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 רפֶ סֵ 

ֻיֹות   ִסֻפֻוֵרי   ַמֲעש ִ
 

הצֵ וֹ יֻ הַ  ָ ְקֺדש ֻ   ָנבֹון. יםִש ָד י קָ ֻפִ מִ . ָטֳהָרהבְ וֻ  א ֻבִ
. נוֻ בֵֻ ַר וְ  נוֻ ֵר וֹ מ נוֻ ָאדֹונֵ  בֹודכְֻ . יםש ִ ֶר חַ  ָחָכםוְ  ָלַחש  

, םלָ ד עוֹ סוֹ יק יְ ֻדִ צַ  ,ש  דוֹ קָֻ הַ וְ ל דוֹ גָֻ הַ  ֱאֶמתהַ ב ַר הַ 
ה מָ כְ ר חָ קוֹ מְ  עַ בֵ נוֹ  לחַ נַ , וֹ ש  וֹ דְק ל וֻ אֵ ָר ש ְ ר יִ אוֹ 
ְמָחה ןבֶֻ ן מָ חְ נַ  נוֻ בֵֻ ַר , ֱאמֻוָנהוְ   איגֶ ן פֵ בֶֻ  ש ִ

ְחמַ ַנַ  ְחַנ  ןַמאוַ  נ  ְחמ   מןנ 

 ינוֻ לֵ ן עָ גֵ יָ  תוֹ כוֻ ה זְ כָ ָר בְ לִ  ש  דוֹ קָ יק וְ ֻדִ ר צַ כֶ זֵ
 :ןמֵ אָ 

 
ב ְלִמיד  ִנְכֻתַ י וֹ ַעל ְיֵדי ֻתַ ֶרְסָלבמֵ   ָנָתן  ַרֻבִ  א"ל זיע"זצוק   ֻבְ

 
 הוצאת

ְחמַ ַנַ  ְחַנ  ןַמאוַ  נ  ְחמ  ַמןנ 
 

 
ָ ל ר עַ מוֹ ש ְ א לִ נָ   רפֶ סֵ הַ ת ְקֺדש ֻ
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יִקים ִנְתעֹוֵרר  ֻדִ ֻיֹות ִמֻצַ ַעל ְיֵדי ִסֻפֻוֵרי ַמֲעש ִ
ם  ֵ דֹול ְלַהש ֻ ִהְתעֹוְררֻות ֻגָ ב ֻבְ ְוִנְתַלֵהב ַהֻלֵ

ק ִנְמָרץ ְמאֹ  ֶ ֵחש  ַרְך ֻבְ יִקים , דִיְתֻבָ ה ַצֻדִ ְוַכֻמָ
דֹוִלים ְונוֹ  ר ִהְתעֹוְררֻות ָרִאים ְמאֹ ֻגְ ִעֻקַ ֶ רֻו ש  ד ִסֻפְ
ֶהם  ֻלָ ֶ ַרְך ָהָיה ַעל ְיֵדי ִסֻפֻוֵרי ש  ם ִיְתֻבָ ֵ ְלַהש ֻ

יִקים ֻדִ ֻיֹות ִמֻצַ ם , ַמֲעש ִ ֵ ם ְלַהש ֻ זֶֻה ִהְבִעיר ִלֻבָ ֶ ש 
זָֻכוֻ  ֶ ֲעבֹוָדתֹו ְוָזכֻו ְלַמה ש ֻ ְגעֻו ֻבַ ֻיָ ֶ ַרְך ַעד ש  , ִיְתֻבָ

ֵרי ָלֶהם  .ַאש ְ
 רמח -א "ח -ן "קיצור ליקוטי מוהר

 
 

דֹוש   יו ַהֻקָ י ִמֻפִ ַמְעֻתִ ָ נֻו ִמגֹֻ  ש  ר ִעֻמָ ֻבֵ ֻדִ ֶ ֵעת ש  ֶדל ֻבְ
ל ִסֻפֻוֵרי ֶ יִקים ָהִעְנָין ש  ֻדִ ֻיֹות ִמֻצַ ס  ַמֲעש ִ ְדֻפַ ֻנִ ֶ ש 

ְסָפָריו הַ  יםֻבִ דֹוש ִ ִסיָמן רל) ֻקְ  ְוָאַמר ָאז  ,('ד ֵחֶלק א"ֻבְ
ַעְצמֹו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה הֻוא ֻבְ ֶ ר ִהְתעֹוְררֻותֹו  ש  ִעֻקַ

ַרךְ  ם ִיְתֻבָ ֵ ֱאֶמת ַלֲעבֹוַדת ַהש ֻ ָהָיה ַעל ְיֵדי  ֻבֶ
יִקים ֻדִ ֻיֹות ִמֻצַ  .ִסֻפֻוֵרי ַמֲעש ִ

 אות קלח -ן "שיחות הר

ַ
ַ
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חו תַ. ֶדֶרְךַצ  הַב ְ כ  ִַזְכרֹונֹוִַלְבר  נו  ֵּ ב  רַר  מ  ַ:א 
י ֹוםַ לה  יַש ְ ְרת ִ מ  לַ ֹא  ֶ ִריםַש  ב  הַד ְ יֹש   ִדְברֵּ םַאַכ ְ עֹול  ַ.ה 

ַ
ַ
לִ  .א ֻיֹות ְמֺסֻגָ ֻפֻוֵרי ַמֲעש ִ ֻסִ ֶ  יםָהעֹוָלם אֹוְמִרים ש 

ָנה ֵ י, ְלש  ַעל ְיֵדי  ַוֲאִני ָאַמְרֻתִ ֶ י ש  ַוֲאִני ָאַמְרֻתִ
ָנָתם ְ ֵני ָאָדם ִמש ֻ ֻיֹות ְמעֹוְרִרין ֻבְ  .ִסֻפֻוֵרי ַמֲעש ִ

 
ֻפֻוֵרי ְדָבִרים ֵאיָנם  :ָהעֹוָלם אֹוְמִרים .ב ֻסִ ֻמִ ֶ ש 

ִאים ִליֵדי  ֻפֻוֵרי  ֵהָריֹוןֻבָ ֻסִ ֻמִ ֶ י ש  ַוֲאִני ָאַמְרֻתִ
יק ֻדִ ל ַהֻצַ ֶ ֵני  ,ְדָבִרים ש  עֹוֵרר ַעל ְיֵדי זֶה ֻבְ ֻמְ ֶ ש 

ָנָתם ְ ִקיַדת ֲעָקרֹות ,ָאָדם ִמש ֻ א ֻפְ  .ַעל ְיֵדי ֶזה ֻבָ
 
ְפָלג  ָהעֹוָלם אֹוְמִרים .ג יק ָהֱאֶמת ַהֻמֺ ֻדִ י ַהֻצַ ֻכִ

ַמֲעָלה ֵאין ָצִריְך ְלָמעֹות הַ  ה לֹו ֻבְ י ָלֻמָ ה ֻכִ ְרֻבֵ
זֶה , ָמעֹות ֻיֵש  ִהְתֻבֹוְננֻות ֻכָ ֶ י ש  ַוֲאִני ָאַמְרֻתִ

ָעְלָמא ל הֹון ֻדְ ִריְך ָלזֶה ֻכָ ֻצָ ֶ  :ש 
ַ

 אות כה –שיחות השיכים להתורות  –ן "חיי מוהר

 



תת ַדֵבֲאֵמ   ִּספּוֵרי   ַּמֲעִשיֹות   ְֶמֶלך ּבַ ׂ 

 ְחָמן מאומן ַנַנְח ַנְחָמ ַנ

 א

   אַׂמֲעֶשה

תת ַדֵבֲאֵמ   ְֶמֶלך ּבַ
  

ֶרך ִסַפְרִתי ַמֲעֶשה :ָעָנה ְוָאַמר ּדֶ ּׂבַ ּ ּ ׁ ֶשָכל ִמי ֶשָהָיה ,ְ ּׁ
ָׁהָיה לֹו ִהְרהּור ְתשּוָבה ׁשֹוְמָעּה   :ְוזֹו ִהיא. ּ

ה ִנים ַמֲעׂשֶ ה ּבָ ׁשָ ָהיו לֹו ׁשִ ֶמֶלך ֶאָחד ׁשֶ ּ ּבְ ּ ְ

ת ָהְיָתה ֲחׁשו ְּואֹוָתה. ּוַבת ֶאָחת ֵעיָניו ַּהּבַ ָבה ּבְ
יֹוֵתר  ְוָהָיה,דְמֹא ָבה  ּבְ ַע  ְּמַחּבְ ֲעׁשֵ ְוָהָיה ְמׁשַ

ִּעָמה ְמֹא ּ ַפַעם ַאַחת ָהָיה ִמְתַוֵעד ִעָמה:דּ ּ ַיַחד  ּ ּבְ
ֹר,ֵאיזֶה יֹוםּבְ ה ּבְ ּ ְוִנְזְרָקה ִמִפיו ,ָעֶליָה ֶגז  ְוַנֲעׂשָ

ִּדּבור ַהלֹ, ּ ְטֹוב ִיַקח אֹוָתך אּׁשֶ ַלְיָלה ָה.ּ ְלָכה ּ ּבַ
ְוָהָיה . ּעו ֵהיָכן ִהיאָיְד אֶקר לֹּוַבּבֹ, ְּלַחְדָרה

ה,דָאִביָה ְמַצֵער ְמֹא ּ ְוָהַלך ְלַבְקׁשָ ּ . ָאֶנה ָוָאָנה ְ
ִני ַלַמְלכות ָּעַמד ַהׁשֵ ּ ַהֶמֶלך,ּ ָרָאה  ׁשֶ ְ ֵמֲחַמת ׁשֶ ּ 

ִיְתנו ,דִמְצַטֵער ְמֹא ּוִבֵקׁש ׁשֶ ּּ ּ ֵרת ְוסוס ּ ּ לֹו ְמׁשָ
הְְוָהַלך ְלַב, ֹוָצאֹותה ַעלּוָמעֹות  ְּקׁשָ ְוָהָיה . ּ
ה ְּמַבְקׁשָ ה,דְמֹא ּ ּשְמָצָאה ַעד ,דְמֹא  ְזַמן ְמֻרּבֶ ּ. 

ְמָצָאה( ה ַעד ׁשֶ ְקׁשָ ַּעָתה ְמַסֵפר ֵאיך ּבִ ּ ּ ְּ ּ:(  

ִריֹות ְוָהָיה ּ הֹוֵלך ָאֶנה ָוָאָנה ְזַמן ַרב וַבִמְדּבָ ּ ּ ְ 
דֹות ּוַבׂשָ ּוַבְיָעִרים ּ ה ְזַמן ַרב ְמֹאּ ְוָהָיה ְמַבְק,ּ . דּׁשָ



תת ַדֵבֲאֵמ   ִּספּוֵרי   ַּמֲעִשיֹות   ְֶמֶלך ּבַ ׂ 

 ְחָמן מאומן ַנַנְח ַנְחָמ ַנ

ב

ר ְְוָהָיה הֹוֵלך ִמְדּבָ ִביל ֶאָחד ִמן ַהַצד  ,ּּבַ ְּוָרָאה ׁשְ
ב ַעְצמֹו    :ְּוָהָיה ְמַיׁשֵ

ר ֲאׁשֶ ר ּבַ ִמְדּבָ ֲאִני הֹוֵלך ָכל ָכך ְזַמן ַרב ּבַ ּ ׁשֶ ְ ְּ ּ
ִביל ַהזֶה, ְּוֵאיִני ָיכֹול  ְלָמְצָאה ׁשְ ֵּאֵלך ּבַ ּ ּאוַלי , ְ

ּׁשובָאבֹוא ִלְמקֹום ִי   :ְ ְוָהָיה הֹוֵלך ְזַמן ַרב.ּ

ְ ָכך ָרָאה ִמְבָצרַאַחר ְּוַכָמה , )'שלאס'שקורין ( ּ
ם ְסִביבֹו ּ ְוַהִמְבָצר ָהָיה ,ֲּחָילֹות ָהיו עֹוְמִדים ׁשָ

ּוְמֻתָקן ָנֶאה  ּוְמֻסָדר ְמֹא ּ  ְוָהָיה .ד ִעם ַהֲחָילֹותּ
ַּיִניחוה א ֶּפן לֹ, ִּמְתָיֵרא ִמְפֵני ַהֲחָילֹות  .סּו ִלְכֹנּ

ב ַעְצמֹו ה: ְּוָהָיה ְמַיׁשֵ ִאיר ַהּסוס .ְֵאֵלך ַוֲאַנּסֶ ּ ְוִהׁשְ
ְּוָהיו ַמִניִחים אֹותֹו ְולֹ, ְּלַהִמְבָצר ְְוָהַלך  א ּ

ִּעְכבוהו ְכָלל ּּ ִלי  ְ ְוָהָיה הֹוֵלך ֵמֶחֶדר .ּ ְלֶחֶדר ּבְ
ִּעכוב ב ֶאָחד ְוָרָאה )ארמון(יןִטָלָפּ וָבא ְל,ּ ָיׁשַ ּ ׁשֶ

ם ֲעָטָרהׁשָ ְ ַהֶמֶלך ּבַ ם ,ּ ּ ְוַכָמה ,ְּוַכָמה ֲחָילֹות ׁשָ
ֵכִלים ְלָפָניו ם ָנֶאה ְוָיֶפה ,ְמׁשֹוְרִרים ּבְ   ְוָהָיה ׁשָ

ּ ְוַהֶמֶלך ְוׁשום ֶאָחד ֵמֶהם  לֹ,דְמֹא ְ ָאלוהו ּ ּא ׁשְ ּ
ם.ְּכָלל  ,ם טֹוִביםּוַמֲאָכִלי ַּמֲעַדִנים   ְוָרָאה ׁשָ

ָזִוית ִלְראֹות ַמה ְ ְוָהַלך ְו,ְוָאַכל ְוָעַמד ַכב ּבְ ׁשָ
ם ה ׁשָ   :ַּנֲעׂשֶ
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ג

ַהֶמֶלך ִצָוה ְלָהִביא ַהַמְלָכהְוָרָאה ּ ׁשֶ ּ ּּ ְּוָהְלכו  .ְ
ם ,ְּלָהִביא אֹוָתה ְמָחה ַרַע  ְוָהָיה ׁשָ דֹול ְוׂשִ ׁש ּגָ

דֹוָלה ְּוַהְמׁשֹוְרִרים ָהיו ְמַזְמִרים וְמׁשֹוְרִרים  ,ּגְ ּּ
ֵהִביאו ֶא דְמֹא ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּת ַהַמְלָכהּּבַ ּ ְוֶהֱעִמידו .ּ

יבוָה ֶאְצלֹו א  ְוהֹוׁשִ ָּלה ִכּסֵ ּ ת   ְוִהיא.ּ ָהְיָתה ַהּבַ
ֶּמֶלך ַהַנ ִני ַלַמְלכות( ּ ְוהוא,ל"ְ ַּהְינו ַהׁשֵ ּּ ָּרָאה  )ּ

ְּוִהִכיָרה ְַאַחר ָכך ֵהִצי .ּ ָּצה ַהַמְלָכה ְוָרֲאָתה ּ ּ
ָזִויתֶאָחד ׁשֹוֵכב ּבַ ּ ׁשֶ  ְוָעְמָדה .אֹותֹו ּ ְוִהִכיָרה,ּ

ִּמִכְסָאה ְוָהְל ם ְוָנְגָעה ּבֹוּ ֲאָלה אֹותו, ָכה ְלׁשָ  :ְוׁשָ
ַּהַאָתה ַמִכיר אֹוִתי יב ָלה.ּ ֲּאִני ַמִכיר , ֵהן: ּ ְוֵהׁשִ

ת ֶמֶלך:ְאֹוָתך ְ ַאְת ִהיא ַהּבַ ֶנֶאְבָדה ּ   :ּׁשֶ

ַאל את ְלָכאן: ּ אֹוָתהְוׁשָ יָבה .ְָהֵאיך ּבָ : ְוֵהׁשִ
ָאִבי ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ַּהֶמֶלך ִנְזַרק ִמִפיו ִדּבור ַהַנ ּבַ ּּ ּ ְ  ,ל"ּ

ְּוָכאן ַהָמקֹום ַהזֶה  ָּלה ּ ְוִסֵפר .א טֹובּ הוא לֹּ
ָאִביָה ִמְצַטֵער ְמֹא ה  ַכָמה ,דׁשֶ הוא ְמַבְקׁשָ ּ ְוׁשֶ ּּ ּ ּ

ִנים   .ׁשָ

ַאל . ְִני ָיכֹול ְלהֹוִציא  אֹוָתךֲא ְֵאיך: ּ אֹוָתהְוׁשָ
ר ְל,ְוָאְמָרה לֹו ִאי ֶאְפׁשָ ּ ִכי ,ְלהֹוִציא אֹוִתיָך  ׁשֶ

ִתְהֶיה ִאם ְּכׁשֶ םָּבֹוֵחר ְלך ּ ב ׁשָ   ָמקֹום ְוִתְהֶיה יֹוׁשֵ
ָנה ַאַחת ע   ְוָכל,ׁשָ ְעּגַ ָנה ִתְתּגַ ַּהׁשָ  ַאֲחַרי ּ
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ִיְהֶיה ְלך ְפַנאי.ְלהֹוִציא אֹוִתי ּ וְבָכל ְזַמן ׁשֶ ָ ּ ּ, 
ַע וְמַבֵקׁש ִּתְהֶיה  ְעּגֵ ַּרק ִמְתּגַ ּוְמַצֶפה ְלהֹוּ ִציא ּ

ָנה .ּ ְוִתְהֶיה  ִמְתַעֶנה,אֹוִתי ּ וַביֹום ָהַאֲחרֹון ֵמַהׁשָ ּ ּ
ִּתְהֶיה ִמְתַעֶנה ן ָכל ַהֵמֵעת ְולֹ,ּ ּא ִתיׁשַ ּ   .ְלֵעת ּ

ה ֵכן ְּוָהַלך ְוָעׂשָ ּ וְבסֹוף ַהׁשָ,ְ יֹום ָהַאֲחרֹון ּ ָּנה ּבַ
ןְולֹ, ִּמְתַעֶנהָהָיה  ם,א ָהָיה ָיׁשֵ  .ְ ְוָעַמד ְוָהַלך ְלׁשָ

ֵדִלָהָיה רֹוֶאה ִאיָלןְו ּתפוִחים  ָנִאים  ים ְוָעָליו ּגְ ּ
 ְוָעַמד ְוָאַכל ,דּ ְוָהָיה ִמְתַאֶוה ְלֵעיָניו ְמֹא,דְמֹא

ם ָנה.ִּמׁשָ ָאַכל ַהַתפוַח  ָנַפל ַוֲחָטפֹו ׁשֵ ּ ְוֵתֶכף ׁשֶ ּ ּ, 
ה ְמֹא ן ְזַמן ְמֻרּבֶ ֵרת.דְוָהָיה ָיׁשֵ   ְוָהָיה ַהְמׁשָ

  :ּ ָהָיה ֵנעֹור ְכָללא ְולֹ,ְמַנֵער אֹותֹו

ָנתֹו ַאַחר ּ ָכך ֵהִקיץ ִמׁשְ ְ ַאל ּ ֵרתְלַהְמְוׁשָ : ׁשָ
עֹוָלם ה.ֵהיָכן ֲאִני ּבָ ּ ְוִסֵפר לֹו ַהַמֲעׂשֶ ֵרת ( ּ ַּהְינו ַהְמׁשָ

ִני ַל ִּסֵפר ְלַהׁשֵ ה ְוָאַמר לֹוּ ֶּמֶלך ַהַמֲעׂשֶ ן ְזַמן  ):ְּ ַאָתה ָיׁשֵ ּׁשֶ
ה ְמֹא ּ זֶה ַכָמה ,דְמֻרּבֶ ִנ ּ  ַוֲאִני ָהִייִתי ,יםׁשָ

ִּמְתַפְרֵנס ֵמַהֵפרֹות . ד ְוָהָיה ְמַצֵער ַעְצמֹו ְמֹא.ּ
ם וָמָצא אֹוָתה ָּהַלך ְלׁשָ ּ  ְוָהְיָתה ִמְצַטֶעֶרת .ְ

אֹותֹו ַהיֹום,דְלָפָניו ְמֹא אָת ּבְ ּ ִכי ִאלו ּבָ ּ ּ ָהִייָת  ּ
ְדָת,ּמֹוִציא אֹוִתי ִמָכאן ִביל יֹום ֶאָחד ִאּבַ ּ וִבׁשְ ּ. 

לָֹאְמ ּל הוא ָדָברא ֶלֱאֹכָּנם ׁשֶ ה ְמֹא ּ  ,דָקׁשֶ
יֹום ָהַאֲחרֹון ְפָרט ּבַ ר ַהֵיֶצר ָהָרע , ּּבִ ּבֵ ָּאז ִמְתּגַ
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ת ֶמֶלך ( דְמֹא ַהּבַ ְַהְינו ׁשֶ ַעָתה ָתֵקל ָעָליו  ָאְמָרה לֹו ּ ּׁשֶ ּ
לא ֶלֱאֹכ ְולֹ,ָהַאְזָהָרה ִּכי הוא, לּא ִיְהֶיה ֻמְזָהר ׁשֶ ה  ּ ּ ָדָבר ָקׁשֶ

ֵכן ָתׁשוב ִלְבֹחר ְלך ָמקֹום .)'ּמד ּבֹו ְוכוַלֲע ָּבְ ּ ּ ,
ָנה ם ֵכן ׁשָ ב ּגַ ַּכַנ ְּוֵתׁשֵ ּ וַביֹום ָהַאֲחרֹון ִתְהֶיה ,ל"ּ ּ ּ

אי ֶלֱאֹכ לֹ, לַּרׁשַ ןַּרק ׁשֶ ֶתה ַיִין  ְולֹ,ּא ִתיׁשַ ּא ִתׁשְ ּ 
לֹ ְּכֵדי ׁשֶ ןּ ָנה, ּא ִתיׁשַ ִּכי ָהִעָקר הוא ַהׁשֵ ּ ּ ְ ְוָהַלך .ּ

ה   :ּ ֵכןְוָעׂשָ

יֹום ם ְוָרָאה ַמְעָיןָהָיה  ָהַאֲחרֹוןּּבַ  ְ הֹוֵלך ְלׁשָ
ל ַיִין,ְהֹוֵלך ַאל ֶאת . ּ ְוַהַמְרֶאה ָאדם ְוָהֵריַח ׁשֶ ְוׁשָ

ֵרת זֶה ַמְעָין:ַהְמׁשָ ִיְהֶיה ּבֹו , ּ  ֲהָרִאיָת ׁשֶ ְּוָראוי ׁשֶ ּ
ּ ְוַהַמְרֶאה ַאְדמוִמית,ַמִים ל ַיִין,ּ ְְוָהַלך .  ְוָהֵריַח ׁשֶ

ן ִמָיד ַכָמה,ְּוָטַעם ֵמַהַמְעָין ּ ְוָנַפל ְוָיׁשַ ּ ִנים ּ  ַעד ,ׁשָ
ָנה ְבִעים ׁשָ ת ַרּבֹות ִעם ּ ְוָהיו הֹוְלִכין ֲחָילֹו.ׁשִ

ָיך ָלֶהם ְַהׁשַ ּ נֹוֵסַע ַאֲחֵריֶהםּ ּ ַמה ׁשֶ ). 'אובאזין'שקורין (ּ

ֵרת ִהְטִמין ַעְצמֹו ֵמֲחַמת ַהֲחָילֹות  ַאַחר .ְוַהְמׁשָ
ְָכך ָה ָבה ּה ֶמְרָכָבה ְוֶעְגלֹות ָצבְלָכּ ם ָיׁשְ  ְוׁשָ

ת ֶמֶלך ם ֶאְצלֹו.ְַהּבַ ָבה ְרָדה ְוָי,  ְוָעְמָדה ׁשָ ְוָיׁשְ
ד  ְוָהְיָתה ְמַנֶעֶרת אֹותֹו ְמֹא.ֶּאְצלֹו ְוִהִכיָרה אֹותֹו

ר ַכָמה , ְוִהְתִחיָלה ִלְקּבל ָעָליו.א ִנְנַערְולֹ ּ ֲאׁשֶ ּ
ָהיו לֹו ְמֹאדֹולֹות ְּוַכָמה ְיִגיעֹות ְוִטְרחֹות ּגְ ּד ׁשֶ

ּזֶה  ַכָמה  ִנים ְכֵדי ְלהֹוִציא אֹוִתיּ ְּוַכָמה ׁשָ ּ, 
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ִב ָהָיה ָיכֹול ְלהֹוִציֵאִני ,ּיל אֹותֹו ַהיֹוםּוִבׁשְ  ,ׁשֶ
דֹו ִּכי  ֵיׁש , ד ַעל זֶה ְוָהְיָתה ּבֹוָכה ְמֹא.ְוִאּבְ

ָכל ָכך ְזַמן ׁשֶ,ַּרֲחָמנות ָגדֹול ָעָליו ְוָעַלי ְ ׁשֶ ּ ֲאִני ּ
ְ ַאַחר ָכך ָלְקָחה .ָּכאן ְוֵאיִני ָיכֹולה ָלֵצאת ּ

ה ְוָכְתָבה ָעָליו ֵמַעל ֹר )מטפחת(עייֶלׁשֵאְטַפ ּאׁשָ
ָלה ְוִהִניָחה ֶאְצלֹו ְדָמעֹות ׁשֶ ּּבַ ּ ּ ָבה  ְוָעְמָד,ּ ה  ְוָיׁשְ

ֶמְרַכְבָתה ּּבְ ּ םּ   :ּ ְוָנְסָעה ִמׁשָ

ְ ָכך ֵהִקיץַאַחר ַאל ֶאת ַהְמ,ּ ֵרת ְוׁשָ  ֵהיָכן  :ׁשָ
עֹוָלם ה.ֲאִני ּבָ ּ ְוִסֵפר לֹו ָכל ַהַמֲעׂשֶ ּ ֲחָילֹות ,ּ  ְוׁשֶ

םַּרּבֹות ָהְלכו  ָהְיָתה ָכאן  ֶמְרָכָבה ַהַנ, ׁשָ ְּוׁשֶ ּ  ,ל"ּ
ָהְיָתה ּבֹו ֵיׁש  ָכה ָעָליו ְוָהְיָתה צֹוֶעֶקת ְוׁשֶ ּׁשֶ

ַּכַנ ַּרֲחָמנות ָעָליו ְוָעֶליָה תֹוך ָכך ֵהִציץ .ל"ּ ְ ּבְ ְּ
ַאל.ֶאְצלֹו ּ ֻמַנַחתעייֶלׁשֵאְטַפַהה ׁשְֶוָרָא  ֵמַאִין   ְוׁשָ

יב לֹו,זֶה ַהְדָמעֹות , ְוֵהׁשִ ִהיא ָכְתָבה ָעָליו ּבְ ּׁשֶ ּ. 
ּוְלָקָחה  ֶמׁשּ ְּוֵהִרים אֹוָתה ְכֶנֶגד ַהׁשֶ ּ  ְוִהְתִחיל ,ּ

ָכתוב,ִּלְראֹות ָהאֹוִתיֹות ּ ְוָקָרא ַמה  ׁשֶ ּ ם ּ ּ ָכל ,ׁשָ
ּ ַכַנָּתהָּקְבָלָתה  ְוַצֲעָק ם "ּ ָכֵעת ֵאיֶנָנה ׁשָ ּל ְוׁשֶ ּ ּ

ִמְבָצר ַהַנ ּּבַ ל  ָזָהב  ּ ִכי ִאם ,ל"ּ ְיַבֵקׁש ַהר ׁשֶ ּׁשֶ ּ
ִליֹות ל ַמְרּגָ ּוִמְבָצר ׁשֶ ם ִתְמָצֵאִני, ּ ִאיר .ּׁשָ  ְוִהׁשְ
ֵרת ְוִהִניחֹו ה ,ֶּאת ַהְמׁשָ ְּוָהַלך ְלַבדֹו ְלַבְקׁשָ ּ ּ ְ. 

ִנים ְלַבְק ְּוָהַלך ַכָמה ׁשָ ּ ּ הְ ב ַעְצמ.ּׁשָ , ֹוּ ְוִיׁשֵ



תת ַדֵבֲאֵמ   ִּספּוֵרי   ַּמֲעִשיֹות   ְֶמֶלך ּבַ ׂ 

 ְחָמן מאומן ַנַנְח ַנְחָמ ַנ

ז

ִיׁשוב  ַוַדאי ּבַ ּבְ ּׁשֶ ּ ל ָזָהב וִמְבָצר לֹּּ ּא ִנְמָצא ַהר ׁשֶ
ִליֹות ל ַמְרּגָ ַמַפת ָהעֹוָלם,ּׁשֶ ִקי ּבְ ּ ִכי הוא ּבָ ּ ין ִרֹוּקׁשֶ(ּ

ִריֹות,)'טאְרד ַקאְנַל' ּ ְוַעל ֵכן ֵאֵלך ֶאל ַהִמְדּבָ ּ ְ ְ ְוָהַלך .ּ

ה  ְּלַבְקׁשָ ִריּ ִמְדּבָ ּּבַ ִניםּ ֹּות ַכָמה ְוַכָמה ׁשָ ּ ּ:  

ְ ָכך ָרָאה ָאָדם ַאַחר דֹול ְמֹאּ ֵאינֹו,דּגָ ֶדר(  ׁשֶ  )ּגֶ
ִיְהֶיה ָאָד י ְכָלל ׁשֶ ֱּאנֹוׁשִ דֹול ָכל ָכךםּ ְ ּגָ ּ א .ּ  ְוָנׂשָ

ִיׁשוב, ִאיָלן ָגדֹול ּבַ ּׁשֶ ּ דֹול  ּ ֵאינֹו ִנְמָצא ִאיָלן ּגָ
ַאל אֹותֹו ְואֹותֹו.ָּכזֶה  ְוָאַמר .ּ ַאָתהִמי:  ָהִאיׁש ׁשָ

זֶה ָכל ָכך  ְזַמן  , ּ ְוָתַמה ְוָאַמר.ֲאִני ָאָדם: לֹו ְׁשֶ ּ ּ ּ
ר ַהִמְדּבָ ֲאִני ּבְ ָכאן  ְולֹ,ּׁשֶ א ָרִאיִתי ֵמעֹוָלם ּבְ

ה.ָאָדם ּ ְוִסֵפר לֹו ָכל ַהַמֲעׂשֶ ּ הוא  ,ל"ּ ַהַנּ ּ ְוׁשֶ
ל  ִליֹותְּמַבֵקׁש ַהר ׁשֶ ל ַמְרּגָ ָּזָהב וִמְבָצר ׁשֶ  ָאַמר .ּ

ַוַדאי: לֹו ִנְמָצא ְכָללּּבְ ּ ֵאינֹו ּבַ   ְוָדָחה אֹותֹו.ּ
טותְוָאַמר לֹו ְדַבר ׁשְ יאו ֶאת ַדְעתֹו ּבִ ִהׁשִ ּ ׁשֶ ּּ ּ ִּכי ,  ּ

ד ְּוִהְתִחיל ִלְבכֹות ְמֹא .ּ ִנְמָצא ְכָללַּדאי ֵאינֹוַוּבְ
ָכהַהְינ( ִני ַלַמְלכות ּבָ ּו ַהׁשֵ ּּ ַוַדאי ,) ְמאד ְוָאַמרּ ּ ִכי ּבְ ּ

ֶה ֵאיזֶה ָמקֹוםּבְ ּ ְוהוא ָדָחה .ְּכֵרַח הוא ִנְמָצא ּבְ
ְדָבָריו ְוָאַמר(אֹותֹו ָפַגע ָדָחה אֹותֹו ּבִ ֶנה ׁשֶ ַּהְינו ָהָאָדם ַהְמׁשֻ ּ ּ ּ( 

טות ָאְמרו ְלָפָניו ַוַדאי ְדַבר ׁשְ ִּכי ּבְ ּ ּ ּ ּוהוא ָאַמר  .ּ
ִני ַלַמְלכות( ַּהְינו ַהׁשֵ ּּ ַוַדאי ֵיׁש,)ּ ּבְ ָהָאָדם  ( ָאַמר לֹו .ּ ׁשֶ

ִני ַלַמְלכות ֶנה ְלַהׁשֵ ַּהְמׁשֻ ּ טות: )ּּ ְּלַדְעִתי ִהיא ׁשְ  ְַאך, ּ
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ַאָתה ִמְתַעֵקׁש ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ ִהֵנה ֲאִני ְמֻמֶנה ַעל ,ּ ּ
ָּכל ַהַחיֹות ה ְלַמַעְנך;ּ  ,ְּוֶאְקָרא ְלָכל ַהַחיֹות ָ ֶאֱעׂשֶ

ִּכי ֵהם ָרִצים ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ּ אוַלי ֵתַדע ַאַחת ,ּ ּ
ֵּמַהר וִמְבָצר ַכַנ םֵמֶה ּ ְּוָקָרא ֶאת ֻכָלם. ל"ּ ּ ִמָקָטן ,ּ

דֹול ּ ָכל ִמיֵני ַהַחיֹות,ְוַעד ּגָ ַאל,ּ ְּוֻכָלם , אֹוָתם  ְוׁשָ
לא ָראו יבו ׁשֶ ֵּהׁשִ טות  ְרֵאה: ְוָאַמר לֹו. ּּ ׁשְ ּׁשֶ ּ

ִָסְפרו ְלָפֶניך ּ ַמע ִאם; ּ ָ ׁשוב ַלֲאחֹוֶריך,ִּתׁשְ ּ ִכי ,ּ
ַוַדאי לֹ עֹוָלםּ ִכי ֵאיֶנ,ְמָצאּא ִתּּבְ ּנו ּבָ ְּוהוא . ּ

ִנְמָצא ,ד ְוָאַמרְמֹא ִהְפִציר ֶהְכֵרַח הוא ּבַ ּבְ ּ ׁשֶ ּ
ַוַדאי ִני(  ָאַמר לֹו,ּּבְ ֶנה ְלַהׁשֵ ָּהָאָדם ַהְמׁשֻ ַּלַמְלכות ּ ִּהֵנה : )ּ

ם ָאִחי ר ִנְמָצא ׁשָ ִמְדּבָ ְּוהוא  ְמֻמֶנה ַעל ָכל , ּּבַ ּ ּ
ֵהם יֹוְד ּ ְואוַלי,ָהעֹופֹות ִעים ֵהם ֵמֲחַמת ׁשֶ

ָגבֹוה ֲאִויר ּבְ ּפֹוְרִחים ּבָ ּ אוַלי ָראו ַהר וִמְבָצר,ּ ּ ּ 
ַלְחִתי . ל"ַּהַנ ֲאִני ׁשָ ְּוֵתֵלך ֵאָליו ְוֹתאַמר לֹו ׁשֶ ְ

  :ָאֹוְתך ֵאָליו

ִנים ְלַבְקׁשֹוְְוָהַלך ּ ַכָמה ְוַכָמה ׁשָ ּ ּ ּוָמָצא ׁשוב , ּ ּ
דֹול ְמאד ַכַנ ָּאָדם ּגָ ם ְוָנׂשָ,ל"ּ דֹול  א ּגַ ֵּכן ִאיָלן ּגָ

ַּכַנ ם ֵכן ַכַנ,ל"ּ ַאל אֹותֹו ּגַ ּ ְוׁשָ ּ יב לֹו ָכל ,ל"ּ ּ ְוֵהׁשִ
ָאִחיו ה ְוׁשֶ ָלחֹו ֵאָליו ַּהַמֲעׂשֶ ְּוהוא ָדָחה אֹותֹו  . ׁשְ

ם ֵכן ִנְמָצא, ּּגַ ַוַדאי ֵאינֹו ּבַ ִּכי ּבְ ּ  ְּוהוא ִהְפִציר. ּ
ם ֵכן ִני ַלַמְלכותָהָאָדם (  ְוָאַמר לֹו.ּאֹותֹו ּגַ ַּהזֶה ְלַהׁשֵ ּ ּ ּ( :
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ִּהֵנה ֲאִני ְמֻמֶנה ַעל ָכל ּ , ֶאְקָרא אֹוָתם; ָהעֹופֹות ּ
ַאל  ,ְּוָקָרא ָכל ָהעֹופֹות. ּאוַלי יֹוְדִעים ֵהם  ְוׁשָ

ֶּאת ֻכָלם דֹול ,ּ ֵאיָנם ,ִּמָקָטן ְוַעד ּגָ יבו ׁשֶ ּ ְוֵהׁשִ
ּיֹוְדִעים ֵמַהר וִמְבָצר ַהַנ  אֲהלֹ: ָאַמר  לֹו. ל"ּ

עֹוָלם ַוַדאי  ֵאיֶננו ּבָ ּבְ ַּאָתה רֹוֶאה ׁשֶ ּ ּ ַמע . ּ ִּאם ִתׁשְ
ָ ׁשוב ַלֲאחֹוֶריך,ִלי ַוַדאי,ּ ּ ִכי ּבְ ֵּאיֶננו ּ ַּהְינו (ְּוהוא   .ּ

ִני ַלַמְלכות ַּהׁשֵ ּ נֹו   ִהְפִציר אֹותֹו ְוָאַמר ׁשֶ)ּ ַוַדאי ֶיׁשְ ּּבְ
עֹוָלם ִני ַלַמְלכות'בָהָאָדם ַה(ָאַמר לֹו  .ּבָ ּ ְלַהׁשֵ ּ ּ ְלַהָלן  ):ּ

ם ר ִנְמָצא ׁשָ ִמְדּבָ ְמֻמֶנה ַעל ָכל ,ָאִחי ּּבַ ּ ׁשֶ ּ ּ
 ּאוַלי יֹוְדִעים; ְּוֵהם ָרִצים  ָכל ָהעֹוָלם, ָּהרוחֹות

  :ֵהם

ִנים ְלַבֵקׁשְְוָהַלך ּ ַכָמה ְוַכָמה ׁשָ ּ ּ ּ וָמָצא ָאָדם ,ּ
ם ֵכן ַכַנ דֹול ּגַ ּּגָ ּ ם ,ל"ּ א ּגַ דֹול ַכַנֵּכ ְוָנׂשָ ּן ִאיָלן ּגָ   ,ל"ּ

ם ֵכן ַכַנ ַאל אֹותֹו ּגַ ְּוׁשָ ּ יב. ל"ּ ה  ְוֵהׁשִ ּלֹו ָכל ַהַמֲעׂשֶ ּ
ַּכַנ ם ְוָדָחה ,ל"ּ ם ְּוהוא ,ֵּכן אֹותֹו ּגַ  ִהְפִציר אֹותֹו ּגַ
ִני ַלַמְלכות'גָהָאָדם  ַה(ְוָאַמר לֹו  .ֵּכן ּ ַהזֶה ְלַהׁשֵ ּ ּ ּ( ,

ְלַמֲענֹו ִיְקָרא ָיב ּׁשֶ ֹּואו ָכל  ָהּׁשֶ ַאל ּ ּרוחֹות ְוִיׁשְ
ּ וָבאו ָכל ָהרוחֹות,א אֹוָתםְוָקָר .אֹוָתם ּ ּּ ,

ַאל ְֶאת ֻכָלם ְּוׁשָ ּא ָיְדעו ׁשום ֶאָחד ֵמֶהם ְולֹ, ּ ּ
ֵּמַהר וִמְבָצר ַהַנ ִני 'גַהָהָאָדם ( ְוָאַמר לֹו .ל"ּ ּ ְלַהׁשֵ

ַּלַמְלכות טותֲהלֹ :)ּ ׁשְ ּא ַאָתה רֹוֶאה ׁשֶ ּ ִּסְפרו  ּ ּ
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יֹוֵדַע ֲאִני : ד וָאַמרְּוִהְתִחיל ִלְבכֹות ְמֹא. ָָפֶניךְל
ַוַדאי נֹו ּבְ ֶיׁשְ ּׁשֶ ּ:  

תֹוך א עֹוד רוַח ֶאָחדְּבְ ּבָ ּ ָכך ָרָאה ׁשֶ ְ  וָכַעס .ּ
ָּעָליו ַהְמֻמֶנה ַהַנ ַּמדוַע: ל"ּ , ִּנְתַאַחְרָת ָלבֹוא ּ

ָיבֹואו ָכל ָהרוחֹותֲהלֹ ַזְרִתי ׁשֶ ּא ּגָ ּּ ּ א ּ ְוָלָמה לֹ,ּ
יב לֹו.ִּעָמֶהם אָתּבָ ִנְתַעַכְבִתי ֵמֲחַמת , ֵהׁשִ ּ ׁשֶ ּ ּ

ת את ּבַ ָהִייִתי ָצִריך ָלׂשֵ ל  ְׁשֶ ַּמְלָכה ֶאל ַהר ׁשֶ
ִליֹות ל ַמְרּגָ ָּזָהב וִמְבָצר ׁשֶ ַמח ְמֹא. ּ ַאל. דְוׂשָ  וׁשָ

ַּהְמֻמֶנה ֶאת ָהרוַח ם: ּ ַּהְינו ֵאיזֶה ְדָבִרים ( ַּמה ָיָקר ׁשָ ּ

יֶקר ם ּבְ יבות ֵהם ׁשָ ּוַבֲחׁשִ ָכל ַהְדָבִרים ,ְוָאַמר לֹו ).ּ ּ ׁשֶ ּ
ֹי ם ּבְ דֹולֵהם ׁשָ   :ֶקר ּגָ

ִני ַלַמְלכות ְוָאַמר ַּהְמֻמֶנה ַעל ָהרוחֹות ְלַהׁשֵ ּּ ּ ּ :
דֹול ָכל ָכך זֶה ְזַמן ּגָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ְּבַ ּ ּ ה ּ ַאָתה ְמַבְקׁשָ ּׁשֶ ּ ּ, 

ָהיו ְלך ְָוַכָמה ְיִגיעֹות ׁשֶ ּ ָ ְואוַלי ִיְהֶיה ְלך;ּ  ּ ַעָתהּ
ַּעל ֵכן ֲאִני נֹוֵתן ְלך ְכִלי, ְמִניָעה ֵמֲחַמת ָממֹון ָּ ,

יט ָיְדך תֹוׁשִ ְָכׁשֶ ּ ם ָמעֹות ּ ל ִמׁשָ ְּלתֹוָכה ְתַקּבֵ ּ ּ .
ְּוָגַזר ַעל ָהרוַח ַהַנ יֹוִליך אֹותֹו"ּ ְל ׁשֶ ם ּ ּ וָבא ,ְלׁשָ

ם א אֹותֹו ְלׁשָ ְוֵהִביא אֹותֹו . ָּהרוַח ְסָעָרה ְוָנׂשָ
ַער לֹ ,ֶאל ׁשַ ם ֲחָילֹות ׁשֶ ְּוָהיו עֹוְמִדים ׁשָ ּא ִהִניחו ּ ּ

יט. ס ֶאל ָהִעירִלְכֹנ ָּידֹו ֶאל ַהְכִלי ְוָלַקח  ְוהֹוׁשִ
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ֵחד אֹוָתם   ְוָהְיָתה.ְ ְוִנְכַנס ְלתֹוך ָהִעיר,ָמעֹות ְוׁשִ
ִביר.ִעיר ָנָאה ַכר לֹו ְמזֹונֹות,ְ ְוָהַלך ֶאל ּגְ ִּכי ,  ְוׂשָ

ם הֹות ׁשָ ֶכל  ,ְָצִריך ִלׁשְ ִּכי ָצִריך ְלׁשום ׂשֵ ְ ּ
הֹוִציָאה לא ִסֵפר. ְּוָחְכָמה ְלהֹוִציָאה ְּוֵאיך ׁשֶ ְ, 

ּוַבּסֹוף הֹוִציָאה ּ.  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*********************  
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  ב ַׂמֲעֶשה

  ֵקיָסר ְוְֶמֶלךִמ

  

ה ֵקיָסר ֶאָחדַמֲעׂשֶ לֹ ּבְ ִניםּ ׁשֶ ם  .א ָהָיה לֹו ּבָ ּגַ
ִניםְֶמֶלך ֶאָחד לֹ ְּוָנַסע ַהֵקיָסר ַעל  .א ָהָיה לֹו ּבָ

ּאוַלי ִיְמָצא ֵאיזֶה ֵעָצה  ,ָּהָאֶרץ ְלׁשֹוֵטט ְלַבֵקׁש
ִנים ּוְתרוָפה ְלהֹוִליד ּבָ ם ַהֶמֶלך ָנַסע ְכ .ּ ּּגַ ְ   ,מֹו ֵכןּ

ֵניֶהם ְלֻפְנָדק ֶאָחד ְּוִנְזַדְמנו ׁשְ ּּ ּא ָהיו יֹוְדִעים  ְולֹ.ּ
ְּוִהִכיר ַהֵקיָסר ּבְ .ּזֶה ִמזֶה ֵיׁש לֹו ִנמוס ּ ַּהֶמֶלך ׁשֶ ּ ּּ ְ

ל ַמְלכות ַאל אֹותֹו ,ּׁשֶ הוא  ,ְוׁשָ ְּוהֹוָדה לֹו ׁשֶ
ם ֵכן. ְֶמֶלך ֵקיָסר ּגַ ַּגם ַהֶמֶלך ִהִכיר ּבַ ּּ ֹו ְוהֹוָדה ל, ְּ

ם ֵכן ִנים ,ּּגַ ִביל ּבָ ׁשְ נֹוְסִעים ּבִ ְּוהֹוִדיעו זֶה ָלזֶה ׁשֶ ּ. 
ֵניֶהם רו ׁשְ ְּוִנְתַקׁשְ ָיבֹואו ְלֵביָתם  ,ּ ִאם ׁשֶ ּּבְ ּ

ְּויֹוִלידו ְנׁשֹוֵתיֶהם ָזָכר וְנֵקָבה ֹא ,ּ ִיְהיו ּבְ ֶּפן ׁשֶ ּ
ֵניֶהם ,ְּיכֹוִלים ְלִהְתַחֵתן ין ׁשְ ֲּאַזי ִיְתַחְתנו ּבֵ ּ. 

תְוָנַסע ְְוַהֶמֶלך ָנַסע  ,ּ ַהֵקיָסר ְלֵביתֹו ְוהֹוִליד ּבַ ּ
ן רות ַהַנ ,ְלֵביתֹו ְוהֹוִליד ּבֵ ְּוַהִהְתַקׁשְ ּ ַכח "ּ ּל ִנׁשְ

  .ֵמֶהם
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ַלח תֹו ִלְלֹמְוׁשָ ּ ַהֵקיָסר ֶאת ּבִ ם ַהֶמֶלך  .דּ ְּגַ ּ
נֹו ִלְלֹמ ַלח ֶאת ּבְ ֵניֶהם ֵאֶצל  .דׁשָ ְּוִנְזַדְמנו ׁשְ ּ ּ

, דה ֶאת זֶה ְמֹאּיו אֹוֲהִבים זְֶוָה. ְּמַלֵמד ֶאָחד
רו ְּוִנְתַקׁשְ או זֶה ָלזֶה ּ ִיׂשְ יֵניֶהם ׁשֶ ּּבֵ ן  ,ּ ְוָנַטל ַהּבֶ

ַעת ְוָנַתן ַעל ָיָדה ְוִנְתַחְתנו ַיַחד ֶּמֶלך ַטּבַ ּ ּ ְ:  

תֹו ֶוֱהִביָאה ַאַחר ַלח ַהֵקיָסר ַאַחר ּבִ ּ ָכך ׁשָ ּ ּ ְ ּ
נֹו .ְלֵביתֹו ַלח ַאַחר ּבְ ם ַהֶמֶלך ׁשָ ְּגַ  ֶוֱהִביאֹו ּ
דוִכים ְלַבת ַהֵקיָסר .ְלֵביתֹו ִרים ׁשִ ְּוָהיו ְמַדּבְ ּ ּּ, 

רות ְולֹ דוך ֵמֲחַמת ִהְתַקׁשְ ּא ָרְצָתה ׁשום ׁשִ ּ ּּ ְּ

ַע ְמֹא .ל"ַּהַנ ן ֶמֶלך ָהָיה ְמַגְעּגֵ ם  .ד ַאֲחֶריָהְְוַהּבֶ ּגַ
ת ֵקיָסר ָהְיָתה ֲעֵצָבה ָתִמיד ְּוָהָיה ַהֵקיָסר  .ַּהּבַ

ּלֹו ו ַלֲחֵצרֹות ׁשֶּמֹוִליָכה לֹו]ארמון[ ָלִטיןָפּ  ּ ׁשֶ
ֻדָלָתה ְּוֶהְרָאה אֹוָתה ּגְ  .ְוִהיא ָהְיָתה ֲעֵצָבה, ּּ

ַע ְמֹא ן ֶמֶלך ָהָיה ְמַגְעּגֵ ד ַאֲחֶריָה ַעד ְְוַהּבֶ
ֶנֱחָלה ֲאלו אֹותֹו ,ּׁשֶ ׁשָ ְּוָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ ַעל ָמה ַאָתה :ּ

ידלֹ, חֹוֶלה ֵמׁש ְּוָאְמרו  .א ָרָצה ְלַהּגִ ְּלַהְמׁשַ
ּאוַלי תוַכל ַאָתה ַלֲחֹק: אֹותֹו ּּ ְוָאַמר   .ר ֶאְצלֹוּ
הוא יֹוֵדַעָלֶהם ָמ ,ּ ׁשֶ ִּכי הוא ָהָיה ִעמֹו ָאז ּבַ ּ ּ קֹום ּ

ם ָלַמד ׁשָ יד, ּׁשֶ ַּוֲאַזי ִנְזַכר  .ָּלֶהם ַהָדָבר ְוִהּגִ
ְכָבר ִנְתַחֵתן הוא ִעם ַהֵקיָסר ִמקֶדם ַּהֶמֶלך ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ְ. 
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ָיִכין ַעְצמֹו ַעל ַהֲחֻתָנהְוָהַל ּך ְוָכַתב ְלַהֵקיָסר ׁשֶ ּ ּ ְ, 
רו ִמקֶדם ַכַנ ִּכי ְכָבר ִנְתַקׁשְ ּ ּ ּּ ּ א ָרָצה ְולֹ. ל"ּ

 .ּא ָהָיה ָיכֹול ְלָהִעיז וְלָסֵרבְַאך לֹ ,ַּהֵקיָסר
יב לֹו נֹו ֵאָליו ְוִיְרֶאה ִאם , ְוֵהׁשִ ַלח ַהֶמֶלך ּבְ ִיׁשְ ְׁשֶ ּ ּ

תֹו ֵאָליו ,ּיוַכל ִלְנהג ְמִדינֹות יא ּבִ ֲּאַזי ַיׂשִ ַלח  .ּ ְוׁשָ
נֹו ֵאָליו נֹו ְלַהֵקיָסר[ ּבְ ַלח ּבְ ַהֶמֶלך ׁשָ ַּהְינו ׁשֶ ְּ ר ִצָוה  ּ ַּכֲאׁשֶ ּ

ַּהֵקיָסר ַכַנ תֹוך ֶחֶדר .]ל"ּּ יבֹו ַהֵקיָסר ּבְ ְְוהֹוׁשִ ּוָמַסר  ּ
ל ִעְסֵקי ַהְמִדיָנה ִּלְראֹות ִאם יוַכל  ,ּלֹו ְנָירֹות ׁשֶ

ַע . ּת ַהְמִדיָנהִלְנהג ֶא ְעּגֵ ן ֶמֶלך ָהָיה ִמְתּגַ ְְוַהּבֶ

ר לֹו ְולֹ, ּד ִלְראֹות אֹוָתהְמֹא א ָהָיה ֶאְפׁשָ
  :ִּלְראֹוָתה

ל ַאְסַפְקַלְרָיא ַּפַעם ּ ֶאָחד ָהַלך ֵאֶצל כֶתל ׁשֶ ּ ְ

ְּוָנַפל ַחָלׁשות, ְּוָרָאה אֹוָתה ]מראה[ ּוָבאָתה ִהיא  .ּ
ֵּאָליו ְוִנֲעַרתו ֵאיָנה רֹוָצה ׁשום ה לֹוְּוִסְפָר ,ּ ּ ׁשֶ ּ

רות ִעמֹו דוך ֵמֲחַמת ַהִהְתַקׁשְ ּׁשִ ּ ּּ ַמה : ְּוָאַמר ָלה .ְּ
ה ְוָאִביך ֵאינֹו רֹוֶצה ְַנֲעׂשֶ ַּאף ַעל ִפי : ְוָאְמָרה .ּ

ַּאַחר ָכך ִהְתַיֲעצו .ֵכן ְ ַיִניחו ִלְפרׂש ַעְצָמם ַעל ּ ּ ׁשֶ ּ ּ
ְכרו ָלֶהם ְסִפיָנה וָפְרׂשו .ַּהָים ְּוׂשָ ּ ָיםּ ְּוָהְלכו . ּ ּבַ

ָפר .ַּעל ַהָים ַּאַחר ָכך ָרצו ְלָקֵרב ַעְצָמם ֶאל ַהּסְ ְ ּ, 
ָפר ]שפת הים[ ּוָבאו ַלּסְ ם ַיַער .ּ ְּוָהְלכו  ,ְוָהָיה ׁשָ
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ם ַעת .ְלׁשָ ת ֵקיָסר ַהַטּבַ ,  ְוָנְתָנה לֹוְּוָלְקָחה ַהּבַ
ְכָבה ם ְוִהיא ׁשָ ן ֶמֶלך  .ׁשָ ְַאַחר ָכך ָרָאה ַהּבֶ ְ ּ

ּבְ ָּסמוך ַתֲעמדׁשֶ ְ ַעת ֶאְצָלה, ּ ְּוִהִניַח ַהַטּבַ ּ ַאַחר  .ּ
ִפיָנה ָּכך ָעְמדו ְוָהְלכו ֶאל ַהּסְ ּ ְ ּ:  

תֹוך ּ ָכך ִנְזְכָרהְּבְ ם ְּ ַעת ׁשָ ְכחו ַהַטּבַ ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ, 
ַעת ְלָחה אֹותֹו ַאֲחֵרי ַהַטּבַ ם.ְּוׁשָ א ְולֹ ,ְ ְוָהַלך ְלׁשָ

, ְך ְלָמקֹום ַאֵחרְוָהַל ,ּא ַהָמקֹוםָהָיה ָיכֹול ִלְמֹצ
ַעתְולֹ ְְוָהָיה הֹוֵלך  .ּא ָהָיה ָיכֹול ִלְמצא ַהַטּבַ

ְּלַבְקׁשֹו ִמָמקֹום ְלָמקֹום ִנְתָעה ְולֹ ּ א ָהָיה ַּעד ׁשֶ
ם , ְּוִהיא ָהְלָכה ְלַבְקׁשֹו .רָיכֹול ַלֲחֹז ְוִנְתֵעית ּגַ

ְְוָהָיה הוא הֹוֵלך ְותֹוֶעה .ֵּכן ַאַחר  .ְהֹוֵלך ְותֹוֶעה, ּ
ְך ָרָאה ֶדֶרךָּכ ְּוָהַלך ְלִיׁשוב, ְּ ּ א ָהָיה לֹו ַמה ְולֹ .ְ

ֵרת, ַּלֲעׂשֹות ה ְמׁשָ ם ִהיא ָהְיָתה הֹוֶלֶכת  .ְוַנֲעׂשָ ּגַ
ָבה ַעְצָמה .ְותֹוָעה ְּוִיׁשְ ב ֵאֶצל ַהָים ,ּ ֵתׁשֵ ּׁשֶ ּ, 

ַפת ַהָים ל  .ְּוָהְלָכה ֶאל ׂשְ ם ִאיָלנֹות ׁשֶ ְוָהָיה ׁשָ
ָבה ׁשָ ֵּפרֹות ּוַביֹום ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ֵאֶצל  .םְוָיׁשְ ּ

ִבים, ַּהָים ּאוַלי ִתְמָצא עֹוְבִרים ְוׁשָ ְוָהְיָתה  .ּ
ִּמְתַפְרֶנֶסת ֵמַהֵפרֹות ּוַבַלְיָלה ָהְיָתה עֹוָלה ַעל  ,ּ ּ

ֶמֶרת ִמן ַהַחיֹות,ִאיָלן ִתְהֶיה ִנׁשְ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ.  
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דֹול ֻמְפָלג ְמֹא ּ ַהיֹוםַוְיִהי ְוָהָיה  ,דְוָהָיה סֹוֵחר ּגָ
ָכל ָהעֹוָלם א וַמָתן ּבְ ּלֹו ַמׂשָ ּ ן ָיִחיד .ּ  .ְוָהָיה לֹו ּבֵ

ן ְלָאִביו .ְוַהּסֹוֵחר ָהָיה ָזֵקן  :ַּפַעם ֶאָחד ָאַמר ַהּבֵ
ַאָתה ָזֵקן ַוֲאִני ַנַער ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ְלך  ,ּּבַ ְָוַהֶנֱאָמִנים ׁשֶ ּ ּ
יִחים ְכָלל ָעַלי ּגִ ְּוַאָתה ִתְסַתֵלק ,ֵּאיָנם ַמׁשְ ּ ּ ּ ,

ָאר ֵריק ֵכן  ּא ֵאַדע ַמה ַלֲעׂשֹותְולֹ ְוֶאְהֶיה ִנׁשְ ּבְ
ְּוֵאֵלך ַעל ַהָים ֵּתן ִלי ְסִפיָנה ִעם ְסחֹוָרה ּ ְכֵדי ,ְ
א וַמָתן ַמׂשָ ִקי ּבְ ִּלְהיֹות ּבָ ּ ְוָנַתן לֹו ָאִביו ְסִפיָנה  .ּ

ְּוָהַלך ַלְמִדינֹות ,ִעם ְסחֹוָרה חֹוָרה ְ  ּוָמַכר ַהּסְ
ְהיֹותֹו ַעל ַהָים  , ַאֶחֶרת ְוִהְצִליַחְוָקָנה ְסחֹוָרה ּּבִ

ָּראו אֹוָתן ָהִאיָלנֹות ַהַנ ם(ל "ּ ת ֵקיָסר ׁשָ ָהְיָתה ַהּבַ  )ׁשֶ
הוא ִיׁשוב ְּוָסְברו ׁשֶ ּ ם, ּּ  .ְְוָרָצה ֵליֵלך ְלׁשָ

ֵהם ִאיָלנֹות ְוָרצו ַלֲחזר ִנְתָקְרבו ָראו ׁשֶ ּוְכׁשֶ ּ ּ ּּ:  

תֹוך ְ ָכך ֵהִציץ ַהּסֹוֵחר ְּבְ ן ַהּסֹוֵחר ַהַנַה(ּ ְּינו ּבֶ  )ל"ּ

ְּלתֹוך ַהָים ם ִאיָלן ְ  .ְּוָעָליו ְכַמְרֵאה ָאָדם ְוָרָאה ׁשָ
ָמא הוא טֹוֶעה ַעְצמֹו ְּוָסַבר ׁשֶ ָאר  .ּ יד ִלׁשְ ְוִהּגִ

ם ָהיו ׁשָ ים ׁשֶ ם ֵכן  ,ָּהֲאָנׁשִ יטו ְוָראו ּגַ ְּוִהּבִ ּ ּ
בו ְלִה ,ְּכַמְרֵאה ָאָדם ַעל ָהִאיָלן ְּוִהְתַיׁשְ ְתָקֵרב ּ

ם ם .ְלׁשָ ְלחו ִאיׁש ִעם ְסִפיָנה ְקַטָנה ְלׁשָ ְּוׁשָ ְוֵהם  ,ּ
ת יִטים ּבְ ֹּוך ַהָיםָּהיו ַמּבִ ּ ְכֵדי ְלַכֵון ֶאת,ְ ִליַח ּ  ַּהׁשָ
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לֹ ְא ִיְטֶעה ִמן ַהֶדֶרךּׁשֶ ֵיֵלך ְמֻכָון ֶאל  ,ּ ְּכֵדי ׁשֶ ְ ּ ּ
ם .ל"ָּהִאיָלן ַהַנ ם  ְוָרָאה ְְוָהַלך ְלׁשָ ב ׁשָ יֹוׁשֵ ּׁשֶ

יד ָלֶהם, ָאָדם ַעְצמֹו  .ְוִהּגִ ן ַהּסֹוֵחר ַהַנ(ְְוָהַלך ּבְ  )ל"ּּבֶ

ם ְוָרָאה ֶבת ׁשָ יֹוׁשֶ ת ֵקיָסר ַהַנ( ּׁשֶ ַּהְינו ַהּבַ ָהְיָתה "ּ ל ׁשֶ

ם ַכַנ ֶבת ׁשָ ּיֹוׁשֶ ֵתֵרד, )ל"ּ ְּוָאַמר ָלה ׁשֶ ְוָאְמָרה לֹו  .ּ
ֵאיָנה רֹוָצה ִלְכֹנ ִפיָנהּׁשֶ ִּכי ִאם  ,ס ֶאל ַהּסְ

ַּיְבִטיָחהׁשֶ לֹ ּ הּׁשֶ ע ּבָ ָיבֹוא  ,ּא ִיּגַ ִּכי ִאם ְכׁשֶ ּ ּ
א אֹוָתה ַכָדת ְּלֵביתֹו ְוִיׂשָ ּּ ְוִנְכְנָסה  .ְּוִהְבִטיַח ָלה ,ּ

ִפיָנה ִהיא ְוָרָאה .ֶאְצלֹו ַלּסְ ְּמַזֶמֶרת ַעל ְכֵלי  ׁשֶ ּ
ַכָמהזֶֶמ ר ּבְ ַמח ַעל  ,ְלׁשֹונֹות ּר ִויכֹוָלה ְלַדּבֵ ְוׂשָ

ִנְזַדְמ ּׁשֶ ּ   :ָנה לֹוּ

ְ ָכךַאַחר ִהְתִחילו ְלִהְתָקֵרב ְלֵביתֹו ּ ְּכׁשֶ ּ 
ֵיֵלך ְלֵביתֹו ,ָאְמָרה לֹו ר ׁשֶ ַהיׁשֶ ְׁשֶ ּ ְויֹוִדיַע ְלָאִביו  ּ

ּוְקרֹוָביו ְוָכל ְמֻיָדָעיו ֻכָלם ֵיְצאו ִלְקָראָתה ּ ּׁשֶ ּ ּ ּ, 
ה ֲחׁשוָבה ָכזֹו מֹוִליך ִאׁשָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ּ ְ ְְוַאַחר ָכך  ,ּ ּ

ם ִמקֶדם ִהְתָנה ( ַּדע לֹו ִמי ִהיאִיְתַו ִּכי ּגַ לֹּ ִּהיא ִעמֹו ׁשֶ  אּ
ַאל אֹוָתה ִמי ִהיא  ,)ָאז ֵיַדע ִמי ִהיא, ַּעד ַאַחר ַהֲחֻתָנה ִּיׁשְ

ְּוִהְסִכים ִעָמה ּ ם ַהיֹ: ָאְמָרה לֹו .ּ רּּגַ ר ,ׁשֶ ֲאׁשֶ  ּבַ
ה ָכזֹו ַאָתה מֹוִליך ִאׁשָ ּׁשֶ ּ ְ ֵכר ֶאת ָכל ,ּ ְתׁשַ ּׁשֶ ּ ּ 

ִפיָנה )ַהמלחים( ןְסָראְטַמַה ְלַמַען  ,ַּהמֹוִליִכין ַהּסְ



ַּמֲעִשיֹות        ֵקיָסר ְוְֶמֶלךִמ    ִּספּוֵרי   ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנְח ַנְחָמ ַנ

יח

ה  ָלֶהם ֵיׁש לֹו ִנׂשוִאין ִעם ִאׁשָ ַהּסֹוֵחר ׁשֶ ֵּיְדעו ׁשֶ ּּ ּּ
ְּוִהְסִכים ִעָמה. ָּכזֹו ּ ָהָיה  דְוָלַקח ַיִין טֹוב ְמֹא .ּ ׁשֶ

ִפיָנה ּסְ ַתְכרו ְמֹא ְוָנַתן ָלֶהם לֹו ּבַ ְּוִנׁשְ ּ ְּוהוא  .דּ
ּתֹו ְלהֹוִדיַע ְלָאִביו וְקרֹוָביו ַכַנְָהַלך ְלֵבי ּ  ,ל"ּ

ַתְכרו ְוָיְצאו ִמן ַהןְסָראְטַמַהְו ּ ִנׁשְ ּ ּ ִפיָנהּ ְּוָנְפלו  ּסְ
ְכבו ְכרוָתם ְּוׁשָ ׁשִ   :ּּבְ

ם ֵליֵלך ּוְבעֹוד ָהיו ְמִכיִנים ַעְצָמם ׁשָ ְ ׁשֶ ּ
ָפָחה ִּלְקָראָתה ִעם ָכל ַהִמׁשְ ּ ּ ָהְלָכה ִהיא  ,ּ

ִפ ָפרְּוִהִתיָרה ַהּסְ ה ַהִוילֹונֹות  ,יָנה ִמן ַהּסְ ּוֵפְרׂשָ ּ
ִפיָנה)ןְטויְנאִוַלַהַּהְינו ( או  .ּ ְוָהְלָכה ָלה ִעם ַהּסְ ְּוֵהם ּבָ

ִפיָנה  ל(ֶאל ַהּסְ ָפָחה ׁשֶ ַּהְינו ָכל ַהִמׁשְ ּ ּ א ְולֹ )ַהּסֹוֵחר ּ
ָּמְצאו ָדָבר ן ַהַנ ְוָחָרה ְלַהּסֹוֵחר .ּ  ל"ֲּאִבי ַהּבֵ

ל ַהּסֹוֵחר ַהַנ(ֵעק ְואֹוֵמר ְּוהוא צֹו .דְמֹא ן ׁשֶ ַּהְינו ַהּבֵ  ,ל"ּ

ִפיָנה ַהַנ א ִעם ַהּסְ ָהָיה ּבָ ּ ַתֲאִמין ִלי :)ָצַעק ְוָאַמר ,ל"ּׁשֶ
ֵהֵבאִתי ְסִפיָנה ִעם ְסחֹוָרה ְוכו ְוֵהם ֵאיָנם  .'ּׁשֶ

ַאל ְל: ְוָאַמר לֹו .ּרֹוִאים ָדָבר  .ןְסָראְטַמַהִּתׁשְ
ֹא כֹוִרים, ל אֹוָתםְְוָהַלך ִלׁשְ  .ְּוֵהם ׁשֹוְכִבים ׁשִ

ַּאַחר ָכך ִנְנֲערו ְ ַאל ָלֶהם,ּ ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ,  ְוׁשָ
ֵהִביאו  ַרק יֹוְדִעים ,ְּכָלל ֶמה ָעַבר ֲעֵליֶהם ּׁשֶ

ְּסִפיָנה ִעם ָכל ַהַנ  .איְוֵאיָנם יֹוְדִעים ֵהיָכן ִה ל"ּ
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נֹוְוָחָרה ַהּסֹוֵחר ְמֹא יתֹו ד ַעל ּבְ א ְולֹ ְוִגיְרׁשֹו ִמּבֵ
ְּוָהַלך ִמֶמנו ָנע ָוָנד .ָּיבֹוא ְלֶנֶגד ָפָניו ּ ּ ַּהְיינו (ְוִהיא  ,ְ

ת ֵקיָסר ַהַנ   .ָּהְיָתה הֹוֶלֶכת ַעל ַהָים )ל"ַּהּבַ

ְוָהָיה ּבֹוֶנה לֹו , ְ ְוָהָיה ֶמֶלך ֶאָחדּ ַהיֹוםַוְיִהי
ֵעיָניו ִלְבנֹות  ,ּ ַעל ַהָיםָלִטיןָּפ ם הוַטב ּבְ ִּכי ׁשָ ּ
ִפינֹות הֹוְלכֹות  .ּ ֵמֲחַמת ֲאִויר ַהָים,ןָלִטיָּפ ְוַהּסְ

ם ת ֵקיָסר ַהַנ(ְוִהיא  .ׁשָ ַּהְינו ַהּבַ ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ַעל  )ל"ּ
ְוָבאָתה ָסמוך ַל ,ַּהָים ּ ל ַהֶמֶלך ַהַנָלִטיןָּפּ ּ ׁשֶ ְ  .ל"ּ

ִלי ַמְנִהיִגים יט ְוָרָאה ְסִפיָנה ּבְ ְְוַהֶמֶלך ִהּבִ ְוֵאין  ּ
ים ם ֲאָנׁשִ הוא טֹוֶעה ַעְצמֹו ,ׁשָ ְּוִצָוה  .ְּוָסַבר ׁשֶ

יו ִיְסַתְכלו ַלֲאָנׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ם ֵכן ֵכן, ּ ְּוָראו ּגַ ּ ְוִהיא  .ּ
ָבה .ָלִטיןָּפִנְתָקְרָבה ֶאל ַה ַּאַחר ָכך ִהְתַיׁשְ ְ ּ 

ָּלָמה ָלה ַה: ַּעְצָמה  .רְוִהְתִחיָלה ַלֲחֹז ,ָלִטיןָּפּ
ַלח ַהֶמֶלך ְוֶהֱחִזיָרה ְוֱהִבי ְּוׁשָ ְ ְְוַהֶמֶלך  .ָּאה ְלֵביתֹוּ ּ

הָתא ָהְיל לֹ"ַּהַנ א ָהָיה ָיכֹול ִּכי לֹ ,ּה לֹו ִאׁשָ
ָהָיה רֹוֶצה לֹ, ר לֹוִלְבֹר , א ָרְצָתה ִהיאִּכי ִמי ׁשֶ

ת ֵקיָסר ַהַנ .ְְוֵכן ְלֵהֶפך ם ַהּבַ אָתה ְלׁשָ ּבָ ּוְכׁשֶ  ל"ּ
ַבע ָלה, ָאְמָרה לֹו ִיׁשָ ּׁשֶ ּ לֹ ּ ה ַעד ּׁשֶ ע ּבָ א ִיּגַ

ֶאָנה ַכָדתׁשֶ ִּיׂשָ ּּ ּ ע ָלה ,ּ ּבַ ָראוי  ְוָאְמָרה לֹו .ְּוִנׁשְ ּׁשֶ
לֹ ָלה ְולֹּׁשֶ ִפיָנה ׁשֶ ּא ִיְפַתח ֶאת ַהּסְ ּ הּ ע ּבָ  ,ּא ִיּגַ
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ַתֲעמד ָכך ַעל ַהָים ַעד ַהִנׂשוִאין ַּרק ׁשֶ ּ ּ ּ ְ ּ ְּוָאז ִיְראו  ,ּ
ֵהִביָאה חֹוָרה ׁשֶ ַּהכל ֶאת ִרּבוי ַהּסְ  ְּלַבל יאְמרו ,ּ

ָל ה ִמן ַהׁשוקּׁשֶ ַּקח ִאׁשָ ּ ְּוִהְבִטיַח ָלה ֵכן ,ּ ּ,  
ְּוַהֶמֶלך ָכַתב ְלָכל ַהְמִדינֹות ּּ צו ְוָיבֹואו  ְ ִיְתַקּבְ ּׁשֶ ּ ּ

לֹו ַּעל ַהֲחֻתָנה ׁשֶ ִביָלהָלִטיןָּפּוָבָנה  .ּ ׁשְ ְוִהיא  .ּ ּבִ
ָיִביאו ָלה ִּצְוָתה ּׁשֶ ּ ִריםּ נֹות ׂשָ ר ּבְ  ּ ַאַחד ָעׂשָ

ִיְהיו ִעָמה ּׁשֶ ּ ּ ְְוִצָוה ַהֶמֶלך .ּ ּ ר  ּ ְלחו ָלה ַאַחד ָעׂשָ ְּוׁשָ ּ
דֹוִלים ְמֹא ִרים ּגְ נֹות ׂשָ ּוָבְנאו ְלָכל ַאַחת  ,דּבְ ּ

ם ֵכן  , ְמֻיָחדָלִטיןָּפ ְּוִהיא ָהְיָתה ָלה ּגַ  ָלִטיןָּפּ
צֹות ֵאֶליָה .ְמֻיָחד ְּוָהיו ְמַזְמרֹות , ְּוָהיו ִמְתַקּבְ ּ

ֲחִקים ׁשָ יר וְמׂשַ ְכֵלי ׁשִ ּם ִעָמהּּבִ ּ:  

ֵתֵלך ִעָמֶהם ַעל   ַאַחת ָאְמָרה ָלֶהםַּפַעם ּׁשֶ ְ ּ
ְּוָהְלכו ִעָמה ,ַּהָים ּ ם, ּ ֲחִקים ׁשָ ְוָאְמָרה  .ְּוָהיו ְמׂשַ
ֵיׁש ָלה, ָלֶהם ַיִין טֹוב ׁשֶ ד אֹוָתם ּבְ ְתַכּבֵ ּׁשֶ ּ ּ. 

ִפיָנה ּסְ ּבַ ַתְכרו ְוָנְפלו  ְּוָנְתָנה ָלֶהם ֵמַהַיִין ׁשֶ ְּוִנׁשְ ּ ּ ּ
ִפיָנה .ְּכבוְוׁשָ ה  ְּוָהְלָכה ְוִהִתיָרה ַהּסְ ּוֵפְרׂשָ

ִפיָנה ַּהִוילֹונֹות וָבְרָחה ִעם ַהּסְ ְַהְינו ַהֶמֶלך (ְוֵהם  .ּ ּ ּ

יו ִפיָנה ֵאיֶנָנה )ַוֲאָנׁשָ ַהּסְ ֵּהִציצו ְוָראו ׁשֶ ּ ּ ּ  
ְְוָאַמר ַהֶמֶלך .דְּוִנְבֲהלו ְמֹא יד : ּ לא ְלַהּגִ ִּהָזֲהרו ׁשֶ ּ ּ
ָּלה ִפְתאם דֹול ְמֹאִּכ ,ּ ד ַעל ּי ַצֲעָרה ִיְהֶיה ּגָ
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ְִכי ַהֶמֶלך לא ָהָיה יֹוֵדַע( .ְּסִפיָנה ְיָקָרה ָכזֹו ּ ַעְצָמה  ּ ִהיא ּבְ ּׁשֶ

ִפיָנה ְרָחה ִעם ַהּסְ ַחְדָרה ,ּבָ ִהיא ֲעַדִין ּבְ ְּוָהָיה ָסבור ׁשֶ ם  ).ּ ּגַ
ּאוַלי ִתְסּבֹ ִפיָנה, רּ ַהֶמֶלך ָנַתן ְלֶאָחד ֶאת ַהּסְ ְׁשֶ ּ. 

ִרים ַר נֹות ׂשָ ָרָרה ַאַחת ֵמַהּבְ ְלחו ֶאת ׂשְ ּק ִיׁשְ
ָחְכָמה ל"ַּהַנ יד ָלה ּבְ ְּוָהְלכו ְלֶחֶדר ֶאָחד . ְּלַהּגִ
ִני ְוֵכן ְלָכל  ,ּא ָמְצאו ָאָדםְולֹ ְוֵכן ְלֶחֶדר ׁשֵ

ר ֲחָדִרים ְּוִהְסִכימו  .ּא ָמְצאו ָאָדם ְולֹ,ָהַאַחד ָעׂשָ ּ
לֹ ָרָרהִלׁשְ ַלְיָלה ׂשְ יד ָלהַּח ּבַ ְּוָהְלכו  ,ּ ְזֵקָנה ְלַהּגִ

ַוֲאִביֶהן  .דְּוִנְבֲהלו ְמֹא, ּא ָמְצאו ָאָדםְּלַחְדָרה ְולֹ
ִרים ַהַנ נֹות ׂשָ ל ַהּבְ יעו  ,ל"ּׁשֶ ַיּגִ ָהיו ְרִגיִלים ׁשֶ ּׁשֶ ּּ

רֹות זֶה ִמזֶה ֵהם ׁשֹוְלִחים  ,ָּלֶהם ִאּגְ ְּוַעָתה ָראו ׁשֶ ּ
רֹות נֹוֵתיֶהםְּוֵאין ָלֶהם ׁשום ִאּגֶ ִאּגְ ָּעְמדו  .ֶרת ִמּבְ

ם ַעְצָמן ְלׁשָ ִרים ְוָנְסעו ּבְ ַּהׂשָ ּא ָמְצאו ֶאת ְולֹ ,ּ
נֹוֵתיֶהם לֹ ,דְוָחָרה ָלֶהם ְמֹא .ּבְ ַח ֶאת ְּוָאְמרו ִלׁשְ

ְַהֶמֶלך ׁשֹוְלִחין ַהַחָיִבים ִמיָתה( ּ ְּדַהְינו ְלָמקֹום ׁשֶ ּ ין ִרֹוּקׁשֶ, ּּ

ִּכי ֵהם ָהיו  ,)'ןיְקׁשִאְרַפ' ֵרי ְמלוָכהּ ַּהׂשָ ְַאך  .ּ

בו ִּנְתַיׁשְ לוַח :ּ ִיְתַחֵיב ׁשִ ֶּמה ָחָטא ַהֶמֶלך ׁשֶ ּ ּ ּ ְ ִּכי  ,ּ
ָדָבר ְּוִהְסִכימו ְלַהֲעִבירֹו ִמַמְלכותֹו  .ֶּנֱאַנס ּבַ ּּ ּ

ְּוֶהֱעִבירו אֹותֹו ְוֵגְרׁשוהו .ּוְלָגְרׁשֹו ּ   :ְְוָהַלך לֹו ּ
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ת ֵקיָסר ַהַנ( ְוִהיא ַּהְינו ַהּבַ ּבָ"ּ ְרָחה ִעם ל ׁשֶ
ִריםא "יַה נֹות ׂשָ ִפיָנה )ּבְ ַאַחר  .ָהְלָכה ִעם ַהּסְ

רֹות ַהַנ ָּכך ִנְנֲערו ַהׂשָ ּ ּ ְ ֵחק ( ל"ּ ְּוִהְתִחילו ׁשוב ְלׂשַ ּ
ְּכִמקֶדם ָפרּא ָיְדעוִּכי ֹל ,ּ ִפיָנה ְכָבר ָהְלָכה ִמן ַהּסְ ַהּסְ  )ּ ׁשֶ

ְּוָאְמרו ָלה יָבה ָלֶהם .רַנֲחֹז: ּ ֶהה : ְוֵהׁשִ עֹוד ִנׁשְ
ַּאַחר ָכך ָעַמד רוַח ְסָעָרה .ָּכאן ְקָצת ְ : ּ ְוָאְמרו,ּ

ַה .ּר ְלֵביֵתנוַנֲחֹז ִפיָנה ְכָבר ְוהֹוִדיָעה ָלֶהם ׁשֶ ּּסְ
ה ִמן ָפר ֵּפְרׂשָ ֲאלו אֹוָתה .ַהּסְ ְּוׁשָ ָתה  ַעל ֶמ:ּ ה ָעׂשְ

ֵבר ֵמֲחַמת , ְוָאְמָרה .ֵּכן ָהְיָתה ְיֵרָאה ֶפן ִתׁשָ ּׁשֶ ּ ּ
ִּתיָרה ְוִלְפֹרַּעל ֵכן ֻהְכְרָחה ְלַה ,ָּהרוַח ְסָעָרה ׂש ּ

ְּוָהיו הֹוְלִכים ַעל ַהָים. ַּהִויָלאֹות ת ֵקיָסר ִעם ( ּ ַהּבַ

ִרים ַהַנא "יַה נֹות ׂשָ ְכֵל )ל"ּּבְ ם ּבִ ְּוָהיו ְמַזְמִרים ׁשָ  .י זֶֶמרּ
ָפ ּוָפְגעו ּבְ ּ רֹות ַהַנ ,ָלִטיןּ ְּוָאְמרו ָלה ַהׂשָ ּ : ל"ּ

ם ְרָטה ְּוָאְמָרה ִכי ִנְתָח, א ָרְצָתהְולֹ .ִנְתָקֵרב ְלׁשָ
ִנְתָקְרָבה ֵאֶצל ַּהְינו ַעל ( ל"ּ ַהַנָּפָלִטין ַּעל ׁשֶ

ִנְתָקְרָבה ַל ל ַהֶמֶלך ַהַנָּפָלִטיןּׁשֶ ּ ׁשֶ א אֹוָת ל"ְּ ָרָצה ִלׂשָ ּה ַכַנּׁשֶ ּ  :)ל"ּ

םַאַחר ּ ָכך ָראו ְכִמין ִאי ַהָים ְוִנְתָקְרבו ְלׁשָ ּּ ּ ְּ. 
ם  ְזָלִניםב"יְּוָהיו ׁשָ ֲאָלה ִהיא .ְּוָרצו ְלָהְרָגם  ּגַ : ְוׁשָ

ֶכם ּבָ דֹול ׁשֶ ּ ְוֶהְראו ָלה.ִמי ַהּגָ ַמה : ָאְמָרה לֹו .ּ
יֶכם ְזָלִנים ּ ָאַמר ָלה.ַּמֲעׂשֵ ֵהם ּגַ : ָאְמָרה לֹו .ׁשֶ

ְזָלִניםַא בוָרה  ,ּף ֲאַנְחנו ּגַ ּגְ ְזָלִנים ּבַ ַאֶתם ּגַ ַּרק ׁשֶ ּ
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ָלֶכם ְזָלִנים ַעל ְיֵדי ָחְכָמה ,ּׁשֶ ִּכי ָאנו  ,ַּוֲאַנְחנו ּגַ ּ
ְלׁשֹונֹות וִבְכֵלי זֶֶמר ְּמֻלָמִדים ּבִ ַצע  ;ּ ֵכן ַמה ּבֶ ּבְ

ִּכי ַתַהְרגו אֹוָתנו ּ ּ או אֹוָתנו ֲהלֹ, ּ ִתׂשְ ּא טֹוב ׁשֶ ּ ּ ּ
ָלנו ,יםְלָנׁשִ ירות ׁשֶ ְּוִיְהֶיה ָלֶכם ַגם ָהֲעׁשִ ּּ. 

ִפיָנהְוֶהְרָא ּסְ ּבַ ְּוִנְתַרצו , ּה ִהיא ָלֶהם ַמה ׁשֶ ּ
ם ֵכן ָכל  .ִלְדָבֶריָה ְזָלִנים ָלֶהם ּגַ ְּוֶהְראו ַהּגַ ּ ּ

ָלֶהם ירות ׁשֶ ָּהֲעׁשִ ָכל  ,ּ ְּוהֹוִליכו אֹוָתם ּבְ
ָלֶהם ַּהְמקֹומֹות ׁשֶ לֹ .ּ ְּוִהְסִכימו ׁשֶ ּ ִאים ּ ּא ִיְהיו נֹוׂשְ

ַבת ַאַחת זֶה ַאַחר זֶה, ּבְ ָכל ( ִּכי ִאם ּבָ ַּהְינו ׁשֶ ּ
ְזָלִנים ַהַנ ָררֹות ַהַנלֹ ל"ַּהּגַ ִאים ֶאת ַהׂשְ ּא ִיְהיו נֹוׂשְ ּ ַבת "ּ ּל ֻכָלם ּבְ ּ

ָלֶהם ,ַאַחת ַּרק ַהִנׂשוִאין ׁשֶ ּ ּ זֶה ַאַחר זֶהּ ִיְבְררו  ;) ִיְהֶיה ּבָ ם ׁשֶ ּּגַ ּ
ָרָרה ַאַחת ְלִפי ָהָראוי לֹוְלָכל ֶאָח דֹול  ,ּד ׂשְ ַהּגָ

ְדלֹו ְוכו ְַאַחר ָכך ָאְמָרה ָלֶהם .'ְּלִפי ּגָ ד  ּ ְתַכּבֵ ּׁשֶ
ַיִין טֹוב ִפיָנה דִנְפָלא ְמֹא אֹוָתם ּבְ ּסְ ֵיׁש ָלה ּבַ ּׁשֶ ּ, 

ֵאיָנה ִמְסַתֶפֶקת ִמֶמנו ּׁשֶ ּ ּּ ּ ַּרק הוא ָטמון ֶאְצָלה ,ּ ּ ּ 
ְיַזֵמן  ַּעד יֹום ׁשֶ ָלהּ ַרך ַהִזווג ׁשֶ ם ִיְתּבָ ָּלה ַהׁשֵ ּּ ּ ּ ּ ְ ּ. 

ִביִעיםב"יּבְְּוָנְתָנה ָלֶהם ַהַיִין  ָכל  ְוָאְמָרה , ּגְ ּׁשֶ
ֶתה ְלָכל ֶאָחד ֵמַה ַתְכרו , ב"יֶּאָחד ִיׁשְ תו ְוִנׁשְ ְּוׁשָ ּּ ּ

ֲחטו : ל"ְּוָאְמָרה ְלַחְברֹוֶתיָה ַהַנ .ְּוָנְפלו ְּלכו ְוׁשַ ּ
ֲעָלה ָּכל ֲאַחת ֶאת ּבַ ֲחטו ֻכָלם .ּ ְּוָהְלכו ְוׁשָ ּ ּ ּ.  

ירות ֻמְפָלג ְמֹא ם ֲעׁשִ ּוָמְצאו ׁשָ ּ לֹ דּ א ָהָיה ּׁשֶ
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ְֵאֶצל ׁשום ֶמֶלך לֹ .ּ ְּוִהְסִכימו ׁשֶ ּ ת ּ ּא ִלַקח ְנֹחׁשֶ
 .ִּכי ִאם ָזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות ,ּא ֶכֶסףְולֹ

ֵאיָנם  ָלֶהם ְדָבִרים ׁשֶ ִפיָנה ׁשֶ ִליכו ִמן ַהּסְ ְּוִהׁשְ ּ ּ
ְׁשוִבים ָכל ָכךֲח ּ ּ ִפיָנה ִעם ְדָבִרים  ,ּ ְּוָטֲענו ָכל ַהּסְ ּ ּ

ם ,ְיָקִרים ָמְצאו ׁשָ ָּזָהב ַוֲאָבִנים טֹובֹות ׁשֶ ּ. 
לֹ ְּוִהְסִכימו ׁשֶ ּ יםּ ׁש ְכמֹו ָנׁשִ ּא ֵליֵלך עֹוד ְמֻלּבָ ְ, 

ְגֵדי ְזָכִרים ְכַנז, ְּוָתְפרו ָלֶהם ּבִ י ַאׁשְ ַּמְלּבוׁשֵ ּ ,
  :ִפיָנהְּוָהְלכו ִעם ַהּסְ

ן ,ְְוָהָיה ֶמֶלך ֶאָחד ָזֵקן ּ ַהיֹוםַוְיִהי  ְוָהָיה לֹו ּבֵ
יא אֹותֹו .ָיִחיד ּוָמַסר ַמְלכותֹו ִלְבנֹו, ְּוִהׂשִ ּ.  

ן ֶמֶלך ָים, ְָאַמר ַהּבֶ תֹו ּבַ ֵיֵלך ִויַטֵיל ִעם ִאׁשְ ּׁשֶ ּ ּּ ְ,  
ֲאִויר ַהָים ִתְהֶיה ְרִגיָלה ּבַ ְּכֵדי ׁשֶ ּ לֹום  ֶּפן ,ּ ַחס ְוׁשָ

ֵאיזֹו ַפַעם ִלְבֹרֻמ ָיםְּכָרִחים ּבְ  ְך ִעםְוָהַל .ַּח ּבַ
ִפיָנה ּסְ ֵרי ְמלוָכה וָפְרׂשו ּבַ תֹו ִעם ַהׂשָ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ְּוָהיו  ,ּ

ֲחִקים ְמֹא ֵמִחים וְמׂשַ ם ׂשְ ַּאַחר ָכך ָאְמרו  .דּׁשָ ְ ּ
ְגֵדיֶהם טו ֻכָלם ּבִ ִיְפׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ן ֶמֶלך ִעם( ּ ְַהְינו ַהּבֶ ֵרי  ּ ַּהׂשָ

ִפיָנהְּמלו ּסְ ם ּבַ ָהיו ׁשָ ְמָחה ָּכה ׁשֶ ִיְהיו ֻכָלם  ִּהְתַיֲעצו ֵמֲחַמת ׂשִ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ְגֵדיֶהם ִטים ֶאת ּבִ ַאר ֲעֵליֶהם ִכי  ְולֹ,)ְּוֵכן ָעׂשו ,ּפֹוׁשְ ּא ִנׁשְ
ְּוָהיו ִמְתַחְזִקין ַלֲעלֹות ַעל ַה .ֶנתֹּתִּאם ַהֻכ  ,ֶרןֹּתּ

ן ֶמֶלך ַהַנ ְּוָהָיה ַהּבֶ םּל ִמְתַחזֵק "ְ  .ַלֲעלֹות ְלׁשָ
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ת ֵקיָסר ַהַנ(ְוִהיא  ַּהְינו ַהּבַ ִפיָנה  )ל"ּ אָתה ִעם ַהּסְ ּבָ
ָלה ַהַנ( ּׁשֶ ּ ִפיָנה ַהַנ )ל"ּ ַּהְינו ( ל"ְּוָרֲאָתה אֹותֹו ַהּסְ

ֵרי ְמלוָכה ַהַנ ן ֶמֶלך ִעם ׂשָ ל ַהּבֶ ִפיָנה ׁשֶ ַּהּסְ ּ   ,)ל"ְ
ּוִבְתִחָלה ָהְיָתה ְיֵרָאה ְלִהְתָקֵרב  ְךַּאַחר ָכ .ּ

ֲחִקים ְמֹא, ִּנְסְמכו ְקָצת ֵהם ְמׂשַ  ,דְּוָראו ׁשֶ
ְזָלִנים ֵאיָנם ּגַ  :ְּוִהְתִחילו ְלִהְתָקֵרב ְּוֵהִבינו ׁשֶ

ת ֵקיָסר ְלַחְברֹוֶתיָהָאְמָרה  כֹולֲאִני ָי : ַהּבַ
ְּלַהִפיל ֶאת אֹותֹו ַהֵקֵרַח ְלתֹוך ַהָים ְ ּ ן ( ,ּ ַּהְינו ֶאת ַהּבֶ

ֶּמֶלך ַהַנ ָהָיה  ל"ְ ַנׁשֶ ראׁש ַהתֶרן ּכַ ּעֹוֶלה ּבְ ן ֶמֶלך  ,)ל"ּ ְִכי ַהּבֶ ּ
ָהָיה ֻמְקָרח ֹר ,ל ָהָיה ֵקֵרַח"ַּהַנ ְּדַהְינו ׁשֶ אׁשֹו ּ

ָערֹות ָּאְמרו ָלה .ִּמׂשְ ר: ּ ּא ָאנו ֲהלֹ, ְְוֵאיך ֶאְפׁשָ
ֵיׁש ְזכוִכית ,ָאְמָרה ָלֶהן .דְרחֹוִקים ֵמֶהם ְמֹא ּ ׁשֶ ּ

ׂשֹוֵרף לֹ .ִּפיל אֹותֹוְּוַעל ְיֵדי זֶה ַת, ּׁשֶ א ְּוָאְמָרה ׁשֶ
ַיֲעֶלה ַעל ֹר ְּלַהִפיל אֹותֹו ּאׁש ַהתֶרן ַמָמׁשַּעד ׁשֶ ּ, 

ֶאְמָצִעית ַהתֶרן הוא ּבְ ִּכי ְכׁשֶ ּ ּ ִיֹפ ,ּ ֲּאַזי ְכׁשֶ ּ ל ִּיֹפ לּ
ִפיָנה ְֶאל תֹוך ַהּסְ ֹר ,ּ ַיֲעֶלה ּבָ ֲּאָבל ְכׁשֶ ֲאַזי  ,אׁשּ

ִיֹפ ְּכׁשֶ ּ ּל ְלתֹוך ַהָיםִּיֹפ לּ ָעָלה ֶאל  .ְ ִּהְמִתיָנה ַעד ׁשֶ
ׂשֹוֵרף  ,ֶּרן ַמָמׁשּׁש ַהֹתרֹא ְּוָלְקָחה ַהְזכוִכית ׁשֶ ּ ּ

קֹוִרין (ֶּנֶגד ַהַחָמה  ִריל'ּׁשֶ ֶרען ּבְ ַעד  ,חֹוְּוִכְוָנה ֶנֶגד ֹמ )'ּבְ
ִנְכָוה ֹמ ּחֹו ְוָנַפל ְלתֹוך ַהָיםּׁשֶ ְ.  
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ָראו ְוֵכיָון ל ַהֶמ(ּ ׁשֶ ִפיָנה ׁשֶ י ַהּסְ ֶּלך ַהַנַּאְנׁשֵ ָנַפל)ל"ְ  ,ּ ׁשֶ
דֹול ם ַרַעׁש ּגָ ה ׁשָ ִּכי ֵאיך יוְכלו ַלֲחֹז ,ַנֲעׂשָ ּ ְ ר ּ

ִּכי ַהֶמֶלך ָימות ֵמֲחַמת ַצַער, ְלֵביָתם ְ ּ ְּוָאְמרו  .ּ
רֹוִאין ִפיָנה ׁשֶ ַּהְינו ִלְסִפיָנה זֹו ( ְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּסְ

ת ֵקיָסר"ַּהַנ ל ַהּבַ ם ֵאיזֶה ,)ל ׁשֶ ר יְקֶטאּ ָדּאוַלי ֵיׁש ׁשָ
יוַכל ִלֵתן ָלֶהם ֵעָצה )רופא( ּׁשֶ ּ ְּוִהְתָקְרבו ֶאל . ּ

ִפיָנה ַהַנ רֹות ַהַנ( ל"ַּהּסְ ת ֵקיָסר ִעם ַהׂשָ ל ַהּבַ ִפיָנה ׁשֶ ַּהְינו ַהּסְ ּ  )ל"ּ
ל ַהֶמֶלך(ְּוָאְמרו ָלֶהם  ִפיָנה ׁשֶ י ַהּסְ ְַאְנׁשֵ ת  ּ רֹות ִעם ַהּבַ ְּלַהׂשָ

לֹ )ל"ֵּקיָסר ַהַנ ָּיְראו ְכָללא ִיְתּׁשֶ ּא ַיֲעׂשו ָלֶהם ִּכי לֹ, ּ
ֲאלו .ְּכָלל יֵניֶכם:  אֹוָתםּׁשָ  ריְקֶטאָּד ּאוַלי ֵיׁש ּבֵ

ִיֵתן ָלנו ֵעָצה ּׁשֶ ּ ְּוִסְפרו ָלֶהם ָכל .ּ ּ ה ּ ן , ַּהַמֲעׂשֶ ּבֶ ְוׁשֶ
ַּהֶמֶלך ָנַפל ְלתֹוך ַהָים ְ ְ ּ:  

ת ֵקיָסרְוָאְמָרה יֹוִציאו אֹותֹו ִמן ַהָים  ַהּבַ ּׁשֶ ּּ, 
ְּוָהְלכו וָמְצאו אֹותֹו ְוהֹוִציאו אֹותֹו ּ ּ ְוָלְקָחה  .ּ

ָיָדהַּהֶד ַרף ֹמ ֶּפק ּבְ ִנׂשְ ְּוָקְרעו ַהֹמ .חֹוְּוָאְמָרה ׁשֶ ַח ּ
ִכְדָבֶריָה ֵכן הוא ּוָמְצאו ׁשֶ ּ ּּ  .דְּוִנְבֲהלו ְמֹא ,ּ

ֵתֵלך ִעָמֶהם ְלֵביָתם ּוִבְקׁשו ִמֶמָנה ׁשֶ ּ ְּ ּ ּ ּ ְוִתְהֶיה  ּ
ְֶצל ַהֶמֶלךֵאר יְקֶטאָּד ְּוִתְהֶיה ֲחׁשוָבה וְגדֹוָלה  ,ּ ּ

ּ ְוָאְמָרה ִכי ֵאיֶנָנה ,א ָרְצָתהְולֹ ,דְמֹא ּ  ,ריְקֶטאָּדּ
יֹוַדַעת ְסָתם ְדָבִרים ַהָללו ַּרק ׁשֶ ּ ּ י (ּא ָרצו ְולֹ .ּ ַאְנׁשֵ
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ל ַהֶמֶלך ִפיָנה ׁשֶ ְַהּסְ  'בְּוָהְלכו  ,ר ְלֵביָתם ַלֲחֹז)ּ
ַיַחד ִפינֹות ּבְ ֵרי ְמלוָכה ְוה .ַהּסְ ֵעיֵני ַהׂשָ ּוַטב ּבְ ּּ

א ֶאת ַה דְמֹא ָלֶהם ִתׂשָ ַהַמְלָכה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ  ,ריְקֶטאָּדּ
ָראו ּבֹו ל ( ֵּמֲחַמת ּגֶדל ָחְכָמתֹו ׁשֶ ֵרי ְמלוָכה ׁשֶ ִּכי ַהׂשָ ּ ּ

ן ַהֶמֶלך ַהַנ ּּבֶ ָנַפל ָוֵמת ל"ְּ רֹות  ּׁשֶ ת ֵקיָסר ִעם ַהׂשָ ַהּבַ ָּסְברו ׁשֶ ּ
י ְזָכִרים ַכַנ ,ִריםל ֵהם ְזָכ"ַּהַנ ַמְלּבוׁשֵ ים ּבְ ׁשִ ִּכי ָהיו ְמֻלּבָ ּ ּּ ַעל  ,ל"ּ

ָלֶהם ַהַמְלָכה ׁשֶ ֵּכן ָרצו ׁשֶ ּ ּּ ֵמת, ּ ן ַהֶמֶלך ׁשֶ ת ּבֶ ִהיא ֵאׁשֶ ּׁשֶ א  ,ְּ ִּתׂשָ ּ
ת ֵקיָסר ;ריְקֶטאָּדֶאת ַה ֱאֶמת ַהּבַ ִהיא ּבֶ ָהיו ׁשֶ ִהיא ּׁשֶ  ְּסבוִרים ׁשֶ

ָי ,ריְקֶטאָּד ָחְכָמָתה ְדָעהֵּמֲחַמת ׁשֶ ן  ּּבְ ל ּבֶ ַרף ַהמַח ׁשֶ ִנׂשְ ּׁשֶ ּ

ָנַפל ַכַנ ַּהֶמֶלך ׁשֶ ּ ּּ ָלֶהם ,)ל"ְ ִיְהֶיה הוא ֶמֶלך ׁשֶ ְּוׁשֶ ְ ּ ְוֶאת  ,ּ
ָלֶהם  ַּהֶמֶלך ׁשֶ ְ ַּהְינו ַהֶמֶלך ַהָזֵקן ַהַנ(ּ ּּ ְ ָּכל זֶה ָהיו ( ּ ַיַהְרגו)ל"ּ ּ

ֵרי ְמלוָכה ַהַנ ּרֹוִצים ְמאד ַהׂשָ ּ ר ּלְַֹאך ׁשֶ ,)ל"ּ א ָהָיה ֶאְפׁשָ
ר ָדָבר ָכזֶה ֶאל ַהַמְלָכה ְּלַדּבֵ ּּ א  ,ּ ִהיא ִתׂשָ ּׁשֶ ּ

ם ֵכן ְמֹא .ריְקֶטאָּד ם ְלַהַמְלָכה הוַטב ּגַ ּּגַ ּּ ד ּ
א ֶאת ַה ִתׂשָ ּׁשֶ ָהְיָתה ִמְתָיְרָאה  ,ריְקֶטאָּדּ ְַאך ׁשֶ

ִיְהֶיה הוא ֶמֶלךֶּפן לֹ ,ִּמן ַהְמִדיָנה ְא ִיְתַרצו ׁשֶ ּ ּּ ּ. 
ָתאֹותְוִה ְּסִכימו ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ ּ ַעל  ,ּ ְּכֵדי ׁשֶ

ר ִמזֶה ַעת ֶחְדָוה יוְכלו ְלַדּבֵ ׁשְ ֶתה ּבִ ַּהִמׁשְ ּ ּ ּ ְּוָהיו  .ּ
יֹומֹו ֶתה ֵאֶצל ָכל ֶאָחד ּבְ ין ִמׁשְ ּעֹוׂשִ ּ:  

יַע ִהּגִ ל ַה  יֹוםְּכׁשֶ ֶתה ׁשֶ ַּהְינו ( ריְקֶטאָּדִּמׁשְ

ת ֵקיָסר לֹו ַהַנ, )ַהּבַ ָּנַתן ָלֶהם ִמַיִין ׁשֶ ּ ַתְכרו"ּ ּל ְוִנׁשְ ּ ּ. 
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ִרים ַעת ֶחְדָוה ָאְמרו ַהׂשָ ׁשְ ּּבִ ַּמה ָיֶפה ָהָיה  :ּ
א ֶאת ַה ַהַמְלָכה ִתׂשָ ּׁשֶ ּ ּ ְוָאַמר  .ריְקֶטאָּדּ

ַּרק ִאם ָהיו  ,ד ָהָיה ָיֶפה ְמֹא:ריְקֶטאַּהָד
ִרים ֹז תויְמַדּבְ ְלִתי ֶפה ׁשָ ּאת ּבִ ּ ַעת ַּהְינו ( ּ ׁשְ לא ּבִ ּׁשֶ

ְכרות ם ֵכן ְוָאְמָרה .)ּׁשִ ַּנֲעֵנית ַהַמְלָכה ּגַ ּ ַּמה ָיֶפה : ּ
א ֶאת  ִהיא ִתׂשָ ָּהָיה ׁשֶ ַרק  ,ריְקֶטאַּהָדּ
ַהְמִדיָנה ַתְסִכים ַעל זֶה ּׁשֶ ּ ִנית  .ּ יב ׁשֵ ֵהׁשִ

ת ַהֵקיָסר( ריְקֶטאַּהָד ַּהְינו ּבַ ַרק  ,ד ָהָיהָיֶפה ְמֹא ):ּ
תויִּאם ָהיו ְמַדּבְ ְלִתי ֶפה ׁשָ ִּרים זאת ּבִ ּ ּ:  

ְכרוָתםַאַחר ֵהִקיצו ִמׁשִ ּ ָכך ְכׁשֶ ּּ ּ ִּנְזְכרו  ,ְּ ּ
ָאְמרו ִרים ַמה ׁשֶ ַּהׂשָ ּ ְי ,ּ ֵּמַהַמְלָכה ּׁשוְּוִנְתּבַ ּ 

ָאְמרו ָדָבר ָכזֶה ּׁשֶ ּ ַּאך ֲהלֹ .ּ ַעְצָמה ְ ם ֵכן ּבְ ּא ִהיא ּגַ ּ
ְיׁשָ .אתָאְמָרה ֹז ם ֵכן ִנְתּבַ ְּוִהיא ּגַ ְַאך , ּה ִמְפֵניֶהםּ

ם ֵהם ָאְמרו ֹזֲהלֹ ר ִמזֶה  .אתּא ּגַ ְּוִהְתִחילו ְלַדּבֵ ּ
יֵניֶהם ֵכן ְּוִנְסַכם ּבֵ ְּוִנְתַחְתָנה ִהיא ִעם  ,ּ

ְּוַכַנ( ריְקֶטאַּהָד ת ַהֵקיָסר,ל"ּ ּ ַהְינו ִעם ּבַ ִהיא , ּ ְברו ׁשֶ ּסָ ּׁשֶ

ּ ַכַנריְקֶטאּהָד ֵני ּוְכׁשֶ .ְּוָהְלכו ִלְמִדיָנָתם ,)ל"ּ ָּראו ּבְ
ִאים ֵהם ּבָ ְמחו ְמֹא ַּהְמִדיָנה ׁשֶ ִּכי זֶה ְזַמן  ,דּׂשָ

ן ֶמֶלך ָהַלך ַהּבֶ ְַרב ׁשֶ ּא ָיְדעו ֵהיָכן הואְולֹ ְ ּ,  
יָאָתם ֶטֶרם ּבִ ְּוַהֶמֶלך ַהָזֵקן ְכָבר ֵמת ּבְ ּ ְ ְַאַחר ָכך  .ּ ּ

ֵני ַהְמִדיָנה(ָּראו  ן ֶמֶלך )ּּבְ ַהּבֶ ָל ְׁשֶ הוא ֶמֶלך ׁשֶ ּׁשֶ ְ ֶהם ּ
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ֵּאיֶננו ֲאלו .ּ ֵּהיָכן הוא ַמְלֵכנו: ְּוׁשָ ּ ְוִסְפרו ָלֶהם .ּּ ּ
ה ָּכל ַהַמֲעׂשֶ ְכָבר ֵמת ּ ֵּאיך ׁשֶ לו , ְ ְכָבר ִקּבְ ְּוׁשֶ ּ

א ִעָמֶהם ְָלֶהם ֶמֶלך זֶה ּבָ ְמחו ְמֹא .ּׁשֶ ד ַעל ְּוׂשָ
א ָלֶהם ֶמֶלך ָחָדׁש ּבָ   :ְׁשֶ

ְְוַהֶמֶלך ת( ,ּ ַּהֵקיָסר ַהַנ ַּהְינו ּבַ ית ַעָתה , ל"ּ ִהיא ַנֲעׂשֵ ּׁשֶ

ֶּמֶלך ַכַנ ּ ָכל ְמִדיָנה וְמִדיָנה )ל"ְ ִּצָוה ְלַהְכִריז ּבְ ּ, 
ָכל ִמי הוא ּׁשֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ִנְמָצא ּבְ ּׁשֶ ר אֹו  ּ ּגֵ

ּאֹוֵרַח ובֹוֵרח וְמֹג ֻכָלם ָיבֹואו ַעל ַהֲחֻתָנה  ,ָרׁשּ ּׁשֶ ּ ּ ּ
לֹו לו ִוי, ּא ִיְהֶיה ֶנְעָדרִאיׁש ֵמֶהם לֹ ,ּׁשֶ ַּקּבְ

דֹולֹות ַּהֶמֶלך ַהַנ(ְּוִצָוה . ַּמָתנֹות ּגְ ת ַהֵקיָסר, ל"ְּ ַּהְינו ּבַ ּ( 

ַיֲעׂשו ְסִביב ְסִביב ָכל ָהִעיר ַמְעָינֹות ּׁשֶ ּ ְּכֵדי  ,ּ
תֹות לֹ ֶאָחד ִיְרֶצה ִלׁשְ ְכׁשֶ ּׁשֶ ְא ִיְצָטֵרך ֵליֵלך ּ ְ

תֹות ָּוה ְוִצ .ַּרק ָכל ֶאָחד ִיְמָצא ַמְעָין ֶאְצלֹו ,ְּוִלׁשְ
ַּהֶמֶלך ַהַנ( ת ַהֵקיָסר, ל"ְּ ַּהְינו ּבַ ְּלַצֵיר צוָרתֹו ֵאֶצל ָכל  )ּ ּ ּ

ְמרו ,ַּמְעָין וַמְעָין ַיַעְמדו ׁשֹוְמִרים ְוִיׁשְ ְּוׁשֶ ּ ִאם  ּ ּבְ
יֹוֵת ָיבֹוא ֶאָחד ְוִיְסַתֵכל ּבְ ּׁשֶ ּ ה ּ ּר ַעל ַהצוָרה ְוַיֲעׂשֶ ּ

ַתֶנה ָפָני( ָּפִנים ַעֹר ִיׁשְ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ יט ֵהיֵטב ַעל  וּ ַמּבִ ְּכמֹו ִמי ׁשֶ ּ

תֹוֵמם וִמְצַטֵער ֵּאיזֶה ָדָבר וִמׁשְ ּּ ֲּאַזי ִיְתְפסו אֹותֹו , )ּ ּ
ְתִפיָסה ה ַהַנ .ְּוֵכן ָעׂשו ,ּּבַ לֹוׁשָ ּוָבאו ֵאלו ַהׁשְ ּ ּ ּ  ,ל"ּּ

ן ַהֶמֶלך ָהִראׁשֹון ְְדַהְינו ּבֶ ּ ּ הוא ֶהָחָתן ָהֱאֶמת  ,ּ ּׁשֶ
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ת ַהֵקיָסר ַהזא ל ּבַ ּׁשֶ ו ַכַנ( תּ ִהיא ַהֶמֶלך ַעְכׁשָ ּׁשֶ ּּ ּוֶבן  ,)ל"ְ
ת ַהֵקיָסר ַהזאת( ל"ַּהּסֹוֵחר ַהַנ ְרׁשֹו ָאִביו ֵמֲחַמת ַהּבַ ּגֵ ּׁשֶ ּ 

חֹוָרה ַכַנ ִפיָנה ִעם ָכל ַהּסְ ְרָחה ִעם ַהּסְ ּבָ ּׁשֶ ּ ְְוַהֶמֶלך ,)ל"ּ ּ 
ֶהֱעִבירוהו  ּׁשֶ ם ֵכן ַעל ָיָדה(ּ ּּגַ ְרָחה ִמֶמנו ִע,  ּ ִּכי ּבָ ּ ּ א "ים ָהּ

רֹות ַכַנ ּׂשָ ְּוָכל ֶאָחד ֵמֵאלו ;)ל"ּ זֶה 'גַה ּ ּ ִהִכיר ׁשֶ ּ
ּצוָרָתה ְּוִהְסַתְכלו ְוִנְזְכרו ְוִנְצַטֲערו ,ּ ּ ּּ ּ או ( ...ּ ּבָ ַּהְינו ׁשֶ ּ

ֵּאֶצל ַהַמְעָינֹות ַהַנ ּל ְוָראו צוָרָתה"ּ ּ ם ּ ָהְיָתה ְמֻצֶיֶרת ׁשָ ְּוִהִכירו  ּׁשֶ ּ

ְּוָהיו ִמְסַתְכ, ּאֹוָתה ּ יֹוֵתר ְוכוּ ְּוָתְפסו אֹוָתם  ,)'ִּלים ּבְ
ְתִפיָסה   :ּּבַ

ַעת ׁשְ ְ ֲחֻתָנה ִצָוה ַהֶמֶלך ּבִ ּ ּ ת ַהֵקיָסר(ּ ַּהְינו ַהּבַ ּ( 

בוִיים ְלָפָניו ָיבֹואו ַהׁשְ ּׁשֶ ּּ ה  ,ּ לֹוׁשָ ְּוֵהִביאו ַהׁשְ ּ
ּא ִהִכירוָה ְוֵהם לֹ.ְּוִהִכיָרה אֹוָתם ,ל"ַּהַנ ֵמֲחַמת  ּ

ת ׁשֶ ְמֻלּבֶ ת ֵקיָסר  .ּ ְכמֹו ִאיׁשּׁשֶ ָעְנָתה ַהּבַ
ְַאָתה ֶמֶלך: ְוָאְמָרה ֶהֱעִבירוהו ַהַנ( ּ ַּהְינו ַהֶמֶלך ׁשֶ ּּ ּ  ,ל"ְּ

ת לֹוׁשֶ הוא ֶאָחד ִמׁשְ ּׁשֶ בוִיים ַהַנ ּ ַּהׁשְ ּ ִּבירו ָאֹוְתך ֶהֱע ,)ל"ּ
ִביל ַה ׁשְ ֶנֱאְבדוא"יּבִ ִרים ׁשֶ נֹות ׂשָ ּ ּבְ ֲָהֵרי ְלך  .ּ

ִרים נֹות ׂשָ ָׁשוב ִלְמִדיָנְתך וְלַמְלכוְתך ,ַהּבְ ָּ ּ ִּכי ( ,ּ

ִרים ָהיו ִעָמה ָכאן ַכַנ א"יַה נֹות ׂשָ ּּבְ ּּ ּ ּ ַּהְינו ( ַּאָתה סֹוֵחר .)ל"ּ
ָרה ְלַהֶמֶלךּבִ ְְתִחָלה ִדּבְ ּ ּ ֶהֱעִבירוהו ַהַנ ּ ּׁשֶ ּ ו ָחְזָרה ָפֶניָה  ;ל"ּ ַּעְכׁשָ ּ

ָרה ִעם ַהּסֹוֵחר ן ַהּסֹוֵח ,ְוִדּבְ ֵרׁש  ;ׂ )ל"ַּהַנר ַּהְינו ִעם ּבֶ ָאֹוְתך ּגֵ

ֶנֱאְבָדה  ָָאִביך ִפיָנה ִעם ְסחֹוָרה ׁשֶ ִביל ַהּסְ ׁשְ ּּבִ
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ִָמְמך  ַּכַנ(ּ ְלך ִעם ָכל  )ל"ּ ִפיָנה ׁשֶ ֲּהֵרי ְלך ַהּסְ ָ ָּ
חֹוָרה ַתָהה ַהָמעֹות ָכל ַכך .ַהּסְ ִנׁשְ ְְוַעל ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ,  

ִכְפֵל ִפיָנה ּבְ ּסְ ירות ּבַ ֵּיׁש ְלך ַעָתה ֲעׁשִ ּ ּי ִכְפַלִים ָ
ָהָיה ִּמַמה ׁשֶ ַעְצָמה ִעם ָכלִּכי ַה( ,ּ ִפיָנה ּבְ ּּסְ ן  ּ ל ּבֶ חֹוָרה ׁשֶ ַהּסְ

ְרָחה ִעָמה ַכַנ ,ַהּסֹוֵחר ִהיא ּבָ ּׁשֶ ּּ ֵלמות  ,ל"ּ ׁשְ ֲּעַדִין ָהָיה ֶאְצָלה ּבִ ּ
ַּכַנ ָלְקָחה ֵאֶצל  ,ל"ּ ירות ׁשֶ ִפיָנה ָכל ָהֲעׁשִ ּסְ ְּונֹוָסף ָלזֶה ָהָיה ּבַ ּ ּ
ְזָלִנים ַהַנַה ירות ֻמְפָלג ְמאד ִכְפֵלי ִכְפַלִים ַכַנ ,ל"ּּגַ ָהָיה ֲעׁשִ ּׁשֶ ּ ּ ּ  ).ל"ּ

ן ֶמֶלך,ְּוַאָתה( ֱאֶמת( )ְ ּבֶ ָלה ּבֶ ַּהְינו ֶהָחָתן ׁשֶ ּ ֵנְלָכה  )ּ
ָעה בו ְלֵביָתם .ְוִנּסְ רוך ה .ְּוׁשָ ְּבָ ְלעֹוָלם ָאֵמן ' ּ

 :ְוָאֵמן

 
  
  
  

*********************  
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  ג ַׂמֲעֶשה    

  רֵּגיִחֵמ

ה ָחָכם ַמֲעׂשֶ קֶדם מֹותֹו ָקָרא ֶאת   ֶאָחד,ּבְ
ָניו קֹות ִאיָלנֹות ּבָ ַפְחתֹו ְוִצָוה אֹוָתם ְלַהׁשְ ּוִמׁשְ ּּ ּ .

ָאר ַפְרָנסֹות ׁשְ ם ֵיׁש ָלֶכם ְרׁשות ַלֲעֹסק ּבִ ּּגַ ּ ,
ַתְדלו זֶה ִתׁשְ ֲּאָבל ּבָ ּ ּ קֹות ִאיָלנֹות,ּ ַאַחר .  ְלַהׁשְ

ְָכך ִנ ִנים,ְפַטר ֶהָחָכםּ ן ֶאָחד . ּ ְוִהִניַח ּבָ ְוָהָיה לֹו ּבֵ
לֹ ַרק , דְוָהָיה ָיכֹול ַלֲעֹמ ְ ֵליֵלך.א ָהָיה ָיכֹולּׁשֶ
לֹ ְּוָהיו ֶאָחיו נֹוְתִנים לֹו . ְא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלךּׁשֶ

ִּספוק ֵדי ַפְרָנָסתֹו ּּ ְְוָהיו ַמְסִפיִקים אֹותֹו ָכל ָכך , ּ ּ ּ ּ ּ
ַא ִנׁשְ ן . ר לֹוַּעד ׁשֶ  ָהָיה ָיכֹול אּלֹׁשֶ(ְוָהָיה אֹותֹו ַהּבֵ

ַאר לֹו  )ְֵליֵלך ִנׁשְ ץ ַעל ָיד ַעל ָיד ִמַמה ׁשֶ ְּמַקּבֵ ּ ּ
ץ ַסך ְמֻסָים, ִּמַפְרָנָסתֹו ִקּבֵ ַּעד ׁשֶ ְ ב ַעְצמֹו ..ּ : ְּוִיׁשֵ

ל ַהְסָפָקה ֵמֶהם ָּלָמה ִלי ְלַקּבֵ ַאְתִחיל  ;ּ טֹוב ׁשֶ
א  ּוַמָתןַּלֲעׂשֹות ֵאיזֶה ַמׂשָ ֵאינֹו ָיכֹול  .ּ ְוַאף ׁשֶ

ֹכ, ְֵליֵלך ַדְעתֹו ִלׂשְ ָּיַעץ ּבְ ּר לֹו ֲעָגָלה ְוֶנֱאָמן וַבַעל ּ
ע ִעָמֶהם ְלַלְיְפִסיק ֲעָגָלה ְּוִיּסַ ּ ְויוַכל ַלֲעׂשֹות ,ּ

ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלך א וַמָתן ַאף ׁשֶ ְַהַמׂשָ ּ ּ ְמעו  .ּ ׁשָ ְּכׁשֶ ּ ּ
ָפָחה ֹז ַּהִמׁשְ ָּלָמה : ְּוָאְמרו ֵעיֵניֶהםּהוַטב ּבְ, אתּ

ָּלנו ִלֵתן לֹו ַהְסָפָקה ּ ִיְהֶיה לֹו ַפְרָנָסה  ,ּ ּטֹוב ׁשֶ ּ .
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יוַכל ִלְנֹה ְּוִהְלוו לֹו עֹוד ָמעֹות ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ א ּ ּג ַהַמׂשָ
ּוַמָתן ּ:  

ַכר  .ְוָנַסע ּלֹו ֲעָגָלה ְוֶנֱאָמן וַבַעל ֲעָגָלה ְוׂשָ
 ֱאָמןּר ַהֶנְוָאַמ, )אכסניה( עֶמְשעְטֶרְקִלּוָבא 

ם ָיִלינו ׁשָ ּׁשֶ ִּעֵקׁש  ְּוהוא ,ְּוִהְפִצירו ּבֹו .א ָרָצהְולֹ ,ּ
ם ּאֹוָתם ְוָנְסעו ִמׁשָ ַיַער ְוָנְפלו ֲעֵליֶהם  ,ּ ְּוָתעו ּבַ ּּ

ְזָלִנים ְזָלִנים ַנֲעׂשו .ּגַ ָהָיה  ְּואֹוָתן ַהּגַ ַעל ְיֵדי ׁשֶ
ִמי : ּוָבא ֶאָחד ָלִעיר ְוִהְכִריז ,ַּפַעם ַאַחת ָרָעב

רֹוֶצה ְמזֹונֹות ָיבֹוא ֵאָליו צו ֵאָליו  ,ׁשֶ ְּוִנְתַקּבְ
ים ַּכָמה ֲאָנׁשִ ָעְרָמה .ּ ה ּבְ ָהָיה  ,ְּוהוא ָעׂשָ ּוִמי ׁשֶ

ֵאין ּבֹו ֹצ  .ָּדָחה אֹותֹו, ְֶרך ֵאָליוֵמִבין ּבֹו ׁשֶ
ַעל : ּוְלֶאָחד ָהָיה אֹוֵמר ַּאָתה תוַכל ִלְהיֹות ּבַ ּ ּ

ַּאָתה תוַכל ִלְהיֹות : ְוָלזֶה ָאַמר .ְמָלאָכה ּ ּ
ֵרַחִים ים ֲחָכִמים ְוָהַלך ִעָמֶהם  .ּבָ ּוִביֵרר ַרק ֲאָנׁשִ ְ ּ

ְזָלִנים ,ַּלַיַער ים ּגַ ִיְהיו ַנֲעׂשִ ְּוָאַמר ָלֶהם ׁשֶ ר  ;ּ ֲאׁשֶ ּבַ
ִמָכאן הֹוְלִכים ַהְדָרִכים ְלַלְיְפִסיק ּׁשֶ ּ ּ ִלְבֶרעְסָלא  ,ּ

ָאר ְמקֹומֹות ל ְוִנְגֹז, ָכאן סֹוֲחִריםְונֹוְסִעים ּבְ ,ְוִלׁשְ
ץ ָמעֹות ַּהְינו ֵאלו (ְּוָנְפלו ֲעֵליֶהם  .ּאֹוָתם וְנַקּבֵ ּּ

ְזָלִנים ַהַנ ן ַהַנ ל"ַּהּגַ ָּנְפלו ַעל ַהּבֵ לֹ"ּ ְוַעל  ְא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלךּל ׁשֶ

לֹו ים ׁשֶ ָלה, ָּהֲאָנׁשִ ַעל ַעּגָ ְּדַהְינו ַהֶנֱאָמן ְוַהּבַ ּ ָלה  )ּ ַעל ַעּגָ ַהּבַ
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ָהיו ְיכֹוִלים ִלְבֹרְוַה ֶּנֱאָמן ׁשֶ ְרחוּ ְּוהוא , ַּח ּבָ
ַאר ַעל ָהֲעָגָלה ל  .ִנׁשְ ּוָבאו ְוָלְקחו ַהֵתָבה ׁשֶ ּ ּ ּ

ֲאלו אֹותֹו ַּהָמעֹות ב: ְּוׁשָ ָּלָמה ַאָתה יֹוׁשֵ יב   .ּ ְוֵהׁשִ
ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלך ְּוָגְזלו ַהֵתָבה ְוַהּסוִסים .ְׁשֶ ְּוהוא , ּּ

ַאר ַעל ָהֲע   :ָגָלהִנׁשְ

ַעל ֲעָגָלה ְּוַהֶנֱאָמן ְרחו( ְוַהּבַ ּבָ ְרחו ְלָמקֹום ׁשֶ ּבָ ּׁשֶ ּ( 
בו ַעְצָמם ִּיׁשְ ָלְקחו: ּ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ  'יןאִדַלְקּורְּפ 'ּ

ְּוָלָמה ָלֶהם ָלׁשוב  ,ּ ִמָפִריִצים)הלוואות כספיות( ּ
יוְכלו ָלבֹוא, ְלֵביָתם ּׁשֶ ּ ָלאֹות ּ ְלׁשְ ׁשַ טֹוב ָלֶהם  ּבְ
ֵאר ם ִּלׁשָ ם( ׁשָ ְרחו ְלׁשָ ּבָ ָמקֹום ׁשֶ ּּבַ ָכאן ֶנֱאָמן  ,)ּ ְּוִיְהיו ּבְ

  .ּוַבַעל ֲעָגָלה

ן ָלַקח  ,ל"ּ ַהַנְוַהּבֵ ָהָיה לֹו ַהַמֲאָכל ׁשֶ ָּכל ְזַמן ׁשֶ ּ ּ
יתֹו ֲעָגָלה,ֶלֶחם ָיֵבׁש ,ִמּבֵ ָהָיה ּבָ ין ִרֹוקׁשֶ(  ׁשֶ

ָכָלה ;ָאַכל אֹוָתם ,)'יסֶרַחּסו' ְּוַאַחר ָכך ְכׁשֶ ּ א  ְולְֹּ
ב ַעְצמֹו ַמה ַלֲעׂשֹות ,לָהָיה לֹו ֶלֱאֹכ ִּיׁשֵ ִליך  ,ּ ְְוִהׁשְ

ִביםַעְצמֹו ֵמָהֲעָגָלה ֶלֱאֹכ ְוָהָיה ָלן ְיִחיִדי  ,ל ֲעׂשָ
ֶדה ׂשָ ְּוִנַטל ִמֶמנו ַהֹכ , ְוִנְפַחד,ּּבַ ּ ּ ּ לֹ ַחּ א ָהָיה ַּעד ׁשֶ

ָּיכֹול ֲאִפילו ַלֲעֹמ ן ְקּרו': זַנְּכְשן ַאשֹוְלּבִ(ַרק ִלְרֹחׁש  ,דּ

ב ְסִביבֹוָתיו ,)'ְךיִז ְוָכל ְזַמן  .ְוָהָיה אֹוֵכל ָהֵעׂשֶ
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יט ְוֶלֱאֹכ ָהָיה ָיכֹול ְלהֹוׁשִ ם ,לׁשֶ  ,ָהָיה אֹוֵכל ׁשָ
לֹ ב ְסִביבֹו ַעד ׁשֶ ָכָלה ָהֵעׂשֶ ְּוַאַחר ָכך ְכׁשֶ ּ ּ א ָהָיה ְּ

יט ָּהָיה ְמַנֵתק ַעְצמֹו ְלַהָלן ְוָאַכל  ,ָיכֹול ְלהֹוׁשִ ּ
ם ב ֵאיזֶה ְזַמן.ׁשָ   : ְוָהָיה אֹוֵכל ָהֵעׂשֶ

ב ֶאָחדַּפַעם א ְלֵעׂשֶ ֲעַדִין לֹ, ֶאָחד ּבָ א ָאַכל  ׁשֶ
ב ָכזֶה ב ,ֵּעׂשֶ ֵעיָניו אֹותֹו ָהֵעׂשֶ ֵמֲחַמת  ,ְּוהוַטב ּבְ

ִבים ָהָיה אֹוֵכל ְזַמן ַרב ֲעׂשָ ֶהם ׁשֶ  ,ְּוָהָיה ַמִכיר ּבָ
ב ָכזֶהַוֲעַדִין לֹ ב ַעְצמֹו ְלָעְקרֹו ְּוִיׁשֵ. ּא ָרָאה ֵעׂשֶ

ְרׁשֹו ְּוָהָיה ַתַחת ַהׁשֶרׁש  .ִעם ׁשָ ּדוִמּ  ,)אבן טובה( יטּ

ּדוִמְוַה עיטּ ְּוָכל ַצד ָהָיה לֹו ְסֻגָלה  , ָהָיה ְמֻרּבָ
ּוְבַצד ֶאָחד ָהָיה ָכתוב .ַאֶחֶרת יֹ ,ּּ ִמי ׁשֶ ּׁשֶ אֵחז ּ

יֹום ָוַלְיָלה  ,אֹותֹו ַצד א אֹותֹו ְלָמקֹום ׁשֶ ִּיׂשָ ּ
ַיַחדִנְת ִצים ּבְ ִצים  ,ַקּבְ ֶמׁש ְוַהָיֵרַח ִנְתַקּבְ ַהׁשֶ ּׁשֶ ּ

ַיַחד ם ּבְ ָהָיה  .ׁשָ ב ִעם ַהׁשֶרׁש ׁשֶ ָעַקר ָהֵעׂשֶ ּוְכׁשֶ ּ
ם ַה ּדוִמׁשָ אֹותֹו ַהַצד, יטּ ָאַחז ּבְ ִּנְזַדֵמן ׁשֶ ּ ל ( ּ ַהְמֻסּגָ

א אֹותֹו ִצים ַכַנ ִּלׂשָ יֹום ָוַלְיָלה ִמְתַקּבְ ְּלָמקֹום ׁשֶ ּ א ְו ,)ל"ּ ָנׂשָ
יֹום ָוַלְיָלה ִנְתַוֲעִדים ַיַחד, אֹותֹו ּוָבא ְלָמקֹום ׁשֶ ּ, 

ֶמׁש ְוָיֵרַח  ׁשֶ ָמקֹום ׁשֶ ם ּבַ ְּוִהְסַתֵכל ְוִהֵנה הוא ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ
ַיַחד ַכַנ ִאים ּבְ ּּבָ   :ל"ּ
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ַמע ִריםְוׁשָ ֶמׁש ִעם ַהָיֵרַח ְמַדּבְ ַהׁשֶ ּ ׁשֶ ְוָהָיה  ,ּ
ֶמׁש קֹוֵבל ִלְפֵני ַהָיֵרַח ַּהׁשֶ ֵיׁש ִאיָלן  :ּ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ

ים ֵיׁש לֹו ֲעָנִפים ַרּבִ ּוִפְריֹו ְוָעָליו ְוָכל ָעָנף  ,ּׁשֶ
ְּוָעָנף וְפִרי ְוָעֶלה ֵיׁש לֹו ְסֻגָלה ְמֻיֶחֶדת זֶה  ,ּ ּׁשֶ

ל ְלַפְרָנָסה ל ְלָבִנים ְוזֶה ְמֻסּגָ ל  ,ְמֻסּגָ ְוזֶה ְמֻסּגָ
ָּכל  .ֶרת ְוזֶה ְלחֹוַלַאת ַאֶח.ִּלְרפוַאת חֹוַלַאת זֶה

ל ְלָדָבר ַאֵחר ְּוזֶה ָהִאיָלן ָהיו  .ֶאָחד ְוֶאָחד ְמֻסּגָ
קֹותֹו ִקין אֹותֹו ָהָיה  ,ְצִריִכין ְלַהׁשְ ְּוִאם ָהיו ַמׁשְ

ל ְמֹא ֶקה אֹותֹוְולֹ .דְמֻסּגָ ֵאין ֲאִני ַמׁשְ  ,ּא ַדי ׁשֶ
ׁש  ֲאִני ַמְזִריַח ָעָליו ֲאִני ְמַיּבֵ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ֶּאָלא ׁשֶ

  :אֹותֹו

ַּאָתה דֹוֵאג ְדָאגֹות  :ּ ַהְלָבָנה ְוָאְמָרהָעְנָתה ּ ּ
ִלי, ֲאֵחִרים ֲּאִני ֲאַסֵפר ְלך ֵעֶסק ׁשֶ ָ ֵיׁש  :ּ ֱּהיֹות ׁשֶ

ּוְסִביבֹות ָהֶאֶלף ָהִרים ֵיׁש עֹוד  ,ִלי ֶאֶלף ָהִרים
ִדים ,ֶאֶלף ָהִרים ם ְמקֹום ׁשֵ ִדים ֵיׁש  ,ְוׁשָ ְּוַהׁשֵ

ַרְגֵליֶהםְּוֵאין ָלֶהם ֹכ ָּלֶהם ַרְגֵלי ַתְרְנגֹוִלים  ,ַח ּבְ
ּוֵמֲחַמת זֶה ֵאין ִלי ֹכ ,ְויֹוְנִקים ֵמַרְגַלי ַרְגַליּ  .ַח ּבְ

ַּהְינו פול, ְוֵיׁש ִלי ָאָבק הוא ְרפוָאה ְלַרְגַלי, ּּ ּׁשֶ ּ, 
א אֹותֹו ּוָבא רוַח ְונֹוׂשֵ ּ:  
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ֶּאת זֶה ַאָתה דֹוֵאג :ּ ַהַחָמהָעְנָתה ְלׁשֹון ֵתַמה (ּ ּּבִ ּ(, 
ּיד ְלך ְרפוָאהַאּגִ ֵיׁש ֶדֶרך :ָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ְּבַ ּ ּוֵמאֹותֹו  ,ּ

ַּהֶדֶרך ִמְתַפְצִלים ַכָמה ְדָרִכים ּּ ּ ּ ּ ל  ;ְ ְֶדֶרך ֶאָחד ׁשֶ ּ
ָכאן .ַּצִדיִקים הוא ּבְ ֲּאִפילו ַהַצִדיק ׁשֶ ּּ ּ ְּמַפְזִרים  ,ּ

אֹותֹו ַהֶדֶרך ַהַנ ּבְ ַּתְחָתיו אֹותֹו ָהָאָבק ׁשֶ ְ ּ ּ ָכל  ל"ּ ּבְ
הוא פֹוֵסע,הְּפִסיָע ּ ְוָכל ְפִסיָעה ׁשֶ ְהוא דֹוֵרך  ּּ ּ ּ

אֹותֹו ָהָאָבק ל ֶאִפיקֹוְרִסים .ּבְ ְּוֵיׁש ֶדֶרך ׁשֶ ְ ּ 
ָכאן ּבְ ֲּאִפילו ֶאִפיקֹוְרס ׁשֶ ּ ָכל  ּ ְּמַפְזִרים ַתְחָתיו ּבְ ּ ּ

ְּפִסיָעה ְמאֹותֹו ָהָאָבק ַכַנ ל  .ל"ּּ ְְוֵיׁש ֶדֶרך ׁשֶ ּ
ִעים ּגָ ּגָ .ְמׁשֻ ָכאן ְמַפְזִרים ֲּאִפילו ְמׁשֻ ּבְ ּע ׁשֶ

ַּתְחָתיו ַכַנ ּ ּ ְּוֵכן ֵיׁש ַכָמה ְדָרִכים ,ל"ּ ּ ְְוֵיׁש ֶדֶרך  .ּ ּ
ִלים ַעל  ,ַאֵחר ְמַקּבְ ֵיׁש ַצִדיִקים ׁשֶ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ּ

ּומֹוִליִכים אֹוָתם ַהָפִריִצים  ,ַּעְצָמם ִיּסוִרים ּ
ָלאֹות ְלׁשְ ׁשַ ַרְגֵליֶהםְּוֵאין ָלֶהם ֹכ, ּבְ  ,ַח ּבְ

ל אֹותֹו ּו ְּמַפְזִרים ַתְחֵתיֶהם ֵמאֹותֹו ָהָאָבק ׁשֶ ּ ּ
ְַהֶדֶרך ַרְגֵליֶהםְּוֵיׁש ָלֶהם ֹכ ּ ְַעל ֵכן ֵתֵלך . ַח ּבְ ּ ּ
ם ה ָאָבק, ְלׁשָ ם ַהְרּבֵ ֵיׁש ׁשָ ְּוִיְהֶיה ְלך ְרפוָאה , ּׁשֶ ָ

ָּכל זֶה ִדְבֵרי ַהַחָמה ֶאל ַהְלָבָנה( ַָעל ַרְגֶליך ּ ּ ַמע  ,)ּ ְּוהוא ׁשָ
  :הָּכל זֶ
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תֹוך ָּכך ִנְסַתֵכל ַעל ַה ְּבְ ּּ ּדוִמְ ַצד ַאֵחריטּ   ּבְ
ם ְּוָרָאה ָכתוב ׁשָ אֹותֹו ַהַצד ,ּ יאֵחז ּבְ ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ, 

יֹוְצִאים ִמֶמנו ַכָמה  א אֹותֹו ְלַהֶדֶרך ׁשֶ ִיׂשָ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ְּ ּ ּ
ְּדָרִכים ַכַנ ּ אֹותֹו ַהַצד .ל"ּ א אֹותֹו , ְּוָאַחז ּבְ ְוָנׂשָ

ם ָהָאָבק ְוָנַת .ְלׁשָ אֹותֹו ַהֶדֶרך ׁשֶ ְן ַרְגָליו ּבְ ּ
ְּוִנְתַרֵפא ִמָיד ,ְּרפוָאה ָלַרְגַלִים ְְוָהַלך ְוָנַטל  .ּ

ָּהָאָבק ִמָכל ַהְדָרִכים ה לֹו ֲאֻגדֹות ּ ָאַגד  ,ְּוָעׂשָ ׁשֶ
ל ַצִדיִקים ְלַבדֹו ל ַהֶדֶרך ׁשֶ ַּהפול ׁשֶ ּ ְּ ּ ְּוֵכן ַהפול  ,ּ ּ

ָאר ַהְדָרִכים ל ׁשְ ּל ֶאָחד ְלַבדֹו וְלָקָחם ָּאַגד ָכ ּׁשֶ ּ
ב ַעְצמֹו .ִּאתֹו ְזלו  ,ְּוִיׁשֵ ּגָ ְּוָהַלך ְלאֹותֹו ַהַיַער ׁשֶ ּ ְ

ם ם .אֹותֹו ׁשָ א ְלׁשָ ּבָ ַחר לֹו ִאיָלן ְּכׁשֶ  ּ ָגבֹוַה,ּבָ
ְזָלִנים  ם ַהּגַ יֹוְצִאים ׁשָ הוא ָסמוך ְלַהֶדֶרך ׁשֶ ּׁשֶ ְ ְּ ּ ּ

ל ַצִדיִקים  ,לִלְגֹז ְּוָלַקח ַהפול ׁשֶ ּ ל ּ ְּוַהפול ׁשֶ ּ
ִעים ְוִעְרָבם ַיַחד ּגָ ְוִפזֵר אֹוָתם ַעל ַהֶדֶרך ְמׁשֻ ּ ּ ּ.  

ם ִלְראֹות ַמה  ב ׁשָ ְּוהוא ָעָלה ַעל ָהִאיָלן ְוָיׁשַ
ֶהם ה ּבָ   :ִּיְהֶיה ַנֲעׂשֶ

ְזָלִניםְּוָהיו ם ּגַ ְזָלן  , יֹוְצִאים ׁשָ ַלח אֹוָתן ַהּגַ ׁשָ ּׁשֶ
ֶהם ַהַנ ּבָ דֹול ׁשֶ או  ,לִלְגֹזל ָלֵצאת ְו"ַּהּגָ ּבָ ּוְכׁשֶ ּ

ְְלאֹותֹו ַהֶדֶרך ָדְרכו ַעל ַהפול ַהַנ, ּ ֵּתֶכף ְכׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ל "ּ
ַּנֲעׂשו ַצִדיִקים ם ַעל ְּוִהְתִחילו ִלְצֹע ,ּ ק ַעל ַנְפׁשָ
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ְזלו ַעד ֵהָנה ְוָהְרגו ַכָמה ְנָפׁשֹות ּגָ ּׁשֶ ּ ּ ֲאָבל  .ּּ
ִעים ּגָ ל ְמׁשֻ ם פול ׁשֶ ָהָיה ְמעָרב ׁשָ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ ,

ִעים ּגָ ַּנֲעׂשו ַצִדיִקים ְמׁשֻ ְּוִהְתִחילו ְלִהְתקֹוֵטט זֶה  ,ּ
ַזְלנו: זֶה ָאַמר .ִעם זֶה ִביְלך ּגָ ׁשְ ּּבִ ַעל : ְוזֶה ָאַמר, ָ

ַזְלנו ָּיְדך ּגָ ָהְרגו זֶה ֶאת זֶה ,ָ ְוָהָיה ׁשֹוֵלַח . ַּעד ׁשֶ
ם ֵכן ַכַנ, ַּכת ַאֶחֶרת ְּוָהָיה ּגַ ּ ּ ְוָהְרגו זֶה ֶאת זֶה ,ל"ּ

ְְוֵכן ָהָיה ַאַחר ָכך ,ל"ַּנַּכ ֶנֶהְרגו ֻכָלם, ּ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ.  
לֹ ֵהִבין ׁשֶ ַעְצמֹו ִעם ַּעד ׁשֶ ֲארו ִכי ִאם הוא ּבְ ּא ִנׁשְ ּּ

ן ַהַנ( ,עֹוד ֶאָחד ַהּבֵ ַּהְינו ׁשֶ ְכָבר ֶנֶהְרגו ָכל "ּ ּל ֵהִבין ׁשֶ ּּ
ְזָלִנים ַהַנ ְזָלן ַהּגְָולֹ ,ל"ַּהּגַ ַאר ִכי ִאם ַהּגַ ַעְצמֹו ִעם עֹוד ּא ִנׁשְ דֹול ּבְ

ם, ְוָיַרד ֵמָהִאיָלן ,)ֶאָחד ד ִמׁשָ ֶּאת ַהפול  ְּוִכּבֵ ּ
ְל ִמן ַהֶדֶרך"ַּהַנ ל ַצִדיִקים  ,ּ ּוִפזֵר ֶאת ַהפול ׁשֶ ּ ּּ ּ

ַעְצמֹו ב ַעל ָהִאיָלן ,ּבְ   :ְְוָהַלך ְוָיׁשַ

ְזָלן ְואֹותֹו ֶהם( ַהּגַ ּבָ דֹול ׁשֶ ּ ָתַמה)ַּהְינו ַהּגָ ׁשֹוֵל ,ּ ַח ּׁשֶ
ְזָלִנים ב ֵאָליו ָּכל ַהּגַ ְְוָהַלך  .ְוֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ׁשָ

ַאר ֶאְצלֹו ִנׁשְ ַעְצמֹו ִעם ָהֶאָחד ׁשֶ ּהוא ּבְ ְוֵתֶכף  ,ּ
א ַעל אֹותֹו ַהֶדֶרך ּבָ ְְכׁשֶ ּ ן ַהַנ( ּ ם ַהּבֵ ִפזֵר ׁשָ ּׁשֶ ל "ּּ ּל ַהפול ׁשֶ ּ

ַּצִדיִקים ְלַבדֹו ה ַצִדיק )ּ ַלֲחֵברֹו ק ְוִהְתִחיל ִלְצֹע ,ַּנֲעׂשָ
ָהַרג ָכל ָכך ְנָפׁשֹות ְוָגַזל ָכל ,ַעל ַנְפׁשֹו ּ ַעל ׁשֶ ּ ְּ

ְָכך ְתׁשוָבה  ְּוָהָיה תֹוֵלׁש ְקָבִרים ,ּ ב ּבִ ְּוָהָיה ׁשָ
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ָרָאה  .דּוִמְתָחֵרט ְמֹא ן ַהַנ(ְוֵכיָון ׁשֶ ב "ַּהּבֵ ָהָיה יֹוׁשֵ ל ׁשֶ

ְתׁשוָבה ָכל )ַעל ָהִאיָלן ב ּבִ הוא ִמְתָחֵרט ְוׁשָ ּׁשֶ ּ ְ ָכךּ ּ, 
ָמָצא ָאָדם .ָיַרד ֵמָהִאיָלן ְזָלן ׁשֶ ָרָאה ַהּגַ ֵּכיָון ׁשֶ ּ, 
י: קִהְתִחיל ִלְצֹע את ְוָכזאת ָּכֹז, אֹוי ַעל ַנְפׁשִ

יִתי ֲּאָהה ֵתן ִלי ְתׁשוָבה, ָעׂשִ ּ ּ ַהֲחזֵר ִלי : ָעָנה לֹו .ּ
ַזְלֶתם ִמֶמִני ּגְ ַּהֵתָבה ׁשֶ ּ ּ ִּכי ָכתוב ֶאְצָלם ַעל ָכל  .ּ ּ ּּ

זֵ ִנְגַזל ְוֵאֶצל ִמי ִנְגַזלּגְ אֹותֹו ַהיֹום ׁשֶ ָּלה ּבְ ָאַמר  .ּ
ֲּאִני ַמֲחִזיר ְלך ֵתֶכף: לֹו ַּוֲאִני נֹוֵתן ְלך ֲאִפילו  ,ָ ּ ָ

ֵיׁש ִלי זֵָלה ׁשֶ ל ּגְ ָּכל ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ ַּרק ֵתן ִלי  ,ּ
ְּתׁשוָבה ְָתׁשוָבְתך ִהיא: ָאַמר לֹו .ּ ּ ֵתֵלך ,ּ ְ ַרק ׁשֶ ּ

ִהְכַרְזִתי  :ַּעק ְוִתְתַוֶדהְוִתְצ ֶאל ָהִעיר ֲּאִני הוא ׁשֶ ּ
ְזָלִנים ָאז יִתי ַכָמה ּגַ ְּוָעׂשִ ּ ְוָהַרְגִתי ְוָגַזְלִתי ַכָמה ,ּ ּ ּ ּ

ָזֶה ִהיא ְתׁשוָבְתך ְנָפׁשֹות ּ  ְּוָנַתן לֹו ָכל .ּ
ה ֵכן ,ָהאֹוָצרֹות ְּוָהַלך ִעמֹו ֶאל ָהִעיר ְוָעׂשָ ּ ְ. 

אֹותֹו ָהִעיר ם ּבְ ּוָפְסקו ׁשָ ָהַרג ָכל ָכך  ,ּ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ְּבַ ּ ּ
ַּעל ֵכן ִיְתלו אֹותֹו ,ְנָפׁשֹות   :ּ ְלַמַען ֵיְדעו.ּ

ן ַהַנַאַחר ב ַעְצמֹו ַהּבֵ ּ ָכך ִיׁשֵ ּ ְ ְל ֵליֵלך ֶאל "ּ

ֵני ֶאֶלף ָהִרים  ה  )ל"ַּהַנ(ַּהׁשְ ְּלִהְסַתֵכל ַמה ַנֲעׂשֶ ּ ּ
ם ם .ׁשָ א ְלׁשָ ּבָ ֵני ֶאֶלף, ְּכׁשֶ  ָּעַמד ֵמָרחֹוק ֵמַהׁשְ

ם ,ָהִרים ֵיׁש ׁשָ ַּכָמה ְוַכָמה ֶאֶלף ֲאָלִפים  ְּוָרָאה ׁשֶ ּ ּ
ִדים ל ׁשֵ ָפחֹות ׁשֶ י ְרָבבֹות ִמׁשְ ִּכי ֵהם  ,ְּוִרּבֵ
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ים ְמֹא ָּפִרים ְוָרִבים ִכְבֵני ָאָדם ְוֵהם ַרּבִ ְוָרָאה  .דּ
א ב ַעל ִכּסֵ ָלֶהם יֹוׁשֵ ַּהַמְלכות ׁשֶ ּ ּ ׁשום ְילוד  ּ ּׁשֶ ּ ּ

ה ֵאינֹו יֹוׁשֵ א ָכזֹוִּאׁשָ ּב ַעל ִכּסֵ ְוָרָאה אֹוָתם  ,ּ
ים ֵליָצנות עֹוׁשִ ִהִזיק ְלזֶה ִתינֹוק :ּׁשֶ ּזֶה ְמַסֵפר ׁשֶ ּ ּ, 

ִהִזיק ְלזֶה ָיד ִהִזיק  ,ְּוזֶה אֹוֵמר ׁשֶ ְּוזֶה ְמַסֵפר ׁשֶ ּ
ָאר ֵליָצנות, ֶרֶגל   :ְּוֵכן ׁשְ

תֹוך ּ ָכך ִנְסַתֵכל ְוָרָאה ָאב ָוֵאם הֹוְלִכים ְּבְ ּּ ְ

ֲאלו אֹוָתם .יםּובֹוִכ ָּלָמה ַאֶתם: ְּוׁשָ   .ּבֹוִכים ּ
ן ֵיׁש ָלֶהם ּבֵ יבו ׁשֶ ְּוֵהׁשִ ְְוָהָיה ַדְרכֹו ֵליֵלך ,ּ ּ  ְּלַדְרכֹו ּ

אֹותֹו ַהְזַמן ב ּבְ יו הוא ְזַמן ַרב  ,ְּוָהָיה ׁשָ ְּוַעְכׁשָ
אַוֲעַדִין לֹ ְְוֵהִביאו אֹוָתם ַלֶמֶלך .א ּבָ ּ ְּוִצָוה  ,ּ

לֹ ְַהֶמֶלך ִלׁשְ לוִחים ְלָכל ָהעֹוָלם ְלָמְצאֹוַח ּ  .ּׁשְ
ָהָיה  ,ְּוָהיו ָהָאב ָוֵאם חֹוְזִרים ֶאָחד ׁשֶ ּוָפְגעו ּבְ ּ
ָנם ַהַנ ַיַחד ִעם ּבְ ּהֹוֵלך ּבְ ָפְגעו ( ל"ְ אֹותֹו ָהֶאָחד ׁשֶ ַּהְינו ׁשֶ ּּ

ָנם ל ּבְ ְתִחָלה ,ּבֹו ָהָיה ֶהָחֵבר ׁשֶ ָנם ּבִ ַיַחד ִעם ּבְ ְּוָהָיה הֹוֵלך ּבְ ְ ,

ו ָפְגעו ּבֹו ְלַבדֹוֲאָב ּל ַעְכׁשָ ּ ַאל אֹוָתם ,)ּ ַעל ָמה : ְוׁשָ
ּ ְוִסְפרו לֹו ַכַנ.ַּאֶתם ּבֹוִכים ּּ יב ָלֶהם .ל"ּ ֲאִני : ֵהׁשִ
ָים  .אֹוִדיַע ָלֶכם ָהָיה ָלנו ִאי ֶאָחד ּבַ ֱּהיֹות ׁשֶ ּ

ָלנו ם ָמקֹום ׁשֶ ָהָיה ׁשָ ּׁשֶ ְְוַאַחר ָכך ָהַלך ַהֶמֶלך  ,ּ ְ ְּ ּ
ָי ָהָיה ׁשַ ּך לֹו ָהִאי ַהַנּׁשֶ ם ל"ְ  ,ְוָרָצה ִלְבנֹות ׁשָ
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ְנָיִנים ְוִהִניח ְיסֹודֹות ן ַהַנ .ּּבִ ן ( ל"ְּוָאַמר ַהּבֵ ַּהְינו ַהּבֵ

ִדים ַהַנ ל ַהׁשֵ ּׁשֶ ֶנֱאַבד"ּ ַנִזיק אֹותֹו )ּל ׁשֶ ֵּאַלי ׁשֶ ְּוָהַלְכנו  .ּ
ְּוָלַקְחנו ַהֹכ ְַח ֵמַהֶמֶלךּ ְוָהָיה עֹוֵסק  .ּ

ָדאְקטֹוִרים  .ּא ָהיו ְיכֹוִלים ַלֲעזר לֹוְולֹ, ּבְ
ִפים ְוִהְתִחיל ַלֲעֹסק ְמַכׁשְ ף  ,ּּבִ ם ְמַכׁשֵ ְּוָהָיה ׁשָ

ַפְחתֹו ֶאָחד ָהָיה יֹוֵדַע ִמׁשְ ּׁשֶ ַפְחִתי לֹ, ּ ְּוֶאת ִמׁשְ א ּ
ֲאָבל  .ּא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִלי ָדָברַּעל ֵכן לֹ ,ָיַדע

ַפְחתֹו ָהָיה יֹוֵדַע ִּמׁשְ ְּוָתַפס אֹותֹו וְמַעֶנה אֹותֹו  ,ּ ּ
ְָכל ָכך ּ ְְוֵהִביאו אֹותֹו ֶאל ַהֶמֶלך ,ּ ּ ד ( ּ ַּהְינו זֶה ַהׁשֵ ּ

ָלֶהם ֵפר ָכל זֶה ֵהִביאו אֹותֹו ֶאל ַהֶמֶלך ׁשֶ ּסִ ּׁשֶ ְ ּ ּּ ְּוִסֵפר ֹזאת  )ּ
ְֶמֶלךִלְפֵני ַה ְָאַמר ַהֶמֶלך .ּ יבו לֹו ַהֹכ: ּ ָּיׁשִ ָעָנה . ַחּ

ָהָיה ֶאְצֵלנו ֶאָחד, ְוָאַמר לֹ ּׁשֶ  ַחּא ָהָיה לֹו ֹכּׁשֶ
ְּוָנַתְננו לֹו ַהֹכ ּ ְָאַמר ַהֶמֶלך .ַחּ ִּיְקחו ִמֶמנו ַהֹכ: ּ ּ ּּ ַח ּ

ְְוַיֲחִזירו ְלַהֶמֶלך ּ ה ָעָנן .ּ יבו ְלַהֶמֶלך ִכי ַנֲעׂשָ ֵּהׁשִ ְ ּ ּ.  
ִיְקְראו ֶהָעָנן ְוָיִביאו אֹותֹו ְלָכאןָאַמר ּ ַהֶמֶלך ׁשֶ ּ ּ ְ ּ, 

ִליַח ַאֲחָריו ְלחו ׁשָ   :ְּוׁשָ

ן ַהַנ, אֹותֹו ָהִאיׁשָאַמר לֹ( ל"ּ ַהּבֵ ן ׁשֶ ַּהְינו זֶה ַהּבֵ א ּ

א ְלָכאן ְוָרָאה ָכל זֶהָּהָיה לֹו ֹכ ּבָ ְתִחָלה ׁשֶ ַרְגָליו ּבִ ַּח ּבְ ְֵאֵלך  ):ּ

ים ֵאלו ָעָנן, ְוֶאְרֶאה ָהִעְנָין ה ֵמָהֲאָנׁשִ ֵּאיך ַנֲעׂשָ ּ ְ. 
ִליַח ְּוָהַלך ַאֲחֵרי ַהׁשָ ם . ְ ָהָיה ׁשָ ּוָבא ֶאל ָהִעיר ׁשֶ
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י ָהִעיר ,ֶהָעָנן ַאל ֶאת ַאְנׁשֵ ִּמְפֵני ָמה ִכָסה : ְוׁשָ ּ
תֹוך ָהִעיר ְֶהָעָנן ָכל ָכך ּבְ ְ ּ יבו לֹו.ּ ָכאן: ּ ְוֵהׁשִ  ,ּבְ

א ֵמעֹוָלם ֵאין , ַּאְדַרּבָ ה , ָּכאן ָעָנןּׁשֶ ִכּסָ ְּוזֶה ְזַמן ׁשֶ
ִליַח ְוָקָרא ֶאת ֶהָעָנן ,ֶהָעָנן ּוָבא ַהׁשָ ְ ְוָהַלך ,ּ

ם ב ַעְצמֹו ָהִאיׁש ַהַנ .ִּמׁשָ ְּוִיׁשֵ ְל ֵליֵלך ַאֲחֵריֶהם "ּ

ֹמ ִריםִלׁשְ ַאל  .ַע ַמה ֵהם ְמַדּבְ ִליַח ׁשָ ַהׁשָ ַמע ׁשֶ ְּוׁשָ
ָכ: אֹותֹו א ִלְהיֹות ּבְ ֵּאיך ַאָתה ּבָ יב .אן ָעָנןְ  ְוֵהׁשִ

ה: לֹו ֲָאַסֵפר ְלך ַמֲעׂשֶ ּ:  

 ֵּקיָסרְוַה . ָחָכם ֶאָחד ָהָיהדָחֶא ַּפַעם
דֹול ֵּמַהְמִדיָנה ָהָיה ֶאִפיקֹוְרס ּגָ ה ֶאת ָכל  ,ּ ְּוָעׂשָ

ַּהְמִדיָנה ְלֶאִפיקֹוְרִסים ְְוָהַלך ֶהָחָכם ְוָקָרא ֶאת  .ּ

ַפְחתֹו ֵני ִמׁשְ ָּכל ּבְ ּ ּא ַאֶתם ֲהלֹ: ָלֶהםָעָנה ְוָאַמר  .ּ
דֹול ַהֵקיָסר הוא ֶאִפיקֹוְרס ּגָ ּרֹוִאים ׁשֶ ּ ה ֶאת  ּ ְוָעׂשָ

ָּכל ַהְמִדיָנה ֶאִפיקֹוְרִסים ּ ַפְחֵתנו  ,ּ ּוְקָצת ִמִמׁשְ ּּ ּ ּ
ם ֵכן ְלֶאִפיקֹוְרִסים ה ּגַ ָּעׂשָ ֵכן ִנְפרׁש ֶאל  ;ּ ּבְ

ר ִנׁשָ ַּהִמְדּבָ ְּכֵדי ׁשֶ ּ םּ ַהׁשֵ ָהֱאמוָנה ּבְ ֵּאר ּבְ ּ 
ַרךִי ְּוִהְסִכימו ִעמֹו .ְְתּבָ ּ ם . ּ ַּהְינו (ְוָאַמר ֶהָחָכם ׁשֵ

ם ִמן ִהְזִכיר ֵאיזֶה ׁשֵ מֹות ּׁשֶ ְוֵהִביא אֹוָתם ֶאל  )ַּהׁשֵ
ר רְולֹ ,ַּהִמְדּבָ ֵעיָניו אֹותֹו ַהִמְדּבָ ּא הוַטב ּבְ ּ. 

ר ַאֵחר א אֹוָתם ֶאל ִמְדּבָ ם ְוָנׂשָ א ְולֹ, ְוָאַמר ׁשֵ
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ֵעיָניו ּגַ ם .ּם ֵכןּהוַטב ּבְ ְוֵהִביא  ְוָאַמר עֹוד ׁשֵ
ר ַאֵחר ֵעיָניו, אֹוָתם ֶאל ִמְדּבָ ְואֹותֹו . ְּוהוַטב ּבְ

ֵני ֶאֶלף ָהִרים ר ָהְיָתה ְסמוָכה ֶאל ַהׁשְ ַּהִמְדּבָ ּ ּ, 
ה ִעּגול ְסִביבֹוָתם)ל"ּאֹותֹו ֶהָחָכם ַהַנ(ְְוָהַלך   ,ּ ְוָעׂשָ

לֹ ּא יוַכל ׁשום ֶאָחד ְלִהְתָקֵרב ֲאּׁשֶ   :ֵליֶהםּ

ֶקה , ִאיָלןְוֵיׁש ִאם ָהָיה אֹותֹו ָהִאיָלן ִנׁשְ א לֹ ׁשֶ
ָאר ִמֶמנו  ָּהָיה ִנׁשְ ּ ִדים(ּ ַּהְינו ִמן ַהׁשֵ ּ ְכלום)ּ ַּעל ֵכן  .ּ

ּעֹוְמִדים יֹום ָוַלְיָלה ֵמִאָתנו חֹוְפִרים ,ּ ְוֵאיָנם  ׁשֶ
  :ַּמִניִחים ַמִים ְלָהִאיָלן

ַאל ֹּום ָוַלְיָלה ֵכיָון ָּלָמה עֹוְמִדים י:  אֹותֹוְוׁשָ
חֹוְפִרי יב  .ּ ַדיַּע ַהַמִיםּם ַפַעם ַאַחת ִלְמֹנׁשֶ ֵהׁשִ

ִרים: לֹו יֵנינו ְמַדּבְ ֵיׁש ּבֵ ּׁשֶ ִרים  ,ּ ְּוֵאלו ַהְמַדּבְ ּ
ין ֶמֶלך זֶה ְלֶמֶלך  ים ַמֲחלֶקת ּבֵ ְהֹוְלִכים ְועֹוׂשִ ְ

ה ִמְלָחָמה ,ַאֵחר ְוַעל ְיֵדי זֶה  ,ְוַעל ְיֵדי זֶה ַנֲעׂשֶ
ה ְרִעיַדת ָהָאֶרץ ְונֹוֵפל ָהֲאָדָמה  ,ַנֲעׂשֶ

ִביבֹות ַהֲחִפיָרה ּסְ  ,ְּויוַכל ָלבֹוא ַמִים ְלָהִאיָלן ׁשֶ
ַּעל ֵכן עֹוְמִדים ָתִמיד ַלְחֹפ ּ ּר ַכַנּ ה . ל"ּ ַנֲעׂשֶ ּוְכׁשֶ ּ

יֵנינו ֶּמֶלך ּבֵ ים ְלָפָניו ָכל ַהֵליָצנות , ְ ּעֹוׂשִ ּ ּ
ֵמִחים ּ ִהִזיק ִתינֹוק ְזֶה ִמְתלֹוֵצץ ֵאיך :ּוׂשְ ּ



ַּמֲעִשיֹות         רּגֵיִחֵמ     ִּספּוֵרי   ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

 מה

ֶלת ָעָליו ְּוזֶה ַמְרֶאה ֵליָצנות  ,ְּוַהיֹוֶלֶדת ִמְתַאּבֶ
ְּוֵכן ַכָמה ִמיֵני ֵליָצנות, ֲאֵחרֹות ּ א  .ּ ַהֶמֶלך ּבָ ְוְכׁשֶ ּ ּ

ְמָחה תֹוך ַהׂשִ ּּבְ ֵרי  ,ְ ּהוא הֹוֵלך וְמַטֵיל ִעם ַהׂשָ ּ ּ ְּ

לֹו ְּמלוָכה ׁשֶ ה ַעְצמֹו ַלֲעֹק ,ּ ִּכי  ,ר ָהִאיָלןּוְמַנּסֶ
 ;דָּהָיה טֹוב ָלנו ְמֹא ּא ָהָיה ָהִאיָלן ְכָללִאם לֹ

ּוְמַחזֵק ִלּבֹו ְמֹא ּר ָהִאיָלן ֻכלֹוּד ְכֵדי ַלֲעֹקּ ּ. 
א ֶאל ָהִאיָלן ּבָ  ,דֲאַזי ָהִאיָלן צֹוֵעק ְמֹא ,ּוְכׁשֶ

  :ַּוֲאַזי נֹוֵפל ָעָליו ַפַחד ְוחֹוזֵר ַלֲאחֹוָריו

ה ֶמֶלך ָחָדׁשדָח ֶאַּפַעם יֵניֶהםְ ַנֲעׂשָ ְּוָעׂשו  , ּבֵ
דֹולֹות ַכַנ ְּלָפָניו ֵליָצנות ּגְ ּ ְמָחה  ,ל"ּ ׂשִ ּוָבא ּבְ

דֹוָלה ירות ֵלב ְמֹא, ּגְ ה ְלַעְצמֹו ַאּבִ ְוָאַמר  ,דְּוָעׂשָ
ּר ֶאת ָהִאיָלן ֻכלֹו ְלַגְמֵריַלֲעֹק ְּוָיָצא ְלַטֵיל ִעם  ,ּ

ָריו  .ְלַגְמֵריר ָהִאיָלן ְוָרץ ַלֲעֹק דּ ְוִחזֵק ִלּבֹו ְמֹא,ׂשָ
א ֵאָליו ּבָ דֹול, ּוְכׁשֶ , ְּוָנַפל ָעָליו ַפַחד ָנַתן קֹול ּגָ

דֹול ְוָחַזר ַלֲאחֹוָריו ַכַעס ּגָ ְוָחַזר ְוָהָיה  ,ּוָבא ּבְ
ֵני ָאָדם  .ְהֹוֵלך תֹוך ָכך ִנְסַתֵכל ְוָרָאה ּבְ ּּבְ ּּ ְ ְ

ִבים ל ֶהָחָכם ַהַנ( יֹוׁשְ ים ׁשֶ ַּהְינו ַהַכת ֲאָנׁשִ ּ ַל ,)ל"ּ ח ְוׁשָ
יו ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ָכָראוי ים ֵמֲאָנׁשָ ֵּאיזֶה ֲאָנׁשִ ּ, 

ְּכַדְרָכם ָתִמיד ּ ַלח ְלַהִזיָקם ְכַדְרָכם( ּ זֶה ַהֶמֶלך ׁשָ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ְּ ּ ּ(. 
ָראו אֹוָתם אֹוָתה ְּוֵכיָון ׁשֶ ֵני  ּ ל ּבְ ָפָחה ׁשֶ ַּהִמׁשְ ּ
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ֵקן ְּוָאַמר ָלֶהם ַהָז .ָּנַפל ֲעֵליֶהם ַפַחד ,ל"ָּאָדם ַהַנ
ַּאל ִתְפֲחדו: ל"ַּהַנ ם. ּ ִדים ְלׁשָ ִנְתָקְרבו ַהׁשֵ ּוְכׁשֶ ּ ּּ, 
ּא ָהיו ְיכֹוִלים ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ֵמֲחַמת ָהִעּגול לֹ ּ

ָהָיה ְסִביבֹוָתם"ַּהַנ לוִחים ֲאֵחִרים ,ל ׁשֶ ַלח ׁשְ  ְּוׁשָ
ם ֵכןְולֹ ּא ָהיו ְיכֹוִלים ּגַ דֹול .ּ ַכַעס ּגָ ְְוָהַלך  ּוָבא ּבְ

ַע ם הוא ִלְקַרב ֲאֵליֶהםְולֹ ְצמֹוּבְ  :ּא ָהָיה ָיכֹול ּגַ

ּוִבֵקׁש םּ ַיִניֶחנו ִלָכֵנס ְלׁשָ ּ ֵמַהָזֵקן ׁשֶ ּ ּ ּ ּ : ְוָאַמר לֹו .ּ
ַאָתה ְמַבֵקׁש ֵּמַאַחר ׁשֶ ַּאִניַח אֹוְתך ִלָכֵנס, ּ ָ ּ, 
ֵיֵלך ְֲאָבל ֵאין ֶדֶרך ׁשֶ ְּ ְ ַהֶמֶלך ְיִחיִדיּ  ְּוַאִניַח, ּ

ּוָפַתח ָלֶהם ֶפַתח  .ָּחד ִלָכֵנסָאֹוְתך ִעם עֹוד ֶא ּ
ָּאַמר ַהֶמֶלך ְלַהָזֵקן .ְּוָחַזר ְוָסַגר ָהִעּגול ְּוִנְכְנסו ְ ּ :

ָלנו ב ַעל ָמקֹום ׁשֶ א ֵליׁשֵ ֵּאיך ַאָתה ּבָ ּ ּ :  ָאַמר לֹו.ְ
ִָמְפֵני ַמה הוא ְמקֹוְמך ּ ִלי, ּ ּ הוא ָמקֹום ׁשֶ ָאַמר  .ּ

ֵּאין ַאָתה ִמְתָיֵרא ִמֶמִני: לֹו ּ יב לֹו.ּ  .ָלאו:  ֵהׁשִ
ט ַעְצמֹו   .ֵּאין ַאָתה ִמְתָיֵרא: ָאַמר לֹו ּוָפׁשַ

דֹול ְמֹא ה ּגָ ַמִיםְוַנֲעׂשָ  .ְוָרָצה ְלָבְלעֹו ּד ַעד ַהׁשָ
ַּאף ַעל ִפי ֵכן ֵאיִני ִמְתָיֵרא ְכָלל :ָּאַמר ַהָזֵקן ּ, 

ִּתְהֶיה ַאָתה ִמְתָיֵרא ִמֶמִני ,ְַאך ִאם ֲאִני רֹוֶצה ּ ּ ּ. 
ּך ְוִהְתַפֵלל ְקָצתְוָהַל ּ דֹול ְוָהיו  ,ְ ה ָעב ְוָעָנן ּגָ ְּוַנֲעׂשָ

דֹוִלים ְּוֶנֶהְרגו ָכל  ,ְוָהַרַעם הֹוֵרג אֹוָתם. ְרָעִמים ּגְ ּ
ָהיו ִעמֹו לֹו ׁשֶ ֵרי ְמלוָכה ׁשֶ ַּהׂשָ ּ ּּ ֲארו ִכי ְולֹ ,ּ ּא ִנׁשְ ּ
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תֹוך  ם ּבְ ָהָיה ִעמֹו ׁשָ ְִאם הוא ִעם ָהֶאָחד ׁשֶ ּ ּ
ִיְפֹסק ָהַרַעםּו .ָּהִעּגול ִּבֵקׁש אֹותֹו ׁשֶ   :ּוָפַסק, ּ

ְ ַהֶמֶלך ְוָאַמרָעָנה ַאָתה ִאיׁש ָכזֶה: ּ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ, 
ִדים ל ׁשֵ ָפחֹות ׁשֶ ֶּאֵתן ְלך ֵסֶפר ִמָכל ַהִמׁשְ ּ ּ ָ ִּכי  ,ּ

ָפָחה  ֵאיָנם יֹוְדִעים ַרק ִמִמׁשְ מֹות ׁשֶ ֲעֵלי ׁשֵ ֵּיׁש ּבַ ּ
ַּוֲאִפילו אֹוָתה ַהִמׁשְ ,ַאַחת ּ ּ ָּפָחה ֵאיָנם יֹוְדִעים ּ

ֵלמות ׁשְ ָכתוב ּבֹו ָכל  ּּבִ ֲּאִני ֶאֵתן ְלך ֵסֶפר ׁשֶ ּּ ָ ּ
ָפחֹות ַּהִמׁשְ ִּכי ֵאֶצל ַהֶמֶלך ְכתוִבים ֻכָלם ,ּ ּ ּ ּּ ְ ּ, 

נֹוַלד ִנְכַתב ֵאֶצל ַהֶמֶלך ְַוֲאִפילו ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ַלח  .ּ ְוׁשָ
ֶפר, ֶאת ָהֶאָחד ָהָיה ִעמֹו ַאַחר ַהּסֵ ַהֶמֶלך ַּהְינו( ּׁשֶ ְ ׁשֶ ּ

ִדים ל ַהׁשֵ ַלח ֶאת ָהֶאָחד ּׁשֶ תֹוך ָהִעּגול ַאַחר  ׁשָ ָהָיה ִעמֹו ּבְ ּׁשֶ ְ ּ
ֶפר ִהִניַח אֹותֹו ִעם עֹוד ֶאָחד ִלָכֵנס ִנְמָצא. ַהּסֵ ה ׁשֶ טֹוב ָעׂשָ ּׁשֶ ּ ּ, 

ֶפר ,)ִּכי ִאם ָלאו ֶאת ִמי ָהָיה ׁשֹוֵלַח   .ְוֵהִביא לֹו ַהּסֵ
ֶפר ָּאה ָכתוב ּבֹו ֶאֶלף ֲאָלִפים ְוָר ּוָפַתח ֶאת ַהּסֵ ּ

ָלֶהם ָפחֹות ׁשֶ י ְרָבבֹות ִמׁשְ ְּוִרּבֵ ְְוִהְבִטיַח ַהֶמֶלך  .ּ ּ
לֹ ל אֹותֹו ּׁשֶ ַפְחתֹו ׁשֶ ּא ַיִזיקו ְלעֹוָלם ֶאת ָכל ִמׁשְ ּ ּ ּ ּ

ַּהָזֵקן ַהַנ ְּוִצָוה ְלָהִביא ָכל ַהַפאְטֶרעִטין  .ל"ּ ּ דמות (ּ

ֵני)דיוקן ל ָכל ּבְ ַפְח ּ ׁשֶ ַּוֲאִפילו ִאם ִיְהֶיה  ,ּתֹוִּמׁשְ ּ
ֵּתֶכף ַהַפאְטֶרעט  ָּיִביאו )ֵאיזֶה ֶיֶלד(נֹוָלד ָלֶהם  ּ

לֹו לֹ, ּׁשֶ ְּכֵדי ׁשֶ ַפַחת ּ ּא ִיְהֶיה ִנזֹוק ׁשום ֶאָחד ִמִמׁשְ ּ ּ ּ
  :ַּהָזֵקן
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ְ ָכךַאַחר ל ַהָזֵקן ִלָפֵטר ִמן , ּ יַע ְזַמנֹו ׁשֶ ִהּגִ ְּכׁשֶ ּּ ּ
ֲאִני  :ָּוה ָלֶהם ְוָאַמר ָלֶהםָקָרא ְלָבָניו ְוִצ ,ָהעֹוָלם

ֶפר ֵיׁש ַּוֲהלֹ; ַּמִניַח ָלֶכם זֶה ַהּסֵ ּא ַאֶתם רֹוִאים ׁשֶ ּ
ֶפרִּלי ֹכ ַתֵמׁש ִעם זֶה ַהּסֵ ַּח ְלִהׁשְ ה ּ ְקֻדׁשָ ְוַאף  ,ּּבִ

ַתֵמׁש ּבֹו ַּעל ִפי ֵכן ֵאיִני ִמׁשְ ּ ַּרק ֵיׁש ִלי ֱאמוָנה  ,ּ
ַרך ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ְּבְ ַתְמׁשו ּבֹו ,ּ ם ַאֶתם ַאל ִתׁשְ ּּגַ ּ ּ ּ ,

ַתֵמׁש  יוַכל ְלִהׁשְ ֲּאִפילו ִאם ִיָמֵצא ֶאָחד ִמֶכם ׁשֶ ּּ ּ ּּ ּ ּ
ה ְקֻדׁשָ ַתֵמׁש ּבֹו ,ּּבֹו ּבִ ַּאף ַעל ִפי ֵכן ַאל ִיׁשְ ּ ַרק  ,ּ

ַרך ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ְִיְהֶיה לֹו ֱאמוָנה ּבְ ּ , ְוִנְפַטר ֶהָחָכם .ּ
יֻרׁשָ ֶפר ּבִ ְּוָהַלך ַהּסֵ נֹוְ ַח ְּוָהָיה לֹו ֹכ .ּה וָבא ְלֶבן ּבְ

ה ְקֻדׁשָ ַתֵמׁש ּבֹו ּבִ ְּלִהׁשְ ּ ָהָיה לֹו ֱאמוָנה  ,ּ ַּרק ׁשֶ
ַרך ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ְּבְ ַתֵמׁש ּבֹוְולֹ ּ ּא ָהָיה ִמׁשְ ר  ,ּ ַּכֲאׁשֶ

ִּצָוה ַהָזֵקן ּ:  

ִרים יֵניֶהםְוַהְמַדּבְ ֵיׁש ּבֵ ָּהיו ְמַפִתים ֶאת  ּ ׁשֶ ּ
דֹולֹות  :ל"ַּנֶּנֶכד ַהָזֵקן ַה נֹות ּגְ ֵיׁש ְלך ּבָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ָּבַ ּ

יָאם ְּוֵאין ְלך ְלַפְרְנָסם וְלַהׂשִ ּ ַתֵמׁש  ,ָ ַּעל ֵכן ִהׁשְ ּ ּ
ֶפר זֶה ַהּסֵ ֵהם ְמַפִתים ְּוהוא לֹ .ּבְ ּא ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ

ִלּבֹו ְמַיֲעצֹו ָלזֶה אֹותֹו ְוָנַסע ְלָאִביו ְזֵקנֹו . ְּוָסַבר ׁשֶ
ִהַנְחָת ַצָוָאה  :ַאל אֹותֹוְוׁשָ ַעל ִקְברֹו ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ּ

לֹ ֶפרּׁשֶ ַתֵמׁש ִעם ַהּסֵ ּא ְלִהׁשְ ִיְהֶיה ָלנו  ּ ַּרק ׁשֶ ּ
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ַרך ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ְֱאמוָנה ּבְ ּ ְּוַעָתה ַהֵלב ְמַפֶתה  ,ּ ּּ
ַתֵמׁש ּבֹו ּאֹוִתי ְלִהׁשְ ַּהָזֵקן ַהִנְפָטר ַהַנ(ָעָנה אֹותֹו  .ּ ּ  ):ל"ּ

ֵי ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּׁש ְלך ֹכּ הָ ְקֻדׁשָ ַתֵמׁש ּבֹו ּבִ ַּח ְלִהׁשְ ּ ּ, 
ַרך ְוַאל  ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ִיְהֶיה ְלך ֱאמוָנה ּבְ ְמוָטב ׁשֶ ָּ ּ ּּ

ַתֵמׁש ּבֹו ִּתׁשְ ּ ַרך ַיֲעזר ְלך ,ּ ם ִיְתּבָ ְָוַהׁשֵ ְ ה ֵכן. ּ  :ְּוָעׂשָ

ְ ְוָהָיה ַהֶמֶלך חֹוֶלהּ ַהיֹוםַוְיִהי אֹוָתה ְמִדיָנה  ּ ּּבְ
ב ּבָ יֹוׁשֵ ל ַהָזֵקן ַהַנּׁשֶ ּה ַהֶנֶכד ׁשֶ ּּ ְוָעַסק  ,ל"ּ

ָדאְקטֹוִרים  ;ְּרפוָאה ַלֲעׂשֹותּא ָהיו ְיכֹוִלים ְולֹ ּבְ
אֹוָתה ֵמֲחַמת ּגֹ ם ּבְ ָהָיה ׁשָ ֶּדל ַהֲחִמימות ׁשֶ ּ
ּלֹא ָהיו מֹוִעיִלים ָהְרפואֹות ַּהְמִדיָנה ְוָגַזר  .ּ

ֲעדֹו ָרֵאל ִיְתַפְללו ּבַ ִיׂשְ ַּהֶמֶלך ׁשֶ ּ ּ ּ ְ ְָאַמר ַהֶמֶלך  .ּ ּ
ָלנו ּׁשֶ זֶה ַהֶנֶכד ַהַנ :ּ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ַח ּל ֵיׁש לֹו ֹכ"ּ

ה ְקֻדׁשָ ֶפר ּבִ ַתֵמׁש ִעם ַהּסֵ ְּלִהׁשְ ּ ַתֵמׁש  ּ ְּוֵאינֹו ִמׁשְ ּ
ה ְלטֹוָבתֹו ,ּבֹו ם  .ַּעל ֵכן ַנֲעׂשֶ ְּוִצָוה ָעַלי ִלְהיֹות ׁשָ

ִיְהֶיה ְלַהֶמֶלך ,ָעָנן ְְכֵדי ׁשֶ ּ ּ ֵּמָהְרפואֹות ְּרפוָאה  ּ
ָלַקח ְכָבר ּׁשֶ ִיַקח עֹוד ּ ּוֵמָהְרפואֹות ׁשֶ ּ ּ ְּוַהֶנֶכד  .ּ

ּא ָיַדע ְכָלל ִמזֶהל לֹ"ַּהַנ ּוֵמֲחַמת זֶה ֲאִני ָהִייִתי  ,ּ
ָכאן ָעָנן ִליַח( ּבְ ָּכל זֶה ָהָיה ְמַסֵפר ֶהָעָנן ְלַהׁשָ ּ ּ(,  
ן ַהַנ לֹ(ל "ְּוזֶה ַהּבֵ ַּהְינו זֶה ׁשֶ ְתִחָלהַחּא ָהָיה לֹו ֹכּ ַרְגָליו ּבִ  )ּ ּבְ

ְּוֵהִביאו אֹותֹו  .ְָהָיה הֹוֵלך ַאֲחֵריֶהם ְוׁשֹוֵמַע
ְַלֶמֶלך ִיְקחו ַהֹכ ,ּ ְּוִצָוה ַהֶמֶלך ׁשֶ ּ ּּ ַּח ְוַיֲחִזירו ְּ
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ְּלַהֶמֶלך ַהַנ ְ ְּוֶהֱחִזירו לֹו ַהֹכ ,ל"ּ ן . ַחּ ְוָאז ָחַזר ַהּבֵ
ִדים ַהַנ ל ַהׁשֵ ּׁשֶ ּל ַכַנ"ּ לֹא ר ְמֹאּוָבא ְמֻיּסָ ,ל"ּ ד ּבְ

ם, ַחֹּכ ִּכי ִענו אֹותֹו ְמֹאד ׁשָ ּ ְוָחָרה לֹו ְמֹאד ַעל  .ּ
ִעָנה אֹותֹו ָכל ָכך ף ׁשֶ ְַהְמַכׁשֵ ּ ּ ּ ְּוִצָוה ְלָבָניו  ,ּ

ף  ִיְהיו אֹוְרִבים ָתִמיד ַעל ַהְמַכׁשֵ ַפְחתֹו ׁשֶ ּוִמׁשְ ּ ּּ ּּ ּ
ִרים .ל"ַּהַנ יֵניֶהם ְמַדּבְ ּידו ְּוָהְלכו ְוִהּגִ ,ְוֵיׁש ּבֵ

מר ַעְצמֹו ִיׁשְ ף ׁשֶ ְּלַהְמַכׁשֵ  .ִּכי ֵהם אֹוְרִבים ָעָליו ,ּ
ף ַתְחּבולֹות ה ַהְמַכׁשֵ ְּוָעׂשָ ּ ִפים  ּ ְּוָקָרא עֹוד ְמַכׁשְ

ָפחֹות יֹוְדִעים ִמׁשְ ּׁשֶ מר ֵמֶהם,ּ ְוָחָרה  ,ּ ְכֵדי ִלׁשְ
ן ַהַנְמֹא ִרים"ּד ְלַהּבֵ ַפְחתֹו ַעל ַהְמַדּבְ ּל וְלִמׁשְ ּ ּ, 

ּגִ ףַעל ׁשֶ ּלו סֹודֹו ְלַהְמַכׁשֵ ּ ּ:  

ּ ִנְזַדֵמןדָחֶא ַּפַעם ָהְלכו ַיַחד ּ ל  ּׁשֶ ָפָחה ׁשֶ ִּמִמׁשְ ּ
ן ַהַנ ִרים"ַּהּבֵ ָמר ֵאֶצל  ּל וֵמַהְמַדּבְ ַּעל ַהִמׁשְ

ְַהֶמֶלך ָפָחה ַהַנ ;ּ ֵני ַהִמׁשְ ְּוָהְלכו ּבְ ּ ּ ֲעִליָלה  ְּוָעׂשו ל"ּ
ִרים ְְוָהַרג ַהֶמֶלך ֶאת ַה .ַעל ַהְמַדּבְ ִריםּ   .ְמַדּבְ

ָאִרים ִרים ַהִנׁשְ ְּוָהְלכו ְוָעׂשו  ,ְּוָחָרה ְלַהְמַדּבְ ּ
ין ָכל ַהְמָלִכים ְּמִריָדה ּבֵ ִדים  .ּ ין ַהׁשֵ ְּוָהָיה ּבֵ

ה ִמְלָחמֹות  ,ָרָעב ְוֻחְלׁשֹות ְוֶחֶרב ְוֶדֶבר ְוַנֲעׂשָ
ין ָכל ַהְמָלִכים ּּבֵ ה ְרִעיַדת  ,ּ ְוַעל ְיֵדי זֶה ַנֲעׂשָ
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ָּנְפָלה ָהָאֶרץ ֻכָלהְו ,ָהָאֶרץ ּ ָקה ָהִאיָלן ֻכלֹו, ּ ְּוִנׁשְ ּ. 
ַאר ֵמֶהם ְכָללְולֹ ְּוַנֲעׂשו ְכלֹ, ּא ִנׁשְ    : ָאֵמן.ּא ָהיוּ

ַקִפיְטל אסֹוד ה זֹו ְמֻרָמז ּבְ ּ ַמֲעׂשֶ ְתִהִלי 'ּ ּבַ ּׁשֶ ֵרי " :םּ ַאׁשְ
ִעים".'ָּהִאיׁש ְוכו ְ ֶדֶרך ְרׁשָ ּ ֶדֶרך ַצִדיִקים ְוכו,ּ ּ ּנו ַהְי .'ְּ

ִחיַנת ַהְדָרִכים ַהַנ ּּבְ ְמַפְזִרים ְוכו"ּ ֶהם ָהָאָבק ׁשֶ ֵיׁש ּבָ ּל ׁשֶ ּ ּ ּ'. 
ִעתֹו " ר ִפְריֹו ִיֵתן ּבְ תול ַעל ַפְלֵגי ַמִים ֲאׁשֶ ְּוָהָיה ְכֵעץ ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ְּוָעֵלהו ְוכו ה ַיְצִליַח ,'ּ ר ַיֲעׂשֶ ַּהְינו ָהִאיָלן ַהַנ "ְוֹכל ֲאׁשֶ  ,ל"ּ
ָכל ִפְריֹו ְוָע ּׁשֶ ר ַלֹכל,ָליוּ ּ ַהֹכל ַכֲאׁשֶ ּ ל ְמֹאד ַכַנ,ּ ּ ְמֻסּגָ  .ל"ּ

ַכח עֹוד ֵאיזֶה ְרָמִזים ּדֹוק ְוִתׁשְ ר לֹא " :ּ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ ַאׁשְ
ְתִחיָלה לֹא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלך ,"ְָהַלך ְִכי ּבַ ּ ִּכי , "לֹא ָעַמד" ;ּ

ם ֵכן ַּאַחר ָכך לֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעֹמד ּגַ ב" ;ְּ  ," ֵלִציםּוְבמֹוׁשַ
ב ֵלִצים ַהַנ ַּהְינו מֹוׁשַ ין ֵליָצנות ְוכו"ּ עֹוׂשִ ּל ׁשֶ ַּכַנ' ּ  .ל"ּ

ר ִתְדֶפנו רוַח" ְּכמֹוץ ֲאׁשֶ ּ ּ ּ א ַהפול ,"ּ נֹוׂשֵ ּ ַהְינו ָהרוַח ׁשֶ ּ ּּ ּ
ָעְלָמא .ל"ַּהַנ ֵהִאיר ֵעיֵנינו ,ְּוָכל זֶה הוא ַרק ְרָמִזים ּבְ ּ ׁשֶ

ִכיל  ,ְקָצת ְּקָצת ַעד ֵהיָכן ַהְדָבִרים ְּלַמַען ָנִבין ְוַנׂשְ
יִעים ֲּאָבל ַהְדָבִרים ְסתוִמים .ַמּגִ ַתְכִלית ֲעַדִין ּ ,                       ַהֶהְעֵלם ּבְ

ֵפר ּסִ יֹות ׁשֶ ִּכי ָכל ֵאלו ַהַמֲעׂשִ ּ ּ ּ ּ ּ ְבהו ְמאד ְמאד ִמַדַעת  ּ ּּגָ ּ
י ְוֶנְעָלִמים ֵמֵעין ָכל ָחי ְוכו ֱּאנֹוׁשִ ּ':  

  

*********************  
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  ד ַׂמֲעֶשה

ֶׁשָגַזר ְשָמד ְֶמֶלךִמ ׁ  
ה -   -ים ּסִ ִנַמֲעׂשֶ

רוׁש  ,ְ ַאַחת ָהָיה ֶמֶלךַּפַעם ְּוָגַזר ַעל ַהְמִדיָנה ּגֵ ּ
ָמד ְגזֵרֹות ׁשְ ְמִדיָנה  ,ּבִ ֵאר ּבַ ִיְרֶצה ִלׁשָ ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ

ֵרׁש ֵמַהְמִדיָנה ,ָּיִמיר ָדתֹו   .ְּוִאם ָלאו ִיְהֶיה ִנְתּגָ
ירות ְּוָהיו ְקָצת ֵמ ם ַוֲעׁשִ ִהְפִקירו ָכל ְרכוׁשָ ֶּהם ׁשֶ ּ ּּ

ָלֶהם ֵאר ּׁשֶ ַדלות ְכֵדי ִלׁשָ ם ּבְ ְּוָיְצאו ִמׁשָ ּּ ּ ּּ 
ְרֵאִלים ִיְהיו ִיׂשְ ֱאמוָנה ׁשֶ ּּבֶ ּוְקָצת ֵמֶהם ָחסו ַעל  ;ּּ ּ

ירוָתם ם ַוֲעׁשִ ְּרכוׁשָ ם ְוָהיו ֲאנוִסים,ּ ֲארו ׁשָ ּ ְוִנׁשְ ּ ּ:  
ִצְנָעא ָהיו נֹוֲהִגים  ָּדת ְיהוִדיתּּבְ א ּוְבַפְרֶהְסָיא לֹ ,ּ

ִאים  ָּהיו ַרׁשָ ִּלְנהג ְכמֹו ְיהוִדים(ּ ְוֵמת ַהֶמֶלך .)ּ ּ ּ ,
נֹו ֶמֶלך ה ּבְ ָיד ְוִהְתִחיל ִלְנֹה ,ְְוַנֲעׂשָ ּג ַהְמִדיָנה ּבְ

ּ ְוָכַבׁש ַכָמה ְמִדינֹות.ָרָמה דֹול ּ   .ְוָהָיה ָחָכם ּגָ
ֹתֶקף ָי ָהָיה ַמֲחִזיק ּבְ ֵרי ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ּדֹו ֶאת ַהׂשָ

רו ִלֹפ ָּיֲעצו ָעָליו, ְּמלוָכה ְּוִנְתַקׁשְ ּ  ל ָעָליוּ
ִרים  .ּוְלַהְכִרית אֹותֹו ְוֶאת ַזְרעֹו ין ַהׂשָ ְּוָהָיה ּבֵ

ב ַעְצמֹו ,ֶּאָחד ֵמָהֲאנוִסים ּא ִמְפֵני ָמה ֲהלֹ: ְּוִיׁשֵ
י,ֲּאִני ָאנוס ָהִייִתי ָחס ַעל הֹוִני וְרכוׁשִ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ;  



ָמד ְֶמֶלךִמ  ִּספּוֵרי   ָגַזר ׁשְ ַּמֲעִשיֹות    ׁשֶ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנְח ַנְחָמ ַנ

נג

לַֹע ִיְהֶיה ַהְמִדיָנה ּבְ ו ׁשֶ ְּכׁשָ ִיְהֶיה ִאיׁש  ,ְא ֶמֶלךּ
ָלעֹו ֶּאת ֵרֵעהו ַחִיים ּבְ ִיְהֶיה  ,ּ ר ׁשֶ ִּכי ִאי ֶאְפׁשָ ּ

לֹ ַעְצמֹו ֵליֵלך  .ְא ֶמֶלךְמִדיָנה ּבְ ְַעל ֵכן ָיַעץ ּבְ ּ
ִלי ְיִדיָעָתם יד ַלֶמֶלך ּבְ ְוְלַהּגִ ּ יד ַלֶמֶלך  .ּ ְְוָהַלך ְוִהּגִ ְּ

ִנְת רו ָעָליו ַכַנּׁשֶ ַּקׁשְ ּ ּ ה ִאם  .ל"ּ ְְוָהַלך ַהֶמֶלך ְוִנּסָ ְּ
הוא ֱאֶמת, ֱּאֶמת ַהָדָבר ְוֶהֱעִמיד  ְּוָרָאה ׁשֶ

ָנְפלו ָעָליו.ׁשֹוְמִרים אֹותֹו ַלְיָלה ׁשֶ ּ ּבְ ָּתְפסו  ּ ּ
ָפטֹו, אֹוָתם ְּוָדן אֹוָתם ָכל ֶאָחד ְכִפי ִמׁשְ ּ ּ:  

ר ָהָאָעָנה ּ ַהֶמֶלך ְוָאַמר ְלַהׂשָ ְ ּנוס ַהַנּ ֵאיזֶה : ל"ּ
ִביל זֶה ׁשְ ָָכבֹוד ֶאֵתן ְלך ּבִ ּ ִהַצְלָתִני ְוֶאת ,ּ ּ ׁשֶ ּ

ר  .ַזְרִעי ֲּהֵרי ַאָתה , ִָאם אַמר ַלֲעׂשֹות אֹוְתך ׂשַ
לֹ רּבְ ְָוִאם ִלֵתן ְלך ָמעֹות ;א זֶה ׂשַ ֱאמר  .ֵָיׁש ְלך, ּ

ה ְלך ֵָאיזֶה ָכבֹוד ַאָתה רֹוֶצה ְוֶאֱעׂשֶ ּ ָעָנה  .ּ
ֹא: ְוָאַמרָּהָאנוס  ה ִלי ַמה ׁשֶ ֲּאָבל ַתֲעׂשֶ   ָאַמר.ַמרּ
ְַהֶמֶלך ִכְתְרך וַמְלכוְתך: ָאַמר .ֵהן: ּ ַבע ִלי ּבְ ִָהׁשָ ָּ ּ ּ. 

ע לֹו ּבַ ָּהָאנוס ַהַנ(ָעָנה ְוָאַמר  .ְוִנׁשְ ּ ִעַקר ְכבֹוִדי:)ל"ּ ּ, 
ַפְרֶהְסָיא אי ִלְהיֹות ְיהוִדי ּבְ ֶאְהֶיה ַרׁשַ ּׁשֶ  ְּלַהִניַח, ּ

ַפְרֶהְסָיאַּטִלית  ּוְתִפיִלין ּבְ ְְוָחָרה ְלַהֶמֶלך ְמֹא .ּ , דּ
ִאים ִלְהיֹות  ָכל ְמִדיָנתֹו ֵאיָנם ַרׁשָ ּבְ ֵּמֲחַמת ׁשֶ

ֵרָרה ֵמֲחַמתֲאָבל לֹ ,ְּיהוִדים  א ָהָיה לֹו ּבְ
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בוָעה ַּהׁשְ ּבֹ .ּ ֶּקר ָהַלך ָהָאנוס ְוִהִניַח ַטִלית ּבַ ּ ּ ְ

ַפְרֶהְסָיא ּוְתִפיִלין ּבְ ּ:  

ְך ֵמת ַהֶמֶלךּ ָכַאַחר נֹו ֶמֶלך,ְּ ה ּבְ ְּוהוא  .ְ ְוַנֲעׂשָ
ַרכות ִּהְתִחיל ְלַהְנִהיג ְמִדיָנתֹו ּבְ ֵמֲחַמת  ,ּ
ָרצו ְלַהְכִרית ֶאת ָאִביו ַכַנ ָרָאה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ְוָכַבׁש . ל"ּ

דֹול ְמֹא ,ְמִדינֹות ַרּבֹות ְּוִצָוה . דְוָהָיה ָחָכם ּגָ
ץ ְוִלְקרֹות ֶאת ָכל ַהחֹוזֵי ידו ,ּ כֹוָכִביםְּלַקּבֵ ַיּגִ ּ ׁשֶ ּ

ֵּמֵאיזֶה ָדָבר יוַכל ִלְהיֹות ִנְכָרת ַזְרעֹו ְּכֵדי , ּ
ֹמ ִיׁשְ ַזְרעֹו לֹ .ּר ִמזֶהּׁשֶ ְּוָאְמרו לֹו ׁשֶ ַרק , א ֻיְכַרתּ
ֹמ ִיׁשְ הּׁשֶ ֵסֶפר ְּוָכְתבו ֹז .ּר ִמׁשֹור ָוׂשֶ את ּבְ

ם ֵכ ,ַּהִזְכרֹונֹות ִיְנֲהגו ּגַ ְּוִצָוה ְלָבָניו ׁשֶ ּ ּן ְכמֹותֹו ּּ
ֶדֶרך ַרָכה ּּבְ נֹו ֶמֶלך .ּ וֵמת,ְ ה ּבְ ְוִהְתִחיל , ְְוַנֲעׂשָ

ָיד ָרָמה וְבֹחזֶק ְכמֹו ְזֵקנֹוִלְנֹה ּג ּבְ  ְוָכַבׁש, ּ
ְּוִצָוה ְלַהְכִריז  ,ְוָנַפל ַעל ָחְכָמה .ְמִדינֹות ַרּבֹות

לֹ הּׁשֶ ְמִדיָנתֹו ׁשֹור ָוׂשֶ לֹ ,ּא ִיָמֵצא ּבִ ְּכֵדי ׁשֶ א ּ
ַּעל ֵכן ֵאין לֹו מֹוָרא ִמׁשום  ,ה ִנְכָרת ַזְרעֹוִיְהֶי ּ ּ

ָרָמה .ָּדָבר דֹול  ,ְוָנַהג ְמִדיָנתֹו ּבָ ה ָחָכם ּגָ ְוַנֲעׂשָ
  :דְמֹא
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לֹ ַעל ָחְכָמה ִלְכּבְֹוָנַפל א ּש ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ּבְ
ָהעֹוָלם  , ֶחְלֵקי עֹוָלם'זִּכי ֵיׁש  .ִמְלָחָמה ׁשֶ

ָכל , ּ כֹוְכֵבי ֶלֶכת'זֵיׁש ְו ; ֲחָלִקים'זִּנְתַחֵלק ְל ּׁשֶ
ֵחֶלק ֵמֶחְלֵקי ָהעֹוָלם  ִמיֵני 'זְוֵיׁש  ;ּכֹוָכב ֵמִאיר ּבְ

ָכל ַאַחת  ,ַּמָתכֹות ִמין 'זּׁשֶ ּ כֹוְכֵבי ֶלֶכת ֵמִאיר ּבְ
ץ ָכל ַה. ַּמֶתֶכת ֶאָחד ְּוָהַלך ְוִקּבֵ  ,ּ ִמיֵני ַמָתכֹות'זְ

ְּוִצָוה ְלָהִביא ָכל ַהַפאְטֶרעִטין  ּ ל )דמות דיוקן(ּ  ׁשֶ
ל ָזָהב ֵהם ׁשֶ ָּכל ַהְמָלִכים ׁשֶ ַפְלְטִרין ,ּ תֹוִלין ּבַ ּ ׁשֶ ּ

ָלֶהם)ארמון( ה ִמזֶה ָאָדם ,ּ ׁשֶ ל ֹר :ְּוָעׂשָ אׁשֹו ׁשֶ
ל ֶכֶסף,ָזָהב ּ ְוגופֹו ׁשֶ ָאר ָהֵאיָבִרים , ּ ְוֵכן ׁשְ

אֹותֹו ָהָאָדם  ,ַּמָתכֹות ָהֲאֵחִרים ִּמִמיֵני ְוָהָיה ּבְ
ְוֶהֱעִמיד אֹותֹו ַעל ַהר  .ּ ִמיֵני ַמָתכֹות'זָּכל ַה
בֹוַה ְּוָהיו ָכל ַה, ּּגָ אֹותֹו 'זּ ּ כֹוְכֵבי ֶלֶכת ְמִאיִרין ּבְ

ָהָיה ָאָדם ָצִריך ְלֵאיזֶה ֵעָצה אֹו  .ָהָאָדם ְוְכׁשֶ ּ
א וַמָתן ִאם ַלֲעׂשֹותֹו ִאם ָלאו ֵּאיזֶה ַמׂשָ ּ ָהָיה  ,ּ

ל ַה ָיך עֹוֵמד ֶנֶגד אֹותֹו ָהֵאיָבר ׁשֶ ְִמין ַמֶתֶכת ַהׁשַ ּ ּ ּ ּ
ם הוא ִמׁשָ ְּלֵחֶלק ָהעֹוָלם ׁשֶ ַדְעתֹו  ,ּ ב ּבְ ְּוָהָיה חֹוׁשֵ

ָהָיה ָצִריך ַלֲעׂשֹות ,ִאם ַלֲעׂשֹות ִאם ָלאו ְוְכׁשֶ ּ, 
 ,ְוִאם ָלאו ,ָּהָיה ֵמִאיר וַמְזִריַח אֹותֹו ָהֵאיָבר

ך ָהֵאָבר ה ַהֶמֶלך ַהַנ( ְָהָיה ֶנְחׁשָ ָּכל זֶה ָעׂשָ ְּ ְוַעל ְיֵדי  ,)ל"ּ
ּזֶה ָהָיה כֹוֵבׁש ָכל ָהעֹוָלם   : ְוָאַסף ָממֹון ַרב,ּ
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ּ ַהְדמות ָאָדם לְֹואֹותֹו ל ְלַהַנּ  ,ל"ּא ָהָיה ְמֻסּגָ
אֶפן וִבְתַנאי(ַרק  ִאים )ּּבְ ִפיל ּגֵ ִיְהֶיה ַהֶמֶלך ַמׁשְ ּ ׁשֶ ְ ּ ּ

ָפִלים יַה ׁשְ ּוַמְגּבִ ַלח ְפֻקדֹות  .ּ ְּוָהַלך ְוׁשָ ּ ַּהְינו (ְ

ֲּעבור ָכל  ])צווים[' יןאִזַקאֹו' קציני (ין אִליַרִנעְדֶּיַהּ

ִרים ׁשֶ )הצבא הבכירים ָאר ַהׂשָ ּוׁשְ ֵּיׁש ָלֶהם ּ
ִּהְתַמנות ְו ּוָבאו  ,)אותות הצטיינותודרגות ( ֹשיְרֶדְראֹוּ ּ

ֻּכָלם ִפיל אֹוָתם ,ּ ּ ְוָלַקח ֵמֶהם ַהִהְתַמנות ְּוִהׁשְ ּ
ָלֶהם ָהיו ָלֶהם ִהְתַמנות  ,ּׁשֶ ֲּאִפילו אֹוָתן ׁשֶ ּ ּּ ּ

ָעְבדו ֵאֶצל ֲאִבי ֲאִבי ְזֵקנֹו ָלַקח ֵמֶהם יַה  .ּׁשֶ ְּוִהְגּבִ
ָפִלים ְּוֶהֱעִמיד אֹוָתם ַתְחֵתיֶהם ׁשְ תֹוָכם ָהָיה . ּ ּבְ

ר ָהָאנוס ַהַנ ַּהׂשַ ּ ִרים ַה( ל"ּ תֹוך ַהׂשָ הוא ָהָיה ּבְ ְּינו ׁשֶ ְ ּ ּ

ַהֶמֶלך ָהָיה עֹוֵסק ְׁשֶ ִפיָלם ּ ַאל אֹותֹו ַהֶמֶלך .)ְּלַהׁשְ ְְוׁשָ ּ :
ְלך ָררות ְוַהִהְתַמנות ׁשֶ ַָמהו ַהׂשְ ּ ּ ּ ּּ יב לֹו .ּ : ֵהׁשִ

ִלי הוא ָררות ׁשֶ ַּהׂשְ ּּ אי ִלְהיֹות ,ּ ֶאְהֶיה ַרׁשַ ּ ׁשֶ
ַפְרֶהְסָיא ִביל אֹוָתה ַהטֹוָבה  ,ְּיהוִדי ּבְ ׁשְ ּּבִ

יִתי ִלְזֵקְנך ַכַנ ָעׂשִ ּׁשֶ ּ ְוָחַזר , אתְּוָלַקח ֵמִאתֹו ֹז. ל"ָ
ה ָאנוס   :ְּוַנֲעׂשָ

ַכב ַהֶמֶלך ִליׁשַֹּפַעם ְ ַאַחת ׁשָ ֲחלֹום  .ןּ ְוָרָאה ּבַ
ַמִים ַזִכים ַהׁשָ ּׁשֶ   ,ַּמָזלֹותב "יְּוָרָאה ָכל ַה, ּ

ֵיׁש ה ׁשֶ ׁשֹור ָוׂשֶ ְּוָרָאה ׁשֶ ין ַהַמָזלֹות ֵהםּ ּ ּבֵ ּ 
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ֲחִקים ִמֶמנו ְּמׂשַ ּ דֹול .ּ ַכַעס ּגָ  ְוִנְפַחד ,ְוֵהִקיץ ּבְ
ְּוִצָוה ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ַהִזְכרֹונֹות, דְמֹא ְוָרָאה , ּ

ה ִיְהֶיה ִנְכָרת ַזְרעֹו ַעל ְיֵדי ׁשֹור ָוׂשֶ ָּכתוב ּבֹו ׁשֶ ּ. 
דֹול ְּוִסֵפר ְלַהַמְל .ְּוָנַפל ָעָליו ַפַחד ּגָ ְוָנַפל  ,ָּכהּ

דֹול ם ֵכן ַפַחד ּגָ ֶניָה ּגַ ָּעֶליָה ְוַעל ּבָ ַּוִתָפֶעם רוחֹו  ,ּ ּ ּ
ְוָכל ֶאָחד , ְּוָקָרא ְלָכל ַהפֹוְתֵרי ֲחלֹומֹות .דְמֹא

ָאְזָניו, ְלַעְצמֹו ָּהָיה פֹוֵתר  ,ְולא ָהָיה קֹוָלן ִנְכָנס ּבְ
דֹול ְמֹא ם ּוָבא ֵאָליו ָחָכ .דְּוָנַפל ָעָליו ַפַחד ּגָ

ָלה ֵמָאִביו, ֶאָחד ְוָאַמר לֹו ֵיׁש לֹו ַקּבָ ֱהיֹות  :ּׁשֶ
ֵיׁש  ה(ה "ָסּׁשְּׁשֶ ים ַוֲחִמׁשָ ׁשִ לׁש ֵמאֹות ְוׁשִ ּׁשְ  ִמיֵני )ּ

ֶמׁש ַּתֲהלוכֹות ַהׁשֶ ּ ם ּ ֵדל  ,ַמְזִריִחים ְלׁשָ ם ּגָ ְוׁשָ
ְרזֶל ֶבט ּבַ ֵיׁש לֹו ַפַחד ;ׁשֵ ּוִמי ׁשֶ ּ ֶבט , ּ א ְלַהׁשֵ ּבָ ְּכׁשֶ ּ

ּל ִנצֹול ֵמַהַפַחד"ַּהַנ ּ:  

ְ ְלַהֶמֶלךְּוהוַטב תֹו וָבָניו ְוָכל  .ּ ְּוָהַלך ִעם ִאׁשְ ּ ְ

ַּזְרעֹו ַלָמקֹום ַהַנ ּוְבֶאְמַצע  .ל"ּ ִעם ֶהָחָכם ַהַנ,ל"ּ
הוא ְמֻמֶנה ַעל ַכַעס ַּהֶדֶרך עֹוֵמד ַמְלָאך ׁשֶ ּ ּ ְ ְ ִּכי  ,ּ

ִחית ַּעל ְיֵדי ַכַעס ּבֹוְרִאים ַמְלָאך ַהַמׁשְ ְ ֹותֹו ְוא ,ּ
ַּמְלָאך ַהַנ ִחיִתים"ְ ּל הוא ְמֻמֶנה ַעל ָכל ַהַמׁשְ ּ ּ ּ. 

ְְוׁשֹוֲאִלין אֹותֹו ַהֶדֶרך ר ִלְפֵני  ,ּ ְִכי ֵיׁש ֶדֶרך ָיׁשָ ּ ּ
הוא ָמֵלא ִטיט ,ִאיׁש ְּוֵיׁש ֶדֶרך ׁשֶ ְ ְְוֵיׁש ֶדֶרך , ּ



ָמד ְֶמֶלךִמ  ִּספּוֵרי   ָגַזר ׁשְ ַּמֲעִשיֹות    ׁשֶ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנְח ַנְחָמ ַנ

 נח

הוא ָמֵלא ְפָחִתים ובֹורֹות ּׁשֶ ָאר ְדָרִכים ,ּּ  ;ְּוֵכן ׁשְ
ְְוֵיׁש ֶדֶרך ם ֵאׁשּ ֵיׁש ׁשָ ע,ּ ֶאָחד ׁשֶ ַאְרּבַ   ׁשֶ

ָרִפים ֲאלו לֹו ַהֶדֶרך( ַּפְרָסאֹות ֵמאֹותֹו ָהֵאׁש ִנׂשְ ְְוׁשָ ּ ּ, 

ם ָהֵאׁש ֵיׁש ׁשָ ְּוָאַמר ָלֶהם אֹותֹו ַהֶדֶרך ׁשֶ ְ  .ְּוָהיו הֹוְלִכים. )ּ
ָכל ַפַעם ִאם ֵיׁש  ְּוָהָיה ֶהָחָכם ִמְסַתֵכל ְלָפָניו ּבְ ּ ּ

ם אֹותֹו ָהֵאׁש ֵיׁש  ,ׁשָ ָלה ֵמָאִביו ׁשֶ ִּכי ָהָיה לֹו ַקּבָ ּ
ם ֵאׁש ַכַנ ּׁשָ תֹוך ָכך ָרָאה ָהֵאׁש .ל"ּ ְּבְ ְוָרָאה  ,ְּ

ְָהיו הֹוְלִכים ֶדֶרך ָהֵאׁשׁשֶ ּ ּ ְמָלִכים ִויהוִדים ּ
ַטִלית וְתִפיִלין ְּמֻעָטִפים ּבְ ּּ ְוזֶה ָהָיה ֵמֲחַמת  .ּ

ִבי ָהיו ֵאֶצל אֹוָתן ַהְמָלִכים יֹוׁשְ ּׁשֶ ּם ְיהוִדים ּ
ְמִדיָנָתם ְַעל ֵכן ָהיו ְיכֹוִלים ֵליֵלך ֶדֶרך ָהֵאׁש ,ּבִ ְּ ּ ּ .

ְְוָאַמר ֶהָחָכם ְלַהֶמֶלך ָיִדי  :ּ ָלה ּבְ ֵיׁש ַקּבָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ
ע ַפְרָסאֹות ַאְרּבַ ָרִפים ּׁשֶ ַעל  ,ָרחֹוק ִמן ָהֵאׁש ִנׂשְ

ְֵכן ֵאין ֲאִני רֹוֶצה ֵליֵלך עֹוד ב .ּ ְְוַהֶמֶלך ָחׁשַ ּ, 
ם  ָאר ְמָלִכים הֹוְלִכים ׁשָ ׁשְ רֹוֶאה ׁשֶ ֵּמַאַחר ׁשֶ

ְֶדֶרך ָהֵאׁש ם הוא ֵיֵלך, ּ ּגַ ְַעל ֵכן ָאַמר ׁשֶ ּ ְוָעָנה  .ּ
ָלה ֵמָאִבי ַכַנ: ֶהָחָכם ֲּאִני ֵיׁש ִלי ַקּבָ ּ ַעל ֵכן ,ל"ּ

ְַאָתה ִאם ְרצֹוְנך ֵליֵלך ;ְֵאיִני רֹוֶצה ֵליֵלך ָ   .ְ ֵלךּ
ְְוָהַלך ַהֶמֶלך ְוַז ֶהם ָהֵאׁש, ְרעֹוְּ ַלט ּבָ ַרף , ְוׁשָ ְוִנׂשְ

ּהוא ְוַזְרעֹו ְוִנְכְרתו ֻכָלם ּ ּ ּ:  
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א ּבָ ֵעיֵני ,  ֶהָחָכם ְלֵביתֹוְּכׁשֶ ָּהָיה ָתמוַה ּבְ ּ ּ
ִרים הֲּהלֹ :ַּהׂשָ ָמר ִמׁשֹור ָוׂשֶ א , ּא ָהָיה ִנׁשְ ְְוֵאיך ּבָ

ִיְהֶיה ִנְכָרת הוא ְוַזְרעֹו ּׁשֶ  :ָּעָנה ָהָאנוס ְוָאַמר. ּ
ִּכי ַהחֹוזֵי כֹוָכִב ,ַעל ָיִדי ִנְכַרת ּא ָיְדעו  ְולֹּים ָראוּ

ין ֵמעֹורֹו ְתִפיִלין'ׁשֹור'ִּכי  ;ָּמה ָראו ּ עֹוׂשִ ה'ְו, ּ  'ׂשֶ
ין ִמַצְמרֹו ִציִצית ְוַעל ְיֵדיֶהם ִנְכָרת  ,ְּלַטִלית ּעֹוׂשִ

ָהיו ְיהוִדים  .ּהוא ְוַזְרעֹו ִּכי אֹוָתן ַהְמָלִכים ׁשֶ ּ ּ ּ
ְמִדיָנָתםָּדִרי ַטִלית וְתִפיִלין ,ם ּבִ ין ּבְ ׁשִ ְמֻלּבָ ּׁשֶ ּּ ּ, 

ְָהיו הֹוְלִכים ֶדֶרך ָהֵאׁש ְולֹ ּ ּא ָהיו ִנזֹוִקים ְכָללּ ּ ּ, 
לֹ ְּוהוא ִנְכַרת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִאים ְיהוִדים ּ ּא ָהיו ַרׁשָ ּּ

ְמִדיָנתֹו ב ּבִ ין ַטִלית וְתִפיִלין ֵליׁשֵ לֹוְבׁשִ ּׁשֶ ּ ְוַעל  ,ּּ
ֵּכן ָהיו ַמָזלֹות ׂשֹוֲחִקיםּ ּבַ ה ׁשֶ ּ ַהׁשֹור ָוׂשֶ ּ ּ ִמֶמנו,ּ ּ ִּכי  ּ
ּכֹוָכִבים ָראו ְולֹ ַהחֹוזֵי ּא ָיְדעו ָמה ָראוּ ְוִנְכַרת , ּ

ּהוא ְוַזְרעֹו ַכַנ ּ   :ל"ּ
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ּ ָרְגׁשו ּגֹוִים ְוכוָּלָמה ְרזֶלּ ְתֹר.'ּ ֶבט ּבַ ׁשֵ ּ ֶפן ֶיֱאַנף .ֵעם ּבְ
ְְוֹתאְבדו ֶדֶרך  ְּוַהְדָבִרים ַעִתיִקים וְסתוִמים . )ִּלים בְּתִה('ְּוכוּ ּ ּ ּ

ַמְעִתי ָּכל זֶה …דְמֹא עֹוד ָמָצאִתי ְקָצת ְרָמִזים  .ּׁשָ
ַק ה זֹו ּבַ ֵּמַהַמֲעׂשֶ ִּפיְטל ַהַנּ  "מֹוְסרֹוֵתימֹו ְּנַנְתָקה ֶאת ":ל"ּ

ל עֹור ִחיַנת ְתִפיִלין, מֹוֵסרֹות ֵהם ׁשֶ ֲעבֹות " ֲעבֹוֵתימֹו" ;ּּבְ
ִחיַנת ִציִצית, יםֵהם ֲחָבִל ָדְרׁשו ַרּבֹוֵתינוְּכמֹו , ּבְ ּׁשֶ ּ ּ 

ֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה ַעל ִציִצית  ַמּסֶ ִּזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ָפסוק זֶה ּבְ ּ
ּוְתִפיִלין ָחק" .ּ ַמִים ִיׂשְ ׁשָ ב ּבַ ִּכי ַהׁשֹור ָו, "ּיֹוׁשֵ הַהּ  ׂשֶ

ֲחקו ִמֶמנו ַמִים ׂשָ ׁשָ ּבַ ּׁשֶ ּּ ּ ר ֵאֵלימֹו" .ּ ַאפֹו וַבֲחרֹונֹו ָאז ְיַדּבֵ ּ ּבְ ּ
ָהָלה ְוַהַפַחד ַהַנ,"ְיַבֲהֵלמֹו ּ ַהַכַעס ְוַהּבֶ ּ ַּוֲאִני ָנַסְכִתי " .ל"ּ

י ַּמְלִכי ַעל ִציֹון ַהר ָקְדׁשִ זֶה,"ּ ר ָהֶרֶמז ּבָ ִּכי ַהְדמות ,  ֶאְפׁשָ ּ ּ
ֶהֱעִמיד ַהֶמֶלך ַהַנ ָּאָדם ׁשֶ ְ בֹוַה"ּ ּ ֶאת זֶה ְלֻעַמת ,ּל ַעל ַהר ּגָ

ְי הוא ְכֶנֶגד ַהֶמֶלךִּכ, זֶה ּ ּ ם , ֶדׁשּקֹ  ַהרַּעל ִציֹון ּ ִּכי ׁשָ
ְּכלוִלים ָכל ֶחְלֵקי עֹוָלם ְוכו ּּ ַּכַנ" ַהר"ְּוזֶהו  ,'ּ " ָּנַסְכִתי". ל"ּ

ֶּנֶסך ַוִיֹצ"ְלׁשֹון  ַאל ִמֶמִני" ).בראשית לה("קְ ּׁשְ ָּכל ָהֵעצֹות " ּ
ַּכַנ ָּגֹוִים ַנֲחָלֶתך ַוֲאֻחָזְתך ַאְפֵס" .ל"ּ ֶּלֱאֹחז ַיַחד ָכל " י ָאֶרץָ

ַּהְינו ָכל, ַאְפֵסי ָאֶרץ ְבָע ּ ּ ְוָכל ַהְמָלִכים , ֶחְלֵקי עֹוָלםתׁשִ
ְּלַנֲחָלה ַתְחָתיו ְוַהּגֹוִים ִיְרָאה" ,זֶה ִציִצית" ִּעְבדו" .ּ זֶה " ּבְ

ְּתִפיִלין ְרָעָדה" ,ּ   :ל"ּ ְרָעָדה ַהַנ"ְּוִגילו ּבִ

  

********************* 
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  ה ַׂמֲעֶשה

ן ֶמֶלך ֶשָהָיה ּׂבֶ   ֵמֲאָבִנים טֹובֹות ְ
   

ה ֶמֶלך ַמֲעׂשֶ לְֹ ּבְ ִניםֶּאָחד ׁשֶ  ,ּא ָהיו לֹו ּבָ
ָדאְקטֹוִריםְְוָהַלך ְו לֹ ,)רופאים( ָעַסק ּבְ ְּכֵדי ׁשֶ א ּ
ַּמְלכותֹו ֶנְהֶפֶכת ְלָזִריםִּתְהֶיה   .ּא הֹוִעילו לֹוְולֹ .ּ

ִיְוָגַזר ַעל ּ ַהְיהוִדים ׁשֶ ְּתַפְללוּּ ּ ֲע ּ ִיְהיו לֹו ּבַ ּבורֹו ׁשֶ ּּ
ִנים ְּוָהיו ַהְיהוִדים ְמַבְק .ּבָ ּ ים ַצִדיקּּ ים וְמַחְפׂשִ ּׁשִ ּ ּ, 

ִיְתַפֵלל ְוִי ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ ִניםּ ִיְהיו לֹו ּבָ ְּפַעל ׁשֶ ּוִבְק ,ּ ּׁשו ּ
נוז ּוָמְצאו ַצִדיק ּגָ ּ ִיְתַפֵלל ׁשֶ ,ּּ ְּוָאְמרו לֹו ׁשֶ ּ ּ ִּיְהיו ּ ּ

ְְלַהֶמֶלך ִניםּ ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכָלל . ּבָ  ְּוהֹוִדיעו .ְּוָעָנה ׁשֶ
ְְלַהֶמֶלך ַלח ַהֶמֶלך ְפֻק. ּ ְּוׁשָ ְ  )'אזַקאֹו' ין ִרֹוּקׁשֶ( ָּדתֹוּ
ְְוֵהִביאו אֹותֹו ְלַהֶמֶלך ,ַאֲחָריו ּ ְֶמֶלך ְוִהְתִחיל ַה .ּ ּ

טֹוב ר איתו ּבְ ַהְיהוִדים ֲהלֹ ;ְלַדּבֵ ּא ַאָתה יֹוֵדַע ׁשֶ ּ ּ
ָי ֶהם ִכְרצֹוִניִדֵהם ּבְ  ַּעל ֵכן ֲאִני ,ּי ַלֲעׂשֹות ּבָ

ִתְת טֹוב ׁשֶ ְּמַבֵקׁש ִמְמך ּבְ ָ ּ ִניםּ ִיְהיה ִלי ּבָ ַּפֵלל ׁשֶ ּ ּ. 
ִיְהֶי ָנה ָוָלדְוִהְבִטיַח לֹו ׁשֶ אֹוָתה ׁשָ ְְוָהַלך  ,ּה לֹו ּבְ

ת. ֹוִלְמקֹומ ְּוָיְלָדה ַהַמְלָכה ּבַ ְּוָהְיָתה אֹוָתה  ,ּ
ת ַמְלָכה ְיַה ת ד .דַאר ְמֹאַּפת ֹתּּבַ ָהְיָתה ּבַ ’ ּוְכׁשֶ

ִנים ָהְיָתה ְיכֹוָלה ָכל ְכֵלי   ַהָחְכמֹותּׁשָ ּוְלַזֵמר ּבִ ּ
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יר ּה יֹוַדַעת ָכל ַהְלׁשֹונֹותְוָהְיָת, ׁשִ ְּוָהיו נֹוְסִעים  .ּ
ָּכל ַהְמִדינֹות ִלְראֹוָתהְמָלִכים ִמ ּ ְמָחה ְוָהָיה ׂשִ .ּ

ְְגדֹוָלה ַעל ַהֶמֶלך ּ:  

ָּכך ִנְכַסף ַהֶמ ַאַחר ְ ןְֶלך ְמֹאּ ִיְהֶיה לֹו ּבֵ  ,ּד ׁשֶ
לֹ ְּכֵדי ׁשֶ ֶבת ַמְלכותֹו ְלִאיׁש ָזרּ ּא ִתְהֶיה ֻמּסֶ ְוָגַזר  .ּ

ִיְתַפְללו  ּׁשוב ַעל ַהְיהוִדים ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ןּ ִיְהֶיה לֹו ּבֵ ְּוָהיו  .ּׁשֶ
ים וְמַחְפ ְּמַבְקׁשִ ּ ים ֶאת ַהַצִדיק ַהַנּ ּׂשִ ּ א ְולֹ ל"ּ

ִּכי ְכָבר ִנְפַטר, תֹוּו אֹוָמְצא ּוִבְקׁשו   .ּ ּוָמְצאו עֹוד ּּ ּ
נוז ַּצִדיק ּגָ ן ,ּ ִיֵתן ְלַהֶמֶלך ּבֵ ְְוָאְמרו לֹו ׁשֶ ּ ּ ּ ָאַמר ְו. ּ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכָלל ְְוהֹוִדיעו ְלַהֶמֶלך .ּׁשֶ ּ  ְוָאַמר לֹו, ּ
ם ֵכן ַכַנ ַּהֶמֶלך ּגַ ּ ּ ְ ּא ַהְיהוֲהלֹ :ל"ּ ָיִדי ְוכוּ ' ִּדים ּבְ

ַּכַנ ַּהְינו זֶה ַהַצִדיק ַהַנ(ָאַמר לֹו ֶהָחָכם  .ל"ּ ּ ּ ּתוַכל  ):ל"ּ ּ
ֲאַצֶוהַלֲעׂשֹות  ַּמה ׁשֶ ְָאַמר לו ַהֶמֶלך .ּ ָאַמר .ן ֵה: ּ

ָתִביא ָכ :לֹו ֶהָחָכם ֲּאִני ָצִריך ׁשֶ ּ ּל ַהִמיֵני ֲאָבִנים ְ
ִּכי ָכל ֶאֶבן , טֹובֹות  .ּטֹוב  ֵיׁש לֹו ְסֻגָלה ַאֶחֶרתּ

ָכתוב ּבֹו ָכל ִמיֵני  ּל ַהְמָלִכים ֵסֶפרי ֵיׁש ֵאֶצִּכ ּׁשֶ ּּ
ְָאַמר ַהֶמֶלך .תָהֲאָבִנים טֹובֹו ֲאִני אֹוִציא ֲחִצי  :ּ

ןַּמְלכוִת ִיְהֶיה ִלי ּבֵ ּי ְכֵדי ׁשֶ ְּוָהַלך ְוֵהִביא לֹו ָכ .ּ ל ְ
ּ ֶהָחָכם ֶוֱהִדָקם ּוְלָקָחם ,ִמיֵני ָהֲאָבִנים טֹובֹות

ְוָנַתן  ,ַּיִין וְנָתָנם ְלתֹוכֹוּכֹוס ְוָלַקח  .)פורר אותם(
ת ֲּחִצי ַהכֹוס ְלַהֶמֶלך ִלׁשְ ְ ּ ֹּות ְוֶחְצָיה ְלַהַמְלָכהּ ּ ּ. 
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ןְוָאַמ ִיְהֶיה ָלֶהם ּבֵ ִיְה .ּר ָלֶהם ׁשֶ ֶּיה ֻכלֹו ּׁשֶ ּ
ל ָכל  ,ֵמֲאָבִנים טֹובֹות ֻגלֹות ׁשֶ ְּוִיְהיו ּבֹו ָכל ַהּסְ ּּ ּ

ן .ְְוָהַלך ִלְמקֹומו .ים טֹובֹותָהֲאָבִנ  ,ְוָיְלָדה ּבֵ
ְמ ה ׂשִ דֹוָלה ַעל ַהֶמֶלךְוַנֲעׂשָ ְָחה ּגְ ן ַהנֹו .ּ ַלד ְּוַהּבֵ

ן ד .א ָהָיה ֵמֲאָבִנים טֹובֹותלֹ ן ּבֶ ָהָיה ַהּבֵ ’ ְּכׁשֶ
ִנים ָכל  ד ְוָחָכםַאר ְמֹאָּהָיה ְיֵפה ֹת, ׁשָ דֹול ּבְ ּגָ

ִעים  נֹוְסְּוָהיו .ַּהְלׁשֹונֹות ַּהָחְכמֹות ְוָהָיה יֹוֵדַע ָכל
ת ַמְלָכה ָרֲאָתה ׁשֶ .ְמָלִכים ִלְראֹותֹו ֵּאיָנה ְּוַהּבַ
ְֲחׁשוָבה ָכל ָכך ּ ּ את ָהָיה ַרק ֹז .ְּוִנְתַקְנָאה ּבֹו, ּ

רּבַ ,ֶּנָחָמָתה ִיְה ֲאׁשֶ אֹותֹו ַהַצִדיק ָאַמר ׁשֶ ּׁשֶ ּ ֶיה ּ
ֻּכלֹו ֵמֲאָבִנים טֹובֹות ֵאינֹו ֵמֲאָבִנים טֹו .ּ ב ׁשֶ

  :טֹובֹות

ן ֶמֶלך ְמַחֵתך ַּפַעם ְ ַאַחת ָהָיה ַהּבֶ ְּוִנַקף , ֵעִציםְּ
עֹו ֶאְצּבָ ת ַמ .ּבְ ְך ֶאת ְּלָכה ִלְכֹרְוָרְצָתה ַהּבַ

עֹו ם ֶאֶבן טֹוב ,ֶאְצּבָ ְּתַקְנָאה ּבֹו ְוִנ. ְוָרֲאָתה ׁשָ
ָתהְמֹא ּוָבאו ַכָמה  .ַּעְצָמה חֹוָלה ד ְוָעׂשְ ּ ּ ּ

ֲּעׂשֹות ָלה ֹוִלים ַלּא ָהיו ְיכְולֹ, ָּדאְקטֹוִרים
ִפים .ְּרפוָאה ְּוָקְראו ַלְמַכׁשְ ם ְמ. ּ ףְוָהָיה ׁשָ  ,ַּכׁשֵ

ִהיא ָעׂשְ ,ְּוִגְלָתה לֹו ָהֱאֶמת ָּתה ַעְצָמה חֹוָלה ׁשֶ
ַּכַנ ֲאָלה אֹותֹו ִאם יוַכל ַלֲעׂשֹות ִכׁש .ל"ּ ְּוׁשָ ּ ּוף ּ

ִיְהֶיה ְמֹצ ּאוַלי : ָאְמָרה לֹו .ֵהן: ָאַמר ,ָרעְּלָאָדם ׁשֶ
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ְיַבֵטלַּבֵקְי ף ׁשֶ ּׁש ְמַכׁשֵ ּ ַּהִכׁשו ּ ּ ָאַמר  .ּף ְוִיְתַרֵפאּ
ף ִליכו ַהִכׁש: ַּהְמַכׁשֵ ִּאם ַיׁשְ ּ ּוף ֶאל ַהַמִיםּ א לֹ, ּ

ּיוְכלו ָתה ֵכן .ְּלַבְטלֹו עֹוד ּ ִל, ְּוָעׂשְ יָכה ְוִהׁשְ
ַּהִכׁשוף ֶאל ַהַמִים ּ ּ ן ֶמֶלך ְמֹצ ,ּ ה ַהּבֶ ָרע וַנֲעׂשָ

ל ְּוַעל ָפָניו ְוַע  ָחְטמֹו ָצַרַעת ַעל)ָהָיה לֹוְו (,דְמֹא
ָאר גופו ָדְקטֹוִריםְו .ּׁשְ ְָעַסק ַהֶמֶלך ּבְ ּ 

ִפים ְולֹ ּוִבְמַכׁשְ ְּוָגַזר ַעל ַהְיהוִדים  .ּא הֹוִעילוּ ּ
ִיְתַפְללו ּׁשֶ ּ ּ ּוִבְקׁשו ַהַצִדיק ַהַנ. ּ ּ ּ ּ  ּל ְוֵהִביאו אֹותֹו"ּּ

ְַלֶמֶלך ְּוַהַצִדיק ַהַנ. ּ ּ ֵּלל ָתִמיד ּל ָהָיה ִמְתַפ"ּ ּ
ם ִיְתּבָ הוא ָהָיה ַמְבִט ,ְַרךְּלַהׁשֵ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ יַח ּּבַ

ן ֶמֶלך ִיְהֶיה ַהּבֶ ְׁשֶ ֻּכלֹו ֵמֲאָב ּ א ְולֹ, ִנים טֹובֹותּ
ַרך .ָּהָיה ֵכן ם ִיְתּבָ ְְוָהָיה טֹוֵען ְלַהׁשֵ ַהִאם  : ּ

ִביל ְכבֹוִדייִתי ֹזָעׂשִ ׁשְ יִתי לֹ ,ּאת ּבִ ִּכי ִאם א ָעׂשִ
ִבי ׁשְ ָל ְכבֹוְדךּבִ ו לֹ ,ּ ַּקֵים ְכמֹו א ִנְתְוַעְכׁשָ ּ

ָאַמְרִתי ּוָבא ַהַצִדיק ְלַהֶמֶלך .ּׁשֶ ּ ּ ָּהָיה ִמְתַפֵלל  ְו,ּ ּ
הוא ִכׁשוףְוה .א הֹוִעילְולֹ ֹּוִדיעו לֹו ׁשֶ ּ ּּ ּ:  

ְּוַהַצִדיק בֹוַה ְל"ּ ַהַנּ ַּמְעָלה ִמן ָכל ּל ָהָיה ּגָ
ִפים ּוָבא ַהַצִדיק ְוהֹוִדי .ַּהְכׁשָ ּ הוא ּ ַּע ְלַהֶמֶלך ׁשֶ ְ ּ

ִּכׁשוף ּ ִליכו ַהִכׁשוף ַלַמִים ,ּ ִהׁשְ ְּוׁשֶ ּ ּּ ְּוֵאין ַתָק, ּ ָנה ּ
ן ֶמֶלך ִכי ִאם ְּלַהּבֶ ף ְ ִליכו  ַהְמַכׁשֵ ַיׁשְ ּׁשֶ ּ ה ּ ָעׂשָ  ׁשֶ

ַּהִכׁשוף ַלַמִים ּ ּ ְָאַמר ַהֶמֶלך .ּ ֵּתן ְלך ָכל ֲאִני נֹו: ּ ָ
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ִפים ִליָכם ַלַמִי ַּהְמַכׁשְ ִיְתַרֵפא ּם ְכְּלַהׁשְ ֵּדי ׁשֶ ּ
ִני ת ַמְלָכה . ּבְ ַּמִים ְוָרְצָתה ֶאל ַה, ְּוִנְתָיְרָאה ַהּבַ

ַּהִכׁשוף ְלהֹוִציא ּ ִּכי ָהְיָתה יֹוַדַעת , ִּמן ַהַמִים ּ
ֵּהיָכן ֻמָנח ַהִכ ּׁשוףּ ה  .ְּוָנְפָלה ֶאל ַהַמִים ,ּ ְוַנֲעׂשָ

דֹול ַהּבַ, ַרַעׁש ּגָ ּת ֶמֶלך ָנְפָלה ֶאל ַהַמִיםׁשֶ ּוָבא  .ְ
ּאותו ַצִדיק ַהַנ ּ ן ֶמֶלך ל ְוָאַמר ָלֶה"ּ ַהּבֶ ְם ׁשֶ

ׁש ַהָצַרַעת, ֵּפאְוִנְתַר .ִּיְתַרֵפא ְוָנַפל  ,ְּוִנְתַיּבֵ
ְּוִנְקַלף ָכל ָהעֹור ִמֶמנו ְוַנֲעׂשָ ּ ּ ה ֵמֲאָבִנים טֹובֹות ּ

ֻּכלֹו ֻגלֹו ,ּ ְּוָהָיה לֹו ָכל ַהּסְ ל ָכל ָהֲאָבִנים ּ ּת ׁשֶ
ִנְקַלף ָהעֹורַהְי( ,טֹובֹות ּנו ִכי ַאַחר ׁשֶ ּ ָלה ְוִנְרָאה,ּ  ּ ָאז ִנְתּגַ

ן ֶמֶלך הוא ֻכלֹו ֵמֲאָבִנים טֹובֹות ַהּבֶ ּׁשֶ ּ ּ ר ָאַמר ַהַצִדיק , ְ ַּכֲאׁשֶ ּ ּ
  ):ל"ַּהַנ
  
  
  

*********************  
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  וַׂמֲעֶשה    

  ָעָנו ְֶמֶלךִמ
  

ה ֶמֶלך ֶאָחדַמֲעׂשֶ ָאַמר . ְוָהָיה לֹו ָחָכם, ְ ּבְ
ְַהֶמֶלך ְלֶהָחָכם חֹוֵתם : ּ ֵיׁש ֶמֶלך ׁשֶ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ְּבַ ּ

דֹול ְוִאיׁש ֱאֶמת ְוָעָנו ּבֹור ּגָ הוא ּגִ ְּוִהֵנה . ַּעְצמֹו ׁשֶ
ּבֹור הוא ּגִ ּבֹור ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ּסְ, ּּגִ ִביב ֵמֲחַמת ׁשֶ

ְּמִדיָנתֹו הֹוֵלך ַהָים ְּוַעל ַהָים עֹוְמִדים ַחִיל ַעל , ְ
ְּוֵאיָנם ַמִניִחים ) תותחים (ְסִפינֹות ִעם הֹוְרַמאִטיס

מקום שטובעין בו (ְּוִלְפִנים ִמן ַהָים ֵיׁש . ְלִהְתָקֵרב

דֹול ְסִביב ַהְמִדיָנה' ּזוְמְפ' )שקורין ם , ּּגָ ֵאין ׁשָ ׁשֶ
ִביל ָק ם ִכי ִאם ִּכי ִאם ׁשְ ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלך ׁשָ ָּטן ׁשֶ ְ

ם עֹוְמִדים הֹוְרַמאִטיס, ָאָדם ֶאָחד ,  ְוַגם ׁשָ
ָיבֹוא ֶאָחד ְלִהָלֵחם ּוְכׁשֶ ּ מֹוִרים ִעם , ּ

ם, ַההֹוְרַמאִטיס ר ְלִהְתָקֵרב ְלׁשָ ְַאך . ְוִאי ֶאְפׁשָ

חֹוֵתם ַעְצמֹו  זֶה ֵאיִני ', ִאיׁש ֱאֶמת ְוָעָנו'ַּמה ׁשֶ
ָתִביא ֵאַלי ַהַפאְטֶרעט , ַעיֹוֵד ַּוֲאִני רֹוֶצה ׁשֶ

ל אֹותֹו ַהֶמֶלך)ַהתמונת דיוקן( ְ ׁשֶ ְִכי ֵיׁש ְלַהֶמֶלך , ּ ּ ּ
ל ָכל ַהְמָלִכים ָּכל ַהַפאְטֶרעִטין ׁשֶ ּ ְוַהַפאְטֶרעט , ּ

לֹו לא ִנְמָצא ֵאֶצל ׁשום ֶמֶלך ְׁשֶ ּ ִּכי הוא ִנְסָתר , ּ ּ ּ
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ֵני ָאָדם ִּכי הוא יֹוׁשֵ, ִמּבְ ּב ַתַחת ִכָלהּ ּ ְּוהוא , ּ
ֵני ְמִדיָנתֹו   :ָרחֹוק ִמּבְ

ָאַמר ֶהָחָכם . ּ ֶהָחָכם ֶאל ַהְמִדיָנהְָהַלך
ָצִריך לֹו ֵליַדע ַמהות ַהְמִדיָנה ַדְעתֹו ׁשֶ ּּבְ ּ ְ ּ ְוַעל . ּ

ל ַהְמִדיָנה ַעל ְיֵדי  ְּיֵדי ַמה ֵיַדע ַהַמהות ׁשֶ ּּ ּ
ל ַהְמִדיָנה  קורין הינו ִעְנְי(ַּהַקאָטאֶוויש ׁשֶ ֵני ְצחֹוק ׁשֶ

ְצִריִכים ֵליַדע ָדָבר). 'ַקאָטאֶוויש' ִּכי ְכׁשֶ ּ ּ ְצִריִכים , ּ
ל אֹותֹו ַהָדָבר ִּכי ֵיׁש , ֵּליַדע ַהַקאָטאֶוויש ׁשֶ

ַּכָמה ִמיֵני ַקאָטאֶוויש ֱאֶמת : ּ ְמַכֵון ּבֶ ֵּיׁש ֶאָחד ׁשֶ ּ
ְדָבָריו ֲחֵברֹו ַמְקִפיד , ְּלַהִזיק ַלֲחֵברֹו ּבִ ּוְכׁשֶ , ָעָליוּ

ָכתוב, ִני ְמַצֵחקֲא: אֹוֵמר לֹו ְּכמֹו ׁשֶ ּ ּ :
ְּכִמְתַלְהֵלַה ְוכו" ּ ְוֵכן . ”א ְמַצֵחק ָאִניְוָאַמר  ֲהלֹ' ּ

ֶדֶרך ְצחֹוק ִמְתַכֵון ּבְ ְֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ ּ ּ ְּוַאף ַעל ִפי ֵכן , ּ
ֲּחֵברֹו ִנזֹוק ַעל ְיֵדי ְדָבָריו ְּוֵכן ֵיׁש ַכָמה ִמיֵני . ּ ּ

ָכל ַהְמִדינֹות ְמִדיָנה . ַקאָטאֶוויש ְּוֵיׁש ּבְ
כֹוֶלֶלת ָכל ַהְמִדינֹות ּׁשֶ ּ ּוְבאֹוָתה ַהְמִדיָנה ֵיׁש , ּ ּ ּ

ל ָכל  כֹוֶלֶלת ָכל ָהֲעָירֹות ׁשֶ ִּעיר ַאַחת ׁשֶ ּ ּ
כֹוֶלֶלת ָכל ַהְמִדינֹות ַּהְמִדיָנה ׁשֶ ּּ ּוְבאֹוָתה ָהִעיר . ּ ּ

ִית ֶאָחד ִתי, ֵיׁש ּבַ כֹוֶלֶלת ָכל ַהּבָ ּׁשֶ ּ ל  ָהִעירּ   ,ם ׁשֶ
ל ַהְמִדיָנה כֹוֶלֶלת ָכל ָהֲעָירֹות ׁשֶ ּׁשֶ ּ כֹוֶלֶלת ,ּ ּׁשֶ

ָּכל ַהְמִדינֹות ִית . ּ ָכלול ִמָכל ַהּבַ ם ֵיׁש ָאָדם ׁשֶ ְּוׁשָ ּּ
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ה ָכל ַהֵליָצנות . 'ְּוכו עֹוׂשֶ ם ֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ ְּוׁשָ ּ ּ
ל ַהְמִדיָנה   :ְּוַהַקאָטאֶוויש ׁשֶ

םּ ִעמֹו ֶהָחָכם ָממֹוְוָלַקח , ְן ַרב ְוָהַלך ְלׁשָ
ים ַכָמה ִמיֵני ֵליָצנות וְצחֹוק עֹוׂשִ ְּוָרָאה ׁשֶ ּ ּ ּ ,

ַהַקאָטאֶוויש ַהְמִדיָנה ֻכָלה ְמֵלָאה , ְוֵהִבין ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ
ָקִרים ִמְתִחָלה ְוַעד סֹוף ּׁשְ ין , ּ עֹוׂשִ ִּכי ָרָאה ׁשֶ

א , ְצחֹוק ַמׂשָ ֵני ָאָדם ּבְ ֵּאיך ְמַאִנים וַמְטִעים ּבְ ּ ּ ְ

ַהַמאִניְסְטַראט, ָּתןּוַמ א ָלדון ּבְ ְּוֵאיך הוא ּבָ ּ ּ ְ ,
ִלין ׁשַחד,)דרגה נמוכה( ֶקר וְמַקּבְ ם ֻכלֹו ׁשֶ ּ ְוׁשָ ּ ּ .

אְנד  בֹוַה יֹוֵתר)דרגה גבוהה יותר(ְְוהֹוֵלך ְלַהּסָ , ּ ַהּגָ
ֶקר ם ֻכלֹו ׁשֶ ְּוַגם ׁשָ ֶדֶרך ְצחֹוק ָאן , ּ ים ּבְ ְְוָהיו עֹוׂשִ ּ

ֶטעִלין  ּ ִמָכל ַהְדָבִרים ַהָללו)הכעין הצג(ׁשְ ּ ּ ְוֵהִבין . ּ
אֹותֹו ַהְצחֹוק ַהְמִדיָנה ֻכָלה ְמֵלָאה , ֶּהָחָכם ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ה ׁשום ֱאֶמת ָקִרים ְוַרָמאות ְוֵאין ּבָ ּׁשְ ּּ ְְוָהַלך . ּ

ַהְמִדיָנה א ְוָנַתן ּבְ ְּוִהִניַח ַעְצמֹו ְלהֹונֹות , ְּוָנׂשָ
א וַמָתן ַהַמׂשָ ּאֹותֹו ּבְ ּ ּ ַּלך ָלדון ִלְפֵני ְוָה. ּ ְ

ָחִדים, ָּהַעְרָכאֹות ֶקר וׁשְ ְּוֵהם ֻכָלם ְמֵלִאים ׁשֶ ּ ּ .
ּא ִהִכירוהוְלָמָחר לֹ. ַחדּוְביֹום זֶה ָנַתן ָלֶהם ׁשֹ ּ ּ .

בֹוַה יֹוֵתר ְּוָהַלך ְלַעְרָכאֹות ּגָ ּ ם ֻכלֹו , ְ ְּוַגם ׁשָ ֶקרּ . ׁשֶ
אַנאט א ִלְפֵני ַהּסֶ ּבָ ֶקר , ַעד ׁשֶ ְוַגם ֵהם ְמֵלִאים ׁשֶ

ָחִדים ַעְצמֹו, ּוׁשְ א ֶאל ַהֶמֶלך ּבְ ּבָ ְַעד ׁשֶ ּ:  
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א ּבָ ְ ֶאל ַהֶמֶלךּוְכׁשֶ ַּעל ִמי ַאָתה : ָעָנה ְוָאַמר, ּ
ָקִרים ֻכָלה ִמְתִחָלה , ְֶמֶלך ַהְמִדיָנה ְמֵלָאה ׁשְ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ

ּה ׁשום ֱאֶמתְוַעד סֹוף ְוֵאין ּבָ ְּוִהְתִחיל ְלַסֵפר . ּ
ל ַהְמִדיָנה ָקִרים ׁשֶ ָּכל ַהׁשְ ּ ַמע . ּ ַהֶמֶלך ׁשָ ְוְכׁשֶ ּ ּ

מַע ְדָבָריו, ְּדָבָריו ִּהְרִכין ָאְזָניו ֵאֶצל ַהִוילֹון ִלׁשְ ּ ּ ,
יֹוֵדַע  ֻיְמָצא ִאיׁש ׁשֶ ִּכי ָהָיה ָתמוַה ְלַהֶמֶלך ׁשֶ ּ ְ ּ ּ ּ ּ ּ

ל ַהְמ ָקִרים ׁשֶ ִּמָכל ַהׁשְ ּ ֵרי ְמלוָכה . ִדיָנהּ ְּוַהׂשָ ּ
ְמעו ְדָבָריו ָהיו כֹוֲעִסים ָעָליו ְמֹא ׁשָ ּׁשֶ ּ ּּ ְּוהוא , דּ

ל ַהְמִדיָנה ָקִרים ׁשֶ ָּהָיה ְמַסֵפר ְוהֹוֵלך ַהׁשְ ּ ְ ָעָנה . ּ
ם ַהֶמֶלך ):ל"ֶּהָחָכם ַהַנ (ְוָאַמר ּגַ ְ ְוָהָיה ָראוי לֹוַמר ׁשֶ ּ ּ

ֶקר ְכ, ְּכמֹוָתם הוא אֹוֵהב ׁשֶ ּׁשֶ ְַאך , ּמֹו ַהְמִדיָנהּ

ִּמזֶה ֲאִני רֹוֶאה ֵאיך ַאָתה ִאיׁש ֱאֶמת ְ ִביל , ּ ּוִבׁשְ
ֵאין ַאָתה ָיכֹול , ּזֶה ַאָתה ָרחֹוק ֵמֶהם ֵּמֲחַמת ׁשֶ

ל ַהְמִדיָנהִלְסּבֹ ֶקר ׁשֶ ּל ַהׁשֶ ַח . ּ ּבֵ ְוִהְתִחיל ְלׁשַ
ְַהֶמֶלך ְמֹא ָהָיה ָעָנו . דד ְמֹאּ ְְוַהֶמֶלך ֵמֲחַמת ׁשֶ ּ

ם ַעְנְוָתנותֹו, דְמֹא ֻדָלתֹו ׁשָ ּוִבְמקֹום ּגְ ֵּכי ֵכן , ּּ
ְֶדֶרך ֶהָעָנו ִחין וְמַגְדִלין , ּ ּבְ ְמׁשַ ָכל ַמה ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ
ה ָקָטן ְוָעָנו יֹוֵתר, אֹותֹו יֹוֵתר ֶדל ּוֵמֲחַמת ּגֹ;  ַנֲעׂשֶ

ח ְוִגֵדל ֶאת ַהֶמֶלך ּבַ ׁשִ ל ֶהָחָכם ׁשֶ ַבח ׁשֶ ַּהׁשֶ ּ ּ א , ּ ּבָ
ְַהֶמֶלך  ֲעִניוות ְוַקְטנות ְמֹאּ ּּבַ ה ַאִין ּ ַנֲעׂשָ ּד ַעד ׁשֶ

ִליך ֶאת , ּא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתַאֵפקְולֹ. ַּמָמׁש ְְוִהׁשְ



ַּמֲעִשיֹות  ָעָנו ְ ִמֶמֶלך ִּספּוֵרי    ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנְח ַנְחָמ ַנ

 ע

ִּמי הוא זֶה , ַּהִוילֹון ִלְראֹות ֶאת אֹותֹו ֶהָחָכם
הוא יֹוֵדַע וֵמִבין ָכל ֹז ּׁשֶ ּ ָלה ָפָניו. אתּ ְּוִנְתּגַ ּ ,

לֹו ֶאל ְוֵהִביא, ְוָרָאה אֹותֹו ֶהָחָכם ּ ַהַפאְטֶרעט ׁשֶ
ְַהֶמֶלך ּ:  

  
ל ָכל . ּ ִציֹון ֲאֵבלֹותַּדְרֵכי ִחיַנת ַהִציוִנים ׁשֶ ִּציֹון ִהיא ּבְ ּ ּ ּּ

ם, ַּהְמִדינֹות ֻכָלם ִנְתַוֲעִדים ְלׁשָ ּׁשֶ ָכתוב, ּ ְּכמֹו ׁשֶ ּ ְוָרָאה ָאָדם : "ּ
ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִציון ּּ:"  

י ֵתבֹות " ּינוֲּחזֵה ִציֹון ִקְרַית מֹוֲעֵד: "ְּוזֶהו ם , "ְמַצֵחק"ָּראׁשֵ ׁשָ ּׁשֶ
ָּהיו ִנְתַוֲעִדים ָכל ַהִציוִנים ּּ ּ ָהָיה ָצִריך ֵליַדע ִאם ַלֲעׂשֹות , ּ ְוִמי ׁשֶ ּ
א וַמָתן ַּהָדָבר אֹו ַהַמׂשָ ּ ּ ם, ּ ֶנה . ָהָיה יֹוֵדַע ׁשָ ִיּבָ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ

ָיֵמינו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ   :ּּבִ

ט ְרֵאה יִעים ְוָהֵבן ְוַהּבֵ ַּאָתה ַהְמַעֵין ַעד ֵהיָכן ַהְדָבִרים ַמּגִ ּ ּ .
יֹות  יג ְמַעט ִמּסֹודֹות ַהַמֲעׂשִ יַע ֵליַדע וְלַהׂשִ ֵרי ַהְמַחֶכה ְוַיּגִ ַּאׁשְ ּ ּ ּ ּ

ַּהָללו ר לֹ, ּ ְמעו ָכֵאֶלה ִמָיִמים ַקְדמֹוִניםֲאׁשֶ ּא ִנׁשְ ּ ּ ּ:  

ָכל ֵאלו ַהְפסוִקים ְוָהְרָמִזים ַהמו,ְוַדע ּ ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ָבִאים ַאַחר ְקָצת ּ
ָעְלָמא יֹות ֵהם ַרק ְרָמִזים ְוִגלוי ִמְלָתא ּבְ ַּהַמֲעׂשִ ּּ ּ ְּלַמַען ֵיְדעו ִכי , ּ ּ

ּא ָדָבר ֵריק הואלֹ לֹום, ּ ַמע ִמִפיו ַהָקדֹוׁש . ַחס ְוׁשָ ר ִנׁשְ ְּוַכֲאׁשֶ ּ
ָאַמר ֵפרוׁש ׁשֶ ֵאיזֶה , ּּבְ ָעְלָמא ּבְ הוא ְמַגֶלה ֵאיזֶה ְרָמִזים ּבְ ּׁשֶ ּ

יֹותְּפ ּסוִקים ַהְמַרְמִזים ְלסֹוד ַהַמֲעׂשִ ּ ר, ּ ֵאינֹו ְמַדּבֵ , ְּלַמַען ַדַעת ׁשֶ
לֹום ֵטִלים, ַחס ְוׁשָ ֶעֶצם ָרחֹוק , ְּדָבִרים ּבְ יֹות ּבְ ֲּאָבל סֹוד ַהַמֲעׂשִ ּ

ִּמַדְעֵתנו ְוָעמק ָעמק ִמי ִיְמָצֶאנו ּּ ּ ּ:  
  
  

*********************  
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  ז ַׂמֲעֶשה

ְּזבובִמ ַׁעָכִביש ְוּ ּ  
  

ָהָיה ִלי: ָעָנה ְוָאַמר ִלי ׁשֶ ֲּאַסֵפר ָלֶכם ָכל ַהְנִסיָעה ׁשֶ ּ ּּ:  
  

ֶמֶלך ֶאָחד ה ּבְ ָהיו ָעָליו ַכָמה ִמְלָחמֹות  ,ְַמֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ה, ְּכֵבדֹות ְוָכַבׁש אֹוָתם בוִיים ַהְרּבֵ  .ְּוָלַקח ׁשְ

ִהְתִחיל ְל( תֹוך ְדָבָריו ׁשֶ ּּבְ הְ ַּסֵפר זאת ַהַמֲעׂשֶ זֹו ,ּ  ָעָנה ְוָאַמר ּבְ

ֲאַסֵפר ָלֶכם ַהֹכ :ַּהָלׁשֹון ּתאְמרו ׁשֶ ּ ּ ּל ְותוְכלו ְלָהִביןּ ְוָהָיה  )ּ
ה ְסֻעָדה ְגדֹוָלה ַּהֶמֶלך עֹוׂשֶ ְ קֹוִרין ,ּ , "אילּבַ" ּׁשֶ

ָנה ָכל ׁשָ ָכַבׁש ַהִמְלָחָמה,ּבְ אֹותֹו ַהיֹום ׁשֶ ּ ּבְ ּ ְּוָהיו  .ּ
ם ַעל ַה ֵרי ְמלוָכה ְוָכל "אילּבַ"ׁשָ ּ ָכל ַהׂשָ ּ ּ

ִרים ּ ְכֶדֶרך ַהְמָלִכים,ַּהׂשָ ְ ם ִעְנְיֵני  ,ּ ְּוָהיו עֹוִשין ׁשָ
קֹוִרין , ְצחֹוק ְּוָהיו  ,)קומדיות("עסֶיעְדאֶמָק"ּׁשֶ

ֲחִקים ְוצֹוֲחִקים ִמָכל ָהֻאמֹות ְּמׂשַ ָמֵעאל , ּ ֵּמַהִיׁשְ
ּוִמָכל ָהֻאמֹות ּ ים ו .ּ ְּוָהיו עֹוׂשִ ֶדֶרך ּ ְְמַעְקִמים ּבְ ּ

חֹוק ל ָכל ֻאָמה,ׂשְ ּ ְכֶדֶרך ַהִנמוס ְוַהַהְנָהָגה ׁשֶ ּּ ּּ ּ ְ; 
חֹוק ין ַהׂשְ ם ֵכן ָהיו עֹוׂשִ ָרֵאל ּגַ ָתם ִמִיׂשְ ּוִמן ַהּסְ ּ ּּ ּ: 

ָהָיה ָכתוב ְּוִצָוה ֶפר ׁשֶ ּ ַהֶמֶלך ְלָהִביא לֹו ַהּסֵ ּ ְ ּ
ּּבֹו ַהִנמוִסים ְוַהַהְנָהָגה ֶשל ָכל ֻאָמה ּּ ּ  .ּ ְוֻאָמהּ

ָהָיה פֹוֵתַח ֶאת ַהּוְבָכל  ֶפרָּמקֹום ׁשֶ ָהָיה  ּסֵ



ִביׁש   ִּספּוֵרי   ִּמְזבוב ְוַעּכָ ַּמֲעִשיֹות       ּ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנְח ַנְחָמ ַנ

עב

ָכתוב,רֹוֶאה ּ ׁשֶ ל  ּ ּּבֹו ַהַהְנָהָגה ְוַהִנמוִסים ׁשֶ ּ ּ
ָהיו עֹוִשין, הָּהֻאָמ ְּכֶדֶרך ׁשֶ ְ חֹוק ַמָמׁש ּ ֲעֵלי ַהׂשְ ּּבַ ּ. 

ָתָמ ה ַהְצחֹוקִּכי ִמּסְ ָעׂשָ ם זֶה ׁשֶ  ּא ּגַ
ם ָרָאה "אֶיעְדאֶמָּק"ְוַה ֶפר ַהַנֵּכן ֶא ּגַ . ל"ּת ַהּסֵ

ְוְבתֹוך ב ַעל ַהּסֵ ּ ָהָיה ַהֶמֶלך יֹוׁשֵ ְׁשֶ ָרָאה , ֶפרּ
ָהָיה ַעָכִביׁש ָהָיה ְמַרֵחׁש , "יןִּפְּש"א ָרְקִּנַה ,ּׁשֶ ׁשֶ

ֶפרַעל  ְּדַהְינו ַעל, ִּצֵדי ַהּסֵ ֻּחֵדי ַהַדִפין ּ ּ ּ וִמַצד ;ּ ּ
ָתם. ּה עֹוֵמד ְזבוב ָהָי'בַה ְֵלך ֵהיָכן הֹוְל ִמן ַהּסְ

ּ ֶאל ַהְזבוב.ָּהַעָכִביׁש ָהָיה ָהַעָכִביׁש  .ּ ּוְבתֹוך ׁשֶ ְ ּ
ּ ְוהֹוֵלך ֶאל ַהְזבובְמַרֵחׁש ּ א, ְ ּרוַח ְוֵהִרים ֶאת  ּבָ

ֶפר ְֵליֵלך   ָיכֹולּא ָהָיה ָהַעָכִביׁשְולֹ, ַּהַדף ִמן ַהּסֵ

ֶּאל ַהְזבוב ָתה.ְזָרה ַלֲאחֹוֶריָה ְוָח,ּ  ַּעְצָמה  ְוָעׂשְ
ּ ְכִאלו ִהיא חֹוזֶֶרת ְו,ָעְרָמהּבְ ּ ֵּאיָנה רֹוֶצה עֹוד ּ

ַּהְזבוב ְֵליֵלך ֶאל ְזָרה  ְוָח.ּהּ ְוָחַזר ַהַדף ִלְמקֹוָמ,ּ
ְָהַעָכִביׁש ֵליֵלך ֶאל ַּהְזבוב ּ ֵהִרים  ּ ַוֲאַזי ׁשוב.ּ

ַּהַדף ְולא ִהִניָחה ּ ַהַדף,ּ ַהְינו( ּ ָחַזר ְוֵהִרים ֶאת ַעְצמֹו  ּ ׁשֶ

ְיַח ֶאת ָהַעָכִביׁש ֵליֵלךִּנא ִהְולֹ ֶּאל ַהְזבוב ּ  ְוֵכן , ְוָחְזָרה,)ּ
ּ ַכָמה ְפָעִמיםָהָיה ּ ְַאַחר ָכך. ּ ּׁשוב ָחְזָרה  ּ

ְָהַעָכִביׁש ֵליֵלך ֶאל ַה ְּזבובּ ת, ּ  ְוָהְיָתה ְמַרֶחׁשֶ
ְכָבר ָחְטָפה ַעְצ,ְוהֹוֶלֶכת ֶרֶגל ֶאָחד ּ ַעד ׁשֶ ָּמה ּבְ

ִהיא  ְו,ַּדף ֶאת ַעְצמֹוְּוׁשוב ֵהִרים ַה .ַּעל ַהַדף
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ְּכָבר ָהְיָתה ַעל ַהַדף ַּוֲאַזי ִהִניַח ַהַדף ֶאת . ְקָצת ּ ּ
ֲאָרה,ֹו ְלַגְמֵריַעְצמ ִנׁשְ ָּהַעָכִביׁש ַתְחָתיו  ּ ַעד ׁשֶ ּ ּ

ין ַד ָחָלל ּבֵ ת. ף ְלַדףּּבֶ ם  ְוָהְיָתה ְמַרֶחׁשֶ ׁשָ
ֲאָרה ַמָטה ַמָטה ְּוִנׁשְ ַאר ִמֶמּלֹ ַעד ׁשֶ,ּ ָּנה ּא ִנׁשְ

ְּכלום ְּוַהְזבוב לֹ( .ּ הּא ֲאַסֵפּ ָהָיה ּבָ ּר ָלֶכם ַמה ׁשֶ ּ :(     

ְְוַהֶמֶלך ְּוָהָיה ַמְתִמיַה , הּ ָהָיה רֹוֶאה ָכל זֶּ
ֵאין זֶה ָדָבר ֵריק ,ַעְצמֹו ַמְרִאין ַרק , ְּוֵהִבין ׁשֶ ּׁשֶ

ִרים ָראוְוָכ( ּלֹו ֵאיזֶה ָדָבר ּל ַהׂשָ ַהֶמֶלך ִמְסַתֵכל ו ּ ּׁשֶ ּ ּ ְ ַּמְתִמיַה ּ

זֶהַלֲחׁשֹ ְוִהְתִחיל ).ַעל זֶה .  ּל ַמה זֶהַּמה זֶה ְוַע, ב ּבָ
ֶפר ְוִנְתַנְמֵנם ַעל ָה,  ְוָחַלם לֹו.ַהּסֵ ָידֹו ֶאֶבן ׁשֶ ָיה ּבְ

קֹוִרין  ,טֹוב ּדוִמ"ּׁשֶ ּ ְוָהָיה ִמְסַתֵכל ּבֹו,"יטּ ְּוָהיו . ּ
ּיֹוְצִאין ִמֶמנ ים ּו ּגְֻזמֹותּ ִליך. ֲאָנׁשִ   ִמָידְְוִהׁשְ

ּדוִמַה ְּוַהֶדֶרך ֵאֶצל ַהְמָלִכים. יטּ ְ תֹוֶלה ַעל  ,ּ ּׁשֶ
יֶהם ּבֵ י   ְוַעל, שלו)ןדמות דיוק( "עטֶרְטְאַּפ"ַה ּגַ ּבֵ ּגַ

ּתֹוֶלה את ַהֶכ" עטֶרְטְאַּפ"ַה ְּוָהיו אֹוָתן . ֶתרּ
ים ּדוִמַהַּהיֹוְצִאין ִמן  ָהֲאָנׁשִ  לֹוְקִחין ֶאת יטּ

ְּוַאַחר ָכך ָלְקחו . ראׁשֹו תּ ְוָחְתכו ֶאעטֶרְטְאַּפַה ְ ּ
ִליכו ְלתֹוךֶאת ְ ַהֶכֶתר ְוִהׁשְ ּ ל זֶה ָחַלם ָּכ( .ָהֶרֶפׁש ּ

ים ָרִצים ֵאָליו ְּוָהיו אֹוָתן ).לֹו  .ְלָהְרגֹו ָהֲאָנׁשִ
ֶפר ַה ָהָיה ׁשֹוֵכב "ַּנְּוֵהִרים ַעְצמֹו ַדף ִמן ַהּסֵ ל ׁשֶ

, ּ ְמאוָמהׂשֹות לֹוּא ָיְכלו ַלֲע ְולֹ,ְוֵהֵגן ְלָפָניו ,ָעָליו
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ְּוָהְלכו ִמֶמנו ּּ ְּוַאַחר ָכך ָחַזר ַהַדף ִלְמקֹומֹו .ּ ְ ּ .
ְּוׁשוב ָהיו ָרִצים ְלָהְרגֹו ְּוָחַזר ְוֵהִרים ַהַדף ַכַנ ,ּ ּ  ,ל"ּ

ְּוֵכן ָהָיה ַכָמה ְפָעִמים ּ תֹוֵקק ְמֹא .ּ ד ְּוָהָיה ִמׁשְ
ֵמֵגן ָעָליוִלְראֹו ּת ֵאיזֶה ַדף ׁשֶ ּוִסים ֵּמֵאיזֶה ִנמ ,ּ

ּל ֵאיזֶה ֻאָמה ָכתוב ָעָליוׁשֶ ּ ְוָהָיה ִמְתָיֵרא  ,ּ
ְּלִהְסַתֵכל ְמעו  .ֲחָבל, ֲחָבל: קְוִהְתִחיל ִלְצֹע. ּ ְּוׁשָ

ָהיו יֹו ִרים ׁשֶ ָּכל ַהׂשָ ּ םּ ִבים ׁשָ  ְּוָהיו ֲחֵפִצים, ׁשְ
ְִנמוס ְלָהִקיץ ֶאת ַהֶמֶלךְ ַאך ֵאין זֶה .ַלֲהִקיצֹו ּ ּּ. 

ְּוָהיו ַמִכים ְסִב א ָהָיה ֲהִקיצֹו ְולֹּיבֹוָתיו ְכֵדי ַלּ
  :ׁשֹוֵמַע

תֹוך בֹוַהְּבְ א ֵאָליו ַהר ּגָ ּ ָכך ּבָ ְ ַאל אֹותֹוּ :  ְוׁשָ
ְצֹוֵעק ָכל ָכך ָּמה ַאָתה ּ זֶה ְזַמן ַרב ׁשֶ,ּ ןּ ׁשֶ  ,ֲאִני ָיׁשֵ

ְּכלום א ֵהִקיץ אֹוִתיְולֹ ּ ׁשום ָד,ּ ּ ְוַאָתה ,ָברּ
ֵהם , א ֶאְצַעקלְֹו: ָאַמר לֹו .ֲהִקיצֹוָת אֹוִתי ׁשֶ

זֶה, ָעַלי ְלָהְרֵגִניָקִמים  .ַּהַדף ֵמֵגן ָעַלי ּ ַרק ׁשֶ
יב לֹו ָהָהר ֵאין , ָן ָעֶליךִּאם זֶה ַהַדף ֵמֵג: ֵהׁשִ

ְַאָתה ָצִריך ְּלִהְתָיֵרא ִמׁשום ָדָבר ּ ם ָעַלי , ּּ ִּכי ּגַ
ה  .  ַּרק זֶה ַהַדף ֵמֵגן ָעַלי ,ׂשֹוְנִאיםָקִמים ַהְרּבֵ

ִביב ָהָה,ְוֶהְרָאה לֹו .ְּוַאְרֶאָךֹוא ּב ּסְ ר עֹוְמִדים  ׁשֶ
ים ְסֻעדֹות  ֲאָלִפים ְוִרְבבֹות ּׂשֹוְנִאים ְועֹוׂשִ

ֵמ ּ וְכֵלי זֶֶמר ְמַזְמִרים,ִחיםּוׂשְ ּוְמַרְקִדין ּ ּ. 
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ְמָחה ִהיא ֵאיזֶה ַכ.ְּוַהׂשִ ב ֶאָחד ּ ׁשֶ ת ֵמֶהם חֹוׁשֵ
, ָהרֶאל ָהְֵאיזֶה ָחְכָמה ֵאיך ַלֲעלֹות  ּוָבא ַעל

ְמָחה ים ׂשִ דֹוָלה וְסֻעָדה וְמַזְמִרים  ַוֲאַזי עֹוׂשִ ּּגְ ּ ּּ
ְּוֵכן ָכל ַכת ְוַכת ֵמֶהם', ְּוכו ל  .ּ זֶה ַהַדף ׁשֶ ַּרק ׁשֶ ּ

ֵּאלו ַהִנמוִסים ׁשֶ ּּ ּ ֵָמֵגן ָעֶליךּ   :ֵמֵגן ָעַלי, ּ

קֹוִרין  ", ה ֶנֶסר ָהָהר ָהָיּוְבראׁש ּׁשֶ
ם ַהִנמוִסים  ,)לוח(" עיֶצִלאּבְַט" ְּוָהָיה ָכתוב ׁשָ ּּ ּ ּ

ל  ַּהַדף ַהֵמֵגן ָעָליו ֵמֵאיזֶהׁשֶ ֻּאָמה הוא ּ ַרק . ּ
ָהָהר ּגָ אֹותֹו   ֵאין ְיכֹוִלים ִלְקרֹות,ּבֹוַהֵמֲחַמת ׁשֶ

ְּוָהָיה ָכתוב, ִליֶצעַטאּבְָהָיה ּ ַרק ְלַמָטה .ַּהְכָתב ּ 
ם ַנִים, ׁשָ ֵיׁש לֹו ָכל ַהׁשִ ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ל ֹול ַלֲעלֹות ֶא ָיכ ּ

ב ּבַ .ָהָהר ֵדל ֵעׂשֶ ּגָ ַרך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ְְוָנַתן ַהׁשֵ ָּמקֹום ּ
ְצִריִכין ַלֲעלֹות ם ָהָיה ,ֶאל ָהָהר ּׁשֶ א ְלׁשָ ּבָ ּ וִמי ׁשֶ

ַנִים ּנֹוְפִלים לֹו ָכל ַהׁשִ ּ ַרְגָליו ,ּ ָהָיה הֹוֵלך ּבְ , ְֵהן ׁשֶ
ָהָיה רֹוֵכבֵהן  ָהַלך, ׁשֶ ֲעָגָלה ִע ְֵהן ׁשֶ ֵהמֹותּבַ , ם ּבְ

ַנִיםָה ָּיה נֹוְפִלים ָכל ַהׁשִ ּ ם  .ּ ְּוָהיו ֻמָנִחים ׁשָ ּ
ַנִים ְכמֹו ָהִרים ל ׁשִ ֳּחָמִרים ֳחָמִרים ׁשֶ  :ָהִרים ּ

ים ַאַחר ּ ָכך ָלְקחו אֹוָתן ָהֲאָנׁשִ ְ ְּוָחְזרו . ל"ַּהַנּ
, ֹוָנהּ ְכָבִראׁשעטֶרְטְאַּפַיַחד ֶאת ַה ְּוֶהֱעִמידו

ְּוָחְזרו וְתָלאום , ְּוָרֲחצו אֹותֹו ּחוְּוֶאת ַהֶכֶתר ָלְק ּ ּ
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ְמקֹוָמם ְְוֵהִקיץ ַהֶמֶלך, ּבִ ְּוִהְסַתֵכל ֵת .ּ ֶכף ַעל ּּ
ֵהֵגן ָעָליו ל ,ַּהַדף ׁשֶ ֵּמֵאיזֶה ִנמוס ׁשֶ ֵּאיזֶה ֻאָמה  ּ

ָכתוב ּב, ּהוא ְּוָרָאה ׁשֶ ָרֵאלּ ל ִיׂשְ ֹּו ַהִנמוס ׁשֶ ּ ּ. 
ְּוִהְתִחיל ְלִהְסַתֵכ ֶדֶרך ֱאֶמת)ַּעל ַהַדף(ל ּ ְוֵהִבין  ,ְ ּבְ
ב ַעְצ. ָּהֱאֶמת ַלֲאִמתֹו הוא ַעְצמֹו , מֹוְּוִיׁשֵ ּׁשֶ

ַוַדאי ָרֵאל ּּבְ ין ְלַהֲחִזיר  ַרק ָמה עֹוׂשִ,ִיְהֶיה ִיׂשְ
ְּלמוָטב ֻכָלם ּ , ב ַעְצמֹוְּוִיׁשֵ. ַלֲהִביָאם ְלָהֱאֶמת ,ּ
ע ֵיֵלך ְוִיּסַ ְׁשֶ ִיְפ ְּלַבֵקׁש ָחָכם ּ לֹום ּתר לֹו ַהֲחׁשֶ

ים ְו .ַּכֲהָוָיתֹו ֵני ֲאָנׁשִ , ָנַסע ְלָהעֹוָלםְּוָלַקח ִעמֹו ׁשְ
ְא ְכֶדֶרךלֹ ְַהֶמֶלך ּ ַּרק ְכִאיׁש ָפׁשוט ,ּ ּ ַע ְוָהָיה נֹוֵס. ּ

ֵּמִעיר ְלִעיר וִמְמִדיָנה ַאל, ִלְמִדיָנה ּ ְ ֵאיך :ְוׁשָ

יוַכל ִלְפתר ֲחלֹוםִנְמָצא ָח ָּכם ׁשֶ ּ . ַּכֲהָוָיתֹו ּ
ם ִנ, לֹוְּוהֹוִדיעו ם ְוׁשָ ׁשָ ְוָנַסע  ,ְּמָצא ָחָכם ָכזֶהּ ׁשֶ

ם  ְֵאיך, ּם ְוִסֵפר לֹו ָהֱאֶמתּוָבא ֶאל ֶהָחָכ. ְלׁשָ
הוא ֶמֶלך ְוָכַבׁש ִמְלָחמֹות ְוָכל ְׁשֶ ה ּ ּ ַהַמֲעׂשֶ

ָהָיה ַכַנ ּׁשֶ ּוִבֵק ,ל"ּ ּׁש ִמֶמנו ִלְפֹתּ ּ ּ יב  .ר ֲחלֹומֹוּ ְוֵהׁשִ
ַעְצִמי ֵאיִני : לֹו ֵי,רָּיכֹול ִלְפֹתֲאִני ּבְ  ,ׁש ְזַמןּ ַרק ׁשֶ

אֹותֹו ֹחֶדׁש אֹותֹו יֹום ּבְ ץ ָכל ַוֲאַז, ּבְ ּי ֲאִני ְמַקּבֵ
ה ֵמֶהם ֻמְרָכַּהְקֹט ַסְמָמֵני ִנין ,בֶּרת ְועֹוׂשֶ ּ וְמַעׁשְ ּ

ֵאלו ַהְקֹט ָהָאָדם ֶאת ּּבְ ּ ב ְואֹותֹו ָהָאָד, ֶרתּ ם חֹוׁשֵ
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ְבתֹו ַמה ַמֲחׁשַ רֹוֶצה ִלְרא ּּבְ ַוֲאַזי , ֹות ְוֵליַדעּׁשֶ
  :ַּהכלֵיַדע 

ב ְ ַהֶמֶלך ַעְצמֹוְּוִיׁשֵ ְכָבר ִכָלה ְזַמן ֵמֲאַח: ּ ּר ׁשֶ ּ ּ
ִביל זֶה ַרב ׁשְ ַיְמִתין עֹוד ַעד א, ּבִ ּׁשֶ ֹּותֹו ַהיֹום ּ

ה לֹו ֶהָחָכם ֵכן ַכַנ .ְואֹותֹו ַהֹחֶדׁש ַּוֲאַזי ָעׂשָ ּ  ,ל"ּ
ן אֹותֹו ִעם ַהְקטֶרת ְּוִעׁשֵ ַּכַנ ּ ְוִהְתִחיל ִלְראֹות , ל"ּ

ֲּאִפלו  ה ִעמֹוּ ָהָיה ַנֲעׂשָ ַּמה ׁשֶ ֵעת ,ּקֶדם ַהֵלָדה ּ  ּבְ
ָמ ָהָיה ַהְנׁשָ עֹוָלם ָהֶעְליֹוןּׁשֶ ָהיו  , ְוָרָאה.ה ּבָ ּׁשֶ

לֹו ֶד ָמה ׁשֶ ּמֹוִליִכין ַהְנׁשָ ּ ֶּרך ָכל ָהעֹוָלמֹותּ  ְּוָהיו, ְ
ֵי: ַמְכִריִזין ְוׁשֹוֲאִלין ד חֹוב ַעל ּׁש לֹו ְלַלֵמִּמי ׁשֶ

ָמה ָיבֹוא אתֹז א ֶאָחד א ָהָיה ִנְמָצְולֹ .ַּהְנׁשָ
תֹוך .ְּלַלֵמד חֹוב ָעֶליָה א ֶאָחד ְוָרץ ְּבְ ְָכך ּבָ ּ 

ל עֹוָלם: ְוָצַעק ַמע ְתִפָלִתי ,ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּׁשְ  ִאם זֶה .ּ
עֹוד ְוַעל ַמה  ּא ָלעֹוָלם ַמה ִלי ַלֲעׂשֹותָיבֹו

ָראַתִני ָצַע (ם"ֵמ ְך"ֶמְוזֶה ָהָיה ַהּסָ .ּבְ ּ ַהְינו זֶה ׁשֶ ּק ָכל ּ

ַעְצמֹו ם"ֵמ ְך"ֶמַהּסָ זֶה ָהָיה יבו לֹו .)ּבְ את ֹז: ְּוֵהׁשִ
ַוַדאי ָמה ְצִריָכה ֵליֵרד ְלָהעֹוָלםַּהְנׁשָ  .ּ ְוַאָתה,ּּבְ
  :ְְוָהַלך לֹו. ָב ְלך ֵעָצהֲחׁשֹ

ְָמה עֹוד ֶדֶרך עֹוָלמֹותּ ֶאת ַהְנׁשְָּוהֹוִליכו  ַעד, ּ
ית ֵּהִביאוׁשֶ ל ַמֲעָלה ְכֵדי  ּאֹוָתה ְלַהּבֵ ִּדין ׁשֶ ּ
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יַע אֹוָתה ּבִ ֵתֵרד ְלָהעֹוָלם ְּלַהׁשְ ְואֹותֹו ָהִאיׁש  .ּׁשֶ
אֲעַדִין לֹ ִליַח וָבאְוׁשָ. א ּבָ ְּלחו ַאֲחָריו ׁשָ ְוֵהִביא  ,ּ

ָהָיה ָכפו ִּעמֹו ָזֵקן ֶאָחד ׁשֶ ּ ּף ְכֶדֶרך ַהָזֵקןּ ְ ָהָיה, ּ  ׁשֶ
ַּמִכיר ִעמֹו ַעל,ַּהְינו( ּ ִמְכָברּ ַהּבַ ָּדָבר ָהָיה לֹו ֶהֵכרות  ׁשֶ ּ ִעם  ּ

ּזֶה ַהָזֵקן ַהָכפוף ִמְכָבר ּּ ַחק ְו).ּ ְּכָבר ָנַתִתי:  ְוָאַמר,ׂשָ ִלי  ּ
אי הוא ֵליֵל,ֵעָצה ּ ַרׁשַ ְּוִהִניחו ֶאת. ְך ְלָהעֹוָלםּ ּ 

ָמה ְוָיְרָדה ְלָהעֹוָלם ָּהָיה רֹוֶאה ָכל ַמה ְו. ַּהְנׁשָ
ָע ָּעָליו ִמְתִחָלה ְוַעד סֹוף ַברּׁשֶ ה ְְוֵאיך ַנ, ּ ֲעׂשָ

ָהָיה לֹו ְוכו ְּוַהִמְלָחמֹות, ְֶמֶלך בוִיי( .'ּׁשֶ , םְּוָלַקח ׁשְ
ּוְבתֹוָכם ָהָיה ְיַפת ֹת עֹו ,ַארּ ּבָ ָהָיה ָלה ָכל ִמיֵני ֵחן ׁשֶ ּׁשֶ  ַרק ;ָלםּ

זֶה ַהֵחן לֹ ָהָיה תֹוֶלה ָע, ֵּמַעְצָמה א ָהָיהּׁשֶ ּדוִמיטָה ֶליַּרק ׁשֶ ּ ,
ּדוִמיטַה ְואֹותֹו  ָהָהר ֵאיָנם ְוַעל אֹותֹו .ּ ָהָיה לֹו ָכל ִמיֵני ֵחןּ

יִרים ְוכו ְיכֹוִלים ָלבֹוא ידְו( )'ַּרק ֲחָכִמים ַוֲעׁשִ  ).יֹוֵתר לא ִהּגִ

זֶה ְוֵיׁש עֹוד ה ְמאד ּבָ בוִיים"ִמן ( .ַהְרּבֵ  ַעד "ְּוָלַקח ׁשְ
ַּהּסֹוף לא ִנְכַתב ָכָראו ּ ֵפרּ ּסִ ּי ְכמֹו ׁשֶ ּ:(  

ָבְרחֹו ְוכוִמְזמֹור ים ָקִמים ָעָלי  ָּמה ַרּבו ָצָרי' ה): תהלים ג(.'ּ ְלָדִוד ּבְ ַרּבִ
ֲעִדי ' ּ ְוַאָתה ה.'ְּוכו בֹוִדי וֵמִריםָמֵגן ּבַ י ּּכְ ֶאְקָרא ’ קֹוִלי ֶאל ה. ראׁשִ
ַכְבִת.ל"ַּהַנ  ַהר.ֵנִני ֵמַהר ָקְדׁשֹו ֶסָלהַּוַיֲע ָנה יּ ֲאִני ׁשָ ַנ .ָוִאיׁשָ  ֱהִקצֹוִתי ,ל"ּּכַ
ל אֹוְיַבי ֶלִחי.'ֵמִרְבבֹות ָעם ְוכו ִאיָרא אלֹ. 'ְּוכו יָת ֶאת ּכָ י ִהּכִ ֵני ,  ּכִ ּׁשִ

ְר ּבַ ִעים ׁשִ י ָהיו נֹוְפִלים ָלֶהם.ָּתְרׁשָ ַנִים ּ ּכִ ַּהׁשִ ָרצו ַלֲעלֹות ֶאל ָהָהר ּ ׁשֶ  .ּּכְ
ַָעל ַעְמך ִבְר ָלהּ   :ָָכֶתך ּסֶ

ּאֹות ֵאלוְוִהְתּבֹוֵנן ִנְפָל ֲעמד ַעל.ּ ֶניך ,ַּאָתה ֶנֶפׁש  ִאם ּבַ ׁשִ ְרך ּבְ ׂשָ א ּבְ ָ ִתׂשָ ָּ ּ ּ
ַכֶפך ים ּבְ ך ָתׂשִ ְָוַנְפׁשְ ָּ ַּתֲעמד ַמְרִעיד וִמ .ּ תֹוֵמםּ ֲערֹות.ּׁשְ ּ ִתְסַמר ׂשַ ּ 

ך ְדָבִריםְוָת, ָראׁשֶ ּׁשוב ִתְתַפֵלא ּבַ ּ ּ ּ ָגְבֵהי ְמ ָּהֵאֶלה ּ   :רֹוִמיםָהעֹוְמִדים ּבְ
  

*********************  
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  ח ַׂמֲעֶשה

ן ָיִחידְמ   ַרב ְוּבֵ

ה לַֹמֲעׂשֶ ַרב ֶאָחד ׁשֶ ִניםּ ּבְ ַאַחר  .א ָהָיה לֹו ּבָ
ן ָיִחיד ְָכך ָהָיה לֹו ּבֵ יא אֹותֹו ,ּ ְּוִגֵדל אֹותֹו ְוִהׂשִ ּ, 

ִביִרים ֲעִלָיה ְוָלַמד ְכֶדֶרך ֵאֶצל ַהּגְ ב ּבָ ְְוָהָיה יֹוׁשֵ ּ ּ. 
ְּוָהָיה לֹוֵמד וִמְתַפֵלל ָתִמיד ּ ּ יׁש ַר ,ּ ָהָיה ַמְרּגִ ק ׁשֶ

רֹון ָחֵסר לֹו ֵאיזֶה ִחּסָ ַעְצמֹו ׁשֶ  .ְּוֵאינֹו יֹוֵדַע ַמהו ּבְ
ִלמודֹו וִבְתִפיָלתֹו אְולֹ יׁש ַטַעם ּבְ ָּהָיה ַמְרּגִ ּ ּ ּ. 

ֵני ַהְנעוִרים ְּוִסֵפר ים ּבְ ֵני ֲאָנׁשִ ִּלְפֵני ׁשְ ְּוָנְתנו לֹו  ,ּ
ע ְלאֹותֹו ַצִדיק,ֵעָצה ִיּסַ ּ ׁשֶ ן ַהַנְואֹו .ּ ה "ּתֹו ּבֵ ל ָעׂשָ

א ַעל ָיָדה ִלְבִחיַנת ָמאֹור ַהָקָטן,ִמְצָוה ּבָ ּ ׁשֶ ּ. 
ן ָיִחיד ְוִסֵפר ְלָאִביו ְּוָהַלך אֹותֹו ַהּבֵ ר  :ְ ֲאׁשֶ ּבַ

ֲעבֹוָדתֹו ַכַנ יׁש ַטַעם ּבַ ֵאינֹו ַמְרּגִ ּׁשֶ  ְוָחֵסר לֹו ,ל"ּ
ֵכן הוא רֹוֶצה ִלְנֹסַע ְל, ְּוֵאינֹו יֹוֵדַע ַמהו אֹותֹו ּּבְ

יב לֹו ָאִביו .ַּצִדיק א ִלְנֹסַע : ְוֵהׁשִ ֵּאיך ַאָתה ּבָ ְ

ּא ַאָתה ַלְמָדן יֹוֵתר ִמֶמנו וְמֻיָחס יֹוֵתר  ֲהלֹ,ֵאָליו ּ ּ ּ ּ
ִּמֶמנו ּ ְַכֵלך ִמֶדֶרך זֹו, ָא ָנֶאה ְלך ִלְנֹסַע ֵאָליו לֹ,ּ ְּ ּ ּ. 

ָמַנע אֹותֹו ִלְנֹסַע ְּוָחַזר ְלִלמודֹו .ַּעד ׁשֶ ּ ְוׁשוב ,ּ
רֹון ַכַנִה יׁש ִחּסָ ְּרּגִ   :ל"ּ
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ים ַהַנְוִהְתַיֵעץ ּ ׁשוב ִעם אֹוָתן ָהֲאָנׁשִ  ,ל"ּ
ְּוָיֲעצו אֹותֹו ְכִמקֹ ּ ֶּדם ִלְנֹסַע ְלַהַצִדיקּ ְְוׁשוב ָהַלך .ּ ּ 

ְּוִהָטה אֹותֹו ָאִביו וָמַנע אֹותֹו ַכַנ, ְלָאִביו ּ ּ   ,ל"ּ
ְּוֵכן ָהָיה ַכָמה ְפָעִמים ּ ן ַהַנ .ּ יׁש ל ָהָי"ְּוַהּבֵ ה ַמְרּגִ

ָחֵסר לֹו ַע ְמֹא, ׁשֶ ְעּגֵ  ּ ְלַמְלאֹותדְוָהָיה ִמְתּגַ
ּ ַכַנ,ּא ָיַדע ַמהוְולֹ, ֶחְסרֹונֹו ּוָבא עֹוד ְלָאִביו  .ל"ּ

ֻהְכַרח ָאִביו ִלְנֹסַע ִעמֹו ,ְוִהְפִציר ּבֹו   ,ַּעד ׁשֶ
ּא ָרָצה ְלַהִניַח אֹותֹו ִלְנֹסַע ְלַבדֹוִּכי לֹ ֵמֲחַמת  ,ּ

ָהָיה ּבֵ ּא ִתְרֶאה ֲּהלֹ:  ָאִביו:ְוָאַמר לֹו .ן ָיִחידׁשֶ
ע ִעְמך ֶאּסַ ָׁשֶ ֵאין ּבֹו, ּ ְּוָאְסרו  ּ ַמָמׁש.ְָוַאְרֶאה ְלך ׁשֶ

ַּהֶמְרָכָבה ְוָנְסעו ּ ה  ָאִביו:ָאַמר לֹו ,ּ זֶה ֲאַנּסֶ  ִאם .ּבָ
ַמִים, ִּיְתַנֵהג ְכֵסֶדר ּהוא ִמן ַהׁשָ  ֵאינֹו ,ְוִאם ָלאו ,ּ

ַמִים ר ָקָטן .ר ְוַנֲחֹז,ִּמן ַהׁשָ ׁשֶ ְּוָנְסעו וָבאו ֶאל ּגֶ ּ ּ,  
ְּוָנַפל סוס ֶאָחד ְוַהֶמְרָכָבה ִנְתַהְפָכה ְוִכְמַעט  ּ ּ ּ

עו ֵאינֹו ִמְתַנֵהג  :ָאַמר לֹו ָאִביו .ִּנְטּבְ ְרֵאה ׁשֶ
ַמִים ְּכֵסֶדר ְוֵאין ַהְנִסיָעה ִמן ַהׁשָ ּ   :ּ ְוָחְזרו.ּ

ן ְלִלמודֹוְוָחַזר ּ ַהּבֵ רֹוןְּוׁשוב ָר ,ּ  ,ָאה ַהִחּסָ
ָחֵסר לֹו ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ָאִביו  ,ׁשֶ ְוָחַזר ְוִהְפִציר ּבְ

ַּכַנ ִנית ,ל"ּ ָנְסעו .ְּוֻהְכַרח ִלְנֹסַע ִעמֹו ׁשֵ ּוְכׁשֶ ּּ, 
יֹון ְכָבִראׁשֹוָנה ֶּהֱעִמיד ָאִביו ַהִנּסָ  ִאם ִיְתַנֵהג ,ּ
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ָהיו נֹוְסִעים .ְּכֵסֶדר ְּוִנְזַדֵמן ְכׁשֶ ּ ּ ּבְ,ּ ֵני  ְוִנׁשְ ּרו ׁשְ
ְרֵאה  :ְוָאַמר לֹו ָאִביו .'יןִסְקַא'ין ִרֹוּקׁשֶ ,ַּהָידֹות

ֵאינֹו ִמְתַנֵהג ָלנו ִלְנֹסַע ְִכי ַהִאם זֶה ֶדֶרך  ,ּׁשֶ ּ ּ
ֵני ַה ֵני ָהׁשְ רו ׁשְ ַתּבְ ִיׁשְ ַּהֶטַבע ׁשֶ ּ ְּוַכָמה  ,יןִסְקַאּ
ָנְסעו ִעם ַהֶמְרָכָבה ַהזֹ ְּפָעִמים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ֵּמן ּא ִנְזַדאת ְולֹּ

ן ַהַנ .ְּוָחְזרו ,ָּכזאת ּל ְלַדְרכֹו ַכַנ"ְּוָחַזר ַהּבֵ ּ ַּהְינו (ל "ּ

ְּלִלמודֹו ְוכו ּ ַּכַנ' ּ רֹון ַכַנ ,)ל"ּ יׁש ַהִחּסָ ְּוׁשוב ִהְרּגִ ּ  ,ל"ּ
ים ָיֲעצו אֹותֹו ִלְנֹסַע ְוָחַזר ְלָאִביו  ְּוָהֲאָנׁשִ

ְּוִהְפִציר אֹותֹו ַכַנ  .ְּוֻהְכַרח ִלְנֹסַע ִעמֹו עֹוד, ל"ּ
ן לֹ,ְוָאַמר לֹו ַהּבֵ יֹון ָכזֶהא ַנֲעֹמּ ׁשֶ   ,ּד עֹוד ַעל ִנּסָ

ִּכי זֶה ֶדֶרך ַהֶטַבע  ְ ּ נֹוֵפל סוס ִלְפָעִמים אֹוּ ּׁשֶ ּ 
ִרין ָה ַתּבְ ִנׁשְ ּׁשֶ ִּיְהֶיה ֵאיזֶה ָדָבר א ׁשִֶאם לֹ ;יןִסְקַאּ ּ

ׁש ְמֹא   :דֻמְרּגָ

ּ וָבאו ִל,ְּוָנְסעו  ,ּ ָללון)אכסניה(ע ֶמְשעְטֶרְקּ
ם סֹוֵחר ּוָמְצאו ׁשָ ְְוִהְתִחילו ְלַסֵפר ִעמֹו ְכֶדֶרך  ּ ּ ּ ּ ּ

םְולֹ .ַהּסֹוֲחִרים ֵהם נֹוְסִעים ְלׁשָ לו לֹו ׁשֶ ּא ּגִ ִּכי  ,ּ
ֵיׁש ַעְצמֹו לֹוַמרָּהַרב ָהָיה ִמְתּבַ נֹוֵסַע ּבְ ְלאֹותֹו  ּ ׁשֶ

ַּהַצִדיק ִרים ֵמִעְסֵקי ָהעֹוָלם .ּ  ַעד ,ְּוָהיו ְמַדּבְ
יעו ְלַסֵפר ִמַצִדיִקים ִסיּבוב ַהְדָבִרים ִהּגִ ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ,

ם ִנְמָצא  ,ֵּהיָכן ִנְמָצִאים ַצִדיִקים ׁשָ ְּוִסֵפר ָלֶהם ׁשֶ ּ
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ם, ַּצִדיק ם ְוׁשָ ר ֵמַהַצ .ְוׁשָ ְּוִהְתִחילו ֵהם ְלַדּבֵ ִּדיק ּ
ָנְסעו ֵאָליו ּׁשֶ יב ָלֶהם ,ּ ְלׁשֹון ֵתַמה(זֶה : ֵהׁשִ ּּבִ ּ(,  

ו ִמֶמנו ,ּא ַקל הואֲהלֹ ִּכי ֲאִני נֹוֵסַע ַעְכׁשָ ּ ּ ַוֲאִני  ,ּ
ם ָהָיה עֹוֵבר ֲעֵבָרה, ָהִייִתי ׁשָ ָעָנה ָאִביו  .ׁשֶ

ִני :ְוָאַמר ִלְבנֹו זֶה ַהּסֹוֵחר ֲהָרִאיָת ּבְ ּ ַמה ׁשֶ ּ
ּ ֻתמֹוְּמַסֵפר ְלִפי םַוֲהלֹ ,ּ ּא הוא נֹוֵסַע ִמׁשָ ּ ְוָחְזרו .ּ

  :ְלֵביָתם

ןְוִנְפַטר ֲחלֹום ְלָהַרב ַהַנ . אֹותֹו ַהּבֵ ּוָבא ּבַ ל "ּ
דֹול ,ָאִביו ָהָיה עֹוֵמד ְבַכַעס ּגָ   .ְוָרָאה אֹותֹו ׁשֶ

ַאל אֹותֹו ַכַעס ָכל ָכך: ְוׁשָ ְָלָמה ַאָתה ּבְ ּ ּ ּ יב .ּ  ְוֵהׁשִ
ע ְלאֹו,לֹו ִיּסַ ּתֹו ַהַצִדיק ַהַנּ ׁשֶ ּ נֹו (ל "ּ ָרָצה ִלְנֹסַע ִעם ּבְ ׁשֶ

ֵּאָליו ַכַנ ַכַעס ,)ל"ּ יד ְלך ַעל ָמה ֲאִני ּבְ ְָוהוא ַיּגִ ּ. 
ִמְקֶרה הוא ,ְוֵהִקיץ ְּוָאַמר ׁשֶ ְַאַחר ָכך ָחַלם לֹו  .ּ ּ

ּעֹוד ַכַנ ְוא ,ל"ּ ם ֵכן ֲחלֹום ׁשָ הוא ּגַ ְּוָאַמר ׁשֶ ְוֵכן  ,ּ
ּא ָדָבר הואּ ֲהלְֹוֵהִבין .יםּ ְפָעִמהׁשָלַֹעד ׁשְ  ְוָנַסע ,ּ
ם ָפַגע ִמקֶדם  .ְלׁשָ ַהֶדֶרך ֶאת ַהּסֹוֵחר ׁשֶ ּוָפַגע ּבְ ּ ְ ּ ּ

נֹו ָנַסע ִעם ּבְ ֵעת ׁשֶ : ְוָאַמר לֹו ְּוִהִכיר אֹותֹו, ּּבְ
אֹותֹוּא ַאָתֲהלֹ ְרִאיִתיך ּבְ ָה הוא ׁשֶ  עֶמְשעְטֶרְקַה ּ

יב לֹו ַוַדאי ָרִאיָת אֹוִת: ְוֵהׁשִ ּוָפַתח ִפיו ְוָאַמר  .יּּבְ ּ
ָמה : ָאַמר לֹו .ֶָאְהֶיה ּבֹוֵלַע אֹוְתך, ִּאם ִתְרֶצה: לֹו
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ר יב לֹו .ַּאָתה ְמַדּבֵ ָנַסְעָת : ֵהׁשִ ָּזכור ַאָתה ְכׁשֶ ּּ ּ ּ
ְנך ר ,ִָעם ּבִ ׁשֶ ּוִבְתִחָלה ָנַפל סוס ַעל ַהּגֶ  .ּ ְוָחַזְרָת,ּּ

רו ּבְ ַּאַחר ָכך ִנׁשְ ְ י, יןִסְקַאַה ּ ַּאַחר ָכך ָפַגְעָת ּבִ ּ ְ ּ ,
הוא ַקל ְּוָאַמְרִתי ְלך ׁשֶ ָ ָפַטְרִתי  .ּ ּוֵמַאַחר ׁשֶ ּ ּ

ְנך, אֹותֹו אי ִלְנֹסַע, ֶָאת ּבִ ו ַאָתה ַרׁשַ ַּעְכׁשָ ִּכי  .ּ
ִחיַנת ָמאֹור ַהָקָטן ּהוא ָהָיה ּבְ ְּוַהַצִדיק ַהַנ, ּ ּ ל "ּ

דֹול ִחיַנת ָמאֹור ַהּגָ ֲעִדים ְּוִאם ָהיו ִמְתַו ;ּהוא ּבְ
יַח, ַיַחד א ָמׁשִ ָפַטְרִתי אֹותֹו ְוֵכיָון .ָהָיה ּבָ ּׁשֶ ּ ,

אי ִלְנֹסַע ַּאָתה ַרׁשַ ְוְבתֹוך .ּ א ְולֹ, ְּדָבָריו ֶנֱעַלם ּ
ר ְּוָנַסע ָהַרב ֶאל ַהַצִדיק ,ָהָיה לֹו ִעם ִמי ְלַדּבֵ ּ 

ְּדַאְבִדין ְוָלֹ  ֲחָבל ַעל, ֲחָבל,ֲחָבל: ָצַעקְו א ּ
ַתְכִחין ִּמׁשְ ָקרֹוב ַה .ּ יב ִנָדֵחינו ּבְ ַרך ָיׁשִ ם ִיְתּבָ ּׁשֵ ּ ְּ

  :ָאֵמן

ֶמ"ּ ַהּסֹוֵחר ַהַנְוזֶה ּך ֵמ"ל ָהָיה ַהּסָ ַעְצמֹו ם"ְ ִנְדָמה ( ּבְ ּׁשֶ
ָהַרב .ְלסֹוֵחר ְוִהְטָעה אֹוָתם ִנית ּבְ ָפַגע ׁשֵ ְּוַאַחר ָכך ְכׁשֶ ּ ְּ

ַמ, ל"ַּהַנ ר ׁשָ ַעְצמֹו ַעל ֲאׁשֶ ָרה ִעמֹו הוא ּבְ ִּהְתּגָ , ַלֲעָצתֹו עּ
ִּכי ֵכן ַדְרכֹו ַכָידוַע ּ ּ ּ ַרך).ּּ ם ִיְתּבָ ְ ַהׁשֵ ַּיִציֵלנו ּ ּ: 

   
********************* 
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ה ִעיר ַאַחת.ַמֲעׂשֶ ִתים ָהיו ּבְ ֲעֵלי ּבַ ֵני ּבַ ּ ׁשְ ּ 
ירות ֲעׁשִ דֹוִלים ּבַ ְּוָהיו ּגְ ִתים  ,ּ ְּוָהָיה ָלֶהם ּבָ

דֹוִלים ִנים .ּגְ ֵני ּבָ ן , ְּוָהיו ָלֶהם ׁשְ ְלָכל ֶאָחד ּבֵ
ֶחֶדר ְוָל ,ֶאָחד ֵניֶהם ּבְ ֵנ. ֶאָחדְּמדו ׁשְ ְּוֵאלו ַהׁשְ ּ י ּ
ִנים ר ֲהָבָנה,ָּהיו ּבָ ְוָהֶאָחד ָהָיה   ֶאָחד ֵמֶהם ּבַ

ָהָיה ִטֵפׁש( ָּתם ֶכל ָפׁשוט ְוָנמוך, ּלא ׁשֶ ָהָיה לֹו ׂשֵ ְֶאָלא ׁשֶ ּ ּ ּ ּ(. 
ִנים ָהיו אֹוֲהִבים זֶה ֶאת זֶה ְמֹא ֵני ּבָ ְּוֵאלו ַהׁשְ ּּ  .דּ

ָהֶאָחד ָהָיה ָחָכם ְוָהֶאָחד ָהָיה ָתם  ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ
ְחֹו ָהָיה ָנמוךּוֹמ ַּאף ַעל ִפי ֵכן ָאֲהבו זֶה ֶאת זֶה , ּ ּ

  :דְמֹא

ִתים ַהַנְלָיִמים ֲעֵלי ּבָ ֵני ּבַ ּ ִהְתִחילו ַהׁשְ ּ ּ ל "ּ
ְּוָיְרדו ַמָטה ַמָטה .ֵליֵרד ּ דו ַהכל , ּ ִאּבְ ַּעד ׁשֶ ּ

ַאר ָלֶהם ִכי ִאם ְולֹ, ְּוַנֲעׂשו ֶאְביֹוִנים ּא ִנׁשְ
ָלֶהם ִתים ׁשֶ ַּהּבָ ֵדלְוַהּבָ .ּ ִּנים ִהְתִחילו ְלִהְתּגַ ּ. 

ָּאְמרו ָהָאבֹות ַהַנ ִנים"ּ ָיֵדינו : ל ְלַהּבָ ֵּאין ּבְ
ֵלם ֲעבוְרֶכם ְלַהֲחִזיק ֶאְתֶכם ְּלׁשַ ֲּעׂשו ָלֶכם ַמה  ,ּ

ַתֲעׂשו ּׁשֶ ּ ָּהַלך ַהָתם ְוָלַמד .ּ  ).סנדלר(ְמֶלאֶכת ַרְצָען ְ
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ר ֲהָבָנה ְוֶהָחָכם ָהָיה ּבַ ֹו ַלֲעֹסק  לא ָהָיה ְרצֹונ,ׁשֶ
ְמָלאָכה ְפׁשוָטה ָכזֹו ּּבִ ּ ַדְעתֹו ,ּ ב ּבְ ְּוִיׁשֵ ֵיֵלך  ּ ְׁשֶ ּ

עֹוָלם ְוִיְסַתֵכל ַמה ַלֲעׂשֹות ּּבָ ּ ְְוָהָיה הֹוֵלך  .ּ

ׁשוק ּוְמׁשֹוֵטט ּבַ  ְוָרָאה ֲעָגָלה ְגדֹוָלה ִעם ,ּּ
ָעה סוִסים ְו  )הסוסים כלי רתימת (ׂשייֶטאִמָחַּאְרּבָ
ָהְיָתה ָרָצה ְוהֹו : ָעָנה ְוָאַמר ְלַהּסֹוֲחִרים .ֶלֶכתׁשֶ

יבו לֹו .ֵּמַאִין ַאֶתם א: ֵּהׁשִ ְּלֵהיָכן ַאֶתם . ִּמַואְרׁשָ
א. נֹוְסִעים ַאל אֹוָתם. ְלַואְרׁשָ ָמא ַאֶתם : ׁשָ ּׁשֶ ּ

ְרִתים ר ֲהָבָנה וְמֹז .ְצִריִכים ְמׁשָ הוא ּבַ ָּראו ׁשֶ ּ , ָרזּ
ֵעיֵניֶהם לו אֹותֹו ִע, ְּוהוַטב ּבְ ְוָנַסע  .ָּמֶהםְּוִקּבְ

ֵמׁש אֹוָתם ֵהיֵטב ְמאד ַעל ַהֶדֶרך ְִעָמם ְוׁשִ ּ ּ ּ:  

בֹואֹו אּבְ ר ֲהָבָנה,  ְלַוְארׁשָ ָהָיה ּבַ  ֵמַאַחר ׁשֶ
ב ַעְצמֹו א :ִּיׁשֵ ַואְרׁשָ ְכָבר ֲאִני ּבְ ָּלָמה , ֵּמַאַחר ׁשֶ

ר ִעם ֵאלו ִּלי ְלִהְתַקׁשֵ ּ ּאוַלי ֵיׁש ָמקֹום טֹוב  ;ּ
ׁשוק. ַּבֵקׁש ְוֶאְרֶאהְֵאֵלך ַוֲא, ֵמֶהם ְּוָהַלך ּבַ ּ ְ ,

ים  אל ַעל ָהֲאָנׁשִ ְוִהְתִחיל ַלֲחקר ְוִלׁשְ
ֱהִביאוהו ּׁשֶ , ְּוָאְמרו לֹו. ְוִאם ֵיׁש טֹוב ֵמֶהם ּ

ים ַהָללו ֵהם ֲהגוִנים ָהֲאָנׁשִ ּׁשֶ ּ ְוטֹוב ִלְהיֹות  ּ
ה ְמֹא, ֶאְצָלם ָקׁשֶ ַּאך ׁשֶ   ,ד ִלְהיֹות ֶאְצָלםְ

ַהַמׂשָ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ָלֶהם הוא ְלֶמְרַחִקים ּ ּא וַמָתן ׁשֶ ּ ּּ ּ
ל ְָהַלך . דְמֹא ְרִתים ׁשֶ  חנויות(ן ּבְועְלֶוִגְוָרָאה ְמׁשָ
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ׁשוק, )מסחר ָהיו הֹוְלִכים ּבַ ּׁשֶ ְּוָהיו הֹוְלִכים  .ּּ
ְּכַדְרָכם כֹוְבֵעיֶהם,י ֵחןִעם ִמיֵנ ּ ָלֶהם ּבְ  ּ ׁשֶ

ּוְבִמְנֲעֵליֶהם ִעם ַהְקָצוֹות ּבֹוְלטֹות ָאר ִמיֵני ּוׁשְ ּ
יֶהם ִהלוֵכיֶהם וְבַמְלּבוׁשֵ ֵיׁש ָלֶהם ּבְ ֵּחן ׁשֶ ּ ּ ּ ְּוהוא  .ּ

ר ֲהָבָנה ְוָחִריף ֵעיָניו ְמאד ָהָיה ּבַ ר ּבְ   ,ְוָיׁשָ
הוא ִעְנָין ָנֶאה ֵביתֹו ,ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ ְוַגם ַהָדָבר ּבְ

ְמקֹומֹו ֱהִביאוהו .ּבִ ים ׁשֶ ָּהַלך ֶאל ָהֲאָנׁשִ ּ ְוָנַתן  ְ
ֵאין נֹוַח ְלָפָניו , ּואֹות ֵחןָּלֶהם ְתׁש ְוָאַמר ָלֶהם ׁשֶ

ֱהִביאוהו. ִלְהיֹות ֶאְצָלם ְּוַעל ַמה ׁשֶ ּ ַעד זֶה , ּ ּבְ
ֶדֶרך ֵמׁש אֹוָתם ּבַ ְׁשִ ּ ּ:  

ִית ֶאָחדְְוָהַלך ַעל ַהּבַ .  ְוָעַמד ַעְצמֹו ֵאֶצל ּבַ
ְרִתים ֵכר , ְְוֶדֶרך ַהְמׁשָ ְתִחָלה ְצִריִכים ְלִהׂשָ ּבִ ּׁשֶ ּ

ָפחֹו ְְוַאַחר ָכך , ּת ְוַלֲעׂשֹות ֲעבֹודֹות ְכֵבדֹותּבְ ּ
דֹוִלים ְרִתים ַהּגְ ִאים ְלַמֲעלֹות ַהְמׁשָ ְוָהָיה  .ּבָ

ה ִעמֹו ְמָלאכֹות ְכֵבדֹות ִית עֹוׂשֶ ַעל ַהּבַ ַּהּבַ ּ, 
את ְסחֹוָרהְוָהָיה ׁשֹוְלחֹו ַלֲאדֹו ְ ְכֶדֶרך,ִנים ָלׂשֵ ּ 

ְרִתים ְצִריִכים ָלכף ְיֵדיֶה ַהְמׁשָ ּם ַתַחת ּׁשֶ
רַחב ,ַּאִציֵליֶהם ִליַטת ַהָיד ּבְ ֶגד ַעל ּבְ ּ ְלַהִניַח ַהּבֶ ּ

ְּוָהָיה ָכֵבד ָעָליו ְמאד ֲעבֹוָדה ָכזֹו. ַּהָכֵתף ּ:  
ִּלְפָעִמים ָהָיה ָצִריך ַלֲעלֹות ִעם ַהַמׂשאֹוי ַהַנ ּ ּ ל "ְ

בֹוהֹות ה ָעָליו ָהֲעבֹוָדה, ַּעל ֲעִליֹות ַהּגְ   .ְוָהָיה ָקׁשֶ
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ב ר ֲהָבָנה,  ַעְצמֹוְּוִיׁשֵ   :ִּכי ָהָיה ִפילֹוסֹוף ּבַ
ִביל , ַּמה ִלי ַלֲעבֹוָדה זֹו ׁשְ ֲּהלא ָהִעָקר הוא ַרק ּבִ ּ

ה וְלִהְתַפְרֵנס ַּהַתְכִלית א ִאׁשָ ִּלׂשָ ּ ּ ֲעַדִין ֵאיִני . ּ
ָּצִריך ְלִהְסַתֵכל ַעל זֶה ּ ּל זֶה ִיְהֶיה ְפַנאי ַע; ְ

א אֹותְלַהּבָ ִנים ַהּבָ ׁשָ ֵעת טֹוב ִלי ִלְהיֹות ָּכ, ּ ּבַ
ָאֶרץ ְמִדינֹות, ְמׁשֹוֵטט ּבָ יַע ֵעיַני  ִּלְהיֹות ּבַ ּבִ ְלַהׂשְ

עֹוָלם ׁשוק ְוָרָאה .ּבָ ָּהַלך ּבַ ּ ֲעָגָלה  ְ נֹוְסִעים ּבַ ּׁשֶ
דֹוָלה סֹוֲחִרים ַאל אֹוָתם,ּגְ ְּלֵהיָכן ַאֶתם   ְוׁשָ

 ֲּהִתְקחו אֹוִתי ). באיטליאעיר(ְלַלאגֹוְרָנא  .נֹוְסִעים
ם ם . ֵהן.ְלׁשָ לו אֹותֹו ְלׁשָ ם ִהְפִליג  .ְּוִקּבְ ּוִמׁשָ ּ

ם ִלׁשְִמ, ְלִאַטְלָיא ין ָכך וֵבין . )ספרד( אָיְנַּפּׁשָ ּּבֵ ְ ּ
ִנים ָּכך ָעְברו ַכָמה ׁשָ ּ ּּ ה עֹוד  ,ְ ְוַעל ְיֵדי זֶה ַנֲעׂשָ

ְמִדינֹות ַרּבֹות,ָחָכם יֹוֵתר ָהָיה ּבִ  : ֵמַאַחר ׁשֶ

ב יט ַעל ַהַתְכִליתָּכ:  ַעְצמֹוְּוִיׁשֵ ֵּעת ָראוי ְלַהּבִ ּ.  
לֹו ַמה  ְּוִהְתִחיל ַלֲחׁשב ִעם ִפילֹוסֹוְפָיא ׁשֶ

ֵעיָניו ִלְלמד ְמֶלאֶכת צֹוֵרף  ,ַּלֲעׂשֹות ר ּבְ ַּוִייׁשַ
ָזָהב( דֹוָלה ְוָנָאה ,)ּבְ ִהיא ְמָלאָכה ּגְ ה  ׁשֶ ְּוֵיׁש ּבָ

יָרה, ָחְכָמה ה ְּוהוא ָהָי .ְוַגם ִהיא ְמָלאָכה ֲעׁשִ
ר ֲהָבָנה וִפילֹוסֹוף ְְולא ֻהְצַרך ִלְלמד  ,ּּבַ

ִנים ַּהְמָלאָכה ַכָמה ׁשָ ל ֶאת  ,ּּ ָנה ִקּבֵ ֶרַבע ׁשָ ַרק ּבְ
דֹול ְמאד ה אוָמן ּגָ ָּהָאָמנות ְוַנֲעׂשֶ ּ ִקי  ,ּ ְוָהָיה ּבָ
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ִלְמדֹו ְמָלאָכה יֹוֵתר ִמן ָהאוָמן ׁשֶ ּּבַ ּּ ּ.  
ב ַעְצמֹו ַּאַחר ָכך ִיׁשֵ ְ ָיִדי ַּאף ַעל ִפ :ּ ֵיׁש ּבְ ּי ׁשֶ

זֶה, ְּמָלאָכה ָכזֹו ַּאף ַעל ִפי ֵכן ֵאין ַדי ִלי ּבָ ּ;  
ַּהיֹום ָחׁשוב זאת ב ָדָבר , ּ ְזַמן ַאֵחר ֻיְחׁשַ ֶּפן ּבִ ּ

ַנייֶד .ַאֵחר ֵטיין ׁשְ ר יְְוָהַלך ְוֶהֱעִמיד ַעְצמֹו ֵאֶצל ׁשְ
לֹו. )ש אבנים טובותוטיל( ּוֵמֲחַמת ֲהָבָנה ׁשֶ ל  ּ ִקּבֵ

ְזַמן ֻמָעטָּאָמנ ם ֵכן ּבִ ּות ַהזאת ּגַ ּ ָנה, ּ ֶרַבע ׁשָ . ּבְ
לֹו ב ַעְצמֹו ִעם ַהִפילֹוסֹוְפָיא ׁשֶ ַּאַחר ָכך ִיׁשֵ ּ ְ ּ:  

ֵתי ָהֻאָמנות ָיִדי ׁשְ ֵיׁש ּבְ ם ׁשֶ ּּגַ ּ ּ א ֶּפן לֹ,  ִמי יֹוֵדַע.ּ
ֵניֶהם בו ׁשְ ּטֹוב ִלי ִלְלמד ֻאָמנות; ֻּיְחׁשְ ִהיא  ּ ׁשֶ
לֹו ְו. ֲּחׁשוָבה ְלעֹוָלם ֲהָבָנה וִפילֹוסֹוְפָיא ׁשֶ ָּחַקר ּבַ ּ

הוא ָדָבר ,)רפואה(יייַרֶטאְקָדִלְלמד  ּׁשֶ ְַהָצִריך ּ ּ 
ְּוָחׁשוב ָתִמיד ְּוֶדֶרך ִלמוד  .ּ ּ ְצִריִכין ,יייַרֶטאְקָדְ ּ ׁשֶ

ְּכָתב ְוִלְלמד  ְוַה)לטינית(ייןַטְלִּלְלמד ִמקֶדם ָלׁשֹון 
ת ֲהָבָנתֹו ָלַמד ְּוהוא ֵמֲחַמ .ָחְכמֹות ִפילֹוסֹוְפָיא

ְזַמן ֻמָעט ם זאת ּבִ ָנה, ּגַ ֶרַבע ׁשָ ה  ,ּבְ ְוַנֲעׂשָ
ָכל ַהָחְכמֹותירֶטאְקָד דֹול וִפילֹוסֹוף ְוָחָכם ּבְ : ּ ּגָ

ֵעיָניו ְכלַֹאַחר ּ ָכך ִהְתִחיל ָהעֹוָלם ִלְהיֹות ּבְ , אְּ
דֹול ָכזֶה ָהָיה ֻאָמן ּגָ ִּכי ֵמֲחַמת ָחְכָמתֹו ׁשֶ  ְוָחָכם ,ּּ

ֵני ָהעֹוָלםָּהָיה ָכל ֶאָחד , ּ ָכזֶהירֶטְקאָדְו  ִמּבְ
ֵעיָניו ְכלא ב ַעְצמֹו ַלֲעׂשֹות לֹו ַתְכִלית . ּּבְ ְּוִיׁשֵ ּ
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ה א ִאׁשָ ְּוִלׂשָ ַדְעתֹו .ּ ה : ְּוָאַמר ּבְ א ִאׁשָ ִּאם ֶאׂשָ ּ
ָכאן ה ִמֶמִני, ּבְ ַנֲעׂשָ ִּמי ֵיַדע ַמה ׁשֶ ּּ ֵּאֵלך ְוָאׁשוב  ; ּ ְ

ִנְהָיה ִמֶמִניְלַמַען ִי' ְלֵביִתי ְּראו ַמה ׁשֶ ּּ ּ ָהִייִתי , ּ ׁשֶ
אִתי ִלְגֻדָלה ָכזֹו, ַנַער ָקָטן ו ּבָ ְּוַעְכׁשָ ְְוָהַלך ְוָנַסע  .ּ

ֶדֶרך. ְלֵביתֹו דֹוִלים ּבַ ְְוָהָיה לֹו ִיּסוִרים ּגְ ּ  ִּכי, ּ
ר ְולא , ֵמֲחַמת ָחְכָמתֹו לא ָהָיה לֹו ִעם ִמי ְלַדּבֵ

ְּוָהָיה לֹו ִיּסוִרים  ְרצֹונֹוָּהָיה מֹוֵצא ַאְכַסְנָיא ִכ
ה   :ַהְרּבֵ

ה ֶהָחָכם ֵעת ֶאת ַמֲעׂשֵ ִליך ּכָ ְְוִהֵנה ַנׁשְ ה ַהָתם, ּ ַמֲעׂשֵ ְּוַנְתִחיל ְלַסֵפר ּבְ ּ:  
  

ּוֵמֲחַמת . תּונַרְצָעל ָלַמד ְמֶלאֶכת "ּ ַהַנַּהָתם
ָהָיה ָתם ל ,ּׁשֶ ִקּבֵ ה ַעד ׁשֶ ְולא ָהָיה . ָּלַמד ַהְרּבֵ
ָהָא ִקי ּבְ ֵלמותּבָ ׁשְ ָּמנות ּבִ ּ ה. ּ א ִאׁשָ  ְוָהָיה ְּוָנׂשָ

ִּמְתַפְרֵנס ִמן ַהְמָלאָכה ָהָיה ָתם .ּ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ּ  
ַהְמָלאָכה ָכל ָכך ִקי ּבְ ְְולא ָהָיה ּבָ ּ ּ ַּעל ֵכן ָהָיה , ּ

דֹול וְבִצְמצום דַחק ּגָ ַּפְרָנָסתֹו ּבְ ּ ְולא ָהָיה לֹו  .ּ
ְּפַנאי ֲאִפילו ֶלֱאכל ּ ּ ָצִריך ָתִמיד ַלֲעֹסק ִּכי ָהָיה, ּ ְ

ְמָלאָכה לא,ּּבַ ָּהֻאָמנות   ָהָיה ָיכֹולּ ֵמֲחַמת ׁשֶ ּ
ֵלמות ׁשְ ַעת ַהְמָלאָכה .ּּבִ ׁשְ ָהָיה  ,ַּרק ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ ּבְ

ַמְרֵצַע ְוָהָיה ַמְכִניס ומֹוִציא ַהחוט ָהָעב  ּנֹוֵקב ּבַ ּ ּ
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ל ַהְתִפיָרה ְכֶדֶרך ָה ְׁשֶ ּ ְך ָאז ָהָיה נֹוׁשֵ ,יםִנַרְצָעּ
  :ֲחִתיַכת ֶלֶחם ְואֹוֵכל

ְמָחה ְגדֹוָלה ,  ָהָיהּוִמְנָהגֹו ׂשִ ָהָיה ָתִמיד ּבְ ּׁשֶ
ְמָחה ָתִמיד ,דְמֹא ְּוָהיו לֹו ָכל  .ְּוָהָיה ַרק ָמֵלא ׂשִ ּ

ים ָקאֹות ְוָכל ַהַמְלּבוׁשִ ַּהַמֲאָכִלים ְוָכל ַהַמׁשְ ּ ּ ּ .
תֹו ִתי :ְּוָהָיה אֹוֵמר ְלִאׁשְ  .כלֵּתן ִלי ֶלֱא, ִּאׁשְ

  .ְוָהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו ֲחִתיַכת ֶלֶחם ְוָאַכל
ְַאַחר ָכך ָהָיה אֹוֵמר   .ֵּתן ִלי ָהרֶטב ִעם ִקְטִנית: ּ

  .ְוָהְיָתה חֹוֶתֶכת לֹו עֹוד ֲחִתיַכת ֶלֶחם ְוָאַכל
ַח ְואֹוֵמר ּבֵ ַּכָמה ָיֶפה ְוטֹוב ְמֹא: ְוָהָיה ְמׁשַ ד ּ

ְּוֵכן ָהָיה ְמַצֶוה ִלֵת .ֶּטב ַהזֶהָהֹר ר ּ ׂשָ ן לֹו ַהּבָ
ָאר ַמֲאָכִלים טֹוִבים ַכיֹוֵצא ָבזֶה ּוׁשְ ּ ּוְבַעד ָכל  ,ּ ּ

 ,ַּמֲאָכל וַמֲאָכל ָהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו ֲחִתיַכת ֶלֶחם
ְּוהוא ָהָיה ִמְתַעֵנג ְמֹא ח ְמאד ֶאת  ,ּד ִמזֶהּ ּבַ ְוׁשִ

ַּכָמה הוא ְמֻתָקן ְוטֹוב ּאֹותֹו ַהַמֲאָכל ּּ ְּכִאלו  ,ּ ּ ּ
ּל אֹותֹו ַהַמֲאָכל ַמָמׁשָהָיה אֹוֵכ ּוֶבֱאֶמת ָהָיה  .ּ

ֲאִכיָלתֹו ַהֶל יׁש ּבַ  ַמֲאָכל ַּטַעם ָכל ֶחםַּמְרּגִ
ָהָיה ֵּמֲחַמת ְתִמימותֹו   רֹוֶצה,ּוַמֲאָכל ׁשֶ ּ

דֹוָלה ְמָחתֹו ַהּגְ ִתי :ְּוֵכן ָהָיה ְמַצֶוה .ְוׂשִ ֵּתן , ִּאׁשְ
תֹות ָכר ִלׁשְ ַחְו .ְוָנְתָנה לֹו ַמִים .ִּלי ׁשֵ ּבֵ  :ָהָיה ְמׁשַ

ָכר ַהזֶה ַּכָמה ָיֶפה ַהׁשֵ ּ ּ ֵּתן ִלי ְדַבׁש .ּ ְוָנְתָנה לֹו . ּ
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ם ֵכן ַכַנ. ַמִים ַח ּגַ ּבֵ ְּוָהָיה ְמׁשַ ּ ֵּתן ִלי ַיִין ְוכו .ל"ּ ּ' 
זֶה ַּכיֹוֵצא ּבָ  ְּוָהָיה ִמְתַעֵנג . ְוָנְתָנה לֹו ַמִים,ּ

ֶק ַח אֹותֹו ַהַמׁשְ ּבֵ ּוְמׁשַ ּה ְכִאלו הואּ ּ ּ   ׁשֹוֶתה אֹוָתֹוּ
  :ַּמָמׁש

יםְוֵכן ַמְלּבוׁשִ ָתפות ּ ּבְ ׁשֻ ָּהָיה ָלֶהם ּבְ  לֹו ּ
תֹו ּוְלִאׁשְ  . ֶאָחד) מגושםמעיל פרווה חורפי(ץעְלּ ֶפּ

ִתי: ָהָיה אֹוֵמרְו ָהָיה , ץעְלֶּפֵּתן ִלי ַה ,ִּאׁשְ ְּכׁשֶ
ְּכגֹון ֵליֵלך ַלׁשוק, ץעְלֶּפְָצִריך ִלְלּבש  ּ ְ ְוָהְיָתה  ,ּ

ָהָיה ָצִריך ִלְלּבש  .ֶנת לֹונֹוֶת ְְכׁשֶ  מעיל(יפ ּוִלטּ

ים ְֵליֵלך )עליון פרווה ין ֲאָנׁשִ  :ָהָיה אֹוֵמר ,ּבֵ
ִתי  ְוָהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו ַה. יפּוִלטֵּתן ִלי ַה, ִּאׁשְ

ְּוָהָיה ִמְתַעֵנג ִמֶמנו .ץעְלֶּפ ּ ּבֵ ּּ ַּכָמה : ַחְוָהָיה ְמׁשַ ּ
ָּהָיה ָצִריך ְלַקְּכׁשֶ .ַּהזֶהיפ ּוִלטָיֶפה ַה  יןִטְפַאְ

ּ ְכגֹון ֵליֵלך ְלֵבית ַהְכֶנֶסת,) מכובד עוד יותרמעיל( ְּ, 
ִתי: ָּהָיה ְמַצֶוה ְואֹוֵמר . יןְפִטַאַּקֵּתן ִלי ַה, ִּאׁשְ
ַח ְואֹוֵמר .ץעְלֶּפְוָהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו ַה ּבֵ  :ְוָהָיה ְמׁשַ
ַּכָמה ָיֶפה ְוָנֶאה  ָהְו .ּ ַהזֶהיןְפִטַאַּהַקּ  ָיהֵּכן ְכׁשֶ

ָּצִריך ִלְלּבׁש יוָפא  ּ ָהְיָתה  ,) מכובד עוד יותרמעיל(ְ
ם ֵכן  ַח וִמְתַעֵנג  .ץעְלֶּפַהּנֹוֶתֶנת לֹו ּגַ ּבֵ ְּוָהָיה ְמׁשַ ּ

ם ֵכן ַּכָמה ָיֶפה ְוָנָאה ַהיוָפא ַהזאת ַכַנ: ּּגַ ּּ ּּ ּ ּ ְוֵכן  ,ל"ּ
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זֶה ַכיֹוֵצא ּבָ ְמָחה ְוֶח .ּּבְ ְדָוה ְוָהָיה ַרק ָמֵלא ׂשִ
  :ָּתִמיד

ָהָיה ָתם ָהָיה לֹו  .ּ ּגֹוֵמר ַהִמְנָעלְּכׁשֶ  'גּוִמן ַהּסְ
ֵלמותִּכי לא ָהָיה  ,ְקָצוֹות ׁשְ ָּיכֹול ָהָאָמנות ּבִ ּ ּ 

ַּכַנ ַח  ל"ּ ּבֵ ָידֹו ְוָהָיה ְמׁשַ ָּהָיה לֹוֵקַח ַהִמְנָעל ּבְ
ּד ִמֶמנוְּוָהָיה ִמְתַעֵנג ְמֹא דאֹותֹו ְמֹא ּ ּ.  
ִתי :רְוָהָיה אֹוֵמ ּ ַכָמה ָיֶפה ְוִנְפָלא ַהִמְנָעל ,ִּאׁשְ ּ ּ

ַּכָמה ָמתֹוק ַהִמְנָעל ַהזֶה .ַּהזֶה ּ ּ ל  .ּ ַּכָמה ִמְנָעל ׁשֶ ּ
ְּדַבׁש ְוצוֶק ּ ַהִמְנָעל ַהזֶה)סוכר(יר ּ  ְוָהְיָתה .ּ

ָאֵרי ,ִּאם ֵכן :ׁשֹוֶאֶלת אֹותֹו  יםִנַרְצָעּ ִמְפֵני ָמה ׁשְ
ַעד'גנֹוְטִלים  ְּוַאָתה  ,ִמְנָעִלים גּ זוּ ְזהוִבים ּבְ

ַּהְינו ָזהוב ָוֵחִצי(לֹוֵקח ַרק ֲחִצי ָטאֶלער  יב ָלה.)ּ : ּ ֵהׁשִ
זֶה לֹו ;ַּמה ִלי ּבָ ה ׁשֶ ִלי ּזֶה ַמֲעׂשֶ ה ׁשֶ  .ְּוזֶה ַמֲעׂשֶ

ר ֵמֲאֵחִרים: ְועֹוד ָּלָמה ָלנו ְלַדּבֵ  ֲהלא ַנְתִחיל ,ּ
ִמ ַּלֲחׁשב ַכָמה ְוַכָמה ֲאִני ַמְרִויַח ּבְ ּ ְּנָעל זֶה ִמָיד ּ

ָכך :ְלָיד ְָהעֹור הוא ּבְ ַּהזֶֶפת ְוַהחוִטים ְוכו, ּ ּ ּ '
ָכך ָכך ,ְּבְ זֶה ּבְ ָאֵרי ְדָבִרים ַכיֹוֵצא ּבָ ְוׁשְ ּ ּ ּ ּ; 

ָכך )המילוי שבין העורות(יס ַּלאְפֶק ְּוַעָתה ֲאִני  .ְּבְ
ָרה  ּוָמה  ,)מטבעות(יםִלֹודְגַּמְרִויַח ִמָיד ְלָיד ֲעׂשָ

 ְוָהָיה ַרק ָמֵלא  .ִּמָיד ְלָיד ֶּרַוח ָכזֶה ִּאְכַפת ִלי 
ְמָחה   :ְּוֶחְדָוה ָתִמיד ׂשִ
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יגו ַתֲאָווָתם ּבֹו  ָהעֹוָלם ָהָיה ְלַלַעגְוֵאֶצל ְּוִהׂשִ ּ ּ ,
ָמְצאו ִמִמי ְלִהְתלֹוֵצץ ִכְרצֹוָנם ּׁשֶ ּ  ִּכי ָהָיה ִנְדֶמה ,ּּ

ע ּגָ ֵני ָאָדם .ִלְמׁשֻ ִאים ּבְ ַכָוָנה ְּוִהְתִחילו  ְּוָהיו ּבָ ּּבְ
ִביל ְלִהְתלֹוֵצץ ׁשְ ר ִעמֹו ּבִ ְּוָהָיה אֹותֹו ַהָתם  .ְּלַדּבֵ

ִלי ֵליָצנות: אֹוֵמר יבו לֹו .ַּרק ּבְ ֵהׁשִ ִלי :ְּוֵתֶכף ׁשֶ  ּבְ
ר ִעָמם, ֵּליָצנות ל ִדְבֵריֶהם ְוִהְתִחיל ְלַדּבֵ ִּקּבֵ ִּכי  ,ּ

 ,ה ְלַהֲעִמיק ַלֲחׁשב ָחְכמֹותיֹוֵתר לא ָהָיה רֹוֶצ
ַעְצמֹו ֵליָצנותׁשֶ ם זֶה ּבְ ִּכי ָהָיה ִאיׁש ָתם ,ּּגַ ּ .

ָהָיה רֹוֶאה ַכָוָנָתם ְלֵליָצנות ּוְכׁשֶ ּׁשֶ ּ  :ָהָיה אֹוֵמר, ּ
ִתְהֶיה ָחָכם ִמֶמִני ַּמה ִיְהֶיה ְכׁשֶ ּ ּ ּ ּ ֲהלא ֲאַזי ִתְהֶיה ,ּ

ב, ׁשֹוֶטה ִתְהֶיה ָחָכם ;ִּכי ָמה ֲאִני ֶנֱחׁשָ ּוְכׁשֶ ּ 
ִּמֶמִני ָּכל זֶה ָהָיה ַדְרֵכי ( .ֲּאַזי ִתְהֶיה ׁשֹוֶטה אַּאְדַרּבָ, ּ ּ

  ):ְּוַעָתה ַנֲחזר ְלִעְנָין ִראׁשֹון .ַּהָתם

תֹוך ה ַרַעׁשְּבְ ְ ָכך ַנֲעׂשָ ֶהָחָכ, ּ ל נֹוֵסַע "ּם ַהַנׁשֶ
ְגֻדָלה ְוָחְכָמה ְגדֹוָלה ּוָבא ְלָכאן ם  .ּּבִ ְּוָרץ ַהָתם ּגַ

ְמָחה ְגדֹוָלה ׂשִ ְוָהָיה אֹוֵמר  ,ֵּכן ִלְקָראתֹו ּבְ
תֹו ֵּתן ִלי ַמֵהר ַהיוָפא: ְּלִאׁשְ ּ ּ ְֵאֵלך ִלְקַראת , ּ

ְוָהָיה , ץעְלֶּפְוָנְתָנה לֹו ַה .ֲחֵבִרי ְיִדיִדי ִלְראֹותֹו
ֶעְגלֹות ָצב  .ָרץ ִלְקָראתֹו ְוֶהָחָכם ָהָיה נֹוֵסַע ּבְ

ְגֻדָלה ּוָבא ִלְקָראתֹו ַהָתם ַהזֶה .ּּבִ ְוָהָיה ׁשֹוֵאל  ּ
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ׁשְ ַאֲהָבהּבִ ְמָחה, לֹומֹו ּבְ ׂשִ  ָמה ,ָאִחי ֲחִביִבי :ּבְ
ה ֱהִביֲאך .ַּאָתה עֹוׂשֶ רוך ַהָמקֹום ׁשֶ ָּבָ ְּ  ַוֲאִני זֹוֶכה ּ

ם ָכל ָהעֹוָלם ָהָיה  ל"ְּוֶהָחָכם ַהַנ .ִָלְראֹוְתך ּּגַ
ֵעיָניו ְכלא ַכַנ ּּבְ ּ ֵכן ִאיׁש ָכזֶה ,ל"ּ ִּמָכל ׁשֶ ּ ִנְדֶמה ּ ּ ׁשֶ

ָגע  ֵמֲחַמת ַאֲהַבת ,ּף ַעל ִפי ֵכןְַאך ַא ;ִלְמׁשֻ
יֵניֶהם ָהָיה ּבֵ דֹוָלה ׁשֶ  ָהָיה ְמָקְרבֹו ְּנעוִרים ַהּגְ

ְְוָנַסע ִעמֹו ְלתֹוך ָהִעיר ּ:  

ֵני ִתים ַהַנְּוַהׁשְ ֲעֵלי ּבָ ּ ּבַ ל ֵאלו , ל"ּ ֲּאִביֶהם ׁשֶ ּ
ִנים ֵני ּבָ ָהָיה  ,ַּהׁשְ תֹוך אֹותֹו ַהְזַמן ׁשֶ ֵּמתו ּבְ ְ ּ

ְמִדינֹותֶהָחָכם ְמׁשֹוֵט ִתים  ,ּט ּבַ ֲארו ַהּבָ ְּוִנׁשְ ּ
ָלֶהם ְמקֹומֹו ְּוַהָתם .ּׁשֶ ָהָיה ּבִ ִנְכַנס ְלֵבית ָאִביו  ׁשֶ
ְמִדינֹות ְוֶהָחָכם ,ִויָרׁשֹו ָהָיה ּבַ לא ָהָיה ִמי , ּׁשֶ

ִית ל ַהּבַ ית ֶה ,ְלַקּבֵ ה ָכֶלה ְוָאבוד ּבֵ ְּוַנֲעׂשָ ָחָכם ּ
ַאר ִמֶמנו ְּולא ִנׁשְ ּ ְּכלום ּ  םְולא ָהָיה ְלֶהָחָכ ,ּ

בֹואֹו ְְוָנַסע ְלתֹוך ַאְכַסְנָיא . ָּמקֹום ִלָכֵנס ּבֹו ּבְ

ם ִיּסוִרים ,ַאַחת ִּכי לא ָהְיָתה , ְּוָהָיה לֹו ׁשָ
ַּהָתם ַהַנְו .ָּהַאְכַסְנָיא ִכְרצֹונֹו  ּל ָמָצא לֹו ַעָתה"ּ

ה ָכל , )עיסוק חדש(ֻּעְבָדא ֲחָדׁשָ ְּוָהָיה ָרץ וָבא ּבְ
יתֹו ְלֶהָחָכםַּפַעם  ַאֲהָבה ִמּבֵ ְמָחה, ּבְ ׂשִ ְוָהָיה  .ּבְ
ֵיׁש לֹו ִיּסוִרים ֵמָהַאְכַסְנָיא רֹוֶאה ּׁשֶ ְּוָאַמר ַהָתם  ,ּ

ִני ַוֲא ,ּעול ְלֵביִתי ְוַתֲעמד ֶאְצִלי, ָאִחי :ְלֶהָחָכם
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ֵיׁש ץ ָכל ַמה ׁשֶ ֲּאַקּבֵ ּ קֶמץ ֶאָחד ּ יִתי  ,ִלי ּבְ ְוָכל ּבֵ
ַּהכל ְלָפֶניך ִכְר ֵעיֵני ֶהָחָכם .ָצֹוְנךָּ ר ּבְ ַּוִיׁשַ ְוִנְכַנס , ּ

  :ְלֵביתֹו ְוָעַמד ֶאְצלֹו

ּ ָהָיה ָמֵלא ִיּסוִרים ָתִמידְוֶהָחָכם ִּכי ִהִניַח  ,ּ ּ
ם הוא ָחָכם ֻמְפָלג ְוֻאָמן ְו ׁשֵ ּׁשֶ דֹול ירֶטאְקָדּ  ּגָ
ר ֶאָחד .דְמֹא א ׂשַ ה לֹו   לֹוְּוִצָוה ְוָהָיה ּבָ ַיֲעׂשֶ ּׁשֶ

ַעת ל ָזָהב ַטּבַ ַעת ִנְפָלא ְמֹא .ׁשֶ ה לֹו ַטּבַ  ,דְוָעׂשָ
ְדָרִכים ִנְפָלִאים ְמֹא ם ִציוִרים ּבִ ְּוָחַקק ׁשָ  ,דּ

ם ִאיָלן ָהָיה ִנְפָלא ְמֹא ְוָחַקק ׁשָ ר .דׁשֶ ּוָבא ַהׂשַ ּ ,
ַעת ֵעיָניו ְכָלל ַהַטּבַ ר ּבְ ְּולא ָיׁשָ ְּוָהָיה לֹו ִיּסוִרים  .ּ

דֹוִלים ְמֹא ַעְצמֹוִּכי ָהָי ,דּגְ ִאלו ָהָיה  ה יֹוֵדַע ּבְ ּׁשֶ ּ
ַעת ִעם ָהִאיָלן ַהזֶה ּבִ ַּהַטּבַ ָּהָיה ָחׁשוב , אָיְנַּפׁשְּ

א  ְוֵכן .ְמֹאדְוִנְפָלא  ר ָגדֹול ַּפַעם ֶאָחד ּבָ ׂשַ
א ִמֶמְרַחִקים ָיָקר ְוֵהִביא ֶאֶבן טֹוב ּבָ ּׁשֶ  ְוֵהִביא ,ּ

ּלֹו עֹוד ֶאֶבן טֹוב ִעם ִציור ְיַצֵיר  ְּוִצָוה לֹו ,ּ ּׁשֶ ּ
ֵהִביא ַּכִציור ַהזֶה ַעל ָהֶאֶבן טֹוב ׁשֶ ּ ּ ּ ְּוִצֵיר ַמָמׁש  .ּ ּ

ְּכאֹותֹו ַהִציור ּ ּ ָדָבר ֶאָחד ,ּ ָגה ּבְ ׁשָ לא ַּרק ׁשֶ  ּׁשֶ
ַּרק הוא ְלַבדֹו, ַעל זֶה ָּהָיה ׁשום ָאָדם ֵמִבין ּ. 

ל ָהֶאֶבן טֹוב ר ְוִקּבֵ ּוָבא ַהׂשַ ֵעיָניו ּ ר ּבְ ְוָהָיה  .ַּוִיׁשַ
ִגיָאה דֹוִלים ִמן ַהׁשְ ּלֹו ְלֶהָחָכם ַהזֶה ִיּסוִרים ּגְ ּ ּ: 

יַע ָחְכָמִתי ְּוַעָתה ִיְזַדֵמן ִלי , ֲהלא ַעד ֵהיָכן ַמּגִ ּ ּ
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ִגיָאה ִעְנַין ַה .ׁשְ  .ּ ָהָיה לֹו ִיּסוִריםיייַרֶטאְקָדְוַגם ּבְ
א ְלחֹוֶלה ָהָיה ּבָ  ,ְּוָהָיה נֹוֵתן לֹו ְרפוָאה ,ְּכׁשֶ

ָהָיה יֹוֵד ֵברורׁשֶ ִאם ֵיֵלך לֹו ְלַהחֹוֶלה  ַּע ּבְ ְׁשֶ

ֵברור ְלִהְתַרְפאֹות ִמזֶה, ְּלַחִיים ַוַדאי ְמֻחָיב ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ, 
ִּכי ִהיא ְרפוָאה ִנְפָלָאה ְמֹא ְְוַאַחר ָכך ֵמת  ,דּ ּ

ֵמת ַעל ָידֹו ְּוָהיו אֹוְמִרים ָהעֹוָלם .ַהחֹוֶלה  ,ּׁשֶ
דֹוִלים ִמזֶ ְּוָהָיה לֹו ִיּסוִרים ּגְ ְוֵכן ִלְפָעִמים ָנַתן  .הּ

ְּרפוָאה ְלחֹוֶלה ְוִנְתַרֵפא : ְּוָהיו אֹוְמִרים ָהעֹוָלם ,ּ
ְּוָהָיה ָמֵלא ִיּסוִרים ָתִמיד .ִּמְקֶרה הוא ְוֵכן ָהָיה  .ּ

ָּצִריך ְלַמְלּבוׁש ְּוָקָרא ַהַחָיט ְוָיַגע ִעמֹו ,ְ ַעד  ּ
ִלְמדֹו ַלֲעׂשֹות ַהַמְלּבוׁש ִכְרצֹונֹו ּׁשֶ ּ ּ ּ ָהָיה ְּכ, ּ מֹו ׁשֶ

ה ַהַמְלּבוׁש ִכְרצֹונֹו .יֹוֵדַע ְּוִכֵון ַהַחָיט ְוָעׂשָ ּ ַרק  ,ּּ
קֹוִרין ֶלעִפיל(ָּכָנף ֶאָחד  ּׁשֶ ָגה ּבֹו, )ּ ְּולא ִכְונֹו ָיֶפה ׁשָ ּ, 

ַעְצמֹו ,ְוָהָיה ִמְצַטֵער ְמאד  ַאף :ִּכי ָהָיה יֹוֵדַע ּבְ
ָכאן הוא ָיֶפה ּבְ  ,ַעל זֶהִּכי ֵאיָנם ְמִביִנים , ּׁשֶ

ׁשְֲאָבל ִא ּ ִעם ַהֶלעִפיל ַהזֶהאָיְנַּפם ָהִייִתי ּבִ ּ ּ 
חֹוק אדם ( ַּיִתירּ ְוָהִייִתי ִנְדֶמה ְכמֹו ,ָהִייִתי ִלׂשְ

ְּוֵכן ָהָיה ָמֵלא ִיּסוִרים ָתִמיד ).שעושים ממנו ליצנות ּ: 

ָכל ַפַעם ֶאל ֶהָחָכם ְּוַהָתם ּ ָהָיה ָרץ וָבא ּבְ ּ
ְמָחה ׂשִ הוא ֵמֵצר וָמֵלא ִיּסוִרים ּוְמָצאֹו ,ּבְ ּׁשֶ ּ ּ,  

ָאלֹו יר ְכמֹוְתך: ּוׁשְ ֲָהלא ָחָכם ְוָעׁשִ   ָמה ֵיׁשַעל, ּ
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ְּלך ִיּסוִרים ָתִמיד ּ ְמָחה ,ָ  ֲהלא ֲאִני ָמֵלא ׂשִ
חֹוק .ָּתִמיד ֵעיֵני ֶהָחָכם ִלׂשְ ְוִנְדָמה  ְוָהָיה ּבְ

ע ּגָ ֵעיָניו ִלְמׁשֻ ֵני ֲהלא ְסַתם ּבְ :ְּוָאַמר לֹו ַהָתם .ּבְ
ִמְתלֹוְצִצים ִמֶמִני ָאָדם ּׁשֶ ּ  ִּכי ִאם ,ֵהם ׁשֹוִטים ּ

ֵּהָמה ֲחָכִמים ִמֶמִני ה, ּ  ,ֵהם ׁשֹוִטים ֲּהלא ַאְדַרּבָ
ַּכַנ ֵכן ָחָכם ְכמֹוְתך ,ל"ּ ִָמָכל ׁשֶ ּ ּ ּוַמה ִתְהֶיה ִאם . ּ ּ

ַּאָתה ָחָכם ִמֶמִני ּ ִמי : ּ ָעָנה ַהָתם ְוָאַמר ְלֶהָחָכם.ּ
ָת, ִּיֵתן ִליּׁשֶ ּבֹוא ַאָתה ַעל ַמְדֵרָגה ׁשֶ יב  .ּ ֵהׁשִ

ר ִלְהיֹות: ֶהָחָכם ְוָאַמר ֲאִני ָאבֹוא ַעל  זֶה ֶאְפׁשָ ׁשֶ
ְלך ָׁשֶ ֶכל; ּ ִיָנֵטל ִמֶמִני ַהׂשֵ ּׁשֶ ּ ּּ לֹום, ּ אֹו , ַחס ְוׁשָ

לֹום, ֶאְהֶיה חֹוֶלה ע, ַחס ְוׁשָ ּגָ ה ְמׁשֻ   ,ְוֶאְהֶיה ַנֲעׂשֶ
ִּכי ֲהלא ָמה ַאָתה ּ ע ִאיׁש ְמ,ּ ּגָ ַאָתה. ׁשֻ  ֲּאָבל ׁשֶ

ִלי ָּתבֹוא ַעל ׁשֶ ׁשום אֶפן  ,ּ ר ּבְ ּזֶה ִאי ֶאְפׁשָ
ִתְהֶיה ַאָתה ָחָכם ָכמֹוִני ּׁשֶ ּ יב ַהָתם .ּ ֵאֶצל : ֵּהׁשִ
ר ַרך ַהכל ֶאְפׁשָ ם ִיְתּבָ ַּהׁשֵ ְ ְּוָיכֹול ִלְהיֹות ְכֶהֶרף  ,ּ

ְלך ַעִין ֲאִני ָאבֹוא ַעל ׁשֶ ָׁשֶ ַחק ֶהָחָכם ִמֶמ .ּ ּנו ְּוׂשָ ּ
  :דְמֹא

ְּוֵאלו ִפי ָהעֹוָלםּ ִנים ָהיו ִנְקָרִאים ּבְ ֵני ּבָ ּ ַהׁשְ ּ,  
ִכנוי  ּזֶה ּבַ ּ ִכנוי "ָחָכם"ּ ּ ְוזֶה ּבַ ּ ַּאף ַעל ִפי  ".ָּתם"ּ

עֹוָלם ֵיׁש ַכָמה ֲחָכִמים ְוַתִמים ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ַּאף ַעל ִפי  ,ּ
יֹוֵתר ֵּכן ָכאן ָהָיה ִנָכר ַהָדָבר ּבְ ּ ֵניֶהם  ,ּ ִּכי ׁשְ
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ַיַחד,ָּמקֹום ֶאָחדִמ ה ָחָכם  ,ּ ְוָלְמדו ּבְ ְוזֶה ַנֲעׂשָ
דֹול ְמֹא, ֻמְפָלג ְמאד  .דְּוזֶה ָהָיה ָתם ּגָ

ם כֹוְתִבין ,)פר מרשם התושביםס(י ִקְסאַקּוְבַהּסְ ׁשָ ּ ׁשֶ ּ
ָּכל ֶאָחד ִעם ִכנוי  ּ ּ לֹו)משפחה(א ֶיעְלאֶמַפּ ָּהיו  ,ּ ׁשֶ

ּכֹוְתִבין ַעל זֶה ִכנוי  ּ ּ ְּוַעל זֶה ִכנוי  "ָחָכם"ּ ּ  ":ָּתם"ּ

א ַהֶמֶלך ַעל ַּפַעם ְ ֶאָחד ּבָ  ּוָמָצא ,יִקְסאַקַהּסְּ
ִנים ֵני ּבָ ם ֵאלו ַהׁשְ ָהיו ְכתוִבין ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ם  ,ּ ׁשֵ ּזֶה ּבַ

ם ָתם ָחָכם ׁשֵ ְּוזֶה ּבַ ֵעיָניו ְלֶפֶלא, ּ ֵאלו , ְוָהָיה ּבְ ּׁשֶ ּ
ם  ׁשֵ ַנִים ְמֻכִנים ּבַ ַּהׁשְ ְּוִנְתַאָוה  ,"ָתם" ְו"ָחָכם"ּּ

ְַהֶמֶלך ִלְראֹוָתם ב ַהֶמֶלך .ּ ְְוָחׁשַ ַלח  :ּ ִאם ֶאׁשְ
ָיבֹואו ְלָפַני ַּאֲחֵריֶהם ִפְתאם ּׁשֶ ִּיְתַפֲחדו ְמֹא, ּ  ,דּ

ְּוֶהָחָכם ִיְסַתְתמו ַטֲענֹוָתיו ְלַגְמֵרי ּ ם ֵכן  ,ּ ְּוַהָתם ּגַ ּ
ע ֵמֲחַמת ַפַחד ַתּגַ ר ִיׁשְ ֶּאְפׁשָ ב ַהֶמֶל .ּ ְּוִנְתַיׁשֵ ְך ּ

לַח ָחָכם ֶאָחד  .ּ ֶאל ַהָתם.ְוָתם,  ֶאל ֶהָחָכם.ִלׁשְ
ִעיר ְמלוָכה ָתם ַּרק ֵאיך מֹוְצִאין ּבְ ּ ִעיר  ,ְ ִּכי ּבְ

ְּמלוָכה ַעל ִפי ֹר ַהְמֻמֶנה ;  ב ֵהם ֲחָכִמיםּ ַּרק ׁשֶ
ַּעל ָהאֹוָצרֹות הוא ָתם ַדְוָקא ּ ִּכי ֶהָחָכם ֵאיָנם  ,ּ

ֶּפן ַעל ְיֵדי  ,ָהאֹוָצרֹותּרֹוִצים ַלֲעׂשֹות ְמֻמֶנה ַעל 
ז ָהאֹוָצרֹות ְכלֹו יוַכל ְלַבְזּבֵ ַּעל ֵכן  ,ָּחְכָמתֹו ְוׂשִ

ין ְמֻמֶנה ַעל ָּהאֹוָצרֹות ָתם ַדְוָקא ּעֹוׂשִ ְוָקָרא  .ּ
ַּהֶמֶלך ְלָחָכם ֶאָחד וְלאֹותֹו ַהָתם ַהַנ ּ ּ ְ ָלָחם  ל"ּ ּוׁשְ
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ִנים ַהַנ ֵני ּבָ ְּלַהׁשְ ָיָדם ִאּגְ ,ל"ּ רֹות ְלָכל ְוָנַתן ּבְ
ֶרת  .ֶאָחד ְוֶאָחד ָיָדם ִאּגֶ ם ָנַתן ּבְ ּגַ

ל,)מושל המחוז(ירֶניְרּבִַאּגְַל  יאֶנעְראּבֶּגַ ַה ׁשֶ
ֵאלו ַה ,)ממשל המחוזיה( ּׁשֶ ֵניּ ִנים ֵהם ַתַחת ּׁשְ ּ ּבָ

ְלתֹו ֶרת ,ֶּמְמׁשַ ָהִאּגֶ ַלח יר ֶניְרּבִַאּגַַהׁשֶ ְּוִצָוה ּבְ ִיׁשְ
מ רֹות ִמׁשְ לא  ,ְּלֶהָחָכם ְוַהָתם ֹוָּלֶהם ִאּגְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ

ִּיְתַפֲחדו ֵאין ַהָדָבר ָנחוץ ְּוִיְכתב ָלֶהם ,ּ ּׁשֶ ְוֵאין  ּ
ָיבֹואו ַּהֶמֶלך ּגֹוזֵר ַדְוָקא ׁשֶ ּ ּ ְ ַּרק ַהָדָבר ָתלוי  ,ּ ּ ּ

ְרצֹוָנם ַהֶמֶלך  ,ִּאם ֵהם רֹוִצים ָיבֹואו ;ּבִ ְַרק ׁשֶ ּ
  :ָחֵפץ ִלְראֹוָתם

ּ ֵאלו ַהׁשְְּוָנְסעו ּ ּוָבאו ,ּ ֶהָחָכם ְוַהָתם,ּלוִחיםּ ּ 
ֶרת ירֶניְרּבִַאּגַַהְל ַאל  .ְּוָנְתנו לֹו ָהִאּגֶ ְוׁשָ
ִניםיר ֶניְרּבִַאּגַַה ֵני ּבָ ַּעל ֵאלו ַהׁשְ ּ , ְּוָאְמרו לֹו ,ּ

דֹול יר ּגָ ֶהָחָכם הוא ָחָכם ֻמְפָלג ְוָעׁשִ ְּוַהָתם  ,ּׁשֶ
יֹוֵתר ּהוא ָתם ּבְ ֵּיׁש לֹו ָכל ַהַמְלְו, ּ יםּ  לׁשֶ ּּבוׁשִ

ּ ַכַנץעְלֶּפַה ַוַדאי , ירֶניְרּבִַאּגַַהְוִנְתַיֵעץ  .ל"ּ ּבְ ּׁשֶ
ְלבוׁש  ֵּאין ָראוי ַלֲהִביאֹו ִלְפֵני ַהֶמֶלך ּבִ ְּ , ץעְלֶּפּ

ים ָכָרא ה לֹו ַמְלּבוׁשִ ְּוָעׂשָ תֹוך  ,ּויּ ְְוִהִניַח ּבְ ּ
ל ַהָתם רֹות ַכַנ ,ָּהֶעְגלֹות ָצב ׁשֶ ְּוָנַתן ָלֶהם ִאּגְ  ,ל"ּ

ם לוִחים וָבאו ְלׁשָ ְּוָנְסעו ַהׁשְ ּ ּ רֹות  ,ּּ ְּוָנְתנו ָהִאּגְ
, ְּוַהָתם .ְּלַהָתם ְּוַהָתם, ֶהָחָכם ְלֶהָחָכם: םָלֶה
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יַע לֹו ָהִאּגֶֶרת ִהּגִ ִליַח ָּאַמר ְלַהָתם ַה ,ֵּתֶכף ׁשֶ ּׁשָ
ֱהִביאֹו ֲּהלא ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ָכתוב ּבֹו :ׁשֶ ְקָרא , ּ

יב לֹו. אֹותֹו ְלָפַני ַעל ֶפה : ֵהׁשִ ֲּאִני ֲאַסֵפר ְלך ּבְ ָּ

ָכתוב ּבֹו ַּמה ׁשֶ ּ ָתבֹוא ֵאָליו, ּ ַהֶמֶלך רֹוֶצה ׁשֶ ּׁשֶ ְ ּ.  
ַאל ֵתֶכף ִלי ֵליָצנות: ּׁשָ יב לֹו. ַּרק ּבְ ַוַדאי : ֵהׁשִ ּּבְ

ִלי ֵליָצנות,ֱאֶמת ְמָחה ֵתֶכף ְוָרץ . ּ ּבְ ְּוִנְתַמֵלא ׂשִ ּ
תֹו ִתי :ְּוָאַמר ְלִאׁשְ ִביִלי, ִּאׁשְ ׁשְ ַלח ּבִ ְַהֶמֶלך ׁשָ ּ.  
ֲאָלה אֹותֹו ְּולא ָהָיה לֹו ְפַנאי  .ַּעל ָמה ְוָלָמה: ְוׁשָ

יָבה ְכָלל ַּלֲהׁשִ ְמָחה, ּ ׂשִ ְְוָהַלך , ְּוֵתֶכף ִנְזָדֵרז ּבְ

תֹוך  ,ִּליַח ֵתֶכףְּוָנַסע ִעם ַהׁשָ ב ּבְ ְְוִנְכַנס ְוָיׁשַ

ָגִדים ַהַנ,ָהֶעְגלֹות ָצב ם ַהּבְ ּ וָמָצא ׁשָ ַמח  ל"ּ ְוׂשָ
  :יֹוֵתר ְויֹוֵתר

תֹוך ְ ָכך ִנׁשְְּבְ  ירֶניְרּבִַאּגַַהְּלחו ְמִסירֹות ַעל ּ
ה ַעְולֹות הוא עֹוׂשֶ ְְוֶהֱעִבירֹו ַהֶמֶלך ,ּׁשֶ ְוִנְתַיֵעץ , ּ

ְַהֶמֶלך ִיְהֶיה  בּטֹוׁשֶ, ּ , ִּאיׁש ָתם ירֶניְרּבִַאּגַַהּׁשֶ
ר ֱאֶמת ָויׁשֶ ַהָתם ִיְנַהג ַהְמִדיָנה ּבֶ ּׁשֶ  ֵמֲחַמת ,ּ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ָחְכמֹות ְוַהְמָצאֹות ְְוִנְמַלך ַהֶמֶלך  .ׁשֶ ְּ
ַּלֲעׂשֹות ֶאת ַהָתם ַהַנ ַלח  .ירֶניְרּבִַאּגַַהל "ּ ְוׁשָ

ַּהֶמֶלך ְפֻקָדתֹו ּ ְ ַהָתם ַהַנ ,ּ ּׁשֶ ַלח ַאֲחָריו ל"ּ ׁשָ  ּׁשֶ
ְְוהוא ָצִריך ,ירֶניְרּבִַאּגַּהוא ִיְהֶיה  ְ ִלְנֹסַע ֶדֶרך ּ ּ

ל ָעִרים  .יאֶנעְראּבֶּגַ ַהָהִעיר ׁשֶ ְּוַיַעְמדו ַעל ַהׁשְ ּ
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ל ָהִעיר בֹואֹו ,ׁשֶ ְּיַעְכבו אֹותֹו ְוַיְכִתירו  ְוֵתֶכף ּבְ ּּ ּ
ִהְתַמנות ַהזֹא ּאֹותֹו ּבַ ּ ִיְהֶיה  תּ ְוֵכן , ירֶניְרּבִַאּגַּׁשֶ

ָעִרים .ָּעׂשו ְּוָעְמדו ַעל ַהׁשְ ם ,ּ ָעְברֹו ׁשָ  ְוֵתֶכף ּבְ
ִּעְכבו אֹותֹו ְוָאְמרו לֹו ּ ה  ּ הוא ַנֲעׂשָ . ירֶניְרּבִַאּגַּׁשֶ

ַאל ְוָאַמר ִלי ֵליָצנות: ְוׁשָ יבו לֹו .ַּרק ּבְ : ֵּהׁשִ
ַוַדאי ִלי ׁשום ֵליָצנות,ּּבְ ּ ּבְ ה ַהָתם ֵתֶכף .ּ ְּוַנֲעׂשָ ּ 

ֹתֶקף ָועזיר ֶניְרּבִַאּגַ ִנְתרֹוֵמם ַמָזלֹו, ְּוַעָתה .ּבְ ּׁשֶ ּ, 
ּוַמָזל ַמְחִכים ּ ַּאף ַעל ִפי  ,ּוָבא לֹו ְקָצת ֲהָבָנה ,ּ

ַתֵמׁש ְכָלל ְבָחְכָמתֹו לֹ,ֵכן ּא ִהׁשְ ּ ַרק ָנַהג  ,ּ
ְתִמימותֹו ְכָבִראׁשֹוָנה ּּבִ ִדיָנה ְּוִהְנִהיג ֶאת ַהְמ, ּ

ְתִמימות ֱא, ּּבִ ר ֶמתּבֶ ְוַעְוָלה לא ִנְמָצא , ּוְביׁשֶ
דֹול ְּוַעל ַהְנָהַגת ַהְמִדיָנה ֵאין ְצִריִכין .ּבֹו ֶכל ּגָ  ׂשֵ

ְתִמימות ַרק, ְוָחְכמֹות ר ּבִ ַּעל ִפי ַהיׁשֶ ּ או  .ּ ּבָ ְּכׁשֶ ּ
ַנִים ְלִדין ַּאָתה ַזַכאי : ָהָיה אֹוֵמר ,ְלָפָניו ׁשְ ּ

ְּוַאָתה ַחָיב ְּכִפי ְתִמימותֹו ּבֶ, ּ ּ ִלי ׁשום , ֱאֶמתּ ּּבְ
ֱאֶמת .ָּעְרָמה וִמְרָמה   :ְּוֵכן ָנַהג ַהכל ּבֶ

ְוָהָיה לֹו  .דּ אֹוֲהִבים אֹותֹו ַהְמִדיָנה ְמֹאְּוָהיו
ֱאֶמת ּוֵמֲחַמת ָהַאֲהָבה ָיַעץ , יֹוֲעִצים אֹוֲהִבים ּבֶ

ֶהְכֵרַח ִתְהֶיה ָקרוא  :לֹו ֶאָחד ַוַדאי ּבְ ּבְ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ּ
ְֶאל ַהֶמֶלך  ָתבֹוא ְלָפָניוּ ַלח  ,ּׁשֶ ִּכי ֲהלא ְכָבר ׁשָ ּ

ְְוַגם ַהֶדֶרך  ,ַָאֲחֶריך ֻמְכָרח ָלבֹוא יר ֶניְרּבִַאּגַַהׁשֶּ
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ְִלְפֵני ַהֶמֶלך ַאָתה ָכ ,ְּוַעל ֵכן .ּ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ר ּ ׁשֵ
ך ְמאד ַהְנָהָגְתך  ְָולא ִיְמָצא ּבְ ָׁשום ַעְוָלה ּבְ ּ

ַּאף ַעל ִפי ֵכן ֶד ,ַּהְמִדיָנה ְדָבָריו  ְֶרךּ ְַהֶמֶלך ּבִ ּ
ְדָבָריו ְלַצד ַאֵחר ר ָחְכמֹות  ,ִלְנטֹות ּבִ ְלַדּבֵ

ְַעל ֵכן ָנֶאה ְוֶדֶרך ֶאֶרץ  ,ּוְלׁשֹונֹות ֲאֵחִרים ּ
יבֹו תוַכל ַלֲהׁשִ ּׁשֶ ֲאַלֶמְדך ָחְכמֹות  ַּעל ֵכן טֹוב ,ּ ָׁשֶ ּ

ֵעיֵני ַהָתם .ּוְלׁשֹונֹות ל ַהָדָבר ּבְ ְּוִנְתַקּבֵ  :ְוָאַמר ּ
ָּמה ִאְכַפת ִלי ִאם ֶאְלַמד ָחְכמֹות וְלׁשֹונֹות ּ. 

ְּוֵתֶכף ָעָלה ַעל ַדְעתֹו ֲחֵברֹו ֶהָחָכם ָאַמ ,ּ  ר לֹוׁשֶ
ׁשום ר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ לֹו ּׁשֶ הוא ָיבֹוא ַעל ׁשֶ ּאֶפן ׁשֶ ּ; 

א ַעל ָחְכָמתֹו ְּוִהֵנה ַעָתה ְכָבר ּבָ ּ ַאף  ְּוַאף ַעל ִפי ֵכן( .ּ
ְכָבר ָה ַּעל ִפי ׁשֶ ַתֵמׁש ִעם ,ָיה יֹוֵדַע ָחְכמֹותּ ּלא ָהָיה ִמׁשְ ּ 

ְתִמימותֹו ְכָבִראׁשֹוָנה ּ ְכָלל,ַהָחְכמֹות ַּרק ָנַהג ַהכל ּבִ ּּ(:  

ַלח ַהֶמֶלךַאַחר ְ ָכך ׁשָ ְּ ָּיבֹוא זֶה ַהָתם ׁשֶ ּ ּ
ר. ְוָנַסע ֵאָליו ,ֵאָליו ירֶניְרּבִַאּגַַה ְַהֶמֶלך ִעם  ְוִדּבֵ ּ

ְתִחָלה ֵמַה ַּהָתם ּבִ ֵעיֵני  ,ְּנָהַגת ַהְמִדיָנהּ ְּוהוַטב ּבְ
ְַהֶמֶלך ְמֹא הוא ִמְתַנֵהג  ִּכי ָרָאה ,דד ְמֹאּ ּׁשֶ

דֹול ר ֶוֱאֶמת ּגָ יׁשֶ ִלי ׁשום ַעְוָלה וִמְרָמה, ּבְ ּּבְ ּ. 
ר ָחְכמֹות  ְַאַחר ָכך ִהְתִחיל ַהֶמֶלך ְלַדּבֵ ְּ ּ

יבֹו ַהָתם ָכָראוי ,ּוְלׁשֹונֹות ֶּוֱהׁשִ ּ  ֵעיֵניְּוהוַטב ּבְ ,ּ
ְַהֶמֶלך זֹא יֹוֵתר ְויֹוֵתרּ  ֲאִני רֹוֶאה: ְוָאַמר ,ת ּבְ
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הוא ָחָכם ָכזֶה ּׁשֶ ַּאף ַעל ִפי ֵכן הוא ִמְתַנֵהגְו, ּ ּ 
ְתִמימות ָכזֶה ּּבִ ֵעיֵני ַהֶמֶלך ְמֹא .ּ ְַוִייַטב ּבְ ּ   ,דד ְמֹאּ

ְוִמָנה ַהֶמֶלך אֹותֹו ּ ּ ִיְהֶיה  ּ  ַעל )שר(ר יִמיִניְסֶטּׁשֶ
 ְּוִצָוה לֹו ָמקֹום ְמֻיָחד ,)שרים (ישיְסֶטִרִמיִנָּכל ַה

יָבתֹו ם ִיְהֶיה ְיׁשִ ׁשָ ֶנה לֹו חֹומֹות  ,ּׁשֶ ִיּבָ ְּוִצָוה ׁשֶ ּ
ָּנאֹות וְמפָארֹות ָכָראוי  ְּוָנַתן לֹו ְכָתב ַעל ,ּּ

ִּהְתַמנות ַהזאת ּ ִיְהֶיה ּ ִּמיִניְסֶטר ַכַנ ׁשֶ ְוֵכן  .ל"ּ
ּבָ, ָהָיה ְנָיִנים ַכׁשֶ ּנו לֹו ּבִ אֹותֹו ַהָמקֹום  ל"ַּנּ ּּבְ

ִצָוה ַהֶמֶלך ְׁשֶ ּ ּ ֹתֶקף ,ּ ֻדָלה ּבְ ל ַהּגְ ְּוָהַלך ְוִקּבֵ ְ: 

א ֵאָליו, ל"ּ ַהַנָכםְוֶהָח ּבָ ֶרת ֵמַהֶמֶלך  ְּכׁשֶ ְָהִאּגֶ ּ
ַּכַנ ֱהִביָאה ,ל"ּ יב ְלֶהָחָכם ׁשֶ ַּהְמֵתן ְוִלין ֹפ: ֵּהׁשִ , הּ

ב ר ְוִנְתַיׁשֵ ּוְנַדּבֵ ה ֲע .ּ ּבורֹו ְסֻעָדה ָלֶעֶרב ָעׂשָ ּ
דֹוָלה ָחְכָמתֹו  .ּגְ תֹוך ְסֻעָדתֹו ִנְתַחֵכם ֶהָחָכם ּבְ ּּבְ ּ ְ

לֹו ּוִפילֹוסֹוְפָיה ׁשֶ , אתַּמה זֹ :ְוָעָנה ְוָאַמר ,ּ
ַלח ַאֲח ַהֶמֶלך ָכזֶה ִיׁשְ ּׁשֶ ְ ֶרך  ַריּ ַפל ּבֶ ְֲעבור ׁשְ ּ

ַלח ַאֲחַרי, ּוָמה ֲאִני ,ָּכמֹוִני ַהֶמֶלך ִיׁשְ ְׁשֶ  ֲהלא ,ּ
ּך ָכזֶהֶמֶל ָלה וְגֻדָלה ָכזֹו,ְ ֵיׁש לֹו ֶמְמׁשָ ּ ׁשֶ ּ ּ  ַוֲאִני ,ּ

ָפל ְו דֹולׁשָ ְִנְבזֶה ְכֶנֶגד ֶמֶלך ּגָ ְְוֵאיך  ,ְּונֹוָרא ָכזֶה ּ

ַדַעת ב זאת ּבַ ִּיְתַיׁשֵ ֶמֶלך, ּ ְׁשֶ ַלח ֲעבור  ּ ָּכזֶה ִיׁשְ ּ
ָפל ָכמֹוִני ִביל ָחְכָמִתי ִאם אַמר. ּׁשָ ׁשְ  ָמה ֲאִני .ּבִ

ְ ַהֶמֶלךְּכֶנֶגד ְ ְוִכי ֵאין ְלַהֶמֶלך ֲחָכִמים,ּ  ְוַגם ,ּ
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דֹול ַוַדאי ָחָכם ּגָ ַעְצמֹו ּבְ ַּהֶמֶלך ּבְ ְ ּוָמה ַהָדָבר , ּ ּ
ַלח ֲעבוִרי ַּהזֶה ַהֶמֶלך ִיׁשְ ּׁשֶ ְ תֹוֵמם ַעל זֶה  .ּ ַּוִיׁשְ ּ
ַּהְינו ֶהָחָכם (ָעָנה ְוָאַמר זֶה ֶהָחָכם  .דד ְמֹאְמֹא

הוא ֲחֵב, ָהִראׁשֹון ל ַהָתםּׁשֶ ִּכי ָכל זֶה ,ּרֹו ׁשֶ ל ,ּ ּ ַהכל ִמְדָבָריו ׁשֶ ּ
ל ַהָתם,אֹותֹו ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון תֹוֵמם  ,ּ ֲחֵברֹו ׁשֶ ִהׁשְ ַאַחר ׁשֶ ּׁשֶ

ּד ַכַנְּוִהְתִמיַה ַעְצמֹו ְמֹא ַעְצמֹו ְדָבִרים ֵאלו,ל"ּ ּ ָעָנה ּבְ ּ ְוָאַמר  ,ּ

ִליַח ֲאִני אֹו :)ְּלֶהָחָכם ַהׁשָ ֵּתַדע ַמה ׁשֶ ּ ַדְעִתי,ֵמרּ ּ, 
ֶהְכ ּבְ ֵּרַח ַהָדָבר מוָבן וְמבָררׁשֶ ּ ֵאין ֶמֶלך  ּ ְׁשֶ

עֹוָלם ְכָלל טות ַהזֶה ְוָכל ָהעֹוָלם טֹוִעים ,ּּבָ ׁשְ ּּבַ ּ ּ ,
ּסֹוְבִרים ֵיׁש ֶמֶלך ׁשֶ ְׁשֶ ר: ּוְרֵאה ְוָהֵבן .ּ  ְֵאיך ֶאְפׁשָ

ֵני ָהעֹוָלם ִיְמְסרוׁשֶ, תזֹא ָּכל ּבְ  ְַעְצָמן ִלְסמך ַעל ּ
הוא ַהֶמֶלך יׁש ֶאָחדִא ְׁשֶ ּ ַוַדאי ֵאין ֶמֶלך .ּ ְּבְ ּ 

עֹוָלם ְכָלל   :ּּבָ

יב ִליַח ַהַנֵהׁשִ ּ ֶהָחָכם ַהׁשָ ֲהלא ֲאִני  :ל"ּ
ֶרת ֵמַהֶמֶלך ְֵהֵבאִתי ְלך ִאּגֶ ַאל אֹותֹו ֶהָחָכם . ָּ ׁשָ

ְל :ל"ָּהִראׁשֹון ַהַנ ַעְצְמך ִקּבַ ֲָהַאָתה ּבְ ֶרת ּ ָּת ָהִאּגֶ
ְִמַיד ַהֶמֶלך ּ ַעְצמֹו ַמָמׁש ּ יב לֹו .ּּבְ ַרק  ,ָלאו: ֵהׁשִ

ם ַהֶמֶלך ׁשֵ ֶרת ּבְ ָיִדי ָהִאּגֶ ְִאיׁש ַאֵחר ָנַתן ּבְ ָעָנה  .ּ
ֵעיֶניך: ְוָאַמר ַָעָתה ְרֵאה ּבְ ְדָבַרי ֵכִנים ּ ּׁשֶ ִּכי ֵאין , ּ

ֶּמֶלך ְכָלל ַאל אֹותֹו. ְ ֲּהלא , ּתאַמר ִלי :ָוָחַזר ְוׁשָ
ַּאָתה ִמן ָהִעיר ְמלוָכה ם ִמָיֶמיךּ ָ וְמֻגָדל ׁשָ ּ ּ ּ, 
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יָדה ִלי ְֲהָרִאיָת ִמָיֶמיך ֶאת ַהֶמֶלך: ַהּגִ ָּ יב .ּ  ֵהׁשִ
ֱאֶמת ֵכן ַהָדָבר( ,ָלאו: לֹו ִּכי ּבֶ ּ לא ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד זֹוֶכה  ,ּ ּׁשֶ ּ

ְִלְראֹות ֶאת ַהֶמֶלך ְִכי ֵאין ַהֶמֶלך ִמְתָרֶאה ,ּ ּ ִעִתים ְרחֹוקֹות , ּ ַּרק ּבְ

ם ַּעָתה ְרֵאה ּגַ: ָחָכם ָהִראׁשֹון ְוָאַמרָעָנה ֶה ).ְמאד
רוִרים ְדָבַרי ּבְ ְּרֵאה ׁשֶ ַוַדאי ֵאין ,ּוְמבָרִרים ּ ּבְ ּ ׁשֶ

ֶּמֶלך ְכָלל ִּכי ֲהלא ֲאִפילו ַאָתה לֹ ,ְ ּ ּ ּ א ָרִאיָת ֶאת ּ
ְַהֶמֶלך ֵמעֹוָלם ּ:  

ִליַחּׁשוב ַאל ֶהָחָכם ַהׁשָ  ִמי ַמְנִהיג ,ִּאם ֵכן: ּ ׁשָ
יב ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון ֵה.ַּהְמִדיָנה  ֲאִני ,תזֹא :ׁשִ

ֲָאַסֵפר ְלך רור ּ ַאל, ַּהּבֵ ִּכי ִמֶמִני ִתׁשְ ּ ּ ִּכי ֲאִני , ּ
זֶה ִקי ּבָ ְמִדינֹות ,ּבָ ִּכי ָהִייִתי ְמׁשֹוֵטט ּבַ ְוָהִייִתי  ּ

ְמִדיַנת ִאיַטְלָי ְּוָכך ַהִמְנָהג .אּבִ ְבִעים ,ְ ֵיׁש ׁשִ ּ ׁשֶ
ֵרי יֹוֲעִצים ְוֵהם עֹוִלים  ,")יןייִרֵהאְטַר"ין ִרֹוּקֶש( ׂשָ

ּוַמְנִהיִגים ַהְמִדיָנה ְזַמן ְמֻיָחד ָררות  ,ּ ְּוִעם זֶה ַהׂשְ ּ
זֶה ַאַחר זֶה ֵני ַהְמִדיָנה ּבָ ּחֹוְלִקין ַעְצָמן ָכל ּבְ ּ. 
ִליַח ָאְזֵני ֶהָחָכם ַהׁשָ ְּוִהְתִחילו ְדָבָריו ִלְכנס ּבְ ּ ּ, 

ִהְסִכ ּימו ְוָגְזרוַּעד ׁשֶ ַו, ּ ּבְ עֹוָלם  ַּדאיׁשֶ ְֵאין ֶמֶלך ּבָ

  :ְּכָלל

, ַהּבֶקר ַּהְמֵתן ַעד : ָעָנה ֶהָחָכם ָהִראׁשֹוןּׁשוב
ֵברור ַאַחרֲא ָּבֵרר ְלך עֹוד ּבְ רור ָ ֵאין ֶמֶלך  ּּבֵ ְׁשֶ
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עֹוָלם ְכָלל ּבֶקר .ּּבָ ֵכם ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון ּבַ ַּוַיׁשְ ּ 
ל ַהָתם ֶהָחָכם( הוא ֲחֵברֹו ׁשֶ ּׁשֶ ם ָּאנו קֹוְרִא ,ּ ׁשֵ ּים אֹותֹו ָתִמיד ּבְ

ִליַח,ְוֵהִקיץ ֶאת ֲחֵברֹו ,)ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון  ,ּ ֶהָחָכם ַהׁשָ
ּּבֹוא ִעִמי ֶאל ַהחוץ :ְוָאַמר לֹו ֶּאָך ַהָדָבר ְוַאְרּ ּ 

ֵברור ָטעות ְֵאיך, ּּבְ ָּהעֹוָלם ֻכלֹו ּבְ ּ ּוֶבֱאֶמת ֵאין  ,ּ
ֶּמֶלך ְכָלל דֹול ,ְ ָטעות ּגָ ְּוֻכָלם ּבְ ׁשוקְוָה .ּ ְּלכו ּבַ ּּ ,

ֲאלו  ,ְּוָראו ִאיׁש ַחִיל ֶאָחד ְּוָתְפסו אֹותֹו ְוׁשָ ּ
יב .ְּלִמי ַאָתה עֹוֵבד: אֹותֹו ְֶאת ַהֶמֶלך: ֵהׁשִ ּ. 

ֲאלו אֹותֹו( ָ ֲהָרִאיָת ֶאת ַהֶמֶלך ִמָיֶמיך):ּׁשָ ְּ  .ָלאו .ּ
טות ָכזֶה, ְרֵאה: ָעָנה ְוָאַמר ֲּהֵיׁש ׁשְ ּ ׁשוב ָהְלכו .ּ ּ
ְדָבִרים ֶאָחד ִמן ַהַחִילֶאל ָאדֹון  ְּוִנְכְנסו ִעמֹו ּבִ ּ 

ָאלוהוַע ׁשְ ּד ׁשֶ ּ ְ ֶאת ַהֶמֶלך.עֹוֵבד ְּלִמי ַאָתה: ּ ּ. 
ְֲהָרִאיָת ֶאת ַהֶמֶלך ַּעָתה ְרֵאה : ָעָנה ְוָאַמר .ָלאו .ּ

ֵעיֶניך ַהָדָבר ְמבָרר, ָּבְ ֻכָלם טֹוִעים ּׁשֶ ּׁשֶ ְוֵאין , ּ
עֹוָלם ֶּמֶלך ְכָלל ּבָ יֵניֶהם ַהָדָברְּוִנְסַכ. ְ ֵאין  ּם ּבֵ ׁשֶ

ֶּמֶלך ְכָלל ְ:  

ע ְוֵנֵלך  : ֶהָחָכם ְוָאַמר עֹודָעָנה ְּבֹוא ְוִנּסַ

עֹוָלם ְּוַאְרֶאָך עֹוד ֵאיך ָכ, ּבָ ְ ּל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ּ ּ
ָטעוִתים דֹוִלים ּּבְ ְּוָהיו הֹוְלִכים ְונֹוְסִעים  .ּגְ

עֹוָלם או ָמְצאו ֶא, ּבָ ּבָ ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ּ ת ָהעֹוָלם ּ
ָטעות ּוְדַבר ַהֶמֶלך ַהַנ, ּּבְ ְ ּ ה ֶאְצָלם "ּ ל ַנֲעׂשָ
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ל ָטעות. ְלָמׁשָ ָמְצאו ָהעֹוָלם ּבְ ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ּ ּּ ,
ל ְָלְקחו ֶאת ַהֶמֶלך ְלָמׁשָ ּ זֶה ֱאֶמת: ּ ְּכמֹו ׁשֶ ֵיׁש  ּ ּׁשֶ

ֵּכן ַהָדָבר ַהזֶה, ְֶמֶלך ּ ַעד , ְּוָהיו הֹוְלִכים ְונֹוְסִעים .ּ
ָכָל ָיָדםּׁשֶ ּבְ ּילו ִלְמכר סוס ֶאָחדְוִהְתִח ,ּה ַמה ׁשֶ ּּ, 

ִני ְוַאַחר ָּכך ַהׁשֵ ְ ָמְכרו ֻכָלם, ּ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ֻהְכְרחו  ,ּ ַּעד ׁשֶ
ּוָמְצאו  ְּוָתִמיד ָהיו חֹוְקִרים ָהעֹוָלם. ְֵליֵלך ַרְגִלי ּ

ָטעות ָהעֹוָלם ּבְ ְּוַנֲעׂשו ֲעִנִיים הֹוְלֵכי ַרְגִלי .ּׁשֶ ּ, 
ְּוִנְסַתֵל יבוָתםּ ִבים ְכָלל ּק ֲחׁשִ ְּולא ָהיו ֶנֱחׁשָ ּ,  

יִחים ֲעֵליֶהם ְכָלל ּגִ ִּכי לא ָהיו ַמׁשְ ַעל ֶאְביֹוִנים , ּּ
  :ְּכמֹוָתם

ְלּגֵל   ,ְּוָהיו הֹוְלִכים ְוסֹוְבִבים, ּ ַהָדָברְוִנְתּגַ
ה ַהִמיִניְסֶט ָדר ּבָ או ֶאל ָהִעיר ׁשֶ ּבָ ַּעד ׁשֶ ּ  ריּ

הוא ַהָתם( ,ל"ַּהַנ ּׁשֶ ל ֶהָחָכם ַהַנֲח, ּ ם ).ל"ֵּברֹו ׁשֶ  ְוׁשָ
אֹוָתה ָהִעיר ם ּּבְ ַעל ׁשֵ ְוָהָיה  ,ֲּאִמִתי ָהָיה ּבַ

ה ְדָבִרים ִנְפָלִאים, ָּחׁשוב ְמאד ִּכי ָעׂשָ ַּוֲאִפילו  ,ּ ּ
ִרים ָהָיה ָחׁשוב וְמֻפְרָסם ין ַהׂשָ ּּבֵ ּ ְּוֵאלו  .ּ ּ

או ְלאֹוָתה ָהִעיר ַּהֲחָכִמים ּבָ ּבו ְּוָהְלכו ְוָסְב, ּ
ם ַעל ׁשֵ ית ַהּבַ ּוָבאו ִלְפֵני ּבֵ ָהיו עֹוְמִדים  ְּוָראו ,ּ ּׁשֶ

ּם ַכָמה ֲעָגלֹותׁשָ ִעים,ּ ים  ַאְרּבָ  ִעם ,ַּוֲחִמׁשִ
ם ָדר , ְוָסַבר ֶהָחָכם .חֹוִלים ׁשָ ּׁשֶ ְוָהָיה  ,ירֶטאְקָדּ

ם הוא ָהָיה ,ּרֹוֶצה ִלָכֵנס ְלֵביתֹו ּגַ ּ ֵמֲחַמת ׁשֶ
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דֹול ירֶטאְקָד ָּצה ִלָכֵנס ַלֲעׂשֹות ֶהֵכרות ְוָר ,ּגָ ּ ּ
ַאל .ִּעמֹו ָכאן:ְוׁשָ יבו.ּ ִמי ָדר ּבְ ם: ּ ֵהׁשִ ַעל ׁשֵ  .ּבַ

חֹוק ַּוִיָמֵלא ִפיו ׂשְ ּ ֶקר : ְוָאַמר ַלֲחֵברֹו ,ּ ּזֶה הוא ׁשֶ
טות יֹוֵתר  ,דְּוָטעות ִנְפָלא ְמֹא ְּוזֶה הוא ׁשְ ּ
ל ַהֶמֶלך ְִמָטעות ׁשֶ ּ ּ ָ ֲאַסֵפר ְלך ַה,ֲחֵבִרי .ּ ֶקר ּ ּׁשֶ

ֶקר ָכזֶה,ַּהזֶה ׁשֶ ָטעות ּבְ ּ ַכָמה ְוַכָמה ָהעֹוָלם ּבְ ּּ ּ ּ: 

תֹוך ּ ָכך ָהיו ְרֵעִביםְּבְ ְ ּוָמְצאו ֲעַדִין ֶאְצָלם  ,ּ ּ
לֹ הׁשְ ָעה -ׁשָ ית , 'יםִלֹודּגְ'ַאְרּבָ ְּוָהְלכו ֶאל ּבֵ

יל ם מֹוְצִאים  ', ְעךֶק-ארּגָ'ין ִרֹוּקֶש, ַּהַתְבׁשִ ְוׁשָ
ֶּלֱאכל ֲאִפילו לֹּ ַעד ׁשְ ה ּבְ ָעה -ׁשָ  .'יםִלֹודּגְ'ַאְרּבָ
ְּוִצוו ִלֵתן ָלֶהם ּ ָהיו  .ְּוָנְתנו ָלֶהם, ַמֲאָכל ּ תֹוך ׁשֶ ּּבְ ְ

ֶקר  ,אֹוְכִלים ָּהיו ְמַסְפִרים וִמְתלֹוְצִצים ֵמַהׁשֶ ּ ּּ
ם ַעל ׁשֵ ל ְדַבר ַהּבַ ְּוָטעות ׁשֶ ַעל .ּ - ארּגַָה ְוַהּבַ

ַמע ִדְבֵריֶהם ְעךֶק ַעל  ,ד ְמֹאְוָחָרה לֹו ּׁשָ ִּכי ַהּבַ
ם ְמֹא ם ָהָיה ָחׁשוב ׁשָ ִּאְכלו : ַּויאֶמר ָלֶהם .דּׁשֵ

ֵיׁש ִלְפֵניֶכם וְצאו ִמָכאן ָּלֶכם ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ְַאַחר ָכך  .ּ ּ
ם ַעל ׁשֵ ן ַהּבַ ם ּבֶ א ְלׁשָ ְּוֵהם ֲעַדִין ָהיו  ,ּבָ

נֹו ְפֵני ּבְ ם ּבִ ַעל ׁשֵ ֶהם  .ִמְתלֹוְצִצים ִמן ַהּבַ ְוָגַער ּבָ
ַעל ַה ֵהם ִמְתלֹו ְעךֶק- ארּגָּבַ  ְצִצים ִמןַעל ׁשֶ

ם ַעל ׁשֵ נֹו ַהּבַ ְפֵני ּבְ ִהָכה אֹוָתם ַהֵכה  ,ּבִ ַּעד ׁשֶ ּ
יתֹו ּוָפצֹוַע וְדָחָפם ִמּבֵ ְּוָרצו , ְוָחָרה ָלֶהם ְמאד .ּ
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ָפט ַעל ַהַמֶכה אֹוָתם ְּלַבֵקׁש ִמׁשְ ּ בו ֵליֵלך  .ּּ ְְוִנְתַיׁשְ ּ ּ
ִית ׁשֶ ַעל ַהּבַ ם, ֶהםָּלֶאל ַהּבַ ִהִניחו ׁשָ ּׁשֶ ּ 

ָלֶהם יג , ַּהֲחִבילֹות ׁשֶ ְּלִהְתַיֵעץ ִעמֹו ֵאיך ְלַהׂשִ ְ ּ
ָפט ַעל ַהַנ ִּמׁשְ ּוָבאו ְוִסְפרו לֹו. ל"ּ ּ ַעל , ּּ ּבַ ׁשֶ

ַאל ָלֶהם .דּ ִהָכה אֹוָתם ְמֹאְעךֶק-ארּגַָה : ְוׁשָ
ּ ְוִסְפרו לֹו.ָּלָמה ם ּ ַעל ׁשֵ רו ַעל ַהּבַ ִדּבְ ּׁשֶ יב .ּ  ֵהׁשִ
ַוַדאי ֵאינֹו ֹי: ָלֶהם ֵני ָאָדםּּבְ ר ְלַהכֹות ּבְ ֲאָבל  ,ּׁשֶ

יֶתם ְנכֹוָנה ְכָללַּאֶתם לֹ ְרֶתם ַעל  ּא ֲעׂשִ ִדּבַ ּׁשֶ ּ
ם ַעל ׁשֵ ם ָחׁשוב ָכאן ְמֹא ,ַהּבַ ַעל ׁשֵ ִּכי ַהּבַ  .דּּ

ֵאין ּבֹו ַמָמׁש ְּוָראו ָטעות ּׁשֶ ְּוַגם הוא ּבְ ּ:  

ּ ִמֶמנו ֶאל ַהָפִקְּוָהְלכו ּּ ְּוַהָפִקיד ָהָיה  .ידּ
ַּעכו ה .ם"ּ ְּוִסְפרו לֹו ַהַמֲעׂשֶ ּ ִהכו אֹוָתם, ּ ּׁשֶ ַאל .ּ : ׁשָ

יבו.ַעל ָמה ם, ּ ֵהׁשִ ַעל ׁשֵ רו ַעל ַהּבַ ִדּבְ ּׁשֶ ְּוִהָכה . ּ
יתֹו ּאֹוָתם ַהָפִקיד ַהֵכה וָפצֹוַע וְדָחָפם ִמּבֵ ּ ּ ּ .

ְּוָהְלכו ִמזֶה ָלזֶה בֹוַה, ּ ל ּגָ ל ְלמֹוׁשֵ ִּממֹוׁשֵ ּנוּ ִמֶמּ ּ ,
או ִלְפֵני ַהִמיִניְסֶט ּבָ ם. ל"ַּהַנ ריַּעד ׁשֶ ִלְפֵני  ְוׁשָ

ית ַהִמיִניְסֶט י ַחִילריּבֵ ְּדַהְינו ,  עֹוְמִדים ַאְנׁשֵ ּ
ִאיׁש ֶאָחד  ריִמיִניְסֶטְּוהֹוִדיעו ְלַה ',יןואִכַו' ׁשֶ

ִיְכנס ,ְָצִריך ֵאָליו ְּוִצָוה ׁשֶ ּוָבא אֹותֹו ֶהָחָכם  .ּ
בֹואֹו ִהִכירֹו . ריִמיִניְסֶטִלְפֵני ַה ְּוֵתֶכף ּבְ

זֶהו ֶהָחָכם ֲחֵברֹו ַכַנ, ריִמיִניְסֶטַה ּׁשֶ ּ ּ ְוֶהָחָכם  .ל"ּ
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ְגֻדָלה ָכזֹו,ּלא ִהִכירֹו ָהָיה ּבִ ּ ֵמֲחַמת ׁשֶ ְוֵתֶכף  .ּ
ר ֵאָליוריִמיִניְסֶטִהְתִחיל ַה ְּרֵאה ְתִמימוִתי  : ְוִדּבֵ ּ

ֵהִביא אֹוִתי ְוֶאל ָמה  ֹ,ּה ָכזוִּלְגֻדָל, ְּלַמה ׁשֶ
  :ָאֹוְתך ָָחְכָמְתך ֵהִביָאה

ַאָתה הוא ֲחֵבִרי  : ֶהָחָכם ְוָאַמרָעָנה ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ
ְִמזֶה ְנַסֵפר ַאַחר ָכך, ַּהָתם ּ ּ ְּלֵעת ַעָתה ֵתן ִלי  ;ּ ּ

ִהכו אֹוִתי ָפט ַעל ׁשֶ ִּמׁשְ ּ ָאלֹו .ּ יבֹו.ָּלָמה: ׁשְ :  ֱהׁשִ
ְרִתי ַעל ַה ִדּבַ ִביל ׁשֶ ׁשְ ּּבִ םּ ַעל ׁשֵ ֶקר , ּבַ הוא ׁשֶ ּׁשֶ

דֹוָלה   :ּוִמְרָמה ּגְ

ֲּעַדִין ַאָתה :  ְוָאַמרריִמיִניְסֶטּ ַהָתם ַהָעָנה
ָחְכמֹות ׁשֶ ְָלךאֹוֵחז ּבַ ַּאָתה ָאַמְרָת:  ְרֵאה.ּ ּ 

ַקל ִלי ּבְ ַאָתה ָיכֹול ָלבֹוא ַעל ׁשֶ ּׁשֶ ַוֲאִני לא , ּ
ְלך ָאוַכל ָלבֹוא ַעל ׁשֶ ּ ֲאִני ְכ ְרֵאה ;ּ אִתי ּׁשֶ ָבר ּבָ

ְלך ַכַנ ַּעל ׁשֶ ּ ָ ִלי ,ל"ּ אָת ַעל ׁשֶ ְּוַאָתה ֲעַדִין לא ּבָ ּ, 
ה יֹוֵתר ַוֲאִני רֹוֶאה זֶה ָקׁשֶ ַאָתה ָתבֹוא ַעל  ּׁשֶ ּׁשֶ ּ

ִלי ְּתִמימות ׁשֶ ּ ָהָיה  ,ְּוַאף ַעל ִפי ֵכן .ּ ֵמֲחַמת ׁשֶ
ְגֻדָלתֹו ַּמִכיר ּבֹו ִמְכָבר ּבִ ּ ָגִדים  ,ּ ִּצָוה ָלֵתת לֹו ּבְ

יׁשֹוְל יאַכל ִעמֹו ַהְלּבִ ּוִבְקׁשֹו ׁשֶ ּּ ַעת .ּ ׁשְ  ּבִ
ר ַיַחד ִהְתִחיל ֶהָחָכם  .ֲּאִכיָלָתם ִהְתִחילו ְלַדּבֵ

ְּלהֹוִכיַח לֹו ַדְעתֹו ַהַנ ּ ֵאין ֶמֶלך ְכָלל, ל"ּ ּׁשֶ ַער . ְ ּגָ
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ַעְצִמי ָרִאיִתי : ריִמיִניְסֶטּּבֹו ַהָתם ַה ֲּהלא ֲאִני ּבְ
ְֶאת ַהֶמֶלך יב  .ּ חֹוקֵהׁשִ ׂשְ  ַּאָתה :לֹו ֶהָחָכם ּבִ

ַעְצְמך זֶה ָהָיה ַהֶמֶלך ָיֹוֵדַע ּבְ ְׁשֶ ּ ּ ַאָתה ַמִכיר ,ּ ּ
ָהיו ְמָלִכים  ֵמַאִין ,ּאֹותֹו ְוֶאת ָאִביו ְוֶאת ְזֵקנֹו ׁשֶ

זֶה ֶמֶלך ְַאָתה יֹוֵדַע ׁשֶ ּ זֶה ,ּ ידו ְלך ׁשֶ ים ִהּגִ ּ ֲאָנׁשִ ָ ּ
ֶקר, ְֶמֶלך ׁשֶ ְָוִרמו אֹוְתך ּבְ ּ ְמֹאד ָּרה ְלַהָתם ְוָח .ּ
ְד ַעל ְדַבר ַהֶמֶלךְמֹא ּ ֶמֶלך,ּ הוא כֹוֵפר ּבַ ְ ַעל ׁשֶ ּ ּ ּ:  

תֹוך א ֶאָחד ְוָאַמרְּבְ ְ ָכך ּבָ ְּדַהְינו( ָהֲעָזאזֵל: ּ ּ 

ַלח ַאֲחֵריֶכם ])ַהשד[ וילייִוַטַה ְּוִנְזַדְעַזע ַהָתם  .ׁשָ ּ
דֹול ְּוָרץ ְוִסֵפר ְלַא ,ְמֹאד ְמֹאד ַפַחד ּגָ תֹו ּבְ ּׁשְ

ַהַנּבַ ר ׁשֶ ַלח ַאֲחָריו"ֲּאׁשֶ תֹו  .ל ׁשָ ְּוָיֲעָצה לֹו ִאׁשְ
ם ַעל ׁשֵ לַח ֲעבור ַהּבַ ַלח ַאֲחָריו ,ִּלׁשְ ּוָבא  .ְוׁשָ

ִמירֹות ם ְוָנַתן לֹו ְקִמיעֹות וׁשְ ַעל ׁשֵ  ְוָאַמר לֹו ,ַּהּבַ
ַעָתה לא ִיְפַחד ְכָלל ּׁשֶ דֹוָלה  ,ּ ְּוָהָיה לֹו ֱאמוָנה ּגְ

זֶה ִבים עֹוד ֶהָחָכם ְוַהָתם ַהַנְּוָהיו י. ּבָ ֹּוׁשְ  ,ל"ּ
ַאל ֶהָחָכם אֹותֹו ְַעל ָמה ִנְפַחְדָת ָכל ָכך: ְוׁשָ ּ ּ ּ. 

יב  ִביל ַהַנ: לֹוֵהׁשִ ׁשְ ַלח ַאֲחֵרינו ל"ּּבִ ׁשָ ּׁשֶ ַחק  .ּ ׂשָ
ִּמֶמנו ּ ֵיׁש  ַּאָתה ַמֲאִמין: ּ יב לֹו. וילייִוַטּׁשֶ : ֵהׁשִ

ַלח ,ְּוִאם ֵכן ׁשָ ּ ִמי הוא זֶה ׁשֶ ָעָנה ֶהָחָכם  .ַּאֲחֵרינוּ
ַוַדאי זֶהו ָאִחי: ְוָאַמר ּּבְ ִיְתָרֶאה ִעִמי, ּ ָרָצה ׁשֶ ּׁשֶ ּ ,

ִמְרָמה זֹו ַלח ַאֲחַרי ּבְ ַאל אֹותֹו ַהָתם .ְוׁשָ ִאם : ּׁשָ
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ּ ֵאיך ָעַבר ַעל ָכל ַה,ֵּכן יבֹו.ׂשיֶטואְרַּוְ :  ֱהׁשִ
ֵחד אֹוָתם ַוַדאי ׁשִ ִמְרָמה  ְוֵהם אֹוְמִרים ,ּּבְ ּבְ

ֶקר לא ָראו אֹותֹו ְכָלל, ָוׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ:  

תֹוך ּ ָכך ָחַזר וָבא ֶאָחד ְוָאַמר ַכַנְּבְ ּ ּּ , ל"ְ
ַה ַלח ַאֲחֵריֶהם וילייִוַטׁשֶ ְּוַהָתם לא ִנְזַדְעַזע  .ׁשָ ּ

ִמיָרה ,ּ ַפַחדְּולא ָהָיה לֹו ׁשום ַּעָתה ּ ֵמֲחַמת ַהׁשְ
ם ַכַנ ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ ּׁשֶ ַּעָתה : םָעָנה ְוָאַמר ְלֶהָחָכ .ל"ּ

ֵיׁש ִלי ָאח, ְָלךאֹוִדיַע : ָאַמר .ָּמה ַאָתה אֹוֵמר  ּׁשֶ
הוא ַכַעס ּׁשֶ ה ִמְרָמה זֹו ְכֵדי , ִּעִמי ּבְ ְּוָעׂשָ

א  .ְלַהְפִחיד אֹוִתי ּבָ ַאל ְלאֹותֹו ׁשֶ ְוָעַמד ְוׁשָ
ִביָלם ׁשְ ַלח  :ּבִ ׁשָ ל זֶה ׁשֶ ּוַמה הוא ְדמותֹו ׁשֶ ּּ ּ ּ

 ְוֵאיזֶה ַמְרֶאה ֵיׁש ,ֵיׁש לֹוּ ֵאיזֶה ָפִנים ,ַּאֲחֵרינו
לֹו ְוכו ָערֹות ׁשֶ ַּלׂשְ ּ ְּוַכיֹוֵצא' ּ יב לֹו .ּ ְָכך ְוָכך: ֵהׁשִ ְ ּ. 
ּזֶה הוא ַמְרֵאה ָאִחי , ְרֵאה: ָעָנה ֶהָחָכם ְוָאַמר

ֲּהֵתֵלך ִעָמם: ָּאַמר לֹו ַהָתם .ל"ַּהַנ יב. ְ  ,ֵהן: ֵהׁשִ
ִתֵתן ַּרק ׁשֶ י ַחִילּ ִיְהיו  ּ ִעִמי ֵאיזֶה ַאְנׁשֵ ּׁשֶ ' אאָגַלַז'ּ

לא ְיַצֲערו אֹוִתי,)שומרים מלווים( ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ ְוָנַתן לֹו  .ּ
  :'אאָגַלַז'

ֵני ֲחָכְּוָהְלכו  ל ִעם אֹותֹו ָהִאיׁש"ִּמים ַהַנּ ַהׁשְ
ִביָלם ׁשְ א ּבִ ּבָ ַאל אֹוָתם  .ְּוָחְזרו ַהַחִיל ,ׁשֶ ְוׁשָ
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. ל"ַּנֵהיָכן ֵהם ַהֲחָכִמים ַה: ריִמיִניְסֶטַּהָתם ַה
יבו ֵּאיָנם יֹוְדִעים ְכָלל ֵאיך ֶנֶעְלמו, ֵּהׁשִ ְ ל "ְּוַהַנ ,ּ

ֶּאת ַהֲחָכִמים ָהֵאלו   ָחַטף אֹוָתם)וילייִוַטַּהְינו ַה( ּ
ם ָהָיה  ,ְוֵהִביא אֹוָתם ֶאל ֶרֶפׁש ָוִטיט ,ל"ַּהַנ ְוׁשָ

ב ַה תֹוך ָהֶרֶפׁשוילייִוַטיֹוׁשֵ א ּבְ ְ ַעל ִכּסֵ ּ, 
ִליכו ֶאת ַה תֹוך ָהֶרֶפׁש"ֲּחָכִמים ַהַנְּוִהׁשְ  .ְל ּבְ

ְּוָהֶרֶפׁש ָהָיה ָעב ְוָדבוק ְכמֹו ֶדֶבק ַמָמׁש ּ ּ ּ, 
ְּולא ָהיו ְיכֹוִלים ָלזוז ַעְצָמן ְכָלל ', ייֵלְק' יןִרֹוּקׁשֶ ּ ּ

תֹוך ָהֶרֶפׁש ָהיוֵּאל(ְּוָצֲעקו  .ְּבְ ּו ַהֲחָכִמים ְלֵאלו ׁשֶ ּ ִרים  ּּ ְמַיּסְ

ְּדַהְינו , אֹוָתם יוויליִויַטַהּ ִעים ): ַוֲאָנׁשָ ּ ַעל ָמה ַאֶתם ,ְרׁשָ
ִרים אֹוָתנו עֹוָלםוילייִוַטְוִכי ֵיׁש  ,ְּמַיּסְ ּ ַאֶתם . ּבָ

ִעים ִחָנם ְרׁשָ ִרים אֹוָתנו ּבְ ְּמַיּסְ ִּכי ֵאלו ַהֲחָכִמי( ּ ּ ל "ּם ַהַנּ
ֵיׁש ֲּעַדִין לא ֶהֱאִמינו ִעי ,וילייִוַטּ ׁשֶ ים ְרׁשָ ֲאָנׁשִ ם ַּרק ָאְמרו ׁשֶ

ִחָנם ִרים אֹוָתם ּבְ ֵני  ).ְּמַיּסְ ְּוָהיו ֻמָנִחים ֵאלו ַהׁשְ ּ ּּ
תֹוך ֳעִבי ָהֶרֶפׁש  ַמה :ְּוָהיו חֹוְקִרים ,ְֲחָכִמים ּבְ

ים פֹוֲחִזיםּזֹאתֵאין  ,תּזֹא ֲאָנׁשִ ָהִיינו ּ ַרק ׁשֶ ּ ׁשֶ
ִּמְתקֹוְטִטים ִעָמֶהם ֵאיזֶה ַפַעם ְּוַעָתה ֵהם  ,ּ

ִרים אֹוָתנו ָכ ְּמַיּסְ ְל ָכךּ ם  .ּ ִרים ׁשָ ְּוָהיו ִמְתַיּסְ
ִנים דֹוִלים ַכָמה ׁשָ ִענוִיים ּגְ ּּבְ ּ ּ ּ:  

ל ִלְפֵני "ּ ַהַנריִמיִניְסֶטּ ַאַחת ָעַבר ַהָתם ַהַּפַעם
ם ַעל ׁשֵ ית ַהּבַ ֲחֵברֹו ֶהָחָכם ,ּבֵ ְוִנְכַנס  .ְּוִנְזַכר ּבַ
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ם ַעל ׁשֵ ְְוִהָטה ַעְצמֹו ֵאָליו ְכֶדֶרך , ֶאל ַהּבַ ּ ּ
ִיְרֶאה אֹותֹו .ִריםַּהׂשָ ר ׁשֶ ַאל אֹותֹו ִאם ֶאְפׁשָ  ְּוׁשָ

ַּהְינו ֶאת ֶהָחָכם ַהַנ( ם ,)ל"ּ ְּוִאם יוַכל ְלהֹוִציאֹו ִמׁשָ ּ. 
ם ַעל ׁשֵ ים ֶאת ֲּהַאֶתם זֹוְכִר :ְוָאַמר ֶאל ַהּבַ

ַלח ַה ׁשָ אֹו וילייִוַטֶּהָחָכם ׁשֶ ּוֵמאֹותֹו ַהיֹום , ּוְנׂשָ ּ
יבֹו  .לא ְרִאיִתיו ּוִבֵקׁש ִמֶמנו .ֵהן: ֱהׁשִ ּּ ּ ַיְרֶאה ּ ּ ׁשֶ

ם ם .ּלֹו ְמקֹומֹו ְויֹוִציאֹו ִמׁשָ ַעל ׁשֵ : ְוָאַמר לֹו ַהּבַ
ַוַדאי ֲאִני ָיכֹול ְלַהְראֹות ְלך ְמקֹומֹו וְלהֹוִציאֹו ּּבְ ָ ּ, 

לא ֵיְלכו ִכי ִאם ֲאִני ְוַאָתה ַּרק ׁשֶ ּ ּ  .ְּוָהְלכו ַיַחד .ּ
ם ַמה ׁשְֶוָעׂשָ ַעל ׁשֵ םָּיַדעּה ַהּבַ ּ וָבאו ְלׁשָ  ְוָרָאה ,ּ

ֳעִבי ִטיט ָוֶרֶפׁש ֵהם ֻמָנִחים ּבָ   :ּׁשֶ

ָרָאה ָצַעק , ריִמיִניְסֶט ֶהָחָכם ֶאת ַהּוְכׁשֶ
ֵהם ַמִכים וְמַעִנים אֹוִתי ָכל  ְרֵאה ,ָאִחי: ֵאָליו ּׁשֶ ּּ ּ

ִחָנם ִעים ַהָללו ּבְ ָּכך ָהְרׁשָ ּ ּ ְ ַער ּבֹו ַה .ּ : ריִמיִניְסֶטּגָ
ְלך ְוֵאין ַאָתהה אֹוֵחז ּבֲַּעַדִין ַאָת ָּחְכמֹות ׁשֶ ָ ּ 

ׁשום ָדָבר ַּמֲאִמין ּבְ ים ,ּ ְּוִלְדָבֶריך ֵאלו ֵהם ֲאָנׁשִ ּ ָ. 
םֲהלֹ ,ַּעָתה ְרֵאה ַעל ׁשֵ ָהִייָת , ּא זֶה הוא ַהּבַ ׁשֶ

ְּוהוא ַדְיָקא ָיכֹול ְלהֹוִציֲאֶכם  ,ּכֹוֵפר ּבֹו ְּוהוא (ּ

ּוִבֵקׁש  ).ַיְרֶאה ָלֶכם ָהֱאֶמת ל "ּ ַהַנריִמיִניְסֶטַהַּהָתם ּ
ם ַעל ׁשֵ זֶהו, ִמן ַהּבַ יֹוִציֵאם ְוַיְרֶאה ָלֶהם ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ 

ים וילייִוַט ם ַמה  .ְוֵאיָנם ֲאָנׁשִ ַעל ׁשֵ ה ַהּבַ ְוָעׂשָ
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ה ָעׂשָ ה, ּׁשֶ ׁשָ ֲארו עֹוְמִדים ַעל ַהַיּבָ ְּוִנׁשְ ְולא ָהָיה , ּ
ם ֶרֶפׁש ְכָלל ְּוֵאלו ַהַמִזיִקים ַהַנ .ּׁשָ ּ ּ ּ ּל ַנֲעׂשו "ּ
ָעְלָמא  ְוֻהְכַרח ,ל"ָּאז ָרָאה ֶהָחָכם ַהַנ .ַעְפָרא ּבְ

ַעל ָכְרחֹו ְלהֹודֹות ַעל ַהכל ּּבְ ֵיׁש ֶמֶלך ְוכו,ּ ּ ׁשֶ ְ ּ':  
  
  

ה ֶנֶאְמָרה ַהתֹוָרה ַּעל זֶה ַהַמֲע ּ ִלקוֵטי מֹוֲהַר(ּׂשֶ ֵחֶלק , ן"ּ
ֶרת ֵמָחְכמֹות וְתִמימות)ט"ִסיָמן י', ב ּ ַהְמַדּבֶ ִעַקר , ּ ּׁשֶ

יטות ֵלמות הוא ַרק ְתִמימות וְפׁשִ ַּהׁשְ ּ ּ ּ ּּ ָהָיה , ּ ְוִעְנַין ֲעָמֵלק ׁשֶ
ִעָקר ְוכו ָּחָכם ְוָכַפר ּבָ ם ַעל ָפסוק ,'ּ ּ ַעֵין ׁשָ ּ ֵלי כ(ּ : )ד"ִמׁשְ

ַבע ִיפל ַצִדיק " ּׁשֶ ּ ִכי ִעַקר ָכל ".ק"ֲעָמֵל"ּסֹוֵפי ֵתבֹות " ְוָקםּ ּּ
ם', ָּחְכמֹות ְוכוַּהְנִפילֹות ֵהם ַעל ְיֵדי  ם ֲאָגג ִמזֶַרע .ַּעֵין ׁשָ ּ ּגַ

מוֵאל ,ֲעָמֵלק א ׁשְ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ָרָאה ַמַפְלתֹו ּבְ ּ ַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ ּ
אול ְלָהְרגֹו ֶנֱאַמר ,ֲעַדִין לא ָהָיה ַמֲאִמין, ֵּאֶצל ׁשָ ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ

מוֵאל א ט( ַּוֵיֵלך ֲאָגג ַמֲעַדנֹות": )ו"ּׁשְ ְ ם יֹו,"ּ : ָנָתן ְוִתְרּגֵ
ַמַפְלתֹו, "ְמַפְנָקא" ִּכי ֲעַדִין לא ֶהֱאִמין ּבְ ּ ָרָאה , ּ ַעד ׁשֶ

ֵעיָניו סֹוף ַמַפְלתֹו ּּבְ ִּכי , "ּ ָאֵכן ָסר ַמר ַהָמֶותַּויאֶמר": ָאז, ּ
ה( .ַּעד ַעָתה לא ֶהֱאִמין ים ֵעיֶניך ַעל ַהַמֲעׂשֶ ּׂשִ  ְוָתִבין  הזהָ

ִּפְלֵאי ְפָלאֹות ּ ְוִאם ַהְתִפיָלה).ּ ּ ֵאיָנה ָכָראויּ ּ ּהוא ִמְנָעל , ּ
ה ְקָצוֹות לׁשָ ׁשְ   . ְוָהֵבן, ּבִ

 
  

*********************  
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  י ַׂמֲעֶשה

  ְוָעִני ירעְרֶגּבִֶמ

  

ה עְרֶגָיה ּ ַפַעם ַאַחת ָה.ַמֲעׂשֶ ְוָהָיה  ,)סֹוֵחר(יר ּבֶ
יר ֻמְפָלג ְמאד ֹורֹות ַרּבֹות ְוָהָיה לֹו ְסח ,ָעׁשִ

ְּוָהיו ַהֶו .ְּוַכיֹוֵצא ְמֹאד ִריב )שטרות(ועְקְסֶלען ּ  ְוַהּבְ
לֹו הֹוְלִכין ַעל)מכתבים( ֹּו ָכל ְוָהָיה ל,  ָהעֹוָלםּ ׁשֶ

ּוְלַמָטה ִמֶמנ .ּטוב ּ ּ ּו ָהָיה ָדר ָעִני ֶאָחדּ ָהָיה  ,ּ ׁשֶ
דֹול  ְַהֵהֶפך ִמן ְּוָהָיה לֹו ָכל  ,ְמֹאדָעִני ּגָ

עְרֶגַה יריר ּבֶ ִנים .ֶהָעׁשִ ֵניֶהם ָהיו ֲחׂשוֵכי ּבָ ּוׁשְ ּ ּ; 
ִנים ְוֵכן ָלזֶהה לָֹלזֶ   :א ָהָיה ּבָ

עְרֶג ֶאָחד ָחַלם ְלַהַּפַעם ּבָ ,ירּבֶ ים ׁשֶ ּאו ֲאָנׁשִ
ְּדַהְינו, ְּוָעׂשו ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות  ,)אריזות( 'יןאִקַּפ' ּ

ַא ים: ל אֹוָתםְוׁשָ יבו .ָּמה ַאֶתם עֹוׂשִ : ְּוֵהׁשִ
את ַהכל ֶאל ֶהָעִני ַהַנָל ּׂשֵ  ְמֹאדְוָחָרה לֹו  .ל"ּ

את ָכ ְמֹאד ֵהם רֹוִצים ָלׂשֵ יתֹו ַּעל ׁשֶ ל הֹונֹו ִמּבֵ
רעס ֲעֵליֶהם ִאי ֶאְפְוִלְכ .ֶאל ֶהָעִני ֵהם , ׁשָ ׁשֶ

ים ים ַרּבִ ְּוֵהם ָעׂשו ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות ִמָכל  .ֲאָנׁשִ ּ
ר ָהיו לֹו ּחֹורֹוָתיו ְוהֹונֹו וְרכוׁשֹוִּמָכל ְס, ֲּאׁשֶ ּ, 
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ר  או ַהכל ַכֲאׁשֶ ְּוָנׂשְ ּ ית ֶהָעִני ַהַנּ ַּלכל ֶאל ּבֵ  ,ל"ּ
ֵביתֹו ִאירו ְכלום ּבְ ְּולא ִהׁשְ ּ ָדְפנֹות י ִאםּ ִכ,ּּ

ִית ֵריָקם  ְּוֵהִקיץ ַוַיְרא ,ְמֹאד ְמֹאדְוָחָרה לֹו  .ַהּבַ
הוא ֲחלֹום .ְּוִהֵנה ֲחלֹום ָרָאה ׁשֶ ְָברוך ּו, ְּוַאף ׁשֶ ּ

ם  ֵכן ָהָיה ִלּבֹו נֹוְקפֹו ַּאף ַעל ִפי ,ּ ַהכל ֶאְצלֹוַּהׁשֵ
ַּעל ְדַבר  ְמֹאד ְמֹאדְּוָחָרה לֹו ַהָדָבר  ,ְמֹאד

ּא ָהָיה ָיכֹול ָלֵצאת ִמַדְעתֹו ְדַבר ְולֹ ,ַהֲחלֹום ּּ
ָהָיה ָרִגיל , ּל ִעם זוָגתֹו"ְּוֶהָעִני ַהַנ .ל"ַּהֲחלֹום ַהַנ

יַח ֲעֵל ּגִ ם ִמקֶדם ְלַהׁשְ ת ּּגַ יֶהם ְוָלֵתת ָלֶהם ִמּסַ
ו .ָידֹו ָחה ָנַתן ֲעֵל, ַאַחר ַהֲחלֹום, ְוַעְכׁשָ ּגָ יֶהם ַהׁשְ

ָכל ֵעת ׁשֶ ;ּיֹוֵתר ִמקֶדם ִאים ְלֵביתֹוְַאך ּבְ , ָּהיו ּבָ
ת ַתִנים ָפָניו, ֹוֶּהָעִני אֹו ִאׁשְ ָּהיו ִמׁשְ ּ ּ ְוִנְבַהל  ,ּ

ָזַכרִּמְפֵנ  ֶהָעִני ִעם ,ְוֵהם .ּיֶהם ֵמֲחַמת ַהֲחלֹום ׁשֶ
תֹו  ֶאְצלֹו ְּוָהיו ,ּו ְרִגיִלים ִלְפָרִקים ֶאְצלֹוָהי, ִּאׁשְ

  :ִנְכָנִסים ְויֹוְצִאים

אָתה  ֶאָחד םַּפַע ת ֶהָעִני ַהַנ ּבָ , ל"ֶּאְצלֹו ֵאׁשֶ
ָנַתן ְּוָנַתן ָלה ַמה ׁשֶ ּ ַתָנה צוָרתֹו ְו .ּ ְּוִנׁשְ ּ ִנְבַהל ּ

תֹוֵמם  ֲּאָלה אֹותֹו ָהֲעִנָיה ַהַנׁשָ .ְמֹאדְּוִנׁשְ  :ל"ּ
ַּבֵקׁש ְמִחיָלה ִמְכבֹוְדֶכםֲא ידו ִלי ַמה  :ּ ַּתּגִ , ּזֹאתּ
ִאיםׁשֶ ר ָאנו ּבָ ָכל ֵעת ֲאׁשֶ ַתִנים םֶאְצְלֶכ ּּבְ ּ ִמׁשְ ּ
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ִּסֵפר ָלה ָכל אֹותֹו ָה .ְמֹאדְּפֵניֶכם  ּ ָחַלם , ִעְנָיןּ ׁשֶ
ּלֹו ַכַנ ּוֵמאֹותֹו ַהיֹום ִלּבֹו ,ל"ּ ' ְּוכו ְמֹאד נֹוְקפֹו ּ

ַּכַנ יָבה לֹו .ל"ּ אֹותֹו : ֵהׁשִ ַהִאם ָהָיה ַהֲחלֹום ּבְ
ָאְמָרה לֹוַּהַלְי יב ָלהֵה. ָּלה ְפלֹוִנית ׁשֶ ה ּ וַמ.ֵהן: ּׁשִ
זֶה יָבה לֹו .ּבָ ם ֵכ: ֵהׁשִ אֹותֹו ַהַלְיָלה ָחַלם ִלי ּגַ ּּבְ ן ּ

דֹוָלה יָרה ּגְ ֲאִני ֲעׁשִ ים ְלת, ׁשֶ ּוָבאו ֲאָנׁשִ ְֹוך ּ

יִתי ַאְלִתי  ,יןאִקַּפ  יןאִקַּפּ ְוָעׂשו ,ּבֵ ּוׁשְ ְלֵהיָכן : םּ
ִאים יבו. ַּאֶתם נֹוׂשְ ַּהְינו , ֶאל אֹותֹו ֶהָעִני: ֵּהׁשִ

עְרֶגְלַה ו ָעִני, ל"ַּהַניר ּבֶ ְקָראוהו ַעְכׁשָ ּׁשֶ ּ  ,ַּעל ֵכן .ּ
יַח ַעל ֲחלֹום ּגִ י ֲהלא ַאף ֲאִנ, ָּמה ַאָתה ַמׁשְ

ֲחלֹוִמי ו יֹוֵתרְּוהוא ִנְבַהל .ּבַ תֹוֵמם ַעְכׁשָ  ּ ְוִנׁשְ
ַמע עֹוד ֶאת ֲחלֹוָמהְויֹוֵתר ַע ׁשָ ּל ׁשֶ ַהָדָבר  ,ּ ּׁשֶ

יר, ִנְרֶאה או ֲעׁשִ ִיׂשְ ּׁשֶ ּ ּותֹו וּ  ,ְּרכוׁשֹו ֵאֶצל ֶהָעִניּ
א ל ֶהָעִני ִיׂשְ ְּוַדלות ׁשֶ ּ  :ְמֹאד ְמֹאדְוִנְבַהל ,ּו ֶאְצלֹוּ

ת ַה, ּ ַהיֹוםַוְיִהי עְרֶגְוָנְסָעה ֵאׁשֶ  ִעם ֶעְגלֹות ירּבֶ
ְּוָלְקָחה ִעָמה ֵרעֹוֶתיָה ,ָּצב ְלַטֵיל ם  ,ּ ְוָלְקָחה ּגַ

ת ֶהָעִני ִע ָּמהֵאׁשֶ ְּוָנְסעו ַעל ַהִטיול, ּ ּּ ְּוִהֵנה ָעַבר  .ּ
קֹוִרין ,ָאדֹון, ִאיׁש ַחִיל קצין צבא (' אליַרִנעְדֶי'ּ ׁשֶ

לֹו ,)גבוה ּוִפנו ֶאל ַה ,ִּעם ַהַחִיל ׁשֶ ְַצד ִמן ַהֶדֶרך ּ ּ ּ
ִבילֹו ׁשְ ים ַּוַיְרא ,ְוָעַבר ַהַחִיל .ּבִ נֹוְסִעים ָנׁשִ  .ּׁשֶ

יֹוִציאו ַאַחת ִמן  ְּוִצָוה ׁשֶ ָנְסעו ְלּּ ים ׁשֶ ַּהָנׁשִ ּ  .ַּטֵילּ
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ת ֶהָעִניְּוָהְלכו ְּוָחְטפו אֹוָתה , ּ ְוהֹוִציאו ֶאת ֵאׁשֶ ּ
ל ַה תֹוך ָהֶעְגַלת ָצב ׁשֶ ָּמהְּוָנְסעו ִע ,אליַרִנעְדֶיְּבְ ּ. 

ר ַל ּוְבַוַדאי ִאי ֶאְפׁשָ יָבהּ ּ ִכי ָנַסע ְלַהָלן,ֲּהׁשִ ּ. 
ְפָרט ִאיׁש   .ִעם ֵחילֹוָתיו אליַרִנעְדֶי ַחִילּבִ

ּוְלָקָחה ְוָנ לֹוּ ַּסע ִעָמה ַלְמִדיָנה ׁשֶ ּ ְוִהיא ָהְיָתה  .ּּ
ַמִים מַע לֹו ְכָללְו, ִיְרַאת ׁשָ  ,ּלא ָרְצָתה ִלׁשְ

ים וְמַפִתים  ְּוָהיו .ְמֹאדְוָהְיָתה ּבֹוָכה  ְּמַבְקׁשִ ּ ּ
יֹוֵתרְוִהיא ָהְי, ּאֹוָתה ַמִים ּבְ  ְוֵהם .ָתה ִיְרַאת ׁשָ

בו ְלֵביָתם ִמן ַהִטיול ּׁשָ ּּ ּה ִנְלְקָחה ָהֲעִנָיה ְּוִהֵנ, ּ
ל ובֹוֶכה וִמְתַמְרֵמר  .ל"ַּהַנ ְּוָהָיה ֶהָעִני ִמְתַאּבֵ ּ

תֹו ָתִמידְמֹאד ְמֹאד ּ ַעל ִאׁשְ ּ:  

עְרֶגָעַבר ַה ֶאָחד ַּפַעם ית ֶהָעִניירּבֶ .  ֵאֶצל ּבֵ
הוא  ַמע ׁשֶ  ִנְכַנס .ְמֹאד ְמֹאדּּבֹוֶכה וִמְתַמְרֵמר ּׁשָ

ָאלֹו ְְרֵמר ובֹוֶכה ָכל ָכךְתַמָּמה ַאָתה ִמ: ּוׁשְ ּ ּ ּ. 
יבֹו ַאר ִלי,ְּוִכי לא ֶאְבֶכה: ֱהׁשִ ּ וַמה ִנׁשְ ֵיׁש  .ּ

ָאר ִנׁשְ ִניםּׁשֶ ירות אֹו ּבָ ֲאִני ֵאין ִלי  ,ּ ָלֶהם ָהֲעׁשִ
ְּכלום ִתי ִנְלְקָחה , ּ ִּמֶמִניְּוַגם ִאׁשְ ַאר ִלי, ּ  .ּוַמה ִנׁשְ

עְרֶגל ַהְוִנְכַמר ִלּבֹו ׁשֶ  ,ל"ּ ַהַנַעל ֶהָעִנייר ּבֶ
 ִמּגֶדל ְמֹאד ְמֹאדֲחָמיו ָעָליו ְּוִנְתעֹוְררו ַר

ָרָאה ּבֹו ַּהְמִרירות ׁשֶ ה ָדָבר ְמ .ּ ְּוָהַלך ְוָעׂשָ   .בָהלְ
עֹון ּגָ ֵאיזֶה ְמִד .ּוֶבֱאֶמת ָהָיה ׁשִ ַאל ּבְ יָנה ְְוָהַלך ְוׁשָ
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ם ,ל"ַּהַנ אליַרִנעְדֶיר ַהּגָ ה  .ְְוָהַלך ְוָנַסע ְלׁשָ ְוָעׂשָ
  .אליַרִנעְדֶיַהְְוָהַלך ְלֵבית  ְמֹאד ְמבָהל ָּדָבר

ם עֹוְמִדים ְו ְּוהוא ִמּגֶדל  .)משמרות( 'יןואִכַו'ׁשָ
לֹו  ָהָלה ׁשֶ תֹוֵמם ְוָהַלך ,ְמֹאד ְמֹאדַּהּבֶ ְִנׁשְ ּ 

דֹו ֶבָהָלה ּגְ יַח ְכָלל ַעל ַהְולֹ ָלהּבְ ּגִ   .יןואִכַוּא ִהׁשְ
תֹוְממ יןואִכַוְוַגם ַה ִּנְבֲהלו ְוִנׁשְ ֵמֲחַמת  ,ְמֹאדּו ּ

ן ָאָדם ֶאְצָל ָראו ִפְתאם ּבֶ ּׁשֶ , ְמֹאדָהל ם ְמֹבּ
א זֶה ְלָכאן :ְמֹאדְּוִנְבֲהלו  ּוֵמֲחַמת  .ֵאיפה ּבָ

ָה ָּלה ִהִניחוהו ָכל ַהּבֶ ּ ּ ְּוָעַבר ַעל ָכל  ,יןואִכַוַהּ
קֹום ַּלָמ ,אליַרִנעְדֶיַהִּנְכַנס ְלֵבית ַעד ׁשֶ יןואִכַוַה

ָהְיָתה ׁשֹוֶכ םׁשֶ ּוָבא ֶוֱהִקיָצה ְוָאַמר ָלה .ֶבת ׁשָ ּ ּ: 
ֵּתֶכף : ָּאַמר ָלהְו. ְוָרֲאָתה אֹותֹו ְוִנְבֲהָלה .ּבֹוא

ם ַעָתה ַעל .ְּוָהְלָכה ִעמֹו .ּּבֹוא ִעִמי ְּוָעְברו ּגַ ּ ָכל ּ
ָיְצאויןואִכַוַה ּ ַעד ׁשֶ ַּוֲאַזי ֵתֶכף ִנְבַהל ְוִנְזַכ .ּ ר ַמה ּ

ה ָדָבר ָכזֶה ָעׂשָ ּׁשֶ ּ ַוַדאי ֵתֶכף  ֵהִביןְו ,ּ ּבְ ּׁשֶ ִיְהֶיה ּ
דֹול ה ַרַעׁש ּגָ ם ֵתֶכף , ְוֵכן ֲהָוה .ַנֲעׂשֶ ה ׁשָ ַנֲעׂשָ ּׁשֶ ּ

דֹול ֵאֶצל ַר   :אליַרִנעְדֶיַהַעׁש ּגָ

ָהָיה ְְוָהַלך תֹוך ּבֹור ֶאָחד ׁשֶ ְ ְוִהְטִמין ַעְצמֹו ּבְ

ַיֲעבר ָהַרַעׁשִעם ֵמי ּגְ ִמים ַעד ׁשֶ ם  ,ּׁשָ ָהה ׁשָ ְוׁשָ
תֹוך ַהּבֹור'ב ּהִּעָמ ה  ְוָרֲאָתה .ְ ָיִמים ּבְ ָּהִאׁשָ
ִביָלה "ַּהַנ ׁשְ ָהָיה לֹו ּבִ ּל ּגֶדל ַהְמִסיַרת ֶנֶפׁש ׁשֶ ּ
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ִביָלהְּוַהָצ ׁשְ ּסֹוֵבל ּבִ ה ,ּרֹות ׁשֶ ָעה ּבַ ּבְ ָכל ', ְוִנׁשְ ּׁשֶ
ֵיׁש  ַּהַמָזל ׁשֶ ּ ר ֵיׁש ָלה ֵאיזֶה ַמָזל .ָּלהּ ֶּאְפׁשָ ּ, 

ִיְהֶיה ָל ֻדָלה ְוַהְצָלָחהּה ּׁשֶ ִיְהֶיה ָכל  ,ֵּאיזֶה ּגְ ּׁשֶ ּ
ָלה לַֹהְצָלָח ּה ׁשֶ ְּוִאם ִיְרֶצה ִלַקח  ;ּא ִנְמָנע ֵמִאתֹוּ

ָל ְּלַעְצמֹו ָכל ַהְצָלָחה וְגֻדָלה ׁשֶ ּ ּ ֵאר  ּהּ ְּוִהיא ִתׁשָ
ְּכִמקֶדם ּא ֻיְמַנע ִמֶמנו לֹ ,ּ ּ ְְוֵאיך מֹוְצִאים  .ְּכָללּ

ם ֵעדות  'בַאַחר . ֹּו ַהּבֹור ְלֵעדותְוָלַקח אֹות .ּׁשָ
ָּמהָיִמים ָיָצא ִע ם ְוָהַלך ְלַהָלן,ּ ּ ִמׁשָ ְ ְְוָהָיה הֹוֵלך . ּ

ּוָבא ִעָמה ְלַהָלן ְלַהָלן ּ ּ ּ אֹותֹו  ,ּ ם ּבְ ם ׁשָ ּגַ ְוֵהִבין ׁשֶ
ים ַאֲחָריו ַּהָמקֹום ְמַחְפׂשִ יא  ְְוָהַלך עֹוד .ּ ְוֶהְחּבִ

תֹוך ִמְקֶוהַע ְְצמֹו ִעָמה ּבְ ּ גֶדל ְוִנ .ּ ְּזְכָרה ׁשוב ּבְ ּ
ִביָלה ׁשְ ּסֹוֵבל ּבִ ַּהְמִסירות ֶנֶפׁש ְוַהָצָרה ׁשֶ ּ ּ ּ,  

ָעה עֹוד ַהַפַעם ַכַנ ּבְ ְּוִנׁשְ ְּוָלְקָחה ֶאת ַהִמְקֶוה  ,ל"ּּ
ֶעֶרך  .ְּלֵעדות ם ֵכן ּבְ ם ּגַ ְְוָהיו ׁשָ ּ  ְּוָיְצאו,  ָיִמים'בּ

ְּוָהְלכו ְלַהָלן ְּוֵכן ָהָיה ַכָמה ְפָעִמי .ּ ּ יא,םּ ֶהְחּבִ   ׁשֶ
ְמקֹומֹו ַּעְצמֹו ִעָמה ּבִ ֵאלוּ ּת ֲאֵחִרים ַכיֹוֵצא ּבְ ּ ּ ּ, 

ְּדַהְינו ּבְ ל ַמִיםּ ְבָעה ְמקֹומֹות ׁשֶ  ּבֹור :ְוֵהם ׁשִ
ּוִמְקֶוה ַכַנ ּ  ,ּ וְנָהרֹות,ּוְנָחִלים ,ּ וַמְעָין,ַּוֲאַגִמים, ל"ּ

ּוְבָכל ָמקֹום וָמ .ְּוַיִמים ִאיםּ ָהיו ֶנְחּבָ םּקֹום ׁשֶ   ׁשָ
ְמִסירות ַנ ִּנְזְכָרה ּבִ ִביָלהּ ׁשְ , ְּפׁשֹו ְוָצָרתֹו ּבִ

ָעה לֹו ּבְ ַּכַנ ְוִנׁשְ ּתֹו ַהָמקֹום ְלֵעדות ְוָלְקָחה אֹו, ל"ּ ּ



עְרֶגירִמ   ִּספּוֵרי  ַּמֲעִשיֹות   ְוָעִני ּבֶ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

קכב

ַּכַנ ְּוָהְלכו וָבאו .ל"ּ ּ ָכל  ְּוָהיו ,ּ יִאים ַעְצָמם ּבְ ַמְחּבִ
ַמֲחבֹואֹות ַה ַּפַעם ּבַ או ַעל ַהָים, ל"ַּנּ ּבָ ַּעד ׁשֶ ּ. 

או ַעל ַהָיםְּכׁשֶ ּּבָ דֹול, ּ  ְוָהָיה ְּוהוא ָהָיה סֹוֵחר ּגָ
ַּמִכיר ַהְדָרִכים ַעל ַהָים ּ ְך ַעְצמֹו ָלבֹוא ְוָחַת ,ּ

ָעַבר וָבא ְלֵב ,ִלְמִדיָנתֹו ת ַּעד ׁשֶ יתֹו ִעם ֵאׁשֶ
יָבה ְלֶהָעִני ל"ֶּהָעִני ַהַנ ְמָח ְוָהָיה .ֶּוֱהׁשִ ה ׂשִ

ם דֹוָלה ׁשָ   :ּגְ

עְרֶגירְוַה ה ָדָבר  ,ל"ַּהַנ ּבֶ ָעׂשָ ַכר ׁשֶ ׂשְ ּּבִ
יֹון ִעָמה ַגם ְו,ָּכזֶה ִנּסָ ָּעַמד ּבַ ּ ֹו ִנְפַקד ְונֹוַלד ל ,ּ

ן ָזָכר ָנה ּבֵ אֹוָתה ׁשָ ת , ם ִהיאְוִהיא ּגַ .ּּבְ ֵאׁשֶ
יֹון ָכזֶה ִעם  ,ל"ֶּהָעִני ַהַנ ִנּסָ ָעְמָדה ּבְ ַכר ׁשֶ ׂשְ ּּבִ

ם ָזְכ ,ַּגם ִעמֹוְואל יַרִנעְדֶיַה ֵּכן ְוָיְלָדה ָתה ּגַ
לא ָהָי ,ְמֹאד ְמֹאדָּהְיָתה ְיַפת תַאר ְו .ְנֵקָבה ה ּׁשֶ

ל ִמין ָאָדם ְכָלל ֵני ָאָדם לא  ,ּיִפי ׁשֶ ין ּבְ ִּכי ּבֵ
ַּהְלַואי : ְּוָהיו ָהעֹוָלם אֹוְמִרים ,ִּנְמָצא יִפי ָכזֶה

ֵדל  ִתְתּגַ ּׁשֶ ֵדל(ּ ִיְתּגַ ה ׁשֶ ִּכי ִחדוׁש ִנְפָלא ָכזֶה ָקׁשֶ ּּ ּ ִּכי ָהָיה  ,)ּּ
ָּיְפָיה ְוִתְפַאְרָתה ֻמְפָלג  לא , ְמֹאד ְמֹאדּּ ִנְרָאה ּׁשֶ

עֹוָלם ְכָלל ּזֹאתָּכ ִאים ְוִנְכָנִסים ְּוָהיו ָהעֹוָלם ּבָ .ּּבָ
תֹוְמִמים  ְּוָהיו ,ִּלְראֹוָתה ּל ָיְפָיה ַעל ּגֶד ְמֹאדִּמׁשְ
ְּוָהיו נֹוְתִנים ָלה ַמָת ,ְמֹאד ְמֹאדַּהֻמְפָלג  ּ  תנֹוּ

ה ְּוָהיו נֹוְתִנים ַמָתנֹות ,ַּמָתנֹות ֵמֲחַמת ִחּבָ ַעד  ּ
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ִנְתַעׁשֵ ּׁשֶ עְרֶגְוַה. ר ֶהָעִניּ ַדְעתֹו ,ל"ּ ַהַניר ּבֶ  ָּנַפל ּבְ
ַתֵדך ִעם ֶהָעִני ַהַנ ִיׁשְ ּׁשֶ ְ ּ ּ ָהָיה  ָּיה ִמּגֶדל ָיְפ,ל"ּ ׁשֶ

ִּחדוׁש ָכזֶה ּ ִלּבֹו .ּ ר ַעל זֶה ַמְרֶאה : ַּויאֶמר ּבְ ֶאְפׁשָ
לֹו ְלֶהָעִני ,ֲחלֹוםַה ִאין ׁשֶ נֹוׂשְ ּׁשֶ ִאין ּ ּ וֵמֶהָעִני נֹוׂשְ

ְּדַהְינו ,ֶאְצלֹו ַתְדכו ַיַחד ְוִיְתָעְרב ּ ִיׁשְ ּׁשֶ ּ ּ ּו ַיַחד ַעל ּ
דוך ְְיֵדי ַהׁשִ ּ ּ ּ:  

ת ֶהָעִני ֶאְצלֹו ֶאָחד ַּפַעם אָתה ֵאׁשֶ ְוָאַמר  ,ּבָ
ָּלה ַדְעתֹו ּ ַתֵדך ִעָמ, ּ ְרצֹונֹו ְלִהׁשְ ּׁשֶ ְ ּ ר  ,ּהּ ְוֶאְפׁשָ

זֶ ּה ִיְתַקֵים ַהֲחלֹום ַכַנּבָ ּ יָבה לֹו .ל"ּ ם ֲא: ֵהׁשִ ִני ּגַ
ְבִתי  ַדְעִתי ּזֹאתָּחׁשַ א ָהָיה ִלי ֶהָעָזה ְַאך לֹ ,ּּבְ

ר ִמזֶה ַתֵדך ִעָמֶכם, ְּלַדּבֵ ֲאִני ֶאׁשְ ּׁשֶ ְ ּ ְַאך ִאם  .ּ

ַוַדאי ֲאִני מוָכן,ַּאֶתם רֹוִצים ּ ּבְ   ,ּא ֶאְמַנע ִמֶכםְולֹ ּ
ְעִתי ּבַ ִּכי ְכָבר ִנׁשְ ּ ָכל טוִבי , ּ ּׁשֶ א ְוַהְצָלָחִתי לֹּ

ת ַהַנ .ֻּיְמַנע ִמֶכם ן ְוַהּבַ ֵניֶהם "ְּוַהּבֵ ּל ָלְמדו ׁשְ
ֶחֶדר ֶאָחד ְלׁש ֹּונֹות ְוַכיֹוֵצא ְכַדְרָכםּבְ ּ ת  .ּ ְוַהּבַ

ָּהיו הֹוְלִכים וָבִאים ִלְראֹוָתה ִמּגֶדל  ל"ַּהַנ ּ ּ
ַּהִחדוׁש ַכַנ ּ ּ ְּוָנְתנו ַמָתנֹו ,ל"ּ ר  תּ ִנְתַעׁשֵ ַּעד ׁשֶ ּ

ִרים ִלְראֹוָתהְוָה .ֶהָעִני ִאים ׂשָ ּיו ּבָ ְּוהוְטָבה  ּ
ֵעיֵניֶהם ְמֹא יֵניֶהם .דּבְ דֹול ּבֵ ְּוָהָיה ָיְפָיה ִחדוׁש ּגָ ּ ּ ,

י ְכָללא ָהִּכי לֹ ל ֱאנֹוׁשִ ּוִמּגֶדל ַהְפָלַגת  .ָּיה יִפי ׁשֶ
א ַעל ַדַעת ַהׂשָ ָּיְפָיה ּּבָ ַתֵדךּ ְִרים ְלִהׁשְ ּ  ִעם ֶהָעִני ּ
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ר ,ַּהזֶה ן ְוׂשַ ָהָיה לֹו ּבֵ ק ְלִהְתַחֵתן ִעָמה ׁשֶ ָּחׁשַ ּ ּ .
ּה ָלֶהם ְלִהְתַחֵתן ִעם ָכזֶהְַאך ֵאין ָנֶא ַּעל ֵכן  ,ּ

ַתֵדל ְלַגֵדל ֶאת ָהִאיׁש  ֻּהְכְרחו ִלְראֹות ְלִהׁשְ ּ ּ ּ
ַתְד, ַּהזֶה ְּוִהׁשְ ַיֲעבד ֵאֶצל ַהֵקיָסּ ּלו ׁשֶ ּ ה  .רּ ְוַנֲעׂשָ

ִּמְתִחָלה  ַאַחר  ְו,)קצין צבא נמוך('יקִשְטיְרּאִפָרְּפ'ּ
ְָכך ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ַת ,ּ ִּכי ִהׁשְ יהֹו ּ ְּדלו ְלַהְגּבִ ּ

ְמֵהָרה ָהַלך ַמֵהר ִמַמֲעָלה ְלַמֲע ,ּבִ ַּעד ׁשֶ ַעד , ָלהְ
ה  ַנֲעׂשָ ִרים ְּוָהיו ֲחֵפִצים ַה ,אליַרִנעְדֶיּׁשֶ ּׂשָ

ַתֵד ְּלִהׁשְ ּך ִעמֹוּ ים קֹוְפִצים ַעל זֶהְַאך  .ְ  ,ָּהיו ַרּבִ
או ַעל זֶה ִרים ּבָ ִּכי ַכָמה ׂשָ ּ ּ זֶה ּ ּ ְוָעְסקו ּבָ

יהֹו ר לֹו ְלִהְתַחֵתןא ְּוַגם ִכי לֹ ;ְלַהְגּבִ  ָּהָיה ֶאְפׁשָ
עְרֶגֵמֲחַמת ַה ְכָבר ָהיו ְמַד ,ירּבֶ ּׁשֶ ִריםּ  ּבְ

ַתֵדך ִעמֹו ְּלִהׁשְ ְ ּ ּ:  

ה  ּ ַהזֶהְוֶהָעִני ַנֲעׂשָ ָהָיה ַמְצִליַח  אליַרִנעְדֶיּׁשֶ
ְּוָהָיה ׁשֹוֵלַח אֹותֹו ַהֵקיָסר  ,יֹוֵתר ְויֹוֵתר

ָכל ַפַעם ְמֹאדְוִהְצִליַח  ְּלַהִמְלָחָמה א , ּּבְ ְּוִנׂשָ
ְָהָיה הֹוֵלך ְו ,עֹוד יֹוֵתר ְלַמְעָלה ְלַמְעָלהאֹותֹו 

ם ַה .ְמֹאדּוַמְצִליַח  ר ִנְסַתֵלק ׁשָ ַּעד ֲאׁשֶ  ,ֵּקיָסרּ
ֵני ַהְמִדיָנה ַלֲעׂשֹות אֹותֹו ְל ְּוִנְתַיֲעצו ָכל ּבְ ּ  .ֵקיָסרּ

ִרים ְוִהְסִכימו  צו ָכל ַהׂשָ ְּוִנְתַקּבְ ּּ ֻּכָלםּּ הוא ּ  ּׁשֶ
ה ֵקיָסר  ,ִיְהֶיה ֵקיָסר ַּהְינו ֶהָעִני ַהַנ(ְוַנֲעׂשָ ה "ּ ל ַנֲעׂשָ
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 .ְמֹאד ְצִליַחְוָהָיה ַמ ְוָהָיה לֹוֵחם ִמְלָחמֹות .)ֵקיָסר
ְּוָהָיה לֹוֵחם וַמְצִליַח ְוכֹוֵבׁש  ,ְוָכַבׁש ְמִדינֹות

ָאר ַהְמִדינֹות ִנְתַיֲעצו ִלְמ ,ְךְוהֹוֵל ׁשְ ַּעד ׁשֶ ּ ֹסר ּ
ָרצֹון טֹוב ּי ָראו ַהְצָלָחתֹו ִּכ ,ַּתַחת ָידֹו ּבְ

דֹוָלה ָכל ַהיֹ ,ַהּגְ ּׁשֶ ל ָהעֹוָלם ְוָכל ּ ל ִפי ׁשֶ ַּהַמָזל ׁשֶ ּ
צו ָהעֹוָלם ֶאְצלֹו ַּעל ֵכן ִנְתַקּבְ ּ ָכל ַהְמָלִכים ּ ּ

ְּוִהְסִכימו הוא ִיְהֶיה ֵקיָס ּ  ,ּר ַעל ָכל ָהעֹוָלםּׁשֶ
ל ָזָהבְּוָנְתנו לֹו  אֹוִתיֹות ׁשֶ ְּכָתב ּבְ ּ:  

ַתֵדך ִעם ּ ַהזֶה ֵמֵאן ַעָתְּוַהֵקיָסר ְה ְלִהׁשְ ּ ּ
עְרֶגַה ַתֵדך ִעם ִּכי ֵאין ָנֶאה ְלֵק ,ירּבֶ ְיָסר ְלִהׁשְ ּ ּ
תֹו ַהֵקיָסִרית .ירעְרֶגּבֶ ְּוִאׁשְ  יא לא ָזָזה ִמן ִה,ּ

עְרֶג ַּוַיְרא ַהֵקיָסר .ְּכָלליר ַהּבֶ ר לֹו  ּ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ
דוך  ְַלֲעׂשֹות ׁשִ ּ עְרֶגַאֵחר ֶנֶגד ּ ְפָרט  ,ל"ַּהַניר ַהּבֶ ּבִ

ּתֹו ַמְחזֶֶקת ִעמֹו ִּכי ִאׁשְ ב , ְמֹאד ְמֹאדּ ַּעל ֵכן ָחׁשַ
בֹות ַעל ַמ עְרֶגַהֲחׁשָ ּוִבְתִחָלה ָרָאה  ,ל"ַּהַניר ּבֶ ּ

רֹו ַתֵדל .ְלַחּסְ ְּוִהׁשְ ַתְחּבולֹות ּ ְּכִאלו ֵאין ַהָדָבר, ּּבְ ּ ּ ּ 
ִּמֶמנו ִלְגֹר ּ ַּוַדאי ָיכֹול ְּוַהֵקיָסר ּבְ .ם לֹו ֶהְפֵסדּ

ִרים אֹותֹוְּוָהיו ַמ .ַּלֲעׂשֹות ָכזֹאת  ,ְּפִסיִדים וְמַחּסְ
ִנְתַד ַּעד ׁשֶ מורְּלֵדל ְוַנֲעּ ה ָעִני ּגָ , ְוִהיא .ּׂשָ

  :ּ ָהְיָתה ַמְחזֶֶקת ִעמֹו ָתִמיד,ַּהֵקיָסִרית
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ּ ָכך ָרָאה ַהֵקיָסרַאַחר ְ ָכ, ּ ן ּׁשֶ זֶה ַהּבֵ ּל ְזַמן ׁשֶ

עְרֶג ,ַּקָים ן ַהּבֶ ר לֹו ִאי ֶאְפׁשָ, ל"ּיר ַהַנַּהְינו ּבֶ
דוך ַאֵחר ְַלֲעׂשֹות ׁשִ ּ ַתֵדל ְלַהֲעִביר ֶאת ,ּ ְּוִהׁשְ ּ 

ל אֹותֹו חור ׁשֶ עְרֶגּ ַהּבָ בֹות ְו .ירַהּבֶ ב ַמֲחׁשָ ָחׁשַ
ל ָעָליו ֲעִלילֹו ,ְלַהֲעִבירֹו יב ָעָליו , תְוִגְלּגֵ ְוהֹוׁשִ
ְּוַהׁשֹוְפִטים ֵהִבינו ,ׁשֹוְפִטים ְרצֹון ַהֵק ּ יָסר ּׁשֶ

ְפטו ְלַהִניחֹו ,ְלַהֲעִבירֹו ִמן ָהעֹוָלם ְּוׁשָ ק ּ ׂשַ  ּבְ
ִליכֹו ַלָים ּוְלַהׁשְ ּ:  

ה ָדֶוה ָה ֵּקיָסִריתְוַה ְַאך  ,ַעל זֶה ְמֹאדָּיה ִלּבָ

ם ַהֵקיָסִרית ר ָל ִאי ּּגַ ּה ַלֲעׂשֹות ְכֶנֶגד ֶאְפׁשָ ּ
ָתה .ַּהֵקיָסר ָהיו,ֶמה ָעׂשְ ּ ָהְלָכה ֶאל ַהְמֻמִנים ׁשֶ ּ 

ִליכֹו ַלָים ְּמֻמִנים ְלַהׁשְ ְוָנְפָלה  ָלםּוָבאָתה ֶאְצ, ּ
ּ ֶשַיֲעׂשו ְמֹאדֶהם ְּוִהְתַחְנָנה ֵמ ִלְפֵני ַרְגָלם ּ

ְּלַמֲעָנה ְלַהִניחֹו ּה הוא ַחָיב ִמיָתהּי ָלָמִּכ, ּ ּ. 
ה ֵמֶהם  ּוִבְקׁשָ בוי ַאֵחר ְמֻחַי, ְמֹאדּ ִיְקחו ׁשָ ּׁשֶ ּּ ב ּ

ִליכֹו ַלָים חור ְּוַיִנ ,ִּמיָתה ְלַהׁשְ ּיחו אֹותֹו ַהּבָ ּ
ָתה ֶאְצָלם .ל"ַּהַנ ָקׁשָ ּוָפֲעָלה ּבַ ּ עו ָלהְוִנ, ּ ּבְ ּׁשְ ּ 

ַיִניחוהו ּׁשֶ ּ ּ ְּוָלְקחו ִאיׁש ַאֵחר  ,ְּוֵכן ָעׂשו .ּ
ִליכו ּהו ַלָיםְּוִהׁשְ ְּואֹותֹו ִהִניחו ּ , ְֵלך: ְּוָאְמרו לֹו .ּ
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חור ַהזֶה ְכָבר  . לֹוְ ְוָהַלך.ְָלך ְּוַהּבָ ּ ר ַדַעתּ , ָּהָיה ּבַ
  :ְְוָהַלך לֹו

ּזֶה ָהְלָכה ַהֵקָסִרית ַהַנ ָלְוקֶדם ְוָקְרָאה  ל"ּ
ּה ַהַנִּבָתְל ִתי :ּל ְוָאְמָרה ָלה"ּ ן , ּּבִ זֶה ַהּבֵ ֵּתְדִעי ׁשֶ ּ

ל עְרֶג ַהׁשֶ ָלך יר ּבֶ ְהוא ֶהָחָתן ׁשֶ ּ ְּוִסְפָרה ָלה ָכל  .ּ ּ ּ
ָעַבר ָעֶליָה ַכַנּאֹותֹו ַהַמֲע ה ׁשֶ ּׂשֶ ְְוֵאיך , ל"ּ

עְרֶג ִביִלי ָמַסר ַניר ַהּבֶ ׁשְ ַּכַנ(ְפׁשֹו ּבִ י ְּוָהָיה ִעִמ ,)ל"ּ
ה ,ל"ּמֹות ַהַנ ְמקֹו'זּבְ ְעִתי לֹו ּבַ ּבַ ָכ,'ְּוִנׁשְ ל ּ ׁשֶ

ּא ֻיְמַנע ִמֶמנוּטוִבי לֹ ּ ' זַה ְּוָלַקְחִתי אֹוָתן ,ּ
ֵהם ּבֹור וִמְקֶוה ְוכו ,ְּמקֹומֹות ְלֵעדות ּׁשֶ  .ל"ַּנַּכ' ּ

ֵכן ַעָתה ִּהֵנה ַאְת, ּּבְ ָּבִתי וַמָזִלי ּ ִהיא ָכל טֹוּ ּ
ּוְבַוַדאי  ,ְוַהְצָלָחִתי לֹו ַּאְתּ ּל הוא "ּ ַהַנּוְבנֹו ,ּׁשֶ

ָלך ְֶהָחָתן ׁשֶ ּּסותֹו רֹוֶצה ְלָהְרגֹו ְְוָאִביך ֵמֲחַמת ּגַ ,ּ
ַתַד ,ִּחָנם ּוְכָבר ִהׁשְ ּ ְּלִתי ְלַהִצילֹו וָפַעְלִתיּ ּּ ּ 
ַיִני ּׁשֶ ּחוהו ַכַנּ ּ ּ ַּעל ֵכן ֵתַדעי .ל"ּ הוא ֶהָחָתן  ּ ּׁשֶ

ָלך  ְׁשֶ ן (ּ עְרֶגירַּהְינו ּבֶ ּצי ִעם ַאֵחר ְּוַאל ִתְתַר ,)ל"ַּהַנ ַהּבֶ
עֹוָלם ְכָלל ֵעיֶניָה .ּּבָ לו ִדְבֵרי ִאָמה ּבְ ְּוִנְתַקּבְ ּ ּ ּ,  

ַמִיםִּכי ּגַ יָבה ,ם ִהיא ָהְיָתה ִיְרַאת ׁשָ  ְוֵהׁשִ
ַוַדאי ְתַקֵים  ּבְ ּׁשֶ ּ ְָכךּ ת  .ּ ְלָחה  ּזֹאתְוָהְלָכה ַהּבַ ְוׁשָ

עְרֶגירֶאל ָתב ְּכ ן ַהּבֶ  ,ִפיָסהֶּאל ַהְתל "ַּהַנ ּבֶ
ִהיא ַמְחזֶֶקת ַעְצָמה ָלהּׁשֶ ּ ּבֹו ְוהוא ֶהָחָתן ׁשֶ ּ ּ. 
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ְלָחה לֹו ְכמ  ,)מפה( 'ַלאְנד ַקאְרט'ֹו ֲחִתיַכת ְּוׁשָ
ְּוִצְיָרה ּבֹו ָכל יָאה ִאָמה ִע ּ ֶהְחּבִ ַּהְמקֹומֹות ׁשֶ ּ ם ּ

ָּאִביו ַכַנ ֵהם ַה ,ל"ּ ּּבֹור וִמְקֶוה ְוכו ,ּ ֵעדות'זׁשֶ ּ '
ַּכַנ ִצ ,ל"ּ ּ ְכמֹו ּבֹור וִמְקֶוה ְוכוְּיָרה ּבֹוּׁשֶ ּ ּ'. 

מר ַהְכָתב  ְמֹאד ְמֹאדְוִהְזִהיָרה אֹותֹו  ִיׁשְ ּׁשֶ ּ
ְּוָחְתָמה ַעְצָמה ְלַמָטה ,ְמֹאד ְמֹאדאת ַּהזֹ ַאֲחר  .ּ

ַּכך ָהָיה ַכַנ ּ ָלְקחו ַהְמֻמִנים , ל"ְּ ּׁשֶ ּ ִאיׁש ַאֵחר ּ
ְּואֹותֹו ִהִניחו   :ְְוָהַלך לֹו, ּ

ְַוֵיֶלך א ֶאל ַהָים, ַּוַיֲעבר ּ ּבָ ב ְוָיׁשַ, ַּעד ׁשֶ
ָים ְסִפיָנה ְוָעַבר ּבַ דֹוָלה  .ּּבִ ּוָבא רוַח ְסָעָרה ּגְ ּ

ִפיָנה ֶאל ְסָפר  א ַהּסְ ָהָיה  ֶאָחד)שפת הים(ְוָנׂשָ  ׁשֶ
ר ם ִמְדּבָ ' יטִּפְמּוא 'יןִרֹוּקׁשֶ, ָעָרהּוִמּגֶדל ַהּסְ ,ׁשָ

ִפיָנה ָרה ַהּסְ ּבְ ה ִנצְַאך ָהֲאָנ ,ִנׁשְ ּבָ ים ׁשֶ ּׁשִ ּלו ֹוּ
ה ׁשָ ְּוָיְצאו ַעל ַהַיּבָ ר .ּ ם ָהָיה ִמְדּבָ ַּוֵיְלכו  ,ְוׁשָ ּ

ם ָכל ֶאָחד ְוֶאָח , ּד ְלַבֵקׁש לֹו אֶכל ְלַנְפׁשֹוְּלַנְפׁשָ
אֹותֹו ַהָמקֹום לֹ ִּכי ּבְ ִפינֹות ּ ּא ָהיו ְרִגיִלים ַהּסְ

םָלבֹו ר ,א ְלׁשָ ּ ָהיו ְּוַעל ֵכן לא ,ִּכי ָהָיה ִמְדּבָ
ם ַעל ֵאיזֶה ְסִפיָנה ָלׁשוב ִלְמקֹוָמם ְּמַצִפים ׁשָ ּ.  

ר ְלַבֵקׁש ֹאְּוָהְלכו ׁשָ ִמְדּבָ ּם ּבַ ְּוִנְתַפְזרו ֵהָנ ,ֶכלּ ּּ ה ּ
ְּוֵהָנה ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד חור ַהַנ .ּ ְּוָהַלך ַהּבָ ּ  ל"ְ

ר ִמְדּבָ ְְוָהָיה הֹוֵלך ְוהֹוֵלך, ּּבַ ִנְתַרֵחק ִמן  ְ ַּעד ׁשֶ
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ָפר ָרָצה  .א ָיכֹולְולֹ ְּוָרָצה ָלׁשוב ,ַהּסְ ְּוָכל ַמה ׁשֶ
ָר ,ִנְתַרֵחק יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ּובָלׁש ִאי ַעד ׁשֶ ָאה ׁשֶ

ר לֹו ָלׁשוב   :ֶּאְפׁשָ

ְַוֵיֶלך ר ֵיֵלךּ ֲאׁשֶ ר ,ְ ּבַ ִמְדּבָ ם ּבַ ְּוָהַלך ׁשָ ְוָהָיה  ,ְ
ת ָידֹו ֶקׁשֶ ָהָיה ַמִציל ַעְצמֹו ֶנֶגד ַה,ּבְ ַּחיֹות ּ ׁשֶ

רָרעֹו ִמְדּבָ ּבַ ם ֵאיזֶה ְדָבִרים ּוָמָצ ,ּת ׁשֶ ּא ׁשָ
ְְוָהָיה הֹוֵלך ְוהֹוֵלך ,לֶלֱאֹכ ר ָיָצא ִמן  ְ ַעד ֲאׁשֶ

ִּיׁשוב(ּר וָבא ֶאל ָמקֹום ַּהִמְדּבָ ם ְמקֹום  ,)ּ ָהָיה ׁשָ ׁשֶ
ָּפנוי ל  ,ּ ם ַמִים ְוִאיָלנֹות ָסִביב ָסִביב ׁשֶ ְוָהָיה ׁשָ

ָתה ִמן ְוָהָיה אֹוֵכל ִמן ַה ,ֵּפרֹות  ,ַּהַמִיםֵּפרֹות ְוׁשָ
ַדְעתֹו ֵליׁשֵ ב ּבְ ְּוִנְתַיׁשֵ ם ִמְסַפר ְיֵמי ַחָייוּ ּב ׁשָ ִּכי  ,ּ

לֹ ה לֹו ָלׁשוב ֶאל ַהִיּבְ ּא זֶה ָקׁשֶ ּׁשובּ ּוִמי יֹוֵדַע , ּ
יע עֹוד ְלָמקֹום ָכזֶה ִּאם ַיִניַח ַהָמקֹום ַהזֶה , ִּאם ַיּגִ ּ ּ

ב ׁשַָּעל ֵכן ָהָיה ּבְ ; לֹוְְוֵיֵלך ם ְוִלְחיֹות ַּדְעתֹו ֵליׁשֵ
ם ְיֵמי ַחָייו ם ,ּׁשָ טֹוב לֹו ׁשָ ָהָיה לֹו , ֵּמַאַחר ׁשֶ ׁשֶ

תֹותַּהֵפרֹו ּת ֶלֱאכל ְוַהַמִים ִלׁשְ ְוִלְפָעִמים ָהָיה  .ּ
תֹו ַאְרֶנֶבת אֹו ְצ ַקׁשְ ְוָהָיה לֹו  ִביּיֹוֵצא ְורֹוֶבה ּבְ

ר ֶלֱאֹכ ׂשָ ם ָהָיה ָצד ְלַעְצמֹו  .לּבָ ִּכי ָהָיה , ָּדִגיםּגַ
ם ָדִגים תֹוך ַהַמִים טֹוִבים ְמֹאּׁשָ ּד ּבְ ַּוִייַטב  ,ְ

ֵעיָנ ם ְיֵמי ַחָייוּבְ ּיו ְלַבלֹות ׁשָ ּ:  
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ֶבן  ,ל"ּ ַהַנְּוַהֵקיָסר ָפט ּבְ ה ַהִמׁשְ ַנֲעׂשָ ַּאַחר ׁשֶ ּּ
עְרֶג ּל ְוַעָתה ִנְפַטר ִמֶמנו"ַּהַנ ירַהּבֶ ּ ּ ִּכי ַהֵקיָסר ָסַבר ( ּ ּ

ְכָבר ֶבן ּׁשֶ ֱאֶמת ּבְ ָפט ּבֶ ּ ִנְתַקֵים ּבֹו ַהִמׁשְ ּ עְרֶגירּ ְּוׁשוב  ל"ַּהַנ ַהּבֶ

עֹוָלם ֵּאיֶננו ּבָ ָּכֵעת יוַכל ְלִה ,)ּ תֹו ַהַנּ ַתֵדך ִעם ּבִ ּׁשְ ּ ְּ  .ל"ּ
דוִכים ִעם ֶמֶלך ְפלֹוִני  ר ָלה ׁשִ ְּוִהְתִחילו ְלַדּבֵ ְ ּ ּּ ּ

ּם ֶמֶלך ְפלֹוִניְוִע ה ָלהְוָע ,ְּוַכיֹוֵצא ְ ּ ָחֵצר ָכָראויּׂשָ ּ 
ם ָבה ׁשָ נֹות ׂשָ.ְוָיׁשְ ִרים ִלְהיֹות ּ ְוָלְקָחה ְלַעְצָמה ּבְ

ם ְלֵרעֹוֶתיָה ָּלה ָבה ׁשָ ְכֵל ,ְוָיׁשְ ֶנת ּבִ י ְוָהְיָתה ְמַנּגֶ
יר ְוַכיֹוֵצא ְכַדְרָכם ּׁשִ ּ ָהי .ּ ִרים ְּוָכל ַמה ׁשֶ ּו ְמַדּבְ

דוִכים ָּלה ׁשִ ּ יָבה ,ּ ֵאין ְרצ ָהְיָתה ְמׁשִ  ֹּוָנהׁשֶ
ְדָבִרים ְּדַהְינו ְל, ּבִ דוךלּבֵַקּ ְ ַהׁשִ ּ ּ ָיבֹוא , ּ ַּרק ׁשֶ

ָדך  ְַהְמׁשֻ ַעְצמֹוּ ד ִקיָאה ְמֹאְוִהיא ָהְיָתה ּבְ .ּבְ
יר ָחְכַמת ַהׁשִ ָאָמנות ָמקֹום ,ּּבְ ָתה ּבְ ְּוָעׂשְ ּ, 

ָיבֹוא ַה ָדך ַעל אֹותֹו ַהָמקֹוםּׁשֶ ְּמׁשֻ ְ ְוַיֲעמד  ,ּ
ר  ְּכֶנְגָדה ִויַדּבֵ ּ ירִּדּ ק ,ְבֵרי ׁשִ ל ֵחׁשֶ יר ׁשֶ , ַּהְינו ׁשִ

ר ֶהָחׁשו ְמַדּבֵ ְּכֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ הּ ּק ַלֲחׁשוָקתֹו ִדְבֵרי ִחּבָ ּ. 
ַתֵדךְּוָהיו ּבָ ְִאים ְמָלִכים ְלִהׁשְ ּ ְּוָעלו ַעל אֹותֹו  ,ּ
ִרים ָכַּהָמקֹום ּ ְוָהיו ְמַדּבְ לֹוּ יר ׁשֶ  .ּל ֶאָחד ְוֶאָחד ׁשִ

ְלָחה ְת ּם ֵכן ּגַ ה ַעל ְיֵדי ֵרעֹוֶתיָהּׁשוָבְּוִלְקָצָתם ׁשָ
ה יר ְוִחּבָ ֶדֶרך ׁשִ ִנְראו ָל ְוִלְקָצת ;ְּבְ ּׁשֶ , ּה יֹוֵתרּ

ַעְצָמה יָבה ּבְ יָב ֵהׁשִ יר ְוֵהׁשִ ׁשִ ה ְּוֵהִריָמה קֹוָלה ּבְ
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ה ם ֵכן ִדְבֵרי ִחּבָ ּלֹו ּגַ ִנְראו ָלה עֹוד  ְוִלְקָצת ;ּ ּׁשֶ ּ ּ
, ּים ֶאל ָפִניםּ ָפִנָּהְיָתה ַמְרָאה ַעְצָמה, יֹוֵתר

י ְּוָהְיָתה ַמְרָאה ֶאת ָפֶניָה יר ְוֵהׁשִ ָּבה לֹו ִדְבֵרי ׁשִ
ה ּסֹוף. ְוִחּבָ ּוְלֻכָלם ִסְיָמה ּבַ ּ ּא ָעְברו ל לֹ ֲאָב:ּ

ָּעֶליך ַהֵמימֹות ֵמִבין ַכָוָנָתהא ָהְולֹ .ָ ָּיה ִמי ׁשֶ ּ ּ ּ. 
ָהְיָתה ַמְרָאה ָפֶניָה ּוְכׁשֶ ֶדל ָּהיו נֹוְפִלים ִמּג, ּ

ָאִרים ַחָלׁשותְוָהי ,ָּיְפָיה ּו ְקָצת ִנׁשְ ּוְקָצת  ,ּּ
ַת עו ֵמֲחַמת חֹוַלת ַאֲהָבהִּנׁשְ ָּיה ִמּגֶדל ָיְפ ,ּּגְ

ָהָיה ֻמְפָלג ְמֹא ַאף ַעל , ְּוַאף ַעל ִפי ֵכן .דד ְמֹאׁשֶ
ַת ִנׁשְ ִּפי ׁשֶ ּ ֲארו ַחָלׁשותּ עו ְוִנׁשְ ּּגְ ּ ּ ָהיו הָּכל זִֶעם  ,ּּ

ִאים ְמָלִכ ַתֵדך ִע יםּבָ ְְלִהׁשְ ּ ָּמהּ יָבה  ,ּ ּוְלֻכָלם ֵהׁשִ ּ
ַּכַנ   :ל"ּ

ן ן (ל "ּ ַהַנְוַהּבֵ עְרֶגיר ַּהְינו ּבֶ ם  )ל"ַּהַנַהּבֶ ב ׁשָ ָיׁשַ
אֹותֹו  ם ָמקֹום  ,ל"ָּמקֹום ַהַנּבְ ה ְלַעְצמֹו ׁשָ ְוָעׂשָ

ב ּבֹוֵלי ב ׁשֵ ם.ְוָהָיה יֹוׁשֵ  ְּוַגם הוא ָהָיה ָיכֹול  ׁשָ
ן ְויֹוֵדְלַנ ירּגֵ  ה ּבֹוֵחר לֹו ֵעִציםְוָהָי ,ַּע ָחְכַמת ַהׁשִ

יר ְראוִיים ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם ְכֵלי ׁשִ ּׁשֶ ה ְלַעְצמֹו  ּ ְוָעׂשָ
יר ה לֹו, ְּכֵלי ׁשִ ל ַהַחיֹות ָעׂשָ יִדין ׁשֶ ּוֵמַהּגִ ,  ִניִמיןּ
קֹוִרין  ן וְמׁשֹוֵרר ְוָהָיה ,)מיתרים(יס יֶנִרְטְסּׁשֶ ּ ְמַנּגֵ

ָהָיה לֹוְוָהָיה ל .ְלַעְצמֹו ְלָח, ֹּוֵקַח ַהְכָתב ׁשֶ ׁשָ ה ּׁשֶ
ת ַהֵקיָסר ַהַנ ּלֹו ַהּבַ ן ,ל"ּ  ,ְּוָהָיה ְמׁשֹוֵרר וְמַנּגֵ
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ָהיו לֹוְּוִנְזָכר ּ ָכל ַהְמאָרעֹות ׁשֶ ּ ְְוֵאיך ָאִביו ָהָיה  ,ּ

עְרֶג ַלך ְלָכאן', ּכוְו ירּבֶ ְְוַעָתה ִנׁשְ ְָהַלך ְוָלַקח ְו .ּ

ַּהְכָתב ַהַנ ה, ל"ּ ִאיָלן ֶאָחדְוָעׂשָ ,  לֹו ִסיָמן ּבְ
ם ָמקֹום ה ׁשָ ם ַהְכָתב ַהַנ ְוָעׂשָ ְּוָטַמן ׁשָ ב  ,ל"ּ ְוָיׁשַ

ם ֵאיזֶה ְזַמן   :ׁשָ

דֹוָלה ֶאָחַּפַעם ַבר ָכל ּד ָהָיה רוַח ְסָעָרה ּגְ  ְּוׁשָ
ָהיו עֹוְמִדים ָלנֹותָהִאי ם,ּׁשֶ ְולא ָהָיה ָיכֹול   ׁשָ

ם ַה ִאיָלןְּלַהִכיר ָה ָטַמן ׁשָ עֹוד  ,ְּכָתבּׁשֶ ִּכי ּבְ
ָהיו עֹוְמִדים ו  ,ּ ִסיָמן ְלַהִכירָהָיה לֹו ּׁשֶ ְוַעְכׁשָ

ָנְפלו ּׁשֶ ין ָהִאיָלנֹו, ּ ם  תִנְתָעֵרב ָהִאיָלן ּבֵ ָהיו ׁשָ ּׁשֶ
ה    .ּא ָהָיה ָיכֹול ְלַהִכיר ָהִאיָלןְולֹ ,ְמֹאדַהְרּבֵ

ר ַּע ָכל ָהִאיָלנֹות ְלַחֵפׂש  ִלְבֹק,ְוזֶה ִאי ֶאְפׁשָ ּ
ים ְמֹא, ְּכָתבַה ִּכי ָהיו ַרּבִ ְוָהָיה ּבֹוֶכה  ,דּ

ב  ְוָרָאה .דד ְמֹאֵער ַעל זֶה ְמֹאּוִמְצַט ִאם ֵיׁשֵ ׁשֶ
ע ִמ ,ָּכאן ַתּגַ ַוַדאי ִיׁשְ ּּבְ ה, ֶּדל ַהַצַערּגֹּ ָהָיה ָקׁשֶ  ׁשֶ

  :דָעָליו ְמֹא

ב ֻמְכָרח ֵליֵלךְּוִנְתַיׁשֵ ְ ׁשֶ ר ָעָליו ְוַיֲעֹב ּ ְלַהָלןּ
לִֹּכי , ָמה ּ הוא ְמֻסָכןהא זֶּבְ ֶּדל ַהַצַער ד ִמּגֹ ְמֹאּ
ַּכַנ ק .ל"ּ תֹוך ׂשַ ר וֵפרֹות ּבְ ׂשָ ְּוָלַקח לֹו ּבָ ְ ְַוֵיֵלך  ֹוּ ּ

ר ֵיֵלך ֲאׁשֶ אֹו .ְּבַ ה ְלַעְצמֹו ִסיָמִנים ּבְ תֹו ְוָעׂשָ
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ם ָיָצא ִמׁשָ ַּהָמקֹום ׁשֶ ּ א ֶאל ְֵלךְוָהָיה הֹו ,ּ ּבָ  ַעד ׁשֶ
ִּיׁשוב יבו .תזֶה ְמִדיָנה ִהיא זֹאֵאי: ַאלְוׁשָ .ּ  ֵּהׁשִ

ַמע ָכאן ֵמאֹותֹו ַהֵק. לֹו ַאל ִאם ִנׁשְ ְּוׁשָ   ,ל"ּיָסר ַהַנּ
יבו לֹו ַמ .ֵהן: ֵּהׁשִ ַאל ִאם ִנׁשְ תֹוְוׁשָ ּע ָכאן ִמּבִ ּ 

יבו לֹו .ַארַּהְיַפת ֹת ר , ֵהן: ֵּהׁשִ ִאי ֶאְפׁשָ ְַאך ׁשֶ

ַתֵדך ִעָמה ַכַנְל ִּהׁשְ ּ ּ ּ ְ ּ ַדְעתֹוְּוִנְתַיׁשֵ .ל"ּ  ֵמַאַחר :ּב ּבְ
םׁשֶ ר לֹו ָלבֹוא ְלׁשָ ְְוָהַלך ֶאל ַהֶמֶלך  ,ִאי ֶאְפׁשָ ְּ

ל אֹותֹו ַהְמ ִּדיָנה ְוִסֵפר לֹו ָכל ִלּבֹוּׁשֶ הוא  ,ּ ְּוׁשֶ
ָלה ֶּהָחָתן ׁשֶ ִבילֹו ֵאיָנה ר ,ּ ּוִבׁשְ ַתֵדךּ ְֹוָצה ְלִהׁשְ ּ ּ 

ר לֹו ָלבֹוא ְלׁשָ;ִעם ַאֵחר ִאי ֶאְפׁשָ , םּוֵמַאַחר ׁשֶ
ָידֹו ּבְ יָמִנים ׁשֶ ֵכן הוא מֹוֵסר לֹו ָכל ַהּסִ ּּבְ ְּדַהְינו , ּ ּ

ְבָעה אֹותֹו ַהֶמֶלך ֵיֵלך,ל"ּ ֵמימֹות ַהַנַּהׁשִ ְְוׁשֶ ְ ם  ּ ְלׁשָ
ַתֵדך ִעָמה ְּוִיׁשְ ּ ְ ּ ַעד זֶה ,ּ ְּוִהִכיר  .ְּולֹו ִיֵתן ָמעֹות ּבְ

ְַהֶמֶלך ְדָבָריו ֵכִנים ּ ּׁשֶ ר ִלְבדֹוִּכי ִאי ֶא ,ּ ת ְּפׁשָ
ֵעיָניו ,ּזאת ִמן ַהֵלב ְּוהוַטב ַהָדָבר ּבְ  ְַאך. ּ

ב חור ִּאם ָיִביא אֹוָתה ְלָכאן, ִּנְתַיׁשֵ  ְּואֹותֹו ַהּבָ
ה ,ֵּאין ַהָדָבר טֹוב ְלָפָניו, הֹּפִיְהֶיה   ּוְלָהְרגֹו ָקׁשֶ

ֵעיָניו ִּכי ַמדוַע ֵיָהֵרג ,ּבְ ּ ה לֹוּ ָעׂשָ . ּ ַעל ַהטֹוָבה ׁשֶ
ב ֵכן ִנְתַיׁשֵ ְלחֹו  ּּבְ  ַּפְרָסאֹות ְלֵמָרחֹוק ָמאַתִיםְלׁשָ

ן ֵעיֵני ַהּבֵ ר  ל"ּ ַהַנְּוָחָרה ַהָדָבר ְמאד ּבְ ַעל ֲאׁשֶ
ְלחֹו ּבְ ּהוא ְמׁשַ הּ ָעׂשָ : לֹו ַּעד טֹוָבה ָכזֹו ׁשֶ
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ם ֵכןְְוָהַלך ם ֶאל ֶמֶלך ַאֵחר ּגַ ּ ׁשָ ם , ְ ְּוִסֵפר לֹו ּגַ
ֵּכן ַכַנ ּ יָמִני ל"ּ ּוָמַסר לֹו ָכל ַהּסִ ִני הֹוִסיף ּוְל ,םּ ַּהׁשֵ

ע ֵתֶכף ְּוִצָוה ָעָליו ְוזְֵרזֹו ,ִסיָמן יֹוֵתר ִיּסַ ּׁשֶ  ּאוַלי, ּ
ּיוַכל ְלַהְקִדים ֶאת ֲחֵברֹו ְּוַגם ֲאִפילו ִאם לֹ ;ּ א ּ

ִני  .ׁש לֹו ִסיָמן יֹוֵתר ֵמֲחֵברֹוֵי, ַּיְקִדימֹו ְּוַהׁשֵ
ם  ב ּגַ ֵּכן ַכַנִּנְתַיׁשֵ ּ ם ֵכן  ,ּל ְכמֹו ָהִראׁשֹון"ּ ַלח ּגַ ְּוׁשִ ּ

ן   .ְּלֵמָרחֹוק ָמאַתִים ַפְרָסאֹותֶאת אֹותֹו ַהּבֵ
י ,דּם ֵכן ְמֹאְוָחָרה לֹו ּגַ ִליׁשִ ַּוֵיֶלך ֶאל ַהׁשְ ְ ּ, 

י ָמַסר עֹוד ִליׁשִ ּוְלַהׁשְ יֹוֵתרּ  . ִסיָמִנים ֻמְבָהִקים ּבְ
ע ֵתֶכף ַהֶמֶלך ָהִראׁשֹון ַהַנ ַּוֵיֵלך ַוִיּסַ ְ ְּ ּ ּ ּל וָבא "ּ

ת ַהֵקיָסר ַהַנ םְלׁשָ ִּלְמקֹום ּבַ יר ,ל"ּ ה לֹו ׁשִ  ,ְוָעׂשָ
יר ַעל ִפי ַהָחְכָמ תֹוך ַהׁשִ ְּוָנַעץ ּבְ ּ ּה זֹו ָכל אֹוָתן ְ

 ּ ַעל ִפיְַאך .ל"ּ ֵעִדים ַהַנ'זּנו ַהְּדַהְי ,ַּהְמקֹומֹות
לא ִסְדָרם ְכֵסֶדר ֶאת  יר ִנְזַדֵמן לֹו ׁשֶ ַּהׁשִ ּ ּ ּּ ּ

ַּהְמקֹומֹות ַהַנ יַע ,ל"ּ ּ לֹו ַעל ִפי ָחְכַמת ִּכי ֵכן ִהּגִ
יר ם ַעל ַהָמק.ַּהׁשִ ּוָבא ְלׁשָ יר ל"ֹּום ַהַנּ יד ַהׁשִ  :ְּוִהּגִ

מַע ת ַהֵקיָסרִּכׁשְ ִנְפָלא , ל"ּת ַהַנַּהְמקֹומֹו ּ ּבַ
ֵעיֶנ ֻמ ,יָהּבְ ְּוִנְרָאה ָלה ׁשֶ יָלהּ ן ּגִ זֶהו ּבֶ ְּכָרח ׁשֶ ּ ַרק  ,ּ

לֹ ֵעיֶניָה ַעל ׁשֶ ה ּבְ ּא ִסְדָרם ְכֵסֶדרָּהָיה ָקׁשֶ ְַאך  .ּ

ָבה  ַדְעָתהַּאף ַעל ִפי ֵכן ָחׁשְ ּּבְ ּאוַלי ֵמֲחַמת  ,ּ
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ַקל ֶדרָחְכַמת ִמׁשְ א לֹו זֶה ַהּסֵ יר ּבָ ְּסַכם ְוִנ ,ּ ַהׁשִ
ה ִלּבָ זֶה ּּבְ ֶדֶכת  ה לֹוְוָכְתָב ,ּ הואּׁשֶ ִהיא ְמׁשֻ ּׁשֶ

ְמָחה ָוַרַעׁש ,לֹו ה ׂשִ ן ּגִ, ְוַנֲעׂשָ ִנְמָצא ָלה ּבֶ ּׁשֶ  ,ּיָלהּ
ְּוֵהִכינו ַעל ַהֲחֻתָנה ִנ .ּ א ַהׁשֵ תֹוך ָכך ּבָ ּּבְ ְ  ְוָהָיה ,יְּ
ם ם ֵכן ְלׁשָ ְכָבר ִהיא  לֹוְּוָאְמרו  .ָּרץ ּגַ ּׁשֶ

ֶדֶכת יַח ַע ,ְּמׁשֻ ּגִ ַאף ַעל  ,ל זֶהְולא ִהׁשְ ְוָאַמר ׁשֶ
ִּפי ֵכן ֵיׁש לֹו ָדָבר יד ָלהּ ַיּגִ ּ ׁשֶ ַוַדאי,ּ ּבְ  .ִיְפעל ּ ׁשֶ
ירֹו יד ׁשִ ּ ְוִסֵדר ָכ,ּוָבא ְוִהּגִ ּל ַהְמקֹומֹות ַהַנּ ל "ּ

ֲאָלה אֹו .ְוַגם ָנַתן עֹוד ִסיָמן יֹוֵתר ,ְּכֵסֶדר  :תֹוְוׁשָ
יד ָהֱא .ֵמַאִין יֹוֵדַע ָהִראׁשֹון א טֹוב ֶמת לֹּוְלַהּגִ

ֵאינֹו יֹוֵדַע, ָניוְלָפ ֵעיֶני .ְוָאַמר ׁשֶ ד ָה ְמֹאְוִנְפָלא ּבְ
תֹוֵמם ם ָהִראׁשֹון ִסֵפר  ,ְּוָעְמָדה ִמׁשְ ִּכי ּגַ ּ

ּ וֵמַאִין ִיְתַוַד,ַּהְמקֹומֹות ּע ְלָאָדם ִסיָמִנים ַהָללוּ ּ. 
ֵעיֶניָה ַּאך ַאף ַעל ִפי ֵכן ִנְרָאה ּבְ זֶ ְ ִני הוּׁשֶ ּה ַהׁשֵ א ּ

יָלה ן ּגִ ָרֲאָתה ּבֹו ,ּּבֶ ּסִ ֵמַאַחר ׁשֶ ֵּפר ְכֵסֶדר ְוכוׁשֶ ּ ּ '
ַּכַנ ר ַעל ִפי ָח ְוָהִראׁשֹון .ל"ּ יר  ְכַמתֶּאְפׁשָ ַּהׁשִ

א לֹו זֹא ִּהְזִכיר ֵאלו ַהְמקֹומֹותׁשֶ תּבָ ּ ּ ְַאך  .ּ

ֲאָרה עֹוֶמֶדת   :ִנׁשְ

חור ָלחֹו, ל"ּ ַהַנְּוַהּבָ ׁשְ ְּכׁשֶ ִניּ ם ָחָרה לֹו ּ ַהׁשֵ  ּגַ
י ֵּכן ִליׁשִ ְּוָהַלך ֶאל ַהׁשְ ם ֵכן ַכַנ,ְ ּ ְוִסֵפר לֹו ּגַ ּּ , ל"ּ

יֹוֵתרֻמְבָהִק ָמַסר לֹו עֹוד יֹוֵתר ִסיָמִניםּו  .ים ּבְ
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י ִסֵפר ָכל ִלּבֹוְוִלְפֵני ַה ִליׁשִ ּׁשְ ּ ָהָיה לֹו , ּ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּבַ
ָהָיה ְמֻצָיר ּבֹו ְּכָתב ַּהְמקֹומֹות ַכַנ ּׁשֶ ּ ֵכן  ,ל"ּ ּבְ

ם ֵכן ַעל ְנָיר ָכל אֹוָת ְּיַצֵיר ְלַעְצמֹו ּגַ ּ ּן ַהְמקֹומֹות ּ
ם ֵכ .ְוָיִביא ֵאֶליָה ב ּגַ י ִנְתַיׁשֵ ִליׁשִ ְּוַהׁשְ ּ ּן ַכַנּ  ,ל"ּ

ֵאין טֹוב ְלָפָניו ָיִביא אֹוָתה ְלָכאן ׁשֶ ּׁשֶ ְוזֶה  ּ
חור ִיְהֶיה ָכאן ַּהּבָ חור  ,ּ ם ֵכן ֶאת ַהּבָ ַלח ּגַ ְּוׁשִ ּ ּ

ְוזֶה  .ּ ָמאַתִים ַפְרָסאֹות,ק יֹוֵתרֹועֹוד ְלֵמָרח
ם  ם ֵכן ְלׁשָ י ָרץ ּגַ ִליׁשִ ַּהֶמֶלך ַהׁשְ ּ ְ ְּדַהְינו ִלַקח ֶאת (ּ ּ ּ

ם )ַארַּהְיַפת ֹת ידו לֹו, ּוָבא ְלׁשָ ְכ, ְּוִהּגִ ָּבר ֵיׁש ָכאן ּׁשֶ
יב ,ל"ּ ַהַנ'ב ּ ָדָבר ִּכי ֵיׁש לֹו, ּ ַאף ַעל ִפי ֵכןְוֵהׁשִ

ַוַדאי ִיְפַע ּבְ ּא ָהיו יֹוְדִעים ְכָלל ְוָהעֹוָלם לֹ .לּׁשֶ ּ
ָּצה ְלֵאלו יֹוֵתר ֵמֲאֵחִריםִּמְפֵני ָמה ִהיא ִנְתַר ּ ּ .

ירֹו יד ׁשִ י ְוִהּגִ ִליׁשִ ם ַהׁשְ ּוָבא ּגַ ִסיָמִנים ּ  ּבְ
ְּכָתב ִעם ִציור ְוֶהְרָאה ַה ,ֻמְבָהִקים יֹוֵתר ּ ּ

א ָיְכָלה ְך לַֹא ,דְוִנְבֲהָלה ְמֹא ,ַּהְמקֹומֹות
ם ָהִראׁשֹון ִנְרָאה  ,ֲּעׂשֹות ָדָברַל ּגַ ֵמֲחַמת ׁשֶ
ּזֶהוׁשֶ ִני,ּ ּ ְוַאַחר ָכך ַהׁשֵ ְ לא , ַּעל ֵכן ָאְמָרה .ּ ּׁשֶ

ָיִביאו, ַּתֲאִמין ַּעד ׁשֶ ַעְצמֹוּ ּ ָלה ְכַתב ָיָדה ּבְ ּּ: 

ּ ָכך ִנְתַיׁשֵַאַחר ְ חור ַהַנּ ַדְעתֹו ַהּבָ ּב ּבְ ּ ַעד  :ל"ּ
ְלִחין ָּמַתי ִיְהיו ְמׁשַ ָכל ַפַעם ְלַהָלן יֹוֵתר אֹותֹו ּ ּּבְ ּ. 
ב ַעְצמֹו ַּעל ֵכן ִיׁשֵ ַעְצמֹו ַיִניַח ַעְצמֹו , ּ הוא ּבְ ּׁשֶ ּ
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ם ְך ְוָהָיה הֹוֵל .ּעל הואּאוַלי ִיְפ, ְֵליֵלך ְלׁשָ
ם, ְוסֹוֵבב א ְלׁשָ ּבָ הוא ֵיׁש לֹו ,ְוָאַמר ַעד ׁשֶ ּ ׁשֶ

ָּדָבר ְוכו ירֹו ,'ּ יד ׁשִ עֹוד יֹוֵתר  ְוָנַתן ,ּוָבא ְוִהּגִ
ְּוִהְזִכיר אֹוָתה ,ֻמְבָהִקיםְויֹוֵתר ִסיָמִנים  ָלַמד  ּ ּׁשֶ

ִּעָמה ּבְ זֶהּ ְּוִסֵפר ָלה ַהכל ,ֶּחֶדר ֶאָחד ְוַכיֹוֵצא ּבָ ּ ּ, 
ַלח ַהְמָלִכים ַהַנ הוא ׁשָ ּׁשֶ ּ ָטַמן ַהְכָתב ,ל"ּ ּ ְוׁשֶ ּ

ִא ָעַבר ָעָליוּבָ א ֲאָבל ִהיא לֹ ;ּיָלן ְוָכל ַמה ׁשֶ
י ּגִ ם ָהִראׁשֹוִנים(. הָּחה ְכָלל ַעל זִֶהׁשְ ּוְבַוַדאי ּגַ ּ ַהְמָלִכים ,ּ

ָיָדם ַהְכָתב,ּ ָאְמרו ֵאיזֶה ְטָעִמים,ל"ַּהַנ ֵאין ּבְ ּ ַעל ַמה ׁשֶ ּ.( 
ַוַדאי ִאי ֶאְפׁשָ ּוְלַהִכיר אֹותֹו ּבְ ּ ִּכי ְכָבר ָעַבר , רּ ּ

יַח עֹוד ַעל ִסיָמִנים ְולֹ ְזַמן ַרב ּגִ א ָרְצָתה ְלַהׁשְ
ָיִביאו ָלה ַהְכָתב,ָללְּכ ּ ַעד ׁשֶ ּ ּ ם ַעל  ,ּ ִּכי ּגַ

ַוַדאי זֶהו ּבְ ָּהִראׁשֹון ָסְבָרה ׁשֶ ּ ִני ,ּ ּ ְוֵכן ַעל ַהׁשֵ
ַּעל ֵכן לא ָרְצָתה ְוכו', ְּוכו ּ ַכַנ'ּ   :ל"ּ

ב חורְּוִנְתַיׁשֵ ָכאן ִאי ֶאְפׁשָ, ּ ַהּבָ ר ַלֲעׂשֹות ּׁשֶ
ִהיֹות ְכָלל ּׁשְ ב ָלׁשוב ,ּ ְּוִנְתַיׁשֵ ,  ְוַלֲחזר ִלְמקֹומֹוּ

ָהָיה ּבֹו ר ׁשֶ ם ְיַבֶלה ְיֵמי ַחָייו, ֶּאל ַהִמְדּבָ ְּוׁשָ ּ. 
ר ַהַנְְוָהָיה הֹוֵלך ְוסֹוֵבב יַע ַלִמְדּבָ ּ ְלַהּגִ יַע  ,ל"ּ ְוִהּגִ

ר ַהַנ ם ֶאל ַהִמְדּבָ ְּלׁשָ תֹוך ָכל ַהַנ. ל"ּ ּּבְ ּ ּל ָעְברו "ְ
ין ָכ ִניםּּבֵ ּך וֵבין ָכך ַכָמה ׁשָ ּ ְּ ְּוִנְסַכם ֵאֶצל  ,ְּ

חור ַהַנ ַּהּבָ ר,ל"ּ ִמְדּבָ ם ּבַ ב ׁשָ ֵיׁשֵ ּ ׁשֶ ם  ּ ִּויַבֶלה ׁשָ
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ַדְעתֹו ַחיות ָהָאָדם .ְּיֵמי ַחָייו ָעַרך ּבְ ּ ְכִפי ַמה ׁשֶ ּ ּ ְ ּ ּ
עֹוָלם  ַדְעתֹו ,ַּהזֶהּבָ טֹוב ְלַבלֹות ָכאן, ֶּנְחַקר ּבְ ּׁשֶ ּ ּ 

ם.ִּמְסַפר ָיָמיו ב ׁשָ   :ל"ַּנַּכ' ְּוָאַכל ְוכו  ְוָיׁשַ

ַמע .ּ ַהָים ָהָיה רֹוֵצַחְוַעל ִנְמָצא  ְוָהרֹוֵצַח ׁשָ ּׁשֶ
עֹוָלםְּיַפת ֹת ב , ַּאר ָכזֹו ּבָ ַאף  .ְּלָתְפָסהְוָחׁשַ

הוא לֹ ּא ָהָיה ָצִריך אֹוָתהּׁשֶ ְַאך  ,י ָהָיה ָסִריסִּכ, ְ

ק ְלָתְפָסה ּ ְכֵדי ְלָמְכָרה ְלֵאיזֶה ֶמֶל,ָּחׁשַ ּ ְוִיַקח ,ְךּ
ֲעָדה  זֶהְו .הֹון ַרבּּבַ ַתֵדל ּבָ ִּהְתִחיל ְלִהׁשְ ּ. 

ִאם ִיְפעל  :ְוִהְפִקיר ַעְצמֹו, ּוא ֻמְפָקרְוָהרֹוֵצַח ה
ּוַמה ַיְפִסיד, ְוִאם ָלאו ָלאו, ִיְפעל ּ  ִכי הוא ,ּ ּ

ְְוָהַלך ָהרֹוֵצַח ְוָקָנה  .ְֶרך ָהרֹוֵצַחּ ְכֶד,ֻמְפָקר

 .דג ְמֹאּ ִרּבוי ֻמְפָל,דד ְמֹא ְמֹאְסחֹורֹות ַרּבֹות
ל ָזָהבּגַ ה ִצֳפִרים ׁשֶ ים  ,ּם ָעׂשָ ְּוָהיו ַנֲעׂשִ

ָאָמנות ּּבְ ִנְדֶמ, ּ ּׁשֶ ֵהם ַחִיים ַמָמׁש  הּ ּׁשֶ  ְיךִליְראִטַנ(ּ

ל ָזָהבּגַ .])יטבע[ ִלים ׁשֶ ּבֳ ה ׁשִ ְּוָהיו ַהִצֳפִרים  ,ם ָעׂשָ ּ ּ
ִליםע ּבֳ ַעְצמֹו ִנְדֶמה ְוזֶה ָהָי .ֹּוְמִדים ַעל ַהׁשִ ה ּבְ

ִלים ,ּוׁשְּלִחד ּבֳ ַהִצֳפִרים עֹוְמִדים ַעל ׁשִ ּׁשֶ ֵאין ְו ּ
ִרים ּבָ ִלים ִנׁשְ ּבֳ דֹו ,ַּהׁשִ ִּכי ָהיו ִצֳפִרים ּגְ ּ ַּעל ֵכן ( ִליםּ

ָּהָיה ִחדוׁש ַתְחּבולֹות .)ּ ה ּבְ ם ָעׂשָ ִנְדֶמה ,ּּגַ ֵהם  ּׁשֶ ׁשֶ
ת ְּוַאַחת ָהְיָתה ַמָכ ,ִניםְמַנּגְ ֶקׁשֶ ּה וְמַקׁשְ

ְלׁשֹוָנה ת ָהְיָתה ְוַאַח', טאְקַניְקֶג' יןִרֹוּקׁשֶ ,ּּבִ
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ִפיָה ', יטׁשְֶטׁשְויִוׁשְיֶג' יןִרֹוּקׁשֶ ,ְמַצְלֶצֶלת ּבְ
ַתְחּבולֹות .ְּוַאַחת ָהְיָתה ְמַזֶמֶרת ְּוַהכל ָהָיה ּבְ ּ, 

ֵני ָאָדם עֹוְמִדים ׁשָ ָהיו ּבְ תֹוך ֶחֶדרּׁשֶ ָהָיה  ְם ּבְ ׁשֶ
ִפיָנה ֵמֲאחֹוֵרי ַהִצֳפ ַעל ַּהּסְ ְּוָעׂשו ָכ ,ִריםּ ל "ּל ַהַנּ

ֵני ָאָדם ַהִצ ְוִנְדֶמה ,אֹוָתן ַהּבְ ַעְצָמן ּׁשֶ ֳּפִרים ּבְ
ִנים ִּכי ָהיו ֲעׂשו, ְמַנּגְ ּ  )חוטי ברזל(יןאִטָרְדִיים ִעם ּ

ָאָמנות ּּבְ ִנְדֶמה ,ּ ֵהם ּבְַּעד ׁשֶ ין ָכל  ׁשֶ ַּעְצָמן עֹוׂשִ
  :ל"ַּהַנ

ּ ָהרֹוֵצַח ִעם ָכל ַהַנְוָנַסע ָהְיָת ְּמִדיָנהל ַל"ּ  הׁשֶ
ת ַהֵקיָסר ַהַנ ם ּבַ ּׁשָ ָהְיָתה  ָבא ֶאל ָהִעירּו ,ל"ּ ׁשֶ

ם ָים ׁשָ ְל, ְּוָעַמד ִעם ְסִפיָנתֹו ּבַ ל ָהְוׁשִ  ׂשיְרֶקְנַאׁשֵ
ּ ְוִעְכָבה)עוגן( ִּדָמה ְו ,)ועגנה(" טיְרֶקְניַאִג" יןִרֹוּקׁשֶ ,ּ

דֹול ְּוָהיו ִנְכָנִסים וָב .ַעְצמֹו ְלסֹוֵחר ּגָ ם ּ ִאים ׁשָ
ם  ,לֹו ְסחֹורֹות ַרּבֹות ְיָקרֹותִלְקנֹות ֶאְצ ְוָעַמד ׁשָ

ָנה ְויֹוֵתר,זֶה ְזַמןֵאי ִאים ִמֶמנו  , ֶרַבע ׁשָ ְּוָהיו נֹוׂשְ ּּ ּ
ָקנו ֶאְצלֹוְסח ֹּורֹות ָיפֹות ׁשֶ ת  .ּ ם ּבַ ָקה ּגַ ְוָחׁשְ
ָּסר ִלְקנֹות ְסחֹוָרה ִמֶמנוַּהֵקי ּ ְלָחה ֵאָליו ,ּ  ְוׁשָ
ִיׂשָ ּׁשֶ ַלח ָלה .ּא ְסחֹוָרה ֶאְצָלהּ ֵאינֹו ָצִריך , ְּוׁשָ ְׁשֶ

א,ָלזֶה ַּעל ִפי ַאף  ,ּת ְסחֹוָרה ְלֵבית ַהקֹוֶנה ָלׂשֵ
ת ַהֵקיָסר ִהיא ּבַ ָצ, ּׁשֶ ּוִמי ׁשֶ ָיבֹוא  ְִריך ְסחֹוָרהּ

ַיְכִריַח אֹותֹו ַעל זֶהְוַלּסֹוֵחר ֵאין ִמ ,ֶאְצלֹו  :ּי ׁשֶ
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ָבה ֵתֵלך ֶאְצלֹו ַּהֵקיָסרת ּ ַעְצָמה ּבְַּוִיׁשְ ְׁשֶ ּ. 
ְּוַדְרָכה ָהָיה ׁשוק, ּ ָהְלָכה ּבַ ְּכׁשֶ ּ ּה תֹוָלה ָהְיָת ּ

ה ,ִּמְכֶסה ַעל ָפֶניָה לא ִיְסַתְכלו ּבָ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ ּּ ִּכי , ּ
ֵני ָאָדם ִלֹפ ּיוְכלו ּבְ ּ ּ ֵמֲחַמת ָיְפָיה ַכַנ,'ְּוכול ּ  ,ל"ּ

ה ָפֶניָה ַכַנַּעל ֵכן ָהְי ָּתה ְמַכּסָ ת  .ל"ּּ ְוָהְלָכה ּבַ
ָתה ֶאת ָפֶניָהַה ֵּקיָסר ְוִכּסְ ם ֵרעֹוֶתיָה, ּ  ְוָלְקָחה ּגַ

ִּעָמה קֹוִריְוַחִיל  ,ּ  .ְָהַלך ַאֲחֶריָה' ְואךַו'ן ּׁשֶ
ּוָבאָתה ֶאל ַהּסֹוֵחר ַהַנ ִנְדָמה ָהרֹוֵצחַּהְינו (ל "ּ ּ ׁשֶ

ם ְסחֹורֹות ֶאְצלֹו )ְלסֹוֵחר  .ְּוָהְלָכה ָלה, ְוָקְנָתה ׁשָ
ּ ִאם ָתבֹוא עֹוד ַהַפַעם:ֹוֵחרַהּס ְּוָאַמר ָלה ּ, 

ַּאְרֶאה ָלך עֹוד ְדָבִרים ָיִפים ֵהם , ּ ִמזֶהְ ׁשֶ
ָבה ְלֵביָתה .ְמֹאדִנְפָלִאים  ּׁשוב ַפַעם  .ְּוׁשָ ּ
ם  .ּ ְוָהְלָכה ָלה,אָתה ְוָקְנָתהַאֶחֶרת ּבָ ְוָעַמד ׁשָ

תֹוך ָכך  . ֵאיזֶה ְזַמן)ָּהרֹוֵצַח ַהזֶה( ְּבְ יתְּ ת ( ַנֲעׂשֵ ַהּבַ

  :ִנְכֶנֶסת ְויֹוֵצאת, ה ֶאְצלֹו ְרִגיָל)ל"ֵּקיָסר ַהַנ

אָתה ֶאְצלֹוַּפַעם ְּוָהַלך וָפַתח ָלה ,  ַאַחת ּבָ ּ ְ

םַהֶחֶדר ָהיו עֹוְמִדים ׁשָ ל ָזָהב ּ ׁשֶ ּ ַהִצֳפִרים ׁשֶ ּ
הוא ִחדוׁש ִנְפָלא ֲאָתהְוָר ,'ְּוכו ּׁשֶ ם  .ּּ ְּוָרצו ּגַ

 ; ָלאו,ָלאו: ְוָאַמר ,ּ ִלָכֵנס, ַהַחִילַּהְינו, ִריםָהֲאֵח
ַאְת'ְַרק ֵאַלִיך 'ּה ֵאיִני ַמְרֶאה ְלׁשום ָאָדםזֶ  ּ ׁשֶ
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ת ַהֵקיָסר  .ַּלֲאֵחִרים ֵאיִני רֹוֶצה ְכָללֲאָבל , ּּבַ
ַעְצָמה ם הו .ְּוִנְכְנָסה ִהיא ּבְ ְּוָהַלך ּגַ א ֶאל ַהֶחֶדר ְ

ה ִכְפׁשוטֹו ,ְּוָנַעל ַהֶדֶלת ְּוָעׂשָ ק , ּ ָלַקח ׂשַ ּׁשֶ
ְּוִהִניָחה ּבְ קּ תֹוך ַהׂשַ ַּעל ָכְרָחה ּבְ ְ ּ ט ִמֶמָנה  ,ּ ּוָפׁשַ ּ ּ

ם ֶאת  יׁשָ יָה ְוִהְלּבִ  , ֶאָחד)מלח(אס ָראְטַמַּמְלּבוׁשֶ
ה ָפָניו  .ְ ֵלך ְוָאַמר לֹו,ָּחפֹו ַלחוץּ וְד,ְּוִכּסָ

ַּע ְכָלל ַמה ּ הוא ֵאינֹו יֹוֵד,ּ ַהזֶהאסָראְטַמְוַה
ה  הְוֵתֶכף ׁשֶ .ִּעמֹוַּנֲעׂשֶ ָּיָצא ַלחוץ וָפָניו ְמֻכּסֶ ּ ּ, 

ְּתִחילו ֵליֵלך ִעמֹו ִמָידְוִה ,ּא ָיְדעוְוַהַחִיל לֹ ּ ְ ּ, 
ִּכְמֻדֶמה ָלֶה ת ַהֵקיָסרּזֹאתם ׁשֶּ ְּוהוא  .ּ ִהיא ַהּבַ

הֹוִליכוהוהֹוֵל )אסָראְטַמַּהְינו ַה( ּך ִעם ַהַחִיל ׁשֶ ּ א ְולֹ ,ְ
ָּיַדע ֵהיָכן הוא ְכָל ם .לּ א ְלׁשָ ּבָ ַלֶחֶדר , ַעד ׁשֶ

ת  ָהְיָתה ַהּבַ םׁשֶ ֶבת ׁשָ ְּוִגלו ָפָניו ,ֵקיָסר יֹוׁשֶ ּ ּ 
הוא  ְּוָראו ׁשֶ ה ַרַעׁש ּגָ. אסָראְטַמּ ְוֶאת ( דֹולְוַנֲעׂשָ

ּ ָטְפחו ַעל ָפָניו ֵהיֵטב ֵהיֵטב וְדָחפוהואסָראְטַמַה ּ ּ ִּכי הוא ֵאינֹו  ,ּּ ּ
ִּכי לא ָיַדע ְכָלל, ַּחָיב ּ:(  

ת ַהֵקיָסרְוָהרֹוֵצַח  ְוָיַדע ,ּ ָלַקח ֶאת ַהּבַ
ַוַדאי ִיְרְדפו ַאֲחָריוׁשֶ ּּבְ ּ ִפיָנה .ּ  ,ְְוָהַלך ִמן ַהּסְ

ָה בֹור ׁשֶ ְּוָטַמן ַעְצמֹו ִעָמה ּבְ ִמיםּ ׁשָ   ַעדָיה ּבֹו ֵמי ּגְ
ַיֲעבר ָהַרַעׁש ִפיָנה יןאִסָראְטַמְוֶאת ַה .ּׁשֶ ל ַהּסְ  ׁשֶ

ֵתֶכף וִמ, ִּצָוה ּׁשֶ ָּיד ַיְחְתּ ְּוִיְבְרחו  ׂשיְרֶקְנַאָהּכו ּ
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ַּוַדאי ִיְרְדפו ַאֲחֵריֶהםִּכי ּבְ ,ִּמָיד ּ ּוְבַוַדאי לֹ .ּ א ּ
ת ֵקיָסר ִפיָנה ֵמֲחַמת ַהּבַ , ִּיְהיו רֹוִבים ֶאל ַהּסְ

ֵהם ְסבוִרים ִפיָנה ּׁשֶ ּסְ ם ּבַ ִהיא ׁשָ ִיְרְדפו , ׁשֶ ַּרק ׁשֶ ּ ּ
ְּוַעל ֵכן ִתְבְרחו ִמ, םֶאְתֶכ ּ יגו ֶא .ָּידּ ְּוִאם ַיׂשִ ְתֶכם ּ
יגו ַּיׂשִ זֶה, ּ ְְכֶדֶרך ָהרֹוְצִחים ;ַמה ּבָ ֵאיָנם , ּ ׁשֶ

יִחין ַעל ַעְצָמן ְכָללַמ ּגִ ה  ,ְוֵכן ָהָיה.ּׁשְ ַנֲעׂשָ ּׁשֶ
ְּוָרְדפו ֵתֶכף ַאֲח, ַרַעׁש ַּאך לא ְמָצאוָה, ֵריֶהםּ ְ 
ם   :ׁשָ

יא ַעְצמֹו ִעָמְוָהרֹוֵצַח בֹור ׁשֶּ ֶהְחּבִ ל ֵמי ּה ּבְ
ִמים ׁשָ ְּוָהיו ֻמָנִחים ּגְ ם ְוָהָיה ַמְפִחיד אֹוָתה.ּ  ּ ׁשָ

לא ִתְצעק ּׁשֶ ֵני ָאָדם,ּ ְמעו ּבְ לא ִיׁשְ ּ ׁשֶ ְוָהָיה  .ּ
י ּבִ: ּאֹוֵמר ָלה ִביֵלך ְכֵדי ֲּאִני ָמַסְרִתי ַנְפׁשִ ּׁשְ ְ

ִבים , ְאֹוָתך ְוִאם ַאְפִסיד ,ְְלָתְפֵסך ֵּאין ַחַיי ֶנֱחׁשָ
ֶּאְצִלי ְכלו ָיִדי ֵמ;םּ ְכָבר ַאְת ּבְ ַּאַחר ׁשֶ ר ִאם ֶאֱחֹז ,ּ

ּ ִמֶמִנייִעְְוַאְפִסיד אֹוָתך ְוֻתְמְנ ִבים  ,ּ ֵּאין ַחַיי ֶנֱחׁשָ
ִתְתִנ ;ְּכָללֶּאְצִלי ְמאוָמה  ַּעל ֵכן ֵתֶכף ׁשֶ ּ   ְצָעָקהיּ

ָּתך ִמָידק אֹוֶאְחֹנ ֶוה ִּכי  ,ר ָעַלי ָמהְוַיֲעֹב, ְ ֵאיִני ׁשָ
ֵעיַני ְכלו ּּבְ ה ִמָפָניו . םּ ַּוִתיָרא ְלַנְפׁשָ ּ ת (ּ ַּהְינו ַהּבַ

  :)ּק ִמְפֵני ֵאיַמת ָהרֹוֵצַחֵקיָסר ָהְיָתה ְיֵרָאה ִלְצֹע
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ם ִעָמַאַחר ּ ָכך ָיָצא ִמׁשָ ּ ְ ּה ְוהֹוִליך אֹוָתה ּ ְּ

ִעיר ּוָבאו ְלָמקֹום , ְלִכיםְוהֹו ְלִכיםְּוָהיו הֹו .ּבָ ּ
ם ְמַחְפ ִביןְוֵה ,ַאֵחר ם ׁשָ ּגַ יםּׁשֶ יא  .ׂשִ ַעְצמֹו ְוֶהְחּבִ

ִמְקֶוה ִּעָמה עֹוד ּבְ ם .ּ ְְוָהַלך , ְּוֵכן ָיָצא ִמׁשָ

י ָמקֹום ַאֵחרְוֶהְחּבִ ּא ִעָמה עֹוד ּבְ ָהָיה  ,ּ ַעד ׁשֶ
ָכלַמ יא ַעְצמֹו ִעָמה ּבְ ְּחּבִ י ְמקֹומֹות'זַה ּ ֶהְחּבִ א  ׁשֶ

עְרֶג ִּעם ִאָמה ירַהּבֶ ּ ַכַנ,ּ ֵהם ַה ,ל"ּ  ֵעִדים 'זׁשֶ
ֵהם ּבֹור וִמְקֶוה וַמְעָין ְוכו,  ִמיֵני ַמִים'זַּהְינו ( ,ל"ַּנַה ּׁשֶ ּ ַּכַנ' ּ  ,)ל"ּ

א ֶאל ַהָים ר ּבָ ם ִלְמֹצ .ַּעד ֲאׁשֶ ּא ַעל ָכל ְּוִחֵפׂש ׁשָ
ל ַצָיֵד ָּפִנים ְסִפיָנה ְקַטָנה ׁשֶ ּ ר ּי ָדִגים ְכֵדי ַלֲעֹבּ

ִּעָמה ת ַהֵקי ,ּוָמָצא ְסִפיָנה .ּ  .ָסרְּוָלַקח ֶאת ּבַ
ִּכי ָהָיה ָסִריס ַכַנ, ּהְא ָהָיה ָצִריך אֹוָתְּוהוא לֹ ּ  ,ל"ּ

ְֶצה ְלָמְכָרה ְלֵאיזֶה ֶמֶלךְַאך ָהָיה רֹו ְוָהָיה  .ּ
ּן ִיְתְפסו אֹוָתה ִמֶמנוִּמְתָיֵרא ֶפ ּּ ּּ יׁש  ,ּ ְְוָהַלך ְוִהְלּבִ

ִבְגֵדי   ְוָעַבר , ְלָזָכר ְוִנְדֵמיתאסָראְטַמּאֹוָתה ּבְ
ָי ִּעמֹו ּבַ ת ֵקיָסר . (םּ ר ַעל ַהּבַ ִּמָכאן וְלָהְלָאה ְנַדּבֵ ּ

ְלׁשֹון ָזָכר נו, ּבִ ָלׁשֹון זֶה ִסֵפר ַרּבֵ ִּכי ּבְ ּ ִזְכרֹונֹו  ּ
יׁש אֹוָתה ְכמֹו , ִלְבָרָכה ָהרֹוֵצַח ִהְלּבִ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ

  ):ָזָכר
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ִפיָנה ֶאל ַהּוָבא א ַהּסְ ָפרּ רוַח ְסָעָרה ְוָנׂשָ   ,ּסְ
ַבר ֶאת ַהּסְ ָפר .ִפיָנהְוׁשָ ּוָבאו ֶאל אֹותֹו ַהּסְ ּ, 

ר ַהַנ ָהָיה ִמְדּבָ ם ַהּבָ, ל"ּׁשֶ ָהָיה ׁשָ ּחור ַהַנׁשֶ   .ל"ּ
ם בֹוָאם ְלׁשָ ְזָלן ָהָיה  ,ּבְ ְדָרִכים ְוַהּגַ ִקי ּבַ ּּבָ

ְּכַדְרָכם ר ְוָיַדע, ּ ָכאן הוא ְמקֹום ִמְדּבָ ּׁשֶ ֵאין, ּ  ׁשֶ
ִפינֹות ְלָכאן יִעים ַהּסְ  א ָהָיהלַֹּעל ֵכן  ,ַמּגִ
ִּמְתָיֵרא ָכאן ִמׁשום ָאָדם ּ ַּהְינו (ְּוָהְלכו  ְּוִהִניָחה .ּ

ָּהרֹוֵצַח וַבת ַהֵקיָסר ּזֶה ְלָכאן ְוזֶה ְלָכאן ְלַבֵקׁש ָלֶהם  )ּ
ְזָלן, ֶכלֹא ַדְרכֹו .ְוִנְתַרֵחק ִמן ַהּגַ ְזָלן ָהַלך ּבְ ְּוַהּגַ ְ, 
ְּוִהֵנה ֵאיָנה ֶאְצלֹו ָרָאהְו  ,ק ֵאֶליָהֹעְוִהְתִחיל ִלְצ .ּ

ָב יָבה לֹוְולֹ ּה ַעְצָמהְּוִהיא ִיׁשְ  :)ִּכי ָאְמָרה( ,א ֵהׁשִ

ּסֹו ִיְמֹכ ִפי ִיְהֶיהֵמַאַחר ׁשֶ ּׁשֶ ָּלָמה ִלי  ,ר אֹוִתיּ
יב לֹו יַע ֶאְצִליְוִאם ַיֲחֹז ;ְלָהׁשִ יב לֹו , ר ְוַיּגִ ָאׁשִ

לֹ ְפָרט ִכי ֵאין ְרצֹונֹו ְלָהְרֵגִנ .ַּמְעִתיא ׁשָּׁשֶ י ִּכ, יּּבִ
ּהוא ָצִריך ִלְמֹכ ְ , יָבה אֹותֹוא ֵהׁשְִולֹ .ר אֹוִתיּ

  :ְּוָהְלָכה ְלַהָלן

ְזָלן, ְּוהוא  ,ּא ְמָצָאהְולֹ ׂש ָאֶנה ָוָאָנהְּמַחֵפ, ַהּגַ
ְּוָהַלך ְלַהָלן ָתם ֲאָכלוהו .ּא ְמָצָאהְולֹ ְ ּ וִמן ַהּסְ ּ ּ

ִּהיא ָהְלָכה ְלַהָלן ְלַהָלןְו .תַּחיֹות ָרעֹו ָתה ְוָהְי ּ
יָעה ֶאל   ְוָהְלָכה.ֶכלּמֹוֵצאת ָלה ֵאיזֶה ֹא ִהּגִ ַעד ׁשֶ
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ָהָיה ַּהָמקֹום חור ַהַנׁשֶ ם ַהּבָ ב ׁשָ ּ יֹוׁשֵ ּוְכָבר  .ל"ּ
ָערֹות ׂשְ ְדָלה ּבִ  ָזָכר ּ ְכמֹוּבוׁש ְוַגם ָהְיָתה ָל,ִּנְתּגַ

ִבְגֵדי  ּ ַכַנאסָראְטַמּבְ ִּכירו זֶה ֶאת זֶהא ִהְולֹ, ל"ּ ּ. 
א ְוֵתֶכף ּבְ ְמָחהּבֹוָאה ּבָ א עֹוד ָאָדם,לֹו ׂשִ ּבָ  . ׁשֶ
ַאל  אָת ְלָכאן: אֹותֹוְוׁשָ יָבה ,ֵמַאִין ּבָ ָהִייִתי : ֵהׁשִ

ָים ְוכוִע ּם ֵאיזֶה סֹוֵחר ּבַ ֲאָלה אֹותֹו .'ּ  ֵמַאִין :ׁשָ
אָת ַאָתה ְלָכאן יב ָלה .ּּבָ ם ֵכן ַעל ְיֵדי : ֵּהׁשִ ּּגַ

בו ׁשָ .'ּה סֹוֵחר ְוכוֵאיזֶ ֵניֶהםְּוָיׁשְ ֵּאין ַהָלׁשֹון ( ם ׁשְ
ְלׁשֹון ְנֵקָבה, ְּמֻדְקָדק ְלׁשֹון ָזָכר וַפַעם ּבִ ִּכי ַפַעם ִהיא ִנְקֵראת ּבִ ּ ּ:( 

ת ַהְוַאַחר ִנְלָקָחה ּבַ ֵּקיָסר ִמן ַהֵקיָסר ַכַנּ ׁשֶ ּ ּ  ,ל"ּ
ה ּבַ ָּהְיָתה ַהֵקיָסִרית ְמקֹוֶנֶנת וַמָכה ראׁשָ ּ ּ ֶתל ֹּכּ

ָתה ַּעל ֲאֵבַדת ּבִ ְדָבִרים ְוָהְיָתה ְמַצֶעֶרת ,ּ  ּבִ
ּסות ,ּד ֶאת ַהֵקיָסרְמֹא ַעל ְיֵדי ּגַ ד ֶאת ּׁשֶ ֹו ִאּבֵ

חור ַהַנ ַּהּבָ ָתם ,ל"ּ ד ּבִ ְּוַעָתה ִאּבֵ א  ֲהלֹ:)ְוָאְמָרה( .ּ
ִּהיא ָהְיָתה ָכל ַהַמָזל ְוַהְצָלָחה  ּ ָלנוּ ּׁשֶ ְדנו , ּ ְּוִאּבַ

ּוַמה ֵיׁש ּאֹוָתה ָהְיָתה ְמַצֶעֶרת  ְו.ּ ִלי עֹוד ַהיֹוםּ
ַעְצמֹו ָהָי .דאֹותֹו ְמֹא ם ֵאָליו ּבְ ּוְבַוַדאי ּגַ ה ַצר ּ

תֹוְמֹא ְּועֹוד ָהְיָתה ַהֵקיָסִרית  ,ּד ַעל ֲאֵביַדת ּבִ
 ְקָטטֹות ְּוַנֲעׂשו ,דַּצֶעֶרת וְמַכֶעֶסת אֹותֹו ְמֹאְמ

יֵניֶהם ֶרת לֹו ְדָבִרים  ,ּוְכָעִסים ּבֵ ְּוָהְיָתה ְמַדּבֶ
ִהְכִעיָסה אֹותֹו ְמֹאַע, ָרִעים ר  ,דד ׁשֶ ַעד ֲאׁשֶ
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ְלָחה ָּאַמר ְלׁשַ יב ַדָיִנים. ּ ְּוהֹוׁשִ ְלָחה, ּ ּוָפְסקו ְלׁשַ ּ ּ ּ ,
ְּלחוָהְוׁשִ קֹוִרין  ,ּ ְַאַחר ָכך  .)גירוש(' טיְקׁשִאר ַפ'ּׁשֶ ּ

ָּהָיה ַהֵקיָסר ׁשֹוֵלַח ַלִמְלָחָמה ְולֹ  ,א ָהָיה ַמְצִליַחּ
ְּוָהָיה תֹוֶלה ַהָדָב ֵאיזֶה ּ ִביל  ,אליַרִנעְדֶיר ּבְ ׁשְ ּבִ ׁשֶ

יָת ָכך ָעׂשִ ְׁשֶ ְדָת ַהִמְלָחָמה ַעל ְי,ּ ֵּדי זֶה ִאּבַ ּ. 
ַלח אֹותֹו ַלח עֹו .ְּוׁשִ ְַאַחר ָכך ׁשָ א ְולֹ ּד ַלִמְלָחָמהּ

ַלח עֹוד  ,ִהְצִליַח ן  ְוֵכ).טיְקׁשִאר ַפ( יןאִליַרִנעְדֶיְּוׁשִ
ַלח ַכָמה  ּׁשִ ּ ֵני ַהְמִדיָנה. יןאִליַרִנעְדֶיּ ְּוָראו ּבְ ּ ,

ה ְדָבִרים ָזִרים עֹוׂשֶ ַלח ַהֵקיָסִריתּבִ :ּׁשֶ ְּתִחָלה ׁשִ ּ ּ, 
ְַאַחר ָכך  ר  :ּבו ַעְצָמןְּוִיׁשְ. יןאִליַרִנעְדֶיּ ֶאְפׁשָ

לַח ַאַחר ַהֵק ,ְְלֵהֶפך ְלחו, יָסִריתִּלׁשְ ְּואֹותֹו ְיׁשַ ּ,  
ֵּקיָסִרית ִתְנהג ַהְמִדיָנהְוַה ְלחו ֶאת .ּׂשוְוֵכן ָע .ּּ ּ ְוׁשִ ּ

ּיבו ֶאת ַהֵקיָסִריתְוֵהׁשִ ,ַּהֵקיָסר ְוִהיא ָנֲהָגה  ,ּ
  :ַּהְמִדיָנה

ְלָחה ֵתֶכף ְלַהֲחְּוַהֵקיָסִרית ִזיר ֶאת ּ ׁשָ
עְרֶג תֹו ירַהּבֶ עְרֶג ִּעם ִאׁשְ ְוִהְכִניָסה , יןיִרַהּבֶ

ָלה)ארמון( יןִטָלָפֹותֹו ּבְא ּ ׁשֶ ָהָיה ְּוַהֵקיָסר .ּ ּ ְכׁשֶ
ָלחִנ ָּעַמד וִבֵקׁש ֵמַהמֹו, ׁשְ ּ ִליִכים אֹותֹו ּ

ַיִניחוהו ּׁשֶ ּ ּ ִּכי ַאף ַעל ִפ ,ּ י ֵכן ָהִייִתי ֵקיָסר ּ
ָלֶכם יִתי ָלֶכם טֹובֹותּוְב ,ּׁשֶ ַּעָתה  .ַּוַדאי ָעׂשִ

ֹז ַּחנוִני ָנא ּבָ ְאת ְוַהִניחו אֹוִתי ֵליֵלךּ ּ ַוַדאי , ּ ִּכי ּבְ ּ
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ּא ָאׁשוב ֶאל ַהְמִדיָנהלֹ  ;ְוֵאין ָלֶכם ְלִהְתָיֵרא ד עֹוּ
ְַהִניחו ִלי ְוֵאֵלך ּ י ְיֵמ,ּ ּ ְוֶאְהֶיה ַעל ָכל ָפִנים ָחְפׁשִ י ּ

ֵיׁש ִלי ִלְחיֹות ַּחַיי ׁשֶ ְּוִהִניחו אֹותֹו .ּ ְְוָהָיה הֹוֵלך  ,ּ

ין ָכך וֵבי .ְְוהֹוֵלך ּּבֵ ְ ִניםּ ּן ָכך ָעְברו ַכָמה ׁשָ ּ ּּ ְוָהָיה  ,ְ
ּהֹוֵלך ְוהֹוֵלך ַהֵקיָסר ְ ּ וָבא ַעל ַהָים,ְ ם ֵכן  .ּ א ּגַ ְּוָנׂשָ
ִפיָנה ם ֵכן ,ָּהרוַח ֶאת ַהּסְ ּ וָבא ּגַ ר ּ ֶּאל ַהִמְדּבָ

א ֶאל ַהָמקֹום ,ל"ַּהַנ ּבָ ִבים  ַּעד ׁשֶ יֹוׁשְ ם ֵאלו ּׁשֶ ּׁשָ ּ
ַנִים ַהַנ ַּהׁשְ ן ( ל"ּ חור ּבֶ ַּהְינו ַהּבָ עְרֶגיר ּ ּוִבתֹו ַהְיַפת תַארַהּבֶ ּ ּ ,

ה ּבְ ְלבוׁשָ ּׁשֶ ּ ִּבְגֵדי ָזָכר ַכַנּ ּא ִהִכירו זֶה ֶאת זֶהְולֹ ,)ל"ּ ִּכי  ,ּ
ֵדל ַהֵקיָס ְּכָבר ִנְתּגַ ּ ָערֹותּ ׂשְ ּוְכָבר ָעְברו ַכָמה  ר ּבִ ּ ּ ּ

ִנים ם ֵכן ְכָבר ִנְתּגַ .ׁשָ ְּוֵכן ֵהם ּגַ ָערֹות ּ ׂשְ ְּדלו ּבִ ּ
ַּכַנ ֲאלו  .ל"ּ אָת ְלָכאן: אֹותֹוְּוׁשָ יב. ֵמַאִין ּבָ  ְוֵהׁשִ

יבו לֹו ְוכו .'ַּעל ְיֵדי סֹוֵחר ְוכו: ָלֶהם ְּוֵכן ֵהם ֵהׁשִ ּ'. 
ם ֵאלו ַהַנְוָיׁשְ ּבו ׁשָ ּ  אֹוְכִלים ְּוָהיו ,ל ַיַחד"ּּ

ְּוׁשֹוִתים ַכַנ ירְוָה ,ל"ּ ְכֵלי ׁשִ ִנים ּבִ ִּכי ֻכ ,ּיו ְמַנּגְ ָּלם ּ
ן ם ְוֵכן ֵהם ָיְכ, ִּכי זֶה ֵקיָסר ,ָּהיו ְיכֹוִלים ְלַנּגֵ ּלו ּגַ

ן ַכַנֵּכן  ְּלַנּגֵ   :ל"ּ

חור ְּוהוא ְרֶיה'ָהָיה ַה, ל"ַּהַנּ ַהּבָ  )ומוצלח זריז( 'ּבֶ
יֵניֶהם ם ִמְכָבר, ּבֵ ִּכי ְכָבר ָהָיה ׁשָ ּ  ֵמִביא ְוָהָיה, ּ

ר ְוָאְכלו ׂשָ ם ֵעִצים  ,ָּלֶהם ּבָ ְּוָהיו ׂשֹוְרִפים ׁשָ
ָהיו  ִיׁשובּׁשֶ ְּיָקִרים ִמן ָזָהב ּבַ ּ ּחור ְוָהָיה אֹותֹו ַהּבָ .ּ
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ְּלׁשֹון הֹוָכָחה וֵברור ְדָבִרים(ל מֹוִכיַח ָלֶהם "ַּהַנ ּ ָכאן )ּ  ּׁשֶ
ּטֹוב ְלַבלֹות ְיֵמי ַחֵייֶהם ֵיׁש ִלְבֵנ ;ּ ְּכִפי ַהטֹוב ׁשֶ ּ י ּ

ִיׁשוב עֹוָלם ּבַ ָּאָדם ּבָ ּ ב ָכאן  ,ּ ּטֹוב ִלְפֵניֶהם ֵליׁשֵ
ְּלַבלֹות ָכאן ְיֵמי ַחֵייֶהם ּ ֲאלו אֹותֹו. ּ ב ַּמה טֹו: ּׁשָ

ַאָתה אֹוֵמר, ָָהָיה ְלך ָכ ּׁשֶ  .ָאן טֹוב יֹוֵתר ְלָפֶניךּׁשֶ
ָעַבר ָעָליו יב ָלֶהם ְוִסֵפר ִלְפֵניֶהם ַמה ׁשֶ ֵּהׁשִ ּ, 

ן  ָהָיה ּבֶ עְרֶגׁשֶ א ְלָכאן', ְּוכו ירּבֶ ּבָ ּוֶמה  ,ַעד ׁשֶ
ן  הוא ּבֶ זֶה ׁשֶ עְרֶגָּהָיה לֹו ּבָ ָהָיה לֹו ָכל , ירּבֶ ּׁשֶ

ם ָכאן ;ּטוב ֵּיׁש לֹו ָכל טובּ ּגַ , ְוהֹוִכיַח ָלֶהם .ּ
טֹוב ְל ַּבלֹות ָכאן ְיֵמי ַחֵייֶהםּׁשֶ ּ ּ:  

ָאלֹו ּ ַהֵקיָסר ַהזֶה ַהַנׁשְ ּ ַמְעָת ֵמאֹותֹו ֲה :ל"ּ ּׁשָ
ַמע.ַּהֵקיָסר ׁשָ יב לֹו ׁשֶ ַאל אֹותֹו ַעל ַהְי .ּ ֵהׁשִ ַפת ׁשָ

ַמע ִמֶמָנה ּתַאר ִאם ׁשָ ּ ם ֵכן .ּ יב לֹו ּגַ  .ֵהן: ֵּהׁשִ
חור ְלִהְתְו ז ְוָאַמרִּהְתִחיל ַהּבָ  .זֶה ָהרֹוֵצַח: ַרּגֵ
ַּהְינו אֹותֹו ַהֵקיָסר ַהַנ( ּ רו ִמֶמנו"ּ ִדּבְ ּל ׁשֶ ּּ ּ ִּכי הוא לא ָיַדע ,ּ זֶה  ּ ּׁשֶ

ַעְצמֹו ר ִעמֹו הוא הוא ַהֵקיָסר ּבְ ְמַדּבֵ ּׁשֶ ּ ּּ חור אֹוֵמר  .ּ ְּוָהָיה ַהּבָ

ָניו ָעָליו ׁשִ ַכַעס ְכחֹוֵרק ּבְ ּּבְ ַכַעס,ּ ָאלֹו  ). זֶה ָהרֹוֵצַח: ְוָאַמר ּבְ ּוׁשְ
ַּהְינו ֶזה ַהֵקיָסר( ִנְדָמה ְלִאיׁש ַאֵחר, ּ חור, ּׁשֶ ַאל ְלַהּבָ ּ ִמְפֵני :)ּׁשָ

יב לֹו .ָּמה הוא רֹוֵצַח ִביל ַאְכָזִריות : ֵהׁשִ ׁשְ ּּבִ ּ
לֹו ְוַג אִתי ְלָכאןּׁשֶ ָאלֹו.ּּסותֹו ּבָ   :ְְוֵאיך : ׁשְ
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ב חור ַעְצמֹו ְּוִיׁשֵ ָכ, ַּהּבָ ּבְ ּאן ֵאין לֹו ִמִמי ׁשֶ
יד לֹו ְוִסֵפר לֹו ָכל א ,ְלִהְתָיֵרא ְּוִהּגִ ָרע ֹּותֹו ַהְמֹאּ

ָעַבר ָעָליו ְתִחָלה לא ִסֵפר לֹו ּגוף  ִּנְרִאין ַהְדָבִרים( .ׁשֶ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ

ה ן , ַּהַמֲעׂשֶ ָהָיה ּבֶ עְרֶגירַרק ׁשֶ ָאלֹו ).ּבֶ ִאם ָהָיה זֶה : ׁשְ
יב  . ָהִייָת נֹוֵקם ּבֹו ַעְכָשו,ָא ְלָיְדךַּהֵקיָסר ּבָ ֵהׁשִ

ִּכי הוא ָהָיה ַרֲחָמן(ָלאו : לֹו א ,)ּ  ָהִייִתי ,ַּאְדַרּבָ
ֲאִני ְמַפְרֵנס אֹוְתך ְָמַפְרְנסֹו ְכמֹו ׁשֶ ּׁשוב ִהְתִחיל  .ּ

ַּהֵקיָסר ְלִהְתַאֵנַח  יָבה ָר: ְוִלְגנַחּ ַּכָמה ׂשֵ ָעה ּ
ּוָמָרה ְלַהֵקיָסר ַהזֶה ּ ַמעִּכ, ּ ַהְיַפת ֹתי ׁשָ ַאר ּ ׁשֶ

ל ַלח, ֹו ֶנֶאְבָדהּׁשֶ עֹוד אֹותֹו  ּיאֶמרַו .ְּוהוא ִנׁשְ
חור ד  :ַּהּבָ לֹו ִאּבֵ ִביל ַאְכָזִריותֹו ְוַגְדלות ׁשֶ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ

תֹו ַלְכִתי ְלָכאן, ֶּאת ַעְצמֹו ְוֶאת ּבִ ל ַּהֹכ ,ַּוֲאִני ִנׁשְ
ָאלֹו  .ַעל ָידֹו ַּהְינו ַהֵקיָס( עֹודׁשְ חורּ  ִאם ָהָיה :)ּר ְלַהּבָ

א יב לֹו . ָהִייָת נֹוֵקם ּבֹו,ָ ְלָיְדךּבָ  ,ָלאו: ֵהׁשִ
א ּ ָהִייִתי ְמַפְרְנסֹו ַמָמׁש ְכ,ַּאְדַרּבָ ֲאִני ּ מֹו ׁשֶ

ַּוִיְתַוַדע ַהֵקיָסר ֵאָליו ,ְָמַפְרֵנס אֹוְתך ּ  ְוהֹוִדיעֹו ,ּ
הוא ּבְ ַּעְצמֹו הוא ַהֵקיָסר ַהַנּׁשֶ ּ ָע ל"ּ ּוַמה ׁשֶ ַבר ּ
חור ַהַנ(ְוָנַפל ָעָליו  .'ָּעָליו ְוכו ַּהּבָ קֹו וְנׁשָ)ל"ּ  .קֹוּ ְוִחּבְ

ַּהְינו ַהְיַפת תַאר(ְוִהיא  ם, ּ ם ֵכן ׁשָ ָהְיָתה ּגַ ָהְיָתה , ּׁשֶ ַרק ׁשֶ

ְמָעה ָכל זֹא )ִנְדֵמית ְלָזָכר ִרים ּ ַמה ׁשֶ תּׁשָ ֵּאלו ְמַדּבְ ּ
  :זֶה ָלזֶה
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חור ָכל יֹוםּה ַדְרל ָהָי"ּ ַהַנְּוַהּבָ ְכֹו ֵליֵלך ּבְ ּ, 
ה ל ם ַאְלֵפי ִּכי ָהָיה  , ִאיָלנֹות'גֹו ִסיָמן ּבְִוָעׂשָ ׁשָ

ם ַהְכָתב ַהַנ ,ֲאָלִפים ִאיָלנֹות ּוִבֵקׁש ׁשָ ּ ּ ַּהְינו (ל "ּ

ֶהם ִסיָמן ,) ִאיָלנֹות ֵמֶהם'גּבִ ה ּבָ ְלָמָחר ,ְוָעׂשָ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ
ּא ִיְצָטֵרך ִלְבדק וְלַחֵפׂש לֹ ּ ּ ֵאְ ּלו ַהּבְ  , ִאיָלנֹות'גּ

ֻּכֵלי ַהאי ְואוַלי ִיְמָצא אֹותֹו ַהְכ ּּ  .ל"ָּתב ַהַנּ
ם ָהָיה חֹוזֵר ִמׁשָ ּוְכׁשֶ כויֹות , ּ א ִעם ֵעיַנִים ּבְ ָּהָיה ּבָ
ָהָיה ּבֹוֶכה ֵקׁש ְולֹ ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבִ ְּכׁשֶ ֲאלו  .א ָמָצאּ ּׁשָ

ָּמה ַאָתה ְמַבֵקׁש: אֹותֹו ֵאלו ָהִאיָלנֹות ַכּ ּ ּבְ ּ  ,ל"ַּנּ
ְּוַאַחר ָכך ַאָתה ְ כויֹותּ ּ חֹוזֵר ְוֵעיֶניך ּבְ יב  .ָ ֵהׁשִ

הָּלֶהם ְוִסֵפ ּר ָלֶהם ָכל אֹותֹו ַהַמֲעׂשֶ ת  ,ּ ּבַ ׁשֶ
ְלָחה לֹו ְכָתב ְוכוַּהֵק ּיָסר ׁשָ ֵאלו  'ּ ְּוָטַמן אֹותֹו ּבְ ּ

ּ רוַח ְסָעָרה ְוכוּוָבא, ִאיָלנֹות ַּכַנ 'ּ ְּוַעָתה הוא  ,ל"ּ ּ
ֵתֵלך : ָּאְמרו לֹו. ַלי ִיְמָצאּו א,ְּמַבֵקׁש ְְלָמָחר ְכׁשֶ ּ ּ
ם ֵכן ֵנֵלְּלַבֵקׁש ּך ּגַ ִָעְמך ְ ְּמָצא ֲאַנְחנו ּאוַלי ִנ, ּ

ם ֵכן,ְוֵכן ָהָיה .ּאֹותֹו ַהְכָתב ּ ְוָהְלכו ֵהם ִעמֹו ּגַ ּ ּ, 
ת ֵקיָס ִאיָלןּוָמְצָאה ַהּבַ  ,ּר ֶאת אֹותֹו ַהְכָתב ּבְ

ּהוא ְכַתב ָיָדה ַמָמׁשׁשֶ ּוָפְתָחה אֹותֹו ְוָרֲאָתה ּ ּ ּ. 
ַדְעָתה ָבה ּבְ יד לֹו: ָּחׁשְ ִהיא ִהיאִּאם ַתּגִ  ,ּ ֵתֶכף ׁשֶ

ַתֲחֹז ְּכׁשֶ ים ְוַתֲחֹזר ְוִתְפׁשֹּ ּט ֵאלו ַהַמְלּבוׁשִ ּּ ר ּ
ּ ְוִתְהֶיה ׁשוב ְיַפת ֹת,ְּלָיְפָיה ּ יוַכל ,ֶדםִּמקַֹּאר ְכּ
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ִיְהֶיה ,ל ְוִלְגֹוַעִּלֹפ רות ַכָדת ְּוִהיא רֹוָצה ׁשֶ ַכׁשְ ּּבְ ּ ּ. 
ָמְצָאה  ְוָאְמָרה לֹו, ַּהְכָתב ְוֶהֱחִזיָרה לֹו ְוָהְלָכה ּׁשֶ

ְּוֵתֶכף ָנַפל ַחָלׁשות, ְּכָתבַה ּו ְוִהְבִריאו ְוֶהֱחי ,ּ ּ
דֹוָלה ְוָהָיה, אֹותֹו ְמָחה ּגְ יֵניֶהם ׂשִ   :ּבֵ

חורַאַחר ּ ַכך ָאַמר אֹותֹו ַהּבָ ְ   ,ּ ַהְכָתבָּלָמה ִלי :ּ
ֶהְכֵרַח ִה ,ֶּאְמָצָאהֵהיָכן  ו ֵאֶצל ִּכי ּבְ יא ַעְכׁשָ

ּ ֲאַבֶלה ָכאן ְיֵמי ַחַיי ;תְּוָלָמה ִלי זֹא ,ְֵאיזֶה ֶמֶלך ּ ּ .
יב ָלה ַהְכָתב ְוָאַמר ָלה ְּוֵהׁשִ  ,ְּכָתבֵָהא ְלך ַה: ּּ

ֶאָנה ְּוֵתֵלך ְוִתׂשָ ּ ִּכי ִהיא ִנְדֵמית ְלָזָכר ַכַנ( ְ ּ ְוָרְצָתה  ).ל"ּ
ה ִמֶמנוּוִב, ְֵליֵלך ְּקׁשָ ּ ּ ם ֵכן ּ ֵיֵלך ִעָמה ּגַ ּׁשֶ ּ ּ ְ ּ הוא ִּכי ,ּ

ַוַדאי ִיַקח אֹוָתה ּּבְ ּ ְּוָהָיה ַהטֹוב ַההוא ,ּ ר  ּ ֲאׁשֶ
ם ֵכן, יִיְהֶיה ִל ֶּאֵתן ְלך ֵחֶלק ּגַ ָ ת ֵקיָסר( ּ ַהּבַ , ַּהְינו ׁשֶ

ִנְדֵמית ְלָזָכר חור, ּׁשֶ לֹ, ָּאְמָרה ֶאל ַהּבָ ַעְצּׁשֶ ִהיא ּבְ ָּמה א ָיַדע ׁשֶ
ם ֵכן, ל"ַּאר ַהַנִּהיא ַהְיַפת ֹת ֵיֵלך ִעמֹו ּגַ ּׁשֶ ּ ְ ַוַדאי ִיַקח ֶאת  ,ּ ְּוהוא ּבְ ּ ּ

ם ֵכןיִטַאר ְוֵיַּהְיַפת ֹת חור ּגַ ּב ִעם ַהּבָ חור ָרָאה .)ּ  ְּוַהּבָ
הוא ִאיׁש ת ֵקיָסר( ָחָכם ּׁשֶ ִרים ָעֶליָה  ַּהְינו ַהּבַ ָאנו ְמַדּבְ ּׁשֶ

ְלׁשֹון ָזָכר ַכַנ ּּבִ יג ְוִיַקח אֹוָתהּוְבַו ,)ל"ּ ַּדאי ַיׂשִ ּ ּ ּ, 
ְּוִנְתַרָצה ֵליֵלך ִעמֹו ְ ְּוַהֵקיָסר ַהַנ ,ּ ָאר "ּ ל ָהָיה ִנׁשְ

ִּכי הוא ָהָי, ְּלַבדֹו ּה ָיֵרא ָלׁשוב ֶאל ַהְמִדיָנהּ ּ, 
ה ּוִבְקׁשָ ם ֵכןּ ֵיֵלך ּגַ ּ ִמֶמנו ׁשֶ ְ ּ ּ ּ הוא  ,ּ ִּכי ֵמַאַחר ׁשֶ ּ
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ָּיׁשוב ְוִיַקח ַהְיַפת ֹת ּ ִּכי (ֵאין לֹו ֵאיָמה עֹוד , ַארּ

ֻּיְחַזר ַהַמָזל ם ֵכן)ּ יבֹו ּגַ ּ ְויוַכל ַלֲהׁשִ ּ:  

ה ַיַחד ְּוָהְלכו לׁשָ ֵּאלו ַהׁשְ ּ ְכרו ָלֶהם  ,ּ ְּוׂשָ
ּ וָבאו ֶאל ַהְמִדיָנה,ְסִפיָנה ּ ם  ּ ֶבת ׁשָ יֹוׁשֶ ּׁשֶ

ּוָבאו ֶאל אֹותֹו ָהִעיר .ַּהֵקיָסִרית ֶבת ּ ִהיא יֹוׁשֶ  ׁשֶ
ם ִפיָנהְו, ׁשָ ת (ָּבה ַעְצָמה ְּוִיׁשְ. ֶּהֱעִמידו ַהּסְ ּבַ

ִּאם תֹוִדיַע ֵתֶכף ְלִאָמה :)ַּהֵקיָסר ּ ּ אָתהׁשֶ ּ ּ תוַכל ,ּבָ ּ
ְלָחה ֶאְצָלה .ִלְגֹוַע ִנְמָצא ִאיׁש ,ְּוׁשָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ , ּּבַ

ָתה יֹוֵדַע ְיִדיָעה ִמּבִ ּׁשֶ ּ ַעְצָמה .ּ ְַאַחר ָכך ָהְלָכה ּבְ ּ  
ְּוִסְפָרה ְלַהֵק ָתהּ ָעַבר ַעל ּבִ ּיָסִרית ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ,

הְו ִּסְפָרה ָלה ָכל ַהַמֲעׂשֶ ּ ּ ּוְלַבּסֹוף ָאְמָרה ָלה ,ּ ּ: 
ָכאן ם ֵכן ּבְ ְַאַחר ָכך ָאְמָרה .ְּוִהיא ּגַ : ּ ָלה ָהֱאֶמתּ

ָלה ְּוהֹוִדיָעה ָלה ,ֲאִני ֲאִני ִהיא ם ֶהָחָתן ׁשֶ ּגַ ּׁשֶ ּ ,
ן  עְרֶגּבֶ ם ֵכן, ירַהּבֶ ּהוא ּגַ ָכאןּ ַּאך ָאְמָרה ָלה , ּבְ ְ ,

ֹא ֵאיָנה רֹוָצה ּבְ יבו ֶאת  ,ֶפן ַאֵחרּׁשֶ ָיׁשִ ַּרק ׁשֶ ּ
ְּוִאָמה לֹ .מֹוָּאִביָה ַהֵקיָסר ִלְמקֹו  ָהְיָתה אּ

ְּמֻרֵצית ָלזֶה ְכָלל ִּכי ָחָרה ָלה ָעָליו ְמֹא ,ּ  ַעל ,דּ
ִבילֹו ָהָיה ָכל ַהַנׁשֶ ׁשְ ּּבִ ַּאך ַאף ַעל ִפי ֵכן  .ל"ּ ְ

ָתה ְרָחהֻהְכ ְּלַמְלאֹות ְרצֹון ּבִ ּ יבֹו .ּ  ,ְּוָרצו ַלֲהׁשִ
ַּוְיַבְקׁשו ְוִהֵנ ּ ּה ֵאין ַהֵקיָסר ִנְמָצא ְכָללּ יָדה  .ּ ְוִהּגִ

ָתהָּלה ּ ּבִ ָכאן ּ ם הוא ּבְ ּגַ  ָּנהְוָהְיָתה ַהֲחֻת ,ּׁשֶ
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ֵלמות ׁשְ ְמָחה ּבִ ְּוַהׂשִ לו  .ּ ְּוַהְמלוָכה ְוַהֵקיָסִרית ִקּבְ ּּ ּ
ִכָפהּוג ַהַּהז ּזֶה וָמְלכו ּבְ ּ ּ ּ:  
ם ֻדָלהּגַ ך לא ָהָיה ְלַהֵקיָסר ַהָזֵקן ּגְ ּ ַאַחר ּכָ ּ ּ י ַהּכל ָהָיה ַעל ָידֹו, ְ  .ּכִ

ֻדָלה ְמֹאד עְרֶגיר ָהָיה לֹו ּגְ י הוא( ,ַּהּבֶ הוא ָהִעָקר, ּ ֲאִבי ַהֵקיָסר)ּּכִ ּׁשֶ ּ. 
ָּטְפחו ָטְפחו אֹותֹו ַעל ָפָניו וְדָחפוה אסָראְטַמַה ּ ּ   :ּוּּ

לֹוט ְכִתיב עְרֶגיר, "ָּהָהָרה ִהָמֵלט" :ּּבְ ּוִמֶמנו נֹוַלד , ַּהְינו ַהּבֶ ּ ּ
יַח ָיֵמינו ָאֵמן, ָמׁשִ ְמֵהָרה ּבְ ָיבֹוא ּבִ ּׁשֶ ּ:  

ָרֵאל ִמְצַרִיםִיׂשְ ָּפקד ָפַקְדִתי: " ָהָיה ָלֶהם ִסיָמִנים ּבְ ּ יֹאַמר ,"ּ ּ ִמי ׁשֶ
ָּדָבר ָתמוַהְוַה. ַהּגֹוֵאל ּהוא, ָּלֶהם זֶה ַהָלׁשֹון ּ ּ ָרֵאל ,ּ ל ִיׂשְ ָיְדעו ּכָ ּ ֵמַאַחר ׁשֶ ּ

יָמן, ִּמזֶה ן ַמהו ַהּסִ ר לֹא ִנְמָסר ֶאָלא ְלַהְזֵקִנים.ִּאם ּכֵ ּ ֶאְפׁשָ  ְוַגם ַעל .ּ
ַוַדאי ֵיׁש ִסיָמִנים   :ַּהּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון ּבְ

יַח  ָרֵאל ּבְָמׁשִ ָעַבר ַעל ִיׂשְ ל ַמה ׁשֶ ָרֵאל ּכָ יד ְלִיׂשְ  ַעל ,ָכל יֹום ָויֹוםַּיּגִ
ְפָרט ָרֵאל ּבִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמִיׂשְ   :ּּכָ

יָמִניםָּתָמר ן ַהּסִ ם ּכֵ ָדה ּגַ ִמְדָרׁש,  ִאּבְ מוָבא ּבַ ּּכַ ָהְיָתה יֹוֵצאת  .ּּ ׁשֶ ם ּכְ ּגַ
ֵרף א הס, ִּלׂשָ יָמִנים"ּבָ ּמ ְוִהְרִחיק ִמֶמָנה ַהּסִ ְבִריֵאל ְוֵקְרָבן, ּ מֹו , ּוָבא ּגַ ּכְ

ֶנֱא ִמְדָרׁשּׁשֶ יַח, ַּמר ּבַ ּוִמֶמָנה נֹוַלד ָמׁשִ ּ ָיֵמינו ָאֵמן ,ּ ְמֵהָרה ּבְ ָיבֹוא ּבִ ּׁשֶ ּ:  
ִעְנָין ה זֹוּבָ ַמֲעׂשֶ ל ֶא ַהְמֹבָאר ּבְ ּכָ ק ׁשֶ ל ֵחׁשֶ יר ׁשֶ א ִעם ׁשִ  ְוִלְקָצָתם ָחד ּבָ

ל מוָבן 'ְּוכו ַּהִנְמׁשָ ים ַמה ׁשֶ, ּ דֹוִלים עֹוׂשִ ָמה ּגְ מֹו ֵכן ּכַ ּכְ ּׁשֶ יםּ ְוָכל  עֹוׂשִ
יִרים ְוַכיֹוֵצא יג ַתְכִלית,ֶּאָחד אֹוֵמר ׁשִ ּ ְורֹוִצים ְלַהׂשִ ְוֵאין ִמי , ַּהְמֻבָקׁש ּ

זֹוֶכה ְלִעַקר ַהַתְכִלית ּׁשֶ ּ ֵלמות ּ ׁשְ ָּהֲאִמִתי ּבִ י ִאם ָהָראוי ָלֶזהּ ְוִלְקָצָתם  ;ּ ּכִ
ִליַח יִבים ַעל ְיֵדי ׁשָ ַמְרִאים ָלֶהם ָפִנים  אֹו,ֶתל אֹו ֵמֲאחֹוֵרי ַהּכֹ,ְמׁשִ ּ ׁשֶ ּ

ְמֹב', ְּוכו ה ַהַנּכַ ַהַמֲעׂשֶ ִמ, ְ ַאך ַלּסֹוף.ל"ָּאר ּבְ ׁשֶ ַּהְינו ּכְ ְּסַתְלִקיםּ יִבים , ּ ְמׁשִ
ֲעַדִין לָֹלֶהם לום ְוכו ׁשֶ ּא ָעׂשו ּכְ ּ ה סֹוף ', ּ ַמֲעׂשֶ ם ּבַ תוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ ּּכְ ּ

ַּהְתׁשוָבה יָבה ַהְיַפת ֹת ּ ְמׁשִ ּׁשֶ םַע, ַארּ ָיבֹוא ַהַמְנִהיג ַהָנכֹון .ֵּין ׁשָ ּ ַעד ׁשֶ ּ ּ
  :'ְּוכו

  
 *********************  
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  יא ַׂמֲעֶשה

ן ֶמֶלךִמ ְִשפָחה ןְוֶב ְּבֶ   פוְלַחְתִּנֶׁש ׁ
  

ה ֶמֶלך ֶאָחדַמֲעׂשֶ ָה ,ְ ּבְ ְפָחה ַאַחת ׁשֶ ְיָתה ׁשִ
ֵביתֹו ת ֶאת ַהַמְלָכה ּבְ ֶמׁשֶ ָהְיָתה ְמׁשַ ּׁשֶ ּ ָתָמא ( ּ ּוִמּסְ

ָאה ִלָכֵנס ֶאל ַהֶמֶלך ֶלת ֵאיָנה ַרׁשָ ְְמַבׁשֶ ּ ּ ּ ְפָחה , ּּ ְַאך ָהְיָתה ֵאיזֶה ׁשִ

ַמֲעָלה ֶרֶתת ְקַטָנה ּבְ ל  ).ְּמׁשָ יַע ְזַמן ֵלָדָתה ׁשֶ ְּוִהּגִ
ַּהַמְלָכה ְפָחה ַהַנ. ּ ְּוַגם ַהׁשִ יַע ְזַמן ֵלָדָתה "ּ ּל ִהּגִ

אֹותֹו ָהֵעת ְּוָהְלָכה ַהְמַיֶלֶדת ְוֶהֱחִליָפה  .ּבְ
ְּלַמַען ִתְרֶאה ַמה ִיְצַמח ִמזֶה ְוֵאיך ִיֹפל , ַּהְוָלדֹות ְ ּ ּ ּ

ן ַהֶמֶלך  ,ֱּחִליָפה ַהְוָלדֹותְוֶה. ָּדָבר ְְוִהִניָחה ּבֶ ּ ּ
ְפָחה ֵאֶצל ַהַמְלָכה ְפָחה וֶבן ַהׁשִ ֵּאֶצל ַהׁשִ ּ ּ ּּ :

ֵדלְוַאַחר ִנים ְלִהְתּגַ ּ ָכך ִהְתִחילו ֵאלו ַהּבָ ּ ּּ ְ ּוֶבן  .ּ
ְַהֶמֶלך  ֵדל ֵאֶצל (ּ ִנְתּגַ ַּהְינו זֶה ׁשֶ ּ ְַהֶמֶלךּ ִּכי ָהיו סֹוְבִרים, ּ הוא ּ ּ ׁשֶ

ְן ַהֶמֶלךּבֶ ָּהיו ְמַגְדִלים אֹותֹו ִמַמֲעָלה ְלַמֲעָלה )ּ ּ ַעד , ּ
דֹוָלה ְרֶיה ּגְ ָהָיה הֹוֵלך ְוָגדֹול ְוָהָיה ּבֶ ְוַגם . ְׁשֶ

ְפָחה  ן ַהׁשִ ֱאֶמת(ּאֹותֹו ּבֶ ן ַהֶמֶלך ּבֶ ְַהְינו ּבֶ ּ ֵדל , ּ ַּאך ִנְתּגַ ְ

ְפָחה ַכַנ ֵּאֶצל ַהׁשִ ּ ֵביתֹו)ל"ּ ֵדל ּבְ ֵנ. ּ ִנְתּגַ ּיֶהם ָהיו ּוׁשְ
ֶחֶדר ֶאָחד ן ֶמֶלך . לֹוְמִדים ַיַחד ּבְ ְְוזֶה ַהּבֶ

ְפָחה, ָּהֲאִמִתי ן ַהׁשִ ִנְקָרא ּבֶ ּׁשֶ ָהָיה ִטְבעֹו , ּ



ן ֶמֶלךִמ ִּספּוֵרי      ן ְּבֶ ְפָחה ְוּבֶ ַּמֲעִשיֹות     ׁשִ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

קנה

ך ְלִנמוס ַהַמְלכות ִּנְמׁשָ ּּ ּ ֵדל, ְ ָהָיה ִנְתּגַ ַּאך ׁשֶ ְ 
ֵבית ָהֶעֶבד ְוְלֵהֶפך. ּבְ ְפָחה,ּ ן ַהׁשִ ן , ּ ּבֶ ִנְקָרא ּבֶ ּׁשֶ

ְַהֶמֶלך לא ָה, ּ ך ְלִנמוס ַאֵחר ׁשֶ ָּיה ִטְבעֹו ִנְמׁשָ ּ ּ ְ

ְּכִנמוס ַהֶמֶלך ּּ ֵבית ַהֶמֶלך, ּ ֵדל ּבְ ָהָיה ִנְתּגַ ְַאך ׁשֶ ְּ ּ, 
ִנמוס ַהַמְלכות ְּוָהָיה ֻמְכָרח ְלִהְתַנֵהג ּבְ ּּ ָהיו  ,ּ ּׁשֶ

ִנמוס זֶה ְּמַגְדִלים אֹותֹו ּבְ ּ ּ:  

ים ַדְע, ל"ּ ַהַנְּוַהְמַיֶלֶדת ָנׁשִ ֵּמֲחַמת ׁשֶ  ןָּתּ
ְֵאיך , ָּהְלָכה ְוִגְלָתה ַהּסֹוד ְלֶאָחד ,ַּקלֹות

ִנים ֶהֱחִליָפה ַהּבָ ּ ַכַנׁשֶ ְוַחְבָרא ַחְבָרא ִאית ; ל"ּ
ָלה ַהּסֹוד ֵמֶאָחד ַלֲחֵברֹו ְכֶדֶרך , ֵּלה ִנְתּגַ ְַעד ׁשֶ ּ ּ ּ

ָהיו ָהע, ָהעֹוָלם זֶה ֵאיךַּעד ׁשֶ ְֹוָלם ְמַרְנִנים ּבָ ּ 
ן ֶמֶלך ֶנֱחַלף ַהּבֶ ר . ְׁשֶ ִאים ְלַדּבֵ ֲּאָבל ֵאין ַרׁשָ

ֶלה ַלֶמֶלך,ִּמזֶה לא ִיְתּגַ ְ ׁשֶ ּ ּ ַוַדאי ֵאין , ּ ִּכי ּבְ ּ
ִאים ֵיַדע ַהֶמֶלך ִמזֶה ַּרׁשָ ּׁשֶ ְ ּ ה ַהֶמֶלך , ּ ְִכי ַמה ַיֲעׂשֶ ּ ּ ּ

זֶה ִּכי ֵאין ַתָקָנה ָלזֶה, ּבָ ּ ר ְלַהֲאִמין, ּ  ִּכי ִאי ֶאְפׁשָ
ֶקר ּאוַלי הוא ׁשֶ ר ַלֲחֹזְְוֵאיך ֶאְפ, ּ  .ּר וְלַהֲחִליףׁשָ

ַוַדאי ָאסור ָלֶהם ְלַגלֹות ֹז ְּוַעל ֵכן ּבְ ּ ּ ְאת ַלֶמֶלךּ ּ, 
יֵניֶהם ַעל זֶה ַּרק ָהָעם ָהיו ְמַרְנִנים ּבֵ ּ:  
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ְּוָהַלך ֶאָחד ְוִגָלה ַהּסֹוד , ּ ַהיֹוםַּוְיִהי ן ְ ָאְזֵני ַהּבֶ ּבְ
אֹוְמִרים ָעָליו ְֵאיך, ְֶמֶלך ֶנֱחַלף ַכַנׁשֶ ּ ׁשֶ ְַאך  ,ל"ּּ

ר ְלך ַלֲחֹק ִָכי ֵאין זֶה ְכבֹוְדך, ר ַעל זֶהִָאי ֶאְפׁשָ ּ ּ, 
ר ְלך ַלֲחֹק ַּאך הֹוַדְעִתי . ּאת ְכָללר ֹזְָוִאי ֶאְפׁשָ ְ

ר ְכֶנֶגד ַהְמלוָכה ,אתְָלך ֹז ִּכי אוַלי ִיְהֶיה ֶקׁשֶ ּּ ּ ּ ,
ר ְלִהְתַחזֵק ַעל ְיֵדי זֶה ְּויוַכל ַהֶקׁשֶ ּ  ּאְמרוִּכי ֹי, ּ

ֵהם  ן ֶמֶלך ְלֶמֶלךׁשֶ ְלֹוְקִחים ְלַעְצָמם ַהּבֶ ַּהְינו  ,ְ
ן ֶמֶלך ָהֲאִמִתי  הוא ַהּבֶ אֹוְמִרים ָעָליו ׁשֶ ּאֹותֹו ׁשֶ ְ ּ

ַּכַנ ְַעל ֵכן ַאָתה ָצִריך ַלֲחׁשֹ .ל"ּ ּ בֹות ַעל ּ ב ַמֲחׁשָ
ן ַהַנ ָּכל זֶה הוא ִדְבֵרי אֹותֹו ָהִאיׁש ( ל ְלַהֲעִבירֹו"ַּהּבֵ ּ ּ

ָלה ַהּסֹוד ּגִ ן ַהֶמֶלךּׁשֶ ְפָחה ַהִנְקָרא ּבֶ ְ ְלֶבן ַהׁשִ ּ ּ ּ(.  
ן ֶמֶלך  ְְוָהַלך זֶה ַהּבֶ ן ֶמֶלך(ְ ִנְקָרא ּבֶ ְַהְינו זֶה ׁשֶ ּ ּ.  

ן ַהֶמֶלך ְסָתם: ְּוַהְכָלל ִנְזָכר ָכאן ּבֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ְּבְ ּ ּּ ַּהַכָוָנה ַעל , ּ ּ
ְפָחה, ַּהֶנֱחַלף ן ַהׁשִ ֱאֶמת ּבֶ הוא ּבֶ ַּהְינו ׁשֶ ּ ן ַהֶמֶלך ַרק ׁשֶ, ּ ְִנְקָרא ּבֶ ּ ּ

ֵדל ֵאֶצל ַהֶמֶלך ַכַנ ִּכי ִנְתּגַ ּּ ְּ ְפָחה; ל"ּ ֶבן ַהׁשִ ִנְזָכר , ְּוֵכן ּבְ ָמקֹום ׁשֶ ּּבְ ּ
ְפָחה ן ַהׁשִ ן . ּּבֶ ן ַהֶמֶלך ָהֱאֶמת אֹו ּבֶ ִנְזָכר ּבֶ ָמקֹום ׁשֶ ְַרק ּבְ ּ ּּ

ְפָחה ָהֱאֶמת ָּאז ַהַכָוָנה ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמתֹו, ַּהׁשִ ּ ִהְתִחיל ְו )ּ
ן ַהַנִלְגֹר ֱאֶמת הוא ָאִביו (ל "ּם ָרעֹות ַלֲאִבי ַהּבֵ ר ּבֶ ֲּאׁשֶ

ַּכַנ ם ֵעינֹו ִלְהיֹות רֹוֶבה ּבֹו ָרעֹות ָתִמיד ,)ל"ּ  .ְּוׂשָ
 , ָרָעה ַאַחר ָרָעה,ְּוָהָיה ָתִמיד ּגֹוֵרם לֹו ָרעֹות

ֻיְכַרח ַלֲעֹק ְּכֵדי ׁשֶ נֹוּ ָהָיה , ר ִעם ּבְ ְוָכל ְזַמן ׁשֶ
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ְֶמֶלך ַחי ֲעַדִיןַה ָלה ָכל ָכך, ּ ְלֹא ָהָיה לֹו ֶמְמׁשָ ּ ּ,  
  :ַּאף ַעל ִפי ֵכן ָהָיה ּגֹוֵרם לֹו ָרעֹות

ּ ַכך ִנְזַקן ַהֶמֶלך וֵמתְוַאַחר ְ ְּ ְּוָלַקח הוא ֶאת , ּ
ַּהְמלוָכה  ן ֶמֶלך (ּ ֶנֱחַלף ְוִנְקָרא ַעָתה ּבֶ ְפָחה ׁשֶ ן ַהׁשִ ְַהְינו ַהּבֶ ּ ּ ּ ּ

ַּכַנ ן ַהַנְוָאז ָע, )ל"ּ ה ָרעֹות יֹוֵתר ַלֲאִבי ַהּבֵ , ל"ּׂשָ
ֶדֶרך ָעְרָמה .ָרָעה ַאַחר ָרָעה ה ּבְ  ,ְְוָהָיה עֹוׂשֶ

ֹא לֹּבְ ה לֹו ּא ָיִבינו ָהעֹוָלםֶּפן ׁשֶ הוא עֹוׂשֶ ּ ׁשֶ
ְפֵני ֶהָהמֹון, ָרעֹות ַרק ָהָיה . ִּכי ֵאין זֶה ָנֶאה ּבִ

ְוֵהִבין  .ְּוָגַרם לֹו ָרעֹות ָתִמיד, ַּמֲעִלים ַהָדָבר
ן ַהַנ ִביל , ל"ֲּאִבי ַהּבֵ ׁשְ ה לֹו ָרעֹות ּבִ הוא עֹוׂשֶ ּׁשֶ

ן ַהֶמֶלך (ְוָעָנה ְוָאַמר ִלְבנֹו . ל"ָּהִעְנָין ַהַנ ְַהְינו ּבֶ ּ ּ

ֱאֶמת ַּאך ַעל ְיֵדי ַהִחלוף ִנְדֶמה, ּבֶ ּ נֹו, ְ הוא ּבְ ְּוִסֵפר לֹו ָכל  )ּׁשֶ ּ
ֵיׁש לֹו ַרֲח, ְוָאַמר לֹו. ָהִעְנָין דֹול ָעָליוּׁשֶ  ,ָּמנות ּגָ

ך ְִכי ִמַמה ַנְפׁשָ ּ ִני :ּ ַוַדאי ֵיׁש ִלי , ִּאם ַאָתה ּבְ ּּבְ
ַָרֲחָמנות ָעֶליך ֱאֶמתְוִאם ; ּ ן ַהֶמֶלך ּבֶ ְַאָתה ּבֶ ּ ּ, 

יֹוֵתר ָעֶליך דֹול ּבְ ַוַדאי ָהַרֲחָמנות ּגָ ָּבְ ּ ִּכי הוא , ּ ּ
לֹום, ָרֹוֶצה ְלַהֲעִביר אֹוְתך ְלַגְמֵרי ַּעל ֵכן . ַחס ְוׁשָ

ֵעיָניו ַהָדָבר . ּר ִמָכאןַּאָתה ֻמְכָרח ַלֲעֹק ְּוהוַרע ּבְ ּ
ַּאך ַהֶמֶלך ַהַנ .דְמֹא ְ ה ֶמֶלך ַתַחת (ל "ְּ ַנֲעׂשָ ְּדַהְינו זֶה ׁשֶ ְ ּ ּ ּ

ן ֶמֶלך, ָאִביו הוא ַהּבֶ ְִכי ִנְדֶמה ׁשֶ ּ ֵּמֲחַמת ַהִחלוף ּ ָהָיה רֹוֶבה  )ּ
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ָכל ַפַעם ִחֵצי ָרָעתֹו ּלֹו ּבְ ב . ַאַחר זֶהזֶה , ּ ְּוִנְתַיׁשֵ
ן ַהַנ םל ַלֲעֹק"ַּהּבֵ ְוָנַתן לֹו ָאִביו ָממֹון . ּר ִמׁשָ

ה ְוָהַלך לֹו   :ְַהְרּבֵ

ן ַהַנּ לֹו ַהָדָבר ְמֹאְוָחָרה ר הוא (ל "ּד ַלּבֵ ֲּאׁשֶ

ן ַהֶמֶלך ֱאֶמת ּבֶ ְּבֶ ֵרׁש ִמְמִדיָנתֹוַעל ֲא )ּ ר ִנְתּגָ  ּׁשֶ
ִחָנם ַע, ּּבְ ִּכי ִהְסַתֵכל ּבְ יַע : ְצמֹוּּ ָּלָמה ְוַעל ַמה ַמּגִ ּ

ן ַהֶמֶלך.את ְלִהְתָגֵרׁשִלי ֹז ְ ִאם ֲאִני ּבֶ ַוַדאי , ּ ּּבְ
יַע ִלי ֹז ן ַהֶמֶלך ;אתֵאינֹו ַמּגִ ְְוִאם ֵאיִני ּבֶ ם ֵכן , ּ ּּגַ
יַע ִלי ֹז ִחָנםֵאינֹו ַמּגִ ִּכי ַמה , ּאת ִלְהיֹות ּבֹוֵרַח ּבְ

ַמת זֶה ָלַקח ֶאת ּוֵמֲח .ד ְוֵהַרע לֹו ְמֹא.ֶחְטִאי
ִתָיה ַּעְצמֹו ֶאל ַהׁשְ ְּוָהַלך ְלֵבית ַהזֹונֹות, ּ ְוָרָצה , ְ

זֶה ֶאת ָיָמיו ַתֵכר ְוֵליֵלך ,ְּלַבלֹות ּבָ ְ ְלִהׁשְ ּ ּ
ִרירות ִלּבֹו ׁשְ ִחָנם, ּּבִ ֵרׁש ּבְ ִנְתּגָ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ. 

ְּוַהֶמֶלך ַהַנ ְ ָחְזָקה"ּ ּל ָתַפס ֶאת ַהְמלוָכה ּבְ ּ ּ, 
ָהָי יּוְכׁשֶ ֵיׁש ֵאיזֶה ֲאָנׁשִ ְמַרְנִנים םּה ׁשֹוֵמַע ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ

ִרים ֵמַהִחלוף ַהַנ ּוְמַדּבְ ּ ם ְונֹוֵקם , ל"ּּ ָהָיה ַמֲעִניׁשָ
ם ְמֹא ֹתֶקף ָוֹע, דּבָ ְוָמַלך ּבְ   :זּ

ָריו ִלְתֹפ, ּ ַהיֹוםַוְיִהי ְּוָנַסע ַהֶמֶלך ִעם ׂשָ ְ  ּס ַחיֹותּ

ּוָבאו .)'הוֶיאְווָלאְוָנ'ין ִרֹוּקׁשֶ( ּוְנַהר ַמִים ,  ְלָמקֹום ָנֶאהּ
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ִּלְפֵני ַהָמקֹום ַההוא ם ָלנוַח וְלַטֵיל ,ּ ְּוָעְמדו ׁשָ ּ ּ ּ. 
ַכב ְּוִהִניַח ַעְצמֹו ַהֶמֶלך ִלׁשְ ְ ּ ּוָבא ַעל ַדְעתֹו  ,ּ ּ ּ

ה ַהַנ ַּהַמֲעׂשֶ ה"ּ ָעׂשָ ן ַהַנ, ל ׁשֶ ֵרׁש ֶאת ַהּבֵ ּגֵ ל "ּׁשֶ
ִחָנם ך .ּּבְ ְִכי ִמַמה ַנְפׁשָ ּ ן ַהֶמִּאם הוא :ּ ְֶלך לֹא ּ ּבֶ

ִנְתַחֵלף ַּדי ׁשֶ ּ ֵרׁש ִמָכאן ,ּ ַּמדוַע ִיְהֶיה ִנְתּגָ ּ  ְוִאם ;ּ
יַע לֹו ְלָגְרׁשֹו ם ֵכן ֵאין ַמּגִ ן ַהֶמֶלך ּגַ ֵּאינֹו ּבֶ ְ ִּכי , ּ

זֶה וִמְתָחֵרט ַעל .ֶמה ָחָטא ב ּבָ ּ ְוָהָיה ַהֶמֶלך חֹוׁשֵ ְ ּ
ָע דֹוָלה ַהזֹאת ׁשֶ הַּהֵחְטא ְוָהַעְוָלה ַהּגְ ְולֹא , ׂשָ

זֶה ְוִאי  .ָּיַדע ָלֵתת ֵעָצה ְלַנְפׁשֹו ַמה ַלֲעׂשֹות ּבָ
ר ִמָדָבר ָכזֶה ִעם ׁשום ָאָדם  ר ְלַדּבֵ ֶּאְפׁשָ ּ ּ

ְדָאָגה ְמֹא .ְּלִהְתַיֵעץ ִעמֹו ְוָאַמר  .דְּוִנְתַעֵצב ּבִ
ִרים ָלׁשוב ָנְפָלה ָעָליו ְדָאָגה .ְּלַהׂשָ ִּכי ֵמַאַחר ׁשֶ ּ ּ ,

ָחַזר  .ְּוָחְזרו ְלֵביָתם .ּן עֹוד ְלַטֵילֵאין ְצִריִכי ּוְכׁשֶ
ְַהֶמֶלך ְלֵביתֹו ַוַדאי ָהיו לֹו ַכָמה ִעְנָיִנים , ּ ּּבְ ּ ּ ּ

ֲעָסָקיו, ַוֲעָסִקים ק ּבַ ּ ְוָעַבר ִמַדְעתֹו ִעְנָין ,ְוִנְתַעּסֵ ּ
  :ל"ַּהַנ

ן ִנְתָגֵרׁש , ל"ּ ַהַנְוַהּבֵ ֱאֶמת(ּׁשֶ ן ַהֶמֶלך ּבֶ ר הוא ּבֶ ְֲאׁשֶ ּ ּ(, 
ז ְמעֹוָתיו ה וִבְזּבֵ ָעׂשָ ה ַמה ׁשֶ ְּוָעׂשָ ַּפַעם ֶאָחד . ּ

ָּיָצא ְלַבדֹו ְלַטֵיל ַכ,ּ ּוָבא לֹו ַעל  בּ ְוֵהִניַח ִלׁשְ
ָעַבר ָעָליו ַּדְעתֹו ַמה ׁשֶ ב .ּּ הּ ַמה זֹ:ְוָחׁשַ  את ָעׂשָ

ן ֶמֶלך .ים ִליִקאלֹ ַוַדאי ֵאינֹו ָראוי ,ְִאם ֲאִני ַהּבֶ ּ ּבְ ּ
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ן ַהֶמֶלךְוִא ; ִלי ֹזאת ְם ֵאיִני ּבֶ יַע ,ּ ם ֵכן ֵאינֹו ַמּגִ ּ ּגַ
ַדְעתֹו .ִּלְהיֹות ּבֹוֵרַח וְמֹגָרׁש ִלי ֹזאת ב ּבְ ְּוִנְתַיׁשֵ ּ :
א ַרך ָיכֹול ַלֲעׂשֹות  ,ִּאם ֵכן, ַּאְדַרּבָ ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ְׁשֶ ּ

ַיֲעבר ָעָליו  ,ָּכֹזאת ן ַהֶמֶלך ְוׁשֶ ְּלַהֲחִליף ֶאת ּבֶ ְ ּ
ַּכַנ יִתיִּאם ֵכ ,ל"ּ ָעׂשִ ּן ֲהִיָתֵכן ַמה ׁשֶ ְ  ְוִכי ָכך ָהָיה ,ּ ּ

יִתי ָּראוי ָעׂשִ ְוִהְתִחיל . ִּלי ְלִהְתַנֵהג ְכמֹו ׁשֶ
ים ָרִעים  ְּלִהְצַטֵער וְלִהְתָחֵרט ְמֹאד ַעל ַהַמֲעׂשִ ּ

ה ָעׂשָ ְְוַאַחר ָכך ָחַזר ִלְמקֹומֹו .ׁשֶ  ְוָחַזר ֶאל ,ּ
ְכרות ַּהׁשִ ְכָבר ִה .ּ ַּאך ֵמֲחַמת ׁשֶ  ,ְתִחיל ְלִהְתָחֵרטְ

ל ֲחָרָטה  בֹות ׁשֶ ל אֹותֹו ַהַמֲחׁשָ ָּהָיה ְמַבְלּבֵ
ָכל ַפַעם ּוְתׁשוָבה ּבְ ּ ּ:  

כב ֶאָחד ַּפַעם ִּהִניַח ַעְצמֹו ִלׁשְ ְֵאיך  , ְוָחַלם לֹו,ּ

יֹום ְפלֹוִני ָמקֹום ְפלֹוִני ֵיׁש ָיִריד ּבְ ּבְ ּׁשֶ ֵיֵלך  ,ּ ְׁשֶ ּ
ם ִיְזַדֵמן לֹו ְלׁשָ ּוַמה ׁשֶ ּ ּּ ִראׁשֹוָנה ֵאיזֶה ַעְבדות ּ ּ ּבָ

ַתֵכר ְּלִהׂשְ ה אֹותֹו ָהַעְבדות,ּ ַאף ִאם ֵאינֹו  ּ ַיֲעׂשֶ
ד ְּוַהֲחלֹום ַהזֶה ִנְכַנס לֹו ְמֹא ְוֵהִקיץ .ְּלִפי ְכבֹודֹו
ְבתֹו ַמֲחׁשַ ִּכי ִלְפָעִמים עֹוֵבר ַהָדָבר ֵתֶכף ִמן  .ּּבְ ּ ּ
ָבה ַּאך ְדַבר ַהֲחלֹום ַהזֶה ִנ ,ַּהַמֲחׁשָ ּ ה ְ ְכַנס ַהְרּבֵ

ְבתֹו ַמֲחׁשַ ֵעיָניו  ,ּּבְ ה ּבְ ַּאך ַאף ַעל ִפי ֵכן ָהָיה ָקׁשֶ ְ

ִתָיה ,תַלֲעׂשֹות זֹא ְּוָהַלך יֹוֵתר ֶאל ַהׁשְ ּ ְוָחַלם לֹו  .ְ



ן ֶמֶלךִמ ִּספּוֵרי      ן ְּבֶ ְפָחה ְוּבֶ ַּמֲעִשיֹות     ׁשִ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

קסא

ּל ַכָמה ְפָעִמים"ּלֹום ַהַניֹוֵתר ַהֲח ּ ל אֹותֹו  ּ ּוִבְלּבֵ
  :דְמֹא

ֲחלֹוםַּפַעם ּ ַאָתה ִאם :ּ ַאַחת ָהיו אֹוְמִרים לֹו ּבַ
ָרֹוֶצה ָלחוס ַעל ַעְצְמך ה ַכַנ,ּ ּ ַתֲעׂשֶ ּ ְוֻהְכַרח  .ל"ּ

ּ ְוָנַתן מֹוַתר ַהָמעֹות ,ְְוָהַלך .ְּלַקֵים ֶאת ַהֲחלֹום
ָהָיה לֹו ֲעַדִין ַעל ָהַאְכַסְנָיא ים  ;ׁשֶ ם ַהַמְלּבוׁשִ ּּגַ ּ

ָהָיה לֹו ם ֵכן ַעל ָהַאְכַסְנָיא,ֲּחׁשוִבים ׁשֶ ּ ִהִניַח ּגַ ּ; 
ָּלַקח ְלַעְצמֹו ַמְלּבוׁש ָפׁשוטְּוהוא  ן ֹוגֵּכ, ּּ

ם.ְּוָנַסע ַעל ַהָיִריד', עׁשְֶטיְנִּפַא'  ,ּ וָבא ְלׁשָ
ִכים ְוָהַלך ַעל ַהָיִריד ְּוִהׁשְ ְ  ּוָפַגע ּבֹו סֹוֵחר ֶאָחד. ּ

ֵאיזֶה ַעְבדות: ְוָאַמר לֹו ַתֵכר ּבְ ְּרצֹוְנך ְלִהׂשְ ּ ּ ָ. 
יב לֹו ְָצִריך ְלהֹוִליך ֲאִני : ָאַמר לֹו .ֵהן: ֵהׁשִ ְ

ֵהמֹות ִכיר ַעְצְמך ֶאְצִלי, ּבְ ַָתׂשְ ּ א ָהָיה לֹו ּ ְוהוא לֹ.ּ
ְּפַנאי ְלַיׁשֵ זֶהּ ַהֲחלֹום  ֵמֲחַמת, ב ֶאת ַעְצמֹו ּבָ

ָכרֹו .  ֵהן:ְּוָעָנה ְוָאַמר ֵתֶכף ,ל"ַּהַנ ְוַהּסֹוֵחר ׂשְ
ֵּמׁש ִעמֹו וְלַצוֹות ָעָליוְוֵתֶכף ִהְתִחיל ְלׁשַ ,ֵּתֶכף ּ ּ ּ 

ְרָתיו ְְכֶדֶרך ָהָאדֹון ַעל ְמׁשָ ְתִחיל ְּוהוא ִה .ּ
ַעְצמֹו ְּלִהְסַתֵכל ּבְ הּ ַוַדאי ֵאין ָראוי ,  ֶמה ָעׂשָ ִּכי ּבְ ּ ּ

ּלֹו ַעְבדות ָכזֶה ְִכי הוא ִאיׁש ַרך, ּ ּ ְְוַעָתה ִיְצָטֵרך  ,ּ ּ
ֵהמֹות ְְוֻיְכַרח ֵליֵלך ַרְגִלי ֵאֶצל  ,ְְלהֹוִליך ּבְ

ֵהמֹות ר ְלִהְתָחֵרטְַאך ִאי ;ַהּבְ ְוַהּסֹוֵחר  . ֶאְפׁשָ



ן ֶמֶלךִמ ִּספּוֵרי      ן ְּבֶ ְפָחה ְוּבֶ ַּמֲעִשיֹות     ׁשִ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

קסב

ְְמַצֶוה ָעָליו ְכֶדֶרך ָהָאדֹון ּ ַאל ֶאת ַהּסֹוֵחר .ּ : ְוׁשָ
ֵהמֹות ֵּאיך ֵאֵלך ְלַבִדי ִעם ַהּבְ ְ יב לֹו.ְ ֵיׁש :  ֵהׁשִ

ִלי ֵהמֹות ׁשֶ ְּוֵתֵלך ִעָמם, ּעֹוד רֹוִעים מֹוִליֵכי ּבְ ְ. 
יֹוִל ֵהמֹות ׁשֶ ְוהֹוִליָכם  .יֵכםְּוָנַתן לֹו ְלָידֹו ֵאיזֶה ּבְ

ם ִנְת .ּחוץ ָלִעיר ָאר ָהרֹוִעיםְוׁשָ צו ַיַחד ׁשְ  ַּקּבְ
ֵהמֹות ְְוהֹוִליך ֶאת  .ְּוָהְלכו ַיַחד ,ַּהמֹוִליִכים ַהּבְ

ֵהמֹות ְְוָהַלך  ְּוַהּסֹוֵחר ָהָיה רֹוֵכב ַעל סוס ,ַהּבְ

ַאְכָזִריות .ֶאְצָלם ְּוַהּסֹוֵחר ָהָיה רֹוֵכב ּבְ ּוְכֶנְגדֹו  ,ּ ּ
ַאְכָזִריות יֹוֵתר ְמֹאָה ָּיה ּבְ ְּוהוא ָהָיה ִמְתַפֵחד  , דּ ּ

ָרָאהו ,ִמן ַהּסֹוֵחרְמֹאד ד ְמֹא  ֵּמֲחַמת ׁשֶ
דֹול ְכֶנְגדֹו ַאְכָזִריות ּגָ ּּבְ ּ ּ ְּוָהָיה ִמְתָיֵרא ֶפן ַיֶכה  ,ּ ּ

ַמְקלֹו ְוָימות ֵתֶכף ּאֹותֹו ַהָכָאה ַאַחת ּבְ ּ ּ ִכי ,ַּהְינו( ּ

ֵּמרב ַדקותֹו ּ ְִכי ָהָיה ִאיׁש ַרך  ,ּ ְוָהָיה  .)ֵּכןַּעל ֵכן ִנְדֶמה לֹו  ,ְמֹאדּ
ֵהמֹות ּוָבאו  .ְוַהּסֹוֵחר ֶאְצָלם ,ְהֹוֵלך ִעם ַהּבְ ּ

ל  ,ְלֵאיזֶה ָמקֹום ֻמָנח ּבֹו ַהֶלֶחם ׁשֶ ק ׁשֶ ְּוָלְקחו ַהׂשַ ּ ּ ּ ּ
ם ְוָנְת ,ל ֶלֱאֹכ)ַהּסֹוֵחר(ְוָנַתן ָלֶהם  ,ָהרֹוִעים ּנו לֹו ּגַ

  : ְוָאַכלֶּלֶחם זֶהֵּכן ִמ

ּ ָכך ָהיו הֹוְלִכים ֵאֶצל ַיַער ָעב ְמֹאַאַחר ְ  ,ַּהְינו( דּ

ָהִאיָלנֹות ֵהם ְרצוִפים וְתכוִפים ְמֹא ּׁשֶ ּ ְּוָהְלכו  ).ד זֶה ֵאֶצל זֶהּ
ֵהמֹות ֵתי ּבְ ְּוָתעו ׁשְ ן  ּ ל זֶה ַהּבֵ ֵהמֹות ׁשֶ ֵמַהּבְ

ה רֹוֶעה ֵאֶצל ַהּסֹוֵחר ַכַנ ַנֲעׂשֶ ּׁשֶ ָצַעק ָעָליו ְו .ל"ּּ
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ְרחו . ְְוָהַלך ַאֲחֵריֶהם ְלָתְפָסם .ַהּסֹוֵחר ְּוֵהם ּבָ
ַהַיַער ָהָיה  .ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם , יֹוֵתר ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ּ

ִנְכַנס ְלתֹוך ַהַיַער לֹ ָּרצוף ָוָעב ֵּתֶכף ְכׁשֶ ְ ּ ּ ּא ָראו ּ
לֹו ִמָיד ,זֶה ֶאת זֶה ְּוִנְתַעֵלם ֵמֵעיֵני ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ּ ּ. 

ֵהמֹותְּוהו ְוֵהם  ,ְא ָהָיה הֹוֵלך ְורֹוֵדף ַאֲחֵרי ַהּבְ
ה .ּבֹוְרִחים א ְלתֹוך  ,ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם ַהְרּבֵ ּבָ ְַעד ׁשֶ

ב .ֳּעִבי ַהַיַער ין ָכך וֵבין ָכך ָאמות: ְּוִנְתַיׁשֵ ּּבֵ ְּ ְּ ִּכי  ,ּ
ֵהמֹות ִלי ַהּבְ ָּאמות ַעל ְיֵדי , ִּאם ָאׁשוב ּבְ

ָהָיה לֹו  ְדֶמה לֹוִּכי ָהָיה ִנ ,ַהּסֹוֵחר ֵּמֲחַמת ַפַחד ׁשֶ
ָיִמית אֹותֹו ,ִמן ַהּסֹוֵחר ִלי  ּׁשֶ ָיׁשוב ּבְ ְּכׁשֶ ּ ּ

ֵהמֹות ם ֵכן ָאמות ַעל ְיֵדי .ְּוִאם ֶאְהֶיה ָכאן ; ַהּבְ ּ ּגַ ּ
ַיַער ּבַ ַּחיֹות ׁשֶ ְּוָלָמה ִלי ָלׁשוב ֶאל ַהּסֹוֵחר ,ּ ִּכי  ,ּ

ִלי ַהּבְ ֵּאיך אוַכל ָלבֹוא ֵאָליו ּבְ ִּכי ָהָיה  ; ֵהמֹותְ
דֹול ִמֶמנו ּלֹו ַפַחד ּגָ ּ ְְוָהַלך ְוָרַדף יֹוֵתר ַאֲחֵרי  .ּּ

ֵהמֹות ה ַלְיָלה .ְוֵהם ּבֹוְרִחים ,ַהּבְ תֹוך ָכך ַנֲעׂשָ ְּבְ ְּ. 
ִיְצָטֵרך ָללון  ,א ָעַבר ָעָליוְּוָדָבר ָכזֶה ֲעַדִין לֹ ּׁשֶ ְ ּ

תֹוך ֳעִבי ַהַיַער ָכ ַלְיָלה ּבְ ְּיִחיִדי ּבַ ּ ְ ַמע קֹול  .זֶהּ ְוׁשָ
הֹוִמים ְכַדְרָכם,ַּנֲהַמת ַהַחיֹות ּ ׁשֶ ב  .ּ ְּוִנְתַיׁשֵ

ַדְעתֹו ם ,ּּבְ ַמע קֹול  ,ְוָעָלה ַעל ֵאיזֶה ִאיָלן ְוָלן ׁשָ ְוׁשָ
ׁשֹוֲאִגים ְכַדְרָכם ַּהַחיֹות ׁשֶ ּ ּ ּ:  
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ּבֹ ִּהְסַתֵכל ֶקרּבַ ֵהמֹות , ְוָרָאהּ ּ ְוִהֵנה ַהּבְ
ְְוָיַרד ִמן ָהִאיָלן ְוָהַלך . לֹוּעֹוְמִדים ְסמוִכים ֶאְצ

ּוָבְרחו ְלַהָלן, ְלָתְפָסם ּ , ְְוָהַלך ַאֲחֵריֶהם יֹוֵתר .ּ
ּוָבְרחו יֹוֵתר ם ֵאיזֶה  .ּ ֵהמֹות מֹוְצִאים ׁשָ ְּוָהיו ַהּבְ

ִבים ְְוָהָיה הֹוֵלך  .לּ ְוָעְמדו ִלְרעֹות ְוֶלֱאֹכ,ֲעׂשָ

ּוָבְרחו, ְלָתְפָסם ֲחֵריֶהם ְוֵהם ְְוֵכן ָהָיה הֹוֵלך ַא .ּ
ַעד  ,ְהֹוֵלך ַאֲחֵריֶהם ְוֵהם ּבֹוְרִחים ,ּבֹוְרִחים

תֹוך ֳעִבי ַהַיַער ְמֹא א ּבְ ּבָ ּׁשֶ ם ַחיֹות  ,דְ ָהָיה ׁשָ ּׁשֶ
ֵאיָנם ִמְתָיְרִאים ֵמָאָדם ְכָלל ִּכי ֵהם ְרחֹוִקים , ּׁשֶ

ִּמן ַהִיׁשוב ּ ה ַלְיָלה .ּ ַמע קֹול  ,ְּוׁשוב ַנֲעׂשָ ְוׁשָ
ַּוַיְרא ְוִהֵנה עֹוֵמד  .דּיֹות ְוִנְתָיֵרא ְמֹאַנֲהַמת ַהַח ּ

דֹול  ם ִאיָלן ּגָ ְוָעָלה ַעל אֹותֹו  ,דד ְמֹאְמֹאׁשָ
בֹואֹו ַעל ָהִאיָלן. ָהִאיָלן ַּוַיְרא ְוִהֵנה ׁשֹוֵכב , ּבְ ּ

ן ָאָדם ם ּבֶ ַּאך ַאף ַעל ִפי ֵכן ָהָיה לֹו  ,ְוִנְתָיֵרא ,ׁשָ ְ

ָמָצא ָכא ְּלֶנָחָמה ֵמַאַחר ׁשֶ ן ָאָדםּ ֲאלו זֶה  .ן ּבֶ ְּוׁשָ
ן ָאָדם, ִּמי ַאָתה: ֶאת זֶה ן ָאָדם, ִּמי ַאָתה .ּבֶ  .ּבֶ

אָת ְלָכאן ּא ָהָיה ְרצֹונֹו ְלַסֵפר לֹו ַמה ְולֹ .ֵמַאִין ּבָ
ָעַבר ָעָליו יב לֹו .ּׁשֶ ֵהמֹות: ְוֵהׁשִ   ,ַעל ְיֵדי ַהּבְ

ֵהמֹות ָהִייִתי רֹוֵעה ּבְ ֵהמֹו, ׁשֶ ֵתי ּבְ ְּוָתעו ׁשְ  תּ
אִתי ְלָכאן ַכַנ, ְלָכאן ְּוַעל ְיֵדי זֶה ּבָ ַאל  .ל"ּ ְוׁשָ

ם ַעל ָהִאיָלן ָמָצא ׁשָ ּהוא ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ֵמַאִין : ּ
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אָת ַאָתה ְלָכאן יב לֹו. ּּבָ אִתי ְלָכאן : ֵהׁשִ ֲאִני ּבָ
ָהִייִתי רֹוֵכב ַעל ַהּסוס ,סַּעל ְיֵדי ַהּסו , ּׁשֶ
ְּוָעַמְדִתי ָלפוׁש תֹוך ַהַיַערְְוָהַלך ַהּס ,ּ ּוס ְוָתָעה ּבְ ְ ּ, 

ַרח יֹוֵתר , ְּוָהִייִתי רֹוֵדף ַאֲחָריו ְלָתְפסֹו ְוהוא ּבָ
אִתי ְלָכאן ּבָ ם ַיַחד .ַעד ׁשֶ רו ׁשָ ִיְהֶיה ,ְּוִנְתַחּבְ ּ ׁשֶ
יֵניֶהם .ָּלֶהם ַצְוָתא ֲחָדא רו ּבֵ ֲאִפילו  ,ְּוִדּבְ ּׁשֶ ּ
ָיבֹואו ְלִיׁשוב ְּכׁשֶ ּּ ּ ם ֵכן, ּ ִּיְהיו ּגַ ַצְוָתא ּ ַיַחד ּבְ ּ ּבְ

ֵניֶהם .ֲחָדא ם ׁשְ ְמעו קֹול ַנֲהַמת  ,ְּוָלנו ׁשָ ְּוׁשָ
הֹוִמים ְוׁשֹוֲאִגים ְמֹא   :דַּהַחיֹות ׁשֶ

דֹוָלה )צחוק(ּחוָכא ַמע קֹול ֶקר ׁשָ ּבִֹלְפנֹות  ּגְ
ַּעל ְפֵני ָכל ַהַיַער דד ְמֹאְמֹא ּ ָהְיָתה  ,ּ ׁשֶ

ֶטת קֹול ַה ִּמְתַפׁשֶ ִּכי ָהְיָתה  ,ּ ַהַיַערּ ַעל ָכלּחוָכאּ
דֹוָלה ְמֹא ּחוָכא ָהָיה ָהִאיָלן  ,דד ְמֹאּגְ ַעד ׁשֶ

ִּמְזַדְעזֵַע וִמְתַנְעֵנַע ִמן ַהקֹול ּ ֵהל  .ּ ְּוהוא ִנְתּבַ
ִני .ּד ִמזֶהד ְמֹאְּוִנְתַפֵחד ְמֹא ַּהְינו ( :ְּוָאַמר לֹו ַהׁשֵ

ם ַעל ָהִאיָלן ָמָצא ׁשָ ַכב ׁשָ,ּזֶה ָהָאָדם ׁשֶ ׁשָ ּׁשוב  :)ֶדםּם ִמקֹּ ׁשֶ
ֵּאין ֲאִני ִמְתַפֵחד ְכָלל ִמזֶה ּ ִּכי ְכָבר ֲאִני ָלן ָכאן  ,ּ ּ ּ

ּזֶה ַכָמה ֵלילֹות ּוְבָכל ַלְיָלה ָסמוך ֶאל ַהיֹום  ,ּ ְ ּ ּ
ָמע קֹול ַה ָכל ָהִאיָלנֹות  ,ּ ַהזֶהּחוָכאִנׁשְ ַּעד ׁשֶ

ים ּוִמְזַדְעְזִעים רֹוֲעׁשִ ֵהל  .ּ ְוָאַמר  ,דְמֹאְוִנְתּבַ
זֶהו ְמקֹום ַהְידוִעים,ַּהָדָבר ִנְרֶאה :ֲחֵברֹוַל ּ ׁשֶ ּ ּ 
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ִיׁשוב לֹ,)היינו שדים( ּ ִכי ּבַ ּ ּ ַמע קֹול ּ ּחוָכא א ִנׁשְ
ַמע קֹול , ָּכזֶה . ַּעל ָכל ָהעֹוָלםּחוָכא ִּכי ִמי ׁשָ

ה ֵתֶכף יֹום ְּוַאַחר ָכך ַנֲעׂשֶ ְ ּ ְוִהְסַתְכלו.ּ ּ ַּוִיְראו  ,ּ ּ
ֵהמֹות ׁשֶ ל  ,ל זֶה עֹוְמִדיםְּוִהֵנה ַהּבְ ְּוַגם ַהּסוס ׁשֶ

ְּוִהְתִחילו ִלְרדֹ, ְּוָיְרדו .זֶה עֹוֵמד  זֶה ַאַחר ,ףּ
ֵהמֹות ֵהמֹות ָהיו  .ְּוזֶה ַאַחר ַהּסוס, ַהּבְ ְּוַהּבְ

ְּוהוא רֹוֵדף ְוכו, ּּבֹוְרִחים ְלַהָלן יֹוֵתר ַּכַנ' ּ ְוֵכן  .ל"ּ
ִני ָרַדף ַאַחר ַהּסוס ַּהׁשֵ ַעד , ֵרַחּ ְוַהּסוס ּבֹו,ּ
ִנְתַרֲחקו ְוִנְתעו זֶה ִמזֶה ּׁשֶ ּ ּ ק . ּ תֹוך ָכך ָמָצא ׂשַ ְּבְ ְּ

ַוַדאי  ,ִעם ֶלֶחם ְּוזֶה ָחׁשוב ּבְ רד ד ְמֹאְמֹאּ ִמְדּבָ  .ּּבַ
ק ַעל ְכֵתפֹו ְּוָלַקח ַהׂשַ ֵהמֹות ּ  :ְְוָהַלך ַאֲחֵרי ַהּבְ

תֹוך ָאָדם ֶאָחדְּבְ ּ ָכך ָפַגע ּבְ ְ ֵהל ,ּ  ְוִנְתּבַ
ִּמְתִחָל ַּאך ַאף ַעל ִפי ֵכן ָהָיה לֹו ְלֶנָחָמה  ,הּ ְ

ָמָצא ָכאן ָאָדם ,ְקָצת ֵּמַאַחר ׁשֶ ַאל אֹותֹו . ּ ְוׁשָ
אָת ְלָכאן: ָהָאָדם ַאל ֶאת ָּחַזר הו. ְֵאיך ּבָ א ְוׁשָ

אָת ַאָתה ְלָכאן: ָּהָאָדם ַהזֶה ֵּאיך ּבָ יב לֹו.ְ :  ֵהׁשִ
ְדלו, ֲאִני ֲּאבֹוַתי ַוֲאבֹות ֲאבֹוַתי ִנְתּגַ ְַאך  ;ּ ָכאןּ

אָת ְלָכאן,ַּאָתה ּא ָיבֹוא ְכָלל ִּכי ְלָכאן לֹ, ְ ֵאיך ּבָ
ּׁשום ָאָדם ִמן ַהִיׁשוב ּּ ֵהל .ּ ֵאין , ְוִנְתּבַ ִּכי ֵהִבין ׁשֶ

ֲאבֹות ֲאבֹוָתיו  ,ּזֶה ָאָדם ְכָלל אֹוֵמר ׁשֶ ֵמַאַחר ׁשֶ
ְדלו ָכאן ִּנְתּגַ ּ א ְלָכאן ,ּ ְּוָאָדם ִמן ַהִיׁשוב ֵאינֹו ּבָ ּ ּ, 
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ַוַדאי ֵאין זֶה ָאָדם ְכָלל ּבְ ַּעל ֵכן ֵהִבין ׁשֶ ְַאך ַאף  .ּּ

ה לֹו ְכָללַּעל ִפי ֵכן לֹ זֶה ,ַּהְינו(  ְוֵקְרבֹו,ּא ָעׂשָ ּ ׁשֶ
ֵהמֹותָּהָאָדם ַהַיַער ֹל ָהַלך ַאֲחֵרי ַהּבְ ה ׁשום ָרָעה ָלזֶה ׁשֶ ְא ָעׂשָ ּ ,

ֶנֱחַלף ַכַנ ן ַהֶמֶלך ָהֱאֶמת ׁשֶ הוא ּבֶ ּׁשֶ ּ ּּ ְ ַּהְינו ָאָדם ( ְוָאַמר לֹו .)ל"ּ

ְַהַיַער ְלֶבן ַהֶמֶלך ָהֱאֶמת ּ ה ָכאן :)ּ ָּמה ַאָתה עֹוׂשֶ ּ .
יב לֹו ֵהמֹות ַכַנ,ֵהׁשִ הוא רֹוֵדף ַאַחר ַהּבְ ּ ׁשֶ ּ  .ל"ּ

ֲּחַדל ְלך ִלְרדֹ: ל"ָּאַמר לֹו ָהָאָדם ַהַנ ף ַאֲחֵרי ָ
ֵהמֹות ְכָלל ,ָהֲעוֹונֹות ִּכי ֵאין זֶה ּבְ נֹות ַרק ָהֲעוֹו, ּ

ְלך ֵהם מֹוִליִכים אֹוְתך ָכך ְׁשֶ ָ ָּ ַּדי ְלך ְכָבר  ,ּ ָ ּ
ְלך ְלָת ֶאת ׁשֶ ִָקּבַ ּ ְלך ְכָבר  ָהֹע,ַּהְינו .ּ ֶּנׁש ׁשֶ ָ ּ

ְלָת ְּוַעָתה ֲחַדל ְלך ִמְלָרְדָפם עֹוד ,ִּקּבַ ָ  ,ּּבֹוא ִעִמי. ּ
ָיאות ְלך ְָוָתבֹוא ְלַמה ׁשֶ ּ ּ ְּוָהַלך ִעמֹו .ּ  ְוִנְתָיֵרא .ְ

ר ֲאלֹוְלַדּבֵ ּ ִעמֹו וְלׁשָ ִּכי ָאָדם ָכזֶה ֶפן ִיְפַתח ִפיו  ,ּ ּּ ּ ּ
ן ַהֶמֶלך,ַּהְינו( ְּוִיְבָלֶענו זֶה ַהּבֶ ְ ׁשֶ ּ ְָהֱאֶמת ָהַלך ִעם ָהָאָדם  ּ

ַּהַיַער ַהזֶה אל אֹותֹו ָדָבר ,ּ ר ִעמֹו ְוִלׁשְ ְּוָהָיה ִמְתָיֵרא ְלַדּבֵ ֶּפן  ,ּ

ִּיְפַתח ִפיו ְוִיְבָלֶענו ּ ּ ֵאין זֶה ָאָדם ְכָללּ ִכי ֵהִב,ּ ְְוָהַלך  .)ּין ׁשֶ

  :ַאֲחָריו

תֹוך ְ ָכךְּבְ ָרַדף ַאַחר ַהּסוס  ּ ָּפַגע ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ ּ
ַּכַנ ָרָאהו ,ל"ּ ְּוֵתֶכף ֶכׁשֶ ֵאין זֶה , ֵּתַדע : ָרַמז לֹו,ּ ׁשֶ

א ְוִתֵתן ִעמֹו ְכָללְולֹ, ָּאָדם ְכָלל ּא ִתׂשָ ּ ּ ּ ִכי ֵאין ,ּּ
ַּלך ִמָידְוָה .ּזֶה ָאָדם ְכָלל ָאְזָניו ָכל   ְוָלַחׁש לֹו,ְ ּּבְ



ן ֶמֶלךִמ ִּספּוֵרי      ן ְּבֶ ְפָחה ְוּבֶ ַּמֲעִשיֹות     ׁשִ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

קסח

ֵאין זֶה ָאָדם ְכָלל,זֶה ַּכַנ' ְּוכו ּ ׁשֶ ְּוִהְסַתֵכל  .ל"ּ ּ
ל ַהּסוס(ֲחֵבירֹו  ַּהְינו ָהָאָדם ׁשֶ ק ִעם ,ַּוַיְרא )ּ ּ ְוִהֵנה ׂשַ

 זֶה ,ָאִחי: ְּוִהְתִחיל ְלִהְתַחֵנן לֹו .ֶּלֶחם ַעל ְכֵתפֹו
לֹ ַּכָמה ָיִמים ׁשֶ ּ יב . ֵּתן ִלי ֶלֶחם, ַּכְלִתיא ָאּ ֵהׁשִ

ר ֵאין מֹוִעיל ׁשום ָדָבר: לֹו ִמְדּבָ ָּכאן ּבַ ּ ּ ִּכי ַחַיי  ,ּ ּ
ִביִלי ׁשְ ּקֹוְדִמין ַוֲאִני ָצִריך ַהֶלֶחם ּבִ ְוִהְתִחיל . ְ

ְּלִהְתַחֵנן לֹו וְלַבְקׁשֹו ְמֹא ּ ֶאֵתן  :דּ ֶּאֵתן ְלך ַמה ׁשֶ ּּ ָ
ַוַדאי ֵאין מֹוִעיל ׁשו( ַּאך ּבְ ּ רם ֹמְ ִמְדּבָ ַעד ֶלֶחם ּבַ ַּהר וַמָתן ּבְ ּ ּ.( 

יב לֹו ַּמה ִתֵתן ִלי: ֵהׁשִ ִּכי ַמה תוַכל ָלֵתת ִלי , ּ ּ ּ
ר ִמְדּבָ ַעד ֶלֶחם ּבַ יב לֹו. ּּבְ ֵקׁש ַהֶלֶחם( ֵהׁשִ ּבִ ַּהְינו זֶה ׁשֶ ּ ּ ,

הוא ל ַהּסוס ּׁשֶ ן , ָּהָאָדם ׁשֶ הוא ּבֶ ֵהמֹות ׁשֶ ל ַהּבְ יב ָלָאָדם ׁשֶ ֵּהׁשִ

ֶּאֵתן ְלך ָכל ַעְצִמי :)ְֶלך ָהֱאֶמתַּהֶמ ָ ֶאְמֹכ, ּ ר ֶאת ּׁשֶ
ַעד ֶלֶחם ב .ַָעְצִמי ְלך ּבְ ל (ְוִנְתַיׁשֵ ַּהְינו ָהָאָדם ׁשֶ

ַעְצמֹו ב ּבְ ֵהמֹות ִנְתַיׁשֵ ְּכַדאי ִלֵתן לֹו   ִלְקנֹות ָאָדם):ַּהּבְ ּ
ע לֹו  ,ְוָקָנה אֹותֹו ְלֶעֶבד עֹוָלם .ֶלֶחם ּבַ ְוִנׁשְ

בועֹו ׁשְ ָיבֹואו ,תּּבִ ם ְכׁשֶ ִיְהֶיה לֹו ֶעֶבד עֹוָלם ּגַ ּ ׁשֶ ּ ּּ
ְּלִיׁשוב ְּוהוא ִיֵתן לֹו ֶלֶחם ,ּ ְּדַהְינו ,ּ יֹּ ּאְכלו ַיַחד ּ ׁשֶ

ִיְכֶלה ַהֶלֶחם ק ַעד ׁשֶ ִּמן ַהׂשַ ּ ּ:  

ּ ַיַחד ַאֲחֵרי ָהָאָדם ַהַיַער ַהַנְּוָהְלכו ְוזֶה  ,ל"ּ
ל ַהּסוס ֶזה ָה,ַּהְינו( ְָהֶעֶבד הֹוֵלך ַאֲחָריו ִנְמָכר ,ָּאָדם ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ

ֵהמֹות ל ַהּבְ ל ,ְָהַלך ַאֲחָריו ,ְלֶעֶבד ְלָהָאָדם ׁשֶ  ַאֲחֵרי ָהָאָדם ׁשֶ
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ֵהמֹות ֵניֶהם ָהְלכו ַאֲחֵרי ָאָדם ַהַיַער ,ַהּבְ ּוׁשְ ּ ְוַעל ְיֵדי זֶה  ).ּ
יַה ֵאיזֶה  ,ֵהֵקל ָעָליו ְקָצת ָהָיה ָצִריך ְלַהְגּבִ ְּכׁשֶ ְ ּ

ָּהָיה ְמַצֶוה ַעל ַעְבדֹו  ,זֶה ִעְנָין ַאֵחרָּדָבר אֹו ֵאי ּ
ִנְמָכר לֹו ְלֶעֶבד( ל ַהּסוס ׁשֶ ַּהְינו ַעל זֶה ָהָאָדם ׁשֶ ּ ּ יַה ,)ּ ַיְגּבִ ּ ׁשֶ ּ

ה לֹו ֶחְפצֹו ַיֲעׂשֶ ְּוָהְלכו ַיַחד ַאֲחֵרי ָאָדם  .ּלֹו ְוׁשֶ
ַּהַיַער ַהַנ ים  ,ל"ּ ם ְנָחׁשִ ָהיו ׁשָ ּוָבאו ְלָמקֹום ׁשֶ ּ ּ

יםְוַעְקַר ַאל  ,דּ ְוִנְתַפֵחד ְמֹא,ּבִ ּוֵמֲחַמת ַהַפַחד ׁשָ ּ
יב לֹו. ּר ָכאןְֵאיך ַנֲעֹב: ֶּאת ָהָאָדם ַהַיַער  :ֵהׁשִ

ם זֶה ִיָפֵלאֲהלֹ ּ ֵאיך ִתָכֵנס ְוָתבֹוא :)ֶּאָלא ַמאי( ּא ּגַ ּ ְ

ֲאִויר. ְלֵביִתי עֹוֵמד ּבָ יתֹו ׁשֶ ְְוֵאיך  .ְּוֶהְרָאהו ֶאת ּבֵ

ֵביִתיִּתְכֹנ ְּוָהְלכו ִעם ָהָאָדם ַהַיַער ַהַנ .ס ּבְ ּ  .ל"ּ
לֹום ׁשָ  ,ְוִהְכִניָסם ְלֵביתֹו ,ְוֶהֱעִביר אֹוָתם ּבְ

ָקם   :ְ ְוָהַלך לֹו,ְוֶהֱאִכיָלם ְוִהׁשְ

ן ַהֶמֶלך ָהֱאֶמת( ְוזֶה ְַהְינו ּבֶ ּ ֵהמֹות,ּ ל ַהּבְ הוא ָהָאָדם ׁשֶ  )ּ ׁשֶ
ֵמׁש ִעם ַעְבדֹו ַהַנ ָּהָיה ְמׁשַ ּ ר ָהָיה ּל ְכָכֹ"ּ ל ֲאׁשֶ

ר ִנְמַכר  דְוָחָרה ְלָהֶעֶבד ְמֹא .ְָצִריך ַּעל ֲאׁשֶ
ָעה ַאַחת ִביל ׁשָ ׁשְ ָהָיה ָצִריך ֶלֶחם .ְלֶעֶבד ּבִ ְ ׁשֶ

ִּכי ַעָתה ֵיׁש ָלֶהם ַמה ֶל ,לֶלֱאֹכ ּ ְוַרק  ,לֱאֹכּ
ָעה ַאַחת ִיְהֶיה ֶעֶבד עֹוָלם ִביל ׁשָ ׁשְ ְוָהָיה  .ּבִ

אִתי ְלִמָדה ָכזֹו: ְוגֹוֵנַח ִּמְתַאֵנַח ֵּאיך ּבָ ּ ִלְהיֹות  ְ
ַאל לֹו. ֶעֶבד ן ַהֶמֶלך ָהֱאֶמת(: ׁשָ ְַהְינו ּבֶ ּ לֹו,ּ הוא ָהָאדֹון ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ, 
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ַאל אֹותֹו ֻדָלה ָהִייָת ):ׁשָ ּוְבֵאיזֶה ּגְ ַּאָתה ִמְתַאֵנַח ׁשֶ, ּ ּ
אָת ְלִמָדה זֹו ּבָ יב לֹו ְוִסֵפר לֹו. ַּעל ׁשֶ ְֵאיך  ,ֵּהׁשִ

הוא ָהָיה ֶמֶלך ְׁשֶ ֶנֱחַלף , ּ ְּוָהיו ְמַרְנִנים ָעָליו ׁשֶ ּ ּ
ַּכַנ' ְּוכו ל ַהּסוס( ל"ּ ֱאֶמת זֶה ָהָאָדם ׁשֶ ִּכי ּבֶ ְהוא הוא ַהֶמֶלך ּ ּ ּ ּ, 

ן ַהׁשִ ל"ַּהַנ ֱאֶמת הוא ּבֶ ר ּבֶ ֲּאׁשֶ ְּפָחה ַכַנּ ְוֵגֵרׁש ֶאת  ,)ל"ּ
ֲּחֵברֹו ַכַנ לֹ. ל"ּ א ַעל ַדְעתֹו ׁשֶ ּוַפַעם ַאַחת ּבָ ּ ּ א ּ

ה ִאים ָעָליו  ,'ְּוִנְתָחֵרט ְוכו ,טֹוב ָעׂשָ ְּוָהיו ּבָ
ה ָהָרָעה ְוָהַעְוָלה  ֲּחָרטֹות ָתִמיד ַעל ַהַמֲעׂשֶ ּ

ה ֶנֶגד ֲחֵברֹו ָעׂשָ דֹוָלה ׁשֶ  ,לֹוַּפַעם ַאַחת ָחַלם  .ַהּגְ
לֹו הוא ַהִתקון ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ִליך ֶאת ַהְמלוָכה ּ ַיׁשְ ּׁשֶ ּ ְ ְְוֵיֵלך  ,ּ

ֵעיָניו ִי או אֹותֹוְלָמקֹום ׁשֶ ּׂשְ  .ן ֶחְטאֹוֵּקַתּוָבזֶה ְי, ּ
ִלין  ,אתּא ָרָצה ַלֲעׂשֹות ָכֹזְולֹ ַּאך ָהיו ְמַבְלּבְ ְ

ּאֹותֹו ָתִמיד ֲחלֹומֹות ַהָללו ּ ה ַכַנ, ּ ַיֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ַעד  ,ל"ּ
ַדְעתֹוׁשֶ ִּנְגַמר ּבְ ה ָכךּ ַיֲעׂשֶ ְ ׁשֶ ּ ִליך ֶאת .ּ  ְְוִהׁשְ

ַּהְמלוָכה ר ָהַלך ,ּ ֲאׁשֶ ְְוָהַלך ּבַ א ְלָכאן, ְ ּבָ  ,ַעד ׁשֶ
ַתק .ְּוַעָתה ִיְהֶיה ֶעֶבד ַמע ֶאת ָכל זֶה ְוׁשָ  ְּוזֶה ׁשָ

ן ֶמֶלך ָהֱאֶמת( ְַהְינו זֶה ַהּבֶ ֵהמֹות, ּ ל ַהּבְ הוא ָהָאָדם ׁשֶ ַמע  ,ּׁשֶ ׁשָ
ל ַהּסוס ֵפר לֹו ָהָאָדם ׁשֶ ּסִ ָּכל זֶה ׁשֶ ּ הוא, ּ ו ַעְבדֹו ּׁשֶ ַתק ,ַּעְכׁשָ  ).ְוׁשָ

ב ֵאיך ִלְנֹה: ְוָאַמר ְֶאְרֶאה ְוֶאְתַיׁשֵ : ג ִעם זֶהּ

ַלְיָלה א ָהָאָדם ַהַיַער ַהַנּּבַ ּ ּבָ ְוָנַתן ָלֶהם  ל"ּ
תֹותֶלֱאֹכ ם, ּל ְוִלׁשְ ְמעו ִלְפנֹות ּבֹ .ְּוָלנו ׁשָ ֶּקר ׁשָ
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דֹוָלה ְמֹאּחוָכאֹול ַהק ּד ַכַנ ַהּגְ ָכל , ל"ּ ַּעד ׁשֶ
ים וִמְזַדְעְזִעים ַכַנ ָּהִאיָלנֹות ָהיו רֹוֲעׁשִ ּ ּ ּ  .ל"ּ

ן ַהֶמֶלך ָהֱאֶמת,ַּהְינו(ְוֱהִסיתֹו  ְ ָהֶעֶבד ֵהִסית ֶאת ּבֶ הוא  ּ ּׁשֶ

ֹא)ֲאדֹונֹו ּל ֶאת ָאָדם ַהַיַער ַמה זֹ ִלׁשְ ָאלֹו .אתּ : ּוׁשְ
דֹוָלה ַהזֹ ָכאּחוַהַּמה קֹול  ְאת ָסמוך ַלּבַֹּהּגְ . ֶקרּ
יב לֹו ַהיֹום ׂשֹוֵחק ִמן ַהַלְיָלה ,ּחוָכאּזֶהו : ֵהׁשִ ּׁשֶ ּ; 

ַהַלְיָלה ׁשֹוֶאֶלת ֶאת ַהיֹום ּׁשֶ א: ּ ַאָתה ּבָ ַּמדוַע ְכׁשֶ ּ ּ ּ 
ם ה . ֵאין ִלי ׁשֵ  ּחוָכאַּוֲאַזי ַהיֹום ׂשֹוֵחק ְועֹוׂשֶ

דֹוָלה ְְוַאַחר ָכך ַנֲעׂשֶ ,ּגְ  ּחוָכאְּוזֶהו קֹול ַה ,ה יֹוםּ
ֵעיָניו .ל"ַּהַנ ִּכי זֶהו ִעְנַין ֶפֶלא ,ְוִנְפָלא ּבְ ּ ַהיֹום , ּ ּׁשֶ

ּבֹ .ּׂשֹוֵחק ִמן ַהַלְיָלה ֶּקר ָחַזר ָהָאָדם ַהַיַער ּבַ
ם ,ְְוָהַלך לֹו ַלְיָלה  .ְּוֵהם ָהיו אֹוְכִלים ְוׁשֹוִתים ׁשָ ּּבַ
תו ְו, ָּחַזר וָבא ְּוָאְכלו ְוׁשָ ְמעו קֹול  .ָּלנוּ ַלְיָלה ׁשָ ּּבַ ּ

קֹולֹות , ַּהַחיֹות ֻכָלם ׁשֹוֲאִגים ְוהֹוִמים ּבְ ּׁשֶ ּ
נֹות ָכל ַהַחיֹות ְוָהעֹופֹות ,ְּמׁשֻ ּׁשֶ ּ ֻכָלם ָנְתנו ,ּ ּ ּ
קֹוָלם ְּוַהָלִביא הֹוֶמה , ָהַאְרֵיה ָהָיה ׁשֹוֵאג :ּבְ

קֹול ַאֵחר י ,ּבְ ְקׁשִ ם ְּוָהעֹופֹות ְמַצְפְצִפים וְמַקׁשְ
קֹוָלם קֹולֹות ,ּבְ ְּוֵכן ֻכָלם הֹוִמים ּבְ ּוִבְתִחָלה  .ּ ּ

ִּנְזַדְעְזעו ְמֹא ּא ִהטו ָאְזָנם ֶאל ַהקֹול ֵמֲחַמת ְולֹ, דּ ּ ּ
  :ַּהַפַחד
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ְמעוַאַחר ּ ָכך ִהטו ָאְזָנם ְוׁשָ ּ ּ ְ הוא קֹול ְנִגיָנה , ּ ּׁשֶ
ְּוִהטו ָאְזָנם יֹוֵתר  .דְוִזְמָרה ִנְפָלָאה ְונֹוָרָאה ְמֹא ּ

ְמעו הוא קֹול ִזְמָרה וְנִגיָנה ִנְפָלא ְמֹא, ְּוׁשָ ּׁשֶ ד ּ
הוא ַתֲענוג ִנְפָלא ְוָעצום ְמֹא ,דְמֹא ּׁשֶ ּ ֹמּּ ַע ד ִלׁשְ

ל ָהעֹוָלם ֻכָלם ְכַאִין  ,אתֹז ָכל ַהַתֲענוִגים ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ִבים ֶּנֶגד ַהַתֲענוג  ּוְבֵטִלים ְלַגְמֵרי ְוֵאיָנם ֶנֱחׁשָ ּ

ַּהִנְפָלא ַהזֶה ׁשֶ ּל ַהְנִגיָנה ַהזֹּ יֵניֶהם .אתּ רו ּבֵ , ְּוִדּבְ
ֲארו ָכאן ִיׁשָ ּׁשֶ ּ ּ תֹותִּכי ֵיׁש ָלֶהם ֶלֱאֹכ ,ּ   ,ּל ְוִלׁשְ

ַתֲענוג ִנְפָלא ָכזֶה ּוִמְתַעְנִגים ּבְ ּ ָכל ִמיֵני , ּּ ּׁשֶ
ֵטִלים ְכֶנֶגד זֶה ַּתֲענוִגים ּבְ ּ ְוֵהִסית ָהֶעֶבד ֶאת  .ּ

ן ַהֶמֶלך(ָהָאדֹון  ְַהְינו ּבֶ ּ ֹא ) ָהֱאֶמתּ ֶאת ָאָדם (ל אֹותֹו ִלׁשְ

ָאלֹו אתַּמה זֹ )ַּהַיַער יב לֹו .ּוׁשְ זֶהו ֵאיך , ֵהׁשִ ְׁשֶ ּ ּ
ה ַמְלּבוׁש ְלַהְלָבָנה ַהַחָמה עֹוׂשָ ּׁשֶ ּ ְּוָאְמרו ָכל . ּ ּ

ל ַהַיַער ַּהַחיֹות ׁשֶ ה ָלֶהם  :ּ ַהְלָבָנה עֹוׂשָ ֱּהיֹות ׁשֶ
דֹולֹות ִּכי ִעַקר ֶמְמׁשַ ,טֹובֹות ּגְ ְּלָתם הוא ּ ּ

ַלְיָלה ִיׁשוב ,ּּבַ ִּכי ִלְפָעִמים ֵהם ְצִריִכין ִלָכֵנס ּבַ ּ ּ ּ ּ, 
ּוַביֹום ֵאין ְיכֹוִלים ַלְיָלה ,ּ ְלָתם ּבַ ְּוִעַקר ֶמְמׁשַ ּ ּ, 

ה ָלֶהם טֹוָבה ָכזֹו ְּוַהְלָבָנה עֹוׂשָ ְמִאיָרה ָלֶהם, ּ  ;ּׁשֶ
ַּעל ֵכן ִהְסִכימו ּ ַיֲעׂשו ִנּגון ָחָדׁש ִל,ּ ּ ׁשֶ ּ ְכבֹוד ּ

ַאֶתם ׁשֹוְמִעים ,ַּהְלָבָנה ְּוזֶהו קֹול ַהְנִגיָנה ׁשֶ ּ ּ 
ְּדַהְינו( ִנים ִנּגון ָחָדׁש ִלְכבֹוד ,ּ ָכל ַהַחיֹות ְוָהעֹופֹות ְמַנּגְ ּ ׁשֶ ּ ּ
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ָלה ַמְלּבוׁש ִמן ַהַחָמה ,ַּהְלָבָנה ִקּבְ ּׁשֶ זֶהו  .)ּּ ְמעו ׁשֶ ׁשָ ּוְכׁשֶ ּ ּּ ּ
ִּהטו ָאְזָנם יֹוֵתר ְוׁשָ ,ִּנּגון הוא ִנּגון ִנְפָלא ּ ְּמעו ׁשֶ ּ ּ

  :דד ְמֹאְוָנִעים ְמֹא

ּ ָלֶהם ָהָאָדם ַהַיַער ַהַנְוָאַמר ַּמה זֶה ִחדוׁש  :ל"ּ ּ ּ

ְלִתי, ֶּאְצִלי ְכִליא ֵיׁש ֲהלֹ ,ֶאְצְלֶכם ִקּבַ ּׁשֶ ּ 
ֵהם ָיְרׁשו ֵמֲאבֹות ֲאבֹוֵתיֶהם, ֵמֲאבֹוַתי  ,ּׁשֶ

ַהְכִלי ֲעׂשוָיה ִעם ָעִלים ְוִצְבע ּׁשֶ ֹּוִנים ָכֵאלוּ ּ ּ ,
ַמִניִחים ַהְכִלי ַהזֹ ְכׁשֶ ּׁשֶ ּ ּּ ֵהָמה אֹו ּ את ַעל ֵאיזֶה ּבְ

ן ַהִנּגון ַהזֶה ,עֹוף ֲּאַזי ֵתֶכף ַמְתִחיל ְלַנּגֵ ּ ּ ַאַחר  .ּ
ה ַה ְָכך ָחַזר ְוַנֲעׂשָ ה יֹום, ל"ּ ַהַנּחוָכאּ  .ְוַנֲעׂשָ

ְּוָהַלך לֹו ָהָאָדם ַהַיַער ַהַנ ּ ְן ַהֶמֶלך ַּהְינו ּבֶ(ְּוהוא  ,ל"ְ ּ

ּ ָהַלך ְלַחֵפׂש ַאַחר ַהְכִלי ַהַנ)ָהֱאֶמת ּּ ְּוִחֵפׂש  .ל"ְ
ָכל אֹותֹו ַהֶחֶדר ְולֹ ּוְלַהָלן יֹוֵתר ָהָיה  ,א ָמָצאּבְ ּ

ן ַהֶמֶלך (ַּהְינו ָהָאדֹון , ְוֵהם .ְִמְתָיֵרא ֵליֵלך הוא ּבֶ ְׁשֶ ּ ּ

ֱאֶמת( ְוָהֶעֶבד )ָהֱאֶמת ְפָחה ּבֶ ן ַהׁשִ הוא ּבֶ ּׁשֶ ָּהָיה ִמְתִחָלה ׁשֶ, ּ ּ

ֶּמֶלך ַכַנ ּ ָּהיו ִמְתָיְרִאים לֹוַמר ְלָאָדם ַהַיַער  ,)ל"ְ ּ
יֹוִליֵכם ְלִיׁשוב"ַּהַנ ּל ׁשֶ ּ ּ:  

א ָאָדם ַהַיַער ַהַנַאַחר ּ ָכך ּבָ ּ ְ , ל ְוָאַמר ָלֶהם"ּ
יֹוִליֵכם ְלִיׁשוב ּׁשֶ ּ ְּוהֹוִליך אֹוָתם ְלִיׁשוב .ּ ּ ְוָלַקח  .ְ

ֶּאת ַהְכִלי ַהַנ ְּנָתָנה ְלֶבן ַהֶמֶלך ָהֲאִמִתיּל ו"ּ ְ ּ ּ, 
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ַָהְכִלי ֲאִני נֹוֵתן ְלך :ְוָאַמר לֹו ְּוִעם ָהָאָדם ַהזֶה  ,ּ
לֹו( ַּהְינו ָהֶעֶבד ׁשֶ ֱאֶמת, ּ ְפָחה ּבֶ ן ַהׁשִ הוא ּבֶ ּׁשֶ ָהָיה ֶמֶל, ּ ְך ׁשֶ

ְּתִחָלה ֵמֲחַמת ַהִחלוף ּ ּ ּ ַכַנּ ֵּתַדע ֵאיך ְלִהְתַנֵהג ִעמֹו )ל"ּ ְ ּ. 
ֲאל ֲאלו  ,ָאַמר ָלֶהם. ְְלֵהיָכן ֵנֵלך: ּו אֹותֹוְוׁשָ ִיׁשְ ּׁשֶ ּ

ם ַהזֶה ַּאַחר ַהְמִדיָנה ְּוִיְדְרׁשו ׁשֵ ִנְקֵראת ּבַ ּׁשֶ ּ ּ: 
ית ְוַהֶמֶלך ָחָכם" ְַהְמִדיָנה ִטְפׁשִ ּ ע("" ּּ  ָדאס ַנייִריׁשֶ

ַּלאְנד אונן ֶדער ְקלוֶגיר ַמְלכות ּ נו נ, "ּ זֶה ַהָלׁשֹון ִסיֵפר ַרּבֵ ּּבְ ּ  .)י"ּ
ֲאלו אֹותֹו ֹא: ּׁשָ ל ְּלֵהיָכן וְלֵאיזֶה ַצד ַנְתִחיל ִלׁשְ

ַּאַחר ַהְמִדיָנה ַהזֹ ָידֹו.אתּ  ְלַצד : ֶהְרָאה ָלֶהם ּבְ
ע(ְּפלֹוִני  ֶאְצּבַ ן ְוָאַמר ָה .)ְּכַמְרֶאה ּבְ ָּאָדם ַהַיַער ְלַהּבֶ

ם :ָּהֲאִמִתי ְֶמֶלך ֶּאל ַהְמִדיָנה ַהַנ, ְֵלך ְלׁשָ , ל"ּ
ם ָת ְלךְּוׁשָ ֻדָלה ׁשֶ ָבֹוא ֶאל ַהּגְ ּ ְּוָהיו  .ְּוָהְלכו ָלֶהם ,ּ

ַדְרָכם ְּוָהיו ִמְתַאִוים ְמֹא ,ּהֹוְלִכים ּבְ א ד ִלְמֹצּ
ֵהָמה ּ ְלַנּסֹות ֶאת ַהְכִלי ַהַנ,ֵּאיזֶה ַחָיה אֹו ּבְ ל "ּ

ן ַכַנ ִּאם תוַכל ְלַנּגֵ ּ ּ ּא ָהיו רֹוִאים ְַאך ֲעַדִין לֹ ,ל"ּ
ּׁשום ִמין ַחָיה ּ:  

או יֹוֵתר ַלִיׁשוברַאַח ּ ָכך ּבָ ּּ ּ ְ ּ וָמְצאו ֵאיזֶה ,ּ ּ
ֵהָמה ְּוִהִניחו ַהְכִלי ָעֶליָה ,ּבְ ּ ן ,ּ  ְוִהְתִחיָלה ְלַנּגֵ

ַּכַנ ְּוָהיו הֹוְלִכים וָבִאים .ל"ּ או ֶאל , ּ ּבָ ַּעד ׁשֶ
ַּהְמִדיָנה ַהַנ ְּואֹוָתה ַהְמִדיָנה ָהְי .ל"ּ ה חֹוָמה ָתּ

ַער ְוֵאין ִנְכָנִס ,ָּסִביב ָלה ׁשַ ּין ֵאֶליָה ִכי ִאם ּבְ
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ב ַכָמה ַפְרָסאֹות ,ֶאָחד ּוְצִריִכים ְלַסּבֵ ּ ּ ַעד  ּ
ַער ִלָכֵנס ֶאל ַהְמִדיָנה ִאין ֶאל ַהׁשַ ּבָ ּׁשֶ ּ ְּוָהְלכו  .ּ

ַער, ְּוָסְבבו או ֶאל ַהׁשַ ּבָ ַּעד ׁשֶ בֹוָאם ֶאל  .ּ ּבְ
ַער ּא ָרצו ְלַהִניַח אֹוָתםלֹ, ַּהׁשַ ֱהיֹות  ,ִּלָכֵנס ּ

ל ַהְמִדיָנה ֵמתׁשֶ ַּהֶמֶלך ׁשֶ ן ֶמֶלך ,ְּ ַאר ַהּבֶ  ,ְְוִנׁשְ
ְּוִהִניַח ַהֶמֶלך ַצָוָאה ְ ּ ו ָהיו  :ּ ַעד ַעְכׁשָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ

ע " ּקֹוְרִאין ֶאת ַהְמִדיָנה  ַלאְנד ָדאס ַנייִריׁשֶ
ּאונן ֶדער ְקלוֶגיר ַמְלכות ּ מדינה טפשית ומלך ( ,"ּ

ו ְיֵהא קֹוְרִאין אֹו )חכם ְָתה ְלֵהֶפךַעְכׁשָ ָדאס  " :ּ
ְּקלוֶגע ַלאְנד או יר ן ּ מדינה ( "ַּמְלכותֶדער ַנייִריׁשֶ

ַיְחּגֹ .)חכמה ומלך טיפש ּוִמי ׁשֶ ַיֲחֹז, ר ָמְתָניו ָלזֶהּ ר ּׁשֶ
ם ְלַקְדמותֹו ַּהׁשֵ ִיְהיו ,ּ ְּדַהְינו ׁשֶ ּּ חֹוְזִרים ְוקֹוְרִאים  ּ

ם ָהִראׁשֹון ׁשֵ ֶּאת ַהְמִדיָנה ּבַ ְּדַהְינו ,ּ ִדיָנה ְמ" ּ
ית ו ִּטְפׁשִ ְֶמֶלך ָחָכםּ ְ הוא ִיְהֶיה ֶמֶלך"ּ ַּעל ֵכן ֵאין  .ּ

ַּמִניִחין ׁשום ָאָדם ִלָכֵנס ֶאל ַהְמִדיָנה ּ ּ ִּכי ִאם ִמי  ,ּ
ַיְחּגֹ ּא ָרצו ְלַהִניַח אֹותֹו ַּעל ֵכן לֹ ,ר ָמְתָניו ָלזֶהּׁשֶ ּ
ָיך ר ָמְתֶנַּהַאָתה ָיכֹול ַלֲחֹג ְּוָאְמרו לֹו .ִּלָכֵנס

ם ָהִראׁשֹון, ָלזֶה ְּלַהֲחִזיר ֶאל ַהְמִדיָנה ַהׁשֵ ּ .
ר ְלַהְכִניס ַעְצמֹו ְלָדָבר ָכזֶה ּוְבַוַדאי ִאי ֶאְפׁשָ ּ ּ. 

ַיְחְזרו , ל"ֶּוֱהִסיתֹו ָהֶעֶבד ַהַנ .סּא ָיְכלו ִלְכֹנְולֹ ּׁשֶ ּ
ַּאך הוא לֹ .ְלֵביָתם ֵמֲחַמת  ,רא ָרָצה ַלֲחֹזְ
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ָהָאָדם ַהַיַער ָאַמר ם ּׁשֶ ֵיֵלך ִלְמִדיָנה זֹו ְוׁשָ ְ לֹו ׁשֶ ּ
לֹו ֻדָלה ׁשֶ ָּיבֹוא ַלּגְ ּ:  

תֹוך ָהָיה ְּבְ ם עֹוד ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ א ְלׁשָ ְ ָכך ּבָ ּ
ּא ִהִניחו אֹותֹו ְולֹ ,ּ ְוָרָצה ִלָכֵנס,ּרֹוֵכב ַעל סוס ּ

ם ֵכן ִלָכֵנס ֵמֲחַמת ַהַנ ּּגַ ּ תֹוך ָכך ָרָאה .ל"ּ ְּבְ ְּ, 
עֹוֵמד ַהּסוס ׁשֶ ְּוָלַקח ַהְכִלי  .ל אֹותֹו ָהָאָדםּׁשֶ

ּל ְוִהִניָחה ַעל ַהּסוס"ַּהַנ ּ ן ַהִנּגון ,ּ ּ ְוִהְתִחיל ְלַנּגֵ ּ
ּד ַכַנַּהִנְפָלא ְמֹא ּוִבֵקׁש ְמֹא. ל"ּ ל ּ ד ָהָאָדם ׁשֶ

ִיְמֹכ ,ַּהּסוס ּׁשֶ ּר לֹו ַהְכִלי ַהזֹּ א ָרָצה  ְולֹ,אתּ
יב לֹו .ְּלָמְכָרה ּ ַמה תוַכל ִלֵת:ְוֵהׁשִ ַעד ְכִלי ּּ ּן ִלי ּבְ

ל ַהּסוס ַהַנ. ִּנְפָלָאה ָכזֹו ָּאַמר לֹו ָהָאָדם ׁשֶ  :ל"ּ
ַּמה תוַכל ִלְפֹע ּל ִעם ַהְכִלי ַהזֹּ  )ֲּהלא הוא ַרק( ,אתּ
ה ִעָמה ַתֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ל )משחק הצגה( "ָקאֶמעְדֶיא" ּ ּ וְתַקּבֵ

הוא טֹוב יֹוֵתר , ֲּאָבל ֲאִני יֹוֵדַע ָדָבר. ִּדיָנר ּׁשֶ
ְלךֵּמַהְכ ִָלי ׁשֶ ְּדַהְינו ;ּ ֲאִני י,ּ ְלִתי ֹּוֵדַע ָדָבר ׁשֶ ִקּבַ ּ ׁשֶ ּ

ִּלְהיֹות ֵמִבין ָדָבר ִמתֹוך ָדָבר ,ֲאבֹוַתי ֵמֲאבֹות ְּ ּ, 
ֲאִני יֹוֵדַע ָדָבר ָכזֶה ַּהְינו ׁשֶ ּ ְלִתי ֵמֲאבֹות , ּ ִקּבַ ּׁשֶ ּ

ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ַעל ָיָדה ֵמִבין ָדָבר  ֲאבֹוַתי ּׁשֶ ּ ּ
ְִמתֹוך ֶאָחד אֹוֵמר ֵאיזֶה ִדּבור , ּ ָדָברּ ְכׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ָעְלָמא ָלה ַהַנ ,ּבְ ְּיכֹוִלים ַעל ְיֵדי ַהַקּבָ ֵיׁש ִלי ל"ּ  ּׁשֶ
ְּלָהִבין ָדָבר ִמתֹוך ָדָבר ְּ ִליִתי ֹזַוֲעַדִין לֹ ;ּ את ּא ּגִ
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עֹוָלם ֵכן ֲאִני ֲאַלֵמד אֹוְתך  .ְּלׁשום ָאָדם ּבָ ָּבְ ּ
ַּהָדָבר ַהזֶה ּ ִתֵתן ִלי ַהְכִלי ַהזְֹּוַאָתה, ּ ּ ּ . ל"ּאת ַהַנּ

ב  ן ֶמֶלך ָהֱאֶמת(ְּוִנְתַיׁשֵ ָהָיה לֹו ַהְכִלי ַהזֹ, ְַהּבֶ ּׁשֶ ּאת ַכַנּ  ,)ל"ּ
ֱאֶמת הוא ָדָבר ִנְפָלא ִלְהיֹות ֵמִבין ָדָבר  ּבֶ ּׁשֶ ּ ּ

ִּמתֹוך ָדָבר ְ ְּוָנַתן לֹו ַהְכִלי ַהַנ .ּ ַּהְינו (ְּוהוא  ,ל"ּ

ל ַהּסוס ָּהַלך ְוִלְמדֹו ַהָדָבר ַהַנ )ל"ּ ַהַנָּהָאָדם ׁשֶ ּ ּ  ,ל"ְ
ְִלְהיֹות ֵמִבין ָדָבר ִמתֹוך ּ   :ָּדָבר ּ

ן ה ֵמִבין  ,ְ ֶמֶלך ָהֱאֶמתְוַהּבֶ ַנֲעׂשָ ֵּמַאַחר ׁשֶ
ָּדָבר ִמתֹוך ָדָבר ְּ ַער  ,ּ ם ֵאֶצל ׁשַ ְָהָיה הֹוֵלך ׁשָ

ַּהְמִדיָנה ַהַנ ַיְחּגֹ, ְוֵהִבין ,ל"ּ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ הוא ּבְ ּׁשֶ ר ּ
ם ָהִראׁשֹון,ָמְתָניו ָלזֶה ִּכי  ,ּ ְלַהֲחִזיר ְלַהְמִדיָנה ׁשֵ

ה ֵמִבין ָדָבר ִמתֹוך ָדָבר ְּכָבר ַנֲעׂשָ ְּ ּ ַּעל ֵכן ֵהִבין  ,ּ
ר ֶאְפׁשָ הוא ּבְ ֲעַדִין ֵאינֹו יֹוֵדַע  ,ּׁשֶ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ

ֵּאיך וָמה ֵּאיך יוַכל ַלֲעׂשֹות ֹז, ְ  ַּאף ַעל ִפי ֵכן ,אתְ
ה ֵמִבין ָדָבר ִמתֹוך ָדָבר ֵמַאַחר ַנֲעׂשָ ּׁשֶ ְּ ּ ַּעל ֵכן  ,ּ

ר ֶאְפׁשָ הוא ּבְ ב .ֵּהִבין ׁשֶ ְיַצֶוה ְלַהִניַח , ְּוִנְתַיׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ
ַּהְינו ְלַהֲחִזיר (ְּוהוא ַיְכִניס ַעְצמֹו ָלזֶה , ּאֹותֹו ִלָכֵנס

ם ָהִראׁשֹון זֶה ,)ְּלַהְמִדיָנה ׁשֵ ּוַמה ַיְפִסיד ּבָ  ְוָאַמר .ּ
יםְלאֹו( לֹ ָתן ָהֲאָנׁשִ ּא ָרצו ְלַהִניַח ִלְכֹנּׁשֶ ם ׁשום ָאָדםּ ִּכי ִאם , ּס ׁשָ

ַיְחּגֹ ַיִניחו אֹותֹו ִלְכֹנ ,)ל"ּר ָמְתָניו ָלִעְנָין ַהַנִּמי ׁשֶ ּׁשֶ ּ  סּ
ְּוהוא ַיְחּגר ָמְתָניו ָלִעְנָין ַהַנ  ְלַהֲחִזיר ֶאל ,ל"ּ
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ם ָהִראׁשֹון ְּוִהִניחו אֹותֹו .ַּהְמִדיָנה ׁשֵ  ,ס ִלְכֹנּ
ִרים ְּוהֹוִדיעו ֶאל ַהׂשָ ִנְמָצא ִאיׁש ָכזֶה ּ ּׁשֶ רֹוֶצה  ּ ׁשֶ

ם ,ר ָמְתָניו ָלזֶהַלֲחֹג ּ ְלַהֲחִזיר ְלַהְמִדיָנה ׁשֵ
ל ַהְמִדיָנה .ָהִראׁשֹון ִרים ׁשֶ ְּוֱהִביאוהו ֶאל ַהׂשָ ּ ּ ּ: 

ִריםְּוָאְמרו ם ֲאַנְחנו ֵאין , ֵּתַדע :ּ לֹו ַהׂשָ ּגַ ּׁשֶ
ָּאנו ִטְפׁשִ לֹום, יםּ ָהָיה ,ַחס ְוׁשָ ַהֶמֶלך ׁשֶ ְַרק ׁשֶ ּ ,

דֹול ֻמְפָלג ְמֹא ר ְכֶנְגדֹו ָהִיינו , דָהָיה ָחָכם ּגָ ֲּאׁשֶ ּ ּ
ים ִבים ִטְפׁשִ ֻּכָלנו ֶנֱחׁשָ ּ ּ ְּוַעל ֵכן ָהְיָתה ַהְמִדיָנה  ,ּ ּ

ית וֶמֶלך ָחָכם"ִנְקֵראת  ְְמִדיָנה ִטְפׁשִ ּ ְוַאַחר  ".ּ
ְָכך ִנְפַטר ַהֶמֶלך ַה ְּ ן ֶמֶלך ,ל"ַּנּ ַאר ַהּבֶ ְוַגם  ,ְְוִנׁשְ

ֲּאָבל ְכֶנְגֵדנו ֵאינֹו ָחָכם ְכָלל, ּהוא ָחָכם ּּ ַּעל ֵכן  ,ּ
ו(ִּנְקֵראת ַהְמִדיָנה  ְמִדיָנה ֲחָכָמה ": ְ ְלֵהֶפך)ַעְכׁשָ

ּוֶמֶלך ִטֵפׁש ְ ְּוִהִניַח ַהֶמֶלך ַצָוָאה ".ּ ְ ּ ִיְמָצא  ,ּ ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ּ
יוַכל , ָּחָכם ָכזֶה ּׁשֶ ם ּ ְּלַהֲחִזיר ְלַהְמִדיָנה ׁשֵ

ְהוא ִיְהֶיה ֶמֶלך ,ָהִראׁשֹון  ,ְּוִצָוה ִלְבנֹו .ּ
ִיָמֵצא ִאיׁש ָכזֶה ְכׁשֶ ּׁשֶ ּ ִיְסַתֵלק הוא ִמן,ּּ ּ ּ 

ַּהְמלוָכה ה ֶמֶלך, ּ  ,ַּהְינו; ְְואֹותֹו ָהִאיׁש ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ
ִיָמֵצא ָחָכם ָכזֶה ְּכׁשֶ ּּ ָחְכָמ, ּ ִיְהֶיה ֻמְפָלג ּבְ ה ּׁשֶ

ים ,דד ְמֹאְמֹא ְכֶנְגדֹו ִיְהיו ֻכָלם ִטְפׁשִ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּּ ּהוא  .ּ
ִּכי זֶה ָהִאיׁש ָיכֹול ְלַהֲחִזיר  ,ְִיְהֶיה ֶמֶלך

ם ָהִראׁשֹון ִּכי ִיְהיו חֹוְזִרים ְוקֹוִרין  ,ְּלַהְמִדיָנה ׁשֵ ּ
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ית וֶמֶלך ָחָכם" :ּאֹוָתה ְְמִדיָנה ִטְפׁשִ ּ ִּכי ֵהם  ,"ּ
י ֻּכָלם ִטְפׁשִ ּ ּם ְכֶנְגדֹוּ ַּעל ֵכן ֵתַדע .ּ ּ ְלֵאיזֶה ָדָבר ,ּ

ַָאָתה ַמְכִניס ַעְצְמך ִרים ַהַנ( ּ ָּכל זֶה ָאְמרו לֹו ַהׂשָ ּ ּ  :)ל"ּ

ִרים ַהַנ( לֹו ְּוָאְמרו ם ֵכן ַהׂשָ ַּהְינו ּגַ ּ ּ ִּכי ָכל זֶה הוא , ל"ּ ּ ּ

ך ִדְבֵריֶהם ֶּהְמׁשֵ יֹון ִיְהֶיה :)ְ ִּאם ַאָתה ָחָכם ָכזֶ, ַּהִנּסָ  .הּ
ן ֵיׁש ָכאן ּגַ ֱּהיֹות ׁשֶ ָהָיה ּ ַאר ִמן ַהֶמֶלך ׁשֶ ִנׁשְ ְׁשֶ ּ ּ ,

דֹול ְמֹא הוא ָהָיה ָחָכם ּגָ ן הוא ִנְפָלא  ,דּׁשֶ ְּוַהּגָ
ֵדִלים ּבֹו ְכֵלי ַמָתכֹות ,דד ְמֹאְמֹא ּגְ ּׁשֶ ּ ְכֵלי ֶכֶסף ,ּ ּ

ְַאך ִאי  ;דְּוהוא ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמֹא ,ּוְכֵלי ָזָהב

ר ִלָכ ִנְכָנס ּבֹו ָאָדם, ֵנס ּבֹוֶּאְפׁשָ ִּכי ְכׁשֶ ּ ֲאַזי  ,ּ
ם ְלָרְדפֹו , ְורֹוְדִפין אֹותֹו ,ֵּתֶכף ַמְתִחיִלין ׁשָ

ְּוהוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכָלל ְוֵאינֹו רֹוֶאה  ,ְּוהוא צֹוֵעק ּ
ַעד  ,ְְוָכך ֵהם רֹוְדִפין אֹותֹו .ִמי רֹוֵדף אֹותֹו

ן ַמְבִריִחין אֹותֹו ִמן ַהּגָ ן ִנְרֶאה ִאם ַּעל ֵכ .ּׁשֶ
ן ַהזֶה ,ַּאָתה ָחָכם ִּאם תוַכל ִלָכֵנס ֶאל ַהּגָ ּ ּ ּ. 

ַאל ּ ִאם ַמִכים ֶאת ָהָאָדם ַהִנְכָנס,ְוׁשָ  ,ָּאְמרו לֹו .ּ
רֹוְדִפין אֹותֹו ָהִעָקר ׁשֶ ְּוהוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ְכָלל  ,ּׁשֶ ּ

דֹוָלה , ִמי ָוִמי רֹוֵדף אֹותֹו ֶבָהָלה ּגְ ּובֹוֵרַח ּבְ
ִנְכְנסו ִּכ ,דְמֹא ֵני ָאָדם ׁשֶ ּי ֵכן ִסְפרו ָלֶהם ּבְ ּּ ּ

ם   :ְלׁשָ



ן ֶמֶלךִמ ִּספּוֵרי      ן ְּבֶ ְפָחה ְוּבֶ ַּמֲעִשיֹות     ׁשִ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

פק

ן ְְוָהַלך ן ֶמֶלך ָהֱאֶמת,ַּהְינו( ֶאל ַהּגָ ְוָרָאה  ,)ְ זֶה ַהּבֶ
ֵיׁש לֹו חֹוָמה ָסִביב ַער ָפתוַח, ּׁשֶ ְּוַהׁשַ ּ ם  ּ ְוֵאין ׁשָ

ַוַדאי ֵאין ְצִריִכים ׁשֹוְמִרים ְלזֶה , ׁשֹוְמִרים ִּכי ּבְ ּ
ן ןְוָהָי .ַהּגָ ְּסַתֵכל ְוָרָאהְוִה ,ְה הֹוֵלך ֵאֶצל ַהּגָ ּ, 

ן ָאָדם ם ֵאֶצל ַהּגָ עֹוֵמד ׁשָ ָהָיה ְמֻצָיר  ,ׁשֶ ַּהְינו ׁשֶ ּ
ם ָאָדם ְּוִהְסַתֵכל ְוָרָאה. ׁשָ ְלַמְעָלה ,ּ ֵמַעל  ּׁשֶ

קֹוִרין  ֵּיׁש ַדף ָהָאָדם ִליֶצע"ּׁשֶ ְּוָכתוב  ,)לוח("ַטאּבְ
ם זֶה ָהָאָדם ָהָיה ֶמֶל, ׁשָ ּך ִלְפֵני ַכָמה ֵמאֹות ּׁשֶ ּ ְ

ִנים לֹום ,ׁשָ ּוִביֵמי ַהֶמֶלך ַהזֶה ָהָיה ׁשָ ְ ּ ִּכי ַעד  ,ּ
ְאֹותֹו ַהֶמֶלך ָהָיה ִמְלָחמֹות ְוֵכן ַאֲחָריו ָהָיה  ,ּ

לֹום ,ִמְלָחמֹות ּוִביֵמי ַהֶמֶלך ַהזֶה ָהָיה ׁשָ ְ ּ ּ. 
ה ֵמִבין ָדָבר ,ְוִהְתּבֹוֵנן ְכָבר ַנֲעׂשָ ּ ֵמַאַחר ׁשֶ ּ

ִּמתֹוך ָדָבר ְ ַּכַנ ּ ַהֹכ ,ל"ּ זֶה ָהָאָדםּׁשֶ ּל ָתלוי ּבְ ּ, 
ן ְורֹוְדִפין אֹותֹו ִנְכָנִסין ַלּגָ ְכׁשֶ ּׁשֶ ֵאין ְצִריִכין  ,ּ

ְוַעל  ד ַעְצמֹו ֵאֶצל ָהָאָדםַרק ַלֲעֹמ, ַּח ְכָללִלְבֹר
ִאם ִיְקחו ֶאת ָהָאָדם  ,ּהְויֹוֵתר ִמזֶ .ְּיֵדי זֶה ִיָנֵצל ּׁשֶ ּ

ן ַהזֶה תֹוך ַהּגָ ַּהזֶה ְוַיֲעִמידו אֹותֹו ִלְפִנים ּבְ ְּ ֲאזַי  ,ּ
ן ַהזֶה לֹום ֶאל ַהּגָ ׁשָ ּיוַכל ָכל ָאָדם ִלָכֵנס ּבְ ּ ּ ָּכל זֶה ( ּ

ן ֶמֶלך ָהֱאֶמת ָהָיה ֵמִבין ָדָבר ִמתֹוך ָדָבר,ְֵהִבין זֶה ַהּבֶ ּ ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְּ ּ 
ַּכַנ   :)ל"ּ
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ןְְוָהַלך ִהְתִחילו , ְוִנְכַנס ֶאל ַהּגָ ְּוֵתֶכף ְכׁשֶ ּ 
ָּהַלך ְוָעַמד ֵאֶצל ָהָאָדם ַהַנ ,ְלָרְדפֹו עֹוֵמד  ל"ְ ׁשֶ

חוץ ן ִמּבַ לֹום ,ֵּאֶצל ַהּגָ ׁשָ ִלי  ְוַעל ְיֵדי זֶה ָיָצא ּבְ ּבְ
ֶּפַגע ְכָלל ן ְוִהְתִחילו , ִּכי ֲאֵחִרים .ּ ִנְכְנסו ַלּגָ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ

דֹוָלה ְמֹא ,ְלָרְדָפם ֶבָהָלה ּגְ , דָּהיו ּבֹוְרִחים ּבְ
ְּוָהיו ֻמִכים ְוִנְלִקים ַעל ְיֵדי זֶה ְּוהוא ָיָצא  ,ּ

ָעַמד ַעְצמֹו ֵאֶצל  ְלָוה ַעל ְיֵדי ׁשֶ לֹום ְוׁשַ ׁשָ ּבְ
ָיָצא  .ל"ָּהָאָדם ַהַנ ִרים ָראו ְוָתְמהו ַעל ׁשֶ ְּוַהׂשָ ּ ּ ּ

לֹום ׁשָ ן ֶמ(ַּוֲאַזי ִצָוה  .ּבְ ִּלַקח ֶאת  )ְֶלך ָהֱאֶמתזֶה ַהּבֶ
ן"ָּהָאָדם ַהַנ תֹוך ַהּגָ ְפִנים ּבְ ְל וְלַהֲעִמיד אֹותֹו ּבִ ּ. 
ַּוֲאַזי ָעְברו ָכל .ְּוֵכן ָעׂשו ן ּ תֹוך ַהּגָ ִרים ּבְ ְַהׂשָ ּ, 

לֹום ׁשָ ְּוִנְכְנסו ְוָיְצאו ּבְ ִלי ֶפַגע ְכָלל ּ ּּבְ ּ:  

ִריםָּאְמרו ּ ִפי ַאף ַעל, ַּאף ַעל ִפי ֵכן :ּ לֹו ַהׂשָ
ָרִאינו ִמְמך ָדָבר ָכזֶה ּׁשֶ ּ ָ ּ ִביל ,ַּאף ַעל ִפי ֵכן ,ּ ׁשְ  ּבִ

ָּדָבר ֶאָחד ֵאין ָראוי ִלֵתן ְלך ַהְמלוָכה ּּ ָ ּ ה  .ּ ְנַנּסֶ
ָדָבר ֶאָחד ֵיׁש  :ָּאְמרו לֹו .ָאֹוְתך עֹוד ּבְ ֱּהיֹות ׁשֶ

ָהָיה א ֵמַהֶמֶלך ׁשֶ ְָכאן ִכּסֵ ּ ּ בֹוַה ְמֹא ,ּ א ּגָ ְּוַהִכּסֵ  ,דּ
א עֹוְמִדים ָכל ִמיֵני ַחיֹות ְועֹופֹות ְוֵא ֶּצל ַהִכּסֵ ּ ּ

ל ֵעץ  ֵהם ֲחתוִכים וְמֻתָקִנים ִמן ֵעץ,ַּהְינו(ׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ַלַעזּ :  ּבְ

ִניְצט א עֹוֵמד ִמָטה ,)אֹויְסֶגעׁשְ ְּוִלְפֵני ַהִכּסֵ ְוֵאֶצל  ,ּ
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ְלָחן ַּהִמָטה עֹוֵמד ׁשֻ ְלָחן עֹוֵמד ְמנֹוָרה ,ּ  .ְּוַעל ַהׁשֻ
יםּוִמן ַה א יֹוְצִאים ְדָרִכים ְכבוׁשִ ִּכּסֵ ּ קֹוִרין ( ּּ ּׁשֶ

ָלאִגיֶנע ֶוועִגין" ִבְנַין  ,")ִגיׁשְ נוִיים ּבְ ְּוַהְדָרִכים ֵהם ּבְ ּ
ְּוֵאלו ַהְדָרִכים , )"ֶוועִגיןִגיַמאֶייְרֶטע " ַּהְינו (חֹוָמה ּ ּ

א ְלָכל ַצד ְוֵאין ָאָדם יֹוֵדַע  ,ּיֹוְצִאים ִמן ַהִכּסֵ
א ַהזֶה ִעם ַהְדָרִכים ַהָללוְּכָלל ָמה ִע ְּנַין ַהִכּסֵ ּ ּ ּ ּ. 

ְּוֵאלו ַהְדָרִכים ּ ִטים  ,ּ ֵהם יֹוְצִאים וִמְתַפׁשְ ְּכׁשֶ ּ ּ ּ
עור ְּלַהָלן ֵאיזֶה ׁשִ ל ָזָהב ,ּ ם ַאְרֵיה ׁשֶ  ,עֹוֵמד ׁשָ

ֲּאַזי ִיְפַתח  ,ְְוִאם ֵיֵלך ְוִיְתָקֵרב ֶאְצלֹו ֵאיזֶה ָאָדם
ֶּאת ִפיו ְוִיְבָלֶענו ּ ְּלַהָלן ִמן אֹותֹו ָהַאְרֵיה ּו .ּ

ט ַהֶדֶרך עֹוד ְלַהָלן יֹוֵתר ִּמְתַפׁשֵ ְ ּ ּ ָאר  ,ּ ׁשְ ְוֵכן ּבִ
א ַּהְדָרִכים ַּהיֹוְצִאים ִמן ַהִכּסֵ ם ַהֶדֶרך ,ַּהְינו .ּ ּגַ ְ ׁשֶ ּ

ִני א ְלַצד ַאֵחר ַּהׁשֵ ַּהיֹוֵצא ִמן ַהִכּסֵ ם ֵכן  ּ ּהוא ּגַ ּ
ְָכך ך ,ּ ט ְוִנְמׁשָ ִמְתַפׁשֵ ְְכׁשֶ ּ ּ ּ עורּ ּ ַהֶדֶרך ֵאיזֶה ׁשִ ְ ּ, 

ם ִמין ַחָיה ַאֵחר ל ִמיֵני  ,ּעֹוֵמד ׁשָ ְּכגֹון ָלִביא ׁשֶ
ר ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו  ,ַּמָתכֹות ם ֵכן ִאי ֶאְפׁשָ ם ּגַ ְּוׁשָ

ַּכַנ ט ַהֶדֶרך יֹוֵתר ,ל"ּ ְוְלַהָלן ִמְתַפׁשֵ ּ ּ ּ ּ ָאר  ,ּ ׁשְ ְוֵכן ּבִ
ְּוֵאלו ַהְדָרִכים ֵהם ִמְת .ַּהְדָרִכים ּ ִטים ּ ַּפׁשְ ּ

ָכל ַהְמִדיָנה ֻכָלה ְּוהֹוְלִכים ּבְ ּ ּ ְּוֵאין ׁשום ָאָדם  ,ּ
א ַהַנ ּיֹוֵדַע ִעְנַין ַהִכּסֵ ּל ִעם ָכל ַהְדָבִרים ַהַנ"ּ ּ  ,ל"ּ
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ִּעם ַהְדָרִכים ַהַנ זֶה .ל"ּ ה ּבָ ַּעל ֵכן ִתְתַנּסֶ ִאם  .ּ
א ִעם ָכל ַהַנ ּתוַכל ֵליַדע ִעְנַין ַהִכּסֵ ּ ּ ּ   :ל"ּ

א לְּוֶהְראו בֹוַה ְמֹא, ְוָרָאה .ֹּו ַהִכּסֵ הוא ּגָ ּׁשֶ ד ּ
א .'ְּוכו ְּוָהַלך ֵאֶצל ַהִכּסֵ ּ ְוִהְסַתֵכל ְוִהְתּבֹוֵנן,ְ ּ, 
זֹ ל ַהֵתָבה ַהַנּׁשֶ א ֲעׂשוָיה ִמן ָהֵעץ ׁשֶ ּאת ַהִכּסֵ ּ ּ ל "ּ

ַּהְינו ַהְכִלי ַהַנ( ּ ָנַתן לֹו ָאָדם ַהַיַער ַכַנ ל"ּ ּׁשֶ ּּ ְּוִהְסַתֵכל  ).ל"ּ ּ
ָנה ,הְוָרָא א ְלַמְעָלה ֵאיזֶה ׁשֹוׁשַ ָחֵסר ִמן ַהִכּסֵ ּׁשֶ ּ 

א ֹז ").ֵרייזֶיֶלי"ַּהְינו ( ָנהְּוִאם ָהָיה ְלַהִכּסֵ ּאת ַהׁשֹוׁשַ ּ ,
ָּהָיה ָלה ַהֹכ ֵיׁש ְלַהֵתָבה ַהַנּ ַּח ׁשֶ ּ   ל"ּ

ַּהְינו ַהְכִלי ַהַנ( ּ ָהיו ַמִניִחין אֹוָת, ל"ּ ן ְכׁשֶ ָהָיה ָלה כַח ְלַנּגֵ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּה ַעל ּ

ֵהָמה אֹו עֹוף ַכַנ ֵּאיזֶה ִמין ַחָיה אֹו ּבְ ּ ְּוִהְסַתֵכל יֹוֵתר  ).ל"ּ ּ
זֹ ,ְוָרָאה ָנה אתּׁשֶ ַּהׁשֹוׁשַ ָחֵסר ְלַמְעָלה ִמן  ּ ׁשֶ

א א, ַּהִכּסֵ ִכּסֵ ִּהיא ֻמַנַחת ְלַמָטה ּבַ ּ ּוְצִריִכין , ּ
ם וְלַהִניָחה ְלַמְעָלה ִּלַקח אֹוָתה ִמׁשָ ּּ ּ ּ ה ַוֲאַזי ִיְהֶי ,ּ

א ַהֹכ ְּלַהִכּסֵ ל ַהֵתָבה ַהַנּ ַּח ׁשֶ   :ל"ּ

ָהָיהִּכי ְ ַהֶמֶלך ׁשֶ ָחְכָמה ּ ה ָכל ָדָבר ּבְ ָּעׂשָ ּ, 
ֹא לֹּבְ ַעד  ,ּא ָיִבין ׁשום ָאָדם ֶאת ָהִעְנָיןֶּפן ׁשֶ

ָיבֹוא ָחָכם ֻמְפָלג ָיִבין ֶאת ַהָדָבר ּׁשֶ ּׁשֶ ְּויוַכל  ּ
ְּלַכֵון ְלַהֲחִליף וְלַסֵדר ָכל ַהְדָב ּּ ּ ִּרים ָכָראויּ ְוֵכן  .ּ

ַּהִמָטה ְצִריִכין ְלַנְתָקה ְקָצת ִמן, ֵהִבין ּ ּׁשֶ ּ ַּהָמקֹום  ּ
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עֹוֶמֶדת ְלָחן ;ׁשֶ ם ֵכן ְלַנְתקֹו  ְּוֵכן ַהׁשֻ ְּצִריִכין ּגַ ּ
נֹות ְמקֹוָמם ְקָצת, ְקָצת  ְּוֵכן ַהְמנֹוָרה ;ְּלׁשַ

ם ֵכן ְלַנְתָקה ְקָצת ִמְמקֹוָמה ְּצִריִכין ּגַ ּּ ּ ן ְוֵכ ;ּ
נֹוָתם ֻכָלם  ָּהעֹופֹות ְוַהַחיֹות ם ֵכן ְלׁשַ ְּצִריִכין ּגַ ּ ּּ

ִּלַקח זֶה ָהעֹוף ִמָמקֹום זֶה וְלַהֲעִמידֹו  .ִּמְמקֹוָמם ּ ּ
ָמקֹום זֶה ְּוֵכן ֻכָלם ,ּבְ ה ַהֹכ .ּ ִּכי ַהֶמֶלך ָעׂשָ ְּ ל ּ

ָעְרָמה וְבָחְכָמה ֹא ,ּּבְ לֹּבְ  ,ּא ָיִבין ׁשום ָאָדםֶּפן ׁשֶ
ָי יוַכל ְלִהְתּבֹוֵנן ְלַסְדָרם  בֹוא ֶהָחָכםַּעד ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ָּכָראוי ם  .ּ עֹוֵמד ׁשָ טות  ֵאֶצל(ְוֵכן ָהַאְרֵיה ׁשֶ ִּהְתַפׁשְ ּ ּ

ְַהֶדֶרך ְּוֵכן ֻכָלם, ְּצִריִכין ְלַהֲעִמידֹו ָכאן )ּ ְּוִצָוה  .ּ
ְּלַסֵדר ַהֹכ ּל ָכָראויּ ָנה ִמְלַמָטה  ,ּ ִּלַקח ַהׁשֹוׁשַ ּ ּ ּ ּ

ּוְלָתְחָבה ְלַמ ְּוֵכן ָכל ַהְדָבִרים ַהַנ ,ְעָלהּ ּ ּל ְלַסֵדר "ּ
ֶדר ָהָראוי ַכַנ ּסֵ ֻּכָלם ּבַ ּ ּּ ְּוָאז ִהְתִחילו ֻכָלם . ל"ּ ּ ּ
ן ִנּגון ַהִנְפָלא ְמֹא ְּלַנּגֵ ְּוָעׂשו ֻכָלם ַהְפֻעָלה  ,דּ ּּ ּ ּ

ַּהְמלוָכה ְּוָאז ָנְתנו לֹו .ָּהְראוָיה ָלֶהם ָעָנה ְוָאַמר  :ּ
ן ֶמֶלך ָהֱאֶמ ה ַעָתה ֶמֶלך, תְַהּבֶ ַנֲעׂשָ ְׁשֶ ּ ן  ,ּ ֶאל ּבֶ

ְפָחה ָהֱאֶמת ַהַנ ַּהׁשִ ֲאִני , ַּעָתה ֲאִני ֵמִבין :ל"ּ ׁשֶ
ֱאֶמת ן ַהֶמֶלך ּבֶ ְּבֶ ֱאֶמת, ּ ְפָחה ּבֶ ן ַהׁשִ ְּוַאָתה ּבֶ ּ:   
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  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

קפה

ם ֵאֶלה ִדְבֵרי ַר( ּּגַ נו נּ ֵפר ֹזאת. י"ּּבֵ ּסִ ה ַּאַחר ׁשֶ  ָעָנה ַּהַמֲעׂשֶ
  :)ּים ֵאֶלהְּוָאַמר ְדָבִר

דֹורֹות ִרים ,  ָהִראׁשֹוִניםּּבַ ָהיו ְמַדּבְ ְּכׁשֶ ּ
ָלה יִחים ַקּבָ ָלׁשֹון ָכזֶה, ּוְמׂשִ יִחים ּבְ ָּהיו ְמׂשִ ִּכי  .ּ

י ר יֹוַחאי ַעד ַרּבִ ְמעֹון ּבַ ִרים לֹ ׁשִ ּא ָהיו ְמַדּבְ
ְלָיא ִאְתּגַ ָלה ּבְ ר יֹוַחאי  ,ַקּבָ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ ַרק ַרּבִ

ָלה ַקּבָ ְלָיאּּגִ ִאְתּגַ ּוִמקֹ .ָלה ּבְ ָהיו ַהֲחֵבִרים ֶדםּ ְּכׁשֶ ּ 
ָלה ִרים ַקּבָ ָלׁשֹון ָכזֶה ְמַדּבְ ִרים ּבְ ָּהיו ְמַדּבְ ּ: 

ִהִניחו ָהָארֹון ַעל ַהָפרֹות ְּכׁשֶ ּּ  ִּהְתִחילו ְלׁשֹוֵרר, ּ
  :ְוָהֵבן

  
  

ּ ֵיׁש ֲחִדתוֵתי ְדִסיֲהָראִּכי ּ ֶלת ִחדוׁשִ,ּ ַהְלָבָנה ְמַקּבֶ ּ ְכׁשֶ ּ ּ  ים ִמןּ
ֶמׁש ֶמׁש.ַּהׁשֶ ית ׁשֶ ִאין ָהָארֹון ֶאל ּבֵ נֹוׂשְ ִחיַנת ְכׁשֶ ּ ְוזֶה ּבְ ַּוֲאַזי ָכל . ּ

ין ִנּגון ָחָדׁש א עֹוׂשִ ֵאי ַהִכּסֵ ַּהַחיֹות נֹוׂשְ ּ ִחיַנת,ּ ירו  ' ּבְ ִּמְזמֹור ׁשִ
יר' ַלה ן, 'ָחָדׁש ׁשִ ׁשָ רו ָפרֹות ַהּבָ ׁשָ יר ׁשֶ זֶהו ַהׁשִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ִחיַנת ְוזֶה ּבְ .ּ

א וְמנֹוָרה ְלָחן ְוִכּסֵ ִּמָטה ְוׁשֻ ִכיְנָתא ֵהם ּ ִּתיקוְנָהא ִדׁשְ ּּ ּ ּ וְבִחיַנת .ּ
ן ן:ַהּגָ ֵרׁש ִמן ַהּגָ ת ֵאִגין ֲעלֹוִהי , ּ ִכי ָאָדם ָהִראׁשֹון ִנְתּגָ ּבָ ְוׁשַ

ַּכמוָבא ּ לֹו.ּ לֹום ׁשֶ ַהׁשָ ִחיַנת ֶמֶלך ׁשֶ ת הוא ּבְ ּבָ ּ ְוׁשַ ּ ְ ִחיַנת ָהָאָדם , ּ ּבְ
הוא ֶמֶלך, ל"ַּהַנ ְׁשֶ ָיָמיו ּ לֹום ּבְ ָהָיה ׁשָ ְּוַעל ֵכן ָעַמד ַעְצמֹו ֵאֶצל , ׁשֶ

ת ּבָ ֵאר.ׁשַ ָאר לא ּבֵ   :ּ ְוַהׁשְ
  
  



ן ֶמֶלךִמ ִּספּוֵרי      ן ְּבֶ ְפָחה ְוּבֶ ַּמֲעִשיֹות     ׁשִ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

 קפו

  
  

זֹו ַהָלׁשֹון( ה ַהזאת ּבְ ֵפר ַהַמֲעׂשֶ ּסִ ָּעָנה ְוָאַמר ַאַחר ׁשֶ ּ ּ ּ(  
  

ה דֹולּ ַהזַֹּהַמֲעׂשֶ ל ְּוַהֹכ, את ִהיא ַהְפֵלא ּגָ
ֵהמ,ֶאָחד א ְוכו,'ֹּות ְוכו ַהּבְ ּ ְוַהִכּסֵ ן' ּ ל ּ ַהֹכ,ְוַהּגָ
פור(ַּפַעם ִנְקָרא  .ֶאָחד ַהּסִ ִחיָנה ַהְמֻרֶמזֶת ּבְ ַּהּבְ ּ ם  )ּ ׁשֵ ּבְ

ם זֶה, זֶה ׁשֵ ִחיָנה ל ְלִפי ָהִעְנָיןַּהֹכ, ּוַפַעם ּבְ  :ְוַהּבְ
ְּוַהְדָבִרים ֲעֻמִקים  .דד ְמֹאִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמֹא ּ

ם ֵאֶלה ( נוּּגַ ִּדְבֵרי ַרּבֵ ְוֵאין ְצִריִכין , ְוֵיׁש עֹוד )ֵנרֹו ָיִאיר, ּ
ם ֵיׁש עֹוד .ְּלַגלֹות ָלֶכם ַהֶמֶלך,ּגַ ְ ַמה ׁשֶ ּ ָהָיה  ּ ׁשֶ

ַהְמִדיָנה ַהַנ ּּבְ ה ָדָבר ְכֶנֶגד ַהַחָמה ל"ּ ָּעׂשָ ּ ְוָדָבר  ּ
ְּכֶנֶגד ַהְלָבָנה  ֵאלו ַהְדָבִרים ָהיו ְמַרְמִזים ,ַּהְינו(ּ ּ ׁשֶ ּ ּּ ַּעל ַחָמה ּ

ָיָדה).ּוְלָבָנה ּ ְוַהְלָבָנה ָהְיָתה אֹוֶחזֶת ֵנר ּבְ ּ ,
יַע ַהיֹום ֲאַזי ֵאין ַהֵנר ֵמִאיר ַמּגִ ּוְכׁשֶ ּ ּ ָרָגא , ּ ִּכי ׁשְ

ִטיַהָרא  ָאְמָרה . 'ְּוכו )נר בצהרים אינו מועיל(ּבְ ְּוזֶהו ׁשֶ
ַּהַלְיָלה ֶאל ַהיֹום א ִּמְפֵני ָמה: ּ ַאָתה ּבָ ְּכׁשֶ י ֵאין ִל ּ

ם  יֹום ֵאין מֹוִעיל ַהֵנר ְכָלל,)ַּכְמבָאר ְלֵעיל(ׁשֵ ּ ִכי ּבַ ּּ ּ:   
  

  



ן ֶמֶלךִמ ִּספּוֵרי      ן ְּבֶ ְפָחה ְוּבֶ ַּמֲעִשיֹות     ׁשִ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

קפז

  
ֵּפרוׁש אּ ה הוא ְכמֹו ַהִכּסֵ ּ ַהַמֲעׂשֶ ּ ּ ה  ּ ָעׂשָ ׁשֶ

ַּהֶמֶלך ַכַנ ּ ְ ִעַקר ַהָחְכָמה, ל"ּ ְצִריִכין ָל,ּׁשֶ ַדַעת ּ ׁשֶ
ֵּאיך ְלַסֵדר ַהְדָבִרים ּ ִקי ,ְּכמֹו ֵכן. ְ ּבָ  ִמי ׁשֶ

ָפִרים ּסְ ֵלם ּבַ ַּהֵפרוׁש ּ יוַכל ְלָהִבין,ְוִלּבֹו ׁשָ ְַאך , ּ

ְּצִריִכין ְלַסֵדר ַהְדָבִרים ֵהיֵטב ִּכי ַפַעם ִנְקָרא , ּ ּ
ְָכך ְוַפַעם ִנְקָרא ָכך ּ ּ ָאר ַהְדָבִרים.ּ ׁשְ ַּהְינו , ּ ְוֵכן ּבִ

ה ל ַהַמֲעׂשֶ ֵפרוׁש ׁשֶ ּּבַ ּ  ִלְפָעִמים ִנְקָרא ָהָאָדם ,ּ
ה ַהַנ ל ַהַמֲעׂשֶ ּׁשֶ ם זֶה"ּ ׁשֵ ם , ל ּבְ ׁשֵ ְוִלְפָעִמים ּבְ

ָאר ַהְדָבִרים, ַאֵחר ׁשְ ִיְזֶכה . ְּוֵכן ּבִ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּ
ְּלָהִבין ְדָבִרים ֵאלו ַלֲאִמָתָתן ּ ּ רוך ה.ּ ְ ּבָ  ְלעֹוָלם' ּ

לֹום זֵֶכר (. ָאֵמן ְוָאֵמן נו ַהָקדֹוׁש ָעָליו ַהׁשָ ָּכל זֶה ִדְבֵרי ַרּבֵ ּּ ּ ּ
  :)ַּצִדיק ִלְבָרָכה

  
  
  

********************* 
 
  
  



ַעל ְתִפיָלהִמ    ִּספּוֵרי ַּמֲעִשיֹות   ּּבַ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

 קפח

  יב ַׂמֲעֶשה

ַעל ְתפיָלהִמ ּּבַ ִ ּ  
  

ה ַעל ְתִפיָלהַּפַע :ַמֲעׂשֶ ּם ֶאָחד ָהָיה ּבַ ָהָיה  ,ּ ׁשֶ
ְתִפיל ּעֹוֵסק ָתִמיד ּבִ ירֹות ְוִתּ חֹותֹות ְוׁשִ ּבָ  ׁשְ

ַרך ם ִיְתּבָ ְְלַהׁשֵ ב חוץ ַלִיׁשובְו .ּ ָּהָיה יֹוׁשֵ ּּ ָיה ְוָה ,ּ
ָּרִגיל ִלָכֵנס ַלִיׁשוב ּ ּ ֶצל ֵאיזֶה ְוָהָיה ִנְכָנס ֵא .ּ

ַמְעָלה. ָאָדם ָתָמא ָהָיה ִנְכָנס ְלַהְקַטִנים ּבְ ִּמּסְ ּ ,
ְּכגֹון ֲעִנִיים ְוַכיֹוֵצא ּ ר ַעל ִלּבֹו  .ּ ְוָהָיה ְמַדּבֵ

ל ָכל ָהעֹוָלםֵמ ַּהַתְכִלית ׁשֶ ֱאֶמת ֵאין  :ּ ּבֶ ֱהיֹות ׁשֶ
ּׁשום ַתְכִלית ֲעבֹוַדת ה, ּ ָּכל ְיֵמי ' ִּכי ִאם ַלֲעֹסק ּבַ

ַרך ,ַּחָייו ם ִיְתּבָ ְתִפיָלה ְלַהׁשֵ ְ וְלַבלֹות ָיָמיו ּבִ ּ ּ ּ ּ
חֹות ְוכוְו ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ר  .'ּׁשִ ה ְלַדּבֵ ְוָהָיה ַמְרּבֶ

ִּעמֹו ִדְבֵרי ִהְתעֹוְררות ָכֵאלו ּּ ּ ּ ִנ, ּ ְּכְנסו ַּעד ׁשֶ
ָאְזָניו ִנְתַרָצה אֹו, ְּדָבָריו ּבְ ַּעד ׁשֶ תֹו ָהָאָדם ּ
ר ִעמֹו ִנְתַרָצה ִעמֹוְוֵת. ְּלִהְתַחּבֵ ֶּכף ְכׁשֶ ּ ּ ָהָיה , ּ

ָהָיה לֹו חוץ ַלִיׁשוב ּלֹוְקחֹו ומֹוִליכֹו ִלְמקֹומֹו ּׁשֶ ּּ ּ: 

ַעל ְתִפיָלה ַהַנִּכי ּ אֹותֹו ַהּבַ ּ ַחר לֹו ָמקֹום "ּ ל ּבָ
ּחוץ ַלִיׁשוב ַכַנ ּ ּ ּּ ּוְבאֹותֹו ַהָמ. ל"ּ ם ָנָהר ּ קֹום ָהָיה ׁשָ
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  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

קפט

ם ִאיָלנֹו ,ְלָפָניו ם ָהָיה ׁשָ ָּהיו  ְו,ּת וֵפרֹותּגַ
ָג. ּאֹוְכִלים ִמן ַהֵפרֹות א ָהָיה ִדים לְֹוַעל ּבְ

ַּמְקִפיד ְכָלל ּס ַלִיׁשובִּגיל ָתִמיד ִלְכֹנְוֵכן ָהָיה ָר .ּ ּ ּ 
ם  ֵני ָאָדם ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּוְלַפתֹות וְלַרצֹות ּבְ ּ ּ ּּ

ַרך ַדְרכ,ְִיְתּבָ ּ ֵליֵלך ּבְ ְתִפילֹות ְוכו,ֹוְ ּ ַלֲעֹסק ּבִ ּ'. 
ָהָיה ְמֻרֶצה ִעמֹו ְּוָכל ִמי ׁשֶ ָּהָיה לֹוְקחֹו ומֹוִליכֹו , ּ

ֹּומֹו חוץ ַלִיׁשוב ַכַנִלְמק ּ ּ ּּ ם . ל"ּ ְּוֵהם ָהיו עֹוְסִקים ׁשָ
ם  חֹות ְלַהׁשֵ ּבָ ירֹות ְותוׁשְ ְתִפילֹות ְוׁשִ ַּרק ּבִ ּ ּ

ַרך ּ וִודוִיים ְוַתֲעִניִתים ְוִסּגוִפים,ְִיְתּבָ ּ ּ וְתׁשוָבה ּּ ּ
זֶהְּוַכיֹו ָהיו לֹו  ְּוָהָיה נֹוֵתן ָלֶהם ִחּבוִרים .ֵצא ּבָ ּׁשֶ
ִע ירֹותּבְ ְּנְיֵני ְתִפילֹות ְוׁשִ חֹות ּ ּבָ ּוִודוִיים ְוִתׁשְ ּּ. 

זֶה ָתִמידְו ָּהיו עֹוְסִקים ּבָ ם , ּ ָהיו ִנְמָצִאים ּגַ ַּעד ׁשֶ
אֹוָתן  יםּבְ ם ָהֲאָנׁשִ ֱהִביָאם ְלׁשָ ָהיו ְראוִיים  ,ׁשֶ ּׁשֶ ּ
ם ֵכן  ֵני ָאָדםּּגַ ַרךְלָקֵרב ּבְ ם ִיְתּבָ ְ ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ּ, 

ָהָיה נֹוֵתן ְלֶאָחד ְרׁשות ם הוא ִיְכֹנ, ַּעד ׁשֶ ּגַ ס ּׁשֶ
ַּלִיׁש ִעְנָין ַהַנּ ּוב ַלֲעֹסק ּבָ ֵני  ,ל"ּ ְּדַהְינו ְלָקֵרב ּבְ ּ
ַרך ַכַנָאָדם ם ִיְתּבָ ּ ְלַהׁשֵ ּ ְ   :ל"ּ

ַעל ְתִפיָלה ַהַנְוֵכן ּ ָהָיה ַהּבַ ּ ִעְנָין זֶה ל ע"ּ ֹוֵסק ּבְ
ים ומֹו ,ָּתִמיד ָכל ַפַעם ֲאָנׁשִ ְּוָהָיה ְמָקֵרב ּבְ ִציָאם ּ

ִּמן ַהִיׁשוב ַכַנ ּ ּ ּ ה ֹר ,ל"ּ ַנֲעׂשָ עֹוָלם ַּעד ׁשֶ ם ּבָ ׁשֶ



ַעל ְתִפיָלהִמ    ִּספּוֵרי ַּמֲעִשיֹות   ּּבַ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

 קצ

ְּוִהְתִחיל ַהָדָבר ְלִהְתַפְרֵסם ִּכי ִפְתֹא. ּ ּם ִנְמְלטו ּ
ים ִמן  ְוֵכן  .ּא נֹוַדע ַאָיםְולֹ ַּהְמִדיָנהֵאיזֶה ֲאָנׁשִ

ִּנְזַדֵמן נֹו ְוַכיֹו, ּ ִפְתאם ֶנֱאַבד ֵאֶצל ֶאָחד ּבְ ּׁשֶ ֵצא ּ
נֹוַדע, א נֹוַדע ֵאיפה ֵהםְולֹ ּבֹו  ֱהיֹות :ַּעד ׁשֶ

ִנְמ ַעל ְתִפיָלה ַהַנּׁשֶ ָּצא ַהּבַ ּ הוא הֹוֵלך , ל"ּ ְׁשֶ ּ
ֵני ָאָדם ַלֲעבֹוַד ּוְמַפֶתה ּבְ ַרך ַכַנּ ם ִיְתּבָ ּת ַהׁשֵ ּ ְ  .ל"ּ

ר ְלַהִכירֹו וְלָתְפסֹוה ֶאא ָהָיְַאך לֹ ְּפׁשָ ַעל  ,ּ ִּכי ַהּבַ
ָחְכָמה ְּתִפיָלה ַהזֶה ָהָיה ִמְתַנֵהג ּבְ ּ ֶנה  ,ּ ְּוָהָיה ְמׁשַ

ּוַמֲחִליף ַעְצמֹו ֵאֶצל ָכל  נוי ּ ׁשִ ֶּאָחד ְוֶאָחד ּבְ ּ
ֵאֶצל זֶה ָהָיה ִנְדֶמה ְכָעִני ,ַאֵחר ְוֵאֶצל זֶה , ּׁשֶ

ִע, ְּכסֹוֵחר זֶה,ָין ַאֵחרְנְוֵאֶצל זֶה ּבְ ם .ּ ְוַכיֹוֵצא ּבָ  ּגַ
ֵני ר ִעם ּבְ ָהָיה ִנְכָנס ְלַדּבֵ ָהָיה  , ָאָדםְּכׁשֶ ְּכׁשֶ

ֵאינֹו ָי רֹוֶאה ּל ֶאְצָלם ַכָוָנתֹוכֹול ִלְפֹעׁשֶ ָהָיה  ,ּ
ְדָבִרים לא ָהיו ְמִביִנ,ְּמַרֶמה אֹוָתם ּבִ ּ ַעד ׁשֶ ים ּ

ְּכָלל ַכָוָנתֹו ַהטֹוָבה ּ ּ ּוְכִאלו ֵאין  ,ּ ַּכָוָנתֹו ְכָלל ּּ ּּ
ַרך, ל"ָּלִעְנָין ַהַנ ם ִיְתּבָ ְְדַהְינו ְלָקֵרב ְלַהׁשֵ ּ ּּ,  

ר ְכָלל ְלָהִביןְולֹ ַכָוָנתֹו ָלזֶה ּא ָהָיה ֶאְפׁשָ ּׁשֶ ּ;  
ָהָיה  ֱאֶמת ָכל ִעַקר ַכָוָנתֹו ְכׁשֶ ּבֶ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ֵני ָאָדם ר ִעם ּבְ ם ּ ְלַהׁשְֵלָקֵרב, ָהָיה ַרק ְלזֶה ְמַדּבֵ
ַרך ַכַנ ִּיְתּבָ ּ ִּכי ָכל ַכָוָנתֹו ָהָיה ַרק ֹז ,ל"ְ ּ ּ   .אתּ

ָהָיה ֵמ ֵאינֹו פֹוֵעל ֶאְצלֹוִביןַּרק ְכׁשֶ ָהָיה  ,ּ ׁשֶ
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ּבֹו וְמַעְקמֹו וְמַרֵמהוְמַסּבְ ּ ּּ לֹ ,ּ א ָהָיה ָיכֹול ַּעד ׁשֶ
ּ ְלָהִבין ַכָוָנתֹו ַהטֹוָבהְּכָלל ּ ַעל ְת .ּ ִּפיָלה ְּוָהָיה ַהּבַ
ִעְנָין זֶהעֹוֵס ה ֹר ק ּבְ ַנֲעׂשָ ם וִפְרסום ַּעד ׁשֶ ּׁשֶ ּ

עֹוָלם ְּוָהיו ְמַצִפים ְלָתְפ, ּבָ א ָהָיה ְַאך לֹ ,סֹוּ
ר ּ ַכַנ,ֶאְפׁשָ   :ל"ּ

ַעל ְתִפיָלה ַהַנְוָהָיה ּ ַהּבַ ּ יו יֹוׁשְ"ּ ִבים ל ִעם ֲאָנׁשָ
ּחוץ ַלִיׁשוב ַכַנ ּ ּ ּּ ִעְנָיִנים ַהַנ ל"ּ  ,ל"ְּועֹוְסִקים ַרק ּבָ

ירֹותּבִ ַרך ְּתִפיָלה ְוׁשִ ם ִיְתּבָ חֹות ְלַהׁשֵ ּבָ ְְוִתׁשְ ּ, 
ּוִודוִיים ְוַתֲעִניִתים ְוִסּג ּוִפים וְתׁשובֹות ַכַנּּ ּ ּ ּ ם  .ל"ּ ּגַ

ַעל ְתִפיָלה ַהַנ ָּהָיה ִעְנַין ַהּבַ ּ ָהָיה ָיכֹול  ,ל"ּ ׁשֶ
ָצִריךְּלַהְסִפיק ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמה  ְׁשֶ ּ ְוִאם  .ּ

יוה ֵמִבין ּבְָהָי ְלִפי מחֹו הוא  ֶאָחד ֵמֲאָנׁשָ ּׁשֶ ּ
ְיֵהא הֹוֵלך 'ֲעבֹוַדת הְָצִריך ַל ְׁשֶ ׁש  ּ ְמֻלּבָ

ַמְלּבו י ָזָהבּּבְ קֹוִרין , ׁשֵ ִטיק'ּׁשֶ ָהָיה ', ִגיְלְדן ִגיׁשְ
ִלְפָעִמים ִנְתָקֵרב ֵאָליו  ,ְְוֵכן ְלֵהֶפך .ַּמְסִפיק לֹו ּׁשֶ

יר ִּיׁשוב ַכַנִציאֹו ִמן ַהְוָהָיה מֹו ֵאיזֶה ָעׁשִ ּ ּ ּ  ,ל"ּ
ְבָגִדים  יר ָצִריך ֵליֵלך ּבִ זֶה ֶהָעׁשִ ְְוָהָיה ֵמִבין ׁשֶ ְ ּ

ְָהָיה ַמְנִהיגֹו ָכך' ִזיםִנְבְּקרוִעים ְו ּל ְכִפי ַּהֹכ .ּ
ָהָיה יֹוֵדַע ֹצ ֶּרך ַהְסָפַקת ָכל ֶאָחד ְוֶאָחדׁשֶ ּ  ָהָיה ,ְ

ים .ַּמְסִפיק לֹו ְּוֵאֶצל ֵאלו ָהֲאָנׁשִ ֵקְרָבם, ּ  ּׁשֶ
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ַר ם ִיְתּבָ ָּהָיה ַתֲעִנית אֹו ִסּגוף ְךְּלַהׁשֵ דֹול וָיָקר  ּ ּגָ
עֹוָלםּיֹוֵתר ִמָכ ּבָ ּל ַהַתֲענוִגים ׁשֶ ִּכי ָהָיה ָלֶהם  ,ּ
ַּתֲענוג ִמ ּגוף ּ דֹול ּן ַהּסִ ל ּיֹוֵתר ִמָכ ּאֹו ִמַתֲעִניתּגָ

עֹוָלם ּבָ ַּהַתֲענוִגים ׁשֶ ּ:  

ָה ְוָהָיה ְמִדיָנה, ּ ַהיֹוםַוְיִהי ירות ׁשֶ ם ֲעׁשִ ָּיה ׁשָ
דֹו יִרים, לּגָ ָהיו ֻכָלם ֲעׁשִ ּׁשֶ ּ ַּאך ָהָיה ַדְרָכם  .ּ ּ ְ

ֶנה ְמֹאְוַה ְּנָהָגָתם ָזר וְמׁשֻ ִּכי ַהֹכ ,דּ ל ָהָיה ּ
ירותִמְתַנ ֵּהג ֶאְצָלם ְכִפי ָהֲעׁשִ ָהָיה ֵעֶרך  ,ּ ְׁשֶ

לֹוַּמֲעַלת ָכל ֶאָחד ְוֶא ירות ׁשֶ ָּחד ְכִפי ָהֲעׁשִ ּ ּ. 
ִמי ׁשֶ ְֵיׁש לֹו ָכך ְוָכךּׁשֶ ְ ּ   ֵיׁש לֹו, ֲאָלִפים אֹו ְרָבבֹותּ

ֵיׁש לֹו ָכך ְוָכך  ;ַמֲעָלה זֹו ְוִמי ׁשֶ ְ ּ ּ  ֵיׁש לֹו ,ָממֹוןּ
ְּוֵכן ַכיֹוֵצ ,ַמֲעָלה ַאֶחֶרת זֶהּ ּ ָכל ֵסֶדר ,א ּבָ

ל ָכל ֶאָחד ָּהָיה ֶאְצָלם ְכִפי ַה ַּהַמֲעלֹות ָּממֹון ׁשֶ ּ
ֵיׁש לֹו .ְוֶאָחד ּוִמי ׁשֶ ּ ָכך ְוָכך ֲאָלִפים וְרָבבֹותּ ְ ְ ּ, 

כום ְּכִפי ַהּסְ ָה ּ ְ הוא ֶמֶלך,ֶאְצָלם ָּיה ָקצובׁשֶ ְוֵכן  .ּ
ֵיׁש לֹו ָכך ְוָכך ,ָּהָיה ָלֶהם ְדָגִלים ִמי ׁשֶ ְׁשֶ ְ ּ ּ  ָממֹון ּ

ֶדֶגל זֶה ּה ְפלֹוִנית ְּוֵיׁש לֹו אֹותֹו ַהַמֲעָל ,ּהוא ּבְ
אֹותֹו ַהֶדֶגל ֵיׁש ל ;ּּבְ ּוִמי ׁשֶ ְֹו ָכך ְוּ ָּכך ָממֹון הוא ּ ְ

ֶדֶגל ַאֵחר אֹותֹו ,ּבְ ם ֵאיזֶה ַמֲעָלה ּבְ  ְוֵיׁש לֹו ׁשָ
ְַהֶדֶגל ְלִפי ֵעֶרך ָממֹונֹו ּ ַכָמה ,ְּוָהָיה ָקצוב ֶאְצָלם .ּ ּ
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אֹותֹו ָממֹון ִיְהֶיה לֹו ב ּבְ ּ ַהֶדֶגל ְוִיְהֶיה ֶנֱחׁשָ
ַמֲעָלה ְפלֹוִנית ְוִיְהֶיה  ְּוַכָמה ָממֹון ִיְהֶיה לֹו ,ּּבְ

ב ּבְ ֵאיזֶה ַמֲעָלהֶנֱחׁשָ א  ,ֶדֶגל ַאֵחר ּבְ ְּוֵכן ַהַדְרּגָ
ל ָכל ֶאָחד ְוֶאָח ְּוַהַמֲעָלה ׁשֶ ּל ְכִפי ּד ָהָיה ַהֹכּ

ָהָי ,ַּהָממֹון ְּכִפי ַמה ׁשֶ ְוֵכן ָהָיה  .ּה ָקצוב ֶאְצָלםּ
ֵיׁש לֹו ָכך ְוָכך, ָּקצוב ֶאְצָלם ְְכׁשֶ ְ ּ ּהוא ,  ָממֹוןּּ

ְּוִאם ֵיׁש לֹו עֹוד ָפחֹות ִמזֶה ;ן ָאָדםְסָתם ּבֶ ּוא  ה,ּ
ַּחָיה אֹו עֹוף ְוַכיֹוֵצא ְּצָלם ַחיֹות ָרעֹות ְוָהָיה ֶא .ּ

ְּדַהְינו ,ְועֹופֹות ֵיׁש לֹו ַרק ָכך ְוָכך,ּ ְ ְכׁשֶ ְ ּ ּהוא  ,ּּ
י ְכַנז( ִנְקָרא ַאְרֵיה ֱאנֹוׁשִ ְלׁשֹון ַאׁשְ ִליֶכר ': ּּבִ ַאיין ֶמעְנְטׁשְ

ָאר  ,)'ייּבֵל זֶה ׁשְ ְּוֵכן ַכיֹוֵצא ּבָ ַּחיֹות ָרעֹות ְועֹופֹות ּ
ְלִפי ִמעוט ָממֹונֹו  ,'ְּוכו ְּדַהְינו ׁשֶ ּּ ּהוא ַרק ַחָיה אֹו ּ ּ

ּ ִעַקר ָהָיה ֶאְצָלם ַהָממֹוןִּכי ,'ּעֹוף ְוכו ּוַמֲעָלה  ,ּ
ל ָכל ֶאָחד ָהָיה ַרק ְלִפי ַהָמ א ׁשֶ ְּוַדְרּגָ  :מֹוןּ

ַמע עְוִנׁשְ ֵיׁש ְמִדיָנה ָכזֹו ֹוָלם ּבָ ּׁשֶ ְוָהָיה  .ּ
ַעל ּ ְתִפיָלה ִמְתַאֵנַח ַעל זֶהַהּבַ ּ ִמי : ְוָהָיה אֹוֵמר ,ּ

ְיֵדי ְיֹוֵדַע ַעד ֵהיָכן ֵהם ְיכֹוִלים ֵליֵלך ְוִלְתעֹות ַעל 
ַעל ְתִפיָלה . זֶה ל ַהּבַ יו ׁשֶ ים ֵמֲאָנׁשָ ְּוִנְמְצאו ֲאָנׁשִ ּ ּ
ֲאלו ֶאת ַדְעתְולֹ ,ל"ַּהַנ ּא ׁשָ ּ ם ,ֹּו ְכָללּ  ְּוָהְלכו ְלׁשָ

ִּכי ָהָיה  ,ְּלמוָטב  ְלַהֲחִזיָרםל"ּ ַהַנֶּאל ַהְמִדיָנה
דֹול ֲעֵליֶהם ִנְתעו,ָּלֶהם ַרֲחָמנות ּגָ ּ ַעל ׁשֶ ְ ָכל ָכך ּ ּ ּ
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ַתֲאַוות ָממֹון ַעל ְתִפיָלה ַהַנ ,ּבְ ַהּבַ ּוִבְפָרט ׁשֶ ּ ּ ל "ּ
ֵהם ְיכֹוִלים ֵליֵלך ְוִל,ָאַמר ֵתר ְויֹוֵתר ְתעֹות יֹוְ ׁשֶ

ַּכַנ ים ַהַנ ,ל"ּ ַּעל ֵכן ָהְלכו ֵאלו ָהֲאָנׁשִ ּ ּּ  ֶאל ל"ּ
ּאֹותֹו ַהְמִדיָנה ַהַנ ַּלי ַיֲחִזירו אֹוָתם ּאו ,ל"ּ

  :ְּלמוָטב

םְּוָהְלכו ּוָבאו ֶאל ַהְמִדיָנה ַהַנ,  ְלׁשָ ּ ּ  .ל"ּ
ָתָמא ִנְכְנסו ְלֵאיזֶה  .ְּוִנְכְנסו ְלֶאָחד ֵמֶהם ִּמּסְ

ַמֲעָלהּנו ְלָאָדםְּדַהְי(ַּחָיה  הוא ָקָטן ּבְ ִּכי ֵיׁש לֹו ַסך מוָעט, ּ ׁשֶ ְ ּ ,

ָהָיה ִנ ּ ַכַנְּקָרא ֶאְצָלם ַחָיהׁשֶ ר ִעמֹו ְוִהְתִחי ,)ל"ּ ּלו ְלַדּבֵ ּ
ְּכַדְרָכם ר ּבֶ ,ּ ֱּאֶמת ֵאין זֶה ַתְכִלית ְכָללֲאׁשֶ ּ, 

ְּוִעַקר ַהַתְכִלית הוא ַרק ֲעבֹוַדת ה ּ ְולֹא  .'ּוְוכ' ּ
ַמע ָתֵרׁש ֶאְצָל, ּ ָלֶהם ְכָללׁשָ ִּכי ְכָבר ִנׁשְ ּ , םּ

ִעָקר הוא ַרק ַהָממֹון ּׁשֶ ר עֹוד ִעם . ּּ ְוֵכן ָהָיה ְמַדּבֵ
ם ֵכן ְולֹ,רַאֵח ַמע ֵאָליו ּגַ ַּהְינו ֶאָחד ( ְּוהוא .ּא ׁשָ

ַעל ְתִפיָלה ַהַנ י ַהּבַ ֵּמַאְנׁשֵ ּ ר ִעמֹו )ל"ּ ה ְלַדּבֵ  .ָּהָיה ַמְרּבֶ
יב לֹו ר ִעמֹו ה ָהִאיׁש זְֶוֵהׁשִ ִדּבֵ ּׁשֶ ְּוֶיֶתר ִמזֶה ֵאין  :ּ

ר ִעְמךִלי  ְָפַנאי ְכָלל ְלַדּבֵ ּ ּ ָאלֹו .ּ . ִּמְפֵני ָמה: ׁשְ
יב לֹו ֲאַנְחנו ֻכָלנו מוָכִנים ַעָתה  :ֵהׁשִ ֱּהיֹות ׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

 ,ְֵליֵלך ִלְמִדיָנה ַאֶחֶרתּר ִמן ַהְמִדיָנה ַלֲעֹק
ָרִאינו ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ִעַקר ּּבַ ַּתְכִלית הוא ַרק ַהּׁשֶ ּ 
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ַּעל ֵכן ִנְסַכ ,ַּהָממֹון ְם ֶאְצֵלנו ֵליֵלך ִלְמִדיָנהּ ּ 
ׁשָ ם , ם ְיכֹוִלין ַלֲעׂשֹות ָממֹוןּׁשֶ ֵיׁש ׁשָ ְּדַהְינו ׁשֶ ּ ּ

ע ָעָפר ין ִמֶמָנה ָזָהב ָוֶכֶסףׁשֶ ֹּוׂשִ ַּעל ֵכן ָאנו  ,ּ ּ
ְּצִריִכים ַעָתה ֵליֵלך ֻכָלנו ֶאל אֹוָתה ַהְמ ּ ּ ּ ּ ְ  :ִדיָנהּ

ֵהם רֹוִצים ,ּ ִנְסַכם ֶאְצָלםּגַם ִיְהיו ֶאְצָלם  ׁשֶ ּׁשֶ ּ
ם ֵכןּכ ֹּוָכִבים וַמָזלֹות ּגַ ּ ִיְהֶיה לֹו  ,ּ ִמי ׁשֶ ְּדַהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ

ָּכל ָכך ָממֹון ְכִפ ּ ָקְצבו ַעל זֶהְּ כום ׁשֶ ּי ַהּסְ ּהוא  ,ּּ
ֵיׁש לֹו ָכל ָכך ָממֹון ,ִּיְהֶיה כֹוָכב ְִכי ֵמַאַחר ׁשֶ ּ ּ ּּ, 

ל אֹותֹו ַהכֹוָכּ לֹו ַהֹכֵיׁש ּי ַהכֹוָכב ְמַגֵדל ִּכ, בַּח ׁשֶ ּ
ֵיׁש ָעָפ ,ַּהָזָהב ִּכי ַמה ׁשֶ ּ ין ִמֶמָנה ָזָהב רּ עֹוׂשִ ּׁשֶ ּ, 

ְמַגֵדל ּבְ ּזֶהו ֵמֲחַמת ַהכֹוָכב ׁשֶ ּ ּ ּאֹותֹו ַהָמקֹום ּ
ַהָזָהב  ,ַעְפרֹות ָזָהב ך ִמן ִּנְמָצא ׁשֶ ְהוא ִנְמׁשָ ּ

ְֵיׁש ְלֶאָחד ָכל ָכך ָזָהבַחר ׁשֶּוֵמַא .ַּהכֹוָכִבים ּ ּ ּ, 
ֵיׁש לֹו ֹכ ִּנְמָצא ׁשֶ ּל ֵכן הוא ְוַע, ַּח אֹותֹו ַהכֹוָכבּ ּ

ַעְצמֹו כֹוָכב ִיְה, ְּוֵכן ָאְמרו .ּּבְ ּיו ֶאְצָלם ַמָזלֹות ּׁשֶ ּ
ם ֵכן ְּדַהְינו ְכׁשֶ ,ּּגַ ּ ְִיְהֶיה ְלֶאָחד ָכך ְוָכךּ ְ ּ י ְּכִפ ,ּ

ָקְצבו ַעל כום ׁשֶ ַּהּסְ ּהוא ִיְהֶיה ַמָזל , זֶהּּ ּ.  
ִּפי ִרּבוי ַהָממֹון ּל ְכּ ַהֹכ.ְּוֵכן ָעׂשו ָלֶהם ַמְלָאִכים ּ

ַּכַנ יֵניֶהם .ל"ּ ִהְסִכימו ּבֵ ַּעד ׁשֶ ִי, ּ ם ֵכן ּׁשֶ ְּהיו ָלֶהם ּגַ ּ
ִיְהֶיה לֹו ִרּבוי ָממֹון ,ּקותֱאלֹ ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ּ ה ָכך ,ּ ְ ַהְרּבֵ ּ

ְּוָכך ֲאָלִפים וְרָבבֹות ָקְצבו ַעל זֶהּ ְכִפ,ְ ּי ַמה ׁשֶ ּ ּ,  
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ָהֱאלֹ .ּהוא ִיְהֶיה ֱאלֹוַק ִהים ׁשֹוֵפַע ִּכי ֵמַאַחר ׁשֶ
ְּבֹו ָכל ָכך ָממֹון ּ ַעְצמֹו ֱאלֹוַקַע, ּ ּל ֵכן הוא ּבְ ּ ְוֵכן  .ּ

ְּימו ְוָעׂשו ְכָכל ַהַנִק ּ ּ ּ   :ל"ּ

ב ְכ, ּ ָאְמרוּגַם ֵאין ָראוי ָלֶהם ֵליׁשֵ ּׁשֶ ָלל ּ
ֲאִויָרא ְדַהאי  ְּוֵאין ָראוי ָלֶהם  ,ָעְלָמאּּבַ

ֵני ָהע לא ְיַטְמאו אֹוָתן, ֹוָלםְלִהְתָעֵרב ִעם ּבְ ּׁשֶ ּ ּ, 
ֵני ָה ָאר ּבְ ּעֹוָלם ֵהם ְטֵמִאים ְכֶנְגָדםִּכי ׁשְ ַּעל ֵכן  .ּ

בו ַעְצָמן ִּיׁשְ בֹוִהים  ,ּ ְיַבְקׁשו ָלֶהם ָהִרים ַהּגְ ּׁשֶ ּ ּ
יֹוֵתר  םּבְ בו ׁשָ ִּמָכל ָהעֹוָלם ְוֵיׁשְ ִיְהיו ְּכ ,ּ ֵּדי ׁשֶ ּ
ים  .ּים ֵמֲאִויָרא ְדָעְלָמאְמרֹוָמִמ ְלחו ֲאָנׁשִ ְּוׁשָ

ְּלַבֵקׁש וְלַחֵפ ּ בֹוִהים ַכַנּ ּׂש ָהִרים ַהּגְ ְּוָהְלכו , ל"ּ
ּוִבְקׁשו ו ּ בֹוִהים ְמֹאדּּ ְּוָהְלכו ָכל , ָּמְצאו ָהִרים ּגְ ּ

בו  ֵני ַהְמִדיָנה ְוָיׁשְ ּּבְ םּ בֹוִה ׁשָ  ,ים ַעל ֶהָהִרים ַהּגְ
ם ֵאיזֶה ִקּבוץ,ַּהְינו בו ׁשָ ַעל ָכל ַהר ְוַהר ָיׁשְ ּ ׁשֶ ּ ּ 

י ַהְמִדיָנה ַהַנ ֵּמַאְנׁשֵ ּ ְסִביב ָהָהר ַחזֶֶקת ְּוָעׂשו .ל"ּ
דֹול ד ,ּגָ ם ֲחִפירֹות ּגְ ֹּולֹות ְוַכיֹוֵצא ְסִביב ְוָהָיה ׁשָ
לֹ ,ָהָהר ׁשום ֹאַּעד ׁשֶ ר ּבְ ָיבֹוא  ֶפןּא ָהָיה ֶאְפׁשָ ּׁשֶ

ִבִּכי לֹ ,ּם ׁשום ָאָדםֲאֵליֶה יל ֶנְעָלם א ָהָיה ַרק ׁשְ
ֹא ,ֶאל ָהָהר ָאָדם ַאֵחר לֹּבְ ה ָיכֹול א ָהָיֶפן ׁשֶ

ִני .ְּכָלל ָלבֹוא ֲאֵליֶהם ָהר ַהׁשֵ ָכל  ְּוֵכן ּבָ ְוֵכן ּבְ
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ָּעׂשו ַחזֶֶקת ְוכוֶהָהִרים  ַּכַנ' ּּ ְּוֶהֱעִמידו ׁשֹוְמִרים  .ל"ּ
ִרחוק ִמן ָהָהר לְֹּכֵדי, ּּבְ  ,א ִיְתָקֵרב ָלֶהם ָזרּ ׁשֶ

ם ִבים ׁשָ ְתַנֲהִגים ּ ְוָהיו ִמַעל ֶהָהִרים ְּוֵהם ָהיו יֹוׁשְ
ִמְנָהג ַהַנ ּּבַ יםְּוָהיו ָלֶהם ֱאָל ,ל"ּ ְּינו ּ ְדַה,ּהות ַרּבִ

ְּלִפי ַהָממֹון ַכַנ ּ   :ל"ּ

ָהּוֵמַאַחר ָּיה ָהִעָקר ֶאְצָלם ַהָממֹון ׁשֶ ַעד  ,ּ
ַעל ְיֵדי ָממֹון ַה ים ֱאלֹוַקְרׁשֶ ה ָהיו ַנֲעׂשִ ַּעל ֵכן  ,ּּבֵ

ׁש ֵמְרִציָחה וְגזֵָלהָהָיה ָלֶה ִּכי ָכל ֶאָחד  ,ּם ֲחׁשָ
ה ֱאלֹוַק ִיְהֶיה ַנֲעׂשֶ ִּיְהֶיה רֹוֵצַח ְוַגְזָלן ְכֵדי ׁשֶ  ַעל ּ

ִיְגֹז ְּיֵדי ַהָממֹון ׁשֶ ַּאך ָאְמרו .לּ הוא , ְ ֵמַאַחר ׁשֶ ּׁשֶ ּ
יר (ֱאלֹוַק  ְּדַהְינו ֶהָעׁשִ ַעל ַהָממֹון הוא ֱאלֹוַקּ ּּבַ ֹמ,)ּ ר ּ הוא ִיׁשְ
זֵלֹו נֹות  .ּת וְרִציחֹותִמּגְ ְּוִתְקנו ֲעבֹודֹות ְוָקְרּבָ ּ

ִיְהיו ַמְקִריִבים וִמְתַפ ּׁשֶ ּ ּ ּקות ְּלִלים ֶאל ָהֱאָלּ
ם .ל"ַּהַנ ֵני ָאָדםּגַ ְּוָהיו  ,ּ ָהיו ַמְקִריִבים ּבְ

ְּכֵדי , ל"ַּנּקות ַהַעְצָמן ֶאל ָהֱאָל ַמְקִריִבין ֶאת
ִיְהֶיה ִנְכָלל ּבֹו ְְוַאַחר ָכך ִיְתּגַ, ּׁשֶ ל ְוִיְהֶיה ּ ְלּגֵ

יר ִּכי ִעַקר ָהֱאמוָנה ָה ,ָעׁשִ ּ ָּיה ֶאְצָלם ַהָממֹון ּ
ַּכַנ נֹות וְקֹטְוָהָיה ָלֶהם ֲע .ל"ּ  ,ֶרתּבֹודֹות ְוָקְרּבָ

ֶהם ֶאת ָהֱאָל ָהיו עֹוְבִדים ּבָ ּקות ַהַנּׁשֶ ְּדַהְינו (ל "ּ ּ

ה ַכַנּבַ ֲּעֵלי ַהָממֹון ַהְרּבֵ ּוְבַוַדאי .)ל"ּּ ּ ַאף ַעל ִפי ֵכן ,ּ
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ִּכי ִמי  ,ּה ְמֵלָאה ֵמְרִציָחה וְגזֵָלהָּהְיָתה ַהְמִדיָנ
לֹ ֲעבֹודֹות ַהַנא ָהָיּׁשֶ ָהָיה רֹוֵצַח  ל"ּה ַמֲאִמין ּבָ

ִיְהֶיה לֹו ָממֹון ְוַגְזָלן ְּכֵדי ׁשֶ ִּכי ִעָקר ָה ףּ ָיה ֶאְצָלם ּ
ּמֹון ַכַנַּהָמ ִּכי ַעל ְיֵדי ַהָממֹון ְיכֹוִלים ִלְקנֹות  ףל"ּ ּ

ָּכל ָדָב ים  ֲאִכיָלהףרּ ּוַמְלּבוׁשִ ְּוִעַקר ִחי, ּ ּות ּ
ֵּכן ָהְיָתה ְסָבָרָתם ְלִפי ַדְעָתם ( ָּהָאָדם ַעל ְיֵדי ַהָממֹון ּ ּ

ת ְוַהְנבֹוָכה ׁשֶ ּבֶ ּ ַהָממֹון ָהֱאמוָנה ַּעל ֵכן ָהָיה ,)ַּהְמׁשֻ ּ
ָל ַתְדִלים .ֶהםּׁשֶ ְּוָהיו ִמׁשְ ּ לֹ ּ  א ִיְהֶיה ֶנְחָסרּׁשֶ

ִּכי ַהָממֹון הוא ִעַקר ָהֱאמוָנה ,לֶּאְצָלם ָממֹון ְכָל ּּ ּ ּ 
ָלֶהם ַכַנְוָהֱאָל ּקות ׁשֶ ּ ּ אַּאְדַר .ל"ּ ְצִריִכים , ּבָ

ַתֵדל ְּלִהׁשְ ּיס ָממֹון ִמְמקֹומֹות ְּלהֹוִסיף וְלַהְכִנ ּ
ְּלתֹוך ַהְמִדיָנ ֲאֵחִרים ְּוָהיו יֹוְצִאים ֵמֶהם  .הְ
ְמִדינֹות ֲאֵחִריםסֹוֲחִרים ְּכֵדי   ִלְסחֹור ּבִ

ַתֵכר ָממֹון ְּלִהׂשְ ְמֹון יֹוֵתר ְלתֹוך ְלַהְכִניס ָמ, ּ

ַוַדאי הוא ּוְצָדָקה .ַּהְמִדיָנה ּּבְ דֹול ְלִפי ּ ּ ִאּסור ּגָ
ר ָנַתן  ,ַּדְעָתם ַפע ָממֹונֹו ֲאׁשֶ ִּכי הוא ַמְחִסיר ׁשֶ ּ
ר זֶה הוא ָה, םִהיֱאלֹלֹו ָה ִיְהֶיה לֹו , ִּעָקרֲּאׁשֶ ּׁשֶ
ְּוהוא פֹוֵגם וַמְח ,ָממֹון ַוַדאי  ,ִסיר ָממֹונֹוּּ ַּעל ֵכן ּבְ ּ

ּה ָאסור ֶאְצָלם ִלֵתן ְצָדָקהָהָי ּ:  
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יַח  ,ּ ָהָיה ֶאְצָלם ְמֻמִניםּגַם ּגִ ָהיו ְמֻמִנים ְלַהׁשְ ּׁשֶ ּ
ַּעל ָכל ֶאָחד ִאם ֵיׁש לֹו ָכל ָכ ּ הוא ְך ָמּ ּמֹון ְכמֹו ׁשֶ ּ

רֹו  ,אֹוֵמר ְִכי ָכל ֶאָחד ָהָיה ָצִריך ְלַהְראֹות ָעׁשְ ּ ּ
ָכל ִיְהֶי ,ּ ַפַעםּבְ ְּכֵדי ׁשֶ אֹותֹו ַהַמֲעָלהּ ָאר ּבְ  ּה ִנׁשְ
ָה ָּיה לֹו ְלִפי ָממֹונֹו ַכַנׁשֶ ְוִלְפָעִמים ָהָיה . ל"ּ

ה ֵמ ַּחָיה ָאָדם וֵמָאָדם ַחָיהַנֲעׂשֶ ְּדַהְינו ְכ, ּּ ּ ֶאָחד ּ ׁשֶ
ד ָממֹונֹו ה ֵמָאָדם ַחָיה, ִאּבֵ ֵאין  ,ֲּאַזי ַנֲעׂשָ ַאַחר ׁשֶ

ֶאָחד ִהְרִויַח ָממֹון ,ְ ְלֵהֶפךְוֵכן .לֹו ָממֹון ֲאַזי , ְּכׁשֶ
ה ֵמַחָיה ָאָדם ָאר ַהַמֲע ַּנֲעׂשָ ׁשְ ּלֹות ְכִפי ְּוֵכן ּבִ

ַּהָממֹון ַכַנ ּ ְּוָהיו ָלֶהם צורֹות ו .ל"ּ ּ ַּפאְטֶרעִטין ּ
ל אֹוָתן ָהֱאָל)נות דיוקןתמו( ֲעֵלי (ּקות  ׁשֶ ְּדַהְינו ּבַ ּ

ְּוָהיו ֵאֶצל ָכל ,)ַּהָממֹון ּ ֶאָחד ְוֶאָחד צורֹות ַהָללוּ ּּ 
ִקים אֹוָתםְּוָהיו ְמ ִקים וְמַנׁשְ ַּחּבְ ִּכי זֶה ָהָיה  ,ּ

ָלֶהם ַכַנָהֲעבֹוָדה  ְּוָהֱאמוָנה ׁשֶ ּ ּ   :ל"ּ

ים ְּדַהְינו ָה, ל"ּ ַהַנְוָהֲאָנׁשִ ּ ִרים ּ ים ַהְכׁשֵ ֲּאָנׁשִ
ַעל ְתִפיָלה ַהַנׁשֶ ּל ַהּבַ ּ ָּחְזרו ִלְמקֹוָמם ְוִסְפרו  ,ל"ּ ּּ

ַעל ְתִפיָלה ִמּגֹ ְּלַהּבַ ֶּדל ַהָטעות ְוַהׁשְּ ּ ל ּ ּטות ׁשֶ
ּאֹוָתה ַהְמִדיָנה ַתֲאַוות ְֵאיך ֵהם ְנ ,ּ בֹוִכים ְמֹאד ּבְ

ֵהם רֹוִצים ַלֲעֹק ,ָממֹון  ר ִלְמִדיָנה ַאֶחֶרתְוׁשֶ
ּת ָלֶהם כֹוָכִבים וַמָזלֹותְוַלֲעׂשֹו ּ ָעָנה ְוָאַמר  .ּ
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ַעל ְתִפי ָּלה ַהַנַּהּבַ לֹא ִיְתעו , ל"ּ הוא ִמְתָיֵרא ׁשֶ ּׁשֶ ּּ
ַמע. יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְַאַחר ָכך ִנׁשְ ָעׂש ּ ּו ְלַעְצָמן ׁשֶ

ַּכַנ, ּקותֱאָל ַעל ְתִפיָלה ַהַנ. ל"ּ ָּעָנה ְוָאַמר ַהּבַ ּ , ל"ּ
ַעל ָדָבר זֶ ּ ִמְתָיֵרא ְודֹוֵאג ִמְתִחָלהה ָהָיהּׁשֶ ּ. 

ַעל ְתִפיָל ְּוָהָיה לֹו ְלַהּבַ דֹול ֲעֵליֶהםּ  ,ּה ַרֲחָמנות ּגָ
ם ַעְצמֹו ְלׁשָ ב ֵליֵלך ּבְ ְְוִנְתַיׁשֵ ּ יב אֹוָתם ּאו, ּ ַלי ָיׁשִ

ִּמָטעוָתם ַעל ְתִפיָלהְוָה. ּ ם ַהּבַ ַּלך ְלׁשָ ּ ּוָבא ֶאל  ,ְ
עֹוְמִדים ְס ִריםַּהׁשֹוְמ ְּוַהׁשֹוְמִרים  .ִביב ָהָהרׁשֶ

ָתָמא ָהיו ַמֲעָלהִּמּסְ ים ְקַטִנים ּבְ ֵהם  ,ּ ֲאָנׁשִ ׁשֶ
ִאים ַלֲעֹמ ֲאִויָרא ְדַהאי ָעַּרׁשָ ִּכי  ,ְלָמאּד ּבַ

ֵיׁש ָלֶהם ַמֲעלֹות ֵמֲחַמת ַהָממֹון ַכַנ ים ׁשֶ ֲּאָנׁשִ ּ ּ  ,ל"ּ
ֵני ָהעֹו ָלם ֵּהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְכָלל ְלִהְתָעֵרב ִעם ּבְ

ֲאִויָרא ְדַהאי ָעְלָמאְוַלֲעֹמ ּא ְיַטְמאו ּלֹׁשֶ, ּד ּבַ ּ
ַּעְצָמן ַכַנ ר ְכָלל ִעם ְולֹ ,ל"ּ ּא ָהיו ָיכֹוִלים ְלַדּבֵ ּ

ֵני ָהעֹוָלם לֹ, ּבְ ֶהֶבל ִפיֶהםא ְיַטּׁשֶ ְּמאו אֹוָתם ּבְ ּ ּ 
ַוַדאי ַהׁש( ַּעל ֵכן ּבְ ּ ָעְמדו חוץ ָלִעירּ ֹּוְמִרים ׁשֶ ּ ָהיו ְקַטִנים ּ ַמֲעָלה ּ ּבְ

ַּכַנ ם ַהׁשֹוְמִרים .)ל"ּ ַּאך ּגַ ּ ָהָיה ָלֶהם ַהצורֹות ְ ּ
ָכל  ,ל"ַּהַנ ִקים אֹוָתם ּבְ ִקים וְמַנׁשְ ְּוָהיו ְמַחּבְ ּ ּ
ם ֶאְצָלם ָהָיה ִעַק ,םַּפַע ִּכי ּגַ ּר ָהֱאמוָנה ַהָממֹוןּ ּ, 
ַּכַנ   :ל"ּ
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ַעל ְתִפיָלּוָבא ּ ַהּבַ  ל ֵאֶצל ׁשֹוֵמר ֶאָחד"ּה ַהַנּ
ר ִעמֹו ֵמַהַתְכִליתְוִה ְּתִחיל ְלַדּבֵ ִעַקר , ּ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ

ַּהַתְכִלית הוא ַרק ֲעבֹוַדת ה ּ תֹוָרה וְתִפיָלה ,'ּ ּ ּ
ים טֹוִבים ְוכו ּוַמֲעׂשִ טות ְו ,'ּ ְּוַהָממֹון הוא ׁשְ ּ ֵאינֹו ּ

ַּתְכִלית ְכָלל ְוכו ּ ַמע ֵאְולֹ .'ּ ָּליו ְכָלל ַהׁשֹוֵמר א ׁשָ ּ
ִּכי ְכָב ,ל"ַּהַנ ים ּ ַקע ֶאְצָלם ִמָיִמים ַרּבִ ּר ִנׁשְ

ִעָק ּר הוא ַרק ַהָממֹון ַכַנּׁשֶ ּ ּ ַעל . ל"ּ ְְוֵכן ָהַלך ַהּבַ

ר ִעמֹו ִני ְוִדּבֵ ְּתִפיָלה ְלׁשֹוֵמר ׁשֵ ּ ם ֵכן ַכַנּ ּ ּגַ ּ  ,ל"ּ
ם ֵכןְולֹ ַמע ֵאָליו ּגַ ְּוֵכן ָהַלך ֶאל ָכל  .ּא ׁשָ ְ

ְמעו ֵאָליו ְכָלים ְולַֹּהׁשֹוְמִר ּא ׁשָ ב ַעְצמֹו  .לּ ְּוִיׁשֵ
ַעל ְתִפיָלה ַּהּבַ ָהְיָתה ַעל ְ ְוִנְכַנס ְלתֹוך ָהִעיר,ּ  ׁשֶ

ָּהָהר ַכַנ   :ל"ּ

א ּבָ ם ְּכׁשֶ ֲאלו , ָּהָיה ֶאְצָלם ְפִליָאה, ְלׁשָ ְּוׁשָ
ֵּאיך ִנְכַנְסָת ְלָכאן: ֹותֹוא ר ִּכי לֹ .ְ א ָהָיה ֶאְפׁשָ

ְּלׁשום ָאָדם ִלָכֵנס ֶאְצָלם ַכַנ ּ ּ : יב ָלֶהםֵהׁשִ .ל"ּ
ְכ ִיְהֶיה ְִיְהֶיה ֵאיך, ָּבר ִנְכַנְסִתיֵּמַאַחר ׁשֶ ָמה , ּׁשֶ

ַעל ְתִפיָלה . ַּאֶתם ׁשֹוֲאִלים ַעל זֶה ְּוִהְתִחיל ַהּבַ ּ
ר ִעם ֶאָחד ֵמ ַּהַתְכִלית ְוכוְלַדּבֵ ַּכַנ' ּ א ְולֹ ,ל"ּ

ַמע ֵאָליו ְכָלל ִני ְוֵכן ֻכָלם ,ּׁשָ ְּוֵכן ַהׁשֵ ּ ִּכי ְכָבר, ּ ּ 
ָטעוָתם ַהַנִנׁשְ ְּקעו ּבְ ּ ין ְּוָהָיה ַהָדָבר  .ל"ּ ָּתמוַה ּבֵ ּ ּ
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י ָהִעיר ר  ַאְנׁשֵ א ָאָדם ֶאְצָלם וְמַדּבֵ ּבָ ַּעל ׁשֶ
ֲּאֵליֶהם ַכְדָבִרים ָהֵאֶלה ּ ּ ֵהֶפך ֱאמוָנָתם,ּ ְ.  

ַעְצָמן יׁשו ּבְ ַעל ּאוַלי ָהָאָדם  ְּוִהְרּגִ ַּהזֶה הוא ַהּבַ ּ
ְּתִפיָלה ִּכי ְכָבר ִנ ,ּ ַעל ַמע ֶאְצָלםׁשְּ ֵיׁש ּבַ  ּׁשֶ

עֹוָלם ְּתִפיָלה ָכזֶה ּבָ ּ ִּכי ְכָבר ִנְתַפְרֵסם ַהָדָבר  ,ּ ּ ּ ּ
ַע ל ַהּבַ עֹוָלם ַכַנׁשֶ ּל ְתִפיָלה ּבָ ּ ּ ְּוָהיו קֹוִרין  ,ל"ּ

עֹוָלם  בעל (". הּיָלִפּל ְתַעּבֶַּדער ְפרוֶמער "אֹותֹו ּבָ

ם ר ָלֶהא ָהָיה ֶאְפׁשְַָאך לֹ )תפילה וחסיד ירא
ְּלַהִכירֹו וְלָתְפסֹו ֶנה ַע ,ּ ִּכי ָהָיה ְמׁשַ ְּצמֹו ֵאֶצל ָכל ּ

ל ְוֵאֶצ ֵּאֶצל זֶה ָהָיה ִנְדֶמה ְכסֹוֵחר: ֶאָחד ְוֶאָחד
ּזֶה ְכָעִני ְוכו ַּכַנ' ּ ם ,ל"ּ   :ְּוֵתֶכף ִנְמָלט ִמׁשָ

ּבֹור ,ּ ַהיֹוםַוְיִהי ִנְתַקּבְ, ְוָהָיה ּגִ ּצו ֵאָליו ַכָמה ּׁשֶ ּ ּ
ּבֹוִרי ּבֹוָר ,םּגִ ּבֹור ִעם ּגִ ְיו הֹוֵלך ְוכֹוֵבׁש ְוָהָיה ַהּגִ

 .ָּהָיה רֹוֶצה ִכי ִאם ַהְכָנָעהא ְולֹ .ְמִדינֹות
ֵני ְמִדיָנה ַמְכִניִעים ַעְצ ָהיו ּבְ ּוְכׁשֶ ָּמן ַתְחָתיו ָהָיה ּ ּ

ְְוָהָיה הֹוֵלך  .םְוִאם ָלאו ָהָיה ַמֲחִריָב ,ַּמִניָחם

 ,ַרק ַהְכָנָעה, ּה ׁשום ָממֹוןא ָהָיה רֹוֶצְולֹ .ְוכֹוֵבׁש
ִיְהיו ַתְחָתיו ּׁשֶ ּ ּ ל .ּ ְּוָהָיה ַדְרכֹו ׁשֶ ּבֹור ּ ָהָיה  ,ַהּגִ ׁשֶ

ּבֹוָריו ָהָיה ֲעַדִין ָרחֹוק  ּׁשֹוֵלח ַלְמִדיָנה ּגִ ְּכׁשֶ
ִּמֶמָנה  הּ ים ַפְרָסאֹות,ַהְרּבֵ ּ ֲחִמׁשִ ַיְכִניעו ,ּ ּׁשֶ ּ 
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ַּעְצָמן ַתְחָתיו ִּדינֹות ַכַנָּיה כֹוֵבׁש ְמְוָה ,ּ  :ל"ּ

ל ַהְמְוַהּסֹוֲחִרים ירות ּ ׁשֶ ל ֲעׁשִ ִּדיָנה ׁשֶ
ָהיו סֹוֲחִרים ,ל"ַּהַנ ְמִדינֹות ֲאֵחרֹות ַכַנּׁשֶ ּ ּבִ  ,ל"ּ

או ִלְמִדיָנָתם ּבֹור ַהַנ ּּבָ ְּוִסְפרו ֵמַהּגִ ְוָנַפל  ,ל"ּּ
דֹול ָהיו ְמֻרִצים .ֲּעֵליֶהם ַפַחד ּגָ ְּוַאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ 

ּ ַעְצָמן ַתְחָתיוְלַהְכִניַע ְמעו ,ּ ׁשָ ַּאך ׁשֶ ּ הוא  ְ ּׁשֶ
ָממֹון ְוֵאינֹו רֹוֶצה ָממֹון ְכָלל ְוזֶה ָהָיה , ְּמָמֵאס ּבְ

ֵּהֶפך ֱאמוָנָתם ְלִתי ֶאְפׁשָ ,ְ ַּעל ֵכן ָהָיה ּבִ ר ֶאְצָלם ּ
ְּלִהָכַנע ַתְחָתיו ּ ִּכי ָהָיה ֶאְצָלם ְכמֹו ׁשְ, ּ  ,ָמדּ

ֵאינֹו ַמֲאִמין ְכ ֱאמוָנָתםֵּמַאַחר ׁשֶ ּ ְדַהְינו ,ָּלל ּבֶ ּ
ָממֹון ְּוִהְתִחילו  .ּד ִמְלָפָניוְּוִנְתָיְראו ְמֹא ,ּּבַ

נֹות ֶלֱאָלֲּעבֹודֹות וְלַהְקִריב  ַלֲעׂשֹות ּקוָתם ָקְרּבָ
ְּוָהיו לֹוְקִחים ַחָיה , ל"ַּהַנ ֵיׁש לֹו ָממֹון ְמַעט(ּ ְּדַהְינו ִמי ׁשֶ ּ ּ ,

הוא ַחָיה ֶאְצָלם ּׁשֶ ן ָלֱאָליבְוִהְקִר )ּ ּקות ַהַנּו ְלָקְרּבָ  ,ל"ּ
ֵאלו ָהֲעבֹודֹות ַכַנְּוַכיֹוֵצא ּ ּבְ ּ ּ   :ל"ּ

ּבֹור ּל ָהָיה הֹוֵלך וִמ"ּ ַהַנְוַהּגִ ְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ְ
ָכל ַפַעם ּבֹוָריו ַמה  ,ּּבְ לַח ֲאֵליֶהם ּגִ ְוִהְתִחיל ִלׁשְ

ְּכַדְרכֹו ַכַנ, ם רֹוִציםֵה ּ ּ ְּוָהָיה ֲעֵליֶהם ַפַחד  ,ל"ּ
ּ ָהיו יֹוְדִעים ַמה ַלֲעׂשֹותאְולֹ דֹולּגָ ְּוָיֲעצו אֹוָתם  .ּ

ָלֶהם ים סֹוֲחִרים ׁשֶ ְמִדיָנה :ֲּאָנׁשִ ָהיו ּבִ , ֱּהיֹות ׁשֶ
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ֵני ַהְמִדיָנה ֵהם ֻכָלם ֱאָל ָכל ּבְ ּׁשֶ ּ ְונֹוְסִעים , ּותקּּ
י אֹוָתה  ,ִעם ַמְלָאִכים ָכל ַאְנׁשֵ ְּדַהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ

דֹולןּ ִמָקֹט,יָנהַּהְמִד יִרים  , ְוַעד ּגָ ֵּהם ֻכָלם ֲעׁשִ ּ
ֶהם הוא ּגַ, ֻמְפָלִגים ּבָ ַהָקָטן ׁשֶ ַּעד ׁשֶ ּם ֵכן ֱאלֹוַק ּ ּ

יר ֻמְפָלג ְוֵיׁש לֹו ָכל ( ְּלִפי ָטעוָתם ֶהם הוא ָעׁשִ ּבָ ִּכי ַהָקָטן ׁשֶ ּּ ּ

ְָכך עור ַהָקצוב ָלֱאלֹוַק ֶאְצָלם ְוַכַנ,ּ ּ ַכׁשִ ּּ ּ ּ  ְסִעים ִעםְוַגם נֹו ,)ל"ּ
ים  ,ַמְלָאִכים ָלֶהם ֵהם ְמֻכּסִ ִּכי ַהּסוִסים ׁשֶ ּ ּ
ירו ֲעׁשִ דֹולּּבַ ָזָהב ְוַכיֹוֵצא,ת ּגָ ל  ,ּ ּבְ ִכּסוי ׁשֶ ַּעד ׁשֶ ּ

ָלֶהםּסוס ֶאָחד עֹוָלה  ל ַמְלָאך ׁשֶ ך ׁשֶ ֶּלּסַ ְ א ִנְמָצ ;ְ
נֹוְסִעים ִעם ַמְלָאִכים ִרים  ,ּׁשֶ קֹוׁשְ ּ זוגֹות 'גּׁשֶ

ֵכן  .ּה ְונֹוְסִעים ִעָמֶהם ָהֲעָגָלַמְלָאִכים ֶאל ּבְ
לַֹח ֶאל אֹוָתה ַהְמִדיָנהְצִריִכין ִל ּׁשְ ם ִי, ּ ּוִמׁשָ ְהֶיה ּ

ַוַדאי ָכל  ,ָּלֶהם ֶעְזָרה ּבְ ַּהְמִדיָנה ֵהם ֵּמַאַחר ׁשֶ
ֻּכָלם ֱאָל ָלֶהם( ּקותּ ָּכל זֶה ָהְיָתה ֲעַצת ַהּסֹוֲחִרים ׁשֶ ּ.( 

ֵעיֵניֶהם ְמֹאדְּוהו ִּכי ָהיו ַמֲאִמיִנים ,ַּטב ַהָדָבר ּבְ ּ 
ַוַדאי  ּבְ םּׁשֶ ִּיְהֶיה ָלֶהם ְיׁשוָעה ִמׁשָ ֵהם ֵמַאַחר  ,ּ ׁשֶ
ֻּכָלם ֱאָל ּקות ַכַנּ ּ   :ל"ּ

ַעל ִּפיָלה ַהַנּ ְתְוַהּבַ ב ַעְצמֹו"ּ ֵיֵלך עֹוד  ,ּל ִיׁשֵ ְׁשֶ ּ
ּ ֶאל אֹותֹו ַהְמִדיָנה ַהַנַּהַפַעם ּאוַלי ַאף ַעל ִפי  ,ל"ּ ּ

יב אֹוָתם  ִּמָטעוָתם זֶהֵכן ָיׁשִ םְְוָהַלך  .ּ ּוָבא , ְלׁשָ
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ר ִעם ׁשֹוֵמר ֶאָחד  ,ֶּאל ַהׁשֹוְמִרים ְוִהְתִחיל ְלַדּבֵ
ְּכַדְרכֹו ּבֹור ַהַנ .ּ ְּוִסֵפר לֹו ַהׁשֹוֵמר ֵמַהּגִ ֵיׁש , ל"ּּ ּׁשֶ

ּדֹול ִמָפָניו ְוכוָּלֶהם ַפַחד ּגָ ַּכַנ' ּ ַאל אֹותֹו  .ל"ּ ְוׁשָ
ַעל ְתִפיָלה ַּהּבַ  ְּוִסֵפר. ם רֹוִצים ַלֲעׂשֹותַּאֶתּוָמה : ּ

ּלֹו ַהׁשֹוֵמר ִעְנָין ַהַנ לֹ, ל"ּ ֵהם רֹוִצים ִלׁשְ ַח ֶאל ׁשֶ
ֵהם  ֻּכָלם ֱאלקות ְוכוַּהְמִדיָנה ׁשֶ ּ ּ ַּכַנ' ּ ַחק  .ל"ּ ְוׂשָ

ִּמֶמנו ְמֹא ּ ַעל ְתִפיָלהד ַהּ ּּבַ ל ּא ַהֹכֲהלֹ : ְוָאַמר לֹו,ּ
דֹול טות ּגָ ֵני אֹו ,ּׁשְ ם ּבְ ָּתה ַהְמִדיָנה ֵהם ִּכי ּגַ ּ

ֵני ָאָדם ָכמֹונוֻּכ ָּלם ַרק ּבְ ּ ְּוַגם ַאֶתם ֻכְלֶכם  ,ּ ּ
ָלֶכםֶוֱאלֹ ּ ֻכָלם ֵהִּהים ׁשֶ ֵני ָאָדם ְולֹּ א ם ַרק ּבְ

עֹוָלם .ֱאלֹוַק ֵיׁש ָיִחיד ּבָ הו, ַּרק ׁשֶ א ַהּבֹוֵרא ּׁשֶ
מֹו ַרך ׁשְ  ּ ְולֹו ָראוידְּואֹותֹו ְלַבד ָראוי ַלֲעֹב, ְִיְתּבָ

ְּלִהְתַפֵלל ּ ְוזֶהו ִעַקר ַהַתְכִלית,ּ ּ ְדָבִרים  ,ּ ְּוַכיֹוֵצא ּבִ
ַעל ְת ר ַהּבַ ֵּאלו ִדּבֵ ּ ּ ִּפיָלה ֶאל ַהׁשֹוֵמר ַהַנּ ּ   :ל"ּ

ַמע ֵאָליו ַהׁשֹוֵמראְולֹ ַקע , ּ ׁשָ ִּכי ְכָבר ִנׁשְ ּ
ים ַכַנֶּאְצָלם ָטעו ָּתם ִמָיִמים ַרּבִ ּ ְַאך ַאף ַעל  .ל"ּ

ַעל  ְּתִפיָלה ִהְרּבִָּפי ֵכן ַהּבַ ַעד  ,ּה ָעָליו ְדָבִריםּ
יב לֹו ַהׁשֹוֵמר ּסֹוף ֵהׁשִ ּבַ  ָמה ֲאִני ,ּהְוֶיֶתר ִמזֶ: ּׁשֶ

ָעְלָמאֲהלֹ ,ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְוֵיׁש ( א ֲאִני ַרק ָיִחיד ּבְ

ֵנ ְּכֶנְגִדי ּבְ ים ּי ַהְמִדיָנהּ ֵהם ַרּבִ ּאת ַהְתׁשוָבה ָהְיָתה ְוֹז ).ׁשֶ ּ
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ַעל ְתִפיָלהת ֶנָחָמה ְלְקָצ ַּהּבַ  ִּכי ֵהִבין ,ּ
ִהְתִחילו ְדָבָריו ְקָצת ּׁשֶ ָאְזֵני ַהׁשֹוֵמרּ ּ ִלָכֵנס ּבְ ּ, 

ַעל ְתִפיָלה ִמקֹ ר ַהּבַ ִדּבֵ ִּכי ַהְדָבִרים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ֶדם ּ
ַפַעם ָהִראׁשֹוָנה ִעם אֹותֹו ַהׁשֹוֵמר ּּבַ  ְּוַהְדָבִרים ּ

ִד צו ַיַחדּׁשֶ ר ַעָתה ִנְתַקּבְ ּּבֵ ּׂשו ֵאיזֶה ָע ַעד ׁשֶּ
ִלּבֹו ם ּבְ ִהְתִחיל ְמַעט ְלִהְס, ֹרׁשֶ ַּתֵפק ַעד ׁשֶ ּ

ַּכִנְרֶא ,ְוִלְנטֹות ֵאָליו ְקָצת ּה ִמתֹוך ַהְתׁשוָבה ּ ּ ְּ

ַעל ְתִפיָלה ֶאל ַהׁשֹוֵמר  .ל"ַּהַנ ְּוֵכן ָהַלך ַהּבַ ּ ּ ְ

ם ר ִעמֹו ּגַ ִני ְוִדּבֵ ַּהׁשֵ ּ ֵּכן ַכַנ ּ ּ ַמע ֵאָליו ְולֹ ,ל"ּ א ׁשָ
ם ֵכ יב לֹו  .ןּּגַ ם ֵכן ַכַנּוַבּסֹוף ֵהׁשִ ּּגַ ּ א ֲאִני ֲהלֹ: ל"ּ

ֵּני ַהְמִדיָנה ְוכוָּיִחיד ְכֶנֶגד ּבְ ַּכַנ' ּ ְּוֵכן ָכל  .ל"ּ
י ַּהׁשֹוְמִרים ֻכָלם ֵהׁשִ ּ ּסֹוףּ ּבו לֹו ְתׁשוָבה זֹו ּבַ ּּ: 

ַעל ְתִפיָלה ֶאל ָהִעירַאַחר ּ ָכך ִנְכַנס ַהּבַ ּ ְ ּ, 
ר ִעָמם ְכַדְרכֹוּוב ְלַדְוִהְתִחיל ׁש ּּבֵ ּ ר  :ּ ֲאׁשֶ ּבַ

דֹו ָטעות ּגָ ֻכָלם ּבְ ּׁשֶ ּ ְּוֵאין זֶה ַתְכִלית ְכָלל, לּ ַרק  ,ּ
ִּעַקר ַהַתְכִלית ַלֲעֹס תֹוָרה וְתִפיָלה ְוכוּ ּק ּבְ א ְולֹ .'ּּ

ְמעו ֵאָליו ְקעו, ּׁשָ ִּכי ֻכָלם ִנׁשְ ּ ּ זֶה ִמָיִמים  ְמֹאּ ּד ּבָ
ים ְּוִסְפרו לֹו ֵמַהּגִ .ַרּבִ לֹ, ּבֹורּ ֵהם רֹוִצים ִלׁשְ ַח ְוׁשֶ

ֵהם ֻכָלם ְּמִדיָנהֶאל ַה ּׁשֶ ּקות ְוכוֱאלֹ ּ ַּכַנ' ּ  .ל"ּ
ם ֵכן ַחק ֵמֶהם ּגַ הוא ְוָאַמר ָלֶהם ,ְּוׂשָ טות ּׁשֶ , ּׁשְ

ֵני ָאָדם ְוכוְוׁשֶ ֻּכָלם ַרק ּבְ ּ ּא יוְכלו ַלֲעֹזלְֹוֵהם  'ּ ר ּ
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ֵני ָאָדםִּכי ַא ,ָּלֶכם ְכָלל ֵניְוֵהם ֶּתם ּבְ , ָאָדם  ּבְ
ֵיׁש ָי ,ְּוֵאיָנם ֱאלֹוַק ְכָלל מֹו ַּרק ׁשֶ ַרך ׁשְ ְִחיד ִיְתּבָ

ְלׁשֹון(ּבֹור ָאַמר ָלֶהם ְוַעל ִעְנַין ַהּגִ .'ְּוכו ֵּתַמה ּבִ ּ ,

ַמְתִמיַה ָאָדם ְואֹוֵמר ְּכֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ּבֹור ַהִאם ֵאינֹו זֶ :)ּ ה ַהּגִ
ַּהָידוַע ִלי( ְּולֹא ֵהִבינו ְדָבָרי ).ּ ּו ֵאלוּ ְְוֵכן ָהָיה הֹוֵלך . ּ

ר ִעָמֶהם  ֵּמֶאָחד ַלֲחֵברֹו וְמַדּבֵ ַּכַנּ ְוַעל ִעְנַין  ,ל"ּ
ּב ֹּור ָאַמר ְלָכל ֶאָחד ַכַנַהּגִ   זֶהִאם ֵאינֹו :ל"ּ

ּבֹור ְוכו ַּכַנ' ַּהּגִ ְּולֹא ֵהִבינו ְדָבָריו ,ל"ּ ּ:  

ה ִעיְוַנֲעׂשָ ִנְמָצא ֶאָחד, ר ַרַעׁש ּבָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ  ּּבַ
ר ָכֹזׁשֶ ְּמַדּבֵ חֹוק ֵמֱאמוָנָתם ,אתּ ה ׂשְ עֹוׂשֶ   ּׁשֶ
ֵיׁש ָיִחיד ְוכו אֹוֵמרְו ּׁשֶ ּבֹור הוא ּוְבִעְנַין  ,'ּ ַּהּגִ

ּאֹוֵמר ַכַנ ַעל  ְּוֵהִבינו .ל"ּ ַוַדאי הוא ַהּבַ ּבְ ּׁשֶ ּ
ְּתִפיָלה ִּכי ְכָבר ָהָיה ִנְתַפְרֵסם ֶאְצָלם ַכַנ, ּ ּּ ּ   .ל"ּ

ְּוִצוו הוא  ,ּיו וְלָתְפסֹוּ ְלַחֵפׂש ַאֲחָרּ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ
ֶנה ַעְצמֹו ָכל ַפַעם ַכַנְּמׁשַ ּ ֶאְצָלם ּבְ ַּהְינו ַפַעם ( ל"ּּ ּ

ּ וַפַעם ְכָעִני ְוכוֵחרִּנְדֶמה ְכסֹו ַּכַנ' ּּ ַּאך ֵהם ָיְדעו ִמזֶה  ,)ל"ּ ּ ְ

ם ֵכן ַעל ְתִפיָלה ַהַנ, ּּגַ ַהּבַ ּׁשֶ ּ ֶנה ַעְצמֹו ּל הוא "ּ ְּמׁשַ
ָכל ַפַע ְּוִחְפׂשו  .ּר ַאֲחָריו וְלָתְפסֹוּו ַלֲחֹקְּוִצו ,םּּבְ ּ

ִר ַּאֲחָריו וְתָפָסהו ְוֱהִביאוהו ֶאל ַהׂשָ ּ ּ ּ  .יםּ
ר ִעמֹו ְּוִהְתִחילו ְלַדּבֵ ם ֵכן ַכַנְו ,ּ ָּאַמר ָלֶהם ּגַ ּ  ,ל"ּ
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דֹו טות ּגָ ָטעות וׁשְ ֻכָלם ּבְ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ּ ּ ְוֵאין זֶה , לּ
ַּתְכִלית ְכָלל ַהָממֹון ֵאינֹו ַהַתְכִלית ְכָללַּהְינו ( ּ ּׁשֶ ּ ַרק  ,)ּ

ֵיׁש ָיִחיד הוא ַהּב ּׁשֶ מֹו ְוכוּׁשֶ ַרך ׁשְ ֹּוֵרא ִיְתּבָ ְ'. 
ַאֶתם אֹו ּוְבֵני אֹוָתה ְמִדיָנה ׁשֶ ּ ֵהם ֻכָלם  ְמִריםּ ּׁשֶ ּ

ּא יוְכלו ַלֲעזר ָלֶכם ְכָלללֹ ּקותֱאָל ּ י ֵהם ַרק ִּכ, ּ
ֵני ָאָדם ְוכו ב ֶא .'ּּבְ עְוֶנֱחׁשָ ּגָ   :ְצָלם ִלְמׁשֻ

ל ִּכי ָטעות ׁשֶ קוִעים ּבְ ֵני ַהְמִדיָנה ָהיו ׁשְ ּ ָכל ּבְ ּ ּ ּ ּ
ַּהָממֹון ָכל ָכך ַכַנ ּ ּ ְּ ר ְכֶנֶגד ,ל"ּ ִדּבֵ זֶה ׁשֶ ַּעד ׁשֶ ּ ּ 

ַּדְעָתם ְוָטעו ּ ע ָתםּ ּגָ ב ִלְמׁשֻ ֲאלו  .ָהָיה ֶנֱחׁשָ ְּוׁשָ
ּב: אֹותֹו ַאָתה אֹוֵמר ַעל ִעְנַין ַהּגִ ַּמה זֶה ׁשֶ ֹור ּ

ְלׁשֹון ֵתַמה( ּּבִ ּבֹור ַכַנ ִאם ֵא,)ּ ּינֹו זֶה ַהּגִ יב . ל"ּ ֵהׁשִ
ֲאִני ָהִייִתי ֵאֶצל ֶמֶלך ֶא: ָלֶהם ְוֶנֱאַבד , ָחדְׁשֶ

ּבֹור ּבֹור ַהַנְוִאם ,ֶאְצלֹו ּגִ  ּל הוא אֹותֹו"ּ ַהּגִ
ּב ֵּיׁש ִלי ֶהֵכרות ִעמֹו, ֹורַהּגִ ּ  ַמה ,ְּוֶיֶתר ִמזֶה .ּ

טו ַאֶתם ּבְ ּׁשֶ ּ ְמּ ֵהם ֻכָלם ל"ִּדיָנה ַהַנִּחים ּבַ ּׁשֶ ּ 
טות, ּקותֱאָל ּזֶהו ׁשְ ּא יוְכלו ַלֲעֹזִּכי ֵהם לֹ ,ּ ר ּ

ּוְלַדְעִתי. ָלֶכם טוִחים ֲעֵליֶהםִא, ּ ּם ִתְהיו ּבְ ּ ּ, 
א ָלֶכם,ַּאְדַרּבָ ּ זֶה ִיְהֶיה ַמָפָלה ׁשֶ ִּמַנִין : ָּאְמרו לֹו .ּ

  :אתַּאָתה יֹוֵדַע ֹז
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יב ֵאֶצל ַהֶמֶלךֱה:  ָלֶהםֵהׁשִ ְיֹות ׁשֶ , ל"ּ ַהַנּ

הוא ָהָיה ֶאְצלֹו ּ ַכַנּׁשֶ ְּדַהְינו  ,"ָיד"ֹו ָהָיה ל, ל"ּ ּ
ָהָיה ֵאֶצל אֹותֹו ַהֶמֶלך ְתמוַנת ָיד ִעם ָחֵמׁש  ּׁשֶ ּ ְ ּ

עֹות ְוִעם ָכל ַהׂשִ ֶּאְצּבָ ֵיׁש ַעל ַהָידּ ְּרטוִטין ׁשֶ ּ ּ, 
ל ) ָהעֹוָלםַּמַפת(ַּלאְנד ַקאְרט ָתה ַהּאת ַהָיד ָהְיְוֹז  ׁשֶ

ַמִים  ,ָהעֹוָלמֹות ָּכל ִריַאת ׁשָ ָהָיה ִמן ּבְ ְּוָכל ַמה ׁשֶ
ִיְהֶיה ַאַחר ָכך,ָוָאֶרץ ַעד ַהּסֹוף ְ וַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ל ַּהֹכ ,ּ

ָּיה ְמֻצָיר ַעל אֹותֹו ַהָידָה ּ ְמֻצָיר ִּכי ָהָיה ,ּ
ְרטוֵטי ַהָיד ׂשִ ּּבְ ִּציור ֲעִמיַדת ָכל עֹו ּ ּ ָלם ְועֹוָלם ּ

ְּמֻצָיר ַעל ְּכמֹו ׁשֶ ,ּל ְפָרָטיוִּעם ָכ ַּלאְנד ַקאְרט ַהּ
ִעְנַין ִציור ַמַפת ָהעֹוָלם( ִקיִאים ּבְ ַּכָידוַע ַלּבְ ּ ּּ ּ קֹוִרין , ּ ַּלאְנד 'ּׁשֶ

ַהׂשִ ).'ַקאְרט ְּרטוִטין ְכמֹו אֹוִתיֹותְּוָהָיה ּבְ ּ ְּכמֹו  ,ּ
ּבְ ּתוִבים אֹוִתיֹות ֵאֶצל ָכלְּכַּלאְנד ַקאְרט ׁשֶ ּ ּ 

ּ ְכֵדי ֵליַדע ַמה הוא ַהָדָבר ַהזֶה,ָּדָבר ְוָדָבר ּ ּ ּ,  
ְּדַהְינו ֵליַדע ָכאן הוא ִעיר ְפלֹוִני ּ ּׁשֶ ּ אן ָנָהר ְוָכ ּ

ְּפלֹוִני ְוַכיֹוֵצא םְּכ ,ּ  ּמֹו ֵכן ַמָמׁש ָהָיה ִנְרׁשָ
ְרטוֵטי ַה ׂשִ ָּיד ַהַנּּבְ ּל ְכמֹו אֹוִתיֹות"ּ ָהיו ,ּ  ּׁשֶ

ִמים  ֵּאֶצל ָכל ָדָבר ְוָדָבָּהאֹוִתיֹות ִנְרׁשָ ָהָיה  רּ ׁשֶ
ם ַעל ַהָיד ְּכֵדי ֵליַדע ַמהות ַהָדָבר ,ִּנְרׁשָ ּ ְוַגם  .ּ

ְּפָרֵטי ָכל ַהְמִדינֹות ַו ּ ִריםּ ֲּעָירֹות וְנָהרֹות וְגׁשָ ּ 
ָאר ְדָבִרים ְפָרִטִייםְוָהִרים  ּוׁשְ ּ ּ ם ַּהֹכ ,ּ ל ָהָיה ִנְרׁשָ
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ְרטוִטין ַהַנַעל ׂשִ ּ ַהָיד ּבְ ּ ֵּאֶצל ָכל ָדְו ,ל"ּ ָּבר ָהיו ּ
ְּכתוִבים אֹוִתיֹות ּ זֶהו ָדָבר ְפ ,ּ ּׁשֶ ּ ּ ְּוזֶה ָדָבר  לֹוִניּ

תֹוך  .ְּפלֹוִני הֹוְלִכים ּבְ ֵני ָאָדם ׁשֶ ְְוַגם ָכל ּבְ ּ
ָלֶהםּה ְוָכל ַהְמֹאַּהְמִדיָנ ל ָהָיה ַּהֹכ ,ָּרעֹות ׁשֶ

ם ם ׁשָ   :ִנְרׁשָ

ם ָכל ַהְדָרִכיְוָהָיה ם ּגַ ּ ָכתוב ׁשָ ּ ּם ִמְמִדיָנה ּּ
ִּלְמִדיָנה וִמָמקֹום ְלָמקֹום ּוֵמֲחַמת זֶה ָהִייִתי  .ּ
ּיֹוֵדַע ִלָכֵנס ֶאל ָהִעיר ַהזֹ ִאי ֶאְפׁשָ,אתּ ר ּ ַמה ׁשֶ
ְּלׁשום ָאָדם ִלָכֵנס ְלָכאן ְּוֵכן ִאם ַאֶתם רֹוִצים  .ּ

לֹ ם  ֲאִני יֹוֵדַע, י ְלִעיר ַאֶחֶרתַח אֹוִתִלׁשְ ְַהֶדֶרך ּגַ ּ
ּל ַעל ְיֵדי ַהָיד ַהַנַּהֹכ ,ֵּכן ם ּבָ .ל"ּ ּה ְוֵכן ָהָיה ִנְרׁשָ

ְַהֶדֶרך ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ְִכי ֵיׁש ֶדֶרך ְוָנִתיב ,ּ ּ ַעל , ּ ׁשֶ
ַמִיםָידֹו ְיכֹוִל ר ( ּין ַלֲעלֹות ֵמֶאֶרץ ַלׁשָ ִּכי ִאי ֶאְפׁשָ

ַמִים ֵאין יֹוְדִעין ַהֶדֶרך ַּלֲעלֹות ַלׁשָ ְֵמֲחַמת ׁשֶ ם ָהָיה ִנ ,ּ ם ְוׁשָ ְרׁשָ

ַמִים ַּהֶדֶרך ַלֲעלֹות ַלׁשָ ם ָכל ַהְדָר ,)ְּ ם ׁשָ ְּוָהָיה ִנְרׁשָ ִכים ּ
ֵיׁש ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם ַמִים  ,ּׁשֶ ִּכי ֵאִלָיהו ָעָלה ַלׁשָ ּ ּ ּ

ֶדֶרך ְפלֹוִני ּּבְ ם אֹותֹו ַהֶדֶרךְוָהָי, ְ ְה ָכתוב ׁשָ ּ ּ ּ; 
ֶדֶרך ַאֵחר ַמִים ּבְ נו ָעָלה ַלׁשָ ה ַרּבֵ ְומׁשֶ ּ ּ ָהָיה ְו, ּ

ָּכתוב  ם ֵכןּ ם אֹותֹו ַהֶדֶרך ּגַ ּׁשָ ְ ְְוֵכן ֲחנֹוך ָעָלה  ;ּ

ֶדֶרך ַאֵחר ַמִים ּבְ ְַלׁשָ ם אֹותֹו , ּ ם ּגַ ְּוָהָיה ָכתוב ׁשָ ּ



ַעל ְתִפיָלהִמ    ִּספּוֵרי ַּמֲעִשיֹות   ּּבַ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

ריא

ְַהֶדֶרך ם ל ָהָיה ִנְרׁשָּ ַהֹכ,ְוֵכן ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם, ּ
ְרטוֵטי ַהָיד ַהַנ ׂשִ ּּבְ ּ   :ל"ּ

םּגַם ּ ַעל ַהָיד ָכל ָד ָהָיה ִנְרׁשָ ּ ְּכִפי ַמה  ָבר ְוָדָברּ
ִריַאת ָהעֹוָלם ֵעת ּבְ ָהָיה ּבְ לֹוּוְכִפי ַהֹה, ּׁשֶ , ֶּוה ׁשֶ

ִיְהֶיה ַאַחר ָכךּוְכִפ ְי ַמה ׁשֶ ּ ּ ְּכגֹון ְסדֹום ָהָיה  ,ּ
ֵעת ִי ָהְיָתה ּבְ ם ְכִפי ַמה ׁשֶ ם ׁשָ ִּנְרׁשָ ּׁשוָבהּ ּ ֶדם ֹק ּ

ֶנְהְפָכה ּׁשֶ ם ֲהִפיַכת ,ּ ם ָהָיה ְמֻצָיר ׁשָ  ם ְסדֹוּּגַ
ָהִעיר ֶנְהֶפֶכת ְּכמֹו ׁשֶ ם ִציור  ,ּ ְּוַגם ָהָיה ְמֻצָיר ׁשָ ּ ּ

ֵיׁש ָלה ַאַחר ל ְסדֹוםׁשֶ ּׁשֶ ִּכי ָהָיה  ,ַהֲהִפיָכה ּ
ָהָיה ו ם ַעל ַהָיד ַמה ׁשֶ ִּנְרׁשָ ּ הֶוה וַמה ּ ַּמה ׁשֶ ּ

ִיְהֶיה ּׁשֶ אֹותֹו ַהָיד, םְוׁשָ .ּ אֹותֹו  ,ָרִאיִתי ּּבְ ׁשֶ
ַּהְמִדיָנה ַהַנ ַאֶתם אֹוְמִרים ֲע ל"ּ ֵהם  ֵליֶהםּׁשֶ ׁשֶ

ֻּכָלם ֱאָל ִאים ,ּקותּ ים ַהּבָ ֲאֵליֶהם  ִּעם ָכל ָהֲאָנׁשִ
ל ֵעזֶר ֵמֶהם ֻּכָלם ִיְהי ,ְלַקּבֵ ָּכל ( ּו ִנְכִלין ְואֹוְבִדיןּ

ַעל ְתִפיָלהזֶה ֵהׁשִ ּיב ָלֶהם ַהּבַ ּ(:  

ֵעיֵניֶהם ַהָדָבר ְמֹאְוִנְפָלא ִּכי ָהיו ִנָכ ,דּ ּבְ ִרים ּּ
ִּכי זֶה ָידוַע ,ִּדְבֵרי ֱאֶמת ַעל , ּ ַּלאְנד ַקאְרט ַהׁשֶ

ְּמֻצָיר ָכל ַהְדָבִרים ּ ם ְדָבָריו ִנְרִאין  .ּ ּגַ ְּוֵהִבינו ׁשֶ ּ
ץ , ִּכי זֶה רֹוִאין ,י ֱאֶמתִּדְבֵר ר ְלַקּבֵ ֶאְפׁשָ ׁשֶ
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ְרטוִט ֵני ׂשִ ר ׁשְ ּוְלַחּבֵ ל ַהָידּ  אֹות ְוִיְהֶיה ֵמֶהם ּין ׁשֶ
ְדָבִרים ֵאלו ַהַנ ּן ֵהִבינוַּעל ֵכ( ּׁשֶ ּ ּ ר ִלְבדֹות ֹז ל"ּ את ִּאי ֶאְפׁשָ

ֵעיֵניֶהם ְמֹא ,ִּמִלּבֹו ֲאלו אֹותֹו ).דְוִנְפָלא ּבְ  ּ ֵהיָכן הוא:ְּוׁשָ
ַּהֶמֶלך ַהַנ ְ ּאוַלי ְיַגֶלה ָלנו ,ל"ּ ְ ֶדֶרך ֵאיך ִלְמֹצּּ ְ א ּ

יב ָלֶהם .ָממֹון  ם ָממֹוןֲּעַדִין ַאֶתם רֹוִצי: ֵהׁשִ
ְלׁשֹון ֵתַמה( ּּבִ רו ְכָללִּמָממֹון לֹ ,)ּ ּא ְתַדּבְ ּ ֲאלו  .ּ ּׁשָ

ֵּהיָכן הוא ַהֶמֶלך ַהַנ, ַּאף ַעל ִפי ֵכן: אֹותֹו ְ ּ . ל"ּ
יב ָלֶהם ם ֲאִני ֵאי: ֵהׁשִ ִּני יֹוֵדַע ֵמַהֶמֶלך ַהַנּגַ ְ  :ל"ּ

ה ָהָיה ָכך ָהָיהּוַמֲעׂשֶ ְ ׁשֶ ָהָיה ֶמֶלך . ּ ְׁשֶ

ּוַמְלָכ ת ְיִחיָדהְוָהָיה ָל, הּ יַע ָסמוך , ֶהם ּבַ ְְוִהּגִ ּ
יבו יֹוֲעִצים ְלַיֵעץ ֶא, ְּלִפְרָקה ּת ִמי ָראוי ְּוהֹוׁשִ

יָאה לֹו ְּלַהׂשִ ם ּבֵ .ּ ֲעֵלי ְוַגם ֲאִני ָהִייִתי ׁשָ ין ּבַ
ְי ַהֶמֶלך ָהָיה אֹוֵהב אֹוִתיִּכ ,ָהֵעָצה ְוָהְיָתה , ּ

ּבֹורֲעָצִתי ׁשֶ ִּיְתנו ָלה ֶאת ַהּגִ ּ ּ ּבֹור ּבַ ,ּ ַהּגִ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ
ה ָלנו ַכָמה טֹובֹו ָּעׂשָ ּ ָכַבׁש ַכָמה ְמִדינֹות, תּ ּׁשֶ ּ ּ, 

ִיְתנו לֹו ַּעל ֵכן ָראוי ׁשֶ ּּ ּ הּ ת ַמְלָכה ְלִאׁשָ ּ ֶאת ַהּבַ ּ. 
ֹּאד ְוִהְסִכימו ֻכָלם ָלזֶהְּוהוְטָבה ֲעָצִתי ְמ ּ ְוָהְיָתה , ּּ

ם דֹוָלה ׁשָ ְמָחה ּגְ ָמְצאו ָחָתן ,ׂשִ ּ ַעל ׁשֶ ת ּ ְלַהּבַ
ּבֹור .ַּמְלָכה יאו אֹוָתה ִעם ַהּגִ ְּוִהׂשִ ּ ת ְוָיְלָדה  ,ּ ַהּבַ

ד ַאר ְמֹאֹּוק ָהָיה ְיֵפה ֹתְּואֹותֹו ַהִתינ .ַּמְלָכה ָוָלד
לֹ ,דְמֹא י ְכָללא ָהָיה ֹיּׁשֶ ל ִמין ֱאנֹוׁשִ   ,ִּפי ׁשֶ
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ל ָזָהב ֲערֹוָתיו ָהיו ׁשֶ ָוִנים ְּוׂשַ   ,ְּוָהָיה ָלֶהם ָכל ַהּגְ
ָּניו ָהיו ִכְפֵני ַחָמהּוָפ ּ  .ֵּעיָניו ָהיו אֹורֹות ֲאֵחִריםְו ,ּ

ְּוַהִתינֹוק ַהזֶ מוָרהּ ִּכי ָראו  ,ּה נֹוַלד ִעם ָחְכָמה ּגְ ּ
ַעת ַההֹוָלָדה(ּּבֹו ֵתֶכף  ׁשְ מור)ּבִ הוא ָחָכם ּגָ ּ ׁשֶ ּ,  

ֵני ָאָדם ִרים ּבְ ָהיו ְמַדּבְ ְכׁשֶ ּׁשֶ ְצ, ּ ָמקֹום ׁשֶ ִריִכין ּּבְ
ֹחק  ְּוֵכן ַכיֹוֵצא ָבזֶה ,ָהָיה ׂשֹוֵחקִלׂשְ ִּכי ִהִכי ,ּ ּרו ּ

דֹולּבֹו הוא ָחָכם ּגָ ֲעַדִין ֵאין לֹו ,ּ ׁשֶ  ַרק ׁשֶ
דֹו ל ּגָ ַּהְתנועֹות ׁשֶ ְּכגֹון ִדּבור ְוַכיֹוֵצא, לּ ּ ּ ּ:  

ְ ֵאֶצל ַהֶמֶלך ֵמִליץְוָהָיה ְּדַהְינו ַדּבְ ,ּ ַעל ּּ ָרן ּבַ
ָהָיה ָיכֹו ,ָּלׁשֹון וְמִליָצה ר וְלַהְמִליץ ׁשֶ ּל ְלַדּבֵ

ִּדְבֵרי ַצחות ִנְפָלִאים ְמֹא יר, דּ חֹות ֹות ְוִתׁשִ ּבָ ׁשְ
ְְלַהֶמֶלך ם ֵמַעְצמֹו ֵמִליץ ָנֶאה .ּ   ,ְּוַהֵמִליץ ָהָיה ּגַ

ַּאך ַהֶמֶלך ַהַנ ְ ְל ֶהְרָאה לֹו ֶדֶרך ֵאיך ַיֲעֶלה "ְּ ְ ּ
ל ֹכְל ה  ָהָיְוַעל ְיֵדי זֶה ,ַּח ָחְכַמת ַהְמִליָצהַּקּבֵ

ם ָהָיה ְלַהֶמֶלך ָחָכם .דד ְמֹאֵמִליץ ִנְפָלא ְמֹא ְּגַ ּ.  
ם ֵכן ֵמַעְצמֹו ָחָכםְוֶהָחָכם  ְַאך ַהֶמֶלך  ,ָּהָיה ּגַ ְּ

ְֶהְרָאה לֹו ֶדֶרך ל ָחְכָמה ּ   ,ְֵאיך ַיֲעֶלה ִויַקּבֵ
  :די זֶה ָהָיה ָחָכם ִנְפָלא ְמֹאְוַעל ְיֵד
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ּבֹור ֵמַעְצמֹו ַהּגְִוֵכן ְְוַהֶמֶלך ֶהְרָאה  ,ּבֹור ָהָיה ּגִ ּ
בוָרה ל ּגְ ּלֹו ֶדֶרך ֵאיך ַיֲעֶלה ִויַקּבֵ ְ ְ ְוַעל ְיֵדי זֶה  ,ּ

ּבֹור  ִּכי ֵיׁש ֶחֶרב  .דִנְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאָהָיה ּגִ
ֲאִויר ָהעֹוָלםׁשֶ את ֶּחֶרב ַהזְֹוֵיׁש ְלַה ,ִּהיא תֹוָלה ּבַ
יִהין ֶאת ַהֶחֶרב :חֹותּ ֹכלֹׁשׁשָ ַמְגּבִ ְּכׁשֶ ֲאַזי , ּ

ֵרי ַהֲחָילֹותּבֹוְרִחים  ּוִמֵמיָלא ֵיׁש  ,ְּוָנִסים ָכל ׂשָ ּ
ִרים ,ָּלֶהם ַמָפָלה ָנִסים ַהׂשָ ִּכי ְכׁשֶ ּ ּ ִיְנַהֵאי ּ ג ּן ִמי ׁשֶ

ִמְלָחָמהַוֲאַז ,ַּהִמְלָחָמה ּי ֵאין ְתקוָמה ּבַ ּ ְַאך ַאף  ,ּ

ר ָאִריםַּעל ִפי ֵכן ֶאְפׁשָ ִיְתָקְרבו ַהִנׁשְ ּ ׁשֶ ּ ּ 
ֵני ִפיֹו ל"ְּוֵיׁש ְלַהֶחֶרב ַהַנ .ַּלִמְלָחָמה ּׁשְ ְוֵיׁש , תּ

ֵני כֹוחֹות ַעל ְי ,ָּלֶהם ׁשְ ֵדי ֹחד ֶאָחד נֹוְפִלים ׁשֶ
ֻּכָלם יע ָלֶה ,ּ ִני ַמּגִ ם ַהֹחִלי ְּוַעל ְיֵדי ֹחד ַהׁשֵ

קֹוִרין  ָרם ִנְכָחׁש ְוָנְּדַהְינ ',ַּדאר'ּׁשֶ ׂשָ ּבְ , סֵמּו ׁשֶ
ַּכָידו ּ ַרק ַעל ,ַּהְינו .א ִלְצָלןַרֲחָמָנ, ַע ֹחִלי זֶהּ  ׁשֶ

א ין ּבְ עֹוׂשִ ְּיֵדי ַהְתנוָעה ׁשֶ ָמקֹום ּ ֹותֹו ַהֶחֶרב ּבְ
ִהיא יַע ְלַהׂשֹוְנִאים ַכַנַעל ְיֵדי זֶה ַמ, ׁשֶ ּּגִ ּ  ,ל"ּ

ְּדַהְינו ַעל ְיֵדי ָכל ּ ֵיׁש ָלהּ ֹחד ָוֹחד ַהֹכּ ַּח ׁשֶ ּ. 
ּבֹור ַהֶד ְּוַהֶמֶלך ֶהְרָאה ְלַהּגִ ְ ֵיׁשּ ֶּרך ׁשֶ  ְלַהֶחֶרב ְ

ם ,ל"ַּהַנ ּוִמׁשָ דֹוָלהּ בוָרתֹו ַהּגְ ל ּגְ ְוַגם ֲאִני  .ּ ִקּבֵ
ִליֶּהְרָאה ִלי ַהֶמֶל ּך ַהֶדֶרך ָלִעְנָין ׁשֶ ְ ְלִת ,ְּ י ְּוִקּבַ

ֲאִני ָצִריך ם ַמה ׁשֶ ְִמׁשָ ּ ּ:  
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ְָיה ְלַהֶמֶלך אֹוֵהב ֶנֱאָמן ָהְוֵכן ָהָיה אֹוֵהב,ּ  ׁשֶ
ַא ְֶאת ַעְצמֹו ִעם ַהֶמֶלך ּבְ  ִנְפָלָאה ְונֹוָרָאה ֲהָבהּ

לֹ ,דד ְמֹאְמֹא ר ָלֶהם ְכָלל ַּעד ׁשֶ ּא ָהָיה ֶאְפׁשָ
לֹ ָעהּׁשֶ ְַאך ַאף ַעל  .ּא ִיְראו זֶה ֶאת זֶה ֵאיזֶה ׁשָ

עֹות ְצִריִכין ְלִהְתָפֵרד ְקָצת ִּפי ֵכן ֵיׁש ׁשָ ּׁשֶ ּ,  
ְּוָהיו ָלֶהם צורֹות ֵניֶהם, ּ ָהיו ְמֻצָיִרין צוַרת ׁשְ ּׁשֶ ּּ,  

ֵעְו ֵאלו ַהצורֹות ּבְ ִעין ַעְצָמן ּבְ ְעׁשְ ָּהיו ְמׁשַ ּ ּּ ת ּ
ִנְפְרדו ֶאָחד ֵמֲחֵברֹו ּׁשֶ ְּוַהצו .ּ ּרֹות ָהֵאלו ָהיו ּ ּ ּ

ְֵאיך ַהֶמֶלך ִעם ָהאֹוֵהב ֶנֱאָמן אֹוֲהִבים  ,ְּמֻצָיִרין ְּ
ִקים ַעְצָמן ִקים וְמַנׁשְ ַּעְצָמן וְמַחּבְ ּ ַאֲהָבה ּ  ּבְ

דֹוָלה ָּלה ְלֵאלו ַהצורֹותה ְסֻגְוָהָי .ּגְ ּּ ּ ָהָיה  ,ּ ִמי ׁשֶ ּׁשֶ
ֵאלו ַהצורֹות ִּמְסַתֵכל ּבְ ּּ ּ ּ יַע לֹו ַאֲהָבה  ָהָיה ַמּגִ,ּ

דֹוָלה ְמֹא ָהָיה ( דּגְ ָאה ְלִמי ׁשֶ ִמַדת ָהַאֲהָבה ּבָ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ

ֵאלו ַהצורֹות ִּמְסַתֵכל ּבְ ּּ ּּ ל  ).ּ ְוַגם ָהאֹוֵהב ֶנֱאָמן ִקּבֵ
ֶהְרָאה לֹו ַהֶמֶלךָּהַאֲהָבה ִמן ַהָמ ְקֹום ׁשֶ יַע  .ּ ְוִהּגִ

ָהְלכו ָכל ַהַנ ֵּעת ׁשֶ ּ ְמקֹומֹו ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִל, ל"ּ
ם ֹכ ל ִמׁשָ ְּלַקּבֵ ּבֹור ְו ,חֹוּ ְּדַהְינו ַהֵמִליץ ְוַהּגִ ּ ָכל ּ

י ַהֶמֶלך ַהַנ ַּאְנׁשֵ ְ ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ָעָלה  ,ל"ּ
ם ֹכ"ַּהַנִלְמקֹומֹו  ּל ְלַחֵדׁש ׁשָ   :חֹוּ
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עֹוָלםְּוָהָיה רו, ּ ַהיֹוםַוְיִהי דֹוָלה ּבָ  .ַח ְסָעָרה ּגְ
ְל ְּוָהרוַח ְסָעָרה ַהזֶה ּבִ ל ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹוּ ּּבֵ ּ ּ, 

ְּוָהַפך ִמָים ְל הְ ׁשָ ה ְלָים ַיּבָ ׁשָ ּוִמַיּבָ ר  ,ּ ּוִמִמְדּבָ ּ
ּׁשובִי ר ּ ּוִמִיׁשוב ִמְדּבָ ּּ ּת ָכל ָהעֹוָלם ְְוָהַפך ֶא ,ּ

ֻּכל ּוָבא ָהרוַח ְסָעָרה .ֹוּ ית ַהֶמֶלךּ ְ ַהזֶה ְלתֹוך ּבֵ ְּ ּ, 
ם ׁשום ֶהזֵקְולֹ ה ׁשָ ּא ָעׂשָ ִנְכַנס ָהרוַח  ,ּ ַּרק ׁשֶ ּ

ת ַמְלָכה ַהַנ ל ַהּבַ ְּסָעָרה ְוָחַטף ֶאת ַהָוָלד ׁשֶ ּ  .ל"ּ
ְוְבתֹוך ָהַרַעׁש קֹוִרין , ּ ּאוְמִפיט'ּׁשֶ ֵּתֶכף  ',ּ

ָחַטף ֶאת ַהִתינֹוק ַהָי ְּכׁשֶ ּ ת ָר ,ל"ָּקר ַהַנּ ְדָפה ַהּבַ
ְְוֵכן ַהַמְלָכה ְוֵכן ַהֶמֶלך ,ַּמְלָכה ַאֲחָריו ּ ַעד , ּּ
ִנְתַפְזרו ֻכָלם ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ַּוֲאַנְחנו  .ּא נֹוַדע ְמקֹוָמם ַאָיםְולֹ ּ

ָּלנו לֹֻּכ ָכל זֶהּ ִּכי ָהִיינו עֹוִלים ָכל ,ּא ָהִיינו ּבְ ּּ 
ּקֹומֹו ְלַחֵדׁש ֹכֶאָחד ְוֶאָחד ִלְמ ּחֹו ַכַנּ  .ל"ּ
ָחַזְרנו וָבאנו ּוְכׁשֶ ּ ּ ּא ָמָצאנו אֹוָתם ֻכָלם לֹ,ּ ּ ּ, 

ַּכַנ ּם ַהָיד ַהַנְוַג. ל"ּ   :ל ֶנֱאְבָדה ָאז"ּ

ּ ִנְתַפְזרו ֻכָלנוּוֵמָאז ּּ ּ ּ ּוֵמָאז ֵאין ָאנו ְיכֹוִלים , ּ ּ
ָּחד ִלְמקֹומֹו ְלַחֵדׁש ּעֹוד ַלֲעלֹות ָכל ֶאָחד ְוֶא

ֶנ ,חֹוֹּכ ִּכי ַאַחר ׁשֶ ל ָהּ ְלּבֵ ְְהַפך ְוִנְתּבַ ּעֹוָלם ֻכלֹוּ ּ, 
ְּוֶנְחְלפו ָכל ְמקֹומֹות ָהעֹוָלם ִמָי ּ ה ְוכוּ ׁשָ ' ּם ְלַיּבָ

ַּכַנ ְדָרִכים  ,ל"ּ ר ַעָתה ַלֲעלֹות ּבַ ַוַדאי ִאי ֶאְפׁשָ ּּבְ ּּ
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ִּכי ַעָתה ְצִריִכים ְדָרִכים ֲאֵחִרים , ָהִראׁשֹוִנים ּ ּ
נוי ַהְמקֹוְלִפי  ִּחלוף ְוׁשִ ּ ּּ ּא ָהִיינו ְּוַעל ֵכן לֹ ,מֹותּ

ּר ְוַלֲעלֹות ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ְיכֹוִלים עֹוד ַלֲחֹז
ּקֹומֹו ְלַחֵדׁש ֹכִלְמ יָמה  .ל"ּחֹו ַהַנּ ְַאך ָהְרׁשִ

ָאר ֵאֶצל ָכל ֶאָחד ְוֶאָח ִנׁשְ ּׁשֶ דֹוָלה ּ ם ֵכן ּגְ ּד ִהיא ּגַ
ּבֹור ַהזֶה הוא ַה .דְמֹא ְּוִאם ַהּגִ ל ַהֶמּ ּבֹור ׁשֶ ְֶלך ּּגִ

דֹול ְמֹא ,ל"ַּהַנ ּבֹור ּגָ ַוַדאי ּגִ ּהוא ּבְ יב ( דּ ָּכל זֶה ֵהׁשִ

ים ַהַנ ַעל ְתִפיָלה ְלָהֲאָנׁשִ ַּהּבַ ּ ְמעו ְדָבָריו ).ל"ּ ְּוֵהם ׁשָ ּ 
ַעל ְתִפיָלה ,דְּוָתְמהו ְמֹא ְּוֶהֱחִזיקו ֶאת ַהּבַ ּ א ְולֹ ּ

ִּהִניחו אֹותֹו ֵלי ֵּלך ֵמִאָתםּ ּב( ְ ִּכי אוַלי ַהּגִ א ּ ּבָ ֹור ׁשֶ
ּבֹור ַהַנ ֲּעֵליֶהם הוא ַהּגִ ַעל ְתִפיָלה ֶהֵכרות ִעמֹו ל"ּ ֵיׁש ְלַהּבַ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ:( 

ּבֹור ּל ָהָיה הֹוֵלך וִמְתָקֵרב"ּ ַהַנְוַהּגִ ֹוֵלַח  ְוׁש,ְ
לוָחיו ָכל ַפַעם ׁשְ ּּבְ ִנְתָקֵרב וָבא ֲאֵליֶהם ,ּ ַּעד ׁשֶ ּ. 

ַלח ָלֶה ץ ָלִעירְּוָעַמד חו לוָחְוׁשָ ּ ְוִנְתָיְראו ,יוּם ׁשְ
ַעל ְתִפיָלה  .דְמֹא ּוִבְקׁשו ֵמַהּבַ ּ ּ ִיֵתן ָלֶהם  ל"ַּהַנּּ ּׁשֶ ּ

ַעל ְתִפיָלה .ֵעָצה ְּוָאַמר ַהּבַ ְצִריִכין ַלֲחֹק ,ּ ר ּׁשֶ
ְַהֶדֶרך ְוַהַה ּבֹורּ ל אֹותֹו ַהּגִ ַיִכיר  ,ְנָהָגה ׁשֶ ְּכֵדי ׁשֶ ּּ

ּבֹור  ל ְּדַה(ַּעל ְיֵדי זֶה ִאם הוא אֹותֹו ַהּגִ ּבֹור ׁשֶ ְּינו ַהּגִ

ַּהֶמֶלך ַהַנ ַעל ְתִפיָלה .)ל"ְּ ְּוָהַלך ַהּבַ ּ  ְוָיָצא ֶאל ְ
ּבֹור ַהַנ ּבֹורּוָבא .ל"ַּהּגִ ל ַהּגִ  ,ּ ֶאל ַהַמֲחֶנה ׁשֶ

ּבֹור ֶאָח ר ִעם ּגִ ל ְוִהְתִחיל ְלַדּבֵ ּבֹוָריו ׁשֶ ד ִמּגִ



ַעל ְתִפיָלהִמ    ִּספּוֵרי ַּמֲעִשיֹות   ּּבַ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

ריח

ּבֹור ַּהְינו ִעם ֶאָחד ֵמַהׁשֹוְמִרים( ַהּגִ ּר ִאם הוא אֹותֹו ֲחֹקּ ְכֵדי ַל,ּ

ּבֹור ַהַנ ַעל ְתִפיָלה .)ל"ַּהּגִ ַאל אֹותֹו ַהּבַ ְּוׁשָ ַמה : ּ
יֶכם ּבֹור ַהזֶהְ ְוֵאיך ִנְתַחּבַ,ַּמֲעׂשֵ ְּרֶתם ִעם ַהּגִ ּ. 

יב לֹו  ּבֹוִרים ַהַנ(ֵהׁשִ ַּהְינו ֶאָחד ֵמַהּגִ ַעל "ּ יב ְלַהּבַ ל ֵהׁשִ
ְּתִפיָלה ּ:(  

  

ה ָהָיה ָכך ָהָיַמֲעׂשֶ ְ ׁשֶ ִנְמָצא ָכתו :הּ ֱּהיֹות ׁשֶ ּ ב ּ
ִסְפֵרי ִדְבֵרי ַהָיִמים ּּבְ ָלֶהם ּ קֹוִרין , ּׁשֶ ּׁשֶ

ָהָיה רו', ְקראֹויִניֶקיׂש' ֵּאיך ׁשֶ דֹוָלה ְ ַח ְסָעָרה ּגְ
עֹוָלם ַּפך ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹוְּוָהרוַח ְסָעָרה ָה ,ּבָ ּ ּ ְ, 

ה ְלָים ׁשָ ה וִמַיּבָ ׁשָ ָהַפך ִמָים ְלַיּבָ ּׁשֶ ּּ ּוִמִמ, ְ ר ּ ְדּבָ
ִּיׁשוב ְוכו ּ ל ֶאת ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹוּוִבְל, 'ּ ּּבֵ ּ ְוַאַחר  .ּ

ְלּבול ׁשֶ ָהַרַעׁש לו ָכל ָהעֹוָלםְּוַהּבִ ְלּבְ ִּנְתּבַ ּ בו  ,ּ ִּיׁשְ ּ
ֵני  ְּוָחְקרו ִמי  .ְָהעֹוָלם ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ֶמֶלךַעְצָמן ּבְ

ְוי ַלֲעׂשֹותֹו ֶמֶלך ֲעֵליֶהםָרא  :ָּאְמרוְּוָחְקרו ְו ,ּ
ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ִּעָקר הוא ַהַתְכִליתּבַ ּ הוא  ,ּ ַּעל ֵכן ִמי ׁשֶ ּ

ַהַתְכִל יֹוֵתר ּבְ ַתֵדל ּבְ ִּמׁשְ ּהוא ָראוי ִלְהיֹות , יתּּ ּ
ּר ַמהו ַהַתְכִליתְּוִהְתִחילו ַלֲחֹק. ְֶמֶלך ה ְוָהָי, ּ

יֵניֶהם ִכתֹות ִכתֹות ּּבֵ ּּ ּ:  
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ִּעַקר ַהַתְכִלית ׁשֶ, ּ ַאַחת ָאְמרוַּכת ּהוא ָכבֹודּ ּ, 
ִּכי ָאנו רֹוִאים ַהָכבֹו ּ ּד הוא ָהִעָקר ֵאֶצלּׁשֶ ּ 

ֵא ,ָהעֹוָלם ִּכי ְכׁשֶ ְּדַהְינו  ,ּין נֹוְתִנין ְלָאָדם ְכבֹודֹוּ ּ
ִרים לֹו ֵאי ְמַדּבְ ּזֶה ִדּבור ְכֶנֶגד ְכבֹודֹוּׁשֶ ּ ּ ֵיׁש לֹו  ,ּ

ִפיכות ָדִמים ּׁשְ ִּכי ָהִעָקר הו ,ּ ּ ּא ַהָכבֹוד ֵאֶצל ָכלּ ּ 
ַּוֲאִפילו ְלַאַחר ִמיָתה ַמְקִפ .ָהעֹוָלם ּ ּיִדים ִלֵתן ּ

ְּלַהֵמת ְכבֹודֹו ָכבֹוד ְוַכיֹוֵצא ,ּ ְואֹוְמִרים ( ְּלָקְברֹו ּבְ

ִביל ְכבֹוְדך, לֹו ׁשְ ין ְלך ּבִ ין ַהכל עֹוׂשִ עֹוׂשִ ָכל ַמה ׁשֶ ָׁשֶ ָּ ּ ַאף  .)ּּ
ָיך ָממֹו ַאַחר ִמיָתה ֵאין ׁשַ ְַעל ִפי ׁשֶ ּ ּן ְוׁשום ַתּ ֲאָוה ּ

ַּעל ְכבֹוד ַהֵמת ַּאף ַעל ִפי ֵכן  ,ֵּאֶצל ַהֵמת ּ
ַהָכ ;ַּמְקִפיִדים ּבֹוד הוא ָהִעָקר ִּנְמָצא ׁשֶ ּ
ְסָברֹות ָכ .ַּהַתְכִלית ְּוַכיֹוֵצא ּבִ ֵּאלו ּ ל ְמבוָכה (ּ ּׁשֶ

טות ּוׁשְ ְּוֵכן ָכל ַהִכתֹות ַהְמבָאֹ. ּ ּ ֻּכָלם ָהיו ָלֶהם , ִּרים ְלַמָטהּ ּ ּ
ָכָלהְסָברֹות ַה ה ְלַדְעָתם ַהְנבוָכה ְוַהּסְ ְּרּבֵ ּ ּוְקָצָתם ְמבָאִרים  .ּ

נו ַז, ְּלַמָטה ַּאך ַרּבֵ ָברֹות ַהְנבוכֹות ל לֹ"ְ ּא ָרָצה ְלָבֵאר ָכל ַהּסְ ּ ּ
ֵאלו ַהֵדעֹות ֵיׁש ּבְ ּׁשֶ ּ ּ זֶה ְסָברֹות ְנבוכֹות ָכל ָכך ,ּ ְִכי ֵיׁש ּבָ ּ ּ ַעד , ּּ

לֹום ִלְטעֹו ר ַחס ְוׁשָ ֶאְפׁשָ ֶקרׁשֶ ל ׁשֶ ָברֹות ׁשֶ ֵאלו ַהּסְ ֱאֶמת ּבְ ּת ּבֶ ּ ,

ִנְסַכם ֶאְצָלם .)ַּרֲחָמָנא ִלְצַלן ַּעד ׁשֶ ִּעַקר ׁשֶ, ּ
ַּהַתְכִלית הוא ָכבֹוד ּ ּיִכין ְלַבֵקׁש ִאיׁש ַּעל ֵכן ְצִר .ּ

ד ִיְהֶיה רֹוֵדף ַאַחר ַהָכבֹוד ,ְמֻכּבָ ְּוַגם ׁשֶ ּ,  
ִיְהֶיה רֹוֵדף ַאַחר ַהָכ ַּהְינו ׁשֶ ּ יג ֶאת בֹוּ ּד ְוַיׂשִ

ד( ַּהָכבֹוד זֶהו ִאיׁש ְמֻכּבָ ּׁשֶ ֵיׁש לֹו ָכבֹוד, ּ ּׁשֶ  ֵמַאַחר ִּכי, )ּ
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ד הוא ִאיׁש ְמֻכּבָ ֵיׁש לֹו ָכבֹוד ,ּׁשֶ ּׁשֶ ְּוהוא רֹוֵדף , ּ
ּוְמַסֵיַע ֶאת ַהֶטַבע ׁשֶ, ַּאַחר ָכבֹוד ּ ִהיא רֹוָצה ּ
ָכבֹוד ַכַנ ּּבְ ַת ,ל"ּ זֶה ָהִאיׁש ִמׁשְ ִּנְמָצא ׁשֶ  ַאַחר ֵּדלּ

יגֹו ַּהַתְכִלית וַמׂשִ ּ ִּכי ַהַתְכִלית הוא ָכבֹוד  ,ּ ּּ ָּכל זֶה (ּ

ָכָלה ְוַהְנבוָכה ָּהָיה ַדְעָתם ַהּסְ ּ ַּכַנ ,)ּ  ָהִאיׁש ַּעל ֵכן זֶה ,ל"ּ
ְָראוי ִלְהיֹות ֶמֶלך ְּלַבֵקׁש ִאיׁש ָכזֶהָּהְלכו ְו .ּ ּ, 

ָהיו נֹו ְּוָהְלכו וָמְצאו ׁשֶ ּ ּ ִאים ֶאתּ ' ירֶלעְטּבֶ' ׂשְ
ה  , ָזֵקן ֶאָחד)קבצן( ְּוָהְלכו ַאֲחָריו ְלֵעֶרך ֲחִמׁשָ ְ ּ

ים ֻּכָלם , ֵמאֹות ֲאָנׁשִ  ְוַגם ,)צוענים(' ִציַגייֶניְרס'ּ
ּה ָהָיה ִעֵור ּ ַהזֶירֶלעְטּבְֶוַה .'ִציַגייֶניר'ּהוא ָהָיה 

ים ַהַנ ,ּם ְוִאֵלםְוָעֹק ִּכי , ּל ָהְלכו ַאֲחָריו"ְּוָהֲאָנׁשִ
ֻּכָל לֹוּם ָהיו ּ ָפָחה ׁשֶ י ַהִמׁשְ ַּאְנׁשֵ ּ ִּכי ָהיו לֹו  ,ּ ּ

לֹו ה  ,ֲּאָחיֹות ְוַאִחים ְוזֶַרע ְמֵרִעים ׁשֶ ַנֲעׂשָ ַּעד ׁשֶ
ֵּמֶהם ִקּבוץ ַהַנ ָהְל ,ל"ּ או אֹותֹוׁשֶ ּכו ַאֲחָריו ְוָנׂשְ ּ .

ִּכי ָהָיה ַכֲעָסן ,ּד ַעל ְכבֹודֹוּא ִהְקִפיד ְמֹאְּוהו ּ 
דֹול ְוכֹוֵעס ּבְ ְקִפידֹות ָּכל ַפַעם ֲעּגָ ֵליֶהם ּבִ

דֹולֹות ים  ,ּגְ או אֹותֹו ֲאָנׁשִ ִיְנׂשְ ָכל ַפַעם ׁשֶ ְּוִצָוה ּבְ ּּ ּ
ָכל ַפַעם ֲעֵליֶהם ִריםֲאֵח זֶה  .ְּוָכַעס ּבְ ִּנְמָצא ׁשֶ

דֹולַּהָז ירֶלעְטּבֶַה ד ּגָ ֵיׁש לֹו  ,ֵּקן הוא ִאיׁש ְמֻכּבָ ּׁשֶ
ָּכבֹוד ָכזֶה ִּכי הוא  ,ּר ַהָכבֹודְוַגם רֹוֵדף ַאַח ;ּ ּ
ַּמְקִפיד ָכ ּל ָכך ַעל ְכבֹודֹו ַכַנּ ּ ּ ַּעל ֵכן הוַטב  .ל"ְּ ּ
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ֵעיֵני ַהַכת ַהזֹאת  ּּבְ לו אֹותֹו  ּ ַהזֶהירֶלעְטּבֶַהּ ְּוִקּבְ
ם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת .ְְלֶמֶלך ִּכי ֶיׁש ֶאֶרץ  ,ְוִלְהיֹות ּגַ

ֶלת ְלָכבֹודׁשֶ ץ ּגֹוֶרֶמת ֶרְוֵכן ֵיׁש ֶא ,ּּגֹוֶרֶמת וְמֻסּגֶ
ַּעל ֵכן ֵאלו ַהַכת  ,ְּלִמָדה ַאֶחֶרת ּּ ָחְקרו ְלַעְצָמם (ּ ּׁשֶ

ִעַקר ַהַתְכִלית הוא ָכבֹוד ּׁשֶ ּ ּ ְקׁשו ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת  )ּ ּּבִ
ְמ, ְלָכבֹוד ּוָמְצאו ְמִדיָנה ׁשֶ ּ בו ּ ֶלת ָלזֶה ְוָיׁשְ ֻּסּגֶ

ם   :ׁשָ

ֵא, ּ ַאֶחֶרת ָאְמרוַּכת ּין ַהָכבֹוד ִעַקר ׁשֶ ּ
ִעַק ,ְכִליתַּהַת ְּוָחְקרו ׁשֶ ּר ַהַתְכִלית הוא ְרִציָחהּ ּ. 

ָכל ַה ִּכי ָאנו רֹוִאים ׁשֶ  ,ְּדָבִרים ִנְכִלים ְוִנְפָסִדיםּּ
עֹוָלם ֵיׁש ּבָ ִבים וְצָמִחים וְבֵני , ְּוָכל ַמה ׁשֶ ֲּעׂשָ ּ

עֹוָלם ם ְוָכלָאָד ֵיׁש ּבָ ַּמה ׁשֶ ְך ָלבֹוא ל ָצִריַּהֹכ ,ּ
ַתְכִלית ַהֹכ ,דְּלִכָליֹון ְוֶהְפֵס ִּנְמָצא ׁשֶ ּל הוא ּ

ַּהִכָליֹון ְוַהֶהְפֵסד הוא הֹוֵרג , ַּעל ֵכן ָהרֹוֵצַח .ּ ּׁשֶ
ֵני ָאָדם ּוְמַכֶלה ּבְ ה ְלָהִביא  ,ּ הוא ַמְרּבֶ ִּנְמָצא ׁשֶ

יֵניֶה, ֶּאת ָהעֹוָלם ֶאל ַהַתְכִלית ַּעל ֵכן ִנְסַכם ּבֵ ם ּ
ַהַתְכִלית הוא ְרִציָחה ּׁשֶ ּוִבְקׁשו  .ּ ִאיׁש ֵאיזֶה ּ

ִיְהֶיה רֹוֵצַח ְוַכ יֹוֵתרּׁשֶ ִּכי  ,ֲּעָסן וַבַעל ִקְנָאה ּבְ
ִּאיׁש ָכזֶה הוא ָקרֹוב יֹוֵתר ֶאל ַהַתְכִלית  ּ ְלִפי (ּ

ַּדְעָתם ַהְנבוָכה ּ ְְוהוא ָראוי ִלְהיֹות ֶמֶלך ,)ּ ּ ְּוָהְלכו  .ּ
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ְמעו קֹול ְצָעָקה, ְּלַבֵקׁש ֲאלו.ְּוׁשָ ַּמהו קֹול : ּ ְוׁשָ
יבו  .אתָּעָקה ַהזַֹּהְצ קֹול ַהְצָעָקה , ָלֶהםְּוֵהׁשִ ּׁשֶ ּ

ֶאָחד ,ִהיא ַחט ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאמֹוֱהיֹות ׁשֶ  .ּ ׁשָ
ָּענו ְוָאְמרו יר: ּ יֹוֵתר   ֵלב ְוַכֲעָסןְוִכי ֵיׁש רֹוֵצַח ַאּבִ

ַּהזֶה ָהִאיׁש  ,ּג ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאמֹוַּיֲהֹרִּמזֶה ׁשֶ
יג ֶאת ַהַתְכִל ִּהׂשִ ֵעיֵניֶהם .יתּ לו ְוִק ,ְּוהוַטב ּבְ ּּבְ

ּוִבְקׁשו ָל .ְאֹותֹו ֲעֵליֶהם ְלֶמֶלך ֶהם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת ּ
ְמקֹום ָהִרים וְגָבעֹות  ,ִלְרִציָחה ּוָבֲחרו ָלֶהם ּבִ ּ ּ

הו ם ְּוָהְלכו ְלׁשָ ,א ְמקֹום ָהרֹוְצִחיםּׁשֶ בו ׁשָ ּם ְוָיׁשְ
  :ִּעם ַמְלָכם

ָרא ,ּ ַאֶחֶרת ָאְמרוַּכת ֵיׁשּוי ִלְמלֹׁשֶ ּך ִמי ׁשֶ  לֹו ְ
ה ַפע ְמזֹונֹות ַהְרּבֵ ְּוֵאינֹו ִנזֹון ִמְמז ,ׁשֶ ל ּ ֹונֹות ׁשֶ

ֵני ָאָדם ָאר ּבְ ַּרק ִמְמזֹונֹות ַדִקים  ,ׁשְ ְּכֵדי , ְּכגֹון ָחָלב(ּּ

לֹ ְכלֹוּׁשֶ ם ׂשִ ׁשֵ ְּוִאיׁש ָכזֶה ָראוי ִלְמלֹ, )ּא ִיְתּגַ א ְַאך לֹ .ְךּ
ָּמְצאו ֵתֶכף ִאיׁש  לֹּ ָּכזֶה ׁשֶ ּא ִיְהֶיה ִנזֹון ִמְמזּ ֹונֹות ּ

ֵני ָאָדם ָאר ּבְ ל ׁשְ ָעה  ,ׁשֶ ּוָבֲחרו ָלֶהם ְלִפי ׁשָ ּ
ה ַפע ְמזֹונֹות ַהְרּבֵ ֵיׁש לֹו ׁשֶ יר ׁשֶ  ַעד ,ִּאיׁש ָעׁשִ

ר ִיְמְצאו ִאיׁש ִכְרצֹוָנם ֲּאׁשֶ לֹ, ּ ְּדַהְינו ׁשֶ ּ ִיְהֶיה א ּ
ִּנזֹון ְוכו ַּכַנ' ּ ירָּעה ָעׂשו ֶאת ֶהָעּוְלִפי ׁשָ ,ל"ּ  ׁשִ

ר ִיְמְצאו ִאיׁש ַכַנ, ְְלֶמֶלך ַּעד ֲאׁשֶ ּ ָאז ֵיֵרד , ל"ּ
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יר ִמן ַהְמלוָכה ֶּהָעׁשִ ּלו ֶאת אֹותֹו ָהִאיׁש  ַוְיַקּבְ.ּ
ּוָבֲחרו ָלֶהם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת ָל .ְְלֶמֶלך ְּוָהְלכו , זֶהּ

ם בו ׁשָ   :ְּוָיׁשְ

ְּיַפת ֹתׁשֶ, ּ ַאֶחֶרת ָאְמרוַּכת  ,ְךְּראוָיה ִלְמלַֹאר ּ
ִיְהֶיה ָהעֹוָלם ְמֻיׁשָ ִּכי ִעַקר ַהַתְכִלית ׁשֶ ּ ּ ּ ִּכי ָלזֶה , בּ

ַהְיַפת ֹת ,ִנְבָרא ָהעֹוָלם ּוֵמַאַחר ׁשֶ ּ ַאר ְמעֹוֶרֶרת ּ
ֲּאָוה זֹו ְלִיׁשוב ָהעֹוָלםַּת ִהיא ְמִביָאה ִנְמָצא ׁשֶ, ּ

 .ְךַּאר ְראוָיה ִלְמלֹּן ְיַפת ֹתַּעל ֵכ ,ֶּאל ַהַתְכִלית
ּוָבֲחרו ָלֶהם ּוִבְקׁשו  ,ַּאר וָמְלָכה ֲעֵליֶהםּ ְיַפת ֹתּ ּ

ם, זֶהָלֶהם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת ָל בו ׁשָ ְּוָהְלכו ְוָיׁשְ ּ:  

ִעַק, ּ ַאֶחֶרת ָאְמרוַּכת ּר ַהַתְכִלית הוא ּׁשֶ ּ
ַּהִדּבור ֵהָמה הוא ִּכי מֹוַתר ָהָאָדם ,ּ ּ ִמן ַהּבְ
ַּהִדּבור זֶה ִעַק ,ּ ּוֵמַאַחר ׁשֶ ּ ֵיׁש ָלָאָדםּ ּר ַהִיְתרֹון ׁשֶ ּ, 

ּל ֵכן זֶהו ִעַקר ַהַתְכִליתַע ּ ּ ְקׁשו ָלֶהם ַּעל ֵכן  .ּ ּּבִ
ָרן ַעל ָלׁשֹון ,ִּאיׁש ַדּבְ ִיְהֶיה ּבַ ֵיַדע ַכָמה , ּׁשֶ ּׁשֶ ּ

ר ָתִמידְלׁשֹונ ה ְלַדּבֵ ּ ָכזֶה הוא ִּכי ִאיׁש ,ֹּות ְוַיְרּבֶ ּ
ְּוָהְלכו וָמְצאו .ֵּאֶצל ַהַתְכִלית ּ ּ ִאיׁש ָצְרַפִתי ּ

ע ּגָ ָהָי, ְמׁשֻ ר ְלַעְצמֹוׁשֶ ּה הֹוֵלך וְמַדּבֵ ֵאלוהו  .ְ ּוׁשְ ּ ּ
ָּיה יֹוֵדַע ַכָמה ְלׁשֹונֹותְוָה, ִאם יֹוֵדַע ְלׁשֹונֹות ּ. 
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יג ַהַתְכִלית  ַוַדאי ִהׂשִ ְּוִאיׁש ָכזֶה ּבְ ּ ּ ְּלִפי ַדְעָתם (ּ

ַּהְנבוָכה ַעל ָלׁשֹון ,)ּ הוא ּבַ י, ֵּמַאַחר ׁשֶ ֹּוֵדַע ַכָמה ּׁשֶ ּ
ה ְמֹא ,ְלׁשֹונֹות ר ַהְרּבֵ ִּכי הו, דּוְמַדּבֵ ר ּ א ְמַדּבֵ

ֲּאִפילו ְלַעְצמֹו ֵעיֵניֶהם ִאיׁש ַהזֶה ּוַטבַּעל ֵכן ה .ּ  ּּבְ
לו אֹותֹו ְלֶמֶלך ְְוִקּבְ ּוָבֲחרו ָלֶהם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת  .ּ ּ

ָלֶהם ם ִעם ַמְלָכםְוָהְלכ, ָּלִעְנָין ׁשֶ בו ׁשָ ּו ְוָיׁשְ ּ ּ. 
ּוְבַוַדאי ִהְנִה רּ ֶדֶרך ַהָיׁשָ ּיג אֹוָתם ּבַ ְ ּ:  

ִע, ּ ַאֶחֶרת ָאְמרוַּכת ַּקר ַהַתְכִלית הוא ׁשֶ ּ ּ
ְמָחה ֵמִחיםִּכ .ׂשִ ן ׂשְ נֹוָלד ּבֵ ּי ְכׁשֶ ֵיׁש ֲחֻתָנה  ,ּ ְּכׁשֶ ּ ּ

ֵמִחים כֹוְב ,ׂשְ ְּכׁשֶ ֵמִחיםּ ים ֵאיזֶה ְמִדיָנה ׂשְ , ׁשִ
ַּתְכִלית ַהֹכִנְמָצא ׁשֶ ַּעל ֵכן  .ְמָחהּל הוא ׂשִּ

ְקׁשו ֵמַח ָתִמידִא ּּבִ ִיְהֶיה ׂשָ ּיׁש ׁשֶ הוא  ,ּ ִּנְמָצא ׁשֶ
ְ ְוהוא ִיְהֶיה ֶמֶלך ֲעֵליֶהם,ֵּאֶצל ַהַתְכִלית ְּוָהְלכו  .ּ

ָהָיה הֹוֵלך ָעֵרל ֶאָחד ְוָמְצאו ׁשֶ ּ ֻכֹתּ זוי ּ ּבְ ֶּנת ּבָ
ְּכַדְרכֹו יל א ְוָנׂשָ ,ּ ָרף)בקבוק(ְפֶלעׁשִ ְּלכו ְוָה , ֵיין ׂשָ

ַּאֲחָריו ַכָמה ֲעֵרִלים ֵמַח  .ּ ד ְמֹאְוזֶה ֶהָעֵרל ָהָיה ׂשָ
כֹור ְמֹא( ִּכי ָהָיה ׁשִ ֵמַח  .)דּ זֶה ֶהָעֵרל הוא ׂשָ ְּוָראו ׁשֶ ּּ

ּום ְדָאָגהד ְוֵאין לֹו ׁשְמֹא ֵּכן הוַעל , ּ ַטב ּ
ֵעיֵניֶהם ֶהָעֵרל ַהזֶה יג ֶא ,ּּבְ ִּכי ִהׂשִ ּת ַהַתְכִלית ּ

ְמָחה הוא ׂשִ לו אֹותֹו ְלֶמֶלך ֲעֵליֶהםְוִק ,ּׁשֶ ְּבְ ּ, 
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ּוְבַוַדאי ִהְנִה רּ ֶדֶרך ַהָיׁשָ ּיג אֹוָתם ּבַ ְ ּוָבֲחרו ָלֶהם  .ּ ּ
ָלֶהםֶאֶר ְּדַהְינו ְמקֹום ְכָרִמים ,ּץ ּגֹוֶרֶמת ָלִעְנָין ׁשֶ ּ ּ 

ין ַיִין, אְּוַכיֹוֵצ ִיְהיו עֹוׂשִ ּׁשֶ ּוֵמַהַחְרַצִנים ִיְהיו  ,ּ ּּ
ָרף ין ֵיין ׂשָ ּא ֵיֵלך ׁשום ָדָבר ְלִאּבודְולֹ ,עֹוׂשִ ּּ ְ,  
ִּכי זֶהו ִעַקר ּ תֹותּ ּ ַהַתְכִלית ֶאְצָלם ִלׁשְ ּ 

ַת ּוְלִהׁשְ ֵמַח ָתִמידּ ֵּכר ְוִלְהיֹות ׂשָ ַּאף ַעל ִפי  ,ּ
ֵאין ׁשום ׁשַ ָּיכוּׁשֶ ְמָחָתםּ  ִּכי ֵאין ,ת ְוִעְנָין ְלׂשִ

ֹמ ָּלֶהם ְכָלל ַעל ַמה ִלׂשְ ַּאף ַעל ִפי ֵכן זֶה ָהָיה  ,ַחּ
ִּעַקר ַהַתְכִלית ֶאְצָלם ִלְהיֹו ֵמַח ָתִמיד ַעל ּ ּת ׂשָ

ּוָבֲחרו ָלֶהם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת ַכ .א ָדָברלֹ ּ ּל ְוָהְלכו "ַּנּ
ם בו ׁשָ   :ְּוָיׁשְ

ִּעַקר הוא ָחְכָמהׁשֶ, ּ ַאֶחֶרת ָאְמרוַּכת ּוִבְקׁשו  .ּ ּ
דֹול  ְְוָעׂשו אֹותֹו ֶמֶלך ֲעֵליֶהםָלֶהם ָחָכם ּגָ ּ, 

ּוִבְקׁשו ָלֶהם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת ְלָח בו ּ ְּכָמה ְוָהְלכו ְוָיׁשְ ּ
ם   :ׁשָ

ִעַקר ַהַתְכִלית הוא , ּ ַאֶחֶרת ָאְמרוַּכת ּׁשֶ ּ ּ
ִתָיה ֲאִכיָלה וׁשְ יַח ַעל ַעְצמֹו ּבַ ּגִ ְּלַהׁשְ קֹוִרין , ּ ּׁשֶ

ַעל ֵאיָבִרים .יָבִריםְּלַגֵדל ָהֵא' ,ִּפיֶלִוון' ּוִבְקׁשו ּבַ ּ ,
יַח ּגִ דֹוִלים וַמׁשְ ֵיׁש לֹו ֵאיָבִרים ּגְ ּׁשֶ ּ ְלַגֵדל ּ



ַעל ְתִפיָלהִמ    ִּספּוֵרי ַּמֲעִשיֹות   ּּבַ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

רכו

ָּהֵאיָבִרים ַכַנ ֵיׁש לֹו ֵאיָבִרים  ,ל"ּ ִּכי ֵמַאַחר ׁשֶ ּ
דֹוִלים  עֹוָלםּגְ ִּכי הוא תֹוֵפס ( ֶיׁש לֹו ֵחֶלק יֹוֵתר ּבָ ּ ּ

עֹוָלםָמ ְּוהוא ָסמוך יֹוֵתר ֶאל ַהַתְכִלית ,)קֹום יֹוֵתר ּבָ ְ ּ ּ ,
ִּכי זֶהו ַה ַּתְכִלית ְלַגֵדל ָהֵאיָבִריםּ ן ִאיׁש ַּעל ֵכ ,ּ

ָּכזֶה ָראוי ִלְמלֹ ְּוָהְלכו וָמְצאו ִאיׁש .ְךּ ּ , ְ ָארוךּ
קֹוִרין  ֵעיֵניֶהם', ֵווייְנֶגיר'ּׁשֶ ִּכי הוא  ,ְּוהוַטב ּבְ ּ
ַעל ֵאיָב ּם ְוָסמוך ֶאל ַהַתְכִליתִריּבַ ְ ל ,ּ ּו אֹותֹו ְוִקּבְ

ּוִבְקׁשו ָלֶהם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת ָלזֶה .ְְלֶמֶלך ְּוָהְלכו , ּ
ם בו ׁשָ   :ְּוָיׁשְ

ָאְמְוָהְיָתה ֵאין ָכל זֶה , ּרוּ ַכת ַאֶחֶרת ׁשֶ ּׁשֶ
ַּרק ִעַקר ַהַתְכִלית הוא ַרק ַלֲעֹסק  ,ַּתְכִלית ּ ּ

ם ִיְתּבָ ְתִפיָלה ְלַהׁשֵ ּּבִ ַפל ּ ַּרך ְוִלְהיֹות ָעָנו וׁשְ ְ

ֶרך  ַעל ְתִפיָלה ֶאָחד ְו .'ְּוכוְּבֶ ּוִבְקׁשו ָלֶהם ּבַ ּ ּ ָּעׂשו ּ
ָכל ַהִכתֹות , ְּוַהְמַעֵין ֵמֵאָליו ָיִבין( .ְאֹותֹו ְלֶמֶלך ֲעֵליֶהם ּׁשֶ ּ ּ

ּל ֻכָלם ָטעו ְמֹא"ַּהַנ ּ דֹולֹות ְמֹאּ ְמבוכֹות ּגְ ּאת ַהַכת ַרק ֹז, דּד ּבִ

ֹּוָנה ִכְונו ָהֱאֶמתָהַאֲחר ּ ֵרי ָלֶהם, ּ ָּכל זֶה ִסֵפר ֶאָחד  ).ַאׁשְ ּ
ּבֹוִרי ַעל ְתִפיָלה"ּם ַהַנֵמַהּגִ ּל ְלַהּבַ ְּוִסֵפר לֹו  .ּ

ֵהם  ּבֹור ַהַנ(ׁשֶ רו ִעם ַהּגִ ִנְתַחּבְ ּבֹוִרים ׁשֶ ְּדַהְינו ֵאלו ַהּגִ ּּ ּ ּּ ֵהם  )ל"ּ
ֲעֵלי ָהֵא ל ּבַ ִקּבְ, יָבִריםִּמן ַהַכת ׁשֶ  ּלו ֲעֵליֶהםּׁשֶ
ַעל ֵאיָבִרים ַכַנ ְּלֶמֶלך ּבַ ּ   :ל"ְ
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 ָּהְלכו ַמֲחֶנה ַאַחת ֵמֶהם ִעםְו ,ּ ַהיֹוםַוְיִהי
הֹוְלִכין ַאֲח קֹוִרין ,ֵּרי ַהַמֲחֶנהָהֲעָגלֹות ׁשֶ ּ ׁשֶ

אז' מֹוִליִכין', ִאיּבַ ֶתה ַאֲחֵריֶהם  ּׁשֶ ַּמֲאָכל וִמׁשְ ּ
ֲעֵלי ֵאיָבִרים ,ְּוַכיֹוֵצא ְּוֵאלו ַהּבַ ַוַדאי ּ ּ ָהְיָתה ּבְ

ִריֹותֵאי ָּמָתן ֻמֶטֶלת ַעל ַהּבְ י ,ּ ִּכי ָהיו ֲאָנׁשִ ם ּ
דֹוִלים ְוִגּבֹוִרים ָפַגע ּבָ ,ּגְ ּוְבַוַדאי ִמי ׁשֶ ּ ֶהם ָנָטה ּ
ְֵמֶהם ִמן ַהָדֶרך ר ָהְלכו ַהַמֲחֶנה ַּוְיִהי ַכֲא. ּ ּׁשֶ ּ

א ְכֶנְגָדם ּגִ ל"ַּהַנ ּּבָ ּבֹו(ּבֹור ֶאָחד ּ , ל"ַּהַנ רְּוהוא ַהּגִ

הֹוֵלך ַעָתה ִעָמֶהם ַכַנ ּׁשֶ ּּ ּ א ְכֶנֶגד  ,)ל"ְ ּבָ ּבֹור ַהזֶה ְכׁשֶ ְּוַהּגִ ּ ּ
ְא ָנָטה ִמן ַהֶדֶרךַּמֲחֶנה לַֹה תֹוך  ,ּ ְְוִנְכַנס ּבְ

ַּהַמֲחֶנה וִפזֵר אֹוָתם ְלָכאן וְלָכאן ּּ ְּוִנְתָיְראו  ,ּ
י ַהַמֲחֶנה ִמְלָפָניו ַּאְנׁשֵ ְְוהוא ִנְכַנס ְלתֹוך .ּ ּ 

הֹוְלִכין ַאֲחֵרי ַהַמֲחֶנה ְוָאַכל "ָּהֲעָגלֹות ַהַנ ּל ׁשֶ
ָהָיה ׁשָ ָּכל ַמה ׁשֶ ֵעיֵניֶהם ְוִנְפָלא  .םּ ַּהָדָבר ּבְ

בוָרתֹו( דד ְמֹאְמֹא לֹ, ַּעל ּגֶדל ּגְ ּא ָהָיה ִמְתָיֵרא ִמן ַהַמֲחֶנה ּׁשֶ
ָהָיה ַעל ָהֲע, ְּכָלל תֹוָכם ְוָאַכל ָכל ַמה ׁשֶ ְּוִנְכַנס ּבְ ָּגלֹות ַכַנּ  .)ל"ּ

ְּוֵתֶכף וִמָיד ָנְפלו ְלָפָניו ְְיִחי ַהֶמֶלך: ּ ְוָאְמרו לֹוּּ ּ. 
ַוַדאי ָראוי ִלְמלֹ ּבֹור ָכזֶה ּבְ ּגִ ִּכי ָיְדעו ׁשֶ ּּ ּ ְלִפי , ְךּ

ִעַקר ַהַתְכִלית הוא ִמי ׁשֶ ַּדְעָתם ׁשֶ ּ ַעל ּּ ּהוא ּבַ
ֵּאיָבִרים ַכַנ ּוְבַוַדאי ִיְמֹח, ל"ּ ְך ֶאת ּל לֹו ַהֶמֶלּ

ַּהְמלוָכה ַעל ֵאיָבִרים  ,ּ ִנְמָצא ִגּבֹור ּבַ ֵּמַאַחר ׁשֶ
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ִּכי לֹו ָראוי ַה, ָּכזֶה ְּמלוָכהּ ל , ְוֵכן ֲהָוה .ּ ִנְתַקּבֵ ּׁשֶ
ּבֹור ַהַנ( א ְכֶנְגָדם"ּזֶה ַהּגִ ּבָ ּל ׁשֶ ּ ְלֶמֶלך ַעל ַהַכת ַהזֹ)ּ ּ את ְ
ַעל ֵאיָבִרים ( ִעָקר הוא ּבַ ֶנְחַקר ֶאְצָלם ׁשֶ ּׁשֶ ּ ַּכַנּ ְּוהוא הוא  .)ל"ּ ּ

ָאנו הֹוְלִכין  ּבֹור ׁשֶ ַּעָתה ִעמֹו ִלְכּבַֹּהּגִ  .ׁש ָהעֹוָלםּ
ה ַעָתה ֶמֶלך ֲעֵליֶהם(ְּוהוא אֹוֵמר  ַנֲעׂשָ ּבֹור ׁשֶ ְַהְינו זֶה ַהּגִ ּ ּ ּ(, 

הו ֶמה ׁשֶ זֶה ַכָוָנה ַאֶחֶרת ּבַ ֶיׁש לֹו ּבָ ּׁשֶ ּּ ּ ְא הֹוֵלך ּ

ּין ַכָוָנתֹו ְכָלל ָלזֶה ִּכי ֵא ,ׁש ֶאת ָהעֹוָלםִלְכּבֹ ּּ
ִיְהֶי ּה ָהעֹוָלם ָכבוׁש ַתְחָתיוּׁשֶ ּ ּ ֵיׁש לֹו ַכָוָנה , ּ ַּרק ׁשֶ ּ ּ

זֶהַאֶח ּבֹוִרים( ֶרת ּבָ ָּכל זֶה ֵהם ִדְבֵרי ֶאָחד ֵמַהּגִ ֵפר ָכל , ּ ּסִ ּׁשֶ ּ
ַעל ְּתִפיָלה זֶה ְלַהּבַ ּבֹור ַכַנ, ּ רו ִעם ַהּגִ ַאל לֹו ֵאיך ִנְתַחּבְ ׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ְ , ל"ּ

יב לֹו ָכל זֶה   ):ֵּהׁשִ

ַאל ַעל ְתִפיָלהׁשָ ּ לֹו ַהּבַ בוָרתֹו : ּ ּוָמה ִעְנַין ּגְ ּ
ּבֹור ַהַנ ל זֶה ַהּגִ ָלֶכם, ל"ּׁשֶ הוא ַהֶמֶלך ׁשֶ ּׁשֶ ְ ּ ּ. 

יב לֹו ְמִדיָנה ַאַחת לֹ :ֵהׁשִ  ְלַהְכִניַע ּא ָרצוֱּהיֹות ׁשֶ
ַּעְצָמן ַתְחָתיו ּב ,ּ ֶיׁש ֹּור ַהזֶה ַהֶחֶרְוָלַקח ַהּגִ ּב ׁשֶ

לֹו ֶיׁש ָלה גְוַהֶחֶר ,לֹו ּב ׁשֶ יִהין  :חֹותֹּכ' ּ ַמְגּבִ ְּכׁשֶ ּ
ֵרי  ּאֹוָתה ּבֹוְרִחין ָכל ׂשָ חֹות ּ ֹכ'גַּהְינו ( 'ַּהֲחָיִלים ְוכוּ

ַמע ֹז .)ָאִרים ְלַמְעָלהַהְמֹב ׁשָ ְּכׁשֶ ַעל ְתִפיָלהּ ּאת ַהּבַ ּ ,
ַוַדאי ַה זֶהו ּבְ ֵּהִבין ׁשֶ ּ ל ַהּ ּבֹור ׁשֶ ֶּמֶלך ַהַנּגִ ְ  .ל"ּ
ַעל ְתִפיָלה ּוִבֵקׁש ַהּבַ ּ ּ ִיְתָרֶאה  ,ּ ר ׁשֶ ִּאם ֶאְפׁשָ

הו ּבֹור ׁשֶ ָּפִנים ִעם זֶה ַהּגִ ָלֶהםּ ּא ַהֶמֶלך ׁשֶ ְ ּ. 
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יבו לֹו ּבֹור ְוִיׁשְ, ֵּהׁשִ יֹוִדיעו ַהָדָבר ְלַהּגִ ּׁשֶ ּ ֲּאלו ּ
ּאֹותֹו ִאם ִיֵתן ְרׁשות קֹוִרין , ּ  .'ֶמעְלִדיֶווין'ּׁשֶ

ֲאלו אֹותֹוְוָהְל ּכו ְוׁשָ ָיבֹוא ֵאָליוְו ,ּ ָּנַתן ְרׁשות ׁשֶ ּ. 
ַעל ְתִפיָלה ֶאל ַה א ַהּבַ ּבָ ְּכׁשֶ ּ ּבֹורּ ִּהִכירו זֶה , ּגִ ּ

דֹולֹות ְמֹא ,ֶאת זֶה ָמחֹות ּגְ יֵניֶהם ׂשְ  דְוָהָיה ּבֵ
ָזכו ְלִהְתַוֵעד ָיַחדד ְמֹא ַּעל ׁשֶ יֵניֶהם ְוָהָיה ּבֵ .ּ

ָמחֹות וְבִכיֹות ּׂשְ ִּכי ָזְכרו ֶאת ַהֶמֶל ,ּ ּ יו ּ ְך ַוֲאָנׁשָ
ּוָבכו ַעל זֶה ָמחֹות ַּעל ֵכן ָהָיה ּבֵ ,ּ יֵניֶהם ׂשְ

ּוְבִכיֹות ּבֹור  .ּ ַעל ְתִפיָלה ִעם ַהּגִ רו ַיַחד ַהּבַ ְּוִדּבְ ּ ּ
לו וָבאו ְלָכאןְֵאיך ְלּגְ ּ ִנְתּגַ ּ ּ:  

ַעל ְתִפיָלה ַהְּוִסֵפר ּבֹור ְלַהּבַ ּּגִ ָהָיה ,ּ ֵמָאז ׁשֶ  ּׁשֶ
ָּהרוַח ְסָעָרה ַהַנ ָאז ִנְתַפְזרו ֻכָלם ַכַנ, ל"ּ ּׁשֶ ּּ ּּ ּ ָאז  ,ל"ּ

ָעָלה  ָחַזר ִמָמקֹום ׁשֶ ְּכׁשֶ ם ְלַחֵדׁש ֹכּ ְּלׁשָ ּחֹו ַכַנּ  ,ל"ּ
ָחַזר ְולֹ ּא ָמָצא ֶאת ַהֶמֶלך ִעם ָכְּכׁשֶ ְ ים ּ ל ָהֲאָנׁשִ

לֹו ַהַנ ּׁשֶ ר ָהַלך ,ל"ּ ֲאׁשֶ ְָאז ָהַלך ּבַ ּר ַעל ָכל ְוָעַב, ְ
ים ַהַנ ֵה ,ל"ָּהֲאָנׁשִ ְמקֹום ַּהְינו ׁשֶ ָהָיה ּבִ ִבין ׁשֶ

ֻּכָלם ֵאיזֶה ָמקֹום ,ּ ָעַבר ּבְ ם ְוֵהִבין ׁשֶ, ַּהְינו ׁשֶ ּׁשָ
ַוַדאי ַהֶמֶלך ְהוא ּבְ ּ ּ  ה ָיכֹול ְלַבְקׁשֹוא ָהָיְַאך לֹ ,ּ

ָמקֹום ַאֵחר ;ּוְלָמְצאֹו ֵה, ְוֵכן ָעַבר ּבְ ם ׁשֶ ׁשָ ִּבין ׁשֶ
ִּהיא ַהַמְלָכ הא ָהָיה ְַאך לֹ ,הּ  ָּיכֹול ְלַבְקׁשָ
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ּוְלָמְצָאה ים ַהַנְוֵכן ָעַב .ּ ּר ַעל ָכל ָהֲאָנׁשִ ְַאך  ,ל"ּ

ּבֹור לֹ(ּא ָעַבְרִתי ָאֹוְתך לֹ ַהּגִ א ָעַבר ַעל ָמקֹום ַּהְינו ׁשֶ
ַעל ְתִפיָלה ם ַהּבַ ָהָיה ׁשָ ּׁשֶ ּ(:  

ַעל ְתִפיָלהָעָנה ּ ְוָאַמר ַהּבַ  ּי ָעַבְרִתי ַעלֲאִנ: ּ
ְּמקֹום ֻכָלם ְלך ּ ְָוַגם ַעל ָמקֹום ׁשֶ ַעל ְתִפיָלה  ַּהְינו( ּ ַהּבַ ּׁשֶ ּ

ם ַעל ְמקֹום ּבֹור ָעַבר ּגַ ָמקֹום , )ַהּגִ ִּכי ָהִייִתי עֹוֵבר ּבְ
עֹוֵמד  ְֶכֶתר ַהֶמֶלךֶאָחד ְוָרִאיִתי ׁשֶ ּ ְּוֵהַבְנִתי  ,ּ

ַוַדאי ַהֶמֶלךׁשֶ ְָכאן ֵיׁש ּבְ ּ ּ ל י ָיכֹוא ָהִייִתְַאך לֹ, ּ
ּ ְוָעַבְרִתי ַעל ְּוֵכן ָהַלְכִתי יֹוֵתר .ְּלַבְקׁשֹו וְלָמְצאֹו

ל ָדם ַוַדאי  ,ָּים ׁשֶ ה ּבְ זֶה ַהָים ַנֲעׂשָ ְּוֵהַבְנִתי ׁשֶ ּ ּ ּ
ל ַהַמְלָכה ֵּמַהְדָמעֹות ׁשֶ ּ ִהיא ּב, ּ ֹּוָכה ַעל ָכל ׁשֶ

ַּוַדאי ַהַמְלָכה ִהיא ָכאןּוְב ,ל"ַּהַנ ּ ּ א ָהָיה ְַאך לֹ, ּ
רֶא ה וְלָמְצָאהְפׁשָ ּ ְלַבְקׁשָ ּן ָעַבְרִתי ַעל ָים ְוֵכ .ּּ

ל ָחָלב ַוַדאי ,ׁשֶ ה ּבְ זֶה ַהָים ַנֲעׂשָ ְּוֵהַבְנִתי ׁשֶ ּ ּ ּ 
ת ַמְלָכה ל ַהּבַ ָנה ַכַנ, ֵּמֶהָחָלב ׁשֶ ֶנֱאַבד ּבְ ּׁשֶ ּּ  ,ל"ּ

ְּוָהָיה דֹוֵחק אֹוָתה ִרּבוי ֶהָחָלב ּוִמזֶה ַנ, ּ ה ּ ֲעׂשָ
ל ָחָלב ַּהָים ַהזֶה ׁשֶ ּוְבַוַד ;ּ ת ּ ָכאן ִהיא ַהּבַ אי ּבְ

רְַאך לֹ ,ַּמְלָכה ה וְלָמְצָאה א ָהָיה ֶאְפׁשָ ְּלַבְקׁשָ ּּ. 
ָהיו ֻמָנִחים  ,ְּוֵכן ָעַבְרִתי יֹוֵתר ְּוָרִאיִתי ׁשֶ ּ

ל ַהִתינֹוק ַהַנ ל ָזָהב ׁשֶ ָערֹות ׁשֶ ַּהׂשְ ּ א  ְולֹ,ל"ּ
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ָּלַקְחִתי ֵמֶהם ְכָלל ָכאן הו ;ּ ְּוָיַדְעִתי ׁשֶ ּ ַוַדאי א ּ ּּבְ
ַּהִתינֹוק ַהַנ ר ְלַבְקׁשֹו א ָהָיה ְַאך לֹ ,ל"ּ ֶאְפׁשָ

  :ּוְלָמְצאֹו

ל ַיִיןְוָהִי ,ּ ָעַבְרִתי יֹוֵתרְוֵכן  ,יִתי עֹוֵבר ַעל ָים ׁשֶ
ַוַדאי ֵמ ה ּבְ זֶה ַהָים ַנֲעׂשָ ְּוָיַדְעִתי ׁשֶ ּ ּ ל ּ ַּהִדּבוִרים ׁשֶ ּ

ר ַתְנחו ,ַּהֵמִליץ הוא עֹוֵמד וְמַדּבֵ ּׁשֶ ּ ִלְפֵני ִמין ּּ
ַּהֶמֶלך ְוַהַמְלָכה ּ ְּוַאַחר ָכך הוא חֹוזֵר ָפָניו  ,ְּ ּ ְ ּ

ר ת ַמְלָכהּוְמַדּבֵ ּ ַתְנחוִמין ְלַהּבַ ּ ּוֵמֵאלו  ,ּ ּּ
ַּהִדּבוִרים ַנֲע ל ָיִיןּ ה ַהָים ׁשֶ ָכתוב ְּכמֹו( ּׂשָ ּׁשֶ ְְוִחֵכך : "ּ ּ

ְּכֵיין ַהטֹוב ן ְוֵכ .א ָהִייִתי ָיכֹול ְלָמְצאֹוְך לַֹא ,)"ּ
ָחקוק  ,ָּעַבְרִתי יֹוֵתר עֹוֵמד ֶאֶבן ׁשֶ ְּוָרִאיִתי ׁשֶ
ָּעָליו ְתמוַנת  ַּהָיד ַהַנּ ְרטוִטין"ּ ְּוֵהַבְנִתי  ,ּל ִעם ׂשִ

ַוַדאי ֶה ָכאן הוא ּבְ ּׁשֶ ּ ל ַהֶמֶלך ַהַנ(ָחָכם ּ ּׁשֶ ְּוהוא  ,)ל"ְּ
ּמוַנת ַהָיד ַעל ָהֶאֶבןּלֹו ְת ָחַקק א ָהָיה ְך לַֹא ,ּ

ר ְוָרִאיִתי  ,ְּוֵכן ָעַבְרִתי יֹוֵתר .ְצאֹוְלָמ ֶאְפׁשָ
עֹוֵמד ְמֻסָדר ַעל ַהר  ל ָזָהבּׁשֶ ְלָחנֹות ׁשֶ  ֶּאָחד ַהׁשֻ

ָאר אֹוְצרֹות )חפצים יקרי ערך(' ְקִריֶדעְנִצין'ְוַה ּ וׁשְ
ְַהֶמֶלך ַוַדאי ַהְמֻמֶנה ַעל  ,ּ ָכאן הוא ּבְ ְּוֵהַבְנִתי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ל ַהֶמֶלך ַהַנ(ָצרֹות ָהאֹו ּׁשֶ ר  ְך לֹא ָהָיהַא ,)ל"ְּ ֶאְפׁשָ
  :ְלָמְצאֹו
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יב ּבֹורֵהׁשִ ם ֲאִני ָעַבְרִתי : ַהּגִ ּ ַעל ָכל ּּגַ
ַּהְמקֹומֹות ַהָללו ּ ָערֹות ׁשֶ ,ּ ַּוֲאִני ָלַקְחִתי ִמן ַהׂשְ ל ּ

ל ַהִתינֹוק ַהַנ ָּזָהב ׁשֶ ְבָעה  ,ל"ּ ִּכי ָלַקְחִתי ׁשִ ּ
ֵיׁש ָלֶהם ָכל ִמיֵני ְגָוִנ ָערֹות ׁשֶ ּׂשְ ְוֵהם ְיָקִרים  ,יןּ

ְבִתיְוָהִייִתי יֹו .דֶאְצִלי ְמֹא ָיׁשַ ָמקֹום ׁשֶ ב ּבַ ּׁשֵ ּ ּ, 
ֶא ַמה ׁשֶ ְּוָהִייִתי ְמַחֶיה ַעְצִמי ּבְ רּ ִבים , ְפׁשָ ֲעׂשָ ּבַ

לֹ ,ְּוַכיֹוֵצא ּׁשום ָדָבר ְלַהֲחיֹות א ָהָיה ִלי ַּעד ׁשֶ ּ
ר ֵאֵלך ,ַעְצִמי ֲאׁשֶ ְְוָהַלְכִתי ּבַ ר ָהַלְכ .ּ ִּתי ְוַכֲאׁשֶ

ִּמְמקֹוִמי ַהַנ ַכְח, ל"ּ םׁשָ ִלי ׁשָ ת ׁשֶ ִּתי ֶאת ַהֶקׁשֶ ּ ּ .
ַעל ְתִפיָלה יב ַהּבַ ֵּהׁשִ ת  :ּ ֲּאִני ָרִאיִתי ֶאת ַהֶקׁשֶ

ְלך, ַּהזֶה ת ׁשֶ ַוַדאי הוא ֶקׁשֶ ּבְ ְָוָיַדְעִתי ׁשֶ ּ ּ ּ ּ,  
ְּוִסֵפר יֹוֵתר  .ָא אֹוְתך ָהִייִתי ָיכֹול ִלְמֹצאְַאך לֹ

ַּעל ְתִפיָלהּבֹור ְלַהּבַַהּגִ ם ,ּ ָהַלך ִמׁשָ ְכׁשֶ ּׁשֶ ְ ָהִייִתי , ּ
ָפ ּהֹוֵלך וָבא ַעד ׁשֶ ּ ַהַמֲחֶנה ַהַנְ ַּגְעִתי ּבְ ּ  ל"ּ

ְוָהִייִתי , ד ְמֹאִּכי ָהִייִתי ָרֵעב, ְּוִנְכַנְסִתי ְלתֹוָכם
לו  ,לרֹוֶצה ֶלֱאֹכ ִנְכַנְסִתי ְלתֹוָכם ִקּבְ ְּוֵתֶכף ְכׁשֶ ּ ּ ּ

ּ ַכַנֲעֵליֶהםְאֹוִתי ְלֶמֶלך  ְֲאִני הֹוֵלך ְּוַעָתה  .ל"ּ

ּאוַלי אוַכל ִלְמֹצ, ְּוַכָוָנִתי ,ׁש ָהעֹוָלםִלְכּבֹ א ֶאת ּ
ְַהֶמֶלך  לֹו ַהַנּ ים ׁשֶ ִּעם ָהֲאָנׁשִ   :ל"ּ
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ר ּבֹור ַהּבְַוִדּבֵ ַּעל ְתִפיָלה ִעם ַהּגִ ים  :ּ ָמה עֹוׂשִ
ים ַהָללו ִּעם ָהֲאָנׁשִ ֵני ַהְמִדיָנה ַהַנ ,ּ ְּדַהְינו ּבְ ּ ּ ל "ּ
ַתֲאַוות  ָנְפלו ּבְ ּׁשֶ ְָממֹון ָכל ָכךּ ּ או ַעד ׁשֶ ,ּ ּּבָ

טוִתים ָכֵאלו ִּלׁשְ ּּ ֲעֵלי ,ּ ּבַ ת ּוקֱאָלּ ַהָממֹון ֵהם ׁשֶ
טו ,ֶאְצָלם ָאר ִעְנְיֵני ׁשְ ּוׁשְ ֵיׁש ִלְבֵני ְמִדיָנה ּ ּת ׁשֶ

ַעל ְת .אתֹז ּבֹור ְלַהּבַ , ִּפיָלהָּעָנה ְוָאַמר ַהּגִ
ַמע ֵמַהֶמֶלך ׁשָ ְׁשֶ ּ ר  ,ּ ִמָכל ַהַתֲאוֹות ֶאְפׁשָ ּׁשֶ ּ ּ

ָנַפל ְלתֹוָכםְלהֹו נֹוֵפל , ִּציא ֶאת ִמי ׁשֶ ַּאך ִמי ׁשֶ ְ

ל ָממֹון ר ּבְ, ְלַתֲאָוה זֹו ׁשֶ ֶפן ּׁשום ֹאִאי ֶאְפׁשָ
ם ּוְבַוַדאי לֹ ,ְּלהֹוִציאֹו ִמׁשָ ּא ִתְפעֹול ְכָלל ּ

ר ְלהֹוִציָאם ִמזֶה ְכָללִּכי ִאי ֶאְפ, ֶאְצָלם ּׁשָ ק ַר. ּ
ׁשָ ְַמע ֵמַהֶמֶלךּׁשֶ ֵיׁש ,ּ ַעל ְיֵדי ַהֶדֶרך ׁשֶ ּׁשֶ ְ ְלַהֶחֶרב  ּ
ִמׁשָ"ַּהַנ בוָרתֹו ַכַנּל ׁשֶ ל ּגְ ּם ִקּבֵ ּ ַעל ְיֵדי זֶה  ,ל"ּ

ְּיכֹוִלים ְלהֹוִציא ִמַתֲאָוה ַהזֹ ל ָממֹון ֶאת ּ את ׁשֶ
תֹוָכהִמי  ַקע ּבְ ָנַפל ְוִנׁשְ ּׁשֶ בו ַיַחד ֵאיזֶה ְזַמן  .ּ ְּוָיׁשְ
ַעל ְתִפיָלהּבֹור ִעם ַהַהּגִ ּּבַ ל "ְּוַעל ִעְנַין ַהַנ .ּ ל ׁשֶ

ֵני ַהְמִדיָנה ַהַנ ּּבְ ַעל ְתִפיָלה , ל"ּ ְקׁשו ֵמַהּבַ ּבִ ּׁשֶ ּ ּ
ִביָל ׁשְ ּבֹור ּבִ ֵיֵצא ֶאל ַהּגִ ּם ַכַנּׁשֶ ִּהְרִחיבו , ל"ּ

ּבֹור  ,ַּהְזַמן ַעל ְתִפיָלה ָפַעל ֵאֶצל ַהּגִ ַהּבַ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ
ָלֶהם  ְוָנַתן, ּן ִלְבֵני ַהְמִדיָנהּב ָלֶהם ַהְזַמְלַהְרִחי

ּוָמְסרו ִסיָמִנים זֶה ָלזֶה .ַאְרָכא ֵאיזֶה ְזָמן ַּהְינו , ּ
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ַעל ְתִפיָל ּבֹור ְוַהּבַ ַּהּגִ  ,ּה ָמְסרו ִסיָמִנים זֶה ָלזֶהּ
י ְּכֵדי ׁשֶ ּוְכלו ֵליַדע ֶאָחד ֵמֲחֵברֹוּ  ְְוָהַלך לֹו ,ּ

ַעל ְתִפיָלה ְלַד ַּהּבַ   :ְּרכֹוּ

ְוְבֶדֶרך ַעל ְתִפיָלה ָרָאה ּ ל ַהּבַ ּ ִהלוכֹו ׁשֶ ּּ ּ
ים וִמְתַפְלִלים הֹוְלִכים ֲאָנׁשִ ּׁשֶ ִא, ּ ים ְונֹוׂשְ

ל ְתִפילֹות ִּחּבוִרים ׁשֶ ּ ְוַגם ֵהם , ְוִנְתָיֵרא ֵמֶהם .ּ
ִּנְתָיְראו ִמֶמנו ּּ  ְוַגם ֵהם, ֵּללְּוָעַמד ְלִהְתַפ .ּ

ִּהְתַפְללו ּ ְַאַחר ָכך ׁשָ .ּ  .ִּמי ַאֶתם: ַאל אֹוָתםּ
יבו לֹו ָהָיה רוַח ְסָעָרה ַהַנ, ֵּהׁשִ ֵעת ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ , ל"ּ

ֵני ָהעֹוָלם ְלִמיֵניֶהם ָאז ִנְפְרדו ּבְ ֲחרו ֵּאֶלה , ּׁשֶ ּּבָ
זֶה זֶה ְוֵאלו ּבָ ּּבָ ָּאר ְלַמְעָלה ִחלוֵקי ַהִכתֹות ְּכָכל ַהְמֹב( ּ ּ ּ ּ

ַחְרנו ָלנו ,)ל"ַּהַנ ָּאז ֲאַנְחנו ּבָ ּ ְתִפיָלה ּ ּ ַלֲעֹסק ּבִ
ַרךָּתִמ ם ִיְתּבָ ְיד ְלַהׁשֵ ַעל  ,ּ נו וָמָצאנו ּבַ ּוִבַקׁשְ ּ ּ ּּ

ְּתִפיָלה ֶא ינו אֹותֹו ְלֶמֶלךּ ְָחד ְוָעׂשִ ַמע  .ּ ׁשָ ְּכׁשֶ ּ
ַעל ְתִפיָלהֹז ּאת ַהּבַ ֵעיָנ, ּ ּהוַטב ַהָדָבר ּבְ   ,דיו ְמֹאּ

זֶה הוא ָחֵפץ ִּכי ּבָ ר ִעָמֶה .ּ ְּוִגָלה , םְּוִהְתִחיל ְלַדּבֵ
ָּלֶהם ֵסֶדר ְתִפילֹו ְמעו  .ָּתיו ְוִחּבוָריו ְוִעְנָיָניוּ ׁשָ ְּכׁשֶ ּ ּ

ִּנְפְתחו ֵעיֵניֶהם ְוָראו ּגֹ, ְּדָבָריו ּ ל ֶדל ַמֲעָלתֹו ּ ׁשֶ
ַעל ְתִפיָלה ַהזֶה ַּהּבַ ּ ְָעׂשו אֹותֹו ְלֶמֶלך ְוֵתֶכף  ,ּ ּ

ָלֶהם ָמַחל לֹו ַהְמלו ,ֲעֵליֶהם ִּכי ַהֶמֶלך ׁשֶ ּ ּּ ְ , ָכהּ
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הוא ֻמְפָל ָראו ׁשֶ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ַמֲעָלה ְיֵתָרה ְמֹאּ ד ג ּבְ
ַעל ְתִפ .דְמֹא ְּוָלַמד ִעָמֶהם ַהּבַ ּיָלה ַהזֶה ְוֵהִאיר ּ ּ

ה אֹוָתם ְלַצִדי ,ֵעיֵניֶהם דֹוִלים ְּוָעׂשָ מוִרים ּגְ ִּקים ּגְ
ם ֵכן ַצִדיִקים  .דְמֹא ִּכי ֵהם ָהיו ִמְתִחָלה ּגַ ּ ּּ ּ ֵמַאַחר (ּ

ָעְס ְתִפיָלה ַכַנׁשֶ ּקו ַרק ּבִ ּ ּ ַעל ְתִפיָלה  ,)ל"ּ ַּאך זֶה ַהּבַ ּ ְ

ַנֲעׂשו ַצִדיִקים נֹוָרִאים  ֵּהִאיר ֵעיֵניֶהם ַעד ׁשֶ ּ ּ
ֶרת  .דְמֹא ַעל ְתִפיָלה ִאּגֶ ַלח ַהּבַ ְּוׁשָ ּבֹור ּ ְלַהּגִ
ים ָכֵא ל"ַּהַנ ָזָכה וָמָצא ֲאָנׁשִ ְּוהֹוִדיעֹו ֵאיך ׁשֶ ּ ּ ּלו ְ ּ

ה ֲעֵליֶה   :ְם ֶמֶלךְוַנֲעׂשָ

ל ָממֹון ַהַנּוְבֵני ּ ַהְמִדיָנה ׁשֶ ּל ָהיו עֹוְסִקים "ּ
ִעְנְיֵניֶה יֹוֵתר ֲעבֹוָדָתםּבְ ְּכָכל ַהַנ, ם ּבַ ְּוַהְזַמן  .ל"ּ

ּבֹור ַה יל ִעָמֶהם ַהּגִ ִהְגּבִ ֵמׁש "ַּנּׁשֶ ל ָהָיה ְמַמׁשְ
ְּוִנְתַפֲחדו ְמֹא ,ָלבֹוא ּ ְוָעׂשו ֲעבֹוָדָתם ַהַנ.דּ   ,ל"ּ
נֹות וְקֹטְוִהְקִר ּיבו ָקְרּבָ ְתִפילֹות ּ ֶּרת ְוָעְסקו ּבִ ּ

ָהיו ִמְתַפְלִלים ֶלֱאָלקוָת ָלֶהם ׁשֶ ּׁשֶ ּּ   .ל"ּם ַהַנּ
יֵניֶהם ֵהם ֻמְכָרִחים ,ְּוִנְסַכם ּבֵ ְּלַקֵים ֲעָצָתם ( ׁשֶ

ְּדַהְינו ,ָהִראׁשֹוָנה לֹ )ּ ֶיׁש ּבִָלׁשְ ַּח ֶאל ַהְמִדיָנה ׁשֶ ּה ּ
ירות ֻמְפָלג ַכַנ ֲּעׁשִ ּ ר ְלִפי ַדְעָתם ָהיו ָכל  ,ל"ּ ֲּאׁשֶ ּ ּ

ֵני אֹוָתה ַהְמִד ּּבְ ּיָנה ֻכָלם ֱאָלקות ַכַנּ ּ ּּ ְוֵהם  ,ל"ּ
ַוַדאי ַכַניֹוׁשִ ּיעו אֹוָתם ּבְ ּ ּ ֻכָלם ֵהם  ,ל"ּ ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ
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ֱּאָלקות ַכַנ ּ ם.ל"ּ לוִחים ְלׁשָ ְלחו ׁשְ ּ ְוׁשָ ְוְבֶדֶרך  ,ּ ּ
ִּהלו לוִחים(ָכם ּ ל ַהׁשְ ּׁשֶ ָּתעו ְוָהְלכו ם ְלׁשָ)ּ ּ ּוָמְצאו , ּ ּ

ָהָיה הֹוֵלך ִעם ַמֵק ָּאָדם ׁשֶ לֹו ָהָיה  ,לְ ַהַמֵקל ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ּעֹוֶלה יֹוֵתר ִמָכל ֱאָלקוָתם לֹו  ַּהְינו ,ּ ַהַמֵקל ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ

ר זֶה ַהַמֵקל , ה ִעם ֲאָבִנים טֹובֹות ְיָקִריםָהָי ֲּאׁשֶ ּ
ירו ֶוה יֹוֵתר ִמָכל ָהֲעׁשִ ָּהָיה ׁשָ ּל ָכל ת ׁשֶּ

ֱּאָלקוָתם ַהַנ ְמִדיָנָתם וֵבין , ַּהְינו( ל"ּ ּבִ ין ָהֱאָלקות ׁשֶ ּּבֵ ּ
ָהְלכו ֶאְצָלם ָּהֱאָלקות ׁשֶ ֶוה יֹוֵתר ִמָכל  ,ּ ִּכי ַהַמֵקל ָהָיה ׁשָ ּּ ּ

ל ירות ׁשֶ ֻּכָלם ָּהֲעׁשִ כֹוַבע. )ּ ם ָהָיה הֹוֵלך ּבְ קֹוִרין ,ְּגַ ּׁשֶ
ָהָיה ָקבוַע ּבֹו', ַּקאִפיִליׁש'  ֹובֹות ֲאָבִנים טּׁשֶ

ֶוה הֹון ָרב ָהָיה ׁשָ ְּוֵתֶכף וִמָיד ָנְפלו ְלָפָניו  .ׁשֶ ּּ
ְכִריָעה ְוִהׁשְ ִּכי ְלִפי ַדְעָתם ָהָיה ָהָאָדם  ,ַּתֲחָוָיהּבִ ּ

ָלֶהםִקֹּוַק ַעל ָכל ֱאלַֹּהזֶה ֱאל ֶיׁש ,ּים ׁשֶ  ֵּמַאַחר ׁשֶ
ירות ֻמְפָלג ָכזֶה ּלֹו ֲעׁשִ ָּפְגעו הוא ָהָיה ְּוָהָאָדם ַהֶזה ׁשֶ( .ּ ּ ּ

ל ַהֶמֶלך ַהַנ ַּהְמֻמֶנה ַעל ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ ּ   :)ל"ְּ

ּזֶה הוא ִחדוׁש: ּ ָלֶהם ָהָאָדם ַהזֶהְוָאַמר ּּ 
ְלׁשֹון ֵתַמה(ֶאְצְלֶכם  ּּבִ ִּמי ְוַאְרֶאה ָלֶכם ּּבֹואו ִע ,)ּ
ירות ָהָיה .ֲּעׁשִ ּ ְמֻסָדר ְְוהֹוִליך אֹוָתם ֶאל ָהָהר ׁשֶ

ם אֹוַצר ַהֶמ  .ְוֶהְרָאה אֹוָתם ֶאת ָהאֹוָצר ,ְֶלךּׁשָ
ְּוֵתֶכף וִמָיד ָנְפלו ּבִ ַתֲחָוָיהּּ ִּכי זֶהו , ְּכִריָעה ְוִהׁשְ ּ

ָכָלה ְוַהְנבוָכה( ְּלִפי ַדְעָתם, יםִקּל ָכל ֱאלֱֹאלֹוַק ַע ַּהּסְ ּ ,
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ירות ַכַנ ָהָיה ֶאְצָלם ִעַקר ָהֱאמוָנה ַהָממֹון ְוָהֲעׁשִ ּׁשֶ ּ ּּ ּ  ְַאך .)ל"ּ
םנֹות לָֹקְרּבָ ִּכי ְלִפי ַדְעָתם ַהַנ( ּא ִהְקִריבו ׁשָ ּ הוא "ּ ּל ׁשֶ

ַוַדאי ָהיו ַמְקִריִבים ֶאת ַעְצָמן ֶלֱאלֹוַק ָכזֶה', ֱּאלֹוַק ַעל ְוכו ּּבְ ּ ְַאך , ּ

ִּכי ְכׁשֶ ,)'ְּוכו לוִחיםּ ָּיְצאו ֵאלו ַהׁשְ ּ ּּ ּ ִּהְזִהירו אֹוָתם  ,ּ
ֶדֶרך לֹ ּבַ ְׁשֶ נֹותִּיְהיו ַמְקִריִבים ָקא ּ ׁשו  ,ְרּבָ ִּכי ָחׁשְ ּ

ֶדֶרך ְלַהְקִריב ָקְרּבָ ִאם ִיְרצו ּבַ ְׁשֶ ּ ֵאר נֹות לֹּ ּא ִיׁשָ
ֵּמֶהם ְכלום ִּכי אוַלי ִיְמ ,ּ ֶדֶרךּ ְְצאו ֵאיזֶה אֹוָצר ּבַ ּ ּ, 

ם אֹוָצר  א ְוִיְמָצא ׁשָ ּאוַלי ֵיֵלך ֶאָחד ְלֵבית ַהִכּסֵ ְ ּ
ּהוא ֶאְצלֹו ֱאלֹוַק ַכַנְו( ּ ּלו ְלַהְקִריב ֶאת ַעְצָמן ְוַיְתִחי ,)ל"ּ

ֵאר ֵמֶהם ֶאָחדְולֹ, יוֵאָל ַּעל ֵכן ִהְזִהירו ֶאת  ,ּא ִיׁשָ ּ
לוִחים  ַּהׁשְ לוִחים(ּ ִני ַהְמִדיָנה ִהְזִהירו ֶאת ַהׁשְ ַּהְינו ּבְ ּ ּּ ּ( 

ֶדֶרך לֹ ּבַ ְׁשֶ נֹות ְכָללּ ּא ַיְקִריבו ָקְרּבָ א ַּעל ֵכן לֹ ,ּ
לוִחים ָק ִּהְקִריבו ֵאלו ַהׁשְ ּ ּּ ּנֹות ְלזֶה ַהְמֻמֶנה ְרּבָּ

רור ֶאְצָלם. ל"ַּהַנ ּהוא ֶאלֹוַק ׁשֶ, ֲּאָבל זֶה ָהָיה ּבָ
ֵיׁש לֹו ,יםִקַּעל ָכל ֱאלֹ ירות ָעצום ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ ֲעׁשִ ּ

  :ְּוַרב ָכזֶה

בו ְּוִנְתַיׁשְ לוִחיםּ ּ ֵאלו ַהׁשְ ּּ ְ ֵליֵלך ָּלָמה ָלֶהם :ּ

ֶּאל ָהֱאָלקות ַהַנ ָהיוְּינו ֶאל ַהְּדַה ,ל"ּ ְּמִדיָנה ׁשֶ ּ 
יִרים ֻמְפָלִגים ְמֹא ֵהם ֶא, דֲעׁשִ ְּצָלם ֻכָלם ׁשֶ ּ

ֱּאָלקות ַכַנ ּ ַוַד ,ל"ּ ִּכי ֲהלֹוא ֵאֶצל זֶה ָהִאיׁש ּבְ אי ּ
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ל ְיׁשוָעה ּיוְכלו ְלַקּבֵ ּ ִּכי ֲהלֹוא זֶה ָהִאיׁש הוא  ,ּ ּ
דֹול ַעל ֻכָלם  ֱּאלֹוַק ּגָ ְּלִפי ַדְעָתם ָהָרָעה ַהַנ(ּ ַחר ֵמַא ,)ל"ּ

ירות ָעצום וֻמְפָלג ָכזֶה  ֵיׁש לֹו ֲעׁשִ ּׁשֶ ּ ּ ּ ִּכְפֵלי ִכְפַלִים (ּ

ּיֹוֵתר ִמֻכָלם ֵי ,)ּ ְקׁשו ִמזֶה ָהִאיׁש ׁשֶ ַּעל ֵכן ּבִ ּ ּ ֵּלך ִעָמם ּ ְ

ַּלך ִעָמםְּוִנְתַרָצה ָלֶהם ְוָה ,ִלְמִדיָנָתם ּ וָבא .ְ
ְמָחה  .ִלְמִדיָנָתם ֵני ַהְמִדיָנה ׂשִ ְּוָהָיה ֵאֶצל ּבְ

ָמְצאו ֱאלֹוַק ָכזֶהדֹוְג ָּלה ׁשֶ ּ טוִחים , ּ ִּכי ָהיו ּבְ ּ ּ
ַעל ָידֹו ִיְה ֶּיה ָלֶהם ְתׁשוָעהׁשֶ ַוַדאי ּ ֵמַאַחר  ,ּּבְ

הוא  ירות ִּכי ֶי ,)ְּלִפי ַדְעָתם(ֱּאלֹוַק ָכזֶה ּׁשֶ ּׁש לֹו ֲעׁשִ
ָּעצום ָכזֶה ל ַהֶמֶלך (ְּוִצָוה זֶה ָהִאיׁש  .ּ הוא ַהְמֻמֶנה ׁשֶ ְׁשֶ ּ ּ ּ

ֵנ, ל"ַּהַנ לו אֹותֹו ּבְ ִקּבְ ּׁשֶ ּי ַהְמִדיָנה ַהזֹאתּ קֹ ,)ֶלֱאלֹוַק ּ ֶדם ּׁשֶ
ְמִדיָנה לֹ ִיְהֶיה ֵסֶדר ְמֻתָקן ְוָנכֹון ּבַ ּׁשֶ ּ ּא ַיְקִריבו ּ

נֹות ְכָלל ל ַהֶמֶלך ָהָיה ַצִדיק(. ָּקְרּבָ ֱאֶמת זֶה ַהְמֻמֶנה ׁשֶ ִּכי ּבֶ ְ ּ ּ ּ 
דֹול י ַהֶמֶל ,ּגָ ִּכי ָהָיה ֵמַאְנׁשֵ ּך ַהַנּ דֹוִלים "ְ ָהיו ֻכָלם ַצִדיִקים ּגְ ּל ׁשֶ ּ ּ ּ
ּוְבַוַדאי ָהָיה ְמָמֵאס ְמֹא דְמֹא ָכל ַהִמְנָהִגים ָהָרִעים ּ ּד ּבְ

ל אֹוָתה ַהְמִדיָנה טוִתים ׁשֶ ְּוַהׁשְ ּ ּ יב ְַאך ֲעַדִין לֹ .ּ א ָהָיה ָיכֹול ְלָהׁשִ
ּאֹוָתם ִמַדְרָכם ָהָרָעה ַּאך ִצָוה ְלֵעת ַעָתה ׁשֶ ,ּ ּ ַּעל ָכל ָפִנים לְֹ א ּ

נֹות   :)ַּיְקִריבו ָקְרּבָ

ֵני ַהְמִדיָנה ְלַבֵקׁש ֵמִאתֹו ְּוִהְתִחילו ּ ּבְ ּ ּ
ָעַמד ֲעֵליֶהם"ּּבֹור ַהַנאֹודֹות ַהּגִ ְּוַגם ַהְמֻמֶנה  .ל ׁשֶ

ר הוא : ָעָנה ּבֹור ֶּאְפׁשָ ַּהָידוַע לֹו(זֶה ַהּגִ ְְוָהַלך זֶה  .)ּ



ַעל ְתִפיָלהִמ    ִּספּוֵרי ַּמֲעִשיֹות   ּּבַ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

רלט

ּבַה ל  ,ֹורְּמֻמֶנה ְוָיָצא ֶאל ַהּגִ יו ׁשֶ ּוִבֵקׁש ֵמֲאָנׁשָ ּ
ּבֹור  ּ ִעמֹו.ּר ְלִהְתָראֹות ָפִניםִאם ֶאְפׁשָ, ַהּגִ

יֹו ְּוָאְמרו ׁשֶ ֲאלו אֹותֹוּ ִּדיעו לֹו ְוִיׁשְ ֲּאלו ְּוָהְלכו ְוׁשָ .ּ
 .ּבֹורְּוִנְכַנס ַהְמֻמֶנה ֶאל ַהּגִ, ְּוָנַתן ְרׁשות, אֹותֹו

ְּוִהִכירו זֶה ֶאת זֶה י ,ּ ָמחֹות ְוָהָיה ּבֵ ֵניֶהם ׂשְ
דֹולֹות וְבִכיֹות ַכַנ ּּגְ ּ ּ ּבֹור ְלַהְמֻמֶנהְו .ל"ּ  :ָּאַמר ַהּגִ

ָלנו ְרִאיִתיו , ֵּתַדע ר ׁשֶ ַעל ְתִפיָלה ַהָכׁשֵ ם ַהּבַ ּגַ ּׁשֶ ּ ּּ ּ
ם ֵכן ה ֶמֶלך, ּּגַ ְוְכָבר ַנֲעׂשֶ לו ( ּ ְלּגְ ְּוִסְפרו זֶה ָלזֶה ֵאיך ִנְתּגַ ְּ ּ

ּוָבאו ְלָכאן ּבֹורְּוִסֵפר ַה .)ּ הוא ָעַבר , ְּמֻמֶנה ְלַהּגִ ּׁשֶ
ים ַהַנ ַּעל ְמקֹום ַהֶמֶלך ְוַעל ְמקֹום ָכל ָהֲאָנׁשִ ּ ְ   .ל"ּ

ֵניֶהם לֹ ַעל  ,א ָעַברְַאך ַעל ׁשְ ַּהְינו ַעל ְמקֹום ַהּבַ
ְּתִפיָל ּבֹורּ ֵניֶהם לֹ )ְמקֹום(ַעל  ,ה ְוַהּגִ א אֹוָתם ׁשְ
רו ַיַחד ַהְמֻמֶנה ִעם ַהּגִ .ָעַבר ְּוִדּבְ ֹור אֹודֹות ּבּ

ַּהְמִדיָנה ַהַנ ִנְתעו ְוָנבֹוכו ָכל ָכך ַעד  ,ל"ּ ְַעל ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ
טוִתים ָכֵאלוׁשֶ או ִלׁשְ ּּבָ ּ ּּ ּבֹור ְלַהְמֻמֶנה  .ּ יב ַהּגִ ֵּהׁשִ

ְּתׁשוָבה ַהַנ ּ ַעל ְתִפיָלה ַכַנ"ּ יב ְלַהּבַ ֵהׁשִ ּל ׁשֶ ּ ּ   ,ל"ּ
ַמע ֵמַהֶמֶלך ׁשָ ְַהְינו ׁשֶ ּ ּ ִנׁשְ ,ּ ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ַתֲאָוה זֹו ּ ַקע ּבְ

ל ָממֹון ׁשו, ׁשֶ ר לֹו ּבְ ּם אֶפן ָלׁשוב ִּאי ֶאְפׁשָ
ם ֵיׁש  ְּוָלֵצאת ִמׁשָ ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהֶדֶרך ׁשֶ ְ ּ ּ

בוָרתֹו(ל "ְּלַהֶחֶרב ַהַנ ּבֹור כַח ּגְ ל ַהּגִ ם ְמַקּבֵ ִמׁשָ ּׁשֶ ּ ּ ַעל  ,)ּ
ִּהְרִחיבו ַהְזְו. ְּיֵדי זֶה ְיכֹוִלים ְלהֹוִציָאם ִמזֶה ַמן ּ
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ּבֹור  ,עֹוד יֹוֵתר ר ִעם ַהּגִ ַהְמֻמֶנה ִדּבֵ ַּהְינו ׁשֶ ּ
ֵני  ַּהְמִדיָנה ַהַנְּלַהְרִחיב ַהְזַמן ִעם ּבְ  .ל עֹוד יֹוֵתר"ּ

ּבֹור עֹוד ַאְרָכא וְזָמןְוָנַתן ָלֶהם    :ַּהּגִ

ּ ָכך ָמְסרו ִסיָמִנים זֶהַאַחר ְ ַּהְמֻמֶנה ,  ָלזֶהּ
ּבֹור ְּוָהַלך ַהְמֻמֶנ ,ְוַהּגִ ּבֹור ְוָחַזר ַהְמְ ֻּמֶנה ה ִמן ַהּגִ

ֶּאל ַהְמִדיָנה ַהַנ ַוַדאי הֹוִכיַח ( .ל"ּ ְּוַגם ַהְמֻמֶנה ַהזֶה ּבְ ּ ּ
ּאֹוָתם ַעל ַדְרָכם ָהָרָעה ַתֲאַוות ָממֹון ,ּ ִנְתעו ְוָנבֹוכו ָכל ָכך ּבְ ְׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ, 

זֶה ְמֹא ,ּא הֹוִעיל ָלֶהם ְכָללְַאך לֹ ְקעו ּבָ ִּכי ְכָבר ִנׁשְ ּ ּד ַכַנד ְמֹאּ  .ל"ּ
ה ְכָבר הֹוִכיחו אֹוָתם ַהְרּבֵ ַּרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ַעל ְתִפיָלה ְוַגם , ּ ַּהּבַ ּ

לו אֹוָתם ,ַּהְמֻמֶנה ְלּבְ א: ְּוָהיו אֹוְמִרים ,ּּבִ ּהֹוִציאו ָנא , ַּאְדַרּבָ
ּאֹוָתנו ִמָטעוֵתנו ּ ָחְזָקה .ּּ ַדְעָתם ּבְ ֵהם ָהיו אֹוֲחִזים ּבְ ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ּ ּ 

ּלֹא ָהיו רֹוִצים ְכָלל ָלׁשוב ִמָטעוָתם ָהָרָעהְו ּ ּּ ַּאך ָהיו אֹוְמִרים  ,ּ ְ

א :ל"ְּלמֹוִכיֵחיֶהם ַהַנ ִּאם הוא ְכַדְעְתֶכם, ַּאְדַרּבָ ּ ֲאַנְחנו , ּ ּׁשֶ
ָטעות וִבְמבוָכה ְגדֹוָלה ּּבְ ּ ִּאם ֵכן הֹוִציאו ָנא אֹוָתנו ִמָטעוֵתנו ,ּ ּ ּ ּּ ּ.( 

ּנו ַהְמֻמֶנה ָנַתן ֵעָצה ִלְבֵניַהְי(ְוָנַתן ָלֶהם ֵעָצה  ַּהְמִדיָנה  ּ

הוא יֹוֵדַע ַהֹכ ):ל"ַּהַנ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ ּבֹורּ ל זֶה ַהּגִ , ַח ׁשֶ
ל ֹכֵמֵהיָכן ּ הוא ְמַקּבֵ בוָרתֹוּ ְּוִסֵפר ָלֶהם ִעְנַין  ;ַּח ּגְ

ם ְמַקּבֵ"ַּהֶחֶרב ַהַנ ִמׁשָ ּל ׁשֶ ּבֹור ֹכּ בוָרתֹוּל ַהּגִ  .ַּח ּגְ
ֵכן ֵנֵלך ְוַעל ְיֵדי , ּ ֲאִני ְוַאֶתם ֶאל ְמקֹום ַהֶחֶרבְּבְ

ּזֶה תו ר ְכֶנְגדֹוּ ּבֵ ְּכלו ְלִהְתּגַ ּ ְּוַכָוַנת ַהְמֻמֶנה ָהָיה .ּ ּ ,
ם יוְכלו ָלׁשוב ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי  ָיבֹואו ְלׁשָ ְכׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ּזֶה ִמָטעוָתם ַכ ּ ֵיׁש ְלַהֶחֶר( ל"ַּנּ ִּכי ַעל ְיֵדי אֹותֹו ַהֶדֶרך ׁשֶ ְ ּ ב ּ
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ּ ַכַנַעל ְיֵדי זֶה ְיכֹוִלים ְלהֹוִציא ִמַתֲאַוות ָממֹון ,אתַּהזֹ . ]ל"ּ

לו ְדָבָריו ְּוִקּבְ לו ֲעַצת ַהְמֻמֶנה ֵליֵלך ( ּ ֵני ַהְמִדיָנה ִקּבְ ְַהְינו ּבְ ּ ּּ ּ

ִּעמֹו ֶאל ַהֶחֶרב ַהַנ ְּוָהַלך ַהְמֻמֶנ .)ל"ּ ּ ּוְבֵני ַהְמִדיָנה  .הְ ּ
דֹוֵל ְלחו ִעמֹו ֶאת ּגְ ּׁשָ ֵהם ֶאְצָלם , ִדיָנהּי ַהְמּ ׁשֶ

ָהיו ( ֱּאָלקות יֵטי ֶכֶסף ְוָזָהב ׁשֶ ּוְבַוַדאי ָהיו הֹוְלִכים ִעם ַתְכׁשִ ּ ּּ ּ ּ

ְּתלוִיים ֲעֵליֶהם ִּכי זֶה ָהָיה ָהִעָקר ֶאְצָלם, ּ : ְּוָהְלכו ָיַחד )ּ

ּ ַהְמֻמֶנה ַהָדְוהֹוִדיַע ּבֹורּ ר  :ָּבר ַהזֶה ְלַהּגִ ֲאׁשֶ ּבַ
הוא הֹוֵלך ְׁשֶ ִּעָמם ְלַבֵקׁש ְמקֹום ַהֶחֶרב ּ , ְּוַכָוָנתֹו ,ּ

ֶדֶרך ִהלוכֹו ִל ּאוַלי ִיְזֶכה ּבְ ּּ ְ ְא ֶאת ַהֶמֶלך ְמֹצּ ּ
יו ּבֹור .ַוֲאָנׁשָ ם ֲאִני ֵאֵלך ִעְמ: ָעָנה ְוָאַמר ַהּגִ ּּגַ  .ָךְ

ּבֹור ַעְצמֹו ָנה ַהּגִ ּא ָיִבינו ֵאלוּלְֹּכֵדי ׁשֶ ,ְּוׁשִ ּּ 
ָהְלכו ים ׁשֶ ּבֹור ּ ִעם ַהְמֻמֶנָּהֲאָנׁשִ זֶהו ַהּגִ ּה ׁשֶ ּ

ָנה ַעְצמֹו ,ל"ַּהַנ ַּעל ֵכן ׁשִ ם ֵכן ִעם ְו ,ּ ָּהַלך ּגַ ְ

בו .ַּהְמֻמֶנה ְּוִנְתַיׁשְ יֹוִדיעו ַהָדָבר ְלַהּבַ, ּ ּׁשֶ ּ ַעל ּ
ְּתִפיָלה ַעל ְתִפיָלה .ְּוהֹוִדיעו לֹו .ּ ְּוָאַמר ַהּבַ ם ׁשֶ, ּ ּגַ

ּהוא ֵיֵלך ִעָמם ְ ַעל ְתִפיָלהְך ֲאֵלְוָהַל ,ּ ּיֶהם ַהּבַ ּ. 
ִיְתַפְללו  לֹו ׁשֶ ים ׁשֶ ַעל ְתִפיָלה ָלֲאָנׁשִ ְּוִצָוה ַהּבַ ּּ ּ ּ ּ ּ

ם ַדְרָכםַעל זֶה  ַיְצִליַח ַהׁשֵ ּׁשֶ ּ ּ ִיְזכו ִלְמֹצ ,ּ ּׁשֶ ּ א ּ
יו ַהַנ ַּהֶמֶלך ִעם ֲאָנׁשָ ְ ַעל  ,ל"ּ ִּכי ָתִמיד ָהָיה ַהּבַ ּ

ָּלה ִמְתַפֵלל ַעל זֶהְּתִפי יו ְּמַצֶוה ַלֲאְוָהָיה  ,ּּ ָנׁשָ
ִיְתַפְללו ַעל זֶהְּתִפ ְּוָהָיה ְמַתֵקן ָלֶהם ּילֹות ׁשֶ ּ ּ ּ, 
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יֹוֵתרְוַע ָהַלך ֶאל  ,ָּתה ִהְזִהיר אֹוָתם ּבְ ְְכׁשֶ ּ
ּבֹור ֵליֵלך ִעָמם ְלַבֵקׁש ֶאת ַּהְמֻמֶנה ְוַהּגִ ּ ְ ְ ַהֶמֶלך ּ ּ

יו ַכַנ ַּוֲאָנׁשָ ִיְתַפְללו ַעל זֶה  ,ל"ּ ּׁשֶ ּ ּכֹות ָּתִמיד ִלְזּ
ַעל ְתִפיָלה ֶאל  .א אֹוָתםִלְמֹצ ּוָבא ַהּבַ ּ ַּהְמֻמֶנה ּ

ּבֹור ַהַנ ְמָחה  ,ל"ְּוַהּגִ יֵניֶהם ׂשִ ּוְבַוַדאי ָהָיה ּבֵ ּ
ָמחֹות וְבִכיֹות ַכַנ, ְגדֹוָלה ּׂשְ ּ ּ   :ל"ּ

ָתן ַיַחדְּוָהְלכו ָלׁשְ ּבֹור ,ּ ׁשְ ְּדַהְינו ַהְמֻמֶנה ְוַהּגִ ּ ּ 
ַעל ְתִפיָלה ְוָה ְּוַהּבַ ֱּאָלקות ַהַנּ ְּדַהְינו ,ל"ּ ּ 

דֹוֵלי ַהְמִדיָנה ַהַנ יִרים ּגְ ָּהֲעׁשִ ם ( ל"ּ ֵהם ִנְקָרִאים ׁשָ ׁשֶ

ְמִדיָנָתם ֱא ּים ַכַנִקלֹּבִ ָּהְלכו ִעָמֶהם )ל"ּ ַּהְלכו ַּוִיְת .ּ ּ
ר ִיְתַהָלכו ֲאׁשֶ ּּבַ ּוָבאו ִלְמִדיָנה ַאַחת ,ּ ם , ּ ְּוָהיו ׁשָ

ֲאלו ֶאת ַהׁשֹוְמִרים  .ּם ְסִביב ַהְמִדיָנהׁשֹוְמִרי ְּוׁשָ ּ
ָלֶכם, ַּעל ִעְסֵקי ַהְמִדיָנה ּוִמי ַהֶמֶלך ׁשֶ ְ ּ ּ.  

יבו ַהׁשֹוְמִרים ֵּהׁשִ ָהָיה ָהרוַח ְסָעָרה , ּ ֵעת ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ
ֵני ָהעֹוָלם ְלִמיֵניֶהם ַכַנ, ל"ַּהַנ ָאז ִנְפְרדו ּבְ ּׁשֶ ּ   ,ל"ּ

ָל ֵני ַהְמִדיָנה ׁשֶ ֲחרו ָלֶהם ּבְ ָּאז ּבָ ּ ִּעָקר הוא ׁשֶ ֶהםּ ּ
לו  ,ַהָחְכָמה דֹול ְלֶמֶלךְּוִקּבְ ְוזֶה  .ְֲעֵליֶהם ָחָכם ּגָ

דֹול ִּמָקרֹוב ָמְצאו ָחָכם ּגָ ָחְכָמה ְמֹא ּ ד ֻמְפָלג ּבְ
ּוָמַחל לֹו ַהֶמֶלך ֶאת ַהְמלו ,דְמֹא ּּ לו  ָכהְּ ְּוִקּבְ

ִּכי ֶאְצָלם ָהָיה ָהִעָקר ַהָחְכָמה ,ְאֹותֹו ְלֶמֶלך ּ,  
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ָּמְצאו ָחָכם ֻמְפָלג ָכזֶהּוֵמַאַחר ׁשֶ ּ לו ַע, ּ ּל ֵכן ִקּבְ ּ
לֹ .ְאֹותֹו ְלֶמֶלך ְּוָאְמרו ֵאלו ַהׁשְ ּ ה ַהַנּּ ַּהְינו (ל "ּׁשָ

ַעל ְתִפיָלה ּבֹור ְוַהּבַ ַּהְמֻמֶנה ְוַהּגִ ּ ִנְרִאין ,)ּ ַּהְדָבִרים  ּׁשֶ
ָלנו  זֶהו ֶהָחָכם ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ל ַהֶמֶלך ַהַנ(ּ ְּדַהְינו ֶהָחָכם ׁשֶ ְּ ּ  ).ל"ּ

ּוִבְקׁשו ר ְלִהְתָראֹות ,ּּ ָּפִנים ִעמֹו ִאם ֶאְפׁשָ ּ, 
יבו ָלֶהם יֹו ְּוֵהׁשִ ֲאלו אֹותֹוּׁשֶ ִּדיעו לֹו ְוִיׁשְ ְּוָהְלכו  .ּ

ֲאלוְו ּוָבאו  .ְּוָנַתן ָלֶהם ְרׁשות, ּׁשָ לֹ(ּ ֵּאלו ַהׁשְ ּ הּ  ֶאל )ׁשָ
הוא ַהֶמ, ֶהָחָכם ּׁשֶ ל אֹוָתה ַהְמִדיָנהּ ֶּלך ׁשֶ ּ ְ, 

ִּכי ֶהָחָכם ַהזֶה ָהָיה ,ּרו זֶה ֶאת זֶהִּכיְוִה  ֶהָחָכם ּ
ל ַהֶמֶלך ַהַנ ּׁשֶ ְ ְמָחה  .ל"ּ ם ׂשִ ּוְבַוַדאי ָהָיה ׁשָ ּ

דֹוָלה ָמחֹות וְבִכיֹות ַכַנ,ּגְ ּ ׂשְ ּ ּ כו ,ל"ּ ִּכי ּבָ ְ ֵאיך :ּ

ּא ֶאת ַהֶמֶלך ִעם ָכל ַהַנזֹוִכים ִלְמֹצ ּ ְ   :ל"ּ

ֲאלו ַּע ִמן ַהָיד ִאם ֵאינֹו יֹוֵד  ֶאת ֶהָחָכםְּוׁשָ
ל ַהֶמֶלך ְׁשֶ י ,ּ ַהָיד הוא ֶאְצלֹו, ב ָלֶהםְוֵהׁשִ ּׁשֶ ְַאך  ,ּ

ִנְתַפְזרו ַעל ְיֵדי ָהרוַח ְסָעָרה  ֵּמֵעת ׁשֶ ּ ּ ּ ַּכַנּ ָאז, ל"ּ  ׁשֶ
ֶּמֶלך ְוכוֶנְעַלם ֵמֶהם ַה ְ ַּכַנ' ּ ֵּמָאז הוא ֵאינֹו  ,ל"ּ

תֹוך ַהָידרֹוֶצה ְלִהְס ַּתֵכל ְכָלל ּבְ ְ ּ ּ ָּיָכה  ׁשִַּכי ִהיא ,ּ
ְַרק ֶאל ַהֶמֶלך ָח ;ּ ַּקק ַתְבִנית ַהָיד ַעל ֶאֶבןַרק ׁשֶ ּ 

ַתֵמׁש ִיׁשְ ְּכֵדי ׁשֶ ּ ּ זֶה ְקָצת ְלֹצּ ֲאָבל  ,ְֶרך ִעְנָינֹו ּבָ
ַה ָּיד ֵאינֹו ִמְסַתֵכל ְכָללּבְ ּ ּ רו ִעם ֶהָחָכם .ּ  ,ְּוִדּבְ

ל וָבא ְלָכאןֵא ְלּגֵ ּיך ִנְתּגַ ֵמֵעת , ְּוִסֵפר ָלֶהם ,ְ ּׁשֶ
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ר ָהַלך, ל"ַּנָּהָיה ָהרוַח ְסָעָרה ַהׁשֶ ֲאׁשֶ ְָהַלך ּבַ ְ 
ּוְבֶדֶרך ִהלוכֹו ָעַבר ַעל ֻכָלם( ּּ ּ לֹ, ְּ ַּרק ַעל ֵאלו ַהׁשְ ּ ַעל ּ ה ַהְינו ַהּבַ ּׁשָ

ּבֹור ְוַהְמֻמֶנה לֹ ְּתִפיָלה ְוַהּגִ ּ ָמְצאו אֹותֹו  ,)א ָעַברּ ַּעד ׁשֶ ּ
ֵני ַהְמ לו אֹותּּבְ ִּדיָנה ֵאלו ְוִקּבְ ּ ַּכַנְְלֶמֶלך  ֹוּ  .ל"ּ

ְ ַעָתה הוא ָצִריך ְלַהְנִהיגּוְלֵעת ּ אֹוָתם ְלִפי  ּ
ַּדְרָכם ְְכִפי ֶדֶרך ָחְכָמָתם, ּ ּ ְרבֹות  ,ּ ר ּבִ ַעד ֲאׁשֶ

יב אֹוָתם ֶאל ָהֱאֶמתַּהְז   :ַּמן ָיׁשִ

רו ֵני ַהְמִדיָנה ִעם ֶהָחָכם אֹודְּוִדּבְ  ,ל"ּ ַהַנֹּות ּבְ
ִנְתעו ְוָנבֹוכו ָכל ּׁשֶ ּ ּ טות ַוֲעבֹו ּ ׁשְ ָּכך ּבִ ְ ל ּ ָדה ָזָרה ׁשֶ

ּ ַכַנָממֹון ַדְרנו ִאְלָמֵלא לֹ :ְּוָאְמרו ,ל"ּ ּא ִנְתּבַ ּ
ִביל אֹוָתה ׁשְ ְּוִנְתַפַזְרנו ִכי ִאם ּבִ ּ ּ ּ ּ ַהְמִדיָנה ּ

זֶה ,ְּלמוָטב ְלַהֲחִזיר אֹוָתם ָּהָיה ַדי ָלנו ּבָ ִּכי  ,ּ
ְַטְפׁשו ְוִנְתעו ָכל ָכךִנְת ּ ּ ּ ּ ּ ֱאֶמת ָכל ַהִכתֹות ִּכי  .ּ ּּבֶ ּ ּ
ּ ֻכָלם ִנְתעו ְוָנ,ל"ַּהַנ ּ ּוְצִריִכים ְלַתְקָנם, ּבֹוכוּ ּ, 

טוָתם יָבם ִמׁשְ ַּלֲהׁשִ ּיָרם ֶאל ַהַתְכִלית ּ וְלַהֲחִזּ
ּבָ .ָּהֲאִמִתי ִּכי ֲאִפילו ַהַכת ׁשֶ ּּ ֲּחרו ָלֶהם ָחְכָמה ּ

ם ֵהם לֹ ,ְלַתְכִלית יגו ַהַתְכִלית ָהֲאִמא ִהּגַ ּׂשִ ּ  ,ִּתיּ
ּוְצִריִכין ִתקו ּּ ּן וְתׁשוָבהּ ָחְכמֹות  ,ּ ֲחרו ּבְ ִּכי ּבָ ּ

ִּחיצֹוִניֹות ְוֶאִפיקֹוְרִסית ַּאך ִמָכ ;ּ ּל ַהָטעוִתים ְ ּ
יָבם ִמָטעו"ַהנ ָנֵקל יֹוֵתר ַלֲהׁשִ ּל הוא ּבְ  ָתםּּ



ַעל ְתִפיָלהִמ    ִּספּוֵרי ַּמֲעִשיֹות   ּּבַ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

רמה

ֲעבֹוָדה  ,ּוְלַהֲחִזיָרם ֶאל ָהֱאֶמת ֲּאָבל ֵאלו ִנְתעו ּבַ ּ ּ
ל ָממֹון ְו ה ָזָרה ׁשֶ ְקעו ּבָ ִּנׁשְ ָּכל ָכך ְכָכל ַהַנּ ּ ּ  ףל"ְּ

ִאי ֶאְפׁשָ יָבם ִמזֶה ַכַנַעד ׁשֶ ּר ַלֲהׁשִ ּ ְוַגם ֶהָחָכם ( ל"ּ
יב ָלֶהם ם ֵכן ֵמַהֶמֶלך ֵהׁשִ ַמע ּגַ ׁשָ ְׁשֶ ּ ּ ר  ,ּ ִמָכל ַהַתֲאֹוות ֶאְפׁשָ ּׁשֶ ּ ּ

ר ְלהֹוִציא ֶא ,ְלהֹוִציא ל ָממֹון ִאי ֶאְפׁשָ ת ִמי ֲּאָבל ִמַתֲאָוה זֹו ׁשֶ
ָנַפל ְלתֹוָכה ּׁשֶ ֵיׁש ְלַהֶחֶרב ַהַנ ,ּ ִּכי ִאם ַעל ְיֵדי ַהֶדֶרך ׁשֶ ּ ְ ּ  ).ל"ּ

ם ֵכן ֵליֵלך ִעָמֶהם ְּוִנְתַרָצה ֶהָחָכם ּגַ ְ ּ ּ,  
ְעָתן ַיַחד ְּוָהְלכו ַאְרּבַ ְּוַגם ֵאלו ָהֱאָל .ּ ּקות ּ

ַּהׁשֹוִטים ַהַנ ם ֵכן ַכַנל ָהְל"ּ ּכו ִעָמֶהם ּגַ ּ ּ ּ   :ל"ּ

ּוָבאו ִלְמִדיָנה ַא ְּוָהְלכו ם ֵכן  ,ַחתּ ֲאלו ּגַ ְּוׁשָ ּ
ַּהׁשֹוְמִרים ַעל ִעְנַין ַהְמִד ֶאת ְוִמי ַהֶמֶלך  יָנהּ ּ ּ

ָלֶהם יבו. ּׁשֶ ֵמֵעת ׁשֶ, ֵּהׁשִ ָּהָיה ָהרוַח ְסָעָרה ּׁשֶ
ֵני ְמִדיָנה זֹו ,ל"ַּהַנ ֲחרו ָלֶהם ּבְ ַהַתְכִלית  ָּאז ּבָ ּׁשֶ

ּהוא ַהִדּבור לו ֲעֵל, ּּ ַעל ָלׁשֹון  ָרןיֶהם ַדּבְְּוִקּבְ ּבַ
ַעל . ְְלֶמֶלך ָהָיה ּבַ ַּאַחר ָכך ָמְצאו ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ ְ ּ

ָרן ֻמְפָלג ְמֹאהָּלׁשֹון וְמִליָצ לו  ,דד ְמֹא ְוַדּבְ ְּוִקּבְ
ִּכי ַהֶמֶלך ָמַחל לֹו ַהְמלוָכה ,ְאֹותֹו ְלֶמֶלך ּ ְּ ּ ,

ַעל ָלׁשֹון ָכזֶהֵמַאַח הוא ּבַ ּר ׁשֶ ּלו ְּוֵהִבינו ֵא .ּ ּ
ָעה ַהַנ ָלנו , ל"ַּהַאְרּבָ ַוַדאי זֶה הוא ַהֵמִליץ ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ ּּ ּ ּ

ל ַהֶמֶלך ַהַנ( ְּדַהְינו ַהֵמִליץ ׁשֶ ּ ְּ ּ ם ֵכן ִאם  ,)ל"ּ ּוִבְקׁשו ּגַ ּ ּּ
ר ְל ִּהְתָראֹות ִעם ַהֶמֶלך ַהזֶהֶאְפׁשָ ְ  ְּוָאְמרו ,ּ
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יֹו לו ְרׁשותּׁשֶ ִּדיעו לֹו ִויַקּבְ ּ ֲאלוְּוָהְלכו ְו .ּ ְוָנַתן , ּׁשָ
ָעה ֵא .ָּלֶהם ְרׁשות ְּוִנְכְנסו ֵאלו ָהַאְרּבָ ְֶצל ַהֶמֶלך ּּ ּ

ל ְמִדיָנה זֹו ל ַהֶמֶלך ְּוהוא ָהָיה ַה ,ׁשֶ ְֵמִליץ ׁשֶ ּ ּ
ַּכַנ ְּוִהִכירו זֶה ֶאת זֶה .ל"ּ ם ֵכן , ּ יֵניֶהם ּגַ ְּוָהָיה ּבֵ

ְמָחה דֹוָלה וְבִכיֹות ַכַנׂשִ ּ ּגְ ּ ּ ּך ַהֵמִליץ ְוָהַל .ל"ּ ְ

ם ֵכןִע ָּמֶהם ּגַ ְּוָהְלכו יֹוֵתר ְלַבֵקׁש אוַלי ִיְמְצאו  ,ּ ּ ּּ
ָאִר ּ ְדַהְינו ַהֶמֶלך ְוכו,יםַּהִנׁשְ ְּ ּ ה ,'ּ ִּכי ָראו ׁשֶ ּ '

ַּמְצִליַח ַדְרָכם ָכל ַפַעם ֶאת , ּ ֵהם מֹוְצִאים ּבְ ּׁשֶ
ַעל ְתִפיָלה  .ַחְבֵריֶהם ְזכות ַהּבַ ְּוָתלו ָכל זֶה ּבִ ּ ּ ּּ

ָל ר ׁשֶ ַּהָכׁשֵ הוא עֹוֵסק ָתִמיד ְלִהְתַפ, ֶהםּ ּׁשֶ ּ ֵּלל ַעל ּ
ְּוַעל ְיֵדי ְתִפילֹוָתיו ָזכו ,זֶה ּ א ֶאת ַחְבֵריֶהם  ִלְמֹצּ
ּאוַלי ִיְזכו ִלְמֹצ, ְּוָהְלכו יֹוֵתר .ל"ַּהַנ ָארּּ ם ַהׁשְ   :ּא ּגַ

ּ וָבאו ִלְמִדיָנה ַאַחתְּוָהְלכו ם ֵכן  ,ּ ֲאלו ּגַ ְּוׁשָ ּ
ָלֶהםּו יָנהַּעל ִעְנַין ַהְמִד ִּמי ַהֶמֶלך ׁשֶ ְ יבו  .ּ ֵּהׁשִ

ֲחרו ָלֶהם ֶאת ַהׂשִ, ָלֶהם ּבָ ֵהם ִמן ַהַכת ׁשֶ ּׁשֶ ּ ְמָחה ּ
ֶתה ְלַתְכִלית ּוִמׁשְ כֹור  ,ּ לו ֲעֵליֶהם ֵאיזֶה ׁשִ ְּוִקּבְ ּ

ְמָחה ָת ֶאָחד ׂשִ הוא ּבְ ּׁשֶ ְִמיד ִלְהיֹות ֶמֶלך ּ

ְּוַאַחר ָכך ָמְצאו ִאיׁש ֶאָחד ,ֲעֵליֶהם ְ ָהָי ּ ה ׁשֶ
ל ַיִין תֹוך ָים ׁשֶ ב ּבְ ֵעיֵניֶהם , ְיֹוׁשֵ ְּוהוַטב ּבְ

יֹוֵתר כֹור ֻמְפָלג ְמֹא, ּבְ ַוַדאי ׁשִ ִּכי זֶה הוא ּבְ ּּ ד ּ
לו אֹותֹו ְלֶמֶלך, דְמֹא ם ֵכ ְ.ְּוִקּבְ ּוִבְקׁשו ּגַ ּ ן ּּ
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ְּלִהְתָראֹות ָפִנים ִעמֹו לו ְרׁשות ,ּ ְּוָהְלכו ְוִקּבְ ּ ּ. 
ֵּאלו ַהֲח(ְּוִנְכְנסו  ה ֲחֵבִרים ַהַנּ ִּמׁשָ ְ ֵאֶצל זֶה ַהֶמֶלך)ל"ּ ּ. 

ל ַהֶמֶלךְּוהוא ָהָיה  ְָהאֹוֵהב ֶנֱאָמן ׁשֶ ָהָיה  ,ּ ׁשֶ
ב ל ַיִין יֹוׁשֵ תֹוך ַהָים ׁשֶ ּּבְ ה ִמִדְבֵרי  ְ ַנֲעׂשָ ּׁשֶ ּ
ל ַהֵמִליץַּהַתְנ ּחוִמין ׁשֶ ּ ַכַנ,ּ ּוְבֵני ַהְמִדיָנה זֹו ָסְברו ( .ל"ּ ּּ

כֹו הוא ִאיׁש ׁשִ ּׁשֶ דֹולּ ל ַיִין, ר ּגָ ָים ׁשֶ ב ּבְ יֹוׁשֵ ֵּמַאַחר ׁשֶ לו ,ּ ּ ְוִקּבְ

ְּוִהִכירו זֶה ֶאת זֶה .)ְאֹותֹו ְלֶמֶלך ם ,ּ יֵניֶהם ּגַ  ְוָהָיה ּבֵ
ְמָחה דֹוָלה וְבִכיֹות ַכַנֵּכן ׂשִ ּ ּגְ ּ ּ ְְוָהַלך ָהאֹוֵהב . ל"ּ

ם ֵכן ֶּנֱאָמן ִעָמֶהם ּגַ ּ:  

ּוָבאו ִלְמִדיָנה יֹוֵתר ְּוָהְלכו ֲאלו ֶאת  , ַאַחתּ ְּוׁשָ
ָל: ַּהׁשֹוְמִרים ִּמי ַהֶמֶלך ׁשֶ ְ יבו. ֶכםּ ֶמ, ֵּהׁשִ ְֶלך ּׁשֶ

ָלֶהם הוא ְיַפת ֹת ּׁשֶ ּ ִהיא ְמִביָאה ֵמֲחַמת ׁשֶ ,ַארּ
ִּכי ַהַתְכִלית הוא ִיׁש ,ֶּאל ַהַתְכִלית ּ ּ , ּוב ָהעֹוָלםּ

ּוַבְתִחָלה ָהְיָתה ֶאְצָלם ֵאיזֶה  .ָאר ְלֵעילַּכְמֹב ּ ּ
ַּאַחר ָכך ָמְצאו ְיַפת ֹת ,ַּמְלָכהַאר ְלּת ֹתְיַפ ּ ְ ַאר ּ

ָיְפָיה ְמֹא לו אֹוָתה ְלֶמֶלך דד ְמֹאֻּמְפֶלֶגת ּבְ ְְוִקּבְ ּ ּ. 
ַּהְינו ֵאלו ַהֲחֵבִרים ַהַנ(ְּוֵהִבינו  ּ ִהיא ּבְ )ל ֵהִבינו"ּּ ַּוַדאי ׁשֶ

ת ַמְלָכה ַהַנ ַּהּבַ ם ֵכן ְלִהְתָראֹות  .ל"ּ ּוִבְקׁשו ּגַ ּ ּּ
לו ְרׁשות ,ּהִּעָמ ְּוָהְלכו ְוִקּבְ ּ ְּוִנְכְנסו ֶאל ַהַמְלָכה ,ּ ּ ּ 

ת ַמְלָכהְּוִהִכ ּירו ִכי ִהיא ַהּבַ ּ ְמָחה  .ּ ְּוֹגֶדל ַהׂשִ
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ָהָיה םׁשֶ ֵער  ׁשָ ַוַדאי ֵאין ְלׁשַ ֲא .ּּבְ ּלו אֹוָתה ְוׁשָ ּ
את ְלָכאן א ׁשֶ, ְּוִסְפָרה ָלֶהם ,ְֵאיך ּבָ ּבָ ֵּמֵעת ׁשֶ

ְּוָחַטף ֶאת ַהִתינֹוק ַהָיָקר ָּהרוַח ְסָעָרה ִמן ( ּ

ָהָלה ַאַחר ,ל"ַּנַּכ )ָהֲעִריָסה ַעת ַהּבֶ ׁשְ  ָאז ָיְצָאה ּבִ
, ְּוָדַחק אֹוָתה ֶהָחָלב .א ָמְצָאה אֹותֹוַּהִתינֹוק ְולֹ

ל ָחָלבּו ה ָים ׁשֶ ְּוַאַחר ָכך ָמְצאו  .ִּמזֶה ַנֲעׂשָ ְ ּ
ֵני ְמִדיָנה זֹו לו אֹוָת ּאֹוָתה ּבְ ְְלֶמֶלך ּה ְּוִקּבְ

דֹוָלה. ֲעֵליֶהם ְמָחה ּגְ ם ׂשִ  :ְוָהָיה ׁשָ

כו ְמֹאּגַם ּד ַעל ַהִתינֹוק ַהָיָקר ַהנּ ּבָ ּ ֶנֱאַבד ל"ּ ּ ׁשֶ
ֵאיָנה יֹוַדַעת ֵמֶהםְוַעל ָאִביָה ְוִא ,ֵמֶהם ָּמה ׁשֶ ּ ּ. 

ל ַהַמְלָכה ַהזְֹּוִהֵנה ִנְמָצא ֲעָלה ׁשֶ א ּבַ ּבָ ּ ׁשֶ ּ ּ  אתּ
ת ַמְלָכ( ַּהְינו ַהּבַ ית ָכאן ַמְלָכהּ ַנֲעׂשֵ ּה ׁשֶ ּ ּּבֹור הוא ִּכי ַהּגִ ,)ּ

ֲעָלה ַכַנ ּּבַ ּ ְָתה ֵיׁש ְלַהְמִדיָנה ֶמֶלךְוַע ,ל"ּ ּ ּ ה  .ּ ּוִבְקׁשָ ּ
ת ַמְלָכה ַה ִהיא ַמְלָכה(ּּבַ ְמִדיָנה זֹו ּׁשֶ ַעל )ּבִ  ֶאת ַהּבַ

ְּתִפיָלה ֵיֵלך ּבִ ,ּ ְׁשֶ  ִּויַטֵהר אֹוָתה ְּמִדיָנָתהּ
ָלהַּהזֲֻהָמא ֵמ דֹוָלה ׁשֶ ַּהּגְ ֶאְצָלם  ,ּ ִּכי ֵמַאַחר ׁשֶ

ָּהָיה ִעַקר ַהַתְכִלית  ַּכַנ ַארִּעְנַין ַהְיַפת ֹתּ  ,ל"ּ
ַוַדאי ַתֲאָוה זֹוד ְמֹאָהִמים ְמֹאָּהיו ְמז ּּבְ ַעל  ,ד ּבְ

ַעל ְתִפיָלהּבִ ֵּכן ה ֵמַהּבַ ְּקׁשָ ּ ֵיֵלך ִויּ ְ ׁשֶ ַטֵהר אֹוָתם ּ
לֹ ,ְּקָצת ְלֵעת ַעָתה מו ְלֵעת ַעָתהִיְתא ּׁשֶ ׁשְ ּּגַ ּ ּ 
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זֲֻהָמא ַה ְאת ָכל ָכךּזֹּבְ ּ רות  ,ּ ּבְ ִּכי ִמְלַבד ִהְתּגַ ּ
זֶהו  ֱּאמוָנהָּהָיה ֶאְצָלם ְכמֹו , ַּהַתֲאָוה ּׁשֶ ּ

ִּכי ָכל ַהִכתֹות ַהַנ( ,ַּהַתְכִלית ּ ּ ּ ְחרו ָלֶהם ָכל ַאַחת ל"ּ ּבָ ּ ׁשֶ ּ
ְּוַאַחת ֵאיזֶה ִמָדה ָרָעה ְלַתְכִלית ַכַנ ּ  דָחָּהָיה ֵאֶצל ָכל ֶא, ל"ּ

מוָרה אֹוָתה ַהִמָדה ָרָעהדָחֶאְו ּ ְכמֹו ֱאמוָנה ּגְ ּ ּ ּ ּ ְּוַעל ֵכן  ,)ּ
ַוַדאי ָקִעים ְמֹאּּבְ ּ ָהיו ְמׁשֻ זֶהּ ה  ,ד ּבָ ְקׁשָ ַּעל ֵכן ּבִ ּ
ִּמֶמנו ּ ֵיֵלך ִוי ּ ְׁשֶ   :ַּטֵהר אֹוָתם ְקָצת ְלֵעת ַעָתהּ

ּ ָכך ָהְלכו ֻכָלם ְלַבֵקׁשַאַחר ּ ּ ּּ ָאְ ְּדַהְינו , רּ ַהׁשְ ּ
ַּהֶמֶלך ְוכו ְ ְּוָהְלכו וָבאו ִלְמִדיָנה ַאַחת .'ּ ּ ֲאלו , ּ ְּוׁשָ

ם  ָלֶכם: ֵּכןּגַ ִּמי ַהֶמֶלך ׁשֶ ְ יבו .ּ ַהֶמ, ֵּהׁשִ ְֶלך ּׁשֶ

ָנה ן ׁשָ ָלֶהם הוא ּבֶ ּׁשֶ ֲחרו  ,ּ ּבָ ִּכי ֵהם ִמן ַהַכת ׁשֶ ּ ּ
ַפע ְמזֹונֹות ֵיׁש לֹו ׁשֶ ִמי ׁשֶ ָּלֶהם ׁשֶ ּינֹו ִנזֹון ְוֵא ּ

ֵני ָאָדם הוא ָראוי  ָאר ּבְ ל ׁשְ ִּמָמזֹון ׁשֶ ּ ִלְהיֹות ּ
לו ְלִפ .ְֶמֶלך יר ֶאָחד ְלֶמֶלךְּוִקּבְ ָעה ָעׁשִ ַאַחר  .ְי ׁשָ

ל ָח ָים ׁשֶ ב ּבְ ָהָיה יֹוׁשֵ ָּכך ָמְצאו ָאָדם ׁשֶ ְ  ,ָלבּ
ֵעיֵניֶהם ְמֹא ִּכי זֶה ָהָאָדם הוא ִנזֹון  ,דְּוהוַטב ּבְ ּ ּ

ָא ו ֵמָחָלבָּכל ָיָמי ל ׁשְ ְּוֵאינֹו ִנזֹון ִמְמזֹונֹות ׁשֶ ר ּ
לו אֹותֹו ְלֶמֶלך ,ָהעֹוָלם ְַעל ֵכן ִקּבְ ּ ְּוַעל ֵכן ִנְקָרא . ּ

ָנה' ן ׁשָ ִנז ',ּבֶ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ָנהּ ן ׁשָ  .ֹּון ֵמָחָלב ְכמֹו ּבֶ
זֶה הוא ַהִתינֹוק ַהַנ ְּוֵהִבינו ׁשֶ ּ ּ ּוִבְקׁש. ל"ּּ  ּוּ
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ֲאלוְּוָהְלכו ,ִּעמֹוְּלִהְתָראֹות ָפִנים  לו  ּ ְוׁשָ ְּוִקּבְ
ְּוִהִכירו זֶה ֶאת זֶה, ְּוִנְכְנסו ֶאְצלֹו .ְּרׁשות ּ,  

ם הוא ִּכי ּגַ ה ֶמֶלך( ּ ַנֲעׂשָ ְַהְינו ַהִתינֹוק ׁשֶ ּ ּ  ;ִּהִכיר אֹוָתם )ּ
ָהָיה ִתינֹו ַּאף ַעל ִפי ׁשֶ ֶנֱעָלם ֵמִאָתםּ ּק ָקָטן ְכׁשֶ ּ, 

מור ֵמֵעת ֵמַאַחר ׁשֶ ַּאף ַעל ִפי ֵכן ָּהָיה ָחָכם ּגָ
מוָרה ַכ, ִּהָוְלדֹו ִּכי נֹוַלד ִעם ָחְכָמה ּגְ   ,ל"ַּנּּ

ַּעל ֵכן ִהִכיר אֹוָתם ַוַדאי .ּ ְּוֵהם ִהִכירו אֹותֹו ּבְ ּ ּ,  
ּוְבַוַדאי ָה ְמָחה נֹוָרָאה ְמֹאּ ם ׂשִ כו  ,דָיה ׁשָ ְּוַגם ּבָ

ֵאיָנם יֹוְד ִּעים ֵמַהֶמֶלך ְוַהַמְלֲעַדִין ַעל ׁשֶ  .ָּכהְּ
ֲאלו אָת ְלָכאן:  אֹותֹוְּוׁשָ  ,ְּוִסֵפר ָלֶהם. ְֵאיך ּבָ

ָחַטף אֹותֹו ָהרוַח ְסָעָרה ֵעת ׁשֶ ּבְ אֹו ,ּׁשֶ  ְנׂשָ
אֹו ְנׂשָ אֹותֹו ַהָמקֹוםְו ,ְּלָמקֹום ׁשֶ ם ּבְ ְוָהָיה  ,ָּהָיה ׁשָ

ֶמה ׁשֶ ְּמַחֶיה ַעְצמֹו ּבַ רּ ם,ֶאְפׁשָ ָמָצא ׁשָ ֶמה ׁשֶ ּ ּבַ ּ. 
א ֶאל ּבָ ל ָחָלבַעד ׁשֶ זֶה ַהָים  , ָים ׁשֶ ְּוֵהִבין ׁשֶ ּ

ל ִאמֹו ַוַדאי ֵמָחָלב ׁשֶ ה ּבְ ַּנֲעׂשָ ַוַדאי ָדַחק  ,ּ ִּכי ּבְ ּ ּ
ה זֶה ַהָים, בּאֹוָתה ֶהָחָל ּוִמזֶה ַנֲעׂשָ ּ ב ׁשָ ,ּ ם ְוָיׁשַ

ל ָחָלב אֹותֹו ַהָים ׁשֶ ַעד  ,ְּוָהָיה ִנזֹון ִמן ֶהָחָלב .ּּבְ
ֵני ַהְמִדיָנה או ּבְ ּבָ ּׁשֶ לו אֹותֹו ְלֶמֶלךּ ְ זֹו ְוִקּבְ ּ :

ּ ָכך ָהְלכו יֹוֵתרַאַחר ְ ּוָבאו ִלְמִד, ּ  .יָנה ַאַחתּ
ֲא ָלֶכם: ּלוְוׁשָ ִּמי ַהֶמֶלך ׁשֶ ְ יבוֵה. ּ ֲחרו , ּׁשִ ֵהם ּבָ ּׁשֶ
ְרִציָחה הוא ַהַתְכִלית ,ָלֶהם ּׁשֶ לו ,ּ  ֲעֵליֶהם ְּוִקּבְ
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ַּחר ָכך ָמְצאו ִאׁשַָא .ְְלֶמֶלך רֹוֵצח ֶאָחד ּ ְ  ה ַאַחתּ
ָהְיָתה י ל ָדםׁשֶ תֹוך ָים ׁשֶ ֶבת ּבְ ֹּוׁשֶ לו אֹוָתה  ְ ְּוִקּבְ ּ

דֹול  ,ְֶלךְלֶמ ַוַדאי רֹוֵצַח ּגָ ִהיא ּבְ ָראו ׁשֶ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּ
ל ָדם ,דְמֹאד ְמֹא תֹוך ָים ׁשֶ ֶבת ּבְ יֹוׁשֶ ֵּמַאַחר ׁשֶ ְ ּ.  

ם ֵכ ּוִבְקׁשו ּגַ ּ ּן ְלִהְתָראֹות ָפִנים ִעָמהּּ ּ  ְּוָהְלכו ,ּ
לְו ּו ְרׁשותִקּבְ ְוִהיא ָהְיָתה  .ְּוִנְכְנסו ֵאֶליָה, ּ

ַּהַמְלָכה ַהַנ ּ ָהְי ל"ּ  ,ָּתה ּבֹוָכה ָתִמידׁשֶ
ָלה ַנ ּוֵמַהְדָמעֹות ׁשֶ ּ ּ ל ָדם ַכַנּ ה ַהָים ׁשֶ ֲּעׂשָ ּ  .ל"ּ

ְּוִהִכירו זֶה ֶאת זֶה דֹוָלה ְמֹאְוָהָיה ׂשִ ,ּ ד ְמָחה ּגְ
ַוַדאי ֵאיָנם , םַּוֲעַדִין ָהיו ּבֹוִכי .ּּבְ יֹוְדִעים ִמן ַעל ׁשֶ

ְַהֶמֶלך ֲעַדִין ּ:  

ּ וָבאו ִלְמִדיָנה ַאַחת יֹוֵתרְּוָהְלכו ֲא, ּ ִמי : ּלוְוׁשָ
ָלֶכם ַּהֶמֶלך ׁשֶ ְ יבו. ּ ֲחרו ָלֶה, ֵּהׁשִ ֵהם ּבָ ְם ְלֶמֶלך ּׁשֶ

ד ֶאָחד ִּעַקר ַהַתְכִלית הוא ִּכי ֶאְצָלם  ,ִאיׁש ְמֻכּבָ ּ ּ
ְַאַחר ָכך ָמְצ .ָּכבֹוד ֶדהּ ׂשָ ב ּבַ ָהָיה יֹוׁשֵ ּאו ׁשֶ  ָזֵקן ּ

ֵעיֵניֶהם ,ֶאָחד ְוֶכֶתר ַעל ראׁשֹו ִּכי  ,ְּוהוַטב ּבְ
דֹול ד ּגָ הוא יֹוׁשֵ ,ּהוא ְמֻכּבָ ֶדה ֵּמַאַחר ׁשֶ ׂשָ ּב ּבַ

ֶכֶתר לו אֹותֹו ְלֶמֶלך ,ֻּמְכָתר ּבְ ְְוִקּבְ ְּוֵהִבינו ִכ. ּ י ּ
ַוַדאי זֶה הוא ַהֶמֶלך ְּבְ ּ ּ ַּהְינו ַהֶמ( ּ ָלֶהם ַהַנּ ֶּלך ׁשֶ ּ  ,)ל"ְ

ם ֵכן ִא ּוִבְקׁשו ּגַ ּ ר ְלִהְתָראֹות ִעמֹוּּ  ,ּם ֶאְפׁשָ
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לו ְּוָהְלכו קֹוִרין ( ְּרׁשותּ ְוִקּבְ ּ ְוִנְכְנסו )'ֶמעְלִדיֶווין'ּׁשֶ
ְּוִהִכירו ,ֶאְצלֹו ַעְצמֹוּ ִכיּ ְ הוא הוא ַהֶמֶלך ּבְ ּ ּ ֶדל ְוֹג .ּ

ם ָהָיה ׁשָ ְמָחה ׁשֶ ַוַדאי,ַּהׂשִ ֵער ּ ּבְ ר ְלׁשַ  ִאי ֶאְפׁשָ
ֹמ ְּוֵאלו ָהֱאָל .ַחּּבַ ּקות ַהׁשֹוִטים ַהַנּ ּ ַּהְינו ( ל"ּ

יִרים ירות, ָהֲעׁשִ ל ֲעׁשִ דֹוֵלי ַהְמִדיָנה ׁשֶ ּּגְ ְמִדיָנָתם , ּ ָהיו ּבִ ּׁשֶ

ּ ָהְלכו ִעָמֶהם)ּקותֱאָל ּא ָיְדעו ְכָלל ֵמַחיוְולֹ, ּ ּּ ָתם ּ
ָמחֹות ַהָללו ַּמהו ַהׂשְ ּּ ּ:  

צו ָכְּוִהֵנה ּ ַעָתה ָחְזרו ְוִנְתַקּבְ ּ ּ ּל ַהִקּבוץ ּ ּ
ַעל ְתִפ ,ַּהָקדֹוׁש ַיַחד ְלחו ֶאת ַהּבַ ְּוׁשָ ּיָלה ֶאל ּ
ַּהְמִדינֹות ַהַנ ל ַהִכתֹות ַהַנ( ל"ּ ַּהְינו ַהְמִדינֹות ׁשֶ ּּ ּ ֲחרו  ל"ּ ּבָ ּׁשֶ

ָּלֶהם ִמדֹות ָרעֹות ַהַנ ְּלַתֵקן אֹוָתם וְלַטֵהר  )ל ְלַתְכִלית"ּ ּ
טוָתם ַל,אֹוָתם יָבם ִמׁשְ ֲּהׁשִ ָּכל ְמִדיָנה וְמִדיָנ ,ּ ה ּ

ָלה טות ְוָטעות ׁשֶ ִּמׁשְ ּ ּ ּ ִּכי ֻכ ,ּ ָּלם ָתעו ְוָנבֹוכו ּ ּ ּ ּ
ַּכַנ ַוַדאי ֹכ .ל"ּ ְּוַעָתה ָהָיה ּבְ ּ ַעל ְתִפיָלהּ ַיד ַהּבַ ַּח ּבְ ּ 

יָבם ל ֹכ ,ְֵליֵלך ֲאֵליֶהם ְוַלֲהׁשִ ִּכי ִקּבֵ ַּח וְרׁשות ִמן ּ ּ
ל ָכל ַהְמִדינֹות ַהַניםַּהְמָלִכ ּ ׁשֶ ּ ִּכי ָכאן ָהיו  ,ל"ּ ּ ּ

ָלֶהםָּכל  ַּהְמָלִכים ׁשֶ ַּכַנ ּ ל ( ל"ּ ִּכי ַהִקּבוץ ַהָקדֹוׁש ַהֶזה ׁשֶ ּ ּּ ּ
ְַהֶמֶלך צו,ּ ָחְזרו ַעָתה ְוִנְתַקּבְ ּ ׁשֶ ֻּכָלם ּּ ּ ָהיו ְמָלִכים ַעל ָכל ,ּ ּ

ל ַהִכתֹות ַהַנ ַּהְמִדינֹות ׁשֶ ּּ ּ ַכַנ,ל"ּ   :)ל"ּ
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ַעל ְתִפיָלה ּבְְָהַלךְו ּ ַהּבַ  כָחם ְלַטֲהָרםּ
ְתׁשוָבה ּוְלַהֲחִזיָרם ּבֹור ִעם ַהֶמֶלך  .ּּבִ ר ַהּגִ ְְוִדּבֵ ּ

ָנְפלו ֶאל ַהֲעבֹו ֵני ַהְמִדיָנה ׁשֶ ּאֹודֹות ּבְ ּ ָדה ָזָרה ּ
ל ָממֹון ַכַנ ּׁשֶ ּבֹור ְלַהֶמֶלך ,ל"ּ ְְוָאַמר ַהּגִ ְֵאיך  :ּ

ַמְעִתי ִמִפיֶכם ׁשָ ּׁשֶ ּ ְַעל ְיֵדי ַהֶדֶרך ׁשֶׁשֶ, ּ ֵּיׁש ִלי ֶאל ּ
ַעל ְיֵדי זֶה ְיכֹוִלים ְלהֹוִציא ֶאת ִמי  ,ל"ַּהֶחֶרב ַהַנ

ֲעבֹו ַקע ּבַ ִנׁשְ ל ַתֲאַוות ָממֹוןּׁשֶ יב ֵהׁשִ. ָדה ָזָרה ׁשֶ
ְלֹו ַהֶמֶלך ֵּכן ַהָדָבר: ּ ּבֹורְו .ּ ְהֹוִדיַע ַהֶמֶלך ְלַהּגִ ּ: 

ֶדֶרך ּבַ ְֱהיֹות ׁשֶ הוא עֹו ּ   ל"ַּהַנֶלה ֶאל ַהֶחֶרב ּׁשֶ
ֵּיׁש ֶדֶרך ִמן ַהַצד ְ אֹו ,ּ ְתֹו ַהֶדֶרך ֶאל ַהר ּוָבִאים ּבְ ּ

ל ֵאׁש  ְוָהַאְרֵיה ,ְּוַעל ָהָהר ָרבוץ ַאְרֵיה ,ׁשֶ
הוא ָצִריך ֶל ְְכׁשֶ ּ ְהֹוֵלך ְונֹוֵפל ַעל ּהוא  ,לֱאֹכּ

  .ּאן וְבֵהמֹות ְואֹוְכָלםְולֹוֵקַח לֹו ֹצ ָהֲעָדִרים
אן ּד ֶאת ַהצְֹוׁשֹוְמִרים ְמֹא ּיֹוְדִעים ִמזֶהְוָהרֹוִעים 

יַח ְכָלל ַעל זֶהֲאָבל ָהַאְרֵיה ֵא ,ִּמָפָניו ּגִ  ,ּינֹו ַמׁשְ
הוא רֹוֶצה ֶלֱאֹכ ַּרק ְכׁשֶ ּהוא נֹוֵפל ַעל  לּ

ים ָעָליו .יםָהֲעָדִר ְּוָהרֹוִעים ֵהם ַמִכים וַמְרִעיׁשִ ּ,  
ַּרק הוא  ,לּאת ְכָלֲאָבל ָהַאְרֵיה ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע ֹז

  .ּאן וְבֵהמֹות ְוהֹוֶמה ְואֹוְכָלםלֹוֵקַח ְלַעְצמֹו ֹצ
ל ֵאׁש ַהַנ   :ּל ֵאינֹו ִנְרֶאה ְכָלל"ְּואֹותֹו ָהָהר ׁשֶ
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ְ ִמן ַהַצד ֵיׁש עֹוד ֶדֶרך ַאֵחרְועֹוד ּ ּוָבִאים  ,ּ
אֹותֹו ַהֶדֶרך ֶאל ָמקֹום ְּבְ ית ָּהְינו (' ְֶקעך'ְקָרא ַּהִנ ּ ּבֵ

ׁשול ַּהּבִ םְו ,)ּ אֹותֹו ַה ׁשָ  ֵּיׁש ָכל ִמיֵניְֶקעך ּבְ
ֵּאין ׁשום ֵאׁש ְכָלל ְֶקעך ּוְבאֹותֹו ַה .ַמֲאָכִלים ּ, 

ל ֵאׁש  ִלים ַעל ְיֵדי ָהָהר ׁשֶ ׁשְ ַּרק ַהַמֲאָכִלים ִמְתּבַ ּ
ל ֵא .ל"ַּהַנ הְוָהָהר ׁשֶ ם ַהְרּבֵ ּׁש הוא ָרחֹוק ִמׁשָ ּ, 

ִביִלים ְוִצנֹורֹות ִמ הֹוְלִכים ׁשְ ל ַּרק ׁשֶ ן ָהָהר ׁשֶ
ִלים  ,ל"ַּהַנְֶקעך ֶאל ַהֵאׁש  ׁשְ ְּוַעל ְיֵדי זֶה ִמְתּבַ

ם ָכל ַהַמֲאָכִלים ַהַנ ּׁשָ ּ את ַּהזְֶֹקעך ְוַגם ַה .ל"ּ
ֵיׁש ִסיָמן ,ּה ְכָללֵּאיָנה ִנְרֶא עֹוְמִדים , ַּרק ׁשֶ ׁשֶ

ם ִצֳפִרים ַעל אֹוָתה  ּׁשָ ְוַעל ְיֵדי זֶה , ְֶקעךַהּ
ם ׁשֶ יֹוְדִעים ְּוֵאלו ַהִצֳפִר. ְֶקעךַהּהוא ּׁשָ ּ ּ ים ֵהם ּ

ַכְנֵפיֶהם ְוַעל ְיֵדי זֶה ֵהם ַמְבִעיִרים  ,ְמַרֲחִפים ּבְ
ים ָהֵא ַעל ְיֵדי ָהְרִחיָפה , ַּהְינו ,ׁשָּהֵאׁש וְמַכּבִ

ל ַהִצֳפִרים ֵהם ַמ ּׁשֶ  ,ְּבִעיִרים וַמְלִהיִבים ָהֵאׁשּ
ים  ַעְצמֹו ֵהם ְמַכּבִ לָֹהֵאׁשְוַגם ַעל ְיֵדי זֶה ּבְ א ּ ׁשֶ

ּים ָהֵאׁש ְכִפי ְוֵהם ַמְלִהיִב. ִּיְתַלֵהב יֹוֵתר ִמַדי
ְלֹצ ,ַּהַמֲאָכִלים ֶּרך ַמֲאָכל ְפלֹוִני ְצִריִכיּׁשֶ ם ְ

ְְלַהְלִהיב ָהֵאׁש ָכך ִריִכים ְֶרך ַמֲאָכל ַאֵחר ְצּוְלֹצ ,ּ
ְְלַהְלִהיב ָהֵאׁש ָכך ּל ְכִפי ַהַמֲאָכלַּהֹכ .ּ ֵּכן ֵהם , ּ

ּבֹור( ים ֶאת ָהֵאׁשַמְלִהיִב ְָכל זֶה הוא ִדְבֵרי ַהֶמֶלך ֶאל ַהּגִ ּ ּ ּ ּ:( 
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ֵכן ְ תֹוִליך אֹוָתםּבְ ים ַהַנ( ּ ַּהְינו ֶאת ֵאלו ָהֲאָנׁשִ ּ ל "ּּ

ָנְפלו ּׁשֶ ל ָממֹון ּ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ֵהם ָהֱאָל, ּבָ ל ַהְמִדיָנה ׁשֶ ּקות ׁשֶ ּ

ירות ַהַנ ל ֲעׁשִ ּׁשֶ ָהְלכו ִעָמֶהם ַכ, ל"ּ ּׁשֶ ּ ְּתִחָלה ֶנֶגד  )ל"ַּנּ ּ
יַע ֲאֵלי, ָּהרוַח ַיּגִ ְּכֵדי ׁשֶ ֶּהם ֵריַח ַהַמֲאָכִלים ּ

ְַאַחר ָכך ;ל"ַּהַנ ִתֵתן ָלֶהם ִמן ַהַמּ ּ ְכׁשֶ ּ ּ ֲאָכִלים ּ
ַוַדאי ַיׁשְ ,ל"ַּהַנ ל ָממֹוןּבְ ִּליכו ַתֲאָוה זֹו ׁשֶ ְוֵכן  .ּ

ּבֹור ה ַהּגִ ים ַהַנ .ָעׂשָ ַּהְינו ְּד, ל"ְּוָלַקח ֶאת ָהֲאָנׁשִ
ירות ל ֲעׁשִ דֹוֵלי ַהְמִדיָנה ׁשֶ ּּגְ ֵהם , ּ ּקות ֱאָלׁשֶ

ְמִדיָנָתם ַּכַנ ּבִ ִּכי ֵאלו ָהֱאָל ,ל"ּ ּ ָכאןּ ּקות ָהיו ּבְ ּ ,
או ִעם ַהְמֻמֶנה ַעל ָהאֹוָצרֹות ְל ִּכי ּבָ ּ ְּכָכל , ָכאןּ

ָיְצאו ִמְמִד .ָאר ְלַמְעָלהַהְמֹב ּוְכׁשֶ ּ יָנָתם ִעם ּּ
ַּהְמֻמֶנה ַכַנ ֵנ ,ל"ּּ ּי ַהְמִדיָנה ֹכָּנְתנו ָלֶהם ּבְ ַח ּ

ָאה ַיֲעׂשו ֵאלו ,ְוַהְרׁשָ ָכל ַמה ׁשֶ ּׁשֶ ּּ ּ ּ לוִחיםּ ּ ַהׁשְ ּ 
ֵני ַהְמִדיָנה ֻמְכָרִחים  ,ִּיְהֶיה ָעׂשוי ְּוָכל ּבְ

לוִחיםְּלִהְתָרצֹות ְלָכל ַמה ׁשֶ ַּיֲעׂשו ֵאלו ַהׁשְ ּ ּּ ּ ֵהם ( ּ ׁשֶ

דֹוֵלי ַהְמִדיָנה ָלֶהםּקות  ֱאָל'ּּגְ נֹות ְולֹ)ּׁשֶ ּא יוְכלו ְלׁשַ ּ ּ: 

יםְוָלַקח ּבֹור ֶאת ֵאלו ָהֲאָנׁשִ ּ ַהּגִ ֵהם , ּ ׁשֶ
ָרם ִנְקָרִאים ֱאָל ְמִדיָנָתם ֵמֲחַמת ָעׁשְ ּקות ּבִ

ַּכַנ ֶדֶרך ַהַנְוהֹו ,ל"ּ ִּליך אֹוָתם ּבַ ְ ְוֵהִביא אֹוָתם  ,ל"ְּ
ל ַהַמֲאָכִלים ַהַנ ְֶקעךַהַעד  ּׁשֶ ּוִבְתִחָלה  .ל"ּ ּ
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ֹּוִליך אֹוָתם ְכֶנֶגד ָהרוַחה ּ יַע ָל ,ְ ֶהם ָהֵריַח ְוִהּגִ
ל ַהַמֲאָכִלים ְּוִהְתִחילו ְלַבְקׁשֹו ְמֹא ,ּׁשֶ ִיֵתן  דּ ּׁשֶ

ָּלֶהם ֵמַהַמֲאָכִלים ַהטֹוִבים ַהָללו ּ ּ ְַאַחר ָכך  .ּ ּ
ִּליך אֹוָתם ִמֶכֶנֶגד ָהרוַחהֹו ּ ק ְצֹעְּוִהְתִחילו ִל ,ְ

דֹוָל ֵיׁש ִסְרָחה ּגְ ָּחַזר ְוֵהִביא אֹוָתם ְכֶנֶגד  .הּׁשֶ
יַע ָלֶהם ָהֵר, ָּהרוַח ל ְּוׁשוב ִהּגִ ּיַח ַהטֹוב ׁשֶ

ְּוָחְזרו וִבְקׁשו אֹותֹו ,ַּהַמֲאָכִלים ּ ִיֵתן ּּ ּׁשֶ  ָלֶהם ִמן ּ
ָּחַזר ְוהֹוִליך אֹוָתם ִמְכֶנֶגד ָהרוַח .ַּהַמֲאָכִלים ּ ְ ,

ְּוָחְזרו ְוָצֲעקו דֹוָל ּ ֵיׁש ִסְרָחה ּגְ ָעָנה  .דה ְמֹאּׁשֶ
ים ַהַנְוָאַמר ָלֶהם ַה ּבֹור ְלָהֲאָנׁשִ ּא ַאֶתם ֲהלֹ :ל"ּּגִ

ֵאין ָכ רֹוִאים ַיְסִריַחּׁשֶ ּאן ׁשום ָדָבר ׁשֶ ּ ֶהְכֵרַח  .ּ ּבְ
ַוַדאי ַעְצְמֶכם  ׁשֶ,ְּצִריִכים לֹוַמר ּבְ ַּאֶתם ּבְ

ַיְסִריַח ,ַמְסִריִחים ָכאן ֵאין ׁשום ָדָבר ׁשֶ ִּכי ּבְ ּ ּ ּ:  

ְָכך ָנַתן  ַאַחר ָּלֶהם ִמן ַהַמֲאָכִלים ַהַנּ  ,ל"ּ
ָּאְכלו ֵמֵאלו ַהַמֲאָכִליםְּוֵתֶכף ְכׁשֶ ּ ִּהְתִחילו  ,ּּ

ִליך ְוִלְזֹר ֵּתֶכף ּק ֵמֶהם ֶאת ַכְסָפם וְְלַהׁשְ ּ  ,ְזָהָבםּ
 ְוָקַבר ֶאת  ֲחִפיָרה ְוֶקֶברְוָכל ֶאָחד ָחַפר ְלַעְצמֹו
תֹוך ַהֲחִפיָרה ה ּגֹ ֵמֲחַמת,ְַעְצמֹו ּבְ   ֶּדל ַהּבוׁשָ

יׁשו ּגֹ ִהְרּגִ ְיׁשו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ִנְתּבַ ּׁשֶ ּ ּ ל ּ ְרחֹון ׁשֶ ֶדל ַהּסִ
הוא ַמְסִריַח ְכמֹו צֹוָאה ַמָמׁש(ַּהָממֹון  ּׁשֶ ּ  ֵמֲחַמת ,)ּ

ָטֲע ּמו ִמן ַהַמֲאָכִלים ַהַנּׁשֶ ּ ְּוָקְרעו ֶאת ְפ .ל"ּ ֵניֶהם ּ
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 ְלָהִרים ִליםּא ָהיו ְיכֹוְולֹ ,ְּוָקְברו ֶאת ַעְצָמן
ְּפֵניֶהם ְכָלל ֵיׁש ֶאָחד ֵמֲחֵברֹו ,ּ ם  ,ְּוִנְתּבַ ִּכי ׁשָ

אֹותֹו ַהָמקֹום דֹוָלה  ּּבְ ה ַהּגְ ַּהָממֹון הוא ַהּבוׁשָ ּ ּ
ִּמָכל ַהּבוׁשֹות זוי  ,ּ ר ִדְבֵרי ּבִ רֹוֶצה ְלַדּבֵ ּוִמי ׁשֶ ּּ ּ

ֵיׁש לֹו ָממֹוןּהוא, ַלֲחֵברֹו ִּכי ָממֹון  ,ּ אֹוֵמר לֹו ׁשֶ
דֹוָלה ְמֹאא ּהו ה ּגְ םּּבוׁשָ ֵיׁש לֹו  ,ד ׁשָ ְּוָכל ִמי ׁשֶ ּ
ֵיׁש יֹוֵתריֹו ַּעל ֵכן ָקְברו ,ֵּתר ָממֹון ִמְתּבַ  ֶאת ּ

הַעְצָמן ִמּגֹ א ָהָיה ָיכֹול ְוָכל ֶאָחד לֹ ,ֶּדל ַהּבוׁשָ
ְפֵני ֲחֵברֹוְּלָהִרים ָפ ָּניו ֲאִפילו ּבִ ֵכ ,ּ ִּמָכל ׁשֶ ן ּ

ּבֹור ַהַנ ְפֵני ַהּגִ ָהָיה מֹוֵצא ֶאְצלֹו  .ל"ּּבִ ְוָכל ִמי ׁשֶ
דֹול ָּהָיה ְמָבֵער אֹותֹו ִמָיד  ,ּעֹוד ֵאיזֶה ִדיָנר אֹו ּגָ

ִליכֹו ִמֶמנו  ּוַמׁשְ ּּ דֹולּ ִחָפזֹון ּגָ :       ְּלֵמָרחֹוק ּבְ

א ֲאֵליֶהם ַהַאַחר ְ ָכך ּבָ ּבֹורּ ְוהֹוִציא אֹוָתם  ּגִ
ַּהֲחִפירֹות ְוַהְקָבִרים ַהַנ ִמן( ּּבֹואו ִעִמי: ָאַמר ָלֶהםְו )ל"ּ ּ, 

ִּכי ַעָתה ֵאיְנֶכם ְצִריִכים  ְלִהְתָיֵרא עֹוד ִמן ּ
ּבֹור ירות ִמְתָיְרִאים ִמֶמנו ( ַהּגִ ל ֲעׁשִ ֵני ַהְמִדיָנה ׁשֶ ָהיו ָכל ּבְ ּׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ

ַּכַנ ּבֹור ִּכי ֲאִני ֲא ,)ל"ּ ַּכַנ(ִּני הוא ַהּגִ ּוִבְקׁשו ִמן .)ל"ּ ּ 
ּבֹור ִיֵת,ַהּגִ ּ ׁשֶ ּן ָלֶהם ִמן ַהַמֲאָכִלים ַהָללוּ ּ ְּכֵדי  ּ

ַוַדאי ִי ,ְְלהֹוִליך ִלְמִדיָנָתם ִּכי ֵהם ּבְ ְּהיו ּ
ָממֹוןְמָמֲאִסים ְמֹא ֵני  ,ד ּבְ ם ָכל ּבְ ּגַ ַּאך ָרצו ׁשֶ ּ ְ

ל ָממֹון ַּהְמִדיָנה ֵיְצאו ִמַתֲאָוה זֹו ׁשֶ ּ ְוָנַתן ָלֶהם . ּ
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ֵּמֵאלו ַהַמֲאָכִלים ּ ָלֶהםּיכו ֶאלְוהֹוִל, ּ ּ ַהְמִדיָנה ׁשֶ ּ. 
ָנְתנ ְּוֵתֶכף ְכׁשֶ ּו ָלֶהם ֵמֵאלו ַהַמֲאָכִליםּ ּ ִּהְתִחילו  ,ּּ

ִליך ֶא ְֵתֶכף ְלַהׁשְ ּת ַכְסָפם וְזָהָבם ַכַנּ ּּ ְּוָטְמנו  ,ל"ּּ
ְמִחלֹות ָעָפר ִמּגֹ הַּעְצָמן ּבִ יִרים  .ֶּדל ַהּבוׁשָ ְוָהֲעׁשִ

דֹוִלים ְוָהֱאָל ּקות ַהַנַהּגְ יֹוֵתרִנְתּבַל "ּ ְּיׁשו ּבְ ְוַגם  ,ּ
ָהיו ִנְקָרִאים ֶאְצָלם  ַּהְקַטִנים ׁשֶ ּ  'ַּחיֹות ָרעֹות'ּ

ַּכַנ ם ֵכןל ִנְת"ּ ַעְצָמן ּגַ ְיׁשו ּבְ ּּבַ ּ ָהיו ַעד ֵהָנה  ,ּ ַּעל ׁשֶ ּ
ֵעיֵני ַעְצָמן ֵמֲחַמת  ֵאין ָלֶהם ָממֹוןְּקַטִנים ּבְ ִּכי  ,ׁשֶ
א ַאְדַרּבָ ָלה ׁשֶ ַּעָתה ִנְתּגַ ּ ֹּון הוא ִעַקר ָּממַה ּ ּ

ה ִּכי ֵאלו ַהַמֲאָכִלים  ,ַּהּבוׁשָ ּ ּ ל ֵיׁש ָלֶהם "ַּהַנּ
אֹוֵכל ֵמֶהם ,ְּסֻגָלה זֹו ִמי ׁשֶ ָממֹון  ּׁשֶ ְמָמֵאס ּבְ

יׁש ִסְרחֹון ַהָממֹון ְכמֹו צֹוָאה  ,דְמֹא ִּכי ַמְרּגִ ּּ
ְּוִטנו ִליכו ֱאִליֵל, ּף ַמָמׁשּ ּי ַכְסָפם ַּוֲאַזי ִהׁשְ ּ

ם  .ָהָבםֶוֱאִליֵלי ְז ְלחו ְלׁשָ ְּוַאַחר ָכך ׁשָ ְ ַעל ּ ֶאת ַהּבַ
ְּתִפיָלה ַהַנ ּ ְּוָנַתן ָלֶהם ְתׁשובֹו ,ל"ּ ּת ְוִתקוִניםּ ּ 

ֶּלך ַהַנְּוַהֶמ .ְוִטֵהר אֹוָתם ִכָפה"ְ ּל ָמַלך ּבְ ְוָכל  ,ְ
ַרך ם ִיְתּבָ בו ֶאל ַהׁשֵ ְָהעֹוָלם ׁשָ ּ ְּוָעְסקו ַרק  ּ

תֹוָרה וְתִפיָלה  ּּבְ ּוְתׁשוָבהּ ים טֹוִביםּ ָאֵמן  ,ּ וַמֲעׂשִ
ְרוך ה ּבָ.ֵּכן ְיִהי ָרצֹון   :ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן' ּ
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ָפסוק ָארְמֹב ּּבַ ָמקֹום ,ּ רוך הוא ַתנור ּבְ ֵיׁש ְלַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ׁשֶ ּ ּּ ּ ְ ּ ּ
ָמקֹום ַאֵחר,זֶה ם ּבְ ּ ָרחֹוק ִמן ַהַתנור,ּ ְוָהֵאׁש הוא ׁשָ ּ ְּכמֹו  .ּ

ָכתוב ּׁשֶ ִציֹון ְוַתנור לֹו ' ֻאם הְנ ":)ישעיה לא( :ּ ר אור לֹו ּבְ ֲּאׁשֶ ּּ ּ
ָלִים ירוׁשָ ם ָכל ַהַקִפיְטל ַהַנ ."ּּבִ ְּוַעֵין ׁשָ ּ ּ ּ ר ֵמִעְנַין ,ל"ּ ְמַדּבֵ ּ ׁשֶ

ה ַהַנ ָּכל ַהַמֲעׂשֶ ּ  ים ִמְצַרִים ְלֶעְזָרה ְוַעלִדְרּיֹהֹוי ַה" :ל"ּ
ֵענו ּסוִסים ִיׁשָ ר ְולֹּא ֵאל ְוסוֵסּ וִמְצַרִים ָאָדם ְולֹ.ּּ ׂשָ א יֶהם ּבָ

ְמכו ָעֶליָה ,"ּרוַח ּסָ ִחיַנת ַהְמִדיָנה ׁשֶ ַּהְינו ּבְ ל ,ּּ ּ ַהְמִדיָנה ׁשֶ
יעו אֹוָתם,ּירותֲעׁשִ ֵהם יֹוׁשִ ִּכי ְלִפי ָטעוָתם ָסְברו  ,ּ ׁשֶ ּ ּ

ֵהם ֻכָלם ֱאָל ּׁשֶ ּקות ְוסוֵסיֶהם ֵהם ַמְלָאִכיםּ ָאר ְלֵעיל ּ ַכְמֹב,ּ
ה תֹוך ַהַמֲעׂשֶ ּּבְ ם ַע,ְ ֵים ַהָפסוק .ֵּין ׁשָ ּסִ ְּוזֶה ׁשֶ ּ ּוִמְצַרִים : "ּ

רָאָדם ְולֹ ׂשָ   : ְוָהֵבן,'ְּוכו" ּא ֵאל ְוסוֵסיֶהם ּבָ

ל עֹוזֵר ְוָנַפל ָעזֻר ְוַיְחָדו ֻכָלם ִיְכָליון'ַוה" ּ ַיֶטה ָידֹו ְוָכׁשַ ּ ּ ּ ּ", 
ִחיַנת ַהָיד ַהַנ ַּהְינו ּבְ ּ ֵניֶהם,ל"ּ ׂשְ ּ ִכי ַעל ַהָיד ָראו ׁשֶ ּ ּ ּ ִיְהיו ּ

ּ ַכַנ,ָּעזורָהעֹוזֵר ְוֶה, ִנְכִלין   :ל"ּ

ר" ר ִיָקֵרא ַּכֲאׁשֶ ה ָהַאְרֵיה ְוַהְכִפיר ַעל ַטְרפֹו ֲאׁשֶ ּ ֶיְהּגֶ ּ ּ
ְּכִצֳפִרים ָעפֹות" 'ּ ְוכו;"א רִעיםָעָליו ְמלֹ ַּהְינו  ,'ְּוכו" ּ

ִחיַנת ָהַאְרֵיה ַהַנ ּל ְוַהִצֳפִרים ַהַנ"ּּבְ ּ יל ּ ַעֵין ֵהיֵטב ְלֵע.ל"ּ
ה ְוָהֵבן תֹוך ַהַמֲעׂשֶ ּּבְ יֹום ַההוא ִיְמָאסון ִאיׁש ". ְ ִּכי ּבַ ּ ּ ּ

ֱּאִליֵלי ַכְספֹו ֶוֱאִליֵלי ְזָהבֹו   :'ְּוכו" ּ

ֶחֶרב לְֹוָנַפל" ּ ַאׁשור ּבְ ּ ְוָנס לֹו ִמְפֵני ֶחֶרב ,'ּא ִאיׁש ְוכוּ
ִחיַנת ַהזֶה  "ְּוַסְלעֹו ִמָמגֹור ַיֲעבֹור' ְּוכו ל ׁשֶ ֹּכחֹות 'ג ּבְ

ֵני ַהֹכ,"ְוָנס","ְוָנַפל" .ל"ַּהֶחֶרב ַהַנ ִחיַנת ׁשְ  .ל"ּחֹות ַהַנּ זֶה ּבְ
ִחיַנת ֳחִלי ַהַדאר ַהַנ,"רִּמָמגֹור ַיֲעֹב ְוַסְלעֹו" ּ זֶה ּבְ  ,ל"ּ
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חֹוֵלף ְועֹוֵבר ָחְזקֹו ְוֹכ ּחֹו ִמֶמנוׁשֶ ּ ּ ֵפרוׁשֹו ָחְזקֹו'ַסְלעֹו'ִּכי  ,ּ ּ. 
ִחיַנת ֹכ ל ַהֶחֶרב 'גַח ַהְּוזֶה ּבְ  .ּ ַעֵין ֵהיֵטב ְוָהֵבן,ל"ַּהַנ ׁשֶ

ַּאַחר ָכל זֶה ִסֵים ַהָפסוק ּ ּ ִציֹון ' ְנֻאם ה: "ּ ר אור לֹו ּבְ ֲּאׁשֶ ּ
ָלִים ירוׁשָ ְּוַתנור לֹו ּבִ ּ ּ ַהְינו ַהַת,"ּ ּנור ְוָהֵאׁש ַהַנּ ּ ַכַנ,ל"ּּ : ל"ּ

ט ְוָהֵבןְרֵאה ַהַקִפיְטל ַהזֶה ְמֹב, ְוַהּבֵ ּ ִכי ּבְ ּ ּ ל ָּאר ָכּ
ה ַהַנ ַּהַמֲעׂשֶ נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה(ל "ּ ָּכל זֶה ִדְבֵרי ַרּבֵ ּ ְְוָכך  ).ּ

נו ֵפרוׁש, ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה,ָּאַמר ַרּבֵ ה ֻכָלה  ,ּ ּבְ ָכל ַהַמֲעׂשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּּ
תֹוך ַהַקִפיְטל ַהַנ ֵּמראׁש ְוַעד סֹוף ִהיא ְרמוָזה ֻכָלה ּבְ ּ ּ ְ ּ ּ ּ  ל"ּ

ה ְוָאַמר  ,)הינו ישעיה לא( ל ַהַמֲעׂשֶ ָכל ַהְדָבִרים ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ
ּל ֻכָלם ְיכֹוִלים ִלְמֹצ"ַּהַנ ִמְקָראֹות ְוַכיֹוֵצאּ ּא ּבַ ּ:  

ְּוִטֵמאֶתם ֶאת ִצפוי ְפִסיֵלי ַכְסֶפך ְוֶאת ֲאֻפַדת  ":ְּכגֹון[ ָ ּ ּ ּּ ּ
ַכת ְזָהֶבך ִתְזֵרם ְכמֹו ָדָוה ַּמּסֵ ּ ּ  ,)ישעיה ל( "ּ ֵצא תאַמר לֹו,ָ

ָכתוב ּוְכמֹו ׁשֶ ִליך ָהָאָדם ֶאת : ")שם ב(ּּ יֹום ַההוא ַיׁשְ ְּבַ ּ ּ
ֱּאִליֵלי ַכְספֹו ְוֶאת ֱאִליֵלי ְזָהבֹו ְוכו ּ ַּלְחפר ֵפרֹות ְוכו' ּ ּ ּ '

ִנְקרֹות ַהֻצִרים ִליכו ַתֲאַוות  ,'ְּוכו" ָּלבֹוא ּבְ ַיׁשְ ַּהְינו ׁשֶ ּּ
ִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרה ַמָמׁש, ָממֹון ֲח ,ּׁשֶ ִפירֹות ְּוַיְטִמינו ַעְצָמן ּבַ

ה ַהַנּ ַכְמֹב,'ְּוכו ַמֲעׂשֶ ָּאר ּבַ ִּכי ַהָממֹון הוא ַמְסִריַח ְכמֹו  ,ל"ּ ּּ ּ
ָכתוב,ּצֹוָאה ַמָמׁש ּ ְכמֹו ׁשֶ ּ ּם ְכמֹו ָדָוהִּתְזֵר: "ּ אַמר ּ ֵצא ֹת,ּ

זֶה ְיכֹוִלים ִלְמֹצ ,"לֹו ְּוֵכן ַכיֹוֵצא ּבָ ה ּ ּא ָכל ִדְבֵרי ַהַמֲעׂשֶ ּ ּ
ִמְקָראֹות "ַּהַנ   :]ְּוַכיֹוֵצאּל ּבַ

ה ֻכָלה ֶנֶאְמָרה ַעל ַקִפיְטל ַהַנֲאָבל ּ ִעַקר ַהַמֲעׂשֶ ּ ּ ּּ ּ ם  ,ל"ּ ִּכי ׁשָ
ֶּאֶרת וְמֻרֶמזֶת ֻכָלהִהיא ְמֹב ּ ּ ּ ֲּאָבל ֵאין ִאָתנו יֹוֵדַע ַעד ָמה ,ּ ּ ִכי ,ּ

ֵפרוׁש  ָלה ָלנו ּבְ ּגִ ִּאם ַמה ׁשֶ ּ ּ ַּהְינו ָכל ַהְמבָאר ְלֵעיל(ּ ָאר  ,)ּ ֲאָבל ׁשְ
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ה לִֹעְנ ַקִפיְטל ְּיֵני ַהַמֲעׂשֶ יג ֵאיך ִהיא ְמֻרֶמזֶת ּבַ ּא ָזִכינו ְלַהׂשִ ּ ּ ְ ּ ּ
ם ,ל"ַּהַנ ה ֻכָלה ְמֻרֶמזֶת ׁשָ ָכל ַהַמֲעׂשֶ ֵפרוׁש ׁשֶ ֲּאָבל ָאַמר ּבְ ּּ ּ ּ ּ ּ:  

יו ַהַנֵסֶדר ּ ַהֶמֶלך ִעם ֲאָנׁשָ ְל הוא ָכך"ְּ ּ ַּעל ְתִפיָלה ִעם ַהּבַ :ּ ּ
ּבֹור ַּהְמֻמֶנה ַע; ַהּגִ  ;ַּהֵמִליץ ְוָהאֹוֵהב ֶנֱאָמן; ל ָהאֹוָצרֹות ְוֶהָחָכםּ

ָנה ת ַמְלָכה ִעם ּבְ ַּהּבַ ַּהֶמֶלך ְוַהַמְלָכה ;ּ ּ ָלֶהם. ְּ דור ׁשֶ ָּכך הוא ַהּסִ ּ ּּ ְ ּ. 
ִחיַנת עֹוַלם ַהִתקון ְּוֵהם ּבְ ּ ָרה ְדָבִרים ,ּ בו  ְולֹ.ְּוֵהם ֲעׂשָ ּא ֶנְחׁשְ

ֶדר לֹ,ַּכּסֵ ּ ַהְינו ׁשֶ בּ ָרה ַהַנ(ּו א ֶנְחׁשְ ֵּאלו ָהֲעׂשָ ּ ֶדר )ל"ּ ּ ְכִפי ַהּסֵ
ָלהַהְמֹב ִסְפֵרי ַקּבָ גֹו, ָאר ּבְ ם ְמֹב .ֲּאָבל ֵיׁש ְדָבִרים ּבְ ָאר ּגַ

ָפִרים ּסְ ָפַעת ִמָדה ַאַחת עֹוֶבֶרת ֶדֶרך ִמָדה ַאֶחֶרת,ּבַ ַהׁשְ ְכׁשֶ ּ ׁשֶ ּ ְּ ּ ּ, 
ם ֹז ִמְתַעֶכֶבת ׁשָ ְכׁשֶ ּׁשֶ ָפָעהּּ ם אֹוָתה  ֲאַזי ִנ,ּאת ַהַהׁשְ ְּקֵראת ַעל ׁשֵ

ַּהִמָדה ל ִמָדה  ,ּ ָפָעה ׁשֶ ם ִמְתַעֶכֶבת ַהַהׁשְ ׁשָ ַהִמָדה ׁשֶ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּּ ּּ ּ
ם עֹוֶבֶרת ֶדֶרך ׁשָ ְַאֶחֶרת ׁשֶ ם אֹוָתה ַהִמָדה ,ּ ּ ִהיא ִנְקֵראת ַעל ׁשֵ ּ ּ

ָפָעה א ִמֶמָנה ַהַהׁשְ ּבָ ּׁשֶ ּ ֶדר ,ּ ַתָנה ָכאן ַהּסֵ ִביל זֶה ִנׁשְ ּוִבׁשְ ּ ּ ְוַגם  .ּ
זֶה ֵּיׁש עֹוד ַכָמה ִעְנָיִנים ּבָ ִקיִאים ֵהיֵטב  ָאִרים ַהְמֹב,ּ ְלַהּבְ

ָפִרים ּסְ ֵפרוׁש.ּבַ נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ ּ ָכל זֶה ָאַמר ַרּבֵ ּ ם ֵהַבְנִתי  .ּ ּּגַ
ֹז,ִּמְדָבָריו ְמֻרָמז ּבְ ּ ׁשֶ ה ִמיַתת ַהְמָלִכיםּ ּאת ַהַמֲעׂשֶ ְּוִתקוָנם ּ ּוֵבין  .ּ

ְב ְבִחיַנת ַהִתקון לֹּבִ ן וֵבין ּבִ ִּחיַנת ַהֻחְרּבָ ּּ ר ּ ֶדר ָהֶעׂשֶ ּא ֶנֶאְמרו ַכּסֵ ּ
ִחינֹות ַהַנ ּ ֵמֲחַמת ַהְטָעִמים ְוִעְנָיִנים ַהַנ,ל"ּּבְ   :ל"ּ

ַּהְדָבִרים ְסתוִמים ַוֲחתוִמים ַוֲעַדִין ּ ָלה  ,ּ ה לא ּגִ ִּכי סֹוד ַהַמֲעׂשֶ ּ ּ
ְפ,ְּכָלל ּסוִקים ְוִעְנָיִנים ַהַנּ ַרק ֵהִאיר ֵעיֵנינו ּבִ ֵיׁש ,ל"ּ ֵנַדע ׁשֶ ּ ְכֵדי ׁשֶ ּ ּ

ה סֹודֹות ִנְסָתִרים ַהַמֲעׂשֶ ּּבְ דֹוִלים ְונֹוָרִאים ְמֹא,ּ ְּוֵאין ִאָתנו  ,ד ּגְ ּ
יֹות . יֹוֵדַע ַעד ָמה ִיְזֶכה ְלָהִבין ְקָצת סֹודֹות ַהַמֲעׂשִ ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ ּּ ּ
ַּהָללו ַהְמֹב ֶפּ זֶה ַהּסֵ ים ִנְפָלִאים ,רָאִרים ּבְ ּ ִכי ֻכָלם ֵהם ִחדוׁשִ ּ ּ ּ ּ

ּ ָעמק ָעמק ִמי ִיְמָצֶאנו,דד ְמֹאְונֹוָרִאים ְמֹא  ַמה ,ַּמה נאַמר .ּ
ר ַמע ָכֹזאת.ְּנַדּבֵ ּ ִמי ָרָאה ָכֵאֶלה,ּ ִמי ׁשָ ּ:  

*********************  
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  יג ַׂמֲעֶשה
  סיְרֶלעְטה ּבֶָעְבּׁשִַהִֵמ

  
ֵמִחים ֲּאַסֵפר ָלֶכם ֵאיך ָהיו ׂשְ ְ ּ:  

  

הַמֲע ְַפַעם ַאַחת ָהָיה ֶמֶלך .ׂשֶ ן  ּ ְוָהָיה לֹו ּבֵ
ְְוָרָצה ַהֶמֶלך ִלְמֹסר ,ָיִחיד ַחָייוּ ּ ַהְמלוָכה ִלְבנֹו ּבְ ּ ּ. 

ה דֹול ְוָעׂשָ ֶתה ּגָ ּוְבַוַד ".אלּבַ "יןִרֹוּקׁשֶ ִּמׁשְ אי ּ
ַהֶמ ָכל ַפַעם ׁשֶ ּּבְ ה ּ ְמָח" אלּבַ"ְֶלך עֹוׂשֶ ה ּהוא ׂשִ

דֹוָלה ְמאד ְפָרט ַעָתה ,ּגְ ָמַסר, ּּבִ ּ ַהְמלוָכה ּׁשֶ ּ
ַחָייו ַוַדא .ִּלְבנֹו ּבְ דֹוָלה ּּבְ ְמָחה ּגְ  .ְמֹאדי ָהָיה ׂשִ

ֵרי ְמלוָכה ם ָכל ַהׂשָ ְּוָהיו ׁשָ ּּ ְּוָכל ַהֻדָכִסים  ּ ּ
ִרים ֵמִחים ְּוָהיו  ,ְּוַהׂשָ ֶתה ְמֹאדׂשְ ַּעל ַהִמׁשְ ְוַגם  .ּ

ַּהְמִדיָנה ָהיו ֶנֱהִנים ִמזֶה ּ מֹוֵסר,ּ ּ ַהְמלוָכה ּ ׁשֶ ּ
ַחָייו דֹול ַלֶמֶלךִּכי ,ִּלְבנֹו ּבְ ְ הוא ָכבֹוד ּגָ ּ ּ ה ְוָהָי. ּ

דֹוָלה  ְמָחה ּגְ ם ׂשִ ם ָכל ִמיֵני ְו, ְמֹאדׁשָ ָּהָיה ׁשָ
ְמָחה " ׂשיֶיעְדאֶמָק"ו ) מקהלות(" ׂשיֶיעְלנּאֶפַק" :ׂשִ

ּ ְוַכיֹוֵצא ִמזֶה)משחקי הצגות( ְמָחה ּ , ָּכל ִמיֵני ׂשִ
ֶת ם ַעל ַהִמׁשְ ַּהכל ָהָיה ׁשָ ּ   :הּ
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ַנֲעׂשו ּוְכׁשֶ ֵמִחים ּּ ְָעַמד ַהֶמֶלך  ,ְמֹאד ׂשְ ּ
כֹוָכִבים :ְוָאַמר ִלְבנֹו ֲאִני חֹוזֶה ּבַ ַוֲאִני , ֱּהיֹות ׁשֶ

ַאָתה ָעִתיד ֵליֵרד ִמן  ַּהְמלוָכהּרֹוֶאה ׁשֶ ּ,  
ֵתֵרד ִמן  לא ִיְהֶיה ְלך ַעְצבות ְכׁשֶ ֵכן ִתְרֶאה ׁשֶ ּּבְ ּּ ּ ָ ּ

ַּהְמלוָכה ְמ,ּ ׂשִ ִתְהֶיה ;ָחהּ ַרק ִתְהֶיה ּבְ ּוְכׁשֶ ּ 
ְמָחה ׂשִ ְמָחה.ּבְ ׂשִ ם ֲאִני ֶאְהֶיה ּבְ ִיְהֶיה  . ּגַ ם ְכׁשֶ ּּגַ ּ

ְּלך ַעְצבות ְמָחה, ָ ׂשִ   ַּאף ַעל ִפי ֵכן ֲאִני ֶאְהֶיה ּבְ
ֵאין ַאָתה ֶמֶלךַעל ְ ׁשֶ ִּכי ֵאיְנך ָראוי ִלְמלוָכה ,ּ ּ ָ ּ ,

ְמָחה  ׂשִ ֵאיְנך ָיכֹול ְלַהֲחִזיק ַעְצְמך ּבְ ֵָמַאַחר ׁשֶ ָ

ַּאָתה יֹוֵרד ִמן ַהְמלוָכהְּכׁשֶ ּ ִתְהֶיה  .ּ ֲּאָבל ְכׁשֶ ּ
ְמָחה ׂשִ ְמָחה ְיֵתָרה  ֲאַזי ֶא,ּבְ ׂשִ   :ְמֹאדְהֶיה ּבְ

ל ן ֶמֶלְוִקּבֵ ּך ֶאת ַהְמ ַהּבֶ ָיד ָרָמהְ  ,ּלוָכה ּבְ
ֵרי ְמלוָכה ה לֹו ׂשָ ִרים ָוָחִיל ְּוָעׂשָ ְוזֶה  .ְּוֻדָכִסים ְוׂשָ
ן ֶמֶלך ָהָיה ָחָכם  ,ְמֹאדָהָיה אֹוֵהב ָחְכָמה ְו ,ְַהּבֶ

דֹוִליםְוָה א  .ּיו ֶאְצלֹו ֲחָכִמים ּגְ ָהָיה ּבָ ְוָכל ִמי ׁשֶ
לֹו ָהָיה ֶאְצ ,ְּצלֹו ִעם ֵאיזֶה ְדַבר ָחְכָמהֶא

דֹול  יבות ּגָ ֲחׁשִ ְּוָהָיה נֹוֵתן ָלֶהם ָכבֹוד  ,ְמֹאדּּבַ
ִביל ַהָחְכָמ ׁשְ ירות ּבִ ְּלָכל ֶאָחד ְכִפי , הַּוֲעׁשִ

ָהָיה רֹוֶצה : ְרצֹונֹו ָהָיה נֹוֵתן לֹו , ָממֹוןִמי ׁשֶ
ָהָיה רֹוֶצה ָכ ,ָממֹון ּוִמי ׁשֶ  ָהָיה נֹוֵתן לֹו ,בֹודּ
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ִביל ַהָחְכָמַּהֹכ ָּכבֹוד ׁשְ ָהָיה  .הל ּבִ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ
ְב ֶאְצלֹו ַהָחְכָמה ָכל ָכךָּחׁשו ּ ָּהיו ֻכָלם , ּ ּ לֹוְקִחין ּ

ְּוָעְסקו ָכל ַהְמִדי ,ַעְצָמן ֶאל ַהָחְכָמה ּ ָנה ּ
ָחְכמֹות ל ְּכֵדי ׁשֶ, ִּכי זֶה ָהָיה רֹוֶצה ָממֹון .ּבְ ְּיַקּבֵ

יבות ְוזֶה ָה, ָממֹון ַעל ְיֵדי זֶה ָּיה רֹוֶצה ֲחׁשִ
ָחְכמֹותּוֵמֲחַמת ׁשֶ .דְוָכבֹו ֻּכָלם ָעְסקו ַרק ּבְ ּ ַעל  ,ּ

אֹוָתה ַה ם ּבְ ְכחו ׁשָ ֵּכן ׁשָ ּ ְּמִדיָנה ַטְכִסיֵסי ּ
ִּכי ָהיו ֻכָלם  ,ִמְלָחָמה ּ ָחְכמֹותּּ ַעד , עֹוְסִקין ּבְ

ֵני  ָהיו ָכל ּבְ ּׁשֶ דֹוִליםּ ַעד  ,ַּהְמִדיָנה ֲחָכִמים ּגְ
אֹוָתה ּבְ ַהָקָטן ׁשֶ ּׁשֶ ְמִדיָנה,ָנהּ ַהְמִדיּ   ָהָיה ּבִ

דֹול ִמֻכָלם ַּאֶחֶרת ָחָכם ּגָ אֹוָתה  .ּ ּבְ ְּוַהֲחָכִמים ׁשֶ
דֹוִלים ְמֹא ַּהְמִדיָנה ָהיו ֲחָכִמים ֻמְפָלִגים ּגְ   .דּ

ּ ִנְתַפְקרו ַהֲח,ּוֵמֲחַמת ַהָחְכמֹות ּ ל אֹוָתה ּ ָּכִמים ׁשֶ
ן ֶמֶלך ַהַנ ,ַּהְמִדיָנה ם ֶאת ַהּבֶ כו ּגַ ּוָמׁשְ ְ ּ ל "ּ

ם ֵכן, ְּעָתםַדְל ְּוִנְתַפֵקר ּגַ ּ ֵנ .ּ ָאר ּבְ ּי ַהְמִדיָנה ּוׁשְ
ּא ִנְתַפְקרולֹ ּ דֹול  ,ּ ָהָיה ַעְמקות ְוַדקות ּגָ ֵּמֲחַמת ׁשֶ ּּ

אֹוָתה ַהָחְכָמה  ל ַהֲחָכִמים ַהַנּּבְ א ַּעל ֵכן לֹ ,ל"ּׁשֶ
ֵני ַהְמִדיָנה ִלְכֹנ ָאר ּבְ ָּיְכלו ׁשְ אֹוָתּ   ּה ַהָחְכָמהס ּבְ

ְן ֶמֶלך ֲאָבל ַהֲחָכִמים ְוַהּבֶ ִּזיק ָלֶהםא ִהְולֹ

ִּנְתַפְקרו ַכַנ ּּ ּ   :ל"ּ
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ן ָהָיה, ְ ֶמֶלךְוַהּבֶ ּ ִכי נֹוַלד , ּבֹו טֹובֵמֲחַמת ׁשֶ
ְּוָהיו לֹו ִמדֹו ִעם טֹוב רֹותּ ָהָיה  .ת טֹובֹות ִויׁשָ

עֹו ִּנְזָכר ִלְפָעִמים ּוַמה הוא  ָלםֵּהיָכן הוא ּבָ ּ
ה ְוכו ּה ּגֹוֵנַח וִמְתַאֵנַח ַעל זֶהְוָהָי ,'ּעֹוׂשֶ ּ  

ָנַפל ִלְמבוכֹות ָכֵאלו ְוִנְתָעה ָכל ַּעל ׁשֶ ּּ ּּ ְ ָכךּ ּ,  
ָהָיה ַמְתִחיל  .דְּוָהָיה ִמְתַאֵנַח ְמֹא ֲּאָבל ֵתֶכף ְכׁשֶ ּ

ֶכלְלִה ַתֵמׁש ִעם ַהׂשֵ ּׁשְ ּ ָּחַזר ְוִנְתַחזֵק ֶאְצלֹו  ,ּ
ל ֶאִפיקֹוְרִסית ַהַנַהָחְכמֹו ּת ׁשֶ ּ ָהָיה ַכָמה ְוֵכן .ל"ּ ּ
ָהָיה ִנְזָכר ַכַנ,ְּפָעִמים ּ ׁשֶ ּ ּל ְוָהָיה ּגֹוֵנַח וִמְתַאֵנַח"ּ ּ,  

ִהְתִחי ֶכלְּוֵתֶכף ְכׁשֶ ַתֵמׁש ִעם ַהׂשֵ ּל ְלִהׁשְ ּ ָחַזר  ,ּ
ּלֹו ָהֶאִפיקֹוְרסות ַכַנְּוִנְתַחזֵק ֶאְצ ּּ   :ל"ּ

ֵאיזֶה ְמִדיָנה ְוָהָי,ּ ַהיֹוםַוְיִהי ִריָחה ּבְ  ,ה ּבְ
ּו ֻכָלםּוָבְרח ּ ִריָחָת ,ּ ְוְבֶדֶרך ּבְ ְם ָעְברו ֶדֶרך ֵאיזֶה ּ ּ ּ

ם ָזָכר וְנֵקָבה ַיַער ְּוָאְבדו ׁשָ  ,ד ָזָכרֶאָחד ִאיּבֵ .ּ
ד ְנֵקָבה ִנים ְק. ְוֶאָחד ִאיּבֵ ֵני  ַּטִניםַּוֲעַדִין ָהיו ּבָ ּבְ

ִנ'ה ְו'ד ְּוָצֲעקו  .לּא ָהָיה ָלֶהם ַמה ֶלֱאֹכְולֹ, ים ׁשָ
ּוָבכו תֹוך ָכך  .לּא ָהָיה ָלֶהם ַמה ֶלֱאֹכלִֹּכי , ּ ְּבְ ְּ

א ֶאְצָלם  ִקים  )קבצן(ירֶלעְטּבֶּבָ ֶּאָחד ִעם ַהׂשַ ּ
ֶהם ֶלֶחם, "עסּבֶאְרָט "יןִרֹוּקׁשֶ, ּלֹוׁשֶ א ּבָ נֹוׂשֵ  ,ּׁשֶ

ִנים ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְּוִהְתִחילו ֵאלו ַהּבָ  ְוִלְהיֹות ּּ
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ְּכרוִכים ַאֲחָריו . ּם ֶלֱאֹכל ְוָאְכלוָלֶהם ֶלֶחְוָנַתן  .ּ
ַאל אֹו אֶתם ְלָכאן: ָתםְוׁשָ : ּיבו לֹוֵהׁשִ. ֵמֵהיָכן ּבָ

ִנים ְקַטִנים ַכ .ֵּאין ָאנו יֹוְדִעים ִּכי ָהיו ּבָ ּּ  .ל"ַּנּ
ִיַקח אֹוָתם  ,ְְוִהְתִחיל ֵליֵלך ֵמֶהם ּוִבְקׁשו ִמֶמנו ׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ

ֵת, יִני רֹוֶצהֶאת זֶה ֵא: ְוָאַמר ָלֶהם .ּמֹוִע ְּלכו ּׁשֶ
תֹוך ָכך ִהְסַתְכלו ְוִהֵנה הוא .ִּעִמי ּּבְ ּּ ּ ּּ ְ   ,ּ ִעֵורְ

הוא : ְּוָהָיה ֶאְצָלם ֶפֶלא ְֵאיך יֹוֵדַע , ִּעֵורֵּמַאַחר ׁשֶ

ה ָלֶהם ֹז(. ְֵליֵלך ָהָיה ָקׁשֶ ּוֶבֱאֶמת הוא ִחדוׁש ַמה ׁשֶ ּּ ּ ִּכי  ,אתּ
ִנים ְקַטִנים ֲּעַדִין ָהיו ּבָ ִנים ֲח ,ּ ָהיו ּבָ ְּוָהָיה ֶפֶלא  ָכִמיםַּרק ׁשֶ

ֶּאְצָלם ַכַנ ִיְהיו )ּ ָהִעֵורירֶלעְטּבֶזֶה ַה(ּוֵבְרָכם  ).ל"ּ ּ ׁשֶ ּ
ִיְהיו ְזֵקִנים ְכמֹותֹו ,ְּכמֹותֹו ּׁשֶ ּ ִאיר ָלֶהם .ּ  עֹוד ְוִהׁשְ

ִנים. ְ ְוָהַלך לֹו,ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ְּוֵהִבינו ֵאלו ַהּבָ ּ ִכי ,ּּ
ם ִי יַח ֲעֵלַּהׁשֵ ּגִ ַרך ִהׁשְ ְוִהְזִמין ָלֶהם  יֶהםְְתּבָ

ָכאן ִלֵתן ָלֶהם ֹאִע ירֶלעְטּבֶ ֵּור ּבְ   :ֶכלּ

ּ ָכך ָכָלה ֶאְצָלם ַהֶלֶחםַאַחר ּ ּ ּב ִהְתִחילו ְּוׁשו ,ְּ
ה ַלְיָלה .ֶכלּק ֲעבור ֹאִלְצֹע ְַאַחר ָכך ַנֲעׂשָ ּ ְוָלנו ,ּ
ם ּבֹ. ׁשָ ם ֵכן לֹּבַ  ְּוָהיו ,לֶלֱאֹכא ָהָיה ָלֶהם ֶּקר ּגַ

ָהָיה  ירֶלעְטּבֶַּזר וָבא ְוָח .בֹוִכיםּצֹוֲעִקים ו ׁשֶ
ר ֵאָליו ,ֵחֵרׁש ְוֶהְרָאה ָלֶהם  ,ְּוִהְתִחילו ְלַדּבֵ
ָיָדיו ֵאינֹו ׁשֹוֵמַע,ָאַמר ָלֶהםְו ּבְ ם  , ׁשֶ ְוָנַתן ָלֶהם ּגַ

ם ֵכן .ְְוָהַלך ֵמֶהם, לן ֶלֶחם ֶלֱאֹכֵּכ ְּוָרצו ּגַ ִיָקֵחם ּ ּ ׁשֶ ּ
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ִיְהיו ְכמֹותֹום ּוֵבְרָכ .א ָרָצה ְולֹ,ִּעמֹו ם ֵכן ׁשֶ ּּגַ ּּ ּ, 
ם ִאיר ּגַ ְ ֵכן ָלֶהם ֶלֶחם ְוָהַלך לֹוְוִהׁשְ ּ:  

ְּוָחְזרו ְוָצֲעקו ַכַנ, םּ ְוָכָלה ַהֶלֶחם ֶאְצָלְוָחַזר ּ ּ  .ל"ּ
ָהָיה ְכַבד ֶפה ,ירֶלעְטּבְֶצָלם ְּוָחַזר וָבא ֶא ּׁשֶ ּ. 

ר ִעמֹו ְּוִהְתִחילו ְלַדּבֵ ם ּבִ ,ּ , ְלׁשֹונֹוְוָהָיה ְמַגְמּגֵ
ּא ָיְדעו ַמה הוא אֹוֵמרלְֹו ָיה יֹוֵדַע ַמה ְּוהוא ָה .ּ

ִרים ּא ָיְדעו ַמה הוא אֹוֵמר ֵהם לְַֹאך ,ֵהם ְמַדּבְ ּ, 
ם ְלׁשֹונֹו ַכַנ ִּכי ָהָיה ְמַגְמּגֵ ּּבִ ם ֵכן  .ל"ּ ְּוָנַתן ָלֶהם ּגַ

ם ֵכן ַכַנ, לֶלֶחם ֶלֱאֹכ ְּוָהַלך לֹו ּגַ ּ ּ ם  ,ל"ְ ּוֵבְרָכם ּגַ
ִיְהיו ְכמֹותֵּכ ּן ׁשֶ ּ ּל ַכַנּ ַהֹכ,ְֹו ְוָהַלך לֹוּ ְוָחַזר  .ל"ּ

ָהָיה ַצָוארֹו ָע ,ירֶלעְטּבֶּוָבא  ם ֵכן , םֹקּׁשֶ ְּוָהָיה ּגַ
ַּכַנ ַעל  ירֶלעְטּבְֶּוָחַזר וָבא . ל"ּ  ,ֲחטוֶטֶרתּבַ

קֹוִרין  לֹ ירֶלעְטּבֶָּחַזר וָבא ְו ".ירֶקֹוה"ּׁשֶ א ּבְ
לֹ ירֶלעְטּבֶ ַּזר וָבאְוָח .ָיַדִים ְוָכל  .א ַרְגַלִיםּבְ

ִי, ֶאָחד ָנַתן ָלֶהם ֶלֶחם ּוֵבְרָכם ׁשֶ ְּהיו ְכמֹותֹוּ ּ ,
ּל ַכַנַּהֹכ   :ל"ּ

ְ ָכךַאַחר ְּוִהְתִחילו  ,ּ ָחַזר ְוָכָלה ַהֶלֶחם ֶאְצָלםּ
ֵּליֵלך ְלִיׁשוב ּ או ְלֵאיזֶה ֶדֶרך .ְ ּבָ ְַעד ׁשֶ ּ ְּוָהְלכו ַעל  ,ּ

ְ ַהֶדֶרך ַעד ,אֹותֹו או ְלֵאיזֶהּ ּבָ ְּוִנְכְנסו  ּ ְכָפר.ּׁשֶ
ִית ֵאיזֶה ּבַ ִנים ּבְ ֵּאלו ַהּבָ  ְמַרֲחִמים ֲעֵליֶהםְּוָהיו  ,ּ
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ִיתְוָחְזר .ְּוָנְתנו ָלֶהם ֶלֶחם ֵאיזֶה ּבַ ּו ְוִנְכְנסו ּבְ ּ, 
ם ֵכן ְּוָנְתנו ָלֶהם ּגַ ּיו ַמֲחִזיִרים ַעל ַהְפָתִחיםְוָה .ּ ּ, 

זֶה טֹוב ִלְפֵנ ְּוָראו ׁשֶ יֵניֶה .יֶהםּ ִיְהיו ,םְּוָעׂשו ּבֵ ּ ׁשֶ ּ
ַיַחד ִקים .ָּתִמיד ּבְ ְּוָעׂשו ָלֶהם ׂשַ  יןִרֹוּקׁשֶ, ּ

דֹולֹות, "עסּבֶאְרָט" ּיו ַמֲחִזיִרים ַעל ְוָה, ּגְ
ְּוָהְלכו ַעל ָכל ,ַּהְפָתִחים ָמחֹות ּ ַּעל ְסעוַדת  ,ַּהׂשְ

ִרית ִמיָלה ְוַעל ֲחֻתנֹות ֹום ְּוָהְלכו ָלֶהם ְלָמק. ּּבְ
ּיו ַמֲחִזיִרים ַעל ְוָה ְּוָהְלכו ַלֲעָירֹות .ַאֵחר

ב ְּוָהְלכו ַעל ַהְיִריִדים .ַּהְפָתִחים ין ְוָיׁשְ ּו ּבֵ
ם ַעל  ,ׂשיְרֶלעְטּבֶַה ִבים ׁשָ יֹוׁשְ ְּכֶדֶרך ׁשֶ ְ ּ
צלחת (יר עֶלֶּטַה  ִעם )אצטבאות אבן(" יסּבֶיְזִרְּפ"ַה

ָהיו ֵאלו ַהּבָ ,)מטבעות לאסיפת ַּעד ׁשֶ ִנים ּּ
ִּכי ֻכָלם , ׂשיְרֶלעְטּבֶַהֻּפְרָסִמים ֵאֶצל ָכל ְמ ּ ּ

ִּהִכירו אֹוָתם ִנים ,ְּוָיְדעו ֵמֶהם ּ ֵאלו ֵהם ַהּבָ ּ ׁשֶ ּ
ַיַער ַכַנ ֶנֶאְבדו ּבַ ּׁשֶ ּּ ּ   :ל"ּ

דֹוָלה ֶאָחד ָהָיה ָיִריד ּגַָּפַעם ֵאיזֶה ִעיר ּגְ  ,דֹול ּבְ
ם  ְּוֵאלו  ,ׂשיְרֶלעְטּבֶַהְּוָהְלכו ְלׁשָ ם ַהּבָּ ִּנים ָהְלכו ּגַ

ם ּוָבא ַעל ַדַעת . ֵּכן ְלׁשָ ְדכו  ,ׂשיְרֶלעְטּבֶַהּ ְיׁשַ ּׁשֶ ּ ּ
ֵני ַהּבָ ֶּאת ֵאלו ׁשְ או זֶה ֶאת זֹו, ִניםּ ִיׂשְ ּׁשֶ ְוֵתֶכף  .ּ

רו ֹז ִדּבְ ּׁשֶ ּהוַטב ַהָדָבר  ,ׂשיְרֶלעְטּבֶ את ְקָצתּ ּ
ֵעיֵניְמֹא ּ ֻכָלםד ּבְ דוך ּ ְְוָגְמרו ַהׁשִ ּ ּּ ְיך ל ֵאֲאָב .ּ



ַּמֲעִשיֹות   סיְרֶלעְטה ּבֶָעְבּׁשִַהִֵמ     ִּספּוֵרי      ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

רסט

ין ָלֶהם ֲחֻתָנה יֹום  ,ְּוִנְתַיֲעצו .ּעֹוׂשִ ּבְ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּבַ
ְּפלֹוִני ִיְהֶיה ְסעוָד ל יֹום ֻהֶלֶדת ַהֶמֶלךּ ְה ׁשֶ ּ ּ ,

ם ָכל , "יסיֶניִנִמ" יןִרֹוּקׁשֶ ְּוֵיְלכו ְלׁשָ ּ  ,ׂשיְרֶלעְטּבֶַהּ
ם ְיַבְקׁשו ְלַעְצָמן ׁשָ ּוִמַמה ׁשֶ ּּ ּ ר ְוֶלֶחם ּ ׂשָ ִּמזֶה , ּבָ

ַּיֲעׂשו ֲחֻתָנה ם ַעל  ,ְוֵכן ָהָיה .ּ ְּוָהְלכו ְלׁשָ
ּוִבְקׁשו ָלֶהם ֶלֶחם  ׂשיְרֶלעְטּבֶַהָּכל יס יֶניִנִמַה ּ

ר עוָדה  ,ּוָבׂשָ ַתֵיר ִמן ַהּסְ ִנׁשְ צו ַמה ׁשֶ ְּוַגם ִקּבְ ּּ ּ ּ ּ
ר ְוֶלֶחם ׂשָ חלות גדולות (" ׂשיְטִלְיֹוק "יןִרֹוּקׁשֶ, ּבָ

דֹולְּוָהְלכו ,)מיוחדות לשמחות  ,ּ ְוָחְפרו ּבֹור ּגָ
ִי יםּׁשֶ תֹו ִעם ְּוִכּסו אֹו ,ְהֶיה ַמֲחִזיק ֵמָאה ֲאָנׁשִ

ם ֻכָלם .ָקִנים ְוָעָפר ְוזֶֶבל ְּוִנְכְנסו ְלׁשָ ּ ם  ,ּ ְּוָעׂשו ׁשָ
ִנים ַהַנֲחֻת ָּנה ְלֵאלו ַהּבָ ּּ ְּוִהְכִניסו אֹוָתם  ,ל"ּ

ֵמִח ,ַּלֻחָפה ם ְמֹאְּוָהיו ׂשְ ם ֶהָחָתן ְוַג .דד ְמֹאים ׁשָ
ֵמִחים ְמֹאְו ַּהַכָלה ָהיו ׂשְ ּ ְּוִהְתִחילו ִלְזֹכ דּ ר ּ

ם ִי ה ִעָמֶהם ַהׁשֵ ָעׂשָ ַּהֲחָסִדים ׁשֶ ְהיֹוָתם ּ ַרך ּבִ ְְתּבָ

ַיַער ִעים ְמֹאְּוָהיו ּבֹוִכים .ּּבַ ְעּגְ ְֵאיך  :דּ ְוָהיו ִמְתּגַ

, ָּהִראׁשֹון ָהִעֵור ירֶלעְטּבֶַהלֹוְקִחין ְלָכאן ֶאת 
ַיַערֵהִבׁשֶ ּיא ָלנו ֶלֶחם ּבַ ּ:  

ּ וִמָידְוֵתֶכף ִע,ּ ְעּגְ ָהיו ִמְתּגַ תֹוך ׁשֶ ּ ּבְ ד ים ְמֹאְ
ִּהֵנה  ,ִּהֵנִני: ָעָנה ְוָאַמר ,ָּהִעֵור ירֶלעְטּבֶַהַאֲחֵרי 
אִתי ַוֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם  ,ֶּאְצְלֶכם ַעל ַהֲחֻתָנה ּבָ
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הַּמָתָנה ַלְד ה "יןִרֹוּקׁשֶ ,ָרׁשָ  ,"קאְנׁשַי ִגְּדָרׁשָ
ִתְהיו ְזֵקִנים ָכמֹוִנ ּׁשֶ ּ ְתִח ,יּ ַרְכִתי ִּכי ּבִ ָּלה ּבֵ ּ

זֶה יו ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ֹז ,ֶאְתֶכם ּבָ את ְוַעְכׁשָ
מוָרה ַלדּבְ ַּמָתָנה ּגְ ּ הּ ִתְח ,ָרׁשָ ּיו ַחִיים ֲאֻרִכים ּׁשֶ ּ ּ

ֲאִני ִעֵורְוַא .ָּכמֹוִני ֶּתם ְסבוִרים ׁשֶ ּ ּ ֵאין ֲאִני ִעֵור .ּ
ָכל ְזַמן ָהעֹוָלם ֻכלֹו ֵאינֹו עֹוֶלה ֶאְצִלי ַר ,ְּכָלל ּק ׁשֶ ּ ּ

ְּוַעל ֵכן הוא ִנְדֶמה ְכִעֵור( ְּכֶהֶרף ַעִין ּּ ִּכי ֵאין לֹו ׁשום , ּ ּ
ִּהְסַתְכלות ְכָלל ַעל ָהעֹוָלם ּּ ָכל ְזַמן ָהעֹוָלם ֵאינֹו ,ּ  עֹוֶלה ֵּמַאַחר ׁשֶ

ָיך, ֶּאְצלֹו ְכֶהֶרף ַעִין ְְוַעל ֵכן ֵאין ׁשַ ּ זֶה ּ ּ ֶאְצלֹו ִהְסַתְכלות וְרִאָיה ּבְ ּ ּ ּ ּ

ּי ַיִניק ַוֲעַדִין ֲאִנ, דַוֲאִני ָזֵקן ְמֹא ,)ָּהעֹוָלם ְכָלל
ְּולא ִהְתַחְלִתי ֲעַדִין  ,])צעיר מאוד" [גְנּיו "ּנוְיַה( ְלַגְמֵרי

א ְולֹ .ְמֹאדּף ַעל ִפי ֵכן ֲאִני ָזֵקן  ְוַא,ִּלְחיֹות ְכָלל
ַעְצִמי אֹוֵמ ֲאִני ֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה  ,אתר ֹזּבְ ַּרק ׁשֶ ּ

דֹול ר ַהּגָ הַוֲא .ַּעל זֶה ֵמַהֶנׁשֶ ָּכל ( ַּסֵפר ָלֶכם ַמֲעׂשֶ
ּזֶה הוא ִדְבֵרי ָהִעֵור ַהַנ ּ   ):ל"ּּ

ים ּבִ ֶאָחדּ ַפַעם ִּכי ה ָּהְלכו ֲאָנׁשִ ְסִפינֹות ַהְרּבֵ
ּוָבא רוַח ְסָע ,ַּעל ַהָים ִפינֹותּ ר ֶאת ַהּסְ ּבֵ  ,ָרה ְוׁשִ

ים ִנְצלו וָבאו ֶאל ִמְגָדל ֶאָחדְו ָּהֲאָנׁשִ ּ ּ ּ ּ ְוָעלו ֶאל .ּ
ַּהִמְגָד ָקאֹות  .לּ ם ָכל ַהַמֲאָכִלים וַמׁשְ ּוָמְצאו ׁשָ ּ ּּ ּ
ּוַמְלּבו יםּ ְצִריִכים ׁשִ ְּוָכל ַמה ׁשֶ ם ָכל ,ּ  ְּוָהָיה ׁשָ
עֹוָלםּטוב ְו ּבָ ָּכל ַהַתֲענוִגים ׁשֶ ָּענו ְוָאְמרו  .ּ ּ, 
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ָכל ֶאָחד ְי הואּׁשֶ ָנה ַמה ׁשֶ ה ְיׁשָ ַּסֵפר ַמֲעׂשֶ ּ  זֹוֵכר ּ
ִּמִזָכרֹון ָהִראׁשֹון הוא זֹוֵכר ֵמֵעת  ,ּ ַּהְינו ַמה ׁשֶ ּּ

ִּהְתִחיל ֶאְצלֹו ַהִזָכרֹוןׁשֶ ם ְזֵקִנים ְו .ּ ָּהיו ׁשָ
דֹול  ,ּוְנָעִרים ִדים ֶאת ַהָזֵקן ַהּגָ ְּוָהיו ְמַכּבְ ּ

י ּבֵ ְתִחָלהׁשֶ ְיַסֵפר ּבִ ֵּניֶהם ׁשֶ ּ ָמה : ָנה ְוָאַמרָע .ּ
ָחְתכו ֶאת  ,ֲּאַסֵפר ָלֶכם ם ְכׁשֶ ֲּאִני זֹוֵכר ּגַ ּ

ַּהַתפ ּא ָיַדע ׁשום ֶאָחד ַמה הואְולֹ . ִמן ֶהָעָנףּוַחּ ּ. 
ם ֲחָכִמים אֹוֵמר ַּאך ָהיו ׁשָ ַוַדאי ֹז:ְּוָאְמרו ְ את ּ ּבְ

ָנה ְמֹא ה ְיׁשָ ִני .דִהיא ַמֲעׂשֶ דו ֶאת ַהׁשֵ ְּוִכּבְ ּ 
ְיַסֵפר ּׁשֶ ּ:  

לֹ',ב ַהָעָנה ֹזאת : ןּא ָהָיה ָזֵקן ְכמֹו ָהִראׁשֹוּ ׁשֶ
ָנה  ה ְיׁשָ ְלׁשֹון ֵתַמה(ִהיא ַמֲעׂשֶ ּּבִ ה ַּהַמֹזאת  ,)ּ ֲעׂשֶ

ם ֵכן ם ֵכ ,ֲּאִני זֹוֵכר ּגַ ָהָיה ן ֲּאָבל ֲאִני זֹוֵכר ּגַ ְּכׁשֶ
ַּהֵנר דֹוֵלק ם .ּ ָּענו ְוָאְמרו ׁשָ ה ֹזאת : ּ ִהיא ַמֲעׂשֶ

יֹוְי ָנה ּבְ  ,ְּוָהָיה ֶפֶלא ֶאְצָלם .ֵתר ֵמָהִראׁשֹוָנהׁשָ
זֶה  הוא ַיִניק ֵמָה'בַהּׁשֶ ּ ׁשֶ ה ְוזֹוֵכר ַמֲעׂשֶ ,ִראׁשֹוןּ

ָנה יֹוֵתר ֵמָהִראׁשֹון דו ֶאת ,ְיׁשָ ְיַסֵפר'גַה ְּוִכּבְ ּ ׁשֶ ּ. 
ָהָיה ַיִניק יֹוֵתר, 'גַהָעָנה ְוָאַמר  ם  :ּׁשֶ ֲאִני זֹוֵכר ּגַ

ְנַין  ִהְתִחיל ּבִ ְּדַהְינו ְכׁשֶ, ַּהְפִריְּכׁשֶ ּ ִהְתִחיל ּ
ְּלִהְתַרֵקם ַהְפִרי ָּענו ְוָאְמרו .ּ ה ִהֹזאת : ּ יא ַמֲעׂשֶ

יֹוֵתר ָנה ּבְ ָהָיה ַיִניק עֹוד יֹוֵתר, 'דָעָנה ָה .ְיׁשָ  :ּׁשֶ
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ם  הֹוִליכוֲאִני זֹוֵכר ּגַ ְּכׁשֶ ְרִעין ִלְנֹטַע ַהֶפִריּ  .ּ ַהּגַ
ָהָיה ַיִניק עֹוד , 'הָעָנה ַה ם ֲאִני זֹוֵכר :יֹוֵתרּׁשֶ  ּגַ

ֵהם ָהיו, ַהֲחָכִמים ִבים ּׁשֶ ּ וַמְמִציִאים ֶאת חֹוׁשְ
ְרִעין ׁשִ .ַהּגַ ָּעָנה ַהׁשִ ם ', ּי ְוכוּ הוא זֹוֵכר ּגַ ֶאת ּׁשֶ

ל ַהְפִרי ַּהַטַעם ׁשֶ ִנְכ ֹק,ּ תֹוך ֶּדם ׁשֶ ְַנס ַהַטַעם ּבְ ּ
הוא זֹוֵכר ּגַ , ְוָאַמר'ּ ְוכו'זָעָנה ַה .ַּהֶפִרי ם ֶאת ּׁשֶ

ל ַהְפִרי ֹק ֶפָּהֵריַח ׁשֶ ִנְכַנס ּבַ ֶּדם ׁשֶ  'חָעָנה ַה .ִריּ
ם, ְוָאַמר הוא זֹוֵכר ּגַ ל ַהְפִרי ֹק ּׁשֶ ַּהַמְרֶאה ׁשֶ  ֶדםּ

ָכה ַעל ַהֶפִרי ִנְמׁשְ ּׁשֶ ּ ָהִעֵור ירֶלעְטּבֶַּהְינו זֶה ַה(ַוֲאִני  .ּ

ְמַסֵפר ָכל זֶה ּׁשֶ ּ ם , ֵריָּהִייִתי ָאז ִתינֹוק ְלַגְמ )ּ ְוָהִייִתי ּגַ
ם ֲּאִני זֹוֵכר ָכל ֵאלו  :י ָלֶהםְּוָעִניִתי ְוָאַמְרִת .ֵּכן ׁשָ ּ ּ

יֹות ַּהַמֲעׂשִ ַּוֲאִני זֹוֵכר ָלאו ְכלום, ּ  ְיךן ִאּאו. (ּ
ָּענו ְוָאְמרו ).טׁשְיאר ִנק ָגעְניֶדִג את ִהיא ֹז: ּ

ה ְי ָנה ְמֹאַמֲעׂשֶ ּיֹוֵתר ִמֻכָלם דׁשָ ְּוָהָיה ִחדוׁש  .ּ ּ
ַהִת,דֹול ֶאְצָלםּגָ ּינֹוק זֹוֵכר יֹוֵתר ִמֻכָלםּ ׁשֶ ּ:  

תֹוך דֹול ְוָדַפק ְּבְ ר ּגָ א ֶנׁשֶ ְ ָכך ּבָ ַּעל ַהִמְגָדל ּ ּ
ּלו עֹוד ִמִלְהיֹות ֲעִנִייםִחְד: ְוָאַמר ָלֶהם ּ ּׁשובו ,ּ ּ 

ָלֶכם ַת ֶּאל ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ ְּוָהיו ִמׁשְ יםּ  ְּמׁשִ
ָלֶכם אֹוָצרֹות ׁשֶ ֵיְצאו ִמן ,ֶהםְוָאַמר ָל .ּּבָ ּ ׁשֶ ּ

ִּמְגָדל ְכֶדֶרך ִזְקנוָתםַה ְ ּ ּ ָזֵקן יֹוֵתר  ,ּ ָכל ִמי ׁשֶ ּׁשֶ ּ
ְּתִחָלהֵיֵצא  ְּוהֹוִציא ֻכָלם ִמן ַהִמְגָדל .ּ ּ ּ  ְוהֹוִציא .ּ
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ִּחָלה ֶאת ַהִתינֹוק ַהַנְּת ּ ֱא ,ל"ּ ֶּמת הוא ָזֵקן ִּכי ּבֶ
ּיֹוֵתר ִמֻכָלם ָה ;ּ  ,יֹוֵתרָּיה ַיִניק ְּוֵכן ָכל ִמי ׁשֶ

ַאֲחרֹוָנהְּוַהָזֵקן  ,ֶדםהֹוִציא ֹק דֹול הֹוִציא ּבָ ִּכי  ,ַהּגָ
ָהָיה ַיִניק יֹוֵת ָּכל ִמי ׁשֶ ָּהָיה ָזֵקן יֹוֵתר ַכַנ רּ  ,ל"ּ

ֶהם ּבָ ּ ָהָיה ַיִניק יֹוֵתר ִמֻכָלםְּוַהָזֵקן ׁשֶ ּ ּ  

דֹול ַהַנ(  ָלֶהםְוָאַמר ר ַהּגָ ַּהֶנׁשֶ ֲאִני ֲאָפֵרׁש ָלֶכם  ):ל"ּ
ְפרו ָכל ַהַנַּהַמֲעׂשִֶאת  ּסִ ּיֹות ׁשֶ ּּ ּ ֵפר .ל"ּ ּסִ ִּכי זֶה ׁשֶ ּ, 

ָחְתכו ֶאת ם ְכׁשֶ הוא זֹוֵכר ּגַ ּׁשֶ ּ ַהַתפוַח ִמן ֶהָעָנףּּ ּ ּ, 
הוא זֹוֵכר ּגַ ַּהְינו ׁשֶ ָחְתכו ֶאת ַטּבורֹוּ ּם ְכׁשֶ ּ  ,ַּהְינו( ּ

ה ַהזֹ ם ֶאת ַהַמֲעׂשֶ ּגַ ּׁשֶ ֵעּ ה ִעמֹו ֵתֶכף ּבְ ַנֲעׂשָ ּאת ׁשֶ ּ , ת ַההֹוָלָדהּ

ָחְתכו ֶאת ַטּבורֹו ֵעת ׁשֶ ּּבְ ם ֶאת זֶה הוא זֹוֵכר, ּ  'בְוַה ;)ּּגַ
ָאַמר זֹוֵכר ּבְ,ׁשֶ ָהָיה ַהֵנר דֹוֵלקּ ׁשֶ ָעה ׁשֶ ּׁשָ ַּהְינו  .ּ

ִעּבור ָהָיה ּבְ ם ְכׁשֶ הוא זֹוֵכר ּגַ ּׁשֶ ָהָיה ֵנר דֹוֵלק , ּּ ּׁשֶ
ָאַמר ;ַעל ראׁשֹו ם ּבְ,ְוזֶה ׁשֶ זֹוֵכר ּגַ ת ֵעּ ׁשֶ

ִהְתִחיל ִרקום ַהְפִרי ּׁשֶ ּ ם ַּהְינו ,ּ זֹוֵכר ּגַ ּ ׁשֶ
ִהְתִחיל ְּלִהְתַרֵקם ַהּגוף ְּכׁשֶ ֵעת ְיִציַרת ְּדַהְינ, ּ ּו ּבְ

ָהיו ;ַּהָוָלד ֵעת ׁשֶ זֹוֵכר ּבְ ְּוזֶה ׁשֶ ְרִעין ּ  מֹוִליִכים ַהּגַ
ִנְמׁשְ .ַּהְפִרי ַעִלְנֹט ם ְכׁשֶ זֹוֵכר ּגַ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ָּפה ָּכה ַהִטּ

ֵעת ַהִזווג ּּבְ ּ ָה ;ּ זֹוֵכר ֶאת ַהֲחָכִמים ׁשֶ ּיו ְּוזֶה ׁשֶ
ְרִעין ָהָיה  .ַמְמִציִאים ֶאת ַהּגַ ם ְכׁשֶ זֹוֵכר ּגַ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ

מַח  ַּהִטָפה ֲעַדִין ּבַ ּ ִּכי ַהמִחין ַמְמִציִאים ֶאת ַהִטָפה(ּ ּּ ּ(;  
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זֹוֵכר ּ ַהְינו ַהֶנֶפׁש.ּ ֶאת ַהַטַעםְּוזֶה ׁשֶ ּ ַהְינו .יַחְוָהֵר ;ּ
ָמה.ַּהַמְרֶאהְו ;ָּהרוַח ּ ַהְינו ַהְנׁשָ  ,ְּוַהִתינֹוק ָאַמר .ּ

זֹוֵכר ָלאו ְכלום ּׁשֶ ּ ִּכי הוא ְלַמְע ּ  .לָּלה ִמן ַהֹכּ
ְּוזֹוֵכר ֲאִפילו ַמ הוא ֹקּ ּה ׁשֶ ֶּדם ִמֶנֶפׁש רוַחּ ּ 

ִחיַנת ָאִין, ָמהְנׁשָ הוא ּבְ   :ּׁשֶ

ִפִחְז:  ָלֶהםְוָאַמר ָלֶכםּרו ֶאל ַהּסְ ֵהם  ,ּינֹות ׁשֶ ׁשֶ
ּבְ ִנׁשְ ָלֶכם ׁשֶ ַּהּגוִפים ׁשֶ ּ נו, ּרוּ ַיַחְזרו ְוִיּבָ ּׁשֶ ּ ַּעָתה  .ּ

ְוֵבֵרך א .ִּחְזרו ֲאֵליֶהם  ירֶלעְטּבֶַהַּהְינו זֶה ( ְוִלי .ֹוָתםּ

ָהָיה ִתינֹוק ָאז,ָּהִעֵור הוא ְמַסֵפר ָכל זֶה, ּ ׁשֶ ּׁשֶ ּ ר )ּ  ָּאַמר ַהֶנׁשֶ
דֹול ַהַנ ִּכי ַאָתה ְכמֹוִתי, ּא ִעִמיַּאָתה ּבֹו :ל"ַּהּגָ ּּ; 
ִּכי ַאָתה  ּ ַוֲעַדִין ַאָתה ַיִניק ְמֹא,דָזֵקן ְמֹאּ  ,דּ

ּ ַעל ִפי ֵכן ְוַאף ,ּת ְכָללּא ִהְתַחְלָת ִלְחיֹוַוֲעַדִין לֹ
ְְוַגם ֲאִני ָכך ,דַּאָתה ָזֵקן ְמֹא  ַוֲעַדִין ,ִּכי ֲאִני ָזֵקן, ּ
ֲּאִני ַיִניק ְוכו ֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ֵמאֹותֹו , ָצאִנְמ .'ּ ּׁשֶ ּ

דֹול  ר ַהּגָ ֲאִני (ַּהֶנׁשֶ ַּחי ַחִיים ֲאֻרִכים ַכַנׁשֶ ּ ּ ְּוַעָתה ֲאִני  ,)ל"ּ
ִליּנֹוֵתן ָלֶכם ַחִיים ֲאֻר ִּכים ׁשֶ הּבְ ּ ַּמָתָנה ַלְדָרׁשָ ּ. 

ְמָחה ְוֶחְדָוה ם ׂשִ ה ׁשָ דֹוָלה ַוֲעצוָמה ְמֹאְוַנֲעׂשָ ד ּ ּגְ
  :דְמֹא

יֹו ִני ׁשֶםּּבַ ֶתהּ ַהׁשֵ ְבַעת ְיֵמי ַהִמׁשְ ּל ׁשִ ּו ָחְזר ּ
ְּוָזְכרו ַהזוג ַהזֶה ֶאת ּּ ִניירֶלעְטּבֶַה ּ ּ ַהְינו ,ּ ַהׁשֵ
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ֶהֱחָיה אֹוָתם ְוָנַתן ָל,ַהֵחֵרׁש ְּוָהיו  .ֶהם ֶלֶחם ׁשֶ
ִעים ְעּגְ ְֵאיך לֹוְקִחין ְלָכאן ֶאת : ּּבֹוִכים וִמְתּגַ

ֶהֱחָיה אֹוָתנו ַכַנַהֵחֵרׁש ירֶלעְטּבֶַהאֹותֹו  ּ ׁשֶ ּ . ל"ּ
ִעים ַאֲחָריו ְעּגְ ָהיו ִמְתּגַ תֹוך ׁשֶ ּּבְ אְּוִהֵנ, ְ  ּה הוא ּבָ

ק אֹוָתם ְוָנַפל ֲעֵליֶהם .ּ ִהֵנִני:ְוָאַמר ְוָאַמר , ְוָנׁשַ
ִתְהיו ,ַּמָתָנהַּעָתה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ּבְ :ֶהםָל ּ ׁשֶ ּ

ִת ,ָּכמֹוִני ְּחיו ַחִיים טֹוִבים ָכּׁשֶ ּ ְתִח .מֹוִניּ ָּלה ִּכי ּבִ
זֶה ַרְכִתי ֶאְתֶכם ּבָ ְּוַעָתה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ַחִיים  ,ּּבֵ ּ

ִלי ּבְ הּטֹוִבים ׁשֶ מוָרה ַלְדָרׁשָ ַּמָתָנה ּגְ ּ ְּוַאֶתם  .ּ
ַרק  ,ֵּאין ֲאִני ֵחֵרׁש ְכָלל. ֲאִני ֵחֵרׁשסֹוְבִרים ׁשֶ

ָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ֵאינֹו עֹוֶלה ֶאְצִלי ִלְכ ּׁשֶ ּ , ּלוםּ
ָלֶהםׁשֶ רֹון ׁשֶ ַמע ַהִחּסָ ִּכי ָכל ַהקֹול ,ֶּאׁשְ ּ ֹּות ֻכָלם ּ ּ

ִּכי ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד צֹוֵעק ַעל  ,ֵהם ִמן ֶחְסרֹונֹות ּ
ָמחֹות  ;ֶחְסרֹונֹו ַּוֲאִפילו ָכל ַהׂשְ ּ ּ עֹוָלםּ ּבָ ֻּכָל ,ׁשֶ ם ּ

רֹון ֵמַח ַעל ַהִחּסָ ,ֵהם ַרק ֵמֲחַמת ַהִחּסָ ׂשָ רֹון ּׁשֶ
ָחֵסר ָּהעֹוָלם ֻכלֹו ֵאינֹו  ָּכל ְוֶאְצִלי .ּ לֹו ְוִנְתַמֵלאׁשֶ ּ

ִיָכְנסו ּבְ, ּעֹוֶלה ִלְכלום ּׁשֶ ּ ָלֶהםּ רֹון ׁשֶ  ,ָּאְזַני ַהִחּסָ
ֶה ֵאין ּבָ ִּכי ֲאִני ַחי ַחִיים טֹוִבים ׁשֶ רֹוןּ  .ּם ׁשום ִחּסָ

ֲאִני ַחי ַחִיים טֹוִבים ְּוֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ַעל זֶה ׁשֶ ּ. 
ירותִּמן ַהְמ ל ֲעׁשִ לֹו  .ִּדיָנה ׁשֶ ְּוַחִיים טֹוִבים ׁשֶ ּ

ָהָי, ּהוא .          ה אֹוֵכל ֶלֶחם ְוׁשֹוֶתה ָמִיםׁשֶ
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ירות  )ְּוִסֵפר ָלֶהם( ה ֲעׁשִ ֵיׁש ּבָ ִּכי ֵיׁש ְמִדיָנה ׁשֶ ּ ּ ּ
דֹול דֹו, ּגָ ֵיׁש ָלֶהם אֹוָצרֹות ּגְ   :ִליםּׁשֶ

צוַּפַעם  ָחדְּוִהְתִחיל ָכל ֶא ,ּ ַאַחת ִנְתַקּבְ
לֹוְּלִהְתָפ ֵּאר ִעם ַחִיים טֹוִבים ׁשֶ ֵּאיך הוא ַחי  ,ּ ְ

ְּוֵכן ִסֵפר ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּסֵ .ַּחִיים טֹוִבים ֶדר ּ
לֹו ַּהַחִיים טֹוִבים ׁשֶ  ֲאִני :ְּוָעִניִתי ְוָאַמְרִתי ָלֶהם .ּ

ֵהם טֹוִבים יֹו, ַּחי ַחִיים טֹוִבים ֵּתר ֵמַחִיים ׁשֶ
ָלֶכם ּ ַאֶתם ַחִיים ִּכי ִאם ,ְוָהא ְרָאָיה .ּטֹוִבים ׁשֶ ּ

ֶּאְרֶאה ִאם תוְכלו ְלהֹו ,ַּחִיים טֹוִבים ּ יַע ֶאת ּ ׁשִ
ֵי .ְּמִדיָנה ְפלֹוִנית ָהָיה ָלֶהם ,ׁש ְמִדיָנהֱּהיֹות ׁשֶ  ׁשֶ

ן ן ֵפרֹות ,ּגַ אֹותֹו ַהּגָ ָהָיה ָלֶהם ָכ ְּוָהָיה ּבְ ל ִמיֵני ּׁשֶ
עֹוָלם ּבָ ם ָהָיה  ;ְטָעִמים ׁשֶ ם ָכּגַ ל ִמיֵני ֵריחֹות ּׁשָ

עֹוָלם ּבָ ָו ;ׁשֶ ם ָכל ִמיֵני ַמְרֵאה ָכל ַהּגְ ם ָהיו ׁשָ ּּגַ ּ ִנין ּ
עֹוָלם )פרחים(" ְקִווַייאִטין"ְוָכל ַה ּבָ ַּהכל ָהָיה  ,ׁשֶ

ן אֹותֹו ַהּגָ ם ּבְ ָנִני ֶאָחד .ׁשָ ן ּגַ   יןִרֹוּקׁשֶ ְּוָהָיה ַעל ַהּגָ
ֵני אֹות, "ַאְגָראְדִניק" ֹּו ַהְמִדיָנה ַחִיים ְּוָהיו ּבְ ּ

ןַּחִיים טֹוִבים ַעל ְיֵדי אֹותֹו ַה ם . ּגָ ְוֶנֱאַבד ׁשָ
ָנִני ן ,ַּהּגַ אֹותֹו ַהּגָ ם ּבְ ָהָיה ׁשָ ַוַדאי , ְּוָכל ַמה ׁשֶ ּּבְ

ם  ,ְּכָרח ִלְהיֹות ָכֶלה ְוִנְפָסדֻמ ֵאין ׁשָ ֵמַאַחר ׁשֶ
ָנִני, ֻּמֶנהַהְמ ְּדַהְינו ַהּגַ ּ ּ ֵכן ָהיו ֲּאָבל ַאף ַעל ִפי .ּ

ן ּגָ ּבַ ִפיִחים ׁשֶ  :ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ִמן ַהּסְ
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ּ ֲעֵליֶהם ֶמֶלך ַאְכָזר ַעל אֹוָתה ַהְמִדיָנהּוָבא ּ ְ,  
ְְוָהַלך ְוִקְלֵקל  .ּה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ָדָברא ָהָיְולֹ

ל ַהְמִד ֶּאת ַהַחִיים טֹוִבים ׁשֶ ָהָיה ָלֶהם ִמן ,יָנהּ  ׁשֶ
ן ןִּקְלא ׁשְֶולֹ .ַהּגָ ם  ,ֵקל ֶאת ַהּגָ ִאיר ׁשָ ִהׁשְ ַרק ׁשֶ

אֹוָתה ַהְמ ּּבְ ּ ִכתֹות ֲעָבִדים'גִדיָנה ּ ְּוִצָוה ֲעֵליֶהם  ,ּ
ַי ָפַקד ֲעֵליֶהםּׁשֶ ֲּעׂשו ַמה ׁשֶ ּ ֵּדי זֶה ִקְלְקלו ְוַעל ְי ,ּ

ם ,ֶּאת ַהַטַעם ָעׂשו ׁשָ ַעל ְיֵדי ַמה ׁשֶ ּׁשֶ ּ,  
ִיְרֶצה ִלְטֹע ָּכל ִמי ׁשֶ  ִיְהֶיה ַטַעם ,םם ֵאיזֶה ַטַעּ

ָכל ָהֵריחֹות,ְּוֵכן ִקְלְקלו ֶאת ָהֵריַח ;ְנֵבָלה  ּ ׁשֶ
ָנה ְּוֵכן ִקְלְקלו ֶאת  ;ִיְהֶיה ָלֶהם ֵריַח ֶחְלּבְ

יכו ֶאת ָהֵעיַנִים ,ַּהַמְרֶאה ֶהֱחׁשִ ִּאלו ֵיׁש ּ ְכ,ּׁשֶ ּ
םַּהֹכ( ֲעָנִנים ְוָעִבים ָעׂשו ׁשָ ּל ַעל ְיֵדי ַמה ׁשֶ ר ִצָוה , ּ ַּכֲאׁשֶ ּ

ֵּליֶהם ֶמֶלך ָהַאְכָזר ַכַנֲע ּ ּ ַאֶתם ַחִיים ִאם, ְּוַעָתה ).ל"ְ ּ
יַע אֹוָתםֶאְרֶאה ִא ,ַּחִיים טֹוִבים ּם תוְכלו ְלהֹוׁשִ ּ ּ. 

ָּכל זֶה ִדְבֵרי ַהֵחֵרׁש ַהַנ(ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם  ּ ִאם לא  ,)ל"ּ ׁשֶ
יעו אֹוָתם ּתֹוׁשִ ּיוְכלו ַהִקְלקוִלים ַהַנ ,ּ ּ ּ ל "ּּ ל ׁשֶ

ּ ַהְמִדיָנה ְלַהִזיק ָלֶכם אֹותֹו ם ֵכןּ   :ּּגַ

יִריםְּוָהְלכו , ּל ֶאל אֹותֹו ַהְמִדיָנה"ּ ַהַנ ָהֲעׁשִ
ְּוַגם ֲאִני ָהַלְכִתי ִעָמֶהם ֶדֶר .ּ ּך ִהלוָכם ָהיו ְוַגם ּבְ ּ ְ

ם ֵּכן ָכל ֶאָחד  ַּחִיים ּגַ לֹוּ ְּוֶאָחד ַחִיים טֹוִבים ׁשֶ ּ ,
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ּ ָהיו ָלֶהם אֹוָצרֹות ַכַנִּכי ּ או .ל"ּ ּבָ ְּכׁשֶ ְ ָסמוך ּ ּ
ם ֶאְצָל ,ְּלַהְמִדיָנה ּם ַהַטַעם ִהְתִחיל ְלִהְתַקְלֵקל ּגַ

ָאר ַהְדָבִרים ּוׁשְ יׁשו ּבְ ,ּ ִנְתַקְלֵקל ְּוִהְרּגִ ַּעְצָמם ׁשֶ
ֲעַדִין לֹ, ִּאם ַעָתה :ְּוָאַמְרִתי ָלֶהם .ֶאְצָלם א ׁשֶ

ַּטַעם ְּכָבר ִנְתַקְלֵקל ֶאְצְלֶכם ַה, ִּנְכַנְסֶתם ֶאְצָלם
םְְוֵאיך ִי ,'ְּוכו ְּהֶיה ִאם ִתָכְנסו ְלׁשָ ּ ֵכן  ,ּ ּוִמָכל ׁשֶ ּ ּ
יַע אֹוָתםֵאי ּך תוְכלו ְלהֹוׁשִ ּ ּ ִלי  .ְ ְּוָלַקְחִתי ֶלֶחם ׁשֶ ּ

ִליּו ֶלֶחם וַמִים  ,ְּוָנַתִתי ָלֶהם ַּמִים ׁשֶ יׁשו ּבַ ְּוִהְרּגִ ּּ
ִלי ָכל ַהְטָעִמים ּׁשֶ ּ ְּתַתֵקן ַמה ְוִנ ,)'ְּוָכל ָהֵריחֹות ְוכו( ּ ּ

  :ִּנְתַקְלֵקל ֶאְצָלםּׁשֶ

ּ ַהְמִדיָנה ַהַנּוְבֵני ַּהְינו ַהְמִדיָנ, ל"ּ ם ּ ָהָיה ׁשָ ה ׁשֶ
ן ַהַנ ִּהְתִחילו ְלַפֵקַח ַעל ִתקון ַהְמִדיָנה  ,ל"ַּהּגָ ּ ּּ ּּ

ִנְתַקְלֵקל ֶא ְּצָלם ַהַטַעם ְוכוּׁשֶ ַּכַנ' ּ בו .ל"ּ ְּוִנְתַיׁשְ ּ: 
ֵיׁש ְמִדיָנ ירותֱּהיֹות ׁשֶ ל ֲעׁשִ ּ ַהְמִדיָנה ַּהְינו אֹותֹו( ּה ׁשֶ

ַּעְצָמה ַהַנ ָלֶהם ,ְוִנְרֶאה ָלֶהם ,)ל"ּ ָנִני ׁשֶ ַהּגַ ּ ׁשֶ ּ
ֶנֱאַבד  ַעל ָיד(ּׁשֶ ּהוא ִמׁשֹ) ֹּו ָהָיה ָלֶהם ַחִיים טֹוִביםׁשֶ ֶרׁש ּ

ירותֶאָחד ִעם אֹוָתן ּבְ ל ֲעׁשִ ֵּני ַהְמִדיָנה ׁשֶ ֵיׁש  ּ ּׁשֶ
ם ֵכן ַח ַּעל ֵכן ָהְיָתה ֲעָצָתם  .ִּיים טֹוִביםָּלֶהם ּגַ

לֹ ירותַח ֶאל אֹוִלׁשְ ל ֲעׁשִ ּתֹו ַהְמִדיָנה ׁשֶ ּוְבַוַדאי ,ּ ּ 
יעו אֹוָתם לוִחים ֶאל  ,ְּוֵכן ָעׂשו .ּיֹוׁשִ ְלחו ׁשְ ְּוׁשָ ּ

ירותאֹו ל ֲעׁשִ ּתֹו ַהְמִדיָנה ׁשֶ לוִחים ,ּ ְּוָהְלכו ַהׁשְ ּּ  



ַּמֲעִשיֹות   סיְרֶלעְטה ּבֶָעְבּׁשִַהִֵמ     ִּספּוֵרי      ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

רעט

ֶהם ּוָפְגעו ּבָ ַהׁשְ( ּ ַּהְינו ׁשֶ ְבֵני אֹותֹו ַהְמּ ּלוִחים ָפְגעו ּבִ ּּ ִדיָנה ּ
ירות ל ֲעׁשִ ַּעְצָמה ׁשֶ ִּכי ֵהם ָהיו רֹו ,ּ ִּצים ֵליֵלך ֶאְצָלם ַכַנּ ּ  ).ל"ְ

לוִח ֲאלו ֶאת ַהׁשְ ְּוׁשָ . הֹוְלִכים ְּלֵהיָכן ַאֶתם: יםּּ
יבו ל : ֵּהׁשִ ָּאנו הֹוְלִכים ֶאל אֹותֹו ַהְמִדיָנה ׁשֶ ּ

יֹוׁשִ, ּירותֲעׁשִ ּיעו אֹוָתנוּׁשֶ ָּענו ְוָאְמרו .ּ ֲּאַנְחנו : ּ
ֵני אֹוָת ַעְצֵמנו ֵהם ּבְ ירותּּבְ ל ֲעׁשִ ּה ַהְמִדיָנה ׁשֶ ּ ּ, 
ַּהְינו ( :ָּאַמְרִתי ֲאִני ָלֶהם .ְּוָאנו הֹוְלִכים ֶאְצְלֶכם

ְּמַסֵפר ָכל זֶה ָאַמר ָלֶהםַהֵחֵרׁש ׁשֶ ּ ּא ַאֶתם ְצִריִכים ֲהלֹ): ּ
ִּכי ַאֶתם לֹ, ֵאַלי ְ תוְכלו ֵליֵלך ְלאּ ּ ּ יַע ּ ם ְלהֹוׁשִ ׁשָ

ָּלֶהם ַכַנ ֲארו ָכאןַעל ,ל"ּ ּ ֵכן ַאֶתם ִתׁשָ ּּ ּ ּ ַוֲאִני  ,ּ
יַע ָלֶהםְֵאֵלך ִעם ַה לוִחים ְלהֹוׁשִ ּׁשְ ּ:  

ֵאיזֶה ְּוִנְכַנְסִת ,ֶהםּ ִעָמְּוָהַלְכִתי ְמִדיָנה ּבְ ּי ּבַ
ים ְואֹו,ְוָרִאיִתי ּוָבאִתי ,ִעיר ִאים ֲאָנׁשִ ּבָ ְמִרים  ׁשֶ

קֹוִרין ַבר ֲהָלָצה ֵּאיזֶה ְד  ,)בדיחה(" ֶוועְרִטיל"ּׁשֶ
ֵני  ִצים ֲעֵליֶהם עֹוד ֵאיזֶה ּבְ ְְוַאַחר ָכך ִמְתַקּבְ ּ

ה ֵאיזֶה ִקּבוץ ,ָאָדם ַנֲעׂשֶ ַּעד ׁשֶ ְואֹוְמִרים ֵאיזֶה  ,ּ
ם ּ ְוֵהם ְמַחְיִכי,)ְֶוועְרִטיךַּהְינו (ִּדְבֵרי ֲהָלצֹות 

ַמְעִתי יִתי אזֶןְּוִהֵט. ְוׂשֹוֲחִקים ִרים ,ְּוׁשָ ֵהם ְמַדּבְ  ׁשֶ
ּול ֶפהִנּב ּה אֹוֵמר ִדְבֵרי ִנּבול ֶפהְוזֶ; ּ ּ ְוזֶה אֹוֵמר  ,ּ

ַדקות יֹוֵתר ּּבְ  ְוזֶה ֵיׁש לֹו ֲהָנָאה ,ְוזֶה ׂשֹוֵחק ,ּ
ַּאַחר ָכך ָהַלְכִתי ְלַהָלן ְלִעיר ַאֶחֶרת. ְּוַכיֹוֵצא ּ ְ ּ 
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ֵני ,ְוָרִאיִתי ֵני ּבְ ׁשְ ָאָדם ְמִריִבים זֶה ִעם זֶה ּ ׁשֶ
א וַמָתן ֵּמֲחַמת ֵאיזֶה ַמׂשָ ּ ית ִדין ְוָה ,ּ ְּלכו ֶאל ַהּבֵ ּ

ית ִדין, ְלִדין ּוָפַסק ָלֶהם ַהּבֵ ּ זֶה ַזַכאי ְוזֶה ַחָי,ּ   ,בּ
ית ִדין ְּוָיְצאו ִמן ַהּבֵ ְַאַחר ָכך ָחְז .ּ ּרו ְוִנְתקֹוְטטו ּ ּ

ֵאיָנם רֹוִצים,ְּוָאְמרו זֶה ִעם זֶה ית ִדין ׁשֶ , ּ זֶה ַהּבֵ
ית ִדין ַאֵחרַר ית ּו ,ּק ֵהם רֹוִצים ּבֵ ָּבֲחרו ָלֶהם ּבֵ

ית ִדין ( ִּדין ַאֵחר ֵהם ְמֻרִצים ַעל אֹותֹו ַהּבֵ ִּכי ֵמַאַחר ׁשֶ ּ ּ

ֲחרו ָלֶה ּבָ ּו ִלְפֵני אֹותֹו ְוָדנ ,)ּ ְיכֹוִלים ָלדון ִלְפֵניֶהם,םּׁשֶ
ית ִדין ַּאַחר ָכך ָחְזרו ְוִנ .ַּהּבֵ ְ ְּטטו ֶאָחד ְתקֹוּ

ֵּמֵאלו ִעם ַאֵחר ית ִדין ַאֵחרּו ,ּ ָּבֲחרו ָלֶהם ּבֵ ְוֵכן  .ּ
םָּהיו ּוָבֲחרו, ּ ְמִריִבים וִמְתקֹוְטִטים ׁשָ  ָלֶהם ּ

ֵתי ִדיִנים ַּכָמה ּבָ ּ ּ ָכל ָהִעיר ָהְיָתה ְמֵלָאה  ,ּ ַּעד ׁשֶ
ֵתי  ְּוִהְסַתַכְלִתי .ִּדיִניםִּמּבָ ֵאיןׁשֶ, ּּ  ּזֶה ֵמֲחַמת ׁשֶ

ם ֱאֶמת ְּוַעָתה זֶה ַמֶט ,ׁשָ א ָפִנים ָלזֶהּ ּה ִדין ְונֹוׂשֵ ּ, 
א ָפִנים לֹוְּוַאַחר ָכ ּך ֲחֵברֹו נֹוׂשֵ ִלים ִּכי ֵהם ְמַקּבְ ,ְ

ֶהם ֱאֶמתׁשֹ   :ַחד ְוֵאין ּבָ

ְ ָכך ָרִאיִתיַאַחר ֵהם ְמֵלִאים ִניאוף ַמָמׁש ,ּ ּׁשֶ ּ ,
ה ַעד ם ִניאוף ַהְרּבֵ הְּוֵיׁש ׁשָ ַנֲעׂשָ ּ ְכֶהֵתר ּ ׁשֶ ּ

ִביל זֶה ִנְתַקְלֵקל , ְּוָאַמְרִתי ָלֶהם .ֶאְצָלם ׁשְ ּבִ ׁשֶ
ַּהַטַעם ְוָהֵריַח ְוַהַמְרֶאהֶאְצָלם  ְִכי זֶה ַהֶמֶלך  .ּ ּ ּ

לׁש ִכתֹות ֲעָבִדים  ִאיר ֶאְצָלם ׁשָ ָּהַאְכָזר ִהׁשְ ּ
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ִיְהיו הֹוְלִכים וְמַקְלְקִלים ֶאת ַהְמִדיָנה ,ל"ַּהַנ ּׁשֶ ּ ּ ּ;  
ָהיו ה יֵניֶהם ִנּבול ֶפהֹּוְלִכים וְמַדּׁשֶ ִרים ּבֵ ּּבְ ּ, 

תֹוך ַהְמִדיָנהְּוִהְכִניסו ִנ ּּבול ֶפה ּבְ ְ ּ ְוַעל ְיֵדי  ,ּ
ּּבול ֶפה ִנְתַקְלֵקל ַהַטַעםִנ ּ ָכ ,ּ ּל ַהְטָעִמים ֵהם ּׁשֶ

ְמִדיָנְּוֵכן ֵהם ִהְכִניסו ׁשֹ .ַטַעם ְנֵבָלה ְוַעל  ,הַּחד ּבַ
כו ָהֵע ִּכי  ,ַּנִים ְוִנְתַקְלֵקל ַהַמְרֶאהיְּיֵדי זֶה ֶנְחׁשְ

ִּהְכִניסו ְוֵכן ֵהם  .ַּחד ְיַעֵור ֵעיֵני ֲחָכִמיםַּהׁשֹ
ְמִדיָנה ִּניאוף ּבַ   ְוַעל ְיֵדי זֶה ִנְתַקְלֵקל ָהֵריַח ,ּ

ְדָבֵרינו( ָמקֹום ַאֵחר ּבִ ְּוַעֵין ּבְ ם ָה,ּ ַעל ְיֵדי ִניאוף ִנְפּגָ ַעל  ).ֵריַחּ ׁשֶ
ִּתְראו ְלַתֵק ֵּכן ּ ּ ֲעֵברֹות ֵאלו'גיָנה ִמּן ֶאת ַהְמִדּ ּ, 

ּוְלַחֵפׂש ַאֲחֵרי ָה ים ַהַנּ ם"ֲּאָנׁשִ ְוָאז  .ּל וְלָגְרׁשָ
ְתַת ְּכׁשֶ ְּקנו ּ ּ ֲעֵברֹות ֵאלו'גּ ִיְתַתֵקן לֹ .ּ ּא ַדי ׁשֶ ּ ּ ּ

ַּהַטַעם ְוַהַמְרֶאה ְוָהֵריַח ָנִני, ּ ם ַהּגַ ִּכי ִאם ּגַ ּ 
ֶנֱאַבד יוַכל ּגַ ּׁשֶ   :ָּמֵצאּם ֵכן ְלִהּ

ְּוִהְתִחילו ְלַתֵקן ֶאת ַהְמִד ,ּ ֵכןְּוָעׂשו ּ  'גיָנה ִמּ
ֲּעֵברֹות ֵאלו ים ַהַנְּוִחְפׂש ,ּ ּו ַאֲחֵרי ָהֲאָנׁשִ ְּוָהיו  .ל"ּ

ֵמֵהיָכן : ֹותֹוּתֹוְפִסים ֶאת ֵאיזֶה ָאָדם ְוׁשֹוֲאִלין א
אָת ְלָכאן ים ׁשֶ. ּבָ ְררו ֶאְצָלם ָהֲאָנׁשִ ִנְתּבָ ַּעד ׁשֶ ל ּ

ֶּלך ָהַאְכָזר ַהַנַּהֶמ ּ ְוִתְקנו ֶאת ,ְּוֵגְרׁשו אֹוָתם ל"ְ ּ
ַּהְמִדיָנה ֵמֲעֵברֹות ַהַנ   :ל"ּ
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תֹוך ה ַרַעׁשְּבְ ְ ָכך ַנֲעׂשָ ר :ּ ּ ַאף ַעל ִפי ֵכן ,ֶאְפׁשָ
הֹוֵל ע ׁשֶ ּגָ ָנִניזֶה ַהְמׁשֻ הוא ַהּגַ ּך ְואֹוֵמר ׁשֶ ּ ְוָכל  ,ְ

עֶאָחד ַמֲח ּגָ ו ין ַאֲחָריְוזֹוְרִק ,ִזיק אֹותֹו ִלְמׁשֻ
ין אֹותֹו ר ַאף ַעל ִפי ֵכן  ,ֲּאָבִנים וְמָגְרׁשִ ֶּאְפׁשָ

ּאוַלי הו ֱאֶמתּ ָנִני ּבֶ ּא הוא ַהּגַ ּו ְוֵהִביאו ְוָהְלכ. ּ ּ
ָיׁשְ( אֹותֹו ִלְפֵניֶהם ַּהְינו ִלְפֵני ֵאלו ׁשֶ ּ ּבו ְוִתְקנו ֶאת ַהְמִדיָנהּּ ּּ ּ. 

ְּמַסֵפר ָכּ ַהְינו ַהֵחֵרׁש ׁשֶ,ְּוַגם הוא ּ ם,ל זֶהּ : ְּוָאַמְרִתי ). ָהָיה ׁשָ
ַוַדאי ֱאֶמתּּבְ ָנִני ּבֶ ּ זֶה הוא ַהּגַ ִנְתַתֵק,ִנְמָצא( ּ ּ ׁשֶ ן ַעל ָידֹו ּּ

ַּהְמִדיָנה ַהזֹ ֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ֵמאֹותֹו , ִנְמָצא .)אתּ ּׁשֶ ּ
ירו ל ֲעׁשִ ַּהְמִדיָנה ׁשֶ ֲאִני ַחי ַחִיים טֹוִבים, תּ , ּׁשֶ

ִּכי ֲאִני ִתַקְנִת ּּ ּל ַכַנ"ִּדיָנה ַהַנּי ֶאת ַהְמּ ְּוַעָתה . ל"ּ
ַמָתָנה ִליֲּאִני נֹוֵתן ָלֶכם ּבְ ּ ֶאת ַהַחִיים טֹוִבים ׁשֶ ּ .

ְמָחה  ם ׂשִ ה ׁשָ ה ְמאדְוַנֲעׂשָ דֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרּבָ  .ּגְ
ּ ֻכָלם ָחְזרו וָבאו ַעל ַהֲחֻת,ל"ַּהַנ ׂשיְרֶלעְטּבְֶּוֵכן ָכל ַה( ּ ּ ּ ּנו ְוָנְת ָּנהּ

ַמ ה ַמהּבְ ָּתָנה ַלְדָרׁשָ ְרכ ּ ְתִחָלה ּבֵ ּבַ ּׁשֶ ּ ִיְהיו ְכמֹוָתםּ ּו אֹוָתם ׁשֶ ּ ּּ, 

ו ָנְתנו ה זֹאְּוַעְכׁשָ ַמָתָנה ַלְדָרׁשָ ּת ּבְ ם ָנַתן ָלֶה ָהִראׁשֹון :)ּ
ַמָתָנה ַחִיים ֲאֻרִכים ּּבְ ּ ִני ָנַתן ָל ,ּ ַמָתָנה ְּוַהׁשֵ ֶּהם ּבְ

  :ַּחִיים טֹוִבים

יֹום ִליׁשִּּבַ ְּזְכרו ַהזוג ַהזֶה ְוָהיוּי ָחְזרו ְוִנּ ַהׁשְ ּ ּּ ּ ּ 
ִעים ְעּגְ ָכאן ֶאת  ְֵאיך :ּּבֹוִכים וִמְתּגַ לֹוְקִחין ּבְ

יַּהׁשְ ירֶלעְטּבֶַה ָהָיה ְכַבד ֶפה, ִליׁשִ ּׁשֶ תֹוך  .ּ ְּבְ
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ְָכך אּ ְוִהֵנה,ּ ְוָנַפל ֲעֵליֶהם  .ִּהֵנִני: ַּויאֶמר ּ הוא ּבָ
ק אֹוָתם ם ֵכן ַכַנַמר ָלֶה ְוָא,ְוָנׁשַ ּם ּגַ ּ ְתִחָלה  .ל"ּ ּּבַ ּ

ַרְכִת ִתְהיו ָכמֹוִניּּבֵ ּי ֶאְתֶכם ׁשֶ ּ ַּעָתה ֲאִני נֹוֵתן  ,ּ
ַמָתָנה ַל הָּלֶכם ּבְ ִתְהיו ָכמֹוִני,ְּדָרׁשָ ּ ׁשֶ ּ ְּוַאֶתם  .ּ

ֲאִני ְכַבד ֶפה ְּסבוִרים ׁשֶ ּ ֵּאין ֲאִני ְכַבד ֶפה .ּ  ,ְּכָלל ּ
ל ָהעֹוָל ַהִדּבוִרים ׁשֶ ַּרק ׁשֶ ֵאיָנם  םּ ָבִחים ׁשֶ ׁשְ

ַרך ם ִיְתּבָ ְְלַהׁשֵ ֵלימות ,ּ ֶהם ׁשְ ֵּכן הוא  ְוַעל( ֵּאין ּבָ ּ
ִּנְרָאה ִכְכַבד ֶפה ִּכי הוא ִכְכַבד ֶפה ,ּ ּ ל  ּּ ֵּמֵאלו ַהִדּבוִרים ׁשֶ ּּ ּ

ֶהםָהעֹו ֵאין ּבָ ֵלימות ָלם ׁשֶ ֱאֶמ ;)ּׁשְ ת ֵאין ֲאִני ֲאָבל ּבֶ
ְּכַבד ֶפה ְכָלל א  .ּּ ָרן ִנְפָלא ֲאִניַּאְדַרּבָ  ֵמִליץ ְוַדּבְ

יִריםָיכֹול ְלַדּבֵ ֲאִניַו ,דְמֹא  יןִרֹוּקׁשֶ( ר ִחידֹות ְוׁשִ

ֵאין ִנְמָצא ׁשום ִנְבָרא  , ִנְפָלִאים)ִליֶדער ַּעד ׁשֶ
עֹוָלם לֹּבָ מַעּ ׁשֶ ּוְבֵאלו  .אֹוִתי א ִיְרֶצה ִלׁשְ ּּ

ֲאִני יֹוֵד יִרים ׁשֶ ֶה, ַעַּהִחידֹות ְוַהׁשִ ּם ָכל ֵיׁש ּבָ
ְּוֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ַעל זֶה ֵמאֹותֹו ָהִאיׁש  .ַהָחְכמֹות

דֹול ַה אן ער ַמיֶסרֹוער ְגֶד(" ִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת ִּנְקָראּגָ

ְוֵיׁש  ).ל" ַזּנוּבֵר ַרּיֵפן ִסֹוׁשָּלה ַהזֶּבְ". דֶס ֶחיׁשיר ִא'ֶתֶמער ֱאֶד
ֵלָמה ה ׁשְ זֶה ַמֲעׂשֶ   :ּבָ

בּ ַפַעםִּכי ּו ָכל ַהֲחָכִמים ַאַחת ָיׁשְ ל ֶאָחד ְוָכ ,ּ
ָחְכָמתֹו ִהְמִציא ,ּזֶה ָהָיה ִמְתָפֵאר .ִּהְתָפֵאר ּבְ  ׁשֶ

ְרזֶל ַית ּבַ ָחְכָמתֹו ֲעׂשִ ִמין  ;ּּבְ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר ּבְ
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ִהְמִציא  ;ַּמָתכֹות ַאֵחר ְּוזֶה ָהָיה ִמְתָפֵאר ׁשֶ
ַית ֶכ ָחְכָמתֹו ֲעׂשִ ּּבְ יֹוֵתרּ הוא ָחׁשוב ּבְ ֶּסף ׁשֶ ְוזֶה  ;ּ

ַית ָזָהבִּהְתָפ ִהְמִציא ֲעׂשִ ְוזֶה ָהָיה  ;ֵּאר ׁשֶ
ִהְמִציא ְכֵלי ִמְלָחָמה,רִּמְתָפֵא ְוזֶה ָהָיה  .ּ ׁשֶ

ּהוא יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ֵאלו ׁשֶ,ִּמְתָפֵאר ַּהַמָתכֹות ּּ ּ 
לֹא ֵמֵאלו ּׁשֶ ּ ֵהם עֹו ּ ין ֵמֶהם ֵאלו ַּהְדָבִרים ׁשֶ ּׂשִ ּ

ַּהַמָתכֹות ָחְכמֹות ֲאֵחרֹותְוזֶה ָהָיה  ;ּ  .ִּמְתָפֵאר ּבְ
ִהְמִציא ִּכי ֵיׁש ַכָמה ְדָבִרים ׁשֶ ּ ּ עֹוָלם ַעל ְיֵדי ּ ּו ּבָ

חומר גלם  (ּוִפיְלֶווירָסאִליְטֶרע ְּכגֹון  ,ָחְכמֹות

זֶה)ות וחומר נפץלעשיית מתכ ל ְּוָהָיה ָכ .ּ ְוַכיֹוֵצא ּבָ
ָחְכָמתֹו   :ֶּאָחד ִמְתָפֵאר ּבְ

ם ֶאָחד ְוָאָעָנה  ,ֲּאִני ָחָכם יֹוֵתר ִמֶכם: ַמר ׁשָ
ִּכי ֲאִני ָחָכם ְכמֹו ַהיֹום ּ ם ַמְולֹ .ּ ּה זֶה ּא ֵהִבינו ׁשָ

אֹוֵמר הוא ָחָכם ׁשֶ ְּכמֹו ַהיֹום ּׁשֶ ִּכי  ,ְוָאַמר ָלֶהם .ּ
ץ אֹוָתם ָלֶהם ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ָּכל ַהָחְכמֹות ׁשֶ  אְולֹ, ּ

ָעה ַאַחת ָכל ַּאף ַעל ִפ ,ִּיְהיו ֵמֶהם ַרק ׁשָ ּי ׁשֶ
ְּכִפי  ,ּה ִהיא ִנְלַקַחת ִמיֹום ַאֵחרָחְכָמה ְוָחְכָמ

ִר אֹותֹו ַהיֹוםַהּבְ ָהָיה ּבְ ִּכי ָכל ַהָח ,ּיָאה ׁשֶ ְכמֹות ּ
ּ ֵמאֹותֹו ַהיֹום ְּוַעל ֵכן ַהָחְכָמה ִנְלַקַחת (ּל ֵהם ַהְרָכבֹות"ַּהַנ

ָהָיה ּבֹו ִרי ׁשֶ ִמֶמנו ַהַהְרָכאֹותֹו ַהּבְ ָּאה ׁשֶ ּ ּ ּ ַּאף ַעל ִפי ֵכן  ,)ָבהּ
ץ ָכל ֵאלו ַהָחְכמֹותְיכֹוִלים ַעל ְיֵדי ָחְכָמה  ְּלַקּבֵ ּ ּ 
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ָעה ַאַחת ׁשָ ֵלם .ּבְ ָּכל ( .ֲּאָבל ֲאִני ָחָכם ְכמֹו יֹום ׁשָ

ָּעִניִתי ְוָאַמְרִתי  ).ל"ּם ָהַאֲחרֹון ַהַנּזֶה ִהְתָפֵאר אֹותֹו ֶהָחָכ
ַּהְינו זֶה ַהְכַבד ֶפה ַה (ֵאָליו ּ ְּכמֹו  ):ל"ְּלֶהָחָכם ַהַנ ל ָאַמר"ַּנּ

ָנה ְוָאָמר ָע ).ּיֹום ַאָתה ָחָכם ְּכמֹו ֵאיזֶה,ַּהְינו (ה יֹום ֵאיזֶ
ַּהְינו זֶה ַהְכַבד ֶפה( זֶה :)ל"ֶּהָחָכם ַהַנ( ּ ּהוא ָחָכם ִמֶמ )ּ  ,ִּניּ

ׁשֹוֵאל ֵמַאַחר ה ֲּאָבל ְכמֹו ֵאיזֶ ',ְּכמֹו ֵאיזֶה יֹום'ּ ׁשֶ
ִתְרצו ּיֹום ׁשֶ ה .ֲאִני ָחָכם ּ ּ ִמְפֵני ָמה :ְּוַעָתה ִיְקׁשֶ

ׁשֹוֵאל  ּ הוא ָחָכם יֹוֵתר 'םְּכמֹו ֵאיזֶה יֹו'ּזֶה ׁשֶ
ִּמֶמנו ּ הוא ָחָכם .ּ ּ ְכמֹו ֵאיזֶה יֹום ֵּמַאַחר ׁשֶ

ִיְרֶצה ֵלָמהְַאך ֵיׁש ַמֲע .ּׁשֶ ה ׁשְ   :ׂשֶ

ֱאֶמת ִאיׁש ה  זֶה ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמתִּכי ּוא ּבֶ
דֹול ְמ ַּהְינו זֶה ַהְכַבד ֶפה(ְּוהוא  .דֹאּגָ ּ ץ ְ הֹוֵלך )ּ ּוְמַקּבֵ

ל ם ֶאל זֶה ּוֵמִביא אֹוָת ֱאֶמת ָּכל ַהֲחָסִדים ׁשֶ
ְּוִעַקר ִהְתַהוות ַהְזַמן .ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת ּ ּ ִּכי ַהְזַמן ( ּ ּ

ַע ל ֱאֶמתּהוא  )ִנְבָרא ְּצמֹו הואּבְ  .ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדים ׁשֶ
ץ ָכל ַהֲחָסִדים ְּוזֶה ַהְכַבד ּ ֶפה הוא הֹוֵלך וְמַקּבֵ ּ ְּ ּ
ל ֱאֶמת  ָהִאיׁש ֶחֶסד ּוֵמִביא אֹוָתם ֶאל זֶה ׁשֶ
ָּהֱאֶמת ַכַנ  ּוִמן ,ְוַעל ָהָהר עֹוֵמד ֶאֶבן ,ְוֵיׁש ַהר .ל"ּ

ְוַגם  ,ָבר ֵיׁש לֹו ֵלבְּוָכל ָד .ָהֶאֶבן יֹוֵצא ַמְעָין
ְכָללֹו ֵיׁש לֹו ֵלבָה ל ָהעֹוָלם ְוזֶה ַה, עֹוָלם ּבִ ֵּלב ׁשֶ

ֵלָמה ִעם ָפִנים ְוָיַדִים ְוַרְגַלִים ְוכו ּהוא קֹוָמה ׁשְ ּּ',  
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ֲּאָבל ַהִצֹפ ל ָהֶרֶגלּ לׁשֶ ֶרן ׁשֶ  ּל אֹותֹו ַהֵלב ׁשֶ
ב ָהעֹוָלם ֵכַנז (ּהוא ְמֻלּבָ ְלׁשֹון ַאׁשְ : ּּבִ

ל ַאֵחר)ַהְארִציֶקער ְוזֶה ָהָהר ִעם . ּ יֹוֵתר ִמֵלב ׁשֶ
ל ל עֹוֵמ"ְּעָין ַהַנָּהֶאֶבן ְוַהַמ ָקֶצה ֶאָחד ׁשֶ ד ּבְ

ל ָהעֹוָלם עֹוֵמדְו ,ָהעֹוָלם ָקֶצה ַאֵחר  ּזֶה ַהֵלב ׁשֶ ּבְ
ל ָהעֹוָלם ְּוזֶה ַהֵלב ַהַנ .ׁשֶ ֵּמד ְכֶנֶגד ַהַמְעָין ל עֹו"ּ ּ

תֹוֵקק ָתִמיד ,ל"ַּהַנ ְּוכֹוֵסף וִמׁשְ ּ ד ד ְמֹאְמֹא ּ
תֹו ְעָיןָּלבֹוא ֶאל אֹותֹו ַהַמ ִהׁשְ דֹול ְמֹאד ְּקקות ּּבְ ּגָ

ְוַגם  ,ָּלבֹוא ֶאל אֹותֹו ַהַמְעָין  ְוצֹוֵעק ְמאד,ְמֹאד
תֹוֵקק ֵאָליוזֶה ּ ַהַמְעָין ִמׁשְ ּ:  

ֵתי ֲחִליׁשות, בּ ַהֵלְוזֶה ֵּיׁש לֹו ׁשְ ּ ִכי ,ַאַחת :ּ
הוא ( ֶדֶפת אֹותֹו ְוׂשֹוֶרֶפת אֹותֹוַּהַחָמה רֹו ֵּמֲחַמת ׁשֶ

תֹוֵקק ְורֹוֶצה ֵלי ּ וְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהַמְעָיןְֵלךִּמׁשְ  ַּוֲחִליׁשות ;)ּ
ִנָיה ֵיׁש לֹו ְלַהֵלב ַּהׁשְ ּ תֹוְקקות ִמן ּגֹ ,ּ ֶּדל ַהִהׁשְ ּ

ְעּגוִעים ַע ְוכֹוֵסף ָתִמיד ְּוַהּגַ ְעּגֵ הוא ִמְתּגַ ּׁשֶ ּ 
תֹוֵקק ְמֹא ּוִמׁשְ ְכלֹות דּ ֶאל אֹותֹו  ַּהֶנֶפׁש ּבִ

ַּכַנ' ּ ְוצֹוֵעק ְוכו,ַּהַמְעָין ִּכי הוא עֹוֵמד ָתִמיד  .ל"ּ ּ ּ
ַּמְעָין ַהַנְּכֶנֶגד ַה יַוואְלד ָנא(ְוצֹוֵעק  ל"ּ  )]אהה[)ּגִ

תֹוֵקק ֵאָליו ְמֹאּוִמ ּד ַכַנּׁשְ ָצִר .ל"ּ ּוְכׁשֶ ּיך ָלנוַח ּ ְ

ִיְהֶיה, ְקָצת קֹוִרין (ַּכת ָהרוַח ְקָצתלֹו ֲאִרי ּׁשֶ  ּׁשֶ
א ִצפֹו ,)]נשימת רווחה["ןיֶּפָסא�ָּאפ" דֹולֲּאַזי ּבָ  ,ר ּגָ
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ּופֹוֵרׂש ְכָנָפיו ָעָל ּוֵמֵגן ָעָליו ִמן ַהַחָמה יוּ ְוָאז ֵיׁש  ,ּ
ַעת ַנְיָחא .לֹו ַנְיָחא ְקָצת ׁשְ ּהוא  ְוַגם ָאז ּבִ

ם ֵכן ְכֶנֶגד ַהַמ ִּמְסַתֵכל ּגַ ּ ּ ּ ַע ֵאָליוּ ְעּגֵ ְַאך  .ְּעָין וִמְתּגַ

ַע ֵאָליו ָכ ְעּגֵ הוא ִמְתּגַ ֵּמַאַחר ׁשֶ ְל ָכךּ ֵני ָמה ִּמְפ, ּ
ּהֹוֵלך ֶאל ַהַמְעָין ֵאינֹו רֹוֶצה  .ְ ַּאך ְכׁשֶ ְֵליֵלך ְ

פוַע ,ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ָהָהר ֲּאַזי ֵאינֹו רֹוֶאה ַהׁשִ ּ ּ  
ּל ְלִהְסַתֵכל ַעל ַהַמְעָיןְוֵאינֹו ָיכֹו ּ א ְוִאם לֹ ;ּ

ִּיְסַתֵכל ַעל ַה ִּכי ִעַקר  ,ּ ֲאַזי ֵתֵצא ַנְפׁשֹו,ַּמְעָיןּ ּ
ּיותֹו הִח ּוא ִמן ַהַמְעָיןּ עֹוֵמד ְכֶנֶגד ָהָהר .ּ ּוְכׁשֶ ּ, 

ל ָהֲּאַזי הוא רֹוֶאה ֹר פוַע ׁשֶ ּאׁש ַהׁשִ ּ ם , ָהרּ ׁשָ ּׁשֶ
ֲּאָבל ֵתֶכף ְכׁשֶ .ּעֹוֵמד ַהַמְעָין ְֵיֵלך ְוִיְתָקֵרב ֶאל ּ ּ

פוַעֲאַזי ֶנְעַלם ֵמֵעיָניו ֹר, ָהָהר ּאׁש ַהׁשִ ּ ְּוזֶה מוָבן ( ּ

חוׁש  ַוֲאַזי ,ּ ָיכֹול ִלְראֹות ֶאת ַהַמְעָיןַוֲאַזי ֵאינֹו ,)ּּבְ
לֹום, ֵּתֵצא ַנְפׁשֹו זֶה ַהֵלב ָה ;ַחס ְוׁשָ ּוְכׁשֶ ּ ָיה ּ

ִּמְסַתֵלק לֹום, ּ ֵטל ָכל ָהעֹוָלם ,ַחס ְוׁשָ ֲּאַזי ִיְתּבַ ּ 
ֻּכלֹו ִּכי ַהֵלב  ,ּ ל ָכל ָדָברּ ּהוא ַהִחיות ׁשֶ ּ ּ ַּוַדאי ּוְב, ּּ

לֹ ֵּאין ִקיום ּבְ ְ ָיכֹול ֵליֵלך ֶאל ְּוַעל ֵכן ֵאינֹו .א ֵלבּ

ַּרק עֹוֵמד ְכֶנְגדֹו ,ַּהַמְעָין ַע ְוצֹוֵעק ַכַנּוִמ ּ ְעּגֵ ְּתּגַ  :ל"ּ

ּ זֶה ַהַמְעָין ֵאינֹו ִּכי ,ּ ַהַמְעָין ֵאין לֹו ְזַמןְוזֶה
תֹו ְּזַמן ְכָללַה ְךּבְ ל ַהַמְעָיןְַאך  .ּ ִּעַקר ַהְזַמן ׁשֶ ּּ 

ַמָתָנה יֹום ֶאָחד ַהֵלב נֹוֵתן לֹו ּבְ ּהוא ַרק ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ, 
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יַע ַהי ַמּגִ ּוְכׁשֶ ּ ַוֲאַזי  ,ֹום ִלְהיֹות ִנְגָמר ְוִנְפָסקּ
ֻיְגַמר ַהיֹום ְּכׁשֶ ּ ּן ְוִיְסַתֵלקּא ִיְהֶיה ְזַמן ְלַהַמְעָי לֹ,ּ ּ ,

ַּוֲאַזי ִיְסַתֵלק ַהֵלב ,לֹוםַחס ְוׁשָ ּ לֹום, ּ  ,ַחס ְוׁשָ
ֵטל ָכל ָה ְּוִיְתּבַ לֹום, עֹוָלםּ ּ ַכַנ,ַחס ְוׁשָ , ֲאַזיַו .ל"ּ

ָּסמוך ִלְגַמר ַהיֹום ְ ּי ַמְתִחיִלים ִלטֹל ְרׁשות ֲאַז ,ּ ּ
איחולים וברכות (" ִגיזֶעִגיִנין"ּקֹוִרין ׁשֶ ,ִּמזֶה זֶה

יִריםּוַמְתִחיִלין לֹוַמר , )פרידה קֹוִרין( ִחידֹות ְוׁשִ  ּׁשֶ

ה ְוִהׁשְ(ָלזֶה  ִאים זֶהִנְפָל ")ִליֶדער" ַאֲהָבה ַרּבָ ּתֹוְקקות ּבְ ּ

דֹול ְמֹא ל ֵיׁש "ְּוזֶה ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת ַהַנ )דד ְמֹאּגָ
ָחה ַעל זֶה ּגָ סֹופֹו ַמָמ .לֹו ַהׁשְ יַע ַהיֹום ּבְ ַמּגִ ּוְכׁשֶ ּּ ׁש ּ
ֲאַזי זֶה ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת  ,קִלְהיֹות ִנְגָמר ְוִנְפָס

ַמָת ּהוא נֹוֵתן ּבְ ָּנה יֹום ֶאָחד ְלַהֵלב ַהַנּ ב ְּוַהֵל ,ל"ּ
ּנֹוֵתן ַהיֹום ְלַהַמְעָין ַּוֲאַזי ׁשוב ֵיׁש ְזַמן ְלַהַמְעָין ,ּ ּ.  
זֶה ַהיֹום הֹוֵלך ְוְכׁשֶ ּ ּ םּ א ִמׁשָ הוא ּבָ ּ ִמָמקֹום ׁשֶ ּ ּ, 

ם ֵכן ּבְ ֲּאַזי הוא הֹוֵלך ּגַ ְ יִרים ִנְפָלִאיםּ  ִחידֹות ְוׁשִ
ֶהם ָכל(ד ְמֹא ֵיׁש ּבָ ּׁשֶ ין ְוֵי ). ַהָחְכמֹותּ נוִיים ּבֵ ּׁש ׁשִ ּ

ִני ְוכוִּכי ֵיׁש יֹום ֶאָחד ּבַ ,ַּהָיִמים בוַע ְויֹום ׁשֵ ּׁשָ ּ ּ', 
ים ְוָיִמים טֹוִביםְוֵכן ֵיׁש רא י ֳחָדׁשִ   :ׁשֵ

ל ֱאְוָכל ֵיׁש ְלָהִאיׁש ֶחֶסד ׁשֶ ּ ַהְזַמן ׁשֶ ל ּ ַהֹכ,ֶמתּ
ַּהְינו ַהְכַבד ֶפה(ַעל ָיִדי  ּ ְמַסֵפר ָכל ,ּ ּ ׁשֶ ּ ְִכי ֲאִני הֹוֵלך  ,)זֶהּ ּ

ל ֱאֶמת ץ ָכל ַהֲחָסִדים ׁשֶ ּוְמַקּבֵ ר ֵמֶהם  ,ּ ֲאׁשֶ
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ִּהְתַהוות ַהְזַמן ַכַנ ּ ּ ּ ְּוַעל ֵכן הוא ָחָכם יֹוֵתר ֲאִפילו ( ל"ּ ּּ ּ
הוא ָחָכם ל"ֵּמֶהָחָכם ַהַנ ִיְרֶצהּ ְכמֹו ֵאיזֶּׁשֶ ִּכי ָכל ִעָקר  ,ּה יֹום ׁשֶ ּ ּ

ַּהְזַמן ְוַהָיִמים ּ ֻכָלם ִנ,ּ ַּהְינו ַעל ְיֵדי ַהְכַבד ֶפה ,ְּתַהִוים ַעל ָידֹוּ ּ ּ ,
ץ ַהֲחָסִדים ׁשֶ הוא ְמַקּבֵ ם ַהְזַמןּׁשֶ ר ִמׁשָ ּל ֱאֶמת ֲאׁשֶ ּוֵמִביא  ּ

ְּוהוא נֹוֵתן יֹום ַלֵלב, ֱאֶמתאֹוָתם ֶאל ָהִאיׁש ֶחֶסד ָה ְּוַהֵלב נֹוֵתן  ,ּ
ר ַעל ְיֵדי זֶה ִנְתַקֵים ָהעֹוָלם ֻכ ,ְּלַהַמְעָין ֲּאׁשֶ ִעַקר .ּלֹוּ  ִּנְמָצא ׁשֶ

ִּהְתַהוות ַהְזַמן ִעם ַהִחי ּ ֶהםּ ֵיׁש ּבָ יִרים ׁשֶ  ,ָּכל ַהָחְכמֹות ּדֹות ְוׁשִ

ּל ַעל ְיֵדי ַהְכַבד ֶפהַּהֹכ ֵיׁש ִלי ַהְסָכָמ,ִנְמָצא ).ּ ּ ׁשֶ ּה ִמזֶה ּ
ֲאִני ָיכֹול לֹוַמר ִחידֹות  , ֶחֶסד ָהֱאֶמתָהִאיׁש ׁשֶ

יִרים ֶהם ָכ, ְוׁשִ ֵיׁש ּבָ ּׁשֶ ִּכי ָכל ַהְזַמן ִעם ( ַהָחְכמֹות לּ ּ ּ

יִרים  ִּנְתַהִוים ַעל ָידֹו ַכַנַּהִחידֹות ְוַהׁשִ ּ ְּוַעָתה ֲאִני נֹוֵתן  ).ל"ּ
מוָרה ַל ַמָתָנה ּגְ ָּלֶכם ּבְ הּ ִתְהיו ָכמֹוִנ,ְּדָרׁשָ ּ ׁשֶ ּ  .יּ

ה ְמָחה ְוֶחְד ְוַנֲעׂשָ ם ׂשִ דֹוָלה ְמֹאׁשָ ִּהילוא  (דָוה ּגְ
  ):]ביטוי שמחה[ ִגיָטאן

ְמרו ּגָ ְּכׁשֶ ל אֹוּ ְמָחה ׁשֶ ּתֹו ַהיֹום ְוָלנוּ ַהׂשִ ּ 
ּבֹ ,ַאֲחֵרי ֵכן ֶּקר ָחְזרו ַהזוג ַכַנּבַ ּ ּ  ְּוָהיו ,ל"ּּ

ִעים ְוכו ְעּגְ ָהָיה ַצָוירֶלעְטּבֶַה ַאֲחֵרי 'ִּמְתּגַ ארֹו ּ ׁשֶ
תֹוך ָכך ְוִהֵנה הו .םָעֹק ּּבְ ּ ְ אְּ ְּוָאַמר ִהֵנִני ְוכו א ּבָ ּ', 

ִתְהיו ָכמֹוִני ַרְכִתי ֶאְתֶכם ׁשֶ ְתִחָלה ּבֵ ּּבַ ּ ּ ּ ַּעָתה  ,ּּ
ַמָתָנה ַל ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם הּּבְ ִתְהיו ָכמֹוִני,ְּדָרׁשָ ּ ׁשֶ ּ ּ. 

ֵיׁש ִלי ַצָואר ָעֹקְּוַאֶתם סֹוְבִר ּים ׁשֶ ָּואִרי ֵאין ַצ .םּ
א,ּם ְכָללָעֹק ֶוה ְמֹאֵּיׁש ִלי ַצָו ּ ַאְדַרּבָ , דאר ׁשָ
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ֵיׁש ַהְבֵלי עֹוָלם ;דְמֹא ַּצָואר ָיֶפה ַוֲאִני  ,ַּרק ׁשֶ
קֹוִרין  ,ְּורוַחֵּאיִני רֹוֶצה ְלהֹוִציא ׁשום ֶהֶבל  ּׁשֶ

ְדוך" ּ ַהְבֵלי עֹוָלם" ּ ַצָוארֹו ָעֹקּוֵמֲחַמת( ּבְ ּ זֶה ִנְדֶמה ׁשֶ ִּכי  םּ
ּוא ְמַעֵקם ַצָוארֹו ֵמַהְבֵלי עֹוָלם ְוֵאינֹו רֹוֶצה ּה ְלהֹוִציא ׁשום ֶהֶבל ּּ

ַהְבֵלי עֹוָלם ָּורוַח ֱאֶמת ֵיׁש ִלי ַצָואר ָי ,)ּבְ ֶפה ֲּאָבל ּבֶ
ִּכי ֵיׁש ִלי קֹול ִנְפָלא  .דַּצָואר ִנְפָלא ְמֹא, דְמֹא
עֹו ,דְמֹא ּבָ ֵהם קֹו, ָלםְּוָכל ִמיֵני ַהקֹולֹות ׁשֶ ל ׁשֶ
לֹ ּא ִדּבורּבְ ֻּכָלם ֲאִנ ,ּ קֹוִליּ ִּכי  ,י ָיכֹול ְלהֹוִציָאם ּבְ
 הְּוֵיׁש ִלי ַהְסָכָמ ,דִּלי ַצָואר ְוקֹול ִנְפָלא ְמֹאֵיׁש 

ַּעל זֶה ֵמאֹוָתה ַהְמִדיָנה ֵהם,ִּכי ֵיׁש ְמִדיָנה .ּ   ׁשֶ
ִקיִאים ְמֹא ָחְכַמת ַהּבְ קֹוִרין,ְּנִגיָנהד ּבְ  ּ ׁשֶ

ָחְכָמה זֹוְוֻכ ,"איָקִזאָמ" ם ּבְ   ,ָּלם עֹוְסִקים ׁשָ
ִנים ְקַטִנים ַּוֲאִפילו ּבָ ּ לֹ ,ּ ם ָקָטן ׁשֶ א ָיכֹול ְּוֵאין ׁשָ

י ן ַעל ֵאיזֶה ְכִלי ׁשִ אֹותֹו  ;רְּלַנּגֵ ּבְ ְּוַהָקָטן ׁשֶ
ַּהְמִדיָנה הוא ָח ְמִדיָנה ַאֶחֶרתּ דֹול ּבִ  ָכם ּגָ

ל ְנִגיָנהּבְ ְם ְוַהֶמֶלך ְוַהֲחָכִמי .אֹותֹו ַהָחְכָמה ׁשֶ ּ
אֹותֹו ַהְמִדי ּבְ  )מקהלות זמר(" ַּקאֶפעְלֶייׂש"ָנה ְוַהּׁשֶ

אֹותֹוד ְמֹאֻמְפָלִגים ְמֹא ֵהם ֲחָכִמים  ד ּבְ
  :ַהָחְכָמה

בו ַהֲחַּפַעם ל אֹותֹו ּ ַאַחת ָיׁשְ ָכִמים ׁשֶ
לֹוְּוָהָיה ָכל ֶאָחד  ,ַּהְמִדיָנה ְנִגיָנה ׁשֶ ִּמְתָפֵאר ּבַ ּ ּ :
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הוא יֹוֵדַע ְלַנּזֶה ָהָיה ִמְתָפ יר ֵּאר ׁשֶ ן ַעל ְכִלי ׁשִ ּּגֵ
יֹוֵדַע ְלַנ ,ְּפלֹוִני ְּוזֶה ִהְתָפֵאר ׁשֶ יר ּ ן ַעל ְכִלי ׁשִ ּּגֵ
יר ְפלֹוִניְוזֶה ִהְת ,ְּפלֹוִני ְכִלי ׁשִ ָּפֵאר ּבִ ְוזֶה ָהָיה , ּ

יֹוֵדַע ְל ִּמְתָפֵאר ׁשֶ ירּ ן ַעל ַכָמה ְכֵלי ׁשִ ַּנּגֵ ְוזֶה  ,ּּ
ירִּהְתָפֵאר ׁשֶ ן ַעל ָכל ְכֵלי ׁשִ ּיֹוֵדַע ְלַנּגֵ ּ ְוזֶה , ּ

קֹולֹו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבְ ִּהְתָפֵאר ׁשֶ יר ּ ּ ְכמֹו ְכִלי ׁשִ ּ
קֹולֹו ,ְּפלֹוִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּבְ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר ׁשֶ ּ ְכמֹו ּ

יר ְפלֹוִני ְּכִלי ׁשִ ָיכֹול ַלֲעׂשֹות  ,ּ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר ׁשֶ ּ
קֹו ּלֹו ְכמֹו ַכּבְ ירּ ָּמה ְכֵלי ׁשִ ָיכֹול  ;ּ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר ׁשֶ ּ

קֹולֹו ְכמֹו ֹת ַּלֲעׂשֹות ּבְ קֹוִרין , ּף ַמָמׁשּ ּפֹויק ּׁשֶ
ֹתף,)תופים( ּ ְכִאלו ַמִכין ּבְ ּּ ָיכֹול  ;ּ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר ׁשֶ ּ

ְקֵנ קֹולֹו ְכִאלו מֹוִרין ּבִ ַּלֲעׂשֹות ּבְ ּ ֵרָפהּ  ,י ׂשְ
קֹוִרין  ם  .)תותחים(" אֹוְרַמאִטיס"ּׁשֶ ַוֲאִני ָהִייִתי ּגַ
ם ב קֹוִלי טֹו :ִּניִתי ֲאִני ְוָאַמְרִתי ָלֶהם ָע.ֵּכן ׁשָ

ָלֶכם ּיֹוֵתר ִמקֹולֹות ׁשֶ ּ ִכי ִאם ַאֶתם ,ְוָהא ְרָאָיה .ּ ּ
קֹול ְנִגיָנהֲחָכִמ ְים ָכל ָכך ּבְ ּ יע ,ּ ּו ֶאת ִּאם ֵכן הֹוׁשִ

ֵתי ְמִדינֹות   :ּאֹוָתן ׁשְ

ְּוֵאלו ֵתּ ּ ַהׁשְ ּי ְמִדינֹות ֵהם ְרחֹוִקים זֶה ִמזֶה ּ

ֵתי ַהְמִדינֹות ;ֶּאֶלף ַפְרָסאֹות ּוְבֵאלו ׁשְ ּ ּ יַע , ּּ ַמּגִ ְּכׁשֶ ּ
ה ַלְיָלה ,ןַּהַלְיָלה ֵאין ְיכֹוִלין ִליׁשֹ ַנֲעׂשֶ ִּכי ְכׁשֶ ּ ּ, 

קֹול ְיָל ֲּאַזי ַמְתִחיִלים ַהכל ִלְהיֹות ְמַיְלִלים ּבְ , ָלהּ
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ים ָוַט ים ְוָנׁשִ ם ֶאֶבןִאם ָהָיה ֻמ .ףֲאָנׁשִ  ,ָּנח ׁשָ
ַלְיָלה ֵה ,ָּהָיה ִנמֹוַח ִּכי ּבַ ם ׁשֹוְמִעים קֹול ְיָלָלה ּ

ּוֵמֲחַמת זֶה ֻכָלם ,דְמֹא ּ ים ,ִליםְּמַיְל ּ ים ְוָנׁשִ  ֲאָנׁשִ
ֵתי ַהְמִדינֹותְוֵכן ִמְת( .'ְּוכו ׁשְ ַּנֵהג ּבִ ְמִדיָנה זֹו  )ּ ִּכי ּבִ

ַּיְלִלים ַהֹכּוְמ הּׁשֹוְמִעים ַהקֹול ְיָלָל ּל ַכַנּ ְוֵכן  ,ל"ּ
ְמִד ם ֵכןּבִ ֵתי ,ּיָנה ַאֶחֶרת ּגַ ּוׁשְ ַּהְמִדינֹות ֵהם  ּ
ּים זֶה ִמזֶה ֶאֶלף ַפְרָסאֹותְרחֹוִק  ִאם ,ְּוַעל ֵכן .ּ
ְנִגיָנהַּאֶתם  ְֲחָכִמים ָכל ָכך ּבִ ּ ֶּאְרֶאה ִאם תוְכלו  ,ּ ּ ּ

יַע  ֵתי ַהְמִדינֹותְלהֹוׁשִ ֶּאת אֹוָתן ׁשְ תוְכלוא ,ּ ֹּו ׁשֶ ּ ּ 
ֵהם ְיַכְונו ְלהֹוִציא קֹול ,ַּהְינו( ְּלַכֵון ַלֲעׂשֹות ֶאת קֹוָלם ּ ׁשֶ ּ

ְּמֻכָון ְכמֹו ק םּ ָמע ׁשָ ַּהְינו (: ְּוָאְמרו לֹו .)ֹּול ַהְיָלָלה ַהִנׁשְ

ַצָוארֹו"ַּהֲחָכִמים ַהַנ ּל ָאְמרו ָלזֶה ׁשֶ ֲּהתֹוִליך אֹוָתנו  :)ם ָעֹקּּ ְ

ם ם ,ןֵה: ְוָאַמר .ְלׁשָ . ְֲאִני מֹוִליך ֶאְתֶכם ְלׁשָ
םְוִנְת ְעֹוְררו ֻכָלם ֵליֵלך ְלׁשָ ּ ּ ם  .ּ ְּוָהְלכו וָבאו ְלׁשָ ּ ּ

ֵתי ַהְמִדינֹותַּהְינו ( ְּלַאַחת ִמׁשְ ּ ם ).ל"ַּהַנ ּ או ְלׁשָ ּבָ ְּכׁשֶ ּ ,
יַע ַהַלְיָלה ָהָיה ַכַנ ִהּגִ ְּכׁשֶ ּ ָהיו ֻכ,ל"ּּ ּ ׁשֶ ָּלם ְמַיְלִלים ּ ּ

ּד ַכַנְמֹא ם ֵכן ָהיו "ְּוַגם ַהֲחָכִמים ַהַנ ,ל"ּ ּל ּגַ ּ
ַוַדאי( ְמַייְלִלים ּוִמֵמיָלא ָראו ּבְ ּ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלהֹו,ּּ יַע ֶאת  ׁשֶ ׁשִ

ַצָוארֹו ָעֹק,ַּהְינו(: ְוָאַמר ָלֶהם .)ּאֹוָתן ַהְמִדינֹות ּ זֶה ׁשֶ ם ָאַמר ּ

ַּעל ָכל ָפִנים ):ל"ֶּאל ַהֲחָכִמים ַהַנ ּ תאְמרו ִליּ ֵהיָכן  ֵמ,ּ
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א ֹז ָמע ,אתּבָ ִנׁשְ ּל ַכַנ"ּקֹול ְיָלָלה ַהַנּ ׁשֶ ָּאְמרו . ל"ּ
יבֵה .ְּוַאָתה יֹוֵדַע: לֹו ַוַדאי: ׁשִ   :ֲּאִני יֹוֵדַע ּבְ

ֵני ִצֳפִריםִּכי  ,ֶאָחד ָזָכר ְוַאַחת ְנֵקָבה ,ּ ֵיׁש ׁשְ
עֹוָלם , ְּבָדה ַהְנֵקָבהְוֶנֶא ,ְּוֵהם ַרק זוג ֶאָחד ּבָ

ְְוהוא הֹוֵלך ּ וְמַחֵפׂש אֹוּ ת  ְוִהיא, ָּתהּ ְּמַחֶפׂשֶ
ים ַהְרּבֵ ,אֹותֹו ְּוָהיו ְמַחְפׂשִ ַעד  ,ה זֶה ֶאת זֶהּ

ִנְתעו ּׁשֶ ֶאת  א ֶאָחדֵאיָנם ְיכֹוִלים ִלְמֹצְּוָראו ׁשֶ ּ
ֲארו עֹוְמִדים ,ֲחֵברֹו ְּוָעׂשו ָלֶהם ִקִנים ְּוִנׁשְ זֶה  .ּ

ה לֹו ֵקן ָסמו ַּהִצפֹור ָעׂשָ ּ ֵתיְך ִלְמִדיָנּ ּה ַאַחת ִמׁשְ ּ 
ַּהְמִדינֹות ַהַנ ּא ָסמוך ַמָמׁשְולֹ ;ל"ּ ְ ֵעֶר ,ּ ּבְ ְך ַרק ׁשֶ

ְקֹול ַהִצפֹור הוא ָסמוך ּ ּ ּ מַע ַהקֹול ,ּ ִּכי ְיכֹוִלים ִלׁשְ ּ 
אֹותֹו ַהְמ ל ַהִצפֹור ּבְ ּׁשֶ ּ ָעַמד ּ ִּדיָנה ִמָמקֹום ׁשֶ

ם ה לֹו ֵקן ,ׁשָ ם ֵכ ;ְוָעׂשָ ָתה ָלה ּגַ ְּוֵכן ִהיא ָעׂשְ ן ֵקן ּ
ִנָיהָס ּמוך ַלְמִדיָנה ַהׁשְ ּ ּ ְ ּם ֵכן ַכַנַּהְינו ּגַ( .ּ ּ הוא ָסמוך,ל"ּ ְ ׁשֶ ּ ּ 

ְיכֹוִלים  ם ַהקֹול ַכַנֵּמֲחַמת ׁשֶ מַע ׁשָ ִּלׁשְ ַמִגיַע  .)ל"ּּ ּוְכׁשֶ ּ
ֲּאַזי ֵאלו ַהזוג ִצֳפִרים ַמְתִחיִלים ָכל  ,ַּהַלְיָלה ּ ּ ּּ ּ

קֹול ְיָלָלהֶּאָחד ְוֶאָחד ְלַיֵלל דֹוָלה ְמֹא  ּבְ ִּכי  ,דּגְ
ָּכל ֶאָחד ְמַיֵלל ַעל זוגֹו ַכַנ ּ ּּ ְּוזֶהו ַהקֹול ְיָלָלה  ,ל"ּ ּ

ַמע ִנׁשְ ֵתי ַהְמִדינֹותּׁשֶ ֵאלו ׁשְ ּ ּבְ ּ ּ ר ֵמֲחַמת אֹותֹו  (ּ ֲאׁשֶ

ַּהקֹול ְיָלָלה ֻכָלם ְמַיְלִלים  ּ ּ א ְַאך לֹ ).ןד ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ִליׁשְֹמֹאּ
ֲּהתֹוִליך אֹוָתנו : ְּוָאְמרו לֹו ,ֹזאת ִמיןָּרצו ְלַהֲא ְ
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ם םֲאִני ָי( ֵהן :ְוָאַמר .ְלׁשָ ְַאך  )ְכֹול ְלהֹוִליך ֶאְתֶכם ְלׁשָ

םֵאין ִתְתָקְרבו  ,ּ ַאֶתם ְיכֹוִלים ָלבֹוא ְלׁשָ ִּכי ְכׁשֶ ּ ּ ּ
ם ּא תוְכלֹ ְלׁשָ ֵמַאַחר  ,ל ֶאת קֹול ַהְיָלָלהּלו ִלְסּבֹּ
ם ּגַ ָּכאן ֵאין ַאֶתם ְיכֹוִל ׁשֶ ְּוַאֶתם , לים ִלְסּבֹּ

ם ֵכן ְלַיֵלל ַכַנ ֻמְכָרִחים ּּגַ ּ יעו ְלׁשָ ,ל"ּּ ַתּגִ ְּכׁשֶ ּ  ,םּ
ּא תוְכלו ִלְסּבֹלֹ ּ   :ּל ְכָללּ

ּוַבי ם( ֹוםּ ר ָלבֹוא ְלׁשָ יֹום, ִאי ֶאְפׁשָ ִּכי ּבַ ר )ּ  ִאי ֶאְפׁשָ
םְסּבִֹל ֵיׁש ׁשָ ְמָחה ׁשֶ ּל ַהׂשִ ִצים  ,ּ יֹום ִמְתַקּבְ ִּכי ּבַ ּ

ם ִצ ֳּפִרים ֵאֶצל ָכל ׁשָ ְּוֶאָחד ֵמַהזוג ַהַנ ֶאָחדּ ּ  ,ל"ּ
ְמִחים ֶאת ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ְוֵהם ְמַנֲחִמים ּוְמׂשַ ּ ּ

ֵּמַהזוג ַהַנ ּ דֹולֹות ְמֹאד ְמֹאדל ּבִ"ּ ָמחֹות ּגְ  ׂשְ
ּים ָלֶהם ִדְבֵרי ַתְנחוִמיןְואֹוְמִר ּ ֲעַדִין ֶאְפ ,ּ ר ׁשֶ ׁשָ

ִתְמְצאו זֶה ֶאת זֶה ּׁשֶ ר ַעד ׁשֶ ;ּ יֹום ִאי ֶאְפׁשָ ּּבַ
םּגֹל ֶאת ִלְסּבֹ ֵיׁש ׁשָ ְמָחה ׁשֶ ֶּדל ַהׂשִ ְוקֹול  .ּ

ְמׂשַ ַּהִצֳפִרים ׁשֶ ּ ָמעּ  ְּמִחים אֹוָתם ֵאינֹו ִנׁשְ
ם, קְלֵמָרחֹו יִעים ְלׁשָ ַמּגִ ַּרק ְכׁשֶ ֲּאָבל קֹול ַהזוג .ּ ּ 

ַל"ַּהַנ ְמַיְלִלים ּבַ ּל ׁשֶ ּ ָמע ְלֵמָרחֹוק, ְיָלהּ  ,ּהוא ִנׁשְ
ם ֵמֲחַמת זֶה ַכַנְוִא ר ָלבֹוא ְלׁשָ ּי ֶאְפׁשָ ָּאְמרו  .ל"ּ
ַּהְינו ַהֲחָכִמים ַהַנ(לֹו  ַצָוארֹו"ּ ּל ָאְמרו ָלזֶה ׁשֶ ְּוַאָתה  :)ָעקֹום ּּ

יב .אתָּיכֹול ְלַתֵקן ֹז  ,אתֹז ֲּאִני ָיכֹול ְלַתֵקן: ֵהׁשִ
ִּכי ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות וְלַכֵו ּ ּן ָכל ַהקֹולֹות ּ ּ
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עֹו ּבָ ָכל ִמ,ַּהְינו( ָלםׁשֶ עֹוָלם הו יֵני קֹולֹותּ ׁשֶ ּבָ א ָיכֹול ּׁשֶ

קֹולֹו ּוְלַכֵון ַמָמׁש  ְלהֹוִציָאם ּבְ ּ ִיְהֶיהּ ְּכמֹו ֵאיזֶה קֹול ׁשֶ ם ֲא .)ּ ִני ּגַ
ִליך קֹולֹות  ֲאִני ָיכֹול ִּכי ַּהְינו ,ְָיכֹול ְלַהׁשְ

ִליך קֹול ָכאן ,ְְלַהׁשְ ּבְ ָמקֹו ׁשֶ ֲאִני מֹוּּבַ ִציא ם ׁשֶ
ָמע ַהקֹול ְכָללִיְהֶיה  לֹא ַּהקֹול ִּנׁשְ ָרחֹו ,ּ ק ַרק ּבְ

ם ַהקֹול ָמע ׁשָ ְּוַעל ֵכן ֲאִני ָיכֹול  ,ִּיְהֶיה ִנׁשְ
ִליך ל ַהִצפֹוָרהְְלַהׁשְ ּ ֶאת ַהקֹול ׁשֶ ּ ַיּגִ ּ ְיַע ָסמוך ּׁשֶ ּ

ִּלְמקֹום ַהִצפֹור ִליך קֹול ַהִצפֹור ,ּ ְּוֵכן ְלַהׁשְ ּ יַע  ְ ַיּגִ ּׁשֶ
ַּהִצפֹוָרה ְך ִלְמקֹוםָּסמו יָכם ַי ,ּ ַחד ַעל ְיֵדי ּוְלַהְמׁשִ
ּזֶה ִיְתַתֵקן ָכל ַהַנ ְוַעל ְיֵדי(זֶה  ּּ   :אתְַאך ִמי ַיֲאִמין ֹז ,)ל"ּ

ְמעו ְכמֹו  ,ְ אֹוָתם ְלתֹוך ֵאיזֶה ַיַערְיךְוהֹוִל ְּוׁשָ ּ
פֹוֵתַח ֶאת ַהֶדֶלת ֶאָחד ּׁשֶ סֹוְגרֹו ְונֹוֲעלֹו ְוחֹוזֵר ְו, ּ

ְב ַמע קֹול ,")ְמָקאיְּקַלא"ין ִרֹוּקׁשֶ( ִריַחּבִ ַּהַהָכָאה  ְוִנׁשְ
ל  ֵרָפה ,)ָקאְמיַּהְקַלא(ׁשֶ ְקֵני ׂשְ ין  ִרֹוּקׁשֶ ּומֹוֶרה ּבִ

ֶּאת ַהָדָבר ( ףְּוׁשֹוֵלַח ֶאת ַהֶכֶלב ַלֲחֹט, "סיְקּבִ"

ָהָיה מֹוֶרה ט ,)ׁשֶ  ֶאת ְוגֹוֵרר ְּוַהֶכֶלב ָהָיה ִמְתַחּבֵ
תֹו ֶלגַעְצמֹו ּבְ ּך ַהׁשֶ ֵכַנז( ְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ין יט ִאִנ'אְזָריְגִג: ּּבִ

ְמעו ֵאלו ַהֲחָכִמים ).ייאֵנׁשְ ְּוָכל זֶה ׁשָ ּ ְוִהְסַתְכלו ,ּּ ּ ּ
ּא ָראו ָדָברְולֹ ם לֹ ּ ְמעו ִמֶמנו ּגַ ּא ׁשָ ּּ ַּהְינו ִמן זֶה (ּ

ַצ ּׁשום קֹול ְכָלל )םָּוארֹו ָעֹקּׁשֶ ַצָוארֹו ( .ּ זֶה ׁשֶ ַּרק ׁשֶ ּ ה ם ָהָיָעֹקּ
ִליך קֹולֹות ָכֵאלו ַּמׁשְ ּ ּ ְמעו  ,ְ ְּוַעל ֵכן ׁשָ ֵּאלו ַהקֹולֹותּ ּ ּוִמֵמיָלא ָראו , ּ ּּ
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הוא ָי ּכֹול ַלֲעׂשֹות ָכל ַהקֹולֹותּׁשֶ ּוְלַכְוָנם  ּ ִליך  ,ַּמָמׁשּ ְְוַגם ְלַהׁשְ

ּוַכל ְלַתֵקן ֶאת ָכל ַהַנְּוַעל ֵכן י ,קֹולֹות ּּ זֶה ּא ִסֵפר יֹוֵתרְולֹ( ).ל"ּ  ּבָ

ָכאן,ןָהִעְנָי ִדֵלג ּבְ ּ ומוָבן ׁשֶ ּ ּ ֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה, ְמָצאִנ ).ּ ּׁשֶ ּ 
קֹוִלי ִנְפָלא ְמֹא,ִדיָנהֵּמאֹותֹו ַהְמ ַוֲאִני ָיכֹול  ,דּ ׁשֶ

עֹוָלם ַכַנַּלֲעׂשֹות ָכל ִמיֵנ ּבָ ּי קֹולֹות ׁשֶ ְּוַעָתה  .ל"ּ
מוָרה ַלֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ֹז ַמָתָנה ּגְ ּאת ּבְ הְּדּ  ,ָרׁשָ

ִתְהיו ָכמֹוִני ּׁשֶ ּ ְמָחה  .ּ ם ׂשִ ה ׁשָ דֹוָלה ְוַנֲעׂשָ ּגְ
ה ְמֹא   :דְוֶחְדָוה ַרּבָ

יֹום ֵמִחים ַהֲחִמּּבַ ם ֵכן ָהיו ׂשְ י ּגַ ּיׁשִ ְּוָזְכרו ַהזוג  ,ּ ּּ

ָהָיה לֹו ֲחירֶלעְטּבֶַהֶאת  קֹוִרין  תֶרטֹוֶט ׁשֶ ּׁשֶ
ִעים ְמֹא ,)גיבנת(הֹוֶקיר  ְעּגְ ְֵאיך : דְּוָהיו ִמְתּגַ

ִּכי ִאם , הֹוֶקירַה ירֶלעְטּבֶַהָכאן ֶאת לֹוְקִחים ּבְ
ָכאן דֹוָלה  ָהְי,ָּהָיה הוא ּבְ ְמָחה ּגְ  .ְמֹאדָּתה ַהׂשִ

א ְוָאַמרְּוִהֵנ אִתי ַעל  ,ִּהֵנִני: ּה הוא ּבָ ִּהֵנה ּבָ
ק אֹוָת  ְוָנַפל ֲעֵליֶהם.ַּהֲחֻתָנה ק ְוִנׁשֵ ְוָאַמר , םְּוִחּבֵ

ְת: ָלֶהם ַרְכִתי ֶאְתֶכם ִּחָלהּּבַ ִתְהיו ָכ,ּּבֵ ּ ׁשֶ ּ , מֹוִניּ
ה ְּוַעָתה ֲאִני נֹוֵתן ַמָתָנה ַלְדָרׁשָ ָּלֶכם ּבְ ִּתְהיו  ׁשֶ,ּ ּ

ַעל   ְוֵאין ֲאִני.ָּכמֹוִני  ,לּ ְכָל)הֹוֶקירַּהְינו ( תֶרטֹוֶטֲחּבַ
ּא ֵיׁש ִלי ְכֵתַפִים ָכֵאלוַּרק ַאְדַרּבָ ּ ּ קֹוִרין  ,ּ ּׁשֶ

ִחיַנת, "ְּפֵלייִציס" ֵהם ּבְ ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת  ׁשֶ
ה ִּכי ַפַע .ְּוֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ַעל זֶה ,ַהְמֻרּבֶ ם ַאַחת ּ
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יָחה ְוִספור ָּהָיה ׂשִ ים ,ּ ָהיו ֲאָנׁשִ ֲאִרים ִּמְתָפ ּׁשֶ
ְבִחיָנה זֹו ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ,ַעְצָמם ּבִ ָהָיה  ּׁשֶ

ִחיָנה זֹו ׁשֶ ֵיׁש לֹו ּבְ ִּמְתָפֵאר ׁשֶ ט ַמֲחִזיק ֶאת ל ֻמָעּ
ה ּוֵמֶאָחד ֵמֶהם ָהיו ְמַח .ַהְמֻרּבֶ ְּיִכים ְוׂשֹוֲחִקים ּ

ִּמֶמנו ּ ָאר ׁשֶ ,ּ ְבִחיָנה זֹוְּוַהׁשְ ִּהְתָפֲארו ּבִ ל ֻמָעט  ּ ׁשֶ
הַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻר לו ִדְבֵריֶהם, ּבֶ ִּנְתַקּבְ ֲאָבל  .ּ

ֵי ה ׁשֶ ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ  ּהוא, ׁש ִליּּבְ
דֹול ִמֻכָלם ּּגָ ּ:  

ַהֹמ,ּל ִהְתָפֵאר"ּ ֶאָחד ֵמַהַנִּכי לֹו הוא ּ ׁשֶ ַּח ׁשֶ ּ
ִחיַנ הּבְ א  ,ת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִּכי הוא נֹוׂשֵ ּ

ֹמ לֹוּּבַ יםַּח ׁשֶ ִּעם ָכל  ּ ֲאָלִפים וְרָבבֹות ֲאָנׁשִ
ָלֶהם ַּהִהְצָטְרכות ׁשֶ ָלֶהם( ּ ְּוָכל ִהְתַנֲהגות ׁשֶ ְוָכל  )ּ

ֲּהָויֹות ְוַהְתנועֹותַה ָלֶהם ּ ר ַלֹכּל ַכֲאַּהֹכ ,ּׁשֶ ל ּׁשֶ
מחֹו א ּבְ ְּוַעל ֵכן הוא ,ּהוא נֹוׂשֵ ּ מוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ּ

ה א ָכל ָכך ,ַהְמֻרּבֶ ְִכי מחֹו נֹוׂשֵ ּ ּ ים ִעם ְוכוּ ' ּ ֲאָנׁשִ
ַּכַנ ֲחקו ִמֶמנו ְוָאְמרו .ל"ּ ְּוׂשָ ּ ּּ ים ֵאיָנם ִּכי ָהֲא, ּ ָנׁשִ

ְּכלום ֵּאינֹו ְכלום ּואְוה ּ ֲאִני : ְוַנֲעָנה ֶאָחד ְוָאַמר .ּ
ה ָכזֶה ִּכי ַפַעם  .ָּרִאיִתי ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּ

ָהָיה ֻמָנח ,ַאַחת ָרִאיִתי ַהר ה זֶֶבל ּ ׁשֶ ָעָליו ַהְרּבֵ
ְּוִטנוף ְּוָהָיה ִחדוׁש ֶאְצִלי .ּ א ַעל ַה: ּ ר ֵמֵהיָכן ּבָ

ְַהזֶה ָכל ָכך ּ ּ ם. ּוףּזֶֶבל ְוִטנ ּ  ָאָדם ֶאָחד ְוָהָיה ׁשָ
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ָּכל זֶה ִמֶמִני: ְוָאַמר ,ֵאֶצל אֹותֹו ָהָהר ּ ִּכי אֹותֹו  .ּ
ם ֵאֶצל אֹותֹו ָהָהרָהָאָדם ָהָיה  ב ׁשָ ִליך  ,יֹוׁשֵ ְְוִהׁשְ

ם ָתִמיד לֹו  ּׁשָ ַּעל אֹותֹו ָהָהר זֶֶבל וֶפֶרׁש ׁשֶ ּ
לֹו ִּתָיהֵּמֲאִכיָלה וׁשְ ם ּׁשֶ ַעל ָידֹו  ַעד ׁשֶ,ְּוִטֵנף ׁשָ

ה ַהזֶֶבל ם ַעל אֹותֹו ָהָהרְוַה ִּנְתַרּבֶ ִּטנוף ׁשָ ּ ּ. 
זֶה ָהִאיׁש הו,ִנְמָצא ּ ׁשֶ א ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ּ

ה ה ַהזֶֶבל ָכל ָכךִּכי ַעל ָידֹו ,ַהְמֻרּבֶ ְ ִנְתַרּבָ ּ ּ ֵּכן ( ּ
ִחיַנת ֻמָעט ל ָהִאיׁש ַהַנַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּהוא ּבְ  ל"ּה ׁשֶ

ִהְתָפ ַמֲחִז ֵארּׁשֶ מחֹו ׁשֶ ים ַכַנּּבְ ּיק ַכָמה ֲאָנׁשִ ּּ   ):ל"ּ

ֵיׁש ל,ּ ִהְתָפֵארְוֶאָחד ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ּ ׁשֶ ֹו ּבְ
ה ֶאת ִהיא ׁשֶ  ֲחִתיַכת ְמִדיָנה)לֹו(ִּכי ֵיׁש  ,ַהְמֻרּבֶ

ה ְמַחׁשְ ,ּמֹוִציָאה ֵפרֹות ַהְרּבֵ ְּוַאַחר ָכך ְכׁשֶ ּ ּ  ִביןְּ
הֹוִציֶּאת ַהֵפ , רֹוִאין ָּאה ַהְמִדיָנהרֹות ׁשֶ

ַהְמִדיָנה ֵאיָנה ַמֲח ּׁשֶ ּזֶֶקת ָמקֹום ָכל ָכך ְכמֹוּ ּ ְּ 
ה ָמקֹום ָכל ָכך ,ַּהֵפרֹות ְִכי ֵאין ּבָ ּ ּ ּ ְלַהֲחִזיק ָכל ּּ

ָּכך ֵפרֹות ְ ִחיַנ, ּ ִהיא ּבְ ת ֻמָעט ַמֲחִזיק ִנְמָצא ׁשֶ
ה ְּוהוְטבו ְדָבָריו .ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּ ֱאֶמת,ּ ַו ּ ִכי ּבֶ ַּדאי ּבְ

ה ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ   :ּהוא ּבְ

ֵיׁש , ָאַמרְוֶאָחד ּ ַפְרֵדס ִנְפָלא ְמֹא)לֹו(ּ ׁשֶ  דּ
ם ֵפרֹות ְוכו ֵיׁש ׁשָ ּׁשֶ ּ ם ַכָמה ְוַכָמה  ,'ּ ְּונֹוְסִעים ְלׁשָ ּ ּ
ָררֹות ֵני ָאָדם וׂשְ ּ ִכי הוא ַפְרֵדס ָנֶאה ְמֹא,ּּבְ ּ ּ  ,דּ
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ּוַבַקִיץ נֹוְסִעים ְלׁשָ ֵני ּ ּם ַכָמה ּבְ ָררֹות ּ ָּאָדם וׂשְ
ם ַהַפְרֵדס ָמקֹו. ְּלַטֵיל ׁשָ ּוֶבֱאֶמת ֵאין ּבְ ּ ְם ָכל ָכך ּ ּ ּ

ַיֲחִזיק ָכל ּׁשֶ ים ּ ְָכך ֲאָנׁשִ ְּוַעל ֵכן הו ,ּ א ֻמָעט ּ
ה ם ֵכן .ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ְּוהוְטבו ְדָבָריו ּגַ ּ ּ ּ:  

לֹו הוא ּבְְוֶאָחד ַהִדּבור ׁשֶ ּ ָאַמר ׁשֶ ּּ ת ֻמָעט ִחיַנּ
ה ַעל סֹוד  .ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִּכי הוא ּבַ קֹוִר(ּ ין ּׁשֶ

דֹול ")ירעֶטֶרעְקֶס" ּוָבִאין ֶאְצלֹו ַכָמה  ,ְֵאֶצל ֶמֶלך ּגָ ּ ּ
ֵני ָאָדם ָבִחים ְלַהֶמֶלך זֶה,ְּוַכָמה ּבְ א ִעם ׁשְ ְ ּבָ ּ, 

ָקׁשֹות א ִעם ּבַ זֶה ְּוזֶה ּבָ ּוְבַוַדאי  ;ְּוַכיֹוֵצא ּבָ ִאי ּ
ר ְל ֹמֶאְפׁשָ ְַהֶמֶלך ִלׁשְ ַּע ֶאת ֻכָלםּ ל ַוֲאִני ָיכֹו .ּ

ץ ֶאת ָכל ִדְבֵריֶהם ְּלַקּבֵ תֹו ּ ּך ֵאיזֶה ִדּבוִרים ּבְ ּ ְ

ְוְלַסֵפר ִלְפֵני ַהֶמֶלך ֻמָעִטים ּ ּ ּ ֵאלו ַהִדּבוִרים ּ ּּ ּ
ֶהם ,ֻמָעִטים ְּוִיְהֶיה ָכלול ּבָ ָבִחים  ּ ָּכל ַהׁשְ ּ

ָלֶה ָקׁשֹות ׁשֶ ְּוַהּבַ ֻּכָלם ּם ְוָכל ִדְבֵריֶהםּ תֹוך  ּ ְּבְ

ִליֵאיזֶ ּה ִדּבוִרים ֻמָעִטים ׁשֶ ּ ַהִדּבור ,ִנְמָצא .ּ ּ ׁשֶ ּ
ִלי הוא ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ּׁשֶ ה ּ   :ַהְמֻרּבֶ

ִחיַנ, ָאַמרְוֶאָחד לֹו ִהיא ּבְ ִתיָקה ׁשֶ ַהׁשְ ּ ׁשֶ ת ּ
ה ִּכי ֵיׁש ָעָליו  ,ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

ה וַבֲעֵליְמַקְטְרִגים יִניםּ ַהְרּבֵ ַמְלׁשִ  ּ ְלׁשֹון ָהָרע ׁשֶ
ה ְמֹא יִנים  ;דָעָליו ַהְרּבֵ ַמְלׁשִ ְּוָכל ַמה ׁשֶ ּ
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הְּודֹוְבִרים וְמַקְטְרִגים ָע ָלׁשֹון ָהָרע ַהְרּבֵ  ,ָליו ּבְ
ִתיָקתֹו ְמָתֵר ׁשְ הוא,לּץ ַהֹכּהוא ּבִ ּ ַעל ְיֵדי ַמה ׁשֶ ּ 

ה ַר( ׁשֹוֵתק ְלַבד ִּכי הוא עֹוׂשֶ ִתיָקהק ֵאיזֶה ּ ְּוהוא ֵתרוץ  ,ׁשְ ּּ

ִתיָקתֹו הו, ִנְמָצא ).לַּעל ַהֹכ ׁשְ ּׁשֶ א ֻמָעט ַמֲחִזיק ּ
ה   :ֶאת ַהְמֻרּבֶ

ִחיַנ, ָאַמרְוֶאָחד הוא ּבְ ת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ּ ׁשֶ
ה י ְנהֹורִּכי ֵיׁש ָעִני ֶאָח ,ַהְמֻרּבֶ  )עיוור( ,ּד ְוהוא ַסּגִ

דֹו)ַּהְינו ֶהָעִני( ְּוהוא ִהְתָפֵא ַּהְינו זֶה(ְּוהוא  ,דל ְמֹא ּגָ ר ּׁשֶ

ְומֹוִליך אֹותֹו ,ָקָטן ְלַגְמֵרי )אתְּוִסֵפר ֹז זֶה ,ּוַהְינ .ּ ּ ׁשֶ
זֶה ִהְתָפֵאר ּבָ ְ ָקָטן ומֹוִליך ֶאת ֶהָעִני ,ּהוא ּׁשֶ ּ

ּגִ דֹול ְמֹא, י ְנהֹורַהּסַ הוא ּגָ הו ,דּׁשֶ א ִּנְמָצא ׁשֶ
ה י ְנהֹור ָהָיה  ,ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּגִ ִּכי ַהּסַ

 ְּוהוא ַמֲחִזיק ,לּ ְוָהָיה ָיכֹול ִלֹפַהֲחִליקָיכֹול ְל
מֹוִליכֹו ְּוַעל ֵכן הו ,ּאֹותֹו ַעל ְיֵדי ׁשֶ א ֻמָעט ּ

ה ִּכי הוא ָקָטן ,ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּ וַמֲחִזיק ֶאת ,ּ
דֹול ַכַנַהּסַ י ְנהֹור ַהּגָ ּּגִ  הֹוֶקירַּהְינו זֶה ַה(ַוֲאִני  .ל"ּ

ְמַסֵפר ָכ ּׁשֶ ּ ם)ל זֶהּ ם ֵכן ׁשָ ָהֱאֶמת  :ְּוָאַמְרִתי ּ ָהִייִתי ּגַ
ֵיׁש, ּהוא ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיקּׁשֶ ֶאת   ָלֶכם ּבְ

ה ִדְבֵריֶכםַּוֲאִני יֹוֵדַע ָכל ַמה ,ַהְמֻרּבֶ ִכַוְנֶתם ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ ּ 
הוא יֹוֵדַע ַכָוַנת ָכל ַהַנ( ַּהְינו ׁשֶ ּ ּּ ּ ִהְתָפֲאר"ּ ְבִחיַנת ֻמָעט ּל ׁשֶ ּו ּבִ

ָלֶהםַמֲח ה ׁשֶ ִהְתָפֵאר,ְוזֶה ָהַאֲחרֹון ,)ִּזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ  ּ ׁשֶ
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י ּגִ הוא מֹוִליך ֶאת ַהּסַ ְׁשֶ דֹול  ,דֹולְנהֹור ַהּגָ ּ ּהוא ּגָ
ִּמֻכְלֶכם ּ ְלַמְעָלה ִמֻכְלֶכם ְלַמְעָלה ֲאָבל ֲאִני ;ּ ּ

ְכָלל הוא מֹוִליך ,ּבִ ִהְתָפֵאר ׁשֶ ְִכי זֶה ׁשֶ ּ ּ  ֶאת ּ
י ְנהֹור ַהּגָ ּגִ הוא מֹוִליך ֶא ,דֹולַהּסַ ְַכָוָנתֹו ׁשֶ ּ ּ ת ּ

ל ַהָיֵרַח ְלּגַ הוא, ּּגַ י ְנהֹור ּׁשֶ ִחיַנת ַסּגִ ין ּ ִכי ֵא,ּבְ
ָּלה אֹור ֵמַעְצָמה ְכָלל ּ ְרַמה ְכלום ּ ְּוֵלית ָלה ִמּגַ ּ ּ ּ, 

זֶה(ְּוהוא  ִהְתָפֵאר ּבָ ַּהְינו זֶה ׁשֶ ּ מֹוִליך ֶאת ַהָיֵרַח)ּ  ַאף ,ְ
הוא ָקָטן ַּעל ִפי ׁשֶ דֹול ְמֹאְו ּ ל ַהָיֵרַח ּגָ  ,דַּגְלּגַ

ְּוהוא ִקיום ָכל ָהעֹוָלם ּ ְ ָהעֹוָלם ָצִריך ֶאת ּ ִכי,ּּ

ִחיַנ. ַּהָיֵרַח הוא ּבְ ת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ִּנְמָצא ׁשֶ
ה ֱאֶמת ַהְמֻרּבֶ ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת  .ּבֶ ֲאָבל ּבְ

ֵיׁש ִלי ה ׁשֶ ְכָללַּהְמֻרּבֶ ּ הוא ְלַמְעָלה ִמֻכָלם ּבִ ּ ּ, 
  :ְוָהא ְרָאָיה

ּ ַפַעם ַאַחת ָהיוִּכי ָהיו חֹוְקִריםּ ּ ַכת ַאַחת ׁשֶ ּ, 
ָכל ַחָיה ֵיׁש ָלה ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּּבַ ּ זֶה ַהֵצל,  ֵצל ְמֻיָחדּ ּבָ  ּׁשֶ

םַּד ל ְמֻיָחד ְוֵכן ֵיׁש ֵצ ,ְּיָקא ִהיא רֹוָצה ָלנוַח ׁשָ
ְּלָכל ַחָיה ְוַחָיה ּ ָכל ַחָיה ְוַחָיה ּבֹוֶחֶרת ָלה ִּכי ,ּ ּ ּ ּ

ֹכ ,יזֶה ֵצלֵא ּוְבאֹותֹו ַהֵצל ַדְיָקא ִהיא רֹוָצה ִלׁשְ ּ ּ ן ּ
ְּכִפי ַהֵצל ַהְמֻיָחד ָלה םׁשָ ּ ְוֵכן ֵיׁש ְלָכל עֹוף  .ּ

אֹותֹו ֶהָעָנף ַדְיָקא הוא, ָועֹוף ָעָנף ְמֻיָחד ּבְ ּׁשֶ ּ 
ֹכ ְּוַעל ֵכן ָחְקרו .ןּרֹוֶצה ִלׁשְ  אכֹוִלים ִלְמֹצִאם ְי ,ּ
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ִצלּן ָכזֶהִאיָל ר ּבְ ְכנו ָכל ַהַחיֹותּ ֲאׁשֶ ֹּו ִיׁשְ ּ ָכל  ,ּּ ּׁשֶ
ַּהַחיֹות ִיְהיו ּבֹוֲחִרים ְוִיְתַרצו  ּּ ֹכּ ֵצל אֹותֹו ִּלׁשְ ן ּבְ

ל אֹותֹו ָהִאיָלן( ְוַעל ֲעָנָפיו ,ָהִאיָלן ְּכנו ָכל ִיׁשְ )ׁשֶ ּּ
ַמָיא ִּצֳפֵרי ׁשְ ִנְמָצא, ְּוָחְקרו .ּ ְּוָרצו  .ּ ִאיָלן ָכזֶהּׁשֶ

ם ֶא ַּהֻמְפָלא  ֶנגִּכי ָהֹע ,ל אֹותֹו ָהִאיָלןְֵליֵלך ְלׁשָ
ם ֵאֶצ ֵיׁש ׁשָ ֵער,ל אֹותֹו ָהִאיָלןּׁשֶ ִּכי ֵיׁש  , ֵאין ְלׁשַ

ם ּ ָכל ָהעֹופֹות ְוָכל ַהַחיֹותׁשָ ם ֵא ,ּ ּין ׁשום ֶהזֵק ְוׁשָ ּ
ִּמׁשום ַחָיה ּ ַּהַחיֹות ְוכוְוָכל  ,ּ םָרִבְמֹע' ּ  ,ים ׁשָ

ם ֲחִקים ׁשָ ּוְבַוַדאי הו, ְּוֻכָלם ְמׂשַ ּא ַתֲענוגּּ ֻמְפָלג  ּ
ם ֵאֶצל אֹותֹו ָהִאיָלןד ִלְהְמֹא  ,ְּוָחְקרו .יֹות ׁשָ

ְֵלך ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ְלֵאיזֶה ַצד ְצִריִכים ֵלי

יֵניֶהם ַעל זֶהְוָנַפל ַמֲחלֹ ,ָהִאיָלן א ָהָיה ְולֹ ֶקת ּבֵ
יֵניֶהם ְצִריִכים ֵליֵלך ִּכ ,ַמְכִריַע ּבֵ ְי זֶה ָאַמר ׁשֶ ּ

 ְוזֶה ָאַמר, ה ָאַמר ְלַמֲעָרבְוזֶ, ְּלַצד ְפלֹוִני ְלִמְזָרח
לֹ ,'ְּלָכאן ְוזֶה ְלָכאן ְוכו ּא ָהיו ְיכֹוִלים ַּעד ׁשֶ

 ְד ְצִריִכים ֵליֵלך ָלבֹוא ֶאלְלַהְכִריַע ְלֵאיזֶה ַצ
  :אֹותֹו ָהִאיָלן

ָּלָמה ַאֶתם :ְוָאַמר ָלֶהם  ָחָכם ֶאָחדָבאּו ּ 
ֵאיזֶה ַצד ֵליֵלך ֶאל ָהִאיָל  ִּחְקרו ,ןְחֹוְקִרים ּבְ

ִּמְתִחָלה ְיכֹוִלים ָלבֹוא ֶאל ִמי ָוִמי ָהֲאָנ,ּ ים ׁשֶ  ּׁשִ
ִּכי ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלן ָלאו ָכל ָאָדם ,אֹותֹו ָהִאיָלן ּ 
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ֵי ,ָיכֹול ָלבֹוא ֶאְצלֹו ִּכי ִאם ִמי ׁשֶ ּׁש לֹו ַהִמדֹות ּ ּ
ל ָהִא ים'גן ֵיׁש לֹו ִּכי זֶה ָהִאיָל .יָלןׁשֶ ָרׁשִ  : ׁשָ

ּד הוא ֱאמוָנהֶרׁש ֶאָחׁשֹ  'גְוַה, ּ הוא ִיְרָאה'בְוַה ,ּ
ּהוא ֲעִניוות ֶּוֱאֶמת הוא ּגוף ָהִאיָלן ,ּ ם  ,ּ ּוִמׁשָ ּ

ר ָלבֹוא ֶאל  .יֹוְצִאים ֲעָנִפים ְּוַעל ֵכן ִאי ֶאְפׁשָ
ֵיׁש ּבֹו ִמדִּכי ִאם ִמי, ָהִאיָלן ּ ׁשֶ ֹּות ַהָללוּ  :ל"ַּהַנ ּ

ְּוֵאלו ּ ַהַכת ַהַנּ דֹולל ָהָיה"ּ יֵניֶהם ַאְחדות ּגָ  ּ ּבֵ
ְּתָפֵרד זֶה ִמזֶהּא ָרצו ְלִהְולֹ ְמֹאד ְקָצָתם,ּ ֵּיְלכו  ּ ׁשֶ

ֲארוֶאל ּ ָהִאיָלן וְקָצָתם ִיׁשָ ּא ָהיו ֻכָלִּכי לֹ ,ּּ ּ ם ּ
יֵנִּכי לֹ ,ְּראוִיים ָלבֹוא ֶאל ָהִאיָלן  יֶהםא ִנְמָצא ּבֵ

ֶהם ִמדֹות ַהַנִּכי ִאם ְקָצָתם  ָהיו ּבָ ּׁשֶ ּ ֲאָבל  ,ל"ּ
ָאר לֹ ֶהם ֵאלו ַהִמדֹותאַּהׁשְ ּ ָהיו ּבָ ּ ּ ְּוַעל ֵכן . ּּ

ִּנְתַעְכבו ֻכָלם ּ ִיְהיו ְיֵגִעים ְוטֹוְרִחים ,ּּ ַּעד ׁשֶ ָארּ   ׁשְ
י ַהַכת ַהַנ ַּאְנׁשֵ ִיְה ,ל"ּ ם ֵכן ַּעד ׁשֶ ֶהם ּגַ ּיו ּבָ ּ

ַּהִמדֹות ִי,ל"ַּנַה ּ ּ ְכֵדי ׁשֶ ְּהיו ֻכָלם ְראוִיים ָלבֹואּ ּּ ּ 
ְּוָיְגעו ְוָטְרחו .ֵּכן ָעׂשוְו. ֶאל ָהִאיָלן או ,ּ ּבָ ּ ַעד ׁשֶ

ֻּכָל ּם ְלֵאלו ַהִמדֹות ַהַנּ ּ ּ ּ או ֻכָל ַוֲאַזי ,ל"ּ ּבָ ְּכׁשֶ ּ ם ּּ
ְּלֵאלו ַהִמדֹות ַהַנ ּ ּ ּ או ֻכָלם ַעל ַדַעת  ,ל"ּ ֲּאַזי ּבָ ּ ּ ּ

ְימו ֻכָלם ַעל ֶדֶרך ְּוִהְסִכ ַאַחת ּ ּ ּ ְַאַחת ֵליֵלך ּ

אֹותֹו ֶדֶרך ְּבְ ְּוָהְלכו ֻכָלם ,ל"ּן ַהַנֶאל ָהִאיָל ּ ּ ּ. 
ָהיו רֹוִאים  ,ְּוָהְלכו ֵאיזֶה ְזַמן  ֶאת )ֵמָרחֹוק(ַּעד ׁשֶ
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ְּוִהְסַתְכלו .ָהִאיָלן ּ ִאיָלן עֹוֵמד ְּוִהֵנה ֵאין ָה, ְּוָראו ּ
ָמקֹום ְכָלל ּוֵמַאַחר  ,ָּלן ָמקֹום ְכָללי ֵאין ָלִאיִּכ ,ּּבְ

ֵאין לֹו ָמקֹום ר ָלבֹוא ֵאָל, ׁשֶ   :יוְֵאיך ֶאְפׁשָ

ם ִעָמֶהם ָה)הֹוֶקירַּהְינו זֶה ַה( ַוֲאִני ם ֵכן ׁשָ ִּייִתי ּגַ ּ, 
ל ְלָהִביא ֶאְתֶכם ֶאל ֲאִני ָיכֹו :ְּוָאַמְרִתי ָלֶהם

ּהוא ִּכי  ,ָּהִאיָלן ֵאין לֹו ָמקֹום ְכָללִּכי זֶה  ,ָהִאיָלן
ּוְבִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק  ,ְּלַמְעָלה ֵמַהָמקֹום ְלַגְמֵרי

ָמקֹוםֶאת ַהְמ ה הוא ֲעַדִין ּבַ ֻּרּבֶ ִּכי ַעל ָכ ,ּ ּל ָפִנים ּ
הו ,לֹו ָמקֹום ֻמָעט ֵיׁש א ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַּרק ׁשֶ

ה ּ ָמקֹום ֻמָעט ַעל ָכל ֲאָבל ֲעַדִין ֵיׁש לֹו ,ַהְמֻרּבֶ
ֵיׁש ֻמָעט ַמּוְבִחיַנת .ָּפִנים ה ׁשֶ  ֲּחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

ִחיַנת סֹוף ַהָמקֹום  )תֶרֶטַּהְינו ְלַבַעל ַהֲחטֹו( ִלי ִּהיא ּבְ
ם, ְלַגְמֵרי ִמׁשָ ּׁשֶ ּ וְלַמְעָלה ֵאין ָמקֹום ְכָללּ ַּעל ֵכן  ,ּ

ּא ֶאת ֻכְלֶכם ֶאל ָהִאיָלןֲּאִני ָיכֹול ִלׂשָ הוא  ,ּ ּׁשֶ
ַעל ( יְּלַמְעָלה ֵמַהָמקֹום ְלַגְמֵר ּהוא ת ֶרַהֲחטֹוֶטִּכי זֶה ּבַ

ין ַהָמקֹום וֵבין ְל ִחיַנת ְמֻמָצע ּבֵ ְּכמֹו ּבְ ּ ּ  ,ַּמְעָלה ִמן ַהָמקֹום ְלַגְמֵריּ
ה ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ל ּבְ ִחיָנה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ , ִּכי ֵיׁש לֹו ּבְ

ִהיא ּבְ ִּחיַנת סֹוף ַהָמקֹום ַמָמׁשׁשֶ ם  ,ּ ִמׁשָ ּׁשֶ ָוָהְלָאה ֵאין ִנְמָצא ּ
ֵּתַבת ָמקֹום ְכָלל ִחיַנת ְל ,ּ ם וְלַמְעָלה ִהיא ּבְ ִּכי ִמׁשָ ּ ַמְעָלה ִמן ּ

ְּוַעל ֵכן הוא ָיכֹול .ַּהָמקֹום ְלַגְמֵרי א אֹוָתם ִמתֹוך ַהָמקֹום ּ ִּלׂשָ ְ ּ ּ 

, ְּוָלַקְחִתי אֹוָתם ). ְוָהֵבן,ַּמְעָלה ִמן ַהָמקֹוםִלְבִחיַנת ְל
אִתי  ם ֶאל ָהִאיָלן ַהַנאֹוְוָנׂשָ  ,ִנְמָצא .ל"ָּתם ְלׁשָ
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ֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ֵמַהַנ ּׁשֶ ּ ִחיָנה , ל"ּ ֵיׁש ִלי ּבְ ּׁשֶ
הֶעְליֹוָנה ׁשֶ ִביל זֶה ( ל ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ׁשְ ּבִ

ה ,תֶרּה ִנְדֶמה ְכַבַעל ֲחטֹוֶטָהָי א ָעָליו ַהְרּבֵ ִּכי הוא נֹוׂשֵ ִּכי הוא , ּ ּ

ִחיַנת מ ה ַכַנּוָעט ַמּבְ ֲּחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ְּוַעָתה ֲאִני נֹוֵתן  ).ל"ּ
ִתְהיו ָכמֹוִני,ַּמָתָנהאת ּבְָלֶכם ֹז ּ ׁשֶ ּ ם  .ּ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ

ה ְמֹא דֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ְמָחה ּגְ   :דׂשִ

יֹום ם ֵכן ׂשְּּבַ י ָהיו ּגַ ׁשִ ּ ַהׁשִ ּ ּ ּ ְוָהיו ,ֵמִחיםּ
ִעים ְעּגְ ָכאן ֶאת ְֵאיך לֹוְקִח :ִמְתּגַ ָהָיה ין ּבְ אֹותֹו ׁשֶ

לֹ א. א ָיַדִיםּבְ ְּוִהֵנה הוא ּבָ ִּהֵנה  ,ּ ִהֵנִני:ְוָאַמר ּ
ם ֵכן ְו .ּאִתי ֶאְצְלֶכם ַעל ַהֲחֻתָנהּבָ ָּאַמר ָלֶהם ּגַ

ַּכַנ ק אֹוָתם ְוָאַמר ָלֶהם ,ל"ּ ַּאֶתם ְסבוִרים( :ְוָנׁשַ ֲאִני ּ  ׁשֶ

ָיַדי ַעל מום ּבְ ַעֵאין ֲאִנ )ּּבַ ּל מום ְכָלל ַעל ָיַדיי ּבַ ַרק  ,ּ
ֱאֶמת ֵיׁש ִלי ֹכ ָיַדיּּבֶ ַתֵמׁש  ,ַח ּבְ ֵאין ֲאִני ִמׁשְ ַּרק ׁשֶ ּ

זֶה ָהעֹוָלםִּעם ַהֹכ ָיַדי ּבְ ּבְ ְיך ֶאת ִּכי ֲאִני ָצִר ,ַּח ׁשֶ

ל זֶה ִמן ְּוֵיׁש ִלי ַהְסָכָמה ַע .ַח ְלִעְנָין ַאֵחרַּהֹכ
ל ַמִי,"ְשַלאס"שקורין , ַּהִמְבָצר ּפון ֶדעם ( ם ׁשֶ

יִריִקין ְשַלאס   ):ָוואׂשֶ

יםִּכי ְבנו ַיַחד ֵאיזֶה ֲאָנׁשִ ּ ַפַעם ַאַחת ָיׁשַ ְוָהָיה  ,ּ
ֹכ ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְתָפֵאר ּבַ ָיָדּּ ּבְ זֶה  .יוַח ׁשֶ

ֵי ִּהְתָפֵאר ׁשֶ ָיָדיוּ בוָרה זֹו ּבְ ְּוזֶה ִהְתָפֵאר  ,ּׁש לֹו ּגְ
ֵיׁש לֹו בוָרה ְפלֹוִניתּׁשֶ ּ ּגְ ָיָדיוּ ְּוֵכן ָכל ֶאָחד  , ּבְ
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ּגְ ָיָדיוִּהְתָפֵאר ּבַ ֵיׁש לֹו ּבְ ּבוָרה ׁשֶ ּ ִכי ֶאָחד )ַּהְינו( .ּ
ֵיׁש לֹו ֹכ ָּהָיה ִמְתָפֵאר ׁשֶ ּ ַּח וְגבוָרה ָכזֹו ּבְּ ּ  ,ָיָדיוּ

הוא מֹוֶרה ֵחץ הוא ָיכ ְכׁשֶ ּׁשֶ ּ ָכה ֹול ַלֲחֹזּ ּר וְלָמׁשְ ּ
ִּכי ֵיׁש לֹו ֹכ ,ֵאָליו ָיָדיוּ ַאף ַע, ַּח ָכזֶה ּבְ ּל ִפי ׁשֶ

הֹוָרה ְכָבר ַהֵחץ ּה ֲעַדִין ָיכֹול ְלַהֲחִזיָר ,ּׁשֶ
ָכה ֵאָליו ּוְלָמׁשְ ַאְלִתי אֹותֹו .ּ ֵּאיזֶה ֵחץ ַאָתה : ְּוׁשָ

ָרה ִמיֵני ִחִציםִּכ. ַהֲחִזירָיכֹול ְל י ֵיׁש ִּכ ,ּי ֵיׁש ֲעׂשָ
ָרה ִמיֵני ַסִמים ִּכי ְכ, ַּהְינו .ֲּעׂשָ רֹוִצין ִלירֹות ּ ׁשֶ

ֵאיזֶה ַסם מ,ֵחץ ִחין אֹוָתה ּבְ ָרה ִמיֵני  ;ֹּוׁשְ ְוֵיׁש ֲעׂשָ
ִחין אֹוָתה  ,ַּסִמים מֹוׁשְ ְכׁשֶ ּׁשֶ ּ ַסם זֶה ִהיא ַמזֶֶקת ּ ּּבְ

ְָכך ִחין ּבְ ,ּ מֹוׁשְ ּוְכׁשֶ ִני ִהיא ַמזֶֶקת יֹוֵתרּ  .ַּסם ׁשֵ
ָרה ִמיֵני ַסִמים ָכל ֶאָח, ְּוֵכן ֵיׁש ֲעׂשָ רוַע ּׁשֶ ּד ּגָ

ַמִזיק יֹוֵתר(ר יֹוֵת ַּהְינו ׁשֶ ּ ָרה ִמיֵני ְּוזֶהו ּבְ ,)ּ ַעְצמֹו ֲעׂשָ
ִּכי ַהִחִצים ֵהן ִמין ֶא, ִּחִצים נוי  ,ָחדּ ַּרק ֵמֲחַמת ׁשִ ּ

ִמים ִחין ֶאת ַהֵחץ  ַּהּסַ מֹוׁשְ ֶהםּׁשֶ ָרה , ּבָ ֵהם ֲעׂשָ ׁשֶ
ַּכַנ ִמיִנים ָרה ִמיֵנַּעל ֵכן ִנְק, ל"ּ  .ּי ִחִציםָרִאים ֲעׂשָ

ַאל אֹותֹו ּן ֵחץ ַאָתה ָיכֹול  ֵאיזֶה ִמ:ְּוַעל ֵכן ׁשָ
ַאל אֹותֹו. ְלַהֲחִזיר ם ׁשָ יַע ַהֵחץ ִאם ֹק ,ּגַ ִהּגִ ֶדם ׁשֶ

ְזָרָקה ְּלאֹותֹו ׁשֶ ּ לֹו הוא ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרהּ ם  ,ּ ְוִאם ּגַ
יַע ַהֵח ִהּגִ ְוַעל זֶה  .ּץ ֲעַדִין ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרהַאַחר ׁשֶ

יבֵה יַע ַהֵח: ׁשִ ִהּגִ ֲּאִפילו ְכׁשֶ ּ  ֲעַדִין ָיכֹול, ץּ
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ַּאך ֵאיזֶה ִמין ֵחץ הוא ָיכֹול ְלַהֲחִזיר  .ְּלַהֲחִזיָרה ְ

ַּכַנ' ְּוכו יב .ל"ּ ּלֹוִני הוא ָיכֹול ִּמין ֵחץ ְפ: ֵהׁשִ
לֹ( ָּאַמְרִתי לֹו .ְלַהֲחִזיר הוא ּבְ ַּהְינו זֶה ׁשֶ ְמַסֵפר ,א ָיַדִיםּ ּ ׁשֶ ּ

ִהְתָפ,ָּכל זֶה ִעְנַיןּ ָאַמר ָלזֶה ׁשֶ ַּהֵחץ ַכַנ ֵאר ּבְ ֵאין , ִּאם ֵכן :)ל"ּ
ת ַמְלָכהַּאָתה ָיכֹול  ְּלַרְפאֹות ֶאת ַהּבַ ֵמַאַחר  ;ּ

ֵאין ַאָתה ָיכֹול ַלֲחֹז ּך ִכי ִאם ִמין ֵחץ ְמׁשֹר ְוִלּׁשֶ ְ

ַּעל ֵכן ֵאין ַאָתה ָיכֹול  ,ֶאָחד ת ּ ְּלַרְפאֹות ֶאת ַהּבַ
  :ַּמְלָכה

ֵּיׁש לֹו ֹכ ׁשֶ,ּ ָהָיה ִמְתָפֵארדֶאָח ָיָדיוּ  ,ַּח ָכזֶה ּבְ
ֵאֶצל ִמי הוא לֹוֵקַח וְמַק ׁשֶ ּׁשֶ ל ִמֶמנוּ ּּבֵ ּ ּהוא נֹוֵתן , ּ

ֵּפרוׁש( לֹו הוא,ּ ַעְצמֹו ׁשֶ זֶה ּבְ ּבָ לּ ׁשֶ זֶה הוא,ּ לֹוֵקַח וְמַקּבֵ  ,נֹוֵתן ּ ּבָ

ָלתֹו ִהיא ְנִתיָנה ּוִמֵמיָלא הוא ּבַ ,)ִּכי ַקּבָ  .ַעל ְצָדָקהּּ
ַאְלִתי אֹותֹו י ֵיׁש ִּכ(נֹוֵתן ּהוא  ֵאיזֶה ְצָדָקה :ְּוׁשָ

ָרה ִמיֵני ְצָדָקה יבֵה .)ֲעׂשָ ר, ׁשִ הוא נֹוֵתן ַמֲעׂשֵ  .ּׁשֶ
ְּלַרְפאֹות ֵּאין ַאָתה ָיכֹול , ִּאם ֵכן: ָּאַמְרִתי לֹו

ת ַמְלָכה ִּכי ֵאין ַאָתה ָי ,ֶּאת ַהּבַ ּכֹול ְכָלל ָלבֹוא ּ
ִּכי ֵאין ַאָתה ָיכֹול ִלָכֵנס ִכי ִאם  ,ָּמהִלְמקֹו ּ ּּ

חֹוָמה ַאַחת  ִהיא יֹוֶשֶבת (ּבְ ָמקֹום ׁשֶ םּּבַ ְּוַעל ֵכן  ,)ׁשָ
ֵּאיְנך ָיכֹול ָלבֹוא ִלְמקֹוָמה ָ:  
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ֵּיׁש לֹו ֹכ ׁשֶ,ּ ִהְתָפֵארֶאָחד ָיָדיוּ ִּכי  ,ַּח ָכזֶה ּבְ
עֹוָל ְוֵיׁש  ,ָמהְְוָכל ֶאָחד ָצִריך ָחְכ, םֵּיׁש ְמֻמִנים ּבָ

ָיָדיוּלֹו ֹכ ַעל ְיֵדי ָיָדיו ה, ַח ּבְ ּוא ָיכֹול ִלֵתן ָלֶהם ׁשֶ ּ
ָיָדיוַעל ְיֵדי ,ָחְכָמה ַמְסִמיך אֹוָתם ּבְ ְ ׁשֶ ַאְלִתי . ּ ּׁשָ
ָּתה ָיכֹול ִלֵתןֵאיזֶה ָחְכָמה ַא: אֹותֹו ָיֶדיך ּ י ִּכ ,ָּבְ

ין ָחְכָמה ָרה ַקּבִ יב .ֵיׁש ֲעׂשָ  .ִניתָּחְכָמה ְפלֹו: ֵהׁשִ
ְּלַרְפאֹות ָיכֹול  ֵּאין ַאָתה, ִּאם ֵכן: ִּתי לֹוָאַמְר

ת ַמְלָכה ִּכי ֵאין ַאָתה ,ֶּאת ַהּבַ ֶפק ּ ַהֶדַעֹוֵד יּ
ָלה ּׁשֶ ִָכי ֵאיְנך ָיכֹול ֵלי ,ּ ַּדע ִכי ִאם ֶדּ ִּכי  ,ֶפק ֶאָחדּ

ָרה ִמיֵני ְדִפיִקין ְָוַאָתה ֵאיְנך ָיכ( ֵּיׁש ֲעׂשָ  ֹּול ֵליַדע ִכי ִאםּ
ֵאינֹו ָיכֹול ִלֵת ,ֶפק ֶאָחדּדֹ ָיָדיו ַרק ָחְכָמה ַאַחתֵּמַאַחר ׁשֶ  ):ן ּבְ

ֵּיׁש לֹו ֹכ ׁשֶ,ּ ִהְתָפֵארֶאָחד ָיָדיוּ  ,ַּח ָכזֶה ּבְ
ֵיׁש רוַח ְסָעָרה הו ְּכׁשֶ ּ ּ ָיָדיוּ  ּא ָיכֹול ְלַעְכבֹו ּבְ

ָקל ָיָדיו ָלרוַח ִמׁשְ ִיְהֶיה ָהרוַח , ְּוַלֲעׂשֹות ּבְ ּׁשֶ ּ
ִמ ָקלּבְ ָּכָראוי ׁשְ ַאְלִתי אֹותֹו .ּ ֵּאיזֶה רוַח ַאָת: ּׁשָ ה ּ

ָיֶדיך ָרה ִמיֵני רוחֹותִּכ ,ָָיכֹול ֶלֱאֹחז ּבְ  .ּי ֵיׁש ֲעׂשָ
יב ּרוַח ְפלֹוִני: ֵהׁשִ ֵאין , ִּאם ֵכן: ָּאַמְרִתי לֹו .ּ

ת ַמְלָכה ַּאָתה ָיכֹול ְּלַרְפאֹות ֶאת ַהּבַ ִָכי ֵאיְנך  ,ּ ּ
ן ְלָפ ֶּניָה ִכי ִאם ִנּגון ֶאָחדָיכֹול ְלַנּגֵ ִּכי ֵיׁש  .ּ

ָרה ְּוַהְנִגיָנה ִהיא ָהְרפוָאה  ,ִמיֵני ְנִגיָנה ֲעׂשָ ּ
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ָלה ּׁשֶ ן ִכי ִאם ִנּגון ֶאָחד , ּ ְּוַאָתה ֵאיְנך ָיכֹול ְלַנּגֵ ּ ָ ּ
ָרה ַהַנ ָּענו ְוָאְמרו .ל"ֵּמָהֲעׂשָ ֶלת ּ ַמהו ַהְיֹכ: ֵהםּ

ְלך ָׁשֶ יב. ּ ֵאין ַאֶתם ְיכֹוִליםֲאִני ָיכֹול ַמ: ֵהׁשִ ּה ׁשֶ ּ.  
ָעה ֲח ַּהְינו ָּכל ַהִתׁשְ ִּמָכל ַהַנ(ל "ָּלִקים ַהַנּ ֵאין  ,)ל"ּ ׁשֶ
  :לֲּאִני ָיכֹול ַהֹכ, ם ְיכֹוִליםַּאֶת

הִּכי ִּכי ַפַעם ַאַחת ָחׁשַ . ֵיׁש ַמֲעׂשֶ ְק ֶמֶלך ֶאָחד ּ

ַבת ַמְלָכה ַת ,ּּבְ ַתְחּבולֹות ְלָתְפָסהְּוִהׁשְ ֵּדל ּבְ ּ ּ, 
ָידֹו וְתָפָסהד ֲאׁשֶַע ּר ָעְלָתה ּבְ ַּפַעם ַאַחת ָחַלם  .ּ

ְאֹותֹו ַהֶמֶלךלֹו  ִהיא , ּ ָעְמָדה ָעָליו ְוָהְרָגה ׁשֶ
ִלּבֹו,יץְוֵהִק .אֹותֹו ְוָקָרא ְלָכל  . ְוִנְכַנס ַהֲחלֹום ּבְ

ּ וָפְתרו לֹו ִכְפׁשוטֹו,מֹותּפֹוְתֵרי ֲחלֹו ּ ִיְתַקֵים  ,ּּ ּׁשֶ ּ
ִהיא ַתֲהֹר, טֹוּׁשוַּהֲחלֹום ִכְפ ל א ָיֹכְולֹ .ג אֹותֹוּׁשֶ

ְַהֶמֶלך ָלֵתת ֵעָצה ּ ְלַנְפׁשֹו ַמה ַלֲעׂשֹות ָלהּ ג ַיֲהֹר .ּ
ְלָחה ֵמַעל ָפָניו;  ַצר לֹו.ּאֹוָתה ְּיׁשַ ּ ,  זֶה ָחָרה לֹו.ּ

ָּקֶחָנהִּכי ִאיׁש ַאֵחר ִי ּ ִכי ,דְוזֶה ָחָרה לֹו ְמֹא ,ּ
ַתֵדל ַאֲחֶריָה ָכל  ּהוא ִהׁשְ ּ ּ ְָכךּ ְּוַעָתה ָתבֹוא ְלַיד , ּ ּ

ְלָחה ְוָתבֹוא ְלַיד ַאֵחרְוַגם ִאם ְי .ַאֵחר ּׁשַ ַּעָתה  .ּ
ַוַדאי ָיכֹול ְלִהְתַקֵים ַהֲחלֹום ּּבְ ִהיא ַתֲהֹר ,ּ ג ּׁשֶ

ִהיא ֵאֶצל ַאֵחר ֵמַאַחר, אֹותֹו  ,ַּיֲחִזיָקה ֶאְצלֹו .ׁשֶ
ּהוא ִמְתָיֵרא ֵמֲחַמת ַהֲחלֹום ַכַנ ּ ע א ָיַדְולֹ .ל"ּ

ְַהֶמֶלך ַמה  ַּלֲעׂשֹות ָלהּ ין ָכך ִנְתַקְלֵקל  .ּ ְּבֵ ּ
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ָלה ֶאְצלֹו ָּהַאֲהָבה ׁשֶ  , ֵמֲחַמת ַהֲחלֹום ְקָצת ְקָצתּ
ּוְבָכל ַפ ם ,ְוֵכן ִהיא .ַעם ִנְתַקְלֵקל יֹוֵתר ְויֹוֵתרּ  ּגַ

ם ֵכן ָהַאֲהָבה ֶאְצָלה ִּהיא ִנְתַקְלֵקל ּגַ ָכל ַפַעם ּ ּ ּבְ
ַנַעד ,יֹוֵתר ְויֹוֵתר ְנָאה ָעָליוּ ׁשֶ ה ֶאְצָלה ׂשִ  ,ֲּעׂשָ

ּוָבְרָחה ִמָפָניו ּ:  

ַלח ה ַהְוׁשָ ֶּמֶלך ַאֲחֶריָה ְלַבְקׁשָ ּ ידו  ,ְּ ּוָבאו ְוִהּגִ ּ ּ
ִהיא ִנְמֵצ ל ַמִיםלֹו ׁשֶ ִּכי  .ּאת ֵאֶצל ַהִמְבָצר ׁשֶ

ל ַמִים ר חֹומֹות ,ֵיׁש ִמְבָצר ׁשֶ ם ֵהם ֶעׂשֶ  זֹו ,ְוׁשָ
ל ַמִיםְוֻכ, ּים ִמזֹוִלְפִנ ַּהַקְרַקע ְוַגם  ,ָּלן ׁשֶ

הֹוְלִכין ָעֶליָה תֹוך ַהִמ ׁשֶ ם ּבְ ּׁשָ ם ֵכן ְ ְּבָצר ִהיא ּגַ
ל ַמִים ם ִאיָל ְוֵכן ֵיׁש ,ׁשֶ ל ַּהֹכ ּנֹות וֵפרֹותׁשָ ל ׁשֶ

ל זֶה ּיִפי ַהִמְבָצר ְוֹגִו .ַמִים ֶּדל ַהִחדוׁש ׁשֶ ּ
ֶּרך ְלַסֵפרִּמְבָצר ֵאין ֹצַה ַוַדאי  ,ְ ִּכי ּבְ ּ ִחדוׁש ּהואּ ּ

ל ַמִים ֵמַאַחר, דִנְפָלא ְמֹא הוא ִמְבָצר ׁשֶ  .ּׁשֶ
תֹוְוִלְכֹנ רס ּבְ ּך זֶה ַהִמְבָצר ִאי ֶאְפׁשָ ִּכי ִיְהֶיה  ,ְ

ִיְכֹנ ַמִים ִמי ׁשֶ ע ּבַ ִּנְטּבָ הוא ֻכלֹו ֵמַא, ס ּבֹוּ ַּחר ׁשֶ ּ ּ
ל ַמִים ת ַמְלָכ .ׁשֶ ְרָחה ,ל"ּה ַהַנְּוַהּבַ ּבָ ֲאָתה ְּכׁשֶ  ּבָ

ם ְסִב ,ּד אֹותֹו ַהִמְבָצרַע יב ְוָהְיָתה הֹוֶלֶכת ׁשָ
ל ַמִים ידו ַלֶמֶלך. ּאֹותֹו ַהִמְבָצר ׁשֶ ְְוִהּגִ ּ ִהיא ,ּ  ׁשֶ

ם ְס ִּביב אֹותֹו ַהִמְבָצר ַכַנהֹוֶלֶכת ׁשָ ּ   :ל"ּ



ַּמֲעִשיֹות   סיְרֶלעְטה ּבֶָעְבּׁשִַהִֵמ     ִּספּוֵרי      ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

 שיא

ּ ַהֶמֶלך ְוֵחילֹו ְלָתְפָסהְְוָהַלך ְ ָרֲאָתה ֹז .ּ את ְּכׁשֶ
ָבה ַעְצָמה,ּת ַמְלָכהַהּבַ ּ ִיׁשְ ָתרוץ ְלתֹוך  ּ ְׁשֶ ּ ּ

ַמִים ִּכי ִהיא רֹוָצה יֹוֵתר ִלְטּבֹ ,ַּהִמְבָצר ַּע ּבַ
ִיְתֹפ ִּמׁשֶ ּ ְה ַהֶמֶלךס אֹוָתּ ּ ּאוַלי  ְוַגם;  ְוִתְהֶיה ֶאְצלֹוּ

ַּאף ַעל ִפי ֵכן ִתָנֵצל ּ ַהִמְבָצר ְס ְלתֹוךְּותוַכל ִלְכֹנ ּּ
ל ַמִים ַהַנ ָרָאה ַהֶמֶלך ָכך .ל"ּׁשֶ ְְכׁשֶ ְּ ִהיא  ׁשֶ,ּּ

הוא ֵכן, ָאַמר, םּּבֹוַרַחת ֶאל ַהַמִי ֵּמַאַחר ׁשֶ ַעל  ,ּ
ֵּכן ִצָוה ִלירֹו ְּוִאם ָתמות, ּת אֹוָתהּ ּ ָתמות,ּ ְּוָהיו  .ּ

יעו ֵאֶליָה, ּמֹוִרים אֹוָתה ָרה ִמיֵני ְּוִהּגִ ּ ָכל ָהֲעׂשָ
ָרה ִמיֵני ַסִמים ,ִּחִצים ֲעׂשָ ְמׁשוִחים ּבַ ּׁשֶ ּ ַכַנּּ  ,ל"ּ

ְר ָּחה ְלתֹוך ַהִמְבָצר ַהַנְוִהיא ּבָ ּ ְוִנְכְנָסה  ל"ְ
ָע ,ְלתֹוכֹו ְּוָעְבָרה ֶדֶרך ַהׁשְ ל ְּ ל ַהחֹומֹות ׁשֶ ִרים ׁשֶ

ֵאל ִּכי ,ַמִים ָעִרים ּבְ ם ׁשְ ל ֵּיׁש ׁשָ ּו ַהחֹומֹות ׁשֶ
ְּלתֹוך ָכל ְוִהיא ָעְבָרה ְוִנְכְנָסה  ,ל"ַּמִים ַהַנ ְ

ָרה חֹומֹות לׁשֶ ָהֲעׂשָ ַעד  , ַמִיםּל ַהִמְבָצר ׁשֶ
אָתה ִלְפִנים ּבָ ֲאָרה ֲחָלׁשות ְוָנְפ,ׁשֶ ם ְוִנׁשְ  :ָּלה ׁשָ

לַֹּהְינו זֶה(ּ רֹוֵפא אֹוָתה ַוֲאִני הוא ּבְ  .)ל"ּא ָיַדִים ַהַנּ ׁשֶ

ֵאין ָידֹו ָכל ָהֲע ִּכי ִמי ׁשֶ ָרה ִמיֵני ְצָדקֹות ּּבְ ׂשָ
ָרה ֵאינֹו ָיכֹול ִלְכֹנ ,ל"ַּהַנ ּס ְלתֹוך ָכל ָהֲעׂשָ ְ

ַמִים, ל"ּמֹות ַהַנחֹו ם ּבַ ע ׁשָ ִּכי ִיְטּבַ ְְוַהֶמֶלך  .ּ ּ
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ַמִיםּל ָרְדפו ַא"ְּוֵחילֹו ַהַנ עו ּבַ ֲּחֶריָה ְוִנְטּבְ ִני ַוֲא .ּ
ּס ְלתֹוך ָכלָיכֹול ִלְכֹנ ל ַמִים  ְ ָרה חֹומֹות ׁשֶ ָהֲעׂשָ

ְּוֵאלו ַהחֹומֹות .ל"ַּהַנ ֵלי ַהָים  ּ ל ַמִים ֵהם ּגַ ּׁשֶ ּ
ָעְמדו ֵל ,ָמהּ ְכחֹוּׁשֶ ְּוָהרוחֹות ֵהם ַמֲעִמיִדים ּגַ י ּ

ִאין אֹוָתם ַּהָים וְמַנׂשְ ּ ִלים .ּ ְּוֵאלו ַהּגַ ֵהם ,ּּ  ׁשֶ
ָרה חֹומֹות ַהַנ ם, ל"ָּהֲעׂשָ  ,ֵּהם עֹוְמִדים ָתִמיד ׁשָ

ַּאך ָהרוחֹות ֵהם ַהַמֲעִמיִדי ּ ִאין ֶאת ְ ּן וְמַנׂשְ ּ
ִלים ּס ְלתֹוך ָכַוֲאִני ָיכֹול ִלְכֹנ .ַּהּגַ ָרה לְ  ָהֲעׂשָ

ּחֹומֹות ַכַנ ּך ִמֶמָנהר ְוִלְמׁשַֹוֲאִני ָיכֹול ַלֲחֹז ,ל"ּ ּ ּ ְ ,
ת ַמְלָכה ַהַנ ַּהְינו ִמן ַהּבַ ּ ָרה ִמיֵני ,ל"ּ ּ ָכל ָהֲעׂשָ

ָרה ִמיֵני ְדִפיִקין .ִּחִצים ַּוֲאִני יֹוֵדַע ָכל ָהֲעׂשָ  ַעל ּ
עֹות ר ֶאְצּבָ ע ְוֶאְצּבַ ,ְיֵדי ָהֶעׂשֶ ָכל ֶאְצּבַ ע ִּכי ּבְ

עֹות יֹוְדִעין ֶד ר ֶאְצּבָ ָרה ֶפק ְמֻיָחדֵּמֶעׂשֶ  ֵמָהֲעׂשָ
ַּוֲאִני ָיכֹול ְלַרְפאֹות אֹוָתה ַעל ְיֵדי  ,ִּמיֵני ְדִפיִקין ּ

ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ְּוַעל ֵכן ֲאִני רֹוֵפא  ,ָּכל ָהֲעׂשָ
ֵיׁש ִלי ֹכ,ִנְמָצא .ּאֹוָתה ּ ׁשֶ ָיַדי ַכַנּ ַּח ָכזֶה ּבְ ּ   ,ל"ּ
ַמָתָנהי נֹוֵתן ָלֶכם ֹזֲאִנְּוַעָתה  ם  .ּאת ּבְ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ

ְמָחה  ה ְמֹאׂשִ דֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרּבָ   :דּגְ

ה ִלי ְמֹאּ ַהַמאתֹז ה ָקׁשֶ ְַאך  ,ּד ְלַסֵפרֲעׂשֶ

ִהְתַחְלִתי  .ֲּאִני ֻמְכָרח ְלָגְמָרה, ָּרהְּלַסְפ ֵּמַאַחר ׁשֶ
ֹז הּבְ ֵּאין ׁשום ֵתָבה ּאת ַהַמֲעׂשֶ לֹּ ה א ִיּ ׁשֶ ְּהֶיה ּבָ
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ַּכָוָנה ְסָפִרים יוַכל ְלָה .ּ ִקי ּבִ ּבָ ּוִמי ׁשֶ ִבין ְקָצת ּ
ִּעְנַין ַהִחִצים ַהַנ ְּוִהֵנה .ְרָמִזים ֵיׁש לֹו, ל"ּ ַח ּ ֹכּׁשֶ

ַהָיַדִים ְלַהֲחִזיר ַּהִחִצים ַכַנ ּּבְ ּ ִחיַנת , ל"ּ זֶה ּבְ
ָפט ָיִדי" ִמׁשְ ֵפֵרׁש ַרׁשִ,"ְּוֹתאֵחז ּבְ ּ וְכמֹו ׁשֶ  :י"ּ
ר ָוָדם זֹוֵרק ֵחץ ְוֵאינֹוּבָ , ָּיכֹול ְלַהֲחִזיָרה ׂשָ

רוך ְְוַהָקדֹוׁש ּבָ ּ ּ הוא זֹוֵרק ֵחץ וַמֲחִזיָרהּ ּוְבִחיַנת   .ּ
ַּהְצָדָקה ַהַנ ל ַמִים, ל"ּ ִהיא ְכֶנֶגד ַהחֹומֹות ׁשֶ  ,ּׁשֶ

ֵהם ֵלי ַהָיםׁשֶ ּ ּגַ ִחיַנת.ּ ֵלי ַהָיםְו"  זֶה ּבְ ִּצְדָקְתך ְכּגַ ּ ּ ָ". 
ָיכֹול ֶל"ַּח ַהַנְּוָהרו ָיָדיוּל ׁשֶ ִחיַנת, ֱאֹחז ּבְ  זֶה ּבְ

ָחְפָניוִמי ָאַס" זֶה(" ּף רוַח ּבְ ִחיַנת ְנִג ּׁשֶ ָאר ּ ַכְמֹב,יָנהּבְ

ָמקֹום ַאֵחר ָרה ִמיֵנ .)ּבְ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ַוֲעׂשָ י ַוֲעׂשָ
דף לב ' תנינא'עיין לקוטי ( ָּאר ְכָבר זֶה ְמֹב.ְּדִפיִקין

ֵפרוׁשָּכ ).עמוד א ַמְענו ּבְ ּל זֶה ׁשָ ּ וָמה .יְַאך ִמ .ּ
ה .קק ָעֹמ זֶה ָעֹמ.ְוֵאיַמת ּגוף ִעְנַין ַהַמֲעׂשֶ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ ,

ִּמי ֵהם ָכל ַהַנ ּוַמה הוא ְוֵאיַמת ָהָיה, ל"ּ  ּ ָכל.ּ
יגזֶה ָעֹמ ל"ַּהַנ   :ּק ִמְלַהׂשִ

ַמר הּגְ ִב, ּ ַהַמֲעׂשֶ יֹום ַהׁשְ ָהָיה ּבַ ַּהְינו ַמה ׁשֶ ּּ , יִעיּ
לֹירֶלעְטּבֶַהִעְנַין ַּהְינו  ָהָיה ּבְ ְוַגם  ,א ַרְגַלִים ׁשֶ

ה ֵמִעְנַין ַהֶמֶלך  ְִסיום ַהְתָחַלת ַהַמֲעׂשֶ ּ ּ ּ א  לֹ.ל"ַּהַנּ
ְמָעה ָּזִכינו ְלׁשָ לֹ ,ּ ּא ְיַסְפָרה עֹודְּוָאַמר ׁשֶ ְּוהוא  .ּ
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דֹול ְמָעה עֹוד ַעד ִּכי לֹ, ֶהְפֵסד ּגָ ּא ִנְזֶכה ְלׁשָ ּ
ָי יּׁשֶ ָיֵמינו ָאֵמןבֹוא ָמׁשִ ְמֵהָרה ּבְ   :ַּח ּבִ

ִּאלו לֹ: ָאַמר ּגַם ּא ָיַדְעִתי ׁשום ִעְנָין ַאֵחרּ ִּכי , ּ
הִאם ֹז ם ֵכ, ּאת ַהַמֲעׂשֶ דֹול ָּהָיה ּגַ ּן ִחדוׁש ּגָ ּ
ְָכך. ְמאד ֵפרוׁש ּ ה ִהיא ִּכי ֹז .ָּאַמר ּבְ ּאת ַהַמֲעׂשֶ

ִּחדוׁש ִנְפָלא ְמֹא ה מו,דּ ּ ְוֵיׁש ּבָ ה ְמֹאּ ד ָסר ַהְרּבֵ
הְותֹוָרה  ה ַכָמה תֹורֹותִּכ ,ַהְרּבֵ ּי ֵיׁש ּבָ ּ ּ ם  .ּ ּגַ

ה ַצִדיִקים ַקְדמֹוִנים ֶרת ֵמַהְרּבֵ ִּמָדִוד , ְּמַדּבֶ
ְֶמֶלךַה לֹום ָעָליו, ּ ְִכי ָדִוד ַהֶמֶלך ,ַּהׁשָ ּ ּ ָעָליו , ּ

לֹום ְקֵצה ָהָאֶרץ ְוָצַעק ֶאל ַהַמְעָין , ַּהׁשָ ָּעַמד ּבִ
ַעל ָהָהרַּהיֹו ַּכַנ, ֵצא ִמן ָהֶאֶבן ׁשֶ ּ ְכמֹו ,ל"ּ

ָכתוב ּׁשֶ ִָמְקֵצה ָהָאֶרץ ֵאֶליך ֶאְקָרא: "ּ ֲעֹט ּ ף ּבַ
י צור ָירום ִמֶמִני ַת,ִלּבִ ּ ּבְ ּ ּ ַמְענו ָּכל זֶ( :"ְנֵחִניּ ּה ׁשָ

ֵפרוׁש ִּמִפיו ּבְ ְּוַהמוָבן ִמְדָבָריו .ּ ּ ְ ִכי ָדִוד ַהֶמֶלך,ּ ּ ּ ּ ,
לֹום ִחיַנת ֵלב ַכמוָבא, ָּעָליו ַהׁשָ ּהוא ּבְ ּּ  ְוָעָליו ,ּ

ל ָהעֹוָלם ה ִעְנַין ַהֵלב ׁשֶ ַמֲעׂשֶ ְּמֻרָמז ּבַ ּ עֹוֵמד  ּ ׁשֶ
ְקֵצה ָהָאֶרץ ְכֶנֶגד ַהַמְעָין ּּבִ ּתֹוֵקק ְּוצֹוֵעק וִמׁשְ ּ

ֵּאָליו ָתִמיד ְוכו ַּוֲעַדִין ַהְדָבִרים ְסתו .'ּ  .ִמיםּ
ִיְזֶכה ֵרי ִמי ׁשֶ ַּאׁשְ יג ס ּ הְּלַהׂשִ   ):ֹּודֹות ַהַמֲעׂשֶ
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ּ ָדִוד ַהֶמֶלך ְוַהִמְקָרא ַהַנִעְנַין ּ ְּ ְמֻרָמז,"ִּמְקֵצה ָהָאֶרץ"ל "ּ ּ ׁשֶ ּ 
ה ַהַמֲעׂשֶ ִליׁשִ, ּּבְ ָיך ְליֹום ׁשְ ְזֶה ׁשַ ר,יּ ם ְמַדּבֵ ֵמִעְנַין  ּ ִכי ׁשָ

ַּהֵלב ְוַהַמְעָין ם ְוִתְרֶאה ִנְפָלאֹות.ּ ָכל ִעְנָין ,ּ ַעֵין ׁשָ ְ ֵאיך ּבְ

ֻּרָמז ְדָבְמ ה זֹו ִאי  .ִרים ִנְפָלִאיםּ ּוִבְגֻדַלת נֹוָראֹות ַמֲעׂשֶ ּ
ר ְכָלל ר ְלַדּבֵ ִּכי ִהיא עֹוָלה ַעל ֻכָלם, ֶּאְפׁשָ ּ ֵרי .ּ ֵרי ַאׁשְ  ַאׁשְ

ה ְקָצת ְקָצתִמי  א ֵליַדע ּבָ עֹוָלם ַהּבָ ִיְזֶכה ֲאִפילו ּבָ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּוִמי  .ּ
ֵיׁש לֹו ֹמ ָקְדֳקדֹו ִתּסָּׁשֶ רֹו ְוָיִבין ְקָצת ַּח ּבְ ׂשָ ֲערֹות ּבְ ַמר ׂשַ

ֻדַלת ַה ַרך וְגֻדַלתּּגְ ּּבֹוֵרא ִיְתּבָ ּ ַּהַצִדיִקים ָהֲאִמִתִי ְ ּ ּ , יםּ
ִיְסַתֵכל ֵהיֵטב ְּכׁשֶ ּּ ה נֹוָרָאה ַהזֹ ּ ַמֲעׂשֶ ר לֹ,אתּּבְ א  ֲאׁשֶ

ַמע ָכֹז ִּיׁשָ   :אתּ

ּ ָפסוק ִעְנַין ָיך ְלַה"ּ ַהַנ"ִּמְקֵצה ָהָאֶרץ"ּ ׁשַ ְל ׁשֶ ל ּ ה ׁשֶ ַּמֲעׂשֶ
י ַכַנ ִליׁשִ ּיֹום ׁשְ ַמְעִתי  ,ל"ּ ַּהָקדֹוׁש  ָּרׁש ִמִפיוְמֹפּזֶה ׁשָ

ְ ַאַחר ָכךעֹוד ְרֵאה זֶה ָמָצאִתי .ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַּהנֹוָראְו ּ, 
ֹר ם זֶה ַהׁשֶ ָכתוב ׁשָ ּב ִדְבֵרי ַהַקִפיְטל ְתִהִלים ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ ָּפסוקּ ּ ,

הוא ַקִפיְטל ס ּׁשֶ ּ ְכֻכלֹו ְמֹבֻרּבֹו ,א"ּ ם ִרּ ְמזֵי סֹודֹות ָאר ׁשָ
ל בֹות ׁשֶ ּגָ י ַהַנַּהַמֲעׂשֶ ִנׂשְ ִליׁשִ ל יֹום ׁשְ ָיִמים ַעל " :ל"ּה ׁשֶ

ְּיֵמי ֶמֶלך תֹוִסיף ִּכי הוא ָצִריך ָתִמ', ּוכו" ְ ְ ּ יֹוִסיפוּ ּיד ׁשֶ לֹו  ּ
ֶּחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצרוהו" .ל"ְּוַכַנ' ּים ַעל ָיָמיו ְוכוָיִמ ּ זֶהו ".ּ

ה ַעל ְיֵדי.'ִּאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת ְוכו ּ ִכי ָכל ַהְזַמן ְוַהָיִמים ַנֲעׂשֶ ּ ּ ּ 
דֹול הוא ִאיׁש, ָהִאיׁש ּגָ ּ ַכַנ,ֶחֶסד ָהֱאֶמת ּׁשֶ ם "ּ ל ׁשָ
ה ַהַנ ַמֲעׂשֶ ְּוהוא נֹוֵתן ומֹוִסיף  ,ל"ּּבְ ָכל ַפַעםּ ָיִמים ַעל  ּּבְ

הוא ַהֵלב ַה, ְֶמֶלך ְיֵמי ּׁשֶ ִחיַנת ָדִוד ׁשֶ,ל"ַּנּ ּהוא ּבְ , ְךַּהֶמֶל ּ
לֹום ַּכַנ, ָּעָליו ַהׁשָ ִּיְנְצרוהו"ְּוזֶהו  .ל"ּ ִּכי הוא ׁשֹוֵמר , "ּ ּ

ֵתֶכ,ְונֹוֵצר יַע ּ ׁשֶ ַמּגִ ּף ְכׁשֶ ְָסמוך ְמֹאּ ִיְסַתֵלק דּ ּׁשֶ ּ ז ְוָא, ּ ַהיֹוםּ
ָּהָיה ִמְסַתֵלק ַהַמְעָין ּ ְּוַהֵלב ְוָכל ָהעֹוָלם ֻכלֹו ּ  ,לֹוםַחס ְוׁשָ, ּּ
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א ְונֹוֵתן יֹום ּאת וָבִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת נֹוֵצר ְוׁשֹוֵמר ֹזֲאַזי 
ְּלַהֵלב ְוכו ֵּכן ֲאַזְמ: "ְּוזֶהו .'ּ ְלִמיּ ְמך ָלַעד ְלׁשַ ָּרה ׁשִ ְנָדַרי יֹום  ָ

ּ ִכי ָכל ."יֹום הוא נֹוֵתן לֹוּ ְזִמי ,ּיֹום ָויֹום ׁשֶ א ּבִ רֹות ּהוא ּבָ
ירֹות ְוכו ַּכַנ' ְּוׁשִ ֵסֶתר ְכָנֶפיך ֶסָלה ֶאֱחֶסה" .ל"ּ ָּבְ י ּ ִכ"ּ
ַהֵלב ַהַנ ְּכׁשֶ ּ דֹול ו,ָּלנוַח ְל ָצִריך"ּ א ִצפֹור ּגָ ּ ּבָ ּפֹוֵרׂש ְכָנָפיו ּ

ֵסֶתר ְכָנֶפיך"ְּוזֶהו  ,'ָּעָליו ְוכו ֶָאֱחֶסה ּבְ   :'ּו ְוכ"ּ

ָיך ְׁשַ ִהְתָפֲארו ָכל ֶאָחדּ ִעְנַין ַהְזֵק:ִראׁשֹון  ְליֹוםּ ִּנים ׁשֶ ּ ּ 
הוא זְו ֶּאָחד ַמה ׁשֶ זֶה זֹוֵכר ֲאִפילו, ֹוֵכרּ ּׁשֶ ּ ָחְתכו לֹו  ּ ְּכׁשֶ ּ

ֶּאת ַהַטּבור ְוכו ּ ֻכָלם ְוכוְּוזֶה ָהָיה ַהָזֵק', ּ ּבְ ּן ַהָקָטן ׁשֶ ּ ָאַמר  .'ּ
נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ָמָרא ִאיָתא ֵמֵעין זֶה, ַּרּבֵ ּגְ ּבַ  ,ׁשֶ

הוא  מוֵאל ִהְתָפֵאר ַעְצמֹו ׁשֶ ׁשְ ּׁשֶ ּּ ּב ַהִמיָלה ּזֹוֵכר ֶאת ְכֵאּ
ם,'ְּוכו   :ּ ַעֵין ׁשָ

ְ ִמי יוַכל ְלַהֲעִריך.ּ ִמי ְיַסֵפר, ְיָפֵארִמי ֵער ,ּ ּ ִמי יוַכל ְלׁשַ
י ְרָבבֹות  ֶאֶפס ָקֶצה ֶאָחד ֵמַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ
ֵּמִהְתנֹוְצצות ְקָצת ִרְמזֵי ִפְלֵאי ְפָלאֹות ִמּסֹודֹות נֹוָראֹות  ּ ּ

ב ּגָ ה ַהנֹוָרָאה ַהזֹד ְמֹאֹות ְמֹאְוִנׂשְ ל ַהַמֲעׂשֶ ּד ׁשֶ ּ ר ,אתּ  ֲאׁשֶ
ִּהיא ְמֵלָאה סֹוֵדי סֹודֹות ִמְתִחָלה ְוַעד סֹוף ִכיל ַעל .ּ ּ וַמׂשְ ּ

ּ ִהְתנֹוְצצות ֵאיזֶה ְרָמִזים ְלִפי ֶעְרכֹו,ָּדָבר ִיְמָצא טֹוב ּ:  
  
  
  

********************* 
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ׂוֵרי ַהַמֲעִשיֹותּפִסִׂשיחֹות ֶשַאַחר  ּ  

ה ְמִדינֹות  ְ ֶאָחד ָהַלך ֵמָאִביו:ַמֲעׂשֶ ְוָהָיה ּבִ
ים ֵאֶצל ֲאֵחִרים א  ,ֲאֵחרֹות ָיִמים ַרּבִ ְוִלְזַמן ּבָ

ם ָאָמנות  ְלָאִביו ָלַמד ׁשָ ַעְצמֹו ׁשֶ ְּוִהְתָפֵאר ּבְ ּ ּ ּ
דֹול ַּלֲעׂשֹות ְמנֹוָרה ַהְתלוָיה ,ּגָ ג עְנין ֶהִרֹוּקׁשֶ, ּ

ֲעֵלי  ָאִביוְּוִצָוה  ,ערֶטייְכַל ף ָכל ּבַ ְּלִהְתַאּסֵ
ָּאָמֻניֹות ַהזֶה ּ זֶה  ּ ְּוהוא ַיְרֶאה ָלֶהם ָחְכָמתֹו ּבְ

ָּהָאָמנות ה ָאִביו .ּ ֲעֵלי  ,ְוֵכן ָעׂשָ ץ ָכל ַהּבַ ְּוִקּבֵ
ן ֻדַלת ַהּבֵ ָּאָמֻניֹות ַהזאת ִלְראֹות ּגְ ּ ּ ָפַעל  ,ּ ַּמה ׁשֶ ּ

ָכל ַהָי ַיד ֲאֵחִריםּּבְ ָהָיה ּבְ ִּמים ָהֵאלו ׁשֶ ן  .ּ ְוַהּבֵ
ה ָעׂשָ ד ְּוָהְיָתה ְמֻגָנה ְמֹא ,הֹוִציא ְמנֹוָרה ַאַחת ׁשֶ

ֵעיֵני ֻכָלם ּּבְ ְּוָאִביו ָהַלך ֶאְצָלם וִבֵקׁש ֵמִאָתם  ,ּ ּ ּ ְ

ְיַגלו לֹו ָהֱאֶמת ּׁשֶ ּ  ,ְּוֻהְכְרחו ְלהֹוִדיַע לֹו ָהֱאֶמת ,ּ
ִהיא ְמֻגָנה ְמֹא ן ִהְתָפֵאר .דּׁשֶ א ְרִאיֶתם ֲהלֹ: ְּוַהּבֵ
ָּחְכַמת ָאָמנוִתי לֹ .ּ א ִנְרָאה ְּוהֹוִדיַע לֹו ָאִביו ׁשֶ
ֵעיֵני ֻכָלם ָּיָפה ּבְ ן .ּ יב לֹו ַהּבֵ א: ֵהׁשִ זֶה .ַּאְדַרּבָ  ּבָ
ֻדָלִתי ִּכי ֶהְרֵאיִתי ְלֻכָלם ֶחְסרֹוָנם, ֶּהְרֵאיִתי ּגְ ּ,  

זאת ַהְמנֹוָרה ִנְמָצִאי ִּכי ּבְ ל ָכל ּ ּם ַהֶחְסרֹונֹות ׁשֶ
ֲעֵלי ָאָמנות ַהִנְמָצִאים ֶּאָחד ֵמַהּבַ ּ א  ֲהלֹ.ָּכאן ּ
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ֵאֶצל זֶה ְמֻגָנה ֲחִתיָכה זֹו ִּתְרֶאה ׁשֶ ֲאָבל  ,ּ
ְוֵאֶצל ַאֵחר  ,דֲחִתיָכה ַאֶחֶרת ָיָפה ֶאְצלֹו ְמֹא

א;ְְלֵהֶפך ִהיא ְמֻגָנה ,את ַהֲחִתיָכהֹז, ּ ַאְדַרּבָ ּ ׁשֶ
ֵעיָניו ,ֵאֶצל ֲחֵברֹו ַרק זאת , ִהיא ָיָפה ְוִנְפָלָאה ּבְ

ְּוֵכן ֵאֶצל ֻכָלם .ַּהֲחִתיָכה ְמֻגָנה ֵעיֵני  ,ּ ַרע ּבְ ַּמה ׁשֶ
ֵעיֵני ֲחֵברֹו יִתי  .ְְוֵכן ְלֵהֶפך, זֶה ִהיא ָיָפה ּבְ ְוָעׂשִ

ְּלַהְראֹות ְלֻכָלם  ,ּאת ֵמֶחְסרֹונֹות ְלַבָדםְמנֹוָרה ֹז
ֵלמות ֵאין ָלֶהם ׁשְ רֹוןְוֵי ,ּׁשֶ ִּכי  ,ׁש ְלָכל ֶאָחד ִחּסָ

ֵעיָניו ָיֶפה ּבְ ַּמה ׁשֶ ֵעיֵני,ּ רֹון ּבְ ֲאָבל ,ֲחֵברֹוּ הוא ִחּסָ
ֱאֶמת ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ְכִתקונֹו ּּבֶ ּ ּ                    :  

ל ִאם ּ ָהיו יֹוְדִעים ָכל ַהֶחְסרֹונֹות ְוַהִנְמָנִעים ׁשֶ ּ ּ
לא ָראו, ַּהָדָברּהות ָּהיו יֹוְדִעים ַמ ,ַּהָדָבר ַּאף ׁשֶ ּ 

                                                 : אֹותֹו ֵמעֹוָלם

דֹוִלים םּגְ י ַהׁשֵ  ֵּאין ָאָדם דֹוֶמה .ּ ַמֲעׂשֵ
ָאָדם ָהִראׁשֹון, ַלֲחֵברֹו ְּוָכל ַהצורֹות ָהיו ּבְ ּ ּ ַהְינו ,ּ

ֵתַבת  ּיו ִנְכָלִלין ָכל ַהצור ָה ְלַבד"ָאָדם"ּבְ ּּ  ֹותּ
ַּהָללו ָאר ְדָבִרים ,ּ ׁשְ ָּכל ַהְמאֹורֹות ָהיו .ְּוֵכן ּבִ ּ ּ 

ֵתַבת ִנְכ ְּוֵכן ֻכָלם .ְלַבד" אֹור"ָלִלין ּבְ ַּהְינו ָכל, ּ ּ 
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ית ֵראׁשִ ה ּבְ ל ָהִאיָלן ֵאיןַּוֲאִפיל .ַמֲעׂשֵ  ּו ֶהָעִלין ׁשֶ
ֶּאָחד דֹוֶמה ַלֲחֵברֹו ְוכו ּ'.                                  

ה ְמֹאְֶהֱאִריךְו ִעְנָין זֶה ַהְרּבֵ  ְוָאַמר ָאז ,ד ּבְ
זֶה ָהעֹוָלם ֵיׁש ָחְכמֹות ּבְ ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ִעם ּׁשֶ  ּׁשֶ

ִתָיה ַהָחְכמֹות ְלַבד ִלי ׁשום ֲאִכיָלה וׁשְ ּּבְ ּ ּ. 
יָחה ִנְפָלָאה ְונֹוָרָאה ׂשִ                  :ְְוֶהֱאִריך ָאז ּבְ

ָהיו ְמַסְפְלִעְנָין ּ ׁשֶ ָהָיה ָאז , ֵמֶאָחדִרים ּ ׁשֶ
ל ֲעָירֹות ָהעֹוְבֵדי כֹוָכִבים דֹול ׁשֶ ְכַרך ּגָ ּּבִ ְ, 

ה ם ַהְרּבֵ ָכל ,ְּוִנְתַעֵכב ׁשָ ִנְדָמה לֹו ּבְ ּ ֵמֲחַמת ׁשֶ
ו ִיְפעל ַעְכׁשָ ָכל ַפַעם ,ַּפַעם ׁשֶ ד ַע, ְּוֵכן ּבְ

ם ה ׁשָ ִנְתַעֵכב ַהְרּבֵ ּׁשֶ ֵכן ַהֶדֶרך ְוָאַמר .ּ ְׁשֶ ּ ּ, 
ִאין ִלְמקֹומֹות ָכֵאלוְּכׁשֶ ּּבָ ּ ָכל ַפַעם,ּ ִנְדֶמה ּבְ ּ ׁשֶ ּ :

ּ ַעָתה ֶאְפעל ְוכו,ַּעָתה ֶאְפעל  ְּוִסֵפר .'ְּוכו' ּ
ה                                                           :ַמֲעׂשֶ

ָהָיה לֹ, ִאיׁש ֶאָחדׁשֶ ֶמה ּ ׁשֶ ּא ֶהֱאִמין ּבַ
אֹוְמִרים ָהעֹוָלם ֵי, ּׁשֶ ְטָרא ָאֳחָראּׁשֶ  ,ׁש ֵלִצים ִמּסִ

ֵני ָאָדם ִאים ִלְפָעִמים וַמְטִעין ּבְ ּבָ ֵאַרע  ,ּׁשֶ ְּכמֹו ׁשֶ
ַּכָמה ְפָעִמים ּ זֶהְּוהוא לֹ ,ּ ַּפַעם ֶאָחד  .א ֶהֱאִמין ּבָ
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א ֶאְצלֹו ֵלץ ֶאָחדּבַ ּוְקָראֹו ֶאל ַהחוץ  ַּלְיָלה ּבָ ּ
ֵיֵצא ֵיׁש לֹו סוס ְּוֶהְרָאה לֹו ַהֵלץ  ּ ְוָיָצא ַלחוץ,ּׁשֶ ּׁשֶ ּ

ְּוִהֵנה הוא סוס ָנֶאה ְמֹא ַּוַיְרא .רָּנֶאה ִלְמֹכ ּ  ,דּ
ָאלֹו ַּכָמה ַאָתה רֹוֶצה: ּוׁשְ ּ יב ַהֵלץ. ּ ָעה : ֵּהׁשִ ַאְרּבָ

ׁשֹ .ֲּאדוִמים ֶוה ּבְ הוא ׁשָ מֹוָנה ְּוָרָאה ׁשֶ ִפי ׁשְ
ִּכי הוא סוס ֻמְבָחר ְוטֹוב ְמֹא ,ֲּאדוִמים ּ ְוָקָנה  ,דּ
ָעה ֲאדוִמיםֶאְצלֹו ַה ַעד ַאְרּבָ ּּסוס ּבְ ְוָהָיה ֶאְצלוֹ  ,ּ

דֹוָלה ְּלָמָחר הֹוִציא ַהּסוס ִלְמֹכ .ְמִציָאה ּגְ  ,רּ
ְּוָעְמדו ַעל ַהִמָקח ּ ְְוָרצו ִלֵתן לֹו ֵאיזֶה ַסך ,ּ ּ : ָאַמר ,ּ

ָתָמא ִאם נֹוְתִנין ִלי ַסך ָכזֶה ִּמּסְ ֶוה  ְ ּהוא ׁשָ
ֹּוִליך ַהּסוס ְלַהָלןְוה .ּא ִנְתַרָצהְולֹ, ִּכְפַלִים ּ ְּוָרצו  ,ְ

ם ִכְפַלִים ִכְרצֹונֹוִּלֵתן  ּלֹו ּגַ ֶוה : ָאַמר .ּ ָתָמא ׁשָ ִמּסְ
ךי ְֹוֵתר ִכְפַלִים ִמזֶה ַהּסַ ּ ְּוֵכן הֹוִליך ַהּסוס ְלַהָלן .ּ ּ ְ, 

ִנְכַנס ַסך ְמִכיַרת ַהּסוס ַלֲאָלִפים ַּעד ׁשֶ ְ א ְולֹ ,ּ
ָרצו ִלֵתן ִּכ ,ֶאָחד ְלָמְכרֹוִּנְתַרָצה ִעם  ּי ָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ

ִכְפַלִים: לֹו ָאַמר ֶוה יֹוֵתר ּבְ ָתָמא ׁשָ ַעד  ,ִמּסְ
לֹ ִיָקֵחהוּׁשֶ ּא ִנְמָצא ִמי ׁשֶ ּ ְַרק ַהֶמֶלך ,ּ ְוהֹוִליכוֹ  .ּ

ְְלַהֶמֶלך ְּוָרָצה ִלֵתן לֹו ַהֶמֶלך ַסך ָעצום ּ ְ ְ ּ ִּכי  ,ּ
ַּהּסוס הוַטב ְמֹא ֵעיֵני ָכלד ְמֹאּ ְּתַרָצה א ִנְולֹ ,ּד ּבְ
ם ֵכן ִּעם ַהֶמֶלך ּגַ ְ ֶוה יֹוֵתר: ִּכי ָאַמר ,ּ ָתָמא ׁשָ  ,ִמּסְ

ם ַהֶמֶלך לֹ ּגַ ְַעד ׁשֶ ְּוָהַלך ֵמַהֶמ .ּא ָקָנה ַהּסוסּ ְֶלך ְ
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קֹותֹו ם ְפלֹוְמפְ  ,ִּעם ַהּסוס ְלַהׁשְ ְּוָהָיה ׁשָ ּ
ִקין)משאבה( ם ַמׁשְ ִמׁשָ ּ ׁשֶ ְְוָקַפץ ַהּסוס ְלתֹוך  ,ּ ּ

ִּנְתַעֵלם ְוֵאיֶננוְו ְּמְפַּהְפלֹו ּ ִנְדֶמה לֹו ָכך( .ּ ְַהְינו ׁשֶ ּ ּ ּ, 
ל ַהּסוס ה ֵלִצים ָכל ָהִעְנָין ׁשֶ ִּכי ָהָיה ַמֲעׂשֵ ּ ּ(. 

ֵני ָהעֹוָלם  ,ד ַעל זֶהְוָצַעק ְמֹא צו ֵאָליו ּבְ ְּוִנְתַקּבְ
ֲאלו אֹותֹו ,ְלקֹול ַזֲעָקתֹו . ָּמה ַאָתה צֹוֵעק: ְּוׁשָ

יב לֹו ֵהׁשִ ַהּסוס ׁשֶ ּׁשֶ ּ ָקַפץ ְלתֹוך ַהְפלֹוְמְפּ ּ ְּוִהכו  ,ְ ּ
ּאֹותֹו ַהֵכה וָפצֹוַע ע ּ ּגָ ִּכי ֶנֶקב  ִּכי ִנְדָמה ִלְמׁשֻ

ַּהְפלֹוְמְפ ַצר ְמֹא ִיְקפץ ַהּסוס , דּ ר ׁשֶ ְּוֵאיך ֶאְפׁשָ ּ ּ ְ

ם ע. ְלׁשָ ּגָ ַמִכין אֹותֹו ְוהוא ִנְרֶאה ִכְמׁשֻ ְּוָרָאה ׁשֶ ּּ ּ ,
ם ְּוָרָצה ֵליֵלך ִמׁשָ תֹו .ְ םּבְ ָרָצה ֵליֵלך ִמׁשָ ּך ׁשֶ ְ ְ, 

יט ֹר ְּוִהֵנה ַהּסוס ַמְתִחיל ְלהֹוׁשִ ְאׁשֹו ִמתֹוך ּ ּ
ַּהְפלֹוְמְפ ִניתְוִהְתִחיל ִלְצֹע ,ּ  !ּ ֲאָהה!ֲּאָהה: ק ׁשֵ

ִנ ם סוסֹוֵּמֲחַמת ׁשֶ ֵיׁש ׁשָ ְּדֶמה לֹו ׁשֶ צו . ּ ְּוִנְתַקּבְ
ֵני ָהעֹוָלם ִנ, ּׁשוב ֶאְצלֹו ּבְ ְּוִהכו אֹותֹו ׁשֵ ִּכי , יתּ

ע ַכַנ ּגָ ּהוא ְמׁשֻ ּ ם ,ל"ּ ְּוָרָצה ׁשוב ֵליֵלך ִמׁשָ ְ ֵּכיָון  .ּ
ָרָצה ֵליֵלך יט ׁשוב ַהּסוס ֶאת ,ְׁשֶ ּ ְוִהֵנה מֹוׁשִ ּ ּ

ּראׁשֹו ִמן ַהְפלֹוְמְפ ּק עֹוד ַכַנְוִהְתִחיל ִלְצֹע ,ּ  ,ל"ּ
צו ׁש ּוב ֵאָליו ְוִהכוהו ַכַנְּוִנְתַקּבְ ּ ּּ ּ :              ל"ּ

ְָכך ָכל  ּ ְטָרא ָאֳחָרא ַמְטָעה ֶאת ָהָאָדם ּבְ ַהּסִ
ֶק ּא ָדָברַעל לֹ ַּפַעם ׁשֶ ֵאין ּבֹו ַמָמׁשּבְ מור ׁשֶ ּר ּגָ ּ ,
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ת ַאֲחֶריָה  ְוִנְדֶמה לֹו ,ְ ְוהֹוֵלך ַאֲחֶריָהְּוהוא ִנּסָ
ָכל ַפַעם ַיְרִויַח יֹוֵתר ִויַמֵלא ַתֲאָוותֹו יֹוֵתר ּּבְ ּׁשֶ ּ ּ ,

ְּוָרץ ַאֲחֵריֶהם ַכָמה ּם ִנְתַעְלמוּוִפְתֹא, ּ ִעִתיםּ ּ ,
ּובֹוְרִחים וִמְסַתְלִקים ִמֶמנו ָכל ַהַתֲאוֹות ּּ ּ ּ ּּ ּ ּ ,

ר ִמְזַדֵמן ִלְפָעִמים ַּכֲאׁשֶ ּ ַהַתֲאוֹות ִמְסַתְלִקים , ּ ּׁשֶ ּ ּ
ר ָהָאָדם רֹוֶצה ִלָפֵרד ֵמֶהם ,ְקָצת ֲאַזי  ,ְּוַכֲאׁשֶ

ם יִטים ראׁשָ ְורֹוֵדף ְּוהוא חֹוזֵר  ,ּחֹוְזִרים ומֹוׁשִ
ֵתֶכף  ,ְּוֵכן ִמְתַנֵהג ְלַהָלן ,ַאֲחֵריֶהם ּׁשֶ

ם הוא חֹוזֵר ִלְרדף ַאֲחֵריֶהם יִטים ראׁשָ מֹוׁשִ ּׁשֶ ּ ּ. 
ֵאר ָהִעְנָין יֹוֵתר(                  :)ְוָהֵבן ֵהיֵטב ,ְולא ּבִ

ה ַצִדיק ֶאָחדַמֲעׂשֶ דֹול ,ּ ּבְ ָהָיה ַצִדיק ּגָ ּ ׁשֶ
ָיָצא ִמַתֲאָוה ַה דְמֹא ּׁשֶ ָּידוַע ְלַגְמֵרי ְלַגְמֵרי ּ ּ

ֵלמות ׁשְ ָּכָראוי ּבִ ּ  ,ְוָעָלה ְלעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ּ
ר ַוֲעָצמֹות ׂשָ יֹוָרה ֲחִתיכֹות ּבָ ֻמָנח ּבְ ְּוָרָאה ׁשֶ ּ, 

ַאל יבו לֹו.אתַּמה זֹ: ְוׁשָ זאת , ּ ְוֵהׁשִ ָהְיָתה ּׁשֶ
ה ָיָפה ְמֹא ָהְיָתה ְּוַעל ֵכן, דד ְמֹאִּאׁשָ  ֵמֲחַמת ׁשֶ

ְּמַחֶמֶמת ּגוָפה ַלֲעֵב ּ ַּעל ֵכן ְמַחְמִמין אֹוָתה , ָרהּ ּ ּ
ַתֲחֹז ,ְּוָרָצה ִלְראֹוָתה .ָּכאן מֹות ׁשֶ ּוָמְסרו לֹו ׁשֵ ּ ר ּ

ר ְכַבְתִחָלה ְּוִתְתַחּבֵ ּ ָהְיָתה ְיַפת ֹת ,ּ ַאר ְּוָרָאה ׁשֶ
דֹוָלה ְמֹא נות ַהַתֲאָוה  .דּגְ ּוִמזֶה ָראוי ִלְראֹות ּגְ ּ ּ ּּ
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 ,ּ חֹוְתִכין אֹוָתה ַלֲחִתיכֹות ֲחִתיכֹותִאם ,אתַּהזֹ
ָיך ַהַתֲאָוה ְוכו ַּהִאם ִיְהֶיה ׁשַ ּ ְ ּ':  

ַעְצבות ִהיא ִמָדה ְמֻגָנה ְמֹאָּידוַע ּ ׁשֶ ּ ְְוָצִריך  ,דּ

ְּלִהְתַרֵחק ִמֶמָנה ְמֹא ְּוָראוי ִלְחיֹות וְלָהִרים  ,דּ ּ
ָא .ַעְצמֹו ָכל ְתנוָעה ְוַהְעָתָקה ׁשֶ ִּכי ֵיַדע ׁשֶ ּּ ּ ָדם ּ

ם ִנְכָנס ַלֲעבֹוַדת ַהׁשֵ ֵּמִניַע וַמְעִתיק ַעְצמֹו ְכׁשֶ ּ ּ ּ ּ,  
םִהיא ְיָקָרה ְמֹא ֵעיֵני ַהׁשֵ ֲּאִפילו הוא ֵמִניַע  ,ּד ּבְ ּ ּ

ֲעָרה ַּעְצמֹו ַרק ְכחוט ַהׂשַ ּ ָהָאָדם  ,ּ ִּכי ֵמֲחַמת ׁשֶ
ָיה עֹוַלם ָהֲעׂשִ גוף ּבְ ּהוא ּבְ ּ ה ְמֹא ,ּ ּד ָעָליו ָכל ָקׁשָ

ְּתנוָעה  ֵעיֵני ַּעל ֵכן ִהיא ְיָקָרה ְמֹא ,ְּוַהְעָתָקהּ ד ּבְ
ם   :ַּהׁשֵ

ה ַצִדיק ֶאָחדּוַמֲעׂשֶ ָנַפל ָעָליו , ּ ָהָיה ּבְ ּׁשֶ
דֹול ַּעְצבות וְכֵבדות ּגָ ּ ְּוָהַעְצבות ְוַהְכֵבדות( ,ּ ּּ ,

ֶרת ַעל ַהַצִדיק ּבֶ ִמְתּגַ ְּכׁשֶ ּ ּ ה ְמֹא ,ּ , ד ָעָליוִהיא ָקׁשָ
ִּכי ָעָליו ִמְתַחזֶֶק ָנַפל ָעָליו  )ת יֹוֵתר ְויֹוֵתרּ ַּעד ׁשֶ

ְַעְצלות וְכֵבדות ָכל ָכך ּ ּ ּ ּ לֹ ,ּ ר ַּעד ׁשֶ א ָהָיה ֶאְפׁשָ
ּלֹו ְכָלל ָלזוז ִמְמקֹומֹו ַמָמׁש ּ ּ  ֶדלֵמֲחַמת ּגֹ ּ

ַּהְכֵבדות ְוָהַעְצבות ּ ּבְ,ּ ִהְתּגַ  ,ד ָעָליו ְמֹאהָר ׁשֶ
ֵמַח ַעְצמֹו וְלָהִרים ַעְצמֹו ְּוָרָצה ְלׂשַ א ָהָיה ְולֹ ,ּ

ֵמַח וְלָהִרים ַעְצמֹו ׁשום ָדָבר ְלׂשַ ר לֹו ּבְ ֶּאְפׁשָ ּּ ִּכי  ,ּ
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ֵמַח ַעְצמֹו ָרָצה ְלׂשַ ָכל ָדָבר ׁשֶ ּּבְ ַעל ,ּ  ָמָצא לֹו ַהּבַ
תֹוכֹו ַעְצבות ָּדָבר ּבְ ר לֹו  ,ּ לא ָהָיה ֶאְפׁשָ ַּעד ׁשֶ

ֵמַח ֶאת ַעְצמֹו ׁשום ָדָבר ְלׂשַ ּּבְ ּ ְמָח ,ּ ָכל ׂשִ ה ִּכי ּבְ
ֵמַח וְלָהִרים ַעְצמֹו ָרָצה ְלׂשַ ּׁשֶ ּ ַעְצבות ָמָצא לֹו ,ּ

תֹוָכה לְֹוִהְתִחיל . ּּבְ ְמַחת ׁשֶ ׂשִ ֵמַח ַעְצמֹו ּבְ ְּלׂשַ א ּ
ִני ּגֹוי דֹוָלה ,ָעׂשַ ְמָחה ּגְ ַוַדאי ׂשִ ֵאין ָלה ,ְּוזֶה ּבְ ּ ׁשֶ

עור ֵער ַהֶהְפֵרׁש ְוַהֶהְבֵדל, ּׁשִ ִּכי ֵאין ְלׁשַ ֶאֶלף  ּ
ת  ,ָּלִפים ַהְבָדלֹותַאְלֵפי ֲא ין ְקֻדׁשַ ֵיׁש ּבֵ ּׁשֶ ּ

ָרֵאל ְפחוִתים ִיׂשְ ּבַ ַּהָפחות ׁשֶ ּּ ְלֵבין זֲֻהַמת  ּ
ִיְזֹכ ,ֻּטְמַאת ָהעֹוְבֵדי כֹוָכִבים ּוְכׁשֶ ּ ר ֵהיֵטב ֶחֶסד ּ

ַרך ָעָליו ם ִיְתּבָ ְַהׁשֵ לֹ, ּ הו ּגֹויּׁשֶ ַוַדאי  ,ּא ָעׂשָ ּּבְ
ְמָחתֹו ְמ ִתְגַדל ׂשִ ָּראוי ׁשֶ ּ ְמָחה  ,דֹאּ ְוִהיא ׂשִ

ֵאין ָעֶליָה ַעְצבות ֵמַח  ,ּׁשֶ ְמׂשַ ָלָמא ְכׁשֶ ׁשְ ִּכי ּבִ ּ ּ ּ
הו הוא ַעְצמֹו ָעׂשָ ָדָבר ׁשֶ ַּעְצמֹו ּבְ ר  ,ּ ַעל זֶה ֶאְפׁשָ
ְמָחה ִּלְמצא ַעְצבות ַעל ָכל ׂשִ ִּכי ִיְמָצא לֹו  ,ּ

ָכל ָדָבר לֹ,ֶּחְסרֹונֹות ּבְ ּ ְכֵדי ׁשֶ  ּא ְלַהִניחֹו ְלָהִריםּ
ֵמַח ַעְצמֹו ּוְלׂשַ זֶה ,ּ לֹ ֲאָבל ּבָ ִני ּגֹויּׁשֶ הוא , א ָעׂשַ ּׁשֶ

ַרך ם ִיְתּבָ ְַרק ֵמַהׁשֵ ה ָכך  ,ּ ַרך ָעׂשָ ם ִיְתּבָ ַהׁשֵ ְׁשֶ ְּ ּ
הו ּגֹוי ְולֹ,ְוָחַמל ָעָליו ר ִלְמֹצ ,ּא ָעׂשָ א ְֵאיך ֶאְפׁשַ

ְמָחה זֹו ַהׂשִ רֹון ּבְ ה  ,ִּחּסָ הוא ַרק ַמֲעׂשֵ ֵּמַאַחר ׁשֶ
ַרךַּהׁשֵ ִיְהֶיה ,ְם ִיְתּבָ ַוַדאי ֵאיך ׁשֶ ִּכי ּבְ ְ ּ ּ ַעל ָכל ,ּ
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דֹול ּבֵ ָּפִנים ינֹו ְלֵבין עֹוְבֵדי ּהוא ֶהְפֵרׁש ּגָ
עור ָוֵעֶרך, ּכֹוָכִבים ר ֵאין ׁשִ ְֲאׁשֶ ְּוַהַצִדיק ַהַנ .ּ ּ ל "ּ

זֶה ֵמַח ַעְצמֹו ּבָ ֹמ ,ִּהְתִחיל ְלׂשַ ַח ְוִהְתִחיל ִלׂשְ
ּוְבָכל ַפַעם ֵהִרים  ,ט ְמַעטּוְלָהִרים ַעְצמֹו ְמַע ּ

יֹוֵתר ַמח ַעְצמֹו ּבְ דֹוָלה  ,ְּוׂשִ ְמָחה ּגְ א ְלׂשִ ּבָ ַעד ׁשֶ
ְָכל ָכך ּ ה  ,ּ ָהָיה ְלמׁשֶ ְמָחה ׁשֶ יַע ְלַהׂשִ ִהּגִ ַּעד ׁשֶ

נו לֹום ַּרּבֵ ל ַהלוחֹות ָּעָליו ַהׁשָ ָעָלה ְלַקּבֵ ֵעת ׁשֶ ּּבָ ּ. 
ַמח ַעְצמֹו ֵהִרים ְוׂשִ ּוְבתֹוך ׁשֶ ְ עֹוָלמֹות , ּ ָּפַרח ּבְ
ַּכָמה ְוַכָמה ֲאָלִפים ַפְרָסאֹות ּ ּ יט  ,ּ ְוְבתֹוך ָכך ִהּבִ ְּ ּ

ַעְצמֹו ּ ְוִהֵנה הוא ָרחֹוק ְמֹא,ּבְ ָהָיה ּ ּד ִמָמקֹום ׁשֶ
ְתִחָלה ּּבַ דֹול ,ּ ִּכי ָהָיה ָסבור  ,ְוָהָיה לֹו ַצַער ּגָ ּ

ִיֹפ ּׁשֶ דֹוָלה  ,ל ְלֵאיזֶה ָמקֹום ַאֵחרּ ְּוִיְהֶיה ְתִמיָהה ּגְ
ֶנְעַלם ִפְתֹא,ָעָליו ּ ׁשֶ ְּוַהַצִדיק ָחֵפץ ָתִמיד  ,םּ ּ ּ

ְמָחה ִהְתִחיָלה ִלְפֹסק ,ִלְהיֹות ַהְצֵנַע ֶלֶכת  ,ְּוַהׂשִ
בול ְמָחה ֵיׁש ָלה ּגְ ִּכי ַהׂשִ ּ ּ ַמְתֶחֶלת ַעְצָמה  ּ ּׁשֶ ּ

ּוְמַסֶיֶמת ַעְצָמה ּ ְמָחה ִלְפֹסק ,ּ ִהְתִחיָלה ַהׂשִ ּוְכׁשֶ ּ,  
ַפל ְמַעט ְמַעט, ָּפְסָקה ְמַעט ְמַעט ָחַזר  .ְּוִנׁשְ ּוְכׁשֶ

ַעת  ׁשְ ם ּבִ ָפַרח ְלׁשָ ַפל ִמָמקֹום ׁשֶ ְּוָיַרד ְוִנׁשְ ּּ
ְמָחה ּא ָחַזר ְתִחָלה ִלְמקֹומֹו ָהִראׁשֹוןלֹ ,ַּהׂשִ ּ 

ם ָפַרח ִמׁשָ ּׁשֶ ְּכֶדֶרך ְפִריָחתֹו, ּ ְ ָיַרד ִמָיד  ,ּ ַּרק ׁשֶ ּ
ם ָפַרח ְלׁשָ ָמקֹום ׁשֶ ְּלַמָטה ּבַ ּ ְּוַעל ֵכן ָהָיה  ,ּ
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דֹוָלה ָמָצא ֶאת ַעְצמֹו ַאַחר  ְּפִליָאה ּגְ ַּעל ׁשֶ
ְמקֹומֹו ָהִראׁשֹון ָיַרד ְלַמָטה ּבִ ּׁשֶ  )ְוָהֵבן ֵהיֵטב( ,ּ

ְתִחָלה ָהָיה ּבַ ָחַזר ַלָמקֹום ׁשֶ ַּעד ׁשֶ ּ יט ,ּ  ְוִהּבִ
ַעְצמֹו הוא, ּבְ ָהָיה ְּוָרָאה ׁשֶ ָמקֹום ׁשֶ ַּמָמׁש ּבַ ּ 

ְתִחָלה ּּבַ ְּמקֹומֹו ְכָללְּולא ֶנְעַתק ִמ ּ ר, ּ  ַרק ֶאְפׁשָ
ֲעָרה ְּכחוט ַהׂשַ ּ ֵער ּ ר ְלָאָדם ְלׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ ַרק , ׁשֶ

ַר ם ִיְתּבָ ֵעיֵני ַהַצִדיק ְוָהָי ְךַּהׁשֵ דֹוָלה ּבְ ּה ְתִמיָה ּגְ ּ ּ
עֹוָלמֹות ָפַרח ָכל ָכך ּבָ ְׁשֶ ּ ּ א ְּוָכאן ְלַמָטה לֹ ,ּ

ֶּנְעַתק ְכָלל ֵעיֵני , ְּוֶהְראו לֹו ,ּ ָכל ָכך ָיָקר ּבְ ְׁשֶ ּ ּ
ָאָדם  ַרך ְתנוָעה ְוַהְעָתָקה ְקַטָנה ׁשֶ ם ִיְתּבָ ַּהׁשֵ ּ ּּ ְ ּ

זֶה ָהעֹוָלם ִּפילו ָפחֹות ִמחוט ֲא ,ַּמְעִתיק ַעְצמֹו ּבְ ּּ ּ
ֲעָרה ֵאין ְכַדאי ֶנֶגד זֶה ַכָמה ְוַכָמה  ,ַּהׂשַ ַּעד ׁשֶ ּ ּ ּ

  :ֲּאָלִפים עֹוָלמֹות וַפְרָסאֹות

ִמי ַהזֶה, זֶהּוְלָהִבין ׁשְ ָהעֹוָלם ַהּגַ ּ ִכי ָידוַע ׁשֶ ּ ּ 
ִלים ְלּגַ תֹוך ַהּגַ ְהוא ַרק ְנֻקַדת ַהֶמְרָכז ּבְ ּ ּ ּ ּ ,

ַּכְמבָאר ְלַבֲעֵלי ְתכ ֵכן ֶנֶגד  ,ּוָנהּ ּוִמָכל ׁשֶ ּ ּ
ֶבת ָכל  עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ַוַדאי ֵאיָנה ֶנֱחׁשֶ ּּבְ ּ ּ

ָּהָאֶרץ יֹוֵתר ִמְנֻקָדה ָכל ַהַקִוים  .ּ ְּוָידוַע ׁשֶ ּּ ּ
ִתְמׁשך ִמְנֻקַדת ַהֶמְרָכז ּׁשֶ ּ ּ ּ ְ ִּהֵנה ֵהם ֵאֶצל  ,ּ

ַּהְנֻקָדה ְסמוִכים ָכל ַהַקִוים זֶה ָלזֶה ּּ ּ ּ ה ְוָכל ַמ ,ּ
ִמְתַרֲחִקים ֵמַהְנֻקָד ּׁשֶ ּ  ּ ֵהם ִמְתַרֲחִקים זֶה ִמזֶה,הּ
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ִיְתַר .יֹוֵתר ְּוֵכן ְכׁשֶ ה ְמֹאּ ֲּחקו ַהַקִוים ַהְרּבֵ  דּּ
ֵּמַהְנֻקָדה ם ֵכן ַהַקִוים זֶה ִמזֶה ְמֹא ,ּ ִּיְתַרֲחקו ּגַ ּ ּּ  ,דּ

ְלַמָטה ֵאֶצל ַהְנֻקָדה ֵהם ְסמוִכים זֶה ָלזֶה ַּאף ׁשֶ ּ ּ ּ ּ 
  :ָּכזֶה

ִכים ְמָצאִנ ַדְעתֹו ַקִוים ִנְמׁשָ ֵער ּבְ ּ ִאם ְיׁשַ ּ
ַּהַתְחתֹוָנה ֵמָהָאֶרץ ִלים ,ּ ְלּגַ ֲּאִפילו ַרק ַעד ַהּגַ ּ, 

ִּנְמָצא ֲאִפילו ּ ִאם ֵאינֹו הֹוֵלך ִמְמקֹומֹוּ  ַרק ְ
ִלים  ,ּא ַהחוטִּכְמלֹ ְלּגַ ְמקֹום ַהּגַ ַּאף ַעל ִפי ֵכן ּבִ

ָהָיה ֶנֶג ּד ראׁשֹו ְתִחָלהִּנְתַרֵחק ִמָמקֹום ׁשֶ ּ, 
ִּנְתַרֵחק ַעָתה ַכָמה ְוַכָמה ֲאָלִפים ַפְרָסאֹות ּ ּ ּ ּ, 

ל ָהֶעְליֹון ֶנֶגד ָהָאֶרץ ְְלִפי ֵעֶרך ּגֹ ְלּגַ ֶדל ַהּגַ
ַּהַתְחתֹוָנה ַכָידוַע ּ ּ ּ ם ְקבוִעים כֹוָכִבים ֵאין  ,ּ ִּכי ׁשָ ּּ

ְּוָכל כֹוָכב הוא ,ִּמְסָפר ֵעֶרך ּגֹ ּ ֶדל זֶה ָהעֹוָלם ְּבְ
ַדְעתֹו  ,ְויֹוֵתר ֵער ּבְ ְיׁשַ ֵכן ְכׁשֶ ֵכן ְוָכל ׁשֶ ִּמָכל ׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ִכים ַעד ַּהַקִוים ִנְמׁשָ ר ָכל  ,עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים ּ ֲּאׁשֶ
ִבים ְכלום ִלים ֶנְגָדם ֵאיָנם ֶנֱחׁשָ ְלּגַ ַּהּגַ ּ ּ:  

ם ִנְמָצא ִנְתַרֵחק ׁשָ עור ְלָהִרחוק ׁשֶ ֵאין ׁשִ ּ ׁשֶ ּ ּ
עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנ הוא ,יםּבְ ַּעל ְיֵדי ָהִרחוק ָכל ׁשֶ ּּ 

ֲעָרה ֲּאִפילו ָפחֹות ִמחוט ַהׂשַ ּ ּּ ִנְתַרֵחק ְוָהַלך ,ּ ְ ׁשֶ ּ
ְתִחָלה ָהָיה ּבַ ִּמָמקֹום ׁשֶ ּ ָכאן ,ּ ּבְ  ,ִּכי ַאף ׁשֶ
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ָהָאֶרץ ַהַתְחתֹוָנה ּּבְ ְְוָהַלך ַרק  ,א ִנְתַרֵחק לֹ,ּ

ֲעָרה ָּפחֹות ִמחוט ַהׂשַ ּ ֵעיָניו לֹ ,ּ ּבְ ַרֵחק א ִנְתׁשֶ
ְּכלום ר ְל ,ּ ֵערִּכי זֶה ִאי ֶאְפׁשָ ם , ׁשַ ַּרק ַהׁשֵ

ַרך עֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים  ִּעם ָכל זֶה. ְִיְתּבָ ם ּבְ ׁשָ
ִּנְתַרֵחק ַכָמה ְוַכָמה ֲאָלִפים עֹוָלמֹות וַפְרָסאֹות ּ ּ ּ, 

ָאָדם הֹוֵלך ַפְרָסה אֹו  ֵכן ְכׁשֶ ֵכן ְוָכל ׁשֶ ִּמָכל ׁשֶ ְ ּ ּ ּ ּ
ַּכָמה ַפְרָסאֹו ּ ם תּ ֲעבֹוַדת ַהׁשֵ א ָרֲאָתה  ַעִין לֹ,ּּבַ

  :'ְּוכו

ֵני ִמיֵני ָפָלִטיןַּדע ֵיׁש ׁשְ ּ ׁשֶ ֵני ַהָפָלִטין דֹוִמין  ,ּ ּוׁשְ ּ ּ
ֶאָחד ָדר ּבֹו ֶמֶלך .זֶה ָלזֶה ְּבְ ִני ָדר ֶעֶבד, ּ ּוְבַהׁשֵ ּ ּ.  
ּוְבַוַדאי ין ַהָפָלִטין ּ דֹול ּבֵ ֱאֶמת הוא ִחלוק ּגָ ּ ּבֶ ּ ּּ

ל ֶמֶלך ְל ל ֶעֶבדְׁשֶ  ַּרק ַאף ַעל ִפי ֵכן ,ָפָלִטין ׁשֶ
יֵניֶהם ר ִלְטעֹות ּבֵ ר ,ֶאְפׁשָ  ִּכי ֵיׁש ֶקׁשֶ
ה ְנָפׁשֹות ִרין ַהְרּבֵ ִמְתַקׁשְ ּׁשֶ ה ֵמֶהם  ,ּ ַנֲעׂשֶ ַּעד ׁשֶ

ִית וָפָלִטין ֶאָחד ְוֶאָחד  ,ּּבַ ִרין ֶאָחד ּבְ ִּכי ִמְתַקׁשְ ּ
ֶאָחד ה ֵמֶהם ְיסֹוד,ּבְ ַנֲעׂשֶ ְַאַחר ָכך ְו ,ּ ַעד ׁשֶ ּ

ה ֹא ִית וָמדֹור ,ֶהלַנֲעׂשֶ ִנְבֶנה ֵמֶהם ּבַ ַּעד ׁשֶ ְוזֶה  ,ּ
ַּהָמדֹור הוא ָמדֹור ָלֱאֶמת ְצִריִכין ְלַבֵקׁש  ,ּ ּוְכׁשֶ ּ ּ

אֹותֹו ַהָמדֹור ם ּבְ תֹוך ַּהְינו ,ֱּאֶמת מֹוְצִאין ׁשָ ְ ּבְ

ל ַהְנָפׁשֹות ַהַנ ר ׁשֶ ַּהֶקׁשֶ ּ ה ָמדֹור, ל"ּ ֵמֶהם ַנֲעׂשֶ  ּׁשֶ
ָּהֱאֶמת ַכַנְל ְּוַעל ֵכן ִצְוָתה ַהתֹוָרה .ל"ּ ּ ַאֲחֵרי " ּ
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ים ְלַהטֹות ים  ,)שמות כג( "ַּרּבִ ַרּבִ ִּכי ֵמַאַחר ׁשֶ
רו ְכֶאָחד ִּנְתַקׁשְ ּ ם ָהֱאֶמת ַכַנ,ּ ַוַדאי ׁשָ ּ ּבְ ּ ְוזֶה  ,ל"ּ

ִחיַנת ָאה ְלֵבית ַיֲעקבָּכל ַה": ּבְ  "ֶּנֶפׁש ַהּבָ
ֵמַהְנ ,)בראשית מו( ַּהְינו ׁשֶ ּ ית ּ ה ּבֵ ָפׁשֹות ַנֲעׂשֶ

ית ָמדֹור ָלֱאֶמת ,ַיֲעקב ִחיַנת , ַּהְינו ּבֵ הוא ּבְ ּׁשֶ
ָכתוב ,ַיֲעקב ְּכמֹו ׁשֶ ּ ִּתֵתן ֱאֶמת ְלַיֲעקב": ּ מיכה (" ּ

ִעיםֲּאָבל ַדע ).כ ל ְרׁשָ ר ׁשֶ ֵיׁש ְכֶנֶגד זֶה ֶקׁשֶ ּ ׁשֶ ּ, 
ִעי ל ְרׁשָ ה ְנָפׁשֹות ׁשֶ ִרין ַיַחד ַהְרּבֵ ִמְתַקׁשְ ּׁשֶ  ,םּ

ֶקר ִית וָמדֹור ַלׁשֶ ה ֵמֶהם ּבַ ְּוַנֲעׂשֶ ְוַעל זֶה ִהְזִהיר  ,ּ
ר יאַמר : "ַּהָנִביא ר ְלָכל ֲאׁשֶ ּלא ֹתאְמרון ֶקׁשֶ

ר ִעים ֵאינֹו  ,)ישעיה("ָּהָעם ַהזֶה ָקׁשֶ ר ְרׁשָ ִּכי ֶקׁשֶ
לא ִתְהֶיה ַאֲחֵרי ": ְּוַעל זֶה ְכִתיב ,ִּמן ַהִמְנָין

ים ְלָרֹע ִתים  .)שמות כג(" תַרּבִ ֵני ַהּבָ ין ׁשְ ְּוִהֵנה ּבֵ ּ
ר ִלְטעֹות"ַּהַנ ֶקרַּהְינו ,ל ֶאְפׁשָ ין ָהֱאֶמת ְוַהׁשֶ  ,ּ ּבֵ

ֶקר ְמַדֶמה ַעְצמֹו ְלָהֱאֶמת ִּכי ַהׁשֶ ּ ם ֵיׁש  ,ּ ם ׁשָ ִּכי ּגַ
ים ר ִמְנָפׁשֹות ַרּבִ ר ָלָאָדם ִלְטעֹות ,ֶּקׁשֶ  ,ְוֶאְפׁשָ

 .יָכן ְיָקֵרב ַעְצמֹוְּוֵאינֹו יֹוֵדַע ֵהיָכן ָהֱאֶמת וְלֵה
בוְוַדע ַעל ְיֵדי ִמְצַות ִפְדיֹון ׁשְ ּ ׁשֶ ִיים זֹוֶכה ְלָהִבין ּ
ין ִתים ַהַנ ּבֵ ֵני ַהּבָ ּׁשְ ֶקר ל"ּ ין ֱאֶמת ְלׁשֶ ין , ּבֵ ּבֵ

ִחיַנת ֶעֶבד ,ְֶמֶלך ְלֶעֶבד ֶקר הוא ּבְ ִּכי ַהׁשֶ ּ ּ ,
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ִחיַנת ָארור ִחיַנת, ּּבְ ָּארור ְכַנַען": ּבְ   ֶעֶבד,ּ
  :)בראשית ט( 'ּ ְוכו"ִדיםֲעָב

ְכִליֹותְוַדע ֵני ׂשִ ֵיׁש ׁשְ ּ ׁשֶ ִחיַנת ָאחֹור ,ּ  ְוֵהם ּבְ
יַע ָלָאָדם ְלִפי  ,ָוֶקֶדם ַמּגִ ֶכל ׁשֶ ֵיׁש ׂשֵ ַּהְינו ׁשֶ ּ ּ
ָיִמים יֹוֵתר, ַּהְזַמן ִנְזַקן וָבא ּבַ ְּוָכל ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ הוא ,ּ
ְבִחיַנת, יֹוֵתר יֹוֵדַע רו": ּבִ  ,)איוב לב(" ָּיִמים ְיַדּבֵ

ִחיַנת ָאחֹור ֶכל הוא ּבְ ְּוזֶה ַהׂשֵ ִאחור  ,ּ א ּבְ ּבָ ּׁשֶ
ֶכל ָצִריך ְזַמן ,ַּהְזַמן ְִכי ָלזֶה ַהׂשֵ ּ ֶכל  .ּ ֲאָבל ֵיׁש ׂשֵ

דֹול ְמִהירות ּגָ דֹול ּבִ ַפע ּגָ ׁשֶ א ָלָאָדם ּבְ ּבָ  ,ּׁשֶ
ָפחֹות ֵמֶרַגע ִּכי הוא ְלַמְעָלה ֵמַהְזַמן ,ּבְ ּ ְוֵאין  ,ּ

ֶכלְָצִריך ׁש ּום ְזַמן ְלזֶה ַהׂשֵ ֶכל הוא  ,ּ ְּוזֶה ַהׂשֵ ּ
ִחיַנת ָפִנים ִחיַנת ַיֲעֹק ,ּּבְ ִחיַנת ,בְּוהוא ּבְ  ּבְ

ְבִחיַנת,ֱאֶמת י ָפֶניך ַיֲעקב ֶסָלה ": ּבִ  "ְָמַבְקׁשֵ
   :)תהלים כד(

ת ַוְיִחי ָאַמרַאַחר ת ָפָרׁשַ ּבָ לֹ"ּבְ "ּ ׁשַ ׁש ׁשָ
 ,)אבעבועות(ְּלָפאִקין ּ זֶה נֹוַדע ִלי ְסֻגָלה "ְּסֻעדֹות

לֹ,)נתר(ִּלַקח ְקַרייד  ָקל ְוׁשָ ּׁש ְפָעִמים ְכמֹו ִמׁשְ ּ 
ַּהְקַרייד ִיַקח זֵייף  ֵניֶהם ֶמְרָחץ  )סבון(ּ ה ִמׁשְ ְּוַיֲעׂשֶ

ְְוָצִריך ַלֲעׂשֹות  ,)דארין ּבָֹוּקׁשֶ(, ִּלְרֹחץ ַהִתינֹוק

ַמְתִחיל ַהִתינֹו ֵּתֶכף וִמָיד ְכׁשֶ ּּ ּ ּ ם ּק ְלִהְתַחֵמּ
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ֶעְזַרת ה, ר ַעל זֶהְוִלְבֹע זֵָרה ' ְויֹוִעיל ּבְ ִאם ֵאין ַהּגְ
לֹוםֲאָבל ִאם ַה ,ֲחָזָקה זֵָרה ֲחָזָקה ַחס ְוׁשָ א  לֹּגְ
  :יֹוִעיל

ה ֵמֵחְטא ָהֵעֶגלְוָאַמר ּ ִכי ֳחִלי ַהָפאִקין ַנֲעׂשֶ ּ, 
ה ּוְבִעְנָין ַהזֶה ָקׁשֶ ם ֵאֶצל ֻאמֹות ָהעֹוָלם ֲהלֹ: ּ ּא ּגַ

ִמְדָרׁש. ִלי זֶהֵיׁש ֹח ַּאך ִאיָתא ּבַ  ,)א,ר פרשה פח"ב(ְ
לא ִיְהֶיה ָלֶהם  ֻאמֹות ָהעֹוָלם ָהיו ְראוִיים ׁשֶ ּׁשֶ ּ ּ ּ

ִנַתן ְלֶחְלָקם ָהעֹוָלם ַהזֶה( ּׁשום ֹחִלי ֵּמַאַחר ׁשֶ ּ ּ(, 
לֹ ַּאך ְכֵדי ׁשֶ ּ ָרֵאלְ ִיׂשְ ִרין ּבְ ּא ִיְהיו מֹוִנין וִמְתּגָ ּ, 

ִּנַתן ָלֶהם ָכל ֶהֳחָל ָרֵאלּ ֵיׁש ְלִיׂשְ ּוְכמֹו  ,ִּאים ׁשֶ
ֵפֵרׁש ַרׁשִ ּל ָפסוקי ַע"ּׁשֶ  ֶּחְרַפת ָנָבל ַאל: "ּ

יֵמִני ם ָעָליו ְנָגִעים  ,)תהלים לט("ְּתׂשִ ָהֵבא ּגַ
לֹ, ּוַמְכאֹובֹות ְּכֵדי ׁשֶ ּ ַאֶתם :ּא יוַכל לֹוַמר ִליּ

ּלֹוִקים ְוָאנו ֵאין ָאנו לֹוִקים ְּוַהְתִפיָלה ַהזֹ ,ּ ּ את ּ
ְּרָמה ְלָהִביא ִיּסוֵרי ֳחָלִאים ַעל ָהֻאמֹותּגָ ּ.  

ה ם ֹקֲהלֹ: ְוַגם ִלְכאֹוָרה ָקׁשֶ ֶדם ֵחְטא ָהֵעֶגל א ּגַ
ַוַדאי ָהָיה ֹחִלי זֶה א ָהָיה ֹחִלי ֶדם לְַֹאך ֹק ,ּּבְ

ה ָהיו ַהָפאִקין ֵמֲחַמת ַהָדִמים , ָקׁשֶ ַּרק ׁשֶ ּ ּ
ְמֵעי ִאמֹו ַהִתינֹוק יֹוֵנק ּבִ ּׁשֶ ַּכָי ,ּ ּדוַע ְלַחְכֵמי ּ

הֲאָבל לֹ ,ָהרֹוְפִאים ְיֵהא ,א ָהָיה ֹחִלי ָקׁשֶ ּ ׁשֶ
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ְּמֻסָכן ָלמות לֹום ַחס ּ וְוׁשָ ה  ,ּ ְכמֹו ַעְכׁשָ ְוזֶה ַנֲעׂשָ
  :ל"ֵּמֵחְטא ַהַנ

ִיְרְמָיהּגַם ּ ִנְזָכִרים ֻכָלם ,)כב, ב(  ִנְרַמז ְקַצת ּבְ ּ ּ
ָפסוק ֶאָחד ֶנֶת" :ּּבְ ִסי ּבַ ם ִכי ְתַכּבְ ּּגַ ּ י ָלך ּ ְר ְוַתְרּבִ

ְּבֹוִרית ִנְכָתם ֲעֹוֵנך ְלָפַני י ַעל ֲעוֹון "ׁש ַרׁשִֵּפֵר ."ּ
ַלַעז ְקַרייד. ָהֵעֶגל ֶּנֶתר ֵפרוׁש ּבְ  .זֵייף – ּבֹוִרית ;ּ

ֻגָלה ַהַנ( ְמֻרָמז ָכאן סֹוד ַהּסְ ִּנְמָצא ׁשֶ ּ ּ ּ  יֹחִלַלל "ּ
א ֵמֵחְטא ָהֵעֶגל ,ל"ַּהַנ ס,ַהּבָ ּ ְדַהְינו ְלַכּבֵ ֶנֶתרּ  , ּבְ

הוא ְקַרייד הוא זֵייף,ּוְלַהְרּבֹות ּבֹוִרית ,ּׁשֶ  )ּ ׁשֶ
  :ְוָהֵבן ִנְפָלאֹות

או ֵאָליו ִעם ִפְדיֹון  .ּ ַיְלדותֹוִמיֵמי ַּפַעם ַאַחת ּבָ ּּ
ְּלִהְתַפֵלל ַעל ַיְלָדה ּ ת ְיהוִדית ּ ָרה ֶאְסֵתר ּבַ ּׂשָ ּ ,

ָתמות ְּוָאַמר ׁשֶ ָיַדעְוָאַמר .ְוֵכן ֲהָוה ,ּ את  ֹזּ ׁשֶ
ה ֵּמַהתֹוָרה ַהְקדֹוׁשָ ָרָאה ָאז ָפסוק ,ּ ּׁשֶ ְּוַהָדָגה : "ּ

ְיֹא ר ּבַ ּוְבֵאלו  ,)שמות ז("ּר ֵמָתה ַוִיְבַאׁשֲאׁשֶ ּּ
ָלה לֹו ֹז" ַּוִיְבַאׁש" "ֵמָתה"ַּהֵתבֹות   .אתִּנְתּגַ

י ֵתבֹות -' ש'א'ב'י' ו ה'ת'מ ָרה ֶאְסֵתר ָּראׁשֵ ּ ׂשָ
ת ְמֵרנו' ה .ְּיהוִדית ַוי ֵמָתה ּבַ   :ִּיׁשְ
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יוִהְזִהיר ִיְקֶרה ָלֶהם ִמְקֶרה , ַלֲאָנׁשָ ְכׁשֶ ּ ׁשֶ ּ
ְלִתי ָטהֹור לֹום ּּבִ ֵיְלכו ֵתֶכף וִמָיד  ,ַחס ְוׁשָ ּׁשֶ ּּ ּּ
ִּכי ַעל ְיֵדי ַהִמְקֶרה ,לְלִמְקֶוה ִלְטּבֹ לֹום  ּ ַחס ְוׁשָ

ה ַנֲעׂשֶ ה ַמה ׁשֶ ַּנֲעׂשֶ קֶדם ,דַּעל ֵכן טֹוב ְמֹא .ּ ּ ׁשֶ
ַמְתִח ּיל ְלֵהָעׂשֹות ִמזֶה ֵאיזֶה ָדָברּׁשֶ לֹום ּ  ,ַחס ְוׁשָ

ַיְקִדים ַעְצמֹו ָהָאָדם ְוִיְטּבל ִויַטֵהר ַעְצמֹו ּׁשֶ ּ:   
ּד ְלַבל ִיְתַפֵחד ָהָאָדם ִמזֶה ְכָלל ְמֹאְוִהְזִהיר ּ ּ, 
ִּכי ַהַפַחד ִעְנָין זֶה  ּ חֹורֹות ּבְ ְּוַהְדָאגֹות ְוַהָמָרה ׁשְ ּ
ָלה ֵאלו ּבִ ,דד ְמֹאַּמִזיק ְמֹא ּגִ ְּפָרט ַאַחר ׁשֶ ּ ּ

ָרה ַקִפיְטל ְתִהִלים ָּהֲעׂשָ ּ ִלים ְלִתקון ֵחְטא ּ ּ ַהְמֻסּגָ ּ
 ,' צ,ז" ע,ט" נ,ב" מ,א" מ,ב" ל,ז"ט: ְוֵהם ,זֶה
ָפִרים ַהִנְדָפִסים ַּכְמֹב ,ן" ק,ז" קל,ה"ק ּסְ ָּאר ּבַ ּ

ִיְזֶכה ְלַקֵים ֹז,ָאז ָאַמר .ְּכָבר ִמי ׁשֶ ּ ׁשֶ ּּ לֹוַמר  ,אתּ
ָרה ַקִפיְטל ְתִהִלים ַהַנ ֵּאלו ָהֲעׂשָ ּּ ּּ אֹותֹו ַהיֹום "ּ ּל ּבְ

לֹום ִיְקֶרה לֹו ַחס ְוׁשָ ַוַדאי ְיֻתַקן ֶחְטאֹו ,ּׁשֶ ֲּאַזי ּבְ ּ, 
ְּוׁשוב ַאל ִיְדַאג ְכָלל ם ָהָיה ִמְתלֹוֵצץ ֵמֵאלו . ּ ּּגַ ּ
יַע ָלֶהם ֵאיזֶה  ,ַהֲחִסיִדים ְוַהְיֵרִאים ַמּגִ ְכׁשֶ ּׁשֶ ּ

לֹ  ֲאַזי ֵהם,ִּהְרהור ִּמְתַפֲחִדים ׁשֶ ּא ָיבֹואו ִליֵדי ּ
ֶהֵתר ,ִמְקֶרה ּוֵמֲחַמת זֶה ֵהם ְרִגיִלים ּבְ ֵמֲחַמת  ,ּ

לַֹּפַחד  ָהָיה ,ל"ְּוהוא ַז .ּא ָיבֹואו ִליֵדי ִמְקֶרהּ ׁשֶ
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ָהָאָדם ָצִריך  .ִּמְתלֹוֵצץ ִמזֶה ְְוִעַקר ַכָוָנתֹו ָהָיה ׁשֶ ּ ּ ּ
ְּתָיֵרא ְכָלל ִמְדָבִרים ָכֵאלוּוְלִה ִּלְבִלי ְלִהְתַפֵחד ּ ּ ּּ, 

ִעְנַין זֶהְוִלְבִלי ַלֲחׁשֹ בֹות ְכָלל ּבְ ַרק  ,ּב ַמֲחׁשָ
ּד ְכֶנֶגד ַתֲאָוותֹוִּיְהֶיה ְכִגּבֹור ַחִיל ַלֲעֹמ יַח  ּ ְוַיּסִ

ַּדְעתֹו ִמזֶה ְלַגְמֵרי ּ ְּוַאל ִיְתַפֵחד ְכָלל, ּ ּ ַהטֹוב ,'ַוה .ּ
ה ִעמֹו ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ ַרך ָחֵפץ,ּּבְ הוא ִיְתּבָ ְ ַמה ׁשֶ ּ ּ:   

  
ְדָבָריוְוָרַמז ל ָדִוד , ּבִ ִחיַנת ְפַגם ׁשֶ זֶה ּבְ ּ ׁשֶ ּ ּ

ְַהֶמֶלך לֹוםּ ַבע ְוכוּ ָעָליו ַהׁשָ ַבת ׁשֶ ֵאר ְולֹ ,'ּ ּבְ א ּבֵ
ּד ְצִריִכין ְלִהְתַחזֵק ד ְמֹאּוְמֹא .ַּהָדָבר ֵהיֵטב

ְמָחה ָתִמיד ׂשִ ַדְעתֹו ְּוַאל ִיֹפ ,ּּבְ ְּכָלל ִמׁשום ּל ּבְ ּ ּ
עֹוָלם ּבָ ְוִאם  .ר ָעָליו ָמהַאף ִאם ַיֲעֹב, ָּדָבר ׁשֶ

ַדְעתֹו ּא ִיְתַפֵחד ְכָלל ְולֹ,ִּיְהֶיה ָחָזק ּבְ א ְולֹ, ּ
בֹות ְכָללַיֲחׁשֹ ער  (ּב ַמֲחׁשָ קֹוִרין ִאיּבֶ ּׁשֶ

ְמָחה ,)ְטַראְכִטין ׂשִ ֻתמֹו ּבְ ְּוֵיֵלך ּבְ ִּיְזֶכה ַלּסֹוף  ,ְ
לֹוםר ַעל ַהַלֲעֹב ׁשָ ּוְדָבִרים ָכֵאלו ִאי  .ּכל ּבְ ּּ ּ

ר ְלָב ְכָתבֶאְפׁשָ ְּוָערום ָיִבין ַלֲאׁשורֹו ,ֵאר ּבִ ּ:  
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ַכחעֹוד ת ֲחנוָכה ְוִנׁשְ ּבָ ׁשַ ֵפר ּבְ ּסִ ּ ַמה ׁשֶ ּ ּ ּ ן  ּ ִמּבֶ
ִנְתַרֵחק ֵמָאִביו ְוכו ֶּמֶלך ׁשֶ ּ ַע ְמאד  'ְ ְעּגֵ ְוָהָיה ִמְתּגַ

יַע ל 'ְּוכו' ְּמאד ְוכו ְוָהָיה  ֹּו ְכָתב ֵמָאִביוְוִהּגִ
ַע ּבֹו ְמאד ְמאד ַתֲעׁשֵ ַע ֲעַדִין  ִּמׁשְ ְעּגֵ ְוָהָיה ִמְתּגַ

יט לֹו ָיד ְמאד יֹוׁשִ ַע ַעל ָכל ָפִנים ׁשֶ ְעּגֵ ְּוָהָיה ִמְתּגַ ּ ּ  
יט לֹו ָיד ָקה, ְוִאם ָהָיה מֹוׁשִ ָקה וְמַנׁשְ ָּהָיה ְמַחּבְ ּּ ּ  

ב ַעְצמֹו ַּאַחר ָכך ִיׁשֵ ְ ַּהְכָתב הוא ְכַתב ֲהלא זֶה : ּ ּּ
ַעְצמֹו ְַיד ַהֶמֶלך ּבְ ְּוִאם ֵכן הוא ַיד ַהֶמֶלך ְוכו ּ ְּ ּ ּ '

ַכח ִכי לא [ 'ְּוכו ָּכל זֶה לא ִנְכַתב ָכָראוי ִכי ִנׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ְזַמנֹו ִּנְכַתב ּבִ ַבח ָלֵאל ּבֹוֵרא  ]ּ ָלם ׁשֶ ַּתם ְוִנׁשְ

רוך ַהנֹוֵתן ַלָיֵעף כַח וְלֵאין אֹו עֹוָלם ּּבָ ּּ ּ ּ ִנים ְ
ה   :ָעְצָמה ַיְרּבֶ

  
  
  
  

*********************  



ָטחֹון    ִּספּוֵרי   ה ִמּבִ ַּמֲעִשיֹות    ַּמֲעׂשֶ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

 שלו

  ןחֹוָּטּבִִמ ַׂמֲעֶשה
  

  ק"ו פ"ל תקסּלוֱא' יל דל ֵל"ש זצוקדֹוָּק ַהּנוּבֵ ַרּהָרְּפִסׁשֶ
  :יא ִהזֹוון ְוטֹחָּיּבִה ִמׁשֲֶעתי ַמִּרְפַּיד ִסעֹו ,רַמָאה ְוָנָע

 ּיוְהא ִיּלֹא ֶשָצְמי ִיִמ ֹויּבִלר ּבְַמד ָאָח ֶאְךֶלֶמ
י ִנֲאב ַוּל טוּי ָכ ִלׁשי ֵיִּכ ,יִנֶּמר ִמֵתג יֹוֹאְד ִללֹו
 ְךֵלה הֹוָיָהְו .הר זֶַחר ַאֹקֲח ַלְךַלָהְו ,לׁשֵמֹוּ וְךֶלֶמ
יב ׁשְִקַהְל יםִּתּבָי ַהֵרחֹוד ֲאֵמה עֹוָיָהְו הָלְיַּלּבַ
ת גֹוֲאּ ַדַעֵמֹוה ׁשָיָהְו .םָלעֹוי ָהֵרְבּת ִד ֶאַעֹמׁשְִלְו

 ,תּנוֲחר ּבֶַדֵסּ ְכ לֹוְךֵל הֹוינֹוה ֵאּזֶׁשֶ ,דָחל ֶאָּכ
 ש לֹוֵּיע ׁשֶַמׁשְָו, רֵחת ַאִיַב ְלְךַל ָהְךּר ָכַחַאְו
ל ּר ָכָאן ׁשְֵכְו ,תּכוְלַּמַה ְלְיךִרא ָצּהוה ׁשֶָגֲאַּד
 ְךַל ָהְךּ ָכרַחַא .דָחֶאד ְוָחל ֶאּל ָכת ׁשֶגֹוֲאַּדַה
 עַקְרַּק ַהְךתֹוד ּבְֵמ עֹוְךּמוד ָנָחת ֶאִיּבַ הָאָרְו
ג ּגַָהְו ץֶרָאָהש ְלָּמים ַמִכּומה ְסָּטַמת ְלנֹולֹוֲחַהְו

ל ן ַעּגֵַנְמּד וָחב ֶאׁשֵם יֹוּׁשָה ׁשֶָאָרְו .רּבָׁשְִנל ְוֵפנֹו
ת  ֶאַעֹמְשי ִלֵדּד ְכֹאיב ְמׁשְִקַה ְלְיךִרָּצׁשֶ רֹוּנִּכַה
ה ֶקׁשְם ַמה ִעיָרֵדְקּו דֹא ְמַחֵמא ׂשָּהוְו לֹוּקַה
ים ִלָכֲאַמּו ןִיה ַיָיה ָהֶקׁשְַּמַהְו ויָנָפת ְלֶדֶמעֹו
ה ָחְמא ׂשִֵלָמ דֹא ְמַחֵמא ׂשָּהוְו יוָנָפים ְלִדְמעֹו
ת ִיּבַ ַהְךתֹוס ְלַנְכִנ ְוְךַלָה .לָלּה ְכָגֲאא ַדלֹּבְ
ם  ִעהיָרֵדְקה ַהָאָרְו .יבֹוׁשִֵהְו, מֹולֹוׁשְל ּבִַאׁשְָו
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א ֵלק ָמא ַרּהוְו םיִלָכֲאי ַמיֵנִּמַהיו ְוָנָפה ְלֶקׁשְַּמַה
 ֶאלה ָתָשת ְוֹוּתׁשְ ִלְךֶלֶּמת ַהד ֶאּבִֵכְו ,הָחְמׂשִ
ן ַעַמן ְלֵּכ םה ּגֶַתֹו ׁשְךֶלֶּמה ַהָיָהְו ְךֶלֶּמַה
ם (ב ַכ ׁשְָךּר ַכַחַא ,הָבֲהַאָה  ,ןָשיִל) ְךֶלֶּמַהׁשָ
ר ֶקּבַֹבּוה ָגֲאַדם ּוי ׁשִלּבְ ַחֵמׂשָ ְךא ַאּהוה ׁשֶָאָרְו
 ְךֶלֶּמַהת ה ֶאָּוִלְוד ַמָעא ּ הוםַגְו ְךֶלֶּמַהד ַמָע
 את ֹזַחֵקה לֹוָּתן ַאִיַא ֵמתֹואֹו ְךֶלֶּמַהל ַאׁשְָו
 יםִרָבְּדי ַהֵנּוּקּל ִתּן ָכֵּקַתל ְלכֹוי ָיִנֲא יב לֹוׁשִֵהְו

ֶּשקֹוִרין ַנאְפִריְווִקיס( ּלוְקְלַקְתִּנׁשֶ ה אָכָלי ְמִּכ )ּ
ים ִרָבְּדי ַהֵנּוּקּק ִתַר לכֹוי ָייִנה ֵאָמיֵלְש
ן ֵּקַתי ְמִנֲאַו רֶקֹוּבא ּבֵַצי יֹוִנֲאַו ,ּלוְקְלַקְתִּנׁשֶ
 ְךה ַסיזֶה ֵאּזֶץ ִמּבֵַקי ְמִנֲאׁשְֶכּו יםִרָבה ְדיזֵֶא
 ּוּלל ֵאּי ָכה ִלֶני קֹוִנֲא יםִבּהוְז הּׁשָה ׁשִּׁשִָמֲח
 ְךֶלֶּמַהע ַמּׁשָׁשְֶּכ .הָּיִתְשּה ויָלִכל ֲאֶשים ִרָבְּדַה
  .את ֹזל לֹוֵקְלַקֲא ֹוּבִלר ּבְַמָא, אתֹז

 ה לֹוֶיְהִּיי ׁשֶל ִמָּכׁשֶ זּרוּן ְכַתָנְו ְךֶלֶּמַה ְָהַלך
ן ֵּקַתק ְי ַר,ןֵּקַתם ְלָדם ָאּוׁשן ְלֵּתִיא לֹ ןֵּקַתר ְלָבָּד
ר ֶקּבֹּבַ .הָשָדה ֲחּזֶר ַהָבָּד ַהה לֹוֶנְק ִי אֹומֹוְצַעּבְ
 לֹו ּרוְמָאְו יםִרָבְּדי ַהֵנּוּקּר ִתַחל ַאֹאׁשְ ִלְךַלָה
ם ּון ׁשֵּקַתם ְלָדם ָאּוׁשן ְלֵּתא ִלּלֹ ׁשְֶךֶלֶּמר ַהַזּגָׁשֶ
ה ָאָר ְוְךַלָהְו .'הח ּבַָט ּבְָךַא יוָניֵעע ּבְַרֵּיַו רָבָּד



ָטחֹון    ִּספּוֵרי   ה ִמּבִ ַּמֲעִשיֹות    ַּמֲעׂשֶ ׂ 

  ַנְחָמן מאומןַנ ַנְח ַנְחָמ

שלח

ה ָּמָל: תֹול אֹוַאׁשְָו ,יםִצב ֵעֵטחֹוד ׁשֶָחיר ֶאִבּגְ
, ר לֹוַמָא ?ָךְדבֹוּה ְכם זִֶאֲה, יםִצב ֵעֵטה חֹוָּתַא
 יאִתָצא ָמלֹים ְוִצב ֵעטֹוֲחַּי ׁשֶיׁשר ִאַחי ַאִּתְרַזָח
י ִנֲאי ַון ִלּ ֵת,ר לֹוַמָא .יִמְצַעב ּבְטֹוֲחי ַלִתְחַרְכּהוְו

יר ִבּגְ ַהן לֹוַתָנים ְוִצֵעב ָהַטֲחְו ,ְךָּמב ִעטֹוֱחֶא
ד ב עֹוטֹוֲח ַלְךַלָהְו בה טֹוּזֶה ׁשֶָאָר ,דָחב ֶאָהָז
 לּב ָכּה שוָנָקים ְוִבּהוה ְזׁשָץ ׁשִּבִֵּקד ׁשֶַע יםִצֵע
ן ּוא: "ל" ַזּנוּבֵר ַרַמן ָאֹוׁשָּלה ַהזֶָבּו( הָדּעוְסַה
ֵמַח, )"הָדּעוְס ן ַאעויֶויז ִגה ִאָדּעויא ְסִּד  .ְוָהָיה ׂשָ
 תאֹוְר ִליתֹון ּבֵלֹוי ֲחֵרֲחב ַאּו ׁשְךַל ָהְךֶלֶּמַהְו
 .יוָנָפים ְלִלָכֲאַּמַהה ְוֶקׁשְַּמַהב ְוֵשה יֹוּזֶה ֶשָאָרְו
 ְךתֹוס ְלַנְכִנְו ְךֶלֶּמַה ְךַלָה, דֹא ְמַחֵמא ׁשָּהוְו

ה ָלְיַּלַה מֹוּם ְכן ָשּם ֵכב ּגַַכׁשְָו ל"ַּנּה ַכָאָרת ְוִיּבַַה
 ,ְךֶלֶּמַהת ה ֶאָּוִל ְויׁשִאד ָהַמר ָעֶקּבַֹבּו ןֹואׁשִרָה
 ְיךִרָצזֶה י ִּכ את ֹזַחֵקה לֹוָּתן ַאִיַאֵמ: ל לֹוַאׁשְָו
ה ָיי ָהִּכְרַּד, יב לֹוִשֵהְו ?ן מֹויו ָמָל ָעיאִצהֹוְל
ר ַז ּגְָךּר ַכַחַאְו ּלוְקְלַקְתִּנים ׁשִֶרָבְּדל ַהּן ָכֵּקַתְל
י ִּתְבַטָחְו ןֵּקַתם ְלָדם ָאּוׁשן ְלֵּתא ִלּלֹ ׁשְֶךֶלֶּמַה
 ְךַלָהְו ,ל"ַּנה ַכזֶן ָלמֹוי ָמִּתְצּבִַּקד ׁשֶים ַעִצֵע
ם ָדם ָאּוׁשְלן ֵּתִלא ּלֹר ׁשֶַזָגְו ֹוּתִא ֵמְךֶלֶּמַה
  .יםִצֵעב טֹוֲחַל
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ים ִצב ֵעטֹוֲחַל םָדָאל ָהא ֶא ּבָרׁשֲֶאּ ַכיִהְיַו
ן ֵּתִלא ּלֹין ׁשֶּר ִדַזּגְ ְךֶלֶּמַה רַזּגָׁשֶ יב לֹוִשֵהְו
ּ ִכי ֵאין יוָניֵעע ּבְַרֵּי ַו,יםִצב ֵעטֹוֲחם ַלָדם ָאּוׁשְל

 הֶּקַנד ְמָחה ֶאָאָר ְוְךַלָהְו .'הח ּבַָט ּבְָךַא .ֶּכֶסף
  ?ירִּדַהה ֶּקַנְּתׁשֶה ָּתַאי  ִמ:תֹול אֹוַאׁשְָו ,ירִּדַה
 יה ִלֶּקַנְּיי ׁשֶי ִמאִתָצא ָמלֹי ְוִּתְרַז ָח,יב לֹוׁשִֵה
י ִנֲאי ַון ִלֵּת: ר לֹוַמָא ,יִמְצַעת ּבְֹוּקַנְלי ִתְחַרְכּהוְו

ים ִבּהוְזי ֵנ ׁשְן לֹוַתָנְו ּהָתה אֹוָּקִנד ְוַמָע .הֶּקַנֲא
 יתֹוֵבְל ְךַלָהְו ,ל"ַּנַהה ָדּעוְסַה לּב ָכּה שוָנָקְו
ֵמַח )הָדּעוְס איה ִהָדּעוּסְַהְו(   .דֹאְמ ְוָהָיה ׂשָ

ל ָכְּכב ּוׁשה ָאָרת ְואֹוְרב ִלּוׁש ְךֶלֶּמַה ְךַלָה
ה ָּור ִלֶקּבֹ ּבְַךּר ַכַחַאְו .ל"ַּנּת ַכִיּבַס ַלַנְכִנְול "ַּנַה
, ל"ַּנּב ַכּו ׁשְךֶלֶּמ ַהתֹול אֹוַאׁשָ ְוְךֶלֶּמַהת ד ֶאעֹו

ן ֵּתא ִלּלֹר ׁשֶַזּגָו ְךֶלֶּמַה ְךַלָה. ל"ַּנַהל ָּכ לֹו יבׁשִֵהְו
ּבֶֹקר  .ירּת ִדֹוּקַנְל םָדם ָאּוׁשְל יש ִאָה ְךַלָהּבַ
ל  ַערַזּגָ ְךֶלֶּמַה ׁשֶ לֹוּיבוׁשִֵהְו יםיִרִּדת ֹוּקַנְלר ֹזֲחַל
ל ֶצֵא לִי ַחיׁשִאיר ְלִּכׁשְִהְויש ִא ָהְךַלָה .ל"ַּנַּכה זֶ

ל ִיַח ׁשי ֵיִּכ ְךֶלֶּמל ַלִי ַחַחֵקֹוּלר ׁשֶעֶטיְסיִנִּמַה
 יע לֹוּגִַּמּה ׁשֶע ַמרֹוְזם ּבִָתאֹו ןיִחְקֹוּלׁשֶ
א ּ הוְךַלָהְו םָת אֹוןיִרְכֹוׂשׁשֶל ִיַחש ֵיְו היָנִדְּמַהֵמ
ם ה ִעָנְתִהְול ִיַחיש ִא ְלמֹוְציר ַעִּכׁשְִהְו
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י ִּכ םָלעֹו ְלמֹוְציר ַעִּכׁשְ ַמינֹוֵאׁשֶר עֶטיְסיִנִּמַה
ּבֶֹקר ם יֹום ָול יֹובָכּו ןָמְּזם ִלִא  רֹוָכ ׁשְן לֹוֵּתִיּבַ
י ׁשְֵני ַאֵדְגִבף ּבְיֶכּ ֵתתֹויש אֹוּבְִל ִהרעֶטיְסיִנִּמַהו

ם קֹוָמ ְלתֹוח אֹוַלׁשְָו ֹוּדִצב ְבֶר ֶחה לֹוָלָתְו לִיַח
ל ּה ָכׂשַָעׁשֶּב ְכֶרת ֶעֵע ְלְךּר ַכַחַא ,ְיךִרָּצׁשֶ
 לָּכ  לֹו  הָנָקְו יוָלָע ֵמ יםִדָגּבְַה  ְיךִלׁשְִה תֹוָלּעוְּפ
 איה ִהָדּעוּסְַהְו( יתֹוֵב ְלְךַלָהְו ל"ַּנה ַהָדּעוְסַה
ֵמַח )הָדּעוְס   .דֹאְמ ְוָהָיה ׂשָ

ן ָכּול מֹּכַה ׁשֶהָאָרת ְואֹוְרב ִלּו ׁשְךֶלֶּמַה ְךַלָה
ֵמַחא ּהויו ְוָנָפְל  יתֹוֵבס ְלַנְכִנל ְו"ַּנַּכ דֹאְמ ׂשָ
ל ָכּ ְכר לֹוֵּפִסְו ,ל"ַּנּ ַכתֹואֹול ַאׁשְָו ,ל"ַּנַּכב ַכׁשְָו

יו ָלה ָעָּוִצְור עֶטיְסיִנִּמא לָרָקְו ְךֶלֶּמַה ְךַלָה .ל"ַּנַה
 )ֵּמַהֻקָפה( עאֶסַּקַהֵמם ֵּלׁשַ ְלדֹות ָיים ֶאִרא ָיּלֶֹּש
ּבֶֹקר  .םֹוּי ַהתֹואֹום ְבָדם ָאּוׁשְל  ְךַלָהּבַ
 םֹוּיר ַהּבו ֲערֹוָכׂשְ לֹום ֵּלׁשְַּי ׁשֶרעֶטיְסיִנִּמַהְל
 ָךְּמי ִעיִתֵנְתא ִהלֲֹה: ל לֹוַאׁשְַו ,הָצא ָרלְֹו
ר ַז ּגְָךֶלֶּמַהׁשֶ, יב לֹוִשֵה ?ם ל יֹוָכי ּבְם ִלֵּלׁשְַּתׁשֶ
ן ַעָּטה ׁשֶל ַמָכְו .םֹוּים ַהָדם ָאּוׁשם ְלֵּלׁשַא ְלּלֹׁשֶ
 ָךם ְלֵּלׁשֲַאב ַטּ מויב לֹוׁשִֵהְו ,ילִאא הֹו לֹֹוּמִע
ם ֵּלׁשַר ְלׁשְָפי ֶאם ִאֹוּיַהְו יםִמי ָיֵנד ׁשְַער ּבְָחָמ
 בֶרֶחַהה ֵמיָכִּתר ֲחַבׁשָ ְוְךַלָה ?ה ׂשָה ָעַמ .ָךְל
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ר ָּכִנה ְוָאְרה ִנָיא ָהלְֹו ּהָמקֹוְמץ ּבִם ֵען ָשֵּקִתְו
ב ּוה ׁשָנָקְו ּהָתן אֹויִּכׁשְִה ְוְךַלָהְו ,לָלּץ ְכּחוּבִַמ
  .)הָדּעו ְסאיה ִהָדּעוּסְַהְו( ל"ַּנה ַהָדּעוְסַה לָּכ

ת ּמוֵלׁשְה ּבִָחְמׂשִַהׁשֶה ָאָר ְוְךֶלֶּמב ַהּוׁש ְךַלָה
 ,ל"ַּנַּכם ׁשָב ַכׁשְָו יתֹוֵבב ְלּוס ׁשַנְכִנְו םֶדּקִֹמְּכ
ח ַרְכּהוׁשֶ ל"ַּנל ַהָכּ ְכר לֹוֵּפִסְו,ל"ַּנּ ַכתֹול אֹוַאׁשְָו
ן יִּכׁשְִהְו אֹתַָּקן ַהב ִמֶרֶחל ַהב ׁשֶַהַּלר ַהֹוּבׁשְִל

 ְךּר ַכַחַאְו ,הָדּעוּסְַהי ֵכְר ָצת לֹונֹוְקִלי ֵדְּכ ּהָתאֹו
ן ֵּקַתֲאה ַוֶדְפֶא םֹוּי ַהתֹוד אֹוַעת ּבְעֹול ָמּבֵַקֲאׁשְֶּכ
ל כֹוי ָיִני ֲאִּכ ,לָלּר ְכָּכה ִנֶיְהא ִילְֹוב ֶרֶחת ַהֶא
ם ּו ׁשיַעּגִא ַילְֹו( ּלוְקְלַקְתִּנׁשֶ יםִרָבְּדל ַהּן ָכֵּקַתְל
ת א ֶאָרָקְו יתֹוֵבְל ְךֶלֶּמַה ְךַלָה) ְךֶלֶּמַהק ְליזֵֶה
ב ָּיַח ׁשֵּיר ׁשֶׁשֲֶאיו ּבַָלה ָעָּוִצְו רעֶטיְסיִנִּמַה
 ָּתְרַכּׂשָׁשֶל ִיַח יׁשִא ָהתֹוא אֹוָרְקּן ִתֵכּבְ ,היָתִמ
א ּהוׁשֶ אָקְיּ ַדתֹוה אֹוֶּוַצְתּול ִיַח יׁשִאה ֶיְהִּיׁשֶ
 ְךַלָה היָתב ִמָּיַחַהל  ׁשֶאשֹו ֹרְךֹוּתֲחַי

י ֵנְפא ִלָבּ ותֹוא אֹוָרָקְו ,ןּה ֵכׂשָָע ְורעֶטיְסיִנִּמַה
י ֵדְּכ יםִרּׂשָל ַהּ ָכּפוְסַאְתִּיׁשֶ הָּוִצ ְךֶלֶּמַהְו ְךֶלֶּמַה
ץ ַעָּנ ׁשֶיׁשא ִאָצְמִּנׁשֶ ּהזֶ ַהחוֹקּׂשְת ַהאֹוְרִל
י ֵנְפִלא א ּבָּהוְו בֶרֶחם ַהקֹוְמץ ּבִת ֵעיַכִּתֲח
 ְךֶלֶּמַה יִנדֹוֲא ,ל לֹוַאׁשָיו ְוָלְגני ַרְפל ִלֹּפִיַו ְךֶלֶּמַה
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אש ֹר ָהְךֹוּתֲחי ַלֵדְּכ ,ר לֹוַמָא ?י אִתֵרְקִּנה ל ַמַע
 ,יוָנָפן ְלֵּנַחְתִה ְויב לֹוׁשִֵה .היָתב ִמָּיַחל ַהֶש
ר ֵחא ַאָרְקן ִיֵכּבְ םּ ַדְךַפא ׁשָלֹ םָלעֹוֵּמר ׁשֶׁשֲֶאּבַ
 חָרְכּא מוָקְוא ַדּהוׁשֶ יב לֹוׁשִֵה ְךֶלֶּמַהְו .הזֶָל
ק ַסּ ְפׁש ֵיְוִכי ְךֶלֶּמַהְלר ַמָא ,מֹוּ ָדְךֹוּפׁשְה ִלָּתַע
ב ָּיַחא ּהוׁשֶר ּרוין ּבִָּדין ַהי ֵאַלּאו הל זֶר ַעּרוּבָ
ן ֵּכל ׁשֶָּכִמ םָלעֹום ֵמי ַדִּתְכַפׁשָא לֹי ִנֲאַו היָתִמ
 .היָתב ִמָּיַחא ּם הור ִאּרו ּבָינֹוֵאם ׁשֶּ ַדְךֹוּפְשֶאׁשֶ
ב ָּיא ַחּהוׁשֶר ּרוין ּבִָּדַהאי ַּדַוּבְ ְךֶלֶּמַה יב לֹוׁשִֵה
קֹוִרין (הל זֶק ַעַסְּפ ׁשאי ֵיַּדַוי ּבְִּכ ,היָתִמ  :ּׁשֶ

  ְךֹוּפׁשְתא ָקְוַדה ָּתַאׁשֶ חָרְכּמוה ָּתַעְו )ֶּדעְקִריט
ה ָנָּפ ְךֶלֶּמַהל ֶצל ֵאעֹוְפר ִלׁשְָפי ֶאִאה ׁשֶָאָר .מֹוָּד
י ִנֲא יַּדל ׁשֵַא: "רַמָא ְוְךַרּבְָתם ִיּׁשֵל ַה ֶאמֹוְצַע
 ינֹו ֵאיׁשִאה ָהם זִֶאְבּו םָלעֹום ֵמי ַדִּתְכַפׁשָא לֹ
ף ַטָחְו "ץל ֵעזְֶרּבַַהה ֵמׂשֲָע ַנּויְהִי היָתב ִמָּיַח
ץ א ֵעּהול ׁשֶֹּכ ַהּאוָרְו הָרְעַּתה ִמָפְלׁשָב ְוֶרֶחַה
א ּהוׁשֶ ְךֶלֶּמַהה ָאָר .לדֹוק ּגָחֹום ׂשְה ׁשָׂשֲֶעַנְו

      :םלֹוׁשָ ְלרֹוְטָפּה וזֶָּכ הֶא ָניׁשִא
  
  

*******************  



ּיֹות    ִסיֻפֻוִרים ֲחָדׁשים  ִסּפּוֵרי    ַמֲעש ִ

ְחמַ ַנַ  ְחַנ  ןַמאומןַנ  ְחמ   נ 

 שמג

 

ׁשים ִַסיּפּוִריםֲַחד 

ַא

ַעם דֹול ,ֶאָחד ָהָיה ִאיׁש ֶאָחד ֻפַ יר ֻגָ ָהָיה ָעׁשִ  ׁשֶ

ֶדֶרְך  ה ְסחֹורֹות ֻכְ ֻמָ ֲחנֻות ִעם ֻכַ ב ֻבַ ְוָהָיה יֹוׁשֵ
ִבים ,ַהֶחְנָוִנים ֻנָ ֻנֻו הֹונֹו  ,ֻוָבאֻו ֵאָליו ֻגַ ְוָגְנבֻו ִמֻמֶ

ה ל ַהְרֻבֵ ְלֻדֵ ץ ֶאת ֶיֶתר ְוָהַלְך וְ  .ֻוְרכֻוׁשֹו ְוִנְתֻדַ ִקֻבֵ
ֵלָטה ה לֹו ַמֲעָמד ,ַהֻפְ  ,ְוָחַזר ְוָקָנה ְסחֹורֹות, ְוָעש ָ

ה ֶחְנָוִני ִבים ,ְושֻוב ַנֲעש ָ ֻנָ ְוָגְנבֻו  ,ְוָחְזרֻו ֻוָבאֻו ֵאָליו ֻגַ
ֻנוֻ  ן ִמֻמֶ ם ֻכֵ ָאר ֻגַ ׁשְ ֵלָטה ְוהֹונֹו ַהֻנִ ְוָחַזר  .ֶאת ֶיֶתר ַהֻפְ

ֵלָטה  ַעט ֻפְ ץ ִמֻמְ ֶאֶרת לוֹ ׁשֻוב ְוִקֻבֵ ׁשְ  ַהֻנִ
ֻתוֹ  ל ִאׁשְ יִטין ׁשֶ ְכׁשִ ה לֹו ֵאיזֶה  ,ֻוֵמַהֻתַ ְוָחַזר ְוָעש ָ
ֲחנֻות ְלַפְרֵנס ֶאת יתוֹ  ,ַמֲעָמד ֻבַ ְוָחְזרֻו ֻוָבאֻו ֵאָליו  ֻבֵ

ִבים ֻנָ ֶאֶרת ,ֻגַ ׁשְ ֵליָטה ַהֻנִ ַעד  ,ְוָגְנבֻו ֶאת ֶיֶתר ַהֻפְ
ל ְמאֹ  ְלֻדֵ ְתֻדַ ֻנִ יתֹו ֵר ׁשֶ ָאר ֻבֵ לד ְוִנׁשְ  :יָקן ִמֻכָ

ץ ְלֵאיזֶה ַסְך מֻוָעט ְמאֹ  ְוָהַלךְ  ְוָקָנה לֹו  דְוִקֻבֵ

ָפִרים ים ְוָהַלְך ַעל ַהֻכְ ים ,ְסחֹורֹות ְקַטֻנִ ֶדֶרְך ָהֲעִנֻיִ  ֻכְ
ִאים ֲחִבילֹות ִעם ְמָחִטי ֻנֹוש ְ זֶה ׁשֶ ן ְוִצֻנֹורֹות ְוַכֻיֹוֵצא ֻבָ

ים ָבִרים ְקַטֻנִ ֵדי ָלֵתת  ,ֻדְ ָפִרים ֻכְ ְוָהָיה הֹוֵלְך ַעל ַהֻכְ
ְוָהָיה ַמֲחִליף ִעם ָהֲעֵרִלים ְמָחִטין ַעל  .ֶלֶחם ְלֵביתוֹ 

ֵאֻלוֻ  עֹופֹות ֻוֵביִצים ְוַכֻיֹוֵצא ים ֻכָ ֶדֶרְך ָהֲעִנֻיִ  :ֻכְ



ּיֹות    ִסיֻפֻוִרים ֲחָדׁשים  ִסּפּוֵרי    ַמֲעש ִ

ְחמַ ַנַ  ְחַנ  ןַמאומןַנ  ְחמ   נ 

 שמד

ַעם ָפִריםֶאָחד ָהָיה הֹוֵלְך ִמן הַ  ֻפַ א ִעֻמֹו  ֻכְ ְוָנש ָ

ֻוָפַגע ֻבֹו ׁשֹוֵדד  ,ְוֵאיזֶה ִמיֵני ַמֲאָכל וֹ תְמַעט ְסחֹוָר 
י ֲחִבילֹות  ֶאָחד רֹוֵכב ַעל ַהֻסֻוס ֻתֵ א ֶאְצלֹו ׁשְ ְוָנש ָ

דֹולֹות ן  .ְוָרָצה ְלָגְזלוֹ  ֻגְ ְוִהְתִחיל ִלְבֻכֹות ֻוְלִהְתַחֻנֵ
יַח ַעל זֶה וְ ְוהֻוא לֹ ,ֵאָליו ֻגִ ם זֶה א ִהׁשְ ֻנֻו ֻגַ ָגַזל ִמֻמֶ

ָהָיה לוֹ  ַהְמַעט ל ָוכֹ  ,ׁשֶ ַאר ֵריָקן ִמֻכָ ְוָהָיה הֹוֵלְך  .לְוִנׁשְ
י לֹ ,דד ְוַנְפׁשֹו ָמָרה לֹו ְמאֹ ֻובֹוֶכה ְמאֹ  י ֻכִ א ָהָיה ֻדַ

רֹות ָהִראׁשֹונֹות ֻצָ ירֻות  ,ֻבַ ְך ֵמֲעׁשִ ל ֻכָ ל ֻכָ ְלֻדֵ ְתֻדַ ֻנִ ׁשֶ
זֶה ם ְמַעט ִחֻיֻותֹו  ,ֻכָ ֻנוֻ ֻגַ ִצְמצֻום ָטְרפֻו ִמֻמֶ תֹוְך  .ֻבְ ֻבְ

יט ְוָרָאה ְך ִהֻבִ ֹוֵדד ַהנַֻ  ,ֻכָ ה ָנַפל ַהׁשֻ  ל ִמן ַהֻסֻוס"ְוִהֻנֵ
ַרְגָליו  ,ְוָהָיה רֹוֶצה ָלקֻום ְוָעַמד ָעָליו ַהֻסֻוס ֻוְדָרסֹו ֻבְ

ם ,ַעל ראׁשוֹ  ֹוֵדד ְוֶנֱהַרג ְוָנַפל ׁשָ ְוָהַלְך ָהִאיׁש  .ַהׁשֻ
ְגָזל ְלׁשָ  ֻלֹו נֹוֵפל ֵמת ַאְרָצה ,ְוָרָאה םַהֻנִ ְזָלן ׁשֶ ַהֻגַ  ,ׁשֶ
ל  ֻוָפַתח ֶאת ם ֻכָ ְזָלן ֻוָמָצא ׁשָ ל ַהֻגַ ַהֲחִבילֹות ׁשֶ

ה ְוַעד  ,ְסחֹורֹוָתיו ְוהֹונֹו ֻוְרכֻוׁשוֹ  ִחֻלָ ֻנֻו ִמֻתְ ְנבֻו ִמֻמֶ ֻגָ ׁשֶ
ה, סֹוף ִחֻלָ ַבֻתְ יר ֻכְ ה ָעׁשִ לֹום ְלֵביתֹו ְוַנֲעש ָ ׁשָ  :ְוָחַזר ֻבְ

 

דֹוׁש ָהִעְנָין לֹ זֶה יו ַהֻקָ ַעְצִמי ִמֻפִ י ֻבְ ַמְעֻתִ ַרק  ,א ׁשָ

מוֹ  ׁשְ י ֲאֵחִרים ֻבִ אי ֵאיִני .ִמֻפִ ַוֻדַ זֹוֶכה  ְוִאם ָאְמָנם ֻבְ
זֹ  ,ְלָהִבין ְרִמיזֹוָתיו ן ֻבְ ֻוֵ ֻכִ ֶ הַמה ׁשֻ ֲעש ֶ ל  ,את ַהֻמַ ִעם ֻכָ

זֶה ה י ֻבָ ְעֻתִ ְרֶאה ְלִפי ֲעִנֻיֻות ֻדַ ֻנִ ֶ ז  ֻואזֶה ַמה ׁשֻ ֺרֻמָ ֻמְ ׁשֶ
ְפָרט ֻוִבְכָלל דֹול ְלָכל ָאָדם ֻבִ קֻות ֻגָ זֶה ִהְתַחזְֻ  ,ֻבָ
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עֹוֵבר ָעָליו  ֶ עֹוֵבר ַעל ָהָאָדם ַמה ׁשֻ י ׁשֶ ַאף ַעל ֻפִ ׁשֶ
יו יֵמי ַחֻיָ ֻנוֻ  ,ֻבִ ֻגֹוְזִלין אֹותֹו ְוטֹוְרִפין ִמֻמֶ ְוָכל ַמה  ,ׁשֶ

ֶיֶתר ַהֻפְ  ְתַחזֵֻק ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹו ֻבְ ֻמִ ֵלָטה חֹוְזִרין ׁשֶ
ם זֶה ַהְמַעט ַעד ,ְואֹוְרִבין ָעָליו ֻנֻו ֻגַ ֻגֹוְנִבין ִמֻמֶ ְוֵכן  ,ׁשֶ

ר ִלי ִמְסֻפָ ָעִמים ֻבְ ה ֻפְ ֻמָ י ֵכן ַאל ִיְתָיֵאׁש  ,ֻכַ ַאף ַעל ֻפִ
רֹום  ,ַעְצמֹו ִמן ָהַרֲחִמים י ִאם ִיְתֶלה ֵעיָניו ַלֻמָ ֻכִ

ַעם ֵאָלי ָכל ֻפַ ה ְוִיְצַעק ֻבְ ַרךְ ְוִיְבֻכֶ ְרֶאה  ,ו ִיְתֻבָ ֻיִ ׁשֶ
ָעְניֹו ַוֲעָמלוֹ  ל סֹוף ִיֻפֹ  ,ֻבְ ָלה ֲאַזי סֹוף ֻכָ ֹוֵדד ַמֻפָ ל ַהׁשֻ

קֻוָמה ֵאין ָלֻה ֻתְ ל  ,ׁשֶ ֻנֻו ֻכָ ל ְויֹוִציא ִמֻמֶ ְוָיׁשֻוב ִויַקֻבֵ
ַנב ְוָגַזל  ֻגָ ֹות ְוָכל ָהֲעבֹודֹות ְוָכל ַהֻטֹוב ׁשֶ ֺדׁשֻ ַהֻקְ

ֻנוֻ  ְצִחיְוָיׁשֻוב ַלֲעׁשִ , ִמֻמֶ  :ירֻותֹו ְוטֻובֹו ַהֻנִ
 

 

******* 

ַב
 

ה ֶמֶלְך ֶאָחד ַמֲעש ֶ ָלִטין ,ֻבְ ָנה ְלַעְצמֹו ֻפָ ֻבָ  (ארמון)ׁשֶ

ים ֵני ֲאָנׁשִ רֻו ֶאת  ְוָקָרא ִלׁשְ ַצֻיְ ֻיְ ה אֹוָתם ׁשֶ ְוִצֻוָ
ֻלוֹ  ָלִטין ׁשֶ ֵני  ,ַהֻפָ ָלִטין ִלׁשְ ק ָלֶהם ֶאת ַהֻפָ ְוִחֻלֵ

חֱ  ,ֲחָלִקים ֻמֶ ל ַעל ַהְינֻו ׁשֶ ָלִטין ִיְהֶיה ֺמֻטָ ָצה ַהֻפָ
רוֹ  ִני  ָהֶאָחד ְלַצֻיְ ֵ ל ַעל ַהׁשֻ ִני ִיְהֶיה ֺמֻטָ ֵ ֻוֶמֱחָצה ַהׁשֻ

רוֹ  ִבים  ,ְוָקַבע ָלֶהם ְזַמן .ְלַצֻיְ ַמן ְמֺחֻיָ ַעד אֹותֹו ַהזְֻ ׁשֶ
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 שמו

רוֹ  ים .ֵהם ְלַצֻיְ ֵני ֲאָנׁשִ ְ ְוָהַלְך  .ְוָהְלכֻו ָלֶהם ֵאֻלֻו ַהׁשֻ
ד ַעְצמֹו זֹ ַגע ְוָטַרח ְמאֹ ֶאָחד ֵמֶהם ְויָ  את ד ְוִלֻמֵ

ל ִצֻיֻור ְוִכֻיֻור ֵהיֵטב ֵהיֵטב נֻות ׁשֶ ֻיֵר  ,ָהָאֻמָ ֻצִ ַעד ׁשֶ
ל ָעָליו ָהָיה ֺמֻטָ ִצֻיֻור ָיֶפה ְוִנְפָלא  ,ֶאת ֶחְלקֹו ׁשֶ ֻבְ

ִצֻיֻוִרים  ,דְמאֹ  זֶה ֻבְ ם ַחֻיֹות ְועֹופֹות ְוַכֻיֹוֵצא ֻבָ ֻיֵר ׁשָ ְוֻצִ
ִני לֹ .דִאים ְמאֹ ִנְפָלִאים ְונָ  ֵ זֵַרת ְוַהׁשֻ ם ֶאל ִלֻבֹו ֻגְ א ש ָ
ֶלְך ְולֹ ָללַהֻמֶ זֶה ֻכְ יַע ָסמֻוְך  ,א ָעַסק ֻבָ ר ִהֻגִ ְוַכֲאׁשֶ

ַמן ָהיֻו ְצִריִכין ִלְגמֹ  ַלזְֻ ל ׁשֶ ְגֻבָ םַהֻמֺ ה  ,ר ְמַלאְכֻתָ ִהֻנֵ
ֶחְלקֹו  נֻותֹו ֻבְ ַמר ְמַלאְכֻתֹו ְוָאֻמָ ָבר ֻגָ ָהִראׁשֹון ֻכְ

ִצֻיוֻ  ִני ִהְתִחיל וְ , דר ָנֶאה ְוִנְפָלא ְמאֹ ֻבְ ֵ זֶה ַהׁשֻ
ל ַעל ַעְצמֹו ַמה זֹֻ ֻכֵ הְלִהְסֻתַ ַמן  ,את ָעש ָ ה ַהזְֻ ֻלָ ֻכִ ׁשֶ

ֶהֶבל ָוִריק אְולֹ ,ֻבְ  לא השגיח לגזרת) א ָחׁש ִלְגזֵָרא ְדַמְלֻכָ

ֹותְוִהְתִחיל ַלֲחׁשֹ, (המלך ֲעש  בֹות ַמה ֻלַ י  ,ב ַמֲחׁשָ ֻכִ
אֵ  אי ֻבְ ַוֻדַ ַמן ֻבְ מֻוִכים ַלזְֻ ִמים ַהֻמֻוָעִטים ַהֻסְ ֻלֻו ַהֻיָ

ל ְגֻבָ ן עֹוד ִלְלמֹ  ַהֻמֺ ר ְלַתֻקֵ  ד ְלַעְצמוֹ ִאי ֶאְפׁשָ
ֻיֻור לְ  נֻות ַהֻצִ ֹות ָאֻמָ ַמןְוַלֲעש  זֶה ַהזְֻ  ַצֻיֵר ֶחְלקֹו ֻבְ

י ָהָיה ָסמֻוְך ְמאֹ  ,ַהֻמֻוָעט בֻוַע ָלֶהםֻכִ  .ד ַלֻמֹוֵעד ַהֻקָ
ַד  ב ֻבְ ֵ יַחת ְוִנְתַיׁשֻ ְמׁשִ ל ֶחְלקֹו ֻבִ ְעֻתֹו ְוָהַלְך ְוֵהִטיַח ֻכָ

ִנין  אִקיְסט)ַסֻמָ ֻקֹוִרין ֻפָ אִקיְסט  [מין זפת מבהיק] ׁשֶ ה ֻפָ ְוָעש ָ
ל ֶחְלקוֹ  חֹור ַעל ֻכָ מֹו , ׁשָ אִקיְסט ָהָיה ֻכְ ְוַהֻפָ

ְקַלְרָיא ׁש  (מראה) ַאְסֻפַ ָהיֻו ְיכֹוִלין ְלִהְתָראֹות  ,ַמֻמָ ׁשֶ
מֹו בְֻ  ׁש ֻבֹו ֻכְ ְקַלְרָיא ַמֻמָ ְוָתָלה ִוילֹון ִלְפֵני ְוָהַלְך  .ַאְסֻפַ

ין ֶחְלקֹו ֻוֵבין ֵחֶלק ֲחֵברוֹ ,  ֶחְלקוֹ   :ְלַהְפִסיק ֻבֵ



ּיֹות    ִסיֻפֻוִרים ֲחָדׁשים  ִסּפּוֵרי    ַמֲעש ִ

ְחמַ ַנַ  ְחַנ  ןַמאומןַנ  ְחמ   נ 

 שמז

בֻועַ  ַוְיִהי יַע מֹוֵעד ַהֻקָ י ִהֻגִ ֶלךְ  ,ֻכִ ַבע ָלֶהם ַהֻמֶ ֻקָ , ׁשֶ

ְבִניתָהלַ  ֶלְך ִלְראֹות ֻתַ ֻו  ְך ַהֻמֶ ר ָעש  ם ֲאׁשֶ ְמַלאְכֻתָ
ֵאֻלֻו  ִמיםֻבְ ר  ,ְוָרָאה ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ַהֻיָ הֻוא ְמֺצֻיָ ׁשֶ

ִצֻיֻוִרים ָנִאים ְוִנְפָלִאים ְמאֹ  ֶחְלקֹו  דֻבְ ם ֻבְ ִרים ׁשָ ֻוְמֺצֻיָ
ִרים ְוכוֻ  ְדָרִכים ִנְפָלִאים ְמאֹ ' ִצֻפֳ ִני  ,דֻבִ ֵ ְוֵחֶלק ַהׁשֻ

יו ְחֻתָ ָך ֻתַ ִוילֹון ְוֹחׁשֶ לֻוי ֻבְ ם  ,ָהָיה ֻתָ ְוֵאין רֹוִאין ׁשָ
ילֹון ,ְמאֻוָמה ִני ֻוֵפַרש  ֶאת ַהֻוִ ֵ ְוִהְזִריַח  ,ְוָעַמד ַהׁשֻ
ֶמׁש  ֶ ם  ,ַהׁשֻ ֻלָ ְפָלִאים ֻכֺ ֻיֻוִרים ַהֻנִ ל ַהֻצִ ֻוָבאֻו ְוֵהִאירֻו ֻכָ
ֶחְלקוֹ  ם, ֻבְ ָהָיה ׁשָ אִקיְסט ֵמֲחַמת ׁשֶ ָהָיה ֵמִאיר  ,ַהֻפָ ׁשֶ

ְקַלְרָיא מֹו ַאְסֻפַ ִרים ַהמְ  ,ֻכְ ֻפֳ ל ַהֻצִ ן ֻכָ ִרין ַעל ֻכֵ ֺצֻיָ
ֵחֶלק ָהִראׁשֹ ְפָלִאיםֻבְ ֻיֻוִרים ַהֻנִ ל ַהֻצִ ָאר ֻכָ ם  ,ֹון ֻוׁשְ ֻלָ ֻכֺ

תֹוְך ֶחְלקוֹ  ֵחֶלק , ִנְראֻו ֻבְ ֶלְך ֻבְ ָרָאה ַהֻמֶ ֶ ְוָכל ַמה ׁשֻ
ל זֶה ֶחְלקֹו ׁשֶ ן ֻבְ ם ֻכֵ  ,ְונֹוַסף ָלזֶה ,ָהִראׁשֹון ָרָאה ֻגַ

ְפָלִאים ְוָכל הַ  ִלים ַהֻנִ ל ַהֻכֵ ם ֻכָ ֻגַ ִריֶדְנְצן ׁשֶ  (ְרִהיִטים)ֻקְ
ָלִטין ,ְוַכֻיֹוֵצא ֶלְך ְלתֹוְך ַהֻפָ ִהְכִניס ַהֻמֶ ם ִנְראֻו , ׁשֶ ֻלָ ֻכֺ

ִני ֵ ֵחֶלק ַהׁשֻ ן ֻבְ ם ֻכֵ ֶלְך  ,ֻגַ ְרֶצה ַהֻמֶ ֻיִ ֶ ל ַמה ׁשֻ ְוֵכן ֻכָ
ִלים ִנְפָלִא  ָלִטין ִיְהיוֻ ְלַהְכִניס עֹוד ֻכֵ  ים ְלתֹוְך ַהֻפָ

ֶחְלקוֹ  ם ִנְרִאים ֻבְ ֻלָ ִני ֻכֺ ֵ ל ַהׁשֻ ָבר ִלְפֵני  ,ׁשֶ ְוהֻוַטב ַהֻדָ
ֶלְך ְוכוֻ  יו  (.ְויֹוֵתר ִמזֶֻה ֵאיִני זֹוֵכר) .'ַהֻמֶ י ִמֻפִ ַמְעֻתִ ל זֶה ׁשָ ֻכָ

ַעְצִמי דֹוׁש ֻבְ  :ַהֻקָ

 
******* 



ּיֹות    ִסיֻפֻוִרים ֲחָדׁשים  ִסּפּוֵרי    ַמֲעש ִ

ְחמַ ַנַ  ְחַנ  ןַמאומןַנ  ְחמ   נ 

 שמח

ַג

ה ֶמֶלְך ֶאָחד ַמֲעש ֶ ָהָיה ָקָטן ,ֻבְ ְוָכַבׁש אֹותֹו , ׁשֶ

דֹול ה ִנְכָנע ֵאָליו ֶמֶלְך ֻגָ ַבׁש  .ְוַנֲעש ָ דֹול ֻכָ ֶלְך ַהֻגָ ְוַהֻמֶ
ֶלְך  .עֹוד ְמָלִכים ֻוְמִדינֹות ְלַאַחר ְזַמן ִנְתַחזֵֻק ַהֻמֶ

דֹול  ֶלְך ַהֻגָ ָאר ְמָלִכים ֶנֶגד ַהֻמֶ ָטן ְוִנְתעֹוֵרר ִעם ׁשְ ַהֻקָ
ַבׁש אֹוָתם ֻכָ דוֹ , ׁשֶ ְוַגם , ְוָחְזרֻו ְוָכְבׁשֻו ֶאת ַאְרָצם ִמֻיָ

ְבׁשֻו ְמִדינוֹ  ָטן ַהנַֻ  .תֶאְצלֹו ֻכָ ֶלְך ַהֻקָ ב ַהֻמֶ ֵ , ל"ְוִנְתַיׁשֻ
ל חֹוזֵר ְלֻגַ ַהֻגַ רֹוֶאה ׁשֶ  ִלְפָעִמים זֶה ֻכֹוֵבׁש  ;ֵמַאַחר ׁשֶ

 ֻוִמי יֹוֵדַע ַמה, ְוִלְפָעִמים חֹוזֵר ֲחֵברֹו ְוכֹוֵבׁש ֶאְצלוֹ 
ֵלד יֹום ָבר ,ֻיֵ ְך ַהֻדָ ה .אֻוַלי ַיֲחזר ְוִיְתַהֻפֵ  ְוָהַלְך ְוָעש ָ

ם ל  חֹוָמה ֵאֶצל ַהֻיָ ְבָצר ֻכָ תֹוְך אֹותֹו ַהֻמִ ם ֻבְ ְוָגַנז ׁשָ
ל ְמִדיָנתוֹ  ץ ִמֻכָ ֻבֵ ֻקִ מֹון ׁשֶ ם , ַההֹון ְוַהֻמָ ה ׁשָ ְוָעש ָ

ם ַמְטבֵֻ  ,ֲחָדִרים ֲחָדִרים ַנז ׁשָ ַע ֻוְבָכל ֶחֶדר ָוֶחֶדר ֻגָ
ִליֶצעֻקֹוִרין ׁשֶ )ְוָתָלה ַדף  ,ְמֺיֶחֶדת ַתח (ַטאֻבְ ְוָהָיה  ,ַעל ַהֻפֶ

תֹוְך אֹותֹו ַהֶחֶדר ַחת ֻבְ ֻנַ ַע ַהֻמֺ ְטֻבֵ ם ַהֻמַ תֻוב ׁשֵ , ֻכָ
נֻות ָאֻמָ ם ֻבְ ה ׁשָ ְבָצר ָהָיה ַנֲעש ֶ ָלל ַהֻמִ ל ֻכְ ַתח ׁשֶ , ְוַהֻפֶ

ֻקֹוִרין  ין"ׁשֶ ֻלֹ  ,(מכונה)" ַמאׁשִ ר ִלְכנֹ א ָהָיה אֶ ׁשֶ ס ְפׁשָ
ם י ,ְלׁשָ ֻמִ ֻלֹ  ֵמֲחַמת ׁשֶ ֶרךְ ׁשֶ ִתיב  א ָהָיה יֹוֵדַע ַהֻדֶ ְוַהֻנָ

ִניָסה ַעת ַהֻכְ ׁשְ ה ְלָכל ַצד ֻבִ ִטֻיָ ין , ְוַהֻנְ אׁשִ ָהָיה ַהֻמַ
ִליֶצעְוָהָיה ֻתָ  .חֹוֵתְך ֶאת ראׁשוֹ  ם ַטאֻבְ ָהָיה  ,לֻוי ׁשָ ׁשֶ

ֶר  ה ְלׁשֹונֹות ַהֻדֶ ַכֻמָ תֻוב ָעֶליָה ֻבְ ְך ְוַהָחְכָמה ֵאיְך ֻכָ



ּיֹות    ִסיֻפֻוִרים ֲחָדׁשים  ִסּפּוֵרי    ַמֲעש ִ

ְחמַ ַנַ  ְחַנ  ןַמאומןַנ  ְחמ   נ 

 שמט

םִלְכנֹ  אֹ  ס ְלׁשָ ֻיֻוַכל ְוֵאיְך ִלְנטֹות ְלָכל ַצד ֻבְ ֶפן ׁשֶ
ין ַהנַֻ ס ְולִֹלְכנֹ  אׁשִ יק לֹו ַהֻמַ  :ל"א ַיזִֻ

ְבָצר  ְלַאַחר ם ֶאת ָהִאי ִעם ַהֻמִ ַטף ַהֻיָ ְזַמן ׁשָ

ָבר ,ל"ַהנַֻ  ח ַהֻדָ ֻכַ ֻתַ ִנים  .ְוִנׁשְ ה ְמאֹות ׁשָ ֻמָ ְלַאַחר ֻכַ
ה ָהִאי ָחַזר מֶ  ֻלָ ֶלְך ֶאָחד ְוָכַבׁש אֹותֹו ָהַאְקִלים ְוִנְתֻגַ

ם  .ל"ַהנַֻ  ֹות ׁשָ ֶלְך ַהזֶֻה ָהָיה ָקָטן ְוָרָצה ַלֲעש  ְוַהֻמֶ
ֻוב ָאר , ִיׁשֻ הֻוִדים ֻוִמן ׁשְ ם ִמן ַהֻיְ יב ׁשָ ְוָהַלְך ְוהֹוׁשִ
ים ְוֶאְביֹוִנים , ֺאֻמֹות ם ֲעִנֻיִ בֻו ׁשָ ְ ָתם ִנְתַיׁשֻ ֻוִמן ַהֻסְ

יםכְֻ  קֹומֹות ַהֲחָדׁשִ ם ָעִני ֶאָחד .ֶדֶרְך ַהֻמְ  ,ְוָהָיה ׁשָ
ם ִית ָקָטן ֵאֶצל ַהֻיָ ה ְלַעְצמֹו ֻבַ ָעש ָ י  ,ׁשֶ ִ ׁשֻ יֹום ׁשִ ַוְיִהי ֻבְ

ִליֶצע ַהנַֻ ָהַלְך ַלְחֻפֹ  אֻבְ א ָהָיה ְולֹ ,ל"ר ִטיט ֻוָמָצא ַהֻטַ
הֻ  תֻוב ֻבָ ַאל ְוָחַקר ֵאֶצל  .יֹוֵדַע ַמה ֻכָ ְוָהַלְך ְוׁשָ

ם ֵאיֶזה  ָהֲעֵרִלים ֵקִנים ִאם יֹוְדִעים ִאם ָהָיה ׁשָ ַהזְֻ
ֻוב ַעם ִיׁשֻ ָהָיה יֹוֵדַע ְוזֹוֵכר ְולֹ ,ֻפַ א ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם ׁשֶ

ֻוב ם ִיׁשֻ ָהָיה ָצִריְך  ,ֻוָבא ָעִני ֶאָחד .ִאם ָהָיה ׁשָ ׁשֶ
ׁש לֹו ָמקֹום ֶלֱאכֹ  תְלַבֻקֵ ֻבָ ׁשַ ְוָהַלְך ֵאֶצל ֶהָעִני  ,ל ֻבְ

ִליֶצע ,ל"ַהנַֻ  אֻבְ ר ָמָצא ַהֻטַ ר לֹו ֶאת ֲאׁשֶ  ְוִסֻפֵ
הֻ  תֻוב ֻבָ יב לוֹ  .ְוֵאין יֹוֵדַע ַמה ֻכָ ֶאְקָרא ֶאת ַמה  :ֵהׁשִ

הֻ  תֻוב ֻבָ ֻכָ ֶ הֻ  .ׁשֻ תֻוב ֻבָ ל ַהֻכָ  ,ְוָנַתן לֹו ְוָקָרא ֻכָ
ל ָהאֹוָצרֹות ְוַההֹון  הֻוִדי ַהזֶֻה ְוָלַקח ֻכָ ְוָהַלְך ֶהָעִני ַהֻיְ

ָהָיה ׁשָ   :םׁשֶ
******* 



ּיֹות    ִסיֻפֻוִרים ֲחָדׁשים  ִסּפּוֵרי    ַמֲעש ִ

ְחמַ ַנַ  ְחַנ  ןַמאומןַנ  ְחמ   נ 

 שנ

ַד

י ַמְעֻתִ מוֹ  ׁשָ ׁשְ ֲעֵלי מֹוֵפת ,ֻבִ  ְלִעְנַין ַהְמֺפְרָסִמים ֻבַ

ה ר ַמֲעש ֶ ֵני ָבִנים ,ִסֻפֵ ֶלְך ֶאָחד ָהיֻו לֹו ׁשְ ֻמֶ ֶאָחד ; ׁשֶ
ֹוֶטה  ,ְוֶאָחד ָהָיה ׁשֹוֶטה ,ָהָיה ָחָכם ה ֶאת ַהׁשֻ ְוָעש ָ

ם א ָהָיה לֹו ׁשוֻ ְוֶהָחָכם לֹ ,ְמֺמֻנֶה ַעל ָהאֹוָצרֹות
ִמיד ,ִהְתַמֻנֻות ֶלְך ֻתָ ב ֵאֶצל ַהֻמֶ ה  .ַרק ָיׁשַ ְוָהָיה ָקׁשֶ

ל  ,דְלָהעֹוָלם ְמאֹ  ֵאינֹו ָחָכם ֵיׁש לֹו ֻכָ זֶֻה ׁשֶ ׁשֶ
ִאין ְוִנְכָנִסין ֶאְצלוֹ ְוַהכֹֻ , ִהְתַמֻנֻות ְלַהְכִניס אֹו  ל ֻבָ

ְוזֶה ֶהָחָכם ֵאין לֹו ׁשֻום  ,ְלהֹוִציא ִמן ָהאֹוָצרֹות
ָללִהְתַמֻנֻות  ֶלךְ  .ֻכְ יב ָלֶהם ַהֻמֶ ְוִכי זֶה הֻוא  :ְוֵהׁשִ

הֻוא לֹוֵקַח אֹוָצרֹות מֻוָכִנים ְוחֹוְלָקם  ֶ ַמְעָלה ַמה ׁשֻ
ב  ,ְלָהעֹוָלם ב ֶאְצִלי ְוחֹוׁשֵ י זֶה ֶהָחָכם יֹוׁשֵ ֻכִ

בֹות ֻוָבא ַעל ֵעצֹות ֲחָדׁשֹות ֵאיִני ָיכֹול  ,ַמֲחׁשָ ׁשֶ
ָהֵעצֹות ֲאִני ֻכֹוֵבׁש  ְוַעל ְיֵדי ֵאֻלוֻ  ,ָלבֹוא ֲעֵליֶהם
ֻלֹ  ָללְמִדינֹות ׁשֶ ר ֵמֵאֻלֻו  ,א ָהִייִתי יֹוֵדַע ֵמֶהם ֻכְ ֲאׁשֶ

י ֻלִ ל ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ ִכים ֻוָבִאין ֻכָ ִדינֹות ִנְמׁשָ ֲאָבל , ַהֻמְ
ָקם  זֶה ַהְמֺמֻנֶה לֹוֵקַח אֹוָצרֹות מֻוָכִנים ֻוְמַחֻלְ

ְדָלה וְ , ְלָהעֹוָלם אי ֻגָ ַוֻדַ ן ֻבְ ְגָבה ְמאֹ ַעל ֻכֵ ד ַמֲעַלת ש ָ
ֵאין לֹו ׁשֻום  ֶהָחָכם ַעל ַהְמֺמֻנֶה ְרֶאה ׁשֶ ֻנִ י ׁשֶ ַאף ַעל ֻפִ

ל ָהאֹוָצרֹות ַהנַֻ  ,ִהְתַמֻנֻות ִכים ֻכָ ֻנֻו ִנְמׁשָ י ִמֻמֶ  :ל"ֻכִ
 

******* 
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ַה

י ַמְעֻתִ ר ׁשָ ֻפֵ ֻסִ מֹו ׁשֶ ׁשְ ַלִים ֵיׁש  :ֻבִ ירֻוׁשָ ית ֻבִ  ֻבֵ

ֶנֶסת עֹוָלם ,ַהֻכְ ֻבָ ִתים ׁשֶ ל ַהֻמֵ ם ֻכָ ִביִאין ְלׁשָ ֻמְ , ׁשֶ
עֹוָלם ְוֵתֶכף ת ֶאָחד ֻבָ ֻמֵ ֶכף אֹותֹו  ,ׁשֶ ם ֻתֵ ְמִביִאין ְלׁשָ
ת ִנין אֹותֹו ֵהיָכן ִיְהֶיה ְמקֹומוֹ  ,ַהֻמֵ ם ֻדָ י ֵיׁש  ,ְוׁשָ ֻכִ

ִאין אֹוָתן ְלחֻוץ ָלָאֶרץמֵ  ֻנֹוש ְ ָרֵאל ׁשֶ ֶאֶרץ ִיש ְ , ִתים ֻבְ
ֻמֻוָבא ,ְלֶהֶפךְ  ְוֵכן אֹותוֹ  .(זוהר תרומה קמא)ֻכַ ם ֻבְ ית  ְוׁשָ ֻבֵ

ֶנֶסת ל ֶאָחד ְוֶאָחד  ,ַהֻכְ ִנין ֻכָ ֻדָ ין ׁשֶ ית ֻדִ ִבין ַהֻבֵ יֹוׁשְ
נִ  ְוֵיׁש ֶאָחד ,ְונֹוְתִנין לֹו ְמקֹומֹו ָהָראֻוי לוֹ  ֻדָ ין אֹותֹו ׁשֶ

ֻלֹ  ַכף  ֶנֱאָבד ְוִיְהֶיה א ִיְהֶיה לֹו ׁשֻום ָמקֹוםׁשֶ ָלְך ֻבְ ְוִנׁשְ
ַלע ִביִאין ֶאת .ַהֻקָ ֻמְ ם ֻוְכׁשֶ ת ְלׁשָ ֲאַזי ְמִביִאין  ,ַהֻמֵ

ים ַמְלֻבֻוׁשִ ְלֻבֻוׁש  ,אֹותֹו ֻבְ ָחֵסר לֹו ֵמַהֻמַ ְוֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ
רֹון ֻלֹו ֵאיזֶה ִחֻסָ גֹון ְלֶאָחד ֶנחְ  ,ׁשֶ ית ָיד ֶאָחד ֻכְ ָסר ֻבֵ
ֻלוֹ  ְלֻבֻוׁש ׁשֶ יל),ֵמַהֻמַ ֻקֹוִרין ַאְרֻבִ ָחֵסר לֹו  ,(ׁשֶ ְוֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ

ְגדוֹ  ַנף ֻבִ ֻקֹוִרין),ֵחֶלק ֶאָחד ִמֻכְ ֶזה  ,(עאלֶ ֻפָ  ׁשֶ ְוַכֻיֹוֵצא ֻבָ
ה ָהָאָדםַהכֹֻ  ין ַאַחר מֹותוֹ ) ל ְלִפי ַמֲעש ֵ ן זֹוֶכה ִלְלבֻוׁשִ ֻכֵ  ,(ׁשֶ

דֻועַ  ֻיָ ֻלוֹ  .(ג קא"ח, ב רי"ח, א רכט"הר חזו)ֻכַ ין ׁשֶ בֻוׁשִ ִביִאין , ֻוְכִפי ַהֻלְ ֻמְ ׁשֶ
ם נַֻ  ,אֹותֹו ְלׁשָ ִנין אֹותֹו ְונֹוְתִנין לֹו ְמקֹומֹו ֻכַ ן ֻדָ  :ל"ֻכֵ

ַעם ם ֵמת ֶאָחד ָערֻום ְלַגְמֵרי ַאַחת ֻפַ  ֵהִביאֻו ְלׁשָ

ִלי ׁשֻום ְלבֻוׁש ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ְהֶיה ְוָדנֻו אֹותֹו ׁשֶ  ,ֻבְ ֻיִ
ַלע ַרֲחָמָנא ִלְצַלן ַכף ַהֻקֶ ָלְך ְוֶנֱאָבד ֻבְ י ָהָיה  ,ִנׁשְ ֻכִ

יק ֶאָחד ְוָלַקח ַמְלֻבֻוׁש ֶאָחד  ;ם ְלַגְמֵרירֹ עֵ  ֻוָבא ַצֻדִ
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ִליְך ָעָליו ֻלֹו ְוִהׁשְ ין ׁשֶ ְלֻבֻוׁשִ ית  .ִמֻמַ ֲאלֻו אֹותֹו ַהֻבֵ ְוׁשָ
ם ׁשָ ין ֻדְ ה נֹוֵתן לֹו ַמְלבֻ  :ֻדִ ךָ ָלָמה ַאֻתָ ֻלְ , ֻוׁש ׁשֶ

ידֻו ַעל זֶה ֵצל  ,ְוִהְקֻפִ ת ְוִיֻנָ ׁש זֶה ַהֻמֵ י ַמֻדֻוַע ִיְתַלֻבֵ ֻכִ
ֻלוֹ  ֵאינֹו ׁשֶ יק ַהנַֻ  .ַעל ְיֵדי ְלבֻוׁש ׁשֶ ֻדִ יב ַהֻצַ ֲאִני  :ל"ֵהׁשִ

לֹ ִביל זֶה  ,ַח זֶה ָהִאיׁש ִלְמחֹוז ֶחְפִציָצִריְך ִלׁשְ ֻוִבׁשְ
יׁשֹו בְֻ  יֵיׁש ִלי ְרׁשֻות ְלַהְלֻבִ ֻלִ א ְוִכי לֹ ;ַמְלֻבֻוׁש ׁשֶ

דֹול ׁשֹוֵלַח ֶאת ַעְבֻדֹו  ,ְרִאיֶתם ר ֻגָ ְפָעִמים ש ַ ֻלִ ׁשֶ
ר ַאֵחר יֵלְך  ,ְלֵאיזֶה ש ַ ב ָהֶעֶבד ְקָצת ִמֻלֵ ְוִנְתַעֻכֵ

ִליחֻותוֹ  ׁשְ ר ,ֻבִ ַ ַאל אֹותֹו ַהש ֻ א ָהַלְכֻתָ ַמֻדֻוַע לֹ :ְוׁשָ
ִליחֻוִתי ׁשְ יב ָהֶעֶבד .ֲעַדִין ֻבִ י ֵאין ִלי ַמְלֻבֻוׁש  :ֵהׁשִ ֻכִ

ר ַ דֹול ,ָהָראֻוי ֵליֵלְך ֻבֹו ְלאֹותֹו ַהש ֻ ר ֻגָ י הֻוא ש ַ ְוִאי  ,ֻכִ
זֻוי ַמְלֻבֻוׁש ֻבָ ם ֻבְ ר ֵליֵלְך ְלׁשָ ר ְוָאַמר .ֶאְפׁשָ ַ  :ָעָנה ַהש ֻ

י ְלֻבֻוׁשַ , ֻוְלבֹוׁש אֹותוֹ  ַקח ְמֵהָרה ַמְלֻבֻוׁש ֶאָחד ִמֻמַ
ר בִֻ  ַ ִליחֻוִתיְורֻוץ ְמֵהָרה ְלַהש ֻ ךְ  .ׁשְ ֲאִני  ,ֻכָ ֵמֲחַמת ׁשֶ

לֹ ִליחֻוִתיָצִריְך ִלׁשְ ׁשְ ת ֻבִ ן ֲאִני נֹוֵתן  ,ַח זֶה ַהֻמֵ ַעל ֻכֵ
י ֻלִ ין ׁשֶ ְלֻבֻוׁשִ ת  .לֹו ֶאָחד ִמֻמַ יק ֶאת ַהֻמֵ ֻדִ יל ַהֻצַ ְוִהֻצִ

ַלעֵמעֹ  ף ַהֻקֶ ל ֻכַ ר ׁשֶ ר זֹ  .ֶנׁש ַהֻמַ ֶצם את ְלִעְנַין עֹ ְוִסֻפֵ
יקכֹֻ  ֻדִ ְקׁשֹוט ַח ַהֻצַ ָעְלָמא ֻדִ יו ֻבְ יל ֲאָנׁשָ  :ָהֱאֶמת ְלַהֻצִ
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ַעם ֶלְך ִלְמִדיָנה  ,ַאַחת ָהָיה ֶמֶלְך ֶאָחד ֻפַ ְוָנַסע ַהֻמֶ

ְנָיִנים ָנִאים ְמאֹ  ,ַאַחת ם ֻבִ ֻקֹוִרין  ,דְוָרָאה ׁשָ ׁשֶ
אַלאְצן ְנָיִנים ְמאֹ  ,(ַאְרמֹונֹות)ֻפַ ֵעיָניו ַהֻבִ , דְוהֻוְטבֻו ֻבְ

ֶכף בַֻ  ַכר ֻתֵ ְבנֻו לוֹ  ,ֲעֵלי ְמָלאכֹותְוָנַסע ְלֵביתֹו ְוש ָ ֻיִ  ׁשֶ

אַלאְצן ִדיָנה ַהנַֻ  ֻפַ ֻמְ ָרָאה ֻבַ מֹו ׁשֶ אֹוָתם  ֻוָבנֻו לוֹ  .ל"ֻכְ
אַלאְצןהַ  ִצֻיוֻ  ֻפַ רֻו אֹוָתם ֻבְ . דִרים ִנְפָלִאים ְמאֹ ְוִצֻיְ

ךְ  רֻו אֹוָתם ,ְוַאַחר ֻכָ נֻו אֹוָתם ְוִצֻיְ ֻבָ ׁשֶ ה  ,ֻכְ ֻתֶ ה ִמׁשְ ָעש ָ
דֹול ְמאֹ  ַלח ,דֻגָ ָכל  (הזמנות, הודעות) יןעטִ יזֶגִֻ  ְוׁשָ ֻבְ
רֹוֶצה ִלְראֹות אֹוָתן  ,ְמִדיָנתוֹ  ל ִמי ׁשֶ ֻכָ אַלאְצןהַ ׁשֶ  ,ֻפַ

ל ַהֻמְ  .ֵיֵלְך ְוִיְרֶאה  :ִדיָנה ִלְראֹותְוָנְסעֻו ִמֻכָ

ים ֻוֵמִעיר ֵני ֲאָנׁשִ רֻו ַיַחד ׁשְ ֶאָחד  ;ַאַחת ִנְתַחֻבְ

ֻקֹוִרין  ,ָהָיה ְיהֻוִדי ְוֶאָחד ָהָיה ָעֵרל ַלאְחְטִציץ ׁשֶ ׁשֶ
ו ִלְראֹות אֹוָתן  ;(אדון חשוב) אַלאְצןהַ ְוָנְסעֻו ַיְחֻדָ  ֻפַ

ֶלךְ  ָנה ַהֻמֶ ֻבָ ל  .ׁשֶ ַער ׁשֶ ַ אֻו ְלַהׁשֻ ֻבָ  ,אַלאְצןֻפַ הַ ֻוְכׁשֶ
ל  ַער ׁשֶ ַ ֶרְך ַעל ַהׁשֻ ם ֻדֶ ר ׁשָ ֺצֻיָ ֻמְ אַלאְצןהַ ָראֻו ׁשֶ , ֻפַ

ֶרְך ִנְפָלא ְמאֹ  ֶרְך  ,דֻדֶ ל ַהֻדֶ ָדִדים ׁשֶ ֵני ַהֻצְ ְ ֻוִמׁשֻ
ל ַמְעָין ֻוַמִים ְמֺמֻנֶה  ,עֹוְמִדים ַמְעָינֹות ִעם ַמִים ְוַעל ֻכָ

ֶרְך  .ַמְלָאְך ֶאָחד ד ַהֻדֶ ָצן) ירלֶ עטְ בֶֻ הֹוֵלְך ֻוִמֻצַ  (ַקֻבְ
ִים ְמאֹ  ירלֶ עטְ בֶֻ ְוהַ  ,ֶאָחד , דְמאֹ  דָהָיה ָצֵמא ַלֻמַ

ים ַהנַֻ  ֻתֹותל לֹ"ְוַהְמֺמֻנִ ן לֹו ְמַעט ַמִים ִלׁשְ . א ָרצֻו ִלֻתֵ
ֶרְך ָנַסע ָאדֹון ֶאָחד ִעם ֲעָגָלה ַאַחת ִעם  ,ֻוְבֶאְמַצע ַהֻדֶ
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ן לֹו ְמעַ  ,ְוָאַמר ְלַהְמֺמֻנֶה, ֶעְגַלת ָצב ֻתֵ ֻיִ ט ַמִים ַעל ׁשֶ
ְוָהַלְך ַהְמֺמֻנֶה  ,ְוָהַלְך ְמֺמֻנֶה ֶאָחד ְוָנַתן לוֹ  .ָיָדיו

ִני ְוָנַתן ל ֵ ֻתֹות"ַהנַֻ  ירלֶ עטְ בֶֻ הַ ַהׁשֻ ְוָהַלְך  ,ל ַמִים ִלׁשְ
ַתן ַמִים ְלָהָאדֹון ַהנַֻ  ,ַהְמֺמֻנֶה ֻנָ  (ֵאֶפר)ְוָנַתן ֶרֶמץ  ,ל"ׁשֶ

עְטלֶ  ַתן ַמִים ְלַהֻבֶ ֻנָ  :ל"יר ַהנַֻ ַעל ַהְמֺמֻנֶה ׁשֶ

ל ַנִים ַהנַֻ  ֻכָ ְ הֻוִדי  ,ל"זֶה ָראֻו ַהׁשֻ ַהְינֻו ַהֻיְ

ַלאְחְטִציץְוהַ  ַלאְחְטִציץְוָאַמר הַ  .ׁשֶ : ַעל זֶה ׁשֶ
ְסְטֶווע ָאה ַעל  .(הֹוֶגןֵאינֹו ) ֶקעֻפֶ הֻוִדי ַהֻכָ ְוָנַתן לֹו ַהֻיְ

ִחי אְטׁש ) ַהֻלְ ֻקֹוִרין ֻפַ ם  ,(ׁשֶ ה ׁשָ ֶלעג ְוַנֲעש ָ יׁשְ ַעד  ,(ָטָטהְק )ֻגִ
ֶלְך ִמזֶֻה ַמע ַהֻמֶ ָ ׁשֻ ֶלְך ַאֲחֵריֶהם .ׁשֶ ַלח ַהֻמֶ ַאל  ְוׁשָ ְוׁשָ

הֻוִדי ה ֶאת ַהֻיְ ְתִחֻלָ יָת אֹותֹו ַעל  :ֻבִ ֵני ָמה ִהֻכִ ִמֻפְ
ִחי יב .ַהֻלֶ ֻיֹ :ֵהׁשִ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ֶלְך ֻבַ ה ַהֻמֶ אַמר ַעל ַמֲעש ֵ

ְסְטֶווע ֶלְך ְלֶהָעֵרל  .ֶקעֻפֶ ַלאחְ הַ ָאַמר ַהֻמֶ  :ְטִציץׁשֶ
ךְ  ֵני ָמה ָאַמְרֻתָ ֻכָ יב .ִמֻפְ א ְוִכי זֶה הֻוא לֹ  :ְוֵהׁשִ

ְסְטֶווע ֻתֹות ,ֶקעֻפֶ זֶֻה רֹוֶצה ִלׁשְ ן  ,ׁשֶ ְוֵאיָנם רֹוִצים ִלֻתֵ
ֻתֹות נֻו ַעל ָידוֹ  ,לֹו ִלׁשְ ֻתְ ֻיִ ְוֶיֶתר  .ְוָנַתן לוֹ  ,ְוזֶה ָרָצה ׁשֶ

ֵאת ִני ְוָנַתן לֹו ִלׁשְ  ;ש ְ ֵ ָהַלְך ַהׁשֻ ׁשֶ ָנַתן ָעָליו  ,ֻתֹותֻכְ
ַתן ְלָהָאדֹון ַמִים ַעל ָיָדיו ֻנָ ְך ָאַמר  .ֶרֶמץ זֶה ׁשֶ ַאַחר ֻכָ

הֻוִדי ֶלְך ְלַהֻיְ יָת אֹותוֹ  :ׁשֻוב ַהֻמֶ ְוָאַמר  .ְוָלָמה ִהֻכִ
ֶכל הֻוִדי ש ֵ  ,ָלָמה ָהיֻו נֹוְתִנין ַמִים ְלָהָאדֹון, ַהֻיְ
עְטֶליר לֹ י ָלזֶה ָצִר  ,א ָנְתנוֻ ֻוְלַהֻבֶ ןֻכִ ַהְינֻו , יְך ִלֻתֵ

עְטֶליר לֹ , ְלָהָאדֹון ןֻוְלַהֻבֶ , א ָאַמרְותֻו לֹ .א ָצִריְך ִלֻתֵ
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הֻוִדי ָאַמר ַהֻיְ ֶכל ׁשֶ ֵ ן ְוָלֶזה  ,ַהְינֻו ַהש ֻ זֶה ָצִריְך ִלֻתֵ ֻלָ ׁשֶ
ןלֹ ְך ָעָנה ְוָאַמר .א ָצִריְך ִלֻתֵ ִאיׁש ָצִריְך  ,ְוַאַחר ֻכָ ׁשֶ

ת כָֻ  ֻבָ ָכל ֶעֶרב ׁשַ ָעה עֹוָלמֹותֵליֵלְך ֻבְ  :ַהְינוֻ  ,ל ָהַאְרֻבָ
ה ֻיָ ִריָאה ,ְיִציָרה ,ֲעש ִ ה  .ֲאִצילֻות ,ֻבְ ֻיָ ְועֹוַלם ָהֲעש ִ

ה ְמאֹ  ר  .'ד ֵליֵלְך ֻוִבְפָרט ְוכוֻ ְלַבד ָקׁשֶ ל זֶה ִסֻפֵ ֻכָ
ת ַהֻמֹוִציא ְרֻכַ ת ַאַחר ֻבִ ֻבָ ֵליל ׁשַ ַעם ַאַחת ֻבְ  :ֻפַ
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ַז

הִ  ַמֲעֶשה ָעִני ֶאָחד ׁשֶ ְרֵנס ֻבְ ֲחִפיַרת מֵ ַעְצמֹו ְתֻפַ

יט ַעם ַאַחת . ִלְמֻכֹר ֻטִ יט ָחַפרֻפַ קֹום ָמָצא וֻ  ,ֻטִ ֻמָ ֻבַ
ָחַפר ְויֹו הֹון ַרב ְמאֹ  ׁשֶ ָהָיה ׁשָ א ָיַדע ְולֹ ,דֶאֶבן טֹוב ׁשֶ
ְויוֹ  ן ְוָהַלְך לְ  .ׁשָ יַֻ ֺאֻמָ וְ ימִ אֲ ׁשֶ ׁשָ ְוָעָנה לֹו  ,וֹ יד אֹוָתֻה ֻבְ

ְוויוֹ  ם ׁשָ ֻלֵ ֻיֻוַכל ְלׁשַ ִדיָנה ׁשֶ זֶה ַהֻמְ ֵאין ֻבְ ְוָצִריְך , ׁשֶ
לֻוָכה הֻוא ָהָיה ָעִני  ֲאָבל .ִליַסע ְללֹוְנדֹון ְלִעיר ַהֻמְ

ֶסף ִליַסעְולֹ ר לוֹ ְוָהַלְך ֻוָמַכר  .א ָהָיה לֹו ֻכֶ ל ֲאׁשֶ , ֻכָ
ִית ְלַבִית ִביל  ְוָהַלְך ִמֻבַ ׁשְ יק  ,ָדבֹותנְ הַ  ֻבִ ִהְסֻפִ ַעד ׁשֶ
ם ִפיָנה .לֹו ִליַסע ַעד ַהֻיָ ְולֹא  ְוָרָצה ַלֲעלֹות ַעל ַהֻסְ

יַטאן ,לֹו ָמעֹותָהָיה  ְוֶהְרָאה  (רב החובל) ְוָהַלְך ְלַהַקאֻפִ
ְרגָֻ  ֶכף  חְוָלקַ  .ִליתלֹו ַהֻמַ יַטאןאֹותֹו ֻתֵ ַעל   ַהַקאֻפִ

דֹול ָכבֹוד ֻגָ ִפיָנה ֻבְ דֹולאַ לֹו ָאַמר וְ  ַהֻסְ טֻוַח ֻגָ ה ֻבָ . ֻתָ
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ֶטע ְקַלאס ָחד ְוָנַתן לֹו ֶחֶדר ְמיֺ   (נהה ראשוחלקמ)ֶעְרׁשְ

אַ כָ ֻובְ  ֲענֻוִגים ֻכְ דֹוִליםחַ ל ַהֻתַ . ד ֵמַהְנִגיִדים ַהֻגְ
ֻלֹו ָהָיה לֹו חַ וְ  ְוהֻוא ָהָיה  ,ֻיָםהַ  ְלתֹוךְ ֹון לֻ ַהֶחֶדר ׁשֶ

ַח ַנְפׁשֹו ִעם הַ  ס ֻוְמַשֻמֵ ִמיד ִמְתַעֻלֵ  ,(היהלום)יֶמעְנט ֻדִ ֻתָ
ֵעת ָהֲאִכיָלה ְמָחה ְוַהְרָחַבת  ַעל ְיֵדיׁשֶ , ֻוִבְפַרט ֻבְ ִ ַהש ֻ

ב  ֲאָכלֻוְרפ טֹובַהֻלֵ ל ַהֻמַ ְתַעֻכֵ ֻיִ ָנֵקל ֻוָאה ׁשֶ ַעם פַ וֻ  .ֻבְ
ב ֶלֱאכֹול יָ ַאַחת  יֶמעְנטהַ וְ  ׁשַ ְלָחן נַֻ ה מֺ ָהיָ  ֻדִ ֺ ח ַעל ַהׁשֻ

ס בֻ  ןוְ  וֹ ְלִהְתַעֻלֵ ֵרת ְוָלַקח  .ָיׁשַ ׁשָ א ַהֻמְ יָנַתִים ֻבָ ֻבֵ
ירֻוִרים  ה ְוַהֻפֵ ֻפָ יֶמעְנט הַ מֵ ָיַדע ְולֹא ַהֻמַ ִליְך ֻדִ ְוִהׁשְ

םַהכֹֻ  ֵהִקיץ מֵ וֻ  .ל ַלֻיָ ׁשֶ ֵ הַ ֻכְ ל זֶה הנָ ׁשֻ ָהָיה לֹו  ְוֵהִבין ֻכָ
דֹול ָצא מֵ  ,ַצַער ֻגָ ֻיָ עַ הַ ִכְמַעט ׁשֶ ֲעֶשהוֻ  תֻדַ  ,ַמה ֻיַ

ַעד ְמִחיר וְ  ֲהרֹוג אֹותֹו ֻבְ ֻיַ ְזָלן ׁשֶ יַטאן הֻוא ֻגַ ֻפִ ַהֻקַ
ִפיָנה תִסיעָ נְ  ִאֻלֻו . ַהֻסְ ן ָעָשה ֶאת ַעְצמֹו ָשֵמַח ֻכְ ַעל ֻכֵ

ר ֶדֶרךְ וְ  .ָיַדע לֹא ָכל יֹום ְלַדֻבֵ יַטאן ָהָיה ֻבְ ֻפִ ִאיֻתֹו  ַהֻקַ
עֹות ֻיֹום ַהזֶֻה ,ֵאיזֶה ׁשָ א ֻבַ ֶאת  הֻוא ָעָשהוְ  ְוֵכן ֻבָ

ֻלֹ  ינֻויַעְצמֹו ָשֵמַח ַעד ׁשֶ יר ֻבֹו ׁשֻום ׁשִ ָאַמר לֹו וְ  .א ִהֻכִ
יַטאן ֻפִ ה ׁשֶ ֻיֹוֵדַע א ֲאִני ֲהלֹ ,ַהֻקַ ר ֵלבַאֻתָ  ,ָחָכם ִויׁשַ
בֻוָאה  ַוֲאִני רֹוֶצה ה ִלְקנֹות ֻתְ לֹוְנדֹון רוֹ כמְ לִ ַהְרֻבֵ ,  ֻבְ

הוְ  ֲאִני לֹא ֲאִני ָיֵרא ׁשֶ וְ  אֻוַכל ְלַהְרִויַח ַהְרֻבֵ יאְמרֻו ׁשֶ
ְמךָ  ,ךְ לֶ מֶֻ ר הַ צָ אוֹ מֵ ב נֵ וֹ גֻ  ְנַין ַעל ׁשִ ן ִיְהֶיה ַהֻקִ  ,ַעל ֻכֵ

ם ְלָך  ַוֲאִני ֻלֵ ֵמי ֲאׁשַ ֵעיַניו  .ַטבֻבְ . ְוָעֹשֻו ֵכןְוהֻוַטב ֻבְ
ֶכף אֻו ְללֹוְנדֹון ֻתֵ ֻבָ ׁשֶ יַטאן ,ֻכְ ֻפִ ַאר ַהכֹֻ  ֵמת ַהֻקַ ל ְוִנׁשְ

ְפַלִים מֵ פֶ כֶֻ ְוָהָיה  ,ִאיׁש ֵאֶצל זֶה הָ  לל ֻכִ ְויֹון ׁשֶ ִ  ַהׁשֻ
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יֶמעְנטהַ  נֻו זַ סִ וְ  .ֻדִ יֶמעְנטהַ ׁשֶ ל "ֻיֵם ַרֻבֵ ה א ָהיָ לֹ ֻדִ
ֻלוֹ  ֻנוֻ , ׁשֶ ֱאַבד ִמֻמֶ ֻנֶ בֻוָאה וְ  .ְוָהא ְרָאָיה ׁשֶ ה ָהיָ ַהֻתְ
ֻלוֹ  ַאר ֶאְצלוֹ  ,ׁשֶ ִנׁשְ יז ר ִא ואס עֶ ן וָ אוֻ  .ְוָהא ְרָאָיה ׁשֶ

 יךְ אט זִ ר הַ ל עֶ ויְ אר וַ יז נַ ִא  אךְ יין זַ זַ  ען צוֻ מֶ עקוֻ גֶֻ 
( דמַ עֲ יק מַ זִ חֱ י הֶ ק כִֻ א ַר הוֻ , נוֹ יָ נְ עִ לְ  יעַ גִֻ הִ ה ׁשֶ ל מַ כָ וְ )ין טְ אלְ ער הַ ֻדֶ 

 .'כוֻ וְ 
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ַח

ַרְך ִיְכֻבֹוׁש  'הׁשֶ ֵמִעְנָין  ,ָמָטרמִ  ַמֲעֶשה ִיְתֻבָ

ׁשֻוִטים ַהִמְלָחָמה ים  ַרק ִעם ַהֻפְ ִהֻלִ אֹוְמֵרי ֻתְ
יטֻות  ְפׁשִ ָחְכמֹותְולֹ 'ְוכוֻ ֻבִ ר  .א ִעם ַההֹוְלִכים ֻבְ ִסֻפֵ

נֻו זַ  ָהַלְך ָלצֻוד ַחֻיֹות ל"ַרֻבֵ ֶלְך ׁשֶ ל ִמֻמֶ  (נאוולאוי) ָמׁשָ
ׁשֻוט ָנַסעוְ  ִאיׁש ֻפָ ְהֶיה, ָלבֻוׁש ֻכְ ֻיִ ֵדי ׁשֶ  .ָלצֻוד ֵקלנָ  ֻכְ
ׁש ַמֻבֻול ַמִיםוֻ  דֹול ַמֻמָ ְתאֹום ָיַרד ָמָטר ֻגָ ֶאְמַצע ֻפִ  ,ֻבְ

ְזרֻו ְוָכל  ֵרי ְמלֻוָכה ִנְתֻפַ ָ ֶלְך  .'ְוכוֻ  דחַ אֶ ד לְ חַ אֶ ַהש ֻ ְוַהֻמֶ
ָנה ְגדֹוָלה ָהָיה ַסֻכָ ְפִרי  ,ֻבְ ִית ֻכָ ָצא ֻבַ ֻמָ ֹש ַעד ׁשֶ ְוִחֻפֵ
ְפִרי. ֶאָחד ם ִאיׁש ֻכָ ֶלךְ , ְוָהָיה ׁשָ  ְוָלַקח ֶאת ָהֻמֶ

יׁשוֹ  ִריץ  ְוָנַתן לוֹ  ,ְוִהְלֻבִ ֻלֹו ֻגְ  (מרק גריסים)ֲאִכיָלה ׁשֶ
ֻנֻור', ְוכוֻ  יחֹו ִליׁשֹ ,ְוֵהִסיק ֶאת ֻתַ יֶעְקִליק הַ  ן ָעלְוִהֻנִ ֻפִ

ְך ָהָיה ָעֵרב . 'ְוכוֻ  (סמוך לתנור) ֶלךְ לְ ֻוָמתֹוק  ְוָכל ֻכַ  ,ַהֻמֶ
זֶה עֹוָלם לא ָטַעם ַטַעם ָעֵרב ֻכָ ֻמֵ י ָהָיה ָעֵיף ְוָיֵגַע  ,ׁשֶ ֻכִ
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ֹשֻו ֶאת ַהֻמֶ  .'ְוכוֻ  ֵרי ְמלֻוָכה ִחֻפְ ָ אֻו  ֶלךְ ְוַהש ֻ ֻבָ ַעד ׁשֶ
םלְ  ן, ׁשָ הֻוא ָיׁשֵ ֶלְך  .ְוָראֻו ׁשֶ ֲחזֹור ַהֻמֶ ֻיַ  ְלֵביתוֹ ְוָרצֻו ׁשֶ

ֶהם ם לֹ ,ָאַמר ָלֶהםוְ  .ִעֻמָ ַאֻתֶ יָון ׁשֶ ם אֹוִתיֻכֵ ְלֻתֶ  א ִהֻצַ
יל ֶאת ַעְצמוֹ ְוכָ  זֵֻר ְלַהֻצִ יל אֹוִתי ,ל ֶאָחד ִנְתֻפַ  ,ְוזֶה ִהֻצִ
זֶה ֹפהוֻ  י ַטַעם ָמתֹוק ֻכָ ן הֻוא ָיִביא , ָטַעְמֻתִ ַעל ֻכֵ

ֻלוֹ  ֲעָגָלה ׁשֶ ים אֹוִתי ֻבַ ְלֻבֻוׁשִ ב יָ  הֻואוְ  ,ֻוְבֵאֻלֻו ַהֻמַ ׁשֵ
לֻוָכהאֹוִתי  א ַהֻמְ ֻסֵ נֻו זַ  .ַעל ֻכִ ל "ְוִסֻיֵם ַעל זֶה ַרֻבֵ

אֲ  ר מֻוָבאֻכַ יָחא ִיְהֶיה ַמֻבֻול ׁשֶ  ׁשֶ ִעְקבֹות ְמׁשִ ֶמען ֻבְ
יֶסען ִמיט  יקֻוְרסֻותאֶ ֶוועט ׁשִ א לֹ (יירו עם אפיקורסיות) ֻפִ

ל ַמִים בֹות ָזרֹות ,ׁשֶ ל ַמְחׁשָ ל ֶהָהִרים  .ַרק ׁשֶ ִויכֻוסֻו ֻכָ
בֹוִהים ֻלֹ  ,ַהֻגְ ֶאֶרץ ִיְשָרֵאל ׁשֶ  ,א ָהָיה ַמֻבֻולַוֲאִפיֻלֻו ֻבְ

כֹ  ָהַלךְ ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ  ִיםֻבְ ם ַהֻמַ זֻו ׁשָ אס , ַח ִנֻתְ ֻדָ
י  ִריֶצען ֲאִפיֻלֻו ִאין ֻדִ ֻפְ ֵהְייְסט ֶעס ֶוועט ַאַרְיין ׁשְ

ֶר  ׁשֶ  (.היינו שיתיז גם בתוך הלבבות הכשרים)ה ֶהעְרֶצער 'ֻכָ

ן ְוִעם ָחְכמֹות לֹ לֻוָכה  ,ֵעָצהא יֻוְכלֻו ִלֻתֵ ְוָכל ָשֵרי ַהֻמְ
זְ ינִ  לֻוָכה ְוָכל  רוֻ ְתֻפַ ֶוועט , ַעל ָעְמדוֹ  ִיְתַחזֵֻקא לַֹהֻמְ

ׁשֻוֵטי  (לא יחזיקו מעמד רק) ִזיְך ִניט ֶדער ַהאְלְטן ָנאר ֻפְ
יטֻות  ִיְשָרֵאל ְפׁשִ ים ֻבִ ִהֻלִ אֹוְמִרים ֻתְ ן  .'ְוכוֻ ׁשֶ ַעל ֻכֵ

ָיבֹ ׁשֶ  ׁשֶ ראׁשוֹ ֻכְ ֶתר ְמלֻוָכה ֻבְ נֻו ַהֻכֶ יַח ֵהם ִיֻתְ  .א ָמׁשִ

 

******* 
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ַט

ַעם ִעיר  ַאַחת ָחַלם ְלִאיׁש ֶאָחד ֵמִעיר ַאַחת ֻפַ ֻבָ ׁשֶ

ם אֹוָצר ר ִנְמָצא ׁשָ ׁשֶ ַחת ַהֻגֶ ם ִוויָנה ֻתַ  ְוָנַסע ְלׁשָ
ם ֹש ֵעצֹות ֵאיְך ַלְחֻפֹור ׁשָ ר ְוִחֻפֵ ׁשֶ י  ְוֶנֱעַמד ֵאֶצל ַהֻגֶ ֻכִ

ִבים ֻיֹום ֵאינֹו ָיכֹול ֵמֲחַמת ָהעֹוְבִרים ְוׁשָ ם  ֻבַ ְוָעַבר ׁשָ
ב  ה עֹוֵמד ְוחֹוׁשֵ ַאל אֹותֹו ָמה ַאֻתָ ל ְוׁשָ  ?ִאיׁש ַחֻיִ

ר לֹו ֲחלֹומוֹ  ַסֻפֵ ֻיְ ֻטֹוב ׁשֶ ַדְעֻתֹו ׁשֶ ב ֻבְ הֻוא  ְוָחׁשַ ֵדי ׁשֶ ֻכְ
קוֻ  ר לֹוָעָנה ְוָאַמר לֹו אֹוי ְיהֻוִדי  ְיַסְייעֹו ְוִיְתַחֻלְ ְוִסֻפֵ

ׁש  ה ָשם ֵלב ַלֲחלֹומֹות ִטֻפֵ הלא גם אני ] ַמה ַאֻתָ
י חלמתי שיש אוצר מתחת התנור בבית בחלומ

ל ] [של יהודי אחד שגר כאן וכאן יר ָהִעיר ׁשֶ ְוִהְזֻכִ
ל ָהִאיׁש ַהזֶֻה מֹו ׁשֶ היעלה על דעתך  [ָהִאיׁש ֻוׁשְ

ֻת  ?שאסע עד לשם בשביל האוצר  ֹוֵמם ִהׁשְ
ִגיַזאן  ַהֻמַ הֻוִדי ְוָנַסע ְלֵביתֹו ְוָחַפר ֻבְ [ תחת התנור]ַהֻיְ

ֻלֹו ֻוָמָצא ָהאֹוָצר הֻוִדי .ׁשֶ ְך ָאַמר ַהֻיְ הייתי ], ַאַחר ֻכַ
מוכרח לנסוע עד ווינה כדי לדעת שיש אצלי 

ִעְנָין ֲעבֹוַדת ה [.אוצר בבית ְך ֻבְ ָהאֹוָצר הֻוא ', ֻכַ ׁשֶ
ַעצְ  ל ֶאָחד ֻבְ אֻוָלם ֵליַדע ֵמָהאֹוָצר מֻוְכָרח  מוֹ ֵאֶצל ֻכָ

יק ֻדִ רֹון  .ִלְנסֹוַע ְלַהֻצַ נֻו ְלִחֻסָ ִריֵמז ַרֻבֵ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ
ָבר ים ְוַלֲעשֹות  ַהֻדָ ֵאין ָצִריְך ִלְנסֹוַע ְלֶמְרַחֻקִ ׁשֶ

ֵדי ִלְמצֹוא ֶאת ָהאֹוָצר ָבִרים מֻוְפָלִאים ֻכְ ל  ֻדְ א ֻכָ ֶאֻלָ
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ְמקֹומֹו ֶאצְ  ַרק ָרבֻו  לֹו ִנְמָצא ָהאֹוָצרֶאָחד ֻבִ א ׁשֶ ֶאֻלָ
שֹו ֵהיֵטב ים ְוָצִריְך ְלַחֻפְ בֻוׁשִ  .ַהֻלְ

 

 

******* 
 

 

ַעל ֲעָגָלה ׁשֶ  ֵמִאיׁש ָאדֹון ֶאָחד ַמֲעֶשה ַסע ִעם ֻבַ ֻנָ

דֹולֹות ָאר ֲעָירֹות ַהֻגְ ְוָהַלְך ָהָאדֹון  ְלֶבעְרִלין ֻוׁשְ
ַעל ָהֲעגָ  ַלֲעשֹות ְצָרָכיו ַאר ֻבַ מֹו ָהָיה ְוִנׁשְ ׁשְ ָלה ׁשֶ

ֻוק ֶאְמַצע ַהׁשֻ ׁש ֵאָליו ִאיׁש  ִאיַוואן ִעם ָהֲעָגָלה ֻבְ ְוִנֻגַ
ֶאְמַצע ָהְרחֹוב ֲאלֹו ַמֻדֻוַע עֹוֵמד הֻוא ֻבְ  ֶאָחד ְוׁשָ

ית ֶגְרַמֻנִ ה ֻבְ ֲאלֹו ָהִאיׁש ַחִיל ִמי ַאֻתָ  ֶווער ָדא, ְוׁשָ
מוֹ  ֹוֲאלֹו ֶאת ׁשְ ׁשֻ ב ׁשֶ  ִאיַוואן ְוָאַמר לוֹ  ְוהֻוא ָחׁשַ

י לא ֵהִבין ֶאת ְשַפת  ה אֹותֹו ָהִאיׁש ַחִיל ֻכִ ְוִהֻכָ
ְוהֻוא ָעָנה לֹו ׁשֻוב  ְוָצַעק לֹו ׁשֻוב ֶווער ָדא ָהֶעְגלֹון
ה אֹותֹו ׁשֻוב ִאיַוואן ְקחֹו  ְוָצַעק ֶווער ָדא ְוִהֻכָ ֻלָ ַעד ׁשֶ

ד א ָהָאדֹון  ִעם ָהֲעָגָלה ְלֵאיזֶה ְרחֹוב ִמן ַהֻצַ ֻבָ ׁשֶ ֻכְ
ת ְצָרָכיו ְצאֹו ְוָאַמר לֹו  ַאַחר ֲעִשֻיַ ֻמָ שֹו ַעד ׁשֶ ִחֻפְ
ַלַחׁש ֻוְבַפַחד ִאיַוואן ֵהיָכן ָהִייָת  ַאל  ָעָנה לֹו ֻבְ

א ֶווער ָד  אן ִאיַוואן ֶאֻלָ יָון  אֻתאַמר ֻכַ ב ֻכֵ י ָחׁשַ ֻכִ
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ה אֹותֹו ַעל אֹוְמרֹו  ָהִאיׁש ַחִיל ִהֻכָ  "ִאיַוואן"ׁשֶ
ְצאֻו ֵמָהִעיר ָאַמר לֹו ָהֶעְגלֹון ֻיָ ׁשֶ ְך ֻכְ  ַאַחר ֻכַ
ה ָיכֹול ִלְקרֹוא אֹוִתי ִאיַוואן ה ׁשֻוב ַאֻתָ  ַעֻתָ

נֻו זַ  ְמָצא ָהָאָדם ֶאְצִלי הֻוא , ל"ְוִסֻיֵם ַרֻבֵ ֻנִ ׁשֶ ֻכְ
ְבִחינַ  י ׁשֻוב הֻוא  "ִמי הֻוא"ת ֻבִ ֻנִ ֻיֹוֵצא ִמֻמֶ ׁשֶ אֻוָלם ֻכְ

ם אֹותֹו ִאיַוואן ַהְמגֻוׁשָ  :ֻכְ

 

******* 

 רבנו משל לעניין שטות העולם הזה ספר

שכל בני העולם עובדים ומשתדלים בשביל 
ונדמה להם שרק מחמת השתדלותם  פרנסתם

ובאמת מקבלים פרנסתם רק  .הם חיים וקיימים
שפעם דרו בבנין אחד שני  .רךמידו הרחבה יתב

ואחד בעל מכניס  עשירים אחד קמצן גדול
פעם בא עני אחד אל  .אורחים ובעל צדקה גדול

 ובקש ממנו נדבה עבור כדי שיוכל הקמצן

הנה יש לי : אמר לו העשיר .לשבור את רעבונו
ובכן עבוד  עצים שצריך לחתכם לחתיכות קטנות

 .דתךאצלי ואתן לך אחר כך לאכול עבור עבו
 .בלית ברירה עבד אצלו העני עבודה מפרכת זו

 אמר לו העשיר שיפנה לבית כשסיים עבודתו
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ושם יתנו לו  שכנו העשיר הנדבן השוכן בבנין
 הלך העני לתומו לבית הכנסת .מבוקשו

כי סבר שהעשיר שעבד אצלו משלם  האורחים
ותיכף בהיכנסו קבלו העשיר בעל  .עבור אכילתו

 .הצדקה בכבוד גדול ונתן לו לאכול כדרכו

 איך באמצע האכילה שמע המכניס אורחים

 אני עבדתי היום קשה שהעני מתאנח ואומר
וספר לו כל  שאלו המכניס אורח על עסק עבודתו

ושלחו תמורת  ןהמעשה שעבד אצל העשיר השכ
 נענה לו המכניס אורח ואמר .עבודתו לאכול כאן

 רבי יהודי עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם" לו

ה ובני העולם "פרנסה נותן הקב" ואמר רבנו
 אולם עובדים הם בגלל אוכלים בחינם

 ".עוונותיהם

******* 

 השני למלך, אחת אמר המלך לאוהבו שפעם

שכל  רואה אני באשר אני חוזה בכוכבים
מי שיאכל ממנה יהיה  התבואה שיגדל בשנה זו

שעל כן : וענה לו .אם כן יטכס עצה נעשה משוגע
 יכינו בעדם תבואה שלא יצטרכו לאכול

אם כן כשאנחנו : וענה לו המלך .ל"מתבואה הנ
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וכל העולם יהיה משוגע  .לבד לא נהיה משוגעים
 [ולהכין בשביל כולם אי אפשר] אז יהיה להפך

על כן בוודאי נצטרך גם  .שאנחנו יהיו המשוגעים
אבל רק זה שנסמן סימן על  .כן לאכול מהתבואה

שאם  .מצחנו שנדע כל כל פנים שאנחנו משוגע
 אהיה מסתכל על מצחך וכן שתסתכל על מצחי

 .סימן שאנחנו משוגענדע מה

******* 

בן מלך אחד נפל לשיגעון שהוא , אחת פעם

צריך לישב ערום ו ,(תרנגול הודו) הינדיקעוף הנקרא 
תחת השולחן ולגרור חתיכות לחם ועצמות כמו 

כל הרופאים נואשו מלעזור לו ו .הינדיק
ד ע. מזה המלך היה בצער גדולו ,מזה תוולרפאו

על עצמי  אני מקבל: שבא חכם אחד ואמר
וישב  מו ערוםהפשיט גם כן את עצו ,תלרפאו

וגם כן גרר , ל"בן המלך הנ אצלתחת השולחן 
מי אתה ומה : ושאלו בן המלך .פרורים ועצמות
 ?ומה אתה עושה פה : והשיב לו ?אתה עושה פה 

 .אני גם כן הינדיק: אמר לו .אני הינדיק: אמר לו
ילים וישבו שניהם יחד כך איזה זמן עד שנעשו רג

 .אז רמז החכם והשליכו להם כתונת .זהעם זה 
אתה חושב : ואמר החכם ההינדיק לבן המלך
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 ,שהינדיק אינו יכול לילך עם כתונת
 יהא יכולים להיות לבושים כתונת ואף על פי כן

ואחר זמן רמז  .ולבשו שניהם הכתונת ,הינדיק
: ל"ואמר לו גם כן כנ .והשליכו להם מכנסיים
נסיים לא יכולים להיות אתה חושב שעם מכ

וכן עם שאר  לבשו המכנסייםש עד' וכוהינדיק 
ואחרי כן רמז והשליכו להם מאכלי  .הבגדים

אתה חושב שאם : ואמר לו אדם מהשולחן
אוז מען שוין קיין הינדיק מאכלים טובים  אוכלים

לא כבר )מען קען עסין און אויך זיין הינדיק , ניט

 .ואכלו (להיות הינדיק ולהמשיךאפשר לאכול  ,הינדיק נקראים
אתה חושב שהינדיק מוכרח : אמר לו ךואחר כ

יכולים להיות  ,להיות דווקא תחת השולחן
עד  וכן התנהג עמו .הינדיק ולהיות אצל השולחן

 .והנמשל מובן למבינים .שריפא אותו לגמרי

יכולים לומר שהאדם רוצה להתקרב : אמר המעתיק)
ובדך ', לעבודת השם הלא הוא הינדיק מלובש בחמריות וכו

זה יכולים מעט מעט לקרב את עצמו לעבודת השם עד 
ודי . וכן בהתקרבות אנשים על דרך זה. שנכנסים לגמרי

 (לחכימא

******* 


