בע״ה

כתב יושר דברי אמת י־(!
)יפני דפים נדפסים(

ויקם בחש ביעקב ובזב בישראל ,זה אחד מילדי העברים מעיר מולדתנו,
ויגדל הילד והיה לנער .ויקם וילך מן המקום לגור במקום אשר יבחר,
ובאשר הוא שם ,שם לו הוק ,לעשות סחורה בשקרים .ובדברי כזב יביא לחמו,
גער את חצנו לעשיות הבורים ,חיבורים שיעשו פירוד .ויעבר קול במחנה
העברים .לא קול יעקב ,בי קולו בנחש ילך ,קול יללת הרועים אשר ישקו
העדרים ממי בורו בורות נשברים ,אשר ברה ויהפרם ,בעליו עלי נדף אשר
הוציא ראשונה ויקרא את שמם ספר נער העברי =( שם העיברי יוצא
בסמני גערות ,בי הוא מעשה נעדות ודברי כזבים ,ולא ידע בי בנפשו דבר,
כנפשו מביא לחמו משול הוא בחרם הנשבר אשר לא יכיל מימיו הנכזבים
וישפבם עלי תבל .רבים מביאים את נע״ר העבדי בדי לצחק בו ,צחוק הוא
לרוב עם ובמושב לצים יהללוהו ,בי נותן להם להמם והיה לברות למו ,אחריו
יצא במרדעת לפני העדרים בפרומבי׳ שבצוארו צואר עתק בעלים אשר קרא
אותם ספר אל העדרים ,בו הרה עמל וילד שקר ,שם קננה קאת וקפוד
שקר ותרמית ,מספר אל העדרים מעשים מן הרועים אלו רבותינו ז״ל ,דברים
שאינם של אמת .ויציב אותם ללעג ולקלס בעיני הבריות ,שם הוא רועה
כסיל אבל לא אויל מהריש בי הוא חבם בעיניו ,ועוד לא נודע מי הוא הנע־ר
ואיזה הוא הרועה אשר רק מקלו יגיד לו בי עלות ינהל ,בי הבהיד את שמו
תחת לשונו עמל ואון ,עד בי בל לבו הוציא הכסיל ובנאד נפוח מלא רוח
שטות מלגאו ,ובבא במחתרת כן נמצא במחברת אשר יצא אחרונה ,שם הראה
הנער משפטו ,ומעשהו באיל הנוגה בקרניו ימח וצפונה ,ובמתלהלה יורה חצים
ואבני כלסטראות ,בן הוא קולע אבני קלעו ,לא ישא פגי זקן והנע״ר לא
יחונן ,שפוט ישפוט את העם ראשיהם וחזניהם ,נם הוא יורה משפט העם
מאת זובחי הזבח ,ומעביר לפניו השוחטים כבני מרון ,ומנסה אותם בעשרה
א( דברי האגרת הואת לקיים האמת ולהסיר מכשול סלב העקוב הנקדא ל״ב העכר״י
ב ( עיברי מלא ,שמענו זה לרמו שם הנער עקיבא ייטר בן ר׳ יחיאל.

