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ההינדיק 
הּוא עֹוף       עֹון ׁשֶ ּגָ ֶלְך ָנַפל ְלׁשִ ן ַהּמֶ ַעם.ַאַחת ּבֶ פַּ
ָערֹם  ב  ֵליׁשֵ ְוָצִריְך  הודו(  )תרנגול  ִהיְנִדיק  ְקָרא  ַהּנִ

ַוֲעָצמֹות  ֶלֶחם  ֲחִתיכֹות  ְוִלְגרֹר  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַחת  ּתַ

לֹו  ֲעזֹר  ִמּלַ נֹוֲאׁשּו  ָהרֹוְפִאים  ְוָכל  ִהיְנִדיק.  מֹו  ּכְ

ה.  דֹול ִמּזֶ ַצַער ּגָ ֶלְך ָהָיה ּבְ ה. ְוַהּמֶ אֹותֹו ִמּזֶ ּוְלַרּפְ

ַעל  ל  ְמַקּבֵ ״ֲאִני  ְוָאַמר:  ֶאָחד  ָחָכם  א  ּבָ ׁשֶ ַעד 
ַעְצמֹו  ֶאת  ן  ם-ּכֵ ּגַ יט  ְוִהְפׁשִ אֹותֹו״.  ְלַרּפְ ַעְצִמי 

"ל,  ַהּנַ ֶלְך  ן ַהּמֶ ּבֶ ְלָחן ֵאֶצל  ֻ ַחת ַהּשׁ ב ּתַ ׁשֶ ַוּיֵ ָערֹם 

ֶלְך:  ן ַהּמֶ ָאלֹו ּבֶ רּוִרים ַוֲעָצמֹות. ּוׁשְ ַרר ּפֵ ן ּגָ ְוַגם ּכֵ

לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ ּפֹה"?  ה  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ּוָמה  ה  ַאּתָ "ִמי 
ה ּפֹה"? ָאַמר לֹו: "ֲאִני ִהיְנִדיק",  ה עֹוׂשֶ "ּוָמה ַאּתָ

ן ִהיְנִדיק". ם-ּכֵ ָאַמר לֹו: "ֲאִני ּגַ

ֲעׂשּו  ּנַ ׁשֶ ַעד  ְזַמן,  ֵאיֶזה  ְך  ּכָ ַיַחד  ֵניֶהם  ׁשְ בּו  ׁשְ ַוּיֵ
ִליכּו ָלֶהם  ְרִגיִלים ֶזה ִעם ֶזה. ְוָאז ָרַמז ֶהָחָכם ְוִהׁשְ
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ה  ן ֶמֶלְך: "ַאּתָ ֹתֶנת, ְוָאַמר ֶהָחָכם ָהִהיְנִדיק ְלַהּבֶ ּכְ

ֹתֶנת?  ּכְ ִעם  ֵליֵלְך  ָיכֹול  ֵאינֹו  ִהיְנִדיק  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ

י ֵכן ְיֵהא  ֹתֶנת ְוַאף-ַעל-ּפִ ְיכֹוִלים ִלְהיֹות ָלבּוׁש ּכְ

ֹתֶנת. ְוַאַחר ֵאיֶזה ְזַמן  ֵניֶהם ַהּכְ ִהיְנִדיק" ְוָלְבׁשּו ׁשְ

ן  ם-ּכֵ ּגַ לֹו  ְוָאַמר  ִמְכָנַסִים  ָלֶהם  ִליכּו  ְוִהׁשְ ָרַמז 

ְיכֹוִלים  לֹא  ִמְכָנַסִים  ִעם  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ה  "ַאּתָ "ל:  ּנַ ּכַ

ַהִמְכָנַסִים  ְבׁשּו  ּלָ ׁשֶ ַעד  ְוכּו'  ִהיְנִדיק"?  ִלְהיֹות 

ִליכּו  ְך ָרַמז ְוִהׁשְ ָגִדים. ְוַאַחר-ּכָ ָאר ַהּבְ ְוֵכן ִעם ׁשְ

ה  "ַאּתָ לֹו:  ְוָאַמר  ְלָחן  ֻ ֵמַהּשׁ ָאָדם  ַמַאְכֵלי  ָלֶהם 

לֹא  ָבר  ּכְ טֹוִבים  ַמֲאָכִלים  אֹוְכִלים  ִאם  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ

יְך ִלְהיֹות  ר ֶלֱאכֹל ּוְלַהְמׁשִ ִנְקָרִאים ִהיְנִדיק? ֶאְפׁשַ

ִהיְנִדיק" ְוָאְכלּו. 

ִהיְנִדיק  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ ה  "ַאּתָ לֹו:  ָאַמר  ְך  ְוַאַחר-ּכָ
ְיכֹוִלים  ְלָחן?  ֻ ַהּשׁ ַחת  ּתַ ְוָקא  ּדַ ִלְהיֹות  ֻמְכָרח 

ְוֵכן  ְלָחן".  ֻ ַהּשׁ ֵאֶצל  ְוִלְהיֹות  ִהיְנִדיק  ִלְהיֹות 

א אֹותֹו ְלַגְמֵרי.  ִרּפֵ ִהְתַנֵהג ִעּמֹו ַעד ׁשֶ



 השודד
דֹול.  יר ּגָ ָהָיה ָעׁשִ ַעם ֶאָחד ָהָיה ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ פַּ
ֶדֶרְך  ּכְ ְסחֹורֹות  ה  ּמָ ּכַ ִעם  ֲחנּות  ּבַ ב  יֹוׁשֵ ְוָהָיה 

הֹונֹו  ּנּו  ִמּמֶ ְוָגְנבּו  ִבים  ּנָ ּגַ ֵאָליו  ּוָבאּו  ַהֶחְנָוִנים 

ה.  ל ַהְרּבֵ ְלּדֵ ּוְרכּוׁשֹו ְוִנְתּדַ

ה לֹו ַמֲעָמד  ֵלָטה ְוָעׂשָ ץ ֶאת ֶיֶתר ַהּפְ ְוָהַלְך ְוִקּבֵ
ְוָחְזרּו  ֶחְנָוִני.  ה  ַנֲעׂשָ ְוׁשּוב  ְסחֹורֹות  ְוָקָנה  ְוָחַזר 

ְוהֹונֹו  ֵלָטה  ַהּפְ ֶיֶתר  ְוָגְנבּו ֶאת  ִבים  ּנָ ּגַ ֵאָליו  ּוָבאּו 

ַעט  ִמּמְ ץ  ְוִקּבֵ ׁשּוב  ְוָחַזר  ּנּו.  ִמּמֶ ן  ם-ּכֵ ּגַ ָאר  ׁשְ ַהּנִ

ּתֹו  ִאׁשְ ל  ׁשֶ יִטין  ְכׁשִ ּוֵמַהּתַ לֹו  ֶאֶרת  ׁשְ ַהּנִ ֵלָטה  ּפְ

ֲחנּות ְלַפְרֵנס ֶאת  ה לֹו ֵאיֶזה ַמֲעָמד ּבַ ְוָחַזר ְוָעׂשָ

ֶיֶתר  ֶאת  ְוָגְנבּו  ִבים  ּנָ ּגַ ֵאָליו  ּוָבאּו  ְוָחְזרּו  יתֹו  ּבֵ

ָאר  ל ְמֹאד ְוִנׁשְ ְלּדֵ ְתּדַ ּנִ ֶאֶרת, ַעד ׁשֶ ׁשְ ֵליָטה ַהּנִ ַהּפְ

ל. יתֹו ֵריָקן ִמּכָ ּבֵ
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לֹו  ְוָקָנה  ְמֹאד  מּוָעט  ַסְך  ְלֵאיֶזה  ץ  ְוִקּבֵ ְוָהַלְך 
ים  ֶדֶרְך ָהֲעִנּיִ ָפִרים ּכְ ים ְוָהַלְך ַעל ַהּכְ ְסחֹורֹות ְקַטּנִ

ֶזה  ִאים ֲחִבילֹות ִעם ְמָחִטין ְוִצּנֹורֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ּנֹוׂשְ ׁשֶ

ֵדי ָלֵתת  ָפִרים ּכְ ים. ְוָהָיה הֹוֵלְך ַעל ַהּכְ ָבִרים ְקַטּנִ ּדְ

ֶלֶחם ְלֵביתֹו. ְוָהָיה ַמֲחִליף ִעם ָהֲעֵרִלים ְמָחִטין ַעל 

ֵאּלּו. ים ּכָ ֶדֶרְך ָהֲעִנּיִ עֹופֹות ּוֵביִצים ְוַכּיֹוֵצא ּכְ

א ִעּמֹו  ְוָנׂשָ ָפִרים  ַהּכְ ַעם ֶאָחד, ָהָיה הֹוֵלְך ִמן  ּפַ
ְמַעט ְסחֹוָרתֹו ְוֵאיֶזה ִמיֵני ַמֲאָכל ּוָפַגע ּבֹו ׁשֹוֵדד 

י ֲחִבילֹות  ּתֵ א ֶאְצלֹו ׁשְ ֶאָחד רֹוֵכב ַעל ַהּסּוס ְוָנׂשָ

ן  ּוְלִהְתַחּנֵ ִלְבּכֹות  ְוִהְתִחיל  ְלָגְזלֹו  ְוָרָצה  דֹולֹות  ּגְ

ם ֶזה  ּנּו ּגַ יַח ַעל ֶזה ְוָגַזל ִמּמֶ ּגִ ֵאָליו ְוהּוא לֹא ִהׁשְ

ל ָוכֹל.  ַאר ֵריָקן ִמּכָ ָהָיה לֹו ְוִנׁשְ ַהְמַעט ׁשֶ

ְוַנְפׁשֹו ָמָרה לֹו ְמֹאד,  ּובֹוֶכה ְמֹאד  ְוָהָיה הֹוֵלְך 
ל  ְלּדֵ ְתּדַ ּנִ ׁשֶ ָהִראׁשֹונֹות  רֹות  ּצָ ּבַ י  ּדַ ָהָיה  לֹא  י  ּכִ

ִצְמצּום  ם ְמַעט ִחּיּותֹו ּבְ ֶזה, ּגַ ירּות ּכָ ְך ֵמֲעׁשִ ל ּכָ ּכָ

ה  ְוִהּנֵ  - ְוָרָאה  יט  ִהּבִ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ּנּו.  ִמּמֶ ָטְרפּו 
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ָלקּום  רֹוֶצה  ְוָהָיה  ַהּסּוס  ִמן  "ל  ַהּנַ ֹוֵדד  ַהּשׁ ָנַפל 

ַרְגָליו ַעל רֹאשֹׁו ְוָנַפל  ְוָעַמד ָעָליו ַהּסּוס ּוְדָרסֹו ּבְ

ם  ְלׁשָ ְגָזל  ַהּנִ ָהִאיׁש  ְוָהַלְך  ְוֶנֱהַרג.  ֹוֵדד  ַהּשׁ ם  ׁשָ

ּוָפַתח ֶאת  ַאְרָצה  נֹוֵפל ֵמת  ּלֹו  ׁשֶ ְזָלן  ַהּגַ ׁשֶ ְוָרָאה 

ְסחֹורֹוָתיו  ל  ּכָ ם  ׁשָ ּוָמָצא  ְזָלן  ַהּגַ ל  ׁשֶ ַהֲחִבילֹות 

סֹוף.  ְוַעד  ה  ִחּלָ ִמּתְ ּנּו  ִמּמֶ ְנבּו  ּגָ ׁשֶ ּוְרכּוׁשֹו  ְוהֹונֹו 

ה. ִחּלָ ַבּתְ יר ּכְ ה ָעׁשִ לֹום ְלֵביתֹו ְוַנֲעׂשָ ׁשָ ְוָחַזר ּבְ

ִהְתַחּזְקּות ּגָדֹול לְכָל ָאָדם! ֶׁשַאף-ַעל-ּפִי ֶׁשעֹובֵר 
)במלחמת  ַחָּייו  ּבִיֵמי  ָעלָיו  ֶּׁשעֹובֵר  ַמה  ָהָאָדם  ַעל 
ּכַָּמה  ...ְוכֵן  ִמֶּמּנּו  ְוטֹוְרפִין  ֶׁשּגֹוזְלִין אֹותֹו   – היצר( 
ִיְתָיֵאׁש  ַאל  ַאף-ַעל-ּפִי-כֵן,  ִמְסּפָר.  ּבְלִי  ּפְָעִמים 
לַָּמרֹום  ֵעינָיו  ִיְתלֶה  ִאם  ּכִי  ָהַרֲחִמים!  ִמן  ַעצְמֹו 
ֶׁשִּיְרֶאה  ִיְתּבַָרְך,  ֵאלָיו  ּפַַעם  ּבְכָל  ְוִיצְַעק  ְוִיבְּכֶה 
ּבְָענְיֹו ַוֲעָמלֹו, ֲאזַי סֹוף ּכָל סֹוף ִיּפֹל ַהּׁשֹוֵדד ַמּפָלָה 
ִויַקּבֵל  ְוָיׁשּוב  ְּתקּוָמה,  לָּה  ֶׁשֵאין  אחרא(  )הסטרא 
ְויֹוצִיא ִמֶּמּנּו ּכָל ַהְּקֻדּׁשֹות ְוכָל ָהעֲבֹודֹות ְוכָל ַהּטֹוב 
ֶׁשּגָנַב ְוגָזַל ִמֶּמּנּו, ְוָיׁשּוב לֲַעִׁשירּותֹו ְוטּובֹו ַהּנִצְִחי.



העני והיהלום 
ְרֵנס ַעְצמֹו ֵמֲחִפיַרת  ִהְתּפַ ָעִני ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעשֶׂ
קֹום  ּמָ ַעם ַאַחת ָחַפר ִטיט, ּוָמָצא ּבַ ִטיט ִלְמּכֹר. ּפַ

ְויֹו הֹון ַרב ְמֹאד, ְולֹא  ָהָיה ׁשָ ָחַפר ֶאֶבן טֹוב ׁשֶ ׁשֶ

ְויֹו.  ׁשָ ּבְ אֹוָתּה  ֲאִמיד  ּיַ ׁשֶ ן  ְלֻאּמָ ְוָהַלְך  ְויֹו.  ׁשָ ָיַדע 

ם  ּלֵ ְלׁשַ ּיּוַכל  ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ֶזה  ּבְ ֵאין  "ׁשֶ לֹו:  ְוָעָנה 

לּוָכה". ֲאָבל  ע ְללֹוְנדֹון ְלִעיר ַהּמְ ְויֹו, ְוָצִריְך ִלּסַ ׁשָ

ע. ְוָהַלְך ּוָמַכר  ֶסף ִלּסַ הּוא ָהָיה ָעִני ְולֹא ָהָיה לֹו ּכֶ

ָדבֹות,  ִביל ַהּנְ ׁשְ ִית ְלַבִית ּבִ ר לֹו, ְוָהַלְך ִמּבַ ל ֲאׁשֶ ּכָ

ם.  ע ַעד ַהּיָ יק לֹו ִלּסַ ִהְסּפִ ַעד ׁשֶ

ִפיָנה ְולֹא ָהָיה לֹו ָמעֹות,  ְוָרָצה ַלֲעלֹות ַעל ַהּסְ
לֹו  ְוֶהְרָאה  ַהחֹוֵבל[  ]ַרב  יַטאן  אּפִ ְלַהּקַ ְוָהַלְך 

ַעל  יַטאן  אּפִ ַהּקַ ֶכף  ּתֵ אֹותֹו  ְוָלַקח  ִלּיֹות.  ְרּגָ ַהּמַ

טּוַח  ּבָ ה  "ַאּתָ לֹו:  ְוָאַמר  דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ

ֶטע  'ֶעְרׁשְ ְמֻיָחד  ֶחֶדר  לֹו  ְוָנַתן  דֹול"  ּגָ )אדם( 
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ַאַחד  ֲענּוִגים, ּכְ ְקַלאס' ]ַמְחָלָקה ִראׁשֹוָנה[ ּוְבָכל ַהּתַ

ַחּלֹון  לֹו  ָהָיה  ּלֹו  ׁשֶ ְוַהֶחֶדר  דֹוִלים.  ַהּגְ ִגיִדים  ֵמַהּנְ

ַח  ּמֵ ּוְמׂשַ ס  ִמְתַעּלֵ ִמיד  ּתָ ָהָיה  ְוהּוא  ם.  ַהּיָ ְלתֹוְך 

ֵעת  ּבְ ּוִבְפָרט  ֲהלֹום[  ]ַהּיַ יֶמעְנט  ַהּדִ ִעם  ַנְפׁשֹו 

ב טֹוב  ְמָחה ְוַהְרָחַבת ַהּלֵ ַעל-ְיֵדי ַהּשִׂ ָהֲאִכיָלה, ׁשֶ

ָנֵקל.  ֲאָכל ּבְ ל ַהּמַ ְתַעּכֵ ּיִ ּוְרפּוָאה ׁשֶ

ח ַעל  יֶמעְנט ָהָיה ֻמּנָ ב ֶלֱאכֹל ְוַהּדִ ּוַפַעם ַאַחת ָיׁשַ
ֵרת  א ַהְמׁשָ יְנַתִים ּבָ ן. ּבֵ ס ּבֹו ְוָיׁשַ ְלָחן ְלִהְתַעּלֵ ֻ ַהּשׁ

יֶמעְנט  ֵמַהּדִ ָיַדע  ְולֹא  רּוִרים  ְוַהּפֵ ה  ּפָ ַהּמַ ְוָלַקח 

ם.  ִליְך ַהּכֹל ַלּיָ ְוִהׁשְ

לֹו  ָהָיה   - ֶזה  ל  ּכָ ְוֵהִבין  ָנה  ֵ ֵמַהּשׁ ֵהִקיץ  ּוְכׁשֶ
ה?  ֲעׂשֶ ַעת! ּוַמה ּיַ ָצא ֵמַהּדַ ּיָ ְמַעט ׁשֶ דֹול, ּכִ ַצַער ּגָ

ְמִחיר  ַעד  ּבְ אֹותֹו  ֲהרֹג  ּיַ ׁשֶ ְזָלן  ּגַ הּוא  יַטאן  ּפִ ְוַהּקַ

ֵמַח  ׂשָ ַעְצמֹו  ֶאת  ה  ָעׂשָ ן  ַעל-ּכֵ ִפיָנה.  ַהּסְ ְנִסיַעת 

ִאּלּו לֹא ָיַדע.  ּכְ
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ר ִאּתֹו ֵאיֶזה  ָכל-יֹום ְלַדּבֵ יַטאן ָהָיה ּבְ ּפִ ְוֶדֶרְך ַהּקַ
ה ֶאת ַעְצמֹו  ה, ְוהּוא ָעׂשָ ּיֹום ַהּזֶ א ּבַ עֹות, ְוֵכן ּבָ ׁשָ

לֹו  ְוָאַמר  ּנּוי.  ׁשִ ׁשּום  ּבֹו  יר  ִהּכִ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ֵמַח,  ׂשָ

ר  ה ָחָכם ִויׁשַ ַאּתָ יַטאן: "ֲהלֹא ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ אּפִ ַהּקַ

ִלְמכֹור  ה  ַהְרּבֵ בּוָאה  ּתְ ִלְקנֹות  רֹוֶצה  ַוֲאִני  ֵלב, 

ּלֹא  ׁשֶ ָיֵרא  ַוֲאִני  ה  ַהְרּבֵ ְלַהְרִויַח  ְואּוַכל  לֹוְנדֹון,  ּבְ

ִיְהֶיה  ן  ַעל-ּכֵ ֶלְך,  ַהּמֶ ֵמאֹוַצר  ּגֹוֵנב  ֲאִני  ׁשֶ יֹאְמרּו 

ֵמיַטב".  ּבְ ְלָך  ם  ּלֵ ֲאׁשַ ַוֲאִני  ְמָך,  ׁשִ ַעל  ְנָין  ַהּקִ

ְללֹוְנדֹון,  אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ֵכן.  ְוָעׂשּו  ֵעיָניו  ּבְ ְוהּוַטב 

ַאר ַהּכֹל ֵאֶצל ֶזה ָהִאיׁש, ְוָהָיה  יַטאן ְוִנׁשְ ּפִ ֵמת ַהּקַ

יֶמעְנט!  ל ַהּדִ ְויֹון ׁשֶ ִ ְפַלִים ֵמַהּשׁ ֶפל ּכִ ּכֶ

ְוָהא  ָהָיה ֶׁשּלֹו,  ְוִסֵּים ַרּבֵנּו זַ״ל: ֶׁשַהִּדיֶמענְט ֹלא 
ְוָהא  ֶׁשּלֹו,  ָהָיה  ְוַהְּתבּוָאה  ִמֶּמּנּו.  ֶׁשּנֱֶאבַד  ְרָאָיה: 
ְרָאָיה: ֶׁשּנְִׁשַאר ֶאצְלֹו. ְוכָל ַמה ֶׁשִהּגִיַע לְִענְָינֹו הּוא 

ַרק ּכִי ֶהֱחזִיק ַמֲעָמד ְוכּו’.



אוהב את השם
ּכְִסלֵו. תק״ע ּפֹה ּבְֶרְסלֶב. ֲחלֹום: 

ב  הּוא יֹוׁשֵ ָטן ׁשֶ ִית ַהּקָ ּבַ ֵביִתי )ַהְינּו ּבַ ב ּבְ ָהִייִתי.יֹוׁשֵ
מּוּהַ  ּבֹו( ְולֹא ָהָיה ׁשּום ָאָדם ִנְכָנס ֶאְצִלי, ְוָהָיה ּתָ

ָהָיה  לֹא  ם  ׁשָ ְוַגם  ִני,  ֵ ַהּשׁ ַלֶחֶדר  ְוָיָצאִתי  ֵעיַני.  ּבְ

ְדָרׁש  דֹול ּוְלֵבית-ַהּמִ ִית ַהּגָ ׁשּום ָאָדם. ְוָיָצאִתי ַלּבַ

י  ַדְעּתִ י ּבְ ְבּתִ ַ ן ׁשּום ָאָדם. ְוִיּשׁ ם-ּכֵ ם ּגַ ְולֹא ָהָיה ׁשָ

ָלֵצאת ֶאל ַהחּוץ.

ֵני-ָאָדם  ּבְ עֹוְמִדים  ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ַלחּוץ  ְוָיָצאִתי 
ְוֶזה  ֶזה,  ִעם  ֶזה  ים  ּוִמְתַלֲחׁשִ ִעּגּוִלים  ִעּגּוִלים 

י  ִנים ֶנְגּדִ י ְוֶזה ֵמֵעז ּפָ ֵחק ּבִ י ְוֶזה ְמׂשַ ּנִ ִמְתלֹוֵצץ ִמּמֶ

י,  ֶנְגּדִ ן ּכְ ם-ּכֵ י ָהיּו ּגַ ּלִ ים ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא. ַוֲאִפּלּו ָהֲאָנׁשִ

י  ּנִ ִמּמֶ סֹוד  ּבְ ִהְתַלֲחׁשּו  ּוְקָצת  י  ֶנְגּדִ ֵהֵעּזּו  ְקָצת 

"ל. ּנַ ְוַכּיֹוֵצא ּכַ
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"ַמה  אֹותֹו:  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ י  ֵמֲאָנׁשַ ְלֶאָחד  ְוָקָראִתי 
ֵכן  ֲהִיּתָ זֹאת?!  ּכָ יֶתם  ֲעׂשִ "ֵאיְך  יב:  ְוֵהׁשִ ּזֹאת"? 

ָלל  י ּכְ ֶזה"?! ַוֲאִני לֹא ָיַדְעּתִ דֹול ּכָ ֲעׂשּו ֵחְטא ּגָ ּתַ ׁשֶ

י ֶאת ָהִאיׁש  ּתִ ׁשְ ַעל ָמה ֵהם ִמְתלֹוְצִצים ָעַלי. ּוִבּקַ

לֹוֵמנּו  י-ׁשְ ים ֵמַאְנׁשֵ ץ ֵאיֶזה ֲאָנׁשִ ֵלְך ִויַקּבֵ ּיֵ "ל ׁשֶ ַהּנַ

ַעְצִמי:  י ּבְ ְבּתִ ַ ְוִיּשׁ י ְולֹא ְרִאיִתיו עֹוד.  ְוָהַלְך ֵמִאּתִ

ַעְצִמי  ְלַהְפִליג  ַעְצִמי:  י  ְבּתִ ַ ְוִיּשׁ ֲעׂשֹות?  ּלַ ַמה 

ם  ׁשָ ְוָהָיה  ם  ְלׁשָ ּוָבאִתי  ַאֶחֶרת.  ְמִדיָנה  ְלֵאיֶזה 

ֵני-ָאָדם  ּבְ ן  ם-ּכֵ ּגַ ם  ׁשָ עֹוְמִדים  ָהיּו  ׁשֶ ן  ּכֵ ן  ם-ּכֵ ּגַ

"ל.  ם יֹוְדִעים ַהּנַ ם ׁשָ י ּגַ ה, ּכִ רּו ִמּזֶ ְוִדּבְ

צּו ֵאַלי  ֵאיֶזה ַיַער. ְוִנְקּבְ ב ּבְ י ַעְצִמי: ֵליׁשֵ ְבּתִ ַ ְוִיּשׁ
ֶהם  י ִעּמָ לֹוֵמנּו ְוָהַלְכּתִ י-ׁשְ ים ֵמַאְנׁשֵ ה ֲאָנׁשִ ָ ֲחִמּשׁ

ַבר  ָהִיינּו ְצִריִכים ְלֵאיֶזה ּדְ ם ּוְכׁשֶ ְבנּו ׁשָ ְלַיַער ְוָיׁשַ

ים  ֵמָהֲאָנׁשִ ֶאָחד  ׁשֹוְלִחים  ָהִיינּו  ְוַכּיֹוֵצא,  ַמֲאָכל 

ְוָהִייִתי  ְצִריִכים,  ָהִיינּו  ֶ ּשׁ ַמה  ָלנּו  ְוָקָנה  "ל  ַהּנַ
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יב:  ְוֵהׁשִ ָהַרַעׁש"?  ַקט  ִנׁשְ "ִאם  אֹותֹו  ׁשֹוֵאל 

י ֲעַדִין ָהַרַעׁש ָחָזק ְמֹאד". "ָלאו! ּכִ

א ָזֵקן ֶאָחד ְוָקָרא  ם, ּבָ ִבים ׁשָ ָהִיינּו יֹוׁשְ תֹוְך ׁשֶ ּבְ
י.  ִעּמִ ר  ְלַדּבֵ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָאַמר  אֹוִתי, 

ְוָאַמר:  ָעָנה  י.  ִעּמִ ר  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל  ִעּמֹו  י  ְוָהַלְכּתִ

ׁש  ּיֵ ה ִמְתּבַ זֹאת?! ְוֵאיְך ֵאין ַאּתָ ה ּכָ ֲעׂשֶ ה ּתַ "ַהַאּתָ
ְזֵקְנָך  ְוֶנֶגד  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְזֵקְנָך  ֶנֶגד  ֲאבֹוֶתיָך?!  ְפֵני  ּבִ

ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ ה  ַאּתָ ֵאין  ְוֵאיְך  ז"ל,  ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ

ַאְבָרָהם  ים  דֹוׁשִ ַהּקְ ּוֵמָהָאבֹות  ה  ֹמשֶׁ ִמּתֹוַרת 

אן?!,  ב ּכָ ׁשֵ ּתֵ ה ָסבּור ׁשֶ ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב ְוכּו' ָמה ַאּתָ

עֹות  ִמיד? ֲהלֹא ַהּמָ אן ּתָ ב ּכָ ה ָיכֹול ֵליׁשֵ ַהִאם ַאּתָ

ה? ְוִכי  ֲעׂשֶ ׁש ּוַמה ּתַ ה ִאיׁש ַחּלָ ָך ִיְכֶלה ְוַאּתָ ּלְ ׁשֶ

ְך  ה ַנְפׁשָ ְפִליג ְלֵאיֶזה ְמִדיָנה? ִמּמָ ּתַ ה סֹוֵבר ׁשֶ ַאּתָ

ם  ה, לֹא ּתּוַכל ִלְהיֹות ׁשָ ם ִמי ַאּתָ ִאם לֹא ֵיְדעּו ׁשָ

ן  ם-ּכֵ ה ּגַ נּו ְלָך ָמעֹות ְוִאם ֵיְדעּו ִמי ַאּתָ י לֹא ִיּתְ ּכִ

ה". ם ֵיְדעּו ִמּזֶ ם ׁשָ י ּגַ ם ּכִ לֹא ּתּוַכל ִלְהיֹות ׁשָ
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ֶזה  ֲאִני ְמֹגָרׁש ּכָ ן ׁשֶ הּוא ּכֵ י לֹו: "ֵמַאַחר ׁשֶ ְבּתִ ֵהׁשַ
"עֹוָלם  ִלי:  יב  ֵהׁשִ א"?  ַהּבָ עֹוָלם  ִלי  ִיְהֶיה  ְוכּו' 

ם לֹא  ֵגיִהּנָ ְהֶיה ְלָך? ֲאִפּלּו ּבְ ּיִ ה ָסבּור ׁשֶ א ַאּתָ ַהּבָ

יָת ִחּלּול ה'  י ָעׂשִ ם! ּכִ ֵמן ׁשָ ִיְהֶיה ְלָך ָמקֹום ְלִהּטָ

ַנֲחמּו  ּתְ י לֹו: "ֶלְך-ְלָך! ָהִייִתי סֹוֵבר ׁשֶ ְבּתִ ֶזה" ֵהׁשַ ּכָ

ִלי  ים  עֹוׂשִ ם  ַאּתֶ ו  ַעְכׁשָ י,  ִלּבִ ַעל  רּו  ּוְתַדּבְ אֹוִתי 

"ל. ֵקן ַהּנַ י ַהּזָ ִיּסּוִרים, ְלכּו ָלֶכם"! ְוָהַלְך ֵמִאּתִ

ֲאִני  י ַעְצִמי: ֵמַאַחר ׁשֶ ְבּתִ ַ ם, ִיּשׁ ב ׁשָ ּוִבְהיֹוִתי יֹוׁשֵ
ְלַגְמֵרי  ּכַֹח  ִלׁשְ ְיכֹוִלים  ֶזה,  ּכָ ַרב  ְזַמן  אן  ּכָ ב  יֹוׁשֵ

ַלְחנּו ָלִעיר  ָ ּשׁ "ל ׁשֶ יִתי ָלִאיׁש ַהּנַ ּמּוד. ְוִצּוִ ֶאת ַהּלִ

ְוָיִביא  ֵסֶפר  ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ׁש  ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ ְצָרֵכינּו,  ִביל  ׁשְ ּבִ

יב:  ְוֵהׁשִ ֵסֶפר.  ֵהִביא  ְולֹא  ָהִעיר  ֶאל  ְוָהַלְך  ָלנּו. 

ְלַגּלֹות  ָאסּור  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ְלָהִביא,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  "ׁשֶ
ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ּוְבֶהְצֵנַע  ֶפר,  ַהּסֵ ְצִריִכין  ִמי  ִביל  ׁשְ ּבִ

ֲאִני  דֹוִלים ַעל ׁשֶ ִלְמצֹא ֵסֶפר". ְוָהָיה ִלי ִיּסּוִרים ּגְ
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ּכַֹח  ִלׁשְ ְיכֹוִלין  י  ּכִ ְוַגם ֵאין ִלי ׁשּום ֵסֶפר,  ָוָנד  ָנע 

ּמּוד ְלַגְמֵרי. ֶאת ַהּלִ

ַחת  א ֵסֶפר ּתַ "ל ְוָנׂשָ ֵקן ַהּנַ ְך ָחַזר ּוָבא ַהּזָ ַאַחר-ּכָ
ִאים"?  ם נֹוׂשְ י אֹותֹו: "ָמה ַאּתֶ ַאְלּתִ ְזרֹועֹוָתיו, ְוׁשָ

ֶפר" ְוָנַתן  נּו ִלי ַהּסֵ י לֹו: "ּתְ יב: "ֵסֶפר" ָאַמְרּתִ ְוֵהׁשִ

יַח  ְלַהּנִ ֵאיְך  ָלל  ּכְ י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  י אֹותֹו  ְוָלַקְחּתִ ִלי, 

ּבֹו  י  ָיַדְעּתִ ְולֹא  ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  י  ּוָפַתְחּתִ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת 

ָלׁשֹון ַאֵחר ְוִכְכָתב ַאֵחר,  ָפַני ּכְ ָלל ְוָהָיה ּדֹוֶמה ּבְ ּכְ

ִיּסּוִרים  ָלל לֹא. ְוָהיּו ִלי  ָלל ּכְ י ּבֹו ּכְ ָיַדְעּתִ י לֹא  ּכִ

ים ָהֵאּלּו  ם ֵמָהֲאָנׁשִ ה. ְוָהִייִתי ִמְתָיֵרא ּגַ דֹוִלים ִמּזֶ ּגְ

ם  ע ָלֶהם זֹאת, אּוַלי ּגַ ְתַוּדַ ּיִ ׁשֶ ּכְ י ׁשֶ ָהיּו ִעּמִ "ל ׁשֶ ַהּנַ

י. ּנִ ְרדּו ִמּמֶ ֵהם ִיּפָ

י  י ְוָהַלְכּתִ ר ִעּמִ "ל ְלַדּבֵ ֵקן ַהּנַ ְוׁשּוב ָקָרא אֹוִתי ַהּזָ
יָת  ָעׂשִ "ֵאיְך   – "ל  ּנַ ּכַ ר  ְלַדּבֵ ׁשּוב  ְוִהְתִחיל  ִעּמֹו 

ם  יִהּנָ ּגֵ ה?! ָהא ֲאִפּלּו ּבַ זֹאת?! ֵאיְך ֵאין ְלָך ּבּוׁשָ ּכָ

י  "ל. ָאַמְרּתִ ּנַ ּכַ ם"  ֵמן ׁשָ לֹא ִיְהֶיה ְלָך ָמקֹום ְלִהּטָ
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ֵני עֹוָלם  זֹאת ָאָדם ִמּבְ לֹו: "ִאם ָהָיה אֹוֵמר ִלי ּכָ

ם"  ָ ִמּשׁ "ֲאִני  יב:  ֵהׁשִ לֹו"  ַמֲאִמין  ָהִייִתי  ָהֶעְליֹון 

ם. ָ הּוא ִמּשׁ ָבר ׁשֶ ְוֶהְרָאה ִלי ּדָ

ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ י  ְעּתִ ּדַ ַעל  ּוָבא 
ם-טֹוב ז"ל  ַעל-ׁשֵ דּוַע, ְוָאז ָהָיה ָסבּור ַהּבַ ז"ל ַהּיָ
ְוָאַמר: "ֲאִני אֹוֵהב  א,  ֵאין לֹו עֹוָלם ַהּבָ ן ׁשֶ ּכֵ ם  ּגַ

י  ַלְכּתִ ְוִהׁשְ א".  ַהּבָ עֹוָלם  ִלי  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאת 

ר  דֹול ְמֹאד. ְוַכֲאׁשֶ ְמִרירּות ּגָ י ַלֲאחֹוַרי ּבִ ֶאת רֹאׁשִ

צּו ֵאַלי  אּו ֵאַלי ְוִנְתַקּבְ ְך, ּבָ י ּכָ י ֶאת רֹאׁשִ ַלְכּתִ ִהׁשְ

ׁש  ּיֵ ְלִהְתּבַ ֵקן  ַהּזָ ִלי  ָאַמר  ׁשֶ ְלַמְעָלה  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ ל  ּכָ

ִלי  ְוָאְמרּו  ְוכּו'  ְוכּו'  ְוָהָאבֹות  ְזֵקַני  ַהְינּו  ֵמֶהם, 

סּוק: "ּוְפִרי ָהָאֶרץ ְלָגאֹון ּוְלִתְפֶאֶרת". ְוָאְמרּו  ַהּפָ

ֶכם". ְוֵהִביאּו ִלי  ֲאִרין ּבָ א, ִנְהֶיה ִמְתּפָ ַרּבָ ִלי: "ַאּדְ
ה  ִחּלָ ּתְ י ּבַ ּנִ ַני ִנְפְרדּו ִמּמֶ ם ּבָ י ּגַ י ּוָבַני )ּכִ ּלִ ים ׁשֶ ל ָהֲאָנׁשִ ּכָ

ַהֶהֶפְך  ֵאּלּו  ּכָ ָבִרים  ּדְ י  ִלּבִ ַעל  רּו  ְוִדּבְ "ל(  ַהּנַ ֵעת  ּבָ

"ל. ֵמַהּנַ
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ָאָדם  ָהָיה  ִאם   - י  רֹאׁשִ ֶאת  י  ַלְכּתִ ִהׁשְ ֶ ּשׁ ַמה 
ַהּתֹוָרה  ל  ּכָ ַעל  ָעִמים  ּפְ ֵמאֹות  מֹוֶנה  ׁשְ ָעַבר  ׁשֶ

ֶזה  ְמִרירּות ּכָ ִליְך ֶאת רֹאשֹׁו ּבִ ּה - ִאם ָהָיה ַמׁשְ ּלָ ּכֻ

ָאר ַהּטֹוב ֵאיִני רֹוֶצה  אי ָהיּו מֹוֲחִלין לֹו! ּוׁשְ ַוּדַ - ּבְ

אי ָהָיה טֹוב. ַוּדַ י ּבְ ר ָלֶכם, ּכִ ְלַסּפֵ

לִפְָעִמים נְִדֶמה לְָהָאָדם, ֶׁשָרחֹוק ֶׁשהּוא ִיזְּכֶה לְַחֵּיי 
ִיְתּבַָרְך.  עֹולָם ַהּבָא, לְפִי ּגֶֹדל ִהְתַרֲחקּותֹו ֵמַהֵּׁשם 
ֶּׁשּיּוכַל  ַמה  לֲַעׂשֹות  ְמֻרּצֶה  ִיְהֶיה  ַאף־ַעל־ּפִי־כֵן 
ּבַעֲבֹוַדת ה’ - ּבְֹלא עֹולָם ַהּבָא! וֲַאפִּלּו ִאם נְִרֶאה 
לֹו ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ּגֵיִהּנֹם ּגַם־ּכֵן ח״ו, ִיְהֶיה ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה 
ֶּׁשְּמַסּפְִרים  ַמה  ּוכְֵעין  ַיֲעֶׂשה.  ּבְֵעינָיו  ַהּטֹוב  ...ַוה’ 

ּבְֵׁשם ַהּבַַעל־ֵׁשם־טֹוב:

ְדֶמה  ּנִ ַדְעּתֹו ְמֹאד ְמֹאד ַעד ׁשֶ ַעם.ַאַחת ָנַפל ּבְ פַּ
א ח"ו, ְולֹא ָהָיה  אי לֹא ִיְהֶיה לֹו עֹוָלם ַהּבָ ַוּדַ ּבְ לֹו ׁשֶ

"ֲאִני  ְוָאַמר:  ָלל,  ּכְ ַעְצמֹו  ֶאת  ְלַהֲחיֹות  ה  ּמֶ ּבַ לֹו 

א" לֹא עֹוָלם ַהּבָ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ אֹוֵהב ֶאת ַהּשׁ
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יש אילן
נִָּתק  ֶׁשַאָּתה  ְוַהַהְעָּתקֹות,  ַהְּתנּועֹות  ֶׁשּכָל  ְוַדע, 
ְונְֶעָּתק ּבְכָל ּפַַעם ֵאיזֶה ְמַעט ִמן ּגְַׁשִמּיּות לֲַעבֹוָדתֹו 
ּוִמְתַקְּׁשִרים  ּוִמְתַחּבְִרים  ִמְתַקּבְצִים  ּכֻּלָם  ִיְתּבַָרְך, 
ח"ו,  ּכְֶׁשֵּיׁש,  ְּדַהְינּו  ַהּצֶֹרְך,  ּבְֵעת  לְֶעזְָרְתָך  ּובִָאים 

ֵאיזֶה ּדַֹחק ְוֵעת צָָרה, ח"ו. 

ְוַדע, ֶׁשָהָאָדם צִָריְך לֲַעבֹר ַעל ּגֶֶׁשר צַר ְמאֹד ְמאֹד, 
ְוַהּכְלָל ְוָהִעָּקר – ֶׁשֹּלא ִיְתּפֵַחד ּכְלָל:

ל  ּכָ ׁשֶ ָעִלים,  ָעָליו  ֵדִלים  ּגְ ׁשֶ ִאיָלן,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַדע, 
ִנְמָצא  ִנים, ְוהּוא  ׁשָ ֵדל ֵמָאה  ּגָ ָצִריְך ִלְהיֹות  ָעֶלה 

ְלׁשֹוָנם  ּבִ אֹותֹו  ְוקֹוִרין  ִרים,  ַהּשָׂ ל  ׁשֶ ִסים  ְרּדֵ ּפַ ּבַ

ִנים,  ׁשָ ֵמָאה  ֵדל  ּגָ ׁשֶ ּכְ ָמא  ּתָ ּוִמּסְ ִנים".  ׁשָ "ֵמָאה 

סֹוף  ּבְ ְך  ְוַאַחר־ּכָ עֹוֵבר,  ֶ ּשׁ ַמה  ָעָליו  עֹוֵבר  אי  ַוּדַ ּבְ

ְקֵני־ מֹו  ּכְ דֹול  ּגָ קֹול  ּבְ יֹוֶרה  הּוא  ִנים  ׁשָ ָאה  ַהּמֵ

ל ֵהיֵטב( ְמׁשָ ּקֹוִרין "אֹוְרַמאְטֶיע". )ְוָהֵבן ַהּנִ ֵרָפה, ׁשֶ ׂשְ



טוב שיהיה סוס
ָהָיה  ֶׁשּטֹוב  ז״ל:  ַרּבֵנּו  ֶׁשָאַמר  נַפְָּתלִי,  ַרּבִי  ִסּפֵר 
ֶׁשִּיְהֶיה לְִאיׁש ּכֵָׁשר סּוִסים, ֶׁשִּיַּסע ּבְכָל ּפַַעם ִעם 
ּבְנֵי ַהּנְעּוִרים לְתֹוְך ֵאיזֶה ַיַער ְוכַּיֹוצֵא, ְוָׁשם ְיַדּבְרּו 
ִיְרַאת ָׁשַמִים ְוִיְהֶיה לֶָהם ִהְתּבֹוְדדּות ְוכּו’. ּכִי ּבְָׂשֶדה 
ְוַיַער טֹוב ְמאֹד לְִהְתּבֹוְדדּות. ְוִסּפֵר )רבנו( ָאז ֵמִענְַין 

ַהנְָהגֹוָתיו ּבִיֵמי ַהּנְעּוִרים: 

ְוָרַכב  חֹוְתנֹו  ית  ִמּבֵ סּוס  ח  ִלּקַ ָרִגיל  ָהָיה. שֶׁ
רֹו  ם ָיַרד ֵמַהּסּוס ּוְקׁשָ ַעל ַהּסּוס ְלֵאיֶזה ַיַער, ְוׁשָ

ַער ַלֲעׂשֹות ֶאת  ְלֵאיֶזה ִאיָלן, ְוהּוא ָהַלְך ְלתֹוְך ַהּיַ

יר  ָעִמים ִהּתִ ה ּפְ ַדְרּכֹו. ְוַכּמָ ם ּכְ ּלֹו ְוִהְתּבֹוֵדד ׁשָ ׁשֶ

ָראּו  ַעְצמֹו ַהּסּוס ּוָבַרח ִלְמקֹומֹו ְלֵבית חֹוְתנֹו. ּוְכׁשֶ

ֲחִדים  א ְלַבּדֹו - ָהיּו ּדֹוֲאִגים ּוִמְתּפַ ַהּסּוס ּבָ ם ׁשֶ ׁשָ

אי ָנַפל ֵמַהּסּוס ח"ו'.  ַוּדַ ּבְ י ָאְמרּו 'ׁשֶ ְמֹאד, ּכִ
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צעקה כראוי
ז"ל  ָחִמיו  ר  ּדָ ָהָיה  ם  ...ׁשָ אֹוְסַיאִטין  ְכַפר. בִּ
ֵדִלים  ּגְ דֹול ְוָעָליו  ם הֹוֵלְך ָנָהר ּגָ )של רבנו( ...ְוׁשָ

ּקֶֹדׁש  ְרּכֹו ּבַ ה ִלְמֹאד ְמֹאד. ָהָיה ּדַ ָקֶנה ָוסּוף ַהְרּבֵ

לֹוֵקַח  ָהָיה  ׁשֶ זצוק"ל  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו  ל  ׁשֶ

ַעְצמֹו ְלתֹוְך  ּה ּבְ ט ִעּמָ ה ְוׁשָ ִלְפָעִמים ְסִפיָנה ְקַטּנָ

ֵהיֵטב  ָיכֹול  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ "ל.  ַהּנַ ָהר  ַהּנָ

ט  ׁשָ ָהָיה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ זֹאת,  ְסִפיָנה  ְלַהְנִהיג 

ּלֹא  קֹום ׁשֶ ֶנה ָוסּוף, ַעד ַהּמָ ּה ַעד ֲאחֹוֵרי ַהּקָ ִעּמָ

ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ה  ָעׂשָ ם  ְוׁשָ עֹוד.  אֹותֹו  רֹוִאין  ָהיּו 

ה ְוִהְתּבֹוְדדּות. ְתִפּלָ ַרְך ּבִ ם ִיְתּבָ ֵ ֲעבֹוַדת ַהּשׁ ּבַ

ָהר ְוהּוא  ִפיָנה ְלתֹוְך ַהּנָ )פעם אחת( ָהַלְך ִעם ַהּסְ

ָהר  ַהּנָ תֹוְך  ּבְ א  ּבָ ּוְכׁשֶ ִפיָנה.  ַהּסְ ְלַהְנִהיג  ָיַדע  לֹא 

י  ּכִ ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה  ָלל  ּכְ ָיַדע  ְולֹא  ה  ׁשָ ּבָ ֵמַהּיַ ָרחֹוק 
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ַבע ח"ו. ְוָאז ָצַעק  ּטָ ִפיָנה ִמְתנֹוֶדֶדת ְוִכְמַעט ׁשֶ ַהּסְ

ָראּוי.  ַרְך ְוֵהִרים ָיָדיו ֵאָליו ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ָיָדיו  ּבְ לּוי  ּתָ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ישראל[  בארץ  ]כשהיה  ְוֵכן 
ֵמָהִעּפּוׁש  ִלְברַֹח  ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ְטֶבְרָיה  ּבִ ַהחֹוָמה  ַעל 

ְוָרָאה  ְוכּו'  ]מגפה שהתפשטה בעיר[  ִלְצָלן  ַרֲחָמָנא 

ם־ ּפֹל, ָאז ּגַ ּיִ ְמַעט ׁשֶ ֶרת ְוִכְמַעט ּכִ ּנֶ ם ּכִ יו ַהּיָ ְחּתָ ּתַ

ָראּוי.  ַרְך ּכָ ם ִיְתּבָ ֵ ִלּבֹו ְלַהּשׁ ן ָצַעק ּבְ ּכֵ

ּבְלִּבֵנּו  לְַהכְנִיס  ְוָרצָה  זֹאת,  לְַסּפֵר  ָרגִיל  ְוָהָיה 
ִיְתּבַָרְך  לְַהֵּׁשם  לִצְעֹק  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ּכָל  צִָריְך  ֶׁשּכְָך 
ַהָּים  ּבְֶאְמצַע  הּוא  ּכְִאּלּו  ִיְתּבַָרְך  ֵאלָיו  לִּבֹו  ְולִָּׂשא 
ָּתלּוי ַעל חּוט ַהַּׂשֲעָרה, ְוָהרּוַח ְסָעָרה סֹוֵער ַעד לֵב 
ַהָּׁשַמִים, ַעד ֶׁשֵאין יֹוְדִעין ַמה לֲַעׂשֹות ְוכְִמַעט ֵאין 
ּפְנַאי ֲאפִּלּו לִצְעֹק. ֲאבָל ּבֱֶאֶמת ּבְַוַּדאי ֵאין לֹו ֵעצָה 
ּוָמנֹוס ּכִי־ִאם לִָּׂשא ֵעינָיו ְולִּבֹו לְַהֵּׁשם ִיְתּבַָרְך. ְוכְָך 
צְִריכִין ּבְכָל ֵעת לְִהְתּבֹוֵדד ְולִצְעֹק לְַהֵּׁשם ִיְתּבַָרְך. 
ּכִי ָהָאָדם ּבְַסּכָנָה ּגְדֹולָה ּבְזֶה ָהעֹולָם, ּכֲַאֶׁשר יֹוֵדַע 

ּכָל ֶאָחד ּבְנַפְׁשֹו. ְוָהבֵן ַהְּדבִָרים ֵהיֵטב.
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איך להתבודד?
ֵני  ִמּבְ ֶאָחד  רבנו(  )את  אֹותֹו  ַאל  ׁשָ ַאַחת  ַעם. פַּ
ד  ְוִלּמֵ ְלִהְתּבֹוֵדד"?,  "ֵאיְך  ים:  ַטּנִ ַהּקְ עּוִרים  ַהּנְ

ל עֹוָלם  ַרְך: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ אֹותֹו לֹוַמר ִלְפֵני ַהּשׁ

ֶזה,  ֶהֶבל ּכָ ַעְברּו ָיַמי ּבְ ּיַ ֵכן ׁשֶ י ֲהִיּתָ ַרֵחם ָעַלי ְוכּו' ּכִ

ֵאיֶזה ֵעת  ּבְ ְך,  י"? ַאַחר-ּכָ נֹוָצְרּתִ ְך  ּכָ ִביל  ׁשְ ּבִ ְוִכי 

ַמע  ְוׁשָ ז"ל,  נּו  ַרּבֵ ְתֵלי  ּכָ ַאַחר  ָהִאיׁש  ֶזה  ָעַמד 

ם  ֵ ַהּשׁ ִלְפֵני  ִלּבֹו  ֶאת  ַפְך  ׁשָ ַעְצמֹו  ּבְ ז"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ

ֵאּלּו. ִדּבּוִרים ּכָ ַרְך ּבְ ִיְתּבָ

ְוגַם ָאנֹכִי ָׁשַמְעִּתי ִמּפִיו ַהָּקדֹוׁש ּבְַעצְמֹו, ֶׁשֵּיׁש לֹו 
ַוֲהמֹון  ָהָעם  ּבֵין  לֲַעמֹד  ֶׁשָּיכֹול  ַּדָּקה,  ְּדָמָמה  קֹול 
ָהעֹולָם  ִמּסֹוף  ַּדָּקה  ְּדָמָמה  ּבְקֹול  ְוִיצְַעק  ֲאנִָׁשים 
ְוַעד סֹופֹו, ְוכָל ָהֲאנִָׁשים סְבִיבָיו ֹלא ִיְׁשְמעּו ּכְלָל. 



ללחוש לאקדח
ָאַמר, ֶׁשּטֹוב ֶׁשֹּיאַמר ָהָאָדם ּבְִׁשַעת ַהִהְתּבֹוְדדּות 
ֲאנִי  ״ַהּיֹום  ֹיאַמר:  קֹונֹו,  לְבֵין  ּבֵינֹו  ּכְֶׁשִּמְתּבֹוֵדד 
ַמְתִחיל לִָּדבֵק ּבְָך״. ְוַיֲעֶׂשה ּבְכָל ּפַַעם ַהְתָחלָה, ּכִי 

ּכָל ַהַהְמָׁשכֹות הֹולְכִין ַאַחר ַהַהְתָחלֹות.

ּפַַעם ַאַחת ָהָיה ְמַדּבֵר ִעָּמנּו, ְוָהָיה ַמְרּבֶה לְַדּבֵר ָאז 
ֶאפְָׁשר  ֶׁשִאי  ..ְוָאַמר:  ַהִהְתּבֹוְדדּות,  ַמֲעלַת  ֵמִענְַין 
ָׁשָעה  ּכִי-ִאם  זֹו  ַהנְָהגָה  ֶׁשִּינְֲהגּו  לֲַאנִָׁשים  לְצַּוֹות 
יֹוֵתר.  ֲעלֵיֶהם  לְַהכְּבִיד  ֶאפְָׁשר  ִאי  ּכִי  ּבַּיֹום,  ַאַחת 
ַהּיֹום  ּכָל  לֶָהם  ֶׁשִּיְהֶיה  צְִריכִים  ָהיּו  ּבֱֶאֶמת  ֲאבָל 

ִהְתּבֹוְדדּות. 

ֵרָפה  ׂשְ ְקֵני  ַעל  ִלְלֹחשׁ  ְיכֹוִלים  "ֲהלֹא  ְוָאַמר:.
י  ּכִ מֹוָרה  ְהֶיה  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ ]רֹוֶבה[  יְקס'  'ּבִ ּקֹוִרין  ׁשֶ

דֹול" ּבּור ֵיׁש לֹו ּכַֹח ּגָ ַהּדִ
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הזייגיריל
אּוֶמין ָהָיה ֶאְצלֹו  ָנה ָהַאֲחרֹון ּבְ רֹאׁש-ַהשָּׁ בְּ
נּו  ִנים, ְוַרּבֵ ע ׁשָ לֹשׁ אֹו ַאְרּבַ ן ׁשָ ֶנְכּדֹו, ַנַער ָקָטן ּבֶ

י ָהָיה ָסמּוְך  ּלֹו, ּכִ ֵבד ָעָליו ַהחֹוַלַאת ׁשֶ ז"ל ָהָיה ּכָ
קּותֹו.  ּלְ ְלִהְסּתַ

ל ָעַלי  ּלֵ ָרֵאל, ִהְתּפַ "ל: "ִיׂשְ ָעָנה ְוָאַמר ְלֶנְכּדֹו ַהּנַ
ן  יב: "ּתֵ ָאׁשּוב ִלְבִריאּוִתי", ֵהׁשִ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְלַהּשׁ

ָעָנה  ָעֶליָך".  ל  ּלֵ ְוֶאְתּפַ ָך  ּלְ ׁשֶ עֹון[  ]ׁשָ ייֶגיִריל  ַהּזֵ ִלי 

יּוד"  "ּגּוֶטער  הּוא  ָבר  ּכְ ׁשֶ "ַהְרִאיֶתם  ז"ל:  נּו  ַרּבֵ

ִביל  ׁשְ ּבִ ֵחֶפץ  לֹו  ן  ֶאּתֵ ׁשֶ ה  ְמַצּוֶ י  ּכִ מּו"ר[  ְלַאּדְ ּנּוי  ]ּכִ

ל", ְוָנַתן לֹו.  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

ֶזה  ּבְ ְוָאַמר  לֹו  ְוָהַלְך  ייֶגיִריל  ַהּזֵ ַער  ַהּנַ ְוָלַקח 
ִריא",  ּבָ ִיְהֶיה  א  ּבָ ַהּסַ ׁשֶ ח  ַהּנַ ה'  ״ה'  ׁשֹון:  ַהּלָ

ם.  ֹחק ָהעֹוְמִדים ׁשָ ְוִהְתִחילּו ִלׂשְ
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ם  ֵ ׁש ֵמַהּשׁ ְך ְצִריִכין ְלַבּקֵ נּו ז"ל ְוָאַמר: "ּכָ ָעָנה ַרּבֵ
ִעְנָין  ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ִלין ְלַהּשׁ ּלְ ַרְך, ְוִכי ֵאיְך ִמְתּפַ ִיְתּבָ

ם  ֵ ְלַהּשׁ ה  ִפּלָ ַהּתְ ר  ִעּקַ ְך  ּכָ ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ ַאֵחר"?. 

ָאִביו,  ִלְפֵני  ִתינֹוק  ּכְ מּור  ּגָ יטּות  ְפׁשִ ּבִ  - ַרְך  ִיְתּבָ

ר ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו. ר ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ ּכַ

ּבְִהְתּבֹוְדדּות  לְַדּבֵר  ְיכֹולִין  ּכְֶׁשֵאין  ״ֲאפִילּו  ָאַמר: 
ַרק ֵּתבַת ‘ִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹולָם’ ּגַם-ּכֵן טֹוב ְמאֹד״. 

לֹו  ֵיׁש  ִאם  ּבְַאֵחר  לְַהּכִיר  ״ֶׁשְּיכֹולִין  ָאַמר: 
ִהְתּבֹוְדדּות״

קרעכצין
ֶאָחד  ְלִאיׁש  ז"ל  נּו  ַרּבֵ ַאל  ׁשָ ַאַחת  ַעם. פַּ
ַח  ּוִמְתַאּנֵ ּגֹוֵנַח  ִלְהיֹות  ָרִגיל  הּוא  ִאם  יו:  ֵמֲאָנׁשָ

יב  ְוֵהׁשִ ִהְתּבֹוְדדּות?  ַעת  ׁשְ ּבִ 'ְקֶרעְכִצין'(  ּקֹוִרין:  )ׁשֶ
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ַאל אֹותֹו עֹוד: ִאם הּוא ּגֹוֵנַח  ן[. ְוׁשָ לֹו: "ִאין" ]ּכֵ

ב?  ַח ֵמעֶֹמק ַהּלֵ ּוִמְתַאּנֵ

ִניָחה  ה ּגְ ֲאִני עֹוׂשֶ ׁשֶ נּו ז"ל: "ּכְ ָעָנה ְוָאַמר לֹו ַרּבֵ
ָאז  ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ַעל  ָיִדי  אֹוֵחז  ֲאִני  ִאם  ֲאַזי  ַוֲאָנָחה, 

ְך  ַאַחר-ּכָ ִלי  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲאַזי  ָהֲאָנָחה,  ַעת  ׁשְ ּבִ

ֲאִני  ְוָצִריְך  ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ֵמַעל  ָיִדי  ֶאת  ְוִלּטֹל  ְלָהִרים 

י ּכִֹחי" חֹוֵזר ּבִ ָעה ַעד ׁשֶ ין ֵאיֶזה ׁשָ ְלַהְמּתִ

בשביל מעט דם?
מּוֵאל  י ׁשְ נּו ז"ל ֶאת ָהַרב ַרּבִ ַעם.ַאַחת, ָאַחז ַרּבֵ פַּ
ם  ּדָ ְמַעט  ִביל  ׁשְ "ּבִ לֹו:  ְוָאַמר  ִלּבֹו  ֶנֶגד  ּכְ ַאְייִזיק 

ה  ב, ּתֹאַבד ֶאת ָהעֹוָלם ַהּזֶ ֲחַלל ַהּלֵ ּבַ ֶזה, ַהְינּו ׁשֶ ּכָ

ה,  ַהְרּבֵ ַח  ְלִהְתַאּנֵ ָרִגיל  ֶהֵוה   - א?  ַהּבָ ְוָהעֹוָלם 

ה  ְוִתְזּכֶ ּבֹו,  ׁשֶ ָהַרע  ְוַתְכִניַע  אֹותֹו  ְפטֹר  ּתִ ׁשֶ ַעד 

י". ִקְרּבִ י ָחַלל ּבְ ים קט(: ְוִלּבִ ִהּלִ ִלְבִחיַנת )ּתְ



להרים אבן גדול
ים ִלְלמֹד  ְרַחּקִ נֹו ַלּמֶ ּבְ ַלח ֶאת  ָ ּשׁ ל ְלֶמֶלְך ׁשֶ ָמשָׁ
ד  ְמֻלּמָ ֶלְך  ַהּמֶ ְלֵבית  ן  ַהּבֵ א  ּבָ ְך  ַאַחר-ּכָ ָחְכמֹות. 

ֶלְך ַעל  ה ַהּמֶ ַעם ַאַחת ִצּוָ ָראּוי. ּפַ ָכל ַהָחְכמֹות ּכָ ּבְ

מֹו ֶאֶבן ָהֵרַחִים,  דֹול ְמֹאד, ּכְ ח ֵאיֶזה ֶאֶבן ּגָ ן: ִלּקַ ַהּבֵ

ָתָמא לֹא  יתֹו. ּוִמּסְ א אֹותֹו ַעל ֲעִלּיֹות ּבֵ ְוִלּטֹל ְוִלּשָׂ

י  ּכִ ָהֶאֶבן,  ְוָלרּום ֶאת  א  ִלּשָׂ "ל  ַהּנַ ן  ַהּבֵ ָיכֹול  ָהָיה 

ן ְמֹאד ַעל  דֹול ְוָכֵבד ְמֹאד. ְוִנְצַטֵער ַהּבֵ ָהָיה ֶאֶבן ּגָ

ֶלְך.  ר לֹו ְלַמּלֹאת ְרצֹון ָאִביו ַהּמֶ ִאי ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ְך ְוָאַמר לֹו:  ְעּתֹו ַאַחר-ּכָ ֶלְך ּדַ ה לֹו ַהּמֶ ּלָ ּגִ ַעד ׁשֶ
ֵבד  ָבר ּכָ ה ָעֶליָך ּדָ ֲאִני ֲאַצּוֶ ָך ׁשֶ ְעּתְ "ֲהַיֲעֶלה ַעל ּדַ
א ְוָלרּום  הּוא ְוִלּשָׂ מֹו ׁשֶ ֶזה, ָלַקַחת ֶאת ָהֶאֶבן ּכְ ּכָ

י ָחְכָמְתָך  ָבר ֶזה ַעל-ּפִ אֹותֹו? ֲהתּוַכל ַלֲעׂשֹות ּדָ

ָנִתי  ּוָ ּכַ ַרק  ָלל,  ּכְ ָלֶזה  ָנִתי  ּוָ ּכַ ֵאין  ַאְך  דֹוָלה?  ַהּגְ

ֶאת  ּוְתפֹוֵצץ  ה  ְוַתּכֶ ָחָזק  יׁש  ּטִ ּפַ ח  ּקַ ּתִ ׁשֶ ָהָיה 

ְלַהֲעלֹות  ּתּוַכל  ּוָבֶזה  ְקַטּנֹות,  ַלֲחִתיכֹות  ָהֶאֶבן 

ה" אֹותֹו ַעל ָהֲעִלּיָ
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לְבָבֵנּו  ֶׁשּנִָּׂשא  ָעלֵינּו  צִָּוה  ִיְתּבַָרְך  ַהֵּׁשם  כֵן  ּכְמֹו 
ֶאל ּכַּפִַים ֶאל ֵאל ּבַָּׁשַמִים, ּולְבָבֵנּו הּוא לֵב ָהֶאבֶן 
לְָהִרים  ֶאפְָׁשר  ְוִאי  ְמאֹד  ְוכָבֵד  ּגָדֹול  ֶאבֶן  ְוהּוא 
ַעל-ְיֵדי  ַרק  אֹפֶן,  ּבְׁשּום  ִיְתּבַָרְך  לְַהֵּׁשם  אֹותֹו 
ְוָאז  ָהֶאבֶן  לֵב  ֶאת  ּונְפֹוצֵץ  ּונְַׁשּבֵר  ּפִַּטיׁש  ֶׁשּנִַּקח 
נּוכַל לְָהִרים אֹותֹו. ְוַהּפִַּטיׁש הּוא ַהִּדּבּור, ַעד ּכַאן 

ַהָּמָׁשל ְוָהבֵן.

ּפַַעם ַאַחת ִדּבֵר ַרּבֵנּו ז״ל: ֶׁשּצְִריכִין לֲַעסֹק ַהְרּבֵה 
ְוִהְתּבֹוְדדּות  ּובַָּקׁשֹות  ּוְתִחּנֹות  ְּתִהּלִים  ּבֲַאִמיַרת 
ְוכּו’. ְוָׁשַאל אֹותֹו ָהַרב ַרּבִי יּוְדל ז״ל: ״ֵאיְך לֹוְקִחין 
לֵב״? )ְרצֹונֹו לֹוַמר: ֵאיְך זֹוכִין ׁשֶּיִהְיּו ַהִּדּבּוִרים ּבְִהְתעֹוְררּות 

ַהּלֵב(.

ֵהִׁשיב לֹו ַרּבֵנּו ז״ל: ״ֹּתאְמרּו לִי ֵאצֶל ֵאיזֶה צִַּדיק 
ָהֲאִמיָרה  הּוא  ָהִעָּקר  ַהּלֵב?!  ִהְתעֹוְררּות  ִקּבַלְֶּתם 
ּבַּפֶה״. ְרצֹונֹו לֹוַמר: לְַהְרּבֹות ּבְִדּבּוִרים ֶׁשל ְּתִחּנֹות 

ּובַָּקׁשֹות ּבַּפֶה, ְוִהְתעֹוְררּות ַהּלֵב ּבָא ִמֵּמילָא.



כמו מים
ּבְִהְתּבֹוְדדּות  ִהְתַחּזְקּות  לְִענְַין  ּבְִׁשמֹו  ָׁשַמְעִּתי 
ְוִׂשיָחה ּבֵינֹו לְבֵין קֹונֹו. ָאַמר: ֶׁשֲאפִּלּו ִאם עֹובְִרים 
ֲעַדִין  ּפַָעל  ֶׁשֹּלא  לֹו  ְונְִדֶמה  ַהְרּבֵה  ְוָׁשנִים  ָיִמים 
ּבְִׂשיָחתֹו ְוִדּבּוָריו ּכְלּום, ַאף ַעל ּפִי כֵן ַאל ִיּפֹל ִמּזֶה 
ֹרֶׁשם.  ַהִּדּבּוִרים  עֹוִׂשים  ּבְַוַּדאי  ּבֱֶאֶמת  ּכִי  ּכְלָל! 

ְוֵהבִיא ָמָׁשל: 

ְדֶמה  ּנִ י ׁשֶ מוֹ.ַמִים ַהּיֹוְרִדים ַעל ָהֶאֶבן, ַאף ַעל ּפִ כְּ
ְוֵאין  ה  ׁשֶ ַהּקָ ָהֶאֶבן  ֶנֶגד  ּכְ ּכַֹח  ִים  ְלַהּמַ ֵאין  ׁשֶ ָלנּו 

ִים  ַהּמַ ׁשֶ י ֵכן, ּכְ ֶאֶבן, ַאף ַעל ּפִ ִים ּבָ ם ַהּמַ ר רֹשֶׁ ִנּכָ

ים ְרצּוִפים, ֵהם  ה ְזַמּנִ ה ְוַכּמָ ּמָ יֹוְרִדים ַעל ָהֶאֶבן ּכַ

חּוׁש.  ְרֶאה ּבְ ּנִ ָהֶאֶבן, ּכַ ים ֶנֶקב ּבְ עֹוׂשִ

ּבֹו  נִּכָר  ְוֵאין  ָהֶאבֶן  לֵב  לִּבֹו  ִאם  ֲאפִּלּו  כֵן,  ּכְמֹו 
ֹרֶׁשם ִּדּבּוָריו ּוְתפִּלָתֹו ַאף ַעל ּפִי כֵן ּבְִרבֹות ַהָּיִמים 
ּכְמֹו:  ִׂשיָחתֹו  ְיֵדי  ַעל  ָהֶאבֶן  לִּבֹו  ִינְקֹב  ְוַהָּׁשנִים 

״ֲאבָנִים ָׁשֲחקּו ַמִים״ ּכַּנַ״ל.



משלים וסיפורים

34

דיבורים לאברים
ז"ל,  ַאְייִזיק[  מּוֵאל  ׁשְ ]ר'  ְמקָֹרָביו  דֹוֵלי  ִמּגְ ְלֶאָחד 
ַעת  ׁשְ ּבִ ׁשֶ "ל(  ַהּנַ ַהְמקָֹרב  ל  ׁשֶ ְנעּוָריו  יֵמי  )ּבִ לֹו  ה  ִצּוָ

ל ֵאְבֵרי  ְפָרִטּיּות ִעם ּכָ ה ּבִ ר ַהְרּבֵ ִהְתּבֹוְדדּות ְיַדּבֵ

י  ּכִ ַהּגּוף ֶהֶבל,  ֲאוֹות  ּתַ ל  ּכָ ׁשֶ יר ָלֶהם:  ְוַיְסּבִ ּגּופֹו 

יּוָבל  ִלְקָברֹות  ְוַהּגּוף  ָלמּות,  ָאָדם  ל  ּכָ סֹוף  ָהא 

ּבּוִרים  ּדִ ְועֹוד  ְוכּו'  בּו  ְוִיְתַרּקְ ִיְבלּו  ָהֵאָבִרים  ְוָכל 

ְך ֵאיֶזה ְזַמן.  ֵאּלּו. ְוִהְתַנֵהג ּכָ ּיֹוֵצא ּבָ ּכַ

ה,  ִמּזֶ ָיְדָך  ה  ְרּפֶ ּתַ ְוַאל  ֶזה,  ִעְנָין  ּבְ ק  "ִהְתַחּזֵ
לּו". ּבּוִרים ַהּלָ ְהֶיה ֵמַהּדִ ּיִ ֶ ְך ַמה ּשׁ ְוִתְרֶאה ַאַחר-ּכָ

ְך  ָכה ַאַחר-ּכָ ּזָ ָבָריו ַעד ׁשֶ ם ּדְ ַמע ַלֲעָצתֹו ְוִקּיֵ ְוׁשָ
ְך  ְפָרִטּיּות ִנְמׁשָ ר ִעּמֹו ּבִ ּבֵ ּדִ ל ֵאיָבר ְוֵאיָבר ׁשֶ ּכָ - ׁשֶ

ַהִחּיּות  ּנּו  ִמּמֶ ָצא  ּיָ ׁשֶ ַעד  ְך,  ל-ּכָ ּכָ ָבָריו  ּדְ ַאַחר 

ָלל.  ה ּכְ ׁשָ לֹא ּכַֹח ְוַהְרּגָ ַאר ּבְ ׁש ְוִנׁשְ ַמּמָ
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ִעם  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ר  ּבֵ ּדִ ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ
ֵאינֹו  ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ׁשֶ ֵאיְך  ֵמִעְנַין;  ֵאָליו,  ַהְמקָֹרִבים 

ְוכּו'  ַהּגּוף  ִעְנְיֵני  ל  ִמּכָ ְכִלית  ַהּתַ ּוַמה הּוא  לּום  ּכְ

ִלְגֹוַע  ְוִהְתִחיל  ף  ִנְתַעּלֵ ָבָריו  ּדְ ּוְבתֹוְך  "ל,  ּנַ ּכַ

ב ְוִנְתעֹוֵרר ּבֹו ִחּיּותֹו.  ָ ּשׁ דֹולֹות ַעד ׁשֶ ּוִביִגיעֹות ּגְ

ז"ל  נּו  ַרּבֵ ת  ַ ְקֻדּשׁ ַעל-ְיֵדי  ָכה  ּזָ ׁשֶ ָאז,  ְוָאַמר 
ַעְצמֹו  יר  ְזּכִ ּמַ ׁשֶ ֵעת  ָכל  ּבְ ר  ֲאׁשֶ  - זֹו  ּכָ ְלַמְדֵרָגה 

ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְכִלית  ְוַהּתַ ְוַהּסֹוף  ָהעֶֹנׁש  ְרַאת  ִמּיִ ֵהיֵטב 

ל ֵאיָבָריו ֲאִפּלּו  ין ּכָ יׁשִ ה, ֲאַזי ַמְרּגִ ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם ַהּזֶ

ָבר  ֹוְכִבין ּכְ ּשׁ מֹו ׁשֶ ׁש ּכְ ַרְגָליו - ַמּמָ ּבְ ָטן ׁשֶ ע ַהּקָ ֶאְצּבַ

דֹול  קּות ּגָ ִריְך ִהְתַחּזְ ּצָ ֶבר ּוַמְרִקיִבין ְוכּו' ַעד ׁשֶ ּקֶ ּבַ

ׁש ֵצא ַנְפׁשֹו ַמּמָ ּלֹא ּתֵ ִקְרּבֹו, ׁשֶ ְלַהֲחִזיק ִחּיּותֹו ּבְ

ְוָׁשַמְעִּתי ּבְֵׁשם ַרּבֵנּו ז״ל ֶׁשָאַמר ּגַם לְכַָּמה ֲאנִָׁשים 
ֲאֵחִרים: ״ֵמֲחַמת ֶׁשַהּגּוף ֶׁשּלָכֶם עָב ְמאֹד ְוַעז ְוָחזָק 
ִעם  אֹותֹו  לְַהלְִעיט  ַאֶּתם  צְִריכִים  ַעל-ּכֵן  ְוכּו’ 

ִּדּבּוִרים ְקדֹוִׁשים ֵמִענְַין ַהַּתכְלִית״ 
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קורי העכביש
ָענָה ַרּבֵנּו ז״ל ְוָאַמר: 

ֲחָזָקה.  חֹוָמה  ִלְכּבֹשׁ  ָמְתָניו  ָחַגר  ֶאָחד  ּבוֹר. גִּ
ַעל  ָארּוג  ָהָיה  ַער,  ַ ַהּשׁ ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ַער. ְוִכי  ַ ַתם ַהּשׁ ּסָ ִביׁש ׁשֶ ַער ַמְטֶוה ִמּקּוֵרי ַעּכָ ַ ַהּשׁ

ְלַחְמּתֹו ֵמֲחַמת  ְהֶיה חֹוֵזר ִמּמִ ּיִ ׁשֶ ה  טּות ִמּזֶ ֵיׁש ׁשְ

ִביׁש?!  ל ַהּקּוֵרי ַעּכָ ִתיָמה ׁשֶ ַהּסְ

ָהִעָּקר הּוא ַהִּדּבּור. ֶׁשַעל ְיֵדי ַהִּדּבּור ְיכֹולִין לִכְּבֹׁש 
ַהּכֹל ּולְנַּצֵַח ּכָל ַהִּמלְָחמֹות.

ְוָאַמר: ַאף ַעל ּפִי ֶׁשְּיכֹולִין לְִהְתּבֹוֵדד ּבְַמֲחָׁשבָה, 
ֲאבָל ָהִעָּקר הּוא ַהִּדּבּור. 



הכלב והגדי
ַהְצֵנַע,  ַקְטנּותֹו ָהָיה ּבְ נּו ְזצּוַק"ל ּבְ ל ַרּבֵ ְרּכוֹ ׁשֶ דַּ
ֵאיזֹו  חֹוְתנֹו  ל  ׁשֶ ֲעָגָלה  ַעל  ְלַהּבַ ן  ִלּתֵ ְרּכֹו  ּדַ ְוָהָיה 

ַהּיֹום  אֹור  קֶֹדם  ּבֶֹקר  ָכל  ּבְ ִעּמֹו  ִלְנסַֹע  ְסכּום 

אָנאֶווע(,  ִמּיַ ְעָיה  ְיׁשַ י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ִני  ְמֻדּמַ )ּכִ ֶקֶבר  ֹחֶרף ַעל  ּבַ

ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ַהּיֹום,  אֹור  קֶֹדם  עֹוד  ֲחָזָרה  ּבַ ּוָבא 

יׁש חֹוְתנֹו ְמאּוָמה.  ִהְרּגִ

דֹול - ָהָיה  ֶהְעֵלם ּגָ נּו ְזצּוַק"ל ָהָיה ּבְ ל ַרּבֵ ְרּכֹו ׁשֶ ּדַ
חֹוְתנֹו  ַסע  ּנָ ׁשֶ ּוְבֵעת  ְמֹאד.  ַעְצמֹו  ֶאת  יר  ַמְסּתִ

נּו ְזצּוַק"ל  א, ְוָרָאה ֶאת ַרּבֵ ְקּפָ ָהר ַהּנִ ֹחֶרף ַעל ַהּנָ ּבַ

ים,  ַטּנִ ַהּקְ ָעִרים  ַהּנְ ִעם  ַיַחד  ּבְ ָהר  ַהּנָ ֶאל  ָהַלְך  ׁשֶ

ָלל.  ֵאינֹו לֹוֵמד ּכְ ְוָסַבר חֹוְתנֹו ׁשֶ

ְלִמיֵדי  ִמּתַ ֶאָחד  ֶאְצלֹו  ִנְתַאְכֵסן  ַאַחת  ּוַפַעם 
ֶנֶכד  ְלָחָתן  ַקח  ּלָ ׁשֶ ַצֲערֹו  ְלָפָניו  ר  ְוִסּפֵ יד,  ּגִ ַהּמַ

ַוֲאִפּלּו  ָלל,  ּכְ לֹוֵמד  ֵאינֹו  ֲאָבל  טֹוב,  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ
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ָהאֹוֵרַח:  ְוָאַמר  ַכח.  ׁשָ אי  ַוּדַ ּבְ )לקרוא(  ָהִעְבִרי 

ַעל  ַהּבַ ֶנֶכד  ר ַעל  ְלַדּבֵ ָיֵרא  י  ּכִ ן,  ּכֵ אי ֵאינֹו  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

ם טֹוב.  ׁשֵ

ָאַמר  ח ִאּתֹו, ַעד ׁשֶ נּו ַז"ל ִהְתַוּכַ ל ַרּבֵ ְוחֹוְתנֹו ׁשֶ
ְוִהְתִחיל  ִלְקרֹא"  לֹו  ן  ֶאּתֵ ן  ּכֵ "ִאם  ָהאֹוֵרַח:  לֹו 

ִדי  ֶלב ְוַהּגְ ָנה: 'ַהּכֶ ׁשְ ַהּמִ נּו ְזצּוַק"ל ּבְ ְלַנּסֹות ֶאת ַרּבֵ

ְוִהְתִחיל  כא:(  א  ַקּמָ ָבָבא  )ּבְ ג'  ַהּגַ ֵמרֹאׁש  ְפצּו  ּקָ ׁשֶ

ָפצּו ַמאְרׁש',  ּקָ ִדי ׁשֶ ְוַהּגָ ֶלב  ַז"ל ְוָאַמר: 'ַהּכָ נּו  ַרּבֵ

חֹוְתנֹו:  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ְמֹאד.  "ל  ַהּנַ ָהאֹוֵרַח  ׁש  ּיֵ ְוִנְתּבַ

ַכח".  ֲאִפּלּו ָהִעְבִרי ׁשָ י ָלֶכם ׁשֶ "ֲהלֹא ָאַמְרּתִ

ִית  ַחת ּכֶֹתל ַהּבַ נּו ְזצּוַק"ל ּתַ ַרּבֵ ַגע ּבְ ְך ּפָ ַאַחר ּכָ
ה ֶנֶכד  זֹאת? ֲהלֹא ַאּתָ ֵכן ּכָ ָאלֹו: "ֲהִיּתָ ַהְצֵנַע, ׁשְ ּבְ

י ַנְחָמן ֵמָהאִריֶדעְנָקא!  ם טֹוב ְוֶנֶכד ַרּבִ ַעל ׁשֵ ַהּבַ

ֵמֲחַמת  ַרב  ַסְך  )נדוניא(  ְלָנָדן  ר  ּזֵ ּפִ ְוחֹוֶתְנֶכם 

ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַעד  ָלל  ּכְ ְלֹמד  ּתִ לֹא  ה  ְוַאּתָ חּוס,  ַהּיִ

לֹו  ָנַתן  ָבִרים  ַהּדְ ֵאּלּו  ּוְבתֹוְך   !?" ַכְחּתָ ׁשָ ָהִעְבִרי 
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ָכה  ּבָ ַז"ל  נּו  ְוַרּבֵ ִחי.  ַהּלֶ ַעל  אֹות  ַהּכָ עְטׁש  ּפֶ ֵני  ׁשְ

ָבר.  ה ְולֹא ָעָנה אֹותֹו ּדָ ַהְרּבֵ

ָנַסע  "ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ׁשֶ ה,  ַמֲעׂשֶ ָהָיה  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
ַוּיֹאֶמר  ְצָעָקה.  קֹול  ַמע  ְוׁשָ ַער,  ַהּיַ ֶרְך  ּדֶ ֶרְך,  ּדֶ ּבַ

ְמעּו  ה ָאְזנֹו, ְוִהּטּו ָאְזֵניֶהם ְוׁשָ ּטֶ ּיַ ַעל ֲעָגָלה ׁשֶ ְלַהּבַ

ַמע  ְוׁשָ יֹוֵתר  ָאְזנֹו  ה הּוא  ְוִהּטָ ָאָדם,  קֹול  הּוא  ׁשֶ

ְוָהַלְך  ָהֲעָגָלה  ִמן  ָהִאיׁש  ְוָיַרד  ה.  ִפּלָ ּתְ ה קֹול  ּזֶ ׁשֶ

נּו ְזצּוַק"ל ּוְמָצאֹו  ַאַחר ַהּקֹול, ּוָבא ַעד ְמקֹום ַרּבֵ

קֹוֵלי קֹולֹות ַעד  ּבְ ְוצֹוֵעק  ין  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ּבְ ף  ְמֻעּטָ

ָמעֹות  מֹו ָנָהר ִמן ַהּדְ ַמִים, ּוְסִביבֹו ָהָיה ּכְ ָ ֵלב ַהּשׁ

ִזְמָרה, ְפסּוֵקי ּדְ ל ַהְללּויֹות ּבִ ּלֵ ִכיֹות, ְוִהְתּפַ ְוַהּבְ

ְזצּוַק"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ַעד  לֹו  ין  ְוִהְמּתִ ְמֹאד.  ֵהל  ְוִנְתּבַ
ְמֹחל  ּיִ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ְלַבּקֵ ִהְתִחיל  ְוָאז  תֹו.  ִפּלָ ּתְ ם  ִסּיֵ

נּו  ַרּבֵ ֵאָליו  ַוּיֹאֶמר  ְלזּוִלים.  ְוַהּזִ אֹות  ַהַהּכָ ַעל  לֹו 

אי  ַוּדַ ּבְ לֹו  ְבִטיַח  ּיַ ׁשֶ ַעד  לֹו  ִיְמֹחל  ּלֹא  ׁשֶ ְזצּוַק"ל: 

נּו ַז"ל.  י ַרּבֵ ל ְיֵמי ַחּיֵ ָבר ּכָ ּלֹא ְיַפְרֵסם ַהּדָ ׁשֶ
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ר' שמעון והדב
ִאיׁש  ָהָיה  רבנו(  של  )השמש  ַז"ל  ְמעוֹן  שִׁ ר´.
ה ְמֹאד  י ֵכן, ִהְרּבָ ן, ְוַאף ַעל ּפִ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ עֹוֵסק ּבְ

הּוא  ְוַגם  ַרְך.  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ַלֲעסֹק  ֶזה  תֹוְך  ּבְ

ְלֵבין  ינֹו  ּבֵ יָחה  ְוׂשִ ִהְתּבֹוְדדּות  ּבְ ְמֹאד  ה  ִהְרּבָ

ְוִלְפָעִמים  ּיֹום  ּבַ ִלְפָעִמים  ֶדה,  ַהּשָׂ ֵני  ּפְ ַעל  קֹונֹו 

ֵאיֶזה  יָרתֹו ּבְ ב ְוָקַבע ּדִ ֵ ְיָלה. ּוַפַעם ַאַחת ִנְתַיּשׁ ּלַ ּבַ

ֵדי  ָהְיָתה ְסמּוָכה ָלִעיר, ּכְ ִמי )אכסניה( ׁשֶ ְקֶרעְטׁשְ

ַער ְלִהְתּבֹוֵדד  ָכל ֵעת ְלַהּיַ ָנֵקל ֵליֵלְך ּבְ ְהֶיה לֹו ּבְ ּיִ ׁשֶ

ָרֵאל  ִיׂשְ ְלֶאֶרץ  בֹואֹו  ּבְ ְוַגם  יָחתֹו.  ׂשִ ם  ׁשָ ּוְלָפֵרׁש 

מּוְך  ַהּסָ ָהִעיר  ְקֵצה  ּבִ ָמקֹום  ֵאיֶזה  ם  ׁשָ לֹו  ַחר  ּבָ

ְך,  ּכָ ל  ֵני ָאָדם ְמצּוִיים ּכָ ּבְ ֵאין  ָמקֹום ׁשֶ ֶדה, ּבְ ַלּשָׂ

ּוִבְפָרט  ַרְך,  ִיְתּבָ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ַלֲעסֹק  ה  ִהְרּבָ ם  ְוׁשָ

ֵעת  ַעד  ָוַלְיָלה  יֹוָמם  ְוִהְתּבֹוְדדּות  ה  ְתִפּלָ ּבִ

ִטיָרתֹו ַז"ל. ּפְ
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ֶדֶרְך  ּכְ ּדֹב  ְלָפָניו  ָעַמד  ַער,  ַלּיַ ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ ַעם,  ּפַ
הֹוְרִגים  ׁשֶ ִלְפֵני  ָאָדם  מּול  עֹוְמִדים  ׁשֶ ּכְ ים  ּבִ ַהּדֻ

ֶאְמַצע ִהְתּבֹוְדדּות,  ְמעֹון ָהָיה ָאז ּבְ י ׁשִ אֹותֹו, ְוַרּבִ

ֶגד ֹחֶרף( ְוסֹוֵבב ַעל ָידֹו, ְוָידֹו  עְלץ )ּבֶ ט ֶאת ַהּפֶ ּוָפׁשַ

יקֹו,  ָכְך ַהּדֹב לֹא ָיכֹול ְלַהּזִ ב ּבְ ִנְהְיָתה ָעָבה, ְוָחׁשַ

ין. ְוָכְך ֲהָוה. ַהּדֹב ָקַפץ ָעָליו,  ׁש לֹו ַסּכִ ּיֵ ְפָרט ׁשֶ ּבִ

יו, ְוִעם  ד ֶאת ָידֹו ְלתֹוְך ּפִ ְמעֹון ִמּיָ י ׁשִ ְוִהְכִניס ַרּבִ

ל  ָניו ׁשֶ ה ְוֵחֶלק ִמּפָ ָידֹו ָחַתְך לֹו ֶאת ַהּפֶ ּבְ ין ׁשֶ ּכִ ַהּסַ

ַפל ָוֵמת.  ּנָ ַהּדֹב ַעד ׁשֶ

ֵמָאז  ַּדְרּכֹו  ִהְמִׁשיְך   - ִיְׂשָרֵאל  לְֶאֶרץ  ּבְַהּגִיעֹו 
ֲעָרבִים,  ּכְנֻפְַית  ִהְתנַּפְלּו   - לְִהְתּבֹוֵדד  ּוִמָּתִמיד 
ְוִהצְלִיַח לְִהְתּגַּבֵר ֲעלֵיֶהם, ַאְך ֵמַהַּמּכֹות נֱֶחלָה ָוֵמת.
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מלך שהלך לאיבוד
ּפַַעם ַאַחת ִסּפֵר ַרּבֵנּו זַ״ל ָמָׁשל: 

ּלֹו  ׁשֶ לּוָכה  ַהּמְ ֵרי  ׂשָ ִעם  ַסע  ּנָ ׁשֶ ֶאָחד  ֶלְך. ִממֶּ
ָיַרד  )ָלאֶוועְלֶווע(.  ּקֹוִרים  ׁשֶ ַחּיֹות,  ָלצּוד  ַער  ַלּיַ

ִעְנְיֵני  ּבְ בֹות  ַמֲחׁשָ ּבְ פּוס  ּתָ ּלֹו,  ׁשֶ ָבה  ְרּכָ ֵמַהּמֶ

ין  ּבֵ ַער  ַהּיַ עֶֹמק  ּבְ ְתָעה  ּנִ ׁשֶ ַעד  ּלֹו,  ׁשֶ ְמלּוָכה 

ְוֵהם  ם.  ׁשָ ׁש  ּיֶ ׁשֶ ים  ּסִ ְוַהּגַ ֶהָעִבים  ָהִאיָלנֹות 

ָיַרד  ְך  ּכָ ּוֵבין  ָבה.  ְרּכָ ַהּמֶ ֵאֶצל  ָעְמדּו  )השרים( 

ֵרי  ׁש ַמּבּול, ְוׂשָ ם ּוָבָרד ׁשֹוֵטף ָחָזק ְמֹאד, ַמּמָ ׁשֶ ּגֶ

ַמּבּול  ּבְ ֲאָבל  ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאת  ׂש  ְלַחּפֵ ָרצּו  לּוָכה  ַהּמְ

ׂש ְוִלְמצֹא. ְוָעלּו ַעל  ר ְלַחּפֵ ֶזה ִאי ֶאְפׁשָ ַוֲעָרֶפל ּכָ

ֶלג.  ֶ ָרד ְוַהּשׁ ֵני ַהּבָ ָבה, ְלָהֵגן ַעל ַעְצָמם ִמּפְ ְרּכָ ַהּמֶ

ְבּתֹו  ֲחׁשַ ִמּמַ ִנְפַסק  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֶלְך  ְוַהּמֶ
י  ּכִ ַעְצמֹו,  ַעל  ְלָהֵגן  ָמקֹום  ׂש  ְוִחּפֵ ּוֵמַרְעיֹונֹוָתיו 

ְלֵבית  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְנָפׁשֹות.  ַנת  ַסּכָ ׁש  ַמּמָ ָהְיָתה 
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ֵאלֹו ִאם ָיכֹול  ַער, ְוִנְכַנס ֶאְצלֹו ּוׁשְ ָעֵרל, ׁשֹוֵמר ַהּיַ

ֶלְך  ְך ִנְתָקֵרר ַהּמֶ ים ָלֶזה. ּוֵבין ּכָ ָללּון ֶאְצלֹו, ְוִהְסּכִ

יׁשֹו  ְוִהְלּבִ ֲאֵחִרים,  ים  ַמְלּבּוׁשִ לֹו  ֲאלּו  ְוׁשָ ְמֹאד, 

ְרָוה(  )ּפַ עְלץ'  'ּפֶ ּבְ ּלֹו,  ׁשֶ ׁשּוִטים  ּפְ ים  ַמְלּבּוׁשִ ּבְ

ם ֶאת ַעְצמֹו.  ַחּמֵ ּיְ ּנּור ׁשֶ יחֹו ַעל ַהּתַ ְוַכּדֹוֶמה, ְוִהּנִ

ֶלֱאכֹל,  לֹו  ן  ִלּתֵ ׁש  ּוִבּקֵ ֶלֱאכֹל,  ִנְתָרֵעב  ְך  ּכָ ּוֵבין 

ל  ּכָ יׁש  ִהְרּגִ ְוהּוא  ּו"ְגִריץ",  חֹור  ׁשָ ֶלֶחם  לֹו  ְוָנַתן 

ָטַעם  לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ ֲאָכל,  ַהּמַ ֶזה  ּבְ ָעִמים  ַהּטְ

ן  יׁשַ ָנה, ַוּיִ ְך ֲחָטַפּתּו ׁשֵ ֵביתֹו. ּוֵבין ּכָ ֶזה ּבְ ַמֲאָכל ּכָ

ּנּור ַעד ַהּבֶֹקר.  ם ַעל ַהּתַ ׁשָ

ָיְרדּו  ם,  ׁשֶ ַהּגֶ ִהְפִסיק  ׁשֶ יָון  ּכֵ לּוָכה,  ַהּמְ ֵרי  ְוׂשָ
ַעד  ַהּבֶֹקר,  ַעד  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ׂשּו  ְוִחּפְ ָבה  ְרּכָ ֵמַהּמֶ

ָהָיה  ִאם  ֶהָעֵרל  ֶאת  ֲאלּו  ְוׁשָ ִית  ַהּבַ ְלֶזה  אּו  ּבָ ׁשֶ

ִאיׁש  ֶאְצלֹו  א  ּבָ ׁשֶ ָלֶהם,  ָאַמר  ֶאָחד.  ִאיׁש  ֶאְצלֹו 

ֶלְך,  ה ַהּמֶ ּזֶ ּנּור, ְוָהְלכּו ְוָראּו ׁשֶ ן ַעל ַהּתַ ֶאָחד ְוָיׁשֵ
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ינּו  ְלכּות, ְוִהְמּתִ ֵני ִנימּוס ַהּמַ ְולֹא ָיְכלּו ַלֲהִקיצֹו ִמּפְ

ָנתֹו. ְ ֵהִקיץ ִמּשׁ ָעָליו ַעד ׁשֶ

ּוְבִיְרָאה,  ֵאיָמה  ּבְ ְמָלִכים  בֹוד  ּכְ לֹו  ָעׂשּו  ֶכף  ּתֵ
ְוָלַקַחת  ַמְלכּות  ְגֵדי  ּבִ אֹותֹו  יׁש  ְלַהְלּבִ ּוִבְקׁשּו 

ְוִלְכּתֹר  ְלֵביתֹו  ַלֲהִביאֹו  ָבה,  ְרּכָ ַהּמֶ ַעל  אֹותֹו 

ֶהָעֵרל  י ִאם ׁשֶ ֶכֶתר ַמְלכּות, ְולֹא ָרָצה, ּכִ אֹותֹו ּבְ

ָהֲעָגָלה,  ַעל  ּלֹו  ׁשֶ ים  ְלּבּוׁשִ ַהּמַ ֵאּלּו  ּבְ אֹותֹו  ח  ִיּקַ

ְלֵבית  ְך  ּכָ אֹותֹו  ָיִביא  ְוהּוא  ּלֹו,  ׁשֶ ָוִרים  ְ ַהּשׁ ִעם 

ַמְלכּות  ֶכֶתר  ּבְ אֹותֹו  ִיְכּתֹר  ְוהּוא  לּוָכה  ַהּמְ

א.  ּסֵ יבֹו ַעל ַהּכִ ְויֹוׁשִ

ָוִרים,  ְ ַהּשׁ ִעם  ּלֹו  ׁשֶ ָהֲעָגָלה  ֶאת  ָטַען  ָהָיה:  ְוֵכן 
ְך ֶאת ָהֲעָגָלה ְוָצַעק  ב ֶאְצלֹו, ְוהּוא ָמׁשַ ֶלְך ָיׁשַ ְוַהּמֶ

ִלי  ִמיד: ְדֶיע! ְדֶיע! ְדֶיע! ּבְ ִמְנָהגֹו ּתָ ָוִרים ּכְ ְ ַעל ַהּשׁ

לּוָכה,  ַהּמְ ְלֵבית  אּו  ּבָ ְוֵכן  ֶלְך,  ֵמַהּמֶ ֲעלּות  ִהְתּפַ

ֶכֶתר  ּבְ ירֹו  ְוִהְכּתִ לּוָכה  ַהּמְ א  ּסֵ ּכִ ַעל  יבֹו  ְוהֹוׁשִ

ַמְלכּות. 
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ֶות  ְלּתָ אֹוִתי ִמּמָ ִהּצַ ַכר ׁשֶ ׂשְ ֶלְך: "ּבִ ְוָאַמר לֹו ַהּמֶ
ְלָך".  ה  ְוֶאֱעׂשֶ ָדָבר  ֵאיֶזה  י  ּנִ ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבַ ְך,  ל־ּכָ ּכָ

יתֹו  ּבֵ ּמִ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ טּות:  ַבר־ׁשְ ּדְ ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ

ְרָסאֹות, ּוָבָניו  ה ֵמאֹות ּפַ ּמָ ְלָאֶדעס ַמֲהָלְך ַרב, ּכַ

ִטְרָחה  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ְלָאֶדעס,  ְסחֹוָרה  מֹוִליִכים 

ָיִמים  ָלֶהם  ּוַמֲעֶלה  ַרב  הּוא  ֶרְך  ַהּדֶ י  ּכִ ְגדֹוָלה, 

ָאר ָלֶהם  ֶרְך, ְולֹא ִנׁשְ ִנים, ְוָהֶרַוח הֹוֵלְך ַעל ַהּדֶ ְוׁשָ

ֲאִני  ׁש  ְמַבּקֵ ן  "ַעל־ּכֵ ְמַעט,  ֶרַוח  ִאם  י  ּכִ לּום  ּכְ

ֶרְך יֹוֵתר ְקָצָרה". ְוִהְבִטיַח לֹו  ה ַלֲעׂשֹות ַהּדֶ ַצּוֶ ּיְ ׁשֶ

ל,  ְרָסאֹות ֲאֻרּכֹות; ְלָמׁשָ ֲעׂשּו ַהּפַ ּיַ ה ׁשֶ ֶלְך, ְוִצּוָ ַהּמֶ

ו  ַעְכׁשָ ַיֲעׂשּו  ִקילֹוֶמֶטר,  ִרים  ֶעׂשְ ְרָסה  ּפַ ָהָיה  ִאם 

ֶרְך  ן ִיְהֶיה ַהּדֶ ִעים ִקילֹוֶמֶטר, ְוַעל־ּכֵ ְרָסה ַאְרּבָ ִמּפַ

ְרָסאֹות ִיְהֶיה  ִעים ּפַ ָהָיה ַאְרּבָ ְמקֹום ׁשֶ י ּבִ ְקָצָרה, ּכִ

ְרָסאֹות... ִרים ּפַ ו ַרק ֶעׂשְ ַעְכׁשָ

ֶׁשִּיְהֶיה  ַהָּיִמים,  ּבְסֹוף  ּכֲַאֶׁשר  זַ״ל:  ַרּבֵנּו  ְוִסֵּים 
ִאם  ּכִי  ּוִמפְלָט  ָמנֹוס  ַהְּׁשכִינָה  ִיְמצָא  ְוֹלא  ַמּבּול, 



משלים וסיפורים

46

ֶׁשִהיא,  ּפְׁשּוָטה  עֲבֹוָדה  ּבְֵאיזֹו  ַהּפְׁשּוִטים  ֵאצֶל 
ֵאיזֹו  ּבֲַעִׂשַּית  אֹו  ְּתִהּלִים,  ַקּפִיְטל  ֲאִמיַרת  ּכְגֹון 
ֵאּלּו  ְוַדְוָקא  ַהַּתֲענּוגִים,  ִמּכָל  אֹוָתּה  ִויַחּיּו  ִמצְָוה, 

ַהּפְׁשּוִטים יֹולִיכּו אֹוָתּה לְַהְמלִיכָּה. 

ַאף־ַעל־ּפִי ֶׁשֵהם ֹלא ַיְרּגִיׁשּו ּכְלָל ֶׁשֵהם נֹוְסִעים 
ִעם ַהֶּמלְֶך, ּכְמֹו ֶהָעֵרל ַהּנַ״ל ֶׁשּנַָסע ִעם ַהְּׁשָוִרים 
ְוצַָעק ‘ְדֶיע’, ְוַאף־ַעל־ּפִי־כֵן ֵהם ַיכְִּתירּו אֹותֹו, ֶאת 

ָמִׁשיַח, ּבְכֶֶתר ַמלְכּות. 

ַרק ֶׁשְּיֵהא לֶָהם ֵׂשכֶל - ֶׁשֹּלא ְיבְַקׁשּו ְּדבַר ְׁשטּות...

טעם גן עדן
ְוִסּפֵר ַרּבִי ִׁשְמעֹון )השמש של רבנו(: 

ה )רבנו( ְמֻפְרָסם, ָנַסע  ֲעׂשָ ּנַ ַעם ַאַחת ַאַחר ׁשֶ פַּ
ָיַגע  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ אֹוְסַיאִטין,  ַפר  ּכְ ֶרְך  ּדֶ ז"ל  נּו  ַרּבֵ ִעם 

ָהָיה  ֵבית חֹוְתנֹו, ׁשֶ דֹוָלה ּבְ ֲעבֹוָדתֹו ַהּגְ נּו ז"ל ּבַ ַרּבֵ
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ְוַכּיֹוֵצא, ְוָהָיה  דֹות  ֶרְך ַהּשָׂ ּדֶ ם, ְוָנַסע ִעּמֹו  ר ׁשָ ּדָ

ה ָהָיה טֹוב  ּמָ ַע ְמֹאד ְוָאַמר: "ּכַ ְעּגֵ נּו ז"ל ִמְתּגַ ַרּבֵ

י  ּתִ ׁשְ ִהְרּגַ ּוְפִסיָעה  ִסיָעה  ּפְ ָכל  ּבְ י  ּכִ ָכאן!  ּבְ ְלָפַני 

ָרִכים ָהָיה ָרִגיל  ֵאּלּו ַהּדְ ם ּבְ י ׁשָ ן-ֵעֶדן". ּכִ ַטַעם ּגַ

ְמֹאד  ַע  ְעּגֵ ּוִמְתּגַ ֵמֵצר  ְוָהָיה  ּוְלִהְתּבֹוֵדד  ֵליֵלְך 

ה ִלי  אן ָהָיה טֹוב ְלָפַני ְמֹאד, ְוָלּמָ ְוָאַמר: "ֲהלֹא ּכָ

ו".  ל ַעְכׁשָ ְרסּום ׁשֶ ַהּפִ

ּגַם עֹוד ּפַַעם ַאַחת ִסּפֵר ּבְפָנַי: 

ֵאיֶזה  ָהָיה ִמְתּבֹוֵדד ּבְ ׁשֶ יֵמי ְנעּוָריו ּכְ ְהיוֹתוֹ ּבִ בִּ
ל  ם - ָהָיה ּכָ ָ ָחַזר ִמּשׁ ׁשֶ ֶדה, ּכְ ּשָׂ ַער אֹו ּבַ ּיַ ָמקֹום ּבַ

ִאּלּו הּוא עֹוָלם  ֵעיָניו ְוִנְדָמה לֹו ּכְ ָהעֹוָלם ָחָדׁש ּבְ

ָלל  ֵעיָניו ּכְ ַאֵחר ְלַגְמֵרי, ְולֹא ָהָיה ָהעֹוָלם ִנְרֶאה ּבְ

ר ִמּקֶֹדם. ֲאׁשֶ ּכַ
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יודע רק אלף בית
ָהָיה  ם טֹוב ַז"ל: ׁשֶ ַעל ׁשֵ ה ֵמַהּבַ י.ַמֲעׂשֶ ַמְעתִּ שָׁ
ה  ִפּלָ ּתְ ּבַ ְך  ּכָ ל  ּכָ ן  ְמַכּוֵ ֵיׁש  ִאם  ְלַמְעָלה:  ׁשֹוֵאל 

ע ְלֶזה ָהִעיר  ּסַ ּיִ יבּו לֹו: ׁשֶ מֹוהּו? ְוֵהׁשִ ה ּכָ ּדֹור ַהּזֶ ּבַ

הּוא  ׁשֶ ְוָכְך,  ְך  ּכָ מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ֶאָחד  ְוִיְמָצא  ]פלונית[ 

ּנּו.  ָנה ִמּמֶ ַכּוָ ל יֹוֵתר ּבְ ּלֵ ִמְתּפַ

ַאל ַעל  ם טֹוב ַז"ל ְלֶזה ָהִעיר, ְוׁשָ ַעל ׁשֵ ְוָנַסע ַהּבַ
ְמֹאד.  ׁשּוט  ּפָ ִאיׁש  הּוא  ׁשֶ לֹו  ְוָאְמרּו  ָהִאיׁש,  ֶזה 

ב ְואֹוֵמר  ׁשַ ּיָ ְדָרׁש, ֵאיְך ׁשֶ ֵבית ַהּמִ ְוֶהְראּו אֹותֹו ּבְ

ָיָדיו  י  ּתֵ ׁשְ ְוֵהִרים  ַעְצמֹו  ֶאת  ְוֶהֱעִמיד  ְמַעט, 

ַאל אֹותֹו  ְוׁשָ ן.  ּכֵ ה  ָהָיה עֹוׂשֶ ַעם  ּפַ ְוָכל  ְלַמְעָלה, 

ן, ּוַמה הּוא  ּכֵ ה  ה עֹוׂשֶ ַז"ל: ָלּמָ ם טֹוב  ַעל ׁשֵ ַהּבַ

אֹוֵמר? 

י  ְוָאַמְרּתִ ַרק א' ב'  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  הּוא  ׁשֶ לֹו:  יב  ֵהׁשִ
ַרק א'  ֲהלֹא  ה?  ִפּלָ ַהּתְ ל  ּכָ ַמהּו  ַרְך:  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ
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בֹות  מַֹע ּתֵ ִריִכין ֵליַדע ֵאיְך ְלָצְרָפם ְוִלׁשְ ּצְ ב', ַרק ׁשֶ
ל  י: ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְוָאַמְרּתִ ַיַחד,  ּבְ בֹות  ּוְלָצֵרף ַהּתֵ ֵמֶהם 

ה  ַאּתָ ֲאָבל  ְלָצֵרף,  ָיכֹול  י  ֵאיֶנּנִ ֲאִני  ֲהלֹא  עֹוָלם, 

ה  ַאּתָ ׁשֶ ְלָך  ֲאִני מֹוֵסר  ן  ּכֵ ַעל  ֵהיֵטב,  ְלָצֵרף  ָיכֹול 

ל ָהא' ב' ּוֵמִרים ָיַדי  ן ֲאִני אֹוֵמר ּכָ ָצְרֵפם. ְוַעל ּכֵ ּתְ

ה ֵמֶהם  ָצְרֵפם ְוַיֲעׂשֶ ּיְ ַרְך ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ְונֹוֵתן אֹוָתם ְלַהּשׁ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ַעם ָהא' ב' ְונֹוֵתן ְלַהּשׁ ה. ְוֵכן עֹוד ּפַ ִפּלָ ּתְ

ָבר מּוָבן  ו ּכְ ם טֹוב: ַעְכׁשָ ַעל ׁשֵ ם ַעל ֶזה ַהּבַ ְוִסּיֵ
ה  ִפּלָ אי יֹוֵדַע ְלָצֵרף ַהּתְ ַוּדַ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהּשׁ לֹו, ּכִ

ם  ֵ "ל מֹוֵסר ְלַהּשׁ י הּוא ַהּנַ ּנּו. ּכִ ָנּה יֹוֵתר ִמּמֶ ּוְלַכּוְ

הּוא  ׁשֶ מֹו  ּכְ ה  ִפּלָ ַהּתְ ֶאת  ה  ַיֲעׂשֶ הּוא  ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ

ִריְך ַלֲעׂשֹוָתּה. ּצָ יֹוֵדַע ׁשֶ

ּובְַוַּדאי ַהֵּׁשם ִיְתּבַָרְך ּכְֶׁשעֹוֶׂשה ֶאת ַהְּתפִּלָה הּוא 
עֹוֶׂשה אֹוָתּה יֹוֵתר ָיפֶה ֵמַהּבַַעל ֵׁשם טֹוב זַ״ל.
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למלך שהרחיק בנו
]לא  לְגְַדלּות  ֶׁשְּסגֻּלָה  יּוְדל,  לְר’  ָאַמר  ז״ל  ַרּבֵנּו 
להיות בגאווה[ ֶׁשִּיְתּפַּלֵל ַעל צַָרת ֲחבֵרֹו. ְוָׁשַאל אֹותֹו 
ַרּבִי יּוְדל: ״ַאְּדַרּבָה, לִכְאֹוָרה ִמּזֶה ִיְתַוֵּסף לִי ּגְַדלּות, 
ָחׁשּוב  ֲאנִי  ִמְּסָתָמא   - ֲחבִֵרי  ּבְַעד  ִמְתּפַּלֵל  ֶׁשֲאנִי 
יֹוֵתר ֵמֲחבִֵרי״? ֵהִׁשיב לֹו ַרּבֵנּו ז״ל ּבְֶדֶרְך ָמָׁשל: 

ּנּו.  ִמּמֶ אֹותֹו  ְוִהְרִחיק  נֹו  ּבְ ַעל  ַעס  ּכָ ׁשֶ ְלֶמֶלְך.
ס ֶאת ָאִביו ְוָחַזר ְוֵקְרבֹו.  ן ּוִפּיֵ ְך ָהַלְך ַהּבֵ ַאַחר-ּכָ

ן ִלְפֵני ָאִביו, ְוָחַזר  ַאַחר ֵאיֶזה ְזַמן ָחַזר ְוָחָטא ַהּבֵ

ַעם,  ְסֹו עֹוד ַהּפַ ן ּוִפּיְ ָניו, ְוָחַזר ַהּבֵ ֶלְך ְוֵגְרׁשֹו ִמּפָ ַהּמֶ

ָחָטא ִלְפֵני  ׁשֶ ן ֶמֶלְך ּכְ ַהּבֵ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ ְוֵכן ָהָיה ּכַ

ֶלְך ְוֵקְרבֹו. סֹו ָחַזר ַהּמֶ ּיְ ּפִ ָניו, ּוְכׁשֶ ְרׁשֹו ִמּפָ ֶלְך ּגֵ ַהּמֶ

ָאִביו,  ִלְפֵני  ֶמֶלְך  ן  ַהּבֵ ְוָחָטא  ָחַזר  ַאַחת  ַעם  ּפַ
"ַמה  ֶלְך:  ַהּמֶ ב  ֵ ְוִנְתַיּשׁ ְמֹאד.  ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ְוָכַעס 

ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְך  ְוַאַחר-ּכָ ֲאָגְרׁשֹו  ֲאִני  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ְהֶיה  ּיִ

ֵאיִני  עֹוד?,  אֹוִתי  ס  ִויַפּיֵ ָיבֹוא  ֲאַזי  י  ּנִ ִמּמֶ ַעס  ַהּכַ
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זֹו  ַתְחּבּוָלה ּכָ ָכְך, ַרק ֲאִני רֹוֶצה ְלָגְרׁשֹו ּבְ רֹוֶצה ּבְ

ֶמה  אֹוִתי".  ס  ְלַפּיֵ ְלָפַני  ָלבֹוא  עֹוד  יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ

ּלֹו  ִרים ׁשֶ ר ֶאָחד ֵמַהּשָׂ ֶלְך?, ֶהֱעִמיד ׂשַ ה ַהּמֶ ָעׂשָ

ן  בֹוא ַהּבֶ ּיָ ׁשֶ ר: "ּכְ ה ְלַהּשַׂ ן ֶמֶלְך, ְוִצּוָ ינֹו ּוֵבין ַהּבֶ ּבֵ

לֹא  ֲאַזי  אֹוִתי,  ס  ּוְלַפּיֵ ְלַרּצֹות  ֶאְצִלי  ֵליֵלְך  ֶמֶלְך 

ן  ַהּבֶ א  ּבָ ׁשֶ ָהָיה,  ְוֵכן  ֶאְצִלי".  ֵליֵלְך  אֹותֹו  יַח  ּנִ ּתַ

ס ֶאת ָאִביו,  ָעִמים, ְוָרָצה ֵליֵלְך ְלַפּיֵ ה ּפְ ּמָ ֶמֶלְך ּכַ

ְוֵכן  ֶלְך.  ַהּמֶ ָעָליו  ה  ִצּוָ ֵכן  י  ּכִ ר,  ַהּשַׂ יחֹו  ִהּנִ ְולֹא 

ָעִמים. ה ּפְ ּמָ ָהָיה ּכַ

ּסּוִפים  ַהּכִ ּגֶֹדל  "ל  ַהּנַ ר  ַהּשַׂ ָרָאה  ְך  ַאַחר-ּכָ
ִיּסּוִרים  לֹו  ׁש  ּיֵ ְוׁשֶ ָאִביו,  ֶאל  ֶמֶלְך  ן  ְלַהּבֶ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ֵאינֹו ָיכֹול ָלבֹוא  ה ׁשֶ עּור ִמּזֶ ִלי ׁשִ דֹוִלים ְמֹאד ּבְ ּגְ

ר: ֵמַאַחר  ב ַהּשַׂ ֵ סֹו. ְוִנְתַיּשׁ ִלְפֵני ָאִביו, ֲאִפּלּו ְלַפּיְ

ֵיׁש  ָתָמא  ִמּסְ ָאִביו  ֶאל  ְך  ל-ּכַ ּכָ ַע  ְעּגֵ ִמְתּגַ הּוא  ׁשֶ

ָיכֹול  ן  ַהּבֵ ֵאין  ׁשֶ דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  ן  ם-ּכֵ ּגַ ֶלְך  ְלַהּמֶ

ק,  ל ַהחֹוׁשֵ ק ׁשֶ ִפי ּגֶֹדל ּכַֹח ַהֵחׁשֶ י ּכְ ָלבֹוא ְלָפָניו. ּכִ
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לֹו  ְוָהָיה  ק.  ְחׁשָ ַהּנֶ ּבְ דֹול  ּגָ ק  ֵחׁשֶ ְמעֹוֵרר  הּוא  ן  ּכֵ

דֹוִלים  דֹול ֲעֵליֶהם ְוַגם ָהיּו לֹו ִיּסּוִרים ּגְ ַרֲחָמנּות ּגָ

י ֲהלֹא ֲאִני הּוא ַהּגֹוֵרם  ַדְעּתֹו: 'ּכִ י ָאַמר ּבְ ה, ּכִ ִמּזֶ

ַוֲאִני  יֵניֶהם  ּבֵ יל  ְבּדִ ַהּמַ ָסְך  ַהּמָ ֲאִני הּוא  י  ּכִ ָלֶזה, 

ן ֶמֶלְך'. ֶלְך ּוְלַהּבֶ ּגֹוֵרם ִיּסּוִרים ְלַהּמֶ

אי ֵיׁש ֵאיֶזה  ַוּדַ ָתָמא ּבְ ַדְעּתֹו: ִמּסְ ר ּבְ ב ַהּשַׂ ֵ ְוִנְתַיּשׁ
ֶלְך,  ן ֶמֶלְך ִעם ַהּמֶ ס ַהּבֶ ּיֵ ּיּוַכל ְלִהְתּפַ ְחּבּוָלה ׁשֶ ּתַ

ְהיּו ִלְבנֹו  ּיִ ֶזה ׁשֶ ָבר ּכָ ֶלְך ּדָ ה ַהּמֶ אי לֹא ַיֲעׂשֶ ַוּדַ י ּבְ ּכִ

ִמיד, ְוַגם  ּלֹא יּוַכל ָלבֹוא ְלָפָניו ּתָ ִמיד ׁשֶ ִיּסּוִרים ּתָ

ב  ֵ ן ִנְתַיּשׁ ן ִיּסּוִרים. ַעל-ּכֵ ם-ּכֵ ַעְצמֹו ֵיׁש ּגַ ֶלְך ּבְ ְלַהּמֶ

י,  א ּבִ לּוי ֶאּלָ ָבר ֵאינֹו ּתָ אי ֶזה ַהּדָ ַוּדַ ר: 'ּבְ ֶזה ַהּשַׂ

ן  ַהּבֶ ַעד  ּבְ ׁש  ְלַבּקֵ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ֵאֵלְך  ַעְצִמי  ּבְ ֲאִני  ׁשֶ

ְוָכְך  ְלָפָניו'.  אֹותֹו  ִויָקֵרב  עֹוד  לֹו  ְמַחל  ּיִ ׁשֶ ֶמֶלְך 

ּגֶֹדל  ֶלְך  ְלַהּמֶ ר  ְוִסּפֵ ֶלְך  ְלַהּמֶ ְוָהַלְך  ר,  ַהּשַׂ ה  ָעׂשָ

ֶלְך  ֵמַהּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ ֶמֶלְך,  ן  ְלַהּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ׁשּוָקתֹו  ּתְ
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ן ֶמֶלְך  ֶלְך ְוָלַקח ַהּבֵ ה ַהּמֶ ְמַחל לֹו. ְוֵתֶכף ִנְתַרּצָ ּיִ ׁשֶ

ְוֶהֱחִזירֹו ִלְמקֹומֹו ָהִראׁשֹון.

ח״ו  לֲַחבֵרֹו  לֹו  ּכְֶׁשֵּיׁש  ִמֵּמילָא:  מּובָן  ְוַהּנְִמָׁשל 
צִָריְך  ּבְרּוָחנִּיּות,  ֵהן  ּבְגְַׁשִמּיּות  ֵהן  ִיּסּוִרים,  ֵאיזֶה 
ְיֵדי  ַעל  ָיִדי,  ַעל  ּבְַוַּדאי  ֶׁשּזֹאת  לֹוַמר:  ּכָל-ֶאָחד 
ֲעוֹונֹוַתי, ַוֲאנִי הּוא ַהָּמָסְך ַהַּמבְִּדיל ּבֵין ַהֶּמלְֶך ַמלְכֵי 
ּכִי  ָהעֹולָם.  ּובֵין  ַהָּקדֹוׁש-ּבָרּוְך-הּוא  ַהְּמלָכִים 
ַהָּקדֹוׁש-ּבָרּוְך-הּוא רֹוצֶה ָּתִמיד לְַהְׁשּפִיַע ּכָל טּוב 
לְבָנָיו, ַאְך ֲאנִי, ַהְינּו ֲעוֹונֹוַתי, ֵהם ַהָּמָסְך ַהַּמבְִּדיל 
ֲאבֵַּקׁש  ּבְַעצְִמי  ֶׁשֲאנִי  לָזֶה:  ָהֵעצָה  ְוָהִעָּקר  לָזֶה. 

לְַהֶּמלְֶך ּבְַעד ֲחבִֵרי.

ּובְַוַּדאי ֹלא ִיְהֶיה לֹו ּגְַדלּות, ּכִי ִעַּקר ַהּגְַדלּות ַמה 
ַמֲעלָה  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִהיא,  ֲחבֵרֹו,  ַעל  ִמְתּגֶָאה  ֶּׁשֶאָחד 
ְיֵתָרה ַמה ֶּׁשֵאין ּבֲַחבֵרֹו, ֲאבָל ּכְֶׁשַּיֲחֹׁשב ַמה ֶּׁשֵאין 
ּבְרּוָחנִּיּות  ֵהן  ּבְגְַׁשִמּיּות  ֵהן  זֹו  ַהַּמֲעלָה  ּבֲַחבֵרֹו 
ּובֵין  ּבֵינֹו  ַהַּמבְִּדיל  ַהָּמָסְך  ֶׁשֲאנִי  ֵמֲחַמת  ַרק  ִהיא 
ּכָל  ָּתִמיד  לְַהְׁשּפִיַע  ֶׁשרֹוצֶה  ַהָּקדֹוׁש-ּבָרּוְך-הּוא 
טּובֹו, ּבְַוַּדאי ֹלא ִיְהֶיה לֹו ּגְַדלּות, ַאְּדַרּבָא ַעל-ְיֵדי-

זֶה ְיַׁשּבֵר ּגֲַאָותֹו ְוִיזְּכֶה לֲַענָָוה ּבֱֶאֶמת.
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הפלומפ
לְִענְָין ֶׁשהָיּו ְמַסּפְִרים ֵמֶאָחד ֶׁשהָָיה ָאז ּבִכְַרְך ּגָדֹול 
הְַרּבֵה  ָׁשם  ְונְִתַעּכֵב  ּכֹוכָבִים  הָעֹובְֵדי  ֲעָירֹות  ֶׁשל 
ֵמֲחַמת ֶׁשּנְִדָמה לֹו ּבְכָל ּפַַעם ֶׁש״ַעכְָׁשו ִיפְַעל״. ְוכֵן 
ּבְכָל ּפַַעם, ַעד ֶׁשּנְִתַעּכֵב הְַרּבֵה ָׁשם. ְוָאַמר רבנו: ֶׁשּכֵן 
הֶַּדֶרְך, ּכְֶׁשּבִָאין לְִמקֹומֹות ּכֵָאּלּו, ֶׁשּנְִדֶמה ּבְכָל ּפַַעם – 

‘ַעָּתה ֶאפְַעל’ ‘ַעָּתה ֶאפְַעל’ ְוכּו’. ְוִסּפֵר ַמֲעֶׂשה: 

אֹוְמִרים  ֶ ה ּשׁ ּמֶ ּלֹא ֶהֱאִמין ּבַ ָהָיה.ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ שֶׁ
ִאים  ּבָ ׁשֶ ָאֳחָרא  ְטָרא  ִמּסִ "ֵלִצים"  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָהעֹוָלם 

ה  ּמָ ּכַ ֵאַרע  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ּוַמְטִעין  ִלְפָעִמים 

ֶזה.  ָעִמים. ְוהּוא לֹא ֶהֱאִמין ּבָ ּפְ

ּוְקָראֹו  ֶאָחד,  ֵלץ  ֶאְצלֹו  א  ּבָ ְיָלה  ּלַ ּבַ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ץ  ַהּלֵ לֹו  ְוֶהְרָאה  ַלחּוץ,  ְוָיָצא  ֵצא.  ּיֵ ׁשֶ ַהחּוץ  ֶאל 

ה הּוא סּוס  ְרא, ְוִהּנֵ ׁש לֹו סּוס ָנֶאה ִלְמּכֹר. ַוּיַ ּיֵ ׁשֶ

יב  ה רֹוֶצה"? ֵהׁשִ ה ַאּתָ ּמָ ָאלֹו: "ּכַ ָנֶאה ְמֹאד. ּוׁשְ

הּוא  ָעה ֲאדּוִמים" )שטרות(. ְוָרָאה ׁשֶ ץ: "ַאְרּבָ ַהּלֵ
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י הּוא סּוס ֻמְבָחר  מֹוָנה ֲאדּוִמים, ּכִ ׁשִֹפי ׁשְ ֶוה ּבְ ׁשָ

ָעה  ַאְרּבָ ַעד  ּבְ ַהּסּוס  ֶאְצלֹו  ְוָקָנה  ְמֹאד.  ְוטֹוב 

דֹוָלה.  ֲאדּוִמים ְוָהָיה ֶאְצלֹו ְמִציָאה ּגְ

ח,  ּקָ ְלָמָחר הֹוִציא ַהּסּוס ִלְמּכֹר. ְוָעְמדּו ַעל ַהּמִ
ִאם  ָתָמא  'ִמּסְ ָאַמר:  ַסְך.  ֵאיֶזה  לֹו  ן  ִלּתֵ ְוָרצּו 

ְולֹא  ְפַלִים'!  ּכִ ֶוה  ׁשָ הּוא  ֶזה  ּכָ ַסְך  ִלי  נֹוְתִנין 

ם  ּגַ לֹו  ן  ִלּתֵ ְוָרצּו  ן.  ְלַהּלָ ַהּסּוס  ְוהֹוִליְך  ה.  ִנְתַרּצָ

יֹוֵתר  ֶוה  ׁשָ ָתָמא  'ִמּסְ ָאַמר:  ְרצֹונֹו.  ּכִ ְפַלִים  ּכִ

ן, ַעד  ְלַהּלָ ְוֵכן הֹוִליְך ַהּסּוס  ְך'.  ַהּסַ ה  ִמּזֶ ְפַלִים  ּכִ

ה  ְכַנס ַסְך ְמִכיַרת ַהּסּוס ַלֲאָלִפים, ְולֹא ִנְתַרּצָ ּנִ ׁשֶ

ן לֹו ָאַמר:  ָרצּו ִלּתֵ ֶ ל ַמה ּשׁ י ּכָ ִעם ֶאָחד ְלָמְכרֹו. ּכִ

ִנְמָצא  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ִכְפַלִים'.  ּבְ יֹוֵתר  ֶוה  ׁשָ ָתָמא  'ִמּסְ
ֶלְך.  ֵחהּו, ַרק ַהּמֶ ּקָ ּיִ ִמי ׁשֶ

ַסְך  ֶלְך  ַהּמֶ לֹו  ן  ִלּתֵ ְוָרָצה  ֶלְך.  ְלַהּמֶ ְוהֹוִליכֹו 
ל, ְולֹא  ֵעיֵני ּכָ י ַהּסּוס הּוַטב ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ָעצּום, ּכִ
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ָתָמא  'ִמּסְ ָאַמר:  י  ּכִ ן.  ם־ּכֵ ּגַ ֶלְך  ַהּמֶ ִעם  ה  ִנְתַרּצָ

ֶלְך לֹא ָקָנה ַהּסּוס.  ם ַהּמֶ ּגַ ֶוה יֹוֵתר'. ַעד ׁשֶ ׁשָ

ם  קֹותֹו. ְוָהָיה ׁשָ ֶלְך ִעם ַהּסּוס ְלַהׁשְ ְוָהַלְך ֵמַהּמֶ
ַהּסּוס  ְוָקַפץ  ִקין.  ַמׁשְ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ )משאבה(  לֹוְמּפְ  ּפְ

לֹו  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ )ַהְינּו  ְוֵאיֶנּנּו.  ם  ְוִנְתַעּלֵ  , לֹוְמּפְ ַהּפְ ְלתֹוְך 

ְוָצַעק  ַהּסּוס(  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ל  ּכָ ֵלִצים  ה  ַמֲעׂשֵ ָהָיה  י  ּכִ ְך.  ּכָ

ְלקֹול  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ֵאָליו  צּו  ְוִנְתַקּבְ ֶזה.  ַעל  ְמֹאד 

יב:  ה צֹוֵעק"? ֵהׁשִ ֲאלּו אֹותֹו: "ָמה ַאּתָ ַזֲעָקתֹו, ְוׁשָ

אֹותֹו  ְוִהּכּו   . לֹוְמּפְ ַהּפְ ְלתֹוְך  ָקַפץ  ּלֹו  ׁשֶ ַהּסּוס  ׁשֶ

לֹוְמּפְ  י ֶנֶקב ַהּפְ ע, ּכִ ּגָ י ִנְדָמה ִלְמׁשֻ ה ּוָפצֹוַע, ּכִ ַהּכֵ

ם!  ְקּפֹץ ַהּסּוס ְלׁשָ ּיִ ר ׁשֶ ַצר ְמֹאד, ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ

ע, ְוָרָצה  ּגָ ְמׁשֻ ין אֹותֹו ְוהּוא ִנְרֶאה ּכִ ּכִ ּמַ ְוָרָאה ׁשֶ
ה  ְוִהּנֵ ם  ָ ִמּשׁ ֵליֵלְך  ָרָצה  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ ם.  ָ ִמּשׁ ֵליֵלְך 

 . לֹוְמּפְ ַהּפְ ִמּתֹוְך  רֹאשֹׁו  יט  ְלהֹוׁשִ ַמְתִחיל  ַהּסּוס 

ֵמֲחַמת  ֲאָהּה"  "ֲאָהּה  ִנית:  ׁשֵ ִלְצעֹק  ְוִהְתִחיל 

צּו ׁשּוב ֶאְצלֹו  ם סּוסֹו. ְוִנְתַקּבְ ׁש ׁשָ ּיֵ ְדֶמה לֹו ׁשֶ ּנִ ׁשֶ
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ע  ּגָ ְמׁשֻ הּוא  י  ּכִ ִנית,  ׁשֵ אֹותֹו  ְוִהּכּו  ָהעֹוָלם,  ֵני  ּבְ

ָרָצה ֵליֵלְך  יָון ׁשֶ ם. ּכֵ ָ "ל. ְוָרָצה ׁשּוב ֵליֵלְך ִמּשׁ ּנַ ּכַ

 . לֹוְמּפְ יט ׁשּוב ַהּסּוס ֶאת רֹאשֹׁו ִמן ַהּפְ ה מֹוׁשִ ְוִהּנֵ

ֵאָליו  ׁשּוב  צּו  ְוִנְתַקּבְ "ל,  ּנַ ּכַ עֹוד  ִלְצעֹק  ְוִהְתִחיל 

"ל. ּנַ ְוִהּכּוהּו ּכַ

ּכְָך ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ַמְטָעה ֶאת ָהָאָדם ּבְכָל ּפַַעם, 
ְוהּוא  ַמָּמׁש.  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ּגָמּור  ּבְֶׁשֶקר  ָּדבָר,  ֹלא  ַעל 
ְונְִדֶמה לֹו ּבְכָל ּפַַעם  נִָּסת ַאֲחֶריָה, ְוהֹולְֵך ַאֲחֶריָה 
ִויַמּלֵא ַּתֲאָותֹו יֹוֵתר. ְוָרץ ַאֲחֵריֶהם  ֶׁשַּיְרִויַח יֹוֵתר 
ּכַָּמה ִעִּתים, ּופְִתאֹם נְִתַעּלְמּו, ּובֹוְרִחים ּוִמְסַּתּלְִקים 
לִפְָעִמים,  ִמזְַּדֵּמן  ּכֲַאֶׁשר  ַהַּתֲאוֹות.  ּכָל  ִמֶּמּנּו 
ֶׁשַהַּתֲאוֹות ִמְסַּתּלְִקים ְקצָת. ְוכֲַאֶׁשר ָהָאָדם רֹוצֶה 
לִּפֵָרד ֵמֶהם, ֲאזַי חֹוזְִרים ּומֹוִׁשיִטים ֹראָׁשם ְוהּוא 
חֹוזֵר ְורֹוֵדף ַאֲחֵריֶהם. ְוכֵן ִמְתנֵַהג לְַהּלָן  -ֶׁשֵּתכֶף 
ֶׁשּמֹוִׁשיִטים ֹראָׁשם הּוא חֹוזֵר לְִרּדֹף ַאֲחֵריֶהם. )ְוֹלא 

ּבֵֵאר ָהִענְיָן יֹותֵר. וְָהבֵן הֵיֵטב(.



משלים וסיפורים

58

חתיכות בשר
ְמֹאד,  דֹול  ּגָ יק  ַצּדִ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  יק  ַצּדִ ּבְ ה  ַמֲעׂשֶ
ָראּוי  ּכָ ְלַגְמֵרי  ְלַגְמֵרי  דּוַע  ַהּיָ ֲאָוה  ִמּתַ ָצא  ּיָ ׁשֶ

ח  ּנָ ּמֻ ֵלמּות, ְוָעָלה ְלעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים. ְוָרָאה ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ַאל:  ְוׁשָ ַוֲעָצמֹות.  ר  ׂשָ ּבָ ֲחִתיכֹות  )תותח(  יֹוָרה  ּבְ

ה ָיָפה  ָ ּזֹאת ָהְיָתה ִאּשׁ יבּו לֹו: ׁשֶ "ַמה ּזֹאת"? ְוֵהׁשִ
ֶמת  ְמַחּמֶ ָהְיָתה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ן,  ּכֵ ְוַעל  ְמֹאד.  ְמֹאד 

אן. ְוָרָצה  ִמין אֹוָתּה ּכָ ן ְמַחּמְ ּגּוָפּה ַלֲעֵבָרה, ַעל ּכֵ

ר  ֲחזֹור ְוִתְתַחּבֵ ּתַ מֹות" ׁשֶ ִלְראֹוָתּה. ּוָמְסרּו לֹו "ׁשֵ

דֹוָלה ְמֹאד.  ָהְיָתה ְיַפת ּתַֹאר ּגְ ה. ְוָרָאה ׁשֶ ִחּלָ ַבּתְ ּכְ

ּוִמּזֶה ָראּוי לְִראֹות ּגְנּות ַּתֲאָוה ַהּזֹאת, ִאם חֹוְתכִין 
אֹוָתּה לֲַחִתיכֹות ֲחִתיכֹות, ַהִאם ִיְהֶיה ַׁשָּיְך ַהַּתֲאָוה 

ְוכּו’.



הצל
רּוָחִני  ָבר  ּדָ ֶנֶגד  ּכְ ִמי  ׁשְ ּגַ ָבר  ּדָ ֲעִמיִדין. מַּ שֶׁ כְּ
עֹוֵמד  ָבר ׁשֶ ִמּיּות ְוֹגֶדל ַהּדָ ׁשְ ה ֵצל. ּוְכִפי ּגַ - עֹוׂשֶ

ֲעִמיִדין  ּמַ ׁשֶ גֹון ּכְ ה ֵצל, ּכְ מֹו ֵכן ַנֲעׂשֶ ָבר, ּכְ ֶנֶגד ַהּדָ ּכְ

ת  ִפי ִמּדַ ה ֵצל ָקָטן ּכְ ֶמׁש עֹוׂשֶ ֶ ל ֶנֶגד אֹור ַהּשׁ ַמּקֵ

ֶנֶגד  יֹוֵתר  דֹול  ּגָ ָבר  ּדָ ֲעִמיִדין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ֲאָבל  ל.  ּקֵ ַהּמַ

ֲעִמיִדין  ּמַ ׁשֶ יֹוֵתר. ְוֵכן ּכְ דֹול ּבְ ה ֵצל ּגָ ֶמׁש עֹוׂשֶ ֶ ַהּשׁ

דֹול יֹוֵתר ְויֹוֵתר.  ה ֵצל ּגָ דֹול עֹוׂשֶ ִית ּגָ ּבַ

ְוַהּצֵל הּוא ַהְסָּתַרת ְוַהֲעלַָמת ָהאֹור ּכַָּידּוַע. ְוַעל־
ּכֵן, ּכְפִי ַמה ֶּׁשָהָאָדם ְמֻׁשָּקע ּבְֵאיזֶה ִמָּדה ְוַתֲאָוה, 
ּכְמֹו כֵן עֹוֶׂשה צֵל נֶגֶד אֹור ּכְבֹודֹו ִיְתּבַָרְך, ּוכְמֹו כֵן 
נְֶעלָם ִמֶּמּנּו אֹורֹו ִיְתּבַָרְך. ֲאבָל ּכְֶׁשְּמבֵַּטל ַהִּמּדֹות 
כֵן  ּוכְמֹו  ַהּצֵל,  נְִתּבֵַּטל  ּכֵן  ַהּבִּטּול  ּכְפִי  ְוַהַּתֲאוֹות, 
ֶׁשִּיְתּבֵַּטל  ֶׁשּזֹוכֶה  ַעד  ִיְתּבַָרְך,  ּכְבֹודֹו  אֹור  נְִתּגַּלֶה 
ַהּצֵל לְגְַמֵרי, ַעד ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכֹל ֹלא ְוַאִין ָוֶאפֶס. ְוָאז 
ִיְהֶיה ׁשּום ָּדבָר  ִיְתּגַּלֶה ּכְבֹודֹו ּבְכָל ָהָאֶרץ. ּכִי ֹלא 

ֶׁשַּיְסִּתיר ָהאֹור ְוֶׁשַּיֲעֶׂשה צֵל ּכַּנַ״ל. 
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משל מווערדא
ְוָהִאיׁש ָהַלְך  ַעל ֲעָגָלה.  ּבַ ִאיׁש ֶאָחד ָנַסע ִעם 
מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ֲעָגָלה  ַעל  ַהּבַ ַאר  ְוִנׁשְ ְצָרָכיו,  ַלֲעׂשֹות 

ִעם  ׁש(  ֶהְרּגֵ ִלי  ּבְ ם  ָ ַהְמֻגּשׁ לאדם  כינוי  גם  )זה  'ִיַוואן' 
ַחִיל  ִאיׁש  ֵאָליו  ְוָהַלְך  ּוק.  ַהּשׁ ֶאְמַצע  ּבְ ָהֲעָגָלה 

לֹו  ְוָאַמר  ם,  ׁשָ עֹוֵמד  ַמּדּוַע  ָאלֹו:  ּוׁשְ ]ׁשֹוֵטר[ 

)יוואן,  ְוהּוא  אן?[.  ּכָ ]ִמי  "ֶוועְרָדא"?  )השוטר(: 

ְואֹוֵמר  מֹו  ׁשְ ֶאת  ֹוֲאלֹו  ּשׁ ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ העגלה(  בעל 

ְואֹוֵמר:  אֹותֹו  ה  ַמּכֶ )השוטר(  ְוהּוא  "ִיַוואן",  לֹו: 

"ִיּוַואן",  צֹוֵעק  העגלה(  )בעל  ְוהּוא  "ֶוועְרָדא"?, 
ָקחֹו  ּלְ ה אֹותֹו ְוצֹוֵעק "ֶוועְרָדא"? ַעד ׁשֶ ְוהּוא ַמּכֶ

ד. )השוטר( ִעם ָהֲעָגָלה ְלֵאיֶזה ְרחֹוב ִמן ַהּצַ

לֹו  ְואֹוֵמר  ָצאֹו,  ּמְ ׁשֶ ַעד  ׂשֹו  ִחּפְ ָהִאיׁש,  א  ּבָ ּוְכׁשֶ
ַלַחׁש ּוְבַפַחד: "ַאל  ואן" ְוכּו', הּוא עֹוֶנה לֹו ּבְ "ִיּוַ
ָצא ֵמָהִעיר  ּיָ א ֶוועְרָדא". ְוֵכיָון ׁשֶ ואן ֶאּלָ ּתֹאַמר ִיּוַ
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אֹוִתי  ִלְקרֹא  ָיכֹול  ה  ַאּתָ ו  "ַעְכׁשָ לֹו  אֹוֵמר  הּוא 

ואן".  יּוַ

ואן.  ם ִנְקָרא ִיּוַ ם ִנְקָרא ֶוועְרָדא ְוׁשָ ׁשָ

וְִסֵּים ַרּבֵנּו זַ״ל: ֶאצְלִי הּוא ״ֶוועְרָדא״ ּכְלֹוַמר ״ִמי 
)הִַּיַּוואן(  הַּגּוף  נִזְַּדּכְֵך  ְוגַם  ּפְִחיתּותֹו  ֶׁשּיֹוֵדַע  הּוא״ 
ְונְִקָרא ּבִבְִחינַת ״ִמי״ ״ּוַמה״ ״ֶוועְרָדא״. ּוכְֶׁשּיֹוצְִאים 

ִמֶּמנִי חֹוזֵר לִהְיֹות ִיַוואן. הַחֶֹמר הּוא חֶֹמר.

קינת הגוי
הּוא  ַהּכְֵׁשִרים  ֶׁשל  ָהָרע  ַהֵּיצֶר  ָאַמר:  זַ״ל  ַרּבֵנּו 

ִּדּבּוק. 

ַעצְמֹו  ֶאת  ָהָרע, ּכְֶׁשהּוא לֹוֵקַח  ַהֵּיצֶר  ָאַמר:  עֹוד 
לִיהּוִדי ּכֵָׁשר, הּוא ַמְדּבִיק לֹו ֵאיזֶה ִׁשּגָעֹון ַרֲחָמנָא 

לִּצְלַן. 
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ֶאת  ָׁשבְרּו  צִַּדיִקים  ֶׁשּכַָּמה  זַ״ל:  ַרּבֵנּו  ָאַמר  עֹוד 
ַעצְָמם ֵמַהַּתֲאוֹות לְגְַמֵרי, ַרק ּבֵָעת ַהּזְִקנָה. 

ֶאָחד  ִמּסֹוֵחר  מטולטשין(:  נחמן  )מהרב  ל  ָמשָׁ
ָמקֹום  ָכל  ּבְ ׁשֶ ּכֹור,  ׁשִ ּגֹוי  ֲעָגָלה  ַעל  ּבַ ִעם  ַסע  ּנָ ׁשֶ

ַהּגֹוי  ִנְכַנס  ק[  ]ְלפּוְנּדָ ֶמע  ִלְקֶרעְטׁשְ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ

יעּו  ב ִהּגִ ּכֹוִרים ְזַמן ַרב. ַאּגַ ִ ָתה ִעם ַהּשׁ ּתֹות ְוׁשָ ִלׁשְ

ה, ְוַגם ָאז ָיַרד ַהּגֹוי  ֶמע ֻחְרּבָ ֶרְך ִלְקֶרעְטׁשְ ִעם ַהּדֶ

ל  ּכֵ ַתח ְוִהְסּתַ ה, ּוְבָכל ַחּלֹון ּפָ ֵמָהֲעָגָלה ֶאל ַהֻחְרּבָ

ָאלֹו ַהּסֹוֵחר:  ֲחָזָרה ַעל ָהֲעָגָלה ׁשְ ָעָלה ּבַ ׁשֶ ְוָגַנח. ּכְ

ֵמָהֲעָגָלה  ָיַרְדּתָ  ה  ַהֻחְרּבָ ֵאֶצל  ם  ּגַ ׁשֶ ה  ּזֶ "ַמה 
ה  ּזֹאת ָעׂשָ יב לֹו ַהּגֹוי: ׁשֶ ל ְוִלְגנַֹח"?. ֵהׁשִ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ִתיִתי  ִמים ַהּטֹוִבים "ּפֹה ׁשָ ָזְכרֹו ָהִראׁשֹונֹות, ַהּיָ ּבְ

ְוָהִיינּו  ַכְרנּו  ְוׁשָ ִתינּו  ְוׁשָ ָאַכְלנּו  ַהֲחֵבִרים,  ִעם 

ו אֹוי ַוֲאבֹוי, ַעל ֶזה ֵיׁש ְלקֹוֵנן"  ֵמִחים, ְוַעְכׁשָ ׂשְ
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ּכֵן זְִקנֵי ַעם ָהָאֶרץ, ֶׁשִּמּנְעּוֵריֶהם ֻהְרּגְלּו ּבְַתֲאוֵֹתיֶהם, 
ְוֹלא ָהָיה לֶָהם ׁשּום ּגְַעּגּוִעים לְִׁשּבֹר ֵאיזֶה ַּתֲאָוה, 
ּובְכֵן לְֵעת זְִקנּוָתם ֶׁשַהֵּיצֶר ִמַּתֲאוֵֹתיֶהם נְִׁשַאר, ֲאבָל 
ַוֲאבָָריו ָחֵרב, ֵאין ּבֶַּמה לְַמּלְאֹות ַּתֲאוֵֹתיֶהם  ַהּגּוף 
ֶּׁשָעׂשּו,  ַמה  ָעׂשּו  ֵאּלּו  ֶׁשּבֲָאבִָרים  ֵאיְך  ְוזֹוכְִרים 
לְַמּלְאֹות  ְיכֹולִים  ֵאינָם  ְוַעכְָׁשו  ַּתֲענּוג  לֶָהם  ְוָהָיה 
ַּתֲאוֵֹתיֶהם, אֹוי ַוֲאבֹוי לֶָהם. ּפָׁשּוט ַּדְעָּתם ְמטֶֹרפֶת 

ּוְמבֻלְּבֶלֶת ּוְמֻׁשּגָע ִמּזֶה. 

נְעּוֵריֶהם  ְיֵמי  ֶׁשּכָל  ֲחכִָמים,  ַּתלְִמיֵדי  זְִקנֵי  ֲאבָל 
ַהַּתֲאוֹת,  ִהְתַמּלְאּות  לְִאי  ּגְַעּגּוִעים  ְמלֵֵאי  ָהיּו 
ְוַאְך ּבִיֵמי ַהּנְעּוִרים ָהיּו ְמלֵֵאי  ּולְַׁשּבְָרם ּולְנְַּתצָם, 
ְוַהְּׁשלִֵמים  ַהּבְִריִאים  ְוָהֵאיבִָרים  ֵמַהַּתֲאוֹות  צַַער 
ְוָהָיה  לְַׁשּבְָרם  נִּסּו  ּפַַעם  ּובְכָל  לֶָהם,  ַהְמֻסּגָלִים 
ַהּזְִקנָה  ְיֵמי  ּכְֶׁשִהּגִיעּו  ָאְמנָם  ְוכּו’.  ִיּסּוִרים  לֶָהם 
ֲעלֵיֶהם,  ִמְתַיֶּׁשבֶת  ַּדְעָּתן  ּובְכֵן  נֶֶחלְׁשּו,  ְוָהֵאיבִָרים 
ֵאין לֶָהם עֹוד ִמלְָחָמה ּכְמֹו ּבִיֵמי נְעּוֵריֶהם. ְוַעל ּכָל 

ּפָנִים ּבְסֹוף ְיֵמיֶהם זָכּו לְַמה ֶּׁשָרצּו.
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איבער גישפרינגין
ַעל  )ּבַ ִליָטא  ִדיַנת  ִמּמְ ֶאָחד  יק  ּדִ ִמּצַ ִלי  ר. ִספֵּ
ע  ֶאְצּבַ ה ּבְ ּקֶֹדם מֹותֹו ִהּכָ "ְיסֹוד ְוׁשֹוֵרׁש ָהֲעבֹוָדה"( ׁשֶ

זֹו  ַעל  זֹו  עֹוֵתיֶהם  ֶאְצּבְ ּבְ ין  ּכִ ּמַ ׁשֶ ָהעֹוָלם  ֶדֶרְך  )ּכְ ְצֵרָדה 

יֵניֶהם(, ְוָאַמר  ַמע קֹול ִמּבֵ ׁשְ ּנִ ה, ַעד ׁשֶ ע ַאּמָ ֲאגּוָדל ַעל ֶאְצּבַ

 = ִריְנֶגין"  ּפְ יׁשְ ּגִ ער  "ִאיּבֶ ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ

ַעל  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָהָיה  ׁשֶ לֹוַמר  ּכְ י".  ְגּתִ "ִדּלַ
ֵרי לֹו.  ה ַוֲהָבָליו, ַאׁשְ ג ַעל ָהעֹוָלם ַהּזֶ ַפץ ְוִדּלֵ ּקָ ׁשֶ

ְוָהָיה ַרּבֵנּו זַ״ל ְמַׁשּבֵַח ְמאֹד ֶאת ַהּצִַּדיק ַהּזֶה ֶׁשּזָכָה 
לֹוַמר ּכְָך קֶֹדם מֹותֹו. ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשְּמַדּלֵג ְוקֹופֵץ ַעל 

ַהבְלֵי עֹולָם ַהּזֶה ְוַתֲענּוגָיו. 



היצר הרע והתאוות 
ֵני־ ין ּבְ הֹוֵלְך ְוָרץ ּבֵ מֹו ִמי ׁשֶ ַהיֵֶּצר ָהָרע ּדֹוֶמה ּכְ
תֹוָכּה.  ּבְ יֹוֵדַע ַמה  ָאָדם  ְוֵאין  ְסגּוָרה  ְוָידֹו  ָאָדם, 

ֵני ָאָדם ְוׁשֹוֵאל ְלָכל ֶאָחד "ָמה ֲאִני  ה ּבְ ְוהּוא ְמַרּמֶ

ִאּלּו הּוא אֹוֵחז ַמה  ּכְ ִנְדֶמה  ּוְלָכל ֶאָחד  אֹוֵחז?" 

ל  י ּכָ ן ַהּכֹל ָרִצים ַאֲחָריו, ּכִ ה. ְוַעל־ּכֵ הּוא ִמְתַאּוֶ ֶ ּשׁ

ְוַאַחר־ הּוא ָחֵפץ.  ֶ ּשׁ ָידֹו ַמה  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶאָחד סֹוֵבר 

לּום.  ה ּכְ ְך הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ָידֹו ְוֵאין ּבָ ּכָ

ּכְמֹו כֵן ַמָּמׁש ַהֵּיצֶר ָהָרע, ֶׁשהּוא ְמַרֶּמה ּכָל ָהעֹולָם, 
ַעד  ְוֶאָחד,  ֶאָחד  לְכָל  ּוְמַרֶּמה  ַאֲחָריו  ָרצִים  ְוַהּכֹל 
ֶׁשּנְִדֶמה לְכָל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְִאּלּו ֵיׁש ּבְָידֹו ַמה ֶּׁשהּוא 
ְוַאַחר־ּכְָך  ְוַתֲאָותֹו.  ְׁשטּותֹו  ּכְפִי  ֶאָחד  ּכָל  ָחפֵץ, 
ּבַּסֹוף הּוא ּפֹוֵתַח ֶאת ָידֹו ְוֵאין ּבָּה ּכְלּום, ּכִי ֵאין ִמי 

ֶׁשְּיַמּלֵא ַּתֲאָותֹו ֶאצְלֹו.
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ַעּמּוֵדי  מֹו  ּכְ ל ָהעֹוָלם  ׁשֶ ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ִנְדמּו  גַּם 
ְרֶאה  ּנִ ּכַ ה,  ַהַחּמָ אֹור  ִמן  ִית  ּבַ ּבַ ְכָנִסין  ַהּנִ אֹור 

ִריָחה  ַהּזְ ֵמֲחַמת  ְלַעּמּוִדים  ִנְדִמין  ֵהם  ׁשֶ חּוׁש  ּבְ

ה. ּוְכִאּלּו רֹוִצים ִלְתּפֹס אֹוָתן ָהַעּמּוֵדי  ל ַהַחּמָ ׁשֶ

לּום,  ד ּכְ תֹוְך ַהּיָ ּתֹוְפִסים ְוחֹוְטִפים ְוֵאין ּבְ אֹור ׁשֶ

ה. ל עֹוָלם ַהּזֶ ֲאוֹות ׁשֶ ל ַהּתַ ְך ֵהם ּכָ ּכָ

יש כאן חייל?
יו, ּוָבא ָעֵרל ֶאָחד  ַעם ַאַחת ָעְמדּו ְלָפָניו ֲאָנׁשָ פַּ
ְוָדַפק  יֵנינּו,  ּבֵ ָהעֹוְמִדים  ָהַעּכּו"ם  ַחִיל  י  ֵמָהַאְנׁשֵ

י ַחִיל"?,  אן ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ ַאל: "ֵיׁש ּכָ ַעל ַהַחּלֹון ְוׁשָ

אן ֶאָחד ֵמֶהם" ְוָהַלְך לֹו.  יבּוהּו: "ָלאו, ֵאין ּכָ ֱהׁשִ

ַעל  ְוָדַפק  ּוָבא  ָחַזר  ָעה  ׁשָ ֵאיֶזה  ַאַחר  ְך  ַאַחר-ּכָ

י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  אן  ּכָ ֵיׁש  ִאם  ַאל:  ְוׁשָ יֹוֵתר,  ַהַחּלֹון 

ַחִיל? 
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ֶׁשּלָכֶם,  ָהָרע  ַהֵּיצֶר  הּוא  ״ּכְָך  ז״ל:  ַרּבֵנּו  ָענָה 
עֶֹרף  ּוכְֶׁשּפֹונִין  ָהָאָדם,  ַעל  ְודֹופֵק  ּבָא  ֶׁשּבְִתִחּלָה 
ִמֶּמּנּו ּוְמִׁשיבִין ‘ֵאין ּכָאן ֶאָחד ֵמֵחילֹוָתיו’ ּוְמַסּלְִקין 
ַאַחר-ּכְָך  ְוַאף-ַעל-ּפִי-כֵן  לֹו,  הֹולְֵך  ְוָאז  אֹותֹו 
ֶּׁשּכְבַר  ַאף-ַעל-ּפִי  ָהָאָדם  ַעל  ְודֹופֵק  ּובָא  חֹוזֵר 
ֵמֵחילֹוָתיו’,  ֶאָחד  ּכָאן  ‘ֵאין   – ְוֱהִׁשיבּוהּו  ִסּלְקּוהּו 
ַאף-ַעל-ּפִי-כֵן  ּכָאן,  ָמקֹום  ּולְֵחילֹוָתיו  לֹו  ֶׁשֵאין 
ּוצְִריכִין  ּפַַעם,  ַאַחר  ּפַַעם  עֹוד  לָבֹוא  נְִמנָע  ֵאינֹו 

לְגְָרׁשֹו ּבְכָל ּפַַעם ַעד ֶׁשִּיְסַּתּלֵק לְגְַמֵרי״. 

ְוַעֵּין ּבְָמקֹום ַאֵחר ִמּזֶה )לִּקּוֵטי מֹוהֲַר״ן ֵחלֶק ב’ ִסיָמן 
מח( ֶׁשּצְִריכִין לְִהיֹות ַעְקָׁשן ּגָדֹול ּכְנֶגְּדֹו, ּפַַעם ַאַחר 
ִיְהֶיה  ִאם  ְוָאז  ְויֹוֵתר,  ּפְָעִמים  ֵמָאה  ַוֲאפִּלּו  ּפַַעם, 
ָחזָק ּכְנֶגְּדֹו ּכַָּמה ְוכַָּמה ּפְָעִמים ִיזְּכֶה לְַסּלְקֹו לְגְַמֵרי.
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שניים שנלחמים
ָהְרָׁשעִים הֵם ְמלִֵאים ֲחָרטֹות, ְוהֵם ֵאינָם יֹוְדִעים 
ּכְלָל ַמהּו ֲחָרָטה. ּכִי זֶהּו ּבְַעצְמֹו ֶׁשהֵם ִמְתּגַּבְִרים ּבְִענְַין 
ִרְׁשָעָתם זֶהּו ּבְַעצְמֹו ֲחָרָטה. ּכִי ֵמֲחַמת ֶׁשּבָא ּבְַדְעָּתם 

ֲחָרטֹות, ַעל־ּכֵן הֵם ִמְתּגַּבְִרים ּבְיֹוֵתר ּבְִרְׁשָעָתם. 

ֶזה,  ֶנֶגד  ּכְ ֶזה  ְלָחִמים  ּנִ ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ מוֹ. כְּ
ר ֶנְגּדֹו, ֲאַזי הּוא  ּבֵ ֲחֵברֹו ִמְתּגַ ֶאָחד רֹוֶאה ׁשֶ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ָהָרע  ׁשֶ ּכְ ׁש,  ַמּמָ ֵכן  מֹו  ּכְ ֶנְגּדֹו.  ּכְ יֹוֵתר  ּבְ ר  ּבֵ ִמְתּגַ

ְתִחיל ֵאיֶזה טֹוב ְלִהְתעֹוֵרר ֶאְצָלם, ֲאַזי  ּמַ רֹוֶאה ׁשֶ

יֹוֵתר. ְוָהֵבן. ר ּבְ ּבֵ הּוא ִמְתּגַ

ְוזֶהּו ּכְלָל ּגָדֹול ּבַעֲבֹוַדת ה’, ֲאפִּלּו לְִׁשָאר ּבְנֵי־ָאָדם, 
לְכָל ֶאָחד לְפִי ֶעְרּכֹו, ֶׁשּכָל ַמה ֶּׁשרֹוצֶה יֹוֵתר לִּכָנֵס 
ּבְיֹוֵתר.  ָּדבָר  ַהּבַַעל  ָעלָיו  ִמְתּגַּבֵר   - ה’  ּבַעֲבֹוַדת 
ּובְַתְחּבּולֹות  זֶה  ָּדבָר  ַעל  ַמְׂשּכִיל  לְִהיֹות  ְוצִָריְך 
ּבְִהְתּגַּבְרּות  ָהָרע  ַעל  לְִהְתּגַּבֵר  ִמלְָחָמה -  ַּתֲעֶׂשה 

ּגָדֹול ּבְכָל ּפַַעם. ַאְׁשֵרי ַהּזֹוכֶה לְנַּצֵַח ַהִּמלְָחָמה.



כמו סוס ושעון
ּולְַהּטֹוָתּה  ּבְָידֹו,  לְָתפְָסּה  ָהָאָדם  ּבְַיד  ַהַּמֲחָׁשבָה 
ּכְִרצֹונֹו. ַוֲאפִּלּו ּכְֶׁשּנֹוָטה ַמֲחַׁשבְּתֹו לְִדבִָרים ֲאֵחִרים, 
לְַהֲחזִיָרּה  לְָתפְָסּה  ָיכֹול  ח״ו,  לְִהְרהּוִרים  אֹו 
לְַמֲחָׁשבָה ַאֶחֶרת טֹובָה ּכְִרצֹונֹו. ּכְמֹו סּוס ֶׁשּיֹוצֵא 
ִמן ַהֶּדֶרְך ֶׁשְּיכֹולִין לְָתפְסֹו ּבְַאפְָסר לְַהּטֹותֹו ּכְִרצֹונֹו 

לֶַּדֶרְך ַהּטֹוב.

ְהֶיה ָנָחה  ּלֹא ּתִ ָבה ִנְבֵראת ׁשֶ ֲחׁשָ ַהּמַ ְוָאַמר:.ׁשֶ
עֹות  ָ ַהּשׁ ֶאֶבן  ּבְ ׁשֶ ָנח  ָהֵאינֹו  מֹו  ּכְ ְוהּוא  ְלעֹוָלם, 

ָנה,  ׁשֵ ַעת  ׁשְ ּבִ ַוֲאִפּלּו  ְלעֹוָלם.  ָנח  ֵאינֹו  ׁשֶ עֹון[  ]ׁשָ

ָנה  ֵ ַהּשׁ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ַרק  ְלעֹוָלם,  ֶבת  חֹוׁשֶ ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ

ב,  ָחׁשַ ֶ ּשׁ ַמה  ׁשֹוֵכַח  הּוא  ָאז  ָהָאָדם  ַעל  ֲחָזָקה 

ָבה ׁשֹוֶבֶתת ְלעֹוָלם.  ֲחׁשָ ֱאֶמת ֵאין ַהּמַ ֲאָבל ּבֶ

לְַמֲחָׁשבָה  ַהַּמֲחָׁשבָה  ֶׁשַּמִּטין  ַעל-ְיֵדי  ְוַעל-ּכֵן 
ַאֶחֶרת ּכְִרצֹונֹו, ַעל-ְיֵדי-זֶה ְיכֹולִין לְבֵַּטל ּולְִהְתּגַּבֵר 

ַעל ּכָל ַהַּמֲחָׁשבֹות זָרֹות ְוִהְרהּוִרים ּובִלְּבּולִים.
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לְַׁשּבֵר  ֶׁשָּקֶׁשה  לְָהָאָדם  ֶׁשּנְִדֶמה  ֶׁשּזֶה  ְוַהּכְלָל, 
ַמֲחָׁשבֹות ְוִהְרהּוִרים ּובִלְּבּולִים - הּוא ֶׁשֶקר ּגָדֹול! 
ּכִי ּבֱֶאֶמת ַהַּמֲחָׁשבָה ּבְַיד ָהָאָדם לְַהּטֹוָתּה ּכְִרצֹונֹו 
ּכַּנַ״ל. ַרק ֵמֲחַמת ֶׁשַהַּמֲחָׁשבָה ִמְתנְַענַַעת ְוחֹוֶׁשבֶת 
ּבְָידֹו  ֶׁשֵאין  לֹו  נְִדֶמה  לְעֹולָם,  נָָחה  ְוֵאינָּה  ָּתִמיד 
לְבֵַּטל ַהַּמֲחָׁשבֹות ָרעֹות. ֲאבָל ּבֱֶאֶמת ּבְָידֹו לְַהּטֹות 
ּכְִרצֹונֹו  ַאֶחֶרת,  לְַמֲחָׁשבָה  ִמַּמֲחָׁשבָה  ַהַּמֲחָׁשבָה 
לְַמֲחָׁשבֹות  ָרעֹות  ִמַּמֲחָׁשבֹות  ּולְהֹוצִיָאּה  לְָתפְָסּה 

טֹובֹות ּכַּנַ״ל:

כגון תינוק
ֵיׁש ּבְנֵי ָאָדם ֶׁשּנְִדֶמה ֲעלֵיֶהם ֶׁשֵהם ְרחֹוִקים ֵמֵאיזֶה 
ּבָזֶה.  ְוכַּיֹוצֵא  ָממֹון  ִמַּתֲאַות  ּכְגֹון  ּגְדֹולֹות,  ַּתֲאוֹות 
ַּדע, ֶׁשַאף־ַעל־ּפִי־כֵן ָיכֹול לְִהיֹות ֶׁשהּוא ּגָרּוַע יֹוֵתר 
ֵמֲחבֵרֹו ֶׁשהּוא ְמֻׁשָּקע ּבְאֹוָתּה ַהַּתֲאָוה, ְּדַהְינּו ֶׁשֵּיׁש 
ּכָל־ּכְָך  ּבָּה  ְמֻׁשָּקע  ֶׁשהּוא  ַאֶחֶרת  ַּתֲאָוה  ֵאיזֶה  לֹו 
ַעד ֶׁשֲאפִּלּו ַּתֲאַות ָממֹון ְוכַּיֹוצֵא ּבָזֶה ֶׁשִהיא ַּתֲאָוה 
ַהַּתֲאָוה,  ּכְנֶגֶד אֹוָתּה  ֶאצְלֹו  נְִתּבְַּטלָה  ְמאֹד  ּגְדֹולָה 
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ּכָל־ּכְָך  ְמֻׁשָּקע  הּוא  ּכִי  יֹוֵתר,  ּגָרּוַע  ֶׁשהּוא  נְִמצָא 
ּבְֵאיזֶה ַּתֲאָוה ַעד ֶׁשֲאפִּלּו ַּתֲאָוה ּגְדֹולָה ֶׁשל ָממֹון 
ְוכַּיֹוצֵא נְִתּבֵַּטל ֶאצְלֹו ֵמֲחַמת ַהַּתֲאָוה. ַוֲאפִּלּו ִאם 
ִמַּתֲאָוה  ְקַטּנָה  ּבָּה  ְמֻׁשָּקע  ֶׁשהּוא  ַהַּתֲאָוה  ָהְיָתה 
ָהַאֶחֶרת ֶׁשהּוא ָרחֹוק ִמֶּמּנָה, ִעם ּכָל זֶה ֵאין נָפְָקא-
ִמּנָּה ]הבדל[ ּכְלָל, ֵמַאַחר ֶׁשהּוא ְמֻׁשָּקע ּבָּה ּכָל־ּכְָך 
ַעד ֶׁשַּתֲאָוה ּגְדֹולָה נְִתּבֵַּטל ֶאצְלֹו ַעל־ְיֵדי־זֶה ּכַּנַ״ל. 

ינֹוק,  ּתִ גֹון  ּכְ ן,  ַעְקׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִצינּו  ּמָ ׁשֶ ּוְכמוֹ.
ַעְצמֹו  ְלַהְפִקיר  ָיכֹול  ְלַבד  נּות  ַעְקׁשָ ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ

נּות  ַעְקׁשָ ֵמֲחַמת  ֵתָבה,  ּבְ רֹאשֹׁו  ּוְלַהּכֹות  ְלַגְמֵרי 

ֵיׁש  ֵכן  מֹו  ּכְ ְלַהְכִעיס.  ָלּה  ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִאּמֹו,  ֶנֶגד  ּכְ

ל  ּכָ ק  ּוְלַסּלֵ ַהּכֹל  ְלַהְפִקיר  כֹול  ּיָ ׁשֶ ָאָדם  ְבֵני  ּבִ

הּוא  נּות ׁשֶ ֲאָוה אֹו ַעְקׁשָ ִביל ֵאיֶזה ּתַ ׁשְ ֲאוֹות ּבִ ַהּתַ

רֹוֶצה:
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למלך שכבש
ַהּגְֻאּלָה:  ּבְִענְַין  ֶׁשָּׁשֲאלּו אֹותֹו  זַ״ל,  ר’ נתן  ּבְֵׁשם 
ֵאיְך ָיכֹול ַהָּדבָר לְִהיֹות ֶׁשּבִזְַמן ַהּדֹורֹות ַהּקֹוְדִמים 
ּוכְמֹו ּבְדֹור ַרּבֵנּו ַהָּקדֹוׁש ֹלא ּבָא ַהּגְֻאּלָה, ּובַּדֹורֹות 
ָהַאֲחרֹונִים ֲאֶׁשר הֹולְכִים ַמָּטה ַמָּטה ָיבֹא ַהּגְֻאּלָה?.

 ְוִהְסּבִיר ַעל ּפִי ָמָׁשל:

חֹוָמה  ּוְסִביָבּה  דֹול,  ּגָ ָרְך  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ָהָיה  שֶׁ
ָרצּו  ָלִכים  ַהּמְ ְוָכל  ְלַהְפִליא.  ַעד  ַוֲחָזָקה  צּוָרה  ּבְ

ַאר  ִנׁשְ ְוִתְקָוָתם  ּכֹחֹוֵתיֶהם,  ל  ּכָ יחּו  ְוִהּנִ ּה  ְלָכְבׁשָ

ים  ֵמַהִחּצִ ָנְפלּו  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִלים  ַהַחּיָ ל  ּכָ י  ּכִ ַמַעל. 

ָחָכם  ֶאָחד  ֶמֶלְך  ָהָיה  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ם.  ָ ִמּשׁ ְרקּו  ּזָ ׁשֶ

ְוִנְדָמה  יט  ְוִהּבִ ַהחֹוָמה  ְסִביב  ָהַלְך  ׁשֶ ְמֹאד, 

ּבֹוִרים ֵמֵחילֹוָתיו ְוַיּכּו  ל ַהּגִ ח ּכָ ֵעת ִיּקַ ּכָ ַדְעּתֹו ׁשֶ ּבְ

ל  ּכָ ְוָנְפלּו  ן  ּכֵ ה  ְוָעׂשָ ה.  ּנָ ׁשֶ ְכּבְ ּיִ ׁשֶ ַעל ַהחֹוָמה ַעד 

ְסִביב  ְוָהַלְך  ְלַבּדֹו...  הּוא  ַרק  ַאר  ְוִנׁשְ ֵחילֹוָתיו, 
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ָחְכָמתֹו  ּבְ ְוָרָאה  ם,  ׁשָ ַעל  ּפָ ַמה  ִלְראֹות  ַהחֹוָמה 

)ַרק  ַזֲעזּוַע  ּה  ּלָ ּכֻ ְפִנים  ִמּבִ ָבר ַהחֹוָמה  ּכְ ׁשֶ ֵעת  ּכָ ׁשֶ

ִויָלִדים  ּוְבחֹוִלים  ְזֵקִנים  ּבִ ֲאִפּלּו  ר(  ִנּכָ לֹא  חּוץ  ִמּבַ

ּה! ׁשָ ִיְכּבְ

ים ִויָלִדים ְוחֹוִלים  ָאר ָנׁשִ ְ ל ַהּשׁ ץ ּכָ ן, ְוִקּבֵ ה ּכֵ ְוָעׂשָ
ַהחֹוָמה  ְוָהַרס  ְוָכַבׁש  ְוָהַלְך  לֹו,  ַאר  ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה 

ָהַאֲחרֹוִנים  ִאם  ַהחֹוָמה?  ַבׁש  ּכָ ִמי  ְוָכֵעת  ִליל.  ּכָ

ּכֹחֹוָתם  ָכל  ּבְ ַיַעְבדּו  ֲאִפּלּו  ֲהלֹא  ים?  ַהֲחלּוׁשִ

ם,  רֹשֶׁ ֲאִפּלּו  ים  עֹוׂשִ ָהיּו  לֹא  ָנה  ׁשָ ֲאָלִפים  ֶאֶלף 

ְעְזעּו  ּזִ ׁשֶ ָהִראׁשֹוִנים  ּבֹוִרים  ַהּגִ ל  ׁשֶ ַהּכַֹח  ְוַרק 

ַלֲהִריָסה. ָהִראׁשֹוִנים ֲהלֹא לֹא  ֶאת ַהחֹוָמה ַעד 

ְמרּו ְוָכְבׁשּו.  ְבׁשּו, ַרק ָהַאֲחרֹוִנים ּגָ ּכָ

ְוכֵן הּוא לְִענְַין ַהּגְֻאּלָה, ֶׁשָהִראׁשֹונִים ּכְמֹו ַהּצִַּדיֵקי 
ֱאֶמת ְוַאנְֵׁשיֶהם, ּכְמֹו מֶֹׁשה ַרּבֵנּו ע״ה, ַרּבִי ִׁשְמעֹון 
ַהּבַַעל ֵׁשם טֹוב  ַהָּקדֹוׁש,  ָהֲאִר״י  יֹוָחאי ע״ה,  ּבַר 
זְָרקּו  ַהּצִַּדיִקים,  ּוְׁשָאר  ַהָּקדֹוׁש  ְוַרּבֵנּו  ַהָּקדֹוׁש, 
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ְוִסיָעתֹו,  ַהס״מ  ָאֳחָרא  לְַהִּסְטָרא  לְַהּנָָחׁש  ִחּצִים 
ֶׁשֲאפִּלּו  ַעד  ָאֳחָרא  ַהִּסְטָרא  ּכְָך  ּכָל  זְִעזְעּו  ּוכְבָר 
ִיְהֶיה ִמי ֶׁשִּיְהֶיה ִמּדֹורֹות ָהַאֲחרֹונִים, יּוכְלּו לִכְּבֹׁש 
ֶאת ַהִּסְטָרא ָאֳחָרא ְולִגְמֹר ַהּבֵרּור ֶׁשָּיבֹא ַהּגְֻאּלָה. 

ּובֱֶאֶמת זֶה ַהָּמָׁשל מֹוִעיל ְמאֹד לֲַעבֹוַדת ה’ ּבְכָל 
ְּתפִּלָה  ה’  עֲבֹוַדת  לְִענְַין  ּבְִהְתַחּזְקּות  ָהֳאפָנִים, 
ְוִהְתּבֹוְדדּות, ּובְִענְַין ְׁשבִירֹות ַּתֲאוֹת ּוִמּדֹות: ֶׁשַאף 
ַעל ּפִי ֶׁשּזֶה ּכַָּמה ָׁשנִים ְוָעָׂשה ַמה ֶּׁשָעָׂשה ְונְִדֶמה 
ִיְתַחּזֵק  כֵן  ּפִי  ַעל  ַאף  ּכְלּום,  ּפַָעל  ֹלא  ֶׁשֲעַדִין  לֹו 
ְוִיְתַחּזֵק לֲַעׂשֹות ֶאת ֶׁשּלֹו ַעד ֶׁשִּיגְמֹר. ַהָּמָׁשל ַהּנַ״ל 

הּוא לְכָל ָהִענְָינִים.



נר של חלב
ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ֵמַהּבַ ה  ַמֲעׂשֶ ז"ל  נּו  ַרּבֵ ִלי  ר  ִספֶּ
ז"ל  ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ָעַמד  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ז"ל: 
ְלּבּול  י ָנַפל ּבִ ל ּכִ ּלֵ ל ְולֹא ָהָיה ָיכֹול ְלִהְתּפַ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַהּלּוְלֶקע  ֶאת  ן  ֵ ְמַעּשׁ ָהָיה  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְבּתֹו,  ַמֲחׁשַ ּבְ

ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ִנְמָצא  ֵחֶלב,  ל  ׁשֶ ֵנר  ֵאֶצל  ]ַמְקֶטֶרת[ 

ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ֵחֶלב",  "ִאּסּור  ּבְ

ְוִלְדחֹות  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ָרָצה  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ

לֹא  ְעּתֹו  ִמּדַ ּוְלַהֲעִביָרּה  ַהּזֹאת  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ ֶאת 

ַעם  ָכל ּפַ ל אֹותֹו ּבְ ְלּבֵ י ּבִ ׁשּום ֹאֶפן, ּכִ ָהָיה ָיכֹול ּבְ

ַעד  ֵחֶלב,  ִאּסּור  ּבְ ֶזה,  ּכָ ִאּסּור  ּבְ ל  ְכׁשַ ּנִ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ

ָעַמד  ל.  ּלֵ ְלִהְתּפַ ְלַהְתִחיל  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ

ְלעֹוָלם  ן  ֵ ַעּשׁ ּיְ ׁשֶ ע  ּבַ ְוִנׁשְ ְוָקַפץ  ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ

ל ֵחֶלב.  ַהּלּוְלֶקע ֵאֶצל ֵנר ׁשֶ

ְוכֵן ֲהָוה, ּכֲַאֶׁשר ְמַסּפְִרים ָהעֹולָם: ֶׁשַהּבַַעל-ֵׁשם-
טֹוב ָהָיה ְמַעֵּׁשן ַהּלּולְֶקע ֵאצֶל נֵר ֶׁשל ֵחלֶב.
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לחם סתרים
לֹו  ַהּצִָריְך  ָּדבָר  לֲַעׂשֹות  צִָריְך  ִיְׂשְרֵאלִי  ּכְֶׁשִאיׁש 
ּגָדֹול  ָּדבָר  לֲַעׂשֹות  לֹו  ּכְֶׁשּצִָריְך  ּבִפְָרט  לְַיֲהדּותֹו, 
ּכְגֹון  ּבָזֶה,  ָּתלּוי  ַיֲהדּותֹו  ֶׁשּכָל  לְַיֲהדּותֹו,  ַהּצִָריְך 
לֹו  ַמזְִמינִין  )משמים(  ֲאזַי  ֲאִמִּתי,  לְצִַּדיק  לִנְסַֹע 
ּכְֵדי  ַהֵחֶׁשק,  ּבְִׁשבִיל  ִהיא  ַהְּמנִיָעה  ְוזֹאת  ְמנִיָעה; 
אֹותֹו  לֲַעׂשֹות  יֹוֵתר  ֵחֶׁשק  לֹו  ִיְהֶיה  זֶה  ְיֵדי  ֶׁשַעל 
ַהָּדבָר, ּכִי ַעל ְיֵדי ַהְּמנִיָעה ֶׁשּמֹונְִעין ֶאת ָהָאָדם ִמן 
ַהָּדבָר, ַעל ְיֵדי זֶה נֲַעֶׂשה ִהְתּגַּבְרּות ַהֵחֶׁשק ְמאֹד. 

לֹו,  ֱחָמד  ַהּנֶ ָבר  ּדָ ְלָקָטן  ְרִאין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ל  ְלָמׁשָ מוֹ  כְּ
ֲאַזי  ּנּו,  ִמּמֶ יִאין  ּוַמְחּבִ ּנּו  ִמּמֶ חֹוְטִפין  ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף 

ק  ְוחֹוׁשֵ ׁש  ּוְמַבּקֵ ָהָאָדם,  ַאַחר  ְמֹאד  רֹוֵדף  הּוא 

ה  ק ַנֲעׂשֶ ר ַהֵחׁשֶ ִעּקַ ָבר, ִנְמָצא ׁשֶ ְמֹאד ְלאֹותֹו ַהּדָ

ָבר.  יאּו ֶאת ַהּדָ ּנּו ְוֶהְחּבִ ָחְטפּו ִמּמֶ ַעל ְיֵדי ׁשֶ

ּכְמֹו כֵן מֹונְִעין ֶאת ָהָאָדם ּבְִמנִיעֹות ֵמַהָּדבָר ַהּצִָריְך 
לֹו, ּכְֵדי ֶׁשַעל ְיֵדי זֶה ִיְהֶיה לֹו ֵחֶׁשק יֹוֵתר. 
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״וְלֶֶחם ְסָתִרים יּונְָעם״, ֶׁשּכָל ַמה ֶּׁשַהָּדבָר נְִמנָע 
ְונְִסָּתר ִמן ָהָאָדם ּבְיֹוֵתר, הּוא חֹוֵׁשק ֵאלָיו ְונִָעים 
לֹו ּבְיֹוֵתר. ֶׁשִּמּזֶה ּבָא ַּתֲאוֹות ְוִהְתּגַּבְרּות ַהֵחֶׁשק ֶאל 
עֲבֵָרה, ַרֲחָמנָא לִצְלָן, ּכִי ֵמֲחַמת ֶׁשָהעֲבֵָרה נְִמנַַעת 
ְמאֹד ִמן ָהָאָדם, ּכִי ָאנּו ְמצִֻּוים ּוֻמזְָהִרים ּוֻמפְָקִדים 
ְמאֹד  נְִמנַַעת  ֶׁשִהיא  נְִמצָא  לֲַעׂשֹוָתּה,  ֶׁשֹּלא  ָעלֶיָה 

ֵמִאָּתנּו, ַעל ּכֵן ֵיׁש ִהְתּגַּבְרּות ַהֵחֶׁשק ֵאלֶיָה. 

טענדא ורענדא

נּו ַז"ל ֵמַהֶטעְנֶדע ְוֶרעְנֶדע  ר ַרּבֵ ּפֵ ּסִ ה ׁשֶ ֲעשֶׂ ַהמַּ
ֶאָחד  ַרב  ָהָיה  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ּכֶֹמר(  ל  ׁשֶ )ַמְלּבּוׁש 

בּוִיים אֹו ַהְכָנַסת  ְדיֹון ׁשְ ץ ְנָדבֹות )ֲעבּור ּפִ ָהַלְך ְלַקּבֵ ׁשֶ

ים. ּוָבא  ה ְיתֹוָמה( ְוָהָיה ָצִריְך ֵאיֶזה ֵמאֹות ֲאֻדּמִ ּלָ ּכַ

ר ֵיׁש  ֲאׁשֶ ִביר: ּכַ ִלְגִביר ֶאָחד ּוְתָבעֹו. ְוָאַמר לֹו ַהּגְ

ִאם  ׁשֶ ּכֶֹמר,  ל  ׁשֶ ַמְלּבּוׁש  ְוֶרעְנָדא(  )ֶטעְנָדא  ֶאְצלֹו 
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ל ָהִעיר ָלבּוׁש  ל ָהְרחֹובֹות ׁשֶ ׁש אֹוָתּה, ְוֵיֵלְך ּכָ ִיְלּבַ

ָדָקה  ַלּצְ לֹו  ְצָרְך  ַהּנִ ֶסף  ַהּכֶ ל  ּכָ לֹו  ן  ִיּתֵ ָאז  ְך,  ּכָ

ּנּו  ִמּמֶ ְוָלַקח  ְך.  ּכָ ה  ְוָעׂשָ ֶזה  ַעל  ים  ְוִהְסּכִ "ל.  ַהּנַ

ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּקֵ ּבִ ְך  ְוַאַחר-ּכָ ָדָקה.  ְלַהּצְ ְצָרְך  ַהּנִ ֶסף  ַהּכֶ

ְלּבּוׁש  ַהּמַ ְוֶרעְנָדא(  עְנָדא  )ַהּטֶ ָנה  ַמּתָ ּבְ לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ

"ל ְוָנַתן לֹו.  ַהּנַ

ה  ּזֶ ּמִ ׁשֶ ָאה:  ַצּוָ יַח  ִהּנִ ָהַרב  ִטיַרת  ּפְ ְוקֶֹדם 
ְכִריִכין.  ַהּתַ לֹו  ַיֲעׂשּו  ְוֶרעְנָדא(  עְנֶדא  )ַהּטֶ ְלּבּוׁש  ַהּמַ

ּלֹא  ה ֵמָהֶרֶגל ׁשֶ ַאר ֲחִתיָכה ְקַטּנָ ְוֵכן ָעׂשּו לֹו, ְוִנׁשְ

ָבר  ִמּדָ ַהֲחִתיָכה  ְוָעׂשּו  ה,  ַהּזֶ ְלּבּוׁש  ַהּמַ יק  ִהְסּפִ

ִהְכִריחּו  ה ׁשֶ ִנים ָהָיה ִסּבָ ה ׁשָ ַאֵחר. ּוְלַאַחר ַהְרּבֵ

ֵלם  ל ַהּגּוף ָהָיה ׁשָ ּכָ ְלַפּנֹות ֶאת ִקְברֹו, ּוָמְצאּו ׁשֶ

ל  ה ׁשֶ ַבד ַהֲחִתיָכה ְקַטּנָ ה, ִמּלְ ְלָטה ּבֹו ִרּמָ ְולֹא ׁשָ

ׁש ֵמַהֶטעְנֶדע ְוֶרעְנָדא. ּלֹא ָהָיה ְמֻלּבָ ָהֶרֶגל ׁשֶ



העיור והקמצן
ַעל- ַהּבַ ְזַמן  ּבִ ׁשֶ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ה  ֲעשֶׂ ַהמַּ
ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ֶלעְזֶמר(  )ּכְ ן  ְמַנּגֵ ָהָיה  ַז"ל  ם-טֹוב  ׁשֵ

ְרָנָסתֹו,  ן ַעל ַהֲחֻתּנֹות ְוֶזה ָהְיָתה ּפַ ר, ְוָהָיה ְמַנּגֵ ִעּוֵ

ָלל ְוָהָיה  ר ּכְ ּלֹא ָהָיה ִעּוֵ עּו ׁשֶ ִטיָרתֹו ִנְתַוּדְ ְוַאַחר ּפְ

ים  ָנׁשִ ל ּבְ ּכֵ ּלֹא ִיְסּתַ ֵדי ׁשֶ לֹו ֵעיַנִים טֹובֹות, ְוַרק ּכְ

ָהעֹוָלם  ְוָכל  ר  ִעּוֵ ּכְ יו  ַחּיָ ְיֵמי  ל  ּכָ ַעְצמֹו  ה  ָעׂשָ

ר.  בּוהּו ְלִעּוֵ ֲחׁשָ

ַקְמָצן  ָהָיה  ׁשֶ דֹול,  ּגָ ִביר  ּגְ ֶאָחד  ִאיׁש  ָהָיה  ְועֹוד 
רּוַסת ֶלֶחם ִלְצָדָקה, ְוָהָיה  ּלֹא ָנַתן ֲאִפּלּו ּפְ דֹול ׁשֶ ּגָ

ַעל  ִביל ֶזה. ְוָהָיה ָאז ֶאָחד ּבַ ׁשְ ם ּבִ ּלָ ֵעיֵני ּכֻ ִנְבֶזה ּבְ

ֲאִכיָלה  ים ּבַ ל ָהֲעִנּיִ ָהָיה ַמֲחִזיק ּכָ דֹול, ׁשֶ ְצָדָקה ּגָ

ִנְפַטר  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ה  ְוִהּנֵ ְוכּו',  ַמְחסֹוָרם  ְוָכל  ה  ִתּיָ ּוׁשְ

ּזּו אֹותֹו ֵמֲחַמת ַקְמָצנּותֹו,  ם ּבִ ּלָ ּכֻ "ל, ׁשֶ ִביר ַהּנַ ַהּגְ
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ְצָדָקה  ַעל  ְלַהּבַ ים  ָהֲעִנּיִ ָהְלכּו  ׁשֶ ּכְ ּוְלָמֳחָרתֹו, 

לֹו  ֵאין  ו  ַעְכׁשָ ׁשֶ ָלֶהם:  ְוָעָנה  ַפְרְנֵסם  ּיְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ַמן,  ל ַהּזְ ַתן ָלֶהם ּכָ ּנָ ֶ ַהּכֹל ַמה ּשׁ ן ָלֶהם, ׁשֶ ּתֵ ַמה ּלִ

ת; ְולֹא ָרָצה  ּמֵ ְמָצן ׁשֶ ִביר ַהּקַ ל ֶזה ַהּגְ ָהָיה ַרק ׁשֶ

ִלּבֹו,  ְנִדיבּות  ַעל  לֹו  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ בֹוד  ֵמַהּכָ ֵלָהנֹות 

ִנּיֹות ָלֵכן ָהָיה נֹוֵתן  ּפְ ִלי  ּבְ ה  ְנִקּיָ ְצָוה  ְהֶיה ַהּמִ ּיִ ְוׁשֶ

בּו  ֵקם, ְואֹותֹו ָחׁשְ ַחּלְ ּיְ ה ׁשֶ ָדקֹות ָלִאיׁש ַהּזֶ ֶאת ַהּצְ

ן.  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ת, ֵאין ִמי  ּמֵ ׁשֶ ו  ְוַעְכׁשָ דֹול.  ּגָ ְלַקְמָצן  ם  ּלָ ּכֻ

תֹו.  ֻדּלָ ם ּגְ ּלָ ְוָאז ָיְדעּו ּכֻ

ַהְמנַּגֵן  ֶׁשְּׁשנֵיֶהם,  זַ״ל:  ַהּבַַעל-ֵׁשם-טֹוב  ְוָאַמר 
ֵהם  ְׁשנֵיֶהם   - ַהּזֶה  ַהַּקְמצָן  ְוַהּגְבִיר  ַהּנַ״ל  ָהִעֵּור 

ּבְַמְדֵרגָה ַאַחת. ְוזָכּו לְַמה ֶּׁשּזָכּו, ַאְׁשֵרי לֶָהם.



כתר לה' יתברך
צְִריכִין לִּזֵָהר ְמאֹד לָדּון ֶאת ּכָל ָאָדם לְכַף זְכּות, 
ַוֲאפִּלּו ַהחֹולְִקים ָעלָיו ּוְמבַּזִין אֹותֹו, צִָריְך לְדּונָם 
לְכַף זְכּות ְולְִׁשֹּתק לֶָהם, ְוַעל־ְיֵדי־זֶה נֲַעֶׂשה ּבְִחינַת 

״ּכֶֶתר״. ּכַּמּובָא ּבִַּמְדָרׁש )ויקרא פ״ב(: 

ה  הּוא עֹוׂשֶ ָצא ֶאת ֲחֵברֹו ׁשֶ ּמָ ל ְלֶאָחד, ׁשֶ ָמשָׁ
ִביל  ׁשְ ִביל ִמי"? ָאַמר לֹו: "ּבִ ׁשְ ֶתר. ָאַמר לֹו: "ּבִ ּכֶ

ל  ֶלְך, ּכָ הּוא ְלצֶֹרְך ַהּמֶ יָון ׁשֶ ֶלְך" ָאַמר לֹו: "ּכֵ ַהּמֶ

ֶעּנּו ּבֹו". ְקּבָ ְמָצא ּתִ ּתִ ֶאֶבן טֹוב ׁשֶ

לְַהֵּׁשם  ּכֶֶתר  ּבְִחינַת  הּוא  ִמִּיְׂשָרֵאל  ֶאָחד  ּכָל  ּכְָך 
ֲאבָנִים טֹובֹות  ִמין  ְוצִָריְך לְַהכְנִיס ּבֹו ּכָל  ִיְתּבַָרְך, 
ְּדַהְינּו ֶׁשּצְִריכִין לְִהְׁשַּתֵּדל לְַחּפֵׂש  ֶׁשֶאפְָׁשר לְִמצֹא, 
ֶׁשֶאפְָׁשר  טֹוב  ְוָדבָר  זְכּות  צַד  ּכָל  ַאַחר  ּולְבֵַּקׁש 
לְִמצֹא ּבְִיְׂשָרֵאל, ְולָדּון ֶאת ַהּכֹל לְכַף זְכּות, ּכִי ֵהם 

ּבְִחינַת ּכֶֶתר לְַהֵּׁשם ִיְתּבַָרְך ּכַּנַ״ל.
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עובדים ואוכלים חינם
ַהּלָׁשֹון  ּבְזֶה  ּבְִחּנָם,  ַהּפְַרנָָסה  ֲעַמל  ְׁשטּות  לְִענְַין 
אֹוכְלִים  ּבָעֹולָם:  ּגָדֹול  סֹוד  זֶהּו  זַ״ל:  ַרּבֵנּו  ִסּפֵר 
ּבְִחּנָם, ְוגַם עֹובְִדים ּבְִחּנָם. ְוִסּפֵר ַעל זֶה ַהַּמֲעֶׂשה:

ק  ַעל־ַמְכִניס־אֹוֵרַח )ְמַדְקּדֵ ּבֹור ָנִדיב, ּבַ ָהָיה.ּגִ שֶׁ
ְלֵביתֹו,  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ִמי  ְוָכל  אֹוְרִחים(  ַהְכָנַסת  ִמְצַות  ּבְ

ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאלֹוָתיו: ֲאִכיָלה  ל ִמׁשְ ּכָ ָהיּו ְמַמְלִאין לֹו 

ָיפֹות,  ִנים  ּפָ ֵסֶבר  ּבְ ֶלְך,  ַהּמֶ ַיד  ּכְ ְוַהּכֹל  ָנה,  ְוׁשֵ

ָהיּו  ם  ְוֻכּלָ ּנּו,  ִמּמֶ ים  ָהַעּמִ ל  ּכָ ָיְדעּו  ֶזה  ֵני  ּוִמּפְ

ֵבֵעי ָרצֹון. ְולֹא ָרחֹוק  הֹוְלִכים ֵאָליו ְוָהיּו יֹוְצִאים ׂשְ

דֹול,  ּגָ ָצן  ַקּמְ ֲאָבל  דֹול,  ּגָ ִביר  ּגְ ן  ם־ּכֵ ּגַ ר  ּדָ ּנּו  ִמּמֶ

ּלֹא ָנַתן ֲאִפּלּו ֲחִתיַכת ֶלֶחם ְלָעִני.  ׁשֶ

ה ָיִמים  ּמָ ּכַ ַמע ִאיׁש ָעִני ֶאָחד - ׁשֶ ּוַפַעם ַאַחת ׁשָ
ן  ִדיב ְוֹגֶדל ְנִדיַבת ִלּבֹו, ַעל־ּכֵ ה ַהּנָ לֹא ָאַכל - ִמּזֶ

ת ַרְגָליו ָלבֹוא ֵאָליו ְלַהֲחיֹות ַנְפׁשֹו ָהְרֵעָבה,  ּתֵ ּכִ
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רֹוֵדף  ֶהָעִני  )ַאַחר  ֲעִנּיּוָתא  ָאְזָלא  ַעְנָיא  ַתר  ּבָ ֲאָבל 

ִביר  ְוָקא ְלֵבית ַהּגְ א ּדַ ּבָ ן ׁשֶ ּמֵ ְזּדַ ּנִ ל ֲעִנּיּות( ׁשֶ ר ׁשֶ ַהּשַׂ

"ל,  ַהּנַ ִדיב  ַהּנָ הּו  ּזֶ ׁשֶ ב  ָחׁשַ ְוהּוא  "ל,  ַהּנַ ָצן  ּמְ ַהּקַ

ְוַתֲחנּוִנים  ִפּיּוִסים  ּבְ ֵאָליו  ֶרְך  ּבֶ ִלְכרַֹע  ְוִהְתִחיל 

ם  בֹוד ְוכּו': 'ֲהלֹוא ַאּתֶ ל ּכָ ּוְבָכל ִמיֵני ְלׁשֹונֹות ׁשֶ

ְוכּו'  ֵער'  ְלׁשַ ֵאין  ֶכם  ִלּבְ ּוְנִדיַבת  דֹול  ַהּגָ ִדיב  ַהּנָ

ן לֹו ֶלֱאכֹל.  ּתֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְוכּו', ּכְ

ב  חֹוׁשֵ ֶהָעִני  ׁשֶ ְוֵהִבין  ֶזה,  ַעל  ַמּה  ּתָ ָצן  ּמְ ַהּקַ ְוֶזה 
ן  ִלּתֵ ְרצֹוִני  ּבִ ן הּוא,  ְוָאַמר לֹו: "ּכֵ ִדיב,  ַהּנָ הּוא  ׁשֶ

ַעְבדּו ְמַעט ְוַאַחר־ ִראׁשֹוָנה ּתַ ָלֶכם ֶלֱאכֹל, ֲאָבל ּבָ

נּו ָלֶכם ֶלֱאכֹל".  ְך ִיּתְ ּכָ

ה ִמיֵני ֲעבֹודֹות, ַלְחטֹב  ּמָ ְוִהְתִחיל ַלֲעבֹד ִאּתֹו ּכַ
עֹות  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֶאְצלֹו  ְוָעַבד  ַמִים,  ֹאב  ְוִלׁשְ ֵעִצים 

ית  ּבֵ לֹו  ֶהְרָאה  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְמֹאד.  ע  ְתַיּגַ ּנִ ׁשֶ ַעד 

נּו  ִיּתְ ם  ְוׁשָ ם  ְלׁשָ ֵנס  ּכָ ּיִ ׁשֶ ְוָאַמר לֹו:  "ל  ַהּנַ ִדיב  ַהּנָ

ָעַבד  ׁשֶ ִביר  ַהּגְ ית  ּבֵ הּו  ּזֶ ׁשֶ ב  לֹו ֶלֱאכֹל. ְוהּוא ָחׁשַ
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ׁש  ּיֶ ִית ָהַאֵחר ׁשֶ ּבַ עֹוְבִדין ֶאְצלֹו - ּבַ ַאַחר ׁשֶ ִאּתֹו, ׁשֶ

ְכַנס, ָיְצאּו ִלְקָראתֹו  ּנִ ׁשֶ לֹו נֹוְתִנין ֶלֱאכֹל. ְוֵתֶכף ּכְ

ֶכף  ּתֵ אֹותֹו,  ְוָרֲחצּו  אֹותֹו  ְוָלְקחּו  ְרִתים  ַהְמׁשָ

ים,  ּוַמְטַעּמִ ַמֲאָכִלים  ִמיֵני  ל  ּכָ ִעם  ְלָחן  ׁשֻ ֵהִביאּו 

ֶעֶבד ַלאדֹוָניו.  דֹול, ּכְ ָכבֹוד ּגָ ְוַהּכֹל ּבְ

י  ָעַבְדּתִ י  ּכִ "ֱאֶמת  ָאַמר:  עּוָדה  ַהּסְ ּוְבֶאְמַצע 
ִביר  ַהּגְ לֹו  ָאַמר  ַדאי",  ּכְ ֶזה  ֲאָבל  י,  ְעּתִ ְוִהְתַיּגַ

ם? ֶאְצִלי ֲהֵרי  ְעּתֶ ִדיב: "ְיִדיִדי ַהּטֹוב, ֵהיָכן ִהְתַיּגַ ַהּנָ

ָעַבד ִאּתֹו.  ִביר ׁשֶ ה ַהּגְ ר לֹו ִמּזֶ ם" ְוִסּפֵ ְעּתֶ לֹא ִהְתַיּגַ

ם אֹוְכִלים  ם, ְוֵכן ַאּתֶ ִחּנָ ם ּבְ ם ֲעַבְדּתֶ ָאַמר לֹו: "ַאּתֶ

ם,  ֲאַכְלּתֶ לֹא  ם  ֲעַבְדּתֶ ּבֹו  קֹום  ּמָ ּבַ ם  ׁשָ ם"  ִחּנָ ּבְ

ם.  ם אֹוְכִלים, ּבֹו לֹא ֲעַבְדּתֶ ַאּתֶ קֹום ׁשֶ ּוַבּמָ

ְוִסֵּים ַרּבֵנּו זַ״ל: עֹובְִדים ּבְִחּנָם, ְואֹוכְלִים ּבְִחּנָם. 
ּבֹו  ּובַָּמקֹום  אֹוכְלִים,  ֵאין  עֹובְִדים,  ּבֹו  ּבַָּמקֹום 

אֹוכְלִים, ָׁשם ֵאין עֹובְִדים.



סוכה יקרה
ְסכּום  ה ְיָקָרה ְוָעָלה לֹו ּבִ ה ֻסּכָ ִאיׁש.ֶאָחד ָעׂשָ
לסוכתו(  )שיבוא  ְזצּוַק"ל  נּו  ַרּבֵ ֶאת  ׁש  ּוִבּקֵ ַרב, 

)ר'  מֹוֲהַרַנ"ת  ִעּמֹו  ְוָהַלְך  ה.  ּכָ ְלַהּסֻ ִקּדּוׁש  ַעל 

י  ּפִ ַעל  ֵאיָנּה  ה  ּכָ ַהּסֻ ׁשֶ מֹוֲהַרַנ"ת  ר  ְוִדּבֵ נתן(. 

ּמֹוַהְרַנ"ת  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ַתק.  ׁשָ ְזצּוַק"ל  נּו  ְוַרּבֵ ין,  ַהּדִ

ָרָאה  יָון ׁשֶ נּו ְזצּוַק"ל, ּכֵ ֵני ַרּבֵ ִמיד ַעל ּפְ ל ּתָ ּכֵ ִהְסּתַ

ֶרְך  ּוַבּדֶ הּוא.  ם  ּגַ ּתֹק  ׁשְ ַוּיִ ַתק  ׁשָ ְזצּוַק"ל  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ

ְלמֹוֲהַרַנ"ת:  ְזצּוַק"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ְלֵביתֹו  ֲחָזָרה  ּבַ

ְך  ּכָ ל  ּכָ ּומֹוִציא  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ַעְצמֹו  ַע  ַיּגֵ ּמְ ׁשֶ "ְיהּוִדי 
ֵאלֹות  ה רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות ׁשְ ה, ַאּתָ ּכָ הֹוָצאֹות ַעל ַהּסֻ

ְלָפְסָלּה ֵמֲחַמת ֻחְמרֹות"?!
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מבצר ובתוכו אוצר
אֹותֹו  ְוָכַבׁש  ָקָטן  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ֶמֶלְך  ּבְ ה  ַמֲעשֶׂ
דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ְוַהּמֶ ֵאָליו.  ִנְכָנע  ה  ְוַנֲעׂשָ דֹול  ּגָ ֶמֶלְך 

ק  ִנְתַחּזֵ ְזַמן,  ְלַאַחר  ּוְמִדינֹות.  ְמָלִכים  עֹוד  ַבׁש  ּכָ

ֶנֶגד  ְמָלִכים  ָאר  ׁשְ ִעם  ְוִנְתעֹוֵרר  ָטן  ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ

ֶאת  ְוָכְבׁשּו  ְוָחְזרּו  אֹוָתם  ַבׁש  ּכָ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֶלְך  ַהּמֶ

ְבׁשּו ְמִדינֹות. דֹו ְוַגם ֶאְצלֹו ּכָ ַאְרָצם ִמּיָ

רֹוֶאה  ׁשֶ ֵמַאַחר  "ל,  ַהּנַ ָטן  ַהּקָ ֶלְך  ַהּמֶ ב  ֵ ְוִנְתַיּשׁ
ְוִלְפָעִמים  ּכֹוֵבׁש  ֶזה  ִלְפָעִמים   - חֹוֵזר  ל  ְלּגַ ַהּגַ ׁשֶ

ֵלד יֹום  חֹוֵזר ֲחֵברֹו ְוכֹוֵבׁש ֶאְצלֹו, ּוִמי יֹוֵדַע ַמה ּיֵ

ה חֹוָמה  ְוָעׂשָ ְוָהַלְך  ָבר?  ַהּדָ ְך  ְוִיְתַהּפֵ ַיֲחזֹר  אּוַלי 

ל ַההֹון  ְבָצר ּכָ תֹוְך אֹותֹו ַהּמִ ם ּבְ ם ְוָגַנז ׁשָ ֵאֶצל ַהּיָ

ם ֲחָדִרים  ה ׁשָ ל ְמִדיָנתֹו. ְוָעׂשָ ץ ִמּכָ ּבֵ ּקִ מֹון ׁשֶ ְוַהּמָ

ַע ְמֻיֶחֶדת.  ם ַמְטּבֵ ַנז ׁשָ ֲחָדִרים ּוְבָכל ֶחֶדר ָוֶחֶדר ּגָ
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ַתח  ַהּפֶ ַעל  ֶלט[  ]ׁשֶ ִליֶצע(  ַטאּבְ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ַדף  ְוָתָלה 

אֹותֹו  תֹוְך  ּבְ ַחת  ּנַ ַהּמֻ ַע  ְטּבֵ ַהּמַ ם  ׁשֵ תּוב  ּכָ ְוָהָיה 

ם  ה ׁשָ ְבָצר ָהָיה ַנֲעׂשֶ ָלל ַהּמִ ל ּכְ ַתח ׁשֶ ַהֶחֶדר. ְוַהּפֶ

ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ )ְמכֹוָנה(,  ין"  "ַמאׁשִ ּקֹוִרין  ׁשֶ נּות,  ָאּמָ ּבְ

ּלֹא ָהָיה יֹוֵדַע  י ׁשֶ ּמִ ם, ֵמֲחַמת ׁשֶ ר ִלְכנֹס ְלׁשָ ֶאְפׁשָ

ִניָסה,  ַעת ַהּכְ ׁשְ ה ְלָכל ַצד ּבִ ִטּיָ ִתיב ְוַהּנְ ֶרְך ְוַהּנָ ַהּדֶ

ם  לּוי ׁשָ ין חֹוֵתְך ֶאת רֹאשֹׁו. ְוָהָיה ּתָ אׁשִ ָהָיה ַהּמַ

ה  ַכּמָ ּבְ ָעֶליָה  תּוב  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ֶלט[  ]ׁשֶ ִליֶצע  ַטאּבְ

ְוֵאיְך  ם  ְלׁשָ ִלְכנֹס  ֵאיְך  ְוַהָחְכָמה  ֶרְך  ַהּדֶ ְלׁשֹונֹות 

יק לֹו  ּיּוַכל ִלְכנֹס ְולֹא ַיּזִ ֹאֶפן ׁשֶ ִלְנטֹות ְלָכל ַצד ּבְ

"ל.  ין ַהּנַ אׁשִ ַהּמַ

"ל  ְבָצר ַהּנַ ם ֶאת ָהִאי ִעם ַהּמִ ַטף ַהּיָ ְלַאַחר ְזַמן ׁשָ
ָחַזר  ִנים  ׁשָ ְמאֹות  ה  ּמָ ּכַ ְלַאַחר  ָבר.  ַהּדָ ח  ּכַ ּתַ ְוִנׁשְ

ָהִאי  ה  ּלָ ְוִנְתּגַ ָהַאְקִלים  אֹותֹו  ְוָכַבׁש  ֶאָחד  ֶמֶלְך 

ם  ה ָהָיה ָקָטן ְוָרָצה ַלֲעׂשֹות ׁשָ ֶלְך ַהּזֶ "ל. ְוַהּמֶ ַהּנַ

ָאר  הּוִדים ּוִמן ׁשְ ם ִמן ַהּיְ יב ׁשָ ּוב. ְוָהַלְך ְוהֹוׁשִ ִיּשׁ
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ים ְוֶאְביֹוִנים  ם ֲעִנּיִ בּו ׁשָ ְ ָתם ִנְתַיּשׁ ֻאּמֹות. ּוִמן ַהּסְ

ים. ֶדֶרְך ְמקֹומֹות ַהֲחָדׁשִ ּכְ

ָקָטן  ִית  ּבַ ְלַעְצמֹו  ה  ָעׂשָ ׁשֶ ֶאָחד  ָעִני  ם  ׁשָ ְוָהָיה 
י ָהַלְך ַלְחּפֹר ִטיט ּוָמָצא  ִ ּשׁ יֹום ׁשִ ם. ַוְיִהי ּבְ ֵאֶצל ַהּיָ

ּה  תּוב ּבָ "ל ְולֹא ָהָיה יֹוֵדַע ַמה ּכָ ִליֶצע ַהּנַ אּבְ ַהּטַ

ִאם  ֵקִנים  ַהּזְ ָהֲעֵרִלים  ֵאֶצל  ְוָחַקר  ַאל  ְוׁשָ ְוָהַלְך 

ּוב? ְולֹא ָהָיה  ַעם ִיּשׁ ם ֵאיֶזה ּפַ יֹוְדִעים ִאם ָהָיה ׁשָ

ּוב.  ם ִיּשׁ ָהָיה יֹוֵדַע ְוזֹוֵכר ִאם ָהָיה ׁשָ ֶאָחד ֵמֶהם ׁשֶ

ָמקֹום  לֹו  ׁש  ְלַבּקֵ ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ָעִני  ּוָבא 
לֹו  ר  ְוִסּפֵ "ל  ַהּנַ ֶהָעִני  ֵאֶצל  ְוָהַלְך  ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֶלֱאכֹל 

תּוב  ִליֶצע ְוֵאין יֹוֵדַע ַמה ּכָ אּבְ ר ָמָצא ַהּטַ ֶאת ֲאׁשֶ

ּה", ְוָנַתן  תּוב ּבָ ּכָ ֶ יב לֹו "ֶאְקָרא ֶאת ַמה ּשׁ ּה. ֵהׁשִ ּבָ

ה  הּוִדי ַהּזֶ ּה. ְוָהַלְך ֶהָעִני ַהּיְ תּוב ּבָ ל ַהּכָ לֹו ְוָקָרא ּכָ

ם. ָהָיה ׁשָ ל ָהאֹוָצרֹות ְוַההֹון ׁשֶ ְוָלַקח ּכָ



אני לא סוחר בשמן
ּפַַעם ַאַחת ּבָא ִאיׁש ֶאָחד לְַרּבֵנּו זַ״ל ּובִֵּקׁש ִמֶּמּנּו 
לְַרּבֵנּו  ְמקָֹרב  ָהָיה  ֹלא  ַהּנַ״ל  ְוָהִאיׁש  ּפְַרנָָסה,  ַעל 

זַ״ל. 

ִסּפֵר לֹו ַרּבֵנּו זַ״ל ָמָׁשל:

ׁשּוָקא )ְיִריד(, ְוִנְכַנס סֹוֵחר ֶאָחד  ָהָיה.יֹוָמא ּדְ שֶׁ
ַעל  ַהּכֹל  ְוִהְטִעין  ֲחנּות,  ּבַ ְסחֹוָרה  ה  ַהְרּבֵ ְוָקָנה 

ִלְמׁשַֹח  ְכָרח  ּמֻ ׁשֶ ָרָאה  ִלְנסַֹע,  ָרָצה  ׁשֶ ּכְ ָהֲעָגָלה. 

ַאל לֹו ִאם  ֶמן, ְוִנְכַנס ַלֲחנּות ְוׁשָ ים ִעם ׁשֶ ּלִ ְלּגַ ַהּגַ

ה  ַעל ַהֲחנּות "ִהּנֵ ֶמן, ְוָאַמר לֹו ּבַ ֵיׁש לֹו ְקָצת ׁשֶ

ָרָאה  ֲחֵברֹו  ָצִריְך".  ה  ַאּתָ ׁשֶ ה  ּמָ ּכַ ַקח  אן,  ּכָ ֵיׁש 

"ֵמֵהיָכן  לֹו:  ַאל  ְוׁשָ ָהֲעָגָלה,  ֶאת  ַח  מֹוׁשֵ הּוא  ׁשֶ

ֲחנּות  ּבַ אן  ּכָ ַקח  ּלָ ׁשֶ לֹו  ר  ְוִסּפֵ ֶמן"?  ֶ ַהּשׁ ָלַקְחּתָ 
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ׁש  ּוִבּקֵ ַהֲחנּות,  ְלאֹותֹו  ֲחֵברֹו  ְוִנְכַנס  ַהּזֹאת, 

ֶמן.  ן ׁשֶ ם ּכֵ נּו לֹו ּגַ ּתְ ּיִ ׁשֶ

"ל ָקָנה ֶאְצִלי  ַעל ַהֲחנּות: "ַהּסֹוֵחר ַהּנַ ָאַמר לֹו ּבַ
י  ֶמן, ָנַתּתִ ֲאָלִפים, ְוָהָיה ָחֵסר לֹו ְקָצת ׁשֶ ְסחֹוָרה ּבַ

ֶמן, ֲאִני לֹא  ה רֹוֶצה ַרק ׁשֶ ַאּתָ ה, ׁשֶ לֹו, ֲאָבל ַאּתָ

ֶמן".  ֶ סֹוֵחר ִמּשׁ

ּכְָך ּגַם ֶאצְלִי: ָהֲאנִָׁשים ֶׁשּלִי ָהעֹוְסִקים ּבַעֲבֹוַדת ה’ 
ָּתִמיד, ְוֵיׁש לֶָהם ְמנִיָעה ִמּצַד ּפְַרנָָסה, ֲאזַי ֲאנִי נֹוֵתן 
לֶָהם ּפְַרנָָסה, ֲאבָל ַאָּתה רֹוצֶה ַרק ּפְַרנָָסה?! - ֵאינִי 

עֹוֵסק ּבָזֶה״.
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בעני שנעשה גנב
ְדָרׁש  ֵבית-ַהּמִ ב ּבְ ָהָיה יֹוׁשֵ ָעִני ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעשֶׂ
ּקֹוִרין  )ׁשֶ ּכֹוָכִבים  ּבַ חֹוֶזה  א  ּבָ ַאַחת  ַעם  ּפַ ְולֹוֵמד. 

ל ָהִעיר ֵאָליו, ְוֶהָעִני  ראש ביט( ֶאל ָהִעיר ְוָרצּו ּכָ

אָתה  ּבָ ֵאָליו.  ָהַלְך  ְולֹא  ְדָרׁש  ֵבית-ַהּמִ ּבְ ב  יֹוׁשֵ

ָמְצָאה  ְולֹא  ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ַהּבֵ ְלתֹוְך  ֵאָליו  ּתֹו  ִאׁשְ

ם ָהְלכּו ֶאל  ּלָ י ּכֻ ְעָלּה, ּכִ י ִאם ּבַ ם ׁשּום ָאָדם ּכִ ׁשָ

ל,  ַמּזָ רַֹע  ָעֵצל  ָעִני  ה  "ַאּתָ ָעָליו:  ְוָצֲעָקה  ַהחֹוֶזה. 

ּכֹוָכִבים"? ְולֹא  ה הֹוֵלְך ֶאל ַהחֹוֶזה ּבַ ַמּדּוַע ֵאין ַאּתָ

ֵליֵלְך  ֻהְכַרח  ׁשֶ ּבֹו עֹוד ַעד  ְוִהְפִציָרה  ֵליֵלְך,  ָרָצה 

לֹו  ּזָ ּמַ ּכֹוָכִבים ְוָאַמר לֹו: ׁשֶ ֵאָליו. ּוָבא ֶאל ַהחֹוֶזה ּבַ

ְדָרׁש ֶאל ִלּמּודֹו,  ב ְלֵבית ַהּמִ ב. ְוׁשָ ּנָ ְהֶיה ּגַ ּיִ הּוא ׁשֶ

ּתֹו ְוָאְמָרה לֹו: "ָמה ָאַמר ְלָך"? ָאַמר  ּוָבאָתה ִאׁשְ

ָצן" ָאר ַקּבְ ָצן ִנׁשְ ָלּה: "הּוא ָאַמר ִלי: ַקּבְ

ַהְינּו  דֹוָלה  ַהּגְ תֹו  ְסֻעּדָ ְוָאַכל  ְלֵביתֹו  א  ּבָ ָלֶעֶרב 
ֹחק  ָהָיה אֹוֵכל ִהְתִחיל ִלׂשְ תֹוְך ׁשֶ ֲחִתיַכת ֶלֶחם. ּבְ
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ׂשֹוֵחק  ה  ַאּתָ "ָמה  ּתֹו:  ִאׁשְ אֹותֹו  ֲאָלה  ְוׁשָ ְמַעט, 

רֹוֶצה  ה  ַאּתָ ְוֵאין  ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ אי  ַוּדַ ּבְ

לּום,  יד ִלי". ָאַמר ָלּה:" ַלאו, לֹא ָאַמר ִלי ּכְ ְלַהּגִ

ִנית ִהְתִחיל  ְסָתם ֲאִני ׂשֹוֵחק". ְוָאַכל יֹוֵתר, ׁשּוב ׁשֵ

"ל.  ּנַ ּכַ ָלּה  יב  ְוֵהׁשִ "ל  ַהּנַ אֹותֹו  ֲאָלה  ְוׁשָ ֹחק,  ִלׂשְ

ַעד  ְמֹאד  ַחק  ְוׂשָ חֹוק  ׂשְ יו  ּפִ א  ִנְתַמּלֵ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

אי  ַוּדַ ּבְ "ְרֵאה  לֹו עֹוד:  ָאְמָרה  יו.  ִמּפִ ֵריַח  ָצא  ּיָ ׁשֶ

ּכֹוָכִבים  ַהחֹוֶזה ּבַ ָבר", ָאַמר ָלּה: ׁשֶ ה יֹוֵדע ּדָ ַאּתָ

יָבה:  ֵהׁשִ ב.  ּנָ ּגַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ הּוא  לֹו  ּזָ ּמַ ׁשֶ לֹו  ָאַמר 

ים  ֲעִנּיִ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ "ְוטֹוב  ב  ּנָ ּגַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ רֹוָצה  ֵאיָנּה  ׁשֶ

ב".  ּנָ ְהֶיה ּגַ ן ה' ְולֹא ּתִ ר ִיּתֵ ֲאׁשֶ ְהֶיה ּכַ ּיִ ֵאיְך ׁשֶ

ָלֶהם  ָהָיה  ָתם  ַהּסְ ִמן  ת,  ּבָ ׁשַ יַע  ִהּגִ ְך  ַאַחר-ּכָ
ֶלֶחם  ל  ׁשֶ ה  ַחּלָ ַהְינּו  ּדְ ֶדר  ּסֵ ּכַ ָיֶפה  ת  ּבָ ַ ַהּשׁ ל  ּכָ

ְוָהָיה  ֶלֱאכֹל,  בּו  ׁשְ ַוּיֵ ָראּוי.  ּכָ ֶדר  ַהּסֵ ָאר  ּוׁשְ ָגן  ּדָ

ה  נֹות ְוָחְטפּו ֶזה ִמּזֶ ע ָחֵמׁש ּבָ ָתם ַאְרּבַ לֹו ִמן ַהּסְ

לֹו  ָהָיה  לֹא  "ל  ַהּנַ ֶחם  ַהּלֶ ם  ּגַ י  ּכִ ֶלֶחם,  ֲחִתיַכת 
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ל  ׁשֶ "ִרּבֹונֹו  ְוָאְמָרה:  ּתֹו  ִאׁשְ ְוָעְנָתה  ִסּפּוקֹו.  י  ּדֵ

ָהִייִתי  ָבר ִנְמָאס ִלי ְמֹאד ָהֲעִנּיּות, ַעד ׁשֶ עֹוָלם, ּכְ

ה".  ב ְולֹא ִנְסּבֹל ּדַֹחק ַהּזֶ ּנָ ְהֶיה ּגַ ּתִ רֹוָצה ׁשֶ

ן ָרָצה אֹו לֹא ָרָצה  אֹות ְרצֹוָנּה - ּכֵ ְוֻהְכַרח ְלַמּלְ
ִאין  יָוואְלט  ּגִ ִניט  אּון  יָוואְלט  ּגִ )"ָיא  ָהַלְך,  זֹאת  ּוְבָכל 

ׁשֹון(  ַהּלָ ֶזה  ּבְ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ַעם  ָכל-ּפַ ּבְ ְוֵכן  ַגאְנֶגען"  ּגֶ ָפאְרט 

ְוָהַלְך ִלְגנֹב.

דֹול  ַהּגָ ִגיד  ַהּנָ ֶאל  ִלְגנֹב  ֵליֵלְך  ַעְצמֹו  ב  ֵ ַוְיַיּשׁ
ִנים  ְיׁשֵ ֹוְמִרים  ַהּשׁ ּוָמָצא  ִלְגנֹב  ְוָהַלְך  ִעיר.  ּבָ ׁשֶ

ְוָהָיה  ַהֲחנּות  ֶאל  ְוָהַלְך  ָלל,  ּכְ אֹותֹו  ׁשֹוֵאל  ְוֵאין 

ֶאל  ָהַלְך  ְוֵכן  לֹו,  ַמּזָ ָהָיה  ֵכן  י  ּכִ תּוַח,  ּפָ ְנעּול  ַהּמַ

לֹו  ְוָלַקח  ן.  ם-ּכֵ ּגַ תּוַח  ּפָ ַמְנעּוָלּה  ּוָמָצא  ָבה  ַהּתֵ

ְרֵנס.  ְלִהְתּפַ ֵדי  ּכְ ַרק  ים,  ֲאֻדּמִ ה  ָ ֲחִמּשׁ ָעה  ַאְרּבָ

אִתי  ּלֵ ּמִ ׁשֶ "ְרִאי  ָלּה:  ְוָאַמר  ּתֹו  ְלִאׁשְ ְוֵהִביא 

י לֹא אֹוִסיף עֹוד ִלְגנֹב".  ה, ּכִ ְרֵנס ִמּזֶ ְרצֹוֵנְך ְוִתְתּפַ
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ֶזה,  ם ִהיא ֵאיָנּה רֹוָצה ּבָ אי ּגַ ַוּדַ י ּבְ יָבה לֹו: ּכִ ֵהׁשִ

ֻהְכַרח ָלֶזה ֵמֲחַמת ַהּדַֹחק.  ַרק ׁשֶ

ָעָליו:  ִלְצעֹק  ִהְתִחיָלה  ַאַחת  ַעם  ּפַ ְך  ַאַחר-ּכָ
ָלַקְחּתָ  לֹא  ַמּדּוַע  ֲחנּות  ּבַ ָהִייָת  ל,  ַמּזָ רַֹע  ָצן  "ַקּבְ
ֶגד ֶעְליֹון[" ְוֻהְכַרח ֵליֵלְך עֹוד ִלְגנֹב.  א ]ּבֶ ִלי ַעל יּוּפָ

ֶאָחד,  ב  ּנָ ּגַ ם  ׁשָ עֹוֵמד  ׁשֶ ּוָמָצא  ַהֲחנּות  ֶאל  ָהַלְך 

ב",  ּנָ ה"?, ְוָאַמר לֹו: "ֲאִני ּגַ ַאל אֹותֹו "ִמי ַאּתָ ְוׁשָ

ב.  ּנָ הּוא ּגַ ן ׁשֶ ם-ּכֵ ַאל הּוא אֹותֹו ְוָאַמר ּגַ ְוֵכן ׁשָ

ֵנבֹות, ֲאִני  ּגְ ף עֹוד ּבַ ּתֵ ּתַ "ל: "ִנׁשְ ָאַמר לֹו ֶהָעִני ַהּנַ
ַדְעּתֹו:  ה ָלֶזה. ָאַמר ֶהָעִני ּבְ ל ָלֶזה!" ְוִנְתַרּצָ ר ַמּזָ ּבַ

י  ִית, ּכִ ַעל ַהּבַ אן, ַנֲעִמיד ָעִני ֶאת ַהּבַ 'ִאם ִנְגנֹב ּכָ
ָהִייִתי ָצִריְך ַעל  ֶ י ָהִייִתי ּגֹוֵנב ַרק ַמה ּשׁ ֲאִני ְלַבּדִ

ִית  ַעל ּבַ ֵאר ַהּבַ ָ ה ְוִיּשׁ ו ִיְגנֹב ַהְרּבֵ א, ֲאָבל ַעְכׁשָ יּוּפָ

ֶאת  ְלַהְפִסיד  ָלנּו  ה  ָלּמָ ב:"  ּנָ ְלַהּגַ ְוָאַמר  ֵריָקם'. 

ַעּכּו"ם".  ֵאֶצל  ִלְגנֹב  ֵלְך  ּנֵ ׁשֶ יֹוֵתר  טֹוב  ָרֵאל?  ִיׂשְ

ֶלְך  ַהּמֶ ֵאֶצל  ִלְגנֹב  ֵליֵלְך  בּו  ְ ְוִנְתַיּשׁ ָלֶזה  ה  ְוִנְתַרּצָ
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י  ם ּכִ אי יּוַכל ִלְגנֹב ׁשָ ַוּדַ י ּבְ ִעיר ַהּזֹאת( ּכִ ר ּבָ ָהָיה ּדָ )ׁשֶ

"ל.  ּנַ ן ּכַ לֹו ּכֵ ַמּזָ

ֶלְך  ל ַהּמֶ ָגִדים ׁשֶ ְגנֹב ַהּזּוג ּבְ ּנִ ב: "טֹוב ׁשֶ ּנָ ְוָאַמר ַהּגַ
אי  יִרין אֹותֹו, ּוְבַוּדַ ְכּתִ ּמַ ֵעת ׁשֶ ֶהם ּבְ הּוא ָלבּוׁש ּבָ ׁשֶ

י ֲאִני יֹוֵדַע ֵהיָכן ֵהם  י ָלנּו ְלדֹוֵרי ּדֹורֹות, ּכִ ִיְהֶיה ּדַ

י  אי יּוַכל ְלָגְנָבם ּכִ ַוּדַ י ּבְ ים ֶהָעִני ּכִ ִחים". ְוִהְסּכִ ֻמּנָ

ם ְוָהְלכּו ְלֶחֶדר ִלְפִנים ֵמֶחֶדר  ן, ְוָהְלכּו ְלׁשָ לֹו ּכֵ ַמּזָ

ָיָקר  ָגִדים  ַהּבְ ל  ׁשֶ יִסים  ַהּכִ ְוָהָיה  ָגִדים  ַהּבְ ּוָמְצאּו 

ְמֹאד, ְוָלְקחּו אֹוָתם. 

ָהָיה  י  ּכִ יֵניֶהם,  ּבֵ ְלִהְתקֹוֵטט  ִהְתִחילּו  ְך  ַאַחר-ּכָ
ר  ב ָאַמר: ֲאׁשֶ ּנָ דֹול ּוֶבֶגד ֶאָחד ָקָטן, ַהּגַ ֶגד ֶאָחד ּגָ ּבֶ

י הּוא ָהָיה יֹוֵדַע ֵמֶהם. ְוֶהָעִני  דֹול, ּכִ יַע ַהּגָ לֹו ַמּגִ

ר  ַהּבַ י הּוא הּוא  ּכִ דֹול,  ַהּגָ יַע  ַמּגִ לֹו  ר  ֲאׁשֶ ָאַמר: 

ָנָבם. לֹו ּגְ ל ּוְבַמּזָ ַמּזָ

ָאַמר  ֶלְך.  ַהּמֶ ֶאת  ֹאל  ִלׁשְ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ֶהָעִני:  ָאַמר 
י ֵכן  ר"?, ָאַמר לֹו: "ַאף-ַעל-ּפִ ב: "ֵאיְך ֶאְפׁשָ ּנָ ַהּגַ
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ּתּוַכל  "ִאם  ב:  ּנָ ַהּגַ ָאַמר  אֹותֹו".  ַאל  ְוֶאׁשְ ֵאֵלְך 

ַעְצִמי  ּבְ ֲאִני  ָאז  ֶלְך  ַהּמֶ ַאל ֶאת  ְוִתׁשְ ֵלְך  ּתֵ ׁשֶ זֹאת 

דֹול". ֶגד ַהּגָ ן ְלָך ֶאת ַהּבֶ ֶאּתֵ

ֵאֶצל  ם  ׁשָ ׁשֹוֵכב  ְוָהָיה  ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאל  ִעּמֹו  ָהַלְך 
ֵדי  ּכְ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ֶלְך  ַלּמֶ ר  ְמַסּפֵ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ֶלְך  ַהּמֶ

ֶלְך  ל ַהּמֶ ה ׁשֶ ּטָ ַהּמִ ֵניֶהם ּבְ ן. ּוָבאּו ְוָאֲחזּו ׁשְ יׁשַ ּיִ ׁשֶ

ֶלְך ְלֶחֶדר  ה ִעם ַהּמֶ ּטָ אּו ַהּמִ ם ְוָנׂשְ ן ׁשָ ָהָיה ָיׁשֵ ׁשֶ

הּוא ַעל  ׁשֶ ְוָסבּור  ֶלְך  ַהּמֶ ֵהִקיץ  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֶאָחד. 

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ לֹו  ר  ְוִסּפֵ ב  ּנָ ַהּגַ ֶזה  ְוִהְתִחיל  ְמקֹומֹו, 

ֶלְך:  ַהּמֶ ֶאת  ַאל  ְוׁשָ "ל,  ַהּנַ ִבים  ּנָ ּגַ ֵני  ְ ִמּשׁ "ל  ַהּנַ

ֶלְך:  ַהּמֶ ָעָליו  ָחָרה  דֹול"?,  ַהּגָ ֶגד  ַהּבֶ יַע  ַמּגִ "ְלִמי 
י  ּכִ ֶלָעִני,  יַע  ַמּגִ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֹוֵאל אֹוִתי?  ה  ַאּתָ "ָמה 
ר לֹו  ה", ְוִסּפֵ ר ִלי ַמֲעׂשֶ ַסּפֵ ּתְ ָנָבם. טֹוב ׁשֶ לֹו ּגְ ַמּזָ ּבְ

ה  ּטָ ַהּמִ ֶאת  אּו  ְוָנׂשְ ָעְמדּו  ֶלְך.  ַהּמֶ ן  ְוָיׁשַ ה  ַמֲעׂשֶ

ְוָחְזרּו אֹותֹו ַלֶחֶדר ָהִראׁשֹון. 
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ר  ְוִנְזּכַ "ל  ַהּנַ ֶמֶלְך  ְגֵדי  ּבִ ְגְנבּו  ּנִ ׁשֶ נֹוַדע  ּבֶֹקר  ּבַ
"ל  ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ לֹו  ר  ִסּפֵ ֶאְצלֹו  ֹוֵכב  ַהּשׁ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ

אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְוָאַמר  דֹול.  ַהּגָ ֶגד  ַהּבֶ יַע  ַמּגִ ְלִמי  ַאל  ְוׁשָ

ֵאינֹו  ׁשֶ ְוָאַמר  אֹותֹו  ְוִהּכּו  ֵנָבה.  ֵמַהּגְ יֹוֵדַע  הּוא 

ּוְלַעּנֹות אֹותֹו ְמֹאד,  ְלַהּכֹות אֹותֹו  ְוִהְרּבּו  יֹוֵדַע, 

ְוהּוא טֹוֵען "ֵאיִני יֹוֵדַע".

ְקָרא  ַהּנִ ַהּכֹוְמִרים  ר  ׂשַ ֶאל  ֶלְך  ַהּמֶ ַלח  ׁשָ
"ל, ִאם הּוא  ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ֹאל ַעל ַהּמַ 'ַאְרִחיִריָגא' ִלׁשְ
"ל.  ַהּנַ ָהִאיׁש  ָנָבם  ּגְ לֹא  ֵכן  י  ַאף-ַעל-ּפִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ

ּלֹא ָיַדע, ְוָאַמר ַהּכֶֹמר:  ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ ְוָאַמר ַהּכֶֹמר: ׁשֶ

ֶגד  ַהּבֶ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ַסק  ּפָ ׁשֶ ֶלְך  ֵמַהּמֶ טּות  ׁשְ הּוא  ׁשֶ

ֶלְך ְמֹאד ַעל ַהּכֶֹמר ַעל  דֹול ְלֶהָעִני. ְוָחָרה ְלַהּמֶ ַהּגָ

לֹו  ַלֲעׂשֹות  רֹוֶצה  ְוָהָיה  ְלׁשֹוֶטה  ַמֲחִזיקֹו  הּוא  ׁשֶ

ָבר ְולֹא ָהָיה ָיכֹול.  ּדָ

ָמְצאּו.  ְולֹא  ֵנָבה  ַהּגְ ַאֲחֵרי  ְמֹאד  ים  ׂשִ ְמַחּפְ ְוָהיּו 
ַנב ָיבֹא ְויֹוִדיַע,  ּגָ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ֶלְך ְלַהְכִריז: ׁשֶ ה ַהּמֶ ִצּוָ
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ָחַפץ  י  ּכִ ָבר.  ׁשּום-ּדָ לֹו  ַיֲעׂשּו  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ

ָגִדים ֵאּלּו. ְוָהיּו  ר ִלְגנֹב ּבְ ֶלְך ֵליַדע ֵאיְך ֶאְפׁשָ ַהּמֶ

ִרים  ים ְוָהיּו ְמַסּפְ ל ֲאָנׁשִ ִבים ִסּבּוב ִסּבּוב ׁשֶ ְמַסּבְ

ה  ּזֶ "ַמה  אֹוָתם:  ַאל  ְוׁשָ ״ל  ַהּנַ ֶהָעִני  ּוָבא  ה.  ִמּזֶ

ִרים"? ְוהֹוִדיעּו לֹו. ָעָנה ְוָאַמר: "ָמה  ם ְמַסּפְ ַאּתֶ

א  ּבָ ְוֵכן  ָעָליו.  ְוָצֲעקּו  ַיֲחִזיר",  ַנב  ּגָ ׁשֶ ִמי  ַרַעׁש?, 

ב  ה ְמַחּיֵ ָצן! ֲהלֹא ַאּתָ ַאל ְוָצֲעקּו ָעָליו "ַקּבְ עֹוד ְוׁשָ

ֵנָבה",  ה יֹוֵדַע ֵמַהּגְ ַאּתָ י יֹאְמרּו ָעֶליָך ׁשֶ ָך! ּכִ רֹאׁשְ

"ִאם  לֹו:  ָאְמרּו  ֵנָבה",  ֵמַהּגְ יֹוֵדַע  ֲאִני  ן  ּכֵ ָאַמר:" 

יד".  יד", ָאַמר: "ַאּגִ ה יֹוֵדע, ֵלְך ְוַתּגִ ַאּתָ

ֵנָבה",  ֶלְך ְוָאַמר: "ֲאִני יֹוֵדַע ֵמַהּגְ ּוָבא ֶהָעִני ְלַהּמֶ
ב,  ּנָ ַהּגַ ֶאת  ִלְראֹות  ְמֹאד  ָחֵפץ  ׁשֶ ֶלְך:  ַהּמֶ ָאַמר 

ַאל לו: "ֵאיְך  ֶלְך, ְוׁשָ קֹו ַהּמֶ יב: "ֲאִני הּוא", ּוְנׁשָ ֵהׁשִ

ׁשּו ֶאת  "ל, ּוִבּקְ ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ר לֹו ּכָ "? ְוִסּפֵ ַנְבּתָ ּגָ

ָהָיה ֶאְצלֹו.  ִני ׁשֶ ֵ ֶגד ַהּשׁ ם ַהּבֶ ב ְוֶהֱחִזירּו ּגַ ּנָ ַהּגַ
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ר  ְלַהּשַׂ ְחּבּולֹות  ּתַ ה  "ֲעׂשֵ ְלֶהָעִני:  ֶלְך  ַהּמֶ ָאַמר 
ן  "ּכֵ ָאַמר:  ָעָליו",  רֶֹגז  ּבְ ֲאִני  י  ּכִ "ל  ַהּנַ ַהּכֹוְמִרים 

מֹו  ָגִדים ּכְ ה ֶהָעִני ַלֲעׂשֹות לֹו זּוג ּבְ ה", ְוִצּוָ ֶאֱעׂשֶ

ְפָלָתם,  ּתִ עֹוֵרְך  ׁשֶ ֵעת  ּבְ בּוׁש  ּלָ ׁשֶ ַהּכֹוְמִרים  ר  ׂשַ

ָראִקיס(,  קֹוִרין  )ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ִגים  ּדָ ָרֵצי  ׁשְ לֹו  צּודּו  ּיָ ְוׁשֶ

ַעְצמֹו  ְוָלַבׁש  ְוָהַלְך  ה,  ַהְרּבֵ ֵנרֹות  לֹו  נּו  ּתְ ּיִ ְוׁשֶ

ֶרץ,  ְוׁשֶ ֶרץ  ׁשֶ ְלָכל  ֵנר  ְוָדַבק  "ל,  ַהּנַ ָגִדים  ַהּבְ ּבְ

"ל  ַהּנַ ָרִצים  ְ ַהּשׁ יַח  ְוִהּנִ "ל,  ַהּנַ רֹות  ַהּנֵ ְוִהְדִליק 

ָעַמד  ְוהּוא  ְפָלתֹו,  ּתִ ית  ַהּבֵ תֹוְך  ּבְ ְוִלְפרַֹח  ָלרּוץ 

ם.  ֲעִריִכין ׁשָ ּמַ קֹום ׁשֶ ַעל ַהּמָ

ם, ּוָבא  ם ְלׁשָ ּלָ צּו ּוָבאּו ּכֻ ְוִהְתִחיל ִלְצעֹק ְוִנְתַקּבְ
ְלֶהֶבת  י ָרָאה ׁשַ ְוִנְבַהל ְמֹאד, ּכִ "ל  ַהּנַ ם ַהּכֶֹמר  ּגַ

ֶאל  הּוא  ָאַמר  ה.  ּזֶ ַמה  ָיַדע  ְולֹא  קֹוֵרא  ְוקֹול 

י הּוא רֹוֶצה ְלַהְכִניסֹו  ה ֲעבּורֹו, ּכִ ּלָ ְתּגַ ּנִ ַהּכֶֹמר: ׁשֶ

ָניו, ְוָאַמר לֹו  ן ֵעֶדן, ְוָנַפל ַהּכֶֹמר ַעל ּפָ ד ֶאל ּגַ ִמּיָ

ְכנֹס ְלַגן ֵעֶדן הּוא ָצִריְך ֵליֵלְך  ּיִ ֶטֶרם ׁשֶ ּבְ ֶהָעִני: ׁשֶ
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ְלַגן  ַיְכִניסֹו  ְך  ְוַאַחר-ּכָ ם  יִהּנָ ַהּגֵ ֶאל  ְקָצת  ִמּקֶֹדם 

ְוִנְכַנס.  ק,  ַהּשַׂ ְלתֹוְך  ֵנס  ּכָ ּיִ ׁשֶ ְלַהּכֶֹמר  ה  ְוִצּוָ ֵעֶדן. 

ִלְפֵני  ּוְתָלאֹו  ֶלְך  ְלַהּמֶ אֹו  ּוְנׂשָ אֹותֹו  ר  ְוָקׁשַ ָהַלְך 

ֶלְך ְוהֹוִדיעֹו.  ַהֲחַצר ַהּמֶ

ק ְולֹא ָיְדעּו  ׂשַ לּוי ּבְ ְוָיְצאּו ָהעֹוָלם ְוָראּו ֶאָחד ּתָ
ּבֹו  ְוָזְרקּו  ֲאָבִנים  ּבֹו  ִלְזרֹק  ְוִהְתִחילּו  ה,  ּזֶ ַמה 

ְברּו  ה ּוָפצֹוַע ְוׁשָ ִהּכּו אֹותֹו ַהּכֵ ה ְמֹאד ַעד ׁשֶ ַהְרּבֵ

ֶזה הּוא  ִאם  ה,  ּזֶ ַמה  ָיַדע  לֹא  ְוַהּכֶֹמר  יו.  ּנָ ׁשִ ל  ּכָ

ֶזהּו  ִמּקֶֹדם אֹו  ֵליֵלְך  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ָאַמר לֹו  ׁשֶ ם  יִהּנָ ַהּגֵ

ֶלְך  ַהּמֶ ָאַמר  אֹותֹו  ִהּכּו  ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר-ּכָ ָעְרָמה. 

ֶאת  ירּו  ְוִהּתִ אֹותֹו  ִליכּו  ְוִהׁשְ אֹותֹו,  ִליְך  ְלַהׁשְ

ה.  ה ַרּבָ ֶחְרּפָ ם ּבְ ָ ק ְוָיָצא ִמּשׁ ַהּשַׂ

ֶׁשהֹולִיכּוהּו  ָהָיה  ַהּסֹוף  ָׁשַמְעִּתי:  ַאֵחר  ּובְנַֹסח 
לְִתלִָּיה )את העני הגנב(, ּכִי סֹוף ּגַּנָב לְִתלִָּיה, ּובְֵעת 
נֲַעלִַים  ַׂשק  ִעם  ָּדבָר(  )ַהּבַַעל  ֶאָחד  ָהלְַך  ַהֲהלִיכָה 
נֲַעלִַים  ּכְָך  ְוכָל  ָיגְַעִּתי  ְיגִיעֹות  ּכָל-ּכְָך  לֹו:  ְוָאַמר 

ָקַרְעִּתי ַעד ֶׁשֲהבֵאִתיָך לִיֵדי ּכְָך ְוכּו’



מעשה מבטחון
ְוָקדֹוׁש לִבְָרכָה  זֵכֶר צִַּדיק  ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשִּסּפְָרּה ַרּבֵנּו 

ליל ד’ אלול תקס״ו לפ״ק. 

ָענָה ְוָאַמר, עֹוד ִסּפְַרִּתי ַמֲעֶׂשה ִמּבִָּטחֹון ְוזֹו ִהיא:

ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ִיְמָצא  'ִמי  ִלּבֹו:  ּבְ ָאַמר  ֶאָחד  ֶמֶלְך.
ַוֲאִני  טֹוב  ל  ּכָ ִלי  ֵיׁש  י  ּכִ י?  ּנִ ִמּמֶ יֹוֵתר  ִלְדֹאג  לֹו 

ל', ְוָהַלְך ַלֲחקֹר ַאַחר ֶזה, ְוָהָיה הֹוֵלְך  ֶמֶלך ּומֹוׁשֵ

יב  ְלַהְקׁשִ ים  ּתִ ַהּבָ ֲאחֹוֵרי  עֹוֵמד  ְוָהָיה  ְיָלה  ּלַ ּבַ

ֲאגֹות  ּדַ ׁשֹוֵמַע  ְוָהָיה  ָהעֹוָלם,  ְבֵרי  ּדִ ֶאת  ֹמַע  ְוִלׁשְ

ֲחנּות,  ּבַ ֵסֶדר  ּכְ לֹו  הֹוֵלְך  ֵאינֹו  ה  ּזֶ ׁשֶ ֶאָחד,  ל  ּכָ

ָאָגה  ׁש לֹו ּדְ ּיֵ ַמע ׁשֶ ְך ָהַלְך ְלַבִית ַאֵחר ְוׁשָ ְוַאַחר־ּכָ

ָאגֹות  ַהּדְ ל  ּכָ ָאר  ׁשְ ְוֵכן  ְלכּות,  ְלַהּמַ ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ל ּכָ ׁשֶ

עֹוֵמד  ָנמּוְך,  ֶאָחד  ִית  ּבַ ְוָרָאה  ָהַלְך  ְך  ַאַחר־ּכָ
ׁש  ַמּמָ ה ְסמּוִכים  ְלַמּטָ ְוַהַחּלֹונֹות  ְרַקע  ַהּקַ תֹוְך  ּבְ



משלים וסיפורים

102

ב  יֹוׁשֵ ם  ׁשָ ׁשֶ ְוָרָאה  ר.  ּבָ ְוִנׁשְ נֹוֵפל  ג  ְוַהּגָ ְלָהָאֶרץ 

ְמֹאד  יב  ְלַהְקׁשִ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּנֹור  ַהּכִ ַעל  ן  ּוְמַנּגֵ ֶאָחד 

ֵמַח ְמֹאד ּוְקֵדָרה  ֹמַע ֶאת ַהּקֹול ְוהּוא ׂשָ ֵדי ִלׁשְ ּכְ

ַיִין  ָהָיה  ֶקה  ׁשְ ְוַהּמַ ְלָפָניו  עֹוֶמֶדת  ֶקה  ַמׁשְ ִעם 

ֵמַח ְמֹאד, ָמֵלא  ּוַמֲאָכִלים עֹוְמִדים ְלָפָניו ְוהּוא ׂשָ

ָלל.  ֲאָגה ּכְ לֹא ּדַ ְמָחה ּבְ ׂשִ

לֹומֹו,  ׁשְ ּבִ ַאל  ְוׁשָ ִית  ַהּבַ ְלתֹוְך  ְוִנְכַנס  ָהַלְך 
ְלָפָניו  ֶקה  ׁשְ ַהּמַ ִעם  ֵדָרה  ַהּקְ ְוָרָאה  יבֹו.  ְוֵהׁשִ

ד  ְוִכּבֵ ְמָחה,  ׂשִ ָמֵלא  ַרק  ְוהּוא  ַמֲאָכִלים  יֵני  ְוַהּמִ

ְוָהָיה  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  ָתה  ְוׁשָ ּתֹות  ִלׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת 

ְך  ַאַחר־ּכָ ָהַאֲהָבה,  ְלַמַען  ן  ם־ּכֵ ּגַ ׁשֹוֶתה  ֶלְך  ַהּמֶ

ׁשּום  ִלי  ּבְ ֵמַח  ׂשָ ַאְך  הּוא  ׁשֶ ְוָרָאה  ִליׁשֹן  ַכב  ׁשָ

ָאָגה.  ּדְ

ֶאת  ה  ְוִלּוָ ָעַמד  הּוא  ְוַגם  ֶלְך  ַהּמֶ ָעַמד  ּוַבּבֶֹקר 
לֹוֵקַח  ה  ַאּתָ "ֵמַאִין  אֹותֹו:  ֶלְך  ַהּמֶ ַאל  ְוׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ
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ּקּוֵני  ל ּתִ ן ּכָ יב לֹו: "ֲאִני ָיכֹול ְלַתּקֵ ל זֹאת"? ְוֵהׁשִ ּכָ

י  ּכִ ִריְווִקיס'(  'ַנאּפְ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ְתַקְלְקלּו  ּנִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ

ָבִרים  ַהּדְ ּקּוֵני  ּתִ ַרק  ָיכֹול,  ֵאיִני  ֵלָמה  ׁשְ ְמָלאָכה 

ֵאיֶזה  ן  ְמַתּקֵ ַוֲאִני  ּבֶֹקר  ּבַ יֹוֵצא  ַוֲאִני  ְתַקְלְקלּו,  ּנִ ׁשֶ

ה־ ָ ֲחִמּשׁ ַסְך  ֵאיֶזה  ה  ִמּזֶ ץ  ְמַקּבֵ ֲאִני  ּוְכׁשֶ ָבִרים  ּדְ

ל  ָבִרים ׁשֶ ל ֵאּלּו ַהּדְ ה ְזהּוִבים ֲאִני קֹוֶנה ִלי ּכָ ָ ּשׁ ׁשִ

ה".  ִתּיָ ֲאִכיָלה ּוׁשְ

ִלּבֹו: 'ֲאַקְלֵקל לֹו  ֶלְך זֹאת, ָאַמר ּבְ ַמע ַהּמֶ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ
ְהֶיה לֹו  ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ רּוז: ׁשֶ ֶלְך ְוָנַתן ּכְ זֹאת'. ָהַלְך ַהּמֶ

ן  ן, ַרק ְיַתּקֵ ן ְלׁשּום ָאָדם ְלַתּקֵ ן, לֹא ִיּתֵ ָבר ְלַתּקֵ ּדָ

ה.  ה ֲחָדׁשָ ָבר ַהּזֶ ַעְצמֹו אֹו ִיְקֶנה לֹו ַהּדָ ּבְ

ּקּוֵני  ּתִ ַאַחר  ֹאל  ִלׁשְ השמח(  )האיש  ָהַלְך  ּבֶֹקר  ּבַ
ן ְלׁשּום  ּלֹא ִלּתֵ ֶלְך ׁשֶ ַזר ַהּמֶ ּגָ ָבִרים ְוָאְמרּו לֹו ׁשֶ ַהּדְ

ַטח  ּבָ ַאְך  ֵעיָניו,  ּבְ ַרע  ַוּיֵ ָבר,  ּדָ ׁשּום  ן  ְלַתּקֵ ָאָדם 

השם!. ּבַ
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ַאל  ְוׁשָ ֵעִצים,  חֹוֵטב  ׁשֶ ֶאָחד  ִביר  ּגְ ְוָרָאה  ְוָהַלְך 
ֶזה  ַהִאם  ֵעִצים?  חֹוֵטב  ה  ַאּתָ ה  "ָלּמָ אֹותֹו: 

ֲחטֹב  ּיַ ׁשֶ ִאיׁש  ַאַחר  י  ְרּתִ ״ִחּזַ לֹו:  ָאַמר  בֹוְדָך"?  ּכְ

ַעְצִמי."  ּבְ ַלֲחטֹב  י  ְוֻהְכַרְחּתִ ָמָצאִתי  ְולֹא  ֵעִצים 

ָך" ְוָחַטב ָהֵעִצים  ן ִלי ַוֲאִני ֶאֱחטֹב ִעּמְ ָאַמר לֹו: ״ּתֵ

ה טֹוב ְוָהַלְך  ּזֶ ִביר ָזָהב ֶאָחד, ָרָאה ׁשֶ ְוָנַתן לֹו ַהּגְ

ה ְזהּוִבים ְוָקָנה  ָ ּשׁ ץ ׁשִ ּבֵ ּקִ ַלֲחטֹב עֹוד ֵעִצים ַעד ׁשֶ

"ִאין  ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֹון  ַהּלָ )ּוְבֶזה  ה  ֻעּדָ ַהּסְ ל  ּכָ ׁשּוב 

ֵמַח.  ה"( ְוָהָיה ׂשָ ה ִאיז ִגיֶווען ַא ְסֻעּדָ יא ְסֻעּדָ ּדִ

ִלְראֹות  יתֹו  ּבֵ ַחּלֹון  ַאֲחֵרי  ׁשּוב  ָהַלְך  ֶלְך  ְוַהּמֶ
ְלָפָניו  ֲאָכִלים  ְוַהּמַ ֶקה  ׁשְ ְוַהּמַ ב  יֹוׁשֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ְוָרָאה 

ְלתֹוְך  ְוִנְכַנס  ֶלְך  ַהּמֶ ָהַלְך  ְמֹאד.  ֵמַח  ׂשָ ְוהּוא 

ְיָלה  מֹו ַהּלַ ם ּכְ ן ׁשָ ם־ּכֵ ַכב ּגַ "ל ְוׁשָ ּנַ ִית ְוָרָאה ּכַ ַהּבַ

ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאת  ה  ְוִלּוָ ָהִאיׁש  ָעַמד  ּוַבּבֶֹקר  ָהִראׁשֹון 

י ֶזה ָצִריְך  ה לֹוֵקַח זֹאת? ּכִ ַאל לֹו: "ֵמַאִין ַאּתָ ְוׁשָ



מםשד מ ןהוק

105

ן  י ָהָיה ְלַתּקֵ ְרּכִ יב לֹו: "ּדַ ְלהֹוִציא ָעָליו ָממֹון" ְוֵהׁשִ

ֶלְך  ַהּמֶ ַזר  ּגָ ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְתַקְלְקלּו  ּנִ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ

י ֵעִצים  ן ְוָחַטְבּתִ ן עֹוד ְלׁשּום ָאָדם ְלַתּקֵ ּלֹא ִלּתֵ ׁשֶ

ֶלְך  ַהּמֶ ְוָהַלְך  "ל.  ּנַ ּכַ ָלֶזה"  ָממֹון  י  ְצּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ַעד 

ן ְלׁשּום ָאָדם ַלֲחטֹב ֵעִצים.  ּלֹא ִלּתֵ ֵמִאּתֹו ְוָגַזר: ׁשֶ

יב  א ֶאל ָהָאָדם ַלֲחטֹב ֵעִצים, ְוֵהׁשִ ר ּבָ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ
ן ְלׁשּום ָאָדם  ּלֹא ִלּתֵ ין ׁשֶ ַזר־ּדִ ֶלְך ּגְ ַזר ַהּמֶ ּגָ לֹו: ׁשֶ

ַטח  ֶסף, ַאך ּבָ י ֵאין ּכֶ ֵעיָניו ּכִ ַרע ּבְ ַלֲחטֹב ֵעִצים. ַוּיֵ

ַאל  ְוׁשָ יר,  ַהּדִ ה  ְמַנּקֶ ֶאָחד  ְוָרָאה  ְוָהַלְך  השם!.  ּבַ

לֹו:  יב  ֵהׁשִ יר"?  ַהּדִ ה  ַנּקֶ ּתְ ׁשֶ ה  ַאּתָ "ִמי  אֹותֹו: 

י  ְוֻהְכַרְחּתִ ִלי  ה  ַנּקֶ ּיְ ׁשֶ ִמי  ָמָצאִתי  ְולֹא  י  ְרּתִ "ִחּזַ
ה".  ֲאַנּקֶ ַוֲאִני  ִלי  ן  "ּתֵ לֹו:  ָאַמר  ַעְצִמי",  ּבְ ְלַנּקֹות 

ה  ֵני ְזהּוִבים, ָהַלְך ְוִנּקָ ה אֹוָתה ְוָנַתן לֹו ׁשְ ָעַמד ְוִנּקָ

ל  ּכָ ׁשּוב  ְוָקָנה  ְזהּוִבים  ה  ָ ּשׁ ׁשִ ץ  ְוִקּבֵ יִרים  ּדִ עֹוד 

ה(  ה הּוא ְסֻעּדָ ֻעּדָ "ל, ְוָהַלְך ְלֵביתֹו )ְוַהּסְ ה ַהּנַ ֻעּדָ ַהּסְ
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ֶלְך ׁשּוב ִלְראֹות ְוָרָאה  ֵמַח ְמֹאד. ָהַלְך ַהּמֶ ְוָהָיה ׂשָ

ְך  ְוַאַחר־ּכַ "ל.  ּנַ ּכַ ִית  ַלּבַ ְוִנְכַנס  "ל  ַהּנַ ָכל  ּכְ ׁשּוב 

ֶלְך  ַהּמֶ אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  עֹוד  ה  ִלּוָ ּבֶֹקר  ּבַ

ֶלְך  ַהּמֶ ָהַלְך  ״ל.  ַהּנַ ל  ּכָ לֹו  יב  ְוֵהׁשִ "ל,  ּנַ ּכַ ׁשּוב 

ּבֶֹקר  ּבַ יר.  ּדִ ְלַנּקֹות  ן ְלׁשּום ָאָדם  ִלּתֵ ּלֹא  ׁשֶ ְוָגַזר: 

לֹו  יבּו  ְוֵהׁשִ יִרים  ּדִ ְלַנּקֹות  ַלֲחזֹר  ָהִאיׁש  ָהַלְך 

״ל.  ּנַ ַזר ַעל ֶזה ּכַ ֶלְך ּגָ ַהּמֶ ׁשֶ

ֵאֶצל  ַחִיל  ְלִאיׁש  יר  ּכִ ְוִהׂשְ ָהִאיׁש  ָהַלְך 
ַחִיל  ֵיׁש  י  ּכִ ֶלְך,  ַלּמֶ ַחִיל  ּלֹוֵקַח  ׁשֶ יִניְסֶטער  ַהּמִ

ִדיָנה  יַע לֹו ֵמַהּמְ ּגִ ּמַ ְזרֹוַע ַמה ׁשֶ ּלֹוְקִחין אֹוָתם ּבִ ׁשֶ

יר  ּכִ ְוִהׂשְ הּוא  ְוָהַלְך  אֹוָתם,  ֹוְכִרין  ּשׂ ׁשֶ ַחִיל  ְוֵיׁש 

ֵאינֹו  יִניְסֶטער ׁשֶ ַעְצמֹו ְלִאיׁש ַחִיל ְוִהְתָנה ִעם ַהּמִ

יֹום  ּוְבָכל  ַמן  ְלּזְ ִאם  י  ּכִ ְלעֹוָלם  ַעְצמֹו  יר  ּכִ ַמׂשְ

יׁש  ִהְלּבִ יִניְסֶטער  ְוַהּמִ ָכרֹו.  ׂשְ ן לֹו  ִיּתֵ ּבֶֹקר  ּבַ ָויֹום 

ִצּדֹו  י ַחִיל ְוָתָלה לֹו ֶחֶרב ּבְ ִבְגֵדי ַאְנׁשֵ ֶכף ּבְ אֹותֹו ּתֵ
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ְך ְלֵעת ֶעֶרב  ִריְך. ַאַחר־ּכַ ּצָ ְוָשַלח אֹותֹו ְלָמקֹום ׁשֶ

ֵמָעָליו  ָגִדים  ַהּבְ ִליְך  ִהׁשְ תֹו  ֻעּלָ ּפְ ל  ּכָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ּכְ

עּוָדה  "ל ְוָהַלְך ְלֵביתֹו )ְוַהּסְ ה ַהּנַ ֻעּדָ ל ַהּסְ ְוָקָנה לֹו ּכָ

ׁשּוב  ֶלְך  ַהּמֶ ָהַלְך  ְמֹאד.  ֵמַח  ׂשָ ְוָהָיה  ה(  ְסֻעּדָ הּוא 

ֵמַח  ׂשָ ְוהּוא  ְלָפָניו  מּוָכן  ַהּכֹל  ׁשֶ ְוָרָאה  ִלְראֹות 

ַאל  ְוׁשָ "ל,  ּנַ ּכַ ַכב  ְוׁשָ ְלֵביתֹו  ְוִנְכַנס  "ל  ּנַ ּכַ ְמֹאד 

ֶלְך  ַהּמֶ ָהַלְך  "ל.  ַהּנַ ָכל  ּכְ לֹו  ר  ְוִסּפֵ "ל,  ּנַ ּכַ אֹותֹו 

ֶאת  ָיִרים  ּלֹא  ׁשֶ ָעָליו  ה  ְוִצּוָ יִניְסֶטער  ְלַהּמִ ְוָקָרא 

אֹותֹו ַהּיֹום.  אֶסע ְלׁשּום ָאָדם ּבְ ם ֵמַהּקַ ּלֵ ָידֹו ְלׁשַ

ם  ּלֵ ׁשַ ּיְ יִניְסֶטער ׁשֶ ּבֶֹקר ָהַלְך )האיש השמח( ְלַהּמִ ּבַ
ַאל לֹו: "ֲהלֹא  ָכרֹו ֲעבּור ַהּיֹום ְולֹא ָרָצה, ְוׁשָ לֹו ׂשְ

יב לֹו:  ָכל יֹום"!? ֵהׁשִ ם ִלי ּבְ ּלֵ ׁשַ ּתְ ָך ׁשֶ ִהְתֵניִתי ִעּמְ

ם ְלׁשּום ָאָדם ַהּיֹום. ְוָכל  ּלֵ ּלֹא ְלׁשַ ַזר ׁשֶ ֶלְך ּגָ ַהּמֶ ׁשֶ

"מּוַטב  לֹו  יב  ְוֵהׁשִ הֹוִאיל,  לֹא  ִעּמֹו  ַען  ּטָ ׁשֶ ַמה 

ר  ֵני ָיִמים ְוַהּיֹום ִאי ֶאְפׁשָ ַעד ׁשְ ם ְלָך ָמָחר ּבְ ּלֵ ֲאׁשַ

ם ְלָך".  ּלֵ ְלׁשַ
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ן  ְוִתּקֵ ֵמַהֶחֶרב  ֲחִתיָכה  ַבר  ְוׁשָ ָהַלְך  ה?  ָעׂשָ ֶמה 
חּוץ  ִמּבַ ר  ְוִנּכָ ִנְרָאה  ְולֹא ָהָיה  ְמקֹוָמּה  ּבִ ם ֵעץ  ׁשָ

ְוָקָנה ׁשּוב  ין אֹוָתּה ַהֲחִתיָכה  ּכִ ְוִהׁשְ ְוָהַלְך  ָלל,  ּכְ

ָהַלְך  ה(.  ְסֻעּדָ הּוא  עּוָדה  )ְוַהּסְ "ל  ַהּנַ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ל  ּכָ

ִמּקֶֹדם  ֵלמּות ּכְ ׁשְ ְמָחה ּבִ ַהּשִׂ ֶלְך ְוָרָאה ׁשֶ ׁשּוב ַהּמֶ

ַאל אֹותֹו  "ל, ְוׁשָ ּנַ ם ּכַ ַכב ׁשָ ְוִנְכַנס ׁשּוב ְלֵביתֹו ְוׁשָ

ַהב  ּבֹר ַהּלַ ֻהְכַרח ִלׁשְ "ל ׁשֶ ָכל ַהּנַ ר לֹו ּכְ "ל, ְוִסּפֵ ּנַ ּכַ

ֵדי ִלְקנֹות  ין אֹוָתּה ּכְ ּכִ א ְוִהׁשְ ּתָ ל ַהֶחֶרב ִמן ַהּקַ ׁשֶ

ָמעֹות  ל  ֲאַקּבֵ ׁשֶ ּכְ ְך  "ְוַאַחר־ּכָ ה  ֻעּדָ ַהּסְ ָצְרֵכי  לֹו 

ן ֶאת ַהֶחֶרב ְולֹא  ַוֲאַתּקֵ ה  ַהּיֹום ֶאְפּדֶ ַעד אֹותֹו  ּבְ

ָבִרים  ל ַהּדְ ן ּכָ י ֲאִני ָיכֹול ְלַתּקֵ ּכִ ָלל,  ּכְ ר  ִנּכָ ִיְהֶיה 

ֶלְך(. ק ְלַהּמֶ יַע ׁשּום ֶהּזֵ ְתַקְלְקלּו" )ְולֹא ַיּגִ ּנִ ׁשֶ

ה  יִניְסֶטער ְוִצּוָ ֶלְך ְלֵביתֹו ְוָקָרא ֶאת ַהּמִ ָהַלְך ַהּמֶ
ְקָרא אֹותֹו  ֵכן ּתִ ב ִמיָתה, ּבְ ׁש ַחּיָ ּיֵ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ָעָליו: "ּבַ

ה  ּוְתַצּוֶ ַחִיל  ִאיׁש  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַכְרּתָ  ּשָׂ ׁשֶ ַחִיל  ָהִאיׁש 

ב  ַהַחּיָ ל  ׁשֶ רֹאׁשֹו  ַיֲחּתְֹך  הּוא  ׁשֶ ְיָקא  ּדַ אֹותֹו 
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ן, ְוָקָרא אֹותֹו  ה ּכֵ יִניְסֶטער ְוָעׂשָ ִמיָתה". ָהַלְך ַהּמִ

ֶלְך. ּוָבא ִלְפֵני ַהּמֶ

ֵדי ִלְראֹות  ִרים ּכְ ל ַהּשָׂ ִיְתַאְספּו ּכָ ה ׁשֶ ֶלְך ִצּוָ ְוַהּמֶ
ֵעץ  ֲחִתיַכת  ַעץ  ּנָ ׁשֶ ִאיׁש  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ה  ַהּזֶ חֹוק  ַהׂשְ

ּפֹל  ַוּיִ ֶלְך.  ַהּמֶ ִלְפֵני  א  ּבָ ְוהּוא  ַהֶחֶרב  ְמקֹום  ּבִ

ֶלְך ַעל  ַאל לֹו: "ֲאדֹוִני ַהּמֶ )האיש( ִלְפֵני ַרְגָליו ְוׁשָ

ל  ֵדי ַלֲחּתְֹך ָהרֹאׁש ׁשֶ ְקֵראִתי"? ָאַמר לֹו, "ּכְ ַמה ּנִ

ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְלָפָניו:  ְוִהְתַחֵנן  לֹו  יב  ֵהׁשִ ִמיָתה".  ב  ַהַחּיָ

ָלֶזה.  ַאֵחר  ִיְקָרא  ֵכן  ּבְ ם,  ּדָ ַפְך  ׁשָ לֹא  עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ

ה  ַעּתָ ֻמְכָרח  ַדְוָקא  הּוא  ׁשֶ לֹו:  יב  ֵהׁשִ ֶלְך  ְוַהּמֶ

מֹו.  ּפְֹך ּדָ ִלׁשְ

ֶזה?  ַעל  רּור  ּבָ ַסק  ּפְ ֵיׁש  "ְוִכי  ֶלְך:  ְלַהּמֶ ָאַמר 
ַוֲאִני  ִמיָתה  ב  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ רּור  ּבָ ין  ַהּדִ ֵאין  אּוַלי 

ּפֹוך  ֶאׁשְ ׁשֶ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ ֵמעֹוָלם,  ם  ּדָ י  ַפְכּתִ ׁשָ לֹא 

יב  ֵהׁשִ ִמיָתה".  ב  ַחּיָ הּוא  ִאם  רּור  ּבָ ֵאינֹו  ׁשֶ ם  ּדָ

י  ּכִ ב ִמיָתה,  ַחּיָ רּור ׁשֶ ּבָ ין  אי ַהּדִ ַוּדַ ֶלְך: "ּבְ לֹו ַהּמֶ
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ה  ְוַעּתָ עְקִריט(  ּדֶ ּקֹוִרין:  )ׁשֶ ֶזה  ַעל  ַסק  ּפְ ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ

מֹו" ּפְֹך ּדָ ׁשְ ְוָקא ּתִ ה ּדַ ַאּתָ ֻמְכָרח ׁשֶ

ָנה  ּפָ ֶלְך,  ַהּמֶ ֵאֶצל  ִלְפעֹל  ר  ִאי־ֶאְפׁשָ ׁשֶ ָרָאה 
ֲאִני  י!  ּדָ ׁשַ "ֵאל  ְוָאַמר:  ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֶאל  ַעְצמֹו 

ֵאינֹו  ָהִאיׁש  ֶזה  ּוְבִאם  ֵמעֹוָלם  ם  ּדָ י  ַפְכּתִ ׁשָ לֹא 

ְוָחַטף  ֵעץ".  ְרֶזל  ְמַהּבַ ה  ַנֲעׂשָ ִיְהיּו   - ִמיָתה  ב  ַחּיָ

ֵעץ  הּוא  ׁשֶ ַהּכֹל  ְוָראּו  ֲעָרּה  ִמּתַ ְלָפה  ְוׁשָ ַהֶחֶרב 

הּוא ִאיׁש  ֶלְך ׁשֶ דֹול, ָרָאה ַהּמֶ חֹוק ּגָ ם ׂשְ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשֶ

לֹום! ֶזה ּוָפְטרֹו ְלׁשָ ָנֶאה ּכָ



הסתכלת על השמיים?
י ַחְייִקיל  ֶרְך ִעם ַרּבִ ּדֶ נּו ַז"ל ּבַ ַעם.ַאַחת ָנַסע ַרּבֵ פַּ
ְדֵבקּות ִנְפָלָאה, ְוִנְדָמה  נּו ַז"ל ָהָיה ָאז ּבִ ַז"ל. ְוַרּבֵ
י  ַרּבִ ַז"ל ִמְתַנְמֵנם. ...ְוָרַמז  נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ַחְייִקיל  י  ְלַרּבִ

של(  )הבית  ֶאל  ִלְנטֹות  ֲעָגָלה  ַעל  ְלַהּבַ ַחְייִקיל 

ַעל  י ַחְייִקיל ְלַהּבַ ה ַרּבִ ם ִצּוָ אּו ׁשָ ּבָ ְקרֹובֹו ...ּוְכׁשֶ

ם. ֲעָגָלה ַלֲעֹמד ְוָעַמד ׁשָ

ָהִאיׁש  ָרָאה  ּוְכׁשֶ ַההּוא.  ָהִאיׁש  ְלֵבית  ְוִנְכַנס 
ֵעל ְמֹאד ְוָנַתן לֹו  נּו ַז"ל ִנְתּפַ ִית ֶאת ַרּבֵ ַעל ַהּבַ ַהּבַ

י ַחְייִקיל: "ַהִאם  ַאל אֹותֹו ַרּבִ ְמָחה, ְוׁשָ ׂשִ לֹום ּבְ ׁשָ

ְלִכּבּוד?"  ְמִתיָקה  ִמיֵני  אֹו  ן  ָיׁשָ ַיִין  ְמַעט  ְלָך  ֵיׁש 

"ֵלְך  לֹו:  ָאַמר  ֵריָקם.  ּוֵביתֹו  לּום  ּכְ ֵאין  יב:  ְוֵהׁשִ

ַבר  מּוָכה ְוָתִביא ּדְ ֶמע )אכסניה( ַהּסְ ֶרעְטׁשְ ֶאל ַהּקְ

ה ִלְקנֹות, ָאַמר  ּמֶ ֵאין לֹו ּבַ יב: ׁשֶ ָמה ְלִכּבּוד" ְוֵהׁשִ

ּכֹון" ְוָלַקח ֶאת ְמנֹורֹות  לֹו: "ַקח ֵאיֶזה ֵחֶפץ ְלַמׁשְ



משלים וסיפורים

112

ים.  ֶקה ּוַמְטַעּמִ ּתֹו. ְוֵהִביא ְמַעט ַמׁשְ ל ִאׁשְ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ

ְך  ּכָ תֹוְך  ַז"ל ּבְ נּו  א ֶאת ַהּכֹוס ִלְכבֹוד ַרּבֵ ּלֵ ּמִ ּוְכׁשֶ

ָקרּוַע  ים  ְלבּוׁשִ ִויֵחִפים  ים  ֲעֻרּמִ ַהְיָלִדים  ָעְברּו 

ּוָבלּוא. 

ל ֶזה ְוָאַמר לֹו:  נּו ַז"ל ֶאת ּכָ י ַחְייִקיל ְלַרּבֵ ָרַמז ַרּבִ
ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ָעָנה  ַפע,  ׁשֶ ֵאיֶזה  לֹו  יַע  ּפִ ׁשְ ּיַ ׁשֶ

ה  ְרֶצה ַאּתָ ִבילֹו, ַרק ִאם ּתִ ׁשְ ַפע ּבִ "ֲאִני ֵאין ִלי ׁשֶ
ַפע".  ן לֹו ׁשֶ ּתֵ ּתִ

זּו  ְרּגְ ם אּוַלי ּתִ י! ִמְתָיֵרא ֲאִני ִמּכֶ ָעָנה ְוָאַמר: "ַרּבִ
ַחְייִקיל  ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְוֹתאְמרּו  ֶזה,  ִביל  ׁשְ ּבִ ָעַלי 

נּו ַז"ל ַוּיֹאֶמר  ַען ַרּבֵ לֹום". ַוּיַ ָימּות, ְוָימּות ַחס ְוׁשָ

ָעִמים  לֹשׁ ּפְ ָכה ׁשָ ַאל אֹותֹו ּכָ יָרא"! ְוׁשָ לֹו: "ַאל ּתִ
יָרא ֲאִני  נּו ַז"ל "ַאל ּתִ יב אֹותֹו ַרּבֵ ַעם ֵהׁשִ ּוְבָכל ּפַ

נֹוֵתן ְלָך ְרׁשּות". 
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י  ַרּבִ ַפְך  ְוׁשָ ַמִים  ִעם  ִלי  ּכְ ִית  ּבַ ּבַ ם  ׁשָ ְוָהָיה 
ְוָלַקח  ִית,  ַהּבַ ֶאְמַצע  ּבְ "ל  ַהּנַ ִלי  ַהּכְ ֶאת  ַחְייִקיל 

ְוָאַמר  ִים  ַהּמַ ֶאת  ְוֶהֱחִליק  ]ַמֲערֹוְך[  עִרי  ַהַקאְטׁשֶ

ַפע  ַפע ְלַמֲעָרב, ׁשֶ ַפע ְלִמְזָרח, ׁשֶ ׁשֹון: "ׁשֶ ֶזה ַהּלָ ּבְ

ֶאת  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ יַה  ְוִהְגּבִ ְלָצפֹון".  ַפע  ׁשֶ ְלָדרֹום, 

ן  ּתֵ ּלֹו ְוָאַמר ֵאָליו: "ַחְייִקיל ִלי לֹא ּתִ אְפִטין ׁשֶ ַהּקַ

ִית  ַהּבַ ַעל  ֵמַהּבַ ְרׁשּות  לּו  ִקּבְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַפע"?.  ׁשֶ

ם.  ָ ְוָנְסעּו ִמּשׁ

אּו ַמֲחֵנה ֲעֵרִלים ַהּמֹוִביִלים  ם, ּבָ ָ ְסעּו ִמּשׁ ּנָ ּוְכׁשֶ
ַער ְרֵחִלים ְועֹורֹות ְוַכּדֹוֶמה  ן ׂשְ ּתָ ׁשְ ָלִעיר ַמּפֹות ּפִ

ִית ִאם ֵיׁש לֹו ִלְמּכֹר  ַעל ַהּבַ ֲאלּו ֶאת ּבַ ִלְמּכֹר. ְוׁשָ

ַען ָלֶהם  ג ָמלּוַח, ֻעגֹות ְוַכּדֹוֶמה, ַוּיַ ָכר, ּדָ ן, ׁשֵ ַיִין ָיׁשָ

יב  ְוֵהׁשִ ַמּדּוַע?  אֹותֹו:  ֲאלּו  ׁשְ ַוּיִ לּום.  ּכְ לֹו  ֵאין  ׁשֶ

ְלוּו  ּיַ ׁשֶ לֹו:  ַוּיֹאְמרּו  ֶסף,  ּכֶ לֹו  ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָלֶהם 

ְצָרְך,  ל ַהּנִ ע ָהִעיָרה ִלְקנֹות ּכָ לֹו ֵאיֶזה ְסכּום ִלּסַ

ה  ַאּתָ ׁשֶ "ּוֵמֲחַמת  ּנּו  ִמּמֶ ִיְקנּו  ֲחָזָרה  ּבַ ְסעּו  ּיִ ּוְכׁשֶ
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ה ִלי  ְוִכְמֻדּמֶ ֶסף".  ר ֵאין ָלנּו ִלְדֹאג ֵמַהּכֶ ָיׁשָ ִאיׁש 

ַההּוא  ַהּיֹום  ַעד  ֶסף.  ּכֶ ל  רּוּבָ ה  ָ ֲחִמּשׁ לֹו  ִהְלוּו  ׁשֶ

ַעל ַיד  ֶמע ׁשֶ ֶרעְטׁשְ ַהּקְ ֶרְך ָהֲעֵרִלים ָהָיה ַלֲעֹמד ּבְ ּדֶ

ֶרְך, ּוִמן ַהּיֹום ַההּוא ָוָהְלָאה ִהְתִחילּו ַלֲעֹמד  ַהּדֶ

ָהיּו ְצִריִכים. ְוִהְתִחיל  ֶ ל ַמה ּשׁ ּנּו ּכָ ֶאְצלֹו ְוָקנּו ִמּמֶ

ָהָיה  ֶ ּשׁ ל ַמה  ּכָ ְוַגם ָמְכרּו לֹו  ַפע,  ַעל ׁשֶ ּבַ ִלְהיֹות 

ן, ְוֵהן  ּתָ ׁשְ ֶדה ִקְטִנּיֹות ּוְתבּוָאה ּפִ ָלֶהם ֵהן ִמן ַהּשָׂ

ְמָכָרם  ְוהּוא  ְוַכּדֹוֶמה,  עֹופֹות  ְוַגם  ַחּיֹות  עֹורֹות 

ַלֲעלֹות  ְוִהְתִחיל  ֶאָחד  ַעל  ֶאָחד  ְוִהְרִויַח  ִעיר  ּבָ

ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה. 

ֵאיזֹו  ָקָנה  ֶסף  ּכֶ ְמַעט  יג  ְלַהּשִׂ ִהְתִחיל  ּוְכׁשֶ
ְלהֹוִביל  ְוִהְתִחיל  ּוְגִביָנה  ֶחְמָאה  ה  ְוָעׂשָ ֵהמֹות  ּבְ

ל  ּכָ ִלְמּכֹר  ָלִעיר  ּוְבבֹואֹו  ִלְמּכֹר.  ָחָלב  ם  ּגַ ָלִעיר 

ב  ְצָרִכים לֹו, ַאּגַ ָבִרים ַהּנִ ל ַהּדְ "ל ְוַגם ִלְקנֹות ּכָ ַהּנַ

לֹום.  ל ׁשָ נּו ַז"ל ְלַקּבֵ א ֶאל ַרּבֵ ּבָ
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ָבר  ּכְ ְוַכֲעבֹר ֵאיֶזה ְזַמן ּוְכָבר ָהָיה ָטרּוד ּוָבהּול ׁשֶ
ֵמֲחַמת  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ֶאל  ִלְכנֹס  ַנאי  ּפְ לֹו  ָהָיה  לֹא 

חֹוָרה ְוַגם ִלְקנֹות ְוַלֲעׂשֹות  ָהָיה ָצִריְך ִלְמּכֹר ַהּסְ ׁשֶ

ְכנֹס ֶאל  ְך ָמַנע ֶאת ַעְצמֹו ִמּלִ ּבֹונֹות, ּוִמּתֹוְך ּכָ ֶחׁשְ

ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ַיְתִחיל  ּלֹא  ׁשֶ ִנְתָיֵרא  י  ּכִ ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ

לֹוֵמנּו ַיְתִחיל  י ׁשְ ל ְזַמּנֹו אֹו אּוַלי ֶאָחד ֵמַאְנׁשֵ ִויַבּטֵ

"ל.  ר ִעּמֹו ְוַכּנַ ְלַדּבֵ

ְמִהירּות  ְבַרְסֶלב ְוָרץ ּבִ ָהָיה ָיִריד ּבִ ׁשֶ ַעם ַאַחת ּכְ ּפַ
נּו ַז"ל ָהיּו  ּוק ִלְקנֹות ְוִלְמּכֹר, ְוַחּלֹונֹות ַרּבֵ ֶאל ַהּשׁ

ם. ּוְבתֹוְך  ֶרְך ׁשָ ֶהְכֵרַח ַלֲעבֹר ּדֶ ּבְ ּוק ׁשֶ יֹוְצִאים ַלּשׁ

ִיְראּוהּו,  ּלֹא  ְוׁשֶ ּוק  ַלּשׁ ַלֲעבֹר  ְוָרָצה  ָרץ  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ

ָתָמא  ּוִמּסְ אֹותֹו.  ְוָקָרא  ַחּלֹון  ּבַ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ַפק  ּדָ

ִלְכנֹס  ּלֹא  ׁשֶ ֶאֶרץ  ֶרְך  ַהּדֶ ֵאין  י  ּכִ ִלְכנֹס,  ֻהְכַרח 

נּו ַז"ל ָאַמר  א ֶאל ַרּבֵ ּבָ ָבר ָקָרא אֹותֹו. ּוְכׁשֶ ִאם ּכְ

ַמִים"?  ָ ַהּשׁ ֶאל  ַהּיֹום  ְלּתָ  ּכַ "ֲהִהְסּתַ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ לֹו 
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ַהַחּלֹון  ֶאל  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ אֹותֹו  ָקָרא  "לֹא",  ַוּיֹאֶמר 

ה  ַאּתָ ָמה  ִלי  ְוֹתאַמר  ַחּלֹון  ּבַ ט  "ַהּבֵ לֹו:  ַוּיֹאֶמר 

ְוסּוִסים  ֲעָגלֹות  רֹוֶאה  "ֲאִני  ַוּיֹאֶמר:  רֹוֶאה" 

נּו ַז"ל ְוָאַמר  ה". ָעָנה ַרּבֵ ה ָוֵהּנָ ים ָרִצים ֵהּנָ ַוֲאָנׁשִ

ָנה ִיְהֶיה ָיִריד ַאֵחר ְלַגְמֵרי,  ים ׁשָ ִ לֹו: "ַאַחר ֲחִמּשׁ
ה רֹוֶאה לֹא ִיְהֶיה עֹוד, ַרק סּוִסים  ַאּתָ ֶזה ַהּכֹל ׁשֶ

ְוַגם  ים ֲאֵחִרים,  ַוֲאָנׁשִ ּוְסחֹורֹות  ַוֲעָגלֹות  ֲאֵחִרים 

ַהּיֹום ֲאִני  ְהֶיה. ּכְ ה לֹא ּתִ ֲאִני לֹא ֶאְהֶיה ְוַגם ַאּתָ

ּוֻמְטָרד  הּול  ּבָ ְך  ּכָ ל  ּכָ ה  ַאּתָ ָמה  אֹוְתָך  ׁשֹוֵאל 

ַמִים?".  ָ ל ַעל ַהּשׁ ּכֵ ֵאין ְלָך ֲאִפּלּו ְזַמן ְלִהְסּתַ ׁשֶ

ַאֵחר  ֶחֶדר  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ַחְייִקיל  י  ַרּבִ ֶאת  ְקָרא  ַוּיִ
ִעם  יָת  ָעׂשִ ֶ ּשׁ ַמה  ַחְייִקיל  ְרֶאה  "ּתִ לֹו:  ַוּיֹאֶמר 

ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְזַמן  ֲאִפּלּו  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ַעד  ָך,  ּלְ ׁשֶ ַפע  ֶ ַהּשׁ

ַמִים". ָ ַעל ַהּשׁ



היכן ששמחים
ִסּפֵר ּבִיֵמי ֱאלּול, ֶׁשָחלַם לֹו: 

ׁשֹוָפר,  ֹמַע קֹול  ִלׁשְ ַבִית  ּבְ ִלְכנֹס  רֹוֶצה  ָהָיה. שֶׁ
ין  ִרין ּוַמּכִ ם ְמַזּמְ ָ ּשׁ ַמע ׁשֶ ִית ֶאָחד ְוׁשָ ְוָעַבר ִלְפֵני ּבַ

ְקִפיצֹות  ּבִ ֵמִחין  ּוׂשְ ְמֹאד  ִדין  ּוְמַרּקְ ף  ּכַ ֶאל  ף  ּכַ

ֹוֲחִקים  ְוַהּשׂ ֵמִחים  ַהּשְׂ ֶדֶרְך  ּכְ דֹוִלים  ּגְ ְוִרּקּוִדין 

אי טֹוב  ַוּדַ ּבְ ְלָכאן  "ֲהלֹא  י:  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי  ְמֹאד. 

ֹמַע קֹול ׁשֹוָפר"  ִלְכנֹס ִלׁשְ

ׁשֹופָר  ֶׁשִּמצְַות  ּבְִספְרֹו:  ְמֻרָּמז  ֶׁשּגַם  ֶאָחד:  ְוָענָה 
ִהיא ּבְִחינַת ַהְמָחַאת ּכַף ְוִרּקּוִדין ּכַּמּובָא ּבְַהּתֹוָרה 
ז״ל  ַרּבֵנּו  לֹו  ְונְִענַע  וכו’.   ַהִּמְׁשּפִָטים״  ״ְוֵאּלֶה 

ראֹׁשֹו.
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קאפצין פאשא
ֶלְך ַהּתֹוָגר ִאיׁש ֶאָחד  ַעם.ַאַחת ָהָיה ֵאֶצל ַהּמֶ פַּ
ְמֹאד  ֵעיָניו  ּבְ ָחׁשּוב  ָהָיה  ׁשֶ ָרֵאל,  ִיׂשְ ֵני  ּבְ ֵמַאֵחינּו 

ַאֲהָבה  ֱאָהֵבהּו  ַוּיֶ לֹו,  ר  ֲאׁשֶ לּוָכה  ַהּמְ ֵרי  ׂשָ ל  ִמּכָ

לּוָכה  ַהּמְ ֵרי  ׂשָ ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ְמֹאד  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ

ר לֹו. ּוְבָכל-יֹום ָויֹום ָהָיה קֹוֵרא אֹותֹו ְלֵביתֹו  ֲאׁשֶ

לּוָכה,  ֵרי ַהּמְ אּו ּבֹו ׂשָ ַע ִעּמֹו ַיַחד. ַוְיַקּנְ ְעׁשֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ֶלְך  ַהּמֶ ִלְפֵני  ָעָליו  ְלַהֲעִליל  בֹות  ַמֲחׁשָ בּו  ְוָחׁשְ

דּוהּו ִמן ָהעֹוָלם.  ִויַאּבְ

ִצין  ָהָיה ִנְקָרא "ַקאּפְ א ֶאָחד ׁשֶ אׁשָ יֵניֶהם ּפָ ְוָהָיה ּבֵ
דֹוָלה  ה ָהְיָתה ּגְ ָרֵאל ַהּזֶ ׂשְ ְנָאתֹו ְלַהּיִ ּשִׂ א", ׁשֶ אׁשָ ּפָ

ָרֵאל ֶהְרָאה ַעְצמֹו  ׂשְ ִרים. ְוִלְפֵני ַהּיִ ל ַהּשָׂ יֹוֵתר ִמּכָ

ֶחְפצֹו  בֹות  ַמֲחׁשָ ב  ָחׁשַ ּוְבָכל-יֹום  לֹו,  אֹוֵהב  ּכְ

ִלְפֵני  ֲעִליָלה  ֵאיֶזה  ָעָליו  ִלְמצֹא  ָידֹו  ּבְ ְצִליַח  ּיַ ׁשֶ

ֶלְך.  ַהּמֶ
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"ל,  ָרֵאל ַהּנַ ׂשְ "ל ְלַהּיִ א ַהּנַ אׁשָ א ַהּפָ ַעם ַאַחת ּבָ ּפַ
ר  ֲאׁשֶ ּבַ לֹו  ר  ַוְיַסּפֵ ָעְרָמה,  ּבְ ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל 

הּוא  ׁשֶ "ֵאיְך  יו  ִמּפִ ַמע  ְוׁשָ ֶלְך,  ַהּמֶ ֵאֶצל  ָהָיה  ׁשֶ

י  ָבר ֶאָחד, ּכִ אֹוֵהב אֹוְתָך, ַאְך ֵיׁש לֹו ִיּסּוִרים ִמּדָ

ר ִאּתֹו ֵאינֹו ָיכֹול ִלְסּבֹל  א ְלָפָניו ְלַדּבֵ ה ּבָ ַאּתָ ׁשֶ ּכְ

יָך,  ִמּפִ נֹוֵדף  ַרע  ֵריַח  יׁש  ַמְרּגִ הּוא  י  ּכִ יָך,  ּפִ ֵריַח 

ְלָעֶדיָך, ְוֵיׁש לֹו ִיּסּוִרים  ְוהּוא ֵאינֹו ָיכֹול ִלְהיֹות ּבִ

בֹוא  ּתָ ָכל ֵעת ׁשֶ י ּבְ ה. ָלזֹאת ֲעָצִתי: ּכִ דֹוִלים ִמּזֶ ּגְ

ִלְפֵני  ִמים  ׂשָ ּבְ ִעם  ַחת  ִמְטּפַ ּתֹאֵחז  ֶלְך,  ַהּמֶ ִלְפֵני 

יָך,  ֶלְך ָהֵריַח ָהָרע ִמּפִ יׁש ַהּמֶ ּלֹא ַיְרּגִ ֵדי ׁשֶ יָך, ּכְ ּפִ

ְבַאׁש  לּו ָהֵריַח ַרע ְלַמַען לֹא ּתִ ִמים ְיַבּטְ ׂשָ י ַהּבְ ּכִ

ִמימּותֹו  "ל ֵמֲחַמת ּתְ ָרֵאל ַהּנַ ׂשְ ֶלְך". ְוַהּיִ ֵעיֵני ַהּמֶ ּבְ

ן.  ַדְעּתֹו ַלֲעׂשֹות ּכֵ ם ּבְ ֶהֱאִמין ִלְדָבָריו, ְוִנְסּכַ

ר  ֶלְך ַוְיַסּפֵ "ל ֶאל ַהּמֶ א ַהּנַ אׁשָ ְך ָהַלְך ַהּפָ ַאַחר-ּכָ
ׁש לֹו  ּיֵ ָאַמר "ׁשֶ "ל, ׁשֶ ָרֵאל ַהּנַ ׂשְ ַמע ֵמַהּיִ י ׁשָ לֹו: ּכִ
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ֶלְך  ר ִעם ַהּמֶ ַדּבֵ ּמְ ָכל ֵעת ׁשֶ י ּבְ דֹוִלים, ּכִ ִיּסּוִרים ּגְ

ם  ִנְסּכַ ן  ֶלְך, ַעל-ּכֵ י ַהּמֶ יׁש ֵריַח ַרע יֹוֵצא ִמּפִ ַמְרּגִ

ֶלְך, יֹאֵחז  ָך, ֲאדֹוִני ַהּמֶ ר ִעּמְ בֹוא ְלַדּבֵ ּיָ ׁשֶ ֲעָצתֹו ּכְ

יׁש  ַיְרּגִ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ יו,  ּפִ ֶנֶגד  ִמים  ׂשָ ּבְ ַחת ִעם  ִמְטּפַ

ִנים  ּכֵ י  ּכִ ָהאֹות  ְלָך  ְוֶזה  ֶלְך,  ַהּמֶ י  ִמּפִ ַרע  ֵריַח 

ְרֶאה  ָך ּתִ ר ִעּמְ ר ָיבֹא ְלַדּבֵ ֲאׁשֶ י ְלָמָחר ּכַ ָבַרי, ּכִ ּדְ

ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ יו". ּכְ ַחת ֶנֶגד ּפִ ְטּפַ ּיֹאֵחז ֶאת ַהּמִ ֵעיֶניָך ׁשֶ ּבְ

ֶאְרֶאה  ׁשֶ ֵעס ְמֹאד, ְוָאַמר לֹו: "ּכְ ֶלְך ִנְתּכַ זֹאת ַהּמֶ

ד אֹותֹו ִמן ָהעֹוָלם".  ָבֶריָך ָאז ֲאַאּבֵ ִנים ּדְ ר ּכֵ ֲאׁשֶ

ִלְפֵני  ָמָחר  יֹום  ּבְ א  ּבָ "ל  ַהּנַ ָרֵאל  ׂשְ ַהּיִ ה  ְוִהּנֵ
ר ָיַעץ לֹו  ֲאׁשֶ יו ּכַ ַחת ֶנֶגד ּפִ ְטּפַ ֶלְך, ַוּיֹאֵחז ַהּמִ ַהּמֶ

ָרָאה  ׁשֶ ּכְ ֶלְך  ְוַהּמֶ ִלְדָבָריו.  ֶהֱאִמין  י  ּכִ א,  אׁשָ ַהּפָ

א,  אׁשָ ַהּפָ ְבֵרי  ּדִ ֵהם  ִנים  ּכֵ י  ּכִ ָלַדַעת  ַכח  ּוָ ַוּיִ זֹאת 

ר  ֲאׁשֶ "ּכַ ה:  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ ב  ִמְכּתָ ַתב  ּכָ ֶכף  ּתֵ

ִליכּו  ׁשְ ַתב ֶזה ִלְפֵניֶכם - ּתַ ָיבֹא ָהִאיׁש ַהּמֹוֵסר ּכְ

ֵבי ִמיתֹות  ל ַחּיָ ר ּכָ ן ָהֵאׁש ֲאׁשֶ ֶכף ְלִכְבׁשַ אֹותֹו ּתֵ
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ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ָחַתם  ֶלְך  ְוַהּמֶ ם"  ׁשָ ָרִפים  ִנׂשְ

ׁש  "ֲאַבּקֵ )הישראלי(:  ָהִאיׁש  ְלֶזה  ְוָאַמר  חֹוָתמֹו.  ּבְ

ה  ַהּזֶ ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ִביא  ּתָ ַעְצְמָך  ּבְ ה  ַאּתָ ׁשֶ ָך  ִמּמְ

הּוא  ׁשֶ ֹתֶבת[,  ]ַהּכְ ָהַאְדֶרעס  ַעל  ב  ְכּתַ ּנִ ׁשֶ ְלָהִאיׁש 

ב,  ְכּתָ "ל ָלַקח ַהּמִ ְרֵאִלי ַהּנַ ׂשְ ְוַהּיִ לֹוִני".  ָמקֹום ּפְ ּבְ

ָיַדע  ְולֹא  ְדָבָריו.  ּכִ ה  ַיֲעׂשֶ ר  ֲאׁשֶ ֶלְך  ַלּמֶ ְוִהְבִטיַח 

תּוב ּבֹו ְוָהַלְך ְלֵביתֹו. ַמה ּכָ

"ל, ָהָיה ַמֲחִזיק ְמֹאד  ָרֵאל ַהּנַ ה ֶזה ָהִאיׁש ִיׂשְ ְוִהּנֵ
דּוהּו  ּבְ ּכִ ָרֵאל, ּוְבָכל ֵעת ׁשֶ ִמְצָוה ָלמּול ַיְלֵדי ִיׂשְ ּבְ

ָהָיה  ׁשֶ ְמִניָעה  ׁשּום  ֶאל  ָנה  ּפָ לֹא  ִחּתּוְך  ִמְצַות  ּבְ

ְוָאז  ְמֹאד.  ֵעיָניו  ּבְ ְיָקָרה  ָהְיָתה  ְצָוה  ַהּמִ י  ּכִ לֹו, 

ב  ְכּתָ ָהָיה ָצִריְך ִלְנסַֹע ִלְמסֹר ַהּמִ אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ ּבְ

ָחֵפץ  ר  ֲאׁשֶ ַוה'  ַלח,  ִנׁשְ ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַלּמָ ֶלְך  ֵמַהּמֶ

ָפר  ִמּכְ ֶאָחד  א  ּבָ ׁשֶ ב  ִסּבֵ ֱאָמן,  ַהּנֶ ְיִדידֹו  יל  ְלַהּצִ

נֹו.  ָפר ְוָלמּול ֶאת ּבְ ע ִעּמֹו ְלַהּכְ ּסַ ּיִ דֹו ׁשֶ ֶאָחד ְוִכּבְ

ְצָוה  יַח ֶאת ַהּמִ ְרּכֹו ָהָיה ִלְבִלי ְלַהּנִ י ּדַ ּוֵמֲחַמת ּכִ
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ה  ֶאֱעׂשֶ 'ָמה  ַלְחׁשֹב  ִהְתִחיל  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ַהּזֹאת 

בֹו'?  ְדַבר ִמְכּתָ ֶלְך ּבִ ְלִצּוּוי ַהּמֶ

ר  ַוְיַסּפֵ "ל.  ַהּנַ א  אׁשָ ַהּפָ ְלֶנְגּדֹו  א  ּבָ ׁשֶ ה',  ב  ְוִסּבֵ
לֹו  ָמַסר  ֶלְך  ְוַהּמֶ ֶלְך,  ַהּמֶ ֵאֶצל  ָהָיה  ׁשֶ א  אׁשָ ְלַהּפָ

ְוַהּיֹום  לֹו,  ַלח  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ְמְסֵרהּו  ּיִ ׁשֶ ב  ִמְכּתָ

יַח  ְלַהּנִ ִלְבִלי  י  "ְוַדְרּכִ ִחּתּוְך,  ִמְצַות  ִהְזִמין לֹו ה' 

ׁש  ן ֲאִני ְמַבּקֵ ׁשּום ֹאֶפן, ַעל-ּכֵ ְצָוה ַהּזֹאת ּבְ ֶאת ַהּמִ

ם".  ב ְותֹוִליְך אֹותֹו ְלׁשָ ְכּתָ ח ֶאת ַהּמִ ּקַ ּתִ ָך ׁשֶ ִמּמְ

ה יּוַכל  י ַעּתָ ַמח ְמֹאד, ּכִ "ל ׂשָ א ַהּנַ אׁשָ ה ַהּפָ ְוִהּנֵ

ה ְרצֹון  י לֹא ָעׂשָ ֶלְך, ּכִ ין ָעָליו עֹוד ִלְפֵני ַהּמֶ ְלַהְלׁשִ

ב.  ְכּתָ ֶלְך ִעם ַהּמִ ַהּמֶ

דֹו ּוְמָסרֹו ְלֶזה ָהִאיׁש  ב ִמּיָ ְכּתָ א ַהּמִ אׁשָ ח ַהּפָ ּקַ ַוּיִ
ֵבי  ַהַחּיָ רֹף  ִלׂשְ ה  ְמֻמּנֶ ָהָיה  ְוֶזה  ֵאָליו.  ַלח  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

א  אׁשָ ַהּפָ ֶאת  ָחַטף  ְוֵתֶכף  ֶלְך,  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ִמיתֹות 

ַרף,  ְוִנׂשְ ָהֵאׁש  ן  ְבׁשַ ּכִ ְלתֹוְך  אֹותֹו  ְזרֹק  ַוּיִ "ל  ַהּנַ

ה.  ֶנֶגד ִמּדָ ה ּכְ י ה' ִמּדָ טֹו ַעל ּפִ ּפָ יַע ִמׁשְ ר ַמּגִ ֲאׁשֶ ּכַ
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ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ "ל  ֵמַהּנַ ָלל  ּכְ ָיַדע  לֹא  ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ה  ְוִהּנֵ
ָרָאה אֹותֹו  ֶלְך. ּוְכׁשֶ לֹו, ְלָמָחר ָחַזר ּוָבא ִלְפֵני ַהּמֶ

ְוָאַמר לֹו "ַהעֹוד לֹא ָמַסְרּתָ  ַמּה ְמֹאד,  ּתָ ֶלְך  ַהּמֶ

"ל"?.  ַהּנַ ְלָהִאיׁש  ָיְדָך  ּבְ י  ַתּתִ ּנָ ׁשֶ ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת 

י  ָמַסְרּתִ ב  ְכּתָ ַהּמִ ֶאת  ֶלְך,  ַהּמֶ "ֲאדֹוִני  לֹו:  יב  ֵהׁשִ

ה ְלָהִאיׁש,  הּוא ִיְמְסֶרּנָ "ל, ׁשֶ א ַהּנַ אׁשָ ִצין ּפָ ְלַקאּפְ

ִחּתּוְך,  ִמְצַות  ִלי  ִהְזִמין  ַרְך  ם-ִיְתּבָ ֵ ַהּשׁ י  ּכִ ַיַען 

ְצָוה ַהּזֹאת".  יַח ֶאת ַהּמִ י ִלְבִלי ְלַהּנִ ְוַדְרּכִ

ֶזה  ֵרף  ּשָׂ ּיִ ׁשֶ הּוא'?  ָבר  ּדָ 'ֲהלֹא  ֶלְך  ַהּמֶ ֵהִבין  ָאז 
ֶלְך  ַהּמֶ ַאל  ְוׁשָ ְלָפָניו?!  ָעָליו  ין  ִהְלׁשִ ׁשֶ א  אׁשָ ַהּפָ

ַחת  ה אֹוֵחז ִמְטּפַ ַאּתָ ה ׁשֶ ֶכף ֶאת ָהִאיׁש: "ַמה ּזֶ ּתֵ

י"?  ר ִעּמִ ה ְמַדּבֵ ַאּתָ ֵעת ׁשֶ יָך ּבְ ִמים ֶנֶגד ּפִ ׂשָ ִעם ּבְ

י  "ּכִ ַהּזֹאת  ֵעָצה  לֹו  ָנַתן  א  אׁשָ ַהּפָ ׁשֶ לֹו:  יב  ֵהׁשִ

ֵריַח  ִלְסּבֹל  ָיכֹול  ֵאיְנָך  ׁשֶ ָך  ִמּמְ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ִלי  ָאַמר 

ין  ִהְלׁשִ א  אׁשָ ַהּפָ ׁשֶ ֵאיְך  ֶלְך  ַהּמֶ לֹו  ר  ִסּפֵ ָאז  י".  ּפִ

ֵאיְנָך ָיכֹול ִלְסּבֹל ֵריַח  ָאַמְרּתָ לֹו ׁשֶ ָעָליו ְלָפָניו "ׁשֶ
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ּלֹא  ׁשֶ ִמים  ׂשָ ּבְ ִעם  ַחת  ִמְטּפַ ּתֹאֵחז  ן  ְוַעל-ּכֵ י,  ּפִ

ָהָיה  ֶ ֶלְך ַמה ּשׁ ר לֹו ַהּמֶ י". ַוְיַסּפֵ יׁש ֵריַח ַרע ִמּפִ ְרּגִ ּתַ

ֲאִני  ה  "ַעּתָ ְוָאַמר לֹו  ַתן לֹו,  ּנָ ׁשֶ ב  ְכּתָ ַהּמִ ּבְ תּוב  ּכָ

יל ְיִדיָדיו  ר ַמּצִ ָאֶרץ ֲאׁשֶ יט ּבָ ּלִ ַ ר ה' ַהּשׁ יֹוֵדע ֲאׁשֶ

ר ָזַמם ַלֲעׂשֹות  ֲאׁשֶ "ל ּכַ א ַהּנַ אׁשָ ל ַרע, ּוְלַהּפָ ִמּכָ

רֹאׁשֹו".  ּבְ מּולֹו  ּגְ לֹו ה'  ב  ׁשֶ ַוּיָ לֹו,  ה  ַנֲעׂשָ ן  ּכֵ ָך,  ּבְ

ֶלְך  ַהּמֶ ֵעיֵני  ּבְ יבּותֹו  ֲחׁשִ ּבַ ל  ּדֵ ִנְתּגַ ָוָהְלָאה  ּוֵמָאז 

ר ִאּתֹו, ְוָהָיה ָחׁשּוב ְוָיָקר  ִרים ֲאׁשֶ ל ַהּשָׂ יֹוֵתר ִמּכָ

ֵעיָניו ְמֹאד ְמֹאד. ּבְ



מעשה ממרור
ְיהּוִדי  ָהְלכּו  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ַז"ל:  נּו  ַרּבֵ ר. פֵּ סִּ
ְרָמִני  ַהּגֶ ֶאת  הּוִדי  ַהּיְ ד  ְוִלּמֵ ְנדֹוד,  ַיַחד  ְוֶגְרָמִני 

ׁשֹון הּוא  ַהּלָ ׁשֶ יָון  )ּכֵ ְיהּוִדי  מֹו  ּכְ ַעְצמֹו  ֶאת  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

ְוֵכיָון  ָעָליו.  ִויַרֲחמּו  ַרֲחָמִנים  הּוִדים  ְוַהּיְ ֶאָחד(, 

ְקָרא  ּיִ )ׁשֶ ְתַנֵהג  ּיִ ׁשֶ ֵאיְך  דֹו  ִלּמְ ְלֶפַסח  ָסמּוְך  א  ּבָ ׁשֶ

ֶדר,  ַהּסֵ ָכל  ּבְ ֶדר(  ַהּסֵ ַעל  ִית  ַלּבַ ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ אֹותֹו 

ַכח לֹאַמר  ין ִקּדּוׁש, ְורֹוֲחִצים ָיַדִים, ַרק ׁשָ עֹוׂשִ ׁשֶ

אֹוְכִלים ָמרֹור...  לֹו ׁשֶ

ה  ּוְמַצּפֶ ַהּיֹום,  ל  ִמּכָ ָרֵעב  ֶדר  ְלַהּסֵ א  ּבָ ׁשֶ ְוֵכיָון 
הּוִדי.  ַהּיְ לֹו  ָאַמר  ׁשֶ טֹוִבים  ָבִרים  ַהּדְ ּיֹאַכל  ׁשֶ

ֶמַלח,  ֵמי  ּבְ ס  ְרּפַ ּכַ ֲחִתיַכת  לֹו  נֹוְתִנים  ֲאָבל, 

ְואֹוְמִרים  ֶדר,  ּסֵ ּבַ ַהּנֹוֲהִגים  ָבִרים  ַהּדְ ָאר  ּוׁשְ

ְלָהֲאִכיָלה,  צֹוִפּיֹות  ֵעיַנִים  ּבְ הּוא  ּוְכָבר  ָדה.  ַהַהּגָ

ְתֹאם  ה. ּפִ ּצָ ָבר ַהּמַ אֹוְכִלים ּכְ ָבר ׁשֶ ֵמַח ּכְ ְוהּוא ׂשָ
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ְוהּוא  ִפיו,  ּבְ ַמר  לֹו  ה  ְוַנֲעׂשָ ָמרֹור...  לֹו  נֹוְתִנים 

ֶכף  ַרח ּתֵ ַרק ֶזה יֹאְכלּו. ּבָ ה, ׁשֶ ֻעּדָ הּו ַהּסְ ּזֶ ב ׁשֶ ָחׁשַ

'ְיהּוִדים  ַעְצמֹו:  ֶאל  ב  ְוָחׁשַ ּוְרָעבֹון,  ְמִרירּות  ּבִ

ֶזה  נֹוְתִנים  ]ֶטֶקס[  עְרָמְנָיא  ַהּצֶ ל  ּכָ ַאַחר  ֲארּוִרים, 

ן.  ְדָרׁש ְוָיׁשֵ ֶלֱאכֹל'. ּוָבא ְלֵבית ַהּמִ

ֵבַע  ׂשָ ֵמחֹות,  ׂשְ ָפִנים  ּבְ הּוִדי  ַהּיְ א  ּבָ ְך  ְוַאַחר-ּכָ
ְלָך  ָהָיה  "ֵאיְך  ָאלֹו:  ּוׁשְ ה,  ִתּיָ ּוׁשְ ֵמֲאִכיָלה 

ְרָמִני  ּגֶ "הֹוי  לֹו:  ָאַמר  ַכַעס.  ּבְ לֹו  ר  ִסּפֵ ֶדר"?  ַהּסֵ

ה עֹוד ְמַעט, ָהִייָת אֹוֵכל  ׁשֹוֶטה, ִאם ָהִייָת ְמַחּכֶ

מֹוִני".  ל טּוב ּכָ ּכָ

ּכָל  ֶׁשַאַחר  ה’,  ַועֲבֹוַדת  ַרּבֵנּו  ּבְִענְַין  הּוא  ּכֵן 
ַהְיגִיעֹות ְוַהְּטָרחֹות ַעד ֶׁשּבִָאים ְונְִתָקְרבִים לְַרּבֵנּו 
ָמרֹור  ְמַעט  נֹוְתנִים  ַהּגּוף,  לְזַּכְֵך  ה’  לֲַעבֹוַדת  אֹו 
ְמִרירּות, ּכִי זִּכּוְך ַהּגּוף ּבָא ּבְִמִרירּות, ֲאבָל ָהִאיׁש 
ַהּכֹל  זֶהּו  ַאְך  ַהְּמִרירּות,  ַרק  ִיְהֶיה  ֶׁשָּתִמיד  חֹוֵׁשב 
ּכֵיָון  ֲאבָל  ֵּתכֶף.  ּבֹוֵרַח  ַעל-ּכֵן  ְוכּו’  ַהְּמִרירּות  ַרק 
ִמּזִּכּוְך  ְמַעט  ַהְּמִרירּות  זֶה  ְוסֹובֵל  ְמַעט  ֶׁשְּמַחּכֶה 
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ַהּגּוף, ָאז ַמְרּגִיׁש ַאַחר-ּכְָך ּכָל ִמינֵי ִחּיּות ְוַתֲענּוג 
לְכָל  ֵעצֹות  ֵמֶהם  לִלְמֹד  ְיכֹולִים  ַהְּמָׁשלִים  )ְוֵאּלּו 
עֲבֹוַדת  ֶׁשל  זֶה  ּבְִענְָין  הּוא  ּכֵן  ה’(.  עֲבֹוַדת  ִענְְינֵי 
ַהּגּוף,  זִּכּוְך  ֶׁשל  ַהְּמִרירּות  עֹובֵר  ֶׁשִּמּקֶֹדם  ַהֵּׁשם, 

ֲאבָל ַאַחר-ּכְָך ַמְרּגִיִׁשים ַהִחּיּות ְוכּו’.

יורה עם המקל
ַעכְָׁשו,  ֶׁשּנְִמצִָאים  ֶׁשֶקר  ֶׁשל  הְַמפְֻרָסִמים  ּבְִענְַין 
ָּדבָר,  ֵאיזֶה  ּפֹוֲעלִים  ֶׁשהֵם  לָהֶם  נְִדֶמה  ֶׁשּלִפְָעִמים 
ּכְגֹון ּכְֶׁשּבִָאים ֶאצְלָם ּבְִׁשבִיל ּבָנִים ְוכַּיֹוצֵא, ְוַאַחר-
ּכְָך נִפְַקד אֹותֹו הָָאָדם ּבְבָנִים ְונְִתַמּלֵא ִמְׁשַאלְּתֹו, ֲאזַי 
הֵם ּתֹולִים ּבְַעצְָמם ֶׁשהֵם ּפֲָעלּו זֹאת. ָאַמר ָמׁשָל: 

ְזֵאב ְוָהָיה  ֶרְך ּוָפַגע ּבִ ּדֶ ָאָדם ֶאָחד הֹוֵלְך ּבַ מוֹ ׁשֶ כְּ
ַמְקלֹו  ִעם  ה  ְוָעׂשָ ַמְקלֹו  יט  ְוהֹוׁשִ ּנּו,  ִמּמֶ ִמְתָיֵרא 

יְקס'  'ּבִ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֵרָפה  ְקֵנה-ׂשְ ִעם  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ֶדֶרְך  ּכְ

ִעם  ֵאב  ַהּזְ ֶאת  ִלירֹות  רֹוֶצה  הּוא  ִאּלּו  ּכְ רֹוֶבה(   -

ּנּו.  ֵאב ִמּמֶ ְתָיֵרא ַהּזְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ַמְקלֹו ּכְ
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ֵרָפה  ְך ָהָיה מֹוֶרה ֶאָחד ]צייד[ ִעם ְקֵני ׂשְ תֹוְך ּכָ ּבְ
יט  הֹוׁשִ ׁשֶ ָלֶזה  ְוִנְדָמה  ֵאב,  ַהּזְ ֶאת  ְוָהַרג  ֱאֶמת  ּבֶ

ֱהַרג  ּנֶ ׁשֶ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְוהּוא  ֲהָרגֹו,  הּוא  ׁשֶ ַמְקלֹו 

ֱאֶמת,  ּבֶ ֵרָפה  ׂשְ ְקֵנה  יט  הֹוׁשִ ׁשֶ ַעל-ְיֵדי-ֶזה  ֵאב  ַהּזְ

ל. ַמּקֵ ֵאב ּבְ אי ֵאיָנם ְיכֹוִלים ַלֲהרֹג ֶאת ַהּזְ ַוּדַ י ּבְ ּכִ

ּכְָך הּוא ַמָּמׁש ִענְָין ַהּנַ״ל, ּכִי ֵיׁש צִַּדיִקים ֲאִמִּתִּיים 
ּבָעֹולָם ּבְכָל ּדֹור ָודֹור ֶׁשֵהם ּפֹוֲעלִים ַהּכֹל ּבְִתפִּלָָתם 
ְוכָל ַהּפְֻקּדֹות לְטֹוב ְוכָל ַהְּדבִָרים ֶׁשּבָעֹולָם ַהּכֹל ַעל 
ָיָדם. ְוֵאּלּו ַהְמפְֻרָסִמים ֶׁשל ֶׁשֶקר, נְִדֶמה לֶָהם ֶׁשֵהם 
ּפֲָעלּו זֹאת, ְוהּוא ַמָּמׁש ּכְמֹו זֶה ֶׁשאֹוֵמר ֶׁשָהַרג ֶאת 
ַהּזְֵאב ִעם ַמְקלֹו ּכַּנַ״ל, ּכִי ּבֱֶאֶמת ַהּכֹל ַרק ַעל-ְיֵדי 

צִַּדיִקים ֲאִמִּתִּיים, ּכִי ֵהם ּפֹוֲעלִים ַהּכֹל.



הוא כמו קוף
עוד אמר )על המפורסמים של שקר(: 

במלבושים  אותו  שלובשין  קוף,  כמו  הוא 
של אדם ומכנסיים ...וכל העולם רצים אצלו 

לראות החידוש ונותנים לו מעות והוא מקבל 

פושטים  כך  ואחר  במלבושיו,  ומניח  המעות 

המוליכים  והאנשים  כבוד,  המלבושי  ממנו 

אותו חולקים עם המעות. והבן. 

חכם ושוטה
לְִענְַין ַהְמפְֻרָסִמים ּבֲַעלֵי מֹופֵת. ִסּפֵר ַמֲעֶׂשה: 

ִנים. ֶאָחד ָהָיה ָחָכם  ֵני ּבָ ֶלְך.ֶאָחד ָהיּו לֹו ׁשְ מֶּ שֶׁ
ַעל  ה  ְמֻמּנֶ ֹוֶטה  ַהּשׁ ֶאת  ה  ְוָעׂשָ ׁשֹוֶטה.  ְוֶאָחד 

ַרק  ִהְתַמּנּות,  ׁשּום  ָהָיה  לֹא  ּוְלֶהָחָכם  ָהאֹוָצרֹות 
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ה ְלָהעֹוָלם ְמֹאד:  ִמיד. ְוָהָיה ָקׁשֶ ֶלְך ּתָ ב ֵאֶצל ַהּמֶ ָיׁשַ

ִאים  ל ַהִהְתַמּנּות ְוַהּכֹל ּבָ ֵאינֹו ָחָכם ֵיׁש לֹו ּכָ ה ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ

ְוִנְכָנִסים ֶאְצלֹו ְלַהְכִניס אֹו ְלהֹוִציא ִמן ָהאֹוָצרֹות, 

ָלל?  ְוֶזה ֶהָחָכם ֵאין לֹו ׁשּום ִהְתַמּנּות ּכְ

ַמֲעָלה  הּוא  ֶזה  "ְוִכי  ֶלְך:  ַהּמֶ ָלֶהם  יב  ְוֵהׁשִ
ָקם  ּוְמַחּלְ מּוָכִנים  אֹוָצרֹות  לֹוֵקַח  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה 

ב  ְוחֹוׁשֵ ֶאְצִלי  ב  יֹוׁשֵ ֶהָחָכם  ֶזה  י  ּכִ ְלָהעֹוָלם?! 

ָיכֹול  ֵאיִני  ׁשֶ ֲחָדׁשֹות  ֵעצֹות  ַעל  ּוָבא  בֹות  ַמֲחׁשָ

ּכֹוֵבׁש  ֲאִני  ָהֵעצֹות  ֵאּלּו  ְוַעל־ְיֵדי  ֲעֵליֶהם,  ָלבֹוא 

ר  ֲאׁשֶ ָלל,  ּכְ ֵמֶהם  יֹוֵדַע  ָהִייִתי  ּלֹא  ׁשֶ ְמִדינֹות 

ָהאֹוָצרֹות  ל  ּכָ ּוָבִאים  ִכים  ִנְמׁשָ ִדינֹות  ַהּמְ ֵמֵאּלּו 

ה - לֹוֵקַח אֹוָצרֹות מּוָכִנים  י. ֲאָבל ֶזה ַהְמֻמּנֶ ּלִ ׁשֶ

ְגָבה  ְוׂשָ ְדָלה  ּגָ אי  ַוּדַ ּבְ ן  ָקם ְלָהעֹוָלם. ַעל־ּכֵ ּוְמַחּלְ

ַאף־ַעל־ ה  ֻמּנֶ ַהּמְ ַעל  ֶהָחָכם  ַמֲעַלת  ְמֹאד 

ּנּו  ִמּמֶ י  ּכִ ִהְתַמּנּות.  ׁשּום  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ְרֶאה  ּנִ ׁשֶ י  ּפִ

"ל. ּנַ ל ָהאֹוָצרֹות" ּכַ ִכים ּכָ ִנְמׁשָ



התפלל לחתול
ּפַַעם ַאַחת ִסּפֵר ַרּבֵנּו זְצּוַק״ל לְבִּתֹו ָאִדיל:

ל  ּלֵ ִנים ָהָיה ִמְתּפַ ע ׁשָ ׁשַ ּתֵ ִמְמֻפְרָסם ֶאָחד, ׁשֶ
ה  יׁשָ ְוִהּקִ ְרָרה  ּגָ ָחתּול  ׁשֶ ַיַען  ְמֹאד,  ִהְתַלֲהבּות  ּבְ

ַהֲחִסיִדים ּדֹוֲחִפים ֶאת  ֶלת ְוִנְדָמה לֹו ׁשֶ ֵאֶצל ַהּדֶ

הּוא  ׁשֶ לֹו  נֹוַדע  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶלת,  ַהּדֶ ֵאֶצל  ַעְצָמם 

ֶהָחתּול  ם  ְלׁשֵ ל  ּלֵ ִמְתּפַ ָהָיה  ׁשֶ ִנְמָצא  ָחתּול. 

ַרֲחָמָנא ִלְצַלן

כרכרה של חשובים
"עֹוד  נתן:  ְלר'  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ַאַחת  ַעם. פַּ
ָרה  ִכְרּכָ ּבְ ַעם  ּפַ ע  ּסַ ּתִ ה  ַאּתָ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ָבר  ּדָ ּכַ ִיְהֶיה 

ל ֲחׁשּוִבים". )"דּוא ֶוועְסט ָנאְך ַאָמאל ָפאִרין ִאין ַא  ׁשֶ
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ּלֹא ִיְהֶיה  ה ְמֹאד, ׁשֶ ֵחד ר' נתן ִמּזֶ ַקאֶרעֶטע!"( ְוִנְתּפַ

לֹום.  ל ְמֻפְרָסם, ַחס ְוׁשָ ֶזה ׁשֶ יֹון ּכָ לֹו ִנּסָ

ַעם ַאַחת )לאחר הסתלקות רבנו( ָהַלְך ְולֹא ָהְיָתה  ּפַ
ַרְגִלי.  ְוָהַלְך  דֹוׁש,  ַהּקָ ּיּון  ַהּצִ ַעל  ע  ִלּסַ ֲעָגָלה  לֹו 

'ַקאֶרעֶטע'  ִעם  ָנִגיד  ֵאיֶזה  ָנַסע  ֶרְך  ַהּדֶ ֶאְמַצע  ּבְ

ב  ׁשֵ ּיֵ ְקׁשֹו ׁשֶ )כרכרה( ְוָרָאה שר' נתן הֹוֵלְך ַרְגִלי. ּבִ

א ָמֵלא  ה. ְוִנְתַמּלֵ אֶרעֶטע', ְוֵכן ָעׂשָ ִאּתֹו ַעל ַה'ּקַ

ַז"ל,  נּו  ַרּבֵ ְבֵרי  ּדִ מּו  ִנְתַקּיְ ָבר  ּכְ י  ּכִ ה,  ִמּזֶ ְמָחה  ׂשִ

ל ְמֻפְרָסם. יֹון ׁשֶ ֵחד עֹוד ַעל ִנּסָ ְולֹא ִיְתּפַ

ֵמִענְַין  ַהְרּבֵה  לְַסּפֵר  ָרגִיל  בצעירותו(  )רבנו,  ְוָהָיה 
ַמְחְׁשבֹוָתיו ֶׁשָהיּו לֹו ָאז ּבִיֵמי נְעּוָריו ּבְֵעת ֶׁשָעַסק 
לְִהיֹות  רֹוצֶה  ֶׁשֵאינֹו  ּבְַדְעּתֹו  ֶׁשּצִֵּיר  ּבַעֲבֹוָדתֹו. 
ְמפְֻרָסם ּבְׁשּום אֹפֶן, ְוֹלא ָהָיה רֹוצֶה לְִהיֹות ְמַקּבֵל 
ּכְלָל, ְוָהיּו לֹו ּכַָּמה ְוכַָּמה ַמֲחָׁשבֹות ּבְִענְָין זֶה ֵאיְך 
ֶׁשַּיְעלִים ַעצְמֹו ִמן ָהעֹולָם ּוֵמֵהיכָן ִּתְהֶיה ּפְַרנָָסתֹו. 
ַהּפְָתִחים  ַעל  ֶׁשְּיַחּזֵר  ַמֲחָׁשבֹות  לֹו  ָהיּו  ְולִפְָעִמים 

ְוִאיׁש ֹלא ֵיַדע ִמֶּמּנּו: 



קבצן מלך
ָהָיה:  ימּוס  ַהּנִ ׁשֶ ְמִדיָנה,  ָהְיָתה  ַאַחת  ַעם. פַּ
ֶזה  ּבְ ַאֵחר,  ֶמֶלְך  לֹוְקִחים  ָהיּו  ִנים  ׁשָ לׁש  ׁשָ ל  ּכָ ׁשֶ

ּבֹו  ְגעּו  ּפָ ׁשֶ ְוָהִראׁשֹון  ֶדה  ַלּשָׂ יֹוְצִאים  ָהיּו  ָהֹאֶפן: 

ר.  ָהיּו ַמְמִליִכים אֹותֹו, ֲאִפּלּו סּוָמא ְוִחּגֵ

עְטֶליר  ּבֶ ּבְ ִראׁשֹון  ּוָפְגעּו  ָיְצאּו,  ַאַחת  ַעם  ּפַ
אֹותֹו  ָלְקחּו  ְוֵתֶכף  ּכֹור,  ׁשִ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ָצן(  )ַקּבְ

יטּו  ְוִהְפׁשִ ֶלְך,  ְלָפָלִטין־ַהּמֶ ְוֵהִביאּו אֹותֹו  ָכבֹוד  ּבְ

ַמְלכּות  ְגֵדי  ּבִ אֹותֹו  יׁשּו  ְוִהְלּבִ יו  ַמְלּבּוׁשָ ֶאת 

ּכֹור ְולֹא ָיַדע  ֶכֶתר ַמְלכּות, ְוָהָיה ׁשִ ירּוהּו ּבְ ְוִהְכּתִ

ן.  יׁשָ לּום, ַוּיִ ּכְ

ל  ׁשֶ ָלִטין  ּפָ ּבַ הּוא  ׁשֶ ְוָרָאה  ָנתֹו  ְ ִמּשׁ עֹור  ּנֵ ּוְכׁשֶ
ְוַהְמׁשֹוְרִרים  ַמְלכּות  ְגֵדי  ּבִ ׁש  ּוְמֻלּבָ ֶלְך  ַהּמֶ

ֶזה ֲחלֹום? ֲהלֹוא  א ְמֹאד - ִאם  ּלֵ ִהְתּפַ ִרים,  ְמַזּמְ

עֹו,  ֶאְצּבָ ה ּבְ ה! ְוִהּכָ ּפָ ַאׁשְ ל ּבָ ָהָיה ֻמּטָ הּוא זֹוֵכר ׁשֶ
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ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ְוָרָאה  לֹא,  אֹו  ֲחלֹום  ֶזה  ִאם  יר  ּכִ ּיַ ׁשֶ

ְוַרק  ֶמֶלְך,  ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ׁשֶ ב  ָחׁשַ ן  ַעל־ּכֵ ֲחלֹום. 

הּוא  עְטֶליר ָהָיה ֲחלֹום. ֲאָבל הּוא ָזַכר ׁשֶ הּוא ּבֶ ׁשֶ

ָתה לֹו ַחּבּוָרה,  עְטֶליר ַאֵחר ְוֶנֶעׂשְ ִהְתקֹוֵטט ִעם ּבֶ

ֵניֶהם ֵאינֹו  ְ ּשׁ ו ֵיׁש ַהַחּבּוָרה, ְוָרָאה ׁשֶ ַעְכׁשָ ָרָאה ׁשֶ

ה.  ל ִמּזֶ ְלּבֵ ֲחלֹום, ְוִנְתּבַ

ָהַאֵחר  ִית  ַלּבַ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ה:  ֲחָדׁשָ ַהְמָצָאה  ַעל  ּוָבא 
ָפִרים - ֶזה  ּסְ ם ְסָפִרים ְוִיְרֶאה: ִאם ֵמִבין ּבַ ׁש ׁשָ ּיֵ ׁשֶ

עְטֶליר הּוא ֲחלֹום,  ֶלְך הּוא ֱאֶמת ְוַהּבֶ ַהּמֶ ִסיָמן ׁשֶ

ָפִרים,  ְוָלַקח ַהּסְ יֹוֵדַע ַמה הּוא.  ְוִאם לֹא - ֵאינֹו 

ַדְעּתֹו ְוָאַמר:  ב ּבְ ֵ ֶהם. ְוִנְתַיּשׁ תּוב ּבָ ְולֹא ֵהִבין ַהּכָ

ֵני  י ֵמִבין - ִמּפְ ֵאיֶנּנִ ֶ ֲאִני ֶמֶלְך, ּוַמה ּשׁ 'ֱאֶמת הּוא ׁשֶ
ַרק  א  ֶאּלָ ֵאיָנם  ָפִרים  ְוַהּסְ ְמִביִנים,  ֵאיָנם  ַהּכֹל  ׁשֶ

יט'.  ְלַתְכׁשִ

ְוִסֵּים ַרּבֵנּו זַ״ל: ּכְָך הּוא ּבְַהְמפְֻרָסִמים ֶׁשל ֶׁשֶקר, 
ֶׁשרֹוִאים ֶׁשעֹוִׂשים לֶָהם ּכָבֹוד ּכָזֶה ְוֵאינָם ְמבִינִים 
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ֵהם  ּבֱֶאֶמת  ִאם  ּבְַדְעָּתם  ּוִמְתּבַלְּבְלִים  ָמה,  ִמּפְנֵי 
ּכְָך,  הּוא  ֱאֶמת  ְוִאם  ֲחלֹום;  זֶה  אֹו  ְמפְֻרָסִמים 
ַמּדּוַע ֵאינָם ַמִּׂשיגִים ׁשּום ָּדבָר? ּוִמְתַיְּׁשבִים ּבְדַֹחק: 
 - ַמִּׂשיגִים  ֶּׁשֵאינָם  ּוַמה  צִַּדיִקים,  ֵהם  ֶׁשּבֱֶאֶמת 
ִמּפְנֵי ֶׁשּׁשּום צִַּדיק ֵאינֹו ַמִּׂשיג ְויֹוֵדַע. ּובָזֶה ּפֹוגְִמים 

ּבֱֶאמּונַת ֲחכִָמים.

הגדול שהתגלח
תקס״ט. ָחלַם לֹו: 

ל ְיהּוִדים ִעם ַמְנִהיג ֶאָחד,  ָהָיה.ִקּבּוץ ֶאָחד ׁשֶ שֶׁ
ַלֲהרֹג ֶאת  ֵזָרה  ּגְ ְוָגְזרּו  עֹוָלם.  ּבָ דֹול ְמֹאד  ּגָ ָהָיה  ׁשֶ

ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֵעָצה:  ַעל  ָנַפל  ְנִהיג  ְוַהּמַ הּוִדים.  ַהּיְ ל  ּכָ

לֹו  ח  ְוִגּלַ ן  ֻאּמָ ְוָקָרא  ְוָהַלְך  ְלָעֵרל.  ַעְצמֹו  ּנֹות  ְלׁשַ

הּוא  ׁשֶ ֵרר  ִנְתּבָ ְך  ְוַאַחר-ּכָ אֹות.  ַהּפֵ ִעם  ָקן  ַהּזָ

ה  ה ּבּוׁשָ ּמָ ּכַ "ל.  ַהּנַ ֵזָרה  ַהּגְ ָלל  ּכְ ִנְגַזר  ּלֹא  ֶקר, ׁשֶ ׁשֶ

לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ ַמְנִהיג,  ְלאֹותֹו  יַע  ִהּגִ
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ְוִלְברַֹח.  ַלֲעקֹר  ְוֻהְצַרְך  ָהעֹוָלם.  ִלְפֵני  ְלִהְתָראֹות 

ֲעָגָלה  ׂשֹוְכִרין  ְוֵאיְך  ַתח?  ַהּפֶ ִמן  יֹוְצִאין  ְוֵאיְך 

דֹוָלה  ה ּגְ ה ּוְכִלּמָ אי ָהָיה לֹו ּבּוׁשָ ַוּדַ ֶזה? ּבְ ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

ב  אי ֻהְצַרְך ֵליׁשֵ ר ְלָבֵאר. ּוְבַוּדַ ר ִאי ֶאְפׁשָ ְמֹאד ֲאׁשֶ

ְצַמח ְזָקנֹו.  ּיִ ֵאיֶזה ְזַמן ֵאֶצל ָעֵרל ַעד ׁשֶ

זֶה ֶהְראּו לֹו נֶגֶד ַהְמפְֻרָסם ֶׁשל ַעכְָׁשיו ְוכּו’

הפוך
בספר כוכבי אור מספר:

ל  ּכָ ׁשֶ יֹוֵסף:  ְראּוֵבן  ָהר'  ְזֵקִני  ַלֲאִחי  )רבנו(  וָּה  צִּ
ִמיד  ִעירֹו - יֹאַמר ּתָ י ָהַרב ּדְ ַמע ִמּפִ ׁשְ ּיִ הֹוָרָאה ׁשֶ

ִהּפּוְך!  ּבְ

"ל,  ם ֲאִחי ְזֵקִני ָהר' ְראּוֵבן יֹוֵסף ַהּנַ ְוֵכן ָהָיה ְמַקּיֵ
ַסק ַההֹוָרָאה,  ַעְצמֹו ֶאת ּפְ ם ִאם הּוא לֹא ָזַכר ּבְ ּגַ ׁשֶ
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ְבֵרי  ת ּדִ ַעִין ֲאִמּתַ ִמיד ַעִין ּבְ ֲאָבל ֵמעֶֹצם ְראֹותֹו ּתָ

ְבֵרי  ִמּדִ ְלִהּפּוְך  ִמיד  ּתָ אֹוֵמר  ָהָיה  ַז"ל  ַאְדמֹו"ר 

ַהּפֹוְסִקים  ִסְפֵרי  ֶאת  ְתחּו  ּפָ ר  ְוַכֲאׁשֶ "ל.  ַהּנַ ָהַרב 

ֵעיֵניֶהם  ּבְ רֹוִאים  ָהיּו   - ָסק  ַהּפְ ִמי  ִדְבֵרי  ּכְ ן  ְלַעּיֵ

ִמן  ַההּוא  ָהַרב  ַרח  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְדָבָריו.  ּכִ ָהֱאֶמת  ׁשֶ

דֹוָלה: ה ּגְ ה ּובּוׁשָ ֶחְרּפָ יתֹו ּבְ ֵני ּבֵ ל ּבְ ָהִעיר ִעם ּכָ

מלאכי המוות
ּכָל  לְָהִמית  ַהָּמֶות  ַמלְַאְך  ַעל  זַ״ל:  ַרּבֵנּו  ָאַמר 
ַהָּדבָר,  ָעלָיו  ִיכְּבַד  ּובְרּוָחנִּיּות,  ּבְגְַׁשִמּיּות  עֹולָם 
ָהרֹופְִאים  ָמקֹום -  ּבְכָל  ֶהֱעִמיד לֹו עֹוזְִרים  ּובְכֵן 
לְָהִמית ּבְגְַׁשִמּיּות, ְוַהְּמפְֻרָסִמים ֶׁשל ֶׁשֶקר לְָהִמית 

ּבְרּוָחנִּיּות. 

ִליק,  ֶטעּפְ ָהָיה מֹוֲהַרַנ"ת ַז"ל ּבְ ׁשֶ ּוַפַעם ַאַחת ּכְ
יו ֵהִביאּו לֹו ֶאת  ֵאַלת ּפִ ַוי. ּוְבלֹא ׁשְ ְוָנַפל ְלֶעֶרׂש ּדְ
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ָניו  א ָהרֹוֵפא ֵהֵסב מֹוֲהַרַנ"ת ֶאת ּפָ ּבָ ׁשֶ ָהרֹוֵפא, ּכְ

ְלַאְך  ַהּמַ ִליַח  ׁשְ ִלי  "ֲהֵבאֶתם  ְוָאַמר:  יר  ַהּקִ ֶאל 

ֶות"  ַהּמָ

ּופַַעם ַאַחת ָהָיה נְִתָחב לְמֹוֲהַרנַ״ת זַ״ל ַמְסֵמר ֶׁשל 
ּבְַרזֶל ּבְַרגְלֹו. ְוָהָיה לֹו ּכְֵאב ּגָדֹול ִמּזֶה, ְוֵהבִיאּו לֹו 
ָעלֶה ֶאָחד ֶׁשְּמֻסּגָל לָזֶה, ְוָאְמרּו לֹו ֶׁשהּוא ַרק ִמּצַד 
ְוָאַמר:  ָענָה  ְוֹלא ָרצָה.  ְוֹלא ִמּצַד ְרפּוָאה,  ַהְּסגֻּלָה 
״ִאם ֵיׁש ּבְכֹחֹו לְַרּפְאֹות ֵיׁש ּבְכֹחֹו לְַקלְֵקל ּגַם ּכֵן״ 

)וְנְִתַרּפֵא ּבְלִי זֶה ּבְֶעזְַרת ַהֵּׁשם ִיְתּבַָרְך(.

ְועֹוד ָאַמר ַרּבֵנּו זַ״ל: ּכְֶׁשָהרֹופְִאים ּכְבָר ּכֵן ְמַתְּקנִים 
ּפַַעם, זֶה כְמֹו ֶׁשַמְטלִיִאים ֶׁשָׂשִמים ֵאיזֶהּו ְטלַאי. 

ּוֵמַאְדמֹו״ר  ִמּגֹוי  ְמפֵַחד:  ֲאנִי  ִמְּׁשנִַים  ָאַמר:  ּגַם 
ַרק  ֵהם  ִאם  ְמּכָֹחם,  ּכְלָל  יֹוְדִעים  ֹלא  ֵהם  ַרַּמאי, 
ָהיּו יֹוְדִעים ֵהם ָהיּו עֹוד יֹוֵתר ּגְרּוִעים, ה’ ִיְׁשְמֵרנּו. 



למי מגיע שכר?
ים  ֲאָנׁשִ ה  לֹשָׁ ׁשְ ֶאָחד  ֶמֶלְך  ַלח  ׁשָ ֶאָחד  ַעם  פַּ
ְוֵהם ָעְברּו  ְלֶמֶלְך ַאֵחר.  ַבר ֵסֶתר  ּדְ ִלְמִדיָנה ִעם 

ֶלְך. ם חֹוְלִקים ַעל ַהּמֶ ָהיּו ׁשָ ִדינֹות ׁשֶ תֹוְך ַהּמְ ּבְ

ָהִעְנָין  ְוֶהֱעִלים  ָחְכָמה,  ּבְ ַעְצמֹו  ָנַהג  ְוָהִראׁשֹון 
ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ָלל  ּכְ ִדיָנה ְולֹא ֵהִבינּו  ְוָעַבר ַהּמְ ְלַגְמֵרי, 

ִדיָנה  ֵני ַהּמְ ם, ְוָעְמדּו ּבְ ִני ָעַבר ְלׁשָ ֵ ַבר ֵסֶתר. ְוַהּשׁ ּדְ

ְוָתְפסּו  ֵסֶתר  ַבר  ּדְ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוֵהִבינּו  ָבר,  ַהּדָ ַעל 

ְגבּוָרה  ּבִ אֹו  ָחְכָמה  ּבְ ה  ְוָעׂשָ ָלֶהם,  יד  ּגִ ּיַ ׁשֶ אֹותֹו 

ָעָליו  ְוָעְמדּו  ם  ׁשָ ָעַבר  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ָדם.  ִמּיָ ְוִנְמַלט 

אֹותֹו,  ְוָתְפסּו  סֹוד,  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּבֹו  ְוֵהִבינּו  ן,  ם־ּכֵ ּגַ

ה  ַהְרּבֵ ִעּנּוִיים  ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ אֹותֹו  ים  ְמַעּנִ ְוָהיּו 

ָעׂשּו לֹו ִעּנּוִיים ְוִיּסּוִרים ְוָצרֹות  ֶ ְמֹאד, ְוָכל ַמה ּשׁ

ְולֹא  יֹון  ּסָ ּנִ ּבַ ְוָעַמד  ָבר  ּדָ יד  ִהּגִ לֹא  ְוהּוא  דֹולֹות  ּגְ

ֵאין מֹוִעיל לֹו ׁשּום  ר ָראּו ׁשֶ ה ַהּסֹוד. ַעד ֲאׁשֶ ּלָ ּגִ
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ָלל(.  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ָתָמא  ִמּסְ בּו  ָחׁשְ י  )ּכִ יחּוהּו  ְוִהּנִ ָבר  ּדָ

ֶלְך. ְוָעַבר ּוָבא ְלַהּמֶ

ָכר  ׂשָ יַע  ַמּגִ "ל  ַהּנַ לֹשׁ  ָ ֵמַהּשׁ ְלִמי  חֹוְקִרים,  ְוָהיּו 
יֹוֵתר,  יַע  ַמּגִ ְלָהִראׁשֹון  ָאְמרּו:  ְקָצָתם  יֹוֵתר? 

ָחְכָמה ְלַהֲעִלים ְלַגְמֵרי. ְקָצָתם ָאְמרּו:  ה ּבְ ָעׂשָ ׁשֶ

ְעּתֹו ְוַאף־ ָבר ָעְמדּו ַעל ּדַ ּכְ יַע יֹוֵתר, ׁשֶ ִני ַמּגִ ֵ ְלַהּשׁ

"ל. ָאַמר  ּנַ ָחְכָמתֹו ְוכּו' ּכַ י־ֵכן ִנְמַלט ֵמֶהם ּבְ ַעל־ּפִ

י  ּכִ ם,  ּלָ ִמּכֻ יֹוֵתר  ָכר  ׂשָ יַע  ַמּגִ י  ִליׁשִ ְ ְלַהּשׁ ֶלְך:  ַהּמֶ

ָהָיה  הּוא  ם  ּגַ אי  ּוְבַוּדַ ְמצּוָדָתם  ּבִ ס  ִנְתּפַ ָבר  ּכְ

ס  ְוִנְתּפַ ָידֹו,  ּבְ ָעְלָתה  לֹא  ַאְך  ְלַהֲעִלים  רֹוֶצה 

יים  ְוִעּנּוִ ִיּסּוִרים  ּבְ רּו אֹותֹו  ְוִיּסְ ְוִעּנּו אֹותֹו  ָיָדם.  ּבְ

ה סֹוד ֶאָחד ָהיּו ַהּכֹל ָרִצים  ּלֶ ִאם ָהָיה ְמּגַ ֵאּלּו ׁשֶ ּכָ

ה  ּלָ ֶזה ְולֹא ּגִ יֹון ּכָ ִנּסָ י־ֵכן ָעַמד ּבְ ַאֲחָריו ְוַאף־ַעל־ּפִ

ל  ְמׁשָ ָכר יֹוֵתר ִמּכּוָלם. )ְוַהּנִ יַע לֹו ׂשָ ן ַמּגִ ָבר, ַעל ּכֵ ּדָ

ִביִנים( מּוָבן ְקָצת ְמַעט ַלּמְ



המת הרחוק
יֹום ֲחִמיִׁשי. ַוֵּילְֶך. ּבֵין ּכֶֶסה לְָעׂשֹור. תק״ע. לפ״ק 
ּפֹה ּבְֶרְסלֶב. ִסּפֵר לָנּו ֶׁשָחלַם לֹו ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַהּפֵרּוׁש: 

ינּו, ִנְפַטר ְלעֹוָלמֹו,  ָהָיה ֵמֲאָנׁשֵ ִאיׁש.ֶאָחד ׁשֶ שֶׁ
ַעד  ָיַדע  לֹא  )רבנו(  הּוא  ַאְך  ֱאֶמת,  ּבֶ ֵמת  ְוהּוא 

ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ ֲחלֹומֹו  ּבַ לֹו  ְוִנְדָמה  ַהּיֹום.  אֹותֹו 

ִלְנסַֹע  ּנּו  ִמּמֶ ְרׁשּות  ְונֹוְטִלין  ְסִביבֹו  עֹוְמִדים 

ָנה. ְואֹותֹו ָהִאיׁש  ָ הּוג ַאַחר רֹאׁש-ַהּשׁ ּנָ ם, ּכַ ְלַדְרּכָ

ם. ן עֹוֵמד ׁשָ ם-ּכֵ ְפָטר ָהָיה ּגַ ַהּנִ

ָנה"?  ָ ַאל אֹותֹו "ַמּדּוַע לֹא ָהִייָת ַעל רֹאׁש-ַהּשׁ ְוׁשָ
י  י ְלעֹוָלִמי". ָאַמְרּתִ ָבר ִנְפַטְרּתִ יב לֹו: "ֲהלֹא ּכְ ֵהׁשִ

אי  ַ ְך? ְוִאם ָהָאָדם ִנְפָטר ֵאינֹו ַרּשׁ ִביל ּכָ ׁשְ לֹו: "ּבִ
ַתק.  ָנה"? ְוׁשָ ָ ָלבֹוא ַעל רֹאׁש-ַהּשׁ

ֵמֱאמּוָנה  י  ִעּמִ רּו  ּבְ ּדִ ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת 
"ְוִכי  לֹו:  י  ְוָאַמְרּתִ ה.  ִמּזֶ ן  ם-ּכֵ ּגַ ִעּמֹו  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ
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י,  ּבִ ַמֲאִמין  ה  ַאּתָ ֵאין  ִאם  ֲאִני?  ַרק  עֹוָלם  ּבָ ֵאין 

ְלָך  ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֵמַאַחר  ֲאֵחִרים,  יִקים  ְלַצּדִ ִהְתָקֵרב 

ְוָאַמר:  ָלֶהם"  ִהְתָקֵרב  ֲאֵחִרים,  ּבַ ֲעַדִין  ֱאמּוָנה 

ֶהְרֵאיִתי לֹו: "ָלֶזה  ְוִנְדָמה ִלי ׁשֶ "ְלִמי ֶאְתָקֵרב"? 
ִלי:  יב  ֵהׁשִ ְמֻפְרָסם.  ֵאיֶזה  ַעל  מֹוֶרה  ּכְ ִהְתָקֵרב" 

ַעְצְמָך  "ָקֵרב  לֹו:  י  ָאַמְרּתִ ּנּו".  ִמּמֶ ָרחֹוק  "ֲאִני 
ַהְמֻפְרָסִמים  ל  ּכָ ְלָפָניו  ב  חֹוׁשֵ ְוָהִייִתי  ְלַאֵחר" 

י  ָאַמְרּתִ ֵמֶהם.  ָרחֹוק  הּוא  ׁשֶ ָאַמר  ם  ּלָ ּכֻ ְוַעל 

ְלִמי  ְלָך  ְוֵאין  ם  ּלָ ִמּכֻ ָרחֹוק  ה  ַאּתָ ׁשֶ "ֵמַאַחר  לֹו: 

ה ְוַתֲחזֹר  ִחּלָ ַבּתְ אן ּכְ ֵאר ּכָ ָ ְלִהְתָקֵרב, טֹוב ְלָך ִלּשׁ

ַמּה(  ְלׁשֹון ּתֵ ם? )ּבִ יב ִלי: "ִמּכֶ ְוִתְתָקֵרב ֶאְצִלי" ֵהׁשִ

ֲאִני ָרחֹוק ְמֹאד".

ה עֹוֶמֶדת  ֶאְמַצע ַהּיֹום, ְוַהַחּמָ הּוא ּבְ ְוִנְדָמה ִלי ׁשֶ
ֲאִויר ַעד  יּהַ ַעְצמֹו ְלַמְעָלה ּבָ ֶנֶגד ָהרֹאׁש, ְוִהְגּבִ ּכְ

ה ְוָיַרד  ה. ְוָהָיה הֹוֵלְך ִעם ַהַחּמָ ָעָלה ֶאל ַהַחּמָ ׁשֶ

ַרד  ּיָ ה, ַעד ׁשֶ ִהּלּוְך ַהַחּמָ ה ַעל ָהָאֶרץ ּכְ ה ַמּטָ ַמּטָ
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ָהַלְך  ְוֵכן  ה.  ַהַחּמָ ִקיַעת  ׁשְ ּבִ ׁש  ַמּמָ ָלָאֶרץ  ה  ְלַמּטָ

ִעם  א  ּבָ ַלְיָלה  ֲחצֹות  ּבַ ׁשֶ ַעד  ה,  ַהַחּמָ ִעם  יֹוֵתר 

ְיָלה  ֲחצֹות ַהּלַ י ּבַ ה. ּכִ ַמּטָ ׁש ִמּלְ י ַמּמָ ֶנְגּדִ ה ּכְ ַהַחּמָ

ַרד  ּיָ ׁשֶ ּכְ ְוָאז  ׁש  ַמּמָ ָהָאָדם  ַרְגֵלי  ֶנֶגד  ּכְ ה  ַהַחּמָ ָאז 

ה -  ַמּטָ ׁש ִמּלְ י ַמּמָ ֶנְגּדִ ּכְ ָהָיה  ה ְמֹאד. ַעד ׁשֶ ְלַמּטָ

ה  ּמָ ם ּכַ ַמְעּתֶ ַעק ֵאַלי "ַהׁשְ ּצָ י קֹול ְצָעָקה ׁשֶ ַמְעּתִ ׁשָ

רּוׁש. ם". ְוֵאיִני יֹוֵדַע ַהּפֵ ֲאִני ָרחֹוק ִמּכֶ

ַרֲחָמנּות  לִי  ְוָהָיה  ַהּלָׁשֹון:  ּבְזֹו  ז״ל  ַרּבֵנּו  ְוָאַמר 
ּבְִׁשבִיל  ָהָאָדם  ַועֲבֹוַדת  ְיגִיַעת  ִעַּקר  ֲהֹלא  ּגָדֹול, 
ַטַעם  ּוַמְרּגִיִׁשין  יֹוְדִעין  ֵאין  ַעכְָׁשו  ּכִי  ַהַּתכְלִית, 
ּכָל-ּכְָך ּבְִהְתָקְרבּות ֵמֲחַמת ֲעכִיַרת ַהחֶֹמר ּוֵמֲחַמת 
ַהְּמנִיעֹות. נְִמצָא, ֶׁשָהִעָּקר הּוא ַרק ּבְִׁשבִיל ַהַּתכְלִית, 
ָאז  ְוָׁשנִים,  ָיִמים  לְאֶֹרְך  ַהִהְסַּתּלְקּות  ַאַחר  ֶׁשָאז 
ֵיְדעּו ַמה ֶּׁשָּׁשְמעּו ּכְבָר, ְוגַם ַמה ֶּׁשִּיְׁשְמעּו ָאז, ְוָיֵתר 
ִמּזֶה ַמה ֶּׁשִּיְהֶיה ִמּצַד ַהּנְָׁשָמה ּכְמֹו ֶׁשִּיזְּכֶה ּכָל ֶאָחד. 

ְוִאם ּגַם-ּכֵן ַאַחר ּכְָך ֵאין זֹוכִין לְִהְתָקֵרב ְוכּו’. 
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ְוַהּכְלָל ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשִּיְתַחּזֵק ּבֱֶאמּונָה ּבְַהֵּׁשם ִיְתּבַָרְך 
ּובַּצִַּדיק ָהֱאֶמת ִויַקֵּים ְּדבָָריו ּבְַוַּדאי ֹלא ֵיבֹוׁש ְוֹלא 

ִיּכָלֵם ֹלא ּבָעֹולָם ַהּזֶה ְוֹלא ּבָעֹולָם ַהּבָא.

לְִהְתַחּזֵק  צִָריְך  ֶׁשָהָאָדם  ָאַמר:  ַאַחת  ּופַַעם 
ַעד  ּגָדֹול,  ּבְִהְתַחּזְקּות  ָהֱאֶמת  ּבְַהּצִַּדיק  ּבְָהֱאמּונָה 
ֶׁשִּיְהֶיה ָחזָק ּכָל ּכְָך ֶׁשֲאפִּלּו ַאַחר ִמיָתתֹו ִיְהֶיה ָחזָק 
ּבֱֶאמּונָה ְוֹלא יּוכְלּו לְַהְטעֹותֹו ָׁשם ּבְׁשּום אֹפֶן, ּכִי 
ּגַם ָׁשם צְִריכִין ִהְתַחּזְקּות ּגָדֹול לְַהֲאִמין ּבְַהּצִַּדיק.

ַהִּמְתנַּגְִדים  ָהְרָׁשִעים  נְִׁשמֹות  ֵיׁש  ּכִי  ְוָאַמר: 
לְָמנְעֹו  ּכְֵדי  ָהֱאֶמת  ֵמַהּצִַּדיק  לְַהְטעֹותֹו  ֶׁשרֹוצִים 

ֶׁשֹּלא ִיְתַחּזֵק לָבֹוא ֵאלָיו ּבְִׁשבִיל ִּתּקּון. 

ֹלא  ּבְַוַּדאי  ּבֱֶאמּונָה -  ָחזָק  ֶׁשִּיְהֶיה  ֶׁשִּמי  ְוָאַמר: 
יּוכְלּו ָׁשם ַהּמֹונְִעים לְָמנְעֹו ִמּלֵילְֵך לְַהּצִַּדיק לְַקּבֵל 
ִּתּקּון לְנְִׁשָמתֹו. ּכִי ִעַּקר ַהְּמנִיעֹות ּגַם ָׁשם ֵהם ַרק 
ַמה ֶּׁשַהְמַקְטְרגִים ְוַהְמַחּבְלִים ְוכּו’ ֶׁשֵּיׁש ָׁשם - ֵהם 
ְודֹובְִרין  ּוַמְטִעין אֹותֹו  ַּדְעּתֹו  ּוַמֲחלִיִׁשין  ְמבַלְּבְלִין 
לָבֹוא  ִיְתַחּזֵק  ֶׁשֹּלא  ּכְֵדי  ֶּׁשּדֹובְִרין  ַמה  ַהּצִַּדיק  ַעל 
ֶׁשֵאינֹו  זְַמן  ּכָל  ָהָאָדם  ַאַחר ּפְִטיַרת  ֲאפִּלּו  ּבְַוַּדאי  )ּכִי  ֵאלָיו 
זֹוכֶה ֲעַדִין לָבֹוא לְִמקֹום ְמנּוָחתֹו ּבְִׁשלֵמּות ֲעַדיִן ֵאינֹו ּבְָעלְָמא 
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ִּדְקׁשֹוט ]עולם האמת[. ַאְּדַרּבָה, ִעַּקר ָענְׁשֹו ְוִיּסּוִרים ַעל-ְיֵדי 
הְַמַחּבְלִים ׁשֶּמֹולִיכִין אֹותֹו ּבְעֹולַם ַהּתֹהּו ְונְִדֶמה לֹו ּכְִאּלּו ֲעַדִין 
הּוא ּבְזֶה ָהעֹולָם, ּוַמְטִעים אֹותֹו ּבְכַָּמה הְַטָעאֹות ּכְַמפְֻרָסם 
ּבְִספִָרים( ֲאבָל ִאם ָהָאָדם ָחזָק ּבְַדְעּתֹו ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע 
ׁשֹוֵמַע  ‘ֵאינִי  ְואֹוֵמר  ַעצְמֹו  ּוִמְתַעֵּקׁש  לְִדבְֵריֶהם 
לָכֶם ַוֲאנִי רֹוצֶה ַּדְיָקא לֵילְֵך ְולָבֹוא ֶאל ַהּצִַּדיק’ ֵהם 
ְוֵאינָם ְיכֹולִים לְָמנְעֹו ִמּזֶה  ֻמכְָרִחים לְַהּנִיַח אֹותֹו 
ּבְׁשּום אֹפֶן, ּכִי ִעַּקר ַהְּמנִיעֹות ֶׁשֵהן מֹונְִעין הּוא ַרק 

ַמה ֶּׁשַּמְטִעין אֹותֹו ּכַּנִזְּכָר לְֵעיל.

בשליח שנפטר
לְִהְתַחּזֵק  ֶׁשּצְִריכִים  זֶה  לְִענְָין  ַמֲעֶׂשה  ִסּפֵר 
ָׁשם  ּגַם  ּכִי  ִמיָתה,  לְַאַחר  ּגַם  לְַהּצִַּדיק  לְִהְתָקֵרב 

צְִריכִין ִהְתַחּזְקּות ֱאמּונָה. ְוִסּפֵר: 

י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ִאיׁש  ָרֵאל  ֶאֶרץ-ִיׂשְ ּבְ ָהָיה  שֶׁ
יק  ּדִ ַהּצַ ִעם  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ-ִיׂשְ ַיַחד  ַסע  ּנָ ׁשֶ ַרִייִסין 
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ֶמְנְדל  ְמַנֵחם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהְמֻפְרָסם  דֹוׁש  ַהּקָ

ָהָיה  ׁשֶ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ִמּגֶֹדל  ָידּוַע  )ּוְכָבר  ְסק  יֶטּפְ ִמּוִ זצ"ל 

ְמִדינֹות  ְפָרט ּבִ ִמים ַהּקֹוְדִמים, ּבִ ּיָ יִקים ְוַהֲחִסיִדים ּבַ ּדִ ַעל ַהּצַ

ָהָיה רֹוֶצה ְלִהְתָקֵרב ָלֶהם ָהיּו ָלֶהם  ִליָטא ְוַרייִסין, ְוָכל ִמי ׁשֶ

ֶאֶרץ- ּבְ ם  ׁשָ ימּו  ְוִהְסּכִ עּור(  ׁשִ ִלי  ּבְ ֲעצּומֹות  ְמִניעֹות 

ִביל ְלָהִביא  ׁשְ לַֹח אֹותֹו ְלחּוץ ָלָאֶרץ ּבִ ָרֵאל ִלׁשְ ִיׂשְ

ַעל  ִהּלּוכֹו,  ּוְבֶדֶרְך  הּוג.  ּנָ ּכַ ָרֵאל  ֶאֶרץ-ִיׂשְ ָמעֹות 

"ל  ַהּנַ ִליַח  ָ ַהּשׁ ָהִאיׁש  ֶזה  ְלעֹוָלמֹו  ִנְפַטר  ם  ַהּיָ

ֶמְנְדל  ְמַנֵחם  יק מֹוֵרנּו ָהַרב  ּדִ ְלַהּצַ ָהָיה ְמקָֹרב  ׁשֶ

ָלל.  ָרֵאל לֹא ָיְדעּו ֲעַדִין ּכְ "ל. ּוְבֶאֶרץ-ִיׂשְ ַהּנַ

ְונֹוֵסַע  הֹוֵלְך  ִאּלּו  ּכְ לֹו  ִנְדָמה  ִטיָרתֹו,  ּפְ ְוַאַחר 
נֹוֵהג  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ּלֹו  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ִעם  ִסיק  ְלַלייּפְ

דֹול ְוָהָיה נֹוֵסַע ְלַלייְפִסיק  י ָהָיה סֹוֵחר ּגָ יו, ּכִ ַחּיָ ּבְ

ם  ִאּלּו הּוא נֹוֵסַע ְלׁשָ ה ּכְ ם ַעּתָ יו. ְוִנְדָמה לֹו ּגַ ַחּיָ ּבְ

ִמיד. ַדְרּכֹו ּתָ ַעל-ֲעָגָלה ּכְ ּלֹו ְוַהּבַ ֱאָמן ׁשֶ ִעם ַהּנֶ
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ּתֹוֵקק  ּוְלִהׁשְ ַע  ְעּגֵ ְנִסיָעתֹו ִהְתִחיל ְלִהְתּגַ ֶדֶרְך  ּבְ
"ל  ע ְלַרּבֹו מֹוֵרנּו ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנְדל ַהּנַ ְמֹאד ִלּסַ

ׁשּוָקתֹו ָהָיה ָחֵפץ  ים. ּוֵמרֹב ּתְ דֹוׁשִ ָניו ַהּקְ ל ּפָ ְלַקּבֵ

ִלְמקֹום  ֶרְך  ַהּדֶ ֵמֶאְמַצע  ְוָלׁשּוב  ַהּכֹל  ְלַהְפִקיר 

ְסעּו  ּנָ יו ׁשֶ ר זֹאת ַלֲאָנׁשָ "ל. ְוִהְתִחיל ְלַדּבֵ ַרּבֹו ַהּנַ

חֹוק  ִלׂשְ ְוִהְתִחילּו  ָלֶזה.  ּתֹוֵקק  ִמׁשְ הּוא  ׁשֶ ִעּמֹו, 

ַעת  ַהּדַ ַעל  ַיֲעֶלה  ֵאיְך  י  'ּכִ ה  ִמּזֶ ְוִלְדחֹותֹו  ּנּו  ִמּמֶ

ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה  ְוכּו'  ֶזה'?!  ּכָ ן  א-ּוַמּתָ ַמּשָׂ ִלְסּתֹר 

ה. ְמָנעּוהּו ִמּזֶ

ע  ּתֹוְקקּות ִנְמָרץ ִלּסַ ִהׁשְ ְך ָחַזר ְוִנְתַלֵהב ּבְ ַאַחר-ּכָ
ֶזה ְוָחְזרּו  הּוא ָחֵפץ ּבָ יו ׁשֶ ְלַרּבֹו ְוָחַזר ְוָאַמר ַלֲאָנׁשָ

ל  ְלַבּטֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  'ׁשֶ ִדְבֵריֶהם  ּבְ ְוִלְדחֹותֹו  ְלָמְנעֹו 

ִסיק  ְלַלייּפְ ֶזה  ּכָ ֶרְך  ִמּדֶ ָלׁשּוב  ֶזה,  ּכָ ן  א-ּוַמּתָ ַמּשָׂ

ַמע  ה ְלֵבית ַרּבֹו'. ְוׁשָ ֶזה, ְוִלְנסַֹע ַעּתָ ל ֵעֶסק ּכָ ְלַבּטֵ

ה. ַעם ַהּזֹאת ְוִנְמַנע ִמּזֶ ּפַ ם ּבְ ְלִדְבֵריֶהם ּגַ
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ִהְתעֹוְררּות ַרב ְוָגדֹול  ְך ָחַזר ְוִנְתעֹוֵרר ּבְ ַאַחר-ּכָ
י  ּכִ ָבר!  ּדָ ׁשּום  ָלל  ּכְ ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ְוָאַמר:  ְמֹאד 

ּוְלַהְפִקיר  ְלַרּבֹו  ִלְנסַֹע  ְמֹאד  ְיָקא  ּדַ רֹוֶצה  הּוא 

אֹותֹו  ָמְנעּו  יו  ֲאָנׁשָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ֶזה.  ִביל  ׁשְ ּבִ ַהּכֹל 

ר  ֶאְפׁשָ 'ֵאיְך  ַוֲאַמְתָלאֹות  ּוְטָענֹות  ְדָבִרים  ּבִ

ַמע  ֶזה' לֹא ׁשָ ֶאְמַצע ֵעֶסק ּכָ ֶזה ּבְ ָבר ּכָ ַלֲעׂשֹות ּדָ

ְיָקא  ּדַ ִלְנסַֹע  ַדְעּתֹו  ּבְ ָחָזק  ְוָהָיה  ָלל  ּכְ ְלִדְבֵריֶהם 

ֵניֶהם  ּפְ ֲחִזירּו  ּיַ ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ה  ְוִצּוָ ְלַרּבֹו.  ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ

ָראּו  ּוְכׁשֶ ַרּבֹו.  ע ִעּמֹו ִלְמקֹום  ִלּסַ ֵדי  ּכְ ְרֵכיֶהם  ִמּדַ

ָעְמדּו   - ּוְטָענֹות  ְדָבִרים  ּבִ ְלָמְנעֹו  ְיכֹוִלים  ֵאין  ׁשֶ

אֹותֹו  ת  ְלַצּיֵ רֹוִצים  ֵאיָנם  ׁשֶ ְוָאְמרּו:  ּבֹו  ּוָמְרדּו 

ְרצֹונֹו  ּכִ ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ְוָגַער  ֶזה!  ּכָ ָזר  ָדָבר  ּבְ

ִלְכעֹס  ְוִהְתִחיל  ְמעֹו.  ְלׁשָ ָרצּו  לֹא  ְוֵהם  ְיָקא.  ּדַ

י  ת אֹותֹו, ּכִ ֵאיָנם רֹוִצים ְלַצּיֵ ֲעֵליֶהם ְמֹאד ַעל ׁשֶ

לֹו  ֹמַע  ִלׁשְ ִבים  ּוְמֻחּיָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ הּוא 

ר יֹאַמר. כֹל ֲאׁשֶ ּכְ
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ֵמת  ָבר  ּכְ הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת:  לֹו  ְך הֹוִדיעּו  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ָלה  ַחּבָ ַמְלֲאֵכי  ֵהם  ִעּמֹו  ּנֹוְסִעין  ׁשֶ ֵאּלּו  ל  ּכָ ְוׁשֶ

ה.  ַהּזֶ ֶרְך  ּדֶ ּבַ אֹותֹו  ּוַמְטִעין  אֹותֹו  מֹוִליִכין  ֵהם  ׁשֶ

ְיָקא  ּדַ ָחֵפץ  ֲאִני  אי  ַוּדַ ּבְ ה  "ַעּתָ ְוָאַמר:  ָעָנה 

ָענּו  "ל״  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ י  ְלַרּבִ ד  ִמּיָ אֹוִתי  ּתֹוִליכּו  ׁשֶ

ָלֶזה  ים  ְמֻרּצִ ָאנּו  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ה  "ַעּתָ ְוָאְמרּו:  ֵהם 

ֶזה,  ִדין  ּבְ ִמים  ִמְתַעּצְ ְוָהיּו  ֵאָליו"  אֹוְתָך  ְלהֹוִליְך 

ּיֹוִליכּו אֹותֹו ְלַרּבֹו ְוֵהם לֹא ָרצּו. ַעד  הּוא ָרָצה ׁשֶ

ַמְעָלה.  ּלְ ין ׁשֶ ית-ּדִ ט ִלְפֵני ַהּבֵ ּפָ ׁשְ ֵהִביאּו ֶאת ַהּמִ ׁשֶ

ְרצֹונֹו  ַלֲעׂשֹות  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ִעּמֹו  ין  ַהּדִ ׁשֶ ּוָפְסקּו: 

ד ְלַרּבֹו. ְלהֹוִליכֹו ִמּיָ

ְלַרּבֹו  אֹותֹו  הֹוִליכֹו  ד  ּוִמּיָ ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ָהָיה,  ְוֵכן 
ָהָיה  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ֶמְנְדל  ְמַנֵחם  ָהַרב  מֹוֵרנּו  יק  ּדִ ַהּצַ

ָרֵאל, ֶוֱהִביאּוהּו ְלֵביתֹו.  ֶאֶרץ-ִיׂשְ ים ָאז ּבְ ַחּיִ ֲעַדִין ּבַ

יק מֹוֵרנּו ָהַרב ְמַנֵחם ֶמְנְדל  ּדִ ְכַנס ְלֵבית ַהּצַ ּנִ ּוְכׁשֶ

ְוִנְפַחד  ִלים  ֵמַהְמַחּבְ ֶאָחד  ִעּמֹו  ִנְכַנס  "ל,  ַהּנַ
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ְך  ׁשּות ְועֹוְררּו אֹותֹו. ְוַאַחר-ּכָ ַאר ַחּלָ יק ְוִנׁשְ ּדִ ַהּצַ

מֹוַנת ָיִמים,  ֵעֶרְך ׁשְ ִתּקּונֹו ּבְ יק ְוָעַסק ּבְ ּדִ ב ַהּצַ ָיׁשַ

"ל ִלְבֵני ֶאֶרץ- יק ַהּנַ ּדִ נֹו. ְוהֹוִדיַע ָאז ַהּצַ ּקְ ּתִ ַעד ׁשֶ

י לֹא ָיְדעּו ֲעַדִין  "ל ּכִ ִליַח ַהּנַ ָ ְפַטר ַהּשׁ ּנִ ָרֵאל ׁשֶ ִיׂשְ

ה ַהּזֹאת.  ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ר ָלֶהם ּכָ ָלל, ְוִסּפֵ ה ּכְ ִמּזֶ

ּכַָּמה  ַעד  ַּדַעת:  לְַמַען  ַהַּמֲעֶׂשה,  ז״ל  ַרּבֵנּו  ְוִסּפֵר 
ּגַם  לְַהּצִַּדיק  ּבְִהְתָקְרבּות  ַעצְמֹו  לְִהְתַחּזֵק  צְִריכִין 
ָהעֹולָם,  ּבְזֶה  ָּתלּוי  ְוָהִעָּקר  ּפְִטיָרתֹו,  ַאַחר  ָׁשם 
ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ָחזָק ּבְזֶה ָהעֹולָם ּבֱֶאמּונָה ּבְִהְתַחּזְקּות 
ָמה  ּכְפּום  ּכִי  לָזֶה.  ָׁשם  ּגַם  ִיזְּכֶה   - ָהֲאִמִּתית 
ּבְָעלְָמא  הּוא  ּכֵן  ָעלְָמא  ּבְַהאי  נָׁש  ּבַר  ְדִאְתַּדּבַק 
ְדָאֵתי )כפי שהאדם דבק בעולם הזה, כך הוא גם בעולם 
הבא(, ְוָאז ּבְַוַּדאי ֹלא יּוכַל לְִמנַֹע אֹותֹו ׁשּום מֹונֵַע 

ִמּלֵילְֵך לְַהּצִַּדיק ּגַם ִמָּׁשם.

ּגַם ָׁשַמְעִּתי ּבְִׁשמֹו ֶׁשָאַמר ֵעצָה לָזֶה, ֶׁשּיּוכַל לָבֹוא 
ּבִנְִקיַטת  זֶה  ַעל  לִָּׁשבַע  לְַהּצִַּדיק:  ּפְִטיָרתֹו  ַאַחר 

ֵחפֶץ.



עולם התוהו
ֵמָאבִיו,  ֶׁשָּׁשַמע  ָׁשלֹום,  ְיַׁשְעָיה  ֵמר’  ָׁשַמְעִּתי 
ֶׁשּפַַעם ַאַחת ִסּפֵר ַרּבֵנּו זַ״ל ִעָּמֶהם ֵמִענְַין ״עֹולַם 
ֶׁשָאַמר  )ּכְִמֻדֶּמה  ַמֲעֶׂשה  זֶה  לְִענְַין  ְוִסּפֵר  ַהֹּתהּו״. 

ׁשֶּכָתּוב ּבְֵאיזֶה ּפִנְָקס(:

לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ַרב  ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ָהָיה  ַאַחת  ִעיר. בְּ שֶׁ
ַעם  ִית ֶאָחד ֵמָהִעיר. ּפַ ַעל ַהּבַ דֹוָלה ִעם ּבַ ַאֲהָבה ּגְ

ק  ּלֵ ְסּתַ ּיִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ף: ׁשֶ ְתִקיַעת ּכַ רּו ּבִ ְ ַאַחת ִנְתַקּשׁ

ה  ֲעׂשֶ ר ַלֲחֵברֹו ֵמַהּנַ קֶֹדם, ָיבֹוא )מעולם האמת( ִויַסּפֵ

ר  ָבר ֶעׂשֶ ָהה ַהּדָ ּתַ ק ָהַרב ִמּקֶֹדם, ְוִנׁשְ ּלֵ ִעּמֹו. ְוִנְסּתַ

"ל  ִית ַהּנַ ַעל ַהּבַ קּות ַהּבַ ּלְ יַע ֵעת ִהְסּתַ ִנים. ְוִהּגִ ׁשָ

ִקיַעת  ַהּתְ ּכַֹח  לֹו  ּוָמַסר  ִלְבנֹו  ָבר  ַהּדָ ֶאת  ר  ְוִסּפֵ

ָרה  ָהה עֹוד ֲעׂשָ ּתַ ף )עם הרב שנפטר מקודם(, ְוִנׁשְ ּכַ

ף ִלְבנֹו  ִקיַעת ּכַ ן ּוָמַסר ַהּתְ ם ַהּבֵ ק ּגַ ּלֵ ִנים, ְוִנְסּתַ ׁשָ

ִנים.  מֹוֶנה ׁשָ ָהה עֹוד ׁשְ ּתַ ְוִנׁשְ



משלים וסיפורים

152

"ל )שנפטר לפני עשרים ושמונה שנים(  ּוָבא ָהַרב ַהּנַ
ָעַבר ָעָליו:  ֶ ר לֹו ַמה ּשׁ "ל, ְוִסּפֵ נֹו ַהּנַ ֲחלֹום ְלֶבן ּבְ ּבַ

הּוא  ׁשֶ לֹו  ִנְדָמה  ֶבר,  ּקֶ ּבַ אֹותֹו  יחּו  ִהּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ
ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ּזֹאת  ּוַמה  ֵאָבָריו,  ל  ּכָ ַעל  ּוָבִריא  ָחָזק 

יו?  ַחּיָ ּבְ ּוְלָקְברֹו  ּוָבִריא  ַחי  ָאָדם  ח  ִלּקַ ֶזה  ּכָ ָעֶול 

ְעּתֹו ְלַנּסֹות  א ַעל ּדַ ְך ּבָ ֲעׂשֹות? ַאַחר ּכָ ַרק ַמה ּלַ

ְברֹו. ְוִנְדָמה לֹו  ֶאת ַעְצמֹו אּוַלי יּוַכל ַלֲעלֹות ִמּקִ

ְברֹו.  ֵצא ִמּקִ ֶבר ַוּיֵ ֵהִרים ֶאת ַהּגֹוֵלל ִעם ֲעַפר ַהּקֶ ׁשֶ

ׁש  ְמֻלּבָ ֲהלֹא הּוא  ָלִעיר?  ֵנס  ִלּכָ ר  ֶאְפׁשָ ֵאיְך  ַרק 

ין ַעד  ַדְעּתֹו ְלַהְמּתִ ל ֵמִתים! ְוָהָיה ּבְ ַתְכִריִכין ׁשֶ ּבְ

ְלֵביתֹו,  ֵנס  ִיּכָ ְוָאז  ָמׁשֹות,  ְ ַהּשׁ ין  ּבֵ ַלְיָלה  ַכת  ֶחׁשְ

ים,  ּתִ ַהּבָ יר ֶאת  ְוִהּכִ ָהִעיר  ַעל  ל  ּכֵ ִהְסּתַ ּוֵמָרחֹוק 

י  ְעּתֹו: ּכִ א ַעל ּדַ ְך ּבָ יר. ַאַחר ּכָ יתֹו ִהּכִ ְוַגם ֶאת ּבֵ

ִיְפֲחדּו  י  ּכִ ְלֵביתֹו?  ַאף  ְך  ּכָ ֵנס  ִלּכָ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

יתֹו!  ֵני ּבֵ ּבְ
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)סוחר(  ַסְרסּור  הֹוֵלְך  ׁשֶ לֹו  ִנְדָמה  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ִכים  ּיָ ַ ּשׁ ים ׁשֶ ם ַמְלּבּוׁשִ ים, ְוֵיׁש לֹו ּגַ א ַמְלּבּוׁשִ ְונֹוׂשֵ

ה  ַיֲעׂשֶ אּוַלי  ִעּמֹו  ר  ְוִדּבֵ ִנים.  ָהַרּבָ י  ַמְלּבּוׁשֵ ּכְ לֹו 

טֹוִבים  ֵהם  י  ּכִ ְכִריִכים,  ַהּתַ ַעל  ִחּלּוף  ִעּמֹו 

ים  ְוִהְסּכִ ם.  ָבׁשָ ּלְ ׁשֶ ֶאָחד  יֹום  ְוֶזה  ֲעַדִין  ים  ַוֲחָדׁשִ

ים ְוִנְכַנס ָלִעיר.  ְלּבּוׁשִ ְרסּור ְוָנַתן לֹו ַהּמַ ַהּסַ

ם  י ֵיׁש ׁשָ ּלֹו, ּכִ ֵאין ֶזה ָהִעיר ׁשֶ ְכַנס, ָרָאה ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ּכְ
ַדְעּתֹו אּוַלי ָטָעה ְוִנְתָעה  ים ֲאֵחִרים. ְוָסַבר ּבְ ּתִ ּבָ

ָהה  ּתַ ִנׁשְ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְקרֹוָבה.  ַאֶחֶרת  ִעיר  ְלֵאיֶזה 

ֶאת  ּבּו  ּכִ ָהִעיר  ית  ּבֵ ּוְבָכל  ְיָלה  ַהּלַ ְלתֹוְך  ְקָצת 

ִית ֶאָחד ֵהִאיר ֲעַדִין. ְוִנְכַנס  ּבַ הּוג, ַרק ּבַ ּנָ רֹות ּכַ ַהּנֵ

ם  ָ ּשׁ ְכַנס ָרָאה ׁשֶ ּנִ ׁשֶ ְלַבִית ֶזה ְוהּוא ָרֵעב ְמֹאד, ּכְ

אן ַמה  ַאל: ״ֵיׁש ּכָ יל. ְוׁשָ ְבׁשִ ית ּתַ אְרֶקעְך( ּבֵ הּוא )ּגָ

יבּו לֹו: ״ֵיׁש, ֲאָבל ֵיׁש ְלָך ָמעֹות"?  ֱאכֹל"? ְוֵהׁשִ ּלֶ

ִלי  ָכאן ֵאין ֹאֶכל ּבְ יב: ״ֵאין ִלי״, ָאְמרּו לֹו: ״ּבְ ֵהׁשִ

ַפֵחי ֶנֶפׁש.  ֵצא ּבְ אְרֶקעְך״ ַוּיֵ י הּוא ּגָ ָמעֹות, ּכִ
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ִיץ,  י ָאז ָהָיה ֵלילֹות ַהּקַ ְך ֵהִאיר ַהּיֹום, ּכִ תֹוְך ּכָ ּבְ
ין  ּדִ ֵאיֶזה  ָלֶהם  ְוֵיׁש  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ֵמָרחֹוק  ְוָרָאה 

ין  יֵניֶהם. ְוִנְתָקֵרב ֲאֵליֶהם ּוָפַסק ָלֶהם ּדִ ּוְדָבִרים ּבֵ

ָזָהב,  ֵני )מטבעות(  ׁשְ ְוָנַתן לֹו ֶאָחד  י,  ֲאִמּתִ ּתֹוָרה 

לֹו  ּוָמְזגּו  ֹאֶכל  לֹו  ָלֵתת  ה  ְוִצּוָ ְלָגאְרֶקעְך  ְוִנְכַנס 

ֵני  אּו ׁשְ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ּתֹות. ּבְ ְקָצת יין שכר ְוָרָצה ִלׁשְ

ֵליֵלְך  ַאֲחֶריָך  ַלח  ׁשָ ין  ּדִ ית  ״ַהּבֵ ְוָאְמרּו  ִליִחים  ׁשְ

ֶהם.  ֶכף״ ּוֻמְכָרח ֵליֵלְך ִעּמָ ּתֵ

ין  ּדִ ית  ַהּבֵ ָעָליו  זּו  ִנְתַרּגְ ין,  ּדִ ית  ַהּבֵ ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
ִאיׁש  ְלָכאן  אָת  ּבָ ״ַמּדּוַע  אֹותֹו  ֲאלּו  ְוׁשָ ְמֹאד 

ְזַמן  ה  ּמָ ּכַ י?  ֲאִמּתִ ּתֹוָרה  ין  ּדִ ָכאן  ּבְ ִלְפסֹק  ָזר 

ּתֹוָרה  ין  ּדִ ְלָפֵנינּו  בֹוא  ּיָ ׁשֶ ָלֶזה  ֲאַנְחנּו  יִנים  ַמְמּתִ

ּתֹוָרה  ין  ּדִ ּוָפַסְקּתָ  ְלָכאן  אָת  ּבָ ו  ְוַעְכׁשָ י,  ֲאִמּתִ

ׁשַֹחד  ָלַקח  אּוַלי  אֹותֹו  ׂש  ְלַחּפֵ ְוִצּוּו  י".  ֲאִמּתִ

ּוָפְסקּו  "ל  ַהּנַ ְזהּוִבים  ֵני  ׁשְ ּוָמְצאּו  ֶאְצלֹו  ׂשּו  ְוִחּפְ

ל  ּכָ ֵמָעָליו  יט  ּוְלַהְפׁשִ ְלַהֲעִביר  ָעָליו  ין  ּדִ ית  ַהּבֵ
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ְוָעׂשּו  ָערֹם,  ַלחּוץ  אֹותֹו  ְוִלְדֹחף  ים  ְלּבּוׁשִ ַהּמַ

ה, ְוָאַמר  דֹול ִמּזֶ "ל ַצַער ּגָ ְך. ְוָהָיה לֹו ְלָהַרב ַהּנַ ּכָ

י  ּטֹוב ְלָפָניו ֵליֵלְך ְוַלֲחזֹר ֶאל ִקְברֹו, ּכִ ַדְעּתֹו: ׁשֶ ּבְ

ֶות. ֲאָבל ֵאיְך חֹוְזִרים  ֵאּלּו טֹוב ֵמֶהם ַהּמָ ים ּכָ ֵמַחּיִ

ְכִריִכים. ֶבר? ֲהלֹא ֵאין לֹו ּתַ ֶאל ַהּקֶ

ּבְתֹוְך ּכְָך ִהְתִחיל ֶאָחד לְִטעֹן ּבְִׁשבִילֹו ״ַעד ָמַתי 
ְיצֲַערּו אֹותֹו ּכָל ּכְָך, ִיְּקחּו אֹותֹו לְִמְׁשּפָט ִויַקּבֵל ֶאת 
ִּדינֹו ְוִיּפֵָטר״ )ְוָאַמר ַרּבֵנּו זַ״ל ִמְּסָתָמא ַהּזְכֻּיֹות ֶׁשּלֹו ָטֲענּו 
אֹותֹו  לְָקֵרב  ֶאפְָׁשר  ִאי  ּכִי  ְוֵהִׁשיבּו:״  ּבִׁשְבִילֹו(,  ּכְָך 
ֲעַדִין ֶאל ַהִּמְׁשּפָט ֵמֲחַמת ַהְּתִקיַעת ּכַף ֶׁשּנַָתן ּבְזֶה 
ּולְִהּפֵָטר  ּולְהֹוִדיַע  לֵילְֵך  ִמּקֶֹדם  ּוֻמכְָרח  ָהעֹולָם, 
ֵמַהְּתִקיַעת ּכַף״. ְוָאז ָהלְַך ְוהֹוִדיַע לְבֶן ּבְנֹו )של חברו 

בעל הבית( ַאַחר ֶעְׂשִרים ּוְׁשמֹונֶה ָׁשנִים ּכַּנַ״ל. 
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כף הקלע
ם  ִביִאין ְלׁשָ ּמְ ׁשֶ ֶנֶסת  ית-ַהּכְ ּבֵ ֵיׁש  ַלִים  ירּושָׁ בִּ
עֹוָלם  ת ֶאָחד ּבָ ּמֵ עֹוָלם, ְוֵתֶכף ׁשֶ ּבָ ִתים ׁשֶ ל ַהּמֵ ּכָ

ִנין אֹותֹו  ם ּדָ ת, ְוׁשָ ֶכף אֹותֹו ַהּמֵ ם ּתֵ ְמִביִאין ְלׁשָ

ָרֵאל  ֶאֶרץ-ִיׂשְ ּבְ ֵמִתים  ֵיׁש  י  ּכִ ְמקֹומֹו.  ִיְהֶיה  ֵהיָכן 

ּמּוָבא  ּכַ ְלֶהֶפְך  ְוֵכן  ָלָאֶרץ  ְלחּוץ  אֹוָתן  ִאין  ּנֹוׂשְ ׁשֶ

ֶנֶסת  ית-ַהּכְ ּבֵ אֹותֹו  ּבְ ם  ְוׁשָ קמא.(.  רּוָמה  ּתְ )זַֹהר 

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְונֹוְתִנין  ִנין ּכָ ּדָ ין ׁשֶ ית-ּדִ ִבין ַהּבֵ יֹוׁשְ

לֹו ְמקֹומֹו ָהָראּוי לֹו. 

ּלֹא ִיְהֶיה לֹו ׁשּום ָמקֹום,  ִנין אֹותֹו ׁשֶ ּדָ ְוֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ
ִביִאין ֶאת  ּמְ ַלע, ּוְכׁשֶ ַכף ַהּקֶ ָלְך ּבְ ְוִיְהֶיה ֶנֱאָבד ְוִנׁשְ

ְוֵיׁש  ים.  ַמְלּבּוׁשִ ּבְ אֹותֹו  ְמִביִאין  ֲאַזי  ם  ְלׁשָ ת  ַהּמֵ

רֹון,  ִחּסָ ֵאיֶזה  ּלֹו  ׁשֶ ְלּבּוׁש  ֵמַהּמַ לֹו  ָחֵסר  ׁשֶ ֶאָחד 

ּלֹו  ְלּבּוׁש ׁשֶ ית ָיד ֶאָחד ֵמַהּמַ גֹון ְלֶאָחד ֶנְחָסר ּבֵ ּכְ

ֶאָחד  ֵחֶלק  לֹו  ָחֵסר  ׁשֶ ֶאָחד  ְוֵיׁש  יל(  ַאְרּבִ ּקֹוִרין  )ׁשֶ
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ַהּכֹל  ֶזה,  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  אֶלע(  ּפָ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ְגדֹו  ּבִ ַנף  ִמּכְ

מֹותֹו(  ַאַחר  ין  ִלְלבּוׁשִ זֹוֶכה  ן  ּכֵ )ׁשֶ ָהָאָדם  ה  ַמֲעׂשֵ ְלִפי 

ם  ִביִאין אֹותֹו ְלׁשָ ּמְ ּלֹו ׁשֶ ין ׁשֶ בּוׁשִ דּוַע, ּוְכִפי ַהּלְ ּיָ ּכַ

"ל. ּנַ ִנין אֹותֹו ְונֹוְתִנין לֹו ְמקֹומֹו ּכַ ן ּדָ ּכֵ

ם ֵמת ֶאָחד ָערּום ְלַגְמֵרי  ַעם ַאַחת ֵהִביאּו ְלׁשָ ּפַ
ְהֶיה  ּיִ ִלי ׁשּום ְלבּוׁש, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן. ְוָדנּו אֹותֹו ׁשֶ ּבְ

י ָהָיה  ַלע, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן, ּכִ ַכף ַהּקֶ ָלְך ְוֶנֱאָבד ּבְ ִנׁשְ

יק ֶאָחד ְוָלַקח ַמְלּבּוׁש ֶאָחד  ָערּום ְלַגְמֵרי. ּוָבא ַצּדִ

אֹותֹו  ֲאלּו  ְוׁשָ ָעָליו.  ִליְך  ְוִהׁשְ ּלֹו  ׁשֶ ין  ְלּבּוׁשִ ִמּמַ

ַמְלּבּוׁש  לֹו  נֹוֵתן  ה  ַאּתָ "ָלָמה  ם  ׁשָ ּדְ ין  ית-ּדִ ַהּבֵ

ֶזה  ׁש  ִיְתַלּבֵ ַמּדּוַע  י  ּכִ ֶזה,  ַעל  ידּו  ְוִהְקּפִ ָך"?  ּלְ ׁשֶ

ּלֹו? ֵאינֹו ׁשֶ ֵצל ַעל-ְיֵדי ְלבּוׁש ׁשֶ ת ְוִיּנָ ַהּמֵ

לַֹח ֶזה ָהִאיׁש  "ל: "ֲאִני ָצִריְך ִלׁשְ יק ַהּנַ ּדִ יב ַהּצַ ֵהׁשִ
יׁשֹו  ִביל ֶזה ֵיׁש ִלי ְרׁשּות ְלַהְלּבִ ִלְמחֹוז ֶחְפִצי ּוִבׁשְ

ר  ׂשַ ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ְרִאיֶתם  לֹא  ְוִכי  י.  ּלִ ׁשֶ ַמְלּבּוׁש  ּבְ

ב  ר ַאֵחר, ְוִנְתַעּכֵ דֹול ׁשֹוֵלַח ֶאת ַעְבּדֹו ְלֵאיֶזה ׂשַ ּגָ
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אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ִליחּותֹו  ׁשְ ּבִ יֵלְך  ִמּלֵ ְקָצת  ָהֶעֶבד 

יב  ִליחּוִתי? ֵהׁשִ ׁשְ ר: ַמּדּוַע לֹא ָהַלְכּתָ ֲעַדִין ּבִ ַהּשַׂ

י ֵאין ִלי ַמְלּבּוׁש ָהָראּוי ֵליֵלְך ּבֹו ְלאֹותֹו  ָהֶעֶבד: ּכִ

ם  ר ֵליֵלְך ְלׁשָ ְוִאי ֶאְפׁשָ דֹול  ּגָ ר  י הּוא ׂשַ ּכִ ר,  ַהּשַׂ

ְמֵהָרה  ַקח  ְוָאַמר:  ר  ַהּשַׂ ָעָנה  זּוי?!  ּבָ ַמְלּבּוׁש  ּבְ

ְורּוץ  אֹותֹו  ּוְלבֹוׁש  י  ְלּבּוׁשַ ִמּמַ ֶאָחד  ַמְלּבּוׁש 

ִליחּוִתי! ׁשְ ר ּבִ ְמֵהָרה ְלַהּשַׂ

ת  ַהּמֵ ֶזה  לַֹח  ִלׁשְ ָצִריְך  ֲאִני  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְך,  ּכָ
ין  ְלּבּוׁשִ ן ֲאִני נֹוֵתן לֹו ֶאָחד ִמּמַ ִליחּוִתי, ַעל-ּכֵ ׁשְ ּבִ

ל  ר ׁשֶ ת ֵמעֶֹנׁש ַהּמַ יק ֶאת ַהּמֵ ּדִ יל ַהּצַ ְוִהּצִ י"  ּלִ ׁשֶ

ַלע.  ף ַהּקֶ ּכַ

ְוִסּפֵר זֹאת לְִענְַין עֹצֶם ּכַֹח ַהּצִַּדיק ָהֱאֶמת לְַהּצִיל 
ֲאנָָׁשיו ּבְָעלְָמא ִּדְקׁשֹוט )בעולם האמת(.



בחדר השני
ל  ֵביתֹו קֹול ׁשֶ ַמע ּבְ אּוַמאן, ׁשָ ָהָיה )רבנו( ּבְ שֶׁ כְּ
ֲאבֹוָתם,  ִקְבֵרי  ַעל  ָעְלִמין  ית  ַהּבֵ ַעל  ַהּצֹוֲעִקים 

הּוג.  ּנָ ּכַ קֹול ַמר  ם ּבְ ל ׁשָ ּלֵ ם ִלְצעֹק ּוְלִהְתּפַ ְרּכָ ּדַ ׁשֶ

צֹוֶעֶקת  ָהְיָתה  ׁשֶ ַאַחת  ה  ָ ִאּשׁ ַמע  ׁשָ ַאַחת  ּוַפַעם 

קֹול ַמר ְמֹאד.  ם ַעל ֶקֶבר ָאִביָה: "ָאִבי, ָאִבי", ּבְ ׁשָ

ָעָנה  ָאז.  ֶאְצלֹו  עֹוֶמֶדת  ָהְיָתה  רבנו(  )של  ּוִבּתֹו 

ָנה ֵהיֵטב  ַכּוָ ה ַהּזֹאת צֹוֶעֶקת ּבְ ָ ְוָאַמר ָלּה: "ָהִאּשׁ

ָלל".  ָכאן ּכְ 'ָאִבי ָאִבי', ֲאָבל ָאִביָה ֵאינֹו ּבְ

ְוָאַמר ָאז: ֶׁשּטֹוב ּכְֶׁשּבִָאים ַעל ִקבְֵרי ָאבֹות לֹוַמר 
ֲאבִיֶהם  לְֶקבֶר  סָבִיב  סָבִיב  ַהּׁשֹוכְנִים  לְַהֵּמִתים 
ְוִאָּמם ְוכַּיֹוצֵא ֶׁשּבִָאים ֵאלָיו, לְבֵַּקׁש ֵמֶהם ֶׁשּיֹוִדיעּו 
ּכָל  ֹלא  ּבְַוַּדאי  ּכִי  ֵאלָיו.  ּבִָּתם  אֹו  ּבְנָם  ֶׁשּבָא  לֹו 
לְָמקֹום  ְקבּוָרָתם  ִמְּמקֹום  נְִסַּתּלְִקים  ַהֵּמִתים 
ֶׁשּנְִטָרִדים, ּכִי ַהְרּבֵה ְׁשרּוִיים ַעל ִקבְָרם. ַעל ּכֵן טֹוב 

לְהֹוִדיָעם ּכְֵדי ֶׁשֵהם יֹוִדיעּו לֲַאבִיֶהם ְוכּו’.
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ְוָאַמר ָאז: ֲאבָל ֵאצֶל ַהּצִַּדיק ֵאין צְִריכִים לֲַחֹׁשׁש 
ַעל זֶה ֶׁשָּמא ֵאינֹו ָׁשם. ּכִי ִמיַתת ַהּצִַּדיק הּוא ַרק 
ָאז  ְוִהְמִׁשיל  ַאֵחר.  לְֶחֶדר  ֵמֶחֶדר  ֶׁשּיֹוצֵא  ִמי  ּכְמֹו 

לְבִּתֹו ַעל ַעצְמֹו: 

ֲאִני  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ֶזה,  ֶחֶדר  ּבְ ה  ַעּתָ ֲאִני  ׁשֶ מוֹ  ״כְּ
ֶלת  ִני ְוסֹוֵגר ַהּדֶ ֵ יֹוֵצא ֵמֶחֶדר ֶזה ְוִנְכָנס ַלֶחֶדר ַהּשׁ

ֶלת ְוִתְצַעק 'ָאִבי  בֹוא ֵאֶצל ַהּדֶ ה ּתָ ַאֲחַרי. ִאם ַאּתָ

ָבֶריָך?!״  ַמע ּדְ ָאִבי' ְוכּו' לֹא ֶאׁשְ

ּכְַּדבִָרים ָהֵאּלֶה נְִׁשַמע ִמּפִיו ַהָּקדֹוׁש ּכַָּמה ּפְָעִמים, 
ֶׁשָרַמז לְכָל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכַָּמה ּגְדֹולָה ַהַּמֲעלָה ֶׁשל ִמי 
ֶׁשִּיזְּכֶה לָבֹוא ַעל ִקבְרֹו ַהָּקדֹוׁש ְוַהּנֹוָרא. ּכִי ּבְַוַּדאי 

ִיְׁשַמע ְּדבָָריו ְוַיֲעזֹר ְויֹוִׁשיַע לֹו ּבְכָל ַמה ְּדֶאפְָׁשר.



לראות נפטר
ַאַחת  ַעם  ּפַ ַז״ל,  נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ן  ַהַחּזָ ַחְייִקיל  ָהר׳.
נּו  ַרּבֵ לֹו  ְוָאַמר  ֵמת  לֹו  ְרֶאה  ּיַ ׁשֶ ַז״ל  נּו  ֵמַרּבֵ ׁש  ּקֵ ּבִ

ַוּיֹאֶמר:  ַען  ַוּיַ ּנּו״,  ִמּמֶ ֵחד  ְתּפַ ּתִ ֲהלֹא  ״ֲאָבל  ַז״ל: 
ּנּו״. ַוּיֹאֶמר  ֵחד ִמּמֶ ֶאְתּפַ ׁש ַעד ׁשֶ ְך ִטּפֵ ל ּכָ י ּכָ ״ֵאיֶנּנִ
ָכה ַעד  ֵחד״, ּכָ ְתּפַ ַעם: ״ֲאָבל ּתִ נּו ַז״ל עֹוד ַהּפַ לֹו ַרּבֵ

ֵחד. ּלֹא ִיְתּפַ ״ל ׁשֶ ּנַ יב ּכַ ָעִמים ְוהּוא ֵהׁשִ ה ּפְ לֹשָׁ ׁשְ

ֶאָחד,  ִנְפָטר  ַמת  ִנׁשְ ַז״ל  נּו  ַרּבֵ לֹו  ְוֶהְרָאה 
ַז״ל ִנְתָיֵרא  נּו  ַרּבֵ ֵהל ְמֹאד, ַעד ׁשֶ ְתּבַ ְתַחְלַחל ַוּיִ ַוּיִ

ַז״ל:  נּו  ַרּבֵ לֹו  ַוּיֹאֶמר  ַחד,  ַהּפַ ֶזה  לֹו  יק  ַיּזִ ּלֹא  ׁשֶ

ִדְמיֹון״?  ּבְ ְלַהְטעֹות  ְיכֹוִלין  מֹוָך  ּכָ ָחָכם  ״ַהִאם 
ּנּו.  ַחד ִמּמֶ ֲחלֹף ַהּפַ ַוּיַ

ַז״ל  נּו  ֵמַרּבֵ ַעם  ַהּפַ ׁש עֹוד  ּקֵ ּבִ ְזַמן  ֵאיֶזה  ְוַכֲעבֹר 
אֹות לֹו  ֵחד, ַוּיֵ ּלֹא ִיְתּפַ ְרֶאה לֹו ִנְפָטר ּוִבְלַבד ׁשֶ ּיַ ׁשֶ

ָהְרחֹוב  אֹותֹו  ּבְ ה(.  ֲחֻנּכָ קֶֹדם  ָהָיה  )ְוֶזה  לֹו  ְוִהְבִטיַח 
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לֹוֵמנּו  י ׁשְ נּו ַז״ל ָהָיה אֹוֶפה ֶאָחד, ְוַאְנׁשֵ ב ַרּבֵ ׁשַ ּיָ ׁשֶ

ָהָיה  רֹב  י  ּפִ ַעל  ה  ַמְלּכָ ה  ְמַלּוֶ ת  ִלְסֻעּדַ בּו  ׁשְ ּיָ ׁשֶ ּכְ

ְלָהאֹוֶפה  ִלְכנֹס  ְרִגיִלין  ְוָהיּו  ֶלֶחם,  ָלֶהם  ָחֵסר 

ּלֹא ָהָיה ָיכֹול  ֶ ת ַמה ּשׁ ּבָ ַ ָיִרים ִמּשׁ ְ ה ִלְקנֹות ַהּשׁ ַהּזֶ

ד  ֵלם אֹו לֹא ֶנֱאָפה ִמּצַ ּלֹא ָהָיה ׁשָ ּום ׁשֶ ִלְמּכֹר ִמּשׁ

ָרִגיל  ָהָיה  ְוהּוא  זֹול,  ּבְ ְקנּו  ּיִ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ְוכּו'  ֶאָחד 

ִביל ֶזה. ְוִנְפַטר ָהאֹוֶפה  ׁשְ ח ּבִ ּקָ ּמִ ֶהם ּבַ ְלֵהיִטיב ִעּמָ

ִמים.  ֵאּלּו ַהּיָ ״ל ּבְ ַהּנַ

ה  נּו ַז״ל ֶאל ָהר' ַחְייִקיל: ״ַעּתָ ה ָאַמר ַרּבֵ ּוַבֲחֻנּכָ
ָהאֹוֶפה  ֶאת  ְרא  ַוּיַ ֵעיָניו  א  ּשָׂ ַוּיִ ִנְפָטר״,  ְרֶאה  ּתִ

נּו ַז״ל  ָעַמד ִלְפֵני ַרּבֵ ָסמּוְך, ֵאיְך ׁשֶ ְפַטר ּבְ ּנִ ״ל ׁשֶ ַהּנַ

״ֱהיֹות  ַז״ל:  נּו  ֵמַרּבֵ ׁש  ּוִבּקֵ ֲחָוָיה  ּתַ ְוִהׁשְ ְכִריָעה  ּבִ

ֶכם  ּלָ ׁשֶ ַהְמקָֹרִבים  ים  ָהֲאָנׁשִ ִעם  י  ֵהיַטְבּתִ ֲאִני  ׁשֶ

ה  ת ְמַלּוֶ ִביל ְסֻעּדַ ׁשְ ה ּבִ זֹול ֶלֶחם ְוַחּלָ ִלְמּכֹר ָלֶהם ּבְ

נּו  ַרּבֵ ַען  ַוּיַ ּקּון״.  ּתִ ם  ִמּכֶ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ּוְבֵכן  ה,  ַמְלּכָ
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י ַהְמקָֹרִבים  ֵהיַטְבּתָ ִעם ֲאָנׁשַ ַז״ל ַוּיֹאֶמר לֹו: ״ַיַען ׁשֶ
ְפָטר.  ָעֵלם ַהּנִ ִתּקּוְנָך״. ַוּיֵ ֵאַלי ֲאִני ֶאֱעסֹק ּבְ

ג' מופתים
ַהֵּׁשם  ּבַעֲבֹוַדת  ָעְסקֹו  ּבְֵעת  נְעּוָריו  ֶׁשּבִיֵמי  ִּסּפֵר 
ּבִיגִיָעה ּגְדֹולָה, ָהָיה ָחפֵץ ְמאֹד ֶׁשַהֵּׁשם ִיְתּבַָרְך ִיְהֶיה 
ַמְרֶאה לֹו מֹופֵת, לְַמַען ִּתְתַחּזֵק ֱאמּונָתֹו יֹוֵתר ְוָהָיה 
ַמְעִּתיר ּוַמפְצִיר ּוַמְרּבֶה ּבְִתפִּלֹות לְַהֵּׁשם ִיְתּבַָרְך ַעל 

זֶה. ְוִסּפֵר ְׁשלָׁשה מֹופְִתים ֶׁשּנֲַעׂשּו לֹו ָאז:

חּוץ  ּבַ ֵליֵלְך  ָרִגיל  ָהָיה  ׁשֶ ָמקֹום  ּבְ י  ּכִ ֶאָחד, 
ם  ֵ ִהְתּבֹוְדדּות ּוְדֵבקּות ְלַהּשׁ ָאֶנה ָוָאָנה, ְוָעַסק ּבְ

דֹול  ּגָ ֶצֶלם  ֶרְך  ַהּדֶ אֹותֹו  ּבְ עֹוֵמד  ָהָיה  ַרְך,  ִיְתּבָ

ָפִרים.  ּכְ ְפָרט ּבַ ם, ּבִ ַדְרּכָ ִתי ָוֵעֶרב ּכְ ֶהם, ַהְינּו ׁשְ ּלָ ׁשֶ

י ָהיּו לֹו ִיּסּוִרים ַעל  ל אֹותֹו ְמֹאד, ּכִ ְוָהָיה ְמַבְלּבֵ

ְדֵבקּות  ֵעת ִהּלּוכֹו ּבִ ִתי ָוֵעֶרב עֹוֵמד ְלֶנְגּדֹו ּבְ ְ ַהּשׁ ׁשֶ



משלים וסיפורים

164

ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ ֵלל  ְוִהְתּפַ ְוִהְתּבֹוְדדּות. 

ֹאֶמר  ְגזֹר  ַוּיִ ֶלם.  ַהּצֶ ֶנֱעָקר  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶזה:  מֹוֵפת  לֹו 

ֶלם ְוָנַפל ָלָאֶרץ. ָקם - ּוִפְתאֹום ֶנֱעַקר ַהּצֶ ַוּיָ

ָהר  ָהָיה הֹוֵלְך ִלְפֵני ַהּנָ ִגים ׁשֶ ִני, ֵמִעְנַין ַהּדָ ַהשֵּׁ
ם  ִלי ְמצּוָדה, ְוִנְתַקּיֵ ִגים ְלָידֹו ּבְ בֹואּו לֹו ּדָ ּיָ ְוָרָצה ׁשֶ

ְך. ּכָ

ַמה  ָהָיה  ׁשֶ ה  ְמֻדּמֶ ּכִ י,  ַכְחּתִ ׁשָ י. ִלישִׁ ְוַהשְּׁ
ַרְך ַעל ֶזה,  ם ִיְתּבָ ֵ ְרֶאה ֵמת ְוִהְפִציר ְלַהּשׁ ּיִ ָחֵפץ ׁשֶ ֶ ּשׁ

ְתאֹום ֵמת ֶאָחד, ְוהּוא  א ֵאָליו ּפִ ּבָ ְך, ׁשֶ ם ּכָ ְוִנְתַקּיֵ

ֵבית חֹוְתנֹו(  ּלֹו ּבְ ָהַאְלִקיר ׁשֶ ַחְדרֹו )ַהְינּו ּבְ ָהָיה ׁשֹוֵכב ּבְ

י ָאז ָהָיה ֶאְצלֹו  נּו ז״ל ָאז ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ ְוִנְפַחד ַרּבֵ
ֶזה  י  ּכִ ת,  ַהּמֵ ֶאת  ֵעיָניו  ּבְ ָרָאה  ׁשֶ ָהִראׁשֹון  ַעם  ּפַ

ְך  ַאַחר-ּכָ ָאַמר  ְוַגם  ְנעּוָריו.  ְיֵמי  ת  ְתִחּלַ ּבִ ָהָיה 

ַחד  ן ָנַפל ָעָליו ּפַ ע, ַעל-ּכֵ ת ָהָיה ָרׁשָ אֹותֹו ַהּמֵ ׁשֶ

עּור. ִלי ׁשִ דֹול ָעצּום ְמֹאד ּבְ ּגָ
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ְמֹאד,  ה  ּנָ ְמׁשֻ ְצָעָקה  ּבִ ְמֹאד  ִלְצעֹק  ְוִהְתִחיל 
ְלַחְדרֹו.  ִלְכנֹס  ְוָרצּו  ִית  ַהּבַ י  ַאְנׁשֵ ְמרּוָצה  ּבִ ּוָבאּו 

ה  ִחּלָ נּו ז״ל ָסַגר ִמּתְ ַרּבֵ ְולֹא ָיְכלּו ִלְכנֹס ֵמֲחַמת ׁשֶ

ְחּבּולֹות  ְפִנים. ְוֻהְכְרחּו ַלֲעׂשֹות ּתַ ֶאת ַהֶחֶדר ִמּבִ

ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ַהּכֶֹתל, אֹו  ְתרּו  ּסָ ׁשֶ ר  ִסּפֵ ִאם  זֹוֵכר  )ְוֵאיִני  ִלְכנֹס 

ְך  ְוַאַחר-ּכָ ֵאָליו,  ּוָבאּו  ָהַאְלִקיר(  ַהּכֶֹתל  ִמן  ִמְלַמְעָלה 

ְחּדֹו.  ָנח ִמּפַ

ְוַאַחר-ּכְָך ָרָאה ּכַָּמה ְוכַָּמה ֵמִתים ְוֹלא נִפְַחד עֹוד, 
ִמּכָל-ֶׁשּכֵן ּבְסֹוף ָיָמיו ֶׁשָאז נֲַעָׂשה ּבַַעל ַהָּׂשֶדה, ֶׁשָאז 
ּבְִׁשבִיל  ִׁשעּור  ּבְלִי  ְולְִרבָבֹות  לֲַאלָפִים  ֵאלָיו  ּבָאּו 
נְִׁשמֹות  לְַתֵּקן  ּבְיֹוֵתר  עֹוֵסק  ָהָיה  ּבָזֶה  ּכִי  ִּתּקּון. 
ַהֵּמִתים ּונְָׁשמֹות ַעְרִטילִָאין ֶׁשֲעַדִין ֹלא נִכְנְסּו ּבַּגּוף 

ּכְלָל ְוכּו’.

)ְויֹותֵר ִמּזֶה ֵאינִי זֹוכֵר( 

ּכָל זֶה ָׁשַמְעִּתי ִמּפִיו ַהָּקדֹוׁש ּבְַעצְִמי:
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תנו לנו לאכול
ַהּכֹל  ַהּזֶה  ָהעֹולָם  ֶׁשל  ָהַרֲחָמנּות  ְוָאַמר:  ָענָה 
רֹוִאין, ּובְִׁשבִיל זֶה ַהּכֹל רֹוְדפִין ַאַחר ָהעֹולָם ַהּזֶה. 
ָקֶׁשה לֹו  ְוכַּיֹוצֵא  ְוצֵָמא  ּכִי רֹוִאין, ּכְֶׁשָהָאָדם ָרֵעב 
ְמאֹד ְוֵיׁש ַרֲחָמנּות ּגָדֹול ָעלָיו. ְוכֵן ִמי ֶׁשהֹולְֵך ֵעֹרם 

ְוָיֵחף ֵיׁש ַרֲחָמנּות ּגָדֹול ָעלָיו. 

ָהַרֲחָמנּות  ּגֶֹדל  ְורֹוֶאה  ֵעינִַים  לֹו  ֶׁשֵּיׁש  ִמי  ֲאבָל 
ֶׁשֵּיׁש ַעל ַהּנְָׁשמֹות ֶׁשּבָעֹולָם ַהּבָא, ּכִי ָׁשם ּבָעֹולָם 
ַמָּמׁש  ֲעֻרִּמים  ֶׁשהֹולְכִים  ָאָדם  ּבְנֵי  נְִמצִָאים  ַהּבָא 
ַהּזֶה  ּבָעֹולָם  ּכִי  ּכְלָל.  ֲעלֵיֶהם  לְַרֵחם  ֶאפְָׁשר  ְוִאי 
לְַקּבֵץ  ֶאפְָׁשר  ֲאזַי  ַמלְּבּוׁש  ּבְֹלא  ֵעֹרם  ּכְֶׁשָהָאָדם 
מלבוש[.  ]סוג  ַקאפְִטין  לֹו  ְולֲַעׂשֹות  עֲבּורֹו  נְָדבֹות 
ֶאפְָׁשר  ִאי  ֵעֹרם  ֶׁשהֹולְֵך  ִמי  ַהּבָא,  ּבָעֹולָם  ֲאבָל 
לְַרֵחם ָעלָיו ּכְלָל. ּכִי ָׁשם ֵאין מֹוִעיל ׁשּום ַרֲחָמנּות, 
ּכִי ֵאיזֶה ַמלְּבּוׁש הּוא צִָריְך? ֲהֹלא הּוא ַרק ַמלְּבּוׁש 
ֶׁשל ּתֹוָרה  ּוִמצְוֹות, ְולָזֶה ֵאין מֹוִעיל ָׁשם ַרֲחָמנּות. 

ֲאבָל ִמי ֶׁשּזֹוכֶה לְִהְתָקֵרב לְצִַּדיק ֲאִמִּתי, הּוא ָיכֹול 
לָרּוץ לְַהּצִַּדיק ְולִַּקח ֶאצְלֹו ֵאיזֶה ַמלְּבּוׁש לְִהְתלַּבֵׁש 

ַעצְמֹו.
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ׁשּוב ָׁשַמְעִּתי ִׂשיָחתֹו ַהְּקדֹוָׁשה ֵמֵעין זֶה, ֶׁשָאַמר: 

חּוץ  ּבַ ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ִחין  ֻמּנָ א  ַהּבָ עוָֹלם  בָּ
ֱאכֹל',  ּלֶ ַמה  ָלנּו  נּו  'ּתְ ַמר:  קֹול  ּבְ צֹוֲעִקים  ְוֵהם 

ּוָבִאין ֶאְצָלם ְואֹוְמִרים ָלֶהם: 'ֲהֵרי ָלֶכם ֲאִכיָלה 

לֹא,  'לֹא  יִבים  ְמׁשִ ְוֵהם  תּו',  ּוׁשְ ִאְכלּו  ה  ִתּיָ ּוׁשְ

ְצִריִכים  ָאנּו  ַרק  זֹאת,  ֲאִכיָלה  ְצִריִכים  ָאנּו  ֵאין 

ִחים  ֻמּנָ ְוֵכן  ַוֲעבֹוָדה'.  ּתֹוָרה  ל  ׁשֶ ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה 

ן  ם ּכֵ חּוץ ְוֵהם צֹוֲעִקים ּגַ ים ּבַ ֵני ָאָדם ֲעֻרּמִ ה ּבְ ּמָ ּכַ

ֶאְצָלם  ּוָבִאין  ּסֹות',  ְלִהְתּכַ ה  ּמֶ ּבַ ָלנּו  נּו  'ּתְ ְמֹאד: 

יִבים:  ים', ְוֵהם ְמׁשִ ְואֹוְמִרים: 'ֲהֵרי ָלֶכם ַמְלּבּוׁשִ

ַרק  ָלל.  ּכְ ָלנּו  ִנְצָרִכים  ים  ַמְלּבּוׁשִ ֵאּלּו  ֵאין  'לֹא, 
ׁש  ְלִהְתַלּבֵ טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ִמְצוֹות  ְצִריִכים  ָאנּו 

ֶהם' ּבָ

ָענָה ְוָאַמר: ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשּזֹוכֶה לֱֶאכֹל ּכַָּמה ּפְָרִקים 
]פרקי[  ַקּפִיְטלִיְך  ֵאיזֶה  ַאַחר־ּכְָך  ְולְִׁשּתֹות  ִמְׁשנָיֹות 

ְּתִהּלִים, ּולְִהְתלַּבֵׁש ּבְֵאיזֶה ִמצְוֹות.
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אחוז בנחש
ַחְייִקיל,  י  ַרּבִ ִעם  ַז״ל  נּו  ַרּבֵ ר  ּבֵ ּדִ ַאַחת  ַעם  פַּ
ָחְכָמה;  י  ּפִ ַעל  ַז״ל  נּו  ְלַרּבֵ יר  ִהְסּבִ ַחְייִקיל  י  ְוַרּבִ

יק.  רֹאׁשֹו ְולֹא ַיּזִ כֹוִלים ֶלֱאֹחז ָנָחׁש ּבְ ּיְ ׁשֶ

ה  ּלֹו ָלָאֶרץ ְוַנֲעׂשָ ַחת ׁשֶ ְטּפַ נּו ַז״ל ֶאת ַהּמִ ָזַרק ַרּבֵ
ָיֶדיָך״,  י ַחְייִקיל: ״ֱאֹחז אֹוָתּה ּבְ ָנָחׁש, ְוָאַמר ְלַרּבִ

ָיֶדיָך  ָיָדיו. ְוָאַמר לֹו: ״ֱאֹחז אֹוָתּה ּבְ ְוָאַחז אֹוָתּה ּבְ

ה אֹוְתָך, ַרק ֵמֲחַמת ָחְכָמה״,  ֲאִני ְמַצּוֶ ְגַלל ׁשֶ לֹא ּבִ

ְולֹא ָרָצה:



ספר אלים
ֵמִעְנַין  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ֶזה  ְסָתִרים  ת  ְמִגּלַ ּבִ ִנְמָצא 
רֹו ִאיׁש  ִחּבְ ״ֵסֶפר ֵאִלים״. ְוהּוא ֵסֶפר ָיָקר ְמֹאד ׁשֶ

א ַז״ל.  י יֹוֵסף ַקאְנִדּיָ ֱאלִֹקים ַרּבִ

ֻמְפְלֵגי  ְלִמיִדים  ּתַ ֵמאֹות  ֲחֵמׁש  צּו  ִנְתַקּבְ ָיָמיו  ּבְ
ִסְפֵרי ֲחִקיָרה ּוְב״מֹוֶרה  ּתֹוָרה, ְוִהְתִחילּו ִלְלֹמד ּבְ

ים  ַחּיִ אלִֹקים  ּבֵ ְוָכְפרּו  רּו  ּקְ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ַעד  ְנבּוִכים״ 

ַחת ֱאלִֹקים ַעל  ּגָ ְוֵאין ַהׁשְ ָהעֹוָלם ְוכּו'  ְוָאְמרּו 'ׁשֶ

״ל  ְלִמיִדים ַהּנַ ל ַהּתַ בֹאּו ּכָ לֹום. ַוּיָ ָהעֹוָלם' ַחס ְוׁשָ

ים  ם הּוא ַיְסּכִ ּגַ א ַז״ל ׁשֶ י יֹוֵסף ַקאְנִדּיָ יק ַרּבִ ּדִ ְלַהּצַ

ה.  ָבר ָהָרע ַהּזֶ ֶהם ַעל ַהּדָ ִעּמָ

ֲאָחַזּתּו  ה,  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ״ל  ַהּנַ יק  ּדִ ְוַהּצַ
ַח  ּוְלִהְתַוּכֵ ְרָאיֹות  ְלַהְראֹות  ְוִהְתִחילּו  צּות.  ּלָ ּפַ

ַען  ַוּיַ ה.  ַהּזֶ ָבר  ִמּדָ יָבם  ַלֲהׁשִ ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  ִעּמֹו, 

יב ֶאְתֶכם״.  נּו ִלי ֵאיֶזה ְזַמן ְוָאׁשִ ַוּיֹאֶמר ָלֶהם: ״ּתְ
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״ל  ַהּנַ יק  ּדִ ְוַהּצַ ָלֶהם.  ְוָהְלכּו  ְזַמן  ֵאיֶזה  לֹו  נּו  ּתְ ַוּיִ

בֹאּו ֵאָליו  ּיָ דֹוִלים ׁשֶ ִנים ַהּגְ רֹות ְלָכל ָהַרּבָ ַלח ִאּגְ ׁשָ

״ל,  ַהּנַ ָבר  ַהּדָ ָלֶהם  ר  ַוְיַסּפֵ ֵאָליו.  בֹואּו  ַוּיָ ְמֵהָרה. 

ְוַגם  ָויֹום,  ַלְיָלה  צּומּו  ַוּיָ ה'  ֶאל  ם  ּלָ ּכֻ לּו  ּלְ ְתּפַ ַוּיִ

ָיִמים  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַאְרָצה  ָניו  ּפָ ַעל  ָנַפל  ״ל  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ

ָתה.  לֹשׁ ֵלילֹות, ֶלֶחם לֹא ָאַכל ּוַמִים לֹא ׁשָ ְוׁשָ

ָקם ְמֵהָרה ֵמַעל ָהָאֶרץ,  ה ָיִמים - ַוּיָ לֹשָׁ ְ ַאַחר ַהּשׁ
ח  ּקַ ַוּיִ ַוּיֹאֶמר: ״ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה' ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך״, 

ָאַכל  לֹא  ַמְרּגֹוַע,  ִלי  ּבְ ְכּתֹב  ַוּיִ ָידֹו  ּבְ סֹוֵפר  ֵעט 

ֵעט  ַתב ּבְ ל, ַרק ּכָ ּלֵ ָתה לֹא ָלַמד ְולֹא ִהְתּפַ ְולֹא ׁשָ

״ֵסֶפר  ְקָרא  ַהּנִ ״ל  ַהּנַ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת  ר  ַוְיַחּבֵ סֹוֵפר, 

ח  ּקַ ַוּיִ ְלִמיִדים  ל ַהּתַ ּכָ אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך  ְוַאַחר-ּכָ ֵאִלים״, 

ה  ַהּזֶ ֶפר  ַהּסֵ ְוִעם  ָיָדם.  ּבְ ן  ּתֵ ַוּיִ ״ל  ַהּנַ ֶפר  ַהּסֵ ֶאת 

מּוִרים. יִקים ּגְ ם ַצּדִ ּלָ ִנֵצַח אֹוָתם ְוַנֲעׂשּו ּכֻ



האפיקורסים באומן
ִלְבַרְסֶלב  אֶלע  ַלאִטיּפָ ִמּזְ ַז״ל  נּו  ַרּבֵ נַָּסע  שֶׁ כְּ
אּוֶמין  ּבְ ָהיּו  ְוָאז  אּוֶמין.  ּבְ ַבת  ׁשָ אּוֶמין,  ֶרְך  ּדֶ

מֹו  ׁשְ ָהֶאָחד  ְמֹאד,  דֹוִלים  ּגְ יקֹוְרִסים  ֶאּפִ ה  לֹשָׁ ׁשְ

ער  ּבֶ ִהיְרׁש  מֹו  ׁשְ ֶאָחד  ֲחָתָניו,  ֵני  ּוׁשְ ַחְייִקיל 

ָחׁש  ַהּנָ ָיָמיו, ֵמַצח  ּבְ ׁשֶ דֹול  ּגָ ַהּיֹוֵתר  יקֹוֶרס  ָהֶאּפִ ָהָיה  )ְוהּוא 

אּוֶמין  מֹו ַלאְנָדא )הּוא ָהָיה רֹוֵפא ּבְ ִני ׁשְ ֵ ׁש!( ְוַהּשׁ ַמּמָ

ָהיּו  ְוֵהם  ער(  ּבֶ ִהיְרׁש  ּכְ לֹא  ֲאָבל  דֹול  ּגָ יקֹוֶרס  ֶאּפִ ן  ּכֵ ם  ּגַ

ֶחֶרב  ָלֶהם  ְוָהָיה  ְלכּות.  ַלּמַ ּוְקרֹוִבים  ֲחׁשּוִבים 

דֹוִלים  י ָהיּו ֲחָכִמים ּגְ ֶלְך, ּכִ ָנה ֵמַהּמֶ ל ָזָהב ַמּתָ ׁשֶ

ָאר  ׁשְ ּבִ ְוַגם  רּוְסָיא,  ֶאֶרץ  ָכל  ּבְ ם  ְלׁשֵ ְונֹוְדעּו 

ָכל ָהעֹוָלם.  ׁש, ּבְ ֲאָרצֹות ַמּמָ

ְלאּוֶמין,  ְמֻפְרָסם  יק  ַצּדִ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ָהָיה  ם  ְוַדְרּכָ
הּוא  ֱאֶמת  ּבֶ ְוִאם  ּנּו,  ִמּמֶ ֹחק  ִלׂשְ ֶאְצלֹו  ָהְלכּו 

יק  ּדִ ַהּצַ ָהַרב  ׁשֶ ּכְ ַאַחת  ּוַפַעם  ִאּתֹו.  ר  ְלַדּבֵ ָחָכם, 
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לֹא  ֵהם  אּוֶמן  ּבְ ַרב  ִלְהיֹות  ָרָצה  יְטׁשֹוב  אְרּדִ ִמּבַ

יִטיְווָקא ְוכּו'.  יּפִ ִ יחּו )לו(. ְוֵכן ָהַרב ִמּשׁ ִהּנִ

״ל ״ֲאִני  ַהּנַ ״ל. ָאַמר ַחְייִקיל  ּנַ ּכַ ם  ַבת ׁשָ נּו ׁשָ ַרּבֵ
נּו״, ְוִאם ֵיׁש  יׁשְ ם ּתִ ֵאֵלְך ִלְתהֹות ַעל ַקְנַקּנֹו ְוַאּתֶ

״ל  ן. ּוָבא ַחְייִקיל ַהּנַ ם ּכֵ ְלכּו ּגַ ר ָאז ּתֵ ִעם ִמי ְלַדּבֵ

רֹוֶצה  ״ָמה  ַז״ל:  נּו  ַרּבֵ אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ נּו,  ַרּבֵ ְלֵבית 

דֹול  א ָאָדם ּגָ ּבָ י ׁשֶ ַמְעּתִ ְיהּוִדי״? ָעָנה ְוָאַמר: ״ׁשָ

נּו ַז״ל ְוָאַמר: ״ֲהלֹא  ָניו״. ָעָנה ַרּבֵ ל ּפָ ּוָבאִתי ְלַקּבֵ

ם  ׁשָ ִהְתַאְכֵסן  ׁשֶ ִית  ּבַ מּול  י  )ּכִ ִמּמּוִלי  ֵיׁש  דֹול  ּגָ ָאָדם 

עִניַראל( - ַמּדּוַע לֹא  ר ֶאָחד ּגֶ ן ׂשַ ם ּכֵ נּו ַז״ל ִהְתַאְכֵסן ּגַ ַרּבֵ

ָפָניו  ּבְ ְסִטיָרה  מֹו  ּכְ ֶזה  ְוָהָיה  ָניו״?  ּפָ ל  ְלַקּבֵ ֵלְך  ּתֵ

ְך )חייקל( ָהַלְך ְלֵביתֹו.  ַתק. ְוַאַחר ּכָ ְוׁשָ

ִעּמֹו  י  ְרּתִ ּבַ ּדִ ׁשֶ ״ַאף  )לחתניו(:  ָלֶהם  ְוָאַמר  ָעָנה 
יֹון ְקָצת, ַאף ַעל  ּזָ ָבִרים ֻמָעִטים ְוהּוא ָנַתן ִלי ּבִ ּדְ

נּו  יׁשְ ן ּתִ ר, ַעל ּכֵ ׁש ִעם ִמי ְלַדּבֵ ּיֵ י ֵכן ֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ ּפִ

ְוֵכן  תֹו״.  ְסֻעּדָ ֶאְמַצע  ּבְ ִיְהֶיה  ְוהוא  ְוֵתְלכּו,  ְקָצת 
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נּו ַז״ל ָאַמר ָאז  ה, ְוַרּבֵ ֻעּדָ ֶאְמַצע ַהּסְ ֲהָוה, ּוָבאּו ּבְ

א  ּבָ ׁשֶ ָחְכָמתֹו  ּבְ ב  ְוִסּבֵ ְכְנסּו ִהְפִסיק  ּנִ ּוְכׁשֶ ּתֹוָרה. 

)מתמטיקה(  ָעֹמק  ּבֹון  ֶחׁשְ ְלֵאיֶזה  ַהּתֹוָרה  ה  ִמּזֶ

ן  ּוֵ ִמְתּכַ ֵאינֹו  ֶזה  ״ּבָ ָלֶזה  ֶזה  ָאְמרּו  ְמָעם  ׁשָ ּכְ ְוֵהם 

ן ֵאֵלינּו״. ְוֵהם ֶהֱעִמיקּו  ּוֵ ֶזה הּוא ִמְתּכַ ַלֲחִסיָדיו, ּבָ

יָון  ״ּכֵ ֵאָליו  ַוּיֹאְמרּו  אֹותֹו.  ָיְדעּו  ְולֹא  ּבֹון  ַהֶחׁשְ ּבְ

ָלנּו״.  אֹותֹו  ּתֹאְמרּו  ּבֹון  ַהֶחׁשְ יֹוְדִעים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ

ְוָאַמר ָלֶהם. 

בּוהּו  ְחׁשְ ַוּיַ )רבנו(  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ֵחן  ָמָצא  ּוְמאֹד.
אּוֶמין.  ּבְ ֵאר  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ׁשּו  ַוְיַבּקְ דֹול,  ּגָ ְלָחָכם 

ְלָבנֹון״  ״ֵיין  ֶפר  ַהּסֵ לֹו  ְלחּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ּכְ ָלֶהם:  ַוּיֹאֶמר 

)כלומר הוא יגיע לאומן כאשר ישלחו אליו לברסלב ספר 

בשם יין לבנון(. 

ִנים. ּוְביֹום  מֹוֶנה ׁשָ ם ׁשְ ְוָנַסע ִלְבַרְסֶלב, ְוָהָיה ׁשָ
״ל  ַהּנַ ֶפר  ַהּסֵ ִעם  ְמֻיָחד  ִליַח  ׁשָ ֵמֶהם  א  ּבָ ֶאָחד 
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בֹא ְלאּוֶמין ְוֵכן ֲהָוה )אז רבנו  ּיָ ים אֹותֹו ׁשֶ ׁשִ ַבּקְ ּמְ ְוׁשֶ

נסע לאומן להשתקע שם(. 

ר ִעם  יֵניֶהם ֶקׁשֶ ״ל, ָעׂשּו ּבֵ יקֹוְרִסים ַהּנַ ְוֵהם ָהֶאּפִ
ם  ׁשֵ ירּו  ַיְזּכִ ּלֹא  ׁשֶ ִנים,  ׁשָ ה  ּמָ ִמּכַ ָבר,  ִמּכְ בּוָעה  ׁשְ

ָבה  ֲחׁשָ ּמַ ּבַ ָסֵפק  ׁשּום  ָלֶהם  ָיבֹא  ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ה', 
ַז״ל,  נּו  ַרּבֵ ֶאל  אּו  ּבָ ר  ְוכּו', ...ְוַכֲאׁשֶ ֵיׁש ה'  ִאם 

ָלֶהם  א  ּבָ ַעם  ּפַ ּוְבָכל  עֹות,  ׁשָ ֵאיזֹו  ֶאְצלֹו  ְוָהיּו 

ר  ַכֲאׁשֶ ם ה'... אז אמר הירש בער:  ׁשֵ ִפיֶהם  ּבְ

ְגִדי –' ִהיְרׁש  ׁשּוֵלי ּבִ ִכים ִלי ּבְ נּו, מֹוׁשְ ִאים ְלַרּבֵ ּבָ

עֹוָלם'.  ער ֵיׁש ֱאלִֹקים ּבָ ּבֶ

ּתֹוָרה,  ִלְפֵניֶהם  ִמּלֹוַמר  ִנְזָהר  ָהָיה  ַז״ל  נּו. ְוַרבֵּ
י  ב ְלָדָבר ַאֵחר. ּוְלַרּבִ ֶאְמַצע ָהָיה ְמַסּבֵ אּו ּבְ ּבָ ּוְכׁשֶ

ְוִעם  ַלאְנָדא,  ִעם  ַרק  ר  ְיַדּבֵ הּוא  ׁשֶ ָאַמר  ִלי  ַנְפּתָ

ָאַמר  ַז״ל  ָנָתן  ּוְלר'  לֹא.  ּוְכָלל  ָלל  ּכְ ער  ּבֶ ִהיְרׁש 

ער.  ר ִעם ִהיְרׁש ּבֶ הּוא ְיַדּבֵ ׁשֶ
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בּו אֹותֹו  נּו ַז״ל ְלאּוֶמין, ָחׁשְ יַאת ַרּבֵ ת ּבִ ּוִבְתִחּלַ
מורה  )משכיל,  ״ִוויֶזעל״  ם  ַרּבָ ּכְ לֹא  ֲאָבל  ְלָחָכם, 

מֹוהּו.  ּכָ ָחָכם  הּוא  ׁשֶ בּוהּו  ֲחׁשָ ְך  ּכָ ְוַאַחר  דרכם(, 

ָחָכם  יֹוֵתר  הּוא  ׁשֶ ָלַדַעת  ּנֹוְכחּו  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

״ל, ְולֹא ָיְדעּו  ם ַהּנַ ָיא ֵמַרּבָ ּנּו, ְוָהָיה ָלֶהם ַקׁשְ ִמּמֶ

ּנּו.  ֹאל ִמּמֶ נּו ַז״ל ִלׁשְ רּוץ, ְוָהְלכּו אֹודֹות ֶזה ְלַרּבֵ ּתֵ

זֹאת  ַז״ל  נּו  ַרּבֵ ה  ִהְקׁשָ ְלֵביתֹו  ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 

ְמֹאד  אּו  ּלְ ְוִנְתּפַ ָנכֹון.  רּוץ  ּתֵ ָלֶהם  ְוָעָנה  ָיא  ׁשְ ַהּקֻ

״ֵמיָלא  לֹו:  ְוָאְמרּו  ַז״ל  נּו  ַרּבֵ ַרְגֵלי  ֶאת  קּו  ְוָנׁשְ

ויֶזעל,  ם יֹוֵתר ָחָכם ִמּוִ ַאּתֶ זֹאת ֲאַנְחנּו יֹוְדִעים ׁשֶ

רּוץ, ֲאָבל  ם יֹוְדִעים ּתֵ רּוץ ְוַאּתֶ הּוא לֹא ָיַדע ּתֵ ׁשֶ

יר  נּו״. ָעָנה ְוִהְסּבִ ּלָ ָבה ׁשֶ ֲחׁשָ ם ַהּמַ ֵמֵאיֹפה ְיַדְעּתֶ

ׁש לֹו ֹמַח ָנִקי  ּיֵ י ִמי ׁשֶ ה ֵמֲחַמת ָחְכָמה, ּכִ ּזֶ ָלֶהם: ׁשֶ

ָערֹות.  ַהּשְׂ ְיֵדי  ַעל  ָבה  ֲחׁשָ ַהּמַ יר  ְלַהּכִ ָיכֹול  ָוָזְך, 

ּנּו  ִמּמֶ ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר  ֲאָבל  ֶאְצָלם.  ל  ְוִנְתַקּבֵ

ֲחָכִמים  ״אֹוָתנּו!  ְוָאְמרּו:  יֹוֵתר  עֹוד  אּו  ּלְ ִהְתּפַ
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ִאי  ֶזה  ֲהלֹא  ְך?,  ּכָ ל  ּכָ ְלַהְתעֹות  ָיכֹול  מֹונּו  ּכָ

ׁשּום ֹאֶפן״ ְוכּו'. י ּבְ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ׂשֵ ר ּבְ ֶאְפׁשָ

ָלֶהם  ְוָהָיה  ֶאְצָלם  ַז״ל  נּו  ַרּבֵ א  ּבָ ַאַחת  ּוַפַעם 
נּו  ַרּבֵ אֹוָתם  ַאל  ְוׁשָ ּבּוְך(  ִריְכׁש  )ּגְ ָיָון  ְלׁשֹון  ּבִ ֵסֶפר 

״ֶזה   - ָיד  ְלַאַחר  ּכִ אֹותֹו  ֲענּו  ַוּיַ ּזֹאת״?  ״ַמה  ַז״ל 
ַאל  ָ ּשׁ ׁשֶ ָעִמים  ּפְ ֵאיזֹו  ָהָיה  ְך  ּכָ ִביְלֶכם״.  ׁשְ ּבִ ֵאינֹו 

ר  ָידֹו ְוָאַחז ִמְסּפָ ״ל. ְוָלַקח ּבְ ּנַ אֹוָתם ְוֵהם ָענּו לֹו ּכַ

ה ַמה  ַעל ּפֶ ֶפר ְוָאַמר ָלֶהם ּבְ ים ֵמַהּסֵ ּפִ ל ֵאיזֹו ּדַ ׁשֶ

אּו ְמֹאד. ּלְ ּוָרה, ְוִנְתּפַ ף ְוַהּשׁ ם ַהּדַ ם, ּגַ תּוב ׁשָ ּכָ ֶ ּשׁ

רּו ֵאָליו ְמֹאד ְוִנְכַנס ַאֲהָבתֹו  ְ ֵהם ִנְתַקּשׁ ָלל, ׁשֶ ַהּכְ
ם ְמֹאד ֵמֲחַמת ּגֶֹדל ָחְכָמתֹו ַז״ל, ְוָהיּו ְרִגיִלין  ִלּבָ ּבְ

ּוַפַעם  ֵעיֵניֶהם.  ּבְ ְמֹאד  ב  ֶנְחׁשָ ְוָהָיה  ֶאְצלֹו  ִלְכנֹס 

יַח, ָענּו ְוָאְמרּו: ״ֲאַנְחנּו רֹוִצים  ׁשִ רּו ִמּמָ ּבְ ַאַחת ּדִ

יַח״.  ֶאְתֶכם ְלָמׁשִ
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ֵקן  יָסר ַהּזָ "ִאם ָהָיה ַהּקֵ ּוַפַעם ַאַחת ָאְמרּו לֹו: ׁשֶ
ֵמרֹאׁשֹו,  ַמְלכּות  ֶתר  ְוַהּכֶ ֶזר  ַהּנֵ לֹוֵקַח  ָהָיה  ַחי, 

יר ֶאְתֶכם ֵמֲחַמת ָחְכַמְתֶכם ַהּנֹוָרָאה, ֲאָבל  ּוַמְכּתִ

ׁש" ֶלְך )של עכשיו( הּוא ִטּפֵ ה ַהּמֶ ּזֶ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַמה ּנַ

ַחק  ִמׁשְ ּבְ ַז״ל  נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ֲחקּו  ׂשִ ַאַחת  ַעם  פַּ
ָחק  ׂשְ ַהּמִ ֵעת  ּבְ ׁשֶ ֶרְך  ְוַהּדֶ )שח-מט(  אח  ַ ַהּשׁ

ֶמ'ֶוועְרט  )״אּון  בֹוד  ַהּכָ ת  ֶחְרּדַ ֶאת  ׁשֹוְכִחים 

בֹוד  ַהּכָ ת  ֶחְרּדַ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָלֶהם  ָהָיה  ְולֹא  ֵהְייִמיׁש״( 

ִלי ֶאל  אּו ָהר' ָנָתן ְוָהר' ַנְפּתָ ּנּו ַז״ל, ּוְבֶאְמַצע ּבָ ִמּמֶ

ָראּו ֶאת זֹאת  הּוג. ּוְכׁשֶ ּנָ ֵאיָמה ּוְבִיְרָאה ּכַ ִית ּבְ ַהּבַ

ַעת )על שהם  )האפיקורסים( ָנַפל ָלֶהם ֲחִליׁשּות ַהּדַ

ם  נּו ַז״ל: ״ַאּתֶ משחקים איתו(. ָעָנה ְוָאַמר ָלֶהם ַרּבֵ

י״.  ּלִ ֵאיְנֶכם ֵמַהַחִיל ׁשֶ

ַעם  ּפַ ָלַקח  ֶאָחד  ֶלְך  ּמֶ ׁשֶ ה,  ַמֲעׂשֶ ָלֶהם  ר  ְוִסּפֵ
ִעּמֹו  ֵחק  ְוׂשִ ְמֻיָחד  ְלֶחֶדר  ְיִדידֹו  ֶאת  ַאַחת 



משלים וסיפורים

178

ִדיד  ַהּיָ ְוֵכן  הּוא ֶמֶלְך,  ֶלְך ׁשֶ ַכח ַהּמֶ ְוׁשָ אח,  ַ ַהּשׁ ּבְ

ֵני  ׁשְ ּכִ ֲחקּו  ְוׂשִ ֶלְך  ַהּמֶ ִעם  ׂשֹוֵחק  הּוא  ׁשֶ ַכח  ׁשָ

ָנַצח  ּוַפַעם  ֶלְך  ַהּמֶ ָנַצח  ַעם  ּפַ ׁשּוִטים,  ּפְ ים  ֲאָנׁשִ

ַהּזֹאת  ּוָבֵעת  ְרָאה.  ַהּיִ ְמַעט  ַכח  ְוׁשָ ְוכּו',  ִדיד  ַהּיָ

לּוָכה, ְוִנְכְנסּו  ֵרי ַהּמְ ֶלְך ֵאיזֹו ׂשָ ָהיּו ִנְצָרִכים ְלַהּמֶ

ִדיד  ַהּיָ ְוִהְתִחיל  הּוג.  ּנָ ּכַ ּוְבִיְרָאה  ֵאיָמה  ּבְ ֵאָליו 

ֶלְך!  יט ַעל ַעְצמֹו - ֲהלֹא הּוא ׂשֹוֵחק ִעם ַהּמֶ ְלַהּבִ

ֶלְך... ח ֶאת ַהּמֶ ּלֹא ְיַנּצַ טֹוב, ׁשֶ ֵחק ּבְ ְולֹא ׂשִ

ִעְנָין  ֵאין  ה  ּזֶ ה?  ּזֶ ״ַמה  ֶלְך:  ַהּמֶ לֹו  ַוּיֹאֶמר 
ֲאִני  ָך  ְוִאּתְ ְמִדינֹות,  ַמְנִהיג  ֲאִני  ם  ִעּמָ ָך,  ּלְ ׁשֶ

ַעל  ָיָדיו  ּבְ ַז״ל  נּו  ַרּבֵ ֶהְרָאה  ְוֵכן  אח״,  ׁשַ ּבְ ׂשֹוֵחק 

ֲאִני  ם  ״ִעּמָ ְוָאַמר:  ַז״ל  ִלי  ַנְפּתָ י  ְוַרּבִ מֹוֲהַרַנ״ת 

אח״.  ַ ַהּשׁ ֶכם ֲאִני ׂשֹוֵחק ּבְ ַמְנִהיג ְמִדינֹות, ְוִאּתְ

ָאלֹו  ּוׁשְ ַז״ל,  נּו  ַרּבֵ ֵאֶצל  ֶאָחד  ָהָיה  ַאַחת  ַעם  פַּ
ְנִפיָלתֹו  ּבִ ַעְצמֹו  ֶאת  ק  ְמַחּזֵ ה  ּמֶ ״ּבַ ַז״ל:  נּו  ַרּבֵ



דאפיאורסים  אומק

179

״ִעם  ְוָאַמר:  ָעָנה  ַרְך״?,  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ֵמֲעבֹוַדת 

ר  נּו ַז״ל ְוָאַמר ֵאָליו: ״ֲאִני ּדָ ָמָרא״. ָעָנה ַרּבֵ ף ּגְ ּדַ

ַוֲאִני  דֹוִלים,  ּגְ יקֹוְרִסים  ֶאּפִ ּה  ּבָ ְוֵיׁש  דֹוָלה  ּגְ ִעיר  ּבְ

ִלְכבֹודֹו  ָרָאנּו  ּבְ ׁשֶ 'ָברּוְך הּוא  ּבְ ַעְצִמי  ה ֶאת  ְמַחּיֶ

יָלנּו ִמן ַהּתֹוִעים' ְוכּו'.  ְוִהְבּדִ

אּוֶמין  ָנה ָהַאֲחרֹון ּבְ ָ רֹאׁש ַהּשׁ ּבְ ְוַהּסוֹף.ָהָיה: ׁשֶ
ַז״ל,  נּו  ַרּבֵ ִקּבּוץ  ּבְ ַיַחד  לּו  ּלְ ִהְתּפַ תקע״א,  ַנת  ׁשְ

ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ לֹו  ִלְקרֹא  ער  ּבֶ ִהיְרׁש  ְפַחת  ׁשִ ּוָבָאה 

לֹא,  ״ֶזה  ָלּה:  ְוָאַמר  ָעָנה  ְוכּו',  ַקאֶווה  ּתֹות  ִלׁשְ

ּתֹות״.  ִלׁשְ הֹוֵלְך  ֵאיִני  ׁשֹוָפר  ִקיַעת  ּתְ קֶֹדם  ַהְינּו 

יַח ִלְצֹמַח ְמַעט ָזָקן.  ְוַגם ִהְתִחיל ְלַהּנִ

ָכה  ּבָ ּומֹוֲהַרַנ״ת  ַז״ל  נּו  ַרּבֵ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר 
דּוַע, ָענּו ְוָאְמרּו ֵאָליו: ְלָך ָחֵסר  ּיָ ְוִהְתאֹוֵנן ְמֹאד ּכַ

ים  ַחּיִ י ָהָיה ּבַ י! - ִאם ָהֶרּבִ י? ָלנּו ָחֵסר ָהַרּבִ ָהַרּבִ

מּוִרים. יִקים ּגְ ֲעֵלי ְתׁשּוָבה ְוַצּדִ ִכים ְלּבַ ָהִיינּו ֶנְהּפָ
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נּו  ַרּבֵ קּות  ּלְ ִהְסּתַ ַאַחר  ׁשֶ ה:  ַמֲעׂשֶ ָהָיה  ְועוֹד.
נּו ַז״ל,  יחּו ֶאת ַרּבֵ עֹות ֵאיֹפה ַיּנִ ַז״ל ָהיּו ִחּלּוֵקי ּדֵ
ֶאת  יחּו  ּנִ ּיַ ׁשֶ ָרצּו  לֹא  א  יׁשָ ַקּדִ ַהֶחְבָרא  י  ַאְנׁשֵ י  ּכִ

ֵמֲחַמת  ֶהָחָדׁש,  ים  ַהַחּיִ ית  ּבֵ ַעל  ַרק  ַז״ל  נּו  ַרּבֵ

י  ְוַאְנׁשֵ ַרב.  ַמן  ִמּזְ יחּו  ִהּנִ לֹא  ָבר  ּכְ ן  ׁשָ ַהּיָ ַעל  ׁשֶ

נּו ַז״ל  ח ֶאת ַרּבֵ ְוָקא ִלּקַ ִליק ָרצּו ּדַ עּפְ לֹוֵמנּו ִמּטֶ ׁשְ

ָרצּו  ִהיָראִוויָצא  ִמּטְ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ְוַאְנׁשֵ ִליק.  ְלֶטעּפְ

ח אֹותֹו ִלְטִהיְרִוויָצא.  ִלּקַ

יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ַעק  ּצָ ׁשֶ ָהֶאָחד  ָהָיה  ָנָתן  ָהר'  ְוַרק 
ים  ית ַהַחּיִ ְוָקא ָלנּוַח ַעל ּבֵ נּו ַז״ל ָרָצה ּדַ ר ַרּבֵ ֲאׁשֶ

ר ָהַרב ר' ָנָתן ָהָיה  ה )שבאומן(. ּומּוָבן ֲאׁשֶ ן ַהּזֶ ׁשָ ַהּיָ

הּוא ָהָיה ַרק ֶאָחד.  ַדְעּתֹו ֵמֲחַמת ׁשֶ ל ּבְ ּטֵ ִמְתּבַ

מֹוֲהַרַנ״ת  ֶאל  ער  ּבֶ ִהיְרׁש  א  ּבָ ֶכף  ּתֵ ֲאָבל 
נּו  ַרּבֵ ְרצֹון  ׁשֶ יֹוְדִעים  ם  ַאּתֶ ״ִאם  אֹותֹו:  ַאל  ְוׁשָ

ָאז  ן?  ׁשָ ַהּיָ ים  ַהַחּיִ ית  ּבֵ ַעל  ָלנּוַח  ָהָיה  ַז״ל 
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ֶאל  ֶכף  ּתֵ ְוָהַלְך  ֶחְפֵציֶכם״.  ְוִתְגְמרּו  ְמַעט  ַחּכּו  ּתְ

ֵני ְקָבִרים  ִביל ׁשְ ׁשְ יֹון ּבִ ַראְווִניק ְוָלַקח ִרׁשְ ָהִאיְסּפְ

ִית ָקָטן(.  ן ָיְכלּו עֹוד ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּבַ )ַעל ּכֵ

ֲאהּוִבים  ְיִדיִדים  ָהיּו  ַז״ל  נּו  ַרּבֵ ִטיַרת  ּפְ ַאֲחֵרי 
ַז״ל.  ְלמֹוֲהַרַנ״ת  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ְלַאְנׁשֵ

ר  ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ַז״ל  נּו  ֵמַרּבֵ ִצּוּוי  לֹו  ָהָיה  ַז״ל  ּומֹוֲהַרַנ״ת 

לֹו  ָהָיה  אּוֶמין  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ן  ּכֵ ַעל  ם.  ִעּמָ

ַאַחת  ּוַפַעם  ם.  ִעּמָ ר  ְוִדּבֵ ֶאְצָלם  ּקּור  ּבִ )״ִוויִז'יט״( 

ַעק  ּצָ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ דֹולֹות ּכָ ֲחִקירֹות ּגְ ם ּבַ ִנְכַנס ִעּמָ

ּנּו'?! נּו ַז״ל ִמּמֶ ְוָאַמר: 'ָמה ָרָצה ַרּבֵ

ֲאלּו אֹותֹו ֵאיֶזה  א ר' נתן ֶאְצָלם ְוׁשָ ַעם.ַאַחת ּבָ פַּ
דֹול ָיַגע ֶאת  ר ּכֶֹמר ֶאָחד ָחָכם ּגָ ּבֹון ָעמֹק, ֲאׁשֶ ֶחׁשְ

ֶחֶדר  לֹו  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ׁש  ּוִבּקֵ ָעָליו.  ִנים  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ַעְצמֹו 

ַרְגלֹו  ְוָעַמד  ַוֲחִצי  ָעה  ׁשָ ֵעֶרְך  ם  ׁשָ ָהה  ְוׁשָ ְמֻיָחד 

ה ַעל ָהָאֶרץ ְוָסַתם ֶאת  ִנּיָ ְ ְפָסל ְוַהּשׁ ַאַחת ַעל ַהּסַ
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ה  ּזֶ רּו לֹו: ׁשֶ ק ֶאת מֹחֹו ְוָאַמר ָלֶהם. ַוְיַסּפְ ֵעיָניו ְוִעּמֵ

ָעַמד ָעָליו  ִנים, ּוְכׁשֶ ה ׁשָ ּמָ ע ֶאת ַעְצמֹו ּכַ ַהּכֶֹמר ִיּגַ

ה. ְוָלַקח מֹוֲהַרַנ״ת ַז״ל ְוֵצֵרף  ה יֹום טֹוב ּוְסֻעּדָ ָעׂשָ

ו  י ַעְכׁשָ ר, ְוָאַמר ָלֶהם ּכִ ּבֹון ֵאיֶזה ִמְסּפָ ְלֶזה ַהֶחׁשְ

ִנים לֹא ַיֲעמֹד ָעָליו.  ה ׁשָ ּמָ ע ֶאת ַעְצמֹו ּכַ ֲאִפּלּו ְיַיּגַ

ַז״ל  מֹוֲהַרַנ״ת  ָהָיה  ״ל,  ַהּנַ יקֹוְרִסים  ָהֶאּפִ ֵאּלּו.
ָרנּותֹו  ָראּו ִצְדקֹו ְוַיׁשְ ָחׁשּוב ֶאְצָלם ְמֹאד ֵמֲחַמת ׁשֶ

ר  יׁשַ ַוּיִ ַז״ל,  נּו  ַרּבֵ ֶאל  ָוֶנֶפׁש  ֵלב  ָכל  ּבְ ּוְמִסירּותֹו 

ָעָליו,  דֹול  ַהּגָ ֲחלֶֹקת  ַהּמַ ּוְבֵעת  ְמֹאד.  ֵעיֵניֶהם  ּבְ

ימּו  ְסּכִ ער ְלמֹוֲהַרַנ״ת ַז״ל: ״ִאם ּתַ ָאַמר ִהיְרׁש ּבֶ

ַעד  ְוָאז  ַעְצמֹו,  ּבְ יָסר  ְלַהּקֵ ה  ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאְכּתֹב  ֲאַזי 

ּוָפִליט  ִריד  ׂשָ ֵאר  ָ ִיּשׁ לֹא  עֹות  ׁשָ ע  ְוַאְרּבַ ִרים  ֶעׂשְ

ִדים״.  ְתַנּגְ ִמן ַהּמִ

ית, ֵאיִני  ְוָאַמר ֵאָליו: ״ֵראׁשִ ַז״ל  ַען מֹוֲהַרַנ״ת  ַוּיַ
יֹוֵתר.  דּות  ַהִהְתַנּגְ ר  ּבֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ לֹום  ְוׁשָ ַחס  רֹוֶצה 
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ַוֲאִני  ִפים  ְרּדָ ַהּנִ ֵהם  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ רֹוֶצה  ֵאיִני  ִנית,  ֵ ְוַהּשׁ

ה״.  ִפּלָ ָהרֹוֵדף, ֲאִני ֵאין ִלי ֵעָצה ַאֶחֶרת ַרק ּתְ

ַז״ל  ער ִעם מֹוֲהַרַנ״ת  ר ִהיְרׁש ּבֶ ּבֵ ַפַעם ַאַחת ּדִ
ה  ֵמִעְנַין ְמִציאּות ֲהָוָיה: ָעָנה ְוָאַמר ֵאָליו: ״ָמה ַאּתָ

י ֵמֱאלִֹקים? ֲאִני אֹוֵמר ְלָך ״ָוֶאְרֶאה ֶאת  ר ִאּתִ ְמַדּבֵ

ה'״ ֲאִני ָרִאיִתי ֶאת ָהֱאלִֹקים״ ְוֶהֱאִמין לֹו. 

יְטׁשֹוב  אְרּדִ ִמּבַ ַלאְנָדע  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ַאַחת  ַעם. פַּ
ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ה ְוכּו', ְוֵתֶכף ּכְ נֹות ַהְרּבֵ ֵהִביא ְלֵביתֹו ַמּתָ

ְלֵביתֹו  ָהַלְך  ׁשֶ קֶֹדם  ָאז  אּוַמן,  ּבְ ַז״ל  ּמֹוַהְרַנ״ת  ׁשֶ

ְכִלית  ֶהם ֵמַהּתַ ר מֹוֲהַרַנ״ת ַז״ל ִעּמָ ָהַלְך ֵאָליו. ְוִדּבֵ

לּום ְוכּו', ְוָהעֹוָלם הּוא ָמֵלא  ה ֵאינֹו ּכְ ָהעֹוָלם ַהּזֶ ׁשֶ

ם  ְבּתָ ַמֲחׁשַ ּבְ ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְלֶפֶלא  ְוָהָיה  ְוכּו'.  ְיגֹונֹות 

ל  יְטׁשֹוב ְוֵיׁש ִלי ּכָ אְרּדִ ו ִמּבַ אִתי ַעְכׁשָ 'ֲהלֹא ֲאִני ּבָ
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טּוב' ְוכּו'. ָעָנה מֹוֲהַרַנ״ת ְוָאַמר: ״ָיכֹול ֶאָחד ָלבֹא 

ּתֹו  ה, ְוָיִביא ְלִאׁשְ נֹות ַהְרּבֵ יְטׁשֹוב ִעם ַמּתָ אְרּדִ ִמּבַ

ה  ַנֲעׂשֶ ְוִיְהֶיה  ֵעיֶניָה  ּבְ ר  יׁשַ ּתִ ְולֹא  ָזָהב  ַעת  ַטּבַ

ים״.  ְהֶיה ֶאְצלֹו טֹוב ָמֶות ֵמַחּיִ ּיִ ַמֲחלֶֹקת ַעד ׁשֶ

ְוָנַתן  ְלֵביתֹו  ָהַלְך  ׁשֶ ַלאְנָדא,  ֶכף ִעם  ּתֵ ֲהָוה  ְוֵכן 
ֵעיֶניָה  ּבְ ר  ָיׁשַ ְולֹא  ָהב,  ַהּזָ ל  ׁשֶ ַעת  ּבַ ַהּטַ ּתֹו  ְלִאׁשְ

ׁש טֹוב ָמֶות  ָהָיה ֶאְצלֹו ַמּמָ ה ַמֲחלֶֹקת ַעד ׁשֶ ְוַנֲעׂשָ

ְוָאַמר:  ַז״ל  מֹוֲהַרַנ״ת  ֶאל  ֶכף  ּתֵ ְוָהַלְך  ים,  ֵמַחּיִ

ם ָנכֹון״. ּתֶ ״אֹוי, ִנַחׁשְ

קּות  ֲחלֶֹקת ַעל ר' נתן ַז״ל, ָנְתנּו לֹו ִהְתַחּזְ ְבֵעת ַהּמַ
ָהָיה  ה ׁשֶ רּו לֹו ֵאיֶזה ַמֲעׂשֶ ַדְעּתֹו. ְוִסּפְ ּלֹא ִיּפֹל ּבְ ׁשֶ

ָהעֹוֵזר  ְלִמיד  ּתַ לֹו  ְוָהָיה  רֹוֵפא  ָהָיה  ׁשֶ עֹוָלם:  ּבָ

ַלֲעׂשֹות  ִהְתִחילּו  ַעם  ַהֲהמֹון  ִמים  ַהּיָ ּוִבְרבֹות  לֹו. 

הּוא  ֵעֶסק ּוִפְרסּום ֵמָהעֹוֵזר יֹוֵתר ֵמָהרֹוֵפא, ַעד ׁשֶ

ד יֹוֵתר.  ּבֵ עֹוָלם ְוִנְתּכַ ְרֵסם ּבָ ִנְתּפַ
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בּו  ְוָיׁשְ אל(  )ּבַ ה  ְסֻעּדָ ֶלְך  ַהּמֶ ה  ָעׂשָ ַאַחת  ּוַפַעם 
ְלִמיד ָהעֹוֵזר קֶֹדם  ב ַהּתַ ׁשֶ בֹודֹו ַוּיֵ ל ֶאָחד ְלִפי ּכְ ּכָ

ְלָהעֹוֵזר:  ְוָאַמר  ָהרֹוֵפא  ָעָנה  ָהרֹוֵפא.  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ְלֵביְנָך״.  יִני  ּבֵ ַהִחּלּוק  ֶאת  יֹוֵדַע  ן  ּכֵ ֲהֵרי  ה  ״ַאּתָ
ִיְהֶיה  ְוַאל  ָך  ַדְעּתְ ּבְ ּפֹל  ּתִ ״ַאל  ֵאָליו:  ְוָאַמר  ָעָנה 

ָכל  ּבְ ׁשֶ ִמְנַהג ָהעֹוָלם  ֵכן  י  ּכִ ַעת,  ַהּדַ ת  ֲחִליׁשַ ְלָך 

יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ָאחּוז  מֹוָנה  ּוׁשְ ִעים  ׁשְ ּתִ ָודֹור,  ּדֹור 

ֵני ָאחּוז יֹוְדִעים״  ְ ִמן ָהֱאֶמת, ְוַהּשׁ

ער  ּבֶ ִהיְרׁש  ָנַסע  ַז״ל  מֹוֲהַרַנ״ת  ִטיַרת  ּפְ ַאַחר 
ְלָהר'  ְיִדידּות  ֵבי  ִמְכּתְ ּכֹוֵתב  ְוָהָיה  ַלֲאֶמִריָקא 

ְתבּו  ּכָ ם  ׁשָ ְפַטר  ּנִ ּוְכׁשֶ ַז״ל.  יֶנער  טּוְלְטׁשִ ַנְחָמן 

ְוִכי  ִטיָרתֹו.  ִמּפְ ֲאִריכּות  ּבַ ״ל  ַהּנַ ַנְחָמן  ְלָהר'  ָניו  ּבָ

ער  י ּדֶ ער ַרּבִ יו )״אֹוי ּדֶ ַסק ִמּפִ ְתׁשּוָבה, ְולֹא ּפָ ִנְפַטר ּבִ

י״. י, אֹוי ָהַרּבִ י״( – ״אֹוי ָהַרּבִ ַרּבִ
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מילא להדליק הלולקע
נְַחָמן  ַרּבִי  מֹוֵרנּו  ַהּצִַּדיק  ֵמָהַרב  ַמֲעֶׂשה 
ֶׁשָהָיה  הַָּקדֹוׁש  ַרּבֵנּו  ֶׁשל  )זְֵקנֹו  זַ”ל  ֵמָהאִריֶדענְָקא 

ִמַּתלְִמיָדיו הַּגְדֹולִים( 

ֵאיזֹו ִעיר,  ״ל ָהָיה לֹו ָאחֹות ּבְ י ַנְחָמן ַהּנַ ָהַרב.ַרּבִ
דֹוׁש  ַהּקָ ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ִעם  א  ּבָ ַאַחת  ּוַפַעם 

לֹו  ָהָיה  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ְוַהּבַ ֵביָתּה.  ּבְ ְוִהְתַאְכֵסן 

ֶאת  ְוָטַען  ָהָאֶרץ,  ַעד  ה  ֲאֻרּכָ )ִמְקֶטֶרת(  לּוְלֶקע 

ְלַהְדִליק  ֻהְצַרְך  ּוְכׁשֶ ק(,  ַטּבָ )ּבְ ִטיטּון  ּבְ ַהּלּוְלֶקע 

ט ֶאת  ֶחֶלת־ֵאׁש ּוָפׁשַ י ַנְחָמן ַהּגַ ַהּלּוְלֶקע, ָלַקח ַרּבִ

ֶאת  )הכין(  ְוֶהֱעִריְך  ְוַרְגַלִים  ָיַדִים  ּוט  ִפּשׁ ּבְ ַעְצמֹו 

ַהּלּוְלֶקע. 

ַעת,  ַוֲאחֹותֹו ָרֲאָתה זֹאת ְוָהָיה ָלּה ֲחִליׁשּות ַהּדַ
הּוא  ׁשֶ ַהּלּוְלֶקע,  ְלַהְדִליק  ״ֵמיָלא  לֹו:  ְוָאְמָרה 
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ָיַדִים  ּוט  ּוִפּשׁ חּות  ּטְ ּתַ ִהׁשְ ּבְ ְך  ל־ּכָ ּכָ ֲאָבל  ָך,  ַרּבְ

ְוַרְגַלִים״?! 

ִאם  ְדלּותֹו?  ִמּגַ ָלְך  ֹאַמר  ״ָמה  ָלּה:  ְוָאַמר  ָעָנה 
הּוא  תֹו, ָהִיית אֹוֶמֶרת ׁשֶ ֻדּלָ ַאּתְ ָהִיית יֹוַדַעת ִמּגְ

ִלי  ׁש  ּיֶ ׁשֶ ֲאִני,  ֲאָבל  ַעְצמֹו,  ּבְ ִריְך־הּוא  א־ּבְ ֻקְדׁשָ

ֶאת  עֹוֵבד  הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני  ְך,  ִמּמֵ ַעת  ּדַ יֹוֵתר 

ִריְך־הּוא״ א־ּבְ ְדׁשָ ַהּקֻ

הדרשן
ִסּפֵר ַמֲעֶׂשה: 

ִביר  ּגְ ֵאֶצל  ִנְתַאְכֵסן  ז״ל  ם-טוֹב  ַעל-שֵׁ ַהבַּ
ים  ים ַרּבִ ְלָחן ֲאָנׁשִ ֻ ם ַעל ַהּשׁ ין ׁשָ ֶאָחד, ְוָהיּו ְמֻסּבִ

ה  ם ְלַמּטָ ב ׁשָ הּוג, ְוָהָיה יֹוׁשֵ ּנָ ִדים ִלְכבֹודֹו ּכַ ְמֻכּבָ

ן.  ְרׁשָ ּדַ ַהְינּו  ֶאָחד,  יר  ְרׁשֶ ּדַ ַעל  ּבַ ְלָחן  ֻ ַהּשׁ ֵאֶצל 
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אֹוֵכל  ׁשֶ ָעָליו  לּו  ּכְ ְוִהְסּתַ ה,  ַהְרּבֵ אֹוֵכל  ְוָהָיה 

לֹו  יט  ּוְלהֹוׁשִ לֹו  ן  ִלּתֵ ְוִהְתִחילּו  ְמֹאד,  ה  ַהְרּבֵ

ה  ָעׂשָ ן  ְרׁשָ ְוַהּדַ ֵליָצנּות.  ִביל  ׁשְ ּבִ ה  ַהְרּבֵ ֲאִכיָלה 

לֹו,  יטּו  הֹוׁשִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ה  ַהְרּבֵ ְוָאַכל  ּלֹו,  ׁשֶ ֶאת 

ֲחִתיָכה  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ אֹוְכִלים  ָהיּו  ׁשֶ ִגים  ּדָ גֹון  ּכְ

ִגים,  י ֲחִתיכֹות ּדָ ּתֵ ַעְצמֹו ׁשְ ן ָאַכל ּבְ ְרׁשָ ַאַחת ְוַהּדַ

ַעְצמֹו ְקָעָרה ְמֵלָאה ְוֵכן  ָהָיה אֹוֵכל ּבְ ְוֵכן רֶֹטב ׁשֶ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ לֹו  יטּו  הֹוׁשִ ְוֵהם  ֲאָכִלים  ַהּמַ ָאר  ׁשְ ּבִ

ה. אֹוֵכל ַהְרּבֵ ָראּו ׁשֶ ִביל ֵליָצנּות ֵמֲחַמת ׁשֶ ׁשְ ּבִ

ּיֹאַמר  ׁשֶ אֹותֹו  ְלַהְפִציר  ִהְתִחילּו  ְך  ַאַחר-ּכָ
ִביל  ׁשְ ּבִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָהְיָתה  ָנָתם  ְוַכּוָ ּתֹוָרה.  ִלְפֵניֶהם 

ם- ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ְלָחן ׁשֶ ֻ ּיֹאַמר ּתֹוָרה ַעל ַהּשׁ ֵליָצנּות ׁשֶ

ְתִמימּותֹו  רֹאׁש. ְוהּוא ָנַהג ּבִ ם ּבָ טֹוב ז״ל ֵמֵסב ׁשָ

ֹחק  ְפֵניֶהם ּתֹוָרה, ְוִהְתִחילּו ִלׂשְ ּבִ ְוִהְתִחיל לֹוַמר 

ֵעיֵניֶהם ְלִאחּוָכא  ת ְיֵדיֶהם ְוָהָיה ּבְ ּסַ תֹוְך ּפִ ּנּו ּבְ ִמּמֶ

ֵהם  ׁשֶ ן  ְרׁשָ ַהּדַ ְוֵהִבין  ְוֵליָצנּות[.  חֹוק  ]ְלׂשְ ְוִאְטלּוָלא 
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ָעָנה  ה.  ַהְרּבֵ אֹוֵכל  ׁשֶ ִביל  ׁשְ ּבִ ּנּו  ִמּמֶ ִמְתלֹוְצִצים 

ן ְוָאַמר: ״ְוִכי ִאם ֵאין ְיכֹוִלים לֹוַמר ּתֹוָרה  ְרׁשָ ַהּדַ

ג״?  ָאסּור ֶלֱאכֹל ֲחִתיָכה ּדָ

ל  ּכָ ְוָרָאה  ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ל  ּכֵ ִהְסּתַ ְך  ַאַחר-ּכָ
ל  ַמע ּתֹוָרתֹו ׁשֶ יד ְוָכַעס ֲעֵליֶהם, ְוׁשָ ָהִעְנָין ְוִהְקּפִ

ם- ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ְוָאַמר  ֵעיָניו ְמֹאד.  ּבְ ְוהּוַטב  ן  ְרׁשָ ַהּדַ

הּו ז״ל.  י ֵאִלּיָ ן אֹוֵמר ּתֹוָרה ִמּפִ ְרׁשָ ה ַהּדַ ּזֶ טֹוב: ׁשֶ

ּכָל זֶה ִסּפֵר ַרּבֵנּו ז”ל. ְוַאַחר-ּכְָך ָאַמר ַרּבֵנּו ז”ל: 
ַהַּדְרָׁשן  ֶּׁשָאַמר  ַמה  ְמאֹד  ּבְֵעינָיו  הּוַטב  זֶה  ֶׁשָּדבָר 
לֱֶאכֹל  ָאסּור  ּתֹוָרה  לֹוַמר  ְיכֹולִים  ֵאינָם  ִאם  “ְוכִי 
ַהּתֹוָרה  ז”ל  ַרּבֵנּו  ָאַמר  ַאַחר-ּכְָך  ָּדג”.  ֲחִתיכָה 
נִפְלָָאה  ֶׁשּיֹוְדִעים ּתֹוָרה  ַהּגְנּוזִים  ַהּצִַּדיִקים  לְִענְַין 
יֹוֵדַע  ֶׁשָהָיה  ַהַּדְרָׁשן  ִמן ָהעֹולָם, ּכְמֹו  ּגְנּוזִים  ְוֵהם 
ּתֹוָרה נִפְלָָאה ַאְך ָהָיה צִַּדיק ּגָנּוז ְוָהעֹולָם ִהְתלֹוצְצּו 

ִמֶּמּנּו:
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האוצר שתחת הגשר
ִעיר:  ֵמֵאיֶזה  ֶאָחד,  ְלִאיׁש  ָחַלם  ַאַחת  ַעם  ּפַ
ן ָנַסע  ם אֹוָצר, ַעל-ּכֵ ר ֵיׁש ׁשָ ׁשֶ ַחת ַהּגֶ ִויָנה ּתַ ּבְ ׁשֶ

ֵאיְך  ֵעצֹות  ׂש  ּוְמַחּפֵ ר  ׁשֶ ַהּגֶ ֵאֶצל  ְועֹוֵמד  ם  ְלׁשָ

ים.  ָהֲאָנׁשִ ֵמֲחַמת  ָיכֹול  ֵאינֹו  ּיֹום  ּבַ י  ּכִ ַלֲעׂשֹות, 

ה עֹוֵמד  ם ִאיׁש ַחִיל ְוָאַמר לֹו ״ָמה ַאּתָ ְוָעַבר ׁשָ

ֵדי  ּיֹאַמר לֹו, ּכְ ּטֹוב ׁשֶ ַדְעּתֹו: ׁשֶ ב ּבְ ב״? ָחׁשַ ְוחֹוׁשֵ

ל ָהִעְנָין.  ר לֹו ּכָ קּו, ִסּפֵ עֹו ְוִיְתַחּלְ הּוא ְיַסּיְ ׁשֶ

ַלֲחלֹום,  ֵלב  ם  ׂשָ ְיהּוִדי,  ״הֹוי  לֹו:  ְוָאַמר  ָעָנה 
לֹוִני )בעיר  ָמקֹום ּפְ ּבְ י ׁשֶ ם ֲאִני ָחַלְמּתִ ֱאָלא ַמאי, ּגַ

ְחָסן )בביתו של היהודי(   ּמַ לֹוִני ּבַ של היהודי( ֵאֶצל ּפְ

ם״?  ֵיׁש אֹוָצר, ַהֶאַסע ְלׁשָ

ּלֹו ּוָמָצא  ְחָסן ׁשֶ ּמַ ְוָנַסע ָהִאיׁש ְלֵביתֹו ְוָחַפר ּבַ
י!  ָיַדְעּתִ ה  ״ַעּתָ ְך:  ַאַחר-ּכָ ְוָאַמר  ָהאֹוָצר. 

ָעַלי  ה  ִמּזֶ ָלַדַעת  ֵדי  ּכְ ֲאָבל  ֶאְצִלי  הּוא  ָהאֹוָצר 

ִלְנסַֹע ַעד ִויָנה״ 



רא ו  י י אק

191

ּכְָך ּבְִענְַין עֲבֹוַדת הֵַּׁשם, ֶׁשהָאֹוצָר הּוא ֵאצֶל ּכָל ֶאָחד 
ּבְַעצְמֹו, ַרק לֵיַדע ֵמהָאֹוצָר ֻמכְָרח לִַּסע לְהַּצִַּדיק.

רק נכדי יתקן
ֶרְך ִעיר  ם טֹוב ַז״ל ּדֶ ַעל ׁשֵ ַעם.ֶאָחד ָנַסע ַהּבַ פַּ
ְוהּוא  יֹוִנים,  ַמֲחנֹות  ַמֲחנֹות  ְוָסְבבּו אֹותֹו  אּוָמן, 

לֹא  ״ֲאִני  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֶאְצָלם  ַעְצמֹו  ֶאת  ָעַמד 

י  ֶנְכּדִ ַרק  ֶאְתֶכם,  ן  ְלַתּקֵ ֶאְצְלֶכם  ֵאר  ָ ְלִהּשׁ אּוַכל 

ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ָיָדיו  ּבְ ָלֶהם  ְוָסַבב  ֶאְתֶכם״.  ן  ְיַתּקֵ הּוא 

ּנּו.  ּנּו ּוָפְרחּו ִמּמֶ ִמּמֶ

י  יק ַרּבִ ּדִ ל ָהַרב ַהּצַ ַעם ֶאָחד ָקֵמיַע ׁשֶ ָמְצאּו.ּפַ
ְלַיַער  ״ֵלְך  ם:  ׁשָ תּוב  ּכָ ָהָיה  ׁשֶ ַז״ל  ״ץ  ּכַ ִלי  ַנְפּתָ

ּקּוְנָך״. ְמָצא ּתִ ם ּתִ ֶרעקֹוב ֵאֶצל ִעיר אּוָמן ְוׁשָ ּגְ



המלך והקוצרים
עֹוד ַמֲעֶׂשה ֶׁשִּסּפֵר ַרּבֵנּו זַ”ל: 

ּכֹוָכִבים,  ּבַ חֹוֶזה  ְוָהָיה  ֶאָחד  ֶמֶלְך  ָהָיה  שֶׁ
ָנה זֹו ַעד  ׁשָ בּוָאה ּבְ ִאם לֹא ִיְקְצרּו ַהּתְ ְוָרָאה: ׁשֶ

בּוָאה ְוכּו' ְוכּו',  ל ַהּתְ ַמן, ְיֵהא ִנְתַקְלֵקל ּכָ ֶזה ַהּזְ

ן  ְוִלּתֵ קֹוְצִרים  ח  ִלּקַ ְוִנְתַיֵעץ  ָקָצר.  ָהָיה  ַמן  ְוַהּזְ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם,  ָצְרּכָ ְוָכל  ֲענּוִגים  ַהּתַ ל  ּכָ ָלֶהם 

ְיָלה,  ּוַבּלַ ּיֹום  ּבַ ַלֲעבֹד  ַעת  ַהּדַ ַהְרָחַבת  ָלֶהם 

א  ַרּבָ ַאּדְ ְוֵהם  ״ל.  ַהּנַ ַמן  ַהּזְ קֶֹדם  ִלְקצֹר  יקּו  ְוַיְסּפִ

ָקְצרּו  ְולֹא  ״ל  ַהּנַ ַמן  ַהּזְ ְוָעַבר  ְכחּו,  ְוׁשָ גּו  ִהְתַעּנְ

ָיְדעּו  ְולֹא  בּוָאה.  ַהּתְ ל  ּכָ ְוִנְתַקְלְקָלה  בּוָאה.  ַהּתְ

ֶלְך ִיְכעֹס ֲאֵליֶהם. ַהּמֶ ֲעׂשֹות ׁשֶ ַמה ּלַ

ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ֵאיְך  ֵעָצה:  ֶאָחד  ָחָכם  ָלֶהם  ְוָאַמר 
ּפֹור,  ַהּצִ ֶזה  ִביאּו לֹו  ּיָ ׁשֶ ּוָבֶזה  ִצּפֹור,  ֵאיֶזה  אֹוֵהב 

ַעל  ר  ְיַכּפֵ ה  ִמּזֶ ֲענּוג  ְוַהּתַ רּוַח  ַחת  ַהּנַ ַעל-ְיֵדי  ָאז 

הּוא  י  ּכִ ּפֹור,  ַהּצִ יג  ְלַהּשִׂ ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ֲאָבל  ַהּכֹל. 

ַמן  ְוַהּזְ ם,  ֻסּלָ ָלֶהם  ְוֵאין  בֹוּהַ  ּגָ ָמקֹום  ּבְ ֲאִויר  ּבָ
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ה  ּמָ ּכַ ֵהם,  מֹו ׁשֶ ּכְ ְוָנַתן ָלֶהם ֶהָחָכם ֵעָצה:  ָקָצר. 

ֲחֵברֹו  ַעל  ֶאָחד  ַעְצָמם  ֶאת  ַיֲעִמידּו  ָאז  ים,  ֲאָנׁשִ

ּפֹור.  יעּו ְלַהּצִ ּגִ ּיַ ְלַמְעָלה ַמְעָלה ַעד ׁשֶ

הּוא  ל ֶאָחד ָרָצה ׁשֶ י ּכָ ֲאָבל ֵהם ָרבּו ֶזה ִעם ֶזה, ּכִ
ְמִריָבָתם  ְוַעל-ְיֵדי  יו.  ְחּתָ ּתַ ַוֲחֵברֹו  ְלַמְעָלה  ִיְהֶיה 

ַאר  ִנׁשְ ֶזה  ְוַעל-ְיֵדי  ַרח.  ּפָ ּפֹור  ְוַהּצִ לּו  ְ ִהְתַרּשׁ

ִציַרת  ִמּקְ לּוָתם  ְ ִהְתַרּשׁ ֶלְך ַעל  ֵמַהּמֶ ַעס  ַהּכַ ָלֶהם 

״ל. ּנַ בּוָאה ּכַ ַהּתְ

ְונַָתן  ָהָאָדם  ּבָָרא  ֶׁשַהֵּׁשם-ִיְתּבַָרְך  הּוא:  ְוָהִענְָין 
קֶֹדם  ַהְּתבּוָאה  ֶׁשִּיְקצְרּו  ְוַהּכֹל  ַהַּתֲענּוגִים  ּכָל  לֹו 
ַהֵּׁשם-ִיְתּבַָרְך  ְולֲַעבֹד  ַהּבְִרית,  ּבִפְגַם  ֶׁשְּיַקלְֵקל 
ַעל-ְיֵדי  ִמְתַרֵּׁשל  הּוא  ֲאבָל  נְִקִּיים.  ּבְמִֹחין  ְוכּו’ 
ַהַּתֲענּוגִים, ַעד ֶׁשּנִכְָׁשל ּבְַהְּתבּוָאה ֶׁשּכְבָר נְִתַקלְֵקל 
ֲעַדִין  ֲאבָל  לִצְלַן.  ַרֲחָמנָא  ֵמֲעוֹנֹות  ַהּמִֹחין  ְונִפְּגַם 
ָהָיה ֵעצָה ַעל-ְיֵדי ַהּצִּפֹור ֶׁשהּוא ַהּצִַּדיק ֶׁשּבָזֶה ָהָיה 
נְִתּכַּפֵר ַהּכֹל. ֲאבָל ַעל-ְיֵדי ַהַּמֲחֹלֶקת ְוַהִּקנְָאה ֶׁשּכָל 
ְוֹלא  ִמְתַרֲחִקין  ִמּזֶה  לְַמְעלָה,  לְִהיֹות  רֹוצֶה  ֶאָחד 

ִמְתַקְּׁשִרין לְַהּצִַּדיק ְוכּו’. ְוַדי לְַחּכִיָמא.
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מים עכורים
ַהֵּׁשם  ּבַעֲבֹוַדת  לִכְנֹס  ַמְתִחיל  ֶּׁשּכְֶׁשָאָדם  ַמה 
ִהְרהּוִרים  ָעלָיו  ּבִָאים  ָהֱאֶמת  לְצִַּדיק  ּולְִהְתָקֵרב 

ּובִלְּבּולִים ּגְדֹולִים. זֶה ּכְמֹו לְָמָׁשל:

ִים  ַהּמַ ִאּלּו  ּכְ ִנְרֶאה  ה  ִחּלָ ּתְ ּמִ ׁשֶ ַמִים,  ִלי. כְּ
ִים  ֹוְפִתין ּוַמֲעִמיִדין ַהּמַ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְך  ְצלּוִלים, ְוַאַחר־ּכָ

ל  ְלּבֵ ִמְתּבַ ֲאַזי  ל,  ֵ ּשׁ ְלִהְתּבַ ּוַמְתִחיל  ָהֵאׁש  ֵאֶצל 

ִים  ּמַ ָהָיה ּבַ סֶֹלת ׁשֶ ל ַהּפְ ִים ּוַמֲעֶלה ָהְרִתיָחה ּכָ ַהּמַ

ֲעֹמד ֶאָחד  ּיַ סֶֹלת ְלַמְעָלה. ְוָצִריְך ׁשֶ ל ַהּפְ ְועֹוָלה ּכָ

ַעם.  ָכל ּפַ ִים ּבְ ְלָהִסיר ֶחְלַאת ּוְפסֶֹלת ַהּמַ

ְלַגְמֵרי  ְצלּוִלים  ִים  ַהּמַ ִאּלּו  ּכְ ִנְדֶמה  ה  ִחּלָ ּוִמּתְ
ָכל  ּבְ ָהעֹוָלה  ִים  ּמַ ּבַ ׁשֶ סֶֹלת  ַהּפְ ִנְרֶאה  ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ַעם ֶחְלַאת  ָכל ּפַ ִסיִרין ּבְ ּמְ ׁשֶ ַעם ְלַמְעָלה, ַוֲאַזי ּכְ ּפַ

ִים  ַהּמַ ָאִרין  ִנׁשְ ְך  ַאַחר־ּכָ ֲאַזי  ִים  ַהּמַ ּוְפסֶֹלת 

ָראּוי. ֱאֶמת ּכָ ים ּבֶ ְצלּוִלים ְוַזּכִ
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ּכְמֹו כֵן ַמָּמׁש קֶֹדם ֶׁשַּמְתִחיל ָהָאָדם לִכְנֹס ּבַעֲבֹוַדת 
ֶׁשֵהם  ּוֵמֲחַמת  ּבֹו  ְמעָֹרבִין  ְוָהָרע  ַהּטֹוב  ֲאזַי  ה’, 
ְמעָֹרבִים ְמאֹד, ֵאין נְִרֶאה ַהּפְסֹלֶת ְוָהָרע ֶׁשּבֹו ּכְלָל, 
ַאְך  ַהּטֹוב.  ִעם  ָהָרע  לְגְַמֵרי  ַיַחד  ְמעָֹרבִים  ֵהם  ּכִי 
ַאַחר־ּכְָך ּכְֶׁשַּמְתִחיל לִכְנֹס ּבַעֲבֹוַדת ַהֵּׁשם ּוִמְתָקֵרב 
לְצִַּדיק ָהֱאֶמת ֲאזַי ַמְתִחיל לְִהזְַּדּכְֵך ּולְִהְתּבֵָרר, ַוֲאזַי 
ּכַָּמָׁשל  לְַמְעלָה  ּפַַעם  ּבְכָל  ְוָהָרע  ַהּפְסֹלֶת  עֹולָה 

הנ”ל. 

ְוצִָריְך ֶׁשַּיֲעמֹד ֶאָחד ֶׁשָּיִסיר ִמֶּמּנּו ֶחלְָאתֹו ּופְָסלְּתֹו 
לְגְַמֵרי  ְוצָלּול  זְַך  ַאַחר־ּכְָך  ִיָּׁשֵאר  ַוֲאזַי  ּפַַעם  ּבְכָל 

ּבֱֶאֶמת ּכָָראּוי.

ִמָּיד  ְוָהֶרפֶׁש  ַהּפְסֹלֶת  לְהֹוצִיא  ֶאפְָׁשר  ָהָיה 
ְונְִתָקְרבּו  ִמְּתִחּלָה  ּבְגְַׁשִמּיּות  ֶׁשָהיּו  ֵמָהֲאנִָׁשים 
מֹוצִיא  ִיְהֶיה  ִאם  ִּיְהֶיה?  ַמה  ַאְך  ִיְתּבַָרְך.  לְַהֵּׁשם 
ֶׁשְּמעָֹרב  ֵמַאַחר  ַהּמַֹח!  ִעם  ָהֶרפֶׁש  יֹוצִיא  ָהֶרפֶׁש, 
ַהּכֹל ַיַחד. ַעל־ּכֵן ַהֶהכְֵרַח לְִהיֹות ָמתּון ַעד ֶׁשִּיזְַּדּכְֵך 

ְמַעט ְמַעט.



משלים וסיפורים

196

שחרור מהצבא
ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ה ׁשֶ ָ נּו ַז״ל ִאיׁש ְוִאּשׁ אּו ְלַרּבֵ ַעם ַאַחת ּבָ ּפַ
ֶזה  ּבְ ַז״ל  נּו  ַרּבֵ ָלֶהם  ָאַמר  ִנים.  ּבָ ֲעבּור  ֲעֵליֶהם 

ין יֹום ְלַלְיָלה״  עּו ֶאְצִלי ּבֵ ׁשְ ּוָ ם ּתִ ׁשֹון: ״ַאּתֶ ַהּלָ

ְכָפר ֶאָחד ָסמּוְך ְלאּוֶמין,  ּבִ ר  ּדָ ְוֶזה ָהִאיׁש ָהָיה 
א ָהִאיׁש  נּו ַז״ל ּבָ קּות ַרּבֵ ּלְ ּוַפַעם ַאַחת ַאַחר ִהְסּתַ

ִמְצָוה,  ְטִביַלת  ִביל  ׁשְ ּבִ ְלאּוֶמין  ּתֹו  ְוִאׁשְ ״ל  ַהּנַ

ֶרְך  ָמׁשֹות, ְוָהְלכּו ּדֶ ְ ין-ַהּשׁ ם ָהָיה ּבֵ ָ ָהְלכּו ִמּשׁ ּוְכׁשֶ

ִליׁש.  ׁשָ ְדָמעֹות  ּבִ ם  ׁשָ לּו  ּלְ ְוִהְתּפַ דֹוׁש  ַהּקָ ִציּונֹו 

ָנה ַהּזֹאת  ָ ּשׁ ם ְוָנְסעּו ְלֵביָתם, ְוִנְפְקדּו ּבַ ָ ְוָחְזרּו ִמּשׁ

נּו ַז״ל.  ם ַרּבֵ ֵבן ָזָכר ְוָקְראּו אֹותֹו ״ַנְחָמן״ ַעל ׁשֵ ּבְ

ְזַמן  אֹותֹו  ּבְ ַנְחָמן,  ָנם  ּבְ ל  ּדֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ּכְ ְזַמן  ְלַאַחר 
ָבא(  ל ֶנעְקִריִטין )ְלִקיַחת ְיהּוִדים ַלּצָ ֵזָרה ׁשֶ ָיְצָאה ַהּגְ

ן ָצִריְך  ם ּכֵ ״ל ָהָיה ּגַ חּור ַנְחָמן ַהּנַ ַעל ָהעֹוָלם, ְוַהּבָ

ִעּתֹו  א  ּבָ ּוְכׁשֶ ִהְתַיְצבּות[.  ]ִלְרָאיֹון  ִריִזיו  ְלַהּפְ ַלֲעֹמד 
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נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ דֹוׁש  ַהּקָ ִצּיּון  ַעל  ִמּקֶֹדם  ָהַלְך  ַלֲעֹמד, 

ה.  ם ַהְרּבֵ ַז״ל ּוָבָכה ׁשָ

ָחַלם  ר ָלֶהם: ׁשֶ אּו ָאִביו ְוִאּמֹו ֶאְצלֹו, ִסּפֵ ּבָ ּוְכׁשֶ
ה  ּזֶ ירּו ׁשֶ ְך ְוָכְך )ְוִהּכִ ּצּוָרתֹו ּכָ א ֵאָליו ַאְבֵרְך ׁשֶ ּבָ לֹו ׁשֶ

ִמי, לֹא  ׁשְ צּוַרת רבנו ַז״ל( ְוָאַמר לֹו: ״ֲהלֹא ִנְקֵראָת ּבִ

ַעל  ָצַרַעת  ֵצא  ַוּיֵ ֵנס  לֹו  ה  ְוַנֲעׂשָ ֶאְצָלם״.  ֲעבֹד  ּתַ

ּוְלַאַחר  ָבא,  ַהּצָ ֵמֲעבֹוַדת  י  ָחְפׁשִ ָיָצא  ה  ּוִמּזֶ ּגּופֹו 

ִמּקֶֹדם. ִריא ּכְ ה ּבָ א ְוַנֲעׂשָ ְזַמן ְקָצת ִנְתַרּפֵ

לך פעלתי ולי לא
ְבַרְסֶלב,  ב ַאְדמֹו״ר )רבי נחמן( ַזַצ״ל ּבִ ׁשַ ּיָ ֵעת ׁשֶ בְּ
ם  ּגַ ָהָיה  ּוְבתֹוָכם  ים,  ֲאָנׁשִ ִעם  ַאַחת  ַעם  ּפַ ב  ָיׁשַ

נּו  ַרְסֶלב, ּוִפְתֹאם ָאַמר ַרּבֵ ָרה'ס ִמּבְ ים ׁשָ י ַחּיִ ַרּבִ

ֲאִפּלּו  ׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ ׁשֹוֶטה  הּוא  ״ָהָאָדם  ַז״ל: 
הּוא  ֵתָפיו  ּכְ ַאֲחֵרי  הֹוֵלְך  ֶות  ַהּמָ ְלַאְך  ַהּמַ ׁשֶ ּכְ
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ים  ְוָהֲאָנׁשִ ַוֲהָבָליו״.  טּוָתיו  ׁשְ ּבִ ֲעַדִין  ַמֲחִזיק 

ה ְולֹא ָיְדעּו  ּבּוִרים ָהֵאּלֶ ּתֹוְממּו ְמֹאד ַעל ַהּדִ ִהׁשְ

ָרה'ס  ׂשָ ים  ַחּיִ ָהר'  ֲאָבל  ִזין.  ְמַרּמְ ֵהם  ַמה  ַעל 

ּבּוִרים ֵהיֵטב  י ִנְכְנסּו ַהּדִ ה ְמֹאד ְמֹאד, ּכִ ִנְבַהל ִמּזֶ

ז ָעָליו  י ַאְדמֹו״ר ַזַצ״ל ְמַרּמֵ ַנְפׁשֹו ּכִ ִלּבֹו ְוָיַדע ּבְ ּבְ

דֹול.  ַפַחד ּגָ ְלָחן ּבְ ֻ ב ֵאֶצל ַהּשׁ ׁשֶ ּבּוִרים, ַוּיֵ ֵאּלּו ַהּדִ ּבְ

י  ְוַרּבִ ם,  ְלַדְרּכָ ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ָהְלכּו  ְך  ּכָ ַאַחר 
ַאל  ְוׁשָ ְלָחן,  ֻ ַהּשׁ ֵאֶצל  ב  יֹוׁשֵ ַאר  ִנׁשְ ״ל  ַהּנַ ים  ַחּיִ

ב״? ְולֹא ָיכֹל  ה יֹוׁשֵ אֹותֹו ַאְדמֹו״ר ַזַצ״ל ״ָמה ַאּתָ

ְמֹאד.  דֹוָלה  ּגְ חֹוָרה  ׁשְ ָמָרה  ּבְ ב  ָיׁשַ י  ּכִ יבֹו  ַלֲהׁשִ

ים  ַחּיִ ָהר'  ְוָהַלְך  ְלַחְדרֹו  ַזַצ״ל  ַאְדמֹו״ר  ְוִנְכַנס 

נּו ַז״ל:  ְבּךְ ְלָפָניו ְמֹאד. ַוּיֹאֶמר ְלַרּבֵ ״ל ַאֲחָריו ַוּיֵ ַהּנַ

ּבּוִרים  ַהּדִ ַנְתֶכם ּבְ ּוָ ר ּכַ אי ֲאׁשֶ ַוּדַ י, ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ ״ַרּבִ
ְלעֹוֵרר  ֶכם  ׁשְ ֲאַבּקֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ָלֵכן  ָעַלי,  ָהְיָתה 

ים״.  ַחּיִ ֵאר ּבַ ָ ֶאּשׁ ַרֲחִמים ָעַלי, ׁשֶ
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ָהְיָתה  ׁשֶ ָבר,  ַהּדָ ן  ״ּכֵ ַזַצ״ל:  ַאְדמֹו״ר  לֹו  ַוּיֹאֶמר 
ֶקֶבר  ִצּיּון  ִלְנסַֹע ַעל  ָצִריְך  ֲאִני  ַאְך  ָעֶליָך,  ָנִתי  ּוָ ּכַ

ְלֶמעְז'ּבּוז'  ַזַצ״ל  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ דֹוׁש  ַהּקָ ְזֵקִני 

חֹוֶלה(  ָאז  ָהָיה  )ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ֶלד  ַהּיֶ ֲעבּור  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ

ְוֵכן  ָעֶליָך״.  ם  ּגַ ל  ּלֵ ְוֶאְתּפַ י  ִעּמִ ן  ּכֵ ם  ּגַ ע  ּסַ ּתִ ָלֵכן 

נּו ַז״ל  ן ִעם ַרּבֵ ם ּכֵ ״ל ּגַ ים ַהּנַ י ַחּיִ ה, ְוָנַסע ַרּבִ ָעׂשָ

ְלֶמעְז'ּבּוז'.

ם טֹוב ַזַצ״ל,  ַעל ׁשֵ נּו ַז״ל ַעל ֶקֶבר ַהּבַ ְוָהַלְך ַרּבֵ
י  ְלַרּבִ ָאַמר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ַרב  ְזַמן  ם  ׁשָ ְוִהְתַמְהַמּה 

ה  י ְוִלי לֹא. ְוֵאין ַאּתָ ַעְלּתִ ׁשֹון: ״ְלָך ּפָ זֹו ַהּלָ ים ּבְ ַחּיִ

ֵלְך  ּפֹה  ה  ַאּתָ ׁשֶ יָון  ּכֵ ַאְך  ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ ֲאִפּלּו  ָצִריְך 

ם טֹוב. ְוָאַמר לֹו  ַעל ׁשֵ ן״ ְוָהַלְך ֶאל ֶקֶבר ַהּבַ ם ּכֵ ּגַ

ִנים ִיְחֶיה עֹוד.  ה ׁשָ ּמָ )רבנו( ּכַ

ָאַמר  ֶרְך  ַהּדֶ ּוְבֶאְמַצע  ִלְבַרְסֶלב  ֲחָזָרה  ּבַ ְסעּו  ַוּיִ
ְוָכְך  ָבר ֵמת  ּכְ י  ּלִ ׁשֶ ֶלד  ״ַהּיֶ ים:  ַחּיִ י  ְלַרּבִ ַז״ל  נּו  ַרּבֵ

ָבר ֵמת.  ֶלד ּכְ ַהּיֶ אּו ְלֵביָתם ָמְצאּו ׁשֶ ּבָ ׁשֶ י ּכְ ֲהָוה״, ּכִ
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המלווה 
ָמָׁשל לְִענְַין ַמה ֶּׁשּצְִריכִין לְַדּבֵר ִעם ֲאנִָׁשים ּבְִיְרַאת 

ָׁשַמִים, ְוזֶהּו:

ה  ּמָ ּכַ לֹו  ָהיּו  ׁשֶ דֹול,  ּגָ ִביר  ּגְ ָהָיה  ַאַחת  ַעם. פַּ
ה  ֻקּדָ ּפְ ״ל  ַהּנַ יר  ֶהָעׁשִ ה  ָעׂשָ ּוְרָבבֹות.  ֲאָלִפים 

ָיבֹוא  ָמעֹות,  ִלְלוֹות  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ְוָאַמר: 

ֲעָלִנים  ָתָמא ָהיּו ַעל ֶזה ּבַ ֶאְצלֹו ְוהּוא ַיְלֵוהּו. ִמּסְ

ְוָלוּו  ה  ים ַהְרּבֵ ה, ּוָבאּו ֶאְצלֹו ֲאָנׁשִ ]קֹוְפִצים[ ַהְרּבֵ

ֶאְצלֹו ָמעֹות. 

״ל.  ַהּנַ ל  ּכָ ַעל  ְנָקס  ּפִ ֶאְצלֹו  ָהָיה  ״ל  ַהּנַ ִביר  ְוַהּגְ
ן  ְלַעּיֵ ְוִהְתִחיל  ָידֹו  ּבְ ְנָקס  ַהּפִ ָלַקח  ַאַחת  ַעם  ּפַ

ה ָמעֹות ְמֹאד ַעל ֵעֶסק  הֹוִציא ַהְרּבֵ ּבֹו, ְוָרָאה ׁשֶ

בֹוא ְלַהֲחִזיר  ּיָ ם ַעל ֵלב ׁשֶ ַהַהְלָואֹות ְוֵאין ִאיׁש ׂשָ

ָתָמא ָחָרה לֹו ַעל  ּנּו. ִמּסְ ָוה ִמּמֶ ּלָ ֶ ְוִלְפרַֹע לֹו ַמה ּשׁ

ֶזה, ְוָהָיה לֹו ַעְגַמת ֶנֶפׁש.
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ם- ָוה ּגַ ּלָ ״ל ָהָיה ִאיׁש ֶאָחד ׁשֶ תֹוְך ַהּלֹוִוים ַהּנַ ּבְ
ֵאיֶזה  ּבְ עֹות  ַהּמָ ְוִהְפִסיד  ד  ְוִאּבֵ ִביר,  ַהּגְ ֵאֶצל  ן  ּכֵ

ה ִלְפרַֹע חֹובֹו,  ּלֹא ָהָיה לֹו ִמּמָ ן ַעד ׁשֶ א-ּוַמּתָ ַמּשָׂ

״ל  ָהִאיׁש ַהּנַ ה. ַהְינּו ׁשֶ דֹוִלים ִמּזֶ ְוָהיּו לֹו ִיּסּוִרים ּגְ

ִלְפרַֹע  לֹו  ֵאין  ׁשֶ ה  ִמּזֶ דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרים  לֹו  ָהָיה 

ל- ַעל-ּכָ ַדְעּתֹו: ׁשֶ ּבְ ״ל  ַהּנַ ב ָהִאיׁש  ֵ חֹובֹו. ְוִהְתַיּשׁ

ר לֹו  ִביר ּוְלַסּפֵ ִנים ִעם ַהּגְ ִנים ָצִריְך ְלִהְתָראֹות ּפָ ּפָ

ָדָבר ְוכּו'.  הּוא ָאנּוס ּבְ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ל ִלּבֹו, ּבַ ּכָ

ִלּבֹו:  ְלָפָניו  ר  ְלַסּפֵ ְוִהְתִחיל  ִביר  ַהּגְ ֵאֶצל  ּוָבא 
ַהְלָוָאה  ּבְ ָמעֹות  ֶאְצלֹו  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ֵאיְך  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ

י ִהְפִסיד  ם, ּכִ ּלֵ ה ְלׁשַ ָרעֹון ְוֵאין לֹו ִמּמָ יַע ְזַמן ּפֵ ְוִהּגִ

ַנְפׁשֹו  ּבְ ֵעצֹות  ית  ָלׁשִ ָלל  ּכְ יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  עֹות,  ַהּמָ

ֶזה. ֲעׂשֹות ּבָ ַמה ּלַ

עֹות  ת ִלי ַהּמָ ִביר ְוָאַמר לֹו: ״ָמה ִאְכּפַ ְוָעָנה ַהּגְ
ָקָטן  ַסְך  ֶאְצִלי  ב  ְחׁשָ ּנֶ ַמה  י  ּכִ ֶאְצְלָך!,  יַע  ּגִ ַהּמַ
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ֶנֶגד  ְלֶהֶפְך  אֹו  ק,  ַסּלֵ ּתְ ׁשֶ ּכְ ִלי  ב  ַחּיָ ה  ַאּתָ ׁשֶ ֶזה  ּכָ

ַלֲאָלִפים  עֹוֶלה  ר  ֲאׁשֶ ֵמַהַהְלָואֹות  ַהּכֹוֵלל  ַסְך 

ל ַהּלֹוִוים  ֵלְך ֵאֶצל ּכָ ּתֵ ן ְרצֹוִני: ׁשֶ ְוִלְרָבבֹות? ַעל-ּכֵ

ִבים  ֵהם ַחּיָ יר אֹוָתם ׁשֶ ע אֹוָתם, ְוַתְזּכִ י ְוִתְתּבַ ּלִ ׁשֶ

ִקין ִלי? ַוֲאִפּלּו  ְך ָמעֹות! ְוָלָמה ֵאין ְמַסּלְ ל ּכָ ִלי ּכָ

ן  ל ֶאָחד ִיּתֵ קּו ֶאת ַהּכֹל, ַרק ּכָ ִאם לֹא ִיְפְרעּו ִויַסּלְ

ָעִמים  ן ַיֲעֶלה ֲאָלִפים ּפְ ם-ּכֵ ק ְמַעט ֵמחֹובֹו, ּגַ ִויַסּלֵ

ָך״.  ּלְ ל ַהחֹוב ְוַהְלָוָאה ׁשֶ מֹו ַסְך ּכָ ּכְ

ְוַהּנְִמָׁשל מּובָן ִמֵּמילָא ְוָהבֵן.

אצל ר' נחמן
יָרהאִוויֶצע זצ״ל ֶאל  יד ִמּטִ ּגִ א ַהּמַ ַעם ַאַחת ּבָ ּפַ
ְוָרָאה  זצ״ל  ממעז'בוז  רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב 

ּזֹאת״?  ״ַמה  אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ ְמֹאד,  ֶנֱעָצב  אֹותֹו 
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ֶאת  ָרָאה  ּלֹא  ׁשֶ ים  ְזַמּנִ ה  ּמָ ּכַ ה  ּזֶ ׁשֶ לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ

ַעל  א  ּבָ ׁשֶ ֵאיַמת  ְוָכל  זצוק״ל,  ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ

אֹותֹו  ָרִאיִתי  ה  ״ְוַעּתָ אֹותֹו  מֹוֵצא  ֵאינֹו  ִקְברֹו 

הּוא ִנְמָצא  יב ִלי: ׁשֶ ה? ְוֵהׁשִ י אֹותֹו: ַמה ּזֶ ַאְלּתִ ְוׁשָ

י ַנְחָמן״. ֵאֶצל ַרּבִ

ְוָאַמר ּבְזֹו ַהּלָׁשֹון: “הּוא ּבַָחר ַעצְמֹו ֵאצֶל ר’ נְַחָמן”

ההתעברות
ְוֵאצֶל ַרּבִי ִׂשְמָחה )ֲאבִי ַרּבֵנּו זַ”ל( ָהָיה ַהַּמֲעֶׂשה: 

ְרדּו  ֶרְך, ְוִנְתּפָ ּדֶ ם ּבַ ּלָ ָרה ְוָתעּו ּכֻ ּיָ נַָּסע.ִעם ׁשַ שֶׁ
ְך ָמְצאּו  ֶרְך, ּוֵבין ּכָ ׂש ַהּדֶ ם ְלָמקֹום ַאֵחר ְלַחּפֵ ּלָ ּכֻ

ַאר ְולֹא ָמָצא  ְמָחה ַז״ל, ִנׁשְ י ׂשִ ֶרְך. ְוהּוא, ַרּבִ ַהּדֶ

ָרה, ְוָכל  ּיָ ַ ל ַהּשׁ ַאר ְלַבּדֹו ִמּכָ ְך ִנׁשְ קֹום, ּוֵבין ּכָ ַהּמָ
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דֹול,  ַצַער ּגָ ָהַלְך יֹוֵתר ִנְתָעה יֹוֵתר, ְוָהָיה ּבְ ֶ ַמה ּשׁ

ָנה.  ׁשֵ ם ּבְ ְוִנְרּדַ

ְוהּוא  ינֹוק,  ּתִ לֹו  ְוָנַתן  ]בחלום[  ֶאְצלֹו  ֶאָחד  ּוָבא 
ֶרְך  ּדֶ ּבַ ּתֹוֶעה  ״ֲאִני  ְוָאַמר:  ֹאֶפן,  ׁשּום  ּבְ ָרָצה  לֹא 

ינֹוק,  ַהּתִ ֶזה  ְוָלְקחּו  ינֹוק״?  ּתִ ִלי  נֹוֵתן  ה  ְוַאּתָ

ְוהּוא  יֹוֵתר(  בֹוּהַ  ּגָ קֹום  )ִמּמָ ַאֵחר  ינֹוק  ּתִ לֹו  ְוֵהִביאּו 

ינֹוק ְוֵהִביאּו לֹו ַאֵחר,  ם ֶזה ַהּתִ לֹא ָרָצה, ְוָלְקחּו ּגַ

ּלֹא  ׁשֶ ִמיִנית ּכְ ְ ַעם ַהּשׁ ָעִמים. ּוַבּפַ ַבע ּפְ ְוֵכן ָהָיה ׁשֶ

ִמיִני,  ְ ַהּשׁ ָבר  ּכְ ֶזה  ״ֲהלֹא  לֹו:  ָאְמרּו  ח,  ִלּקַ ָרָצה 

יחּו לֹו  ּלֹא ָרָצה, ִהּנִ ְבָעה״! ּוְכׁשֶ ִ ל ַהּשׁ ְלַמְעָלה ִמּכָ

ּנּו.  ְרחֹו ְוָהְלכּו ִמּמֶ ַעל־ּכָ ינֹוק ּבְ ַהּתִ

ָקרֹוב  הּוא  ה  ְוִהּנֵ ְוָרָאה  ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ֵהִקיץ  ְך  ּכָ ּוֵבין 
ּזֹאת ָהִעיר ַהאְרחֹוב,  ם ְוָרָאה ׁשֶ ּוב, ְוָהַלְך ְלׁשָ ּשׁ ַלּיִ

יְטׁש  ָראהּבִ י ִיְצָחק ִמּדְ יק ַרּבִ ּדִ ל ָהַרב ַהּצַ ָמקֹום ׁשֶ

ְמָחה,  י ׂשִ ַז״ל, ְוָאז ָהָיה ָסמּוְך ִלְפִטיָרתֹו, ְוִנְכַנס ַרּבִ
ַז״ל  ִיְצָחק  ר'  ָהַרב  ְוָאַמר  ֵאָליו,  ַז״ל,  נּו  ַרּבֵ ֲאִבי 
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ן ָיכֹול ֲאִני  ָבר ּפֹה, ִאם־ּכֵ ה ּכְ ַאּתָ יָון ׁשֶ ֵאָליו: ״ִמּכֵ

ָהָיה  ׁשֶ ַז״ל  נּו  ַרּבֵ ָנתֹו ָהְיָתה ַעל  ְוַכּוָ ָבר ָלֶלֶכת״  ּכְ

ְמָחה,  י ׂשִ ֹמחֹו )של ר' שמחה(, ְולֹא ֵהִבין ַרּבִ ָבר ּבְ ּכְ

ִמּפֹה״?  ֵאֵלְך  ׁשֶ אֹוְמִרים,  ם  ַאּתֶ ״ָמה  לֹו:  ְוָאַמר 

ָבר  ּכְ ה  ַאּתָ ׁשֶ יָון  ּכֵ י:  ָאַמְרּתִ ַרק  ״לֹא,  לֹו:  ָאַמר 

יצחק(:  )ר'  לֹו  ְוָאַמר  ָלֶלֶכת״  ָבר  ּכְ ֲאִני  ָיכֹול  ּפֹה, 

)ַהְינּו  ִמיִנית״?  ְ ַהּשׁ ַעם  ַהּפַ ָבר  ּכְ זֹאת  ַהִאם  ״ַאי, 
ָהִעְנָין.  ל  ּכָ ֶאת  ֵהִבין  לֹא  הּוא  ״ל(  ַהּנַ ינֹוקֹות  ֵמַהּתִ

ְך  ְך ִנְפַטר ָהַרב ר' ִיְצָחק ַז״ל. ...ְוַאַחר־ּכָ ...ּוֵבין ּכָ

ָרה זּוָגתֹו,  ָנַסע )ר' שמחה( ּוָבא ְלֵביתֹו, ְוָאז ִנְתַעּבְ

ָמַרת ֵפייֶגה.

ִעם  ּבְַיַחד  ְמַדּבֵר  מֹוַהְרנַ”ּת  ָהָיה  ַאַחת  ּפַַעם 
נֹוְראֹות  ִמּגֶֹדל  ַחָּיתֹו,  ּבַַחִּיים  זַ”ל  ַאְדמּו”ר  ַאנְֵׁשי 
ְקֻדַּׁשת ַאְדמּו”ר )רבי נחמן( זַ”ל, ְוָהלְכָה ֶּדֶרְך ָׁשם 
ֵאיְך  ְוָׁשְמָעה  זַ”ל,  ַרּבֵנּו  ֵאם  פֵייגֶה,  ַהְמפְֻרֶסֶמת 
ְוָאְמָרה  ָענְָתה  זַ”ל.  ַאְדמּו”ר  ִמְּקֻדַּׁשת  ְמַדּבְִרים 
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ְוֵתְדעּו  לָכֶם,  ֵיׁש  ַרּבִי  ֵאיזֶה  לָכֶם  ֲאַסּפֵר  לֶָהם: 
ְקֻדָּׁשתֹו ּוְקֻדַּׁשת נְִׁשָמתֹו:

ַעם ַאַחת  ּפַ ָנַסע  ְמָחה  ׂשִ יק ר'  ּדִ ַהּצַ ְעִלי  ּבַ ִהנֵּה.
ְוָאַמר  בּועֹות,  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ּכִ ם  ׁשָ ְתַמְהַמּה  ַוּיִ ְלַדְרּכֹו, 

אֹותֹו  ְוַעל  ְלֵביתֹו.  ָיבֹוא  ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ַעל  ִלי, 

אֹור  קֶֹדם  י  ָעַמְדּתִ בֹוא,  ּיָ ׁשֶ ִלי  ָאַמר  ׁשֶ ת  ּבָ ַ ַהּשׁ

ת־קֶֹדׁש,  ּבַ דֹוׁשֹות ַעל ׁשַ ַהּבֶֹקר ָללּוׁש ַהַחּלֹות ַהּקְ

ֵאיֶזה  ּבְ ִלְראֹות  י  ּתִ ׂשְ ִחּפַ ה  ַהַחּלָ ת  ַהְפָרׁשַ ּוְבֵעת 

ת־ ּבַ ׁשַ ַעל  ָיבֹוא  ִאם  ָלַדַעת  ֵדי  ּכְ הּוא,  ָמקֹום 

דּוַע  ּיָ ּכַ ִביאֹות,  ַהּנְ ַאַחת  ּכְ ָהְיָתה  ִהיא  י  )ּכִ ְלֵביתֹו  קֶֹדׁש 

ַז״ל, ָקָרא  עְז'ּבּוז'  רּוְך ִמּמֶ י ּבָ דֹוׁש ַרּבִ ר ָאִחיָה, ָהַרב ַהּקָ ֲאׁשֶ

ְך  ם ְנִביָאה(, ְולֹא ָרִאיִתי אֹותֹו. ְוֵכן ַאַחר־ּכָ ׁשֵ אֹוָתּה ּבְ

י  ּתִ ׂשְ ִחּפַ ת־קֶֹדׁש,  ּבַ ׁשַ ַעל  ָדָבר  ֵאיֶזה  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ּכְ

ָעִמים.  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ְוֵכן  ְמָצאִתיו,  ְולֹא  ן  ם־ּכֵ ּגַ אֹותֹו 

י: ִאם ֵליֵלְך  ְבּתִ ַ ְיָלה ָהָיה ֵליל ְטִביָלה, ְוִהְתַיּשׁ ְוַהּלַ
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ְולֹא  ן  ם־ּכֵ ּגַ י  ּתִ ׂשְ ְוִחּפַ ִלְטּבֹל,  י  ְוָהַלְכּתִ ִלְטּבֹל? 

ְמָצאִתיו. 

ם־ ת־קֶֹדׁש, ּגַ ּבַ רֹות ִלְכבֹוד ׁשַ ּוְבֵעת ַהְדָלַקת ַהּנֵ
י ְולֹא ְרִאיִתיו )ּוִמְנָהָגּה ָהָיה ְלַהְדִליק ֵנרֹות  ּתִ ׂשְ ן ִחּפַ ּכֵ

ְוַאַחר  ָמן(.  ַהּזְ קֶֹדם  ה  ַהְרּבֵ עֹות  ׁשָ ת־קֶֹדׁש  ּבַ ׁשַ ִלְכבֹוד 

ּגֶֹדל  )ֵמֲחַמת  ִתי  ִמּטָ ַעל  י  ַכְבּתִ ׁשָ רֹות  ַהּנֵ ַהְדָלַקת 

ֶקת  ּדֶ ַהּצַ י  ִאּמִ ֵאַלי  ּוָבָאה  י,  ְוִנְתַנְמַנְמּתִ ַער(  ַהּצַ

ָרה ִרְבָקה ָרֵחל ֵלָאה,  הֹות, ׂשָ ל ָהִאּמָ ָאִדיל, ִעם ּכָ

עֹוד  ָיבֹוא  ְעֵלְך  ּבַ י  ּכִ ְצַטֲעִרי,  ּתִ ״ַאל  ִלי:  ְוָאְמרּו 

אֹוִתי  ְוָלְקחּו  ְלֵביתֹו״!  ת־קֶֹדׁש  ּבַ ֶעֶרב־ׁשַ ַהּיֹום 

ר  ָמה ֲאׁשֶ מֹות, ְוָרִאיִתי ְנׁשָ ׁשָ ְוהֹוִליכּוִני ַלֲחַדר ַהּנְ

זֹאת  ״ִמי  אֹוָתן:  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ ְמֹאד  דֹול  ּגָ אֹוָרּה 

ְזֵקֵנְך  ַמת  ִנׁשְ ִהיא  ״זֹאת  ִלי:  ְוָאְמרּו  ָמה״?  ׁשָ ַהּנְ

ן  ְך הֹוִליכּוִני ְלַהּלָ ם־טֹוב ַז״ל״. ְוַאַחר־ּכָ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ

דֹול  ּגָ ָהָיה  אֹוָרּה  ר  ֲאׁשֶ ָמה  ְנׁשָ ְוָרִאיִתי  יֹוֵתר, 

י אֹוָתן: ״ִמי ִהיא  ַאְלּתִ עּור, ְוׁשָ ִלי ׁשִ ְמֹאד ְמֹאד ּבְ
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רֹוִצים  זֹו  ָמה  ״ְנׁשָ ִלי:  ְוָאְמרּו  ַהּזֹאת״?  ָמה  ׁשָ ַהּנְ

ן ָלְך״ ְוכּו' ְוכּו'. ְוֵתֶכף ֱהִקיצֹוִתי.  ִלּתֵ

ְיָלה,  ַהּלַ ...ּוְבאֹותֹו  ְלֵביתֹו  ְרּכֹו  ִמּדַ א  ּבָ ּוַבְעִלי 
ר  ֲאׁשֶ ִני,  ּבְ ִעם  י  ְרּתִ ִנְתַעּבַ ְטִביָלִתי,  ֵליל  ָהָיה  ׁשֶ

ת  ֻדּלַ ּגְ ֵליַדע  ּתּוְכלּו  ה  ּוֵמַעּתָ ֶכם.  ּלָ ׁשֶ י  ָהַרּבִ הּוא 

ָמתֹו. ת ִנׁשְ ֶכם ּוְגֻדּלַ ּלָ י ׁשֶ ָהַרּבִ

עוד מובא: ּובָא ֶאצְלָּה ּכַָּמה ּפְָעִמים ַרְׁשּבִ”י זי”ע 
ַעצְמֹו  ִהּנִיַח  “ַהּבַַעל־ָּדבָר  לָּה:  ְוָאַמר  אֹוָתּה  ְונִֵחם 
לָאֶֹרְך ְולָֹרַחב, ֶׁשֹּלא לְַהּנִיַח ַהּנְָׁשָמה )נְִׁשַמת ַרּבֵנּו זַ”ל( 
ַהֵּׁשם  לִפְנֵי  ּובָכִיִתי  נְִׁשַּתַּטְחִּתי  ַוֲאנִי  ָהעֹולָם,  ּבְזֶה 
ִיְתּבַָרְך, ַעד ֶׁשּפַָעלְִּתי ֶׁשַהּנְָׁשָמה ֵּתלְֵך ּבְזֶה ָהעֹולָם”. 

ּופַַעם ַאַחת ָאַמר לָּה ַרְׁשּבִ”י ּבְזֶה ַהּלָׁשֹון: “ּגַם ֲאנִי 
צִָריְך לְַהּנְָׁשָמה ּבְזֶה ָהעֹולָם”. ְוכֵן ּבָא ֶאצְלָּה ַהּבַַעל־
ֵׁשם־טֹוב ְוִסּפֵר לָּה ֵאיְך ֶׁשַהִּקְטרּוג ָהָיה, ֶׁשַהּנְָׁשָמה 
ֹלא ֵּתֵרד לְזֶה ָהעֹולָם, ַרק ַרְׁשּבִ”י ָטַרח ַהְרּבֵה ּופַָעל 

ֶׁשַהּנְָׁשָמה ֵּתֵרד ּבְזֶה ָהעֹולָם.



הוי גיוואלד
ן  ם-ּכֵ ּגַ לֹו  ָהָיה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ְוָאַמר:  ָעָנה 
מֹו ִעְנַין  לֹוַמר ּכְ ֵאּלּו )ּכְ ּיֹות ּכָ ֲעׂשִ דֹוִלים ִמּמַ ִיּסּוִרים ּגְ

י ַאְבָרָהם ָאִבינּו  עֹוְבִרים ָעָליו( ּכִ ּסּוִרים ׁשֶ ּיֹות ְוַהּיִ ֲעׂשִ ַהּמַ

ַרְך.  ם ִיְתּבָ ֵ עּוִרים ְלַהּשׁ ֵני ַהּנְ ן ְמָקֵרב ּבְ ם-ּכֵ ָהָיה ּגַ

דּוַע. ּיָ ִרים ּכַ ר ּגֵ י ָהָיה ְמַגּיֵ ּכִ

ְוָהָיה  ָהִעיר,  תֹוְך  ּבְ א  ּבָ ָהָיה  ׁשֶ ָהָיה,  ְוַדְרּכֹו 
ַוואְלד  ּגִ הֹוי,  ״הֹוי  צֹוֵעק  ְוָהָיה  ָהִעיר,  תֹוְך  ּבְ ָרץ 

רֹוְדִפים ַאַחר  מֹו ׁשֶ ַוואְלד״. ְוָהיּו ָרִצים ַאֲחָריו ּכְ ּגִ

ֵהם  ׁשֶ ה  ַהְרּבֵ ֶהם  ִעּמָ טֹוֵען  ָהָיה  ְוהּוא  ע,  ּגָ ַהְמׁשֻ

דֹוִלים. ָטעּוִתים ּגְ ם ּבְ ּלָ ּכֻ

ְרֵכי  ל ּדַ ָברֹות ׁשֶ ְכִלּיֹות ְוַהּסְ ָכל ַהּשִׂ ִקי ּבְ י ָהָיה ּבָ ּכִ
ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה-ָזָרה  י  ּכִ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה-ָזָרה 

ְכִלּיֹות  ה ְסָברֹות ְוׂשִ ּמָ ֶזה ּכַ ְדמֹוִנים ָהיּו ָלֶהם ּבָ ַהּקַ

ִקי ְמֹאד  ל ָטעּות. ְוַאְבָרָהם ָאִבינּו ע״ה ָהָיה ּבָ ׁשֶ
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ָכל ְסָברֹוֵתיֶהם ְוַדְרֵכי ָטעּוֵתיֶהם. ְוָהָיה מֹוִכיָחם  ּבְ

ה ָלֶהם ָהֱאמּוָנה  ַהּכֹל ָטעּות, ְוִגּלָ ּוַמְרֶאה ָלֶהם ׁשֶ

ית.  ה ָהֲאִמּתִ דֹוׁשָ ַהּקְ

י ְזֵקִנים לֹא  עּוִרים, ּכִ ֵני ַהּנְ כּו ַאֲחָריו ְקָצת ּבְ ְוִנְמׁשְ
ָטעּוֵתיֶהם  ְרׁשּו ּבְ ָבר ִנׁשְ ֵקִנים ּכְ י ַהּזְ ָהָיה ְמָקֵרב, ּכִ

ֵני  ּבְ ַרק  עֹוד,  ם  ְרּכָ ִמּדַ יָבם  ַלֲהׁשִ ה  ְוָקׁשֶ ה  ַהְרּבֵ

כּו ְוָרצּו ַאֲחָריו. ְוָהָיה הֹוֵלְך ֵמִעיר  עּוִרים ִנְמׁשְ ַהּנְ

ּוְנׁשֹוֵתיֶהם  ֲאִביֶהם  ְוָהיּו  ַאֲחָריו.  ָרצּו  ְוֵהם  ְלִעיר 

י  ּכִ עּוִרים,  ַהּנְ ֵני  ּבְ ֵאּלּו  ַעל  ֲעֵליֶהם,  חֹוְלִקים 

דּו,  ּמְ ּתַ ְוִנׁשְ ָרָעה  ְלַתְרּבּות  ְצאּו  ּיָ ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ָאְמרּו 

ֵני  ָצת ּבְ ּקְ ָהיּו ְמַרֲחִקים אֹוָתם ְמֹאד. ַעד ׁשֶ ַעד ׁשֶ

ָהיּו  ׁשֶ ּסּוִרים  ַהּיִ ֵמֲחַמת  ְלסּוָרם  ָחְזרּו  עּוִרים  ַהּנְ

ׁשֹוֵתיֶהם  ּוִמּנְ ּוֵמֲאִביֶהם  ֵמחֹוְתָנם  יָתם  ִמּבֵ ָלֶהם 

קּו ּבֹו. ֲארּו ֶאְצלֹו ְוִנְדּבְ ְוַכּיֹוֵצא, ּוְקָצָתם ִנׁשְ



משל מהעוף
ה  ַהְרּבֵ יִצים  ּבֵ יל  ּטִ ּמַ ׁשֶ ׁש עֹוף ֶאָחד  ּיֵ ל:.ׁשֶ ָמשָׁ
ב  ֵליׁשֵ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַעד  ֻמְפָלג,  ִרּבּוי  ְמֹאד, 

ם ְלהֹוִליד ֵמֶהם עֹופֹות.  ּלָ ֲעֵליֶהם ַעל ּכֻ

ִליְך  הֹוֵלְך ּוַמׁשְ ִטְבעֹו: ׁשֶ ַרְך ּבְ ם ִיְתּבָ ֵ ְוָנַתן לֹו ַהּשׁ
ִליְך  ַקן עֹוף ֶאָחד, ְוֵכן ַמׁשְ יִצים ּבְ ָעְרָמה ֵאיֶזה ּבֵ ּבְ

ִליְך  ַמׁשְ ְוֵכן  ַאֵחר,  ֵקן  ֵאיֶזה  ּבְ יִצים  ּבֵ ֵאיֶזה  עֹוד 

ְוֵאּלּו  ֲאֵחִרים,  עֹופֹות  ל  ׁשֶ ים  ִקּנִ ּבְ ּלֹו  ׁשֶ יִצים  ּבֵ

ֵאיָנם  יִצים  ַהּבֵ ׁשֶ יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ֲאֵחִרים  ָהעֹופֹות 

ּמֹוִליִדים ֵמֶהם  ִבים ֲעֵליֶהם ַעד ׁשֶ ֶהם ְוֵהם יֹוׁשְ ּלָ ׁשֶ

עֹופֹות. 

ּלֹו  ׁשֶ יִצים  ּבֵ ה  ּמָ ּכַ ְלַעְצמֹו  לֹוֵקַח  ָהעֹוף  ֶזה  ְוַגם, 
ב ֲעֵליֶהם ּומֹוִליד ְלַעְצמֹו עֹופֹות.  ְויֹוׁשֵ

ּלֹו,  ״ל ִעם ַהְיָלִדים ׁשֶ ְך ּפֹוֵרַח ָהעֹוף ַהּנַ ְוַאַחר-ּכָ
ָהעֹופֹות  ל  ּכָ ׁשֹוְמִעים  ַוֲאַזי  ְלַצְפֵצף,  ּוַמְתִחיל 
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יִרים  ּלֹו, ְוֵהם ַמּכִ יִצים ׁשֶ ֲעׂשּו ֵאֶצל ֲאֵחִרים ִמּבֵ ּנַ ׁשֶ

ֱאֶמת  ּבֶ ״ל ׁשֶ ד ַאַחר ָהעֹוף ַהּנַ ִכים ִמּיָ ַהּקֹול ְוִנְמׁשָ

ּנּו, ְוחֹוְזִרים ֵאָליו. ָיְצאּו ִמּמֶ

ְוַהּנְִמָׁשל מּובָן ְמַעט לְִמי ֶׁשּיֹוֵדַע ֵאיזֶה ֶרֶמז ֵמִענְַין 
ּגְֻדּלַת ֵעֶסק ַהנְָהגַת ֶׁשל ַרּבֵנּו ז”ל ִעם ָהעֹולָם.

יין הונגרי
דֹול  ּגָ ָנַסע סֹוֵחר  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ ל:  ָאַמר.ָמשָׁ
ַאַחת  ַעם  ּפַ ]אּוְנַגִרי[.  ער'  'ִאיְנַגִריׁשֶ טֹוב  ַיִין  ִעם 

ִית:  ַעל-ַהּבַ ְלַהּבַ ַעל-ֲעָגָלה  ְוַהּבַ ֵרת  ַהְמׁשָ ָאַמר 

ה, ְוָאנּו  ִין ַהּזֶ ה ִעם ַהּיַ ֶרְך ַהּזֶ ּדֶ ״ֲהלֹא ָאנּו נֹוְסִעים ּבַ
ְמַעט״.  ִלְטעֹם  ָלנּו  נּו  ּתְ ְך,  ּכָ ל  ּכָ ַער  ַהּצַ סֹוְבִלים 

ִין ַהּטֹוב.  ה ַהּיַ ְוָנַתן ָלֶהם ִלְטעֹם ִמּזֶ
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ִנְתַוֵעד  ֵרת  ַהְמׁשָ ה  ּזֶ ׁשֶ ל  ְלּגֵ ִנְתּגַ ָיִמים,  ְלַאַחר 
חּו  ּבְ ְוׁשִ ַיִין  תּו  ה ְוׁשָ ִעיר ְקַטּנָ ּבְ ַיִין  ַיַחד ִעם ׁשֹוֵתי 

ָאַמר  ער.  אּוְנַגִריׁשֶ ַיִין  הּוא  ׁשֶ ְוָאְמרּו  ְמֹאד  אֹותֹו 

נּו ִלי ִלְטעֹם״ ְוָנְתנּו לֹו, ְוָאַמר:  ״ל ״ּתְ ֵרת ַהּנַ ַהְמׁשָ

ָלל״,  ּכְ ער  אּוְנַגִריׁשֶ ַיִין טֹוב  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ יֹוֵדַע  ״ֲאִני 
ֲאִני  ״ֲהלֹא  ָאַמר:  ְוהּוא  אֹותֹו.  ְוָדֲחפּו  ּבֹו  ְוָגֲערּו 

ֲהלֹא  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ער  אּוְנַגִריׁשֶ ַיִין  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ יֹוֵדַע 

ְוכּו' ְוֵהם לֹא  ֶזה״  ּכָ דֹול  ּגָ ָהִייִתי ֵאֶצל סֹוֵחר  ֲאִני 

יחּו ָעָליו.  ּגִ ִהׁשְ

ְוָאַמר )רבנו(, ֲאבָל לֶָעִתיד ּכְֶׁשָּיבֹוא ָמִׁשיַח, ָאז ֵיְדעּו 
ּכְֶׁשִּיְּתנּו ַיִין ַהְמֻׁשָּמר, ֲאזַי לֲַאֵחִרים יּוכְלּו לְַהְטעֹות 
ְוִיְּתנּו לֶָהם ַיִין ‘ָוואלִיְחֶׁשין’ ‘ְסְטָראִוויצְֶטיר’ )שמות 
ַהּטֹוב  ַיִין  ֶׁשהּוא  לֶָהם  ְוֹיאְמרּו  ברומניה(  ערים 
ַהְמֻׁשָּמר, ֲאבָל לְַאנְֵׁשי ְׁשלֹוֵמנּו ֹלא יּוכְלּו לְַהְטעֹות, 

ּכִי ֲאנְַחנּו ָטַעְמנּו ַהַּיִין ַהּטֹוב ְוכּו’:
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דג גדול
ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  מֹו  ּוׁשְ ֶאָחד  ִאיׁש  ּבְ ה. ַמֲעשֶׂ
ר ִהְפִציר ֶאת ַאְדמֹו״ר )רבי נחמן(  עִמירֹוב, ֲאׁשֶ ִמּנֶ

ִביל  ׁשְ ְלָחָמה ּבִ ים לֹו ִלְנסַֹע ִלְמקֹום ַהּמִ ְסּכִ ּיַ ַזַצ״ל ׁשֶ

ְעָלִמים ִלְבִלי  ָרָכיו ַהּנֶ ְרָנָסה. ַוַאְדמֹו״ר ַזַצ״ל ִמּדְ ּפַ

ַאף  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ָבר  ּדָ ׁשּום  ַעל  ַעְצמֹו  ֶאת  ִלְדֹחק 

ים לֹו, ָעָנה  ׁשּום ֹאֶפן ְלַהְסּכִ י ֵכן לֹא ָרָצה ּבְ ַעל ּפִ

ן  ַהּכֵ ֶאת  ְלַעְצֶמָך  ח  ּקַ ״ּתִ ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ לֹו  ְוָאַמר 

ִלּבֹו  ֶוה ֶאְצלֹו ּבְ ֱאֶמת ׁשָ ְהֶיה ּבֶ ּיִ ֶוה )ַהְינּו ׁשֶ ׁשָ ְוֶאת ַהּלֹא ּבְ

יְטיל  ַקאּפִ ה'  ּתֹאַמר  ְך  ּכָ ַאַחר  ַלאו(  אֹו  ִלְנסַֹע  ִאם 

ָך  ְבּתְ ַמֲחׁשַ ֵנס ּבְ ּכָ ּיִ ְך ֵאיְך ׁשֶ ים, ְוַאַחר ּכָ ִהּלִ )פרקי( ּתְ

ה.  ֲעׂשֶ ְך ּתַ ּכַ

א ַלַאְדמֹו״ר  ְך ּבָ ״ל, ְוַאַחר ּכָ ה ָהִאיׁש ַהּנַ ְוֵכן ָעׂשָ
ַוַאְדמֹו״ר  'ֵהן'.  ַדְעּתֹו  ּבְ ַפל  ּנָ ׁשֶ לֹו  ְוָאַמר  ַזַצ״ל 

רּור  ּבָ ָיַדע  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ֵעיָניו  ּבְ ַזַצ״ל לֹא הּוַטב זֹאת 
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ַהֵהן )הכן(  ּוּוי  ׁשִ ְלָבבֹו  ּבִ ָהָיה  ָהֱאֶמת לֹא  ׁשֶ ּיֹום  ּכַ

ֱאֶמת ֵמֲחַמת  י ּבֶ ַקד ָעָליו, ּכִ ר ּפָ ֲאׁשֶ ְוַלאו )ולא( ּכַ

ַנְפׁשֹו  ָכל  ּבְ ְוָרָצה  ק  ָחׁשַ ָממֹון  ֲאַות  ּתַ ְבֵעַרת  ּתַ

ַזַצ״ל  ַאְדמֹו״ר  לֹו  ְוָאַמר  ״ל.  ַהּנַ ִסיָעה  ַהּנְ ִלְנסַֹע 

ר  ֶאְפׁשַ ִלְפָעִמים  ָקָטן  ג  ּדַ ִעם  ״נּו,  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבְ

ָאַמר לֹו ַאְדמֹו״ר ַזַצ״ל  דֹול״. ּוָבֵעת ׁשֶ ג ּגָ ִלְתפֹוס ּדָ

ָבָריו ֵאּלּו.  ״ל ֶאת ּדְ ָלל ָהִאיׁש ַהּנַ זֹאת לֹא ֵהִבין ּכְ

קֹום  ַלּמָ ְלַדְרּכֹו  ״ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ָנַסע  ְך  ְוַאַחר־ּכָ
אֹותֹו  ַכר  ּשָׂ ׁשֶ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ַהּשׁ ם  ׁשָ ב  ְוִסּבֵ ״ל,  ַהּנַ

א  יר ֶאָחד ַלֲעָסָקיו ְוָהָיה ֶאְצלֹו ֵאיֶזה ְזַמן ְוָנׂשָ ָעׁשִ

ְמֹאד.  דֹוָלה  ּגְ ַאֲהָבה  יֵניֶהם  ּבֵ ְוָהָיה  ֵעיָניו,  ּבְ ֵחן 

ַעל ְוַרע ַמֲעָלִלים, ְוַגם  ִלּיַ ה ָהָיה ִאיׁש ּבְ יר ַהּזֶ ְוֶהָעׁשִ

ָלל,  ה ּכְ ָ א ִאּשׁ ָמיו עֹוד לֹא ָנׂשָ ִנים ּוִמּיָ ָ ּשׁ א ּבַ ָבר ּבָ ּכְ

ר  ְלַדּבֵ ״ל ִהְתִחיל  ַהּנַ ֲאָבל ֵמרֹב ַאֲהָבתֹו ְלָהִאיׁש 

ים ְוטֹוִבים, ַעד  ְדָבִרים ַרּכִ ַעל ִלּבֹו ִמּיֹום ֶאל יֹום ּבִ

ִהְתִחיל ִלְפעֹל ֶאְצלֹו ְמַעט ְמַעט, ְוִהְתִחיל ַלֲעזֹב  ׁשֶ
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ּוְצנּוָעה,  ָרה  ׁשֵ ּכְ ה  ָ ִאּשׁ א  ְוָנׂשָ ָהָרע  ְרּכֹו  ּדַ ֶאת 

ל, ַעד  ּלֵ ָכל יֹום ֶעֶרב ָובֶֹקר ְלִהְתּפַ ְוִהְתִחיל ֵליֵלְך ּבְ

ה  ׁש, ְוַנֲעׂשָ ְך ְלִאיׁש ַאֵחר ַמּמָ ַמן ִנְתַהּפֵ ְך ַהּזְ ֶמׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ִרים.  ׁשֵ ָרֵאל ַהּכְ ֵני ִיׂשְ ָכל ּבְ ר ּכְ ׁשֵ ֱאֶמת ִאיׁש ּכָ ּבֶ

יט  ִהּבִ עִמירֹוב  ִמּנֶ ״ל  ַהּנַ ָרֵאל  ִיׂשְ ר'  ר  ְוַכֲאׁשֶ
ד  ה - ִמּיָ יר ַהּזֶ ֶהָעׁשִ ָבָריו ּבְ ְך ּדְ ל ּכָ ֲעלּו ּכָ ּפָ ְוָרָאה ׁשֶ

ָאַמר לֹו ַעל ִעְנַין  ַזַצ״ל ׁשֶ ַמֲאַמר ַאְדמֹו״ר  ר ּבְ ִנְזּכַ

י  דֹול', ּכִ ג ּגָ ָדג ָקָטן ְיכֹוִלים ַלֲחטֹף ּדָ ּבְ ְנִסיָעתֹו 'ׁשֶ

יר  ֶהָעׁשִ ל  ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ם  ׁשֵ ם  ּגַ ָהָיה  ן  ּכֵ ֱאֶמת  ּבֶ

ה ״ֶהעְכט״ ]דג[. ַהּזֶ



כמי שנכנס לפלטין
ִמי  מֹו  ּכְ ֵהם  ּלֹו  ׁשֶ ַהּתֹורֹות  י  ּכִ ִלי:  ְוָאַמר.
ַוֲחָדִרים  ֵהיָכלֹות  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלָפָלִטין  ְכָנס  ּנִ ׁשֶ

ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ָנִאים  ין  ׁשִ ּפָ ּוִפׁשְ ְוַאְכַסְדָראֹות 

ַדְרֵכי  ּבְ ׁשֹונֹות  ֲעִלּיֹות  י  ּבֵ ּגַ ַעל  ַוֲעִלּיֹות  ְמֹאד, 

ֶאָחד  ֶחֶדר  ּבְ ְכָנִסין  ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  נֹוָרִאים.  ים  ִחּדּוׁשִ

ִנְפְלאֹות  ַעל  א  ּלֵ ּוְלִהְתּפַ ּבֹו  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ּוַמְתִחיִלין 

ח לֹו  ְפּתַ ּנִ ְך רֹוִאין ׁשֶ תֹוְך ּכָ ר ּבֹו, ּבְ ים ֲאׁשֶ ַהִחּדּוׁשִ

ְלֶחֶדר  ֶזה  ֵמֶחֶדר  ְוֵכן  ַאֵחר.  ְלֶחֶדר  ִנְפָלא  ַתח  ּפֶ

ם  ה ְוכּו' ְוֻכּלָ עֹוד, ְוֵכן ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ּוֵמֶחֶדר ַלֲעִלּיָ

ִרים  ָ ּוְמֻקּשׁ ְוַחּלֹונֹות  ָתִחים  ּפְ ָלֶזה,  ה  ִמּזֶ תּוִחים  ּפְ

ה  ֵסֶדר ִנְפָלא ּוְבָחְכָמה ֲעֻמּקָ ֶזה ּבְ ִבים ֶזה ּבָ ּלָ ּוְמׁשֻ

ּוְבַתְכִלית ַהּיִֹפי ְוַהּנֹוי. 

ְוכָל זֶה ִאי ֶאפְָׁשר לְבֵָאר ּבִכְָתב ּכִי-ִאם לְִמי ֶׁשּנִכְנַס 
ַהּזֹוכֶה  ַאְׁשֵרי  ז”ל.  ַרּבֵנּו  ִּדבְֵרי  עֶֹמק  ּבֲַהבָנַת  ְקצָת 

לְִטעֹם נַֹעם ְמִתיקּות ַעְמקּות ּתֹוָרתֹו ַהְּקדֹוָׁשה:
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מלך שחלה בנו
ָמָׁשל נֶָאה לְִענְַין ַמה ֶּׁשַּמְרּבֶה לְגַּלֹות ּכָל-ּכְָך ּתֹורֹות 
ְונֹוָראֹות,  נִפְלָאֹות  ְוִׂשיחֹות  ּוַמֲעִׂשּיֹות  נִפְלָאֹות 
ּפְֻעּלָָתם  ֶׁשַּיֲעׂשּו  ֲעַדִין  נְִרֶאה  ֶׁשֵאינֹו  ַאף-ַעל-ּפִי 
ּבְִׁשלֵמּות ּבְַאנְֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו ּכְמֹו ֶׁשָהָיה ָראּוי לֶָהם:

נֹו ְיִחידֹו  ָחָלה ּבְ ֶלְך ֶאָחד ׁשֶ ר.ְלִעְנָין ֶזה, ִמּמֶ ְוִספֵּ
ּנּו  ִמּמֶ ְיֵדיֶהם  כּו  ָמׁשְ ָהרֹוְפִאים  ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  יֹוֵתר,  ּבְ

ֻמְפָלג  רֹוֵפא  א  ּבָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ֵמְרפּוָאתֹו.  ְוִנְתָיֲאׁשּו 

ַתֲחנּוִנים  ּבְ ּנּו  ִמּמֶ ֶלְך  ַהּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ ְמֹאד  ָחְכָמה  ּבְ

)הרופא(:  לֹו  יב  ְוֵהׁשִ נֹו.  ּבְ ִעם  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ דֹוִלים  ּגְ

ה ּוְרחֹוָקה ְמֹאד, ַאְך ַאף- ְרפּוָאתֹו ָקׁשָ ״ָהֱאֶמת ׁשֶ
ֲאַזי   - ַאַחת  ְחּבּוָלה  ּתַ עֹוד  ַיֲעׂשּו  ִאם  י-ֵכן  ַעל-ּפִ

ְהֶיה לֹו ְרפּוָאה. ַאְך ֵאיִני יֹוֵדַע  ּיִ ר ׁשֶ ֶאְפׁשָ ר ּדְ ֶאְפׁשָ

ִהיא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְחּבּוָלה,  ַהּתַ זֹאת  ְלָך  לֹוַמר  ִאם 

ֶלְך ְמֹאד  ה ְוָכֵבד ְמֹאד״. ְוִהְפִציר ּבֹו ַהּמֶ ָבר ָקׁשֶ ּדָ

ְחּבּוָלה. ְלַגּלֹות לֹו ַהּתַ
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ן ְמֹאד  ְנָך הּוא חֹוֶלה ְמֻסּכָ ּבִ ַדע, ׁשֶ ְוָאַמר לֹו: ״ּתֵ
ְלתֹוְך  לֹו  ן  ִלּתֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָבר  ּכְ ׁשֶ ַעד  ַתְכִלית,  ּבְ

ַאְך  ָהְרפּואֹות.  ְמָמֵני  ִמּסַ ַאַחת  ה  ִטּפָ ֲאִפּלּו  יו  ּפִ

ר  ֲאׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְיָקרֹות  ְרפּואֹות  ַסְמָמֵני  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵאיְך 

ַאְלֵפי  ְלַסְך  עֹוָלה  ְמֹאד  ה  ְקַטּנָ ַאַחת  ְצלֹוִחית 

ְמָמִנים  ֲאָלִפים, ּוְצִריִכין ְלַמּלֹאת ָחִבּיֹות ָמֵלא ִמּסַ

ְמָמִנים  ְדָלִיים ְמֵלִאים ִמּסַ ח ּבִ ה, ְוִלּקַ ַהְיָקִרים ָהֵאּלֶ

מּוָבן  יָלא  ּוִמּמֵ ַהחֹוֶלה.  ְנָך  ּבִ ַעל  ּפְֹך  ְוִלׁשְ ה  ָהֵאּלֶ

ְלִאּבּוד  ֵיְלכּו  ה  ָהֵאּלֶ ַהְיָקִרים  ְמָמִנים  ַהּסַ ל  ּכָ ׁשֶ

ק ּגּופֹו ְמַעט ַעל- י-ֵכן ִיְתַחּזֵ ְלַגְמֵרי, ַאְך ַאף-ַעל-ּפִ

ְך  ל-ּכָ ה ּכָ כּו ָעָליו ַהְרּבֵ ּפְ ׁשְ ּיִ ְיֵדי-ֶזה. ְואּוַלי ִמּתֹוְך ׁשֶ

ִנים,  ל-ּפָ ה ַעל-ּכָ ן ֵאיֶזה ִטּפָ ם-ּכֵ יו ּגַ ִיְכנֹס ְלתֹוְך ּפִ

ְוֵתֶכף  ְרפּוָאה״.  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ַעל-ְיֵדי-ֶזה 

ן, ְוַעל- ה ַלֲעׂשֹות ּכֵ ֶלְך ָלֶזה ְוִצּוָ ה ַהּמֶ ד ִנְתַרּצָ ּוִמּיָ

ן ֶמֶלְך.  א ַהּבֵ ְיֵדי-ֶזה ִנְתַרּפֵ
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ְוַהּנְִמָׁשל מּובָן ִמֵּמילָא, ֶׁשַּדְיָקא ֵמֲחַמת ֶׁשָאנּו חֹולִים 
ְמֻדּכִָאים ּבֳָחלִי הַּנֶפֶׁש ּכָל-ּכְָך, ַעל-ּכֵן ֻמכְָרח הַּצִַּדיק 
הָרֹופֵא נֱֶאָמן לְִׁשּפְֹך ָעלֵינּו ַסְמָמנִים ְיָקִרים ְונֹוָרִאים 
הַּכֹל  ֶׁשּכְִמַעט  נְִרֶאה  ֶׁשּלִכְאֹוָרה  ַאף-ַעל-ּפִי  ְמאֹד. 
הֹולְֵך לְִאּבּוד ח”ו, ַאף-ַעל-ּפִי-כֵן ֵריַח טֹוב קֹולֵט, 
ּובְִרבֹות הַָּיִמים אּולַי נִזְּכֶה לְַחטֹף ֵמהֶם ֵאיזֶה ִטּפָה 
ֶׁשַעל- ַעד  ּופְנִיִמּיּוֵתנּו,  פִינּו  לְתֹוְך  ְונִפְלָָאה  ְיָקָרה 
ְׁשלֵָמה  לְִרפּוָאה  לִזְּכֹות  ִּתְקָוה  ֵיׁש  אּולַי  ְיֵדי-זֶה 

ּבְרּוָחנִּיּות ְוגְַׁשִמּיּות, ָאֵמן ּכֵן ְיהִי ָרצֹון:

סחורה יפה
ְוִדּבְַרנּו  )לפני רבנו( ּבַּלְַילָה  לְפָנָיו  ָעַמְדנּו  ַאַחת  ּפַעַם 
ִעּמֹו הְַרּבֵה ִמּכַָּמה ְוכַָּמה ּתֹורֹות ֶׁשּגִּלָה לְפָנֵינּו ...ַאַחר-

ּכְָך לְָמֳחָרתֹו ּבַּבֶֹקר נַָסְעִּתי ִעּמֹו לְלַּוֹותֹו ּבֶַדֶרְך.

חֹוָרה  ְרנּו ַהּסְ ְוִסּדַ ְחנּו  ִהּנַ ָעָנה.ְוָאַמר: ״ֶאְתמֹול 
ְמֹאד  ָיָפה  ְסחֹוָרה  ִהיא  ם  ֵ ַהּשׁ רּוְך  ּבָ נּו,  ּלָ ׁשֶ

ֵרת  ְמׁשָ ֶזה  ַלֲחנּות  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָהָיה  ְוטֹוב  ְמֹאד. 

ל  ּכָ ר  ּוְלַסּדֵ ְוִלְקּפֹל  יַח  ְלַהּנִ כֹול  ּיָ ׁשֶ ְוָיֶפה  טֹוב 
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ַלחּוץ  ֶצה  ַהּקָ ִעם  ָיֶפה  ָיֶפה  ְסחֹוָרה  ֲחִתיָכה 

יִחין  ּוַמּנִ חֹוָרה  ִלין ַהּסְ ַקּפְ ּמְ ׁשֶ ְבָחִרים  ְרִתים ַהּמֻ ֶדֶרְך ַהְמׁשָ )ּכְ

יֹוִפי  ַמהּות  ֶכף  ּתֵ בֹואֹו  ּבְ ַהּקֹוֶנה  ְרֶאה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַלחּוץ,  ְקָצת 

ְסחֹוָרה,  ֵאיֶזה  ִלְקנֹות  ֶאָחד  בֹוא  ּיָ ּוְכׁשֶ חֹוָרה(.  ַהּסְ

ין  ַהּמִ אֹותֹו  ְזִריזּות  ּבִ ד  ִמּיָ ַלֲחטֹף  ֵרת  ַהְמׁשָ יּוַכל 

ְמִהירּות  ּבִ ח אֹותֹו  ְוִיְפּתַ ַהּקֹוֶנה,  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְסחֹוָרה 

ֵאר  ד הֹוד יֹוִפי ּפְ ִלְפֵני ַהּקֹוֶנה, ְוִיְהֶיה ַמְרֶאה לֹו ִמּיָ

חֹוָרה ַהּטֹוָבה ַהּזֹאת״.  ַהּסְ

וְַהּנְִמׁשָל מּובָן, ׁשֶּצְִריכִין ֶאָחד ׁשֶּיְִהיֶה ּבִָקי ֵהיֵטב 
ְמאֹד ּבְכָל ּתֹורֹותָיו ׁשֶּגִּלָה, ׁשֶּיּוכַל לְַסֵּדר ּכָל ּתֹוָרה 
יָפֶה יָפֶה ִעם ַהָּקצֶה לַחּוץ. ּוכְׁשֶּיָבֹוא ֶאָחד וְיְִרצֶה 
לְִהתְָקֵרב ּולְַדּבֵר ִמּתֹוָרתֹו - יּוכַל לְהֹוׁשִיט לֹו ִמּיָד 
ּכָל  ּכִי  ִענְיָנֹו.  ּכְפִי  ָאז  צִָריְך,  ׁשֶהּוא  ּתֹוָרה  ֵאיזֶה 
ׁשֶּיְכֹולִין  ְמאֹד  ְמאֹד  ּגָדֹול  ּכְלָלִּיּות  ֵהם  ּתֹורֹותָיו 
ַרק  וְֶאָחד,  ֶאָחד  ּכָל  ּׁשֶּצִָריְך  ַמה  ּבֶָהם  לְִמצֹא 
צְִריכִין ֶאָחד ׁשֶּיְִהיֶה ּבִָקי ּבֶָהם ֵהיֵטב ֵהיֵטב ׁשֶּיּוכַל 
ּבְאֹותָּה  ּׁשֶּצִָריְך  ַמה  וְֶאָחד  ֶאָחד  לְכָל  לְהֹוׁשִיט 

ָהֵעת. וְָהבֵן ַהּׁשְָאר ֵמֵאלֶיָך:
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המשל מתבואה
ֶלְך:  ִני ַלּמֶ ֵ ֶלְך ַלֲאהּובֹו ַהּשׁ ַעם ַאַחת ָאַמר ַהּמֶ פַּ
ל  ּכָ ׁשֶ ֲאִני  רֹוֶאה  ּכֹוָכִבים,  ּבַ חֹוֶזה  ֲאִני  ר  ֲאׁשֶ ״ּבַ
ה  ּנָ ּיֹאַכל ִמּמֶ ָנה זֹאת, ִמי ׁשֶ ׁשָ ל ּבְ ְגּדַ ּיִ בּוָאה ׁשֶ ַהּתְ

ְוָעָנה  ס ֵעָצה״  ְיַטּכֵ ן  ּכֵ ע, ִאם  ּגָ ה ְמׁשֻ ַנֲעׂשֶ ִיְהֶיה 

ּלֹא ִיְצָטְרכּו  בּוָאה ׁשֶ ֲעָדם ּתְ ן ָיִכינּו ּבַ ַעל-ּכֵ לֹו: ״ׁשֶ
״ל״  בּוָאה ַהּנַ ֶלֱאכֹל ִמּתְ

לֹא  ְלַבד  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ִאם  ֶלְך:  ַהּמֶ לֹו  ְוָעָנה 
ָאז  ע,  ּגָ ְמׁשֻ ִיְהֶיה  ָהעֹוָלם  ְוָכל  ִעים  ּגָ ְמׁשֻ ִנְהֶיה 

ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ר(  ֶאְפׁשָ ִאי  ם  ּלָ ּכֻ ִביל  ׁשְ ּבִ )ּוְלָהִכין  ְלֵהֶפְך  ִיְהֶיה 

ן  ם-ּכֵ ּגַ ִנְצָטֵרְך  אי  ַוּדַ ּבְ ן  ַעל-ּכֵ ִעים.  ּגָ ַהְמׁשֻ ִיְהיּו 

ִסיָמן  ן  ַסּמֵ ּנְ ׁשֶ ֶזה  ַרק  ֲאָבל  בּוָאה,  ֵמַהּתְ ֶלֱאכֹל 

ע.  ּגָ ֲאַנְחנּו ְמׁשֻ ִנים ׁשֶ ל ּפָ ַדע ַעל ּכָ ּנֵ ַעל ִמְצֵחנּו ׁשֶ

ל  ּכֵ ְסּתַ ּתִ ׁשֶ ל ַעל ִמְצֲחָך ְוֵכן ּכְ ּכֵ ִאם ֶאְהֶיה ִמְסּתַ ׁשֶ

ע ּגָ ֲאַנְחנּו ְמׁשֻ יָמן ׁשֶ ַעל ִמְצִחי ֵנַדע ֵמַהּסִ



רץ אחר צבי
ָיכֹל  ְולֹא  ְצִבי  ַאַחר  ָרץ  ׁשֶ ֶלְך  ִמּמֶ ל  שָׁ ַהמָּ
ְמלּוָכה  ֵרי  ַהּשָׂ ַעְצָמם  ֶאת  ְוֶהֱעִמידּו  יגֹו,  ְלַהּשִׂ

ֶלְך  ַהּמֶ ָעָנה  ְוכּו',  ַנֲחזֹר״  ֶלְך  ַהּמֶ ״ֲאדֹוֵננּו  ְוָאְמרּו 

רֹוֶצה  ִבי ֻמְכָרח ָלצּוד ּוִמי ׁשֶ ְוָאַמר: ״ֲאִני ֶאת ַהּצְ

ַלֲחזֹר ַיֲחזֹר״ ְוכּו'.

העין רואה דברים
ְוֵהם  ְמאֹד,  ּוגְבֹוִהים  ֶעלְיֹונִים  ְּדבִָרים  ֵהם  ֵעינִַים 
ָהָיה  ְוִאם  ְונֹוָרִאים,  ּגְדֹולִים  ְּדבִָרים  ָּתִמיד  רֹוִאים 
ְּדבִָרים  יֹוֵדַע  ָהָיה  ּכְֵׁשִרים,  לְֵעינִַים  זֹוכֶה  ָהָאָדם 
רֹואֹות  ֵהם  ּכִי  רֹואֹות,  ֶּׁשֵעינָיו  ִמַּמה  ַרק  ּגְדֹולִים 

ָּתִמיד, ַאְך ֶׁשֵאין יֹוֵדַע ָמה רֹוֶאה. 

ֵעיֵני  ִלְפֵני  ָבר  ּדָ ֲעִביִרין  ּמַ ׁשֶ ּכְ ל,  ְלָמשָׁ מוֹ. כְּ
ֵאין  ַוֲאַזי  דֹול,  ּגָ ּוִבְמִהירּות  ַהֲעָבָרה  ּבְ ָהָאָדם 
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ָעה  ׁשָ ּבְ ׁשֶ ַאף  ה  ְוִהּנֵ ָרָאה,  ָמה  יֹוֵדַע  ָהָאָדם 

ָרָאה אֹותֹו  אי  ַוּדַ ּבְ ֵעיָניו,  ִלְפֵני  ָבר  ַהּדָ ֶהֱעִבירּו  ׁשֶ

ָרָאה,  ָמה  יֹוֵדַע  ֵאין  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  מּוָרה,  ּגְ ה  ְרִאּיָ ּבִ

ל ֶזה  ֵלמּות, ִעם ּכָ ׁשְ ָבר ּבִ ֵעיָניו ָראּו ַהּדָ י ַאף ׁשֶ ּכִ

ִביא  ּיָ ׁשֶ ְכֵדי  ּבִ ַנאי  ּפְ ָהָיה  לֹא  ִהירּות  ַהּמְ ֵמֲחַמת 

ָבר  י ֵליַדע ַהּדָ ַדע ָמה ָרָאה, ּכִ ּיֵ ַעת ׁשֶ ָהְראּות ְלַהּדַ

ְזַמן,  ְקָצת  ָצִריְך  ְוָלֶזה  ַעת,  ּדַ ּבַ לּוי  ּתָ ֶזה  ָרָאה  ׁשֶ

ְכֵדי  ּבִ ֵעיָניו,  ִלְפֵני  ְרֶאה  ַהּנִ ָבר  ַהּדָ ְקָצת  ֶהה  ׁשְ ּיַ ׁשֶ

ָבר  ַהּדָ ֶאת  ַעת  ְלַהּדַ ָהְראּות  ּכַֹח  יט  ְויֹוׁשִ בֹוא  ּיָ ׁשֶ

ּוֵמֲחַמת  ַעת ָמה ָרָאה,  ַהּדַ ּבְ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְרֶאה,  ַהּנִ

כַֹח ָהְראּות, ֲאָבל  ָבר ַרק ּבְ ִהירּות לֹא ָרָאה ַהּדָ ַהּמְ

ן  ְוַעל־ּכֵ ַעת,  ְלַהּדַ ָבר  ַהּדָ יט  ְלהֹוׁשִ ְזַמן  ָהָיה  לֹא 

ֵאינֹו יֹוֵדַע ָמה ָרָאה.

ְוכֵן ָהָאָדם רֹוֶאה ּבְֵעינָיו ָּתִמיד ְּדבִָרים ּגְדֹולִים )ַהְינּו 
לְפָנָיו  ֶׁשַּמעֲבִיִרין  ּכְמֹו  ֶׁשהּוא  ַאְך  ְוֶחזְיֹונֹות(,  ַמְראֹות 
ֵאינֹו  ּכֵן  ַעל  ּגָדֹול,  ּובְִמִהירּות  ּבְָעלְָמא  ּבְַהעֲבָָרה 

יֹוֵדַע ָמה ָרָאה ּכַּנַ”ל, ְוָהבֵן:



מה לי אם נשפך?
ֵאצֶל ָהעֹולָם ַהִּׁשכְָחה ִהיא ִחָּסרֹון ּגָדֹול ּבְֵעינֵיֶהם. 
ִאם  ּכִי  ּגְדֹולָה.  ַמֲעלָה  ּבְַהִּׁשכְָחה  ֵיׁש  ּבְֵעינַי,  ֲאבָל 
ׁשּום  לֲַעׂשֹות  ֶאפְָׁשר  ָהָיה  ֹלא  ִׁשכְָחה,  ָהְיָתה  ֹלא 
ָּדבָר ּבַעֲבֹוַדת ה’, ִאם ָהָיה זֹוכֵר ּכָל ַמה ֶּׁשעָבַר ֹלא 
ָהָיה ֶאפְָׁשר לֹו לְָהִרים ֶאת ַעצְמֹו לֲַעבֹוָדתֹו ִיְתּבַָרְך 
ְמאֹד  ָהָאָדם  ֶאת  ְמבַלְּבְלִים  ָהיּו  ּגַם  אֹפֶן,  ּבְׁשּום 
ַעל־ְיֵדי  ַעכְָׁשו  ֲאבָל  ָעלָיו.  ֶׁשעֹובְִרים  ַהְּדבִָרים  ּכָל 

ַהִּׁשכְָחה נְִׁשּכָח ַמה ֶּׁשעָבַר.
ַעל־ּכֵן ַהִּׁשכְָחה ִהיא ֵעצָה טֹובָה גְדֹולָה ְמאֹד לָזֶה, 
ִויַסּלֵק  ַיעֲבִיר  ַהָּדבָר,  ְועֹובֵר  ֶׁשחֹולֵף  ּוִמָּיד  ֶׁשֵּתכֶף 
אֹותֹו ִמַּדְעּתֹו לְגְַמֵרי, ְוַיִּסיַח ַּדְעּתֹו ִמּזֶה לְגְַמֵרי. ְוֹלא 
ַיְתִחיל לֲַחֹׁשב עֹוד ּבְַמֲחַׁשבְּתֹו ּבְִענְָין זֶה ּכְלָל. ְוָהבֵן 

ַהָּדבָר ֵהיֵטב, ּכִי הּוא ָּדבָר ּגָדֹול ְמאֹד.
ֶׁשּבְִׁשבִיל זֶה נִַּתן הִַּׁשכְָחה - ּכְֵדי ֶׁשְּתהֵא הַּתֹוָרה 
ֲחבִיבָה ַעל לֹוְמֶדיהָ ָּתִמיד ּכַָּׁשָעה הִָראׁשֹונָה. ּכִי ַעל־
ְיֵדי הִַּׁשכְָחה ּכְֶׁשחֹוזֵר ּובָא ְולֹוֵמד ֲאפִּלּו ַמה ֶּׁשּכְבָר 

לַָמד, הּוא ֶאצְלֹו ּכֲַחָדׁשֹות ְוָחבִיב ָעלָיו.
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ְכרּו  ּשָׂ ל, ַעל ַהּלֹוֵמד ְוׁשֹוֵכַח: ׁשֶ ְוִאיָתא.ָמשָׁ
ְנקּוִבים  ָהיּו  ְוַהָחִבּיֹות  ָחִבּיֹות  ְלַמּלֹאת  ים  ֲאָנׁשִ

ְך  ּפַ ִנׁשְ ַהָחִבּיֹות  ְלתֹוְך  ׁשֹוְפִכין  ָהיּו  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל 

ְך  ּפָ ְוִנׁשְ ְוחֹוֵזר  'הֹוִאיל  ָאְמרּו:  ים  ׁשִ ּפְ ְוַהּטִ ַלחּוץ, 

ַאַחר־ ׁשֶ ֵמַאַחר  ּוְלַמּלֹאת  ַע  ְלַיּגֵ ָלנּו  ה  ָלּמָ ַלחּוץ, 

ֶזה?  ּבָ י  ּלִ ״ַמה  ָאַמר:  ֶהָחָכם  ֲאָבל  ְך?!'  ּפָ ִנׁשְ ְך  ּכָ

ח  ְיֻקּפַ לֹא  ָכִרי  ּוׂשְ ַהּיֹום,  ַעל  ִלי  ּפֹוְרִעין  ֲהלֹא 

י ִאם  ר ְלָיִמים ּוַמה ּלִ ּכָ י ֲאִני ֻמׂשְ ל יֹום ָויֹום, ּכִ ִמּכָ

ָכרֹו  ֹוֵכַח ִלּמּודֹו, ׂשְ ּשׁ י ׁשֶ ְך ַאף־ַעל־ּפִ ְך?״. ּכָ ּפָ ִנׁשְ

ל יֹום ְויֹום. ח ִמּכָ לֹא ְיֻקּפַ

ְוַדע, ֶׁשּלֶָעִתיד ַמזְּכִיִרין ֶאת ָהָאָדם ּכָל ַמה ֶּׁשּלַָמד. 
ַאף ִאם ָׁשכַח. 

ּגַם ּבְנֵי ָאָדם ַהּׁשֹוְמִעים ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהּצִַּדיק ָהֱאֶמת 
ְוֵאינָם ְמבִינִים אֹוָתּה, לֶָעִתיד ּבָעֹולָם ַהּבָא ָיבִינּו. 
ַהּבָא  ֶׁשּבָעֹולָם  לְַהּנְָׁשמֹות,  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִעַּקר  ּכִי 
ִיְהיּו ַהּנְָׁשמֹות ּבְִקיִאים ּוַמִּׂשיגִים ֵהיֵטב ֶאת ַהּתֹוָרה 

ֶׁשּלַָמד ְוָׁשַמע ָהָאָדם ּבָעֹולָם ַהּזֶה. 



בנערה שנחטפה 
נּו  ַרּבֵ ַעם ַאַחת ָהָיה  ּפַ ׁשֶ י,  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ ה  ֲעשֶׂ ַהמַּ
ִרית ִמיָלה, ּוָבא ִאיׁש ֶאָחד ְוָקַבל  ֹחֶרף ַעל ּבְ ַז״ל ּבַ
אֹוָתּה  ה  ּתָ ּפִ ר  ֲאׁשֶ ּתֹו  ּבִ אֹודֹות  ְלָפָניו  )התלונן( 

ְוֶנֶאְבָדה,  ִלְצַלן  ָתּה ַרֲחָמָנא  ּדָ ָעֵרל ֶאָחד ְלָהִמיר 

ָפִרים ְולֹא ְמָצָאּה.  ָכל ַהּכְ ׂש אֹוָתּה ּבְ ּוְכָבר ִחּפֵ

ַהּכֶֹמר  ֵאֶצל  ְמֵצאת  ּנִ ׁשֶ ַז״ל:  נּו  ַרּבֵ לֹו  ַוּיֹאֶמר 
ה  ַהּכֶֹמר ַיֲעׂשֶ ְעּתֹו ׁשֶ ר לֹא ָעָלה ַעל ּדַ ִעירֹו, ֲאׁשֶ ּדְ

ֶאל  ְוָאַמר  ְמֹאד.  טֹוב  ּבְ ִאּתֹו  ַחי  י  ּכִ ַיַען  זֹאת,  לֹו 

יב לֹו:  ְוֵהׁשִ ּה״?  ׁשָ ַז״ל: ״ֵאיְך הֹוְלִכים ְלַבּקְ נּו  ַרּבֵ

ֶכף ִעם ֶעְגַלת־ַהֹחֶרף ָסמּוְך  ים ּתֵ ֵני ֲאָנׁשִ ְסעּו ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ְרֶאה  ּתִ ּוְכׁשֶ חּוץ,  ּבַ ֲעֹמד  ּתַ ּוִבּתֹו  ַהּכֶֹמר,  ְלֵבית 

ְוָכְך  ְלֵביָתּה.  ם  ִעּמָ ִלְנסַֹע  ה  ְתַרּצֶ ּתִ ֶכף  ּתֵ אֹוָתם 

ִרית ִמיָלה.  ת ּבְ ב עֹוד ַעל ְסֻעּדַ ֲהָוה. ַוַאְדמֹו״ר ָיׁשַ
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ָלְקחּו  ם,  ׁשָ ּדְ ְלָהֲעֵרִלים  ָבר  ַהּדָ ּנֹוַדע  ּוְכׁשֶ
הּוִדים  ַהּיְ ִעם  ִלְלֹחם  ֵליֵלְך  ְוַקְרֻדּמֹות  ַמְקלֹות 

ּה  ית ַהּכֶֹמר ּוְלַקְחּתָ ֲעָרה ִמּבֵ ר ָלְקחּו ֶאת ַהּנַ ֲאׁשֶ

דֹול.  ּגָ ַחד  ּפַ הּוִדים  ַהּיְ ְוָנַפל ַעל  ָחְזָקה,  ּבְ ֲחָזָרה  ּבַ

ם  ָיָדם ּגַ ּלֹא ְיַפֲחדּו ַרק ִיְקחּו ּבְ נּו ַז״ל: ׁשֶ ְוָאַמר ַרּבֵ

ם ְוִיְפֲחדּו ָהֲעֵרִלים ֵמֶהם  ֶנְגּדָ ן ַמְקלֹות ְוָלֵצאת ּכְ ּכֵ

ֶאת  ָהֲעֵרִלים  ָראּו  ׁשֶ ּכְ ֲהָוה.  ְוָכְך  ָלֶהם.  ְוֵיְלכּו 

ַמְקלֹות  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ם  ֶנְגּדָ ּכְ יֹוְצִאים  הּוִדים  ַהּיְ ְמַעט 

ַבע ָלֶזה.  ֶרְך ַהּטֶ ּלֹא ָהָיה ׁשּום ּדֶ ָהְלכּו ָלֶהם ַאף ׁשֶ

ְך אֹוָתּה ִעם  ּדֵ ַז״ל ְלׁשַ נּו  ל ַרּבֵ ּדֵ ּתַ ְך ִהׁשְ ְוַאַחר ּכָ
ם ְוִהְזִהיר  ָ ָלר ִמּשׁ ַעל ְמָלאָכה ֶאָחד, ַסְנּדְ חּור ּבַ ּבָ

ֵמן  ִיְזּדַ ֹמר ֶאת ַעְצְמָך, ִאם  ׁשְ ְוָאַמר: ״ּתִ חּור  ְלַהּבָ

ה  יֹון ַהּזֶ ּזָ ּבִ ּה ּבַ ׁשָ ַבּיְ ּלֹא ּתְ ּה ׁשֶ ְלָך ֵאיֶזה ְקָטָטה ִעּמָ

ָתּה, ּוַבֲעבּור ֶזה ֲאִני ַמְבִטיֲחָך  ָרְצָתה ְלָהִמיר ּדָ ׁשֶ

ּנֹוְלדּו  ִנים טֹוִבים״. ְוֵכן ֲהָוה, ׁשֶ ה ּבָ ּנָ ְהֶיה ְלָך ִמּמֶ ּיִ ׁשֶ

ִנים טֹוִבים לֹוְמִדים ֻמְפְלֵגי ּתֹוָרה. ה ּבָ ּנָ לֹו ִמּמֶ



מלך שבנה פלטין
ָלִטין,  ּפָ ְלַעְצמֹו  ָנה  ּבָ ׁשֶ ֶאָחד  ֶמֶלְך  ה.בְּ ַמֲעשֶׂ
ֶאת  רּו  ַצּיְ ּיְ ׁשֶ אֹוָתם  ה  ְוִצּוָ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ִלׁשְ ְוָקָרא 

ֵני  ִלׁשְ ָלִטין  ַהּפָ ֶאת  ָלֶהם  ק  ְוִחּלֵ ּלֹו  ׁשֶ ָלִטין  ַהּפָ

ַעל  ל  ֻמּטָ ִיְהֶיה  ָלִטין  ַהּפָ ֱחָצה  ּמֶ ׁשֶ ַהְינּו  ֲחָלִקים. 

ִני  ֵ ל ַעל ַהּשׁ ִני ִיְהֶיה ֻמּטָ ֵ רֹו, ּוֶמֱחָצה ַהּשׁ ָהֶאָחד ְלַצּיְ

ִבים  ַמן ְמֻחּיָ ַעד אֹותֹו ַהּזְ רֹו. ְוָקַבע ָלֶהם ְזַמן, ׁשֶ ְלַצּיְ

ים. ֵני ֲאָנׁשִ ְ רֹו. ְוָהְלכּו ָלֶהם ֵאּלּו ַהּשׁ ֵהם ְלַצּיְ

ד ַעְצמֹו  ְוָהַלְך ֶאָחד ֵמֶהם ְוָיַגע ְוָטַרח ְמֹאד ְוִלּמֵ
ַעד  ֵהיֵטב  ֵהיֵטב  ְוִכּיּור  ִצּיּור  ל  ׁשֶ נּות  ָהָאּמָ זֹאת 

ָיֶפה  ִצּיּור  ּבְ ָעָליו  ל  ֻמּטָ ָהָיה  ׁשֶ ֶחְלקֹו  ֶאת  ר  ּיֵ ּצִ ׁשֶ

ֶזה  ם ַחּיֹות ְועֹופֹות ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ר ׁשָ ּיֵ ְוִנְפָלא ְמֹאד. ְוּצִ

ם ֶאל  ִני לֹא ׂשָ ֵ ִצּיּוִרים ִנְפָלִאים ְוָנִאים ְמֹאד. ְוַהּשׁ ּבְ

ָלל. ֶזה ּכְ ֶלְך ְולֹא ָעַסק ּבָ ֵזַרת ַהּמֶ ִלּבֹו ּגְ
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ָהיּו ְצִריִכין  ל ׁשֶ ְגּבָ ַמן ַהּמֻ יַע ָסמּוְך ַלּזְ ר ִהּגִ ְוַכֲאׁשֶ
ַמר  ּגָ ָבר  ּכְ ָהִראׁשֹון  ה  ִהּנֵ ם,  ְמַלאְכּתָ ִלְגֹמר 

ְוִנְפָלא  ָנֶאה  ִצּיּור  ּבְ ֶחְלקֹו  ּבְ נּותֹו  ְוָאּמָ ְמַלאְכּתֹו 

ל ַעל ַעְצמֹו 'ַמה  ּכֵ ִני ִהְתִחיל ְלִהְסּתַ ֵ ְמֹאד. ְוֶזה ַהּשׁ

ָחׁש  ְולֹא  ָוִריק  ֶהֶבל  ּבְ ַמן  ַהּזְ ה  ּלָ ּכִ ׁשֶ ה  ָעׂשָ ּזֹאת 

בֹות  ַמֲחׁשָ ַלֲחׁשֹב  ְוִהְתִחיל  א'?!.  ְדַמְלּכָ ִלְגֵזָרא 

ַהּמּוָעִטים  ִמים  ַהּיָ ֵאּלּו  ּבְ אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ֲעׂשֹות,  ּלַ ַמה 

עֹוד  ן  ְלַתּקֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ל  ְגּבָ ַהּמֻ ַמן  ַלּזְ מּוִכים  ַהּסְ

ר  ְלַצּיֵ ּיּור,  ַהּצִ נּות  ָאּמָ ְוַלֲעׂשֹות  ְלַעְצמֹו  ִלְלֹמד 

ְמֹאד  ָסמּוְך  ָהָיה  י  ּכִ ַהּמּוָעט,  ַמן  ַהּזְ ֶזה  ּבְ ֶחְלקֹו 

בּוַע ָלֶהם. ַלּמֹוֵעד ַהּקָ

ֶחְלקֹו  ל  ּכָ ְוֵהִטיַח  ְוָהַלְך  ַדְעּתֹו,  ּבְ ב  ֵ ְוִנְתַיּשׁ
ה  אִקיְסט ]סּוג ֶצַבע[( ְוָעׂשָ ּקֹוִרין ּפָ ִנין )ׁשֶ יַחת ַסּמָ ְמׁשִ ּבִ

ָהָיה  אִקיְסט  ְוַהּפָ ֶחְלקֹו.  ל  ּכָ ַעל  חֹור  ׁשָ אִקיְסט  ּפָ

ְיכֹוִלין  ָהיּו  ׁשֶ ׁש,  ַמּמָ )מראה(  ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ מֹו  ּכְ

ְוָהַלְך  ׁש,  ַמּמָ ְקַלְרָיא  ַאְסּפַ ּבְ מֹו  ּכְ ּבֹו  ְלִהְתָראֹות 
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ּוֵבין  ֶחְלקֹו  ין  ּבֵ ְלַהְפִסיק  ֶחְלקֹו  ִלְפֵני  ִוילֹון  ְוָתָלה 

ֵחֶלק ֲחֵברֹו.

ֶלְך,  ַבע ָלֶהם ַהּמֶ ּקָ בּוַע ׁשֶ יַע מֹוֵעד ַהּקָ י ִהּגִ ַוְיִהי ּכִ
ר ָעׂשּו  ם ֲאׁשֶ ְבִנית ְמַלאְכּתָ ֶלְך ִלְראֹות ּתַ ָהַלְך ַהּמֶ

ר  הּוא ְמֻצּיָ ִמים. ְוָרָאה ֵחֶלק ָהִראׁשֹון ׁשֶ ֵאּלּו ַהּיָ ּבְ

ם  ׁשָ ִרים  ּוְמֻצּיָ ְמֹאד  ְוִנְפָלִאים  ָנִאים  ִצּיּוִרים  ּבְ

ְדָרִכים ִנְפָלִאים ְמֹאד. ִרים ְוכּו' ּבִ ֶחְלקֹו ִצּפֳ ּבְ

יו  ְחּתָ ּתַ ָך  ְוֹחשֶׁ ִוילֹון  ּבְ לּוי  ּתָ ָהָיה  ִני  ֵ ַהּשׁ ְוֵחֶלק 
ִני ּוֵפַרׂש ֶאת  ֵ ם ְמאּוָמה. ְוָעַמד ַהּשׁ ְוֵאין רֹוִאין ׁשָ

ּיּוִרים  ל ַהּצִ ֶמׁש ּוָבאּו ְוֵהִאירּו ּכָ ֶ ילֹון ְוִהְזִריַח ַהּשׁ ַהּוִ

ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶחְלקֹו  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ְפָלִאים  ַהּנִ

ן  ְקַלְרָיא. ַעל-ּכֵ מֹו ַאְסּפַ ָהָיה ֵמִאיר ּכְ אִקיְסט ׁשֶ ַהּפָ

ל  ָאר ּכָ ֵחֶלק ָהִראׁשֹון ּוׁשְ ִרין ּבְ ִרים ַהְמֻצּיָ ּפֳ ל ַהּצִ ּכָ

ְוָכל  תֹוְך ֶחְלקֹו  ּבְ ִנְראּו  ם  ּלָ ּכֻ ְפָלִאים  ַהּנִ ּיּוִרים  ַהּצִ

ן  ם-ּכֵ ּגַ ָרָאה  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ָרָאה  ֶ ּשׁ ַמה 

ל ֶזה. ֶחְלקֹו ׁשֶ ּבְ
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ְוָכל  ְפָלִאים  ַהּנִ ִלים  ַהּכֵ ל  ּכָ ם  ּגַ ׁשֶ ָלֶזה,  ְונֹוַסף 
ֶלְך  ַהּמֶ ִהְכִניס  ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא  ְרִהיִטים[  מֹו  ]ּכְ ִריֶדְנְצן  ַהּקְ

ִני.  ֵ ַהּשׁ ֵחֶלק  ּבְ ן  ם-ּכֵ ּגַ ִנְראּו  ם  ּלָ ּכֻ ָלִטין  ַהּפָ ְלתֹוְך 

ִלים  ּכֵ עֹוד  ְלַהְכִניס  ֶלְך  ַהּמֶ ְרֶצה  ּיִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ְוֵכן 

ֶחְלקֹו  ם ִנְרִאים ּבְ ּלָ ָלִטין ִיְהיּו ּכֻ ִנְפָלִאים ְלתֹוְך ַהּפָ

ֶלְך ְוכּו'.  ָבר ִלְפֵני ַהּמֶ ִני, ְוהּוַטב ַהּדָ ֵ ל ַהּשׁ ׁשֶ

ַהָּקדֹוׁש  ִמּפִיו  ָׁשַמְעִּתי  זֶה  ּכָל  זֹוכֵר(  ֵאינִי  ִמּזֶה  )ְויֹוֵתר 
ּבְַעצְִמי:

"מזל טוב"
ְׁשנַת תקס”ז. ּבְֶרְסלֶב. ּפָָרַׁשת ַוְיִחי. ַאַחר ֶׁשָהִייִתי 
ְמַקֵּדׁש ַהּלְבָנָה ּבְַעצְִמי, ְוָאַמר לִי )רבנו(: “ִאם ֱהִייֶתם 
ַאַחר-ּכְָך  לְָהעֹולָם”.  ּגְדֹולָה  טֹובָה  ָהָיה  ְׂשֵמִחים 

ִסּפֵר זֹאת, ֶׁשָרָאה ּבֲַחלֹום: 

ּפֹוְרִחים  ְוָהיּו  ְמֹאד  ַרּבֹות  ֲחָילֹות  הֹוְלִכים  ָהיּו.
דֹוָלה.  ּגְ ְזָמא  ּגֻ ְמֹאד,  ים  ַרּבִ ִרים  ִצּפֳ ַאֲחֵריֶהם 
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ּפֹוְרִחים  ֵהם  ָמה  ״ַעל  ֶאְצִלי:  ׁשֶ ְלאֹותֹו  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ

הֹוְלִכים ַלְעזֹר  ַאֲחֵריֶהם״ ְוָאַמר ִלי: ׁשֶ ִרים ׁשֶ ּפֳ ַהּצִ

ָלֶהם?  ַיְעְזרּו  ֵאיְך  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ ַהֲחָילֹות.  ְלאֹוָתן 

ֵמַעְצָמם  יִחין  ַמּנִ ָהֵאּלּו  ִרים  ּפֳ ַהּצִ ׁשֶ ִלי:  יב  ְוֵהׁשִ

ם  ֶנְגּדָ ּכְ ִקים ׁשֶ ּלְ ָחה ִנְסּתַ ַעל-ְיֵדי אֹוָתּה ַהּלֵ ֵלָחה ׁשֶ

ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה  ַהֲחָילֹות.  ְלאֹוָתן  עֹוְזִרים  ֵהם  ּוָבֶזה 

ָחה  ַהּלֵ יִחין  ּנִ ּמַ ׁשֶ קֹום ַההּוא  ּמָ ּבַ ִלי זֹאת! - ֲהלֹא 

ָלֶהם  יק  ְוַיּזִ ם  ׁשָ ן  ם-ּכֵ ּגַ ַהֲחָילֹות  אֹוָתן  ִנְמָצִאים 

ן? ם-ּכֵ ּגַ

ְלהֹוִריד  ִרים  ּפֳ ַהּצִ ְוִהְתִחילּו  ָרִאיִתי,  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ָהָאֶרץ,  ַעל  ם  ּלָ ּכֻ ָעְמדּו  ׁשֶ ַעד  ה  ְלַמּטָ ַעְצָמן 

ָהָאֶרץ  ִמן  ִטים  ְמַלּקְ ְוָהיּו  ַהֲחָילֹות  ַאֲחֵרי  ְוָהְלכּו 

ְולֹא  ָעֹגל  ָבר  ּדָ ָהָיה  טּו  ּקְ ּלִ ׁשֶ ָבר  ְוַהּדָ ִפיֶהם.  ּבְ

ָיבֹואּו  ֵאיְך  ִלי:  ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה  ַמֲאָכל.  ַבר  ּדְ ָהָיה 

ֲהִליָכה  י ּבַ ִרים ַאֲחֵרי ַהֲחָילֹות? ּכִ ּפֳ ְוֵיְלכּו ֵאּלּו ַהּצִ

ִרים! ּוַמהּו ֶזה  ּפֳ ָהָאָדם הֹוֵלְך ְמֵהָרה יֹוֵתר ִמן ַהּצִ
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ה  ִמּזֶ ִטים  ַלּקְ ּמְ ׁשֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ִלי:  ְוָאְמרּו  ִטים?  ַלּקְ ּמְ ׁשֶ

״ל,  ּנַ ם ּכַ ֶנְגּדָ ּכְ ִמית אֹוָתן ׁשֶ ּמֵ ״ל ׁשֶ ה ֵלָחה ַהּנַ ַנֲעׂשֶ

ִקים  ּלְ ָחה ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְסּתַ יִחין ַהּלֵ ּנִ ּמַ ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ

ֶזה  ה ִלי ּבָ ֵהם )ְוָהָיה ָקׁשָ ָמקֹום ׁשֶ ם ּבְ ֶנְגּדָ ּכְ ּוֵמִתים ׁשֶ

ָבִרים ְוֵאיִני זֹוְכָרם(. ה ּדְ ּמָ ּכַ

ַתח  ּפֶ ָהָיה  ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ֻמְצָנע,  ְלָמקֹום  י  ְוִנְכַנְסּתִ
ם  ׁשָ ַעְצִמי  י  ַכְבּתִ ְוׁשָ ם  ְלׁשָ י  ְוִנְכַנְסּתִ ְמֹאד,  ָנֹמְך 

ם  אֹותֹו ַהֶחֶדר, ְוָהָיה ׁשָ ְולֹא ָהיּו ׁשּום ַחּלֹונֹות ּבְ

א  ְלִהְתַחּבֵ רֹוֶצה  ָהִייִתי  ׁשֶ ם  ְלׁשָ י  ְוִנְכַנְסּתִ ְך.  ֹחשֶׁ

ל  ם ּכָ ְך ִהְתִחילּו ִלְכנֹס ְלׁשָ תֹוְך ּכָ ם. ּבְ אִתי ׁשָ ְוֶנְחּבֵ

ם ְוָהִייִתי ַמְפִריָחם  ִרים, ְוָהִייִתי רֹוֶצה ְלָגְרׁשָ ּפֳ ַהּצִ

ְוֶדֶרְך  ְפֵניֶהם  ּבִ ]ָחתּול[  ׁשּוְנָרא  ְוָעְמָדה  ָיִדי,  ּבְ

ּוְנָרא ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְכְנסּו  ֵני ַהּשׁ ִרים ִלְברַֹח ִמּפְ ּפֳ ַהּצִ

ַמְפִריָחם  ָהִייִתי  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ַהֶחֶדר.  ְלתֹוְך  ם  ּלָ ּכֻ

ּוְנָרא. ָיִדי לֹא הֹוִעיל ֵמֲחַמת ַהּשׁ ּבְ
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ִלי:  ְוָאְמרּו  ְלָכאן?  ִאין  ּבָ ֵהם  ָמה  ַעל  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ
ְעּבּועֹות[.  אִקין ]ַאּבַ ִאין ְלָכאן ִלְהיֹות ָלֶהם ּפָ ֵהם ּבָ ׁשֶ

ל  ׁשֶ ָחה  ַהּלֵ ׁשֶ ִלי:  ְוָאְמרּו  ֶזה?  ה  ָלּמָ י  ַאְלּתִ ְוׁשָ

אֹוָתם  ִמיָתה  ּמְ ׁשֶ ״ל  ַהּנַ ָחה  ַהּלֵ ִהיא  אִקין,  ַהּפָ

אִקין ְיכֹוִלים ָלמּות  י: ֲהלֹא ִמּפָ ַאְלּתִ ם. ְוׁשָ ֶנְגּדָ ּכְ ׁשֶ

ֱאֶמת,  ּבֶ הּוא  ן  ּכֵ ׁשֶ ִלי:  ְוָאְמרּו  ן?  ם-ּכֵ ּגַ ֵמֶהם 

ְלאֹותֹו  יק  ַמּזִ ֶזה  ֵמֶהם  ִתין  ּמֵ ׁשֶ ֵבלֹות  ַהּנְ ּוֵמאֹוָתן 

י  דֹול, ּכִ ם. ְוָהָיה ִלי ַצַער ּגָ ֵהם ֵמִתים ׁשָ קֹום ׁשֶ ַהּמָ

י ָהיּו  ֵבלֹות, ּכִ ְרחֹון ַהּנְ ּלֹא ֶאְגַוע ח״ו ִמּסִ ָיֵראִתי ׁשֶ

ם  ֵ ל ְלַהּשׁ ּלֵ ה ְמֹאד, ְוָהִייִתי ִמְתּפַ ִרים ַהְרּבֵ ם ִצּפֳ ׁשָ

אִקין  ְך ָעְברּו ֲעֵליֶהם ַהּפָ תֹוְך ּכָ ַרְך ַעל ֶזה. ּבְ ִיְתּבָ

ְוֵכן  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ִצּפֹור  ם  ָ ִמּשׁ ּוָפַרח  ָתן  ִלְבִרּיָ ְוָחְזרּו 

ל  עֹוָלם ״ַמּזָ ּבָ ה ְצָעָקה  ְוַנֲעׂשָ ם ַאֲחָריו,  ּלָ ּכֻ ְרחּו  ּפָ

ל טֹוב״ י ״ַמּזָ ַאְגּתִ ל טֹוב״, ְוַגם ֲאִני ׁשָ טֹוב ַמּזָ
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האורח
ֲחנֻּכָה  נֵר  ַהְדלַָקת  ַאַחר  ַּדֲחנֻּכָה,  א’  תקס”ט, 

ּבַּלְַילָה: 

ִית:  ַאל ְלַבַעל-ַהּבַ ִית, ְוׁשָ אוֵֹרַח.ִנְכַנס ְלַבַעל-ַהּבַ
ְרָנָסה  ּפַ ִלי  ״ֵאין  לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ ְרָנָסְתָך״?  ּפַ ״ֵמַאִין 
ַאל  ְוׁשָ ָהעֹוָלם״.  ִמן  ִמְחָיִתי  ַרק  ֵביִתי,  ּבְ ְקבּוָעה 

יב לֹו.  ה לֹוֵמד״? ְוֵהׁשִ לֹו: ״ָמה ַאּתָ

יַחת  ׂשִ תֹוְך  ּבְ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ַעד  ַיַחד,  יִחים  ְמׂשִ ְוָהיּו 
ִית  ַעל-ַהּבַ ב. ְוִהְתִחיל ַהּבַ ָבִרים ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּלֵ ּדְ

יִגים  ׂ ַמִשּ ״ֵאיְך  ְמֹאד:  ַע  ְעּגֵ ּוְלִהְתּגַ ּתֹוֵקק  ְלִהׁשְ

ָאַמר  ה״?  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ׁשֶ ַבר-ַמֲעָלה  ּדְ ְלֵאיֶזה  יִעים  ּוַמּגִ

ַעל- ַהּבַ ְוָתַמּה  ְך״.  ִעּמָ ֶאְלַמד  ״ֲאִני  ָהאֹוֵרַח:  לֹו 

ן-ָאָדם  ּבֶ ֵאינֹו  אּוַלי  ַלֲחׁשֹב  ְוִהְתִחיל  ִית,  ַהּבַ

ֶדֶרְך  ר ִעּמֹו ּכְ הּוא ְמַדּבֵ ָלל?!. ַאְך ָחַזר ְוָרָאה ׁשֶ ּכְ

ֶאְצלֹו  ָהֱאמּוָנה  ק  ִנְתַחּזֵ ֶכף  ּתֵ ַאְך  ֵני-ָאָדם,  ּבְ
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ְוָאַמר  י',  'ַרּבִ ְלָקְראֹו  ֶכף  ּתֵ ְוִהְתִחיל  ּבֹו,  ְלַהֲאִמין 

ֵאיְך  ם  ִמּכֶ ִלְלֹמד  ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ּכֹל  ״קֶֹדם  לֹו: 

ֶאְפּגֹם  ׁשֶ לֹוַמר  ָצִריְך  ְוֵאין  ְכבֹוְדֶכם,  ּבִ ְלִהְתַנֵהג 

י-ֵכן  ַאף-ַעל-ּפִ ַרק  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ְכבֹוְדֶכם  ּבִ ׁש  ַמּמָ

ן  ַעל-ּכֵ ָראּוי;  ּכָ ְלַגְמֵרי  ֵהר  ְלִהּזָ לֹו  ה  ָקׁשֶ ן-ָאָדם  ּבֶ

ְכבֹוְדֶכם״.  ּבִ ִלְנהֹג  ֵאיְך  דּוִני  ַלּמְ ּתְ ׁשֶ רֹוֶצה  ֲאִני 

ֵעת ַאֵחר ָאבֹוא  ַנאי, ּבְ ֵעת ֵאין ִלי ּפְ יב לֹו: ״ּכָ ְוֵהׁשִ

ֵליֵלְך  ָצִריְך  ֲאִני  ְוָכֵעת  זֹאת,  ְדָך  ַוֲאַלּמֶ ֶאְצְלָך 

ִלְלֹמד  ָצִריְך  ֲאִני  ֶזה  ַעל  ם  ״ּגַ לֹו:  ְוָאַמר  אן״.  ִמּכָ

ה ֲאִני ָצִריְך ְלַלּוֹות ֶאְתֶכם?״. ְוָאַמר לֹו:  ּמָ ם, ּכַ ִמּכֶ

ַתח״. ״ַעד ַאַחר ַהּפֶ

ֵעת ֲאִני  י ּכָ ְוִהְתִחיל ַלֲחׁשֹב: 'ֵאיְך ֵאֵצא ִעּמֹו, ּכִ
ִרּיֹות, ְוִאם ֵאֵצא ִעּמֹו ְלַבּדֹו, ִמי יֹוֵדַע  ין ַהּבְ ִעּמֹו ּבֵ

ַחד ָלֵצאת  ַאל לֹו, ְוָאַמר לֹו: ״ֵיׁש ִלי ּפַ ִמי הּוא'. ְוׁשָ

זֹאת ִלְלֹמד  ּכָ יב לֹו: ״ִאם ֲאִני ָיכֹול  ֶכם״. ֵהׁשִ ִעּמָ

ֵאיֶזה  ְלָך  ַלֲעׂשֹות  ֶאְרֶצה  ִאם  ה  ַעּתָ ם  ּגַ ָך,  ִעּמְ
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ַתח. ַוֲאַזי  ָיִדי״. ְוָיָצא ִעּמֹו ִמן ַהּפֶ ָבר, ִמי ִיְמֶחה ּבְ ּדָ

ֶכף ָחַטף אֹותֹו ְוִהְתִחיל ִלְפרַֹח ִעּמֹו. ְוָהָיה ַקר  ּתֵ

ֶזה  ״ַקח  לֹו:  ְוָאַמר  לֹו,  ְוָנַתן  ַמְלּבּוׁש  ְוָלַקח  לֹו, 

ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ְלָך  ְוִיְהֶיה  ְלָך,  ְוִייַטב  ְלּבּוׁש  ַהּמַ

ֵביְתָך״ ּוָפַרח ִעּמֹו.  ב ּבְ ׁשֵ ְוָכל טּוב ְוּתֵ

ְולֹא  ֵביתֹו,  ּבְ הּוא  ה  ְוִהּנֵ ל,  ּכֵ ִהְסּתַ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ל,  ּכֵ ֵביתֹו, ַאְך ִהְסּתַ הּוא ּבְ ַעְצמֹו ׁשֶ ָהָיה ַמֲאִמין ּבְ

ְוׁשֹוֶתה  ְואֹוֵכל  ֵני-ָאָדם  ּבְ ִעם  ר  ְמַדּבֵ הּוא  ה  ְוִהּנֵ

ה  ְוִהּנֵ ל,  ּכֵ ְוִהְסּתַ ָחַזר  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ָהעֹוָלם.  ֶדֶרְך  ּכְ

ה הּוא  ל, ְוִהּנֵ ּכֵ ה. ָחַזר ְוִהְסּתַ ִחּלָ ַבּתְ הּוא ּפֹוֵרַח ּכְ

ה הּוא ּפֹוֵרַח, ְוֵכן ָהָיה  ל, ְוִהּנֵ ּכֵ ֵביתֹו. ָחַזר ְוִהְסּתַ ּבְ

ִמְתַנֵהג ְזַמן ַרב.

ַגְיא, ּוָמָצא  ֵני ָהִרים ּבְ ין ׁשְ ְך הֹוִריד אֹותֹו ּבֵ ַאַחר-ּכָ
ם ֵסֶפר, ְוָהיּו ּבֹו ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות: א' ז' ח' הּוא  ׁשָ

ִלים  ִלים, ּוְבתֹוְך ַהּכֵ ֶפר ּכֵ ַהּסֵ ר ּבְ ד' ְוכּו' ְוָהָיה ְמֻצּיָ
ל  ִלים אֹוִתּיֹות ׁשֶ ַהּכֵ תֹוְך  ּבְ ם ָהָיה  ּגַ ָהיּו אֹוִתּיֹות. 
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ִלים,  ַהּכֵ ֵאּלּו  ַעל-ָיָדם  ַלֲעׂשֹות  כֹוִלין  ּיְ ׁשֶ ִלים,  ַהּכֵ

ֶפר.  ק ְמֹאד ִלְלמֹד ֶאת ַהּסֵ ְוָהָיה לֹו ֵחׁשֶ

ָחַזר  ֵביתֹו.  ּבְ הּוא  ה  ְוִהּנֵ ל,  ּכֵ ִהְסּתַ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ב ַעְצמֹו ַלֲעלֹות  ֵ ם. ְוִהְתַיּשׁ ה הּוא ׁשָ ל, ְוִהּנֵ ּכֵ ְוִהְסּתַ

א  ּבָ ּוְכׁשֶ ּוב;  ִיּשׁ ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ִיְמָצא  ָהָהר, אּוַלי  ֶאל 

ִעם  ָזָהב  ל  ׁשֶ ִאיָלן  ם  ׁשָ עֹוֵמד  ָרָאה  ָהָהר,  ֶאל 

מֹו  ִלים ּכְ לּוִיים ּכֵ ל ָזָהב, ְוַעל ָהֲעָנִפים ּתְ ֲעָנִפים ׁשֶ

ִלים ָהיּו  ֶפר, ּוְבתֹוְך ַהּכֵ ּסֵ ִרין ּבַ ִלים ַהְמֻצּיָ ֵאּלּו ַהּכֵ

ִלים. ְוָהָיה ָחֵפץ  ים ֵאּלּו ַהּכֵ ַעל-ָיָדם עֹוׂשִ ִלים, ׁשֶ ּכֵ

ָהיּו  ִלים, ְולֹא ָהָיה ָיכֹול, ֵמֲחַמת ׁשֶ ם ַהּכֵ ָ ח ִמּשׁ ִלּקַ

ַעְקִמיִמּיּות.  ָהיּו ּבְ ם ַעל ָהֲעָנִפים ׁשֶ ִכים ׁשָ ִנְסּבָ

ְוָהְיָתה  ֵביתֹו,  ּבְ הּוא  ה  ְוִהּנֵ ל,  ּכֵ ִהְסּתַ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ָכאן  ַעם ּבְ הּוא ּפַ דֹוָלה - ַמה ּזֹאת, ׁשֶ ִליָאה ּגְ לֹו ּפְ

ר זֹאת ִלְבֵני-ָאָדם,  ְוָהָיה ָחֵפץ ְלַסּפֵ ם?.  ּוַפַעם ׁשָ

ַמה  ִלְבֵני-ָאָדם,  זֹו  ּכָ ִליָאה  ּפְ ִרין  ְמַסּפְ ֵאיְך  ַאְך 

ֵאין ָראּוי ְלַהֲאִמין.  ֶ ּשׁ
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ל ִמן ַהַחּלֹון ְוָרָאה ֶאת ָהאֹוֵרַח  ּכֵ ְך ִהְסּתַ תֹוְך ּכָ ּבְ
בֹוא ֶאְצלֹו.  ּיָ ׁש אֹותֹו ְמֹאד ׁשֶ ״ל, ְוִהְתִחיל ְלַבּקֵ ַהּנַ

ֶאְצְלָך״.  הֹוֵלְך  ֲאִני  י  ּכִ ַנאי,  ּפְ ִלי  ״ֵאין  לֹו:  ְוָאַמר 

ֲאִני  ֲהֵרי  ֵעיַני,  ּבְ ִנְפָלאת  ַעְצמֹו  ּבְ ״ֶזה  לֹו:  ָאַמר 

ם הֹוְלִכים ֶאְצִלי״?  ַאּתֶ ה ׁשֶ אן, ּוַמה ּזֶ ּכָ

י ְלַלּוֹות  יָת ֵליֵלְך ִעּמִ ְתַרּצִ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ יב לֹו: ״ּבְ ֵהׁשִ
י  ָמה ְוָנַתּתִ ׁשָ ָך ַהּנְ י ִמּמְ ַתח, ָאז ָלַקְחּתִ אֹוִתי ִמן ַהּפֶ

רּוַח  ֶפׁש  ְוַהּנֶ ְחּתֹון,  ַהּתַ ן-ֵעֶדן  ַהּגַ ִמן  ְלבּוׁש  ָלּה 

ָך  ְבּתְ ק ַמֲחׁשַ ה ְמַדּבֵ ַאּתָ ׁשֶ ן ּכְ ַאר ֶאְצְלָך, ְוַעל-ּכֵ ִנׁשְ

ּנּו  ִמּמֶ ֶהָאָרה  יְך  ַמְמׁשִ ה  ְוַאּתָ ם,  ׁשָ ה  ַאּתָ ם,  ְלׁשָ

אן״.  ה ּכָ ה חֹוֵזר ְלָכאן, ַאּתָ ַאּתָ ֵאֶליָך, ּוְכׁשֶ

ְוֵאיִני יֹוֵדַע ֵמֵאיֶזה עֹוָלם הּוא, ֵמעֹוָלם טֹוב הּוא 
ם: ּיֵ אי, ַוֲעַדִין לֹא ִנְגַמר ְולֹא ִנְסּתַ ַוּדַ ּבְ



מנורת החסרונות
ְמִדינֹות  ּבִ ְוָהָיה  ֵמָאִביו  ָהַלְך  ֶאָחד  ה:  ַמֲעשֶׂ
א  ּבָ  - ְוִלְזַמן  ֲאֵחִרים.  ֵאֶצל  ים  ַרּבִ ָיִמים  ֲאֵחרֹות 

נּות  ָאּמָ ם  ׁשָ ַמד  ּלָ ׁשֶ ַעְצמֹו  ּבְ ֵאר  ְוִהְתּפָ ְלָאִביו, 

ֶהעְנג  ּקֹוִרין  )ׁשֶ לּוָיה  ַהּתְ ְמנֹוָרה  ַלֲעׂשֹות  דֹול:  ּגָ

ה,  ֻנּיֹות ַהּזֶ ֲעֵלי ָאּמָ ל ּבַ ף ּכָ ה ְלִהְתַאּסֵ ַלייְכֶטער(. ְוִצּוָ

נּות.  ֶזה ָהָאּמָ ְוהּוא ַיְרֶאה ָלֶהם ָחְכָמתֹו ּבְ

ֻנּיֹות ַהּזֹאת  ֲעֵלי ָאּמָ ל ַהּבַ ץ ּכָ ה ָאִביו, ְוִקּבֵ ְוֵכן ָעׂשָ
ִמים ָהֵאּלּו  ָכל ַהּיָ ַעל ּבְ ּפָ ֶ ן, ַמה ּשׁ ת ַהּבֵ ֻדּלַ ִלְראֹות ּגְ

ַאַחת  ְמנֹוָרה  הֹוִציא  ן  ְוַהּבֵ ֲאֵחִרים.  ַיד  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ

ְוָאִביו  ם.  ּלָ ּכֻ ֵעיֵני  ּבְ ְמֹאד  ה  ְמֻגּנָ ְוָהְיָתה  ה,  ָעׂשָ ׁשֶ

ָהֱאֶמת.  לֹו  ַגּלּו  ּיְ ׁשֶ ם  ֵמִאּתָ ׁש  ּוִבּקֵ ֶאְצָלם,  ָהַלְך 

ה ְמֹאד.  ִהיא ְמֻגּנָ ְוֻהְכְרחּו ְלהֹוִדיַע לֹו ָהֱאֶמת ׁשֶ

נּוִתי״.  ָאּמָ ֵאר: ״ֲהלֹא ְרִאיֶתם ָחְכַמת  ִהְתּפָ ן  ְוַהּבֵ
ם.  ּלָ ּכֻ ֵעיֵני  ּבְ ָיָפה  ִנְרָאה  ּלֹא  ׁשֶ ָאִביו  לֹו  ְוהֹוִדיַע 
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ִתי.  ֻדּלָ ּגְ ֶהְרֵאיִתי  ֶזה  ּבָ א!  ַרּבָ ״ַאּדְ ן:  ַהּבֵ לֹו  יב  ֵהׁשִ

נֹוָרה  ַהּמְ זֹאת  ּבְ י  ּכִ ֶחְסרֹוָנם.  ם  ְלֻכּלָ ֶהְרֵאיִתי  י  ּכִ

ֲעֵלי  ֵמַהּבַ ֶאָחד  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַהֶחְסרֹונֹות  ִנְמָצִאים 

ֶזה  ֵאֶצל  ׁשֶ ְרֶאה;  ּתִ ֲהלֹא  אן.  ּכָ ְמָצִאים  ַהּנִ נּות  ָאּמָ

ה ֲחִתיָכה זֹו, ֲאָבל ֲחִתיָכה ַאֶחֶרת ָיָפה ֶאְצלֹו  ְמֻגּנָ

א, זֹאת ַהֲחִתיָכה  ַרּבָ ְמֹאד. ְוֵאֶצל ַאֵחר ְלֵהֶפְך, ַאּדְ

ֵעיָניו,  ה ֵאֶצל ֲחֵברֹו ִהיא ָיָפה ְוִנְפָלָאה ּבְ ִהיא ְמֻגּנָ ׁשֶ

ַמה  ם:  ּלָ ּכֻ ֵאֶצל  ְוֵכן  ה.  ְמֻגּנָ ַהֲחִתיָכה  זֹאת  ַרק 

ֵעיֵני ֲחֵברֹו, ְוֵכן ְלֵהֶפְך.  ֵעיֵני ֶזה ִהיא ָיָפה ּבְ ַרע ּבְ ֶ ּשׁ

ם. ְלַהְראֹות  יִתי ְמנֹוָרה זֹאת ֵמֶחְסרֹונֹות ְלַבּדָ ְוָעׂשִ

רֹון.  ֵלמּות, ְוֵיׁש ְלָכל ֶאָחד ִחּסָ ֵאין ָלֶהם ׁשְ ם ׁשֶ ְלֻכּלָ

ֲחֵברֹו,  ֵעיֵני  ּבְ רֹון  ִחּסָ הּוא  ֵעיָניו  ּבְ ֶפה  ּיָ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּכִ

ִתּקּונֹו״ ֱאֶמת ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּכְ ֲאָבל ּבֶ



מה שראיתי
ּתְִחּלַת ַקִיץ תקס”ד. ָענָה ְוָאַמר: ֲאַסּפֵר לָכֶם ַמה 

ֶּׁשָרִאיִתי ּוְתַסּפְרּו לִבְנֵיכֶם.

ִבים  ֶאָחד ָהָיה ׁשֹוֵכב ַעל ָהָאֶרץ ּוְסִביבֹו ָהיּו יֹוׁשְ
ִעּגּול ּוְסִביב ָהִעּגּול עֹוד ִעּגּול ּוְסִביב ָהִעּגּול עֹוד 

ִבים  ה ִעּגּוִלים, ּוְסִביָבם ָהיּו יֹוׁשְ ּמָ ִעּגּול, ְוֵכן עֹוד ּכַ

ב  ָהָיה יֹוׁשֵ ִלי ֵסֶדר. ְואֹותֹו ׁשֶ ים ּבְ ה ֲאָנׁשִ ּמָ עֹוד ּכַ

ה  ה ַעל ִצּדֹו( ָהָיה עֹוׂשֶ ב ֻמּטֶ ָהָיה יֹוׁשֵ לֹוַמר ׁשֶ ֶאְמַצע )ּכְ ּבָ

ְפתֹוֵתיֶהם  ׂשִ ים ּבְ ם ְסִביבֹו ָהיּו עֹוׂשִ ָפָתיו ְוֻכּלָ ׂשְ ּבִ

ַאֲחָריו.

ָהֶאְמָצִעי(  )אֹותֹו  ֵאיֶנּנּו  ה  ְוִהּנֵ ָרִאיִתי  ְך  ְוַאַחר-ּכָ
ַלֲעׂשֹות  ִהְפִסיקּו  ְסִביבֹו  ִבים  ַהּיֹוׁשְ ם  ְוֻכּלָ

ִלי:  יבּו  ֵהׁשִ ה?  ּזֶ ַמה  י:  ַאְלּתִ ְוׁשָ ְפתֹוֵתיֶהם,  ׂשִ ּבְ

ר. ַדּבֵ ר ְוִהְפִסיקּו ִמּלְ ַדּבֵ ְתָקֵרר ְוִנְגַוע ּוָפַסק ִמּלְ ּנִ ׁשֶ
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י ַאֲחֵריֶהם.  ם ָלרּוץ ְוַרְצּתִ ּלָ ְך ִהְתִחילּו ּכֻ ְוַאַחר-ּכָ
ְנָיִנים ָנִאים  אַלאִצין ]ַאְרמֹונֹות[ ַהְינּו ּבִ ֵני ּפַ ְוָרִאיִתי ׁשְ

ָררֹות )שרים,  ֵני ׂשְ ִבים ׁשְ ם ָהיּו יֹוׁשְ ָיִפים ְמֹאד, ְוׁשָ

ְוִהְתִחילּו  ָררֹות  ְלַהּשְׂ ם  ְלׁשָ ָרצּו  ְוֵהם  חשובים( 

ְוָרצּו  אֹוָתנּו״?!  ִהְתִעיֶתם  ״ָלָמה  ֶהם  ִעּמָ ִלְטעֹן 

ָררֹות ַלחּוץ. ּוְרִאיִתים ְוהּוַטב  ְלָהְרָגם, ּוָבְרחּו ַהּשְׂ

י ַאֲחֵריֶהם. ֶהם. ְוַרְצּתִ ּלָ ֵעיַני ְמֹאד ַמהּות ׁשֶ ּבְ

ם  ָ ִמּשׁ ְוָצֲעקּו  ָיֶפה.  ֹאֶהל  ֵמָרחֹוק  ְוָרִאיִתי 
ל  ּכָ ם  ּתֶ ׁשְ ּוִבּקַ ַלֲאחֹוֵריֶכם,  ״ִחְזרּו  ָררֹות:  ְלַהּשְׂ

ר  ֶיְדֶכם. ְוֵתְלכּו ְלַהּנֵ ם ּבְ ׁש ָלֶכם ּוְנַטְלּתֶ ּיֵ ֻכּיֹות ׁשֶ ַהּזְ

ְרצּו״. ְוָחְזרּו  ּתִ ֶ ל ַמה ּשׁ ְפֲעלּו ּכָ ם ּתִ ם, ְוׁשָ לּוי ׁשָ ַהּתָ

ם  ׁשָ ְוָהיּו  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֻכּיֹות  ַהּזְ לּו  ְוִקּבְ ַלֲאחֹוֵריֶהם 

ֲחִבילֹות ְזֻכּיֹות. 

לּוק(  )ּדָ ֵנר  ְוָרִאיִתי  ַאֲחֵריֶהם.  י  ְוַרְצּתִ ר  ְלַהּנֵ ְוָרצּו 
ֻכּיֹות ֶאל  ִליכּו ַהּזְ ָררֹות ְוִהׁשְ ֲאִויר, ּוָבאּו ַהּשְׂ לּוי ּבָ ּתָ



מד שראי י

245

ְוֶהֱחִזיר  יֶהם.  ּפִ ְלתֹוְך  ִניצֹוצֹות  ר  ֵמַהּנֵ ְוָנְפלּו  ר  ַהּנֵ

ָהר. ם ֵמַהּנָ ּלָ תּו ּכֻ ר ָנָהר ְוׁשָ ה ֵמַהּנֵ ר ְוַנֲעׂשָ ַעְצמֹו ַהּנֵ

ָיְצאּו  ר  ְלַדּבֵ ְתחּו  ּפָ ּוְכׁשֶ ם,  ִקְרּבָ ּבְ ִרּיֹות  ּבְ ְוַנֲעׂשּו 
ִבים ְוֵאיָנם ִמין  ִרּיֹות. ּוְרִאיִתים ָרִצים ְוׁשָ ֵמֶהם ַהּבְ

ִרּיֹות. ה, ַרק ּבְ ָאָדם ְולֹא ִמין ַחּיָ

ְוָאְמרּו  ִלְמקֹוָמם.  ַלֲחזֹר  ִהְתָיֲעצּו  ְך  ְוַאַחר-ּכָ
ַלח  ״ֵאיְך נּוַכל ַלֲחזֹר ִלְמקֹוֵמנּו״? ָעָנה ֶאָחד: ״ִנׁשְ
ַמִים ָלָאֶרץ״.  ָ ם ְואֹוֵחז ֶחֶרב ִמּשׁ ְלָהֶאָחד ָהעֹוֵמד ׁשָ

לַֹח  ִלׁשְ ְוִהְתָיֲעצּו:  ַלח״?.  ִנׁשְ ִמי  ״ֶאת  ְוָאְמרּו: 

י ַאֲחֵריֶהם. ם. ְוַרְצּתִ ִרּיֹות ְלׁשָ ִרּיֹות ְוָהְלכּו ַהּבְ ְלַהּבְ

ָלָאֶרץ  ַמִים  ָ ִמּשׁ עֹוֵמד  ם,  ְמֻאּיָ אֹותֹו  ְוָרִאיִתי 
ּיֹות. ַהְינּו  ה ּפִ ּמָ ַמִים ָלָאֶרץ, ְוָלּה ּכַ ָ ָידֹו ִמּשׁ ְוַחְרּבֹו ּבְ

ּוֶפה  ְלִמיָתה,  אְרף(  ׁשַ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֹחד  ַהְינּו  ֶאָחד  ה  ּפֶ

ה  ּמָ ֶאָחד ַעל ֲעִנּיּות ּוֶפה ֶאָחד ַעל ֻחְלׁשֹות. ְוֵכן ּכַ

ים. ָאר ֳעָנׁשִ ּיֹות ַעל ׁשְ ּפִ
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ה ְזַמן ַרב ָהיּו ָלנּו ִיּסּוִרים  ּזֶ ׁש: ״ׁשֶ ְוִהְתִחילּו ְלַבּקֵ
ֶאל  אֹוָתנּו  ְוָהֵבא  ְלֵעֶזר  ָלנּו  ֱהֵיה  ה  ַעּתָ ָך.  ִמּמְ

ּוִבְקׁשּו:  ֶאְתֶכם״(  ַלֲעזֹר  ָיכֹול  ״ֵאיִני  )ְוָאַמר:  ְמקֹוֵמנּו״ 

ל ִמיָתה ְוַנֲהרֹג אֹוָתם״ ְולֹא ָרָצה.  ה ׁשֶ ן ָלנּו ַהּפֶ ״ּתֵ
ה  ּפֶ ׁשּום  ָלֶהם  ן  ִלּתֵ ָרָצה  ְולֹא  ַאֵחר  ה  ּפֶ ּוִבְקׁשּו 

ַלֲהרֹג  ה:  ֻקּדָ ּפְ א  ּבָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְוָחְזרּו.  אְרף(  ׁשַ )ַהְינּו 

ם. ָררֹות ְוֵהִסירּו ֶאת רֹאׁשָ ֶאת ַהּשְׂ

ֶאָחד  ָהָיה  ׁשֶ ָהָיה,  ׁשֶ ּכְ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָחַזר  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
״ל ּוְסִביבֹו ִעּגּוִלים ְוכּו' ְוָרצּו  ּנַ ׁשֹוֵכב ַעל ָהָאֶרץ ּכַ

ָרִאיִתי  ה  ַעּתָ ַרק  ר.  ְזּכַ ּנִ ּכַ ַהּכֹל  ְוכּו'  ָררֹות  ְלַהּשְׂ

ַרק  ר,  ַהּנֵ ֶאל  ֻכּיֹות  ַהּזְ ִליכּו  ִהׁשְ לֹא  ָררֹות  ַהּשְׂ ׁשֶ

ם  ִלּבָ ֶאת  ְברּו  ְוׁשָ ר  ְלַהּנֵ ְוָהְלכּו  ֻכּיֹות  ַהּזְ ָלְקחּו 

ר. ַתֲחנּוִנים ִלְפֵני ַהּנֵ ׁש ּבְ ְוִהְתִחילּו ְלַבּקֵ

ּוִבְקׁשּו  יֶהם,  ּפִ ְלתֹוְך  ר  ֵמַהּנֵ ִניצֹוצֹות  ְוָנְפלּו 
ְוכּו'  ָנָהר  ר  ֵמַהּנֵ ה  ְוַנֲעׂשָ עֹוד,  ַתֲחנּוִנים  ּבְ
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ִיְחיּו,  ֵאּלּו  ׁשֶ ִלי  ְוָאְמרּו  ״ל  ּנַ ּכַ ִרּיֹות  ַהּבְ ְוַנֲעׂשּו 

ִליכּו  ִהׁשְ ׁשֶ ַעל  ֲהִריָגה  בּו  ִנְתַחּיְ ָהִראׁשֹוִנים  י  ּכִ

מֹו ֵאּלּו. ַתֲחנּוִנים ּכְ ׁשּו ּבְ ּקְ ר ְולֹא ּבִ ֻכּיֹות ְלַהּנֵ ַהּזְ

ַהֶחֶדר  ֶאל  ֵלְך  ִלי  ְוָאְמרּו  ה,  ּזֶ ַמה  י  ָיַדְעּתִ ְולֹא 
ם  ְלׁשָ י  ְוָהַלְכּתִ ֶזה.  ַעל  רּוׁש  ּפֵ ְלָך  ְויֹאְמרּו  ה  ַהּזֶ

יו ַעל ֶזה. ְוָתַפס  ִאְלּתִ ם ָזֵקן ֶאָחד ּוׁשְ ב ׁשָ ְוָהָיה יֹוׁשֵ

ַעל  רּוׁש  ּפֵ ִהיא  ְזָקִני  ״ֲהֵרי  ִלי:  ְוָאַמר  ָידֹו  ּבְ ְזָקנֹו 

ְוָאַמר  ֲעַדִין״.  יֹוֵדַע  ״ֵאיִני  יו:  ִאְלּתִ ּוׁשְ ה״.  ֲעׂשֶ ַהּמַ

רּוׁש״.  ּפֵ ְמָצא  ּתִ ם  ְוׁשָ ה  ַהּזֶ ַהֶחֶדר  ֶאל  ״ֵלְך  ִלי: 

ם ְוָרִאיִתי ַהֶחֶדר, ָארְֹך ְוָרָחב ַעד ֵאין  י ְלׁשָ ְוָהַלְכּתִ

י  ַתְחּתִ ּפָ ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  ָתִבים,  ּכְ ָמֵלא  ְוֻכּלֹו  ֵקץ 

ה. ֲעׂשֶ רּוׁש ַעל ַהּמַ ָרִאיִתי ּפֵ

ּכָל זֶה ָׁשַמְעִּתי ִמּפִיו ַהָּקדֹוׁש ּפֶה ֶאל ּפֶה. ְוָאַמר: 
ְרָמזִים  ּבֶָהם  ֵיׁש  אֹוֵמר  ֶׁשהּוא  ַהּתֹורֹות  ֶׁשּכָל 
“ִּתְׁשָעה  ַהַּמְתֶחלֶת  ְוַהּתֹוָרה  ַהּזֹאת.  ֵמַהַּמֲעֶׂשה 

ִּתּקּונִין” הּוא ּכֻּלֹו ּפֵרּוׁש ַעל זֹאת ַהַּמֲעֶׂשה.
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כסא מוקף אש
ַמה ֶׁשִּסּפֵר קֶֹדם ֹראׁש-ַהָּׁשנָה, תקס”ט. סֹוף ַקִיץ 
תקס”ח. ּובְאֹותֹו ָהֵעת ֵהבִיא לֹו ַהּׁשֹוֵחט ִמֶּטעּפְלִיק 

ּכִֵּסא נִפְלָָאה. ְוָסמּוְך לָזֶה ִסּפֵר זֹאת: 

א  ּסֵ ֵהִביאּו לֹו ּכִ ֲחלֹום, ׁשֶ ְרָאה אֹו ּבַ ּמַ ָרָאה ּבַ שֶׁ
ים  ֲאָנׁשִ ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ְוָהְלכּו  ְסִביָבּה.  ֵאׁש  ְוָהָיה 

ֶכף  ם, ֲאַזי ּתֵ ָ ָחְזרּו ִמּשׁ ים ָוַטף ִלְראֹוָתּה. ּוְכׁשֶ ְוָנׁשִ

יֵניֶהם. ְוַגם  ּדּוִכים ּבֵ ה ׁשִ רּו ֶזה ִעם ֶזה ְוַנֲעׂשָ ְ ִנְתַקּשׁ

י  ַאְלּתִ ם ָהְלכּו ִלְראֹוָתּה. ְוׁשָ ּלָ ל ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור ּכֻ ּכָ

ַנֲעׂשּו  ֶכף  ּתֵ ָמה  ֵני  ּוִמּפְ ְרחֹוָקה?  ִהיא  ה  ּמָ ״ּכַ
ם. י ְסִביָבם ֵליֵלְך ׁשָ ְפּתִ י ְוִהּקַ ּדּוִכים?״. ְוָהַלְכּתִ ׁשִ

ְוָהִייִתי  ָנה.  ָ רֹאׁש-ַהּשׁ ּוָבא  הֹוֵלְך  ׁשֶ י  ַמְעּתִ ְוׁשָ
ם? ְוָהִייִתי  ב ׁשָ ק - ִאם ַלֲחזֹר? ִאם ְלִהְתַעּכֵ ְמֻסּפָ

ָכאן  ֵאר ּבְ ָ י: 'ֵאיְך ֶאּשׁ ִלּבִ י ּבְ י, ְוָאַמְרּתִ ַדְעּתִ ָנבֹוְך ּבְ

ַהּגּוף  'ְלִפי  י:  ַדְעּתִ ּבְ י  ְוָאַמְרּתִ ָנה'?  ָ ַעל רֹאׁש-ַהּשׁ

ם. ה ִלי ַלֲחזֹר'? ְוָהִייִתי ׁשָ ׁש ִלי, ָלּמָ ּיֵ ָחלּוׁש ׁשֶ
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ׁש.  ָנה ַמּמָ ָ ם רֹאׁש-ַהּשׁ א ְוָרִאיִתי ׁשָ ּסֵ ּוָבאִתי ְלַהּכִ
ׁש. ְוֵכן ֻסּכֹות, ֻסּכֹות  ּפּור ַמּמָ ּפּור, יֹום-ּכִ ְוֵכן יֹום-ּכִ

יֶכם  ״ָחְדׁשֵ צֹוֲעִקים:  ָהיּו  ׁשֶ י  ַמְעּתִ ׁשָ ם  ּגַ ׁש.  ַמּמָ

ֶכם  ּלָ ַמה  א(,  ְעָיה  )ְיׁשַ י  ַנְפׁשִ ְנָאה  ׂשָ ּומֹוֲעֵדיֶכם 

ּפֹט״.  ַעְצמֹו ִיׁשְ ָנה ּבְ ָ ָלדּון ֶאת ָהעֹוָלם? רֹאׁש-ַהּשׁ

ְרחּו. ם ּבָ ּלָ ל ַמְנִהיֵגי ַהּדֹור, ּכֻ ם ִעם ּכָ ּלָ ּוָבְרחּו ּכֻ

ל צּורֹות  א ּכָ ּסֵ ָהָיה ָחקּוק ַעל ַהּכִ ם ׁשֶ ְוָרִאיִתי ׁשָ
ָהָיה ָחקּוק ִעם  ְוָכל ֶאָחד  רּוֵאי עֹוָלם,  ּבְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ

ּדּוִכים.  ֶכף ׁשִ ין ּתֵ ִביל ֶזה ַנֲעׂשִ ת זּוגֹו ֶאְצלֹו ּוִבׁשְ ּבַ

ת זּוגֹו.  ם ְוָרָאה ּבַ ל ֶאָחד ָמָצא ׁשָ י ּכָ ּכִ

סּוק  ּפָ י ׁשֶ ַדְעּתִ י, ָנַפל ּבְ ְדמֹוִנים ָלַמְדּתִ ִמים ַהּקַ ּיָ ּבַ )ּוֵמַאַחר ׁשֶ

י-ֵתבֹות:  ָראׁשֵ נ'ּור״  'י  ּדִ 'ִביִבין  ׁשְ 'ְרְסֵיּה  ״ּכָ ז(:  )ָדִנֵיאל 

ם  ּגַ ״ל.  ּנַ ּכַ ּדּוִכין  ׁשִ ין  ַנֲעׂשִ א  ּסֵ ַהּכִ ַעל-ְיֵדי  י  ּכִ ְדָכן״,  ״ׁשַ
ֻסּכֹות.  ּפּור  יֹום-ּכִ ָנה  ָ רֹאׁש-ַהּשׁ י-ֵתבֹות:  ָראׁשֵ ְרְסֵיּה״  ״ּכָ
ְקָרא צו:(. ִמיִני ֲעֶצֶרת ִזּוּוָגא ְדַמְטרֹוִניָתא. זַֹהר ַוּיִ ׁשְ ן ּבִ ְוַעל-ּכֵ
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ִלי:  ְוָאְמרּו  ְרָנָסִתי״?  ּפַ ְהֶיה  ּיִ ״ַמה  י:  ַאְלּתִ ְוׁשָ
יף ְסִביבֹו. ְדָכן. ְוָהֵאׁש ִהּקִ ֶאְהֶיה ׁשַ ׁשֶ

ּופַַעם ַאַחת ִּדּבֵר ֵמַהַּמֲעִׂשּיֹות ְוִהזְּכִיר ָאז ִענְָין זֶה 
ֵאין  “ִאם  ָאַמר:  ְוָאז  וכו’.  ַהּזֹאת  ַהַּמֲעֶׂשה  ִמֶּקֶׁשר 
ַאֶּתם ְׂשֵמִחים, ֵאינִי יֹוֵדַע ַמה ּלָכֶם” ּכְלֹוַמר ֶׁשָראּוי 
ּכְֶׁשּזָכִינּו  ָּתִמיד  ְמאֹד  ַעל-ּכָל-ּפָנִים  לְִׂשמַֹח  לָנּו 

לְִטעֹם אֹורֹות נֹוָראֹות ּכֵָאּלּו ְוכּו’. 

ֶׁשַאֶּתם  ָאַמר:  ַהּזֹאת,  ַהַּמֲעֶׂשה  ֶׁשִּסּפֵר  ְוַאַחר 
ְיכֹולִין לֹוַמר ָעלֶיָה ּתֹוָרה ּכָל ְיֵמי ַחֵּייכֶם, ְוגַָער ּבָנּו 
ַעל ֶׁשֵאין ָאנּו ְׂשֵמִחים, ְוָאַמר: ֶׁשָראּוי לָנּו לְִׂשמַֹח 

ְמאֹד ְמאֹד:



קורבן כיפורים

ְוֶזה  ּפּוִרים,  ַהּכִ יֹום  ָהָיה  ׁשֶ ֲחלוֹם,  בַּ ָוֵאֶרא.
ּפּור ַמְקִריִבין ֶאָחד  ָכל יֹום ּכִ ּבְ ׁשּוט ֶאְצִלי ׁשֶ ָהָיה ּפָ

ּוִבְקׁשּו  אֹותֹו.  ַמְקִריב  דֹול  ַהּגָ ַהּכֵֹהן  ׁשֶ ן,  ְלָקְרּבָ

ן.  ְלָקְרּבָ ִלְהיֹות  ֲאִני  יִתי  ְוִנְתַרּצֵ ן,  ְלָקְרּבָ ֶאָחד 

י ַעְצִמי  ְבּתִ ְוִחּיַ ֶאְכּתֹב ַעְצִמי ַעל ֶזה,  ְוָאְמרּו ִלי ׁשֶ

ְלַהְקִריב אֹוִתי,  ָרצּו  ׁשֶ ּכְ ְך  ְכָתב. ַאַחר-ּכָ ּבִ ֶזה  ַעל 

ָרִאיִתי  ַאְך  א,  ְלִהְתַחּבֵ רֹוֶצה  ְוָהִייִתי  י  ּבִ י  ָחַזְרּתִ

א?  ר ְלִהְתַחּבֵ ל ֶהָהמֹון ְסִביִבי ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ ּכָ ׁשֶ

ְוָרִציִתי ָלֵצאת ִמן ָהִעיר ְוָהִייִתי יֹוֵצא ְוהֹוֵלְך ִמן 
י ּוָבאִתי ְלתֹוְך ָהִעיר,  ָהִעיר, ּוְבתֹוְך ְיִציָאִתי ָחַזְרּתִ

י ּוָבאִתי ְלתֹוְך ָהִעיר,  ָחַזְרּתִ ל ׁשֶ ּכֵ ה ֲאִני ִמְסּתַ ְוִהּנֵ

ין ָפאְלק ָמאְסְקִוויֶטער  א ּבֵ ְוָהִייִתי רֹוֶצה ְלִהְתַחּבֵ

ִאם  ׁשֶ י:  ְבּתִ ְוָחׁשַ ָהעֹוָלם.  ֻאּמֹות  מֹוְסְקָבה[  י  ]ַאְנׁשֵ
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אֹוִתי,  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ֵמֶהם  ִויַבְקׁשּו  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ָיבֹואּו 

אי ִיְמְסרּו אֹוִתי ְלָיָדם!.  ַוּדַ ּבְ

ְמקֹוִמי,  ּבִ ן  ָקְרּבָ ִלְהיֹות  ה  ְתַרּצָ ּנִ ׁשֶ ֶאָחד  ְוִנְמָצא 
א...  י-ֵכן ִמְתָיֵרא ֲאִני ַעל ְלַהּבָ ַאְך ַאף-ַעל-ּפִ

ְוֹלא נִכְַּתב ּכְֵסֶדר, ּגַם ָחֵסר ַהּסּיּום. ּוכְפִי ֶׁשָּׁשַמְעִּתי: 
ָהַרב  ּבְִמקֹומֹו:  ָקְרּבָן  לְִהיֹות  ֶׁשּנְִתַרּצָה  זֶה  ָהָיה 
ֶׁשָאַמר  ְוזֶה  ָאז.  נְִסַּתּלֵק  ּכִי  ז”ל,  ִמּבְַרִּדיְטׁשֹוב 
“ִמְתָיֵרא ֲאנִי ַעל לְַהּבָא”, ּכִי ּגַם הּוא נְִסַּתּלֵק ּבַָּׁשנָה 

ָהַאֶחֶרת ַאַחר ּפְִטיַרת ָהַרב ִמּבְַרִּדיְטׁשֹוב ז”ל. 



כבוד התורה
ּבַחֹל. ָוֵאֶרא ּבֲַחלֹום: 

ה  ה. ְוַכּלָ ּלֹות ַהְרּבֵ ם ּכַ ְוָהְיָתה.ֲחֻתנָּה, ְוָהיּו ׁשָ
ם ְוָהְיָתה ִנְרָאה  ּלָ יֵניֶהם ֲחׁשּוָבה ִמּכֻ ַאַחת ָהְיָתה ּבֵ

ְלֶיעס  ם ַקּפֶ ְוָהיּו ׁשָ ֵעיֵני ָהעֹוָלם ֲחׁשּוָבה ֵמֶהם,  ּבְ

ִנים. ָהיּו ְמַנּגְ יר ׁשֶ ֵלי ׁשִ ]ַמְקֵהלֹות[ ַהְינּו ּכְ

יָבה ְוָהיּו  ַתח ְוִנְכְנסּו ֶאל ַהְיׁשִ ח ּפֶ ְפּתַ ּנִ ְוָרִאיִתי ׁשֶ
ָרִאיִתי  ּוְכׁשֶ יָבה.  ַהְיׁשִ ֶאל  ַרב  ָהמֹון  ִפים  ִמְתַאּסְ

'ֵאיְך  ב:  ֵ ְמַחּשׁ ָהִייִתי  ְוהֹוְלִכים  ים  ִמְתַרּבִ ֵהם  ׁשֶ

ַעְצִמי  י  ְוָחַטְפּתִ ֶזה'.  ּכָ ַרב  ָהמֹון  ין  ּבֵ ִלְכנֹס  אּוַכל 

רֹאׁש  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ם.  ּבָ ּגַ ַעל  עֹוֵמד  ְוָהִייִתי  ם  ְלׁשָ

בֹוד  ּכְ ם  ׁשָ ְוָהָיה  ֶהם  ִעּמָ לֹוֵמד  ָהָיה  ׁשֶ יָבה  ְיׁשִ

ִדים.  ְמַרּקְ ּלֹות ָהיּו  ְוַהּכַ דֹול ְמֹאד ְמֹאד  ּגָ ַהּתֹוָרה 

ִהיא ָהְיָתה  ״ל, ׁשֶ ה ַהֲחׁשּוָבה ַהּנַ ּלָ ר ָהָיה ַהּכַ ְוִעּקָ

ֶנת  ְמַנּגֶ ְלֶיע  ּפֶ ַהּקַ ָהְיָתה  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ם.  ׁשָ ֶדת  ְמַרּקֶ
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ַעְצָמּה  ּבְ ּגּון  ַהּנִ ֶרת  ְמַזּמֶ ִהיא  ָהְיָתה  ִנּגּון  ֵאיֶזה 

ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַהּתֹוָרה  בֹוד  ּכְ ם  ׁשָ ְוָהָיה  ְך.  ַאַחר-ּכָ

ַהּתֹוָרה  בֹוד  ּכְ ּגֶֹדל  ַעל  ְמֹאד  ה  ַהְרּבֵ ְוִנְפֵלאִתי 

ם. ָהָיה ׁשָ ׁשֶ

ֶהם  ִעּמָ יר  ַמּכִ ָהִייִתי  ׁשֶ ים  ֲאָנׁשִ ִעם  י  ְרּתִ ְוִדּבַ
ְרֶאה  ַהּנִ ּוְכִפי  ֶזה״?!  ּכָ ַהּתֹוָרה  בֹוד  ּכְ ״ַהְרִאיֶתם 
ְרֶאה  י ַהּנִ ִנְגֶלה, ּכִ ׁשּוט ּבְ ִלּמּוד ַהּפָ ָהיּו עֹוְסִקים ּבְ

ָפִרים ָהיּו ַמְרִאים ַעל ֶזה  ִנים ְוַגם ַהּסְ ם ַרּבָ ָהיּו ׁשָ ׁשֶ

״ל. ּמּוד ַהּנַ ֶדֶרְך ַהּלִ דֹוִלים ְמֹאד ּכְ ָהיּו ְסָפִרים ּגְ ׁשֶ



החלום מהחתן
יֹום ֵׁשנִי. כ”ד ִאָּיר. תק”ע. ּבְאּוֶמין, ִסּפֶר לִי ֲחלֹום 

ֶׁשָחלַם לֹו ּבְאֹותֹו ַהּלְַילָה: 

ן  ם-ּכֵ ה ְוָהַלְך ּגַ ָהְיָתה ֲחֻתּנָ ֲחלוֹם, ׁשֶ ְוָרָאה.בַּ
ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ ֶהָחָתן.  ם  ׁשֵ יֹוֵדַע  ְוָהָיה  ה  ַהֲחֻתּנָ ֶאל 

ָאָדם ֵמת.  ַהְינּו  א,  ַהּבָ ָאָדם ֵמעֹוָלם  ם  ׁשָ ְוָרָאה 

ִיְראּו  ִאם  'ֲהלֹא  ַדְעּתֹו:  ּבְ ְוָאַמר  ְמֹאד  א  ּלֵ ְתּפַ ַוּיִ

דֹול ְמֹאד'. ְוָהָיה יֹוֵדַע  אֹותֹו ָהעֹוָלם ִיְהֶיה ַרַעׁש ּגָ

ל  מֹות ֵאּלּו ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ן. ְוָאַמר: ׁשֶ ם-ּכֵ ת ּגַ ם ֶזה ַהּמֵ ׁשֵ

ַרק ֵהם  ָהֶעֶצם,  מֹות  ׁשְ ֵאיָנם  ת  ַהּמֵ ל  ְוׁשֶ ֶהָחָתן 

מֹו  ּכְ ִזים,  ַרּמְ ּמְ ֶ ּשׁ ְלַמה  ִזים  ַרּמְ ּמְ ׁשֶ ׁש  ַמּמָ מֹות  ׁשֵ

ים.  דֹוׁשִ מֹות ַהּקְ ל ׁשֵ ּכָ

״ל.   ַהּנַ ת  ַהּמֵ ֶאת  ָהעֹוָלם  ם  ּגַ ָראּו  ְך  ַאַחר-ּכָ
ְוָאְמרּו:  ֵמת״?!  ֶזהּו  ״ֲהלֹא   – ֶהם  ִעּמָ י  ְרּתִ ְוִדּבַ

ִחּדּוׁש  ׁשּום  ֶאְצָלם  ָהָיה  ְולֹא  י-ֵכן״  ״ַאף-ַעל-ּפִ
ָלל. ּכְ
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ְלֵאיֶזה  ם  ׁשָ ֵליֵלְך  ֵעיַני  ּבְ הּוַטב  ְך  ַאַחר-ּכָ
יֹוֵתר  טֹוב  ִיְהֶיה  ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ֶנֶסת,  ית-ַהּכְ ּבֵ

ם )בזמן שרבנו  י ׁשָ ְבּתִ ה. ְוִסּבַ ל ַעל ַהֲחֻתּנָ ּכֵ ְלִהְסּתַ

ב(  ְמַסּבֵ ָהָיה  ֵאיְך  ע  ֶאְצּבַ ּבְ מֹוֶרה  ָהָיה  החלום,  את  סיפר 

ם )ַהְינּו  ִרים ׁשָ ֶנֶסת ְוָהיּו ְמַזּמְ ית-ַהּכְ ּוָבאִתי ֶאל ַהּבֵ

ֶאָחד  חּור  ״ּבָ ׁשֹון:  ַהּלָ זֹו  ּבְ ְלֶהָחָתן  ה(  ַהֻחּפָ ְמקֹום  ּבִ

חּור ִאיז ֶדער.  הּוא ֶזה, ָחָתן ֶאָחד הּוא ֶזה״ )״ֵאיין ּבָ

ּגּון ְוָהָיה ִנּגּון  י ֶאת ַהּנִ ֵאיין ָחָתן ִאיז ֶדער״(. ְוַגם ָיַדְעּתִ

ִמן  ם  ׁשָ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ְוָהִייִתי  ְמָחה.  ׂשִ ל  ׁשֶ ִנּגּון  ָיֶפה, 

״ל.  ֶנֶסת ַהּנַ ית-ַהּכְ ַהּבֵ

י  ְוָהַלְכּתִ ֵעיַני  ּבְ הּוַטב  לֹא  ם  ׁשָ ם  ּגַ ְך  ַאַחר-ּכָ
הּוא  ֶהָחָתן  ׁשֶ ּוָמָצאִתי  ְלֵביִתי  ּוָבאִתי  ְלֵביִתי. 

ִרים  ְמַזּמְ ״ֲהלֹא  אֹותֹו  י  ְוִנַעְרּתִ ָהָאֶרץ  ַעל  ׁשֹוֵכב 

אן״?! ה ׁשֹוֵכב ּכָ ״ל ְוַאּתָ ּנַ ְך ְוכּו' ּכַ ל-ּכָ ְלָך ּכָ

ְוַהְּדבִָרים ְסתּוִמים ְמאֹד. 



אני ראיתי מעשה
ָׁשַמְעִּתי ֵמִאיׁש ֶאָחד ֵמַאנְֵׁשי-ְׁשלֹוֵמנּו ֶׁשִּסּפֵר לֹו 
ַרּבֵנּו ז”ל ּבְֶעֶרב יֹום-ּכִּפּור ַאַחר ַהּכַּפָרֹות ַמֲעֶׂשה:

דֹול  ּגָ ָהָיה  ַער  ְוַהּיַ ַיַער ֶאָחד,  ּבְ ָהַלְך  ׁשֶ ָרָאה. שֶׁ
ִלי ֵקץ ָוסֹוף ְוָרָצה ָלׁשּוב ֶאל ֲעֵקבֹו, ּוָבא ֵאָליו  ּבְ

ָלבֹוא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַער  ַהּיַ ֶזה  ּבְ ׁשֶ לֹו:  ְוָאַמר  ֶאָחד 

ָוסֹוף,  ֵקץ  ִלי  ּבְ ִהיא  ה  ַהּזֶ ַער  ַהּיַ י  ּכִ ְוִקּצֹו,  ְלסֹופֹו 

ַער.  ַהּיַ ה  ִמּזֶ ַנֲעׂשּו  ם  ּלָ ּכֻ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ִלים  ַהּכֵ ְוָכל 

ַער. ה ַהּיַ ֵצא ִמּזֶ ּיֵ ֶרְך ֵאיְך ׁשֶ ְוֶהְרָאה לֹו ּדֶ

ְלסֹוף  יַע  ְלַהּגִ ְוָרָצה  ֶאָחד  ְלָנָהר  א  ּבָ ְך  ַאַחר-ּכָ
 - ן  ם-ּכֵ ּגַ לֹו  ְוָאַמר  ֶאָחד  ׁשּוב  ֵאָליו  ּוָבא  ָהר,  ַהּנָ

ָהר  י ֶזה ַהּנָ ר ָלבֹוא ְלסֹופֹו, ּכִ ָהר ִאי ֶאְפׁשָ ֶזה ַהּנָ ּבְ ׁשֶ

ֵני ָהעֹוָלם ׁשֹוִתין ֵמֵאּלּו  ֵאין לֹו ָקֶצה ָוסֹוף, ְוָכל ּבְ

ֶרְך ְוכּו'. ן ּדֶ ם-ּכֵ ָהר. ְוֶהְרָאה לֹו ּגַ ל ֶזה ַהּנָ ִים ׁשֶ ַהּמַ
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ָהְיָתה עֹוֶמֶדת  א ֶאל ֵרַחִים ַאַחת, ׁשֶ ְך ּבָ ַאַחר-ּכָ
ְוָאַמר  ֶאָחד  ן  ם-ּכֵ ּגַ ֵאָליו  ּוָבא  ָהר.  ַהּנָ אֹותֹו  ַעל 

ל ָהעֹוָלם  ּזֹאת ָהֵרַחִים טֹוֶחֶנת ְטִחיָנה ַעל ּכָ לֹו: ׁשֶ

ּלֹו. ּכֻ

ם  ״ל ְוָרָאה ׁשָ ַער ַהּנַ ְך ָחַזר ּוָבא ֶאל ַהּיַ ְוַאַחר-ּכָ
ַער  ּיַ ּבַ ם  ׁשָ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ 'ָקאִוויל',  ּקֹוִרין:  ׁשֶ ֶאָחד  ח  ַנּפָ

ה  עֹוׂשֶ ח  ּפָ ַהּנַ ה  ּזֶ ׁשֶ לֹו:  ְוָאְמרּו  ְמַלאְכּתֹו  ה  ְוָעׂשָ

ָבִרים ְסתּוִמים  ּלֹו ְוַהּדְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ִביל ּכָ ׁשְ ִלים ּבִ ּכֵ

ְמֹאד.

ְוָאַמר ָאז ֶׁשָהעֹולָם ְמַסּפְִרין ַמֲעֶׂשה, ַוֲאנִי ָרִאיִתי 
ַמֲעֶׂשה. ַהֵּׁשם ִיְתּבַָרְך ְיזַּכֵנּו לְָהבִין ְּדבָָריו ַהְּקדֹוִׁשים 

ַהּנֹוָרִאים:



הקטטה
ֶלְך  ַהּמֶ ְוָנַסע  ֶאָחד  ֶמֶלְך  ָהָיה  ַאַחת. ַעם. פַּ
ְמֹאד  ָנִאים  ְנָיִנים  ּבִ ם  ׁשָ ְוָרָאה  ַאַחת  ִלְמִדיָנה 

ֵעיָניו  ּבְ ְוהּוְטבּו  ]ַאְרמֹונֹות[.  אַלאִצין  ּפַ ּקֹוִרין  ׁשֶ

ֲעֵלי  ּבַ ֶכף  ּתֵ ַכר  ְוׂשָ ְלֵביתֹו  ְוָנַסע  ְמֹאד  ְנָיִנים  ַהּבִ

ִדיָנה  ּמְ ָרָאה ּבַ מֹו ׁשֶ אַלאְצן ּכְ ְבנּו לֹו ּפַ ּיִ ְמָלאכֹות ׁשֶ

אֹוָתם  רּו  ְוִצּיְ אַלאְצן  ַהּפַ אֹוָתם  לֹו  ּוָבנּו  ״ל  ַהּנַ

ִצּיּוִרים ִנְפָלִאים ְמֹאד. ּבְ

ה  ָעׂשָ אֹוָתם,  רּו  ְוִצּיְ אֹוָתם  נּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך,  ּכָ ְוַאַחר 
]ַהּזְָמנֹות[  יֶזעִטין  ּגִ ַלח  ְוׁשָ ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ה  ּתֶ ִמׁשְ

אֹוָתן  ִלְראֹות  רֹוֶצה  ׁשֶ ִמי  ל  ּכָ ׁשֶ ְמִדיָנתֹו:  ָכל  ּבְ

ִדינֹות  ַהּמְ ל  ִמּכָ ְוָנְסעּו  ְוִיְרֶאה.  ֵיֵלְך  אַלאְצן  ַהּפַ

ִלְראֹות.

ֶאָחד  ים,  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ַיַחד  רּו  ִנְתַחּבְ ַאַחת  ּוֵמִעיר 
ַלאְחְטִציץ'  ּקֹוִרין 'ׁשֶ ָהָיה ְיהּוִדי ְוֶאָחד ָהָיה ָעֵרל ׁשֶ
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ָנה  ּבָ אַלאְצן ׁשֶ ו ִלְראֹות אֹוָתן ַהּפַ ר[ ְוָנְסעּו ַיְחּדָ ]ׂשַ

ֶלְך.  ַהּמֶ

ר  ֻצּיָ ּמְ אַלאְצן, ָראּו ׁשֶ ל ַהּפַ ַער ׁשֶ ַ אּו ְלַהּשׁ ּבָ ּוְכׁשֶ
ֶרְך ִנְפָלא  אַלאְצן, ּדֶ ל ַהּפַ ַער ׁשֶ ַ ֶרְך ַעל ַהּשׁ ם ּדֶ ׁשָ

עֹוְמִדים  ֶרְך  ַהּדֶ ל  ׁשֶ ָדִדים  ַהּצְ ֵני  ְ ּוִמּשׁ ְמֹאד. 

ה  ְמֻמּנֶ ּוַמִים  ַמְעָין  ל  ּכָ ְוַעל  ַמִים,  ִעם  ַמְעָינֹות 

ַמְלָאְך )שומר( ֶאָחד. 

ֶאָחד,  ָצן[  ]ַקּבְ עְטֶליר  ּבֶ הֹוֵלְך  ֶרְך  ַהּדֶ ד  ּוִמּצַ
ים  ִים ְמֹאד ְמֹאד, ְוַהְמֻמּנִ עְטֶליר ָהָיה ָצֵמא ַלּמַ ְוַהּבֶ

ּתֹות.  ן לֹו ְמַעט ַמִים ִלׁשְ ״ל לֹא ָרצּו ִלּתֵ ַהּנַ

ֶרְך ָנַסע ָאדֹון ֶאָחד ִעם ֶעְגַלת ָצב,  ּוְבֶאְמַצע ַהּדֶ
ָיָדיו.  ַעל  ַמִים  ְמַעט  לֹו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ה  ְלַהְמֻמּנֶ ְוָאַמר 

ה ֶאָחד ְוָנַתן לֹו.  ְוָהַלְך ְמֻמּנֶ

״ל  ַהּנַ עְטֶליר  ְלַהּבֶ ְוָנַתן  ִני  ֵ ַהּשׁ ה  ַהְמֻמּנֶ ְוָהַלְך 
ַתן ַמִים ְלָהָאדֹון  ּנָ ה ׁשֶ ּתֹות. ְוָהַלְך ַהְמֻמּנֶ ַמִים ִלׁשְ
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ַמִים  ַתן  ּנָ ׁשֶ ה  ַהְמֻמּנֶ ַעל  ]ֵאֶפר[  ֶרֶמץ  ְוָנַתן  ״ל  ַהּנַ

״ל. עְטֶליר ַהּנַ ְלַהּבֶ

הּוִדי  ַהּיְ ַהְינּו  ״ל  ַהּנַ ַנִים  ְ ַהּשׁ ָראּו  ֶזה  ל  ּכָ
ֶזה:  ַעל  ַלאְחְטִציץ  ְ ַהּשׁ ְוָאַמר  ַלאְחְטִציץ.  ְ ְוַהּשׁ

הּוִדי  ַהּיְ לֹו  ְוָנַתן  ר[  יֹשֶׁ ֵאינֹו   - ]ַעְוָלה  ְסְטֶווע״  ״ֶקעּפֶ
ם  ׁשָ ה  ְוַנֲעׂשָ אְטׁש(  ּפַ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ִחי  ַהּלְ ַעל  ָאה  ַהּכָ

ַלח  ְוׁשָ ה  ִמּזֶ ֶלְך  ַהּמֶ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ַעד  ]ְקָטָטה[.  ֶלעג  יׁשְ ּגִ

ֶלְך ַאֲחֵריֶהם.  ַהּמֶ

יָת  ִהּכִ ָמה  ֵני  ״ִמּפְ הּוִדי  ַהּיְ ֶאת  ה  ְתִחּלָ ּבִ ַאל  ְוׁשָ
ַעל  ּיֹאַמר  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ״ּבַ יב:  ֵהׁשִ ִחי״,  ַהּלֶ ַעל  אֹותֹו 

ֶלְך ְלֶהָעֵרל  ְסְטֶווע״. ָאַמר ַהּמֶ ֶלְך ֶקעּפֶ ה ַהּמֶ ַמֲעׂשֵ

יב:  ְך״? ְוֵהׁשִ ֵני ָמה ָאַמְרּתָ ּכָ ַלאְחְטִציץ: ״ִמּפְ ְ ַהּשׁ

ּתֹות  ה רֹוֶצה ִלׁשְ ּזֶ ְסְטֶווע? ׁשֶ ״ְוִכי ֶזה הּוא לֹא ֶקעּפֶ
נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ָרָצה  ְוֶזה  ּתֹות.  ִלׁשְ לֹו  ן  ִלּתֵ רֹוִצים  ְוֵאיָנם 

ִני ְוָנַתן  ֵ ָהַלְך ַהּשׁ ׁשֶ ֵאת - ּכְ ַעל ָידֹו ְוָנַתן לֹו. ְוֶיֶתר ׂשְ
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ַתן ְלָהָאדֹון ַמִים  ּנָ ּתֹות, ָנַתן ָעָליו ֶרֶמץ ֶזה ׁשֶ לֹו ִלׁשְ

ַעל ָיָדיו״.

״ְוָלָמה  הּוִדי:  ְלַהּיְ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשּוב  ָאַמר  ְך  ַאַחר-ּכָ
ֶכל!, ָלָמה ָהיּו  הּוִדי: ״ׂשֵ יָת אֹותֹו״? ְוָאַמר ַהּיְ ִהּכִ

י  ּכִ ָנְתנּו?  לֹא  עְטֶליר  ּוְלַהּבֶ ְלָהָאדֹון  ַמִים  נֹוְתִנין 

לֹא  עְטֶליר  ּוְלַהּבֶ ְלָהָאדֹון,  ַהְינּו  ן  ִלּתֵ ָצִריְך  ָלֶזה 

ן״!  ָצִריְך ִלּתֵ

ְותּו ֹלא ָאַמר, )ַהיְנּו הֵַּׂשכֶל ֶׁשָאַמר הַּיְהּוִדי ֶׁשּלָזֶה צִָריְך לִֵּתן 
ְולָזֶה ֹלא צִָריְך לִּתֵן(. 



סיפורים 
על המהרש”א 

המהרש"א - רבי שמואל אליעזר 
ישנה  התלמוד.  ממפרשי  איידלס, 
נפלאה לספר 3 הסיפורים  סגולה 
)מלוקטים  החולה:  לפני  הבאים, 

מהספר “כוכבי אור”(
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דֹוׁש  ַהּקָ נּו  ַרּבֵ א  ּבָ ׁשֶ ַז״ל,  נּו  ַרּבֵ ת  ִמּבַ ה  ַמֲעשֶׂ
ָאז  ר  ...ְוִסּפֵ וכו'  ְמֹאד  חֹוָלה  ְוָהְיָתה  ְלֵביָתּה, 

ָאִדיל  ְלִבּתֹו  ״א  ַהְרׁשָ ֵמַהּמַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַז״ל  נּו  ַרּבֵ

חֹוִלים  ה  ְלַכּמָ ָרה  ִסּפְ ְוִהיא  ְרפּוָאה.  ָלּה  ְוָהָיה 

ין ַז״ל  י ַנְחָמן ִמּטּוְלְטׁשִ ְוָהָיה ָלֶהם ְרפּוָאה, ְוֵכן ַרּבִ

ן ְוכּו'  ר ְוָהָיה ּכֵ ן ִסּפֵ ם ּכֵ ּגַ

מעשה.א'.

ברב.המדינה
ה,  ְקִהּלָ ֵאיֶזה  ּבְ ַרב  ָהָיה  ַז”ל  ”א. ַהַמַהְרשָׁ
ַהּיֹום  ל  ּכָ ּלֹו  ׁשֶ יָבה  ַהְיׁשִ ִעם  ְולֹוֵמד  ב  יֹוׁשֵ ְוָהָיה 

ָהִאיְקִלים  אֹותֹו  ּבְ ְמִדיָנה  ּדִ ַרב  ָאז  ְוָהָיה  ּלֹו.  ּכֻ
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ִהּלֹות  ל ַהּקְ ִנים ׁשֶ ל ָהַרּבָ ]ֵאזֹור[ ...ְוָהיּו ֻמְכָרִחים ּכָ

ָהַרב  ִלְפֵני  ָלבֹוא  ְמִדיָנה  ּדִ ְלָהַרב  ִכים  ּיָ ַ ּשׁ ׁשֶ

הּוג  ּנָ ּכַ ְרׁשּות,  ּנּו  ִמּמֶ ְוִלּטֹל  ָניו  ּפָ ל  ְלַקּבֵ ְמִדיָנה  ּדִ

לֹא  ַז״ל  ״א  ַהַמַהְרׁשָ ָפֵנינּו. ...ְוָהַרב  ּלְ ׁשֶ ּדֹורֹות  ּבַ

ִמיד. ְוָדן אֹותֹו  ב ְולֹוֵמד ּתָ א ֵאָליו, ַרק ָהָיה יֹוׁשֵ ּבָ

ֵמֲחַמת  'אּוַלי  ְוָאַמר:  ְזכּות  ְלַכף  ְמִדיָנה  ּדִ ָהַרב 

ְלַחן  א ֶאל ׁשֻ ן לֹא ּבָ ִגְרָסה ]בלימוד[ ַעל-ּכֵ רּוד ּבְ ּטָ ׁשֶ

ֶלְך'. ַהּמֶ

ְמִדיָנה ְוָנַסע ]הוא[ ֶאְצלֹו,  ב ]בדעתו[ ָהַרב ּדִ ֵ ְוִנְתַיּשׁ
דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  ם  ׁשָ חֹוֶנה  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל 

ל ָהִעיר  ֶחְרדּו ּכָ ״א ַז״ל. ּוָבא ֶאל ָהִעיר ַוּיֶ ַהַמַהְרׁשָ

ְוָהַרב  ָניו,  ּפָ ל  ְלַקּבֵ ם  ּלָ ּכֻ ּוָבאּו  הּוג,  ּנָ ּכַ ִלְקָראתֹו, 

״א ַז״ל לֹא ָאָבה ]רצה[ ָלֶלֶכת ֵאָליו. ְוָדנֹו  ַהַמַהְרׁשָ

ם זֹאת  ן  ְלַכף ְזכּות, ְוָתָלה ּגַ ם-ּכֵ ְמִדיָנה ּגַ ָהַרב ּדִ

ּמּודֹו.  ל ִמּלִ ֵאינֹו רֹוֶצה ְלַבּטֵ ִבּטּול ּתֹוָרה ׁשֶ ּבְ
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ְוָעַמד  ֵאָליו״,  ֵאֵלְך  ״ֲאִני  ְמִדיָנה:  ּדִ ָהַרב  ְוָאַמר 
ב  ָהָיה יֹוׁשֵ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ ְמִדיָנה ְוָהַלְך ֶאל ּבֵ ָהַרב ּדִ

ית  ְלִמיָדיו, ּוָבא ֶאל ַהּבֵ ״א ַז״ל ִעם ּתַ ם ַהַמַהְרׁשָ ׁשָ

ְולֹא  קֹומֹו  ִמּמְ ָזז  לֹא  ״א  ַהַמַהְרׁשָ ְוָהַרב  ֶנֶסת.  ַהּכְ

ַאף- ָלל.  ּכְ לֹום  ׁשָ לֹו  ָנַתן  ְולֹא  ּמּודֹו,  ִמּלִ ִהְפִסיק 

ו, ְוָאַמר ״אּוַלי  ם ַעְכׁשָ נֹו ְלַכף ְזכּות ּגַ י ֵכן ּדָ ַעל-ּפִ

ְרָסה  ֵאינֹו רֹוֶצה ִלְפסֹק ּפּוֵמּה ִמּגִ ם ֶזה ֵמֲחַמת ׁשֶ ּגַ

)לעצור מגרסת הלימוד(״ 

ְלֵבית  ֵעיַנִים  ְיֵפה  ֶאָחד  חּור  ּבָ א  ּבָ ְך,  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ְוָקם  ִלְקָראתֹו  ״א  ַהַמַהְרׁשָ ָחַרד  ד  ּוִמּיָ ֶנֶסת,  ַהּכְ

ר ִעּמֹו  ְוִדּבֵ בֹוד,  ָפָניו ְמלֹא קֹוָמתֹו ְוָחַלק לֹו ּכָ ִמּלְ

ַעל  ְמֹאד  ְמִדיָנה  ּדִ ָהַרב  ָקַצף  ָאז  ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ

אֹותֹו,  ה  ּוִבּזָ ְמֹאד  ָעָליו  ְוָכַעס  ַז״ל  ״א  ַהַמַהְרׁשָ

ִלְמקֹוִמי  ֵאַלי  אֶתם  ּבָ ּלֹא  ׁשֶ ּכְ ה  ְתִחּלָ ״ּבִ ְוָאַמר: 

ִבּטּול ּתֹוָרה;  ּבְ ְוָתִליִתי  י ֶאְתֶכם ְלַכף ְזכּות.  ְנּתִ ּדַ

אֶתם ֵאַלי,  אִתי ִלְמקֹוְמֶכם ְולֹא ּבָ ּבָ ׁשֶ ּכְ ְך  ַאַחר-ּכָ
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ן  ם-ּכֵ ּגַ ְוָתִליִתי  ְזכּות,  ְלַכף  ן  ם-ּכֵ ּגַ ֶאְתֶכם  י  ְנּתִ ּדַ

ֶנֶסת  אִתי ְלֵבית ַהּכְ ּבָ ׁשֶ ְך ּכְ ִבּטּול ּתֹוָרה. ַאַחר-ּכָ ּבְ

ְזכּות,  ְלַכף  ן  ם-ּכֵ ּגַ י  ְנּתִ ּדַ לֹום,  ׁשָ ִלי  ם  ְנַתּתֶ ְולֹא 

ם רֹוִצים  ֵאין ַאּתֶ ִבּטּול ּתֹוָרה, ׁשֶ ן ּבְ ם-ּכֵ ְוָתִליִתי ּגַ

רֹוֶאה  ֲאִני  ו  ַעְכׁשָ ָלל.  ּכְ ַהּתֹוָרה  ִמן  ְלַהְפִסיק 

ם  ְדּתֶ ּבַ ּכִ חּור  ַהּבָ ֶאת  ֲהלֹא  י  ּכִ הּוא!  ֶקר  ֶ ּשׁ ׁשֶ

ְוָכַעס  ּמּוד״.  ַהּלִ ֶאְמַצע  ּבְ ה  ַהְרּבֵ ִעּמֹו  ם  ְרּתֶ ְוִדּבַ

ָעָליו ְמֹאד. 

חּור  ַהּבָ ״ׁשֶ ּוְלמֹוֵפת:  ְלאֹות  ״א,  ַהַמְרׁשָ ְוָאַמר 
ָהַרב  ָרָצה  ְולֹא  ֵיָהֵרג״.  עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ עֹוד  ּבְ ה  ַהּזֶ

״ל ְוָהַלְך ִעּמֹו ַאַחת  חּור ַהּנַ ְלַהֲאִמין ְוָלַקח ֶאת ַהּבָ

ה ְלַבל  ה ַהְרּבֵ ר ִעּמֹו ַהְרּבֵ ְוִדּבֵ ה,  ה ְוַאַחת ֵהּנָ ֵהּנָ

עֹות,  י ׁשָ ּתֵ ְ ם ִמן ָהַעִין ַעד ֲעבֹר ַהּשׁ יֶחּנּו ְלִהְתַעּלֵ ַיּנִ

״א ַז״ל.  ְבֵרי ַהַמְרׁשָ ְלַהְכִחיׁש ּדִ

ִעיר ְוָחַלף ְוָהַלְך ֶאְצָלם ֵאיֶזה  י ָעְבָרם ּבָ ַוְיִהי ִמּדֵ
ּמֹו  ֵרָפה ]רֹוֶבה[ ְלִפי ּתֻ ְקֵנה ׂשְ ְך ּבִ ָאדֹון, ְוָהָיה מֹוׁשֵ
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חּור  ְך ֶאת ַהּבָ ם, ַוּיַ ַדְרּכָ ִלירֹות ֵאיֶזה עֹוף ְוַכּיֹוֵצא ּכְ

ִדְבֵרי  ּכְ ד,  ִמּיָ עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ַאַחר  ְוֶנֱהַרג  ״ל  ַהּנַ

ָבר.  ״א ַז״ל, לֹא ָנַפל ּדָ ַהַמְרׁשָ

״א ַז״ל  ״ל ּוָבא ֶאל ַהַמַהְרׁשָ ְמִדיָנה ַהּנַ ְוָרץ ָהַרב ּדִ
ָסמּוְך ]בקרוב[ ָיִביאּו  ּבְ ״א ַז״ל: ׁשֶ ְוָאַמר לֹו ַהַמְרׁשָ

ד  ַמע ִמּיָ ִרים, ִנׁשְ ָהיּו ְמַדּבְ ְך ׁשֶ תֹוְך ּכָ ָהרּוג ְלֹפה. ּבְ

ֵהל ָהַרב  ֵהִביאּו ֵאיֶזה ָהרּוג ֶאל ָהִעיר. ָאז ִנְתּבַ ׁשֶ

״א ״ַמה ּזֹאת״?  ַהְרׁשָ ַאל ְלַהּמַ ״ל, ְוׁשָ ְמִדיָנה ַהּנַ ּדִ

ה  ּזֶ ל ָהִעְנָין: ֱהיֹות ׁשֶ ה לֹו ּכָ ״א ְוִגּלָ ר ַהַמְרׁשָ ָאז ִסּפֵ
ָרֵאל, ּוֵמֲחַמת  ְלּגּול ַאְחָאב ֶמֶלְך ִיׂשְ חּור ָהָיה ּגִ ַהּבָ

ַאְחָאב ֶמֶלְך  ְך. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ל-ּכָ בֹוד ּכָ ֶזה ָחַלק לֹו ּכָ

חּור ִלְהיֹות ֶנֱהָרג  ָרֵאל ֶנֱהַרג, ָהָיה ֻמְכָרח ֶזה ַהּבָ ִיׂשְ

חּור,  ַהּבָ ֶזה  ]נולד[  ָלעֹוָלם  ָצא  ּיָ ׁשֶ ְוֵתֶכף  ן.  ם-ּכֵ ּגַ

ַלֲהרֹג  ִביל  ׁשְ ּבִ ֶאָחד  ִחית  ַמׁשְ ִנְבָרא  ֶכף  ּתֵ ֲאַזי 

קֹום  ּמָ ּבַ עֹוֵמד  ְוָהָיה  ״ל,  ַהּנַ חּור  ַהּבָ אֹותֹו  ֶאת 

ה ַעד  ַהְינּו ָסמּוְך ָלִעיר ַהּזֹאת ְוָהָיה ְמַצּפֶ ַההּוא ּדְ
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ֶנֱהַרג  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ״ל  ַהּנַ חּור  ַהּבָ ֶזה  ל  ׁשֶ ְזַמּנֹו  יַע  ּגִ ּיַ ׁשֶ

״ל, ַעד  ּנַ ם אֹותֹו ּכַ ְבּתֶ ם ִעּכַ ַאּתֶ ַעל ָידֹו. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ֶזה  ַעל-ְיֵדי  ״ל,  ַהּנַ ָהָאדֹון  ַעל-ְיֵדי  ָכאן  ּבְ ֱהַרג  ּנֶ ׁשֶ

ַאֵחר  ִאיׁש  ״ל  ַהּנַ ִחית  ׁשְ ְלַהּמַ ן  ִלּתֵ ֻמְכָרִחים  ָהיּו 

ַעל  ֱהַרג  ּנֶ ׁשֶ ֶהָהרּוג   - כרגע[  ]שבא  ְוֶזה  ְמקֹומֹו,  ּבִ

י ַעל  ׁשּוָבה, ּכִ ל ּתְ ם ְלַקּבֵ ן ְצִריִכים ַאּתֶ ָידֹו. ַעל-ּכֵ

זֹאת  ם  ְבּתֶ ִסּבַ ם  ַאּתֶ י  ּכִ ֶהָהרּוג,  ֶזה  ֶנֱהַרג  ֶיְדֶכם 

״ל.  ּנַ חּור ּפֹה ּכַ ם ֶאת ַהּבָ ְבּתֶ ִעּכַ ַעל-ְיֵדי ָהִעּכּוב ׁשֶ

ס  ״א ּוִפּיֵ ְמִדיָנה ִלְפֵני ַרְגֵלי ַהַמְרׁשָ ָאז ָנַפל ָהַרב ּדִ
ן  ּתֵ ּיִ ׁש אֹותֹו ׁשֶ ְמֹחל לֹו ּוִבּקֵ ּיִ ן ְלָפָניו ׁשֶ אֹותֹו ְוִהְתַחּנֵ

ׁשּוָבְתָך:  ּתְ ׁשֶ ״א:  ַהַמְרׁשָ לֹו  ְוָאַמר  ׁשּוָבה.  ּתְ לֹו 

ַעל  ּבַ ְוִתְהֶיה  נּות  ָהַרּבָ ֶתר  ּכֶ ֶאת  ְדָך  ִמּיָ ק  ַסּלֵ ּתְ ׁשֶ

ַעל ֲעָגָלה:  ה ּבַ ְך, ְוַנֲעׂשָ ל ַעל ַעְצמֹו ּכָ ֲעָגָלה. ְוִקּבֵ

ּוְדַבר ֱאלֵֹהינּו ָיקּום ְלעֹוָלם.
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מעשה.ב'

טומאת.הכומרים

ָהָיה  ַז״ל,  ״א  ַהַמְרׁשָ ְמקֹום  אוְֹסְטָרה,  בְּ
הּוִדים ְצִריִכים ֵליֵלְך  ָהיּו ַהּיְ ׁשֶ ֻטְמָאה ְלַהּגֹוִיים - ּכְ

ֶרְך  י לֹא ָהָיה ָלֶהם ּדֶ ה )ּכִ קֹום ַהּזֶ ֶרְך ַהּמָ ִעם ִנְפָטר ּדֶ

ָהַלְך  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ְוכּו',  ְמַצְלְצִלים  ָהיּו  ָאז  ַאֶחֶרת( 

תֹו, ַרֲחָמָנא ִלְצַלן.  ם ֵהִמיר ּדָ ֶרְך ׁשָ ּדֶ

ִנְפָטר  ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁשֶ ַז״ל:  ״א  ַהַמְרׁשָ ה  ְוִצּוָ
יחּו ָעָליו ִחּבּור )ספר(  ם, ַיּנִ ֶרְך ׁשָ אּו ּדֶ ֵמָהעֹוָלם ְוִיּשְׂ

פּו  ם ִהְתַאּסְ ה. ְוָעׂשּו ֵכן. ְוׁשָ ָעׂשָ ״א״ ׁשֶ ״ַהַמַהְרׁשָ
ֶאת  ְוֶהֱעִמידּו  ְלַצְלֵצל.  ְוִהְתִחילּו  ַהּכֹוְמִרים  ל  ּכָ

)קם  ַעְצמֹו  ֶאת  ַז״ל  ״א  ַהַמַהְרׁשָ ב  ַוּיֹוׁשֶ תֹו,  ִמּטָ

ים, ְוִהְתִחיָלה  ּפִ מהמיטה( ְוִהְתִחיל ְלַדְפֵדף ֶאת ַהּדַ

ְוִנְבְלעּו  ָאֶרץ,  ּבָ ַלע  ְלִהּבָ ים  ָהֲאָנׁשִ ִעם  ְמָאה  ַהּטֻ

ָאֶרץ(. ְבְלָעה ּבָ ּנִ ה ׁשֶ ָאֶרץ )ְוַעד ַהּיֹום ֵיׁש ִסיָמן ִמּזֶ ם ּבָ ּלָ ּכֻ
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מעשה.ג'

הילד.המאומץ

ְוָהיּו  אֹוְסְטָרה  ּבְ ֶנֶסת  ַהּכְ ית  ּבֵ נּו  ּבָ ׁשֶ ֵעת. בְּ
ַחת  ַהּנָ ָעׂשּו  ן  ְוַעל-ּכֵ ִלְבנֹותֹו,  ַרב  ֶסף  ּכֶ ְצִריִכים 

ַחת  ָקָהל ַרב. ְוִהְכִריזּו ִלְמּכֹר ֶאת ַהּנָ ה ּבְ ּנָ ֶאֶבן ַהּפִ

ק  ׂשַ ּבְ ֶזה  ָקָנה ֶאת  ִביר ֶאָחד  ּגְ ׁשֶ ה, ַעד  ּנָ ַהּפִ ֶאֶבן 

ָמֵלא ְזהּוִבים. 

הּוא  ׁשֶ ַז״ל  ״א  ַהַמַהְרׁשָ ֶאת  ד  ּבֵ ּכִ ְך  ְוַאַחר-ּכָ
ׁש  ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ ״א:  ַהַמַהְרׁשָ לֹו  ְוָאַמר  ָהֶאֶבן.  ֶאת  יַח  ַיּנִ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ׁש  ּוִבּקֵ ֶזה.  ִביל  ׁשְ ּבִ ָבר  ּדָ ֵאיֶזה  ּנּו  ִמּמֶ

ה  ּזֶ ׁשֶ ״א:  ַהַמַהְרׁשָ לֹו  ְוָעָנה  ״א.  ַהַמְרׁשָ ּכְ ן  ּבֵ לֹו 

ׁש  ָבר ַאֵחר, ְוהּוא ִהְתַעּקֵ ׁש ּדָ ַבּקֵ ּיְ ה ְמֹאד, ְוׁשֶ ָקׁשֶ

ן,  ״א: ִאם ּכֵ ָבר. ְוָאַמר לֹו ַהַמַהְרׁשָ ֶזה ַהּדָ ְוָקא ּבְ ּדַ

מּות  ּתָ ֵלד,  ּתֵ ּוְכׁשֶ ה.  ַאּתָ מּות  ּתָ ָך  ּתְ ִאׁשְ ַהר  ּתַ ׁשֶ ּכְ
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לֹו ֶאְצִלי.  ֶלד ַוֲאַגּדְ ל ֶאת ַהּיֶ ן. ַוֲאִני ֲאַקּבֵ ם-ּכֵ ִהיא ּגַ

ימּו ַעל ֶזה.  ְוִהְסּכִ

ְוָהָיה  ַז״ל.  ״א  ַהַמַהְרׁשָ ֵאֶצל  ל  ּדֵ ְוִנְתּגַ ֲהָוה,  ְוֵכן 
ְוִלְפֵני  ְדלּות.  ּגַ ׁשּום  ֶאְצלֹו  ָראּו  ּלֹא  ׁשֶ ר,  ִנְסּתָ

ְמקֹומֹו,  א  ְיַמּלֵ הּוא  ׁשֶ ה  ִצּוָ ״א  ַהַמַהְרׁשָ ִטיַרת  ּפְ

ְוֵכן ֲהָוה. 

ה, לֹא ָיָצא ְלׁשּום ְלָוָיה ֵמֲחׁשּוֵבי ָהִעיר,  ְוָהַרב ַהּזֶ
ָהל ְוהֹוִכיחּו אֹותֹו ַעל ֶזה.  ַהּקָ ֵעיֵני  ּבְ ה  ְוָהָיה ָקׁשֶ

י  ֵמָראׁשֵ ְלָוָיה  ִיְהֶיה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ׁש:  ּמֵ ְלַהְמׁשַ ְוָאַמר 

ָהל ִיְקָרא אֹותֹו, ְוֵכן ֲהָוה. ַהּקָ

ם  ּלָ ּכֻ ה, ְוָראּו  ּטָ ה ַעל ַהּמִ ַמּפָ ֵצא ָהַרב ְוָנָטה ּבְ ַוּיֵ
ה  ּטָ ְפָטר ֵמַהּמִ ָלה ָחְטפּו ֶאת ַהּנִ ְלֲאֵכי ַחּבָ ֵאיְך ַהּמַ

ַהֲחׁשּוִבים  הּוא  ן  ּכֵ ִאם  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ְוכּו'. 

ֵאֵלְך ְלַלּוֹוָתם? ּוֵמָאז  ם רֹוִצים ׁשֶ ֶכם, ֵאיְך ַאּתֶ ּלָ ׁשֶ

ְמקֹום  ּבִ ִלְהיֹות  ָראּוי  הּוא  ׁשֶ תֹו  ֻדּלָ ּגְ ם  ּלָ ּכֻ ירּו  ִהּכִ

״א ַז״ל. ַהַמַהְרׁשָ



מתוך 

שבחי הר”ן
לקט.סיפורים.והנהגות.

מחיי.רבי.נחמן
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היה.בולע.אכילתו.בלי.לעיסה

ִלְפרֹשׁ  ְעּתֹו  ּדַ ַעל  א  ּבָ ַקְטנּותֹו  יֵמי  ּבִ ְהיוֹתוֹ  בִּ
ֲאַות ֲאִכיָלה. ַאְך ֲעַדִין  ר ּתַ ּבֵ ֵמָהעֹוָלם, ְוָרָצה ְלׁשַ

ר  ִאי-ֶאְפׁשָ ה  ּזֶ ׁשֶ לֹו  ְוִנְדָמה  ָקָטן,  ֶכל  ׂשֵ ּבְ ָהָיה 

ֶלֱאכֹל  ָרִגיל  ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ ֵמֲאִכיָלתֹו  יַח  ּנִ ּיַ ׁשֶ

ְהֶיה  ּיִ ב ַעְצמֹו; ׁשֶ ֵ ן ִיּשׁ ֲהַרִים ְוכּו'. ַעל־ּכֵ ּבֶֹקר ּוַבּצָ ּבַ

לֹוֵעס  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ּיֹאַכל,  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ ּבֹוֵלַע 

ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ הּוא,  ׁשֶ מֹות  ּכְ ִיְבַלע  ַרק  ּיֹאַכל  ֶ ּשׁ ַמה 

ְוָעָלה  ן,  ּכֵ ה  ְוָעׂשָ ֲאִכיָלתֹו.  ּבַ ַטַעם  ׁשּום  יׁש  ַיְרּגִ

ָוואִלין(.  ּקֹוִרין ִגיׁשְ ארֹו )ׁשֶ ַצּוָ ְנִפיחּות ּבְ

ְוַהְנָהָגה  ִנים.  ׁשָ ה  ָ ּשׁ ׁשִ ן  ּבֶ ַרק  ָאז  ָהָיה  ׁשֶ ְוָאַמר: 
דֹול ְמֹאד ְמֹאד  ּגָ יק  ּדִ ִמּצַ דֹול  ּגָ ְלָדָבר  י  ַמְעּתִ ׁשָ זֹו 

ְלִעיָסה,  ִלי  ּבְ ֲאִכיָלתֹו  ּבֹוֵלַע  ָהָיה  ׁשֶ  - ְך  ּכָ ַהג  ּנָ ׁשֶ

ִנים. ה ׁשָ ָ ּשׁ ן ׁשִ ְהיֹותֹו ּבֶ ְך ּבִ ַאְך הּוא ז״ל ָנַהג ּכָ
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שיותי.השם.לנגדי.תמיד

יֵמי ַקְטנּותֹו,  ּבִ ב ִלְפֵני ַרּבֹו ִלְלֹמד  יֹוׁשֵ ְהיוֹתוֹ  בִּ
י ָתִמיד״  יִתי ה' ְלֶנְגּדִ ּוִ ם: ״ׁשִ ִמיד ְלַקּיֵ ָהָיה רֹוֶצה ּתָ

רּוְך  ם: ״הוי״ה״ ּבָ ר ֶנֶגד ֵעיָניו ׁשֵ ַע ְלַצּיֵ ְוָהָיה ִמְתַיּגֵ

ֶזה לֹא  ְבּתֹו ְטרּוָדה ּבָ ָהְיָתה ַמֲחׁשַ הּוא, ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ּלֹוֵמד ְוָהָיה ַרּבֹו ּכֹוֵעס ָעָליו.  ֶ ָהָיה יֹוֵדַע ַמה ּשׁ

היה.עושה.מעשה.נערות

ה ַנֲערּות  ה ִעְנְיֵני ַמֲעׂשֵ ל.ְיֵמי ַיְלדּותֹו ָהָיה עֹוׂשֶ כָּ
חֹוק ּוְקִפיצֹות ְוִטּיּול  ַהְינּו ִעְנְיֵני ׂשְ ה ְמֹאד, ּדְ ַהְרּבֵ

ֶזה ְמֹאד. ייט( ְוָהָיה ָרִגיל ּבָ ּקֹוִרין ַפאר ׁשַ )ׁשֶ

שילם.למלמד.מכיסו

ְמֹאד  ְלַהְתִמיד  ִהְתִחיל  ַקְטנּותוֹ,  יֵמי. בִּ
יסֹו  ִמּכִ ד  ְלַהְמַלּמֵ ם  ּלֵ ְמׁשַ ְוָהָיה  ִלּמּודֹו,  ּבְ ְמֹאד 
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ָמָרא  ּגְ ף  ּדַ ל  ּכָ ַעד  ּבְ מטבע[  ]סוג  דֹוִלים  ּגְ ה  לֹשָׁ ׁשְ

ָהָיה  ׁשֶ ִלּמּוד  ַכר  ַהּשְׂ ַבד  ִמּלְ ִעּמֹו,  לֹוֵמד  ָהָיה  ׁשֶ

ז״ל  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ָהָיה  ד,  ְלַהְמַלּמֵ ם  ּלֵ ְמׁשַ ָאִביו 

ל  ּכָ ַעד  ּבְ דֹוִלים  ּגְ ה  לׁשָ ׁשְ ּלֹו  ֶ ִמּשׁ ד  ְלַהְמַלּמֵ נֹוֵתן 

ד ַיְכִריַח ַעְצמֹו ִלְלֹמד ִעּמֹו  ַהְמַלּמֵ ֵדי ׁשֶ ף ָוַדף, ּכְ ּדַ

ָהָיה  ׁשֶ ָהָיה,  ְוֵכן  יֹום.  ָכל  ּבְ ָמָרא  ּגְ ין  ּפִ ּדַ ה  ַהְרּבֵ

יֹום  ָכל  ּבְ ין  ּפִ ּדַ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ִעּמֹו  לֹוֵמד  ד  ַהְמַלּמֵ

ַעד  דֹוִלים ּבְ ״ל ג' ּגְ ּנַ ם לֹו ּכַ ּלֵ ָויֹום ְוהּוא ָהָיה ְמׁשַ

כר-ִלּמּוד. ַבד ַהּשְַׂ ף ָוַדף ִמּלְ ל ּדַ ּכָ

בכה.הרבה.כדי.להבין

דֹוָלה,  ּגְ יִגיָעה  ּבִ לֹו  א  ּבָ ִלּמּודֹו  ל  ּכָ ׁשֶ ר,. ְוִספֵּ
ֵמִבין  ָהָיה  ְולֹא  ָניֹות  ִמׁשְ לֹוֵמד  ָהָיה  ה  ְתִחּלָ ּבִ י  ּכִ

ִאיר  ּיָ ַרְך ׁשֶ ה ִלְפֵני ה' ִיְתּבָ ִלּמּודֹו ְוָהָיה ּבֹוֶכה ַהְרּבֵ

ּיּוַכל  ָכה ׁשֶ ּזָ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ ֵעיָניו. ְוָהָיה ּבֹוֶכה ּובֹוֶכה ּכָ
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ָאר ְסָפִרים  ְך ָלַמד ׁשְ ָניֹות, ְוֵכן ַאַחר־ּכָ ִלְלמֹוד ִמׁשְ

ן  ם־ּכֵ ן ְוָהָיה ּבֹוֶכה ּובֹוֶכה ּגַ ם ּכֵ ְולֹא ָהָיה ֵמִבין ּגַ

ִלּמּוד זַֹהר  ָכה ַלֲהִביָנם. ְוֵכן ּבְ ּזָ ה ְמֹאד ַעד ׁשֶ ַהְרּבֵ

ה ַעד  ן ַהְרּבֵ ם ּכֵ ְוִכְתֵבי ָהֲאִר״י, ז״ל, ָהָיה ּבֹוֶכה ּגַ

ָכה ְלָהִבין. ּזָ ׁשֶ

לֹא  ַמד  ּלָ ׁשֶ ָוֵסֶפר  ֵסֶפר  ָכל  ּבְ ה  ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ ְוָאַמר: 
ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  ה  ַהְרּבֵ לֹו  ה  ָקׁשֶ ְוָהָיה  ֵמִבין  ָהָיה 

ִיּסּוִרים  לֹו  ְוָהָיה  ָבִרים.  ּדְ ל  ׁשֶ ׁשּוָטן  ּפְ ַעל  ַלֲעֹמד 

ְוַאף־ דֹוָלה,  ּגְ יִגיָעה  ּבִ ִלּמּודֹו  ְוָהָיה  ה  ִמּזֶ דֹוִלים  ּגְ

ק ַעְצמֹו  י ָהָיה ְמַחּזֵ ה ְמֹאד. ּכִ י־ֵכן ָלַמד ַהְרּבֵ ַעל־ּפִ

״ל. ּנַ תֹו ּכַ תֹו ּוְבִכּיָ ִפּלָ ְמֹאד ְוַהּכֹל ָזָכה ַעל־ְיֵדי ּתְ

היה.מדבר.עם.השם

ל  ּלֵ ִהְתּפַ ִפּלֹות ׁשֶ הֹוִעיל לֹו ָהיּו ַהּתְ ֶ ר.ַמה ּשׁ ְוִעקַּ
ָהָיה ָרִגיל ְמֹאד ְלַיֵחד לֹו ֵאיֶזה  ַנז', ׁשֶ ּכְ ְלׁשֹון 'ַאׁשְ ּבִ
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ְמָפֵרׁש  ְוָהָיה  ָאָדם  ֵני  ּבְ ם  ׁשָ ֵאין  ׁשֶ ָצא  ּמָ ׁשֶ ָמקֹום 

ּבֹו,  ִרים  ַדּבְ ּמְ ׁשֶ ׁשֹון  ּלָ ּבַ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ִלְפֵני  יָחתֹו  ׂשִ

ס  ּוְמַפּיֵ ה  ְמַרּצֶ ְוָהָיה  אידיש(.  ַנז.  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  ּבִ ַהְינּו  )ּדְ

ַרְך  ִיְתּבָ ְלָפָניו  ן  ּוִמְתַחּנֵ ׁש  ּוְמַבּקֵ ַרְך  ִיְתּבָ אֹותֹו 

ָראּוי לֹו  ה ִמיֵני ְטָענֹות ַוֲאַמְתָלאֹות ׁשֶ ה ְוַכּמָ ַכּמָ ּבְ

ֶזה ְמֹאד  ָקְרבֹו ַלֲעבֹוָדתֹו, ְוָהָיה ָרִגיל ּבָ ּיְ ַרְך ׁשֶ ִיְתּבָ

ִנים ַעל ֶזה. ה ָיִמים ְוׁשָ ְמֹאד ְוָהָיה ְמַבּלֶ

ַחת  ית ָאִביו, ּתַ י ּבֵ ּבֵ ּגַ ם ָהָיה ַמְטִמין ַעְצמֹו ַעל  ּגַ
ים  ָקּנִ ל  ׁשֶ ה  ְמִחּצָ ּבִ ֶחֶדר  מֹו  ּכְ ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ג,  ַהּגַ

ַמְטִמין  ָהָיה  ם  ְוׁשָ ּוִמְסּפֹוא,  ֶבן  ּתֶ ם  ׁשָ ֲחִזיִקין  ּמַ ׁשֶ

ַלַחׁש  ּבְ צֹוֵעק  ְוָהָיה  ים  ִהּלִ ּתְ אֹוֵמר  ְוָהָיה  ַעְצמֹו 

ַרְך. הּו ְלָקְרבֹו ֵאָליו ִיְתּבָ ַזּכֵ ּיְ ַרְך ׁשֶ לה' ִיְתּבָ

ה  ה ְוַכּמָ ַכּמָ ַרְך ּבְ ל ְוטֹוֵען ִלְפֵני ה' ִיְתּבָ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ
ְעּתֹו  ִמּדַ ָאַמר  ׁשֶ ׁשֹות  ּוַבּקָ ּוְתִחּנֹות  ְטָענֹות  ִמיֵני 

ְוֶזהּו  ַלֲעבֹוָדתֹו.  ַרְך  ִיְתּבָ הּו ה'  ַזּכֵ ּיְ ׁשֶ ״ל  ּנַ ּכַ ּבֹו  ּוִמּלִ
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ְך  ּכָ ָכה.  ּזָ ֶ ּשׁ ְלַמה  ִלְזּכֹות  לֹו  הֹוִעיל  ֶ ּשׁ ַמה  ר  ָהִעּקָ

ֵפרּוׁש. דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ ַמְענּו ִמּפִ ׁשָ

ְבֵרי  ַרְך ּדִ ר ִלְפֵני ה' ִיְתּבָ ָעִמים ָהָיה ְמַדּבֵ ה ּפְ ְוַכּמָ
ּבּוָריו  תֹוְך ּדִ ן לֹו ּבְ ּמֵ ּבֹו, ְוִנְזּדַ ׁשֹות ִמּלִ ִחּנֹות ּוַבּקָ ּתְ

רֹות ְוהּוְטבּו  ְטָענֹות ָיפֹות ּוְתִפּלֹות ְנכֹונֹות ּוְמֻסּדָ

ִיְהֶיה  ְלַמַען  רֹון  ְלִזּכָ ֶאְצלֹו  ּכֹוְתָבם  ְוָהָיה  ֵעיָניו,  ּבְ

ְך. ְוֵכן ָהָיה ָרִגיל  ם ַאַחר־ּכָ ל אֹוָתם ּגַ ּלֵ ָרִגיל ְלִהְתּפַ

ה ְמֹאד ְמֹאד  ינֹו ְלֵבין קֹונֹו ַהְרּבֵ ר ּבֵ ִעְנָין ֶזה ְלַדּבֵ ּבְ

ַרְך.  ה ְלִהְתָקֵרב לה' ִיְתּבָ ְזּכֶ ּיִ ִפּלֹוָתיו ָהיּו; ׁשֶ ְוָכל ּתְ

ַרְך ַעל ֶזה. דֹולֹות לה' ִיְתּבָ ְוָהיּו לֹו ְטָענֹות ּגְ

שחוק.וקפיצות

ל  ׁשֶ ׁשּוטֹות  ּפְ ֲעבֹודֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ְוָהָיה 
ֶהְצֵנַע  ּבְ ְוַהּכֹל  ָחְכמֹות  ׁשּום  ִלי  ּבְ ם,  ֵ ַהּשׁ ֲעבֹוַדת 

ָנה  ַכּוָ ּבְ ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  ַלחּוץ  ָצא  ּיָ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  דֹול.  ּגָ
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חֹוק ּוְקִפיצֹות  ל ִמיֵני ׂשְ ה ַנֲערּות ּכָ ל ִמיֵני ַמֲעׂשֵ ּכָ

ַעד  ייְטַקייט(  ׁשֵ ַפאר  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ִעְנָיִנים  ָאר  ּוׁשְ

הּוא  ַעת ׁשּום ָאָדם ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ָלבֹוא ַעל ּדַ ׁשֶ

ֲעבֹוַדת ה'. רֹוֶצה ּבַ

מתן.בסתר

ָהָיה  ׁשֶ נֹוֵהג  ָהָיה  ַיְלדּותֹו,  יֵמי  ּבִ ה,  ּוִבְתִחלָּ
ְוֶהֱחִליָפם  גדולים[  ]מטבעות  דֹוִלים  ּגְ ֵאיֶזה  לֹוֵקַח 

ֶנֶסת  ַעל ְטָפִלים ]מטבעות קטנים[ ְוִנְכַנס ְלֵבית ַהּכְ

ֶפר  ַהּסֵ ִעּמֹו  ְוָלַקח  ְוַכּיֹוֵצא,  ַחּלֹון  ֶרְך  ּדֶ ֶהְצֵנַע  ּבְ

ת  ּיַ ֲעׂשִ ל  ׁשֶ ִיחּוד״  ם  ׁשֵ ַה״ּלְ ְוָאַמר  ִצּיֹון״  ֲעֵרי  ״ׁשַ
ְוָלַקח  מצווה(.  עשיית  לפני  הנאמרת  )תפילה  ִמְצָוה 

ֶתר.  ּסֵ ּבַ ן  ּתָ ַהּמַ ְלתֹוְך  ִליָכּה  ְוִהׁשְ ֶאָחד  ָטֵפל 

יַח  ַמּסִ הּוא  ִאּלּו  ּכְ ַעְצמֹו  ה  ְוָעׂשָ ָחַזר  ְך  ְוַאַחר־ּכָ

ם-ִיחּוד״  ״ְלׁשֵ ְוָאַמר  ָחַזר  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ה,  ִמּזֶ ְעּתֹו  ּדַ

)קופת(  ְלתֹוְך  ַאַחת  רּוָטה  ּפְ ִליְך  ְוִהׁשְ ְוָחַזר  ״ל  ַהּנַ
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ְעּתֹו ְוָחַזר ְוָאַמר  יַח ּדַ ֶתר״, ְוָחַזר ְוִהּסִ ּסֵ ן-ּבַ ּתָ ַה״ּמַ
ַאַחת.  רּוָטה  ּפְ עֹוד  ִליְך  ְוִהׁשְ ״ל  ַהּנַ ם-ִיחּוד  ׁשֵ ַהּלְ

ל  ּכָ ִליְך  ִהׁשְ ׁשֶ ַעד  ָעִמים  ּפְ ה  ּמָ ּכַ ה  ְוָעׂשָ ָחַזר  ְוֵכן 

רּוָטה  ּפְ ל  ּכָ ְוַעל  ֶתר,  ּסֵ ן-ּבַ ּתָ ַהּמַ ְלתֹוְך  רּוטֹות  ַהּפְ

ָהָיה  ָנתֹו  ְוַכּוָ ״ל.  ַהּנַ ם-ִיחּוד  ׁשֵ ַהּלְ ָאַמר  ּוְפרּוָטה 

ָהָיה  ֲעבֹוָדתֹו  י  ּכִ ַרּבֹות,  ִמְצוֹות  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ָלל. ִלי ׁשּום ָחְכמֹות ּכְ מּור ּבְ יטּות ּגָ ְפׁשִ ּבִ

שבירת.התאווה.הכללית

ֲאָוה  ״ַהּתַ ִביַרת  ׁשְ ּבִ תֹו  ָ ְקֻדּשׁ ְוגֶֹדל עֶֹצם ַמֲעַלת 
ָרעֹות  ֲאוֹות  ַהּתַ ל  ּכָ ּכֹוֶלֶלת  ִהיא  ׁשֶ ָלִלית״  ַהּכְ

ר. ר ְלָבֵאר ּוְלַסּפֵ ל, ִאי-ֶאְפׁשָ ּגָ ׁשְ ֲאַות ַהּמִ הּוא ּתַ ׁשֶ

ֱאֶמת  ר, ַרק ּבֶ ָהיּו לֹו ִנְסיֹונֹות ֵאין ִמְסּפָ ְוָאַמר: ׁשֶ
ָלל.  ֲאָוה ּכְ ֵאין ֶזה ּתַ י ָאַמר: ׁשֶ ָלל, ּכִ יֹון ּכְ ֵאין ֶזה ִנּסָ
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ְוָאַמר: ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ַרק ֲחכַם ֱאֶמת ֲאפִּלּו ַעּכּו”ם, 
ִיְהֶיה  ֶׁשֹּלא  ָראּוי  ֱאֶמת,  ֲחכַם  ַרק  ֶׁשהּוא  ֵמַאַחר 

ֶאצְלֹו ַהַּתֲאָוה ַהּזֹו נֱֶחֶׁשבֶת לְַתֲאָוה ּכְלָל. 

ְויֹוֵדַע  ַהּנִּתּוַח  ָחכָם ּבְָחכְַמת  ִמי ֶׁשהּוא  ּכִי  ְוָאַמר 
ַהּנִּתּוַח,  ָחכְַמת  ּכְפִי  ָהָאָדם  ֶׁשל  ָהֵאיבִָרים  ֵסֶדר 
ָראּוי ֶׁשִּיְהֶיה נְִמָאס ֶאצְלֹו ַהַּתֲאָוה ַהּזֹאת ּבְַתכְלִית 

ַהִּמאּוס. 

ּובְִענְָין ִמאּוס ַּתֲאָוה זֹו ִהפְלִיג לְַדּבֵר ַהְרּבֵה ְמאֹד 
ּבְִענְָין זֶה, ֲאֶׁשר ִאי-ֶאפְָׁשר לְבֵָאר ֵמֲחַמת ַהִּׁשכְָחה.

ּבְַתכְלִית  זֹו  ַּתֲאָוה  ְמאֹד  ְמָמֵאס  ֶׁשָהָיה  ְוַהּכְלָל: 
ַהִּמאּוס, ַעד ֶׁשּגָזַר ְוָאַמר: ֶׁשִּמי ֶׁשהּוא ֲחכַם ֱאֶמת 

ְקצָת, ֵאין ַהַּתֲאָוה ַהּזֹאת נֱֶחֶׁשבֶת לְנִָּסיֹון ּכְלָל. 

ַרק  ַהּכֹל  לֹו  יַח  ְלַהּנִ ָרָצה  ָבר  ַעל-ּדָ ַהּבַ ׁשֶ ְוָאַמר: 
ָבר ֶאָחד. ְוהּוא ָאַמר - ְלִהּפּוְך!  ר לֹו ּדָ הּוא ְיַוּתֵ ׁשֶ

רֹוֶצה  ֵאינֹו  ָבר  ַהּדָ אֹותֹו  ַרק  ַהּכֹל,  יַח  ַיּנִ הּוא  ׁשֶ

ה  ָבר ָהָיה ְמֻרּצֶ ַעל ּדָ ַהּבַ ַהְינּו ׁשֶ רֹו. ּדְ ּבְ ׁשַ יַח ִמּלְ ְלַהּנִ

ר  הּוא ְיַוּתֵ ֲאוֹות ַרק ׁשֶ ל ַהּתַ ר ּכָ ּבֵ ׁשַ ּיְ יַח לֹו ׁשֶ ְלַהּנִ
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ָלִלית  ַהּכְ ֲאָוה  ַהּתַ ַהְינּו  ָתם  ַהּסְ ִמן  ָבר ֶאָחד  ּדָ לֹו 

ֲאָבל  זֹו.  ַתֲאָוה  ּבְ ָהָרע הּוא  ֶצר  ַהּיֵ ר  ִעּקַ ׁשֶ ״ל,  ַהּנַ

יַח לֹו ַהּכֹל ִלְבִלי  הּוא ַיּנִ הּוא ז״ל ָאַמר ְלֵהֶפְך - ׁשֶ

ָרּה ְלַגְמֵרי. ּבְ ֲאָוה רֹוֶצה ְלׁשַ רֹו, ַרק זֹאת ַהּתַ ּבְ ְלׁשַ

היה.רגיל.לרוץ.על.קבר.הבעל.שם.טוב

ַיְלדּותֹו  ּוִביֵמי  ַקְטנּותֹו  יֵמי  ּבִ ְמֹאד  ָרִגיל  ָהָיה.
ם-טֹוב  ַעל-ׁשֵ ַהּבַ ֶקֶבר  ַעל  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ָלרּוץ 

לה'  ְלִהְתָקֵרב  ְעְזרֹו  ּיַ ׁשֶ ֵמִאּתֹו  ׁש  ְלַבּקֵ זצוק״ל, 

ְיָלה. ּלַ ם ּבַ ַרְך. ְוָהָיה ָרִגיל ֵליֵלְך ְלׁשָ ִיְתּבָ

טבילת.מקווה

דֹול ְמֹאד,  ִרירּות ּגָ ָהָיה ַהּקְ ֵעת ׁשֶ ּוִבְזַמן ַהֹחֶרף, ּבְ
ֶאל  ְוָהַלְך  ָחַזר  ם  ָ ּוִמּשׁ ְיָלה,  ּלַ ּבַ ם  ְלׁשָ הֹוֵלְך  ָהָיה 

ּוִמְקֶוה  ְרָחץ,  ַלּמֶ חּוץ  ִמְקֶוה  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ְקֶוה.  ַהּמִ
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ְקֶוה  ַהּמִ ּבְ ֵליֵלְך  לֹו  ּוָבַחר  ְרָחץ.  ַהּמֶ תֹוְך  ּבְ ֶאָחד 

דֹול, ּוְכָבר ָהָיה  ִרירּות ּגָ ֵעת ַהּקְ ְרָחץ, ּבְ חּוץ ַלּמֶ ׁשֶ

י ָהָיה  ״ל, ּכִ ֶבר ַהּנַ א ֵמַהּקֶ ּבָ ַקר לֹו ְמֹאד ֵמֲחַמת ׁשֶ

ית  ית ָעְלִמין, ְוֵכן ֵמַהּבֵ יתֹו ְלַהּבֵ ין ּבֵ ֶרְך ָרחֹוק ּבֵ ּדֶ

ה  ָהה ַהְרּבֵ ּתָ ׁשְ ּנִ ִהּיֹות ׁשֶ ְ ַבד ַהּשׁ ְקֶוה. ִמּלְ ָעְלִמין ַלּמִ

ל ֶזה ָהָיה הֹוֵלְך  י־ֵכן ַאַחר ּכָ ֶבר. ַאף־ַעל־ּפִ ַעל ַהּקֶ

חּוץ,  ּבַ עֹוֶמֶדת  ָהְיָתה  ׁשֶ ְקֶוה  ַהּמִ ּבְ ִלְטּבֹל  ְוָקא  ּדַ

ְיָלה. ּלַ ֶהְצֵנַע ּבַ ף ַעְצמֹו. ְוָכל ֶזה ּבְ ֵדי ְלַסּגֵ ּכְ

דֹוׁש:  יו ַהּקָ ַמע ִמּפִ ָ ּשׁ ָאַמר ׁשֶ י ֵמֶאָחד ׁשֶ ַמְעּתִ ְוׁשָ
ן  י־ִאם ּבֶ ה ַהְנָהגֹות ֵאּלּו, לֹא ָהָיה ּכִ ָעׂשָ ֵעת ׁשֶ ּבְ ׁשֶ

ִנים.  ה ׁשָ ָ ּשׁ ׁשִ

ַעד  ָאָדם,  ֵני  ִמּבְ ֲעבֹוָדתֹו  ּבַ ֻמְצָנע  ָהָיה  ְך  ּכָ ְוָכל 
ּוָבא  ֹחֶרף,  ּבַ ּבֶֹקר  ּבַ ְקֶוה  ַלּמִ ָהַלְך  ַאַחת  ַעם  ּפַ ׁשֶ

ְוָתְמהּו  ִים.  ֵמַהּמַ ַלחֹות  ָהיּו  אֹות  ְוַהּפֵ ִביָלה  ֵמַהּטְ

ֹחֶרף ִיְהֶיה ָהָאָדם חֹוֵפף רֹאשֹׁו?  ּבַ ָעָליו ָהעֹוָלם; ׁשֶ

ְקֶוה, ַרק ָסְברּו  ּמִ ָהָיה ּבַ ם ׁשֶ ְעּתָ י לֹא ָעָלה ַעל ּדַ ּכִ
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רֹאשֹׁו  ָחַפף  ׁשֶ ַעל  ָעָליו  ְוָתְמהּו  רֹאשֹׁו.  ָחַפף  ׁשֶ

ה  ְלַמֲעׂשֶ זֹאת  ַמֲחִזיִקים  ְוָהיּו  ֶזה.  ּכָ ְקִרירּות  ּבִ

ֲעבֹוָדתֹו. י ָהָיה ֻמְצָנע ְמֹאד ְמֹאד ּבַ ּלֹו. ּכִ ַנֲערּות ׁשֶ

השביע.את.אשתו.של.תגלה

ה, לֹא  ִהְתַעּנָ ים ְמֹאד ׁשֶ ֲעִניִתים ָהַרּבִ ל ַהּתַ גַּם.ּכָ
ָאִביו  ֲאִפּלּו  עֹוָלם,  ּבָ יֹוֵדַע ֵמֶהם ׁשּום ָאָדם  ָהָיה 

ה.  ּתֹו ְלַבד ָהְיָתה יֹוַדַעת ִמּזֶ ְוִאּמֹו ּוְקרֹוָביו. ַרק ִאׁשְ

ְוָהָיה  ָאָדם.  ְלׁשּום  ה  ַגּלֶ ּתְ ּלֹא  ׁשֶ יָעּה  ּבִ ַמׁשְ ְוָהָיה 

יר  ְחּבּולֹות ְלַהֲעִלים ּוְלַהְסּתִ ה ּתַ ה ְוַכּמָ ּמָ ה ּכַ עֹוׂשֶ

ּלֹא ָיַדע ֵמֶהם  ֹאֶפן ׁשֶ ה ּבְ ִהְתַעּנָ ֲעִניִתים ׁשֶ ל ַהּתַ ּכָ

ִאיׁש.



משלים וסיפורים

286

עשה.את.תלמיד.הבעל.שם.טוב.לשליח

ָהָיה ָחֵפץ  ׁשֶ ֵבית חֹוְתנֹו, ּכְ ב ּבְ ָהָיה יֹוׁשֵ ְבֵעת ׁשֶ
ַהְינּו ֵליֵלְך ַעל  ם־טֹוב ז״ל, ּדְ ַעל־ׁשֵ ר ִעם ַהּבַ ְלַדּבֵ

ה, ָהָיה ָרִגיל  ׁשָ ּקָ ַבר ּבַ ׁש ֵמִאּתֹו ֵאיֶזה ּדְ ִקְברֹו ּוְלַבּקֵ

ָהָיה ָסמּוְך ְלֵבית חֹוְתנֹו.  ת ְסִמיָלא ׁשֶ ִלְנסַֹע ִלְקִהּלַ

ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהְמֻפְרָסם  יק  ּדִ ַהּצַ ֶקֶבר  ַעל  ְוָהַלְך 

ח  הּוא ֻמּנָ אנּוב ז״ל )תלמיד הבעש״ט(, ׁשֶ ְעָיה ִמּיַ ְיׁשַ

ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ  - ִליַח  ְלׁשָ ״ל  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ה  ְוָעׂשָ ם.  ׁשָ

ַמה  תֹו  ׁשָ ּקָ ּבַ ֶאת  ז״ל  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ְלַהּבַ ְויֹוִדיַע 

ָהָיה ָצִריְך ָאז. ֶ ּשׁ



המסע 
של.רבי.נחמן

לארץ.ישראל

מתוך.הספרים.

"שבחי.הר”ן".ו"חיי.מוהר”ן"
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א..הנסיעה.לקאמיניץ

ַקאִמיִניץ. ָרֵאל, ָהָיה ּבָ ַסע ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּנָ קֶֹדם ׁשֶ
דֹוָלה:  ִליָאה ּגְ ּלֹו ְלַקאִמיִניץ ָהְיָתה ּפְ ִסיָעה ׁשֶ ְוַהּנְ
ֶרְך ְלָפָניו  ׁש לֹו ּדֶ ּיֵ יתֹו ְוָאַמר; ׁשֶ ְתֹאם ָנַסע ִמּבֵ י ּפִ ּכִ

ּנֹוְסִעין ְלֶמִז'ּבּוז'  ֶרְך ׁשֶ יתֹו ַעל ַהּדֶ ִלְנסַֹע. ְוָנַסע ִמּבֵ

ְלֵהיָכן  ֲעַדִין  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ַעְצמֹו  ּבְ הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר 

ביקר  )רבנו  ּוְבֶמִז'ּבּוז'  ְלֶמִז'ּבּוז'.  ְוָנַסע  נֹוֵסַע.  הּוא 

ַמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  לֹו  ע  ִנְתַוּדַ שם(  המתגוררים  הוריו  את 

הּוא ָצִריְך ִלְנסַֹע  )הבעש״ט התגלה אליו ואמר לו( ׁשֶ

ְלַקאִמיִניץ, ְוָנַסע ְלַקאִמיִניץ.

ָהָיה  לֹא  ָהֵעת,  אֹותֹו  ּבְ ְוָאז  ַקאִמיִניץ.  ּבְ ְוָהָיה 
ָללּון  ְולֹא  ַקאִמיִניץ  ּבְ ָלדּור  ְיהּוִדי  ׁשּום  אי  ַ ַרּשׁ

ִרים חּוץ  הּוִדים ָהיּו ּדָ ל ַהּיְ תֹוְך ָהִעיר. ַרק ּכָ ם ּבְ ׁשָ

תֹוְך ָהִעיר  ָהָיה לֹו ֵאיֶזה ֵעֶסק ּבְ ָלִעיר, ְוָכל ִמי ׁשֶ

אי ִלְהיֹות  ַ ּיֹום ְוָהָיה ַרּשׁ ָהָיה ִנְכָנס ְלתֹוְך ָהִעיר ּבַ
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הּוִדים  ַהּיְ ל  ּכָ ֻהְכְרחּו  ְיָלה  ּוַבּלַ ַהּיֹום.  ל  ּכָ ם  ׁשָ

ְיהּוִדי  אי ׁשּום  ַ ַרּשׁ י לֹא ָהָיה  ּכִ ָלֵצאת ִמן ָהִעיר, 

ְמֻפְרָסם. ם ּכַ ָללּון ׁשָ

ֶאָחד  ִאיׁש  ִעם  ָהִעיר  ְלתֹוְך  ז״ל,  נּו  ַרּבֵ ְוִנְכַנס 
ְיָלה  ּוַבּלַ ְיָלה.  ַהּלַ ַעד  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ָאז,  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ

ְוהּוא  ָהִעיר  ִמן  ֵצא  ּיֵ ׁשֶ ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ה  ִצּוָ

ַעל  ה  ְוִצּוָ ָהִעיר.  תֹוְך  ּבְ ְלַבּדֹו  ם  ׁשָ ַאר  ִנׁשְ ז״ל 
ֳחָרת ָיבֹוא ְלתֹוְך ָהִעיר  יֹום ַהּמָ ּבְ ״ל: ׁשֶ ָהִאיׁש ַהּנַ

תֹוְך ָהִעיר  ם ְלַבּדֹו ּבְ ם. ְוהּוא ז״ל ָלן ׁשָ ְוִיְמָצֶאּנּו ׁשָ

ם. ה ׁשָ ה יֹוֵדַע ֶמה ָעׂשָ ִרּיָ ְוֵאין ׁשּום ּבְ

ָהִעיר  ״ל ְלתֹוְך  ַהּנַ ָהִאיׁש  ִנְכַנס  ֳחָרת  ַהּמָ ּוְביֹום 
ְך ִנְכַנס הּוא ז״ל ִעם ָהִאיׁש  ם. ְוַאַחר־ּכָ ּוְמָצאֹו ׁשָ

ים ְוָעׂשּו ָלֶהם ֵאיֶזה  ּתִ ה ּבָ ה ְוַכּמָ ּמָ ״ל ְלתֹוְך ּכַ ַהּנַ

ן ָלֶהם  ים ִצּוּו ִלּתֵ ּתִ ּבָ ם, ּוִבְקָצת  ֵנס ׁשָ כּות ִלּכָ ּיָ ׁשַ

ים  ּתִ ּבָ ה  ַהְרּבֵ תֹוְך  ּבְ ְוָהיּו  ֶזה.  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ָרף  ׂשָ ַיִין 

ְמֹאד. 
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י  ְלַאְנׁשֵ ְרׁשּות  ן  ִנּתַ  - ָוָהְלָאה  ָהֵעת  ֵמאֹותֹו 
תֹוְך ָהִעיר. ַקאִמיִניץ ָלדּור ּבְ

ב..אני.רוצה.לנסוע.לארץ.ישראל

ָיָצא  תקנ״ח(  ַנת  )ׁשְ ַסח  ַהפֶּ ַחג. ֶעֶרב. בְּ
ְלֶזה  ְוָאַמר  ְקֶוה,  ֵמַהּמִ ז״ל  נּו  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵננּו 

ָאֶרץ  אי ּבָ ַוּדַ ָנה ִיְהֶיה ּבְ ָ זֹאת ַהּשׁ ּבְ ָהַלְך ִעּמֹו: ׁשֶ ׁשֶ

ה.  דֹוׁשָ ַהּקְ

היו  הזמן  )באותו  זֹאת,  ּתֹו  ִאׁשְ ְמָעה  ׁשָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
כבת  שרה  עשרה,  אחד  כבת  אדל  בנות:  שלוש  לרבנו 

ֵאָליו  ּה  ּתָ ּבִ ְלָחה  ׁשָ שמונה(  כבת  ומרים  תשע, 

יַח אֹוָתם, ִמי  ר לֹו ְלַהּנִ ֹאל אֹותֹו: ״ֵאיְך ֶאְפׁשָ ִלׁשְ

ֵנְך,  ִלְמֻחּתָ ְסִעי  ּתִ ״ַאּתְ  ְך:  ּכָ יב  ְוֵהׁשִ ְיַפְרְנֵסם״? 

ֵביתֹו  ח ֶאָחד אֹוָתּה ִלְהיֹות ּבְ דֹוָלה ִיּקַ ֲאחֹוֵתְך ַהּגְ

ה  ַטּנָ ּקֹוִרין ִנָיאְנֶקע(, ֲאחֹוֵתְך ַהּקְ ה )ׁשֶ ֶרֶתת ְקַטּנָ ְמׁשָ
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ְך  ְוִאּמֵ ַרֲחָמנּות,  ד  ִמּצַ ְלֵביתֹו  אֹוָתּה  ֶאָחד  ח  ִיּקַ

ַמה  ְוָכל  מטבח(,  )עובדת  ֶקעִכין  ֶרֶתת  ְמׁשָ ְהֶיה  ּתִ

ֶרְך״. ֵביִתי ֶאְמּכֹר ַהּכֹל ַעל הֹוָצַאת ַהּדֶ ּבְ ֶ ּשׁ

ה  ְבִכּיָ ם ּבִ ּלָ עּו ּכֻ ֵני ֵביתֹו, ּגָ ְמעּו זֹאת ּבְ ר ׁשָ ְוַכֲאׁשֶ
ַרֲחָמנּות  ׁשּום  לֹו  ָהָיה  ְולֹא  ָיִמים.  ה  ּמָ ּכַ ּוָבכּו 

ָלאו  ּבְ מספיק(,  )לא  י  ַסּגִ ָלא  י  ּכִ ְוָאַמר:  ֲעֵליֶהם, 

אי,  ַוּדַ ע ּבְ ְהֶיה הּוא ִיּסַ ּיִ ָהִכי )בלי זה(, ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ

א ַאְזָלא  ַתר ֻרּבָ ם ּוִמעּוָטא ּבָ ָבר הּוא ׁשָ י ֻרּבֹו ּכְ ּכִ

)מיעוט אחרי הרוב הולך(. 

ַוֲאִני  ָרֵאל  ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ִלְנסַֹע  רֹוֶצה  "ֲאִני  ְוָאַמר: 
ְהיּו ִלי ַעל ֶזה  ּיִ ִניעֹות ְוָהִעּכּוִבים ׁשֶ יֹוֵדַע ּגֶֹדל ַהּמְ

י,  ִקְרּבִ ָמה ּבְ ׁשָ ַהּנְ ל ְזַמן ׁשֶ עּור ָוֵעֶרְך. ַאְך ּכָ ִלי ׁשִ ּבְ

י  י, ֶאְמסֹר ַנְפׁשִ ַאּפִ ים ּבְ ְהֶיה ִלי רּוַח ַחּיִ ּיִ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ

ע  ֶאּסַ י  ּבִ י  ַנְפׁשִ ְוָכל עֹוד  ם,  ְלׁשָ ּכִֹחי  ָכל  ּבְ ע  ְוֶאּסַ

ה״. ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ ם ״ַוה' ַהּטֹוב ּבְ ְלׁשָ
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ְוָאַמר: “ַעל ּכָל ּפְִסיָעה ּופְִסיָעה ֶׁשל נְִסיַעת ֶאֶרץ־
ִיְׂשָרֵאל ִיְהֶיה לִי ְמִסיַרת נֶפֶׁש”. 

ְוָאַמר: “ֲאנִי רֹוצֶה לִנְסַֹע ִמָּיד, ֵאיְך ֶׁשִּיְהֶיה, ֲאפִּלּו 
ּבְלִי ָמעֹות, ַאְך ִמי ֶׁשִּיְרצֶה לְַרֵחם ָעלַי ִיֵּתן לִי ָמעֹות 

ַעל הֹוצָאֹות”.

מּוִכים  ַהּסְ ֲעָירֹות  ּבָ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ַאְנׁשֵ ָנְסעּו  ְוֵתֶכף 
ִנים  ל ּפָ ד ֵאיֶזה ַסְך ְלַמַען ִיְהֶיה לֹו ַעל ּכָ צּו ִמּיָ ְוִקּבְ

ָהְיָתה  ִסיָעה  ַהּנְ י  ּכִ יתֹו,  ִמּבֵ ִלְנסַֹע  הֹוָצאֹות  ַעל 

ׁשּום  בֹו ּבְ ר ְלַעּכְ ִאי-ֶאְפׁשָ דֹוָלה ְוָראּו ׁשֶ ְנִחיצּות ּגְ ּבִ

ָלל.  ֹאֶפן ֵאיֶזה ְזַמן ּכְ

יק  ְוִהְמּתִ ר  ִאּיָ ַח״י  ּבְ יתֹו  ִמּבֵ ְזִריזּות  ּבִ ד  ִמּיָ ְוָנַסע 
ִעּמֹו  ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ יו  ֵמֲאָנׁשָ ֶאָחד  ִאיׁש  ִעם  ו  ַיְחּדָ סֹוד 

א ֲחָדא. ַצְוּתָ ּבְ
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ג..דרך.אודסה

ּובְַח”י ִאָּיר נַָסע ִמּבֵיתֹו ִמְּקִהּלַת-קֶֹדׁש ֶמְדֶוִדיְוָקא 
לִָעיר נִיקֹולֶַייב )עיר נמל(. 

ִעם  ְוָנַסע  ים  ִחּטִ ֲעבּור  ְסִפיָנה  ָהָיה  ם  ְושָׁ
לֹא  ִמּקֶֹדם  )אודסה(.  ָאֶדס  ֶרְך  ּדֶ ִפיָנה  ַהּסְ אֹוָתּה 

ָהיּו  י  ּכִ ָאֶדעס,  ֶרְך  ּדֶ ָרֵאל  ְלֶאֶרץ-ִיׂשְ נֹוְסִעים  ָהיּו 

ה  ִחּלָ ּתְ ָנַסע  ְוהּוא  ם,  ׁשָ ֶרְך  ּדֶ ִלְנסַֹע  ִמְתָיְרִאים 

ָרֵאל, ּוֵמָאז ָוָהְלָאה  ַסע ְלֶאֶרץ-ִיׂשְ ּנָ ׁשֶ ַעל ָאֶדעס ּכְ

ם. )ְוֵכן  ֶרְך ׁשָ ה ְוַהּכֹל נֹוְסִעים ּדֶ בּוׁשָ ֶרְך ּכְ ה ּדֶ ַנֲעׂשָ

ל  ֻהְרּגַ ְך  ְוַאַחר-ּכָ ִראׁשֹוָנה  ּבָ ִהְתִחיל  הּוא  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ

ָהעֹוָלם ַאֲחָריו(. 

ים  ה ֲאָנׁשִ ם ִלּוּו אֹותֹו ַהְרּבֵ ּוִביִציָאָתם ֵמָאֶדס, ׁשָ
ֲעָגלֹות  ה  ּמָ ּכַ ַאֲחָריו  ְוָנְסעּו  דֹול,  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ְמֹאד 

דֹוָלה ְמֹאד. ְמָחה ּגְ ה ְוׂשִ ּתֶ ִמׁשְ יר ּבְ ׁשִ ְוִלּוּו אֹותֹו ּבְ
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ד..רוח.סערה.בים.השחור

ְוִהְתִחילּו  לטורקיה(  )מאודסה  ִפיָנה  ַלּסְ ּוְבבֹוָאם 
ֵעת-ְלֵעת  ּמֵ ּבַ ֶכף  ּתֵ חֹור,  ָ ַהּשׁ ם  ַהּיָ ַעל  ֵליֵלְך 

ַהְינּו רּוַח ְסָעָרה,  דֹוָלה ּדְ ְרִטיֶנע' ּגְ ָהִראׁשֹון ָהָיה 'ּפַ

ִפיָנה. ְוֻהְכְרחּו ִלְהיֹות  ים ָקְפצּו ַעל ַהּסְ ּלִ ַהּגַ ַעד ׁשֶ

ָיבֹואּו  ּלֹא  ׁשֶ ִים  ַהּמַ ֵמֲחַמת  ר  ּוְמֻסּגָ ָסגּור  ֶחֶדר  ּבְ

דֹולֹות  ּגְ ְורּוחֹות  ּוְרָעִמים  ָרִקים  ּבְ ְוָהיּו  ֲעֵליֶהם. 

ָהְרָעִמים  ֵמַרַעׁש  דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ְוָהָיה  ֵעֶרְך.  ִלי  ּבְ

ָהָיה  ַחד לֹא  ּפַ ּוֵמֲחַמת  ים  ּלִ ַהּגַ אֹון  ּוׁשְ ִמים  ׁשָ ְוַהּגְ

ְיָלה ְוכּו'.  ּלַ ִרי ִליׁשֹן ּבַ ֶאְפׁשָ ּבְ

ַאל  ְוׁשָ ָסמּוְך  ּבְ ְפַטר  ּנִ ׁשֶ ֶאָחד  ֵמת  ֵאָליו  א  ּבָ ָאז 
ָהָיה  ָהָיה ִעּמֹו ״ֲהָרִאיָת ׁשֶ נּו ז״ל ֶאת ָהִאיׁש ׁשֶ ַרּבֵ

ואְלָחִוויץ״ ְוכּו'? ִנים ִמּוָ ָ ּשׁ אן ָהַרְך ּבַ ּכָ

אּו ִלְסַטְנּבּול.  ָעה ָיִמים ּבָ ְוַאַחר ַאְרּבָ
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ה..בזיונות.בסנטבול

מאודסה  בספינה  הגיעו  איתו,  שהיה  והאיש  )רבנו 

ָמן,  לטורקיה. ושם( ָהְלכּו ּוָמְצאּו ִאיׁש ֶאָחד ְמֻתְרּגְ

ינֹוָתם.  ם ְלׁשֹוֵננּו ְוָהָיה ֵמִליץ ּבֵ ּיֹוֵדַע ּגַ ׁשֶ

ָנן  ְדַרּבָ לּוֵחי  ׁשְ ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ לֹו,  ה  ִגּלָ ְו)המליץ( 
)שליחים מארץ ישראל, בכדי לאסוף  ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ

ֵני  ׁשְ ם עֹוד  ְוִעּמָ צדקות עבור ת״ח שבארץ ישראל(  

ו  ְוַעְכׁשָ ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ִדיָנֵתנּו  ִמּמְ ים  ֲאָנׁשִ

ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ־ִיׂשְ ְונֹוְסִעים  ְלֵביָתם  חֹוְזִרים  ֵהם 

ְלחּוץ־ָלָאֶרץ. 

ַמע זֹאת ָאַמר הּוא ז״ל ְלָהִאיׁש  ר )רבנו( ׁשָ ְוַכֲאׁשֶ
ה  ַגּלֶ ָהָיה ִעּמֹו: ״ֲאִני ַמְזִהיר אֹוְתָך ְלַבל ּתְ ״ל ׁשֶ ַהּנַ

ֲאלּו  ִיׁשְ ִאם  ָאנִֹכי  ִמי  ָלל  ּכְ יד  ּגִ ּתַ ְולֹא  ָלל  ּכְ אֹוִתי 

ָעַלי״. 
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נּו  ם ַעל ַרּבֵ ִלּבָ ״ל. ְוִנְכְנס ּבְ ם ָלִעיר ַהּנַ ְוָיְצאּו ְלׁשָ
ִמי הּוא  ַלֲחקֹר  ַעְצמֹו  ּבְ ז״ל  ֶאְצלֹו  ְוָהְלכּו  ז״ל... 
ָחה? ְולֹא ָרָצה  ּפָ ּוֵמֵאיֶזה ָמקֹום הּוא ּוֵמֵאיֶזה ִמׁשְ

ַלֲחקֹר  ְוָרצּו  ָחְכָמָתם  ּבְ ִאּתֹו  רּו  ְוִדּבְ ָלל.  ּכְ ְלַגּלֹות 

ּבּור,  ּדִ ֵאיֶזה  ּנּו  ִמּמֶ ְלהֹוִציא  ֵדי  ּכְ ים  ֳאָפּנִ ה  ַכּמָ ּבְ

יב  ֵהׁשִ ְוהּוא  הּוא?.  ִמי  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ּנּו  ִמּמֶ ְלָהִבין 

ָחְכָמתֹו, ְולֹא ָיְכלּו ְלָהִבין  ֵאלֹוָתם ּבְ ל ׁשְ ָלֶהם ַעל ּכָ

אֹוָתם,  ה  ְוִרּמָ ְמֹאד,  ְמֹאד  ם  ְעּתָ ּדַ ל  ּוִבְלּבֵ ָלל,  ּכְ

ָלל  ּלֹא ָיְכלּו ַלֲעֹמד ָעָליו ּכְ ם ֶאת ֹמָחם, ַעד ׁשֶ ְוִעּקֵ

ָבר. ְוָאְמרּו לֹו:  ָבר ְולֹא ֲחִצי ּדָ ּנּו לֹא ּדָ ְלָהִבין ִמּמֶ

ְוֵאיְנָך  אי,  ַוּדַ ּבְ ֵמַהחֹוְלִקים  ה  ַאּתָ ׁשֶ ה  ַאּתָ ר  ״ִנּכָ
רֹוֶצה ְלַגּלֹות״.

ּוִבּזּו  ְנָאה,  ַהּשִׂ ַתְכִלית  ּבְ נֹא אֹותֹו  ִלׂשְ ְוִהְתִחילּו 
ְקָללֹות  ּבִ אֹותֹו  לּו  ְוִקּלְ ְזיֹונֹות,  ּבִ ִמיֵני  ָכל  ּבְ אֹותֹו 

ְורֹב  ָיִמים.  ה  ּמָ ּכַ ָוֵעֶרְך  עּור  ׁשִ ִלי  ּבְ ִנְמָרצֹות 

״ל.  ים ַהּנַ ֵני ָהֲאָנׁשִ ְ ְזיֹונֹות ָהָיה ֵמֶאָחד ִמּשׁ ַהּבִ
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ִיְהֶיה  ָרֵאל  בֹוא ְלֶאֶרץ־ִיׂשְ ּיָ ׁשֶ ּקֶֹדם  ְוָאְמרּו לֹו: ׁשֶ
ֵמַהחֹוְלִקים  הּוא  ׁשֶ ָרֵאל;  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ּבְ ֶרת  ִאּגֶ ם  ׁשָ

ִלים, ְלַבל יּוַכל ְלַהְטעֹות אֹוָתם. ְוַהְמַרּגְ

לֹו:  ְוָאְמרּו  ִפינֹות  ֵמַהּסְ ְרסּור  ְלַהּסַ ָהְלכּו  ם  ּגַ
ה ִלְנסַֹע  יַח ֶאת ָהִאיׁש ַהּזֶ ּנִ ם, ְלַבל ּתַ ֵ ״ְלַמַען ַהּשׁ
י הּוא ֵמַהחֹוְלִקים ְורֹוֶצה ַלֲעׂשֹות  ְלָהָתם ]לשם[ ּכִ

ם ח״ו, ְוִאם ּתּוַכל ַלֲעׂשֹות לֹו ֵאיֶזה ָרָעה  רּוׁש ׁשָ ּגֵ

ְוָהִאיׁש  ז״ל  נּו  ְוַרּבֵ ַמִים״.  ָ ַהּשׁ ִמן  פּול  ּכָ ָכְרָך  ׂשְ  -

ה. ָהָיה ִעּמֹו לֹא ָיְדעּו ִמּזֶ ׁשֶ

אֹותֹו  ּזּו  ּבִ ״ל  ַהּנַ ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו  י  ּכִ ָבר,  ַהּדָ ַלל  ּכְ
ְזיֹונֹות ְוכּו', ְוהּוא ָסַבל ַהּכֹל ְולֹא  ָכל ִמיֵני ּבִ ז״ל, ּבְ

ׁשּום ֹאֶפן ִמי הּוא. ָרָצה ְלַגּלֹות ָלֶהם ּבְ

ָנה,  ֵ ְוהּוא ז״ל, ָהָיה ְמעֹוֵרר אֹוָתם ִלְפָעִמים ֵמַהּשׁ
דֹול  ּגָ ַכַעס  ּבְ אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ֶהם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל 

ל ּוְלַבּזֹות אֹותֹו ְמֹאד. ְוִהְתִחילּו עֹוד ְלַקּלֵ
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דֹול ְמֹאד ִעּמֹו,  ת ָהָיה ָלֶהם ַמֲחלֶֹקת ּגָ ּבָ ׁשַ ְוַגם ּבְ
י הּוא ִנְכַנס ֶאְצָלם ַאף-ַעל- ְוָרצּו ְלָדְחפֹו ַלחּוץ ּכִ

ִעּמֹו  ָלִריב  ִהְתִחילּו  ְוֵהם  ֶהם,  ִעּמָ ָאַכל  ּלֹא  ׁשֶ י  ּפִ

ם. ְוֵכן  דֹול ׁשָ ָרצּו ְלָדְחפֹו ַלחּוץ ְוָהָיה ַרַעׁש ּגָ ַעד ׁשֶ

ְך. ן ּכָ ם־ּכֵ ּבֶֹקר ָהָיה ּגַ ּבַ

ֻמְפָלג  ַקְטנּות  ְלתֹוְך  ַעְצמֹו  ִליְך  ִהׁשְ ּוִבְסַטְנּבּול 
ַמְלּבּוׁש  יׁש ַעְצמֹו ּבְ ֵער, ְוִהְלּבִ ר ֵאין ְלׁשַ ְמֹאד ֲאׁשֶ

חּוץ  ָקרּוַע ְוָהַלְך ָיֵחף ּוְבלֹא ּכֹוַבע ָהֶעְליֹון, ְוָהַלְך ּבַ

חּוִתים, ְוַכּיֹוֵצא  ּפְ ּבַ חּוִתים ׁשֶ ֶאָחד ִמן ַהּפְ ְוָהַלְך ּכְ

ה ֵמִעְנְיֵני ַקְטנּות ּוְפִחיתּות  ֵאּלֶ ים ּכָ ֶזה ִעְנָיִנים ַרּבִ ּבָ

ָאר  ה ִמְלָחָמה ִעם ׁשְ ם ֵאיֶזה ְזַמן. ְוָעׂשָ ה ׁשָ ָעׂשָ ׁשֶ

ַצֲחִקים  ּמְ ָעִרים ׁשֶ ֶדֶרְך ַהּנְ ֶדֶרְך ְצחֹוק, ּכְ ים ּבְ ֲאָנׁשִ

ְצחֹוק  ִעְנְיֵני  ָאר  ׁשְ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ְוכּו'  ֶזה  ִעם  ֶזה 

ר. ר ְלָבֵאר ּוְלַסּפֵ ר ִאי ֶאְפׁשָ ְוַקְטנּות ֲאׁשֶ

ּכְלַל ַהָּדבָר, ּכִי הּוא ז”ל ָעָׂשה ּבְכַָּונָה, ְוִהּנִיַח ַעצְמֹו 
ֶׁשָהָיה  לְָהִאיׁש  ְוָאַמר  ּבִזְיֹונֹות.  ִמינֵי  ּבְכָל  לְבַּזֹות 
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ִעּמֹו: ֶׁשֵאּלּו ַהּבִזְיֹונֹות ִיְהיּו לֹו טֹובָה ּגְדֹולָה ּבֲַהלִיכָה 
ּובֲַחזָָרה. ּכִי ּגֶֹדל עֹצֶם ַהְּמנִיעֹות ַהּגְדֹולֹות ֶׁשָהָיה לֹו 
ּולְַהֲעִריְך  לְַׁשֵער  ִאי-ֶאפְָׁשר  לְֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל  לָבֹוא 
ּולְַסּפֵר. ְוֹלא ָהָיה לֹו ּבְֶאפְָׁשִרי לָבֹוא לְֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל 
ּכִי ִאם ַעל־ְיֵדי ַקְטנּות זֹאת, ּכֲַאֶׁשר נְִׁשַמע ַאַחר־ּכְָך 

ִמּפִיו ּבְפֵרּוׁש. 

ְוָאַמר: ֶׁשִאם ֹלא ָהיּו לֹו ֵאּלּו ַהּבִזְיֹונֹות ְוַהַּקְטנּות, 
ֹלא ָהָיה לֹו ּבְֶאפְָׁשִרי לָבֹוא לְָׁשם ּבְׁשּום אֹפֶן. 

ְוָאַמר: ֶׁשָרָאה ֶׁשהּוא ֻמכְָרח לִָּׁשֵאר ָׁשם ּבְִסַטנְּבּול, 
ְוַהּבִזְיֹונֹות  ַהַּקְטנּות  זֹאת  ַאְך  ָׁשם,  לָמּות  ְּדַהְינּו 

ִהּצִילּו אֹותֹו.

ַהְינּו  זֹאת  ָעלָיו  ָהָיה  ֶׁשִאּלּו ֹלא  ז”ל:  ְוָאַמר ַרּבֵנּו 
ַהּנַ”ל  ּגָדֹול  לְַקְטנּות  ַעצְמֹו  ֶׁשִהְׁשלִיְך  ַהַּקְטנּות 
לְֶאֶרץ- לָבֹוא  ּבְֶאפְָׁשִרי  ָהָיה  ֹלא  ַהּנַ”ל  ְוַהּבִזְיֹונֹות 
ִיְׂשָרֵאל ֵמֲחַמת ַהְּמנִיעֹות ֶׁשָהיּו לֹו. ּכִי ּבְכָל ָמקֹום 
ֶׁשּבָא לְָׁשם ָהָיה ָׁשם ִעּפּוׁש ַרֲחָמנָא לִצְלַן ּוִמלְָחמֹות 
ָאז  ָהיּו  צְָרפַת  ְוַאנְֵׁשי  ּבָעֹולָם  ָאז  ָהיּו  ּגְדֹולֹות 
ּבִסְבִיבֹות ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל, ְוֹרב ַהְּמנִיעֹות ֶׁשָהיּו לֹו ִאי 

ֶאפְָׁשר לְַסּפֵר.
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ְוָאַמר: ֶׁשַהּבַַעל-ֵׁשם-טֹוב ז”ל ְוַהּגָאֹון ַרּבִי נַפְָּתלִי 
ז”ל ֹלא ָיכְלּו לָבֹוא לְֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ֵמֲחַמת ַהְּמנִיעֹות 
ֶׁשָהיּו לֶָהם ְוהּוא ז”ל ָהָיה ָעלָיו ּכָל ַהְּמנִיעֹות ֶׁשָהיּו 
לֹו  הֹוִעיל  ַהּנַ”ל  ְוַהַּקְטנּות  ּכֻּלָם  ַעל  ְועָבַר  לֶָהם 

ְמאֹד, ּובְֹלא זֶה ֹלא ָהָיה ָיכֹול לָבֹוא לְָׁשם. 

ִעּמֹו,  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ז״ל  נּו  ַרּבֵ ה  ִצּוָ ְך  ַאַחר־ּכָ
״ל(  ּנַ )ּכַ אֹותֹו  ּזּו  ּבִ ׁשֶ ״ל  ַהּנַ ים  ְלָהֲאָנׁשִ ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִמְרַקַחת  ּוִמיֵני  ָקאֹות  ּוַמׁשְ ֲאָכִלים  ֵמַהּמַ

ן ָלֶהם ֵמַהּכֹל.  ֶהם, ִלּתֵ ָהָיה ִעּמָ ׁשֶ

ל  ְלַקּבֵ ָרצּו  ְולֹא  ְלֵביָתם,  ים  ָהַאָנׁשִ ֵאּלּו  ְוָנְסעּו 
ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֵמָהִאיׁש  ַרק  ְלֵביתֹו,  נּו  ֵמַרּבֵ ֶרת  ִאּגֶ

תֹוְך  ּלֹו ּבְ ׁשֶ ֶרת  יַח ִאּגֶ ִהּנִ נּו ז״ל  ְוַרּבֵ ֶרת.  לּו ִאּגֶ ִקּבְ

ים ָהיּו רֹוִצים  ״ל. ְוֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ ל ָהִאיׁש ַהּנַ ֶרת ׁשֶ ִאּגֶ

״ל אּוַלי יּוְכלּו  ל ָהִאיׁש ַהּנַ ֶרת ׁשֶ ִלְפּתַֹח ֶאת ָהִאּגֶ

נּו ז״ל, ִמי הּוא ּוֵמַאִין  ָבר ֵמַרּבֵ ּנּו ֵאיֶזה ּדָ ְלָהִבין ִמּמֶ

ֶרת ֶאְצָלם,  הּוא, ֲאָבל לֹא ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְמצֹא ָהִאּגֶ
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ְולֹא  ֶרת.  ָהִאּגֶ יחּו ֶאת  ִהּנִ ׁשֶ ֵהיָכן  ֶנְעַלם ֵמֶהם  י  ּכִ

ֲחַנת  אֶמער )ּתַ אּו ֶאל ַהּקַ ּבָ ֶרת ַעד ׁשֶ א ְלָיָדם ָהִאּגֶ ּבָ

ָוִליַחאי )בטרנסילבניה בין הרי האלפים  בּול( ּבְ ַמֲעַבר ּגְ

ֶרת  לדנובה. כיום חבל ארץ ברומניה( ָאז ָמְצאּו ָהִאּגֶ

ז״ל.  נּו  ַרּבֵ ָהָיה  ה  ּזֶ ׁשֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ִמן  ְוָראּו  ֶאְצָלם, 

ָמהּו, ְוִנְבֲהלּו ְמֹאד.  ן ּתָ ה ָראּו ּכֵ ֵהּמָ

א  ּבָ ״ל  ּנַ ּכַ ה  ַהְרּבֵ אֹותֹו  ה  ּזָ ּבִ ׁשֶ ַההּוא  ְוָהִאיׁש 
ׁש. ָסמּוְך ְלִביָאתֹו ַמּמָ ְלֵביתֹו ְוִנְפַטר ּבְ

ֵאָליו  א  ּבָ ַטְנּבּול,  ִמּסְ ְנִסיָעָתם  ַאַחר  ד  ּוִמּיָ
ה  רֹות ַהְרּבֵ ״ל ְוֶהְרָאה לֹו )לרבנו( ִאּגְ ְרסּור ַהּנַ ַהּסַ

ִלְהיֹות  ָתם  ׁשָ ּקָ ּבַ ֵאָליו  ְלחּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּדֹוֵרנּו  יֵקי  ּדִ ִמּצַ

]מכאן  ְלָהָתם  ֵמָהָכא  ַהּנֹוְסִעים  ים  ַלֲאָנׁשִ ְלֵעֶזר 

ֵכן  ֵרי ְמלּוָכה. ״ּבְ ֵעיֵני ַהּשָׂ י הּוא ָחׁשּוב ּבְ לשם[, ּכִ

ָחה  ּפָ ִמׁשְ ּוֵמֵאיֶזה  ם  ַאּתֶ ִמי  ִלי  ַגּלּו  ּתְ ִאם  ְדעּו,  ּתֵ

ַלֲעׂשֹות  ָיִדי  ְלֵאל  ֵיׁש  ָלאו  ְוִאם  טֹוב.  ֲהֵרי  ם  ַאּתֶ

ָרּה, ְולֹא יֹוִעיל  ּפְ ר לֹא ּתּוְכלּו ּכַ ֶכם ָרָעה ֲאׁשֶ ִעּמָ
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ְלֶאֶרץ  ְסעּו  ּתִ ּלֹא  ׁשֶ י  ּדַ ְולֹא  ָממֹון.  ּבְ ֵחד  ְלׁשַ הֹון 

ְוַכּיֹוֵצא  ָהֲאסּוִרים״.  ֵבית  ּבְ ְהיּו  ּתִ ם  ּגַ ַהּקֶֹדׁש 

ד  נּו ז״ל, ִמּיָ ַמע זֹאת ַרּבֵ ר ׁשָ ה. ְוַכֲאׁשֶ ְדָבִרים ֵאּלֶ ּבִ

ֶנֶכד  ְוהּוא  ַנְחָמן,  י  ַרּבִ מֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ָהֱאֶמת,  לֹו  ָאַמר 

י ַנְחָמן ֵמָהִריֶדעְנֶקא  ם־טֹוב ז״ל, ּוְלַרּבִ ַעל־ׁשֵ ְלַהּבַ

״ל ְוָהַלְך ֵמִאּתֹו.  ְרסּור ַהּנַ ד ָנסֹוג ָאחֹור ַהּסַ ז״ל, ִמּיָ
ֵאָליו  ַהְכָנָעה  ּבְ ְרסּור  ַהּסַ א  ּבָ ֳחָרת  ַהּמָ ּוְליֹום 

י,  ״ַרּבִ ה:  ְוִחּבָ ַאֲהָבה  ְלׁשֹון  ּבִ ז״ל  נּו  ְלַרּבֵ ְוָאַמר 

י,  ֵמִאּתִ לּו  ַקּבְ ּתְ ַהּטֹובֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ְדעּו  ּתֵ ֶכם.  ִעּמָ ה' 
יֶתם ִלי ָהֱאֶמת.  ּלִ ּגִ פּול ַעל ֶזה ׁשֶ ַכְרֶכם ִיְהֶיה ּכָ ּוׂשְ

י ִאם לֹא ֱהִייֶתם מֹוִדים ִלי, ָהִייִתי מֹוֵסר ֶאְתֶכם  ּכִ

ין ּוְבָעְלָמא  ָעְלָמא ּדֵ ְלֵבית ַהּסַֹהר, ְוָהִייִתי ֶנֱעָנׁש ּבְ

ֵהן  י,  ֵמִאּתִ טֹוב  ל  ְלַקּבֵ ֶאְתֶכם  י  ּתִ ׁשְ ּוִבּקַ ְדָאֵתי. 

ֲאִני  י  ּכִ ָבִרים  ּדְ ָאר  ׁשְ ּבִ ֵהן  ִפיָנה,  ַהּסְ ִכירּות  ׂשְ ּבִ

ֵרת ֶאְתֶכם״. ן ְלׁשָ מּוָכן ּוְמֻזּמָ

*



דמסם 

303

ִעם  ֵמחּוץ־ָלָאֶרץ  ְסִפיָנה  א  ּבָ למחרת  ּוְביֹום 
ֶהָחִסיד  ָהַרב  ָהָיה  ְסִפיָנה  אֹוָתּה  ּבְ ם  ְוׁשָ ְיהּוִדים 

ְרִני  ׁשָ )ִמּטְ נ״י  ָוְלף  ְזֵאב  ָהַרב  מֹוֵרנּו  ַהְמֻפְרָסם 

את  חיבר  ממעזריטש.  המגיד  של  תלמידו  אֹוְסְטְרָהא. 

ים  ָאר ֲאָנׁשִ הספרים: ״לבושי שרד״, ״ערבי הנחל״( ּוׁשְ

נּו  ַרּבֵ ַאֲחֵרי  ״ל  ַהּנַ ְזֵאב  ַלח ר'  ׁשָ ְוֵתֶכף  ֲחׁשּוִבים. 

ַאֲהָבה  לֹו ּבְ ּלֹו ְוִיַקּבְ בֹוא ֵאָליו ָלַאְכַסְנָיא ׁשֶ ּיָ ז״ל, ׁשֶ
ְלִהְתָאֵרַח ִעּמֹו ַיַחד. 

ָאַמר:  י  ּכִ ֶאְצלֹו,  ָלֶלֶכת  ז״ל  נּו  ַרּבֵ ָרָצה  ְולֹא 
ל  ּכָ ְסַטְנּבּול  ּבִ ה  עֹוׂשֶ ָהָיה  י  ּכִ ְלָפַני״,  טֹוב  אן  ״ּכָ
ִמיֵני ַקְטנּות, ְוָהָיה הֹוֵלְך ָיֵחף ּוְבִלי ֲחגֹוָרה ּוְבִלי 

ָה״ִאְנֶטער־ ּבְ ַרק  ׁש  ְמֻלּבָ ְוָהָיה  ֶעְליֹון,  ּכֹוַבע 

ָהָיה לֹו ֵמֵאיֶזה ַמְלּבּוׁש, ְוָהָיה  ַלאק״ )ביטנה( ׁשֶ ׁשְ

ּוק  ּשׁ ּבַ ָהָרִצים  עּוִרים  ַהּנְ ֵני  ּבְ ֶדֶרְך  ּכְ ּוק  ּשׁ ּבַ הֹוֵלְך 

ְצחֹוק  ֶדֶרְך  ּבְ ִמְלָחמֹות  ה  עֹוׂשֶ ְוָהָיה  ּוְמַצֲחִקים, 

ם  ׁשֵ ּבְ ֶאָחד  ים  ְמַכּנִ ְוָהיּו  עּוִרים.  ַהּנְ ֵני  ּבְ ֶדֶרְך  ּכְ
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ם ַאֵחר, ְוָעׂשּו ִמְלָחָמה ְוָהָיה  ׁשֵ ְרַפת, ְוֶאָחד ּבְ ַהּצָ

ה ִעְנְיֵני  ׁש. ְוָהָיה עֹוׂשֶ ְכִסיֵסי ִמְלָחָמה ַמּמָ ֵעין ּתַ ּכְ

ְסַטאְנּבּול. ם ּבִ ה ְמֹאד ׁשָ ַקְטנּות ַהְרּבֵ

ַחאן )ָחֵצר(  ֶבר ַרֲחָמָנא ִלְצָלן ּבְ ְך ָנַפל ַהּדֶ ַאַחר־ּכָ
ִלְברַֹח  ֻמְכָרח  ְוָהָיה  התאכסן(,  שרבנו  )היכן  ֶזה 

ְזֵאב  י  ַרּבִ ל  ׁשֶ ַאְכַסְנָיא  ּבָ ֵנס  ִלּכָ ְוֻהְכַרח  ם.  ָ ִמּשׁ

ָהַרב  ְוָהָיה  דֹוָלה.  ּגְ ה  ְסֻעּדָ ֲעבּורֹו  ה  ְוָעׂשָ ״ל.  ַהּנַ

ִלי  דֹול ְמֹאד ְמֹאד ּבְ בֹוד ּגָ ״ל נֹוֵהג ּבֹו ּכָ ר' ְזֵאב ַהּנַ
ָהָיה  ׁשֶ ָאז  ָבִרים  ּדְ ה  ּמָ ּכַ ה  ָעׂשָ ז״ל,  נּו  ְוַרּבֵ ֵעֶרְך. 

י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך  ״ל,  ַהּנַ ְזֵאב  ר'  ְרצֹון  ֶנֶגד  ּכְ

לֹא  ָהַאֲהָבה  ּוֵמעֶֹצם  ּוָרה,  ַהּשׁ ְמַקְלֶקֶלת  ַאֲהָבה 

ֵעיָניו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ י  ַאף־ַעל־ּפִ ָלל,  ּכְ ֶזה  ַעל  ל  ּכֵ ִהְסּתַ

דֹולֹות. ִליאֹות ּגְ ּפְ

ִלְפֵני ָהַעּמּוד  ל  ּלֵ ִמְתּפַ ְזֵאב  ָהָיה ר'  ׁשֶ ָכל-ֵעת  ּבְ י  ּכִ
אֹוֵכל  ָהָיה  ז״ל  נּו  ְוַרּבֵ ַהְמֻפְרָסִמים,  ֶדֶרְך  ּכְ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ

ת  ּבָ ּוְבׁשַ ת,  ּבָ ׁשַ ֵליל  ּבְ ָהָיה  ְוֵכן  ָהֵעת.  אֹותֹו  ּבְ
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ב ר' ְזֵאב  ׁשַ ּיָ ית. ּוְבֵעת ׁשֶ ִליׁשִ ה ׁשְ ֲחִרית, ּוִבְסֻעּדָ ׁשַ ּבְ

זֹון.  ת־ַהּמָ ְרּכַ נּו ּבִ ַרְך ַרּבֵ ָבר ּבֵ ית, ּכְ ִליׁשִ ְ ה ַהּשׁ ֻעּדָ ַלּסְ

ל ִאם ֵיׁש ּכֹוָכִבים,  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ָהָיה ִעּמֹו ׁשֶ ה ְלָהִאיׁש ׁשֶ ְוִצּוָ

ַהּלּוְלֶקע  ְוָלַקח  יל,  ְוִהְבּדִ ַעְרִבית,  ֶכף  ּתֵ ֵלל  ְוִהְתּפַ

ָסמּוְך  )מקטרת( ְוִנְכַנס ְלֵבית ר' ְזֵאב ְוהּוא ִהְתִחיל ּבְ

ְוֵתֶכף  ַהְמֻפְרָסִמים,  ֶדֶרְך  ּכְ ית  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ה  ֻעּדָ ַהּסְ

ִלי ּכֹוַבע ֶעְליֹון ּוְבִלי ֲחגֹוָרה  ם ּבְ נּו ְלׁשָ ְכַנס ַרּבֵ ּנִ ׁשֶ ּכְ

ְזֵאב  ר'  דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ לֹו  ִקּבְ ֶכף  ּתֵ ָידֹו,  ּבְ ְוַהּלּוְלֶקע 

ַעְרִבית,  ל  ּלֵ ְוִהְתּפַ ד,  ִמּיָ זֹון  ת־ַהּמָ ְרּכַ ּבִ ְוֵבַרְך  ״ל,  ַהּנַ

ְיָלה.  ַהּלַ ל  ּכָ ְמַעט  ּכִ ז״ל  נּו  ַרּבֵ ִעם  ר  ְוִדּבֵ יל,  ְוִהְבּדִ

יֵניֶהם. דֹוָלה ּבֵ ְוָהָיה ַאֲהָבה ּגְ

ו..הפלגה.בזמן.מלחמה

ממדינת  במסע  החל  שרבנו  לאחר  )כשבועיים 
רוסיה לארץ ישראל, יצא נפוליון למסע כיבוש 
במזרח, בארצות שהיו בשליטת הסולטן התורכי 

העותומאני(
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ְרַפת  ל ַהּצָ ְלָחָמה ׁשֶ אֹותֹו ָהֵעת ָהְיָתה ַהּמִ ְוָאז ּבְ
ְרַפת ְלֶאֶרץ ַהּתֹוָגר ְלִמְצַרִים  ָהַלְך ַהּצָ )נפוליון(, ׁשֶ

ַמע  ִנׁשְ ר  ְוַכֲאׁשֶ ְמֻפְרָסם(.  ּכַ )ְוַכּיֹוֵצא  ָרֵאל  ּוְלֶאֶרץ־ִיׂשְ

ִמְתעֹוֶרֶרת,  ״ל  ַהּנַ ְלָחָמה  ַהּמִ ׁשֶ ְסַטְנּבּול  י  ְלַאְנׁשֵ

ה  ם, ֲאַזי לֹא ָרצּו ְקִהּלָ ְרַפת הֹוֵלְך ּוָבא ַעל ַהּיָ ְוַהּצָ

ָלֵצאת  ְיהּוִדי  ׁשּום  יַח  ְלַהּנִ ְסַטְנּבּול  ל  ׁשֶ א  יׁשָ ַקּדִ

ם.  יר ָהִעיר ָוחּוָצה, ִלְפרֹשׁ ַעל ַהּיָ ִמּקִ

ְלַהְפִקיר  ְוָרָצה  ֶזה,  ַעל  יַח  ּגִ ִהׁשְ לֹא  ז״ל  נּו  ְוַרּבֵ
ַדע,  ״ּתֵ ִעּמֹו:  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש  ְוָאַמר  ַעְצמֹו.  ֶאת 

נֹות  ַסּכָ ּבְ ֲאִפּלּו  ַעְצִמי  ֶאת  ן  ְלַסּכֵ רֹוֶצה  ֲאִני  ׁשֶ

רֹוֶצה  ֵאיִני  ָך  ַנְפׁשְ ֶאת  ַאְך  ַוֲעצּומֹות.  דֹולֹות  ּגְ

ַעל  ָמעֹות  ְלָך  ַקח  ְרֶצה  ּתִ ִאם  ֵכן,  ּבְ ְלַהְפִקיר. 

י  ְלַבּדִ ע  ֶאּסַ ַוֲאִני  ְלֵביְתָך  לֹום  ׁשָ ּבְ ְוׂשּוב  הֹוָצאֹות 

י ֶאת ַעְצִמי  י ְסַטְנּבּול. ּכִ ר ֵמַאְנׁשֵ ֶהְעֵלם ּוְבֶהְסּתֵ ּבְ

״ל  ְהֶיה״ ְוכּו'. ְוָהִאיׁש ַהּנַ ּיִ ֲאִני ַמְפִקיר ִיְהֶיה ֵאיְך ׁשֶ

ם ֲאדֹוִני,  ר ִיְהֶיה ׁשָ קֹום ֲאׁשֶ ּמָ ֶזה ְוָאַמר: ״ּבַ ֵמֵאן ּבָ
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ר  ָך ּוַבֲאׁשֶ ם ִיְהֶיה ַעְבּדְ ים, ׁשָ ֶות ִאם ְלַחּיִ ִאם ַלּמָ

ן״. ם־ּכֵ ֵלְך ֵאֵלְך ּגַ ּתֵ

ב  ְך, ְוִסּבֵ ּבֹות ִמְתַהּפֵ ַרֲחָמיו הּוא ִמּסִ ַרְך ּבְ וה' ִיְתּבָ
ֱהיֹות  ַמע:  ִנׁשְ יֹוַמִים  אֹו  יֹום  ַאַחר  ׁשֶ ַרֲחָמיו,  ּבְ

ַלִים  ִמירּוׁשָ דֹול  ַהּגָ ָחָכם  ְסַטְנּבּול  ּבִ ם  ׁשָ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ

ַלִים  ְירּוׁשָ י  ֲעִנּיֵ ֲעבּור  ְנָדבֹות  ָיד  ַעל  ץ  ִקּבֵ ר  ֲאׁשֶ

י  ְלַאְנׁשֵ ְוָאַמר  ִנְתעֹוֵרר  ...ּוִפְתֹאם  ִעיר-ַהּקֶֹדׁש 

ֻמְכָרח  ֲאִני  ׁשֶ ִלי  ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ְדעּו  ״ּתֵ ְסַטְנּבּול: 

ִמים  ַהּיָ ׁשֶ רֹוֶאה  ֲאִני  י  ּכִ ַלִים,  ִלירּוׁשָ ִלְנסַֹע  ד  ִמּיָ

ם  ְוַאּתֶ ָהעֹוָלם,  ִמן  ק  ּלֵ ְלִהְסּתַ ּוָבִאין  ין  ְמׁשִ ְמַמׁשְ

יְראּו )תפחדו( ֶאת ַעם ַהְפַרְנצֹויז )צרפתים(,  ַאל ּתִ

ְלָהָתם  ְלכּו  ּיֵ ׁשֶ ָרֵאל  ִיׂשְ ֲעבּור  ִלְדֹאג  ָלֶכם  ְוֵאין 

ק  ֶהּזֵ ׁשּום  ָלֶהם  ה  ְיֻאּנֶ לֹא  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ )לשם(, 

ם.  ַרֲחָמיו ַעד ּבֹוָאם ְלׁשָ ְמֵרם ּבְ ֶעְזַרת ה', ַוה' ִיׁשְ ּבְ

ד  ַלִים״. ּוִמּיָ ירּוׁשָ ם ְמקֹום ְקבּוָרִתי ּבִ ָבר ִנְרׁשַ י ּכְ ּכִ

דֹוָלה,  ד ְסִפיָנה ּגְ ְכרּו ִמּיָ ְמעּו ִלְדָבָריו, ְוָהְלכּו ְוׂשָ ׁשָ
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ֵיֵלְך״.  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ׁשֶ ״ִמי  ְוִהְכִריזּו: 

י  ֵמַאְנׁשֵ ֵהן  ָוַטף,  ים  ְוָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ה  ַהְרּבֵ ְוָהְלכּו 

ן  ם־ּכֵ נּו ז״ל ּגַ ַנז, ְוָנַסע ַרּבֵ ּכְ י ַאׁשְ ְסָפַרד ְוֵהן ֵמַאְנׁשֵ

ַעל ְסִפיָנה זֹו ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש. 

ז..אם.תשתקי.הים.ישתוק

ָהָיה  לישראל(  )מסנטבול  ַהיָּם  ַעל. ם. ּוְבֶלְכתָּ
יְרִטיֶנע  ַאּפִ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  דֹוָלה  ּגְ ְסָעָרה  רּוַח 

דֹוָלה ״ַיֲעלּו  ָנה ּגְ ַסּכָ ִפיָנה ּבְ דֹוָלה ְמֹאד( ְוָהְיָתה ַהּסְ ּגְ

ֵלב  ּבְ עֹוד  ָהָיה  ְולֹא  ְוכּו'  ְתהֹומֹות״  ֵיְרדּו  ַמִים  ׁשָ

ם  ּלָ יָתה. ְוָהיּו צֹוֲעִקים ּכֻ ֵצל ִמן ַהּמִ ִאיׁש ֵמֶהם ְלִהּנָ

ּפּוִרים  יֹום־ַהּכִ מֹו  ּכְ ַאַחת  ַלְיָלה  ְוָהְיָתה  ה'.  ֶאל 

ָרה  ּפָ ים ּכַ ׁשִ ים ּוְמַבּקְ ַהּכֹל ּבֹוִכים ּוִמְתַוּדִ ׁש, ׁשֶ ַמּמָ

ִפּלֹות  ְבֵרי ּתְ ָאר ּדִ ם. ְוָאְמרּו ְסִליחֹות ּוׁשְ ַעל ַנְפׁשָ

ְוַתֲחנּוִנים.
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ה  ּמָ ּכַ ְוִהְתִחילּו  ּדֹוֵמם.  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ז״ל  נּו  ְוַרּבֵ
ׁשֹוֵתק  הּוא  ָמה  ֵני  ״ִמּפְ לֹו:  לֹוַמר  ים  ֲאָנׁשִ

ת  ֵאׁשֶ ַאְך  יב.  ֵהׁשִ ְולֹא  זֹאת?״  ּכָ ָצָרה  ֵעת  ּבְ

ֶדת,  ְמֻלּמֶ ָהְיָתה  ׁשֶ ָחאִטין,  קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּדִ ָהַרב 

ם־ ְיָלה, ְוִהְתִחיָלה ִהיא ּגַ ל ַהּלַ ּוָבְכָתה ְוָצֲעָקה ּכָ

ּדֹוֵמם?'.  הּוא  ָמה  ֵני  'ִמּפְ  - ה  ֵאּלֶ ּכָ לֹו  לֹוַמר  ן  ּכֵ

״ַהְלַואי  ָלּה:  ְוָאַמר  אֹוָתּה,  ל  ּלֵ ּקִ ׁשֶ ה  ְוִכְמֻדּמֶ

ִלְפֵניֶכם!  טֹוב  ָהָיה  ם!  ַאּתֶ ם  ּגַ ׁשֹוְתִקים  ֱהִייֶתם 

ּתֹק  ִיׁשְ  - קּו  ּתְ ׁשְ ּתִ ם  ַאּתֶ ִאם   - ֲחנּו  ּבָ ּתִ ּוְבזֹאת 

ְצעֹק  ן״. ְוֵכן ָהָיה, ּוָפְסקּו ִמּלִ ם־ּכֵ ם ֵמֲעֵליֶכם ּגַ ַהּיָ

ְסָעָרה  ״ָיֵקם  ַהּיֹום  ֵהִאיר  ׁשֶ ּכְ ד  ִמּיָ ַוֲאַזי  ְתקּו.  ְוׁשָ

ְמחּו״ ְוכּו'  ׂשְ יֶהם ַוּיִ ּלֵ ֱחׁשּו ּגַ ִלְדָמָמה ַוּיֶ

ח..הרוח.סערה.שהצילה.מהצמאון

ְוַאַחר.יֹום אֹו יֹוַמִים )בספינה מסנטבול לישראל(, 
ה.  ִתּיָ ִלׁשְ ְראּוִיין  ׁשֶ ַמִים  ִלי  ּבְ ִפיָנה  ַהּסְ ֲאָרה  ִנׁשְ
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ַעל  ָהָיה  ׁשֶ ה  ִתּיָ ׁשְ ל  ׁשֶ ִים  ַהּמַ ֶאְצָלם  ְסקּו  ּפָ י  ּכִ

ל  ִלי ַאַחת ׁשֶ י־ִאם ּכְ ַאר ָלֶהם, ּכִ ִפיָנה. ְולֹא ִנׁשְ ַהּסְ

ין  ְמַרֲחׁשִ ָהיּו  ְותֹוָלִעים  ַוֲעכּוִרים  ְסרּוִחים  ַמִים 

ה,  ּדָ ּמִ ִפיָנה ּבַ י ַהּסְ קּו ְלַאְנׁשֵ ִים ִחּלְ ֶהם. ְוֵאּלּו ַהּמַ ּבָ

ָנה  ה( ַאַחת. ְוָהָיה ָלֶהם ַסּכָ ה ְקַטּנָ ָלִאיׁש 'ַאִקי' )ִמּדָ

נֹות.  ּכָ ל ַהּסַ אֹון יֹוֵתר ִמּכָ ּמָ דֹוָלה ֵמַהּצִ ּגְ

ם.  ירֹות ִלּבָ ים ָוַטף ִמּקִ ים ְוָנׁשִ לּו ֲאָנׁשִ ּלְ ַוֲאַזי ִהְתּפַ
דֹוָלה, ְוֵהִביא  ַעם רּוַח־ְסָעָרה ּגְ ְוִנְתעֹוֵרר עֹוד ַהּפַ

ָלָאֶרץ  ]יומיים[  ֵמֵעת־ְלֵעת  ֵני  ׁשְ ַאַחר  ִפיָנה  ַהּסְ

ַלִים, ְלִעיר-ַהּקֶֹדׁש ָיפֹו. ה ִלְסַפר ְירּוׁשָ דֹוׁשָ ַהּקְ

ט..ד’.אמות.בארץ.ישראל

ָרָצה  יפו(  לנמל  מאינסטנבול  בספינה  )כשהגיעו 

ֶאל  ָלֶלֶכת  ִפיָנה,  ֵמַהּסְ ם  ׁשָ ֵליֵרד  ז״ל  נּו  ַרּבֵ

יחּוהּו  ִהּנִ ְולֹא  ה  ִסּבָ ָהְיָתה  ה'  ּוֵמֵאת  ַלִים.  ְירּוׁשָ
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ַעל  לּו  ּכְ ִהַסּתַ י  ּכִ ֲאֵליֶהם,  ֵנס  ּכָ ּיִ ׁשֶ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ

ים  אֹות ֲאֻרּכִ ׁש לֹו ּפֵ ּיֵ ָניו - ׁשֶ יו ְוַעל ּתַֹאר ּפָ ַמְלּבּוׁשָ

ְוַכּיֹוֵצא  ְלׁשֹוָנם  יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְוׁשֶ ְמִדיָנֵתנּו,  ּבִ הּוג  ּנָ ּכַ

ִלים  ֵמַהְמַרּגְ ֶאָחד  אי  ַוּדַ ּבְ הּוא  ׁשֶ ְוָאְמרּו  ֶזה,  ּבָ

ׁשֹות.  ּוַבּקָ ּיּוס  ּפִ ׁשּום  הֹוִעילּו  ְולֹא  ְרַפת.  ַהּצָ ל  ׁשֶ

ִפיָנה. נּו ז״ל ַעל ַהּסְ ַאר ַרּבֵ ְוִנׁשְ

ִפיָנה  ם ִעם ַהּסְ ב ׁשָ יָטן ְלִהְתַעּכֵ ּפִ ַדַעת ַהּקַ ְוָהָיה ּבְ
ֵני  ׁשְ ָהָיה  ְוָאז  ָיִמים.  ֵאיֶזה  ָלפּוׁש  עֹוֵמד  ִלְהיֹות 

ִפיָנה לֹא ָיְכָלה  ָנה... ַאְך ַהּסְ ָ ָיִמים קֶֹדם רֹאׁש־ַהּשׁ

ָרצּו ְלָהְפָכּה, ְולֹא  ם ׁשֶ י ַהּיָ ּלֵ ם ֵמֲחַמת ּגַ ַלֲעֹמד ׁשָ

ָבר  ַהּדָ ְוָהָיה  ָלֶזה.  ְוַתְחּבּוָלה  ֵעָצה  ׁשּום  הֹוִעיל 

ה,  ּזֶ ״ַמה  ַאל:  ְוׁשָ יָטן.  ּפִ ַהּקַ ֵעיֵני  ּבְ דֹול  ּגָ ְלֶפֶלא 

ים:  ָפַרּדִ ל ַהּסְ יבּו ַהֲחָכִמים ׁשֶ ה?״ ְוֵהׁשִ ְוַעל ַמה ּזֶ

קֹום  ַהּמָ ֶזה  ּבְ ׁשֶ ִאיׁש,  י  ִמּפִ ִאיׁש  ָיָדם  ּבְ ָלה  ּבָ ּקַ ׁשֶ

ִביא )בעת הסערה(. ְולֹא  ַהּנָ י  ֲאִמּתִ ן  ּבֶ יֹוָנה  ַלְך  ִנׁשְ
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ְיָלה ְוֻהְכְרחּו  ם אֹוָתּה ַהּלַ ִפיָנה ַלֲעֹמד ׁשָ ָיְכָלה ַהּסְ

ם. ָ ם. ְוָהְלכּו ִמּשׁ ָ ִפיָנה ִמּשׁ ָלזּוז ִעם ַהּסְ

ִרית״ )הלילה שלפני ערב  ֶעֶרב ֵליל ״ְזכֹור ּבְ ּוָבאּו ּבָ
ֵאֶצל  ְוָעְמדּו  ֵחיָפה.  ְלִעיר-ַהּקֶֹדׁש  השנה(  ראש 

נּו  ַרּבֵ ִנְכַנס  ְוָאז  הּו.  ֵאִלּיָ ְמָעַרת  ֶנֶגד  ְרֶמל  ַהּכַ ַהר 

קֹום  ַהּמָ ֶאל  ּוָבא  ה,  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלָאֶרץ  ז״ל  דֹוׁש  ַהּקָ

ר ִנְכַסף ֵאָליו. ֲאׁשֶ

ְוגֶֹדל עֹצֶם ַהִּׂשְמָחה ֶׁשָהָיה לֹו ּבְאֹותֹו ָהֶרגַע ֶׁשּנִכְנַס 
ְוָעַמד ַעל ַאְדַמת ַהּקֶֹדׁש, ִאי-ֶאפְָׁשר לְַׁשֵער ּבַּמַֹח. 
ֶאפֶס  לְבֵָאר  ַיְסּפִיקּו  ֹלא  ְוכּו’  ְּדיֹו  ַהַּיִּמים  ּכָל  ִאּלּו 
ּכִי  ֶּׁשִהִּׂשיג.  ַמה  ִהִּׂשיג  ּוִמָּיד  ֵּתכֶף  ּכִי  ִמּזֶה.  ָקצֶה 
ָאַמר: ֶׁשֵּתכֶף ּכְֶׁשָהלְַך ַאְרּבַע ַאּמֹות ּבְֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל 

ּפַָעל ִמָּיד ַמה ֶׁשָרצָה לְַהִּׂשיג.

ְך  ְוַאַחר־ּכָ ְקֶוה,  ַלּמִ ָהְלכּו  ַהּיֹום  ֲחצֹות  ְוַאַחר 
א  ּבָ ּוְכׁשֶ ְיָלה.  ַהּלַ ַעד  ְוִנְתַמְהְמהּו  ֶנֶסת,  ְלֵבית־ַהּכְ

ְמָחה  ׂשִ לֹו  ָהָיה  ּלֹו,  ׁשֶ ָהַאְכַסְנָיא  ֶאל  ז״ל  נּו  ַרּבֵ
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דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ַעד ְמֹאד. ּוְבָכל ֶרַגע ָוֶרַגע ָאַמר  ּגְ

ְלָכְך,  ִכיָת  ּזָ ׁשֶ ֶריָך  ״ַאׁשְ ִעּמֹו:  ָהָיה  ׁשֶ ְלָהִאיׁש 

ל  ְיָלה ׁשֶ ת ַהּלַ ם ְסֻעּדַ אן״. ְוָאְכלּו ׁשָ י ּכָ ִלְהיֹות ִעּמִ

ַאַחר  ַעד  דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוַהּכֹל  ָנה,  ָ רֹאׁש־ַהּשׁ

ם ִליׁשֹן. ְכבּו ׁשָ ָ ּשׁ ה ַעד ׁשֶ ֻעּדָ ַהּסְ

י..רצה.כבר.לחזור

נּו ז״ל  ָנה, ָהָיה ְרצֹון ַרּבֵ ָ ְוֵתֶכף.ַאַחר רֹאׁש־ַהּשׁ
ָלל  ּכְ ִלְנסַֹע  רֹוֶצה  ָהָיה  ְולֹא  ְלֵביתֹו.  ֶכף  ּתֵ ַלֲחזֹר 

ַאְך  ִלְטֶבְרָיה.  ְולֹא  ִלְצָפת  לֹא  ָמקֹום,  ְלׁשּום 

ָלזּון  ְמֹאד  ָחָזק  ְסּפֹו  ּכָ ָהָיה  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש 

נּו  ַרּבֵ ֶאל  ּוָבא  ָרֵאל.  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ְמקֹומֹות  ּבִ ֵעיָניו 

ם ִלְטֶבְרָיה.  ָרה ֵליֵלְך ִעּמָ ּיָ ׁש ׁשַ ּיֵ ז״ל ְוָאַמר לֹו: ׁשֶ
כֹר  ּסּוִפים ִלִטֶבְרָיה, ֵלְך ׂשְ ּכִ יב לֹו: ״ֵיׁש ְלָך  ְוֵהׁשִ

ֵמי  )ּדְ ַאְדרּוף  ָלֶהם  ְוָנַתן  ן״.  ּכֵ ה  ְוָעׂשָ ֲחמֹוִרים 

לֹו  ָאַמר  ֲחמֹוִרים  ַעל  ֵמַהּבַ ּוַבֲחִזיָרתֹו  ְקִדיָמה(. 



משלים וסיפורים

314

״ֵהן״.  לֹו:  יב  ֵהׁשִ ֲחמֹוִרים?״,  ַכְרּתָ  ״ׂשָ ֶכף:  ּתֵ

ח ֵמֶהם  ֵלְך ְוִתּקַ ד ּתֵ ֶכף ּוִמּיָ נּו ז״ל: ״ּתֵ ָאַמר לֹו ַרּבֵ

יַח  ּנִ ּתַ ֲאַזי  ְלָך,  ְלַהֲחִזיר  ִיְרצּו  לֹא  ְוִאם  ָהַאְדרּוף, 

ם״.  ְלׁשָ ֵליֵלְך  רֹוֶצה  ֵאיִני  י  ּכִ ָהַאְדרּוף,  ְלִאּבּוד 

״ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ָנַפל  לֹשׁ,  ׁשָ אֹו  עֹות  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ ְוַאַחר 

ְוָאז  ִלְצָלן.  ַרֲחָמָנא  דֹוָלה  ּגְ ה  ֻחְלׁשָ ּבְ ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ

ְמָנעֹו  ר  ֲאׁשֶ ַרְך.  ִיְתּבָ לה'  ְוהֹוָדָאה  ַבח  ׁשֶ ָנַתן 

״ל. ָרה ַהּנַ ּיָ ַ ָלֶלֶכת ִעם ַהּשׁ

יא..הישמעאל

א  ּבָ ֵחיָפה,  ּבְ ם  ׁשָ ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ְך  כָּ תוְֹך. בְּ
ר  ְוִדּבֵ ֶאְצלֹו  ב  ְוָיׁשַ ִנים  ָ ּשׁ ּבַ ַרְך  ֶאָחד  ָמֵעאל  ִיׁשְ

אֹוֵמר.  הּוא  ַמה  ָיַדע  ְולֹא  ה  ַהְרּבֵ ּבּוִרים  ּדִ ֵאָליו 

ְיָלה,  ּיֹום ּוַבּלַ ה, ּבַ ה ּוְסֻעּדָ ל ְסֻעּדָ ְוֵכן ָהָיה ֵאֶצל ּכָ

ב אֹותֹו ְמֹאד.  ְוָהָיה ְמַחּבֵ
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דֹול  ּגָ ַכַעס  ּבְ ַזִין  ְכִלי  ּבִ ֵאָליו  א  ּבָ ַאַחת  ּוַפַעם 
ַמה  ָיַדע  לֹא  ְוהּוא  ָעָליו.  ְוִלְצעֹק  ִלְזעֹק  ְוִהְתִחיל 

ָואִליַחאי  ִדיַנת  ִמּמְ ַאַחת  ה  ָ ִאּשׁ ַאְך  ר.  ְמַדּבֵ הּוא 

ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ם,  ׁשָ ָהְיָתה  ברומניה(  )מחוז 

ם,  ֵ ַהּשׁ ״ְלַמַען  ז״ל:  נּו  ַרּבֵ ֶאל  ָאְמָרה  ָמֵעאל  ׁשְ ַהּיִ

הּוא  ָמֵעאל אֹוֵמר ׁשֶ ׁשְ י ֶזה ַהּיִ ִית ֶזה, ּכִ ְבַרח ִמּבַ ּיִ ׁשֶ

ּקֹוִרין 'ֶפעְכִטין' )דו קרב(.  ז״ל ֵיֵלְך ִעּמֹו ִלְלֹחם״ ׁשֶ
ַהְמֻפְרָסם  ֶהָחִסיד  ְלֵבית  ז״ל  הּוא  ַרח  ּבָ ְוֵתֶכף 

ַחְדֵרי  אְרִני ְוִהְצִניעּו אֹותֹו ּבְ מֹוֵרנּו ָהַרב ְזֵאב ִמְטׁשָ

ֲחָדִרים.

ַעם  ַהּפַ עֹוד  ״ל  ַהּנַ ָמֵעאל  ׁשְ ַהּיִ א  ּבָ ְך  ְוַאַחר־ּכָ
נּו ז״ל, ְוָאַמר: ״ֵהיָכן ָהִאיׁש  ל ַרּבֵ ְלֵבית ַאְכַסְנָיא ׁשֶ

ֲאִני אֹוֵהב אֹותֹו ְמֹאד, ֲאִני  ז? ְיִדיַע ֶלֱהֵוי ֵלּה ׁשֶ ַהּלָ

ִעם  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ י  ּלִ ׁשֶ ַהּסּוס  ְוַגם  ַהֲחמֹוִרים  לֹו  ן  ֶאּתֵ

י  ּנִ ִמּמֶ ֵחד  ְלִהְתּפַ לֹו  ֵאין  ְוׂשּוב  ִלְטֶבְרָיה  ָרה  ּיָ ַ ַהּשׁ

ה״.  ָלל ֵמַעּתָ ּכְ
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ּלֹו,  ׁשֶ ַאְכַסְנָיא  ֶאל  ז״ל  נּו  ַרּבֵ א  ּבָ ׁשֶ ָהָיה,  ְוֵכן 
ַתק  ׁשָ ַרק  לּום  ּכְ לֹו  ר  ּבֵ ּדִ ְולֹא  ָמֵעאל  ׁשְ ַהּיִ ּוָבא 

ָמֵעאל ְמֹאד  ׁשְ ב אֹותֹו ֶזה ַהּיִ ְך ִחּבֵ ַחק. ְוַאַחר־ּכָ ְוׂשָ

ַאֲהָבה ְיֵתָרה. ּבְ

ּגְדֹולָה.  ּפְלִיָאה  ָהָיה  ַהִּיְׁשָמֵעאל,  ֶׁשל  זֶה  ְוִענְָין 
ֵמָהַאֲהבָה ֶׁשל  ִיּסּוִרים  ֶׁשָהָיה לֹו  ז”ל:  ְוָאַמר ַרּבֵנּו 
ּוכְפִי  ֶׁשּלֹו.  ְוַהּכַַעס  ַהִּׂשנְָאה  ִמן  יֹוֵתר  ַהִּיְׁשָמֵעאל 
זֹו  ַמֲעֶׂשה  ּבְִענְַין  ֶׁשָהָיה  ַהָּקדֹוׁש,  ִמּפִיו  ַהּנְִׁשַמע 
ְוכְִמֻדֶּמה  ּגְדֹולָה,  ַסּכָנָה  ַהִּיְׁשָמֵעאל  ִעם  לֹו  ֶׁשָהָיה 
ֶׁשּנְִׁשַמע ִמּפִיו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָאַמר ֶׁשּזֶה ַהִּיְׁשָמֵעאל ָהָיה 
ִמֶּמּנּו  ֶׁשּנִּצַל  ה’  ּובָרּוְך  ּבְַעצְמֹו  )מלאך רשע(  ַהס”מ 

ּבְָׁשלֹום ּבְַחְסֵּדי ה’.

יב..טבריה

ְלִעיר- ֲחמֹוִרים  ַכר  ׂשָ ּתֹוָרה  ְמַחת  ׂשִ ְוַאַחר.
ְוָכל  ֶעֶרב.  ְלֵעת  ם  ְלׁשָ ּוָבאּו  ְטֶבְרָיה,  ַהּקֶֹדׁש 

ָניו, ֶזה ִנְכָנס  ל ּפָ י ְטֶבְרָיה ְלַקּבֵ ְיָלה ָהְלכּו ַאְנׁשֵ ַהּלַ
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ת  ּבָ ׁשַ ִבְגֵדי  ּבְ ַעְצָמם  יׁשּו  ִהְלּבִ ה  ְוַהְרּבֵ יֹוֵצא.  ְוֶזה 

ִלְכבֹודֹו וכו'. 

דֹוׁש ַהְמֻפְרָסם  יק ָהַרב ַהּקָ ּדִ )ובטבריה(, ָהַלְך ְלַהּצַ

ָכבֹוד  לֹו ּבְ יְסֶקר ז״ל, ְוִקּבְ מֹוֵרנּו ָהַרב ַאְבָרָהם ַקּלִ

דֹוָלה  ה ּגְ דֹול ְמֹאד ְמֹאד ּוְבַאֲהָבה ְיֵתָרה ּוְבִחּבָ ּגָ

ְמֹאד ְמֹאד.

ָבֵרְך  ּיְ ׁשֶ ז״ל ֶאת רֹאשֹׁו  נּו  ַרּבֵ ַפף  ּכָ ת  ּבָ ׁשַ ּוְבֵליל 
ּנּו  ִמּמֶ ַאּמֹות  ע  ַאְרּבַ אברהם(  )ר'  ְוָקַפץ  אֹותֹו, 

ִהְתַלֲהבּות  ּבְ ר  ְוִדּבֵ דֹוָלה.  ּגְ ְרָעָדה  ּבִ ַלֲאחֹוָריו 

ַאְך  ָאַמר,  ֶ ּשׁ ַמה  ְלָהִבין  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ְולֹא  דֹול  ּגָ

ים  ׁשִ ּיְ ָאַמר: ״ֵאיְך ָאנּו ִמְתּבַ ְמעּו ׁשֶ ָבָריו ׁשָ סֹוף ּדְ ּבְ

ם־טֹוב ז״ל״. ְולֹא ָרָצה ְלָבֵרְך  ַעל־ׁשֵ ְפֵני ֶזַרע ַהּבַ ּבִ

דֹוָלה  ְמָחה ּגְ ה ׂשִ ֻעּדָ ַעת ַהּסְ ׁשְ ם ּבִ אֹותֹו. ְוָהָיה ׁשָ

ּיֹאַמר ּתֹוָרה.  נּו ז״ל ׁשֶ ״ל ֶאת ַרּבֵ יק ַהּנַ ּדִ ׁש ַהּצַ ּוִבּקֵ

ַעְצמֹו  ״ל ּבְ יק ַהּנַ ּדִ ׁשּום ֹאֶפן, ְוָאַמר ַהּצַ ְולֹא ָרָצה ּבְ

ית. ִליׁשִ ה ּוׁשְ ִנּיָ ה ׁשְ ְסֻעּדָ ּתֹוָרה. ְוֵכן ָהָיה ּבִ
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ַוֲאִמיַרת ַהּתֹוָרה ֶׁשל ַהּצִַּדיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַאבְָרָהם 
ְוֹלא  ּגְדֹולָה  ּובִצְָעָקה  ּגָדֹול  ּבְִהְתלֲַהבּות  ָהָיה  ַהּנַ”ל 
נְִׁשַמע ׁשּום ִּדּבּור. ַרק לְבַּסֹוף ִסֵּים: “ּכְָך הּוא ִעַּקר 
ְמַׁשּבֵַח  ָהָיה  ז”ל  ְוַרּבֵנּו  ִיְתּבַָרְך”.  ַהּבֹוֵרא  עֲבֹוַדת 
ּוְמפֵָאר ַהּתֹוָרה ֶׁשּלֹו ּבְלִי ֵעֶרְך, ּכְִמַעט ֶׁשֵאין ֻּדגְָמתֹו.

ּגַם ָאנֹכִי ָׁשַמְעִּתי ִמּפִיו ַהָּקדֹוׁש ֶׁשָאַמר: “ֶׁשְּׁשלֵמּות 
ָהָיה ַרק לְַהּצִַּדיק מֹוֵרנּו ָהַרב ַאבְָרָהם” ַהּנַ”ל. ְוָאַמר 
לִי: “ֲהֹלא ָרִאיִתי ּכַָּמה צִַּדיִקים, ֲאבָל ְׁשלֵמּות הּוא 

ַרק ֵאצֶל ַהּצִַּדיק ַהָּקדֹוׁש ַהּנַ”ל”.

יג..הציל.את.העיר.מהמוסר

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ )בטבריה(  ם  ׁשָ ָהָיה  ְך  ַאַחר-כָּ
ם )״יהודי״ מוסר,  ָהָיה ׁשָ סֹור ׁשֶ ל ַהּמָ ַהְמֻפְרָסם ׁשֶ

ֶאָחד  ָהָיה  סֹור  ְוַהּמָ לשלטון(.  היהודים  על  שמלשין 

ָמסֹור  ה  ְוַנֲעׂשָ ם  ְלׁשָ אּו  ּבָ ׁשֶ חּוץ-ָלָאֶרץ  י  ֵמַאְנׁשֵ

דֹולֹות  ה ָרעֹות ּגְ א )מושל טורקי( ְוָעׂשָ עׁשָ ֵאֶצל ַהּפֶ



דמסם 

319

ְבָיה,  ִ ּשׁ ּבַ ָהִעיר  דֹוֵלי  ּגְ ְוָתַפס ֶאת  ְטֶבְרָיה  י  ְלַאְנׁשֵ

בּועֹות.  ָעה ׁשָ ׁשְ ּבֹור )בית הסוהר( ּתִ ְוָתַפס אֹוָתם ּבַ

ֶאל  ים(  ָפַרּדִ )ַהּסְ ְפֶרעְנֶקען  י  ַאְנׁשֵ ָנְסעּו  ְך  ְוַאַחר-ּכָ

ְוָהְלכּו,  ּוָפַטר אֹוָתם,  ְוָנְתנּו לֹו הֹון ַרב  א  עׁשָ ַהּפֶ

ה  ְוָעׂשָ אֹותֹו,  ַלֲחנֹק  ְוָרצּו  סֹור,  ַהּמָ ֶאת  ְוָתְפסּו 

ִנְתעֹוֵרר  ְך  ְוַאַחר-ּכָ ָוֵמת.  ִנְגַוע  ַבר  ּכְ ִאּלּו  ּכְ ַעְצמֹו 

א ְרׁשּות  עׁשָ ַתן לֹו ַהּפֶ ּנָ ְוָהַלְך ּוָמַסר אֹוָתם, ַעד ׁשֶ

אֹותֹו  ה  ְוָעׂשָ ְרצֹונֹו.  ּכִ ָהִעיר  ל  ּכָ ִעם  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

י  ַאְנׁשֵ ִעם  דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ָהִעיר  ֶאל  ּוָבא  ְלָפִקיד. 

ד  ֶכף ּוִמּיָ ה ּוְבָכבֹוד, ַוֲאַזי ּתֵ ְגֻדּלָ ְמֵעאִלים ּבִ ַחִיל ִיׁשְ

ָוַטף  ים  ָנׁשִ י-ִאם  ּכִ ַאר  ִנׁשְ ְולא  ָהִעיר  ל  ּכָ ְרחּו  ּבָ

ְצָעָקה  ְוָהְיָתה  ָהִעיר,  ָכל  ּבְ דֹולֹות  ּגְ ִכּיֹות  ּבְ ְוָהָיה 

ִית ּוַבִית.  ָכל ּבַ דֹוָלה ּוְבִכּיֹות ַרּבֹות ּבְ ּגְ

ָיכֹל  ָהָיה  לֹא  ַאְך  ִלְברַֹח,  ָרָצה  ז״ל  נּו  ַרּבֵ ְוַגם 
תֹו, ּוְכָבר ִהְתִחיל ָלֵצאת ִמן ָהִעיר,  ֵמֲחַמת ֻחְלׁשָ

י ַעל- ְך. ּוֵמֵאת ה' ָהְיָתה זֹאת, ּכִ ַאְך ָחַזר ַאַחר- ּכָ
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ָהִעיר,  ְלתֹוְך  ם  ּלָ ּכֻ ָחְזרּו  )אחר כך(  ז״ל  נּו  ַרּבֵ ְיֵדי 

נּו  ַרּבֵ ַרְגֵלי  ַחת  ּתַ ְמֹאד  ַעְצמֹו  ִהְכִניַע  סֹור  ַהּמָ י  ּכִ

סֹור  ַהּמָ ָחְכָמה ִנְפָלָאה ַעד ׁשֶ י ָנַהג ִעּמֹו ּבְ ז״ל. ּכִ
ל ֶנְגּדֹו.  ּטֵ ִנְתּבַ

ִאּלּו  ה ַעְצמֹו ּכְ ״ל ָהָיה ָצבּוַע, ְוִדּמָ סּור ַהּנַ י ַהּמָ ּכִ
ִעְנְיֵני  ז״ל  נּו  ַרּבֵ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל  ָחִסיד.  הּוא 

ַעד  ָיַדע,  לֹא  ּכְ ַעְצמֹו  ה  ָעׂשָ ז״ל  ְוהּוא  ֲחִסידּות 

אֹותֹו  ַמֲחִזיק  ז״ל  הּוא  ִאּלּו  ּכְ סֹור  ְלַהּמָ ְדָמה  ּנִ ׁשֶ

ְוָעְרָמה,  ָחְכָמה  ּבְ ִעּמֹו  ר  ְוִדּבֵ ְלָחִסיד.  ן  ם-ּכֵ ּגַ

ים,  ִהּלִ יל ֶאת ַעְצמֹו לֹוַמר ּתְ ְרּגִ ּיַ ר ַעל ִלּבֹו ׁשֶ ְוִדּבֵ

ָך  ֵאין ּבְ זֹאת ֵאַדע ׁשֶ נּו ז״ל: ״ּבְ ָאַמר לֹו ַרּבֵ ַעד ׁשֶ

ֵני  ֵביִתי ִלְפֵני ּבְ ים ּבְ ִהּלִ אּות, ִאם ּתּוַכל לֹוַמר ּתְ ּגֵ

ְוִהְתִחיל  ָהָיה,  ְוֵכן  דֹוָלה״.  ּגְ ה  ְבִכּיָ ּבִ עּוִרים  ַהּנְ

ַעל  ְוִדְמָעתֹו  דֹוָלה  ּגְ ה  ְבִכּיָ ּבִ ים  ִהּלִ ּתְ לֹוַמר  ד  ִמּיָ

ה ָוֵמת.  ַפל ְלֻחְלׁשָ ּנָ ֶלְחיֹו... ְוָהָיה סֹופֹו ׁשֶ
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ל  ְלּגֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ַעל  ְגדֹוָלה,  ְמָחה  ׂשִ ז״ל  נּו  ְלַרּבֵ ְוָהָיה 
ְלתֹוְך  ם  ּלָ ּכֻ ָחְזרּו  ָידֹו  ַעל  י  ּכִ ֶזה,  ּכָ ְזכּות  ָידֹו  ַעל 

ַיַחד.  ם ּבְ ּלָ ְמחּו ִעּמֹו ּכֻ ם ׂשָ ָהִעיר. ּוַבֲחִזיָרָתם ְלׁשָ

יד..אצל.קברי.הצדיקים

ּוְבבֹוָאם  ָערֹות.  ַהּמְ ל  ּכָ ַעל  ז״ל  נּו  ַרּבֵ ְוָהַלְך 
עּוִרים  ֵני ַהּנְ ן יֹוַחאי, ֲאַזי ּבְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִלְמָעַרת ַרּבִ

ַקד ֲעֵליֶהם  ר ּפָ ֲאׁשֶ ה ּוְבִלּמּוד זַֹהר ּכַ ְתִפּלָ ָעְסקּו ּבִ

ָהָיה  ַרק  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ָראּו  לֹא  ּנּו  ּוִמּמֶ ז״ל.  הּוא 

ָהָיה  א ֵאֶצל ָהִאיׁש ׁשֶ ֵמַח ַעד ְמֹאד. ּוְבָכל-ֵעת ּבָ ׂשָ

ֶריָך״ ְוכּו'. ִעּמֹו ְוָאַמר לֹו: ״ַאׁשְ

ְיָלה ָהַלְך ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר, ְוִהְזִהיר אֹוָתם לֹוַמר  ּוַבּלַ
לּום,  ַעְצמֹו לֹא ָאַמר ּכְ ְוַכּיֹוֵצא. ְוהּוא ּבְ זַֹהר ְוכּו' 

ְמָחה  ׂשִ ּבְ ְוָהָיה  ַעְצמֹו  ּבְ ן  ּוְמַנּגֵ הֹוֵלְך  ָהָיה  ַרק 
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ָעַמד  ַהּיֹום  ֵהִאיר  ּוְכׁשֶ ַהּיֹום.  אֹור  ַעד  דֹוָלה  ּגְ

עֹות. ה ׁשָ ּמָ ל ּכַ ּלֵ ין ְוִהְתּפַ ית ּוְתִפּלִ ַטּלִ ּבְ

ָלָהר  ּוְבבֹוָאם  ְמָערֹות.  ָאר  ִלׁשְ ָנְסעּו  ם  ָ ּוִמּשׁ
א  ּנָ ַהּתַ ְמָעַרת  ָהָהר  ם ַעל רֹאׁש  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹול,  ַהּגָ

ִעם  ֵליֵלְך  ִרי  ֶאְפׁשָ ּבְ ָהָיה  ְולֹא  אי,  ּדַ רֹוְסּפַ ּכְ י  ַרּבִ

הּוא  ְוָהַלְך  ַהֲחמֹור  ֵמַעל  ְוָקַפץ  ם,  ְלׁשָ ַהֲחמֹור 

ְמַעט  ּכִ ְוָהַלְך  ִעּמֹו.  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ִעם  ַעְצמֹו  ּבְ

ם  ְוׁשָ זֹו.  ִלְמָעָרה  ּבֹואֹו  ַעד  ַרְגָליו  ְוַעל  ָיָדיו  ַעל 

ם ִלְמָעָרה ַאֶחֶרת. ָ ָהה ְקָצת ְוָחְזרּו ִמּשׁ ּתַ ִנׁשְ

ל ַיּנּוָקא ֶאָחד )ה״ינוקא״ המוזכר  ְוָהיּו ַעל ְמָעָרה ׁשֶ
בזוהר. לדעת ר' חיים בן עטר היה זה בנו של ר' המנונא 

ִלְכנֹס,  ְיֵרִאים  ַהּכֹל  ָהיּו  ָעָרה  ַהּמְ ּוְבאֹוָתּה  סבא(. 

ָעָרה.  ַהּמְ אֹוָתּה  ּבְ ם  ׁשָ רּוְך  ּכָ ָחׁש  ּנָ ׁשֶ ָאְמרּו:  י  ּכִ

ז״ל  נּו  ְוַרּבֵ זֹו.  ָעָרה  ַהּמְ ַעל  ָהָיה  דֹול  ּגָ ִאיָלן  ם  ּגַ

ם ָנָחׁש  ם, ְולֹא ָהָיה ׁשָ ְכַנס ְלׁשָ ּנִ ָהָיה ָהִראׁשֹון ׁשֶ
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אֹוָתּה  ּבְ ֵליֵלְך  ם  ּלָ ּכֻ ָוָהְלָאה ִהְתִחילּו  ּוֵמָאז  ָלל.  ּכְ

ָעָרה.  ַהּמְ

טו..יצא.מטבריה.בשלום

״ִמן  ז״ל:  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ִלְטֶבְרָיה  )חזרה(  ּוְבבוֹאוֹ.
עֹוד  ָרֵאל  ֶאֶרץ-ִיׂשְ ּבְ ְהֶיה  ּנִ ׁשֶ ם  ֵ ַהּשׁ ְרצֹון  ָתם  ַהּסְ

רּו לֹו ֲחמֹוִרים  ּכְ ׂשְ ּיִ נּו ז״ל: ׁשֶ ֵאיֶזה ְזַמן״. ְוָאַמר ַרּבֵ

זֹאת  ַמע  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ִעיר-ַהּקֶֹדׁש.  ַלִים  ִלירּוׁשָ ֵליֵלְך 

ּלֹא ֵיֵלְך. ׁש ֵמִאּתֹו ׁשֶ ּקֵ יְסֶקר ּבִ ּלִ יק ַהּקַ ּדִ ַהּצַ

ִלְטֶבְרָיה  יטּוְבֶקער  ּפִ ְ ַהּשׁ יק  ּדִ ַהּצַ א  ּבָ ר  ְוַכֲאׁשֶ
ז״ל,  נּו  ַרּבֵ ֲעבּור  ְיָלה  ּלַ ּבַ דֹוָלה  ּגְ ה  ְסֻעּדָ ה  ָעׂשָ

ַמע ׁשּום  ִיחּוד, ְולֹא ׁשָ רּו ּבְ ב אֹותֹו ְמֹאד. ְוִדּבְ ְוִחּבֵ

לֹום  ׁשָ ז״ל  נּו  ַרּבֵ ה  ְוָעׂשָ ַיַחד.  רּו  ּבְ ּדִ ֶ ּשׁ ַמה  ָאָדם 

דֹוׁש  יטּוְבֶקע ּוֵבין ָהַרב ַהּקָ ּפִ ׁשְ דֹוׁש ּדִ ין ָהַרב ַהּקָ ּבֵ

יְסֶקר. ּלִ ַהּקַ
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ְוֻהְכַרח  ִעיר,  ּבָ ֶבר  ּדֶ ם  ׁשָ ָנַפל  ָקָצר  ְזַמן  ְוַאַחר 
ּלֹו ְלַאְכַסְנָיא ַאֶחֶרת. ְוַאַחר־ ִלְברַֹח ֵמַאְכַסְנָיא ׁשֶ

ִלְברַֹח  ְוֻהְכַרח  ן,  ם־ּכֵ ּגַ ֶבר  ַהּדֶ ם  ׁשָ ָנַפל  ְך  ּכָ

ֶבְרָיה.  ִמּטְ

ָנה  ַסּכָ ּבְ ָהָיה  ֶבר,  ַהּדֶ ֵעת  ּבְ ֶבְרָיה  ִמּטְ ּוְבִריָחתֹו 
ל ַהחֹוָמה ָהָיה ָסגּור,  ַער ׁשֶ ַ י ַהּשׁ דֹוָלה ְמֹאד, ּכִ ּגְ

ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ָעָרה  ַהּמְ ֶרְך  ּדֶ ִלְברַֹח  ֻמְכָרח  ְוָהָיה 

ַעל  ַלֲעלֹות  ְוָרָצה  ֶרת.  ּנֶ ּכִ ַפת  ׂשְ ֵאֶצל  ַהחֹוָמה 

ִמן  ַעל־ְיֵדי־ֶזה  ָלֵצאת  ֵדי  ּכְ ם  ָ ִמּשׁ ְוֵליֵרד  ַהחֹוָמה 

ּוָבא  ְוָעַבר  ר ָעָלה ַעל ַהחֹוָמה  ֲאׁשֶ ּכַ ַוְיִהי  ָהִעיר. 

ם  ַהּיָ ה  ְוִהּנֵ ל  ּכֵ ִהְסּתַ חּוץ,  י  ַלּפֵ ּכְ ִני  ֵ ַהּשׁ ַצד  ַעל 

לּוי ְועֹוֵמד ַעל ָיָדיו ְוַעל ַרְגָליו  יו ְוהּוא ָהָיה ּתָ ְחּתָ ּתַ

א  ְוָנׂשָ ם,  ַהּיָ ָהָיה  יו  ְוַתְחּתָ ְלַמְעָלה  ַהחֹוָמה  ַעל 

ַרֲחָמיו.  ילֹו ּבְ ַרְך, ְוִהּצִ ִלּבֹו לה' ִיְתּבָ

ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָלִעיר  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  לֹום  ׁשָ ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ְוָיָצא 
ְצָפת. 
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טז..בעכו.המסוכנת.במלחמה

ַמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֲאָחִדים  ָיִמים  ם  ׁשָ בּו. ְוָישְׁ
זֹאת,  ַמע  ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ ְלַעּכֹו.  ָקרֹוב  ּבְ ָיבֹוא  ְרַפת  ַהּצָ ׁשֶ

ִפיָנה ֵמֶרַגאז  ּכֹר ַהּסְ ִליַח ְמֻיָחד ְלַעּכֹו ִלׂשְ ַלח ׁשָ ׁשָ

לֹום  ׁשָ ִהיא ּבְ )מדינה נטרלית בזמן מלחמת נפוליון( ׁשֶ

ֶעֶרב־ ּבְ )מצפת(  ם  ָ ִמּשׁ ֵצא  ַוּיֵ ָהֻאּמֹות.  ל  ּכָ ִעם 

ְיָלה )ליל  ל ַהּלַ ת ָזכֹור. ְוָהְלכּו ּכָ ָרׁשַ ת־קֶֹדׁש ּפָ ּבַ ׁשַ

אּו  ת. ָאז ּבָ ּבָ ַלת ׁשַ עֹות קֶֹדם ַקּבָ לֹשׁ ׁשָ שישי( ַעד ׁשָ

ל ַעּכֹו.  ָפר ׁשֶ ַלּסְ

ח אֹוָתם  ּקַ ּיִ ׁשֶ ִסיעֹות(  ַהּנְ )סֹוֵכן  ְלֶמְטׁש  ַהּטַ ְלחּו  ְוׁשָ
ׁשּום  ּבְ ר  ִאי-ֶאְפׁשָ ׁשֶ יב:  ְוֵהׁשִ ּוָבא  ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל 

ִפיָנה ָמְלָאה  ָבר ַהּסְ ּכְ ח אֹוָתם ֵמֲחַמת ׁשֶ ֹאֶפן ִלּקַ

ְוֻהְכְרחּו  אי.  ִמּדַ יֹוֵתר  ם  ְלׁשָ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ים  ֵמָהֲאָנׁשִ

ְלתֹוְך  ִלְכנֹס  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש  ִעם  ז״ל  נּו  ַרּבֵ

ת ָזכֹור. ָרׁשַ ם ּפָ ּבֹת ׁשָ ָהִעיר ַעּכֹו ִלׁשְ
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דֹול ְמֹאד ְמֹאד ֵמֲחַמת  ַחד ּגָ ם ָנַפל ֲעֵליֶהם ּפַ ְוׁשָ
י ַחִיל  ר ֶאֶלף ַאְנׁשֵ ה־ָעׂשָ ָ ֶעֶרְך ֲחִמּשׁ ם ּבְ ָהָיה ׁשָ ׁשֶ

ְך ָלֶהם ְלַתְכִסיֵסי  ּיָ ַ ל ַהּשׁ ְמֵעאִלים ְויֹוֵתר ִעם ּכָ ִיׁשְ

ל חֹוַמת ָהִעיר.  ֶלת ׁשֶ ִמְלָחָמה, ְוָסְגרּו ַהּדֶ

ְלֶמְטׁש  ַהּטַ א  ּבָ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֵעת  ּבְ ּבֶֹקר  ּבַ ת  ּבָ ּוְבׁשַ
ְסִפיָנה  ׁשּום  עֹוד  ִלְמצֹא  ר  ִאי-ֶאְפׁשָ 'ׁשֶ ְוָאַמר: 

ְמֵעאִלים  ִיׁשְ סֹוֲחִרים  ְסִפינֹות  ַרק  ֶרַגֶזער 

י  ְוַאף־ַעל־ּפִ ְסחֹוָרה.  ִעם  ִלְסַטְנּבּול  הֹוְלִכים  ׁשֶ

ָהיּו  י ַחִיל ׁשֶ ַנת ַאְנׁשֵ ּכָ ַחד ֵליֵלְך, ִמּסַ ֶהם ֵיׁש ּפַ ִעּמָ ׁשֶ

ַהְינּו  ֶלען )ּדְ ּלֹוְקִחין ְלתֹוְך ַהּפְ ם ׁשֶ ְמצּוִיים ָאז ַעל ַהּיָ

ָנה זֹו  ַסּכָ ֵנס ּבְ י־ֵכן טֹוב יֹוֵתר ִלּכָ ְבָיה(, ַאף־ַעל־ּפִ ְלׁשִ

ַנִים אֹו  ַאַחר ׁשְ ה ׁשֶ ֻקּדָ ָאה ַהּפְ י ּבָ אן. ּכִ ְהיֹות ּכָ ִמּלִ

ָתם ַיַהְרגּו  ְלָחָמה ּוִמן ַהּסְ ְהֶיה ַהּמִ ה ָיִמים ּתִ לֹשָׁ ׁשְ

ַהּזֹאת?.  ָרה  ַלּצָ ֶכם  ּלָ ּוַמה  ַהּזֹאת  ִעיר  ּבָ ה  ַהְרּבֵ

ּכֹר  בֹוד ּתֹוָרתֹו ֵליֵלְך ִלׂשְ יר ִלי ַמֲעַלת ּכְ ן ַיּתִ ַעל־ּכֵ

ּדֹוֶחה  ֶנֶפׁש  ּקּוַח  ּפִ י  ּכִ ת  ּבָ ׁשַ ּבְ ֲעבּוְרֶכם  ְסִפיָנה 
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ְסִפיָנה  ַכר  ְוׂשָ ְלֶמְטׁש  ַהּטַ ְוָהַלְך  ָהָיה,  ְוֵכן  ת'  ּבָ ׁשַ

ֲעבּוָרם.

י  ַאְנׁשֵ ִעם  ְסִפינֹות  ה  ַהְרּבֵ אּו עֹוד  ּבָ ְך  ּכָ ּוְבתֹוְך 
ם  ה ׁשָ ן ְלַעּכֹו ְוִנְתַרּבָ ם־ּכֵ ַחִיל ֵמֶעְנְגַלְנד )אנגליה( ּגַ

ִעיר,  דֹול ּבָ ַחד יֹוֵתר ְויֹוֵתר. ְוָהָיה ּדַֹחק ּגָ עֹוד ַהּפַ

קֹום ַצר ָלֶהם ְלָהִכיל ִרּבּוי אֹוְכלּוִסין  י ָהָיה ַהּמָ ּכִ

ת )ְוָכל  ּבָ ַ אֹותֹו ַהּשׁ ם ּבְ דֹול ׁשָ ַחד ּגָ ְך. ְוָהָיה ּפַ ל־ּכָ ּכָ

יֶהם(.  ּפֵ ְרׂשּו ּכַ ם ּפָ ּלָ נּו ז״ל, ּכֻ ם ַרּבֵ ָעַמד ׁשָ ִית ׁשֶ ֵני ַהּבַ ּבְ

ז״ל  נּו  ְלַרּבֵ ָלֶהם,  ָהָיה  י־ֵכן  ַאף־ַעל־ּפִ ַאְך 
ָבר  ּכְ ֶ ּשׁ ַמה  ֶנָחָמה,  ְקָצת  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ּוְלָהִאיׁש 

ַצַער ַמה  ָהָיה ָלֶהם  ם  ּגַ ִביָלם.  ׁשְ ּבִ ְסִפיָנה  ְכרּו  ׂשָ

ה  ִתּיָ ּוׁשְ ֲאִכיָלה  ׁשּום  ָלל  ּכְ ְלַעְצָמם  ֵהִכינּו  ּלֹא  ֶ ּשׁ

ִפיָנה. ח ַעל ַהּסְ ִלּקַ
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יז..שתי.שעות.להימלט.מעכו

ֶאת  ז״ל  נּו  ַרּבֵ ַלח  ׁשָ ִראׁשֹון,  יֹום  ּבְ ּבֶֹקר,  בַּ
ִלְקנֹות  ְלֶמְטׁש  ַהּטַ ִעם  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָהִאיׁש 

הּוג. ְולֹא ָמָצא ִלְקנֹות  ּנָ ִפיָנה ּכַ ח ַעל ַהּסְ ֵציָדה ִלּקַ

ָאז  ָעַמד  ז״ל  נּו  ְוַרּבֵ ָלַאְכַסְנָיא.  ְוָחַזר  ּוק,  ַהּשׁ ַעל 

)האיש(  ִאּתֹו  ר  ּבֵ ּדִ ְולֹא  ין  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ּבְ ף  ְמֻעּטָ

ַער  ַהּצַ ִמּגֶֹדל  ם  ְוִנְרּדַ ָנַפל  ״ל  ַהּנַ ְוָהִאיׁש  ְמאּוָמה. 

ִית.  ּבַ הּוא ּבַ נּו לֹא ָיַדע ׁשֶ ְוָהֵאיָמה, ְוַרּבֵ

א  ּבָ י  ּכִ ם,  ׁשָ דֹול  ַהּגָ ָהַרַעׁש  ה  ַנֲעׂשָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ַרק  א  ַאְרּכָ נֹוֵתן  הּוא  ׁשֶ א  עׁשָ ֵמַהּפֶ ה  ֻקּדָ ַהּפְ

ִמְלָחָמה  ְכִסיֵסי  ּתַ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ִמי  עֹות,  ׁשָ י  ּתֵ ׁשְ

תּוַח  ּפָ ַער  ׁשַ ׁשּום  ֵאין  י  ּכִ ם,  ַהּיָ ַעל  ִלְברַֹח  ִיְרֶאה 

ֵצא  ּמָ ּיִ ׁשֶ ּוִמי  ם.  ַהּיָ ֶרְך  ּדֶ י־ִאם  ּכִ ָהִעיר  ִמן  ָלֵצאת 

ם.  ֲחטּו אֹותֹו ׁשָ עֹות ִיׁשְ י ׁשָ ּתֵ ּתֹוְך ָהִעיר ַאַחר ׁשְ

ַלֲעׂשֹות  רֹוִצים  ָהיּו  ָהִעיר  ל  ׁשֶ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ י  ּכִ

ל־ ּלֹא ִיְהֶיה ָלֶהם ּדַֹחק ּכָ תֹוְך ָהִעיר ׁשֶ ָהְרָחָבה ּבְ



דמסם 

329

ֶאת  ֹחט  ִלׁשְ ָרצּו  ן  ַעל־ּכֵ ה,  ַהְרּבֵ ים  ֵמֲאָנׁשִ ְך  ּכָ

ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָמקֹום,  ָלֶהם  ְלַפּנֹות  ם,  ׁשָ ְמָצִאים  ַהּנִ

ְך.  ל־ּכָ ָלֶהם ּדַֹחק ּכָ

ִעיר, ּוַפַחד  דֹוָלה ּבָ דֹול ּוְצָעָקה ּגְ ם ַרַעׁש ּגָ ְוָהָיה ׁשָ
ָרח  דֹול ּבָ ַעת ָהַרַעׁש ַהּגָ דֹוָלה ְמֹאד, ּוִבׁשְ ְוֵאיָמה ּגְ

ם. ם ַעל ַהּיָ ָ נּו ז״ל ִמּשׁ ַרּבֵ

נּו  ַרּבֵ ׁשֶ ְוָרָאה  ״ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ִנְתעֹוֵרר  ְך  ַאַחר־ּכָ
ָהַלְך  ְך  ְוַאַחר־ּכָ ּבֹוׁש,  ַעד  ין  ְוִהְמּתִ ִית  ּבַ ּבַ ֵאינֹו 

ים ָוַטף צֹוֲעִקים  ים ְוָנׁשִ ֲאָנׁשִ ַמע ׁשֶ ֶלָחֵצר, ְוָרָאה ְוׁשָ

ְוַעת ָהִעיר  ַעל ׁשַ דֹול ְמֹאד ַוּתַ ְמִרירּות ּגָ ּובֹוִכים ּבִ

אֹותֹו  ָרֲאָתה  ׁשֶ ּכְ ִית  ַהּבַ ל  ׁשֶ ִביָרה  ְוַהּגְ ַמִים.  ָ ַהּשׁ

את ֶאְצלֹו ְוָאְמָרה לֹו:  נּו ז״ל ּבָ ל ַרּבֵ ֶאת ָהִאיׁש ׁשֶ

ְהיּו  ם ּתִ ַאּתֶ ״אֹוי ַוֲאבֹוי, ָחס ֲאִני ַעל ְנעּוֵריֶכם ׁשֶ
טֹוָבה  ִנים  ל־ּפָ ַעל־ּכָ ְלנּו  ִקּבַ ֲאַנְחנּו  ּפֹה,  ֶנֱהָרִגים 

ְגַזר  ּנִ ֶ ן ַמה ּשׁ ם־ּכֵ ל ּגַ ו ָאנּו ְצִריִכים ְלַקּבֵ אן, ַעְכׁשָ ּכָ

דֹול  ּגָ ַרֲחָמנּות  ֲעֵליֶכם  ֲאָבל  ה,  ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ ַעל 
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ְוַכּיֹוֵצא  ְוכּו'  חֹוֵתיֶכם״  ּפְ ׁשְ ִמּמִ ּפֹה  ּתֹאְבדּו  י  ּכִ

ַעד  דֹוָלה  ּגְ ֲחָרָדה  ָעָליו  ְוָנַפל  ה.  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ

ַאל  ְוׁשָ עֹוָתיו.  ֶאְצּבְ ּבְ ֵמׁש  ְלַמׁשְ ּכַֹח  לֹו  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ִלי  ה  ְמֻדּמֶ ״ּכִ יָבה:  ְוֵהׁשִ נּו,  ַרּבֵ ַעל  אֹוָתּה 

ַמע זֹאת, ְרצֹונֹו ָהָיה  ָ ּשׁ ׁשֶ ם״. ְוהּוא ּכְ ַרח ַעל ַהּיָ ּבָ

י  ּכִ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ְוַהֲחָפִצים  עֹות  ַהּמָ ִעם  ָבה  ַהּתֵ ח  ִלּקַ

ָבר. ְולֹא ָיכֹל  ִלי ׁשּום ּדָ ם ְלַבּדֹו ּבְ ַרח ׁשָ נּו ז״ל ּבָ ַרּבֵ

ם  ֵ ָבה, ְוִהְזִמין לֹו ַהּשׁ את ֶאת ַהּתֵ ָהִאיׁש ְלַבּדֹו ָלׂשֵ

ָבה ִעם ַהֲחָפִצים  ֵאיֶזה ְפֶרְנק ]ספרדי[ ְוָנַתן לֹו ַהּתֵ

ם.  ּוָבַרח ִעּמֹו ַלּיָ

ִעיר  ּבָ ָהְיָתה  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ הּוָמה  ַהּמְ ּוֵמֲחַמת 
ָהָיה  לֹא  ֲחֵברֹו,  ּבַ ינֹו  ַסּכִ ַקע  ּתָ ֶאָחד  ׁשֶ ְמַעט  ּכִ

ָהְיָתה  ם  ֵ ַהּשׁ ֶחְמַלת  ּבְ ַאְך  ִעיר.  ּבָ ֵליֵלְך  ִרי  ֶאְפׁשָ ּבְ

ָעְמדּו  ָעה  ָ ַהּשׁ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ם,  ֵ ַהּשׁ ֵמֵאת  ה  ִסּבָ

ֵאיֶזה  ַעל  ְוִהְכִריזּו  ַהחֹוָמה  ג  ּגַ ַעל  ְמֵעאִלים  ִיׁשְ

ים.  ה ֲאָנׁשִ צּו ֲאֵליֶהם ַהְרּבֵ ׂשֹוָרה טֹוָבה. ְוִנְתַקּבְ ּבְ
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ֶאל  ֵליֵלְך  ִעיר  ּבָ ַלֲעבֹר  ֶרְך  ּדֶ לֹו  ָהָיה  ֶזה  ּוֵמֲחַמת 

ם. ַהּיָ

ה  ם ָרָאה ַהְרּבֵ ״ל ֶאל ַהּיָ ַהּנַ א ָהִאיׁש  ר ּבָ ְוַכֲאׁשֶ
ׁש  ְמַבּקֵ ְוָהָיה  ם.  ׁשָ נּו  ַרּבֵ ֶאת  ָרָאה  ְולֹא  ְסִפינֹות 

ָצא  ּמָ ׁשֶ ַעד  ִחּפּוׂש  ַאַחר  ִחּפּוׂש  ּבְ ְמֹאד  ׂש  ּוְמַחּפֵ

ְמֵלָאה  ִפיָנה  ְוַהּסְ ְסִפיָנה  ּבִ ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ז״ל  נּו  ַרּבֵ ֶאת 

ֶאְמַצע. ב ּבָ נּו ז״ל ָיׁשַ ְמֵעאִלים ְוַרּבֵ ׁשְ ִמּיִ

ּלֹו  ׁשֶ ָהִאיׁש  ִעם  ז״ל,  נּו  ַרּבֵ ַיַחד  ְתַוֲעדּו  ּנִ ּוְכׁשֶ
ה  ִחּלָ ִמּתְ י  ּכִ דֹוָלה.  ּגְ ְמָחה  ׂשִ יֵניֶהם  ּבֵ ָהָיה  ״ל,  ַהּנַ

ּלֹא  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְמֹאד,  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ַצַער  ָלֶהם  ָהָיה 

ה.  ָיְדעּו ֶזה ִמּזֶ

יח..שבוע.בים.בתוך.ספינת.מלחמה

ְקָרא  ַהּנִ ה  ַטּנָ ַהּקְ ִפיָנה  ּסְ ּבַ ה  ִחּלָ ּתְ ִבים  יֹוׁשְ ְוָהיּו.
ְרֶקס' )סירה קטנה, והספינה הגדולה עגנה בחיפה(.  'ּבַ
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ֶאל  אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  זֹו  ְסִפיָנה  ִעם  ָהְלכּו  ְך  ַאַחר־ּכָ

ָהְיָתה  ׁשֶ 'ָאְקֶרעְנט'  ְקֵראת  ַהּנִ דֹוָלה  ַהּגְ ִפיָנה  ַהּסְ

עֹוֶמֶדת ָסמּוְך ְלֵחיָפה.

ִעם  ֶבת  ְמֻסּבֶ )הגדולה שבחיפה(  ִפיָנה  ַהּסְ ׁשֶ ְוָראּו 
ַאְך  ְלֶפֶלא.  ָלֶהם  ְוָהָיה  ]תותחים[,  הֹוְרַמאֶטעס 

ֵעת ִמְלָחָמה הּוא, ַעל־ ֲחַמת ׁשֶ ּמֵ ם: 'ׁשֶ ִלּבָ ָאְמרּו ּבְ

ן ִעם  ם־ּכֵ ל ַהּסֹוֲחִרים הֹוֶלֶכת ּגַ ִפיָנה ׁשֶ ם ַהּסְ ן ּגַ ּכֵ

ְסִפיָנה  ָהְיָתה  זֹו  ְסִפיָנה  ּוֶבֱאֶמת  הֹוְרַמאֶטעס'. 

אי  ּוְבַוּדַ ַזִין.  ּוְכֵלי  ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ִעם  ִמְלָחָמה!  ל  ׁשֶ

ְלִהְתַוֵעד  ְמֹאד  ַוֲעצּוָמה  דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ הּוא 

ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ִעם  ְפָרט  ּבִ ַיַחד,  ֶהם  ִעּמָ

ם. ֶהם ַעל ַהּיָ ֶרא ָאָדם ּוִבְפָרט ִלְפרֹשׁ ִעּמָ ֵהם ּפֶ ׁשֶ

ן  ּוֵ עֶֹצם ָהַרַעׁש לֹא ּכִ ִריָחתֹו ּבְ ַעת ּבְ ׁשְ נּו ז״ל ּבִ ְוַרּבֵ
י לֹא ָיַדע ֵהיָכן הּוא,  ְכרּו לֹו, ּכִ ּשָׂ ִפיָנה ׁשֶ ּסְ ִלְכנֹס ּבַ

ָלל  ּכְ ָיַדע  ְולֹא  זֹו.  ְסִפיָנה  ּבִ ָהָלה  ּבֶ ַעת  ׁשְ ּבִ ְוִנְכַנס 

ל ִמְלָחָמה. ִהיא ְסִפיָנה ׁשֶ ׁשֶ
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ְמֵעאִלים, ְוִהְכִניסּו אֹוָתם ֶאל  ׁשְ ְוָלְקחּו אֹוָתם ַהּיִ
ְוַגם  ְמֻיָחד.  ֶחֶדר  ָלֶהם  ְוָנְתנּו  דֹוָלה  ַהּגְ ִפיָנה  ַהּסְ

ְקֵנה  ז״ל  נּו  ַרּבֵ ִעם  ָהָיה  ׁשֶ ״ל  ַהּנַ ְלָהִאיׁש  ָנְתנּו 

ֹאל  ִלׁשְ ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְולֹא  ְטעּוָנה,  )רובה(  ֵרָפה  ׂשְ

ׁשֹון.  י לֹא ָיְדעּו ַהּלָ ָבר ּכִ אֹוָתם ּדָ

ִפיָנה.  ּסְ ּבַ ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ַמֲאָכל  ׁשּום  ָלֶהם  ָהָיה  ְולֹא 
ֶלת  ְיָלה ָסְגרּו ַהּדֶ ּלַ עֹות ּבַ לֹשׁ ׁשָ ִים אֹו ׁשָ ּתַ ְוַאַחר ׁשְ

י לֹא  ְכבּו ִליׁשֹן. ְולֹא ָאְכלּו ְמאּוָמה ּכִ ֵמַהֶחֶדר ְוׁשָ

״ל. ּנַ ֱאכֹל ּכַ ָהָיה ָלֶהם ַמה ּלֶ

ר  ְלַדּבֵ ּיּוַכל  ׁשֶ ָאָדם  ן  ּבֶ ׁשּום  ם  ׁשָ ָמְצאּו  ְולֹא 
ים.  ְוַעְרִבּיִ ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ַהּכֹל  ַרק  רּוְסָיא,  ְלׁשֹון  ּבִ

ְרָעָדה  ַוֲאָחָזַתם  דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ֲעֵליֶהם  ָנַפל  ְוָאז 

ב  ּכָ ׁשְ ַהּמִ ַעל  ָלנּוַח  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  דֹוָלה  ּגְ

י ָאז ֵהִבינּו  ַחד, ּכִ ֵמֲחַמת ְרִעיַדת ַהּגּוף ִמּגֶֹדל ַהּפַ

יף'  ּקֹוִרין 'ְקִריג ׁשִ ל ִמְלָחָמה ׁשֶ ְסִפיָנה ׁשֶ ּבִ ֵהם  ׁשֶ
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ִלי  ּבְ דֹוָלה  ּגְ ָנה  )ספינת מלחמה. בגרמנית( ְוהּוא ַסּכָ

ֵעֶרְך. 

ּקֹוִרין  ׁשֶ ַחִיל  י  ַאְנׁשֵ ִפיָנה  ַהּסְ ַאל  אּו  ּבָ ּוַבּבֶֹקר 
ִעם  ז״ל  נּו  ְוַרּבֵ בּול(.  ַהּגְ ַמר  ִמׁשְ מֹו  )ּכְ ַואְך'  ַרְנּד  'ּבְ
ל ִלְפֵני  ״ל ָרצּו עֹוד ָלבֹוא ְלִהְתַנּפֵ ּלֹו ַהּנַ ָהִאיׁש ׁשֶ

ָלׁשּוב  אֹוָתם  יַח  ּנִ ּיַ ׁשֶ לֹו  ן  ּוְלִהְתַחּנֵ יָטן  ּפִ ַהּקַ ַרְגֵלי 

ֵאר  ָ ִלּשׁ יֹוֵתר  'טֹוב  ָאְמרּו:  ]החוף[  ָפר  ַהּסְ ֶאל 

ָאִרים  ִנׁשְ ַעְצמֹוֵתיֶהם  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ

ֵלט  ְלִהּמָ ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ָראּו  י  ּכִ ה',  דֹוׁשָ ַהּקְ ָאֶרץ  ּבָ ם  ׁשָ

ְך ָעְקרּו ָהַאְנֶקְרס )עֹוְגֵני  תֹוְך ּכָ ִמן ַהֲהֵרָגה. ַאְך ּבְ

ֵמֲחַמת  ָאם,  ְנׂשָ ָהרּוח  ׁשֶ ְלַצד  ּוָבְרחּו  ִפיָנה(  ַהּסְ

ד. ְלָחָמה ִנְתעֹוְרָרה ִמּיָ י ַהּמִ ַחד, ּכִ ּפַ

ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ם  ׁשָ ְמעּו  ְוׁשָ ְמֹאד,  קֹוָלם  ַמע  ְוִנׁשְ
)העוגנים(  ַההֹוְרַמאֶטעס  ל  ׁשֶ ְמֹאד  דֹול  ּגָ קֹול 

ֵאּלּו ֵמִעְנְיֵני  ָאר קֹולֹות ּכָ ּצּוִצים( ּוׁשְ עס )ּפִ אְמּבֶ ְוַהּבָ

ְוֹגֶדל  ְמֹאד.  ְלֵמָרחֹוק  ַמע  ִנׁשְ קֹוָלם  י  ּכִ ִמְלָחָמה, 
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ֵאין   - ָאז  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ַחד  ְוַהּפַ ְוָהֵאיָמה  ָנה  ּכָ ַהּסַ

ֵניֶהם ַיַחד.  ב ׁשְ ּכָ ֵער. ְוָנְפלּו ְלִמׁשְ ְלׁשַ

י לֹא ֵהִכינּו  ּתֹות, ּכִ ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ֲאִפּלּו ַמִים ִלׁשְ
ָנַתן  ַוֲחָסָדיו  ַרֲחָמיו  רֹב  ּבְ ַוה'  ״ל.  ּנַ ּכַ לּום  ּכְ ָלֶהם 

ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ֶאָחד,  ָמֵעאל  ִיׁשְ ֵעיֵני  ּבְ ֵחן  ָלֶהם 

ְגֵנָבה  ּבִ ָלֶהם  ְוָנַתן  יָטן,  ּפִ ַהּקַ ֵאֶצל  ח(  )ַטּבָ ֶקעֶכער 

חֹוָרה' )ֵסֶפל ָקֶפה( ְלָכל ֶאָחד  אל ַקאֶווע ׁשְ ֶאָחד 'ׁשָ

ּבֶֹקר ּוָבֶעֶרב. ְוֶאָחד ּבַ

ִלים ַעל ֶעֶרׂש  ֶהם, ָהיּו ֻמּטָ ּלָ ה ׁשֶ ּוֵמֲחַמת ַהֻחְלׁשָ
ַעְצָמם ֵהיָכן ֵהם,  ַוי ַרֲחָמָנא ִלְצָלן, ְולֹא ָיְדעּו ּבְ ּדְ

ב. ּכָ ֶהם נֹוְפִלים ְלִמׁשְ ּלָ ֶחֶדר ׁשֶ י ָהיּו ְסגּוִרים ּבַ ּכִ

ֶאת  א  ְוָנׂשָ ְסָעָרה  רּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ְמעּו:  ׁשָ זֹאת  ַאְך 
ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ָאּה. ּכְ ִפיָנה ְולֹא ָיְדעּו ְלֵאיֶזה ָמקֹום ְנׂשָ ַהּסְ

ָהְלכּו  )נמל,חוף(  ְסָפר  ְלֵאיֶזה  ִפיָנה  ַהּסְ יַע  ִהּגִ ׁשֶ

ם,  ְלׁשָ יעּו  ִהּגִ ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ִלְראֹות  ַלחּוץ  ֵמַהֶחֶדר 
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ָמֵעאל  ׁשְ ַהּיִ ֲאלּו ֶאת  ְוׁשָ ְסַטְנּבּול.  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ְוָראּו 

ל  ַאּדַ ִנְקֵראת  ַהּזֹאת  ִדיָנה  ַהּמְ ׁשֶ ְוָאַמר:  ״ל  ַהּנַ

לכן  קודם  שנקראה  טורקיה  אנטוליה שבדרום  )כנראה 

אדליה(.

א ְיהּוִדי ְלָיָדם -  ּבָ ׁשֶ ָבר ַהְנָהָגָתם: ּכְ ְמעּו ּכְ ְוֵהם ׁשָ
ר  ן, ְוַכֲאׁשֶ ִמְצָוה ִראׁשֹוָנה ֶאְצָלם ְלַהְקִריבֹו ְלָקְרּבָ

ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַלֶחֶדר  ד  ִמּיָ ָהְלכּו  ל  ַאּדַ ה  ּזֶ ׁשֶ ְמעּו  ׁשָ

ם. ְוָהָיה  יאּו ַעְצָמם ׁשָ ֲעָדם, ְוֶהְחּבִ ֶלת ּבַ ְוָסְגרּו ַהּדֶ

דֹול.  ַחד ּגָ ֲעֵליֶהם ּפַ

ר ָהָיה  ה ָיִמים, ְוֶאְפׁשָ לֹשָׁ ם ׁשְ ִפיָנה ׁשָ ְוָעְמָדה ַהּסְ
ְתֹאם  ּפִ ׁשֶ ַאְך  עֹוד,  ם  ׁשָ ַלֲעֹמד  יָטן  ּפִ ַהּקַ ַדַעת  ּבְ

ָהַאְנֶקר  ל  ׁשֶ ַהֲחָבִלים  קּו  ְוִנּתְ ְסָעָרה  רּוַח  ָעַמד 

ֵמַעְצָמּה  ְסִפיָנה  ְוָהְלָכה  ם  ּיָ ּבַ ָהַאְנֶקר  ַאר  ְוִנׁשְ

ְמֵעאִלים  ׁשְ ין ַהּיִ דֹוָלה ּבֵ ם ְצָעָקה ּגְ ם. ְוָהָיה ׁשָ ָ ִמּשׁ

ְמטֶֹרֶפת  ִפיָנה  ַהּסְ ְוָהְיָתה  )הצילו(.  ַהַמן״  ״ַהַמן 
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ַקט ָהרּוַח  ְיָלה ַעד אֹור ַהּבֶֹקר, ָאז ִנׁשְ ל ַהּלַ ם ּכָ ּיָ ּבַ

ּתֹקּו.  י ִיׁשְ ְמחּו ּכִ ׂשְ ְסָעָרה ַוּיִ

ְיֵדי ָהרּוַח  י ַעל  ּכִ ֶחְפָצם,  ִלְמחֹוז  ִהְנָחם  ַאְך לֹא 
ֵעֶרְך ַמֲהַלְך יֹום. ְסָעָרה ָחְזרּו ּוָבאּו ָסמּוְך ְלַעּכֹו ּבְ

עֹוד  ִנְתעֹוֵרר  ַהּיֹום,  ֲחִצי  ַאַחר  ְך,  ְוַאַחר־ּכָ
ִפיָנה.  ַהּסְ ֶאת  א  ְוָנׂשָ דֹוָלה,  ּגְ ְסָעָרה  רּוַח  ַעם  ַהּפַ

ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ ֶלת  ּוְמֻבְלּבֶ ְמטֶֹרֶפת  ִפיָנה  ַהּסְ ְוָהְיָתה 

הֹומֹות, ְולֹא  ַמִים ֵיְרדּו ּתְ ְוֵלילֹות ְרצּוִפים, ַיֲעלּו ׁשָ

ֵלט.  ִפיָנה ׁשּום ֵעָצה ֵאיְך ְלִהּמָ ָהָיה ְלַבֲעֵלי ַהּסְ

ִהְתִחילּו  ֵרה,  ים־ֶעׂשְ ּתֵ ׁשְ ָעה  ׁשָ י,  ֲחִמיׁשִ ּוְביֹום 
י ַעל־ ִליׁשִ ְ דֹור ַהּשׁ ִפיָנה ֵמַהּמָ ִים ֵמַהּסְ ְלהֹוִציא ַהּמַ

ִפיָנה.  ֲעֵלי ַהּסְ ֶדֶרְך ּבַ ֵאבֹות( ּכְ ׁשְ ין )ַהּמַ לֹוְמּפִ ְיֵדי ַהּפְ

ֵמֲחַמת  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ה  ַהְרּבֵ ִים  ַהּמַ ְוִנְתַרּבּו 

ל  ׁשֶ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַלֶחֶדר  ם  ּגַ ִים  ַהּמַ ְוָהְלכּו  ִאיָבה,  ְ ַהּשׁ

י  ם, ּכִ ב ׁשָ ּכָ ׁשְ ב ַעל ַהּמִ ּכַ נּו ז״ל, ְולֹא ָיְכלּו ִלׁשְ ַרּבֵ
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ֵאיֶזה  ַעל  ַלֲעלֹות  נּו  ַרּבֵ ְוֻהְכַרח  ם,  ׁשָ ִים  ַהּמַ אּו  ּגָ

ָהְלכּו  ִפיָנה  ּסְ ּבַ ׁשֶ ִים  ..ְוַהּמַ ב.  ּכַ ִלׁשְ בֹוּהַ  ּגָ ָמקֹום 

ְך  ּכָ ְוָהָיה   ... ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְוִנְתַרּבּו 

ָהִאיׁש  א  ּבָ ַהּיֹום,  ֵהִאיר  ּוְכׁשֶ ן.  ם־ּכֵ ּגַ ְיָלה  ַהּלַ ל  ּכָ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ז״ל:  נּו  ַרּבֵ לֹו  ְוָאַמר  ז״ל,  ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ

י ֲאִני רֹוֶאה  ַחד, ״ּכִ ב ְמֹאד ִמּגֶֹדל ַהּפַ ֲחִליׁשּות ַהּלֵ

ֶזה  ֵאין  י  ּכִ דֹוָלה  ּגְ ָנה  ַסּכָ ּבְ ו  ַעְכׁשָ ֲאִני  ׁשֶ י  ִלּבִ ּבְ

ֵאין ֲאִני רֹוֶאה ַמה ֵהם  י ׁשֶ ׁשּוט, ַאף־ַעל־ּפִ ָבר ּפָ ּדָ

״ל  ב רֹוֶאה״. ְוָהִאיׁש ַהּנַ י־ֵכן ַהּלֵ ים ַאף־ַעל־ּפִ עֹוׂשִ

ם  ֵ רּוְך ַהּשׁ י ּבָ ַפֲחדּו ּכִ ֵחׁש לֹו ְוָאַמר לֹו: ״ַאל ּתְ ּכִ

ַהּכֹל ַעל ָנכֹון״.

)הסיפון(  ר  ַהְמּבֶ ּבַ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ״ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ְוָהַלְך 
ֵיׁש  ָבר  ּכְ ׁשֶ ְוָרָאה  ִים,  ַהּמַ ׁשֹוֲאִבין  ֵהם  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ

נּו,  ּלָ ׁשֶ ָהרֹות  ַהּנְ ַעל  מֹו  ּכְ ים  ְקַטּנִ ים  ּלִ ּגַ מֹו  ּכְ ם  ׁשָ

אֹות  ּשָׂ ַהּמַ ל  ּכָ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ִליכּו  ִהׁשְ ּוְכָבר 

ִפיָנה ְטעּוָנה ִעם ַמִים ְלַבד.  ֲאָרה ַהּסְ ְוִנׁשְ
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ֶרְך  ּדֶ י  ַעל־ּפִ עֹוד  ר  ִאי-ֶאְפׁשָ ׁשֶ ָהִאיׁש  ָרָאה  ְוָאז 
ֶהם, ּוֵמֲחַמת  ּלָ ֵצל. ּוָבא ֶאל ַהֶחֶדר ׁשֶ ַבע ְלִהּנָ ַהּטֶ

ְמַעט.  ר ּכִ ַחד לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלַדּבֵ ַער ְוַהּפַ ּגֶֹדל ַהּצַ

ר  ֲאׁשֶ יָך  ּפִ ה  ְוַאּיֵ ּזֹאת  ״ַמה  ז״ל:  נּו  ַרּבֵ לֹו  ְוָאַמר 

ַעְצְמָך  ּבְ ה  ַאּתָ ו  ְוַעְכׁשָ לּום  ּכְ ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ָאַמְרּתָ 

ּוב ֵאין ְסָבָרא  ּשׁ יב לֹו: ׁשֶ ְך?!״ ְוֵהׁשִ ל־ּכָ ֵחד ּכָ ִמְתּפַ

ים  ִמְתַרּבִ ִים  ַהּמַ י  ּכִ ֵצל,  ְלִהּנָ ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ י  ַעל־ּפִ

י  ֹאב ַהּכֹל, ּכִ ם ִלׁשְ יָכְלּתָ ִפיָנה, ְוֵאין ּבִ ּסְ ְוהֹוְלִכים ּבַ

ּלֹא  י ֶזה ָקרֹוב ְלֵמֵעת-ְלֵעת ׁשֶ ל. ּכִ ּבָ ל ּכַֹח ַהּסַ ׁשַ ּכָ

ֵעיֵניֶהם. ָנה ּבְ תּו ְולֹא ָראּו ׁשֵ ָאְכלּו ְולֹא ׁשָ

רּוָטה  ּפְ ַעד  עֹות  ַהּמָ ל  ּכָ ״ַקח  )רבנו(:  לֹו  ְוָאַמר 
ֶאְצְלָך  ְקׁשֹר  ּתִ ֶמֱחָצה  ַנִים.  ִלׁשְ ק  ּוְתַחּלֵ ַאֲחרֹוָנה 

ָאלֹו  ּוׁשְ ּגּוִפי״.  ַעל  ֶאְקׁשֹר  ּוֶמֱחָצה  ּגּוְפָך,  ַעל 

יּוַכל  ם  ּיָ ּבַ ׁשֶ ג  ַהּדָ ֲהלֹא  זֹאת?,  ה  ״ָלּמָ ָהִאיׁש: 

ה  ״ֲעׂשֵ לֹו:  יב  ֵהׁשִ עֹות״,  ַהּמָ לֹא  ּבְ אֹוָתנּו  ִלְבלַֹע 

ם  ַהּיָ ַעל  ָהיּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ְלָך.  אֹוֵמר  ֲאִני  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְך  ּכָ
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ה  ְוָעׂשָ ְוכּו'.  ִפיָנה״  ּסְ ּבַ ֲעַדִין  ַוֲאַנְחנּו  ָטְבעּו,  ְולֹא 

יׁש ֶאת ַעְצמֹו  ְלּבִ ּיַ ה. ְוָאַמר ְלָהִאיׁש: ׁשֶ ָעׂשָ ֶ ַמה ּשׁ

ְרָוה( ְוַגם הּוא  ילֹוּפ )ְמִעיל ּפַ ֲחגֹוָרה ַעל ַהּטִ ְוַיְחּגֹר ּבַ

ֶרְך. ּדֶ ּמּוָכן ֵליֵלְך ּבַ מֹו ֶאָחד ׁשֶ ְך, ּכְ ה ּכָ ָעׂשָ

יֹוֵדַע  ֵאיִני  ״ֲאִני  לֹו:  ְוָאַמר  ָהִאיׁש  אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ
ֶנֶסת־ י ּכְ דּוָרה ֵמַאְנׁשֵ ה ַהּסְ ִפּלָ ל ֲאִפּלּו ּתְ ּלֵ ְלִהְתּפַ

ַהּזֹאת.  ָצָרה  ֵעת  ּבְ ו  ַעְכׁשָ ן  ּכֵ ל־ׁשֶ ִמּכָ דֹוָלה  ַהּגְ

ָלִלּיּות  ַעד ּכְ ל ּבְ ּלֵ בֹוד־ּתֹוָרתֹו יֹוֵדַע ְלִהְתּפַ ֲאָבל ּכְ

ו?״  ִלין ַעְכׁשָ ּלְ ם ִמְתּפַ ֵני ָמה ֵאין ַאּתֶ ּוְפָרִטּיּות, ִמּפְ

ֲאִני  ַקְטנּות  ּדְ ַהּמִֹחין  ֵמֲחַמת  ו  ַעְכׁשָ ״ׁשֶ יב:  ְוֵהׁשִ

ַרְך. ֲאָבל ֲעָצִתי ֱאמּוָנה, ֵמֲחַמת  ִיְתּבָ ְמֻרָחק ֵמה' 

ו  ַעְכׁשָ ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ָנה  ּכָ ַהּסַ ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת  ֵרָרה  ּבְ ֵאין 

יֹוֵדַע  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  זֹו,  ּכָ ַוֲעצּוָמה  נֹוָרָאה  ָנה  ַסּכָ ּבְ

ֵמעֹוָלם  ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ָהִייִתי  ֲעַדִין לֹא  י  ַחּיַ ְיֵמי  ל  ּכָ ׁשֶ

ֲאִני  ֻמְכָרח  ַהֶהְכֵרַח  ֵמֲחַמת  ַרק  ָאבֹות,  ְזכּות  ּבִ

ה זֹאת ְלַמַען ְזכּות ְזֵקִני  ֲעׂשֶ ּיַ ַרְך ׁשֶ ׁש ֵמה' ִיְתּבָ ְלַבּקֵ
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י  ְזֶקְנּתִ ּוְזכּות  ז״ל,  ם־טֹוב  ַעל־ׁשֵ ּבַ ָרֵאל  ִיׂשְ י  ַרּבִ

ְוֶיֶתר  ֵמָהִריֶדְנָקא״.  ַנְחָמן  י  ַרּבִ ְזֵקִני  ּוְזכּות  ָאְדל, 

יר עֹוד. ה לֹא ִהְזּכִ ִמּזֶ

דֹול ָאֵפל ְמֹאד,  מֹו ָעָנן ּגָ ְוַאַחר ֶזה, ָראּו ֵמָרחֹוק ּכְ
ְפָעִמים  ּלִ דֹול, ֵמֲחַמת ׁשֶ ַחד ּגָ ְוָנַפל ֲעֵליֶהם עֹוד ּפַ

ם,  ִים ֵמַהּיָ ֹאב ַהּמַ ר ִלׁשְ ֵ ף ּוִמְתַקּשׁ ֶהָעָנן ִמְתַאּסֵ ׁשֶ ּכְ

ִפיָנה  ַהּסְ ּוְכׁשֶ ְקָעה )מערבולת(,  ּבִ מֹו  ּכְ ם  ׁשָ ה  ַנֲעׂשֶ

ָלֶזה:  ָנה  ּקָ ְוַהּתַ ם.  ׁשָ ִעין  ִנְטּבָ ֲאַזי  ם  ְלׁשָ יֹוֶרֶדת 

ְוהֹוְרַמאֶטעס  )רובים(  ֵרָפה  ְקֵני־ׂשְ ּבִ ִלירֹות 

ר ָהֲעָנִנים.  ּבֵ ְלׁשַ ֵדי  ּכְ ְלָחָמה,  ַהּמִ ֶדֶרְך  ּכְ )תותחים( 

ְצִריִכין  ָהיּו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָלֶזה  ַנאי  ּפְ ָהָיה  לֹא  ְוָלֶהם 

רֹות  ַהּצָ ְוָהיּו  ״ל,  ּנַ ּכַ ִפיָנה  ֵמַהּסְ ִים  ַהּמַ ֹאב  ִלׁשְ

ְצרֹורֹות זֹו ָלזֹו.

ֶחְמַלת ה', ֵמֲחַמת ּתֶֹקף ָהרּוַח ְסָעָרה ָהָיה  ַאְך ּבְ
ִפיָנה  דֹול ּוָפְרָחה ַהּסְ ְמִהירּות ּגָ ִפיָנה ּבִ ֲהִליַכת ַהּסְ

קֹום  ַלּמָ ִפיָנה  ַהּסְ ּוָבָאה  ׁש,  ַמּמָ ת  ׁשֶ ִמּקֶ ֵחץ  מֹו  ּכְ
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ַער  מֹו ׁשַ ם ּכְ ם. ְוָהָיה ׁשָ ָ ֶהָעָנן ׁשֹוֶתה ִמּשׁ ״ל ׁשֶ ַהּנַ

לֹום.  ׁשָ ם ּבְ ָ ִפיָנה ִמּשׁ ְוָהִרים ָסִביב ָלּה, ְוָעְבָרה ַהּסְ

ְמָחה  ת־קֶֹדׁש. ְוָהָיה ָלֶהם ׂשִ ּבַ ֶעֶרב־ׁשַ ְוָהָיה זֹאת ּבְ

ַלהשם״  ״הֹודּו  ָאז  ז״ל  נּו  ַרּבֵ ְוָאַמר  ְגדֹוָלה. 

דֹוָלה.  ְמָחה ּגְ ׂשִ ּבְ

יט..פסח.ברודוס.-.משעבוד.לגאולה

ְמֹאד.  ה  ַהְרּבֵ ְמקֹומֹות  ֶרְך  ּדֶ ָהְלכּו  ם  ִמשָּׁ
ַמה  ַרק  ָהָיה  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ַוֲאִכיָלה 

ַרֲחָמנּות  ד  ִמּצַ ״ל,  ַהּנַ ֶכער ]טבח[  ַהּקֶ ָלֶהם  ַתן  ּנָ ֶ ּשׁ

)ְצִניִמים(  סּוֲחֶרעס  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ )ַמְחָסן(  יַזאן  ּגִ ֵמַהּמַ

הֹוְלִכים  ְוָהיּו  ֲעֵליֶהם.  ים  ְמַרֲחׁשִ ָהיּו  ְותֹוָלִעים 

יֹום  ָכל  ּבְ ַהְכָנָעה  ּבְ ְיֵדיֶהם   ים  ּופֹוְרׂשִ ים  ׁשִ ּוְמַבּקְ

ַהּסּוֲחֶרעס  ֵמֵאּלּו  נֹוֵתן ָלֶהם  ְוָהָיה  ַתח,  ּפֶ ּבַ ָעִני  ּכְ

ְוָאְכלּו זֹאת ְלַבד.
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ַסח,  ַלּפֶ ָסמּוְך  הּוא  ׁשֶ ם  ִלּבָ ַעל  ֲעלֹות  ּבַ ַוְיִהי 
ֲעׂשּו  ּיַ י ָהיּו ּדֹוֲאִגים: ַמה  ּכִ דֹול,  ּגָ ָהָיה ָלֶהם ַצַער 

ַסח. ל ְימֹות ַהּפֶ ר ְלִהְתַעּנֹות ּכָ י ִאי-ֶאְפׁשָ ַסח? ּכִ ּפֶ ּבַ

דֹול )אחד  ָרְך ּגָ אּו ֶאל ּכְ ִים ּבָ ּתַ ָעה אֹו ׁשְ ְוַאַחר ׁשָ
ֲאָבִנים  ל  ׁשֶ ָהָהר  ַעל  ָהעֹוֶמֶדת  ַהּדֹוְרֶקִניז(  מאיי 

רֹות  ּפֵ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ָקנּו  ם  ְוׁשָ ם.  ַהּיָ ֶאְמַצע  ּבְ

ַעד ָטאֶלער )מטבע ארופאי(  ה, ְוָלֶהם ָנְתנּו ּבְ ַהְרּבֵ

ֵעֶרְך  ּבְ ה,  ַהְרּבֵ אְקֶסעְרן(  ּבָ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ָחרּוִבים  ֶאָחד 

ז״ל:  נּו  ַרּבֵ ָוָאַמר  קילו(.  )כשלושה  עְטִוויְרט  ְטׁשֶ

י ְיכֹוִלין ִלְחיֹות  ּכִ ם ֶזה טֹוב ְמֹאד,  ּגַ ה  ״ְלֵעת ַעּתָ
ן  ַסח ִעם ָחרּוִבין ְלַבד, ַאְך ִמי ִיּתֵ מֹוַנת ְיֵמי ַהּפֶ ׁשְ

ֲאִכיַלת  ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  אֹוָתנּו  ה  ַזּכֶ ּיְ ׁשֶ

ע ּכֹוסֹות״. ה ְוַאְרּבַ ַמּצָ

ֲחִזיָרָתם,  ּבַ ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ נֹות  ּכָ ַהּסַ עֶֹצם  ְוֹגֶדל 
ל  ׁשֶ ַהּזֹו  ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ָהיּו  י  ּכִ ר.  ְלַסּפֵ ר  ִאי-ֶאְפׁשָ
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ָהיּו  ְוֵהם  ְמֵעאִלים.  ִיׁשְ ְמֵלָאה  ָהְיָתה  ׁשֶ ִמְלָחָמה 

ְפָרט  ְמֵעאִלים, ּבִ ׁשְ ֵני ְיהּוִדים ְלַבד. ְוֶדֶרְך ַהּיִ ַרק ׁשְ

ים  ֶמְרַחּקִ י ִמְלָחָמה, ִלְתּפֹס ְיהּוִדים ּוְלָמְכָרם ּבְ ַאְנׁשֵ

ה. דֹול ִמּזֶ ַחד ּגָ נּו ז״ל ּפַ ַלֲעָבִדים. ְוָהָיה ְלַרּבֵ

ִניָסן,  ּבְ ר  ָעׂשָ ָעה  ְלַאְרּבָ אֹור  ִפיָנה,  ַהּסְ ּוָבָאה 
ם ִעיר  ם ְוׁשָ עֹוֵמד ַעל ִאי ַהּיָ דֹול ׁשֶ יָעה ִלְכָרְך ּגָ ְוִהּגִ

ירּו  ְוִהּכִ )רּודּוס(,  ַראִדיׁש'  ּה  'ּוׂשְָ ֵלאלִקים  דֹוָלה  ּגְ

דֹוָלה,  ְמָחה ּגְ ָרֵאל. ְוָהָיה ָלֶהם ׂשִ ל ִיׂשְ ה ִעיר ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ

ע ּכֹוסֹות. אן ַמּצֹות ְלֶפַסח ְוַאְרּבַ י יּוְכלּו ִלְקנֹות ּכָ ּכִ

יָטן  ּפִ ַהּקַ ׁשֶ  - ם  ְעּתָ ּדַ ַעל  ָעָלה  לֹא  ה  ּזֶ ַאְך 
ֵנס ָלִעיר  ַהּזֹאת,  ִלּכָ יחּו אֹוָתם  ַיּנִ ְמֵעאִלים  ׁשְ ְוַהּיִ

ְלָתְפָסם  רֹוִצים  ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ ׁשֶ ְוֵהִבינּו  ָראּו  י  ּכִ

״ל. ּנַ ַעְצָמם ְוּכַ רּו אֹוָתם ּבְ ר ִיְמּכְ ּוְלָגְזָלם ְוֶאְפׁשָ

ִעם  יָטן  ּפִ ַהּקַ ָנַסע  ַסח,  ּפֶ ֶעֶרב  הּוא  ׁשֶ ּוַבּבֶֹקר, 
ְלתֹוְך  ה  ְקַטּנָ ִפיָנה  ַהּסְ ַעל  ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ה  ּמָ ּכַ
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ֶלֱאכֹל,  ֶלֶחם  ּנּו  ִמּמֶ ׁשּו  ּוִבּקְ ְלָפָניו  ּוָבאּו  ָהִעיר. 

ֵמֶהם  ֶאָחד  ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ ְוָאַמר  ְרִמיָזה.  ּבִ ִעּמֹו  רּו  ְוִדּבְ

ד ִעּמֹו ָהִאיׁש  ֵדי ִלְקנֹות ֶלֶחם ֲעבּוָרם. ְוָנַסע ִמּיָ ּכְ

נּו ז״ל. ּוָבא ֶאל ָהִעיר, ְוָהַלְך ַאֲחָריו ֶאָחד  ל ַרּבֵ ׁשֶ

ּלֹא ִיְבַרח.   ְמרֹו ׁשֶ ּלֹו, ְלׁשָ ְמֵעאִלים ׁשֶ ׁשְ ֵמַהּיִ

י  דֹוָלה, ּכִ ָנה ּגְ ן ַסּכָ ם־ּכֵ ְוֶדֶרְך ֲהִליָכתֹו ָלִעיר ָהָיה ּגַ
דֹוָלה, ּוְבַקל ָהיּו ְיכֹוִלים  ַעת ִמְלָחָמה ּגְ ָאז ָהָיה ׁשְ

ּבֹו  ר  ִנּכָ י  ּכִ ִלים,  ֵמַהְמַרּגְ ֶאָחד  הּוא  ׁשֶ ְלָתְפסֹו 

ִדיָנה ְרחֹוָקה ְמֹאד.   י־ִאם ִמּמְ ִדיָנָתם ּכִ ֵאינֹו ִמּמְ ׁשֶ

ָעִרים, ְולֹא  ְ ל ׁשֹוְמֵרי ַהּשׁ י ה' ָעַבר ַעל ּכָ ַחְסּדֵ ַאְך ּבְ

ָעׂשּו לֹו ְמאּוָמה. 

ר  א ֶאל ֶהָחָכם ַהּכֹוֵלל )שהיה בעיר זו( ְוִסּפֵ ּבָ ַעד ׁשֶ
ל  ׁשֶ ְסִפיָנה  ּבִ דּו  ִנְלּכְ ֵהם  ְוׁשֶ ָלֶהם,  ֵאַרע  ֶ ּשׁ ַמה  לֹו 

ה ָאַמר לֹו:  בֹואֹו ֵאֶצל ֶהָחָכם ַהּזֶ ִמְלָחָמה. ְוֵתֶכף ּבְ

ִלי  ר  ַסּפֵ ּתְ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ְוִסּפּור  ֶזה,  ּבָ ַחד  ּפַ ׁשּום  ״ֵאין 
ִמיָהה  ִלּבֹו ּתְ ֶדר״. ְוָהָיה ּבְ ם ַעל ַהּסֵ ֵ ִאם ִיְרֶצה ַהּשׁ
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ׁשּוָעה  ְהֶיה ַהּיְ ּתִ ְעּתֹו ׁשֶ י לֹא ָעְלָתה ַעל ּדַ דֹוָלה, ּכִ ּגְ

ֶדר.  אן ַעל ַהּסֵ ה ִלְהיֹות ּכָ ְזּכֶ ּיִ ְמֵהָרה ַעד ׁשֶ ְך ּבִ ל־ּכָ ּכָ

יָטן  ּפִ ַהּקַ ה  ּזֶ ׁשֶ ַדע,  ״ּתֵ ה:  ַהּזֶ ֶהָחָכם  לֹו  ְוָאַמר 
יַח  ּנִ ּיַ ׁשֶ ַעד  ִפיָנה,  ַהּסְ ִעם  אֹותֹו  ְלנּו  ִעּקַ ָבר  ּכְ

ן  ִלּתֵ ְצִריִכים  ּוָמעֹות  ִפיָנתֹו,  ִמּסְ ָלֵצאת  ֶאְתֶכם 

יל  ר ִהּצִ ְרֶצה, ְוטֹוב ְלהֹודֹות ַלה' ֲאׁשֶ ּיִ ה ׁשֶ ּמָ לֹו ּכַ

ִכיֶתם  ּזְ ים ְוִנְפָלאֹות ׁשֶ ֶכם ִנּסִ ֶאְתֶכם ְוִהְפִליא ִעּמָ

יַח  ְוַיּנִ ְעּתֹו  ּדַ ל  ְיֻבְלּבַ יָטן  ּפִ ַהּקַ ְוׁשֶ ְלָכאן,  ָלבֹוא 

ְזָלן  יָטן הּוא ּגַ ּפִ י ֶזה ַהּקַ אֹוְתָך ִלְכנֹס ֶאל ָהִעיר. ּכִ

ִיחּוסֹו הּוא  י  ּכִ ָעתֹו,  ִרׁשְ ּבְ ָרׁש  ֻמׁשְ ְוהּוא  ְמֻפְרָסם 

י  ים )שבספר יהושע י״ג ג'( ּכִ ּתִ ִלׁשְ ת ַסְרֵני ּפְ ֵמֲחֵמׁשֶ

ֹמַע  ִלׁשְ ַנאי  ּפְ ֵאין  ו  ְוַעְכׁשָ ַעְצמֹו.  ְך הּוא חֹוֵתם  ּכָ

)לספר  ַח  ְלַגּלֵ ְלרֹוֵפא  י  ִעּמִ ֵלְך  ּיֹות.  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי 

ָהָיה,  ְוָכְך  יֹום־טֹוב״.  ִלְכבֹוד  אֹוְתָך  שער הראש( 

חּו אֹותֹו ְוָרֲחצּו אֹותֹו ְוָנַתן לֹו  ד ְוִגּלְ הֹוִליכּוהּו ִמּיָ

ּתֹות. ַקאֶווע ִלׁשְ
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לֹו:  ְוָאַמר  ִני?״  ֵ ַהּשׁ הּוא  ״ִמי  אֹותֹו:  ַאל  ְוׁשָ
״ֵהן״,  יב:  ְוֵהׁשִ ם־טֹוב?״  ַעל־ׁשֵ ֵמַהּבַ ם  ַמעּתֶ ״ׁשְ
ין  ית־ּדִ ַאב־ּבֵ ֶהָחִסיד  אֹון  ַהּגָ ל  ׁשֶ ָפִרים  ַהּסְ י  ּכִ

מפולנאה,  יוסף  יעקב  )ר'  ּפּוְלָנָאה  קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּדִ

ְוָאַמר  ם.  ׁשָ ִנְמָצִאים  מגדולי תלמידיו של הבעש״ט( 

ַנְחָמן  י  ְלַרּבִ ֶנֶכד  הּוא  ְוַגם  ֶנְכּדֹו,  הּוא  ׁשֶ לֹו: 

ְראּו  ּתִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ ָחָכם  הּוא  ״ּוְבַעְצמֹו  ָהִריֶדְנֶקער, 

ֵעיֵניֶכם״.  ּבְ

ָאַמר:  י  ּכִ פּוָלה,  ּכְ ְמָחה  ׂשִ ֶהָחָכם  ְלֶזה  ְוָהָיה 
ה  ׁשּוִטים הּוא ִמְצָוה ַרּבָ ים ּפְ ״ֲאִפּלּו ִלְפּדֹות ֲאָנׁשִ
ֶזה  ּכָ דֹול  ּגָ ָאָדם  ִלְפּדֹות  ה'  לֹו  ִהְזִמין  ׁשֶ ּוִבְפָרט 

ַעְצמֹו  ֶאת  ְוֵזַרז  ה״.  ֵאּלֶ ּכָ ים  ְקדֹוׁשִ ַזע  ִמּגֶ ּוְמֻיָחס 

ים ִלְנסַֹע ֵאָליו. ִעם עֹוד ֲאָנׁשִ

ֶזה  ְמֵעאִלים ֶזה ּבָ ְגעּו ִיׁשְ ּפָ ן ׁשֶ ּמֵ ְך, ִנְזּדַ תֹוְך-ּכָ ַאְך ּבְ
יֵניֶהם  ּבֵ ֶהְרגּו  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ֲחֵברֹו  ִעם  ֶאָחד  ְוִנְתקֹוְטטּו 
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זֹאת  ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ּוק.  ּשׁ ּבַ ְמֵעאִלים  ִיׁשְ ה  ּמָ ּכַ

ים ַלֲחֵצרֹו, ְוַגם  ל ָהֲאָנׁשִ ״ל ִעם ּכָ ַרח ֶהָחָכם ַהּנַ ּבָ

ן  ם־ּכֵ ּגַ ֶהם  ִעּמָ ָלְקחּו  ״ל  ַהּנַ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶאת 

ר ְולֹא ָיְצאּו ַהחּוָצה  ְוָסְגרּו ֶאת ַעְצָמם ָסגֹור ּוְמֻסּגָ

י  ּכִ ֵאָליו,  ִלְנסַֹע  ָיְכלּו  ְולֹא  עֹות.  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ֶעֶרְך  ּבְ

ָנה ַהּיֹום. ָבר ּפָ ּכְ

עּוַרי  ִמּנְ ֲאִני  ׁשֶ ַדע  ״ּתֵ לֹו:  ְוָאַמר  ֶהָחָכם  ְוָעָנה 
ים טֹוִבים,  תֹוָרה ַוֲעבֹוָדה ּוְבִמְצוֹות ּוַמֲעׂשִ עֹוֵסק ּבְ

ִביל ֶזה חּוץ ֵחֶלק עֹוָלם  ׁשְ ָכר ּבִ ָתם ֵיׁש ִלי ׂשָ ּוִמן ַהּסְ

ּכֹון:  ַמׁשְ ָרֵאל. זֹאת ָלֶכם ּבְ ְכַלל ִיׂשְ ׁש ִלי ּבִ ּיֵ א ׁשֶ ַהּבָ

ַעְצִמי  ֶאת  ץ  ְוֶאְתַאּמֵ ל  ּדֵ ּתַ ֶאׁשְ לֹא  ח״ו  ִאם  ּבְ

ְוֵאין  ַלּכֹל.  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל  יֹאַבד  ֶאְתֶכם,  ְלהֹוִציא 

ֵאין  ֲאִמין ִלי ׁשֶ ּתַ ֵדי ׁשֶ ֵאר ְלָפֶניָך, ַרק ּכְ ָנִתי ְלִהְתּפָ ּוָ ּכַ

ֶזה  ַנאי ַלֲעסֹק ּבָ ֲאִני ַמְפִקיר ֶאְתֶכם ח״ו, ַאְך ֵאין ּפְ

מּוָרה ֵהן  ה ׁשֶ ָך ַמּצֹות, ֵהן ַמּצָ ח ִעּמְ ּקַ ֵכן ּתִ ַהּיֹום. ּבְ
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ְבָחר,  ְרצּו ֶלֱאכֹל, ְוַיִין טֹוב ֵמַהּמֻ ָאר ַמּצֹות ִאם ּתִ ׁשְ

ֶדר״.  ִכים  ְלַהּסֵ ּיָ ַ ָבִרים ַהּשׁ ָאר ּדְ ִויָרקֹות ּוׁשְ

ִפיָנה  ַהּסְ ַאל  ְוָחַזר  ״ל  ַהּנַ ָהִאיׁש  ַעְצמֹו  ּבְ ְוָנַסע 
נּו ז״ל ְלַבּדֹו. ם ַרּבֵ ָהָיה ׁשָ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ

ָהְיָתה  ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ִפיָנה  ַהּסְ ֶאל  ם  ְלׁשָ בֹואֹו  ּוּבְ
נּו ֶאת  ַמע ַרּבֵ ָ ּשׁ ׁשֶ ֶכף ּכְ עֹוֶמֶדת ָרחֹוק ִמן ָהִעיר, ּתֵ

ְלֶנְגּדֹו,  ְוָרץ  דֹוָלה,  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ְמֹאד  ַמח  ׂשָ קֹולֹו, 

ים!  ַחּיִ ֲאִני רֹוֶאה אֹוְתָך ּבַ רּוְך ה' ׁשֶ ְוָאַמר לֹו: ״ּבָ

אֹוִתי  ְוַגם  ם  ּיָ ּבַ אֹוְתָך  עּו  ִטּבְ אּוַלי  י  ָאַמְרּתִ י  ּכִ

ּכַֹח,  ֵעף  ַלּיָ ַהּנֹוֵתן  רּוְך ה'  ּבָ ו  ְוַעְכׁשָ ם.  ּיָ ּבַ עּו  ְיַטּבְ

ּסּוִרים ַעד ּבֹוֲאָך  י לֹא ָהָיה ִלי עֹוד ּכַֹח ִלְסּבֹל ַהּיִ ּכִ

נּו ז״ל  י ָהָיה ְלַרּבֵ י ָאמּות ַעד ּבֹוֲאָך״, ּכִ י ָאַמְרּתִ ּכִ

ְפַרד  ּנִ ׁשֶ עֹות  ָ ַהּשׁ אֹוָתן  ָכל  ּבְ ְמֹאד,  ֵעיַנִים  ְליֹון  ּכִ

ְוָהָיה  ִפיָנה,  ַהּסְ ַעל  ְלַבּדֹו  ַאר  ְוִנׁשְ ּנּו  ִמּמֶ ָהִאיׁש 

יָאתֹו. ל ַהּיֹום ַעל ּבִ לֹות ּכָ ה ְוֵעיָניו ּכָ עֹוֵמד ּוְמַצּפֶ



משלים וסיפורים

350

ְוָאְכלּו   ָראּוי,  ּכָ ֶדר  ַהּסֵ ֶאת  רּו  ְוִסּדְ לּו,  ּלְ ְוִהְתּפַ
ַמח  ״ל ְוׂשָ ָבִרים ַהּנַ ל ַהּדְ ר לֹו ָהִאיׁש ּכָ תּו. ְוִסּפֵ ְוׁשָ

דֹוָלה. ְמָחה ּגְ ׂשִ

חֹל ַהּמֹוֵעד ָהַלְך ָהִאיׁש ְלֶהָחָכם,  ּוְביֹום ִראׁשֹון ּדְ
ֶהם  ּלָ עֹות ׁשֶ ל ַהּמָ ְגֵנָבה ּכָ ח ּבִ ה לֹו ֶהָחָכם: ִלּקַ ְוִצּוָ

ִיְגזֹל ֵמֶהם ְמעֹוֵתיֶהם.  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְוַלֲהִביאֹו ָהִעיר, 

ִביִרים  ֵני ּגְ ְך ָהַלְך ֶהָחָכם ִעם ׁשְ ְך. ַאַחר־ּכָ ה ּכָ ְוָעׂשָ

לּו״,  ַהּלָ ָפׁשֹות  ַהּנְ ֵני  ׁשְ ָלנּו  ן  ״ּתֵ יָטן:  ּפִ ְלַהּקַ ְוָאְמרּו 

ָפׁשֹות  ַלּנְ ָלֶכם  ֵיׁש  כּות  ּיָ ַ ּשׁ ״ַמה  ָלֶהם:  יב  ְוֵהׁשִ

ר ָלֶהם ֶאת  ֶהם!״ ְוִסּפֵ ה? ֲאִני ֵמֶהְפֵקר ָזִכיִתי ּבָ ָהֵאּלֶ

ֶרְך. ְוָאַמר: ״ְולֹא  ּדֶ ר ְמָצָאַתם ּבַ ָלאֹות ֲאׁשֶ ל ַהּתְ ּכָ

ְמַעט  ּכִ א ׁשֶ ר ָלֶכם, ֶאּלָ ֲאִני ְמַסּפֵ ֶ ְלַבד ַמה ּשׁ זֹאת ּבִ

ָבר ָהִיינּו  ָפׁשֹות ּכְ ַגע. ְוֵאּלּו ַהּנְ לֹא ּפֶ לֹא ָהָיה ֶרַגע ּבְ

ְמֵעאִלים ְוָכל  ׁשְ ם אֹו ְלָמְכָרם ַלּיִ ּיָ ְיכֹוִלים ְלָטְבָעם ּבַ

ֵאין   ּבְ נּו  ּלָ ׁשֶ ַהּכֹל  ָהיּו  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְוַהֲחָפִצים  עֹות  ַהּמָ

ָלם  י ַמּזָ ֲעׂשֹות ּכִ ָלל. ַאְך ַמה ּלַ ה ּוְמַצְפֵצף ּכְ ּפֹוֶצה ּפֶ
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ה  ַרְך ָעׂשָ ה' ִיְתּבָ י ׁשֶ י לֹא ּדַ ַמִים, ּכִ ָ דֹול ַעד ֵלב ַהּשׁ ּגָ

ִפיָנה  ַהּסְ ְתֹאם  ּפִ יַע  ִהּגִ ָלם  ַמּזָ ּבְ ׁשֶ ֶזה  ּכָ ֵנס  ָלֶהם 

ה'  תֹוְך ֵנס ׁשֶ ה ָלֶהם ֵנס ּבְ ם זֹאת ַנֲעׂשָ ְלֹפה, ַאף ּגַ

י  ַקְחּתִ ּלָ י ַעד ׁשֶ ְעּתִ ל ֶאת ּדַ י ְוִסּכֵ ַרְך ֵהִסיר ִלּבִ ִיְתּבָ

אי  ַוּדַ ו ּבְ ֶאת ֶאָחד ֵמֶהם ְלתֹוְך ָהִעיר ַהּזֹאת. ְוַעְכׁשָ

ֵדי  ּכְ ַרק  ְמעֹוֵתיֶהם,  ח  ִלּקַ ֲאִפּלּו  אי  ַ ַרּשׁ ֵאיִני  ׁשּוב 

ָמאַתִים  ִלי  נּו  ּתְ י,  ּלִ ׁשֶ ָהֲעָבִדים  ִיְתַרֲעמּו  ּלֹא  ׁשֶ

ָהָיה,  ְוָכְך  ִפיָנה״.  ַהּסְ ֵמַעל  אֹוָתם  ּוְקחּו  ָטאֶלער 

ד  ִמּיַ ילּו אֹוָתם  ְוִהּצִ ָאַמר,  ׁשֶ מֹו  ּכְ ד  ִמּיָ ְתנּו לֹו  ּנָ ׁשֶ

ה. ְעּבּוד ִלְגֻאּלָ ִ ים, ִמּשׁ ֶות ְלַחּיִ ְזָלִנים, ִמּמָ ַהּגַ

נּו ז״ל ִעם ָהִאיׁש  ֵניֶהם ֶאל ָהִעיר, ַרּבֵ אּו ׁשְ ְוָאז ּבָ
ָאְמרּו  ָהִעיר  ֶאל  ּוְבבֹוָאם  ״ל.  ַהּנַ ּלֹו  ׁשֶ ׁש  ּמֵ ַהְמׁשַ

דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ְוָנַפל  ִלים,  ְמַרּגְ ֵהם   ׁשֶ ְמֵעאִלים  ׁשְ ַהּיִ

ָלֶהם  ֵהִביאּו  ְוֵתֶכף  ַעְצָמם.  ּבְ ים  ָפַרּדִ ַהּסְ ַעל 

ַעְצָמם  יׁש  ְלַהְלּבִ ְוֻהְכְרחּו  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ים  ַמְלּבּוׁשִ

ַצַער  ּבְ נּו  ַרּבֵ ְוָהָיה  ִמְנָהָגם.  ּכְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ים  ַמְלּבּוׁשִ ּבְ
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ַחק. ְוָכַעס ָעָליו  ״ל ׂשָ דֹול ֵמֲחַמת ֶזה ְוָהִאיׁש ַהּנַ ּגָ

ְטרּוג  ֵמַהּקִ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ״ֵאין  לֹו:  ְוָאַמר  ז״ל  נּו  ַרּבֵ

ִנְפָלא  ָבר  ּדָ ָאז  )ְוָאַמר  ָהֶעְליֹון״  עֹוָלם  ּבָ ָעֵלינּו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

נּו ז״ל  ַרּבֵ ל  ְוִנְתַקּבֵ ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלַגּלֹות(.  ״ל,  ַהּנַ ְלָהִאיׁש 

ְוֶהֱחִזיקּו  ְמֹאד  ֵעיֵניֶהם  ּבְ ְוהּוַטב  ַהֲחָכִמים,  ִלְפֵני 

דֹול. אֹותֹו ְלִחּדּוׁש ּגָ

כ..יסורים.אחרונים...

ִלְסַטְנּבּול.  ְסִפיָנה  ָלֶהם  ְכרּו  ׂשָ ֶהָחג,  ְוַאַחר 
)יונים(  ֶרעִקין  ּגְ ָהיּו  ם  ְוׁשָ זֹו.  ְסִפיָנה  ִעם  ְוָהְלכּו 

ִעּפּוׁש )מחלת הטיפוס. במעיים,  ֶהם  ּבָ ְוָהָיה  ה  ַהְרּבֵ

ַעל  ִתים  ּמֵ ׁשֶ ָראּו  ַאְך  ָיְדעּו,  לֹא  ְוֵהם  קטלנית(. 

א  ְוָנׂשָ ְסָעָרה  רּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ה'  ּוָברּוְך  ִפיָנה.   ַהּסְ

ת־קֶֹדׁש ְסַטְנּבּול.  ְמִהירּות ִלְקִהּלַ ִפיָנה ּבִ ַהּסְ

ֵמֲחַמת  ִיּסּוִרים  ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ י  ְוַאף־ַעל־ּפִ
ְך  ל־ּכָ ּכָ ִפיָנה  ַהּסְ ְרָחה  ּפָ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ם  ַהּיָ ַזֲעַפת 
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י־ֵכן ָהָיה ָלֶהם ְלטֹוָבה  ְמִהירּות, ַאְך ַאף־ַעל־ּפִ ּבִ

ת־ י ִלְקִהּלַ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהּשׁ ְמִהירּות ּוָבאּו ּבַ ָעְברּו ּבִ ׁשֶ

ָרה ָיִמים. ם ֲעׂשָ קֶֹדׁש ְסַטְנּבּול. ְוָהיּו ׁשָ

ּלֹא  י ֵמֲחַמת ׁשֶ ָנה, ּכִ ְסַטְנּבּול ָהָיה ָלֶהם ַסּכָ ְוַגם ּבִ
ְנִסיָעָתם  ּבִ ם  ׁשָ ְרּכֹוִנים(  )ּדַ ּפֹוְרִטין  ַרׂשְ ַהּפְ ֶהְראּו 

ם.  ָ ִמּשׁ יָחם  ְלַהּנִ ו  ַעְכׁשָ ָרצּו  לֹא  ן  ַעל־ּכֵ ְלָהָתם, 

ַסְך ָעצּום ְמֹאד  ן  ִלּתֵ ֵבד  ּכָ ֲעֵליֶהם עֹל  ְוֶהֱעִמיסּו 

)שלטונות  ֵמַהּתֹוָגר  ּפֹוְרִטין  ַרׂשְ ַהּפְ יגּו  ּשִׂ ּיַ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ

ְמֹאד  ָעצּום  ַסְך  ָהָיה  ן  ִלּתֵ ּוּו  ּצֻ ׁשֶ ְך  ְוַהּסַ טורקיה(. 

קֹו.  ׁשּום ֹאֶפן ְלַסּלְ ם ּבְ יָכְלּתָ ּלֹא ָהָיה ָלֶהם ּבִ ׁשֶ

ִאיׁש א'  ָלֶהם  ְוִהְזִמין  ֲעֵליֶהם  ָחַמל  ַרְך  ִיְתּבָ וה' 
ירּו אֹותֹו ְוָהַלְך ְלֵאיֶזה  ּלֹא ָיְדעּו אֹותֹו ְולֹא ִהּכִ ׁשֶ

יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם  ְעּתֹו  ּדַ ְוָגַנב  ְמֵעאִלים  ׁשְ ֵמַהּיִ ר  ׂשַ

יַח  ְלַהּנִ ֶתק(  )ּפֶ ְקִוויְטל  ל  ְוִקּבֵ לֹו.  ָנַתן  ה  ּמָ ּכַ ָלל  ּכְ

ְוִהְזִהיר  ״ל.  ַהּנַ קֶֹדׁש  ת  ְקִהּלַ ּדִ ַער  ַ ֵמַהּשׁ אֹוָתם 
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ָבר ְמֹאד ְמֹאד'.  יר ַהּדָ ם ְלַהְסּתִ ֵ אֹוָתם 'ְלַמַען ַהּשׁ

לֹום. ׁשָ ם ּבְ ָ ְוַעל־ְיֵדי־ֶזה ִנְמְלטּו ִמּשׁ

יעּו  ְוִהּגִ ץ.  ְלַגּלָ  - ַטְנּבּול  ִמּסְ ם  ַהּיָ ַעל  ְוָהְלכּו 
ם ָלְקחּו אֹוָתם ְלֵבית  ם, ְוׁשָ י ַהּיָ ְלֵאיֶזה ִעיר ַעל ִאּיֵ

ל  ַעד ּכָ ים ּבְ ָעה ֲאֻדּמִ ן ַאְרּבָ ָהֲאסּוִרים ְוֻהְכְרחּו ִלּתֵ

ָבר,  ּדָ ׁשּום  ָלֶהם  ֵאַרע  לֹא  ָוָהְלָאה  ם  ָ ּוִמּשׁ ֶנֶפׁש. 

ָעִמים. ּוְסִפיָנה ַאַחת  ה ּפְ ּמָ ם ָהָיה ּכַ ַרק ַזֲעַפת ַהּיָ

ֲארּו  ִנׁשְ ְולֹא  ָעה  ְוִנְטּבְ ָרה  ּבָ ִנׁשְ ֶרעִקין  ּגְ ְמֵלָאה 

ִהְנָחם  ַרֲחָמיו  ּבְ ַוה'  ְמַעט.  ּדִ ְמַעט  י־ִאם  ּכִ ֵמֶהם 

ץ  ְלַגּלָ אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  לֹום  ׁשָ ּבְ ְוָעְברּו  ֶחְפָצם  ִלְמחֹוז 

בּועֹות. ָ לֹום ַעל ַחג ַהּשׁ ׁשָ ּבְ

ת־ ְקִהּלַ ֶרְך  ּדֶ ָנְסעּו  ְלֵביָתם,  ץ  ּלָ ִמּגַ ּוִבְנִסיָעָתם 
דֹול  ּגָ ִעּפּוׁש  ם  ׁשָ ְוָהָיה  )עיר ברומניה(.  ַיאס  קֶֹדׁש 

ָכל ִעיר ָוִעיר ּוְבָכל  דֹוִלים ּבְ ְוָהָיה ָלֶהם ִיּסּוִרים ּגְ

ֶרעִניץ  ַהּגְ ַלֲעבֹר  ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ְוַגם  ּוְכָפר.  ָפר  ּכְ

י ָאז לֹא הֹוִעיל ֲאִפּלּו ֲעִמיַדת  בּול( ֵמֲחַמת ֶזה, ּכִ )ַהּגְ



דמסם 

355

ִאים  ַהּבָ ְמַכְנִסים  ְלתֹוכֹו  ׁשֶ ר  ֶהְסּגֵ )ַמֲחֵנה  ָטאן  ַקאָראן 

קֹומֹות  ִמּמְ ֶזה  ֵמֲחַמת  ַמֲחלֹות(  ִלְמִניַעת  ָלָאֶרץ  ִמחּוץ 

ֵמַהּכֹל,  ְוִנּצֹולּו  ֶעְזָרם  ּבְ ָהָיה  ַרְך  ִיְתּבָ וה'  ה.  ֵאּלֶ ּכָ

הּו. הּו ַהוֹו ּבְ ֻכּלְ ִבי ּדְ אֹון ּוׁשְ ֶבר ְוֶחֶרב ְוָרָעב ְוִצּמָ ִמּדֶ

ְלֵביָתם  ּוָבאּו  ם  ּלָ ִמּכֻ ִנְמְלטּו  ם  ֵ ַהּשׁ ּוְבֶחֶסד 
לֹום  ׁשָ ָממֹונֹו  ּבְ לֹום  ׁשָ גּופֹו  ּבְ לֹום  'ׁשָ לֹום  ׁשָ ּבְ

ָרֵאל  ֶאֶרץ־ִיׂשְ ָגה ִנְפָלָאה ּבְ י ָזָכה ְלַהּשָׂ תֹוָרתֹו' ּכִ ּבְ

ְכִלית. בָֹהה ַוֲעצּוָמה ְמֹאד ַעד ֵאין סֹוף ְוֵאין ּתַ ּגְ

ִאי- ּבְֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשִהִּׂשיג  ַהַהָּׂשגָה  עֹצֶם  ְוֹתֶקף 
ְוֹלא  נְִׁשַמע  ֹלא  ַמָּמׁש  ּכְלָל,  ּולְַסּפֵר  לְבֵָאר  ֶאפְָׁשר 
נְִרָאה ּכָזֹאת ֶׁשִּיזְּכֶה ְילּוד ִאָּׁשה לְַהָּׂשגָה ּכָזֹו ַעל ְיֵדי 
ּולְַסּפֵר  לְַדּבֵר  ְוִאי-ֶאפְָׁשר  ְּדֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל.  ֲאִויָרא 

ּבָזֶה. 

לְִהיֹות  ֶּׁשּזָכָה  ּבֶַּמה  ְמאֹד  ַעצְמֹו  ִמְתּפֵָאר  ְוָהָיה 
ּבְֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל. ְוגַם ּבְסֹוף ָיָמיו ָאַמר ֶׁשהּוא ְמַחֶּיה 

ַעצְמֹו ְמאֹד ּבֶַּמה ֶּׁשּזָכָה לְִהיֹות ּבְֶאֶרץ־ִיְׂשָרֵאל. 
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ָאַמר ַהָּמקֹום ֶׁשּלִי הּוא ַרק ֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ַמה ֶּׁשֲאנִי 
נֹוֵסַע ֲאנִי נֹוֵסַע ַרק לְֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ּולְפִי ָׁשָעה ֲאנִי 

רֹוֶעה ּבִּבְֶרְסלֶב ְוכַּיֹוצֵא )חיי מוהר”ן קנ”ו ו(

ַהְינּו  לְֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל  לִנְסַֹע  רֹוצֶה  ֶׁשָהָיה  ְוָאַמר 
לִנְסַֹע עֹוד ַהּפַַעם לְֶאֶרץ-ִיְׂשָרֵאל ּולְִהְסַּתּלֵק ָׁשם, 
ַאְך הּוא ִמְתָיֵרא ֶׁשָּמא ֹלא יּוכַל לְַהּגִיַע לְָׁשם. ּגַם 
ִאם ִיְסַּתּלֵק ָׁשם ֹלא ָיבֹואּו ֲאנִָׁשים ַעל ִקבְרֹו ְוֹלא 
ִיְהֶיה לֶָהם ֵעֶסק ְועֻבְָּדא ִעם ִקבְרֹו )חיי מוהר”ן קס”ב(



סיפורי.מעשיות.
משנים.קדמוניות

תקציר.13.המעשיות.



משלים וסיפורים

358

הקדמה

ה  לׁשָ ׁשְ י  ָאַמְרּתִ ַהּיֹום  ַצחּות,  ֶדֶרְך  ּבְ ָאַמר 
ִדְבֵרי ָהעֹוָלם:  ּלֹא ּכְ ָבִרים ׁשֶ ּדְ

ל  ְמֻסּגָ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ּפּוֵרי  ּסִ ׁשֶ אֹוְמִרים  ָהעֹוָלם  א( 

ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ַעל-ְיֵדי  ׁשֶ י  ָאַמְרּתִ ַוֲאִני  ָנה.  ְלׁשֵ

ָנָתם.  ְ ֵני ָאָדם ִמּשׁ ְמעֹוְרִרין ּבְ

ִאים  ּפּוֵרי ְדָבִרים ֵאיָנם ּבָ ּסִ ּמִ ב( ָהעֹוָלם אֹוְמִרים ׁשֶ

ל  ׁשֶ ְדָבִרים  ּפּוֵרי  ּסִ ּמִ ׁשֶ י  ָאַמְרּתִ ַוֲאִני  ֵהָריֹון  ִליֵדי 

ָנָתם  ְ ִמּשׁ ָאָדם  ֵני  ּבְ ַעל-ְיֵדי-ֶזה  עֹוֵרר  ּמְ ׁשֶ יק  ּדִ ַהּצַ

ִקיַדת ֲעָקרֹות.  א ּפְ ַעל-ְיֵדי-ֶזה ּבָ

ְפָלג  ַהּמֻ ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ י  ּכִ אֹוְמִרים  ָהעֹוָלם  ג( 

לֹו  ה  ָלּמָ י  ּכִ ה  ַהְרּבֵ ְלָמעֹות  ָצִריְך  ֵאין  ַמֲעָלה  ּבְ

ִריְך  ּצָ ֶזה ׁשֶ ׁש ִהְתּבֹוְננּות ּכָ ּיֵ י ׁשֶ ָמעֹות, ַוֲאִני ָאַמְרּתִ

ָעְלָמא: ל הֹון ּדְ ָלֶזה ּכָ
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יו  ִמּפִ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ז״ל  נּו  ַרּבֵ י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  ִאיׁש  ם  ׁשֵ ּבְ י  ַמְעּתִ )ׁשָ
ּיֹות  ּפּוֵרי ַמֲעׂשִ סּו ַהּסִ ְדּפְ ּיֻ ְרצֹונֹו ָהָיה ׁשֶ ֶ דֹוׁש ְלִעְנַין ַמה ּשׁ ַהּקָ
כֹול  ּיָ ׁשֶ ָאז  ְוָאַמר  ּבֹו,  ִרים  ְמַדּבְ ָאנּו  ׁשֶ ַטייְטׁש  ְלׁשֹון  ּבִ ם  ּגַ
ֵאיֶזה  ֶהם  ּבָ ְקָרא  ּתִ ֲעָקָרה  ִהיא  ׁשֶ ה  ָ ִאּשׁ ׁשֶ ָנֵקל  ּבְ ִלְהיֹות 

ה ְלָבִנים( ֵקד ְלטֹוָבה ְוִתְזּכֶ ּפָ ה ְוַעל-ְיֵדי-ֶזה ּתִ ַמֲעׂשֶ

ָאַמר:  ׁשֶ ֵפרּוׁש  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַמְענּו  ְוׁשָ
ּבֹו  ֵיׁש  ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ֵאּלּו  ל  ׁשֶ ְוִדּבּור  ּבּור  ּדִ ל  ּכָ ׁשֶ

ֵמֵאּלּו  ֶאָחד  ּבּור  ּדִ ה  ּנֶ ׁשַ ּמְ ׁשֶ ּוִמי  ֲעצּוָמה;  ָנה  ּוָ ּכַ

ֲאָמרֹו הּוא ְבַעְצמֹו, הּוא  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ּיֹות ִמּכְ ֲעׂשִ ַהּמַ

ה.  ֲעׂשֶ ה ֵמַהּמַ ר ַהְרּבֵ ְמַחּסֵ

ים ִנְפָלִאים  ּיֹות ֵהם ִחּדּוׁשִ ֲעׂשִ ֵאּלּו ַהּמַ ְוָאַמר: ׁשֶ
רֹות  ָרִכים ְוִנְסּתָ ֶהם ּדְ ְונֹוָרִאים ְמֹאד ְמֹאד, ְוֵיׁש ּבָ

ים  ַרּבִ ּבָ ם  ְלָדְרׁשָ ּוְראּוִיים  ְמֹאד;  ֻמְפָלג  ְוַעְמקּות 

ֵמֵאּלּו  ה  ַמֲעׂשֶ ר  ּוְלַסּפֵ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ַלֲעֹמד   -

ְונֹוָרִאים  בֹוִהים  ּגְ ים  ִחּדּוׁשִ ֵהם  י  ּכִ ּיֹות,  ֲעׂשִ ַהּמַ

ְמֹאד ְמֹאד.



יג.המעשיות:

אבדת.בת.המלך

מלך.וקיסר
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אבדת.בת.המלך

ה ָבִנים ּוַבת  ָ ּשׁ ָהיּו לֹו ׁשִ ֶמֶלְך ֶאָחד, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעשֶׂ
ֵעיָניו ְמֹאד,  ת ָהְיָתה ֲחׁשּוָבה ּבְ ֶאָחת. ְואֹוָתּה ַהּבַ

ּה ְמֹאד. ַע ִעּמָ ֲעׁשֵ יֹוֵתר ְוָהָיה ְמׁשַ ָבּה ּבְ ְוָהָיה ְמַחּבְ

ֵאיֶזה יֹום,  ַיַחד ּבְ ּה ּבְ ַעם ַאַחת ָהָיה ִמְתַוֵעד ִעּמָ ּפַ
ַה'ּלֹא  ּבּור: ׁשֶ יו ּדִ רֶֹגז ָעֶליָה, ְוִנְזְרָקה ִמּפִ ה ּבְ ְוַנֲעׂשָ

ֶנעֶמען(.  ִדיְך  ָזאל  גּוֶטער  ִניט  ער  )ּדֶ אֹוָתְך  ח  ִיּקַ טֹוב' 

ֵהיָכן  ָיְדעּו  לֹא  ּוַבּבֶֹקר  ְלַחְדָרּה,  ָהְלָכה  ְיָלה  ּלַ ּבַ

ּה  ׁשָ ְלַבּקְ ְוָהַלְך  ְמֹאד  ְמַצֵער  ָאִביָה  ְוָהָיה  ִהיא. 

ָאֶנה ָוָאָנה.

ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְלכּות,  ַלּמַ ִני  ֵ ַהּשׁ ָעַמד 
ְוסּוס  ֵרת  ְמׁשָ לֹו  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ׁש,  ּוִבּקֵ ְמֹאד,  ִמְצַטֵער 

ְוָהָיה  ּה.  ׁשָ ְלַבּקְ ְוָהַלְך  הֹוָצאֹות,  ַעל  ּוָמעֹות 

ָצָאּה.  ּמְ ה ְמֹאד ַעד ׁשֶ ּה ְמֹאד ְזַמן ְמֻרּבֶ ׁשָ ְמַבּקְ

ָצָאּה: ּמְ ה ַעד ׁשֶ ׁשָ ּקְ ר ֵאיְך ּבִ ה ְמַסּפֵ ַעּתָ
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ִרּיֹות  ְדּבָ ּוַבּמִ ַרב.  ְזַמן  ָוָאָנה  ָאֶנה  הֹוֵלְך  ְוָהָיה 
ּה ְזַמן ַרב ְמֹאד. ׁשָ ָעִרים, ְוָהָיה ְמַבּקְ דֹות ּוַבּיְ ּוַבּשָׂ

ד,  ִביל ֶאָחד ִמן ַהּצַ ר, ְוָרָאה ׁשְ ְדּבָ ּמִ ְוָהָיה הֹוֵלְך ּבַ
ְך  ּכָ ל  ּכָ הֹוֵלְך  ֲאִני  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ַעְצמֹו:  ב  ֵ ְמַיּשׁ ְוָהָיה 

ִביל  ְ ּשׁ ר ְוֵאיִני ָיכֹול ְלָמְצָאּה, ֵאֵלְך ּבַ ְדּבָ ּמִ ְזַמן ַרב ּבַ

ְזַמן  ְוָהָיה הֹוֵלְך  ּוב;  ִיּשׁ ִלְמקֹום  ה, אּוַלי ָאבֹא  ַהּזֶ

ַרב.

ה  ְוַכּמָ ָלאס(,  ׁשְ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ִמְבָצר  ָרָאה  ְך  ּכָ ַאַחר 
ָהָיה  ְבָצר  ְוַהּמִ ְסִביבֹו.  ם  ׁשָ עֹוְמִדים  ָהיּו  ֲחָילֹות 

ְוָהָיה  ַהֲחָילֹות,  ִעם  ְמֹאד  ר  ּוְמֻסּדָ ן  ּוְמֻתּקָ ָנֶאה 

ִלְכנֹס.  יחּוהּו  ַיּנִ לֹא  ן  ּפֶ ַהֲחָילֹות,  ֵני  ִמּפְ ִמְתָיֵרא 

ִאיר ַהּסּוס  ה. ְוִהׁשְ ב ַעְצמֹו: ֵאֵלְך ַוֲאַנּסֶ ֵ ְוָהָיה ְמַיּשׁ

בּוהּו  יִחים אֹותֹו, ְולֹא ִעּכְ ְבָצר, ְוָהיּו ַמּנִ ְוָהַלְך ְלַהּמִ

ִלי ִעּכּוב.  ָלל. ְוָהָיה הֹוֵלְך ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ּבְ ּכְ
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ֶלְך  ַהּמֶ ם  ׁשָ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ְוָרָאה  ֶאָחד,  ְלָפָלִטין  ּוָבא 
ְמׁשֹוְרִרים  ה  ְוַכּמָ ם,  ׁשָ ֲחָילֹות  ה  ְוַכּמָ ֲעָטָרה,  ּבַ

ֶלְך  ם ָנֶאה ְוָיֶפה ְמֹאד; ְוַהּמֶ ֵכִלים ְלָפָניו, ְוָהָיה ׁשָ ּבְ

ם  ׁשָ ְוָרָאה  ָלל.  ּכְ ָאלּוהּו  ׁשְ ֵמֶהם לֹא  ֶאָחד  ְוׁשּום 

ְוָהַלְך  ְוָאַכל,  ְוָעַמד  טֹוִבים,  ּוַמֲאָכִלים  ים  ַמֲעַדּנִ

ְוָרָאה  ם;  ׁשָ ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ִלְראֹות  ָזִוית  ּבְ ַכב  ְוׁשָ

ְלָהִביא  ְוָהְלכּו  ה.  ְלּכָ ַהּמַ ְלָהִביא  ה  ִצּוָ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ

ְגדֹוָלה,  ְמָחה  ְוׂשִ דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ם  ׁשָ ְוָהָיה  אֹוָתּה, 

ר  ֲאׁשֶ ִרים ּוְמׁשְֹרִרים ְמֹאד, ּבַ ְוַהְמׁשְֹרִרים ָהיּו ְמַזּמְ

א,  ּסֵ ּכִ ָלּה  ְוֶהֱעִמידּו  ה.  ְלּכָ ַהּמַ ֶאת  ֵהִביאּו  ׁשֶ

״ל,  ת ֶמֶלְך ַהּנַ יבּוָה ֶאְצלֹו; ְוִהיא ָהְיָתה ַהּבַ ְוהֹוׁשִ

יָרּה. ְלכּות( ָרָאּה ְוִהּכִ ִני ַלּמַ ֵ ְוהּוא )ַהְינּו ַהּשׁ

ֹוֵכב  ּשׁ ה, ְוָרֲאָתה ֶאָחד ׁשֶ ְלּכָ ְך ֵהִציָצה ַהּמַ ַאַחר ּכָ
ְוָהְלָכה  ְסָאּה  ִמּכִ ְוָעְמָדה  אֹותֹו.  יָרה  ְוִהּכִ ִוית,  ּזָ ּבַ

יר  ַמּכִ ה  ״ַהַאּתָ ֲאָלה אֹותֹו:  ְוׁשָ ְוָנְגָעה בֹו,  ם,  ְלׁשָ

יר אֹוָתְך; ַאּתְ  יב ָלּה: ״ֵהן, ֲאִני ַמּכִ אֹוִתי״? ְוֵהׁשִ
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ַאל אֹוָתּה: ״ַהֵאיְך  ֶאְבָדה״. ְוׁשָ ּנֶ ת ֶמֶלְך ׁשֶ ִהיא ַהּבַ

ֶלְך  ַהּמֶ ָאִבי  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ״ּבַ יָבה:  ְוֵהׁשִ ְלָכאן?״  את  ּבָ

ה, הּוא  קֹום ַהּזֶ ״ל, ְוָכאן, ַהּמָ ּבּור ַהּנַ יו ּדִ ִנְזַרק ִמּפִ

לֹא טֹוב״.

הּוא  ְוׁשֶ ְמֹאד,  ִמְצַטֵער  ָאִביָה  ׁשֶ ָלּה  ר  ְוִסּפֵ
ֲאִני  ״ֵאיְך  אֹוָתּה:  ַאל  ְוׁשָ ִנים.  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ּה  ׁשָ ְמַבּקְ

ָיכֹול ְלהֹוִציא אֹוָתְך?״ 

מעשיות  סיפורי  בספר  קרא  המעשה,  המשך 
משנים קדמוניות, מעשה א’.
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מלך.וקיסר

ם  ִנים. ּגַ ּלֹא ָהָיה לֹו ּבָ ֵקיָסר ֶאָחד, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעשֶׂ
ַעל  יָסר  ַהּקֵ ְוָנַסע  ִנים.  ּבָ לֹו  ָהָיה  לֹא  ֶאָחד  ֶמֶלְך 

ֵעָצה  ֵאיֶזה  ִיְמָצא  אּוַלי  ׁש  ְלַבּקֵ ְלׁשֹוֵטט  ָהָאֶרץ 

מֹו ֵכן.  ֶלְך ָנַסע ּכְ ם ַהּמֶ ִנים. ּגַ ּוְתרּוָפה ְלהֹוִליד ּבָ

ק ֶאָחד, ְולֹא ָהיּו יֹוְדִעים  ֵניֶהם ְלֻפְנּדָ נּו ׁשְ ּמְ ְוִנְזּדַ
ִנּמּוס  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ ּבְ יָסר  ַהּקֵ יר  ְוִהּכִ ה.  ִמּזֶ ֶזה 

הּוא ֶמֶלְך.  ַאל אֹותֹו, ְוהֹוָדה לֹו ׁשֶ ל ַמְלכּות(, ְוׁשָ )ׁשֶ

ן.  ם ּכֵ ן, ְוהֹוָדה לֹו ּגַ ם ּכֵ יָסר ּגַ ּקֵ יר ּבַ ֶלְך ִהּכִ ַגם ַהּמֶ

ִנים.  ּבָ ִביל  ׁשְ ּבִ ּנֹוְסִעים  ׁשֶ ָלֶזה  ֶזה  ְוהֹוִדיעּו 
ְויֹוִלידּו  ְלֵביָתם  בֹאּו  ּיָ ׁשֶ ִאם  ּבְ ֵניֶהם:  ׁשְ רּו  ְ ְוִנְתַקּשׁ

ְיכֹוִלים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ְנׁשֹוֵתיֶהם 

ֵניֶהם. נּו ֵבין ׁשְ ן, ֲאַזי ִיְתַחּתְ ְלִהְתַחּתֵ
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ָנַסע  ֶלְך  ְוַהּמֶ ת,  ּבַ ְוהֹוִליד  ְלֵביתֹו  יָסר  ַהּקֵ ְוָנַסע 
ח  ּכַ ִנׁשְ ״ל  ַהּנַ רּות  ְ ְוַהִהְתַקּשׁ ן,  ּבֵ ְוהֹוִליד  ְלֵביתֹו 

ֵמֶהם...

ַלח  ֶלְך ׁשָ ם ַהּמֶ ּתֹו ִלְלֹמד, ּגַ יָסר ֶאת ּבִ ַלח ַהּקֵ ְוׁשָ
ד  ְמַלּמֵ ֵאֶצל  ֵניֶהם  ׁשְ נּו  ּמְ ְוִנְזּדַ ִלְלֹמד,  נֹו  ּבְ ֶאת 

רּו  ְ ְוִנְתַקּשׁ ְמֹאד.  ֶזה  ֶאת  ֶזה  ֹאֲהִבים  ְוָהיּו  ֶאָחד, 

ַעת  ן ֶמֶלְך ַטּבַ אּו ֶזה ָלֶזה. ְוָנַטל ַהּבֶ ִיּשְׂ ֵביֵניֶהם: ׁשֶ

נּו ָיַחד.  ְוָנַתן ַעל ָיָדּה, ְוִנְתַחּתְ

ֶוֱהִביָאּה  ּתֹו  ּבִ ַאַחר  יָסר  ַהּקֵ ַלח  ׁשָ ְך  ּכָ ַאַחר 
נֹו ֶוֱהִביאֹו ְלֵביתֹו.  ַלח ַאַחר ּבְ ֶלְך ׁשָ ם ַהּמֶ ְלֵביתֹו. ּגַ

יָסר, ְולֹא ָרְצָתה  ּדּוִכים ְלַבת ַהּקֵ ִרים ׁשִ ְוָהיּו ְמַדּבְ

״ל.  רּות ַהּנַ ְ ּדּוְך ֵמֲחַמת ִהְתַקּשׁ ׁשּום ׁשִ

ת  ם ַהּבַ ַע ְמֹאד ַאֲחֶריָה. ּגַ ן ֶמֶלְך ָהָיה ְמַגְעּגֵ ְוַהּבֶ
יָסר מֹוִליָכּה  ִמיד, ְוָהָיה ַהּקֵ ֵקיָסר ָהְיָתה ֲעֵצָבה ּתָ
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ּלֹו, ְוֶהְרָאה אֹוָתּה  ּלֹו ּוָפָלִטין ]ארמון[ ׁשֶ ַלֲחֵצרֹות ׁשֶ

ָתּה, ְוִהיא ָהְיָתה ֲעֵצָבה. ֻדּלָ ּגְ

ַעד  ַאֲחֶריָה  ְמֹאד  ַע  ְמַגְעּגֵ ָהָיה  ֶמֶלְך  ן  ְוַהּבֶ
ה  ַאּתָ ָמה  'ַעל  ֲאלּו אֹותֹו  ָ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ֱחָלה,  ּנֶ ׁשֶ

ׁש  ּמֵ ְלַהְמׁשַ ְוָאְמרּו  יד.  ְלַהּגִ ָרָצה  לֹא  חֹוֶלה?', 

ְוָאַמר  ֶאְצלֹו?״  ַלֲחקֹר  ה  ַאּתָ ״אּוַלי תּוַכל  אֹותֹו: 

קֹום  ּמָ י הּוא ָהָיה ִעּמֹו ָאז ּבַ הּוא יֹוֵדַע, ּכִ ָלֶהם: ׁשֶ

ָבר.  יד ָלֶהם ַהּדָ ם, ְוִהּגִ ַמד ׁשָ ּלָ ׁשֶ

יָסר  ן הּוא ִעם ַהּקֵ ָבר ִנְתַחּתֵ ּכְ ֶלְך ׁשֶ ר ַהּמֶ ַוֲאַזי ִנְזּכַ
ַעל  ַעְצמֹו  ִכין  ּיָ ׁשֶ יָסר  ְלַהּקֵ ְוָכַתב  ְוָהַלְך  ִמּקֶֹדם. 

ְולֹא  ״ל.  ּנַ ּכַ ִמּקֶֹדם  רּו  ְ ִנְתַקּשׁ ָבר  ּכְ י  ּכִ ה,  ַהֲחֻתּנָ

ּוְלָסֵרב  ְלָהֵעז  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ַאְך  יָסר,  ַהּקֵ ָרָצה 

נֹו ֵאָליו, ְוִיְרֶאה ִאם  ֶלְך ּבְ ַלח ַהּמֶ ׁשְ ּיִ יב לֹו: ׁשֶ ְוֵהׁשִ

ַלח  יא ִבּתֹו ֵאָליו. ְוׁשָ ַיּשִׂ יּוַכל ִלְנהֹג ְמִדינֹות, ֲאַזי 

ה  ר ִצּוָ ֲאׁשֶ יָסר, ּכַ נֹו ְלַהּקֵ ַלח ּבְ ֶלְך ׁשָ ַהּמֶ נֹו ֵאָליו )ַהְינּו ׁשֶ ּבְ

תֹוְך ֶחֶדר ּוָמַסר  יָסר ּבְ יבֹו ַהּקֵ ״ל(. ְוהֹוׁשִ ּנַ יָסר, ּכַ ַהּקֵ
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יּוַכל  ִאם  ִלְראֹות  ִדיָנה,  ַהּמְ ִעְסֵקי  ל  ׁשֶ ְנָירֹות  לֹו 

ִדיָנה. ִלְנהֹג ֶאת ַהּמְ

אֹוָתּה,  ִלְראֹות  ְמֹאד  ַע  ְעּגֵ ִמְתּגַ ָהָיה  ֶמֶלְך  ן  ְוַהּבֶ
ָהַלְך  ֶאָחד  ַעם  ּפַ ִלְראֹוָתּה.  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ְולֹא 

ְקַלְרָיא ]מראה[ ְוָרָאה אֹוָתּה,  ל ַאְסּפַ ֵאֶצל ּכֶֹתל ׁשֶ

ָרה  ׁשּות. ּוָבאָתה ִהיא ֵאָליו ְוִנֲעַרּתּו ְוִסּפְ ְוָנַפל ַחּלָ

רּות  ְ ּדּוְך ֵמֲחַמת ַהִהְתַקּשׁ ֵאיָנּה רֹוָצה ׁשּום ׁשִ לֹו ׁשֶ

ה ְוָאִביְך ֵאינֹו רֹוֶצה״?  ֲעׂשֶ ִעּמֹו. ְוָאַמר ָלּה: ״ַמה ּנַ

י ֵכן״.  ְוָאְמָרה: ״ַאף ַעל ּפִ

ַעל  ַעְצָמם  ִלְפרֹׂש  יחּו  ּנִ ּיַ ׁשֶ ִהְתָיֲעצּו  ְך  ּכָ ַאַחר 
ם, ְוָהְלכּו ַעל  ּיָ ְכרּו ָלֶהם ְסִפיָנה ּוָפְרׂשּו ּבַ ם; ְוׂשָ ַהּיָ

ָפר ]שפת  ְך ָרצּו ְלָקֵרב ַעְצָמם ֶאל ַהּסְ ם. ַאַחר ּכָ ַהּיָ

ם.  ְלׁשָ ְוָהְלכּו  ַיַער,  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ָפר  ַלּסְ ּוָבאּו  הים[ 

ְוִהיא  לֹו,  ְוָנְתָנה  ַעת  ּבַ ַהּטַ ֵקיָסר  ת  ַהּבַ ְוָלְקָחה 

ם.  ְכָבה ׁשָ ׁשָ
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ֲעֹמד,  ּתַ ָסמּוְך  ּבְ ׁשֶ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ָרָאה  ְך  ּכָ ַאַחר 
ְוָהְלכּו  ָעְמדּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ֶאְצָלּה.  ַעת  ּבַ ַהּטַ יַח  ְוִהּנִ

ַעת  ּבַ ְכחּו ַהּטַ ָ ּשׁ ָרה ׁשֶ ְך ִנְזּכְ תֹוְך ּכָ ִפיָנה, ּבְ ֶאל ַהּסְ

ם,  ַעת. ְוָהַלְך ְלׁשָ ּבַ ְלָחה אֹותֹו ַאֲחֵרי ַהּטַ ם, ְוׁשָ ׁשָ

ְלָמקֹום  ְוָהַלְך  קֹום  ַהּמָ ִלְמצֹא  ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא 

ַעת. ְוָהָיה הֹוֵלְך  ּבַ ַאֵחר, ְולֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְמצֹא ַהּטַ

ָהָיה  ְולֹא  ְתָעה  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְלָמקֹום,  קֹום  ִמּמָ ׁשֹו  ְלַבּקְ

ם  ּגַ ְוִנְתֵעית  ׁשֹו,  ְלַבּקְ ָהְלָכה  ְוִהיא  ַלֲחזֹר.  ָיכֹול 

ן... ּכֵ

המשך הסיפור, קרא במעשה ב’ בספר “סיפורי 
מעשיות משנים קדמוניות”. 
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מעשה.מחיגר

ָניו  ָחָכם ֶאָחד, קֶֹדם מֹותֹו ָקָרא ֶאת ּבָ ה.ּבְ ַמֲעשֶׂ
ם  קֹות ִאיָלנֹות. "ּגַ ה אֹוָתם: ְלַהׁשְ ְחּתֹו, ְוִצּוָ ּפַ ּוִמׁשְ

ֶזה  ְרָנסֹות, ֲאָבל ּבָ ָאר ּפַ ׁשְ ֵיׁש ָלֶכם ְרׁשּות ַלֲעסֹק ּבִ

ִנְפַטר  ְך  ּכָ ַאַחר  ִאיָלנֹות".  קֹות  ְלַהׁשְ לּו,  ּדְ ּתַ ׁשְ ּתִ

ִנים.  יַח ּבָ ֶהָחָכם ְוִהּנִ

ְוָהָיה  ֵליֵלְך,  ָיכֹול  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ֶאָחד  ן  ּבֵ לֹו  ְוָהָיה 
ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלְך. ְוָהיּו ֶאָחיו  ָיכֹול ַלֲעֹמד, ַרק ׁשֶ

יִקים  ַמְסּפִ ְוָהיּו  ַפְרָנָסתֹו,  י  ּדֵ ִסּפּוק  לֹו  נֹוְתִנים 

ַאר לֹו. ׁשְ ּנִ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ אֹותֹו ּכָ

ץ ַעל  ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלְך( ְמַקּבֵ ן )ׁשֶ ְוָהָיה אֹותֹו ַהּבֵ
ץ  ּבֵ ּקִ ְרָנָסתֹו, ַעד ׁשֶ ַאר לֹו ִמּפַ ׁשְ ּנִ ֶ ה ּשׁ ָיד ַעל ָיד ִמּמַ

ָקה  ל ַהְסּפָ ה ִלי ְלַקּבֵ ב ַעְצמֹו: 'ָלּמָ ֵ ם, ְוִיּשׁ ַסְך ְמֻסּיָ

ן'.  א ּוַמּתָ ַאְתִחיל ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ַמּשָׂ ֵמֶהם? טֹוב ׁשֶ

לֹו  ּכֹר  ִלׂשְ ַדְעּתֹו  ּבְ ָיַעץ  ֵליֵלְך,  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ ְוַאף 
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ִסיק  ֶהם ְלַלְיּפְ ע ִעּמָ ֲעָגָלה ְוֶנֱאָמן ּוַבַעל ֲעָגָלה, ְוִיּסַ

ֵאינֹו  ׁשֶ ַאף  ן,  ּוַמּתָ א  ַהַמּשָׂ ַלֲעׂשֹות  ְויּוַכל  ]עיר[, 

הּוַטב  זֹאת,  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ ֵליֵלְך.  ָיכֹול 

ָקה?  ַהְסּפָ לֹו  ן  ִלּתֵ ָלנּו  ה  "ָלּמָ ְוָאְמרּו:  ֵעיֵניֶהם,  ּבְ

ֵדי  ְהֶיה לֹו ַפְרָנָסה; ְוִהְלוּו לֹו עֹוד ָמעֹות, ּכְ ּיִ טֹוב ׁשֶ

ַכר לֹו ֲעָגָלה ְוֶנֱאָמן  ן. ְוׂשָ א ּוַמּתָ ּיּוַכל ִלְנהֹג ַהַמּשָׂ ׁשֶ

ּוַבַעל ֲעָגָלה ְוָנַסע.

ֱאָמן:  ַהּנֶ ְוָאַמר  ]אכסניה[.  ֶמע  ִלְקֶרעְטׁשְ ּוָבא 
ׁש  ם, ְולֹא ָרָצה. ְוִהְפִצירּו בֹו, ְוהּוא ִעּקֵ ִלינּו ׁשָ ּיָ ׁשֶ

ֲעֵליֶהם  ְוָנְפלּו  ַיַער  ּבְ ְוָתעּו  ם,  ָ ִמּשׁ ְוָנְסעּו  אֹוָתם 

ְזָלִנים. ּגַ

ַעם  ָהָיה ּפַ ְזָלִנים, ַנֲעׂשּו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְואוָֹתן.ַהגַּ
רֹוֶצה  ַאַחת ָרָעב, ּוָבא ֶאָחד ָלִעיר ְוִהְכִריז: ִמי ׁשֶ

ים.  ה ֲאָנׁשִ ּמָ צּו ֵאָליו ּכַ ְמזֹונֹות - ָיבֹא ֵאָליו. ְוִנְתַקּבְ
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ֵאין  ָהָיה ֵמִבין ּבֹו ׁשֶ ה ְבָעְרָמה, ּוִמי ׁשֶ ְוהּוא ָעׂשָ
ֹאֵמר:  ָהָיה  ּוְלֶאָחד  אֹותֹו.  ָחה  ּדָ ֵאָליו,  צֶֹרְך  ּבֹו 

ַעל ְמָלאָכה", ְוָלֶזה ָאַמר:  ה תּוַכל ִלְהיֹות ּבַ "ַאּתָ
ים  ֲאָנׁשִ ַרק  ּוֵבֵרר  ֵרַחִים".  ּבָ ִלְהיֹות  ה תּוַכל  "ַאּתָ

ֲחָכִמים.

ים  ְהיּו ַנֲעׂשִ ּיִ ֶהם ְלָיַער, ְוָאַמר ָלֶהם: ׁשֶ ְוָהַלְך ִעּמָ
ָרִכים  ַהּדְ הֹוְלִכים  אן  ּכָ ּמִ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ "ּבַ ְזָלִנים,  ּגַ

ְמקֹומֹות,  ָאר  ְוִלׁשְ ]עיר[  ִלְבֶרעְסָלא  ִסיק,  ְלַלְיּפְ

ץ  ּוְנַקּבֵ אֹוָתם  ְוִנְגזֹל  סֲֹחִרים,  ָכאן  ּבְ ְונֹוְסִעים 

ָמעֹות".

"ל ָנְפלּו ַעל  ְזָלִנים ַהּנַ ְוָנְפלּו.ֲעֵליֶהם.)ַהְינּו ֵאּלּו ַהּגַ
ַהְינּו  ּלֹו, ּדְ ים ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלְך, ְוַעל ָהֲאָנׁשִ "ל ׁשֶ ן ַהּנַ ַהּבֵ

ָהיּו  ׁשֶ ֱאָמן  ְוַהּנֶ ֲעָגָלה  ַעל  ַהּבַ ָלה(.  ַעּגָ ַעל  ְוַהּבַ ֱאָמן  ַהּנֶ

ַאר ַעל ָהֲעָגָלה. ְרחּו, ְוהּוא ִנׁשְ ְיכֹוִלים ִלְברַֹח - ּבָ



סיפורי מםשיו  

373

ֲאלּו אֹותֹו:  עֹות, ְוׁשָ ל ַהּמָ ָבה ׁשֶ ּוָבאּו ְוָלְקחּו ַהּתֵ
ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלְך.  יב: ׁשֶ ב?" ְוֵהׁשִ ה יֹוׁשֵ ה ַאּתָ "ָלּמָ
ַאר ַעל ָהֲעָגָלה. ָבה ְוַהּסּוִסים, ְוהּוא ִנׁשְ ְוָגְזלּו ַהּתֵ

ְרחּו(,  ּבָ ׁשֶ ְלָמקֹום  ְרחּו  ּבָ )ׁשֶ ֲעָגָלה  ַעל  ְוַהּבַ ֱאָמן  ְוַהּנֶ
רּוְקַלאִדין  ּפְ ְקחּו  ּלָ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ַעְצָמם,  בּו  ְ ִיּשׁ

ה ָלֶהם ָלׁשּוב  ִריִצים, ְוָלּמָ ]התחייבויות כספיות[ ִמּפָ

ָלֶהם  טֹוב  ָלאֹות?  ְלׁשְ ׁשַ ּבְ ָלבֹא  ּיּוְכלּו  ׁשֶ ְלֵביָתם, 

ם(, ְוִיְהיּו ְבָכאן ֶנֱאָמן  ְרחּו ְלׁשָ ּבָ קֹום ׁשֶ ּמָ ם )ּבַ ֵאר ׁשָ ָ ִלּשׁ

ּוַבַעל ֲעָגָלה.

ַקח  ּלָ ׁשֶ ֲאָכל  ַהּמַ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ "ל,  ַהּנַ ן  ְוַהּבֵ
ּקֹוִרין  )ׁשֶ ָבֲעָגָלה  ָהָיה  ׁשֶ ָיֵבׁש  ֶלֶחם   - יתֹו  ִמּבֵ

ְולֹא  ָלה  ּכָ ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ְוַאַחר  אֹוָתם,  ָאַכל  סּוַחֶריס(, 

ֲעׂשֹות?',  ּלַ 'ַמה  ַעְצמֹו  ב  ֵ ִיּשׁ ֶלֱאכֹל,  לֹו  ָהָיה 

ִבים. ִליְך ַעְצמֹו ֵמָהֲעָגָלה ֶלֱאכֹל ֲעׂשָ ְוִהׁשְ
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ּנּו ַהּכַֹח,  ל ִמּמֶ ֶדה, ְוִנְפַחד, ְוִנּטַ ְוָהָיה ָלן ְיִחיִדי ַבּשָׂ
ִלְרֹחשׁ  ַרק  ַלֲעֹמד,  ֲאִפּלּו  ָיכֹול  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד 

ב  ַנז: רּוִקין ִזיְך(. ְוָהָיה אֹוֵכל ָהֵעׂשֶ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ )לזחול, ּבִ

יט ְוֶלֱאכֹל,  ָהָיה ָיכֹול ְלהֹוׁשִ ְסִביבֹוָתיו, ְוָכל ְזַמן ׁשֶ

ם.  ָהָיה אֹוֵכל ׁשָ

ּלֹא ָהָיה  ב ְסִביבֹו ַעד ׁשֶ ָלה ָהֵעׂשֶ ּכָ ׁשֶ ְך, ּכְ ְוַאַחר ּכָ
ם.  ן ְוָאַכל ׁשָ ק ַעְצמֹו ְלַהּלָ יט, ָהָיה ְמַנּתֵ ָיכֹול ְלהֹוׁשִ

א  ּבָ ֶאָחד  ַעם  ּפַ ְזַמן.  ֵאיֶזה  ב  ָהֵעׂשֶ אֹוֵכל  ְוָהָיה 
ֶזה, ְוהּוַטב  ב ּכָ ֲעַדִין לֹא ָאַכל ֵעׂשֶ ב ֶאָחד ׁשֶ ְלֵעׂשֶ

ָהָיה אֹוֵכל ְזַמן ַרב  ב, ֵמֲחַמת ׁשֶ ֵעיָניו אֹותֹו ָהֵעׂשֶ ּבְ

ב  ֵעׂשֶ ָרָאה  ַוֲעַדִין לֹא  ֶהם  ּבָ יר  ַמּכִ ְוָהָיה  ִבים  ֲעׂשָ

ְרׁשֹו.  ב ַעְצמֹו: ְלָעְקרֹו ִעם ׁשָ ֵ ֶזה. ְוִיּשׁ ּכָ

ֶֹרׁש ּדּוִמיט ]אבן טובה[. ְוַהּדּוִמיט  ְוָהָיה ַתַחת ַהּשׁ
ה ַאֶחֶרת. ּוְבַצד  ע, ְוָכל ַצד ָהָיה לֹו ְסֻגּלָ ָהָיה ְמֻרּבָ

א  ִיּשָׂ ַצד,  אֹותֹו  ּיֹאֵחז  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ תּוב:  ּכָ ָהָיה  ֶאָחד 
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 - ָיַחד  ּבְ ִצים  ִנְתַקּבְ ָוַלְיָלה  ּיֹום  ׁשֶ ְלָמקֹום  אֹותֹו 

ָיַחד.  ם ּבְ ִצים ׁשָ ֵרַח ִנְתַקּבְ ֶמׁש ְוַהּיָ ֶ ַהּשׁ ׁשֶ

ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ֶֹרׁש  ַהּשׁ ִעם  ב  ָהֵעׂשֶ ָעַקר  ּוְכׁשֶ
א  ל ִלּשָׂ ד )ַהְמֻסּגָ אֹותֹו ַהּצַ ָאַחז ּבְ ן ׁשֶ ּמֵ ַהּדּוִמיט, ִנְזּדַ

א  ְוָנׂשָ "ל(,  ּנַ ּכַ ִצים,  ִמְתַקּבְ ָוַלְיָלה  ּיֹום  ׁשֶ ְלָמקֹום  אֹותֹו 

ָיַחד.  ִנְתַוֲעִדים  ָוַלְיָלה  ּיֹום  ׁשֶ ְלָמקֹום  ּוָבא  אֹותֹו, 

ְוָיֵרַח  ֶמׁש  ֶ ּשׁ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ם  ה הּוא ׁשָ ְוִהּנֵ ל,  ּכֵ ְוִהְסּתַ

ֵרַח  ַהּיָ ִעם  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ַמע  ְוׁשָ "ל.  ּנַ ּכַ ָיַחד,  ּבְ ִאים  ּבָ

ִרים... ְמַדּבְ

המשך הסיפור, קרא במעשה ג’ בספר “סיפורי 
מעשיות משנים קדמוניות”.
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מעשה.ניסים 
)מעשה קצר, העתקנו את כולו( 

רּוׁש  ִדיָנה ּגֵ ַעם.ַאַחת ָהָיה ֶמֶלְך. ְוָגַזר ַעל ַהּמְ פַּ
ִדיָנה ָיִמיר  ּמְ ֵאר ּבַ ָ ְרֶצה ִלּשׁ ּיִ י ׁשֶ ּמִ ָמד, ׁשֶ ְגֵזרֹות ׁשְ ּבִ

ִדיָנה. ֵרׁש ֵמַהּמְ תֹו, ְוִאם ָלאו, ִיְהֶיה ִנְתּגָ ּדָ

ירּות  ם ַוֲעׁשִ ל ְרכּוׁשָ ִהְפִקירּו ּכָ ְוָהיּו ְקָצת ֵמֶהם ׁשֶ
ֵאר  ָ ִלּשׁ ֵדי  ּכְ ַדּלּות,  ּבְ ם  ָ ִמּשׁ ְוָיְצאּו  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ

ְרֵאִלים. ּוְקָצת ֵמֶהם ָחסּו ַעל  ְהיּו ִיׂשְ ּיִ ֱאמּוָנה - ׁשֶ ּבָ

ם, ְוָהיּו "ֲאנּוִסים"  ֲארּו ׁשָ ירּוָתם, ְוִנׁשְ ם ַוֲעׁשִ ְרכּוׁשָ

ּוְבַפְרֶהְסָיא  ְיהּוִדית,  ת  ּדָ נֹוֲהִגים  ָהיּו  ִצְנָעא  ּבְ  -

מֹו ְיהּוִדים(. ִאים )ִלְנהֹג ּכְ ָ ]לעיני רבים[ לֹא ָהיּו ַרּשׁ

ִלְנהֹג  ְוִהְתִחיל  ֶמֶלְך.  ְבנֹו  ה  ְוַנֲעׂשָ ֶלְך,  ַהּמֶ ּוֵמת 
ְוָהָיה  ְמִדינֹות,  ה  ּמָ ּכַ ְוָכַבׁש  ָרָמה.  ָיד  ּבְ ִדיָנה  ַהּמְ

דֹול. ָחָכם ּגָ
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ֵרי  ַהּשָׂ ֶאת  ָידֹו  ֹתֶקף  ּבְ ַמֲחִזיק  ָהָיה  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת 
רּו ִלּפֹל ָעָליו ּוְלַהְכִרית  ְ ְמלּוָכה, ָיֲעצּו ָעָליו ְוִנְתַקּשׁ

אֹותֹו ְוֶאת ַזְרעֹו. 

ב ַעְצמֹו:  ֵ ִרים ֶאָחד ֵמָהֲאנּוִסים, ְוִיּשׁ ְוָהָיה ֵבין ַהּשָׂ
ָהִייִתי ָחס  ֵני ָמה ֲאִני ָאנּוס? ֵמֲחַמת ׁשֶ 'ֲהלֹא ִמּפְ
לֹא  ּבְ ִדיָנה  ַהּמְ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ו  ַעְכׁשָ י,  ּוְרכּוׁשִ הֹוִני  ַעל 

ִאי  י  ּכִ ָלעֹו,  ּבְ ים  ַחּיִ ֵרֵעהּו  ֶאת  ִאיׁש  ִיְהֶיה  ֶמֶלְך, 

ָיַעץ  ן  ּכֵ ַעל  ֶמֶלְך',  לֹא  ּבְ ְמִדיָנה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ

ִלי ְיִדיָעָתם. ְוָהַלְך  ֶלְך ּבְ יד ַלּמֶ ַעְצמֹו ֵליֵלְך ּוְלַהּגִ ּבְ

"ל.  ּנַ רּו ָעָליו ּכַ ְ ְתַקּשׁ ּנִ ֶלְך ׁשֶ יד ַלּמֶ ְוִהּגִ

ְוָרָאה  ָבר,  ַהּדָ ֱאֶמת  ִאם  ה  ְוִנּסָ ֶלְך  ַהּמֶ ְוָהַלְך 
ַלְיָלה  אֹותֹו  ּבְ  - ׁשְֹמִרים  ְוֶהֱעִמיד  ֱאֶמת,  הּוא  ׁשֶ

ֶאָחד  ל  ּכָ אֹוָתם  ְוָדן  אֹוָתם,  ְפסּו  ּתָ ָעָליו  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ

טֹו. ּפָ ִפי ִמׁשְ ּכְ
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"ל: "ֵאיֶזה  ַהּנַ ר ָהָאנּוס  ְוָאַמר ְלַהּשָׂ ֶלְך  ָעָנה ַהּמֶ
ִני ְוֶאת ַזְרִעי?  ְלּתָ ִהּצַ ִביל ֶזה ׁשֶ ׁשְ ן ְלָך ּבִ ָכבֹוד ֶאּתֵ

לֹא  ּבְ ה  ַאּתָ ֲהֵרי  ר,  ׂשַ אֹוְתָך  ַלֲעׂשֹות  ֹאַמר  ִאם 

ן ְלָך ָמעֹות, ֵיׁש ְלָך. ֱאֹמר ֵאיֶזה  ר; ְוִאם ִלּתֵ ֶזה ׂשַ

ה ְלָך" ה רֹוֶצה, ְוֶאֱעׂשֶ בֹוד ַאּתָ ּכָ

ַמה  ִלי  ה  ֲעׂשֶ ּתַ "ֲאָבל  ְוָאַמר:  ָהָאנּוס  ָעָנה 
ַבע ִלי  ָ ֶלְך: "ֵהן", ָאַמר: "ִהּשׁ ֹאַמר?" ָאַמר ַהּמֶ ֶ ּשׁ

ע לֹו. ָעָנה ְוָאַמר )ָהָאנּוס  ּבַ ְבִכְתֶרָך ּוַמְלכּוְתָך" ְוִנׁשְ

אי ִלְהיֹות ְיהּוִדי  ַ ֶאְהֶיה ַרּשׁ בֹוִדי ׁשֶ ר ּכְ "ל(: "ִעּקַ ַהּנַ

ַפְרֶהְסָיא".  ּבְ ין  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ יַח  ְלַהּנִ  - ַפְרֶהְסָיא  ּבְ

ָכל ְמִדיָנתֹו ֵאיָנם  ּבְ ֶלְך ְמֹאד, ֵמֲחַמת ׁשֶ ְוָחָרה ְלַהּמֶ

ֵרָרה  ִאים ִלְהיֹות ְיהּוִדים, ֲאָבל לֹא ָהָיה לֹו ּבְ ָ ַרּשׁ

בּוָעה.  ְ - ֵמֲחַמת ַהּשׁ

ין  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ יַח  ְוִהּנִ ָהָאנּוס  ָהַלְך  ּבֶֹקר  ּבַ
ַפְרֶהְסָיא. ּבְ
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ְוהּוא  ֶמֶלְך.  ְבנֹו  ה  ְוַנֲעׂשָ ֶלְך,  ַהּמֶ ֵמת  ְך  ּכָ ַאַחר 
ָרָאה  ַרּכּות, ֵמֲחַמת ׁשֶ ִהְתִחיל ְלַהְנִהיג ְמִדיָנתֹו ּבְ

ְמִדינֹות  ְוָכַבׁש  "ל.  ּנַ ּכַ ָאִביו  ֶאת  ְלַהְכִרית  ָרצּו  ׁשֶ

דֹול ְמֹאד. ַרּבֹות, ְוָהָיה ָחָכם ּגָ

ּכֹוָכִבים  ַהחֹוֵזי  ל  ּכָ ֶאת  ְוִלְקרֹות  ץ  ְלַקּבֵ ה  ְוִצּוָ
ַזְרעֹו?  ִנְכָרת  ִלְהיֹות  יּוַכל  ָדָבר  ֵמֵאיֶזה  ידּו  ּגִ ּיַ ׁשֶ

ֻיְכַרת  ְרעֹו לֹא  ּזַ ׁשֶ לֹו:  ְוָאְמרּו  ה.  ִמּזֶ ֹמר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ֵסֶפר  ּבְ זֹאת  ְוָכְתבּו  ה.  ָוׂשֶ ֹור  ִמּשׁ ֹמר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַרק   -

ְכרֹונֹות.  ַהּזִ

ה,  ֶדֶרְך ַרּכָ מֹותֹו - ּבְ ן ּכְ ם ּכֵ ְנֲהגּו ּגַ ּיִ ה ְלָבָניו ׁשֶ ְוִצּוָ
ּוֵמת.

ָרָמה  ָיד  ּבְ ִלְנהֹג  ְוִהְתִחיל  ֶמֶלְך,  ְבנֹו  ה  ְוַנֲעשָׂ
מֹו ְזֵקנֹו ]סבו[ ְוָכַבׁש ְמִדינֹות ַרּבֹות. ְוָנַפל  ּוְבֹחֶזק ּכְ

ְמִדיָנתֹו  ֵצא ּבִ ּלֹא ִיּמָ ה ְלַהְכִריז: ׁשֶ ַעל ָחְכָמה, ְוִצּוָ
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ן  ּלֹא ִיְהֶיה ִנְכָרת ַזְרעֹו. ַעל ּכֵ ֵדי ׁשֶ ּכְ ה -  ׁשֹור ָוׂשֶ

ָרָמה.  ָבר ְוָנַהג ְמִדיָנתֹו ּבְ ּום ּדָ ֵאין לֹו מֹוָרא ִמּשׁ

דֹול ְמֹאד. ְוָנַפל ַעל ָחְכָמה ִלְכּבֹשׁ  ה ָחָכם ּגָ ְוַנֲעׂשָ
לֹא ִמְלָחָמה:  ל ָהעֹוָלם ּבְ ֶאת ּכָ

ק  ִנְתַחּלֵ ָהעֹוָלם  ׁשֶ  - עֹוָלם  ֶחְלֵקי  ְבָעה  ׁשִ ֵיׁש  י  ּכִ
ל  ּכָ ׁשֶ ֶלֶכת -  ּכֹוְכֵבי  ַבע  ׁשֶ ְוֵיׁש  ֲחָלִקים,  ְבָעה  ְלׁשִ

ְבָעה  ׁשִ ְוֵיׁש  ֵמֶחְלֵקי ָהעֹוָלם,  ֵחֶלק  ּבְ ֵמִאיר  ּכֹוָכב 

ֶלֶכת  ּכֹוְכֵבי  ַבע  ִמׁשֶ ַאַחת  ל  ּכָ ׁשֶ  - כֹות  ַמּתָ ִמיֵני 

ֶכת ֶאָחד.  ִמין ַמּתֶ ֵמִאיר ּבְ

ה  ְוִצּוָ כֹות,  ַמּתָ ִמיֵני  ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ץ  ְוִקּבֵ ְוָהַלְך 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ דיוקן[  ]דמות  אְטֶרעִטין  ַהּפַ ל  ּכָ ְלָהִביא 

ְלְטִרין ]ארמון[  ּפַ ּתֹוִלין ּבַ ל ָזָהב ׁשֶ ֵהם ׁשֶ ָלִכים ׁשֶ ַהּמְ

ל ָזָהב ְוגּופֹו  ה ָאָדם, רֹאׁשֹו ׁשֶ ה ִמּזֶ ֶהם. ְוָעׂשָ ּלָ ׁשֶ

כֹות  ַמּתָ יֵני  ִמּמִ ָהֵאיָבִרים  ָאר  ׁשְ ְוֵכן  ֶסף,  ּכֶ ל  ׁשֶ

ִמיֵני  ַבע  ֶ ַהּשׁ ל  ּכָ ָהָאָדם  ְבאֹותֹו  ְוָהָיה  ָהֲאֵחִרים. 
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ל  ּכָ ְוָהיּו   , בֹוּהַ ּגָ ַהר  ַעל  אֹותֹו  ְוֶהֱעִמיד  כֹות.  ַמּתָ

)דמות(  אֹותֹו  ּבְ ְמִאיִרין  ֶלֶכת  ּכֹוְכֵבי  ְבָעה  ִ ַהּשׁ

אֹו  ֵעָצה  ְלֵאיֶזה  ָצִריְך  ָאָדם  ָהָיה  ּוְכׁשֶ ָהָאָדם. 

ן - ִאם ַלֲעׂשֹותֹו ִאם ָלאו, ָהָיה  ּוַמּתָ א  ֵאיֶזה ַמּשָׂ

ְך  ּיָ ַ ֶכת ַהּשׁ ין ַמּתֶ ל ַהּמִ עֹוֵמד ֶנֶגד אֹותֹו ָהֵאיָבר ׁשֶ

ַדְעּתֹו  ב ּבְ ם, ְוָהָיה חֹוׁשֵ ָ הּוא ִמּשׁ ְלֵחֶלק ָהעֹוָלם ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות,  ָצִריְך  ָהָיה  ּוְכׁשֶ ָלאו,  ִאם  ַלֲעׂשֹות  ִאם 

ָהָיה ֵמִאיר ּוַמְזִריַח אֹותֹו ָהֵאיָבר, ְוִאם ָלאו, ָהָיה 

"ל(. ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ֶלְך ַהּנַ ה ַהּמֶ ל ֶזה ָעׂשָ ְך ָהֵאָבר. )ּכָ ֶנְחׁשָ

ל ָהעֹוָלם, ְוָאַסף ָממֹון ַרב. ָהָיה כֹוֵבׁש ּכָ

"ל,  ְלַהּנַ ל  ְמֻסּגָ ָהָיה  לֹא  ָאָדם  מּות  ַהּדְ ְואוֹתוֹ.
ִאים  ּגֵ יל  ּפִ ַמׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּוִבְתַנאי(  ֹאֶפן  )ּבְ ַרק 

ָפִלים.  יּהַ ׁשְ ּוַמְגּבִ

ל  ּכָ ֲעבּור  אֹוַקאִזין(  )ַהְינּו  ֻקּדֹות  ּפְ ַלח  ְוׁשָ ְוָהַלְך 
ִרים  ַהּשָׂ ָאר  ּוׁשְ בכירים[  צבא  ]קציני  עְדִניַראִלין  ַהּיֶ
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]אותות  ְואֹוְרֶדיְר"ׁש  ִהְתַמּנּות  ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ְוָלַקח  אֹוָתם,  יל  ּפִ ְוִהׁשְ ם,  ֻכּלָ ּוָבאּו  הצטיינות[, 

ָהיּו ָלֶהם  ֶהם, ֲאִפּלּו אֹוָתן ׁשֶ ּלָ ֵמֶהם ַהִהְתַמּנּות ׁשֶ

ָעְבדּו ֵאֶצל ֲאִבי ֲאִבי ְזֵקנֹו ָלַקח ֵמֶהם.  ִהְתַמּנּות ׁשֶ

יֶהם. ְחּתֵ ָפִלים ְוֶהֱעִמיד אֹוָתם ּתַ יּהַ ׁשְ ְוִהְגּבִ

הּוא  ׁשֶ )ַהְינּו  "ל  ַהּנַ ָהָאנּוס  ר  ַהּשַׂ ָהָיה  תֹוָכם  ּבְ
יָלם(  ּפִ ְלַהׁשְ עֹוֵסק  ָהָיה  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ִרים  ַהּשָׂ תֹוְך  ּבְ ָהָיה 

ָררּות ְוַהִהְתַמּנּות  ֶלְך: "ַמהּו ַהּשְׂ ַאל אֹותֹו ַהּמֶ ְוׁשָ

ֶאְהֶיה  י הּוא ׁשֶ ּלִ ָררּות ׁשֶ יב לֹו: "ַהּשְׂ ָך?" ֵהׁשִ ּלְ ׁשֶ

אֹוָתה  ִביל  ׁשְ ּבִ ַפְרֶהְסָיא,  ּבְ ְיהּוִדי  ִלְהיֹות  אי  ַ ַרּשׁ

ֵמִאּתֹו  ְוָלַקח  "ל(.  ּנַ )ּכַ ִלְזֵקְנָך"  יִתי  ָעׂשִ ׁשֶ ַהּטֹוָבה 

ה ָאנּוס. זֹאת, ְוָחַזר ְוַנֲעׂשָ

ֲחלֹום  ֶלְך ִליׁשֹן ְוָרָאה ּבַ ַכב ַהּמֶ ַעם.ַאַחת ׁשָ פַּ
לֹות,  ר ַמּזָ ֵנים ָעׂשָ ְ ל ַהּשׁ ים, ְוָרָאה ּכָ ַמִים ַזּכִ ָ ַהּשׁ ׁשֶ
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ֵהם   - לֹות  ּזָ ַהּמַ ין  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ָוׂשֶ ֹור  ּשׁ ׁשֶ ְוָרָאה 

ּנּו. ֲחִקים ִמּמֶ ְמׂשַ

ְלָהִביא  ה  ְוִצּוָ ְוִנְפַחד ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ַכַעס  ּבְ ְוֵהִקיץ 
ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּבֹו:  תּוב  ּכָ ְוָרָאה  ְכרֹונֹות,  ַהּזִ ֵסֶפר  ֶאת 

ַחד  ּפַ ָעָליו  ְוָנַפל  ַזְרעֹו,  ִנְכָרת  ִיְהֶיה  ה  ָוׂשֶ ׁשֹור 

ם  ֶניָה ּגַ ה, ְוָנַפל ָעֶליָה ְוַעל ּבָ ְלּכָ ר ְלַהּמַ דֹול; ְוִסּפֵ ּגָ

ְלָכל  ְוָקָרא  ְמֹאד.  רּוחֹו  ֶעם  ּפָ ַוּתִ דֹול.  ּגָ ַחד  ּפַ ן  ּכֵ

ְלַעְצמֹו,  ֹפֵתר  ָהָיה  ֶאָחד  ְוָכל  ֲחלֹומֹות,  ַהּפֹוְתֵרי 

דֹול  ַחד ּגָ ָאְזָניו. ְוָנַפל ָעָליו ּפַ ְולֹא ָהָיה קֹוָלן ִנְכָנס ּבְ

ְמֹאד.

ָלה  ַקּבָ ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ לֹו  ְוָאַמר  ֶאָחד  ָחָכם  ֵאָליו  ּוָבא 
ה  ָ ים ַוֲחִמּשׁ ִ ּשׁ לֹשׁ ֵמאֹות ְוׁשִ ׁש ׁשְ ּיֵ ֵמָאִביו: ֱהיֹות ׁשֶ

לֹשׁ  ְ ל ַהּשׁ ּכָ ֶמׁש. ְוֵיׁש ָמקֹום ׁשֶ ָ ִמיֵני ַתֲהלּוכֹות ַהּשׁ

ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ַתֲהלּוכֹות  ִמיֵני  ה  ָ ַוֲחִמּשׁ ים  ִ ּשׁ ְוׁשִ ֵמאֹות 

ׁש  ּיֵ ְרֶזל, ּוִמי ׁשֶ ֶבט ּבַ ֵדל ׁשֵ ם ּגָ ם, ְוׁשָ ַמְזִריִחים ְלׁשָ

ַחד.  ֵמַהּפָ ִנּצֹול  "ל  ַהּנַ ֶבט  ֵ ְלַהּשׁ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ַחד,  ּפָ לֹו 
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ּתֹו ּוָבָניו ְוָכל ַזְרעֹו  ֶלְך. ְוָהַלְך ִעם ִאׁשְ ְוהּוַטב ְלַהּמֶ

"ל.  "ל ִעם ֶהָחָכם ַהּנַ קֹום ַהּנַ ַלּמָ

ה ַעל  הּוא ְמֻמּנֶ ֶרְך עֹוֵמד ַמְלָאְך ׁשֶ ּוְבֶאְמַצע ַהּדֶ
ְואֹותֹו  ִחית,  ׁשְ ַהּמַ ַמְלָאְך  ּבֹוְרִאים  ָכַעס  ְיֵדי  ַעל  י  )ּכִ ַעס  ּכָ

ְוׁשֹוֲאִלין  ִחיִתים(  ׁשְ ַהּמַ ל  ּכָ ַעל  ה  ְמֻמּנֶ הּוא  "ל  ַהּנַ ַמְלָאְך 

ֶרְך.  אֹותֹו ַהּדָ

הּוא ָמֵלא  ֶרְך ׁשֶ ר ִלְפֵני ִאיׁש, ְוֵיׁש ּדֶ ֶרְך ָיׁשָ י ֵיׁש ּדֶ ּכִ
הּוא ָמֵלא ְפָחִתים ּובֹורֹות, ְוֵכן  ֶרְך ׁשֶ ִטיט, ְוֵיׁש ּדֶ

ֵאׁש,  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶאָחד  ֶרְך  ּדֶ ְוֵיׁש  ָרִכים;  ּדְ ָאר  ׁשְ

ֲאלּו  ָרִפים. ְוׁשָ ְרָסאֹות ֵמאֹותֹו ָהֵאׁש ִנׂשְ ע ּפַ ַאְרּבַ ׁשֶ

אֹותֹו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֶרְך,  ַהּדָ הנ"ל(  )את המלאך  לֹו 

ם ָהֵאׁש.  ׁש ׁשָ ּיֵ ֶרְך ׁשֶ ַהּדֶ

ָכל  ל ְלָפָניו ּבְ ּכֵ ְוָהיּו הֹוְלִכים, ְוָהָיה ֶהָחָכם ִמְסּתַ
ָלה  י ָהָיה לֹו ַקּבָ ם אֹותֹו ָהֵאׁש, ּכִ ַעם ִאם ֵיׁש ׁשָ ּפַ

ָרָאה  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ "ל.  ּנַ ּכַ ֵאׁש  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמָאִביו 
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ְמָלִכים  ָהֵאׁש  ֶרְך  ּדֶ הֹוְלִכים  ָהיּו  ׁשֶ ְוָרָאה  ָהֵאׁש, 

ין, )ְוֶזה ָהָיה ֵמֲחַמת  ית ּוְתִפּלִ ַטּלִ ִפים ּבְ ִויהּוִדים ְמֻעּטָ

ן  ְמִדיָנָתם, ַעל ּכֵ ִבים ְיהּוִדים ּבִ ָלִכים יֹוׁשְ ָהיּו ֵאֶצל אֹוָתן ַהּמְ ׁשֶ

ֶלְך:  ֶרְך ָהֵאׁש(. ְוָאַמר ֶהָחָכם ְלַהּמֶ ָהיּו ְיכֹוִלים ֵליֵלְך ּדֶ

ְרָסאֹות  ּפַ ע  ַאְרּבַ ׁשֶ ָיִדי  ּבְ ָלה  ַקּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ "ּבַ
רֹוֶצה  ֲאִני  ֵאין  ן  ּכֵ ַעל  ָרִפים,  ִנׂשְ ָהֵאׁש  ִמן  ָרחֹוק 

ֵליֵלְך עֹוד". 

ְמָלִכים  ָאר  ְ ּשׁ ׁשֶ רֶֹאה  ׁשֶ ֵמַאַחר  ב:  ָחׁשַ ֶלְך  ְוַהּמֶ
ם הּוא  ּגַ ן ָאַמר ׁשֶ ֶרְך ָהֵאׁש, ַעל ּכֵ ם ּדֶ הֹוְלִכים ׁשָ

ֵמָאִבי  ָלה  ַקּבָ ִלי  ֵיׁש  "ֲאִני  ֶהָחָכם:  ְוָעָנה  ֵיֵלְך. 

ה, ִאם ְרצֹוְנָך  ן ֵאיִני רֹוֶצה ֵליֵלְך. ַאּתָ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ּכַ

ֵליֵלְך, ֵלְך"! 

ַרף  ְוִנׂשְ ֶהם ָהֵאׁש,  ּבָ ַלט  ְוׁשָ ְוַזְרעֹו,  ֶלְך  ְוָהַלְך ַהּמֶ
ם. הּוא ְוַזְרעֹו, ְוִנְכְרתּו ֻכּלָ
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ֵעיֵני  ּבְ ָתמּוּהַ  ָהָיה  ְלֵביתֹו,  ֶהָחָכם  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ
א  ה, ְוֵאיְך ּבָ ֹור ָוׂשֶ ָמר ִמּשׁ ִרים: "ֲהלֹא ָהָיה ִנׁשְ ַהּשָׂ

ְהֶיה ִנְכָרת הּוא ְוַזְרעֹו?" ּיִ ׁשֶ

ַהחֹוֵזי  י  ּכִ ִנְכַרת,  ָיִדי  "ַעל  ְוָאַמר:  ָהָאנּוס  ָעָנה 
ין  י ׁשֹור עֹוׂשִ כֹוָכִבים ָראּו ְולֹא ָיְדעּו ָמה ָראּו, ּכִ

ית,  ְמרֹו ִציִצית ְלַטּלִ ין ִמּצַ ה עֹוׂשִ ין, ְוׂשֶ ִפּלִ ֵמעֹורֹו ּתְ

ְוַעל ְיֵדיֶהם ִנְכָרת הּוא ְוַזְרעֹו". 

ְמִדיָנָתם  ִרים ּבִ ָהיּו ְיהּוִדים ּדָ ָלִכים ׁשֶ י אֹוָתן ַהּמְ ּכִ
ֶרְך  ּדֶ הֹוְלִכים  ָהיּו  ין,  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ּבְ ין  ׁשִ ֻלּבָ ּמְ ׁשֶ  -

ַעל  ִנְכַרת  ְוהּוא  ָלל,  ּכְ ִנּזֹוִקים  ָהיּו  ְולֹא  ָהֵאׁש 

ית  ַטּלִ ין  ּלֹוְבׁשִ ׁשֶ ְיהּוִדים  ִאים  ָ ַרּשׁ ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ְיֵדי 

ה  ֹור ָוׂשֶ ן ָהיּו ַהּשׁ ְמִדיָנתֹו, ְוַעל ּכֵ ב ּבִ ין ֵליׁשֵ ּוְתִפּלִ

י ַהחֹוֵזי כֹוָכִבים ָראּו  ּנּו, ּכִ לֹות ׂשֹוֲחִקים ִמּמֶ ּזָ ּמַ ּבַ ׁשֶ

ְולֹא ָיְדעּו ָמה ָראּו. 

"ל. ּנַ ְוִנְכַרת הּוא ְוַזְרעֹו, ּכַ



סיפורי מםשיו  

387

מבן.מלך.שהיה.מאבנים.טובות
)מעשה קצר, העתקנו את כולו(

ָבִנים,  לֹו  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ֶאָחד  ֶמֶלְך  בְּ ה. ַמֲעשֶׂ
ִתְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ָדאְקטֹוִרים,  ּבְ ְוָעַסק  ְוָהַלְך 

ְוָגַזר  לֹו.  הֹוִעילּו  ְולֹא  ְלָזִרים,  ֶכת  ֶנְהּפֶ ַמְלכּותֹו 

ְהיּו לֹו ָבִנים.  ּיִ לּו ַבֲעבּורֹו ׁשֶ ּלְ ְתּפַ ּיִ הּוִדים ׁשֶ ַעל ַהּיְ

ֵדי  ּכְ יק,  ַצּדִ ים  ׂשִ ּוְמַחּפְ ים  ׁשִ ְמַבּקְ הּוִדים  ַהּיְ ְוָהיּו 

ְהיּו לֹו ָבִנים.  ּיִ ל ְוִיְפַעל ׁשֶ ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

ל  ּלֵ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ לֹו  ְוָאְמרּו  נּוז,  ּגָ יק  ַצּדִ ּוָמְצאּו  ׁשּו  ּוִבּקְ
ָלל.  ּכְ יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ְוָעָנה:  ִנים,  ּבָ ֶלְך  ְלַהּמֶ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ

ּקֹוִרין  )ׁשֶ תֹו  ֻקּדָ ּפְ ֶלְך  ַהּמֶ ַלח  ְוׁשָ ֶלְך,  ְלַהּמֶ ְוהֹוִדיעּו 

ְוִהְתִחיל  ֶלְך.  ְלַהּמֶ אֹותֹו  ְוֵהִביאּו  ַאֲחָריו,  אֹוַקאז( 

יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ "ֲהלֹא  ְבטֹוב:  ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ֶלְך  ַהּמֶ

ַעל  ְרצֹוִני,  ּכִ ֶהם  ּבָ ַלֲעׂשֹות  ָיִדי  ּבְ ֵהם  הּוִדים  ַהּיְ ׁשֶ

ִלי  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ל  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ׁשֶ טֹוב  ּבְ ָך  ִמּמְ ׁש  ְמַבּקֵ ֲאִני  ן  ּכֵ
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ָנה ָוָלד,  ִיְהֶיה לֹו ְבאֹוָתּה ׁשָ ָבִנים". ְוִהְבִטיַח לֹו ׁשֶ

ְוָהַלְך ִלְמקֹומֹו.

ה  ת ַמְלּכָ ת. ְוָהְיָתה אֹוָתּה ַהּבַ ה ּבַ ְלּכָ ְוָיְלָדה ַהּמַ
ִנים  ׁשָ ע  ַאְרּבַ ת  ּבַ ָהְיָתה  ּוְכׁשֶ ְמֹאד,  ּתַֹאר  ְיַפת 

יר,  ׁשִ ְכֵלי  ּבִ ר  ּוְלַזּמֵ ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ ְיכֹוָלה  ָהְיָתה 

נֹוְסִעים  ְוָהיּו  ׁשֹונֹות.  ַהּלְ ל  ּכָ יֹוַדַעת  ְוָהְיָתה 

ְמָחה  ׂשִ ְוָהָיה  ִלְראֹוָתּה.  ִדינֹות  ַהּמְ ל  ִמּכָ ְמָלִכים 

ֶלְך. ְגדֹוָלה ַעל ַהּמֶ

ֵדי  ּכְ ֵבן,  ְהֶיה לֹו  ּיִ ׁשֶ ֶלְך ְמֹאד  ַהּמֶ ִנְכַסף  ְך  ּכָ ַאַחר 
ְוָגַזר  ָזר.  ְלִאיׁש  ַמְלכּותֹו  ֶבת  ֻמּסֶ ִתְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ

ְוָהיּו  ֵבן.  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ לּו  ּלְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ הּוִדים  ַהּיְ ַעל  ׁשּוב 

"ל, ְולֹא ָמְצאּו  יק ַהּנַ ּדִ ים ֶאת ַהּצַ ׂשִ ים ּוְמַחּפְ ׁשִ ְמַבּקְ

יק  ׁשּו עֹוד ּוָמְצאּו עֹוד ַצּדִ ָבר ִנְפַטר. ּוִבּקְ י ּכְ אֹותֹו, ּכִ

ֵאינֹו  ׁשֶ ְוָאַמר:  ן,  ּבֵ ֶלְך  ְלַהּמֶ ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ לֹו  ְוָאְמרּו  נּוז,  ּגָ

ם  ֶלְך ּגַ ֶלְך, ְוָאַמר לֹו ַהּמֶ ָלל. ְוהֹוִדיעּו ְלַהּמֶ יֹוֵדַע ּכְ

"ל(.  ּנַ ָיִדי" ְוכּו' )ּכַ הּוִדים ּבְ "ל: "ֲהלֹא ַהּיְ ּנַ ן ּכַ ּכֵ
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ה?"  ֲאַצּוֶ ֶ ָאַמר לֹו ֶהָחָכם: "ּתּוַכל ַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ
ֶלְך: "ֵהן". ָאַמר לֹו ֶהָחָכם: "ֲאִני ָצִריְך  ָאַמר ַהּמֶ

ֶאֶבן  ל  ּכָ י  ּכִ טֹובֹות;  ֲאָבִנים  יֵני  ַהּמִ ל  ּכָ ִביא  ּתָ ׁשֶ

"ֲאִני  ֶלְך:  ַהּמֶ .ָאַמר  ַאֶחֶרת  ה  ְסֻגּלָ לֹו  ֵיׁש  טֹוב 

ְהֶיה ִלי ֵבן". ּיִ ֵדי ׁשֶ אֹוִציא ֲחִצי ַמְלכּוִתי ּכְ

טֹובֹות,  ָהֲאָבִנים  ִמיֵני  ל  ּכָ לֹו  ְוֵהִביא  ְוָהַלְך 
ּוְנָתָנם  ַיִין  ּכֹוס  ְוָלַקח  ם  ֶוֱהִדּקָ ֶהָחָכם  ּוְלָקָחם 

ּתֹות ְוֶחְצָיּה  ֶלְך ִלׁשְ ְלתֹוכֹו, ְוָנַתן ֲחִצי ַהּכֹוס ְלַהּמֶ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ן  ּבֵ ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָלֶהם:  ְוָאַמר  ה.  ְלּכָ ְלַהּמַ

ל  ֻגּלֹות ׁשֶ ַהּסְ ל  ּכָ ְוִיְהיּו בֹו  ֻכּלֹו ֵמֲאָבִנים טֹובֹות, 

ל ָהֲאָבִנים טֹובֹות. ְוָהַלְך ִלְמקֹומֹו. ּכָ

ֶלְך. ַהּמֶ ַעל  ְגדֹוָלה  ְמָחה  ׂשִ ה  ְוַנֲעׂשָ ֵבן,  ְוָיְלָדה 
ָהָיה  ׁשֶ ּכְ טֹובֹות.  ֵמֲאָבִנים  ָהָיה  לֹא  ַהּנֹוַלד  ן  ְוַהּבֵ

ִנים ָהָיה ְיֵפה ֹתַאר ְמֹאד ְוָחָכם  ע ׁשָ ן ַאְרּבַ ן ּבֶ ַהּבֵ

ׁשֹונֹות,  ַהּלְ ל  ּכָ יֹוֵדַע  ְוָהָיה  ַהָחְכמֹות,  ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ

ְוָהיּו נֹוְסִעים ְמָלִכים ִלְראֹותֹו.



משלים וסיפורים

390

ְך  ּכָ ל  ּכָ ֲחׁשּוָבה  ֵאיָנּה  ׁשֶ ָרֲאָתה  ה  ַמְלּכָ ת  ְוַהּבַ
ר  ֲאׁשֶ ּבַ ֶנָחָמָתּה:  ָהָיה  זֹאת  ַרק  ּבֹו.  ָאה  ְוִנְתַקּנְ

ְהֶיה ֻכּלֹו ֵמֲאָבִנים טֹובֹות  ּיִ יק ָאַמר ׁשֶ ּדִ אֹותֹו ַהּצַ ׁשֶ

ֵאינֹו ֵמֲאָבִנים טֹובֹות'. - 'טֹוב ׁשֶ

ף  ְוִנּקַ ֵעִצים  ְך  ְמַחּתֵ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ָהָיה  ַאַחת  ַעם  ּפַ
עֹו,  ה ִלְכרְֹך ֶאת ֶאְצּבָ ת ַמְלּכָ עֹו, ְוָרְצָתה ַהּבַ ֶאְצּבָ ּבְ

ָאה בֹו ְמֹאד.  ם ֶאֶבן טֹוב!, ְוִנְתַקּנְ ְוָרֲאָתה ׁשָ

ה ָדאְקטֹוִרים,  ָתה ַעְצָמּה חֹוָלה. ּוָבאּו ַכּמָ ְוָעׂשְ
ְוָקְראּו  ְרפּוָאה,  ָלּה  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְולֹא 

לֹו  ָתה  ְוִגּלְ ף,  ֵ ְמַכּשׁ ם  ׁשָ ְוָהָיה  ִפים.  ְ ַלְמַכּשׁ

"ל.  ּנַ ּכַ חֹוָלה  ַעְצָמּה  ָתה  ָעׂשְ ִהיא  ׁשֶ  - ָהֱאֶמת 

ְלָאָדם  ּוף  ּשׁ ּכִ ַלֲעׂשֹות  יּוַכל  ִאם  אֹותֹו:  ֲאָלה  ְוׁשָ

"אּוַלי  לֹו:  ָאְמָרה  "ֵהן",  ָאַמר:  ְמצָֹרע?  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ָאַמר  א"?  ְוִיְתַרּפֵ ּוף  ּשׁ ַהּכִ ל  ַבּטֵ ּיְ ׁשֶ ף  ֵ ְמַכּשׁ ׁש  ְיַבּקֵ

לֹא  ִים,  ַהּמַ ֶאל  ּוף  ּשׁ ַהּכִ ִליכּו  ַיׁשְ "ִאם  ף:  ֵ ַהְמַכּשׁ

לֹו עֹוד".  יּוְכלּו ְלַבּטְ
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ִים. ַהּמַ ֶאל  ּוף  ּשׁ ַהּכִ ִליָכה  ְוִהׁשְ ֵכן.  ָתה  ְוָעׂשְ
ַעל  לֹו(  )ְוָהָיה  ְמֹאד,  ְמצָֹרע  ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ה  ְוַנֲעׂשָ

ְוָעַסק  גּופֹו.  ָאר  ׁשְ ְוַעל  ָניו  ּפָ ְוַעל  ָצַרַעת  ָחְטמֹו 

ִפים ְולֹא הֹוִעילּו. ְוָגַזר  ְ ָדְקטֹוִרים ּוִבְמַכּשׁ ֶלְך ּבְ ַהּמֶ

"ל,  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ ׁשּו  ּוִבּקְ לּו,  ּלְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ הּוִדים  ַהּיְ ַעל 

ֶלְך. ְוֵהִביאּו אֹותֹו ַלּמֶ

ַרְך:  ִמיד ַלה' ִיְתּבָ ל ּתָ ּלֵ "ל ָהָיה ִמְתּפַ יק ַהּנַ ּדִ ְוַהּצַ
ּלֹו  ן ֶמֶלְך ּכֻ ְהֶיה ַהּבֶ ּיִ הּוא ָהָיה ַמְבִטיַח ׁשֶ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּבַ

ַלה'  טֹוֵען  ְוָהָיה  ֵכן,  ָהָיה  ְולֹא  טֹובֹות  ֵמֲאָבִנים 

בֹוִדי? לֹא  ִביל ּכְ ׁשְ יִתי זֹאת ּבִ ַרְך: "ַהִאם ָעׂשִ ִיְתּבָ

ם  ו לֹא ִנְתַקּיֵ בֹוְדָך, ְוַעְכׁשָ ִביל ּכְ ׁשְ י ִאם ּבִ יִתי ּכִ ָעׂשִ

י"  ָאַמְרּתִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ל ְולֹא הֹוִעיל,  ּלֵ ֶלְך. ְוָהָיה ִמְתּפַ יק ְלַהּמֶ ּדִ ּוָבא ַהּצַ
ּוף. הּוא ִכּשׁ ְוהֹוִדיעּו לֹו ׁשֶ

ל  ּכָ ִמן  ְלַמְעָלה  בֹוּהַ  ּגָ ָהָיה  "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ְוַהּצַ
הּוא  ׁשֶ ֶלְך:  ְלַהּמֶ ְוהֹוִדיַע  יק  ּדִ ַהּצַ ּוָבא  ִפים,  ׁשָ ַהּכְ
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ָנה  ּקָ ּתַ ְוֵאין  ִים,  ַלּמַ ּוף  ּשׁ ַהּכִ ִליכּו  ִהׁשְ ְוׁשֶ ּוף,  ִכּשׁ

ה  ָעׂשָ ׁשֶ ף  ֵ ַהְמַכּשׁ ִליכּו  ׁשְ ּיַ ׁשֶ ִאם  י  ּכִ ֶמֶלְך  ן  ְלַהּבֶ

ל  ּכָ ְלָך  נֹוֵתן  "ֲאִני  ֶלְך:  ַהּמֶ ָאַמר  ִים.  ַלּמַ ּוף  ּשׁ ַהּכִ

א ְבִני". ְתַרּפֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִים ּכְ ִליָכם ַלּמַ ִפים ְלַהׁשְ ְ ַהְמַכּשׁ

ִים  ַהּמַ ֶאל  ְוָרְצָתה  ה,  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ ְוִנְתָיְרָאה 
י ָהְיָתה יֹוַדַעת ֵהיָכן  ִים, ּכִ ּוף ִמן ַהּמַ ּשׁ ְלהֹוִציא ַהּכִ

ַרַעׁש  ה  ְוַנֲעׂשָ ִים.  ַהּמַ ֶאל  ְוָנְפָלה  ּוף,  ּשׁ ַהּכִ ח  ֻמּנָ

יק  ּדִ ִים. ּוָבא ַהּצַ ת ֶמֶלְך ָנְפָלה ֶאל ַהּמַ ַהּבַ דֹול: ׁשֶ ּגָ

א.  ן ֶמֶלְך ִיְתַרּפֵ ַהּבֶ "ל ְוָאַמר ָלֶהם: ׁשֶ ַהּנַ

ל  ּכָ ְוִנְקַלף  ְוָנַפל  ַרַעת  ַהּצָ ׁש  ְוִנְתַיּבֵ א,  ְוִנְתַרּפֵ
ְוָהָיה  ּלֹו.  ּכֻ ֵמֲאָבִנים טֹובֹות  ה  ְוַנֲעׂשָ ּנּו  ִמּמֶ ָהעֹור 

ל ָהֲאָבִנים טֹובֹות. ל ּכָ ֻגּלֹות ׁשֶ ל ַהּסְ לֹו ּכָ

ן ֶמֶלְך  ַהּבֶ ה ְוִנְרָאה ׁשֶ ּלָ ְקַלף ָהעֹור ָאז ִנְתּגַ ּנִ י ַאַחר ׁשֶ )ַהְינּו ּכִ

"ל( יק ַהּנַ ּדִ ר ָאַמר ַהּצַ ֲאׁשֶ הּוא ֻכּלֹו ֵמֲאָבִנים טֹובֹות, ּכַ
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ממלך.עניו
)מעשה קצר, העתקנו את כולו(

ָאַמר  ָחָכם.  לֹו  ְוָהָיה  ֶאָחד.  ֶמֶלְך  ּבְ ה  ַמֲעשֶׂ
חֹוֵתם  ׁשֶ ֶמֶלְך  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ "ּבַ ְלֶהָחָכם:  ֶלְך  ַהּמֶ

דֹול ְוִאיׁש ֱאֶמת ְוָעָניו'.  הּוא: ִגּבֹור ּגָ ַעְצמֹו ׁשֶ

ֵמֲחַמת  ִגּבֹור,  הּוא  ׁשֶ יֹוֵדַע  ֲאִני   - ּבֹור  ּגִ ה,  ְוִהּנֵ
עֹוְמִדים  ם  ַהּיָ ְוַעל  ם,  ַהּיָ הֹוֵלְך  ְמִדיָנתֹו  ִביב  ּסְ ׁשֶ

ַחִיל ַעל ְסִפינֹות ִעם הֹוְרַמאִטיס ]תותחים[ ְוֵאיָנם 

ָמקֹום  ֵיׁש  ם  ַהּיָ ִמן  ְוִלְפִנים  ְלִהְתָקֵרב;  יִחים  ַמּנִ

טובענית[  ]ביצה   ' 'זּוְמּפְ ּקֹוִרין  ׁשֶ ּבֹו  ּטֹוְבִעין  ׁשֶ

ִביל  ׁשְ ִאם  י  ּכִ ם  ׁשָ ֵאין  ׁשֶ ִדיָנה,  ַהּמְ ְסִביב  דֹול  ּגָ

י ִאם ָאָדם ֶאָחד;  ּכִ ם  ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלְך ׁשָ ׁשֶ ָקָטן, 

ֶאָחד  בֹא  ּיָ ּוְכׁשֶ הֹוְרַמאִטיס,  עֹוְמִדים  ם  ׁשָ ְוַגם 

ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ַההֹוְרַמאִטיס,  ִעם  מֹוִרים  ֵחם,  ְלִהּלָ

ם. ְלִהְתָקֵרב ְלׁשָ
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ֶזה  ְוָעָניו',  ֱאֶמת  'ִאיׁש  ַעְצמֹו:  חֹוֵתם  ֶ ׁשּ ַמה  ַאְך 
אְטֶרעט  ַהּפַ ֵאַלי  ִביא  ּתָ ׁשֶ רֹוֶצה  ַוֲאִני  יֹוֵדַע.  ֵאיִני 

ל  ּכָ ֶלְך  ְלַהּמֶ ֵיׁש  י  )ּכִ ֶלְך,  ַהּמֶ אֹותֹו  ל  ׁשֶ דיוקן[  ]דמות 

ּלֹו  ׁשֶ אְטֶרעט  ְוַהּפַ ָלִכים(  ַהּמְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ אְטֶרעִטין  ַהּפַ

ֵני  ר ִמּבְ י הּוא ִנְסּתָ ּכִ לֹא ִנְמָצא ֵאֶצל ׁשּום ֶמֶלְך, 

ֵני  ה, ְוהּוא ָרחֹוק ִמּבְ ּלָ ַחת ּכִ ב ּתַ י הּוא יֹוׁשֵ ָאָדם, ּכִ

ְמִדיָנתֹו.

ַדְעּתֹו:  ִדיָנה. ָאַמר ֶהָחָכם ּבְ ָהַלְך ֶהָחָכם ֶאל ַהּמְ
ַמה  ְיֵדי  ְוַעל  ִדיָנה,  ַהּמְ ַמהּות  ֵליַדע  לֹו  ִריְך  ּצָ ׁשֶ

אָטאֶויׂש  ְיֵדי ַהּקַ ִדיָנה? ַעל  ל ַהּמְ הּות ׁשֶ ַדע ַהּמַ ּיֵ

י  ּקֹוִרין ַקאָטאֶויׂש( ּכִ ִדיָנה )ַהְינּו ִעְנְיֵני ְצחֹוק, ׁשֶ ל ַהּמְ ׁשֶ

אָטאֶויׂש  ָבר, ְצִריִכים ֵליַדע ַהּקַ ִריִכים ֵליַדע ּדָ ּצְ ׁשֶ ּכְ

ָבר.  ל אֹותֹו ַהּדָ ׁשֶ

יק  ֱאֶמת ְלַהּזִ ן ּבֶ ַכּוֵ ּמְ ה ִמיֵני ַקאָטאֶויׂש: ֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ ּמָ י ֵיׁש ּכַ )ּכִ

"ֲאִני  לֹו:  ֹאֵמר  ָעָליו,  יד  ַמְקּפִ ֲחֵברֹו  ּוְכׁשֶ ְדָבָריו  ּבִ ַלֲחֵברֹו 

"ֲהלֹא  ְוָאַמר:  ְוכּו'.   " ִמְתַלְהֵלּהַ "ּכְ תּוב:  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ְמַצֵחק", 



סיפורי מםשיו  

395

י  ֶדֶרְך ְצחֹוק, ְוַאף ַעל ּפִ ן ּבְ ּוֵ ְתּכַ ּמִ ְמַצֵחק ָאִני". ְוֵכן ֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ

ה ִמיֵני ַקאָטאֶויׂש.  ּמָ ֵכן ֲחֵברֹו ִנּזֹוק ַעל ְיֵדי ְדָבָריו. ְוֵכן ֵיׁש ּכַ

ִדינֹות, ּוְבאֹוָתּה  ל ַהּמְ ּכֹוֶלֶלת ּכָ ִדינֹות ְמִדיָנה ׁשֶ ָכל ַהּמְ ְוֵיׁש ּבְ

ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָהֲעָירֹות  ל  ּכָ ּכֹוֶלֶלת  ׁשֶ ֶאָחד  ִעיר  ֵיׁש  ִדיָנה  ַהּמְ

ִית  ּבַ ֵיׁש  ָהִעיר  ּוְבאֹוָתּה  ִדינֹות,  ַהּמְ ל  ּכָ ּכֹוֶלֶלת  ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ

ל  ּכָ ּכֹוֶלֶלת  ׁשֶ ָהִעיר  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ים  ּתִ ַהּבָ ל  ּכָ ּכֹוֶלֶלת  ׁשֶ ֶאָחד 

ֵיׁש  ם  ְוׁשָ ִדינֹות,  ַהּמְ ל  ּכָ ּכֹוֶלֶלת  ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ל  ׁשֶ ָהֲעָירֹות 

ל  ּכָ ה  עֹוׂשֶ ֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ ם  ְוׁשָ ְוכּו',  ִית  ַהּבַ ל  ִמּכָ לּול  ּכָ ׁשֶ ָאָדם 

ִדיָנה(. ל ַהּמְ אָטאֶוויׂש ׁשֶ יָצנּות ְוַהּקַ ַהּלֵ

ם. ְוָרָאה  ְוָלַקח ֶהָחָכם ִעּמֹו ָממֹון ַרב, ְוָהַלְך ְלׁשָ
ְוֵהִבין  ּוְצחֹוק,  ֵליָצנּות  ִמיֵני  ה  ּמָ ּכַ ים  עֹוׂשִ ׁשֶ

ָקִרים  ׁשְ ְמֵלָאה  ּה  ֻכּלָ ִדיָנה  ַהּמְ ׁשֶ אָטאֶויׂש  ַהּקַ ּבְ

ין ְצחֹוק: ֵאיְך  עֹוׂשִ י ָרָאה ׁשֶ ה ְוַעד סֹוף; ּכִ ִחּלָ ִמּתְ

ְוֵאיְך  ן,  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּבְ ָאָדם  ֵני  ּבְ ּוַמְטִעים  ים  ְמַאּנִ

נמוכה[  ]ערכאה  אִניְסְטַראט  ַהּמָ ּבְ ָלדּון  ָבא  הּוא 

אַנד  ִלין ׁשַֹחד; ְוהֹוֵלְך ְלַהּסָ ֶקר ּוְמַקּבְ ּלֹו ׁשֶ ם ּכֻ ְוׁשָ

ּלֹו  ּכֻ ם  ׁשָ ְוַגם  יֹוֵתר,  בֹוּהַ  ַהּגָ יותר[  גבוהה  ]ערכאה 
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ֶטעִלין  ׁשְ ָאן  ְצחֹוק  ֶדֶרְך  ּבְ ים  עֹוׂשִ ְוָהיּו  ֶקר;  ׁשֶ

לּו.  ָבִרים ַהּלָ ל ַהּדְ ]הצגה[ ִמּכָ

ּה  ֻכּלָ ִדיָנה  ַהּמְ ׁשֶ חֹוק  ַהּצְ אֹותֹו  ּבְ ֶהָחָכם  ְוֵהִבין 
ֱאֶמת. ׁשּום  ּה  ּבָ ְוֵאין  אּות,  ְוַרּמָ ָקִרים  ׁשְ ְמֵלָאה 

ַעְצמֹו  יַח  ְוִהּנִ ִדיָנה,  ַהּמְ ּבְ ְוָנַתן  א  ְוָנׂשָ ְוָהַלְך 

ִלְפֵני  ָלדּון  ְוָהַלְך  ן,  ּוַמּתָ א  ּשָׂ ַהּמַ ּבְ אֹותֹו  ְלהֹונֹות 

ָחִדים  ּוׁשְ ֶקר  ׁשֶ ְמֵלִאים  ם  ּלָ ּכֻ ְוֵהם  אֹות,  ָהַעְרּכָ

ירּוהּו,  ִהּכִ לֹא  ְלָמָחר  ׁשַֹחד,  ָלֶהם  ָנַתן  ֶזה  ּוְביֹום 

ֶקר,  ּלֹו ׁשֶ ם ּכֻ בֹוּהַ יֹוֵתר ְוַגם ׁשָ אֹות ּגָ ְוָהַלְך ְלַעְרּכָ

אַנאט ]ערכאה עליונה יותר[ ְוַגם  א ִלְפֵני ַהּסָ ּבָ ַעד ׁשֶ

ֶלְך  א ֶאל ַהּמֶ ּבָ ָחִדים. ַעד ׁשֶ ֶקר ּוׁשְ ֵהם ְמֵלִאים ׁשֶ

ַעְצמֹו. ּבְ

ה  ֶלְך, ָעָנה ְוָאַמר: "ַעל ִמי ַאּתָ א ֶאל ַהּמֶ ּבָ ּוְכׁשֶ
ה  ִחּלָ ּה - ִמּתְ ּלָ ָקִרים ּכֻ ִדיָנה ְמֵלָאה ׁשְ ַהּמְ ֶמֶלְך? ׁשֶ

ר  ְלַסּפֵ ְוִהְתִחיל  ֱאֶמת"  ׁשּום  ּה  ּבָ ְוֵאין  ְוַעד סֹוף, 

ִדיָנה. ל ַהּמְ ָקִרים ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ ּכָ
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ֵאֶצל  ָאְזָניו  ין  ִהְרּכִ ָבָריו,  ּדְ ַמע  ׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ּוְכׁשֶ
ֶלְך  ְלַהּמֶ ָתמּוּהַ  ָהָיה  י  ּכִ ָבָריו,  ּדְ ֹמַע  ִלׁשְ ילֹון  ַהּוִ

ִדיָנה.  ל ַהּמְ ָקִרים ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ ּיֹוֵדַע ִמּכָ ָצא ִאיׁש ׁשֶ ּמְ ּיֻ ׁשֶ

ְמעּו ְדָבָריו ָהיּו כֹוֲעִסים ָעָליו  ָ ּשׁ ֵרי ְמלּוָכה ׁשֶ ְוַהּשָׂ

ל  ׁשֶ ָקִרים  ְ ַהּשׁ ְוהֹוֵלְך  ר  ְמַסּפֵ ָהָיה  ְוהּוא  ְמֹאד, 

ִדיָנה. ַהּמְ

ם  ּגַ "ל(: "ְוָהָיה ָראּוי לֹוַמר ׁשֶ ָעָנה ְוָאַמר )ֶהָחָכם ַהּנַ
ִדיָנה,  מֹו ַהּמְ ֶקר ּכְ הּוא ֹאֵהב ׁשֶ מֹוָתם - ׁשֶ ֶלְך ּכְ ַהּמֶ

ִביל  ה ִאיׁש ֱאֶמת, ּוִבׁשְ ה ֲאִני רֶֹאה ֵאיְך ַאּתָ ַאְך ִמּזֶ

ה ָיכֹול  ֵאין ַאּתָ ה ָרחֹוק ֵמֶהם - ֵמֲחַמת ׁשֶ ֶזה ַאּתָ

ַח  ּבֵ ְלׁשַ ְוִהְתִחיל  ִדיָנה".  ַהּמְ ל  ׁשֶ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ִלְסּבֹל 

ֶלְך ְמֹאד ְמֹאד. ַהּמֶ

ּוִבְמקֹום  ְמֹאד,  ָעָניו  ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶלְך,  ְוַהּמֶ
ָכל  ּבְ ֶרְך ֶהָעָניו, ׁשֶ י ֵכן ּדֶ ם ַעְנְוָתנּותֹו, ּכֵ תֹו ׁשָ ֻדּלָ ּגְ

ה ָקָטן  ִלין אֹותֹו יֹוֵתר, ַנֲעׂשֶ ִחין ּוְמַגּדְ ּבְ ׁשַ ּמְ ֶ ַמה ּשׁ
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ֶהָחָכם,  ל  ׁשֶ ַבח  ֶ ַהּשׁ ּגֶֹדל  ּוֵמֲחַמת  יֹוֵתר;  ְוָעָניו 

ֲעִנּוּות  ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ א  ּבָ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאת  ל  ְוִגּדֵ ח  ּבַ ִ ּשׁ ׁשֶ

ׁש; ְולֹא ָהָיה  ה ַאִין ַמּמָ ֲעׂשָ ּנַ ְוַקְטנּות ְמֹאד, ַעד ׁשֶ

ילֹון ִלְראֹות ֶאת  ִליְך ֶאת ַהּוִ ק, ְוִהׁשְ ָיכֹול ְלִהְתַאּפֵ

ל  הּוא יֹוֵדַע ּוֵמִבין ּכָ אֹותֹו ֶהָחָכם, 'ִמי הּוא ֶזה ׁשֶ

זֹאת'. 

ְוֵהִביא  ֶהָחָכם,  אֹותֹו  ְוָרָאה  ָפָניו,  ה  ּלָ ְוִנְתּגַ
ֶלְך. ּלֹו ֶאל ַהּמֶ אְטֶרעט ׁשֶ ַהּפַ
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מזבוב.ועכביש
)מעשה קצר, העתקנו את כולו(

ְוָאַמר: ֲאַסּפֵר לָכֶם ּכָל ַהּנְִסיָעה ֶׁשּלִי ֶׁשָהָיה  ָענָה 
לִי:

ה ִמְלָחמֹות  ּמָ ָהיּו ָעָליו ּכַ ֶמֶלְך ֶאָחד, ׁשֶ ה ּבְ ַמֲעשֶׂ
ה. בּוִיים ַהְרּבֵ ֵבדֹות ְוָכַבׁש אֹוָתם, ְוָלַקח ׁשְ ּכְ

ָענָה  ַהַּמֲעֶׂשה  זֹאת  ֶׁשִהְתִחיל לְַסּפֵר  ְּדבָָריו  ּבְתֹוְך 
ַהּכֹל  לָכֶם  ֶׁשֲאַסּפֵר  ֹּתאְמרּו  ַהּלָׁשֹון:  ּבְזֶה  ְוָאַמר 

ְותּוכְלּו לְָהבִין.

איל(  ּקֹוִרין ּבַ ה ְגדֹוָלה )ׁשֶ ה ְסֻעּדָ ֶלְך עֹוׂשֶ ְוָהָיה ַהּמֶ
ְוָהיּו  ְלָחָמה,  ַהּמִ ַבׁש  ּכָ ׁשֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  ּבְ ָנה  ׁשָ ָכל  ּבְ

ִרים  ַהּשָׂ ְוָכל  ְמלּוָכה  ֵרי  ַהּשָׂ ל  ּכָ איל  ַהּבַ ַעל  ם  ׁשָ

ְצחֹוק,  ִעְנְיֵני  ם  ׁשָ ין  עֹוׂשִ ְוָהיּו  ָלִכים.  ַהּמְ ֶדֶרְך  ּכְ

ֲחִקים ְוצֹוֲחִקים  ּקֹוִרין קֹוֶמעְדֶיס, הצגות( ְוָהיּו ְמׂשַ )ׁשֶ
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ְוָהיּו  ל ָהֻאּמֹות.  ּוִמּכָ ָמֵעאל  ׁשְ ל ָהֻאּמֹות, ֵמַהּיִ ִמּכָ

ּמּוס  ַהּנִ ֶדֶרְך  ּכְ חֹוק  ׂשְ ֶדֶרְך  ּבְ ִמים  ּוְמַעּקְ ים  עֹוׂשִ

ם  ָרֵאל ּגַ ׂשְ ָתם ִמּיִ ה. ּוִמן ַהּסְ ל ֻאּמָ ל ּכָ ְוַהַהְנָהָגה ׁשֶ

חֹוק. ין ַהּשְׂ ן ָהיּו עֹוׂשִ ּכֵ

תּוב ּבֹו  ָהָיה ּכָ ֶפר ׁשֶ ֶלְך ְלָהִביא לֹו ַהּסֵ ה ַהּמֶ ְוִצּוָ
ּוְבָכל  ה.  ְוֻאּמָ ה  ֻאּמָ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ְוַהַהְנָהָגה  ּמּוִסים  ַהּנִ

תּוב  ּכָ ֶפר, ָהָיה רֶֹאה ׁשֶ ָהָיה ֹפֵתַח ֶאת ַהּסֵ ָמקֹום ׁשֶ

ָהיּו  ֶדֶרְך ׁשֶ ה, ּכְ ל ָהֻאּמָ ּמּוִסים ׁשֶ ּבֹו ַהַהְנָהָגה ְוַהּנִ

ֶזה  ם  ּגַ ָתָמא  ִמּסְ י  )ּכִ ׁש  ַמּמָ חֹוק  ַהּשְׂ ֲעֵלי  ּבַ ין  עֹוׂשִ

"ל(. ֶפר ַהּנַ ן ֶאת ַהּסֵ ם ּכֵ אֶמעְדֶיא ָרָאה ּגַ חֹוק ְוַהּקָ ה ַהּצְ ָעׂשָ ׁשֶ

ָרָאה  ֶפר,  ַהּסֵ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶלְך  ַהּמֶ ָהָיה  ׁשֶ ּוְבתֹוְך 
ְמַרֵחׁש  ָהָיה  ׁשֶ ין(,  ּפִ ׁשְ ְקָרא  )ַהּנִ ִביׁש,  ַעּכָ ָהָיה  ׁשֶ

ד  ּוִמּצַ ין,  ּפִ ַהּדַ י  ֻחּדֵ ַעל  ַהְינּו  ּדְ ֶפר,  ַהּסֵ י  ִצּדֵ ַעל 

ְלֵהיָכן הֹוֵלְך  ָתם  ַהּסְ ִמן  ְזבּוב.  ָהָיה עֹוֵמד  ִני  ֵ ַהּשׁ

בּוב! ִביׁש? - ֶאל ַהּזְ ָהַעּכָ
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ֶאל  ְוהֹוֵלְך  ְמַרֵחׁש  ִביׁש  ָהַעּכָ ָהָיה  ׁשֶ ּוְבתֹוְך 
ֶפר, ְולֹא  ף ִמן ַהּסֵ א רּוַח ְוֵהִרים ֶאת ַהּדַ בּוב, ּבָ ַהּזְ

ְוָחְזָרה  בּוב;  ַהּזְ ֶאל  ֵליֵלְך  ָיכֹול  ִביׁש  ָהַעּכָ ָהָיה 

ִהיא  ִאּלּו  ּכְ ָעְרָמה  ּבְ ַעְצָמּה  ָתה  ְוָעׂשְ ַלֲאחֹוֶריָה. 

ְוָחַזר  בּוב.  ַהּזְ ֵליֵלְך ֶאל  ְוֵאיָנּה רֹוֶצה עֹוד  חֹוֶזֶרת 

בּוב,  ִביׁש ֵליֵלְך ֶאל ַהּזְ ף ִלְמקֹוָמּה, ְוָחְזָרה ָהַעּכָ ַהּדַ

ף ָחַזר  ַהּדַ יָחּה, )ַהְינּו ׁשֶ ף ְולֹא ִהּנִ ַוֲאַזי ׁשּוב ֵהִרים ַהּדַ

בּוב(  ִביׁש ֵליֵלְך ֶאל ַהּזְ יַח ֶאת ָהַעּכָ ְוֵהִרים ֶאת ַעְצמֹו, ְולֹא ִהּנִ

ה ְפָעִמים. ְוָחְזָרה, ְוֵכן ָהָיה ַכּמָ

בּוב,  ִביׁש ֵליֵלְך ֶאל ַהּזְ ְך ׁשּוב ָחְזָרה ָהַעּכָ ַאַחר ּכָ
ָחְטָפה  ָבר  ּכְ ׁשֶ ַעד  ְוהֹוֶלֶכת,  ת  ְמַרֶחׁשֶ ְוָהְיָתה 

ף  ַהּדַ ֵהִרים  ְוׁשּוב  ף.  ַהּדַ ַעל  ֶאָחד  ֶרֶגל  ּבְ ַעְצָמּה 

ְקָצת,  ף  ַהּדַ ַעל  ָהְיָתה  ָבר  ּכְ ְוִהיא  ַעְצמֹו,  ֶאת 

ֲאָרה  ׁשְ ּנִ ף ֶאת ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי, ַעד ׁשֶ יַח ַהּדַ ַוֲאַזי ִהּנִ

ְוָהְיָתה  ְלַדף,  ף  ּדַ ין  ּבֵ ָחָלל  ּבֶ יו  ְחּתָ ּתַ ִביׁש  ָהַעּכָ

ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ה  ַמּטָ ה  ַמּטָ ֲאָרה  ְוִנׁשְ ם,  ׁשָ ת  ְמַרֶחׁשֶ
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ַמה  ָלֶכם  ר  ֲאַסּפֵ לֹא  בּוב,  )ְוַהּזְ ְכלּום.  ה  ּנָ ִמּמֶ ַאר  ִנׁשְ

ָהָיה ָבּה(. ֶ ּשׁ

ֶלְך ָהָיה רֶֹאה ָכל ֶזה, ְוָהָיה ַמְתִמיּהַ ַעְצמֹו,  ְוַהּמֶ
ֵאיֶזה  לֹו  ְרִאין  ּמַ ׁשֶ ַרק  ֵרק,  ָבר  ּדָ ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ְוֵהִבין 

ַעל  ּוַמְתִמיּהַ  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ָראּו  ִרים  ַהּשָׂ )ְוָכל  ָדָבר 

ה?'  ּזֶ ְוַעל ַמה  ה  ּזֶ 'ַמה  ֶזה  ּבָ ַלֲחׁשֹב  ְוִהְתִחיל  ֶזה(. 

ֶפר.  ְוִנְתַנְמֵנם ַעל ַהּסֵ

ּדּוִמיט(  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֶאֶבן טֹוב  ָידֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ְוָחַלם לֹו: 
ְזמֹות  ּגֻ ּנּו  ִמּמֶ יֹוְצִאין  ְוָהיּו  ּבֹו,  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ְוָהָיה 

ִליְך ִמָידֹו ַהּדּוִמיט.  ים, ְוִהׁשְ ]הרבה[ ֲאָנׁשִ

יֶהם  ּבֵ ּגַ ַעל  ּתֹוֶלה  ׁשֶ ָלִכים,  ַהּמְ ֵאֶצל  ֶרְך  ְוַהּדֶ
י  ּבֵ ּגַ ְוַעל  ּלֹו,  ׁשֶ דיוקן[  ]דמות  אְטֶרעט  ַהּפַ

ים,  ָהֲאָנׁשִ אֹוָתן  ְוָהיּו  ֶתר.  ַהּכֶ ּתֹוֶלה  אְטֶרעט  ַהּפַ

אְטֶרעט  ַהּפַ ֶאת  לֹוְקִחין  ַהּדּוִמיט,  ִמן  ַהּיֹוְצִאין 

ֶתר  ַהּכֶ ֶאת  ָלְקחּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  רֹאׁשֹו,  ֶאת  ְוָחְתכּו 
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ל ֶזה ָחַלם לֹו( ְוָהיּו אֹוָתן  ִליכּו ְלתֹוְך ָהֶרֶפׁש )ּכָ ְוִהׁשְ

ף ִמן  ים ָרִצים ֵאָליו ְלָהְרגֹו. ְוֵהִרים ַעְצמֹו ּדַ ָהֲאָנׁשִ

ָהָיה ׁשֹוֵכב ָעָליו, ְוֵהֵגן ְלָפָניו, ְולֹא  "ל ׁשֶ ֶפר ַהּנַ ַהּסֵ

ְך  ּנּו. ְוַאַחר ּכָ ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות לֹו ְמאּוָמה, ְוָהְלכּו ִמּמֶ

ף ִלְמקֹומֹו, ְוׁשּוב ָהיּו ָרִצים ְלָהְרגֹו, ְוָחַזר  ָחַזר ַהּדַ

ה ְפָעִמים. "ל. ְוֵכן ָהָיה ַכּמָ ּנַ ף ּכַ ְוֵהִרים ַהּדַ

ֵגן  ּמֵ ׁשֶ ַדף  ֵאיֶזה  ִלְראֹות  ְמֹאד  ּתֹוֵקק  ִמׁשְ ְוָהָיה 
תּוב ָעָליו;  ה ּכָ ל ֵאיֶזה ֻאּמָ ָעָליו, ֵמֵאיֶזה ִנּמּוִסים ׁשֶ

ל, ְוִהְתִחיל ִלְצעֹק: "ֲחָבל,  ּכֵ ְוָהָיה ִמְתָיֵרא ְלִהְסּתַ

ם,  ׁשָ ִבים  יֹוׁשְ ָהיּו  ׁשֶ ִרים  ַהּשָׂ ָכל  ְמעּו  ְוׁשָ ֲחָבל". 

ְלָהִקיץ  ִנּמּוס  ֶזה  ֵאין  ַאְך  ַלֲהִקיצֹו,  ֲחֵפִצים  ְוָהיּו 

ַלֲהִקיצֹו,  ֵדי  ּכְ ְסִביבֹוָתיו  ים  ַמּכִ ְוָהיּו  ֶלְך.  ַהּמֶ ֶאת 

ְולֹא ָהָיה ׁשֹוֵמַע.

ַאל אֹותֹו: "ָמה  בֹוּהַ ְוׁשָ א ֵאָליו ַהר ּגָ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ּבְ
ן, ְולֹא  ֲאִני ָיׁשֵ ה ְזַמן ַרב ׁשֶ ּזֶ ְך, ׁשֶ ל ּכָ ה צֹוֵעק ּכָ ַאּתָ

ֲהִקיצֹוָת  ה  ְוַאּתָ ָבר,  ּדָ ׁשּום  לּום,  ּכְ אֹוִתי  ֵהִקיץ 
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ָקִמים  ֵהם  ׁשֶ ֶאְצַעק?  "ְולֹא  לֹו:  ָאַמר  אֹוִתי"? 

יב לֹו  ף ֵמֵגן ָעַלי", ֵהׁשִ ה ַהּדַ ּזֶ ָעַלי ְלָהְרֵגִני?! ַרק ׁשֶ

ָצִריְך  ה  ָעֶליָך, ֵאין ַאּתָ ֵמֵגן  ף  ַהּדַ ָהָהר: "ִאם ֶזה 

ה  ַהְרּבֵ ָקִמים  ָעַלי  ם  ּגַ י  ּכִ ָבר,  ּדָ ּום  ִמּשׁ ְלִהְתָיֵרא 

." ף ֵמֵגן ָעַלי. ּבֹא ְוַאְרֶאּךָ ׂשְֹנִאים, ַרק ֶזה ַהּדַ

ֲאָלִפים  עֹוְמִדים  ָהָהר  ִביב  ּסְ ׁשֶ לֹו  ְוֶהְרָאה 
ֵמִחים, ּוְכֵלי  ים ְסֻעּדֹות ּוׂשְ ְוִרְבבֹות ׂשְֹנִאים ְועֹוׂשִ

ֵאיֶזה  ׁשֶ ִהיא:  ְמָחה  ְוַהּשִׂ ִדין.  ּוְמַרּקְ ִרים  ְמַזּמְ ֶזֶמר 

ב ֶאָחד ּוָבא ַעל ֵאיֶזה ָחְכָמה ֵאיְך  ַכת ֵמֶהם, חֹוׁשֵ

ְגדֹוָלה  ְמָחה  ׂשִ ים  עֹוׂשִ ַוֲאַזי  ָהָהר,  ֶאל  ַלֲעלֹות 

ֵמֶהם.  ְוַכת  ת  ּכַ ל  ּכָ ְוֵכן  ְוכּו'.  ִרים  ּוְמַזּמְ ה  ּוְסֻעּדָ

ָעֶליָך,  ֵגן  ּמֵ ׁשֶ ּמּוִסים  ַהּנִ ֵאּלּו  ל  ׁשֶ ף  ַהּדַ ה  ּזֶ ׁשֶ "ַרק 
ֵמֵגן ָעַלי".

לוח(  ִליֶצע,  ַטאּבְ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֶנֶסר  ָהָיה  ָהָהר  ּוְברֹאׁש 
ֵגן ָעָליו,  ף ַהּמֵ ל ַהּדַ ּמּוִסים ׁשֶ ם ַהּנִ ְוָהָיה ָכתּוב ׁשָ

בֹוּהַ ֵאין  ּגָ ָהָהר  ה הּוא, ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ ֵמֵאיֶזה ֻאּמָ
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ָהָיה  ה  ְלַמּטָ ַרק  ָתב,  ַהּכְ אֹותֹו  ִלְקרֹות  ְיכֹוִלים 

ל  ּכָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ם:  ׁשָ ָכתּוב  ְוָהָיה  ִליֶצע,  ַטאּבְ

ַרְך  ִיְתּבָ ְוָנַתן ה'  ָהָהר.  ֶאל  ַלֲעלֹות  ָיכֹול  ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ

ִריִכין ַלֲעלֹות ֶאל ָהָהר,  ּצְ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ב  ֵדל ֵעׂשֶ ּגָ ׁשֶ

ֵהן  ִים,  ּנַ ִ ַהּשׁ ָכל  נֹוְפִלים לֹו  ָהיּו  ם,  ְלׁשָ א  ּבָ ׁשֶ ּוִמי 

ָהַלְך  ָהָיה רֹוֵכב, ֵהן ׁשֶ ַרְגָליו, ֵהן ׁשֶ ָהָיה הֹוֵלְך ּבְ ׁשֶ

ִים. ְוָהיּו  ּנַ ִ ל ַהּשׁ ֵהמֹות, ָהיּו נֹוְפִלים ּכָ ֲעָגָלה ִעם ּבְ ּבַ

מֹו ָהִרים  ִים ּכְ ּנַ ל ׁשִ ם ֳחָמִרם ֳחָמִרם ׁשֶ ִחים ׁשָ ֻמּנָ

ָהִרים.

ְוָחְזרּו  "ל  ַהּנַ ים  ָהֲאָנׁשִ אֹוָתן  ָלְקחּו  ְך  ּכָ ַאַחר 
ָבִראׁשֹוָנה,  ּכְ אְטֶרעט  ַהּפַ ֶאת  ַיַחד  ְוֶהֱעִמידּו 

ּוְתָלאּום  ְוָחְזרּו  ְוָרֲחצּו אֹותֹו,  ָלְקחּו  ֶתר  ַהּכֶ ְוֶאת 

ְמקֹוָמם. ּבִ

ֶלְך.  ְוֵהִקיץ ַהּמֶ



משלים וסיפורים

406

ֵמֵאיֶזה  ָעָליו  ֵהֵגן  ׁשֶ ף  ַהּדַ ַעל  ֶכף  ּתֵ ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ
ּבֹו  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוָרָאה  הּוא,  ה  ֻאּמָ ֵאיֶזה  ל  ׁשֶ ִנּמּוס 

ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ּמּוס ׁשֶ ַהּנִ

ֶדֶרְך ֱאֶמת, ְוֵהִבין  ף( ּבְ ל )ַעל ַהּדַ ּכֵ ְוִהְתִחיל ְלִהְסּתַ
אי  ַוּדַ הּוא ַעְצמֹו ּבְ ב ַעְצמֹו, ׁשֶ ֵ ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו. ְוִיּשׁ

ְלמּוָטב  ְלַהֲחִזיר  ין  עֹוׂשִ ָמה  ַרק  ָרֵאל,  ִיׂשְ ִיְהֶיה 

ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ַעְצמֹו:  ב  ֵ ְוִיּשׁ ְלָהֱאֶמת?  ַלֲהִביָאם   - ם  ּלָ ּכֻ

ֲהָוָיתֹו.  ִיְפּתֹר לֹו ַהֲחלֹום ּכַ ׁש ָחָכם ׁשֶ ע ְלַבּקֵ ְוִיּסַ

לֹא  ְלָהעֹוָלם,  ְוָנַסע  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ִעּמֹו  ְוָלַקח 
ׁשּוט. ְוָהָיה נֹוֵסַע ֵמִעיר  ִאיׁש ּפָ ֶלְך, ַרק ּכְ ְכֶדֶרְך ַהּמֶ

ִנְמָצא  'ֵאיְך   - ַאל  ְוׁשָ ִלְמִדיָנה  ִדיָנה  ּוִמּמְ ְלִעיר 

ְוהֹוִדיעּו  ֲהָוָיתֹו'?,  ּכַ ֲחלֹום  ִלְפּתֹר  ּיּוַכל  ׁשֶ ָחָכם 

ם. ֶזה; ְוָנַסע ְלׁשָ ם ִנְמָצא ָחָכם ּכָ ם ְוׁשָ ָ ּשׁ לֹו: ׁשֶ
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הּוא  ׁשֶ ֵאיְך  ָהֱאֶמת:  לֹו  ר  ְוִסּפֵ ֶהָחָכם  ֶאל  ּוָבא 
"ל(  ּנַ ָהָיה )ּכַ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ֶמֶלְך ְוָכַבׁש ִמְלָחמֹות ְוָכל ַהּמַ

ּנּו ִלְפּתֹר ֲחלֹומֹו.  ׁש ִמּמֶ ּוִבּקֵ

ַרק  ִלְפּתֹר,  ָיכֹול  ֵאיִני  ְבַעְצִמי  "ֲאִני  לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ
ֲאִני  ַוֲאַזי  ֹחֶדׁש,  אֹותֹו  ּבְ יֹום  אֹותֹו  ּבְ ְזַמן  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ב,  ה ֵמֶהם ֻמְרּכָ טֶֹרת ְועֹוׂשֶ ל ַסְמָמֵני ַהּקְ ץ ּכָ ְמַקּבֵ

ְואֹותֹו  טֶֹרת,  ַהּקְ ֵאּלּו  ּבְ ָהָאָדם  ֶאת  ִנין  ְ ּוְמַעּשׁ

ִלְראֹות  רֹוֶצה  ֶ ּשׁ ַמה  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ב  חֹוׁשֵ ָהָאָדם 

ַעְצמֹו:  ֶלְך  ַהּמֶ ב  ֵ ְוִיּשׁ ַהּכֹל".  ֵיַדע  ַוֲאַזי  ְוֵליַדע, 

ין  ְמּתִ ּיַ ׁשֶ ִביל ֶזה,  ׁשְ ּבִ ְזַמן ַרב  ה  ּלָ ּכִ ָבר  ּכְ ֵמֲאַחר ׁשֶ

עֹוד ַעד אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹותֹו ַהֹחֶדׁש. 

ן אֹותֹו ִעם  ֵ ְוִעּשׁ "ל,  ּנַ ּכַ ן  ּכֵ ה לֹו ֶהָחָכם  ַוֲאַזי ָעׂשָ
ָהָיה  ֶ "ל. ְוִהְתִחיל ִלְראֹות ֲאִפּלּו ַמה ּשׁ ּנַ טֶֹרת, ּכַ ַהּקְ

ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָהָיה  ֵעת ׁשֶ ּבְ ָדה -  ה ִעּמֹו קֶֹדם ַהּלֵ ַנֲעׂשָ

ָמה  ׁשָ ַהּנְ מֹוִליִכין  ָהיּו  ׁשֶ ְוָרָאה  ָהֶעְליֹון,  עֹוָלם  ּבָ
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ל ָהעֹוָלמֹות, ְוָהיּו ַמְכִריִזין ְוׁשֹוֲאִלין:  ֶרְך ּכָ ּלֹו ּדֶ ׁשֶ

ָמה - ָיבֹא".  ׁשָ ד חֹוב ַעל זֹאת ַהּנְ ׁש לֹו ְלַלּמֵ ּיֵ "ִמי ׁשֶ
ד חֹוב ָעֶליָה. ְולֹא ָהָיה ִנְמָצא ֶאָחד ְלַלּמֵ

ל  ׁשֶ "ִרּבֹונֹו  ְוָצַעק:  ְוָרץ  ֶאָחד  א  ּבָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ
ַמה  ָלעֹוָלם,  ָיבֹא  ֶזה  ִאם  ִתי.  ִפּלָ ּתְ ַמע  ׁשְ עֹוָלם! 

ָהָיה  ְוֶזה  ָראַתִני"?  ּבְ ְוַעל ַמה  ַלֲעׂשֹות עֹוד?,  י  ּלִ

ֶמ"ְך ֵמ"ם  ל ֶזה ָהָיה ַהּסָ ַעק ּכָ ּצָ ֶמ"ְך ֵמ"ם. )ַהְינּו ֶזה ׁשֶ ַהּסָ

ָמה ְצִריָכה ֵליֵרד  ׁשָ יבּו לֹו: "זֹאת ַהּנְ ַעְצמֹו(. ְוֵהׁשִ ּבְ

ְוָהַלְך  ֵעָצה".  ְלָך  ֲחׁשֹב  ה  ְוַאּתָ אי,  ַוּדַ ּבְ ְלָהעֹוָלם 

לֹו.

ַעד  עֹוָלמֹות,  ֶרְך  ּדֶ עֹוד  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ְוהֹוִליכּו 
ֵדי  ּכְ  - ַמֲעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ית  ְלַהּבֵ אֹוָתּה  ֵהִביאּו  ׁשֶ

ָהִאיׁש  ְואֹותֹו  ְלָהעֹוָלם.  ֵרד  ּתֵ ׁשֶ אֹוָתּה  יַע  ּבִ ְלַהׁשְ

ִליַח, ּוָבא, ְוֵהִביא  ְלחּו ַאֲחָריו ׁשָ ֲעַדִין לֹא ָבא, ְוׁשָ

ָהָיה  ֵקן, ׁשֶ ֶדֶרְך ַהּזָ ּכְ ָהָיה ָכפּוף  ִעּמֹו ָזֵקן ֶאָחד, ׁשֶ

רּות  ֶהּכֵ ָהָיה לֹו  ָבר  ּדָ ַעל  ַהּבַ ׁשֶ )ַהְינּו  ָבר  ִמּכְ ִעּמֹו  יר  ַמּכִ
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י  ָבר ָנַתּתִ ַחק ְוָאַמר: "ּכְ ָבר(, ְוׂשָ פּוף ִמּכְ ֵקן ַהּכָ ִעם ֶזה ַהּזָ

יחּו ֶאת  אי הּוא ֵליֵלְך ְלָהעֹוָלם". ְוִהּנִ ַ ִלי ֵעָצה. ַרּשׁ

ָמה ְוָיְרָדה ְלָהעֹוָלם. ׁשָ ַהּנְ

ְוַעד  ה  ִחּלָ ִמּתְ ָעָליו  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ רֶֹאה  ְוָהָיה 
לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְלָחמֹות  ְוַהּמִ ֶמֶלְך,  ה  ַנֲעׂשָ ְוֵאיְך  סֹוף, 

ְוכּו'.

ָלּה  ָהָיה  ׁשֶ ּתַֹאר,  ְיַפת  ָהָיה  ּוְבתֹוָכם  בּוִיים,  ׁשְ )ְוָלַקח 
ה ַהֵחן לֹא ָהָיה ֵמַעְצָמּה,  ּזֶ עֹוָלם, ַרק ׁשֶ ּבָ ל ִמיֵני ֵחן ׁשֶ ּכָ
ָהָיה  ַהּדּוִמיט  ְואֹותֹו  ּדּוִמיט,  ָעֶליָה  ָהָיה תֹוֶלה  ׁשֶ ַרק 
ל ִמיֵני  ּכָ ׁש ָלּה  ּיֵ ׁשֶ ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְדֶמה  ל ִמיֵני ֵחן,  ּכָ לֹו 
ֲחָכִמים  ַרק  ָלבֹא,  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ָהָהר  אֹותֹו  ְוַעל  ֵחן. 

יִרים ְוכּו'(.  ַוֲעׁשִ

)ִמן  ּבָזֶה.  ְמאֹד  ַהְרּבֵה  עֹוד  ְוֵיׁש  ִהּגִיד,  ֹלא  ְויֹוֵתר 
"ְולַָקח ׁשְבּוִיים", ַעד הַּסֹוף, ֹלא נִכְַּתב ּכָָראּוי ּכְמֹו ֶׁשִּסּפֵר(.
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רב.ובן.יחיד
)מעשה קצר, העתקנו את כולו(

ָבִנים.  לֹו  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ֶאָחד,  ַרב. בְּ ה. ַמֲעשֶׂ
יא  ְוִהּשִׂ אֹותֹו  ל  ְוִגּדֵ ָיִחיד,  ֵבן  לֹו  ָהָיה  ְך  ּכָ ַאַחר 

ֵאֶצל  ֶרְך  ּדֶ ּכַ ְוָלַמד  ה  ֲעִלּיָ ּבָ ב  יֹוׁשֵ ְוָהָיה  אֹותֹו. 

ִביִרים. ַהּגְ

יׁש  ַמְרּגִ ָהָיה  ׁשֶ ַרק  ִמיד,  ּתָ ל  ּלֵ ּוִמְתּפַ ְוָהָיה לֹוֵמד 
רֹון, ְוֵאינֹו יֹוֵדַע ַמהּו,  ָחֵסר לֹו ֵאיֶזה ִחּסָ ַעְצמֹו ׁשֶ ּבְ

ר  תֹו.נְוִסּפֵ ִלּמּודֹו ּוִבְתִפּלָ יׁש ַטַעם ּבְ ְולֹא ָהָיה ַמְרּגִ

ֵעָצה  לֹו  ְוָנְתנּו  עּוִרים,  ַהּנְ ֵני  ּבְ ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ִלְפֵני 

יק.  ע ְלאֹותֹו ַצּדִ ּסַ ּיִ ׁשֶ

ְואֹותֹו ּבֵן ַהּנַ"ל ָעָׂשה ִמצְָוה ֶׁשּבָא ַעל ָיָדּה לִבְִחינַת 
ָמאֹור ַהָּקָטן.
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ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְלָאִביו,  ר  ְוִסּפֵ ָיִחיד  ן  ַהּבֵ אֹותֹו  ְוָהַלְך 
"ל, ְוָחֵסר לֹו,  ּנַ ֲעבֹוָדתֹו, ּכַ יׁש ַטַעם ּבַ ֵאינֹו ַמְרּגִ ׁשֶ

ִלְנסַֹע ְלאֹותֹו  ֵכן, הּוא רֹוֶצה  ּבְ יֹוֵדַע ַמהּו;  ְוֵאינֹו 

ִלְנסַֹע  א  ּבָ ה  ַאּתָ "ֵאיְך  ָאִביו:  לֹו  יב  יק.ְוֵהׁשִ ַצּדִ

ּנּו ּוְמֻיָחס יֹוֵתר  ה ַלְמָדן יֹוֵתר ִמּמֶ ֵאָליו? ֲהלֹא ַאּתָ

ֶרְך זֹו"!  ְך ִמּדֶ ּלֵ ּנּו? לֹא ָנֶאה ְלָך ִלְנסַֹע ֵאָליו, ּכַ ִמּמֶ

ַנע אֹותֹו ִלְנסַֹע. ּמָ ַעד ׁשֶ

"ל;  ּנַ ּכַ רֹון,  ִחּסָ יׁש  ִהְרּגִ ְוׁשּוב  ְלִלּמּודֹו,  ְוָחַזר 
ְוָיֲעצּו  "ל,  ַהּנַ ים  ָהֲאָנׁשִ אֹוָתן  ִעם  ׁשּוב  ְוִהְתַיֵעץ 

יק; ְוׁשּוב ָהַלְך ְלָאִביו,  ּדִ ִמּקֶֹדם ִלְנסַֹע ְלַהּצַ אֹותֹו ּכְ

ָהָיה  ְוֵכן  "ל.  ּנַ ּכַ אֹותֹו  ּוָמַנע  ָאִביו  אֹותֹו  ה  ְוִהּטָ

ה ְפָעִמים. ּמָ ּכַ

ְוָהָיה  לֹו,  ָחֵסר  ׁשֶ יׁש  ַמְרּגִ ָהָיה  "ל  ַהּנַ ן  ְוַהּבֵ
ַע ְמֹאד ְלַמּלֹאת ֶחְסרֹונֹו, ְולֹא ָיַדע ַמהּו,  ְעּגֵ ִמְתּגַ

ֻהְכַרח  "ל. ּוָבא עֹוד ְלָאִביו ְוִהְפִציר ּבֹו, ַעד ׁשֶ ּנַ ּכַ
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יַח אֹותֹו ִלְנסַֹע  י לֹא ָרָצה ְלַהּנִ ָאִביו ִלְנסַֹע ִעּמֹו, ּכִ

ָאִביו:  לֹו  ְוָאַמר  ָיִחיד.  ן  ּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ְלַבּדֹו, 

ֵאין ּבֹו  ָך ְוַאְרֶאה ְלָך ׁשֶ ע ִעּמְ ֶאּסַ "ֲהּלֹא ִתְרֶאה ׁשֶ
ְוָנְסעּו. ָאַמר לֹו ָאִביו:  ָבה  ְרּכָ ַהּמֶ ְוָאְסרּו  ׁש".  ַמּמָ

ַמִים,  ָ ֶדר, הּוא ִמן ַהּשׁ ּסֵ ה: ִאם ִיְתַנֵהג ּכַ ֶזה ֲאַנּסֶ "ּבָ
ַמִים, ְוַנֲחזֹר" ָ ְוִאם ָלאו - ֵאינֹו ִמן ַהּשׁ

ֶאָחד,  סּוס  ְוָנַפל  ָקָטן,  ר  ׁשֶ ּגֶ ֶאל  ּוָבאּו  ְוָנְסעּו, 
לֹו  ָאַמר  עּו.  ִנְטּבְ ְוִכְמַעט  ָכה  ִנְתַהּפְ ָבה  ְרּכָ ְוַהּמֶ

ִסיָעה  ֶדר, ְוֵאין ַהּנְ ּסֵ ֵאינֹו ִמְתַנֵהג ּכַ ָאִביו: "ְרֵאה ׁשֶ

ַמִים" ְוָחְזרּו.  ָ ִמן ַהּשׁ

ָחֵסר  רֹון ׁשֶ ן ְלִלּמּודֹו, ְוׁשּוב ָרָאה ַהִחּסָ ְוָחַזר ַהּבֵ
"ל, ְוֻהְכַרח  ּנַ ָאִביו ּכַ לֹו ְוֵאינֹו יֹוֵדַע. ְוָחַזר ְוִהְפִציר ּבְ

יֹון  ּסָ ְסעּו, ֶהֱעִמיד ָאִביו ַהּנִ ּנָ ִנית; ּוְכׁשֶ ִלְנסַֹע ִעּמֹו ׁשֵ

ָהיּו  ׁשֶ ן ּכְ ּמֵ ֶדר'. ְוִנְזּדַ ּסֵ ָבִראׁשֹוָנה - 'ִאם ִיְתַנֵהג ּכַ ּכְ

ּקֹוִרין ַאְקִסין( ְוָאַמר  דֹות )ׁשֶ ֵני ַהּיָ רּו ׁשְ ּבְ נֹוְסִעים ְוִנׁשְ

י  ּכִ ִלְנסַֹע,  ָלנּו  ִמְתַנֵהג  ֵאינֹו  ׁשֶ "ְרֵאה  ָאִביו:  לֹו 



סיפורי מםשיו  

413

ֵני ָהַאְקִסין?!  רּו ׁשְ ּבְ ּתַ ִיׁשְ ַבע ׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ ַהִאם ֶזה ּדֶ

ָבה ַהּזֹאת, ְולֹא  ְרּכָ ְסעּו ִעם ַהּמֶ ּנָ ה ְפָעִמים ׁשֶ ְוַכּמָ

זֹאת" ְוָחְזרּו. ן ּכְ ּמֵ ִנְזּדַ

ְוכּו',  ְלִלּמּודֹו  )ַהְינּו  "ל  ּנַ ּכַ ְלַדְרּכֹו,  "ל  ַהּנַ ן  ַהּבֵ ְוָחַזר 
ים  ְוָהֲאָנׁשִ "ל,  ּנַ ּכַ רֹון,  ַהִחּסָ יׁש  ִהְרּגִ ְוׁשּוב  "ל(  ּנַ ּכַ

אֹותֹו,  ְוִהְפִציר  ְלָאִביו  ְוָחַזר  ִלְנסַֹע,  אֹותֹו  ָיֲעצּו 

ן:  ַהּבֵ לֹו  ְוָאַמר  עֹוד.  ִעּמֹו  ִלְנסַֹע  ְוֻהְכַרח  "ל,  ּנַ ּכַ

ֶרְך  ּדֶ ֶזה  י  ּכִ ֶזה,  ּכָ יֹון  ִנּסָ ַעל  עֹוד  ַנֲעֹמד  ּלֹא  "ׁשֶ
ִרין  ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ אֹו  ִלְפָעִמים  סּוס  ּנֹוֵפל  ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ

ׁש ְמֹאד". ְהֶיה ֵאיֶזה ָדָבר ֻמְרּגָ ּיִ ָהַאְקִסין, ִאם לֹא ׁשֶ

ֶמע ]אכסניה[ ָללּון; ּוָמְצאּו  ְוָנְסעּו, ּוָבאּו ִלְקֶרעְטׁשְ
ֶדֶרְך ַהּסֲֹחִרים,  ר ִעּמֹו ּכְ ם סֹוֵחר, ְוִהְתִחילּו ְלַסּפֵ ׁשָ

ָהָיה  ָהַרב  י  ּכִ ם,  ְלׁשָ נֹוְסִעים  ֵהם  ׁשֶ לֹו  ִגּלּו  ְולֹא 

יק.  ּדִ ַהּצַ ְלאֹותֹו  ּנֹוֵסַע  ׁשֶ לֹוַמר  ַעְצמֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ

ִסּבּוב  ּבְ ׁשֶ ַעד  ָהעֹוָלם,  ֵמִעְסֵקי  ִרים  ְמַדּבְ ְוָהיּו 

יִקים - ֵהיָכן ִנְמָצִאים  ּדִ ר ִמּצַ יעּו ְלַסּפֵ ָבִרים ִהּגִ ַהּדְ
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ם,  ְוׁשָ יק,  ַצּדִ ִנְמָצא  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ר ָלֶהם:  ְוִסּפֵ יִקים,  ַצּדִ

ְסעּו ֵאָליו;  ּנָ יק ׁשֶ ּדִ ר ֵמַהּצַ ם. ְוִהְתִחילּו ֵהם ְלַדּבֵ ְוׁשָ

י  ַמּה( ֲהלֹא ַקל הּוא! ּכִ ְלׁשֹון ּתֵ יב ָלֶהם: "ֶזה? )ּבִ ֵהׁשִ

ָהָיה  ׁשֶ ם,  ׁשָ ָהִייִתי  ַוֲאִני  ּנּו,  ִמּמֶ ו  ַעְכׁשָ נֹוֵסַע  ֲאִני 

"ֲהָרִאיָת  ִלְבנֹו:  ְוָאַמר  ָאִביו  ָעָנה  ֲעֵבָרה!"  עֹוֵבר 

ר ְלִפי ֻתּמֹו! ַוֲהלֹא הּוא  ה ַהּסֹוֵחר ְמַסּפֵ ּזֶ ֶ ִני ַמה ּשׁ ּבְ

ם". ְוָחְזרּו ְלֵביָתם. ָ נֹוֵסַע ִמּשׁ

"ל  ַהּנַ ְלָהַרב  ֲחלֹום  ּבַ ּוָבא  ן.  ַהּבֵ אֹותֹו  ְוִנְפַטר 
דֹול,  ּגָ ְבַכַעס  עֹוֵמד  ָהָיה  ׁשֶ אֹותֹו  ְוָרָאה  ָאִביו, 

ְך"?  ּכָ ל  ּכָ ַכַעס  ּבְ ה  ַאּתָ ה  "ָלּמָ אֹותֹו:  ַאל  ְוׁשָ

ָרָצה  )ׁשֶ "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ַהּצַ ְלאֹותֹו  ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ

יד ְלָך ַעל ָמה ֲאִני  "ל( "ְוהּוא ַיּגִ ּנַ נֹו ֵאָליו, ּכַ ִלְנסַֹע ִעם ּבְ

ְך  ְקֶרה הּוא'. ַאַחר ּכָ 'ּמִ ַכַעס". ְוֵהִקיץ, ְוָאַמר ׁשֶ ּבְ

ֲחלֹום  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר:  "ל,  ּנַ ּכַ ָחַלם לֹו עֹוד 

ְוֵהִבין: "ֲהלֹא ָדָבר  ָעִמים.  ּפְ לֹשׁ  ְוֵכן ַעד ׁשָ ְוא,  ׁשָ

ם. הּוא!" ְוָנַסע ְלׁשָ
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ֵעת  ּבְ ִמּקֶֹדם  ַגע  ּפָ ׁשֶ ַהּסֹוֵחר  ֶאת  ֶרְך  ַהּדֶ ּבְ ּוָפַגע 
"ֲהלֹא  לֹו:  ְוָאַמר  אֹותֹו,  יר  ְוִהּכִ נֹו,  ּבְ ִעם  ַסע  ּנָ ׁשֶ

ֶמע"?  ֶרעְטׁשְ ַהּקְ אֹותֹו  ּבְ ְרִאיִתיָך  ׁשֶ הּוא  ה  ַאּתָ

יו  ּפִ ּוָפַתח  אֹוִתי".  ָרִאיָת  אי  ַוּדַ "ּבְ לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ

ְרֶצה, ֶאְהֶיה בֹוֵלַע אֹוְתָך", ָאַמר  ְוָאַמר לֹו: "ִאם ּתִ

ר?"  ה ְמַדּבֵ לֹו: "ָמה ַאּתָ

ְנָך;  ּבִ ִעם  ַסְעּתָ  ּנָ ׁשֶ ּכְ ה,  ַאּתָ "ָזכּור  לֹו:  יב  ֵהׁשִ
ְך  ּכָ ַאַחר   , ְוָחַזְרּתָ ר  ׁשֶ ַהּגֶ ַעל  ָנַפל סּוס  ה  ּוִבְתִחּלָ

י ְלָך  ַגְעּתָ ִבי ְוָאַמְרּתִ ְך ּפָ רּו ָהַאְקִסין, ַאַחר ּכָ ּבְ ִנׁשְ

ְנָך,  ּבִ ֶאת   - י אֹותֹו  ַטְרּתִ ּפָ ׁשֶ ּוֵמַאַחר  ַקל;  הּוא  ׁשֶ

ִחיַנת  ּבְ ָהָיה  הּוא  י  ּכִ ִלְנסַֹע.  אי  ַ ַרּשׁ ה  ַאּתָ ו  ַעְכׁשָ

ָמאֹור  ִחיַנת  ּבְ הּוא  "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ְוַהּצַ ָטן,  ַהּקָ ָמאֹור 

יַח;  דֹול, ְוִאם ָהיּו ִמְתַוֲעִדים ַיַחד, ָהָיה ָבא ָמׁשִ ַהּגָ

אי ִלְנסַֹע".  ַ ה ַרּשׁ י אֹותֹו, ַאּתָ ַטְרּתִ ּפָ ְוֵכיָון ׁשֶ
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ר. ָבָריו ֶנֱעַלם, ְולֹא ָהָיה לֹו ִעם ִמי ְלַדּבֵ ּוְבתֹוְך ּדְ
יק  ּדִ ְוָנַסע ָהַרב ֶאל ַהּצַ

ין )הנאבדים(  ַאְבּדִ ְוָצַעק: ֲחָבל! ֲחָבל! ֲחָבל ַעל ּדְ
ֵחינּו  יב ִנּדָ ַרְך ָיׁשִ ִחין )נשכחים(! ה' ִיְתּבָ ּכְ ּתַ ְוָלא ִמׁשְ

ָקרֹוב, ָאֵמן. ּבְ

ְוזֶה ַהּסֹוֵחר ַהּנַ"ל ָהָיה ַהס"מ )הַָּסֶמ"ְך ֵּמ"ם( ּבְַעצְמֹו 
)ׁשֶּנְִדָמה לְסֹוֵחר ְוִהְטָעה אֹוָתם, ְוַאַחר ּכְָך ּכְׁשֶּפָגַע ֵׁשנִית ּבְָהַרב 
הַּנַ"ל, הִתְּגָָרה ִעּמֹו הּוא ּבְַעצְמֹו ַעל ֲאׁשֶר ָׁשַמע לֲַעצָתֹו; ּכִי כֵן 

ַּדְרּכֹו, ּכַָּידּוַע( 

ה' ִיְתּבַָרְך ַיּצִילֵנּו.
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חכם.ותם

ים ָהיּו ְבִעיר ֶאָחת, ְוָהיּו  ֲעֵלי ָבּתִ ֵני ּבַ ה, ׁשְ ַמֲעׂשֶ
דֹוִלים. ּגְ ים  ּתִ ּבָ ָלֶהם  ְוָהָיה  ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ְגדֹוִלים 

ן ֶאָחד, ְוָלְמדּו  ֵני ָבִנים - ְלָכל ֶאָחד ּבֵ ְוָהיּו ָלֶהם ׁשְ

ֶאָחד  ָהיּו  ִנים  ּבָ ֵני  ְ ַהּשׁ ֶאָחד.ְוֵאּלּו  ֶחֶדר  ּבְ ֵניֶהם  ׁשְ

ׁש,  ָהָיה ִטּפֵ ם )לֹא ׁשֶ ר ֲהָבָנה, ְוָהֶאָחד ָהָיה ּתָ ֵמֶהם ּבַ

ׁשּוט ְוָנמּוְך(.  ֶכל ּפָ ָהָיה לֹו ׂשֵ א ׁשֶ ֶאּלָ

ִנים ָהיּו ֹאֲהִבים ֶזה ֶאת ֶזה ְמֹאד;  ֵני ּבָ ְ ְוֵאּלּו ַהּשׁ
ם  ָהֶאָחד ָהָיה ָחָכם ְוָהֶאָחד ָהָיה ּתָ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

י ֵכן ָאֲהבּו ֶזה ֶאת ֶזה  ּוֹמחֹו ָהָיה ָנמּוְך, ַאף ַעל ּפִ

ְמֹאד.

"ל ֵליֵרד,  ים ַהּנַ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ֵני ּבַ ְ ְלָיִמים ִהְתִחילּו ַהּשׁ
ְוַנֲעׂשּו  ַהּכֹל  דּו  ִאּבְ ׁשֶ ַעד  ה,  ַמּטָ ה  ַמּטָ ְוָיְרדּו 

ֶהם. ּלָ ים ׁשֶ ּתִ י ִאם ַהּבָ ַאר ָלֶהם ּכִ ֶאְביֹוִנים, ְולֹא ִנׁשְ



משלים וסיפורים

418

"ל  ל. ָאְמרּו ָהָאבֹות ַהּנַ ּדֵ ִנים ִהְתִחילּו ְלִהְתּגַ ְוַהּבָ
ְלַהֲחִזיק  ֲעבּוְרֶכם  ם  ּלֵ ְלׁשַ ָיֵדינּו  ּבְ ֵאין  ִנים:  ְלַהּבָ

ֲעׂשּו. ּתַ ֶ ֶאְתֶכם; ֲעׂשּו ָלֶכם ַמה ּשׁ

ם ְוָלַמד ְמֶלאֶכת ַרְצָען. ]סנדלר[ ָהַלְך ַהּתָ

ר ֲהָבָנה, לֹא ָהָיה ְרצֹונֹו ַלֲעסֹק  ָהָיה ּבַ ְוֶהָחָכם, ׁשֶ
ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ַדְעּתֹו,  ּבְ ב  ֵ ְוִיּשׁ ָכזֹו,  ְפׁשּוָטה  ְמָלאָכה  ּבִ

ֲעׂשֹות... ל ַמה ּלַ ּכֵ עֹוָלם ְוִיְסּתַ ּבָ

להמשך המעשיה הנפלאה והמרתקת, מה נעשה עם החכם 
והתם, קרא בספר "סיפורי מעשיות - משנים קדמוניות" 

מעשה ט. 
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בערגיר.ועני.

עְרִגיר ]סוחר גדול[.  ַעם ַאַחת ָהָיה ּבֶ ה, ּפַ ַמֲעשֶׂ
יר ֻמְפָלג ְמֹאד,  ְוָהָיה לֹו ְסחֹורֹות ַרּבֹות  ְוָהָיה ָעׁשִ

ִריב  ועְקְסֶלען ]שטרות[ ְוַהּבְ ְמֹאד ְוַכּיֹוֵצא. ְוָהיּו ַהּוֶ

ל  ּכָ לֹו  ְוָהָיה  ָהעֹוָלם,  ַעל  ּלֹו הֹוְלִכין  ׁשֶ ]מכתבים[ 

ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד,  ָעִני  ָדר  ָהָיה  ּנּו  ִמּמֶ ה  ּוְלַמּטָ טּוב. 

עְרִגיר  ל ַהֵהֶפְך ִמן ַהּבֶ דֹול ְמֹאד, ְוָהָיה לֹו ּכָ ָעִני ּגָ

ֵניֶהם ָהיּו ֲחׂשּוֵכי ָבִנים: ָלֶזה לֹא ָהָיה  יר. ּוׁשְ ֶהָעׁשִ

ָבִנים ְוֵכן ָלֶזה.

ים  אּו ֲאָנׁשִ ּבָ עְרִגיר: ׁשֶ ַעם.ֶאָחד, ָחַלם ְלַהּבֶ פַּ
ַאל  אִקין(. ְוׁשָ אִקין ּפַ ַהְינּו ּפַ ְוָעׂשּו ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות, )ּדְ

את  "ָלׂשֵ יבּו:  ְוֵהׁשִ ים?"  עֹוׂשִ ם  ַאּתֶ "ָמה  אֹוָתם: 

"ל(. ְוָחָרה לֹו ְמֹאד ְמֹאד ַעל  ַהּכֹל ֶאל ֶהָעִני" )ַהּנַ

ֶהָעִני;  יתֹו ֶאל  ִמּבֵ ל הֹונֹו  ּכָ את  ָלׂשֵ ֵהם רֹוִצים  ׁשֶ

ים.  ַרּבִ ים  ֲאָנׁשִ ֵהם  ׁשֶ ר,  ֶאְפׁשָ ִאי  ֲעֵליֶהם  ְוִלְכעֹס 
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לֹו  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ֲחִבילֹות  ֲחִבילֹות  ָעׂשּו  ְוֵהם 

ַהּכֹל  אּו  ְוָנׂשְ ּוְרכּוׁשֹו,  ְוהֹונֹו  ְסחֹורֹוָתיו  ל  ִמּכָ

ִאירּו  ִהׁשְ ְולֹא  "ל,  ַהּנַ ֶהָעִני  ית  ּבֵ ֶאל  ַלּכֹל  ר  ֲאׁשֶ ּכַ

ִית ֵריָקם. ְוָחָרה  ְפנֹות ַהּבַ י ִאם ּדַ ֵביתֹו, ּכִ ְכלּום ּבְ

ְוַאף  ֲחלֹום.  ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ ְוֵהִקיץ,  ְמֹאד.  ְמֹאד  לֹו 

הּוא ֲחלֹום, ּוָברּוְך ה' ַהּכֹל ֶאְצלֹו, ַאף  ָרָאה ׁשֶ ׁשֶ

ָבר  י ֵכן ָהָיה ִלּבֹו נֹוְקפֹו ְמֹאד. ְוָחָרה לֹו ַהּדָ ַעל ּפִ

ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  ַהֲחלֹום,  ַבר  ּדְ ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד 

"ל. ַבר ַהֲחלֹום ַהּנַ ְעּתֹו ּדְ ָלֵצאת ִמּדַ

ִמּקֶֹדם  ם  ּגַ ָרִגיל  ָהָיה  זּוָגתֹו,  ִעם  "ל  ַהּנַ ְוֶהָעִני 
ו,  ת ָידֹו, ְוַעְכׁשָ יַח ֲעֵליֶהם ְוָלֵתת ָלֶהם ִמּסַ ּגִ ְלַהׁשְ

ָחה יֹוֵתר ִמּקֶֹדם.  ּגָ ַאַחר ַהֲחלֹום, ָנַתן ֲעֵליֶהם ַהׁשְ

ּתֹו,  ָהיּו ָבִאים ְלֵביתֹו ֶהָעִני אֹו ִאׁשְ ָכל ֵעת ׁשֶ ַאְך ּבְ

ֵמֲחַמת  ֵניֶהם,  ִמּפְ ְוִנְבַהל  ָניו  ּפָ ים  ּנִ ּתַ ִמׁשְ ָהיּו 

ַכר.  ּזָ ַהֲחלֹום ׁשֶ
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ּתֹו, ָהיּו ְרִגיִלים ִלְפָרִקים ֶאְצלֹו,  ְוֵהם ֶהָעִני ִעם ִאׁשְ
אָתה  ּבָ ַעם ַאַחת  ּפַ ְויֹוְצִאים.  ִנְכָנִסים  ְוָהיּו ֶאְצלֹו 

ַתן,  ּנָ ֶ ּשׁ ַמה  ָלּה  ְוָנַתן  "ל  ַהּנַ ֶהָעִני  ת  ֵאׁשֶ ֶאְצלֹו 

ֲאָלה  ׁשָ ְמֹאד.  ּתֹוֵמם  ְוִנׁשְ ְוִנְבַהל  צּוָרתֹו  ה  ּנָ ּתַ ְוִנׁשְ

בֹוְדֶכם,  ׁש ְמִחיָלה ִמּכְ "ל: "ֲאַבּקֵ ה ַהּנַ אֹותֹו ָהֲעִנּיָ

ר ָאנּו ָבִאים  ָכל ֵעת ֲאׁשֶ ּבְ ׁשֶ ידּו ִלי, ַמה ּזֹאת  ּגִ ּתַ

ל  ּכָ ָלּה  ר  ִסּפֵ ְמֹאד"?,  ֵניֶכם  ּפְ ים  ּנִ ּתַ ִמׁשְ ֶאְצְלֶכם 

"ל, ּוֵמאֹותֹו ַהּיֹום ִלּבֹו  ּנַ ָחַלם לֹו ּכַ אֹותֹו ָהִעְנָין, ׁשֶ

ָהָיה  ַהִאם  לֹו:  יָבה  ֵהׁשִ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ְמֹאד  נֹוְקפֹו 

ָאְמָרה לֹו(?  ׁשֶ לֹוִנית  ּפְ ְיָלה )לילה  ַהּלַ אֹותֹו  ּבְ ַהֲחלֹום 

יב ָלּה: "ֵהן". ֵהׁשִ

ְיָלה ָחַלם  אֹותֹו ַהּלַ יָבה לֹו: "ּבְ ֶזה?" ֵהׁשִ "ּוַמה ּבָ
ים  ֲאָנׁשִ ּוָבאּו  ְגדֹוָלה,  יָרה  ֲעׁשִ ֲאִני  ׁשֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ ִלי 

ים:  ַאְלּתִ ּוׁשְ אִקין,  ּפַ אִקין  ּפַ ְוָעׂשּו  יִתי  ּבֵ ְלתֹוְך 

יבּו: ֶאל אֹותֹו ֶהָעִני,  ִאים? ֵהׁשִ ם נֹוׂשְ ְלֵהיָכן ַאּתֶ

ן  ּכֵ ַעל  "ָעִני"(.  ו  ַעְכׁשָ ָראּוהּו  ּקְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ עְרִגיר  ְלַהּבֶ )ַהְינּו 
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ֲאִני  ַאף  ֲהלֹא  ֲחלֹום?,  ַעל  יַח  ּגִ ַמׁשְ ה  ַאּתָ ָמה 

יֹוֵתר  ו  ַעְכׁשָ ּתֹוֵמם  ְוִנׁשְ ִנְבַהל  ְוהּוא  ֲחלֹוִמי".  ּבַ

ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ֲחלֹוָמּה,  ֶאת  עֹוד  ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ַעל  ְויֹוֵתר 

ֶהָעִני,  ֵאֶצל  ּוְרכּוׁשֹו  ירּותֹו  ֲעׁשִ אּו  ּשְׂ ּיִ ׁשֶ ִנְרֶאה 

אּו ֶאְצלֹו, ְוִנְבַהל ְמֹאד ְמֹאד. ל ֶהָעִני ִיּשְׂ ְוַדּלּות ׁשֶ

עְרִגיר ִעם ֶעְגלֹות  ת ַהּבֶ ַוְיִהי.ַהּיוֹם, ְוָנְסָעה ֵאׁשֶ
ֵרעֹוֶתיָה,  ּה  ִעּמָ ְוָלְקָחה  ל,  ְלַטּיֵ ]עגלה מכוסה[  ָצב 

ּיּול.   ּה, ְוָנְסעּו ַעל ַהּטִ ת ֶהָעִני ִעּמָ ם ֵאׁשֶ ְוָלְקָחה ּגַ

ֶיעְדִניַראל  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ָאדֹון   - ַחִיל  ִאיׁש  ָעַבר  ה,  ְוִהּנֵ

ד  ַהּצַ ֶאל  ּוָפנּו  ּלֹו,  ׁשֶ ַהַחִיל  ִעם  גבוה(  קצין צבא   -

ּנֹוְסִעים  ְרא ׁשֶ ִבילֹו. ְוָעַבר ַהַחִיל, ַוּיַ ׁשְ ֶרְך ּבִ ִמן ַהּדֶ

ְסעּו  ּנָ ׁשֶ ים  ׁשִ ַהּנָ ִמן  ּיֹוִציאּו ַאַחת  ׁשֶ ה:  ְוִצּוָ ים,  ָנׁשִ

ְוָחְטפּו  ֶהָעִני,  ת  ֵאׁשֶ ֶאת  ְוהֹוִציאּו  ְוָהְלכּו  ל.  ְלַטּיֵ

עְדִניַראל, ְוָנְסעּו  ל ַהּיֶ תֹוְך ָהֶעְגַלת ָצב ׁשֶ אֹוָתּה ּבְ

ְפָרט  ן; ּבִ י ָנַסע ְלַהּלָ יָבּה, ּכִ ר ַלֲהׁשִ אי ִאי ֶאְפׁשָ ּה. )ּוְבַוּדַ ִעּמָ
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ְוָנַסע  ּוְלָקָחּה,  ֵחילֹוָתיו(.  ִעם  ֶיעְדִניַראל,   - ַחִיל  ִאיׁש 

ּלֹו. ִדיָנה ׁשֶ ּה ַלּמְ ִעּמָ

ֹמַע לֹו  ַמִים, ְולֹא ָרְצָתה ִלׁשְ ְוִהיא ָהְיָתה ִיְרַאת ׁשָ
ים  ים ּוְמַפּתִ ׁשִ ָלל; ְוָהְיָתה בֹוָכה ְמֹאד, ְוָהיּו ְמַבּקְ ּכְ

יֹוֵתר.  ַמִים ּבְ אֹוָתּה, ְוִהיא ָהְיָתה ִיְרַאת ׁשָ

"ִנְלְקָחה  ה  ְוִהּנֵ ּיּול,  ַהּטִ ִמן  ְלֵביָתם  בּו  ׁשָ ְוֵהם 
ּובֹוֶכה  ל  ִמְתַאּבֵ ֶהָעִני  ְוָהָיה  "ל.  ַהּנַ ה"  ָהֲעִנּיָ

ִמיד. ּתֹו ּתָ ּוִמְתַמְרֵמר ְמֹאד ְמֹאד ַעל ִאׁשְ

ֶהָעִני,  ית  ּבֵ ֵאֶצל  עְרִגיר  ַהּבֶ ָעַבר  ַעם.ַאַחת  פַּ
הּוא ּבֹוֶכה ּוִמְתַמְרֵמר ְמֹאד ְמֹאד; ִנְכַנס  ַמע ׁשֶ ׁשָ

ְך?"  ּכָ ל  ּכָ ּובֹוֶכה  ִמְתַמְרֵמר  ה  ַאּתָ "ָמה  ָאלֹו:  ּוׁשְ

ֵיׁש  ִלי?  ַאר  ׁשְ ּנִ ּוַמה  ה?  ֶאְבּכֶ לֹא  "ְוִכי  יבֹו:  ֱהׁשִ

ִלי  ֵאין  ֲאִני  ָבִנים.  אֹו  ירּות  ָהֲעׁשִ ָלֶהם  ָאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ַאר  ׁשְ ּנִ ּוַמה  י,  ּנִ ִמּמֶ ִנְלְקָחה  י  ּתִ ִאׁשְ ְוַגם  ְכלּום, 

"ל,  עְרִגיר ַעל ֶהָעִני ַהּנַ ל ַהּבֶ ִלי?". ְוִנְכַמר ִלּבֹו ׁשֶ
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ִמּגֶֹדל   - ְמֹאד  ְמֹאד  ָעָליו  ַרֲחָמיו  ְוִנְתעֹוְררּו 

ָרָאה בֹו.  ִרירּות ׁשֶ ַהּמְ

עֹון:  ּגָ ָבר ְמבָֹהל, ּוֶבֱאֶמת ָהָיה ׁשִ ה ּדָ ְוָהַלְך ְוָעׂשָ
עְדִניַראל  ַהּיֶ ר  ּדָ ְמִדיָנה  ֵאיֶזה  ּבְ ַאל  ְוׁשָ ְוָהַלְך 

ָבר ְמבָֹהל ְמֹאד,  ה ּדָ ם ְוָעׂשָ "ל; ְוָהַלְך ְוָנַסע ְלׁשָ ַהּנַ

ם עֹוְמִדים )ַוואִכין -  עְדִניַראל, ְוׁשָ ְוָהַלְך ְלֵבית ַהּיֶ

ּלֹו ְמֹאד ְמֹאד  ָהָלה ׁשֶ משמרות(, ְוהּוא, ִמּגֶֹדל ַהּבֶ

ָלל  יַח ּכְ ּגִ ֶבָהָלה ְגדֹוָלה ְולֹא ִהׁשְ ּתֹוֵמם, ְוָהַלְך ּבְ ִנׁשְ

ּתֹוְממּו ְמֹאד  ואִכין ִנְבֲהלּו ְוִנׁשְ ואִכין ְוַגם ַהּוַ ַעל ַהּוַ

ן ָאָדם ֶאְצָלם ְמבָֹהל ְמֹאד,  ְתֹאם ּבֶ ָראּו ּפִ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ּוֵמֲחַמת  ְלָכאן?'  ֶזה  ָבא  'ֵאיֹפה  ְמֹאד:  ְוִנְבֲהלּו 

ל  ּכָ ַעל  ְוָעַבר  ואִכין,  ַהּוַ ל  ּכָ יחּוהּו  ִהּנִ ָהָלה  ַהּבֶ

קֹום  ַלּמָ עְדִניַראל  ַהּיֶ ְלֵבית  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ַעד  ואִכין  ַהּוַ

ָלּה:  ְוָאַמר  ֶוֱהִקיָצּה  ּוָבא  ם,  ׁשָ ׁשֹוֶכֶבת  ָהְיָתה  ׁשֶ

ֶכף:  ּתֵ ָלּה  ְוָאַמר  ְוִנְבֲהָלה.  אֹותֹו  ְוָרֲאָתה  "ּבֹא". 
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ל  ה ַעל ּכָ ם ַעּתָ י", ְוָהְלָכה ִעּמֹו. ְוָעְברּו ּגַ "ּבֹא ִעּמִ
ְצאּו. ּיָ ואִכין, ַעד ׁשֶ ַהּוַ

ֶזה,  ּכָ ָבר  ּדָ ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ר  ְוִנְזּכַ ִנְבַהל  ֶכף  ּתֵ ַוֲאַזי 
דֹול;  ּגָ ַרַעׁש  ה  ַנֲעׂשֶ ִיְהֶיה  ֶכף  ּתֵ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְוֵהִבין 

ֵאֶצל  דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ֶכף  ּתֵ ם  ׁשָ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ֲהָוה,  ְוֵכן 

ּבֹור  תֹוְך  ּבְ ַעְצמֹו  ְוִהְטִמין  ְוָהַלְך  עְדִניַראל.  ַהּיֶ

ֲעבֹר ָהַרַעׁש,  ּיַ ִמים ַעד ׁשֶ ָהָיה ִעם ֵמי ְגׁשָ ֶאָחד ׁשֶ

תֹוְך ַהּבֹור. ֵני ָיִמים ּבְ ּה ׁשְ ם ִעּמָ ָהה ׁשָ ְוׁשָ

ָהָיה  ִסיַרת ֶנֶפׁש ׁשֶ "ל ּגֶֹדל ַהּמְ ה ַהּנַ ָ ְוָרֲאָתה ָהִאּשׁ
ָעה  ּבְ ִביָלּה, ְוִנׁשְ ׁשְ ּסֹוֵבל ּבִ רֹות ׁשֶ ִביָלּה ְוַהּצָ לֹו ִבׁשְ

ר ֵיׁש ָלּה ֵאיֶזה  ׁש ָלּה, ֶאְפׁשָ ּיֵ ל ׁשֶ ּזָ ל ַהּמַ ּכָ ה': ׁשֶ ּבַ

ְהֶיה  ּיִ ה ְוַהְצָלָחה, ׁשֶ ְהֶיה ָלּה ֵאיֶזה ְגֻדּלָ ּיִ ל - ׁשֶ ַמּזָ

ִיְרֶצה  ְוִאם  ֵמִאּתֹו;  ִנְמָנע  לֹא  ּה  ּלָ ׁשֶ ַהְצָלָחה  ל  ּכָ

ְוִהיא  ּה  ּלָ ׁשֶ ה  ּוְגֻדּלָ ַהְצָלָחה  ל  ּכָ ְלַעְצמֹו  ח  ִלּקַ

ּנּו ְכָלל.  ִמּקֶֹדם, לֹא ֻיְמַנע ִמּמֶ ֵאר ּכְ ָ ִתּשׁ
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ַהּבֹור  אֹותֹו  ְוָלַקח  ֵעדּות?  ם  ׁשָ מֹוְצִאים  ְוֵאיְך 
ְלֵעדּות.

ן,  ְלַהּלָ ְוָהַלְך  ם  ָ ִמּשׁ ּה  ִעּמָ ָיָצא  ָיִמים  ֵני  ׁשְ ַאַחר 
ם  ּגַ ׁשֶ ְוֵהִבין  ן,  ְלַהּלָ ן  ְלַהּלָ ּה  ִעּמָ ּוָבא  הֹוֵלְך  ְוָהָיה 

ים ַאֲחָריו. ְוָהַלְך עֹוד,  ׂשִ קֹום ְמַחּפְ אֹותֹו ַהּמָ ם ּבְ ׁשָ

ׁשּוב  ָרה  ְוִנְזּכְ ִמְקֶוה.  תֹוְך  ּבְ ּה  ִעּמָ ַעְצמֹו  יא  ְוֶהְחּבִ

ִביָלּה,  ׁשְ ּסֹוֵבל ּבִ ָרה ׁשֶ ִסירּות ֶנֶפׁש ְוַהּצָ ֹגֶדל ַהּמְ ּבְ

ְקֶוה  "ל, ְוָלְקָחה ֶאת ַהּמִ ּנַ ַעם ּכַ ָעה עֹוד ַהּפָ ּבְ ְוִנׁשְ

ֵני ָיִמים, ְוָיְצאּו  ֶעֶרְך ׁשְ ן ּבְ ם ּכֵ ם ּגַ ְלֵעדּות. ְוָהיּו ׁשָ

יא  ֶהְחּבִ ׁשֶ ְפָעִמים,  ה  ּמָ ּכַ ָהָיה  ְוֵכן  ן.  ְלַהּלָ ְוָהְלכּו 

ְבֵאּלּו,  ּיֹוֵצא  ּכַ ֲאֵחִרים  ְמקֹומֹות  ּבִ ּה  ִעּמָ ַעְצמֹו 

ּבֹור  ְוֵהם  ַמִים,  ל  ׁשֶ ְמקֹומֹות  ְבָעה  ׁשִ ּבְ ַהְינּו  ּדְ

ּוְנָהרֹות  ּוְנָחִלים  ּוַמְעָין  ים  ַוֲאַגּמִ "ל,  ּנַ ּכַ ּוִמְקֶוה, 

ם,  ׁשָ ִאים  ֶנְחּבָ ָהיּו  ׁשֶ ּוָמקֹום  ָמקֹום  ּוְבָכל  ים.  ְוַיּמִ

ָעה  ּבְ ִביָלּה, ְוִנׁשְ ׁשְ ְמִסירּות ַנְפׁשֹו ְוָצָרתֹו ּבִ ָרה ּבִ ִנְזּכְ

"ל.  ּנַ ּכַ ְלֵעדּות,  קֹום  ַהּמָ אֹותֹו  ְוָלְקָחה  "ל,  ּנַ ּכַ לֹו, 
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ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַעְצָמם  יִאים  ַמְחּבִ ְוָהיּו  ּוָבאּו,  ְוָהְלכּו 

ם.  אּו ַעל ַהּיָ ּבָ "ל, ַעד ׁשֶ ְחּבֹואֹות ַהּנַ ּמַ ּבַ

ְוָהָיה  דֹול  ּגָ ם, ְוהּוא ָהָיה סֹוֵחר  ַהּיָ אּו ַעל  ּבָ ׁשֶ ּכְ
ָלבֹא  ַעְצמֹו  ְוָחַתְך  ם,  ַהּיָ ַעל  ָרִכים  ַהּדְ יר  ַמּכִ

ת ֶהָעִני  ָעַבר ּוָבא ְלֵביתֹו ִעם ֵאׁשֶ ִלְמִדיָנתֹו, ַעד ׁשֶ

ם. ְמָחה ְגדֹוָלה ׁשָ יָבּה ְלֶהָעִני; ְוָהָיה ׂשִ "ל. ֶוֱהׁשִ ַהּנַ

ֶזה ְוַגם  ָבר ּכָ ה ּדָ ָעׂשָ ַכר ׁשֶ ׂשְ "ל, ּבִ עְרִגיר ַהּנַ ְוַהּבֶ
ָנה  אֹוָתּה ׁשָ ּה, ִנְפַקד ְונֹוַלד לֹו ּבְ יֹון ִעּמָ ּסָ ּנִ ָעַמד ּבַ

"ל,  ַהּנַ ֶהָעִני  ת  ֵאׁשֶ  - ִהיא  ם  ּגַ ְוִהיא,  ָזָכר.  ן  ּבֵ  -

עְדִניַראל ְוַגם  ֶזה ִעם ַהּיֶ יֹון ּכָ ִנּסָ ָעְמָדה ּבְ ַכר ׁשֶ ׂשְ ּבִ

ן ְוָיְלָדה ְנֵקָבה. ִעּמֹו, ָזְכָתה ַגם ּכֵ

ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ּתַֹאר  ְיַפת  ְוָהְיָתה )בת העני( 
ֵני ָאָדם לֹא  ין ּבְ י ּבֵ ָלל, ּכִ ל ִמין ָאָדם ּכְ ָהָיה יִֹפי ׁשֶ

"ַהְלַואי  ֹאְמִרים:  ָהעֹוָלם  ְוָהיּו  ָכֶזה,  יִֹפי  ִנְמָצא 

י  ּכִ ל(  ּדֵ ְתּגַ ּיִ ׁשֶ ה  ָקׁשֶ ָכֶזה  ִנְפָלא  ִחּדּוׁש  י  )ּכִ ל"  ּדֵ ְתּגַ ּתִ ׁשֶ
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ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד,  ְמֹאד  ֻמְפָלג  ּה  ְוִתְפַאְרּתָ ָיְפָיּה  ָהָיה 

ִאים  ּבָ ָהעֹוָלם  ְוָהיּו  ָלל.  ּכְ עֹוָלם  ּבָ ָכזֹאת  ִנְרָאה 

ְמֹאד  ּתֹוְמִמים  ִמׁשְ ְוָהיּו  ִלְראֹוָתּה,  ְוִנְכָנִסים 

נֹוְתִנים  ְוָהיּו  ְמֹאד,  ְמֹאד  ְפָלג  ַהּמֻ ָיְפָיּה  ּגֶֹדל  ַעל 

נֹוְתִנים  ְוָהיּו  ה.  ִחּבָ ֵמֲחַמת  נֹות  ַמּתָ נֹות  ַמּתָ ָלּה 

ר ֶהָעִני. ֵ ְתַעּשׁ ּנִ נֹות, ַעד ׁשֶ ַמּתָ

ִעם  ְך  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ָנַפל  "ל,  ַהּנַ עְרִגיר  ְוַהּבֶ
ֶזה.  ּכָ ִחּדּוׁש  ָהָיה  ׁשֶ ָיְפָיּה,  ִמּגֶֹדל  "ל,  ַהּנַ ֶהָעִני 

ַהֲחלֹום,  ַמְרֶאה  ֶזה  ַעל  ר  ֶאְפׁשָ ִלּבֹו:  ּבְ ַוּיֹאֶמר 

ֶאְצלֹו,  ִאין  נֹוׂשְ ּוֵמֶהָעִני  ְלֶהָעִני  ּלֹו  ׁשֶ ִאין  ּנֹוׂשְ ׁשֶ

ְיֵדי  ַעל  ָיַחד  ְוִיְתָעְרבּו  ָיַחד  כּו  ּדְ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ

ּדּוְך. ִ ַהּשׁ

ְוָאַמר  ֶאְצלֹו,  ֶהָעִני  ת  ֵאׁשֶ אָתה  ּבָ ַאַחת  ַעם  ּפַ
ר  ְוֶאְפׁשָ ּה,  ִעּמָ ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְרצֹונֹו  ׁשֶ ְעּתֹו:  ּדַ ָלּה 

ם  "ּגַ לֹו:  יָבה  ֵהׁשִ "ל.  ּנַ ּכַ ַהֲחלֹום,  ם  ִיְתַקּיֵ ֶזה  ּבָ

י, ַאְך לֹא ָהָיה ִלי ֶהָעָזה  ַדְעּתִ י זֹאת ּבְ ְבּתִ ֲאִני ָחׁשַ
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ם  ֶכם, ַאְך ִאם ַאּתֶ ְך ִעּמָ ּדֵ ּתַ ֲאִני ֶאׁשְ ה ׁשֶ ר ִמּזֶ ְלַדּבֵ

ָבר  י ּכְ ם, ּכִ אי ֲאִני מּוָכן ְולֹא ֶאְמַנע ִמּכֶ ַוּדַ רֹוִצים ּבְ

ם". ל טּוִבי ְוַהְצָלָחִתי לֹא ֻיְמַנע ִמּכֶ ּכָ י ׁשֶ ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ

ֶאָחד  ֶחֶדר  ּבְ ֵניֶהם  ׁשְ ָלְמדּו  "ל  ַהּנַ ת  ְוַהּבַ ן  ְוַהּבֵ
ם.  ַדְרּכָ ְלׁשֹונֹות ְוַכּיֹוֵצא, ּכְ

ִלְראֹוָתּה  ּוָבִאים  הֹוְלִכים  ָהיּו  "ל,  ַהּנַ ת. ְוַהבַּ
ַעד  נֹות,  ַמּתָ ְוָנְתנּו  "ל,  ּנַ ּכַ ַהִחּדּוׁש,  ִמּגֶֹדל 

ִלְראֹוָתּה,  ִרים  ׂשָ ָבִאים  ְוָהיּו  ֶהָעִני.  ר  ֵ ְתַעּשׁ ּנִ ׁשֶ

דֹול  ְוהּוְטָבה ְבֵעיֵניֶהם ְמֹאד; ְוָהָיה ָיְפָיּה ִחּדּוׁש ּגָ

ָלל. ּוִמּגֶֹדל  י ּכְ ל ֱאנֹוׁשִ י לֹא ָהָיה יִֹפי ׁשֶ יֵניֶהם, ּכִ ּבֵ

ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִרים  ַהּשָׂ ַעת  ּדַ ַעל  א  ּבָ ָיְפָיּה,  ַהְפָלַגת 

ן  ק ְלִהְתַחּתֵ ָהָיה לֹו ֵבן, ָחׁשַ ר ׁשֶ ה. ְוׂשַ ִעם ֶהָעִני ַהּזֶ

ֶזה, ַעל  ן ִעם ּכָ ּה, ַאְך ֵאין ָנֶאה ָלֶהם ְלִהְתַחּתֵ ִעּמָ

ָהִאיׁש  ֶאת  ל  ְלַגּדֵ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִלְראֹות  ֻהְכְרחּו  ן  ּכֵ

יָסר. ֲעבֹד ֵאֶצל ַהּקֵ ּיַ לּו ׁשֶ ּדְ ּתַ ה, ְוִהׁשְ ַהּזֶ
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יק ]קצין צבא נמוך[  ָראִפיְרְטׁשִ ּפְ ה  ִחּלָ ה ִמּתְ ְוַנֲעׂשָ
יהֹו  לּו ְלַהְגּבִ ּדְ ּתַ י ִהׁשְ ְך ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה, ּכִ ְוַאַחר ּכָ

ֲעָלה ְלַמֲעָלה, ַעד  ָהַלְך ַמֵהר ִמּמַ ִבְמֵהָרה, ַעד ׁשֶ

ֲחֵפִצים  ְוָהיּו  גדול[.  ]קצין  ֶיעְדִניַראל  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ

קֹוְפִצים  ים  ַרּבִ ָהיּו  ַאְך  ִעּמֹו,  ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִרים  ַהּשָׂ

ָבֶזה  ְוָעְסקּו  ֶזה  ַעל  אּו  ּבָ ִרים  ׂשָ ה  ַכּמָ י  ּכִ ֶזה,  ַעל 

ן,  ְלִהְתַחּתֵ ר לֹו  י לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ּכִ ְוַגם  יהֹו,  ְלַהְגּבִ

ְך  ּדֵ ּתַ ִרים ְלִהׁשְ ָבר ָהיּו ְמַדּבְ ּכְ עְרִגיר ׁשֶ ֵמֲחַמת ַהּבֶ

ִעּמֹו.

ַמְצִליַח  ָהָיה  ֶיעְדִניַראל  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ְוֶהָעִני 
יָסר  ַהּקֵ אֹותֹו  ׁשֹוֵלַח  ְוָהָיה  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר 

א  ְוִנּשָׂ ַעם;  ּפָ ָכל  ּבְ ְמֹאד  ְוִהְצִליַח  ְלָחָמה,  ְלַהּמִ

הֹוֵלְך  ְוָהָיה  ְלַמְעָלה.  ְלַמְעָלה  יֹוֵתר  עֹוד  אֹותֹו 

יָסר,  ַהּקֵ ם  ׁשָ ק  ּלֵ ִנְסּתַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד;  ּוַמְצִליַח 

ִדיָנה ַלֲעׂשֹות אֹותֹו ְלֵקיָסר.  ֵני ַהּמְ ל ּבְ ְוִנְתַיֲעצּו ּכָ
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הּוא ִיְהֶיה  ם ׁשֶ ימּו ֻכּלָ ִרים, ְוִהְסּכִ ל ַהּשָׂ צּו ּכָ ְוִנְתַקּבְ

ֵקיָסר.

ְוָהָיה  ֵקיָסר(.  ה  ַנֲעׂשָ "ל  ַהּנַ ֶהָעִני  )ַהְינּו  ֵקיָסר  ה  ְוַנֲעׂשָ
ְוָכַבׁש  ְמֹאד;  ַמְצִליַח  ְוָהָיה  ִמְלָחמֹות,  לֹוֵחם 

ְמִדינֹות. ְוָהָיה לֹוֵחם ּוַמְצִליַח ְוכֹוֵבׁש ְוהֹוֵלְך, ַעד 

ָרצֹון  ַחת ָידֹו ּבְ ִדינֹות ִנְתַיֲעצּו ִלְמסֹר ּתַ ָאר ַהּמְ ְ ּשׁ ׁשֶ

ַהּיִֹפי  ל  ּכָ ׁשֶ דֹוָלה,  ַהּגְ ַהְצָלָחתֹו  ָראּו  י  ּכִ טֹוב, 

ַעל  ֶאְצלֹו,  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ל  ּזָ ַהּמַ ְוָכל  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ

ִיְהֶיה  הּוא  ׁשֶ ימּו  ְוִהְסּכִ ָלִכים  ַהּמְ ל  ּכָ צּו  ִנְתַקּבְ ן  ּכֵ

אֹוִתּיֹות  ּבְ ְכָתב  לֹו  ְוָנְתנּו  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ַעל  ֵקיָסר 

ל ָזָהב. ׁשֶ

ִעם  ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ה  ַעּתָ ֵמֵאן  ַהֶזה  יָסר  ְוַהקֵּ
ִעם  ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְלֵקיָסר  ָנֶאה  ֵאין  י  ּכִ עְרִגיר,  ַהּבֶ

ִמן  ָזָזה  לֹא  ִהיא  יָסִרית  ַהּקֵ ּתֹו  ְוִאׁשְ עְרִגיר;  ּבֶ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ יָסר,  ַהּקֵ ְרא  ַוּיַ ָלל.  ּכְ עְרִגיר  ַהּבֶ
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"ל,  ַהּנַ עְרִגיר  ַהּבֶ ֶנֶגד  ַאֵחר  ּדּוְך  ׁשִ ַלֲעׂשֹות  לֹו 

ַעל  ְמֹאד,  ְמֹאד  ִעּמֹו  ַמְחֶזֶקת  ּתֹו  ִאׁשְ י  ּכִ ְפָרט  ּבִ

ה  "ל. ּוִבְתִחּלָ עְרִגיר ַהּנַ בֹות ַעל ַהּבֶ ב ַמֲחׁשָ ן ָחׁשַ ּכֵ

ִאּלּו ֵאין  ַתְחּבּולֹות - ּכְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ רֹו, ְוִהׁשְ ָרָאה ְלַחּסְ

אי  ַוּדַ ּבְ יָסר  ְוַהּקֵ ֶהְפֵסד,  לֹו  ִלְגרֹם  ּנּו,  ִמּמֶ ָבר  ַהּדָ

ִרים  ּוְמַחּסְ ַמְפִסיִדים  ְוָהיּו  זֹאת.  ּכָ ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול 

ְוִהיא,  ָגמּור.  ָעִני  ה  ְוַנֲעׂשָ ל  ְלּדֵ ְתּדַ ּנִ ׁשֶ ַעד  אֹותֹו, 

ִמיד. יָסִרית, ָהְיָתה ַמְחֶזֶקת ִעּמֹו ּתָ ַהּקֵ

ם,  ן ַקּיָ ה ַהּבֵ ּזֶ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ יָסר ׁשֶ ְך ָרָאה ַהּקֵ ַאַחר ּכָ
ַלֲעׂשֹות  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  "ל,  ַהּנַ עְרִגיר  ַהּבֶ ן  ּבֶ ַהְינּו 

חּור  ל ְלַהֲעִביר ֶאת אֹותֹו ַהּבָ ּדֵ ּתַ ּדּוְך ַאֵחר, ְוִהׁשְ ׁשִ

ל  בֹות ְלַהֲעִבירֹו, ְוִגְלּגֵ ב ַמֲחׁשָ עְרִגיר. ְוָחׁשַ ל ַהּבֶ ׁשֶ

ֹוְפִטים  יב ָעָליו ׁשֹוְפִטים, ְוַהּשׁ ָעָליו ֲעִלילֹות, ְוהֹוׁשִ

ָהעֹוָלם,  ִמן  ְלַהֲעִבירֹו  יָסר  ַהּקֵ ְרצֹון  ׁשֶ ֵהִבינּו 

ם. ִליכֹו ַלּיָ ק ּוְלַהׁשְ ׂשַ יחֹו ּבְ ְפטּו ְלַהּנִ ְוׁשָ
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ם  ֶוה ְמֹאד ַעל ֶזה, ַאְך ּגַ ּה ּדָ יָסִרית ָהָיה ִלּבָ ְוַהּקֵ
יָסר.  ַהּקֵ ֶנֶגד  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ָלּה  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  יָסִרית  ַהּקֵ

ים  ְמֻמּנִ ָהיּו  ׁשֶ ים  ַהְמֻמּנִ ֶאל  ָהְלָכה  ָתה?  ָעׂשָ ֶמה 

ִלְפֵני  ְוָנְפָלה  ֶאְצָלם,  ּוָבאָתה  ם,  ַלּיָ ִליכֹו  ְלַהׁשְ

ְלַמֲעָנּה  ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ ְמֹאד  ֵמֶהם  ָנה  ְוִהְתַחּנְ ַרְגָלם, 

ה ֵמֶהם  ׁשָ ב ִמיָתה?' ּוִבּקְ ה הּוא ַחּיָ י 'ָלּמָ יחֹו, ּכִ ְלַהּנִ

ִליכֹו  ב ִמיָתה - ְלַהׁשְ בּוי ַאֵחר ְמֻחּיַ ְקחּו ׁשָ ּיִ ְמֹאד ׁשֶ

ָתּה  ׁשָ "ל. ּוָפֲעָלה ַבּקָ חּור ַהּנַ יחּו אֹותֹו ַהּבָ ם, ְוַיּנִ ַלּיָ

יחּוהּו. ּנִ ּיַ עּו ָלּה ׁשֶ ּבְ ֶאְצָלם, ְוִנׁשְ

ם,  ַלּיָ ִליכּוהּו  ְוִהׁשְ ַאֵחר  ִאיׁש  ְוָלְקחּו  ָעׂשּו,  ְוֵכן 
לֹו.  ְוָהַלְך  ְלָך",  "ֵלְך  לֹו:  ְוָאְמרּו  יחּו;  ִהּנִ ְואֹותֹו 

ַעת, ְוָהַלְך לֹו. ר ּדַ ָבר ָהָיה ּבַ ה ּכְ חּור ַהּזֶ ְוַהּבָ

ְוָקְרָאה  "ל  ַהּנַ יָסִרית  ַהּקֵ ָהְלָכה  ָלֶזה,  ְוקֶֹדם.
ן  ה ַהּבֵ ּזֶ ְדִעי ׁשֶ י, ּתֵ ּתִ "ל, ְוָאְמָרה ָלּה: "ּבִ ּה ַהּנַ ְלִבּתָ

ְך".  ּלָ עְרֶגיר הּוא ֶהָחָתן ׁשֶ ל ַהּבֶ ׁשֶ
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ָעֶליָה  ָעַבר  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ אֹותֹו  ל  ּכָ ָלּה  ָרה  ְוִסּפְ
ִביִלי  ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹו  ָמַסר  עְרִגיר  ַהּבֶ "ְוֵאיְך   - "ל  ּנַ ּכַ

"ל,  ַהּנַ ְמקֹומֹות  ְבָעה  ׁשִ ּבְ י  ִעּמִ ְוָהָיה  "ל(,  ּנַ )ּכַ

ּנּו,  ִמּמֶ ֻיְמַנע  לֹא  טּוִבי  ל  ּכָ ׁשֶ ה'  ּבַ לֹו  י  ְעּתִ ּבַ ְוִנׁשְ

ֵהם:  ְבָעה ְמקֹומֹות ְלֵעדּות, ׁשֶ ִ י אֹוָתן ַהּשׁ ְוָלַקְחּתִ

ה  ַאּתָ ה  ִהּנֵ ה,  ַעּתָ ֵכן,  ּבְ "ל;  ּנַ ּכַ ְוכּו',  ּוִמְקֶוה  ּבֹור 

ה  ַאּתָ אי  ּוְבַוּדַ ְוַהְצָלָחִתי,  ִלי  ּוַמּזָ טֹוָבִתי  ל  ּכָ ִהיא 

ְך; ְוָאִביְך ֵמֲחַמת  ּלָ "ל הּוא ֶהָחָתן ׁשֶ ּלֹו, ּוְבנֹו ַהּנַ ׁשֶ

י  ְלּתִ ּדַ ּתַ ִהׁשְ ּוְכָבר  ם;  ִחּנָ ְלָהְרגֹו  רֹוֶצה  ּסּותֹו  ּגַ

ְדִעי,  ן ּתֵ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ יחּוהּו, ּכַ ּנִ ּיַ י ׁשֶ ילֹו ּוָפַעְלּתִ ְלַהּצִ

ְוַאל  "ל(,  ַהּנַ עְרִגיר  ַהּבֶ ן  ּבֶ )ַהְינּו  ְך  ּלָ ׁשֶ ֶהָחָתן  הּוא  ׁשֶ

ָלל". עֹוָלם ּכְ י ִעם ַאֵחר ּבָ ְתַרּצִ ּתִ

ם ִהיא ָהְיָתה  י ּגַ ֵעיֶניָה, ּכִ ּה ּבְ ְבֵרי ִאּמָ לּו ּדִ ְוִנְתַקּבְ
ְך. ם ּכָ אי ְתַקּיֵ ַוּדַ ּבְ יָבה: ׁשֶ ַמִים, ְוֵהׁשִ ִיְרַאת ׁשָ
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ן  ּבֶ ֶאל  ָתב  ּכְ ְלָחה  ְוׁשָ ַהּזֹאת  ת  ַהּבַ ְוָהְלָכה 
ַמְחֶזֶקת  ִהיא  ׁשֶ ִפיָסה,  ַהּתְ ֶאל  "ל  ַהּנַ עְרִגיר  ַהּבֶ

מֹו  ּכְ לֹו  ְלָחה  ְוׁשָ ּה.  ּלָ ׁשֶ ֶהָחָתן  ְוהּוא  ּבֹו,  ַעְצָמּה 

קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּכָ בֹו  ָרה  ְוִצּיְ ַקאְרט,  ַלאְנד  ֲחִתיַכת 

ְבָעה  ִ ֵהם ַהּשׁ "ל, ׁשֶ ּנַ ּה ִעם ָאִביו, ּכַ יָאה ִאּמָ ֶהְחּבִ ׁשֶ

מֹו  ּכְ בֹו  ָרה  ּיְ ּצִ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו'  ּוִמְקֶוה  ּבֹור  ֵעדּות: 

ּבֹור ּוִמְקֶוה ְוכּו' 

ָתב  ַהּכְ ֹמר  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ְמֹאד,  ְמֹאד  אֹותֹו  ְוִהְזִהיָרה 
ה. ַהּזֹאת ְמֹאד ְמֹאד, ְוָחְתָמה ַעְצָמּה ְלַמּטָ

המשך המעשה, עלילה מרתקת, קרא בספר "סיפורי 
מעשיות - משנים קדמוניות" מעשה י'. 
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ַאַחת  ְפָחה  ׁשִ ָהְיָתה  ׁשֶ ֶאָחד,  ֶמֶלְך  ּבְ ה  ַמֲעשֶׂ
ָתָמא  ה. )ּוִמּסְ ְלּכָ ת ֶאת ַהּמַ ׁשֶ ּמֶ ָהְיָתה ְמׁשַ ֵביתֹו ׁשֶ ּבְ

ֵאיֶזה  ָהְיָתה  ַאְך  ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאל  ֵנס  ִלּכָ ָאה  ָ ַרּשׁ ֵאיָנּה  ֶלת  ֶ ְמַבּשׁ

ֵלָדָתּה  ְזַמן  יַע  ַמֲעָלה(.ְוִהּגִ ּבְ ה  ְקַטּנָ ֶרֶתת  ְמׁשָ ְפָחה  ׁשִ

ְזַמן  יַע  ִהּגִ "ל  ַהּנַ ְפָחה  ִ ַהּשׁ ְוַגם  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ל  ׁשֶ

ֶדת ְוֶהֱחִליָפה  אֹותֹו ָהֵעת. ְוָהְלָכה ַהְמַיּלֶ ֵלָדָתּה ּבְ

ה ְוֵאיְך ִיּפֹל  ְצַמח ִמּזֶ ְרֶאה ַמה ּיִ ָלדֹות, ְלַמַען ּתִ ַהּוְ

ֶלְך ֵאֶצל  ן ַהּמֶ יָחה ּבֶ ָלדֹות, ְוִהּנִ ָבר; ְוֶהֱחִליָפה ַהּוְ ּדָ

ה. ְלּכָ ְפָחה ֵאֶצל ַהּמַ ִ ְפָחה ּוֶבן ַהּשׁ ִ ַהּשׁ

ּוֶבן  ל.  ּדֵ ְלִהְתּגַ ִנים  ַהּבָ ֵאּלּו  ִהְתִחילּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר 
סֹוְבִרים,  ָהיּו  י  ּכִ ֶלְך,  ַהּמֶ ֵאֶצל  ל  ּדֵ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ֶזה  )ַהְינּו  ֶלְך  ַהּמֶ

ֲעָלה  ִמּמַ אֹותֹו  ִלים  ְמַגּדְ ָהיּו  ֶלְך(  ַהּמֶ ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ

ְרֶיה  ּבֶ ְוָהָיה  ְוָגדֹול  הֹוֵלְך  ָהָיה  ׁשֶ ַעד  ְלַמֲעָלה, 

ְגדֹוָלה. 
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ַאְך  ֱאֶמת,  ּבֶ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ )ַהְינּו  ְפָחה  ִ ַהּשׁ ן  ּבֶ אֹותֹו  ְוַגם 
ֵניֶהם  ֵביתֹו, ּוׁשְ ל ּבְ ּדֵ "ל( ִנְתּגַ ּנַ ְפָחה, ּכַ ִ ל ֵאֶצל ַהּשׁ ּדֵ ִנְתּגַ

ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ְוֶזה  ֶאָחד.  ֶחֶדר  ּבְ ַיַחד  לֹוְמִדים  ָהיּו 

ִטְבעֹו  ָהָיה  ְפָחה",  ִ ַהּשׁ ן  "ּבֶ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ

ֵבית  ל ּבְ ּדֵ ָהָיה ִנְתּגַ ְלכּות, ַאְך ׁשֶ ְך ְלִנּמּוס ַהּמַ ִנְמׁשָ

ֶלְך",  ן ַהּמֶ ְקָרא "ּבֶ ּנִ ְפָחה ׁשֶ ִ ן ַהּשׁ ָהֶעֶבד, ּוְלֵהֶפְך, ּבֶ

ְכִנּמּוס  ּלֹא  ׁשֶ ַאֵחר  ְלִנּמּוס  ְך  ִנְמׁשָ ִטְבעֹו  ָהָיה 

ְוָהָיה  ֶלְך  ַהּמֶ ֵבית  ּבְ ל  ּדֵ ִנְתּגַ ָהָיה  ׁשֶ ַאְך  ֶלְך,  ַהּמֶ

ִלים  ָהיּו ְמַגּדְ ְלכּות, ׁשֶ ִנּמּוס ַהּמַ ֻמְכָרח ְלִהְתַנֵהג ּבְ

ִנּמּוס ֶזה. אֹותֹו ּבְ

ן ַקּלֹות,  ְעּתָ ּדַ ים  ׁשִ ּנָ "ל, ֵמֲחַמת ׁשֶ ַהּנַ ֶדת  ְוַהְמַיּלֶ
ֶהֱחִליָפה  ׁשֶ ֵאיְך  ְלֶאָחד,  ַהּסֹוד  ָתה  ְוִגּלְ ָהְלָכה 

ְוַחְבָרא ַחְבָרא ִאית ֵלּה ]לחבר יש  "ל,  ּנַ ּכַ ִנים,  ַהּבָ

ֶדֶרְך  ה ַהּסֹוד ֵמֶאָחד ַלֲחֵברֹו - ּכְ ּלָ ְתּגַ ּנִ חבר[ ַעד ׁשֶ

ֵאיְך    - ֶזה  ּבָ ִנים  ְמַרּנְ ָהעֹוָלם  ָהיּו  ׁשֶ ַעד  ָהעֹוָלם, 

ה,  ר ִמּזֶ ִאים ְלַדּבֵ ָ ן ֶמֶלְך. ֲאָבל ֵאין ַרּשׁ ֱחַלף ַהּבֶ ּנֶ ׁשֶ
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ַדע  ּיֵ ִאים ׁשֶ ָ אי ֵאין ַרּשׁ ַוּדַ י ּבְ ֶלְך, ּכִ ה ַלּמֶ ּלֶ ּלֹא ִיְתּגַ ׁשֶ

ֵאין  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ֶלְך  ַהּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה  י  ּכִ ה,  ִמּזֶ ֶלְך  ַהּמֶ

הּוא  אּוַלי  ְלַהֲאִמין,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ָלֶזה,  ָנה  ּקָ ּתַ

ן  ּכֵ ְוַעל  ּוְלַהֲחִליף?  ַלֲחזֹר  ר  ֶאְפׁשָ ְוֵאיְך  ֶקר,  ׁשֶ

ֶלְך, ַרק ָהָעם  אי ָאסּור ָלֶהם ְלַגּלֹות זֹאת ַלּמֶ ַוּדַ ּבְ

יֵניֶהם ַעל ֶזה. ִנים ּבֵ ָהיּו ְמַרּנְ

ן  ַהּבֶ ָאְזֵני  ּבְ ַהּסֹוד  ה  ְוִגּלָ ֶאָחד  ְוָהַלְך  ַהּיֹום,  ִהי  ַוּיְ
"ל - "ַאְך  ּנַ ּכַ ֱחַלף,  ּנֶ ֹאְמִרים ָעָליו ׁשֶ ֶמֶלְך, ֵאיְך ׁשֶ

בֹוְדָך,  ּכְ י ֵאין ֶזה  ּכִ ר ְלָך ַלֲחקֹר ַעל ֶזה,  ִאי ֶאְפׁשָ

י ְלָך  ָלל; ַאְך הֹוַדְעּתִ ר ְלָך ַלֲחקֹר זֹאת ּכְ ְוִאי ֶאְפׁשָ

ְויּוַכל  לּוָכה,  ֶנֶגד ַהּמְ ּכְ ר  ִיְהֶיה ֶקׁשֶ י אּוַלי  ּכִ זֹאת, 

ֵהם  ׁשֶ יֹאְמרּו,  י  ּכִ ֶזה,  ְיֵדי  ַעל  ק  ְלִהְתַחּזֵ ר  ׁשֶ ַהּקֶ

אֹותֹו  ַהְינּו  ְלֶמֶלְך,  ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ְלַעְצָמם  לֹוְקִחים 

"ל(  ּנַ )ּכַ י  ָהֲאִמּתִ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ הּוא  ׁשֶ ָעָליו  ֹאְמִרים  ׁשֶ

ן  ַהּבֵ ַעל  בֹות  ַמֲחׁשָ ַלֲחׁשֹב  ָצִריְך  ה  ַאּתָ ן  ּכֵ ַעל 
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ה  ּלָ ּגִ ל ֶזה הּוא ִדְבֵרי אֹותֹו ָהִאיׁש ׁשֶ "ל ְלַהֲעִבירֹו" )ּכָ ַהּנַ

ֶלְך(. ן ַהּמֶ ְקָרא ּבֶ ְפָחה ַהּנִ ִ ַהּסֹוד ְלֶבן ַהּשׁ

ן ֶמֶלְך ְוִהְתִחיל ִלְגרֹם ָרעֹות ַלֲאִבי  ְוָהַלְך ֶזה ַהּבֶ
ם ֵעינֹו  "ל( ְוׂשָ ּנַ ּכַ ֱאֶמת הּוא ָאִביו,  ר ּבֶ "ל )ֲאׁשֶ ַהּנַ ן  ַהּבֵ

ִמיד ּגֹוֵרם  ִמיד, ְוָהָיה ּתָ ִלְהיֹות רֹוֶבה בֹו ָרעֹות ּתָ

ְכַרח ַלֲעקֹר ִעם  ּיֻ ֵדי ׁשֶ לֹו ָרעֹות ָרָעה ַאַחר ָרָעה, ּכְ

נֹו. ּבְ

לֹו  ָהָיה  לֹא  ֲעַדִין  ַחי,  ֶלְך  ַהּמֶ ָהָיה  ׁשֶ ְזַמן  ְוָכל 
לֹו  ּגֹוֵרם  ָהָיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ָלה  ֶמְמׁשָ

הּוא  ְוָלַקח  ּוֵמת,  ֶלְך  ַהּמֶ ִנְזַקן  ְך  ּכָ ְוַאַחר  ָרעֹות. 

ה  ְוִנְקָרא ַעּתָ ֱחַלף  ּנֶ ׁשֶ ְפָחה  ִ ן ַהּשׁ לּוָכה )ַהְינּו ַהּבֶ ֶאת ַהּמְ

ן  ַהּבֵ ַלֲאִבי  יֹוֵתר  ָרעֹות  ה  ָעׂשָ ְוָאז  "ל(  ּנַ ּכַ ֶמֶלְך  ן  ּבֶ

ְבֶדֶרְך  ה  עֹוׂשֶ ְוָהָיה  ָרָעה;  ַאַחר  ָרָעה   - "ל  ַהּנַ

ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ָיִבינּו  ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָעְרָמה, 

ְפֵני ֶהָהמֹון, ַרק ָהָיה  י ֵאין ֶזה ָנֶאה ּבִ לֹו ָרעֹות, ּכִ

ִמיד. ָבר; ְוָגַרם לֹו ָרעֹות ּתָ ַמֲעִלים ַהּדָ
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ָרעֹות  לֹו  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ן  ַהּבֵ ֲאִבי  ְוֵהִבין 
ן  ּבֶ )ַהְינּו  ִלְבנֹו  ְוָאַמר  ְוָעָנה  "ל,  ַהּנַ ָהִעְנָין  ִביל  ׁשְ ּבִ

ר  הּוא ְבנֹו( ְוִסּפֵ ֱאֶמת, ַאְך ַעל ְיֵדי ַהִחּלּוף ִנְדָמה ׁשֶ ֶלְך ּבֶ ַהּמֶ

דֹול  ּגָ ַרֲחָמנּות  ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ְוָאַמר לֹו,  ָהִעְנָין,  ל  ּכָ לֹו 

אי ֵיׁש  ַוּדַ ה ְבִני, ּבְ ְך, ִאם ַאּתָ ְפׁשָ ה ּנַ י ִמּמַ ָעָליו; ּכִ

ֱאֶמת,  ֶלְך ּבֶ ן ַהּמֶ ה ּבֶ ִלי ַרֲחָמנּות ָעֶליָך, ְוִאם ַאּתָ

הּוא  י  ּכִ ָעֶליָך,  יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ּגָ ָהַרֲחָמנּות  אי  ַוּדַ ּבְ

ן  לֹום; ַעל ּכֵ רֹוֶצה ְלַהֲעִביר אֹוְתָך ְלַגְמֵרי ַחס ְוׁשָ

אן... ה ֻמְכָרח ַלֲעקֹר ִמּכָ ַאּתָ

המשך המעשה, קרא בספר "סיפורי מעשיות 
משנים קדמוניות" מעשה יא.
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בעל.תפילה
ָהָיה  ה״, ׁשֶ ִפּלָ ַעל ּתְ ַעם ֶאָחד ָהָיה ״ּבַ ה, ּפַ ַמֲעשֶׂ
ַלה'  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ְוׁשִ ְתִפּלֹות  ּבִ ִמיד  ּתָ עֹוֵסק 

ֵנס  ּוב, ְוָהָיה ָרִגיל ִלּכָ ּשׁ ב חּוץ ַלּיִ ַרְך. ְוָהָיה יֹוׁשֵ ִיְתּבָ

ָתָמא ָהָיה  ּוב. ְוָהָיה ִנְכָנס ֵאֶצל ֵאיֶזה ָאָדם )ִמּסְ ּשׁ ַלּיִ

ר  ים ְוַכּיֹוֵצא( ְוָהָיה ְמַדּבֵ גֹון ֲעִנּיִ ַמֲעָלה, ּכְ ים ּבְ ַטּנִ ִנְכָנס ְלַהּקְ

ֱאֶמת  ּבֶ ל ָהעֹוָלם, ֱהיֹות ׁשֶ ל ּכָ ְכִלית ׁשֶ ַעל ִלּבֹו ֵמַהּתַ

ל ְיֵמי  ֲעבֹוַדת ה' ּכָ י ִאם ַלֲעסֹק ּבַ ְכִלית ּכִ ֵאין ׁשּום ּתַ

ירֹות  ְוׁשִ ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ה  ְתִפּלָ ּבִ ָיָמיו  ּוְלַבּלֹות  יו,  ַחּיָ

ְבֵרי  ּדִ ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ה  ַמְרּבֶ ְוָהָיה  ְוכּו'.  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ

ָאְזָניו, ַעד  ְכְנסּו ְדָבָריו ּבְ ּנִ ֵאּלּו, ַעד ׁשֶ ִהְתעֹוְררּות ּכָ

ר ִעּמֹו. ה אֹותֹו ָהָאָדם ְלִהְתַחּבֵ ְתַרּצָ ּנִ ׁשֶ

ּומֹוִליכֹו  לֹוְקחֹו  ָהָיה  ִעּמֹו,  ה  ְתַרּצָ ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 
ַעל  ַהּבַ י אֹותֹו  ּכִ ּוב,  ּשׁ ַלּיִ ָהָיה לֹו חּוץ  ׁשֶ ִלְמקֹומֹו 

״ל. ּנַ ּוב, ּכַ ּשׁ ַחר לֹו ָמקֹום חּוץ ַלּיִ ״ל ּבָ ה ַהּנַ ִפּלָ ּתְ
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ָהָיה  ם  ּגַ ְלָפָניו,  ָנָהר  ם  ׁשָ ָהָיה  קֹום  ַהּמָ ּוְבאֹותֹו 
רֹות;  ַהּפֵ ִמן  אֹוְכִלים  ְוָהיּו  ּוֵפרֹות,  ִאיָלנֹות  ם  ׁשָ

ָלל. ְוֵכן ָהָיה )הבעל  יד ּכְ ָגִדים לֹא ָהָיה ַמְקּפִ ְוַעל ּבְ

ּוב ּוְלַפּתֹות ּוְלַרּצֹות  ּשׁ ִמיד ִלְכנֹס ַלּיִ תפילה( ָרִגיל ּתָ

ַדְרּכֹו ַלֲעסֹק  ַרְך ֵליֵלְך ּבְ ֵני ָאָדם ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ ּבְ

ָהָיה  ִעּמֹו  ה  ְמֻרּצֶ ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ְוכּו',  ְתִפּלֹות  ּבִ

״ל.  ּנַ ּוב, ּכַ ּשׁ לֹוְקחֹו ּומֹוִליכֹו ִלְמקֹומֹו חּוץ ַלּיִ

ירֹות  ְוׁשִ ְתִפּלֹות  ּבִ ַרק  ם  ׁשָ עֹוְסִקים  ָהיּו  ְוֵהם 
ְוַתֲעֵניִתים  ּוִוּדּוִיים  ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ

נֹוֵתן  ְוָהָיה  ָבֶזה.  ְוַכּיֹוֵצא  ּוְתׁשּוָבה  ְוִסּגּוִפים 

ירֹות  ְוׁשִ ְתִפּלֹות  ִעְנְיֵני  ּבְ לֹו  ָהיּו  ׁשֶ ִחּבּוִרים  ָלֶהם 

חֹות ּוִוּדּוִיים.  ּבָ ְוִתׁשְ

ם  ָהיּו ִנְמָצִאים ּגַ ִמיד, ַעד ׁשֶ ֶזה ּתָ ְוָהיּו עֹוְסִקים ּבָ
ְראּוִיים  ָהיּו  ׁשֶ ם,  ְלׁשָ ֱהִביָאם  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ אֹוָתן  ּבְ

ַרְך, ַעד  ִיְתּבָ ֵני ָאָדם ַלֲעבֹוַדת ה'  ּבְ ן ְלָקֵרב  ּכֵ ם  ּגַ
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ּוב  ּשׁ ם הּוא ִיְכנֹס ַלּיִ ּגַ ָהָיה נֹוֵתן ְלֶאָחד ְרׁשּות, ׁשֶ ׁשֶ

ַלה'  ָאָדם  ֵני  ּבְ ְלָקֵרב  ַהְינּו  ּדְ ״ל,  ַהּנַ ִעְנָין  ּבָ ַלֲעסֹק 

״ל. ּנַ ַרְך, ּכַ ִיְתּבָ

ֶזה  ִעְנָין  ּבְ עֹוֵסק  ״ל  ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ָהָיה  ְוֵכן 
ים ּומֹוִציָאם  ַעם ֲאָנׁשִ ָכל ּפַ ִמיד, ְוָהָיה ְמָקֵרב ּבְ ּתָ

עֹוָלם,  ּבָ ם  רֹשֶׁ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַעד  ״ל,  ּנַ ּכַ ּוב,  ּשׁ ַהּיִ ִמן 

ִנְמְלטּו  ְתֹאם  ּפִ י  ּכִ ְרֵסם,  ְלִהְתּפַ ָבר  ַהּדָ ְוִהְתִחיל 

ְוֵכן  ם;  ַאּיָ נֹוַדע  ְולֹא  ִדיָנה,  ַהּמְ ִמן  ים  ֲאָנׁשִ ֵאיֶזה 

נֹו ְוַכּיֹוֵצא בֹו,  ְתֹאם ֶנֱאַבד ֵאֶצל ֶאָחד ּבְ ּפִ ן, ׁשֶ ּמֵ ִנְזּדַ

ְמָצא  ּנִ ּנֹוַדע: ֱהיֹות ׁשֶ ְולֹא נֹוַדע ֵאיֹפה ֵהם. ַעד ׁשֶ

ֵני  ּבְ ה  ּוְמַפּתֶ הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ״ל,  ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ

ָהָיה  לֹא  ַאְך  ״ל.  ּנַ ּכַ ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ַלֲעבֹוַדת  ָאָדם 

ה  ַהּזֶ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ י  ּכִ ּוְלָתְפסֹו,  ירֹו  ְלַהּכִ ר  ֶאְפׁשָ

ּוַמֲחִליף  ה  ּנֶ ְמׁשַ ְוָהָיה  ָחְכָמה,  ּבְ ִמְתַנֵהג  ָהָיה 

ֵאֶצל  ּנּוי ַאֵחר, ׁשֶ ׁשִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ַעְצמֹו ֵאֶצל ּכָ
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סֹוֵחר, ְוֵאֶצל ֶזה  ֶזה ָהָיה ִנְדָמה ְכָעִני, ְוֵאֶצל ֶזה ּכְ

ִעְנָין ַאֵחר, ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה. ּבְ

ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ֵני ָאָדם,  ּבְ ר ִעם  ִנְכָנס ְלַדּבֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ
ָהָיה  ָנתֹו,  ּוָ ּכַ ֶאְצָלם  ִלְפעֹל  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ רֶֹאה 

ְמִביִנים  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְדָבִרים,  ּבִ אֹוָתם  ה  ְמַרּמֶ

ָלל ָלִעְנָין  ָנתֹו ּכְ ּוָ ָנתֹו ַהּטֹוָבה, ּוְכִאּלּו ֵאין ּכַ ּוָ ָלל ּכַ ּכְ

ר  ַרְך, ְולֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ַהְינּו ְלָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ״ל, ּדְ ַהּנַ

ל  ֱאֶמת ּכָ ּבֶ י ׁשֶ ָנתֹו ָלֶזה; ַאף ַעל ּפִ ּוָ ּכַ ָלל ְלָהִבין ׁשֶ ּכְ

ֵני ָאָדם ָהָיה ַרק  ר ִעם ּבְ ָהָיה ְמַדּבֵ ׁשֶ ָנתֹו ּכְ ּוָ ר ּכַ ִעּקַ

ָנתֹו ָהָיה  ּוָ י ָכל ּכַ ״ל, ּכִ ּנַ ַרְך, ּכַ ְלֶזה ְלָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ

ֶאְצלֹו,  ּפֹוֵעל  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמִבין  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ַרק  זֹאת,  ַרק 

ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  הּו,  ּוְמַרּמֵ מֹו  ּוְמַעּקְ בֹו  ְמַסּבְ ָהָיה 

ָנתֹו ַהּטֹוָבה.  ּוָ ָלל ְלָהִבין ּכַ ָיכֹול ּכְ

ה  ֲעׂשָ ּנַ ִעְנָין ֶזה, ַעד ׁשֶ ה עֹוֵסק ּבְ ִפּלָ ַעל  ּתְ ְוָהָיה ַהּבַ
ים ְלָתְפסֹו, ַאְך  עֹוָלם, ְוָהיּו ְמַצּפִ ם ּוִפְרסּום ּבָ רֹשֶׁ

״ל. ּנַ ר, ּכַ לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ
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ִבים  יֹוׁשְ יו  ֲאָנׁשָ ִעם  ״ל  ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ְוָהָיה 
״ל  ַהּנַ ִעְנָיִנים  ּבָ ַרק  ְועֹוְסִקים  ״ל(  ּנַ )ּכַ ּוב,  ּשׁ ַלּיִ חּוץ 

ַרְך ּוִוּדּוִיים  חֹות ַלה' ִיְתּבָ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ה ְוׁשִ ְתִפּלָ ּבִ

״ל(. ּנַ ְוַתֲעִניִתים ְוִסּגּוִפים ּוְתׁשּובֹות )ּכַ

ָיכֹול  ָהָיה  ׁשֶ ״ל,  ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ִעְנַין  ָהָיה  ם  ּגַ
ִריְך, ְוִאם ָהָיה  ּצָ ֶ יק ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמה ּשׁ ְלַהְסּפִ

ָצִריְך  הּוא  ֹמחֹו  ִפי  ּלְ ׁשֶ יו,  ֵמֲאָנׁשָ ֶאָחד  ּבְ ֵמִבין 

י  ַמְלּבּוׁשֵ ּבְ ׁש  ְמֻלּבָ הֹוֵלְך  ֵהא  ּיְ ׁשֶ ה'  ַלֲעבֹוַדת 

ְוֵכן  לֹו;  יק  ַמְסּפִ ָהָיה  ִטיק(  יׁשְ ּגִ יְלִדין  ּגִ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ָזָהב, 

יר  ָעׁשִ ֵאיֶזה  ֵאָליו  ִנְתָקֵרב  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ְלֵהֶפְך, 

ה  ּזֶ ״ל, ְוָהָיה ֵמִבין ׁשֶ ּנַ ּוב, ּכַ ּשׁ ְוָהָיה מֹוִציאֹו ִמן ַהּיִ

ְבָגִדים ְקרּוִעים ְוִנְבִזים, ָהָיה  יר ָצִריְך ֵליֵלְך ּבִ ֶהָעׁשִ

ַקת  ָהָיה יֹוֵדַע צֶֹרְך ַהְסּפָ ִפי ׁשֶ ְך; ַהּכֹל ּכְ ַמְנִהיגֹו ּכָ

יק לֹו. ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהָיה ַמְסּפִ ּכָ

ַרְך, ָהָיה  ְרָבם ַלה' ִיְתּבָ ּקֵ ים ׁשֶ ְוֵאֶצל ֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ
ֲענּוִגים  ל ַהּתַ דֹול ָיָקר יֹוֵתר ִמּכָ ֲעִנית אֹו ִסּגּוף ּגָ ּתַ
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דֹול  ּגָ ּגּוף  ַהּסִ ִמן  ֲענּוג  ּתַ ָלֶהם  ָהָיה  י  ּכִ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

עֹוָלם. ּבָ ֲענּוִגים ׁשֶ ל ַהּתַ ֲעִנית יֹוֵתר ִמּכָ אֹו ִמּתַ

ירּות  ם ֲעׁשִ ָהָיה ׁשָ ַוְיִהי.ַהּיוֹם, ְוָהָיה ְמִדיָנה ׁשֶ
ם  ַדְרּכָ ָהָיה  ַאְך  יִרים;  ֲעׁשִ ם  ֻכּלָ ָהיּו  ׁשֶ דֹול,  ּגָ

י ַהּכֹל ָהָיה ִמְתַנֵהג  ה ְמֹאד, ּכִ ּנֶ ְוַהְנָהָגָתם ָזר ּוְמׁשֻ

ל  ּכָ ַמֲעַלת  ֵעֶרְך  ָהָיה  ׁשֶ ירּות,  ָהֲעׁשִ ִפי  ּכְ ֶאְצָלם 

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ִפי  ּכְ ְוֶאָחד  ֶאָחד 

ְך ְוָכְך ֲאָלִפים אֹו ְרָבבֹות - ֵיׁש לֹו ַמֲעָלה זֹו, ּוִמי  ּכָ

ַאֶחֶרת,  ַמֲעָלה  לֹו  ֵיׁש   - ָממֹון  ְוָכְך  ְך  ּכָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ֶאְצָלם  ָהָיה  ֲעלֹות  ַהּמַ ֵסֶדר  ל  ּכָ ָבֶזה,  ּיֹוֵצא  ּכַ ְוֵכן 

ְך  ׁש לֹו ּכָ ּיֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד; ּוִמי ׁשֶ ל ּכָ מֹון ׁשֶ ִפי ַהּמָ ּכְ

ָקצּוב  ָהָיה  ׁשֶ כּום  ַהּסְ ִפי  ּכְ ּוְרָבבֹות,  ֲאָלִפים  ְוָכְך 

ֶאְצָלם, הּוא ֶמֶלְך.

ְוָכְך  ְך  ּכָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ָגִלים,  ּדְ ָלֶהם  ָהָיה  ְוֵכן 
ֲעָלה  ַהּמַ אֹותֹו  לֹו  ְוֵיׁש  ֶזה,  ֶדֶגל  ּבְ הּוא  ָממֹון 
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ְך ְוָכְך ָממֹון  ׁש לֹו ּכָ ּיֵ ֶגל; ּוִמי ׁשֶ אֹותֹו ַהּדֶ לֹוִנית ּבְ ּפְ

אֹותֹו  ם ֵאיֶזה ַמֲעָלה ּבְ ֶדֶגל ַאֵחר, ְוֵיׁש לֹו ׁשָ הּוא ּבְ

ה  ּמָ ֶגל ְלִפי ֵעֶרְך ָממֹונֹו. ְוָהָיה ָקצּוב ֶאְצָלם ּכַ ַהּדֶ

ַמֲעָלה  ֶגל ּבְ אֹותֹו ַהּדֶ ב ּבְ ָממֹון ִיְהֶיה לֹו ְוִיְהֶיה ֶנֱחׁשָ

ֶדֶגל  ב ּבְ ה ָממֹון ִיְהֶיה לֹו ְוִיְהֶיה ֶנֱחׁשָ לֹוִנית, ְוַכּמָ ּפְ

ל  ׁשֶ ֲעָלה  ְוַהּמַ ה  ְרּגָ ַהּדַ ְוֵכן  ַמֲעָלה,  ֵאיֶזה  ּבְ ַאֵחר 

ִפי ַמה  מֹון, ּכְ ִפי ַהּמָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ָהָיה ַהּכֹל ּכְ ּכָ

ָהָיה ָקצּוב ֶאְצָלם. ֶ ּשׁ

ְוָכְך ָממֹון  ְך  ּכָ ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְוֵכן ָהָיה ָקצּוב ֶאְצָלם, 
ה  חֹות ִמּזֶ ן ָאָדם, ְוִאם ֵיׁש לֹו עֹוד ּפָ הּוא ְסָתם ּבֶ

״ַחּיֹות  ֶאְצָלם  ְוָהָיה  ְוַכּיֹוֵצא.  עֹוף  אֹו  ה  ַחּיָ הּוא 

ְוָכְך  ְך  ּכָ ַרק  ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ ְו״עֹופֹות״,  ָרעֹות״ 

ֵאיין  ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  )ּבִ י.  ֱאנֹוׁשִ ַאְרֵיה  ִנְקָרא:  הּוא 

ָאר ַחּיֹות ָרעֹות  ּיֹוֵצא ָבֶזה ׁשְ ִליֶכר ֵלייּב( ְוֵכן ּכַ ֶמעְנְטׁשְ

ִפי ִמעּוט ָממֹונֹו הּוא ַרק  ּלְ ַהְינּו ׁשֶ ְועֹופֹות ְוכּו', ּדְ
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מֹון,  ַהּמָ ֶאְצָלם  ָהָיה  ר  ִעּקַ י  ּכִ ְוכּו',  עֹוף  אֹו  ה  ַחּיָ

מֹון. ל ֶאָחד ָהָיה ַרק ְלִפי ַהּמָ ל ּכָ א ׁשֶ ּוַמֲעָלה ְוַדְרּגָ

ַעל  ַהּבַ ְוָהָיה  ָכזֹו,  ְמִדיָנה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ַמע  ְוִנׁשְ
ַח ַעל ֶזה, ְוָהָיה ֹאֵמר: ״ִמי יֹוֵדַע ַעד  ה ִמְתַאּנֵ ִפּלָ ּתְ

ֵהיָכן ֵהם ְיכֹוִלים ֵליֵלְך ְוִלְתעֹות ַעל ְיֵדי ֶזה?!״

 - מעשיות  ב״סיפורי  קרא  המעשה,  המשך 
משנים קדמוניות״. מעשה יב
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שבעה.קבצנים

ֲאַסּפֵר לָכֶם ֵאיְך ָהיּו ׂשְֵמִחים: 

ן  ּבֵ לֹו  ְוָהָיה  ֶמֶלְך,  ָהָיה  ַאַחת  ַעם  ּפַ ה  ַמֲעשֶׂ
יו. ַחּיָ לּוָכה ִלְבנֹו ּבְ ֶלְך ִלְמסֹר ַהּמְ ָיִחיד, ְוָרָצה ַהּמֶ

ָכל  ּבְ אי  ּוְבַוּדַ אל(;  ּבַ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ָגדֹול  ה  ּתֶ ִמׁשְ ה  ְוָעׂשָ

ְגדֹוָלה  ְמָחה  ׂשִ הּוא  אל  ּבַ ה  עֹוׂשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ַעם  ּפַ

יו,  ַחּיָ לּוָכה ִלְבנֹו ּבְ ַסר ַהּמְ ּמָ ה ׁשֶ ְפָרט ַעּתָ ְמֹאד, ּבִ

ְמָחה ְגדֹוָלה ְמֹאד. אי ָהָיה ׂשִ ַוּדַ ּבְ

ִסים  ּכָ ַהּדֻ ְוָכל  ְמלּוָכה  ֵרי  ַהּשָׂ ל  ּכָ ם  ׁשָ ְוָהיּו 
ְוַגם  ה.  ּתֶ ׁשְ ַהּמִ ַעל  ְמֹאד  ֵמִחים  ׂשְ ְוָהיּו  ִרים,  ְוַהּשָׂ

לּוָכה ִלְבנֹו  ּמֹוֵסר ַהּמְ ה ׁשֶ ִדיָנה ָהיּו ֶנֱהִנים ִמּזֶ ַהּמְ

ם  ׁשָ ְוָהָיה  ֶלְך.  ַלּמֶ דֹול  ּגָ בֹוד  ּכָ הּוא  י  ּכִ יו,  ַחּיָ ּבְ

ְמָחה:  ל ִמיֵני ׂשִ ם ּכָ ְמָחה ְגדֹוָלה ְמֹאד, ְוָהָיה ׁשָ ׂשִ

]משחקי  ְוָקאֶמעְדֶייׂש  זמר[  ]מקהלות  עְלֶייׂש  ַקאּפֶ
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ְמָחה, ַהּכֹל ָהָיה  ל ִמיֵני ׂשִ ה, ּכָ הצגות[ ְוַכּיֹוֵצא ִמּזֶ

ה. ּתֶ ׁשְ ם ַעל ַהּמִ ׁשָ

ְוָאַמר  ֶלְך  ַהּמֶ ָעַמד  ְמֹאד,  ֵמִחים  ׂשְ ֲעׂשּו  ּנַ ּוְכׁשֶ
רֶֹאה  ַוֲאִני  ּכֹוָכִבים,  ּבַ חֹוֶזה  ֲאִני  ׁשֶ ״ֱהיֹות  ִלְבנֹו: 

ְרֶאה  ּתִ ֵכן,  ּבְ לּוָכה;  ַהּמְ ִמן  ֵליֵרד  ָעִתיד  ה  ַאּתָ ׁשָ

לּוָכה, ַרק  ֵרד ִמן ַהּמְ ּתֵ ׁשֶ ּלֹא ִיְהֶיה ְלָך ַעְצבּות ּכְ ׁשֶ

ֲאִני  ם  ּגַ  - ְמָחה  ְבׂשִ ְהֶיה  ּתִ ּוְכׁשֶ ְמָחה;  ְבׂשִ ְהֶיה  ּתִ

ְהֶיה ְלָך ַעְצבּות, ַאף ַעל  ּיִ ׁשֶ ם ּכְ ְמָחה. ּגַ ֶאְהֶיה ְבׂשִ

י  ה ֶמֶלְך, ּכִ ֵאין ַאּתָ ְמָחה, ַעל ׁשֶ י ֵכן ֲאִני ֶאְהֶיה ְבׂשִ ּפִ

ֵאיְנָך ָיכֹול ְלַהֲחִזיק  ֵאיְנָך ָראּוי ִלְמלּוָכה, ֵמַאַחר ׁשֶ

לּוָכה; ֲאָבל  ה יֹוֵרד ִמן ַהּמְ ַאּתָ ׁשֶ ְמָחה ּכְ ׂשִ ַעְצְמָך ּבְ

ְיֵתָרה  ְמָחה  ְבׂשִ ֶאְהֶיה  ֲאַזי  ְמָחה -  ְבׂשִ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ּכְ

ָיד ָרָמה,  לּוָכה ּבְ ן ֶמֶלְך ֶאת ַהּמְ ל ַהּבֶ ְמֹאד״. ְוִקּבֵ

ִרים ְוָחִיל. ִסים ְוׂשָ ֵרי ְמלּוָכה ְוֻדּכָ ה לֹו ׂשָ ְוָעׂשָ

ָחְכָמה  ֹאֵהב  ְוָהָיה  ָחָכם,  ָהָיה  ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ְוֶזה 
ָהָיה  דֹוִלים; ְוָכל ִמי ׁשֶ ְמֹאד, ְוָהיּו ֶאְצלֹו ֲחָכִמים ּגְ
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ֶאְצלֹו  ָהָיה   - ָחְכָמה  ְדַבר  ֵאיֶזה  ִעם  ֶאְצלֹו  ָבא 

בֹוד  ּכָ ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוָהָיה  ְמֹאד.  דֹול  ּגָ יבּות  ֲחׁשִ ּבַ

ִפי ְרצֹונֹו:  ִביל ַהָחְכָמה, ְלָכל ֶאָחד ּכְ ׁשְ ירּות ּבִ ַוֲעׁשִ

ָהָיה רֹוֶצה ָממֹון - ָהָיה נֹוֵתן לֹו ָממֹון, ּוִמי  ִמי ׁשֶ

ַהּכֹל  בֹוד,  ּכָ לֹו  נֹוֵתן  ָהָיה   - בֹוד  ּכָ רֹוֶצה  ָהָיה  ׁשֶ

ֶאְצלֹו  ָחׁשּוב  ָהָיה  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת  ַהָחְכָמה.  ִביל  ׁשְ ּבִ

ֶאל  ַעְצָמן  לֹוְקִחין  ם  ֻכּלָ ָהיּו  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ַהָחְכָמה 

ֶזה  י  ּכִ ָחְכמֹות;  ּבְ ִדיָנה  ַהּמְ ָכל  ְוָעְסקּו  ַהָחְכָמה, 

ל ָממֹון ַעל ְיֵדי ֶזה,  ַקּבֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ ָהָיה רֹוֶצה ָממֹון - ּכְ

ם  ּלָ ּכֻ יבּות ְוָכבֹוד. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ְוֶזה ָהָיה רֹוֶצה ֲחׁשִ

אֹוָתּה  ּבְ ם  ׁשָ ְכחּו  ׁשָ ן  ּכֵ ַעל  ָחְכמֹות,  ּבְ ַרק  ָעְסקּו 

ם עֹוְסִקין  ֻכּלָ ָהיּו  י  ּכִ ִמְלָחָמה.  ַטְכִסיֵסי  ִדיָנה  ַהּמְ

ֲחָכִמים  ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ ל  ּכָ ָהיּו  ׁשֶ ַעד  ָחְכמֹות,  ּבְ

ָהָיה   - ִדיָנה  ַהּמְ אֹוָתּה  ּבְ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ ׁשֶ ַעד  דֹוִלים,  ּגְ

ְוַהֲחָכִמים  ם,  ּלָ ִמּכֻ דֹול  ּגָ ָחָכם  ַאֶחֶרת  ִבְמִדיָנה 
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דֹוִלים  ִדיָנה ָהיּו ֲחָכִמים ֻמְפָלִגים ּגְ אֹוָתּה ַהּמְ ּבְ ׁשֶ

ְמֹאד.

ל אֹוָתּה  רּו ַהֲחָכִמים ׁשֶ ּקְ ּוֵמֲחַמת ַהָחְכמֹות ִנְתּפַ
ם,  ״ל ְלַדְעּתָ ן ֶמֶלְך ַהּנַ ם ֶאת ַהּבֶ כּו ּגַ ִדיָנה, ּוָמׁשְ ַהּמְ

רּו,  ּקְ ִדיָנה לֹא ִנְתּפַ ֵני ַהּמְ ָאר ּבְ ן. ּוׁשְ ם ּכֵ ר ּגַ ּקֵ ְוִנְתּפַ

אֹוָתּה  ּבְ דֹול  ּגָ ְוַדּקּות  ַעְמקּות  ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ָיְכלּו  לֹא  ן  ּכֵ ַעל  ״ל,  ַהּנַ ַהֲחָכִמים  ל  ׁשֶ ַהָחְכָמה 

אֹוָתּה ַהָחְכָמה, ְולֹא  ִדיָנה ִלְכנֹס ּבְ ֵני ַהּמְ ּבְ ָאר  ׁשְ

רּו,  ּקְ ִנְתּפַ ֶמֶלְך  ן  ְוַהּבֶ ַהֲחָכִמים  ֲאָבל  ָלֶהם;  יק  ִהּזִ

״ל. ּנַ ּכַ

נֹוַלד  י  ּכִ טֹוב,  בֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶמֶלְך,  ן  ְוַהּבֶ
ָהָיה  רֹות,  ִויׁשָ טֹובֹות  ִמּדֹות  לֹו  ְוָהיּו  טֹוב,  ִעם 

הּוא  ּוַמה  ָבעֹוָלם!?,  הּוא  ֵהיָכן  ִלְפָעִמים:  ר  ִנְזּכָ

ַעל  ֶזה  ַעל  ַח  ּוִמְתַאּנֵ ּגֹוֵנַח  ְוָהָיה  ְוכּו'.  ה!?  עֹוׂשֶ

ְוָהָיה  ְך;  ּכָ ל  ּכָ ְוִנְתָעה  ֵאּלּו  ּכָ ִלְמבּוכֹות  ַפל  ּנָ ׁשֶ

ַמְתִחיל  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ֲאָבל  ְמֹאד.  ַח  ִמְתַאּנֵ
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ֶאְצלֹו  ק  ְוִנְתַחּזֵ ָחַזר   - ֶכל  ַהּשֵׂ ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ה  ְוֵכן ָהָיה ַכּמָ ״ל.  ַהּנַ יקֹוְרִסית  ֶאּפִ ל  ַהָחְכמֹות ׁשֶ

ַח,  ״ל, ְוָהָיה גֹוֵנַח ּוִמְתַאּנֵ ּנַ ר ּכַ ָהָיה ִנְזּכָ ְפָעִמים, ׁשֶ

ָחַזר   - ֶכל  ַהּשֵׂ ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִהְתִחיל  ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 

״ל. ּנַ יקֹוְרסּות, ּכַ ק ֶאְצלֹו ָהֶאּפִ ְוִנְתַחּזֵ

ְמִדיָנה,  ֵאיֶזה  ּבְ ְבִריָחה  ְוָהָיה  ַהּיוֹם,  ַוְיִהי.
ֵאיֶזה  ֶרְך  ּדֶ ָעְברּו  ִריָחָתם  ּבְ ּוְבֶדֶרְך  ם.  ֻכּלָ ּוָבְרחּו 

ָזָכר,  ד  ִאּבֵ ֶאָחד  ּוְנֵקָבה:  ָזָכר  ם  ׁשָ דּו  ְוִאּבְ ָיַער, 

ֵני  ּבְ ים  ְקַטּנִ ָבִנים  ָהיּו  ַוֲעַדִין  ְנֵקָבה;  ד  ִאּבֵ ְוֶאָחד 

ֱאכֹל,  ִנים; ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ַמה ּלֶ ע ְוָחֵמׁש ׁשָ ַאְרּבַ

ֱאכֹל. י לֹא ָהָיה ָלֶהם ַמה ּלֶ ְוָצֲעקּו ּוָבכּו, ּכִ

 - מעשיות  ב״סיפורי  קרא  המעשה,  המשך 
משנים קדמוניות״. מעשה יג


