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  ˘‚ÈÂ
 ... ‰„Â‰È ÂÈÏ‡ ˘‚ÈÂ

˙ÂÎÏ‰ ÈËÂ˜Ï
‚ „"Ï - '‰ ‰·È

וזה  ¯Ó‡ÈÂ ‰„Â‰È ÂÈÏ‡ ˘‚ÈÂוכו' נגישת
והתקרבות יהודה אל יוסף הצדיק ,זה
בחינת מה שמגישין ומקרבין ישראל את
עצמן כל אחד ואחד ,עם תפילתו ,לצדיק
הדור ,שהוא בחי' יוסף.
כי יהודה הוא בחינת כלל ישראל שנקראו
יהודים על שם יהודה ,וכל חיותם הוא
התפילה כנ"ל .וכל אחד צריך להגיש עצמו
עם תפלתו שהיא חיותו להצדיק.
והתפילה היא גם כן בחינת יהודה בחינת
 .'‰ ˙‡ ‰„Â‡ ÌÚÙ‰היינו שיהודה שהוא
קדושת וחיות איש הישראלי שהיא התפילה
נגשת ומתקרבת להצדיק בחינת יוסף,
בבחינת .‰„Â‰È ÂÈÏ‡ ˘‚ÈÂ
כי צריכין להביא כל התפלות להצדיק,
כמו שכתוב שם בתורה הנ"ל )ליקוטי מוהר"ן א',
ט'( .והצדיק מתקן ומעלה כל התפלות כל
אחת למקומה ולשבטה ולשער שלה וכו'.
ועיקר התיקון על ידי האמת שהוא אור ה'
יתברך ,שעל ידי זה רואין הפתחים שבתוך
הטומאה לצאת משם וכו' .וכל זה הכח
מקבלין מהצדיק ,שהוא בחינת אבן טוב
עצם האמת ,שמאיר האמת בכל ישראל,
שהאמת שלהם בבחינת חלון נגדו )וכמבואר
מזה במקום אחר(.
וזה  ,‰„Â‰È ÂÈÏ‡ ˘‚ÈÂבחינת התקרבות
והתקשרות התפילה להצדיק האמת הנ"ל.
¯·„ Í„·Ú ‡ ¯·„È ÈÂ„‡ È· ÂÈÏ‡ ¯Ó‡ÈÂ
·‡ ,ÈÂ„‡ ÈÊופירש רש"י :יכנסו דברי
באזניך .היינו שתקבל דברי תפילתי ותתקן
ותעלה אותה כראוי,Í„·Ú· ÍÙ‡ ¯ÁÈ Ï‡Â .
אם תפלתי אינה כראוי ,אף על פי כן אל יחר
אפך על זה ,רק תאיר בי בכח האמת שלך
ללמדני איך לתקן תפילתי ולהתפלל כראוי.
כי כח האמת האמיתי שלך יש לו כח להאיר
בתוקף עוצם ריבוי החושך שלי ,להראות לי
כל הפתחים שבהסטרא אחרא ולצאת משם.
וזה .‰Ú¯ÙÎ ÍÂÓÎ ÈÎ :פרעה הוא בחינת
הסטרא אחרא ,שנקרא פרעה ,על שם ריבוי
הפתחים שמפריע ומגלה לכל הבא לטמא
רחמנא לצלן ,בבחינת ÔÈÁ˙ÂÙ ‡ÓËÏ ‡·‰
 ;ÂÏכי הסטרא אחרא והקליפות פותחים
ומגלין לו פתחים שהיו סגורים תחילה.
והעיקר הוא במחשבה שבאדם; וכל אדם
יכול להבין זאת ,כי האדם נברא רק בשביל
נסיון ובחירה ,ועיקר הבחירה והנסיון הוא
במשחבה ,שהאדם צריך לחשוב רק בתורה
ועבודה ויראת שמים.
אך תיכף כשרוצין לחשוב בזה ,עומדים
כנגדו מחשבות של הסטרא אחרא ,שרוצים
למושכו לשם ,חס ושלום ,כי עיקר היצר
הרע והיצר טוב הם המחשבות שבלב ,כמו
שכתוב בהתורה Ì‰· Ï‰‡ Ì˘ ˘Ó˘Ï
)סימן מ"ט(.
ומי שהוא איש כשר ,פונה עורף ואינו
מסתכל על המחשבות רעות של הסטרא
אחרא כלל .ואזי כל הפתחים שיש שם הם
סגורים ,מאחר שאינו רוצה ליכנוס בהם
לטמא עצמו חס ושלום .אבל תיכף
כשמתחיל להמשך אחריהם ובא לטומא,
חס ושלום ,אזי תיכף פותחין לו הפתחים
שיש שם ומי שאינו חס על עצמו למהר
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להמלט משם ,אז נופל ונכנס מפתח לפתח
ומפתח לפתח ,עד שנתעה ונתרחק מהדרך
הטוב מאד ,כל אחד כפי רחוקו ,כפי מה
שנמשך אחריהם חס ושלום ,כי גם אחר כך,
כשמתחיל להמשך אחריהם ,חס ושלום,
עדיין יש לו בחירה למהר להמלט על נפשו.
וכל ענין זה הכל הוא בהמשחבות
שבאדם ,כמו שכל אחד יכול להבין בנפשו,
שכשמתחיל לתעות במחשבתו ,חס ושלום,
הוא הולך ממשחבה למשחבה ,ומרעיון
לרעיון ,עד שבשעה קלה הוא מונח במקום
שמונח ,הרחק מאד מהקדושה רחמנא לצלן.
וכל זה הוא בחינת הפתחים שבסטרא
אחרא ,שנתגלו ונפתחו לו על ידי שנמשך
אחריהם ,ועיקר התגברותם ביותר הוא
בשעת התפילה כנ"ל .וכמו שרואה כל אחד
בעצמו ,שכל הבלבולים והמחשבות רעות
באין ביותר בשעת התפילה )וכמו שכתוב
בהתורה  ‡¯˘ÈÓבסימן ל'(.
ועיקר העצה לצאת מהם ,הוא על ידי
דיבור האמת ,שמאיר לו בכח הצדיק,
לראות הפתחים שיש שם שעל ידם נתעה
לשם ,שיזכה עתה לראותם על ידי אור
האמת לצאת משם.

וזהו .‰Ú¯ÙÎ ÍÂÓÎ ÈÎ :היינו שאיש
הישראלי עם תפילתו ,טוען עם הצדיק
שיקבל תפילתו ,וישתדל בתיקונה¯ÁÈ Ï‡Â .
‡ ÂÙבו ,אם נתעה במשחבותיו הרעים ,כמו
שנתעה .כי יש כח להצדיק בגודל האמת
שלו ,להאיר בו לראות כל הפתחים שיש
שם ,ולצאת מהם.
וזהו ,‰Ú¯ÙÎ ÍÂÓÎ ÈÎ :היינו שכמו
התגברות וריבוי הפתחים שבהסטרא אחרא
שהיא בחינת פרעה לשון התגלות בחינת
‰Ú¯Ù ÈÎ ‡Â‰ ÚÂ¯Ù ÈÎ ÌÚ‰ ˙‡ ‰˘Ó ‡¯ÈÂ
‡ Ô¯‰וכו' ,כמו כן יש לך כח בהאמת להאיר
בי לראות הפתחים לצאת משם ,כי שני
הכפין של Îמוך Îפרעה מורין על הדמיון
ממש )כמו שפירש רש"י במקום אחר,
בפסוק :והיה Îעם Îכהן וכו'( ,היינו שהם
שווין ממש כמו התגברות פרעה שהוא
הפתחים רעים שנתגלו ונפתחו לזה שנמשך
אחריהם ,כמו כן ממש יש כח להאמת שהוא
כח הצדיק האמת ,להאיר לצאת משם ,דרך
הפתחים אלו בעצמם ,כמו שכתוב בהתורה
הנ"ל.

☺

¯ÂÙÈÒ

☺

‡· ÏÊ¯· ‰-È
˘‚"Ò ,ÌÈ¯ÂÙÒÂ ˙ÂÁÈ

מעשה בעת הנעקריטין
פעם אחת ,ספרו למוהרנ"ת ,שר' נפתלי
הוא כעסן .ואמר מוהרנ"תÈ˙Ú„È ‡Ï :
˘'¯ ‡Â‰ ‰Ï‡ ÏÎ ÏÚ˘ ,ÍÎ ÏÎ ÏÂ„‚ ‡Â‰
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ÏÚ ÂÏÈÙ‰Ï ÏÂÎÈ ÂÈ‡ ¯·„ ÏÚ·‰˘ ,ÈÏ˙Ù
.ÒÚÎ È„È
ופעם אחת ,היו מספרים איזה אנשים זה
עם זה ,ושאל אחד את השני :מפני מה עשה
ה' יתברך גזרות נעקרעטין פה ברוסיא,
בשלמא בקיר"ה היה עונש הזה ,מפני
שקרעו את ספרי התולדות ז"ל?
והשיב השני :אפשר מפני שקרעו ספרי ר'
נחמן מברסלב.
ור' נפתלי ספר מזה ואמר ,מפני שהעולם
היו חולקים על האר"י הקדוש ,נגזר על
העולם גזרת ת"ח .ומפני שהיו מתנגדים על
הבעל שם טוב ז"ל ,נגזר על העולם גזרת
גאנטי )שהיה אחר פטירת הבעל שם טוב
בשנת תק"ך( .ובשביל שהיה התנגדות על
רבינו ז"ל ,נגזר על העולם גזרת נעקרעטין
וכל הגזרות ,עד ביאת משיח צדקנו במהרה
בימינו ,אמן.
ופעם אחת ,ספר רבינו ז"לÌÏÂÚ· È˙È‡¯ :
'ÂÎÂ ‰ÏÙ˙ ‰ÊÈ‡ „Á‡ ÏÏÙ˙Ó˘ ,ÔÂÈÏÚ‰
)ÂÈÙ ˙‡ È˙ÈÏ‚ ,(‰ÏÙ˙‰ ˙‡ „‡Ó Á·˘Â
.ÈÏ˘ ÈÏ˙Ù ‰Ê˘ È˙È‡¯Â
ופעם אחת ,היה מעשה בעת הנעקריטין,
שהדרך היה אפילו מי שהיה לו בילעט חרות
]תעודת שחרור[ ,היו מחפשין ולוקחים
הבילעט וקורעים אותו ומעלילים שאין לו
בילעט ,כדי לקח אותו לאיש חייל .והיה
אחד שהשכיר את בנו שיהיה אצל ר' נפתלי.
ופעם אחת באו אצל רבי נפתלי ,ומצאו את
הבחור ושאלו בילעט .ויירא אביו שיקרעו
הבילעט ,על כן עשה קולות עד שהתקבצו כל
העיר ,ואז לא ירא עוד להראות הבילעט ,כי
כולם יהיו עדים .ורבי נפתלי התפלל אז
מנחה ,ויירא האיש הנ"ל שרבי נפתלי לא
יקפיד על שבלבלו מתפלתו .ובשעת הסעודה,
ביקש ממנו שימחול לו .ורבי נפתלי השיב לו
שאינו יודע כלל מכל המעשה ,כי תפלתו
הייתה בהתפשטות הגשמיות ,עד שהרעש
מכל העיר שהיה בביתו ,והוא לא שמע כלל.

 Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï
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מענין אמירת תהלים ,דבר עם אחד ואמר
לו ,שעיקר אמירת תהלים לומר כל מזמורי
תהלים על עצמו ,למצא את עצמו בתוך כל
מזמור ומזמור.
ושאל אותו ,ז"ל ?ÍÈ‡ :ופרש לו רבינו,
ז"ל ,קצת ,כי כל המלחמות שביקש דוד
המלך ,עליו השלום ,שיצילהו השם יתברך
מהם  -הכל צריכין לפרש לעצמו על מלחמת
היצר הרע וחילותיו ,וכיוצא בזה בשאר
המזמורים )וכמבואר מזה לעיל בסימן
ק"א(.
ושאל אותו :איך יפרש לעצמו
מהפסוקים ,שדוד המלך ,עליו השלום,
משבח את עצמו ,כגוןÈÎ È˘Ù ‰¯Ó˘ :
) È‡ „ÈÒÁתהלים פ"ו( ,וכיוצא בזה? השיב לו:
גם זה צריכין לפרש על עצמו ,כי צריכין לדון
את עצמו לכף זכות ,ולמצא בעצמו איזה
זכות ונקודה טובה ,אשר בבחינת הנקודה
טובה הזאת הוא בחינת חסיד ,וכיוצא.
ואמר לו רבינו ,ז"ל :הלא אצל יהושפט
כתיב )דברי הימים  -ב,י"ז(,'‰ ÈÎ¯„· Â·Ï ‰·‚ÈÂ :
שבדרכי ה' ועבודתו יתברך הגביה לבו קצת.
עוד אמר לו רבינו ,ז"ל :הלא בבוקר אנו

úåòåùéä ìëì úåëæì

אומרים בתחילה ÂÈÈÁ ‰Ó Â‡ ‰Ó :וכו',
ואנו מקטינים עצמנו מאד ,ואחר כך אנו
אומרים Í˙È¯· È· ÍÓÚ ÂÁ‡ Ï·‡ :וכו',
שאחר כך אנו מחזקים עצמנו ומרימים את
עצמנו ,ואנו מספרים את גדלתנו
ומתפארים ,שאנחנו עמו בני בריתו ,זרע
אברהם יצחק ויעקב וכו' ,כי כך צריכין
להתנהג בעבודת השם כנ"ל ,ועיין מזה ספר
הראשון בסימן רפ"ב ,על פסוק‰¯ÓÊ‡ :
.È„ÂÚ· È˜Ï‡Ï
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‡˙ÂˆÚ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
·¯‡" -Á"Ó ,˙È

 על ידי הבל היופי ,דהיינו שאינו נשמר
מיופי הנשים ,על ידי זה באים לחן של שקר,
כי יש כמה מיני חן של שקר שעושין בני
אדם בעמידה ובאכילה ובדבורו עם אנשים
וכו' ,ועל כל דבר יש חן אחר מיוחד .וכל אלו
מיני חן של שקר באים על ידי שלא נזהר
מיופי הנשים.
 על ידי הבל היופי באים לעניות.
 על ידי ניאוף נפסק הנשימה ,שהוא
עיקר חיות האדם ,ועל ידי זה נתייבשין
לחות הגוף; ועל ידי זה נתקלקל המוח
והשכל ,כי עיקר השכל ,על ידי לחות
ושמנים שבגוף .ועל כן כל המשוגעים נעשין
על ידי ניאוף כידוע .וכן שאר בני אדם
שאינם משוגעים ממש ,אבל יש בהם חסרון
ובלבול הדעת הרבה ,הכל בא על ידי ניאוף
שמייבש לחות ושמנים שבגוף ,שעל ידי זה
נתקלקל השכל כנ"ל.
 על ידי יראה ,דהיינו מורא שמים ומורא
רבך ומורא אב ואם ,נצולין מיפי הנשים
ומחן של שקר וזוכין לעשירות.



˙‰ÏÈÙ



בשום תנועה ובשום עסק ,רק כל מעשי יהיו
לשם שמים ,בלי שום פניה להתפאר למצא
חן בעיני בני אדם ,חס ושלום ,וכל כוונתי
בכל תנועותי ועסקי יהיו רק לשמך לבד ,לה'
לבדו .ואמשיך עלי יראה שלימה תמיד
מפניך באמת ,ויהיה מורא שמים עלי כמורא
בשר ודם ,עד שאזכה על ידי היראה להאריך
ולהרחיב ולהגדיל ימי ושנותי בקדושתך
העליונה; ונזכה להאיר ולהמשיך עלינו ועל
כל ישראל הארה וקדושה גדולה מתקוני
עתיק הנעשין ונמשכין על ידי הצדיקים
האמתיים הזקנים שבקדושה.
 ועל ידי זה נזכה לעשירות גדול
דקדושה ,ותשמרנו ותצילנו מתאוות ניאוף
תמיד ,ותעזרנו שנזכה לרחם על עצמנו,
לשמור את הלחות והשמנים שבגופנו ,שיעלו
אל המוח להשלים ולהגדיל את דעתנו
בקדושה גדולה ,ולא יצאו לחוץ ,חס ושלום,
על ידי רבוי משגל חלילה.
 ותצילנו מרוח שטות ושגעון ,הבא על
ידי תאוות המשגל ,חס ושלום ,אשר על ידי
זה נתייבשים ,חס ושלום ,הלחות והשמנים
של הגוף ,שמזה נעשים כל המשוגעים
שבעולם .רחם עלינו והצילנו מזה ,ונחוס על
גופנו ונפשנו ורוחנו ונשמותינו ,ונזכה
לשמור מאד את השמנים שבגופנו; ותצילנו
מקצר רוח ומהפסק הנשימה ,ותזכנו
לאריכת הנשימה ,שנזכה להמשיך אלינו
תמיד רוח חיים דקדושה בכל עת ובכל שעה
ובכל רגע ורגע.

'Ò , '‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï
˙˘Á"Ï˘˙-‰"Ï

  ...ובכן תזכני ברחמיך הרבים,
ותשמרני ותצילני תמיד מחן של שקר
ומהבל היופי ,ולא אחמד ולא אתאוה בלבבי
הבל יופי הנשים ,ולא אסתכל עליהם ,ולא
אתור אחר לבבי ואחר עיני כלל ,כמו
שכתוב„Ú· ÈÎ ,Í··Ï· ‰ÈÙÈ „ÓÁ˙ Ï‡ :
‡˘.ÌÁÏ ¯ÎÎ „Ú ‰ÂÊ ‰
 אנא ה' ,חוס וחמול עלינו במתנת חינם
ונדבת חסד ,חמול עלינו ברחמיך הרבים,
ברחמיך הגדולים ,ואל תעשה עמנו
כחטאינו ,ואל תדיננו כמפעלנו; זכנו לסור
מרע ,הצילנו מרע כזה ,זכנו מעתה להיות
˘·  ‰˘Ú˙ Ï‡Âבאמת ,חמול על נפשנו
הקדושה ,והצילנו מני שחתËÈËÓ ÈÏÈˆ‰ ,
ÌÈÓ È˜ÓÚÓÓÂ È‡Â˘Ó ‰Ïˆ‡ ,‰Ú·Ë‡ Ï‡Â
‡ÈÚÏ·˙ Ï‡Â ,ÌÈÓ ˙Ï·˘ ÈÙË˘˙ Ï
 ,‰ÈÙ ¯‡· ÈÏÚ ¯Ë‡˙ Ï‡Â ,‰ÏÂˆÓכי‰Ó ,
·ˆ¯ÙÚ Í„ÂÈ‰ ,˙Á˘ Ï‡ È˙„¯· ÈÓ„· Ú
 ?Í˙Ó‡ „È‚È‰כי איני יודע איך להזהר
ולהשמר ממה שאני צריך להשמר ,כי אם
עליך לבד אני משליך את יהבי .הנני לפניך
מלא בושה וכלימה ,עשה עמי מה שתעשה
ברחמיך הרבים ובחסדיך הגדולים והחזירני
בתשובה שלימה לפניך באמת ,והצילני
מפגם הברית ולא יבא עלי שום הרהור רע
ולא שום מחשבה רעה כלל ,ותקדשני
בקדושתך העליונה תמיד ,ותשמרני ותצילני
תמיד משקר החן והבל היופי ,ותזכני שלא
אנהוג בעצמי שום חן של שקר ,לא בישיבה
ולא בעמידה ולא בהליכה ולא באכילתי
ובדבורי עם בני אדם ,ובכל שאר תנועות
ועסקים עם בני אדם ,אשר בני אדם נלכדים
באלו החנות של שקר מאד ,ומתנהגים בחן
מיוחד לכל תנועה ותנועה.
 אנא ה' ,רחם עלי ושמרני והצילני מכל
אלו מיני חן של שקר ,ולא אלכד בהם כלל

הללו ...ואי אפשר לדלג ולקפוץ על הגהינם,
שהוא זה העולם ,כי אם על ידי כח הצדיק
האמת ,ועצותיו הקדושות ,העמוקות
והתמימות ופשוטות מאד ,לכל אחד ואחד,
בכל מקום ובכל זמן ,עד שיכנס ריחות
הקדושות מהדיבורים הקדושים בלבבנו,
לקיום ולמעשה.
עיקר הגאולה האחרונה ,שאנו מקוים
ומצפים אליה ,הוא רק על ידי הדעת של
הצדיק האמת ,שהוא בחינת ,ÁÈ˘Ó-‰˘Ó
שממשיך הדעת בכל דור ודור ,לדורות
עולם; אבל הוא נתעלם ונסתר בכמה
הסתרות שבתוך הסתרות ,ואף על פי
שהדעת לפני העינים ,אף על פי כן ,אין
רואים אותו מריבוי ההסתרות וההעלמות,
והעיקר על ידי עוצם ‡È¯Â‚Ë˜‰Â ˙˜ÂÏÁÓ‰
˘ÌÈ¯˘Î‰ ÂÈ˘‡Â ˙Ó‡‰ ˜È„ˆ‰ ÏÚ
 ,¯Â„·˘ ÌÈÈ˙ÈÓ‡‰כידוע כאב נגע המספחת
הזאת של רבוי המחלוקת וקשיות ומבוכות,
שקשה על הצדיק האמת ואנשיו ,שכל זה
נמשך מחסרון הדעת ,מחמת קלקולים
ופגמים וכו' ,של הבלי העולם הזה.
חזק ואמץ בכל הדברים ששמעת מכבר,
ותזכור בכל פעם עוצם גדולות ונוראות כחו
של זקן שבזקנים דקדושה ,שאנו חוסים בו,
שבעוצם כחו בודאי יתתקן הכל בעזרת ה'
יתברך.
ג .המליצים ,הפושעים דרכם לדבר ,על פי
רוב ,בלשון מליצה וחידה ,שהוא דבר נסתר
בחינת ‚ ,‰·Èכי הם גונבי נפשות ישראל ,על
ידי מליצתם; ומוכרים ומוסרים אותם
לרשות הסטרא אחרא ,שהוא קליפת עמלק,
שהוא בחינת כפירות ואפיקורסות.
לעתיד ,בעת קץ האחרון ,יבוא המשיח
לגאול את ישראל ,ויעורר זה הניגון הנורא
בעולם ,ועל ידי זה יגאל את ישראל ויתקן
כל העולם ,ויגלה לעין כל אלקותו ומלכותו
וממשלתו.

 ˙ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÈÒ
 ותשמור את שכלנו תמיד ,ונזכה
להמשיך תמיד בכל עת שמנים קדושים
לשכלנו ,עד שיהיה שכלנו בוער בהתבוננות
גדול דקדושה ,ויהיה מוחנו ושכלנו הולך
וגדול בקדושה גדולה באמת; ותזכנו
לעשירות גדול דקדושה הנמשך מפסולת של
הלוחות אשר משם נתעשר משה ,עד שנזכה
על ידי זה להתבוננות העליון ,הגדול
והקדוש והנורא מאד ,הנמשך על ידי
עשירות גדול דקדושה.
 ונזכה ליראה בשלמות בכל הבחינות
בכל חלקיה ופרטיה ודקדוקיה ,וימשך עלינו
שלושה קוי היראה הכלולים משלוש שלוש,
שהם מורא שמים ומורא הרב ומורא אב
ואם ,בכל חלקיהם ובחינותיהם ותתן פחדך,
ה' אלקינו ,על כל מעשיך ,ואימתך על כל מה
שבראת ,וייראוך כל המעשים וישתחוו
לפניך כל הברואים ,ויעשו כולם אגודה אחת
לעשות רצונך בלבב שלם...
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א .חזק וחזק ,ובטח בה' ,כי לא יעזוב
אותך ,בכח הצדיק ,המהפך הכל לטובה.
שלטש שכלו וחכמתו להכיר ולהשיג
האמת האמיתי ,ומוסר עצמו למיתה על
האהבה וההתקשרות ,אל הצדיק האמת
הזך והצח ,הצח והמצוחצח...
ב .הבעל דבר אורב על האדם תמיד,
והעיקר על אחריתו ,בפרט עתה ,בדורות
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**** ¯·‰¯Â˙·˘ ÌÈ‰Â·‚‰ ˙Â„ÂÒ ˘È·Ï‰ ˘Â„˜‰ ÂÈ
·˙‡¯ÈÏ ,Â˙˘Ó Â˙Â‡ ¯¯ÂÚÏ ,ÂÏ‡‰ ˙ÂÈ˘ÚÓ
˘**** Ì˙Â‡ ‡¯˜˘Î ,·ÂË ÏÎÏÂ ÌÈÓ

 ...חשבה בדעתה :אם תגיד לו תכף שהיא
היא ,כשתחזר ותפשט אלו המלבושים
ותחזר ליפיה ,ותהיה שוב יפת תאר
כמקודם ,יוכל לפל ולגוע; והיא רוצה שיהיה
בכשרות כדת והלכה ,והחזירה לו הכתב,
ואמרה לו ,שמצאה הכתב ,ותכף נפל חלשות
והחיו והבריאו אותו ,והיה ביניהם שמחה
גדולה.
אחר כך ,אמר אותו הבחורÈÏ ‰ÓÏ :
Â˘ÎÚ ‡È‰ Á¯Î‰· ÈÎ ?‰‡ˆÓ‡ ÔÎÈ‰ ?·˙Î‰
‡ˆÔ‡Î ‰Ï·‡ ?˙‡Ê ÈÏ ‰ÓÏÂ ,ÍÏÓ ‰ÊÈ‡ Ï
!ÈÈÁ ÈÓÈ
והשיב לה הכתב ואמר לה·˙Î‰ ÍÏ ‡‰ :
) ‰‡˘˙Â ÍÏ˙Âכי היא נדמית לזכר כנ"ל(
ורצתה לילך ובקשה ממנו ,שילך עמה גם כן,
כי הוא בודאי יקח אותה ,והיה הטוב ההוא,
אשר יהיה לי ,אתן לך חלק גם כן )היינו
שהבת קיסר ,שנדמית לזכר ,אמרה אל
הבחור ,שלא ידע שהיא בעצמה היא היפת
תאר הנ"ל ,שילך עמו גם כן ,והוא בודאי
יקח את היפת תאר וייטב עם הבחור גם כן(.
והבחור ראה ,שהוא איש חכם )היינו הבת
קיסר ,שאנו מדברים עליה בלשון זכר כנ"ל(,
ובודאי ישיג ויקח אותה ,ונתרצה לילך עמו
והקיסר הנ"ל היה נשאר לבדו ,כי הוא היה
ירא לשוב אל המדינה ,ובקשה ממנו שילך
גם כן ,כי מאחר שהוא ישוב ויקח היפת
תאר ,אין לו אימה עוד )כי יחזור המזל(,
ויוכל להשיבו גם כן...
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