King Munbaz

A story concerning King Munbaz – now
King Munbaz decided to give all the wealth
of his Kingdom away

מעשה במונבז המלך שעמד וביזבז אוצרותיו בשני
בצרות

His brothers sent him a message: “your
fathers spent much time acquiring wealth
and expending the treasury which they had
inherited from their predecessors. What
gives you the right to spend it all

שלחו לו )אבותיו( אחיו אבותיך גנזו אוצרות והוסיפו
על של אבותם ואתה עמדת ובזבזת את כל אוצרותיך
שלך ושל אבותיך

Munbaz replied, I am stockpiling wealth in
heaven while my predecessors only
stockpiled wealth on this earth
I am stockpiling wealth where no one can
access it while my predecessors stockpiled
wealth where anyone can take it away
My predecessors stockpiled treasures of
money while I am stockpiling treasures of
souls

אמ' להם אבותי גנזו אוצרו' למטה ואני גנזתי למעלה
שנ' אמת מארץ תצמח אבותי גנזו אוצרות מקום
שהיד שולטת בו ואני גנזתי מקום שאין היד שולטת
בו שנ' צדק ומשפט מכון כסאך וגו' אבותי גנזו
אוצרות שאין עושין פירות ואני גנזתי אוצרות
שעושין פירות שנ' אמרו צדיק כי טוב וגו' אבותי גנזו
אוצרות ממון ואני גנזתי אוצרות על נפשות שנ' פרי
צדיק עץ חיים ולוקח נפש' וגו' אבותי גנזו אוצרות
'לאחרים ואני גנזתי לעצמי שנ' ולך תהי הצדקה וגו
אבותי גנזו אוצרות בעולם הזה ואני גנזתי לעצמי
לעולם הבא שנ' והלך לפניך צדקיך

I am stockpiling wealth for myself and for
the next world while my predecessors
stockpiled wealth for others and in this world

Questions:
1. This passage displays a tension between self-fulfillment and social responsibility.
How do you experience this tension? How do you resolve it?
2. Munbaz seemingly rejects the possibility that care for the public good is Jewishly
or religiously important. Why is care for the public good important to you? What
role does Judaism play in your social justice narrative?

25 Broadway, 17th Floor
New York, New York 10004

212.284.6540
www.uriltzedek.org

