ספורי

ַמעֲ שֹי ֹות

ַמ ְפ ֵתחוֹ ת

ַמ ְפתחוֹ ת
ִס ּפ ּו ֵרי מַ ע ֲִשיּוֹ ת ִמ ּ ָּׁשנִ ים ַק ְדמוֹ נִ יּוֹ ת
קדַמַהַ ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.אַ
הַ ַ
ַ

שנַיַהַ ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.חַ
הקדמהַ ַ
ַ

ַ

ֲשהַַאַַַַַ.מֵ אֲ בֵ דתַבת־מֶׂ לֶׂךַ ַ ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.כהַ
מע ֶׂ
ַ

ֲשהַַבַַַַַַ.מ ֶׂמלֶׂךַוקֵ יסרַַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.להַ
מע ֶׂ
ֲשהַַגַַַַַַַ.מֵ חיגֵרַַַ ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.נגַ
מע ֶׂ
לֶׂךַשגזרַשמדַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.עאַ
ֶׂ
ֲשהַַדַַַַַַ.מ ֶׂמ
מע ֶׂ
ַשהיהַמֵ אֲ בניםַטוֹ בוֹ ת ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.עטַ
ֲשהַַהַַַַַַ.מ ֶׂבן־מֶׂ לֶׂך ֶׂ
מע ֶׂ
ַ

ֲשהַַוַַַַַַַ.מ ֶׂמלֶׂךַענוַַ ַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.פדַ
מע ֶׂ
ֲשהַַזַַַַַַַַ.מזבובַועכבישַַ ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.פטַ
מע ֶׂ
ֲשהַַחַַַַַַ.מֵ רבַובֵ ןַיחידַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.צחַ
מע ֶׂ
ֲשהַַטַַַַַַ.מֵ חכםַותםַַ ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.קגַ
מע ֶׂ
ֲשהַַיַַַַַַַ.מ ֶׂבערגֶׂירַועניַַַ ַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.קלבַ
מע ֶׂ
שנתחלפוַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.קסזַ
ֲשהַַיאַַַַ.מ ֶׂבן־מֶׂ לֶׂךַובֶׂ ן־שפחהַ ֶׂ
מע ֶׂ
ֲשהַַיבַַַַַ.מבעל־תפילהַ ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.קצטַ
מע ֶׂ
הַבעטלֶׂירסַַַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.רסזַ
ֲשהַַיגַַַַַ.מֵ השבע ֶׂ
מע ֶׂ
ַַ
תַשאחרַספו ֵריַמעֲשיוֹ תַַ ַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שיטַ
ֶׂ
שֹיחוֹ
ֲשהַמבטחוֹ ןַַַ ַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שלדַ
מע ֶׂ

ספורי

ַמ ְפ ֵתחוֹ ת

ַמעֲ שֹי ֹות

ַ

ספורים ְקצָ רים ו ְמ ָשלים
ַ

אַשיהיֶׂהַגנבַַַ .שמַ
יַשמזלוֹ ַהו ֶׂ
הֵ ענ ֶׂ

ייןַהונגריַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שעגַ

ה ֶׂאבֶׂ ןַטוֹ בַַ ַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שמוַ

ַשחלהַבנוַַַַַֹ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שעדַ
ה ֶׂמלֶׂ ך ֶׂ

ֲשהַמקאפציןַפאשאַַַַַ.ַַ.שמחַ
מע ֶׂ

ה ֶׂאבֶׂ ןַהגדוֹ לַַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שעהַ

ֲשהַממטרַַַַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שנבַ
מע ֶׂ

להתפ ֵללַעלַצרתַחֲ בֵ רוַַַַֹ .ַַ.שעוַ

משלַמוֶׂוערדאַַַַ ַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שנגַ

הזאֵ בַוהמ ֵקל ַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שפאַ

מעֲשֶׂ הַממרוֹ רַַַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שנדַ

העוֹ ףַוה ֵביציםַַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שפבַ

ֶׂשרַַַַ .ַַ.ַַ.ַַ.שנוַ
רַשתחתַהג ֶׂ
האוֹ צ ֶׂ

עבדתַבַחנםַוַאוֹ כֵ לַבחנםַַַַַ.שפגַַַַ

המשלַמֵ ההינדיקַַ .ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שנזַ

מנימוסַהמדינהַוה ֶׂבעטלֶׂ ירסַ

המשלַמֵ התבואהַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שנחַ

שהמליכוַַַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שפדַ
ֶׂ

רח ַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שסבַ
הַאוַֹ ֵַ

החביוֹ תַהנקובוֹ תַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שפהַ

החֶׂ נוניַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שסהַ

אַשוַֹטֵַהַַ .שפוַ
הַכבוַֹדַהוַ ַ
יַשרוַֹצֶַׂ ַ
מַ ֶַׂ

ַ

ַ

ַ

ַ

ַ

אקיסַטַַ ַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שסזַ
פ ַ
ֲשהַמַ ַ
מע ֶׂ

שירַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שפז
העַ ַ
הַעַנַיַוַ ַ

הטאבליצֶׂ עַַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שסטַ

ֵאיןַשוםַחוֹ מהַַַ .ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שפחַ

הממֻ נֶׂהַעלַהאוֹ צרוֹ תַַַַ ַ.ַַ.ַַ.שעאַ

שַכַרַיוַֹתֵַרַ ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שפטַ
לַמַיַמַגַיעַ ֹ

ֵאיןַעוֹ דַפילוֶׂוירַַַ ַ .ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שעבַ

הַשלֵַמַהַַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שצא
שוַבַ ַ
תַ ַ

ַ

ַ

ַ

ַ
פתחַרביַשמעוֹ ןַלקו"מַ,ס'ַ ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.שצגַ
ַ

רהַס'ַַ ַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.תזַַ
תַפַלַהַלַתַוַֹ ַ
תַקוַןַהַכַלַלַי ַ ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.תכזַ
ַ

ַ

סֵ ֶׂדרַתפלתַה ֶׂד ֶׂרךַַַַַַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.ַַ.תמא

ִס ּפ ּו ֵרי

ַמעֲ ִשֹי ֹּות

ָׁאמַ ר ַר ּ ֵבנ ּו ז ְִכרוֹ נוֹ לִ ְב ָׁרכָׁ ה ְּב ֶד ֶר ְך צַ חוּת:
הַ יום אמַ רתי שלשה דברים שלא כדברי העולם.
א .הָׁ עוֹ לָׁ ם אומרים שספורי מַ עֲשיות מסֻ גלים לשנה ,וַאֲ ני
אמַ רתי שעַ ל ידי ספורי מַ עֲשיות מעוררין בני אדם משנתם.
ב .הָׁ עוֹ לָׁ ם אומרים :שמספורי דברים אינם באים לידי
הריון וַאֲ ני אמַ רתי שמספורי דברים של הַ ַצדיק ,שמעורר
ידת עֲקרות.
עַ ל־ידי־זה בני־אדם משנתם ,עַ ל־ידי־זה בא פק ַ
מפלג במַ עֲלה אין
ג .הָׁ עוֹ לָׁ ם אומרים כי הַ ַצדיק האֱ מת הַ ֻ
צריך למעות הַ רבה כי למה לו מעותַ ,ואֲ ני אמַ רתי שיש
התבוננות כזה שצריך לזה כל הון דעלמא.

(חיי מוהר"ן ,כה)

שי ַר ּ ֵבנ ּו ז ְִכרוֹ נוֹ לִ ְב ָׁרכָׁ ה
שם ִאיש אֶ ָׁחד מֵ ַאנְ ֵ
ש ַמעְ ִּתי ְּב ֵ
( ָׁא ַמר הַ ּ ַמעְ ִּתיקָׁ ,
ֲשיּוֹ ת
ש ּי ְֻּד ּ ְפס ּו הַ ִּס ּפו ֵּרי מַ ע ִ
ש ְרצוֹ נוֹ הָׁ יָׁה ֶ
שמַ ע ִמ ּ ִפיו הַ ָּׁקדוֹ ש לְ עִ נְ יַן ַמה ּ ֶ
ש ּ ָׁ
ֶ
ש ּיָׁכוֹ ל לִ ְהיוֹ ת ְּבנָׁקֵ ל
ש ָׁאנ ּו ְמ ַד ְּב ִרים ּבוֹ  .וְ ָׁאמַ ר ָׁאז ֶ
ייטש ֶ
ּגַם ִּבלְ שוֹ ן טַ ְ
ֲשה וְ עַ ל־יְ ֵדי־זֶה ִּת ּ ָׁפ ֵקד לְ טוֹ בָׁ ה
ש ִהיא ע ֲָׁק ָׁרה ִּת ְק ָׁרא ּ ָׁבהֶ ם ֵאיזֶה ַמע ֶ
שה ֶ
ש ִא ּ ָׁ
ֶ
וְ ִתז ּ ְֶכה לְ בָׁ נִ ים).
שת הַ סֵ פֶ ר
ָׁנא לִ ְשמוֹ ר עַ ל ְק ֻּד ּ ָׁ

ספורי

מה
הקַדַ ַ
ַ

ַמעֲ שֹי ֹות

א

הַ ְק ָּד ָּמה
אשוְן)ְ
סְר ְ
דפוְ ְ
(ְ

אְא ָדםְ.וזאתְתו ַרתְהָ ָא ָדםְ
עְשהו ָ
שהָ יָהְכבָ רְנק ָראְשמו ְונו ָד ֶּׁ
מה ְ ֶּׁ
ְכלְהָ ָא ָדםְ.הֲלאְ
תְא ָדםְ.כיְזֶּׁה ָ
שרְזָכָ ה ְלהַ שליםְדמו ָ
שהְ,אֲ ֶּׁ
דק ֻד ָ
הואְכבודְאֲ דונֵינו ְמו ֵרנו ְו ַר ֵבנוְְ,עֲטֶּׁ ֶּׁרתְתפאְַר ֵתנו ְגאוןְעֻזֵנוְְ,הָ ַרבְ
הַ ָקדוש ְוהַ נו ָרא ְבוצינָא ְַר ָבא ְבוצינָא ְע ָל ָאה ְבוצינָא ְיַק ָיראְ
שםְמו ֵרנו ְהָ ַרבְנַחמָ ןְ,זֵכֶּׁ רְצַ דיקְו ָקדוש ְלב ָרכָ הְ.
שת־ ֵ
ישאְק ֻד ַ
ו ַקד ָ
שם־טובְ,זֵכֶּׁ רְצַ דיקְ
ניןְ ָונֶּׁכֶּׁ דְלהָ ַרבְהַ ָקדושְוהַ נו ָראְהָ אֱ לקיְהַ ַבעַ ל־ ֵ
שר ְכבָ ר ְ ֶּׁנהֱנו ְיש ָר ֵאל ְלאורוְְ .בחבו ָריוְ
ו ָקדוש ְלב ָרכָ הְ .אֲ ֶּׁ
רהַ ְ.רביםְ ָראוְ ְוַישמָ חוְְ
שרְכבָ רְיָצאוְ ְלאו ְָ
הַ קדושים ְהַ נפלָ איםְאֲ ֶּׁ
הְדרכוְְ.
ישריםְ ַיעֲלזוְְ.והָ אֱ מֶּׁ תְיו ֶּׁר ַ
ו ָ
וַ ִהנֵּה ְעודְר ֵאהְזֶּׁהְנמצָ אְב ַאמתחו ֵתינוְְ.ספו ֵריְמַ עֲשיותְנפלָ אותְ
שר ְאזֵןְ
ְפה ְמפיו ְהַ ָקדושְְ .אֲ ֶּׁ
ְאל ֶּׁ
ְפה ֶּׁ
שר ְזָכינו ְלשמעַ ֶּׁ
ונו ָראותְ .אֲ ֶּׁ
שגות ְגבוהותְ
שלים ְהַ ר ֵבהְ .והלביש ְוהסתיר ְהַ ָ
וח ֵקר ְות ֵקן ְמ ָ
ַועֲצומות ְבספו ֵרי ְמַ עֲשיות ְבד ָרכים ְנפלָ אים ְונו ָראים ְמאדְ .כיְ
שהָ יו ְרוציםְ
זאת ְלפָ נים ְביש ָר ֵאלְ .עַ ל ְהַ גאֻ ָלה ְועַ ל ְהַ תמו ָרהְ .כ ֶּׁ
של ְוהלבישוְְ
ידה ְומָ ָ
ל ַד ֵבר ְבנסתרות ְה'ְ .הָ יו ְמ ַדברים ְב ֶּׁד ֶּׁרך ְח ָ
סת ֵרי ְתו ָרה ְגנזַיָא ְדמַ ל ָכא ְבכַ ָמה ְוכַ ָמה ְלבושים ְמלבושיםְ
ְש ָאמַ רְ
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְובֶּׁ ן־הַ שפחָ ה ֶּׁ
ְשל ֶּׁ
ֲשה ֶּׁ
ְאחַ ר ְהַ ַמע ֶּׁ
שוניםַ ְ .כמוְבָ א ַ
שהָ יו ְהַ חֲבֵ רְיםְ
ְש ַביָמים ְהַ ַקדמונים ְכ ֶּׁ
ַר ֵבנוְְ ,זכרונו ְלב ָרכָ הָ ְ ,אז ֶּׁ
ְכזֶּׁהְ .כי ְעַ ד ְַרביְ
ְק ָבלָ הְ .הָ יו ְמשיחין ְבלָ שון ָ
מ ַדברים ְומשיחים ַ
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יםְק ָבלָ הְבאתגַליָאְוכוְ'ְ,ועַ ל־פיְ
ַ
ןְברְיוחַ איְלאְהָ יו ְמ ַדבר
שמעו ַ
ְפחותְמטפְָהְמןְ
רְכ ָמהְמַ עֲשיותְ.הָ יָהְמג ֶַּׁלהְקצָ תְמעַ ט ָ
בְאחַ ַ
הָ ר ַ
ָםְאיזֶּׁהְרמָ זיםְלהֵ יכָ ןְ הַ דבָ רים ְמַ גיעיםְ ַכמב ָארְל ַק ָמןְבמקומָ םְ
הַ י ֵ
ֲשהְ.
ֲשהְומַ ע ֶּׁ
רְכלְמַ ע ֶּׁ
יםְשס ֵפרְ ַאחַ ָ
ֶּׁ
הַ דבָ ריםְוהָ רמָ ז
תְרביםְ
יםְאצלֵ נוְַ ְ.אך ְלהיו ַ
ֶּׁ
ו ִהנֵּה ְעַ דְהֵ נָהְהָ יו ְהַ דבָ ריםְהָ ֵא ֶּׁלהְגנוז
שיְ
שר ְא ָתנו ְמֵ ַאנ ֵ
שנוְְ .מי ְיַר ֵאנו ְטובְ .כי ְַרבים ְאֲ ֶּׁ
אוְמרים ְלנַפ ֵ
ְתמיד ְדב ֵריְ
שם ְלשמעַ ָ
ְכל ָתה ְנַפ ָ
שר ְנכספָ ה ְוגַם ָ
שלומֵ נוְְ .אֲ ֶּׁ
ְשיָצאו ְמפי ְַר ֵבנו ְהַ ָקדושְְ ,זכרונו ְלב ָרכָ הְ ,וביחודְ
אֱ לקים ְחַ יים ֶּׁ
ןְשיַגיעו ְאֲ לֵ יהֶּׁ םְ.כיְאםְ
שרְלאְזָכו ְע ֲַדי ֶּׁ
תְשס ֵפרְ.אֲ ֶּׁ
ֶּׁ
ֵאלְו ְהַ ַמעֲשיו
שר ְנת ַרבו ְהַ ָטעֻיותְ
בהַ ע ָתקות ְבכ ָתב ְעַ ל־י ֵדי ְסופרים ְשוניםְ .אֲ ֶּׁ
ָבהֶּׁ ם ְמְאד ְוקלקלו ְהַ מכֻ וָןְ .עַ ל־ ֵכן ְתשו ָק ָתם ְהַ גדולָ ה ְאלצונוְְ,
יאםְ
שר ְהֻ כ ַרחנוְלמַ לאתְרצו ְָנםְ.לַ הֲב ָ
וכָ ס ָפםְהֶּׁ חָ זָקְדחָ קונוְְ.עַ דְאֲ ֶּׁ
לבֵ יתְהַ דפוסְ.
שרְ
יְר ֵבנו ְהַ גָדולְ,זכרונו ְלב ָרכָ הְ.אֲ ֶּׁ
יְדעַ תְמפ ַ
וגם ְכיְהָ יָהְלָ נו ְגלו ַ
ְשרוצֶּׁ הְלהַ דפיסְספו ֵריְמַ עֲשיותְ,ו ָאמַ רְבזֶּׁהְ
הְדעתו ֶּׁ
םְאחָ דְג ָל ַ
ַפעַ ֶּׁ
ְכ ָמהְאֲ נָשיםְ .ב ַדעתי ְלהַ דפיס ְסֵ פֶּׁ ר ְמַ עֲשיותְ .ויהיֶּׁהְ
הַ ָלשון ְלפנֵי ַ
הְכתובְבלשוןְהַ ק ֶּׁדש ְולמַ ָטהְבלשוןְלַ עַ זְ.ו ָאמַ רְ :הֲלאְמַ הְ
למַ עלָ ָ
לְפניםְהֵ םְמַ עֲשיותְנָאיםְ
לְכ ָ
הלאְעַ ָ
יוכלו ְהָ עולָ םְל ַד ֵבר ְעַ לְזֶּׁהְֲ ְ,
שרְ
לסַ ֵפרְוכוְ'ַ ְ.כדבָ ריםְהָ ֵא ֶּׁלהְנשמַ עְמפיוְהַ ָקדוש ְבפֵ רושְְ.וזֶּׁהְאֲ ֶּׁ
םְאמנָםְי ַָדענוְולאְנֶּׁעלַ םְמֵ עֵ ינֵינוְ
יאםְלבֵ יתְהַ דפוסְ.וא ָ
הֵ עירונוְלַ הֲב ָ
םְכלְְזֶּׁהְְהָ אֱ מֶּׁ תְְעֵ דְלעְַצמוְְְ.וַאֲ נַחנוְְמחֻ יָביםְ
יםְקמוְעָ לָ יוְְ.ע ָ
יְרב ָ
כ ַ
ֲשהְ.הַ שומֵ עַ ְישמַ עְוהֶּׁ חָ ֵדלְיֶּׁח ַדלְ.
שםְהַ טובְ ַיע ֶּׁ
לַ עֲשותְרצונוְְ.והַ ֵ
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ג

וגם ְכי ְתה ָלה ְלָ ֵאל ְעַ ד ְכה ְ ֲעזָרונו ְַרחֲמָ יו ְית ָב ַרך ְכי ְנת ַפשטוְ
ְקדושְְ .ב ָקהָ ל ְועֵ ָדה ְויש ָר ֵאלְ ,וַיהיוְ
חבו ָריו ְהְַקדושים ְבקֶּׁ ֶּׁרב ְעַ ם ָ
ששון ְולשמחָ ה ְוַתהי ְבפיהֶּׁ ם ְכדבַ ש ְלמָ תוקֻ ְ .כ ָלםְ
דבָ ָריו ְלָ הֶּׁ ם ְל ָ
שםְ .ושפ ֵתיְ
שן ְתש ַבע ְנַפ ָ
ישבעו ְויתעַ נגו ְמטובוְְ .כמו ְחֵ לֶּׁ ב ְו ֶָּׁד ֶּׁ
םְאתְהַ חולקיםְ
שרְא ָת ֶּׁ
שרְא ָתנוְְ.מֵ אֲ ֶּׁ
רנָנותְיהַ ֵללְפיהֶּׁ םְ.ו ַרביםְאֲ ֶּׁ
ְ
רְבדו ְמל ָבםְ
ש ָ
עַ לְהָ אֱ מֶּׁ תְ,הַ דובריםְעַ לְצַ דיקְעָ ָתקְבגַאֲ וָהְוָבוזְאֲ ֶּׁ
רְב ָדבָ רְהַ זֶּׁהְ.
לְדעתוְְ.ולאְעָ לֵ ינו ְלהַ אֲ ריך ְולסַ ֵפ ַ
שרְלאְעָ ל ָתהְעַ ַ
אֲ ֶּׁ
שי ְד ַרחֲמָ נָאְ .וכַ ָמה ְעָ למין ְאתהַ פכו ְבגינַיהו ְעַ ל־י ֵדיְ
ְכב ֵ
כי ְהוא ַ
ְביןְהַ חֲכָ מיםְוְהַ ַצדיקיםְ.ומיְיָבואְ
תְשנת ַרבוְביָמֵ ינו ֵ
ֶּׁ
רבויְהַ ַמחֲלקֶּׁ
שהוְְ.
שרְכבָ רְעָ ָ
ְאתְאֲ ֶּׁ
ַאחַ רְהַ ֶּׁמלְֶּׁך ֶּׁ
תְאלו ְספו ֵריְמַ עֲשיותְ.הואְ
ֵ
לְכ ָונ ֵָתנו ְבהַ ד ָפסַ
אךַ ְזאתְלָ ַדעַ תְכיְכְָ ַ
לְקדשוְְ.הַ ת ֵאביםְומצַ פיםְ
שיְשלומֵ נו ְהַ חוסיםְבצֵ ָ
ילְאנ ֵ
ַ
ַרקְבשב
ְאמנָם ְהַ דבָ ריםְ
ומשתוקקים ְלשמעַ ְדבָ רים ְקדושיםְ .ואם ָ
ְב ֵספֶּׁ רְ ,כאלו ְנ ֶֶּּׁׁאמרו ְב ָקהָ ל ְָרבְ .ל ֻע ַמת ְזֶּׁה ְָראינו ְכיְ
הַ נד ָפסים ַ
שטְְבכ ָתבְְעַ ל־י ֵדיְְהַ ע ָתקותְְ ַרבותְ.
כבָ רְהתחילוְ הַ דבָ ריםְלהת ַפ ֵ
ְ

לְביןְדבָ ריםְהַ נכתְָביםְלדבָ ריםְהַ נד ָפסיםְ.
ו ֵאיןְהֶּׁ ב ֵד ֵ
יְשיֵש ְלו ְעֵ ינַיםְיר ֶּׁאהְוכָ לְ
יְכלְמ ֶּׁ
ְב ֵס ֶּׁתרְדְב ָרםְ.כ ָ
וגם ְלאְמֵ ראש ַ
םְרקְהואְמ ֶּׁכםְ.
רְרקְהואְמ ֶּׁכםְ.וא ֵ
אְדבָ ֵ
יְשיֵשְלוְלֵ בְיָביןְ.כיְל ָ
מ ֶּׁ
שמַ ענו ְמפיוְ
כי ְדבָ רים ְהַ ָללו ְעומדים ְברום ְגָבהֵ י ְמרומיםְ .ו ָ
לְאלו ְהַ ַמעֲשיותְיֵשְ
רְש ֵ
רְש ָכלְדבורְודבו ֶּׁ
ְש ָאמְַ ֶּׁ
הַ ָקדוש ְבפֵ רוש ֶּׁ
ְאחָ ד ְמֵ ֵאלו ְהַ ַמעֲשיות ְמכפיְ
שנֶּׁה ְדבור ֶּׁ
ְשמ ַ
ְכ ָונָה ְעֲצומָ ה ְומי ֶּׁ
בו ַ
ֲשהְ .ו ָאמַ רְ
ְשאֲ מָ רו ְהוא ְבעַ צמו ְהוא ְמחַ ֵסר ְהַ ר ֵבה ְמֵ הַ ַמע ֶּׁ
מַ ה ֶּׁ
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ש ֵאלו ְהַ ַמעֲשיוְת ְהֵ ם ְחדושים ְנפלָ אים ְונו ָראים ְמאד ְמאדְ .ויֵשְ
ֶּׁ
שםְ
ָבהֶּׁ ם ְד ָרכים ְונס ָתרות ְועַ מקות ְמֻ פלָ ג ְמאדְ .וראויים ְל ָדר ָ
ֲשהְְמֵ אֵ לוְְהַ ַמעֲשיותְ.כיְ
ָב ַרביםְְ.לַ עֲמדְבבֵ יתְהַ כנֶּׁסֶּׁ תְְולסַ ֵפרְמַ ע ֶּׁ
ְ

הֵ םְחדושיםְגְבוהיםְונו ָראיםְמאדְמְאדְ.
ְשלֵ םְובָ קיְהֵ יטֵ בְבספ ֵריְק ֶּׁדש ְובפ ָרטְבספ ֵריְהַ זהַ רְ
יְשלבו ָ
גם ְמ ֶּׁ
הַ ָק דושְוכתבֵ יְהָ אֲ רְ"יְ,זכרונוְ לב ָרכָ הְ.יוכַ לְלהָ ביןְְולָ ַדעַ תְְקצָ תְ
ְ

מעַ טְרמָ זיםְב ֵאיזֶּׁהְמַ עֲשיותְאםְיָשְיםְלבוְו ַדעתוְעֲלֵ יהְֶּׁםְהֵ יטֵ בְ.
ְבהֶּׁ םְהתעוררותְמוסָ רְנפלָ אְועָ צוםְמאדְברבְהַ מקומותְ,
גם ְיֵש ָ
יםְאתְ
ֶּׁ
יְר ָבםְככֻ ָלםְמעורריםְומַ משיכ
יבינֵםְהַ ַמשכילְבעַ צמוְְ.כ ֻ
ְבאֱ מֶּׁ ת ְלַ אֲ מתוְ
שם ְית ָב ַרך ֶּׁ
שם ְית ָב ַרךְְ .לָ שוב ְלְהַ ֵ
הַ ֵלב ְמאד ְלהַ ֵ
ְפנָיו ְמֵ הַ בלֵ י ְהָ עולָ םְ
ְתמיד ְולַ הֲפך ָ
לַ עֲסק ְַרק ְבתו ָרה ְ ַועֲבו ָדה ָ
ְבהֶּׁ םְ
שר ְיר ֶּׁאה ְהָ רו ֶּׁאה ְבעֵ ינֵי ְשכלוְְ .אם ְיס ַת ֵכל ָ
לגַמ ֵריַ ְ .כאֲ ֶּׁ
ְאלו ְהַ ַמעֲשיְות ְָרחוק ְמאד ְמ ַדעַ תְ
ְכוָנות ֵ
ְתכלית ַ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ְאולָ ם ַ
שבַ חְתפ ֶּׁא ֶּׁרתְג ֻד ַלתְ
אֱ נוש ְועָ מקְעָ מקְמיְימצָ אֶּׁ נוְְ.ואֵ יןְלהַ אֲ ריך ְב ֶּׁ
שבַ חְ
הַ ַמעֲשיות ְהָ ֵאלוְְ .כי ְגָבהו ְמ ַדע ֵתנוְְ .וכָ ל ְהַ מוסיף ְל ַד ֵבר ְב ֶּׁ
שיְ
ְאנ ֵ
רנו ְלהָ עיר ְקצָ ת ְלבַ ב ַ
ְאמַ ְ
ג ֻד ָל ָתם ְועַ מקו ָתם ְהוא ְגו ֵרעְַַ ְ .רק ָ
שר ְהֶּׁ ר ָאם ְמֵ ָרחוק ְכמָ אןְ
שלומֵ נו ְלמַ עַ ן ְלא ְישכחו ְנפלאו ָתם ְאֲ ֶּׁ
דמַ חוֵי ְבמָ חוגְ .עַ ד ְהֵ יכָ ן ְהַ דבָ רים ְמַ גיעיםְ .עַ ל־י ֵדי ְמעַ ט ְהָ רמָ זיםְ
ףְאמנָםְ
ֲשהְ.כיְהַ ַא ָ
ֲשהְומַ ע ֶּׁ
רְכלְמַ ע ֶּׁ
שרְג ָלהְלעֵ ינֵינוְַ ְ.אחַ רְספו ָ
אֲ ֶּׁ
ְברור ְלכָ לְ
ְשנשמעו ְמפיו ְהַ ָקדושְַ ְ .אך ְזֶּׁה ָ
נרשמו ְקצָ ת ְהָ רמָ זים ֶּׁ
ְאין ְדומֶּׁ ה ְהַ שומֵ עַ ְמפי ְהֶּׁ חָ כָ ם ְבעַ צמו ְלהָ רו ֶּׁאהְ
מַ שכיל ְכי ֵ
ְאינָםְ
שר ֵ
ְכ ֵאלְֶּׁהְ .אֲ ֶּׁ
ְב ֵספֶּׁ רְ .וביו ֵתר ְב ַדרכֵ י ְרמָ זים ָ
הַ דבָ רים ַ
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ה

מובָ ניםְ.כיְאםְעַ ל־י ֵדיְתנועַ תְהָ ֵאיבָ ריםְבנענועַ ְהָ ראש ְוקריצַ תְ
שר ְעַ ל־י ָָדם ְַדי ָקא ְיָבין ְהַ ֵמביןְ
ְב ֵא ֶּׁלה ְאֲ ֶּׁ
הָ עַ ין ְונטיַת ְהַ יָד ְוְכַ יוצֵ א ָ
שםְ
קצָ תְמעַ טְוישתומֵ םְעַ לְהַ ַמר ֵאהְועֵ ינָיוְלמֵ ָרחוקְיַביטוְג ֻד ַלתְהַ ֵ
שר ְנתלַ ב ָשה ְבכַ ָמה ְלבושים ְשוניםְ.
שהְ .אֲ ֶּׁ
וג ֻד ַלת ְתו ָר ֵתנו ְהַ קדו ָ
ַכמב ָאר ְבכָ ל ְספ ֵרי ְק ֶּׁדשְְ .עַ ד ְכה ְהגיעו ְדבָ רים ְהַ מעוטיםְ
רְאיֵהְשוקֵ לְמֵ ַאיןְ
ֶּׁהְאימָ הַ ְ,איֵהְסופְֵ ַ
הַ ַמחֲזיקיםְהַ ר ֵבהְ.ל ֵבנו ְיֶּׁהג ֵ
שאְלבָ בֵ נוְ
דְבע ֲֵדינוְְ.נ ָ
ְאש ְאכלָ הְמיְ ַיעֲמ ַ
יָבואְעֶּׁ ז ֵרנוְְ.מיְיָנודְלָ נו ֵ
שמַ ים ְביָדו ְנַפקיד ְרוחֵ נוְֵ ְ .אלֶּׁ ָ
שאְ
יך ְה' ְנ ָ
ְב ָ
ְאל ַ
ְאל ֵ
ְכ ַפים ֶּׁ
ֶּׁאל ַ

יךְ ֲעזָרונוְְ.עָ ז ֵרנוְכְיְעָ לֶּׁ ָ
ָהְרחֲמֶּׁ ָ
יךְנשעָ ננוְְ.ויהיְנעַ םְה'ְ
שנוְְ.עַ דְהֵ נ ַ
נַפ ֵ
שנוְ
ְקד ֵ
ְבית ָ
אֱ לקֵ ינו ְעָ לֵ ינוְְ .עַ ד ְיָבוא ְמו ֵרה ְצֶּׁ ֶּׁדק ְלַ ע ֲָד ֵתנוְְ .ויבנֶּׁה ֵ
חזֶּׁינָהְעֵ ינֵינוְְבמהֵ ָרהְ
חזֵהְציוןְקריַתְמוע ֲֵדנוְמֶּׁ לֶּׁךְביָפיוְ ֶּׁת ֱ
ותפ ַאר ֵתנוְֲ ְ.
ְ

ְאמֵ ןְ.
ביָמֵ ינו ָ
שבעָ הְ
הלֹא ְכה ְדב ֵרי ְהַ כו ֵתב ְוהַ מסַ ֵדר ְוהַ ַמעתיק ְלֶּׁ אֱ כל ְל ָ
ֲ
ְאבי ְמו ֵרנו ְהָ ַרב ְַרביְ
ְבן ְאֲ דוני ָ
ולמכַ ֶּׁסה ְעָ תיק ְנאֻ ם ְהַ ָקטָ ן ְנ ָָתן ֶּׁ
נַפ ָתלי ְהֶּׁ ערץ ְיצ"ו ְמנֶּׁעמ ָיראב ְַר ָבתי ְח ֲַתן ְהָ ַרב ְהַ גָאון ְהֶּׁ חָ סידְ
יְדודְצביְ
בְרב ָ
שתְמו ֵרנו ְהָ ַר ַ
לְקצוֵיְאְֶּׁ ֶּׁרץְכבודְק ֻד ַ
הַ מפֻ רסָ םְבכָ ַ
ְבית־דין ְבקה ַלת־ק ֶּׁדשְ
ְאב ֵ
ְשהָ יָה ַ
זֵכֶּׁ ר ְצַ דיק ְלחַ יֵי ְהָ עולָ ם ְהַ ָבא ֶּׁ
שאריג ַראדְְְובקה ַל ת־ק ֶּׁדשְְ
ק ֶּׁרעמיניץְְְו הַ ָגלילְְְובקה ַל ת־ק ֶּׁדשְְְְ ַ
ְ

מָ אהליבְוהַ גלילותְ.
ְשבסֵ פֶּׁ ר ְזֶּׁהְ .עָ נָה ְו ָאמַ רְ .בספו ֵריְ
ֲשה ְראשונָה ֶּׁ
שס ֵפר ְמַ ע ֶּׁ
קֹ ֶדם ְ ֶּׁ
ְבהֶּׁ ם ְנס ָתרות ְהַ ר ֵבה ְודבָ ריםְ
ְשהָ עולָ ם ְמסַ פריםְ .יֵש ָ
הַ ַמעֲשיות ֶּׁ
ְשנת ַקלקלו ְהַ ַמעֲשיותְכיְחָ סֵ רְמֵ הֶּׁ םְהַ ר ֵבהְ.וגַםְ
גבוהיםְמאדַ ְ.אך ֶּׁ
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ְבתח ָלהְ
שיָך ַ
ְש ַ
נת ַבלבלו ְו ֵאינָם ְמסַ פרים ְאו ָתם ְכסֵ ֶּׁדרְ .כי ְמַ ה ֶּׁ
ְבאֱ מֶּׁ ת ְיֵשְ
ְבזֶּׁהְ .אֲ בָ ל ֶּׁ
ְבסוף ְוכֵ ן ְלהֵ פֶּׁ ך ְוכַ יוצֵ א ָ
מסַ פרים ַ
ְשמסַ פרים ְהָ עולָ םְ .דבָ רים ְנֶּׁעלָ מים ְגבוהים ְמאדְ.
בהַ ַמעֲשיות ֶּׁ
שם־טוב ְזֵכֶּׁ ר ְצַ דיק ְו ָקדוְש ְלב ָרכָ הְ ,הָ יָה ְיָכול ְעַ ל־י ֵדיְ
והַ בְַעַ ל־ ֵ
ְשנת ַקלקלו ְצנורותְ
שהָ יָה ְרו ֶּׁאה ֶּׁ
ֲשהְ .ליַחֵ ד ְיחודיםְ .כ ֶּׁ
ספור ְמַ ע ֶּׁ
שרְל ַת ֵקןְאו ָתםְעַ ל־י ֵדיְתפ ָלהְהָ יָהְמ ַתקנָםְ
עֶּׁ ליוניםְולאְהָ יָהְב ֶּׁאפ ָ
ֲשהְ .ועוד ְד ֵבר ְַר ֵבנוְְ ,זכרונו ְלב ָרכָ הְ,
ומ ַיחֲדְָם ְעַ ל־י ֵדי ְספור ְמַ ע ֶּׁ
ש ַב ַדףְהַ ָס מוךְו ָאמַ רְ.
ֲשהְְ ֶּׁ
ב עניָןְזֶּׁהְְו ַאחַ ר־ ָכ ךְהתחילְְלסַ ֵפרְמַ ע ֶּׁ
ְ

ֲשהְוכוְ'ְ.
ַב ֶּׁדרְֶּׁךְס ַפרתיְמַ ע ֶּׁ
ְשס ֵפר ְַר ֵבנוְֻ ְ .ר ָבם ְככֻ ָלם ְהֵ ם ְמַ עֲשיות ְח ֲָדשותְ
שהַ ַמעֲשיות ֶּׁ
ודע ְ ֶּׁ
ְשלא ְנשמעו ְמֵ עולָ םַ ְ .רק ְהוא ְבעַ צמו ְספ ָרם ְמלבו ְו ַדעתוְ
לגַמ ֵרי ֶּׁ
שהָ יָהְ
ְקדשוְֶּׁ ְ .
ְשהשיג ְברוחַ ָ
שגָה ְהָ עֶּׁ ליונָה ֶּׁ
שה ְכפי ְהַ הַ ָ
הַ קדו ָ
ֲשה ְבעַ צמָ ה ְהיאְ
ֲשהְ .והַ ַמע ֶּׁ
ש ָגה ְבאותְָה ְהַ ַמע ֶּׁ
מַ לביש ְאו ָתה ְהַ הַ ָ
םְש ָר ָאהְ.
דְשהשיגְו ָר ָאהְבמָ קו ֶּׁ
שגָהְעֶּׁ ליונָהְמא ֶּׁ
מַ ר ָאהְנו ָר ָאהְוהַ ָ
ְשמסַ פרין ְהָ עולָ םְ.
ֲשה ְמֵ הַ ַמעֲשיות ֶּׁ
וגַם ְלפעָ מים ְהָ יָה ְמסַ ֵפר ְמַ ע ֶּׁ
דְשנש ַתנָהְספורְ
ֶּׁ
חליףְות ֵקןְהַ ֵס ֶּׁדרְ.עַ
יףְבהֶּׁ םְהַ ר ֵבהְ,והֶּׁ ְֱ
ָ
אֲ בָ לְהוס
הְש הָ עו לָ םְמ סַ פ ר יןְוכַ ַנְ"לְ:אֲ בָ לְלאְנכ ת בוְ
ֶּׁ
ֲש הְל ַג מ ֵר יְמ ַמ
הַ ַמ ע ֶּׁ
ב זֶּׁהְְהַ ֵס פֶּׁ רְְמֵ ֵא לו ְְהַ ַמ עֲש יו תְכ יְ אםְְאְַחַ תְְאוְש ַת יםְְו ש ָארְְ ָכלְ
ְ

יְשלאְנשמעוְמֵ עולָ םְ.
הַ ַמעֲשיותְהֵ םְח ֲָדשְותְלגַמ ֵר ֶּׁ
ְשהתחיל ְַר ֵבנוְְ ,זכרונו ְלב ָרכָ הְ ,לַ עֲסק ְבספו ֵריְ
באוֹ תוַֹ ְהַ זמַ ן ֶּׁ
יְאתחיל ְלסַ ֵפרְמַ עֲשיותְ,
ְבזֶּׁהְהַ ָלשוןְ:הננ ַ
תְאמַ רְבפֵ רוש ָ
מַ עֲשיו ָ
ְמעֲשְיות ְֶּׁדער ְצֵ ילין)ְ ,וכַ וָנות ְדבָ ָריו ְהָ יָהְ ,כמוְ
ְאן ְהֵ ייבן ַ
(איך ְוֶּׁועל ְשוין ָ
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ז

שםְית ָב ַרך ְעַ ל־י ֵדיְ
בְאלְהַ ֵ
רְש ֵאינו ְמועילְלָ כֶּׁ םְלָ שְו ֶּׁ
ֶּׁ
שאומֵ רְמֵ ַאחַ
ֶּׁ
ְשעָ סַ ק ְביגיעותְ
הַ תורות ְוהַ שיחות ְהַ קדושות ְוכַ יוצֵ א ְבָ זֶּׁהְ .מַ ה ֶּׁ
ְבאֱ מֶּׁ ת ְלַ אֲ מתוְְ.
שם ְית ָב ַרך ֶּׁ
ְאל ְהַ ֵ
ֲשיבֵ נו ֶּׁ
ְכל ְיָמָ יו ְלַ ה ְ
גדולות ָ
לְא ֶּׁלהְעַ ל־ ֵכןְהואְמַ תחילְלַ עֲסקְבספו ֵריְ
ילְכ ֵ
ָ
ומֵ ַאחַ רְשְֶּׁ ֵאינו ְמוע
ְאמַ ר ְהַ תו ָרה ְהַ ַמתחֶּׁ לֶּׁ תָ ְ .פ ַתח ְַרביְ
מַ עֲשיותְ .ו ָאז ְבאותו ְהַ זמַ ן ָ
ָ
שמעון ְו ָאמַ ר ְעֵ ת ְלַ עֲשות ְלַ ה' ְהֵ פֵ רו ְתו ָר ֶּׁתך ְוכוְ' ְ ָדא ְאו ַרי ָתאְ
שם ְמב ָארְ
ְב ֵספֶּׁ ר ְהָ ראשון ְב ַדף ְקנ"זְ .ו ָ
יקא ְוכוְ' ְהַ נד ֶּׁפסֶּׁ ת ַ
דעַ ת ָ
ְשעַ ל־י ֵדי ְספו ֵריְ
בסוף ְהַ ַמאֲ מָ ר ְקצָ ת ְמֵ ענ ְַין ְספו ֵרי ְמַ עֲשיות ֶּׁ
םְשנָפלוְ
ֵיְא ָד ֶּׁ
ָהְאתְבנ ָ
שנ ֶּׁ
תְשלְהַ ַצדיקְהָ אֱ מֶּׁ תְמעורריןְמְֵהַ ֵ
מַ עֲשיו ֶּׁ
תְשהֵ םְבקֶּׁ ֶּׁרבְ
ֶּׁ
ֵןְשםְ,ויֵש ְמַ עֲשיו
יםְאתְימֵ יהֶּׁ םְוכוְ'ְעַ י ָ
ֶּׁ
ישנ
שנָהְו ֵ
ב ֵ
ְשהֵ ם ְבחינַתְ
ְקדמוניות ֶּׁ
ְשנים ַ
ְשל ָ
שניםְ ,ויֵש ְספו ֵרי ְמַ עֲשיות ֶּׁ
ָ
אְדבָ רְעַ דְ
ֵןְשםְהֵ יטֵ בְ.ו ָתבְיןְו ַתשכילְקצַ תְמןְמוצָ ָ
עַ תיקְוכוְ'ְ,עַ י ָ
ְכ ָונָתוְ
ְאלו ְהַ ַמעֲשיות ְמַ גיעיםְ ,ומֶּׁ ה ְהָ י ָתה ַ
ְשל ֵ
הֵ יכָ ן ְהַ דבָ רים ֶּׁ
הְבזֶּׁהְ,ובֶּׁ אֱ מֶּׁ תְיֵש ְב ֵאלו ְהַ ַמעֲשיותְהתעוררותְגָדולְמאדְ
ש ָ
הַ קדו ָ
ְפשוט ְמלבַ דְ
שם ְית ָב ַרך ְברב ְהְַמקומות ְאֲ פלו ְעַ ל־פי ָ
מאד ְלהַ ֵ
יְכ ָלםְהֵ םְְסודותְְנו ָראותְ.ו ֵיְשְְלָ הֶּׁ םְְכחַ ְְגָדולְְלעו ֵררְ
הַ נס ָתרותְכ ֻ
שםְית ָב ַרךְְְ:
הְַכלְלהַ ֵ

ח

ספורי

מה
הקַדַ ַ
ַ

ַמעֲ שֹי ֹות

הַ ְק ָּד ָּמה
שנְי)ְ
(דפוסְ ְֵ

ְשמַ ענוְ
ְשמועַ ָ
ִבהיוֹ ֵּתנוַ ְעוסקים ְבהַ ד ָפסַ ת ְהַ ַמעֲשיות ְבְָראשונָה ָ
ְכ ֵא ֶּׁלהְ
ְשאון ְב ָאמ ָרםְ ,כי ְלא ְנָכון ְלהַ דפיס ְספו ֵרי ְמַ עֲשיות ָ
קול ָ
ְבהַ ק ָדמָ הְ
ְאך ְלמו ָתרְ ,ואם ְכבָ ר ְהק ַדמנו ַ
ולכפל ְדב ֵריהֶּׁ ם ְהוא ַ
רצונו ְלהַ דפיס ְספו ֵריְ
ְש ְ
ש ָאמַ ר ֶּׁ
דב ֵרי ְַר ֵבנוְְ ,זכרונו ְלב ָרכָ הֶּׁ ְ ,
לְפניםְהֵ םְ
לְכ ָ
מַ עֲשיותְומַ הְיוכלו ְהָ עולָ םְלומַ רְעַ לְזֶּׁהְ,כיְהֲלאְעַ ָ
ְכ ָמה ְוכַ ָמה ְספו ֵריְ
ְבעולָ ם ַ
ספו ֵרי ְמַ עֲשיות ְנָאיםְ .וכבָ ר ְנדפסו ָ
ְפה ְומְצַ פצֵ ףְ .בפ ָרט ְכי ְרבְ
מַ עֲשיות ְַרבו ְמ ַס ֵפר ְו ֵאין ְפוצֶּׁ ה ֶּׁ
ְשל ְאֲ דונֵנו ְמו ֵרנו ְו ַר ֵבנוְְ ,זכרונו ְלב ָרכָ הְ ,מסַ פריםְ
הַ ַמעֲשיות ֶּׁ
ְשל ְהַ ַבעַ לְ
ֲשה ֶּׁ
בבֵ אור ְמֵ התעוררות ְמוסָ ר ְנפלָ א ְמאדְ ,כגון ְהַ ַמע ֶּׁ
ְבעטלֶּׁ ירשְְ ,וכְֵן ְברב ְהַ ַמעֲשיותְ
ְשל ְהַ שבעָ ה ֶּׁ
ֲשה ֶּׁ
תפ ָלה ְוהַ ַמע ֶּׁ
ְבהֶּׁ םְ,
נמצָ א ְמֵ הֶּׁ ם ְבבֵ אור ְדב ֵרי ְחָ כמָ ה ְומוסָ רְ .מלבַ ד ְהַ נס ָתרות ָ
ְכ ָמה ְמַ עֲשיות ְכבָ ר ְנדפסו ְהֶּׁ עָ רות ְומקצָ ת ְרמָ זיםְ
ְאצֶּׁ ל ַ
וגַם ֵ
לְכלְזֶּׁהְ
ְכמבאְָרְלעֵ ילְ.עַ ָ
הְר ֵבנוְ ְַז"לְבעַ צמו ַ
יםְשג ָל ַ
ֶּׁ
נפלָ איםְונו ָרא
מ ַרמזיםְְהַ ַמעֲשיותְְְלפיְ
ָאמַ רתיְְלהָ עירְְעודְְ ֵאיזֶּׁהְְְהֶּׁ עָ רותְְלהֵ יכָ ןְְ ְ
שהְוהָ רוצֶּׁ הְלהוסיףְיוסיףְ:
ַדעתיְהַ קלו ָ
בת־ְ
ש ְַ
ידועַ ְבכָ לְספ ֵריְהַ זהַ רְוהַ תקוניםְובכָ לְכתבֵ יְהָ אֲ רְ"יְזַצְַ"לֶּׁ ְ.
מֶּׁ לֶּׁ ך ְהיא ְכנוי ְלהַ שכינָה ְוכנֶּׁסֶּׁ ת־יש ָר ֵאל ְכביָכולְ .וכבָ ר ְנ ַתן ְלָ נוְ
שרְ
שר ְק ָדמונו ְאֲ ֶּׁ
ְכ ֵא ֶּׁלה ְמן ְהָ ראשונים ְאֲ ֶּׁ
רשות ְל ַד ֵבר ְבלשונות ָ
נוְ.
שלוםְ ,ושלמְה ְב ְ
ְאנו ְחַ ייםְ .וגַם ְָדוד ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,עָ לָ יו ְהַ ָ
מפיהֶּׁ ם ָ
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ט

הש ַתמשו ְבלשונות ְהַ ָללו ְהַ ר ֵבה ְמאד ְכמו ְשְֶּׁ ָכתובָ "ְ :כל ְכבו ָדהְ
ְבזֶּׁה ְהַ ר ֵבהְ .וכָ ל ְסֵ פֶּׁ ר ְשיר ְהַ שיריםְ
ַבת־מֶּׁ לֶּׁ ך ְפנימָ ה" ְוכַ יוצֵ א ָ
ְכל ְהָ עולָ ם ְכ ַדאי ְלו ְמי ָֻסד ְעַ ל ְסוְד ְזֶּׁהְ
ְש ֵאין ָ
ְק ָדשים ֶּׁ
שהוא ְק ֶּׁדש ָ
ֶּׁ
ר"יְ ,זכרונו ְלב ָרכָ הְ ,וספ ֵרי ְהַ זהַ ר ְמלֵ אים ְמזֶּׁהְ
וכָ ל ְכתבֵ י ְהָ אֲ ְ
ְשםְ :מָ אן ְד ָקטֵ ל ְלחויָא ְ ָיהֲבין ְלֵ ה ְב ַר ָתא ְדמַ ל ָכא ְדהיאְ
ַכמב ָאר ָ
ְש ָאמַ רְ :עולֵ ימ ָתאְ
צלו ָתא ְובפ ָרט ְבמַ אֲ מָ ר ְהַ ָסבָ א ְדמש ָפטים ֶּׁ
ְבזֶּׁה ְהַ ר ֵבהַ ְ .רבו ְמ ַס ֵפרְ .וכמוְ
שפְיר ָתא ְדלֵ ית ְלָ ה ְעַ ינין ְוכַ יוצֵ א ָ
ַ
שת ְנעורים ְעםְ
ְא ֶּׁ
שק ֶּׁדם ְתהליםְ :ולחַ ֵבר ֵ
שאומרים ְבְַ"יהי ְָרצון" ְ ֶּׁ
ֶּׁ
שע ֲֵריְ
שםְיחוד"ְק ֶּׁדםְְהַ נָחַ תְתפְליןְְהַ נד ָפסְבְ" ַ
דו ָדהְוכוְ'ְ.וכֵ ןְבהְַ"ל ֵ
ֵןְשםְ,
יםְשםְוהֶּׁ חָ ָתןְוכוְ'ְעַ י ָ
ְָ
ציון"ְאומר
ְש ָכלְ
ְשם ְבבֵ אור ֶּׁ
שמעַ יֵן ְקצָ ת ְבכתבֵ י ְהָ אֲ רְ"י ְזַצְַ"לְ .יר ֶּׁאה ָ
ו ִמי ְ ֶּׁ
ְח ָתן ְוכַ ָלה ְדכו ָראְ
יסוד ְהַ ַק ָבלָ ה ְהוא ְכ ֶּׁד ֶּׁרך ְזֶּׁה ְליַחֵ ד ְבחינַת ָ
שמות ְוהַ ספירות ְוכָ ל ְהש ַתלשלותְ
ְכל ְהַ ֵ
ונֻק ָבא ְומבָ ֵאר ְשְָם ָ
ְשםְ
ְפרצוף ְדכו ָרא ְוכוְ'ְ .ומב ָארים ָ
ְשל ַ
הָ עולָ מות ְעַ ל ְדמות ְוצֶּׁ לֶּׁ ם ֶּׁ
ְש ָלהֶּׁ םְ .וכָ ל ְענינֵי ְיחוד ְוזווג ְועבורְ
ְכל ְהָ ֵאיבָ רים ֶּׁ
בפ ָרטיות ָ
דְש ַנעֲשיםְגדוליםְוכוְ'ְ
יקהְוהת ְַגדלותְהַ ָקטָ ןְוהַ קטַ נָהְעַ ֶּׁ
והולָ ָדהְוינ ָ
וכוְ'ְ .והוא ְָדבָ ר ְמב ָאר ְמאד ְמאד ְבכָ ל ְהְָ"עֵ ץ ְחַ יים" ְוְ"פרי ְעֵ ץְ
חַ יים" ְוגַם ְבאד ָרא ְַר ָבא ְבנָשא ְוהַ אֲ זינו ְמ ַד ֵבר ְב ֶּׁד ֶּׁרך ְֶּׁרמֶּׁ ז ְמזֶּׁהְ,
ְשלְ
ְכל ְהָ ֵאיבָ רים ֶּׁ
ְש ֵפ ֵרט ָ
ְכל ְסֵ פֶּׁ ר ְשיר ְהַ שירים ְמָ לֵ א ְמזֶּׁה ֶּׁ
וגַם ָ
יםְשלְהַ ַכ ָלהְמַ הְ
ֶּׁ
ש ַבחַ תְאותוְְ,וכֵ ןְפו ֵרטְהָ ֵאיבָ ר
ןְשהַ ַכ ָלהְמ ַ
הֶּׁ חָ ָת ֶּׁ
ש ֵבחַ ְאו ָתה ְוגַם ְַרבו ֵתינוְְ ,זכרונָם ְלב ָרכָ הַ ְ ,במד ָרשיםְ
שהֶּׁ חָ ָתן ְמ ַ
ֶּׁ
ֲתנָתו ְזֶּׁה ְמַ ַתןְ
ְש ָאמרוְְ :ביום ְח ֻ
ֲתנָה ְכמו ֶּׁ
המשילו ְמַ ַתן ְתוְ ָרה ְלַ ח ֻ
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ְפסוקְ :לק ַראת ְהָ אֱ לקים ְכחָ ָתן ְהַ יוצֵ אְ
תו ָרה ְוכוְ'ְ .ו ָאמרו ְעַ ל ָ
ְש ָכתובְ:
ְכ ָלה ְומַ לכ ָתאְ ,כמו ֶּׁ
ְש ָבת ְק ֶּׁדש ְנק ָרא ַ
ְכ ָלה ְכי ַ
לק ַראת ַ
ש ָכלְ
ְכלְָה ְבואי ְכַ ָלה ְוכוְ'ְ ,ה ֲֵרי ְמב ָאר ְלָ עַ יןֶּׁ ְ .
לכָ ה ְדודי ְלק ַראת ַ
ַרבו ֵתינוְְ ,זכרונָם ְלב ָרכָ הְ ,כנו ְכלָ ליות ְוהתחַ ברות ְהָ עולָ מותְ
ְאתְ
שה ֶּׁ
ְשל ְחָ ָתן ְוכַ ָלהְ ,כי ְבצֶּׁ לֶּׁ ם ְאֱ לקים ְעָ ָ
שם ְחבור ֶּׁ
שן ְב ֵ
שר ָ
ב ָ
הְכ ָלםְהֵ םְצֶּׁ לֶּׁ םְאֱ לקיםְ,כמוְ
ֻ
יםְשל ְזָכָ רְונקֵ בָ
ֶּׁ
הָ ָא ָדםְוכָ לְהָ ֵאיבָ ר
ְב ָראְ
ְאת ְהָ ָא ָדם ְבצַ למוְְ ,בצֶּׁ לֶּׁ ם ְאֱ לקים ָ
ש ָכתוב"ְ :וַיב ָרא ְאֱ לקים ֶּׁ
ֶּׁ
ְשאומרים ְבבר ַכת ְנשואיןְ.
ְב ָרא ְא ָתם"ְ .וכמו ֶּׁ
אותו ְזָכָ ר ְונקֵ בָ ה ָ
ְתבניתו ְוהתקין ְלוְ
ְאת ְהָ ָא ָדם ְבצַ למוְְ ,בצֶּׁ לֶּׁ ם ְדמות ַ
ְב ָרא ֶּׁ
שר ָ
אֲ ֶּׁ
שהְהֵ םְחֵ לֶּׁ קְאֱ לקיםְ
מ ֶּׁמנו ְבניַןְע ֲֵדיְעַ דְוכוְ'ְ.כיְהָ ָא ָדםְהָ איש ְוהָ א ָ
הְברוך ְהואְ.ואםְזוכיןְשכינָהְ
ה ָו ְָי" ָ
שםְ ֲ
םְכלולְהַ ֵ
מ ַמעַ לְמַ ָמש ְובָ הֶּׁ ָ
ָהְבינֵיהֶּׁ םְ.כיְיֵש ְבְו ְיודְובָ ה ְה'ְוכָ לְזֶּׁהְהואְדבָ ריםְפשוטיםְ
שרוי ֵ
ְכל ְהַ ַקדמונים ְבלשונותְ
ומב ָארים ְלעֵ ין ְכלְ ,וכבָ ר ְהש ַתמשו ָ
שם ְחבורְ
שמַ ים ְב ֵ
ְש ַב ָ
ָכ ֵא ֶּׁלה ְלכַ נות ְהת ָקרבות ְיש ָר ֵאל ְלַ אֲ ביהֶּׁ ם ֶּׁ
שה ְהָ עֶּׁ ליון ְמ ַר ֵמז ְלחבור ְחָ ָתןְ
שר ָ
ְכל ְעֲבוְ ָד ֵתנו ְב ָ
חָ ָתן ְוכַ ָלהְ ,כי ָ
שא ְבריך ְהוא ְושכינ ֵתהְ
ְשהיא ְבחינַת ְיחוד ְקֻ ד ָ
וכַ ָלה ְהָ עֶּׁ ליונים ֶּׁ
ְכל ְספ ֵרי ְהַ זהַ ר ְהַ ָקדוש ְוכתבֵ י ְהָ אֲ רְ"יְ ,זכרונו ְלב ָרכָ הְ,
שר ָ
ַכאֲ ֶּׁ
תְשמקונניןְעַ לְגָלותְ
ֶּׁ
בְבקינו
ֶּׁהְכ ְַנ"לְ .וגַםְבתשעָ הְב ָא ַ
מלֵ איםְמז ַ
שהְ
ְבהֲלך ְירמיָהו ְוכוְ' ְא ָ
הַ שכינָה ְוכנֶּׁסֶּׁ ת־יש ָר ֵאלְ ,אומריםָ ְ :אז ַ
ְשהואְ
לשה ְמשמורות ֶּׁ
יפַ ת ְת ַאר ְמנֻוֶּׁלֶּׁ ת ְמָ צָ אְ ,וכֵ ן ְבתקון ְש ָ
שהְְהְַמקו ֶּׁננֶּׁתְְְעַ לְ
שםְְגַם־ ֵכןְְבלשונותְְ ָכ ֵא ֶּׁלהְְכא ָ
מֵ הַ זהַ רְְמ ַד ֵברְְְ ְָ
ֵןְשםְ.
ַבעלָ הְוכוְ'ְעַ י ָ
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ר ֵאלְ
םְשגָלותְהַ שכינָהְוכנֶּׁסֶּׁ ת־יש ְָ
ִמכלְזֶּׁהְויו ֵתרְמזֶּׁהְמב ָארְלָ עֵ ינַי ֶּׁ
תְבת־מֶּׁ לֶּׁ ך ְוהת ַרחֲקו ָתה ְמדו ָדהְ ְוכוְ'ְועַ יֵןְבסֵ פֶּׁ רְ
היאְבחינַתְאֲ בֵ ַד ַ
ְשם ְעַ ל ְלכָ הְ
ְש ָכתוב ָ
ְשל ְזהַ ר ְב ֵראשית ְמַ ה ֶּׁ
ְבהַ שמָ טות ֶּׁ
הַ ָבהיר ַ
שבְבחַ ד ֵריְח ֲָדריםְוכוְ'ְ
ְשהָ יָהְיו ֵ
שלְלמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
ש ֶּׁדהְוכוְ'ְ,מָ ָ
דודיְנֵצֵ אְהַ ָ
ונש ָאה ְלַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְגַם ְנתנָה ְלו ְבמַ ָתנָה ְולפעְָמים ְקו ֵרא ְאו ָתהְ
םְאחָ דְהָ יָהְולפעָ מיםְקו ֵראְאו ָתהְבתיְ
ב ַאהֲבָ תוְאֲ חותיְ,כיְמ ָמקו ֶּׁ
ְאמרו ְַרבו ֵתינוְְ,
כי ְבתו ְהיא ְולפעָ מים ְקו ֵרא ְאו ָתה ְאמי ְוכֵ ן ָ
הְשעט ָרהְלוְאמוְלאְזָזְמֵ חַ בבָ הְ
לְפסוקָ ְ:בעֲטָ ָר ֶּׁ
זכרונָםְלב ָרכָ הְ,עַ ָ
ְשק ָר ָאה ְבתי ְוכוְ'ְ ,וכֵ ן ְבכָ ל ְסֵ פֶּׁ ר ְמשלֵי ְמכַ נֶּׁה ְהָ אֱ מונָהְ
עַ ד ֶּׁ
תְכזביותְ
שתְחַ ילְוהָ אֱ מונו ָ
הְא ֶּׁ
שהְטובָ ֵ
שםְא ָ
שהְב ֵ
והַ תו ָרהְהַ קדו ָ
ְכמב ָאר ְבפֵ רוש ְַרשְ"יְ
שה ְזונָה ַ
שה ְָרעָ ה ְא ָ
שם ְא ָ
ו ֶּׁאפיקורסות ְב ֵ
ֲשהְ
ובכָ ל ְדב ֵרי ְַרבו ֵתינוְְ ,זכרונָם ְלב ָרכָ הְ ,וכבָ ר ְנד ַפס ְמַ ע ֶּׁ
שם־טובְ,זכרונו ְלב ָרכָ הְ,בסוףְסֵ פֶּׁ רְתולדותְ ַיעֲקבְיוסֵ ףְ
מֵ הַ ַבעַ ל־ ֵ
שהְ
שא ָ
שמיֻסְָדְעַ לְהַ קדְָמָ הְְזוְְ ֶּׁ
ְביָםְוכוְ'ֶּׁ ְ,
שהָ יו ַ
מֵ הַ סוחֵ רְעםְאשתוְְְ ֶּׁ
יר ַאתְה'ְהיאְכנֶּׁסֶּׁ תְיש ָר ֵאלְ.
ְכל ְהַ נביאיםְ
ְכל ְזאת ְעַ ל־י ֵדי ָ
ְאת ָ
ואח ֲֵּרי ְהודיעְַ ְה' ְאו ָתנו ֶּׁ
והַ ַצדיקיםְוהַ חֲכָ מיםְהָ ראשוניםְ,עַ ל־פיְהַ דבָ ריםְהָ ֵא ֶּׁלהְב ַקלְיוכַ לְ
הַ מעַ יֵן ְהַ ֵמבין ְהָ רוצֶּׁ ה ְלהסְ ַת ֵכל ְב ֵאלו ְהַ ַמעֲשיות ְבעֵ ין ְהָ אֱ מֶּׁ תְ
ְבהֶּׁ ם ְדבָ רים ְנפלָ איםְ
ְבהֶּׁ ם ְלמצא ָ
לַ אֲ מתו ְלהָ בין ְולהַ שכיל ָ
יןְכלְקשורְ
שרְלָ בואְעַ דְתכונ ָָתםְלהָ ב ָ
םְאמנָםְאיְאֶּׁ פ ָ
ונו ָראיםְוא ָ
םְכלְזֶּׁהְְְיָביןְמעַ טְְמזעֵ ירְמְֵהֶּׁ םְְו ֶּׁיע ֱַרבְ
אשהְלסופָ הְְ,ע ָ
ֲשהְמֵ ר ָ
הַ ַמע ֶּׁ
ְ

לנַפשוְמאדְ.

יב

ספורי

מה
הקַדַ ַ
ַ

ַמעֲ שֹי ֹות

רְשזֶּׁהְסודְ
ְשנ ֶֶּּׁׁאב ָדהְזֶּׁהְמב ָא ֶּׁ
ֲשהְהָ ראשונָהְמֵ הַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
ו ִהנֵּהְמַ ע ֶּׁ
יאת ְהָ עולָ םְ
ְגלות ְהַ שכינָה ְהתחיל ְק ֶּׁדם ְבר ַ
שכינָה ְבגָלותְ ,כי ָ
שרְמָ לכו ְוכוְ'ְ,ו ֵתכֶּׁ ףְ
תְכלְיםְבסודְו ֵא ֶּׁלהְהַ מלָ כיםְאֲ ֶּׁ
בסודְשב ַיר ֵ
ְכלְ
ְא ָדם ְהָ ראשון ְהָ יָה ְצָ ריך ְל ַת ֵקן ְזאת ְלהַ עֲלות ָ
שנב ָרא ָ
ֶּׁ
יאתְ
ְתכֶּׁ ףְבשעַ תְבר ַ
הָ עולָ מותְעַ לְמכונָםְלגַלותְמַ לכותו ְית ָב ַרך ֵ
יאת ְמשיחֵ נוְ
ְשתת ַג ֶּׁלה ְמְַלכותו ְב ָקרוב ְבעֵ ת ְב ַ
הָ עולָ םְ ,כמו ֶּׁ
שיָבואְבמהֵ ָרהְביָמֵ ינוְַ ְ.אךְהואְלאְנזהַ רְמלֶּׁאֱ כלְמֵ עֵ ץְהַ ַדעַ תְוכוְ'ְ
ֶּׁ
שני ְלַ ַמלכות ְלאְ
ְשהַ ֵ
ֲשה ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
ְש ָכתוב ְבהַ ַמע ֶּׁ
שזֶּׁהו ְבחינַת ְמַ ה ֶּׁ
ֶּׁ
ֶּׁהְפגַםְבכָ לְהָ עולָ מותְוחָ ז ָרהְ
דְבנ ָסיוןְו ָאכַ לְהַ תְַפוחַ ְועַ ל־י ֵדי־ז ָ
עָ מַ ַ
ְכיָדועַ ְ
ְאח ֳָרא ַ
ְבין ְהַ סט ָרא ָ
ויָר ָדה ְהַ שכינָה ְוהָ לכָ ה ְלמַ ָטה ֵ
ְש ָתה ְונש ַכר ְבסודְ
ְבא ְנחַ ְו ָרצָ ה ְל ַת ֵקן ְולא ְת ֵקן ְכי ָ
ו ַאחַ ר־ ָכך ָ
ש
יםְשזֶּׁהוְְבחינַתְמָ הְאֱ נו ְ
ֶּׁ
וַיֵשתְמןְהַ יַיןְוַיְש ָכרְוכוְ'ְ ַכמובָ אְבספָ ר
ְשםְ ,ומֵ ָאזְ
ְש ָכתוב ָ
ש ָתה ְמן ְהַ יַיןְ ,כמו ֶּׁ
ְבנ ָסיון ְו ָ
וכוְ'ְ ְ ,ולא ְעָ מַ ד ַ
ְשיָבאְ
ְשבכָ ל ְדור ְעוסקים ְבתקון ְזֶּׁה ְעַ ד ֶּׁ
ְכל ְהַ ַצדיקים ֶּׁ
וָהָ ל ָאה ָ
ֲשה ְזו ְהיאְ
ְש ָאז ְיהיֶּׁה ְגמַ ר ְהַ תקוןְ .ומַ ע ֶּׁ
משיחֵ נו ְבמהֵ ָרה ְביָמֵ ינו ֶּׁ
לְא ָדםְבפ ָרטותְעובֵ רְעָ לָ יוְכמעַ טְ
לְא ָדםְובכָ לְזמַ ןְ.כיְגַםְבכָ ָ
בכָ ָ
ְאחָ ד ְמיש ָר ֵאל ְצָ ריך ְלַ עֲסק ְבתקון ְזֶּׁהְ
ְכל ֶּׁ
ְכ ָלהְְ .כי ָ
ֲשה ְזו ֻ
ָכל ְמַ ע ֶּׁ
להְַעֲלות ְהַ שכינָה ְמֵ הַ גָלות ְלאוקמָ א ְשכינ ָתא ְמֵ עַ פ ָראְ .להוציאְ
הְבינֵיהֶּׁ םְ:
אְשנתחַ ז ָר ֵ
אְאח ֳָר ֶּׁ
שהְמ ֵביןְהָ עַ כוְ"םְוהַ סט ָר ָ
מַ לכותְדק ֻד ָ
דְכלְעֲבו ָד ֵתנוְוכָ לְהַ מצוותְומַ עֲשיםְטוביםְועֵ סֶּׁ קְהַ תו ָרהְ
שרְסו ָ
אֲ ֶּׁ
ְכמב ָארְ
ְש ֻכ ָלם ְמי ָֻסדים ְעַ ל ְקטֶּׁ ב ְזֶּׁה ַ
ְכל ְימֵ י ְחַ יֵינו ֶּׁ
ש ָאנו ְעושים ָ
ְֶּׁ
ְש ֵאין ְיודעיםְ
ַבכ ָתביםְ .וַאֲ פלו ְאֲ נָשים ְפשוטים ְלגַמ ֵרי ְ ַוהֲמון ְעַ ם ֶּׁ
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יג

ְכל ְזֶּׁה ְגַם ְהֵ ם ְאם ְזוכים ְלֵ ילֵ ך ְב ֶּׁד ֶּׁרךְ
ֵבין ְימינָם ְלשמאלָ םְ .עם ָ
שר ְלפי ְעֶּׁ ר ָכםְ ,דהַ ינו ְלָ סור ְמֵ ָרע ְולַ עֲשות ְטוב ְכי ְאֲ פלו ְאישְ
הַ ְָי ָ
הְש ָאס ָרהְתו ָרהְואםְעֵ ינָיוְלנכַ חְיַביטוְלָ סורְ
ֶּׁ
ָפשוטְלגַמ ֵריְיו ֵדעַ ְמַ
ְבעולָ מות ְהָ עֶּׁ ליוניםְ
ְכל ְהַ תקונים ָ
ְאז ְ ַנעֲשין ָ
ְבטוב ָ
מֵ ָרע ְולבחר ַ
שזוכֶּׁ הְ
מ ֵמילָ אְעַ ל־יָדוְְוזוכֶּׁ הְלהָ קיםְְהַ שכינָהְְמנפילָ ָתהְְ,כפיְמַ הְְ ֶּׁ
ל ַק ֵדשְולטַ הֵ רְעַ צמוְְ.
ְאת ְהַ ַבת־ְ
ְאחָ ד ְמיש ָר ֵאל ְהוא ְעוסֵ ק ְלחַ ֵפש ְולבַ ֵקש ֶּׁ
ש ָכל ֶּׁ
נִ מצא ְ ֶּׁ
שבָ הְ
בְאלְאְָביהָ ְכנעו ֶּׁריהָ ְבסודְו ָ
ְש ָתשו ֶּׁ
לְאביהָ ֶּׁ
ְא ָ
מֶּׁ לֶּׁ ך ְלַ הֲשיבָ ה ֶּׁ
םְאביהָ ְתאכֵ לְ.כיְיש ָר ֵאלְבכלָ לָ םְ
יתְאביהָ ְכנעו ֶּׁריהָ ְמ ֶּׁלחֶּׁ ָ
ָ
לְב
ֶּׁא ֵ
ְבעולָ םְ ,מַ ה ְהוא ְמחַ יֶּׁהְ
ְשני ְלַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְכי ְהֵ ם ְמושלים ָ
הֵ ם ְבחינַת ֵ
ְאל ְתק ֵרי ְעַ מיְ
ְש ָאמרו ַ
ְכךְְ ,כמו ְֶּׁ
ְאף ְיש ָר ֵאל ָ
מֵ תים ְרופֵ א ְחולים ַ
םְכןְוכוְ'ְ
ףְא ֶּׁת ֵ
יְא ַ
ֶּׁא ָלאְעמיְמָ הְאֲ נָאְעָ בֵ דְשמַ יָאְו ַארעָ אְבמלול ַ
ְבעֲבו ָדתוְ
ְשזוכְֶּׁה ְלַ עֲסק ַ
ְאחָ ד ְכפי ְמַ ה ֶּׁ
ְבזֶּׁה ְהַ ר ֵבה ְוכָ ל ֶּׁ
וכַ יוצֵ א ָ
שעַ ל־י ֵדיְזֶּׁהְעוסֵ קְכביָכולְלחַ ֵפשְולבַ ֵקשְְהַ שכינָהְוכנֶּׁסֶּׁ תְיש ָר ֵאלְ
ֶּׁ
הְאלָ יוְכביָכולְ
יאה ְמֵ הַ גָלותְכמו ְכֵ ןְכביָכולְהַ שכינָהְמת ַג ָל ֵ
להוצ ָ
ְאלָ יוְ
מתוך ְתקֶּׁ ף ְגָלו ָתה ְומתעַ ֶּׁלמֶּׁ ת ְומס ַת ֶּׁת ֶּׁרת ְעַ צמָ ה ְובָ ָאה ֵ
ְלעֲשות ְבשבילָ ה ְבאפֶּׁ ןְ
שבָ הְ ְומַ ה ַ
ַב ֵס ֶּׁתר ְומג ֵַלית ְלו ְמקומָ ה ְומו ָ
שניְ
ְאל ְהַ ֵ
ְשגל ָתה ְהַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
ְשזֶּׁה ְבְחינַת ְמַ ה ֶּׁ
שיז ֶּׁכה ְלמָ צ ָאה ֶּׁ
ֶּׁ
יאה ְוהָ עניָנים ְוהַ ַתחבולותְ
ְתחבולות ְיוכַ ל ְלהוצ ָ
לַ ַמלכות ְב ֵאיזֶּׁה ַ
יְכך ְֶּׁד ֶּׁרךְ
יְפשוטְ(כ ָ
יםְבאְֵרְהְֵיטֵ בְעַ ל־פ ָ
ַ
יםְשםְהֵ םְמב ָאר
ָ
הַ מב ָאר
ְשבתוך ְקשור ְהַ ַמעֲשְֶּׁה ְמסַ ֵפרְ
ַר ֵבנוְְ ,זכרונו ְלב ָרכָ הְ ,ברב ְהַ ַמעֲשיות ֶּׁ

ְבהֶּׁ ם) ְכי ְצריכין ְלבחר ְלוְ
ְכמב ָאר ְלַ מעַ יֵן ָ
ְפשוט ַ
דב ֵרי ְמוסָ ר ְעַ ל־פי ָ
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ְתמיד ְולהשתו ֵקקְ
מָ קום ְולקבעַ ְלו ְתשובָ ה ְו ַתעֲנית ְולהתגַעגֵעַ ָ
ְבעולָ םְ
ְשיתג ֶַּׁלהְמַ לכותו ָ
ְשיז ֶּׁכהְלהַ כירְאותו ֶּׁ
ידְאלָ יוְית ָב ַרך ֶּׁ
ֵ
ָתמ
ְא ָתה ְיצַ רתוְ
ְכל ְיצור ְכי ַ
ְא ָתה ְפעַ לתו ְויָבין ָ
ְפעול ְכי ַ
ְכל ָ
וי ֵַדע ָ
הְשזֶּׁהְע ַקרְ
ֶּׁ
שלָ
ְבכלְמָ ָ
שמָ הְב ַאפוְוכוְ'ְומַ לכותו ַ
שרְנ ָ
ויאמַ רְכלְאֲ ֶּׁ
ְבאֱ מונָהְשלֵ מָ הְ
שזוכיןְלהַ כירְמַ לכותו ֶּׁ
ה ֲָקמַ תְהַ שכינָהְמֵ הַ גָלותְכ ֶּׁ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ תְוכֻ ָלםְְיֵדעוְְאותוְְית ָב ַרךְְמקטַ נָםְְועַ דְְגדולָ םְְ,וְהָ י ָתהְְלַ ה'ְ
הַ מלוכָ הְוכוְ'ְ.
קְבזֶּׁהְובוחֵ רְלו ְמָ קוםְלהתבודדותְלַ עֲסקְ
שהאדם ְמַ תחילְלַ עֲס ָ
וכ ֶ
ְאלָ יו ְית ָב ַרך ְולפעָ מים ְזוכֶּׁ הְ
שם ְולכסף ְולהשתוקֵ ק ֵ
ַבעֲבו ַדת ְהַ ֵ
ְאחַ ר־ ָכך ְכשְֶּׁהוא ְסָ מוך ְמאד ְלָ בואְ
ְאך ַ
ְאיזֶּׁה ְזמַ ן ַ
שך ֵ
ש נמ ָ
ֶּׁ
ְאלָ יו ְלפי ְבחינָתו ְהתגַלות ְמַ לכותו ְית ָב ַרךְְ,
ְשיתג ֶַּׁלה ֵ
למבֻ ָקשו ֶּׁ
ְאחֲרון ְמַ זמינים ְלו ְאֵ יזֶּׁה ְנ ָסיון ְלפי ְבחינָתו ְו ָאז ְבאותוְ
אֲ זַי ְביום ַ
ַבר ְעָ לָ יו ְהַ ַבעַ ל ְָדבָ ר ְוכָ לְ
ְתלוי ְבזֶּׁה ְהַ יוםְ ,אֲ זַי ְמתג ֵ
ְשהַ כל ָ
הַ יום ֶּׁ
חֵ ילו ָתיו ְעָ לָ יו ְבהתגַברות ְגָדול ְמאד ְונכנָס ְעמו ְבדבָ ריםְ
יְתאֲ וָהְהואְלָ עֵ ינַיםְונֶּׁחמָ דְוכוְ'ְולו ֵקחַ ְ
ומַ משיכו ְלַ עֲצָ תו ְורו ֶּׁאהְכ ַ
ְשהואְ
ְשלו ְמַ ה ֶּׁ
שלוםְ ,ו ֵאינו ְעומֵ ד ְבנ ָסיון ֶּׁ
מפריו ְואוכֵ לְ ,חַ ס ְו ָ
ַיְתכֶּׁ ףְנופֵ לְ
ףְאזְבאותו ְהָ עֵ תְוהַ זמַ ןְוַאֲ ז ֵ
מֻ כ ָרחְלהתנַסותְולהצטָ ֵר ָ
ְשנס ַת ֵלק ְמ ֶּׁמנו ְַדעתוְ
שנָה ְהוא ְהס ַתלקות ְהַ מחין ֶּׁ
ְשנָה ְו ֵ
עָ לָ יו ֵ
ֶּׁיךְ,
ְפנָיוְוכתיבְלָ ָמהְנָפלו ְפָ נ ְָ
וחָ כמָ תו ְהַ ֵמאירְבפָ נָיוְבסוְדְוַיפלו ָ
שםְ
חְרביְשמעוןְ(בסימָ ן ְסמ"ך ְלק"א) ְ ָ
ילְפ ַת ַ
ָ
ֶּׁהְב ַמאֲ מָ רְהַ ַמתח
ועַ יֵןְמז ַ
יםְשהואְ
ֶּׁ
יןְאתְהַ ָפנ
ַםְתאֲ וַתְאֲ כילָ הְאובד ֶּׁ
ֶּׁהְשעַ ל־י ֵדיְפג ַ
מ ַד ֵברְמז ֶּׁ
ְשםְ
ְשם ְהֵ יטֵ ב ְו ָתביןְ ,כי ָ
ְשנָה ְעַ יֵן ָ
שכֶּׁ ל ְו ָאז ְנופלין ְלבחינַת ֵ
הַ ֵ
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טו

שנָהְ,
שרְעַ ל־י ָָדםְמעורריןְמֵ הַ ֵ
מ ַד ֵברְהַ ר ֵבהְמֵ עניַןְספו ֵריְ ַמעֲשיוְתְאֲ ֶּׁ
ֵןְשםְ.
עַ י ָ
שלוםְ,עובֵ רְעָ לָ יוְ
ַתְשנָהְ,חַ סְו ָ
יםְשהָ ָא ָדםְהואְבבחינ ֵ
ֶּׁ
וב ֵּאלוְַהָ עת
שני ְלַ ַמלכותְ
ְשעָ ברו ְעַ ל ְהַ ֵ
חיָלות ֶּׁ
ְכל ְהַ ֲ
ְשזֶּׁהו ְבחינַת ָ
מַ ה ְשְֶּׁעובֵ ר ֶּׁ
ָשןְ
ְשהָ יָה ְי ֵ
שנָה ְו ַאחַ ר־ ָכך ְנתעו ֵרר ְוְנו ַדע ְלו ֶּׁ
ְשהָ יָה ְמוטָ ל ְב ֵ
בעֵ ת ֶּׁ
ְשל ְהַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,והודיעָ ה ְלו ְג ֶּׁדלְ
ָכל־ ָכך ְוחָ זַר ְוהָ לַ ך ְלַ ָמקום ֶּׁ
ְשא ֵבדְ
ְאחָ ד ְא ֵבד ְמַ ה ֶּׁ
ְשבשביל ְיום ֶּׁ
ְשעָ לָ יו ְועָ לֶּׁ יהָ ֶּׁ
חמָ נות ֶּׁ
הָ ַר ְֲ
ש ֵאין ְצָ ריך ְלהתעַ נות ְַרק ְלזָהֵ ר ְמשתיַתְ
והֵ ֵק ָלה ְעָ לָ יו ְהָ ַאזהָ ָרהֶּׁ ְ ,
ְאיזֶּׁה ְזמַ ן ְַרבְ
ְשנָה ְוחָ זַר ְוהתיַגַע ֵ
ידי ֵ
ְשלא ְיָבוא ְל ֵ
הַ יַין ְכ ֵדי ֶּׁ
ְביום ְהָ ַאחֲרון ְלאְ
ַבעֲבו ַדת ְהַ שְֵם ְכ ֵדי ְלהוציא ְהַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,אֲ בָ ל ַ
ְאת ְעַ צמוְ
ְשל ְיַין ְוהטעָ ה ֶּׁ
ְקל ְכי ְָר ָאה ְמַ עיָן ֶּׁ
עָ מַ ד ְגַם־ ֵכן ְבנ ָסיון ַ
ְשזֶּׁה ְמַ עיָןְ
ית ֶּׁ
ש ֵרתְ ,הֲלא ְָרא ָ
ְאח ֲָריו ְו ָאמַ ר ְלהַ מ ָ
שך ַ
והתחיל ְלה ָמ ֵ
ְכךְהָ לַ ךְולָ ַקחְמעַ טְוטָ עַ םְמֵ הַ יַיןְו ֵתכֶּׁ ףְ
ןְבאְלכָ אןְיָיןְ,ובתוך ָ
ומֵ ַאי ָ
לְדבָ רְוהַ ַתאֲ וותְ
יְכך ְֶּׁד ֶּׁרךְהַ ַבעַ ָ
ָשןְהַ ר ֵבהְמאדְ,כ ָ
יוְשנָהְוי ַ
ֵ
נָפַ לְעָ לָ
תְשאֲ זַיְ
רְשרוצֶּׁ הְלהת ַרחֵ קְמֵ הַ ַתאֲ וו ֶּׁ
ש ֶּׁ
שרוצֶּׁ הְלהָ סיתְהָ ָא ָדםְהַ ָכ ֵ
כ ֶּׁ
ְשית ַפ ֵלא ְויתמַ ה ְב ַדעתו ְעַ ל ְעניַן ְהַ ָדבָ רְ
מַ טעֶּׁ ה ְאותו ְמעַ ט ְמעַ ט ֶּׁ
ַברְעָ לָ יוְ
ףְשנכנָסְבדבָ ריםְבעניַןְהַ ַתאֲ וָהְמתג ֵ
ֶּׁהְאלָ יוְו ֵתכֶּׁ ֶּׁ
שמת ַאו ֵ
ֶּׁ
ְבתורְָה ְבעניַן ְעֵ ץְ
ְשמפ ָרש ַ
ְבהְְ ,כמו ֶּׁ
ְש ַמכשילו ָ
הַ ַבעַ ל ְָדבָ ר ְעַ ד ֶּׁ
יְאמַ רְאֱ לקיםְוכוְ'ְו ֵַת ֶּׁראְ
הְאףְכ ָ
ש ַ
תְאיך ְד ֵברְהַ נָחָ ש ְעםְהָ א ָ
ֵ
הַ ַדעַ
יְתאֲ וָהְהואְלָ עֵ ינַיםְוכוְ'ְדוקְותש ַכחְכיְ
כיְטובְהָ עֵ ץְלמַ אֲ כָ לְוכ ַ
ְבר ְַדעַ ת ְאֲ מתיְ
ְשהוְא ַ
ָכך ְהָ עניָן ְבכָ ל ְהַ ַתאֲ וות ְוהַ נסיונותְ ,ומי ֶּׁ
יְשחַ תְורוצֶּׁ הְלַ עֲמדְבנ ָסיוןְ,
ְבאֱ מֶּׁ תְלמַ ֵלטְנַפשו ְמנ ַ
וחָ סְעַ לְנַפשו ֶּׁ

טז

ספורי

מה
הקַדַ ַ
ַ

ַמעֲ שֹי ֹות

ַברְבכָ לְעזְלהַ סיחַ ְַדעתו ְלגַמ ֵריְולבליְלכנסְעםְ
הואְצָ ריך ְלהתג ֵ
הַ ַתאֲ וות ְבטועֵ ן ְונטעָ ן ְכלָ ל ְולבלי ְלְ ַד ֵבר ְולהַ רהֵ ר ְולהת ַפ ֵלאְ
ְש ָכתובְ
ולתמ ַה ְעֲלֵ יהֶּׁ ם ְכלָ ל ְו ַאל ְיבַ הֲלוהו ְַרעיונָיו ְכלָ ל ְוכמו ֶּׁ
ְאל ְתכנס ְעם ְפתוי ָ
ֶּׁיך ְבטועֵ ן ְונטעָ ן ְוכוְ' ְעַ יֵןְ
בסֵ פֶּׁ ר ְהָ ָאלֶּׁ ף־ ֵבית ַ
שםַ ְ ,רק ְיַסיחַ ְַדעתו ְמזֶּׁה ְלגַמ ֵרי ְויפַ ַקח ְַדעתו ְבדב ֵרי ְתו ָרה ְאוְ
ָ
ְש ָצריךְ
ְשינָצֵ ל ְמ ַמה ֶּׁ
שא־ומַ ָתן ְאו ְבדב ֵרי ְשיחָ ה ְוכַ יוצֵ א ְעַ ד ֶּׁ
במַ ָ
ְכ ֵאלֶּׁהְ
ֲשבות ְו ַרעיונים ָ
להנָצֵ ל ְו ַאחַ ר־ ָכך ְחוזֵר ְומתעו ֵרר ְלו ְמַ ח ָ
ַברְעֲלְֵיהֶּׁ םְלהַ סיחַ ְְ ַדעתְוְְְמֵ הֶּׁ םְְוכֵ ןְְ ַכ ָמהְְוכַ ָמהְ
וצָ ריךְלַ חֲזרְְולהתג ֵ
דְשינ ַַצחְהַ מלחָ מָ הְ:
שןְגָדולְעַ ֶּׁ
פעָ מיםְוצָ ריךְלהיותְעַ ק ָ
דְבנ ָסיוןְוטָ עַ םְמֵ הַ יַיןְחָ זַרְ
שניְלאְעָ מַ ַ
ַםְב ַפעַ םְהַ ֵ
תְשג ַ
ֶּׁ
ו ִהנֵּה ְמֵ חֲמַ
ַןְשנָהְ
יםְשנָהְועני ֵ
ָ
ָשןְהַ ר ֵבהְ,דהַ ינו ְשבע
יוְשנָהְגְדולָ הְוי ַ
ֵ
ונָפַ לְעָ לָ
חְרביְשמעוןְבסימָ ןְס'ְהַ ְַנ"לְ
הְפ ַת ַ
יםְשנָהְמב ָארְבהַ תו ָר ָ
ָ
ָכלְשבע
הְשהֵ םְבחינַתְ
יםְשלְתו ָר ֶּׁ
ֶּׁ
יםְפנ
ָ
שנָהְמ ָכלְהַ שבע
ְשנופליםְמ ֵ
שיֵש ֶּׁ
ֶּׁ
שרְלעו ֵררְולהָ קיץְאו ָתםְכיְאםְ
םְשאיְאֶּׁ פ ָ
ֵןְש ֶּׁ
יםְשנָהְוכוְ'ְעַ י ָ
ָ
שבעְ
ְשם ְהֵ יטֵ בְ
ְקדמוניות ְוכוְ' ְעַ יֵן ָ
ְשנים ַ
ְשל ָ
עַ ל־י ֵדי ְספו ֵרי ְמַ עֲשיות ֶּׁ
שעובֶּׁ ֶּׁרת ְעָ לָ יו ְורו ָאתו ְנופֵ לְ
ְשהיא ְש ֶּׁרש ְנשמָ תו ְכ ֶּׁ
והַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
ְכל־ ָכך ְהיא ְבוכֵ ית ְהַ ר ֵבה ְכיְ
שנים ְהַ ר ֵבה ְזמַ ן ְַרב ָ
שנָה ְיָמים ְוְ ָ
ב ְֵ
וְאינָהְ
ש ֵ
ְשעַ כ ָ
יֵש ְַרחֲמָ נותְגָדולְעָ לָ יוְועָ לֶּׁ יהָ ְו ָאזְהודיעָ הְלוְמקומָ ה ֶּׁ
ְשל ְזָהָ ב ְוכוְ'ְ
ְאחֵ ר ְדהַ ינו ְבהַ ר ֶּׁ
ַב ָמקום ְהָ ראשון ְכי ְאם ְבמָ קום ַ
ְשנָפַ לְ
ְאיך ֶּׁ
שה ְונָפַ ל ֵ
ְשעָ ָ
שה ְמַ ה ֶּׁ
ְשעָ ָ
ְאף־עַ ל־פי ֶּׁ
ְוהָ ֶּׁרמֶּׁ ז ְמב ָאר ְכי ַ
לְפעַ םְ
דְאף־עַ ל־פי־כֵ ןְהַ שכינָהְמעו ֶּׁר ֶּׁרתְאותו ְבכָ ַ
ןְרבְמא ַ
זֶּׁהְזמַ ַ
ְאתְש ֶּׁרשְ
ְשיחַ ֵפש ְויבַ ֵקש ֶּׁ
תְאיך ֶּׁ
לְפעַ םְמ ַר ֶּׁמזֶּׁתְעֵ צותְח ֲָדשו ֵ
ובכָ ַ
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יז

שני ְלַ ַמלכותְ
ְשהיא ְבחינַת ְהַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְ .וזֶּׁה ְהַ ֵ
שתו ֶּׁ
ד ָ
ק ְֻ
ְכל־ ָכךְ
שנָה ָ
ְבנ ָסיון ְשנֵי ְפעָ מים ְונָפַ ל ְל ֵ
ְשלא ְעָ מַ ד ַ
ַאף־עַ ל־פי ֶּׁ
ְשעָ בַ ר ְו ַאח ֲֵרי ְיגיעות ְוטלטולים ְויסורים ְוצָ רותְ
ועָ בַ ר ְעָ לָ יו ְמַ ה ֶּׁ
אְאתְהַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁ ךְ
הְשעָ בַ רְעָ לָ יוְבשבילְלְמצ ֶּׁ
תְכ ֵא ֶּׁל ֶּׁ
ש נו ָ
ָקשותְומ ֻ
יםְכ ְַנ"לְ
ַ
שלְשנֵיְפעָ מ
םְאחָ דְא ֵבדְהַ כלְוכֵ ןְנכ ַ
ו ַאחַ ר־ ָכךְבשבילְיו ֶּׁ
שלוםְ,
ְאת ְעַ צמו ְלהתי ֵָאש ְלגַ מ ֵריְ ,חַ ס ְו ָ
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְלא ְהניחַ ֶּׁ
יְשהָ יָהְ
רְשלְזָהָ בְוהַ מבצָ רְהַ ְַנ"לְו ַאח ֲֵר ֶּׁ
ַרקְהָ לְַךְלחַ ֵפשְולבַ ֵקשְהָ הָ ֶּׁ
ְקשים ְהַ ר ֵבה ְוח ֵפש ְהַ ר ְומבצָ ר ְהַ ְַנ"לְ
לו ְעוד ְיגיעות ְוטלטולים ָ
ְשבו ַַדאיְ
מָ צָ אְאיש ְגָדולְעםְאילָ ןְגָדולְוכוְ'ְוזֶּׁהְהָ איש ְָד ָחהְאותו ֶּׁ
ְשיָשובְ
ְבנמצָ א ְהַ ר ְומבצָ ר ְהַ ְַנ"ל ְו ָרצָ ה ְלַ הֲסיתו ְולדחותו ֶּׁ
ֵאינו ַ
ְשבו ַַדאיְ
ְשמַ ע ְלהַ מניעות ְוהַ דחיות ְו ָאמַ ר ֶּׁ
שני ְלַ ֶּׁמלֶּׁך ְלא ָ
אֲ בָ ל ְהַ ֵ
ְשהֻ כ ַרח ְהָ איש ְהַ גָדול ְהַ ְַנ"לְ
הוא ְבנמצָ א ְהַ ר ְומבצָ ר ְהַ ְַנ"ל ְעַ ד ֶּׁ
ְבנמצָ אְו ָאזְ
ְש ֵאינו ַ
לְכ ָלםְהֵ שיבו ֶּׁ
ץְכלְהַ חַ יותְוכוְ'ְאֲ בָ ֻ
לקראְול ַק ֵב ָ
ָאמַ ר ְלו ְ(הָ איש ְהַ גָדול ְלהַ ֵשני ְלַ ֶּׁמלֶּׁךְ) ְר ֵאה ְוהַ ֵבט ְבעֵ ינ ָ
ְש ֵאינוְ
ֶּׁיך ֶּׁ
ְכל־ ָכך ְבחנָם ְאם ְתשמַ ע ְלדְבָ ַריְ
ְא ָתה ְמתיַגֵעַ ָ
ַבנמצָ א ְוְעַ ל ְמָ ה ַ
שוב ְלַ אֲ חו ֶּׁר ָ
ְשהוא ְבו ַַדאיְ
ְשם ְלבו ְלָ זאת ְו ָאמַ ר ֶּׁ
יך ְאֲ בָ ל ְהוא ְלא ָ
יוְשממֻ נֶּׁהְעַ לְ
לְשיֵלֵ ךְל ָאח ֶּׁ
ַבנמצָ אְו ָאזְהֵ שיבְלוְהָ אישְהַ גָדולְהַ ְַנ" ֶּׁ
ְשמצָ או ְו ָאז ְגַם ְהַ שְֵני ְָדחָ הוְ
הָ עופות ְוהָ לַ ך ְוהתיַגַע ְובקשו ְעַ ד ֶּׁ
ְבנמצָ א ְהַ ר ְומבצָ ר ְהַ ְַנ"ל ְוהוא ְלאְ
ְאינו ַ
ְשבו ַַדאי ֵ
ֶּׁוהֱסיתו ְלָ שוב ֶּׁ
ְכלְ
שני ְלקרא ְל ַק ֵבץ ָ
ְשלו ְגַם־ ֵכן ְוהֻ כ ַרח ְהַ ֵ
דב ֵרי ְהַ דחיות ֶּׁ
שמַ ע ְל ְ
ָ
אְבעולָ םְהַ רְוְמבצָ רְהַ ְַנ"לְ
ָ
ְש ֵאינו ְנמצָ
לְכ ָלםְהֵ שיבו ֶּׁ
הָ עופותְאֲ בָ ֻ
ָ
ְש ַא ָתה ְמתיַגֵעַ ְבחנָםְ
שני ְגַם־ ֵכן ְר ֵאה ְבעֵ ינֶּׁיך ֶּׁ
ְאמַ ר ְלו ְזֶּׁה ְהַ ֵ
ואְָז ָ
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שובְלַ אֲ חו ֶּׁר ָ
רְשהואְ
ֶּׁ
שניְו ָאמַ
הְאזנו ְגַםְלדב ֵריְהַ ֵ
יך ְוהואְלאְה ָט ָ
יְשיֵלֵ ךְ
שנ ֶּׁ
אְבנמצָ אְו ָאזְהודיעְַ ְלו ְזֶּׁהְהַ ֵ
ְשבו ַַדאיְהו ַ
ָקְבאֱ מונָתו ֶּׁ
חָ ז ֶּׁ
ְכ ְַנ"ל ְו ַאחַ ר־ ָכךְ
ְשממֻ נֶּׁה ְעַ ל ְהָ רוחות ְוגַם ְזֶּׁה ְָדחָ הו ְהַ ר ֵבה ַ
ל ָאחיו ֶּׁ
זְאמַ רְלוְ
ְבנמצָ אְו ָא ָ
ְש ֵאינו ַ
ץְכלְהָ רוחותְוכֻ ָלםְהֵ שיבו ֶּׁ
ָק ָראְוק ֵב ָ
ְשלח ְָנם ְטָ ַרח ָת ְכי ְבו ַַדאי ְלאְ
זֶּׁה ְהַ שלישי ְעַ ָתה ְר ֵאה ְגַם ְר ֵאה ֶּׁ
תמצָ א ְעוד ְשוב ְלַ אֲ חו ֶּׁר ָ
ְכל ְהַ קצין ְו ֵאינו ְיו ֵדעַ ְ
ְש ָכלו ָ
יך ְו ָאז ְָר ָאה ֶּׁ
שהְְ ,אֲ בָ ל ְבעַ צמו ְהָ יָה ְחָ זָק ְב ַדעתוְ
אלְאיך ְלבַ ק ָ
ֵ
לנטות ְיָמין ְושמ
שם ְיושֶּׁ בֶּׁ ת ְהַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁ ךְ
ש ָ
ְבנמצָ א ְהַ ר ְומבצָ ר ְהְַ ְַנ"ל ְ ֶּׁ
שבו ַַדאי ְהוא ַ
ֶּׁ
הַ ְַנ"לְ,ו ָאזְמג ֶּׁדלְצַ עֲרוְומרירותְלבוְהתחילְלבכותְמאדְובאו ָתהְ
ְאחָ דְ
ְבא ְעוד ְרוחַ ֶּׁ
ְכך ָ
שם ְית ָב ַרך ְובתוך ָ
שעָ ה ְחָ מַ ל ְעָ לָ יו ְהַ ֵ
הַ ָ
ָשא ְהַ ַבת־מְֶּׁלֶּׁ ך ְלהַ ר ְומבצָ ר ְהַ ְַנ"ל ְו ָאזְ
ְשהוא ְבעַ צמו ְנ ָ
והודיעַ ְלו ְֶּׁ
שלאְְיהְיֶּׁהְלוְְְעכובְמֵ חֲמַ תְְמָ עותְ
יְשי ַק ֵבלְמ ֶּׁמנוְמָ עותֶּׁ ְ,
נ ַָתןְלוְכל ֶּׁ
יְלוְ.
דְשמצָ ָאהְַ ְ,אש ֵר ְ
שםְוהש ַת ֵדלְב ַתחבולותְעַ ֶּׁ
וַאֲ זַיְהָ לַ ךְל ָ
ְכ ָמה ְוכַ ָמה ְצריכיןְ
והמעיֵּן ְבכָ ל ְזֶּׁה ְבעֵ ין ְהָ אֱ מֶּׁ ת ְ ְָיבין ְהֵ יטֵ ב ַ
שןְגָדולְ
שםְו ֵאיך ְועַ דְהֵ יכָ ןְצריכיןְלהיותְעַ ק ָ
ֵקְבעֲבו ַדתְהַ ֵ
להתחַ ז ַ
ְא ָדם ְו ָא ָדם ְלפיְ
שם ְבלי ְשעור ְוָעֵ ֶּׁרך ְומס ָפרָ ְ .כל ָ
ַבעֲבו ַדת ְהַ ֵ
הְשעָ בַ רְ.ר ֵאהְ
ֶּׁ
מַ ד ֵרגָתו ְולפיְעֲליו ָתיוְוירידו ָתיוְוַאֲ פלו ְאםְעָ בַ רְמַ
ְכ ָמה ְיגיעות ְיָגַ ע ְוכַ ָמה ְט ָרחות ְטָ ַרחְ
ֲשה ְהַ ְַנ"ל ַ
והָ בֵ ן ְוהַ ֵבט ְבהַ ַמע ֶּׁ
יְשלאְעָ מַ דְבנ ָסיוןְ
שניְלמֶּׁ לֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְו ַאחַ ר־ ָכך ְנָפַ לְמאדְעַ ל־י ֵד ֶּׁ
הַ ֵ
ְשנים ְעַ דְ
ְכ ָמה ְוכַ ָמה ָ
ְשנָה ַ
ְשנָפְַל ְלבחינַת ֵ
ַקל ְשנֵי ְפעָ מים ְעַ ד ֶּׁ
ָהְכ ְַנ"לְ.ו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ןְ
יםְשנ ַ
ָ
לְכלְהַ שבע
ָהְש ָ
ַתְשנ ֶּׁ
ֵ
שהָ יָהְבבחינ
ֶּׁ
ְשמַ עְ
ְאחַ ר־ ָכך ְולא ָ
לא ְהתי ֵָאש ְעַ צמו ְוהָ יָה ְלו ְיגיעות ְהָ ֵא ֶּׁלה ַ
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יט

ְשלא ְלבַ ֵקש ְולחַ ֵפש ְעודְ
ְש ָרצו ְלְדחותו ֶּׁ
לשום ְמניעות ְודחיות ֶּׁ
ְשל ְהָ אֲ נָשים ְהַ ְַנ"לְ
ְשמַ ע ְלקול ְהַ דחיות ֶּׁ
ְשהתחַ זֵק ְולא ָ
וכָ ל ְמַ ה ֶּׁ
ְאחָ ד ְק ֵבץְ
ְכל ֶּׁ
ְשהָ אֲ נָשים ְהַ ְַנ"ל ְהָ יו ְלסיועַ ְכי ָ
ֵתכֶּׁ ף ְנתהַ ֵפך ֶּׁ
ְאחַ ר־ ָכךְ
ְשהָ יָה ְמְמֻ ְֶּׁנה ְעֲלֵ יהֶּׁ ם ְואם ַ
בשבילו ְהַ חַ יות ְאו ְהָ עופות ֶּׁ
ְבנמצָ אְו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ןְלאְ
הְש ֵאינו ַ
חָ זרו ְו ָדחו ְאותו ְו ָאמרו ְלו ְר ֵא ֶּׁ
דְש ָבאְ
ֶּׁ
לְאחָ דְמֵ ָאחיוְעַ
ְכ ֶּׁ
שמַ עְלדחי ָָתםְו ָאזְסיעו ְלו ְוהודיעו ְלו ָ
ָ
ְשעַ ל־יָדו ְ ָבא ְלמבֻ ָקשוְְ .וגַם ְזֶּׁה ְָדחָ הְ
ְשממֻ נֶּׁה ְעַ ל ְהָ רוחות ֶּׁ
לָ זֶּׁה ְֶּׁ
ְשהָ יָה ְחָ זָק ְב ַדעתו ְולא ְנתי ֵָאשְ
אותו ְהַ ר ֵבה ְביו ֵתר ְאֲ בָ ל ְעַ ל־י ֵדי ֶּׁ
ְק ָלה ְנתהַ ֵפך ְהַ ָדבָ ר ְונתהַ פכוְ
לעולָ ם ְבשום ְאפֶּׁ ן ְאֲ זַי ְב ֶּׁר ַגע ַ
ְשהואְ
הַ מניעות ְלסיועות ְוישועות ְובָ א ְרוחַ ְאְֶּׁחָ ד ְוהודיעַ ְלו ֶּׁ
אְאתְהַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁ ךְלהַ רְומבצָ רְהַ ְַנ"לְו ַאחַ ר־ ָכךְזֶּׁהְהָ רוחְְַ
ָש ֶּׁ
בעַ צמוְנ ָ
לְכלְפ ָרטְ
םְכ ְַנ"לְ.ר ֵאהְוהָ בֵ ןְוהַ ֵבטְעַ ָ
ש ַ
ָשאְאותוְגַם־ ֵכןְל ָ
בעַ צמוְנ ָ
ְכ ָמה ְצריכיןְ
ֲשה ְו ָתבין ְרמָ זים ְוהתעורְרות ְנפלָ א ַ
ופ ָרט ְמֵ הַ ַמע ֶּׁ
ְתמיד ְכמוְ
שם ָ
ְאת ְעֲבו ַדת ְהַ ֵ
להתחַ זֵק ְלדרש ְולחַ ֵפש ְולבַ ֵקש ֶּׁ
ֲשהְ
ְאמנָם ְעֶּׁ צֶּׁ ם ְהַ ַמע ֶּׁ
ְתמיד" ְוגוְ'ְ .כי ְאם ָ
ש ָכתובַ "ְ :בקשו ְפָ נָיו ָ
ֶּׁ
רְשלְ
ֶּׁ
רְשלְזָהָ בְומבצָ
יןְאנו ְיודעיםְכלָ לְמַ הו ְהְַ ֶּׁ
גָבהָ הְמ ַדע ֵתנו ְו ֵא ָ
ְכלְ
ְאף־עַ ל־פי־כֵ ן ָ
מַ רגָליות ְוכוְ' ְוש ָאר ְהָ עניָנים ְבכלָ ל ְובפ ָרט ַ
ֲשהְ
הָ רמָ זיםְהַ ְַנ"לְכ ָֻלםְאֲ מתייםְומב ָאריםְלעֵ יןְהָ אֱ מֶּׁ תְבתוך ְהַ ַמע ֶּׁ
ְאחָ ד ְלהוציא ְמֵ הֶּׁ ם ְרמָ זיםְ
ְכל ֶּׁ
הַ ְַנ" ל ְויו ֵתר ְויו ֵתר ְמֵ הֶּׁ ם ְיָכול ָ
והתעוררות ְנפלָ א ְאם ְירצֶּׁ ה ְישמָ ע ְחָ כָ ם ְויוסֶּׁ ף ְלֶּׁ ַקחְ .וכֵ ן ְבש ָארְ
ְשל ְמַ רגָליות ְמ ַר ֵמז ְלַ עֲשירותְ
ְשל ְזָהָ ב ְומבצָ ר ֶּׁ
הַ ַמעֲשיות(ְ .עניָן ְהַ ר ֶּׁ
הְפ ַתחְ
הְשצריכיןְבשבילְהתבוננוְתְוכוְ'ְ ַכמב ָארְבהַ תו ָר ָ
ש ֶּׁ
נפלָ אְדק ֻד ָ
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שםְְהֵ יטֵ בְוהָ בְֵןְְמאדְכיְְהַ תו ָרהְְהַ זאתְ
ַרביְשמעוןְְסימָ ןְס'ְחֵ לֶּׁקְא'ְ,עַ יֵןְְ ָ
שרְהֵ בַ נוְמ ֶּׁמנוְזכרונוְלב ָרכָ ה)ְ.
אתְכאֲ ֶּׁ
ַ
ֲשהְהַ ז
יאְפרושְעַ לְהַ ַמע ֶּׁ
ֵ
ה

םְשםְ
הְשלְהֶּׁ חָ כָ םְוהַ ָת ָ
ֲש ֶּׁ
ונֵּלֵּ ךַ ְמֵ עניָןְלענ ְָיןְונָשיםְלֵ בְמעַ טְלהַ ַמע ֶּׁ
הְשע ַקרְהַ ַתכליתְלֵ ילֵ ךְ
ֲש ֶּׁ
תר ֶּׁאהְמב ָררְקצָ תְהַ מכֻ וָןְבאותו ְהַ ַמע ֶּׁ
ְשם ְהֵ יטֵ ב ְבכָ ל ְדבור ְודבורְ
בתמימות ְבלי ְשום ְחָ כמות ְועַ יֵן ָ
שז ֶּׁהְְְע ַקרְ
רכֵ יְְְהַ תמימו תְְ ֶּׁ
ותמצָ אְְרמָ זיםְְְנְפ לָ איםְְלהתחַ זֵקְְְְב ַד ְ
ןְבעולָ םְהַ ָבאְ.
לְש ֵכ ָ
ַםְבעולָ םְהַ זֶּׁהְמ ָכ ֶּׁ
הַ ַתכליתְהַ טובְג ָ
הְשלְהַ ַבעַ לְתפ ָלהְ
ֲש ֶּׁ
יםְשנתחַ לפו ְובהַ ַמע ֶּׁ
ֶּׁ
הְשלְהַ ָבנ
ֲש ֶּׁ
וכֵּ ן ְבהַ ַמע ֶּׁ
שםְ
ְש ָ
ְבעטלֶּׁ ירס ֶּׁ
ְשל ְהַ שבעָ ה ֶּׁ
ֲשה ֶּׁ
ְש ֵכן ְבהַ ַמע ֶּׁ
ְש ֵכן ְוְכָ ל ֶּׁ
ומ ָכל ֶּׁ
ְש ֵאיןְ
ְאחָ ד ְו ֶּׁאחָ ד ְמֵ הַ שבעָ ה ְמוסָ ר ְנפלָ א ְונו ָרא ֶּׁ
ְכל ֶּׁ
ְאצֶּׁ ל ָ
מב ָאר ֵ
ְאחָ ד ְהת ָפ ֵאר ְבג ֶּׁדל ְרחוקו ְמֵ הָ עולָ ם ְהַ זֶּׁה ְב ַתכליתְ
ָכמוהו ְכי ְכָ ל ֶּׁ
רְשהוְאְעוֵרְלגַמ ֵריְמֵ הָ עולָ םְו ֵאיןְלו ְשוםְהס ַתכלותְ
שזֶּׁהְהת ָפ ֵא ֶּׁ
ֶּׁ
ְאצלו ְכהֶּׁ ֶּׁרף ְעַ ין ְוכוְ'ְ.
ְאינו ְעולֶּׁ ה ֶּׁ
ְכל ְהָ עולָ ם ֵ
בזֶּׁה ְהָ עולָ ם ְכלָ ל ְכי ָ
תְשלְזֶּׁהְהָ עולָ םְ
רְשהואְחֵ ֵרשְלגַמ ֵריְמלשמעַ ְקולו ֶּׁ
והַ חֵ ֵרשְהת ָפ ֵא ֶּׁ
ְאצלו ְלשמעַ ְקולְ
ְאינו ְעולֶּׁ ה ֶּׁ
ְכל ְהָ עולָ ם ֵ
ש ֻכ ָלם ְחֶּׁ סרונוְת ְ .כי ָ
ֶּׁ
ְש ֵאינו ְמ ַד ֵבר ְשום ְדבורְ
ְש ָלהֶּׁ ם ְוכוְ'ְ .וזֶּׁה ְהת ָפ ֵאר ֶּׁ
הַ חֶּׁ סרונות ֶּׁ
שם ְיתְ ָב ַרך ְועַ ל־ ֵכן ְהוא ְכבַ ד־ ֶּׁפה ְלגַמ ֵריְ
ש ֵאינו ְשבָ חים ְלהַ ֵ
ֶּׁ
רְש ֵאינוְרוצֶּׁ הְלהַ ניחַ ְשוםְהֶּׁ בֶּׁ לְ
מדבו ֵריְהָ עולָ םְהַ זֶּׁהְוכֵ ןְזֶּׁהְהת ָפ ֵא ֶּׁ
םְתביטְבעֵ יןְהָ אֱ מֶּׁ תְ
ֵןְשםְהֵ יטֵ בְוא ַ
ןְכ ָלםְעַ י ָ
בעָ למָ אְלזֶּׁהְהָ עולָ םְוכֵ ֻ
ר ֶּׁאהְְעצֶּׁ םְְהַ מו ָסרְהַ נפלָ אְוהתעוררותְ
ַתעֲמדְְמַ רעידְְומשתומֵ םְְות ְ
יןְכמוהוְְ.
לְש ֵא ָ
ֲשהְהַ ְַנ" ֶּׁ
שםְיְת ָב ַרךְבהַ ַמע ֶּׁ
נו ָראְלהַ ֵ
ַ
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כא

הְשהֵ אירְ
ֶּׁ
ועיֵּן ְבדבָ ֵרינו ְבסֵ פֶּׁ רְ"לקוטֵ יְהֲלָ כות"ְבכַ ָמהְמקומותְמַ
שם ְעֵ ינַי ְו ֵאיזֶּׁה ְרמָ זים ְבכַ ָמה ְמַ עֲשיות ְעְַיֵן ְבהלכות ְתפליןְ
הַ ֵ
ְשםְ
ְשהָ יָה ְעוֵר ְוכוְ' ְעַ יֵן ָ
ְשל ְהַ בְֶּׁעטלֶּׁ יר ְהָ ראשון ֶּׁ
ֲשה ֶּׁ
עַ ל־פי ְהַ ַמע ֶּׁ
ְשנֶּׁחֶּׁ לְפוְ
ְשל ְהַ ָבנים ֶּׁ
ֲשה ֶּׁ
שחַ ר ְעַ ל־פי ְהַ ַמע ֶּׁ
ובהְלכות ְברכות ְהַ ַ
ְשל ְהַ ַבעַ ל ְתפ ָלה ְוביו ֶּׁרה ְֵדעָ הְ
ֲשה ֶּׁ
ובהלכות ְתפ ָלה ְעַ ל־פי ְהַ ַמע ֶּׁ
ְשהָ יָהְ
ְשל ְהַ ֶּׁבעטלֶּׁיר ְהַ ששי ֶּׁ
ֲשה ֶּׁ
בהלכות ְתולָ עים ְעַ ל־פי ְהַ ַמע ֶּׁ
רְשלְ
ֶּׁ
ְש ָברחָ הְלהַ מבצָ
הְשלְהַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
ֲש ֶּׁ
םְשס ֵפרְהַ ַמע ֶּׁ
בלאְי ַָדי ְֶּׁ
ֲשהְהַ ְַנ"לְעַ לְמַ הְ
מַ יםְוכוְ'ְוב ֶּׁאבֶּׁ ןְהָ עֶּׁ זֶּׁרְבהלכותְאישותְעַ לְהַ ַמע ֶּׁ
ֲש ָרהְמינֵיְנגינָהְועודְ
םְשרפואותְהַ בְַת־מְֶּׁלֶּׁ ך ְעַ ל־ י ֵדיְע ָ
בְש ֶּׁ
שכְָתו ָ
ֶּׁ
שם ְית ָב ַרך ְועַ יֵןְ
ְשם ְותמצָ א ְנַחַ ת ְבעֵ זֶּׁר ְהַ ֵ
בכַ ָמה ְמקומות ְעַ יֵן ָ
הְשלְיוםְהָ רביעיְמֵ עניַןְהַ ש ֵתיְצפֳריםְ
ֲש ֶּׁ
בהלכותְנ ָדריםְעַ לְהַ ַמע ֶּׁ
ְשל ְיום ְהְַשלישי ְמֵ עניַן ְהַ כבַ ד־ ֶּׁפהְ
ֲשה ֶּׁ
ובהלכות ְצ ָד ָקה ְעַ ל ְהַ מְַע ֶּׁ
שם ְית ָב ַרך ְיַר ֵאנוְ
ְשל ְהָ עולָ םְ .הַ ֵ
ְשלמַ עלָ ה ְמֵ הַ זמַ ן ְוהַ ֵלב ֶּׁ
והַ ַמעיָן ֶּׁ
ְשנז ֶּׁכהְְלהוסיףְולהַ שכילְרמָ זיםְְאֲ מְתייםְְבכָ לְ
נפלָ אותְבתו ָרתו ֶּׁ
יםְשזָכינוְלשמעַ ְמֵ אורְהַ זֶּׁהְ.
ֶּׁ
הַ ַמעֲשיוְתְודבור
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
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ַהתנצלות ַעלַ
זֹאת ַמצאנו ַבאמתחת ַהכת ִבים ַוהוא ַעִ נין ִ
שכתבַזִכרוֹ נוֹ ַַלִ ברכהַַה ִספו ֵּריַַמַע ֲִשיוֹ תַַעלַַלשוֹ ןַַפשוטַ
ֶ

כזֶהַוזֶהוַַ.
ְשל ְהַ ַמעֲשיות ְלבַ לְ
עוֹ ד ְ ָראיתי ְלהָ עיר ְלְבַ ב ְהַ מעַ ינים ְבסֵ פֶּׁ ר ְזֶּׁה ֶּׁ
יםְשיָצָ אְמ ַתחַ תְלשונוְ
ֶּׁ
שרְנמצָ איםְלפעָ מ
יהיֶּׁהְבל ָבםְעָ לָ יוְעַ לְאֲ ֶּׁ
ֲשה ְברגֶּׁז ְעָ לֶּׁ יהָ ְ
לשונות ְגַסים ְבסֵ פֶּׁ ר ְ"ספו ֵרי ְמַ עֲשיות" ְכגון ְו ַנע ָ
ְשל ְהַ ָבניםְ
ֲשה ֶּׁ
ְאל ְהַ שתיָה ְבהַ ַמע ֶּׁ
ְאת ְעַ צמו ֶּׁ
בספור ְא' ְולָ קְַח ֶּׁ
שזֶּׁהְְהָ יָהְ
שנֶּׁחֶּׁ לפוְְועודְְב ֵאיזֶּׁהְְמקומותְְְכיְיָדיןְְאותוְְְלכַ ף־זכותְְ ֶּׁ
ֶּׁ
שליטְעַ ל־פיְהֶּׁ כ ֵרחַ ְגָדולְ.כיְ....
כש ָגגָהְהַ יוצֵ אְמלפנֵיְהַ ַ
עד ְ ָכאןְמָ צָ אנוְ ְוהֶּׁ ע ַתקתיְאותְבאותְלשונו ְזכרונו ְלב ָרכָ הְ .והנֵהְ
ְאך ְלפיְ
ְשרצונו ְהַ ָקדוש ְהָ יָה ְלכתב ְטַ עַ ם ְעַ ל ְזֶּׁה ַ
ְבעֲליל ֶּׁ
נר ֶּׁאה ַ
שםְ
ְשהַ ֵ
הְש ָפסַ קְב ֶּׁאמצַ עְמֵ חֲמַ תְאֵ יזֶּׁהְאנֶּׁסְושובְלאְזָכינו ֶּׁ
הַ נר ֶּׁא ֶּׁ
שר ְזָכינוְ
ְשיכתב ְבעַ צמוְְ .תה ָלה ְלָ ֵאל ְאֲ ֶּׁ
ית ָב ַרך ְיסַ ֵבב ְהַ ָדבָ ר ֶּׁ
ְכל ְדבור ְודבורְ
ְא ֶּׁלהְ .כי ְעַ ל ָ
ְשנכתבו ְדבָ רים ֵ
ב ַרחֲמָ יו ְית ָב ַרך ֶּׁ
הְבעולָ םְהָ יָהְמניעותְעַ לְזֶּׁהְהַ ר ֵבהְומֵ חֲמַ תְ
בְשיתג ֶַּׁל ָ
ש ָרצָ הְלכת ֶּׁ
ֶּׁ
שר ְָראינו ְבעֵ ינֵינו ְכי ְהָ יָהְ
ְכאֲ ֶּׁ
זֶּׁה ְהָ יָה ְ ְָזריז ְמאד ְמאד ְבכתיבָ תו ַ
ש ֵברְהַ מניעותְ
זְאתְעַ צמו ְל ַ
םְאינו ְמז ֵָר ֶּׁ
ידְשא ֵ
ֶּׁ
ְתמ
ָרגילְלומַ רְלָ נו ָ
ְאינו ְיו ֵדעַ ְאם ְיכתב ְעוד ְמ ַכ ָמה ְטעָ מים ְהַ כמוסיםְ
לכתב ְמיָד ֵ
ְשרצונוְ
שמַ עתי ְגלוי ְַדעַ ת ְמ ֶּׁמנו ְ ְַז"ל ֶּׁ
ְש ָ
ֶּׁאצלוְְ .ועַ תְָה ְבשביל ֶּׁ
ֶּׁהְאמַ רתיְלאְאֲ כַ חֵ דְ
שיַדפיסו ְעודְהַ ַפעַ םְלכתבְאֵ יזֶּׁהְטַ עַ םְעַ לְז ָ
כ ֶּׁ
שר ְהָ יו ְגנוזים ְוכמוסיםְ
ְאחָ ד ְמטעָ מים ְהַ ר ֵבה ְאֲ ֶּׁ
מלכתב ְטַ עַ ם ֶּׁ
שמַ עתי ְמ ֶּׁמנו ְ ְַז"ל ְכי ְאֲ דונֵינו ְמו ֵרנו ְו ַר ֵבנוְְ,
ְש ָ
ֶּׁאצלו ְ ְַז"ל ְוזֶּׁהו ֶּׁ
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כג

ְאשכנַזְ
ֲר"ן ְזֵכֶּׁ ר ְצַ דיק ְו ָקדוש ְלב ָרכָ ה ְס ֵפר ְהַ ַמעֲשיות ְבלשון ַ
מוה ְַ
ידיוְ
ְשב ַתלמ ָ
הַ נָהוג ְבמדינ ֵָתנו ְומו ֵרנו ְהָ ַרב ְַרבי ְנ ָָתן ְזַצְַ"ל ְראשון ֶּׁ
ְאת ְעַ צמו ְבכווןְ
יקם ְעַ ל ְלשון ְהַ ק ֶּׁדש ְוהוריד ֶּׁ
הַ יְ ָקרים ְ ְַז"ל ְהֶּׁ עת ָ
ָןְאצֶּׁ לְהַ קו ֵראְאו ָתםְבלשוןְ
יְשלאְיש ַתנֶּׁהְהָ עני ֵ
ןְפשוטְבכ ֵד ֶּׁ
ללָ שו ָ
ןְאשכנַזְהַ נָהוגְבְֵינֵינוְ
הְשספ ָרםְהואְ ְַז"לְעַ לְלשו ַ
ֶּׁ
הַ ק ֶּׁדש ְמכפיְמַ
ְכ ֵא ֶּׁלהְ
שר ְנשמָ ע ְמלשונו ְהַ ָקדוש ְלשונות ְפשוטים ָ
וזֶּׁה ְס ָבה ְאֲ ֶּׁ
שמַ עתיְמ ֶּׁמנו ְ ְַז"לְעַ ל־פיְ
בכַ ָמהְמקומותְזֶּׁהְהַ ַטעַ םְהואְכפיְמַ הְשְֶּׁ ָ
שרְלאְזָכיתיְלשְמעַ ְמ ֶּׁמנוְ
ץְשהָ יָהְלוְטעָ מיםְכמוסיםְאֲ ֶּׁ
ָפשוטְוחו ֶּׁ
ֶּׁהְשהָ יו ְלו ְעודְטעָ מיםְכמוסיםְכיְזֶּׁהְיָדועַ ְ
יןְבז ֶּׁ
ְַז"לְ.ו ָראויְלהַ אֲ מ ָ
ְאתְ
ְבעַ ל ְלָ שון ְגָדול ְוכָ אן ְהוריד ֶּׁ
שר ְהָ יָה ַ
מספָ ָריו ְהַ קדושים ְאֲ ֶּׁ
ישְ
לְבזֶּׁהְוא ְ
יןְשהְָיָהְלוְכווְןְגָדו ָ
ןְראויְלהַ אֲ מ ֶּׁ
ןְפשוטְלָ כֵ ָ
עַ צמוְללָ שו ָ
יְרצוןְ:
ןְכןְיה ָ
אֱ מונותְיָבואְלו ְַרבְב ָרכותְאְָמֵ ֵ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
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שהיאְ
ְאר ַבע ְלישיבָ תו ְפה ְב ֶּׁרסלֶּׁ בֶּׁ ְ ,
"בשנַת ְתקס"וְ ,היא ְשנַת ַ
ְאלָ יוְ ,כי ְבכניסָ תו ְלפה ְנת ָק ַרבתיְ
שנָה ְהָ רביעית ְלהת ָקרבותי ֵ
ָ
ְב ַקיץ ְבשנַת ְתקס"ו ְבח ֶּׁדשְ
ְכ ְַנ"ל ְ(סימן ְקט"ו)ָ ְ .אז ַ
אלָ יו ְמיָד ְבסָ מוך ַ
ְֵ
םְאחֵ רְ
הְאפ ַריםְ ְַז"לְ.וכבָ רְמב ָארְבמָ קו ַ
סיוָןְנפטַ רְבנוְהַ יֶּׁלֶּׁ דְשלמ ֶּׁ
לְשכבְָרְהָ יָהְ
רְר ֵבנו ְ ְַז" ֶּׁ
הְש ָאמַ ַ
ֶּׁ
מֵ עניַןְהַ יֶּׁלֶּׁ דְהַ י ָָקרְהַ ָקדוש ְהַ זֶּׁהְ,מַ
ְאלָ יוָ ְ,אזְהתחילְ
ש ָבאנו ֵ
זְאחַ רְפט ַירתְהַ יֶּׁלֶּׁ דְהַ ְַנ"לְ,כ ֶּׁ
מוכָ ןְוכוְ'ְ.ו ָא ַ
ְש ֶּׁדהְ
שיֵש ָ
ש ֶּׁדהֶּׁ ְ,
שמותְ,מֵ עניַןְהַ ַבעַ לְהַ ָ
ל ַד ֵברְע ָמנוְמֵ עניַןְתקוןְהַ נ ָ
ְשחוגֵרְ
ש ֶּׁדה ְלתְַקנָםְ ,וזֶּׁה ֶּׁ
ְבעַ ל ְהַ ָ
שמות ְוצריכין ַ
שג ֵדלים ְבו ְנ ָ
ֶּׁ
ש ֶּׁדה ְיֵש ְעָ לָ יו ְיסורים ְהַ ר ֵבה ְבלי ְשעורְ,
ְבעַ ל ְהַ ָ
מָ תנָיו ְלהיות ַ
ֵןְשםְ(לקוטיְא'ְסימןְס"ה)ְ.
זְאלְרות"ְ,עַ י ָ
ַכמב ָארְבהַ תו ָרהְ"וַיאמֶּׁ רְבעַ ֶּׁ

ְש ָבאְ
ְאחַ ר ֶּׁ
שמותְ ,ובפְ ָרט ַ
ומֵ ָאז ְד ֵבר ְהַ ר ֵבה ְמֵ עניַן ְתקון ְהַ נ ָ
שם ְומַ הְ
ש ָכל ְכניסָ תו ְל ָ
מלֶּׁ עמ ֶּׁברגְ ,בפ ָרט ְבכניסָ תו ְלאומַ אןֶּׁ ְ ,
ְשם ְהַ כל ְהָ יָה ְמֵ חֲמַ ת ְזֶּׁהְ ,בשבילְ
ְשם ְולשכוב ָ
ש ָבחַ ר ְלהס ַת ֵלק ָ
ֶּׁ
ְשםְ
ְשניםְ .כי ָ
שמות ְהַ צריכים ְתקון ְמ ַכ ָמה ְמאות ָ
תקון ְהַ נ ָ
באומַ אן ְנֶּׁהֶּׁ רגו ְנפָ שות ְַרבות ְבלי ְשעורְ ,וכַ ָמה ְילָ דים ְאֲ לָ פיםְ
שנֶּׁהֶּׁ רגו ְק ֶּׁדם ְזמַ נָן ְוכוְ'ְ ,וכַ מובָ ן ְמשיחו ָתיו ְבאומַ אןְ,
ורבָ בותֶּׁ ְ ,
ְאחֵ ר ְ(לקמן ְק"צְ ,קצ"א)ְ .ו ָאז ְבאו ָתה ְהַ שְָנָהְ,
וקצָ ָתם ְנכתבו ְבמָ קום ַ
התחיל ְלסַ ֵפר ְספו ֵרי ְמַ עֲשיות ְהַ נד ָפסים ְעַ ָתהְ ,ו ָאמַ רְ :עַ ָתהְ
ְאן ְהֵ ייבין ְמַ עֲשיות ְֶּׁדערְ
ַאתחיל ְלסַ ֵפר ְמַ עֲשיות ְ("איך ְוֶּׁועל ְשוין ָ

ש ְָנהְ
שהואְראשְ־הַ ָ
ָהְש ַאח ֲָריוְמיָדֶּׁ ְ,
שנ ֶּׁ
זְאמַ רְבראשְ־הַ ָ
צֵ יילין")ְ.ו ָא ָ
שמ ַד ֶּׁב ֶּׁרתְְמספו ֵריְ
תקס"זְְ,הַ תו ָרהְְ" ָפ ַתחְְ ַרביְְשמעון"ְְ(סימןְס')ְְ ֶּׁ
מַ עֲשיותְוכוְ'(ְ.חייְמוהר"ןְקנ"א)ְ
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כה

ְ

ֲשהְא'ְ
מַ ע ֶּׁ

מאֲ ב ַדת ַבת־ ֶמלֶ ְך
וְב ַקיץ)ְ
(תקס" ַ
ְ

יַשהיהַשוַֹמעהַ
לַמ ֶ
שכ ִ
ֲשהֶ ַ,
ַספר ִתיַמע ֶ
ענהַואמרַ:ב ֶד ֶרך ִ
ַהיאַ:
ַהרהורַתשובהַ.וזוֹ ִ
היהַלוֹ ִ

ְאחָ תְ.
ְבנים ְובַ ת ֶּׁ
שה ָ
שהָ יו ְלו ְש ָ
ְאחָ דֶּׁ ְ ,
ֲשה ְבמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
מע ֶ
ואו ָתה ְהַ ַבתְהָ י ָתהְחֲשובָ הְבעֵ ינָיוְמאדְ,והָ יָהְמחַ בבָ הְ
םְאחַ תְהָ ְָיהְמתוַעֵ דְ
ֲשעַ ְע ָמהְמאדַ ְ.פעַ ַ
שע ֵ
ביו ֵתרְוהְָיָהְמ ַ
ֲשהְברגֶּׁזְעָ לֶּׁ יהְְָ,ונזר ָקהְמפיוְ
ע ָמה ְביַחַ דְב ֵאיזֶּׁהְיוםְו ַנע ָ
שהְַ'לא ְטוב' ְי ַקח ְאו ָתך
דבורֶּׁ ְ :

ְ( ֶּׁדער ְניט ְגוטֶּׁ ער ְזָאל ְדיךְ

נֶּׁעמֶּׁ ען)ַ ְ .ב ַלילָ ה ְהָ לכָ ה ְלחַ ד ָרהְְ ,ובַ בקֶּׁ ר ְלא ְיָדעו ְהֵ יכָ ןְ
ְאנֶּׁהְו ָָאנָהְ.
שה ָ
ָהְאבְיהָ ְמצַ עֵ רְמאדְוהָ לְַך ְלבַ ק ָ
היאְ.והָ י ָ
ְשהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְמצטַ עֵ רְ
ְש ָר ָאה ֶּׁ
שני ְלַ ַמלכותְ ,מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
עָ מַ ד ְהַ ֵ
ש ֵרתְוסוסְומָ עותְעַ לְהוצָ אותְ,
שיתנוְלוְמ ָ
מאדְ,וב ֵקשְֶּׁ ְ,
שהְמאדְזמַ ןְ מְ ֻר ֶּׁבהְ מאדְ עַ דְ
והָ לַ ךְלבַ ק ָשהְְ .והָ יָהְ מבַ ק ָ
ְ

ְ

ְ

ְ

שמצָ ָאהְְ.
ֶּׁ
דַשמצאהַ)ַ.
רַאיךַַ ִבקשהַע ֶ
(עתהַמס ֵּפ ֵּ

ְ

כו
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שדותְ
ְאנֶּׁה ְו ָָאנָה ְזמַ ן ְַרב ְובַ מד ָבריות ְובַ ָ
והיה ְהולֵ ך ָ
שה ְזמַ ן ְַרב ְמאדְ .והָ יָה ְהולֵ ךְ
ובַ יעָ רים ְוהָ ְָיה ְמבַ ק ָ
ַשבְעַ צמוְְ:
ילְאחָ דְמןְהַ ַצדְ,והָ יָהְמי ֵ
ֶּׁ
הְשב
ַבמד ָברְ,ו ָר ָא ְ
ְבמד ָבר ְו ֵאיני ְיָכולְ
ל־כך ְזמַ ן ְַרב ַ
ְכ ָ
ְשאֲ ני ְהולֵ ך ָ
שר ֶּׁ
ַבאֲ ֶּׁ
ְאבוא ְלמקום ְישְוב;ְ
ְבשביל ְהַ זֶּׁהְ ,אולַ י ָ
למָ צ ָאהְֵ ְ ,אלֵ ך ַ
שקוריןְשלָ אס)ְ,
אהְמבצָ רְ( ְֶּׁ
ר־כך ְָר ָ
ָ
ןְרבַ ְ .אחַ
והָ יָהְהולֵ ך ְזמַ ַ
יםְשםְסביבוְְ.והַ מבצָ רְהָ יָהְנ ֶָּׁאהְ
ָ
חיָלותְהָ יוְעומד
וכַ ָמהְ ֲ
חיָלותְ ,והָ יָה ְמתי ֵָרא ְמפנֵיְ
ומ ֻת ָקן ְומסֻ ָדר ְמאד ְעם ְהַ ֲ
ַשבְעַ צמוְֵ ְ:אלֵ ךְ
חיָלותֶּׁ ְ,פןְלאְיַניחוהו ְלכנסְ.והָ יָהְמי ֵ
הַ ֲ
וַאֲ נ ֶַּׁסהְ .והְשאיר ְהַ סוס ְוהָ לַ ך ְלהַ מבצָ רְ ,והָ יו ְמַ ניחיםְ
אותוְְ ,ולא ְעכבוהו ְכלָ לְ .והָ יָה ְהולֵ ך ְמֵ חֶּׁ ֶּׁדר ְלחֶּׁ ֶּׁדר ְבליְ
ְשם ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ָשב ָ
שי ַ
ְאחָ ד ְו ָר ָאהֶּׁ ְ ,
עכובְ ,ובָ א ְלפָ לָ טין ֶּׁ
ְשם ְוכַ ָמה ְמשוררים ְבכֵ ליםְ
חיָלות ָ
ַבעֲטָ ָרהְ ,וכַ ָמה ְ ֲ
ְאחְָדְ
ְשם ְנ ֶָּׁאה ְויָפֶּׁ ה ְמאדְ ,והַ ֶּׁמלֶּׁך ְושום ֶּׁ
לפָ נָיוְ ,והָ יָה ָ
ְשם ְמַ ע ֲַדנים ְומַ אֲ כָ ליםְ
מֵ הֶּׁ ם ְלא ְש ָאלוהו ְכלָ לְ .ו ָר ָאה ָ
שכַ ב ְבזָוית ְלראות ְמַ הְ
טוביםְ ,ועָ מַ ד ְו ָאכַ ל ְוהָ לַ ך ְו ָ
ְשהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְצ ְָוה ְלהָ ביא ְהַ ַמל ָכהְ .והָ לכוְ
ְשםְ ,ו ָר ָאה ֶּׁ
ֲשה ָ
ַנע ֶּׁ
ְשם ְַרעַ ש ְגָדול ְושמחָ ה ְגדולָ הְ,
להָ ביא ְאו ָתהְ ְ ,והָ יָה ָ
שרְ
והַ משוררים ְהָ יו ְמזַמרים ְומשוררים ְמאדַ ְ ,באֲ ֶּׁ
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שהֵ ביאו ְ ֶּׁאת ְהַ ַמל ָכהְ .והֶּׁ עֱמידו ְלָ ה ְכ ֵסא ְוהושיבוהָ ְ
ֶּׁ
שניְלַ ַמלכות)ְ
נ"לְ,והואְְ(הַ ינוְהַ ֵ
ֶּׁאצלוְְְְ,והיאְהָ י ָתהְהַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁךְהַ ְַ

ירהְְ.
ָר ָאהְוהכ ָ

ְבזָויתְ
ששוכֵ ב ַ
ְאחָ דֶּׁ ְ,
אחר־כךַ ְהֵ ציצָ ה ְהַ ַמל ָכה ְו ָראֲ ָתה ֶּׁ
שם ְונָגעָ ה ְבוְ
והכ ָירה ְאותוְְ .ועָ מ ָדה ְמכס ָאה ְוהָ לכָ ה ְל ָ
שאֲ לָ הְאותוְְ :הַ ַא ָתהְמַ כירְאותי? ְוהֵ שיבְלָ הְְ:הֵ ןְ,אֲ ניְ
ו ָ
ש ַאלְאו ָתהְְ:
ְשנ ֶֶּּׁׁאב ָדהְ.ו ָ
מַ כְירְאו ָתךְ;ְ ַאתְהיאְהַ ַבתמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
רְש ָאביְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְנז ַרקְ
ש ֶּׁ
ְבאתְלכָ אן?ְוהֵ שיבָ הַ ְ:באֲ ֶּׁ
הָ ֵאיך ָ
מפיו ְדבור ְהַ ְַנ"לְ ,וכָ אןְ ,הַ מְָקום ְהַ זֶּׁהְ ,הוְא ְ'לא ְטוב'ְ.
ְכ ָמהְ
שה ַ
שהוא ְמבַ ק ָ
ש ָאביהָ ְמצטַ עֵ ר ְמאד ְו ֶּׁ
וס ֵפר ְלָ הְֶּׁ ְ ,
ש ַאל ְאו ָתהְֵ ְ :איך ְאֲ ני ְיָכול ְלהוציא ְאו ָתךְ?ְ
שניםְ .ו ָ
ָ
שר ְל ָך ְלהוציא ְאותי ְכי ְאםְ
י־אפ ָ
ְשא ֶּׁ
ו ָאמ ָרה ְלו ֶּׁ

ָהְאחַ תְ,
םְשנ ַ
בְש ָ
ש ָ
שתהיֶּׁהְבוחֵ רְל ָך ְמָ קוםְותה ְֶּׁיהְיו ֵ
כ ֶּׁ

ְאח ֲַרי ְלהוציא ְאותיְ ,ובכָ ל ְזמַ ןְ
שנָה ְתתגַעגֵע ַ
וכָ ל ְהַ ָ
ָ
שיהיֶּׁה ְלך ְפנַאיְ ,תהיֶּׁה ְַרק ְמתגַעגֵעַ ְומבַ ֵקש ְומצַ ֶּׁפהְ
ֶּׁ
שנָהְ
להוציא ְאותי ְותהיֶּׁה ְמתעַ נֶּׁהְ ,ובַ יום ְהָ ַאחֲרון ְמֵ הַ ָ
שהְ
ְכל ְהַ ֵמעֵ ת ְלעֵ תְ .והָ לַ ך ְועָ ָ
ישן ָ
תה ְֶּׁיה ְמתעַ נֶּׁה ְולא ְת ַ
ְביום ְהָ ַאחֲרון ְהָ יָה ְמתעַ נֶּׁהְ ,ולא ְהָ יָהְ
שנָה ַ
ֵכןְ .ובסוף ְהַ ָ
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שםְ .והָ יָה ְרו ֶּׁאה ְאילָ ןְ ,ועָ לָ יו ְג ֵדליםְ
ָשן ְועָ מַ ד ְוהָ לַ ך ְל ָ
י ֵ
ַתפוחים ְנָאים ְמאדְ .והָ יָה ְמתאְַוֶּׁה ְלעֵ ינָיו ְמאדְ ,ועָ מַ דְ
ְשנָהְְ,
ְש ָאכַ ל ְהַ ַתפוחְְַ ,נָפַ ל ְ ַוחֲטָ פו ֵ
שםְ ,ו ֵתכֶּׁ ף ֶּׁ
ו ָאכַ ל ְמ ָ
ש ֵרתְ מנַעֵ רְאותוְְ,
ָשןְ זמַ ןְ מ ֻר ֶּׁבהְ מאדְ ְְ.והָ יָהְ הַ מ ָ
והָ יָהְ י ֵ
ְ

ְ

ְְ

ְ

ְ

ְ

ולאְהָ יָהְנֵעורְכלָ לְ.
ש ַאל ְלהַ משְָ ֵרתְ :הֵ יכָ ן ְאֲ ניְ
אחר־כך ַהֵ קיץ ְמשנָתו ְו ָ
שני ְלַ ֶּׁמלֶּׁךְ
ש ֵרת ְס ֵפר ְלהַ ֵ
ֲשה(ְ .הַ ינו ְהַ מ ָ
ָבעולָ ם? ְוס ֵפר ְלו ְהַ ַמע ֶּׁ

ְכ ָמהְ
ָשן ְזמַ ן ְמ ֻר ֶּׁבה ְמאד ְזֶּׁה ַ
ש ַא ָתה ְי ֵ
ְלו) ְ ֶּׁ
ֲשה ְו ָאמַ ר ְ
הַ ַמע ֶּׁ
שניםְ,וַאֲ ניְהָ ייתיְמת ַפרנֵסְ מֵ הַ פְֵרותְ.והָ יָהְמצַ עֵ רְעַ צמוְְ
ָ
ְ

מאדְ.
שםְומָ צָ אְאו ָתהְְ .והָ י ָתה ְמצטַ עֶּׁ ֶּׁרתְלפָ נָיוְמאדְ,
והלךַ ְל ָ
ית ְמוציא ְאותי ְמ ָכאןְ,
את ְבאותו ְהַ יוםְ ,הָ י ָ
ְב ָ
כי ְאלו ָ
אְדבָ רְ
ָםְשלאְלֶּׁ אֱ כלְהו ָ
םְאחָ דְא ַבדתְָָ ְ.אמנ ֶּׁ
ובשבילְיו ֶּׁ
ַברְהַ יֵצֶּׁ רְהָ ָרעְ
חרוןָ ְ,אזְמתג ֵ
טְביוםְהָ אְַ ֲ
שהְמאדְ,בפ ָר ַ
ָק ֶּׁ
ְתקֵ ל ְעָ לָ יו ְהָ ַאזהָ ָרה ְולאְ
שעַ ָתה ָ
ְאמ ָרה ְלוְֶּׁ ְ ,
ְשהַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁך ָ
מאד(ְ .הַ ינו ֶּׁ

ןְתשובְ
רְק ֶּׁשהְלַ עֲמדְבוְוכוְ')ְבכֵ ָ
אְדבָ ָ
רְשלאְלֶּׁאֱ כלְ,כיְהו ָ
ֶּׁ
יהיֶּׁהְמֻ זהָ
ָ
ְשנָהַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ובַ יוםְ
־כן ָ
ְגם ֵ
שב ַ
לבחר ְלך ְמָ קוםְ ,ו ֵת ֵ
ישן ְולאְ
ְשלא ְת ַ
שאי ְלֶּׁ אֱ כלַ ְ ,רק ֶּׁ
הָ ַאחֲרון ְתהיֶּׁה ְַר ַ
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שנָהְ.והָ לַ ךְְ
ישןְ,כיְ הָ עְ ָקרְ הואְ הַ ֵ
יְשלאְ ת ַ
תש ֶּׁתהְיַיןְכ ֵד ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְ

הְכןְ.
ש ֵ
ועָ ָ
שם ְו ָר ָאה ְמַ עיָן ְהולֵ ךְ
ביוֹ ם ְהָ ַאחֲרון ְהָ יָה ְהולֵ ך ְל ָ
ש ֵרתְ:
ְאת ְהַ מ ָ
ש ַאל ֶּׁ
של ְיַיןְ .ו ָ
ְאדם ְוהָ ֵריחְַ ְ ֶּׁ
והַ ַמר ֶּׁאה ָ
ְשיְהיֶּׁה ְבו ְמַ ים ְוהַ ַמר ֶּׁאהְ
ְשזֶּׁה ְמַ עיָןְ ,ו ָראוי ֶּׁ
ית ֶּׁ
ה ֲָרא ָ
של ְיַין? ְוהָ לַ ך ְוטָ עַ ם ְמֵ הַ ַמעיָןְ .ונָפַ לְ
ַאדמומית ְוהָ ֵריחְַ ְ ֶּׁ
ְשנָהְ ,והָ יו ְהולכיןְ
ְשנים ְעַ ד ְשְבעים ָ
ְכ ָמה ָ
ָשן ְמיָד ַ
וי ַ
שקוריןְ
הְשנוסֵ עַ ְ ַאח ֲֵריהֶּׁ םְ ( ֶּׁ
ֶּׁ
שיָךְלָ הְֶּׁםְ,מַ
תְרבותְעםְ הַ ַ
חיָלו ַ
ֲ
ְ

ְ

ְ

חיָלוְתְ.
ש ֵרתְהטמיןְעַ צמוְמֵ חֲמַ תְהַ ֲ
או ַבאזין)ְוהַ מ ָ
שםְיָשבָ הְהַ ַבת־ְ
אחר־כךַהָ לכָ הְמֶּׁ ר ָכבָ הְועֶּׁ גלות־צָ בְ,ו ָ
ְאצלו ְוהכ ָירהְ
ְאצלוְְ ,ויָר ָדה ְויָשבָ ה ֶּׁ
ְשם ֶּׁ
מֶּׁ לְֶּׁךְְ .ועָ מ ָדה ָ
אותוְְ .והָ י ָתה ְמנַעֶּׁ ֶּׁרת ְאותו ְמאדְ ,ולא ְננעַ רְ .והתחילָ הְ
ְכ ָמה ְוכַ ָמה ְיגיעות ְוט ָרחות ְגדולותְ
שר ַ
לקבל ְעָ לָ יו ְאֲ ֶּׁ
הְשנְיםְכ ֵדיְלהוציאְאותיְ,
ֶּׁהְכ ָמהְוכַ ָמ ָ
דְשהָ יו ְלו ְז ַ
מא ֶּׁ
יאני ְואבדוְְ,
ְשהָ יָה ְיָכול ְלהוצ ֵ
ובשביל ְאותו ְהַ יום ֶּׁ
והָ י ָתה ְבוכָ ה ְמאד ְעַ ל ְזֶּׁהְ ,כי ְיֵש ְַרחֲמָ נות ְגָדול ְעָ לָ יוְ
ְכאןְ ,ו ֵאיני ְיָכול ְלָ צֵ אתְ.
ְשאֲ ני ָ
ל־כך ְזמַ ן ֶּׁ
ש ָכ ָ
ועָ לַ יֶּׁ ְ ,
אשה ְוכָ תבָ הְ
שיילֶּׁ ע ְ(מט ַפ ַחת)ְמֵ עַ לְר ָ
ר־כך ְלָ קחָ הְפְַאט ֵ
ָ
ַאחַ

ל
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הְאצלוְועָ מ ָדהְויָשבָ הְבמֶּׁ ר ַכב ָתהְְ
שלָהְוהניחְָ ֶּׁ
לָיוְבד ָמעותְ ֶּׁ
ַ
עָ
שםְ.
ונָסעָ הְמ ָ
ְבעולָ ם?ְ
ש ֵרתְ :הֵ יכָ ן ְאֲ ני ָ
ְאת ְהַ מ ָ
ש ַאל ֶּׁ
אחר־כךַ ְהֵ קיץ ְו ָ
ְשםְ,
חיָלות ְַרבות ְהָ לכו ָ
ש ֲ
ֲשהְ ,ו ֶּׁ
ְכל ְהַ ַמע ֶּׁ
וס ֵפר ְלו ָ
שהָ י ָתהְבוכָ הְעָ לָ יוְוהָ י ָתהְ
הְכאןְמֶּׁ ר ָכבָ הְהַ ְַנ"לְ,ו ֶּׁ
שהָ י ָת ָ
ו ֶּׁ
ְכךְהֵ ציץְ
תְשיֵש ְַרחֲמָ נותְעָ לָ יוְועָ לֶּׁ יהְַָ ְ,כ ְַנ"לְ.בתוך ָ
ֶּׁ
צועֶּׁ קֶּׁ
ש ַאלְ :מֵ ַאין ְזֶּׁה?ְ
ְאצלוְְ .ו ָ
שילֶּׁ ע ְמֻ נַחַ ת ֶּׁ
שהַ פַ אט ֵ
ו ָר ָאהֶּׁ ְ ,
יאְכתבָ הְעָ לָ יוְבהַ דמָ עותְ.ול ָקחָ ה ְוהֵ ריםְ
ָ
שה
והֵ שיבְלוְֶּׁ ְ,
שמֶּׁ שְְ ,והתחיל ְלראות ְהָ אותיותְ ,ו ָק ָראְ
או ָתה ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ ֶּׁ
ש ָכעֵ תְ
ְקבלָ ָתה ְוצַ ע ֲָק ָתהְַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ו ֶּׁ
ְכל ָ
ְשם ָ
ְש ָכתוב ָ
מַ ה ֶּׁ
ְשל ְזָהָ בְ
ְשיבַ ֵקש ְהַ ר ֶּׁ
ְבמבצָ ר ְהַ ְַנ"לְ ,כי ְאם ֶּׁ
ְשם ַ
ֵאינֶּׁנָה ָ
ְאתְ
שם ְתמצָ ֵאניְ .והשאיר ֶּׁ
ְשל ְמַ רְגָליותָ ְ ,
ומבצָ ר ֶּׁ
הְשניםְ
ְכ ָמ ָ
שהְְ.והָ לַ ך ַ
ש ֵרתְוהניחוְְ,והָ לַ ך ְלבַ דו ְלבַ ק ָ
הַ מ ָ
ְבישוב ְלא ְנְמצָ א ְהַ רְ
שבו ַַדאי ַ
שב ְעַ צמוְֶּׁ ְ ,
שהְְ ,וי ֵ
לבַ ק ָ
ְבקי ְבמַ ַפתְ
ְשל ְמַ רגָליותְ ,כי ְהוא ָ
של ְזָהָ ב ְומבצָ ר ֶּׁ
ֶּׁ
דְקארט) ְועַ ל־ ֵכןְ ֵאלֵךְ ֶּׁאלְ הַ מד ָבריותְ.והָ לַ ךְְ
שקוריןְלַ אנ ַ
הָ עולָ םְ( ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְ

הְשניםְ.
תְכ ָמהְוכַ ָמ ָ
ְבמד ָבריו ַ
שה ַ
לבַ ק ָ
ש ֵאינו ְ(ג ֶֶּּׁׁדר)ְאֱ נושיְכלָ לְ
הְא ָדםְגָדולְמאדֶּׁ ְ,
אחר־כךַ ְ ָר ָא ָ
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לא

ש ַבישובְ
ָשא ְאילָ ן ְגָדולֶּׁ ְ ,
ל־כךְְ .ונ ָ
ְכ ָ
ְא ָדם ְגָדול ָ
שיהיֶּׁה ָ
ֶּׁ
ְש ַאלְאותוְְ:מיְ
לְכזֶּׁהְ,ואותוְהָ איש ָ
ֵאינוְנמצָ אְאילָ ןְגָדו ָ
ל־כךְ
ְכ ָ
שזֶּׁה ָ
ְא ָדםְ .ו ָתמַ ה ְו ָאמַ רֶּׁ ְ ,
ַא ָתה? ְו ָאמַ ר ְלוְְ :אֲ ני ָ
ְא ָדםְ.
ְשאֲ ני ְבהַ מד ָברְ ,ולא ְָראיתי ְמֵ עולָ ם ְבכָ אן ָ
זמַ ן ֶּׁ
רְשלְזָהָ בְ
ֶּׁ
שהואְמבַ ֵקש ְהַ
ֲשהְהַ ְַנ"לְו ֶּׁ
ְכלְהַ ַמע ֶּׁ
וס ֵפרְלו ָ
ְבנמצָ אְ
ְאינו ַ
ְשל ְמַ רגָליותָ ְ .אמַ ר ְלוְְ :בו ַַדאי ֵ
ומבצָ ר ֶּׁ
ְאת ְַדעתו ְבדבַ רְ
שהשיאו ֶּׁ
אמַ ר ְלוְֶּׁ ְ ,
כלָ לְ ,ו ָדחָ ה ְאותו ְו ְָ
ְאינו ְנמצָ א ְכלָ לְ .והתחיל ְלבכותְ
שטותְ ,כי ְבו ַַדאי ֵ
ְבכָ ה ְמאד ְו ָאמַ ר)ְ ,כיְבו ַַדאיְבהֶּׁ כ ֵרחַ ְ
שני ְלַ ַמלכות ָ
מאדְ(הַ ינו ְהַ ֵ
ְדחָ ה ְאותו ְ(הְַינו ְהָ ָא ָדםְ
הוא ְנמצָ א ְב ֵאיזֶּׁה ְמָ קוםְ ,והוא ָ

ְש ָפגַע ְָדחָ ה ְאותו ְבדבָ ָריו ְו ָאמַ ר) ְכיְבו ַַדאיְדבַ רְשטותְ
שנֶּׁה ֶּׁ
הַ מ ֻ
שבו ַַדאיְיֵשְְ.
אְאמַ רְ(הַ ינו ְהַ ֵשני ְלְַ ַמלכות)ֶּׁ ְ ,
ָאמרו ְלפָ נָיוְ .והו ָ
ָאמַ רְלו ְ(הָ ָא ָדם ְהַ מ ֻשנֶּׁה ְלהַ ֵשני ְלַ ַמלכות)ְ :ל ַדעתיְהְיאְשטותְ,
ְכלְ
ְש ַא ָתה ְמתעַ ֵקשְְ ,הנֵה ְאֲ ני ְממֻ נֶּׁה ְעַ ל ָ
ַאך ְמֵ חֲמַ ת ֶּׁ
םְרציםְ
ֱשהְלמַ עַ נ ָךְו ֶּׁאק ָראְלכָ לְהַ חַ יותְ,כיְהֵ ָ
הַ חַ יותֶּׁ ְ,אע ֶּׁ
ְאחַ ת ְמֵ הֶּׁ ם ְמֵ הַ ר ְומבצָ רְ,
ְת ַדע ַ
ְכל ְהָ עולָ םְ ,אולַ י ֵ
ֶּׁאת ָ
ְכל ְמינֵי ְהַ חַ יותְ
ְכ ָלם ְמ ָקטָ ן ְוְעַ ד ְגָדול ָ
ַכ ְַנ"לְ ,ו ָק ָרא ְאֶּׁ ת ֻ
שלא ְָראוְְ .ו ָאמַ ר ְלוְְ :ר ֵאהְ
ש ַאל ְאו ָתםְ ,וכֻ ָלם ְהֵ שיבוְֶּׁ ְ ,
ו ָ
יךְ ,כיְ
ֶּׁיך; ְאם ְתשמַ עְ ,שוב ְלַ אֲ חו ֶּׁר ְָ
ששטות ְספרו ְלפָ נ ְָ
ֶּׁ

לב
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ְבעולָ םְ.והואְהפצירְמאדְ
יְאינֶּׁנו ָ
בו ַַדאיְלאְתמצָ אְ ,כ ֵ
ְבנמצָ א ְבו ַַדאיָ ְ .אמַ ר
רחַ ְהוא ַ
שבהֶּׁ כ ְֵ
ו ָאמְַרֶּׁ ְ ,

ְלוְ ְ(הָ ָא ָדםְ

םְאחיְ,והואְ
אְש ָ
ָ
ֵהְבמד ָברְנמצָ
הַ מ ֻשנֶּׁהְלהַ ֵשניְלַ ַמלכות)ְ:הנ ַ
ְשהֵ םְ
ְכל ְהָ עופותְ ,ואולַ י ְיודעים ְהֵ ם ְמֵ חֲמַ ת ֶּׁ
ממֻ נֶּׁה ְעַ ל ָ
יְראוְהַ רְומבצָ רְהַ ְַנ"לְ,ו ֵתלֵ ךְְ
יםְבאֲ וירְבגָבוהְְַאולְַ ָ
ָ
פְורח
ְאלָ יוְ.
יְשלַ חתיְאות ָך ֵ
שאֲ נ ָ
ֵאלָ יוְותאמַ רְלוְֶּׁ ְ,
ְא ָדם ְגָדולְ
ְשנים ְלבַ קשוְְ .ומָ צָ א ְשוב ָ
והלךַ ְ ַכ ָמה ְוכַ ָמה ָ
ש ַאלְאותוְ
ַם־כןְאילָ ןְגָדולַ ְ,כ ְַנ"לְ.ו ָ
ָשאְג ֵ
מאדַ ְ,כ ְַנ"לְ,ונ ָ
ְאלָ יוְ.
ש ָאחיוְשלָ חו ֵ
ֲשהְו ֶּׁ
ְכלְהַ ַמע ֶּׁ
ןְכ ְַנ"לְ,והֵ שיבְלו ָ
־כ ַ
גַם ֵ
ְבנמצָ אְ .וְהואְ
ְאינו ַ
ַם־כןְ ,כי ְבו ַַדאי ֵ
והוא ְָדחָ ה ְאותו ְג ֵ
ַם־כןְ .ו ָאמַ ר ְלו ְ(הָ ָא ָדם ְהַ זֶּׁה ְלהַ ֵשני ְלַ ַמלכות)ְ:
הפציר ְאותו ְג ֵ
הנֵה ְאֲ ני ְממֻ נֶּׁה ְעַ ל ְ ָכל ְהָ עופות; ְ ֶּׁאק ָרא ְאו ָתםְ ,אולַ יְ
תְכ ָלםְמ ָקטָ ןְועַ דְ
לְא ֻ
ש ַא ֶּׁ
אְכלְהָ עופותְו ָ
יודעיםְהֵ םְ.ו ָק ָר ָ
ש ֵאינָםְיודעיםְמֵ הַ רְומבצָ רְהַ ְַנ"לָ ְ.אמַ רְ
גָדולְ,והֵ שיבוְֶּׁ ְ,
ְבעולָ םְ,אםְתשְמַ עְ
איְאינֶּׁנו ָ
ֵ
הְשבו ַַד
אְא ָתהְרו ֶּׁא ֶּׁ
לוְְ:הֲל ַ
שניְ
ְאינֶּׁנוְְ .והוא ְ(הַ ינו ְהַ ֵ
יךְ ,כי ְבו ַַדאי ֵ
ליְ ,שוב ְלַ אֲ חו ֶּׁר ְָ
ְבעולָ םָ ְ .אמַ רְ
שבו ַַדאיְיֶּׁשנו ָ
לַ ַמלכות) ְהפצירְאותו ְו ָאמַ רְֶּׁ ְ,
אְשםְ
ָ
ןְבמד ָברְנמצָ
לו ְ(הָ ָא ָדם ְהַ ב' ְהַ זֶּׁהְלהַ ֵשני ְלַ ַמלכות)ְ :להַ ָל ַ
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לג

יםְכלְהָ עולָ םְ,אולַ יְ
םְרצ ָ
לְכלְהָ רוחותְ,והֵ ָ
שממֻ נֶּׁהְעַ ָ
ָאחיְ ְֶּׁ
יודעיםְהֵ םְ.
ַם־כןְ,
אְא ָדםְגָדולְג ֵ
ָ
הְשניםְלבַ ֵקש ְומָ צָ
והלךַ ְ ַכ ָמהְוכַ ָמ ָ
ַם־כןְ,
ש ַאלְאותוְג ֵ
ם־כןְאילָ ןְגָדולַ ְ,כ ְַנ"לְ.ו ָ
אְג ֵ
ָש ַ
ַכ ְַנ"לְ,ונ ָ
ַם־כןְ.
ֲשהַ ְ,כ ְַנ"לְ,ו ָדחָ הְאותו ְג ֵ
ְכלְהַ ַמע ֶּׁ
שיבְלו ָ
ַכ ְַנ"לְ,והֵ ְ
אמַ ר ְלו ְ(הָ ָא ָדם ְהַ שלישי ְהַ זֶּׁהְ
ַם־כןְ .ו ָ
והוא ְהפציר ְאותו ְג ֵ
שני
להַ ֵ

ְכל ְהָ רוחותְ
ְשיָבואו ָ
שלמַ עֲנו ְיק ָרא ֶּׁ
ְלַ ַמלכות)ֶּׁ ְ :

ש ַאלְ
ויש ַאל ְאו ָתםְ .ו ָק ָרא ְאו ָתםְ ,ובָ או ְ ָכל ְהָ רוחותְ ,ו ָ
םְאחָ דְמֵ הֶּׁ םְמֵ הַ רְומבצָ רְהַ ְַנ"לְ.
תְכ ָלםְ,ולאְיָדעו ְשו ֶּׁ
ֶּׁא ֻ
ְא ָתה ְרו ֶּׁאהְ
ו ָאמַ ר ְלו ְ(הָ ָא ָדם ְהַ שלישי ְלהַ ֵשני ְלַ ַמלכות)ְ :הֲלא ַ
ֶּׁיךְ.והתחילְלבכותְמאדְ.ו ָאמַ רְ:אֲ ניְ
ששטותְספרו ְלפָ נ ְָ
ֶּׁ
ְאחָ דְ.
הְש ָבאְעודְרוחַ ֶּׁ
ְכך ְָר ָא ֶּׁ
ְשיֶּׁשנוְבו ַַדאיְ.בתוך ָ
דעַ ֶּׁ
יו ְֵ
וכָ עַ ס ְעָ לָ יו ְהַ ממֻ נֶּׁה ְהַ ְַנ"לְ :מַ דועַ ְנת ַאחַ ר ָת ְלָ בוא? ְהֲלאְ
את ְע ָמהֶּׁ ם?ְ
ְב ָ
ְכל ְהָ רוחותְ ,ולָ ָמה ְלא ָ
שיָבואו ָ
ָגזַרתיֶּׁ ְ ,
אתְבתְ
ַ
ש
תְשהָ ייתיְצָ ריך ְלָ ֵ
ֶּׁ
חמַ
שנתעַ ַכבתיְמֵ ְֲ
הֵ שיבְלוְֶּׁ ְ,
שמַ חְ
ְשל ְמַ רגָליותְ .ו ָ
ְשל ְזָהָ ב ְומבצָ ר ֶּׁ
ְאל ְהַ ר ֶּׁ
מַ ל ָכה ֶּׁ
ְשם ְ(הַ ינו ְאֵ יזֶּׁהְ
ְאת ְהָ רוחְְַ :מַ ה ְי ָָקר ָ
ש ַאל ְהַ ממֻ נֶּׁה ֶּׁ
מאדְ .ו ָ

ש ָכלְהַ דבָ ריםְהְֵםְ
םְשםְביקֶּׁ רְובַ חֲשיבות)ְ,ו ָאמַ רְלוְֶּׁ ְ,
ָ
דבָ ריםְהֵ

לד
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מֵּ אֲ בֵּ דתַבת־מֶ לֶ ךַ

ַמעֲ שֹי ֹות

שניְ
שם ְבי ֶּׁקר ְגָדולְ .ו ָאמַ ר ְהַ ממֻ נֶּׁה ְעַ ל ְהָ רוחות ְלהַ ֵ
ָ
שהְ
ְש ַא ָתהְמבַ ק ָ
ל־כך ֶּׁ
לְכ ָ
רְשזֶּׁהְזמַ ןְגָדו ָ
ש ֶּׁ
לַ ַמלכותַ ְ:באֲ ֶּׁ
ךְ ,ואולַ י ְיהיֶּׁה ְל ָך ְעַ תְָה ְמניעָ הְ
ְשהָ יו ְל ְָ
וכַ ָמה ְיגיעות ֶּׁ
שתושיט ְיָד ָךְ
מֵ חֲמַ ת ְמָ מוןְ ,עַ ל־ ֵכן ְאֲ ני ְנוְ ֵתן ְל ָך ְכליְ ,כ ֶּׁ

שיוליךְ
שםְמָ עותְ.ו ָגזַרְעַ לְהָ רוחַ ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
לתוכָ ה ְת ַק ֵבלְמ ָ
שםְ,והֵ ביאְ
ָשאְאותו ְל ָ
שםְ.ובָ אְהָ רוחַ ְסעָ ָרהְונ ָ
אותו ְל ָ
שלא ְהניחוְְ
חיָלותֶּׁ ְ ,
ְשם ְ ֲ
ְשעַ רְ ,והָ יו ְעומדים ָ
ְאל ַ
אותו ֶּׁ
ְאל ְהַ כליְ ,ולָ ַקח ְמָ עותְ,
ְאל ְהָ עירְ .והושיט ְיָדו ֶּׁ
לכנס ֶּׁ
ושחֵ דְאו ָתםְ,ונכנַסְלתוךְ ְהָ עירְ.והָ י ָתהְעירְנ ָָאהְ .והָ לַ ךְ
ְשםְ ,כיְ
שכַ ר ְלו ְמזונותְ ,כי ְצָ ריך ְלשהות ָ
ֶּׁאל ְגביר ְו ָ
יאהְלאְ
ְשהוצ ָ
םְשכֶּׁ לְוחָ כמָ הְלהוציאְָהְְ.ו ֵאיך ֶּׁ
צָ ריך ְלשו ֵ
יאהְ.
ס ֵפרְ.ובַ סוףְהוצ ָ

ֵןְבהַ ק ָדמָ הְוְתראֶּׁ הְרמָ זיםְנפלָ איםְעַ לְ
(ועַ י ַ

מַ ע ֲֶּׁשהְהַ זאת)ְ.
ְ
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לה

ְ

ֲשהְב'ְ
מַ ע ֶּׁ

יסר
מ ֶמלֶ ְך וְ ק ָּ
ְאחָ דְ
ְבניםְ.גַםְמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
שלאְהָ יָהְלו ָ
רְאחָ דֶּׁ ְ,
ֲשה ְבקֵ יסָ ֶּׁ
מע ֶ
לאְהָ יָהְלוְבְָניםְ.ונָסַ עְהַ ֵקיסָ רְעַ לְהָ ָא ֶּׁרץְלשוטֵ טְלבַ ֵקשְ
ידְבניםְ.גַםְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ָ
אְאיזֶּׁהְעֵ צָ הְותרופָ הְלהול
ֵ
אולַ יְימצָ
ְאחָ דְ ,ולא ְהָ יוְ
נָסַ ע ְכמו ְכֵ ןְ ,ונז ַדמנו ְשנֵיהֶּׁ ם ְלפֻ נ ָדק ֶּׁ
שיֵש ְלו ְנמוסְ
יודעים ְזֶּׁה ְמזֶּׁהְ .והכיר ְהַ ֵקיסָ ר ְבהַ ֶּׁמלְֶּׁךְֶּׁ ְ ,

ְשהואְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ.גַםְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ש ַאלְאותוְְ,והו ָדהְלו ֶּׁ
( ֶּׁשלְמַ לכות)ְ,ו ָ
ַם־כן; ְוהודיעו ְזֶּׁה ְלָ זֶּׁהְ
ַם־כןְ ,והו ָדה ְלו ְג ֵ
ְב ֵקיסָ ר ְג ֵ
הכיר ַ
םְשיָבוְאוְ
ילְבניםְ.ונת ַקשרוְשנֵיהֶּׁ םְ,בא ֶּׁ
ָ
שנוסעיםְבשב
ֶּׁ
ְשיהיוְ
יתם ְויולידו ְנשו ֵתיהֶּׁ ם ְזָכָ ר ְונקֵ בָ ה ְבאפֶּׁ ן ֶּׁ
לבֵ ָ
יכולים ְ ְלהתחַ ֵתןְ ,אֲ זַי ְ ְיתחַ תנו ְ ְ ֵבין ְ ְשנֵיהֶּׁ םְ ְ .ונ ַָסעְ
ידְבןְ,
ֵ
הַ ֵקיסָ רְלבֵ יתוְְוהולידְ ַבתְ,והַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְנָסַ עְלבֵ יתוְְוהול
ש ַכחְמֵ הֶּׁ םְ.
והַ הת ַקשרותְהַ ְַנ"לְנ ְ
חְאתְבנוְ
ְשלַ ֶּׁ
ושלח ְהַ ֵקיסָ רְאֶּׁ תְבתו ְללמדְ ,גַםְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ָ
ְאחָ דְ ,והָ יו ְאוהֲביםְ
ְאצֶּׁ ל ְמלַ ֵמד ֶּׁ
ללמד ְונז ַדמנו ְשנֵיהֶּׁ ם ֵ
שישאו ְזֶּׁה ְלָ זֶּׁהְ.
ְבינֵיהֶּׁ םֶּׁ ְ ,
ְאת ְזֶּׁה ְמאדְ ,ונת ַקשרו ֵ
זֶּׁה ֶּׁ

לו
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ְונ ַָתן ְעַ ל־י ָָדהְְ ,ונתחַ תנו ְיַחַ דְ.
ונָטַ ל ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְטְַ ַבעַ ת ְ
יאהְְלבֵ יתוְְְ.גַםְ
רְאחַ רְְבְתוְְ ֶּׁוהֱב ָ
שלַ חְְהַ ֵקיסָ ַ
ר־כךְְ ָ
ָ
ַאחַ
חְאחַ רְבנוְ ֶּׁוהֱביאוְלבֵ יתוְְ.
ְשלַ ַ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ָ
והיוַ ְמ ַדברים ְשדוכים ְלבַ ת ְהַ ֵקיסָ רְ ,ולא ְָרצ ָתה ְשוםְ
שדוך ְמְֵחֲמַ ת ְהְת ַקשרות ְהַ ְַנ"לְ ,והַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְהָ יָה ְמגַעגֵעַ ְ
הְתמידְ.והָ יָהְ
ָ
ְאח ֲֶּׁריהְְָ .גַםְהַ ַבתְקֵ יסָ רְהָ י ָתהְעֲצֵ בָ
מאד ַ
ְשלו ְופָ לָ טין
הַ ֵקיסָ ר ְמוליכָ ה ְלַ חֲצֵ רות ֶּׁ

ְ( ַארמון)

שלוְְ,
ְ ֶּׁ

והֶּׁ ר ָאה ְאו ָתה ְג ֻד ָל ָתהְְ ,והיא ְהָ י ָתה ְעֲצְֵבָ הְ .והְַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְ
שאֲ לוְ
הְש ָ
ֶּׁ
דְש ֶּׁנחֱלָ הְ,וכָ לְמַ
ֶּׁ
דְאח ֲֶּׁריהָ ְעַ
הָ יָהְמגַעגֵעַ ְמא ַ
ְא ָתה ְחולֶּׁ הְ ,לא ְָרצָ ה ְלהַ גידְ ,ו ָאמרוְ
אותו ְעַ ל ְמָ ה ַ
ְאצלוְ? ְו ָאמַ רְ
ְא ָתה ְלַ חֲקר ֶּׁ
ש ֵמש ְאותוְְ :אולַ י ְתוכַ ל ַ
להַ מ ַ
ש ָל ַמדְ
שהואְ יו ֵדעְְַ ,כְיְ הואְ הָ יָהְ עמוְְ ָאזְ ַב ָמקוםְ ֶּׁ
לָ הֶּׁ םֶּׁ ְְ,
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְְ

שםְ,והגידְלָ הֶּׁ םְהַ ָדבָ רְ.
ָ
שכבָ רְנתחַ ֵתןְהואְעםְהַ ֵקיסָ רְמק ֶּׁדםְ.
ואֲ זי ְנז ַכרְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְֶּׁ ְ,
ֲתנָהְ,כיְכבָ רְ
שיָכיןְעַ צמו ְעַ לְהַ ח ֻ
והָ לַ ך ְוכָ ַתבְלהַ ֵקיסָ רֶּׁ ְ,
נת ַקשרו ְמק ֶּׁדםַ ְ ,כ ְַנ"לְ .ולא ְָרצָ ה ְהַ ֵקיסָ רַ ְ ,אך ְלא ְהָ יָהְ
ְאלָ יוְ,
שישלַ חְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְבנו ֵ
יָכולְלהָ עֵ זְולסָ ֵרבְ,והֵ שיבְלוְֶּׁ ְ,
ְאלָ יו;ְ
ויר ֶּׁאה ְאם ְיוכַ ל ְלנהג ְמדינות ְאֲ זַי ְיַשיא ְבתו ֵ
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לז

שר ְצ ָוהְ
ְשלַ ח ְבנו ְלהַ ֵקיסָ רַ ְ ,כאֲ ֶּׁ
ְשהַ ֶּׁמלֶּׁך ָ
ְאלָ יו ְ(הַ ינו ֶּׁ
שלַ ח ְבנו ֵ
ו ָ

הַ ֵקיסָ רַ ְ,כ ְַנ"ל)ְ.והושיבו ְהַ ֵקיסָ רְבתוך ְחֶּׁ ֶּׁדרְומָ סַ רְלו ְניָרותְ
גְאתְהַ מדינָהְ.
שלְעס ֵקיְהַ מדינָהְ,לראותְאםְיוכַ לְלנה ֶּׁ
ֶּׁ

והַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְהָ יָה ְמתגַעגֵעַ ְמאד ְלראות ְאו ָתהְְ ,ולא ְהָ יָהְ
ְשלְ
ְאצֶּׁ ל ְכ ֶּׁתל ֶּׁ
ְאחָ ד ְהָ לַ ך ֵ
שר ְלו ְלראו ָתהְַ ְ .פעַ ם ֶּׁ
ֶּׁאפ ָ
אתהְ
ַאס ַפקלַ ריָא ְ( ַמר ָאה)ְ ,ו ָר ָאה ְאו ָתהְְ ,ונָפַ ל ְחַ ָלשותְ ,ובָ ָ
ש ֵאינָה ְרוצָ ה ְשום ְשדוךְ
ְאלָ יו ְונע ֲַרתו ְוספ ָרה ְלוְֶּׁ ְ ,
היא ֵ
ֲשהְ ,ו ָאביךְ
הְנע ֶּׁ
מֵ חֲמַ ת ְהַ הת ַקשרות ְעמוְְ .ואְָמַ ר ְלָ הְְ :מַ ַ
ר־כך ְהת ַיעֲצוְְ,
ְָ
ֵאינו ְרוצֶּׁ ה? ְו ָאמ ָרהַ ְ :אף־עַ ל־פי־כֵ ןַ ְ .אחַ
שיַניחוְ לפרשְעַ צמָ םְעַ לְהְַיָםְ.ו ָשכרוְלָ הֶּׁ םְספינָהְופְָרשוְְ
ֶּׁ
ְְ

ַביָםְ.
ְאל ְהְַספָ רְ
ר־כך ְָרצוְ ְל ָק ֵרב ְעַ צמָ ם ֶּׁ
ָ
והלכוַ ְעַ ל ְהַ יָםַ ְ ,אחַ

שםְ.ולָ קחָ הְ
ָהְשםְיַעַ רְ,והָ לכוְל ָ
(שפַ תְהַ יָם)ְ,ובָ אוְלַ ספָ רְוהָ י ָ
ְשםַ ְ.אחַ ר־ְ
יאְשכבָ ה ָ
ָ
ְקיסָ ר ְהַ ַט ַבעַ תְונָתנָה ְלוְְ ,וה
הַ ַבת ֵ
שבסָ מוךְ ַתעֲמדְְ,והניחְְַ הַ ַט ַבעַ תְ
ָכךְ ָר ָאהְ הַ ֶּׁבןְ מֶּׁ לֶּׁ ךְְֶּׁ ְְ,
ְְ

ְְְ

ְְ

ְְ

ְְ

ְאלְהַ ספינָהְ.
ר־כךְעָ מדוְוהָ לכו ֶּׁ
ָ
ֶּׁאצלָ הְַ ְ.אחַ
שלחָ ה ְאותוְ
ְשםְ ,ו ָ
שכחו ְהַ ַט ַבעַ ת ָ
ש ָ
בתוֹ ךַ ְ ָכך ְנזכ ָרהֶּׁ ְ ,
שםְ ,ולא ְהָ יָה ְיָכול ְלמצאְ
ַאח ֲֵרי ְהַ ַט ַבעַ תְ .והָ לַ ך ְל ָ

לח
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ְאחֵ רְ ,ולא ְהָ יָה ְיָכול ְלמצאְ
הַ ָמקוםְ .והָ לַ ך ְל ָמקום ַ
הַ טְַ ַבעַ תְ .והָ יָה ְהולֵ ך ְלבַ קשו ְמ ָמקום ְלמָ קוםְ ,עַ דְ
שנתעָ הְ ,ולא ְהָ יָה ְיָכול ְלַ חֲזרְ .והיא ְהָ לכָ ה ְלבַ קשוְְ,
ֶּׁ
ַם־כןְ .והָ יָה ְהוא ְהולֵ ך ְותועֶּׁ הְ ,הולֵ ך ְותועֶּׁ הְ.
ונתעֵ ית ְג ֵ
ר־כך ְָר ָאה ְֶּׁד ֶּׁרךְְ ,והָ לַ ך ְלישוב; ְולא ְהְָיָה ְלו ְמַ הְ
ָ
ַאחַ
ש ֵרתְ .גַם ְהיא ְהָ י ָתה ְהולֶּׁ כֶּׁ ת ְותועָ הְ,
ֲשה ְמ ָ
ַלעֲשותְ ,ו ַנע ָ
הְאלְשפַ תְהַ יָםְ,
בְאצֶּׁ לְהַ יָםְ,והָ לכָ ֶּׁ
ש ֵ
ש ֵת ֵ
וישבָ הְעַ צמָ הְֶּׁ ְ,
ְשםְ ,ובַ יום ְהָ י ָתהְ
ְפרותְ ,ויָשבָ ה ָ
ְשל ֵ
ְשם ְאילָ נות ֶּׁ
והָ יָה ָ
שביםְ ,והָ י ָתהְ
ְאצֶּׁ ל ְהַ יָםְ ,אוְלַ י ְתמצָ א ְעוברים ְו ָ
הולֶּׁ כֶּׁ ת ֵ
מת ַפרנֶּׁסֶּׁ תְ מֵ הַ ֵפרותְ,ובַ ַלילָ הְ הְָי ָתהְ עולָ הְעַ לְ אילָ ןְ כ ֵדיְ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

שתהיֶּׁהְנשמֶּׁ ֶּׁרתְמןְהַ חַ יותְ.
ֶּׁ
שאְ
וי ִהי ְהַ יוםְ,והָ יָהְסוחֵ רְגָדולְמֻ פלָ גְמאדְ,והָ יָהְלו ְמַ ָ
ְבן ְיָחידְ ,והַ סוחֵ ר ְהָ יָה ְז ֵָקןְ.
ומַ ָתן ְבכָ ל ְהָ עוְלָ םְ .והָ יָה ְלו ֵ
ְש ַא ָתה ְזָקֵ ן ְוַאֲ ניְ
שר ֶּׁ
ְאמַ ר ְהַ ֵבן ְל ָאביוַ ְ :באֲ ֶּׁ
ְאחָ ד ָ
ַפעַ ם ֶּׁ
ָ
ְאינָם ְמַ שגיחים ְכלָ ל ְעָ לַ יְ ,ו ַא ָתהְ
ְשלך ֵ
נַעַ רְ ,והַ נֶּׁאֱ מָ נים ֶּׁ
אְא ַדעְמַ ה ְ ַלעֲשותְ,בכֵ ןְ
רְריקְ,ול ֵ
תס ַת ֵלקְ,ו ֶּׁאהיֶּׁהְנש ָא ֵ
תְבקיְ
ֵתןְליְספינָהְעםְסחו ָרהְ,ו ֵאלֵ ך ְעַ לְהַ יָםְכ ֵדיְלהיו ָ
ְאביו ְספינָה ְעם ְסחו ָרהְ ,והָ לַ ךְ
שא ְומַ ָתן ְ .ונ ַָתן ְלו ָ
במַ ָ
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לט

הְאחֶּׁ ֶּׁרתְוהצליחְְַ.
לַ מדינותְ,ומָ כַ רְהַ סחו ָרהְ,ו ָק ְָנהְסחו ָר ַ
שהָ י ָתה ְהַ ַבתְ
תן ְהָ אילָ נות ְהַ ְַנ"ל ְ( ֶּׁ
בהיותו ְעַ ל ְהַ יָםָ ְ ,ראו ְאו ָ
ְשם),
קֵ יסָ ר ָ

ְשהוא ְישובְ ,ו ָרצָ ה ְלֵ ילֵ ך ְל ָשם;ְ
ְוסָ ברו ֶּׁ

ְכךְ
ְשהֵ ם ְאילָ נותְ ,ו ָרצו ְלַ חֲזרְ .בתוך ָ
שנת ָקרבו ְָראו ֶּׁ
וכ ֶּׁ
ְשםְ
ְבן ְהַ סוחֵ ר ְהַ ְַנ"ל) ְלתוְך ְהַ יָם ְו ָר ָאה ָ
הֵ ציץ ְהַ סוחֵ ר ְ(הַ ינו ֶּׁ
רְש ָמאְהואְטועֶּׁ הְעַ צמוְְ,
ֶּׁ
הְא ָדםְ,וסָ בַ
אילָ ןְ,ועָ לָ יוְכמַ ר ֵא ָ
ַם־כןְ
ְשםְ ,והביטו ְו ָראו ְג ֵ
ְשהָ יו ָ
והגיד ְלש ָאר ְהָ אֲ נָשים ֶּׁ
שםְ,
ְא ָדם ְעַ ל ְהָ אילָ ןְ .והתיַשבו ְלהת ָק ֵרב ְל ָ
כמַ ר ֵאה ָ
שםְ .והֵ ם ְהָ יו ְמַ ביטיםְ
שלחו ְאיש ְעם ְספינָה ְקטַ נָה ְל ָ
ו ָ
שלאְיטעֶּׁ הְמְןְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְְ,
שליחְֶַּׁ ְ,
ֵןְאתְהַ ָ
בתוך ְהַ יָםְכ ֵדיְלכַ ו ֶּׁ
שבְ
ש יו ֵ
שםְ ,ו ָר ָאהְ ֶּׁ
שיֵלֵ ךְ מכֻ וָן ֶּׁאל הָ אילָ ן הַ ְַנ"ל .והָ לַ ךְ ל ְָ
כ ֵדי ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

םְא ָדםְ,והגידְלָ הֶּׁ םְ.
ש ָ
ָ
ְשם ְ(הַ ינוְ
שבֶּׁ ת ָ
שיו ֶּׁ
והלךַ ְבעַ צמו ְ( ֶּׁבן ְהַ סוחֵ ר ְהַ ְַנ"ל) ְו ָר ָאהֶּׁ ְ ,

ְש ֵת ֵרדְ.
ְשםַ ְ ,כ ְַנ"ל) ְו ָאמַ ר ְלָ ה ֶּׁ
שבֶּׁ ת ָ
שהָ י ָתה ְיו ֶּׁ
הַ ַבת ְקֵ יסָ ר ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ְאל ְהַ ספינָה ְכי ְאםְ
ש ֵאינָה ְרוצָ ה ְלכנס ֶּׁ
ו ָאמ ָרה ְלוְֶּׁ ְ ,
שאְ
שיָבוא ְלבֵ יתו ְוי ָ
שלא ְיגַע ְ ָבה ְכי ְאם ְכ ֶּׁ
שיַבטיחָ הְֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
הְאצלו ְלַ ספינָהְ.ו ָר ָאהְ,
ְכ ָדתְ.והבטיחַ ְלָ הְְ,ונכנסָ ֶּׁ
או ָתה ַ
שהיא ְמז ֶַּׁמ ֶּׁרת ְעַ ל ְכלֵ י־זֶּׁמֶּׁ ר ְויכולָ ה ְל ַד ֵבר ְבכַ ָמהְ
ֶּׁ

מ
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שהתחילוְ
ר־כךְְ,כ ְֶּׁ
ָ
לְשנז ַדמנָהְלוְַ ְ .אחַ
ֶּׁ
שמַ חְעַ
לשונותְ,ו ְָ
ְשיֵלֵ ך ְלבֵ יתוְ
שר ֶּׁ
שהַ י ֶּׁ
להת ָק ֵרב ְלבֵ יתוְָ ְ ,אמ ָרה ְלוְֶּׁ ְ ,
ש ֻכ ָלם ְיֵצאוְ
ויודיעַ ְל ָאביו ְוקרובָ יו ְוכָ ל ְמי ָֻדעָ יוֶּׁ ְ ,
ר־כךְ
ָ
הְכזוְְ,ו ַאחַ
שהְחֲשובָ ָ
רְשמוליך ְא ָ
ש ֶּׁ
אתהְַ ְ,באֲ ֶּׁ
לק ָר ָ
ְשלאְיש ַאלְאו ָתהְ
יתו ַַדעְלו ְמיְהיא ְ(כיְגַםְמק ֶּׁדםְהתנ ָתהְהיאְעמו ֶּׁ

חֲתנָהָ ְ ,אז ְי ֵַדע ְמי ְהיא) ְוהסכים ְע ָמהְָ ְ .אמ ָרהְ
ְאחַ ר ְהַ ֻ
מי ְהיא ְעַ ד ַ
ש ֵכרְ
שת ַ
הְכזוְֶּׁ ְ,
ש ָ
רְש ַא ָתהְמוליך ְא ָ
ש ֶּׁ
שרַ ְ,באֲ ֶּׁ
לוְְ:גַםְהַ י ֶּׁ
ְכל ְהַ ַמאט ָראסן ְ(מַ ָלחים) ְהַ מוליכין ְהַ ספינָהְ ,למַ עַ ןְ
ֶּׁאת ָ
הְכזוְְוהסכיםְ
ֵשְלוְְנשואיןְעםְא ָש ָ
ש ָלהֶּׁ םְי ְ
שהַ סוחֵ רְ ֶּׁ
יֵדעוְֶּׁ ְ,
ע ָמהְְ.
ְבספינָהְ ,ונ ַָתן ְלָ הֶּׁ םְ,
שהָ יָה ְלו ַ
ולקח ְיַין ְטוב ְמאדֶּׁ ְ ,
ונש ַתכרו ְמאדְ ,והוא ְהָ לַ ך ְלבֵ יתו ְלהודיעַ ְל ָאביוְ
וקרובָ יוַ ְ,כ ְַנ"לְ,והַ ַמאט ָראסְןְנש ַתכרוְְויָצאוְמןְהַ ספינָהְ,
שכבוְבשכרו ָתםְ.
ונָפלוְו ָ
םְכלְ
אתה ְע ָ
םְשםְלֵ ילֵ ך ְלק ָר ָ
ָ
שהָ יו ְמכיניםְעַ צמָ
ובעוֹ ד ְ ֶּׁ
הַ מש ָפחָ הְ ,הָ לכָ ה ְהיא ְוהת ָירה ְהַ ספינָה ְמן ְהְַספָ רְ,
שה ְהַ וילונות ְ(הַ ינו ְהַ ַלווינטן)ְ ,והָ לכָ ה ְלָ ה ְעם ְהַ ספינָהְ.
ופֵ ר ָ
ְשל ְהַ סוחֵ ר) ְולאְ
ְכל ְהַ מש ָפחָ ה ֶּׁ
ְאל ְהַ ספינָה ְ(הַ ינו ָ
ְבאו ֶּׁ
והֵ ם ָ
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מא

מָ צאו ְָדבָ רְ.וחָ ָרהְלהַ סוחֵ רְ,אֲ ביְהַ ֵבןְהַ ְַנ"לְ,מאדְ,והואְ
ְבא ְעם ְהַ ספינָהְ
שהָ יָה ָ
ְשל ְהַ סוחֵ ר ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
צועֵ ק ְואוְמֵ ר ְ(הַ ינו ְהַ ֵבן ֶּׁ

שהֵ בֵ אתי ְספינָה ְעם ְסחו ָרהְ
הַ ְַנ"לְ ,צָ עַ ק ְו ָאמַ ר)ַ ְ :תאֲ מין ְליֶּׁ ְ ,
ְאינָם ְרואים ְָדבָ רְ .ו ָאמַ ר ְלוְְ :תש ַאלְ
וכוְ'ְ ,והֵ ם ֵ
להַ ַמאט ָראסןְ ,והָ לַ ך ְלשאל ְאו ָתםְ ,והְֵם ְשוכביםְ
ש ַאל ְלָ הֶּׁ םְ ,ו ֵאינָם ְיודעיםְ
ר־כך ְננעֲרוְְ .ו ָ
ָ
שכוריםַ ְ ,אחַ
שהֵ ביאו ְספינָה ְעםְ
כלָ ל ְמֶּׁ ה ְעָ בַ ר ְעֲלֵ יהֶּׁ םַ ְ ,רק ְיודעיםֶּׁ ְ ,
ָכל ְהַ ְַנ"לְ ,ו ֵאינָם ְיודעים ְהֵ יכָ ן ְהואְ .וחָ ָרה ְהַ סוחֵ ר ְמאדְ
ֶּׁדְפנָיוְ.והָ לַ ךְמ ֶּׁמנוְְ
עַ לְבנוְְ,וגֵרשוְ מ ֵביתוְְ,ולאְיָבואְ ל ְֶּׁנג ָ
ְ

ְ

נָעְ ָונָדְ,והיאְ(הַ יינוְהַ ַבתְקֵ יסָ רְהַ ְַנ"ל)ְהָ י ָתהְהולֶּׁ כֶּׁ תְעַ לְהַ יָםְ.
ְפלָ טין ְעַ לְ
ְאחָ דְ ,והָ יָה ְבונֶּׁה ְלו ָ
וי ִהי ְהַ יוםְ ,והָ יָה ְמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
ְפלָ טְין ְמֵ חֲמַ ת ְאֲ וירְ
ְשם ְהוטַ ב ְבעֵ ינָיו ְלבנות ָ
הַ יָםְ ,כי ָ
ְשםְ .והיא ְ(הַ ינו ְהַ ַבת ְקֵ יסָ ר ְהַ ְַנ"ל)ְ
הַ יָםְ .והַ ספינות ְהולכות ָ

יןְשלְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
אתהְסָ מוךְלַ ָפלָ ט ֶּׁ
הָ י ָתהְהולֶּׁ כֶּׁ תְעַ לְהַ יָםְ,ובָ ָ
הַ ְַנ"לְ .והַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהביט ְו ָר ָאה ְספינָה ְבלי ְמַ נהיגיםְ ,ו ֵאיןְ
ָשיוְ,
ְשהוא ְטועֶּׁ ה ְעַ צמוְְ .וצוָה ְלַ אֲ נ ָ
שם ְאֲ נָשיםְ ,וסָ בַ ר ֶּׁ
ָ
הְאלְהַ ָפלָ טיןְ.
ֶּׁ
ןְכןְ,והיאְנת ָקרבָ
ַם־כ ֵ
שיס ַתכלוְְ,ו ָראו ְג ֵ
ֶּׁ
ר־כך ְהתיַשבָ הְעַ צמָ הְְ:לָ ָמהְלָ ה ְהַ ָפלָ טין?ְוהתחילָ הְ
ָ
ַאחַ
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יאה ְלבֵ יתוְְ .והַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
שלַ ח ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְוהְֶּׁחֱז ָירה ְוהֱבְ ָ
לַ חֲזרְ .ו ָ
שהְ,כיְלאְהָ יָהְיָכולְלבררְלוְְ,כיְמיְ
הַ ְַנ"לְלאְהָ יָהְלוְא ָ
אתהְ
ש ָב ָ
שהָ יָה ְרוצֶּׁ הְ ,לא ְָרצ ָתה ְהיאְ ,וכֵ ן ְלהֵ פֶּׁ ךְְ ,וכ ֶּׁ
ֶּׁ
שלאְ
שבַ ע ְלָ הְֶּׁ ְ ,
שי ָ
שם ְהַ ַבת ְקֵ יסָ ר ְהַ ְַנ"לָ ְ ,אמ ָרה ְלוְֶּׁ ְ ,
ל ָ
ְכ ָדתְ .ונש ַבע ְלָ הְְ .ו ָאמ ָרה ְלוְְ,
ש ֶּׁאנָה ַ
שי ָ
ְבה ְעַ ד ְ ֶּׁ
יגַע ָ
ַעְבהְַ ְ,רקְ
ָהְש ָלה ְולאְיג ָ
חְאתְהַ ספינ ֶּׁ
יְשלאְיפ ַת ֶּׁ
ש ָראו ֶּׁ
ֶּׁ
ְאתְ
ְכך ְעַ ל ְהַ יָם ְעַ ד ְהַ נשואיןְ ,ו ָאז ְיראו ְהַ כל ֶּׁ
ש ַתעֲמד ָ
ֶּׁ
שהְ מןְ
ש ָל ַקחְ א ָ
יאהְ,לבַ לְ יאמְרוְֶּׁ ְְ,
שהֵ ב ָ
רבויְ הַ סחו ָרהְ ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְכןְ.
הַ שוקְ.והבטיחַ ְלָ ה ֵ
שית ַקבצו ְויָבואו ְעַ לְ
וה ֶמלֶ ךַ ְ ָכ ַתב ְלכָ ל ְהַ מדינותֶּׁ ְ ,
ְפלָ טין ְבשבילָ הְְ .והיא ְצו ָתהְ,
ְשלוְְ ,ובָ נָה ָ
ֲתנָה ֶּׁ
הַ ח ֻ
תְשריםְשְֶּׁיהיו ְע ָמהְְ.וצוָהְ
ְאחַ ת־עֶּׁ ש ֵרהְבנו ָ
שיָביאו ְלָ ה ַ
ֶּׁ
ְשרים ְגדוליםְ
ְאחַ ת־עֶּׁ ש ֵרה ְבנות ָ
שלחו ְלָ ה ַ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,ו ָ
ְפלָ טין ְמיֻחָ דְ ,והיא ְהָ י ָתה ְלָ הְ
ְאחַ ת ָ
מאדְ ,ובָ נו ְלכָ ל ַ
ַם־כן ָפלָ טין מיֻחָ דְ.והָ יוְמתְ ַקבצותְ ֵאלֶּׁ יהְְָ,והָ יוְְמזַמרותְ
ג ֵ
ְְְ

ְְ

יםְשםְע ָמהְְ.
ָ
שחֲק
בכלֵ י־שירְומ ַ
ש ֵתלֵ ך ְע ָמהֶּׁ ם ְעַ ל ְהַ יָםְ ,והָ לכוְ
ְאמ ָרה ְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ ,
פעם ְ ַאחַ ת ָ
שתכַ ֵבד ְאו ָתםְ
ְשםְ .ו ָאמ ָרה ְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ,
שחֲקים ָ
ע ָמהְְ ,והָ יו ְמ ַ

ספורי
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מג

ְש ַבספינָהְ,
ְשיֵש ְלָ הְְ .ונָתנָה ְלָ הֶּׁ ם ְמֵ הַ יַין ֶּׁ
ביַין ְטוב ֶּׁ
ש ַתכרו ְונָפלו ְו ָשכבוְְ .והָ לכָ ה ְוהת ָירה ְהַ ספינָהְ,
ונ ְ
שה ְהַ וילונותְ ,ובָ רחָ ה ְעם ְהַ ספינָהְ .והֵ ם ְ(הַ ינו ְהַ ֶּׁמלֶּׁךְ
ופֵ ר ָ
ָשיו)
וַאֲ נ ָ

ְאינֶּׁנָה ְונבהֲלו ְמאדְ,
ְשהַ ספינָה ֵ
ְהֵ ציצו ְו ָראו ֶּׁ

ְשלְאְלהַ גידְלָ ה ְפתאםְ,כיְצַ ע ֲָרהְ
ו ָאמַ רְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ :ה ָזהֲרו ֶּׁ
הְכזוְְ(כיְהַ ֶּׁמלֶּׁךְלאְהָ יָהְיו ֵדעְְַ,
יהיֶּׁהְגָדולְמאדְעַ לְספינָהְי ָק ָר ָ

רְשהיאְע ֲַדיןְבחַ ד ָרהְ)ְ,גַםְ
ְברחָ הְעםְהַ ספינָהְ,והָ יָהְסָ בו ֶּׁ
שהיאְבעַ צמָ ה ָ
ֶּׁ
ְאת ְהַ ספינָהַ ְ ,רקְ
שהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְנָתְַן ְל ֶּׁאחָ ד ֶּׁ
אולַ י ְתסברֶּׁ ְ ,
תְשריםְהַ ְַנ"לְלהַ גידְלָ הְ
הְאחַ תְמֵ הַ בנו ָ
ְאתְש ָר ָר ַ
ישלחו ֶּׁ
ְא ָדםְ,וכֵ ןְלחֶּׁ ֶּׁדרְ
רְאחָ דְ,ולאְמָ צאו ָ
בחָ כמָ הְ.והָ לכוְלחֶּׁ ֶּׁד ֶּׁ
ְא ָדםְ.
שר ְח ֲָדריםְ ,ולא ְמָ צאו ָ
שני ְוכֵ ן ְלכָ ל ְהָ ַאחַ ד־עָ ָ
ֵ
ְב ַלילָ הְ ש ָר ָרהְ ְזקֵ נָהְ להַ גידְ לָ הְְְ.והָ לכוְְ
והסכימוְלשלחַ ַ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְא ָדםְ,ונבהֲלוְמאדְ.
לחַ ד ָרהְְ,ולאְמָ צאו ָ
ְשיַגיעוְ
שהָ יו ְרגילים ֶּׁ
ְשרים ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
של ְהַ בנות ָ
ואֲ ִביהֶ ן ְ ֶּׁ
ְשהֵ םְשולחְים ְאגרותְ,
הְראו ֶּׁ
לָ הֶּׁ םְאגרותְזֶּׁהְמזֶּׁהְ ,ועַ ָת ָ
שרים ְונָסעוְ
ו ֵאין ְלָ הֶּׁ ם ְשום ְאג ֶֶּּׁׁרת ְמבנו ֵתיהֶּׁ ם ְעָ מדו ְהַ ָ
ְאת ְבנו ֵתיהֶּׁ םְ .וחָ ָרה ְלָ הֶּׁ םְ
בעַ צמָ ן ְל ָשםְ ,ולא ְמָ צאו ֶּׁ
ְאת ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
מאדְ ,ו ָאמרו ְלשלחַ ֶּׁ

ְששולחיןְ
ְ(דהַ ינו ְלמָ קום ֶּׁ

מד
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ש ֵרי ְמלוכָ הְ,
יתהֶּׁ ְ ,שקו ְרין ְפַ ארשיקן)ְ ,כי ְהֵ ם ְהָ יו ְהַ ָ
הַ חַ יָבים ְמ ָ
ְשיתחַ יֵבְשלוחְְַ,כיְנֶּׁאֱ נַסְ
ַאך ְנתיַשבוְְ:מֶּׁ הְחָ טָ אְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ַב ָדבָ ר?ְוהסכימוְ להַ עֲבירוְ מ ַמלכוְתוְְ ולגָרשוְְְ,והֶּׁ עֱבירוְְ
ְ

ְ

ְ

אותוְוגֵרשוהוְְ,והָ לַ ךְלוְְ.
תְשרים)ְ
ש ָברחָ הְעםְהָ ַאחַ ת־עֶּׁ ש ֵרהְבנו ָ
והִַיא ְ(הַ ינו ְהַ ַבתְקֵ יסָ רְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,

שרות ְהַ ְַנ"לְ
ר־כך ְננעֲרו ְהַ ָ
ָ
הָ לכָ ה ְעם ְהַ ספינָהַ ְ .אחַ
ְשהַ ספינָה ְכבָ ר ְהָ לכָ ה ְמןְ
שחֵ ק ְכמק ֶּׁדםְ ,כי ְלא ְיָדעו ֶּׁ
(והתחילו ְשוב ְל ַ

דְכאןְ
הַ ספָ ר)ְ ,וְ ָאמרו ְלָ הְַ ְ :נחֲזרְ .והֵ שיבָ הְלָ הֶּׁ םְ:נשהֶּׁ הְעו ָ
יתנוְְ,
ר־כך ְעָ מַ ד ְרוחַ ְסעָ ָרה ְו ָאמרוְַ ְ :נחֲזר ְלבֵ ֵ
ָ
קצָ תַ ְ .אחַ
שאֲ לוְ
שהְמןְהַ ספָ רְ.ו ָ
רְפר ָ
שהַ ספינָהְכבָ ֵ
והודיעָ הְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ,
ְפןְ
שהְָי ָתה ְי ֵר ָאה ֶּׁ
ְכןְ ,ו ָאמ ָרהֶּׁ ְ ,
או ָתה ְעַ ל ְמֶּׁ ה ְעָ ש ָתה ֵ
שבְֵר ְמֵ חֲמַ ת ְהָ רוחַ ְסעָ ָרהְ ,עַ ל־ ֵכן ְהֻ כרחָ ה ְלהַ ת ָירהְ
ת ָ
ולפרש ְהַ וילָ אותְ .והָ יו ְהולכים ְעַ ל ְהַ יָם

ְ(הַ ַבת ְקֵ יסָ ר ְעםְ

יםְשםְבכלֵ י־זֶּׁמֶּׁ רְ.
ָ
תְשריםְהַ ְַנ"ל)ְ,והָ יו ְמזַמר
הָ ַאחַ ת־עֶּׁ ש ֵרהְבנו ָ
שםְ,
שרותְהַ ְַנ"לְ:נת ָק ֵרבְל ָ
ופָ געו ְבְפָ לָ טיןְ ,ו ָאמרו ְלָ הְהַ ָ
ְאצֶּׁ לְ
ְשנת ָקרבָ ה ֵ
ולא ְָרצ ָתהְ ,ו ָאמ ָרה ְכי ְנתחָ רטָ ה ְעַ ל ֶּׁ
שאְ
ש ָרצָ הְל ָ
יןְשלְהַ ֶּׁמלֶּׁךְהַ ְַנ"לְֶּׁ ְ,
לְשנת ָקרבָ הְלַ ָפלָט ֶּׁ
פלָ טיןְהַ ְַנ"לְ(הַ ינוְְעַ ֶּׁ
ָ
או ָתהְַ ְ,כ ְַנ"ל)ְ.

ְשםְ
שםְ .והָ יו ָ
אחַר־כךַ ְ ָראו ְכמין ְאי ְהַ יָםְ ,ונת ָקרבו ְל ָ
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ספורי

מה

שאֲ לָ ה ְהיאְ :מיְ
שר ְגַזלָ ניםְ ,ו ָרצו ְלהָ רגָםְ .ו ָ
שנֵים־עָ ָ
ֲשיכֶּׁ ם?ְ
ְמע ֵ
ְש ָבכֶּׁ ם? ְוהֶּׁ ראו ְלָ הְָ ְ .אמ ָרה ְלוְְ :מַ ה ַ
הַ גָדול ֶּׁ
שהֵ םְגַזלָ ניםָ ְ.אמ ָרהְלוְַ ְ:אףְאְֲנַחנוְגַזלָ ניםַ ְ,רקְ
ָאמַ רְלָ הְֶּׁ ְ,
ְש ָלכֶּׁ םְ ,וַאֲ נַחנו ְגַזלָ נים ְעַ ל־י ֵדיְ
ְבגבו ָרה ֶּׁ
ש ַא ֶּׁתם ְגַזלָ נים ַ
ֶּׁ
ֻמדיםְבלשונותְובכלֵ י־זֶּׁמֶּׁ רְ,בכֵ ןְמַ הְ
יְאנו ְמל ָ
חָ כמָ הְ,כ ָ
ְשתשאו ְאו ָתנוְ
ְתהַ רגו ְאו ָתנוְ? ְהֲלא ְטוב ֶּׁ
ֶּׁבצַ ע ְכי ַ
ְש ָלנוְְ .והֶּׁ ראֲ ָתה ְהיאְ
לנָשיםְ ,ויהיֶּׁה ְלָ כֶּׁ ם ְגַם ְהָ עֲשירות ֶּׁ
ְש ַבספינָהְ ,ונת ַרצו ְלדבָ ֶּׁריהְְָ ,והֶּׁ ראו ְהַ גַזלָ ניםְ
לָ הֶּׁ ם ְמַ ה ֶּׁ
ְש ָלהֶּׁ םְ ,והוליכו ְאו ָתם ְבכָ לְ
ְכל ְהָ עֲשירות ֶּׁ
ם־כן ָ
ְג ֵ
לָ הֶּׁ ם ַ
ְשלא ְיהיו ְנושאיםְ
ֶּׁ
ְש ָלהֶּׁ םְ ,והסכימו
ֶּׁ
הַ מקומות
ְש ָכלְהַ גַזלָ ניםְהַ ְַנ"לְלאְ
ֶּׁהְאחַ רְזֶּׁה ְ(הַ ינו ֶּׁ
םְבז ַ
ת־אחַ תְ,כיְא ָ
ַ
בבַ
ְש ָלהֶּׁ םְ
ת־אחַ תַ ְ ,רק ְהַ נשואין ֶּׁ
ַ
ְכ ָלם ְבבַ
יהיו ְנושאים ְאֶּׁ ת ְהַ ש ָררות ְהַ ְַנ"ל ֻ

שיבררוְ לְכָ לְ ֶּׁאחְָדְ ש ָר ָרהְ ַאחַ תְלפיְ
ֶּׁהְאחַ רְזֶּׁה)ְְגַםְ ֶּׁ
ֶּׁהְבז ַ
יהי ָ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

הָ ָראויְלוְְ,הַ גָדולְלפיְגָדלוְוכוְ'ְ.
שתכַ ֵבד ְאו ָתם ְביַין ְטובְ ,נפלָ אְ
אחר־כךַ ְ ָאמ ָרה ְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ ,
ש ֵאינָה ְמס ַת ֶּׁפ ֶּׁקת ְמ ֶּׁמנוְַ ְ ,רקְ
ְבספינָהֶּׁ ְ ,
שיֵש ְלָ ה ַ
מאדֶּׁ ְ ,
שם ְית ָב ַרך ְהַ זווגְ
ְשי ְַז ֵמן ְלָ ה ְהַ ֵ
ְאצלָ ה ְעַ ד ְיום ֶּׁ
הוא ְטָ מון ֶּׁ
שר ְגביעים ְו ָאמ ָרהְ,
ש ָלהְְ .ונָתנָה ְלָ הֶּׁ ם ְהַ יַין ְבשנֵים־עָ ָ
ֶּׁ
שתוְ
ש ר ְ ,ו ָ
ְאחָ ד ְמֵ הַ שנֵים־עָ ָ
ְאחָ ד ְיש ֶּׁתה ְלכָ ל ֶּׁ
ש ָכל ֶּׁ
ֶּׁ

ספורי

מו
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חטוְ
ש ְֲ
ונש ַתכרו ְונָפלוְְ .ו ָאמ ָרה ְלחַ ברו ֶּׁתיהָ ְהַ ְַנ"לְ :לכו ְו ַ
ְשםְ
ְכ ָלםְ .ומָ צאו ָ
שחֲטו ֻ
ְבעֲלָ הְְ ,והָ לכו ְו ָ
ְאת ַ
ָכל ְאֲ חַ ת ֶּׁ
ְאצֶּׁ ל ְשום ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ,
שלא ְהָ יָה ֵ
עֲשירות ְמֻ פלָ ג ְמאדֶּׁ ְ ,
ְכסֶּׁ ףְ ,כי ְאם ְזָהָ בְ
שת ְולא ֶּׁ
ְשלא ְל ַקח ְנח ֶּׁ
והסכימו ֶּׁ
וַאֲ בָ נים ְטובותְ .והשליכו ְמן ְהַ ספינָה ְשְֶּׁ ָלהֶּׁ ם ְדבָ ריםְ
ְכלְהַ ספינָהְעםְדבָ ריםְ
ל־כךְְ,וטָ עֲנו ָ
יםְכ ָ
ָ
ש ֵאינָםְחֲשוב
ֶּׁ
ְשלאְ
ְשםְ,והסכימו ֶּׁ
תְש ָמצאו ָ
י ָקריםְ:זָהָ בְוַאֲ בָ ניםְטובו ֶּׁ
לֵ ילֵ ךְ עודְ מל ָֻבשְ כמוְ נָשיםְְ,ו ָתפרוְ לָ הֶּׁ םְ בְג ֵדיְ זכָ ריםְ,
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

יְאשכנַזְ,והָ לכוְעםְהַ ספינָהְ.
ש ַ
מַ לבוְ ֵ
ְבןְיָחידְ,והשיאְ
ְאחָ דְזָקֵ ןְ.והָ יָהְלו ֵ
וי ִהי ְהַ יוםְוהָ יָהְמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
שיֵלֵ ךְויטַ יֵלְ
אותוְְ,ומָ סַ רְמְַלכותוְלבנוְָ ְ.אמַ רְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁךְֶּׁ ְ,
ָםְפןְ,חַ סְ
יְשתהיֶּׁהְרגילָ הְבְַאֲ וירְהַ י ֶּׁ
ְביָםְ,כ ֵד ֶּׁ
עםְאשתו ַ
ְביָםְ .והָ לַ ך ְעםְ
ְפעַ ם ְלברחַ ַ
שלוםְ ,מֻ כ ָרחים ְב ֵאיזו ַ
ו ָ
ְשםְ
ְבספינָהְ ,והָ יו ָ
ש ֵרי ְמלוכָ ה ְופָ רשו ַ
אשתו ְעם ְהַ ָ
ְכ ָלםְ
ְשיפשטו ֻ
ְאמרו ֶּׁ
ר־כך ָ
ָ
שחֲקיםְמאדַ ְ.אחַ
שמֵ חיםְומ ַ
םְבספינָהְהת ַיעֲצוְ
ְש ַ
הְשהָ יו ָ
ֶּׁ
ש ֵריְמלוכָ
בג ֵדיהֶּׁ ם ְ(הַ יְנו ְהַ בְֶּׁן־מֶּׁ לֶּׁך ְעםְהַ ָ

ְכ ָלם ְפושטים ְאֶּׁ ת ְבג ֵדיהֶּׁ םְ ,וכֵ ן ְעָ שוְ) ְולאְ
שיהיו ֻ
מֵ חֲ מַ ת ְשמחָ הֶּׁ ְ ,
נש ַארְעֲלֵ יהֶּׁ םְכיְאםְהַ כתנֶּׁתְ.והָ יו ְמתחַ זקיןְלַ עֲלותְעַ לְ
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שםְ .והיאְ
בן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְמתחַ זֵקְלַ עֲלותְל ָ
הַ ת ֶּׁרןְ.והְָיָהְהַ ְֶּׁ

אתהְעםְהַ ספינָהְ( ֶּׁש ָלה ְהַ ְַנ"ל)ְו ָראֲ ָתהְ
(הַ ינו ְהַ ַבתְקֵ יסָ רְהַ ְַנ"ל)ְ ָב ָ
ְש ֵרי ְמלוכָ הְ
ְשל ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁך ְעם ָ
אותו ְהַ ספינָהְהַ ְַנ"ל ְ(הַ ינו ְהַ ספינָה ֶּׁ

ר־כך ְנסמכוְ
ָ
הַ ְַנ"ל)ְ ,ובתח ָלה ְהָ י ָתהְי ֵר ָאהְלהת ָק ֵרבַ ְ.אחַ
ְש ֵאינָםְגַזלָ ניםְ,
שחֲקיםְמאדְ,והֵ בינו ֶּׁ
ְשהֵ םְמ ַ
קצָ תְ,ו ָראו ֶּׁ
והתחילו ְלהת ָק ֵרבָ ְ.אמ ָרהְהַ ַבתְקֵ יסָ רְלחַ ברו ֶּׁתיהְְָ:אֲ ניְ
ְאת ְאותו ְהַ ֵק ֵרחַ
יכולָ ה ְלהַ פיל ֶּׁ

ְלתוך ְהַ יָם ְ(הַ יְנו ְאֶּׁ ת ְהַ ֶּׁבן־ְ

מֶּׁ לֶּׁך ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,שהָ יָה ְעולֶּׁה ְבראש ְהַ ת ֶּׁרןַ ְ ,כ ְַנ"ל) ְכי ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְ
ְשהָ יָה ְמֻ ק ָרח ְראשו ְמשעָ רותָ ְ .אמרוְ
ְק ֵרחְְַ ,דהַ ינו ֶּׁ
הָ יָה ֵ
ְאנו ְרחוקים ְמֵ הֶּׁ ם ְמאדָ ְ .אמ ָרהְ
שר; ְהֲלא ָ
ְאפ ָ
לָ הְְ :ו ֵאיך ֶּׁ
ְתפיל ְאותוְְ.
ְששו ֵרףְ ,ועַ ל־י ֵדי ְזֶּׁה ַ
ְש ְֵיש ְזכוכית ֶּׁ
לָ הֶּׁ ן ֶּׁ
ְש ַיעֲלֶּׁ ה ְעַ ל ְראש ְהַ ת ֶּׁרןְ
ְשלא ְלהַ פיל ְאותו ְעַ ד ֶּׁ
ו ָאמ ָרה ֶּׁ
שיפלְ ,יפלְ
שהוא ְב ֶּׁאמצָ עית ְהַ ת ֶּׁרןְ ,אֲ זַי ְכ ֶּׁ
מַ ָמשְְ ,כי ְכ ֶּׁ
שיפלְ,
אשְ ,אֲ זַי ְכ ֶּׁ
ְברְ ְ
ש ַיעֲלֶּׁ ה ָ
ֶּׁאל ְתוך ְהַ ספינָהְ ,אֲ בָ ל ְכ ֶּׁ
ְאל ְראש ְהַ ת ֶּׁרןְ
ְשעָ לָ ה ֶּׁ
יפל ְלתוך ְהַ יָםְ .המתינָה ְעַ ד ֶּׁ
שקוריןְב ֶּׁרעןְ
מהְְ( ֶּׁ
יתְששו ֵרףְְ ֶּׁנגֶּׁדְְהַ ַח ָ
ֶּׁ
מַ ָמשְְְ,ולָ קחָ הְְהַ זכוכ

דְשנכוָהְמחוְונָפַ לְלתוךְהַ יָםְ.
בריל)ְוכונָהְ ֶּׁנגֶּׁדְמחוְְ,עַ ֶּׁ
הְשםְ
ֲש ָ
שנָפַ לַ ְ,נע ָ
ָהְשלְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְהַ ְַנ"ל)ְ ֶּׁ
שיְהַ ספינ ֶּׁ
ש ָראוְ ְ( ַאנ ֵ
וכֵּ יון ְ ֶּׁ

מח
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יתםְ,כיְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְיָמותְ
יְאיך ְיוכלו ְלַ חֲזרְלבֵ ָ
ַרעַ ש ְגָדולְ,כ ֵ
ָהְשרואין ְ(הַ ינוְ
בְאלְהַ ספינ ֶּׁ
מֵ חֲמַ תְצַ עַ רְ.ו ָאמרו ְלהת ָק ֵר ֶּׁ

ְדקטורְ
ְאיזֶּׁה ָ
ְשם ֵ
ְשל ְהַ ַבת ְקֵ יסָ ר) ְאולַ י ְיֵש ָ
לספינָה ְזו ְהְַ ְַנ"ל ֶּׁ
ְאלְהַ ספינָהְהַ ְַנ"לְ
שיוכַ לְל ֵתןְלָ הֶּׁ םְעֵ צָ הְ.והת ָקרבו ֶּׁ
(רופֵ א)ְ ֶּׁ
שיְ
אמרו ְלָ הֶּׁ ם ְ( ַאנ ֵ
ָהְשלְהַ ַבתְקֵ יסָ רְעםְהַ ָשרותְהַ ְַנ"ל)ְו ָ
(הַ ינו ְהַ ספינ ֶּׁ

שלא ְיתיָראוְ
ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְלְהַ ָשרות ְעם ְהַ ַבת ְקֵ יסָ ר ְהַ ְַנ"ל) ְ ֶּׁ
הַ ספינָה ֶּׁ
שאֲ לו ְאו ָתםְ :אולַ י ְיֵשְ
כלָ לְ ,כי ְלא ְ ַיעֲשו ְלָ הֶּׁ ם ְכלָ לָ ְ .
ְכלְ
ְשי ֵתן ְלָ נו ְעֵ צָ הְ .וספרו ְלְָהֶּׁ ם ָ
ֵבינֵיכֶּׁ ם ְדוקטור ֶּׁ
ש ֶּׁבן־הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְנָפַ ל ְלתוך ְהַ יָםְ ,ו ָאמְ ָרה ְהַ ַבתְ
ֲשהְ ,ו ֶּׁ
הַ ַמע ֶּׁ
שיוציאו ְאותו ְמן ְהַ יָםְ .והָ לכו ְומָ צאו ְאותוְ
ֵקיסָ רֶּׁ ְ ,
ְשנש ַרףְ
והוציאו ְאותוְְ .ולָ קחָ ה ְהַ דפֶּׁ ק ְבי ָָדהְְ ,ו ָאמ ָרה ֶּׁ
ְכן ְהואְ ,ונבהֲלוְ
ְשכדבָ ֶּׁריהָ ֵ
מחוְְ .ו ָקרעו ְהַ מחַ ְומָ צאו ֶּׁ
יתםְ ,ותהיֶּׁהְ
ש ֵתלֵ ך ְע ָמהֶּׁ ם ְלבֵ ָ
מאדְ .ובקשו ְמ ֶּׁמנָה ְ ֶּׁ
רְאצֶּׁ לְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,ותהיֶּׁהְחֲשובָ הְוגדולָ הְמאדְ,ולאְ
דוקטו ֵ
ְשיוְ ַדעַ ת ְס ָתםְ
ְאינֶּׁנָה ְדוקטורַ ְ ,רק ֶּׁ
ָרצ ָתהְ .ו ָאמ ָרה ְכי ֵ
דבָ רים ְהַ ָללוְְ .ולא ְָרצו

ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁךְ)
שי ְהַ ספינָה ֶּׁ
ְ( ַאנ ֵ

חזרְ
ְלַ ְֲ

יתםְ ,והָ לכו ְש ֵתי ְהַ ספינות ְביַחַ דְ .והוטַ ב ְבעֵ ינֵיְ
לבֵ ָ
ְאתְ
שא ֶּׁ
ְש ָלהֶּׁ ם ְת ָ
שהַ ַמל ָכה ֶּׁ
ש ֵרי ְמלוכָ ה ְמאדֶּׁ ְ ,
הַ ָ
ש ֵרי ְמלוכָ הְ
ְש ָראו ְבוְ(ְ .כי ְהַ ָ
הַ דוקטורְ ,מֵ חֲמַ תְג ֶּׁדלְחָ כמָ תו ֶּׁ
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שרות ְהַ ְַנ"לְ
ְשהַ ַבת ְקֵ יסָ ר ְעם ְהַ ָ
שנָפַ ל ְוָמֵ תְ ,סָ ברו ֶּׁ
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁך ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
של ֶּׁ
ֶּׁ
ְשהַ ַמל ָכהְ
ןְרצו ֶּׁ
יםְכ ְַנ"לְ.עַ ל־ ֵכ ָ
ַ
שיְזכָ ר
הֵ םְזכָ ריםְ,כיְהָ יוְמל ָֻבשיםְבמַ לְבו ֵ
יאְבאֱ מֶּׁ תְ
ֶּׁ
שה
שאְאֶּׁ תְהַ דוקטורֶּׁ ְ,
ְש ֵמתְ,ת ָ
תְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁך ֶּׁ
ש ֶּׁ
שהיאְאֵ ֶּׁ
ש ָלהֶּׁ םֶּׁ ְ,
ֶּׁ
ְשיָדעָ ה ְבחָ כמָ ָתהְְ
ְשהיא ְדוקטורְ ,מֵ חֲ מַ ת ֶּׁ
שהָ יו ְסבורים ֶּׁ
בת ְקֵ יסָ רֶּׁ ְ ,
הַ ְַ
שנש ַרף ְהַ מחַ
ֶּׁ

שיהיֶּׁה ְהוא ְמֶּׁ לֶּׁ ךְ
ְשנָפַ לַ ְ ,כ ְַנ"ל) ְו ֶּׁ
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁך ֶּׁ
ְשל ֶּׁ
ֶּׁ

להֶּׁ ם ְ(הַ ינו ְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְהַ זָקֵ ןְהַ ְַנ"ל)ְיַהַ רגוְָ (ְ ,כלְ
ְש ָ
ש ָלהֶּׁ םְ,ו ֶּׁאתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ֶּׁ

שרְ
ְאפ ָ
ְשלא ְהָ יָה ֶּׁ
זֶּׁה ְהָ יו ְרוצים ְמאד ְהַ ָש ֵרי ְמלוכָ ה ְהַ ְַנ"ל) ְ ַאך ֶּׁ
שא ְדוקטורְ .גַםְ
שהיא ְת ָ
ְאל ְהַ ַמל ָכהֶּׁ ְ ,
ְכזֶּׁה ֶּׁ
ל ַד ֵבר ְָדבָ ר ָ
אְאתְהַ דוקטורַ ְ ,אךְ
ש ֶּׁ
דְשת ָ
ַם־כןְמא ֶּׁ
להַ ַמל ָכהְהוטַ בְג ֵ
ְשיהיֶּׁהְ
שהָ י ָתה ְמתיָר ָאה ְמן ְהַ מדינָהֶּׁ ְ ,פן ְלא ְית ַרצו ֶּׁ
ֶּׁ
ְשעַ לְ
הוא ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,והסכימו ְלַ עֲשות ְמשתְָאות ְכ ֵדי ֶּׁ
הַ מש ֶּׁתה בשעַ ת חֶּׁ דוָה יוכלוְ לְ ַד ֵבר מזֶּׁה .והָ יוְעושיןְמש ֶּׁתהְ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְְ

ְ

לְאחָ דְביומוְְ.
לְכ ֶּׁ
ֵאצֶּׁ ָ
של ְהַ דוקטור ְ(הַ ינו ְהַ ַבת ְקֵ יסָ ר)ְ ,נ ַָתןְ
ש ִה ִגיעַ ְיום ְמש ֶּׁתה ְ ֶּׁ
כ ֶ
ְאמרוְ
ְשלו ְהַ ְַנ"ל ְונש ַתכרוְְ .בשעַ ת ְחֶּׁ דוָה ָ
לָ הֶּׁ ם ְמיַין ֶּׁ
ְאת ְהַ דוקטורְ.
שא ֶּׁ
ְשהַ ַמל ָכה ְת ָ
שריםְ :מַ ה ְיָפֶּׁ ה ְהָ יָה ֶּׁ
הַ ָ
ו ָאמַ ר ְהַ דוקטורְ .יָפֶּׁ ה ְמאד ְהָ יָהַ ְ ,רק ְאם ְהָ יו ְמ ַדבְריםְ
ְשתוי
ְפה ָ
זאת ְבלתי ֶּׁ

ְשלא ְבשעַ ת ְשכרות).
ְ(הַ ינו ֶּׁ

ְ ַנ ֲענֵיתְ

ְאתְ
שא ֶּׁ
ְשהיא ְת ָ
ם־כן ְו ָאמ ָרהְ :מַ ה ְיָפֶּׁ ה ְהָ יָה ֶּׁ
ְג ֵ
הַ ַמל ָכה ַ

נ
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ְשניתְ
ְתסכים ְעַ ל ְזֶּׁהְ .הֵ שיב ֵ
ְשהַ מדינָה ַ
הַ דוקטורַ ְ ,רק ֶּׁ
ְבת ְהַ ֵקיסְָר)ְ :יָפֶּׁ ה ְמאד ְהָ יָהַ ְ ,רק ְאם ְהָ יוְ
הַ דוקטור ְ(הַ ינו ַ
שהֵ קיצוְ
ר־כך ְכ ֶּׁ
ָ
ְשתויַ ְ .אחַ
ְפה ָ
מ ַדברים ְזאת ְבלתי ֶּׁ
הְש ָאמרו ְונת ַבישו ְבעַ צמָ ןְ
ֶּׁ
שריםְמַ
משכרו ָתםְ,נזכרו ְהַ ָ
ַם־כןְ
ְכזֶּׁהַ ְ ,אך ְהֲלא ְהיא ְג ֵ
ש ָאמרו ְָדבָ ר ָ
מֵ הַ ַמל ָכהֶּׁ ְ ,
שהְמפנֵיהֶּׁ םַ ְ,אךְ
ַם־כןְנת ַבי ָ
ְאמ ָרהְזאתְ,והיאְג ֵ
בעַ צמָ ה ָ
ְאמרו ְזאתְ .והתחילו ְל ַד ֵבר ְמזֶּׁה ְונס ַכםְ
הֲלא ְגַם ְהֵ ם ָ
ם־כןְ,ונתחַ תנָהְהיאְעםְְהַ דוקטורְ(ו ַכ ְַנ"לְהַ ינוְְעםְְ ַבתְ
ֵ
ֵבינֵיהֶּׁ

הַ ֵקיסָ רֶּׁ ְ,ש ָסברוְשְֶּׁהיאְדוקטורַ ְ,כ ְַנ"ל)ְוהָ לכוְלמדינ ָָתםְ.
שמחו ְמאדְ ,כי ְזֶּׁהְ
ְבאיםָ ְ ,
ְשהֵ ם ָ
שראוַ ְבנֵי ְהַ מדינָה ֶּׁ
וכ ֶ
ְשהָ לַ ך ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,ולא ְיָדעו ְהֵ יכָ ן ְהואְ ,והַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
זמַ ן ְַרב ֶּׁ
ְראוְ ְ(בנֵיְהַ מדינָה)ְ
ר־כך ָ
ָ
יא ָתםַ ְ.אחַ
הַ זָקֵ ןְכבָ רְמֵ תְבטֶּׁ ֶּׁרםְב ָ

שאֲ לוְְ :הֵ יכָ ןְ
ְש ָלהֶּׁ םֵ ְ ,אינֶּׁנוְְ .ו ָ
שהוא ְמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
שהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
ְשכבָ רְמֵ תְ,
ֲשהֵ ְ,איך ֶּׁ
םְכלְהַ ַמע ֶּׁ
הואְמַ ל ֵכנוְ?ְוספרו ְלָ הֶּׁ ָ
שמחוְמאְדְ
ש ָבאְ ע ָמהֶּׁ םְ,ו ָ
שכבָ רְקבלוְלָ הֶּׁ םְ מֶּׁ לֶּׁ ךְ זֶּׁהֶּׁ ְ,
ו ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

לְשבְָאְלָ הֶּׁ םְמֶּׁ לֶּׁ ךְחָ ָדשְְ.
עַ ֶּׁ
ְבתְהַ ֵקיסָ רְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,שהיאְ ַנע ֲֵשיתְעַ ָתהְמֶּׁ לֶּׁךְַ ְ,כ ְַנ"ל) ְצוָהְ
מלֶ ךַ ְ(הַ ינו ַ
וה ֶ

ְשנמצָ א ְבכָ לְ
ש ָכל ְמי ֶּׁ
להַ כריז ְבכָ ל ְמדינָה ְומדינָהֶּׁ ְ ,
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נא

ש ֻכ ָלםְיָבואוְ
םְשהואְ,גֵרְאו ְאו ֵרחַ ְובו ֵרחְומג ָרשְֶּׁ ְ,
מָ קו ֶּׁ
יקבלוְ
ְשלוְְ ,איש ְמֵ הֶּׁ ם ְלא ְיהיֶּׁה ְנֶּׁע ָדרְ ,ו ַ
ֲתנָה ֶּׁ
עַ ל ְהַ ח ֻ
ש ַיעֲשוְ
ְבת ְהַ ֵקיסָ ר) ְ ֶּׁ
תנות ְגדולותְ ,וצוָה ְ(הַ ֶּׁמלֶּׁך ְהַ ְַנ"לְ ,הַ ינו ַ
מַ ָ

ש ֶּׁאחָ ד ְירצֶּׁ הְ
ְשכ ֶּׁ
ְכל ְהָ עיר ְמַ עיָנותְ ,כ ֵדי ֶּׁ
סביב ְסביב ָ
ְאחָ ד ְימצָ אְ
ְכל ֶּׁ
לשתות ְלא ְיצטָ ֵרךְ ְלֵ ילֵ ך ְולשתותַ ְ ,רק ָ
ְבת ְהַ ֵקיסָ ר) ְלצַ יֵר ְצו ָרתוְ
ְאצלוְְ .וצוָה ְ(הַ ֶּׁמלֶּׁך ְהַ ְַנ"לְ ,הַ ינו ַ
מַ עיָן ֶּׁ
שיַעַ מדו ְשומרים ְוישמרו ְבאםְ
ְכל ְמַ עיָן ְומַ עיָןְ ,ו ֶּׁ
ֵאצֶּׁ ל ָ
ְפניםְ
ֲשהְרעַ ָ
אְאחָ דְויס ַת ֵכלְביו ֵתרְעַ ל ְהַ צו ָרהְו ַיע ֶּׁ
שיָבו ֶּׁ
ֶּׁ
ְש ַמביט ְהֵ יטֵ ב ְעַ ל ְאֵ יזֶּׁה ְָדבָ ר ְומשתומֵ םְ
ְפנָיו ְכמו ְמי ֶּׁ
ְשיש ַתנֶּׁה ָ
(הַ ינו ֶּׁ

ְאלוְ
ְבתפיסָ הְ .וכֵ ן ְעָ שוְְ .ובָ או ֵ
ומצטַ עֵ ר) ְאֲ זַי ְיתפסו ְאותו ַ
שהוא ְהֶּׁ חָ ָתןְ
ְבן־הַ מְֶּׁלֶּׁך ְהָ ראשוןֶּׁ ְ ,
שה ְהַ ְַנ"לְ ,דהַ ינו ֶּׁ
הַ שלו ָ
לְבתְהַ ֵקיסָ רְהַ זאת ְ( ֶּׁשהיא ְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְעַ כ ָשוַ ְ ,כ ְַנ"ל) ְובֶּׁ ןְ
תְש ַ
ֶּׁ
הָ אֱ מֶּׁ
ש ָברחָ הְעםְ
ְאביוְמֵ חֲמַ תְהַ ַבתְהַ ֵקיסָ רְהַ זאתֶּׁ ְ,
שגֵרשו ָ
הַ סוחֵ רְהַ ְַנ"ל ְ( ֶּׁ
ְכל ְהַ סחו ָרהַ ְ ,כ ְַנ"ל)
הַ ספינָה ְעם ָ

ְשהֶּׁ עֱבירוהוְ
ְוהַ ֶּׁמלְֶּׁך ֶּׁ

ַם־כןְ
ְ(ג ֵ

ְאחָ דְ
ְשרותַ ְ ,כ ְַנ"ל) ְוכָ ל ֶּׁ
שר ָ
ְברחָ ה ְמ ֶּׁמנו ְעם ְהָ ַאחַ ד ְעָ ָ
עַ ל־י ָָדהְְ ,כי ָ
ְשזֶּׁה ְצו ָר ָתהְְ ,והס ַתכלו ְונזכרוְ
שה ְהכיר ֶּׁ
מֵ ֵאלו ְהַ שלו ָ
שהָ י ָתהְ
ְש ָבאו ְאֵ צֶּׁ ל ְהַ ַמעיָנות ְהַ ְַנ"ל ְו ָראו ְצו ָר ָתהְֶּׁ ְ ,
ונצטַ עֲרוְ ְ(הַ ינו ֶּׁ

תְשםְ,והכירוְאו ָתהְְ,והָ יוְמס ַתכליםְביו ֵתרְוכוְ')ְו ָתפסוְאו ָתםְ
מצֻ י ֶֶּּׁׁר ָ
ֲתנָה ְצוָה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ַבתפיסָ הְ .בשעַ ת ְח ֻ

ְ(הַ ינו ְהַ ַבת ְהַ ֵקיסָ ר)ְ
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שה ְהַ ְַנ"לְ
שיָבואו ְהַ שבויים ְלפָ נָיוְ .והֵ ביאו ְהַ שְלו ָ
ֶּׁ
שתְכמוְ
ֻב ֶּׁ
תְשמל ֶּׁ
ֶּׁ
והכ ָירהְאו ָתםְ,והֵ םְלאְהכירוהְְָ,מֵ חֲמַ
תה ְמֶּׁ לֶּׁ ךְ ְ(הַ ינו ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ישְ .עָ נ ָתה ְהַ ַבת ְקֵ יסָ ר ְו ָאמ ָרהַ ְ :א ָ
א ְ

ֶּׁשהֶּׁ עֱבירוהו ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,שהוא ְאֶּׁ חָ ד ְמשלו ֶּׁשת ְהַ שבויים ְהַ ְַנ"ל)ְ .אות ָךְ
יםְשנֶּׁאֱ בדוְְ.ה ֲֵריְ
ֶּׁ
תְשר
שרְבנו ָ
הֶּׁ עֱבְירו ְבשבילְהָ ַאחַ דְעָ ָ
ך ְ(כי ְהָ ַאחַ דְ
ְשריםְ .שוב ְלמדינָת ָך ְולמַ לכות ְָ
ל ָך ְהַ בנות ָ
תה ְסוחֵ ר ְ(הַ ינו ְבתח ָלהְ
ְכאןַ ְ ,כ ְַנ"ל)ַ ְ .א ָ
ְשרים ְהָ יו ְע ָמה ָ
שר ְבנות ָ
עָ ָ
הְפנֶּׁיהָ ְודב ָרהְעםְהַ סוחֵ רְ,
שוְחָ ז ָר ָ
דב ָרהְלהַ ֶּׁמלֶּׁך ְשְֶּׁהֶּׁ עֱבירוהו ְהַ ְַנ"לְ.עַ כ ָ

ְאב ָ
יך ְבשבילְהַ ספינָהְ
םְבןְהַ סוחֵ רְהַ ְַנ"ל)ְ .אות ָך ְג ֵֵרש ָ
הַ ינו ְע ֶּׁ
ָהְשלךְָ
ָ
ָ
ך ְ( ַכ ְַנ"ל)ְ .ה ֲֵריְלך ְהַ ספינ ֶּׁ
הְשנֶּׁאֱ ב ָדהְממ ְ
עםְסחו ָר ֶּׁ
תְכל־ ַכך ְיֵש ְל ָךְ
שנש ַתהָ אְהַ ָמעו ָ
םְכלְהַ סחוְ ָרהְ,ועַ ל ְ ֶּׁ
ע ָ
ְשהָ יָה(ְ ,כיְ
ְבספינָה ְבכפלֵ י ְכפלַ ים ְמ ַמה ֶּׁ
עַ ָתה ְעֲשירות ַ
ְברחָ ה ְע ָמהְ
שהיא ָ
ְבן ְהַ סוחֵ רֶּׁ ְ ,
ְשל ֶּׁ
ְכל ְהַ סחו ָרה ֶּׁ
הַ ספינָה ְבעַ צמָ ה ְעם ָ
ְכלְ
ְבספינָה ָ
ַכ ְַנ"לְ ,ע ֲַדין ְהָ יָה ְאֶּׁ צלְָה ְבשלֵמותַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ונוסָ ף ְלָ זֶּׁה ְהָ יָה ַ
שהָ יָה ְעֲשירות ְמֻ פלָ ג ְמאדְ,
ְש ָלקחָ ה ְאֵ צֶּׁ ל ְהַ גַזלָ נים ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
הָ עֲשירות ֶּׁ

ְבאֱ מֶּׁ ת)ְ
ְש ָלה ֶּׁ
ְבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְ ְ(הַ ינו ְהֶּׁ חָ ָתן ֶּׁ
כפלֵי ְכפלַ יםַ ְ ,כ ְַנ"ל) ְו ַא ָתה ֶּׁ

םְאמֵ ןְו ָאמֵ ן.
יתםָ ְ.ברוך ְה'ְלעולָ ָ
שבו ְלבֵ ָ
נֵלכָ הְונְסעָ הְ.ו ָ
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נג

ְ

ֲשהְג'ְ
ְמַ ע ֶּׁ

מחגר
תְבנָיוְומש ַפחתוְ
אְא ָ
ְק ָר ֶּׁ
םְאחָ דְ,ק ֶּׁדםְמותו ָ
ֲשהְבחָ כָ ֶּׁ
מע ֶ
וצוָהְאו ָתםְלהַ שקותְאילָ נותְ.גַםְיֵש ְלָ כֶּׁ םְרשותְלַ עֲסקְ
לְבזֶּׁהְתש ַתדלוְְ,להַ שקותְאילָ נותְ.
רְפרנָסותְ,אֲ בְָ ָ
בש ָא ַ
ְאחָ דְ
ְבן ֶּׁ
ְבניםְ ,והָ יָה ְלו ֵ
ר־כך ְנפטַ ר ְהֶּׁ חָ כָ ם ְוהניחַ ָ
ָ
ַאחַ
ְשלא ְהָ יָהְ
שלא ְהָ יָה ְיָכול ְלֵ ילֵ ךְְ ,והָ יָה ְיָכול ְלַ עֲמדַ ְ ,רק ֶּׁ
ֶּׁ
יְפרְנָסָ תוְְ,והָ יוְ
קְד ַ
ְאחָ יוְנותניםְלו ְספו ֵ
יָכולְלֵ ילֵ ךְְ,והָ יו ֶּׁ
דְשנש ַארְלוְְ.והָ יָהְאותו ְהַ ֵבןְ
ֶּׁ
ל־כך ְעַ
ְכ ָ
מַ ספיקיםְאותו ָ
הְשנש ַארְלוְ
( ֶּׁשלאְהָ יָהְיָכולְלֵילֵךְ)ְמ ַק ֵבץְעַ ל־יָדְעַ ל־יָדְמ ַמ ֶּׁ
שב ְעַ צמוְְ :לָ ָמה ְליְ
ְשק ֵבץ ְסַ ך ְמסֻ יָם ְוי ֵ
מ ַפרנָסָ תו ְעַ ד ֶּׁ
שאְ
תְאיזֶּׁהְמַ ָ
בְש ַאתחילְלַ עֲשו ֵ
ל ַק ֵבלְהַ ס ָפ ָקהְמֵ הֶּׁ ם?ְטו ֶּׁ
ְש ֵאינו ְיָכול ְלֵ ילֵ ךְְ ,יָעַ ץ ְב ַדעתו ְלשכר ְלוְ
ומַ ָתןְ .ו ַאף ֶּׁ
ֲעגָלָ ה ְונֶּׁאֱ מָ ן ְובַ עַ ל־ ֲעגָלָ הְ ,וי ַסע ְע ָמהֶּׁ ם ְללַ יפסיק

ְ(עירְ

שאְ
ְשל ְמס ָחר ְוירידים ְבמז ָרח ְְֶּׁגר ַמניָה)ְ ,ויוכַ ל ְלַ עֲשות ְהַ מַ ָ
מפֻ רסֶּׁ מֶּׁ ת ֶּׁ
שמעו ְהַ מש ָפחָ הְזאתְ,
ש ָ
ףְש ֵאינו ְיָכולְלֵ ילֵ ךְְ .כ ֶּׁ
ומַ ָתןַ ְ,א ֶּׁ
הוטַ ב ְבעֵ ינֵיהֶּׁ ם ְו ָאמרוְְ :לָ ָמה ְלָ נו ְל ֵתן ְלו ְהַ ס ָפ ָקה? ְטובְ
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יְשיוכַ לְלנהגְ
ְפרנָסָ הְ.והלווְלוְעודְמָ עותְ,כ ֵד ְֶּׁ
שיהיֶּׁהְלו ַ
ֶּׁ
שכַ ר ְלו ְ ֲעגָלָ ה ְונֶּׁאֱ מָ ן ְובַ עַ ל־ ֲעגָלָ ה ְונָסַ עְ.
שא ְומַ ָתןְ .ו ָ
הַ מַ ָ
ְשםְ,ולאְ
ןְשיָלינו ָ
ובָ אְלק ֶּׁרעטשמֶּׁ ע ְ( ַאכ ַסניָה)ְ.ו ָאמַ רְהַ נֶּׁאֱ מָ ֶּׁ
שםְ,ו ָתעוְ
ָרצָ הְ.והפצירו ְבוְְ ,והואְע ֵקש ְאו ָתםְונָסעו ְמ ָ
ַביַעְַרְונָפלוְעֲלֵ יהֶּׁ םְגַזלָ ניםְ.ואו ָתןְהַ גַזלָ ניםְ ַנעֲשוְעַ ל־י ֵדיְ
ְאחָ ד ְלָ עיר ְוהכריזְ :מיְ
ְאחַ ת ְָרעָ בְ ,ובָ א ֶּׁ
ְפעַ ם ַ
שהָ יָה ַ
ֶּׁ
יוְכ ָמהְאֲ נָשיםְ,
ְאלָ ַ
אְאלָ יוְונת ַקבצו ֵ
שרוצֶּׁ הְמזונותְיָבו ֵ
ֶּׁ
ְש ֵאין ְבו ְצ ֶּׁרךְ
ְשהָ יָה ְמֵ בין ְבו ֶּׁ
שה ְבעָ רמָ הְ ,ומי ֶּׁ
והוא ְעָ ָ
ֵאלָ יוָ ְ,דחָ הְאותוְְ.ול ֶּׁאחָ דְהָ יָהְאומֵ רַ ְ:א ָתהְתוכַ לְלהיותְ
ְב ֵרחַ יםְ.
ְאמַ רַ ְ :א ָתה ְתוכַ ל ְלהיות ָ
ַבעַ ל־מלָ אכָ הְ ,ולָ זֶּׁה ָ
רְרקְאֲ נָשיםְחֲכָ מיםְ,והָ לַ ךְע ָמהֶּׁ םְלַ יַעַ רְ,ו ָאמַ רְלָ הֶּׁ םְ
ובֵ ֵר ַ
רְשמ ָכאןְהולכיםְהַ ד ָרכיםְ
ש ֶּׁ
שיהיוְ ְ ַנעֲשיםְגַזלָ ניםַ ְ ,באֲ ֶּׁ
ֶּׁ
ללַ יפסיקְ ,לב ֶּׁרעסלָ א

ְ(עיר ְבגֶּׁר ַמניָה)

ְולש ָאר ְמקומותְ,

ונוסעיםְבכָ אןְסוחֲריםְ,ונגזלְאו ָתםְונ ַק ֵבץְמָ עותְ.ונָפלוְ
שלא ְהָ יָה ְיָכולְ
עֲלֵ יהֶּׁ םְ(הַ ינו ְאֵ לו ְהַ גַזלָ נים ְהַ ְַנ"ל ְנָפלו ְעַ ל ְהַ ֵבן ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,

יםְשלוְְ,דהַ ינו ְהַ נֶּׁאֱ מָ ןְוהַ ַבעַ ל־עַ גָלָ ה)ְ .הַ ַבעַ ל־עַ גָלָ הְ
ֶּׁ
לֵילֵךְְ,ועַ לְהָ אֲ נָש
ְברחוְְ ,והוא ְנש ַאר ְעַ לְ
שהָ יו ְיכולים ְלברחַ ָ
והַ נֶּׁאֱ מָ ןֶּׁ ְ ,
שאֲ לו ְאותוְְ:
ְשל ְהַ ָמעותְ ,ו ָ
הָ ֲעגָלָ הְ ,ובָ או ְולָ קחו ְהַ ֵתבָ ה ֶּׁ
ְש ֵאינו ְיָכול ְלֵ ילֵ ךְְ .וגָזלוְ
שב? ְוהֵ שיב ֶּׁ
ְא ָתה ְיו ֵ
לָ ָמה ַ
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נה

הַ ֵתבָ ה ְוהַ סוסיםְ ,והוא ְנש ַאר ְעַ ל ְהָ ֲעגָלָ הְ .והַ נֶּׁאֱ מָ ןְ
שרְ
ְש ָברחוְ) ְישבו ְעַ צמָ םְ ,בְַאֲ ֶּׁ
ש ָברחו ְלמָ קום ֶּׁ
בעַ ל־עֲגָלָ ה ְ( ֶּׁ
והַ ַ
ש ָלקחו ְפרוקלַ אדין
ֶּׁ

ְכספיות)
ְ(התחַ יבֻ יות ַ

ְמ ָפריציםְ ,ולָ ָמהְ

שלשלָ אות? ְטובְ
שיוכלו ְלָ בוא ְב ַ
יתםֶּׁ ְ ,
לָ הֶּׁ ם ְלָ שוב ְלבֵ ָ
ְש ָברחו ְל ָשם)ְ ,ויהיו ְבכָ אן ְנֶּׁאֱ מָ ןְ
ְשם ְ( ַב ָמקום ֶּׁ
ש ֵאר ָ
לָ הֶּׁ ם ְל ָ
ְשהָ יָה ְלו ְהַ ַמאֲ כָ לְ
ובְַעַ ל־עֲגָלָ הְ ְ .והַ ֵבן ְהַ ְַנ"לָ ְ ,כל ְזמַ ן ֶּׁ
שקורין ְסוחַ ֶּׁריס)ְ
עגָלָ ה ְ( ֶּׁ
ְב ֲ
ְשהָ יָה ָ
ש ָל ַקח ְמ ֵביתו ְלֶּׁ חֶּׁ ם ְיָבֵ ש ֶּׁ
ֶּׁ

שבְ
ש ָכלָ הְולאְהָ יָהְלו ְלֶּׁ אֱ כלְ,י ֵ
ר־כך ְכ ֶּׁ
ָ
ָאכַ לְאו ָתםְ,ו ַאחַ
ְלעֲשותְ ,והשליך ְעַ צמו ְמֵ הָ ֲע ְָגלָ ה ְלֶּׁ אֱ כלְ
עַ צמו ְמַ ה ַ
ש ֶּׁדהְונפחַ דְ,ונ ַטלְמ ֶּׁמנו ְהַ כחְְַ,
יְב ָ
ֲשביםְ,והָ יָהְלָ ןְיחיד ַ
ע ָ
ש ְ(לזחל) ְ(בלשוןְ
דְשלאְהָ יָהְיָכולְאֲ פלו ְלַ עֲמדַ ְ,רקְלרח ְ
ֶּׁ
עַ

שב ְסביבו ָתיוְ ,וכָ ל ְזמַ ןְ
ַאשכנַזְ :רוקין ְזיךְ)ְ ,והָ יָה ְאוכֵ ל ְהָ עֵ ֶּׁ
ר־כךְְ,
ָ
לְשםְ,ו ַאחַ
שהְָיָהְיָכולְלהושיטְולֶּׁ אֱ כלְ,הָ יָהְאוכֵ ָ
ֶּׁ
דְשלאְהָ יָהְיָכולְלהושיטְ,הָ יָהְ
שבְסביבוְעַ ֶּׁ
ש ָכלָ הְהָ עֵ ֶּׁ
כ ֶּׁ
שבְ ֵאיזֶּׁהְ
מנ ֵַתקְ עַ צמוְ להַ ָלןְ ו ָאכַ לְ ָשםְְ,והָ יָה ְאוכֵ לְ הָ עֵ ֶּׁ
ְ

ְ

ְְ

ְ

ְ

ְ

ְְ

זמַ ןְ.
ְכזֶּׁהְ
שב ָ
ְאכַ ל ְעֵ ֶּׁ
ְשע ֲַדין ְלא ָ
שב ְ ֶּׁאחָ ד ֶּׁ
ְבא ְלעֵ ֶּׁ
פעם ְ ֶּׁאחָ ד ָ
ןְרבְ
תְשהָ יָהְאוכֵ לְזמַ ַ
ֶּׁ
שבְ,מֵ חֲמַ
והוטַ בְבעֵ ינָיוְאותו ְהָ עֵ ֶּׁ

נו
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ְכזֶּׁהְ,
שב ָ
ְבהֶּׁ םַ ְ ,וע ֲַדין ְלא ְָר ָאה ְעֵ ֶּׁ
ֲשביםְ ,והָ יָה ְמַ כיר ָ
ע ָ
ָהְתחַ תְהַ ש ֶּׁרשְדומְיטְ
םְשרשוְְ,והָ י ַ
שבְעַ צמוְלעָ קרוְע ָ
וי ֵ
( ֶּׁאבֶּׁ ן ְטובָ ה)ְ ,והַ דומיט ְהָ יָה ְמ ֻר ָבעְ ,וכָ ל ְצַ ד ְהָ יָה ְלו ְסג ָֻלהְ
ְשיאחֵ ז ְאותו ְצַ דְ,
ְשמי ֶּׁ
ְכתוב ֶּׁ
ְאחָ ד ְהָ יָה ָ
ַאחֶּׁ ֶּׁרתְ .ובצַ ד ֶּׁ
ְשיום ְוָלַ ילָ ה ְנת ַקבצים ְביַחַ דְ,
שא ְאותו ְלמָ קום ֶּׁ
י ָ
שבְ
שעָ ַקר ְהָ עֵ ֶּׁ
שמֶּׁ ש ְוהַ י ֵָרחַ ְנת ַקבצים ְשְָם ְביַחַ דְ ,וכ ֶּׁ
שהַ ֶּׁ
ֶּׁ
ְש ָאחַ ז ְבאותוְ
ְשם ְהַ דומיטְ ,נז ַד ֵמן ֶּׁ
ְשהָ יָה ָ
עם ְהַ ש ֶּׁרש ֶּׁ
הַ ַצד

ְשיום ְוָ לַ ילָה ְמת ַקבציםַ ְ ,כ ְַנ"ל)ְ,
שא ְאותו ְלמָ קום ֶּׁ
ְ(הַ מסֻ גָל ְל ָ

ְשיום ְוָלַ ילָ ה ְנת ַועֲדים ְיַחַ דְ.
ָשא ְאותוְְ ,ובָ א ְלמָ קום ֶּׁ
ונ ָ
ְבאיםְ
שמֶּׁ ש ְו ְָי ֵרחַ ָ
ְש ֶּׁ
ְב ָמקום ֶּׁ
ְשם ַ
והס ַת ֵכל ְוהנֵה ְהוא ָ
שמֶּׁ ש ְעם ְהַ י ֵָרחַ ְמ ַדבריםְ ,והָ יָהְ
ְשהַ ֶּׁ
ש ַמע ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ .ו ָ
ביַחַ ד ַ
ְשיֵש ְלוְ
ְשיֵש ְאילָ ן ֶּׁ
שר ֶּׁ
ְבאֲ ֶּׁ
שמֶּׁ ש ְקובֵ ל ְלפנֵי ְהַ י ֵָרחַ ַ
הַ ֶּׁ
יםְרביםְ,ופְריו ְועָ לָ יוְוכָ לְעָ נָףְועָ נָףְופריְועָ לֶּׁ הְיֵשְ
ֲענָפ ַ
שזֶּׁהְמסֻ ָגלְלבָ ניםְוזֶּׁהְמסֻ גָלְלפַ רנָסָ הְ
לו ְסג ָֻלהְמיֻחֶּׁ ֶּׁדתֶּׁ ְ,
תְאחֶּׁ ֶּׁרתָ ְ,כלְ
וזֶּׁהְמסֻ גָלְלרפו ַאתְחולַ ַאתְזֶּׁהְוזֶּׁהְלחולַ ַא ַ
ְאחֵ רְ ,וזֶּׁה ְהָ אילָ ן ְהָ יו ְצריכיןְ
ֶּׁאחָ ד ְו ֶּׁאחָ ד ְמסֻ גָל ְל ָדבָ ר ַ
להַ שקותוְְ ,ואםְהָ יו ְמַ שקיןְאותו ְהָ יָהְמסֻ גָלְמאדְ ,ולאְ
יְשאֲ ניְמַ זריחַ ְ
אְשעַ ל־י ֵד ֶּׁ
יְש ֵאיןְאֲ ניְמַ ש ֶּׁקהְאותוְֶּׁ ְ,א ָל ֶּׁ
ַד ֶּׁ
עָ לָ יוְאֲ ניְמי ֵַבשְאותוְְ.עָ נ ָתהְהַ לבָ נָהְו ָאמ ָרהַ ְ:א ָתהְדו ֵאגְ
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נז

תְשיֵש ְליְ
קְשליְ.הֱיו ֶּׁ
ֶּׁ
ד ָאגותְאֲ חֵ ריםְ,אֲ ניְאֲ סַ ֵפרְל ָך ְעֵ סֶּׁ
דְאלֶּׁ ףְהָ ריםְ,
ֶּׁאלֶּׁ ףְהָ ריםְ ,וסביבותְהָ ֶּׁאלֶּׁ ףְהָ ריםְיֵש ְעו ֶּׁ
ְתרנגוליםְ,
שדים ְיֵש ְלָ הֶּׁ ם ְַרגלֵ י ַ
ְשדיםְ ,והַ ֵ
שם ְמקום ֵ
ו ָ
ֶּׁהְאיןְ
חמַ תְז ֵ
ו ֵאיןְלָ הֶּׁ םְכחַ ְב ַרגלֵ יהֶּׁ םְויונקיםְמֵ ַרגלַ יְ,ומֵ ְֲ
שהוא ְרפו ָאהְ
ְאבָ קְ ,הַ ינו ְפולֶּׁ ְ ,
לי ְכחַ ְב ַרגלַ יְ ,ויֵש ְלי ָ
שא ְאותוְְ .עָ נ ָתה ְהַ חַ ָמהֶּׁ ְ :את ְזֶּׁהְ
ל ַרגלַ יְ ,ובָ א ְרוחַ ְונו ֵ
ָ
רְשיֵשְ
ש ֶּׁ
ְתמַ הְ)ַ ְ ,אגידְלך ְרפו ָאהַ ְ.באֲ ֶּׁ
אג? ְ(בלשון ֵ
ַא ָתהְדו ֵ
ְאחָ דְ
יםְכ ָמהְד ָרכיםֶּׁ ְ:ד ֶּׁרך ֶּׁ
ַ
ֶּׁד ֶּׁרך ְומֵ אותו ְהַ דְֶּׁ ֶּׁרך ְמת ַפצל
יםְתח ָתיוְ
ַ
יקְשהואְבכָ אןְ,מפַ זר
ֶּׁ
שלְצַ דיקיםְ.אֲ פלוְהַ ַצד
ֶּׁ
ְשבאותו ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ ְַנ"ל ְבכָ ל ְפסיעָ הְ ,וכָ לְ
אותו ְהָ ָאבָ ק ֶּׁ
הְשהואְפוסֵ עַ ְהואְדו ֵרך ְבאותו ְהָ ָאבְָקְ,ויֵש ְֶּׁד ֶּׁרךְ
ֶּׁ
פסיעָ
ְשבכָ אןְ ,מפַ זריםְ
ְאפיקורס ֶּׁ
ְאפיקורסיםְ ,אֲ פלו ֶּׁ
של ֶּׁ
ֶּׁ
ְשלְ
ְכ ְַנ"לְ ,ויֵש ְֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
ַתח ָתיו ְבכָ ל ְפסיעָ ה ְמאותו ְהָ ָאבָ ק ַ
מפַ זריםְ ַתח ָתיוְ ַכ ְַנ"לְ,
שבכָ אןְ ְ,
שגָעְ ֶּׁ
שגָעיםְְ.אֲ פילוְ מ ֻ
מ ֻ
ְ

ְ

ְ

ְ

כ ָמהְד ָרכיםְ.
וכֵ ןְיֵשְ ְַ
שמ ַקבלים ְעַ לְ
ְשיֵש ְצַ דיקים ְ ֶּׁ
שר ֶּׁ
ְאחֵ רַ ְ ,באֲ ֶּׁ
ויֵּשַ ְ ֶּׁד ֶּׁרך ַ
שלשלָ אותְ,
עַ צמָ םְיסוריםְ,ומוליכיםְאו ָתםְהַ ָפריציםְב ַ
ְתח ֵתיהֶּׁ ם ְמֵ אותוְ
ו ֵאין ְלָ הֶּׁ ם ְכחַ ְב ַרגלֵ יהֶּׁ םְ ,ומפַ זרים ַ
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ֵש ְלָ הֶּׁ םְכחַ ְב ַרגלֵ יהֶּׁ םְ.עַ ל־ ֵכןְ
קְשלְאותו ְהַ דְֶּׁ ֶּׁרךְְ,וי ְ
ֶּׁ
הָ ָאבָ
הְאבְָקְְ,ויהיֶּׁהְל ָךְְרפו ָאהְְעַ לְ
ְשםְהַ ר ֵב ָ
שיֵש ָ
שםֶּׁ ְ,
ֵתלֵ ךְל ָ
עְכלְזֶּׁהְ.
אְשמַ ָ
יךָ (ְ.כלְזֶּׁהְדב ֵריְהַ חַ ָמהְאֶּׁ לְהַ לבָ נָה)ְוהו ָ
ַרגלֶּׁ ְָ

ְכתובְ
בתוֹ ךַ ְ ָכך ְנס ַת ֵכל ְעַ ל ְהַ דומיט ְבצַ ד ְ ַאחֵ ר ְו ָר ָאה ָ
שא ְאותו ְלהַ ֶּׁד ֶּׁרךְ
שי ָ
ְשיאחֵ ז ְבאותו ְהַ ַצדֶּׁ ְ ,
שמי ֶּׁ
שםֶּׁ ְ ,
ָ
ְכ ָמה ְד ָרכיםַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ו ָאחַ ז ְבאותו ְהַ ַצדְ,
שיוצאים ְמ ֶּׁמנו ַ
ֶּׁ
ְשהָ ָאבָ קְ
שםְ ,ונ ַָתן ְַרגלָ יו ְבאותו ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
ָשא ְאותו ְל ָ
ונ ָ
רפו ָאה ְלָ ַרגלַ יםְ ,ונת ַר ֵפא ְמיָדְ .והָ לַ ך ְונָטַ ל ְהָ ָאבָ ק ְמ ָכלְ
ְשלְ
לְשלְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
ש ָאגַ דְהַ פו ֶּׁ
שהְלו ְאֲ גֻדותֶּׁ ְ,
הַ ד ָרכיםְ,ועָ ָ
ְכלְ
ְאגַד ָ
ְשל ְש ָאר ְהַ ד ָרכים ָ
צַ דיקים ְלבַ דוְְ ,וכֵ ן ְהַ פול ֶּׁ
שבְעַ צְמוְְ,והָ לַ ך ְלאותו ְהַ יַעַ רְ
אְֶּׁחָ דְלבַ דו ְול ָקחָ םְאתוְְ .וי ֵ
ש ָבא ְל ָשםָ ְ ,בחַ ר ְלו ְאילָ ן ְגָבוהְְַ,
ְשםְ ,כ ֶּׁ
שגָזלו ְאותו ָ
ֶּׁ
יםְשםְהַ גַזלָ ניםְלגזלְ,ולָ ַקחְ
ָ
ְשיוצא
שהואְסָ מוך ְלהַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
ֶּׁ
שגָעיםְוערבָ םְיַחַ דְ,ופְזֵרְ
לְשלְמ ֻ
לְשלְצַ דיקיםְוהַ פו ֶּׁ
הַ פו ֶּׁ
בְשםְלראותְ
ָש ָ
או ָתםְעַ לְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְְ,והואְעָ לָ הְעַ לְהָ אילָ ןְוי ַ
שלַ חְ
ְש ָ
ְשם ְגַזלָ נים ֶּׁ
ְבהֶּׁ םְ .והָ יו ְיוצאים ָ
ֲשה ָ
מַ ה ְיהיֶּׁה ְ ַנע ֶּׁ
ש ָבאוְ
לְש ָבהֶּׁ םְהַ ְַנ"לְלָ צֵ את ְולגזלְ,וכ ֶּׁ
או ָתןְהַ גַזלָ ןְהַ גָדו ֶּׁ
ש ָדרכו ְעַ ל ְהַ פול ְהַ ְַנ"ל ְ ַנעֲשוְ
לאותו ְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְֵ ְ ,תכֶּׁ ף ְכ ֶּׁ
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נט

ְשגָזלו ְעַ ד ְהֵ נָהְ
צַ דיקיםְ ,והתחילו ְלצעק ְעַ ל ְנַפ ָשם ְעַ ל ֶּׁ
בְשםְפולְ
תְשהָ יָהְמע ָר ָ
ֶּׁ
ְכ ָמהְנפָ שותְ,אֲ בָ לְמֵ חֲמַ
והָ רגו ַ
ש ָגעים ְוהתחילוְ
שגָעיםַ ְ ,נעֲשו ְצַ דיקים ְמ ֻ
של ְמ ֻ
ֶּׁ
ֶּׁהְאמַ רְ:
ְגזַלנוְְ,וז ָ
ֶּׁהְאמַ רְ:בשביל ָך ָ
לְהתקוטֵ טְזֶּׁהְעםְזֶּׁהְ.ז ָ

ְכתְ
ְאת ְזֶּׁהְ ,והָ יָה ְשולֵ חַ ַ
ְשהָ רגו ְזֶּׁה ֶּׁ
ְגזַלנוְְ ,עַ ד ֶּׁ
עַ ל־יָד ָך ָ
ְכ ְַנ"לְ ,וכֵ ןְ
ְאת ְזֶּׁה ַ
ְכ ְַנ"לְ .והָ רגו ְזֶּׁה ֶּׁ
ַם־כן ַ
ַאחֶּׁ ֶּׁרתְ ,והָ יָה ְג ֵ
ְשלאְ
ְשהֵ בין ֶּׁ
ְכ ָלםְ .עַ ד ֶּׁ
ְשנֶּׁהֶּׁ רגו ֻ
ר־כךְְ ,עַ ד ֶּׁ
ָ
ְאחַ
הָ יָה ַ
ְשהַ ֵבן ְהַ ְַנ"לְ
דְאחָ דְ(הַ ינו ֶּׁ
נשאֲ רו ְכיְאםְהואְבעַ צמו ְעםְעו ֶּׁ
ְכל ְהַ גַזלָ נים ְהַ ְַנ"לְ ,ולא ְנש ַאר ְכי ְאם ְהַ גַזלָ ן ְהַ גָדולְ
ְשכבָ ר ְנֶּׁהֶּׁ רגו ָ
הֵ בין ֶּׁ

ְאת ְהַ פולְ
שם ֶּׁ
בעַ צמו ְעם ְעוד ְאֶּׁ חָ ד) ְוי ַָרד ְמֵ הָ אילְָןְ ,וכ ֵבד ְמ ָ
ְשל ְצַ דיקים ְבעַ צמוְְ,
ְאת ְהַ פול ֶּׁ
הַ ְַנ"ל ְמן ְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְְ ,ופזֵר ֶּׁ
ָשב ְעַ ל ְהָ אילָ ןְ .ואותו ְהַ גַזלָ ן
והָ לַ ך ְוי ַ

ְש ָבהֶּׁ ם)ְ
ְ(הַ ינו ְהַ גָדול ֶּׁ

ְאלָ יוְ.
ְשב ֵ
ְאחָ ד ְמֵ הֶּׁ ם ָ
ְכל ְהַ גַזלָ ניםְ ,ו ֵאין ֶּׁ
ְששולֵ חַ ָ
ָתמַ ה ֶּׁ
ְאצלוְְ ,ו ֵתכֶּׁ ףְ
ְשנש ַאר ֶּׁ
והָ לַ ך ְהוא ְבעַ צמו ְעם ְהָ ֶּׁאחָ ד ֶּׁ
ְשל ְצַ דיקיםְ
ְשם ְהַ ֵבן ְהַ ְַנ"ל ְהַ פול ֶּׁ
שפזֵר ָ
באְעַ לְאותו ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְ( ֶּׁ
ש ָ
כ ֶּׁ

ֲשה ְצַ דיקְ ,והתחיל ְלצעק ְלַ חֲבֵ רו ְעַ ל ְנַפשו ְעַ לְ
לבַ דוְ) ְ ַנע ָ
ל־כךְְ ,והָ יָהְתולֵ ש ְקבָ ריםְ
ַלְכ ָ
ל־כך ְנפְָשותְו ָגז ָ
גְכ ָ
שהָ ַר ָ
ֶּׁ
אה ְ(הַ ֵבןְ
ְש ָר ָ
ְשב ְבתשובָ ה ְומתחָ ֵרט ְמאדְ ,וכֵ יוָן ֶּׁ
והָ יָה ָ

שב ְבתשובָ הְ
שהוא ְמתחָ ֵרט ְו ָ
ְשהָ יָה ְיו ֵשב ְעַ ל ְהָ אילָ ן) ְ ֶּׁ
הַ ְַנ"ל ֶּׁ
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ְא ָדםְ,
ְש ָמצָ א ָ
ְש ָר ָאה ְהַ גַזלְָן ֶּׁ
ל־כךְְ ,י ַָרד ְמֵ הָ אילָ ןֵ ְ .כיוָן ֶּׁ
ָכ ָ
התחיל ְלצעקְ :אוי ְעַ ל ְנַפשיָ ְ ,כזאת ְוכָ זאת ְעָ שיתיְ,
הְשגזַל ֶּׁתםְ
ֶּׁ
חזֵרְליְהַ ֵתבָ
אֲ הָ הְֵ ְ .תןְליְתשובָ הְ .עָ נָהְלוְְ:הַ ֲ
םְשנגזַלְ
לְכלְגזֵלָ הְבאותו ְהַ יו ֶּׁ
בְאצלָ םְעַ ָ
יְכתו ֶּׁ
מ ֶּׁמניְ,כ ָ
ְתכֶּׁ ףְ,וַאֲ ניְנו ֵתןְ
ו ֵאצֶּׁ לְמיְנ ְגזַלָ ְ.אמַ רְלוְְ:אֲ ניְמַ חֲזירְל ָך ֵ
ְתן ְליְ
ְשיֵש ְליַ ְ .רק ֵ
ְשל ְגזֵלָ ה ֶּׁ
ְכל ְהָ אוצָ רות ֶּׁ
ל ָך ְאֲ פלו ָ
ְאל ְהָ עירְ
ְש ֵתלֵ ך ֶּׁ
תשובָ הָ ְ .אמַ ר ְלוְְ :תשובָ ת ָך ְהיא ְַרק ֶּׁ

ְכ ָמהְ
ְאז ְוְעָ שיתי ַ
ְשהכ ַרזתי ָ
ותצעַ ק ְותתו ֶַּׁדהְ :אֲ ני ְהוא ֶּׁ
ךְ.
יְכ ָמהְנפָ שותְ,זֶּׁהְהיאְתשובָ ת ְָ
גַזלָ ניםְוהָ ַרגתיְו ָגזַלת ַ
ְכןְ.
שה ֵ
ְאל ְהָ עיר ְועָ ָ
ְכל ְהָ אוצָ רותְ ,והָ לַ ך ְעמו ֶּׁ
ונ ַָתן ְלו ָ
ל־כךְ נ ָפשותְ,
שהָ ַרג ָכ ָ
שרְ ֶּׁ
ירְבאֲ ֶּׁ
ַ
שםְבאותוְ הָ ע
ופָ סקוְ ָ
ְ

ְ

ְ

ְ ְְְ

ְְ

עַ ל־ ֵכןְיתלוְאותוְְ,למַ עַ ןְיֵדעוְְ.
ְאלֶּׁ ףְ
ְאל ְהַ שנֵי ֶּׁ
שב ְעַ צמו ְהַ ֵבן ְהַ ְַנ"ל ְלֵ ילֵ ך ֶּׁ
אחר־כך ַי ֵ
שםְ,עָ מַ דְ
ש ָבאְל ָ
הְשםְ.כ ֶּׁ
ֲש ָ
הְנע ֶּׁ
הָ ריםְ(הַ ְַנ"ל) ְלהס ַת ֵכלְמַ ַ
ְכ ָמה ְוכַ מְָהְ
ְשם ַ
ְשיֵש ָ
ְאלֶּׁ ף ְהָ רים ְו ָר ָאה ֶּׁ
מֵ ָרחוק ְמֵ הַ שנֵי ֶּׁ
לְשדיםְ ,כי ְהֵ םְ
ְש ֵ
ֶּׁאלֶּׁ ף ְאֲ לָ פים ְור ֵבי ְרבָ בות ְמש ָפחות ֶּׁ
ֵי־א ָדםְ ,והֵ ם ְַרבים ְמאדְ ,ו ָר ָאהְ
ָפרים ְו ָרבים ְכבנ ָ
ְאינוְ
שה ֵ
ְששוםְילוד ְא ָ
שב ְעַ ל ְכ ֵסא ֶּׁ
ְש ָלהֶּׁ ם ְיו ֵ
הַ ַמלכות ֶּׁ
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ְשעוְשים ְלֵ יצָ נותְ :זֶּׁהְ
ְכזוְְ ,ו ָר ָאה ְאו ָתם ֶּׁ
שב ְעַ ל ְכ ֵסא ָ
יו ֵ
רְשהזיקְלזֶּׁהְיָדְ,וזֶּׁהְ
ֶּׁ
רְשהזיקְלזֶּׁהְתינוקְ,וזֶּׁהְאומֵ
מסַ ֵפ ֶּׁ
ְכך ְנס ַת ֵכלְ
רְשהזיק ְ ֶּׁרגֶּׁלְ,וכֵ ןְש ָארְלֵ יצָ נותְ .בתוך ָ
מסַ ֵפ ֶּׁ
שאֲ לו ְאו ָתםְ :לָ ָמהְ
ָאם ְהולכים ְובוכיםְ ,ו ָ
ְאב ְו ֵ
ו ָר ָאה ָ
ְבןְ ,והָ יָה ְַדרכו ְלֵ ילֵ ךְ
ְשיֵש ְלָ הֶּׁ ם ֵ
ַא ֶּׁתם ְבוכים? ְוהֵ שיבו ֶּׁ
שיו ְהוא ְזמַ ן ְַרבְ
ְשב ְבאותו ְהַ זמַ ןְ ,ועַ כ ָ
ל ַדרכוְְ ,והָ יָה ָ
אְבאְ.והֵ ביאו ְאו ָתםְלַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,וצוָהְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלשל ַחְ
ַוע ֲַדיןְל ָ
ָאם ְחוזריםְ,
שלוחים ְלכָ ל ְהָ עולָ ם ְלמָ צאוְְ .והָ יו ְהָ ָאב ְו ֵ
ְשאותוְ
דְשהָ יָהְהולֵ ךְביַחַ דְעםְבנָםְהַ ְַנ"לְ(הַ ינו ֶּׁ
ֶּׁ
ופָ געוְב ֶּׁאחָ
ְשל ְבנָםְ ,והָ יָה ְהולֵך ְביַחַ ד ְעם ְבנָםְ
ְש ָפגעו ְבו ְהָ יָה ְהֶּׁ חָ בֵ ר ֶּׁ
הָ אֶּׁ חָ ד ֶּׁ

הְא ֶּׁתםְ
ש ַאלְאו ָתםְ:עַ לְמָ ַ
וְפגעו ְבו ְלבַ דוְ)ְו ָ
ש ָ
בתח ָלהְ,אֲ בָ לְעַ כ ָ
ְכ ְַנ"לְ ,הֵ שיב ְלָ הֶּׁ םְ :אֲ ני ְאודיעַ ְלָ כֶּׁ םְ.
בוכים? ְוספרו ְלו ַ
ְש ָלנוְְ,
ְשם ְמָ קום ֶּׁ
שהָ יָה ָ
ְביָםֶּׁ ְ ,
ְאחָ ד ַ
ְשהָ יָה ְלָ נו ְאי ֶּׁ
הֱיות ֶּׁ
ְשיָך ְלו ְהָ אי ְהַ ְַנ"לְ ,ו ָרצָ הְ
ְשהָ יָה ַ
ר־כך ְהָ לַ ך ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ָ
ו ַאחַ
בןְהַ ְַנ"לְ(הַ ינוְ
תְשם ְבניָניםְוהניחְיסודותְ.ו ָאמַ רְהַ ֵ
ָ
לבנו
ְשנֶּׁאֱ בַ ד)
שדים ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
ְשל ְהַ ֵ
הַ ֵבן ֶּׁ

ְשנַזיק ְאותוְְ ,והָ לַ כנוְ
ְ ֵאלַ י ֶּׁ

ולָ ַקחנו ְהַ כחַ ְמֵ הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,והָ יָהְעוסֵ קְב ָדאקטוריםְ,ולאְהָ יוְ
ְשםְ
יכולים ְלַ עֲזר ְלוְְ ,והתחְיל ְלַ עֲסק ְבמכַ שפיםְ ,והָ יָה ָ
שהָ יָהְיו ֵדעַ ְמש ַפחתוְְ ,ו ֶּׁאתְמש ַפחתיְלאְ
ףְאחָ דֶּׁ ְ ,
ש ֶּׁ
מכַ ֵ
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י ַָדעְ .עַ ל־ ֵכן ְלא ְהָ יָה ְיָכול ְלַ עֲשות ְלי ְָדבָ רְ ,אֲ בָ לְ
ל־כךְְ,
ְכ ָ
מש ַפחתו ְהָ יָה ְיו ֵדעְְַ ,ו ָתפַ ס ְאותו ְומעַ נֶּׁה ְאותו ָ
ְכל ְזֶּׁהְ ,הֵ ביאוְ
שס ֵפר ָ
שדֶּׁ ְ ,
מלֶּׁ ךְ(ְ .הַ ינו ְזֶּׁה ְהַ ֵ
ְאל ְהַ ֶּׁ
והְֵביאו ְאותו ֶּׁ

ְש ָלהֶּׁ ם)ְוס ֵפרְזאתְלפנֵיְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְָ ְ.אמַ רְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ:
אותו ְאֶּׁ לְהַ ֶּׁמלֶּׁך ֶּׁ
שלאְ
ְאחָ דֶּׁ ְ ,
ְאצלֵ נו ֶּׁ
שהָ יָה ֶּׁ
יָשיבו ְלו ְהַ כחְְַ .עָ נָה ְו ָאמַ רֶּׁ ְ ,
הָ יָהְלוְכחְְַ,ו ְָנ ַתנוְלוְהַ כחְַָ ְ.אמַ רְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ:יקחוְמ ֶּׁמנוְהַ כחַ ְ
ֲשה ְעָ נָןָ ְ .אמַ רְ
ו ַיחֲזירו ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ .הֵ שיבו ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְכי ְ ַנע ָ
ְשליחַ ְ
שלחו ָ
ְשיקראו ְהֶּׁ עָ נָן ְויָביאו ְאותו ְלכָ אןְ .ו ָ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
שלאְהָ יָהְ
בןְהְַ ְַנ"לְ(הַ ינו ְזֶּׁהְהַ ֵבןֶּׁ ְ,
ַאח ֲָריוָ ְ .אמַ רְאותו ְהָ איש ְהַ ֵ
לו ְכחַ

ְכל ְזֶּׁה)ֵ ְ :אלֵ ך ְו ֶּׁאר ֶּׁאהְ
ש ָבא ְלכָ אן ְו ָר ָאה ָ
ְב ַרגלָ יו ְבתח ָלהֶּׁ ְ ,

ְאח ֲֵריְ
ְאלו ְעָ נָןְ .והָ לַ ך ַ
ֲשה ְמֵ הָ אֲ נָשים ֵ
הָ עניָןֵ ְ ,איך ְ ַנע ָ
ְאתְ
ש ַאל ֶּׁ
ְשם ְהֶּׁ עָ נָןְ ,ו ְָ
ְשהָ יָה ָ
ְאל ְהָ עיר ֶּׁ
שליחְְַ ,ובָ א ֶּׁ
הַ ָ
ל־כך ְבתוך ְהָ עיר?ְ
ְכ ָ
שי ְהָ עירְ :מפנֵי ְמָ ה ְכסָ ה ְהֶּׁ עָ נָן ָ
ַאנ ֵ
ְכאן ְעָ נָןְ ,וזֶּׁהְ
ְאין ָ
ש ֵמעולָ ם ֵ
ְאד ַר ָבאֶּׁ ְ ,
והֵ שיבו ְלוְְ :בכָ אן ַ
ְאת ְהֶּׁ עָ נָןְ .והָ לַ ךְ
שליחַ ְו ָק ָרא ֶּׁ
ְשכ ָסה ְהֶּׁ עָ נָןְ ,ובָ א ְהַ ָ
זמַ ן ֶּׁ
ְאח ֲֵריהֶּׁ ם ְלשמעַ ְ
שב ְעַ צמוְ ְהָ איש ְהַ ְַנ"ל ְלֵ ילֵ ך ַ
שםְ ,וי ֵ
מ ָ
ְא ָתהְ
ְש ַאלְאותוְֵ ְ:איך ַ
שלְיחַ ָ
עְשהַ ָ
שמַ ֶּׁ
מַ הְהֵ םְמ ַדבריםְ.ו ָ
ֲשהְ:
שיבְלוְְ:אֲ סַ ֵפרְל ָךְמַ ע ֶּׁ
ָבאְלהיותְבכָ אןְעָ נָן?ְוהֵ ְ
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סג

ְאחָ דְ ,והַ ֵקיסָ ר ְמֵ הַ מדינָה ְהָ יָהְ
פעם ְ ַאחַ ת ְהָ יָה ְחָ כָ ם ֶּׁ
ְכל ְהַ מדינָה ְל ֶּׁאפיקורסיםְ.
ְאת ָ
שה ֶּׁ
ֶּׁאפְיקורס ְגָדולְ ,ועָ ָ
ְכל ְבנֵי ְמש ַפחתוְְ .עָ נָה ְו ָאמַ רְ
והָ לַ ך ְהֶּׁ חָ כָ ם ְו ָק ָרא ְאֶּׁ ת ָ
ְשהַ ֵקיסָ ר ְהוא ְאֶּׁ פיקורס ְגָדולְ,
ְא ֶּׁתם ְרואים ֶּׁ
לָ הֶּׁ םְ :הֲלא ַ
ְאפיקורסיםְ ,וקְצָ ת ְממש ַפח ֵתנוְ
ְכל ְהַ מדינָה ֶּׁ
ְאת ָ
שה ֶּׁ
ועָ ָ
ְאלְהַ מד ָברְ,כ ֵדיְ
ַם־כןְל ֶּׁאפיקורסיםְ.בכֵ ןְנפרש ֶּׁ
שהְג ֵ
עָ ָ
שםְית ָב ַרךְְ.והסכימו ְעמוְְ.ו ָאמַ רְ
ש ֵארְבהָ אֱ מונָהְבהַ ֵ
שנ ָ
ֶּׁ
ְשם ְמן ְהַ ֵשמות)ְ ,והֵ ביא ְאו ָתםְ
ְשהזכיר ְאֵ יזֶּׁה ֵ
ְשם ְ(הַ ינו ֶּׁ
הֶּׁ חָ כָ ם ֵ
רְשםְ
ֵ
ֶּׁאלְהַ מד ָברְ,ולאְהוטַ בְבעֵ ינָיוְאותוְהַ מד ָברְ,ו ָאמַ
ַם־כןְ.
רְאחֵ רְ,ולאְהוטַ בְבעֵ ינָיוְג ֵ
םְאלְמד ָב ַ
ָשאְאו ָת ֶּׁ
ונ ָ
ְאחֵ רְ ,והוטַ בְ
ְאל ְמד ָבר ַ
ְשםְ ,והֵ ביא ְאו ָתם ֶּׁ
ו ָאמַ ר ְעוד ֵ
ְאלֶּׁ ףְ
בעֵ ינָיוְ .ואותו ְהַ מד ָבר ְהָ י ָתה ְסמוכָ ה ְאֶּׁ ל ְהַ שנֵי ֶּׁ
שלאְ
שהְעגולְסביבו ָתםֶּׁ ְ,
הָ ריםְ,והָ לַ ךְ(אותוְהֶּׁ חָ כָ םְהַ ְַנ"ל)ְועָ ָ
שאםְהָ יָהְ
םְאחָ דְלהת ָק ֵרבְאֲ לֵ יהֶּׁ םְ .ויֵש ְאילָ ןֶּׁ ְ,
יוכַ לְשְו ֶּׁ
שדים)ְ
מנו ְ(הַ ינו ְמן ְהַ ֵ
אותו ְהָ אילָ ןְנשקֶּׁ הְ,לאְהָ יָהְנש ָארְמ ֶּׁ

שחופריםְ
כְלוםְ .עַ ל־ ֵכן ְעומדים ְיום ְוָלַ ילָ ה ְמֵ א ָתנוְֶּׁ ְ ,
ש ַאלְאותוְְ:לָ ָמהְעומדיםְ
ו ֵאינָםְמַ ניחיםְמַ יםְלהָ אילָ ןְ .ו ָ
ְאחַ ת ְלמנעַ ְהַ ַמיםַ ְ ,דיְ.
ְפעַ ם ַ
ְשחופרים ַ
יום ְוָלַ ילָ ה? ְ ֵכיוָן ֶּׁ
ְבינֵינו ְמ ַדבְריםְ ,ואֵ לו ְהַ מ ַדבריםְ
שיֵש ֵ
הֵ שיב ְלוְֶּׁ ְ :
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ְאחֵ רְ,
ְבין ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְזֶּׁה ְלמֶּׁ לֶּׁ ך ַ
חלקֶּׁ ת ֵ
הולכים ְועושים ְמַ ֲ
ידתְ
ֲשה ְרע ַ
ֲשה ְמלחָ מָ הְ ,ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְ ַנע ֶּׁ
ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְ ַנע ֶּׁ
הְשסביבותְהַ חֲפ ָירהְ,ויוכְַלְלָ בואְ
ֶּׁ
הָ ָא ֶּׁרץ ְ,ונופֵ לְהָ אֲ ָדמָ
ְתמיד ְלַ חפרַ ְ ,כ ְַנ"לְ,
מַ ים ְלהָ אילָ ןְ .עַ ל־ ֵכן ְעומדים ָ
ְכל ְהַ ֵליצָ נותְ
ְבינֵינוְְ ,עושים ְלפָ נָיו ָ
ֲשה ְמֶּׁ לֶּׁ ך ֵ
ש ַנע ֶּׁ
וכ ֶּׁ
ְאיך ְהזיק ְתינוקְ ,והַ יולֶּׁ ֶּׁדתְ
ושמֵ חיםְ .זֶּׁה ְמתלוצֵ ץ ֵ
ְכ ָמהְ
מת ַא ֶּׁבלֶּׁ ת ְעָ לָ יוְ ,וזֶּׁה ְמַ ר ֶּׁאה ְלֵ יצָ נות ְאֲ חֵ רותְ ,וכֵ ן ַ
ְבאְבתוך ְהַ שמחָ הְ,הואְהולֵ ךְ
שהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ָ
מינֵי ְלֵ יצָ נותְ,וכ ֶּׁ
ְשלוְְ ,ומנ ֶַּׁסה ְעַ צמו ְלַ עֲקרְ
ש ֵרי ְמלוכָ ה ֶּׁ
ומטַ יֵל ְעם ְהַ ָ
הָ אילָ ןְ,כיְאםְלאְהָ יָהְהָ אילָ ןְכלָ לְ,הָ יָהְטובְלָ נו ְמאדְ.
ְאלְ
ש ָבא ֶּׁ
ומחַ זֵק ְלבו ְמאד ְכ ֵדי ְלַ עֲקר ְהָ אילָ ן ְ ֻכלוְְ ,וכ ֶּׁ
ְפחַ דְ
הָ אילָ ןְ ,אֲ זַי ְהָ אילָ ן ְצועֵ ק ְמאדְ ,וַאֲ זַי ְנופֵ ל ְעָ לְָיו ַ
ְבינֵיהֶּׁ םְ,
ֲשה ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְחָ ָדש ֵ
ְאחַ ת ְ ַנע ָ
וחוזֵר ְלַ אֲ חו ָריוַ ְ .פעַ ם ַ
ועָ שוְלפָ נָיוְלֵ יצָ נותְגדולותַ ְ,כ ְַנ"לְ,ובָ אְבשמחָ הְגדולָ הְ,
רְאתְהָ אילָ ןְ
ְאבירותְלֵ בְמאדְ,ו ָאמַ רְלַ עֲק ֶּׁ
שהְלעְַצמו ַ
ועָ ָ
ְש ָריוְ .וחזֵק ְלבו ְמאדְ ,ו ָרץְ
ֻכלו ְלגַמ ֵריְ ,ויָצָ א ְלטַ יֵל ְעם ָ
אְאלָ יוְ,נ ַָתןְקולְגָדולְ,ונ ַָפלְ
ש ָב ֵ
לַ עֲקרְהָ אילָ ןְלגַמ ֵריְ,וכ ֶּׁ
ְפחַ דְ ,וחָ זַר ְלַ אֲ חו ָריו ְובָ א ְבכְַעַ ס ְגָדול ְוחָ זַרְ .והָ יָהְ
עָ לָ יו ַ
ֵי־א ָדם ְיושבים ְ(הַ ינוְ
ְכך ְנס ַת ֵכל ְו ָר ָאה ְבנ ָ
הולֵ ךְְ .בתוך ָ
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סה

ָשיוְ
ְאיזֶּׁה ְאֲ נָשים ְמֵ אֲ נ ָ
שלַ ח ֵ
ְשל ְהֶּׁ חָ כָ ם ְהַ ְַנ"ל)ְ ,ו ָ
הַ ַכת ְאֲ נָשים ֶּׁ
ְשלַ חְ
ְשזֶּׁה ְהַ ֶּׁמלְֶּׁך ָ
ְתמיד ְ(הַ ינו ֶּׁ
לַ עֲשות ְלָ הֶּׁ ם ְ ָכ ָראויְ ,כ ַדר ָכם ָ

ְשלְ
ְש ָראו ְאו ָתם ְאו ָתה ְהַ מש ָפחָ ה ֶּׁ
להַ ז ָיקם ְכ ַדר ָכם)ְ ,וכֵ יוָן ֶּׁ
ְפחַ דְ .ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ ם ְהְַז ֵָקןְ
ֵי־א ָדם ְהַ ְַנ"לְ ,נ ַָפל ְעֲלֵ יהֶּׁ ם ַ
בנ ָ
שםְ ,לא ְהָ יוְ
שדים ְל ָ
שנת ָקרבו ְהַ ֵ
הַ ְַנ"לַ ְ :אל ְתפחֲדוְְ .וכ ֶּׁ
ְשהָ יָהְ
יכולים ְלהת ָק ֵרב ְאֲ לְֵיהֶּׁ ם ְמֵ חֲמַ ת ְהָ עגול ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
שלַ ח ְשלוחים ְאֲ חֵ ריםְ ,ולא ְהָ יו ְיכוליםְ
סביבו ָתםְ ,ו ָ
ַם־כןְ ,ובָ א ְבכַ עַ ס ְגָדולְ ,והָ לַ ך ְבעַ צמוְְ ,ולא ְהָ יָה ְיָכולְ
ג ֵ
ְשיַניחֶּׁ נו ְל ָכנֵסְ
גַם ְהוא ְלק ַרב ְאֲ לֵ יהֶּׁ םְ ,וב ֵקש ְמֵ הַ זָקֵ ן ֶּׁ
ְש ַא ָתה ְמבַ ֵקשְַ ְ ,אניחַ ְאות ָךְ
שם ְו ָאמַ ר ְלוְְ :מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
ל ָ

ְשיֵלֵ ך ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְיחידיְ,ו ַאניחַ ְאות ָךְ
יןְד ֶּׁרך ֶּׁ
לְא ֶּׁ
ל ָכנֵסְ,אֲ בָ ֵ
םְפ ַתחְונכנסוְְ,וחָ זַרְוסָ גַרְ
דְאחָ דְל ָכנֵסְ,ופָ ַתחְלָ הֶּׁ ֶּׁ
עםְעו ֶּׁ
ישב ְעַ לְ
ְבא ְלֵ ֵ
ְא ָתה ָ
הָ עגולָ ְ .אמַ ר ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלהַ זָקְֵןֵ ְ :איך ַ
ך?ְהואְמָ קוםְ
םְש ָלנוְ?ְ ָאמַ רְלוְְ:מפנֵיְמַ הְהואְמקומ ְָ
מָ קו ֶּׁ

יןְא ָתהְמתי ֵָראְמ ֶּׁמני?ְהֵ שיבְלוְְ:לָ אוְ.
שליָ ְ .אמַ רְלוְֵ ְ:א ַ
ֶּׁ
ֲשה ְגָדולְ
שט ְעַ צמו ְו ַנע ָ
ְא ָתה ְמתי ֵָרא? ְופָ ַ
ָאמַ ר ְלוְְ :אֵ ין ַ
שמַ יםְ ,ו ָרצָ ה ְלבָ לעוְָ ְ .אמַ ר ְהַ ז ֵָקןְ:
מאד ְעַ ד ְהְַ ָ
ְאיני ְמתי ֵָרא ְכלָ לַ ְ ,אך ְאם ְאֲ ני ְרוצֶּׁ הְ,
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ֵ
ֲשהְ
ֶּׁהְא ָתהְמתי ֵָראְמ ֶּׁמניְ.והָ לַ ך ְוהת ַפ ֵללְקצָ תְ,ו ַנע ָ
תהי ַ
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עָ בְועָ נָןְגָדולְ,והָ יו ְרעָ מיםְגדוליםְ,והָ ַרעַ םְהו ֵרג ְאו ָתםְ,
ְשהָ יוְעמוְְ,ולאְנשאֲ רוְכיְ
הְשלו ֶּׁ
ֶּׁ
ש ֵריְמלוכָ
ְכלְהַ ָ
ונֶּׁהֶּׁ רגו ָ
ְשםְבתוך ְהָ עגולְ,וב ֵקשְ
דְשהָ יָהְעמו ָ
ֶּׁ
אםְהואְעםְהָ ֶּׁאחָ
שיפסק ְהָ ַרעַ םְ ,ופָ סַ קְ .עָ נָה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְו ָאמַ רְ :מֵ ַאחַ רְ
אותוְ ְ ֶּׁ
ְשלְ
ְכזֶּׁהֶּׁ ְ ,א ֵתן ְל ָך ְסֵ פֶּׁ ר ְמ ָכל ְהַ מש ָפחות ֶּׁ
ש ַא ָתה ְאיש ָ
ֶּׁ
יםְרקְממש ָפחָ הְ
תְש ֵאינָםְיודע ַ
ֲלֵיְשמו ֶּׁ
ֵ
ְבע
שדיםְ,כיְיֵש ַ
ֵ
ְאינָם ְיודעים ְבשלֵ מותְ.
ַאחַ תְ ,וַאֲ פלו ְאו ָתה ְהַ מש ָפחָ ה ֵ
ְאצֶּׁ לְ
ְכל ְהַ מש ָפחותְ ,כי ֵ
ְש ָכתוב ְבו ָ
ְא ֵתן ְל ָך ְסֵ פֶּׁ ר ֶּׁ
אֲ ני ֶּׁ
ְאצֶּׁ לְ
ְשנולַ ד ְנכ ַתב ֵ
ְכ ָלםְ ,וַאֲ פלו ְמי ֶּׁ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְכתובים ֻ
ספֶּׁ ר ְ(הַ ינוְ
ְאחַ ר ְהַ ֵ
שהָ יָה ְעמו ַ
ְאת ְהָ ֶּׁאחָ דֶּׁ ְ ,
שלַ ח ֶּׁ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ .ו ָ
ְאחַ רְ
שהָ יָה ְעמו ְבתוך ְהָ עגול ַ
ְשלַ ח ְאֶּׁ ת ְהָ אֶּׁ חָ דֶּׁ ְ ,
שדים ָ
ְשל ְהַ ֵ
שהַ ֶּׁמלֶּׁך ֶּׁ
ֶּׁ
הְשהניחַ ְאותוְעםְעודְאֶּׁ חָ דְל ָכנֵסְ,כיְאםְלָ אוְ,
ש ֶּׁ
שטובְעָ ָ
הַ ֵספֶּׁ רְ.נמצָ אֶּׁ ְ,

ְאת ְהַ ֵספֶּׁ רְ,
אֶּׁ ת ְמי ְהָ יָה ְשולֵחְַ?) ְוהֵ ביא ְלו ְהַ ֵספֶּׁ רְ ,ופָ ַתח ֶּׁ
ְאלֶּׁ ף ְאֲ לָ פים ְור ֵבי ְרבָ בות ְמש ָפחותְ
ְכתוב ְבו ֶּׁ
ו ָר ָאה ָ
ְכלְ
ְאת ָ
ש ָלהֶּׁ םְ ,והבטיחַ ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְשְֶּׁלא ְיַזיקו ְלעולָ ם ֶּׁ
ֶּׁ
ְכלְ
ְשל ְאותו ְהַ זָקֵ ן ְהַ ְַנ"לְ ,וצ ְָוה ְלהָ ביא ָ
מש ַפחתו ֶּׁ
לְכלְבנֵיְמש ַפחתוְְ,וַאֲ פלוְאםְ
ש ָ
הַ ַפאט ֶּׁרעטיןְ(דמותְדיו ָקן)ְ ֶּׁ
שלוְְ,
ְתכֶּׁ ףְ הַ ַפאט ֶּׁרעטְ ֶּׁ
יהיֶּׁהְ נולָ דְ לָ הֶּׁ םְ (אֵ יזֶּׁהְיֶּׁלֶּׁד)ְְיָביאו ֵ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

םְאחָ דְממש ַפחַ תְהַ ז ֵָקןְ.
שלאְיהיֶּׁהְנזוקְשו ֶּׁ
כ ֵדיְ ֶּׁ
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סז

ְשלְהַ ז ֵָקןְל ָפטֵ רְמןְהָ עולָ םָ ְ,ק ָראְ
שהגיעַ ְזמַ נו ֶּׁ
אחר־כךְַכ ֶּׁ
לבָ נָיוְוצוָהְלָ הֶּׁ םְו ָאמַ רְלָ הֶּׁ םְ:אֲ ניְמַ ניחַ ְלָ כֶּׁ םְזֶּׁהְהַ ֵספֶּׁ רְ:
אְא ֶּׁתםְרואיםְשְֶּׁיֵש ְליְכחַ ְלהש ַת ֵמש ְעםְזֶּׁהְהַ ֵספֶּׁ רְ
ַוהֲל ַ
ְאיני ְמש ַת ֵמש ְבוְַ ְ .רק ְיֵש ְליְ
שהְ ,ו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ֵ
בק ֻד ָ
םְאלְתש ַתמשוְבוְְ.אֲ פלוְ
ַםְא ֶּׁת ַ
שםְית ָב ַרךְְ.ג ַ
אֱ מונָהְבהַ ֵ
שהְ,
ְשיוכַ ל ְלהש ַת ֵמשְ ְבו ְבק ֻד ָ
ְאחָ ד ְמ ֶּׁכם ֶּׁ
אם ְי ָמצֵ א ֶּׁ
ְאל ְיש ַת ֵמש ְבוְַ ְ ,רק ְיהיֶּׁה ְלו ְאֱ מונָהְ
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ַ
שהְובָ אְ
יר ָ
שםְית ָב ַרךְְ.ונפטַ רְהֶּׁ חָ כָ םְ,והָ לַ ךְהַ ֵספֶּׁ רְב ֻ
בהַ ֵ
קְשהָ יָהְ
שהַ ְ,ר ֶּׁ
לבֶּׁ ןְבנוְְ,והָ יָהְלו ְכחַ ְלהש ַת ֵמש ְבו ְבק ֻד ָ
שרְ
שםְית ָב ַרךְְ,ולאְהָ יָהְמש ַת ֵמשְבוְַ ְ,כאֲ ֶּׁ
לוְאֱ מו ְָנהְבהַ ֵ
יםְאתְנֶּׁכֶּׁ דְ
ֶּׁ
ְבינֵיהֶּׁ םְהָ יוְמפַ ת
יםְשיֵש ֵ
ֶּׁ
צוָהְהַ זָקֵ ןְ.והַ מ ַדבר
ְבנות ְגדולות ְו ֵאין ְל ָךְ
ְשיֵש ְל ָך ָ
שר ֶּׁ
הַ ז ֵָקן ְהַ ְַנ"לַ ְ :באֲ ֶּׁ
יאםְ ,עַ ל־ ֵכן ְהש ַת ֵמש ְבזֶּׁה ְהַ ֵספֶּׁ רְ .והואְ
לפַ רנסָ ם ְולהַ ש ָ
ְשלבו ְמ ַיעֲצוְ
ְשהֵ ם ְמפַ תים ְאותוְְ ,וסָ בַ ר ֶּׁ
לא ְהָ יָה ְיו ֵדעַ ֶּׁ
שרְ
ש ַאל ְאותוְַ ְ :באֲ ֶּׁ
לָ זֶּׁהְ .ונָסַ ע ְל ָאביו ְזקֵ נו ְעַ ל ְקברוְְ ,ו ָ
ְשיהְיֶּׁהְ
ְשלא ְלהש ַת ֵמש ְעם ְהַ ֵספֶּׁ רַ ְ ,רק ֶּׁ
שהנַח ָת ְצַ ו ָָאה ֶּׁ
ֶּׁ
שם ְית ָב ַרךְְ ,ועַ ָתה ְהַ לֵב ְמפַ ֶּׁתה ְאותיְ
לָ נו ְאֱ מונָה ְבהַ ֵ
להש ַת ֵמש ְבוְְ .עָ נָה ְאותו ְ(הַ זָקֵ ן ְהַ נפטָ ר ְהַ ְַנ"ל)ַ ְ :אף־עַ ל־פיְ
ְשיהיֶּׁה ְל ָךְ
שהְ ,מוטָ ב ֶּׁ
שיֵש ְל ָך ְכחַ ְלהש ַת ֵמש ְבו ְבק ֻד ָ
ֶּׁ
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שםְית ָב ַרךְְ
שםְיתְ ָב ַרךְ ו ַאלְ תש ַתמְֵשְבוְְְ,והַ ֵ
אֱ מונָהְבהַ ֵ
הְכןְ.
ש ֵ
ךְ.ועָ ָ
ַיעֲזרְל ְָ
ְ

ְ

בְבהְ
ש ָ
ָהְשיו ֵ
וי ִהי ְהַ יוםְוהָ יָהְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְחולֶּׁ הְבאו ָתה ְמדינ ֶּׁ
דְשלְהַ זָקֵ ןְהַ ְַנ"לְועָ סַ קְב ָדאקטוריםְולאְהָ יוְיכוליםְ
הַ נֶּׁכֶּׁ ֶּׁ
ְשםְ
ְשהָ יָה ָ
לַ עֲשות ְרפו ָאהְ .מֵ חֲמַ ת ְג ֶּׁדל ְהַ חֲמימות ֶּׁ
באו ָתהְהַ מדינָהְלאְהָ יוְמועיליםְהָ רפואותְ,ו ָגזַרְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
רְשזֶּׁהְ
ש ֶּׁ
ְש ָלנוְַ ְ:באֲ ֶּׁ
ְבעֲדוְָ ְ.אמַ רְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
שיש ָר ֵאלְית ַפללו ַ
ֶּׁ
שהְ
הַ נֶּׁכֶּׁ ד ְהַ ְַנ"ל ְיֵש ְלו ְכחַ ְלהש ַת ֵמשְ ְעם ְהַ ֵספֶּׁ ר ְבק ֻד ָ
ֲשה ְלטובָ תוְְ ,וצוָה ְעָ לַ יְ
וְ ֵאינו ְמש ַת ֵמש ְבוְְ ,עַ ל־ ֵכן ְ ַנע ָ
יְשיהיֶּׁהְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְרפו ָאהְמֵ הָ רפואותְ
תְשםְעָ נָןְכ ֵד ֶּׁ
ָ
להיו
ְשי ַקח ְעודְ .והַ נֶּׁכֶּׁ ד ְהַ ְַנ"ל ְלאְ
ש ָל ַקח ְכבָ ר ְומֵ הָ רפואות ֶּׁ
ֶּׁ
י ַָדעְכְלָ לְמזֶּׁהְ,ומֵ חֲמַ תְזֶּׁהְאֲ ניְהָ ייתיְבכָ אןְעָ נָןְ( ָכלְזֶּׁהְהָ יָהְ
ְשלא ְהָ יָה ְלו ְכחַ ְ
בן ְהַ ְַנ"ל ְ(הַ ינו ְזֶּׁה ֶּׁ
מְסַ ֵפר ְהֶּׁ עָ נָן ְלהַ ָשליחְַ)ְ .וזֶּׁה ְהַ ֵ

ְאח ֲֵריהֶּׁ םְושומֵ עְְַ.והֵ ביאו ְאותוְ
ב ַרגלָ יו ְבתח ָלה) ְהָ יָהְהולֵ ך ַ
ְשיקחו ְהַ כחַ ְו ַיחֲזירו ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְ,
לַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,וְצוָה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
שדיםְהַ ְַנ"לַ ְ,כ ְַנ"לְ,
ןְשלְהַ ֵ
והֶּׁ חֱזירו ְלו ְהַ כחְְַ,ו ָאזְחָ זַרְהַ ֵב ֶּׁ
דְשםְ,וחָ ָרהְ
ובָ אְמי ָֻסרְמאדְבלאְכחְְַ,כיְענו ְאותו ְמא ָ
ל־כךְְ ,וצוָה ְלבָ נָיוְ
ְכ ָ
ְשעְנָה ְאותו ָ
שף ֶּׁ
לו ְמאד ְעַ ל ְהַ מכַ ֵ
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שףְהַ ְַנ"לְ,ויֵשְ
יםְתמידְעַ לְהַ מכַ ֵ
ָ
ְשיהיו ְאורב
ומש ַפחתו ֶּׁ
ְשישמרְ
שף ֶּׁ
ֵבינֵיהֶּׁ ם ְמ ַדבריםְ ,והָ לכו ְוהגידו ְלהַ מכַ ֵ
ְתחְבולותְ,
שף ַ
שה ְהַ מכַ ֵ
עַ צמוְְ ,כי ְהֵ ם ְאורבים ְעָ לָ יוְ ,ועָ ָ
ְשיודעים ְמש ָפחות ְכ ֵדי ְלשמרְ
ו ָק ָרא ְעוד ְמכַ שפים ֶּׁ
מֵ הֶּׁ םְ,וחָ ָרהְמאדְלהַ ֵבןְהַ ְַנ"לְולמש ַפחתוְעַ לְהַ מ ַדבריםְ
ןְשהָ לכו ְיַחַ דְ
םְאחַ תְנז ַד ֵמ ֶּׁ
שףַ ְ .פעַ ַ
לְשגלו ְסודו ְלהַ מכַ ֵ
ֶּׁ
עַ
רְאצֶּׁ לְ
הְשלְהְַ ֵבןְהַ ְַנ"לְומֵ הַ מ ַדבריםְעַ לְהַ משמָ ֵ
ֶּׁ
ממש ָפחָ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,והָ לכו ְבנֵי ְהַ מש ָפחָ ה ְהַ ְַנ"ל ְועָ שו ְעֲלילָ ה ְעַ לְ
ְאת ְהַ מ ַדבריםְ ,וחָ ָרהְ
הַ מ ַדבריםְ ,והָ ַרג ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ְכלְ
ְבין ָ
ידה ֵ
להַ מ ַדברים ְהַ נש ָאריםְ ,והָ לכו ְועָ שו ְמר ָ
שדים ְָרעָ ב ְוחֻ לשות ְוחֶּׁ ֶּׁרב ְו ֶּׁדבֶּׁ רְ,
ְבין ְהַ ֵ
הַ מלָ כיםְ ,והָ יָה ֵ
ֲשהְ
ְכל ְהַ מלָ כיםְ ,ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְ ַנע ָ
ְבין ָ
ֲשה ְמלחָ מות ֵ
ו ַנע ָ
ידתְ הָ ָא ֶּׁרץְ ונָפלָ הְ הָ ָא ֶּׁרץְ ֻכלְָהְ ונש ָקהְ הָ אילָ ןְ ֻכלוְְ,
רע ַ
ְְ

ְ

ְ

ְְ

ְ

ְְ

ְְ

אמֵ ןְ.
ולאְנש ַארְמֵ הֶּׁ םְכלָ לְ,ו ַנעֲשוְכלאְהָ יוְָ ְ.

ש ַבתהליםַ ְ :אש ֵריְ
ֲשה ְזו ְמ ֻר ָמז ְב ַקפיטל ְא' ְ ֶּׁ
סוֹ ד ְמַ ע ֶּׁ
יםְד ֶּׁרך ְצַ דיקיםְוכוְ'ְ.הַ ינו ְבחינַתְ
שע ֶּׁ
הָ איש ְוכוְ'ֶּׁ ְ,ד ֶּׁרך ְר ָ
ְשמפַ זרים ְוכוְ'ְ .והָ ְָיהְ
ְבהֶּׁ ם ְהָ ָאבָ ק ֶּׁ
ְשיֵש ָ
הַ ד ָרכים ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
שר ְפריו ְי ֵתן ְבעתו ְועָ לֵ הוְ
ְפלגֵי ְמַ ים ְאֲ ֶּׁ
ְשתול ְעַ ל ַ
כעֵ ץ ָ
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ש ָכלְ
ֲשה ְיַצליחְְַ .הַ ינו ְהָ אילָ ן ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ .
שר ְ ַיע ֶּׁ
וכוְ'ְ .וכל ְאֲ ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ .דוקְ
שר ְלַ כל ְמסֻ גָל ְמאד ַ
ְכאֲ ֶּׁ
פריו ְועָ לָ יו ְהַ כל ַ
שר ְלא ְהָ לַ ךְ
ְאיזֶּׁה ְרמְָזיםַ ְ :אש ֵרי ְהָ איש ְאֲ ֶּׁ
ותש ַכח ְעוד ֵ
ר־כךְ
ָ
ְאחַ
ְבתחילָ ה ְלא ְהָ יָה ְיָכול ְלֵ ילֵ ךְְ :לא ְעָ מַ ד ְכי ַ
כי ַ
שבְ
שבְלֵ ציםְ.הַ ינו ְמו ַ
ם־כןְ:ובמו ַ
דְג ֵ
לאְהָ יָהְיָכולְלַ עֲמ ַ
שרְ
ְשעושין ְלֵ יצָ נות ְוכוְ' ְ ַכ ְַנ"לְ :כמוץ ְאֲ ֶּׁ
לֵ צים ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
שאְהַ פולְהַ ְַנ"לְ:וכָ לְזֶּׁהְהואְ
ְשנו ֵ
תְדפֶּׁ נו ְרוחַ ְהַ ינו ְהָ רוחַ ֶּׁ
שהֵ איר ְעֵ ינֵינו ְקצָ תְ .למַ עַ ן ְנָביןְ
ַרק ְרמָ זים ְבעָ למָ אֶּׁ ְ .
ונַשכילְקצָ תְעַ דְהֵ יכָ ןְהַ דבָ ריםְמַ גיעיםְ .אֲ בָ לְהַ דבָ ריםְ
ְאלו ְהַ ַמעֲשיותְ
ְכל ֵ
סתומים ְע ֲַדין ְב ַתכלית ְהַ הֶּׁ עלֵ םְ :כְי ָ
יןְכלְ
שס ֵפרְגָבהוְמאדְמאדְמ ַדעַ תְאֱ נושיְונֶּׁעלָ מיםְ מֵ עֵ ָ
ֶּׁ
ְ

חָ יְוכוְ'ְ.
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עא

ְ

ֲשהְד'ְ
מַ ע ֶּׁ

ֶמלֶ ְך ֶשגָּ זַ ר ְש ָּמד
ֲשהְנסיםְ־
־ְמַ ע ֵ

פעם ְ ַאחַ ת ְהָ יָה ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְו ָגזַר ְעַ ל ְהַ מדינָה ְגֵרוש ְבגזֵרותְ
ירְדתוְְ,ואםְלָ אוְ,
רְבמדינָהְיָמ ָ
ש ֵא ַ
יְשירצֶּׁ הְל ָ
שמ ֶּׁ
שמָ דֶּׁ ְ,
ְכלְ
ְשהפקירו ָ
יהיֶּׁה ְנתג ֵָרש ְמֵ הַ מדינָהְ .והָ יו ְקצָ ת ְמֵ הֶּׁ ם ֶּׁ
ש ֵארְ
שםְב ַדלותְכ ֵדיְל ָ
תְש ָלהֶּׁ םְויָצאוְמ ָ
שםְ ַועֲשירו ֶּׁ
רכו ָ
שםְ
ְשיהיו ְישרְ ֵאליםְ ,וקצָ ת ְמֵ הֶּׁ ם ְחָ סו ְעַ ל ְרכו ָ
ֶּׁבאֱ מונָה ֶּׁ
ְשםְוהָ יוְאֲ נוסיםְ.בצנעָ אְהָ יוְנוהֲגיםְ
ַועֲשירו ָתםְונשאֲ רו ָ
שאְיםְ(לנהגְכמו ְיהודים)ְ.
ָדתְיהודיתְובפַ רהֶּׁ סיָאְלאְהָ יו ְַר ָ

ֲשה ְבנו ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,והתחיל ְלְנהג ְהַ מדי ָנהְ
ומֵ ת ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,ו ַנע ָ
ְכ ָמהְמְדינותְ,והָ יָהְחָ כָ םְגָדולְ.ומֵ חֲמַ תְ
ָדְרמָ הְ.וכָ בַ ש ַ
בי ָ
ש ֵרי ְמלוכָ הָ ְ ,יעֲצו ְעָ לָ יוְ
שהָ יָה ְמַ חֲזיק ְבתקֶּׁ ף ְיָדו ְאֶּׁ ת ְהַ ָ
ֶּׁ
ָהְביןְ
ונת ַקשרו ְלפלְעָ לָ יוְולהַ כריתְאותו ְו ֶּׁאתְזַרעוְְ.והָ י ֵ
שבְעַ צמוְְ:הֲלאְמפנֵיְמָ הְאֲ ניְ
שריםְ ֶּׁאחָ דְמֵ הָ אֲ נוסיםְוי ֵ
הַ ָ
שוְ
ְשהָ ייתי ְחָ ס ְעַ ל ְהוני ְורכושיְ .עַ כ ָ
ָאנוס? ְמֵ חֲמַ ת ֶּׁ
שיהיֶּׁה ְהַ מדינָה ְבלא ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,יהיֶּׁה ְאיש ְאֶּׁ ת ְֵרעֵ הו ְחַ ייםְ
ֶּׁ
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ְשיהיֶּׁה ְמדינָה ְבלא ְמֶּׁ לְֶּׁךְְ .עַ ל־ ֵכןְ
שר ֶּׁ
ְאפ ָ
בלָ עוְְ ,כי ְאי ֶּׁ
יָעַ ץ ְבעַ צמו ְלֵ ילֵ ך ְולהַ גיד ְלַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְבלי ְידיעָ ָתםְ .והָ לַ ךְ
ְכ ְַנ"לְ .והָ לַ ך ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְונ ָסהְ
שנת ַקשרו ְעָ לָ יו ַ
והגיד ְלַ ֶּׁמלֶּׁ ךְֶּׁ ְ ,
ְשהוא ְאֱ מֶּׁ תְ ,והֶּׁ עֱמיד ְשומריםְ.
אם ְאֱ מֶּׁ ת ְהַ ָדבָ רְ ,ו ָר ָאה ֶּׁ
ְתפסו ְאו ָתםְ ,ו ָדן ְאו ָתם ְ ָכלְ
ְשנָפלו ְעָ לָ יו ָ
באותו ְלְַילָ ה ֶּׁ
שר ְהָ ָאנוסְ
ֶּׁאחָ ד ְכפי ְמש ָפטוְְ .עָ נָה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְו ָאמַ ר ְלהַ ָ
ְשה ַצל ָתני ְו ֶּׁאתְ
ְא ֵתן ְל ָך ְבשביל ְזֶּׁה ֶּׁ
ְכבוד ֶּׁ
הַ ְַנ"לֵ ְ :איזֶּׁה ָ

ְאתְָה ְבלא ְזֶּׁהְ
ְשרְ ,ה ֲֵרי ַ
זַרעי? ְאם ְאמַ ר ְלַ עֲשות ְאות ָך ַ
דְא ָתהְ
ֶּׁהְכבו ַ
רְאיז ָ
ךְ.אֱ מ ֵ
שר;ְואםְל ֵתןְל ָך ְמָ עותְ,יֵש ְל ְָ
ַ

ֲשה ְליְ
ְתע ֶּׁ
ךְ .עָ נָה ְהָ ָאנוס ְו ָאמַ רְ :אֲ בָ ל ַ
ֱשה ְל ְָ
רוצֶּׁ הְ ,ו ֶּׁאע ֶּׁ
שבַ ע ְלי ְבכתר ָךְ
ְשאמַ ר? ְ ָאמַ ר ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ :הֵ ןָ ְ .אמַ רְ :ה ָ
מַ ה ֶּׁ
ךְ.ונש ַבעְלוְְ.עָ נָהְו ָאמַ רְ(הָ ָאנוסְהַ ְַנ"ל)ְ:ע ַקרְכבודיְ
ומַ לכות ְָ

שאי ְלהיות ְיהודי ְבפַ רהֶּׁ סיָאְ ,להַ ניחַ ְטַ ליתְ
ש ֶּׁאהיֶּׁה ְַר ַ
ֶּׁ
ְשבכָ לְ
ותפלין ְבפַ רהֶּׁ סיָאְ ,וחָ ָרה ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְמאדְ ,מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
שאים ְלהיות ְיהודיםְ,אֲ בָ ל ְלא ְהָ יָה ְלוְ
ְאינָם ְַר ָ
מדינָתו ֵ
ב ֵר ָרהְמֵ חֲמַ תְהַ שבועָ הַ ְ.בבקֶּׁ רְהָ לַ ךְהָ ָאנוסְוהניחַ ְטַ לְיתְ
ֲשה ְבנוְ
ר־כך ְמֵ ת ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְו ַנע ָ
ָ
ותפלין ְבפַ רהֶּׁ סיָאַ ְ .אחַ
מֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,והוא ְהתחיל ְלהַ נהיג ְמדינָתו ְב ַרכותְ ,מֵ חֲמַ תְ
ְכ ְַנ"לְ ,וכָ בַ ש ְמדינותְ
ְאת ְ ָאביו ַ
ְש ָרצו ְלהַ כרית ֶּׁ
ש ָר ָאה ֶּׁ
ֶּׁ
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עג

ְאתְ
ַרבותְ ,והָ יָה ְחָ כָ ם ְגָדול ְמאדְ ,וצוָה ְל ַק ֵבץ ְולקרות ֶּׁ
ְשיַגידו ְמֵ ֵאיזֶּׁה ְָדבָ ר ְיוכַ ל ְלהיותְ
ָכל ְהַ חוזֵי ְכוכָ בים ֶּׁ
ְשזַרעו ְלאְ
ְשישמר ְמזֶּׁהְ ,ו ָאמרו ְלו ֶּׁ
נכ ָרת ְזַרעוְְ ,כ ֵדי ֶּׁ
ָשהְ .וכָ תבו ְזאת ְבסֵ פֶּׁ רְ
ְשישמר ְמשור ְו ֶּׁ
ְֻיכ ַרתַ ְ ,רק ֶּׁ
ַם־כןְכְמותוְב ֶּׁד ֶּׁרך ְַר ָכהְ
ָיוְשינהֲגוְג ֵ
הַ זכרונותְ,וצוָהְלבָ נ ֶּׁ
ֲשה ְבנו ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,והתחיל ְלנהג ְביָד ְָרמָ ה ְובחזֶּׁקְ
ומֵ תְ .ו ַנע ָ
כמו ְז ֵקנוְְ ,וכָ בַ ש ְמדינות ְַרבות ְונָפַ ל ְעַ ל ְחָ כמָ הְ ,וצוָהְ
יְשלאְיהיֶּׁהְ
ָשהְ,כ ֵד ֶּׁ
יזְשלאְי ָמצֵ אְבמדינָתוְשורְו ֶּׁ
להַ כר ֶּׁ
ןְאיןְלוְְמו ָראְמשוםְ ָדבְָרְ.ונָהַ גְמדינָתוְְ
נכ ָרתְזַרעוְְ.עַ ל־ ֵכ ֵ
ָב ָרמָ הְ.
תְכלְ
ש ְ ֶּׁא ָ
כמָ הְלכב ְ
םְגדולְמאד ְונָפַ לְעַ לְחָ ְ
ונעֲשה ְחָ כָ ָ
הָ עולָ ם ְבלא ְמלחָ מָ הְ ,כי ְיֵש ְשבעָ ה ְחֶּׁ לקֵ י ְעולָ םְ,
ְשבַ ע ְכוכבֵ יְ
שהָ עולָ ם ְנתחַ ֵלק ְלשבעָ ה ְחֲ לָ קיםְ ,ויֵש ֶּׁ
ֶּׁ
ש ָכל ְכוכָ ב ְמֵ איר ְבחֵ לֶּׁ ק ְמֵ חֶּׁ לקֵ י ְהָ עולָ םְ ,ויֵשְ
לֶּׁ כֶּׁ תֶּׁ ְ ,
שבַ ע ְכוכבֵ י ְלֶּׁ כֶּׁ תְ
ש ָכל ְאְַחַ ת ְמ ֶּׁ
שבעָ ה ְמינֵי ְמַ ָתכותֶּׁ ְ ,
ץְכלְהַ שבעָ הְמינֵיְ
תְאחָ דְ .והָ לַ ך ְוק ֵב ָ
ֶּׁ
מֵ אירְבמיןְמַ ֶּׁתכֶּׁ
לְכלְ
ש ָ
יאְכלְהַ ַפאט ֶּׁרעטין ְ(דמותְדיו ָקן)ְ ֶּׁ
ָ
מַ ָתכותְ,וצוָה ְלהָ ב
שלְָהֶּׁ םְ,
יןְב ַפלטרין ְ( ַארמון) ְ ֶּׁ
בְשתול ַ
ֶּׁ
םְשלְזָהָ
ֶּׁ
יםְשהֵ
ֶּׁ
הַ מלָ כ
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ְכסֶּׁ ףְ ,וכֵ ןְ
ְשל ֶּׁ
ְשל ְזָהָ ב ְוגופו ֶּׁ
ְא ָדםְ .ראשו ֶּׁ
שה ְמזֶּׁה ָ
ועָ ָ
ש ָאר ְהָ ֵאיבָ רים ְממינֵי ְמַ ָתכות ְהָ אֲ חֵ ריםְ ,והָ יָה ְבאותוְ
שבַ ע ְמינֵי ְמַ ָתכותְ ,והֶּׁ עֱמיד ְאותו ְעַ ל ְהַ רְ
ְכל ְהַ ֶּׁ
הָ ָא ָדם ָ
ְכל ְהַ שבעָ ה ְכוכבֵ י ְלֶּׁ כֶּׁ ת ְמאירין ְבאותוְ
גָבוהְְַ ,והָ יו ָ
שאְ
ָהְא ָדםְצָ ריך ְל ֵאיזֶּׁהְעֵ צָ הְאו ְאֵ יזֶּׁהְמַ ָ
שהָ י ָ
הָ ָא ָדםְ,וכ ֶּׁ
ומַ ָתןְאםְלַ עֲשותוְאםְלָ אוְ,הָ יָהְעומֵ דְ ֶּׁנגֶּׁדְאותוְהָ ֵאיבָ רְ
שםְ,והָ יָהְ
םְשהואְמ ָ
שיָךְלחֵ לֶּׁ קְהָ עולָ ֶּׁ
שלְהַ מיןְמַ ֶּׁתכֶּׁ תְהַ ַ
ֶּׁ
שהָ יָה ְצָ ריךְ
דעתו ְאם ְלַ עֲשות ְאם ְלָ אוְ ,וכ ֶּׁ
שב ְב ְַ
חו ֵ
לַ עֲשותְ,הָ יָהְמֵ אירְומַ זריחַ ְאותוְהָ אֵ יבָ רְ,ואםְלָ אוְ,הָ יָהְ
שך ְהָ ֵאבָ רָ (ְ .כל ְזֶּׁה ְעָ ָשה ְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְהַ ְַנ"ל) ְועַ ל־י ֵדי ְזֶּׁה ְהָ יָהְ
נֶּׁח ָ
ְא ָדםְ
ְכל ְהָ עולָ םְ .ו ָאסַ ף ְמָ מון ְַרבְ .ואותו ְהַ דְמות ָ
כובֵ ש ְָ
שיהיֶּׁה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
לא ְהָ יָה ְמסֻ גָל ְלהַ ְַנ"לַ ְ ,רק ְ(באפֶּׁ ן ְובתנַאי) ְ ֶּׁ
שלַ חְפקֻ דותְ(הַ ינוְ
יה ְשפָ ליםְ.והָ לַ ך ְו ָ
מַ שפילְגֵאיםְומַ גב ַ

ְכל ְהַ יֶּׁעדנ ַיראלין ְ(קצינֵי ְצָ בָ א ְבכירים) ְוש ָארְ
או ַקאזין) ְעֲבור ָ
ש
ְשיֵש ְלָ הֶּׁ ם ְהתמַ נות ְואור ֶּׁדירְ" ְ
הַ שְָרים ֶּׁ

ְ(אותות ְהצטַ ינותְ

ְכ ָלםְ ,והשפיל ְאו ָתםְ ,ולָ ַקח ְמֵ הֶּׁ םְ
וזכֻ יות ְמי ָֻחדות)ְ ,ובָ או ֻ
ְשהָ יו ְלָ הֶּׁ ם ְהתמַ נותְ
ְש ָלהֶּׁ םְ ,אֲ פלו ְאו ָתן ֶּׁ
הַ התמַ נות ֶּׁ
יהְ שפָ ליםְ
שעָ בדוְְ ֵאצֶּׁ לְ אֲ ביְ אֲ ביְ זקְֵנוְ לָ ַקחְ מֵ הֶּׁ םְ,והְגב ַ
ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

םְתח ֵתיהֶּׁ םְ.
והֶּׁ עֱמידְאו ָת ַ

ְ
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עה

שריםְ
ְשהואְהָ יָהְבתוך ְהַ ָ
אנוסְהַ ְַנ"לְ(הַ ינו ֶּׁ
שרְהָ ָ
בתוֹ כם ְהָ יָהְהַ ַ
שהַ ֶּׁמלֶּׁך ְהָ יָה ְעוסֵ ק ְלהַ שפילָ ם)
ֶּׁ

ש ַאל ְאותו ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ :מַ הוְ
ְו ָ

ְשליְ
ך? ְהֵ שיב ְלוְְ :הַ ש ָררות ֶּׁ
ְשל ְָ
הַ ש ָררות ְוהַ התְמַ נות ֶּׁ
שאי ְלהיות ְיהודי ְבפַ רהֶּׁ סיָא ְבשבילְ
ְש ֶּׁאהיֶּׁה ְַר ַ
הוא ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ.ולָ ַקחְמֵ אתו ְזְאתְ,
הְשעָ שיתיְלז ֵקנ ָך ַ
ֶּׁ
או ָתהְהַ טובָ
ְשכַ ב ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלישן ְו ָר ָאהְ
ְאחַ ת ָ
ְאנוסַ ְ .פעַ ם ַ
ֲשה ָ
וחָ זַר ְו ַנע ָ
שרְמַ זָלותְ,
הְכלְהַ שנֵים־עָ ָ
שמַ יםְזַכיםְ ,ו ָר ָא ָ
םְשהַ ָ
ַבחֲלו ֶּׁ
שחֲקיםְמ ֶּׁמנוְְ.
ְביןְהַ ַמזָלותְהֵ םְמ ַ
הְשיֵש ֵ
ָש ֶּׁ
הְששורְו ֶּׁ
ו ָר ָא ֶּׁ
יאְאתְסֵ פֶּׁ רְ
ֶּׁ
והֵ קיץְבכַ עַ סְגָדולְונפחַ דְמאדְ,וצוָהְלהָ ב

ָשה ְיהיֶּׁהְ
ְשעַ ל־י ֵדי ְשור ְו ֶּׁ
ְכתוְב ְבו ֶּׁ
הַ זכרונותְ ,וְ ָר ָאה ָ
יוְפחַ דְגָדולְ,וס ֵפרְלהַ ַמל ָכהְ,ונ ַָפלְ
נכ ָרתְזַרעוְְ,ונָפַ לְעָ לָ ַ
ְגדולְ .וַת ָפעֶּׁ ם ְרוחו ְמאדְ,
ְפחַ ד ָ
ַם־כן ַ
ְבנֶּׁיהָ ְג ֵ
עָ לֶּׁ יהָ ְועַ ל ָ
ְאחְָד ְהָ יָה ְפו ֵתרְ
ו ָק ָרא ְלכָ ל ְהַ פות ֵרי ְחֲלומותְ ,וכָ ל ֶּׁ
ְפחַ דְ
לעַ צמוְְ ,ולא ְהָ יָה ְקולָ ן ְנכנָס ְב ָאזנָיוְ .ונָפַ ל ְעָ לָ יו ַ
שיֵש ְלוְ
ְאחָ ד ְו ָאמַ ר ְלוְֶּׁ ְ ,
ְאלָ יו ְחָ כָ ם ֶּׁ
גָדול ְמאדְ ,ובָ א ֵ
שהְ
ְשיֵש ְשלש ְמֵ אות ְוששים ְ ַוחֲמ ָ
ַק ָבלָ ה ְמֵ ָאביוְ .הֱיות ֶּׁ
ְש ָכל ְהַ שלש ְמֵ אותְ
שְ ,ויֵש ְמָ קום ֶּׁ
שמְֶּׁ ְ
ְתהֲלוכות ְהַ ֶּׁ
מינֵי ַ
שםְ,
שמֶּׁ ש ְמַ זריחים ְל ָ
ֵיְתהֲלוכות ְהַ ֶּׁ
שה ְמינ ַ
וששים ְ ַוחֲמ ָ
ש ָבאְ
ְפחַ דְ ,כ ֶּׁ
ְשיֵש ְלו ַ
ְברזֶּׁלְ ,ומי ֶּׁ
ְשבֶּׁ ט ַ
שם ְג ֵָדל ֵ
ו ָ
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שבְֶּׁטְהַ ְַנ"לְ,נצולְמֵ הַ ַפחַ דְ.והוטַ בְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,והְָלַ ך ְעםְ
להַ ֵ
אשתו ְובָ נָיו ְוכָ ל ְזַרעו ְלַ ָמקום ְהַ ְַנ"ל ְעם ְהֶּׁ חָ כָ ם ְהַ ְַנ"לְ,
לְכעַ סְ ,כיְ
ְשהואְממֻ נֶּׁהְעַ ַ
וב ֶּׁאמצַ עְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְעומֵ דְמַ ל ָאך ֶּׁ
ְכעַ ס ְבוראים ְמַ ל ָאך ְהַ ַמשחיתְ ,ואותו ְמַ ל ָאךְ
עַ ל־י ֵדי ַ
ְכל ְהַ מְַשחיתיםְ .ושואֲ לין ְאותוְ
הַ ְַנ"ל ְהוא ְממֻ נֶּׁה ְעַ ל ָ
ְשהואְ
ָשר ְלפנֵי ְאישְְ ,ויֵש ְֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
הַ ֶּׁד ֶּׁרךְְ ,כי ְיֵש ְֶּׁד ֶּׁרך ְי ָ
ְשהוא ְמָ לֵ א ְפחָ תים ְובורותְ ,וכֵ ןְ
מָ לֵ א ְטיטְ ,ויֵש ְֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
ְש ַאר ַבעְ
ְאש ֶּׁ
ְשם ֵ
שיֵש ָ
ְאחָ דֶּׁ ְ ,
ש ָאר ְד ָרכיםְ ,ויֵש ְֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
שאֲ לו ְלו ְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְְ ,ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ םְ
אש ְנש ָרפיםְ(ו ָ
ַפרסָ אוְתְמֵ אותו ְהָ ֵ
ְשם ְהָ אֵ שְ)
ְשיֵש ָ
אותו ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ

ְוהָ יו ְהולכיםְ .והָ יָה ְהֶּׁ חָ כָ םְ

ְשם ְאותו ְהָ ֵאשְְ ,כיְ
ְפעַ ם ְאם ְיֵש ָ
מס ַת ֵכל ְלפָ נָיו ְבכָ ל ַ
ְכךְ
ְכ ְַנ"לְ .בתוך ָ
ְשם ְ ֵאש ַ
ְשיֵש ָ
ְק ָבלָ ה ְמֵ ָאביו ֶּׁ
הָ יָה ְלו ַ
ְשהָ יו ְהולכים ְֶּׁד ֶּׁרך ְהָ ֵאש ְמלָ כיםְ
שְ ,ו ָר ָאה ֶּׁ
ָר ָאה ְהָ ֵא ְ
תְשהָ יוְ
ֶּׁ
ויהודיםְמעֻ ָטפיםְבטַ ליתְותפליןְ,וזֶּׁהְהָ יָהְמֵ חֲמַ
ֵאצֶּׁ ל ְאו ָתן ְהַ מלָ כים ְיושבְים ְיהודים ְבמדינ ָָתםְ ,עַ ל־ ֵכןְ
הָ יו ְיכולים ְלֵ ילֵ ך ְֶּׁד ֶּׁרך ְהָ ֵאשְְ .ו ָאמַ ר ְהֶּׁ חָ כָ ם ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ:
ְפר ָסאות ְָרחוק ְמןְ
ְש ַאר ַבע ַ
ְק ָבלָ ה ְביָדי ֶּׁ
ְשיֵש ַ
שר ֶּׁ
ַבאֲ ֶּׁ
ןְאיןְאֲ ניְרוצֶּׁ הְלֵ ילֵך ְעודְ.והַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
הָ ֵאש ְנש ָרפיםְ,עַ ל־ ֵכ ֵ
ְשש ָאר ְמלָ כים ְהולכים ְשְָם ְֶּׁד ֶּׁרךְ
ְשרו ֶּׁאה ֶּׁ
שבְ :מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
חָ ַ
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עז

רְשגַםְהואְיֵלֵ ךְְ.ועָ נָהְהֶּׁ חָ כָ םְ:אֲ ניְיֵשְ
ֶּׁ
ןְאמַ
שְ,עַ ל־ ֵכ ָ
הָ ֵא ְ
ןְאיניְרוצֶּׁ הְלֵ ילֵ ךְַ ְ.א ָתהְ,אםְ
יְכ ְַנ"לְ.עַ ל־ ֵכ ֵ
לי ְ ַק ָבלָ הְמֵ ָאב ַ
שְ,
טְבהֶּׁ םְהָ ֵא ְ
רצונ ָך ְלֵ ילֵ ךְְ ,לֵ ךְְ .והָ לַ ך ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְוזַרעוְְ,ו ָשלַ ָ
ש ָבא ְהֶּׁ חָ כָ ם ְלבֵ יתוְְ,
ְכ ָלםְ .כ ֶּׁ
ונש ַרף ְהוא ְְוזַרעו ְונכרתו ֻ
רְוָשהְ,
ֶּׁ
שריםְ .הֲלאְהָ יָה ְנשמָ רְמשו
ָהְתמו ַה ְבעֵ ינֵיְהַ ָ
הָ י ָ
ְשיהיֶּׁה ְנכ ָרת ְהוא ְוזַרעוְְ .עָ נָה ְהָ ָאנוס ְו ָאמַ רְ:
ְבא ֶּׁ
ו ֵאיך ָ
הְראוְְ,
יםְראוְְ,ולאְיָדעוְמָ ָ
עַ ל־יָדיְנכ ַרתְ,כיְהַ חוזֵיְכוכָ ב ָ
שהְ,עושיןְמ ַצמרו ְציציתְ
כיְשורְ,עושיןְמֵ עורו ְתפליןְ,ו ֶּׁ
לטַ ליתְ,ועַ ל־י ֵדיהֶּׁ םְנכ ָרתְהואְוזַרעוְְ,כיְאו ָתןְהַ מלָ כיםְ
שמל ָֻבשין ְב ַטליתְ
שהָ יו ְיהודים ְָדרים ְבמדינ ָָתםֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
ותפְליןְ ,הָ יו ְהולכים ְֶּׁד ֶּׁרך ְהָ ֵאש ְולא ְהָ יו ְנזוקים ְכלָ לְ,
ְשלובשיןְ
שאים ְיהודים ֶּׁ
ְשלא ְהָ יו ְַר ָ
והוא ְנכ ַרת ְעַ ל־י ֵדי ֶּׁ
שהְ
ישב ְבמדינָתוְְ ,ועַ ל־ ֵכן ְהָ יו ְהַ שור ְוָ ֶּׁ
טַ לית ְותפלְין ְלֵ ֵ
ש ַב ַמזָלותְשוחֲקיםְְמ ֶּׁמנְוְְְ,כיְְהַ חוזֵיְְכוכְָביםְְ ָראוְְולאְ
ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ.
הְראוְְ,ונכ ַרתְהואְוזַרעו ַ
יָדעוְמָ ָ
ְברזֶּׁלֶּׁ ְ .פן ְיֶּׁאֱ נַףְ
שבֶּׁ ט ַ
"למה ְ ָרגשו ְגוים ְוכוְ'ְ .תרעֵ ם ְב ֵ
ותאבדו ְֶּׁד ֶּׁרך ְכיְיבעַ ר"ְוכוְ'ְ(תהלים ְב)ְ .והַ דבָ ריםְעַ תיקיםְ
ֶּׁהְשמַ עתיְ.עודְמָ צָ אתיְקצָ תְרמָ זיםְ
וְסתומיםְמאדָ ְ,כלְז ָ
ְב ַקפיטל ְהַ ְַנ"ל"ְ .ננַת ָקה ְאֶּׁ ת ְמוסרו ֵתימוְ"ְ,
ֲשה ְזו ַ
מֵ הַ ַמע ֶּׁ
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םְשלְעורְ,בחינַתְתפילין"ְ.עֲבו ֵתימוְ"ְ,עֲבותְ
ֶּׁ
מוסֵ רותְהֵ
ְשדְָרשו ְַרבו ֵתינוְְ,
הֵ ם ְחֲבָ ליםְ ,בחינַת ְציציתְ ,כמו ֶּׁ
הְפסוקְזֶּׁהְבמַ ֶּׁסכֶּׁ תְעֲבו ָדהְז ָָרהְ(דף ְגְ ):עַ לְ
זכרונָםְלב ָרכָ ָ
ָשהְ
שמַ ים ְישחָ ק"ְ ,כי ְהַ שור ְו ֶּׁ
ְב ָ
שב ַ
ציצית ְותפלין"ְ .יו ֵ
רְאלֵ ימו ְב ַאפו ְובַ חֲרונוְ
םְשחֲקו ְמ ֶּׁמנוְָ "ְ.אזְי ַד ֵב ֵ
שמַ י ָ
ש ַב ָ
ֶּׁ
יבְַהֲלֵ מוְ"ְ .הַ ַכעַ ס ְוהַ ֶּׁבהָ לָ ה ְוהַ ַפחַ ד ְהַ ְַנ"ל"ְ ,וַאֲ ני ְנָסַ כתיְ
זְבזֶּׁהְ,כיְהַ דמותְ
שרְהָ ֶּׁרמֶּׁ ָ
רְקדשי"ֶּׁ ְ.אפ ָ
מַ לכיְעַ לְציוןְהַ ָ
ְאתְזֶּׁהְלעֻ ַמתְ
םְשהֶּׁ עֱמידְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְעַ לְהַ רְגָבו ַה ֶּׁ
ָא ָד ֶּׁ
ְשםְ
זֶּׁהְ ,כי ְהוא ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעַ ל ְציון ְהַ ר ְהַ ק ֶּׁדשְְ ,כי ָ
יםְכלְחֶּׁ לקֵ יְעולָ םְוכוְ'ְ,וזֶּׁהו ְ"הַ ר"ְ ַכ ְַנ"ל"ְ.נָסַ כתי"ְ,
ָ
כלול
תְכ ְַנ"ל"ְ.גויםְ
לשוןְ"נֶּׁסֶּׁ ך ְוַיצק""ְ.ש ַאלְמ ֶּׁמני"ְ ָכלְהָ עֵ צו ַ
לְאפסֵ יְ ָא ֶּׁרץְ,
דְכ ַ
יְא ֶּׁרץ"ְלֶּׁ אֱ חזְיַחַ ָ
ְאפסֵ ָ
ַנחֲלָ ֶּׁת ָך ְוַאֲ חֻ זָת ָך ַ
ְכלְשבעָ הְחֶּׁ לקֵ יְעולָ םְוכָ לְהַ מלָ כיםְוהַ גויםְל ַנחֲלָ הְ
הַ ינו ָ
ר ָאה" ְ,זֶּׁהְתפליןְְ.וגילוְְ
ַתח ָתיו"ְְ:עבדוְ" ְ,זֶּׁהְציצית"ְְ.בי ְ
ְ

ברעָ ָדהְ,רעָ ָדהְהַ ְַנ"לְ.

ְ
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עט

ְ

ֲשהְה'ְ
מַ ע ֶּׁ

בות
מ ֶבן־ ֶמלֶ ְך ֶשהָּ יָּה מאֲ בָּ נים טוֹ ֹ
ְבניםְ ,והָ לַ ך ְועָ סַ קְ
ְשלא ְהָ יו ְלו ָ
ְאחָ ד ֶּׁ
מעֲשֶַה ְבמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
ְשלא ְתהיֶּׁה ְמַ לכותו ְנֶּׁה ֶּׁפכֶּׁ תְ
ב ָדאקטורים ְ(רופאים)ְ ,כ ֵדי ֶּׁ
ְשית ַפללוְ
לזָריםְ ,ולא ְהועילו ְלוְְ .ו ָגזַר ְעַ ל ְהַ יהודים ֶּׁ
ְבניםְ .והָ יו ְהַ יהודים ְמבַ קשיםְ
ְשיהיו ְלו ָ
ַבעֲבורו ֶּׁ
ְבניםְ,
ְשיהיו ְלו ָ
ְשית ַפ ֵלל ְויפעַ ל ֶּׁ
ומחַ פשים ְצַ דיקְ ,כ ֵדי ֶּׁ
ְשיהיוְ
ְשית ַפ ֵלל ֶּׁ
ובקשו ְומָ צאו ְצַ דיק ְגָנוזְ ,ו ָאמרו ְלו ֶּׁ
ָהְש ֵאינו ְיו ֵדעַ ְכלָ לְ.והודיעו ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,
ְבניםְ ,ועָ נ ֶּׁ
להַ ֶּׁמלֶּׁ ך ָ
שלַ חְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְפקֻ ָדתוְ ְ( ֶּׁשקורין ְאו ַקאז) ְ ַאח ֲָריוְ,והֵ ביאו ְאותוְ
ו ָ
ְא ָתהְ
להַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ .והתחיל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְל ַד ֵבר ְעמו ְבטובְ :הֲלא ַ
תְבהֶּׁ םְכרצוניְ.עַ ל־ ֵכןְ
שהַ יהודיםְהֵ םְביָדיְלְַעֲשו ָ
יו ֵדעְֶַּׁ ְ,
ְבניםְ.
ְשיהיו ְלי ָ
ְשתת ַפ ֵלל ֶּׁ
אֲ ני ְמבַ קְֵש ְממ ָך ְבטוב ֶּׁ
ְשנָהְוָלָ דְ.והָ לַ ך ְלמקומוְְ,
ְשיהיֶּׁהְלו ְבאו ָתה ָ
והבטיחַ ְלו ֶּׁ
ְבתְ ,והָ י ָתה ְאו ָתה ְהַ ַבת ְמַ ל ָכהְ
ויָל ָדה ְהַ ַמל ָכה ַ
ְשניםְ ,הָ י ָתהְ
ְאר ַבע ָ
ְבת ַ
שהָ י ָתה ַ
יפַ ת־ת ַאר ְמאדְ ,וכ ֶּׁ
תְכלְ
הְכלְהַ חָ כמותְולז ֵַמרְבכלֵ יְשירְ,והָ י ָתהְיו ַדעַ ָ
יכולָ ָ

פ
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הַ לשונותְ.והָ יו ְנוסעיםְמלָ כיםְמ ָכלְהַ מדינותְלראו ָתהְְ,
ר־כך ְנכסַ ף ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ָ
ְשמחָ ה ְגדולָ ה ְעַ ל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְַ ְ .אחַ
והָ יָה ְ
ְשלא ְתהיֶּׁה ְמֻ ֶּׁסבֶּׁ ת ְמַ לכותוְ
ְשיהיֶּׁה ְלו ְבְֵןְ ,כ ֵדי ֶּׁ
מאד ֶּׁ
ְשיהיֶּׁה ְלוְ
ְשית ַפללו ֶּׁ
לאיש ְזָרְ ,ו ָגזַר ְשוב ְעַ ל ְהַ יהודים ֶּׁ
ְאת ְהַ ַצדיק ְהַ ְַנ"ל ְולאְ
ֵבןְ ,והָ יו ְמבַ קשים ְומחַ פשים ֶּׁ
מָ צאו ְאותוְְ ,כי ְכבָ ר ְנפטַ רְ .ובקשו ְעוד ְומָ צְאו ְעודְ
ְש ֵאינוְ
ְבןְ ,ו ָאמַ ר ֶּׁ
ְשי ֵתן ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֵ
ְגנוזְ ,ו ָאמרו ְלו ֶּׁ
צַ דיק ָ
ַם־כןְ
יו ֵדעַ ְכלָ לְ .והודיעו ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,ו ָאמַ ר ְלו ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְג ֵ
ַכ ְַנ"לְ :הֲלא ְהַ יהודים ְביָדי ְוכוְ'ַ ְ ,כ ְַנ"לָ ְ .אמַ ר ְלו ְהֶּׁ חָ כָ םְ
ְשאֲ צַ וֶּׁה? ְ ָאמַ רְ
(הַ ינו ְזֶּׁה ְהַ ַצדיק ְהַ ְַנ"ל)ְ :תוכַ ל ְלַ עֲשות ְמַ ה ֶּׁ
יאְכלְהַ מינֵיְ
ָ
ְש ָתב
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ:הֵ ןָ ְ.אמַ רְלו ְהֶּׁ חָ כָ םְ:אֲ ניְצָ ריך ֶּׁ
הְאחֶּׁ ֶּׁרתְ,כיְ
לְאבֶּׁ ןְטובְ,יֵש ְלו ְסג ָֻל ַ
יְכ ֶּׁ
אֲ בָ ניםְטובותְ,כ ָ
ְכל ְמי ְֵני ְהָ אֲ בָ ניםְ
ְש ָכתוב ְבו ָ
ְאצֶּׁ ל ְהַ מלָ כים ְסֵ פֶּׁ ר ֶּׁ
יֵש ֵ
טובותָ ְ .אמַ ר ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ :אֲ ני ְאוציא ְחֲצי ְמַ לכותי ְכ ֵדיְ
ְכלְמינֵיְהָ אֲ בָ ניםְטובותְ
יְבןְ.והָ לַ ך ְוהֵ ביאְלו ָ
שיהיֶּׁהְל ֵ
ֶּׁ
ול ָקחָ םְהֶּׁ חָ כָ םְ ֶּׁוהֱד ָקםְ.ולָ ַקחְכוסְיַיןְונ ָתנָםְלתוכוְְ,ונ ַָתןְ
חֲציְהַ כוסְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלשתותְוחֶּׁ ציָה ְלהַ ַמל ָכהְ.ו ָאמַ רְלָ הֶּׁ םְ
ְכלו ְמֵ אֲ בָ נים ְטובותְ ,ויהיו ְבוְ
ְשיהיֶּׁה ֻ
ְבן ֶּׁ
שיהיֶּׁה ְלָ הֶּׁ ם ֵ
ֶּׁ
ְכל ְהָ אֲ בָ נים ְטובותְ ,והָ לַ ך ְלמקומוְְ.
ְשל ָ
ָכל ְהַ סגֻלות ֶּׁ
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פא

ֲשהְשמחָ הְגדולָ הְעַ לְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ.והַ ֵבןְהַ נולַ דְ
הְבןְ,ו ַנע ָ
ויָל ָד ֵ
ְשניםְ
ְאר ַבע ָ
ְבן ַ
שהָ יָה ְהַ ֵבן ֶּׁ
לא ְהָ יָה ְמֵ אֲ בָ נים ְטובותְ .כ ֶּׁ
הָ יָה ְיפֵ ה־ת ַאר ְמאד ְוחָ כָ ם ְגָדול ְבכָ ל ְהַ חָ כמותְ ,והָ יָהְ
ְכלְהַ לשונותְ,והָ יוְ ְנוסעיםְמלָ כיםְלראותוְְ .והַ ַבתְ
יו ֵדעַ ָ
ל־כך ְונת ַקנ ָאהְבוְַ ְ.רקְ
הְכ ָ
הְש ֵאינָה ְחֲשובָ ָ
הְראֲ ָת ְֶּׁ
מַ ל ָכ ָ
שיהיֶּׁהְ
שאותוְ הַ ַצדיקְ ָאמַ רְ ֶּׁ
שרְ ֶּׁ
זאתְ הָ יָהְ נֶּׁחָ מָ ָתהְַ ְְ,באֲ ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְְ

ְְ

ְ

בְש ֵאינוְמֵ אֲ בָ ניםְטובותְ.
ֻכלוְמֵ אֲ בָ ניםְטובותְ.טו ֶּׁ
פעם ְ ַאחַ ת ְהָ יָה ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְמחַ ֵתך ְעֵ צים ְונקְַף ְב ֶּׁאצ ָבעוְְ,
םְאבֶּׁ ןְ
הְש ֶּׁ
תְאצ ָבעוְְ,ו ָראֲ ָת ָ
ְא ֶּׁ
ו ָרצ ָתהְהַ ַבתְמַ ל ָכהְלכרך ֶּׁ
טובְ ,ונת ַקנ ָאה ְבו ְמאד ְועָ ש ָתה ְעַ צמָ ה ְחולָ הְ ,ובָ אוְ
ַכ ָמה ְָדאקטוריםְ ,ולא ְהָ יו ְיכולים ְלַ עֲשות ְלָ ה ְרפו ָאהְ,
שףְ ,וגל ָתה ְלו ְהָ אֱ מֶּׁ תְ,
ְשם ְמכַ ֵ
ו ָקראו ְלַ מכַ שפיםְ .והְָיָה ָ
שאֲ לָ ה ְאותו ְאםְ
שהיא ְעָ ש ָתה ְעַ צמָ ה ְחולָ הַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ו ָ
ֶּׁ
ְשיהיֶּׁה ְמצ ָרעָ ְ .אמַ רְ :הֵ ןְ.
יוכַ ל ְלַ עֲשות ְכשוף ְל ָא ָדם ֶּׁ
ףְשיבַ ֵטלְהַ כשוףְוית ַר ֵפאְ.
ש ֶּׁ
ָאמ ָרהְלוְְ:אולַ יְיבַ ֵקש ְמכַ ֵ
ףְאלְהַ ַמיםְ,לאְיוכלוְ
שףְ:אםְיַשליכו ְהַ כשו ֶּׁ
ָאמַ רְהַ מכַ ֵ
ְכןְ ,והשליכָ ה ְהַ כשוף ְ ֶּׁאל ְהַ ַמיםְ,
לבַ טלו ְעודְ .ועָ ש ָתה ֵ
ֲשהְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְמצ ָרעְמאד(ְ,והָ יָהְלוְ)ְעַ לְחָ טמו ְצָ ַרעַ תְ
ו ַנע ָ

פב
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ְפנָיו ְועַ ל ְש ָאר ְגופוְְ ,ועָ סַ ק ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְב ָדקטוריםְ
ועַ ל ָ
ְשית ַפללוְְ,
ובמכַ שפים ְולא ְהועְילוְְ .ו ָגזַר ְעַ ל ְהַ יהודים ֶּׁ
ובקשו ְהַ ַצדיקְהַ ְַנ"לְ,והֵ ביאו ְאותו ְלַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,והַ ַצדיקְהַ ְַנ"לְ
שר ְשְֶּׁהוא ְהָ יָהְ
ְבאֲ ֶּׁ
שם ְית ָב ַרך ַ
ְתמיד ְלהַ ֵ
הָ יָה ְמת ַפ ֵלל ָ
ְכלוְמֵ אֲ בָ ניםְטובותְ,ולאְהָ יָהְ
ְשיהיֶּׁהְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ֻ
מַ בטיחַ ֶּׁ
שםְית ָב ַרךְְ:הַ אםְעָ שיתיְזאתְבשבילְ
ֵכןְ,והָ יָהְטועֵ ןְלהַ ֵ
ָ
שו ְלאְ
ךְ ,ועַ כ ָ
כבודי? ְלא ְעָ שיתי ְכי ְאם ְבשביל ְכבוד ְ
נת ַקיֵם ְכמו ְשְֶּׁ ָאמַ רתיְ .ובָ א ְהַ ַצדיק ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,והָ יָהְ
ְשהוא ְכשוףְ .והַ ַצדיקְ
מת ַפ ֵלל ְולא ְהועילְ ,והודיעו ְלו ֶּׁ
שפיםְ ,ובָ א ְהַ ַצדיקְ
ְכל ְהַ כ ָ
הַ ְַנ"ל ְהָ יָה ְגָבו ַה ְלמַ עלָ ה ְמן ָ
שהשליכו ְהַ כשוףְלַ מְַיםְ,
ְשהואְכשוףְ,ו ֶּׁ
והודיעַ ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ףְשעָ ָשהְ
ש ֶּׁ
םְשיַשליכוְהַ מכַ ֵ
יןְת ָקנָהְלהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְכיְא ֶּׁ
ו ֵא ַ
ְכלְהַ מכַ שפיםְ
םְאמַ רְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ :אֲ ניְנו ֵתןְל ָך ָ
הַ כשוףְלַ ַמי ָ
ְשית ַר ֵפא ְבניְ .ונתיָר ָאה ְהַ ַבתְ
להַ שליכָ ם ְלַ ַמים ְכ ֵדי ֶּׁ
ְאל ְהַ ַמים ְלהוציא ְהַ כשוף ְמן ְהַ ַמיםְ ,כיְ
מְַל ָכה ְו ָרצ ָתה ֶּׁ
ְאל ְהַ ַמיםְ.
הָ י ָתה ְיו ַדעַ ת ְהֵ יכָ ן ְמֻ נָח ְהַ כשוףְ ,ונָפלָ ה ֶּׁ
ְאל ְהַ ַמיםְ ,ובָ אְ
ְשהַ ַבת־מֶּׁ לֶּׁ ך ְנָפלָ ה ֶּׁ
ְגדול ֶּׁ
ֲשה ְַרעַ ש ָ
ו ַנְע ָ
םְשהַ ֶּׁבן־מְֶּׁלֶּׁ ך ְית ַר ֵפאְ,ונת ַר ֵפאְ,
ֶּׁ
הַ ַצדיקְהַ ְַנ"לְו ָאמַ רְלָ הֶּׁ
ֲשהְ
ְכל ְהָ עור ְמ ֶּׁמנו ְו ַנע ָ
ונתי ֵַבש ְהַ ָצ ַרעַ ת ְונָפַ ל ְונקלַ ף ָ

ספורי
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ַמעֲ שֹי ֹות

פג

ְכלְ
של ָ
ְכל ְהַ סגֻלות ְ ֶּׁ
ְכלוְְ ,והָ יָה ְלו ָ
מֵ אֲ בָ נים ְטובות ֻ
רְאזְנתג ַָלהְ
רְשנקלַ ףְהָ עו ָ
ֶּׁ
יְאחַ
הָ אֲ בָ נים ְטובותְ :הַ ינו ְכ ַ
שרְ ָאמַ רְ
כאֲ ֶּׁ
אְכלוְמֵ אֲ בָ ניםְטובותְַ ְ,
שהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְְהו ֻ
ונראְָהְ ֶּׁ
הַ ַצדיקְהַ ְַנ"לְ.
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
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ְ

ֲשהְו'ְ
מַ ע ֶּׁ

מ ֶמלֶ ְך ָּענָּו
ְאחָ דְוהָ יָהְלו ְחָ כָ םָ ְ.אמַ רְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלהֶּׁ ָחכָ םְ:
ֲשה ְבמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
מע ֶ
ְשהואְגבְורְגָדולְואישְ
ְשחו ֵתםְעַ צמו ֶּׁ
רְשיֵש ְמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
ש ֶּׁ
ַבאֲ ֶּׁ
ְשהוא ְגבורְ ,מֵ חֲמַ תְ
אֱ מֶּׁ ת ְועָ נָוְ .והנֵה ְגבורְ ,אֲ ני ְיו ֵדעַ ֶּׁ
שסביב ְמדינָתו ְהולֵ ך ְהַ יָםְ ,ועַ ל ְהַ יָם ְעומדים ְחַ יל ְעַ לְ
ֶּׁ
ספינותְעםְהורמַ אטיסְ(תו ָתחים)ְ,ו ֵאינָםְמַ ניחיםְלהת ָק ֵרבְ.
ולפנים

ְשקורין) ְ'זומפְ' ְ(ב ָצהְ
ְשטובעין ְבו ֶּׁ
ְמן ְהְַיָם ְיֵש ְ(מָ קום ֶּׁ

ילְקטָ ןְ,
יןְשםְכיְאםְשב ָ
ש ֵא ָ
טובעָ נית)ְגָדולְסביבְהַ מדינָהֶּׁ ְ,
גַםְשםְעומדיםְ
ָ
םְא ָחדְ,ו
םְא ָד ֶּׁ
ְשםְכיְא ָ
ש ֵאינוְיָכולְלֵ ילֵך ָ
ֶּׁ
ְאחָ ד ְלה ָלחֵ םְ ,מורים ְעםְ
שיָבוא ֶּׁ
הורמַ אטיסְ ,וכ ֶּׁ
ְמהְ
שםַ ְ ,אך ַ
שר ְלהת ָק ֵרב ְל ָ
י־אפ ָ
הַ הורמַ אטיסְ ,וא ֶּׁ
ֶּׁהְאיניְיו ֵדעְְַ,וַאֲ ניְרוצֶּׁ הְ
שחו ֵתםְעַ צמו ְאיש ְאֱ מֶּׁ תְועָ נָוְ,ז ֵ
ֶּׁ
שלְאותוְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,כיְיֵשְ
יאְאלַ יְהַ ַפאט ֶּׁרעטְ(דמותְדיו ָקן)ְ ֶּׁ
ֵ
ש ָתב
ֶּׁ
ְכל ְהַ מלָ כיםְ ,והַ ַפאט ֶּׁרעטְ
ְשל ָ
להַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְכְָל ְהַ ַפאט ֶּׁרעטין ֶּׁ
ֵי־א ָדםְ,
אְאצֶּׁ לְשוםְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ,כְיְהואְנס ָתרְמבנ ָ
שלוְלאְנמצָ ֵ
ֶּׁ
ְ

אְרחוקְמבנֵיְמדינָתוְְ.
בְתחַ תְכ ָלהְ(וילון)ְ,והו ָ
ש ַ
כיְהואְיו ֵ

ספורי
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ַמעֲ שֹי ֹות

פה

ש ָצריךְ
ְאל ְהַ מדינָהָ ְ .אמַ ר ְהֶּׁ חָ כְָם ְב ַדעתוְֶּׁ ְ ,
הלךַ ְהֶּׁ חָ כָ ם ֶּׁ
ְשלְ
ידע ְמַ הות ְהַ מדינָהְ ,ועַ ל־י ֵדי ְמַ ה ְי ֵַדע ְהַ ַמהות ֶּׁ
לו ְלְֵ ַ
ְשל ְהַ מדינָה
הַ מדינָה? ְעַ ל־י ֵדי ְהַ ַקאטָ אוֶּׁיש ֶּׁ

ְ(הַ ינו ְענינֵיְ

עְדבָ רְ,צריכיםְ
יד ָ
שצריכיםְלֵ ַ
יןְקאטָ אוֶּׁישְ)ְ,כיְכ ֶּׁ
שקור ַ
צחוקֶּׁ ְ,
ְכ ָמה ְמינֵיְ
ְשל ְאותו ְהַ ָדבָ רְ ,כי ְיֵש ַ
ידע ְהַ ַקאטָ אוֶּׁיש ֶּׁ
לֵ ְַ
ְבאֱ מֶּׁ ת ְלהַ זיק ְלַ חֲבֵ רוְ
ְשמכַ וֵן ֶּׁ
ְאחָ ד ֶּׁ
ַקאטָ אוֶּׁישְְ :יֵש ֶּׁ
שחֲבֵ רו ְמַ קפיד ְעָ לָ יוְ ,אומֵ ר ְלוְְ :אֲ ני ְמצַ חֵ קְ,
בדבָ ָריוְ ,וכ ֶּׁ
ְש ָכתוב(ְ :משלֵ י ְכו')"ְ :כמתלַ הלֵ הְַ" ְוכוְ'ְ .ו ָאמַ רְ :הֲלאְ
כמו ֶּׁ
ְשמת ַכוֵן ְב ֶּׁד ֶּׁרך ְצחוקְ,
ְאחָ ד ֶּׁ
ְאניְ ,וכֵ ן ְיֵש ֶּׁ
מצַ חֵ ק ָ
ְכ ָמהְ
ו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְחֲבֵ רו ְנזוק ְעַ ל־י ֵדי ְדבָ ָריוְ .וכֵ ן ְיֵש ַ
תְכלְ
ָהְשכולֶּׁ לֶּׁ ָ
ֵיְקאטָ אוֶּׁישְְ.ויֵש ְבכָ לְהַ מדינותְמדינ ֶּׁ
מינ ַ
ְכלְ
ְשכולֶּׁ לֶּׁ ת ָ
ְאחָ ד ֶּׁ
הַ מדינותְ ,ובְאו ָתה ְהַ מדינָה ְיֵש ְעיר ֶּׁ
ְכל ְהַ מדינותְ,
ְשכולֶּׁ לֶּׁ ת ָ
ְכל ְהַ מדינָה ֶּׁ
ְשל ָ
הָ ֲעיָרות ֶּׁ
ְשלְ
ְכל ְהַ ָבתים ֶּׁ
ְשכולֶּׁ לֶּׁ ת ָ
ְאחָ ד ֶּׁ
ְבית ֶּׁ
ובאו ָתה ְהָ עיר ְיֵש ַ
ְשכוְלֶּׁ לֶּׁ תְ
ְשל ְהַ מדינָה ֶּׁ
ְכל ְהָ ֲעיָרות ֶּׁ
ְשכולֶּׁ לֶּׁ ת ָ
ָכל ְהָ עיר ֶּׁ
ְש ָכלול ְמ ָכל ְהַ ַבית ְוכוְ'ְ,
ְא ָדם ֶּׁ
שם ְיֵש ָ
ָכל ְהַ מדינותְ ,ו ָ
ְשלְ
ְכל ְהַ ֵליצָ נות ְוהַ ַקאטָ אוֶּׁויש ֶּׁ
שה ָ
ְשעו ֶּׁ
ְאחָ ד ֶּׁ
שם ְיֵש ֶּׁ
ו ָ
שםְו ָר ָאהְ
ןְרבְ,והָ לַ ך ְל ָ
הַ מדינָהְ .ולָ ַקחְהֶּׁ חָ כָ ם ְעמו ְמָ מו ַ
יםְכ ָמהְמינֵיְלֵ יצָ נות ְוצחוקְ,והֵ ביןְבהַ ַקאטָ אוֶּׁישְ
ַ
שעוש
ֶּׁ
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ַמעֲ שֹי ֹות

ְכ ָלה ְמלֵ ָאה ְש ָקרים ְמתח ָלה ְועַ ד ְסוףְ ,כיְ
שהַ מדינָה ֻ
ֶּׁ
ֵי־א ָדםְ
ְשעושין ְצחוק ְאֵ יך ְמ ַאנים ְומַ טעים ְבנ ָ
ָר ָאה ֶּׁ
ְבא ְלָ דון ְבהַ ַמאניסט ַראטְ
שא ְומַ ָתןְ ,ו ֵאיך ְהוא ָ
במַ ָ
(עַ ר ָכ ָאה ְנמוכָ ה)

ְשקֶּׁ ר ְומ ַקבלין ְשחַ דְ .והולֵ ךְ
ְכלו ֶּׁ
שם ֻ
ְו ָ

ְכלוְ
ְשם ֻ
להַ ָסאנד ְ(עַ ר ָכ ָאה ְגבוהָ ה ְיו ֵתר) ְהַ גָבו ַה ְיו ֵתרְ ,וגַם ָ
ְאן ְשטֶּׁ עלין
ש ֶּׁקרְ ,והָ יו ְעושים ְב ֶּׁד ֶּׁרך ְצחוק ָ
ֶּׁ

ְ(כעֵ ין ְהַ ָצגָה)ְ

מ ָכל ְהַ דבָ רים ְהַ ָללוְְ .והֵ בין ְהֶּׁ חָ כָ ם ְבאותו ְהַ צחוקְ
ְבה ְשוםְ
ְכ ָלה ְמלֵ ָאה ְש ָקרים ְו ַר ָמאותְ ,ו ֵאין ָ
שהַ מדינָה ֻ
ֶּׁ
ָשאְונ ַָתןְבהַ מדינָהְ,והניחַ ְעַ צמו ְלהונותְ
אֱ מֶּׁ תְ,והָ לַ ך ְונ ָ
שא ְומַ ָתןְ ,והָ לַ ך ְלָ דון ְלפנֵי ְהָ עַ ר ָכאותְ ,והֵ םְ
אותו ְבהַ ַמ ָ
ְשקֶּׁ ר ְושחָ דיםְ ,וביום ְזֶּׁה ְנ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ְשחַ דְ,
ֻכ ָלם ְמלֵ אים ֶּׁ
למָ חָ ר ְלא ְהכירוהוְְ .והָ לַ ך ְלעַ ר ָכאות ְגָבו ַה ְיו ֵתרְ ,וגַםְ
ְש ָבא ְלפנֵי ְהַ ֶּׁסאנַאט
ְשקֶּׁ רְ ,עַ ד ֶּׁ
ְכלו ֶּׁ
שם ֻ
ָ

ְ(עַ ר ָכ ָאה ְעֶּׁ ליו ָנ הְ

ְאלְ
ְש ָבא ֶּׁ
ְשקֶּׁ ר ְושחָ דיםְ ,עַ ד ְֶּׁ
ביו ֵתר)ְ ,וגַם ְהֵ ם ְמלֵ אים ֶּׁ
ְאל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעָ נָה ְו ָאמַ רְ :עַ ל ְמיְ
ש ָבא ֶּׁ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְבעַ צמוְְ .וכ ֶּׁ
ְכ ָלהְְ ,מתח ָלהְ
שהַ מדינָה ְמלֵ ָאה ְש ָקרים ֻ
ַא ָתה ְמֶּׁ לֶּׁ ךְ? ְ ֶּׁ
ְכלְ
ְבה ְשום ְאֱ מֶּׁ תְ .והתחיל ְלסַ ֵפר ָ
ועַ ד ְסוףְ ,ו ֵאין ָ
ְשמַ ע ְדבָ ָריוְ ,הרכיןְ
שהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ָ
ְשל ְהַ מְדינָהְ ,וכ ֶּׁ
הַ ש ָקרים ֶּׁ
ָהְתמו ַה ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ָיוְאצֶּׁ לְהַ וילוןְלשמעַ ְדבָ ָריוְ,כיְהָ י ָ
ָאזנ ֵ
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פז

ש ֵריְ
יםְשלְהַ מדינָהְ.והַ ָ
ֶּׁ
ְשיו ֵדעַ ְמ ָכלְהַ ש ָקר
שיֻמצָ אְאיש ֶּׁ
ֶּׁ
עסיםְעָ לָ יוְמאדְ,והואְהָ יָהְ
שמעוְדבָ ָריוְהָ יוְכו ְֲ
הְש ָ
ֶּׁ
מלוכָ
אמַ ר ְ(הֶּׁ חָ כָ םְ
ְשל ְהַ מדינָהְ .עָ נָה ְו ָ
מסַ ֵפר ְוהולֵ ך ְהַ ש ָקרים ֶּׁ

שהואְאוהֵ בְ
רְשגַםְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְכמו ָתםֶּׁ ְ,
ֶּׁ
ָהְראויְלומַ
הַ ְַנ"ל)ְ:והָ י ָ
ְא ָתהְאישְ
שקֶּׁ רְכמו ְהַ מדינָהַ ְ ,אך ְמזֶּׁהְאֲ ניְרו ֶּׁאהְאֵ יך ַ
ֶּׁ
יןְא ָתהְ
תְש ֵא ַ
ֶּׁ
הְרחוקְמֵ הֶּׁ םְ,מֵ חֲמַ
ֶּׁהְא ָת ָ
אֱ מְֶּׁתְ,ובשבילְז ַ
ש ֵבחַ ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
רְשלְהַ מדינָהְ.והתחילְל ַ
ֶּׁ
שקֶּׁ
יָכולְלסבלְהַ ֶּׁ
ְשהָ יָה ְעָ נָו ְמאדְ ,ובמקוםְ
מאד ְמאדְ ,והַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
שבכָ ל ְמַ הְ
ְשם ְעַ נו ָתנותוְֵ ְ ,כי ְכֵ ן ְֶּׁד ֶּׁרךְ ְהֶּׁ עָ נָוֶּׁ ְ ,
ג ֻד ָלתו ָ
ְקטָ ן ְועָ נָו ְיו ֵתרְ,
ֲשה ָ
שבחין ְומגַדלין ְאותו ְיו ֵתרַ ְ ,נע ֶּׁ
שמ ַ
ֶּׁ
ְאתְ
שש ַבח ְוג ֵדל ֶּׁ
ְשל ְהֶּׁ חָ כָ םֶּׁ ְ ,
שבַ ח ֶּׁ
ומֵ חֲמַ ת ְג ֶּׁדל ְהַ ֶּׁ
ֲשהְ
ְש ַנע ָ
ְבעֲניוות ְו ַקטנות ְמאדְ ,עַ ד ֶּׁ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְָ ְ ,בא ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ַ
ְאתְהַ וילוןְ
ַאיןְמַ ָמשְְ .ולאְהָ יָהְיָכולְלהת ַא ֵפקְ,והשליך ֶּׁ
יןְכלְ
ֶּׁהְשהואְיו ֵדעַ ְומֵ ב ָ
תְאתְאותוְהֶּׁ חָ כָ םְ,מיְהואְז ֶּׁ
לראו ֶּׁ
הְפנָיוְ,ו ָר ָאהְאותוְְהֶּׁ חָ כָ םְ,והֵ ביאְהַ ַפאט ֶּׁרעטְ
זאתְ.ונתג ַָל ָ
ְאלְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ.
שלו ֶּׁ
ֶּׁ
לְכלְ
יםְש ָ
ֶּׁ
דרכֵּ יְציוןְאֲ בֵ לוְתְ( ֵאיכָ הְא)ְ.ציוןְהיאְבחינַתְהַ ציונ
ְש ָכתובְ(יחֶּׁ זקֵ אלְלט)ְ:ו ָר ָאהְ
שםְ.כמו ֶּׁ
ש ֻכ ָלםְנת ַועֲדיםְל ָ
הַ מדינותֶּׁ ְ,
ָהְאצלוְציוןְ.
ָא ָדםְובָ נ ֶּׁ
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ִמ ֶמלֶ ךַענוַ

ח'זֵה ְצְ'יון ְקְ'ריַת ְמ'וע ֲֵדינוְ ְ
וזֶּׁהוְְֲ ְ :

(ישעַ יָה

אשי־תְֵבותְ
ְלג)ָ ְ ,ר ֵ

ידעְ
יְשהָ יָהְצָ ריך ְלֵ ַ
יםְכלְהַ ציוניםְ,ומ ֶּׁ
ָ
שםְהָ יו ְנת ַועֲד
ש ָ
מְ"צְַ"חְֵ"קֶּׁ ְ,
שי ָבנֶּׁהְ
יְרצוןְ ֶּׁ
ְשםְ.יה ָ
שאְו ַמ ָתןְ,הְָיָהְיו ֵדעַ ָ
אםְלַ עֲשותְהַ ָד ָברְאוְהַ מַ ָ
ְאמֵ ןְ.
במהֵ ָרהְביָמֵ ינו ָ

ְא ָתהְ ,הַ מעַ ְֵיןְ ,עַ ד ְהֵ יכָ ן ְהַ דבָ ריםְ
ר ֵּאה ְוהָ בֵ ן ְוהַ ֵבט ַ
ידע ְולהַ שיג ְמעַ טְ
מַ גיעיםַ ְ .אש ֵרי ְהַ מחַ ֶּׁכה ְויַגיעַ ְלֵ ַ
שרְלאְנשמעוְְ ָכ ֵא ֶּׁלהְמיָמיםְ
מסודותְהַ ַמעֲשיותְהַ ָללוְְ,אֲ ֶּׁ
ַקדמוניםְ.
יםְאחַ רְקְצָ תְ
ַ
לְאלו ְהַ פסוקיםְוהָ רמָ זיםְהַ מובָ א
ש ָכ ֵ
ודע ְ ֶּׁ
הַ ַמעֲשיות ְהֵ ם ְַרק ְרמָ זים ְוגלוי ְמל ָתא ְבעָ למָ אְ ,למַ עַ ןְ
שר ְנשמַ עְ
שלוםְ ,וכַ אֲ ֶּׁ
יֵדעו ְכי ְלא ְָדבָ ר ְֵריק ְהואְ ,חַ ס ְו ָ
ְאיזֶּׁה ְרמָ זיםְ
ְשהוא ְמג ֶַּׁלה ֵ
ְש ָאמַ ר ֶּׁ
מפיו ְהַ ָקדוש ְבפֵ רוש ֶּׁ
בעָ למָ א ְב ֵאיזֶּׁה ְפסוקים ְהַ מרְַמזים ְלסוד ְהַ ַמעֲשיותְ
שלום ְדבָ רים ְבטֵ ליםְ,
ְש ֵאינו ְמ ַד ֵבר ְחַ ס ְו ָ
למַ עַ ן ְַדעַ ת ֶּׁ
םְרחוְקְמ ַדע ֵתנוְועָ מקְעָ מקְמיְ
אֲ בָ לְסודְהַ ַמעֲשיותְבעֶּׁ צֶּׁ ָ
ימצָ ֶּׁאנוְְ.
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פט

ְ

ֲשהְז'ְ
מַ ע ֶּׁ

מזְ בוב וְ ַע ָּכביש
( ַקיץְתקס"ז)ְ

ר־כך ְנש ַת ֵדך ְמב ָראדְ.
ָ
אחר ְפט ַירת ְאְשתו ְבזַאסלַ אבַ ְ ,אחַ
ְשהצילְ
הְשלְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ֲש ֶּׁ
ש ָבתְהַ ַמע ֶּׁ
ש ָבאְלבֵ יתו ְלב ֶּׁרסלֶּׁ בְס ֵפרְב ַ
וכ ֶּׁ
םְשס ֵפרְ
ףְשלְהַ ֵספֶּׁ רְוכוְ'ְ(ספוריְמעשיותְמעשהְז')ְ.ו ָאמַ רְק ֶּׁד ֶּׁ
אותו ְהַ ַד ֶּׁ
ֲשה ְהַ ְַנ"לְ.
ֲשהְ :אְֲסַ ֵפר ְלָ כֶּׁ ם ְנסיעָ תיְ .ועַ ל ְזֶּׁה ְס ֵפר ְהַ ַמע ֶּׁ
אותו ְהַ ַמע ֶּׁ
שיָצאוְ מ ֶּׁמנָהְ
שלְ הַ יפְַתְ ת ַארְ ֶּׁ
ֲשהְ חָ סֵ רְ הַ סיוםְ ֶּׁ
שםְ באותוְ הַ ַמע ֶּׁ
ו ָ
ְ

ְ

ְ

ְְ

ְ

ְְ

ְ

ְ

ְ

ָבנים(ְ:חייְמוהר"ןְקס)ְ

זְאצלוְְ.ובאותוְהַ זמַ ןְ
ָהְא ֶּׁ
ש ָבתְ,ו ַרביְנַפ ָתליְהָ י ָ
תְבכָ הְב ַ
ָ
ופעםְ ַאחַ
ְשהָ יו ְעָ לָ יו ְמלחָ מות ְגדולותְ ,מֵ עניַןְ
ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ֲשה ֶּׁ
ס ֵפר ְהַ ַמע ֶּׁ
ְשהָ יָה ְנוסֵ עַ ְ
ְאז ְעַ ל ְהָ אוק ַריינֶּׁעְ ,כ ַדרכו ֶּׁ
הַ זבוב ְוהָ עַ ָכבישְְ .ונָסַ ע ָ
לְש ַבתְ ַנחֲמוְְ.ובַ ֶּׁד ֶּׁרך ְבקהלְַתְלַ אדיזיןְד ֵברְעםְ
שעריןְעַ ַ
ָתמידְלט ֶּׁ
ְשהוא ְמֻ כ ָרח ְלהס ַת ֵלקְ ,וד ֵבר ְע ָמהֶּׁ םְ
ְשם ֶּׁ
ְשיֵש ָ
שי ְשלומֵ נו ֶּׁ
ַאנ ֵ
ל־שם־טובְ ְַז"לְ
ֵ
יםְשהואְצָ ריךְְ,ולהַ ַבעַ
ֶּׁ
ַם־כןְמֵ עניַןְהַ ששיםְגבור
ג ֵ
ָשיְששיםְגבוריםְ,
הָ יָהְלוְששיםְגבוריםְ.ובו ַַדאיְיגדלוְויהיוְמֵ ַאנ ַ
חז ָָקהְ
יםְבשְָניםְוהַ מלחָ מָ הְכבֵ ָדהְ ַו ֲ
ַ
אֲ בָ לְע ֲַדיןְהֵ םְבנֵיְהַ נעוריםְו ַרכ
שעֵ ןְוכוְ'(ְ.חייְמוהר"ןְקסב)ְ
עֲלֵ יהֶּׁ םְמאדְ,ו ֵאיןְליְעַ לְמיְלה ָ
ְ

יְשהָ יָהְליְ:
הְשל ֶּׁ
םְכלְהַ נסיעְָ ֶּׁ
עָ נָהְו ָאמַ רְ:אֲ סַ ֵפרְלָ כֶּׁ ָ
ְ
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ְכ ָמה ְמלחָ מות ְכבֵ דותְ
שהָ יו ְעָ לָ יו ַ
ְאחָ דֶּׁ ְ ,
ֲשה ְבמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
מע ֶ
ְשהתחילְ
בה(ְ .בתוך ְדבָ ָריו ֶּׁ
וכָ בַ ש ְאו ָתםְ ,ולָ ַקח ְשבויים ְהַ ר ֵ
ְשאֲ סַ ֵפר ְלְָכֶּׁ ם ְהַ כלְ
ֲשה ְעָ נָה ְו ָאמַ ר ְבזו ְהַ ָלשוןְ :תאמרו ֶּׁ
לסַ ֵפר ְזאת ְהַ ַמע ֶּׁ

ְשקוריןְ
שה ְסעֻ ָדה ְגדולָ ה ֶּׁ
ותוכלו ְלהָ בין) ְוהָ יָה ְהַ מְֶּׁלֶּׁ ך ְעו ֶּׁ
ְש ָכבַ ש ְהַ מלחָ מָ הְ ,והָ יוְ
ְשנָה ְבאותו ְהַ יום ֶּׁ
ַבאילְ ,בכָ ל ָ
שרים ְכ ֶּׁד ֶּׁרךְ
ש ֵרי ְמלוכָ ה ְוכָ ל ְהַ ָ
ְכל ְהַ ָ
שם ְעַ ל ְהַ ַבאיל ָ
ָ
שקוריןְקומֶּׁ עדיֶּׁס
יןְשםְענינֵיְצחוקֶּׁ ְ,
ש ָ
הַ מלָ כיםְ,והָ יו ְעו ְ
שחֲקים ְוצוחֲקים ְמ ָכל ְהָ אֻ מותְ,
(הַ ָצגות)ְ ,והָ יו ְמ ַ
מֵ הַ ישמָ עֵ אלְומ ָכלְהָ אֻ מותְ,והָ יוְעושיםְומעַ קמיםְב ֶּׁד ֶּׁרךְ
לְכלְאֻ ָמהְ,ומְןְהַ ס ָתםְ
ָהְש ָ
שחוקְכ ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ נמוסְוהַ הַ נהָ ג ֶּׁ
מיש ָר ֵאלְגַם־ ֵכןְהָ יו ְעושיןְהַ שחוקְ .וצוָהְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלהָ ביאְ
ְכלְ
ְשל ָ
ְכתוב ְבו ְהַ נמוסים ְוהַ הַ נהָ גָה ֶּׁ
ְשהָ יָה ָ
לו ְהַ ֵספֶּׁ ר ֶּׁ
ְשהָ יָה ְפו ֵתחַ ְאֶּׁ ת ְהַ ֵספֶּׁ רְ ,הָ יָהְ
אֻ ָמה ְואֻ ָמהְ ,ובכָ ל ְמָ קום ֶּׁ
יםְשלְהָ אֻ ָמהְ,כ ֶּׁד ֶּׁרךְ
ֶּׁ
הְש ָכתובְבו ְהַ הַ נהָ גָהְוהַ נמוס
רו ֶּׁא ֶּׁ
ְבעֲלֵ י ְהַ שחוק ְמַ ָמשְְ ,כי ְמס ָתמָ א ְגַם ְזֶּׁהְ
שהָ יו ְעושין ַ
ֶּׁ
ְאת ְהַ ֵספֶּׁ רְ
ַם־כן ֶּׁ
שה ְהַ צחוק ְוהַ ָקאמֶּׁ עדיֶּׁא ְָר ָאה ְג ֵ
שעָ ָ
ֶּׁ
שהָ יָהְ
שבְעַ לְהַ ֵספֶּׁ רָ ְ,ר ָאהְ ֶּׁ
ְשהָ יָהְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְיו ֵ
הַ ְַנ"לְ.ובתוך ֶּׁ
שהָ יָה ְמ ַרחֵ ש ְעַ ל ְצ ֵדי ְהַ ֵספֶּׁ רְ,
ישְ ,הַ נק ָרא ְ(שפין)ֶּׁ ְ ,
עַ ָכב ְ
שני ְהָ יָה ְעומֵ ד ְזבובְ.מןְ
דהַ ינו ְעַ ל ְחֻ ֵדי ְהַ ַדפיןְ ,ומ ַצד ְהַ ֵ
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צא

ְשהָ יָהְ
הַ ס ָתםְלהֵ יכָ ןְהולֵ ךְהָ עַ ָכבישְ?ֶּׁ ְ,אלְהַ זבובְ.ובתוך ֶּׁ
יםְאתְ
ֶּׁ
ְאלְהַ זבובָ ְ ,באְרוחַ ְוהֵ ר
ש ְוהולֵ ך ֶּׁ
הָ עַ ָכביש ְמ ַרחֵ ְ
ְאלְ
הַ ַדף ְמן ְהַ ֵספֶּׁ רְ ,ולא ְהָ יָה ְהָ עַ ָכביש ְיָכול ְלֵ ילֵ ך ֶּׁ
הַ זבובְ ,וחָ ז ָרה ְלַ אֲ חו ֶּׁריהְְָ ,ועָ ש ָתה ְעַ צמָ ה ְבעָ רמָ ה ְכאלוְ
ְאלְהַ זבובְ.וחָ ַזְרְהַ ַדףְ
היאְחוז ֶֶּּׁׁרתְו ֵאינָהְרוצֶּׁ הְעודְלֵ ילֵ ך ֶּׁ
ְאל ְהַ זבובְ ,וַאֲ זַי ְשובְ
למקומָ הְְ ,וחָ ז ָרה ְהָ עַ ָכביש ְלֵ ילֵ ך ֶּׁ
ְשהַ ַדף ְחָ זַר ְוהֵ רים ְאֶּׁ ת ְעַ צמוְְ ,ולאְ
הֵ ריםְהַ ַדףְולאְהניחָ הְ(ְ ,הַ ינו ֶּׁ
הניחַ

ְכ ָמהְ
ְאֶּׁ ת ְהָ עַ ָכביש ְלֵילֵך ְאֶּׁ ל ְהַ זבוב) ְוחָ ז ָרהְ ,וכֵ ן ְהָ יָה ַ

ְאלְהַ זבובְ,
ר־כך ְשובְחָ ז ָרהְהָ עַ ָכביש ְלֵ ילֵ ך ֶּׁ
ָ
פעָ מיםַ ְ.אחַ
דְשכבָ רְחָ טפָ הְעַ צמָ ה ְב ֶּׁרגֶּׁלְ
ֶּׁ
שתְוהולֶּׁ כֶּׁ תְעַ
והָ י ָתהְמ ַרחֶּׁ ֶּׁ
ְאת ְעַ צמוְְ ,והיא ְכבָ רְ
ֶּׁאחָ ד ְעַ ל ְהַ ַדףְ .ושוב ְהֵ רים ְהַ ַדף ֶּׁ
הָ י ָתהְעַ לְהַ ַדףְקצָ תְ,וַאֲ זַיְהניחַ ְהַ ַדףְאְֶּׁתְעַ צמו ְלגַמ ֵריְ,
ְבין ְַדף ְל ַדףְ,
ְבחָ לָ ל ֵ
ְתח ָתיו ֶּׁ
ְשנשאֲ ָרה ְהָ עַ ָכביש ַ
עַ ד ֶּׁ
דְשלאְנש ַארְ
שאֲ ָרהְמַ ָטהְמַ ָטהְעַ ֶּׁ
שםְ,ונ ְ
שתְ ָ
והָ י ָתהְמ ַרחֶּׁ ֶּׁ
ָהְבהְ)ְ.
הְשהָ י ָ
ֶּׁ
מנָהְכלום(ְ.והַ זבובְ,לאְאֲ סַ ֵפרְלָ כֶּׁ םְמַ
מ ֶּׁ
יה ְעַ צמוְְ ,והֵ ביןְ
ְכל ְזֶּׁה ְוהָ יָה ְמַ תמ ַ
וה ֶמלֶ ךַ ְהָ ְָיה ְרו ֶּׁאה ָ
שריםְ
ֶּׁהְדבָ ר(ְ.וכָ לְהַ ָ
קְש ַמראיןְלוְאֵ יז ָ
רְריקַ ְ,ר ֶּׁ
ֶּׁהְדבָ ֵ
ש ֵאיןְז ָ
ֶּׁ

בְבזֶּׁהְ,מַ הְ
יה ְעַ לְזֶּׁה) ְוהתחילְלַ חֲש ָ
ְשהַ ֶּׁמלֶּׁך ְמס ַת ֵכלְומַ תמ ַ
ָראו ֶּׁ
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ְשהָ יָהְביָדוְ
זֶּׁהְועַ לְמַ הְזֶּׁהְ,ונתנַמנֵםְעְַלְהַ ֵספֶּׁ רְ.וחָ לַ םְלו ֶּׁ
ֶּׁאבֶּׁ ן ְטובֶּׁ (ְ ,שקורין ְדומיט)ְ ,והָ יָה ְמס ַת ֵכל ְבוְְ ,והָ יו ְיוצאיןְ
מ ֶּׁמנו ְגֻזמות ְאֲ נָשיםְ ,והשליך ְמיָדו ְהַ דומיטְ .והַ ֶּׁד ֶּׁרךְ
פאט ֶּׁרעט ְ(דמותְדיו ָקן)ְ
ַביהֶּׁ םְהַ ַ
שתולְֶּׁהְעַ ל־ג ֵ
ֵאצֶּׁ לְהַ מלָ כיםֶּׁ ְ,

ַבי ְהַ ַפאט ֶּׁרעט ְתולֶּׁ ה ְהַ ֶּׁכ ֶּׁתרְ ,והָ יו ְאו ָתןְ
שלוְְ ,ועַ ל־ג ֵ
ֶּׁ
הָ אֲ נָשיםְ ,הַ יוצאין ְמן ְהַ דומיטְ ,לוקחין ְאֶּׁ ת ְהַ ַפאט ֶּׁרעטְ
ר־כך ְלָ קחו ְאֶּׁ תְהַ ֶּׁכ ֶּׁתרְוהשליכוְ
ָ
וחָ תכו ְאֶּׁ תְראשוְְ,ו ַאחַ
לתוך ְהָ ֶּׁרפֶּׁ ש ְ( ָכל ְזֶּׁה ְחָ לַ ם ְלוְ)ְ ,והָ יו ְאו ָתן ְהָ אֲ נָשים ְָרציםְ
שהָ יָהְ
ֵאלָ יו ְלהָ רגוְְ .והֵ רים ְעַ צמו ְַדף ְמן ְהַ ֵספֶּׁ ר ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
שוכֵ ב ְעָ לָ יוְ ,והֵ גֵן ְלפָ נָיו ְולא ְיָכלו ְלַ עֲשות ְלו ְמאומָ הְ.
ר־כך ְחָ זַר ְהַ ַדף ְלמקומוְְ ,ושוב ְהָ יוְ
ָ
והָ לכו ְמ ֶּׁמנוְְ ,ו ַאחַ
ְכ ָמהְ
ְכ ְַנ"לְ ,וכֵ ן ְהָ יָה ַ
ָרצים ְלהָ רגוְְ ,וחָ זַר ְוהֵ רים ְהַ ַדף ַ
ְש ֵמגֵןְ
ְאיזֶּׁה ְַדף ֶּׁ
פעָ מיםְ .והָ יָה ְמשתו ֵקק ְמאד ְלראות ֵ
ְכתוב ְעָ לָ יוְ ,והָ יָהְ
ְאיזֶּׁה ְאֻ ָמה ָ
ְשל ֵ
עָ לָ יוְ ,מֵ ֵאיזֶּׁה ְנמוסים ֶּׁ
שמעוְ
מתי ֵָרא ְלהס ַת ֵכלְ ,והתחיל ְלְצעקְ :חֲבָ לְ ,חֲבָ לְ .ו ָ
יםְשםְ,והָ יו ְחֲפֵ ציםְלַ הֲקיצוְַ ְ,אךְ
ָ
יםְשהָ יו ְיושב
ֶּׁ
שר
ָכלְהַ ָ
ֵאין ְזֶּׁה ְנמוס ְלהָ קיץ ְאֶּׁ ת ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ .והָ יו ְמַ כים ְסביבו ָתיוְ
ְאלָ יו ְהַ רְ
ְבא ֵ
ְכך ָ
כ ֵדי ְלְַהֲקיצוְְ ,ולא ְהָ יָה ְשומֵ עְְַ .בתוך ָ
ןְרבְ
שזֶּׁהְזמַ ַ
ל־כךְֶּׁ ְ,
קְכ ָ
הְא ָתהְצועֵ ָ
ש ַאלְאותוְְ:מָ ַ
גָבוְ ַה ְו ָ
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צג

ָשןְ ,ולא ְהֵ קיץ ְאותי ְכלוםְ ,שום ְָדבָ רְ ,ו ַא ָתהְ
שאֲ ני ְי ֵ
ֶּׁ
ְקמים ְעָ לַ יְ
שהֵ ם ָ
ְאצעַ ק? ְ ֶּׁ
הֲקיצו ָת ְאותי? ְ ָאמַ ר ְלוְְ :ולא ֶּׁ
קְשזֶּׁהְהַ ַדףְמֵ גֵןְעָ לַ יְ .הֵ שיב ְלו ְהָ הָ רְ:אם ְזֶּׁהְ
להָ רגֵניַ ְ,ר ֶּׁ
םְדבָ רְ,כיְ
יןְא ָתהְצָ ריךְלהתי ֵָראְמשו ָ
יךֵ ְ,א ַ
הַ ַדףְמֵ גֵןְעָ לֶּׁ ְָ
יְקמיםְהַ ר ֵבהְשונאיםַ ְ,רקְזֶּׁהְהַ ַדףְמֵ גֵןְעָ לַ יְ.בואְ
גַםְעָ לַ ָ
ְשסביב ְהָ הָ ר ְעומדים ְאֲ לָ פיםְ
ו ַאר ֶּׁאךְָ ְ .והֶּׁ ר ָאה ְלו ֶּׁ
ְועושים ְסעֻ דות ְושמֵ חיםְ ,וכלֵ י־זֶּׁמֶּׁ רְ
ורבבות ְשונאים ְ
ְכת ְמֵ הֶּׁ םְ
ש ֵאיזֶּׁה ַ
מזַמרים ְומ ַרקדיןְ ,והַ שמחָ ה ְהיאֶּׁ ְ ,
תְאלְהָ הָ רְ,
הְאיך ְלַ עֲלו ֶּׁ
ֵ
לְאיזֶּׁהְחָ כמָ
בְאחָ דְובָ אְעַ ֵ
ש ֶּׁ
חו ֵ
ןְכלְ
וַאֲ זַיְעושיםְשמחָ הְגדולָ הְוסעֻ ָדהְומזַמריםְוכוְ'ְ.וכֵ ְָ
יםְש ֵמגֵןְ
ֶּׁ
שלְְ ֵאלְוְְְהַ נמוס
שזֶּׁהְְהַ ַדףְְ ֶּׁ
ַכתְְוכַ תְמֵ הֶּׁ םַ ְְ,רקְְ ֶּׁ
יךְ,מֵ גֵןְעָ לַ יְ.
עָ לֶּׁ ְָ
שקורין ְטַ אבליצֶּׁ ע) ְ(לוחְַ)ְ ,והָ יָהְ
וברֹאשַ ְהָ הָ ר ְהָ יָה ְנֶּׁסֶּׁ רֶּׁ (ְ ,
ְשל ְהַ ַדף ְהַ ֵמגֵן ְעָ לָ יו ְמֵ ֵאיזֶּׁה ְאֻ ָמהְ
ְשם ְהַ נמוסים ֶּׁ
ָכתוב ָ
ְאיןְיכולים ְלקרות ְאותוְ
ְשהָ הָ ר ְגָבו ַה ֵ
רק ְמֵ חֲמַ ת ֶּׁ
הואְַ ְ ,
שמיְ
בְשםֶּׁ ְ,
ָהְכתו ָ
הַ כ ָתבַ ְ,רקְלמַ ָטהְהָ יָהְטַ אבליצֶּׁ עְ,והָ י ָ
שםְ
ְאל ְהָ הָ רְ .ונ ַָתן ְהַ ֵ
ְכל ְהַ שנַיםְ ,יָכול ְלַ עֲלות ֶּׁ
שיֵש ְלו ָ
ֶּׁ
ְאל ְהָ הָ רְ,
ְשצרְיכין ְלַ עֲלות ֶּׁ
ְב ָמקום ֶּׁ
שב ַ
ְשג ֵָדל ְעֵ ֶּׁ
ית ָב ַרך ֶּׁ

צד

ספורי

ִמזבובַועכ ִביש

ַמעֲ שֹי ֹות

ְשהָ יָהְ
ְכל ְהַ שנַיםְ ,הֵ ן ֶּׁ
שםְ ,הָ יָה ְנופלים ְלו ָ
ְש ָבא ְל ָ
ומי ֶּׁ
ְב ֲעגָלָ ה ְעםְ
ְשהָ לַ ך ַ
ְשהָ יָה ְרוכֵ בְ ,הֵ ן ֶּׁ
הולֵ ך ְב ַרגלָ יוְ ,הֵ ן ֶּׁ
ְשםְ
ְכל ְהַ שנַיםְ .והָ יו ְמֻ נָחים ָ
בהֵ מותְ ,הָ יָה ְנופלים ָ
ר־כךְ
ָ
ְשל ְשנַים ְכמו ְהָ רים ְהָ ריםַ ְ .אחַ
רים ֶּׁ
חֳ מָ רים ְחֳמָ ְ
ְאתְ
לָ קחו ְאו ָתן ְהָ אֲ נָשים ְהַ ְַנ"לְ ,וחָ זרו ְוהֶּׁ עֱמידו ְיַחַ ד ֶּׁ
הַ ַפאט ֶּׁרעטְכבָ ראשונָהְ,ואֶּׁ תְהַ ֶּׁכ ֶּׁתרְלָ קחו ְו ָרחֲצו ְאותוְְ,
ְתכֶּׁ ףְ
וחָ זרו ְותלָ אום ְבמקומָ םְ ,והֵ קיץ ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,והס ַתכְֵל ֵ
ְאיזֶּׁה ְאֻ ָמה ְהואְ,
ְשל ֵ
ְשהֵ גֵן ְעָ לָ יו ְמֵ ֵאיזֶּׁה ְנמוס ֶּׁ
עַ ל ְהַ ַדף ֶּׁ
סְשלְיש ָר ֵאלְ,והתחילְלהס ַת ֵכלְ
הְש ָכתובְבוְהַ נמו ֶּׁ
ו ָר ָא ֶּׁ
שבְעַ צמוְְ,
(עַ לְהַ ַדף)ְב ֶּׁד ֶּׁרך ְאֱ מֶּׁ תְ,והֵ ביןְהָ אֱ מֶּׁ תְלַ אֲ מתוְְ.וי ֵ
שהואְעַ צמוְב ְַו ַדאיְיהיֶּׁהְיש ָר ֵאלַ ְ,רקְמָ הְעושיןְלהַ חֲזירְ
ֶּׁ
ְשיֵלֵ ך ְוי ַסעְ
שבְעַ צמו ֶּׁ
יאםְלהָ אֱ מֶּׁ ת? ְוי ֵ
למוטָ ב ְ ֻכ ָלםְלַ הֲב ָ
ה ָויָתוְְ,ולָ ַקחְעמו ְשנֵיְ
םְכ ֲ
םְשיפתרְלו ְהַ חֲלו ַ
ֶּׁ
לבַ ֵקש ְחָ כָ
אֲ נָשים ְונָסַ ע ְלהָ עולָ םְ ,לא ְכ ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ מְֶּׁלֶּׁ ךְַ ְ ,רק ְכאישְ
ש ַאלְ
ָפשוטְ,והָ יָהְנוסֵ עַ ְמֵ עירְלעירְוממדינָהְלמדינָהְו ָ
ה ָויָתוְְ.והודיעוְלוְ
םְכ ֲ
םְשיוכַ לְלפתרְחֲלו ַ
ֶּׁ
ֵאיךְנמצָ אְחָ כָ
אְאלְהֶּׁ חָ כָ םְ,
ֶּׁ
םְכזֶּׁהְ.ונָסַ עְל ָשםְ,ובָ
שםְנמצָ אְחָ כָ ָ
שםְו ָ
ש ָ
ֶּׁ
ְשהוא ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְוכָ בַ ש ְמלחָ מות ְוכָ לְ
וס ֵפר ְלוְ ְהָ אֱ מֶּׁ תְ ,אֵ יך ֶּׁ
ְשהָ יָהַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,וב ֵקש ְמ ֶּׁמנו ְלפתר ְחֲלומוְְ.
ֲשה ֶּׁ
הַ ַמע ֶּׁ
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ְשיֵש ְזמַ ןְ
ְאיני ְיָכול ְלפתרַ ְ ,רק ֶּׁ
והֵ שיב ְלוְְ :אֲ ני ְבעַ צמי ֵ
ְכל ְסַ ממָ נֵיְ
בץ ָ
שְ ,וַאֲ זַי ְאֲ ני ְמ ַק ְֵ
באותו ְיום ְבאותו ְח ֶּׁד ְ
יןְאתְהָ ָא ָדםְב ֵאלוְ
שהְמֵ הֶּׁ םְמֻ ר ָכבְ,ומעַ שנ ֶּׁ
הַ קט ֶּׁרתְועו ֶּׁ
ְשרוצֶּׁ הְ
ֲשבתו ְמַ ה ֶּׁ
שב ְבמַ ח ַ
הַ קט ֶּׁרתְ ,ואותו ְהָ ָא ָדם ְחו ֵ
שבְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְעַ צמוְְ:מֵ אֲ חַ רְ
ידעְ,וַאֲ זַיְי ֵַדעְהַ כלְ.וי ֵ
לראותְולֵ ַ
שיַמתיןְעוד ְעַ ד ְאותוְ
שכבָ ר ְכ ָלה ְזמַ ן ְַרב ְבשביל ְזֶּׁהֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
שןְ
ןְכ ְַנ"לְ,וע ֵ
ם־כ ַ
ֵ
שהְלו ְהֶּׁ חָ כָ
הַ יוםְואותו ְהַ ח ֶּׁדשְְ,וַאֲ זַיְעָ ָ
אותו ְעם ְהַ קט ֶּׁרתַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,והתחיל ְלראות ְאֲ פלו ְמַ הְ
שמָ הְ
ְשהְָיָה ְהַ נ ָ
ֲשה ְעמו ְק ֶּׁדם ְהַ ֵל ָדהְ ,בעֵ ת ֶּׁ
שהָ יָה ְ ַנע ָ
ֶּׁ
ְשלו ְֶּׁד ֶּׁרךְ
שמָ ה ֶּׁ
ְשהָ יו ְמוליכין ְהַ נ ָ
ָבעולָ ם ְהָ עֶּׁ ליוןְ ,ו ָר ָאה ֶּׁ
יְשיֵש ְלו ְללַ ֵמדְ
ָכלְהָ עולָ מותְ,והָ יו ְמַ כריזיןְושואֲ ליןְ:מ ֶּׁ
אְאחָ דְללַ ֵמדְ
שמָ הְיָבואְ.ולאְְהָ יָהְְנמצָ ֶּׁ
חובְעַ לְזאתְהַ נ ָ
חובְעָ לֶּׁ יהְְָ.
ְשל ְעולָ םְ ,שמַ עְ
ְאחָ ד ְו ָרץ ְוצָ עַ קְ :רבונו ֶּׁ
ְבא ֶּׁ
בתוֹ ךַ ְ ָכך ָ
תפ ָלתיְ .אם ְזֶּׁה ְיָבוא ְלָ עולָ םְ ,מַ ה ְלי ְלַ עֲשות ְעודְ ,ועַ לְ
ְכל ְזֶּׁהְ
ְש ָצעַ ק ָ
סמְֶּׁ"ך ְמְֵ"ם(ְ .הַ ינו ְזֶּׁה ֶּׁ
אתני? ְוזֶּׁה ְהָ יָה ְהַ ָ
מַ ה ְב ָר ַ

שמָ ה ְצריכָ הְ
מו)ְ ְ .והֵ שיבו ְלוְְ :זאת ְהַ נ ָ
הָ יָה ְהַ ָסמְֶּׁ"ך ְמְֵ"ם ְבעַ צ ְ
חשב ְל ָך ְעֵ צָ הְ .והָ לַ ך ְלוְְ.
ירד ְלהָ עולָ ם ְבו ַַדאיְ ,ו ַא ָתה ְ ְֲ
לֵ ֵ
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ְשהֵ ביאוְ
שמָ ה ְעוד ְֶּׁד ֶּׁרך ְעולָ מותְ ,עַ ד ֶּׁ
ְאת ְהַ נ ָ
והוליכו ֶּׁ
ְשל ְמַ עֲלָ ה ְכ ֵדי ְלהַ שביעַ ְאו ָתהְ
או ָתה ְלהַ ֵבית־דין ֶּׁ
שלחוְ
ְבאְ ,ו ָ
ש ֵת ֵרד ְלהָ עולָ םְ .ואותו ְהָ איש ְע ֲַדין ְלא ָ
ֶּׁ
ְכפוףְ
שהָ יָה ָ
ְאחָ דֶּׁ ְ ,
ְשליחְְַ ,ובָ א ְוהֵ ביא ְעמו ְז ֵָקן ֶּׁ
ַאח ֲָריו ָ
ל־דבָ רְהָ יָהְ
ְשהַ ַבעַ ָ
שהָ יָהְמַ כירְעמו ְמכבָ ר ְ(הַ ינו ֶּׁ
כ ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ זָקֵ ןֶּׁ ְ,

שחַ קְו ָאמַ רְ:כבָ רְנ ַָתתיְ
לו ְהֶּׁ ֵכרות ְעם ְזֶּׁה ְהַ זָקֵ ן ְהַ ָכפוְףְמכבָ ר)ְ ,ו ָ
שמָ הְ
ְאתְהַ נ ָ
שאיְהואְלֵ ילֵ ך ְלהָ עולָ םְ.והניחו ֶּׁ
ליְעֵ צָ הַ ְ.ר ַ
הְשעָ בַ רְעָ לָ יוְמתח ָלהְ
ֶּׁ
הְכלְמַ
ויָר ָדהְלהָ עולָ םְ.והָ יָהְרו ֶּׁא ָ
ְשהָ יָה ְלו ְוכוְ'ְ.
ֲשה ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,והַ מְלחָ מות ֶּׁ
ועַ ד ְסוףְ ,ו ֵאיך ְ ַנע ָ
ְכלְמינֵיְ
שהָ יָהְלָ ה ָ
(ולָ ַקחְשבוייםְ,ובתוכָ םְהָ יָהְיפַ ת־ת ַארֶּׁ ְ,
קְשהָ יָהְתו ֶּׁלהְ
קְשזֶּׁהְהַ חֵ ןְלאְהָ יָהְמֵ עַ צ ָמהְַ ְ,ר ֶּׁ
ןְש ָבעולָ םַ ְ,ר ֶּׁ
חֵ ֶּׁ
ְכלְמינֵיְחֵ ןְ,ומֵ חֲ מַ תְזֶּׁהְ
עָ לֶּׁיהָ ְדומיטְ,ואותו ְהַ דומיטְהָ יָהְלו ָ
ְאינָם ְיכוליםְ
ְכל ְמינֵי ְחֵ ןְ .ועַ ל ְאותו ְהָ ָהר ֵ
שיֵש ְלָ ה ָ
נדמֶּׁ ה ְ ֶּׁ

לָ בואְַ ְ,רקְְ ֲחכָ מיםְ ַועֲשיריםְוכוְ'; ְויו ֵתרְלאְהגיד)ְְ,ו ֵיְשְְעודְ
ְ

דְבזֶּׁהְ:
הַ ר ֵבהְמא ָ
ְ
ְשס ֵפר)ְ.
בְכ ָראויְכמו ֶּׁ
(מןְולָ ַקחְשבוייםְעַ דְהַ סוףְלאְנכ ַת ָ
ְ
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יםְקמיםְעָ לָ יְוכוְ'ְ.
ָ
הְרבו ְצָ ָריַ ְ,רב
ִמזַמוֹ ר ְל ָדודְבבָ רחו ְוכוְ'ְ.ה'ְמָ ַ
ְאל ְה' ְ ֶּׁאק ָראְ,
ְבעֲדיְ ,כבודי ְומֵ רים ְראשיְ .קולי ֶּׁ
ו ַא ָתה ְה' ְמָ גֵן ַ
ישנָהַ ְ ,כ ְַנ"לְ.
ְשכַ בתי ְוָא ָ
ְקדשו ְסֶּׁ לָ הְ ,הַ ר ְהַ ְַנ"לְ .אֲ ני ָ
ו ַַי ֲענֵני ְמֵ הַ ר ָ
תְכלְאויבַ יְ
ְא ָ
ית ֶּׁ
הֱקצותיְוכוְ'ְ.לאְא ָיראְמֵ רבבותְעָ םְוכו'ְ.כיְהכ ָ
ש ָרצוְְ
שעיםְְְש ַברתְְְָ,כיְְהָ יוְְנופליםְְלָ הֶּׁ םְְהַ שנַיםְְכ ֶּׁ
לֶּׁ חיְ,שנֵיְְר ָ
ָ
ָ
ְסלָ הְ(תהליםְג)ְ.
תְאלְהָ הָ רְ.עַ לְעַ מךְברכָ ֶּׁתך ֶּׁ
לַ עֲלו ֶּׁ
שר ָךְ
שא ְב ָ
ְא ָתהְ ,ת ָ
ְבעַ ל־נֶּׁפֶּׁ ש ַ
ְאלוְְ :אם ַ
תבונֵן ְנפלָ אות ֵ
עמֹד ְוה ְ
ֲ
ךַ ְ .תעֲמד ְמַ רעיד ְומשתומֵ םְ ,תס ַמרְ
ְתשים ְבכַ ֶּׁפ ְָ
ֶּׁיךְ ,ונַפש ָך ָ
בשנ ְָ
אְבדבָ ריםְהְָ ֵא ֶּׁלהְ,הָ עומדיםְְבגָבהֵ יְ
אש ָךְו ָתשובְתת ַפ ֵל ַ
שעֲרותְר ֶּׁ
ַ
מרומים.
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ְ

ֲשהְח'ְ
מַ ע ֶּׁ

מ ַרב ובן יָּחיד
( ַקיץְתקס"ז)ְ

ר־כך ְהָ יָהְלוְ
ָ
ְבניםַ ְ.אחַ
שלאְהָ יָהְלו ָ
בְאחָ ד ְ ֶּׁ
ֲשה ְב ַר ֶּׁ
מע ֶ
ְבעֲליָהְ
שב ָ
ֵבן ְיָחיד ְוג ֵדל ְאותו ְוהשיא ְאותוְְ ,והָ יָה ְיו ֵ
לְתמידְ,
ְאצֶּׁ לְהַ גביריםְ,והָ יָהְלומֵ דְומְת ַפ ֵל ָ
ולָ מַ דְכ ֶּׁד ֶּׁרך ֵ
ְשחָ סֵ רְלו ְאֵ יזֶּׁהְח ָסרוןְ,ו ֵאינוְ
קְשהָ יָה ְמַ רגיש ְבעַ צמו ֶּׁ
ַר ֶּׁ
יו ֵדעַ ְמַ הוְְ ,ולא ְהָ יָה ְמַ רגיש ְטַ עַ ם ְבלמודו ְובתפ ָלתוְְ.
וס ֵפר ְלפנֵי ְשנֵי ְאֲ נָשים ְבנֵי ְהַ נעוריםְ ,ונָתנו ְלו ְעֵ צָ הְ
ְש ָבאְ
שה ְמצוָה ֶּׁ
ְבן ְהַ ְַנ"ל ְעָ ָ
שי ַסע ְלְאותו ְצַ דיקְ .ואותו ֵ
ֶּׁ
ָדה ְלבחינַת ְמָ אור ְהַ ָקטָ ןְ .והָ לַ ך ְאותו ְהַ ֵבן ְיָחידְ
עַ ל־י ְָ
ְבעֲבו ָדתוְְ,
ְש ֵאינו ְמַ רגיש ְטַ עַ ם ַ
שר ֶּׁ
וס ֵפר ְל ָאביוַ ְ ,באֲ ֶּׁ
ַכ ְַנ"ל ְוחָ סֵ ר ְלוְְ ,ו ֵאינו ְיו ֵדעַ ְמַ הוְְ .בכֵ ן ְהוְא ְרוצֶּׁ ה ְלנסעַ ְ
ְא ָתהָ ְ .בא ְלנסעַ ְ
ְאביוֵ ְ :איך ַ
לאותו ְצַ דיקְ .והֵ שיב ְלו ָ
אְא ָתהְלַ מ ָדןְיו ֵתרְמ ֶּׁמנו ְומיֻחָ סְיו ֵתרְמ ֶּׁמנוְ?ְ
ֵאלָ יו?ְהֲל ַ
דְש ָמנַעְאותוְ
ֶּׁ
ְאלָ יוַ ְ,כ ֵלך ְמ ֶּׁד ֶּׁרך ְזוְְ ,עַ
לאְנ ֶָּׁאהְל ָך ְלנסעַ ֵ
לנסעְְַ.וחָ זַרְללמודו ְושובְהרגיש ְח ָסרוןַ ְ,כ ְַנ"לְ,והתיַעֵ ץְ

ספורי

מֵּ רבַובֵּ ןַי ִחיד

ַמעֲ שֹי ֹות

צט

שובְעםְאו ָתןְהָ אֲ נָשיםְהַ ְַנ"לְ,ו ָיעֲצוְאותוְכמק ֶּׁדםְלנסעַ ְ
ְאביו ְומָ נַעְ
להַ ַצדיקְ ,ושוב ְהָ לַ ך ְל ָאביוְ ,וה ָטה ְאותו ָ
ְכ ָמה ְפעָ מיםְ .והַ ֵבן ְהַ ְַנ"ל ְהָ יָהְ
ְכ ְַנ"לְ .וכֵ ן ְהָ יָה ַ
אותו ַ
ְשחָ סֵ רְלוְְ,והָ יָהְמתגַעגֵעַ ְמאדְלמַ לאותְחֶּׁ סרונוְְ,
מַ רגיש ֶּׁ
ולא ְי ַָדע ְמַ הוְַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ובָ א ְעוד ְל ָאביו ְוהפציר ְבוְְ ,עַ דְ
אְרצָ הְלהַ ניחַ ְאותוְלנסעַ ְ
חְאביוְלנסעַ ְעמוְְ,כיְל ָ
שהֻ כ ַר ָ
ֶּׁ
ְאביוְ :הֲלאְ
ְבן ְיָחידְ .ו ָאמַ ר ְלו ָ
ְשהָ יָה ֵ
לבַ דְוְְ ,מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
ָ
ָ
ְש ֵאיןְבו ְמַ ָמשְְ.ו ָאסרוְ
ךְ ,ו ַאר ֶּׁאהְלך ֶּׁ
הְש ֶּׁא ַסעְעמ ְ
תר ֶּׁא ֶּׁ
ְאביוָ ְ :בזֶּׁה ְאֲ נ ֶַּׁסהְ :אם ְיתנַהֵ גְ
הַ ֶּׁמר ָכבָ ה ְונָסעוְָ ְ .אמַ ר ְלו ָ
שמַ יםְ,
שמַ יםְ ,ואם ְלָ או ְ– ְאְֵינו ְמן ְהַ ָ
כסֵ ֶּׁדרְ ,הוא ְמן ְהַ ָ
ְאחָ דְ,
ְקטָ ןְ ,ונָפַ ל ְסוס ֶּׁ
ֶּׁשר ָ
ְאל ְג ֶּׁ
ו ַנחֲזרְ .ונָסעו ְובָ או ֶּׁ
ְאביוְ:ר ֵאהְ
והַ ֶּׁמר ָכבָ הְנתהַ פכָ הְוכמעַ טְנטבעוְָ ְ.אמַ רְלו ָ
שמַ יםְ ,וחָ זרוְְ.
ש ֵאינו ְמתנַהֵ ג ְכסֵ ֶּׁדרְ ,ו ֵאין ְהַ נסיעְָה ְמן ְהַ ָ
ֶּׁ
ןְשחָ סֵ רְלו ְו ֵאינוְ
בְר ָאהְהַ ח ָסרו ֶּׁ
בןְללמודוְְ ,ושו ָ
וחָ זַרְהַ ְֵ
ְכ ְַנ"לְ ,והֻ כ ַרח ְלנסעַ ְעמוְ
יו ֵדעְְַ .וחָ זַר ְוהפציר ְב ָאביו ַ
ְאביו ְהַ נ ָסיון ְכבָ ראשונָה ְאםְ
שנָסעו ְהֶּׁ עֱמיד ָ
שנית ְוכ ֶּׁ
ֵ
שהָ יוְנוסעיםְוְנשברוְשנֵיְהַ יָדותְ
יתנַהֵ גְכסֵ ֶּׁדרְ.ונז ַד ֵמןְכ ֶּׁ
ְש ֵאינו ְמתנַהֵ גְ
ְאביוְ :ר ֵאה ֶּׁ
ְאקסין)ְ ,ו ָאמַ ר ְלו ָ
שקורין ַ
( ֶּׁ
שיש ַתברו ְשנֵיְ
לָ נו ְלנסעְְַ ,כי ְהַ אם ְזֶּׁה ְֶּׁד ֶּׁרך ְהַ ֶּׁטבַ עֶּׁ ְ ,

ק
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יםְשנָסעוְעםְהַ ֶּׁמר ָכבָ הְהַ זאתְ,וְלאְ
ֶּׁ
הָ ַאקסין?ְוכַ ָמהְפעָ מ
כ ְַנ"ל ְ(הַ ינוְ
ְכזאתְ .וחָ זרוְְ .וחָ זַר ְהַ ֵבן ְהַ ְַנ"ל ְל ַדרכוְַ ְ ,
נז ַד ֵמן ָ

ללמודו ְוכוְ'ַ ְ ,כ ְַנ"ל)ְ ,ושוב ְהרגיש ְהַ ח ָסרוןַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,והָ אֲ נָשיםְ
ָיעֲצו ְאותו ְלנסעְְַ .וחָ זַר ְל ָאביו ְוהפציר ְאותוְַ ְ ,כ ְַנ"לְ,
ְשלא ְ ַנעֲמד ְעודְ
רח ְלנסעַ ְעמו ְעודְ .ו ָאמַ ר ְלו ְהַ ֵבן ֶּׁ
והֻ כ ְַ
שנופֵ לְסוסְלפעָ מיםְ,
ֶּׁהְד ֶּׁרך ְהַ ֶּׁטבַ עֶּׁ ְ,
ןְכזֶּׁהְ,כיְז ֶּׁ
עַ לְנ ָסיו ָ
ְאיזֶּׁה ְָדבָ רְ
ְשיהיֶּׁה ֵ
ְשנש ַתברין ְהָ ַאקסיןְ ,אם ְלא ֶּׁ
או ֶּׁ
מֻ רגָש ְמאדְ ְ .ונָסעו ְובָ או ְלק ֶּׁרעטשְמֶּׁ ע

ְ( ַאכסַ ניָה)

ְלָ לוןְ,

ְשםְסוחֵ רְ,והתחילו ְלסַ ֵפרְעמו ְכ ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ סוחֲריםְ,
ומָ צאו ָ
ְשהֵ ם ְנוסעים ְל ָשםְ ,כי ְהָ ַרב ְהָ יָה ְמת ַביֵשְ
ולא ְגלו ְלו ֶּׁ
ְשנוסֵ עַ ְלאותו ְהַ ַצדיקְ ,והָ יו ְמ ַדבריםְ
בעַ צמו ְלומַ ר ֶּׁ
ְשבסבוב ְהַ דבָ רים ְהגיעו ְלסַ ֵפרְ
מֵ עסקְֵי ְהָ עולָ םְ ,עַ ד ֶּׁ
שםְ
ְש ָ
מ ַצדיקיםְ ,הֵ יכָ ן ְנמצָ אים ְצַ דיקיםְ ,וס ֵפר ְלָ הֶּׁ ם ֶּׁ
שםְ ,והתחילו ְהֵ ם ְל ַד ֵבר ְמֵ הַ ַצדיקְ
נמצָ א ְצַ דיקְ ,ו ָשםְ ,ו ָ
אְקלְהואְ,
ְאלָ יוְ.הֵ שיבְלָ הֶּׁ םְ:זֶּׁה? ְ(בלשוןְתְֵמַ הְ)ְהֲל ַ
שנָסעו ֵ
ֶּׁ
שהָ יָהְעובֵ רְ
יְשםֶּׁ ְ,
שוְמ ֶּׁמנוְְ ,וַאֲ ניְהָ יית ָ
כיְאֲ ניְנוסֵ עַ ְעַ כ ָ
ְשזֶּׁהְ
יתְ ,בניְ ,מַ ה ֶּׁ
ְאביו ְו ָאמַ ר ְלבנוְְ :ה ֲָרא ְָ
עֲבֵ ָרהְ .עָ נָה ָ
שםְ .וחָ זרוְ
ְתמוְַ ְ :והֲלא ְהוא ְנוסְֵעַ ְמ ָ
הַ סוחֵ ר ְמסַ ֵפר ְלפי ֻ
ְבחֲלום ְלהָ ַרב ְהַ ְַנ"לְ
יתםְ .ונפטַ ר ְאותו ְהַ ֵבןְ ,ובָ א ַ
לבֵ ָ
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קא

ש ַאלְאותוְְ:
ְשהָ יָהְעומֵ דְבכַ עַ סְגָדולְו ָ
ָאביו ְ,ו ָר ָאהְאותו ֶּׁ
ְשי ַסע ְלאותוְ
ל־כךְ? ְוהֵ שיב ְלו ֶּׁ
ְכ ָ
ְא ָתה ְבכַ עַ ס ָ
לָ ָמה ַ
הַ ַצדיק ְהַ ְַנ"ל ְ( ֶּׁש ָרצָ ה ְלנסעַ ְעם ְבנו ְאֵ לָ יוְ ,כְַ ְַנ"ל)ְ ,והוא ְיַגיד ְל ָךְ
ר־כךְ
ָ
רְשמק ֶּׁרהְהואַ ְ.אחַ
ֶּׁ
עַ לְמָ הְאֲ ניְבכַ עַ סְ.והֵ קיץְ,ו ָאמַ
ְשואְ ,וכֵ ןְ
ַם־כן ְחֲלום ָ
ְשהוא ְג ֵ
ְכ ְַנ"לְ ,ו ָאמַ ר ֶּׁ
חָ לַ ם ְלו ְעוד ַ
שםְ.
ְשלש ְפעָ מיםְ .והֵ ביןְ :הֲלְא ְָדבָ ר ְהואְ .ונָסַ ע ְל ָ
עַ ד ָ
תְשנָסַ עְעםְ
ֶּׁ
רְש ָפגַעְמק ֶּׁדםְ,בעֵ
ֶּׁ
ְאתְהַ סוחֵ
ופָ גַעְבהְַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
ְשראיתיךְָ
ְא ָתה ְהוא ֶּׁ
בנוְְ ,והכיר ְאותו ְו ָאמַ ר ְלוְְ :הֲלא ַ
ית ְאותיְ.
באותו ְהַ ק ֶּׁרעטשמֶּׁ ע? ְוהֵ שיב ְלוְְ :בו ַַדאי ְָרא ָ
ךָ ְ.אמַ רְ
ופָ ַתחְפיוְו ָאמַ רְלוְְ:אםְתרצֶּׁ הֶּׁ ְ,אהיֶּׁהְבוְלֵ עַ ְאות ְָ
שנָסַ ע ָתְעםְ
רְא ָתהְ,כ ֶּׁ
הְא ָתהְמ ַד ֵבר?ְהֵ שיבְלוְְ:זָכו ַ
לוְְ:מָ ַ
ר־כךְ
ָ
ֶּׁשר ְוחָ זַרתְַָ ְ .אחַ
ךְ .ובתח ָלה ְנָפַ ל ְסוס ְעַ ל ְהַ ג ֶּׁ
בנ ְָ

ְשהואְ
ְפגַע ָת ְביְ,ו ָאמַ רתיְל ָך ֶּׁ
ר־כך ָ
ָ
נשברו ְהָ ַאקסיןַ ְ,אחַ
ְא ָתהְ
שו ַ
ךְ ,עַ כ ָ
ְש ָפטַ רתי ְאותוְֶּׁ ְ ,את ְבנ ְָ
ַקלְ .ומֵ אְַחַ ר ֶּׁ

שאיְלנסעְְַ,כיְהואְהָ יָהְבחינַתְמָ אורְהַ ָקטָ ןְ,והַ ַצדיקְ
ַר ַ
הַ ְַנ"לְהואְבחינַתְמָ אורְהַ גָדולְ,ואםְהָ יוְמת ַועֲדיםְיַחַ דְ,
שאיְ
ְש ָפטַ רתי ְאותוְַ ְ ,א ָתה ְַר ַ
ְבא ְמָ שיחְַ; ְוכֵ יוָן ֶּׁ
הָ יָה ָ
לנסעְְַ .ובתוך ְדבָ ָריו ְ ֶּׁנעֱלַ םְ ,ולא ְהָ יָה ְלו ְעם ְמי ְל ַד ֵברְ.
בְאלְהַ ַצדיקְוצָ עַ קְ:חֲבָ לְ,חֲבָ לְ,חֲבָ לְעַ לְד ַאבדיןְ
ונ ַָסעְהָ ַר ֶּׁ
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שםְ ית ָב ַרךְ יָשיבְ נ ָדחֵ ינוְ ב ָקרובָ ְ,אמֵ ןְ.
ולָ אְ מש ַתכחיןְ.הַ ֵ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

וַזֶה ְהַ סוחֵ ר ְהַ ְַנ"ל ְהָ יָה ְהַ ָס מְֶּׁ"ך־מְֵ"ם ְבעַ צמו

שנ דמָ הְ
ְ( ֶּׁ

ְשנית ְב הָ ַרב ְהַ ַנְ"לְ ,התג ָָרהְ
ש ָפ גַע ֵ
ר־כ ךְ ְכ ֶּׁ
ָ
לסוחֵ ר ְו הטעָ ה ְאו ָתםְ ,ו ַאחַ

ןְדרכוְַ ְְ,כיָדועְַ)ְהַ שְֵםְ
ש מַ עְ לַ עֲצָ תוְְְ,כְיְכֵ ַ
שרְ ָ
עמוְְ הו א ְבעַ צמוְ עַ לְ אֲ ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ית ָב ַרךְְיַצ י ֵלנוְְ.
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
ְ
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ְ

ֲשהְט'ְ
מַ ע ֶּׁ

מחָּ כָּ ם וְ ָּתם
(ח ֶּׁרףְתקס"טְק ֶּׁדםְפורים)ְ

ְאחַ תְ ,והָ יו ְגדוליםְ
י־בתים ְהָ יו ְבעיר ַ
ְבעֲלֵ ַ
ֲשהְ .שנֵי ַ
מע ֶ
ְבתים ְגדוליםְ ,והָ יו ְלָ הֶּׁ ם ְשנֵיְ
ַבעֲשירותְ ,והָ יָה ְלָ הֶּׁ ם ָ
ְאחָ דְ.
ְאחָ דְ ,ולָ מדו ְשנֵיהֶּׁ ם ְבחֶּׁ ֶּׁדר ֶּׁ
ְבן ֶּׁ
ְאחָ ד ֵ
ָבניםְ ,לְכָ ל ֶּׁ
םְבר־הֲבָ נָהְ,והָ ֶּׁאחָ דְהָ יָהְ
ְאחָ דְמֵ הֶּׁ ַ
ֵיְבניםְהָ יו ֶּׁ
ו ֵאלו ְהַ שנ ָ
לְפשוטְונָמוךְ)ְ.ו ֵאלו ְהַ שנֵיְ
ְשכֶּׁ ָ
אְשהָ יָהְלו ֵ
שְ,אֶּׁ ָל ֶּׁ
אְשהָ יָהְט ֵפ ְ
תםְ(ל ֶּׁ
ָ
יְשהָ ֶּׁאחָ דְ
ָבניםְהָ יו ְאוהֲביםְזֶּׁה ְ ֶּׁאתְזֶּׁהְמאד;ְ ַאף־עַ ל־פ ֶּׁ
הָ יָהְחָ כָ םְ והָ ֶּׁאחָ דְהָ יָהְ ָתםְ ומחוְהָ יָהְ נָמוךְַ ְ,אף־עַ ל־פי־ְ
ְ

ְ

ְ

ְ

ֶּׁהְאתְזֶּׁהְמאדְ.
ןְאהֲבוְז ֶּׁ
כֵ ָ
ירדְ ,ויָרדוְ
ְבתים ְהַ ְַנ"ל ְלֵ ֵ
ְבעֲלֵ י ָ
לי ִמים ְהתחילו ְהַ שנֵי ַ
ְאביוניםְ,ולאְנש ַארְ
דְשאבדוְהַ כלְו ַנעֲשו ֶּׁ
מַ ָטהְמַ ָטהְ,עַ ֶּׁ
ְש ָלהֶּׁ םְ .והַ ָבנים ְהתחילו ְלהתג ֵַדלְ.
לָ הֶּׁ ם ְכי ְאם ְהַ ָבתים ֶּׁ
ש ֵלםְעֲבורכֶּׁ םְ
ָאמרוְהָ ָאבותְהַ ְַנ"לְלהַ ָבניםֵ ְ:איןְבי ֵָדינוְל ַ
הְש ַתעֲשוְְ.הָ לַ ך ְהַ ָתם ְולָ מַ דְ
ֶּׁ
יקְאתכֶּׁ ם;ְעֲשו ְלָ כֶּׁ םְמַ
ֶּׁ
להַ חֲז
ָהְבר־הֲבָ נָהְלאְהָ יָהְ
שהָ י ַ
תְרצעָ ן ְ(סַ נדלָ ר)ְ .והֶּׁ חָ כָ םֶּׁ ְ,
מלֶּׁ אכֶּׁ ַ
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שיֵלֵ ךְ
שבְב ַדעתוְֶּׁ ְ,
הְכזוְְ,וי ֵ
רצונוְלַ עֲסקְבמלָ אכָ הְפשוטָ ָ
טְבשוקְ,
הְלעֲשותְ.והָ יָהְהולֵ ךְומשוטֵ ַ
ָבעולָ םְויס ַת ֵכלְמַ ַ
בעָ ה ְסוסים ְוחָ אמיטֶּׁ ישְ ְ(כלֵיְ
ְאר ָ
ו ָר ָאה ְ ֲע ְָגלָ ה ְגדולָ ה ְעם ַ
רתימַ ת ְהַ סוסים),

שהָ י ָתה ְָרצָ ה ְוהולֶּׁ כֶּׁ תְ .עָ נָה ְו ָאמַ רְ
ְ ֶּׁ

שאְ .להֵ יכָ ןְ
ְא ֶּׁתם? ְהֵ שיבו ְלוְְ :מוַאר ָ
להַ סוחֲריםְ :מֵ ַאין ַ
ְא ֶּׁתםְ
ש ָמא ַ
ש ַאל ְאו ָתםֶּׁ ְ :
שאָ ְ .
ַא ֶּׁתם ְנוסעים? ְלוַאר ָ
אְבר־הֲבָ נָהְומז ָרזְ,והוטַ בְ
ְשהו ַ
שרתים?ְ ָראו ֶּׁ
צְריכיםְמ ָ
בעֵ ינֵיהֶּׁ םְ ,וקבלו ְאותו ְע ָמהֶּׁ םְ .ונָסַ ע ְע ָמם ְוש ֵמש ְאו ָתםְ
ְשהָ יָהְ
רשאְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
הֵ יטֵ ב ְמאד ְעַ ל ְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְְ .בבואו ְלוַא ָ
שאְ,
ְשכְבָ ר ְאֲ ני ְבוַאר ָ
שב ְעַ צמוְְ :מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
ַבר־הֲבָ נָהְ ,י ֵ
םְאלוְ? ְאולַ יְיֵש ְמָ קוםְטובְמֵ הֶּׁ ם?ְ
שרְע ֵ
לָ ָמהְליְלהת ַק ֵ
ֵאלֵ ך ְוַאֲ בַ ֵקש ְו ֶּׁאר ֶּׁאהְ .והלךַ ְ ַבשוקְ ,והתחיל ְלַ חֲקרְ
ְשהֱביאוהו ְואם ְיֵש ְטוב ְמֵ הֶּׁ םְ.
ולשאל ְעַ ל ְהָ אֲ נָשים ֶּׁ
שהָ אֲ נָשים ְהַ ָללו ְהֵ ם ְהֲגוניםְ ,וטוב ְלהיותְ
ו ָאמרו ְלוְֶּׁ ְ ,
שאְ
תְשהַ ַמ ָ
ֶּׁ
תְאצלָ םְמֵ חֲמַ
שהְמאדְלהיו ֶּׁ
ְש ָק ֶּׁ
ֶּׁאצלָ םַ ְ,אך ֶּׁ
שרתיםְ
ןְש ָלהֶּׁ םְהואְלמֶּׁ רחַ קיםְמְאדְ .הָ לַ ך ְו ָראְָהְמ ָ
ומַ ָת ֶּׁ
יםְבשוקְוְהָ יוְהולכיםְ
ַ
שהָ יוְהולכ
שלְגוֶּׁעלבין (חֲ נֻיות הַ ל ָב ָשה)ֶּׁ ,
ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְש ָלהֶּׁ ם ְבכובעֵ יהֶּׁ םְובמנעֲלֵ יהֶּׁ םְעםְ
כ ַדר ָכםְ ,עםְמינֵי ְחֵ ן ֶּׁ
ְשיֵש ְלָ הֶּׁ ם ְבהלוכֵ יהֶּׁ םְ
הַ קצָ וות ְבולטות ְוש ָאר ְמינֵי ְחֵ ן ֶּׁ
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ָשרְבעֵ ינָיוְ
ְבר־הֲבָ נָהְוחָ ריףְ,וי ָ
שיהֶּׁ םְוהואְהָ יָה ַ
ובמַ לבו ֵ
תְשהואְעניָןְנ ֶָּׁאהְוגַםְהַ ָדבָ רְבבֵ יתוְבמקומוְְ.
ְֶּׁ
מאדְמֵ חֲמַ
ְשהֱביאוהוְְ ,ונ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ְתשואות ְחֵ ןְ,
ְאל ְהָ אֲ נָשים ֶּׁ
הָ לַ ך ֶּׁ
ְמהְ
ְאצלָ םְ .ועַ ל ַ
ְש ֵאין ְנוחַ ְלפָ נָיו ְלהיות ֶּׁ
ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ ם ֶּׁ
ְב ֶּׁד ֶּׁרךְְ .והָ לַ ךְ ְועָ ַמדְ
שהֱביאוהוְְ ,בעַ ד ְזֶּׁה ְש ֵמש ְאו ָתם ַ
ֶּׁ
שרתיםְ,
ְאחָ דְ .ו ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ מ ָ
ְבעַ ל־הַ ַבית ֶּׁ
ְאצֶּׁ ל ַ
עַ צמו ֵ
שכֵ ר ְבפָ חות ְולַ עֲשות ְעֲבודותְ
שבתח ָלה ְצריכים ְלה ָ
ֶּׁ
שרתים ְהַ גדוליםְ.
ְבאים ְלמַ עֲלות ְהַ מ ָ
ר־כך ָ
ָ
כבֵ דותְ ,ו ַאחַ
שה ְעמו ְמלְָאכות ְכבֵ דותְ ,והָ יָהְ
והָ יָה ְהַ ַבעַ ל־הַ ַבית ְעו ֶּׁ
שרתיםְ,
שאת ְסחו ָרה ְכ ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ מ ָ
שולחו ְלַ אֲ דונים ְלָ ֵ
ְאצילֵיהֶּׁ ם ְלהַ ניחַ ְהַ ֶּׁבגֶּׁד ְעַ לְ
ְתחַ ת ַ
שצריכים ְלָ כף ְי ֵדיהֶּׁ ם ַ
ֶּׁ
ָהְכבֵ דְעָ לָ יוְמאדְעֲבו ָדהְ
בליטַ תְהַ יָדְברחַ בְהַ ָכ ֵתףְ,והָ י ָ
ָכזוְְ .לפעָ מים ְהְָיָה ְצָ ריך ְלַ עֲלות ְעם ְהַ ַמשאוי ְהַ ְַנ"ל ְעַ לְ
שבְעַ צמוְְ,
שהְעָ לָ יוְהָ עֲבו ָדהְ.וי ֵ
ָהְק ֶּׁ
עֲליותְהַ גבוהותְ,והָ י ָ
ְבר־הֲבָ נָהְ :מַ ה ְלי ְלַ עֲבו ָדה ְזוְ? ְהֲלאְ
כי ְהָ יָה ְפילוסוף ַ
שאְא ָשהְולְהת ַפרנֵסְ,
אְרקְבשבילְהַ ַתכליתְ,ל ָ
הָ ע ָקרְהו ַ
ְאיני ְצָ ריך ְלהס ַת ֵכל ְעַ ל ְזֶּׁהְ ,עַ ל ְזֶּׁה ְיהיֶּׁה ְפנַאיְ
ע ֲַדין ֵ
כעֵ תְ טובְ ליְ להיותְ משוטֵ טְ
שניםְ הַ ָבאותְָ ְְ,
להַ ָבאַ ְְ,ב ָ
ְְְ

ְְ

ְְ

ְְ

ְְ

ַיְבעולָ םְ.
תְבמדינותְ,להַ שביעַ ְעֵ ינ ָ
ָב ָא ֶּׁרץְ,להיו ַ

קו
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ְב ֲעגָלָ ה ְגדולָ ה ְסוחֲריםְ.
שנוסעים ַ
הלךַ ְ ַבשוק ְו ָר ָאהֶּׁ ְ ,
תםְנוסעים? ְללַ אגורנָא ְ(עיר ְקרובָ הְ
ןְא ֶּׁ
ש ַאלְאו ָתםְ :להֵ יכָ ַ
ו ָ
יטליָה).
לא ַ

שםְ,
שם? ְהֵ ןְ .וקבלו ְאותו ְל ָ
ְהֲתקחו ְאותי ְל ָ

יןְכךְ
שםְ ,לש ַפאניָא ְ(ספָ ַרד)ֵ ְ .ב ָ
שםְהפליגְלאטַ ליָאְ ,מ ָ
ומ ָ
ֲשהְעודְחָ כָ םְ
הְשניםְ ,ועַ ל־י ֵדי ְזֶּׁהְ ַנע ָ
ְכ ָמ ָ
יןְכך ְעָ ברו ַ
ָ
ובֵ
שב ְעַ צמוְָ ְ :כעֵ תְ
ְשהָ יָה ְבמדינות ְַרבותְ .וי ֵ
יו ֵתר ְמֵ ַאחַ ר ֶּׁ
ראוי ְלהַ ביט ְעַ ל ְהַ ַתכליתְ .והתחיל ְלַ חֲשב ְעםְ
ְָ
ישר ְבעֵ ינָיו ְללמדְ
ְלעֲשותְ ,וַי ַ
ְשלו ְמַ ה ַ
פילוסופיָא ֶּׁ
שהיא ְמלָ אכָ ה ְגדולָ ה ְונ ָָאהְ ,ויֵשְ
מלֶּׁ אכֶּׁ ת ְצו ֵרף ְ(בזָהָ ב)ֶּׁ ְ ,
ָבה ְחָ כמָ הְ ,וגַם ְהיא ְמלָ אכָ ה ְעֲש ָירהְ .והוא ְהָ יָהְ
ְכ ָמהְ
ַבר־הֲבָ נָה ְופילוסוףְ ,ולא ְהֻ צ ַרך ְללמד ְהַ מלָ אכָ ה ַ
ְא ָמןְ
ֲשה ָ
ְאת ְהָ ָא ָמנות ְו ַנע ֶּׁ
ְשנָה ְק ֵבל ֶּׁ
שניםַ ְ ,רק ְב ֶּׁרבַ ע ְָ
ָ
ןְשלמדוְְ.
יְבמלָ אכָ הְיו ֵתרְמןְהָ ָא ָמ ֶּׁ
ָהְבק ַ
גָדולְמאדְ,והָ י ָ
הְכזוְְ,
יְשיֵשְביָדיְמלָ אכָ ָ
שבְעַ צמוְַ ְ:אף־עַ ל־פ ֶּׁ
ר־כךְי ֵ
ָ
ַאחַ
יְבזֶּׁהְ.הַ יוםְחָ שובְזְאתֶּׁ ְ,פןְבזמַ ןְ
יןְדיְל ָ
ןְא ַ
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ֵ
ְאצֶּׁ לְ
ְאחֵ רְ .והָ לַ ך ְוהֶּׁ עֱמיד ְעַ צמו ֵ
שב ְָדבָ ר ַ
ַאחֵ ר ְיֻח ַ
ַיידער ְ(חיתוְךְ ְולטוש ְאֲ בָ נים ְטובות)ְ ,ומֵ חֲמַ ת ְהֲבָ נָהְ
שטֵ יין־שנ ֶּׁ
עְשנָהְ.
ַם־כןְבזמַ ןְמֻ עָ טְ,ב ֶּׁרבַ ָ
לְא ָמנותְהַ זאתְג ֵ
שלוְְ,ק ֵב ָ
ֶּׁ
ְשיֵשְ
ְשלוְְ :גַם ֶּׁ
ר־כך ְישְֵב ְעַ צמו ְעם ְהַ פילוסופיָא ֶּׁ
ָ
ַאחַ
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ְפןְלאְיֻחשבוְשנֵיהֶּׁ ם;ְטובְ
ביָדיְש ֵתיְהָ אֻ ָמנותְ,מיְיו ֵדעַ ֶּׁ
רְבהֲבָ נָהְ
שהיאְחֲשובָ הְלעולָ םְ .וחָ ַק ַ
ליְללמדְאֻ ָמנותֶּׁ ְ ,
יריי ְ(מקצוְעַ
ְשלו ְללמד ְָדאקט ַ
ופילוסופיָא ֶּׁ

שהואְ
ְרפו ָאה)ֶּׁ ְ ,

ְתמידְ .ו ֶּׁד ֶּׁרך ְלמוד ְָדאקט ַירייְ,
ָדבָ ר ְהַ ָצריך ְוחָ שוב ָ
שצריכין ְללמד ְמק ֶּׁדם ְלָ שון ְלטֵ יין
ֶּׁ

ְ(לָ טינית)

ְוהַ כ ָתבְ

דְגםְ
וללמדְחָ כמותְפילוסופיָאְ.והואְמֵ חֲמַ תְהֲבָ נָתוְלָ מַ ַ
ֲשה ְָדאקטיר ְגָדולְ
ְשנָה ְו ַנע ָ
זאת ְבזמַ ן ְמֻ עָ טְ ,בְ ֶּׁרבַ ע ָ
ר־כך ְהתחילְהָ עולָ םְ
ָ
ופילוְסוףְוחָ כָ םְבכָ לְהַ חָ כמותַ ְ.אחַ
ְשהָ יָהְאֻ ָמןְגָדולְ
להיותְבעֵ ינָיוְכלאְ,כיְמֵ חֲמַ תְחָ כמָ תו ֶּׁ
ְאחָ ד ְמבנֵי ְהָ עולְָםְ
ְכל ֶּׁ
ְכזֶּׁהְ ,הָ יָה ָ
ָכזֶּׁה ְוחָ כָ ם ְו ָדאקטיר ָ
שאְ
ְתכלית ְול ָ
שב ְעַ צמו ְלַ עֲשות ְלו ַ
בעֵ ינָיו ְכלאְ .וי ֵ
שהְבכָ אןְ,מיְי ֵַדעְמַ הְ
שאְא ָ
םְא ָ
שהְ,ו ָאמַ רְב ַדעתוְְ:א ֶּׁ
א ָ
ֲשה ְמ ֶּׁמני? ְ ֵאלֵ ך ְו ָאשוב ְלבֵ יתי ְלמַ עַ ן ְיראו ְמַ הְ
ש ַנע ָ
ֶּׁ
ְבאתי ְלג ֻד ָלהְ
שו ָ
ְקטָ ןְ ,ועַ כ ָ
שהָ ייתי ְנַעְַר ָ
שנהיָה ְמ ֶּׁמניֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
ְב ֶּׁד ֶּׁרךְְ,
ָכזוְְ ,והָ לַ ך ְונָסַ ע ְלבֵ יתוְְ ,והָ יָה ְלו ְיסורין ְגדולים ַ
כיְ מֵ חֲמַ תְ חָ כמָ תוְ לאְ הָ יָהְ לוְְ עםְ מיְ ל ַד ֵברְְ,ולאְ הָ יָהְ
ְ

ְ

ְ

ְְ

ְ

ְ

ְְ

ְ

ְ

אְאכסַ ניָאְכרצונוְְ,והָ יָהְלוְיסוריםְהְַר ֵבהְ.
מוצֵ ַ
ְ
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ֲשהַהֶ חכםַ,ונת ִחילַלס ֵּפרַ
תַאתַמע ֵּ
ֶ
ו ִהנֵּהַנשלִ יךַכעֵּ
ֲשהַהתםַ:
במע ֵּ
התם ְהַ ְַנ"ל ְלָ מַ ד ְמלֶּׁ אכֶּׁ ת ְַרצעָ נות

ְ(סַ נדלָ רות),

ְומֵ חֲמַ תְ

ְבקיְ
ְשק ֵבלְ ,ולא ְהָ יָה ָ
ְתםְ ,לָ מַ ד ְהַ ר ֵבה ְעַ ד ֶּׁ
שהָ יָה ָ
ֶּׁ
שהְ ,והָ יָה ְמת ַפרנֵס ְמןְ
ָשא ְא ָ
בהָ ָא ָמנות ְבשלֵ מותְ .ונ ָ
קיְבהַ מלָ אכָ הְ
ָהְב ְ
ָהְתםְ,ולאְהָ י ָ
תְשהָ י ָ
ֶּׁ
הַ מלָ אכָ הְ,ומֵ חֲמַ
ָהְפרנָסָ תו ְבדחַ קְגָדולְובצמצוםְ,ולאְ
ל־כך ְעַ ל־ ֵכןְהָ י ַ
ָכ ָ
ְתמיד ְלַ עֲסקְ
הָ יָה ְלו ְפנַאי ְאֲ פלו ְלֶּׁ אֱ כל ְכי ְהָ יָה ְצָ ריך ָ
תְשלאְהָ יָהְיָכולְהָ אֻ ָמנותְבשלֵ מותַ ְ,רקְ
ֶּׁ
ַבמלָ אכָ הְמֵ חֲמַ
ְב ַמרצֵ עַ ְוהָ יָהְ
ְשהָ יָה ְנוקֵ ב ַ
שעָ ה ֶּׁ
בשעַ ת ְהַ מלָ אכָ הְ ,ב ָ
ְשל ְהַ תפ ָירה ְכ ֶּׁד ֶּׁרךְ
מַ כניס ְומוציא ְהַ חוט ְהָ עָ ב ֶּׁ
שך ְחֲתיכַ ת ְלֶּׁ חְֶּׁם ְואוכֵ לְ .ומנהָ גוְ
הָ ַרצעָ ניםָ ְ ,אז ְהָ יָה ְנוְ ֵ
ָהְרקְמָ לֵאְ
ָהְתמידְבשמחָ הְגדולָ הְמאדְ,והָ י ַ
שהָ י ָ
הָ יָהֶּׁ ְ,
ְכל ְהַ ַמאֲ כָ לים ְוכָ ל ְהַ ַמש ָקאותְ
ְתמידְ .והָ יו ְלו ָ
שמחָ ה ָ
וכָ ל ְהַ ַמלבושיםְ .והָ יָה ְאומֵ ר ְלאשתוְְ :אשתיֵ ְ ,תן ְליְ
ר־כךְ
ָ
לֶּׁ אֱ כלְ ,והָ י ָתה ְנו ֶּׁתנֶּׁת ְלו ְחֲתיכַ ת ְלֶּׁ חֶּׁ ם ְו ָאכַ לַ ְ .אחַ
הָ יָהְאומֵ רֵ ְ:תןְליְהָ רטֶּׁ בְעםְקטניתְ ,והָ י ָתהְחו ֶּׁתכֶּׁ תְלוְ
ש ֵבחַ ְואומֵ רַ ְ:כ ָמהְיָפֶּׁ הְ
עודְחֲתיכַ תְלֶּׁ חֶּׁ םְו ָאכַ לְ.והָ יָהְמ ַ
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וטוב ְמאד ְהָ רטֶּׁ ב ְהַ זֶּׁהְ .וכֵ ן ְהָ יָה ְמצַ וֶּׁה ְל ֵתן ְלו ְהַ ָבשְָרְ
ְכל ְמַ אֲ כָ לְ
ְכיוצֵ א ְבָ זֶּׁהְ ,ובעַ ד ָ
וש ָאר ְמַ אֲ כָ לים ְטובים ַ
ומַ אֲ כָ לְהָ י ָתהְנו ֶּׁתנֶּׁתְלו ְחֲתיכַ תְלֶּׁ חֶּׁ םְ,והואְהָ יָהְמתעַ נֵגְ
ְאת ְאותו ְהַ ַמאֲ כָ לַ ְ ,כ ָמה ְהואְ
מאד ְמזֶּׁה ְוש ַבח ְמאד ֶּׁ
מ ֻת ָקן ְוטובְ ,כאלו ְהָ יָה ְאוכֵ ל ְאותו ְהְַ ַמאֲ כָ ל ְמַ ָמשְְ.
ְכל ְמַ אֲ כָ לְ
ְבאֲ כילָ תו ְהַ ֶּׁלחֶּׁ ם ְטַ עַ ם ָ
ובֶּׁ אֱ מֶּׁ ת ְהָ יָה ְמַ רגיש ַ
לְשהָ יָהְרוצֶּׁ הְמֵ חֲמַ תְתמימותו ְושמחָ תו ְהַ גדולָ הְ.
ומַ אֲ כָ ֶּׁ
ְשכָ ר ְלשתותְ ,ונָתנָה ְלוְ
וכֵ ן ְהָ יָה ְמצַ וֶּׁהְ :אשתיֵ ְ ,תן ְלי ֵ
שכָ ר ְהַ זֶּׁהֵ ְ .תן ְלי ְדבַ שְְ,
ְכ ָמה ְיָפֶּׁ ה ְהַ ֵ
בחַ ַ
ש ְֵ
מַ יםְ .והָ יָה ְמ ַ
ןְכ ְַנ"לֵ ְ.תןְליְיַיןְוכוְ'ְ
ַם־כ ַ
ש ֵבחַ ְג ֵ
ונָתנָהְלו ְמַ יםְ,והָ יָהְמ ַ
ש ֵבחַ ְאותוְ
אְבזֶּׁהְ ,ונָתנָהְלו ְמַ יםְ ,והָ יָהְמתעַ נֵגְומ ַ
ָ
ַכיוצֵ
הַ ַמש ֶּׁקהְכאלוְ ְהואְשו ֶּׁתהְאותְָה ְמַ ָמשְְ .וכֵ ןְבמַ לבושיםְ
ְפרוָ ה ְחָ רפי)ְ
פעלץ ְ(מעיל ַ
ש ָתפותְ ,לו ְולאשתו ְ ֶּׁ
הָ יָה ְלָ הֶּׁ ם ְב ֻ

שהָ יָה ְצָ ריךְ
ֶּׁאחָ דְ .והָ יָה ְאומֵ רְ :אשתיֵ ְ ,תן ְלי ְהַ ֶּׁפעלץ ְכ ֶּׁ
ְפעלץְ ,כגון ְלֵ ילֵ ך ְלַ שוקְ .והָ י ָתה ְנו ֶּׁתנֶּׁת ְלוְְ.
ללבש ֶּׁ
ְביןְאֲ נָשיםְ,
שהָ יָהְצָ ריך ְללבשְטוליפְ ְ(מעילְעֶּׁ ליון) ְלֵ ילֵ ך ֵ
כ ֶּׁ
הָ יָה ְאומֵ רְ :אשתיֵ ְ ,תן ְלי ְהַ טוליפְְ .והָ י ָתה ְנו ֶּׁתנֶּׁת ְלוְ
ש ֵבחְַַ ְ :כ ָמה ְיָפֶּׁ הְ
הַ ֶּׁפעלץְ ,והָ יָה ְמתעַ נֵג ְמ ֶּׁמנוְְ ,והָ יָה ְמ ַ
שהָ ְָיהְצָ ריך ְל ַקאפטין ְ( ָקפוטָ ה)ְ ,כגוןְלֵ ילֵ ךְ
הַ טוליפ ְהַ זֶּׁהְ .כ ֶּׁ
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אשתיֵ ְ ,תן ְליְ
לבֵ ית־הַ כנֶּׁסֶּׁ תְ ,הָ יָה ְמצַ וֶּׁה ְואומֵ רְ ְ :
ש ֵבחַ ְ
הַ ַקאפטיןְ ,והָ י ָתה ְנו ֶּׁתנֶּׁת ְלו ְהַ ֶּׁפעלץְ ,והָ יָה ְמ ַ
שהָ יָהְ
ואומֵ רַ ְ :כ ָמה ְ ְָיפֶּׁ ה ְונ ֶָּׁאה ְהַ ַקאפטין ְהַ זֶּׁהְ .וכֵ ן ְכ ֶּׁ
כֻבד ְ"פראק")ְ ,הָ י ָתהְנו ֶּׁתנֶּׁתְלוְ
פא ְ(מעיל ְעֶּׁ ליון ְמ ָ
ריך ְללבש ְיו ָ
צָ ְ
ַם־כןַ ְ :כ ָמה ְיָפֶּׁ הְ
ש ֵבחַ ְומתעַ נֵג ְג ֵ
ַם־כן ְהַ ֶּׁפעלץְ ,והָ יָה ְמ ַ
ג ֵ
ְבזֶּׁהְ .והָ יָה ְַרקְ
ונ ָָאה ְהַ יו ָפא ְהַ זאתַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,וכֵ ן ְבכַ יוצֵ א ָ
שהָ יָה ְגומֵ ר ְהַ מנעָ לְ ,ומןְ
ְתמידְ .כ ֶּׁ
מְָלֵ א ְשמחָ ה ְוחֶּׁ ד ְָוה ָ
ְשלש ְקצָ וותְ ,כיְלאְהָ יָהְיָכולְהָ ָא ָמנותְ
הַ ס ָתםְהָ יָהְלו ָ
ש ֵבחַ ְ
בשלֵ מותַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,הָ יָה ְלוקֵ חַ ְהַ מנעָ ל ְביָדו ְוהָ יָה ְמ ַ
אותו ְמאדְ,והָ יָהְמתעַ נֵגְמאדְמ ֶּׁמנו ְוהָ יָהְאומֵ רְ:אשתיְ
כ ָמהְמָ תוקְהַ מנעָ לְהַ זֶּׁהְ,
ַכ ָמהְ ְָיפֶּׁ הְונפלָ אְהַ מנעָ לְהַ זֶּׁהְַ ְ ,
ְשל ְדבַ ש ְוצוקיר ְ(סֻ ָכר) ְהַ מנעָ ל ְהַ זֶּׁהְ .והָ י ָתהְ
ַכ ָמה ְמנעָ ל ֶּׁ
ם־כן ְמפנֵי ְמָ ה ְש ָא ֵרי ְַרצעָ נים ְנוטליםְ
שו ֶּׁאלֶּׁ ת ְאותוְְ :א ֵ
שה ְזהוְבים ְבעַ ד ְזוג ְמנעָ ליםְ ,ו ַא ָתה ְלוקֵ ח ְַרק ְחֲציְ
של ָ
ְבזֶּׁה? ְזֶּׁהְ
טָ אלֶּׁער ְ(הַ ינו ְזָהוב ְוָחֵ צי) ְ? ְהֵ שיב ְלָ הְְ :מַ ה ְלי ָ
ְשליְ ,ועודְ :לָ ָמה ְלָ נו ְל ַד ֵברְ
ֲשה ֶּׁ
ְשלוְְ ,וזֶּׁה ְמַ ע ֶּׁ
ֲשה ֶּׁ
מַ ע ֶּׁ
ְכ ָמה ְוכַ ָמה ְאֲ ני ְמַ רויחַ ְ
מֵ אֲ חֵ רים? ְהֲלא ְנַתחיל ְלַ חֲשב ַ
במנעָ ל ְזֶּׁה ְמיָד ְליָדְ :הָ עור ְהוא ְבכָ ךְְ ,הַ זֶּׁפֶּׁ ת ְוהַ חוטיםְ
ְבזֶּׁהְ ,בכָ ךְְ ,לַ אפקיסְ
ְכיוצֵ א ָ
וכוְ'ְ ,בכָ ךְְ ,וש ָא ֵרי ְדבָ רים ַ
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ֲש ָרהְ
יְש ֵביןְהָ עורות)ְ,בכָ ךְ;ְועַ ָתהְאֲ ניְמַ רויחַ ְמיָדְליָדְע ָ
(הַ מלו ֶּׁ
ְכזֶּׁה ְמיָד ְליָד? ְוהָ יָה ְַרקְ
גדוליםְ ,ומָ ה ְאכ ַפת ְלי ְֶּׁרוַח ָ
ְתמידְ .ו ֵאצֶּׁ ל ְהָ עולָ ם ְהָ יָה ְללַ עַ גְ,
מְָלֵ א ְשמחָ ה ְוחֶּׁ דוָה ָ
ש ָמצאו ְממיְלהתלוצֵ ץְכרצונָםְ,כיְ
ְתאֲ ו ָָתםְבוְֶּׁ ְ,
והשיגו ַ
־א ָדםְ ,והתחילוְ
ְבאים ְבנֵי ָ
שגָעְ .והָ יו ָ
הָ יָה ְנדמֶּׁ ה ְלמ ֻ
בכַ ָונָה ְל ַד ֵבר ְעמו ְבשביל ְלהתלוצֵ ץְ .והָ יָה ְאותו ְהַ תְָםְ
ףְשהֵ שיבו ְלו ְבליְלֵ יצָ נותְ,
ֶּׁ
אומֵ רַ ְ:רקְבליְלֵ יצָ נותְ ,ו ֵתכֶּׁ
ק ֵבל ְדב ֵריהֶּׁ ם ְוהתחיל ְל ַד ֵבר ְע ָמםְ ,כי ְיו ֵתר ְלא ְהָ יָהְ
ש ַגםְזֶּׁהְבעַ צמו ְלֵ יצָ נותְ,
רוצֶּׁ הְלהַ עֲמיקְלַ חֲ שבְחָ כמותֶּׁ ְ,
ש ַכ ָונ ָָתם ְללֵ יצָ נותְ,
שהָ יָה ְרו ֶּׁאהֶּׁ ְ ,
ְתםְ ,וכ ֶּׁ
כי ְהָ יָה ְאיש ָ
שתהיֶּׁה ְחָ כָ ם ְמ ֶּׁמני? ְהֲלא ְאֲ זַיְ
הָ יָה ְאומֵ רְ :מַ ה ְיהיֶּׁה ְכ ֶּׁ
שתהיֶּׁהְחָ כָ םְ מ ֶּׁמניְ,
ֱשב?ְְוְכ ֶּׁ
תהיֶּׁהְשוְטֶּׁ הְ,כיְמָ הְאֲ ניְ ֶּׁנח ָ
ְ

ַאדְ ַר ָבאְ,אֲ זַיְתהיֶּׁהְשוטֶּׁ הְ.
ןַראשוֹ ן)ַ.
חזֹרַלעִ ני ִ
(כלַזֶהַהיהַדרכֵּ יַהתםַ.ועתהַנ ֲ
שהֶּׁ חָ כָ ם ְהַ ְַנ"ל ְנוסֵ עַ ְובָ א ְלכָ אןְ
שֶּׁ ְ ,
ֲשה ְַרעַ ְ
בתוֹ ךַ־כךַ ְ ַנע ָ
ַם־כן ְלקְ ָראתוְ
בג ֻד ָלה ְוחָ כמָ ה ְגדולָ הְ .ו ָרץ ְהַ ָתם ְג ֵ
בשמחָ ה ְגדולָ הְ ,והָ יָה ְאומֵ ר ְלאשתוְֵ ְ :תן ְלי ְמַ הֵ רְ
הַ יו ָפא; ְ ֵאלֵ ך ְלק ַראת ְחֲבֵ רי ְידידי ְלראותוְְ .ונָתנָה ְלוְ
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הַ ֶּׁפעלץְ ,והָ יָה ְָרץ ְלק ָראתוְְ .והֶּׁ חָ כָ ם ְהָ יָה ְנוסֵ עַ ְ
בעֶּׁ גלות־צָ ב ְבג ֻד ָלהְ .ובָ א ְלק ָראתו ְהַ ָתם ְהַ זֶּׁה ְוהָ יָהְ
שו ֵאל ְבשלומו ְב ַאהֲבָ הְ ,בשמחָ הָ ְ :אחי ְחֲביביְ ,מָ הְ
ךְ ,וַאֲ ני ְזוכֶּׁ הְ
ְשהֱביאֲ ְָ
שה? ְ ָברוך ְהַ ָמקום ֶּׁ
ַא ָתה ְעו ֶּׁ

ַםְכלְהָ עולָ םְהָ יָהְבעֵ ינָיוְכלאְ,
ךְ .והֶּׁ חָ כָ םְהַ ְַנ"לְג ָ
לראות ְָ
שגָעַ ְ ,אךְ
שנדמֶּׁ ה ְלמ ֻ
ְכזֶּׁהֶּׁ ְ ,
ל־ש ֵכן ְאיש ָ
ַכ ְַנ"לְ ,מ ָכ ֶּׁ
ְשהָ יָהְ
ְאהֲבַ ת ְנעורים ְהַ גדולָ ה ֶּׁ
ַאף־עַ ל־ ְפי־כֵ ןְ ,מֵ חֲמַ ת ַ
ֵבינֵיהֶּׁ ם ְהָ יָה ְמ ָקרבוְְ ,ונָסְַע ְעמו ְלתוך ְהָ עירְ .והַ שנֵיְ
ְבניםְ ,מֵ תוְ
ְאלו ְהַ שנֵי ָ
ְשל ֵ
י־בתים ְהַ ְַנ"לְ ,אֲ ביהֶּׁ ם ֶּׁ
ַבעֲלֵ ָ
ְבמדינותְ,
ְשהָ יָה ְהֶּׁ חָ כָ ם ְמשוטֵ ט ַ
בתוך ְאותוְ ְהַ זמַ ן ֶּׁ
שהָ יָה ְבמקומוְְ ,נכנַסְ
ְש ָלהֶּׁ םְ .והַ ָתםֶּׁ ְ ,
ונשאֲ רו ְהַ ָבתים ֶּׁ
ָהְבמדינותְ,לאְהָ יָהְמיְ
שהָ י ַ
יתְאביוְו ָירשוְְ,והֶּׁ חָ כָ םֶּׁ ְ,
ָ
לבֵ
ְבית ְהֶּׁ חְָכָ םְ ,ולאְ
ְכלֶּׁ ה ְו ָאבוד ֵ
ֲשה ָ
ל ַק ֵבל ְהַ ַביתְ ,ו ַנע ָ
נש ַאר ְמ ֶּׁמנו ְכלוםְ ,ולא ְהָ יָה ְלהֶּׁ חָ כָ ם ְמָ קום ְל ָכנֵס ְבוְ
ְשםְיסוריםְ,
ָאְאחַ תְ,והָ יָהְלו ָ
ְאכסַ ני ַ
בבואוְְ.ונָסַ עְלתוך ַ
כי ְלא ְהָ י ָתה ְהָ ַאכסַ ניָא ְכרצונוְְ .והַ ָתם ְהַ ְַנ"ל ְמָ צָ א ְלוְ
ְפעַ ם ְמ ֵביתוְ
שהְ ְ ,והָ יָה ְָרץ ְובָ א ְבכָ ל ַ
עַ ָתה ְעֻ ב ָדא ְח ֲָד ָ
שיֵש ְלו ְיסוריןְ
להֶּׁ חָ כָ םְב ַאהֲבָ הְ,בשמחָ הְ,והָ יָהְרו ֶּׁאהֶּׁ ְ,
מֵ הָ ַאכסַ ניָא ְו ָאמַ ר ְהַ ָתם ְלהֶּׁ חָ כָ םָ ְ :אחיְ ,עול ְלבֵ יתיְ
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ץְאחָ דְ,
הְשיֵש ְליְבקמֶּׁ ֶּׁ
ֶּׁ
ץְכלְמַ
דְאצליְ,וַאֲ ניְאֲ ַק ֵב ָ
ו ַתעֲמ ֶּׁ
ְביתיְ ,הַ כל ְלפָ נ ָ
שר ְבעֵ ינֵי ְהֶּׁ חָ כָ םְ,
ךְ .וַי ַ
ֶּׁיך ְכרצונ ְָ
וְכָ ל ֵ
ְאצלוְְ .והֶּׁ חָ כָ ם ְהָ יָה ְמָ לֵא ְיסוריםְ
ונְכנַס ְלבֵ יתו ְועָ מַ ד ֶּׁ
שהואְחָ כָ םְמֻ פלָ גְואֻ ָמןְו ָדאקטירְ
ְשםֶּׁ ְ,
ָתמידְ,כיְהניחַ ֵ
ֲשה ְלוְ
ש ַיע ֶּׁ
ְאחָ דְ ְ ,וצוָה ְלוְֶּׁ ְ ,
ְשר ֶּׁ
ְבא ַ
גָדול ְמאדְ .והָ יָה ָ
קְשםְ
שהְלו ְטַ ַבעַ תְנפלָ אְמאדְ,וחָ ַק ָ
תְשלְזָהָ בְ.ועָ ָ
ֶּׁ
טַ ַבעַ
שהָ יָהְ
ְשם ְאילָ ןֶּׁ ְ ,
ציורים ְבד ָרכים ְנפלָ אים ְמאדְ ,וחָ ַקק ָ
ָשרְבעֵ ינָיוְכלָ לְהַ ַט ַבעַ תְ,
שרְ,ולאְי ָ
נפלָ א ְמאדְ .ובָ אְהַ ַ
והָ יָה ְלוְ ְיסורים ְגדולים ְמאדְ ,כי ְהָ יָה ְיו ֵדעַ ְבעַ צמוְְ,
שאלו ְהָ יָה ְהַ ַט ַבעַ ת ְעם ְהָ אילָ ן ְהַ זֶּׁה ְבש ַפאניָאְ ,הָ ְָיהְ
ֶּׁ
אְשרְגָדולְוהֵ ביאְ
דְב ַ
םְאחָ ָ
ןְפעַ ֶּׁ
חָ שובְונפלָ אְמאדְ .וכֵ ַ
דְאבֶּׁ ןְטובְ
ש ָבאְמ ֶּׁמרחַ קיםְ,והֵ ביאְלוְְעו ֶּׁ
ֶּׁאבֶּׁ ןְטובְי ָָקרֶּׁ ְ,
ְכציור ְהַ זֶּׁה ְעַ ל ְהָ ֶּׁאבֶּׁ ן ְטובְ
שיצַ יֵר ַ
עם ְציורְ ,וצוָה ְלוְֶּׁ ְ ,
שגָה ְב ָדבָ רְ
ְש ָ
שהֵ ביאְ .וציֵר ְמַ ָמש ְכאותו ְהַ ציורַ ְ ,רק ֶּׁ
ֶּׁ
םְא ָדםְמֵ ביןְעַ לְזֶּׁהַ ְ,רקְהואְלבַ דוְְ.
שלאְהָ יָהְשו ָ
ֶּׁאחָ דֶּׁ ְ,
שר ְבעֵ ינָיוְ .והָ יָה ְלוְ
שר ְוקבְֵל ְהָ ֶּׁאבֶּׁ ן ְטובְ ,וַי ַ
ובָ א ְהַ ַ
יאהְ:הֲלאְעַ דְהֵ יכָ ןְ
להֶּׁ חָ כָ םְהַ זֶּׁהְיסוריםְגדוליםְמןְהַ שג ָ
יאהְ .וגַם ְבעניַןְ
מַ גיעַ ְחָ כמָ תיְ ,ועְַ ָתה ְיז ַד ֵמן ְלי ְשג ָ
ְבא ְלחולֶּׁ הְ ,והָ יָהְ
שהָ יָה ָ
הַ ָדאקט ַיריי ְהָ יָה ְלו ְיסוריםְ :כ ֶּׁ

קיד

ספורי

מֵּ חכםַותם

ַמעֲ שֹי ֹות

שאם ְיֵלֵ ך ְלוְ
שהָ יָה ְיו ֵדעַ ְבבֵ רורֶּׁ ְ ,
נו ֵתן ְלו ְרפו ָאהֶּׁ ְ ,
להַ חולֶּׁ הְלחַ ייםְ,בו ַַדאיְמחֻ יָבְבבֵ רורְלהת ַרפאותְמזֶּׁהְ,
ר־כך ְמֵ ת ְהַ חולֶּׁ הְ,
ָ
כי ְהיא ְרפו ָאה ְנפלָ ָאה ְמאדְ ,ו ַאחַ
שמְֵת ְעַ ל־יָדו ְוהָ יָה ְלו ְיסוריםְ
והָ יו ְאומרים ְהָ עולָ םֶּׁ ְ ,
גדוליםְמזֶּׁהְ.וכֵ ןְלפעָ מיםְנ ַָתןְרפו ָאהְלחולֶּׁ הְ,ונת ַר ֵפאְ,
והָ יו ְאומרים ְהָ עולָ םְ :מק ֶּׁרה ְהואְ .וְהָ יָה ְמָ לֵ א ְיסוריםְ
ָתמידְ .וכֵ ן ְהָ יָה ְצָ ריך ְלמַ לבושְְ .ו ָק ָרא ְהַ חַ יָט ְו ָיגַע ְעמוְְ,
ְשהָ יָהְיו ֵדעְְַ.
שלמדו ְלַ עֲשות ְהַ ַמלבוש ְכרצונוְְ ,כמו ֶּׁ
עַ ד ְ ֶּׁ
שקוריןְ
ָףְאחָ דְ( ֶּׁ
קְכנ ֶּׁ
שהְהַ מַ לבוש ְכרצונוְַ ְ,ר ָ
וכוֵןְהַ חַ יָטְועָ ָ

שגָה ְבוְְ ,ולא ְכונו ְיָפֶּׁ הְ .והָ יָה ְמצטַ עֵ ר ְמאדְ ,כיְ
לֶּׁ עפיל) ְ ָ
ְאינָםְ
ְשבכָ אן ְהוא ְיָפֶּׁ הְ ,כי ֵ
ְאף ֶּׁ
הָ יָה ְיו ֵדעַ ְבעַ צְמו ַ
מביניםְעַ ל ְזֶּׁהְ ,אֲ בָ לְאםְהָ ייתיְבש ַפאניָאְעםְהַ ֶּׁלעפילְ
םְשעושיםְ
שחוקְוהָ ייתיְנדמֶּׁ הְכמו ְיַתיר ְ( ָא ָד ֶּׁ
הַ זֶּׁהְ,הָ ייתיְל ְ

ָהְרץְ
יםְתמידְ .והְַ ָתםְהָ י ָ
ָ
מ ֶּׁמנו ְלֵיצָ נות)ְ .וכֵ ןְהָ יָהְמָ לֵ אְיסור
שהואְמֵ צֵ רְ
םְאלְהֶּׁ חָ כָ םְבשמחָ הְ,ומצָ אוְֶּׁ ְ,
לְפעַ ֶּׁ
ובָ אְבכָ ַ
ָ
ךְ,עַ לְמָ הְ
ומָ לֵ אְיסוריםְוש ָאלוְְ:הֲלאְחָ כָ םְועָ שירְכמות ְ

ְתמידְ.
ְתמיד? ְהֲלא ְאֲ ני ְמָ לֵ א ְשמחָ ה ָ
יֵש ְל ָך ְיסורים ָ
שגָעְ.
שחוקְ ,ונדמָ ה ְבעֵ ינָיו ְלמ ֻ
והָ יָה ְבעֵ ינֵי ְהֶּׁ חָ כָ ם ְל ְ

שמתלוצציםְ
ֵי־א ָדםֶּׁ ְ ,
ו ָאמַ ר ְלו ְהַ ָתםְ :הֲלא ְס ַתם ְבנ ָ
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קטו

מ ֶּׁמניְ ,הֵ ם ְשוטיםְ ,כי ְאם ְהֵ ָמה ְחֲכָ מים ְמ ֶּׁמניְ ,הֲלאְ
ךְ,ומַ הְ
לְש ֵכןְחָ כָ םְכמות ְָ
ַאד ַר ָבהְ,הֵ םְשוטיםַ ְ,כ ְַנ"לְ,מ ָכ ֶּׁ
ְא ָתה ְחָ כָ ם ְמ ֶּׁמני? ְעָ נָה ְהַ ָתם ְו ָאמַ ר ְלהֶּׁ חָ כָ םְ:
תהיֶּׁה ְאְם ַ
ְשליְ .הֵ שיב ְהֶּׁ חָ כָ םְ
ְא ָתה ְעַ ל ְמַ ד ֵרגָה ֶּׁ
ש ָתבוא ַ
מי ְי ֵתןֶּׁ ְ ,
שינָטֵ לְ
ךֶּׁ ְ,
לְשל ְָ
ֶּׁ
יְאבואְעַ
שאֲ נ ָ
שרְלהיותֶּׁ ְ,
ֶּׁהְאפ ָ
ו ָאמַ רְ:ז ֶּׁ
שלוםְ,
ְאהיֶּׁה ְחולְֶּׁהְ ,חַ ס ְו ָ
שלוםְ ,או ֶּׁ
שכֶּׁ לְ ,חַ ס ְו ָ
מ ֶּׁמני ְהַ ֵ
שגָעְ,
ְא ָתה?ְ ,איש ְמ ֻ
שגָעְ ,כי ְהֲלא ְמָ ה ַ
ֲשה ְמ ֻ
ו ֶּׁאהיֶּׁה ְ ַנע ֶּׁ
שרְבשוםְאפֶּׁ ןְ,
יְאפ ָ
לְשליְ ,זֶּׁהְא ֶּׁ
ֶּׁ
הְתבואְעַ
לְש ַא ָת ָ
ֶּׁ
אֲ בָ
שםְ
ְכמוניְ .הֵ שיב ְהַ ָתםֵ ְ :אצֶּׁ ל ְהַ ֵ
ְא ָתה ְחָ כָ ם ָ
שתהיֶּׁה ַ
ֶּׁ
שאֲ ניְ ָאבואְ
שרְְ,ויָכולְלְהיותְכהֶּׁ ֶּׁרףְעַ יןֶּׁ ְְ,
לְאפ ָ
ית ָב ַרךְהַ כ ֶּׁ
שחַ קְהֶּׁ חָ כָ םְמ ֶּׁמנוְמאדְ.
ךְ.ו ָ
לְשל ְָ
עַ ֶּׁ
ְבכנויְ
ְבנים ְהָ יו ְנק ָראים ְבפי ְהָ עולָ םְ ,זֶּׁה ַ
ו ֵּאלוַ ְהַ שנֵי ָ
ְכ ָמה ְחֲכָ מיםְ
ְשיֵש ַ
ְתםַ ְ .אף־עַ ל־פי ֶּׁ
ְבכנוי ָ
חָ כָ םְ ,וזֶּׁה ַ
ְכאן ְהָ יָה ְנ ָכר ְהַ ָדבָ רְ
ו ַתמים ְבְָעולָ םַ ְ ,אף־עַ ל־פי־כֵ ן ָ
ֲשהְ
םְאחָ דְולָ מדו ְביַחַ דְ,וזֶּׁהְ ַנע ָ
ביו ֵתרְ,כיְשנֵיהֶּׁ םְמ ָמקו ֶּׁ
ָהְתםְגָדולְמאדְ.ובהַ ס ַקאסקיְ
חָ כָ םְמֻ פלָ גְמאדְ,וזֶּׁהְהָ י ָ
שבים),
שם ְהַ תו ָ
(סֵ פֶּׁ ר ְמר ָ

ְאחָ ד ְעם ְכנויְ
שם ְכותבין ְכְָל ֶּׁ
ש ָ
ְ ֶּׁ

שלוְְ ,הָ יו ְכותבין ְעַ ל ְזֶּׁה ְכנוי ְ"חָ כָ ם"ְ
פַ אמֶּׁ עליֶּׁא ְ(משפָ ַחה) ְ ֶּׁ

קטז

ספורי

מֵּ חכםַותם

ַמעֲ שֹי ֹות

דְבאְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעַ לְהַ ס ַקאסקיְ,
ועַ לְזֶּׁהְכנויְ" ָתם"ַ ְ .פעַ ם ְ ֶּׁאחָ ָ
שםְ
ְב ֵ
ְבניםְ ,זֶּׁה ַ
ְאלו ְהַ שנֵי ָ
ְשם ֵ
שהָ יו ְכתובין ָ
ומָ צָ אֶּׁ ְ ,
ש ֵאלו ְהַ שנַיםְ
םְתםְ ,והָ יָהְבעֵ ינָיוְלפֶּׁ לֶּׁ אֶּׁ ְ,
ש ָ
הְב ֵ
חָ כָ םְ,וזֶּׁ ַ
שבְ
שםְחָ כָ םְו ָתםְ,ונת ַאוָהְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלראו ָתםְ.וחָ ַ
יםְב ֵ
ַ
מכֻ נ
שיָבואו ְלפָ נַיְ
ְאח ֲֵריהֶּׁ ם ְפתאםֶּׁ ְ ,
ְאשלַ ח ַ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ :אם ֶּׁ
ית ַפחֲדו ְמאדְ,והֶּׁ חָ כָ םְ,יס ַתתמו ְטְַעֲנו ָתיוְלגַמ ֵריְ,והַ ָתםְ
ַשב ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְפחַ דְ .ונתי ֵ
שר ְיש ַתגַע ְמֵ חֲמַ ת ַ
ְאפ ָ
ַם־כן ֶּׁ
ג ֵ
ְאיךְ
ְאל ְהַ ָתם; ְ ַרק ֵ
ְאל ְהֶּׁ חָ כָ םְ ,ו ָתם ֶּׁ
ְאחָ ד ֶּׁ
לשלחַ ְחָ כָ ם ֶּׁ
ְתםְ ,כי ְבעיר ְמלוכָ ה ְעַ ל־פי־רבְ
מוצאין ְבעיר ְמלוכָ ה ָ
םְדו ָקאְ,
אְת ַ
קְשהְַממֻ נֶּׁהְעַ לְהָ אוצָ רותְהו ָ
הֵ םְחֲכָ מיםַ ְ,ר ֶּׁ
ְפןְ
ְאינָם ְרוצים ְלַ עֲשות ְמְמֻ נֶּׁה ְעַ ל ְהָ אוצָ רות ֶּׁ
כי ְהֶּׁ חָ כָ ם ֵ
עַ ל־י ֵדי ְחָ כמָ תו ְושכלו ְיוְכַ ל ְלבַ ז ֵבז ְהָ אוצָ רותְ ,עַ ל־ ֵכןְ
ְתם ְַדו ָקאְ .ו ָק ָרא ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
עושין ְממֻ נֶּׁה ְעַ ל ְהָ אוצָ רות ָ
ְבניםְ
ְאחָ ד ְולאותו ְהַ ָתם ְהַ ְַנ"ל ְושלָ חָ ם ְלהַ שנֵי ָ
לחְָכָ ם ֶּׁ
לְאחָ דְו ֶּׁאחָ דְ.גַםְנ ַָתןְבי ָָדםְ
הַ ְַנ"ל ְ,ונ ַָתןְבי ָָדםְאגרותְלכָ ֶּׁ
שלְ
ַאבערניא ְ(הַ ממ ָ
של ְהַ ג ֶּׁ
אג ֶֶּּׁׁרת ְלהַ גַאבירניר ְ(מו ֵשל ְהַ ָמחוז) ְ ֶּׁ

שלתוְְ ,וצוָהְ
ְתחַ ת ְמֶּׁ מ ַ
ְבנים ְהֵ ם ַ
ש ֵאלו ְהַ שתְֵי ָ
הַ מחוזי)ֶּׁ ְ ,
שהַ גַאבירניר ְישלַ ח ְלָ הֶּׁ ם ְאגרות ְמשמוְ
בהָ אג ֶֶּּׁׁרתֶּׁ ְ ,
ש ֵאיןְ
ְשלא ְית ַפחֲדוְְ ,ויכתב ְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ ,
להֶּׁ חָ כָ ם ְוהַ ָתם ְכ ֵדי ֶּׁ
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קיז

ְשיָבואו ְרְַק ְהַ ָדבָ רְ
הַ ָדבָ ר ְנָחוץְ ,ו ֵאין ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְגוזֵר ְַדו ָקא ֶּׁ
שהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְחָ פֵ ץְ
ָתלוי ְברצונָםְ :אם ְהֵ ם ְרוצים־יָבואוְַ ְ ,רק ְ ֶּׁ
ְאלו ְהַ שלוחיםְ ,הֶּׁ חָ כָ ם ְוהַ ָתםְ ,ובָ אוְ
לראו ָתםְ .ונָסעו ֵ
ש ַאל ְהַ גַאבירניר ְעַ לְ
להַ גַאבירניר ְונָתנו ְלו ְהָ אג ֶֶּּׁׁרתְ .ו ָ
שהֶּׁ חָ כָ ם ְהוא ְחָ כָ ם ְמֻ פלָ גְ
אמרו ְלוְֶּׁ ְ ,
ְבניםְ ,ו ְָ
ֵאלו ְהַ שנֵי ָ
ְכלְ
ְתם ְביו ֵתרְ ,ויֵש ְלו ָ
ועָ שיר ְגָדולְ .והַ ָתם ְהוא ָ
ְשל ְהַ ֶּׁפעלץַ ְ ,כ ְַנ"לְ .ונתיַעֵ ץ ְהַ גַאבירנירְ,
הַ ַמלבושים ֶּׁ
ְפעלץְ,
ְאין ְָראוי ְלַ הֲביאו ְלפנֵי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְבלבוש ֶּׁ
שבו ַַדאי ֵ
ֶּׁ
ְכ ָראויְ ,והניחַ ְבתוך ְהָ עֶּׁ גלות־ ְצָ בְ
שה ְלו ְמַ לבושים ָ
וְעָ ָ
של ְהַ ָתםְ ,ונ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ְאגרותַ ְ ,כ ְַנ"לְ .ונָסעו ְהַ שלוחיםְ
ֶּׁ
שםְ .ונָתנו ְהָ אגרות ְלָ הֶּׁ םְ :הֶּׁ חָ כָ ם־להֶּׁ חָ כָ םְ,
ובָ או ְל ָ
ְשהגיעְַ ְלו ְהָ אג ֶֶּּׁׁרתָ ְ ,אמַ רְ
והַ ָתם־להַ ָתםְ .והַ ָתםֵ ְ ,תכֶּׁ ף ֶּׁ
ְכתוב ְבוְ;ְ
אְאיניְיו ֵדעַ ְמַ ה ָ
ְשהֱביאוְְ :הֲל ֵ
שליחַ ֶּׁ
להַ ָתם ְהַ ָ
ל־פהְמַ הְ
ק ָראְאותו ְלפָ נַיְ .הֵ שיבְלוְְ:אֲ ניְאֲ סַ ֵפרְל ָך ְבעַ ֶּׁ
ְתכֶּׁ ףְ:
ש ַאל ֵ
ְאלָ יוָ ְ .
ְש ָתבוא ֵ
שהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְרוצֶּׁ ה ֶּׁ
ש ָכתוב ְבוְֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
ַרק ְבלי ְלֵ יצָ נותְ .הֵ שיב ְלוְְ :בו ַַדאי ְאֱ מֶּׁ תְ ,בלי ְלֵ יצָ נותְ.
הְתכֶּׁ ףְו ָרץְו ָאמַ רְלאשתוְְ:אשתיְ,הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ונתמַ ֵלאְשמחָ ֵ
שאֲ לָ הְאותוְְ:עַ לְמָ הְולָ ָמה?ְולאְהָ יָהְלוְ
שלַ חְבשביליְ.ו ָ
ָ
פנַאי ְלַ הֲשיבָ ה ְכלָ לְ ,ו ֵתכֶּׁ ף ְנז ָד ֵרז ְבְשמחָ ה ְוהָ לַ ך ְונָסַ עְ
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ָשבְבתוךְהָ עֶּׁ גלות־צָ בְומָ צָ אְ
ְתכֶּׁ ףְְ.ונכנַסְוי ַ
שליחַ ֵ
עםְ הַ ָ
ְ

שמַ חְיו ֵתרְויו ֵתרְ.
שםְהַ בגָדיםְהַ ְַנ"לְו ָ
ָ
שהְ
שהואְעו ֶּׁ
בתוֹ ך־כךְַנשלחוְמסירותְעַ לְהַ גַאבירנירֶּׁ ְ,
שיהיֶּׁהְ
שטובֶּׁ ְ ,
עַ ולותְ ,והֶּׁ עֱבירו ְהַ מְֶּׁלֶּׁ ךְְ .ונתיַעֵ ץ ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְֶּׁ ְ ,
שרְ
ָהְבאֱ מֶּׁ תְוָי ֶּׁ
שהַ ָתםְינהַ גְהַ מדינ ֶּׁ
ְתםֶּׁ ְ,
גַאבירנירְאיש ָ
ְש ֵאינו ְיו ֵדעַ ְחָ כמות ְוהַ מצָ אותְ .ונמלַ ך ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
שלַ חְהַ ֶּׁמלְֶּׁך ְפקֻ ָדתוְ
תְאתְהַ ָתםְהַ ְַנ"לְגַאבירנירְ,ו ָ
לַ עֲשו ֶּׁ
חְאח ֲָריוְ,הואְיהיֶּׁהְגַאבירנירְ.והואְ
שלַ ַ
ש ָ
שהַ ָתםְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
ֶּׁ
ַאבערניאְ ,ויַעַ מדו ְעַ לְ
ְשל ְהַ ג ֶּׁ
צָ ריך ְלנסעַ ְֶּׁד ֶּׁרך ְהָ עיר ֶּׁ
יםְשלְהָ עירְ,ו ֵתכֶּׁ ףְבבואוְְ,יעַ כבו ְאותו ְויַכתירוְ
ֶּׁ
הַ שעָ ר
שיהיֶּׁה ְגַאבירנירְ ,וכֵ ן ְעָ שוְְ.
ְבהתמְַנות ְהַ זאתֶּׁ ְ ,
אותו ַ
ְשםְ ,עכבו ְאותוְ
ועָ מדו ְעַ ל ְהַ שעָ ריםְ ,ו ֵתכֶּׁ ף ְבעָ ברו ָ
ש ַאל ְו ָאמַ רַ ְ :רקְ
ֲשה ְגַאבירנירְ .ו ָ
שהוא ְ ַנע ָ
ו ָאמרו ְלוְֶּׁ ְ ,
ֲשהְ
בליְלֵ יצָ נותְ.הֵ שיבוְלוְְ:בו ַַדאיְבליְשוםְלֵ יצָ נותְ.ו ַנע ָ
שנתרומֵ םְ
ְתכֶּׁ ף ְגַאבירניר ְבתקֶּׁ ף ְוָעזְ .ועַ ָתהֶּׁ ְ ,
הַ ָתם ֵ
מַ זָלוְְ,ומַ זָלְמַ חכיםְ ,ובָ אְלו ְקצָ תְהֲבָ נָהַ ְ,אף־עַ ל־פי־כֵ ןְ
לא ְהש ַת ֵמש ְכלָ ל ְבחָ כמָ תוְַ ְ ,רק ְנָהַ ג ְבתמימותוְ
ְאת ְהְַמדינָה ְבתמימותֶּׁ ְ ,באֱ מֶּׁ תְ
כבָ ראשונָה ְוהנהיג ֶּׁ
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ְאיןְ
שרְ ,ועַ ולָ ה ְלא ְנמצָ א ְבוְְ ,ועַ ל ְהַ נהָ ַגת ְהַ מדינָה ֵ
ובי ֶּׁ
שרְבתמימותְ.
לְגדולְוחָ כמותַ ְ,רקְעַ ל־פיְהַ י ֶּׁ
צריכיןְשְֵכֶּׁ ָ
ש ָבאו ְלפָ נָיוְשנַיםְלדיןְ,הָ יָהְאומֵ רַ ְ:א ָתהְז ַַכאיְו ַאתְָהְ
כ ֶּׁ
ְבאֱ מֶּׁ תְ ,בלי ְשום ְעָ רמָ ה ְומרמְָהְ,
חַ יָבְ ,כפי ְתמימותו ֶּׁ
לְבאֱ מֶּׁ תְ .והָ יו ְאוהֲביםְאותו ְהַ מדינָהְמאדְ.
וכֵ ןְנָהַ גְהַ כ ֶּׁ
ְבאֱ מֶּׁ תְ ,ומֵ חֲמַ ת ְהָ ַאהֲבָ ה ְיָעַ ץְ
והָ יָה ְלו ְיועֲצים ְאוהֲבים ֶּׁ
ְאלְ
ְקרוא ֶּׁ
ְשבו ַַדאי ְבהֶּׁ כרְֵחַ ְתהיֶּׁה ָ
שר ֶּׁ
ְאחָ דַ ְ :באֲ ֶּׁ
לו ֶּׁ
ָ
ְאח ֲֶּׁריך ְוגַםְ
ְשלַ ח ַ
ְש ָתבוא ְלפָ נָיוְ ,כי ְהֲלא ְכבָ ר ָ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
שהַ גַאבירנירְמֻ כ ָרחְלָ בואְלפנֵיְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,ועַ ל־ ֵכןְ
הַ ֶּׁד ֶּׁרךְֶּׁ ְ,
שרְמאדְ,ולאְימצָ אְב ָךְשוםְעַ ולָ הְ
הְכ ֵ
יְש ַא ָת ָ
ַאף־עַ ל־פ ֶּׁ
ןְד ֶּׁרך ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְבדבָ ָריוְ
ָת ָך ְהַ מדינָהַ ְ ,אף־עַ ל־פי־כֵ ֶּׁ
בהַ נהָ ג ְ

ְאחֵ רְ ,ל ַד ֵבר ְחָ כְמות ְולשונותְ
לנטות ְבדבָ ָריו ְלצַ ד ַ
שתוכַ לְלַ הֲשיבוְ; ְעַ ל־ְ
־א ֶּׁרץֶּׁ ְ ,
אֲ חֵ ריםְ ,עַ ל־ ֵכן ְנ ֶָּׁאה ְו ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
שאֲ לַ ֶּׁמד ָך ְחָ כמות ְולשונותְ .ונתקְַ ֵבל ְהַ ָדבָ רְ
ֵכן ְטובֶּׁ ְ ,
ְאלמַ ד ְחָ כמותְ
בעֵ ינֵי ְהַ ָתם ְו ָאמַ רְ :מָ ה ְאכ ַפת ְלי ְאם ֶּׁ
םְאמַ רְלוְְ,
שחֲבֵ רו ְהֶּׁ חָ כָ ָ
לְדעתוְֶּׁ ְ,
ולשונות?ְו ֵתכֶּׁ ףְעָ לָ הְעַ ַ
לְשלוְְ,והנֵהְעַ ָתהְ
ןְשהואְיָבואְעַ ֶּׁ
שרְבשוםְאפֶּׁ ֶּׁ
יְאפ ָ
שא ֶּׁ
ֶּׁ
יְשכבָ רְהָ יָהְיו ֵדעַ ְ
רְבאְעַ לְחָ כמָ תו ְ(ואְַף־עַ ל־פי־כֵ ןַ ְ,אף־עַ ל־פ ֶּׁ
כבָ ָ
חָ כמותְ ,לא ְהָ יָה ְמש ַת ֵמש ְעם ְהַ חָ כמות ְכלָ לַ ְ ,רק ְנָהַ ג ְהַ כל ְבתמימותוְ
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כבָ ראשְונָה).

שיָבוא ְזֶּׁה ְהַ ָתםְ
שלַ ח ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְֶּׁ ְ ,
ר־כךְ ַ ָ
ָ
ְ ַאחַ

מֵּ חכםַותם

ְאלָ יוְ ְ .וד ֵבר ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעם ְהַ ָתםְ
ְאלָ יוְ ,ונָסַ ע ֵ
הַ גַאבירניר ֵ
בתח ָלה ְמֵ הַ נהָ גַת ְהַ מדינָהְ ,והוטַ ב ְבעֵ ינֵי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְמאדְ
שר ְוֶּׁאֱ מֶּׁ ת ְגָדולְ ,בליְ
שהוא ְמתנַהֵ ג ְבי ֶּׁ
מאדְ ,כי ְָר ָאהֶּׁ ְ ,
ר־כך ְהתחיל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְל ַד ֵברְ
ָ
שום ְעַ ולָ ה ְומרמָ הַ ְ .אחַ
ְכ ָראויְ ,והוטַ ב ְבעֵ ינֵיְ
חָ כמות ְולשונוְתֶּׁ ְ ,והֱשיבו ְהַ ָתם ָ
שהואְחָ כָ םְ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְזאתְביו ֵתרְויו ֵתרְ,ו ָאמַ רְ:אֲ ניְרואֶּׁ הֶּׁ ְ,
תְכזֶּׁהְ .וַייטַ בְ
ָכזֶּׁהְ,ו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ןְהואְמתנַהֵ גְבתמימו ָ
שיהיֶּׁהְ
בעֵ ינֵי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְמאד ְמאדְ .ומנָה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְאותוְֶּׁ ְ ,
לְכלְהַ מיניסטֶּׁ רישְ ְ(הַ ָשרים)ְ.וצוָהְלו ְמָ קוםְ
מיניסטֶּׁ ר ְ( ַשר)ְעַ ָ
שי ָבנֶּׁה ְלו ְחומותְ
שם ְיהיֶּׁה ְישיבָ תוְְ ,וצוָהֶּׁ ְ ,
ש ָ
מיֻחָ דֶּׁ ְ ,
ְכ ָראויְ ,ונ ַָתן ְלו ְכ ָתב ְעַ ל ְהתמַ נותְ
נָאות ְומפ ָארות ָ
ש ָבנו ְלוְ
שיהיֶּׁה ְמְיניסטֶּׁ רַ ְ ,כ ְַנ"ל ְוכֵ ן ְהָ יָהֶּׁ ְ ,
הַ זאתֶּׁ ְ ,
שצ ְָוהְ הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,והָ לַ ךְ וק ֵבלְ
בניָניםַ ְ,כ ְַנ"לְ,באותוְ הַ ָמקוםְ ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְ

הַ ג ֻד ָלהְבת ֶּׁקףְ.
ְאלָ יו ְהָ אג ֶֶּּׁׁרת ְמֵ הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְַ ְ ,כ ְַנ"לְ,
ש ָבא ֵ
והֶ חכם ְהַ ְַנ"לְ ,כ ֶּׁ
יאהְְ :הַ מ ֵתן ְולין ְפהְ ,ונ ַד ֵברְ
ְשהֱב ָ
הֵ שיב ְלהֶּׁ חָ כָ ם ֶּׁ
שהְעֲבורוְסעֻ ָדהְגדולָ הְ.בתוךְסעֻ ָדתוְ
ַשבְ.לָ עֶּׁ ֶּׁרבְעָ ָ
ונתי ֵ
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ְשלוְְ ,ועָ נָה ְו ָאמַ רְ:
נתחַ ֵכם ְהֶּׁ חָ כָ ם ְבחָ כמָ תו ְופילוסופיָה ֶּׁ
ְאח ֲַריְ ,עֲבור ְשפַ ל ְבְֶּׁ ֶּׁרךְ
ְכזֶּׁה ְישלַ ח ַ
שהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ָ
מַ ה ְזאתֶּׁ ְ ,
ְכזֶּׁהְ
חְאח ֲַרי?ְהֲלאְמֶּׁ לֶּׁ ך ָ
שהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְישלַ ַ
ָכמוניְ,ומָ הְאֲ ניֶּׁ ְ ,
ְשפָ ל ְונבזֶּׁה ְכ ֶּׁנגֶּׁדְ
ְכזוְְ ,וַאֲ ני ָ
שלָ ה ְוג ֻד ָלה ָ
שיֵש ְלו ְמֶּׁ מ ָ
ֶּׁ
ש ֶּׁמלֶּׁ ךְ
אתְב ַדעַ תֶּׁ ְ,
ַ
ַשבְז
אְכזֶּׁהְ,ו ֵאיך ְיתי ֵ
מֶּׁ לֶּׁ ך ְגָדולְונו ָר ָ
לְכמוני?ְאםְאמַ רְבשבילְחָ כמָ תיְ,
רְשפָ ָ
ָכזֶּׁהְישלַ חְעֲבו ָ
ְאין ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְחֲכָ מים? ְו ַגםְ
מָ ה ְאֲ ני ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ? ְוכי ֵ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְבעַ צמו ְבו ַַדאי ְחָ כָ ם ְגָדולְ ,ומָ ה ְהַ ָדבָ ר ְהַ זֶּׁהְ,
שהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְישלַ חְעֲבורי?ְוַישתומֵ םְעַ לְזֶּׁהְמאדְמְאדְ.עָ נָהְ
ֶּׁ
ְשל ְהַ ָתםְ ,כיְ
שהוא ְחֲבֵ רו ֶּׁ
אמַ ר ְזֶּׁה ְהֶּׁ חָ כָ ם ְ(הַ ינו ְהֶּׁ חָ כָ ם ְהָ ראשוןֶּׁ ְ ,
וָ
ש ַאחַ רְ
ְשל ְהַ ָתםֶּׁ ְ ,
ְשל ְאותו ְהֶּׁ חָ כָ ם ְהָ ראשון ְחֲבֵ רו ֶּׁ
ָכל ְזֶּׁה־הַ כל ְמדבָ ָריו ֶּׁ
ְכ ְַנ"ל ְעָ נָה ְבעַ צמו ְדְבָ רים ְאֵ לו ְו ָאמַ רְ
יה ְעַ צמו ְמאד ַ
שהשתומֵ ם ְוהתמ ַ
ֶּׁ

שבהֶּׁ כ ֵרחַ ְ
ְשאֲ ני ְאומֵ רַ ְ .דעתיֶּׁ ְ ,
להֶּׁ חָ כָ ם ְהַ ָשליחְַ)ֵ ְ :ת ַדע ְמַ ה ֶּׁ
ְבעולָ ם ְכלָ לְ ,וכָ לְ
ש ֵאין ְמֶּׁ לֶּׁ ך ָ
הַ ָדבָ ר ְמובָ ן ְומב ָררֶּׁ ְ ,
שיֵש ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ.
שסובריםֶּׁ ְ ,
ְבשטות ְהַ זֶּׁהֶּׁ ְ ,
הָ עולָ ם ְטועים ַ
ש ָכל ְבנֵי־הָ עולָ ם ְימסרוְ
שרְזאתֶּׁ ְ ,
ְאפ ָ
ור ֵאה ְוהָ בֵ ןֵ ְ ,איך ֶּׁ
ְאיןְ
שהוא ְהַ ֶּׁמלֶּׁךְ? ְבו ַַדאי ֵ
ְאחָ דֶּׁ ְ ,
עַ צמָ ן ְלסמך ְעַ ל ְאיש ֶּׁ
שליחַ ְהַ ְַנ"לְ:הֲלאְאֲ ניְ
ְבעולָ םְכלָ לְ .הֵ שיבְהֶּׁ חָ כָ םְהַ ָ
מֶּׁ לֶּׁ ך ָ
ָ
ראשוןְ
ש ַאלְאותו ְהֶּׁ חָ כָ םְהָ ְ
הֵ בֵ אתיְלך ְאג ֶֶּּׁׁרתְמֵ הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְָ ְ .

קכב

ספורי

מֵּ חכםַותם

ַמעֲ שֹי ֹות

הַ ְַנ"לְ.ה ֲַא ָתהְבעַ צמְ ָךְק ַבל ָתְהָ אג ֶֶּּׁׁרתְמיַד־הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְבעַ צמוְ
ְאחֵ רְנ ַָתןְביָדיְהָ אג ֶֶּּׁׁרתְ
מַ ָמשְ?ְהֵ שיבְלוְְ:לָ אוַ ְ,רקְאיש ַ
שדבָ ַריְ
ֶּׁיךֶּׁ ְ ,
שם ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ .עָ נָה ְו ָאמַ רְ :עַ ָתה ְר ֵאה ְבעֵ ינ ְָ
ב ֵ
ש ַאל ְאותוְְ :תאמַ ר ְלי;ְ
ְאין ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְכלָ לְ .וָחָ זַר ְו ָ
ֵכניםְ ,כי ֵ
ידהְ
יךְ ,הַ ג ָ
ְשם ְמיָמֶּׁ ְָ
ְא ָתה ְמן ְהָ עיר ְמלוכָ ה ְומג ָֻדל ָ
הֲלא ַ
ָ

תְכןְ
יְבאֱ מֶּׁ ֵ
מלֶּׁ ךְ?ְהֵ שיבְלוְְ:לָ אוְ(כ ֶּׁ
ְאתְהַ ֶּׁ
יתְמיָמֶּׁ יך ֶּׁ
ליְ:ה ֲָרא ָ
ְכל ְאֶּׁ חָ ד ְואֶּׁ חָ ד ְזוכֶּׁ ה ְלראות ְאֶּׁ ת ְהְַ ֶּׁמלֶּׁךְְ ,כי ְאֵ ין ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
שלא ָ
הַ ָדבָ רֶּׁ ְ ,

מת ָראֶּׁ הַ ְ,רקְבעתיםְרחוקותְמאד)ְ .עָ נָהְהֶּׁ חָ כָ םְהָ ראשוןְו ָאמַ רְ:
יםְשבו ַַדאיְ
ֶּׁ
שדבָ ַריְברוריםְומב ָרר
עַ ָתהְר ֵאהְגַםְר ֵאהֶּׁ ְ,
יתְאֶּׁ תְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְא ָתהְלאְ ָרא ָ
ֵאיןְמֶּׁ לֶּׁ ךְכלָ לְ,כיְהֲלאְאֲ פלו ַ
שליחְְַ :אם־ ֵכן ְמי ְמַ נהיגְ
ְש ַאל ְהֶּׁ חְָכָ ם ְהַ ָ
מֵ עולָ םְ .שוב ָ
הַ מדינָה? ְהֵ שיב ְהֶּׁ חָ כָ ם ְהָ ראשוןְ :זאת ְאֲ ני ְאֲ סַ ֵפר ְל ָךְ
ְבזֶּׁהְ ,כי ְהָ ייתיְ
ְבקי ָ
הַ ֵברורְ ,כי ְמ ֶּׁמני ְתש ַאלְ ,כי ְאֲ ני ָ
ְבמדינותְ ,והָ ייתי ְבמדינַת ְאיטַ ליָהְ ,וכָ ךְ
משוטֵ ט ַ
יןְראטהֵ יירין)ְ,והֵ םְ
שקור ַ
יםְש ֵריְיועֲציםְ( ֶּׁ
ָ
שיֵש ְשבע
הַ מנהָ גֶּׁ ְ,
עולים ְומַ נהיגים ְהַ מדינָה ְזמַ ן ְמיֻחָ דְ ,ועם ְזֶּׁה ְהַ ש ָררותְ
ְאחַ ר ְזֶּׁהְ .והתחילוְ
ְבזֶּׁה ַ
ְכל ְבנֵי־הַ מדינָה ָ
חולקין ְעַ צמָ ן ָ
דְשהסכימו ְוגָזרוְְ,
ֶּׁ
שליחְְַ,עַ
דבָ ָריוְלכנסְב ָאזנֵיְהֶּׁ חָ כָ םְהַ ָ
ְבעולָ ם ְכלָ לְ .שוב ְעָ נָה ְהֶּׁ חָ כָ םְ
ְאין ְמֶּׁ לֶּׁ ך ָ
שבו ַַדאי ֵ
ֶּׁ
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הָ ראשוןְְ:הַ מ ֵתןְ עַ דְ הַ בקֶּׁ רְ,אְֲבָ ֵררְ ל ָךְ עודְ בבֵ רורְ ַאחַ רְ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְבעולָ םְכלָ לְ.
שאֵ יןְמֶּׁ לֶּׁ ך ָ
ֵברורְֶּׁ ְ,
ְשל ְהַ ָתםְ
שהוא ְחֲבֵ רו ֶּׁ
ְבבקֶּׁ ר ְ(הֶּׁ חָ כָ םֶּׁ ְ ,
וַיש ֵּכם ְהֶּׁ חָ כָ ם ְהָ ראשון ַ

ְאת ְחֲבֵ רוְ
ְתמיד ְב ֵשם ְהֶּׁ חָ כָ ם ְהָ ראשון)ְ ,והֵ קיץ ֶּׁ
ָאנו ְקוראים ְאותו ָ
ְאל ְהַ חוץְ ,ו ַאר ֶּׁאךְָ
שליחַ ְו ָאמַ ר ְלוְְ :בוא ְעמי ֶּׁ
הֶּׁ חָ כָ ם ְהַ ָ
ְכלו ְבטָ עותְ ,ובֶּׁ אֱ מֶּׁ ת ְאֵ יןְ
הַ ָדבָ ר ְבבֵ רורֵ ְ ,איך ְהְָעולָ ם ֻ
ְבשוקְ ,ו ָראוְ
מֶּׁ לֶּׁ ך ְכלָ לְ ,וכֻ ָלם ְבטָ עות ְגָדולְ .והָ לכו ַ
ְא ָתהְ
שאֲ לו ְאותוְְ :למי ַ
ְאחָ דְ ,ו ָתפסו ְאותו ְו ָ
איש־חַ יל ֶּׁ
ְאתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ
ית ֶּׁ
עובֵ ד?ְהֵ שיבֶּׁ ְ:אתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְָ (ְ.שאֲ לו ְאותוְ)ְ :ה ֲָרא ָ
ְכזֶּׁה? ְשובְ
היֵש ְשטות ָ
יך? ְלָ אוְ .עָ נָה ְו ָאמַ רְ :ר ֵאהֲ ְ ,
מיָמֶּׁ ְָ
ןְאחָ דְמןְהַ חַ ילְ,ונכנסו ְעמו ְבדבָ ריםְ,עַ דְ
לְאדו ֶּׁ
ְא ָ
הָ לכו ֶּׁ
ְאתְ
ית ֶּׁ
ְא ָתה ְעובֵ ד? ְאֶּׁ ת ְהַ ֶּׁמלֶּׁךְְ .ה ֲָרא ָ
שש ָאלוהוְְ :למי ַ
ֶּׁ
שהַ ָדבָ רְ
ֶּׁיךֶּׁ ְ ,
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ? ְלָ אוְ .עָ נָה ְו ָאמַ רְ :עַ ָתה ְר ֵאה ְבעֵ ינ ְָ
ְבעולָ םְ .ונס ַכםְ
ש ֻכ ָלם ְטועיםְ ,ואֵ ין ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְכלָ ל ָ
מב ָררֶּׁ ְ ,
ש ֵאיןְמֶּׁ לֶּׁ ך ְכלָ לְ .עָ נָהְהֶּׁ חָ כָ םְו ָאמַ רְעודְ:
ֵבינֵיהֶּׁ םְהְַ ָדבָ רֶּׁ ְ,
םְכלוְ
ְכלְהָ עולָ ֻ
דְאיך ָ
ְבעולָ םְ,ו ַאר ֶּׁא ָך ְעו ֵ
בואְונ ַסעְונֵלֵ ך ָ
ְבעולָ םְ ,ובכָ לְ
בטָ עוְתים ְגדוליםְ ,והָ יו ְהולכים ְונוסעים ָ
ְאת ְהָ עולָ ם ְבטָ עותְ .ודבַ ר ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְש ָבאוְְ ,מָ צאו ֶּׁ
מָ קום ֶּׁ
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ְש ָמצאו ְהָ עולָ םְ
ְאצלָ ם ְלמָ ָשלְ ,ובכָ ל ְמָ קום ֶּׁ
ֲשה ֶּׁ
הַ ְַנ"ל ְ ַנע ָ
שיֵשְ
שזֶּׁהְאֱ מֶּׁ תֶּׁ ְ,
שלְ:כמו ְ ֶּׁ
ְאתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלמָ ָ
בטָ עותְ,לָ קחו ֶּׁ
ְש ָכלָ הְ
מֶּׁ לֶּׁ ךְֵ ְ ,כן ְהַ ָדבָ ר ְהַ זֶּׁהְ .והָ יו ְהולכים ְונוסעים ְעַ ד ֶּׁ
שניְ,
ר־כך ְהַ ֵ
ָ
סְאחָ דְו ַאחַ
הְשבי ָָדםְ,והתחילו ְלמכרְסו ֶּׁ
ֶּׁ
מַ
ְשהֻ כרחו ְלֵ ילֵ ך ְַרגליְ ,ו ָתמיד ְהָ יוְ
ְכ ָלםְ ,עַ ד ֶּׁ
ְש ָמכרו ֻ
עַ ד ֶּׁ
ְשהָ עולָ ם ְבטָ עותְ .ו ַנעֲשו ְעֲנייםְ
חוקרים ְהָ עולָ םְ ,ומָ צאו ֶּׁ
ֱשביםְ כלָ לְ,
יְרגליְ,ונס ַת ֵלקְחֲשיבו ָתםְ,ולאְהָ יוְ ֶּׁנח ָ
הולכֵ ַ
ְ

לְאביוניםְכמו ָתםְ.
כיְלאְהָ יוְמַ שגיחיםְעֲלֵ יהֶּׁ םְכלָ לְ,עַ ֶּׁ
ְאלְ
ְש ָבאו ֶּׁ
ונִ תגלגֵּל ְהַ ָדבָ רְ ,והָ יו ְהולְכים ְוסובביםְ ,עַ ד ֶּׁ
ְבה ְהַ מיניסטֶּׁ ר ְהַ ְַנ"ל
ש ָדר ָ
הָ עירֶּׁ ְ ,

ְשלְ
שהוא ְהַ ָתםְ ,חֲבֵ רו ֶּׁ
ְ( ֶּׁ

ל־שם ְאֲ מתיְ,
ֵ
ְבעַ
שם ְבאו ָתה ְהָ עירְ ,הָ יָה ַ
הֶּׁ חָ כָ ם ְהַ ְַנ"ל) ְו ָ
ְביןְ
שהְדבָ ריםְנפלָ איםְ,וַאֲ פלו ֵ
והָ יָהְחָ שובְמאדְ,כיְעָ ָ
ְבאוְ
שרים ְהָ יָה ְחָ שוב ְומפֻ רסָ םְ ,ו ֵאלו ְהַ חֲכָ מים ָ
הַ ָ
ל־שםְ,
ֵ
ֵיְביתְהַ ַבעַ
לאו ָתהְהָ עירְ,והָ לכוְוסָ בבוְובָ אוְלפנ ֵ
ְכ ָמה ְ ֲעגָלותַ ְ ,אר ָבעיםְ
ְשם ַ
שהָ יו ְעומדים ָ
ו ָראוְֶּׁ ְ ,
שם ְ ָדר ְָדאקטירְ,
ש ָ
ַוחֲמשיםְ ,עם ְחוליםְ .וסָ בַ ר ְהֶּׁ חָ כָ םֶּׁ ְ ,
ָהְדאקטירְ
תְשגַםְהואְהָ י ָ
ֶּׁ
והָ יָהְרוצֶּׁ הְל ָכנֵסְלבֵ יתו ְמֵ חֲמַ
ש ַאל ְמי ְָדרְ
גָדולְ ,ו ָרצָ ה ְל ָכנֵס ְלַ עֲשות ְהֶּׁ ֵכרות ְעמוְְ .ו ָ
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ל־שםְ .וַי ָמלֵ א ְפיו ְשחוקְ ,ו ָאמַ רְ
ֵ
בכָ אן? ְהֵ שיבוְַ ְ :בעַ
אְשקֶּׁ רְוטָ עותְנפלָ אְמאדְ,וזֶּׁהְהואְשטותְ
לַ חֲבֵ רוְְ:זֶּׁהְהו ֶּׁ
שקֶּׁ ר ְהַ זֶּׁהְ
ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ .חֲבֵ ריְ ,אֲ סַ ֵפר ְל ָך ְהַ ֶּׁ
יו ֵתר ְמ ָטעות ֶּׁ
ְכך ְהָ יוְ
שקֶּׁ ר ְ ָכזֶּׁהְ .בתוך ָ
ַכ ָמה ְוכַ ָמה ְהָ עולָ ם ְבטָ עות ְב ֶּׁ
בעָ הְגדולְים ְ(סוגְ
שה־ ְ ַאר ָ
ןְאצלָ םְשל ָ
רעֵ ביםְ,ומָ צאו ְע ֲַדי ֶּׁ

שםְ
ְבית־הַ ַתבשילֶּׁ (ְ ,שקורין ְגָאר־קֶּׁ עךְ)ְ ,ו ָ
ְאל ֵ
מַ ט ֵבעְַ)ְ .והָ לכו ֶּׁ
ְאר ָבעָ ה ְגדוליםְ.
שה ְאו ַ
מוצאים ְלֶּׁ אֱ כל ְאֲ פלו ְבעַ ד ְשל ָ
ְשהָ יו ְאוכליםְ,
וצוו ְל ֵתןְלָ הֶּׁ םְמַ אֲ כָ לְ,ונָתנו ְלָ הֶּׁ םְ.בתוך ֶּׁ
ְשל ְדבַ רְ
שקֶּׁ ר ְוטָ עות ֶּׁ
הָ יו ְמסַ פרים ְומתלוצצים ְמֵ הַ ֶּׁ
ְשמַ עְדב ֵריהֶּׁ םְ,וחָ ָרהְלוְ
ָאר־קעך ָ
ֶּׁ
ל־שםְ.והַ ַבעַ לְהַ ג
ֵ
הַ ַבעַ
בְשםְמאדְ.וַיאמֶּׁ רְלָ הֶּׁ םְ:
ל־שםְהָ יָהְחָ שו ָ
ֵ
מאדְ,כיְהַ ַבעַ
ר־כךְ ְ ָבאְ
ָ
הְשיֵש ְלפנֵיכֶּׁ םְוצאו ְמ ָכאןַ ְ.אחַ
ֶּׁ
אכלו ְלָ כֶּׁ םְמַ
ל־שםְ ,והֵ ם ְע ֲַדין ְהָ יו ְמתלוצצים ְמןְ
ֵ
ְבן ְהַ ַבעַ
שם ֶּׁ
ל ָ
ְבהֶּׁ ם ְהַ ַבעַ ל ְגָאר־קֶּׁ עך ְעַ לְ
ל־שם ְבפנֵי ְבנוְְ .וגָ עַ ר ָ
ֵ
הַ ַבעַ
ְשה ָכהְ
ל־שם ְבפנֵי ְבנוְְ ,עַ ד ֶּׁ
ֵ
שהֵ ם ְמתלוצצים ְמן ְהַ ַבעַ
ֶּׁ
או ָתם ְהַ ֵכה ְופָ צועַ ְודחָ פָ ם ְמ ֵביתוְְ .וחָ ָרה ְלָ הֶּׁ ם ְמאדְ,
ְאלְ
ו ָרצוְלבַ ֵקשְמש ָפטְעַ לְהַ ַמ ֶּׁכהְאו ָתםְ.ונתיַשבוְלֵ ילֵ ך ֶּׁ
ְש ָלהֶּׁ םְ,
ְשם ְהַ חֲבילות ֶּׁ
שהניחו ָ
ְש ָלהֶּׁ םֶּׁ ְ ,
הַ ַבעַ ל ְהַ ַבית ֶּׁ
ְאיך ְלהַ שיגְמש ָפטְעַ לְהַ ְַנ"לְ.ובָ או ְוספרוְ
להתיַעֵ ץְעמו ֵ
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ש ַאל ְלָ הֶּׁ םְ:
ָאר־קעך ְה ָכה ְאו ָתם ְמאדְ .ו ָ
ֶּׁ
ש ַבעַ ל ְהַ ג
לוְְֶּׁ ְ ,
ל־שםְ .הֵ שיב ְלָ הֶּׁ םְ:
ֵ
שדברו ְעַ ל ְהַ ַבעַ
לָ ָמה? ְוספרו ְלוְֶּׁ ְ ,
ְא ֶּׁתם ְלאְ
ֵי־א ָדםְ ,אֲ בָ ל ַ
שר ְלהַ כות ְבנ ָ
ְאינו ְי ֶּׁ
בו ַַדאי ֵ
ל־שםְ ,כיְ
ֵ
שד ַבר ֶּׁתם ְעַ ל ְהַ ַבעַ
יתם ְנכונָה ְכלָ לֶּׁ ְ ,
עֲש ֶּׁ
ש ֵאיןְבו ְמַ ָמשְְ ,וגַםְ
בְכאןְמאדְ .ו ָראוְֶּׁ ְ ,
ל־שםְחָ שו ָ
ֵ
הַ ַבעַ
פקיד ְ(והַ ָפקיד ְהָ יָה ְעַ כוְ"ם)ְ
ְאל ְהַ ָ
הוא ְבטָ עותְ ,והָ לכו ְמ ֶּׁמנו ֶּׁ

ש ַאלְ:עַ לְמָ ה?ְהֵ שיבוְְ,
שהכו ְאו ָתםָ ְ.
ֲשהֶּׁ ְ,
וספרו ְלו ְהַ ַמע ֶּׁ
ל־שםְ,וה ָכהְאו ָתםְהַ ָפקידְהַ ֵכהְופָ צועַ ְ
שדברו ְעַ לְהַ ַבעְַ ֵ
ֶּׁ
של ְגָבו ַהְ
של ְלמו ֵ
ודחָ פָ ם ְמ ֵביתוְְ .והָ לכו ְמזֶּׁה ְלָ זֶּׁה; ְממו ֵ
ֵיְביתְ
שםְ,לפנ ֵ
דְש ָבאו ְלפנֵיְהַ מיניסטֶּׁ רְהַ ְַנ"לְ.ו ָ
ֶּׁ
מ ֶּׁמנוְְ,עַ
שי־חַ ילְ ,דהַ ינו ְ ַוואכןְ ,והודיעוְ
ְאנ ֵ
הַ מיניסטֶּׁ רְ ,עומדים ַ
ָהְשיכנסְ.ובָ אְ
ְאלָ יוְ,וצו ֶּׁ
ְאחָ דְצָ ריך ֵ
שאיש ֶּׁ
להַ מיניסטֶּׁ רֶּׁ ְ,
אותו ְהֶּׁ חָ כָ ם ְלפנֵי ְהַ מיניסטֶּׁ רְ ,ו ֵתכֶּׁ ף ְבבואו ְהכירוְ
ְכ ְַנ"לְ ,והֶּׁ חָ כָ ם ְלא ְהכירוְ
ְשזֶּׁהו ְהֶּׁ חָ כָ ם ְחֲבֵ רו ַ
הַ מינסטֶּׁ ר ֶּׁ
ְכזוְְ .ו ֵתכֶּׁ ף ְהתחיל ְהַ מיניסטֶּׁ רְ
ְשהָ ְָיה ְבג ֻד ָלה ָ
מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
הְשהֵ ביאְאותיְ,לג ֻד ָלהְ
ֶּׁ
רְאלָ יוְ:ר ֵאהְתמימותיְלמַ
וד ֵב ֵ
ך? ְעָ נָהְהֶּׁ חָ כָ םְו ָאמַ רְ:
ָכזוְְ,ו ֶּׁאלְמָ הְחָ כמָ ת ָך ְהֵ ביאְָהְאות ְָ
ר־כךְ;ְ
ְאחְַ ָ
ְש ַא ָתה ְהוא ְחֲבֵ רי ְהַ ָתםְ ,מזֶּׁה ְנסַ ֵפר ַ
מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
לְשהכו ְאותיְ,ש ָאלוְְ:לָ ָמה?ְ
ֶּׁ
הְתןְליְמש ָפטְעַ
לעֵ תְעַ ָת ֵ
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ְש ֶּׁקרְ
שהוא ֶּׁ
ל־שםֶּׁ ְ ,
ֵ
ְשד ַברתי ְעַ ל ְהַ ַבעַ
הֱשיבוְְ :בשביל ֶּׁ
ְא ָתהְ
ומרמָ ה ְגדולָ הְ .עָ נָה ְהַ ָתם ְהַ מיניסטֶּׁ רְו ָאמַ רְ :ע ֲַדין ַ
ְש ַא ָתה ְיָכולְ
ְאמַ ר ָת ֶּׁ
ר ֵאהַ ְ :א ָתה ָ
ך? ְ ְ
ְשל ְָ
ְבחָ כמות ֶּׁ
אוחֵ ז ַ

ך;ְ
ְשל ְָ
ְשלי ְב ַקלְ ,וַאֲ ני ְלא ְאוכַ ל ְלָ בוא ְעַ ל ֶּׁ
לָ בוא ְעַ ל ֶּׁ
ךַ ְ,כ ְַנ"לְ,ו ַא ָתהְע ֲַדיןְלאְ
לְשל ְָ
רְבאתיְעַ ֶּׁ
שאֲ ניְכבָ ָ
ר ֵאהֶּׁ ְ,
ש ַא ָתהְ
שה ְיו ֵתרֶּׁ ְ ,
ְק ֶּׁ
שזֶּׁה ָ
ְשליְ ,וַאֲ ני ְרו ֶּׁאהֶּׁ ְ ,
את ְעַ ל ֶּׁ
ָב ָ
ְשהָ יָהְ
ְשליְ .ו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ןְ ,מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
ָתבוא ְעַ לְתמימות ֶּׁ
מַ כיר ְבו ְמכבָ ר ְבג ֻד ָלתוְְ ,צוָה ְלָ ֵתת ְלו ְבגָדיםְ
ְשיאכַ ל ְעמוְְ .בשעַ ת ְאֲ כילָ ָתםְ
להַ לבישוְְ ,ובקשו ֶּׁ
התחילו ְל ַד ֵבר ְיַחַ דְ .התחיל ְהֶּׁ חָ כָ ם ְלהוכיחַ ְלו ְ ַדעתוְ
ש ֵאין ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְכלָ לְ .גָעַ ר ְבו ְהַ ָתם ְהַ מיניסטֶּׁ רְ :הֲלאְ
הַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
יְאתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ .הֵ שיבְלו ְהֶּׁ חָ כָ םְבשחוקְ:
יְראית ֶּׁ
אֲ ניְבעַ צמ ָ
שזֶּׁהְהָ יָהְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ?ְ ַא ָתהְמַ כירְאותוְ
ךֶּׁ ְ,
ַא ָתהְיו ֵדעַ ְבעַ צמ ְָ
ְשזֶּׁהְ
ןְא ָתהְיו ֵדעַ ֶּׁ
ְשהָ יוְמלָ כים?ְמֵ ַאי ַ
תְאביוְו ֶּׁאתְזקֵ נו ֶּׁ
ו ֶּׁא ָ
ש ֶּׁקרְ.
ְשזֶּׁהְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,ורמו ְאות ָך ְב ֶּׁ
מֶּׁ לֶּׁ ךְ?ְאֲ נָשיםְהגידו ְל ָך ֶּׁ
לְשהואְכופֵ רְ
וחָ ָרהְלהַ ָתםְמאדְמאדְעַ לְדבַ רְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְעַ ֶּׁ
ַב ֶּׁמלֶּׁ ךְְ.
ולְשלַ חְ
ָ
אְאחָ דְו ָאמַ רְ:הָ ֲעזָאזֵלְ,דהַ ינוְהַ ַטייו
ְב ֶּׁ
בתוֹ ךַ ְ ָכך ָ

קכח
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ַאח ֲֵריכֶּׁ םְ .ונז ַדעזַע ְהַ ָתם ְמאד ְמאדְ ,ו ָרץ ְוס ֵפר ְלאשתוְ
ְאח ֲָריוְ .ו ָיעֲצָ ה ְלוְ
ְשלַ ח ַ
ְשהַ ְַנ"ל ָ
שר ֶּׁ
ְבאֲ ֶּׁ
בפַ חַ ד ְגָדול ַ
ְאח ֲָריוְ .ובָ אְ
שלַ ח ַ
ל־שםְ .ו ָ
ֵ
אשתו ְלשלחַ ְעֲבור ְהַ ַבעַ
שעַ ָתהְ
ל־שם ְונ ַָתןְלו ְקמיעותְושמירותְו ָאמַ רְלוְֶּׁ ְ,
ֵ
הַ ַבעַ
הְבזֶּׁהְ.והָ יוְיושביםְ
לאְיפחַ דְכלָ לְ,והָ יָהְלוְאֱ מונָהְגדולָ ָ
ש ַאל ְהֶּׁ חָ כָ ם ְאותוְְ :עַ ל ְמָ הְ
עוד ְהֶּׁ חָ כָ ם ְוהַ ָתם ְהַ ְַנ"לְ ,ו ָ
ש ָשלַ חְ
ל־כךְ? ְ ָאמַ ר ְלוְְ :בשביל ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ְכ ָ
נפחַ ד ָת ָ
שיֵש ְטַ ייוול?ְהֵ שיבְ
שחַ קְמ ֶּׁמנוְַ ְ :א ָתהְמַ אֲ מיןֶּׁ ְ ,
ַאח ֲֵרינוְָ ְ.
ְאח ֲֵרינוְ? ְעָ נָה ְהֶּׁ חָ כָ םְ
שלַ ח ַ
ְש ָ
ם־כן ְמי ְהוא ְזֶּׁה ֶּׁ
לוְְ :וא ֵ
שלַ חְ
ְשית ָר ֶּׁאה ְעמיְ ,ו ָ
ש ָרצָ ה ֶּׁ
ְאחיֶּׁ ְ ,
ו ָאמַ רְ :בו ַַדאי ְזֶּׁהו ָ
ןְאיךְעָ בַ רְעַ לְ
ם־כ ֵ
ש ַאלְאותוְהַ ָתםְ:א ֵ
ַאח ֲַריְבמרמָ הְזוְָ ְ.
ָכל ְהַ וַוארטֶּׁ שְ ְ(הַ שומרים)? ְהֱשיבוְְ :בו ַַדאי ְשחֵ ד ְאו ָתםְ,
שלא ְָראו ְאותו ְכלָ לְ.
ָשקֶּׁ רֶּׁ ְ ,
והֵ ם ְאומרים ְבמרמָ ה ְו ֶּׁ
ְשלַ חְ
שהַ ַטייוול ָ
ְכ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ְאחָ ד ְו ָאמַ ר ַ
ְכך ְחָ זַר ְובָ א ֶּׁ
בתוך ָ
םְפחַ דְ
ֲריהֶּׁ םְ.והַ ָתםְלאְנז ַדעזַעְעַ ָתהְ,ולאְהָ יָהְלוְשו ַ
ַאח ְֵ
ל־שםַ ְ,כ ְַנ"לְ.עָ נָהְו ָאמַ רְ
ֵ
הְשלְהַ ַבעַ
כלָ לְמֵ חֲמַ תְהַ שמ ָיר ֶּׁ
שיֵשְ
ךֶּׁ ְ ,
ְא ָתה ְאומֵ ר? ְ ָאמַ רְ :אודיעַ ְל ְָ
להֶּׁ חָ כָ םְ ,עַ ָתה ְמָ ה ַ
רמָ הְזו ְכ ֵדיְלהַ פחידְ
שהְמ ְ
שהואְעמיְבכַ עַ סְ,ועָ ָ
יְאחֶּׁ ְ,
ל ָ
ְש ָבא ְבשבילָ םְ :ומַ ה ְהואְ
ש ַאל ְלאותו ֶּׁ
אותי ְ .ועָ מַ ד ְו ָ
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ֶּׁהְפניםְיֵש ְלו ְו ֵאיזֶּׁהְ
חְאח ֲֵרינוְ?ְ ֵאיז ָ
שלַ ַ
ֶּׁהְש ָ
ְשלְז ֶּׁ
דמותו ֶּׁ
תְשלוְוכוְ'ְו ַכיוצֵ אְ.הֵ שיבְלוְָ ְ:כךְוכָ ךְְ.
מַ ר ֶּׁאהְיֵשְלַ שעָ רו ֶּׁ
הְאחיְהַ ְַנ"לָ ְ.אמַ רְ
עָ נָהְהֶּׁ חָ כָ םְו ָאמַ רְ:ר ֵאהְ,זֶּׁהְהואְמַ ר ֵא ָ
יְאיזֶּׁהְ
קְשת ֵתןְעמ ֵ
לו ְהַ ָתםְ:ה ֲֵתלֵ ך ְע ָמם? ְהֵ שיבְ :הֵ ןַ ְ ,ר ֶּׁ
ְשלא ְיצַ עֲרוְְ
שיהיו ְזַלַ אגָא ְ(שומרים ְמלַ וים) ְכ ֵדי ֶּׁ
שי־חַ ילֶּׁ ְ ,
ַאנ ֵ
אותיְ .ונ ַָתן ְלו ְזַלַ אגָאְ .והָ לכו ְהַ שנֵי ְחֲכָ מים ְהַ ְַנ"ל ְעםְ
ש ַאל ְאו ָתםְ
ְש ָבא ְבשבילָ םְ ,וחָ זרו ְהַ חַ ילְ .ו ָ
אותו ְהָ איש ֶּׁ
הַ ָתם ְהַ מיניסטֶּׁ רְ :הֵ יכָ ן ְהֵ ם ְהַ חֲכָ מים ְהַ ְַנ"ל? ְהֵ שיבוְְ,
ְאיך ְנֶּׁעֶּׁ למוְְ .והַ ְַנ"ל ְ(הַ ינו ְהַ ַטייוול) ְחָ טַ ףְ
ֵאינָם ְיודעים ְכלָ ל ֵ
לְרפֶּׁ שְ
םְא ֶּׁ
או ָתםֶּׁ ְ,אתְהַ חֲכָ מיםְהָ ֵאלוְהַ ְַנ"לְ,והֵ ביאְאו ָת ֶּׁ
שב ְהַ ַטייוול ְעַ ל ְכ ֵסא ְבתוך ְהָ ֶּׁרפֶּׁ שְְ,
שם ְהָ יָה ְיו ֵ
וָטיטְ ,ו ָ
ְאתְהַ חֲכָ מיםְהַ ְַנ"לְבתוך ְהָ ֶּׁרפֶּׁ שְְ.והָ ֶּׁרפֶּׁ ש ְהָ יָהְ
והשליכו ֶּׁ
עָ בְו ָדבוקְכמו ְֶּׁדבֶּׁ קְמַ ָמשְֶּׁ (ְ,שקוריןְקלֵיי)ְ,ולאְהָ יו ְיכוליםְ
לָ זוז ְעַ צמָ ן ְכלָ ל ְבתוך ְהָ ֶּׁרפֶּׁ שְְ ,וצָ עֲקו ְ(אֵ לו ְהַ חֲ כָ מים ְלאֵ לוְ

שעיםְ ,עַ ל ְמָ הְ
ֶּׁשהָ יו ְמיַסרים ְאו ָתםְ ,דהַ ינו ְהַ ַטייוול ְוַאֲ נ ָָשיו)ְ :ר ָ
ְבעולָ ם? ְ ַא ֶּׁתםְ,
ַא ֶּׁתם ְמיַסרים ְאו ָתנוְ? ְוכי ְיֵש ְטַ ייוויל ָ
תנו ְבחנָםְ(כיְאֵ לו ְהַ חֲ כָ מיםְהַ ְַנ"לְע ֲַדיןְלאְ
שעיםְ,מיַסריםְאו ָ
ר ָ
שעיםְמיַסריםְאו ָתםְבחנָם)ְ.
ְשאֲ נָשיםְר ָ
קְאמרו ֶּׁ
שיֵשְטַ ייווילַ ְ,ר ָ
הֶּׁ אֱ מינוְֶּׁ ְ,

שְ ,והָ יוְ
ְאלו ְהַ שנֵי ְחֲכָ מים ְבתוך ְעֳבי ְהָ ֶּׁרפְֶּׁ ְ
והָ יו ְמֻ נָחים ֵ
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ְשאֲ נָשים ְפוחֲזיםְ,
חוקרים ְמַ ה ְזאתְ :אֵ ין ְזאתַ ְ ,רק ֶּׁ
ֶּׁהְפעַ םְ,ועַ ָתהְהֵ םְמיַסריםְ
םְאיז ַ
שהָ יינוְמתקוטטיםְע ָמהֶּׁ ֵ
ֶּׁ
יםְכ ָמהְ
ַ
יםְשםְבענויְיםְגדול
ָ
ל־כךְְ.והָ יו ְמתיַסר
ְכ ָ
או ָתנו ָ
ֵיְביתְ
םְאחַ תְעָ בַ ר ְהַ ָתםְהַ מיניסטֶּׁ רְהַ ְַנ"לְלפנ ֵ
שניםַ ְ .פעַ ַ
ָ
ל־שםְ,
ֵ
ַסְאלְהַ ַבעַ
רְבחֲבֵ רו ְהֶּׁ חָ כָ םְ,ונכנ ֶּׁ
ל־שםְ,ונז ַכ ַ
ֵ
הַ ַבעַ
שרְ
םְאפ ָ
ש ַאלְאותוְא ֶּׁ
שריםְ,ו ָ
ְאלָ יוְכ ֶּׁד ֶּׁרךְהַ ָ
וה ָטהְעַ צמו ֵ
שיר ֶּׁאה ְאותו ְ(הַ ינו ְאֶּׁ ת ְהֶּׁ חָ כָ ם ְהַ ְַנ"ל) ְואם ְיוכַ ל ְלהוציאוְ
ֶּׁ
יםְאתְהֶּׁ חָ כָ םְ,
ֶּׁ
ל־שםְ:ה ֲַא ֶּׁתםְזוכר
ֵ
רְאלְהַ ַבעַ
שםְ.ו ָאמַ ֶּׁ
מ ָ
שאוְְ ,ומֵ אותו ְהַ יום ְלא ְראיתיו?ְ
שלַ ח ְהַ ַטייוול ְונ ָ
ש ָ
ֶּׁ
שיַר ֶּׁאה ְלו ְמקומו ְויוציאוְ
הֱשיבוְְ :הֵ ןְ .וב ֵקש ְמ ֶּׁמנוְֶּׁ ְ ,
ל־שםְ :בו ַַדאי ְאֲ ני ְיָכול ְלהַ ראותְ
ְֵ
שםְ .ו ָאמַ ר ְלו ְהַ ַבעַ
מ ָ
ְשלא ְיֵלכו ְכי ְאם ְאְֲניְו ַא ָתהְ.
ל ָך ְמקומו ְולהוציאוְַ ְ ,רק ֶּׁ
שםְ,
ְש ְָי ַדעְ ,ובָ או ְל ָ
ל־שם ְמַ ה ֶּׁ
ֵ
שה ְהַ ַבעַ
והָ לכו ְיַחַ דְ .ועָ ָ
ש ָר ָאה ְהֶּׁ חָ כָ םְ
ְבעֳבי ְטיט ְו ֶָּׁרפֶּׁ שְְ .וכ ֶּׁ
שהֵ ם ְמֻ נָחים ָ
ו ָר ָאה ְ ֶּׁ
שהֵ ם ְמַ כיםְ
ְאלָ יוָ ְ :אחיְ ,ר ֵאהֶּׁ ְ ,
אְֶּׁת ְהַ מיניסטֶּׁ רְ ,צָ עַ ק ֵ
שעים ְהַ ָללו ְבחנָםְ .גָעַ ר ְבוְ
ל־כך ְהָ ר ָ
ְכ ָ
ומעַ נים ְאותי ָ
ְא ָתהְ
ְשל ָך ְו ֵאין ַ
ְבחָ כמות ֶּׁ
ְא ָתה ְאוחֵ ז ַ
הַ מיניסטֶּׁ רְ :ע ֲַדין ַ
מַ אֲ מין ְבשום ְָדבָ רְ ,ולדבָ ֶּׁר ָ
ְאלו ְהֵ ם ְאֲ נָשים? ְעַ ָתהְ
יך ֵ
ית ְכופֵ ר ְבוְְ ,והואְ
שהָ י ָ
ל־שםֶּׁ ְ ,
ֵ
ר ֵאה; ְהֲלא ְזֶּׁה ְהוא ְהַ ַבעַ
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קלא

ַדי ָקאְיָכולְלהוציאֲ כֶּׁ ם ְ(והוא ְיַראֶּׁ ה ְלָ כֶּׁ ם ְהָ אֱ מֶּׁ ת)ְ .וב ֵקש ְהַ ָתםְ
יאםְ ,ויַר ֶּׁאה ְלָ הֶּׁ םְ
שיוצ ֵ
ל־שם ְ ֶּׁ
ֵ
הַ מיניסטֶּׁ ר ְהַ ְַנ"ל ְמן ְהַ ַבעַ
שהְ,
הְשעָ ָ
ֶּׁ
ל־שםְמַ
ֵ
שהְהַ ַבעַ
שזֶּׁהו ְטַ ייוולְו ֵאינָםְאֲ נָשיםְ,ועָ ָ
ֶּׁ
ְשם ְֶּׁרפֶּׁ ש ְכלָ לְ,
שהְ ,ולא ְהָ יָה ָ
ונשאֲ רו ְעומדים ְעַ ל ְהַ י ַָב ָ
זְר ָאהְהֶּׁ חָ כָ םְ
ו ֵאלוְהַ ַמזיקיםְהַ ְַנ"לְ ַנעֲשוְעַ פרְָאְבעָ למָ אָ ְ.א ָ
לְשיֵשְמֶּׁ לֶּׁךְוכוְ'ְ.
לְכרחוְלהודוְתְעַ לְהַ כ ֶּׁ
הַ ְַנ"לְוהֻ כ ַרחְבעַ ָ
ֲשהְנֶּׁאֶּׁ מ ָרהְהַ תו ָרהְ(עַ יֵןְלקוטֵ יְמוהֲרְַ"ןְ,חֵ ֶּׁלקְב'ְ,סימָ ןְי"ט)ְהַ מ ַד ֶּׁב ֶּׁרתְ
עלְזֶּׁהְהַ ַמע ֶּׁ
שע ַקר ְהַ שלֵמות ְהוא ְַרק ְתמימות ְופשיטותְ ,ועניַןְ
מֵ חָ כמות ְותמימותֶּׁ ְ ,
שבְַ'עְ
לְפסוק ְ(משלֵי ְכ"ד)ֶּׁ ְ :
ְשם ְעַ ָ
ְבע ָקרְוכוְ' ְעַ יֵן ָ
שהָ יָה ְחָ כָ ם ְוכָ פַ ר ָ
עֲמָ לֵקֶּׁ ְ ,
ְכל ְהַ נפילות ְהֵ ם ְעַ ל־י ֵדיְ
ְתבות ְעֲמָ לְֵ"קְ .כי ְע ַקר ָ
פ'ל ְצַ די'ק ְוקְָ'םְ ,סופֵ י ֵ
יְ
ְש ָר ָאה ְמַ ַפלתְוְ
ְאף־עַ ל־פי ֶּׁ
ְשםְ .גַם ְאֲ גָג ְמז ֶַּׁרע ְעֲמָ לֵק ַ
חָ כמות ְוכוְ'ְ ,עַ יֵן ָ
ְשאול ְלהָ רגוְְ ,ע ֲַדין ְלא ְהָ יָה ְמַ אֲ מיןְ .כמוְ
ְש ָבא ְשמואֵ ל ְאֵ צֶּׁ ל ָ
שעָ ה ֶּׁ
ב ָ
שנֶּׁאֱ מַ ר ְ(שמו ֵאל־אְט"ו)ְ:וַיֵלֵך ְאֲ גָגְמַ ע ֲַדנותְותרגֵםְיונ ָָתןְ:מפַ נ ָקאְ,כיְע ֲַדיןְ
ֶּׁ
דְש ָר ָאהְ בעֵ ינָיוְ סוףְ מַ ַפלתוְָ ְְ,אזְ:וַיאמֶּׁ רְ ָאכֵ ןְ סָ רְ
לאְהֶּׁ אֱ מיןְבמַ ַפלתוְְ,עַ ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְ

מַ רְהַ ָמוֶּׁתְ,כיְעַ דְעַ ָתהְלאְהֶּׁ אֱ מיןְ.

ְ

יןַפל ֵּאיַפלאוֹ תַ.ו ִאםַהת ִפלהַ
ִשיםַעֵּינֶיךַעלַהמעֲשֶַהַ,ות ִב ִ
לַבשלֹשהַקצווֹ תַ,והבֵּ ןַ.
אַמנע ִ
ֵּאינהַכראויַ,הו ִ
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ְ

ֲשהְי'ְ
מַ ע ֶּׁ

ערגיר וְ ָּעני
מ ֶב ְ
טְאחַ רְפורים)ְ
(תקס" ַ

יְשספרוְלפָ נָיוְמק ֶּׁדםְמֵ עניַןְ
רְאח ֲֵר ֶּׁ
הְשלְהַ ֶּׁבערגֶּׁירְס ֵפ ַ
ֲש ֶּׁ
הַ ַמע ֶּׁ
תְשלְזָהָ בְוכוְ'(ְ.חייְמוהר"ןְ,ס)ְ
כ ָתבְעםְאותיו ֶּׁ

ְבערגיר ְ(סוחֵ ר ְגָדול)ְ .והָ יָה ְעָ שירְ
ְאחַ ת ְהָ יָה ֶּׁ
ֲשהַ ְ ,פעַ ם ַ
מע ֶ
מֻ פלָ ג ְמְאדְ ,והָ יָה ְלו ְסחורות ְַרבות ְמאד ְוכַ יוצֵ אְ.והָ יוְ
הַ וֶּׁועקסלֶּׁ ען

ְ(ש ָטרות)

ְוהַ בריב

ְ(מכ ָתבים)

שלו ְהולכין ְעַ לְ
ְ ֶּׁ

ְכל ְטובְ .ולמַ ָטה ְמ ֶּׁמנו ְהָ יָה ְָדר ְעָ ניְ
הָ עולָ םְ ,והָ יָה ְלו ָ
שהָ יָה ְעָ ני ְגָדול ְמאדְ ,והָ יָה ְלוְ ְ ָכל ְהַ הֵ פֶּׁ ך ְמןְ
ֶּׁאחָ דֶּׁ ְ ,
י־בניםְ :לָ זֶּׁה ְלאְ
הַ ֶּׁבערגיר ְהֶּׁ עָ שירְ .ושנֵיהֶּׁ ם ְהָ יו ְחֲשוכֵ ָ
ש ָבאוְ
ְאחָ ד ְחָ לַ ם ְלהַ ֶּׁבערגירֶּׁ ְ ,
ְבנים ְוכֵ ן ְלָ זֶּׁהַ ְ .פעַ ם ֶּׁ
הָ יָה ָ
ְפאקיןְ.
ְפאקין ַ
אֲ נָשים ְועָ שו ְחֲבילות ְחֲבילותְ ,דהַ ינו ַ
שאת ְהַ כלְ
ש ַאל ְאו ָתםְ :מָ ה ְאְַ ֶּׁתם ְעושים? ְוהֵ שיבוְְ :לָ ֵ
ו ָ
ְשהֵ ם ְרוציםְ
ֶּׁאל ְהֶּׁ עָ ני ְהַ ְַנ"לְ .וחָ ָרה ְלו ְמאד ְמאד ְעַ ל ֶּׁ
ְאל ְהֶּׁ עָ ניְ ,ולכעס ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ
ְכל ְהונו ְמ ֵביתו ֶּׁ
שאת ָ
לָ ֵ
שהֵ ם ְאֲ נָשים ְַרביםְ .והֵ ם ְעָ שו ְחֲבילותְ
שרֶּׁ ְ ,
י־אפ ָ
א ֶּׁ
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שרְהָ יוְלוְמ ָכלְסחורו ָתיוְוהונוְורכושוְְ,
חֲבילותְמ ָכלְאֲ ֶּׁ
ְבית ְהֶּׁ עָ ני ְהַ ְַנ"לְ ,ולאְ
ְאל ֵ
שר ְלַ כל ֶּׁ
ְכאֲ ֶּׁ
ונָשאו ְהַ כל ַ
יקםְ.וחָ ָרהְ
תְר ָ
םְדפנותְהַ ַבי ֵ
השאירו ְכלוםְבבֵ יתו ְכיְא ָ
ר ָאהְ
ְש ְָ
לו ְמאד ְמאדְ ,והֵ קיץ ְוַיַרא ְוהנֵה ְחֲלוםְ .ו ַאף ֶּׁ
ְאצלוְַ ְ ,אף־עַ ל־פי־כֵ ןְ
שםְ ,הַ כל ֶּׁ
שהוא ְחֲלוםְ ,ובָ רוך ְהַ ֵ
ֶּׁ
הָ יָה ְלבו ְנוקפו ְמאדְ .וחָ ָרה ְלו ְהַ ָדבָ ר ְמאד ְמאד ְעַ לְ
דבַ רְהַ חֲלוםְ,ולאְהָ יָהְ יָכולְלָ צְֵאתְ מ ַדעתוְ דבַ רְ הַ חֲלוםְ
ְ

ְ

ְ

ְ

הַ ְַנ"לְ.
יחְ
והֶ ענִ י ְהַ ְַנ"ל ְעם ְזוגָתו ְהְָיָה ְָרגיל ְגַם ְמק ֶּׁדם ְלהַ שג ַ
שוַ ְ,אחַ רְהַ חֲלוםְ,נ ַָתןְ
עֲלֵ יהֶּׁ םְולָ ֵתתְלָ הֶּׁ םְמ ַסת־יָדוְְ,ועַ כ ָ
ְבאיםְ
ְשהָ יו ָ
עֲלֵ יהֶּׁ ם ְהַ שגָחָ ה ְיו ֵתר ְמק ֶּׁדםַ ְ ,אך ְבכָ ל ְעֵ ת ֶּׁ
ְפנָיוְ ,ונבהַ לְ
לבֵ יתוְְ ,הֶּׁ עָ ני ְאו ְאשתוְְ ,הָ יו ְמש ַתנים ָ
םְשזָכַ רְ.והֵ םְהֶּׁ עָ ניְעםְאשתוְְ,הָ יוְ
מפְנֵיהֶּׁ םְמֵ חֲמַ תְהַ חֲלו ֶּׁ
ְאצלו ְנכנָסים ְויוצאיםְ.
ְאצלוְְ ,והָ יו ֶּׁ
רגילים ְלפ ָרקים ֶּׁ
שתְהֶּׁ עָ ניְהַ ְַנ"לְ,ונ ַָתןְלָ ה ְמַ הְ
ְא ֶּׁ
הְאצלו ֵ
את ֶּׁ
תְב ָ
ָ
ַפעְַם ְ ַאחַ
שאֲ לָ הְ
שנ ַָתןְ .ונש ַתנָה ְצו ָרתו ְונבהְַל ְונשתומֵ ם ְמאדָ ְ .
ֶּׁ
אותו ְהָ עֲניָהְהַ ְַנ"לְ:אֲ בַ ֵקש ְמחילָ הְמכבודכֶּׁ םַ ְ.תגידו ְליְ.
יםְאצלכֶּׁ םְ,מש ַתניםְ
ֶּׁ
ְבא
רְאנו ָ
ש ָ
שבכָ לְעֵ תְאֲ ֶּׁ
מַ הְזאתֶּׁ ְ,
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ְכ ְַנ"לְ,
שחָ לַ םְלו ַ
ְכלְאותו ְהָ עניָןֶּׁ ְ,
פנֵיכֶּׁ םְמאד?ְס ֵפרְלָ ה ָ
ומֵ אותו ְהַ יום ְלבו ְנוקפו ְמאד ְוכוְ' ְ ַכ ְַנ"לְ ,הֵ שיבָ ה ְלוְְ:
ְש ָאמ ָרה ְלוְ?ְ
הַ אם ְהָ יָה ְהַ חֲלום ְבאותו ְהַ ַלילָ ה ְפלונית ֶּׁ
ְבזֶּׁה? ְהֵ שיבָ ה ְלוְְ :באותו ְהַ ַלילָ הְ
הֵ שיב ְלָ הְְ :הֵ ןְ ,ומַ ה ָ
ןְשאֲ ניְעֲש ָירהְגדוְלָ הְ,ובָ או ְאֲ נָשיםְלתוךְ
ַם־כ ֶּׁ
חָ לַ םְליְג ֵ
ְא ֶּׁתםְ
ְפאקין ְוש ַאלתיםְ :להֵ יכָ ן ַ
ְפאקין ַ
ֵביתי ְועָ שו ַ
נושאים?ְהֵ שיבוְֶּׁ ְ:אלְאותו ְהֶּׁ עָ ניְ,הַ ינו ְלהַ ֶּׁבערגירְהַ ְַנ"לְ,
הְא ָתהְמַ שגיחַ ְעַ לְחֲלוםְ,
שוְעָ ניְ.עַ ל־ ֵכןְמָ ַ
שק ָראוהו ְעַ כ ָ
ְֶּׁ
שוְ
ְבחֲלומי? ְוהוא ְנבהַ ל ְונשתומֵ ם ְעַ כ ָ
הֲלא ְאְַף ְאֲ ני ַ
שהַ ָדבָ רְנר ֶּׁאהְ,
דְאתְחֲלומָ הְֶּׁ ְ,
שמַ עְעו ֶּׁ
לְש ָ
יו ֵתרְויו ֵתרְעַ ֶּׁ
שלְ הֶּׁ עָ ניְ
שישאוְ עֲשירותוְ ורכושוְ ֵאצֶּׁ לְ הֶּׁ עָ ניְ,ו ַדלותְ ֶּׁ
ֶּׁ
ְְ

ְְ

ְ

ְְְ

ְְ

ְְ

ְאצלוְְ,ונבהַ לְמאדְמאדְ.
ישאו ֶּׁ
שתְהַ ֶּׁבערגֶּׁירְעםְעֶּׁ גלות־צָ בְלטַ יֵלְ,
הְא ֶּׁ
וי ִהי ְהַ יוםְ,ונָסעָ ֵ
שת ְהֶּׁ עָ ני ְע ָמהְְ,
ְא ֶּׁ
ולָ קחָ ה ְע ָמה ְֵרעו ֶּׁתיהְְָ ,ולָ קחָ ה ְגַם ֵ
שקוריןְ
הנֵה ְעָ בַ ר ְאיש ְחַ ילָ ְ ,אדון ְ( ֶּׁ
ונָסעו ְעַ ל ְהַ טיולְ .ו ְ
ְאלְהַ ַצדְ
לְשלוְְ,ופָ נו ֶּׁ
יֶּׁעדנ ַיראל) ְ( ָקציןְצָ בָ אְגָבו ְַה)ְ,עםְהַ חַ י ֶּׁ
ְשנוסעים ְנָשיםְ,
מן ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְבשבילוְְ .ועָ בַ ר ְהַ חַ ילְ ,וַיַרא ֶּׁ
ְשנָסעו ְלטַ יֵלְ ,והָ לכוְ
ְאחַ ת ְמן ְהַ נָשים ֶּׁ
ְשיוציאו ַ
וצוָה ֶּׁ
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שת ְהֶּׁ עָ ניְ ,וחָ טפו ְאו ָתה ְבתוְךְ
ְא ֶּׁ
והוציאו ְאֶּׁ ת ֵ
ְשל ְהַ יֶּׁעדנ ַיראל ְונָסעו ְע ָמהְְ ,ובו ַַדאי ְאיְ
הָ עֶּׁ גלַ ת־צָ ב ֶּׁ
שר ְלַ הֲשיבָ הְְ ,כי ְנָסַ ע ְלהַ ָלןְ .בפ ָרט ְאיש ְחַ ילְ,
ֶּׁאפ ָ
ָהְשלוְְ,
יֶּׁעדנ ַיראלְעםְחֵ ילו ָתיוְ.ול ָקחָ ה ְונָסַ עְע ָמהְלַ מדינ ֶּׁ
ְשמַ יםְ ,ולא ְ ָרצ ָתה ְלשמעַ ְלו ְכלָ לְ,
והיא ְהָ י ָתה ְיר ַאת ָ
והָ י ָתהְבוכָ הְמאדְ,והָ יו ְמבַ קשיםְומפַ תיםְאו ָתהְְ,והיאְ
יתםְמןְהַ טיולְ,
םְשבו ְלבֵ ָ
ָ
תְשמַ יםְביו ֵתרְ.והֵ
הָ י ָתהְיר ַא ָ
והנֵה ְנלקחָ ה ְהָ עֲניָה ְהַ ְַנ"לְ .והָ יָה ְהֶּׁ עָ ני ְמת ַא ֵבל ְובוכֶּׁ הְ
םְאחַ תְעָ בַ רְ
ְתמידַ ְ .פעַ ַ
אדְמאדְעַ לְאשתו ָ
ומְתמַ רמֵ רְמ ְ
עְשהואְבוכֶּׁ הְומתמַ רמֵ רְ
ֶּׁ
שמַ
לְביתְהֶּׁ עָ ניָ ְ.
ֶּׁירְאצֶּׁ ֵ
ֵ
הַ ֶּׁבערג
ְא ָתה ְמתמַ רמֵ ר ְובוכֶּׁ הְ
מאד ְמאדְ .נכנַס ְוש ָאלוְְ :מָ ה ַ
ְאב ֶּׁכה? ְומַ ה ְנשְ ַאר ְלי? ְיֵשְ
ל־כךְ? ְהֱשיבוְְ :וכי ְלא ֶּׁ
ָכ ָ
ְבנים ְ.אֲ ניְ אֵ יןְ ליְ כלוםְ,וגַםְ
שנש ָארְלָ הֶּׁ םְהָ עֲשירותְאו ָ
ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְ

אשתיְנלקחָ הְמ ֶּׁמניְ,ומַ הְנש ַארְלי?ְ
ְשל ְהַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְעַ ל ְהֶּׁ עָ ני ְהַ ְַנ"לְ ,ונתעוררוְ
ונִ כמר ְלבו ֶּׁ
ְש ָר ָאה ְבוְְ,
ַרחֲמָ יו ְעָ לָ יו ְמאד ְמאד ְמג ֶּׁדל ְהַ מְרירות ֶּׁ
שה ְָדבָ ר ְמבהָ לְ ,ובֶּׁ אֱ מֶּׁ ת ְהָ יָה ְשגָעוןְ ,והָ לַ ךְ
והָ לַ ך ְועָ ָ
ש ַאל ְב ֵאיזֶּׁה ְמדינָה ְָדר ְהַ יֶּׁעדנ ַיראל ְהַ ְַנ"לְ .והָ לַ ך ְונָסַ עְ
ו ָ
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הְדבָ רְמבהָ לְמאדְוהָ לַ ך ְלבֵ יתְהַ ְֶּׁיעדנ ַיראלְ,
ש ָ
שםְ,ועָ ָ
ל ָ
הְשלוְ
ֶּׁ
דים ְוַואכין ְ(מש ָמרות)ְ ,והואְ ,מג ֶּׁדלְהַ ֶּׁבהָ לָ
שםְעומ ְ
ו ָ
מאדְמאדְנשתומֵ םְ,והָ לַ ך ְבבֶּׁ הָ לָ הְגדולָ הְ,ולאְהשגיחַ ְ
כלָ ל ְעַ ל ְהַ וַואכיןְ ,וגַם ְהַ וַואכין ְנבהֲלו ְונשתוממו ְמאדְ
ְאצלְָם ְמבהָ ל ְמאדְ,
ן־א ָדם ֶּׁ
ְב ָ
ְש ָראו ְפתאם ֶּׁ
מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
ְבא ְזֶּׁה ְלכָ אן? ְומֵ חֲמַ ת ְהַ ֶּׁבהָ לָ הְ
ונבהֲלו ְמאדֵ ְ .איפה ָ
דְשנכנַסְ
ֶּׁ
לְכלְהַ וַואכיןְ,עַ
ְכלְהַ וַואכיןְ,ועָ בַ רְעַ ָ
הניחוהו ָ
ְשםְ ,ובָ אְ
ְשהָ י ָתה ְשוכֶּׁ בֶּׁ ת ָ
לבֵ ית ְהַ יֶּׁעדנ ַיראלְ ,לַ ָמקום ֶּׁ
ֶּׁוהֱקיצָ ה ְו ָאמַ ר ְלָ הְְ :בואְ ,ו ָראֲ ָתה ְאותו ְונבהֲלָ הְ .ו ָאמַ רְ
לָ הְֵ ְ:תכֶּׁ ףְבואְעמיְ,והָ לכָ הְעמוְְ,ועָ ברו ְגַםְעַ ָתהְעַ לְכְָלְ
שהְ
הְשעָ ָ
ֶּׁ
ַיְתכֶּׁ ףְנבהַ לְונז ַכרְמַ
דְשיָצאוְְ .וַאֲ ז ֵ
ֶּׁ
הַ וַואכיןְ,עַ
ֲשה ְ ַרעַ ש ְגָדולְ,
איְתכֶּׁ ףְיהיֶּׁהְ ַנע ֶּׁ
ֵ
יןְשבו ַַד
רְכזֶּׁהְ,והֵ ב ֶּׁ
ָדבָ ָ
לְאצֶּׁ לְהַ יֶּׁעדנ ַיראלְ.
ְגדו ֵ
ףְרעַ ש ָ
םְתכֶּׁ ַ
הְש ֵ
ֲש ָ
ש ַנע ָ
הוָהֶּׁ ְ,
וכֵ ןְ ֲ
ְשהָ יָה ְעם ְמֵ יְ
ְאחָ ד ֶּׁ
והָ לַ ך ְוהטמין ְעַ צמו ְבתוך ְבור ֶּׁ
ְשם ְע ָמה ְשנֵי ְיָמיםְ
שהָ ה ָ
ְש ַיעֲבר ְהָ ַרעַ שְְ ,ו ָ
שמים ְעַ ד ֶּׁ
ג ָ
שה ְהַ ְַנ"ל ְג ֶּׁדל ְהַ מס ַירת ְנֶּׁפֶּׁ שְ
בתוך ְהַ בורְ ,ו ָראְֲ ָתה ְהָ א ָ
תְשסובֵ לְבשבילָ הְְ,ונשבעָ הְ
ֶּׁ
שהָ יָהְלו ְבשבילָ ה ְוהַ ָצרו
ֶּׁ
ְאיזֶּׁה ְמַ זָלְ
שר ְיֵש ְלָ ה ֵ
ְשיֵש ְלָ הְֶּׁ ְ ,אפ ָ
ש ָכל ְהַ ַמזָל ֶּׁ
ַבה'ֶּׁ ְ ,
ְכל ְהַ צלָ חָ הְ
שיה ְֶּׁיה ָ
שיהיֶּׁה ְלָ ה ְאֵ יזֶּׁה ְג ֻד ָלה ְוהַ צלָ חָ הֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
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ְכלְ
ש ָלה ְלא ְנמנָע ְמֵ אתוְְ ,ואם ְירצֶּׁ ה ְל ַקח ְלעַ צמו ָ
ֶּׁ
ש ֵאר ְכמק ֶּׁדםְ ,לא ְיֻמנַעְ
ְש ָלהְְ ,והיא ְת ָ
הַ צלָ חָ ה ְוג ֻד ָלה ֶּׁ
יםְשםְעֵ דות?ְולָ ַקחְאותו ְהַ בורְ
ָ
מ ֶּׁמנו ְכלָ לְ .ו ֵאיך ְמוצא
שם ְוהָ לַ ך ְלהַ ָלןְ,
ָמים ְיָצָ א ְע ָמה ְמ ָ
לעֵ דותַ ְ .אחַ ר ְשנֵי ְי ְ
ְשםְ
ְשגַם ָ
והָ יָה ְהולֵ ך ְובָ א ְע ָמה ְלהַ ָלן ְלהַ ָלןְ ,והֵ בין ֶּׁ
ְאח ֲָריוְ .והָ לַ ך ְעודְ ,והֶּׁ חביאְ
באותו ְהַ ָמקום ְמחַ פשים ַ
עַ צמו ְע ָמה ְבתוך ְמקוֶּׁהְ ,ונזכ ָרה ְשוב ְבג ֶּׁדל ְהַ מסירותְ
ְשסובֵ ל ְבשבילָ הְְ ,ונשבעָ ה ְעוד ְהַ ַפעַ םְ
נֶּׁפֶּׁ ש ְוהַ ָצ ָרה ֶּׁ
ַם־כןְבעֶּׁ ֶּׁרךְ
ְשםְג ֵ
הְאתְהַ מקוֶּׁהְלעֵ דותְ.והָ יו ָ
ַכ ְַנ"לְ,ולָ קחָ ֶּׁ
ְכ ָמה ְפעָ מיםְ,
שנֵי ְיָמיםְ ,ויָצאו ְוהָ לכו ְלהַ ָלןְ .וכֵ ן ְהָ יָה ַ
ְכיוצֵ א ְב ֵאלוְְ,
שהֶּׁ חביא ְעַ צמו ְעמְָה ְבמקומות ְאֲ חֵ רים ַ
ֶּׁ
ְשל ְמַ יםְ ,והֵ ם ְבור ְומקוֶּׁהְ,
דהַ ינו ְבשבעָ ה ְמקומות ֶּׁ
ַכ ְַנ"לְ,וַאֲ גַמיםְומַ עיָןְונחָ ליםְונהָ רותְויַמיםְ,ובכָ לְמָ קוםְ
ְשםְ ,נזכ ָרה ְבמסירות ְנַפשוְ
ְשהָ יו ְנֶּׁח ָבאים ָ
ומָ קום ֶּׁ
וצָ ָרתו ְבשבילָ הְְ ,ונשבעָ ה ְלוְַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ולָ קחָ ה ְאותוְ
הַ ָמקום ְלעֵ דותַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,והָ לכו ְובָ אוְְ ,והָ יו ְמַ חביאיםְ
דְש ָבאו ְעַ לְהַ יָםְ.
ֶּׁ
םְב ַמחֲבואותְהַ ְַנ"לְ,עַ
לְפעַ ַ
עַ צמָ םְבכָ ַ
ש ָבאו ְעַ ל ְהַ יָםְ ,והוא ְהְָיָה ְסוחֵ ר ְגָדולְ ,והָ יָה ְמַ כירְ
כ ֶּׁ
הַ ד ָרכים ְעַ ל ְהַ יָםְ ,וחָ ַתך ְעַ צמו ְלָ בוא ְלמדינָתוְְ ,עַ דְ
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םְאשְֶּׁתְהֶּׁ עָ ניְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,והֱשיבָ הְְלהֶּׁ עְָניְ
שעָ בַ רְובָ אְלבֵ יתוְע ֵ
ֶּׁ
הְשםְ.
והָ יָהְשמחָ הְגדולָ ָ
ְכזֶּׁה ְוגַם ְעָ מַ דְ
שה ְדְָבָ ר ָ
ְשעָ ָ
וה ֶבערגֶיר ְהַ ְַנ"לְ ,בשכַ ר ֶּׁ
ָהְבןְזָכָ רְ.והיאְ
ְשנ ֵ
ַבנ ָסיוןְע ָמהְְ,נפ ַקדְונולַ דְלו ְבאו ָתה ָ
ןְכזֶּׁהְ
רְשעָ מ ָדהְבנ ָסיו ָ
ֶּׁ
שתְהֶּׁ עָ ניְהַ ְַנ"לְ ,בשכַ
גַםְהיאֵ ְ,א ֶּׁ
ַם־כן ְויָל ָדה ְנ ֵקבָ הְ,
עם ְהַ יֶּׁעדנ ַיראל ְוגַם ְעמו ְזָכ ָתה ְג ֵ
ְשל ְמיןְ
שלא ְהָ יָה ְיפי ֶּׁ
והְָי ָתה ְיפַ ת ְת ַאר ְמאד ְמאדֶּׁ ְ ,
ְכזֶּׁהְ ,והָ יוְ
ֵי־א ָדם ְלא ְנמצָ א ְיפי ָ
ְבין ְבנ ָ
ָא ָדם ְכלָ לְ ,כי ֵ
שהְ
ְק ֶּׁ
ְכזֶּׁה ָ
ַאיְשתתג ֵַדלְ(כי ְחדוש ְנפלָ א ָ
ֶּׁ
הָ עולָ םְאומריםְ :הַ לו

שלאְ
ֶּׁשיתג ֵַדל)ְ,כיְהָ יָהְיָפיָהְוְתפ ַאר ָתהְמֻ פלָ גְמאדְמאדֶּׁ ְ,
ְבאים ְונכנָסיםְ
ְבעולָ ם ְכלָ לְ ,והָ יו ְהָ עולָ ם ָ
ְכזאת ָ
נר ָאה ָ
לראו ָתהְְ ,והָ יו ְמשתוממים ְמאד ְעַ ל ְג ֶּׁדל ְיָפיָה ְהַ ֻמפלָ גְ
מאד ְמאדְ ,והָ יו ְנותנים ְלָ ה ְמַ ָתנות ְמַ ָתנות ְמֵ חֲמַ תְ
שר ְהֶּׁ עָ ניְ.
ְשנתעַ ֵ
חְ ָבהְ .והָ יו ְנותנים ְמַ ָתנותְ ,עַ ד ֶּׁ
שיש ַת ֵדך ְעם ְהֶּׁ עָ ני ְהַ ְַנ"לְ
והַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְהַ ְַנ"ל ְנָפַ ל ְב ַדעתוְֶּׁ ְ ,
שרְעַ לְ
ְכזֶּׁהְ,וַיאמֶּׁ רְבלבוְֶּׁ ְ:אפ ָ
שהָ יָהְחדוש ָ
מג ֶּׁדלְיָפיָהְֶּׁ ְ,
יןְשלו ְלהֶּׁ עָ ניְומֵ הֶּׁ עָ ניְנושאיןְ
שנושאְ ֶּׁ
זֶּׁהְמַ ר ֶּׁאהְהַ חֲלוםֶּׁ ְ,
ְשיש ַתדכוְ ְיַחַ ד ְויתעָ רבו ְיַחַ ד ְעַ ל־י ֵדיְ
ֶּׁאצלוְְ ,דהַ ינו ֶּׁ
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יְאצלוְְ,ו ָאמַ רְלָ הְ
שתְהֶּׁ עָ נ ֶּׁ
הְא ֶּׁ
את ֵ
םְאחַ תָ ְ.ב ָ
הַ שדוךְַ ְ .פעַ ַ
ְבזֶּׁה ְית ַקיֵםְ
שר ָ
שרצונו ְלהש ַת ֵדך ְע ָמהְְ ,ו ֶּׁאפ ָ
ַדעתוְֶּׁ ְ ,
שבתיְזאתְב ַדעתיְ,
הַ חֲלוםַ ְ,כ ְַנ"לְ.הֵ שיבָ הְלוְְ:גַםְאֲ ניְחָ ַ
שאֲ ניְאֶּׁ ש ַת ֵדך ְע ָמכֶּׁ םְ.
ַאך ְלאְהָ יָהְליְהֶּׁ עָ זָהְל ַד ֵברְמזֶּׁהֶּׁ ְ,
אְאמנַעְמ ֶּׁכםְ,
םְא ֶּׁתםְרוציםְבו ַַדאיְאֲ ניְמוכָ ןְ,ול ֶּׁ
ַאך ְא ַ
ש ָכלְטוביְוְהַ צלָ חָ תיְלאְיֻמנַעְמ ֶּׁכםְ.
כיְכבָ רְנשבְַעתיֶּׁ ְ,
ְאחָ ד ְלשונותְ
והַ ֵבן ְוהַ ַבת ְהַ ְַנ"ל ְלָ מדו ְשנֵיהֶּׁ ם ְבחֶּׁ ֶּׁדר ֶּׁ
וכַ יוצֵ א ְכ ַדר ָכםְ .והַ ַבת ְהַ ְַנ"לְ ,הָ יו ְהולכים ְובָ איםְ
לראו ָתה ְמג ֶּׁדל ְהַ חדושְַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ונָתנו ְמַ ָתנותְ ,עַ דְ
ְשרים ְלראו ָתה ְוהוטבָ הְ
ְבאים ָ
שר ְהֶּׁ עָ ניְ ,והָ יו ָ
שנתעַ ֵ
ֶּׁ
ְבינֵיהֶּׁ םְ ,כי ְלאְ
בעֵ ינֵיהֶּׁ ם ְמאדְ .והָ יָה ְיָפיָה ְחדוש ְגָדול ֵ
ְבא ְעַ לְ
ְשל ְאֱ נושי ְכלָ לְ ,ומג ֶּׁדל ְהַ פלָ ַגת ְיָפיָה ָ
הָ יָה ְיפי ֶּׁ
שהָ יָה ְלוְ
שרֶּׁ ְ ,
שרים ְלהשתְַ ֵדך ְעם ְהֶּׁ עָ ני ְהַ זֶּׁהְ ,ו ַ
ַדעַ ת ְהַ ָ
ְאיןְנ ֶָּׁאהְלָ הְֶּׁםְלהתחַ ֵתןְעםְ
שקְלהתחַ ֵתןְע ָמהְַ ְ,אך ֵ
ֵבןְ,חָ ַ
לְאתְהָ אישְ
ָכזֶּׁהְ,עַ ל־ ֵכןְהֻ כרחו ְלראותְלהש ַת ֵדל ְלגַ ֵד ֶּׁ
ֲשה ְמתח ָלהְ
ְאצֶּׁ ל ְהַ ֵקיסָ רְ .ו ַנע ְָ
ְש ַיעֲבד ֵ
הַ זֶּׁהְ ,והש ַתדלו ֶּׁ
ר־כך ְלמַ עלָ ה ְלמַ עלָ הְ,
ָ
פ ָראפירטשיק ְ( ָקצין ְצָ בָ א ְנָמוךְ) ְו ַאחַ
דְשהָ לַ ך ְמַ הֵ רְמ ַמעֲלָ הְ
ֶּׁ
כיְהש ַתדלו ְלהַ גביהו ְבמהֵ ָרהְ,עַ
שריםְ
ֲשה ְיֶּׁעדנ ַיראל ְוהָ יו ְחֲפֵ צים ְהַ ָ
ְש ַנע ָ
למַ עֲלָ הְ ,עַ ד ֶּׁ
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ְכ ָמהְ
להש ַת ֵדך ְעְמוְַ ְ .אך ְהָ יו ְַרבים ְקופצים ְעַ ל ְזֶּׁהְ ,כי ַ
ְבזֶּׁהְלהַ גביהוְְ,וגַםְכיְלאְהָ יָהְ
יםְבאו ְעַ לְזֶּׁהְועָ סקו ָ
ָ
שר
ָ
שכבָ ר ְהָ יוְ
שר ְלו ְלהתחַ ֵתן ְמֵ חֲמַ ת ְהַ ֶּׁבערגֶּׁירֶּׁ ְ ,
ֶּׁאפ ָ
ֲשהְיֶּׁעדנ ַיראלְ,
ש ְַנע ָ
דבריםְלהש ַת ֵדךְעמוְְ.והֶּׁ עָ ניְהַ זֶּׁהֶּׁ ְ,
מ ְַ
הָ יָה ְמַ צליחַ ְיו ֵתר ְויו ֵתרְ ,והָ יָה ְשולֵחַ ְאותו ְהַ ֵקיסָ רְ
שא ְאותו ְעודְ
ְפעַ םְ .ונ ָ
להַ מלחָ מָ הְ ,והצליחַ ְמאד ְבכָ ל ַ
יו ֵתר ְלמַ עלָ ה ְלמַ עלָ הְ ,והָ יָה ְהולֵ ך ְומַ צליחַ ְמאדְ ,עַ דְ
ְכל ְבנֵי ְהַ מדינָהְ
ְשם ְהַ קְֵיסָ רְ ,ונת ַיעֲצו ָ
שר ְנס ַת ֵלק ָ
אֲ ֶּׁ
שרים ְוהסכימוְ
ְכל ְהַ ָ
לַ עֲשות ְאותו ְלקֵ יסָ רְ ,ונת ַקבצו ָ
ֲשהְ
ֲשהְקֵ יסָ רְ(הַ ינוְהֶּׁ עָ ניְהַ ְַנ"לְ ַנע ָ
שהואְיהיֶּׁהְקֵ יסָ רְ.ו ַנע ָ
ֻכ ָלםֶּׁ ְ,

קֵ יסָ ר)ְ ,והָ יָה ְלוחֵ ם ְמלחָ מותְ ,והָ יָה ְמַ צליחַ ְמאדְ .וכָ בַ שְ
דְשש ָארְ
ֶּׁ
מדינותְ,והָ יָהְלוחֵ םְומַ צליחַ ְוכובֵ ש ְוהולֵ ךְְ,עַ
ְתחַ ת ְיָדו ְב ָרצון ְטובְ ,כי ְָראוְ
הַ מדינות ְנת ַיעֲצו ְלמסר ַ
ָלְשלְ
יְשלְהָ עולָ םְוכָ לְהַ מְַז ֶּׁ
ש ָכלְהַ יפ ֶּׁ
הַ צלָ חָ תו ְהַ גדולָ הֶּׁ ְ,
ְכל ְהַ מלָ כים ְוהסכימוְְ,
ְאצלוְְ ,עַ ל־ ֵכן ְנת ַקבצו ָ
הָ עולָ ם ֶּׁ
שהואְיהיֶּׁהְקֵ יסָ רְעַ לְ ָכלְהָ עולָ םְונָתנוְְלוְְכ ָתבְבאותיותְ
ֶּׁ
שלְזָהָ בְ.
ֶּׁ
יְאיןְ
וה ֵּקיסר ְהַ זֶּׁהְמֵ ֵאןְעַ ָתהְלהש ַת ֵדך ְעםְהַ ֶּׁבערגֶּׁירְ,כ ֵ
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נ ֶָּׁאה ְלקֵ יסָ ר ְלהש ַת ֵדך ְעם ְבְֶּׁערגֶּׁיר; ְואשתו ְהַ ֵקיסָ ריתְ
שאיְ
היא ְלא ְ ָזזָה ְמן ְהַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְכלָ לְ .וַיַרא ְהַ ֵקיסָ רֶּׁ ְ ,
ְאחֵ ר ְ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְהַ ְַנ"לְ,
שר ְלו ְלַ עֲשות ְשדוך ַ
ֶּׁאפ ָ
בפ ָרט ְכי ְאשתו ְמְַחזֶּׁקֶּׁ ת ְעמו ְמאד ְמאדְ ,עַ ל־ ֵכן ְחָ ַשבְ
ֲשבות ְעַ ל ְהְַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְהַ ְַנ"לְ ,ובתח ָלה ְָר ָאה ְלחַ סרוְְ,
מַ ח ָ
והש ַת ֵדל ְב ַתחבולותְ ,כאלו ְאֵ ין ְהַ ָדבָ ר ְמ ֶּׁמנו ְלגרם ְלוְ
ְכזאתְ .והָ יוְ
הֶּׁ פסֵ דְ ,והַ ֵקיסָ ר ְבו ַַדאי ְיָכול ְלַ עֲשות ָ
ֲשה ְעָ ניְ
ְשנת ַדל ֵדל ְו ְַנע ָ
מַ פסידים ְומחַ סרים ְאותוְְ ,עַ ד ֶּׁ
ְתמידְ.
גָמורְ ,והיאְ ,הַ ֵקיסָ רית ְהָ י ָתה ְמַ חזֶּׁקֶּׁ ת ְעמו ָ
ְבןְ
ןְקיָםְ,הַ ינו ֶּׁ
ןְשזֶּׁהְהַ ֵב ַ
רְש ָכלְזמַ ֶּׁ
ֶּׁ
ר־כך ְָר ָאהְהַ ֵקיסָ
ָ
ַאחַ
ְאחֵ רְ,
שר ְלו ְלַ עֲשות ְשדוך ַ
ְאפ ָ
הַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְהַ ְַנ"לְ ,אי ֶּׁ
ְשל ְהַ ֶּׁבערגֶּׁירְ.
ְאת ְאותוְ ְהַ ָבחור ֶּׁ
והש ַת ֵדל ְלהַ עֲביר ֶּׁ
ֲשבותְלהַ עֲבירוְְ,וגלגֵלְעָ לָ יוְעֲלילותְ,והושיבְ
שבְמַ ח ָ
וחָ ַ
שרצון ְהַ ֵקיסָ רְ
עָ לָ יו ְשופטיםְ ,והַ שופטים ְהֵ בינוְֶּׁ ְ ,
שק ְולהַ שליכוְ
שפטו ְלהַ ניחו ְב ַ
להַ עֲבירו ְמן ְהָ עולָ םְ ,ו ָ
לַ יָםְ .והְַ ֵקיסָ ריתְ ,הָ יָה ְל ָבה ְָדוֶּׁה ְמאד ְעַ ל ְזֶּׁהַ ְ ,אך ְגַםְ
שר ְלָ ה ְלַ עֲשות ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ ֵקיסָ רְ .מֶּׁ הְ
י־אפ ָ
הַ ֵקיסָ ריתְ ,א ֶּׁ
יםְשהָ יו ְממֻ ניםְלהַ שליכו ְלַ יָםְ,
ֶּׁ
הְאלְהַ ממֻ נ
עָ ש ָתהְ.הָ לכָ ֶּׁ
ְאצלָ םְ ,ונָפלָ ה ְלפנֵי ְַרגלָ םְ ,והתחַ נ ְָנה ְמֵ הֶּׁ םְ
אתה ֶּׁ
ובָ ָ
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יתה?ְ
ש ַיעֲשו ְלמַ ֲענָה ְלהַ ניחוְְ,כיְלָ ָמהְהואְחַ יָבְמ ָ
מאדֶּׁ ְ,
יתהְ
ְאחֵ ר ְמחֻ יַב ְמ ָ
ְשבוי ַ
שיקחו ָ
שה ְמֵ הֶּׁ ם ְמאדֶּׁ ְ ,
ובק ָ
להַ שליכו ְלַ יָם ְויַניחו ְאותו ְהַ ָבחור ְהַ ְַנ"לְ .ופָ עֲלָ הְ
ְשיַניחוהוְְ.וכֵ ןְעָ שוְְ,ולָ קחוְ
ְאצלָ םְ,ונשבעו ְלָ ה ֶּׁ
ש ָתה ֶּׁ
ַב ָק ָ
ְאחֵ רְוהשליכוהו ְלַ יָםְ,ואותו ְהניחוְְ,ו ָאמרו ְלוְְ:לֵ ךְ
איש ַ
ר־דעַ תְ,והָ לַ ךְלוְְ.
ךְ,והָ לַ ךְלוְְ.והַ ָבחורְהַ זֶּׁהְכבָ רְהָ יָהְבְַ ַ
ל ְָ
וק ֶּׁדם ְלָ זֶּׁה ְהָ לכָ ה ְהַ ֵקסָ רית ְהַ ְַנ"ל ְו ָקר ָאה ְלְב ָתה ְהַ ְַנ"לְ
ְשל ְהַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְהואְ
ְשזֶּׁה ְהַ ֵבן ֶּׁ
ו ָאמ ָרה ְלָ הְְ :בתיֵ ְ ,תדעי ֶּׁ
הְשעָ בַ רְעָ לֶּׁ יהְְָ,
ֲש ֶּׁ
ְכלְאותו ְהַ ַמע ֶּׁ
ןְש ָלךְְ.וספ ָרהְלָ ה ָ
הֶּׁ חָ ָת ֶּׁ
ַכ ְַנ"לְ ,ו ֵאיך ְהַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְמָ סַ ר ְנַפשו ְבשבילי ְ( ַכ ְַנ"ל)ְ ,והָ יָהְ
ש ָכלְ
ְבה'ֶּׁ ְ ,
עמי ְבשְבעָ ה ְמקומות ְהַ ְַנ"ל ְונש ַבעתי ְלו ַ
טובי ְלא ְיֻמנַע ְמ ֶּׁמנו ְולָ ַקחתי ְאו ָתן ְהַ שבעָ ה ְמקומותְ
שהֵ םְ :בור ְומקוֶּׁה ְוכוְ'ַ ְ ,כ ְַנ"לְ .בכֵ ן ְעַ ָתהְ ,הנֵהְ
לעֵ דותֶּׁ ְ ,
ְא ָתהְ
ְכל ְטובָ תי ְומַ זָלי ְוהַ צלָ חָ תיְ ,ובו ַַדאי ַ
ַא ָתה ְהיא ָ
ןְש ָלךְְ .ו ָאביך ְמֵ חֲמַ תְגַסותוְ
שלוְְ,ובנו ְהַ ְַנ"לְהואְהֶּׁ חָ ָת ֶּׁ
ֶּׁ
רוצֶּׁ ה ְלהָ רגו ְחנָםְ .וכבָ ר ְהש ַת ַדלתי ְלהַ צילו ְופָ עַ לתיְ
לךְ(הַ ינוְבְֶּׁןְ
ןְש ָ
שהואְהֶּׁ חָ ָת ֶּׁ
ןְתדעיֶּׁ ְ,
שיַניחוהוְַ ְ,כ ְַנ"לְ,עַ ל־ ֵכ ֵ
ֶּׁ

רְבעולָ םְכלָ לְ.
םְאחֵ ָ
הַ ֶּׁבערגֶּׁירְהַ ְַנ"ל)ְ,ו ַאלְתת ַרציְע ַ

ספורי

ִמ ֶבערגֶירַוענִ י

ַמעֲ שֹי ֹות

קמג

ונִ תקבלוַ ְדב ֵרי ְא ָמה ְבעֵ ינֶּׁיהְְָ ,כי ְגַם ְהיא ְהָ י ָתהְ
ְכךְְ .והָ לכָ הְ
שבו ַַדאי ְת ַקיֵם ָ
ת־שמַ יםְ ,והֵ שיבָ הֶּׁ ְ ,
ָ
יר ַא
ְבן ְהְַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,אלְ
ְאל ֶּׁ
שלחָ ה ְכ ָתב ֶּׁ
הַ ַבת ְהַ זאת ְו ָ
ְש ָלהְְ.
שהיא ְמַ חזֶּׁקֶּׁ ת ְעַ צמָ ה ְבוְְ ,והוא ְהֶּׁ חָ ָתן ֶּׁ
הַ תפיסָ הֶּׁ ְ ,
ְכלְ
ד־קארטְ(מַ ָפה)ְ,וצי ָרהְבו ָ
שלחָ הְלוְכמוְחֲתיכַ תְלַ אנ ַ
ו ָ
שהֵ םְ
ְאביוַ ְ ,כ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
יאה ְא ָמה ְעם ָ
ְשהֶּׁ חב ָ
הַ מקומות ֶּׁ
שצי ָרה ְבו ְכמוְ
הַ שבעָ ה ְעֵ דותְ :בור ְומקוֶּׁה ְוכוְ'ַ ְ ,כ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
שישמרְ
בור ְומקוֶּׁה ְוכוְ'ְ .והזה ָירה ְאותו ְמאד ְמאדֶּׁ ְ ,
הַ כ ָתב ְהַ זאת ְמאד ְמאדְ ,וחָ תמָ ה ְעַ צמָ ה ְלמַ ָטהְ.
ְאחֵ רְ,וְאותוְ
ש ָלקחו ְהַ ממֻ ניםְאיש ַ
ָהְכ ְַנ"לֶּׁ ְ,
ֲר־כך ְהָ י ַ
ַאח ַ
ָשבְ
ְאל ְהַ יָםְ ,וי ַ
ְש ָבא ֶּׁ
הניחוְְ ,והָ לַ ך ְלוְְ .וַיֵלֶּׁ ך ְו ַַיעֲברְ ,עַ ד ֶּׁ
ָשאְ
ְביָםְ .ובָ א ְרוחַ ְסעָ ָרה ְגדולָ ה ְונ ָ
בספינָה ְועָ בַ ר ַ
ְשם ְמד ָברְ.
שהָ יָה ָ
ְאל ְספָ ר ְ(שפַ ת ְהַ יָם) ְ ֶּׁאחָ דֶּׁ ְ ,
הַ ספינָה ֶּׁ
ומג ֶּׁדל ְהַ סעָ ָרה,

שקורְין ְאומ ֶּׁפיט),
ְ( ֶּׁ

ְנשב ָרה ְהַ ספינָהַ ְ ,אךְ

שםְהָ יָהְמד ָברְ,
שהְ.ו ָ
יםְש ָבהְנצְלוְויָצאוְעַ לְהַ י ַָב ָ
ֶּׁ
הָ אֲ נָש
לְאחָ דְו ֶּׁאחָ דְלבַ ֵקש ְלו ְאכֶּׁ לְלנַפשוְְ,כיְ
םְכ ֶּׁ
וַיֵלכו ְלנַפ ָש ָ
שםְ,כיְ
באותו ְהַ ָמקוםְלאְהָ יו ְרגיליםְהַ ספינוְתְלָ בואְל ָ
לְאיזֶּׁהְספינָהְ
יםְשםְעַ ֵ
ָ
הָ יָהְמד ָברְ,ועַ ל־ ֵכןְלאְהָ יו ְמצַ פ
ְבמד ָבר ְלבַ ֵקש ְאכֶּׁ לְ,
ְשם ַ
לָ שוב ְלמקומָ םְ .והָ לכו ָ
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לְאחָ דְו ֶּׁאחָ דְ .והָ לַ ך ְהַ ָבחורְהַ ְַנ"לְ
ָהְכ ֶּׁ
ונת ַפזרו ְהֵ ְָנהְוהֵ נ ָ
ְשנת ַרחֵ ק ְמן ְהַ ספָ ר;ְ
ַבמד ָברְ ,והְָיָה ְהולֵ ך ְוהולֵ ךְְ ,עַ ד ֶּׁ
ְש ָרצָ ה ְלָ שובְ ,נת ַרחֵ קְ
ו ָרצָ ה ְלָ שובְ ,ולא ְיָכול; ְוכָ ל ְמַ ה ֶּׁ
שר ְלו ְלָ שובְ ,וַיֵלֶּׁ ךְ
ְאפ ָ
ְשאי ֶּׁ
ְש ָר ָאה ֶּׁ
יו ֵתר ְויו ֵתרְ ,עַ ד ֶּׁ
תְשהָ יָהְ
ֶּׁ
ש
םְבמד ָברְ,והָ יָהְביָדוְ ְקֶּׁ ֶּׁ
ְש ַ
שרְיֵלֵ ךְְ.והָ לַ ך ָ
ַבאֲ ֶּׁ
ְשםְ
ְש ַבמד ָברְ ,ומָ צָ א ָ
מַ ציל ְעַ צמו ְ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ חַ יות ְָרעות ֶּׁ
שרְיָצָ אְמןְ
ֵאיזֶּׁהְדבָ ריםְלֶּׁ אֱ כלְ.והָ יָהְהולֵ ךְוהולֵ ךְְ,עַ דְאֲ ֶּׁ
ְפנויְ,
ְשם ְמקום ָ
שהָ יָה ָ
ְאל ְמָ קום ְ(ישוב)ֶּׁ ְ ,
הַ מד ָבר ְובָ א ֶּׁ
ְפרותְ ,והָ יָהְ
ְשל ֵ
ְשם ְמַ ים ְואילָ נות ְסָ ביב ְסָ ביב ֶּׁ
והָ יָה ָ
ַשב ְב ַדעתוְ
ש ָתה ְמן ְהַ ַמיםְ .ונתי ֵ
אוכֵ ל ְמן ְהְַ ֵפרות ְו ָ
שה ְלו ְלָ שובְ
ְק ֶּׁ
ְשם ְמס ַפר ְימֵ י ְחַ יָיוְ ,כי ְבלא ְזֶּׁה ָ
ישב ָ
לֵ ֵ
םְכזֶּׁהְ,אםְ ְַיניחַ ְ
ֶּׁאלְהַ ישובְ,ומיְיו ֵדעַ ְאםְיַגיעְעודְלמָ קו ָ
ְשםְ
ישב ָ
הַ ָמקום ְהְַזֶּׁה ְויֵלֵ ך ְלוְ? ְעַ ל־ ֵכן ְהָ יָה ְב ַדעתו ְלֵ ֵ
שהָ יָה ְלוְ
ְשםֶּׁ ְ ,
ְשטוב ְלו ָ
ְשם ְימֵ י ְחַ יָיוְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
ולחיות ָ
הַ ֵפרות ְלֶּׁ אֱ כל ְוהַ ַמים ְלשתותְ .ולפעָ מים ְהָ יָה ְיוצֵ אְ
שרְלֶּׁ אֱ כלְ.גְַםְ
ְב ָ
ְארנֶּׁבֶּׁ תְאוְצבְיְ,והָ יָהְלו ָ
ורובֶּׁ הְב ַקשתו ַ
שםְ ָדגיםְטוביםְמאדְבתוךְְ
הָ יָהְצָ דְלעַ צמוְְ ָדגיםְכיְהְָיָהְ ָ
תְשםְימֵ יְחַ יָיוְ.
הַ ַמיםְ,וַייטַ בְבעֵ ינָיוְלבַ לו ָ
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קמה

ֲשה ְהַ מש ָפט ְבבֶּׁ ן ְהַ ֶּׁבערגֶּׁירְ
ְש ַנע ָ
וה ֵּקיסר ְהַ ְַנ"לַ ְ ,אחַ ר ֶּׁ
שכבָ ר ְנת ַקיֵם ְבוְ
מנוְ(ְ ,כי ְהַ ֵקיסָ ר ְסָ בַ רֶּׁ ְ ,
הַ ְַנ"ל ְוְעַ ָתה ְנפטַ ר ְמ ֶּׁ

ְבעולָ ם) ְ ָכעֵ תְיוכַ לְ
ְבאֱ מֶּׁ ת ְבבֶּׁ ן ְהַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְהַ ְַנ"לְ ,ושוב ְאֵ ינֶּׁנו ָ
הַ מש ָפט ֶּׁ
להש ַת ֵדך ְעם ְבתו ְהַ ְַנ"לְ ,והתחילו ְל ַד ֵבר ְלָ ה ְשדוכיםְ
ְחצֵ רְ
שהְלָ ה ָ
עםְמֶּׁ לֶּׁ ך ְפלוניְועםְמֶּׁ לֶּׁ ך ְפלוניְוכַ יוצֵ אְ.ועָ ָ
תְשריםְלהיותְ
ָ
הְשםְ.ולָ קחָ הְלעַ צמָ ה ְבנו
ָ
ָכ ָראויְ,ויָשבָ
ְשםְ .והָ י ָתה ְמנ ֶַּׁגנֶּׁת ְבכלֵ י־שירְ
לָ ה ְל ֵרעו ֶּׁתיהְְָ ,ויָשבָ ה ָ
ְשהָ יוְ ְמ ַדברים ְלָ ה ְשדוכיםְ,
וכַ יוצֵ א ְכ ַדר ָכםְ ,וכָ ל ְמַ ה ֶּׁ
ש ֵאין ְרצונָה ְבדבָ ריםְ ,דהַ ינו ְל ַד ֵברְ
הָ י ָתה ְמשיבָ הֶּׁ ְ ,
ש ָדך ְבעַ צמוְְ .והיא ְהָ י ָתהְ
ְשיָבוא ְהַ מ ֻ
הַ שדוךְַ ְ ,רק ֶּׁ
יאה ְמאד ְבחָ כמַ ת ְהַ שירְ ,ועָ ש ָתה ְב ָא ָמנות ְמָ קוםְ
בק ָ
יד ֵברְ
שיָבואְהַ משְֻ ָדך ְעַ לְאותו ְהַ ָמקוםְו ַיעֲמדְכנֶּׁג ָדהְְ,ו ַ
ֶּׁ
ְשמ ַד ֵברְהֶּׁ חָ שוקְ
שקְ,כ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
ירְשלְחֵ ֶּׁ
ֶּׁ
דב ֵריְשירְ,הַ ינו ְש
ְבאים ְמלָ כים ְלהש ַת ֵדךְְ,
לַ חֲשו ָקתו ְדב ֵרי ְח ָבהְ .והָ יו ָ
ְאחָ ד ְו ֶּׁאחָ דְ
ְכל ֶּׁ
ועָ לו ְעַ ל ְאותו ְהַ ָמקוםְ ,והָ יו ְמ ַדברְים ָ
ְשלחָ ה ְתשובָ ה ְעַ ל־י ֵדי ְֵרעו ֶּׁתיהָ ְ
ְשלוְְ .ולְקצָ ָתם ָ
שיר ֶּׁ
שנראו ְלָ ה ְיו ֵתרְ,
ַם־כן ְב ֶּׁד ֶּׁרך ְשיר ְוח ָבהְ ,ולקצָ תֶּׁ ְ ,
ג ֵ
ַם־כןְ
הֵ שיבָ הְבעַ צמָ הְוהֵ רימָ הְקולָ הְבשירְוהֵ שיבָ הְלוְג ֵ
שנראו ְלָ ה ְעודְיו ֵתרְ,הָ י ָתהְמַ ר ָאהְ
דב ֵריְח ָבהְ ְ,ולקצָ תֶּׁ ְ,
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תְפנֶּׁיהְְָ,והֵ שיבָ הְ
הְא ָ
לְפניםְ,והָ י ָתהְמַ ר ָא ֶּׁ
יםְא ָ
ֶּׁ
ְפנ
עַ צמָ ה ָ
הְבסוףְ.אֲ בָ לְלאְעָ ברוְ
לוְדב ֵריְשירְוח ָבהְ,ולכֻ ָלםְסימָ ַ
עָ לֶּׁ ָ
שהָ י ָתהְ
ְש ֵמבין ְכְַ ָונ ָָתהְְ .וכ ֶּׁ
יך ְהַ ֵמימותְ ,ולא ְהָ יָה ְמי ֶּׁ
ְפנֶּׁיהְְָ ,הָ יו ְנופלים ְמג ֶּׁדל ְיָפיָהְְ ,והָ יו ְקצָ תְ
מַ ר ָאה ָ
ְאהֲבָ הְ,
נש ָארים ְחַ ָלשותְ ,וקצָ ת ְנש ַתגעו ְמֵ חֲמַ ת ְחולַ ת ַ
ְשהָ יָה ְמֻ פלָ ג ְמאד ְמאדְ ,ו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ןְ,
מג ֶּׁדל ְיָפיָה ֶּׁ
םְכלְזאתְהָ יוְְ
שנשְ ַתגעוְ ונשאֲ רוְ חַ ָלשותְְ,ע ָ
ַאף־עַ ל־פיְ ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

הְכ ְַנ"לְ.
ָבאיםְמלָ כיםְלהש ַת ֵדךְע ָמהְְ,ולכֻ ָלםְהֵ שיבָ ַ
ְשם ְבאותו ְמָ קוםְ
ָשב ָ
ְבן ְהַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְהַ ְַנ"ל) ְי ַ
בן ְהַ ְַנ"ל ְ(הַ ינו ֶּׁ
וה ֵּ
בְשםְ.
ש ָ
ישבְבוְְ,והָ יָהְיו ֵ
ְשםְמָ קוםְלֵ ְֵ
שהְלעַ צמו ָ
הַ ְַנ"לְועָ ָ
וגַםְהואְהָ יָהְיָכולְלנַגֵןְויו ֵדעַ ְחָ כמַ תְהַ שירְ,והָ יָהְבוחֵ רְ
שהְ
שראויים ְלַ עֲשות ְמֵ הֶּׁ ם ְכלֵ י־שירְ ,ועָ ָ
לו ְעֵ ציםֶּׁ ְ ,
שה ְלו ְנימיןְ,
ְשל ְהַ חַ יות ְעָ ָ
לעַ צמו ְכלֵ י־שירְ .ומֵ הַ גידין ֶּׁ
( ֶּׁשקו ְרין ְסטרינֶּׁיס)ְ ,והָ יָה ְמנַגֵן ְומשו ֵרר ְלעַ צמוְְ .והָ יָה ְלו ֵקחַ ְ
שלחָ ה ְלו ְהַ ַבתְהַ ֵקיסָ רְהַ ְַנ"לְ,והָ יָהְ
ש ָ
בְשהָ יָהְלוְֶּׁ ְ ,
הַ כ ָת ֶּׁ
ְאביוְ
תְשהָ יו ְלוְְ,ו ֵאיך ָ
ֶּׁ
רְכלְהַ מא ָרעו
משו ֵררְומנַגֵןְונז ָכ ָ
ְבערגֶּׁיר ְוכוְ'ְ ,ועְַ ָתה ְנשלַ ך ְלכָ אןְ .והָ לַ ך ְולָ ַקחְ
הָ יָה ֶּׁ
ְשםְ
שה ָ
ְאחָ דְ ,ועָ ָ
שה ְלו ְסימָ ן ְבאילָ ן ֶּׁ
הַ כ ָתב ְהַ ְַנ"ל ְועָ ָ
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םְאיזֶּׁהְזמַ ןַ ְ .פעַ םְ
בְש ֵ
ָש ָ
ןְשםְהַ כ ָתבְהַ ְַנ"לְ,וי ַ
מָ קוםְ,וטָ מַ ָ
שהָ יוְ
רְכלְהָ אילָ נותֶּׁ ְ,
שבַ ָ
ֶּׁאחָ דְהָ יָהְרוחַ ְסעָ ָרהְגדולָ הְו ָ
ְשםְ
ש ָטמַ ן ָ
ְשםְ ,ולא ְהָ יָה ְיָכול ְלהַ כיר ְהָ אילָ ןֶּׁ ְ ,
עומדים ָ
ְשהָ יו ְעומדיםְ ,הָ יָה ְלו ְסימָ ן ְלהַ כירְ,
הַ כ ָתבְ ,כי ְבעוד ֶּׁ
ְשםְ
שהָ יו ָ
ְבין ְהָ אילָ נותֶּׁ ְ ,
ְשנָפלוְְ ,נתעָ ֵרב ְהָ אילָ ן ֵ
שו ֶּׁ
ועַ כ ָ
הַ ר ֵבה ְמאדְ ,ולא ְהָ יָה ְיָכול ְלהַ כְיר ְהָ אילָ ן; ְוזֶּׁה ְאיְ
ְכלְהָ אילָ נותְלחַ ֵפש ְהַ כ ָתבְ,כיְהָ יו ְַרביםְ
שרְלבקעַ ָ
ֶּׁאפ ָ
מאדְ .והָ יָה ְבוכֶּׁ ה ְומצטַ עֵ ר ְעַ ל ְזֶּׁה ְמאד ְמאדְ ,ו ָר ָאהְ,
שהָ יָהְ
ְכאןְ ,בו ַַדאי ְיש ַתגַע ְמג ֶּׁדל ְהַ ַצעַ רֶּׁ ְ ,
ֵשב ָ
שאם ְי ֵ
ֶּׁ
ש ֻמכ ָרח ְלֵ ילֵ ך ְלהַ ָלןְ ,ו ַיעֲברְ
ַשבֶּׁ ְ ,
שה ְעָ לָ יו ְמאדְ .ונתי ֵ
ָק ֶּׁ
עָ לָ יו ְמָ הְ ,כי ְבלא ְזאת ְהוא ְמסֻ ָכן ְמאד ְמג ֶּׁדל ְהַ ַצעַ רְ,
שרְ
ְבאֲ ֶּׁ
ְשקוְְ ,וַיֵלֵ ך ַ
שר ְופֵ רות ְבתוך ַ
ְב ָ
ַכ ְַנ"לְ .ולָ ַקח ְלו ָ
שםְ.
םְשיָצָ אְמ ָ
שהְלעַ צמו ְסימָ ניםְבאותו ְהַ ָמקוְ ֶּׁ
יֵלֵ ךְְ.ועָ ָ
ש ַאלֵ ְ :איזֶּׁה ְמדינָהְ
ְאל ְישובְ .ו ָ
ְש ָבא ֶּׁ
והָ יָה ְהולֵ ךְְ ,עַ ד ֶּׁ
ְכאן ְמֵ אותוְ
ש ַאל ְאם ְנשמַ ע ָ
היא ְזאת? ְהֵ שיבו ְלוְְ .ו ָ
ְכאןְ
ש ַאל ְאם ְנשמַ ע ָ
הַ ֵקיסָ ר ְהַ ְַנ"ל; ְהֵ שיבו ְלוְְ :הֵ ןְ .ו ָ
שרְ
י־אפ ָ
ְשא ֶּׁ
מבתו ְהַ יפַ ת־ת ַאר; ְהֵ שיבוְ ְלוְְ :הֵ ןַ ְ ,אך ֶּׁ
ַשב ְב ַדעתוְְ :מֵ ַאחַ רְ
ְכ ְַנ"לְ .ונתי ֵ
להש ַת ֵדך ְע ָמה ַ
ְשלְאותוְ
ְאלְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
שםְ ,והָ לַ ך ֶּׁ
שרְלו ְלָ בואְל ָ
י־אפ ָ
שא ֶּׁ
ֶּׁ
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ןְש ָלהְְ,ובשבילוְ
שהואְהֶּׁ חָ ָת ֶּׁ
ְכלְלבוְְ,ו ֶּׁ
הַ מדינָהְוס ֵפרְלו ָ
שרְלוְ
י־אפ ָ
רְשא ֶּׁ
ֶּׁ
םְאחֵ רְ.ומֵ ַאחַ
ֵאי ָנְה ְרוצָ הְלהש ַת ֵדך ְע ַ
ְשביָדוְְ,
ְכל ְהַ סימָ נים ֶּׁ
שםְ ,בכֵ ן ְהוא ְמוסֵ ר ְלו ָ
לָ בוא ְל ָ
שםְ
שאותו ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְיֵלֵ ך ְל ָ
דהַ ינו ְהַ שבעָ ה ְמֵ ימות ְהַ ְַנ"לְ ,ו ֶּׁ
ויש ַת ֵדך ְע ָמהְְ ,ולו ְי ֵתן ְמָ עות ְבעַ ד ְזֶּׁהְ .והכיר ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,
שר ְלבדות ְזאת ְמן ְהַ ֵלבְ,
י־אפ ָ
ְכניםְ ,כי ְא ֶּׁ
שדבָ ָריו ֵ
ֶּׁ
ַשבְ :אם ְיָביא ְאו ָתהְ
והוטַ ב ְהַ ָדבָ ר ְבעֵ ינָיוַ ְ .אך ְנתי ֵ
ְאין ְהַ ָדבָ ר ְטוב ְלפָ נָיוְ,
לכָ אןְ ,ואותו ְהַ ָבחור ְיהיֶּׁה ְפה ֵ
שהְ
הְשעָ ָ
ֶּׁ
שהְבעֵ ינָיוְ ,כיְמַ דועַ ְיֵהָ ֵרגְעַ לְהַ טובָ
ְק ֶּׁ
ולהָ רגו ָ
ְפרסָ אותְ,
אתים ַ
שלחו ְלמֵ ָרחוק ְמָ ַ
ַשב ְל ָ
לוְ? ְבכֵ ן ְנתי ֵ
שר ְהואְ
וחָ ָרה ְהַ ָדבָ ר ְמאד ְבעֵ ינֵי ְהַ ֵבן ְהַ ְַנ"ל ְעַ ל ְאֲ ֶּׁ
ְאל ְמֶּׁ לֶּׁ ךְ
ְשם ֶּׁ
שה ְלוְְ ,והָ לַ ך ָ
ְשעָ ָ
ְכזו ֶּׁ
שלחו ְבעַ ד ְטובָ ה ָ
מ ַ
ְכלְ
ְכ ְַנ"לְ ,ומָ סַ ר ְלו ָ
ַם־כן ַ
ַם־כןְ ,וס ֵפר ְלו ְג ֵ
ַאחֵ ר ְג ֵ
שני ְהוסיף ְסימָ ן ְיו ֵתרְ ,וצוָה ְעָ לָ יו ְוזֵרזוְְ,
הַ סימָ ניםְ ,ולהַ ֵ
ְאת ְחֲבֵ רוְְ ,וגַם ְאֲ פלוְ
ְתכֶּׁ ףְ ,אולַ י ְיוכַ ל ְלהַ קדים ֶּׁ
שי ַסע ֵ
ֶּׁ
שניְ
אם ְלא ְיַקדימוְְֵ ְ ,יש ְלו ְסְימָ ן ְיו ֵתר ְמֵ חֲבֵ רוְְ .והַ ֵ
ְאתְ
ַם־כן ֶּׁ
ְכ ְַנ"ל ְכמו ְהָ ראשוןְ ,וש ַלח ְג ֵ
ַם־כן ַ
ַשב ְג ֵ
נתי ֵ
ַם־כןְ
ְפרסָ אותְ .וחָ ָרה ְלו ְג ֵ
אתים ַ
אותו ְהַ ֵבן ְלמֵ ָרחוק ְמָ ַ
ְאל ְהַ שלישיְ ,ולהַ שלישי ְמָ סַ ר ְעוד ְסימָ ניםְ
מאדְ ,וַיֵלֶּׁ ך ֶּׁ
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קמט

ְתכֶּׁ ף ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהָ ראשון ְהַ ְַנ"לְ
מְֻבהָ קים ְביו ֵתרְ .וַיֵלֵ ך ְוַי ַסע ֵ
שה ְלו ְשירְ,
ְבת ְהַ ֵקיסָ ר ְהַ ְַנ"לְ ,ועָ ָ
שםְ ,למקום ַ
ובָ א ְל ָ
ְכלְאו ָתןְהַ מקומותְ,
ונָעַ ץְבתוךְהַ שירְעַ ל־פיְהַ חָ כמָ הְזו ָ
דהַ ינו ְהַ שבעָ הְעֵ דיםְהַ ְַנ"לַ ְ ,אך ְעַ ל־פיְהַ שירְנז ַד ֵמןְלוְְ,
רְאתְהַ מקומותְהַ ְַנ"לְ,כיְכֵ ןְהגיעַ ְלוְ
שלאְסד ָרםְכסֵ ֶּׁד ֶּׁ
ֶּׁ
שםְ עַ לְ הַ ָמקוםְ הַ ְַנ"לְ,והְגידְ
עַ ל־פיְחָ כמַ תְ הַ שירְ.ובָ אְל ָ
ְ

ְ

ְ

ְ

הַ שירְ.
ִכשמֹעַ ְ ַבת ְהַ ֵקיסָ ר ְהַ מקומוְת ְהַ ְַנ"לְ ,נפלְָא ְבעֵ ינֶּׁיהְְָ
שהְ
ְק ֶּׁ
ְבן ְגילָ הְַ ְ ,רק ְהָ יָה ָ
ְשזֶּׁהו ֶּׁ
ְש ֻמכ ָרח ֶּׁ
ונר ָאה ְלָ ה ֶּׁ
ְאף־עַ ל־פי־כֵ ןְ
ְשלא ְסד ָרם ְכסֵ ֶּׁדרַ ְ ,אך ַ
בעֵ ינֶּׁיהָ ְעַ ל ֶּׁ
ְבאְ
חָ שבָ ה ְב ַדע ָתהְְ ,אולַ י ְמֵ חֲמַ ת ְחָ כמַ ת ְמש ַקל ְהַ שיר ָ
שזֶּׁה ְהואְ ,וכָ תבָ ה ְלוְְ,
לו ְזֶּׁה ְהַ ֵס ֶּׁדרְ ,ונס ַכם ְבל ָבהְֶּׁ ְ ,
ְבןְ
שנמצָ אְלָ ה ֶּׁ
שֶּׁ ְ,
ֲשהְשמחָ הְו ַָרעַ ְ
ש ֶּׁדכֶּׁ תְלוְְ,ו ַנע ָ
שהיאְמ ֻ
ֶּׁ
ָהְרץְ
שניְוהָ י ָ
ְבאְהַ ֵ
ְכך ָ
ֲתנָהְ .בתוך ָ
גילְָהְְ,והֵ כינו ְעַ לְהַ ח ֻ
ש ֶּׁדכֶּׁ תְ ,ולאְ
שכבָ ר ְהיא ְמ ֻ
שםְ .ו ָאמרו ְלוְֶּׁ ְ ,
ַם־כן ְל ָ
ג ֵ
רְשיַגידְ
ֶּׁ
רְש ַאף־עַ ל־פי־כֵ ןְיֵש ְלו ְָדבָ
ֶּׁ
הְשגיחַ ְעַ לְזֶּׁהְו ָאמַ
רְכלְהַ מקומותְ
ְשבו ַַדאיְיפעַ לְ.ובָ אְוהגידְשירו ְוס ֵד ָ
לָ ה ֶּׁ
שאֲ לָ ה ְאותוְְ,
הַ ְַנ"ל ְכסֵ ֶּׁדרְ ,וגַם ְנ ַָתן ְעוד ְסימָ ן ְיו ֵתרְ .ו ָ
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מֵ ַאין ְיו ֵדעַ ְהָ ראשוןְ .ולהְַגיד ְהָ אֱ מֶּׁ ת ְלא ְטוב ְלפָ נָיוְ,
ְש ֵאינו ְיו ֵדעְְַ .ונפלָ א ְבעֵ ינֶּׁיהָ ְמאדְ ,ועָ מ ָדהְ
ו ָאמַ ר ֶּׁ
משתומֵ םְ,כיְגַםְהָ ראשוןְס ֵפרְהַ מקומותְומֵ ַאיןְיתו ַַדעְ
ְאף־עַ ל־פי־כֵ ןְנר ָאהְבעֵ ינֶּׁיהְְָ,
ל ָא ָדםְסימָ ניםְהַ ָללוְ?ְ ַאך ַ
שס ֵפרְ
ְש ָראֲ ָתה ְבוְֶּׁ ְ ,
ְבן ְגילָ הְְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
שני ְהוא ֶּׁ
שזֶּׁה ְהְַ ֵ
ֶּׁ
שרְעַ ל־פיְחָ כמַ תְהַ שירְ
כסֵ ֶּׁדרְוכוְ'ַ ְ,כ ְַנ"לְ,והָ ראשוןֶּׁ ְ,אפ ָ
ְאלו ְהַ מקומוְתַ ְ ,אך ְנשאֲ ָרהְ
שהזכיר ֵ
ָבא ְלו ְזאתֶּׁ ְ ,
ַם־כןְ,
ששלָ חו ְהַ שְֵניְ,חָ ָרהְלו ְג ֵ
עומֶּׁ ֶּׁדתְ .והַ ָבחורְהַ ְַנ"לְ,כ ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ ,ומָ סַ ר ְלו ְעודְ
ַם־כן ַ
ְאל ְהַ שלישי ְוס ֵפר ְלו ְג ֵ
והָ לַ ך ֶּׁ
רְכלְ
יו ֵתרְסימָ ניםְמֻ בהָ קיםְביו ֵתרְ.ולפנֵיְהַ שלישיְס ֵפ ָ
שהָ יָה ְמצֻ יָר ְבו ְהַ מקומותְ
ְשהָ יָה ְלו ְכ ָתבֶּׁ ְ ,
שר ֶּׁ
ְבאֲ ֶּׁ
לבו ַ
ְכל ְאו ָתןְ
ַם־כן ְעַ ל ְניָר ָ
כ ְַנ"לְ ,בכֵ ן ְיצַ יֵר ְלעַ צמו ְג ֵ
ְַ
ְכ ְַנ"לְ,
ַם־כן ַ
ַשב ְג ֵ
ְאלֶּׁ יהְְָ .והַ שלישי ְנתי ֵ
הַ מקומות ְויָביא ֵ
שיָביאְאו ָתה ְלכָ אןְ,וזֶּׁהְהַ ָבחורְיהיֶּׁהְ
ש ֵאיןְטובְלפָ נָיוֶּׁ ְ,
ֶּׁ
ְאת ְהַ ָבחוְר ְעוד ְלמֵ ָרחוְק ְיו ֵתרְ
ַם־כן ֶּׁ
ָכאן ְוש ַלח ְג ֵ
שםְ
ַם־כן ְל ָ
ְפרסָ אותְ .וזֶּׁה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ שלישי ְָרץ ְג ֵ
אתים ַ
מָ ַ
שכבָ רְיֵשְ
שםְ,והגידו ְלוְֶּׁ ְ,
(דהַ ינו ְל ַקחְאֶּׁ תְהַ יפַ ת־ת ַאר)ְובָ אְל ָ
ָכאן ְשנֵי ְהַ ְַנ"לְ ,והֵ שיבַ ְ :אף ְעַ ל־פי־כֵ ןְ ,כי ְיֵש ְלו ְָדבָ רְ,
שבו ַַדאי ְיפעַ לְ .והָ עולָ ם ְלא ְהָ יו ְיודעים ְכלָ ל ְמפנֵי ְמָ הְ
ֶּׁ

ספורי

ִמ ֶבערגֶירַוענִ י

ַמעֲ שֹי ֹות

קנא

היא ְנת ַר ָצה ְל ֵאלו ְיו ֵתר ְמֵ אֲ חֵ ריםְ .ובָ א ְגַם ְהַ שלישיְ
והגידְשירו ְבסימָ ניםְמֻ בהָ קיםְיו ֵתרְ,והֶּׁ ר ָאהְהַ כ ָתבְעםְ
ציור ְהַ מקומות ְונבהֲלָ ה ְמאדַ ְ ,אך ְלא ְיָכלָ ה ְלַ עֲשותְ
שניְ,
ר־כך ְהַ ֵ
ָ
הְשזֶּׁהוְו ַאחַ
תְשגַםְהָ ראשוןְנר ָא ֶּׁ
ֶּׁ
ָדבָ רְמֵ חֲמַ
ְשיָביאו ְלָ ה ְכ ַתב ְי ָָדהְ
אְתאֲ מיןְ ,עַ ד ֶּׁ
של ַ
ְאמ ָרהֶּׁ ְ ,
עַ ל־ ֵכן ָ
ַשבְב ַדעתו ְהַ ָבחורְהַ ְַנ"לְ:עַ דְמָ ַתיְ
ר־כך ְנתי ֵ
ָ
בעַ צְמוְַ ְ .אחַ
שבְ
ְפעַ ם ְלהַ ָלן ְיו ֵתר? ְעַ ל־ ֵכן ְי ֵ
שלחין ְאותו ְבְכָ ל ַ
יְהיו ְמ ַ
שהואְבעַ צמו ְיַניחַ ְעַ צמו ְלֵ ילֵ ך ְל ָשםְ,אולַ יְיפעלְ
עַ צמוְֶּׁ ְ,
שהואְ
שם ְו ָאמַ רֶּׁ ְ ,
ְש ָבא ְל ָ
הואְ .והָ יָה ְהולֵ ך ְוסובֵ בְ ,עַ ד ֶּׁ
יֵש ְלו ְָדבָ רְוכוְ'ְ.ובָ אְוהגְ ידְשירו ְונ ַָתןְעודְיו ֵתרְויו ֵתרְ
ש ָלמַ ד ְע ָמה ְבחֶּׁ ֶּׁדרְ
סימָ נים ְמֻ בהָ קיםְ ,והזכיר ְאו ָתהְֶּׁ ְ ,
אְשלַ חְהַ מלָ כיםְ
לְשהו ָ
אְבזֶּׁהְ,וס ֵפרְלָ ה ְהַ כ ֶּׁ
ָ
ֶּׁאחָ דְוכַ יוצֵ
ְשעָ בַ ר ְעָ לָ יו ְאֲ בָ לְ
ְבאילָ ן ְוכָ ל ְמַ ה ֶּׁ
ש ָטמַ ן ְהַ כ ָתב ָ
הַ ְַנ"ל ְו ֶּׁ
וַדאיְגַםְהָ ראשוניםְהַ מלָ כיםְ
היאְלאְהשגיחָ הְכלָ לְעַ לְזֶּׁה(ְ.וב ַ

ְשאֵ ין ְבי ָָדם ְהַ כ ָתב) ְולהַ כירְאותוְ
ְאמרו ְאֵ יזֶּׁה ְטעָ מים ְעַ ל ְמַ ה ֶּׁ
הַ ְַנ"ל ָ
שרְ ,כי ְכבָ ר ְעָ בַ ר ְזמַ ן ְַרבְ ,ולא ְָרצ ָתהְ
י־אפ ָ
בו ַַדאי ְא ֶּׁ
ְשיָביאו ְלָ ה ְהַ כ ָתבְ,
להַ שגיחַ ְעוד ְעַ ל ְסימָ נים ְכלָ לְ ,עַ ד ֶּׁ
שניְ
ְשזֶּׁהו ְבו ַַדאי ְוכֵ ן ְעַ ל ְהַ ֵ
כי ְגַם ְעַ ל ְהָ ראשון ְסָ ב ָרה ֶּׁ
ַשב ְהַ ָבחורְ,
וכוְ'ְ ,עַ ל־כְֵן ְלא ְָרצ ָתה ְוכוְ'ַ ְ ,כ ְַנ"לְ .ונתי ֵ
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ַשב ְלָ שובְ
תי ֵ
שר ְלַ עֲשות ְשהיות ְכלָ לְ ,ונ ְ
י־אפ ָ
ש ָכאן ְא ֶּׁ
ֶּׁ
שם ְיבַ ֶּׁלה ְימֵ יְ
ְשהָ יָה ְבוְְ ,ו ָ
ולַ חֲזר ְלמקומוְֶּׁ ְ ,אל ְהַ מד ָבר ֶּׁ
חַ יָיוְ .והָ יָה ְהולֵ ך ְוסובֵ ב ְלהַ גיעַ ְלַ מד ָבר ְהַ ְַנ"לְ ,והגיעַ ְ
ְכךְ
ְבין ָ
ְכל ְהַ ְַנ"ל ְעָ ברו ֵ
שםֶּׁ ְ ,אל ְהַ מד ָבר ְהַ ְַנ"לְ .בתוך ָ
ל ָ
ֵשבְ
ְשי ֵ
ְאצֶּׁ ל ְהַ ָבחור ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
ְשניםְ ,ונס ַכם ֵ
ְכךְ ְ ַכ ָמה ָ
ובֵ ין ָ
הְשעָ ַרךְב ַדעתוְ
ֶּׁ
הְשםְימֵ יְחַ יָיוְכפיְמַ
םְבמד ָברְ,ויבַ ֶּׁל ָ
ש ַ
ָ
שטובְ לבַ לותְ
חַ יותְ הָ ָא ָדםְ ָבעולָ םְ הַ זֶּׁהְ נֶּׁח ַקרְ ב ַדעתוְֶּׁ ְְ,
ְ

ְ

ְְ

ְְ

ְְ

ְְ

בְשםְו ָאכַ לְוכוְ'ְ ַכ ְַנ"לְ.
ש ָ
ָכאןְמס ַפרְיָמָ יוְ,ו ְָי ַ
שנמצָ א ְיפַ ת־ת ַארְ
ְשמַ עֶּׁ ְ ,
ועל ְהַ יָם ְהָ יָה ְרוצֵ חְְַ .והָ רוצֵ חַ ָ
ְשהוא ְלא ְהָ יָה ְצָ ריךְ
שב ְל ָתפסָ הְַ ְ ,אף ֶּׁ
ְבעולָ םְ ,וחָ ַ
ָכזו ָ
שק ְל ָתפסָ ה ְכ ֵדי ְלמָ כ ָרהְ
או ָתהְְ ,כי ְהָ יָה ְסָ ריסַ ְ ,אך ְחָ ַ
ְבע ֲָדה ְהון ְַרבְ ,והתחיל ְלהש ַת ֵדלְ
ל ֵאיזֶּׁה ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְוי ַקח ַ
ָבזֶּׁהְ .והָ רוצֵ חַ ְהוא ְמֻ פ ָקרְ ,והפקיר ְעַ צמוְְ :אםְ
יפעַ ל־יפעַ לְ,ואםְלָ או־לָ או;ְומַ הְיַפסיד?ְכיְהואְמֻ פ ָקרְ
כ ֶּׁד ֶּׁרך ְהָ רוצֵ חְְַ .והָ לַ ך ְהָ רוצֵ חַ ְו ָקנָה ְסחורות ְַרבות ְמְאדְ
ְשל ְזָהָ בְ ,והָ יוְ
שה ְצ ֳפרים ֶּׁ
מאד ְרבוי ְמֻ פלָ ג ְמאדְ .גַם ְעָ ָ
מש ְנַאטירליךְְ
שהֵ ם ְחַ יים ְמַ ָ
שנד ֶּׁמהֶּׁ ְ ,
ַנעֲשים ְב ָא ָמנותֶּׁ ְ ,

ְשל ְזָהָ בְ ,והָ יו ְהַ צ ֳפרים ְעומדיםְ
שה ְשבֳלים ֶּׁ
(טְבְעְי)ְ .גַם ְעָ ָ
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קנג

שהַ צ ֳפריםְ
עַ לְהַ ש ֳבליםְ,וזֶּׁהְהָ ְָיהְבעַ צמו ְנדמֶּׁ הְלחדושְֶּׁ ְ,
עומדים ְעַ ל ְשבֳליםְ ,ו ֵאין ְהַ ש ֳבלים ְנש ָבריםְ ,כי ְהָ יוְ
שה ְב ַתחבולותְ
צ ֳפרים ְגדולים ְ(עַ ל־ ֵכן ְהָ יָה ְחדושְ)ְ .גַם ְעָ ָ
שתְ
שהֵ ם ְמנַגניםְ ,ו ַאחַ ת ְהָ י ָתה ְמַ ָכה ְוְמ ַקש ֶּׁק ֶּׁ
שנדמֶּׁ הֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
בלשונָהְֶּׁ (ְ,שקורין ְגיקנַאקט)ְ ,ו ַאחַ תְהָ י ָתהְמצַ לצֶּׁ לֶּׁ תְבפיהְְָ,
שיט),
שקורין ְגישוישט ֶּׁ
( ֶּׁ

ְו ַאחַ ת ְהָ י ָתה ְמז ֶַּׁמ ֶּׁרת ְוהַ כל ְהָ יָהְ

ְשם ְבתוך ְחֶּׁ ֶּׁדרְ,
ֵי־א ָדם ְעומדים ָ
שהָ יו ְבנ ָ
ב ַתחבולותֶּׁ ְ ,
ְכל ְהַ ְַנ"לְ
שהָ יָה ְעַ ל ְהַ ספינָה ְמֵ אֲ חו ֵרי ְהַ צ ֳפריםְ ,ועָ שו ָ
ֶּׁ
שהַ צ ֳפריםְבעַ צמָ ןְמנַגניםְ,כיְ
ֵי־א ָדםְ,ונדמֶּׁ הֶּׁ ְ,
או ָתןְהַ בנ ָ
דְשנדמֶּׁ הְ,
ֶּׁ
יְברזֶּׁל)ְב ָא ָמנותְ,עַ
הָ יו ְעֲשוייםְעםְד ָראטין ְ(חוטֵ ַ
םְכלְהַ ְַנ"לְ
יןְכלְהַ ְַנ"לְ .ונָסַ עְהָ רוצֵ חַ ְע ָ
שהֵ םְבְעַ צמָ ןְעוש ָ
ֶּׁ
אְאלְהָ עירְ,
ֶּׁ
םְבתְהַ ֵקיסָ רְהַ ְַנ"לְ.ובָ
הְש ַ
שהָ י ָת ָ
לַ מדינָהֶּׁ ְ,
שלְהָ ַאנ ֶּׁקירשְְ
ְביָםְ,ושל ֵ
הְשםְ,ועָ מַ דְעםְספינָתו ַ
שהָ י ָת ָ
ֶּׁ
(הָ עגֶּׁן)

יאנקֶּׁ ירט)
שקורין ְג ַ
ְועכבָ ה ְ( ֶּׁ

ְ(ועָ גנָה),

ְודמְָה ְעַ צמוְ

ְאצלוְ
ְשם ְלקנות ֶּׁ
לסוחֵ ר ְגָדולְ ,והָ יו ְנכנָסים ְובָ אים ָ
ְשנָהְ
ְאיזֶּׁה ְזמַ ן ְֶּׁרבַ ע ָ
ְשם ֵ
סחורות ְַרבות ְי ָקרות ְ .ועָ מַ ד ָ
ְאצלוְְ.
ְש ָקנו ֶּׁ
ויו ֵתר ְוהָ יו ְנושאים ְמ ֶּׁמנו ְסחורות ְיָפות ֶּׁ
שלחָ הְ
ְבת ְהַ ֵקיסָ ר ְלקנוְת ְסחו ָרה ְמ ֶּׁמנוְְ ,ו ָ
וחָ ש ָקה ְגַם ַ
ש ֵאינו ְצָ ריךְ
שלַ ח ְלָ הְֶּׁ ְ ,
ְאצלָ הְְ ,ו ָ
שא ְסחו ָרה ֶּׁ
שי ָ
ֵאלָ יוֶּׁ ְ ,
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יאְבתְ
ַ
יְשה
ֶּׁהְאף־עַ ל־פ ֶּׁ
שאתְסחו ָרהְלבֵ יתְהַ קונ ַ
לָ זֶּׁהְלָ ֵ
רְאיןְמְיְ
אְאצלוְְ,ולַ סוחֵ ֵ
יְש ָצריךְסחו ָרהְ,יָבו ֶּׁ
הַ ֵקיסָ רְ,ומ ֶּׁ
ש ֵתלֵ ךְ
ְבתְהַ ֵקיסָ רֶּׁ ְ,
שיַכְריחַ ְאותו ְעַ לְזֶּׁהְ .וישבָ הְעַ צמָ ה ַ
ֶּׁ
ְבשוקְ ,הָ י ָתה ְתולָ הְ
שהָ לכָ ה ַ
ֶּׁאצלוְְ .ו ַדר ָכה ְהָ יָהְ ,כ ֶּׁ
ְבהְְ ,כי ְיוכלו ְבנֵיְ
ְשלא ְיס ַתכלו ָ
ְפנֶּׁיהָ ְכ ֵדי ֶּׁ
מכסֶּׁ ה ְעַ ל ָ
כ ְַנ"לְ,עַ ל־ ֵכןְהָ י ָתהְמכַ ָסהְ
ָא ָדםְלפלְוכוְ' ְמֵ חֲמַ תְיָפיָהְַ ְ,
ְפנֶּׁיהָ ְ
ְאת ָ
ְבת ְהַ ֵקיסָ ר ְוכס ָתה ֶּׁ
ָפנֶּׁיהְַָ ְ ,כ ְַנ"לְ .והָ לכָ ה ַ
שקורין ְוַואךְ)
ְגם ְֵרעו ֶּׁתיהָ ְע ָמה ְוחַ ילֶּׁ (ְ ,
ולָ קחָ ה ְַ

ְ(משמָ ר)ְ,

שנדמְָהְ
הְאלְהַ סוחֵ רְהַ ְַנ"לְ(הַ ינוְהָ רוצֵ חֶּׁ ְ,
את ֶּׁ
ְאח ֲֶּׁריהְְָ.ובָ ָ
הָ לַ ך ַ

תְאצלוְְ,והָ לכָ הְלָ הְְ.ו ָאמַ רְלָ הְ
הְשםְסחורו ֶּׁ
לסוחֵ ר) ְו ָקנ ָת ָ
ְתבוא ְעוד ְהַ ַפעַ םַ ְ ,אר ֶּׁאה ְלָ ך ְעוד ְדבָ ריםְ
הַ סוחֵ רְ .אם ָ
יתהְְ .שובְ
שבָ ה ְלבֵ ָ
שהֵ ם ְנפלָ אים ְמאד; ְו ָ
יָפים ְמזֶּׁהֶּׁ ְ ,
דְשםְ(הָ רוצֵ חַ ְ
ָ
אתהְו ָקנ ָתהְוהָ לכָ הְלָ הְְ .ועָ מַ
תְב ָ
םְאחֶּׁ ֶּׁר ָ
ַפעַ ַ

ֲשית ְ(הַ ַבת ְקֵ יסָ ר ְהַ ְַנ"ל) ְרגילָ הְ
ְכך ְ ַנע ֵ
הַ זֶּׁה) ְ ֵאיזֶּׁה ְזמַ ן; ְבתוך ָ
ְאצלוְְ ,והָ לַ ךְ
אתה ֶּׁ
ְב ָ
ְאחַ ת ָ
ֶּׁאצלוְְ ,נכנֶּׁסֶּׁ ת ְויוצֵ אתַ ְ .פעַ ם ַ
ְשל ְזָהָ בְ
ְשם ְהַ צ ֳפרים ֶּׁ
שהָ יו ְעומדים ָ
ופָ ַתח ְלָ ה ְהַ חֶּׁ ֶּׁדרֶּׁ ְ ,
שהוא ְחדוש ְנפלָ אְ .ו ָרצו ְגַם ְהָ אֲ חֵ ריםְ,
ראֲ ָתהֶּׁ ְ ,
וכוְ'ְ ,ו ְָ
ֶּׁהְאיניְמַ ר ֶּׁאהְלשוםְ
הַ ינוְהַ חַ ילְל ָכנֵסְ,ו ָאמַ רְ:לָ אוְלָ אוְ,ז ֵ
ְאיניְ
ְבת ְהַ ֵקיסָ רְ ,אֲ בָ ל ְלַ אֲ חֵ רים ֵ
ְש ַאת ַ
ְאלַ יך ֶּׁ
ָא ָדםַ ְ ,רק ֵ

ספורי

ִמ ֶבערגֶירַוענִ י

ַמעֲ שֹי ֹות

קנה

ְאלְ
ְגם ְהוא ֶּׁ
רוצֶּׁ ה ְכלָ לְ .ונכנסָ ה ְהיא ְבעַ צמָ הְְ .והָ לַ ך ְַ
חְשקְוהניחָ הְ
ש ָל ַק ַ
שהְכפשוטוְֶּׁ ְ,
הַ חֶּׁ ֶּׁדרְונָעַ לְהַ ֶּׁדלֶּׁ תְ,ועָ ָ
שיהָ ְ
שט ְמ ֶּׁמנָה ְמַ לבו ֶּׁ
שקְ ,ופָ ַ
ל־כרחָ ה ְבתוך ְהַ ַ
בעַ ָ
ְפנָיו ְודחָ פוְ
ְאת ְמַ אט ָראס ְ( ַמ ָלח) ְ ֶּׁאחָ ד ְוכ ָסה ָ
ישם ֶּׁ
והלב ָ
לַ חוץ ְו ָאמַ ר ְלוְְ :לֵ ךְְ ְ .והַ ַמאט ָראס ְהַ זֶּׁה ְהוא ְאֵ ינו ְיו ֵדעַ ְ
ְשיָצָ א ְלַ חוץ ְופָ נָיו ְמכֻ ֶּׁסהְ,
ֲשה ְעמוְְ ,ו ֵתכֶּׁ ף ֶּׁ
ְנע ֶּׁ
כלָ ל ְמַ ה ַ
והַ חַ ילְלאְיָדעוְְ,והתחילו ְלֵ ילֵ ך ְעמו ְמיָדְ,כמ ֻד ֶּׁמהְלָ הֶּׁ םְ
שזאת ְהיא ְהַ ַבת ְהַ ֵקיסָ רְ .והוא ְ(הַ ינו ְהַ ַמאט ָראס) ְהוְלֵ ך ְעםְ
ֶּׁ
ְש ָבאְ
ְשהוליכוהוְְ ,ולא ְי ַָדע ְהֵ יכָ ן ְהוא ְכלָ לְ ,עַ ד ֶּׁ
הַ חַ יל ֶּׁ
ְפנָיוְ
תְשםְ,וגלו ָ
ָ
שבֶּׁ
רְשהָ י ָתהְהַ ַבתְקֵ יסָ רְיו ֶּׁ
שםְ,לַ חֶּׁ ֶּׁד ֶּׁ
ל ָ
הְרעַ ש ְגָדולְ(ואֶּׁ ת ְהַ ַמאט ָראסְ
ֲש ַ
ְשהואְמַ אט ָראסְ.ו ַנע ָ
ו ָראו ֶּׁ
לְפנָיוְהֵ יטֵ בְהֵ יטְֵבְודחָ פוהוְְ,כיְהואְאֵ ינוְחַ יָבְ,כיְלאְי ַָדעְכלָ ל)ְ.
טָ פחוְעַ ָ

שבו ַַדאי ְירדפוְ
ְאת ְהַ ַבת ְהַ ֵקיסָ ר ְוי ַָדעֶּׁ ְ ,
והרוֹ צֵּ חַ ְלָ ַקח ֶּׁ
רְשהָ יָהְ
ַאח ֲָריוְ.והָ לַ ך ְמןְהַ ספינָהְוטָ מַ ןְעַ צמו ְע ָמה ְבבו ֶּׁ
שְ ,ו ֶּׁאת ְהַ ַמאט ָראסיןְ
ְש ַיעֲבר ְהָ רְַעַ ְ
שמיםְ ,עַ ד ֶּׁ
בו ְמֵ י ְג ָ
ש ֵתכֶּׁ ףְומיָדְיַחתכו ְהָ ַאנ ֶּׁקירסְ
שלְהַ ספינָהְצוָהֶּׁ ְ ,
( ַמ ָלחים) ְ ֶּׁ
ְאח ֲֵריהֶּׁ םְ,ובו ַַדאיְ
(הַ עוגָנים) ְויברחו ְמיָדְ,כיְבו ַַדאיְירדפו ַ
שהְֵםְ
ְקיסָ רֶּׁ ְ ,
ְאל ְהַ ספינָה ְמֵ חֲמַ ת ְהַ ַבת ֵ
לא ְיהיו ְרובים ֶּׁ
ְאתכֶּׁ םְ,ועַ ל־ְ
קְשירדפו ֶּׁ
םְבספינָהַ ְ,ר ֶּׁ
יאְש ַ
ָ
שה
סבוריםֶּׁ ְ,
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ְבזֶּׁה?ְ
ְאתכֶּׁ םְ ,יַשיגוְְ .מַ ה ָ
ֵכן ְתברחו ְמיָדְ .ואם ְיַשיגו ֶּׁ
ש ֵאינָם ְמַ שגיחין ְעַ ל ְעַ צמָ ן ְכלָ לְ .וכֵ ןְ
כ ֶּׁד ֶּׁרך ְהָ רוצחיםֶּׁ ְ ,
ְאחֲרְֵיהֶּׁ םַ ְ ,אך ְלאְ
ְתכֶּׁ ף ַ
דפו ֵ
ֲשה ְַרעַ שְְ ,ו ָר ְ
ש ַנע ָ
הָ יָהֶּׁ ְ ,
ְשל ְמֵ יְ
ְשםְ .והָ רוצֵ חַ ְהֶּׁ חביא ְעַ צמו ְע ָמה ְבבור ֶּׁ
מצָ אוהָ ָ
שלאְ
ְשםְ .והָ יָה ְמַ פחיד ְאו ָתהְֶּׁ ְ ,
שמיםְ ,והָ יו ְמֻ נָחים ָ
ג ָ
ֵי־א ָדםְ ,והָ יָה ְאומֵ ר ְלָ הְְ :אֲ ניְ
שלא ְישמעו ְבנ ָ
תצעַ קֶּׁ ְ ,
ְאפסידְ
מָ סַ רתי ְ ְַנפשי ְבשבילֵ ך ְכ ֵדי ְל ָתפסֵ ךְְ ,ואם ַ
רְאתְ
רְשכבָ ַ
ֶּׁ
יםְאצליְכלוםְמֵ ַאחַ
ֶּׁ
ֱשב
או ָתךְֵ ְ,איןְחַ יַיְ ֶּׁנח ָ
ְאחֱזר ְו ַאפסיד ְאו ָתך ְו ֻתמנעי ְמ ֶּׁמניֵ ְ ,אין ְחַ יַיְ
ביָדיְ ,אם ֶּׁ
שתתניְצעָ ָקהְ,
ֱשבְיםְ ֶּׁאצליְמאומָ הְכלָ לְ,עַ ל־ ֵכןְ ֵתכֶּׁ ףְ ֶּׁ
ֶּׁנח ָ
ְשוֶּׁה ְבעֵ ינַיְ
ְאיני ָ
ֶּׁאחנק ְאו ָתך ְמיָדְ ,ו ַיעֲבר ְעָ לַ י ְמָ הְ ,כי ֵ
פנָיוְ(הַ ינוְהַ ַבתְקֵ יסָ רְהָ י ָתהְי ֵר ָאהְלצעקְ
שהְמ ָ
כלוםְ.וַת ָיראְלנַפ ָ

שםְע ָמה ְוהוליךְ ְאו ָתהְ
ר־כך ְיָצָ אְמ ָ
ָ
מפנֵיְאֵ ימַ תְהָ רוצֵ חְַ)ַ ְ.אחַ
םְאחֵ רְ,והֵ ביןְ,
ָבעירְ,והָ יו ְהולכיםְוהולכיםְ,ובָ או ְלמָ קו ַ
ְשם ְמ ַחפשיםְ ,והֶּׁ חביא ְעַ צמו ְע ָמה ְעוד ְבמקוֶּׁהְ,
שגַם ָ
ֶּׁ
ְאחֵ רְ,
שםְ ,והָ לַ ך ְוהֶּׁ חביא ְע ָמה ְעוד ְבמָ קום ַ
וכֵ ן ְיָצָ א ְמ ָ
ְשהָ יָה ְמַ חביא ְעַ צמו ְע ָמה ְבכָ ל ְהַ שבעָ ה ְמקומותְ,
עַ ד ֶּׁ
שהֵ ם ְהַ שבעָ הְ
שהֶּׁ חביא ְהַ ֶּׁבערגיר ְעם ְא ָמהְַ ְ ,כ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
שהֵ םְבורְומקוֶּׁהְומַ עיָןְוכוְ'ְ ַכ ְַנ"ל)ְ
עֵ דיםְהַ ְַנ"לְ(הַ ינו ְשבעָ הְמינֵיְמַ יםֶּׁ ְ,
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ְפניםְ
ְכל ָ
ְשם ְלמצְא ְעַ ל ָ
ְאל ְהַ יָםְ .וח ֵפש ָ
ְבא ֶּׁ
שר ָ
עַ ד ְאֲ ֶּׁ
ְשל ְצַ י ֵָדי ְָדגים ְכ ֵדי ְלַ עֲבר ְע ָמהְְ ,ומָ צָ אְ
ספינָה ְקטַ נָה ֶּׁ
ְבת ְהַ ֵקיסָ רְ .והוא ְלא ְהָ יָה ְצָ ריךְ
ְאת ַ
ספינָהְ ,ולָ ַקח ֶּׁ
ְכ ְַנ"לַ ְ ,אך ְהָ יָה ְרוצֶּׁ ה ְלמָ כ ָרהְ
או ָתהְְ ,כי ְהָ יָה ְסָ ריס ַ
ל ֵאיזֶּׁהְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ,והָ יָהְמתי ֵָראְפְֶּׁןְיתפסו ְאו ָתה ְמ ֶּׁמנוְְ.והָ לַ ךְ
והלביש ְאו ָתה ְבבג ֵדי ְמַ אט ָראסְ ,ונדמֵ ית ְלזָכָ רְ .ועָ בַ רְ
ְביָם(ְ.מ ָכאןְולהָ ל ָאהְנ ַד ֵברְעַ לְהַ ַבתְקֵ יסָ רְבלשוןְזָכָ רְ,כיְבלָ שוןְ
עמ ו ַ
תְשהָ רוצֵ חַ ְהלביש ְאו ָתה ְכמוְזָכָ ר)ְ.
ֶּׁ
רְר ֵבנוְְ,זכרונו ְלב ָרכָ הְ,מְֵחֲמַ
זֶּׁהְס ֵפ ַ

ְאתְ
שבַ ר ֶּׁ
ְאל ְהַ ספָ ר ְו ָ
ָשא ְהַ ספינָה ֶּׁ
ובָ א ְרוחַ ְסעָ ָרה ְונ ָ
ְשהָ יָה ְמד ָבר ְהַ ְַנ"לְ,
ְאל ְאותו ְהַ ספָ ר ֶּׁ
הַ ספינָהְ ,ובָ או ֶּׁ
הְבקיְ
שםְ,והַ גַזלָ ןְהָ ָיְ ָ
ָהְשםְהַ ָבחורְהַ ְַנ"לְ .בבו ָאםְל ָ
שהָ י ָ
ֶּׁ
ש ֵאיןְ
ש ָכאן ְהוא ְמקום ְמד ָברֶּׁ ְ ,
ַבד ָרכים ְכ ַדר ָכם ְוי ַָדעֶּׁ ְ ,
ְכאןְ
מַ גְיעים ְהַ ספינות ְלכָ אןְ ,עַ ל־ ֵכן ְלא ְהָ יָה ְמתי ֵָרא ָ
ְא ָדםְ ,והניחָ ה ְוהָ לכו
משום ָ

ְ(הַ ינו ְהָ רוצֵ חַ

ְובַ ת ְהַ ֵקיסָ ר) ְזֶּׁהְ

לכָ אן ְוזֶּׁה ְלכָ אן ְלבַ ֵקשְ ְלָ הֶּׁ ם ְאכֶּׁ לְ ,ונת ַרחֵ ק ְמן ְהַ גַזלָ ןְ,
ְאצלוְְ .והתחילְ
ְאינָה ֶּׁ
והַ גַזלָ ן ְהָ לַ ך ְב ַדרכו ְו ָר ָאהְ ,והנֵה ֵ
ְאלֶּׁ יהְְָ ,והיא ְישבָ ה ְעַ צמָ הְְ ,ולא ְהֵ שיבָ ה ְלוְ(ְ .כיְ
לצעק ֵ
ָאמ ָרה)

ְשימכר ְאותיְ ,לָ ָמה ְלְיְ
ְשסופי ְיהיֶּׁה ֶּׁ
ְמֵ ַאחַ ר ֶּׁ

שלאְ
ְאצליָ ְ ,אשיב ְלוְֶּׁ ְ ,
להָ שיב ְלוְ? ְואם ְ ַיחֲזר ְויַגיעַ ֶּׁ
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ְאין ְרצונו ְלהָ רגֵניְ ,כי ְהוא ְצָ ריךְ
שמַ עתיְ ,בפ ָרט ְכי ֵ
ָ
למכר ְאותי; ְולא ְהֵ שיבָ ה ְאותוְְ ,והָ לכָ ה ְלהַ ָלןְ .והואְ,
ְאנֶּׁהְו ָָאנָהְ,ולא ְמצָ ָאהְְ,והָ לַ ך ְלהַ ָלןְ,ולאְ
הַ גַזלָ ןְ,מחַ ֵפש ָ
מצָ ָאהְְ ,ומן ְהַ סְ ָתם ְאֲ כָ לוהו ְחַ יות ְָרעותְ .והיא ְהָ לכָ הְ
ְאיזֶּׁהְאכֶּׁ לְ.והָ לכָ הְ,עַ דְ
להַ ָלןְלהַ ָלןְ ,והָ י ָתהְמוצֵ אתְלָ ה ֵ
ְשם ְהַ ָבחור ְהַ ְַנ"לְ.
שב ָ
שהָ יָה ְיו ֵ
ְאל ְהַ ָמקוםֶּׁ ְ ,
שהגיעָ ה ֶּׁ
ֶּׁ
שה ְכמו ְזָכָ רְ
וכבָ ר ְנת ְַגדלָ ה ְבשעָ רות ְוגַם ְהָ י ָתה ְלבו ָ
ְאת ְזֶּׁהְ .ו ֵתכֶּׁ ףְ
בבג ֵדי ְמַ אט ָראסַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ולא ְהכירו ְזֶּׁה ֶּׁ
ש ַאל ְאותוְְ:
ְא ָדםְ .ו ָ
ְש ָבא ְעוד ָ
ְבא ְלו ְשמחָ ה ֶּׁ
בבו ָאה ָ
ְאיזֶּׁה ְסוחֵ ר ְבְַיָםְ
את ְלכָ אן? ְהֵ שיבָ הְ :הָ ייתי ְעם ֵ
ְב ָ
מֵ ַאין ָ
ְא ָתה ְלכָ אן? ְהֵ שיב ְלָ הְְ:
את ַ
ְב ָ
שאֲ לָ ה ְאותוְְ :מֵ ַאין ָ
וכוְ'ָ ְ .
שםְ שנֵיהֶּׁ ם(ְְ.אֵ יןְ
ַם־כןְ עַ ל־י ֵדיְ ֵאיזֶּׁהְ סוחֵ רְ וכוְ'ְְ.ויָשבוְ ָ
ג ֵ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

יְפעַ םְהיאְנק ֵראתְבלשוןְזָכָ רְ,ופַ עַ םְבלשוןְנקֵ בָ ה)ְ.
הַ ָלשוןְמ ֻדק ָדקְ,כ ַ

ְבת ְהַ ֵקיסָ ר ְמן ְהַ ֵקיסָ רַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,הָ י ָתהְ
שנל ָקחָ ה ַ
וַאחר ְ ֶּׁ
ְבכ ֶּׁתלְעַ לְאֲ בֵ ַדתְב ָתהְְ,
אשה ַ
הַ ֵקיסָ ריתְמקו ֶּׁננֶּׁתְומַ ָכהְר ָ
שעַ ל־י ֵדיְ
ְאת ְהַ ֵקיסָ רֶּׁ ְ ,
והָ י ָתה ְמצַ עֶּׁ ֶּׁרת ְבדבָ רים ְמאד ֶּׁ
תםְ(ו ָאמ ָרה)ְ:
דְאתְהַ ָבחורְהַ ְַנ"לְ,ועַ תְָהְא ֵבדְב ָ
גַסותו ְא ֵב ֶּׁ

הְש ָלנוְְ,וא ַבדנוְאו ָתהְ
ֶּׁ
הְכלְהַ ַמזָלְוהַ צלָ חָ
הֲלאְהיאְהָ י ָת ָ
ומַ ה ְיֵש ְלי ְעוד ְהַ יום? ְוהָ י ָתה ְמצַ עֶּׁ ֶּׁרת ְאותו ְמאדְ.
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ידתְבתוְְ,
ַםְאלָ יוְבעַ צמו ְהָ יָהְצַ רְמאדְעַ לְאֲ בֵ ַ
ובו ַַדאיְג ֵ
ועוד ְהָ יְ ָתה ְהַ ֵקיסָ רית ְמצַ עֶּׁ ֶּׁרת ְומכַ עֶּׁ סֶּׁ ת ְאותו ְמאדְ,
ְבינֵיהֶּׁ םְ .והָ י ָתה ְמ ַד ֶּׁב ֶּׁרת ְלוְ
ו ַנעֲשו ְקטָ טות ְוכעָ סים ֵ
רְאמַ רְ
ש ָ
דְשהכעיסָ הְאותו ְמאדְ,עַ דְאֲ ֶּׁ
ֶּׁ
יםְרעיםְ,עַ
דבָ ר ָ
שלחָ הְְ .והושיב ְַדיָניםְ ,ופָ סקו ְל ַשלחָ הְְ ,ושלְחוְהְְָ,
ל ַ
ר־כך ְהָ יָהְהַ ֵקיסָ רְשולֵ חַ ְלַ מלחָ מָ הְ,
ָ
( ֶּׁשקוריןְפַ ארְשיקט)ַ ְ .אחַ
ולא ְהָ יָה ְמַ צליחְְַ ,והָ יָה ְתולֶּׁה ְהַ ָדבָ ר ְב ֵאיזֶּׁה ְיֶּׁעדנ ַיראלְ,
ְכך ְעַ ל־י ֵדי ְזֶּׁה ְא ַבד ָת ְהַ מלחָ מָ הְ.
ית ָ
ְשעָ ש ָ
שבשביל ֶּׁ
ֶּׁ
ְשלַ חְעודְלַ מלחָ מָ הְ,ולאְהצליחְְַ.
ר־כך ָ
ְָ
וש ַלחְאותוְַ ְ.אחַ
ְכ ָמהְ
וש ַלח ְעוד ְיֶּׁעדנ ַיראלין ְ(הַ ינו ְפַ ר ְשיקט)ְ ,וכֵ ן ְש ַלח ַ
שה ְדבָ רים ְזָריםְ:
שעו ֶּׁ
יֶּׁעדנ ַיראליןְ .ו ָראו ְבנֵי ְהַ מדינָהֶּׁ ְ ,
ר־כך ְיֶּׁעדנ ַיראלְיןְ ,וישבוְ
ָ
בתח ָלה ְש ַלח ְהַ ֵקיסָ ריתַ ְ ,אחַ
ְאחַ ר ְהַ ֵקיסָ ריתְ ,ואותוְ
שר ְלהֵ פֶּׁ ךְְ :לשלחַ ַ
עַ צמָ ןֶּׁ ְ :אפ ָ
ְאתְ
שלחוְְ,והַ ֵקיסָ ריתְתנהַ גְהַ מדינָהְ.וכֵ ןְעָ שוְְ.ושלחו ֶּׁ
י ַ
הגָה ְהַ מדינָהְ.
ְאת ְהַ ֵקיסָ רְיתְ ,והיא ְ ָנ ֲ
הַ ֵקיסָ רְ ,והֵ שיבו ֶּׁ
ירְאתְהַ ֶּׁברגֶּׁירְעםְאשתוְ
ֶּׁ
יתְשלחָ ה ְ ֵתכֶּׁ ףְלהַ חֲז
ָ
והַ ֵקיסָ ר
ש ָלהְְ.והַ ֵקיסָ רְ,
ְב ָפלָ טיןְ( ַארמון)ְ ֶּׁ
יןְוהכניסָ הְאותו ַ
הַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְ
ְשיַניחוהוְְ,
שהָ יָהְנשלָ חְ,עָ מַ דְוב ֵקשְמֵ הַ מוליכיםְאותו ֶּׁ
כ ֶּׁ
ְש ָלכְֶּׁםְ ,ובו ַַדאי ְעָ שיתיְ
ְאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְהָ ייתי ְקֵ יסָ ר ֶּׁ
כי ַ
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ְבזאת ְוהַ ניחו ְאותי ְלֵ ילֵ ךְְ,
לָ כֶּׁ ם ְטובותְ ,עַ ָתה ְחַ נוני ְנָא ָ
ְאל ְהַ מדינָה ְעודְ ,ו ֵאין ְלָ כֶּׁ םְ
ְאשוב ֶּׁ
כי ְבו ַַדאי ְלא ָ
לְפניםְחָ פשיְימֵ יְ
לְכ ָ
להתי ֵָראְ.הַ ניחו ְליְו ֵאלֵ ך ְו ֶּׁאהיֶּׁהְעַ ָ
ַיְשיֵשְלְיְלחיותְ.והניחוְאותוְְ.והָ יָהְהולֵ ךְוהולֵ ךְֵ ְ.ביןְ
חַ י ֶּׁ
הְשניםְ,והָ יָהְהולֵ ך ְוהולֵ ך ְהַ ֵקיסָ רְ
ְכ ָמ ָ
יןְכך ְעָ ברו ַ
ָכך ְובֵ ָ
ְאת ְהַ ספינָה ְובָ אְ
ַם־כן ְהָ רוחַ ֶּׁ
ָשא ְג ֵ
ובָ א ְעַ ל ְהַ יָםְ .ונ ָ
םְשיושביםְ
אְאלְהַ ָמקו ֶּׁ
דְשבְָ ֶּׁ
ןְאלְהַ מד ָברְהַ ְַנ"לְ,עַ ֶּׁ
ַם־כ ֶּׁ
ג ֵ
ְאלו ְהַ שנַים ְהַ ְַנ"ל
שם ֵ
ָ

ְבן ְהַ ֶּׁבערגֶּׁיר ְובתוְ
ְ(הַ ינו ְהַ ָבחור ֶּׁ

ֶּׁהְאתְזֶּׁהְ,
הַ יפַ ת־ת ַארֶּׁ ְ,שלבו ָשה ְבבג ֵדיְזָכָ רַ ְ,כ ְַנ"ל)ְ.ולאְהכירו ְז ֶּׁ
ְכ ָמהְ
כי ְכבָ ר ְנתג ֵַדל ְהַ ֵקיסָ ר ְבשעָ רות ְוכבָ ר ְעְָברו ַ
ם־כן ְכבָ ר ְנת ַגדלו ְבשעָ רותַ ְ ,כ ְַנ"לְ.
ְג ֵ
שניםְ .וכֵ ן ְהֵ ם ַ
ָ
ְבא ָת ְלכָ אן? ְוהֵ שיב ְלָ הֶּׁ םְ :עַ ל־י ֵדיְ
שאֲ לו ְאותוְְ :מֵ ַאין ָ
ו ָ
םְאלו ְהַ ְַנ"לְ
ְש ֵ
סוחֵ רְוכוְ'ְ,וכֵ ןְהֵ םְהֵ שיבו ְלו ְוכוְ'ְ.ויָשבו ָ
יַחַ דְ ,והָ יו ְאוכְלים ְושותיםַ ְ ,כ ְַנ"לְ .והָ יו ְמנַגניםְ
ְכ ָלם ְהָ יו ְיכולים ְלנַגֵןְ ,כי ְזֶּׁה ְקֵ יסָ רְ ,וכֵ ןְ
בכלֵ י־שירְ ,כי ֻ
ַם־כן ְלנַגֵןַ ְ ,כ ְַנ"לְ .והואְ ,הַ ָבחור ְהַ ְַנ"לְ ,הָ יָהְ
הֵ ם ְיָכלוְ ְג ֵ
ָהְשםְמכבָ רְ.והָ יָהְ
הַ ֶּׁבר ְֶּׁיהְ(זָריזְומֻ צלָ ח)ְ ֵבינֵיהֶּׁ םְ,כיְכבָ רְהְָי ָ
שהָ יוְ
ְשם ְעֵ ציםֶּׁ ְ ,
שר ְו ָאכלו ְוהָ יו ְשורפים ָ
ְב ָ
מֵ ביא ְלָ הֶּׁ ם ָ
ְבישובְ ,והָ יָה ְאותו ְהַ ָבחור ְהַ ְַנ"ל ְמוכיחַ ְ
י ָקרים ְמן ְזָהָ ב ַ
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ש ָכאן ְטוב ְלבַ לות ְימֵ יְ
לָ הֶּׁ ם ְ(לשון ְהוכָ חָ ה ְובֵ רור ְדבָ רים)ֶּׁ ְ ,
םְבישובְ,טובְ
םְבעולָ ַ
ֵי־א ָד ָ
בְשיֵש ְלבנ ָ
חַ יֵיהְֶּׁםְכפיְהַ טו ֶּׁ
שאֲ לוְ
ְכאן ְימֵ י ְחַ יֵיהֶּׁ םָ ְ .
ְכאן ְלבַ לות ָ
ישב ָ
לפנֵיהֶּׁ ם ְלֵ ֵ
ש ָכאןְטובְיו ֵתרְ
ש ַא ָתהְאומֵ רֶּׁ ְ,
ךֶּׁ ְ,
אותוְְ:מַ הְטובְהָ יָהְל ְָ

ֶּׁיך? ְהֵ שיב ְלָ הֶּׁ ם ְוס ֵפר ְלפנֵיהֶּׁ ם ְמַ ה ְשְֶּׁעָ בַ ר ְעָ לָ יוְ
לפָ נ ְָ
ְבזֶּׁהְ
דְש ָבאְלכָ אןְ,ומֶּׁ הְהָ יָהְלו ָ
ןְבערגֶּׁירְוכוְ'ְ,עַ ֶּׁ
ָהְב ֶּׁ
שהָ י ֶּׁ
ֶּׁ
ְכלְ
ַםְכאןְיֵש ְלו ָ
ְכלְטובְ,ג ָ
שהָ יָהְלו ָ
ןְבערגֶּׁירֶּׁ ְ,
אְב ֶּׁ
שהו ֶּׁ
ֶּׁ
תְכאןְימֵ יְחַ ְֵייהֶּׁ םְ.ש ָאלוְ
שטובְלבַ לו ָ
טובְ.והוכיחַ ְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ,
ֲשמַ ע ָת ְמֵ אותו ְהַ ֵקיסָ ר? ְהֵ שיב ְלוְ
הַ ֵקיסָ ר ְהַ זֶּׁה ְהַ ְַנ"לְ :ה ָ
ְשמַ ע ְמ ֶּׁמנָהְ.
ש ַאל ְאותו ְעַ ל ְהַ יפַ ת־ת ַארְ ,אם ָ
שמַ עָ ְ .
ש ָ
ֶּׁ
ַם־כןְ:הֵ ןְ.והתחילְהַ ָבחורְלהת ַרגֵזְו ָאמַ רְ:זֶּׁהְ
הֵ שיבְלו ְג ֵ
שזֶּׁהְ
לְשדברוְ ְמ ֶּׁמנוְְ,כיְהואְלאְי ַָדעֶּׁ ְ,
הָ רוצֵ חְַ(ְ .הַ ינו ְאותו ְהַ ֵקיסָ רְהַ ְַנ" ֶּׁ
שמ ַד ֵברְעמו ְהואְהואְהַ ֵקיסָ רְבעַ צמוְְ.והָ יָהְהַ ָבחורְאומֵ רְבכַ עַ סְכחו ֵרקְ
ֶּׁ
שנדמָ הְ
אלו ְ(הַ ינו ְזֶּׁהְהַ ֵקיסָ רֶּׁ ְ,
בשנָיוְעָ לָ יוְו ָאמַ רְבכַ עַ סְזֶּׁהְהָ רוצֵ חְַ)ְ .וש ָ

ְאחֵ רָ ְ ,שאְַל ְלהַ ָבחור)ְ :מפנֵי ְמָ ה ְהוא ְרוצֵ חְַ? ְהֵ שיב ְלוְְ:
לאיש ַ
ְבאתי ְלכָ אןְ .ש ָאלוְְ:
ְשלו ְוגַסותו ָ
ְאכזָריות ֶּׁ
בשביל ַ
ְאין ְלו ְממיְ
שבכָ אן ֵ
שב ְעַ צמו ְהַ ָבחורֶּׁ ְ ,
ו ֵאיךְ? ְוי ֵ
ְכל ְאותו ְהַ מא ָרע ְשְֶּׁעָ בַ רְ
להתי ֵָראְ ,והגיד ְלו ְוס ֵפר ְלו ָ
ְשהָ יָהְ
ֲשהַ ְ ,רק ֶּׁ
שבתחלָה ְלא ְס ֵפר ְלו ְגוף ְהַ ַמע ֶּׁ
עָ לָ יו(ְ.נראין ְהַ דבָ ריםֶּׁ ְ ,
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יתְ
ְבא ְליָד ָך ְהָ י ָ
ְבערגֶּׁיר) ְש ָאלוְְ :אם ְהָ יָה ְזֶּׁה ְהַ ֵקיסָ ר ָ
ֶּׁבן ֶּׁ
ָהְרחֲ מָ ן)ְ ַאד ַר ָבאְ,
שו?ְהֵ שיבְלוְְ:לָ או(ְ.כיְהואְהָ י ַ
נו ֵקםְבוְעַ כ ָ
ךְ .שוב ְהתחילְ
ְשאֲ ני ְמפַ רנֵס ְאות ְָ
הָ יְיתי ְמפַ רנסו ְכְמו ֶּׁ
ְשיבָ ה ְָרעָ ה ְומָ ָרהְ
הַ ֵקיסָ ר ְלהת ַאנֵחַ ְולגנחְַַ ְ :כ ָמה ֵ
ְשלו ְנ ֶֶּּׁׁאב ָדהְ,
שהַ יפַ ת־ת ַאר ֶּׁ
ְשמַ עֶּׁ ְ ,
להַ ֵקיסָ ר ְהַ זֶּׁהְ ,כי ָ
והוא ְנשלַ חְ .וַיאמֶּׁ רְ ,עוד ְאותו ְהַ ָבחורְ :בְשבילְ
ְאת ְעַ צמו ְו ֶּׁאת ְבתוְְ ,וַאֲ ניְ
ְשלו ְא ֵבד ֶּׁ
ַאכזָריותו ְוגַדלות ֶּׁ
ְ(הַ ינו ְהַ ֵקיסָ רְ

נשלַ כתי ְלכָ אן; ְהַ כל ְעַ ל־יָדוְְ .ש ָאלו ְעוד
ית ְנו ֵקם ְבוְ? ְהֵ שיב ְלוְְ:
ְבא ְליָד ָך ְהָ י ָ
להַ ָבחור)ְ :אם ְהָ יָה ָ
ְשאֲ ני ְמפַ רנֵסְ
לָ אוַ ְ ,אד ַר ָבאְ .הָ ייתי ְמפַ רנסו ְמַ ָמש ְכמו ֶּׁ
שהואְבעַ צמו ְהואְ
רְאלָ יוְוהודיעוְֶּׁ ְ,
ךְ.וַיתו ַַדעְהַ ֵקיסָ ֵ
אות ְָ
ְשעָ בַ ר ְעָ לָ יו ְוכוְ'ְ .ונָפַ ל ְעָ לָ יו ְ(הַ ָבחורְ
הַ ֵקיסָ ר ְהַ ְַנ"לְ ,ומַ ה ֶּׁ
ְשםְ,
ַם־כן ָ
שהָ י ָתה ְג ֵ
שקוְְ.והיאְ(הַ ינו ְהַ יפְַת־ת ַארֶּׁ ְ ,
הַ ְַנ"ל) ְוחבקו ְונ ָ

הְש ֵאלוְמ ַדבריםְ
ֶּׁ
הְכלְזְאתְ,מַ
שמעָ ָ
קְשהָ י ָתהְנדמֵ יתְלזָכָ ר)ְ ָ
ַר ֶּׁ
זֶּׁהְלָ זֶּׁהְ.
שהְלו ְסימָ ןְ
ָהְדרכו ְלֵ ילֵ ך ְבכָ לְיוםְועָ ָ
והַ ָבחורְהַ ְַנ"לְהָ י ַ
ְאלפֵ י ְאֲ לְָפים ְאילָ נותְ,
ְשם ַ
שה ְאילָ נותְ ,כי ְהָ יָה ָ
בשל ָ
שהְ
ְשם ְהַ כ ָתב ְהַ ְַנ"ל ְ(הַ ינו ְבשל ָשה ְאילָ נות ְמֵ הֶּׁ ם) ְועָ ָ
וב ֵקש ָ
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יְשלמָ חָ רְלאְיצטָ ֵרךְלבדקְולחַ ֵפשְב ֵאלוְ
ָבהֶּׁ םְסימָ ןְכ ֵד ֶּׁ
שה ְאילָ נותֻ ְ .כ ֵלי ְהַ אי ְואולַ י ְימצָ א ְאותו ְהַ כ ָתבְ
הַ של ָ
ְבא ְעם ְעֵ ינַים ְבכויותְ
שםְ ,הָ יָה ָ
שהָ יָה ְחוזֵר ְמ ָ
הַ ְַנ"לְ .וְכ ֶּׁ
שאֲ לו ְאותוְְ:
שב ֵקש ְולא ְמָ צָ אָ ְ .
ְשהָ יָה ְבוכֶּׁ הְ ,כ ֶּׁ
מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
ְא ָתהְ
ר־כך ַ
ָ
הְא ָתהְמבַ ֵקש ְב ֵאלו ְהָ אילָ נותַ ְ,כ ְַנ"לְ,ו ַאחַ
מָ ַ
חוזֵר ְועֵ ינ ָ
ְכל ְאותוְ
ֶּׁיך ְבכויות? ְהֵ שיב ְלָ הֶּׁ ם ְוסְ ֵפר ְלָ הֶּׁ ם ָ
רְשלחָ הְלו ְכ ָתבְוכוְ'ְ,וטָ מַ ןְאותוְ
ָ
ש ַבתְהַ ֵקיסָ
ֲשהֶּׁ ְ,
הַ ַמע ֶּׁ
ב ֵאלו ְאילָ נותְ ,ובָ א ְרוחַ ְסעָ ָרה ְוכוְ'ַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ועַ ָתה ְהואְ
ש ֵתלֵ ך ְלבַ ֵקשְְ,
מבַ ֵקש ְאולַ י ְימצָ אָ ְ .אמרו ְלוְְ :למָ חָ רְ ,כ ֶּׁ
ךְ ,אולַ י ְנמצָ א ְאֲ נַחנו ְאותו ְהַ כ ָתבְ .וכֵ ןְ
ְגם־ ֵכן ְעמ ְָ
נֵלֵ ך ַ
ְאתְ
ַם־כןְ ,ומָ צ ָאה ְהַ ַבת ְקֵ יסָ ר ֶּׁ
הָ יָהְ ,והָ לכו ְהֵ ם ְעמו ְג ֵ
שהואְ
אותו ְהַ כ ָתב ְבאילָ ןְ ,ופָ תחָ ה ְאותו ְו ָראֲ ָתהֶּׁ ְ ,
ְתגיד ְלו ְתְֵכֶּׁ ףְ
כ ַתב־י ָָדה ְמַ ָמשְְ .חָ שבָ ה ְב ַדע ָתהְ :אם ַ
ְאלו ְהַ ַמלבושים ְו ַתחֲזרְ
ש ַתחֲזר ְותפשט ֵ
שהיא ְהיאְ ,כ ֶּׁ
ֶּׁ
ליָפיָה ְותהיֶּׁהְשובְיפַ ת־ת ַארְכמק ֶּׁדםְיוכַ לְלפלְולגועְְַ,
ְכ ָדתְ .והָ לכָ ה ְוהֶּׁ חֱז ָירה ְלוְ
ְשיהיֶּׁה ְבכַ שרות ַ
והיא ְרוצָ ה ֶּׁ
ש ָמצ ָאהְהַ כ ָתבְ.ו ֵתכֶּׁ ףְנָפַ לְחַ ָלשותְ.
הַ כ ָתבְ,ו ָאמ ָרהְלוְֶּׁ ְ ,
והֶּׁ חֱיו ְוהבריאו ְאותוְְ ,והָ יָה ְ ֵבינֵיהֶּׁ ם ְשמחָ ה ְגדולָ הְ.
ְאמַ ר ְאותו ְהַ ָבחורְ :לָ ָמה ְלי ְהַ כ ָתב? ְהֵ יכָ ןְ
ר־כך ָ
ַ
ַאחַ
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וְאצֶּׁ לְאֵ יזֶּׁהְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ,ולָ ָמהְ
ש ֵ
ֶּׁאמצָ ָאהְ?ְכיְבהֶּׁ כ ֵרחַ ְהיאְעַ כ ָ
ְכאן ְימֵ י ְחַ יַיְ .והֵ שיב ְלָ ה ְהַ כ ָתב ְו ָאמַ רְ
לי ְזאת? ְאֲ בַ ֶּׁלה ָ
אנָה ְ(כי ְהיא ְנדמֵ ית ְלזָכָ רְ,
ש ֶּׁ
לָ הְְ :הֵ א ְל ָך ְהַ כ ָתב ְו ֵתלֵ ך ְות ָ
ַם־כןְ,כיְ
שיֵלֵ ך ְע ָמה ְג ֵ
שהְמ ֶּׁמנוְֶּׁ ְ,
ַכ ְַנ"ל) ְו ָרצ ָתהְלֵ ילֵ ךְְ.ובק ָ
שר ְיהיֶּׁהְ
הוא ְבו ַַדאי ְיקְַח ְאו ָתהְְ ,והָ יָה ְהַ טוב ְהַ הואְ ,אֲ ֶּׁ
שנדמֵ ית ְלזָכָ רְ,
ְשהַ ַבת ְקֵ יסָ רֶּׁ ְ ,
ַם־כן ְ(הַ ינו ֶּׁ
ליֶּׁ ְ ,א ֵתן ְל ָך ְחֵ לֶּׁ ק ְג ֵ
ְשהיא ְבעַ צמָ ה ְהיא ְהַ יפַ ת־ת ַאר ְהַ ְַנ"לְ,
שלא ְי ַָדע ֶּׁ
ָאמ ָרה ְאֶּׁ ל ְהַ ָבחורֶּׁ ְ ,
וַדאי ְי ַקח ְאֶּׁ ת ְהַ יפַ ת־ת ַאר ְוייטַ ב ְעם ְהַ ָבחורְ
ַם־כןְ ,והוא ְבְ ַ
שיֵלֵך ְעמו ְג ֵ
ֶּׁ
שהוא ְאיש ְחָ כָ ם ְ(הַ ינו ְהַ ַבת ְקֵ יסָ רְ,
ַם־כן)ְ .והַ ָבחור ְָר ָאהֶּׁ ְ ,
ג ֵ

רְכ ְַנ"ל)ְ,ובו ַַדאיְיַשיגְוי ַקחְאו ָתהְְ,
ש ָאנוְמ ַדבריםְעָ לֶּׁיהָ ְבלשוןְזָכָ ַ
ֶּׁ
ונת ַר ָצה ְלֵ ילֵ ך ְעמוְ ְוהַ ֵקיסָ ר ְהַ ְַנ"ל ְהָ יָה ְנש ָאר ְלבַ דוְְ ,כיְ
ְשיֵלֵ ךְ
שה ְמ ֶּׁמנו ֶּׁ
ְאל ְהַ מדינָהְ ,ובק ָ
הוא ְהָ יָה ְי ֵָרא ְלָ שוב ֶּׁ
רְשהואְיָשובְוי ַקחְהַ יפַ ת־ת ַארֵ ְ,איןְלוְ
ֶּׁ
ַם־כןְ,כיְמֵ ַאחַ
ג ֵ
ְאלוְ
ַם־כןְ.והָ לכו ֵ
ֵאימָ הְעודְ(כיְיֻחזַרְהַ ַמזָל)ְויוכַ לְלַ הֲשיבוְְג ֵ
ְאל ְהַ מדינָהְ,
שכרו ְלָ הֶּׁ ם ְספינָהְ .ובָ או ֶּׁ
שה ְיַחַ דְ ,ו ָ
הַ של ָ
שהיאְ
ְאל ְאותו ְהָ עירֶּׁ ְ ,
ְשם ְהַ ֵקיסָ ריתְ ,ובָ או ֶּׁ
שבֶּׁ ת ָ
שיו ֶּׁ
ֶּׁ
תְשםְ,והֶּׁ עֱמידוְהַ ספינָהְ,וישבָ הְעַ צמָ הְ( ַבתְהַ ֵקיסָ ר)ְ:
ָ
שבֶּׁ
יו ֶּׁ

שלחָ הְ
אתה ְתוכַ ל ְלגועְְַ .ו ָ
ש ָב ָ
ְתכֶּׁ ף ְלא ָמהְֶּׁ ְ ,
אם ְתְודיעַ ֵ
שיו ֵדעַ ְידיעָ ה ְמב ָתהְְ.
ְשנמצָ א ְאישְֶּׁ ְ ,
שר ֶּׁ
ְבאֲ ֶּׁ
ֶּׁאצלָ ה ַ
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ְכל ְמַ הְ
ר־כך ְהָ לכָ ה ְבעַ צמָ ה ְוספ ָרה ְלהַ ֵקיסָ רית ָ
ָ
ַאחַ
שהְ ,ולבַ סוףְ
ע ֶּׁ
ְכל ְהַ ַמ ְֲ
שעָ בַ ר ְעַ ל ְב ָתהְְ ,וספ ָרה ְלָ ה ָ
ֶּׁ
ְאמ ָרה ְלָ הְ
ר־כך ָ
ָ
ַם־כן ְבכָ אןַ ְ .אחַ
ָאמ ָרה ְלָ הְְ :והיא ְג ֵ
ְש ָלהְְ,
ש ַגם ְהֶּׁ חָ ָתן ֶּׁ
הָ אֱ מֶּׁ תְ :אֲ ני ְאֲ ני ְהיאְ ,והודיעָ ה ְלָ הְֶּׁ ְ ,
ש ֵאינָהְ
ְאמ ָרהְלָ הְֶּׁ ְ,
ַם־כןְבכָ אןַ ְ,אך ָ
ֶּׁבןְהַ ֶּׁבערגֶּׁירְ,הואְג ֵ
ְאביהָ ְהַ ֵקיסָ רְ
ְאת ָ
ְשיָשיבו ֶּׁ
ְאחֵ רַ ְ ,רק ְֶּׁ
רוצָ ה ְבאפֶּׁ ן ַ
למקומוְְ,וא ָמה ְלאְהָ י ָתהְמ ֻר ֵציתְלָ זֶּׁהְכלָ לְ,כיְחָ ָרהְלָ הְ
ְכל ְהַ ְַנ"לַ ְ ,אךְ
ְשבשבילו ְהָ יָה ָ
עָ לָ יו ְמאד ְעַ ל ֶּׁ
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְהֻ כרחָ ה ְלמַ לאות ְרצון ְב ָתהְְ .ו ָרצוְ
ידהְ
ְאין ְהַ ֵקיסָ ר ְנמצָ א ְכלָ לְ .והג ָ
לַ הֲשיבו ְוַיבַ קשו ְוהנֵה ֵ
שגַם ְהוא ְבכָ אןְ ,והָ י ָתה ְהַ חֲתֻ נָהְ .והַ שמחָ הְ
לָ ה ְב ָתהְֶּׁ ְ ,
בשלֵ מותְְ,והַ מלוכָ הְ והַ ֵקיסָ ריתְ קבלוְ הַ זוגְ הַ זֶּׁהְ ומָ לכוְְ
ְ

ְְ

ְְ

ְְ

ְְ

בכ ָפהְ.
ר־כך ְלאְהָ יָהְלהַ קְֵיסָ רְהַ ז ֵָקןְג ֻד ָלהְ,כיְהַ כלְהָ יָהְ
ָ
גם ְ ַאחַ
ְפנָיוְ
עַ ל־יָדוְְ .הַ ַמאט ָראס ְטָ פחו ְטָ פחו ְאותו ְעַ ל ָ
ודחָ פוהוְְ.הַ ֶּׁבערגֶּׁירְהָ יָהְלוְְג ֻד ָלהְמאדְ(כיְהוא) אֲ ביְהַ ֵקיסָ רְ,
ְ

שהואְהָ ע ָקרְ.
ֶּׁ
ְבער ְֶּׁגירְ,ומ ֶּׁמנוְנולַ דְמָ שיחְְַ,
בלוֹ טְכתיבְ(ב ֵראשיתְיט)ְ:הָ הָ ָרהְה ָמלֵטְ,הְַינו ֶּׁ
שיָבואְבמהֵ ָרהְביָמֵ ינוְָ ְ,אמֵ ןְ.
ֶּׁ
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ְשיאמַ רְ
ְפ ַקדתי" ְמי ֶּׁ
יִ שראֵּ ל ְהָ יָה ְלָ הֶּׁ ם ְסימָ נים ְבמצ ַרים ְ(שמות ְג)ָ "ְ :פקד ָ
ְכל ְיש ָראֵ לְ
ְש ְָידעו ָ
ְתמוהְְַ :מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
לָ הֶּׁ ם ְזֶּׁה ְהַ ָלשוןְ ,הוא ְהַ גואֵ לְ .והַ ָדבָ ר ָ
שרְלאְנמסָ רְאֶּׁ ָלאְלהַ זקֵ ניםְוגַםְעַ לְהַ גואֵ לְ
ם־כןְמַ הוְהַ סימָ ן?ְאֶּׁ פ ָ
מזֶּׁהְ,א ֵ
וַדאיְיֵשְסימָ ניםְ.
הָ ַאחֲ רוןְב ַ
לְכלְאֶּׁ חָ דְ
שעָ בַ רְעַ לְיש ָראֵ לְבכָ לְיוםְוָיוםְ.עַ ָ
מ ִשיחְַיַגידְליש ָראֵ לְ ָכלְמַ הְ ֶּׁ

ואֶּׁ חָ דְמיש ָראֵ לְבפ ָרטְ.
שתְב ֵראשיתְ
הְפ ָר ַ
־ר ָב ָ
אְבמד ָרש ְ( מד ָרש ַ
ַ
ַם־כןְהַ סימָ ניםַ ְ,כמובָ
תמר ְאב ָדהְג ֵ

ש ֵרףָ ְ ,בא ְהַ ָסמְֶּׁ"ך־מְֵ"ם ְוהרחיק ְמ ֶּׁמנָהְ
שהָ יתְָה ְיוצֵ את ְל ָ
ָפ ָר ָשה ְפ"ה)ְ .גַם ְכ ֶּׁ
שְ ומ ֶּׁמנָהְנולַ דְמָ שיחְְַ,
רְבמד ָר ְ
שנֶּׁאֱ מַ ְַ
אְגבריאֵ לְוקֵ רבָ ןְכמוְ ֶּׁ
הַ סימָ נְיםְ,ובָ ְַ
ְ

ְ

ְאמֵ ןְ.
שיָבואְבמהֵ ָרהְביָמֵ ינו ָ
ֶּׁ

ְשלְ
ְבא ְעם ְשיר ֶּׁ
ש ָכל ְאֶּׁ חָ ד ָ
ֲשה ְזוְֶּׁ ְ ,
בעִ נין ְהַ מב ָאר ְבמַ ע ֶּׁ
שכמו ְכֵ ן ְ ַכ ָמהְגדוליםְ
שלְמובָ ןֶּׁ ְ,
שקְ,ולקצָ ָתםְוכוְ'ְ,הַ נמ ָ
חֵ ֶּׁ
ְשעושיםְ ,וכָ ל ְאֶּׁ חָ ד ְאומֵ ר ְשירים ְוכַ יוצֵ אְ
עושים ְמַ ה ֶּׁ
ְשזוכֶּׁ ה ְלע ַקרְ
ְתכלית ְהַ מבֻ ָקשְְ ,ו ֵאין ְמי ֶּׁ
ורוצים ְלהַ שיג ַ
הַ ַתכלית ְהָ אֲ מתי ְבש ֵלמותְ ,כי ְאם ְהָ ָראוי ְלְָזֶּׁהְ ,ולקצָ ָתםְ
ְש ַמראיםְ
שליחַ ְאו ְמֵ אֲ חו ֵרי ְהַ כ ֶּׁתל ְאו ֶּׁ
משיבים ְעַ ל־י ֵדי ְ ָ
ֲשהְהַ ְַנ"לַ ְ,אך ְלַ סוףְ,הַ ינוְ
םְפניםְוכוְ'ַ ְ,כמב ָארְבהַ מַ ע ֶּׁ
לָ הֶּׁ ָ
שע ֲַדיןְלאְעָ שו ְכלוםְוכוְ'ְ,
שמס ַתלקיםְ,משיביםְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ,
כ ֶּׁ
שמשיבָ הְהַ יפַ תְ
ֲשהְסוףְהַ תשְובָ הֶּׁ ְ,
םְב ַמע ֶּׁ
בְש ַ
ְש ָכתו ָ
כמו ֶּׁ
דְשיָבואְהַ ַמנהיגְהַ נָכוןְוכוְ'.
ֵןְשםְ,עַ ֶּׁ
ת ַארְ,עַ י ָ
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ְ

ֲשהְיא'ְ
מַ ע ֶּׁ

מ ֶבן־ ֶמלֶ ְך ובֶ ן־ש ְפחָּ ה ֶשנ ְתחַ ְלפו
שתְנחַ ְתק"ע)ְ
תְפ ָר ַ
יְש ָב ָ
( מוצָ אֵ ַ
ְ

ש ָבת ְהַ תו ָרה ְהַ ַמתחֶּׁ לֶּׁ ת"ְ :ו ְֶּׁזה ְבחינַת ְהֶּׁ ס ֵפדְ
ש ָאמַ ר ְבלֵ יל ְ ַ
אח ֲֵּרי ְ ֶּׁ
עַ ל ְסלוק ְהַ ַצדיק"

ְ(סימן ְס"ז ְתנינא).

ש ָבת ְנכנַסנוְ ְ ֵאלָ יוְ
ְובמוצָ ֵאי־ ַ

שנֵלֵ ךְ ְמֵ אתוְְ ,ו ֵתכֶּׁ ף ְהָ לַ כנוְ ְמֵ אתוְְ .והָ יָה ְלָ נוְְ
כ ַדר ֵכנוְְ ,וה ָטה ְביָדוְ ְ ֶּׁ
לפֶּׁ לֶּׁ אְ,כיְ ַדר ֵכנוְְהָ יָהְ ָתמידְל ַד ֵברְעמוְְהַ ר ֵבהְבמוצָ ֵאי־ ַש ָבתְ,והָ יָהְ
לָ נוְ ְצַ עַ ר ְקצָ ת ְמזֶּׁהְ .ונכנַסנוְ ְלבֵ ית ְהָ ַרב ְדפהַ ְ .אחַ ר ְ ֵאיזֶּׁה ְ ָשעותְ
שנכנס ְ ֵאלָ יוְ ,ונכנַסנוְ ְ ֵאלָ יו ְאֲ ניְ
שלוְְ ,ו ָק ָרא ְאו ָתנוְ ְ ֶּׁ
שלַ ח ְהַ מ ָש ֵרת ְ ֶּׁ
ָ
שהָ יָהְ
חֲדשותְכ ַדרכוְ ְ ָתמידֶּׁ ְ,
ַוחֲבֵ רי ְ ַרביְנַפ ָתליְנ"יְ.וצוָה ְלְסַ ֵפר ְלוְְ ָ
ש ָשמַ עְ ָאזְ,
שו ֵאל ְלסַ ֵפר ְלוְְח ֲָדשות ְ ַדי ָקאְ.וס ֵפרְלוְ ְ ַרבי ְנַפ ָתליְמַ ה ְ ֶּׁ
יחהְ,
שהָ יָהְבאו ָתןְהָ עתיםְ.ו ָאז ְבאו ָתהְ ְהַ ש ָ
מֵ עניַןְמלחֶּׁ מֶּׁ ת ְהַ ָצר ָפתְ ֶּׁ
ַשא ְ ָכל־ ָכךְְ
שנתנ ֵ
הָ יינוְ ְמת ַפלאים ְו ַמתמיהים ְעַ ל ְג ֶּׁדל ְהתנַשאות ְ ֶּׁ
יסרְ.וד ַברנוְ ְעמוְ ְ ָאזְ
ֲשה ְ ֵק ָ
פתאוםְ,כי ְהָ יָה ְבתח ָלה ְעֶּׁ בֶּׁ ד ְ ָפשוט ְו ַנע ָ
שמָ ה ְיֵשְ ְלוְְ,כי ְיָכול ְלהיותְ
מֵ עניָן ְזֶּׁהְ .עָ נָה ְו ָאמַ רְ :מי ְיו ֵדעְַ ְ ֵאיזֶּׁה ְנ ָ
שמותְ
שנתְחַ ֵלףְ ,כי ְ ֵכן ְבהֵ יכלֵ י ְהַ תמורות ְנתחַ לפין ְלפעָ מים ְהַ נ ָ
ֶּׁ
ש ַפעַ םְ
ֲשה ְ ָכזאתֶּׁ ְ ,
שכבָ ר ְהָ יָה ְ ַמע ֶּׁ
וכוְ'ְ .ו ַאחַ ר־ ָכךְ ְהתחיל ְלסַ ֵפר ְ ֶּׁ
שלְ הַ ֶּׁבןְ
ֲשהְ ֶּׁ
ַאחַ תְ יָל ָדהְ הַ ַמל ָכהְ ובאותוְְ הָ עֵ תְ וכוְ' ְ.וס ֵפרְ ָכלְ הַ ַמע ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

מֶּׁ לֶּׁ ךְְ ֶּׁשנֶּׁחלַ ף(ְ.חייְמוהר"ןְס"א)ְ

ְ

ְ

ְ
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ְאחַ ת ְבבֵ יתוְְ,
שהָ י ָתה ְשפחָ ה ַ
ְאחָ דֶּׁ ְ ,
ֲשה ְבמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
מע ֶ
שלֶּׁ תְאֵ ינָה ְַר ָש ָאהְ
כה(ְ.ומס ָתמָ אְמבַ ֶּׁ
תְאתְהַ ַמל ָ
ש ֶּׁ
שהָ י ָתהְמ ַש ֶּׁמ ֶּׁ
ֶּׁ

הְאיזֶּׁהְשפחָ הְמ ָש ֶּׁר ֶּׁתתְקטַ נָהְבמַ עֲלָ ה)ְ.והגיעַ ְ
ֵסְאלְהַ ֶּׁמלֶּׁךְַ ְ,אךְהָ י ָת ֵ
ל ָכנ ֶּׁ
ְשל ְהַ ַמל ָכהְ ,וגַם ְהַ שפ ָחה ְהַ ְַנ"ל ְהגיעַ ְז ַמןְ
זמַ ן ְלֵ ָד ָתה ֶּׁ
לֵ ָד ָתה ְבאותו ְהָ עֵ תְ .והָ לכָ ה ְהַ מי ֶַּׁל ֶּׁדתְוהֶּׁ חֱליפָ הְהַ ולָ דותְ
יפהְ
ְמה ְיצמַ ח ְמזֶּׁה ְו ֵאיך ְיפל ְָדבָ רְ .והֶּׁ חֱל ָ
למַ עַ ן ְתר ֶּׁאה ַ
ְאצֶּׁ ל ְהַ שפחָ ה ְובֶּׁ ן־הַ שפ ָחהְ
הְַולָ דותְ ,והניחָ ה ְבְֶּׁן־הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֵ
ְאלוְ ְהַ ָבנים ְלהת ַג ֵדלְ.
ר־כך ְהתחילו ֵ
ָ
ֵאצֶּׁ ל ְהַ ַמל ָכהְ .ו ַאחַ
שהואְ
מלֶּׁ ך ְ(הַ ינו ְזֶּׁה ְשֶּׁ נתג ֵַדל ְאֵ צֶּׁ ל ְהַ ֶּׁמלֶּׁךְְ ,כְי ְהָ יו ְסובריםֶּׁ ְ ,
ובֶּׁ ן־הַ ֶּׁ

ְשהָ יָהְ
ֶּׁבן־הַ ֶּׁמלֶּׁךְ) ְהָ יו ְמגַ דלים ְאותו ְמ ַמעֲלָ ה ְל ַמעֲלָ הְ ,עַ ד ֶּׁ
ְבריֶּׁה
הולֵ ך ְוגָדול ְוהָ יָה ֶּׁ

ְ(זָריז ְומֻ צלָ ח)

ְגדולָ הְ ,וגַם ְאותוְ

לְאצֶּׁ לְהַ שפחָ הַ ְ,כ ְַנ"ל)ְ
ְבאֱ מֶּׁ תַ ְ,אך ְנתג ֵַד ֵ
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
חהְ(הַ ינו ֶּׁ
ֶּׁבן־הַ שפ ָ

רְאחָ דְ.וזֶּׁהְ
נת ַג ֵדלְבבֵ יתוְְ,ושנֵיהֶּׁ םְהָ יוְלומדיםְיַחַ דְבחֶּׁ ֶּׁד ֶּׁ
ְבן־ ְהַ שפחָ הְ ,הָ יָה ְטבעוְ
שנק ָרא ֶּׁ
הַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְהָ אֲ מתיֶּׁ ְ ,
ְשהָ יָהְנת ַג ֵדלְבְבֵ יתְהָ עֶּׁ בֶּׁ דְ,
נמ ָשך ְלנמוסְהַ ַמלכותַ ְ,אך ֶּׁ
ְבן־ ְהַ מְֶּׁלֶּׁ ךְְ ,הָ יָה ְטבעוְ
שנק ָרא ֶּׁ
ולהֵ פֶּׁ ךְֶּׁ ְ :בן־הַ שפחָ הֶּׁ ְ ,
ְשהָ יָהְ
ְשלא ְכנמוס ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְַ ְ ,אך ֶּׁ
ְאחֵ ר ֶּׁ
נמ ָשך ְלנמוס ַ
תנַהֵ גְבנמוסְהַ ַמלכותְ
נת ַג ֵדלְבבֵ יתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְוהָ יָהְמֻ כ ָרחְלה ְ
שהָ יוְמגַ דליםְאותוְבנמוסְזֶּׁהְ.
ֶּׁ
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ְקלותְ ,הָ לכָ הְ
ְשנָשְים ְַדע ָתן ַ
והמי ֶל ֶדת ְהַ ְַנ"לְ ,מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
ְשהֶּׁ חֱליפָ ה ְהַ ָבניםַ ְ ,כ ְַנ"לְ,
וגל ָתה ְהַ סוד ְל ֶּׁאחָ דֵ ְ ,איך ֶּׁ
ְשנתג ַָלה ְהַ סוד ְמֵ ֶּׁאחָ דְ
וחַ ב ָרא ְחַ ב ָרא ְאית ְלֵ הְְ ,עַ ד ֶּׁ
ְשהָ יו ְהָ עולָ ם ְמ ַרננים ְ ָבזֶּׁהְ,
לַ חֲבֵ רוְְ ,כ ֶּׁד ֶּׁרך ְהָ עולָ םְ ,עַ ד ֶּׁ
שאים ְל ַד ֵבר ְמזֶּׁהְ
ְאין ְַר ָ
ְש ֶּׁנחֱלַ ף ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,אֲ בָ ל ֵ
ֵאיך ֶּׁ
יםְשי ֵַדעְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ֶּׁ
שא
יןְר ָ
איְא ַ
ֵ
שלאְיתג ֶַּׁלהְלַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,כיְבו ַַד
ֶּׁ
ְת ָקנָה ְלָ זֶּׁהְ ,כיְ
ְאין ַ
ְבזֶּׁהְ ,כי ֵ
ֲשה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ָ
ְיע ֶּׁ
מזֶּׁהְ ,כי ְמַ ה ַ
שרְלַ חֲזרְ
ְאפ ָ
אְשקֶּׁ רְ,ו ֵאיך ֶּׁ
שרְלהַ אֲ מיןְ,אולַ יְהו ֶּׁ
י־אפ ָ
א ֶּׁ
איְאסורְלָ הֶּׁ םְ לגַלותְ זאתְ לַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,
ָ
וְלהַ חֲליף?ְועַ ל־ ֵכןְבו ַַד
ְ

ְ

ְ

יםְבינֵיהֶּׁ םְעַ לְזֶּׁהְ.
ֵ
ַרקְהָ עָ םְהָ יוְמ ַרננ
ְאחָ דְוגְ ָלהְהַ סודְב ָאזנֵיְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְֵ ְ,איךְ
וי ִהיְהַ יוםְ,והָ לַ ך ֶּׁ
שר ְל ָךְ
י־אפ ָ
חלַ ףַ ְ ,כ ְַנ"לַ ְ ,אך ְא ֶּׁ
ש ֶּׁנ ֱ
שאומרים ְעָ לָ יוֶּׁ ְ ,
ֶּׁ

שר ְל ָך ְלַ חֲקרְ
י־אפ ָ
ְאין ְזֶּׁה ְכבוד ָך ְוא ֶּׁ
לַ חֲקר ְעַ ל ְזֶּׁהְ ,כי ֵ
ָ
שרְ
ְק ֶּׁ
זאת ְכלָ לַ ְ ,אך ְהו ַדעתי ְלך ְזאתְ ,כי ְאולַ י ְיהיֶּׁה ֶּׁ

שר ְלהתחַ זֵק ְעַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְ ,כְיְ
כ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ מלוכָ הְ ,ויוכַ ל ְהַ ֶּׁק ֶּׁ
שהֵ ם ְלוקחים ְלעַ צמָ ם ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,הַ ינוְ
יאמרוְֶּׁ ְ ,
ְשהוא ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְהָ אֲ מתיַ ְ ,כ ְַנ"לְ,
ְשאומרים ְעָ לָ יו ֶּׁ
אותו ֶּׁ
ֲשבות ְעַ ל ְהַ ֵבן ְהַ ְַנ"לְ
ְא ָתה ְצָ ריך ְלַ חֲשב ְמַ ח ָ
עַ ל־ ֵכן ַ

קע
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שג ָלהְהַ סודְלבֶּׁ ן־הַ שפחְָהְ,
שֶּׁ ְ,
להַ עֲבירוְָ (ְ.כלְזֶּׁהְהואְדב ֵריְאותו ְהָ אי ְ
ְבן־מֶּׁ לֶּׁךְְ,
ְשנק ָרא ֶּׁ
בן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְ(הַ ינו ְזֶּׁה ֶּׁ
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁךְ)ְ .והָ לַ ך ְזֶּׁהְהַ ֶּׁ
הַ נק ָרא ֶּׁ
אןְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁךְס ָתםְ,הַ ַכ ָונָהְעַ לְהַ נֶּׁחֱ לַ ףְ,הַ ינוְ
ֶּׁ
רְכ
שנז ָכ ָ
והַ כלָ לְ:בכָ לְמָ קוםֶּׁ ְ,
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁךְְ ,כי ְנתג ֵַדל ְאֵ צֶּׁ לְ
ְשנק ָרא ֶּׁ
ְבאֱ מֶּׁ ת ְ ֶּׁבן־הַ שפחָ הַ ְ ,רק ֶּׁ
שהוא ֶּׁ
ֶּׁ
רְבן־הַ שפחָ הַ ְ.רקְבמָ קוםְ
םְשנז ָכ ֶּׁ
הַ ֶּׁמלֶּׁךְַ ְ,כ ְַנ"לְ.וכֵ ןְבבֶּׁ ן־הַ שפחָ ה;ְבמָ קו ֶּׁ
ְבן־הַ שפחָ ה ְהָ אֱ מֶּׁ תָ ְ ,אז ְהַ ַכ ָונָה ְעַ ל ְהָ אֱ מֶּׁ תְ
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁך ְהָ אֱ מֶּׁ ת ְאו ֶּׁ
שנז ָכר ֶּׁ
ֶּׁ
רְבאֱ מֶּׁ תְ
ש ֶּׁ
בןְהַ ְַנ"לְ(אֲ ֶּׁ
םְרעותְלַ אֲ ביְהַ ֵ
לַ אֲ מתוְ) ְוהתחילְלגר ָ

ְתמידְ,
שם ְעֵ ינו ְלהיות ְרובֶּׁ ה ְבו ְָרעות ָ
ְאביוַ ְ ,כ ְַנ"ל) ְו ָ
הוא ָ
יְשיֻכ ַרחְ
רְרעָ הְ,כ ֵד ֶּׁ
הְאחַ ָ
תְרעָ ַ
ָהְתמידְגו ֵרםְלו ְָרעו ָ
והָ י ָ
ְשהָ יָה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְחַ יְע ֲַדיןְ ,לא ְהָ יָהְ
לַ עֲקר ְעם ְבנוְְ .וכָ ל ְזמַ ן ֶּׁ
ל־כךְַ ְ ,אף־עַ ל־פי־כֵ ןְהָ יָהְגו ֵרםְלו ְָרעותְ.
הְכ ָ
שלָ ָ
לו ְמֶּׁ מ ָ
אְאתְהַ מלוכָ הְ(הַ ינוְ
ר־כך ְנז ַקןְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְומֵ תְ,ולָ ַקחְהו ֶּׁ
ַ
ו ַאחַ

שה ְָרעותְ
ְכ ְַנ"ל) ְו ָאז ְעָ ָ
ְבן־מֶּׁ לֶּׁך ַ
הַ ֶּׁבן־הַ שפחָ ה ְשְֶּׁנֶּׁחֱ לַ ף ְונק ָרא ְעַ ָתה ֶּׁ
שהְ
ְאחַ ר ְָרעָ הְ ,והָ יָה ְעו ֶּׁ
יו ֵתר ְלַ אֲ בי ְהַ ֵבן ְהַ ְַנ"לָ ְ ,רעָ ה ַ
שהְלוְ
שהואְעו ֶּׁ
ןְשלאְיָבינו ְהָ עולָ םֶּׁ ְ,
ב ֶּׁד ֶּׁרך ְעָ רמָ הְ,באפֶּׁ ֶּׁ
ְאין ְזֶּׁה ְנ ֶָּׁאה ְבפנֵי ְהֶּׁ הָ מוןַ ְ ,רק ְהָ יָה ְמַ עֲליםְ
ָרעותְ ,כי ֵ
ְתמידְ .והֵ בין ְאֲ בי ְהַ ֵבן ְהַ ְַנ"לְ,
הַ ָדבָ רְ ,וְג ַָרם ְלו ְָרעות ָ
שה ְלו ְָרעות ְבשביל ְהָ עניָן ְהַ ְַנ"לְ .ועָ נָה ְו ָאמַ רְ
שהוא ְעו ֶּׁ
ֶּׁ
שהוא ְבנוְ)ְ
ְבאֱ מֶּׁ תַ ְ ,אך ְעַ ל־י ֵדי ְהַ חלוף ְנדמֶּׁ הֶּׁ ְ ,
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁך ֶּׁ
לבנו ְ(הַ ינו ֶּׁ

שיֵש ְלו ְַרחֲמָ נות ְגָדולְ
ְכל ְהָ עניָןְ ,ו ָאמְַר ְלוְֶּׁ ְ ,
וס ֵפר ְלו ָ
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ְא ָתה ְבניְ ,בו ַַדאי ְיֵש ְליְ
עָ לָ יוְ ,כי ְמ ַמה ְנַפ ָשךְ; ְאם ַ
ְבאֱ מֶּׁ תְ ,בו ַַדאיְ
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ְא ָתה ֶּׁ
יך; ְואם ַ
ַרחֲמְָנות ְעָ לֶּׁ ְָ
יךְ ,כי ְהוא ְרוצֶּׁ ה ְלהַ עֲבירְ
הָ ַרחֲמָ נות ְגָדול ְביו ֵתר ְעָ לֶּׁ ְָ
ְא ָתה ְמֻ כ ָרח ְלַ עֲקרְ
שלוםְ ,עַ ל־ ֵכן ַ
אות ָך ְלְגַמ ֵריְ ,חַ ס ְו ָ
מלֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְ(דהַ ינוְ
מ ָכאןְ.והו ַרעְבעֵ ינָיוְהַ ָדבָ רְמאדַ ְ .אך ְהַ ֶּׁ
הְשהואְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁך ְמֵ חֲ מַ תְהַ חלוף)ְ
ֶּׁ
תְאבְיוְ,כיְנדמֶּׁ
ָ
ְתחַ
ֲשהְמֶּׁ לֶּׁך ַ
ֶּׁהְש ַנע ָ
ז ֶּׁ

ַשבְ
ֶּׁהְאחַ רְזֶּׁהְ,ונתי ֵ
יְרעָ תוְְ,ז ַ
הָ יָהְרובֶּׁ הְלוְבכָ לְפְַעַ םְח ֵצ ָ
ְאביוְמָ מוןְהַ ר ֵבהְוהָ לַ ךְ
שםְ.ונ ַָתןְלו ָ
הַ ֵבןְהַ ְַנ"לְלַ עֲקרְמ ָ
ְבןְ
ְבאֱ מֶּׁ ת ֶּׁ
שר ְהוא ֶּׁ
בן ְהַ ְַנ"ל ְ(אֲ ֶּׁ
לוְְ .וחָ ָרה ְלו ְהַ ָדבָ ר ְמאד ְלַ ֵ

שר ְנתג ֵָרש ְממדינָתו ְבח ְָנםְ ,כי ְהס ַת ֵכלְ
הַ ֶּׁמלֶּׁךְ) ְעַ ל ְאֲ ֶּׁ
ש?ְאם ְאֲ ניְ
הְמגיעַ ְליְזְאתְלהתג ֵָר ְ
ַ
בעַ צמוְְ:לָ ָמהְועַ לְמַ
ְבן־ְ
ְאיני ֶּׁ
ְאינו ְמַ גיעַ ְלי ְזאתְ ,ואם ֵ
ֶּׁבן־הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,בו ַַדאי ֵ
ןְאינוְמַ גיעַ ְליְזאתְלהיותְבו ֵרחַ ְבחנָםְ,כיְ
ם־כ ֵ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְַ ְ,ג ֵ
ְאת ְעַ צמוְ
מַ ה ְחֶּׁ טאי? ְוהֵ ַרע ְלו ְמאדְ ,ומֵ חֲמַ ת ְזֶּׁה ְלָ ַקח ֶּׁ
ֶּׁהְאתְ
תְבז ֶּׁ
ֶּׁאלְהַ שתיָהְ,והָ לַ ך ְלבֵ ית־הַ זונותְ,ו ָרצָ הְלבַ לו ָ
שנתג ֵָרשְְ
יָמָ יוְ להש ַת ֵכרְ ולֵ ילֵ ךְ בשרירותְ לבוְ מֵ חֲ מַ תְ ֶּׁ
ְְ

ְְְ

ְְ

ְְ

ְְְ

ְְ

בחנָםְ.

שהָ יָהְ
ְתפַ ס ְאֶּׁ ת ְהַ מלוכָ ה ְבחָ ז ָקהְ ,וכ ֶּׁ
וה ֶמלֶ ךַ ְהַ ְַנ"ל ָ
שמ ַרנניםְ ומ ַדבריםְמֵ הַ חלוףְ
ְאיזֶּׁהְאֲ נָשיםֶּׁ ְ,
שיֵש ֵ
שומֵ עְֶַּׁ ְ,
ְ
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םְבםְמאדְ,ומָ לַ ךְבת ֶּׁקףְוָעזְ.
ישםְונוקֵ ָ
הַ ְַנ"לְ,הָ יָהְמַ עֲנ ָ
שקוריןְ
םְש ָריוְלתפסְחַ יוְתֶּׁ (ְ,
וי ִהי ְהַ יוםְ ,ונָסַ עְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְע ָ
נָאולָ אויֶּׁע),

ְ(צְַיְד)

ְובָ או ְלמָ קום ְנ ֶָּׁאהְ ,ונהַ ר ְמַ ים ְלפנֵיְ

ְשם ְלָ נוחַ ְולטַ יֵלְ ,והניחַ ְעַ צמוְ
הַ ָמקום ְהַ הואְ .ועָ מדו ָ
שהְ,
ְשעָ ָ
ֲשה ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלש ַכבְ ,ובָ א ְעַ ל ְַדעתו ְהַ ַמע ֶּׁ
אְבןְ
ְאתְהַ ֵבןְהַ ְַנ"לְבחנָםְ,כיְמ ַמהְנַפ ָשךְְ:אםְהו ֶּׁ
שג ֵֵרש ֶּׁ
ֶּׁ
יְשנתחַ ֵלף?ְמַ דועַ ְיהיֶּׁהְנת ְָג ֵרשְמ ָכאן?ְואםְ
אְד ֶּׁ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְל ַ
ןְאיןְמַ גיעַ ְלוְלגָרשוְְ,כיְמֶּׁ הְחָ טָ א?ְ
ַם־כ ֵ
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְג ֵ
ֵאינו ֶּׁ
ְבזֶּׁה ְומתחָ ֵרט ְעְַל ְהַ חֵ טא ְוהָ עַ ולָ הְ
שב ָ
והָ יָה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְחו ֵ
שהְ ,ולא ְי ַָדע ְלָ ֵתת ְעֵ צָ ה ְלנַפשו ְמַ הְ
ְשעָ ָ
הַ גדולָ ה ְהַ זאת ֶּׁ
ְכזֶּׁה ְעם ְשוםְ
שר ְל ַד ֵבר ְמ ָדבָ ר ָ
י־אפ ָ
ְבזֶּׁהְ ,וא ֶּׁ
ַלעֲשות ָ
ָא ָדם ְלהתיַעֵ ץ ְעמוְ; ְונתעַ ֵצב ְבד ָאגָה ְמאדְ ,ו ָאמַ רְ
ְשנָפלָ ה ְעָ לָ יו ְד ָאגָהֵ ְ ,איןְ
אחַ ר ֶּׁ
שרים ְלָ שובְ ,כי ְמֵ ְַ
להַ ָ
שחָ זַרְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְלבֵ יתוְְ,
יתםְ.וכ ֶּׁ
צריכיןְעודְלטַ יֵלְ,וחָ זרוְלבֵ ָ
בו ַַדאיְ הָ יוְ לוְ ַכ ָמהְ עניָניםְ וַ עֲסְָקיםְ,ונתעַ ֵסקְ ַבעֲסָ ָקיוְ
ְְ

ְְ

ְְ

ְְ

ְְְ

ְְְ

ועָ בַ רְמ ַדעתוְעניָןְהַ ְַנ"לְ.
שה ְמַ הְ
ְבאֱ מֶּׁ ת) ְועָ ָ
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁך ֶּׁ
שר ְהוא ֶּׁ
שנתג ֵָרש ְ(אֲ ֶּׁ
וה ֵּבן ְהְַ ְַנ"ל ְ ֶּׁ
ְאחָ ד ְיָצָ א ְלבַ דו ְלטַ יֵלְ.
שה ְובז ֵבז ְמעו ָתיוַ ְ ,פעַ ם ֶּׁ
שעָ ָ
ֶּׁ
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קעג

שבְ
הְשעָ בַ רְעָ לָ יוְ,וחָ ַ
ֶּׁ
לְדעתו ְמַ
והֵ ניחַ ְלש ַכבְ,ובָ אְלו ְעַ ַ
איְאינוְ
ֵ
שהְאֱ לקיםְליְ:אםְאְֲניְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְבו ַַד
מַ הְזאתְעָ ָ
ןְאינו ְמַ גיעַ ְליְ
ַם־כ ֵ
יְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְג ֵ
ְאינ ֶּׁ
ָראויְליְזאתְ ,ואם ֵ
ַשב ְב ַדעתוְַ ְ :אד ַר ָבאְ,
זאתְ ,להיות ְבו ֵרחַ ְומג ָרשְְ .ונתי ֵ
ְכזאתְ ,להַ חֲליףְ
שם ְית ָב ַרך ְיָכול ְלַ עֲשוְת ָ
שהַ ֵ
ם־כןֶּׁ ְ ,
א ֵ
ם־כן ְהֲי ָתכֵ ן ְמַ הְ
ְכ ְַנ"לְ ,א ֵ
ש ַיעֲבר ְעָ לָ יו ַ
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְו ֶּׁ
ֶּׁאת ֶּׁ
ְשעָ שיתי?ְ
ָהְראויְליְלהתנַהֵ גְכמו ֶּׁ
יְכך ְהָ י ָ
שעָ שיתי?ְוכ ָ
ֶּׁ
והתחיל ְלהצטַ עֵ ר ְולהתחָ ֵרט ְמאד ְעַ ל ְהַ ַמעֲשים ְָרעיםְ
ַרְאלְהַ שכרותַ ְ,אךְ
ר־כך ְחָ זַרְלמקוְמו ְוחָ ז ֶּׁ
ָ
שהְ,ו ַאחַ
שעָ ָ
ֶּׁ
ְשכבָ ר ְהתחיל ְלהתחָ ֵרטְ ,הָ יָה ְמבַ ל ֵבל ְאותוְ
מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
ְפעַ םַ ְ .פעַ ם ְ ַאחַ תְ
ְשל ְחֲרְָטָ ה ְותשובָ ה ְבכָ ל ַ
ֲשבות ֶּׁ
הַ ַמח ָ
ְשבמָ קום ְפלוני ְיֵשְ
הניחַ ְעַ צמו ְלש ַכבְ .וחָ לַ ם ְלוְֵ ְ ,איך ֶּׁ
ְשיז ַד ֵמן ְלוְ
שםְ .ומַ ה ֶּׁ
שיֵלֵ ך ְל ָ
יָריד ְביוְם ְפלוניֶּׁ ְ ,
ֲשה ְאותוְ
ְאיזֶּׁה ְעַ בדות ְלהש ַת ֵכרַ ְ ,יע ֶּׁ
ָבראשונָה ֵ
םְאינו ְלפיְכבודוְְ.והֵ קיץְ.והַ חֲלוםְהַ זֶּׁהְ
הָ עַ בדותַ ְ,אףְא ֵ
ֲשבתוְְ .כי ְלפעָ מים ְעובֵ ר ְהַ דְָבָ רְ
נכנַס ְלו ְמאד ְבמַ ח ַ
ֲשבָ הַ ְ ,אך ְדבַ ר ְהַ חֲלום ְהַ זֶּׁה ְנכנַס ְהַ ר ֵבהְ
ֵתכֶּׁ ף ְמן ְהַ ַמח ָ
שה ְבעֵ ינָיוְ
ְק ֶּׁ
ְאף־עַ ל־פי־ ְכֵ ן ְהָ יָה ָ
ֲשבתוְַ ְ .אך ַ
במַ ח ַ
ְאל ְהַ שתיָהְ .וחָ לַ ם ְלו ְיו ֵתרְ
לַ עֲשות ְזאתְ ,והָ לַ ך ְיו ֵתר ֶּׁ

קעד
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ְכ ָמה ְפעְָמיםְ ,ובל ֵבל ְאותו ְמאדַ ְ .פעַ םְ
הַ חֲלום ְהַ ְַנ"ל ַ
םְא ָתהְרוצֶּׁ הְלָ חוסְעַ לְ
ְבחֲלוםְ :א ַ
ַאחַ תְהָ יו ְאומריםְלו ַ
ְאת ְהַ חֲלוםְ .והָ לַ ךְ
ְכ ְַנ"לְ ,והֻ כ ַרח ְל ַקיֵם ֶּׁ
ֲשה ַ
ךַ ְ ,תע ֶּׁ
עַ צמ ְָ
ְשהָ יָה ְלו ְע ֲַדין ְעַ ל ְהָ ַאכסַ ניָאַ ְ ,גםְ
ונ ַָתן ְמו ַתר ְהַ ָמעות ֶּׁ
ַם־כן ְעַ לְ
ְשהָ יָה ְלו ְהניחַ ְג ֵ
הַ ַמלבושים ְחֲשובים ֶּׁ
ְשלְ
ְפשוט ֶּׁ
הָ ַאכסַ ניָאְ .והוא ְלָ ַקח ְלעַ צמו ְמַ לבוש ָ
סוחֲריםְ ,כגון

שע )
ְ(אֲ פינט ֶּׁ

שםְ.
ְונָסְַע ְעַ ל ְהַ יָרידְ .ובָ א ְל ָ

והשכיםְוהָ לַ ךְעַ לְהַ יָרידְ.ופָ גַעְבוְסוחֵ רְאֶּׁ חָ דְ,ו ָאמַ רְלוְְ:
רצוְנ ָך ְלהש ַת ֵכרְב ֵאיזֶּׁהְעַ בדות?ְהֵ שיבְלו ְהֵ ןָ ְ.אמַ רְלוְְ:
ְאצלי? ְוהואְ
אֲ ני ְצָ ריך ְלהוליך ְבהֵ מותַ ְ ,תשכיר ְעַ צמ ָך ֶּׁ

ְבזֶּׁהְ,מֵ חֲמַ ת ְהַ חֲלוםְ
בְאת ְעַ צמו ָ
ַש ֶּׁ
לא ְהָ יָה ְלו ְפנַאי ְלי ֵ
ְתכֶּׁ ףְ.ו ֵתכֶּׁ ףְ
ְתכֶּׁ ף ְהֵ ןְ ,והַ סוחְֵר ְשכָ רו ֵ
הַ ְַנ"לְ .ועָ נָה ְו ָאמַ ר ֵ
ש ֵמש ְעמו ְולצַ וות ְעָ לָ יוְ ,כ ֶּׁד ֶּׁרך ְהָ ָאדון ְעַ לְ
התחיל ְל ַ
שה?ְכיְ
שר ָתיוְ.והואְהתחילְלהס ַת ֵכלְבעַ צמוְְ:מֶּׁ הְעָ ָ
מ ָ
תְכזֶּׁהְ,כיְהואְאיש ְַרךְְ,ועַ ָתהְ
יןְראויְלו ְעַ בדו ָ
איְא ָ
ֵ
בו ַַד
ְאצֶּׁ לְ
יצטָ ֵרך ְלהוליך ְבהֵ מות ְויֻכ ַרח ְלֵ ילֵ ך ְַרגלי ֵ
שרְלהתחָ ֵרטְ.והַ סוחֵ רְמצַ וֶּׁהְעָ לָ יוְ
יְאפ ָ
הַ בהֵ מותַ ְ.אך ְא ֶּׁ
ְאת ְהַ סוחֵ רְ :אֵ יך ְאֵ לֵ ך ְלבַ די ְעםְ
ש ַאל ֶּׁ
כ ֶּׁד ֶּׁרך ְהָ ָאדוןְ .ו ָ
הַ בהֵ מות? ְהֵ שיב ְלוְְ :יֵש ְעוד ְרועים ְמוליכֵ י ְבהֵ מוְתְ
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קעה

תְשיוליכֵ םְ,
ֶּׁ
ְאיזֶּׁהְבהֵ מו
שליְ,ו ֵתלֵ ך ְע ָמםְ .ונ ַָתןְלו ְליָדו ֵ
ֶּׁ
שם ְנת ַקבצו ְיַחַ ד ְש ָאר ְהָ רועיםְ
והוליכָ ם ְחוץ ְלָ עירְ .ו ָ
ְאתְהַ בהֵ מותְ.
הַ מוליכיםְהַ בהֵ מותְ ,והָ לכו ְיַחַ דְ .והוליך ֶּׁ
ְאצלָ םְ.והַ סוחֵ רְהָ יָהְ
והַ סוחֵ רְהָ יָהְרוכֵ בְעַ לְסוסְ ,והָ לַ ך ֶּׁ
רוכֵ ב ְב ַאכזָריות ְוכנֶּׁגדו ְהָ יָה ְב ַאכזָריותְ ,יו ֵתר ְמאדְ.
והוא ְהָ יָה ְמת ַפחֵ ד ְמאד ְמאד ְמן ְהַ סוחֵ רְ ,מֵ חֲמַ תְ
ְפן ְי ֶַּׁכהְ
ש ָר ָאהו ְב ַאכזָריות ְגָדול ְכנֶּׁגדוְְ ,והָ יָה ְמתי ֵָרא ֶּׁ
ֶּׁ
תְתכֶּׁ ףְ(הַ ינו ְכי ְמֵ רב ְַדקותוְ
הְאחַ תְבמַ קלו ְויָמו ֵ
אותו ְהַ ָכ ָא ַ

לוְ ֵכן)ְוהָ יָהְהולֵךְעםְהַ בהֵ מותְ
ישְ ַרךְְמאדְעַ ל־ ֵכןְנדמֶּׁ הְ ְ
כיְהָ יָהְא ְ
ְש ֻמנָחְ
שק ֶּׁ
ְאצלָ םְ .ובָ או ְל ֵאיזֶּׁה ְמָ קוםְ ,ולָ קחו ְהַ ַ
והַ סוחֵ ר ֶּׁ
םְשלְהְָרועיםְ,ונ ַָתןְלָ הֶּׁ םְ(הַ סוחֵ ר)ְלֶּׁאֱ כלְ.ונָתנוְלוְְ
ֶּׁ
בוְהַ ֶּׁלחֶּׁ
ַם־כןְמ ֶּׁלחֶּׁ םְזֶּׁהְ,ו ָאכַ לְ.
ג ֵ
ְשהָ אילָ נותְ
יםְאצֶּׁ לְיַעַ רְעָ בְמאד(ְ.הַ ינו ֶּׁ
ֵ
אחר־כךַ ְהָ יו ְהולכ

הֵ םְרצופיםְותכופיםְמאדְזֶּׁהְאֵ צֶּׁ לְזֶּׁה)ְוהָ לכו ְו ָתעו ְש ֵתיְבהֵ מותְ
ְאצֶּׁ ל ְהַ סוחֵ רְ
ֲשה ְרועֶּׁ ה ֵ
ְש ַנע ֶּׁ
ְשל ְזֶּׁה ְהַ ֵבן ֶּׁ
מֵ הַ בְהֵ מות ֶּׁ
ְאח ֲֵריהֶּׁ םְל ָתפסָ םְ ,והֵ םְ
ַכ ְַנ"לְ .וצָ עַ ק ְעָ לָ יו ְהַ סוחֵ רְ ,והָ לַ ך ַ
ָהְרצוףְ
תְשהַ יַעַ רְהָ י ָ
ֶּׁ
ְאח ֲֵריהֶּׁ םְ .ומֵ חֲמַ
ָברחו ְיו ֵתרְ .ו ָר ַדף ַ
ְאת ְזֶּׁהְ,
שנכנַס ְלתוך ְהַ יַעַ ר ְלא ְרְָאו ְזֶּׁה ֶּׁ
וָעָ בֵ ְ ,תכֶּׁ ף ְכ ֶּׁ
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ְשלו ְמיָדְ .והוא ְהָ יָה ְהולֵ ךְ
ונתעַ ֵלם ְמֵ עֵ ינֵי ְהַ חֲבֵ רים ֶּׁ
ְאח ֲֵריהֶּׁ םְ
ְאח ֲֵרי ְהַ בהֵ מותְ ,והֵ ם ְבורחיםְ .ו ָר ַדף ַ
ורו ֵדף ַ
יןְכך ְובֵ יןְ
ַשבֵ ְ:ב ָ
דְש ָבאְלתוך ְעֳביְהַ יַעַ רְ.ונתי ֵ
ֶּׁ
הַ ר ֵבהְעַ
ְאמותְ .כי ְאם ְ ָאשוב ְבלי ְהַ בהֵ מותְ ,אְָמות ְעַ ל־י ֵדיְ
ָכך ָ
ְשהָ יָה ְלו ְמןְ
ְפחַ ד ֶּׁ
הַ סוחֵ רְ .כי ְהָ יָה ְנדמֶּׁ ה ְלוְְ ,מֵ חֲמַ ת ַ
שיָשוב ְבלי ְהַ בהְֵמותְ .ואםְ
שיָמית ְאותו ְכ ֶּׁ
הַ סוחֵ רֶּׁ ְ ,
תְש ַביַעַ רְ.ולָ ָמהְלְיְ
ןְאמותְעַ ל־י ֵדיְחַ יו ֶּׁ
ֶּׁהְכאןְ,גַם־ ֵכ ָ
ֶּׁאהי ָ
ְאלָ יו ְבליְ
ְאיך ְאוכַ ל ְלָ בוא ֵ
ְאל ְהַ סוחֵ ר? ְכי ֵ
לָ שוב ֶּׁ
ְפחַ דְגָדולְמ ֶּׁמנוְְ.והָ לַ ך ְו ָר ַדףְיו ֵתרְ
הַ בהֵ מותְ,כיְהָ יָהְלו ַ
ֲשה ְלַ ילָ הְ.
ְכך ְ ַנע ָ
ַאח ֲֵרי ְהַ בהֵ מותְ ,והֵ ם ְבורחיםְ .בתוך ָ
שיצטָ ֵרך ְלָ לון ְיחידיְ
ְכזֶּׁה ְע ֲַדין ְלא ְעָ בַ ר ְעָ לָ יוֶּׁ ְ ,
ו ָדבָ ר ָ
שמַ ע ְקול ְ ַנהֲמַ ת ְהַ חַ יותְ
ְכזֶּׁהְ .ו ָ
ַב ַלילָ ה ְבתוך ְעֳבי ְהַ יַעַ ר ָ
לְאיזֶּׁהְאילָ ןְ
ַשבְב ַדעתוְְ,ועָ לָ הְעַ ֵ
שהומיםְכ ַדר ָכםְ.ונתי ֵ
ֶּׁ
ְששואֲ גים ְכדְַר ָכםַ ְ .בבקְֶּׁרְ
שמַ ע ְקול ְהַ חַ יות ֶּׁ
ְשםְ .ו ָ
ולָ ן ָ
ְאצלוְְ,
הס ַת ֵכלְ ,ו ָר ָאה ְוהנֵה ְהַ בהֵ מות ְעומדים ְסמוכים ֶּׁ
וי ַָרד ְמן ְהָ אילָ ן ְוהָ לַ ך ְל ָתפסָ םְ ,ובָ רחו ְלהַ ָלןְ .והָ לַ ךְ
יםְשםְ
ָ
ַאח ֲֵריהֶּׁ םְיו ֵתרְ,ובָ רחו ְיו ֵתרְ.והָ יו ְהַ בהֵ מותְמוצא
ֲשביםְועָ מדוְלרעותְולֶּׁ אְֱכלְ.והָ יָהְהולֵ ךְל ָתפסָ םְ,
ֵאיזֶּׁהְע ָ
ְאח ֲֵריהֶּׁ ם ְוהֵ ם ְבורחיםְ ,הולֵ ךְ
ובָ רחוְְ .וכֵ ן ְהָ יָה ְהולֵ ך ַ
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דְש ָבאְבתוך ְעֳביְהַ יַעַ רְמאדְ,
ֶּׁ
ַאח ֲֵריהֶּׁ םְוהֵ םְבורחיםְ,עַ
ְשאֵ ינָם ְמתיָראים ְמֵ ָא ָדם ְכלָ לְ ,כי ְהֵ םְ
ְשם ְחַ יות ֶּׁ
שהָ יָה ָ
ֶּׁ
שמַ עְקולְ ַנהֲמַ תְ
ֲשהְלַ ילָ הְ.ו ָ
רחוקיםְמן ְהַ ישובְ.ושובְ ַנע ָ
ְשם ְאילָ ן ְגָדולְ
הַ חַ יות ְונתי ֵָרא ְמאדְ .וַיַרא ְוהנֵה ְעומֵ ד ָ
מאד ְמאדְ .ועָ לָ ה ְעַ ל ְאותו ְהָ אילָ ןְ .בבואו ְעַ ל ְהָ אילָ ןְ,
ְאף־עַ ל־פי־ְ
םְבן ָא ָדםְ,ונתי ֵָראַ ְ .אך ַ
בְש ֶּׁ
ָ
ו ְַַיראְוהנֵהְשוכֵ
שאֲ לוְ
ןְא ָדםְ.ו ָ
אןְב ָ
ֶּׁ
אְכ
ָ
רְש ָמצָ
ֶּׁ
כֵ ןְהָ יָהְלו ְלנֶּׁחָ מָ הְ,מֵ ַאחַ
ןְא ָדםְ.מֵ ַאיןְ
יְא ָתהֶּׁ ְ,ב ָ
ןְא ָדם"ְ"מ ַ
יְא ָתהֶּׁ ְ,ב ָ
ֶּׁהְאתְזֶּׁה"ְ:מ ַ
ז ֶּׁ
הְשעְָבַ רְעָ לָ יוְ.
ֶּׁ
את ְלכָ אן"ְולאְהָ יָהְרצונו ְלסַ ֵפרְלו ְמַ
ָב ָ
שהָ ייתי ְרועֵ ה ְבהֵ מותְ,
די ְהַ בהֵ מותֶּׁ ְ .
והֵ שיב ְלוְְ :עַ ל־י ְֵ
אןְכ ְַנ"לְ.
ַ
ֶּׁהְבאתיְלכָ
ו ָתעו ְש ֵתיְבהֵ מותְלכָ אןְ,ועַ ל־י ֵדיְז ָ
אתְ
ןְב ָ
אְשםְעַ לְהָ אילָ ןְ:מֵ ַאי ָ
ָ
םְש ָמצָ
אְאתְהָ ָא ָד ֶּׁ
ש ַאלְהו ֶּׁ
ו ָ
יְבאתיְלכָ אןְעַ ל־י ֵדיְהַ סוְסְ.
ַא ָתהְלכָ אן? ְהֵ שיבְלוְְ :אֲ נ ָ
שהָ ייתי ְרוכֵ ב ְעַ ל ְהַ סוסְ ,ועָ מַ דתי ְלָ פושְְ ,והָ לַ ך ְהַ סוסְ
ֶּׁ
ְאח ֲָריו ְל ָתפסוְְ ,והואְ
ו ָתעָ ה ְבתוך ְהַ יַעַ רְ .והָ ייתי ְרו ֵדף ַ
דְשיהיֶּׁהְ
ֶּׁ
ְשםְיַחַ
דְש ָבאתיְלכָ אןְ.ונתחַ ברו ָ
ָב ַרחְיו ֵתרְ,עַ ֶּׁ
שיָבואוְ
שאֲ פלו ְכ ֶּׁ
לָ הֶּׁ ם ְצַ ו ָתא ְח ֲָדאְ .ודברו ְבְֵינֵיהֶּׁ םֶּׁ ְ ,
ְשםְ שנֵיהֶּׁ םְ.
חֲדאְ.ולָ נו ָ
ם־כןְ ביַחַ דְבצַ ו ָתאְ ָ
לישובְ,יהיוְ ַג ֵ
ְ

ְ

ְ

תְשהומיםְושואֲ גיםְמאדְ.
שמעוְקולְ ַנהֲמַ תְהַ חַ יו ֶּׁ
ו ָ
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רְשמַ עְקולְחוכָ אְ(צחוק)ְגדולָ הְמאדְמאדְ,עַ לְ
ָ
לִ פנוֹ תְבקֶּׁ
ְכלְ
שטֶּׁ ת ְקול ְהַ חוכָ א ְעַ ל ָ
שהָ י ָתה ְמת ַפ ֶּׁ
ְכל ְהַ יַעַ רֶּׁ ְ ,
פנֵי ָ
ְשהָ יָהְ
הַ יַעַ רְ ,כי ְהָ י ָתה ְחוכָ א ְגדולָ ה ְמאד ְמאדְ ,עַ ד ֶּׁ
הָ אילָ ן ְמז ַדעזֵעַ ְומתנַענֵעַ ְמן ְהַ קולְ .והוא ְנת ַבהֵ לְ
שני(ְ :הַ ינו ְזֶּׁה ְהָ ָא ָדםְ
ונת ַפחֵ ד ְמאד ְמאד ְמזֶּׁהְ .ו ָאמַ ר ְלו ְהְַ ֵ

בְאיןְאֲ ניְמת ַפחֵ דְ
ְשם ְמק ֶּׁדם) ְשו ֵ
שכַ ב ָ
ְש ָ
ְשם ְעַ ל ְהָ אילָ ן ֶּׁ
ש ָמצָ א ָ
ֶּׁ
ְכ ָמה ְלֵ ילותְ ,ובכָ לְ
ְכאן ְזֶּׁה ַ
כלָ ל ְמזֶּׁהְ .כי ְכבָ ר ְאֲ ני ְלָ ן ָ
דְש ָכלְ
ֶּׁ
ְאלְהַ יוםְנשמָ עְקולְהַ חוכָ אְהַ זֶּׁהְ,עַ
לַ ילָ הְסָ מוך ֶּׁ
הְָאילָ נות ְרועֲשים ְומז ַדעזעיםְ .ונת ַבהֵ ל ְמאד ְו ָאמַ רְ
הְשזֶּׁהו ְמקוםְהַ ידועים ְ( ֶּׁשלְהַ ֵשדים)ְ.כיְ
לַ חֲבֵ רוְְ:הַ ָדבָ רְנר ֶּׁא ֶּׁ
יְשמַ עְקולְחוכָ אְ
אְכזֶּׁהְ.כיְמ ָ
ַבישובְלאְנשמַ עְקולְחוכָ ָ
ְתכֶּׁ ף ְיוםְ .והס ַתכלוְְ,
ֲשה ֵ
ר־כך ְ ַנע ֶּׁ
ָ
ְכל ְהָ עולָ ם? ְו ַאחַ
עַ ל ָ
סְשלְזֶּׁהְ
תְשלְזֶּׁהְעומדיםְ,וגַםְהַ סו ֶּׁ
ֶּׁ
וַיראו ְוהנֵהְהַ בהֵ מו
ְאחַ ר ְהַ בהֵ מותְ ,וזֶּׁהְ
עומֵ דְ .ויָרדוְְ ,והתחילו ְלרדףְ .זֶּׁה ַ
ַאחַ ר ְהַ סוסְ .והַ בהֵ מות ְהָ יו ְבורחים ְלהַ ָלן ְיו ֵתרְ ,והואְ
ְאחַ ר ְהַ סוס ְוהַ סוסְ
שני ְָר ַדף ַ
רו ֵדף ְוכוְ' ְ ַכ ְַנ"לְ .וכֵ ן ְהַ ֵ
אְשקְ
ַ
ְכך ְמָ צָ
דְשנְת ַרחֲקו ְונתעו ְזֶּׁהְמזֶּׁהְ .בתוך ָ
ֶּׁ
בו ֵרחְְַ,עַ
ְבמד ָברְ .ולָ ַקחְ
עם ְלֶּׁ חֶּׁ םְ .וזֶּׁה ְחָ שוב ְבו ַַדאי ְמאד ְמאד ַ
ְפ ַגעְ
ְכך ָ
ְאח ֲֵרי ְהַ בהֵ מותְ .בתוך ָ
שק ְעַ ל ְכ ֵתפוְְ ְ ,והָ לַ ך ַ
הַ ַ
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ְאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְהָ יָהְ
ְאחָ ד ְונת ַבהֵ ל ְמתח ָלהַ ְ .אך ַ
ב ָא ָדם ֶּׁ
ש ַאלְאותוְ
אןְא ָדםְ.ו ָ
ָ
אְכ
ָ
רְש ָמצָ
ֶּׁ
לו ְלנֶּׁחָ מָ הְקצָ תְ ,מֵ ַאחַ
ְאת ְהָ ָא ָדםְ
ש ַאל ֶּׁ
את ְלכָ אן?" ְחָ זַר ְהוא ְו ָ
ְב ָ
הָ ָא ָדםֵ "ְ :איך ָ
ְבאתְָ ְ ַא ָתה ְלכָ אן?" ְהֵ שיב ְלוְ"ְ :אֲ ניְ ,אֲ בו ַתיְ
הַ זֶּׁהֵ "ְ :איך ָ
את ְלכָ אןְ,
ְב ָ
ְא ָתהֵ ְ,איך ָ
ְכאןַ ְ.אך ַ
וַאֲ בותְאֲ בו ַתיְנתגַדלו ָ
םְא ָדםְמןְהַ ישוב"ְ.ונת ַבהֵ לְ,
כיְלכָ אןְלאְיָבואְכלָ לְשו ָ
ְשאְֲבותְ
ְשאומֵ ר ֶּׁ
ְא ָדם ְכלָ לְ .מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
ְש ֵאין ְזֶּׁה ָ
כי ְהֵ בין ֶּׁ
ְבא ְלכָ אןְ.
ְכאןְ ,ו ָא ָדם ְמן ְהַ יְשוב ְאֵ ינו ָ
אֲ בו ָתיו ְנתגַדלו ָ
ְא ָדם ְכלָ לַ ְ .אף־עַ ל־פי־כֵ ןְ
ְאין ְזֶּׁה ָ
ְשבו ַַדאי ֵ
עַ ל־ ֵכן ְהֵ בין ֶּׁ
שה ְשוםְ
ְשזֶּׁה ְהָ ָא ָדם ְהַ יַעַ ר ְלא ְעָ ָ
שהְלו ְכלָ ל ְוקֵ רבוְ(ְ .הַ ינו ֶּׁ
לאְעָ ָ
ףְכ ְַנ"ל)ְ
תְשנֶּׁחֱ לַ ַ
ֶּׁ
שהואְ ֶּׁבן־הַ ֶּׁמלֶּׁך ְהָ אֱ מֶּׁ
ֶּׁהְשהָ לַ ך ְ ַאחֲ ֵריְהַ בהֵ מותֶּׁ ְ,
ָרעָ הְלָ ז ֶּׁ

שהְ
ו ָאמַ ר ְלוְ(ְ :הַ ינוְ ָא ָדםְ הַ יַעַ רְ לבֶּׁ ן־הַ ֶּׁמלֶּׁךְ הָ אֱ מֶּׁ ת) ְמָ הְ ַא ָתה ְעו ֶּׁ
ְְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

תְכ ְַנ"לְ.
ףְאחַ רְהַ בהֵ מו ַ
ְשהואְרוְ ֵד ַ
ָכאן?ְהֵ שיבְלו ֶּׁ
ףְאח ֲֵריְהָ עֲוונותְ ,כיְ
ח ַדלְל ָך ְלרד ַ
אמר ְלו ְהָ ָא ָדםְהַ ְַנ"לְֲ ְ:
ָ
ְשלך ְהֵ ם ְמוליכיםְ
ֵאין ְזֶּׁה ְבהֵ מות ְכלָ לַ ְ ,רק ְהָ עֲוונות ֶּׁ

ךְ ,הַ ינו ְהָ ענֶּׁשְ
ְשל ְָ
ְאת ֶּׁ
ךְ .כבָ ר ְק ַבל ָת ֶּׁ
ְכךְַ ְ .די ְל ְָ
אות ָך ָ
של ָך ְכבָ ר ְק ַבלתְְָ ,ועַ ָתה ְח ֲַדל ְל ָך ְמל ָרדפָ ם ְעודְ .בוְאְ
ֶּׁ
ְשיָאות ְל ָך ְוהָ לַ ך ְעמוְְ .ונתי ֵָרא ְל ַד ֵברְ
עמי ְו ָתבוא ְלמַ ה ֶּׁ

תח ְפיו ְויבלָ עֶּׁ נוְ(ְ .הַ ינוְ
ְכזֶּׁהֶּׁ ְ ,פןְיפ ַ
ְא ָדם ָ
שאֲ לוְְ .כי ָ
עמו ְול ָ
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ברְ
שזֶּׁהְהַ ֶּׁבן־הַ ֶּׁמלֶּׁך ְהָ אֱ מֶּׁ תְהָ לַ ך ְעםְהָ ָא ָדםְהַ יַעַ רְהַ זֶּׁהְ,והָ יָהְמתי ֵָראְל ַד ְֵ
ֶּׁ
ְשאֵ ין ְזֶּׁה ְאְָ ָדםְ
עמו ְולשאל ְאותו ְָדבָ רֶּׁ ְ ,פן ְיפ ַתח ְפיו ְויבלָ עֶּׁ נוְְ .כי ְהֵ בין ֶּׁ

ףְאחַ רְ
ְש ָר ַד ַ
ַעְאתְחֲבֵ רו ֶּׁ
ְפג ֶּׁ
ְכך ָ
ְאח ֲָריו.בתוך ָ
כלָ ל) ְוהָ לַ ך ַ
ש ֵאין ְזֶּׁהְ
ש ָר ָאהו ְָרמַ ז ְלוְֵ ְ :ת ַדעֶּׁ ְ ,
ְכ ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ .ו ֵתכֶּׁ ף ֶּׁ
הַ סוס ַ
ְא ָדםְ
ְאין ְזֶּׁה ָ
שא ְות ֵתן ְעמו ְכלָ לְ .כי ֵ
ָא ָדם ְכְלָ לְ ,ולא ְת ָ
ֶּׁהְא ָדםְ
ש ֵאיןְז ָ
ָיוְכלְזֶּׁהֶּׁ ְ.
כלָ לְ ,והָ לַ ך ְמיָדְולָ חַ ש ְלו ְב ָאזנ ָ
כלָ לְ ,וכוְ' ְ ַכ ְַנ"לְ .והס ַת ֵכל ְחֲבֵ ירוְ,

ְשל ְהַ סוס)ְ
ְ(הַ ינו ְהָ ָא ָדם ֶּׁ

ֵהְשקְעםְלֶּׁ חֶּׁ םְעַ לְכ ֵתפוְְ.והתחילְלהתחַ נֵןְלוְְ:
וַיַראְוהנ ַ
אְאכַ לתיֵ ְ,תןְליְלֶּׁחֶּׁ םְ.הֵ שיבְלוְְ:
יםְשל ָ
ֶּׁ
ֶּׁהְכ ָמהְיָמ
ָאחיְ,ז ַ
םְדבָ רְ ,כיְחַ יַיְקודמיןְוַאֲ ניְ
רְאיןְמועילְשו ָ
אןְבמד ָב ֵ
ַ
ָכ
צָ ריך ְהַ ֶּׁלחֶּׁ ם ְבשביליְ .והתחיל ְלהתחַ נֵן ְלו ְולְבַ קשוְ
וַדאיְאֵ יןְמועילְשוםְמהַ רְומַ ָתןְ
תןְ( ַאך ְב ַ
הְש ֶּׁא ֵ
ֶּׁ
מאדֶּׁ ְ:א ֵתןְל ָך ְמַ
ְבמד ָבר) ְהֵ שיב ְלוְְ :מַ ה ְת ֵתן ְליְ ,כי ְמַ ה ְתוכַ לְ
בעַ ד ְלֶּׁחֶּׁ ם ַ
ְבמד ָברְ .הֵ שיב ְלוְ:
לָ ֵתת ְלי ְבעַ ד ְלֶּׁ חֶּׁ ם ַ

ְשב ֵקשְ
ְ(הַ ינו ְזֶּׁה ֶּׁ

אְבן־ְ
שהו ֶּׁ
שלְהַ בהֵ מותֶּׁ ְ,
םְשלְהַ סוסְ,הֵ שיבְלָ ָא ָדם ְ ֶּׁ
שהואְהָ ָא ָד ֶּׁ
הַ לֶּׁחֶּׁ םְֶּׁ ְ,

ְאת ְעַ צמי ְל ָךְ
ש ֶּׁאמכר ֶּׁ
ְכל ְעַ צמיֶּׁ ְ ,
הַ ֶּׁמלֶּׁך ְהָ אֱ מֶּׁ ת) ְ ֶּׁא ֵתן ְל ָך ָ
ְשל ְהַ בהֵ מות ְנתי ֵַשב ְבעַ צמוְ)ְ
ַשב(ְ :הַ ינו ְהָ ָא ָדם ֶּׁ
בעַ ד ְלֶּׁ חֶּׁ םְ .ונתי ֵ
ְא ָדםְ ,כְ ַדאי ְל ֵתן ְלו ְלֶּׁ חֶּׁ םְ ,ו ָקנָה ְאותו ְלעֶּׁ בֶּׁ דְ
לקנות ָ
ְגםְ
ְשיהיֶּׁה ְלו ְעֶּׁ בֶּׁ ד ְעולָ ם ַ
עולָ םְ .ונש ַבע ְלו ְבשבועות ֶּׁ
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קפא

שיאכלוְ
שיָבואו ְלישובְ ,והוא ְי ֵתן ְלו ְלֶּׁ חֶּׁ םְ .דהַ ינוְֶּׁ ְ ,
כ ֶּׁ
ְשיכלֶּׁ ה ְהַ ֶּׁלחֶּׁ םְ .והָ לכו ְיַחַ ד ְ ַאח ֲֵריְ
שק ְעַ ד ֶּׁ
יַחַ ד ְמן ְהְַ ַ
ְאח ֲָריוְ(הַ ינו ְזֶּׁה ְהָ ָא ָדםְ
הָ ָא ָדםְהַ יַעַ רְהַ ְַנ"לְ.וזֶּׁהְהָ עֶּׁ בֶּׁ דְהולֵ ך ַ
יוְאחֲ ֵריְהָ ָא ָדםְ
ְאחֲ ָר ַ
םְשלְהַ בהֵ מותְ,הָ לַ ך ַ
סְשנמ ָכרְלעֶּׁ בֶּׁ דְלהָ ָא ָד ֶּׁ
שלְהַ סו ֶּׁ
ֶּׁ

ְא ָדם ְהַ יַעַ ר) ְועַ ל־י ֵדי ְזֶּׁה ְהֵ ֵקלְ
ְאחֲ ֵרי ָ
של ְהַ בהֵ מותְ .ושנֵיהֶּׁ ם ְהָ לכו ַ
ֶּׁ
ְאיזֶּׁהְ
ְאיזֶּׁה ְָדבָ ר ְאו ֵ
יה ֵ
שהָ יָה ְצָ ריך ְלהַ גב ַ
עָ לָ יו ְקצָ תְ .כ ֶּׁ
ְשל ְהַ סוסְ
ְאחֵ ר ְהָ יָה ְמצַ וֶּׁה ְעַ ל ְעַ בדו ְ(הַ ינו ְעַ ל ְזֶּׁה ְהָ ָא ָדם ֶּׁ
עניָן ַ

ֲשהְלו ְחֶּׁ פצוְְ.והָ לכו ְיַחַ דְ
ש ַיע ֶּׁ
יה ְלו ְו ֶּׁ
שיַגב ַ
ֶּׁשנמ ָכרְלו ְלעֶּׁ בֶּׁ ד)ְ ֶּׁ
ְשםְנחָ שיםְ
םְשהָ יו ָ
יְא ָדםְהַ יַעַ רְהַ ְַנ"לְ .ובָ או ְלמָ קו ֶּׁ
ֲר ָ
ַאח ְֵ
ְאתְ
ְש ַאל ֶּׁ
ועַ ק ַרבים ְונת ַפחֵ ד ְמאדְ .ומֵ חֲמַ ת ְהַ ַפחַ ד ָ
ְכאן? ְהֵ שיב ְלוְְ .הֲלא ְגַם ְזֶּׁהְ
הָ ָא ָדם ְהַ יַעַ רֵ ְ :איך ְ ַנעֲבר ָ
ְאתְ
י ָפלֵ אְ(אֶּׁ ָלא ְמַ אי) ְ ֵאיך ְת ָכנֵסְו ָתבואְלבֵ יתי? ְוהֶּׁ ר ָאהו ֶּׁ
ְבאֲ ְוירְ .ו ֵאיך ְתכנס ְבבֵ יתי? ְוהָ לכו ְעםְ
ְשעומֵ ד ָ
ֵביתו ֶּׁ
שלוםְ .והכניסָ םְ
הָ ָא ָדם ְהַ יַעַ ר ְהַ ְַנ"לְ ,והֶּׁ עֱביר ְאו ָתם ְב ָ
לבֵ יתו ְוהֶּׁ אֱ כְילָ ם ְוהש ָקםְ .והָ לַ ך ְלוְְ .וזֶּׁה

ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁךְ
ְ(הַ ינו ֶּׁ

ש ֵמש ְעםְעַ בדו ְהַ ְַנ"לְ
םְשלְהַ בהֵ מות) ְהָ יָהְמ ַ
תְשהואְהָ ָאדְָ ֶּׁ
ֶּׁ
הָ אֱ מֶּׁ
שרְ
שר ְהָ יָה ְצָ ריךְְ .וחָ ָרה ְלהָ עֶּׁ בֶּׁ ד ְמאדְ ,עַ ל ְאֲ ֶּׁ
ככָ ל ְאֲ ֶּׁ
ְשהָ יָה ְצָ ריך ְלֶּׁ חֶּׁ םְ
ְאחַ ת ֶּׁ
ְשעָ ה ַ
נמ ַכר ְלעֶּׁ בֶּׁ ד ְבשביל ָ
ְשעְָהְ
ְלאֱ כלְ .ו ַרק ְבשביל ָ
לֶּׁ אֱ כלְ .כי ְעַ ָתה ְיֵש ְלָ הֶּׁ ם ְמַ ה ֶּׁ
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ְבאתיְ
ַאחַ תְ,יהיֶּׁהְעֶּׁ בֶּׁ דְעולָ םְ.והָ יָהְמת ַאנֵחַ ְוגונֵחְֵַ ְ:איך ָ
ש ַאל ְלוְ:
ְכזוְְ ,להיות ְעֶּׁ בֶּׁ דָ ְ .
למ ָדה ָ

ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁך ְהָ אֱ מֶּׁ תְ
ְ(הַ ינו ֶּׁ

ש ַא ָתהְ
ְש ַאל ְאותוְ) ְוב ֵאיזֶּׁה ְג ֻד ָלה ְהָ ייתְֶָּׁ ְ ,
ְשלו ָ
שהוא ְהָ ָאדון ֶּׁ
ֶּׁ
ְש ָבא ָת ְלמ ָדה ְזוְ? ְהֵ שיב ְלו ְוס ֵפר ְלוְֵ ְ ,איךְ
מת ַאנֵחַ ְעַ ל ֶּׁ
יוְש ֶּׁנחֱלַ ףְוכוְ'ַ ְ,כ ְַנ"לְ.
ֶּׁ
שהואְהָ יָהְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,והָ יו ְמ ַרנניםְעָ לָ
ֶּׁ
רְבאֱ מֶּׁ תְהואְ
ש ֶּׁ
םְשלְהַ סוסְ,הואְהואְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְהְַ ְַנ"לְאֲ ֶּׁ
יְבאֱ מֶּׁ תְזֶּׁהְהָ ָא ָד ֶּׁ
(כ ֶּׁ

תְבאְעַ לְ
ָ
םְאחַ
ְכ ְַנ"לְ.ופַ עַ ַ
הְכ ְַנ"ל)ְוג ֵֵרשְאְֶּׁתְחֲבֵ רו ַ
ֶּׁבן־הַ שפחָ ַ
שה ְונתחָ ֵרט ְוכוְ'ְ .והָ יו ְ ָבאים ְעָ לָ יוְ
ְשלא ְטוב ְעָ ָ
ַדעתו ֶּׁ
שה ְ
שעָ ָ
ֲשהְהָ ָרעָ הְוהָ עַ ולָ הְהַ גדולָ הְ ֶּׁ
ח ֲָרטותְ ָתמידְעַ לְהַ ַמע ֶּׁ
ֶּׁנגֶּׁדְחֲבֵ רוְְ.
ְאתְ
שיַשליך ֶּׁ
ְשלו ְהואֶּׁ ְ ,
שהַ תקון ֶּׁ
פעם ְ ַאחַ ת ְחָ לַ ם ְלוְֶּׁ ְ ,
ְשעֵ ינָיו ְישאו ְאותוְְ ,ובָ זֶּׁה ְי ֻת ַקןְ
הַ מלוכָ הְ ,ויֵלֵ ך ְלמָ קום ֶּׁ
תְכזאתַ ְ ,אך ְהָ יו ְמבַ לבליןְאותוְ
אְרצָ הְלַ עֲשו ָ
חֶּׁ טאו ְול ָ
דְשנגמַ רְב ַדעתוְְ,
ֶּׁ
הְכ ְַנ"לְ,עַ
ֲש ַ
ש ַיע ֶּׁ
ָתמידְחֲלומותְהַ ָללוְֶּׁ ְ,
שרְהָ לַ ךְְ,
ְבאֲ ֶּׁ
ְאתְהַ מלוכָ הְ ,והָ לַ ך ַ
הְכךְְ ,והשליך ֶּׁ
ש ָ
ע ֶּׁ
ש ַי ְֲ
ֶּׁ
תְכל ְזֶּׁהְ
ְא ָ
ֶּׁהְשמַ ע ֶּׁ
דְש ָבאְלכָ אןְ ,ועַ ָתהְיהיֶּׁהְעֶּׁ בֶּׁ דְ .וז ָ
ֶּׁ
עַ
שמַ עְ
םְשלְהַ בהֵ מותָ ְ,
שהואְהָ ָא ָד ֶּׁ
ש ַתקְ(הַ ינוְזֶּׁהְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְהָ אֱ מֶּׁ תֶּׁ ְ,
ו ָ

םְשלְהַ סוסֶּׁ ְ,שהואְעַ כ ָשוְעַ בדוְו ָש ַתק)ְו ָאמַ רְ:
ד ֶּׁ
ֶּׁהְשס ֵפרְלוְהָ ָא ְָ
ָכלְז ֶּׁ
בְאיךְלנהגְעםְזֶּׁהְ.
ַש ֵ
ֶּׁאר ֶּׁאהְואֶּׁ תי ֵ
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קפג

בלילה ְ ָבא ְהָ ָא ָדם ְהַ יַעַ ר ְהַ ְַנ"ל ְונ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ְלֶּׁ אֱ כלְ
ְשמעו ְקול ְהַ חוכָ אְ
ְשםְ .לפנות ְבקֶּׁ ר ָ
ולשתותְ ,ולָ נו ָ
ְש ָכל ְהָ אילָ נות ְהָ יו ְרועֲשיםְ
הַ גדולָ ה ְמאדַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,עַ ד ֶּׁ
ומז ַדעזעיםַ ְ ,כ ְַנ"לְ .והֱסיתוְ
שהוא ְאֲ דונוְ)
הָ אֱ מֶּׁ תֶּׁ ְ ,

ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁךְ
ְ(הַ ינו ְהָ עֶּׁ בֶּׁ ד ְהֵ סית ְאֶּׁ ת ֶּׁ

ְא ָדם ְהַ יַעַ ר ְמַ ה ְזאתְ,
ְאת ָ
ְלשאל ֶּׁ

וש ָאלוְְ :מַ ה ְקול ְהַ חוכָ א ְהַ גדולָ ה ְהַ זאת ְסָ מוְך ְלַ ב ֶּׁקר?ְ
שהַ ַלילָ הְ
שהַ יוםְשוחֵ קְמןְהַ ַלילָ הֶּׁ ְ,
הֵ שיבְלוְְ:זֶּׁהו ְחוכָ אֶּׁ ְ,
יְשם?ְוַאֲ זַיְ
הְבאֵ ְ,איןְל ֵ
ש ַא ָת ָ
תְאתְהַ יוםְ:מַ דועַ ְכ ֶּׁ
שו ֶּׁאלֶּׁ ֶּׁ
ֲשה ְיום;ְ
ר־כך ְ ַנע ֶּׁ
ָ
שה ְחוכָ א ְגדולָ הְ ,ו ַאחַ
הַ יום ְשוחֵ ק ְועו ֶּׁ
ַןְפלֶּׁ אְ,
וזֶּׁהו ְקולְהַ חוכְָאְהַ ְַנ"לְ.ונפלָ אְבעֵ ינָיוְ,כיְזֶּׁהו ְעני ֶּׁ
שהַ יוםְשוחֵ קְמןְהַ ַלילָ הַ ְ .בבקֶּׁ רְחָ זַרְהָ ָא ָדםְהַ יַעַ רְוהָ לַ ךְ
ְֶּׁ
ְשםַ ְ .ב ַלילָ ה ְחָ זַר ְובָ אְ,
לוְְ ,והֵ ם ְהָ יו ְאוכלים ְושותים ָ
ש ֻכ ָלםְ
ְשמעו ְקול ְהַ חַ יותֶּׁ ְ ,
שתו ְולָ נוְַ ְ .ב ַלילָ ה ָ
ו ָאכלו ְו ָ
ש ָכלְהַ חַ יותְוהָ עופותְ
שנותֶּׁ ְ,
שואֲ גיםְוהומיםְבקולותְמ ֻ
ֻכ ָלם ְנָתנו ְבקולָ םְ :הָ ַאריֵה ְהָ יָה ְשו ֵאגְ ,והַ ָלביא ְהומֶּׁ הְ
לְאחֵ רְ,והָ עופותְמצַ פצפיםְומ ַקשקשיםְבקולָ םְוכֵ ןְ
בקו ַ
ֻכ ָלם ְהומְים ְבקולותְ .ובתח ָלה ְנז ַדעזעו ְמאדְ ,ולא ְהטוְ
ְאזנָםְ
ר־כך ְהטו ָ
ָ
ְאל ְהַ קול ְמֵ חֲמַ ת ְהַ ַפחַ דַ ְ ,אחַ
ָאזנָם ֶּׁ
שהוא ְקול ְנגינָה ְוזמ ָרה ְנפלָ ָאה ְונו ָר ָאה ְמאדְ.
שמעוְֶּׁ ְ ,
ו ָ

קפד
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שהואְקולְזמרְָהְונגינָהְנפלָ אְ
שמעוְֶּׁ ְ,
ְאזנָםְיו ֵתרְו ָ
והטו ָ
אְתעֲנוגְנפלָ אְועָ צוםְמאדְלשמעַ ְזאתְ,
שהו ַ
מאדְמאדֶּׁ ְ,
ֱשביםְ,
םְכ ָלםְכ ַאיןְ,ואֵ ינָםְ ֶּׁנח ָ
יםְשלְהָ עולָ ֻ
ֶּׁ
ש ָכלְהַ ַתעֲנוג
ֶּׁ
ְשל ְהַ נגינָהְ
ובטֵ לים ְלגַמ ֵרי ְ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ ַתעֲנוג ְהַ נפלָ א ְהַ זֶּׁה ֶּׁ
ְכאןְ,כיְיֵש ְלָ הֶּׁ םְלֶּׁאֱ כלְ
שאֲ רו ָ
שי ָ
ְבינֵיהֶּׁ םֶּׁ ְ,
הַ זאתְ.ודבְרו ֵ
ש ָכלְמינֵיְ ַתעֲנוגיםְ
ולשתותְ,ומתעַ נגיםְב ַתעֲנוגְנפלָ אְ ָכזֶּׁהֶּׁ ְ,
בטֵ ליםְכ ֶּׁנגֶּׁדְזֶּׁהְ.
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁך ְהָ אֱ מֶּׁ ת) ְלשאלְ
אדון ְ(הַ ינו ֶּׁ
והֵּ ִסית ְהָ עֶּׁ בֶּׁ ד ְאֶּׁ ת ְהָ ָ
שזֶּׁהוְ
ְא ָדם ְהַ יַעַ ר) ְמַ ה ְזאתְ ,וש ָאלוְְ .הֵ שיב ְלוְֶּׁ ְ ,
אותו ְ(אְֶּׁת ָ
ְכלְהַ חַ יותְ
שהְמַ לבוש ְלהַ לבָ נָהְ,ו ָאמרו ָ
ְשהַ חַ ָמהְעָ ָ
ֵאיך ֶּׁ
שה ְלָ הֶּׁ ם ְטובות ְגדולותְ,
ְשהַ לבָ נָה ְעו ָ
של ְהַ יַעַ רְ :הֱיות ֶּׁ
ֶּׁ
אְב ַלילָ הְ,כְיְלפעָ מיםְהֵ םְצריכיןְ
של ָתםְהו ַ
כיְע ַקרְמֶּׁ מ ַ
של ָתםְ
ְאין ְיכוליםְ ,וע ַקר ְמֶּׁ מ ַ
ְבישובְ ,ובַ יום ֵ
ל ָכנֵס ַ
שמא ָירהְלָ הֶּׁ םְ,
שהְלָ הֶּׁ םְטובָ הְ ָכזוְֶּׁ ְ,
ַב ַלילָ הְ,והַ לבָ נָהְעו ָ
ְש ַיעֲשו ְנגון ְחָ ָדש ְלכבוד ְהַ לבָ נָהְ ,וזֶּׁהוְ
עַ ל־ ֵכן ְהסכימו ֶּׁ
ְש ַא ֶּׁתם ְשומעים
קוְל ְהַ נגינָה ֶּׁ

ְש ָכל ְהַ חַ יות ְוהָ עופותְ
ְ(דהַ ינו ֶּׁ

מנַגנים ְנגון ְחָ ָדש ְלכבוד ְהַ לבָ נָהֶּׁ ְ ,שקבלָ ה ְמַ לבוש ְמן ְהַ חַ ָמה)ְ
ְשהואְנגוןְ
שמעו ֶּׁ
ְאזנָםְיו ֵתרְו ָ
ְשזֶּׁהו ְנגוןְ,הטו ָ
שמעו ֶּׁ
ש ָ
וכ ֶּׁ
נפלָ אְונָעיםְמאדְמאדְ.ו ָאמַ רְלָ הֶּׁ םְהָ ָא ָדםְהַ יַעַ רְהַ ְַנ"לְ:
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קפה

שק ַבלתיְ
ְאצלי ְכליֶּׁ ְ ,
ְאצלכֶּׁ ם ְהֲלא ְיֵש ֶּׁ
מַ ה ְזֶּׁה ְחדוש ֶּׁ
שהַ כליְעֲשויָהְ
שהֵ םְיָרשו ְמֵ אֲ בותְאֲ בו ֵתיהֶּׁ םֶּׁ ְ,
מֵ אֲ בו ַתיֶּׁ ְ,
ש ַמנְיחיםְהַ כליְהַ זאתְעַ לְ
שכ ֶּׁ
יםְכ ֵאלוְֶּׁ ְ,
ָ
עםְעָ ליםְוצבעונ
ַיְתכֶּׁ ףְמַ תחְילְלנַגֵןְהַ נגוןְהַ זֶּׁהְ.
ֵאיזֶּׁהְבהֵ מָ ה ְאו ְעוףְ ,אֲ ז ֵ
ֲשהְיוםְ.והָ לַ ךְלוְ
ֲשהְהַ חוכָ אְהַ ְַנ"לְ,ו ַנע ָ
ר־כךְחָ זַרְו ַנע ָ
ָ
ַאחַ
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁך ְהָ אֱ מֶּׁ ת)ְהָ לַ ך ְלחְַ ֵפשְ
א ָדםְהַ יַעַ רְהַ ְַנ"לְ,והואְ(הַ ינו ֶּׁ
הָ ָ
ַאחַ ר ְהַ כלי ְהַ ְַנ"לְ .וח ֵפש ְבכָ ל ְאותו ְהַ חֶּׁ ֶּׁדר ְולא ְמָ צָ אְ,
שהואְ
אדון ְ( ֶּׁ
ולהַ ָלן ְיו ֵתר ְהָ יָה ְמתי ֵָרא ְלֵ ילֵ ךְְ .והֵ םְ ,הַ ינו ְהָ ָ
שהָ יָהְמתחלָהְ
הְבאֱ מֶּׁ תֶּׁ ְ,
ֶּׁ
אְבן־הַ שפחָ
שהו ֶּׁ
ֶּׁבן־הַ ֶּׁמלֶּׁך ְהָ אֱ מֶּׁ ת) ְוהָ עֶּׁ בֶּׁ דְ( ֶּׁ
מֶּׁ לֶּׁךְַ ְ ,כ ְַנ"ל),

ְהָ יו ְמתיָראים ְלומַ ר ְל ָא ָדם ְהַ יַעַ ר ְהַ ְַנ"לְ

ְא ָדם ְהַ יַעַ ר ְהַ ְַנ"ל ְו ָאמַ רְ
ְבא ָ
ר־כך ָ
ָ
שיוליכֵ ם ְלישוב; ְ ַאחַ
ֶּׁ
חְאתְ
שיוליכֵ םְלישובְ,והוליך ְאו ָתםְלישובְ.ולָ ַק ֶּׁ
לָ הֶּׁ םֶּׁ ְ,
הְַכלי ְהַ ְַנ"ל ְונ ָתנָה ְלבֶּׁ ן־הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהָ אֲ מְתי ְו ָאמַ ר ְלוְְ :הַ כליְ
ְבן־ְ
שהוא ֶּׁ
ְשלוְֶּׁ ְ ,
א ָדם ְהַ זֶּׁה ְ(הַ ינו ְהָ עֶּׁ בֶּׁ ד ֶּׁ
ךְ ,ועם ְהָ ָ
אֲ ני ְנו ֵתן ְל ְָ
עְאיךְ
ְבאֱ מֶּׁ תֶּׁ ְ ,שהָ יָה ְמֶּׁ לֶּׁך ְתח ָלהְמֵ חֲ מַ ת ְהַ חלוףַ ְ ,כ ְַנ"ל) ְ ֵת ַד ֵ
הַ שפחָ ה ֶּׁ
שאֲ לו ְאותוְְ :להֵ יכָ ן ְנֵלֵ ךְ? ְ ָאמְַר ְלָ הֶּׁ םְ,
להתנַהֵ ג ְעמוְְ .ו ָ
שם ְהַ זֶּׁהְ:
ְב ֵ
שנק ֵראת ַ
ְאחַ ר ְהַ מדינָהֶּׁ ְ ,
שישאֲ לו ְוידרשו ַ
ֶּׁ
ישע ְלַ אנד ְאון ְֶּׁדערְ
מלֶּׁ ך ְחָ כָ םָ (ְ .דאס ְנַייר ֶּׁ
הַ מדינָה ְטפשית ְוהַ ֶּׁ

שאֲ לו ְאותוְְ:
קלוגֶּׁיר ְמַ לכותְ ,בזֶּׁה ְהַ ָלשון ְס ֵפר ְַר ֵבנוְְ ,נֵרו ְיָאיר)ָ ְ .
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ְאחַ ר ְהַ מדינָה ְהַ זאת?ְ
להְֵיכָ ן ְול ֵאיזֶּׁה ְצַ ד ְנַתחיל ְלשאל ַ
הֶּׁ ר ָאה ְלָ הֶּׁ ם ְביָדו ְלצַ ד ְפלוני

ְ(כמַ ראֶּׁ ה ְבאֶּׁ צ ַבע).

ְוְ ָאמַ רְ

שםֶּׁ ְ,אלְהַ מדינָהְ
הָ ָא ָדםְהַ יַעַ רְלהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְהָ אֲ מתיְ:לֵ ך ְל ָ
ךְ .והָ לכו ְלָ הֶּׁ םְ .והָ יוְ
ְאל ְהַ ג ֻד ָלה ְשְֶּׁל ְָ
ְתבוא ֶּׁ
שם ָ
הַ ְַנ"לְ ,ו ָ
ְאיזֶּׁה ְחַ יָהְ
הולכים ְב ַדר ָכםְ ,והָ יו ְמת ַאוים ְמאד ְלמצא ֵ
תְאתְהַ כליְהַ ְַנ"לְאםְתוכַ לְלנַגֵןַ ְ,כ ְַנ"לְ,
או ְבהֵ מָ הְלנַסו ֶּׁ
ְבאוְ
ר־כך ָ
ָ
ַאך ְע ֲַדין ְלא ְהָ יו ְרואים ְשום ְמין ְחַ יָהַ ְ .אחַ
יו ֵתרְ לַ ישובְ ומָ צאוְ ֵאיזֶּׁהְ בהֵ מְָהְ ,והניחוְ הַ כליְ עָ לֶּׁ יהְְָ
ְְְ

ְְְְ

ְְְְ

ְְ

ְ

ְְְְ

ְְ

ְוהתחילָ הְלנַגֵןַ ְ,כ ְַנ"לְ.
ְאל ְהַ מדינָה ְהַ ְַנ"לְ.
ְש ָבאו ֶּׁ
והיוַ ְהולכים ְובָ איםְ ,עַ ד ֶּׁ
יןְאלְֶּׁיהָ ְ
ואו ָתהְהַ מדינָהְהָ יָהְחומָ הְסָ ביבְלָ הְְ,ו ֵאיןְנכנָס ֵ
הְפרסָ אותְ,עַ דְ
בְכ ָמ ַ
רְאחָ דְ,וצריכיםְלסַ ֵב ַ
שעַ ֶּׁ
כיְאםְב ַ
ֵסְאלְהַ מדינָה;ְוהָ לכו ְוסָ בבוְְ,עַ דְ
שעַ רְל ָכנ ֶּׁ
יןְאלְהַ ַ
ש ָבא ֶּׁ
ֶּׁ
שעַ רְ ,לא ְָרצו ְלהַ ניחַ ְ
ְאל ְהַ ַ
שעַ רְ .בבו ָאם ֶּׁ
ְאל ְהַ ַ
ש ָבאו ֶּׁ
ֶּׁ
ְשל ְהַ מדינָה ְמֵ תְ ,ונְש ַארְ
ְשהַ מְֶּׁלֶּׁ ך ֶּׁ
או ָתם ְל ָכנֵסְ ,הֱיות ֶּׁ
שו ְהָ יוְ
ְשעַ ד ְעַ כ ָ
שר ֶּׁ
הַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,והניחַ ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְצַ ו ָָאהַ ְ :באֲ ֶּׁ
ישע ְלַ אנד ְאון ְֶּׁדערְ
קוראין ְאֶּׁ ת ְהַ מדינָה ְָדאס ְנַייר ֶּׁ
קלוגֶּׁיר ְמַ לכות

ְ(מדינָה ְטפשית ְומֶּׁ לֶּׁך ְחָ כָ ם),

שו ְיהֵ אְ
ְעַ כ ָ

אין ְאו ָתה ְלהֵ פֶּׁ ך ְָדאס ְקלוגֶּׁע ְלַ אנד ְאון ְֶּׁדערְ
קור ְ
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קפז

ְשיַחגרְ
ישער ְמַ לכות ְ(מדינָה ְחָ כמָ ה ְומֶּׁ לֶּׁך ְט ֵפשְ)ְ ,ומי ֶּׁ
נַייר ֶּׁ
ְשיהיוְחוזריםְ
שםְל ַקדמותוְְ,דהַ ינו ֶּׁ
ש ַיחֲזרְהַ ֵ
מָ תנָיוְלָ זֶּׁהֶּׁ ְ,
שם ְהָ רְאשוןְ ,דהַ ינו ְמדינָהְ
ְב ֵ
ְאת ְהַ מדינָה ַ
וקוראים ֶּׁ
ְאין ְמַ ניחיןְ
טפשית ְומֶּׁ לֶּׁ ךְ ְחָ כָ ם ְהוא ְיהיֶּׁה ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,עַ ל־ ֵכן ֵ
יְשיַחגרְמָ תנָיוְ
ֵסְאלְהַ מדינָהְ ,כי ְאםְמ ְֶּׁ
םְא ָדםְל ָכנ ֶּׁ
שו ָ
לָ זֶּׁה; ְעַ ל־ ֵכן ְלא ְָרצו ְלהַ ניחַ ְאותו ְל ָכנֵס ְו ָאמרו ְלוְְ:
הַ ַא ָתה ְיָכול ְלַ חֲגר ְמָ תנ ָ
ְאל ְהַ מדינָהְ
ֶּׁיך ְלָ זֶּׁהְ ,להַ חֲזיר ֶּׁ
שרְלהַ כניסְעַ צמו ְל ָדבָ רְ
י־אפ ָ
שםְהָ ראשון?ְובו ַַדאיְא ֶּׁ
הַ ֵ
שיַחזרוְ
ָכזֶּׁהְ ,ולא ְיָכלו ְלכנסֶּׁ ְ .והֱסיתו ְהָ עֶּׁ בֶּׁ ד ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
תְשהָ ָא ָדם ְהְַיַעַ רְ
ֶּׁ
אְרצָ ה ְלַ חֲזר ְמֵ חֲמַ
יתםַ ְ ,אך ְהוא ְל ָ
לבֵ ָ
הְשלוְְ.בתוךְ
שםְיָבואְלַ ג ֻד ָל ֶּׁ
ְשיֵלֵ ךְלמדינָהְזוְְ,ו ְָ
ָאמַ רְלו ֶּׁ
דְשהָ יָהְרוכֵ בְעַ לְסוסְו ָרצָ הְ
ֶּׁ
םְאחָ
דְא ָד ֶּׁ
ְבאְל ָשםְעו ָ
ָכך ָ
ַם־כןְל ָכנֵסְמֵ חֲמַ תְהַ ְַנ"לְ.בתוךְ
ל ָכנֵסְ,ולאְהניחוְאותוְג ֵ
ְשל ְאותו ְהָ ָא ָדםְ ,ולָ ַקח ְהַ כליְ
ְשעומֵ ד ְהַ סוס ֶּׁ
ָכך ְָר ָאה ֶּׁ
הַ ְַנ"ל ְוהניחָ ה ְעַ ל ְהַ סוס ְוהתחיל ְלנַגֵן ְהַ נגון ְהַ נפלָ אְ
שימכר ְלוְ
ְשל ְהַ סוסֶּׁ ְ ,
מאדַ ְ ,כ ְַנ"לְ .וב ֵקש ְמאד ְהָ ָא ָדם ֶּׁ
הַ כלי ְהַ זאת ְולא ְָרצָ ה ְלמָ כ ָרהְְ .והֵ שיב ְלוְְ .מַ ה ְתְוכַ לְ
םְשלְהַ סוסְ
הְכזוְ?ְ ָאמַ רְלו ְהָ ָא ָד ֶּׁ
ל ֵתןְליְבעַ דְכליְנפלָ ָא ָ
הַ ְַנ"לְ :מַ ה ְתוכַ ל ְלפעל ְעם ְהַ כלי ְהַ זאת? ְ(הֲלא ְהוא ְַרק)ְ
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ְקאמֶּׁ עדיֶּׁא ְ(משחָ ק ְהַ ָצגָה)ְ ,ות ַק ֵבל ְדינָרְ,
ֲשה ְע ָמה ָ
ש ַתע ֶּׁ
ֶּׁ
ךְ,
ְשל ְָ
שהוְא ְטוב ְיו ֵתר ְמֵ הַ כלי ֶּׁ
אֲ בָ ל ְאֲ ני ְיו ֵדעַ ְָדבָ רֶּׁ ְ ,
שק ַבלתי ְמֵ אֲ בות ְאֲ בו ַתיְ,
ְשאֲ ני ְיו ֵדעַ ְָדבָ רֶּׁ ְ ,
דהַ ינו ֶּׁ
ְשאֲ ני ְיו ֵדעַ ְָדבָ רְ
להיות ְמֵ בין ְָדבָ ר ְמתוך ְָדבָ רְ ,הַ ינו ֶּׁ
יְשיכוליםְלהיותְעַ ל־י ָָדהְ
שק ַבלתיְמֵ אֲ בות־אֲ בוְ ַת ֶּׁ
ָכזֶּׁהֶּׁ ְ,
ְאיזֶּׁה ְדבורְ
ש ֶּׁאחָ ד ְאומֵ ר ֵ
ְשכ ֶּׁ
מְֵבין ְָדבָ ר ְמתוך ְָדבָ ר ֶּׁ
שיֵש ְליְ,להָ ביןְ
בעָ למָ אְ,יכוליםְעַ ל־י ֵדיְהַ ַק ָבלָ הְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
ְא ָדםְ
ָדבָ ר ְמתוך ְָדבָ רַ ְ ,וע ֲַדין ְלא ְגליתי ְזאת ְלשום ָ
ָבעולָ םְ ,בכֵ ן ְאֲ ני ְאֲ לַ ֵמד ְאות ָך ְהַ דְָבָ ר ְהַ זֶּׁהְ ,ו ַא ָתה ְת ֵתןְ
שהָ יָה ְלוְ
ַשב ְ(הַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁך ְהָ אֱ מֶּׁ תֶּׁ ְ ,
לי ְהַ כלי ְהַ זאת ְהַ ְַנ"לְ .ונתי ֵ

ש ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ְהוא ְָדבָ ר ְנפלָ א ְלהיות ְמֵ ביןְ
ְכ ְַנ"ל)ֶּׁ ְ ,
הַ כלי ְהַ זאת ַ
ָתןְלו ְהַ כליְהַ ְַנ"לְ,והואְ ְ(הַ ינוְ ְ הָ ָא ָדם ְ
ָדבָ רְמתוך ְָדבָ רְ ,ונ ַ
ְ

ְ

יןְדבָ רְ
ֶּׁשל ְְהַ סוסְ הַ ְַנ"ל)ְהָ לַ ךְולמדוְהַ ָדבָ רְהַ ְַנ"לְלהיותְְמֵ ב ָ
ְ

ְְ

ְדבָ רְ.
מתוך ָ

ֲשה ְמֵ בין ְָדבָ ר ְמתוךְ
ְש ַנע ָ
וה ֶבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְהָ אֱ מֶּׁ תְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
ְשעַ ר ְהַ מדינָה ְהַ ְַנ"לְ ,והֵ ביןְ,
ְאצֶּׁ ל ַ
ְשם ֵ
ָדבָ רְ ,הָ יָה ְהולֵ ך ָ
ְשיַחגר ְמָ תנָיו ְלָ זֶּׁה ְלהַ חֲזיר ְלהַ מדינָהְ
שר ֶּׁ
שהוא ְב ֶּׁאפ ָ
ְֶּׁ
יןְדבָ רְמתוך ְָדבָ רְ,עַ ל־ְ
ֲשהְמֵ ב ָ
שםְהָ ראשוןְ,כיְכבָ רְ ַנע ָ
ֵ
ְאינו ְיו ֵדעַ ְ
ְשע ֲַדין ֵ
שרַ ְ .אף־עַ ל־פי ֶּׁ
ְשהוא ְב ֶּׁאפ ָ
ֵכן ְהֵ בין ֶּׁ
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קפט

ֵאיךְומָ הֵ ְ,איךְיוכַ לְלַ עֲשותְזאתַ ְ,אף־עַ ל־פי־כֵ ןְ,מֵ ַאחַ רְ
שהואְ
ֲשה ְמֵ בְין ְָדבָ ר ְמתוך ְָדבָ רְ ,עַ ל־ ֵכן ְהֵ ביןֶּׁ ְ ,
ש ַנע ָ
ֶּׁ
שיצַ וֶּׁה ְלהַ ניחַ ְאותו ְל ָכנֵסְ ,והואְ
ַשבֶּׁ ְ ,
שרְ .ונתי ֵ
ב ֶּׁאפ ָ
ְשם ְהָ ראשון) ְומַ הְ
יַכניס ְעַ צמו ְלָ זֶּׁה ְ(הַ ינו ְלהַ חֲ זיר ְלהַ מדינָה ֵ
ְשםְ
שלא ְָרצו ְלהַ ניחַ ְלכנס ָ
אמַ רְ(לאו ָתן ְהָ אֲ נָשיםֶּׁ ְ ,
ידְבזֶּׁה? ְו ָ
ָ
ְַיפס

שיַניחו ְאותוְ
ְשיַחגר ְמָ תנָיו ְלָ עניָן ְהַ ְַנ"ל)ֶּׁ ְ ,
ְא ָדםְ ,כי ְאם ְמי ֶּׁ
ש ום ָ
ְאלְ
לכנסְ ,והוא ְיַחגר ְמָ תנָיו ְלָ עניָן ְהַ ְַנ"ל ְלהַ חֲזיר ֶּׁ
ְאלְ
ְשם ְהָ ראשוןְ .והניחוְ ְאותו ְלכנסְ .והודיעו ֶּׁ
הַ מדינָה ֵ
חגר ְמָ תנָיו ְלָ זֶּׁהְ
שרוצֶּׁ ה ְלַ ֲ
ְכזֶּׁהֶּׁ ְ ,
שנמצָ א ְאיש ָ
שריםֶּׁ ְ ,
הַ ָ
שריםְ
ְאל ְהַ ָ
ְשם ְהָ ראשוןְ .והֱביאוהו ֶּׁ
להַ חֲזיר ְלהַ מדינָה ֵ
ְאיןְ
ש ְַגם ְאֲ נַחנו ֵ
שריםֵ ְ :ת ַדעֶּׁ ְ ,
של ְהַ מדינָהְ ,ו ָאמרו ְלו ְהַ ָ
ֶּׁ
ְשהָ יָהְ,הָ יָהְחָ כָ םְ
קְשהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
שלוםַ ְ ,ר ֶּׁ
ָאנו ְטפשיםְ ,חַ ס ְו ָ
ֱשביםְ
ְכ ָלנוְ ְ ֶּׁנח ָ
שר ְכנֶּׁגדו ְהָ יינו ֻ
גָדול ְמֻ פלָ ג ְמאדְ ,אֲ ֶּׁ
טפשיםְ,ועַ ל־ ֵכןְהָ י ָתהְהַ מדינָהְנק ֵראתְמדינָהְטפשיתְ
ר־כך ְנפטַ רְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְ,ונש ַארְהַ ֶּׁבן־ְ
ומֶּׁ לֶּׁ ך ְחָ כָ םְ.ו ַאחְַ ָ
ְאינו ְחָ כָ ם ְכלָ לְ,
מֶּׁ לֶּׁ ךְ; ְוגַם ְהוא ְחָ כָ םְ ,אֲ בָ ל ְכנֶּׁג ֵדנו ֵ
עַ ל־ ֵכן ְנק ֵראת ְהַ מדינָה

שו)
ְ(עַ כ ָ

ְלהֵ פֶּׁ ךְְ :מדינָה ְחֲכָ מָ הְ

ְשימצְָא ְחָ כָ םְ
שמי ֶּׁ
ומֶּׁ לֶּׁ ך ְט ֵפשְְ .והניחַ ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְצַ ו ָָאהֶּׁ ְ ,
ְשם ְהָ ראשון ְהוא ְיהיֶּׁהְ
שיוכַ ל ְלהַ חֲזיר ְלהַ מדינָה ֵ
ָכזֶּׁהֶּׁ ְ ,

קצ
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ְכזֶּׁהְיס ַת ֵלקְהואְמןְ
שי ָמצֵ אְאיש ָ
שכ ֶּׁ
מֶּׁ לֶּׁ ךְ;ְוצוָה ְלבנוְֶּׁ ְ ,
שי ָמצֵ אְ
ֲשהְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ,הַ ינו ְכ ֶּׁ
הַ מלוכָ הְ,ואותו ְהָ איש ְיהיֶּׁהְ ַנע ֶּׁ
שיהיֶּׁה ְמֻ פלָ ג ְבחָ כמָ ה ְמאד ְמאדְ ,עַ דְ
ְכזֶּׁהְֶּׁ ְ ,
חָ כָ ם ָ
ְכ ָלםְטפשיםְ,הואְיהיֶּׁהְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ,כיְזֶּׁהְהָ אישְ
שכנֶּׁגדוְיהיו ֻ
ֶּׁ
ְשם ְהָ ראשוןְ ,כי ְיהיו ְחוזריםְ
יָכול ְלהַ חֲזיר ְלהַ מדינָה ֵ
ְכ ָלםְ
וקורין ְאו ָתה ְמדינָה ְטפשית ְומֶּׁ לֶּׁ ך ְחָ כָ םְ ,כי ְהֵ ם ֻ
ְא ָתה ְמַ כניסְ
ְת ַדע ְל ֵאיזֶּׁה ְָדבָ ר ַ
טפשים ְכנֶּׁגדוְְ ,עַ ל־ ֵכן ֵ
ַם־כןְ
אמרו ְלו ְ(הַ ינו ְג ֵ
ךָ (ְ .כל ְזֶּׁה ְאְָמרו ְלו ְהַ ָשרים ְהַ ְַנ"ל)ְ .ו ָ
עַ צמ ְָ
ְכל ְזֶּׁה ְהוא ְהֶּׁ מ ֵשך ְדב ֵריהֶּׁ ם)ְ :הַ נ ָסיון ְיהיֶּׁהְ ,אםְ
שרים ְהַ ְַנ"לְ ,כי ָ
הַ ָ
שנש ַאר ְמן ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְכאן ְגַןֶּׁ ְ ,
ְשיֵש ָ
ְכזֶּׁהְ :הֱיות ֶּׁ
ַא ָתה ְחָ כָ ם ָ
שהוא ְהָ יָה ְחָ כָ ם ְגָדול ְמאד; ְוהַ גָן ְהוא ְנפלָ אְ
שהָ יָהֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
יְכסֶּׁ ףְוכלֵ יְזָהָ בְ
שג ֵדליםְבו ְכלֵ יְמַ ָתכותְכלֵ ֶּׁ
מאדְמאדֶּׁ ְ,
שר ְל ָכנֵס ְבוְְ ,כיְ
י־אפ ָ
והוא ְנפלָ א ְונו ָרא ְמאדְ ,אְַך ְא ֶּׁ
ְשם ְל ָרדפוְְ,
ְתכֶּׁ ף ְמַ תחילין ָ
ְא ָדםְ ,אֲ זַי ֵ
שנכנָס ְבו ָ
כ ֶּׁ
ורודפין ְאותוְְ ,והוא ְצועֵ קְ ,והוא ְאֵ ינו ְיו ֵדעַ ְכלָ ל ְו ֵאינוְ
רו ֶּׁאה ְמי ְרו ֵדף ְאותוְְ ,וכָ ך ְהֵ ם ְרודפין ְאותוְְ ,עַ דְ
ְא ָתה ְחָ כָ םְ,
שמְַבריחין ְאותו ְמן ְהַ גָן ְעַ ל־ ֵכן ְנר ֶּׁאה ְאם ַ
ֶּׁ
ְאתְ
ש ַאל ְאם ְמַ כים ֶּׁ
ְאל ְהַ גָן ְהַ זֶּׁהְ .ו ָ
אם ְתוכַ ל ְל ָכנֵס ֶּׁ
רְשרודפיןְאותוְְ ,והואְ
שהָ ע ָק ֶּׁ
הָ ָא ָדםְהַ נכנָס; ְ ָאמרו ְלוְֶּׁ ְ ,
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ֵאינוְיו ֵדעְְַכלָ לְמיְוָמיְרו ֵדףְאותוְְובו ֵרחַ ְבבֶּׁ הָ לָ הְגְדולָ הְ
שםְ .והָ לַ ךְְ
ְשנכנסו ְל ָ
ְא ָדם ֶּׁ
מאדְ ,כי ְכֵ ן ְספרו ְלָ הֶּׁ ם ְבנֵי ָ
ְשיֵש ְלו ְחומָ הְ
ֶּׁאל ְהַ גָן ְ(הַ ינו ְזֶּׁה ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁך ְהָ אֱ מֶּׁ ת)ְ ,ו ָר ָאה ֶּׁ
איְאיןְ
ֵ
יןְשםְשומריםְ,כיְבו ַַד
רְפתוחְְַ ,ו ֵא ָ
שעַ ָ
סָ ביבְ,והַ ַ
ְאצֶּׁ ל ְהַ גָןְ,
צריכים ְשומרים ְלְזֶּׁה ְהַ גָןְ .והָ יָה ְהולֵ ך ֵ
ְשהָ יָהְ
ָןְא ָדםְ,הַ ינו ֶּׁ
םְאצֶּׁ לְהַ ג ָ
דְש ֵ
ָ
שעומֵ
והס ַת ֵכלְו ָר ָאהֶּׁ ְ,
שלמַ עלָ הְ,מֵ עַ לְהָ ָא ָדםְ,
םְא ָדםְ.והס ַת ֵכלְו ָר ָאהֶּׁ ְ,
ָרְש ָ
מצֻ י ָ
שקורין ְטַ אבליצֶּׁ ע)
יֵש ְדְַףֶּׁ (ְ ,

ְ(לוחְַ),

שזֶּׁהְ
ְשםְֶּׁ ְ ,
ְוכָ תוב ָ

ְשניםְ ,ובימֵ י ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְכ ָמה ְמֵ אות ָ
הָ ָא ָדם ְהָ יָה ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְלפנֵי ַ
ָהְשלוםְ ,כיְעַ דְאותו ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהָ יָה ְמלחָ מותְ,וכֵ ןְ
הַ זֶּׁהְהָ י ָ
ְשלוםְ.
ַאח ֲָריו ְהָ יָה ְמלחָ מותְ ,ובימֵ י ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ זֶּׁה ְהָ יָה ָ
ֲשה ְמֵ בין ְָדבָ ר ְמתוך ְָדבָ רְ,
ְשכבָ ר ְ ַנע ְָ
והתבונֵן ְמֵ ַאחַ ר ֶּׁ
שנכנָסיןְלַ גָןְורודפיןְ
שכ ֶּׁ
לְתלויְבזֶּׁהְהָ ָא ָדם;ְ ֶּׁ
שהַ כ ָ
ַכ ְַנ"לֶּׁ ְ,
ְאצֶּׁ לְ
ְאין ְצריכין ְלברחַ ְכלָ לַ ְ ,רק ְלַ עֲמְד ְעַ צמו ֵ
אותו ֵ
ְאתְ
שאם ְיקחו ֶּׁ
הָ ָא ָדםְ ,ועַ ל־י ֵדי ְזֶּׁה ְינָצֵ לְ .ויו ֵתר ְמזֶּׁהֶּׁ ְ :
הְָ ָא ָדם ְהַ זֶּׁה ְו ַיעֲמידו ְאותו ְלפנים ְבתוך ְהַ גָן ְהַ זֶּׁהְ ,אֲ זַיְ
םְאלְהַ גָןְהַ זֶּׁהָ (ְ.כל ְזֶּׁה ְהֵ בין ְזֶּׁהְ
שלו ֶּׁ
לְא ָדםְל ָכנֵסְב ָ
לְכ ָ
יוכַ ָ

ְשהָ יָה ְמֵ בין ְָדבָ ר ְמתוך ְָדבָ רַ ְ ,כ ְַנ"ל) ְוהָ לַ ךְ
הַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁך ְהָ אֱ מֶּׁ ת ְעַ ל־י ֵדי ֶּׁ
שהתחילו ְל ָרדפו ְהָ לַ ך ְועָ מַ דְ
ְאל ְהַ גָן; ְו ֵתכֶּׁ ף ְכ ֶּׁ
ונכנַס ֶּׁ
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דְאצֶּׁ לְהַ גָןְמ ַבחוץְ,ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְ
שעומֵ ֵ
ֵאצֶּׁ לְהָ ָא ָדםְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
שנכנסו ְלַ ָגןְ
ְפגַ ע ְכלָ לְ ,כי ְאֲ חֵ ריםְ ,כ ֶּׁ
שלוםְ ,בלי ֶּׁ
יָצָ א ְב ָ
והתחילוְל ָרדפָ םְהָ יוְבורחיםְבבֶּׁ הְָלָ הְגדולָ הְמאדְ,והָ יוְ
של ָוהְ
שלום ְו ַ
מֻ כים ְונלקים ְעַ ל־י ֵדי־זֶּׁה; ְוהוא ְיָצָ א ְב ָ
שרים ְָראוְ
ְאצֶּׁ ל ְהָ ָא ָדם ְהַ ְַנ"לְ .והַ ָ
ְשעָ מַ ד ְעַ צמו ֵ
עַ ל־י ֵדי ֶּׁ
שלוםְ ,וַאֲ זַי ְצוָה ְ(זֶּׁה ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁך ְהָ אֱ מֶּׁ ת)ְ
ְשיָצָ א ְב ָ
ו ָתמהו ְעַ ל ֶּׁ

ל ַקחְאְֶּׁתְהָ ָא ָדםְהַ ְַנ"לְ.ולהַ עֲמידְאותוְבפניםְבתוךְהַ גָןְ,
שריםְבתוְךְהַ גָןְונכנסוְויָצאוְְ
וכֵ ןְעָ שוְְ,וַאֲ זַיְעָ ברוְ ָכלְהַ ָ
ְ

יְפגַעְכלָ לְ.
שלוםְ,בל ֶּׁ
ב ָ
ְש ָראינוְ
שריםַ ְ :אף־עַ ל־פי־כֵ ןַ ְ ,אף־עַ ל־פי ֶּׁ
אמרוַ ְלו ְהַ ָ
ְאיןְ
ְאחָ ד ֵ
ְכזֶּׁהַ ְ ,אף־עַ ל־פי־כֵ ן ְבשביל ְָדבָ ר ֶּׁ
ממְ ָך ְָדבָ ר ָ
ְאחָ דְ.
ָראוי ְל ֵתן ְל ָך ְהַ מלוכָ ה; ְננ ֶַּׁסה ְאות ָך ְעוד ְב ָדבָ ר ֶּׁ

ְשהָ יָהְ,והַ כ ֵסאְ
ְכאןְכ ֵסאְמֵ הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
תְשיֵש ָ
ֶּׁ
ָאמרו ְלוְְ:הֱיו
גָבו ַה ְמאדְ,ו ֵאצֶּׁ לְהַ כ ֵסאְעומדים ְ ָכלְמינֵיְחַ יותְועופותְ
ְשהֵ ם ְחֲתוכים ְומ ֻת ָקנים ְמן ְעֵ ץְ ,בלַ עְַ"זְ :אויסגשניצט)ְ,
של ְעֵ ץ ְ(הַ ינו ֶּׁ
ֶּׁ

דְשלחָ ןְ,ועַ לְ
ֻ
ולפנֵיְהַ כ ֵסאְעומֵ דְמ ָטהְ,ו ֵאצֶּׁ לְהַ מ ָטהְעומֵ
שלחָ ן ְעומֵ ד ְמנו ָרהְ ,ומן ְהַ כ ֵסא ְיוצאים ְדרְָכיםְ
הַ ֻ
כבושים

שקורין ְגשלָ אגינֶּׁיע ְוֶּׁעגין),
ְ( ֶּׁ

ְוהַ ד ָרכים ְהֵ ם ְבנוייםְ

ספורי

ִמ ֶבן־מֶ לֶ ךַובֶ ן־ ִשפחה

ַמעֲ שֹי ֹות

קצג

בבניַן ְחומָ ה ְ(הַ ינו ְגימואֶּׁ ירטֶּׁ י ְוֶּׁעגין)ְ ,ו ֵאלו ְהַ ד ָרכים ְיוצאיםְ
יןְא ָדםְיו ֵדעַ ְכלָ לְמָ הְעניַןְהַ כ ֵסאְ
מןְהַ כ ֵסאְלכָ לְצַ ד ְ,ו ֵא ָ
שהֵ ם ְיוצאיםְ
הַ זֶּׁה ְעם ְהַ ד ָרכים ְהַ ָללוְְ ,ו ֵאלו ְהַ ד ָרכיםְ ,כ ֶּׁ
ְשלְ
ְאריֵה ֶּׁ
ְשם ַ
ְאיזֶּׁה ְשעורְ ,עומֵ ד ָ
ומת ַפשטים ְלהַ ָלן ֵ
ֶּׁהְא ָדםְ,אֲ זַיְיפ ַתחְאֶּׁ תְ
ְאיז ָ
בְאצלו ֵ
זָהָ בְ,ואםְיֵלֵ ך ְוית ָק ֵר ֶּׁ
שטְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְעודְ
פיוְויבלָ עֶּׁ נו ְולהַ ָלןְמןְאותו ְהָ ַאר ְֵיהְמת ַפ ֵ
להַ ָלן ְיו ֵתרְ ,וכֵ ן ְבש ָאר ְהַ ד ָרכיםְ ,הַ יוצאים ְמן ְהַ כ ֵסאְ,
ְאחֵ רְ,
שניְ ,הַ יוצֵ א ְמן ְהַ כ ֵסא ְלצַ ד ַ
ְשגַם ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ ֵ
הַ ינו ֶּׁ
ְאיזֶּׁה ְשעורְ,
שך ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ֵ
שט ְונמ ָ
שמת ַפ ֵ
ְכך ְכ ֶּׁ
ַם־כן ָ
הוא ְג ֵ
ְשלְמינֵי ְמַ ָתכותְ,
ְאחֵ רְ ,כגון ְלָ ביא ֶּׁ
ְשם ְמין ְחַ יָה ַ
עומֵ ד ָ
ְכ ְַנ"לְ ,ולהַ ָלןְ
ְאלָ יו ַ
שר ְלהת ָק ֵרב ֵ
י־אפ ָ
ַם־כן ְא ֶּׁ
שם ְג ֵ
ו ָ
שט ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְיו ֵתרְ ,וכֵ ן ְבש ָאר ְהַ ד ָרכיםְ .ו ֵאלוְ
מת ַפ ֵ
ְכ ָלהְְ,
הַ ד ָרכים ְהֵ ם ְמת ַפשטים ְוהולכים ְבְכָ ל ְהַ מדינָה ֻ
ְכל ְהַ דבָ ריםְ
ְא ָדםְיו ֵדעַ ְעניַן ְהַ כ ֵסא ְהַ ְַנ"ל ְעם ָ
ו ֵאין ְשום ָ
הַ ְַנ"לְ עםְ הַ ד ָרכיםְ הַ ְַנ"ל;ְעַ ל־ ֵכןְ תתנ ֶַּׁסהְ ָבזֶּׁהְ,אםְ תוכַ לְ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

םְכלְהַ ְַנ"לְ.
ידעְעניַןְהַ כ ֵסאְע ָ
לֵ ַ
שהוא ְגָבו ַה ְמאד ְוכוְ'ְ .והָ לַ ךְ
והֶ ראוַ ְלו ְהַ כ ֵסאְ ,ו ָר ָאהֶּׁ ְ ,
שזאתְהַ כ ֵסאְעֲשויָהְמןְ
ֵאצֶּׁ לְהַ כ ֵסאְוהס ַת ֵכלְוהתבונֵןֶּׁ ְ,
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ְא ָדם ְהַ יַעַ רְ,
שנ ַָתן ְלו ָ
תבָ ה ְהַ ְַנ"ל ְ(הַ ינו ְהַ כלי ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ְשל ְהַ ֵ
הָ עֵ ץ ֶּׁ

ְאיזֶּׁהְ
שחָ סֵ ר ְמן ְהַ כְ ֵסא ְלמַ עלָ ה ֵ
ַכ ְַנ"ל)ְ .והס ַת ֵכל ְו ָר ָאהֶּׁ ְ ,
שנָהְ,
שנָה ְ(הַ ינו ְֵרייזילֶּׁי)ְ ,ואם ְהָ יָה ְלהַ כ ֵסא ְזאת ְהַ שו ַ
שו ַ
הָ יָהְלָ ה ְהַ כחַ

שהָ יָהְלָ הְ
תבָ הְהַ ְַנ"לְ(הַ ינו ְהַ כליְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
ְשיֵש ְלהַ ֵ
ֶּׁ

כחַ ְלנַגֵןְכ ֶּׁשהָ יוְמַ ניחיןְאו ָתהְעַ לְאֵ יזֶּׁהְמיןְחַ ְָיהְאוְבהֵ מָ הְאוְעוףַ ְ,כ ְַנ"ל)ְ.
שחָ סֵ ר ְלמַ עלָ הְ
שנָהֶּׁ ְ ,
שזאת ְהַ שו ַ
והס ַת ֵכל ְיו ֵתר ְו ָר ָאהֶּׁ ְ ,
ְבכ ֵסאְ ,וצריכין ְל ַקחְ
מן ְהַ כ ֵסאְ ,היא ְמֻ נַחַ ת ְלמַ ָטה ַ
שםְולהַ ניחָ ה ְלמַ עלָ הְ ,וַאֲ זַיְיהיֶּׁהְלהַ כ ֵסאְהַ כחְְַ
או ָתה ְמ ָ
ְכל ְָדבָ רְ
שה ָ
ְשהָ יָהְ ,עָ ָ
של ְהַ ֵתבָ ה ְהַ ְַנ"לְ ,כי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ֶּׁ
ְאת ְהָ עניָןְ ,עַ דְ
ְא ָדם ֶּׁ
ְשלא ְיָבין ְשום ָ
בחָ כמָ הְ ,באפֶּׁ ן ֶּׁ
ְאת ְהַ ָדבָ רְ ,ויוכַ ל ְלכַ וֵןְ
שיָבין ֶּׁ
שיָבוא ְחָ כָ ם ְמֻ פלָ גֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
ְכ ָראויְ .וְכֵ ן ְהַ מ ָטה ְהֵ ביןְ,
ְכל ְהַ דבָ רים ָ
להַ חֲליף ְולסַ דְֵר ָ
ְשעומֶּׁ ֶּׁדתְ ,וכֵ ןְ
שצריכין ְלנַת ָקה ְקצָ ת ְמן ְהַ ָמקום ֶּׁ
ֶּׁ
שנות ְמקומוְ
ַם־כן ְלנַתקו ְקצָ תְ ,ל ַ
שלחָ ןְ ,צריכין ְג ֵ
הַ ֻ
ַם־כן ְלנַת ָקה ְקצָ תְ
קצָ תְ ,וכֵ ן ְהַ מנו ָרהְ ,צריכין ְג ֵ
שנו ָתםְ
ַם־כן ְל ַ
ממקומָ הְְ ,וכֵ ן ְהָ עופות ְוהְַחַ יותְ ,צריכין ְג ֵ
ֻכ ָלם ְממקומָ ם ְל ַקח ְזֶּׁה ְהָ עוף ְמ ָמקום ְזֶּׁה ְולהַ עֲמידוְ
שה ְהַ כל ְבעָ רמָ הְ
ְכ ָלםְ ,כי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעָ ָ
במָ קום ְזֶּׁהְ ,וכֵ ן ֻ
ְשיָבואְ
ְא ָדםְ ,עַ ד ֶּׁ
ְשלא ְיָבין ְשום ָ
ובחָ כמָ הְ ,באפֶּׁ ן ֶּׁ
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ַמעֲ שֹי ֹות

קצה

ְכ ָראויְ .וכֵ ן ְהָ ַאריֵהְ
שיוכַ ל ְלהתבונֵן ְלסַ ד ָרם ָ
הֶּׁ חָ כָ םְֶּׁ ְ ,
ְכאןְ,
דְשםְ( ֵאצֶּׁ ל ְהת ַפשטות ְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְ)ְ ,צריכיןְלהַ עֲמידו ָ
ָ
שעומֵ
ֶּׁ
שנָהְ
ְכ ָראויְ :ל ַקח ְהַ שו ַ
ְכ ָלםְ .וצוָה ְלסַ ֵדר ְהַ כל ָ
וכֵ ן ֻ
מלמַ ָטהְול ָתחבָ ה ְלמַ עלָ הְ,וכֵ ןְ ָכלְהַ דבָ ריםְהַ ְַנ"לְלסַ ֵדרְ
ְכ ָלם ְלנַגֵן ְנגוןְ
ְב ֵס ֶּׁדר ְהָ ָראויַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ו ָאז ְהתחילו ֻ
ֻכ ָלם ַ
ְכ ָלםְהַ פעֻ ָלהְהָ ראויָהְלָ הֶּׁ ם ְו ָאזְנָתנוְ
הַ נפלָ אְמאדְ,ועָ שו ֻ
ש ַנעֲשְָהְעַ ָתהְ
לו ְהַ מלוכָ הְ .עָ נָהְו ָאמַ רְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְהָ אֱ מֶּׁ תֶּׁ ְ,
שאֲ ניְ
מֶּׁ לֶּׁ ךְֶּׁ ְ,אלְ ֶּׁבן־הַ שפחָ הְהָ אֱ מְֶּׁתְהַ ְַנ"לְ:עַ ָתהְאֲ ניְמֵ ביןְ ֶּׁ
הְבאֱ מֶּׁ תְ.
הְבן־הַ שפחָ ֶּׁ
ְבאֱ מֶּׁ תְ,ו ַא ָת ֶּׁ
ֶּׁבן־הְַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ְ

רַש ִס ֵּפרַזֹאתַ
הַדב ֵּריַר ֵּבנוַַ,נֵּרוֹ ַי ִאירַ.אח ֶ
םַא ֶל ִ
ג ֵּ
יםַא ֶלהַ:
ֵּ
ֲשהַ,ענהַואמרַדב ִר
המע ֶ
ְק ָבלָ הְ,
שהָ יו ְמ ַדברים ְומשיחים ַ
בדוַֹרוֹ ת ְהָ ראשוניםְ ,כ ֶּׁ
ןְבר־יוחַ איְ,
דְרביְשמעו ַ
ןְכזֶּׁהְ,כיְעַ ַ
הָ יו ְמשיחיםְבלָ שו ָ
ְק ָבלָ ה ְבאתגַליָאַ ְ ,רק ְַרבי ְשמעוןְ
לא ְהָ יו ְמ ַדברים ַ
שהָ יוְ
ְק ָבלָ ה ְבאתגַל ְָיא; ְומק ֶּׁדםְ ,כ ֶּׁ
ַבר־יוחַ אי ְג ָלה ַ
ְכזֶּׁהְ.
ְק ָבלָ הְ ,הָ יוְ ְמ ַדברים ְבלָ שון ָ
הַ חֲבֵ רים ְמ ַדברים ַ
פרותְ ,התחילו ְלשו ֵררְ ,והָ בֵ ןִ ְ .כיְ
שהניחו ְהָ ָארון ְעַ ל ְהַ ָ
כ ֶּׁ
שהַ לבָ נָה ְמ ַק ֶּׁבלֶּׁ ת ְחְדושים ְמןְ
יֵש ְחֲדתו ֵתי ְדסיה ֲָרא ְ(חדוש ְהַ לבָ נָה)ְ ,כ ֶּׁ

קצו
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ית־שמֶּׁ שְְ ,וַאֲ זַיְ
ֶּׁ
ְב
שנושאין ְהָ ָארון ְאֶּׁ ל ֵ
שמֶּׁ שְְ ,וזֶּׁה ְבחינַת ְ(שמו ֵאל־א ְו) ְכ ֶּׁ
הַ ֶּׁ
ָכלְהַ חַ יותְנושאֵ יְהַ כ ֵסאְעושיןְנגוןְחָ ָדשְבחינַתְ(תהליםְצו)"ְ:מזמורְשירוְ
שןְ .וזֶּׁה ְבחינַת ְמ ָטהְ
ְפרות ְהַ ָב ָ
שרו ָ
ש ָ
שזֶּׁהו ְהַ שירֶּׁ ְ ,
ש"ֶּׁ ְ ,
לַ ה' ְשיר ְחָ ָד ְ
ְא ָדםְ
שלחָ ן ְוכ ֵסא ְומנו ָרה ְהֵ ם ְתיקונהָ א ְדשכינ ָתאְ .ובחינַת ְהַ גָןְ ,כי ָ
ו ֻ
כמובָ א ְ(עַ יֵן ְזהַ ר ְשמות ְקלח)ְ.
ש ָבת ְאֵ גין ְעֲלוהיַ ְ ,
הָ ראשון ְנתג ֵָרש ְמן ְהַ גָןְ ,ו ַ

םְשלוְְ,בחינַתְהְָ ָא ָדםְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,שהואְמֶּׁ לֶּׁךְְ,
שלו ֶּׁ
ְשהַ ָ
בתְהואְבחינַתְמֶּׁ לֶּׁך ֶּׁ
ש ְָ
ו ַ
אְבאֵ רְ.
לְש ָבת;ְוהַ ש ָארְל ֵ
ָהְשלוםְביָמָ יוְ,ועַ ל־ ֵכןְעָ מַ דְעַ צמוְאֵ צֶּׁ ַ
שהָ י ָ
ְֶּׁ
ַ

שהַהזֹאתַבזוֹ ַהלשוֹ ןַ:
ע ֶ
רַש ִס ֵּפרַהמ ֲַ
ענהַואמרַאח ֶ
ַ

לְאחָ דְ.הַ בהֵ מותְ
ֲשה ְהַ זאתְהיאְהַ פלֵ אְגָדולְ,והַ כ ֶּׁ
הַמע ֶ
ְאחָ דַ ְ .פעַ ם ְנק ָרא
וכוְ' ְוהַ כ ֵסא ְוכוְ' ְוהַ גָן ְהַ כל ֶּׁ

ְ(הַ בחינָהְ

שםְ זֶּׁה;ְהַ כלְ לפיְ הָ עניָןְ
שםְזֶּׁהְ,ופַ עַ םְ ב ֵ
הַ מ ֻר ֶּׁמזֶּׁתְבהַ ספור)ְב ֵ
ְ

ְ

ְְ

ְְ

ראיםְמאדְמאדְ.
והַ בחינָהְ:והַ דְבָ ריםְעֲמֻ קיםְ,נפלָ איםְונו ְָ
ַ

םַא ֶלהַדִַב ֵּריַר ֵּבנוַַ,נֵּרוֹ ַי ִאירַ:
ג ֵּ
ַ

ויֵּשַ ְעודְ ,ו ֵאין ְצריכין ְלגַלות ְלָ כֶּׁ םַ ְ .גם ְיֵש ְעוד ְמַ הְ
שה ְָדבָ ר ְכ ֶּׁנגֶּׁדְ
שהָ יָה ְבהַ מדינָה ְהַ ְַנ"לְ ,עָ ָ
שהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
ְשאֵ לוְהַ דבָ ריםְהָ יוְמ ַרמזיםְעַ לְ
מהְ,ו ָדבָ רְכ ֶּׁנגֶּׁדְהַ לבָ נָהְ(הַ ינו ֶּׁ
הַ חַ ָ

ש ַמגיעַ ְ
חַ ָמה ְולבָ נָה)ְ ,והַ לבָ נָה ְהָ י ָתה ְאוחֶּׁ זֶּׁת ְנֵר ְבי ָָדהְְ ,וכ ֶּׁ
ְב ָצה ֳַריםְ
ַיְאיןְהַ נֵרְמֵ אירְ,כיְש ָרגָאְבטיהַ ָרא ְ(נֵר ַ
הַ יוםְאֲ ז ֵ
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קצז

הְאלְהַ יוםְ:מפנֵיְמָ הְ,
ְש ָאמ ָרהְהַ ַלילָ ֶּׁ
אֵ ינוְמועיל)ְוכוְ'ְ,וזֶּׁהו ֶּׁ
םְאיןְמועילְ
יְביו ֵ
יְשםְ( ַכמב ָארְלעֵ יל)ְכ ַ
הְבאֵ ְ,איןְל ֵ
ש ַא ָת ָ
כ ֶּׁ
הַ נֵרְכלָ לְ.
שה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְַ ְ ,כ ְַנ"לְ,
שעָ ָ
ֲשה ְהוא ְכמו ְהַ כ ֵסאֶּׁ ְ ,
ֵּפרושַ ְהַ ַמע ֶּׁ
עְאיךְלסַ ֵדרְהַ דבָ ריםְ.כמוְ
יד ֵ
הְשצרְיכיןְלֵ ַ
ֶּׁ
שע ַקרְהַ חָ כמָ
ֶּׁ
ְשלֵ ם ְיוכַ ל ְלהָ בין ְהַ ֵפרושְְ,
ְבספָ ריםְ ,ולבו ָ
ְש ָבקי ַ
כֵ ן ְמי ֶּׁ
ְכךְְ,
ְפעַ ם ְנק ָרא ָ
ַאך ְצריכין ְלסַ ֵדר ְהַ דבָ רים ְהֵ יטֵ בְ ,כי ַ
ְשלְ
אְכךְְ ,וכֵ ןְבש ָארְהַ דבָ ריםְ,הַ ינו ְבְַ ֵפרוש ֶּׁ
ופַ עַ םְנק ָר ָ
שםְ
ֲשהְהַ ְַנ"לְב ֵ
םְשלְהַ ַמע ֶּׁ
ֲשהְלפעָ מיםְנק ָראְהָ ָא ָד ֶּׁ
הַ ַמע ֶּׁ
םְאחֵ רְ,וכֵ ןְבש ָארְהַ דבָ ריםַ ְ.אש ֵריְמיְ
ש ַ
זֶּׁהְ,ולפעָ מיםְב ֵ
שיז ֶּׁכהְ להָ ביןְ דבָ ריםְ ֵאלוְ לַ אֲ מ ָת ָתןָ ְ .ברוְךְ ְה'ְ לעולָ םְ,
ֶּׁ
ְְ

ְְ

ְְ

ְְ

ְְ

ְְ

ְְְ

ָאמְֵןְו ָאמֵ ןְ.
ֶהַדב ֵּריַר ֵּבנוַהקדוֹ שַעליוַהשַלוֹ םַזֵּכֶ רַצ ִדיקַלִ ברכהַ.
כלַז ִ
ַ

של ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְ ְובֶּׁ ן־הַ שפחָ ה ְהַ ְַנ"לְ
ֲשה ְ ֶּׁ
שס ֵפר ְהַ ַמע ֶּׁ
אחר ְ ֶּׁ
ָאזְ ,הָ יָה ְלי ְוכוחְַ ְעם ְחֲבֵ רי ְ ַרבי ְנַפ ָתליְ ,בעניַן ְ ַמהְ
שר ְלוְְ,
ש ָל ַקח ְ ָכל ְאֲ ֶּׁ
שהָ לַ ךְ ְעַ ל ְהַ יָריד ְ ֶּׁ
ש ָכתוב ְ ָשם ְכְ ֶּׁ
ֶּׁ
יחםְ
שהנ ָ
והניחְַ ְעַ ל ְהָ ַאכסַ ניָאְ .ונדמֶּׁ ה ְל ֶּׁאחָ ד ְמֵ א ָתנוְ ְ ֶּׁ
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שניְ ָאמַ רְלאְכֵ ןְ
שהָ יָהְחַ יָבְעַ לְהָ ַאכסַ ניָאְ,והַ ֵ
בשבילְ ַמהְ ֶּׁ
שם ְעַ ל ְזֶּׁהְ.
יחם ְס ָתם ְ ָשםְ .ונתעָ ַרבנוְ ְ ְָ
שהנ ָ
הואַ ְ ,רק ְ ֶּׁ
ש ַאלנוְ ְ ֶּׁאת ְפיו ְהַ ָקדושְְ .והוא ְהָ יָה ְעוסֵ ק ְ ָאזְ
והָ לַ כנוְ ְו ָ
ַבעֲבו ָדתוְְ ,והָ לַ ךְ ְ ָאנֶּׁה ְו ָָאנָה ְ ְבבֵ יתוְ ְכ ַדרכוְ ְהַ ָקדושְְ,
שהניחְַ ְס ָתם ְלא ְבשביל ְחובְ.
שני ְ ֶּׁ
והֵ שיב ְלָ נוְ ְכדב ֵרי ְהַ ֵ
שי־שלומֵ נוְְ,
יש ְ ֶּׁאחָ ד ְמֵ חֲשובֵ י ְ ַאנ ֵ
ַאחַ ר־ ָכךְ ְהָ יָה ְ ֶּׁאצלוְ ְא ְ
שב ֵאלוְ ְהַ ַמעֲשיותְ
וס ֵפר ְ ַר ֵבנוְ ְְַז"ל ְעמוְְ ,ו ָאמַ ר ְלוְֶּׁ ְ ,
מו ְ ָחסֵ רְ
שאֲ מָ רוְ ְבעַ צ ְ
שמ ַשנין ְדבור ְ ֶּׁאחָ ד ְמכפי ְמַ ה ְ ֶּׁ
שכ ֶּׁ
שנתעָ רבוְְ
ֲשהְ.וס ֵפר ְלוְְ ,הֲלא ְ ֵאלוְ ְהַ שנַיְם ְ ֶּׁ
הַ ר ֵבה ְמֵ הַ ַמע ֶּׁ
שזֶּׁה ְ ָדבָ ר ְ ָקטָ ן ְו ֵאין ְ ָבזֶּׁהְ
עַ ל ְעניָן ְהַ ְַנ"לְ ,נדמֶּׁ ה ְלכאו ָרה ְ ֶּׁ
ידאְ ָכל־ ָכךְְאםְהואְכדב ֵריְזֶּׁהְאוְְכדב ֵריְזֶּׁהְ.ובֶּׁ אֱ מֶּׁ תְ
קפֵ ָ
ידא ְודקדוק ְ ָגדולְ .ומזֶּׁהְ
ֵש ְ ָבזֶּׁה ְקפֵ ָ
ָתלוי ְ ָבזֶּׁה ְהַ ר ֵבהְ ,וי ְ
תוכַ ל ְלְהָ בין ְקצָ ת ְעַ ד ְהֵ יכָ ן ְעַ ד ְהֵ יכָ ן ְ ֵאלוְ ְהַ ַמעֲשיותְ
שיז ֶּׁכהְ
מַ גיעיםְ .כיְ מאדְ עָ מקוְְ מַ חשבו ָתיוַ ְ .אש ֵריְ מיְ ֶּׁ
ְְ

ְְְ

ְְְ

ְְְְ

ְ

ְְְְ

ְְ

להַ שיגְ ָבהֶּׁ םְקצָ תְכפיְמַ ד ֵרגָתוְ(ְ:חייְמוהר"ןְס"א)ְ
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קצט

ְ

ֲשהְיב'ְ
מַ ע ֶּׁ

מ ַב ַעל־ ְתפ ָּלה
שְשבָ טְתק"ע)ְ
אש־ח ֶּׁד ְ
ש ָבתְוָאֵ ָראְומוצָ אֵ יְר ְ
(מוצָ אֵ י־ ְַ

ְשס ֵפר ְעם ְהַ חַ זָןְ
ְאחַ ר ֶּׁ
של ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ ְַנ"ל ְהתחילָ ה ַ
ֲשה ְ ֶּׁ
המע ֶ
ַרבי ְיוסֵ ף ְדפהְ ,וַאֲ נַחנו ְעָ מַ דנו ְלפָ נָיוְ .והַ חַ זָן ְהַ ְַנ"ל ְהָ יָה ְמַ לבושוְ
שךְ
הְשעַ ל־י ָָדה ְנמ ָ
םְבעַ ל־תפְ ָל ֶּׁ
אְא ֶּׁת ַ
ָקרועְְַ.עָ נָהְו ָאמַ רְלהְַחַ זָןְ:הֲל ַ
ְכל ְהַ הַ ש ָפעות)ְ ,ומַ דועַ ְלא ְיהיֶּׁה ְלָ כֶּׁ ם ְמַ לבוש
הַ כל ְ(הַ ינו ָ

שקוריןְ
ְ( ֶּׁ

ֲשהְ
ְכךְהתחילְלסַ ֵפרְבזֶּׁהְהַ ָלשוןְ:כבָ רְהָ יָהְמַ ע ֶּׁ
" ַקאפָ אטין")ְ.ובתוך ָ
ֲשהְ.ובתח ַלתְספורו ְלאְ
רְכלְהַ ַמע ֶּׁ
ָהְבעַ ל־תפ ָלהְ,וס ֵפ ָ
אתְשהְָי ַ
ֶּׁ
ָכז
ֲשהְ
ְשמסַ ֵפרְמַ ע ֶּׁ
תְשלוְַ ְ,רקְסָ בַ רנו ֶּׁ
ֲשהְמ ַמעֲשיו ֶּׁ
ְשמסַ ֵפרְמַ ע ֶּׁ
י ַָדענו ֶּׁ
שנכנַס ְבדבָ ריםְ ,הֵ בַ ננו ְנוראותְ
ְאחַ ר־ ָכך ְכ ֶּׁ
ְכךְַ ְ .רק ַ
ְש ֵא ַרע ָ
ס ָתם ֶּׁ
שהֵ םְספְו ֵריְ
תְשלוְֶּׁ ְ,
ֲשהְנו ָר ָאהְמ ַמעֲשיו ֶּׁ
שהואְמַ ע ֶּׁ
ָןְשמסַ ֵפרֶּׁ ְ,
הָ עני ֶּׁ
שניםְ ַקדמוניות(ְ:חייְמוהר"ןְס"ב)ְ
שלְְ ָ
מַ עֲשיותְְ ֶּׁ

קְתמידְ
שהָ יָהְעוסֵ ָ
ָהְבעַ ל־תפ ָלהֶּׁ ְ,
םְאחָ דְהָ י ַ
ֲשהַ ְ .פעַ ֶּׁ
מע ֶ
שבְ
שםְית ָב ַרךְְ.והָ יָהְיו ֵ
בתפלותְושירותְותשבְָחותְלהַ ֵ
ְאצֶּׁ לְ
חוץ ְלַ ישובְ ,והָ יָה ְָרגיל ְל ָכנֵס ְלַ ישובְ .והָ יָה ְנכנָס ֵ
ְא ָדם ְמס ָתמָ א ְהָ יָה ְנכנָס ְלהַ קטַ נים ְבמַ עלָ הְ ,כגוןְ
ֵאיזֶּׁה ָ
ְכלְ
ְשל ָ
עֲניים ְוכַ יוצֵ א ְוהָ יָה ְמ ַד ֵבר ְעַ ל ְלבו ְמֵ הַ ַתכלְית ֶּׁ
ְתכלית ְכי ְאם ְלַ עֲסקְ
ְאין ְשום ַ
ְש ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ֵ
הָ עולָ םְ ,הֱיות ֶּׁ

ר
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שםְ
ַבעֲבו ַדת ְה' ְ ָכל ְימֵ י ְחַ יָיו ְולבַ לות ְיָמָ יו ְבתפ ָלה ְלהַ ֵ
ית ָב ַרך ְושירותְותש ָבחותְוכוְ'ְ.והָ יָהְמַ ר ֶּׁבהְל ַד ֵברְעמוְ
דְשנכנסו ְדבָ ָריוְב ָאזנָיוְ,עַ דְ
ֶּׁ
תְכ ֵאלוְְ,עַ
דב ֵריְהתעוררוְ ָ
שנת ַר ָצהְ
שנת ַר ָצהְאותו ְהָ ָא ָדםְלהתחַ ֵברְעמוְְ.ו ֵתכֶּׁ ףְכ ֶּׁ
ֶּׁ
שהָ יָהְלוְחוץְלַ ישובְ,
עמוְְ,הָ יָהְלוקחוְומוליכוְלמקומוְֶּׁ ְ,
לְבחְַרְלו ְמָ קוםְחוץְלַ ישובְ,
כיְאותו ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְהַ ְַנ" ָ
ָהְשםְ
ָהְשםְנָהָ רְלפָ נָיוְ,גַםְהָ י ָ
ַכ ְַנ"לְ.ובאותו ְהַ ָמקוםְהָ י ָ
גָדיםְלאְ
אילָ נותְופֵ רותְ.והָ יו ְאוכליםְמןְהַ ֵפרותְ,ועַ לְב ְ
ְתמיד ְלכנס ְלַ ישובְ
הָ יָה ְמַ קפיד ְכלָ לְ .וכֵ ן ְהָ יָה ְָרגיל ָ
שםְית ָב ַרך ְלֵ ילֵ ךְ
ֵי־א ָדםְלַ עֲבו ַדתְהַ ֵ
ולפְַתותְול ַרצותְבנ ָ
יְשהָ יָהְמ ֻר ֶּׁצהְעמוְְ,
ב ַדרכו ְלַ עֲסקְבתפלותְוכוְ'ְ,וכָ לְמ ֶּׁ
הָ יָהְלוקחו ְומוליכו ְלמקומו ְחוץְלַ ישובַ ְ,כ ְַנ"לְ.והֵ םְהָ יוְ
שםְ
ְשם ְַרק ְבתפלות ְושירות ְותש ָבחות ְלהַ ֵ
עוסקים ָ
ית ָב ַרך ְוודויים ְו ַתעֲניתים ְוסגופים ְותשובָ ה ְוכַ יוצֵ אְ
שהָ יו ְלו ְבענינֵי ְתפלותְ
ָבזֶּׁהְ .והָ יָה ְנו ֵתן ְלָ הֶּׁ ם ְחבוריםֶּׁ ְ ,
ְבזֶּׁה ְ ָתמידְ,
ושירות ְותש ָבחותְ ,וודוייםְ ,והָ יו ְעוסקים ָ
שםְ,
יאםְל ָ
שהֱב ָ
דְשהָ יו ְנמצָ איםְגַםְבאו ָתןְהָ אֲ נָשיםֶּׁ ְ,
ֶּׁ
עַ
שםְ
ֵי־א ָדם ְלַ עֲבו ַדת ְהַ ֵ
ַם־כן ְל ָק ֵרב ְבנ ָ
שהָ יו ְראויים ְג ֵ
ֶּׁ
שגַם ְהוא ְיכנסְ
ְשהָ יָה ְנו ֵתן ְל ֶּׁאחָ ד ְרשותֶּׁ ְ ,
ית ָב ַרךְְ ,עַ ד ֶּׁ
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רא

שםְ
ֵי־א ָדםְלהַ ֵ
קְבעניָןְהַ ְַנ"לְ,דהַ ינוְל ָק ֵרבְבנ ָ
לַ ישובְלַ עֲס ָ
רךְַ ְ,כ ְַנ"לְ .וכֵ ןְהָ יָהְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְהַ ְַנ"לְעוסֵ קְבעניָןְ
ית ָב ְַ
יאם ְמןְ
ְפעַ ם ְאֲ נָשים ְומוצ ָ
ְתמיד ְוהָ יָה ְמ ָק ֵרב ְבכָ ל ַ
זֶּׁה ָ
םְבעולָ םְ,וְהתחילְהַ ָדבָ רְ
ש ָ
ֲשהְר ֶּׁ
דְש ַנע ָ
ֶּׁ
הַ ישובַ ְ,כ ְַנ"לְ,עַ
ְאיזֶּׁהְאֲ נָשיםְמןְהַ מדינָהְ,
להת ַפרסֵ םְ,כיְפתאםְנמלטו ֵ
ְאחָ דְ
ְאצֶּׁ ל ֶּׁ
שפתאם ְנֶּׁאֱ בַ ד ֵ
ְאיָםְ .וכֵ ן ְנז ַד ֵמןֶּׁ ְ ,
ולא ְנו ַדע ַ
ְשנו ַדעְ .הֱיותְ
ְאיפה ְהֵ םְ ,עַ ד ֶּׁ
בנו ְוכַ יוצֵ א ְבוְְ ,ולא ְנו ַדע ֵ
שהוא ְהולֵך ְומפַ ֶּׁתה ְבנֵיְ
שנמצָ א ְהַ ַבעְַל־תפ ָלה ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
שרְ
ָהְאפ ָ
שםְית ָב ַרךְַ ְ ,כ ְַנ"לַ ְ ,אך ְלאְהָ י ֶּׁ
ָא ָדםְלַ עֲבו ַדתְהַ ֵ
להַ כירו ְול ָתפסוְְ ,כי ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ זֶּׁה ְהָ יָה ְמתנַהֵ גְ
ְאחָ דְ
ְאצֶּׁ ל ְכְָל ֶּׁ
שנֶּׁה ְומַ חֲליף ְעַ צמו ֵ
בחָ כמָ הְ ,והָ יָה ְמ ַ
ש ֵאצֶּׁ לְזֶּׁהְהָ יָהְנדמֶּׁ הְכעָ ניְ,ו ֵאצֶּׁ לְזֶּׁהְ
יְאחֵ רֶּׁ ְ,
ו ֶּׁאחָ דְבשנו ַ
שהָ יָהְ
ְבזֶּׁהְ .גַם ְכ ֶּׁ
ְאחֵ ר ְוכַ יוצֵ א ָ
כסוחֵ רְ ,ו ֵאצֶּׁ ל ְזֶּׁה־בעניָן ַ
ש ֵאינו ְיָכולְ
שהָ יָה ְרו ֶּׁאהֶּׁ ְ ,
ֵי־א ָדםְ ,כ ֶּׁ
נכנָס ְל ַד ֵבר ְעם ְבנ ָ
ְכ ְָונָתוְְ ,הָ יָה ְמ ַר ֶּׁמה ְאו ָתם ְבדבָ רים ְעַ דְ
ְאצלָ ם ַ
לפעל ֶּׁ
יןְכ ָונָתוְ
ְא ַ
לְכ ָונָתו ְהַ טובָ הְ,וכאלו ֵ
שלאְהָ יו ְמביניםְכלָ ַ
ֶּׁ
שםְית ָב ַרךְְ,ולאְהָ יָהְ
כלָ לְלָ עניָןְהַ ְַנ"לְ,דהַ ינו ְל ָק ֵרבְלהַ ֵ
ְש ֶּׁבאֱ מֶּׁ תְ
ש ַכ ָונָתו ְלָ זֶּׁהְ ,אְַף־עַ ל־פי ֶּׁ
שר ְכלָ ל ְלהָ ביןֶּׁ ְ ,
ֶּׁאפ ָ
ֵי־א ָדםְ ,הָ יָה ְַרקְ
שהָ יָה ְמ ַד ֵבר ְעם ְבנ ָ
ְכ ָונָתו ְכ ֶּׁ
ָכל ְע ַקר ַ

רב
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ָהְרקְ
לְכ ָונָתו ְהָ י ַ
יְכ ַ
שםְית ָב ַרךְַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,כ ָ
לזֶּׁהְל ָק ֵרבְלהַ ֵ
לְאצלוְְ,הָ יָהְמסַ בבוְ
ש ֵאינו ְפועֵ ֶּׁ
שהָ יָהְמֵ ביןֶּׁ ְ,
זאתַ ְ,רקְכ ֶּׁ
יןְכ ָונָתוְ
דְשלאְהָ יָהְיָכולְכלָ לְלהָ ב ַ
ֶּׁ
ומעְַקמו ְומ ַר ֵמהוְְ,עַ
ֲשהְ
דְש ַנע ָ
הַ טובָ הְ.והָ יָהְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְעוסֵ קְבעניָןְזֶּׁהְ,עַ ֶּׁ
םְבעולָ םְ,והָ יוְמצְַפיםְל ָתפסוְַ ְְ,אךְלאְ הָ יָהְ
שםְופרסו ָ
ר ֶּׁ
ְ

שרַ ְ,כ ְַנ"לְ.
ֶּׁאפ ָ
ָשיו ְיושבים ְחוץְ
והיה ְהְַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ ְַנ"ל ְעם ְאֲ נ ָ
ְבעניָנים ְהַ ְַנ"ל ְבתפ ָלהְ
לַ ישובַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ועוסקים ְַרק ָ
שם ְית ָב ַרך ְוודויים ְו ַתעֲניתיםְ
ושירותְ ,ותש ָבחות ְלהַ ֵ
וסגופים ְותשובותַ ְ ,כ ְַנ"לְ .גַם ְהָ יָה ְענְיַן ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ
הְש ָצריךְְ.
ֶּׁ
לְאחָ דְו ֶּׁאחָ דְמַ
שהָ יָהְיָכולְלהַ ספיקְלכָ ֶּׁ
הַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
שלפי ְמחו ְהוא ְצָ ריךְ
ָשיוֶּׁ ְ ,
ואם ְהָ יָה ְמֵ בין ְב ֶּׁאחָ ד ְמֵ אֲ נ ָ
שקוריןְ
שיְזָהָ בֶּׁ (ְ,
שיהֵ אְהולֵ ך ְמל ָֻבש ְבמַ לבו ֵ
לַ עֲבו ַדתְה'ֶּׁ ְ,
דין ְגישטיק)
גיל ְ

שלפעָ מיםְ
ְהָ יָה ְמַ ספיק ְלוְְ ,וכֵ ן ְלהֵ פֶּׁ ךְֶּׁ ְ ,

ְאיזֶּׁה ְעָ שירְ ,והָ יָה ְמוציאו ְמן ְהַ ישובְ,
ְאלָ יו ֵ
נת ָק ֵרב ֵ
ְשזֶּׁה ְהֶּׁ עָ שיר ְצָ ריך ְלֵ ילֵ ך ְבבגָדיםְ
ַכ ְַנ"לְ ,והָ יָה ְמֵ בין ֶּׁ
ְשהָ יָה ְיו ֵדעַ ְ
כל ְכפי ֶּׁ
ְכךְְ .הַ ְ
קרועים ְונבזים ְהָ יָה ְמַ נהיגו ָ
לְאלוְ
לְאחָ דְו ֶּׁאחָ דְהָ יָהְמַ ספיקְלוְְ.ו ֵאצֶּׁ ֵ
תְכ ֶּׁ
צ ֶּׁרך ְהַ ס ָפ ַק ָ
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ָהְתעֲניתְאו ְסגוףְ
שםְית ָב ַרךְְ,הָ י ַ
ש ֵקרבָ םְלהַ ֵ
הָ אֲ נָשיםֶּׁ ְ,
יםְש ָבעולָ םְ,כיְהָ יָהְלָ הֶּׁ םְ
ֶּׁ
גָדולְ,י ָָקרְיו ֵתרְמ ָכלְהַ ַתעֲנוג
ענוגְמןְהַ סגוףְגָדולְאוְמ ַתעֲניתְיו ֵתרְמ ָכלְ הַ ַתעֲנוגיםְ
ַת ְֲ
ְְְ

ש ָבעולָ םְ.
ֶּׁ
שהָ יוְ
ָהְשםְעֲשירותְגָדולֶּׁ ְ,
שהָ י ָ
וי ִהי ְהַ יוםְ,והָ יָהְמדינָהֶּׁ ְ,
שנֶּׁהְמאדְ,
ָהְדר ָכםְוהַ נהָ ג ָָתםְזָרְומ ֻ
ֻכ ָלםְעֲשיריםַ ְ,אךְהָ י ַ
שהָ יָהְעֵ ֶּׁרךְ
גְאצלָ םְכפיְהָ עֲשירותֶּׁ ְ,
כלְהָ יָהְמתנַהֵ ֶּׁ
כיְהַ ְ
יְשיֵשְלוְ
שמ ֶּׁ
תְשלוְֶּׁ ְ,
לְאחָ דְו ֶּׁאחָ דְכפיְהָ עֲשירו ֶּׁ
תְכ ֶּׁ
מַ עֲלַ ָ
יְשיֵש ְלוְ
ָכך ְוכָ ך ְאֲ לָ פיםְאו ְרבָ בותְיֵש ְלו ְמַ עֲלָ הְזוְְ,ומ ֶּׁ
אְבזֶּׁהָ ְ.כלְ
ָ
ןְכיוצֵ
הְאחְֶּׁ ֶּׁרתְ ,וכֵ ַ
ָכך ְוכָ ך ְמָ מוןְיֵש ְלו ְמַ עֲלָ ַ
ְאחָ דְ
ְכל ֶּׁ
ְשל ָ
ְאצלָ ם ְכפי ְהַ ָממון ֶּׁ
סֵ ֶּׁדר ְהַ ַמעֲלות ְהָ יָה ֶּׁ
ְכך ְוכָ ך ְאֲ לָ פים ְורבָ בות ְכפיְ
ְשיֵש ְלו ָ
ו ֶּׁאחָ דְ ,ומי ֶּׁ
ְאצלָ ם ְהוא ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ .וכֵ ן ְהָ יָה ְלָ הֶּׁ םְ
ְקצוב ֶּׁ
שהְָיָה ָ
הַ סכוםֶּׁ ְ ,
ְכך ְוכָ ך ְמָ מון ְהואְב ֶּׁדגֶּׁל ְזֶּׁהְ ,ויֵשְ
שמי ְשְֶּׁיֵש ְלו ָ
דגָליםֶּׁ ְ ,
ְכךְ
יְשיֵש ְלו ָ
לו ְאותו ְהַ ַמעֲלָ הְפלוניתְבאותו ְהַ ֶּׁדגֶּׁלְ.ומ ֶּׁ
ְאיזֶּׁה ְמַ עֲלָ הְ
ְשם ֵ
ְאחֵ רְ ,ויֵש ְלו ָ
וכָ ך ְמָ מון ְהוא ְב ֶּׁדגֶּׁל ַ
ְאצלָ םַ ְ .כ ָמהְ
ָהְקצוְב ֶּׁ
באותו ְהַ ֶּׁדגֶּׁלְלפיְעֵ ֶּׁרך ְמָ מונוְְ .והָ י ָ
ֱשב ְבאותו ְהַ ֶּׁדגֶּׁל ְבמַ עֲלָ הְ
מָ מון ְיהיֶּׁה ְלוְְ ,ויהיֶּׁה ְ ֶּׁנח ָ
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ְאחֵ רְ
ֱשבְב ֶּׁדגֶּׁל ַ
פלוניתְ,וכַ ָמהְמָ מוןְיהיֶּׁהְלוְְ ,ויהיֶּׁהְ ֶּׁנח ָ
לְאחָ דְו ֶּׁאחָ דְ
לְכ ֶּׁ
הְש ָ
ֶּׁ
ב ֵאיזֶּׁה ְמַ עֲלָ הְ ,וכֵ ןְהַ ַדרגָהְוהַ ַמעֲלָ
בְאצלָ םְ .וכֵ ןְ
ָהְקצו ֶּׁ
הְשהָ י ָ
ֶּׁ
פיְמַ
הָ יָהְהַ כלְכפי ְהַ ָממוןְ,כ ְ
םְבןְ
ְכך ְוכָ ך ְמָ מוןְהואְס ָת ֶּׁ
שיֵש ְלו ָ
בְאצלָ םְ,כ ֶּׁ
ָהְקצו ֶּׁ
הָ י ָ
ְפחות ְמזֶּׁה ְהוא ְחַ יָה ְאו ְעוףְ
ָא ָדםְ .ואם ְיֵש ְלו ְעוד ָ
שיֵשְ
ְאצלָ ם ְחַ יות ְָרעות ְועופותְ ,דהַ ינוְ ְכ ֶּׁ
וכַ יוצֵ אְ .והָ יָה ֶּׁ
ןְאשכנַזְאֵ ייןְ
אְאריֵהְאֱ נושי(ְ.בלשו ַ
קְכך ְוכָ ך ְהואְנק ָר ַ
לו ְַר ָ

תְרעותְועופותְ
אְבזֶּׁהְש ָארְחַ יו ָ
ןְכיוצֵ ָ
מֶּׁ ענטשליכֶּׁ רְלֵייבְ) ְוכֵ ַ
אְרקְחַ יָהְאוְעוףְוכוְ'ְ,
ְשלפיְמעוטְמָ מונוְהו ַ
וכוְ'ְ,דהַ ינו ֶּׁ
לְאחָ דְ
שלְ ָכ ֶּׁ
עלָ הְ ו ַדרגָאְ ֶּׁ
ָהְאצלָ םְ הַ ָממוןְְ,ומַ ְֲ
כיְע ַקרְהָ י ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְ

ָהְרקְלפיְהַ ָממוןְ.
הָ י ַ
ְכזוְְ ,והָ יָה ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ
שיֵש ְמדינָה ָ
ונִ שמע ְ ָבעולָ םֶּׁ ְ ,
מת ַאנֵחַ ְעַ ל ְזֶּׁהְ ,והָ יָה ְאומֵ רְ :מי ְיו ֵדעַ ְעַ ד ְהֵ יכָ ן ְהֵ םְ
יְכולים ְלְֵילֵ ך ְולתעות ְעַ ל־י ֵדי־זֶּׁה? ְונמצאו ְאֲ נָשיםְ
ְאת ְַדעתוְ
ְשאֲ לו ֶּׁ
ְשל ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ ְַנ"לְ ,ולא ָ
ָשיו ֶּׁ
מֵ אֲ נ ָ
כלָ לְ,והָ לכו ְל ָשםֶּׁ ְ,אלְהַ מדינָהְהַ ְַנ"לְ,להַ חֲז ָירםְלמוטָ בְ,
ל־כךְ
ְכ ָ
ְשנְתעו ָ
כי ְהָ יָה ְלָ הֶּׁ ם ְַרחֲמָ נות ְגָדול ְעֲלֵ יהֶּׁ ם ְעַ ל ֶּׁ
רְשהֵ םְ
ֶּׁ
לְאמַ
טְשהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְהַ ְַנ" ָ
ב ַתאֲ ְַותְמָ מוןְ,ובפ ָר ֶּׁ
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יכולים ְלֵ ילֵ ך ְולתעות ְיו ֵתר ְויו ֵתרַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,עַ ל־ ֵכן ְהָ לכוְ
לְאלְאותוְהַ מדינָהְהַ ְַנ"לְ,אוְלַ יְ ַיחֲזירוְ
ֵאלוְהָ אֲ נָשיםְהַ ְַנ" ֶּׁ
ְאל ְהַ מדינָה ְהַ ְַנ"לְ,
שםְ ,ובָ או ֶּׁ
או ָתם ְלמוטָ בְ .והָ לכו ְל ָ
איזֶּׁה ְחַ יָה ְ(דהַ ינוְ
ונכנסו ְל ֶּׁאחָ ד ְמֵ הֶּׁ םְ ,מס ָתמָ א ְנכנסו ְל ֵ
שהָ יָהְנק ָראְאֶּׁ צלָ םְחַ יָהְ,
אְקטָ ןְבמַ עֲלָ הְ,כיְיֵשְלוְסַ ךְמועָ טֶּׁ ְ,
שהו ָ
ל ָא ָדםֶּׁ ְ,

תְאיןְזֶּׁהְ
ֵ
רְבאֱ מֶּׁ
ש ֶּׁ
ַכ ְַנ"ל)ְ .והתחילו ְל ַד ֵבר ְעמו ְכ ַדר ָכםְ,אֲ ֶּׁ
ַתכלית ְכלָ לְ ,וע ַקר ְהַ ַתכלית ְהוא ְַרק ְעֲבו ַדת ְה' ְוכוְ'ְ
שע ָקרְ
ְאצלָ םֶּׁ ְ ,
ְשמַ ע ְלָ הֶּׁ ם ְכלָ לְ ,כי ְכבָ ר ְנש ָת ֵרש ֶּׁ
ולא ָ
אְשמַ עְ
םְאחֵ רְול ָ
אְרקְהַ ָממון ְ.וכֵ ןְהָ יָהְמ ַד ֵברְעודְע ַ
הו ַ
ַם־כןְ .והוא ְ(הַ ינו ְאֶּׁ חָ ד ְמֵ ַאנ ֵשי ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ ְַנ"ל) ְהָ יָהְ
ֵאלְָיו ְג ֵ
שד ֵבר ְעמוְְ.
ישֶּׁ ְ ,
מַ ר ֶּׁבה ְל ַד ֵבר ְעמוְ; ְוהֵ שיב ְלו ְזֶּׁה ְהָ א ְ
ךְ .ש ָאלוְְ :מפנֵיְ
ְאין ְלי ְפנַאי ְכלָ ל ְל ַד ֵבר ְעמ ְָ
וי ֶֶּּׁׁתר ְמזֶּׁה ֵ
ְכ ָלנו ְמוכָ ניםְעַ ָתהְלַ עֲקרְ
תְשאֲ נַחנו ֻ
ְֶּׁ
מָ ה?ְהֵ שיבְלוְְ:הֱיו
ְש ָראינוְְ,
שר ֶּׁ
ְבאֲ ֶּׁ
ְאחֶּׁ ֶּׁרת ַ
מן ְהַ מדינָה ְלֵ ילֵ ך ְלמדינָה ַ
ְאצלֵ נוְ
שע ַקר ְהַ תְַכלית ְהוא ְַרק ְהַ ָממוןְ ,עַ ל־ ֵכן ְנס ַכם ֶּׁ
ֶּׁ
ְש ְֵישְ
שם ְיכולין ְלַ עֲשות ְמָ מוןְ ,דהַ ינו ֶּׁ
ש ָ
לֵ ילֵ ך ְלמדינָהֶּׁ ְ ,
ןְאנו ְצריכיםְ
שעושיןְמ ֶּׁמ ְָנהְזָהָ בְוָכֶּׁ סֶּׁ ףְ,עַ ל־ ֵכ ָ
שםְעָ פָ רֶּׁ ְ,
ָ
ְאצלָ םְ,
ְאל ְאו ָתה ְהַ מדינָהַ ְ .גם ְנס ַכם ֶּׁ
עַ ָתה ְלֵ ילֵ ך ְכְֻ ָלנו ֶּׁ
ַם־כןְ,
ְאצלָ ם ְכוכָ בים ְומַ זָלות ְג ֵ
שיהיו ֶּׁ
שהֵ ם ְרוציםֶּׁ ְ ,
ֶּׁ

רו
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םְש ָקצבוְ
ל־כך ְמָ מוןְכפיְהַ סכו ֶּׁ
יְשיהיֶּׁהְלו ְ ָכ ָ
ְשמ ֶּׁ
דהַ ינו ֶּׁ
ל־כך ְמָ מוןְ
ְכ ָ
רְשיֵש ְלו ָ
ֶּׁ
עַ לְזֶּׁהְהואְיהיֶּׁהְכוכָ בְ,כיְמֵ ַאחַ
ְשל ְאותו ְהַ כוכָ בְ ,כי ְהַ כוכָ ב ְמג ֵַדל ְהַ זָהָ בְ,
יֵש ְלו ְהַ כחַ ֶּׁ
שעושין ְמ ֶּׁמנָה ְזָהָ בְ ,זֶּׁהו ְמֵ חֲמַ תְ
ְשיֵש ְעָ פָ רֶּׁ ְ ,
כי ְמַ ה ֶּׁ
ְשמג ֵַדל ְבאותו ְהַ ָמקום ְעַ פרות ְזָהָ בְ .נמצָ אְ
הַ כוכָ ב ֶּׁ
ְשיֵש ְל ֶּׁאחָ דְ
שך ְמן ְהַ כוכָ ביםְ ,ומֵ ַאחַ ר ֶּׁ
שהַ זָהָ ב ְהוא ְנמ ָ
ֶּׁ
ְשיֵש ְלוְ ְכחַ ְאותו ְהַ כוכָ בְ ,ועַ ל־ ֵכןְ
ל־כך ְזָהָ בְ ,נמצָ א ֶּׁ
ָכ ָ
ְאצלָ ם ְמַ זָלות ְגַםְ
שיהיו ֶּׁ
ְאמְרוְֶּׁ ְ ,
הוא ְבעַ צמו ְכוכָ בְ .וכֵ ן ָ
ְש ָקצבוְ
ְכך ְוכָ ך ְכפי ְהַ סכום ֶּׁ
שיהיֶּׁה ְל ֶּׁאחָ ד ָ
ֵכןְ ,דהַ ינו ְכ ֶּׁ
עַ לְזֶּׁהְהואְיהיֶּׁהְמַ זָלְ.וכֵ ןְעָ שו ְלָ הֶּׁ םְמַ ל ָאכיםְ,הַ כלְכפיְ
שיהיו ְלָ הֶּׁ םְ
ְבינֵיהֶּׁ םֶּׁ ְ ,
ְשהסכימו ֵ
רבוי ְהַ ָממוןַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,עַ ד ֶּׁ
ְכךְ
ְשיהיֶּׁה ְלו ְרבוי ְמָ מון ְהַ ר ֵבה ָ
שמי ֶּׁ
ַם־כן ְאֱ לקותֶּׁ ְ ,
ג ֵ
ְש ָקצבו ְעַ ל ְזֶּׁה ְהואְיהיֶּׁהְ
וכָ ך ְאֲ לָ פים ְורבָ בות ְכפי ְמַ ה ֶּׁ
ל־כךְמָ מוןְ,עַ ל־ְ
ְכ ָ
רְשהָ אֱ לקיםְשופֵ עַ ְבו ָ
ֶּׁ
אֱ לוקְְַ,כיְמֵ ַאחַ
ְקימו ְועָ שו ְככָ ל ְהַ ְַנ"לַ ְ .גםְ
ֵכן ְהוא ְבעַ צמו ְאֱ לוקְְַ .וכֵ ן ְ
ְבאֲ ו ָירא ְדהַ איְ
ישב ְכלָ ל ַ
ש ֵאין ְָראוי ְלָ הֶּׁ ם ְלֵ ֵ
ָאמרוְֶּׁ ְ ,
שלאְ
יןְראויְלָ הֶּׁ םְלהתעָ ֵרבְעםְבנֵי ְהָ עולָ םֶּׁ ְ ,
עָ למָ אְ,ו ֵא ָ
יטַ מאו ְאו ָתןְ ,כי ְש ָאר ְבנֵי ְהָ עולְָם ְהֵ ם ְטמֵ אים ְכְנֶּׁג ָדםְ,
שיבַ קשוְלָ הֶּׁ םְהָ ריםְהַ גבוהיםְביו ֵתרְ
עַ ל־ ֵכןְישבוְְעַ צמָ ןֶּׁ ְ,
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רז

ְשיהיו ְמרומָ מים ְמֵ אֲ ו ָיראְ
ְשםְ ,כ ֵדי ֶּׁ
מ ָכל ְהָ עולָ ם ְויֵשבו ָ
שלחו ְאֲ נָשיםְלבַ ֵקש ְולחַ ֵפש ְהָ ריםְהַ גבוהיםְ,
דעָ למָ אְ.ו ָ
ַכ ְַנ"לְ ,והָ לְכו ְובקשו ְומָ צאו ְהָ רים ְגבוהים ְמאדְ .והָ לכוְ
ְשםְ ,עַ לְהֶּׁ הָ ריםְהַ גבוהיםְ ,הַ ינוְ
ָכלְבנֵיְהַ מדינָהְויָשבו ָ
שיְהַ מדינָהְ
םְאיזֶּׁהְקבוץְמֵ ַאנ ֵ
ְש ֵ
לְכלְהַ רְוהַ רְיָשבו ָ
שעַ ָ
ֶּׁ
ְשם ְחֲפירותְ
הַ ְַנ"לְ ,ועָ שו ְסביב ְהָ הָ ר ְחַ ז ֶֶּּׁׁקת ְגָדולְ ,והָ יָה ָ
שרְבשוםְ
ָהְאפ ָ
דְשלאְהָ י ֶּׁ
ֶּׁ
גדולותְוכַ יוצֵ אְסביבְהָ הָ רְ,עַ
ְא ָדםְ ,כי ְלא ְהָ יָה ְַרק ְשבילְ
שיָבוא ְאֲ לֵ יהֶּׁ ם ְשום ָ
אפֶּׁ ןֶּׁ ְ ,
ְאחֵ ר ְלא ְהָ יָה ְיָכול ְכלָ לְ
ְש ָא ָדם ַ
ְאל ְהָ הָ ר ְבאפֶּׁ ן ֶּׁ
נֶּׁעלָ ם ֶּׁ
שני ְוכֵ ן ְבכָ ל ְהֶּׁ הָ רים ְעָ שוְ
לָ בוא ְאֲ לֵ יהֶּׁ םְ ,וכֵ ן ְ ָבהָ ר ְהַ ֵ
חַ זֶּׁקֶּׁ ת ְוכוְ'ַ ְ ,כ ְַנ"לְ .והֶּׁ עֱמידו ְשומרים ְברחוק ְמן ְהָ הָ רְ,
ְשםְ ,עַ לְ
ְשלא ְית ָק ֵרב ְלָ הֶּׁ ם ְזָרְ ,והֵ ם ְהָ יו ְיושבים ָ
כ ֵדי ֶּׁ
הֶּׁ הָ ריםְְ,והָ יוְ מת ַנהֲגיםְ ַבמנהָ גְ הַ ְַנ"לְְ.והָ יוְלְָהֶּׁ םְאֱ להותְ
ְ

ְְ

ְ

ַרביםְדהַ יְנוְלפיְהַ ָממוןַ ְ,כ ְַנ"לְ.
דְשעַ ל־י ֵדי ְמָ מוןְ
ֶּׁ
ְאצלָ ם ְהַ ָממוןְ ,עַ
שהָ יָה ְהָ ע ָקר ֶּׁ
ומֵּ אחר ְ ֶּׁ
ֲששְ
בה ְהָ יו ְ ַנעֲשים ְאֱ לוקְְַ ,עַ ל־ ֵכן ְהָ יָה ְלָ הֶּׁ ם ְח ָ
הַ ר ְֵ
ְאחָ ד ְיהיֶּׁה ְרוצֵ חַ ְוגַזלָ ן ְכ ֵדיְ
מֵ רציחָ ה ְוגזֵלָ הְ ,כי ְכָ ל ֶּׁ
ְאמרוְְ,
ְשיגזלַ ְ ,אך ָ
ֲשה ְאֱ לוקְַ ְעַ ל־י ֵדי ְהַ ָממון ֶּׁ
שיהיֶּׁה ְ ַנע ֶּׁ
ֶּׁ

רח
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ְבעַ ל ְהַ ָממון ְהוא ְאֱ לוקְַ)ְ,
ְשהוא ְאֱ לו ַק ְ(דהַ ינו ְהֶּׁ עָ שיר ַ
ש ֵמ ַאחַ ר ֶּׁ
ֶּׁ

הוא ְישמר ְמגזֵלות ְורציחותְ .ותקנו ְעֲבודות ְו ָקר ָבנותְ,
יםְאלְהָ אֱ לקותְהַ ְַנ"לְ.גַםְהָ יוְ
ֶּׁ
שיהיו ְמַ קְריביםְומת ַפלל
ֶּׁ
ְאלְ
ֵי־א ָדםְ ,והָ יו ְמַ קריבין ְאֶּׁ ת ְעַ צמָ ן ֶּׁ
מַ קריבים ְבנ ָ
ר־כך ְיתגַלגֵלְ
ָ
יְשיהיֶּׁהְנכלָ לְבו ְו ַאחַ
הָ אֱ לקותְהַ ְַנ"לְ,כ ֵד ֶּׁ
ָהְאצלְָםְהַ ָממוןַ ְ,כ ְַנ"לְ.
ויהיֶּׁהְעָ שירְ,כיְע ַקרְהָ אֱ מונָהְהָ י ֶּׁ
שהָ יו ְעובדיםְ
והָ יָה ְלָ הֶּׁ ם ְעֲבודות ְו ָקר ָבנות ְוקט ֶּׁרתֶּׁ ְ ,
ְאת ְהָ אֱ לקות ְהַ ְַנ"ל
ָבהֶּׁ ם ֶּׁ

ְכ ְַנ"ל)ְ
ְבעֲלֵי ְהַ ָממון ְהַ ר ֵבה ַ
ְ(דהַ ינו ַ

ְאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְהָ י ָתה ְהַ מדינָה ְמלֵ ָאה ְמֵ רציחָ הְ
ובו ַַדאי ַ
ְבעֲבודות ְהַ ְַנ"לְ ,הָ יָהְ
ְשלא ְהָ יָה ְמַ אֲ מין ָ
ְמי ֶּׁ
וגזֵלָ הְ ,כי ְ
ְאצלָ םְ
ְשיהיֶּׁה ְלו ְמָ מוןְ ,כי ְע ָקר ְהָ יָה ֶּׁ
רוצֵ חַ ְוגַזלָ ןְ ,כ ֵדי ֶּׁ
לְדבָ רְ
תְכ ָ
ןְכ ְַנ"לְ ,כיְעַ ל־י ֵדיְהַ ָממוןְיכוליםְלקנו ָ
הַ ָממו ַ
אֲ כילָ ה ְומַ לבושיםְ ,וע ַקר ְחיות ְהָ ָא ָדםְ ,עַ ל־י ֵדי ְהַ ָממוןְ
( ֵכן ְהָ י ָתה ְסבָ ָר ָתם ְלפי ְַדע ָתם ְהַ מ ֻש ֶּׁב ֶּׁשת ְוהַ נבוכָ ה) ְעַ ל־ ֵכן ְהָ יָהְ
שלא ְיהיֶּׁהְ
ש ָלהֶּׁ םְ .והָ יו ְמש ַתדליםֶּׁ ְ ,
הַ ָממון ְהָ אֱ מונָה ְ ֶּׁ
ְאצלָ ם ְמָ מון ְכלָ לְ ,כי ְהַ ָממון ְהוא ְע ַקר ְהָ אֱ מונָהְ
נֶּׁחסָ ר ֶּׁ
ְש ָלהֶּׁ םַ ְ ,כ ְַנ"לַ ְ ,אד ַר ָבאְ ,צריכים ְלהש ַת ֵדלְ
והָ אֱ לקות ֶּׁ
להוסיף ְולהַ כניס ְמָ מון ְממקומות ְאֲ חֵ רים ְלתוךְ
הַ מדינָהְ .והָ יו ְיוצאים ְמֵ הֶּׁ ם ְסוחֲרים ְלסחור ְבמדינותְ
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אֲ חֵ רים ְכ ֵדי ְלהש ַת ֵכר ְמָ מוןְ ,להַ כניס ְמָ מון ְיותְֵר ְלתוךְ
יְדע ָתםְ,כיְ
הַ מדינָהְ.וצ ָד ָקהְ,בו ַַדאיְהואְאסורְגָדולְלפ ַ
שרְזֶּׁהְ
שרְנ ַָתןְלוְהָ אֱ לקיםְ,אֲ ֶּׁ
ירְשפַ עְמָ מונוְאֲ ֶּׁ
ֶּׁ
הואְמַ חס
שיהיֶּׁהְלו ְמָ מוןְ,והואְפְוגֵםְומַ חסירְמָ מונוְְ,
הואְהָ ע ָקרֶּׁ ְ,
ְאצלָ ם ְל ֵתן ְצ ָד ָקהַ ְ .גם ְהָ יָהְ
עַ ל־ ֵכן ְבו ַַדאי ְהָ ְָיה ְ ָאסור ֶּׁ
ְאחָ ד ְאםְ
ְכל ֶּׁ
שהָ יו ְממֻ נים ְלהַ שגיחַ ְעַ ל ָ
ֶּׁאצלָ ם ְממֻ ניםֶּׁ ְ ,
לְאחָ דְהָ יָהְ
יְכ ֶּׁ
ְשהואְאומֵ רְ,כ ָ
ל־כך ְמָ מוןְכמו ֶּׁ
ְכ ָ
יֵש ְלו ָ
ְשיהיֶּׁה ְנשאְָרְ
ְפעַ םְ ,כ ֵדי ֶּׁ
צָ ריך ְלהַ ראות ְעָ שרו ְבכָ ל ַ
שהָ יָה ְלו ְלפי ְמָ מונוְַ ְ ,כ ְַנ"לְ .ולפעָ מיםְ
באותו ְהַ ַמעֲלָ הֶּׁ ְ ,
ש ֶּׁאחָ דְ
ְא ָדםְ ,ומֵ ָא ָדם־חַ יָהְ ,דהַ ינו ְכ ֶּׁ
ֲשה ְמֵ חַ יָה ָ
הָ יָה ְ ַנע ֶּׁ
רְש ֵאיןְלו ְמָ מוןְ,
ֶּׁ
ָהְאחַ
ֲשהְמֵ ָא ָדםְחַ י ַ
א ֵבדְמָ מונוְְ,אֲ זַיְ ַנע ָ
ָהְא ָדםְ.
ֲשהְמֵ חַ י ָ
ש ֶּׁאחָ דְהרויחַ ְמָ מוןְ,אֲ זַיְ ַנע ָ
וכֵ ןְלהֵ פֶּׁ ךְְ:כ ֶּׁ
וכֵ ןְבש ָארְהַ ַמעֲלותְכפיְהַ ָממוןַ ְ,כ ְַנ"לְ.והָ יו ְלָ הֶּׁ םְצורותְ
ְבעֲלֵיְהַ ָממון)ְ,
תןְהָ אֱ לקותְ(דהַ ינו ַ
שלְאו ָ
ופַ אטְ ֶּׁרעיןְ(דמותְדיו ָקן)ְ ֶּׁ

ְאחָ ד ְו ֶּׁאחָ ד ְצורות ְהַ לְָלוְְ ,והָ יו ְמחַ בקיםְ
ְכל ֶּׁ
ְאצֶּׁ ל ָ
והָ יו ֵ
ש ָלהֶּׁ םְ,
עבו ָדהְ והָ אֱ מונָהְ ֶּׁ
ומנַשקיםְ או ָתםְ ,כיְ זֶּׁהְ הָ יָהְ הָ ְֲ
ְְְְ

ְ

ְְ

ְְ

ְְ

ְְ

ְְְְ

ַכ ְַנ"לְ.
ְשלְ
ֶּׁ
שרים
והאֲ נ ִשים ְהַ ְַנ"לְ ,דהַ ינו ְהָ אֲ נָשים ְהַ כ ֵ
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הַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ ְַנ"לְ ,חָ זרו ְלמקומָ ם ְוספרו ְלהַ ַבעְַל־ְ
ְאיךְ
ְשל ְאו ָתה ְהַ מדינָה ֵ
תפ ָלה ְמג ֶּׁדל ְהַ ָטעות ְוהַ שטות ֶּׁ
שהֵ ם ְרוצים ְלַ עֲקרְ
הֵ ם ְנבוכים ְמאד ְב ַתאֲ וַת ְמָ מוןְ ,ו ֶּׁ
ְאחֶּׁ ֶּׁרת ְולַ עֲשות ְלָ הֶּׁ ם ְכוכָ בים ְומַ זָלות ְעָ נָהְ
למדינָה ַ
שלא ְיתעוְ
שהוא ְמת ְָי ֵראֶּׁ ְ ,
ו ָאמַ ר ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
שעָ שו ְלעַ צמָ ן ְאֱ לקותְ,
ר־כך ְנשמַ עֶּׁ ְ ,
ָ
יו ֵתר ְויו ֵתרַ ְ ,אחַ
לְדבָ רְזֶּׁהְהָ יָהְ
שעַ ָ
ַכ ְַנ"לְ.עָ נָהְו ָאמַ רְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
מתי ֵָרא ְודו ֵאג ְמתח ָלהְ .והָ יָה ְלו ְלהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ
שםְ,אולַ יְ
ַשבְלֵ ילֵ ךְבעַ צמוְל ָ
ַרחֲמָ נותְגָדולְעֲלֵ יהֶּׁ םְ,ונתי ֵ
שם ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְובָ אְ
יָשיב ְאו ָתם ְמ ָטעו ָתםְ .והָ לַ ך ְל ָ
שעומדים ְסביב ְהָ הָ רְ .והַ שומריםְ
ֶּׁאל ְהַ שומריםֶּׁ ְ ,
שאיםְ
שהֵ ם ְַר ָ
מס ָתמָ א ְהָ יו ְאֲ נָשים ְקטַ נים ְבמַ עֲלָ הֶּׁ ְ ,
שיֵש ְלָ הֶּׁ םְ
ְבאֲ ו ָירא ְדהַ אי ְעָ למָ אְ ,כי ְאֲ נָשיםֶּׁ ְ ,
לַ ֲעְמד ַ
ְאינָם ְיכולים ְכלָ לְ
מַ עֲלות ְמֵ חֲמַ ת ְהַ ָממוןַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,הֵ ם ֵ
דְבאֲ ו ָיראְדהַ איְעָ למָ אְ,
להתעָ ֵרבְעםְבנֵיְהָ עולָ םְולַ עֲמ ַ
שלא ְיטַ מאו ְעַ צמָ ןַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,ולא ְהָ יו ְיָכוְלים ְל ַד ֵבר ְכלָ לְ
ֶּׁ
תםְבהֶּׁ בֶּׁ לְפיהֶּׁ םְ(עַ ל־ ֵכןְ
שלאְיטַ מאו ְאו ָ
עםְבנֵיְהָ עולָ םֶּׁ ְ ,

ֲלָהְכ ְַנ"ל)ַ ְ,אך ְגַםְ
ַ
יםְשעָ מדו ְחוץְלָ עירְ,הָ יו ְקטַ ניםְבמַ ע
ֶּׁ
וַדאיְהַ שומר
ב ַ
הַ שומרים ְהָ יָה ְלָ הֶּׁ ם ְהַ צורות ְהַ ְַנ"לְ ,והָ יו ְמחַ בקיםְ
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ריא

ְאצלָ ם ְהָ יָה ְע ַקרְ
ְפעַ םְ ,כי ְגַם ֶּׁ
ומנַשקים ְאו ָתם ְבכָ ל ַ
ְאצֶּׁ לְ
הָ אֱ מונָה ְהַ ָממוןַ ְ ,כ ְַנ"לְ .ובָ א ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ ְַנ"ל ֵ
שרְ
ְאחָ דְ ,והתחיל ְל ַד ֵבר ְעמו ְמֵ הַ ַתכליתַ ְ :באֲ ֶּׁ
שומֵ ר ֶּׁ
שע ַקר ְהַ ַתכלית ְהוא ְַרק ְעֲבו ַדת ְה'ְ ,תוְ ָרה ְותפ ָלהְ
ֶּׁ
ְתכליתְ
ומַ עֲשים ְטובים ְוכוְ'ְ ,והַ ָממון ְהוא ְשטות ְו ֵאינו ַ
ְאלָ יו ְכלָ ל ְהַ שומֵ ר ְהַ ְַנ"לְ ,כי ְכבָ רְ
ְשמַ ע ֵ
כלָ ל ְוכוְ'ְ .ולא ָ
שע ָקר ְהוא ְַרק ְהַ ָממוןְ,
ְאצלָ ם ְמיָמים ְַרביםֶּׁ ְ ,
נש ַקע ֶּׁ
ְשני ְוד ֵבר ְעמוְ
ַכ ְַנ"לְ .וכֵ ן ְהָ לַ ך ְהַ ַבעְַל־תפ ָלה ְלשומֵ ר ֵ
ְכלְ
ְאל ָ
ַם־כןְ .וכֵ ן ְהָ לַ ך ֶּׁ
ְאלָ יו ְג ֵ
ְשמַ ע ֵ
ְכ ְַנ"ל ְולא ָ
ַם־כן ַ
ג ֵ
שב ְעַ צמוְ
ְאלָ יו ְכלָ לְ .וי ֵ
ְשמעו ֵ
הַ שומריםְ ,ולא ָ
שהָ י ָתה ְעַ ל ְהָ הָ רְ,
הַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְונכנַס ְלתוך ְהָ עירֶּׁ ְ ,
שאֲ לו ְאותוְְ:
יאהְ ,ו ָ
ְאצלָ ם ְפל ָ
ש ָבא ְל ָשםְ ,הָ יָה ֶּׁ
ַכ ְַנ"לְ ,כ ֶּׁ
םְא ָדםְל ָכנֵסְ
שרְלשו ָ
ָהְאפ ָ
ֵאיך ְנכנַס ָת ְלכָ אןְ.כיְלאְהָ י ֶּׁ
ְשכבָ ר ְנכנַסתיְ ,יהיֶּׁהְ
ְכ ְַנ"לְ .הֵ שיב ְלָ הֶּׁ םְ :מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
ֶּׁאצלָ ם ַ
הְא ֶּׁתםְשואֲ ליםְעַ לְזֶּׁה?ְוהתחילְהַ ַבעַ ל־ְ
ְשיהיֶּׁהְ,מָ ַ
ֵאיך ֶּׁ
אְשמַ עְ
םְאחָ דְמֵ הַ ַתכליתְוכוְ'ַ ְ,כ ְַנ"לְ,ול ָ
תפ ָלהְל ַד ֵברְע ֶּׁ
ןְכ ָלםְ,כיְכבָ רְנשקעו ְבטָ עו ָתםְ
שניְוכֵ ֻ
ֵאלָ יוְכלָ לְ,וכֵ ןְהַ ֵ
אְא ָדםְ
לְש ָב ָ
שיְהָ עירְעַ ֶּׁ
יןְאנ ֵ
ְב ַ
רְתמו ַה ֵ
הַ ְַנ"לְ.והָ יָהְהַ ָדבָ ָ
ְכדבָ רים ְהָ ֵא ֶּׁלה ְהֵ פֶּׁ ך ְאֱ מונ ָָתםְ,
ֶּׁאצלָ ם ְומ ַד ֵבר ְאֲ לֵ יהֶּׁ ם ַ
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והרגישו ְבעַ צמָ ןְ ,אולַ י ְהָ ָא ָדם ְהַ זֶּׁה ְהוא ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ,
ֶּׁהְבעולָ םְ,כיְ
הְכז ָ
ְבעַ ל־תפ ָל ָ
שיֵש ַ
עְאצלָ םֶּׁ ְ,
כיְכבָ רְנשמַ ֶּׁ
ְבעולָ םַ ְ ,כ ְַנ"לְ,
ְשל ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ָ
כבָ ר ְנת ַפרסֵ ם ְהַ ָדבָ ר ֶּׁ
לה ְ( ַבעַ לְ
ְבעַ ל־תפ ָ
ְבעולָ ם ְֶּׁדער ְפרומֶּׁ ר ַ
והָ יו ְקורין ְאותו ָ

שרְלָ הֶּׁ םְלהַ כירו ְול ָתפסוְְ,כיְ
ָהְאפ ָ
תפ ָלהְו ָחסיד)ַ ְ,אך ְלאְהָ י ֶּׁ
ְאחָ ד ְו ֶּׁאחָ דֵ ְ .אצֶּׁ ל ְזֶּׁה ְהְָיָהְ
ְכל ֶּׁ
ְאצֶּׁ ל ָ
שנֶּׁה ְעַ צמו ֵ
הָ יָה ְמ ַ
נדמֶּׁ הְכסוחֵ רְְ,ו ֵאצֶּׁ לְ זֶּׁהְ כעָ ניְ ְוכוְ'ַ ְְ,כ ְַנ"לְְ,ו ֵתכֶּׁ ףְ נמלָ טְ
ְְ

ְ

ְְְ

ְְְְ

שםְ.
מ ָ
ְכ ָמה ְגבוריםְ.
ְאלָ יו ַ
שנת ַקבצו ֵ
וי ִהי ְהַ יוםְ ,והָ יָה ְגבורֶּׁ ְ ,
והָ יָהְהַ גבורְעםְגבו ָריוְהולֵ ך ְוכובֵ ש ְמדינותְ,ולאְהָ יָהְ
שהָ יוְבנֵיְמדינָהְמַ כניעיםְעַ צמָ ןְ
רוצֶּׁ הְכיְאםְהַ כנָעָ הְ.וכ ֶּׁ
ַתח ָתיוְהָ יָהְמַ ניחָ ם;ְואםְלָ אוְ,הָ יָהְמַ חֲריבָ םְ.והָ יָהְהולֵ ךְ
ְשיהיוְ
שְ ,ולא ְהָ יָה ְרוצֶּׁ ה ְשום ְמָ מון ְַרק ְהַ כנָעָ ה ֶּׁ
וכובֵ ְ
ְשהָ יָה ְשולֵ ח ְלַ מדינָהְ
ְשל ְהְַגבור ֶּׁ
ַתח ָתיוְ .והָ יָה ְַדרכו ֶּׁ
שהָ יָה ְע ֲַדין ְָרחוק ְמ ֶּׁמנָה ְהַ ר ֵבה ְחֲמשיםְ
גבו ָריוְ ,כ ֶּׁ
שְמדינותַ ְ,כ ְַנ"לְ.
שיַכניעוְְעַ צמָ ןְ ַתח ָתיוְ,והָ יָהְכובֵ ְ
ַפרסָ אותְ ֶּׁ
שהְָיוְ
ְשל ְעֲשירות ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
של ְהַ מדינָה ֶּׁ
והסוֹ ח ֲִרים ְ ֶּׁ
סוחֲריםְבמדינותְאֲ חֵ רותַ ְ,כ ְַנ"לָ ְ,באו ְלמדינ ָָתםְ,וספרוְ
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ריג

ְפחַ ד ְגָדולְ .ו ַאף־עַ ל־פיְ
מֵ הַ גבור ְהַ ְַנ"לְ ,ונָפַ ל ְעֲלֵ יהֶּׁ ם ַ
שהואְ
שמעוְֶּׁ ְ,
ְש ָ
ןְתח ָתיוַ ְ,אך ֶּׁ
שהָ יו ְמ ֻרציםְלהַ כניעַ ְעַ צמָ ַ
ֶּׁ
ממָ ֵאס ְבמָ מוןְ ,ואֵ ינו ְרוצֶּׁ ה ְמָ מון ְכלָ לְ ,וזֶּׁה ְהָ יָה ְהֵ פֶּׁ ךְ
ְאצלָ ם ְלה ָכנַעְ
שר ֶּׁ
ְאפ ָ
אֱ מונ ָָתםְ ,עַ ל־ ֵכן ְהָ יָה ְבלתי ֶּׁ
רְש ֵאינו ְמַ אֲ מיןְ
ֶּׁ
ָהְאצלָ םְכמו ְשמָ דְ,מֵ ַאחַ
ַתח ָתיוְ,כיְהָ י ֶּׁ
ְב ָממוןְ ,ונתיָראו ְמאד ְמלפָ נָיוְ.
ְבאֱ מונ ָָתם ְדהַ ינו ַ
כלָ ל ֶּׁ
ְקר ָבנות ְלֶּׁ אֱ לקו ָתםְ
וְהתחילו ְלַ עֲשות ְעֲבודות ְולהַ קריב ָ
שהואְחַ יָהְ
יְשיֵשְלוְמָ מוןְמעַ טֶּׁ ְ,
הַ ְַנ"לְ,והָ יוְלוקחיםְחַ יָהְ(דהַ ינוְמ ֶּׁ
אֶּׁ צלָ ם)

ְוהקריבו ְל ָקר ָבן ְלָ אֱ לקות ְהַ ְַנ"ל ְוכַ יוצֵ א ְב ֵאלוְ

ְכ ְַנ"לְ .והַ גבור ְהַ ְַנ"ל ְהָ יָה ְהולֵ ך ְומת ָק ֵרבְ
הָ עֲבודות ַ
ְפעַ םְ ,והתחיל ְלשלחַ ְאֲ לֵ יהֶּׁ ם ְגבו ָריו ְמַ הְ
אֲ לֵ יהֶּׁ ם ְבכָ ל ַ
םְפחַ דְגָדולְ,ולאְ
הֵ םְרוציםְ ,כ ַדרכוְַ ְ ,כ ְַנ"לְ .והָ יָהְעֲלֵ יהֶּׁ ַ
ְלעֲשותְ .ו ָיעֲצו ְאו ָתם ְאֲ נָשים ְסוְחֲריםְ
הָ יו ְיודעים ְמַ ה ַ
םְכ ָלםְ
ש ָכלְבנֵיְהַ מדינָהְהֵ ֻ
תְשהָ יוְבמדינָהֶּׁ ְ,
ש ָלהֶּׁ םְ.הֱיו ֶּׁ
ֶּׁ
שיְאו ָתהְ
לְאנ ֵ
ְש ָכ ַ
אֱ לקותְ,ונוסעיםְעםְמַ ל ָאכיםְ,דהַ ינו ֶּׁ
םְכ ָלםְעֲשיריםְמֻ פלָ גיםְ,עַ דְ
הַ מדינָהְמ ָקטָ ןְועַ דְגָדולְהֵ ֻ
תם ְ(כי ְהַ ָקטָ ןְ
ַם־כן ְאֱ לו ַק ְלפי ְטָ עו ָ
ְש ָבהֶּׁ ם ְהוא ְג ֵ
שהַ ָקטָ ן ֶּׁ
ֶּׁ
ְכשעור ְהַ ָקצוב ְלָ אֱ לו ַק ְאֶּׁ צלָ םְ
ל־כך ַ
ְכ ָ
ש ָבהֶּׁ ם ְהוא ְעָ שיר ְמֻ פלָ ג ְויֵש ְלו ָ
ֶּׁ

ְש ָלהֶּׁ ם ְהֵ םְ
וכַ ְַנ"ל)ְ ,וגַם ְנוסעים ְעם ְמַ ל ָאכיםְ ,כי ְהַ סוסים ֶּׁ

ריד
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ְשלְ
ְשכסוי ֶּׁ
ְבעֲשירות ְגָדול ְבְזָהָ ב ְוכַ יוצֵ אְ ,עַ ד ֶּׁ
מכֻ סים ַ
אְשנוסעיםְ
ֶּׁ
ְש ָלהֶּׁ םְ,נמצָ
ְשלְמַ ל ָאך ֶּׁ
סְאחָ דְעולָ הְלֶּׁ ַסך ֶּׁ
סו ֶּׁ
ְאלְ
שה ְזוגות ְמַ ל ָאכים ֶּׁ
שקושרים ְשל ָ
עם ְמַ ל ָאכיםֶּׁ ְ ,
ְאל ְאו ָתהְ
הָ ֲעגָלָ ה ְונוסעים ְע ָמהֶּׁ םְ ,בכֵ ן ְצריכין ְלשלחַ ֶּׁ
ְש ָכלְ
שם ְיהיֶּׁה ְלָ הֶּׁ ם ְעֶּׁ ז ָרה ְבו ַַדאיְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
הַ מדינָהְ ,ומ ָ
יםְש ָלהֶּׁ ם)ְ.
ֶּׁ
םְכ ָלםְאֱ לקותָ (ְ.כלְזֶּׁהְהָ י ָתהְעֲצַ תְהַ סוחֲ ר
הַ מדינָהְהֵ ֻ

שבו ַַדאיְ
והוטַ בְהַ ָדבָ רְבעֵ ינֵיהֶּׁ םְמאדְ,כיְהָ יוְמַ אֲ מיניםֶּׁ ְ,
םְכ ָלםְאֱ לקותְ ַכ ְַנ"לְ.
רְשהֵ ֻ
שםְ,מְֵ ַאחַ ֶּׁ
יהיֶּׁהְלָ הֶּׁ םְישועָ הְמ ָ
ְאלְ
שיֵלֵ ך ְעוד ְהַ ַפעַ ם ֶּׁ
שב ְעַ צמוְֶּׁ ְ ,
והבעל־ת ִפלה ְהַ ְַנ"ל ְי ֵ
ְאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְיָשיב ְאו ָתםְ
אותו ְהַ מדינָה ְהַ ְַנ"לְ ,אולַ י ַ
ְאל ְהַ שומריםְ ,והתחילְ
שםְ ,ובָ א ֶּׁ
מ ָטעו ָתם ְזֶּׁהְ .והָ לַ ך ְל ָ
רְאחָ דְכ ַדרכוְְ.וס ֵפרְלו ְהַ שומֵ רְמֵ הַ גבורְ
לְ ַד ֵברְעםְשומֵ ֶּׁ
ש ַאלְ
כ ְַנ"לְ .ו ָ
ְפחַ ד ְגָדול ְמ ָפנָיו ְוכוְ'ְַ ְ ,
שיֵש ְלָ הֶּׁ ם ַ
הַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
הְא ֶּׁתםְרוציםְלַ עֲשות?ְוס ֵפרְלוְ
אותו ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ:ומָ ַ
ְאל ְהַ מדינָהְ
שהְֵם ְרוצים ְלשלחַ ֶּׁ
הַ שומֵ ר ְעניָן ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
שחַ ק ְמ ֶּׁמנו ְמאדְ
ְכ ָלם ְאֱ לקות ְוכוְ' ְ ַכ ְַנ"לְ .ו ָ
שהֵ ם ֻ
ֶּׁ
ְגםְ
הַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְו ָאמַ ר ְלוְְ :הֲלא ְהַ כל ְשטות ְגָדולְ ,כי ַ
ְכמונוְְ ,ו ַגםְ
ְא ָדם ָ
ְכ ָלם ְַרק ְבנֵי ָ
בנֵי ְאו ָתה ְהַ מדינָה ְהֵ ם ֻ
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רטו

ֵי־א ָדםְולאְ
םְרקְבנ ָ
יםְש ָלכֶּׁ םֻ ְ,כ ָלםְהֵ ַ
ֶּׁ
ַא ֶּׁתםְכְֻלכֶּׁ םְוֶּׁאֱ לק
שהוא ְהַ בו ֵרא ְית ָב ַרךְ
ְבעולָ םֶּׁ ְ ,
ְשיֵש ְיָחיד ָ
אֱ לוקְַַ ְ ,רק ֶּׁ
דְראויְלַ עֲבדְְ,ולוְ ָראויְ להת ַפ ֵללְְ,וזֶּׁהוְְ
שמוְְ,ואותוְלבַ ָ
ְְְ

ְְְ

ע ַקרְהַ ַתכליתְ.
ְאל ְהַ שומֵ רְ
ְאלו ְד ֵבר ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ֶּׁ
וכיוֹ צֵּ א ְבדבְָרים ֵ
ְאצלָ םְ
ְאלָ יו ְהַ שומֵ רְ ,כי ְכבָ ר ְנש ַקע ֶּׁ
ְשמַ ע ֵ
הַ ְַנ"לְ .ולא ָ
ְאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְהַ ַבעַ לְ
טָ עו ָתם ְמיָמים ְַרביםַ ְ ,כ ְַנ"לַ ְ .אך ַ
ְש ַבסוף ְהֵ שיב ְלוְ
תפ ָלה ְהר ָבה ְעָ לָ יו ְדבָ ריםְ ,עַ ד ֶּׁ
יְרקְ
הַ שומֵ רְ:וי ֶֶּּׁׁתרְמזֶּׁהְמָ הְאֲ ניְיָכולְלַ עֲשות?ְהֲלאְאֲ נ ַ
יָחיד ְבעָ למָ א

שהֵ ם ְַרבים)
ְ(ויֵש ְכנֶּׁגדי ְבנֵי ְהַ מדינָהֶּׁ ְ ,

ְוזאתְ

הַ תשובָ ה ְהָ י ָתה ְקצָ ת ְנֶּׁחָ מָ ה ְלהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ ,כי ְהֵ ביןְ,
שהתחילו ְדבָ ָריו ְקצָ ת ְלְ ָכנֵס ְב ָאזנֵי ְהַ שומֵ רְ ,כיְ
ֶּׁ
יםְשד ֵברְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְמק ֶּׁדםַ ְ,ב ַפעַ םְהָ ראשונָהְ
ֶּׁ
הַ דבָ ר
שד ֵברְעַ ָתהְנת ַקבצו ְיַחַ דְ,
עםְאותו ְהַ שומֵ רְ,והַ דבָ ריםֶּׁ ְ,
ְשהתחיל ְמעַ טְ
שם ְבלבוְְ ,עַ ד ֶּׁ
ְאיזֶּׁה ְר ֶּׁ
ְשעָ שו ֵ
עַ ד ֶּׁ
ְאלָ יו ְקצָ תַ ְ ,כנר ֶּׁאה ְמתוך ְהַ תשובָ הְ
להסתְַ ֵפק ְולנטות ֵ
שני ְוד ֵברְ
ְאל ְהַ שומֵ ר ְהַ ֵ
הַ ְַנ"לְ .וכֵ ן ְהָ לַ ך ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ֶּׁ
ַם־כןְ ,ובַ סוף ְהֵ שיבְ
ְאלָ יו ְג ֵ
ְשמַ ע ֵ
ְכ ְַנ"לְ ,ולא ָ
ַם־כן ַ
עמו ְג ֵ

רטז
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ַם־כןַ ְ,כ ְַנ"לְ:הֲלאְאֲ ניְ ְָיחידְכ ֶּׁנגֶּׁדְבנֵיְהַ מדינָהְוכוְ'ְ,
לו ְג ֵ
ןְכלְהַ שומריםְ ֻכלְָםְהֵ שיבוְְלוְְתשובָ הְזוְְ ַבסוףְ.
ַכ ְַנ"לְ,וכֵ ָ
ְאל ְהָ עיר ְוהתחיל ְשובְ
אחר־כךַ ְנכנַס ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ֶּׁ
רְש ֻכ ָלםְבטָ עותְגָדוְלְ,ו ֵאיןְזֶּׁהְ
ש ֶּׁ
ל ַד ֵברְע ָמםְכ ַדרכוְַ ְ,באֲ ֶּׁ
ַתכליתְכלָ לַ ְ,רקְע ַקרְהַ ַתכליתְ–ְלַ עֲסקְבתו ָרהְותפ ָלהְ
דְבזֶּׁהְמיָמיםְ
יְכ ָלםְנשקעו ְמא ָ
ְאלָ יוְ,כ ֻ
אְשמעו ֵ
וכוְ'ְ.ול ָ
ְאלְ
שהֵ ם ְרוצים ְלשלחַ ֶּׁ
ַרביםְ .וספרו ְלו ְמֵ הַ גבורְ ,ו ֶּׁ
שחַ ק ְמֵ הֶּׁ םְ
ְכ ָלם ְאֱ לקות ְוכוְ'ַ ְ ,כ ְַנ"ל ְו ָ
שהֵ ם ְֻ
הַ מדינָהֶּׁ ְ ,
ֵי־א ָדםְ
םְרקְבנ ָ
ש ֻכ ָל ַ
שהואְשטותְ,ו ֶּׁ
ַם־כןְ.ו ָאמַ רְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ,
ג ֵ
ֵי־א ָדםְ,
יְא ֶּׁתםְבנ ָ
וכוְ'ְ,והֵ םְלאְיוכלו ְלַ עֲזרְלָ כֶּׁ םְכלָ לְ,כ ַ
קְשיֵש ְיָחְידְית ָב ַרךְ
ֵי־א ָדםְ,ו ֵאינָםְאֱ לו ַק ְכלָ לַ ְ,ר ֶּׁ
והֵ םְבנ ָ
ְתמַ הְְ ,כ ֶּׁד ֶּׁרךְ
ְאמַ ר ְלָ הֶּׁ ם ְ(בלשון ֵ
שמו ְוכוְ'ְ .ועַ ל ְעניַן ְהַ גבור ָ

ְא ָדם ְואומֵ ר)ְ :הַ אם ְאֵ ינו ְזֶּׁה ְהַ גבור ְ(הַ יָדועַ ְלי)? ְולאְ
יה ָ
ש ַמתמ ַ
ֶּׁ
יוְאלוְְ.וכֵ ןְהָ יָהְהולֵ ך ְמֵ ֶּׁאחָ דְלַ חֲבֵ רו ְומ ַדבְֵרְ
הֵ בינו ְדבָ ָר ֵ
דְכ ְַנ"לְ,אםְ
רְאמַ רְלכָ לְאֶּׁ חָ ַ
םְכ ְַנ"לְ.ועַ לְעניַןְהַ גבו ָ
ע ָמהֶּׁ ַ
ֲשהְ
ֵאינו ְזֶּׁה ְהַ גבור ְוכוְ' ְ ַכ ְַנ"לְ .ולא ְהֵ בְינו ְדבָ ָריוְ .ו ַנע ָ
ְכזאתְ,
שמ ַד ֵבר ָ
ְאחָ דֶּׁ ְ ,
ְשנמצָ א ֶּׁ
שר ֶּׁ
ְבעירַ ְ ,באֲ ֶּׁ
ַרעַ ש ָ
שיֵשְיָחידְוכוְ'ְ,ובעניַןְ
שהְשחוקְמֵ אֱ מונ ָָתםְואומֵ רֶּׁ ְ,
שעו ֶּׁ
ֶּׁ
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שבו ַַדאי ְהואְ
ְכ ְַנ"ל; ְוהֵ בינוְֶּׁ ְ ,
הַ גבור ְהוא ְאומֵ ר ַ
םְכ ְַנ"לְ .וצווְ
םְאצלָ ַ
ֶּׁ
הַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ ,כיְכבָ רְהָ יָהְנת ַפרסֵ
שנֶּׁה ְעַ צמוְ
ְשהוא ְמ ַ
ְאח ֲָריו ְול ָתפסוְַ ְ ,אף־עַ ל־פי ֶּׁ
לחַ ֵפש ַ
ְפעַ םְנדמֶּׁ הְכסוחֵ רְ,ופַ עַ םְכעָ ניְוכוְ'ְ,
םְכ ְַנ"לְ(הַ ינו ַ
לְפעַ ַ
ֶּׁאצלָ םְבכָ ַ

שהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ ְַנ"לְ
ַם־כןֶּׁ ְ ,
ַכ ְַנ"ל)ַ ְ ,אך ְהֵ ם ְיָדעו ְמזֶּׁה ְג ֵ
רְאח ֲָריוְול ָתפסוְְ.
לְפעַ םְ,וצוו ְלַ חֲק ַ
שנֶּׁהְעַ צמו ְבכָ ַ
הואְמ ַ
שריםְ.והתחילוְ
ְאלְהַ ָ
וחפשו ְ ַאח ֲָריוְותפָ סָ הו ְוהֱביאוהו ֶּׁ
ְש ֻכ ָלםְ
שר ֶּׁ
ְכ ְַנ"ל; ְ ַבאֲ ֶּׁ
ַם־כן ַ
ל ַד ֵבר ְעמוְְ ,ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ ם ְג ֵ
ְשהַ ָממוןְ
ְתכלית ְכלָ ל ְ(הַ ינו ֶּׁ
בטָ עות ְושטות ְגָדולְ ,ו ֵאין ְזֶּׁה ַ

שהוא ְהַ בו ֵרא ְית ָב ַרךְ
ְשיֵש ְיָחידֶּׁ ְ ,
אֵ ינו ְהַ ַתכלית ְכלָ ל)ַ ְ ,רק ֶּׁ
שהֵ םְ
ְש ַא ֶּׁתם ְאומריםֶּׁ ְ ,
שמו ְוכוְ'ְ ,ובנֵי ְאו ָתה ְמדינָה ֶּׁ
ֻכ ָלם ְאֱ לקותְ ,לא ְיוכלו ְלַ עֲזר ְלָ כֶּׁ ם ְכלָ לְ ,כי ְהֵ ם ְַרקְ
ְכל ְבנֵיְ
שגָעְ ,כי ָ
ְאצלָ ם ְלמ ֻ
ֱשב ֶּׁ
ֵי־א ָדם ְוכוְ'ְ .ו ֶּׁנח ָ
בנ ָ
ל־כךְַ ְ,כ ְַנ"לְ,
ןְכ ָ
תְשלְהַ ָממו ָ
ֶּׁ
הַ מדינָהְהְָיו ְשקועיםְבטָ עו
ֱשבְ
ְשד ֵבר ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְַדע ָתם ְוטָ עו ָתםְ ,הָ יָה ְ ֶּׁנח ְָ
ְשזֶּׁה ֶּׁ
עַ ד ֶּׁ
ְש ַא ָתה ְאומֵ ר ְעַ ל ְעניַןְ
שאֲ לו ְאותוְְ :מַ ה ְזֶּׁה ֶּׁ
שגָעְ .ו ָ
למ ֻ
ְאינו ְזֶּׁה ְהַ גבוְרַ ְ ,כ ְַנ"ל? ְהֵ שיבְ
ְתמַ הְ) ְאם ֵ
הַ גבור ְ(בלשון ֵ
ְאצלו ְגבורְ.
ְאחָ דְ ,ונֶּׁאֱ בַ ד ֶּׁ
יְאצֶּׁ לְמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
שאֲ ניְהָ יית ֵ
לָ הֶּׁ םֶּׁ ְ:
ואםְהַ גבורְהַ ְַנ"לְהואְאותו ְהַ גבורְ ,יֵש ְליְהֶּׁ ֵכרותְעמוְ

ריח
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שהֵ םְ
ְבמדינָה ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ְש ַא ֶּׁתם ְבטוחים ַ
וי ֶֶּּׁׁתר ְמזֶּׁהְ :מַ ה ֶּׁ
ֻכ ָלם ְאֱ לקוְתְ ,זֶּׁהו ְשטותְ ,כי ְהֵ ם ְלא ְיוכלו ְלַ עֲזר ְלָ כֶּׁ ם;ְ
ְאד ַר ָבאְ ,זֶּׁה ְיהיֶּׁהְ
ול ַדעתיְ ,אם ְתהיו ְבטוחים ְעֲלֵ יהֶּׁ ם ַ
ְא ָתה ְיו ֵדעַ ְזאת? ְהֵ שיבְ
ְש ָלכֶּׁ םָ ְ .אמרו ְלוְְ :מנַין ַ
מַ ָפלָ ה ֶּׁ
שהואְהָ יָהְאְֶּׁצלוְַ ְ,כ ְַנ"לְ,
תְש ֵאצֶּׁ לְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
לָ הֶּׁ םְ:הֱיו ֶּׁ
ָהְאצֶּׁ לְאותוְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְתמונַתְיָדְעםְ
ְשהָ י ֵ
הָ יָהְלוְיָדְ,דהַ ינו ֶּׁ
יןְשיֵש ְעַ לְהַ יָדְ ,וזאתְ
םְכלְהַ שרטוט ֶּׁ
ְאצ ָבעותְוע ָ
חָ מֵ ש ֶּׁ
ד־קארט
הַ יָד ְהָ י ָתה ְהַ ַלאנ ַ

ְ(הַ ינו ְמַ ַפת ְהָ עולָ ם)

ְכלְ
של ָ
ְ ֶּׁ

ְשמַ ים ְו ָָא ֶּׁרץ ְעַ דְ
יאת ָ
שהָ יָה ְמן ְבר ַ
הָ עולָ מות ְוכָ ל ְמַ ה ְ ֶּׁ
ר־כךְְ ,הַ כל ְהָ יָה ְמצֻ יָר ְעַ ל ְאותוְ
ָ
ְאחַ
ְשיהיֶּׁה ַ
הַ סוף ְומַ ה ֶּׁ
תְכלְעולָ םְ
יד ָ
הַ יָדְ,כיְהָ יָהְמצֻ יָרְבשרטטֵ יְהַ יָדְציורְעֲמ ַ
ד־קארטְ
ְשמצֻ יָר ְעַ ל ְהַ ַלאנְ ַ
ְכל ְפ ָרטָ יו ְכמו ֶּׁ
ועולָ ם ְעם ָ
שקוריןְ
( ַכיָדועַ ְלַ בקיאים ְבעניַן ְציור ְמַ ַפת ְהָ עולָ םֶּׁ ְ ,
ד־קארט)ְ .והָ יָה ְבהַ שרטוטין ְכמו ְאותיות ְכמוְ
לַ אנ ַ
ְכל ְָדבָ ר ְו ָדבָ רְ
ְאצֶּׁ ל ָ
ד־קארט ְכתובים ְאותיות ֵ
שבלַ אנ ַ
ֶּׁ
ש ָכאןְהואְ
ידעֶּׁ ְ,
ידעְמַ הְהואְהַ ָדבָ רְהַ זֶּׁהְ,דהַ ינו ְלֵ ַ
כ ֵדיְלֵ ַ
עיר ְפלוניְ ,וכָ אן־נָהָ ר ְפלוני ְוכַ יוצֵ א ְכמו ְכֵ ן ְמַ ָמש ְהָ יָהְ
שהָ יוְ
שם ְבשרטוטֵ י ְהַ יָד ְהַ ְַנ"ל ְכמו ְאותיותֶּׁ ְ ,
נר ָ
שםְעַ לְ
שהָ יָהְנר ָ
לְדבָ רְו ָדבָ רֶּׁ ְ,
לְכ ָ
יםְאצֶּׁ ָ
ֵ
שמ
הָ אותיותְנר ָ
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ְכל ְהַ מדינותְ
ידע ְמַ הות ְהַ ָדבָ רְ .וגַם ְפ ָרטֵ י ָ
הְַיָדְ ,כ ֵדי ְלֵ ַ
שרים ְוהָ רים ְוש ָאר ְדבָ רים ְפ ָרטייםְ,
ַו ֲעיָרות ְונהָ רות ְוג ָ
ְכלְ
שם ְעַ ל ְהַ יָד ְבשרטוטין ְהַ ְַנ"לְ ,ו ֵאצֶּׁ ל ָ
הַ כל ְהָ יָה ְנר ָ
שזֶּׁהו ְָדבָ ר ְפלוניְ ,וזֶּׁה ְָדבָ רְ
ָדבָ ר ְהָ יו ְכתובים ְאותיותְֶּׁ ְ ,
ְשהולכים ְבתוך ְהַ מדינָה ְוכָ לְ
ֵי־א ָדם ֶּׁ
ְכל ְבנ ָ
פלוניְ .וגַם ָ
בְשםְ
ָהְכתו ָ
םְשםְ.והָ י ָ
ש ָ
תְש ָלהֶּׁ םְ,הַ כלְהָ יָהְנר ָ
הַ מא ָרעו ֶּׁ
ְכל ְהַ ד ָרכים ְממדינָה ְלמדינָה ְומ ָמקום ְלמָ קוםְ,
גַם ָ
ְאל ְהָ עיר ְהַ זאתְ .מַ הְ
וְמֵ חֲמַ ת ְזֶּׁה ְהָ ייתי ְיו ֵדעַ ְל ָכנֵס ֶּׁ
ְא ֶּׁתםְ
ְא ָדם ְל ָכנֵס ְלכָ אןְ .וכֵ ן ְאם ַ
שר ְלשום ָ
י־אפ ָ
שא ֶּׁ
ֶּׁ
ַם־כןְ
ירְאחֶּׁ ֶּׁרתְ,אֲ ניְיו ֵדעַ ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְג ֵ
ַ
רוציםְלשלחַ ְאותיְלע
שם ְ ָבה ְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְ
הַ כל ְעַ ל־י ֵדי ְהַ יָד ְהַ ְַנ"לְ .וכֵ ן ְהָ יָה ְנר ָ
שעַ ל־יָדו ְיכוליןְ
מֵ עולָ ם ְלעולָ םְ ,כי ְיֵש ְֶּׁד ֶּׁרך ְונָתיבֶּׁ ְ ,
שמַ ים
לַ עֲלות ְמֵ ֶּׁא ֶּׁרץ ְלַ ָ

שמַ יםְ ,מֵ חֲמַ תְ
שר ְלַ עֲלות ְלַ ָ
ְ(כי ְאי־אֶּׁ פ ָ

ֶּׁשאֵ ין ְיודעין ְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְְ ,ו ָשם ְהָ יָה ְנר ָשם ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְלַ עֲלות ְלַ ָשמַ ים)ְ ,והָ יָהְ
ְאליָהוְ
ְשיֵש ְמֵ עולָ ם ְלעולָ םְ ,כי ֵ
ְכל ְהַ ד ָרכים ֶּׁ
ְשם ָ
שם ָ
נר ָ
בְשםְאותו ְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְְ,
ָהְכתו ָ
שמַ יםְב ֶּׁד ֶּׁרך ְפלוניְ,והָ י ָ
עָ לָ הְלַ ָ
ְשםְ
ְכתוב ָ
ְאחֵ רְ ,והָ יָה ָ
שמַ ים ְב ֶּׁד ֶּׁרך ַ
שה ְַר ֵבנו ְעָ לָ ה ְלַ ָ
ומ ֶּׁ
ְאחֵ רְ,
שמַ יםְב ֶּׁד ֶּׁרך ַ
ַם־כןְ ְ,וכֵ ןְחֲנוך ְעָ לָ הְלַ ָ
אותו ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְג ֵ
ְשם ְגַם ְאותו ְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְְ .וכֵ ן ְמֵ עולָ ם ְלעולָ םְ,
ְכתוב ָ
והָ יָה ָ

רכ
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שםְעַ לְ
שםְבשרטוטֵ יְהַ יָדְהַ ְַנ"לְ.גַםְהָ יָהְנר ָ
הַ כלְהָ יָהְנר ָ
הְשהָ יָהְבעֵ תְבריאְַתְהָ עולָ םְ,
ֶּׁ
לְדבָ רְו ָדבָ רְכפיְמַ
ָדְכ ָ
הַ י ָ
ר־כךְְ,כגוןְסדוםְ
ָ
ֶּׁהְאחַ
הְשיהי ַ
ֶּׁ
ֶּׁהְשלוְְ,וכפיְמַ
וכפיְהַ הו ֶּׁ
ְשהָ י ָתה ְבעֵ ת ְישובָ הְְ ,ק ֶּׁדםְ
ְשם ְכפי ְמַ ה ֶּׁ
שם ָ
הָ יָה ְנר ָ
ְשהָ עירְ
ָרְשםְהֲפיכַ תְסדוםְ,כמו ֶּׁ
שנֶּׁהפכָ הְ,גַםְהָ יָהְמצֻ י ָ
ֶּׁ
שיֵש ְלָ הְ
ְשל ְסדוםֶּׁ ְ ,
ְשם ְציור ֶּׁ
נֶּׁה ֶּׁפכֶּׁ תְ ,וגַם ְהָ ְָיה ְמצֻ יָר ָ
ְשהָ יָה ְומַ הְ
שם ְעַ ל ְהַ יָד ְמַ ה ֶּׁ
ַאחַ ר ְהַ הֲפיכָ הְ ,כי ְהָ יָה ְנר ָ
שאותוְ
שםְ ,באותו ְהַ יָדָ ְ ,ראיתיֶּׁ ְ ,
ְשיהיֶּׁהְ .ו ָ
שהוֶּׁה ְומַ ה ֶּׁ
ֶּׁ
ְכ ָלםְ
שהֵ ם ְֻ
ש ַא ֶּׁתם ְאומרים ְעֲלֵ יהֶּׁ םֶּׁ ְ ,
הַ מדינָה ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ְכל ְהָ אֲ נָשים ְהַ ָבאים ְאֲ לֵ יהֶּׁ ם ְל ַק ֵבל ְעֵ זֶּׁרְ
אֱ לקות ְעם ָ
לםְיהיוְנכליןְואובדיןָ (ְְ.כלְזֶּׁהְהֵ שיבְלָ הֶּׁ םְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה)ְ.
מֵ הֶּׁ םֻ ְ,כ ָ

ונִ פלאְבעֵ ינֵיהֶּׁ םְהַ ָדבָ רְמאדְ,כיְהָ יוְנ ָכריםְדב ֵריְאֱ מֶּׁ תְ,
ְכל ְהַ דבָ ריםְ.
ד־קארט ְמצֻ יָר ָ
שעַ ל ְהַ ַלאנ ַ
כי ְזֶּׁה ְיָדועְֶַּׁ ְ ,
ְשגַם ְדבָ ָריו ְנראין ְדב ֵרי ְאֱ מֶּׁ תְ ,כי ְזֶּׁה ְרואיןְ,
והֵ בינו ֶּׁ
ְשל ְהַ יָדְ ,ויהיֶּׁהְ
שר ְל ַק ֵבץ ְולחַ ֵבר ְשנֵי ְשרטטין ֶּׁ
ש ֶּׁאפ ָ
ֶּׁ
שרְלבדותְזאתְ
שדבָ ריםְאֵ לו ְהַ ְַנ"לְ ,אי־אֶּׁ פ ָ
מֵ הֶּׁ םְאותְ(עַ ל־ ֵכןְהֵ בינוְֶּׁ ְ,

שאֲ לו ְאותוְְ .הֵ יכָ ן ְהוא ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
מלבוְְ ,ונפלָא ְבעֵ ינֵיהֶּׁ ם ְמאד)ְ .ו ָ
ְאיך ְלמצא ְמָ מון? ְהֵ שיבְ
הַ ְַנ"ל? ְאולַ י ְיג ֶַּׁלה ְלָ נו ְֶּׁד ֶּׁרך ֵ
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ְתמַ הְ)? ְמ ָממון ְלאְ
תם ְרוצים ְמָ מון ְ(בלשון ֵ
ְא ֶּׁ
לָ הֶּׁ םְ :ע ֲַדין ַ
שאֲ לו ְאותוְַ ְ :אף־עַ ל־פי־כֵ ןְ ,הֵ יכָ ן ְהואְ
תְ ַדברו ְכלָ לָ ְ .
ְאיני ְיו ֵדעַ ְמֵ הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ ְַנ"ל? ְהֵ שיב ְלָ הֶּׁ םְ :גַם ְאֲ ני ֵ
שהָ יָהְמֶּׁ לֶּׁ ך ְומַ ל ָכהְ,והָ יָהְ
ָהְכך ְהָ יָהֶּׁ ְ .
הְשהָ י ָ
ֲש ֶּׁ
הַ ְַנ"לְ,וְמַ ע ֶּׁ
ידהְ,והגיעַ ְסָ מוך ְלְפר ָקהְְ,והושיבו ְיועֲציםְ
םְבתְיח ָ
לָ הֶּׁ ַ
םְביןְ
יְש ֵ
יאה ְלוְְ.וגַםְאֲ ניְהָ יית ָ
יְראויְלהַ ש ָ
ץְאתְמ ָ
ליַעֵ ֶּׁ
ַבעֲלֵ יְהָ עֵ צָ הְ ,כיְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהָ יָהְאוהֵ בְאותיְ.והָ י ָתהְעֲצָ תיְ,
ְכמְָהְ
שה ְלָ נו ַ
ְשהַ גבור ְעָ ָ
שר ֶּׁ
ְאת ְהַ גבורַ ְ ,באֲ ֶּׁ
שיתנו ְלָ ה ֶּׁ
ֶּׁ
ְאתְ
יְשיתנוְלו ֶּׁ
ןְראו ֶּׁ
ְכ ָמהְמדינותְ,עַ ל־ ֵכ ָ
ש ָכבְַש ַ
טובותֶּׁ ְ,
ְכ ָלםְ
שהְ.והוטבָ הְעֲצָ תיְמאדְ,והסכימו ֻ
הַ ַבת־מַ ל ָכהְלא ָ
ְש ָמצאו ְחָ ָתןְ
ְשם ְעַ ל ֶּׁ
לָ זֶּׁהְ .והָ י ָתה ְשמחָ ה ְגדולָ ה ָ
להַ ַבת־מַ ל ָכהְ .והשיאו ְאו ָתהְ ְעם ְהַ גבורְ ,ויָל ָדהְ
הַ ַבת־מַ ל ָכה ְוָלָ דְ .ואותו ְהַ תינוק ְהָ יָה ְיפֵ ה־ת ַאר ְמאדְ
שעֲרו ָתיוְהָ יוְ
יְשלְמיןְאֱ נושיְכלָ לְ,ו ַ
דְשלאְהָ יָהְיפ ֶּׁ
מא ֶּׁ
ְכל ְהַ גוָניםְ ,ופָ נָיו ְהָ יו ְכפנֵי ְחַ ָמהְ,
של ְזָהָ בְ ,והָ יָה ְלָ הֶּׁ ם ָ
ֶּׁ
ועֵ ינָיו ְהָ יו ְאורותְאֲ חֵ ריםְ,והַ תינוקְהַ זֶּׁהְנולַ דְעםְחָ כמָ הְ
שהוא ְחָ כָ םְ
ְתכֶּׁ ף ְ(בשעַ ת ְהַ הולָ ָדה)ֶּׁ ְ ,
גמו ָרהְ .כי ְָראו ְבו ֵ
ְשצריכיןְ
ֵי־א ָדםְ ,במָ קום ֶּׁ
שהָ יו ְמ ַדברים ְבנ ָ
שכ ֶּׁ
גָמורֶּׁ ְ ,
שהואְ
ןְכיוצֵ אְבָ זֶּׁהְ,כיְהכירו ְבוְֶּׁ ְ,
לשחקְהָ יָהְשוחֵ קְ,וכֵ ַ
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ְגדולְ ,כגוןְ
ְשל ָ
ְאין ְלו ְהַ תנועות ֶּׁ
ְשע ֲַדין ֵ
חָ כָ ם ְגָדולַ ְ ,רק ֶּׁ
ןְבעַ לְ
ָהְאצֶּׁ לְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְמֵ ליץְ,דהַ ינו ְַדב ָר ַ
דבורְוכַ יוצֵ אְ .והָ י ֵ
שהָ יָהְיָכולְל ַד ֵברְולהַ מליץְדב ֵריְצְַחותְ
לָ שוןְומליצָ הֶּׁ ְ,
נפלָ איםְמאדְ ,שירותְותש ָבחותְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ.והַ ֵמליץְהָ יָהְ
גַם ְמֵ עַ צמו ְמֵ ליץ ְנ ֶָּׁאהַ ְ ,אך ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ ְַנ"ל ְהֶּׁ ר ָאה ְלו ְֶּׁד ֶּׁרךְ
ֵאיך ְ ַיעֲלֶּׁ הְל ַק ֵבלְכחַ ְחָ כמַ תְהַ מליצָ הְ,ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְהְָיָהְ
מֵ ליץ ְנפלָ א ְמאד ְמאדַ ְ .גם ְהָ יָה ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְחָ כָ םְ .והֶּׁ חָ כָ םְ
ַם־כןְמֵ עַ צמוְחָ כָ םַ ְ,אךְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְהֶּׁ ר ָאהְלו ְֶּׁד ֶּׁרךְֵ ְ,איךְ
הָ יָהְג ֵ
יק ֵבלְחָ כמָ ה ְ,ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְהָ יָהְחָ כָ םְנפלָ אְמאדְ,
ַיעֲלֶּׁ הְו ַ
ְאיךְ
וכֵ ןְהַ גבורְהָ יָהְגבורְמֵ עַ צמוְְ.והַ ֶּׁמלֶּׁ ךְהֶּׁ ר ָאהְלו ְֶּׁדרְֶּׁך ֵ
יק ֵבלְגבו ָרה ְ,ועַ ל־י ֵדיְזֶּׁהְהָ יָהְגבורְנפלָ אְונו ָראְ
ַיעֲלֶּׁ הְו ַ
ְבאֲ ויר ְהָ עולָ םְ ,ויֵשְ
ְשהיא ְתולָ ה ַ
מאדְ ,כי ְיֵש ְחֶּׁ ֶּׁרב ֶּׁ
ְאת ְהַ חֶּׁ ֶּׁרבְ,
ש ַמגביהין ֶּׁ
שה ְכחותְ :כ ֶּׁ
להַ חֶּׁ ֶּׁרב ְהַ זאת ְשל ָ
חיָלותְ ,ומ ֵמילָ א ְיֵש ְלָ הֶּׁ םְ
ְש ֵרי ְהַ ֲ
ְכל ְָ
אֲ זַי ְבורחים ְונָסים ָ
ְשינהַ ג ְהַ מלחָ מָ הְ,
שריםֵ ְ ,אין ְמי ֶּׁ
שנָסים ְהַ ָ
מַ ָפלָ הְ ,כי ְכ ֶּׁ
שרְ
ְאפ ָ
ְאף־עַ ל־פי־כֵ ן ֶּׁ
ְבמלחָ מָ הַ ְ ,אך ַ
ְאין ְתקומָ ה ַ
וַאֲ זַי ֵ
שית ָקרבו ְהַ נש ָאריםְלַ מלחָ מָ הְ.ויֵש ְלהַ חֶּׁ ֶּׁרבְהַ ְַנ"לְ,שנֵיְ
ֶּׁ
דְאחָ דְנופליםְ
שעַ ל־י ֵדיְח ֶּׁ
פיותְ,ויֵש ְלָ הֶּׁ םְשנֵיְכוחותֶּׁ ְ,
שקורין ְַדאר)ְ,
שני ְמַ גיע ְלָ הֶּׁ ם ְהַ חליֶּׁ (ְ ,
ֻכ ָלםְ ,ועַ ל־י ֵדי ְחד ְהַ ֵ
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ש ָרם ְנכחָ ש ְונָמֵ סַ ְ ,כיָדועַ ְחלי ְזֶּׁהַ ְ ,רחֲמָ נָאְ
ְשב ָ
דהַ ינו ֶּׁ
הְשעושיןְבאותו ְהַ חֶּׁ ֶּׁרבְ
ֶּׁ
ְשרְַקְעַ ל־י ֵדיְהַ תנועָ
לצלָ ןְ,הַ ינו ֶּׁ
יםְכ ְַנ"לְ,דהַ ינוְ
ַ
םְשהיאְ,עַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְמַ גיעַ ְלהַ שונא
במָ קו ֶּׁ
ְשיֵש ְלָ הְְ .והַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהֶּׁ ר ָאהְ
ְכל ְחד ְוָחד ְהַ כחַ ֶּׁ
עַ ל־י ֵדי ָ
שםְק ֵבלְגבו ָרתוְ
ְשיֵש ְלהַ חֶּׁ ֶּׁרבְהַ ְַנ"לְ,ומְ ָ
להַ גבורְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
ְשליְ,
הַ גדולָ הְ .וגַ ם ְאֲ ניְ ,הֶּׁ ר ָאה ְלי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְלָ עניָן ֶּׁ
ְשאֲ ני ְצָ ריךְְ .וכֵ ן ְהָ יָה ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְאוהֵ בְ
שם ְמַ ה ֶּׁ
וק ַבלתי ְמ ָ
ְשהָ יָה ְאוהֵ בֶּׁ ְ ,את ְעַ צמו ְעם ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְב ַאהֲבָ הְ
נֶּׁאֱ מָ ן ֶּׁ
שר ְלָ הֶּׁ םְ
ְאפ ָ
ְשלא ְהָ יָה ֶּׁ
ר ָאה ְמאד ְמאדְ ,עַ ד ֶּׁ
נפלָ ָאה ְונו ְָ
ְשעָ הַ ְ .אךְ
ְאיזֶּׁה ָ
ְאת ְזֶּׁה ֵ
ְשלא ְיראו ְזֶּׁה ֶּׁ
כלָ ל ֶּׁ
שצריכיןְלהת ָפ ֵרדְקצָ תְ.והָ יוְ
ְשעותֶּׁ ְ,
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ןְיֵש ָ
שעשעיןְ
שהָ יוְמצֻ יָריןְצו ַרתְשנֵיהֶּׁ םְ,והָ יוְמ ַ
לָ הֶּׁ םְצורותֶּׁ ְ,
ְאחָ ד ְמֵ חֲבֵ רוְְ.
ְשנפרדו ֶּׁ
עַ צמָ ן ְב ֵאלו ְהַ צורות ְבעֵ ת ֶּׁ
והַ צורותְהָ ֵאלו ְהָ יו ְמצֻ יָריןְאֵ יך ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעםְהָ אוהֵ בְנֶּׁאֱ מָ ןְ
אוהֲבים ְעַ צמָ ן ְומחַ בקים ְומנַשקים ְעַ צמָ ן ְב ַאהֲבָ הְ
יְשהָ יָהְמס ַת ֵכלְ
שמ ֶּׁ
גדולָ הְ.והָ יָהְסג ָֻלהְל ֵאלו ְהַ צורוְתֶּׁ ְ ,
ב ֵאלו ְהַ צורות ְהָ יָה ְמַ גיעַ

ְאהֲבָ ה ְגדולָ ה ְמאד ְ(הַ ינוְ
ְלו ַ

יְשהָ יָהְמס ַת ֵכלְבאֵ לוְהַ צורות)ְ.וגַםְהָ אוהֵ בְ
הְב ָאהְלמ ֶּׁ
שמ ַדתְהָ ַאהֲבָ ָ
ֶּׁ
םְשהֶּׁ ר ָאהְלוְהַ מְֶּׁלֶּׁ ךְְ.והגיעַ ְ
נֶּׁאֱ מָ ןְק ֵבלְהָ ַאהֲבָ הְמןְהַ ָמקו ֶּׁ
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ְאחָ ד ְו ֶּׁאחָ ד ְלמקומו ְל ַק ֵבלְ
ְכל ְהַ ְַנ"לָ ְ ,כל ֶּׁ
ְשהָ לכו ָ
עֵ ת ֶּׁ
שי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְאנ ֵ
שם ְכחוְְ ,דהַ ינו ְהַ ֵמליץ ְוהַ גבור ְוכָ ל ַ
מ ָ
שםְ
הַ ְַנ"לָ ְְ,כלְ ֶּׁאחָ דְ ו ֶּׁאחָ דְ עָ לָ הְ לְמקומוְ הַ ְַנ"לְ לחַ ֵדשְ ָ
ְְְְ

ְְְ

ְְְ

ְְְְ

ְְְ

ְְ ְְ

ְְְְְ

כחוְְ.
הְבעולָ םְ.והָ רוחַ ְסעָ ָרהְ
וי ִהיְהַ יוםְ,והָ יָהְרוחַ ְסעָ ָרהְגדולָ ָ
שהְ,
ְכלו ְוהָ פַ ך ְמיָם ְלי ַָב ָ
ְכל ְהָ עולָ ם ֻ
ְאת ָ
הַ זֶּׁה ְבל ֵבל ֶּׁ
ְאתְ
שהְליָםְ.וממד ָברְישובְ,ומישובְמד ָברְ,והָ פַ ך ֶּׁ
ומי ַָב ָ
ְביתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ָכלְהָ עולָ םְ ֻכלוְְ.ובָ אְהָ רוחַ ְסעָ ָרהְהַ זֶּׁהְלתוך ֵ
קְשנכנַסְהָ רוחַ ְסעָ ָרהְוחָ טַ ףְ
הְשםְשוםְהֶּׁ זֵקַ ְ,ר ֶּׁ
ש ָ
ולאְעָ ָ
ְשל ְהַ ַבת־מַ ל ָכה ְהַ ְַנ"לְ .ובתוך ְהָ ַרעַ שְְ,
ֶּׁאת ְהַ וָלָ ד ֶּׁ
ְאת ְהַ תינוק ְהַ י ָָקרְ
שחָ טַ ף ֶּׁ
שקורין ְאומפיט)ֵ ְ ,תכֶּׁ ף ְכ ֶּׁ
( ֶּׁ
ְאח ֲָריוְ .וכֵ ן ְהַ ַמל ָכה ְוכֵ ןְ
הַ ְַנ"לָ ְ ,רדפָ ה ְהַ ַבת־מַ ל ָכה ַ
ְאיָםְ
ְכ ָלםְ ,ולא ְנו ַדע ְמקומָ ם ַ
ְשנת ַפזרו ֻ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,עַ ד ֶּׁ
לְאחָ דְ
יםְכ ֶּׁ
ָ
ְכ ָלנו ְלאְהָ יינו ְבכָ לְזֶּׁהְ,כיְהָ יינו ְעול
וַאֲ נַחנו ֻ
שחָ זַרנו ְובָ אנוְְ,לאְ
ו ֶּׁאחָ דְלמקומו ְלחַ ֵדשְ ְכחוְַ ְ,כ ְַנ"לְ,וכ ֶּׁ
ְאזְ,
ְכ ָלםַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,וגַם ְהַ יָד ְהַ ְַנ"ל ְנֶּׁאֱ ב ָדה ָ
מָ צָ אנו ְאו ָתם ֻ
תְכלְ
יןְאנוְיכוליםְעודְלַ עֲלו ָ
זְא ָ
ְכ ָלנוְְ,ומֵ ָא ֵ
ומֵ ָאזְנת ַפזרו ֻ
שנֶּׁה ַפךְ
ְאחַ ר ְ ֶּׁ
ֶּׁאחָ ד ְו ֶּׁאחָ ד ְלמקומו ְלחַ ֵדש ְכחוְְ ,כי ַ
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רכה

ְכל ְמקומות ְהָ עולָ ם ְמיָםְ
ְכלו ְונֶּׁחלפו ָ
ונת ַבל ֵבל ְהָ עולָ ם ֻ
שר ְעַ ָתה ְלַ עֲלותְ
י־אפ ָ
שה ְוכוְ'ַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,בו ַַדאי ְא ֶּׁ
לי ַָב ָ
ַבד ָרכים ְהָ ראשוניםְ ,כי ְעַ ָתה ְצריכים ְד ָרכים ְאֲ חֵ ריםְ
לפי ְחלוף ְושנוי ְהְַמקומותְ ,ועַ ל־ ֵכן ְלא ְהָ יינו ְיכוליםְ
ְאחָ ד ְו ֶּׁאחָ ד ְלמקומו ְלחַ ֵדש ְכחוְ
ְכל ֶּׁ
עוד ְלַ חֲזר ְולַ עֲלות ָ
ְכל ְאֶּׁ חָ ד ְו ֶּׁאחָ ד ְהיאְ
ְאצֶּׁ ל ָ
ְשנש ָאר ֵ
הַ ְַנ"לַ ְ ,אך ְהָ רשימָ ה ֶּׁ
ַם־כן ְגדולָ ה ְמאדְ ,ואם ְהַ גבור ְהַ זֶּׁה ְהוא ְהַ גבור ְשְֶּׁלְ
ג ֵ
ְש ָכאןְ
מלֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְ ,הואְבו ַַדאיְגבורְגָדולְמאדְ(נראֶּׁ ה ְלי ֶּׁ
הַ ֶּׁ

םְשמעוְ
ָ
חָ סֵ רְקצָ ת)ָ (ְ .כלְזֶּׁהְהֵ שיבְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְלהָ אֲ נָשיםְהַ ְַנ"ל)ְ .והֵ
ְאת ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ ,ולאְ
דבָ ָריוְ ,ו ָתמהו ְמאדְ ,והֶּׁ חֱזיקו ֶּׁ
ש ָבאְ עֲלֵ יהֶּׁ םְ הואְ הַ גבורְ
תםְ(כיְ אולַ יְ הְַגבורְ ֶּׁ
הניחוְאוְתוְלֵ ילֵ ךְמֵ א ָ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

שיֵשְלהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְהֶּׁ ֵכרותְעמוְ)ְ.
הַ ְַנ"לֶּׁ ְ,

ְפעַ םְ
וה ִגבוֹ ר ְהַ ְַנ"ל ְהָ יָה ְהולֵ ך ְומת ָק ֵרב ְושולֵ חַ ְבכָ ל ַ
ְשנת ָק ֵרב ְובָ א ְאֲ לֵ יהְֶּׁםְ ,ועָ מַ ד ְחוץ ְלָ עירְ
שלוחָ יוְ ,עַ ד ֶּׁ
שלַ ח
ו ָ

ְלָ הֶּׁ ם

ְשלוחָ יו.

ְונתיָראו

ְמאד,

ְובקשוְ

שי ֵתן ְלָ הֶּׁ ם ְעֵ צָ הְ .ו ָאמַ רְ
מֵ הַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ְשלְ
שצריכין ְלַ חֲקר ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְוהַ הַ נהָ גָה ֶּׁ
הַ ַבעַ ל־תפ ָלהֶּׁ ְ ,
ְשיַכיר ְעְַל־י ֵדי־זֶּׁה ְאם ְהוא ְאותוְ
אותו ְהַ גבור ְכ ֵדי ֶּׁ
ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְהַ ְַנ"ל)ְ .והָ לַ ך ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ,
הַ גבור ְ(דהַ ינו ְהַ גבור ֶּׁ
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ְשל ְהַ גבורְ,
חנֶּׁה ֶּׁ
ְאל ְהַ ַמ ֲ
ְאל ְהַ גבור ְהַ ְַנ"לְ ,ובָ א ֶּׁ
ויָצָ א ֶּׁ
ְשל ְהַ גבור ְ(הַ ינוְ
ְאחָ ד ְמגבו ָריו ֶּׁ
והתחיל ְל ַד ֵבר ְעם ְגבור ֶּׁ

ש ַאלְ
עם ְאֶּׁ חָ ד ְמֵ הַ שומרים ְכ ֵדי ְלַ חֲקר ְאם ְהוא ְאותו ְהַ גבור ְהַ ְַנ"ל) ְו ָ
ֲשיכֶּׁ ם ְו ֵאיך ְנתחַ ַבר ֶּׁתם ְעםְ
ְמע ֵ
אותו ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ :מַ ה ַ
הַ גבור ְהַ זֶּׁה? ְהֵ שיב ְלוְ.
להַ ַבעַ ל־תפ ָלה)

ְ(הַ ינו ְאֶּׁ חָ ד ְמֵ הַ גבורים ְהַ ְַנ"ל ְהֵ שיבְ

ְשנמצָ אְ
ְשהָ יָהָ ְ ,כך ְהָ יָהְ .הֱיות ֶּׁ
ֲשה ֶּׁ
ְמַ ע ֶּׁ

יםְש ָלהֶּׁ םְ( ֶּׁשקוריןְקראויניקֶּׁ ישְ)ְ,
ֶּׁ
ָכתובְבספ ֵריְדב ֵרי־הַ יָמ
הְבעולָ םְ,והָ רוחַ ְסעָ ָרהְהָ פַ ךְ
ְשהָ יָהְרוחַ ְסעָ ָרהְגדולָ ָ
ֵאיך ֶּׁ
שהְליָםְ,
שה ְומי ַָב ָ
שהָ פַ ך ְמ ְָיםְלי ַָב ָ
םְכלוְֶּׁ ְ ,
תְכלְהָ עולָ ֻ
ֶּׁא ָ
ְכלוְְ ,ו ַאחַ רְ
ְכל ְהָ עולָ ם ֻ
ְאת ָ
וממד ָבר ְישוב ְוכוְ'ְ ,ובל ֵבל ֶּׁ
ְכל ְהָ עולָ םְ ,ישבו ְעַ צמָ ןְ
ְשנת ַבלבלו ָ
הָ ַרעַ ש ְוהַ בלבול ֶּׁ
עשותוְ
יְראויְלַ ְֲ
בנֵיְהָ עולָ םְלַ עֲשותְלָ הֶּׁ םְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ .וחָ קרו ְמ ָ
שע ָקר ְהואְ
שר ְ ֶּׁ
מֶּׁ לֶּׁ ך ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ ,וחָ קרו ְו ָאמרוְַ ְ .באֲ ֶּׁ
יְשהואְמש ַת ֵדלְביו ֵתרְבהַ ַתכליתְ,
הַ ַתכליתְ,עַ ל־ ֵכןְמ ֶּׁ
הואְ ָראויְ להיותְ מֶּׁ לֶּׁ ךְְְ.והתחְילוְ לַ חֲקרְ מַ הוְ הַ ַתכליתְ,
ְְ

ְ

ְ ְה

ְ

ְ ְְ

ְ ְְ

ָהְבינֵיהֶּׁ םְכתותְכתותְ.
והָ י ֵ
ְאנוְ
ְכבודְ ,כי ָ
שע ַקר ְהַ ַתכלית ְהוא ָ
ְאמרוְֶּׁ ְ ,
כת ְ ַאחַ ת ָ
ש ֵאיןְ
ְאצֶּׁ ל ְהָ עולָ םְ ,כי ְכ ֶּׁ
שהַ ָכבוד ְהוא ְהָ ע ָקר ֵ
רואיםֶּׁ ְ ,
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ְאיזֶּׁה ְדבורְ
ְשמ ַדברים ְלו ֵ
נותנין ְל ָא ָדם ְכבודוְְ ,דהַ ינו ֶּׁ
ת־דמיםְ ,כי ְהָ ע ָקר ְהואְ
כ ֶּׁנגֶּׁד ְכבודוְְ ,יֵש ְלו ְשפיכו ָ
יתהְמַ קפידיםְ
לְכלְהָ עולָ םְ ,וַאֲ פלו ְל ַאחַ רְמ ָ
ְאצֶּׁ ָ
הַ ָכבוד ֵ
מת ְכבודוְְ ,ל ָקברו ְבכָ בוד ְוכַ יוצֵ א(ְ .ואומרים ְלוְְ,
ל ֵתן ְלהַ ֵ
ך)
ְשעושיןְ ,הַ כל ְעושין ְל ָך ְבשביל ְכבוד ְָ
ש ָכל ְמַ ה ֶּׁ
ֶּׁ

ְ ַאף־עְַל־פיְ

ְאצֶּׁ ל ְהַ ֵמתְ,
ְתאֲ וָה ֵ
ְשיָך ְמָ מון ְושום ַ
יתה ְאֵ ין ַ
ש ַאחַ ר ְמ ָ
ֶּׁ
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְעַ ל ְכבוד ְהַ ֵמת ְמַ קפידיםְ .נמצָ אְ
תְכ ֵאלוְְ.
שהַ ָכבודְהואְהָ ע ָקרְהַ ַתכליתְ .וכַ יוצֵ אְבסבָ רו ָ
ֶּׁ
ְכל ְהַ כתות ְהַ מב ָארים ְלמַ ָטהֻ ְ ,כ ָלם ְהָ יו ְלָ הֶּׁ םְ
של ְמבוכָ ה ְושטותְ .וכֵ ן ָ
( ֶּׁ
סבָ רות ְהַ ר ֵבה ְל ַדע ָתם ְהַ נבוכָ ה ְוהַ סכָ לָ הְ .וקצָ ָתם ְמב ָארים ְלמַ ָטהַ ְ ,אךְ
תְשיֵש ְבאֵ לו ְהַ ֵדעותְ,כיְ
ֶּׁ
רְכלְהַ סבָ רותְהַ נבוכו
אְרצָ הְלבָ אֵ ָ
ַר ֵבנו ְ ְַז"לְל ָ
תְבאֱ מֶּׁ תְ
שלוםְלטעו ֶּׁ
שרְחַ סְו ָ
דְשאֶּׁ פ ָ
ֶּׁ
ל־כךְ ְ,עַ
תְכ ָ
ְבזֶּׁהְסבָ רותְנבוכו ָ
יֵש ָ

ְאצלָ םְ,
ְשנס ַכם ֶּׁ
ְשקֶּׁ רַ ְ ,רחֲ מָ נָא ְלצלַ ן)ְ .עַ ד ֶּׁ
באֵ לו ְהַ סבָ רות ְשֶּׁ ל ֶּׁ
ל־כן ְצריכין ְלבַ ֵקש ְאישְ
ְכבודְ .עַ ֵ
שע ַקר ְהַ ַתכלית ְהוא ָ
ֶּׁ
ְשיהיֶּׁהְ
ְשיהיֶּׁה ְרו ֵדף ְאְַחַ ר ְהַ ָכבודְ ,הַ ינו ֶּׁ
מכֻ ָבדְ ,וגַם ֶּׁ
שיֵשְ
שזֶּׁהוְאישְמכֻ ָבדֶּׁ ְ,
כבודְ( ֶּׁ
יגְאתְהַ ָ
ףְאחַ רְהַ ָכבודְויַש ֶּׁ
רו ֵד ַ

ְכבודְ,
שיֵש ְלו ָ
ְשהוא ְאיש ְמכֻ ָבדֶּׁ ְ ,
ְכבוד)ְ ,כי ְמֵ ַאחַ ר ֶּׁ
לו ָ
ְשהיא ְרוְצָ הְ
ְכבודְ ,ומסַ יֵעַ ְאֶּׁ ת ְהַ ֶּׁטבַ ע ֶּׁ
ְאחַ ר ָ
והוא ְרו ֵדף ַ
לְאחַ רְהַ ַתכליתְ
אְשזֶּׁהְהָ איש ְמש ַת ֵד ַ
ֶּׁ
דְכ ְַנ"לְ,נמצָ
בכָ בו ַ
ְכבוד ְ( ָכל ְזֶּׁה ְהָ יָה ְַדע ָתם ְהַ סכָ לָהְ
ומַ שיגוְְ ,כי ְהַ ַתכלית ְהוא ָ

רכח
והַ נבוכָ ה),
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ל־כן ְזֶּׁה ְהָ איש ְָראוי ְלהיות ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ.
ְ ַכ ְַנ"לְ ,עַ ֵ

ְשהָ יו ְנושאיםְ
והָ לכו ְלבַ ֵקש ְאישְ ְ ָכזֶּׁהְ ,והָ לכו ְומָ צאו ֶּׁ
ֶּׁאת ְ' ֶּׁבעטלֶּׁ יר'

ְ( ַקבצָ ן)

ְאח ֲָריו ְלעֵ ֶּׁרךְ
ְאחָ דְ ,והָ לכו ַ
ְזָקֵ ן ֶּׁ

שהְמֵ אותְאֲ נָשיםֻ ְ,כ ָלםְ'ציגַיינֶּׁירס' ְ(צועֲנים)ְ,וגַםְהואְ
חֲמ ָ
הָ יָה ְ'צגַיינֶּׁיר'ְ .והַ ֶּׁבעטלֶּׁ יר ְהַ זֶּׁה ְהָ יָה ְעוֵר ְועָ קם ְוא ֵלםְ,
שיְ
ְאנ ֵ
ְכ ָלם ְהָ יו ַ
ְאח ֲָריוְ ,כי ֻ
והָ אֲ נָשים ְהַ ְַנ"ל ְהָ לכו ַ
ְשלוְְ ,כי ְהָ יו ְלו ְאֲ חָ יות ְו ַאחים ְוז ֶַּׁרע ְמ ֵרעיםְ
הַ מש ָפחָ ה ֶּׁ
ְאח ֲָריוְ
שהָ לכו ַ
ֲשה ְמֵ הֶּׁ ם ְקבוץ ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ְש ַנע ָ
שלוְְ ,עַ ד ֶּׁ
ֶּׁ
ָהְכעֲסָ ןְ
ונָשאוְאותוְְ.והואְהקפידְמאדְעַ לְכבודוְְ,כיְהָ י ַ
ְפעַ ם ְעֲלֵ יהֶּׁ ם ְבקפידות ְגדולותְ ,וצוָהְ
גָדול ְוכועֵ ס ְבכָ ל ַ
ְשינשאו ְאותו ְאֲ נָשים ְאֲ חֵ רים ְוכָ עַ ס ְבכָ לְ
ְפעַ ם ֶּׁ
בכָ ל ַ
ְשזֶּׁה ְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ יר ְהַ זָקֵ ן ְהוא ְאישְ
ַפעַ ם ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ .נמצָ א ֶּׁ
ףְאחַ רְהַ ָכבודְ,
דְכזֶּׁהְ.וגַםְרו ֵד ַ
ְכבו ָ
שיֵשְלו ָ
מכְֻ ָבדְגָדולֶּׁ ְ,
ל־כן ְהוטַ בְ
ְכ ְַנ"לְ .עַ ֵ
ל־כך ְעַ ל ְכבודו ַ
ְכ ָ
כי ְהוא ְמַ קפיד ָ
בעֵ ינֵי ְהַ ַכת ְהַ זאת ְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ יר ְהַ זֶּׁה ְוקבלו ְאותו ְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ.
ץְשגו ֶּׁרמֶּׁ תְומסֻ גֶּׁלֶּׁ תְ
ְא ֶּׁרץְגו ֶּׁרמֶּׁ תְ ,כיְיֶּׁש ְאֶּׁ ֶּׁר ֶּׁ
ולהיותְגַם ֶּׁ
ְאלוְ
ל־כן ֵ
ְאחֶּׁ ֶּׁרתְ ,עַ ֵ
ְא ֶּׁרץ ְגו ֶּׁרמֶּׁ ת ְלמ ָדה ַ
לכָ בודְ ,וכֵ ן ְיֵש ֶּׁ
ְא ֶּׁרץְ
ְכבוד) ְבקשו ֶּׁ
ְשע ַקר ְהַ ַתכלית ְהוא ָ
שחָ קרו ְלעַ צמָ ם ֶּׁ
כת ְ( ֶּׁ
הַ ַ
ְשםְ.
ָהְשמסֻ גֶּׁלֶּׁ תְלָ זֶּׁהְויָשְבו ָ
גו ֶּׁרמֶּׁ תְלכָ בודְ,ומָ צאוְמדינ ֶּׁ
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רכט

ש ֵאין ְהַ ָכבוד ְע ַקר ְהַ ַתכליתְ ,וחָ קרוְ
ְאמרוְֶּׁ ְ ,
כת ְ ַאחֶּׁ ֶּׁרת ָ
ְש ָכלְ
ְאנו ְרואים ֶּׁ
שע ַקר ְהַ ַתכלית ְהוא ְרציחָ הְ .כי ָ
ֶּׁ
ֲשביםְ
ְבעולָ םְ,ע ָ
הְשיֵש ָ
ֶּׁ
הַ דבָ ריםְנכליםְונפסָ דיםְ,וכָ לְמַ
ְבעולָ םְ ,הַ כל ְצָ ריךְ
ֵי־א ָדם ְוכָ ל ְמַ ה ְשְֶּׁיֵש ָ
וצמָ חים ְובנ ָ
אְש ַתכליתְהַ כלְהואְהַ כ ָליוןְ
ֶּׁ
לָ בואְלכ ָליוןְוהֶּׁ פסֵ דְ,נמצָ
ֵי־א ָדםְ,
שהואְהו ֵרגְומכַ ֶּׁלהְבנ ָ
ל־כןְהָ רוצֵ חְֶַּׁ ְ,
והַ הֶּׁ פסֵ דְ,עַ ֵ
ְאל ְהַ ַתכליתְ,
ְאת ְהָ עולָ ם ֶּׁ
ְשהוא ְמַ ר ֶּׁבה ְלהָ ביא ֶּׁ
נמצָ א ֶּׁ
ְשהַ ַתכלית ְהוא ְרציחָ הְ .ובקשוְ
ְבינֵיהֶּׁ ם ֶּׁ
ל־כן ְנס ַכם ֵ
עַ ֵ
ְשיהיֶּׁה ְרוצֵ חַ ְוכַ עֲסָ ן ְובַ עַ ל־קנ ָאה ְביו ֵתרְ ,כיְ
ֵאיזֶּׁה ְאיש ֶּׁ
ְאל ְהַ ַתכלית
ְקרוב ְיו ֵתר ֶּׁ
ְכזֶּׁה ְהוא ָ
איש ָ

ְ(לפי ְַדע ָתםְ

שמעוְ
הַ נבוכָ ה)ְ ,והוא ְָראוי ְלהיות ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ .והָ לכו ְלְבַ ֵקשְְ ,ו ָ
שאֲ לוְְ :מַ הו ְקול ְהַ צעָ ָקה ְהַ זאתְ .והֵ שיבוְ
קול ְצעָ ָקהְ .ו ָ
ְאביוְ
ְאת ָ
דְשחַ ט ֶּׁ
ָ
תְש ֶּׁאחָ
ֶּׁ
שקולְהַ צעָ ָקהְהיאְ ,הֱיו
לָ הֶּׁ םֶּׁ ְ,
ְאביר־לֵ ב ְוכַ עֲסָ ןְ
ו ֶּׁאת ְאמוְְ .עָ נו ְו ָאמרוְְ :וכי ְיֵש ְרוצֵ חַ ַ
תְאביוְו ֶּׁאתְאמוְְ,הָ איש ְהַ זֶּׁהְהשיגְ
ֶּׁהְש ַיהֲרגְאְֶּׁ ָ
יו ֵתרְמז ֶּׁ
ֶּׁאת ְהַ ַתכליתְ .והוטַ ב ְבעֵ ינֵיהֶּׁ םְ ,וקבלו ְאותו ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ
ְא ֶּׁרץ ְגו ֶּׁרמֶּׁ ת ְלרציחָ הְ ,ובָ חֲרו ְלָ הֶּׁ םְ
למֶּׁ לֶּׁ ךְְ .ובקשו ְלָ הֶּׁ ם ֶּׁ
שם ְ
שהוְאְמקוםְהָ רוצחיםְוהָ לכוְְל ְָ
במקוםְהָ ריםְוגבָ עותְ ֶּׁ
ְשםְעםְמַ ל ָכםְ.
ויָשבו ָ

רל
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ְשפַ עְ
ְשיֵש ְלו ֶּׁ
ש ָראוי ְלמלך ְמי ֶּׁ
ְאמרוְֶּׁ ְ ,
כת ְ ַאחֶּׁ ֶּׁרת ָ
ֵי־א ָדםְ,
ְשל ְש ָאר ְבנ ָ
מזונות ְהַ ר ֵבהְ ,ו ֵאינו ְנזון ְממזונות ֶּׁ
ְשלא ְיתג ֵַשם ְשכלוְ)ְ ,וְאישְ
ְדקים ְ(כגון ְחָ לָבְ ,כ ֵדי ֶּׁ
ַרק ְממזונות ַ
ְשלאְ
ְכזֶּׁה ֶּׁ
ְתכֶּׁ ף ְאיש ָ
ָכזֶּׁה ְָראוי ְלמלךְַ ְ .אך ְלא ְמָ צאו ֵ
ֵי־א ָדםְ,ובָ חֲרו ְלָ הֶּׁ םְלפיְ
תְשלְש ָארְבנ ָ
יהיֶּׁהְנזוןְממזונו ֶּׁ
שרְ
ְשפַ עְמזונותְהַ ר ֵבהְ,עַ דְאֲ ֶּׁ
ירְשיֵש ְלו ֶּׁ
ֶּׁ
שעָ הְאיש ְעָ ש
ָ
ְשלא ְיהיֶּׁה ְנזון ְוכוְ' ְ ַכ ְַנ"לְ,
ימצאו ְאיש ְכרצונָםְ ,דְהַ ינו ֶּׁ
שר ְימצאוְ
ְאת ְהֶּׁ עָ שיר ְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,עַ ד ְאֲ ֶּׁ
ְשעָ ה ְעָ שו ֶּׁ
ולפי ָ
ְאתְ
ְכ ְַנ"לָ ְ ,אז ְי ֵֵרד ְהֶּׁ עָ שיר ְמן ְהַ מלוכָ הְ .וַי ַקבלו ֶּׁ
איש ַ
אותוְהָ אישְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ.ובָ חֲרוְלָ הֶּׁ םְאְֶּׁ ֶּׁרץְגו ֶּׁרמֶּׁ תְלָ זֶּׁהְ,והָ לְכוְְ
ְשםְ.
ויָשבו ָ
שיפַ ת־ת ַאר ְראויָה ְלמלךְְ ,כי ְע ַקרְ
ְאמרוְֶּׁ ְ ,
כת ְ ַאחֶּׁ ֶּׁרת ָ
ֻשבְ ,כי ְלָ זֶּׁה ְנב ָרא ְהָ עולָ םְ,
ְשיהיֶּׁה ְהָ עולָ ם ְמי ָ
הַ ַתכלית ֶּׁ
תְתאֲ וָהְזו ְלישובְהָ עולָ םְ,
רְשהַ יפַ ת־ת ַארְמעו ֶּׁר ֶּׁר ַ
ֶּׁ
ומֵ ַאחַ
ל־כן ְיפַ ת ְת ַארְ
ֵ
ְאל ְהַ ַתכליתְ ,עַ
יאה ֶּׁ
ְשהיא ְמְב ָ
נמצָ א ֶּׁ
ראויָהְְלמלךְְְ.ובָ חֲרוְְלָ הֶּׁ םְְיְפַ ת־ת ַארְְומָ לכָ הְְעֲלֵ יהֶּׁ םְ,
ְשםְ.
םְא ֶּׁרץְגו ֶּׁרמֶּׁ תְלָ זֶּׁהְ,והָ לכוְויָשבו ָ
ובקשוְלָ הֶּׁ ֶּׁ
שע ַקר ְהַ ַתכלית ְהוא ְהַ דבורְ ,כיְ
ְאמרוְֶּׁ ְ ,
כת ְ ַאחֶּׁ ֶּׁרת ָ

ספורי

מִַבעל־ת ִפילהַַַַ ַמעֲ שֹי ֹות

רלא

רְשזֶּׁהְע ַקרְ
ֶּׁ
מוְ ַתרְהָ ָא ָדםְמןְהַ בהֵ מָ הְהואְהַ דבורְ,ומֵ ַאחַ
ל־כןְ
ְשיֵש ְלָ ָא ָדםְ ,עַ ל־ ֵכן ְזֶּׁהו ְע ַקר ְהַ ַתכליתְ .עַ ֵ
הְַיתרון ֶּׁ
עְכמָ הְ
שי ֵַד ַ
ֶּׁהְבעַ ל־לָ שוןֶּׁ ְ,
שיהי ַ
בקשו ְלָ הֶּׁ םְאיש ְַדב ָרןֶּׁ ְ ,
ְאצֶּׁ לְ
ְכזֶּׁה ְהוא ֵ
ְתמְידְ ,כי ְאיש ָ
לשונות ְויַר ֶּׁבה ְל ַד ֵבר ָ
שהָ יָהְ
שגָעֶּׁ ְ ,
הַ ַתכליתְ .והָ לכו ְומָ צאו ְאיש ְצָ רפַ תי ְמ ֻ
הולֵ ך ְומ ַד ֵברְלעַ צמוְְ .וש ֵאלוהו ְאםְיו ֵדעַ ְלשונותְ,והָ יָהְ
ְכזֶּׁה ְבו ַַדאי ְהשיג ְהַ ַתכליתְ
ְכ ָמה ְלשונותְ .ואיש ָ
יו ֵדעַ ַ
ְכ ָמהְ
שיו ֵדעַ ַ
אְבעַ ל־לָ שוןֶּׁ ְ,
רְשהו ַ
ֶּׁ
יְדע ָתםְהַ נבוכָ ה)ְ,מֵ ַאחַ
( לפ ַ
לשונותְ ,ומ ַד ֵבר ְהַ ר ֵבה ְמאדְ ,כי ְהוא ְמ ַד ֵבר ְאֲ פלוְ
ל־כן ְהוטַ ב ְבעֵ ינֵיהֶּׁ ם ְאיש ְהַ זֶּׁה ְוקבלו ְאותוְ
לעַ צמוְְ .עַ ֵ
ְש ָלהֶּׁ םְ ,והָ לכוְ
ְא ֶּׁרץ ְגורְֶּׁמֶּׁ ת ְלָ עניָן ֶּׁ
למֶּׁ לֶּׁ ךְְ .ובָ חֲרו ְלָ הֶּׁ ם ֶּׁ
ָשרְ.
םְב ֶּׁד ֶּׁרךְְהַ י ָ
ְשםְעםְמַ ל ָכםְ.ובוַדְַאיְהנהיגְאו ָת ַ
ויָשבו ָ
שע ַקר ְהַ ַתכלית ְהוא ְשמחָ הְ .כיְ
ְאמרוְֶּׁ ְ ,
כת ְ ַאחֶּׁ ֶּׁרת ָ
שיםְ
שכוב ְ
ֲתנָהְשמֵ חיםְ,כ ֶּׁ
שיֵש ְח ֻ
דְבןְשמֵ חיםְ,כ ֶּׁ
שנולָ ֵ
כ ֶּׁ
אְש ַתכליתְהַ כלְהואְשמחָ הְ.
ֶּׁ
ֵאיזֶּׁהְמדינָהְשמֵ חיםְ,נמצָ
ְשהואְ
ְתמידְ ,נמצָ א ֶּׁ
ְשמֵ חַ ָ
ְשיהיֶּׁה ָ
ל־כן ְבקשו ְאיש ֶּׁ
עַ ֵ
ֵאצֶּׁ ל ְהַ ַתכליתְ ,והוא ְיהיֶּׁה ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ .והָ לכו ְומָ צאוְ
ָשאְ
ְאחָ ד ְבכֻ תנֶּׁת ְ ָבזוי ְכ ַדרכוְְ ,ונ ָ
שהָ יָה ְהולֵ ך ְעָ ֵרל ֶּׁ
ֶּׁ
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ְכ ָמה ְע ֲֵרליםְ .וזֶּׁהְ
ְאח ֲָריו ַ
ֵין־ש ָרף) ְוהָ לכו ַ
ָ
פלֶּׁ עשיל ( ַבקבוק ְי
ְשזֶּׁהְהֶּׁ עָ ֵרלְ
ָהְשמֵ חַ ְמאדְ(כיְהָ יָהְשכורְמאד)ְ.ו ָראו ֶּׁ
הֶּׁ עָ ֵרלְהָ י ָ
ל־כן ְהוטַ בְ
ְשמֵ חַ ְמאד ְו ֵאין ְלו ְשום ְד ָאגָהְ ,עַ ֵ
הוא ָ
ְשהואְ
ְאת ְהַ ַתכלית ֶּׁ
בעְֵינֵיהֶּׁ ם ְהֶּׁ עָ ֵרל ְהַ זֶּׁהְ ,כי ְהשיג ֶּׁ
שמחָ הְ,וקבלוְאותוְלמֶּׁ לֶּׁ ךְעֲלֵ יהֶּׁ םְ,ובו ַַדאיְהנהיגְאו ָתםְ
ְש ָלהֶּׁ םְ,
ָשרְ .ובָ חֲרו ְלָ הֶּׁ ם ְאֶּׁ ֶּׁרץ ְגו ֶּׁרמֶּׁ ת ְלָ עניָן ֶּׁ
ַב ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ י ָ
שיהיו ְעושין ְיַיןְ,
דהַ ינו ְמקום ְכ ָרמים ְוכַ יוצֵ אְֶּׁ ְ ,
ֵין־ש ָרףְ ,ולא ְיֵלֵ ך ְשום ְָדבָ רְ
ָ
ומֵ הַ חַ רצַ נים ְיהיו ְעושין ְי
יתְאצלָ םְלשתותְולהש ַת ֵכרְ
ֶּׁ
לאבודְ,כיְזֶּׁהו ְע ַקרְהַ ַתכל
םְשיָכותְועניָןְ
יְש ֵאיןְשו ַ
ְתמידַ ְ,אף־עַ ל־פ ֶּׁ
תְשמֵ חַ ָ
ולהיו ָ
ְאין ְלָ הֶּׁ ם ְכלָ ל ְעַ ל ְמַ ה ְלשמחְְַ,
שמחָ ָתםְ ,כי ֵ
ל ְ
ְאצלָ ם ְלהיותְ
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְזֶּׁה ְהָ יָה ְע ַקר ְהַ ַתכלית ֶּׁ
םְא ֶּׁרץְגו ֶּׁרמֶּׁ תְְ ַכ ְַנ"לְ
אְדבָ רְְ.ובָ חֲרוְְלָ הֶּׁ ֶּׁ
ְתמידְעַ לְל ָ
שמֵ חַ ָ
ָ
ְשםְ.
והָ לכוְויָשבו ָ
שע ַקרְהואְחְָכמָ הְ.ובקשו ְלָ הֶּׁ םְחָ כָ םְ
תְאמרוְֶּׁ ְ,
כת ְ ַאחֶּׁ ֶּׁר ָ
גָדולְועָ שוְאותוְמֶּׁ לֶּׁ ךְעֲלֵ יהֶּׁ םְ,וְבקשוְְְלָ הֶּׁ םְְ ֶּׁא ֶּׁרץְְגו ֶּׁרמֶּׁ תְ
ְשםְ.
לחָ כמָ הְוהָ לכוְויָשבו ָ
שע ַקר ְהַ ַתכלית ְהוא ְלהַ שגיחַ ְעַ לְ
ְאמרוְֶּׁ ְ ,
כת ְ ַאחֶּׁ ֶּׁרת ָ
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שקורין ְפילֶּׁ ווין)ְ ,לג ֵַדלְ
ְבאֲ כילָ ה ְושתיָהֶּׁ (ְ ,
עַ צמו ַ
ְאיבָ ריםְ
שיֵש ְלו ֵ
ְאיבָ ריםֶּׁ ְ ,
ְבעַ ל ֵ
הָ ֵאיבָ ריםְ .ובקשו ַ
ְשיֵשְ
ְכ ְַנ"לְ ,כי ְמֵ ַאחַ ר ֶּׁ
גדולים ְומַ שגיחַ ְל ַג ֵדל ְהָ ֵאיבָ רים ַ
רְבעולָ םְ(כיְהואְתופֵ סְ
ְאיבָ ריםְגדוליםְיֶּׁש ְלו ְחֵ לֶּׁ קְיו ֵת ָ
לו ֵ

ְאל ְהַ ַתכליתְ ,כי ְזֶּׁהוְ
ְבעולָ ם)ְ ,והוא ְסָ מוך ְיו ֵתר ֶּׁ
מָ קום ְיותְֵר ָ
ֶּׁהְראויְלמלךְְ.
ְכז ָ
ל־כןְאיש ָ
הַ ַתכליתְלג ֵַדלְהָ ֵאיבָ ריםְ,עַ ֵ
שקורין ְוֵויינגֶּׁיר)ְ ,והוטַ בְ
ְארךְֶּׁ (ְ ,
והָ לכו ְומָ צאו ְאיש ָ
ְאיבָ רים ְוסָ מוךְ ְ ֶּׁאל ְהַ ַתכליתְ,
ְבעַ ל ֵ
בעֵ ינֵיהֶּׁ םְ ,כי ְהוא ַ
םְא ֶּׁרץְגו ֶּׁרמֶּׁ תְלָ זֶּׁהְוהָ לכוְְ
וקבלוְאותוְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ.ובקשְוְלָ הֶּׁ ֶּׁ
ְשםְ.
ויָשבו ָ
ְתכליתַ ְ ,רקְ
ְכל ְזֶּׁה ַ
ש ֵאין ָ
ְש ָאמרוְֶּׁ ְ ,
ְאחֶּׁ ֶּׁרת ֶּׁ
והיתה ְ ַכת ַ
שם ְית ָב ַרךְ
ע ַקר ְהַ ַתכלית ְהוא ְַרק ְלַ עֲסק ְבתפ ָלה ְלהַ ֵ
ְבעַ ל־תפ ָלהְ
ל־ב ֶּׁרך ְוכוְ'ְ .ובקשו ְלָ הֶּׁ ם ַ
ֶּׁ
ולהְיות ְעָ נָו ְושפַ
ש ָכלְ
אחָ ד ְועָ שו ְאותו ְלמֶּׁ לֶּׁ ך ְעֲלֵ יהֶּׁ ם(ְ .והַ מעַ יֵן ְמֵ ֵאלָ יו ְיָביןֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
לְכ ָלםְְטָ עוְְמאדְבמבוכותְגְדולותְמאדַ ְ,רקְְזאתְְהַ ַכתְ
הַ כתותְהַ ְַנ" ֻ
הָ ַאחֲרונָהְכְוְנוְהָ אֱ מֶּׁ תַ ְ,אש ֵריְלָ הֶּׁ ם)ְ.

רְאחָ דְמֵ הַ גבוריםְהַ ְַנ"לְלהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ.וס ֵפרְ
כלְזֶּׁהְס ֵפ ֶּׁ
ְשנתחַ ברו ְעם ְהַ גבור ְהַ ְַנ"ל) ְהֵ ם ְמןְ
ְשהֵ ם ְ(דהַ ינו ְאֵ לו ְהַ גבורים ֶּׁ
לו ֶּׁ
ְבעַ לְ
שקבלו ְעֲלֵ יהְֶּׁם ְלמֶּׁ לֶּׁ ך ַ
ְבעֲלֵ י ְהָ ֵאיבָ ריםֶּׁ ְ ,
ְשל ַ
הַ ַכת ֶּׁ
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ְאחַ ת ְמֵ הֶּׁ ם ְעםְ
חנֶּׁה ַ
ְכ ְַנ"לְ .וַיהי ְהַ יוםְ ,והָ לכו ְמַ ֲ
ֵאיבָ רים ַ
שקורין
חנֶּׁהֶּׁ (ְ ,
ְאח ֲֵרי ְהַ ַמ ֲ
ְשהולכין ַ
הָ ֲעגָלות ֶּׁ

יבאז)ְ,
ְא ַ

יןְאח ֲֵריהֶּׁ םְמַ אֲ כָ לְומש ֶּׁתהְוכַ יוצֵ אְ.ו ֵאלוְהַ ַבעֲלֵ יְ
שמוליכ ַ
ֶּׁ
איְאימָ ָתןְמֻ ֶּׁטלֶּׁ תְעַ לְהַ בריותְ,כיְהָ יוְ
ֵ
ֵאיבָ ריםְהָ י ָתהְבְו ַַד
ְבהֶּׁ ם ְנָטָ הְ
ְש ָפגַע ָ
אֲ נָשים ְגדולים ְוגבוריםְ ,ובו ַַדאי ְמי ֶּׁ
חנֶּׁה ְהַ ְַנ"לָ ְ ,באְ
שר ְהָ לכו ְהַ ַמ ֲ
ְכאֲ ֶּׁ
מֵ הֶּׁ ם ְמן ְהַ ָד ֶּׁרךְְ .וַיהי ַ
ְכ ְַנ"ל)ְ,
שהולֵך ְעַ ָתה ְע ָמהֶּׁ ם ַ
רְאחָ דְ(והוא ְהַ גבור ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
כנֶּׁג ָדםְגבו ֶּׁ
חנֶּׁה ְלא ְנָטָ ה ְמן ְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְְ,
ש ָבא ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ ַמ ֲ
והַ גבור ְהַ זֶּׁה ְכ ֶּׁ
חנֶּׁהְופזֵרְאו ָתםְלכָ אןְולכָ אןְ,ונתיָראוְ
ונכנַסְבתוך ְהַ ַמ ֲ
חנֶּׁה ְמלפָ נָיוְ .והוא ְנכנַס ְלתוך ְהָ ֲעגָלות ְהַ ְַנ"לְ
שי ְהַ ַמ ֲ
ַאנ ֵ
ָהְשםְ.ונפלָ אְ
הְשהָ י ָ
ֶּׁ
לְכלְמַ
חנֶּׁהְו ָאכַ ָ
יןְאח ֲֵריְהַ ַמ ֲ
שהולכ ַ
ֶּׁ
שלאְהָ יָהְמתי ֵָראְ
הַ ָדבָ רְבעֵ ינֵיהֶּׁ םְמאדְמאדְ(עַ לְג ֶּׁדלְגבו ָרתוְֶּׁ ְ,

הְשהָ יָהְעַ לְהָ ֲעגָלותְכְַ ְַנ"ל)ְ.
ֶּׁ
לְכלְמַ
מןְהַ ַמחֲ נֶּׁהְכלָ לְ,ונכנַסְבתוכָ םְו ָאכַ ָ
ו ֵתכֶּׁ ף ְומיָד ְנָפלו ְלפָ נָיו ְו ָאמרו ְלוְְ :יחי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ .כי ְיָדעוְ
ְשע ַקרְ
ְכזֶּׁה ְבו ַַדאי ְָראוי ְלמלךְְ ,לפי ְַדע ָתם ֶּׁ
שגבור ָ
ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ ,ובו ַַדאיְ
ְאיבָ רים ַ
ְבעַ ל ֵ
ְשהוא ַ
הַ ַתכלית ְהוא ְמי ֶּׁ
רְבעַ לְ
רְשנמצָ אְגבו ַ
ֶּׁ
ְאתְהְַמלוכָ הְ,מֵ ַאחַ
ימחלְלוְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
שנת ַק ֵבלְ
הוָהֶּׁ ְ ,
ְכזֶּׁהְ ,כי ְלו ְָראוי ְהַ מלוכָ הְ .וכֵ ן ְ ֲ
ֵאיבָ רים ָ
שנֶּׁח ַקרְ
כת ְהַ זאת ְ( ֶּׁ
ְש ָבא ְכנֶּׁג ָדם) ְלמֶּׁ לֶּׁ ך ְעַ ל ְהַ ַ
(זֶּׁה ְהַ גבור ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
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ְש ָאנוְ
ְכ ְַנ"ל)ְ .והוא ְהוא ְהַ גבור ֶּׁ
ְבעַ ל ְאֵ יבָ רים ַ
ְשע ָקר ְהוא ַ
אֶּׁ צלָ ם ֶּׁ
הולכין ְעַ ָתה ְעמו ְלכבש ְהָ עולָ םְ .והוא ְאומֵ ר

ְ(הַ ינו ְזֶּׁהְ

ְאחֶּׁ ֶּׁרתְ
ְכ ָונָה ַ
ְבזֶּׁה ַ
שיֶּׁש ְלו ָ
ְש ַנע ֲָשה ְעַ ָתה ְמֶּׁ לֶּׁך ְעֲלֵיהֶּׁ ם)ֶּׁ ְ ,
הַ גבור ֶּׁ
יןְכ ְָונָתוְכלָ לְ
יְא ַ
ְאתְהָ עולָ םְ,כ ֵ
הְשהואְהולֵ ךְלכבש ֶּׁ
ַב ֶּׁמ ֶּׁ
ְכ ָונָהְ
ְשיֵש ְלו ַ
ְתח ָתיוַ ְ ,רק ֶּׁ
ְכבוש ַ
ְשיהיֶּׁה ְהָ עולָ ם ָ
לָ זֶּׁה ֶּׁ
ְבזֶּׁה
ַאחֶּׁ ֶּׁרת ָ

ְכל ְזֶּׁהְ
שס ֵפר ָ
ְ( ָכל ְזֶּׁה ְהֵ ם ְדב ֵרי ְאֶּׁ חָ ד ְמֵ הַ גבוריםֶּׁ ְ ,

רְכ ְַנ"לְ,הְֵשיבְלוְְ ָכלְ
ש ַאלְלוְְאֵ יךְנתחַ ברוְְעםְְהַ גבְו ַ
ש ָ
להַ ַבעַ ל־תפ ָלהֶּׁ ְ,
זֶּׁה)ְ.

ְשלְזֶּׁהְהַ גבורְ
שאל ְלו ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ:ומָ הְעניַןְגבו ָרתו ֶּׁ
ְשמדינָהְ
ְש ָלכֶּׁ םְ .הֵ שיב ְלוְְ :הֱיות ֶּׁ
שהוא ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
הַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ְתח ָתיוְ ,ולָ ַקח ְהַ גבור ְהַ זֶּׁהְ
ַאחַ ת ְלא ְָרצו ְלהַ כניעַ ְעַ צמָ ן ַ
ְשלו ְיֶּׁש ְלָ ה ְג' ְכחותְ:
ְש ְֶּׁיש ְלוְְ ,והַ חֶּׁ ֶּׁרב ֶּׁ
הַ חֶּׁ ֶּׁרב ֶּׁ
חיָלים ְוכוְ' ְ(הַ ינוְ
ְש ֵרי ְהַ ֲ
ְכל ָ
ש ַמגביהין ְאו ָתה ְבורחין ָ
כ ֶּׁ

שמַ עְזאתְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ,
ש ָ
של ָשהְכחותְהַ מב ָאריםְלמַ עלָ ה)ְ.כ ֶּׁ
ְשל ְהְַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְ .וב ֵקשְ
ְשזֶּׁהו ְבו ַַדאי ְהַ גבור ֶּׁ
הֵ בין ֶּׁ
הְפניםְעםְזֶּׁהְהַ גבורְ
רְשית ָר ֶּׁא ָ
ש ֶּׁ
םְאפ ָ
הַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ,א ֶּׁ
שיודיעוְהַ ָדבָ רְלהַ גבורְ
ְש ָלהֶּׁ םְ.הֵ שיבוְלוְֶּׁ ְ,
שהואְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ֶּׁ
שקוריןְמֶּׁ עלדיוֶּׁוין)ְ.והָ לְכוְְ
וישאֲ לוְאותוְאםְי ֵתןְרשותֶּׁ (ְ,
אְאלָ יוְ.
תְשיָבו ֵ
שאֲ לוְאותוְְ,ו ְָנ ַתןְרשו ֶּׁ
ו ָ
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ֶּׁהְאתְזֶּׁהְ,והָ יָהְ
הְאלְהַ גבורְ,הכירוְז ֶּׁ
שבאְהַ ַבעַ ל־תפ ָל ֶּׁ
כ ֶ
ְשזָכו ְלהתוַעֵ דְ
ֵבינֵיהֶּׁ ם ְשמָ חות ְגדולות ְמאד ְמאד ְעַ ל ֶּׁ
ְאתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ָהְבינֵיהֶּׁ םְשמָ חותְובכיותְ,כְיְזָכרו ֶּׁ
יָחַ דְ.והָ י ֵ
ְבינֵיהֶּׁ ם ְשמָ חותְ
ל־כן ְהָ יָה ְֵ
ָשיו ְובָ כו ְעַ ל ְזֶּׁהְ ,עַ ֵ
וַאֲ נ ָ
ְאיךְ
ובכיותְ .ודברו ְיַחַ ד ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְעם ְהַ גבור ֵ
נתגַלגלו ְובָ או ְלכָ אןְ .וס ֵפר ְהַ גבור ְלהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ,
ְכ ָלםְ
ש ָאז ְנת ַפזרו ֻ
ְשהָ יָה ְהָ רוחַ ־סעָ ָרה ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ש ֵמ ָאז ֶּׁ
ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ,
שםְל ַח ֵדש ְכחו ַ
םְשעָ לָ הְל ָ
שחָ זַרְמ ָמקו ֶּׁ
ַכ ְַנ"לָ ְ,אזְכ ֶּׁ
ְשלוְ
ְכל ְהָ אֲ נָשים ֶּׁ
ְאת ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעם ָ
שחָ זַר ְולא ְמָ צָ א ֶּׁ
כ ֶּׁ
לְכלְהָ אְֲנָשיםְהַ ְַנ"לְ,
שרְהָ לַ ךְְ,ועָ בַ רְעַ ָ
ְבאֲ ֶּׁ
הַ ְַנ"לָ ְ,אזְהָ לַ ך ַ
ְשעָ בַ ר ְב ֵאיזֶּׁהְ
ְכ ָלםְ ,הַ ינו ֶּׁ
ְשהָ יָה ְבמקום ֻ
ְשהֵ בין ֶּׁ
הַ ינו ֶּׁ
שםְהואְבו ַַדאיְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְַ ְ,אךְלאְהָ יָהְיָכולְ
יןְש ָ
מָ קוםְ,והֵ ב ֶּׁ
שםְ
ְש ָ
שהֵ בין ֶּׁ
ְאחֵ רֶּׁ ְ ,
לבַ קשו ְולמָ צאוְ; ְוכֵ ן ְעָ בַ ר ְבמָ קום ַ
שה ְולמָ צ ָאהְְ .וכֵ ןְ
אך ְלא ְהָ יָה ְיָכול ְלבַ ק ָ
היא ְהַ ַמל ָכהְַ ְ ,
ָ
אך ְאותך ְלא ְעָ בַ רתי ְ(הַ ינוְ
ְכל ְהָ אֲ נָשים ְהַ ְַנ"לַ ְ ,
עָ בַ ר ְעַ ל ָ
ְשם ְהַ ַבעַ ל־תפלָה)ְ .עָ נָה ְו ָאמַ רְ
ְשהָ יָה ָ
שהַ גבור ְלא ְעָ בַ ר ְעַ ל ְמָ קום ֶּׁ
ֶּׁ
םְכ ָלםְוגַםְעַ לְמָ קוםְ
הַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ:אֲ ניְעָ בַ רתיְעַ לְמקוְ ֻ
ֶּׁ ָ
ְשהַ ַבעַ ל־תפלָה ְעָ בַ ר ְגַם ְעַ ל ְמקום ְהַ גבור)ְ ,כי ְהָ ייתיְ
שלך ְ(הַ ינו ֶּׁ
דְכ ֶּׁתרְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,והֵ בַ נתיְ
יְשעומֵ ֶּׁ
םְאחָ דְו ָראית ֶּׁ
עובֵ רְבמָ קו ֶּׁ
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ש ָכאן ְיֵש ְבו ַַדאי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְַ ְ ,אך ְלא ְהָ ייתי ְיָכול ְלבְַקשוְ
ֶּׁ
ְשל ְָדםְ,
ולמָ צאוְְ .וכֵ ן ְהָ לַ כתי ְיו ֵתר ְועָ בַ רתי ְעַ ל ְיָם ֶּׁ
תְשלְהַ ַמל ָכהְ,
ֲשהְבו ַַדאיְמֵ הַ דמָ עו ֶּׁ
יְשזֶּׁהְהַ יָםְ ַנע ָ
והֵ בַ נת ֶּׁ
ְכאןְ,
ְכל ְהַ ְַנ"לְ ,ובוַ ַדאי ְהַ ַמל ָכה ְהיא ָ
שהיא ְבוכָ ה ְעַ ל ָ
ֶּׁ
שהְולמָ צ ָאהְְ.וכֵ ןְעָ בַ רתיְעַ לְיָםְ
שרְלבַ קְ ָ
ָהְאפ ָ
ַאךְלאְהָ י ֶּׁ
ְשלְ
ֲשה ְבו ַַדאי ְמֵ הֶּׁ חָ לָ ב ֶּׁ
ְשזֶּׁה ְהַ יָם ְ ַנע ָ
של ְחָ לָ בְ ,והֵ בַ נתי ֶּׁ
ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ ,והָ יָה ְדוחֵ ק ְאו ָתהְ
שנֶּׁאֱ בַ ד ְבנָה ַ
הַ ַבת־מַ ל ָכהֶּׁ ְ ,
ְשל ְחָ לָ ב; ְוב ְַו ַדאיְ
ֲשה ְהַ יָם ְהַ זֶּׁה ֶּׁ
רבוי ְהֶּׁ חָ לָ בְ ,ומזֶּׁה ְ ַנע ָ
שה ְ
שר ְלבַ ק ָ
בכָ אן ְהיא ְהַ ַבת־מַ ל ָכהַ ְ ,אך ְלא ְהָ יָה ְאֶּׁ פ ָ
ְשהָ יו ְמֻ נָחיםְ
ולמָ צ ָאהְְ .וכֵ ן ְעָ בַ רתי ְיו ֵתרְ ,ו ָראיתי ֶּׁ
בְשלְהַ תינוקְהַ ְַנ"לְ,ולאְלָ ַקחתיְמֵ הֶּׁ םְ
ֶּׁ
תְשלְזָהָ
ֶּׁ
הַ שעָ רו
ְש ָכאן ְהוא ְבוַדְַאי ְהַ תינוק ְהַ ְַנ"לַ ְ ,אך ְלאְ
כלָ ל; ְוי ַָדעתי ֶּׁ
שר ְלבַ קשו ְולמָ צאוְְ .וכֵ ן ְעָ בַ רתי ְיו ֵתרְ ,והָ ייתיְ
ְאפ ָ
הָ יָה ֶּׁ
ֲשה ְבו ַַדאיְ
ְשזֶּׁה ְהַ יָם ְ ַנע ָ
ְשל ְיַיןְ ,וי ַָדעתי ֶּׁ
עובֵ ר ְעַ ל ְיָם ֶּׁ
ְתנחומיןְ
שהוא ְעומֵ ד ְומ ַד ֵבר ַ
ְשל ְהַ ֵמליץֶּׁ ְ ,
מֵ הַ דבורים ֶּׁ
ֵרְפנָיוְומ ַד ֵברְ
ר־כך ְהואְחוז ָ
ָ
לְפנֵיְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְוהַ ַמל ָכהְ,ו ַאחַ
ָםְשלְ
ֲשהְהַ י ֶּׁ
ַתנחומיןְלהַ ַבת־מַ ל ָכהְ,ומֵ ֵאלוְהַ דבוריםְ ַנע ָ
ְש ָכתוב ְ(שיר־הַ שירים ְז)"ְ :וח ֵכך ְכיֵין ְהַ טוב"); ְ ַאך ְלאְהָ ייתיְ
יָיןְ(כמו ֶּׁ
ְאבֶּׁ ןְ
ְשעומֵ ד ֶּׁ
יָכול ְלמָ צאוְְ .וכֵ ן ְעָ בַ רתי ְיו ֵתרְ ,ו ָראיתי ֶּׁ
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שחָ קוק ְעָ לָ יו ְתמונַת ְהַ יָד ְהַ ְַנ"ל ְעם ְשרטוטיןְ ,והֵ בַ נתיְ
ֶּׁ
ש ָכאן ְהוא ְבו ַַדאי ְהֶּׁ חָ כָ ם ְ( ֶּׁשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְהַ ְַנ"ל)ְ ,והוא ְחָ ַקק ְלוְ
ֶּׁ
שרְלמָ צאוְְ.וכֵ ןְ
ְאפ ָ
תמונַתְהַ יָדְעַ לְהָ ֶּׁאבֶּׁ ןַ ְ ,אך ְלאְהָ ְָיה ֶּׁ
ְאחָ דְ
ְשעומֵ ד ְמסֻ ָדר ְעַ ל ְהַ ר ֶּׁ
עָ בַ רתי ְיו ֵתרְ ,ו ָראיתי ֶּׁ
ידענצין' (חֲ פָ ציםְיק ֵריְעֵ ֶּׁרךְ)ְוש ָארְ
תְשלְזָהָ בְוהְַ'קר ֶּׁ
שלחָ נו ֶּׁ
הַ ֻ
יְש ָכאןְְהואְְבו ַַדאיְְהַ ממֻ נֶּׁהְְעַ לְ
אוצרותְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,והֵ בַ נת ֶּׁ
שרְלמָ צאוְְ.
ָהְאפ ָ
הָ אוְצָ רותְ( ֶּׁשלְהַ ֶּׁמלֶּׁךְהַ ְַנ"ל)ַ ְ,אךְְלאְהָ י ֶּׁ
ְכל ְהַ מקומות ְהַ ָללוְְ,
הֵּ ִשיב ְהַ גבורְ :גַם ְאֲ ני ְעָ בַ רתי ְעַ ל ָ
בְשלְהַ תינוקְהַ ְַנ"לְ,כיְ
ֶּׁ
תְשלְזָהָ
וַאֲ ניְלָ ַקחתיְמןְהַ שעָ רו ֶּׁ
ְכל ְמינֵי ְגוָניןְ ,והֵ םְ
ְשיֵשְ ְלָ הֶּׁ ם ָ
לָ ַקחתי ְשבעָ ה ְשעָ רות ֶּׁ
ָשבתיְ,
ְשי ַ
ְב ָמקום ֶּׁ
שב ַ
ְאצלי ְמאדְ .והָ ייתי ְיו ֵ
י ָקרים ֶּׁ
ֲשבים ְוכַ יוצֵ אְ,
שרַ ְ ,בע ָ
ְש ֶּׁאפ ָ
והָ ייתי ְמחַ יֶּׁה ְעַ צמי ְבמַ ה ֶּׁ
ְשלא ְהָ יָה ְלי ְשום ְָדבָ ר ְלהַ חֲיות ְעַ צמיְ ,והָ לַ כתיְ
עַ ד ֶּׁ
שכַ חתיְ
שר ְהָ לַ כתי ְממקומי ְהַ ְַנ"לָ ְ ,
ְאלֵ ךְְ .וכַ אֲ ֶּׁ
שר ֵ
ַבאֲ ְֶּׁ
ְשםְ .הֵ שיב ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ :אֲ ני ְָראיתיְ
ְשלי ָ
שת ֶּׁ
ֶּׁאת ְהַ ֶּׁק ֶּׁ
ךַ ְ ,אךְ
תְשל ְָ
ֶּׁ
ש
אְק ֶּׁ
יְשבו ַַדאיְהו ֶּׁ
שתְהַ זֶּׁהְ ,וי ַָדעת ֶּׁ
ֶּׁאתְהַ ֶּׁק ֶּׁ

ךְ .וספְֵר ְיו ֵתר ְהַ גבורְ
לא ְהָ ייתי ְיָכול ְלמצא ְאות ְָ

שםְ ,הָ ייתי ְהולֵ ך ְובָ א ְעַ דְ
שהָ לַ ך ְמ ָ
שכ ֶּׁ
להַ ַבעַ ל־תפ ָלהֶּׁ ְ ,
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חנֶּׁה ְהַ ְַנ"ל ְונכנַסתי ְלתוכָ םְ ,כי ְהָ ייתיְ
ש ָפגַעתי ְבהַ ַמ ֲ
ֶּׁ
שנכנַסתיְ
ָרעֵ ב ְמאדְ ,והָ ייתי ְרוצֶּׁ ה ְלֶּׁ אֱ כלְ ,ו ֵתכֶּׁ ף ְכ ֶּׁ
םְכ ְַנ"לְ.ועַ ָתהְאֲ ניְהולֵ ךְ
לתוכָ םְקבלוְ ְאותיְלמֶּׁ לֶּׁ ך ְעֲלֵ יהֶּׁ ַ
אְאתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְעְםְ
לכבשְהָ עולָ םְ,וכַ ָונָתיְ,אולַ יְאוכַ לְלמצ ֶּׁ
יםְשלו ְהַ ְַנ"לְ .וד ֵברְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְעםְהַ גבורְ:מָ הְ
ֶּׁ
הָ אֲ נָש
עושים ְעם ְהָ אֲ נָשים ְהַ ָללוְְ ,דהַ ינוְ ְבנֵי ְהַ מדינָה ְהַ ְַנ"לְ
ְש ָבאו ְלשטותיםְ
ל־כךְְ ,עַ ד ֶּׁ
ְכ ָ
שנָפלו ְב ַתאֲ וַת ְמָ מון ָ
ֶּׁ
ְאצלָ םְ ,וש ָאר ְענינֵיְ
ש ַבעֲלֵ י ְהַ ָממון ְהֵ ם ְאֱ לָ הות ֶּׁ
ָכ ֵאלוְֶּׁ ְ ,
ְשיֵש ְלבנֵי ְמדינָה ְזאתְ .עָ נָה ְו ָאמַ ר ְהַ גבורְ
שטות ֶּׁ
שמ ָכל ְהַ ַתאֲ וותְ
ש ַמע ְמֵ הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְֶּׁ ְ ,
ש ָ
להַ ַבעַ ל־תפ ָלהֶּׁ ְ ,
ְשנופֵ לְ
ְשנָפַ ל ְלתוכָ םַ ְ ,אך ְמי ֶּׁ
ְאת ְמי ֶּׁ
שר ְלהוציא ֶּׁ
ֶּׁאפ ָ
שר ְבשום ְאפֶּׁ ן ְלהוציאוְ
ְאפ ָ
ְשל ְמָ מוןְ ,אי ֶּׁ
ל ַתאֲ וָה ְזו ֶּׁ
שרְ
ְאפ ָ
ְאצלָ םְ ,כי ְאי ֶּׁ
שםְ ,ובו ַַדאי ְלא ְתפעַ ל ְכלָ ל ֶּׁ
מ ָ
שעַ ל־י ֵדיְ
שמַ ע ְמֵ הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְֶּׁ ְ ,
ְש ָ
יאם ְמזֶּׁה ְכלָ לַ ְ .רק ֶּׁ
להוצְ ָ
ְכ ְַנ"לְ,
שם ְק ֵבל ְגבו ָרתו ַ
ְשמ ָ
ְשיֵש ְלהַ חֶּׁ ֶּׁרב ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
הַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
ןְאתְ
אתְשלְמָ מו ֶּׁ
ֶּׁ
עַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְיכוליםְלהוציאְמ ַתאֲ וָהְהַ ז
ְאיזֶּׁה ְזמַ ן ְהַ גבורְ
ְשנָפַ ל ְונש ַקע ְבתוכָ הְְ .ויָשבו ְיַחַ ד ֵ
מי ֶּׁ
לְשלְבנֵיְהַ מדינָהְהַ ְַנ"לְ,
עםְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ.ועַ לְעניַןְהַ ְַנ" ֶּׁ
ְאל ְהַ גבור ְבשבילָ םְ
ְשיֵצֵ א ֶּׁ
שבקשו ְמֵ הַ ַבעַ ל־תפ ָלה ֶּׁ
ֶּׁ

רמ
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ְאצֶּׁ לְ
ְפעַ ל ֵ
ְשהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ָ
ַכ ְַנ"לְ ,הרחיבו ְהַ זמַ ןְ ,הַ ינו ֶּׁ
הְַגבור ְלהַ רחיב ְלָ הֶּׁ ם ְהַ זמַ ן ְלבנֵי ְהַ מדינָהְ ,ונ ַָתן ְלָ הֶּׁ םְ
ְאיזֶּׁה ְזמָ ןְ .ומָ סרו ְסימָ נים ְזֶּׁה ְלָ זֶּׁהְ ,הַ ינו ְהַ גבורְ
ַארכָ א ֵ
ידעְ
יְשיוכלו ְלֵ ַ
והַ ַבעַ ל־תפ ָלהְמָ סרו ְסימָ ניםְזֶּׁהְלָ זֶּׁהְ,כ ֵד ֶּׁ
ֶּׁאחָ ד ְמֵ חֲבֵ רוְְ ,והָ לַ ך ְלוְ ְהַ ַבעְַל־תפ ָלה ְל ַדרכוְְ .וב ֶּׁד ֶּׁרךְ
ְשהולכים ְאֲ נָשיםְ
ְשל ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְָר ָאה ֶּׁ
הלוכו ֶּׁ
ְשל ְתפלותְ .ונתי ֵָראְ
ומת ַפלליםְ ,ונושאים ְחבורים ֶּׁ
מֵ הֶּׁ םְ ,וגַם ְהֵ ם ְנתיָראו ְמ ֶּׁמנוְְ .ועָ מַ ד ְלהת ַפ ֵללְ ,וגַם ְהֵ םְ
ְא ֶּׁתםְ .הֵ שיבו ְלוְְ,
ְש ַאל ְאו ָתםְ :מי ַ
ר־כך ָ
ָ
הת ַפללוְַ ְ .אחַ
ש ָאזְנפרדו ְבנֵיְהָ עולָ םְ
תְשהָ יָהְרוחַ ־סעָ ָרהְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
ֶּׁ
שבעֵ
ֶּׁ
ְבזֶּׁה ְ(ככָ ל ְהַ מב ָאר ְלמַ עלָ הְ
ְבזֶּׁה ְו ֵאלו ָ
ְבחֲרו ָ
למינֵיהֶּׁ םֵ ְ ,א ֶּׁלה ָ

חלוקֵ י ְהַ כתות ְהַ ְַנ"ל)ָ ְ ,אז ְאֲ נַחנו ְבְָחַ רנו ְלָ נו ְלַ עֲסק ְבתפ ָלהְ
הְא ָחדְ
ְבעַ ל־תפ ָל ֶּׁ
שםְית ָב ַרךְְ,וב ַקשנוְומָ צָ אנו ַ
ָתמידְלהַ ֵ
שמַ עְזאתְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ,הוטַ בְ
ש ָ
ועָ שינו ְאותו ְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ.כ ֶּׁ
ד ֵברְ
ְבזֶּׁה ְהוא ְחָ פֵ ץְ .והתחיל ְל ְַ
הַ ָדבָ ר ְבעֵ ינָיו ְמאדְ ,כי ָ
ע ָמהֶּׁ םְ ,וג ָלה ְלָ הֶּׁ ם ְסֵ ֶּׁדר ְתפלו ָתיו ְוחבו ָריו ְוענ ָינָיוְ.
ְשלְ
שמעו ְדבָ ָריוְ ,נפתחו ְעֵ ינֵיהֶּׁ ם ְו ָראו ְג ֶּׁדל ְמַ עֲלָ תו ֶּׁ
ש ָ
כ ֶּׁ
הַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ זֶּׁהְ ,ו ֵתכֶּׁ ף ְעָ שו ְאותו ְלמֶּׁ לֶּׁ ך ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ ,כיְ
ְשהואְ
ְש ָראו ֶּׁ
ְש ָלהֶּׁ ם ְמָ חַ ל ְלוְ ְהַ מלוכָ הְ ,מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
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רמא

מֻ פלָ ג ְבמַ עֲלָ ה ְי ֵת ָרה ְמאד ְמאדְ .ולָ מַ ד ְע ָמהֶּׁ םְ
שה ְאו ָתםְ
הַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ זֶּׁה ְוהֵ איר ְעֵ ינֵיהֶּׁ םְ ,ועָ ָ
לצַ דיקים ְגמורים ְגדולים ְמאדְ .כי ְהֵ ם ְהָ יו ְמתח ָלהְ
ַם־כן ְצַ דיקים
ג ֵ

ְכ ְַנ"ל),
ְשעָ סקו ְַרק ְבתפ ָלה ַ
ְ(מֵ ַאחְַר ֶּׁ

ְ ַאך ְזֶּׁהְ

דְש ַנעֲשו ְצַ דיקיםְנו ָראיםְ
ֶּׁ
הַ ַבעַ ל־תפ ָלהְהֵ אירְעֵ ינֵיהֶּׁ םְעַ
שלַ חְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְאג ֶֶּּׁׁרתְלְהַ גבורְְהַ ְַנ"לְְוהודיעוְְ
מאדְ.ו ָ
ֲשהְעֲלֵ יהֶּׁ םְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ.
יםְכ ֵאלוְו ַנע ָ
ָ
ְשזָכָ הְומָ צָ אְאֲ נָש
ֵאיך ֶּׁ
של ְמָ מון ְהַ ְַנ"ל ְהָ יו ְעוסקים ְיו ֵתרְ
ובנֵּי־המ ִדינה ְ ֶּׁ
ןְשהגבילְע ָמהֶּׁ םְ
םְבעֲבו ָד ָתםְ,ככָ לְהַ ְַנ"לְ.והַ זמַ ֶּׁ
בענינֵיהֶּׁ ַ
הַ גבורְהַ ְַנ"לְהָ יָהְממַ שמֵ ש ְלָ בואְ,ונת ַפחֲדו ְמאדְ.ועָ שוְ
ְקר ָבנות ְוקט ֶּׁרת ְועָ סקוְ
עֲבו ָד ָתם ְהַ ְַנ"לְ ,והקריבו ָ
ְשהָ יו ְמת ַפללים ְלֶּׁ אֱ לָ קו ָתם ְהַ ְַנ"לְ.
ְש ָלהֶּׁ ם ֶּׁ
בתפלות ֶּׁ
שהֵ םְמֻ כ ָרחיםְ(ל ַקיֵםְעֲצָ ָתםְהָ ראשונָהְ,דהַ ינוְ)ְ
םְבינֵיהֶּׁ םֶּׁ ְ,
ונס ַכ ֵ

שרְ
גְכ ְַנ"לְ,אֲ ֶּׁ
ְבהְעֲשירותְמֻ פלְָ ַ
ָהְשיֶּׁש ָ
ְאלְהַ מדינ ֶּׁ
לשלחַ ֶּׁ
ְכ ָלם ְאֱ לָ קותְ
ְכל ְבנֵי ְאו ָתה ְהַ מדינָה ֻ
לפי ְַדע ָתם ְהָ יו ָ
רְש ֻכ ָלםְהֵ םְ
ֶּׁ
איְכ ְַנ"לְ,מֵ ַאחַ
ַ
ַכ ְַנ"לְ.והֵ םְיושיעו ְאו ָתםְבו ַַד
שלְ
שםְ .וב ֶּׁד ֶּׁרך ְהלוכָ םְ( ֶּׁ
תְכ ְַנ"לְ.ו ָשלחו ְשלוחיםְל ָ
אֱ לָ קו ַ

םְשהָ יָהְהולֵ ך ְעםְ
ְא ָד ֶּׁ
םְתעו ְוהָ לכוְְ,ומָ צאו ָ
ש ָ
הַ שלוחים) ְל ָ

רמב
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לְשלו ְהָ יָהְעולֶּׁ הְיו ֵתרְמ ָכלְאֱ לָ קו ָתםְ,הַ ינוְ
שהַ ַמ ֵק ֶּׁ
מַ ֵקלֶּׁ ְ,
שר ְזֶּׁהְ
ְשלו ְהָ יָה ְעם ְאֲ בָ נים ְטובות ְי ָקריםְ ,אֲ ֶּׁ
שהַ ַמ ֵקל ֶּׁ
ֶּׁ
לְכלְאֱ לָ קו ָתםְ
תְש ָ
ֶּׁ
ָהְשוֶּׁהְיו ֵתרְמ ָכלְהָ עֲשירו
הַ ַמ ֵקלְהָ י ָ
תְשהָ לכו ְאֶּׁ צלָ םְ,כיְ
ֶּׁ
תְשבמדינ ָָתםְובֵ יןְהָ אֱ לָ קו
ֶּׁ
ְביןְהָ אֱ לָ קו
הַ ְַנ"לְ(הַ ינו ֵ

ְכ ָלם)ְ .גַם ְהָ יָה ְהולֵ ךְ
ְשל ֻ
ְשוֶּׁה ְיו ֵתר ְמ ָכל ְהָ עֲשירות ֶּׁ
הַ ַמ ֵקל ְהָ יָה ָ
ְקבוְעַ ְבו ְאֲ בָ נים ְטובותְ
שהָ יָה ָ
בכובַ עֶּׁ (ְ ,שקורין ְַקאפילישְ)ֶּׁ ְ ,
ְשוֶּׁה ְהון ְָרבְ .ו ֵתכֶּׁ ף ְומיָד ְנָפלו ְלפָ נָיו ְבכריעָ הְ
שהָ יָה ָ
ֶּׁ
לְכלְ
יְדע ָתםְהָ יָהְהָ ָא ָדםְהַ זֶּׁהְאֱ לו ַק ְעַ ָ
ח ָויָהְ,כיְלפ ַ
והש ַת ֲ
ְכזֶּׁהְ.
ְשיֶּׁש ְלו ְעֲשירות ְמֻ פלָ ג ָ
ְש ָלהֶּׁ םְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
אֱ לקים ֶּׁ
ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְהַ ְַנ"ל)ְ.
ְש ָפגעו ְהוא ְהָ יָה ְהַ ממֻ נֶּׁה ְעַ ל ְהָ אוצָ רות ֶּׁ
(והָ ָא ָדם ְהַ זֶּׁה ֶּׁ
ְאצלכֶּׁ ם ְ(בלשוןְ
ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ ם ְהָ ָא ָדם ְהַ זֶּׁהְ :זֶּׁה ְהוא ְחדוש ֶּׁ

םְאלְ
ֵתמַ הְ)ְ,בואו ְעמיְו ַאר ֶּׁאהְלָ כֶּׁ םְעֲשירותְ.והוליך ְאו ָת ֶּׁ
םְאתְ
רְשםְאוְצַ רְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,והֶּׁ ר ָאהְאו ָת ֶּׁ
רְשהָ יָהְמסֻ ָד ָ
ֶּׁ
הָ הָ
ח ָויָהְ ,כי ְזֶּׁהוְ
הָ אוצָ רְ .ו ֵתכֶּׁ ף ְומיָד ְנָפלו ְבכריעָ ה ְוהש ַת ֲ
שהָ יָהְ
סכָ לָ הְְוהַ נבוכָ הֶּׁ ְְ,
יְדע ָתםְְ(הַ ְ
לְכלְאֱ לקיםְ,לפ ַ
אֱ לו ַקְעַ ָ
ֶּׁאצלָ םְע ַקרְהָ אֱ מונָהְהַ ָממוןְוהָ עֲשירותְ ַכ ְַנ"ל)ְ.
לְשהואְאֱ לו ַקְ
יְדע ָתםְהַ ְַנ" ֶּׁ
ְשםְ(כיְלפ ַ
אךַ ְ ָקר ָבנותְלאְהקריבו ָ
וַדאי ְהָ יו ְמַ קריבים ְאֶּׁ ת ְעַ צמָ ן ְלֶּׁאֱ לוקַ
עַ ל ְוכוְ'ְ ,ב ַ

ְכזֶּׁהַ ְ ,אך ְוכוְ')ְ ,כיְ
ָ

םְש ַב ֶּׁד ֶּׁרך ְלאְיהיוְ
ְאלו ְהַ שלוחיםְ,הזהירו ְאו ָת ֶּׁ
שיָצאו ֵ
כ ֶּׁ
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רמג

ְב ֶּׁד ֶּׁרךְלהַ קריבְ
ְשאםְירצו ַ
יםְקר ָבנותְ,כיְחָ ששו ֶּׁ
קריב ָ
מַ ְ
ְאיזֶּׁהְ
ש ֵאר ְמֵ הֶּׁ ם ְכלוםְ ,כי ְאולַ י ְימצאו ֵ
ָקר ָבנות ְלא ְי ָ
ְשםְ
ְאחָ ד ְלבֵ ית־הַ כ ֵסא ְוימצָ א ָ
ְב ֶּׁד ֶּׁרךְְ ,אולַ י ְיֵלֵ ך ֶּׁ
אוצָ ר ַ
אוצָ ר ְ(והוא ְאֶּׁ צלו ְאֱ לוקַ

ְאת ְעַ צמָ ןְ
ְכ ְַנ"ל)ְ ,ויַתחילו ְלהַ קריב ֶּׁ
ַ

ְאתְ
ל־כן ְהזהירו ֶּׁ
ְאחָ דְ ,עַ ֵ
ש ֵאר ְמֵ הֶּׁ ם ֶּׁ
ֵאלָ יוְ ,ולא ְי ָ
ש ַב ֶּׁד ֶּׁרך ְלאְ
הַ שלוחיםְ(הַ ינו ְבני ְהַ מדינָה ְהזהירו ְאֶּׁ ת ְהַ שלוחים) ְ ֶּׁ
ְאלו ְהַ שְלוחיםְ
ל־כןְלאְהקריבו ֵ
ְקר ָבנותְכלָ לְ,עַ ֵ
יַקריבו ָ
ְאצלָ םְ,
ְברור ֶּׁ
ָקר ָבנות ְלזֶּׁה ְהַ ממֻ נֶּׁה ְהַ ְַנ"לְ .אֲ בָ ל ְזֶּׁה ְהָ יָה ָ
ְשיֵש ְלו ְעֲשירותְ
ְכל ְאֱ לקיםְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
ְאלו ַק ְעַ ל ָ
שהוא ֶּׁ
ֶּׁ
ְאלו ְהַ שלוחיםְ :לָ ָמה ְלָ הֶּׁ םְ
ְכזֶּׁהְ .ונתיַשבו ֵ
עָ צום ְו ַרב ָ
ְשהָ יוְ
ְאל ְהַ מדינָה ֶּׁ
ְאל ְהָ אֱ לָ קות ְהַ ְַנ"לְ ,דהַ יְנו ֶּׁ
לֵ ילֵ ך ֶּׁ
תְכ ְַנ"לְ,
םְכ ָלםְאֱ לָ קו ַ
םְאצלָ ֻ
שהֵ ֶּׁ
עֲשיריםְמֻ פלָ גיםְמאדֶּׁ ְ,
אְאצֶּׁ לְזֶּׁהְהָ איש ְבו ַַדאיְיוכלו ְל ַק ֵבלְישועָ הְ,כיְ
כיְהֲלו ֵ
יְדע ָתםְהָ ָרעָ הְ
לםְ(לפ ַ
לְכ ָ
הֲלואְזֶּׁהְהָ איש ְהואְאֱ לו ַק ְגָדולְעַ ֻ
ְכזֶּׁה ְ(כפלֵיְ
ְשיֵש ְלו ְעֲשירות ְעָ צום ְומֻ פלָ ג ָ
הַ ְַנ"ל)ְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ

ְשיֵלֵ ך ְע ָמםְ
ל־כן ְבקשו ְמזֶּׁה ְהָ איש ֶּׁ
כפלַ ים ְיו ֵתר ְמ ֻכ ָלם)ְ ,עַ ֵ
למדינ ָָתםְ ,ונת ַר ָצה ְלָ הֶּׁ ם ְוהָ לַ ך ְע ָמםְ .ובָ א ְלמדינ ָָתםְ.
ְש ָמצאו ְאֱ לו ַקְ
ְאצֶּׁ ל ְבנֵי ְהַ מדינָה ְשמחָ ה ְגדולָ ה ֶּׁ
והָ יָה ֵ
ְשעַ ל־יָדו ְיהיֶּׁה ְלָ הֶּׁ ם ְתשועָ הְ
ָכזֶּׁהְ ,כי ְהָ יו ְבטוחים ֶּׁ
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ְכזֶּׁה ְ(לפי ְַדע ָתם)ְ ,כי ְיֶּׁש ְלוְ
ְשהוא ְאֱ לו ַק ָ
בו ַַדאיְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
ֶּׁהְשלְהַ מְֶּׁלֶּׁךְ
שהואְהַ ממֻ נ ֶּׁ
םְכזֶּׁהְ.וצוָהְזֶּׁהְהָ איש ְ( ֶּׁ
עֲשירותְעָ צו ָ

ְשיהיֶּׁהְ
שק ֶּׁדם ֶּׁ
הַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,שקבלו ְאותו ְבנֵי ְהַ מדינָה ְהַ זאת ְלֶּׁאֱ לוקְַ)ֶּׁ ְ ,
בנותְכלָ ל(ְ.כיְ
ְקר ָ
ןְבמדינָהְלאְיַקריבו ָ
סֵ ֶּׁדרְמ ֻת ָקןְונָכו ַ
ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְהָ יָה ְצַ דיק ְגָדולְ ,כי ְהָ יָה ְמֵ ַאנשְֵי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ְזֶּׁה ְהַ ממֻ נֶּׁה ֶּׁ
וַדאי ְהָ יָה ְממָ אֵ ס ְמאד ְבכָ לְ
ְכ ָלם ְצַ דיקים ְגדולים ְמאדְ ,וב ַ
ְשהָ יו ֻ
הַ ְַנ"ל ֶּׁ
יםְשלְאו ָתה ְהַ מדינָהַ ְ.אך ְע ֲַדיןְלאְהָ יָהְיָכולְ
ֶּׁ
הַ מנהָ גיםְהָ ָרעיםְוהַ שטות
ל־פנְים ְלאְ
ל־כ ָ
ְשעַ ָ
להָ שיב ְאו ָתם ְמ ַדר ָכם ְהָ ָרעָ הַ ְ ,אך ְצוָה ְלעֵ ת־עַ ָתה ֶּׁ
ְקר ָבנות).
יַקריבו ָ

ְוהתחילו ְבנֵי ְהַ מדינָה ְלבַ ֵקש ְמֵ אתוְ

ְשעָ מַ ד ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ .ו ַגם ְהַ ממֻ נֶּׁה ְעָ נָהְ:
אודות ְהַ גבור ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
שר ְהוא ְזֶּׁה ְהַ גבור ְ(הַ יָדועַ ְלוְ)ְ .והָ לַ ך ְזֶּׁה ְהַ ממֻ נֶּׁה ְויָצָ אְ
ֶּׁאפ ָ
שרְ
ְאפ ָ
ְשל ְהַ גבורְ ,אם ֶּׁ
ָשיו ֶּׁ
ֶּׁאל ְהַ גבורְ ,וב ֵקש ְמֵ אֲ נ ָ
ְשיודיעו ְלו ְוישאֲ לו ְאותוְְ.
תְפניםְעמוְְ .ו ָאמרו ֶּׁ
להת ָראו ָ
ְאלְ
שאֲ לו ְאותוְְ ,ונ ַָתן ְרשותְ ,ונכנַס ְהַ ממֻ נֶּׁה ֶּׁ
והָ לכו ְו ָ
ָהְבינֵיהֶּׁ םְשמָ חותְגדולותְ
ֶּׁהְאתְזֶּׁהְ ְ,והָ י ֵ
הַ גבורְ.והכירוְז ֶּׁ
ש ַגםְ
ְכ ְַנ"לְ .ו ָאמַ ר ְהַ גבור ְלהַ ממֻ נֶּׁהֵ ְ :ת ַדעֶּׁ ְ ,
ובכיות ַ
ֲשהְ
ַם־כןְ,וכבָ רְ ַנע ֶּׁ
רְש ָלנו ְראיתיוְג ֵ
ש ֶּׁ
הַ ַבעַ ל־תפ ָלהְהַ ָכ ֵ
מֶּׁ לֶּׁ ך ְ(וספרו ְזֶּׁה ְלָ זֶּׁה ְאֵ יך ְנתגַלגלו ְובָ או ְלכָ אן)ְ .וְס ֵפר ְהַ ממֻ נֶּׁהְ
ְכלְ
שהוא ְעָ בַ ר ְעַ ל ְמקום ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְועַ ל ְמקום ָ
להַ גבורֶּׁ ְ ,
הָ אֲ נָשיםְהַ ְַנ"לַ ְ,אך ְעַ לְשנֵיהֶּׁ םְלאְעָ בַ רְ,הַ ינו ְעַ לְמקוםְ
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רמה

הַ ַבעַ ל־תפ ָלהְוהַ גבורְ,עַ לְ(מקום)ְאו ָתםְשנֵיהֶּׁ םְלאְעָ בַ רְ.
ודברוְיַחַ דְהַ ממֻ ְֶּׁנהְעםְהַ גבורְאודותְהַ מדינָהְהַ ְַנ"לְ,עַ לְ
ְכ ֵאלוְְ.
ְש ָבאו ְלשטותים ָ
ל־כך ְעַ ד ֶּׁ
ְכ ָ
שנתעו ְונָבוכו ָ
ֶּׁ
ְשהֵ שיבְ
ֶּׁ
הֵ שיב ְהַ גבור ְלהַ ממֻ נֶּׁה ְתשובָ ה ְהַ ְַנ"ל
שמיְ
שמַ ע ְמֵ הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְֶּׁ ְ ,
ְש ָ
ְכ ְַנ"לְ ,הַ ינו ֶּׁ
להַ ַבעַ ל־תפ ָלה ַ
שרְלו ְבשום ְאפֶּׁ ןְ
ְאפ ָ
ְשל ְמָ מוןְ ,אי ֶּׁ
שנש ַקע ְב ַתאֲ וָה ְזו ֶּׁ
ְֶּׁ
ְשיֵש ְלהַ חֶּׁ ֶּׁרבְ
שםְכיְאםְעַ ל־י ֵדיְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
לָ שובְולָ צֵ אתְמ ָ
הַ ְַנ"ל

שם ְמ ַק ֵבל ְהַ גבור ְכחַ
שמ ָ
ְ( ֶּׁ

ְגבו ָרתוְ)ְ ,עַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְיכוליםְ

ְשהַ ממֻ נֶּׁהְ
רחיבו ְהַ זמַ ןְעודְיו ֵתרְ,הַ ינו ֶּׁ
יאםְמזֶּׁהְ.וה ְ
להוצ ָ
ד ֵבר ְעם ְהַ גבור ְלהַ רחיב ְהַ זמַ ן ְעם ְבנֵי ְהַ מדינָה ְהַ ְַנ"לְ
ר־כךְ
ָ
ְארכָ א ְוזמָ ןַ ְ .אחַ
עוד ְיו ֵתרְ .ונ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ְהַ גבור ְעוד ַ
מָ סרוְסימָ ניםְזֶּׁהְלָ זֶּׁהְ,הַ ממֻ נֶּׁהְוהַ גבְורְ.והָ לְַךְהַ ממֻ נֶּׁהְמןְ
ְאל ְהַ מדינָה ְהַ ְַנ"ל(ְ .וגַם ְהַ ממֻ נֶּׁהְ
הַ גבור ְוחָ זַר ְהַ ממֻ נֶּׁה ֶּׁ
שנתעוְ
הַ זֶּׁה ְבו ַַדאי ְהוכיחַ ְאו ָתם ְעַ ל ְַדר ָכם ְהָ ָרעָ הֶּׁ ְ ,
ל־כך ְב ַתאֲ וַתְמָ מוןַ ְ ,אך ְלאְהועילְלָ הֶּׁ םְכלָ לְ,
ְכ ָ
ונָבוכו ָ
תְשכבָ רְ
ֶּׁ
דְכ ְַנ"לַ ְ.רקְמֵ חֲמַ
כיְכבָ רְנשקעו ְבְָזֶּׁהְמאדְמא ַ
הוכיחוְאו ָתםְהַ ר ֵבהְ,הַ ַבעַ ל־תפ ָלהְוגַ םְהַ ממֻ נֶּׁהְ,בלבלוְ
או ָתםְ ,והָ יו ְאומריםַ ְ :אד ַר ָבאְ ,הוציאו ְנָא ְאו ָתנוְ
יְשהֵ םְהָ יו ְאוחֲזיםְב ַדע ָתםְבחְָז ָקהְ
מ ָטעו ֵתנוְַ ְ.אף־עַ ל־פ ֶּׁ
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ולא ְהָ יו ְרוצים ְכלָ ל ְלָ שוב ְמ ָטעו ָתם ְהָ ָרעָ הַ ְ ,אך ְהָ יוְ
אומריםְלמוכיחֵ יהֶּׁ םְהַ ְַנ"לַ ְ:אד ַר ָבאְ,אםְהואְכ ַדעתכֶּׁ םְ,
ם־כן ְהוציאו ְנָאְ
שאֲ נַחנו ְבטָ עות ְובמבוכָ ה ְגדולָ הְ ,א ֵ
ֶּׁ
ָתןְלָ הֶּׁ םְעֵ צְָהְ(הַ ינו ְהַ ממֻ נֶּׁהְנ ַָתןְעֵ צָ הְלבנֵיְ
או ָתנו ְמ ָטעו ֵתנוְ)ְ.ונ ַ

ְשל ְזֶּׁה ְהַ גבורְ,
ְשהוא ְיו ֵדעַ ְהַ כחַ ֶּׁ
שר ֶּׁ
הַ מדינָה ְהַ ְַנ"ל)ַ ְ :באֲ ֶּׁ
מֵ הֵ יכָ ן ְהוא ְמ ַק ֵבל ְכחַ ְגבו ָרתוְ; ְוס ֵפר ְלָ הֶּׁ ם ְעניַן ְהַ חֶּׁ ֶּׁרבְ
שם ְמ ַק ֵבל ְהַ גבור ְכחַ ְגבו ָרתוְְ ,בכְֵן ְנֵלֵ ך ְאֲ ניְ
ְשמ ָ
הַ ְַנ"ל ֶּׁ
ַברְ
ְאל ְמקום ְהַ חֶּׁ ֶּׁרבְ ,ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְתוכלו ְלהתג ֵ
ו ַא ֶּׁתם ֶּׁ
שם ְיוכלוְ
שיָבואו ְל ָ
שכ ֶּׁ
כנֶּׁגדוְְ .וכַ ָונַת ְהַ ממֻ נֶּׁה ְהָ יָהֶּׁ ְ ,
ְכ ְַנ"ל ְ(כי ְעַ ל־י ֵדי ְאותוְ
לָ שוב ְולָ צֵ את ְעַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְמ ָטעו ָתם ַ
ְשיֵש ְלהַ חֶּׁ ֶּׁרב ְהַ זאתְ ,עַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְיכולים ְלהוציא ְמ ַתאֲ וַ ת ְמָ מוןְ
הַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
ַכ ְַנ"ל)ְ.וקבלוְדבָ ָריוְְ(הַ ינוְבנֵיְהַ מדינָהְקבלוְעֲצַ תְהַ ממֻ נֶּׁהְלֵילְֵךְעמוְְ

אֶּׁ לְהַ חֶּׁ ֶּׁרבְהַ ְַנ"ל)ְ.
ְאת ְגדולֵ יְ
ְשלחו ְעמו ֶּׁ
והלךַ ְהַ ממֻ נֶּׁהְ .ובנֵי ְהַ מדינָה ָ
םְתכשיטֵ יְ
וַדאיְהָ יו ְהולכיםְע ַ
םְאצלָ םְאֱ לָ קותְ(וב ַ
שהֵ ֶּׁ
הַ מדינָהֶּׁ ְ,

בְשהָ יוְתלוייםְעֲלֵיהֶּׁ םְ,כיְזֶּׁהְהָ יָהְהָ עְ ָקרְאֶּׁ צלָ ם)ְוהָ לכוְיָחַ דְ.
ֶּׁ
ֶּׁכסֶּׁ ףְוזָהָ
שהוְאְהולֵ ךְ
שר ְ ֶּׁ
והודיעַ ְהַ ממֻ נֶּׁהְהַ ָדבָ רְהַ זֶּׁהְלהַ גבורַ ְ:באֲ ֶּׁ
ע ָמם ְלבַ ֵקש ְמקום ְהַ חֶּׁ ֶּׁרבְ ,וכַ ָונָתוְְ ,אולַ י ְיז ֶּׁכה ְב ֶּׁד ֶּׁרךְ
ָשיוְ.עָ נָהְו ָאמַ רְהַ גבורְ:גַםְ
אְאתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְוַאֲ נ ָ
הלוכו ְלמצ ֶּׁ
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רמז

ְאלוְ
יְשלאְיָבינו ֵ
ךְ.ושנָהְהַ גבורְעַ צמוְְ,כ ֵד ֶּׁ
יְאלֵ ך ְעמ ְָ
אֲ נ ֵ
ל־כןְ
ֶּׁהְשזֶּׁהו ְהַ גבורְהַ ְַנ"לְ,עַ ֵ
יםְשהָ לכו ְעםְהַ ממֻ נ ֶּׁ
ְֶּׁ
הָ אֲ נָש
שיודיעוְ
ם־כןְעםְהַ ממֻ נֶּׁהְ.ונתיַשבוְֶּׁ ְ,
ְג ֵ
שנָהְעַ צמוְְ,והָ לַ ך ַ
הַ ָדבָ רְלהַ ַבעַ ל־ְתפ ָלהְ.והודיעוְלוְְ.ו ָאמַ רְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ,
שגַם ְהוא ְיֵלֵ ך ְע ָמםְ ,והְָלַ ך ְאֲ לֵ יהֶּׁ ם ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ .וצ ָוהְ
ֶּׁ
ְשיַצליחַ ְ
ְשית ַפללו ְעַ ל ְזֶּׁה ֶּׁ
ְשלו ֶּׁ
הַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְלָ אֲ נָשים ֶּׁ
ָשיו ְהַ ְַנ"לְ ,כיְ
שיזכו ְלמצא ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעם ְאֲ נ ָ
שם ְַדר ָכםֶּׁ ְ ,
הַ ֵ
ָתמיד ְהָ יָה ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְמת ַפ ֵלל ְעַ ל ְזֶּׁהְ ,והְָיָה ְמצַ וֶּׁהְ
ְשית ַפללו ְעַ ל ְזֶּׁהְ,
ָשיו ְוהָ יָה ְמ ַת ֵקן ְלָ הֶּׁ ם ְתפלות ֶּׁ
לַ אֲ נ ָ
ְאלְהַ ממֻ נֶּׁהְוהַ גבורְ
שהָ לַ ך ֶּׁ
ועַ ָתהְהזהירְאו ָתםְביו ֵתרְ,כ ֶּׁ
שית ַפללוְ
ְכ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ָשיו ַ
ְאת ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְוַאֲ נ ָ
לֵ ילֵ ך ְע ָמם ְלבַ ֵקש ֶּׁ
הְאלְ
ֶּׁהְתמידְלזכותְלמצאְאו ָתםְ.ובָ אְהַ ַבעַ ל־תפ ָל ֶּׁ
עַ לְז ָ
ְבינֵיהֶּׁ ם ְשמחָ הְ
הַ ממֻ נֶּׁה ְוהַ גבור ְהַ ְַנ"לְ ,ובו ַַדאי ְהָ יָה ֵ
ְכ ְַנ"לְ ,והָ לכו ְשלָ ש ָתן ְיַחַ דְ,
גדולָ הְ ,שמָ חות ְובכיות ַ
דהַ ינו ְהַ ממֻ נֶּׁה ְוהַ גבור ְוהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְוְהָ אֱ לָ קות ְהַ ְַנ"לְ,
שהֵ ם ְ ְ ְנק ָראיםְְ
דהַ ינו ְהָ עֲשירים ְגדולֵ י ְהַ מדינָה ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ (ְ .

שר ְ
יםְכ ְַנ"ל)ְ הָ לכוְְ ע ָמהֶּׁ םְ ,וַיתְהַ לכוְְְ ַבאֲ ֶּׁ
ַ
ק
שםְבמדינ ָָתםְאֱ ל ְ
ָ
ְ

ְְ

יתהַ ָלכוְְ.
ְ

ְְ

ְְ

רמח
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ְשם ְשומרים ְסְביב ְהַ מדינָהְ.
ְאחַ תְ .והָ יו ָ
ובאוַ ְלמדינָה ַ
ְאת ְהַ שומרים ְעַ ל ְעס ֵקי ְהַ מדינָהְ ,ומי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
שאֲ לו ֶּׁ
ו ָ
ְשהָ יָה ְהָ רוחַ ְסעָ ָרהְ
שבעֵ ת ֶּׁ
ש ָלכֶּׁ םְ .הֵ שיבו ְהַ שומריםֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
זְבחֲרוְ
ש ָאזְנפרדו ְבנֵיְהָ עולָ םְלמינֵיהֶּׁ םַ ְ,כ ְַנ"לָ ְ,א ָ
הַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
שע ָקר ְהוא ְהַ חָ כמָ הְ ,וקבלוְ
ְש ָלהֶּׁ םֶּׁ ְ ,
לָ הֶּׁ ם ְבנֵי ְהַ מדְינָה ֶּׁ
עֲלֵ יהֶּׁ םְחָ כָ םְגָדולְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,וזֶּׁהְמ ָקרובְמָ צאו ְחָ כָ םְגָדולְ,
ְאתְ
מֻ פלָ ג ְבחָ כמָ ה ְמאד ְמאדְ ,ומָ חַ ל ְלו ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ְאצלָ ם ְהָ יָה ְהָ ע ָקרְ
הַ מלוכָ הְ ,וקבלו ְאותו ְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,כי ֶּׁ
גְכזֶּׁהְ,עַ ל־ ֵכןְקבלוְ
רְשמְָצאו ְחָ כָ םְמֻ פלָ ָ
ֶּׁ
הַ חְָכמָ הְ,ומֵ ַאחַ
שהְהַ ְַנ"לְ(הַ ינוְהַ ממֻ נֶּׁהְוהַ גבורְ
ְאלוְהַ של ָ
אותוְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ.ו ָאמרו ֵ
לנו ְ(דהַ ינוְ
םְש ָ
ֶּׁ
שזֶּׁהו ְהֶּׁ חָ כָ
שנראיןְהַ דבָ ריםֶּׁ ְ ,
והַ ַבעַ ל־תפלָה)ֶּׁ ְ ,

תְפניםְ
שרְלהת ָראו ָ
םְאפ ָ
ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְהַ ְַנ"ל)ְ ,ובקשו ְא ֶּׁ
הֶּׁ חָ כָ ם ְֶּׁ
שיודיעו ְלו ְוישאֲ לו ְאותוְְ .והָ לכוְ
עמוְ; ְוהֵ שיבו ְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ ,
שאֲ לוְְ ,ונ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ְרשותְ .ובָ או ְ(אֵ לו ְהַ של ָשה) ְ ֶּׁאל ְהֶּׁ חָ כָ םְ,
ו ָ
ֶּׁהְאתְזֶּׁהְ,כיְ
ְשלְאו ָתה ְהְַמדינָהְ,והכירו ְז ֶּׁ
שהואְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ֶּׁ
ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְ ,ובו ַַדאי ְהָ יָהְ
הֶּׁ חָ כָ ם ְהַ זֶּׁה ְהָ יָה ְהֶּׁ חָ כָ ם ֶּׁ
ְאיךְ
יְבכו ֵ
שםְשמחָ הְגדולָ הְ,שמָ חותְובכיותַ ְ,כ ְַנ"לְ,כ ָ
ָ
ְאתְ
שאֲ לו ֶּׁ
ְכל ְהַ ְַנ"לְ ,ו ָ
ְאת ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעם ָ
זוכים ְלמצא ֶּׁ
ָדְשלְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,והֵ שיבְלָ הֶּׁ םְ,
םְאינו ְיו ֵדעַ ְמןְהַ י ֶּׁ
הֶּׁ חְָכָ םְ,א ֵ

ספורי

מִַבעל־ת ִפילהַַַַ ַמעֲ שֹי ֹות

רמט

ְשנת ַפזרו ְעַ ל־י ֵדי ְהָ רוחַ ְ
אך ְמֵ עֵ ת ֶּׁ
ְאצלוְְַ ְ ,
שהַ יָד ְהוא ֶּׁ
ֶּׁ
ש ָאזְנֶּׁעלַ םְמֵ הֶּׁ םְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְוכוְ'ְ ַכ ְַנ"לְ,מֵ ָאזְהואְ
הְכ ְַנ"לֶּׁ ְ,
סעָ ָר ַ
הְרקְ
יאְשיָכָ ַ
ַ
ֵאינו ְרוצֶּׁ הְלהס ַת ֵכלְכלָ לְבתוְך ְהַ יָדְ,כיְה
ְאבֶּׁ ןְ ,כ ֵדיְ
ְתבנית ְהַ יָד ְעַ ל ֶּׁ
ְשחָ ַקק ַ
ֶּׁאל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְַ ְ ,רק ֶּׁ
ְאינוְ
ְבזֶּׁה ְקצָ ת ְלצ ֶּׁרך ְעניָנוְְ ,אֲ בָ ל ְבהַ יָד ֵ
שיש ַת ֵמש ָ
ֶּׁ
םְאיךְנת ַגלגֵלְובָ אְלכָ אןְ,
מס ַת ֵכלְכלָ לְ.ודברוְעםְהֶּׁ חָ כָ ֵ
ְשהָ יָה ְהָ רוחַ ְסעָ ָרה ְהַ ְַנ"לְ ,הָ לַ ךְ
ש ֵמעֵ ת ֶּׁ
וספְֵר ְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ ,
שהְ,הַ ינוְ
לְכ ָלםַ ְ,רקְעַ לְאֵ לוְהַ של ָ
שרְהָ לַ ךְ(ְ,וב ֶּׁד ֶּׁרךְהלוכוְעָ בַ רְעַ ֻ
ַבאֲ ֶּׁ
הַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְוהַ גבור ְוהַ ממֻ נֶּׁהְ ,לא ְעָ בַ ר),

ְש ָמצאו ְאותוְ
ְעַ ד ֶּׁ

ְכ ְַנ"לְ,ולעֵ תְעַ ָתהְ
בנֵי־הַ מדינָה ְ ֵאלו ְוקבלו ְאותו ְלמֶּׁ לֶּׁ ך ַ
יְד ֶּׁרךְחָ כמָ ָתםְ,
יְדר ָכםְ,כפ ֶּׁ
הואְצָ ריךְלהַ נהיגְאו ָתםְלפ ַ
ְאל ְהָ אֱ מֶּׁ תְ .ודברוְ
שר ְברבות ְהַ זמְַן ְיָשיב ְאו ָתם ֶּׁ
עַ ד ְאֲ ֶּׁ
שנתעו ְונָבוכוְ
עם ְהֶּׁ חָ כָ ם ְאודות ְבנֵי ְהַ מדינָהְ ,הַ ְַנ"לְֶּׁ ְ ,
ְשל ְמָ מוןַ ְ ,כ ְַנ"לְ .ו ָאמרוְְ:
ל־כך ְבשטות ְ ַועֲבו ָדה ְז ָָרה ֶּׁ
ָכ ָ
אלמָ לֵ א ְלא ְנת ַב ַדרנו ְונת ַפזַרנו ְכי ְאם ְבשביל ְאו ָתהְ
ְבזֶּׁהְ ,כיְ
הַ מדינָה ְלהַ חֲזיר ְאו ָתם ְלמוטָ בְ ,הָ יָה ְַדי ְלָ נו ָ
ְכל ְהַ כתות ְהַ ְַנ"לְ
ְבאֱ מֶּׁ ת ָ
ל־כךְְ ,כי ֶּׁ
ְכ ָ
נת ַטפשו ְוְנתעו ָ
ֻכ ָלם ְנתעו ְונָבוכוְְ ,וצריכים ְל ַתקנָם; ְלַ הֲשיבָ םְ
ְאל ְהַ ַתכלית ְהָ אֲ מתיְ ,כי ְאֲ פלוְ
משטו ָתםְ ,ולהַ חֲז ָירם ֶּׁ
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ְש ָבחֲרו ְלָ הֶּׁ ם ְחָ כמָ ה ְל ַתכליתְ ,גַם ְהֵ ם ְלא ְהשְיגוְ
הַ ַכת ֶּׁ
ְבחֲרוְ
הַ ַתכלית ְהָ אֲ מתיְ ,וצריכין ְתקון ְותשובָ הְ .כי ָ
בחָ כמות ְחיצוניות ְו ֶּׁאפיקורסיתַ ְ .אך ְמ ָכל ְהַ ָטעותיםְ
הַ נז ָכרים ְלעֵ יל ְהוא ְבנָקֵ ל ְיו ֵתר ְלַ הֲשיבָ ם ְמ ָטעו ָתםְ
הְשלְ
ְבעֲבו ָדהְז ָָר ֶּׁ
לְאלו ְנתעו ַ
םְאלְהָ אֱ מֶּׁ תְ,אֲ בָ ֵ
ולהַ חֲז ָיר ֶּׁ
שרְ
י־אפ ָ
ְשא ֶּׁ
ל־כך ְככָ ל ְהַ ְַנ"לְ ,עַ ד ֶּׁ
ְכ ָ
ְבה ָ
מָ מון ְונשקעו ָ
לַ הֲשיבָ ם ְמזֶּׁהַ ְ ,כ ְַנ"ל.

ַם־כןְ
שמַ ע ְג ֵ
ש ָ
ְ( וגַם ְהֶּׁ חָ כָ ם ְהֵ שיב ְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ ,

ְשל ְמָ מוןְ
שר ְלהוציא ְאֲ בָ ל ְמ ַתאֲ וָה ְזו ֶּׁ
שמ ָכל ְהַ ַתאֲ וות ְאֶּׁ פ ָ
מֵ הַ ֶּׁמלֶּׁךְֶּׁ ְ ,
ְשיֵשְ
ְשנָפַ ל ְלתוכָ הְְ ,כי ְאם ְעַ ל־י ֵדי ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
שר ְלהוציא ְאֶּׁ ת ְמי ֶּׁ
אי־אֶּׁ פ ָ

ַם־כןְלֵ ילֵ ך ְע ָמהֶּׁ םְ,והָ לכוְ
להַ חֶּׁ ֶּׁרב ְ הַ ְַנ"ל)ְ .ונת ַר ָצהְהֶּׁ חָ כָ םְג ֵ
ְ

ַאר ַבע ָתןְיַחַ דְ.וגַםְ ֵאלוְ הָ אֱ לקותְ הַ שוטיםְ הְַ ְַנ"לְ הָ לכוְְ
ְְ

ְְְ

ְְְ

ְְְ

ְְְ

ןְכ ְַנ"לְ.
ַם־כ ַ
ע ָמהֶּׁ םְג ֵ
ןְאתְהַ שומריםְ
ַם־כ ֶּׁ
שאֲ לוְג ֵ
ָהְאחַ תְ,ו ָ
והלכוְַובָ אוְלמדינ ַ
ש ֵמעֵ תְ
ְש ָלהֶּׁ םְ ,הֵ שיבוְֶּׁ ְ ,
עַ ל ְעניַן ְהַ מדינָהְ ,ומי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
זְבחֲרו ְלָ הֶּׁ םְבנֵיְמְדינָהְזוְְ,
שהָ יָהְהָ רוחַ ְסעָ ָרהְהַ ְַנ"לָ ְ,א ָ
ֶּׁ
םְדב ָרןַ ְ,בעַ לְלָ שוןְ,
שהַ ַתכליתְהואְהַ דבורְוקבלו ְעֲלֵ יהֶּׁ ַ
ֶּׁ
ְבעַ ל ְלָ שוןְ
שהָ יָה ַ
ְאחָ דֶּׁ ְ ,
ר־כך ְמָ צאו ְאיש ֶּׁ
ָ
למֶּׁ לֶּׁ ךְַ ְ .אחַ
ומליצָ הְ ,ו ַדב ָרן ְמֻ פלָ ג ְמאד ְמאדְ ,וקבלו ְאותו ְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ,
ְבעַ ל ְלָ שוןְ
ְשהוא ַ
כי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְמָ חַ ל ְלו ְהְַמלוכָ הְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
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רנא

שבו ַַדאי ְזֶּׁה ְהואְ
ְאלו ְהַ ַאר ָבעָ ה ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ָכזֶּׁהְ .והֵ בינו ֵ
ַם־כןְאםְ
יץְשלְהַ ֶּׁמלֶּׁךְהַ ְַנ"ל)ְ,ובקשוְג ֵ
ֶּׁ
לנוְ(דהַ ינוְהַ ֵמל
יץְש ָ
ֶּׁ
הַ ֵמל
שיודיעו ְלוְ
שר ְלהת ָראות ְעם ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ זֶּׁהְ ,ו ָאמְרוְֶּׁ ְ ,
ֶּׁאפ ָ
שאֲ לוְְ ,ונ ַָתן ְלָ הֶּׁ םְרשותְ ,ונכנסוְ
יקבלו ְרשותְ .והָ לכו ְו ָ
ו ַ
ְשל ְמדינָה ְזוְְ ,והוא ְהָ יָהְ
ְאצֶּׁ ל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ֵאלו ְהָ ַאר ָבעָ ה ֵ
ְאת ְזֶּׁהְ .והָ יָהְ
ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,והכירו ְזֶּׁה ֶּׁ
הַ ֵמליץ ֶּׁ
ֵבינֵיהֶּׁ ם ְגַם־כְֵן ְשמחָ ה ְגדולָ ה ְובכיותַ ְ ,כ ְַנ"לְ .והָ לַ ךְ
ַם־כןְ ,והָ לכו ְיו ֵתר ְלבַ ֵקש ְאולַ י ְימצאוְ
הַ ֵמליץ ְע ָמהֶּׁ ם ְג ֵ
ְשה'ְמַ צליחַ ְַדר ָכםְ,
יְראו ֶּׁ
הַ נש ָאריםְדהַ ינוְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְוכוְ'ְ,כ ָ
ְכל ְזֶּׁהְ
ְאת ְחַ ב ֵריהֶּׁ םְ ,ו ָתלו ָ
ְפעַ ם ֶּׁ
שהֵ ם ְמוצאים ְבכָ ל ַ
ֶּׁ
קְתמידְ
שהואְעוסֵ ָ
רְש ָלהֶּׁ םֶּׁ ְ,
ש ֶּׁ
בזכותְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְהַ ָכ ֵ
להת ַפ ֵלל ְעַ ל ְזֶּׁהְ ,ועַ ל־י ֵדי ְתפלו ָתיו ְזָכו ְלמצא ְ ֶּׁאתְ
חַ ב ֵריהֶּׁ םְהַ ְַנ"לְ.והָ לכוְיותְֵרְ,אולַ יְ יזכוְ למצאְגַםְ הַ ש ָארְ.
ְ

ְ

ְְ

שאֲ לו ְגַם־ ֵכן ְעַ ל ְעניַןְ
ְאחַ תְ .ו ָ
והלכוַ ְובָ אוְ ְלְמדינָה ַ
שהֵ םְמןְהַ ַכתְ
ְש ָלהֶּׁ םְ.הֵ שיבו ְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ,
הַ מדינָהְ,ומיְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ְאת ְהַ שמחָ ה ְומש ֶּׁתה ְל ַתכליתְ ,וקבלוְ
ש ָבחֲרו ְלָ הֶּׁ ם ֶּׁ
ֶּׁ
הְתמיד ְלהיותְ
ָ
שהואְבשמחָ
ְאחָ דֶּׁ ְ ,
ְאיזֶּׁהְשכור ֶּׁ
עֲלֵ יהֶּׁ ם ֵ
שבְ
שהָ יָה ְיו ֵ
ְאחָ דֶּׁ ְ ,
ר־כך ְמָ צאו ְאיש ֶּׁ
ָ
מֶּׁ לֶּׁ ך ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ .ו ַאחַ

רנב
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ְשל ְיַיןְ ,והוטַ ב ְבעֵ ינֵיהֶּׁ ם ְביו ֵתרְ ,כי ְזֶּׁה ְהואְ
בתוך ְיָם ֶּׁ
בו ַַדאי ְשכור ְמֻ פלָ ג ְמאד ְמאדְ ,וקבלו ְאותו ְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ.
ַם־כןְלהת ָראותְפְָניםְעמוְְ,והָ לכו ְוקבלוְרשותְ
ובקשו ְג ֵ
ונכנסו ְ(אֵ לו ְהַ חֲ מ ָשהְחֲבֵ ריםְהַ ְַנ"ל)ְ ֵאצֶּׁ לְזֶּׁהְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ.והואְהָ יָהְ
ְשלְ
שב ְבתוך ְהַ יָם ֶּׁ
שהָ יָה ְיו ֵ
ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְֶּׁ ְ ,
הָ אוהֵ ב ְנֶּׁאֱ מָ ן ֶּׁ
ְכ ְַנ"ל(ְ .ובנֵיְ
ְשל ְהַ ֵמלְיץ ַ
ֲשה ְמדב ֵרי ְהַ ַתנחומין ֶּׁ
ש ַנע ָ
יַיןֶּׁ ְ ,
שבְ
ְשיו ֵ
ְשהואְאיש ְשכור ְגָדולְ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
הַ מדינָה ְזו ְסָ ברו ֶּׁ

ָםְשלְיַיןְ.וקבלוְאותוְלמְֶּׁלֶּׁ ךְ)ְ.והכירוְ זֶּׁהְ ֶּׁאתְ זֶּׁהְ.והָ יָהְ
בי ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ַם־כןְשמחָ הְגְדולָ הְובכיותַ ְ,כ ְַנ"לְ.
ֵבינֵיהֶּׁ םְג ֵ
ַם־כןְ ,והָ לכו ְיו ֵתר ְובָ אוְ
והלךַ ְהָ אוהֵ ב ְנֶּׁאֱ מָ ן ְע ָמהֶּׁ ם ְג ֵ
ְש ָלכֶּׁ ם?ְ
ְאתְהַ שומריםְ:מיְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
שאֲ לו ֶּׁ
ָהְאחַ תְ,ו ָ
למדינ ַ
ְשהיאְ
ְש ָלהֶּׁ ם ְהוא ְיפַ ת־ת ַארְ ,מֵ חֲמַ ת ֶּׁ
ש ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
הֵ שיבוְֶּׁ ְ ,
ְאל ְהַ ַתכליתְ ,כי ְהַ ַתכלית ְהוא ְישוְב ְהָ עולָ םְ,
יאה ֶּׁ
מב ָ
ְאיזֶּׁה ְיפַ ת־ת ַארְ
ְאצלָ ם ֵ
ַכמב ָאר ְלעֵ ילְ .ובַ תח ָלה ְהָ י ָתה ֶּׁ
ר־כךְמָ צאוְיפַ ת־ת ַארְמֻ פלֶּׁ גֶּׁתְביָפיָהְמאדְ
ָ
למַ ל ָכהַ ְ,אחַ
תה ְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ .והֵ בינו ְ(הַ ינו ְאֵ לו ְהַ חֲבֵ רים ְהַ ְַנ"לְ
מאדְ ,וקבלו ְאו ָ

ַם־כןְ
שהיא ְבְו ַַדאי ְהַ ַבת־מַ ל ָכה ְהַ ְַנ"לְ ,ובקשו ְג ֵ
הֵ בינוְ) ְ ֶּׁ
ְאלְ
להת ָראות ְע ָמהְְ .והָ לכו ְוקבלו ְרשותְ ,ונכנסו ֶּׁ
הַ ַמל ָכהְ ,והכירו ְכי ְהיא ְהַ ַבת־מַ ל ָכהְ .וג ֶּׁדל ְהַ שמחָ הְ
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רנג

ְבאתְ
שאֲ לו ְאו ָתהְ ְ ֵאיך ָ
שעֵ רְ .ו ָ
ְאין ְל ַ
ְשםְ ,בו ַַדאי ֵ
שהָ יָה ָ
ֶּׁ
ףְאתְ
תְש ָבאְהָ רוחַ ְסעָ ָרהְוחָ טַ ֶּׁ
ֶּׁ
ש ֵמעֵ
לכָ אןְוספ ָרהְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ,
הַ תינוק ְהַ י ָָקר

ְ(מן ְהָ עֲריסָ ה),

ְהַ ְַנ"לָ ְ ,אז ְיָצ ָאה ְבשעַ תְ

ְאחַ ר ְהַ תינוק ְולא ְמָ צ ָאה ְאותוְְ .ו ָדחַ ק ְאו ָתהְ
הַ ֶּׁבהָ לָ ה ַ
ר־כך ְמָ צאו ְאו ָתהְ
ָ
ָםְשלְחְָלָ בְ.ו ַאחַ
ֲשהְי ֶּׁ
הֶּׁ חָ לָ בְ,ומזֶּׁהְ ַנע ָ
ְשםְ
בנֵי ְמדינָה ְזוְְ ,וקבלו ְאו ָתה ְלמֶּׁ לֶּׁ ך ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ .והָ יָה ָ
ְבכו ְמאד ְעַ ל ְהַ תינוק ְהַ י ָָקרְ
שמחָ ה ְגדולָ ה; ְ ַגם ָ
ְש ֵאינָהְ
ְאביהָ ְוא ָמה ֶּׁ
שנֶּׁאֱ בַ ד ְמֵ הֶּׁ ם ְועַ ל ָ
הַ נז ָכר־לעֵ ילֶּׁ ְ ,
ְשל ְהַ ַמל ָכהְ
ְבעֲלָ ה ֶּׁ
ש ָבא ַ
יו ַדעַ ת ְמֵ הְֶּׁםְ .והנֵה ְנמצָ אֶּׁ ְ ,
ְכאן ְמַ ל ָכה) ְכי ְהַ גבור ְהואְ
ֲשית ָ
ְש ַנע ֵ
הַ זאת(ְ ,הַ ינו ְהַ ַבת־מַ ל ָכה ֶּׁ
שהְ
ְכ ְַנ"לְ ,ועַ ָתה ְיֵש ְלהַ מדינָה ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ .ובק ָ
ַבעֲלָ ה ַ
הַ ַבת־מַ ל ָכה ְ( ֶּׁשהיא ְמַ ל ָכה ְבמדינָה ְ ְזו) ְ ֶּׁאת ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ,
הְש ָלהְְ,
ֶּׁ
שיֵלֵ ך ְבמדינ ָָתהְְ,ויטַ הֵ רְאו ָתה ְמֵ הַ זֻהֲמָ אְהַ גדולָ
ֶּׁ
רְש ֶּׁאצלָ םְהָ יָהְע ַקרְהַ ַתכליתְעניַןְהַ יפַ ת־ת ַארְ,
ֶּׁ
כיְמֵ ַאחַ
ַכ ְַנ"לְ,בו ַַדאיְהָ יו ְמזהָ מיםְמאדְמאדְב ַתאֲ וָהְזוְְ,עַ ל־ ֵכןְ
שיֵלֵ ך ְויטַ הֵ ר ְאו ָתם ְקצָ תְ
שה ְמֵ הַ ַבעַ ל־תפ ָלהֶּׁ ְ ,
בק ָ
שלא ְיתגַשמו ְלעֵ ת־עַ ָתהְ ,בזֻהֲמָ א ְהַ זאתְ
לעֵ ת־עַ ָתהֶּׁ ְ ,
ְאצלָ ם ְכמוְ
ל־כךְְ ,כי ְמלבַ ד ְהתגַברות ְהַ ַתאֲ וָהְ ,הָ יָה ֶּׁ
ָכ ָ
ְכלְ
ש ָבחרו ְלָ הֶּׁ ם ָ
ְכל ְהַ כְתות ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
תכלית(ְ ,כי ָ
שזֶּׁהו ְהַ ַ
אֱ מונָהֶּׁ ְ ,
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ְאחַ ת ְו ַאחַ תְ
ְכל ַ
ַאחַ ת ְו ַאחַ ת ְאֵ יזֶּׁהְמ ָדה ְָרעָ ה ְל ַתכליתַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,הָ יָה ְאֵ צֶּׁ ל ָ
כמו ְאֱ מונָה ְגמו ָרה ְאו ָתה ְהַ מ ָדה ְָרעָ ה)

ְועַ ל־ ֵכן ְבו ַַדאי ְהָ יוְְ

שיֵלֵ ךְ ויטַ הֵ רְ
שהְ מ ֶּׁמנוְֶּׁ ְ,
ש ָקעיםְ מאדְ ָבזֶּׁהְ ,עַ ל־ ֵכןְ בק ָ
מ ֻ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְְ

ְְ

או ָתםְקצָ תְלעֵ תְעַ ָתהְ.
ְכ ָלם ְלבַ ֵקש ְהַ ש ָארְ ,דהַ ינו ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְוכוְ'ְ.
אחר־כךַ ְהָ לכו ֻ
ַם־כןְ :מי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
שאֲ לו ְג ֵ
ְאחַ תְ ,ו ָ
והָ לכו ְובָ או ְלמדינָה ַ
ןְשנָהְ,כיְהֵ םְמןְ
אְב ָ
ְש ָלהְֶּׁםְהו ֶּׁ
שהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ש ָלכֶּׁ ם?ְהֵ שיבוְֶּׁ ְ,
ֶּׁ
ְשפַ עְמזונותְ,ו ֵאינו ְנזוןְ
יְשיֵש ְלו ֶּׁ
םְשמ ֶּׁ
ֶּׁ
תְש ָבחֲרו ְלָ הֶּׁ
הַ ַכ ֶּׁ
אְראויְלהיותְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ,וקבלוְ
ֵי־א ָדםְהו ָ
ןְשלְש ָארְבנ ָ
מ ָמזו ֶּׁ
ְא ָדםְ
ר־כך ְמָ צאו ָ
ָ
ְאחָ ד ְלמֶּׁ לֶּׁ ךְַ ְ .אחַ
ְשעָ ה ְעָ שיר ֶּׁ
לפי ָ
ָםְשלְחָ לָ בְוהוטַ בְבעֵ ינֵיהֶּׁ םְמאדְ,כיְזֶּׁהְ
שבְבי ֶּׁ
שהְָיָהְיו ֵ
ֶּׁ
תְשלְ
ֶּׁ
ןְכלְיָמָ יוְמֵ חָ לָ בְ,ו ֵאינו ְנזוןְממזוְנו
הָ ָא ָדםְהואְנזו ָ
ש ָאר ְהָ עולָ םְ ,עַ ל־ ֵכן ְקבלו ְאותו ְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ .ועַ ל־ ֵכן ְנק ָראְ
שזֶּׁהְ
ןְשנָהְ.והֵ בינוְֶּׁ ְ,
ְב ָ
תְשנזוןְמֵ חָ לָ ב ְכמו ֶּׁ
ֶּׁ
ןְשנָהְמֵ חֲמַ
ֶּׁב ָ
תְפניםְעמוְְ.והָ לכוְ
הואְהַ תינוקְהַ ְַנ"לְ,ובקשו ְלהת ָראו ָ
ֶּׁהְאתְזֶּׁהְ,
ְאצלוְְ,והכירו ְז ֶּׁ
שאֲ לוְְ,וקבלו ְרשותְ.ונכנסו ֶּׁ
ו ָ
כי ְגַם ְהוא

ֲשה ְמֶּׁ לֶּׁךְ)
ְש ַנע ָ
ְ(הַ ינו ְהַ תינוק ֶּׁ

ְהכְיר ְאו ָתםְ,

ש ֶּׁנעֱלָ ם ְמֵ א ָתםְ,
ְקטָ ן ְכ ֶּׁ
ְשהָ יָה ְתינוק ָ
ֶּׁ
ַאף־עַ ל־פי
רְשהָ יָהְחָ כָ םְגָמורְמֵ עֵ תְהוָלדוְְ,כיְ
ֶּׁ
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ןְ,מֵ ַאחַ
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רנה

נולַ דְעםְחְָכמָ הְגמו ָרהַ ְ,כ ְַנ"לְ,עַ ל־ ֵכןְהכירְאו ָתםְ,והֵ םְ
ְשם ְשמחָ ה ְנו ָר ָאהְ
הכירו ְאותו ְבו ַַדאיְ ,ובו ַַדאי ְהָ יָה ָ
ְש ֵאינָם ְיודעים ְמֵ הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְבכו ְע ֲַדין ְעַ ל ֶּׁ
מאדְ ,וגַם ָ
את ְלכָ אן? ְוס ֵפר ְלָ הֶּׁ םְ,
ְב ָ
שאֲ לו ְאותוְְ :אֵ יך ָ
והַ ַמל ָכהְ ,ו ָ
שאוְְ,
םְשנ ָ
שאו ְלמָ קו ֶּׁ
תְשחָ טַ ףְאותו ְהָ רוחַ ְסעָ ָרהְנ ָ
ֶּׁ
שבעֵ
ֶּׁ
ְב ֶּׁמהְ
ְשם ְבאוְתו ְהַ ָמקוםְ ,והָ יָה ְמחַ יֶּׁה ְעַ צמו ַ
והָ יָה ָ
ְשל ְחָ לָ בְ,
ְאל ְיָם ֶּׁ
ְש ָבא ֶּׁ
ְשםְ ,עַ ד ֶּׁ
ְש ָמצָ א ָ
ְב ֶּׁמה ֶּׁ
שר ַ
ש ֶּׁאפ ָ
ֶּׁ
בְשלְאמוְְ,כיְבו ַַדאיְ
ֶּׁ
ֲשהְבו ַַדאיְמֵ חָ לָ
יןְשזֶּׁהְהַ יָםְ ַנע ָ
והֵ ב ֶּׁ
ְשםְ
שב ָ
ֲשה ְזֶּׁה ְהַ יָםְ .ו ָיְ ַ
ָדחַ ק ְאו ָתה ְהֶּׁ חָ לָ בְ ,ומזֶּׁה ְ ַנע ָ
ש ָבאוְְבנֵיְ
ָםְשלְחָ לָ בְ,והָ יָהְנזְוןְמןְהֶּׁ חָ לָ בְ,עַ דְ ֶּׁ
באותוְהַ י ֶּׁ
הַ מדינָהְזוְוקבלוְאותוְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ.
שאֲ לוְְ :מיְ
ְאחַ תְ ,ו ָ
אחר־כךַ ְהָ לכו ְיו ֵתרְ ,ובָ או ְלמדינָה ַ
שרציחָ הְהואְ
םְבחֲרו ְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ,
שהֵ ָ
ְש ָלכֶּׁ ם?ְהֵ שיבוְֶּׁ ְ,
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ר־כךְ
ָ
הַ ַתכליתְ ,וקבלו ְעֲלֵ יהֶּׁ ם ְלמֶּׁ לֶּׁ ך ְרוצֵ ח ְאֶּׁ חָ דַ ְ .אחַ
ְשל ְָדםְ,
שבֶּׁ ת ְבתוך ְיָם ֶּׁ
שהָ י ָתה ְיו ֶּׁ
ְאחַ תֶּׁ ְ ,
שה ַ
מָ צאו ְא ָ
ְשהיא ְבו ַַדאי ְרוצֵ חַ ְ
ְש ָראו ֶּׁ
וקבלו ְאו ָתה ְלמֶּׁ לֶּׁ ך ְמֵ חֲמַ ת ֶּׁ
ְשל ְָדםְ.
שבֶּׁ ת ְבתוך ְיָם ֶּׁ
שיו ֶּׁ
גָדול ְמאד ְמאדְ ,מֵ ַאחַ ר ְ ֶּׁ
ְפנים ְע ָמהְְ ,והָ לכו ְוקבלוְ
ַם־כן ְלהת ָראות ָ
ובקשו ְג ֵ
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שהָ י ָתהְ
ְאלֶּׁ יהָ ְוהיאְהָ י ָתהְהַ ַמל ָכהְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
רשותְ,ונכנסו ֵ
ְשל ְָדםְ,
ֲשה ְהַ יָם ֶּׁ
ְש ָלה ְ ַנע ָ
ְתמידְ ,ומֵ הַ דמָ עות ֶּׁ
בוכָ ה ָ
ְאת ְזֶּׁהְ ,והָ יָה ְשמחָ ה ְגדולָ ה ְמאדְ
כ ְַנ"לְ .והכירו ְזֶּׁה ֶּׁ
ְַ
ש ֵאינָםְיודעיםְמןְהַ ֶּׁמלֶּׁךְע ֲַדיןְ.
בו ַַדאיַ ְ.וע ֲַדיןְהָ יוְְבוכיםְ,עַ לְ ֶּׁ
שאֲ לוְְ :מי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְאחַ תְ ,ו ָ
והלכוַ ְיו ֵתרְ ,ובָ או ְלמדינָה ַ
חרו ְלָ הֶּׁ ם ְלמֶּׁ לֶּׁ ך ְאיש ְמכֻ ָבדְ
ְב ְֲ
שהֵ ם ָ
ש ָלכֶּׁ ם? ְהֵ שיבוְֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
ר־כךְ
ָ
ְכבודַ ְ .אחַ
ְאצלָ ם ְע ַקר ְהַ ַתכלית ְהוא ָ
ֶּׁאחָ דְ ,כי ֶּׁ
ְאחָ ד ְוכֶּׁ ֶּׁתר ְעַ ל ְראשוְְ,
ש ֶּׁדה ְזָקֵ ן ֶּׁ
ְב ָ
שב ַ
ְשהָ יָה ְיו ֵ
מָ צאו ֶּׁ
ְשהואְ
והוטַ ב ְבעֵ ינֵיהֶּׁ םְ ,כי ְהוא ְמכֻ ָבד ְגָדולְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
ש ֶּׁדהְמְֻכ ָתרְבכֶּׁ ֶּׁתרְ ,וקבלו ְאותו ְלמֶּׁ לֶּׁ ךְְ.והֵ בינוְ
בְב ָ
ש ַ
יו ֵ
ְש ָלהֶּׁ ם ְהַ ְַנ"ל) ְובקשוְ
מלֶּׁ ךְ(ְ ,הַ ינו ְהַ ֶּׁמלֶּׁך ֶּׁ
כי ְבו ַַדאי ְזֶּׁה ְהוא ְהַ ֶּׁ
שרְלהת ָראותְעמוְְ,והָ לכוְְ,וקבלו ְרשותְ
םְאפ ָ
ַם־כןְא ֶּׁ
ג ֵ
ְאצלוְְ .והכירוְְ,
ְשקורין ְמֶּׁ עלדיוין) ְונכנסו ֶּׁ
( ַק ָבלַ ת ְרשות ְהוא ְמַ ה ֶּׁ
ְשםְ
ְשהָ יָה ָ
כי ְהוא ְהוא ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְבעַ צמוְ; ְוג ֶּׁדל ְהַ שמחָ ה ֶּׁ
רְבמחְְַ.ו ֵאלו ְהָ אֱ לקותְהַ שוטיםְ
שעֵ ַ
שרְל ַ
י־אפ ָ
בו ַַדאיְ,א ֶּׁ
שהָ יו ְבמדינ ָָתםְ
עשירותֶּׁ ְ ,
ְשל ְ ְֲ
הַ ְַנ"ל(ְ ,הַ ינו ְהָ עֲשיריםְ ,גדולֵי ְהַ מדינָה ֶּׁ

אֱ לקות),הָ לכוְְע ָמהֶּׁ םְ,ולאְ ְָידעוְְכלָ לְמֵ חַ יו ָתםְמַ הוְְהַ שמָ חותְ
ְ

הַ ָללוְְ.
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ְכל ְהַ קבוץ ְהַ ָקדוש ְיַחַ דְ,
ו ִהנֵּה ְעַ ָתה ְחָ זרו ְונת ַקבצו ָ
ְאל ְהַ מדינות ְהַ ְַנ"ל
ְאת ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ֶּׁ
שלחו ֶּׁ
ו ָ

ְ(הַ ינוְ

ְשל ְהַ כתות ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,ש ָבחֲ רו ְלָ הֶּׁ ם ְמדות ְָרעות ְהַ ְַנ"ל ְל ַתכלית)ְ
הַ מדינות ֶּׁ
ל ַת ֵקן ְאו ָתם ְולטַ הֵ ר ְאו ָתם ְלַ הֲשיבָ ם ְמשטו ָתםָ ְ ,כלְ
ְתעוְ
ְכ ָלם ָ
ְש ָלהְְ ,כי ֻ
מדינָה ְומדינָה ְמשטות ְוטָ עות ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ ְ ,ועַ ָתה ְהָ יָה ְבו ַַדאי ְכחַ ְביַד ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלהְ
ונָבוכו ַ
לֵ ילֵ ךְאֲ לֵ יהֶּׁ םְולַ הֲשיבָ םְ,כיְק ֵבלְכחַ ְורשותְמןְהַ מלָ כיםְ
יםְש ָלהֶּׁ םְ,
ֶּׁ
ְכלְהַ מלָ כ
יְכאןְהָ יו ָ
לְכלְהַ מדינותְהַ ְַנ"לְ,כ ָ
ש ָ
ֶּׁ
שחָ זרוְְ עַ ָתהְ ונת ַקבצוְֻ ְ,כ ָלםְ
הְשלְ הַ ֶּׁמלֶּׁךְ ֶּׁ
כ ְַנ"לְ (כיְ הַ קבוץְ הַ ָקדושְ הַ זֶּׁ ֶּׁ
ַ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

תְשלְהַ כתותְהַ ְַנ"לַ ְ,כ ְַנ"ל)ְ.
לְכלְהַ מדינו ֶּׁ
הָ יוְמלָ כיםְעַ ָ

והלךַ ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְבכחָ ם ְלטַ ה ֲָרם ְולהַ חֲז ָירםְ
בתשובָ הְ .וד ֵברְהַ גבורְעםְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְאודותְבְנֵיְהַ מדינָהְ,
הְשלְמָ מוןַ ְ,כ ְַנ"לְ,ו ָאמַ רְהַ גבורְ
ְאלְהַ עֲבו ָדהְז ָָר ֶּׁ
שנָפלו ֶּׁ
ֶּׁ
ְשיֵשְ
שעַ ל־י ֵדי ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
שמַ עתי ְמפיכֶּׁ םֶּׁ ְ ,
ְש ָ
להַ ֶּׁמלֶּׁ ךְֵ ְ :איך ֶּׁ
ְאתְמיְ
יְאלְהַ חֶּׁ ֶּׁרבְהַ ְַנ"לְ ,עַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְיכולים ְלהוציא ֶּׁ
ל ֶּׁ
לְתאֲ וַתְמָ מוןְ.הֵ שיבְלו ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ:
הְש ַ
עבו ָדהְז ָָר ֶּׁ
עְב ְֲ
שנש ַק ַ
ֶּׁ
שהואְ
תְש ַב ֶּׁד ֶּׁרךְֶּׁ ְ,
ֵכןְהַ ָדבָ רְ.והודיעַ ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלהַ גבור;ְהֱיו ֶּׁ
הְאלְהַ חֶּׁ ֶּׁרבְהַ ְַנ"לְ,יֵש ְֶּׁד ֶּׁרך ְמןְהַ ַצדְ,ובָ איםְבאותוְ
עולֶּׁ ֶּׁ
ץְאריֵהְ,והָ ַאריֵהְ,
רְרבוְ ַ
לְאשְְ,ועַ לְהָ הָ ָ
רְש ֵ
ֶּׁ
ְאלְהַ
הַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ

רנח
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שהוא ְצָ ריך ְלֶּׁ אֱ כלְ ,הוא ְהולֵ ך ְונופֵ ל ְעַ ל ְהָ ע ֲָדריםְ
כ ֶּׁ
ולו ֵקחַ ְלו ְצאן ְובהֵ מות ְואוכלָ םְ ,והָ רועים ְיודעים ְמזֶּׁהְ,
ְאינוְ
ְאת ְהַ צאן ְמ ָפנָיוְ ,אֲ בָ ל ְהָ ַאריֵה ֵ
ושומרים ְמאד ֶּׁ
שהואְרוצֶּׁ הְלֶּׁ אֱ כלְ,הואְנופֵ לְ
רקְכ ֶּׁ
מַ שגיחַ ְכלָ לְעַ לְזֶּׁהְַ ְ,
עַ ל ְהָ ע ֲָדריםְ ,והָ רועים ְהֵ ם ְמַ כים ְומַ רעישים ְעָ לָ יוְ ,אֲ בָ לְ
ֵהְאינוְשומֵ עַ ְזאתְכלָ לַ ְ,רקְהואְלוקֵ חַ ְלעַ צמוְצאןְ
הָ ַארי ֵ
לְאינוְ
לְאש ְהַ ְַנ" ֵ
רְש ֵ
ֶּׁ
ובהֵ מותְוהומֶּׁ הְואוכלָ םְ.ואותו ְהָ הָ
ְאחֵ רְ ,ובָ איםְ
ר ֶּׁאה ְכלָ לְ .ועוד ְמן ְהַ ַצד ְיֵש ְעוד ְֶּׁד ֶּׁרך ַ
נְ
ְאל ְמָ קוםְ ,הַ נק ָרא ְקֶּׁ עךְ
באותו ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ

ְביתְ
ְ(מט ָבח) ְ(הַ ינו ֵ

ְכל ְמינֵי ְמַ אֲ כָ ליםְ,
שםְ ,באותו ְהַ ֶּׁקעךְְ ,יֵש ָ
הַ בשול)ְ ,ו ָ
רק ְהַ ַמאֲ כָ ליםְ
ְאש ְכלָ לְַ ְ ,
ְאין ְשום ֵ
ובאותו ְהַ ֶּׁקעך ֵ
ְאשְ
ְשל ֵ
ְאש ְהַ ְַנ"לְ ,והָ הָ ר ֶּׁ
ְשל ֵ
מת ַבשלים ְעַ ל־י ֵדי ְהָ הָ ר ֶּׁ
קְשהולכיםְשביליםְוצנורותְ
שםְהַ ר ֵבהַ ְ,ר ֶּׁ
אְרחוקְמ ָ
הו ָ
ְאל ְהַ ֶּׁקעך ְהַ ְַנ"לְ ,ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְ
ְאש ֶּׁ
ְשל ֵ
מן ְהָ הָ ר ֶּׁ
ְכל ְהַ ַמאֲ כָ לים ְהְַ ְַנ"לְ .וגַם ְהַ ֶּׁקעך ְהַ זאתְ
ְשם ָ
מת ַבשלים ָ
יםְשםְצ ֳפריםְ
ָ
שעומד
קְשיֵש ְסימָ ןֶּׁ ְ,
ֵאינָה ְנר ֶּׁאהְכלָ לַ ְ,ר ֶּׁ
שםְהואְהַ ֶּׁקעךְְ,
ש ָ
עַ לְאו ָתה ְהַ ֶּׁקעךְְ,ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְיודעיםֶּׁ ְ,
ו ֵאלו ְהַ צ ֳפרים ְהֵ ם ְמ ַרחֲפים ְבכַ נפֵ יהֶּׁ םְ ,ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְהֵ םְ
מַ בעירים ְהָ ֵאש ְומכַ בים ְהָ ֵאשְְ ,הַ ינוְְ ,עַ ל־י ֵדי ְהָ רחיפָ הְ
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של ְהַ צ ֳפרים ְהֵ ם ְמַ בעירים ְומַ להיבים ְהָ ֵאש ְו ַגםְ
ֶּׁ
ְשלאְיתלַ הֵ בְיו ֵתרְ
עַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְבעַ צמו ְהֵ םְמכַ ביםְהָ ֵאש ֶּׁ
שלצְ ֶּׁרךְ
מ ַדיְ .והֵ ם ְמַ להיבים ְהָ ֵאש ְכפי ְהַ ַמאֲ כָ לים; ְ ֶּׁ
ְכךְְ,ולצ ֶּׁרך ְמַ אֲ כָ לְ
מַ אֲ כָ לְפלוניְצריכיםְלהַ להיבְהָ ֵאש ָ
ַאחֵ רְ צריכיםְ להַ להיבְ הָ ֵאשְ ָכךְְ הַ כלְ כפיְ הַ ַמאֲ כָ לֵ ְ,כןְ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

אשְ( ָכלְזֶּׁהְהואְדבְ ֵריְהַ ֶּׁמלֶּׁךְאֶּׁ לְהַ גבור)ְ.
יםְאתְהָ ֵ
ֶּׁ
הֵ םְמַ להיב
ְבעֲבו ָדהְ
ְשנָפלו ָ
בכֵּ ן ְתוליך ְאותְָם ְ(הַ ינו ְאֶּׁ ת ְאֵ לו ְהָ אֲ נָשים ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
שהָ לכוְ
ְשל ְעֲשירות ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ְשל ְהַ מדינָה ֶּׁ
שהֵ ם ְהָ אֱ לקות ֶּׁ
ְשל ְמָ מוןֶּׁ ְ ,
ז ָָרה ֶּׁ

ְשיַגיעַ ְאֲ לֵ יהֶּׁ ם ְֵריחַ ְ
ע ָמהֶּׁ םַ ְ ,כ ְַנ"ל) ְתח ָלה ְ ֶּׁנגֶּׁד ְהָ רוחְְַ ,כ ֵדי ֶּׁ
שת ֵתןְלָ הֶּׁ םְמןְהַ ַמאֲ כָ ליםְ
ר־כךְְ,כ ֶּׁ
ָ
הַ ַמאֲ כָ ליםְהַ ְַנ"לַ ְ,אחַ
שהְ
ְשל ְמָ מוןְ .וכֵ ן ְעָ ָ
ְתאֲ וָה ְזו ֶּׁ
הַ ְַנ"לְ ,בו ַַדאי ְיַשלְיכו ַ
חְאתְהָ אֲ נָשיםְהַ ְַנ"לְ,דהַ ינו ְגדולֵ יְהַ מדינָהְ
הַ גבורְ,ולָ ַק ֶּׁ
ְאלוְ
שהֵ ם ְאֱ לקות ְבמדינ ָָתםַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,כי ֵ
של ְעֲשירותֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
ְבאו ְעם ְהַ ממֻ נֶּׁה ְעַ ל ְהָ אוצָ רותְ
הָ אֱ לקות ְהָ יו ְבכָ אןְ ,כי ָ
שיָצאו ְממדינ ָָתם ְעםְ
לכָ אןְ ,ככָ ל ְהַ מב ָאר ְלמַ עלָ הְ .וכ ֶּׁ
ש ָאהְ,
הַ ממֻ נֶּׁהַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,נָתנו ְלָ הֶּׁ ם ְבנֵי ְהַ מדינָה ְכחַ ְוהַ ר ָ
ְש ַיעֲשו ְ ֵאלו ְהַ שלוחיםְ ,יהיֶּׁה ְעָ שויְ .וכָ ל ְבנֵיְ
ש ָכל ְמַ ה ֶּׁ
ֶּׁ
ְאלוְ
ְש ַיעֲשו ֵ
הַ מדינָה ְמֻ כ ָרחים ְלהת ָרצות ְלכָ ל ְמַ ה ֶּׁ
הַ שלוחים,

ְשלָהֶּׁ ם)
שהֵ ם ְגדולֵי ְהַ מדינָה ְאֱ לקות ֶּׁ
ְ( ֶּׁ

ְולא ְיוכלוְ

רס
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שהֵ ם ְנק ָראיםְ
ְאלו ְהָ אֲ נָשיםְֶּׁ ְ,
ְאת ֵ
שנותְ .ולָ ַקח ְהַ גבור ֶּׁ
ל ַ
אֱ לקות ְבמדינ ָָתם ְמֵ חֲמַ ת ְעָ ש ָרםַ ְ ,כ ְַנ"לְ ,והוליך ְאו ָתםְ
ְשל ְהַ ַמאֲ כָ ליםְ
ַב ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ ְַנ"לְ ,והֵ ביא ְאו ָתם ְעַ ד ְהַ ֶּׁקעך ֶּׁ
הַ ְַנ"ל ְובתח ָלה ְהוליך ְאו ָתם ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְהָ רוחְְַ ,והגיעַ ְלָ הֶּׁ םְ
שי ֵתןְ
ְשל ְהַ ַמאֲ כָ ליםְ ,והְתחילו ְלבַ קשו ְמאדֶּׁ ְ ,
הָ ֵריחַ ֶּׁ
ר־כך ְהוליך ְאו ָתםְ
ָ
לָ הֶּׁ םְמֵ הַ ַמאֲ כָ ליםְהַ טוביםְהַ ָללוְַ ְ.אחַ
ְשיֵש ְסרחָ ה ְגדולָ הְ ,חָ זַרְ
מ ֶּׁכ ֶּׁנגֶּׁד ְהָ רוחְְַ ,והתחילו ְלצעק ֶּׁ
והֵ ביאְאו ָתםְכ ֶּׁנגֶּׁדְהָ רוחְְַ,ושובְהגיעַ ְלָ הֶּׁ םְהָ ֵריחַ ְהַ טוְבְ
שי ֵתן ְלָ הֶּׁ ם ְמןְ
של ְהַ ַמאֲ כָ ליםְ ,וחָ זרו ְובקשו ְאותוְֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
הַ ַמאֲ כָ ליםְ .חָ זַר ְוהוליך ְאו ָתם ְמכ ֶּׁנגֶּׁד ְהָ רוחְְַ ,וחָ זרוְ
שיֵש ְסרחָ הְגדולָ הְמאדְ.עָ נָהְו ָאמַ רְלָ הֶּׁ םְהַ גבורְ
וצָ עֲקוְֶּׁ ְ,
םְדבָ רְ
יןְכאןְשו ָ
ש ֵא ָ
אְא ֶּׁתםְרוְאיםֶּׁ ְ,
להָ אֲ נָשיםְהַ ְַנ"לְ:הֲל ַ
ש ַא ֶּׁתםְבעַ צמכֶּׁ םְ
שיַסריחְְַ,בהֶּׁ כ ֵרחְְַצריכְיםְלומַ רְבו ַַדאיְ ֶּׁ
ֶּׁ
רְשיַסריחְְַ.
ֶּׁ
םְדבָ
מַ סריחיםְ,כיְבכָ אןְאְֵיןְשו ָ
ש ָאכלוְ
אחר־כךַ ְנ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ְמן ְהַ ַמאֲ כָ לים ְהַ ְַנ"ל ְו ֵתכֶּׁ ף ְכ ֶּׁ
ְתכֶּׁ ף ְלהַ שליך ְולזרק ְמֵ הֶּׁ םְ
מֵ ֵאלו ְהַ מְַאֲ כָ ליםְ ,התחילו ֵ
לְאחָ דְחָ פַ רְלעַ צמו ְחֲפ ָירהְו ֶּׁקבֶּׁ רְ,
תְכס ָפםְוזהָ בָ ם ְ,וכָ ֶּׁ
ֶּׁא ַ
שהְ,
ְאת ְעַ צמו ְבתוך ְהַ חֲפ ָירה ְמֵ חֲמַ ת ְג ֶּׁדל ְהַ בו ָ
ו ָקבַ ר ֶּׁ
ְשל ְהַ ָממוןְ
ְשהרגישו ְג ֶּׁדל ְהַ סרחון ֶּׁ
שנת ַבישו ְעַ ל־י ֵדי ֶּׁ
ֶּׁ
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תְש ָטעֲמו ְמןְהַ ַמאֲ כָ ליםְ
ֶּׁ
( ֶּׁשהוא ְמַ סריחַ ְכמו ְצו ָאה ְמַ ָמשְ) ְמֵ חֲמַ
ְאת ְעַ צמָ ןְ ,ולא ְהָ יוְ
הַ ְַנ"לְ ,ו ָקרעו ְאֶּׁ ת ְפנֵיהֶּׁ םְ ,ו ָקברו ֶּׁ
ְאחָ ד ְמֵ חֲבֵ רוְְ ,כיְ
יכולים ְלהָ רים ְפנֵיהֶּׁ ם ְכלָ לְ .ונת ַביֵש ֶּׁ
שה ְהַ גדולָ ה ְמ ָכלְ
שם ְבאותוְ ְהַ ָמקוםְ ,הַ ָממון ְהוא ְהַ בו ָ
ָ
ְשרוצֶּׁ ה ְל ַד ֵבר ְדב ֵרי ְבזוי ְלַ חֲבֵ רוְְ ,הואְ
הַ בושותְ ,ומי ֶּׁ
שהְגדולָ הְמאדְ
ְשיֵשְלוְמָ מוןְ,כיְמָ מוןְהואְבו ָ
אומֵ רְלו ֶּׁ
ְשיֵש ְלו ְיו ֵתר ְמְָמוןְ ,מת ַב ְֵיש ְיו ֵתרְ .עַ ל־ ֵכןְ
שםְ ,וכָ ל ְמי ֶּׁ
ָ
ל־אחָ דְלאְהָ יָהְיָכולְ
ֶּׁ
שהְ,וכָ
ְאתְעַ צמָ ןְמג ֶּׁדלְהַ בו ָ
ָקברו ֶּׁ
ל־ש ֵכן ְבפנֵי ְהַ גבורְ
ְפנָיו ְאֲ פלו ְבפנֵי ְחֲבֵ רוְְ ,מ ָכ ֶּׁ
להָ רים ָ
ְאיזֶּׁה ְדינָר ְאוְ
ְאצלו ְעוד ֵ
ְשהָ יָה ְמוצֵ א ֶּׁ
הַ ְַנ"לְ .וכָ ל ְמי ֶּׁ
גָדולְ ,הָ יָה ְמבְָעֵ ר ְאותו ְמיָד ְומַ שליכו ְמ ֶּׁמנו ְלמֵ רְָחוקְ
ְבא ְאֲ לֵ יהֶּׁ ם ְהַ גבורְ ,והוציאְ
ר־כך ָ
ָ
בח ָפזון ְגָדולַ ְ .אחַ
או ָתםְ(מןְהַ חֲ פירותְוהַ קבָ ריםְהַ ְַנ"ל)ְו ָאמַ רְלָ הֶּׁ םְ:בואו ְעמיְ ,כיְ
ְכלְ
שהָ יו ָ
ְאינכֶּׁ ם ְצריכים ְלהתי ֵָרא ְעוד ְמן ְהְַגבורֶּׁ (ְ ,
עַ ָתה ֵ

ְכ ְַנ"ל) ְכי ְאֲ ני ְאֲ ני ְהואְ
ְשל ְעֲשירות ְמתיָראים ְמ ֶּׁמנו ַ
בנֵי ְהַ מדינָה ֶּׁ
רְשי ֵתןְלָ הֶּׁ םְמןְהַ ַמאֲ כָ ליםְ
הַ גבורְ( ַכ ְַנ"ל)ְ.ובקשו ְמןְהַ גבו ֶּׁ
הַ ָללוְְ ,כ ֵדי ְלהוליך ְלמדינ ָָתםְ .כי ְהֵ ם ְבוַדְַאי ְיהיוְ
ְכל ְבנֵי ְהַ מדינָהְ
ְשגַם ָ
ממָ אֲ סים ְמאד ְבמָ מוןַ ְ ,אך ְָרצו ֶּׁ
ְשל ְמָ מוןְ .ונ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ְמֵ אֵ לו ְהַ ַמאֲ כָ ליםְ,
יֵצאו ְמ ַתאֲ וָה ְזו ֶּׁ
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שנָתנו ְלָ הֶּׁ םְמֵ ֵאלוְ
ָהְש ָלהֶּׁ םְ,ו ֵתכֶּׁ ףְכ ֶּׁ
ְאלְהַ מדינ ֶּׁ
והוליכו ֶּׁ
ְכס ָפם ְוזהָ בָ םְ
ְאת ַ
ְתכֶּׁ ף ְלהַ שליך ֶּׁ
חילו ֵ
הַ ַמאֲ כָ ליםְ ,הת ְ
שהְ.
ַכ ְַנ"לְ ,וטָ מנו ְעַ צמָ ן ְבמחלות ְעָ פָ ר ְמג ֶּׁדל ְהַ בו ָ
והָ עֲשירים ְהַ גדולים ְוהָ אֱ לקות ְהַ ְַנ"לְ ,נת ַבישו ְביו ֵתרְ.
ְאצלָ ם ְ"חַ יות ְָרעות" ְ ַכ ְַנ"לְ,
ְשהָ יו ְנק ָראים ֶּׁ
וגַם ְהַ קטַ נים ֶּׁ
לְשהָ יו ְעַ דְהֵ נָהְקטַ ניםְבעֵ ינֵיְ
ֶּׁ
ַם־כןְ,עַ
נת ַבישו ְבעַ צמָ ןְג ֵ
ְש ֵאין ְלָ הֶּׁ ם ְמָ מוןְ .כי ְעַ ָתה ְנתג ַָלהְ
עַ צמָ ן ְמֵ חֲמַ ת ֶּׁ
יְאלו ְהַ ַמאֲ כָ ליםְ
שהְ.כ ֵ
ש ַאד ַר ָבאְ,הַ ָממוןְהואְע ַקרְהַ בו ָ
ֶּׁ
ְשאוכֵ ל ְמֵ הֶּׁ ם ְממָ ֵאסְ
שמי ֶּׁ
הַ ְַנ"ל ְיֵש ְלָ הֶּׁ ם ְסגֻלְָה ְזוְֶּׁ ְ ,
במָ מוןְמאדְ.כיְמַ רגיש ְסרחוןְהַ ָממוןְכמו ְצו ָאהְוטנוףְ
ְכס ָפם ְוֶּׁאֱ לילֵ י ְזהָ בָ םְ.
מַ ָמשְְ .וַאֲ זַי ְהשליכו ְאֱ לילֵ י ַ
ְאת ְהַ ַבעַ ל־תפ ָלה ְהַ ְַנ"לְ ,ונ ַָתןְ
שם ֶּׁ
ְשלחו ְל ָ
ר־כך ָ
ְָ
ו ַאחַ
לָ הְֶּׁםְתשובותְותקוניםְ,וטהֵ רְאו ָתםְ.והַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְמָ לַ ךְ
שם ְית ָב ַרךְְ ,ועָ סקו ְַרקְ
ְאל ְהַ ֵ
ְשבו ֶּׁ
בכ ָפהְ .וכָ ל ְהָ עולָ ם ָ
בתו ָרהְ ותפ ָלה ְ ותשובָ הְ ומַ עֲשים ְ טוְביםָ ְ .אמֵ ןְ ֵכן ְיְהיְ
ְ

ְ ְ

ְְ ְ

ְְ

ָרצוןְ.
ָברוךְה'ְלעולָ םְ ָאמֵ ןְו ָאמֵ ןְ.
ְ

ְ

ְְ

ְְ
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ְתנור ְבמָ קוםְ
ְברוך ְהוא ַ
שיֵש ְלהַ ָקדוש ָ
מבֹאר ְ ַב ָפסוקֶּׁ ְ .
םְאחֵ רָ ְ.רחוקְמןְהַ ַתנורְ.כמוְ
אְשםְ.במָ קו ַ
זֶּׁהְ.והָ ֵאש ְהו ָ
שרְאורְלו ְבציוןְ.ו ַתנורְלוְ
ש ָכתוב ְ(י ַשעיָהְל"א)"ְ:נאֻ םְה'ְאֲ ֶּׁ
ֶּׁ
שמ ַד ֵברְ מֵ עְניַןְ
םְכלְ הַ ַקפיטלְ הַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
ֵןְש ָ
שלְָים"ְ:ועַ י ָ
בירו ָ
ְ

ְ

ְ

ֲשהְהַ ְַנ"לְ.
ָכלְהַ ַמע ֶּׁ
ְא ָדם ְולא ְאֵ לְ
שעֵ נוְְ .ומצ ַרים ָ
"הוֹ י ְהַ ירדים ְמצ ַרים ְלעֶּׁ ז ָרה ְועַ ל ְסוסים ְי ָ
ש ָסמכו ְעָ לֶּׁיהָ ְהַ מדינָהְ
שר ְולא ְרוחְַ"ְ :הַ ינו ְבחינַת ְהַ מדינָה ְ ֶּׁ
ְב ָ
וסוסֵ יהֶּׁ ם ָ
ְכ ָלםְ
ְשהֵ ם ֻ
ְשהֵ ם ְיושיעו ְאו ָתםְ .כי ְלפי ְטָ עו ָתם ְסָ ברו ֶּׁ
של ְעֲשירות ֶּׁ
ֶּׁ
שםְ.וזֶּׁהְ
ֲשהְעַ יֵןְ ָ
יםְכמב ָארְלעֵ ילְ בתוךְְהַ ַמע ֶּׁ
ַ
אֱ לקותְ.וסוסֵ יהֶּׁ םְהֵ םְמַ ל ָאכ
ְ

ְ

שר"ְוכוְ'ְ.והָ בֵ ןְ:
םְב ָ
םְא ָדםְולאְאֵ לְוסוסֵ יהֶּׁ ָ
שסיֵםְהַ ָפסוק"ְ:ומצ ַרי ָ
ֶּׁ
שלְעוזֵרְ ונָפַ לְ עָ זֻרְ ויַח ָדוְ ֻכ ָלםְ יכלְָיון" ְ.הַ ינוְ בחינַתְ הַ יָדְ
"וה'ְי ֶַּׁטהְיָדוְוכָ ַ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

רְכ ְַנ"לְ.
ְששנֵיהֶּׁ םְיהיוְנכליןְ,הָ עוזֵרְוהֶּׁ עָ זו ַ
ָדְראו ֶּׁ
הַ ְַנ"לְ:כיְעַ לְהַ י ָ
שר ְי ָק ֵרא ְעָ לָ יו ְמלא ְרעים"ְ
שר ְ יֶּׁהגֶּׁה ְהָ ַאריֵה ְוהַ כפיר ְעַ ל ְטַ רפו ְאֲ ֶּׁ
כאֲ ֶ
"ַ
וכוְ'"ְ :כצ ֳפרים ְעָ פות"ְוכוְ'ְ :הַ ינו ְ בחינַתְ הָ ַאריֵה ְ הַ ְַנ"ל ְוהַ צ ֳפרים ְ הַ ְַנ"לְ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

יְביוְםְהְַהואְימ ָאסוןְ אישְאֱ לילֵ יְ
ֲשהְוהָ בֵ ן"ְ:כ ַ
עַ יֵןְהֵ יטֵ בְלעֵ ילְבתוךְהַ ַמע ֶּׁ
ְ

ַכספוְוֶּׁאֱ לילֵיְזהָ בוְ"ְוכוְ'ְ.
"ונפל ְ ַאשור ְבחֶּׁ ֶּׁרב ְלא ְאיש ְוכוְ' ְונָס ְלו ְמפנֵי ְחֶּׁ ֶּׁרב ְוכוְ' ְוסַ לעו ְמ ָמגורְ
ְשל ְהַ חֶּׁ ֶּׁרבְהַ נְַ"לְ.ונָפַ לְונָסְזֶּׁה ְבחינַתְ
ַיעֲבור"ְ:זֶּׁה ְבחינַת ְהַ של ָשה ְכתות ֶּׁ
שנֵי ְהַ כחות ְהַ נְַ"ל"ְ .וסַ לעו ְמ ָמגור ְ ַיעֲבר"ְ .זֶּׁה ְבחינַ ת ְחֳלי ְהַ ַדאר ְהַ נְַ"לְ
ְפרושו ְחָ זקוְ(ְ .וזֶּׁה ְבחינַת ְכחַ ְ
שחולֵף ְועובֵ ר ְחָ זקו ְוכחו ְמ ֶּׁמנוְְ .כי ְסַ לעו ֵ
ֶּׁ
רְכלְזֶּׁהְסיֵםְהַ ָפסוק"ְ:נאֻ םְ
יְשלְהַ חֶּׁ ֶּׁרבְהַ נְַ"לְ.עַ יֵןְהֵ יטֵ בְ :והָ בֵ ןַ ְ:אחַ ָ
הַ שליש ֶּׁ
שלָים" ְ.הַ ינוְ הַ ַתנורְ והָ אֵ שְ הַ ְַנ"לַ ְ.כ ְַנ"לְ:
שרְאורְלוְבציוןְו ַתנורְלוְבירו ָ
ה'ְאֲ ֶּׁ
ְ

ְ

ְ

ְ

ספורי

רסד

מִַבעל־ת ִפילהַַַַ ַמעֲ שֹי ֹות

ֲשהְ
רְכלְהַ ַמע ֶּׁ
ר ֵּאה ְוהַ ֵבטְוהָ בֵ ןְכיְבהַ ַקפיטלְהַ זֶּׁהְמב ָא ָ
רְר ֵבנו ְזכרונוְ
ְאמַ ַ
יְר ֵבנו ְזכרונו ְלב ָרכָ ה)ְ:וכָ ך ָ
הַ ְַנ"לָ (ְ .כלְזֶּׁהְדב ֵר ַ
ְכ ָלה ְמֵ ראש ְועַ ד ְסוףְ
ֲשה ֻ
ְש ָכל ְהַ ַמע ֶּׁ
לב ָרכָ ה ְבפֵ רוש ֶּׁ
ָהְכ ָלה ְבתוך ְהַ ַקפיטלְהַ ְַנ"לְ(הַ ינו ְי ַשעיָהְל"א)ְו ָאמַ רְ
היאְרמוז ֻ
ְכ ָלם ְיכולים ְלמְצאְ
ֲשה ְהַ ְַנ"ל ֻ
ְשל ְהַ ַמע ֶּׁ
ש ָכל ְהַ דבָ רים ֶּׁ
ֶּׁ
ְאת ְצפוי ְפסילֵ יְ
אתם ֶּׁ
ַבמק ָראות ְוכַ יוצֵ א(ְ .כגון ְ"וט ֵמ ֶּׁ
כַ ס ֶּׁפ ָך ְו ֶּׁאת ְאֲ פֻ ַדת ְמַ ֵסכַ ת ְזהָ בֶּׁ ָך ְתז ֵרם ְכמו ְָדוָה ְצֵ אְ
ְש ָכתובְ(י ַשעיָה ְב)ַ "ְ :ביוםְהַ הואְ
תאמַ רְלוְ"(ְ.י ַשעיָה ְלמ"ד) ְוכמו ֶּׁ
ְכספו ְו ֶּׁאת ְאֱ לילֵ י ְזהָ בו ְוכוְ'ְ
ְאת ְאֱ לילֵי ַ
יַשליך ְהָ ָא ָדם ֶּׁ
ְפרות ְוכוְ' ְלָ בוא ְבנקרות ְהַ ֻצרים" ְוכוְ'ְ .הַ ינוְ
לַ חפר ֵ
ןְשהיאְעֲבו ָדהְז ָָרהְמַ ָמשְְ.ויַטמינוְ
ְתאֲ וַתְמָ מו ֶּׁ
שיַשליכו ַ
ֶּׁ
ֲשה ְהַ ְַנ"לְ .כי ְהַ ָממוןְ
ְב ַמע ֶּׁ
ְבחֲפירות ְוכוְ' ְ ַכמב ָאר ַ
עַ צמָ ן ַ
ְש ָכתוב"ְ:תז ֵרםְכמוְ
הואְמַ סריחַ ְכמו ְצו ָאהְמַ ָמשְְ.כמו ֶּׁ
ָדוָה ְצֵ א ְתאמַ רְ לוְ" ְ.וכֵ ןְ ַכיוצֵ אְ ָבזֶּׁהְ.יכוליםְ למצאְ ָכלְ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

לְבמק ָראותְוְכַ יוצֵ א)ְ.
ֲשהְהַ ְַנ" ַ
דב ֵריְהַ ַמע ֶּׁ
יְשםְ
לְקפיטלְהַ ְַנ"לְכ ָ
הְכ ָלהְנ ֶֶּּׁׁאמ ָרהְעַ ַ
ֲש ֻ
אֲ בלְע ַקרְהַ ַמע ֶּׁ
ְאין ְא ָתנו ְיו ֵדעַ ְעַ דְ
ְכ ָלהְְ .אֲ בָ ל ֵ
היא ְמב ֶּׁא ֶּׁרת ְומ ֻר ֶּׁמזֶּׁת ֻ
ְכל ְהַ מב ָאר ְלעֵ יל)ְ.
לה ְלָ נו ְבפֵ רוש ְ(הַ ינו ָ
ְשג ָ
מָ הְ .כי ְאם ְמַ ה ֶּׁ

ספורי

מִַבעל־ת ִפילהַַַַ ַמעֲ שֹי ֹות

רסה

ְאיך ְהיאְ
ֲשהְ .לא ְזָכינו ְלהַ שיג ֵ
אֲ בָ ל ְש ָאר ְעניְנֵי ְהַ ַמע ֶּׁ
ֲשהְ
ש ָכלְ הַ ַמע ֶּׁ
לְאמַ רְבפֵ רושְ ֶּׁ
ֶּׁתְב ַקפיטלְהַ ְַנ"לְאֲ בָ ָ
מ ֻר ֶּׁמז ַ
ְ

ְ

ֶּׁתְשםְ.
ֻכ ָלהְמ ֻר ֶּׁמז ָ
אְכךְְ.הַ ַבעַ ל־תפ ָלהְעםְ
סֵּ ֶדר ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעםְאֲ נָשְָיוְהַ ְַנ"לְהו ָ
הַ גבורְ :הַ ממֻ נֶּׁה ְעְַל ְהָ אוצָ רות ְוהֶּׁ חָ כָ םְ :הַ ֵמליץ ְוהָ אוהֵ בְ
נֶּׁאֱ מָ ןְ :הַ ַבת ְמַ ל ָכה ְעם ְבנָהְְ :הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְוהַ ַמל ָכהָ ְ :כך ְהואְ
ֲש ָרהְ
ְש ָלהֶּׁ םְ :והֵ ם ְבחינַת ְעולַ ם ְהַ תקוןְ :והֵ ם ְע ָ
הַ סדור ֶּׁ
ְשלא ְנֶּׁחשבוְ
ְכ ֵס ֶּׁדרְ :הַ ינו ֶּׁ
דבָ ריםְ .ולא ְנֶּׁחשבו ַ

ְ(אֵ לוְ

יְק ָבלָ הְ:אֲ בָ לְיֵשְ
הָ ע ֲָש ָרהְהַ ְַנ"ל)ְכפיְהַ ֵס ֶּׁדרְהַ מב ָארְבספ ֵר ַ
שהַ ש ָפעַ ת ְמ ָדהְ
ְשכ ֶּׁ
ְבספָ רים ֶּׁ
דבָ רים ְבגוְְ :גַם ְמב ָאר ַ
תְשםְזאתְ
ָ
שמתעַ ֶּׁכבֶּׁ
תְשכ ֶּׁ
הְאחֶּׁ ֶּׁר ֶּׁ
תְד ֶּׁרך ְמ ָד ַ
ַאחַ תְעובֶּׁ ֶּׁר ֶּׁ
ְשם ְאו ָתה ְהַ מ ָדהְ .הַ ינוְ
ק ֵראת ְעַ ל ֵ
הַ הַ ש ָפעָ הְ .אֲ זַי ְנ ְ
ְאחֶּׁ ֶּׁרתְ
ְשל ְמ ָדה ַ
שם ְמתעַ ֶּׁכבֶּׁ ת ְהַ הַ ש ָפעָ ה ֶּׁ
ְש ָ
שהַ מ ָדה ֶּׁ
ֶּׁ
ְשם ְאו ָתה ְהַ מ ָדהְ
ְשםְ .היא ְנק ֵראת ְעַ ל ֵ
שעובֶּׁ ֶּׁרת ְֶּׁד ֶּׁרך ָ
ֶּׁ
ָהְכאןְהַ ֵס ֶּׁדרְ
ש ָבאְמ ֶּׁמנָהְהַ הַ ש ָפעָ הְ .ובשבילְזֶּׁהְנש ַתנ ָ
ֶּׁ
ְבזֶּׁה ְהַ מב ָארים ְלהַ בקיאיםְ
ְכ ָמה ְעניָנים ָ
וְגַם ְיֵש ְעוד ַ
יםְכלְזֶּׁהְ ָאמַ רְ ַר ֵבנוְְ ְזכרונוְְלב ָרכָ הְבפֵ רושְְ:
ָ
בְבספָ ר
הֵ יטֵ ַ
ְ

ספורי

רסו

מִַבעל־ת ִפילהַַַַ ַמעֲ שֹי ֹות

יתתְ
ֲשה ְמ ַ
ְשמ ֻר ָמז ְבזאת ְהַ ַמע ֶּׁ
גם ְהֵ בַ נתי ְמדבָ ָריו ֶּׁ
הַ מלָ כים ְותקונָםְ .ובֵ ין ְבבחי ְַנת ְהַ חֻ ר ָבן ְובֵ ין ְבבחינַתְ
הַ תקוןְ לאְ נ ֶֶּּׁׁאמרוְ ְ ַכ ֵס ֶּׁדר ְהָ עֶּׁ שְֶּׁר ְבחינותְ הַ ְַנ"לְ .מֵ חֲמַ תְ
ְְ

ְְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

הַ טעָ מיםְועניָניםְהַ ְַנ"לְ.
ֲשה ְלאְ
ועֲדיִ ן ְהַ דבָ רים ְסתומים ְ ַוחֲתומיםְ .כי ְסוד ְהַ ַמע ֶּׁ
ג ָלהְכלָ לַ ְ.רקְהֵ אירְעֵ ינֵינו ְבְפסוקיםְועניָניםְהַ ְַנ"לְכ ֵדיְ
ֲשה ְסודות ְנס ָתרים ְגדולים ְונו ָראיםְ
ְשיֵש ְבהַ ַמע ֶּׁ
שנ ֵַדע ֶּׁ
ֶּׁ
ְשיז ֶּׁכה ְלהָ ביןְ
ְאש ֵרי ְמי ֶּׁ
מאדְ :ו ֵאין ְא ָתנו ְיו ֵדעַ ְעַ ד ְמָ ה ַ
קצָ תְסודותְהַ ַמעֲשיותְהַ ָללו ְהַ מב ָאריםְבזֶּׁהְהַ ֵספְֶּׁרְ.כיְ
ֻכ ָלם ְהֵ ם ְחדושים ְנפלָ אים ְונו ָראים ְמאד ְמאדְ .עָ מקְ
עְכזאתְמיְ
יְשמַ ָ
עָ מקְמיְימצָ ֶּׁאנוְְ:מַ הְנאמַ רְמְַהְנ ַד ֵברְ.מ ָ
הְכ ֵא ֶּׁלהְ.
ָר ָא ָ

הַבעטלֶ ירסַַ ַמעֲ שֹי ֹות
ספורי מֵּ ה ִשבע ֶ

רסז

ְ

ֲשהְיג'ְ
מַ ע ֶּׁ

עטלֶ ְיר'ס
מהַ ש ְב ָּעה ֶב ְ
שניְתק"ע)ְ
שתְשמיניְכ"הְאֲ ָדרְ ֵ
שְ ָפ ָר ַ
ש ַבת־ק ֶּׁד ְ
(הַ תחָ לָ ָתהְְבלֵילְ ַ

פעם ְ ַאחַ ת ְיָצָ א ְמפיו ְהַ ָקדוש ְעַ ל ְעַ צמוְְ ,ו ָאמַ ר ְבזֶּׁה ְהַ ָלשוןְ :אֲ ניְ
ְשל ְשבעָ הְ
ֲשה ְהַ נו ָר ָאה ֶּׁ
סָ בָ א ְדסָ ביןְ .ואם ְתס ַת ֵכל ְו ָתבין ְבהַ ַמע ֶּׁ
ש ָאמַ רְלוְ
ןְשהָ יָהְעוֵרֶּׁ ְ,
רְשלְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ ירְהָ ראשוְ ֶּׁ
ֶּׁבעטלֶּׁ ירסְבהַ ספו ֶּׁ
ְשהוא ְז ֵָקן ְמאדְ ,ו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְהוא ְיַניק ְולאְ
ֶּׁשר ְהַ גָדול ֶּׁ
הַ נ ֶּׁ
יםְשםְ,
ָ
ֶּׁדְכלְהַ ז ֵקניםְהַ נז ָכר
התחילְלחיותְכלָ לְוכוְ'ְ,והָ יָהְזָקֵ ןְ ֶּׁנג ָ
ֲשהְְהַ ְַנ"לְְתוכַ לְְְלהָ ביןְ
ָתביןְקצָ תְעניָןְְזֶּׁהְְ.וכֵ ןְְמש ָארְְענ ָי ֵנְיְְהַ מְַע ֶּׁ
תְר ֵבנוְ ְַז"לְ.ולחַ כימָ אְברמיזָא(ְ:חייְמוהר"ןְער"ב)ְ
קצָ תְג ֻד ַל ַ
ְבעטלֶּׁירס ְהַ נד ָפס ְבהַ שיחותְ
ְשל ְהַ שבעָ ה ֶּׁ
ֲשה ֶּׁ
שיךַ ְלהַ תחָ לַ ת ְהַ ַמע ֶּׁ
םְאחַ תְ
ְפעַ ַ
םְאיך ַ
רְתבות"ְ:אֲ נְיְאֲ סַ ֵפרְלָ כֶּׁ ֵ
ֵןְשםַ ְ.אחַ ֵ
סימָ ן ְקמ"טְ,עַ י ָ
הְא ֶּׁתםְ
רְאזְבזֶּׁהְהַ ָלשוןְ:מָ ַ
יְש ָאמַ ָ
שמַ עת ֶּׁ
הָ יוְשמֵ חים"ְ,צָ ריךְלהיותְ:ו ָ
ְפעַ םְ
םְאיך ַ
יםְאיך ְלשמחַ ְמתוך ְמָ ָרהְשחו ָרהְ,אֲ ניְאֲ סַ ֵפרְלָ כֶּׁ ֵ
ֵ
יודע
שהַ ַמעֲשיותְ
ֶּׁאחָ ד ְהָ יו ְשמֵ חים ְוכוְ'ְ .נשמַ ע ְמְפיו ְהַ ָקדוש ְבפֵ רושְֶּׁ ְ ,
םְב ַרביםְ,
ש ָ
שס ֵפרְהֵ םְחדושיםְנפלָ איםְונו ָראיםְמאדְ,וראוייםְל ָדר ָ
ֶּׁ
תְשס ֵפרְ,כיְְהֵ םְ
ֲשהְְמֵ ֵאלוְהַ מְַעֲשיו ֶּׁ
לַ עֲמדְבבֵ ית־הַ כנֶּׁסֶּׁ תְולסַ ֵפרְמַ ע ֶּׁ
חדושיםְגבוהְיםְונו ָראיםְמאדְ.
רְר ֵבנוְ
רְשס ֵפ ַ
ֶּׁ
לְש ַאחַ
שמַ עתיְמפיְהָ ַרבְנַפ ָתליְ ְַז" ֶּׁ
ָאמַ רְהַ ַמעתיקָ ְ,
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ְבעטלֶּׁ ירְסְ ,הפליג ְבמַ עֲלָ ָתה ְמאד ְו ָאמַ רְ,
ֲשה ְמהַ שבעָ ה ֶּׁ
ְַז"ל ְהַ ַמע ֶּׁ
ש ָמשְ
שאין ְל ַסע ְלב ָראד ְול ָכנֵס ְבבֵ ית ְהַ כנֶּׁסֶּׁ תְ ,ולומַ ר ְלהַ ַ
ש ַר ָ
ֶּׁ
שהְ
שלחְָןְ( ַכנָהוגְק ֶּׁדםְְהַ ד ָר ָ
שהְ,ולהַ כותְעַ לְהַ ֻ
שי ַק ֵבץְהָ עולָ םְְלד ָר ָ
ֶּׁ
ֲשה(ְ:שםְס"ג)ְ
להַ שקיטְהֶּׁ מיַתְהָ עָ ם)ְ,וְלסַ ֵפרְלָ הֶּׁ םְזאתְהַ ַמע ֶּׁ

רצָ הְ
ְבן ְיָחידְ .ו ְָ
ְאחַ ת ְהָ יָה ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,והָ יָה ְלו ֵ
ֲשהַ ְ .פעַ ם ַ
מע ֶ
שה ְמש ֶּׁתה ְגָדולְ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלמסר ְהַ מלוכָ ה ְלבנו ְבחַ יָיוְ .ועָ ָ
הְבאלְהואְ
ש ַ
םְשהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעו ֶּׁ
ֶּׁ
לְפעַ
יןְבאל)ְ.ובו ַַדאיְבכָ ַ
שקור ַ
( ֶּׁ
ש ָמסַ רְהַ מלוכָ הְלבנוְ
שמחָ הְגדולָ הְמאדְ,בפ ָרטְעַ ָתהֶּׁ ְ,
ְכלְ
ְשם ָ
בחַ יָיוְ ,בו ַַדאי ְהָ יָה ְשמחָ ה ְגדולָ ה ְמאדְ .והָ יו ָ
שריםְ,והָ יוְשמֵ חיםְמאדְ
ש ֵריְמלוכָ הְ,וכָ לְהַ ֻד ָכסיםְוהַ ָ
הַ ָ
ְשמוסֵ רְ
עַ ל ְהַ מש ֶּׁתהְ .וגַם ְהַ מדינָה ְהָ יו ְ ֶּׁנהֱנים ְמזֶּׁה ֶּׁ
ְכבוד ְגָדול ְלְַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ .והָ יָהְ
הַ מלוכָ ה ְלבנו ְבחַ יָיוְ ,כי ְהוא ָ
ְכל ְמינֵי ְשמחָ הְ:
ְשם ָ
שם ְשמחָ ה ְגדולָ ה ְמאדְ .והָ יָה ָ
ָ
אפעליֶּׁישְְ( ַמקהֵ לותְזֶּׁמֶּׁ ר)ְ ו ָקאמֶּׁ עדיֶּׁישְְ (משחֲקֵ יְהַ ָצגות)ְוכַ יוצֵ אְ
ַק ֶּׁ
ָהְשםְעַ לְהַ מש ֶּׁתהְ.
מזֶּׁהָ ְ,כלְמינֵיְשמחָ הְ,הַ כלְהָ י ָ
שמֵ חים ְמאד ְעָ מַ ד ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְו ָאמַ ר ְלבנוְְ :הֱיותְ
שנעֲשוַ ְ ְ
וכ ֶ
ירדְמןְ
הְש ַא ָתהְעָ תידְלֵ ֵ
ֶּׁהְבכוכָ ביםְ,וַאֲ ניְרו ֶּׁא ֶּׁ
שאֲ ניְחוז ַ
ֶּׁ
ש ֵת ֵרדְמןְ
הְשלאְיהיֶּׁהְל ָךְעַ צבותְכ ֶּׁ
הַ מלוכָ הְ,בכֵ ןְתר ֶּׁא ֶּׁ
שתה ְֶּׁיה ְבשמחָ הְ ,גַםְ
הַ מלוכָ הַ ְ .רק ְתהיֶּׁה ְבשמחָ הְ .וכ ֶּׁ
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שיהיֶּׁהְל ָך ְעַ צבותַ ְ,אף־עַ ל־פיְ
יְאהיֶּׁהְבשמחָ הְ.גַםְכ ֶּׁ
אֲ נ ֶּׁ
ְאינ ָךְ
ְא ָתה ְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ .כי ֵ
ְש ֵאין ַ
ְאהיֶּׁה ְבשמחָ ה ְעַ ל ֶּׁ
כֵ ן ְאֲ ני ֶּׁ
ְש ֵאינ ָך ְיָכול ְלהַ חֲזיק ְעַ צמ ָךְ
ָראוי ְלמלוכָ הְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ

שתהיֶּׁהְ
ש ַא ָתהְְיו ֵרדְְמןְְהְַמלוכָ הְְ.אֲ בָ לְְכ ֶּׁ
בשמחָ הְְכ ֶּׁ
ַיְאהיֶּׁהְבשמחָ הְי ֵת ָרהְמאדְ.
בשמחָ הְאֲ ז ֶּׁ

ְש ֵריְ
שה ְלו ָ
ְאת ְהַ מלוכָ ה ְביָד ְָרמָ הְ.ועָ ָ
ו ִק ֵּבל ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
שרים ְוָחָ ילְ .וזֶּׁהְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְהָ יָהְחָ כָ םְ,
מלוכָ הְ,ו ֻד ָכסיםְו ָ
ְאצלו ְחֲכָ מיםְגדוליםְ.וכָ לְ
והָ ָיְהְאוהֵ בְחָ כמָ הְמאדְוהָ יו ֶּׁ
ְאצלוְ
ְאיזֶּׁה ְדבַ ר ְחָ כמָ הְ ,הָ יָה ֶּׁ
ְאצלו ְעם ֵ
ְבא ֶּׁ
ְשהָ יָה ָ
מי ֶּׁ
ְכבוד ְ ַועֲשירותְ
ַבחֲשיבות ְגָדול ְמאדְ .והָ יָה ְנו ֵתן ְלָ הֶּׁ ם ָ
יְשהָ יָהְרוצֶּׁ הְ
לְאחָ דְכפיְרצונוְְ.מְ ֶּׁ
בשבילְהַ חָ כמָ הְ,לכָ ֶּׁ
ְכבודְ ,הָ יָהְ
ְשהָ יָה ְרוצֶּׁ ה ָ
מָ מוןְ ,הָ יָה ְנו ֵתן ְלו ְמָ מוןְ ,ומי ֶּׁ
ְשהָ יָהְ
ְכבודְ ,הַ כל ְבשביל ְהַ חָ כמָ הְ .ומֵ חֲמַ ת ֶּׁ
נו ֵתן ְלו ָ
ןְאלְ
ְכ ָלםְלוקחיןְעַ צמָ ֶּׁ
ל־כךְְ,הָ יו ֻ
הְכ ָ
בְאצלו ְהַ חָ כמָ ָ
חָ שו ֶּׁ
ְכל ְהַ מדינָהְבחָ כמותְ.כיְזֶּׁהְהָ יָהְרוצֶּׁ הְ
הַ חָ כמָ הְ,ועָ סקו ָ
ְשי ַק ֵבל ְמָ מון ְעַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְ .וזֶּׁה ְהָ יָה ְרוצֶּׁ הְ
מָ מוןְ ,כ ֵדי ֶּׁ
תְש ֻכ ָלםְעָ סקו ְַרקְבחָ כמותְעַ ל־ְ
ֶּׁ
חֲשיבותְוכָ בודְ.ומֵ חֲמַ
ְשםְבאו ָתה ְהַ מדינָהְטַ כסיסֵ יְמלחָ מָ הְ,כי ְהָ יוְ
ןְשכחו ָ
ֵכ ָ
ְכל ְבנֵי־הַ מדינָהְ
ְשהָ יו ָ
ֻכ ָלם ְעוסקין ְבחָ כמותְ .עַ ד ֶּׁ
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ְשבאו ָתה ְהַ מדינָהְ ,הָ יָהְ
ְשהַ ָקטָ ן ֶּׁ
חֲכָ מים ְגדוליםְ .עַ ד ֶּׁ
ְשבאו ָתהְ
חכָ מים ֶּׁ
ְאחֶּׁ ֶּׁרת ְחָ כָ ם ְגָדול ְמ ֻכ ָלםְ .והַ ֲ
במדינָה ַ
הַ מדינָה ְהָ יו ְחֲכָ מים ְמֻ פלָ גים ְגְדולים ְמאדְ .ומֵ חֲמַ תְ
יםְשלְאו ָתה ְהַ מדינָהְ.ומָ שכוְ
ֶּׁ
הַ חָ כמותְנת ַפקרו ְהַ חֲכָ מ
ַם־כןְ.וש ָארְ
ַםְאתְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְל ַדע ָתםְ,ונת ַפ ֵקרְג ֵ
ג ֶּׁ
תְשהָ יָהְעַ מקותְו ַדקותְ
ֶּׁ
בנֵי־הַ מדינָהְלאְנת ַפקרוְְ.מֵ חֲמַ
ְשל ְהַ חֲכָ מים ְהַ ְַנ"לְ ,עַ ל־ ֵכן ְלאְ
גָדוְל ְבאו ָתה ְהַ חָ כמָ ה ֶּׁ
יָכלו ְש ָאר ְבנֵי־הַ מדינָה ְלכנס ְבאו ָתה ְהַ חָ כמָ הְ ,ולאְ
ְכ ְַנ"לְ.
הזיק ְלָ הֶּׁ םְ .אֲ בָ ל ְהַ חֲכָ מים ְוהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְְ ,נת ַפקרו ַ
תְשהָ יָהְבו ְטובְכיְנוְלַ דְעםְטובְ,והָ יוְ
ֶּׁ
והַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְְ,מֵ חֲמַ
ישרותְ,הָ יָהְנז ָכרְלפעָ מיםְ:הֵ יכָ ןְהואְ
לו ְמדותְטובותְו ָ
שהְוכוְ'ְ.והָ יָהְגונֵחַ ְומת ַאנֵחַ ְעַ ל־זֶּׁהְ
ָבעולָ םְ,ומַ הְהואְעו ֶּׁ
ל־כךְְ.והָ יָהְמת ַאנֵחַ ְ
הְכ ָ
תְכ ֵאלו ְונתעָ ָ
לְשנָפַ לְלמבוכו ָ
עַ ֶּׁ
שכֶּׁ לְ,
שהָ יָהְמַ תחילְלהש ַת ֵמש ְעםְהַ ֵ
לְתכֶּׁ ףְכ ֶּׁ
מאדְ.אֲ בָ ֵ
לְאפיקורסיתְהַ ְַנ"לְ .וכֵ ןְ
תְש ֶּׁ
ֶּׁ
ֵקְאצלו ְהַ חָ כמו
חָ זַרְונתחַ ז ֶּׁ
רְכ ְַנ"לְוהָ יָהְגונֵחַ ְומת ַאנֵחְְַ,
יםְשהָ יָהְנז ָכ ַ
ֶּׁ
ָהְכ ָמהְפעָ מ
הָ י ַ
שכֶּׁ לְְ,חָ זַרְְונתחַ זֵקְ
שהתחילְְלהשתְַ ֵמשְְעְםְְהַ ֵ
ו ֵתכֶּׁ ףְְכ ֶּׁ
תְכ ְַנ"לְ.
ֶּׁאצלוְהָ ֶּׁאפיקורסו ַ
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ְכ ָלםְ.
וי ִהי ְהַ יוםְ ,והָ יָה ְבריחָ ה ְבאֵ יזֶּׁה ְמדינָהְ ,ובָ רחו ֻ
ְשם ְזָכָ רְ
ְאיזֶּׁה ְיַעַ רְ .ו ָאבדו ָ
וב ֶּׁד ֶּׁרך ְבריחָ ָתם ְעָ ברו ְֶּׁד ֶּׁרך ֵ
ְאבַ ד ְנקֵ בָ הַ ְ .וע ֲַדין ְהָ יוְ
ְאבַ ד ְזָכְָר ְו ֶּׁאחָ ד ָ
ונ ֵקבָ הֶּׁ ְ :אחָ ד ָ
ְשניםְ.ולאְהָ יָהְלָ הֶּׁ םְמַ הְ
ֵיְאר ַבעְוחָ מֵ ש ָ
ָבניםְקטַ ניםְ,בנ ַ
הְלאֱ כלְ.בתוךְ
ֶּׁ
ֶּׁלאֱ כלְ.וצָ עֲקו ְובָ כוְְ ,כי ְלאְהָ יָהְלָ הֶּׁ םְמַ
שקים ְשְֶּׁלוְ
ְבעטלֶּׁ יר ְ ְ( ַקבצָ ן) ְ ֶּׁאחָ ד ְעם ְהַ ַ
ְאצלָ ם ֶּׁ
ְבא ֶּׁ
ָכך ָ
ְאלוְהַ ָבניםְ
אְבהֶּׁ םְלֶּׁ חֶּׁ םְ.והתחילו ֵ
ש ָ
שנו ֵ
( ֶּׁשקוריןְטָ אר ֶּׁבעס)ֶּׁ ְ,
ְאח ֲָריוְ .ונ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ְלֶּׁ חֶּׁ םְ
ְאלָ יו ְולהיות ְכרוכים ַ
להת ָק ֵרב ֵ
אתם ְלכָ אן?ְ
ְב ֶּׁ
ש ַאל ְאו ָתםְ :מֵ הֵ יכָ ן ָ
לֶּׁ אֱ כלְ ,ו ָאכלוְְ .ו ָ
ְכ ְַנ"לְ.
ְבנים ְקטַ נים ַ
ְאנו ְיודעיםְ ,כי ְהָ יו ָ
הֵ שיבו ְלוְֵ ְ :אין ָ
ְשי ַקח ְאו ָתם ְעמוְְ.
והתחיל ְלֵ ילֵ ך ְמֵ הֶּׁ םְ ,ובקשו ְמ ֶּׁמנו ֶּׁ
ְכךְ
ש ֵתלכו ְעמיְ.בתוך ָ
ְאיניְרוצֶּׁ הֶּׁ ְ ,
ו ָאמַ רְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ :את ְזֶּׁה ֵ
ְפלֶּׁ אְ :מֵ ַאחַ רְ
ְאצלָ ם ֶּׁ
הס ַתכלוְְ ,והנֵה ְהוא ְעוֵרְ .והָ יָה ֶּׁ
שהוא ְעוֵרֵ ְ ,איך ְיו ֵדעַ
ְֶּׁ

ְשהָ יָהְ
ְלֵ ילֵ ךְ? ְ(ובֶּׁ אֱ מֶּׁ ת ְהוא ְחדוש ְמַ ה ֶּׁ

ְבניםְחֲ כָ מיםְ,והָ יָהְ
קְשהָ יו ָ
ְבניםְקטַ ניםַ ְ,ר ֶּׁ
שהְלָ הֶּׁ םְזאתְ.כיְע ֲַדיןְהָ יו ָ
ָק ֶּׁ

שיהיו ְכמותוְְ,
ְכ ְַנ"ל)ְ .ובֵ רכָ ם ְ(זֶּׁה ְהַ ֶּׁבעטלֶּׁיר ְהָ עוֵר) ְ ֶּׁ
ֶּׁפלֶּׁא ְאֶּׁ צלָ ם ַ
שיהיוְז ֵקניםְכמותוְוהשאירְלָ הֶּׁ םְעודְלֶּׁ חֶּׁ םְלֶּׁ אֱ כלְוהָ לַ ךְ
ֶּׁ
שםְית ָב ַרך ְהשגיחַ ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ,
ְאלו ְהַ ָבניםְכיְהַ ֵ
לוְְ.והֵ בינו ֵ
ְבעטלֶּׁ יר ְע ְֵור ְבכָ אן ְל ֵתן ְלָ הֶּׁ ם ְאכֶּׁ לְ.
והזמין ְלָ הֶּׁ ם ֶּׁ
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הְאצלָ םְהַ ֶּׁלחֶּׁ םְ,ושובְהתחילו ְלצעְקְעֲבורְ
ְכ ָל ֶּׁ
ר־כך ָ
ָ
ַאחַ
ַם־כןְלאְ
ְשםַ ְ.בבקֶּׁ רְג ֵ
ֲשהְלַ ילָ הְולָ נו ָ
ר־כך ְ ַנע ָ
ָ
אכֶּׁ לַ ְ.אחַ
הָ יָה ְלָ הֶּׁ ם ְלֶּׁ אכל ְוהָ יו ְצועֲקים ְובוכיםְ .וחָ זַר ְובָ אְ
ְאלָ יוְ ,והֶּׁ ר ָאהְ
שְ .והתחילו ְל ַד ֵבר ֵ
ְשהָ יָה ְחֵ ֵר ְ
ֶּׁבעטלֶּׁ יר ֶּׁ
ַם־כןְ
ְשומֵ עְְַ.ונ ַָתןְלָ הֶּׁ םְג ֵ
םְש ֵאינו ְ
ֶּׁ
לָ הֶּׁ םְבי ָָדיוְ ,ו ָאמַ רְלָ הֶּׁ
ןְשי ָקחֵ םְעמוְְ,ולאְ
ם־כ ֶּׁ
ְג ֵ
לֶּׁ חֶּׁ םְלֶּׁ אכלְ ,והָ לַ ך ְמֵ הֶּׁ םְ .ו ָרצו ַ
ןְשיהיו ְכמותוְְ,והשאירְגַם־ ֵכןְלָ הֶּׁ םְ
ַם־כ ֶּׁ
ָרצָ הְ.ובֵ רכָ םְג ֵ
ְאצלָ םְ ,וחָ זרו ְוצְָעֲקוְ
לֶּׁ חֶּׁ םְ ,והָ לַ ך ְלוְְ .וחָ זַר ְוכָ לָ ה ְהַ ֶּׁלחֶּׁ ם ֶּׁ
ְשהָ יָה ְכבַ ד־ ֶּׁפהְ.
ְבעטלֶּׁ יר ֶּׁ
ְאצְלָ ם ֶּׁ
ַכ ְַנ"לְ .וחָ זַר ְובָ א ֶּׁ
והתחילו ְל ַד ֵבר ְעמוְְ .והָ יָה ְמגַמגֵם ְבלשונוְְ ,ולא ְיָדעוְ
מַ הְהואְאומֵ רְ.והואְהָ יָהְיו ֵדעַ ְמַ הְהֵ םְמ ַדבריםַ ְ,אךְהֵ םְ
ְכ ְַנ"לְ.
לאְיָדעו ְמַ הְהואְאומֵ רְ ,כיְהָ יָהְמגַמגֵםְבלשונו ַ
ְכ ְַנ"לְ.
ַם־כן ַ
ַם־כן ְלֶּׁ חֶּׁ ם ְלֶּׁ אכלְ ,והָ לַ ך ְלו ְג ֵ
ונ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ְג ֵ
לְכ ְַנ"לְ .וחָ זַרְ
ןְשיהיו ְכמותוְְ ,והָ לַ ך ְלוְְ.הַ כ ַ
ַם־כ ֶּׁ
ובֵ רכָ םְג ֵ
ְכ ְַנ"לְ.
ַם־כן ַ
ְשהָ יָה ְצַ וָארו ְעָ קםְ ,והָ יָה ְג ֵ
ְבעטלֶּׁ יר ֶּׁ
ובָ א ֶּׁ
יקירְ
שקורין ְהו ֶּׁ
ְבעַ ל ְחֲטוטָ רותֶּׁ ְ ,
וחָ זַר ְובָ א ְ ֶּׁבעטלֶּׁ יר ַ
אְבעטלֶּׁ ירְ
ֶּׁ
אְבעטלֶּׁ ירְבלאְי ַָדיםְ.וחָ זַרְובָ
ֶּׁ
(ג ֶּׁבנֶּׁת)ְ,וחָ זַרְובָ
ְשיהְיוְ
ְאחָ ד ְנ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ְלֶּׁ חֶּׁ םְ ,ובֵ רכָ ם ֶּׁ
בלא ְַרגלַ יםְ ,וכָ ל ֶּׁ
ְאצלָ םְ.
ר־כך ְחָ זַר ְוכָ לָ ה ְהַ ֶּׁלחֶּׁ ם ֶּׁ
ְָ
ְכ ְַנ"לַ ְ .אחַ
כמותוְְ ,הַ כל ַ
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רעג

ֶּׁהְד ֶּׁרךְְ.והָ לכוְעַ לְ
דְש ָבאוְל ֵאיז ֶּׁ
והתחילוְלֵ ילֵ ךְלישובְ,עַ ֶּׁ
ְאלו ְהַ ָבניםְ
דְש ָבאו ְל ֵאיזֶּׁהְכפָ רְ .ונכנסו ֵ
ֶּׁ
אותו ְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְעַ
ְביתְ ,והָ יו ְמ ַרחֲמְים ְעֲלֵ יהֶּׁ ם ְונָתנו ְלָ הֶּׁ ם ְלֶּׁ חֶּׁ םְ.
ב ֵאיזֶּׁה ַ
ַם־כןְ ,והָ יוְ
ְביתְ ,ונָתנו ְלָ הֶּׁ ם ְג ֵ
וחָ זרו ְונכנסו ְב ֵאיזֶּׁה ַ
ְשזֶּׁה ְטוב ְלפנֵיהֶּׁ םְ .ועָ שוְ
מַ חֲזירים ְעַ ל ְהַ פ ָתחיםְ .ו ָראו ֶּׁ
ְשקים
ְתמיד ְביַחַ דְ .ועָ שו ְלָ הֶּׁ ם ַ
ְשיהיו ָ
ֵבינֵיהֶּׁ ם ֶּׁ

ריןְ
שקו ְ
ְ( ֶּׁ

טָ אר ֶּׁביס) ְגדולותְ ,והָ יו ְמַ חֲזירים ְעַ ל ְהַ פ ָתחיםְ ,והָ לכו ְעַ לְ
ֲתנותְ,
ָכל ְהַ שמָ חותְ :עַ ל ְסעו ַדת ְברית ְמילָ ה ְועַ ל ְח ֻ
םְאחֵ רְ.והָ לכו ְלַ ֲעיָרותְ,והָ יו ְמַ חֲזיריםְ
והָ לכו ְלָ הֶּׁ םְלמָ קו ַ
ְביןְ
עַ ל ְהַ פ ָתחיםְ .והָ לכו ְעַ ל ְהַ ירידְיםְ ,ויָשבו ֵ
הַ ֶּׁבעטלֶּׁ ירשְ
"הַ פריז ֶּׁביס"
מַ טבעות).

ְ( ַקבצָ נים)

ְשם ְעַ לְ
ָ
ְשיושבים
ֶּׁ
ְכ ֶּׁד ֶּׁרך

ְ(אצטַ ָבאות ְאֶּׁ בֶּׁ ן)

ְעם ְהַ ֶּׁטעלֶּׁ יר

ְ(צַ ַלחַ ת ְלַ אֲ סֵ פַ תְ

ְכלְ
ְאצֶּׁ ל ָ
ְאלו ְהַ ָבנים ְמפֻ רסָ מים ֵ
ְשהָ יו ֵ
ְעַ ד ֶּׁ

ש ֵאלוְְ
הַ ֶּׁבעטלֶּׁ ירשְְ.כיְְ ֻכלְָםְְהכירוְְאוְ ָתםְְ,ויָדעוְְמֵ הֶּׁ םְְ ֶּׁ
רְכ ְַנ"לְ.
ְביַעַ ַ
יםְשנ ֶֶּּׁׁאבדו ַ
ֶּׁ
הֵ םְהַ ָבנ
פעם ְ ֶּׁאחָ ד ְהָ יָה ְיָריד ְגָדול ְב ֵאיזֶּׁה ְעיר ְגדולָ הְ .והָ לכוְ
שםְ.ובָ אְ
ַם־כןְל ָ
שםְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ ירשְְ,ו ֵאלו ְהַ ָבניםְהָ לכו ְג ֵ
ל ָ
ְאלו ְשנֵי ְהַ ָבניםְ,
ְאת ֵ
שדכו ֶּׁ
ְשי ַ
עַ ל ְַדעַ ת ְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ ירש ֶּׁ
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ְבעטלֶּׁ ירשְְ,
ְשדברו ְזאת ְקצָ ת ֶּׁ
ְאתְזוְְ .ו ֵתכֶּׁ ף ֶּׁ
שישאו ְזֶּׁה ֶּׁ
ֶּׁ
לְאיךְ
ֵיְכ ָלםְ,וגָמרו ְהַ שדוךְְ.אֲ בָ ֵ
הוטַ בְהַ ָדבָ רְמאדְבעֵ ינ ֻ
רְשביוםְפלוניְיהיֶּׁהְ
ש ֶּׁ
ֲתנָה?ְונת ַיעֲצוְַ ְ.באְֲ ֶּׁ
עושיןְלָ הֶּׁ םְח ֻ
שםְ
הְשלְיוםְהֻ ֶּׁל ֶּׁדתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְֶּׁ (ְ,שקוריןְמינינֶּׁיס)ְ,ויֵלכו ְל ָ
סעו ָד ֶּׁ
שרְ
ְשםָ ְ ,ב ָ
ְשיבַ קשו ְלעַ צ ָמן ָ
ָכל ְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ ירשְְ .ומ ַמה ֶּׁ
שם ְעַ לְ
ֲתנָהְ .וכֵ ן ְהָ יָהְ .והָ לכו ְל ָ
ולֶּׁ חֶּׁ םְ ,מזֶּׁה ְ ַיעֲשו ְח ֻ
שרְ,ו ַגםְ
ֶּׁיסְכלְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ ירשְְ,ובקשו ְלָ הֶּׁ םְלֶּׁ חֶּׁ םְובָ ָ
ָ
הַ מינינ
שקוריןְ
שר ְוְלֶּׁ חֶּׁ םֶּׁ ְ .
ְב ָ
ְשנש ַתיֵר ְמן ְהַ סעו ָדה ָ
קבצו ְמַ ה ֶּׁ
ש ְ(חַ לות ְגדולות ְמיֻחָ דות ְלשמָ חות)ְ .והָ לכו ְוחָ פרו ְבורְ
קוליט ְ
ְקניםְ
ְשיהיֶּׁה ְמְַחֲזיק ְמֵ ָאה ְאֲ נָשיםְ ,וכסו ְאותו ְעם ָ
גָדול ֶּׁ
ֲתנָה ְל ֵאלוְ
ְשם ְח ֻ
ְכ ָלםְ ,ועָ שו ָ
שם ֻ
ועָ פָ ר ְוזֶּׁבֶּׁ לְ .ונכנסו ְל ָ
ְשםְ
הַ ָבנים ְהַ ְַנ"לְ ,והכניסו ְאו ָתם ְלַ חֻ ָפהְ .והָ יו ְשמֵ חים ָ
מאד ְמאדְ .וגַם ְהֶּׁ חָ ָתן ְוהְַ ַכ ָלה ְהָ יו ְשמֵ חים ְמְאדְ.
שם ְית ָב ַרךְ
שה ְע ָמהֶּׁ ם ְהַ ֵ
ְשעָ ָ
והתחילו ְלזכר ְהַ חֲסָ דים ֶּׁ
ְביַעַ רְ .והָ יו ְבוכים ְוהָ יו ְמתגַעגעים ְמאדֵ ְ :איךְ
בהיו ָתם ַ
שהֵ ביאְלָ נוְ
אןְאתְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ ירְהָ ראשוןְהָ עוֵרֶּׁ ְ,
ֶּׁ
לוקחיןְלכָ
ְשהָ יו ְמתגַעגעים ְמאדְ
ְביַעַ ר? ְו ֵתכֶּׁ ף ְומְיָד ְבתוך ֶּׁ
לֶּׁ חֶּׁ ם ַ
ְבאתיְ
ַאח ֲֵרי ְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ יר ְהָ עוֵרְ ,עָ נָה ְו ָאמַ רְ :הנֵניְ ,הנֵה ָ
שהְ
ֲתנָהְ .וַאֲ ני ְנו ֵתן ְלָ כֶּׁ ם ְמַ ָתנָה ְלַ ד ָר ָ
ֶּׁאצלכֶּׁ ם ְעַ ל ְהַ ח ֻ
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ערה

ְכמוניְ ,כי ְבתחלְָהְ
שתהיו ְז ֵקנים ָ
ישאנק)ֶּׁ ְ ,
שה ְג ַ
שקורין ְד ָר ָ
( ֶּׁ
שיוְאֲ ניְנו ֵתןְלָ כֶּׁ םְזאתְבמַ ָתנָהְ
םְבזֶּׁהְ,ועַ כ ָ
יְאתכֶּׁ ָ
ֵב ַרכת ֶּׁ
ְכמוניְ .ו ַא ֶּׁתםְ
שתחיו ְחַ יים ְאֲ ֻרכים ָ
שהֶּׁ ְ :
גמו ָרה ְלַ ד ָר ָ
ְש ָכל ְזמַ ןְ
ְשאֲ ני ְעוֵר? ְ ֵאין ְאֲ ני ְעוֵר ְכלָ לַ ְ .רק ֶּׁ
סבורים ֶּׁ
אינו ְעולֶּׁ הְאְֶּׁצליְכהֶּׁ ֶּׁרףְעַ ין(ְ.ועַ ל־ ֵכןְהואְנדמֶּׁ הְ
םְכלוְֵ ְ,
הָ עולָ ֻ
רְש ָכלְזמַ ןְהָ עולָ םְ
ֶּׁ
כעוֵרְ,כיְאֵ יןְלוְשוםְהס ַתכלותְכלָ לְעַ לְהָ עולָ םְ,מֵ ַאחַ
יןְשיָךְאֶּׁ צלוְהס ַתכלותְוראיָהְבזֶּׁהְ
ַ
אֵ ינוְעולְֶּׁהְאֶּׁ צלוְכהֶּׁ ֶּׁרףְעַ יןְ.ועַ ל־ ֵכןְאֵ
הָ עולְָם ְכלָ ל) ְוַאֲ ני ְזָקֵ ןְמאדַ ְ ,וע ֲַדיןְאֲ ניְיַניק ְ(צָ עיר ְמאדְ ,תינוק)ְ

לגַמ ֵרי,

ְ(הַ ינו ְיונג)

ְולא ְהתחַ לתי ְע ֲַדין ְלחיות ְכלָ לְ.

ו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְאֲ ני ְזָקֵ ן ְמאדְ .ולא ְאֲ ני ְבעַ צמי ְאומֵ רְ
קְשיֵשְְליְהַ ס ָכמָ הְעַ ל־זֶּׁהְמֵ הַ נֶּׁשְֶּׁרְהַ גָדולְוַאֲ סַ ֵפרְ
זאתַ ְ,ר ֶּׁ
ֲשהָ (ְ:כלְזֶּׁהְהואְדב ֵריְהָ עוֵרְהַ ְַנ"ל)ְ.
לָ כֶּׁ םְמַ ע ֶּׁ
ְאחַ ת ְהָ לכו ְאֲ נָשים ְבספינות ְהַ ר ֵבה ְעַ ל ְהַ יָםְ.
ִכי ְ ַפעַ ם ַ
ְאת ְהַ ספינותְ ,והָ אֲ נָשים ְנצלוְְ.
ובָ א ְרוחַ ְסעָ ָרה ְוש ֵבר ֶּׁ
ְכלְ
ְשם ָ
ְאל ְהַ מג ָדלְ ,ומָ צאו ָ
ְאחָ דְ .ועָ לו ֶּׁ
ְאל ְמְג ָדל ֶּׁ
ובָ או ֶּׁ
ְשצריכיםְ.
הַ ַמאֲ כָ לים ְומַ ש ָקאות ְומַ לבושיםְ ,וכָ ל ְמַ ה ֶּׁ
יםְש ָבעולָ םְ.עָ נו ְו ָאמרוְְ,
ֶּׁ
םְכלְטובְוכָ לְהַ ַתעֲנוג
ָהְש ָ
והָ י ָ
ְשהוְא ְזוכֵ ר ְמז ָכרוןְ
שנָה ְמַ ה ֶּׁ
ֲשה ְי ָ
ְאחָ ד ְיסַ ֵפר ְמַ ע ֶּׁ
ש ָכל ֶּׁ
ֶּׁ
ְאצלוְ
ְשהתחיל ֶּׁ
ְשהוא ְזוכֵ ר ְמֵ עֵ ת ֶּׁ
הָ ראשוןְ .הַ ינו ְמַ ה ֶּׁ
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יםְאתְהַ ז ֵָקןְ
ֶּׁ
ְשםְזקֵ ניםְונעָ ריםְ.והָ יו ְמכַ בד
הַ ז ָכרוןְ.והָ יו ָ
ְשיסַ ֵפר ְבתח ָלהְ .עָ נָה ְו ָאמַ רְ :מָ הְ
ְש ֵבינֵיהֶּׁ ם ֶּׁ
הַ גָדול ֶּׁ
שחָ תכו ְאֶּׁ ת ְהַ ַתפוחַ ְמןְ
אֲ סַ פְֵר ְלָ כֶּׁ ם"ְ ,אֲ ני ְזוכֵ ר ְגַם ְכ ֶּׁ
ְשםְ
םְאחָ דְמַ הְהואְאומֵ רַ ְ.אך ְהָ יו ָ
הֶּׁ עָ נָף"ְ.ולאְי ַָדעְשו ֶּׁ
שנָה ְמאדְ,
ֲשה ְי ָ
חֲכָ מיםְ ,ו ָאמרוְְ .בו ַַדאי ְזאת ְהיא ְמַ ע ֶּׁ
שניְשְֶּׁלאְהָ יָהְז ֵָקןְכמוְ
יְשיסַ ֵפרְ .עָ נָהְהַ ֵ
שנ ֶּׁ
ְאתְהַ ֵ
וכבְדו ֶּׁ
שנָה?
ֲשה ְי ָ
הָ ראשוְןְ :זאת ְהיא ְמַ ע ֶּׁ

ְתמַ הְ)
ְ(בלשון ֵ

ְזאתְ

שהָ יָהְ
ַם־כןְ"כ ֶּׁ
ַם־כןְ,אֲ בָ לְאֲ ניְזוכֵ רְג ֵ
ֲשהְאֲ ניְזוכֵ רְג ֵ
הַ ַמע ֶּׁ
שנָהְ
ֲשה ְי ָ
ְשםְ :זאת ְהיא ְמַ ע ֶּׁ
הַ נֵר ְדולֵ ק"ְ .עָ נו ְו ָאמרו ָ
שהואְ
שניֶּׁ ְ,
םְשזֶּׁהְהַ ֵ
אְאצלָ ֶּׁ
ָהְפלֶּׁ ֶּׁ
ביו ֵתרְמֵ הָ ראשוְנָהְ.והָ י ֶּׁ
יַניק

ְ(צָ עיר)

שנָה ְיו ֵתרְ
ֲשה ְי ָ
ְמֵ הָ ראשוןְ ,וזוכֵ ר ְמַ ע ֶּׁ

ְשיסַ ֵפרְ .עָ נָה ְו ָאמַ רְ
ְאת ְהַ שלישי ֶּׁ
מֵ הָ ראשוןְ .וכבדו ֶּׁ
שהתחילְבניַןְ
שהָ יָהְיַניקְיו ֵתרְ:אֲ ניְזוכֵ רְגַםְכ ְֶּׁ
הַ שלישיֶּׁ ְ,
שהתחיל ְלהת ַר ֵקם ְהַ פרי ְעָ נו ְו ָאמרוְְ:
הַ פריְ ,דהַ ינו ְכ ֶּׁ
שהָ יָהְיַניקְ
שנָהְביו ֵתרְ.עָ נָהְהָ רביעיֶּׁ ְ,
ֲשהְי ָ
זאתְהיאְמַ ע ֶּׁ
שהוליכוְהַ גַרעיןְלנטעַ ְהַ ֶּׁפרי"ְ.
עודְיו ֵתרְ:אֲ ניְזוכֵ רְגַםְ"כ ֶּׁ
שהָ יָה ְיַניק ְעוד ְיו ֵתרְ :אֲ ני ְזוכֵ ר ְגַםְ
חמישיֶּׁ ְ ,
עָ נָה ְהַ ְֲ
ְאת ְהַ גַרעין"ְ.
שהֵ ם ְהָ יו ְחושבים ְומַ מציאים ֶּׁ
"הַ חֲכָ מיםֶּׁ ְ ,
ְשל ְהַ פריְ
שהוא ְזוכֵ ר ְגַם ְ" ֶּׁאת ְהַ ַטעַ ם ֶּׁ
עָ נָה ְהַ ששי ְוכוְ'ֶּׁ ְ ,
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ְשנכנַס ְהַ ַטעַ ם ְבתוך ְהַ ֶּׁפריְ ".עָ נָה ְהְַשביעי ְוכוְ'ְ,
ק ֶּׁדם ֶּׁ
םְשנכנַסְ
ְשלְהַ פריְק ֶּׁד ֶּׁ
ַםְאתְהָ ֵריחַ ֶּׁ
שהואְזוכֵ רְג ֶּׁ
ו ָאמַ רְ" ֶּׁ
שהוא ְזוכֵ ר ְגַם ְ"הַ ַמר ֶּׁאהְ
ַב ֶּׁפרי"ְ .עָ נָה ְהַ שמיני ְו ָאמַ רֶּׁ ְ ,
ְשנמשכָ ה ְעַ ל ְהַ ֶּׁפרי"ְ .וַאֲ ני
של ְהַ פרי ְק ֶּׁדם ֶּׁ
ֶּׁ

ְ(הַ ינו ְזֶּׁהְ

יְאזְתינוקְלגַמ ֵריְ,והָ ייתיְ
רְכלְזֶּׁה)ְהָ יית ָ
שמסַ ֵפ ָ
הַ ֶּׁבעטלֶּׁירְהָ עוֵרְ ֶּׁ
ְאלוְ
ְכל ֵ
ְשםְ .ועָ ניתי ְו ָאמַ רתי ְלָ הֶּׁ םְ :אֲ ני ְזוכֵ ר ָ
ַם־כן ָ
ג ֵ
הַ ַמעֲשיותְ ,וַאֲ ני ְזוכֵ ר ְ"לָ או ְכלום".

ידענק ְגָארְ
ְ(און ְאיך ְג ֶּׁ

שנָה ְמאדְ ,יו ֵתרְ
שה ְיְ ָ
ע ֶּׁ
נישט) ְעָ נו ְו ָאמרוְְ :זאת ְהיא ְמַ ְֲ
שהַ תינוקְְזוכֵ רְְיו ֵתרְ
צלָ םְְ ֶּׁ
מ ֻכ ָלםְְ.והָ יָהְְחדושְְגָדולְְְ ֶּׁא ְ
מ ֻכ ָלםְ.
ֶּׁשרְגָדולְו ָדפַ קְעַ לְהַ מג ָדלְ,ו ָאמַ רְלָ הֶּׁ םְ:
בתוֹ ךַ־כךַ ְ ָבאְנ ֶּׁ
ְאל ְהָ אוצָ רות ְשְֶּׁ ָלכֶּׁ םְ,
חדלו ְעוד ְמלהיות ְעֲנייםְ .שובו ֶּׁ
ְשיֵצאוְ
ְש ָלכֶּׁ םְ .ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ ם ֶּׁ
ְבאוצָ רות ֶּׁ
והיו ְמש ַתמשים ָ
ְשז ֵָקן ְיו ֵתרְ ,יֵצֵ אְ
ש ָכל ְמי ֶּׁ
מן ְהַ מג ָדל ְכ ֶּׁד ֶּׁרך ְזקנו ָתםֶּׁ ְ ,
ְאתְ
ְכ ָלם ְמן ְהַ מג ָדלְ .והוציא ְתח ָלה ֶּׁ
תח ָלהְ .והוציא ֻ
ְכלְ
ְבאֱ מֶּׁ ת ְהוא ְזָקֵ ן ְיו ֵתר ְמ ֻכ ָלםְ .וכֵ ן ָ
הַ תינוק ְהַ ְַנ"לְ ,כי ְֶּׁ
ְשהָ יָה ְיַניק ְיו ֵתרְ ,הוציא ְק ֶּׁדםְ .והַ זָקֵ ן ְהַ גָדול ְהוציאְ
מי ֶּׁ
ְשהָ יָה ְיַניק ְיו ֵתרְ ,הָ יָה ְזָקֵ ן ְיו ֵתרְ
ְכל ְמי ֶּׁ
חרונָהְ .כי ָ
ָב ַא ֲ
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ְש ָבהֶּׁ ם ְהָ יָה ְיַניק ְיו ֵתר ְמ ֻכ ָלםְ .וְ ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ םְ:
ַכ ְַנ"לְ .והַ זָקֵ ן ֶּׁ
תְשספרוְ
םְאתְהַ ַמעֲשיו ֶּׁ
(הַ נ ֶֶּּׁׁשרְהַ גָדולְהַ ְַנ"ל)ְאֲ ניְאֲ פָ ֵרש ְלָ כֶּׁ ֶּׁ
ְאתְ
שחָ תכו ֶּׁ
ְשהוא ְזוכֵ ר ְגַם ְכ ֶּׁ
ְשס ֵפר ֶּׁ
ָכל ְהַ ְַנ"לְ .כי ְזֶּׁה ֶּׁ
ְאתְ
שחָ תכו ֶּׁ
ְשהוא ְזוכֵ ר ְגַם ְכ ֶּׁ
הַ ַתפוחַ ְמן ְהֶּׁ עָ נָףְ ,הַ ינו ֶּׁ
טַ בורוְ.

ְתכֶּׁ ף ְבעֵ תְ
ֲשה ְעמו ֵ
ְש ַנע ָ
ֲשה ְהַ זאת ֶּׁ
ְשגַם ְאֶּׁ ת ְהַ ַמע ֶּׁ
ְ(הַ יְנו ֶּׁ

שניְ
ְשחָ תכו ְאֶּׁ ת ְטַ בורוְְ ,גַם ְאֶּׁ ת ְזֶּׁה ְהוא ְזוכֵ ר)ְ .והַ ֵ
הַ הולָ ָדהְ ,בעֵ ת ֶּׁ
ְשהואְזוכֵ רְ
הְשהָ יָהְהַ נֵרְדולֵ קְ,הַ ינו ֶּׁ
ֶּׁ
שעָ
רְשזוכֵ רְב ָ
ֶּׁ
ש ָאמַ
ֶּׁ
שהָ יָה ְנֵר ְדולֵ ק ְעַ ל ְראשוְְ .וזֶּׁהְ
שהָ יָה ְבעבְורֶּׁ ְ ,
גַם ְכ ֶּׁ
ְשהתחיל ְרקום ְהַ פריְ ,הַ ינוְ
ְשזוכֵ ר ְגַם ְבעֵ ת ֶּׁ
ש ָאמַ ר ֶּׁ
ֶּׁ
שהתחיל ְלהת ַר ֵקם ְהַ גוףְ ,דהַ ינו ְבעֵ תְ
שזוכֵ ר ְגַם ְכ ֶּׁ
ֶּׁ
ְשהָ יו ְמוליכים ְהַ גַרְעיןְ
ְשזוכֵ ר ְבעֵ ת ֶּׁ
יצ ַירת ְהַ וָלָ דְ .וזֶּׁה ֶּׁ
שנמשכָ ה ְהַ ט ָפה ְבעֵ תְ
ְשזוכֵ ר ְגַם ְכ ֶּׁ
לנטעַ ְהַ פריְ ,הַ ינו ֶּׁ
ְאתְ
ְשהָ יו ְמַ מציאים ֶּׁ
ְאת ְהַ חֲכָ מים ֶּׁ
ְשזוכֵ ר ֶּׁ
הַ זווגְ .וזֶּׁה ֶּׁ
ְבמחְַ(ְ .כיְ
שהָ יָה ְהַ ט ָפה ְע ֲַדין ַ
ְשזוכֵ ר ְגַם ְכ ֶּׁ
הַ גַרעיןְ ,הַ ינו ֶּׁ

ְאת ְהַ ַטעַ םְ ,הַ ינוְ
ְשזוכֵ ר ֶּׁ
הַ מחין ְמַ מציאים ְאֶּׁ ת ְהַ ט ָפה)ְ .וזֶּׁה ֶּׁ
שמָ הְ.
הַ נֶּׁפֶּׁ שְְ .והָ ֵריחְְַ ,הַ ינו ְהָ רוחְְַ .והַ ַמר ֶּׁאהְ ,הַ ינו ְהַ נ ָ
ְשזוכֵ ר ְלָ או ְכלוםְ ,כי ְהוא ְלמַ עלָ ה ְמןְ
ְאמַ ר ֶּׁ
והַ תינוק ָ
שמָ הְ,
ְשהוא ְק ֶּׁדם ְמנֶּׁפֶּׁ ש ְרוְחַ ְנ ְָ
הַ כלְ ,וזוכֵ ר ְאֲ פלו ְמַ ה ֶּׁ
ְאל ְהַ ספינותְ
שהוא ְבחינַת ְ" ָאין"ְ .ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ םְ :חזרו ֶּׁ
ֶּׁ
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שיַחַ זרו ְוי ָבנוְְ.
ְשנשברוְֶּׁ ְ ,
ְש ָלכֶּׁ ם ֶּׁ
שהֵ ם ְהַ גופים ֶּׁ
ש ָלכֶּׁ םֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
תםְ.וליְ(הַ ינו ְזֶּׁהְהַ ֶּׁבעטלֶּׁירְהָ עוֵרְ
עַ ָתהְחזרו ְאֲ לֵ יהֶּׁ םְ,ובֵ ֵרך ְאו ָ

ֶּׁשרְהַ גָדולְהַ ְַנ"לְ:
ְכל ְזֶּׁה) ְ ָאמַ רְהַ נ ֶּׁ
שהואְמסַ ֵפר ָ
ְאזֶּׁ ְ ,
שהָ יָה ְתְינוק ָ
ֶּׁ
ְא ָתה ְ"זָקֵ ן ְמאדְ
ְא ָתה ְכמותיְ .כי ַ
ַא ָתה ְבוא ְעמיְ ,כי ַ
ְא ָתה ְיַניק ְמאד" ְ ַוע ֲַדין ְלא ְהתחַ ל ָת ְלחיות ְכלָ לְ.
ַוע ֲַדין ַ
יְכךְְ,כיְאֲ ניְז ֵָקןְ
ןְא ָתהְז ֵָקןְמאדְ.וגַםְאֲ נ ָ
ו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ַ
שיֵש ְלי ְהַ ס ָכמָ ה ְמֵ אותוְ
ַוע ֲַדין ְאֲ ני ְיַניק ְוכוְ'ְ .נמצָ אֶּׁ ְ ,
ְכ ְַנ"ל) ְועַ ָתה ְאֲ ני ְנו ֵתןְ
שאֲ ני ְחַ י ְחַ יים ְאֲ ֻרכים ַ
ֶּׁשר ְהַ גָדולֶּׁ (ְ .
הַ נ ֶּׁ
שם ְ
ֲשהְְ ָ
שליְ,במַ ָתנָהְְלַ ד ָרשְָהְְ.ו ַנע ְָ
לָ כֶּׁ םְְחַ ייםְְְאֲ ֻרכיםְְ ֶּׁ
שמחָ הְוחֶּׁ דוָהְגדולָ הְ ַועֲצומָ הְמאדְמאדְ.
ְשל ְשבעַ ת ְימֵ י ְהַ מש ֶּׁתהְ ,חָ זרו ְוזָכרו ְהַ זוגְ
שני ֶּׁ
ביוֹ ם ְהַ ֵ
חיָה ְאו ָתםְ
ְשהֶּׁ ֱ
שניְ .הַ ינו ְהַ חֵ ֵרש ֶּׁ
ְאת ְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ יר ְהַ ֵ
הַ זֶּׁה ֶּׁ
ונ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ְלֶּׁ חֶּׁ םְ .והָ יו ְבוְכים ְומתגַעגעיםֵ ְ :איך ְלוקחיןְ
חיָהְאו ָתנוְַ ְ,כ ְַנ"ל?ְ
ְשהֶּׁ ֱ
אןְאתְאותוְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ ירְהַ חֵ ֵרש ֶּׁ
ֶּׁ
לכָ
ְבאְ ,ו ָאמַ רְ
ְאח ֲָריוְ ,והנֵה ְהוא ָ
ְשהָ יו ְמתגַעגעים ַ
בתוך ֶּׁ
ָשק ְאו ָתםְ ,ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ םְ :עַ ָתה ְאֲ נְיְ
הנֵניְ .ונ ַָפל ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ ,ונ ַ
שתחיו ְחַ יים ְטוביםְ
ְכמוניֶּׁ ְ ,
ְשתהיו ָ
נו ֵתן ְלָ כֶּׁ ם ְבמַ ָתנָה ֶּׁ
םְבזֶּׁהְ,ועַ ָתהְאֲ ניְנו ֵתןְ
יְאתכֶּׁ ָ
הְב ַרכת ֶּׁ
ָכמוניְ.כיְבתח ָל ֵ
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שהְ .ו ַא ֶּׁתםְ
ְשליְ ,במַ ָתנָה ְגמו ָרה ְלַ ד ָר ָ
לָ כֶּׁ ם ְחַ יים ְטובים ֶּׁ
ְש ָכלְ
ש? ְ ֵאין ְאֲ ני ְחֵ ֵרש ְכלָ לַ ְ ,רק ֶּׁ
ְשאֲ ני ְחֵ ֵר ְ
סוברים ֶּׁ
ש ֶּׁאשמַ ע ְהַ ח ָסרוןְ
ְאצלי ְלכלוםֶּׁ ְ ,
ְאינו ְעולֶּׁ ה ֶּׁ
ְכלו ֵ
הָ עולָ ם ֻ
ְכלְ
ְכל ְהַ קולותֻ ְ ,כ ָלם ְהֵ ם ְמן ְחֶּׁ סרונותְ .כי ָ
ש ָלהֶּׁ םְ .כי ָ
ֶּׁ
ְכל ְהַ שמָ חותְ
ֶּׁאחָ ד ְו ֶּׁאחָ ד ְצועֵ ק ְעַ ל ְחֶּׁ סרונוְְ .וַאֲ פלו ָ
שמֵ חַ ְעַ לְ
ש ָ
שבְָעולָ םֻ ְ ,כ ָלם ְהֵ ם ְַרק ְמֵ חֲמַ ת ְהַ ח ָסרוןֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
ְאינוְ
םְכלו ֵ
ןְשחָ סֵ רְלוְונתמַ ֵלאְ.ו ֶּׁאצליָ ְ,כלְהָ עולָ ֻ
הַ ח ָסרו ֶּׁ
ןְש ָלהֶּׁ םְ.כיְאֲ ניְחַ יְ
שי ָכנסו ְב ָאזנַיְהַ ח ָסרו ֶּׁ
עולֶּׁ הְלכלוםֶּׁ ְ,
יןְבהֶּׁ םְשְוםְח ָסרוןְ.ויֵש ְליְהַ ס ָכמָ הְעַ לְ
יםְש ֵא ָ
ֶּׁ
חַ ייםְטוב
ָהְשלְעֲשירותְ.וחַ ייםְ
ֶּׁהְשאֲ ניְחַ יְחַ ייםְטוביםְ,מןְהַ מדינ ֶּׁ
ז ֶּׁ
שהָ ְָיהְאוכֵ לְלֶּׁ חֶּׁ םְושו ֶּׁתהְמָ יםְ.
יםְשלוְהואֶּׁ ְ,
ֶּׁ
טוב
ש ְֵישְ
ְבה ְעֲשירותְגָדולֶּׁ ְ,
ָהְשיֵש ָ
(ו ִס ֵּפרַלהֶ ם)ְ :כיְיֵש ְמדינ ֶּׁ
ילְכלְ
ָ
םְאחַ תְנת ַקבצוְְ.והתח
לָ הֶּׁ םְאוצָ רותְגדוליםַ ְ .פעַ ַ
יםְשלוְֵ ְ,איך ְהואְחַ יְחַ ייםְ
ֶּׁ
ֶּׁאחָ דְלהת ָפ ֵארְעםְחַ ייםְטוב
ְאחָ ד ְו ֶּׁאחָ ד ְמ ֵס ֶּׁדר ְהַ חַ יים ְטוביםְ
ְכל ֶּׁ
טוביםְ ,וכֵ ן ְס ֵפר ָ
שהֵ םְ
שלוְְ .ועָ ניתי ְו ָאמַ רתי ְלָ הֶּׁ םְ .אְֲני ְחַ י ְחַ יים ְטוביםֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
ְש ָלכֶּׁ םְ .והָ א ְר ָאיָהְ ,כי ְאםְ
טובים ְיו ֵתר ְמֵ חַ יים ְטובים ֶּׁ
ְאתְ
ַא ֶּׁתםְחַ ייםְחַ ייםְטוביםְ,אֶּׁ ר ֶּׁאהְאםְתוכלו ְלהושיעַ ֶּׁ
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ָהְשהָ יָהְלָ הֶּׁ םְגַןְ.והָ יָהְ
תְשיֵש ְמדינ ֶּׁ
ֶּׁ
מדינָהְפלוניתְ .הֱיו
יםְש ָבעולָ םְ.
ֶּׁ
םְכלְמינֵיְטעָ מ
שהָ יָהְלָ הֶּׁ ָ
ָןְפרותֶּׁ ְ,
באותוְהְַג ֵ
ְכלְ
ְשם ָ
ְש ָבעולָ םְ ,גַם ְהָ יו ָ
ְכל ְמינֵי ְֵריחות ֶּׁ
ְשם ָ
גַם ְהָ יָה ָ
ְכל ְהַ גוָנין ְוכָ ל ְ"הַ קוֶּׁויַאטין"
מינֵי ְמַ ר ֵאה ָ

ְ(פ ָרחים)ְ

ְגנָניְ
ְשם ְבאותו ְהַ גָןְ .וְהָ יָה ְעַ ל ְהַ גָן ַ
כל ְהָ יָה ָ
ש ָבעולָ םְ ,הַ ְ
ֶּׁ
יןְאג ָראדניק)ְ.והָ יוְבנֵיְאותוְהַ מדינָהְחַ ייםְחַ ייםְ
שקור ַ
אחָ דְ( ֶּׁ
ֶּׁ
ְשם ְהַ גַנָניְ .וכָ ל ְמַ הְ
טובים ְעַ ל־ י ֵדי ְאותו ְהַ גָןְ .ונֶּׁאֱ בַ ד ָ
ְכלֶּׁ הְ
ְשם ְבאותו ְהַ גָןְ ,בו ַַדאי ְמֻ כ ָרח ְלהיות ָ
שהָ יָה ָ
ֶּׁ
ְשם ְהַ ממֻ נֶּׁהְ ,דהַ ינו ְהַ גַנָניְ .אֲ בָ לְ
ְש ֵאין ָ
ונפְסָ דְ ,מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
ְש ַבגָןְ.
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְהָ יו ְיכולים ְלחיות ְמן ְהַ ספיחים ֶּׁ
ְאכזָר ְעַ ל ְאו ָתה ְהַ מדינָהְ ,ולא ְהָ יָהְ
ובָ א ְעֲלֵ יהֶּׁ ם ְמֶּׁ לֶּׁ ך ַ
םְדבָ רְ.והָ לַ ך ְוקלקֵ ל ְ ֶּׁאתְהַ חַ ייםְטוביםְ
יָכולְלַ עֲשותְלָ הֶּׁ ָ
לְאתְהַ גָןְ.
אְשקל ֵק ֶּׁ
ֶּׁ
ָהְשהָ יָהְלָ הֶּׁ םְמןְהַ גָןְ .ול
שלְהַ מדינ ֶּׁ
ֶּׁ
ָהְשלש ְכתותְעֲבָ דיםְ,
ירְשםְבאו ָתה ְהַ מדינ ָ
ָ
קְשהשא
ַר ֶּׁ
די־זֶּׁהְ
ְש ָפ ַקד ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ .ועַ ל־י ְֵ
ְש ַיעֲשוְ ְמַ ה ֶּׁ
וצוָה ְעֲלֵ יהֶּׁ ם ֶּׁ
ְשםָ ְ ,כל ְמיְ
ְשעָ שו ָ
שעַ ל־י ֵדי ְמַ ה ֶּׁ
ְאת ְהְַ ַטעַ םֶּׁ ְ .
קלקלו ֶּׁ
ְאיזֶּׁה ְטַ עַ ם ְיהיֶּׁה ְטַ עַ ם ְנבֵ לָ הְ .וכֵ ן ְקלקלוְ
שירצֶּׁ ה ְלטעם ֵ
ֶּׁ
ש ָכל ְהָ ֵריחותְ ,יהיֶּׁה ְלָ הֶּׁ ם ְֵריחַ ְחֶּׁ לבנָהְ .וכֵ ןְ
ֶּׁאת ְהָ ֵריחְֶַּׁ ְ .
ְאת ְהָ עֵ ינַים ְכאלְו ְיֵשְ
שהֶּׁ חֱשיכו ֶּׁ
ְאת ְהַ ַמר ֶּׁאהֶּׁ ְ ,
קלקלו ֶּׁ
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שרְצוָהְעֲלֵיהֶּׁ םְמֶּׁ לֶּׁךְ
ְשםַ ְ,כאֲ ֶּׁ
הְשעָ שו ָ
ֶּׁ
ענָניםְועָ בים(ְ.הַ כלְעַ ל־י ֵדיְמַ
ֲ

ְא ֶּׁתם ְחַ יים ְחַ יים ְטוביםֶּׁ ְ ,אר ֶּׁאהְ
ְכ ְַנ"ל) ְועַ ָתהְ ,אם ַ
הָ ַאכזָר ַ
אם ְתוכלו ְלהושיעַ

תםְ .וַאֲ ני ְאומֵ ר ְלָ כֶּׁ ם ְ( ָכל ְזֶּׁה ְדב ֵריְ
ְאו ָ

שאם ְלא ְתושיעו ְאו ָתםְ ,יוכלו ְהַ קלקוליםְ
ש ְהַ ְַנ"ל) ְ ֶּׁ
הַ חֵ ֵר ְ
ַם־כןְ .והָ לכוְ
ְשל ְאותו ְהַ מדְינָה ְלהַ זיק ְלָ כֶּׁ ם ְג ֵ
הַ ְַנ"ל ֶּׁ
ְאל ְאותו ְהַ מדינָהְ ,ו ַגם ְאֲ ני ְהָ לַ כתיְ
הָ עֲשירים ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
לְאחָ דְְו ֶּׁא ָחדְ
ןְכ ֶּׁ
יםְגם־ ֵכ ָ
ע ָמהֶּׁ םְ.וגַםְב ֶּׁד ֶּׁרךְהלוכָ םְהָ יוְחַ י ַ
תְכ ְַנ"לְ.
יםְשלוְְ,כיְהָ יוְלָ הֶּׁ םְאוצָ רו ַ
ֶּׁ
חַ ייםְטוב
ְאצלָ םְ
ְגם ֶּׁ
שבאוַ ְסָ מוך ְלהַ מדינָהְ ,התחיל ְלהת ַקלקֵ ל ַ
כ ֶ
ְשנת ַקל ֵקלְ
הַ ַטעַ ם ְוש ָאר ְהַ דבָ ריםְ ,והרגישו ְבעַ צמָ ם ֶּׁ
שע ֲַדין ְלא ְנכנַס ֶּׁתםְ
ֶּׁאצלָ םְ .ו ָאמַ רתי ְלְָהֶּׁ םְ :אם ְעַ ָתהֶּׁ ְ ,
ְאצלכֶּׁ ם ְהַ ַטעַ ם ְוכוְ'ְ ,ו ֵאיך ְיהיֶּׁהְ
ֶּׁאצלָ םְ ,כבָ ר ְנת ַקלקֵ ל ֶּׁ
ןְאיךְתוכלוְלהושיעַ ְאו ָתםְ.
לְש ֵכ ֵ
שם?ְומ ָכ ֶּׁ
אםְת ָכנסוְל ָ
ְשליְ ,ונ ַָתתי ְלָ הֶּׁ םְ .וְהרגישוְ
ְשלי ְומַ ים ֶּׁ
ולָ ַקחתי ְלֶּׁ חֶּׁ ם ֶּׁ
ְכל ְהַ טעָ מים(ְ ,וכָ ל ְהָ ֵריחות ְוכוְ') ְונת ַתקְֵןְ
ְשלי ָ
ַב ֶּׁלחֶּׁ ם ְומַ ים ֶּׁ
לְאצלָ םְ.ובנֵיְהַ מדינָהְהַ ְַנ"לְ,הַ ינוְהַ מדינָהְ
הְשנת ַקל ֵק ֶּׁ
ֶּׁ
מַ
ְשם ְהַ גָן ְהַ ְַנ"לְ ,התחילו ְלפַ ֵקחַ ְעַ לְתקון ְהַ מדינָהְ
שהָ יָה ָ
ֶּׁ
תְשיֵשְ
לְאצלָ םְהַ ַטעַ םְוכוְ'ְ ַכ ְַנ"לְ.ונתיַשבוְְ:הֱיו ֶּׁ
שנְת ַקל ֵק ֶּׁ
ֶּׁ
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ְשל ְעֲשירות(ְ ,הַ ינו ְאותו ְהַ מדינָה ְעַ צמָ ה ְהַ ְַנ"ל) ְונר ֶּׁאהְ
מדינָה ֶּׁ
שעַ ל־יָדו ְהָ יָה ְלָ הֶּׁ ם ְחַ יים ְטובים)ְ
םְשנֶּׁאֱ בַ דְ( ֶּׁ
ֶּׁ
יְש ָלהֶּׁ
םְשהַ ַגנָנ ֶּׁ
ֶּׁ
לָ הֶּׁ

ְשל ְעֲשירותְ,
ְאחָ ד ְעם ְאו ָתן ְבנֵי ְהַ מדינָה ֶּׁ
הוא ְמש ֶּׁרש ֶּׁ
ם־כן ְחַ יים ְטוביםְ .עַ ל־ ֵכן ְהָ י ָתה ְעֲצָ ָתםְ
שיֵש ְלָ הֶּׁ ם ְ ַג ֵ
ֶּׁ
ְשל ְעֲשירותְ ,ובו ַַדאי ְיושיעוְ
ְאל ְאותו ְהַ מדינָה ֶּׁ
לשלחַ ֶּׁ
ָהְשלְ
יםְאלְאותו ְהְַמדינ ֶּׁ
ֶּׁ
שלחו ְשלוח
או ָתםְ.וכֵ ןְעָ שוְְ .ו ָ
ְשהַ שלוחיםְ
ְבהֶּׁ ם(ְ .הַ ינו ֶּׁ
עֲשירותְ .והָ לכו ְהַ שלוחיםְ ,ופָ געו ָ
ְשל ְעֲשירותְ .כי ְהֵ ם ְהָ יו ְרוצים ְלֵילֵךְ
ָפגעו ְבבנֵי ְאותו ְהַ מדינָה ְעַ צמָ ה ֶּׁ

ןְא ֶּׁתם ְהולכים?ְ
ְאת ְהַ שלוחיםְ :להֵ יכָ ַ
שאֲ לו ֶּׁ
ְכ ְַנ"ל) ְו ָ
אֶּׁ צלָ ם ַ
ְשל ְעֲשירותְ,
ְאל ְאותו ְהַ מדינָה ֶּׁ
הֵ שיבוְָ ְ :אנו ְהולכים ֶּׁ
שיושיעו ְאו ָתנוְְ .עָ נו ְו ָאמרוְְ :אֲ נַחנו ְבעַ צמֵ נו ְהֵ ם ְבנֵיְ
ֶּׁ
ְאצלכֶּׁ םְ.
ְשל ְעֲשירותְ ,ו ָאנו ְהולכים ֶּׁ
או ָתה ְהַ מדינָה ֶּׁ
ְאמַ ר ְלָ הֶּׁ ם) ְהֲלאְ
ְכל ְזֶּׁה ָ
ְשמסַ ֵפר ָ
אמַ רתיְאֲ ניְלָ הֶּׁ ם(ְ :הַ ינו ְהַ חְֵ ֵרש ֶּׁ
ָ
שםְ
ְא ֶּׁתם ְלא ְתוכלו ְלֵ ילֵ ך ְל ָ
ְאלַ יְ ,כי ַ
ַא ֶּׁתם ְצריכים ֵ
יְאלֵ ךְ
ְכאןְ,וַאֲ נ ֵ
שאֲ רו ָ
ןְא ֶּׁתםְת ָ
םְכ ְַנ"לְ.עַ ל־ ֵכ ַ
להושיעַ ְלָ הֶּׁ ַ
עם ְהְַשלוחים ְלהושיעַ ְלָ הֶּׁ םְ .והָ לַ כתי ְע ָמהֶּׁ םְ .ונכְנַסתיְ
ְש ָבאים ְאֲ נָשיםְ
ַבמדינָה ְב ֵאיזֶּׁה ְעירְ .ובָ אתיְ ,ו ָראיתי ֶּׁ
ר־כךְ
ָ
ואומרים ְאֵ יזֶּׁה ְדבַ ר ְהֲלָ צָ ה ְ( ֶּׁשקורין ְוֶּׁוערטיל)ְ .ו ַאחַ
הְאיזֶּׁהְ
ֲש ֵ
דְש ַנע ֶּׁ
ֶּׁ
ֵיְא ָדםְעַ
דְאיזֶּׁהְבנ ָ
מת ַקבציםְעֲלֵ יהֶּׁ םְעו ֵ
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ְאיזֶּׁה ְדְב ֵרי ְהֲלָ צות ְ(הַ ינו ְוֶּׁוערטליךְ) ְוהֵ םְ
קבוץְ ,ואומרים ֵ
יְשהֵ םְמ ַדבריםְ
שמַ עת ֶּׁ
מחַ יכיםְושוחֲקיםְ .וה ֵטיתיְאזֶּׁןְו ָ
ְפהְ ,וזֶּׁהְאומֵ ר ְב ַדקותְ
ְפהְ .וזֶּׁה ְאומֵ ר ְדב ֵרי ְנבול ֶּׁ
נבול ֶּׁ
ר־כךְ
ָ
הנ ָָאה ְוכַ יוצֵ אְ .אְַחַ
יו ֵתרְ ,וזֶּׁה ְשוחֵ ק ְוזֶּׁה ְיֵש ְלו ְ ֲ
ְא ָדםְ
ְששנֵי ְבנֵי ָ
ְאחֶּׁ ֶּׁרתְ .ו ָראיתי ֶּׁ
הָ לַ כתי ְלהַ ָלן ְלעיר ַ
ְאלְ
שא ְומַ ָתןְ .והָ לכו ֶּׁ
מריביםְזֶּׁה ְעם ְזֶּׁה ְמֵ חֲמַ ת ְאֵ יזֶּׁה ְמַ ָ
הַ ֵבית־דין ְלדיןְ ,ופָ סַ ק ְלָ הֶּׁ ם ְהַ ֵבית־דיןְ :זֶּׁה ְז ַַכאי ְוזֶּׁהְ
ר־כך ְחָ זרו ְונתקוטטו ְזֶּׁהְ
ָ
חַ יָבְ .ויָצאו ְמן ְהַ ֵבית־דיןַ ְ .אחַ
ְש ֵאינָם ְרוצים ְזֶּׁה ְהַ ֵבית־דיןַ ְ ,רק ְהֵ םְ
עם ְזֶּׁהְ .ו ָאמרו ֶּׁ
ְאחֵ ר,
ְבית־דין ַ
ְאחֵ ר ְובָ חֲרו ְלָ הֶּׁ ם ֵ
ְבית־דין ַ
רוצים ֵ

ְ(כיְ

ְש ָבחֲ רו ְלָ הֶּׁ ם ְיכולין ְלָ דוןְ
ְשהֵ ם ְמ ֻרצים ְעַ ל ְאותו ְהַ ֵבית־דין ֶּׁ
מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
לפנֵיהֶּׁ ם)

ר־כך ְחָ זרוְ
ָ
ְו ָדנו ְלפנֵי ְאותו ְהַ ֵבית־דיןַ ְ .אחַ

ְבית־דיןְ
ְאחֵ רְ ,ובָ חֲרו ְלָ הֶּׁ ם ֵ
ְאחָ ד ְמֵ ֵאלו ְעם ַ
ונתקוטטו ֶּׁ
ְשםְ ,ובָ חֲרו ְלָ הֶּׁ םְ
ַאחֵ רְ .וכֵ ן ְהָ יו ְמריבים ְומתקוטטים ָ
תה ְמלֵ ָאה ְמ ָב ֵתיְ
ְש ָכל ְהָ עיר ְהָ י ְָ
ְב ֵתי ְדיניםְ ,עַ ד ֶּׁ
ַכ ָמה ָ
יןְשםְאֱ מֶּׁ תְ.ועַ ָתהְ
תְש ֵא ָ
ֶּׁ
שזֶּׁהְמֵ חֲמַ
דיניםְ.והס ַת ַכלתיֶּׁ ְ ,
שא ְ
ר־כךְְחֲבֵ רוְְנו ֵ
ָ
שאְְ ָפניםְְלָ זֶּׁהְְ,ו ַאחַ
זֶּׁהְְמַ ֶּׁטהְְדיןְְונו ֵ
יןְבהֶּׁ םְאֱ מֶּׁ תְ.
ָפניםְלוְְ,כיְהֵ םְמ ַקבליםְשחַ דְו ֵא ָ
ְ
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ְשםְ
ְשהֵ ם ְמלֵ אים ְנאוף ְמַ ָמשְְ ,ויֵש ָ
אחר־כךַ ְ ָראיתי ֶּׁ
ְאצלָ םְ .ו ָאמַ רתי ְלָ הֶּׁ םְ,
ֲשה ְכהֶּׁ ֵתר ֶּׁ
ְש ַנע ָ
נאוף ְהַ ר ֵבה ְעַ ד ֶּׁ
לְאצלָ םְהַ ַטעַ םְוהָ ֵריחַ ְוהַ ַמר ֶּׁאהְ.כיְ
שבשבילְזֶּׁהְנת ַקל ֵק ֶּׁ
ֶּׁ
עבָ דיםְ
ְשלש ְכתות ְ ְֲ
ְאצלָ ם ָ
זֶּׁה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהָ ַאכזָר ְהשאיר ֶּׁ
שהָ יוְ
ְאת ְהַ מדינָהֶּׁ ְ .
שיהיו ְהולכים ְומ ַקלקלים ֶּׁ
הַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ל־פהְ
לְפהְ,והכניסו ְנבו ֶּׁ
יםְבינֵיהֶּׁ םְנבו ֶּׁ
ֵ
הולכיםְומ ַדבר
ש ָכלְ
לְפהְנת ַקל ֵקלְהַ ַטעַ םֶּׁ ְ.
בתוך ְהַ מדינָהְ,ועַ ל־י ֵדיְנבו ֶּׁ
דְבמדינָהְ.
הַ טעָ מיםְהֵ םְטַ עַ םְנְבֵ לָ הְ.וכֵ ןְהֵ םְהכ ְניסוְשחַ ַ
ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְנֶּׁחשכו ְהָ עֵ ינַים ְונת ַקל ֵקל ְהַ ַמר ֶּׁאהְ ,כיְ
"הַ שחַ ד ְיעַ וֵר ְעֵ ינֵי ְחֲכָ מים"ְ .וכֵ ן ְהֵ ם ְהכנְיסו ְנאוףְ
ַבמדינָהְ ,ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְנת ַקלקֵ ל ְהָ ֵריחְַ.

ְ(ועַ יֵן ְבמָ קום ְאְַחֵ רְ

ְאתְ
ְשעַ ל־י ֵדי ְנאוף ְנפגָם ְהָ ֵריחְַ) ְעַ ל־ ֵכןְ ,תראו ְל ַת ֵקן ֶּׁ
בדבָ ֵרינו ֶּׁ
ְאח ֲֵרי ְהָ אֲ נָשיםְ
ְאלוְְ ,ולחַ ֵפש ַ
שלש ְעֲבֵ רות ֵ
הַ מדינָה ְמ ָ
ְאלוְְ ,לאְ
שה ְעֲבֵ רות ֵ
שת ַתקנו ְשל ָ
שםְ .ו ָאז ְכ ֶּׁ
הַ ְַנ"ל ְולגָר ָ
ְשית ַתקְֵן ְהַ ַטעַ ם ְוהַ ַמר ֶּׁאה ְוהָ ֵריחְְַ ,כי ְאם ְגַם ְהַ גַנָניְ
ַדי ֶּׁ
ְכןְ .והתחילו ְל ַת ֵקןְ
ם־כן ְלה ָמצֵ אְ .ועָ שו ֵ
ְג ֵ
שנֶּׁאֱ בְַד ְיוכַ ל ַ
ֶּׁ
ְאח ֲֵריְהָ אֲ נָשיםְ
תְאלוְְ.וחפשו ַ
שלשְעֲבֵ רו ֵ
ֶּׁאתְהַ מדינָהְמ ָ
ְאת ְאֵ יזֶּׁה ְאְָ ָדם ְושואֲ לין ְאותוְְ:
הַ ְַנ"לְ ,והָ יו ְתופסים ֶּׁ
ְשלְ
ְאצלָ ם ְהָ אֲ נָשים ֶּׁ
ְשנת ָבררו ֶּׁ
את ְלכָ אן? ְעַ ד ֶּׁ
ְב ָ
מֵ הֵ יכָ ן ָ
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ְאת ְהַ מדינָהְ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהָ ַאכזָר ְהַ ְַנ"לְ ,וגֵרשו ְאו ָתםְ .ותקנו ֶּׁ
שרְ
ֲשה ְַרעַ שְֶּׁ ְ :אפ ָ
ְכך ְ ַנע ָ
מֵ עֲבֵ רות ְהַ ְַנ"לְ .בתוך ָ
ְשהוא ְהַ גַנָניְ,
ְשהולֵ ך ְואומֵ ר ֶּׁ
שגָע ֶּׁ
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְזֶּׁה ְהַ מְ ֻ
ְאח ֲָריו ְאֲ בָ ניםְ
שגָעְ ,וזורקין ַ
ְאחָ ד ְמַ חֲזיק ְאותו ְלמ ֻ
וכָ ל ֶּׁ
ְאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְאולַ י ְהוא ְהואְ
שר ַ
ומגָרשין ְאותוְֶּׁ ְ ,אפ ָ
יְבאֱ מֶּׁ ת?ְוהָ לכוְוהֵ ביאוְאותוְלפנֵיהֶּׁ ם(ְ.הַ ינוְְלפנֵיְאֵ לוְ
הַ גַנָנ ֶּׁ
ְכל ְזֶּׁה ְהָ יָהְ
ְשמסַ ֵפר ָ
שיָשבו ְותקנו ְאֶּׁ ת ְהַ מדינָהְ .וגַם ְהוא ְהַ ינו ְהַ חֵ ֵרש ֶּׁ
ֶּׁ
אְשנת ַת ֵקןְ
ֶּׁ
יְבאֱ מֶּׁ ת(ְ .נמצָ
ָשם)ְו ָאמַ רתיְ:בו ַַדאיְזֶּׁהְהואְהַ גַנָנ ֶּׁ
עַ ל־יָדו ְהַ מדינָה ְהַ זאת).

שיֵש ְלי ְהְַס ָכמָ ה ְמֵ אותוְ
ְנמצָ אֶּׁ ְ ,

שאֲ ני ְחַ י ְחַ יים ְטוביםְ .כי ְאֲ ניְ
ְשל ְעֲשירותֶּׁ ְ ,
הַ מדינָה ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ .ועַ ָתה ְאֲ ני ְנו ֵתן ְלָ כֶּׁ םְ
ְאת ְהַ מדינָה ְהַ ְַנ"ל ַ
ת ַקנתי ֶּׁ
ְשם ְשמחָ הְ
ֲשה ָ
ְשליְ ,ו ַנע ָ
ְאת ְהַ חַ יים ְטובים ֶּׁ
במַ ָתנָה ֶּׁ
ְכ ָלם ְחָ זרוְ
ְכל ְהַ ֶּׁבעטלֶּׁירש ְהַ ְַנ"ל ֻ
ְרבְָה ְמאד(ְ :וכֵ ן ָ
גדולָ ה ְוחֶּׁ דוָה ַ
ְברכו ְאו ָתםְ
ְש ַבתח ָלה ֵ
שהְ .מַ ה ֶּׁ
ובָ או ְעַ ל ְהַ חֲ ֻתנָהְ ,ונָתנו ְבמַ ָתנָה ְלַ ד ָר ָ

ֶּׁשיהיו ְכמו ָתםְ ,ועַ כ ָשו ְנָתנו ְזאת ְבמַ ָתנָה ְלַ ד ָר ָשה)ְ :הָ ראשון ְנ ַָתןְ
שניְְנ ַָתןְְלָ הֶּׁ םְְְבמַ ָתנָהְ
לָ הֶּׁ םְְְבְמַ ָתנָהְְחַ ייםְְאֲ ֻרכיםְְ,והְַ ֵ
חַ ייםְטוביםְ.
ביוֹ ם ְהַ שלישי ְחָ זרו ְונזכרו ְהַ זוג ְהַ זֶּׁהְ .והָ יו ְבוכיםְ
אןְאתְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ ירְהַ שלישיְ,
ֶּׁ
ומתגַעגעיםֵ ְ:איך ְלוקחיןְבכָ
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אְבאְ,וַיאמֶּׁ רְ:הנֵניְ.
ְכך ְוהנֵהְהו ָ
שהָ יָהְכבְַד־ ֶּׁפה?ְבתוך ָ
ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ:
ַם־כן ַ
ָשק ְאו ָתםְ .ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ ם ְג ֵ
ונָפַ ל ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ ,ונ ַ
ְכמוניְ ,עַ ָתה ְאֲ ני ְנו ֵתןְ
ְשתהיו ָ
ְב ַרכתי ְאֶּׁ תכֶּׁ ם ֶּׁ
ַבתח ָלה ֵ
ְכמוניְ .ואְַ ֶּׁתם ְסבוריםְ
ְשתהיו ָ
שה ֶּׁ
לָ כֶּׁ ם ְבמַ ָתנָה ְלַ ד ָר ָ
קְשהַ דבוריםְ
שאֲ ניְכבַ ד־ ֶּׁפה?ְ ֵאיןְאֲ ניְכבַ ד־ ֶּׁפהְכלָ לַ ְ,ר ֶּׁ
ֶּׁ
ְבהֶּׁ םְ
שם ְית ָב ַרךְֵ ְ ,אין ָ
ש ֵאינָם ְשבָ חים ְלהַ ֵ
של ְהָ עולָ םֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
שלֵ ימות(ְ .וְעַ ל־ ֵכן ְהוא ְנר ָאה ְככבַ ד־ ֶּׁפהְ .כי ְהוא ְכְכבַ ד־ ֶּׁפה ְמֵ אֵ לוְ

ְאין ְאֲ ניְ
ְבאֱ מֶּׁ ת ֵ
ְבהֶּׁ ם ְשלֵימות) ְאְֲבָ ל ֶּׁ
ְשאֵ ין ָ
ְשל ְהָ עולָ ם ֶּׁ
הְַדבורים ֶּׁ
כבַ ד־ ֶּׁפה ְכלָ לַ ְ ,אד ַר ָבא ְאֲ ני ְמֵ ליץ ְו ַדב ָרן ְנפלָ א ְמאדְ.
וַאֲ ני ְיָכול ְל ַד ֵבר ְחידות ְושירים ְ( ֶּׁשקורין ְל ֶּׁידער) ְנפלָ איםְ,
ְשלא ְירצֶּׁ ה ְלשמעַ ְ
ְבעולָ ם ֶּׁ
ְש ֵאין ְנמצָ א ְשום ְנְב ָרא ָ
עַ ד ֶּׁ
םְכלְ
ְבהֶּׁ ָ
יםְשאֲ ניְיו ֵדעְְַ,יֵש ָ
ֶּׁ
אותיְ.וב ֵאלוְהַ חידותְוהַ שיר
הַ חָ כמות ְ .ויֵש ְלי ְהַ ס ָכמָ ה ְעַ ל ְזֶּׁה ְמֵ אותו ְהָ איש ְגָדולְ
ישְ
אןְדערְאֱ מֶּׁ תְֶּׁירְא ְ
ֶּׁ
הַ נק ָראְ"אישְחֶּׁ סֶּׁ דְהָ אֱ מֶּׁ ת"ֶּׁ (ְ.דערְגרוְסֶּׁ ירְמַ
חֶּׁ סֶּׁ דְ.בזֶּׁהְהַ ָלשוןְס ֵפרְ ַר ֵבנוְזכרונוְלב ָרכָ ה)ְ

ְכלְ
ְאחַ ת ְיָשבו ָ
ְפעַ ם ַ
ֲשה ְשלֵ מָ הְ .כי ַ
וַיֵּשַ ְ ָבזֶּׁה ְמַ ע ֶּׁ
לְאחָ דְהת ָפ ֵארְבחָ כמָ תוְְ.זֶּׁהְהָ יָהְמת ָפ ֵארְ
הַ חֲכָ מיםְ,וכָ ֶּׁ
ְברזֶּׁלְ ,וזֶּׁה ְהת ָפ ֵאר ְבמיןְ
שהמציא ְבחָ כמָ תו ְעֲשיַת ַ
ֶּׁ
ְשהמציא ְבחָ כמָ תוְ
ְאחֵ רְ ,וזֶּׁה ְהָ יָה ְמת ָפ ֵאר ֶּׁ
מַ ָתכות ַ
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רְשהמציאְ
ףְשהואְחָ שובְביו ֵתרְ,וזֶּׁהְהת ָפ ֵא ֶּׁ
ֶּׁ
ַתְכסֶּׁ
עֲשי ֶּׁ
ְשהמציא ְכלֵ י ְמלחָ מָ הְ.
עֲשיַת ְזָהָ בְ ,וזֶּׁה ְהָ יָה ְמת ָפ ֵאר ֶּׁ
ְאלו ְהַ ַמ ָתכותְ,
ְשהוא ְיו ֵדעַ ְלַ עֲשות ֵ
וזֶּׁה ְהָ יָה ְמת ָפ ֵאר ֶּׁ
ְאלו ְהַ ַמ ָתכותְ.
ְשהֵ ם ְעושין ְמֵ הֶּׁ ם ֵ
שלא ְמֵ ֵאלו ְהַ דבָ רים ֶּׁ
ֶּׁ
ְכ ָמהְדבָ רְיםְ
וזֶּׁהְהָ יָהְמת ָפ ֵארְבחָ כמותְאֲ חֵ רותְ.כיְיֵש ַ
ְבעולָ ם ְעַ ל־י ֵדי ְחָ כמותְ ,כגון ְסַ אליט ֶּׁרע ְ(חמְֶּׁרְ
שהמציאו ָ
ֶּׁ

ְכלְ
אְבזֶּׁהְ .והָ יָה ָ
ָ
גֶּׁלֶּׁ ם ְלַ עֲשיַת ְַמ ָתכות) ְופילוֶּׁויר ְ(חמֶּׁ ר ְנֶּׁפֶּׁ ץ) ְוכַ יוצֵ
םְאחָ דְו ָאמַ רְ:אֲ ניְחָ כָ םְ
ָהְש ֶּׁ
ֶּׁאחָ דְמת ָפ ֵארְבחָ כמָ תוְְ .עָ נ ָ
ְשםְמַ הְ
יו ֵתר ְמ ֶּׁכםְ ,כיְאֲ ניְחָ כָ םְכמו ְהַ יוםְ .ולאְהֵ בינו ָ
ְכלְ
שהוְא ְחָ כָ ם ְכמו ְהַ יוםְ .ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ םְ :כי ָ
ְשאומֵ רֶּׁ ְ ,
זֶּׁה ֶּׁ
םְרקְ
תְש ָלהֶּׁ םְיכוליםְל ַק ֵבץְאו ָתםְ,ולאְיהיוְמֵ הֶּׁ ַ
הַ חָ כמו ֶּׁ
יְש ָכלְחָ כמָ הְוחָ כמָ הְהיאְנל ַקחַ תְ
הְאחַ תַ ְ.אף־עַ ל־פ ֶּׁ
שעָ ַ
ָ
ְשהָ יָה ְבאותו ְהַ יוםְ .כי ְ ָכלְ
יאה ֶּׁ
ְאחֵ רְ ,כפי ְהַ בר ָ
מיום ַ
כבות(ְ .ועַ ל־ ֵכן ְהַ חָ כמָ ה ְנל ַקחַ ת ְמֵ אותוְ
הַ חָ כמות ְהַ ְַנ"ל ְהֵ ם ְהַ ר ָ

ְשמ ֶּׁמנו ְהַ הַ ר ָכבָ ה) ְ ַאף־עַ ל־פי־כֵ ןְ
יאה ֶּׁ
ְשהָ יָה ְבו ְאותו ְהַ בר ָ
הַ יום ֶּׁ
שעָ הְ
ְאלו ְהַ חָ כמות ְב ָ
ְכל ֵ
יכולים ְעַ ל־י ֵדי ְחָ כמָ ה ְל ַק ֵבץ ָ
ְשלֵ םָ (ְ .כל ְזֶּׁה ְהת ָפ ֵאר ְאותוְ
ַאחַ תְ .אֲ בָ ל ְאֲ ני ְחָ כָ ם ְכמו ְיום ָ
ְאלָ יו(ְ :הַ ינו ְזֶּׁה ְהַ כבַ ד־ ֶּׁפהְ
הֶּׁ חָ כָ ם ְהָ ַאחֲ רון ְהַ ְַנ"ל) ְעָ ניתי ְו ָאמַ רתי ֵ
םְא ָתהְ
ְאיזֶּׁהְיום?ְ(הַ ינו ְכמו ְאֵ יזֶּׁהְיו ַ
לְאמַ רְלהֶּׁ חָ כָ םְהַ ְַנ"ל) ְכמו ֵ
הַ ְַנ" ָ
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חָ כָ ם)ְעָ נָהְו ָאמָ ר(ְ:הֶּׁ חָ כְָםְהַ ְַנ"ל)ְזֶּׁה(ְ,הַ ינוְזֶּׁהְהַ כבַ ד־ ֶּׁפה)ְהואְחָ כָ םְ
ְאיזֶּׁהְיוםְ
ְאיזֶּׁהְיוםְ.אֲ בָ לְכמו ֵ
רְששו ֵאלְכמו ֵ
ֶּׁ
מ ֶּׁמניְ.מֵ ַאחַ
ְששו ֵאלְ
שהְ .מפנֵי ְמָ ה ְזֶּׁה ֶּׁ
שתרצוְְ ,אֲ ני ְחָ כָ םְ .ועַ ָתה ְיק ֶּׁ
ֶּׁ
רְשהואְְחָ כָ םְ
ְאיזֶּׁהְיוםְ,הואְחָ כָ םְיו ֵתרְמְ ֶּׁמנוְְ,מְֵ ַאחַ ֶּׁ
כמו ֵ
םְשירצְֶּׁהְ.
ְאיזֶּׁהְיו ֶּׁ
כמו ֵ
ֲשה ְשלֵ מָ הְ .כי ְזֶּׁה ְהָ איש ְחֶּׁ סֶּׁ ד ְהָ אֱ מֶּׁ ת ְהואְ
אךַ ְיֵש ְמַ ע ֶּׁ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ְאיש ְגָדול ְמאדְ .והוא ְ(הַ ינו ְזֶּׁה ְהַ כבַ ד־ ֶּׁפה) ְהולֵ ךְ
ְאל ְזֶּׁהְ
ְשל ְאֱ מֶּׁ תְ ,ומֵ ביא ְאו ָתם ֶּׁ
ְכל ְהַ חֲסָ דים ֶּׁ
ומ ַק ֵבץ ָ
הְָאיש ְחֶּׁ סֶּׁ ד ְהָ אֱ מֶּׁ תְ .וע ַקר ְהתהַ וות ְהַ זמַ ן ְ(כי ְהַ זמַ ן ְבעַ צמוְ

יםְשלְאֱ מֶּׁ תְ.וזֶּׁהְהַ כבַ ד־ ֶּׁפהְ
ֶּׁ
הואְנב ָרא)ְהואְעַ ל־י ֵדיְהַ חֲסָ ד
יםְשלְאֱ מֶּׁ תְ,ומֵ ביאְאו ָתםְ
ֶּׁ
ץְכלְהַ חֲסָ ד
הואְהולֵ ך ְומ ַק ֵב ָ
ְכ ְַנ"לְ .ויֵש ְהַ רְ ,ועַ ל ְהָ הָ רְ
ֶּׁאל ְזֶּׁה ְהָ איש ְחֶּׁ סֶּׁ ד ְהָ אֱ מֶּׁ ת ַ
ְאבֶּׁ ןְ ,ומן ְהָ ֶּׁאבֶּׁ ן ְיוצֵ א ְמַ עיָןְ .וכָ ל ְָדבָ ר ְיֵש ְלו ְלֵ בְ.
עומֵ ד ֶּׁ
בְשלְהָ עולָ םְהואְ
וגַםְהָ עולָ םְבכלָ לו ְיֵש ְלו ְלֵ בְ.וזֶּׁהְהַ ֵל ֶּׁ
םְפניםְוי ַָדיםְו ַרגלַ יםְוכוְ'ְ.אֲ בָ לְהַ צפ ֶּׁרןְ
קומָ הְשלֵ מָ הְ,ע ָ
ְשל ְהָ עולָ םְ ,הוא ְמל ָֻבבְְ
של ְאותו ְהַ ֵלב ֶּׁ
של ְהָ ֶּׁר ֶּׁגְלֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
לְאחֵ רְ.וזֶּׁהְהָ הָ רְעםְ
ֵבְש ַ
ְאשכנַז ְהַ ארציקֶּׁ ר) ְיו ֵתרְמל ֶּׁ
(בלשון ַ
ְשל ְהָ עולָ םְ ,וזֶּׁהְ
ְאחָ ד ֶּׁ
הָ ֶּׁאבֶּׁ ן ְוהַ ַמעיָן ְהַ ְַנ"ל ְעומֵ ד ְב ָקצֶּׁ ה ֶּׁ
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רְשלְהָ עוְלָ םְ.וזֶּׁהְהַ ֵלבְ
ֶּׁ
הְאחֵ
בְשלְהָ עולָ םְעומֵ דְב ָקצֶּׁ ַ
הַ ֵל ֶּׁ
ְתמידְ
הַ ְַנ"ל ְעומֵ ד ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ ַמעיָן ְהַ ְַנ"לְ ,וכוסֵ ף ְומשתו ֵקק ָ
ְאל ְאותו ְהַ ַמעיָןְ ,בהשתוקקות ְגָדולְ
מאד ְמאד ְלָ בוא ֶּׁ
ְאל ְאותו ְהַ ַמעיָןְ .וגַם ְזֶּׁהְ
מאד ְמאדְ .וצועֵ ק ְמאד ְלָ בוא ֶּׁ
הַ ַמעיָן ְמשתוקֵ ק ְ ֵאלָ יוְ .וזֶּׁה ְהַ ֵלבְ ,יֵש ְלו ְש ֵתי ְחֲלישותְ.
מה ְרו ֶּׁדפֶּׁ ת ְאותו ְושו ֶּׁרפֶּׁ ת ְאותוְ(ְ ְ ,מֵ חֲמַ תְ
ַאחַ תְ ,כי ְהַ חַ ָ
ְאל ְהַ ַמעיָן)
שהוא ְמשתוקֵ ק ְורוצֶּׁ ה ְלֵילֵך ְולהת ָק ֵרב ֶּׁ
ֶּׁ

ְ ַוחֲלישותְ

הַ שניָהְ,יֵש ְלו ְלהַ ֵלבְמןְג ֶּׁדלְהַ השתוקקותְוהַ גַעגועיםְ,
ְתמיד ְומשתוקֵ ק ְמאדְ ,בכלותְ
שהוא ְמתגַעגֵעַ ְוכוסֵ ף ָ
ֶּׁ
הַ נֶּׁפֶּׁ שְֶּׁ ְ,אלְאותוְהַ ַמעיָןְ.וצועֵ קְוכוְ'ַ ְ,כ ְַנ"לְ.כיְהואְעומֵ דְ
נ"לְ ,וצועֵ קְ ,נָא ְגיוַואלד ְ(בטוי ְצעָ ָקהְ
ָתמיד ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ ַמעיָן ְהַ ְַ

ש ָצריךְ
ְכ ְַנ"לְ .וכ ֶּׁ
ְאלָ יו ְמאד ַ
בְאידיש ְכמו ְ"אֲ הָ הְ") ְומשתוקֵ ק ֵ
ְאפְ
שקורין ָ
שיהיֶּׁה ְלו ְאֲ ריכַ ת ְהָ רוחַ ְקְצָ תֶּׁ ְ ,
לָ נוחַ ְקצָ תֶּׁ ְ ,
ְבא ְצפור ְגָדול ְופו ֵרש ְכנָפָ יוְ
סָ אפין ְ(נשימַ ת ְרווחָ הְ) ְאֲ זַי ָ
עָ לָ יוְ ,ומֵ גֵן ְעָ לָ יו ְמן ְהַ חַ ָמהְ .ו ָאז ְיֵש ְלו ְנַיחָ א ְקצָ תְ .וגַםְ
ַם־כן ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ ַמעיָןְ
ָאזְ ,בשעַ ת ְנַיחָ אְ ,הוא ְמס ַת ֵכל ְג ֵ
ל־כךְְ,
יוְכ ָ
ְאלָ ָ
רְשהואְמתגַעגֵעַ ֵ
ֶּׁ
ְאלָ יוַ ְ.אךְמֵ ַאחַ
ומתגַעגֵעַ ֵ
שרוצְֶּׁה ְלֵ ילֵ ךְ
ְאל ְהַ ַמעיָן? ְ ַאך ְכ ֶּׁ
ְאינו ְהולֵ ך ֶּׁ
מפנֵי ְמָ ה ֵ
ַיְאינו ְרו ֶּׁאהְהַ שפועְְַ,ו ֵאינו ְיָכולְ
בְאלְהָ הָ רְ,אֲ ז ֵ
ולהת ָק ֵר ֶּׁ
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רצא

להס ַת ֵכל ְעַ ל ְהַ ַמעיָןְ .ואם ְלא ְיס ַת ֵכל ְעַ ל ְהַ ַמעיָן ְאֲ זַיְ
שעומֵ דְ
ֵתצֵ א ְנַפשוְְ ,כי ְע ַקר ְחיותו ְהוא ְמן ְהַ ַמעיָןְ .וכ ֶּׁ
שםְ
ש ָ
ְשלְהָ הָ רֶּׁ ְ,
כ ֶּׁנגֶּׁדְהָ הָ רְאֲ זַיְהוְאְרו ֶּׁאהְראש ְהַ שפועַ ֶּׁ
בְאלְהָ הָ רְ,אֲ זַיְ
שיֵלֵ ך ְוית ָק ֵר ֶּׁ
לְתכֶּׁ ףְכ ֶּׁ
עומֵ דְהַ ַמעיָןְ .אֲ בָ ֵ
ַיְאינוְיָכולְ
נֶּׁעלַ םְמֵ עֵ ינָיוְראשְהַ שפועְַ(ְ,וזֶּׁהְמובָ ןְבחושְ)ְוַאֲ ז ֵ
שזֶּׁהְ
שלוםְ.וכ ֶּׁ
ַיְתצֵ אְנַפשוְְ,חַ סְו ָ
תְאתְהַ ַמעיָןְ,וַאֲ ז ֵ
לראו ֶּׁ
ְכל ְהָ עולָ םְ
שלוםְ ,אֲ זַי ְית ַב ֵטל ָ
הַ ֵלב ְהָ יָה ְמס ַת ֵלקְ ,חַ ס ְו ָ
לְדבָ רְ.ובו ַַדאי ְ ֵאיןְקיוםְ
לְכ ָ
תְש ָ
ֻכלוְְ.כיְהַ ֵלבְהואְהַ חיו ֶּׁ
ְאלְהַ ַמעיָןַ ְ.רקְעומֵ דְ
ןְאינו ְיָכולְלֵ ילֵ ך ֶּׁ
בלאְלֵ בְ,ועַ ל־ ֵכ ֵ
ָןְאיןְלו ְזמַ ןְ,כיְ
קְכ ְַנ"לְ .וזֶּׁהְהַ ַמעי ֵ
כְנֶּׁגדוְְ,ומְתגַעגֵעַ ְוצועֵ ַ
ְשלְ
ְאינו ְבתוך ְהַ זמַ ן ְכלָ לַ ְ .אך ְע ַקר ְהַ זמַ ן ֶּׁ
זֶּׁה ְהַ ַמעיָן ֵ
ְאחָ דְ.
ְשהַ ֵלב ְנו ֵתן ְלו ְבמַ ָתנָה ְיום ֶּׁ
הַ ַמעיָןְ ,הוא ְַרק ְמַ ה ֶּׁ
שיֻגמַ רְהַ יוםְ
ש ַמגיעַ ְהַ יוםְלְהיותְנגמָ רְונפסָ קְ,וַאֲ זַיְכ ֶּׁ
וכ ֶּׁ
שלוםְ,וַאֲ זַיְיס ַת ֵלקְ
לאְיהיֶּׁהְזמַ ןְלהַ ַמעיָןְויס ַת ֵלקְ,חַ סְו ָ
שלוםְ,
לְכלְהָ עולָ םְ,חַ סְו ָ
שלוםַ ְ,כ ְַנ"לְוית ַב ֵט ָ
הַ ֵלבְ,חַ סְו ָ
ַכ ְַנ"לְ.וַאֲ זַיְ,סָ מוךְלגמַ רְהַ יוְםְ,אֲ זַיְמַ תחיליםְלטלְרשותְ
שקוריןְגיזֶּׁעגינין ְ(אחולים ְוב ָרכות ְפ ֵר ָדה) ְומַ תחיליןְ
זֶּׁהְמזֶּׁהְ ֶּׁ
ידער)ְנפלָ איםְזֶּׁהְלָ זֶּׁה(ְ.ב ַאהֲבָ הְ
שקוריןְל ֶּׁ
לומַ רְחידותְושיריםְ( ֶּׁ

ַר ָבהְוהשתְוקקותְגָדולְמאדְמאד)ְ.
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וזֶה ְהְָאיש ְחֶּׁ סֶּׁ ד ְהָ אֱ מֶּׁ ת ְהַ ְַנ"ל ְיֵש ְלו ְהַ שגָחָ ה ְעַ ל ְזֶּׁהְ.
ש ַמגיעַ ְהַ יוםְבסופו ְמַ ָמש ְלהיותְנגמָ רְונפסָ קְ,אֲ זַיְזֶּׁהְ
וכ ֶּׁ
ְאחָ ד ְלהַ ֵלבְ
הָ איש ְחֶּׁ סֶּׁ ד ְהָ אֱ מֶּׁ ת ְהוא ְנו ֵתן ְבמַ ָתנָה ְיום ֶּׁ
הַ ְַנ"לְ ,והַ ֵלב ְנו ֵתן ְהַ יום ְלהַ ַמעיָןְ .וַאְֲזַי ְשוב ְיֵש ְזמַ ןְ
שםְ,
ְבא ְמ ָ
ְשהוא ָ
שזֶּׁה ְהַ יום ְהולֵ ך ְמ ָמקום ֶּׁ
להַ ַמעיָןְ .וכ ֶּׁ
ַם־כן ְבחידות ְושירים ְנפלָ אים ְמאדְ.
אֲ זַי ְהוא ְהולֵ ך ְג ֵ
ְבין ְהַ יָמיםְ .כי ְיֵש ְיוםְ
ְכל ְהַ חָ כמות) ְויֵש ְשנויים ֵ
ְבהֶּׁ ם ָ
שיֵש ָ
( ֶּׁ
י־חֳדשיםְויָמיםְ
ָ
אש
םְשניְוכוְ'ְ.וכֵ ןְיֵשְר ְֵ
שבועַ ְויו ֵ
ֶּׁאחָ דְ ַב ָ
דְשלְאֱ מֶּׁ תְהַ כלְעַ ל־ְ
ֶּׁ
ןְשיֵשְלהָ אישְחֶּׁ סֶּׁ
טוביםְ.וכָ לְהַ זמַ ֶּׁ
ץְכלְ
ְכל ְזֶּׁה) ְכיְאֲ ניְהולֵ ך ְומ ַק ֵב ָ
ְשמסַ ֵפר ָ
יָדי(ְ.הַ ינו ְהַ כבַ ד־ ֶּׁפה ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ.
שר ְמֵ הֶּׁ ם ְהתהַ וות ְהַ זמַ ן ַ
ְשל ְאֱ מֶּׁ תְ ,אֲ ֶּׁ
הַ חֲסָ דים ֶּׁ
שהואְחָ כָ םְכמו ְאֵ יזֶּׁהְיוםְ
(ועַ ל־ ֵכןְהואְחָ כָ םְיו ֵתרְאֲ פלו ְמֵ הֶּׁ חָ כָ םְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
ְכל ְע ָקר ְהַ זמַ ן ְוהַ ְָימיםֻ ְ ,כ ָלם ְנתהַ וים ְעַ ל־יָדוְְ ,הַ ינו ְעַ ל־י ֵדיְ
שירצֶּׁ הְ .כי ָ
ֶּׁ
שם ְהַ זמַ ןְ ,ומֵ ביאְ
שר ְמ ָ
ְשל ְאֱ מֶּׁ ת ְאֲ ֶּׁ
שהוְא ְמ ַק ֵבץ ְהַ חֲ סָ דים ֶּׁ
הַ כבַ ד־ ֶּׁפהֶּׁ ְ ,
או ָתםְאֶּׁ לְהָ איש ְחֶּׁ סֶּׁ דְהָ אֱ מֶּׁ תְ.והואְנו ֵתןְיוםְלַ לֵבְ,והַ לֵבְנו ֵתןְלהַ ַמעיָןְ,
ְשע ַקר ְהתהַ וות ְהַ זמַ ן ְעםְ
ְכלוְְ .נמצָ א ֶּׁ
שר ְעַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְנת ַקיֵם ְהָ עולָ ם ֻ
אֲ ֶּׁ

ְכל ְהַ חָ כמותְ ,הַ כל ְעַ ל־י ֵדי ְהַ כבַ ד־ ֶּׁפה)ְ.
ְשיֵש ְבְָהֶּׁ ם ָ
הַ חְידות ְושירים ֶּׁ
ְשאֲ ניְ
ְשיֵש ְלי ְהַ ס ָכמָ ה ְמזֶּׁה ְהָ איש ְחֶּׁ סֶּׁ ד ְהָ אֱ מֶּׁ ת ֶּׁ
נמצָ א ֶּׁ
םְכלְהַ חָ כמות(ְ.כיְ
ְבהֶּׁ ָ
שיֵש ָ
יָכולְלומַ רְחידותְושיריםֶּׁ ְ,

ְכ ְַנ"ל)ְ ,ועַ ָתה ְאֲ ניְ
ָכל ְהַ זמַ ן ְעם ְהַ חידוְת ְוְהַ שירים ְנתהַ וים ְעַ ל־יָדו ַ
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רצג

ֲשהְ
ְכמוניְ.ו ַנע ָ
הְשתהיו ָ
ש ֶּׁ
נו ֵתןְלָ כֶּׁ םְבמַ ָתנָהְגמו ָרהְלַ ד ָר ָ
שםְשמחָ הְוחֶּׁ דוָהְגדוְלָ הְמאד"ְ.הילואְגיטָ אן"ְ(בטויְשמחָ ה)ְ.
ָ

ְאחֲ ֵרי־כֵ ןַ ְ,בב ֶּׁקרְ
הְשלְאוְתו ְהַ יוםְולָ נו ַ
ֶּׁ
שגמרוַ ְהַ שמחָ
כ ֶ
ְכ ְַנ"ל ְוהָ יו ְמתגַעגעים ְוכוְ' ְ ַאח ֲֵרי ְהַ ֶּׁבעטלֶּׁ ירְ
חָ זרו ְהַ זוג ַ
אְבאְ,ו ָאמַ רְהנֵניְ
ְכך ְוהנֵהְהו ָ
שהָ יָהְצַ וָארו ְעָ קםְ.בתוך ָ
ֶּׁ
ְשתהיו ְכְָמוניְ ,עַ ָתה ְאֲ ניְ
ְאתכֶּׁ ם ֶּׁ
ְב ַרכתי ֶּׁ
וכוְ'ַ ְ .בתח ָלה ֵ
ְכמוניְ .ו ַא ֶּׁתםְ
ְשתהיו ָ
שה ֶּׁ
נו ֵתן ְלָ כֶּׁ ם ְבמַ ָתנָה ְלַ ד ָר ָ
ְשיֵש ְלי ְצַ וָאר ְעָ קם? ְ ֵאין ְצַ וָארי ְעָ קם ְכלָ לְ.
סוברים ֶּׁ
ְשוֶּׁה ְמאדְ ,צַ וָאר ְיָפֶּׁ ה ְמאדַ ְ .רקְ
ַאד ַר ָבאְ ,יֵש ְלי ְצַ וָאר ָ
ְאיני ְרוצֶּׁ ה ְלהוציא ְשום ְהְֶּׁבֶּׁ לְ
שיֵש ְהַ בלֵ י ְעולָ םְ .וַאֲ נְי ֵ
ֶּׁ
שקורין ְדוךְ
ורוחְֶַּׁ ְ ,

ְ(נשיפַ ת ְאֲ ויר ְהַ חוצָ ה)

ְבהַ בלֵ י ְעולָ םְ.

ְש ַצוָארו ְעָ קםְ ,כי ְהוא ְמעַ ֵקם ְצַ וָארו ְמֵ הַ בלֵי ְעולָ םְ
(ומֵ חֲ מַ ת ְזֶּׁה ְנדמֶּׁ ה ֶּׁ

לְבאֱ מֶּׁ תְיֵשְ
ואֵ ינו ְרוצֶּׁ הְלהוציאְשוםְהֶּׁ בֶּׁ לְוָרוחַ ְבהַ בְלֵיְעולָ ם) ְאֲ בָ ֶּׁ
לי ְצַ וָאר ְיָפֶּׁ ה ְמאדְ ,צַ וָאר ְנפלָ א ְמאדְ .כי ְיֵש ְלי ְקולְ
שהֵ םְקולְבלאְ
תְש ָבעולָ םֶּׁ ְ,
נפלָ אְמאדְ.וכָ לְמינֵיְהַ קולו ֶּׁ
יאם ְבקוליְ .כי ְיֵש ְלי ְצַ וָארְ
דבורֻ ְ ,כ ָלם ְאֲ ניְיָכול ְלהוצ ָ
וקול ְנְפלָ א ְמאדְ .ויֵש ְלי ְהַ ס ָכמָ ה ְעַ ל ְזֶּׁה ְמֵ או ָתהְ
ְשהֵ ם ְבקיאים ְמאד ְבחָ כמַ תְ
הַ מדינָהְ .כי ְיֵש ְמדינָה ֶּׁ
ְשם ְבחָ כמָ ה ְזוְְ,
הַ נגינָה ְ( ֶּׁשקורין ְמָ אזיקֶּׁ א)ְ .וכֻ ָלם ְעוסקים ָ
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ְשלא ְ ְָיכול ְלנַגֵן ְעַ לְ
ְקטָ ן ֶּׁ
ְשם ָ
ְבנים ְקטַ ניםְ .ו ֵאין ָ
וַאֲ פלו ָ
ְשבאותו ְהַ מדינָהְ ,הוא ְחָ כָ םְ
ֵאיזֶּׁה ְכלי ְשירְ .והַ ָקטָ ן ֶּׁ
ְשל ְנגינָהְ.
ְאחֶּׁ ֶּׁרת ְבאותו ְהַ חָ כמָ ה ֶּׁ
גָדול ְבמדינָה ַ
אפעליֶּׁישְְ
ְשבאותו ְהַ מדינָה ְוהַ קְַ ֶּׁ
והַ חֲכָ מים ְוהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
(מַ קהֵ לותְזֶּׁמֶּׁ ר) ְְהֵ םְְחֲכָ מיםְְמֻ פלָ גיםְְְמְאדְְְמאדְְְבאותוְְ
ְ

הַ חָ כמָ הְ.
ָהְכלְ
יםְשלְאותו ְהַ מדינָהְ.והָ י ָ
ֶּׁ
פעם ְ ַאחַ תְיָשבו ְהַ חֲכָ מ
רְשהואְיו ֵדעַ ְ
ֶּׁ
ָהְשלוְְ:זֶּׁהְהָ יָהְמת ָפאֵ
רְבנגינ ֶּׁ
ֶּׁאחָ דְמת ָפ ֵא ַ
ְשיְו ֵדעַ ְלנַגֵן ְעַ לְ
לנַגֵן ְעַ ל ְכלי ְשיר ְפלוניְ ,וזֶּׁה ְהת ָפ ֵאר ֶּׁ
כליְשירְפלוניְ,וזֶּׁהְהת ָפ ֵארְבכליְשירְפלוניְ.וזֶּׁהְהָ יָהְ
ְכ ָמה ְכלֵ י ְשירְ .וזֶּׁה ְהת ָפ ֵארְ
ְשיו ֵדעַ ְלנַגֵן ְעַ ל ַ
מת ָפ ֵאר ֶּׁ
ְשיָכולְ
ְכל ְכלֵ י ְשירְ ,וזֶּׁה ְהת ָפ ֵאר ֶּׁ
שיו ֵדעַ ְלנַגֵן ְעַ ל ָ
ֶּׁ
רְשיָכולְ
לַ עֲשותְבקולו ְכמו ְכליְשירְפלוניְ,וזֶּׁהְהת ָפ ֵא ֶּׁ
רְשיָכולְ
לַ עֲשותְבקולו ְכמו ְכליְשירְפלוניְ.וזֶּׁהְהת ָפ ֵא ֶּׁ
ְשיָכולְ
ְכ ָמה ְכלֵ י ְשירְ .וזֶּׁה ְהת ָפ ֵאר ֶּׁ
לַ עֲשות ְבקולו ְכמו ַ
לַ עֲשות ְבקולו ְכמו ְתף ְמַ ָמשְֶּׁ (ְ ,שקורין ְפויק) ְכאלו ְמַ כיןְ
שיָכולְְלַ עֲשותְְבקולוְְכאלוְְמוריןְ
בתףְְ.וזֶּׁהְְהת ָפ ֵארְְ ֶּׁ
שקוריןְאורמַ אטֶּׁ יסְ(תו ָתחים)ְ
בקנֵיְש ֵרפָ הֶּׁ ְ,
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רצה

ְשםְ .עָ ניתי ְאֲ ני ְו ָאמַ רתי ְלָ הֶּׁ םְ :קוליְ,
ַם־כן ָ
ואֲ נִ י ְהָ ייתי ְג ֵ
ְא ֶּׁתםְ
ְש ָלכֶּׁ םְ ,והָ א ְר ָאיָהְ .כי ְאם ַ
טוב ְיו ֵתר ְמקולות ֶּׁ
ם־כן ְהושיעוְ ְ ֶּׁאת ְאו ָתןְ
ל־כך ְבקול ְנגינָהְ ,א ֵ
ְכ ָ
חֲכָ מים ָ
ש ֵתי ְמדינותְ .ו ֵאלו ְהַ ש ֵתי ְמדינות ְהֵ םְרחוקים ְזֶּׁה ְמזֶּׁהְ
ש ַמגיעַ ְהַ ַלילָ הְ
ְפרסָ אותְ .וב ֵאלו ְש ֵתי ְהַ מְדינותְ ,כ ֶּׁ
ֶּׁאלֶּׁ ף ַ
ֲשהְלַ ילָ הְאֲ זַיְמַ תחיליםְהַ כלְ
ש ַנע ֶּׁ
ֵאיןְיכוליןְלישןְ.כיְכ ֶּׁ
להיותְמיַלליםְבקולְילָ לָ הְ,אֲ נָשיםְונָשיםְוָטַ ףְ.אםְהָ יָהְ
ְב ַלילָ ה ְהֵ ם ְשומעים ְקולְ
ְאבֶּׁ ןְ ,הָ יָה ְנמוחְְַ .כי ַ
ְשם ֶּׁ
מֻ נָח ָ
ֶּׁהְכ ָלםְמיַלליםְאֲ נָשיםְונָשיםְוכוְ'ְ.
ילָ לָ הְמאדְ,ומֵ חֲמַ תְז ֻ
(וכֵ ןְמתנַהֵ גְבש ֵתיְהַ מדינות)ְכיְבמדינָהְזו ְשומעיםְהַ קולְילָ לָ הְ,
ןְכןְ.ושתְֵיְ
ַם־כ ֵ
ָהְאחֶּׁ ֶּׁרתְג ֵ
לְכ ְַנ"לְ.וכֵ ןְבמדינ ַ
ומיַלליםְהַ כ ַ
ףְפרסָ אותְ.ועַ ל־ ֵכןְאםְ
ֶּׁהְאלֶּׁ ַ
הַ מדינותְהֵ םְרחוקיםְזֶּׁהְמז ֶּׁ
ל־כךְבנגינָהֶּׁ ְ,אר ֶּׁאהְאםְתוכלוְלהושיעַ ְ
יםְכ ָ
ָ
ַא ֶּׁתםְחֲכָ מ
תְאתְ
ְשתוכלו ְלכַ וֵןְלַ עֲשו ֶּׁ
ֶּׁאתְאו ָתןְש ֵתיְהַ מדינותְ,או ֶּׁ
עְשם)ְ
ְשהֵ םְיכַ ונוְלהוציאְקולְמכֻ וָןְכמוְקולְהַ ילָ לָ הְהַ נשמָ ָ
קולָ ם(ְ.הַ ינו ֶּׁ

ְש ַצוָארו ְעָ קם) ְהֲתוליךְ
ְאמרו ְלָ זֶּׁה ֶּׁ
אמרו ְלוְ(ְ :הַ ינו ְהַ חֲ כָ מים ְהַ ְַנ"ל ָ
ו ָ
שםְ.
ְאתכֶּׁ ם ְל ָ
שם? ְו ָאמַ רְ :הֵ ןְ ,אֲ ני ְמוליך ֶּׁ
או ָתנו ְל ָ
שם(ְ.הַ ינו ְל ַאחַ תְ
שםְ ְ .והָ לכו ְובָ או ְל ָ
ְכ ָלםְלֵ ילֵ ך ְל ָ
ונתעוררו ֻ

שהגיעַ ְהַ ַלילָ הְ ,הָ יָהְ
שםְ ,כ ֶּׁ
ש ָבאו ְל ָ
מש ֵתי ְהַ מדינות ְהַ ְַנ"ל) ְכ ֶּׁ

רצו
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דְכ ְַנ"לְ.וגַםְהַ חֲכָ מיםְהַ ְַנ"לְ
ְכ ָלםְמיַלליםְמא ַ
לְשהָ יו ֻ
ַכ ְַנ" ֶּׁ
איְשאֵ ינָ םְיכוליםְלהושיעַ ְ
ֶּׁ
וַד
אְראו ְבְ ַ
ַם־כןְהָ יו ְמיַיללים(ְ.ומ ֵמילָ ָ
ג ֵ
ְאמַ ר ְאֶּׁ לְ
ְש ַצוָארו ְעָ קם ָ
אמַ ר ְלָ הֶּׁ ם(ְ :הַ ינו ְזֶּׁה ֶּׁ
אֶּׁ ת ְאו ָתן ְהַ מדינות)ְ .ו ָ

ְבא ְזאתְ
ְפניםְ ,תאמרו ְלי ְמֵ הֵ יכָ ן ָ
ְכל ָ
הַ חֲכָ מים ְהַ ְַנ"ל) ְעַ ל ָ
ְכ ְַנ"ל? ְ ָאמרו ְלוְְ :וְ ַא ָתה ְיו ֵדעְַ?ְ
שנשמָ ע ְקול ְילָ לָ ה ְהַ ְַנ"ל ַ
ֶּׁ
שיבְ :אֲ ני ְיו ֵדעַ ְבו ַַדאיְ .כי ְיֵש ְשנֵי ְצ ֳפריםֶּׁ ְ ,אחָ ד ְזָכָ רְ
הֵ ְ
דְבעולָ םְ.ונ ֶֶּּׁׁאב ָדהְהַ נ ֵקבָ הְ.
גְאחָ ָ
םְרקְזו ֶּׁ
ו ַאחַ תְנ ֵקבָ הְ,והֵ ַ
שת ְאותוְְ .והָ יוְ
והוא ְהולֵ ך ְומחַ ֵפש ְאו ָתהְְ ,והיא ְמחַ ֶּׁפ ֶּׁ
ְש ֵאינָםְ
ְשנתעוְְ ,ו ָראו ֶּׁ
ְאת ְזֶּׁה ְעַ ד ֶּׁ
מחַ פשים ְהַ ר ֵבה ְזֶּׁה ֶּׁ
ְאת ְחֲבֵ רוְְ .ונשאֲ רו ְעומדיםְ ,ועָ שוְ
ְאחָ ד ֶּׁ
יכולים ְלמצא ֶּׁ
ְאחַ תְ
שה ְלו ְקֵ ן ְסָ מוך ְלמדינָה ַ
לָ הֶּׁ ם ְקניםְ .זֶּׁה ְהַ צפור ְעָ ָ
ְשבעְֵ ֶּׁרךְ
מש ֵתי ְהַ מדינות ְהַ ְַנ"לְ .ולא ְסָ מוך ְמַ ָמשְַ ְ ,רק ֶּׁ
ְשלְ
קול ְהַ צפור ְהוא ְסָ מוךְְ ,כי ְיכולים ְלשמעַ ְהַ קול ֶּׁ
ְקןְ.
שהְלו ֵ
דְשםְ.ועָ ָ
ָ
םְשעָ מַ
הַ צפורְבאותוְהַ מדינָהְמ ָמקו ֶּׁ
ַם־כןְקֵ ןְסָ מוךְלַ מדינָהְהַ שניָהְ(הַ ינוְ
וכֵ ןְהיאְעָ ש ָתהְלָ הְג ֵ
ְכ ְַנ"ל)ְ.
ְשם ְהַ קול ַ
ְשיכולים ְלשמעַ ָ
ְשהוא ְסָ מוך ְמֵ חֲמַ ת ֶּׁ
ְכ ְַנ"ל ֶּׁ
ַם־כן ַ
ג ֵ

ְכלְ
ְאלו ְהַ זוג ְצ ֳפרים ְמַ תחילים ָ
ש ַמגיעַ ְהַ ַלילָ הְ ,אֲ זַי ֵ
וכ ֶּׁ
לְאחָ דְ
יְכ ֶּׁ
ֶּׁאחָ דְו ַאחַ תְלי ֵַללְבקולְילָ לָ הְגדולָ הְמאדְ,כ ָ
הְשנשמַ עְב ֵאלוְש ֵתיְ
ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ.וזֶּׁהוְהַ קוְלְילָ לָ
מי ֵַללְעַ לְזוגו ַ
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רצז

ְכ ָלם ְמיַללים ְמאד ְואֵ ינָםְ
שר ְמֵ חֲ מַ ת ְאותו ְהַ קול ְילָ לָ ה ֻ
הַ מדינות(ְ.אֲ ֶּׁ

אְרצו ְלהַ אֲ מיןְזאתְ.ו ָאמרו ְלוְְ:הֲתוליךְ
יכוליםְלישן)ְ ַאך ְל ָ
ְאיןְ
הוליך ְאֶּׁ תכֶּׁ םְל ָשם)ְ ַאך ֵ
אמַ רְהֵ ן(ְ.אֲ ניְיָכולְל ְ
שם?ְו ָ
או ָתנו ְל ָ
שםְ ,לאְ
שתת ָקרבו ְל ָ
שםְ .כי ְכ ֶּׁ
ַא ֶּׁתם ְיכולים ְלָ בוא ְל ָ
ְאיןְ
ְכאן ֵ
ְשגַם ָ
ְאת ְקול ְהַ ילָ לָ הְ .מֵ ַאחַ ר ֶּׁ
תוכלו ְלסבל ֶּׁ
לְכ ְַנ"לְ,
ַם־כןְלי ֵַל ַ
ַא ֶּׁתםְיכוליםְלסבלְ,ו ַא ֶּׁתםְמֻ כ ָרחיםְג ֵ
שרְ
שם ְלא ְתוכלו ְלסבל ְכלָ לְ .ובַ יום ְ(אי ְאֶּׁ פ ָ
ש ַתגיעו ְל ָ
כ ֶּׁ

ְשםְ.כיְ
הְשיֵש ָ
ֶּׁ
שרְלסבלְהַ שמחָ
יְאפ ָ
יְביום)ְא ֶּׁ
שםְכ ַ
לָ בואְל ָ
לְאחָ דְו ַאחַ תְמֵ הַ זוגְ
לְכ ֶּׁ
יםְאצֶּׁ ָ
ֵ
יםְשםְצ ֳפר
ָ
ַביוםְמת ַקבצ
ְאחָ ד ְו ַאחַ תְ
ְכל ֶּׁ
ְאת ָ
שמְחים ֶּׁ
הַ ְַנ"לְ ,והֵ ם ְמ ַנחֲמים ְומ ַ
מֵ הַ זוגְהַ ְַנ"לְבשמָ חותְגדולותְמאדְמאדְ,ואומריםְלָ הֶּׁ םְ
ְאת ְזו ְעַ דְ
ְשתמצאו ְזֶּׁה ֶּׁ
שר ֶּׁ
ְאפ ָ
שע ֲַדין ֶּׁ
ְתנחומיןֶּׁ ְ ,
דב ֵרי ַ
ְשםְ.
ְשיֵש ָ
שר ְלסבל ְאֶּׁ ת ְג ֶּׁדל ְהַ שמחָ ה ֶּׁ
ְאפ ָ
ש ַביום ְאי ֶּׁ
ֶּׁ
ְאינו ְנשמָ ע ְלמֵ ָרחוקְ,
שמחים ְאו ָתם ֵ
ְשמ ַ
וקול ְהְַצ ֳפרים ֶּׁ
ְשמיַלליםְ
שםְ .אֲ בָ ל ְקול ְהַ זוג ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
ש ַמגיעים ְל ָ
ַרק ְכ ֶּׁ
שם ְ
שרְְלָ בוְאְְְל ָ
ַב ַלילָ הְְ,הואְְנשמָ עְְלמֵ ָרחוקְְ.ואיְְ ֶּׁאפ ָ
ֶּׁהְכ ְַנ"לְ.
מֵ חֲמַ תְז ַ
ְש ַצוָארו ְעָ קום) ְו ַא ָתהְ
ְאמרו ְלָ זֶּׁה ֶּׁ
אמרוַ ְלוְ(ְ :הַ ינו ְהַ חֲכָ מים ְהַ ְַנ"ל ָ

רחצ
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יָכול ְל ַת ֵקן ְזאת? ְהֵ שיבְ :אֲ ני ְיָכול ְל ַת ֵקןְ ,כי ְאֲ ני ְיָכולְ
ְש ָכל ְמינֵי ְקולותְ
בעולָ ם(ְ .הַ ינו ֶּׁ
ְש ָ
ְכל ְהַ קולות ֶּׁ
לַ עֲשות ְולכַ וֵן ָ

לְשיהיֶּׁה)ְ
יאםְבקולוְְ,ולכַ וֵןְמַ ָמש ְכמו ְאֵ יזֶּׁהְקו ֶּׁ
בעולָ םְהואְיָכולְלהוצ ָ
ש ְָ
ֶּׁ
גַם ְאֲ ני ְיָכול ְלהַ שליך ְקולותְ .הַ ינוְְ ,כי ְאֲ ני ְיָכולְ
םְשאֲ ניְמוציאְהַ קולְ,לאְ
שבכָ אןַ ְ ,ב ָמקו ֶּׁ
להַ שליך ְקולֶּׁ ְ ,
ְשםְ
יהיֶּׁה ְנשמָ ע ְהַ קוְל ְכלָ לַ ְ .רק ְב ָרחוק ְיה ְֶּׁיה ְנשמָ ע ָ
ְשלְ
ְאת ְהַ קול ֶּׁ
הַ קולְ .ועַ ל־ ֵכן ְאֲ ני ְיָכול ְלהַ שליך ֶּׁ
שיַגיעַ ְסָ מוך ְלמקוםְהַ צפורְ.וכֵ ןְלהַ שליך ְקולְ
הַ צפו ָרהֶּׁ ְ,
שיַגיעַ ְסָ מוך ְלמקום ְהַ צפו ָרהְ .ולהַ משְיכָ ם ְיַחַ דְ
הַ צפורֶּׁ ְ ,
ןְכלְהַ ְַנ"ל)ַ ְ .אך ְמיְיַאֲ מיןְזאת?ְ.
עַ ל־י ֵדי־זֶּׁה(ְ.ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְית ַת ֵק ָ
דְשפו ֵתחַ ְ
ֶּׁ
ְאחָ
שמעוְכמו ֶּׁ
ְאיזֶּׁהְיַעַ רְ.ו ָ
והוליךְאו ָתםְלתוך ֵ
ֶּׁאתְהַ ֶּׁדלֶּׁ תְ,וחוזֵרְוסוגרו ְונועֲלו ְבבריחַ

שקוריןְקלַ אמ ָקא)ְ,
ְ( ֶּׁ

ְשל ְ(הַ קלַ אמ ָקא) ְומו ֶּׁרה ְבקנֵי ְש ֵרפָ הְ
ונְשמַ ע ְקול ְהַ הַ ָכ ָאה ֶּׁ
( ֶּׁשקורין ְביקס)ְ ,ושולֵ חַ

ְשהָ יָהְ
כלֶּׁ ב ְלַ חֲטף ְ(אֶּׁ ת ְהַ ָדבָ ר ֶּׁ
ְאת ְהַ ֶּׁ
ֶּׁ

שלֶּׁ גְ
רְאתְעַ צמוְבתוךְהַ ֶּׁ
מו ֶּׁרה)ְ.והַ ֶּׁכלֶּׁ בְהָ יָהְמתחַ ֵבטְוגו ֵר ֶּׁ
ְאשכנַז ְגיגְ ָראזניט ְאין ְשנֵייא).
(בלשון ַ

ְאלוְ
ְשמעו ֵ
ְוכָ ל ְזֶּׁה ָ

אְשמעו ְמ ֶּׁמנוְ
אְראו ְָדבָ רְ .גַםְל ָ
הַ חֲכָ מיםְוהס ַתכלוְְ ,ול ָ
ְש ַצוָארו ְעָ קםְ
ְשזֶּׁה ֶּׁ
ְש ַצוָארו ְעָ קם) ְשום ְקול ְכלָ לַ (ְ .רק ֶּׁ
(הַ ינו ְמן ְזֶּׁה ֶּׁ
ְשמעו ְאֵ לו ְהַ קולותְ .ומ ֵמילָ א ְָראוְ
ְכאֵ לוְְ ,וְעַ ל־ ֵכן ָ
שליך ְקולות ָ
הָ יָה ְמַ ְ
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תְכלְהַ קולותְולכַ ונָםְמַ ָמשְְ.וגַםְלהַ שליך ְקולותְ.ועַ ל־ְ
שהואְיָכולְלַ עֲשו ָ
ֶּׁ
ְשד ֵלגְ
ְבזֶּׁה ְהָ עניָן ְומובָ ן ֶּׁ
ְכל ְהַ ְַנ"לְ .ולא ְס ֵפר ְיו ֵתר ָ
ֵכן ְיוְכַ ל ְל ַת ֵקן ְאֶּׁ ת ָ

ְשקוליְ
שיֵש ְלי ְהַ סכְָמָ ה ְמֵ אותו ְהַ מדינָה ֶּׁ
בכָ אן)ְ .נמצָ אֶּׁ ְ ,
תְש ָבעולָ םְ
תְכלְמינֵיְקולו ֶּׁ
נפלָ אְמאד ְ.וַאֲ ניְיָכולְלַ עֲשו ָ
שהְְ
ַכ ְַנ"לְ.ועַ ָתהְאֲ ניְנו ֵתןְלָ כֶּׁ םְזאתְבמַ ָתנָהְגמו ָרהְלַ ד ָר ָ
מחָ הְְגדולָ הְְוחְֶּׁדוָהְְ ַר ָבהְ
שםְְש ְ
ֲשהְְ ָ
שתהיוְְ ָכמוניְְ.ו ַנע ָ
ֶּׁ
מאדְ.
ְאתְ
ַם־כן ְהָ יו ְשמֵ חיםְ .וזָכרו ְהַ זוג ֶּׁ
ביוֹ ם ְהַ חֲמישי ְג ֵ
ְשהָ יָה ְלו ְחֲטוטָ רות,
הַ ֶּׁבעטלֶּׁ יר ֶּׁ

שקורין ְהוקֶּׁ יר).
ְ( ֶּׁ

ְוהָ יוְ

ְאת ְאותוְ
מתגַעגעים ְמאדֵ ְ :איך ְלוקחים ְבכָ אן ֶּׁ
הַ ֶּׁבעטלֶּׁ יר ְהַ הוקֶּׁ ירְ ,כי ְאם ְהָ ְָיה ְהוא ְבכָ אן ְהָ י ָתהְ
אְבאְ,ו ָאמַ רְ:הנֵניְ .הנֵהְ
הַ שמחָ הְגדולָ הְמאדְ ,וה ְֵנהְהו ָ
שק ְאו ָתםְ,
ֲתנָהְ .ונָפַ ל ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ ,וח ֵבק ְונ ֵ
ָבאתי ְעַ ל ְהַ ח ֻ
ְכמוניְ,
ְשתהיו ָ
ְב ַרכתי ְאֶּׁ תכֶּׁ ם ֶּׁ
ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ םַ ְ :בתח ָלה ֵ
ְכמוניְ.
ְשתהיו ָ
שה ֶּׁ
ועַ ָתה ְאֲ ני ְנוְ ֵתן ְלָ כֶּׁ םְ .במַ ָתנָה ְלַ ד ָר ָ
קְאד ַר ָבאְיֵשְ
יְבעַ לְחֲטוטָ רותְ(הַ ינו ְהוקֶּׁ יר)ְכלָ לַ ְ.ר ַ
ו ֵאיןְאֲ נ ַ
שהֵ ם ְבחינַת ְ"מֻ עָ טְ
ְכ ֵאלו ְ( ֶּׁשקורין ְפלֵייצֶּׁ יס)ֶּׁ ְ ,
לי ְכ ֵתפַ ים ָ
ְפעַ םְ
כמָ ה ְעַ ל ְזֶּׁהְ .כי ַ
ְאת ְהַ מ ֻר ֶּׁבה"ְ .ויֵש ְלי ְהַ ס ְָ
מַ חֲזיק ֶּׁ
שהָ יו ְאֲ נָשים ְמפָ אֲ רים ְעַ צמָ םְ
ַאחַ ת ְהָ יָה ְשיחָ ה ְוספורֶּׁ ְ ,

ש
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ְשיֵש ְלוְ
ְאחָ ד ְו ֶּׁאחָ ד ְהָ יָה ְמת ָפ ֵאר ֶּׁ
ש ָכל ֶּׁ
בבחינָה ְזוְֶּׁ ְ .
ְשל ְמֻ עָ ט ְמַ חֲזיק ְאֶּׁ ת ְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ .ומֵ ֶּׁאחָ ד ְמֵ הֶּׁ םְ
בחינָה ְזו ֶּׁ
ְשהת ָפאֲ רוְ
חקים ְמ ֶּׁמנוְְ ,והַ ש ָאר ֶּׁ
הָ יו ְמחַ יכים ְושו ְֲ
ְאת ְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ ,נת ַקבלוְ
של ְמֻ עָ ט ְמַ חֲזיק ֶּׁ
בבחינָה ְזוְֶּׁ ְ ,
שיֵשְְליְ
יקְאתְהַ מ ֻר ֶּׁבהְְ ֶּׁ
ֶּׁ
דב ֵריהֶּׁ םְ.אֲ בָ לְבחינַתְמֻ עָ טְמְַחֲז
הואְגָדולְמ ֻכ ָלםְ.
ְשלְו ְהואְבחינַתְמֻ עָ טְ
רְשהַ מחַ ֶּׁ
ִכי ְ ֶּׁאחָ דְמֵ הַ ְַנ"לְהת ָפ ֵא ֶּׁ
ְשלו ְאֲ לָ פיםְ
ְבמחַ ֶּׁ
שא ַ
ְאת ְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ ,כי ְהוא ְנו ֵ
מַ חֲזיק ֶּׁ
להֶּׁ ם(ְ,וכָ לְהת ַנהֲגותְ
תְש ָ
םְכלְהַ הצטָ רכו ֶּׁ
ורבָ בותְאֲ נָשיםְע ָ

שרְלַ כלְ
לְכאֲ ֶּׁ
תְש ָלהֶּׁ םְ,הַ כ ַ
ֶּׁ
הוָיותְוהַ תנועו
ֶּׁש ָלהֶּׁ ם)ְ ,וכָ לְהַ ֲ
ְאתְ
ל־כן ְהוא ְמועָ ט ְמַ חֲזיק ֶּׁ
שא ְבמחוְְ ,ועַ ֵ
הוא ְנוְ ֵ
ל־כך ְאֲ נָשים ְעם ְוכוְ' ְ ַכ ְַנ"לְ.
ְכ ָ
שא ָ
הַ מ ֻר ֶּׁבהְ ,כי ְמחו ְנו ֵ
יםְאינָםְכְלוםְ,והואְְ ֵאינוְְ
ֵ
שחֲקוְמ ֶּׁמנוְְ,ו ָאמרוְְכיְהָ אֲ נָש
וְ ָ
כלוםְ.
יקְאתְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ
ֶּׁ
יְראיתיְמֻ עְָטְמַ חֲז
ונעֲנה ְ ֶּׁאחָ דְו ָאמַ רְ:אֲ נ ָ
ְשהָ יָה ְמֻ נָח ְעָ לָ יו ְהַ ר ֵבהְ
ְאחַ ת ְָראיתי ְהַ ר ֶּׁ
ְפעַ ם ַ
ָכזֶּׁהְ .כי ַ
ְבא ְעַ ל ְהַ ר ְהַ זֶּׁהְ
ְאצליְ :מֵ הֵ יכָ ן ָ
זֶּׁבֶּׁ ל ְוטנוףְ .והָ יָה ְחדוש ֶּׁ
ְאצֶּׁ ל ְאותוְ
ְאחָ ד ֵ
ְא ָדם ֶּׁ
ְשם ָ
ל־כך ְזֶּׁבֶּׁ ל ְוטנוף? ְ והָ יָה ָ
ָכ ָ
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שא

בְשםְ
ש ָ
הָ הָ רְ,ו ָאמַ רָ ְ:כלְזֶּׁהְמ ֶּׁמניְ.כיְאותוְהָ ָא ָדםְהָ יָהְיו ֵ
םְתמידְעַ לְאותו ְהָ הָ רְזֶּׁבֶּׁ לְ
ְש ָ
ֵאצֶּׁ לְאותו ְהָ הָ רְ.והשליך ָ
ְשעַ ל־ְ
ֵףְשםְ .עַ ד ֶּׁ
ְשלוְְ ,וטנ ָ
ְשלו ְמֵ אֲ כילָ ה ְושתיָה ֶּׁ
ופֶּׁ ֶּׁרש ֶּׁ
ְשם ְעַ ל ְאותו ְהְָהָ רְ .נמצָ אְ
יָדו ְנת ַר ֶּׁבה ְהַ זֶּׁבֶּׁ ל ְוהַ טנוף ָ
ְאת ְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ ,כי ְעַ ל־יָדוְ
שזֶּׁה ְהָ איש ְהוא ְמֻ עָ ט ְמְַחֲזיק ֶּׁ
ֶּׁ
ל־כךְֵ (ְ .כן ְהוא ְבחינַת ְמֻ עָ ט ְמַ חֲזיק ְאֶּׁ תְ
ְכ ָ
נת ַר ָבה ְהַ זֶּׁבֶּׁ ל ָ
ש ַמחֲזיקְְ ַכ ָמהְ
שהת ָפאְֵרְְבמחוְְ ֶּׁ
שלְְהָ אישְְהַ ְַנ"לֶּׁ ְְ,
הַ מ ֻר ֶּׁבהְְ ֶּׁ
יםְכ ְַנ"ל)ְ.
ַ
אֲ נָש

יקְאתְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ.
ֶּׁ
רְשיֵשְלוְבחינַתְמֻ עָ טְמַ חֲז
ו ֶאחדְהת ָפ ֵא ֶּׁ
הְפרותְהַ ר ֵבהְ.
יא ֵ
שהיאְמוצ ָ
כיְיֵש ְ(לוְ)ְחֲתיכַ תְמדינָהֶּׁ ְ,
יאה ְהַ מדינָהְ,
ְשהוצ ָ
ְאת ְהַ ֵפרות ֶּׁ
שמחַ שבין ֶּׁ
ר־כך ְכ ֶּׁ
ָ
ו ַאחַ
ל־כך ְכמוְ
ְכ ָ
חזֶּׁקֶּׁ ת ְמָ קום ָ
ְאינָה ְמַ ֲ
ְשהַ מדינָה ֵ
רואין ֶּׁ
ְפרותְ.
ל־כך ֵ
יקְכ ָ
ָ
ל־כך ְלהַ חֲז
םְכ ָ
יןְבה ְמָ קו ָ
יְא ָ
הַ ֵפרותְ.כ ֵ
ְאת ְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ .והוטבוְ
ְשהיא ְבחינַת ְמֻ עָ ט ְמַ חֲזיק ֶּׁ
נמצָ א ֶּׁ
יְבאֱ מֶּׁ תְְ,בו ַַדאיְְהוְאְבחינַתְמֻ עָ טְְמַ חֲזיקְְ ֶּׁאתְ
דבָ ָריוְ.כ ֶּׁ
בהְ.
הַ מ ֻר ְֶּׁ
םְפרותְ
ְש ֵ
שיֵש ָ
רְשיֵש ְ(לוְ)ְ ַפר ֵדסְנפלָ אְמאדֶּׁ ְ,
ֶּׁ
ו ֶאחד ְ ָאמַ
ְא ָדם ְוש ָררותְ ,כיְ
ְכ ָמה ְוכַ ָמה ְבנֵי ָ
שם ַ
וכוְ'ְ .ונוסעים ְל ָ

שב
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ְכ ָמה ְבנֵיְ
שם ַ
ְפר ֵדס ְנ ֶָּׁאה ְמאדְ .ובַ ַקיץ ְנוסעים ְל ָ
הוא ַ
ְאין ְבהַ ַפר ֵדס ְמָ קוםְ
ָא ָדם ְוש ָררות ְלטַ יֵל ְשְָםְ .ובֶּׁ אֱ מֶּׁ ת ֵ
ל־כךְְאֲ נָשיםְ.ועַ ל־ ֵכןְהואְמֻ עָ טְְמַ חֲזיקְ
יקְכ ָ
ְש ַיחֲז ָ
ל־כך ֶּׁ
ָכ ָ
ַם־כןְ.
ֶּׁאתְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ.והוטבוְדבָ ָריוְג ֵ
יקְאתְ
ֶּׁ
רְשלו ְהואְבחינַתְמֻ עָ טְמַ חֲז
רְשהַ דבו ֶּׁ
ֶּׁ
ו ֶאחד ְ ָאמַ
שקורין ְסֶּׁ עק ֶּׁרטֶּׁ יר
ְבעַ ל ְסוד ְ ֶּׁ
הַ מְ ֻר ֶּׁבהְ .כי ְהוְא ַ

ְ(מַ זכיר)ְ

ְא ָדם ְזֶּׁהְ
ְכ ָמה ְוכַ ָמה ְבנֵי ָ
ְאצלו ַ
ֵאצֶּׁ ל ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְגָדולְ .ובָ אין ֶּׁ
ְב ָקשות ְוכַ יוצֵ אְ
ְבא ְעם ַ
ָבא ְעם ְשבָ חים ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,וזֶּׁה ָ
ְאת ְכְֻ ָלםְ .וַאֲ ניְ
שר ְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלשמעַ ֶּׁ
ְאפ ָ
ָבזֶּׁהְ .ובו ַַדאי ְאי ֶּׁ
ְאיזֶּׁה ְדבוריםְ
ְכל ְדב ֵריהֶּׁ ם ְבתוך ֵ
ְאת ָ
יָכול ְל ַק ֵבץ ֶּׁ
ְאלו ְהַ דבורים ְמֻ עָ טיםְ,
מֻ עָ טיםְ ,ולסַ ֵפר ְלפנֵי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֵ
ְש ָלהֶּׁ םְ .וכָ לְ
ְכל ְהַ שבָ חים ְוהַ ַב ָקשות ֶּׁ
ְבהֶּׁ ם ָ
ְכלול ָ
ויהיֶּׁה ָ
שליְְ.נמצָ אְ
םְכ ָלםְ,בתוךְ ֵאיזֶּׁהְדבוְריםְְמֻ עָ טיםְְ ֶּׁ
דב ֵריהֶּׁ ֻ
יקְאתְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ.
ֶּׁ
רְשליְהואְמֻ עָ טְמַ חֲז
שהַ דבו ֶּׁ
ֶּׁ
ְשלו ְהיא ְבחינַת ְמֻ עָ ט ְמַ חֲזיקְ
יקה ֶּׁ
ְשהַ שת ָ
ו ֶאחד ְ ָאמַ ר ֶּׁ
ֶּׁאת ְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ .כי ְיֵש ְעָ לָ יו ְמ ַקטרגים ְהַ ר ֵבה ְובַ עֲלֵ י ְלשוןְ
הְש ַמלשיניםְ
ֶּׁ
עְש ַמלשיניםְעָ לָ יוְהַ ר ֵבהְמאדְ.וכָ לְמַ
הָ ָר ְֶּׁ
ודוברים ְומ ַקטרגים ְעָ לָ יו ְבלָ שון ְהָ ָרע ְהַ ר ֵבהְ ,הואְ

הַבעטלֶ ירסַַ ַמעֲ שֹי ֹות
ספורי מֵּ ה ִשבע ֶ

שג

ְשהוא ְשו ֵתק ְלבַ דְ.
יקתו ְמ ָת ֵרץ ְהַ כל ְעַ ל־י ֵדי ְמַ ה ֶּׁ
בשת ָ
יקתוְְ
ששת ָ
אְתרוץְעְַלְהַ כל)ְנמצָ אְ ֶּׁ
יקהְוהו ֵ
קְאיזֶּׁהְשת ָ
הְר ֵ
ש ַ
(כיְהואְעו ֶּׁ
יקְאתְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ.
ֶּׁ
הואְמֻ עָ טְמַ חֲז
רְשהואְבחינַתְמֻ עָ טְמַ חֲזיקְאֶּׁ תְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ,כיְ
ֶּׁ
ו ֶאחד ְ ָאמַ
ְאחָ ד ְוהוא ְסַ גי ְנהור ְ(עוֵר)ְ .והוא ְ(הַ ינו ְהֶּׁ עָ ני) ְגָדולְ
יֵש ְעָ ני ֶּׁ
ֶּׁהְשהתפְָאֵ רְוס ֵפרְזאת)ְ ָקטָ ןְלגַמ ֵריְ,ומוליךְ
מאדְ.והואְ(הַ ינו ְז ֶּׁ
ְאתְ
ְקטָ ן ְומוליך ֶּׁ
ְבזֶּׁה ְהוא ָ
ְשהת ָפ ֵאר ָ
ְשזֶּׁה ֶּׁ
אותוְְ .הַ ינו ֶּׁ
ְשהוא ְמֻ עָ טְ
שהוא ְגָדול ְמאדְ .נמצָ א ֶּׁ
הֶּׁ עָ ני ְהַ ַסגי ְנהורֶּׁ ְ ,
ְאת ְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ ,כי ְהַ ַסגי ְנהור ְהָ יָהְיָכול ְלהַ חֲלְיקְ,
מַ חֲזיק ֶּׁ
ְשמוליכוְְ.
והָ יָה ְיָכול ְלפְלְ ,והוא ְמַ חֲזיק ְאותו ְעַ ל־י ֵדי ֶּׁ
בהְְ.כיְְהואְְ ָקטָ ןְ
ועַ ל־ ֵכןְְהואְְמֻ עָ טְְְמַ חֲזיקְְ ֶּׁאתְְהַ מ ֻר ְֶּׁ
לְכ ְַנ"לְ.
ומַ חֲזיקְ ֶּׁאתְהַ סְַגיְנהורְהַ גָדו ַ
ואֲ נִ י

ְכל ְזֶּׁה)
ְשמסַ ֵפר ָ
ְ(הַ ינו ְזֶּׁה ְהַ הוקֶּׁ יר ֶּׁ

ְשםְ.
ַם־כן ָ
ְהְָייתי ְג ֵ

שיֵש ְלָ כֶּׁ ם ְבחינַת ְמֻ עָ ט ְמַ חֲזיקְ
ו ָאמַ רתיְ :הָ אֱ מֶּׁ ת ְהואֶּׁ ְ ,
תםְבדב ֵריכֶּׁ ם(ְ.הַ ינוְ
הְשכ ַונ ֶּׁ
ֶּׁ
ְכלְמַ
ֶּׁאתְהַ מ ֻר ֶּׁבהְוַאֲ ניְיו ֵדעַ ָ
לְשהת ָפאֲ רו ְבבחינַתְמֻ עָ טְמַ חֲ זיקְאְֶּׁתְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ
ַתְכלְהַ ְַנ" ֶּׁ
ְכ ָונ ָ
שהואְיו ֵדעַ ַ
ֶּׁ

ְאת ְהַ ַסגיְ
ְשהוא ְמוליך ֶּׁ
ְשהת ָפאֵ ר ֶּׁ
ֶּׁש ָלהֶּׁ ם) ְוזֶּׁה ְהָ ַאחֲרון ֶּׁ
נהור ְהַ גָדולְ ,הוא ְגָדול ְמ ֻכלכֶּׁ םְ .אֲ בָ ל ְאֲ ני ְלמַ עלָ הְ
ְשהוא ְמוליךְ
ְשהת ָפ ֵאר ֶּׁ
למַ עלָ ה ְמ ֻכלכֶּׁ ם ְבכלָ לְ .כי ְזֶּׁה ֶּׁ
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ְאת ְגַל ַגלְ
ְשהוא ְמוליך ֶּׁ
ֶּׁאת ְהַ ַסגי ְנהור ְהַ גָדולַ ְ ,כ ָונָתו ֶּׁ
יְאיןְלָ ה ְאורְמֵ עַ צמָ הְ
שהואְבחינַתְסַ גיְנהורְ.כ ֵ
הַ י ֵָרחְֶַּׁ ְ,
ְבזֶּׁה)ְ
ְשהת ָפאֵ ר ָ
כלָ ל ְ,ולֵ יתְלָ ה ְמגַרמַ ה ְכלוםְ .והואְ(הַ ינו ְזֶּׁה ֶּׁ

ְקטָ ןְ ,ו ַגְלגַל ְהַ י ֵָרחַ ְ
ְשהוא ָ
ְאף־עַ ל־פי ֶּׁ
ְאת ְהַ י ֵָרחַ ַ
מוליך ֶּׁ
ְאתְ
םְכלְהָ עולָ םְ ,כיְהָ עולָ םְצָ ריך ֶּׁ
גָדול ְמאדְ .והואְקיו ָ
שהואְְבחינַתְְמֻ עָ טְְמְַחֲזיקְְ ֶּׁאתְְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ
הַ י ֵָרחְְְַ.נמצָ אְְ ֶּׁ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ תְ.
ְשיֵש ְלי ְהוְאְ
אֲ בל ְבחינַת ְמֻ עָ ט ְמַ חֲזיק ְאֶּׁ ת ְהַ מ ֻר ֶּׁבה ֶּׁ
ְכתְ
םְאחַ תְהָ יו ַ
יְפעַ ַ
למַ עלָ הְמ ֻכ ָלםְבכלָ לְ .והָ אְר ָאיָהְ.כ ַ
רְש ָכלְחַ יָהְיֵשְלָ ה ְצֵ לְמיֻחָ דְ,
ש ֶּׁ
תְשהָ יו ְחוקריםַ ְ:באֲ ֶּׁ
ֶּׁ
ַאחַ
ְשםְ.וכֵ ןְיֵשְצֵ לְמיֻחָ דְ
לְדי ָקאְהיאְרוצָ הְלָ נוחַ ָ
ש ָבזֶּׁהְהַ ֵצ ַ
ֶּׁ
ְאיזֶּׁהְצֵ לְ,
יְכלְחַ יָהְוחַ יָהְבוְחֶּׁ ֶּׁרתְלָ ה ֵ
לכָ לְחַ יָהְוחַ יָהְ .כ ָ
ְשםְ ,כפי ְהַ ֵצלְ
ובאותו ְהַ ֵצל ְַדי ָקא ְהיא ְרוצָ ה ְלשכן ָ
שבאותוְ
הַ מיֻחָ דְלָ הְ ְ.וכֵ ןְיֵש ְלכָ לְעוףְוָעוףְעָ נָףְמיֻחָ דֶּׁ ְ,
ָףְדיקְָאְהואְרוצֶּׁ הְלשכןְ.ועַ ל־ ֵכןְחָ קרו ְאםְיכוליםְ
הֶּׁ עָ נ ַ
ש ָכלְ
ְכל ְהַ חַ יותֶּׁ ְ .
שר ְבצלו ְישכנו ָ
ְכזֶּׁהְ ,אֲ ֶּׁ
למצא ְאילָ ן ְָ
הַ חַ יות ְיהיו ְבוחֲרים ְוית ַרצו ְלשכן ְבצֵ ל ְאותו ְהָ אילָ ןְ,
ְכלְצ ֳפ ֵריְשמַ יָאְ.וחָ קרוְ
ועַ לְ ֲענָפָ יוְ( ֶּׁשלְאותו ְהָ אילָ ן)ְישכנו ָ
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שה

םְאלְאותו ְהָ אילָ ןְ.כיְ
ש ֶּׁ
ןְכזֶּׁהְ,ו ָרצו ְלְֵילֵ ך ְל ָ
שנמצָ אְאילָ ָ
ֶּׁ
שעֵ רְ.כיְ
ןְאיןְל ַ
םְאצֶּׁ לְאותוְהָ אילָ ֵ
ְש ֵ
אְשיֵש ָ
ֶּׁ
הָ ענֶּׁגְהַ ֻמפלָ
ְאין ְשום ְהֶּׁ זֵקְ
שם ֵ
ְכל ְהָ עופות ְוכָ ל ְהַ חַ יותְ ,ו ָ
ְשם ָ
יֵש ָ
ְשםְ ,וכֻ ָלםְ
משום ְחַ יָהְ .וכָ ל ְהַ חַ יות ְוכוְ' ְמע ָרבים ָ
ְתעֲנוג ְמֻ פלָ ג ְמאד ְלהיותְ
ְשםְ ,ובו ַַדאי ְהוא ַ
ֲקים ָ
שח ְ
מ ַ
ְאצֶּׁ ל ְאותו ְהָ אילָ ןְ .וחָ קרו ְל ֵאיזֶּׁה ְצַ ד ְצריכים ְלֵ ילֵ ךְ
שם ֵ
ָ
ְבינֵיהֶּׁ ם ְעַ ל ְזֶּׁהְ,
ְאל ְאותו ְהָ אילָ ןְ .ונָפַ ל ְמַ חֲלקֶּׁ ת ֵ
לָ בוא ֶּׁ
ְשצריכים ְלֵ ילֵ ךְ
ְאמַ ר ֶּׁ
ְבינֵיהֶּׁ םְ .כי ְזֶּׁה ָ
ולא ְהָ יָה ְמַ כריעַ ֵ
ְאמַ ר ְלכָ אןְ
ְאמַ ר ְלמַ ע ֲָרבְ ,וזֶּׁה ָ
לצַ ד ְפלוני ְלמז ָרחְ ,וזֶּׁה ָ
דְשלאְהָ יו ְיכוליםְלהַ כריעַ ְל ֵאיזֶּׁהְצַ דְ
ֶּׁ
וזֶּׁהְלכָ אןְוכוְ'ְ.עַ
ְאחָ דְ,
ְאל ְאותו ְהָ אילָ ןְ .ובָ א ְחָ כָ ם ֶּׁ
צריכים ְלֵ ילְֵך ְלָ בוא ֶּׁ
ְאלְ
ְא ֶּׁתם ְחוקרים ְב ֵאיזֶּׁה ְצַ ד ְלֵ ילֵ ך ֶּׁ
ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ םְ :לָ ָמה ַ
יםְשיכולים ְלָ בואְ
ֶּׁ
הָ אילָ ןְ ,חקרו ְמתח ָלה ְמי ְוָמי ְהָ אֲ נָש
לְא ָדםְיָכולְ
אוְכ ָ
ָ
יְאלְאותו ְהָ אילָ ןְלָ
ֶּׁאלְאותו ְהָ אילָ ןְ.כ ֶּׁ
ְשלְהָ אילָ ןְ .כיְ
יְשיֵש ְלו ְהַ מדות ֶּׁ
ְאצלוְְ ,כיְאםְמ ֶּׁ
לָ בוא ֶּׁ
ְאחָ ד ְהואְ
ְש ָרשיםְ :ש ֶּׁרש ֶּׁ
שה ָ
זֶּׁה ְהָ אילָ ן ְ ְֵיש ְלו ְשל ָ
שניְ ,הוא ְיר ָאהְ ,והַ שלישיְ ,הוא ְעֲניוותְ.
אֱ מונָהְ ,והַ ֵ
שם ְיוצאים ְ ֲענָפיםְ .ועַ ל־ ֵכןְ
וֶּׁאֱ מֶּׁ תְ ,הוא ְגוף ְהָ אילָ ןְ .ומְ ָ
ְשיֵש ְבו ְמדוְתְ
ְאל ְהָ אילָ ןְ ,כי ְאם ְמי ֶּׁ
שר ְלָ בוא ֶּׁ
ְאפ ָ
אי ֶּׁ
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םְאחדותְגָדולְ
ָהְבינֵיהֶּׁ ַ
הַ ָללו ְהַ ְַנ"לְ .ו ֵאלו ְהַ ַכתְהַ ְַנ"לְהָ י ֵ
ְאלְ
ְשקצָ ָתם ְיֵלכו ֶּׁ
מאדְ ,ולא ְָרצו ְלהת ָפ ֵרד ְזֶּׁה ְמזֶּׁה ֶּׁ
אְאלְ
ְכ ָלםְראוייםְלָ בו ֶּׁ
שאֲ רוְְ.כיְלאְהָ יו ֻ
הָ אילָ ןְוקצָ ָתםְי ָ
ְבהֶּׁ םְ
םְשהָ יו ָ
אְבינֵיהְֶּׁםְכיְאםְקצָ ָת ֶּׁ
ֵ
הָ אילָ ןְ,כיְלאְנמצָ
ְאלו ְהַ מדותְ.
ְבהֶּׁ ם ֵ
מדות ְהַ ְַנ"לְ .אֲ בָ ל ְהַ ש ָאר ְלא ְהָ יו ָ
ְשיהיו ְיגֵעים ְוטורחים ְש ָארְ
ְכ ָלםְ ,עַ ד ֶּׁ
ועַ ל־ ֵכן ְנתעַ כבו ֻ
ַם־כןְהַ מדותְהַ ְַנ"לְ.
ְבהֶּׁ םְג ֵ
דְשיהיו ָ
ֶּׁ
שיְהַ ַכתְהַ ְַנ"לְ ,עַ
ַאנ ֵ
אְאלְהָ אילָ ןְ.וכֵ ןְעָ שוְְ.ויָגעוְ
ְכ ָלםְראוייםְלָ בו ֶּׁ
יְשיהיו ֻ
כ ֵד ֶּׁ
ש ָבאוְ
ְכ ָלםְל ֵאלוְהַ מדותְהַ ְַנ"לְ.וַאֲ זַיְ,כ ֶּׁ
דְש ָבאו ֻ
וטָ רחוְעַ ֶּׁ
תְאחַ תְ,
ַ
לְדעַ
ְכ ָלםְעַ ַ
ַיְבאו ֻ
ֻכ ָלםְל ֵאלו ְהַ מדותְהַ ְַנ"לְ,אֲ ז ָ
ְאלְ
ְאחַ ת ְלֵ ילֵ ך ְבאותו ְֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
ְכ ָלם ְעַ ל ְֶּׁד ֶּׁרך ַ
והסכימו ֻ
ְשהָ יוְ
ְאיזֶּׁה ְזמַ ן ְעַ ד ֶּׁ
ְכ ָלםְ .והָ לכו ֵ
הָ אילָ ן ְהַ ְַנ"לְ ,והָ לכו ֻ
ְאיןְ
רואים ְ(מֵ ָרחוק) ְ ֶּׁאת ְהָ אילָ ןְ .והס ַתכלו ְו ָראוְְ ,והנֵה ֵ
הָ אילָ ןְְעומֵ דְְבמָ קוםְְְכלָ לְְ.כְיְְ ֵאיןְְלְָאילָ ןְְמָ קוםְְכלָ לְְ.
אְאלָ יו?ְ
שרְלָ בו ֵ
ְאפ ָ
רְש ֵאיןְלוְמָ קוםֵ ְ,איך ֶּׁ
ֶּׁ
ומֵ ַאחַ
ְשם ְע ָמהֶּׁ םְ .ו ָאמַ רתיְ
ַם־כן ָ
ואֲ נִ י ְ(הַ ינו ְזֶּׁה ְהַ הוקֶּׁ יר) ְהָ ייתי ְג ֵ
םְאלְהָ אילָ ןְ.כיְזֶּׁהְהָ אילָ ןְ
יאְאתכֶּׁ ֶּׁ
ֶּׁ
לָ הֶּׁ םְ:אֲ ניְיָכולְלהָ ב
ֵאין ְלו ְמָ קום ְכלָ לְ ,כי ְהוא ְלמַ עלָ ה ְמֵ הַ ָמקום ְלגַמ ֵריְ,
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שז

ןְב ָמקוםְ.כיְ
ובחינַתְמֻ עָ טְמַ חֲזיקְאֶּׁ תְהַ מ ֻר ֶּׁבהְהואְע ֲַדי ַ
ְשהוא ְמֻ עָ ט ְמַ חֲזיקְ
ְפנים ְיֵש ְלו ְמָ קום ְמֻ עָ ט ְַרק ֶּׁ
ְכל ָ
עַ ל ָ
לְפניםְ,
לְכ ָ
ֶּׁאתְהַ מ ֻר ֶּׁבהְ.אֲ בָ לְע ֲַדיןְיֵש ְלו ְמָ קוםְמֻ עָ טְעַ ָ
ְשיֵש ְלי(ְ ,הַ ינו ְלבַ עַ לְ
ְאת ְהַ מ ֻר ֶּׁבה ֶּׁ
ובְחינַת ְמֻ עָ ט ְמַ חֲזיק ֶּׁ
הַ חֲטוטָ רות)

שםְ
שמ ָ
ְהיא ְבחינַת ְסוף ְהַ ָמקום ְלגַמ ֵריֶּׁ ְ ,

ְאתְ
שא ֶּׁ
ְאין ְמָ קום ְכלָ לְ .עַ ל־ ֵכן ְאֲ ני ְיָכול ְל ָ
ולְמַ עלָ ה ֵ
מקוםְלְגַמ ֵרי(ְ.כי ְזֶּׁהְ
ןְשהואְלמַ עלָ הְמֵ הַ ָ
םְאלְהָ אילָ ֶּׁ
ֻכלכֶּׁ ֶּׁ
ְבין ְהַ ָמקום ְובֵ ין ְלמַ עלָ ה ְמןְ
ַבעַ ל ְהַ חֲטוטָ רות ְהוא ְכמו ְבחינַת ְממֻ ָצע ֵ
ְשל ְבחינַת ְמֻ עָ ט ְמַ חֲ זיק ְאֶּׁ תְ
הַ ָמקום ְלגַמ ֵריְ .כי ְיֵש ְלו ְבחינָה ְעֶּׁ ליונָה ֶּׁ
שם ְוָהָ ל ָאה ְאֵ ין ְנמצָ אְ
שמ ָ
שְֶּׁ ְ ,
שהיא ְבחינַת ְסוף ְהַ ָמקום ְמַ ָמ ְ
הַ מ ֻר ֶּׁבהֶּׁ ְ ,
שם ְולמַ עלָה ְהיא ְבחינַת ְלמַ עלָ ה ְמן ְהַ ָמקוםְ
ֵתבַ ת ְמָ קום ְכלָ לְ .כי ְמ ָ
שאְאו ָתםְמתוך ְהַ ָמקוםְ,לבחינַתְלמַ עלָ הְמןְ
לגַמ ֵריְ.ועַ ל־ ֵכןְהואְיָכולְל ָ

ְאלְ
שם ֶּׁ
תם ְל ָ
שאתי ְאו ְָ
הַ ָמקוםְ .והָ בֵ ן) ְולָ ַקחתי ְאו ָתםְ ,ו ְָנ ָ
שיֵש ְליְ
ְשיֵש ְלי ְהַ ס ָכמָ ה ְמֵ הַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
הָ אילָ ן ְהַ ְַנ"לְ .נמצָ א ֶּׁ
בה(ְ .בשביל ְזֶּׁהְ
ְאת ְהַ מ ֻר ֶּׁ
ְשל ְמֻ עָ ט ְמַ חֲזיק ֶּׁ
בחינָה ְעֶּׁ ליונָה ֶּׁ
שא ְעָ לָיו ְהַ ר ֵבהְ ,כי ְהוא ְבְחינַתְ
הָ יָה ְנדמֶּׁ ה ְכבַ עַ ל ְחֲטוטָ רותְ ,כי ְהואְנו ֵ

ְכ ְַנ"ל) ְועַ ָתה ְאֲ ני ְנו ֵתן ְלָ כֶּׁ ם ְזאתְ
מועָ ט ְמַ חֲ זיק ְאֶּׁ ת ְהַ מ ֻר ֶּׁבה ַ
הְשםְשמחָ הְגדולָ הְְוחֶּׁ ד ָוהְ
ֲש ְָ
ָהְשתהיוְ ָכמוניְ.ו ַנע ָ
במַ ָתנ ֶּׁ
ְ

ַר ָבהְמאדְ.
ַם־כן ְשמֵ חיםְ .והָ יו ְמתגַעגעיםֵ ְ :איךְ
ביוֹ ם ְהַ ששי ְהָ יו ְג ֵ

שח
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ְשהָ יָה ְבלא ְי ַָדים? ְוהנֵה ְהואְ
ְאת ְאותו ֶּׁ
לוקחין ְבכָ אן ֶּׁ
ֲתנָהְ.ו ָאמַ רְ
יְאצלכֶּׁ םְעַ לְהַ ח ֻ
ֵהְבאת ֶּׁ
ָבאְ,ו ָאמַ רְהנֵניְ .הנ ָ
אמַ ר ְלָ הֶּׁ םַ (ְ :א ֶּׁתם ְסבוריםְ
ָשק ְאו ָתם ְו ָ
ְכ ְַנ"לְ ,ונ ַ
ַם־כן ַ
לָ הֶּׁ ם ְג ֵ

ְבעַ ל ְמום ְכלָ ל ְעַ ל־י ַָדיַ ְ .רקְ
ְבעַ ל ְמום ְבי ַָדי)ְ .אְֵין ְאֲ ני ַ
שאֲ ני ַ
ֶּׁ
קְש ֵאיןְאֲ ניְמש ַת ֵמשְעםְהַ כחַ ְ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ תְיֵשְליְכחַ ְבי ַָדיַ ְ,ר ֶּׁ
ָןְאחֵ רְ.
שבי ַָדיְבזֶּׁהְהָ עולָ םְ.כיְאֲ ניְצָ ריך ְאֶּׁ תְהַ כחַ ְלעני ַ
ֶּׁ
שלְמַ יםְ
יןְשלָ אס)ְ ֶּׁ
שקור ְ
כמָ הְעַ לְזֶּׁהְמןְהַ מבצָ רְ( ֶּׁ
ויֵש ְליְהַ ס ָ
ְאיזֶּׁהְ
ָשבנו ְיַחַ ד ֵ
ְאחַ ת ְי ַ
ְפעַ ם ַ
ְוַאשיריקן ְשלָ אס)ְ .כי ַ
ֶּׁ
(פוְן ְֶּׁדעם
ְשבי ָָדיוְ:זֶּׁהְ
רְבכחַ ֶּׁ
לְאחָ דְו ֶּׁאחָ דְמת ָפ ֵא ַ
ָהְכ ֶּׁ
אֲ נָשיםְ.והָ י ָ
רְשיֵש ְלוְְ
רְשיֵש ְלו ְגבו ָרהְזו ְבי ָָדיוְ ,וזֶּׁהְהת ָפ ֵא ֶּׁ
הת ָפ ֵא ֶּׁ
שיֵשְְ
רְבגְבו ָרהְ ֶּׁ
לְאחָ דְהת ָפ ֵא ַ
ןְכ ֶּׁ
גבוְ ָרהְפלוניתְבי ָָדיוְ וכֵ ָ
ְ

לוְבי ָָדיוְ.
ְכזוְ
ְשיֵש ְלו ְכחַ ְוגבו ָרה ָ
ְאחָ ד ְהָ יָה ְמת ָפאֵ ר ֶּׁ
הינוַ ְכי ֶּׁ
שהוא ְמו ֶּׁרה ְחֵ ץְ ,הוא ְיָכול ְלַ חֲזר ְולמָ שכָ הְ
שכ ֶּׁ
בי ָָדיוֶּׁ ְ ,
ְשהו ָרהְ
ש ַאף־עַ ל־פי ֶּׁ
ְכזֶּׁה ְבי ָָדיוֶּׁ ְ ,
ֵאלָ יוְ .כי ְיֵש ְלוְ ְכחַ ָ
ְאלָ יוְ.
כבָ ר ְהַ חֵ ץְ ,ע ֲַדין ְיָכול ְלהַ חֲז ָירה ְלַ חֲזר ְולמָ שכָ ה ֵ
ְא ָתה ְיָכול ְלהַ חֲזיר? ְכי ְיֵשְ
ש ַאלתי ְאותוְֵ ְ :איזֶּׁה ְחֵ ץ ַ
ו ָ
ֲש ָרה ְמינֵי ְסַ מיםְ .הְַינוְְ ,כיְ
ֲש ָרה ְמינֵי ְחציםְ ,כי ְיֵש ְע ָ
ע ָ
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שט

שרוצין ְלירות ְחֵ ץ ְמושחין ְאו ָתה ְבאֵ יזֶּׁה ְסַ םְ .ויֵשְ
כ ֶּׁ
שמושחין ְאו ָתה ְבסַ ם ְזֶּׁהְ ,היאְ
שכ ֶּׁ
ֲש ָרה ְמינֵי ְסַ מיםֶּׁ ְ .
ע ָ
םְשניְ,היאְמַ ז ֶֶּּׁׁקתְיו ֵתרְ,וכֵ ןְ
ֵ
שמושחיןְבסַ
תְכךְְ,וכ ֶּׁ
מַ ז ֶֶּּׁׁק ָ
ְש ַמזיקְ
תר(ְ.הַ ינו ֶּׁ
לְאחָ דְגָרועַ ְיו ֵ
ש ָכ ֶּׁ
ֲש ָרהְמינֵיְסַ מיםֶּׁ ְ,
יֵש ְע ָ

ֲש ָרה ְמינֵי ְחציםְ .כי ְהַ חצים ְהֵ ן ְמיןְ
יו ֵתר) ְוזֶּׁהו ְבעַ צמו ְע ָ
ץְבהֶּׁ םְ,
יןְאתְהַ חֵ ָ
יםְשמושח ֶּׁ
ֶּׁ
ֶּׁאחָ דַ ְ,רקְמֵ חֲמַ תְשנויְהַ ַסמ
ֲש ָרה ְמינֵיְ
ְכ ְַנ"לְ ,עַ ל־ ֵכן ְנק ָראים ְע ָ
ֲש ָרה ְמינים ַ
שהֵ ם ְע ָ
ֶּׁ
ְא ָתה ְיָכולְ
ְאיזֶּׁה ְמן ְחֵ ץ ַ
ְש ַאל ְאותו ֵ
חציםְ .ועַ ל־ ֵכן ָ
ְשהגיעַ ְהַ חֵ ץ ְלאותוְ
ְש ַאל ְאותוְְ ,אם ְק ֶּׁדם ֶּׁ
להַ חֲזירְ .גַם ָ
ְשהגיעַ ְ
ְאחַ ר ֶּׁ
שז ָר ָקה ְלו ְהוא ְיָכול ְלהַ חֲז ָירהְְ ,ואם ְגַם ַ
ֶּׁ
שהגיעַ ְ
הַ חֵ ץְע ֲַדיןְיָכולְלהַ חֲז ָירהְְ .ועַ לְזֶּׁהְהֵ שיבְ:אֲ פלו ְכ ֶּׁ
הַ חֵ ץְ ,ע ֲַדין ְיָכול ְלהַ חֲז ָירהְַ ְ .אך ְאֵ יזֶּׁה ְמיןְחֵ ץ ְהואְיָכולְ
להַ חֲזיר ְוכוְ' ְ ַכ ְַנ"לְ ,הֵ שיבְ :מין ְחֵ ץ ְפלוני ְהוא ְיָכולְ
ְכל ְזֶּׁהְ,
ְשמסַ פְֵר ָ
ְשהוא ְבלא ְי ַָדים ֶּׁ
אמַ רתי ְלוְ(ְ :הַ ינו ְזֶּׁה ֶּׁ
להַ חֲזירָ ְ .

ְא ָתה ְיָכולְ
ם־כןֵ ְ ,אין ַ
ְכ ְַנ"ל) ְא ֵ
ְשהת ָפאֵ ר ְבעניַן ְהַ חֵ ץ ַ
ָאמַ ר ְלָ זֶּׁה ֶּׁ
יןְא ָתהְיָכולְלַ חֲזרְ
רְש ֵא ַ
תְאתְהַ ַבתְמַ ל ָכהְ,מֵ ַאחַ ֶּׁ
ל ַרפאו ֶּׁ
ולמשךְְכיְְאםְְמיןְְחֵ ץְְ ֶּׁאחְָדְְ.עַ ל־ ֵכןְְ ֵאיןְְ ַא ָתהְְיָכולְ
תְאתְהַ ַבתְמַ ל ָכהְ.
ל ַרפאו ֶּׁ
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ש ֵאצֶּׁ ל ְמיְ
ְכזֶּׁה ְבי ָָדיוֶּׁ ְ .
ְשיֵש ְלו ְכחַ ָ
ֶאחד ְהָ יָה ְמת ָפ ֵאר ֶּׁ
שהוא ְלוקֵ חַ ְומ ַק ֵבל ְמ ֶּׁמנוְְ ,הוא ְנו ֵתן ְלוְ.
ֶּׁ

ְש ָבזֶּׁהְ
ְ( ֵפרוש ֶּׁ

ְבזֶּׁה ְהוא ְנו ֵתן ְכי ְַק ָבלָ תו ְהיא ְנתינָה)ְ
ְשהוא ְלוקֵ חַ ְומ ַק ֵבל ָ
בעַ צמו ֶּׁ
ש ַאלתי ְאותוְֵ ְ ,איזֶּׁה ְצ ָד ָקהְ
ְבעַ ל ְצ ָד ָקהְ .ו ָ
ומְ ֵמילָ א ְהוא ַ
שהוא ְנו ֵתןְ
ַא ָתה ְנו ֵתן? ְ(כי ְיֵש ְע ֲָש ָרה ְמינֵי ְצ ָד ָקה)ְ .הֵ שיבֶּׁ ְ ,
תְאתְ
יןְא ָתהְיָכולְל ַרפאו ֶּׁ
ם־כןֵ ְ,א ַ
ֲשרָ ְ.אמַ רתיְלוְְ:א ֵ
מַ ע ֵ
יןְא ָתהְיָכולְכְלָ לְלָ בואְלמקומָ הְְ.כיְ
ַ
הַ ַבתְמַ ל ָכהְ,כיְאֵ
םְשהיאְ
אחַ תַ (ְְ.ב ָמקו ֶּׁ
יןְא ָתהְיָכולְל ָכנֵסְְכיְְאםְְבחומָ הְְ ַ
ֵא ַ

ןְאינ ָךְיָכולְלָ בואְלמקומָ הְְ.
תְשם)ְועַ ל־ ֵכ ֵ
ָ
יושֶּׁ בֶּׁ

ְכזֶּׁה ְבי ָָדיוְ .כי ְיֵש ְממֻ ניםְ
ְשיֵש ְלו ְכחַ ָ
ֶאחד ְהת ָפ ֵאר ֶּׁ
ְאחָ ד ְצָ ריך ְחָ כמָ ה ְויֵש ְלו ְכחַ ְבי ָָדיוְ,
ָבעולָ םְ ,וכָ ל ֶּׁ
שעַ ל־י ֵדי ְי ָָדיו ְהוא ְיָכול ְל ֵתן ְלָ הֶּׁ ם ְחָ כמָ הְ ,עַ ל־י ֵדיְ
ֶּׁ
הְא ָתהְ
ש ַאלתיְאותוְֵ ְ,איזֶּׁהְחָ כמָ ַ
ש ַמסמיךְאו ָתםְבי ָָדיוָ ְ.
ֶּׁ
ְקבין ְחָ כמָ הְ .הֵ שיבְ:
ֲש ָרה ַ
יך? ְכי ְיֵש ְע ָ
יָכול ְל ֵתן ְבי ֶָּׁד ְָ
ְא ָתה ְיָכולְ
ְאין ַ
ם־כן ֵ
חָ כמָ ה ְפלוניתָ ְ .אמַ רתי ְלוְְ :א ֵ
ידעְ
ְא ָתה ְיָכול ְלֵ ַ
ְאין ַ
ְאת ְהַ ַבת ְמַ ל ָכהְ .כי ֵ
ל ַרפאות ֶּׁ
קְאחָ דְ .כיְ
ידעְכיְאם ְדפֶּׁ ֶּׁ
יְאינ ָך ְיָכולְלֵ ַ
קְש ָלהְְ ,כ ֵ
ֶּׁ
הַ דפֶּׁ
לְלֵידעְכיְאםְדפֶּׁ קְאֶּׁ חָ דְ
ַ
ֲש ָרהְְמינֵיְְדפיקיןְְ(ו ַא ָתהְאֵ ינ ָךְיָכוְ
יֵשְע ָ
הְאחַ ת)ְ.
יוְרקְחָ כמָ ַ
רְשאֵ ינוְיָכולְל ֵתןְבי ָָד ַ
ֶּׁ
מֵ ַאחַ
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שיֵש ְרוחַ ְסעָ ָרהְ
ְכזֶּׁהְבי ָָדיוְ,כ ֶּׁ
רְשיֵש ְלו ְכחַ ָ
ֶאחד ְהת ָפ ֵא ֶּׁ
הוא ְיָכול ְלעַ כבו ְבי ָָדיוְ ,ולַ עֲשות ְבי ָָדיו ְלָ רוחַ ְמשקְָלְ,
ש ַאלתי ְאותוְֵ ְ :איזֶּׁהְרוחַ ְ
ְכ ָראויָ ְ .
שיהיֶּׁה ְהָ רוחַ ְבמש ָקל ָ
ֶּׁ
ֲש ָרה ְמינֵי ְרוחותְ.
יך? ְכי ְיֵש ְע ָ
ַא ָתה ְיָכול ְלֶּׁ אֱ חז ְבי ֶָּׁד ְָ
ְא ָתה ְיָכולְ
ם־כןֵ ְ ,אין ַ
הֵ שיבְ :רוחַ ְפלוניָ ְ .אמַ רתי ְלוְְ :א ֵ
יְאינ ָך ְיָכולְלנַגֵןְלפָ נֶּׁיהָ ְכיְ
תְאתְהַ ַבתְמַ ל ָכהְ.כְ ֵ
ל ַרפאו ֶּׁ
ןְאחָ דְ.כיְיֵשְיודְ(ע ֲָש ָרה)ְמינֵיְנגינָהְ,והַ נגינָהְהיאְ
אםְנגו ֶּׁ
ָ
ןְאחָ דְ
הְאינך ְיָכולְלנַגֵןְכיְאםְנגו ֶּׁ
הְש ָלהְְ,ו ַא ָת ֵ
הָ רפו ָא ֶּׁ

ך?ְ
ְשל ְָ
ֲש ָרה ְהַ ְַנ"לְ .עָ נו ְו ָאמרו ְהֵ םְ .מַ הו ְהַ יכלְֶּׁת ֶּׁ
מֵ הָ ע ָ

ְא ֶּׁתם ְיכוליםְ .הַ ינוְָ ְ ,כלְ
ְש ֵאין ַ
הֵ שיבְ :אֲ ני ְיָכול ְמַ ה ֶּׁ
יןְא ֶּׁתםְיכוליםְ,אֲ ניְ
שאְֵ ַ
הַ תשעָ הְחֲלָ קיםְהַ ְַנ"לְְ(מ ָכלְהַ ְַנ"ל)ְ ֶּׁ
יָכולְהַ כלְ.
ְאחָ ד ְבבַ תְ
שק ְמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
ְאחַ ת ְחָ ַ
ְפעַ ם ַ
ֲשהְ .כי ַ
ִכי ְיֵש ְמַ ע ֶּׁ
שר ְעָ ל ָתהְ
מַ ל ָכהְ ,והשתְַ ֵדל ְב ַתחבולות ְל ָתפסָ הְְ ,עַ ד ְאֲ ְֶּׁ
שהיאְ
ְאחַ ת ְחָ לַ ם ְלו ְלאותו ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְֶּׁ ְ ,
ביָדו ְותפָ סָ הְַ ְ .פעַ ם ַ
עָ מ ָדה ְעָ לָ יו ְוהָ רגָה ְאותוְְ .והֵ קיץ ְונכנַס ְהַ חֲלום ְבלבוְְ,
שית ַקיֵםְ
ו ָק ָראְלכָ לְפות ֵריְחֲלומותְופָ תרו ְלו ְכפשוטוְֶּׁ ְ.
ְתהֲרג ְאותוְְ .ולא ְיָכל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
שהיא ַ
הַ חֲלום ְכפשוטוְֶּׁ ְ ,
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הְלעֲשותְלָ הְַ ְ .יהֲרגְאו ָתהְְ,צַ רְלוְְ.
ַ
לָ ֵתתְעֵ צָ הְלנַפשו ְמַ
ְאחֵ רְי ָקחֶּׁ נָהְ.וזֶּׁהְ
לְפנָיוְ,זֶּׁהְחָ ָרהְלוְְ,כיְאיש ַ
שלחָ הְמֵ עַ ָ
י ַ
ל־כךְְ ,ועַ ָתהְ
ְכ ָ
ְאח ֲֶּׁריהָ ָ
חָ ָרה ְלו ְמאדְ .כְי ְהוא ְהש ַת ֵדל ַ
ַדְאחֵ רְ,עַ ָתהְ
שלחָ הְו ָתבואְלי ַ
ַדְאחֵ רְ.וגַםְאםְי ַ
ָתבואְלי ַ
יאְתהֲרגְאותוְְ,מֵ ַאחַ רְ
ַ
םְשה
בו ַַדאיְיָכולְלהת ַקיֵםְהַ חֲלו ֶּׁ
ְאצלו ְהוא ְמתי ֵָרא ְמְֵחֲמַ תְ
יקה ֶּׁ
ְאחֵ רַ ְ .יחֲז ָ
ְאצֶּׁ ל ַ
שהיא ֵ
ֶּׁ
ְכךְ
ְלעֲשות ְלָ הְֵ ְ .בין ָ
ְכ ְַנ"לְ .ולא ְי ַָדע ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְמַ ה ַ
הַ חֲלום ַ
ְאצלו ְקצָ ת ְקצָ תְ ,מֵ חֲמַ תְ
ְש ָלה ֶּׁ
נת ַקל ֵקל ְהָ ַאהֲבָ ה ֶּׁ
ְפעַ ם ְנת ַקל ֵקל ְיו ֵתר ְויו ֵתרְ .וכֵ ן ְהיא ְגַםְ
הַ חֲלוםְ ,ובכָ ל ַ
ְפעַ ם ְיו ֵתרְ
ְאצלָ הְ ְבכָ ל ַ
ם־כן ְהָ ַאהֲבָ ה ֶּׁ
ְג ֵ
היא ְנת ַקל ֵקל ַ
ְאצלָ ה ְשנאְָה ְעָ לָ יוְ ,ובָ רחָ ה ְמ ָפנָיוְ.
ֲשה ֶּׁ
ְש ַנע ָ
ויו ֵתרְ ,עַ ד ֶּׁ
ְשהיאְ
שהְְ .ובָ או ְוהגידו ְלו ֶּׁ
ְאח ֲֶּׁריהָ ְלבַ ק ָ
שלַ ח ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ַ
ו ָ
ְשל ְמַ יםְ.
ְשל ְמַ יםְ .כי ְיֵש ְמבצָ ר ֶּׁ
ְאצֶּׁ ל ְהַ מבצָ ר ֶּׁ
נמצֵ את ֵ
ןְשלְמַ יםְ .וגַםְ
שר ְחומותְזו ְלפניםְמזוְְ ,וכֻ ָל ֶּׁ
שםְהֵ םְעֶּׁ ֶּׁ
ו ָ
ַם־כןְ
ְשם ְבתוך ְהַ מבצָ ר ְהיא ְג ֵ
ְשהולכין ְעָ לֶּׁ יהָ ָ
הַ ַקר ַקע ֶּׁ
לְשלְמַ יםְ.ויפיְ
ְשםְאילָ נותְופֵ רותְ,הַ כ ֶּׁ
שלְמַ יםְ.וכֵ ןְיֵש ָ
ֶּׁ
ְשל ְזֶּׁה ְהַ מבצָ ר ְאְֵין ְצ ֶּׁרך ְלסַ ֵפרְ.
הַ מבצָ ר ְוג ֶּׁדל ְהַ חדוש ֶּׁ
רְשהואְמבצָ רְ
ֶּׁ
כיְבו ַַדאיְהואְחדוש ְנפלָ אְמאדְ ,מֵ ַאחַ
שרְ .כי ְיהיֶּׁהְ
ְאפ ָ
של ְמַ יםְ .ולכנס ְבתוך ְזֶּׁה ְהַ מבצָ ר ְאי ֶּׁ
ֶּׁ
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ְשלְמַ יםְ.
אְכלו ֶּׁ
רְשהו ֻ
ֶּׁ
יְשיכנסְבוְְ,מֵ אְַחַ
עְב ַמיםְמ ֶּׁ
נט ָב ַ
ש ָברחָ הָ ְ ,ב ָאה ְעַ ד ְאותו ְהַ מבצָ רְ.
והַ ַבת ְמַ ל ָכה ְהַ ְַנ"ל ְכ ֶּׁ
רְשלְמַ יםְ.והגידוְ
ֶּׁ
תְשםְסביבְאותוְהַ מבצָ
ָ
והָ י ָתהְהולֶּׁ כֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ.
ְשם ְסביב ְאותו ְהַ מבצָ ר ַ
ְשהיא ְהולֶּׁ כֶּׁ ת ָ
לַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ש ָראֲ ָתהְזאתְהְַ ַבתְמַ ל ָכהְ
והָ לַ ך ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְוחֵ ילו ְל ָתפסָ הְְ.כ ֶּׁ
ְש ָתרוץְלתוך ְהַ מבצָ רְ.כיְהיאְרוצָ הְיו ֵתרְ
ישבָ הְעַ צמָ ה ֶּׁ
לוְ.וגַםְ,
ֶּׁהְאצ ְ
שיתפסְאו ָתה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,ותהי ֶּׁ
ְב ַמיםְמ ֶּׁ
לטבעַ ַ
ְאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְתנָצֵ לְ ,ותוכַ ל ְלכנס ְלתוך ְהַ מבצָ רְ
אולַ י ַ
ְאלְ
ְשהיא ְבו ַרחַ ת ֶּׁ
ְכך ֶּׁ
ש ָר ָאה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ָ
של ְמַ ים ְהַ ְַנ"לְ .כ ֶּׁ
ֶּׁ
אְכןְ,עַ ל־ ֵכןְצ ָוהְלירותְאו ָתהְְ.
רְשהו ֵ
ֶּׁ
הַ ַמיםְ,אְָמַ רְ:מֵ ַאחַ
ְכלְ
ְאלֶּׁ יהָ ָ
םְתמותָ ְ,תמותְ.והָ יו ְמוריםְאו ָתהְְ,והגיעו ֵ
וא ָ
ֲש ָרה ְמינֵי ְסַ מיםְ
ְבע ָ
ְשמשוחים ַ
ֲש ָרה ְמינֵי ְחצים ֶּׁ
הָ ע ָ
יאְברחָ הְלתוך ְהַ מבצָ רְהַ ְַנ"לְ,ונכנסָ הְלתוכוְְ,
ָ
ַכ ְַנ"לְ.וה
ְשםְ
תְשלְמַ יםְ.כיְיֵש ָ
ֶּׁ
יםְשלְהַ חומו
ֶּׁ
הְד ֶּׁרך ְהַ שעָ ר
ועָ ב ָר ֶּׁ
ְשל ְמַ ים ְהַ ְַנ"לְ .והיא ְעָ ב ָרהְ
שעָ רים ְב ֵאלו ְהַ חומות ֶּׁ
רְשלְמַ יםְ,
ֶּׁ
תְשלְהַ מבצָ
ְכלְהָ עֲשְָ ָרהְחומו ֶּׁ
ונכנסָ הְלתוך ָ
ְשם ְונשאֲ ָרה ְחֲלָ שותְ .וַאֲ ניְ
אתה ְלפנים ְונָפלָ ה ָ
ְש ָב ָ
עַ ד ֶּׁ
יְש ֵאיןְביָדוְ
רופֵ אְאו ָתהְ(ְ.הַ ינוְזֶּׁהְשְֶּׁהואְבלאְי ַָדיםְהַ ְַנ"ל)ְ.כיְמ ֶּׁ
ֲש ָרה ְמינֵי ְצ ָדקות ְהַ ְַנ"לְ ,אֵ ינו ְיָכול ְלכנס ְלתוךְ
ָכל ְהָ ע ָ
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ְב ַמיםְ .והַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְשם ַ
ֲש ָרה ְחומות ְהַ ְַנ"לְ ,כי ְיט ַבע ָ
ָכל ְהָ ע ָ
ְב ַמיםְ .וַאֲ ני ְיָכולְ
ְאח ֲֶּׁריהָ ְונטבעו ַ
וחֵ ילו ְהַ ְַנ"ל ְָרדפו ַ
ְשל ְמַ ים ְהַ ְַנ"לְ .ו ֵאלוְ
ֲש ָרה ְחומות ֶּׁ
ְכל ְהָ ע ָ
לכנס ְלתוך ָ
ְשעָ מדו ְכחומָ הְ.
ְשל ְמַ יםְ ,הֵ ם ְג ֵַלי ְהַ יָם ֶּׁ
הַ חומות ֶּׁ
והָ רוחותְ ,הֵ ם ְמַ עֲמידים ְג ֵַלי ְהַ יָם ְומנַשאין ְאו ָתםְ .ו ֵאלוְ
ְתמידְ
ֲש ָרה ְחומות ְהַ ְַנ"לְ ,הֵ ם ְעומדים ָ
ְשהֵ ם ְהָ ע ָ
הַ גַלים ֶּׁ
ְאת ְהַ גַליםְ.
שםַ ְ .אך ְהָ רוחות ְהֵ ם ְהַ ַמעֲמידין ְומנַשאין ֶּׁ
ָ
ְכ ְַנ"לְ ,וַאֲ ניְ
ֲש ָרה ְחומות ַ
ְכל ְהָ ע ָ
וַאֲ ני ְיָכול ְלכנס ְלתוך ָ
יָכול ְלַ חֲזר ְולמשך ְמ ֶּׁמנָהְְ ,הַ ינו ְמן ְהַ ַבת ְמַ ל ָכה ְהַ ְַנ"לְ,
ֲש ָרה ְמינֵיְ
ְכל ְהְָע ָ
ֲש ָרה ְמינֵי ְחציםְ .וַאֲ ני ְיו ֵדעַ ָ
ָכל ְהָ ע ָ
לְאצ ַבעְו ֶּׁאצ ַבעְ
רְאצבְָעותְ.כיְבכָ ֶּׁ
ש ֶּׁ
דפיקיןְעַ ל־ י ֵדיְהָ עֶּׁ ֶּׁ
ֲש ָרה ְמינֵיְ
ְאצ ָבעותְ ,יודעין ְדפֶּׁ ק ְמיֻחָ ד ְמֵ הָ ע ָ
שר ֶּׁ
מֵ עֶּׁ ֶּׁ
ֲש ָרהְ
ְכל ְהְָע ָ
דפיקיןְ ,וַאֲ ני ְיָכול ְל ַרפאות ְאו ָתה ְעַ ל־י ֵדי ָ
אְשיֵש ְליְכחַ ְ
ֶּׁ
מינֵיְנגינָהְ.ועַ ל־ ֵכןְאֲ ניְרופֵ אְאו ָתהְְ.נמצָ
ֲשהְ
ָכזֶּׁהְבי ַָדיְ ַכ ְַנ"לְועַ ָתהְאֲ ניְנו ֵתןְלָ כֶּׁ םְזאתְבמַ ָתנָהְ.ו ַנע ָ
ָהְר ָבהְמאדְ.
שםְשמחָ הְגדולָ הְ.וחֶּׁ דו ַ
ָ
שה ְלי ְמאד ְלסַ ֵפרַ ְ .אך ְמֵ ַאחַ רְ
ְק ֶּׁ
ֲשה ָ
זֹאת ְהַ ַמע ֶּׁ
ֲשהְ,
שהתחַ לתיְלסַ פ ָרהְְ,אֲ ניְמֻ כ ָרחְלגָמ ָרהְְ.בזאתְהַ מְַע ֶּׁ
ֶּׁ
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יְש ָבקיְבספָ ריםְ
ְכ ָונָהְ.ומ ֶּׁ
ֶּׁהְבה ַ
הְשלאְיהי ָ
ֶּׁ
םְתבָ
ֵאיןְשו ֵ
שיֵשְ
יוכַ לְלהָ ביןְקצָ תְרמָ זיםְ.והנֵהְ,עניַןְהַ חציםְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
ְכ ְַנ"לְ ,זֶּׁה ְבחינַתְ :
לו ְכחַ ְבהַ י ַָדים ְלהַ חֲזיר ְהַ חצים ַ

(דבָ ריםְ

רְוָדםְזו ֵרקְחֵ ץְ,
ש ָ
ְש ֵפ ֵרש ְַרשְ"יְ" ָב ָ
פטְיָדי"ְ.וכמו ֶּׁ
לב)"ְ:ותְאחֵ זְבמש ָ
ירה"ְ .ובחינַתְ
־ברוךְ־הוא ְזו ֵרק ְחֵ ץ ְומַ חֲ ז ָ
ירהְְ ,והַ ָקדוש ָ
ואֵ ינו ְיָכול ְלהַ חֲ ז ָ
ְשהֵ םְגַלֵי ְהַ יָםְ ,זֶּׁה ְבחינַתְ
ְשל ְמַ ים ֶּׁ
שהיא ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְהַ חומות ֶּׁ
הַ צ ָד ָקה ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
ָ
ְשיָכול ְלֶּׁאֱ חז ְבי ָָדיוְ ,זֶּׁהְ
(ישעַ יָה ְמח)"ְ :וְצד ָקתך ְכגַלֵי ְהַ יָם"ְ .והָ רוחַ ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
ְכמב ָארְ
שזֶּׁה ְבחינַת ְנגינָה ַ
ְאסַ ף ְרוחַ ְבחָ פנָיו"ֶּׁ (ְ .
בחינַת ְ(משלֵ י ְל)"ְ :מי ָ
ֲש ָרה ְמינֵיְ
ֲש ָרה ְמינֵי ְנגינָהְ ,וַ ע ָ
ְאחֵ ר) ְ(עַ יֵן ְלקוְטֵ י ְמוה ְֲַר"ן ְסימָ ן ְנד)ְ .וַ ע ָ
במָ קום ַ
ֶּׁהְשמַ ענוְ
דפָ קיןְזֶּׁהְמב ָארְכבָ ר(ְ.ועַ יֵןְבלקוטֵ יְתנ ָינָאְ(סימָ ןְכד)ְב ַדףְל"בָ ְ).כל ְ ְז ָ
ֲשהְְ,מיְ
מע ֶּׁ
בפֵ רושְַ ְ.אךְמיְומָ הְואֵ ימַ תְ,זֶּׁהְעָ מקְְעָ מקְ.הַ ינוְשְֶּׁגוףְְעניַןְְהַ ְַ
ְ

ָהְכלְהַ ְַנ"לְ,זֶּׁהְעָ מקְמלהַ שיגְ.
םְכלְהַ ְַנ"לְ,ומַ הְהואְואֵ ימַ תְהָ י ָ
הֵ ָ

ָהְביוםְהַ שביעיְ,הַ ינו ְעניַןְ
הְשהָ י ַ
ֶּׁ
ֲשהְ ,הַ ינו ְמַ
גמר ְהַ ַמע ֶּׁ
ְשהָ יָה ְבלא ְַרגלַ יםְ ,וגַם ְסיום ְהַ תחָ לַ תְ
הַ ֶּׁבעטלֶּׁ יר ֶּׁ
שמעָ הְְ .ו ָאמַ רְ
ֲשה ְמֵ עְניַן ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ ְַנ"לְ ,לא ְזָכינו ְל ָ
הַ ַמע ֶּׁ
שמְעָ הְְ
שלאְיסַ פרְָהְְעודְ.והואְהֶּׁ פסֵ דְגָדולְכיְלאְנז ֶּׁכהְל ָ
ֶּׁ
ְאמֵ ןְ.
דְשיָבואְמָ שיחַ ְבמהֵ ָרהְביָמֵ ינו ָ
עודְעַ ֶּׁ
ְאחֵ רְ ,כְי ְאם ְזאתְ
גם ְ ָאמַ רְ :אלו ְלא ְי ַָדעתי ְשום ְעניָן ַ
ְאמַ רְ
ם־כן ְחדוש ְגָדול ְמאדָ ְ .כך ָ
ְג ֵ
ֲשהְ ,הָ יָה ְַ
הַ ַמע ֶּׁ
ֲשה ְהיא ְחדוש ְנפלָ א ְמאדְ .ויֵשְ
בפֵ רושְְ .כי ְזאת ְהַ ַמע ֶּׁ
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ְכ ָמהְ
ְבה ַ
ָבה ְמוסָ ר ְהַ ר ֵבה ְמאדְ ,ותו ָרה ְהַ ר ֵבהְ .כי ְיֵש ָ
ְקדמוניםְ ,מ ָדודְ
תורותְ .גַם ְמ ַד ֶּׁב ֶּׁרת ְמֵ הַ ר ֵבה ְצְַדיקים ַ
שלוםְ,עָ מַ דְ
יְדודְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,עָ לָ יוְהַ ָ
שלוםְ.כ ָ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,עָ לָ יוְהַ ָ
ְשעַ לְ
ְאל ְהַ ַמעיָן ְהַ יוצֵ א ְמן ְהָ ֶּׁאבֶּׁ ן ֶּׁ
בקצֵ ה ְהָ ָא ֶּׁרץ ְוצָ עַ ק ֶּׁ
יךְ
ש ָכתובְ(תהליםְסא)"ְ:מקצֵ הְְהָ ָא ֶּׁרץְְ ֵאלְֶּׁ ְָ
הָ הָ רַ ְ,כ ְַנ"לְְ.כמוְְ ֶּׁ
יְתנחֵ ני"ְ.
ֶּׁאק ָראַ ְ,בעֲטףְלביְבצורְיָרוםְמ ֶּׁמנ ַ
ְשמַ ענו ְמפיו ְבפֵ רושְְ .והַ מובָ ן ְמדבָ ָריוְ .כי ְָדודְ
כל ְזֶּׁה ָ
ְכמובָ א ְ(עַ יֵן ְזהַ רְ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,עָ לָ יו ְהַ ָשלוםְ ,הוא ְבחינַת ְלֵ ב ַ
שעומֵ ד ְבקצֵ הְ
ְשל ְהָ עולָ םֶּׁ ְ ,
ֲשה ְעניַן ְהַ לֵב ֶּׁ
מע ֶּׁ
ְב ְַ
שמות ְקח)(ְ .ועָ לָ יוְמ ֻר ָמז ַ
יוְתמידְְוכוְ'ַ ְְ.וע ֲַדיןְְְהַ דבָ ריםְ
הָ ָא ֶּׁרץְְכ ֶּׁנגֶּׁדְְהַ ַמעיָןְְ,וצועֵ קְְומשתוקֵ קְְאֵ לָ ָ
ֲשה)ְ.
יְשיז ֶּׁכהְלהַ שיגְסודותְהַ ַמע ֶּׁ
סתומיםַ ְ.אש ֵריְמ ֶּׁ

ְשמ ֻר ָמזְ
עִ נין ְ ָדוד ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ ְוהַ מק ָרא ְהַ ְַנ"ל ְמקצֵ ה ְהָ ָא ֶּׁרץ ֶּׁ
ְשם ְמ ַד ֵבר ְמֵ עניַןְ
ְשיָך ְליום ְשלישיְ .כי ָ
ֲשהְ ,זֶּׁה ַ
בהַ ַמע ֶּׁ
ְאיך ְבכָ ל ְעניָןְ
ְשם ְותר ֶּׁאה ְנפלָ אות ֵ
הַ ֵלב ְוהַ ַמעיָןְ .עַ יֵן ָ
ֲשה ְזו ְאיְ
מ ֻר ָמז ְדבָ רים ְנפלָ איםְ .ובג ֻד ַלת ְנו ָראוְת ְמַ ע ֶּׁ
יְאש ֵריְ
לְכ ָלםַ ְ.אש ֵר ַ
שרְל ַד ֵברְכלָ לְ,כיְהיאְעולָ הְעַ ֻ
ֶּׁאפ ָ
עְבה ְקצָ תְקצָ תְ.ומיְ
יד ָ
ְבעולָ םְהַ ָבאְלֵ ַ
יְשיז ֶּׁכהְאֲ פלו ָ
מ ֶּׁ
שרו ְויָביןְ
ְשעֲרות ְב ָ
שיֵש ְלו ְמחַ ְב ָקדקֳ דוְְ ,ת ָסמַ רנָה ַ
ֶּׁ
קצָ תְג ֻדלְַתְהַ בו ֵראְית ָב ַרך ְוג ֻד ַלתְהַ ַצדיקיםְהָ אֲ מתייםְ,
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שמַ עְ
שרְלאְי ָ
שיס ַת ֵכלְהֵ יטֵ בְבמַ עֲשְֶּׁהְנו ָר ָאהְהַ זאתְאֲ ֶּׁ
כ ֶּׁ
ָכזאתְ.
הְשלְיוםְ
ֲש ֶּׁ
שיָך ְלהַ ַמע ֶּׁ
עִ נין ְ ָפסוקְמקצֵ הְהָ ָא ֶּׁרץְהַ ְַנ"לְהַ ַ
ְשמַ עתי ְמפ ָרש ְמפיו ְהַ ָקדוש ְוהַ נו ָראְ,
ְכ ְַנ"לְ .זֶּׁה ְָ
שלישי ַ
ְשרבְ
ר־כך ֶּׁ
ָ
ְאחַ
זכרונו ְלב ָרכָ הְ .עוד ְר ֵאה ְזֶּׁה ְמָ צָ אתי ַ
שהואְ
ְשם ְזֶּׁה ְהַ ָפסוקֶּׁ ְ ,
ְש ָכתוב ָ
דב ֵרי ְהַ ַקפיטל ְתהלים ֶּׁ
רְשםְרמזֵיְסודותְנש ְָגבותְ
ַקפיטלְס"אֻ ְ,רבוְככֻ לוְמב ָא ָ
ְשל ְיום ְשלישי ְהַ ְַנ"ל"ְ .יָמים ְעַ ל ְימֵ י ְמֶּׁ לֶּׁ ךְ
ֲשה ֶּׁ
של ְהַ ַמע ֶּׁ
ֶּׁ
ְשיוסיפו ְלו ְיָמים ְעַ לְ
ְתמיד ֶּׁ
תוסיף" ְכוְ'ְ ,כי ְהוא ְצָ ריך ָ
יָמָ יוְוכוְ'ְוכַ ְַנ"לְ.חֶּׁ סֶּׁ דְוֶּׁאֱ מֶּׁ תְמַ ןְינצרוהוְְ.זֶּׁהו ְאיש ְחֶּׁ סֶּׁ דְ
אןְדערְאֱ מֶּׁ ֶּׁתירְאישְחֶּׁ סֶּׁ דְ.כיְ
ֶּׁ
הָ אֱ מֶּׁ תְוכוְ'ְ ֶּׁדערְגרוסֶּׁ ירְמַ
שהואְאישְ
ֲשהְעַ ל־י ֵדיְהָ איש ְגָדולֶּׁ ְ,
ָכלְהְַזמַ ןְוהַ יָמיםְ ַנע ֶּׁ
ֲשה ְהַ ְַנ"לְ .והוא ְנו ֵתןְ
ְשם ְבמַ ע ֶּׁ
חֶּׁ סֶּׁ ד ְהָ אֱ מֶּׁ ת ְוכוְ'ַ ְ ,כ ְַנ"ל ָ
שהואְהַ ֵלבְהַ ְַנ"לְ
לְפעַ םְ,יָמיםְעַ לְימֵ יְמֶּׁ לֶּׁ ךְֶּׁ ְ,
ומוסיףְבכָ ַ
שהוא ְבחינַת ְָדוד ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,עָ לָ יו ְהַ ָשלוםַ ְ ,כ ְַנ"לְ .וזֶּׁהוְ
ֶּׁ
ש ַמגיעַ ְסָ מוךְ
ש ֵתכֶּׁ ף ְכ ֶּׁ
ינצרוהוְְ ,כי ְהוא ְשומֵ ר ְונוצֵ רֶּׁ ְ .
ְשיס ַת ֵלק ְהַ יוםְ ,ו ָאז ְהָ יָה ְמס ַת ֵלק ְהַ ַמעיָןְ ,והַ ֵלבְ,
מאד ֶּׁ
שלוםְ.אֲ זַיְאיש ְחֶּׁ סֶּׁ דְהָ אֱ מֶּׁ תְנוצֵ רְ
םְכלוְְ,חַ סְו ָ
וכָ לְהָ עולָ ֻ
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ושומֵ רְזאתְ,ובָ אְונו ֵתןְיוםְלהַ ֵלבְוכוְ'ְ.וזֶּׁהוְֵ "ְ:כןְאֲ זַמ ָרהְ
םְשהואְ
יְכלְיוםְוָיו ֶּׁ
שמ ָך ְלָ עַ דְל ַשלמיְנ ָד ַריְיוםְיום"ְ.כ ָ
ְבא ְבזמירות ְושירות ְוכוְ' ְ ַכ ְַנ"לֶּׁ ְ :אחֱסֶּׁ הְ
נו ֵתן ְלוְְ ,הוא ָ
בסֵ ֶּׁתר ְכנָפֶּׁ ָ
ְבאְ
שהַ ֵלב ְהַ ְַנ"ל ְצָ ריך ְלָ נוחַ ָ
יך ְסֶּׁ לָ הְ ,כי ְכ ֶּׁ
צפורְְגָדולְְופו ֵרשְְכנָפָ יוְעָ לָ יוְְ ְוכוְ'ְ.וזֶּׁהוְְ ֶּׁאחֱסְֶּׁהְְבסֵ ֶּׁתרְ
כנָפֶּׁ ָ
יךְוכוְ'ְ.

םַראשוֹ ןַ
שיךַליוֹ ִ
הְשהואְזוכֵ רְ,
ֶּׁ
ְכלְאְֶּׁחָ דְו ֶּׁאחָ דְמַ
יםְשהת ָפאֲ רו ָ
ֶּׁ
עִ נין ְהַ ז ֵקנ
שחָ תכו ְלו ְאֶּׁ תְהַ ַטבורְוכוְ'ְ,וזֶּׁהְהָ יָהְ
שזֶּׁהְזוכֵ רְאֲ פלו ְכ ֶּׁ
ֶּׁ
ְשבכֻ ָלם ְוכוְ'ָ ְ .אמַ ר ְַר ֵבנו ְזכרונו ְלב ָרכָ הְ,
הַ זָקֵ ן ְהַ ָקטָ ן ֶּׁ
ששמו ֵאלְ
יתאְמֵ עֵ יןְזֶּׁהֶּׁ ְ:
ש ַבגמָ ָראְ(ירו ַשלמיְ,יבמותְפרקְאע"פְ,ו)ְא ָ
ֶּׁ
שהואְְזוכֵ רְאֶּׁ תְְכ ֵאבְהַ מילָ הְְוכוְ'ְְעַ יֵןְ
הת ָפ ֵארְְבעַ צמוְְ ֶּׁ
שםְ.
ָ
ְקצֶּׁ הְ
ְאפֶּׁ ס ָ
שעֵ ר ֶּׁ
ִמי ְיפָ ֵאר ְמי ְיסַ ֵפרְ .מי ְיוכַ ל ְלהַ עֲריך ְמי ְיוכַ ל ְל ַ
ֶּׁאחָ ד ְמֵ ַאלפֵ י ְאֲ לָ פים ְור ֵבי ְרבָ בות ְמֵ התנוצצות ְקצָ ת ְרמזֵי ְפלְ ֵאיְ
ֲשהְ
ְשל ְהַ ַמע ֶּׁ
פלָ אות ְמסודות ְנו ָראות ְונשגָבות ְמאד ְמאד ֶּׁ
שר ְהיאְמלֵ ָאה ְסו ֵדי ְסודותְמתח ָלה ְועַ ד ְסוףְ,
הַ נו ָר ָאה ְהַ זאתְ.אֲ ֶּׁ
ְאיזֶּׁה ְרמָ זים ְלפי ְעֶּׁ רכוְ.
ומַ שכיל ְעַ ל ְָדבָ ר ְימצָ א ְטוב ְהתנוצצות ֵ

ספורי

שיחוֹ תַ
ִֹ

ַ ַמעֲ שֹי ֹות
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שיחוֹ ת ֶשאַ חַ ר ספורי־הַ ַמעֲ שֹיוֹ ת
יםְרביםְ
ֲשהֶּׁ ְ:א ָחדְהָ לַ ךְמֵ ָאביוְוהָ יָהְבמדינותְאֲ חֵ רותְיָמ ַ
מע ֶ
דְשםְ
ָ
ְש ָלמַ
ןְבאְל ָאביו ְוהת ָפ ֵארְבעַ צמו ֶּׁ
אֵ צֶּׁ לְאֲ חֵ ריםְ ,ולזמַ ָ
שקורין ְהֶּׁ ענְגְ
ְגדולְ ,לַ עֲשות ְמנו ָרה ְהַ תלויָהֶּׁ (ְ ,
ָא ָמנות ָ
יְא ָמנֻיותְהַ זֶּׁהְוהואְ
לְב ֲע ֵל ָ
ףְכ ַ
הְאביו ְלהת ַא ֵס ָ
לַ ייכטֶּׁ ער)ְ,וצ ָו ָ
ְכלְ
ְאביו ְוק ֵבץ ָ
ְחכמָ תו ְבזֶּׁה ְהָ ָא ָמנותְ .וכֵ ן ְעָ ָשה ָ
יַראֶּׁ ה ְלָ הֶּׁ ם ָ
ְש ָפעַ ל ְבכָ לְ
ְא ָמנֻיות ְהַ זאת ְלראות ְג ֻד ַלת ְהַ ֵבןְ ,מַ ה ֶּׁ
הַ ַב ֲעלֵי ָ
ְאחַ תְ
ְשהָ יָה ְביַד ְאֲ חֵ ריםְ .והַ ֵבן ְהוציא ְמנו ָרה ַ
הַ יָמים ְהְָאֵ לו ֶּׁ
ְכ ָלםְ ,ו ָאביו ְהָ לַ ך ְאֶּׁ צלָ םְ
שעָ ָשהְ ,והָ י ָתה ְמגֻנָה ְמאד ְבעֵ ינֵי ֻ
ֶּׁ
םְשיגַלו ְלו ְהָ אֱ מֶּׁ תְ ,והֻ כרחו ְלהודיעַ ְלו ְהָ אֱ מֶּׁ תְ,
וב ֵקש ְמֵ א ָת ֶּׁ
יתם ְחָ כמַ תְ
בן ְהת ָפ ֵארְ :הֲלא ְרא ֶּׁ
שהיא ְמגֻנָה ְמאדְ .והַ ְֵ
ֶּׁ
ֵיְכ ָלםְ .הֵ שיבְ
יוְשלאְנר ָאהְיָפְָהְבעֵ ינ ֻ
ְאב ֶּׁ
ָא ָמנותיְ.והודיעַ ְלו ָ
לו ְהַ ֵבןַ ְ :אד ַר ָבאָ ְ .בזֶּׁה ְהֶּׁ ר ֵאיתי ְג ֻד ָלתיְ ,כי ְהֶּׁ ר ֵאיתי ְלכֻ ָלםְ
לְכלְאֶּׁ חָ דְ
תְש ָ
חֶּׁ סרונָם ְ,כיְבזאתְהַ מנו ָרהְנמצָ איםְהַ חֶּׁ סְרונו ֶּׁ
ְש ֵאצֶּׁ ל ְזֶּׁהְ
ְכאןְ .הֲלא ְתראֶּׁ ה ֶּׁ
ְא ָמנות ְהַ נמצָ אים ָ
מֵ הַ ַב ֲעלֵי ָ
הְאצלו ְמאדְ ,ואֵ צֶּׁ לְ
הְאחֶּׁ ֶּׁרתְיָפָ ֶּׁ
מגֻנָהְחֲתיכָ הְזוְ ְ,אֲ בָ לְחֲתיכָ ַ
שהיא ְמגֻנָה ְאֵ צֶּׁ לְ
ַאחֵ ר ְלהֵ פֶּׁ ךְ; ְ ַאד ַר ָבאְ ,זאת ְהַ חֲתיכָ הֶּׁ ְ ,
חֲבֵ רוְְ ,היא ְ ְָיפָ ה ְונפלָ ָאה ְבעֵ ינָיוַ ְ ,רק ְזאת ְהַ חֲתיכָ ה ְמגֻנָהְ.
הְש ַרעְבעֵ ינֵיְזֶּׁהְהְיאְיָפְָהְבעֵ ינֵיְחֲבֵ רוְְ,וכֵ ןְ
ֶּׁ
לְכ ָלםְ,מַ
וכֵ ןְאֵ צֶּׁ ֻ
להֵ פֶּׁ ךְְ .ועָ שיתי ְמנו ָרה ְזאת ְמֵ חֶּׁ סרונות ְלבַ ָדםְ ,להַ ראותְ
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ְא ָחד ְח ָסרוןְ ,כי ְמַ הְ
ְשאֵ ין ְלָ הֶּׁ ם ְש ֵלמותְ ,ויֵש ְלכְָל ֶּׁ
לכֻ ָלם ֶּׁ
לְבאֱ מֶּׁ תְאֲ ניְְיָכולְ
שיָפֶּׁ הְבעֵ ינָיוְהואְח ָסרוןְבעֵ י ְֵניְחֲבֵ רוְְ,אֲ בָ ֶּׁ
ֶּׁ
לַ עֲשותְכתקונוְְ.
שלְְהַ ָדבָ רְְ,הָ יוְְ
ִאםְְהָ יוְְיודעיםְְ ָכלְְהַ חֶּׁ סרונותְְוהַ ְנמנָעיםְְ ֶּׁ
אְראוְאותוְמֵ עולָ םְ.
ףְשל ָ
יודעיםְמַ הותְהַ ָדבָ רַ ְ,א ְֶּׁ
ְא ָדם ְדומֶּׁ ה ְלַ חֲ בֵ רוְְ ,וכָ ל ְהַ צורותְ
שםְ .אֵ ין ָ
ֲשי ְהַ ֵ
גדוֹ לִ ים ְמַ ע ֵ
יןְכלְ
הָ יוְב ָא ָדםְהָ ראשוןְ ,הַ ינוְב ֵתבַ תְ" ָא ָדם"ְלבַ דְהָ יוְנכלָ ל ָ
הַ צורותְהַ ָללוְְ ,וכֵ ןְבש ָארְדבָ ריםָ ְ :כלְהַ מאורותְהָ יו ְנכלָ ליןְ
ֲשהְב ֵראשיתְ.וַאֲ פלוְ
ְכלְמַ ע ֵ
ןְכ ָלםְ,הַ ינו ָ
ב ֵתבַ תְאורְלבַ דְ.וכֵ ֻ
יןְא ָחדְדומֶּׁ הְלַ חֲ בֵ רוְוכוְ'ְ.והֶּׁ אֱ ריךְבעניָןְ
יןְשלְהָ אילָ ן ְ ֵא ֶּׁ
הֶּׁ עָ ל ֶּׁ
םְשיכוליםְ
ֶּׁ
שיֵשְחָ כמותְבזֶּׁהְהָ עולָ
רְאז ְ ֶּׁ
זֶּׁהְהַ ר ֵבהְמאדְ,ו ָאמַ ָ
לחיותְעםְְהַ ָחכמותְלבַ דְבליְְשוםְְאֲ כילָ הְושתיָהְְ.והֶּׁ אֱ ריךְְ
יחהְנפלָ ָאהְונו ָר ָאהְ.
ָאזְבש ָ
ְשלְ
ְגדול ֶּׁ
ְאז ְבכ ַרך ָ
שהָ יָה ָ
שהָ יו ְמ ַספרים ְמֵ אֶּׁ ָחדֶּׁ ְ ,
לעִ נין ְ ֶּׁ
ְשם ְהַ ר ֵבהְ,
ֲעיָרות ְהָ עַ כוְ"ם ְ(הָ עוב ֵדי ְכוכָ בים)ְ ,ונתעַ ֵכב ָ
לְפעַ םְ,
םְשעַ כ ָשוְיפעְַלְ ,וכֵ ןְבכָ ַ
ֶּׁ
לְפעַ
תְשנד ָמהְלו ְבכָ ַ
ֶּׁ
מֵ ֲחמַ
ש ָבאיןְ
ְש ֵכן ְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְְ ,כ ֶּׁ
ְשםְ .ו ָאמַ ר ֶּׁ
ְשנתעַ ֵכב ְהַ ר ֵבה ָ
עַ ד ֶּׁ
לְפעַ םְ:עַ ָתהְאֶּׁ פעְַלְ,עַ ָתהְאֶּׁ פעְַלְ
ְשנדמֶּׁ הְבכָ ַ
תְכ ֵאלו ֶּׁ
למקומו ָ
ֲשהְ:
וכוְ'ְוכוְ'ְ.וס ֵפרְמַ ע ֶּׁ

ספורי

שיחוֹ תַ
ִֹ

ַ ַמעֲ שֹי ֹות

שכא

שיֵשְ
הְשאומריםְהָ עולָ םֶּׁ ְ,
יןְב ֶּׁמ ֶּׁ
שלְאְהֶּׁ אֱ מ ַ
ְא ָחדֶּׁ ְ,
שהָ יָהְאיש ֶּׁ
ֶּׁ
ְא ָדםְ,
ש ָבאים ְלפעָ מים ְו ַמטעין ְבנֵי ָ
ְאח ֳָראֶּׁ ְ ,
ֵלצים ְמסט ָרא ָ
ְבזֶּׁהַ ְ .פעַ ם ְאֶּׁ חָ דְ
ְכ ָמה ְפעָ מיםְ ,והוא ְלא ְהֶּׁ אֱ מין ָ
ְשאֵ ַרע ַ
כמו ֶּׁ
ְשיֵצֵ אְ ,ויָצָ אְ
ְאל ְהַ חוץ ֶּׁ
ְאצלו ְ ֵלץ ְאֶּׁ חָ ד ְוק ָראו ֶּׁ
ְבא ֶּׁ
בְַ ַלילָ ה ָ
ָאה ְלמכְרְ .וַיַרא ְוהנֵהְ
ְשיֵש ְלו ְסוס ְנ ֶּׁ
לַ חוץ ְוהֶּׁ ר ָאה ְלו ְהַ ֵלץ ֶּׁ
הְא ָתהְרוצֶּׁ הְ .הֵ שיבְהַ ֵלץ ְ:
הואְסוסְנָאֶּׁ הְמאדְ ,וש ָאלוְַ ְ:כ ָמ ַ
אְשוֶּׁהְבשפיְשמונָהְאֲ דומיםְ,
ָ
שהו
ַאר ָבעָ הְאֲ דומיםְ .ו ָר ָאה ְ ֶּׁ
ְאצלו ְהַ סוס ְבעַ דְ
כי ְהוא ְסוס ְמֻ ב ָחר ְוטוב ְמאדְ ,ו ָקנָה ֶּׁ
יאה ְגדולָ הְ .ל ָמ ָחר ְהוציאְ
ְאצלו ְמצ ָ
ַאר ָבעָ ה ְאֲ דומיםְ ,ו ָהיָה ֶּׁ
ְאיזֶּׁהְסַ ךְָ ְ .אמַ רְ:
הַ סוסְלמכְרְ,ועָ מדוְעַ לְהַ מ ָקחְ,ו ָרצוְל ֵתןְלו ֵ
ְשוֶּׁה ְכפלַ יםְ ,ולאְ
ְכזֶּׁה ְהוא ָ
מס ָת ָמא ְאם ְנותנין ְלי ְסַ ך ָ
נת ַר ָצהְ.והוליךְהַ סוסְלהַ ָלןְ,ו ָרצוְל ֵתןְלו ְגַםְכפלַ יםְכרצונוְְ.
אְשוֶּׁהְיו ֵתרְכפלַ יםְמזֶּׁהְהַ ַסךְְ .וכֵ ןְהוליךְהַ סוסְ
ָאמַ רְ:מס ָת ָמ ָ
ירת ְהַ סוס ְלַ אֲ לָ פיםְ ,ולא ְנת ַר ָצהְ
ְשנכנַס ְסַ ך ְמכ ַ
להַ ָלןְ ,עַ ד ֶּׁ
ְאמַ רְ :מס ָתמָ אְ
ְש ָרצו ְל ֵתן ְלו ָ
ְכל ְמַ ה ֶּׁ
עם ְאֶּׁ חָ ד ְל ָמכרוְְ ,כי ָ
יְשי ָקחֵ הוְַ ְ,רקְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְְ.
דְשלְאְנמצָ אְמ ֶּׁ
ֶּׁ
ָשוֶּׁהְיו ֵתרְבכפלַ יםְ ,עַ
לך ְו ָרצָ ה ְל ֵתן ְלו ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְסַ ך ְעָ צוםְ ,כי ְהַ סוסְ
והוליכו ְלהַ ֶּׁמ ְֶּׁ
ַם־כןְ,
ְכלְ ,ולא ְנת ַר ָצה ְעם ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְג ֵ
הוטַ ב ְמאד ְמאד ְבעֵ ינֵי ָ
אְקנָהְהַ סוסְ.
דְשגַםְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְל ָ
ֶּׁ
אְשוֶּׁהְיו ֵתרְ,עַ
יְאמַ רְ:מס ָת ָמ ָ
כ ָ
ְשם ְפלומפְ
והָ לַ ך ְמֵ הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעם ְהַ סוס ְלהַ שקוְתו ְוהָ יָה ָ
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שמ ָשם ְמַ שקיןְ ,ו ָקפַ ץ ְהַ סוס ְלתוך ְהַ פלומפְְְ
(משאבה) ְ ֶּׁ
ֲשה ְלֵ ציםְ
ְכךְְ ,כי ְהָ יָה ְמַ ע ֵ
ְשנדמֶּׁ ה ְלו ָ
ונתעַ לֵם ְו ֵאינֶּׁנוְ(ְ .הַ ינו ֶּׁ
ָןְשלְהַ סוס)ְ .וצָ עַ קְמאדְעַ לְזֶּׁהְ ,ונת ַקבצו ְאֵ לְָיוְבנֵיְ
ָכלְהָ עני ֶּׁ
ְא ָתה ְצועֵ קְ .הֵ שיבְ
הָ עולָ ם ְלקול ְ ַזע ֲָקתוְְ ,ו ָשאֲ לו ְאותוְָ ְ :מה ַ
ְקפַ ץְלתוךְהַ פלומפְְ.והכוְאותוְהַ ֵכהְופָ צועְְַ,כיְ
סְשלו ָ
שהַ סו ֶּׁ
ֶּׁ
שגָעְ ,כי ְנ ֶֶּּׁׁקב ְהַ פלומפ ְצַ ר ְמאד ְואֵ יך ְאֶּׁ פ ָשרְ
נדמָ ה ְלמ ֻ
ש ָגעְ,
הְש ַמכיןְאותוְוהואְנראֶּׁ הְכמ ֻ
שיקפְץ ְהַ סוסְל ָשםְ.ו ָר ָא ֶּׁ
ֶּׁ
ְש ָרצָ ה ְלֵי ֵלך ְמ ָשםְ ,והנֵה ְהַ סו סְ
ו ָרצָ ה ְלֵי ֵלך ְמ ָשםְ .בתוך ֶּׁ
מַ תחיל ְלהושיט ְרְאשו ְמתוך ְהַ פלומפְְ ,והתחיל ְלצעְקְ
ְשם ְסוסוְ ְ.
ְשיֵש ָ
ְשנדמְָה ְלו ֶּׁ
שניתְ :אֲ הָ הְ! ְאֲ הָ הְ! ְמֵ ֲחמַ ת ְֶּׁ
ֵ
ְשניתְ,כיְהואְ
ונת ַקבצו ְשובְאֶּׁ צלו ְבנֵי ְהָ עולָ םְ ,והכו ְאותו ֵ
יוָןְש ָרצָ הְלֵילֵ ךְְ,והנֵהְ
ֶּׁ
עְכ ְַנ"לְ ,ו ָרצָ הְשובְלֵילֵ ך ְמ ָשםֵ ְ .כ
ש ָג ַ
מ ֻ
פְ ,והתחילְְלצעְקְ
מושיטְְשובְְהַ סוסְְ ֶּׁאתְְרְאשוְְמןְהַ פלומְ ְ
ְ

ְכ ְַנ"לְ.
בְאלָ יוְוהכוהו ַ
דְכ ְַנ"לְ,ונת ַקבצוְשו ֵ
עו ַ
אְדבָ רְ
לְפעַ םְְעַ לְל ָ
הְאתְהָ ָא ָדםְבכָ ַ
אְאח ֳָראְמַ טעָ ֶּׁ
כךְַ הַ סט ָר ָ
ְאחֲ ֶּׁריהָ ְוהו ֵלךְ
ְשאֵ ין ְבו ְמַ ָמשְְ ,והוא ְנ ָסת ַ
ְגמור ֶּׁ
שקֶּׁ ר ָ
ב ֶּׁ
ְתאֲ ָותוְ
יח ְיו ֵתר ְוימַ ֵלא ַ
ְשיַרו ַ
ְפעַ ם ֶּׁ
ַאח ֲֶּׁריהְְָ ,ונְדמֶּׁ ה ְלו ְבכָ ל ַ
ְכ ָמה ְעתיםְ ,ופתאְם ְנתעַ למוְְ ,ובורחיםְ
ְאחֲ ֵריהֶּׁ ם ַ
יו ֵתרְ ,ו ָרץ ַ
שר ְמז ַד ֵמן ְלפעָ מיםְ,
ְכל ְהַ ַתאֲ וותַ ְ ,כאֲ ֶּׁ
ומס ַתלקים ְמ ֶּׁמנו ָ
שר ְהָ ָא ָדם ְרוצֶּׁ ה ְל ָפ ֵרדְ
שהַ ַתאֲ וות ְמס ַתלקים ְקצְָתְ ,וכַ אֲ ֶּׁ
ֶּׁ
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אשםְ ,והוא ְחוזֵר ְורו ֵדףְ
מֵ הֶּׁ םְ ,אֲ זַי ְחוזרים ְומושיטים ְרְ ָ
אשםְְהואְ
ףְשמושיטיםְְרְ ָ
ֶּׁ
ש ֵתכֶּׁ
ַאח ֲֵריהֶּׁ םְ,וכֵ ןְְמתנַהֵ גְלהַ ָלןֶּׁ ְ,
אְב ֵארְהָ עניָןְיו ֵתרְ,והָ בֵ ןְהֵ יטֵ ב)ְ.
ףְאח ֲֵריהֶּׁ ם(ְ.ול ְֵ
חוזֵרְלרד ַ
שיָצָ אְמ ַתאֲ וָ הְ
יקְגדולְמאדֶּׁ ְ,
שהָ יָהְצַ ד ָ
יקְא ָחדֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
ֲשה ְבצַ ד
מע ֶ
ְכ ָראוי ְבש ֵלמות ְועָ לָ ה ְלעולָ מותְ,
הַ יָדועַ ְלגַמ ֵרי ְלגַמ ֵרי ָ
תְב ָשרְוַ עֲצָ מותְ,ו ָש ַאלְ:
הְש ֻמנָח ְביו ָרהְחֲתיכו ָ
עֶּׁ ליונים ְו ָר ָא ֶּׁ
שזאת ְהָ י ָתה ְא ָשה ְיָפָ ה ְמאד ְמאדְ,
מַ ה ְזאתְ .והֵ שיבו ְלוְֶּׁ ְ ,
שהָ י ָתהְמחַ ֶּׁממֶּׁ תְגופָ הְְלַ עֲבֵ ָרהְ,עַ ל־ ֵכןְמחַ ממיןְ
ועַ ל־ ֵכןְמֵ ֲחמַ תְ ֶּׁ
ְש ַתחֲ זורְ
ְשמות ֶּׁ
ְכאןְ .ו ָרצָ ה ְלראו ָתהְְ ,ו ָמסרו ְלו ֵ
או ָתה ָ
ְשהְָי ָתה ְיפַ ת־תְ ַאר ְגדולָ ה ְמאדְ.
ותתחַ ֵבר ְכבַ תח ָלהְ ,ו ָר ָאה ֶּׁ
ֶּׁהְראויְלראותְְגנותְְהַ ַתאֲ וָ הְְהַ זאתְְ,אםְחותכיןְְאו ָתהְְ
ומז ָ
ֶּׁהְשיָךְהַ ַתאֲ וָהְוכוְ'ְ:
לַ חֲתיכותְחֲ תיכותְ,הַ אםְיהי ַ
שעַ צבותְהיאְמ ָדהְמגֻנָהְמאדְ,וצָ ריךְלהת ַרחֵ קְממְֶּׁנָהְ
ידועְַ ֶּׁ
ְש ָכל ְתנועָ הְ
מאדְ ,ו ָראוי ְלחיות ְולהָ רים ְעַ צמוְְ .כי ְי ֵַדע ֶּׁ
שנכנָס ְלַ עֲבו ַדתְ
ְש ָא ָדם ְמֵ ניעְַ ְומַ עתיק ְעַ צמו ְכ ֶּׁ
והַ ע ָת ָקה ֶּׁ
שםְ ,אֲ פְלו ְהוא ְמֵ ניעַ ְעַ צמוְ
שםְ ,היא ְי ָק ָרה ְמאד ְבעֵ ינֵי ְהַ ֵ
הַ ֵ
ְשהָ ָא ָדם ְהוא ְבגוףְ
שע ֲָרהְ ,כי ְמֵ חֲ מַ ת ֶּׁ
ַרק ְכחוט ְהַ ַ
יוְכלְתנועָ הְְוהַ ע ָת ָקהְ,עַ ל־ ֵכןְ
בעולַ ם־הָ עֲשיָהָ ְ,ק ָשהְמאדְעָ לָ ָ
שםְ.
היאְי ָק ָרהְמאדְבעֵ ינֵיְהַ ֵ
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תְגדולְ,
שנָפַ לְעָ לָ יוְעַ צבותְוכבֵ דו ָ
ֲשהְהָ יָהְבצַ דיקְאֶּׁ ָחדֶּׁ ְ,
ו מע ֶ
ְק ָשהְ
ַב ֶּׁרת ְעַ ל ְהַ ַצדיקְ ,היא ָ
שמתג ֶּׁ
(והָ עַ צבות ְוהְַכבֵ דותְ ,כ ֶּׁ
ְשנָפַ ל ְעָ לָ יוְ
מאד ְעָ לָ יוְ ,כי ְעָ לָ יו ְמתחַ ז ֶֶּּׁׁקת ְיו ֵתר ְויו ֵתר) ְעַ ד ֶּׁ
שר ְלו ְכלָ ל ְלָ זוזְ
ְאפ ָ
ְשלְא ְהָ יָה ֶּׁ
ְכל־ ָכךְְ ,עַ ד ֶּׁ
עַ צלות ְוכבֵ דות ָ
ַברְ
שהתג ֵ
ְג ֶּׁדל ְהַ כבְֵדות ְוהָ עַ צבותֶּׁ ְ ,
ש ְמֵ ֲחמַ ת ְ
ממקומו ְמַ ָמ ְ
ש ֵמחַ ְעַ צמו ְולהָ רים ְעַ צמוְְ ,ולא ְהָ יָהְ
עָ לָ יו ְמאדְ ,ו ָרצָ ה ְל ַ
ש ֵמחַ ְולהָ רים ְעַ צמוְְ ,כי ְבכָ ל ְָדבָ רְ
אֶּׁ פ ָשר ְלו ְבשום ְָדבָ ר ְל ַ
ל־דבָ רְבתוכוְְעַ צְבותְ,עַ דְ
ש ֵמחַ ְעַ צמוְְ,מָ צָ אְלוְהַ ַבעַ ָ
ש ָרצָ הְל ַ
ֶּׁ
ְאתְעַ צמוְְ,כיְבכָ לְ
ש ֵמחַ ֶּׁ
םְדבָ ר ְל ַ
ָהְאפ ָשרְלו ְבשו ָ
שלְאְהָ י ֶּׁ
ֶּׁ
ש ֵמחַ ְולהָ רים ְעַ צמוְָ ְ ,מצָ א ְלו ְעַ צבותְ
ְש ָרצָ ה ְל ַ
שמ ָחה ֶּׁ
שניְגויְ,וזֶּׁהְ
תְשלאְעָ ַ
ֶּׁ
ש ֵמחַ ְעַ צמו ְבשמחַ
בתוכָ הְְ.והתחילְל ַ
שעֵ רְ
ְאין ְל ַ
ש ֵאין ְלָ ה ְשעורְ ,כי ֵ
בו ַַדאי ְשמְ ָחה ְגדולָ הֶּׁ ְ ,
ְביןְ
שיֵש ֵ
ְאלפֵ י ְאֲ לָ פים ְהַ ב ָדלותֶּׁ ְ ,
ְא ֶּׁלף ַ
הַ הֶּׁ פ ֵרש ְוהַ הֶּׁ ב ֵדל ֶּׁ
ְש ַבפחותים ְלבֵ ין ְזֻהֲמַ ת ְטֻ מ ַאתְ
שת ְיש ָראֵ ל ְהַ ָפחות ֶּׁ
ק ֻד ַ
שלְאְ
שם ְיתְ ָב ַרך ְעָ לָ יוֶּׁ ְ ,
שיזכְר ְהֵ יטֵ ב ְחֶּׁ סֶּׁ ד ְהַ ֵ
הָ עַ כוְ"םְ ,וכ ֶּׁ
יְשתג ַדלְשמ ָחתו ְמאדְ,והיאְשמחָ הְ
איְראו ֶּׁ
עָ ָשהו ְגויְ,בו ַַד ָ
ש ֵמחַ ְעַ צמו ְב ָדבָ רְ
שמ ַ
שאֵ ין ְעָ לֶּׁיהָ ְעַ צבות ְ ,כי ְבשלָ ָמא ְכ ֶּׁ
ֶּׁ
ְכלְ
ְאפ ָשר ְלמצְא ְעַ צבות ְעַ ל ָ
שעָ ָשהו ְהוא ְעַ צמוְְ ,עַ ל ְזֶּׁה ֶּׁ
ֶּׁ
יְשלְאְלהַ ניחוְ
לְדבָ רְ ,כ ֵד ֶּׁ
שמחָ הְ,כיְימצָ אְלו ְחֶּׁ סרונותְבכָ ָ
ְ
שהוא ְַרקְ
שני ְגויֶּׁ ְ ,
ְשלְא ְעָ ַ
ְבזֶּׁה ֶּׁ
ש ֵמחַ ְעַ צמוְְ ,אֲ בָ ל ָ
להָ רים ְול ַ
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ְכך ְו ָחמַ ל ְעָ לָ יוְ ,ולאְ
שם ְית ָב ַרך ְעָ ָשה ָ
שהַ ֵ
שם ְית ָב ַרךְֶּׁ ְ ,
מֵ הַ ֵ
שר ְלמצְא ְח ָסרון ְבזו ְהַ שמ ָחהְ ,מֵ ַאחַ רְ
ְאפ ַ
עָ ָשהו ְגויְ ,אְֵיך ֶּׁ
ְשיהיֶּׁהְ ,עַ לְ
ְאיך ֶּׁ
שם ְית ָב ַרךְְ ,כי ְבו ַַדאי ֵ
ֲשה ְהַ ֵ
שהוא ְַרק ְמַ ע ֵ
ֶּׁ
שרְאֵ יןְשעורְ
לְבינוְלבֵ יןְעַ כוְ"םְ ,אֲ ֶּׁ
ְגדו ֵ
לְפניםְהואְהֶּׁ פ ֵרש ָ
ָכ ָ
ְבזֶּׁהְ ,והתחילְ
ש ֵמחַ ְעַ צמו ָ
תחיל ְל ַ
ָועֵ ֶּׁרךְְ .והַ ַצדיק ְהַ ְַנ"ל ְה ְ
ְפעַ ם ְהֵ רים ְוש ַמחְ
לשמְחַ ְולהָ רים ְעַ צמו ְמעַ ט ְמעַ טְ ,ובכָ ל ַ
שהגיעַ ְ
ְכל־ ָכךְְ ,עַ ד ְ ֶּׁ
ְש ָבא ְלשמ ָחה ְגדולָ ה ָ
עַ צמו ְביו ֵתרְ ,עַ ד ְֶּׁ
ְשעָ לָ הְ
שה ְַר ֵבנו ְעָ לָ יו ְהַ ָשלום ְבְעֵ ת ֶּׁ
ְשהָ יָה ְלמְ ֶּׁ
להַ שמ ָחה ֶּׁ
ְשהֵ ריםְוש ַמחְעַ צמוְָ ְ,פ ַרחְבעולָ מותְ
ל ַק ֵבלְהַ לוחותְ.ובתוך ֶּׁ
ְכךְהביטְבעַ צמוְְ,והנֵהְ
יםְפר ָסאותְ,ובתוך ָ
ַ
ַכ ָמהְוכַ ָמהְאֲ לָ פ
רְגדולְ,
ָהְבתח ָלהְ,והָ יָהְלו ְצַ עַ ָ
םְשהָ י ַ
אְרחוקְמאדְמ ָמקו ֶּׁ
הו ָ
םְאחֵ רְ,ויהיֶּׁהְתמיהָ הְגדולָ הְ
ֶּׁהְמקו ַ
רְשיפְלְל ֵאיז ָ
כיְהָ יָהְסָ בו ֶּׁ
ץְתמידְלהיותְהַ צנֵעַ ְ ֶּׁלכֶּׁ תְ,
יקְחפֵ ָ
ָ
שנֶּׁעלַ םְפתאְםְ,והַ ַצד
עָ לָ יוֶּׁ ְ,
והַ שמ ָחה ְהתחילָ ה ְלפסקְ ,כי ְהַ שמ ָחה ְיֵש ְלָ ה ְגבולְ
שהתחילָ ה ְהַ שמ ָחהְ
ש ַמתחֶּׁ לֶּׁת ְעַ צ ָמהְ ְומסַ יֶּׁמֶּׁ ת ְעַ צ ָמהְְ ,וכ ֶּׁ
ֶּׁ
ש ָחזַר ְוי ַָרדְ
לפסקָ ְ ,פס ָקה ְמעַ ט ְמעַ טְ ,ונש ַפל ְמעַ ט ְמעַ טְ .וכ ֶּׁ
אְחזַרְתח ָלהְ
םְש ָפ ַרחְל ָשםְבשעַ תְהַ שמ ָחהְ,ל ָ
ונש ַפלְמ ָמקו ֶּׁ
ְשי ַָרדְ
ְש ָפ ַרח ְמ ָשםְ ,כְ ֶּׁד ֶּׁרך ְפריחָ תוְַ ְ ,רק ֶּׁ
למקומו ְהָ ראשון ֶּׁ
יאהְגדולָ הְ
םְש ָפ ַרחְל ָשםְ,ועַ ל־ ֵכןְהָ יָהְפל ָ
הְב ָמקו ֶּׁ
מיָדְלמַ ָט ַ
ְשי ַָרד ְלמַ ָטה ְבמקומו ְהָ ראשוןְ,
ְאחַ ר ֶּׁ
ְאת ְעַ צמו ַ
ְש ָמצָ א ֶּׁ
עַ ל ֶּׁ
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ְבתח ָלהְ ,והביטְ
ְשהָ יָה ַ
ְש ָחזַר ְלַ ָמקום ֶּׁ
(והָ בֵ ן ְהֵ יטֵ ב) ְעַ ד ֶּׁ
ָהְבתח ָלהְ,ולאְנֶּׁע ַתקְ
םְשהָ י ַ
ְב ָמקו ֶּׁ
הְשהואְמַ ָמש ַ
בעַ צמוְו ָר ָא ֶּׁ
יְאפ ָשרְל ָא ָדםְ
שא ֶּׁ
שע ֲָרהֶּׁ ְ,
קְאפ ָשרְכחוטְהַ ַ
ממקומו ְכלָ לַ ְ,ר ֶּׁ
שםְית ָב ַרךְְ.והָ יָהְתמיהְָה ְגדולָ הְבעֵ ינֵיְהְַ ַצדיקְ
שעֵ רַ ְ,רקְהַ ֵ
ל ַ
ְבעולָ מות ְוכָ אןְלמַ ָטהְלאְנֶּׁע ַתקְכלָ ל ְוהֶּׁ ראוְ
חְכל־ ָכך ָ
ש ָפ ַר ָ
ֶּׁ
שםְית ָב ַרך ְתנועָ הְוהַ ע ָת ָקהְקטַ נָהְ
ְש ָכל־ ָכך ְי ָָקרְבעֵ ינֵיְהַ ֵ
לו ֶּׁ
ְפחות ְמחוטְ
ש ָא ָדם ְמַ עתיק ְעַ צמו ְבזֶּׁה ְהָ עולָ םְ ,אֲ פְלו ָ
ֶּׁ
מהְְוכַ ָמהְְאֲ לָ פיםְְעולָ מותְ
ֶּׁהְכ ְָ
דְש ֵאין ְכ ַדאיְ ֶּׁנגֶּׁדְז ַ
שע ֲָרהְעַ ֶּׁ
הַ ַ
ְ

ופַ רסָ אותְְ.
ְשהָ עולָ ם ְהַ גַשמי ְהַ זֶּׁה ְהוא ְַרק ְנקֻ ַדתְ
ולה ִבין ַזֶּׁהְ ,כי ְיָדועַ ֶּׁ
לְש ֵכןְ
הַ ֶּׁמר ָכז ְבתוך ְהַ גַלגַליםַ ְ ,כמבְ ָאר ְלבַ עֲלֵי ְתכונָהְ ,ומ ָכ ֶּׁ
ְכל ְהָ ָא ֶּׁרץ ְיו ֵת רְ
שבֶּׁ ת ָ
ְאינָה ְ ֶּׁנ ֱח ֶּׁ
ֶּׁנגֶּׁד ְעולָ מות ְעֶּׁ ליונים ְבו ַַדאי ֵ
ְשתמשך ְמנקֻ ַדת ְהַ ֶּׁמר ָכזְ ,הנֵהְ
ְש ָכל ְהַ ַקוים ֶּׁ
מנקֻ ָדהְ .ויָדועַ ֶּׁ
ְכל ְהַ ַקוים ְזֶּׁה ְלָ זֶּׁהְ ,וכָ ל ְמַ הְ
הֵ ם ְאֵ צֶּׁ ל ְהַ נקֻ ָדה ְסמוכים ָ
שמת ַר ֲחקים ְמֵ הַ נקֻ ָדהְ ,הֵ ם ְמְת ַרחֲ קים ְזֶּׁה ְמזֶּׁה ְיו ֵתרְ .וכֵ ןְ
ֶּׁ
שיתרְַחֲ קוְהַ ַקויםְְהַ ר ֵבהְְמאדְ
כ ֶּׁ
מֵ הַ נקֻ ָדהְ,יְת ַר ֲחקוְגַם־ ֵכןְהַ ַקויםְ
שלמַ ָטהְְ ֵאצֶּׁ לְ
זֶּׁהְמזֶּׁהְמאדַ ְ,אףְְ ֶּׁ
הַ נקֻ ָדהְהֵ םְסמוכיםְזֶּׁהְלָ זֶּׁהְ ָכזֶּׁהְ:
ְ
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שעֵ רְב ַדעתוְְקְַוים ְנמ ָשכיםְְמֵ הָ ָא ֶּׁרץְ הַ ַתחתונָהְְ,
נִ מצאְאםְי ַ
םְאינוְהולֵ ךְממקומוְ
אֲ פְלוְְְ ַרקְעַ דְהַ ַגלגַליםְ,נמצָ א אֲ פְלוְְא ֵ
ַרק ְכמלא ְהַ חוטַ ְ ,אף־עַ ל־פי־ כֵ ן ְבמקום ְהַ ַגלגַלים ְנת ַרחֵ קְ
ְכ ָמה ְוכַ ָמהְ
רחֵ ק ְעַ ָתה ַ
ְשהָ יָה ְ ֶּׁנגֶּׁד ְרְאשו ְתח ָלהְ ,נת ְַ
מ ָמקום ֶּׁ
ְפר ָסאותְ ,לפי ְעֵ ֶּׁרך ְגְ ֶּׁדל ְהַ גַל ַגל ְהָ עֶּׁ ליון ְ ֶּׁנגֶּׁד ְהָ ָא ֶּׁרץְ
אֲ לָ פים ַ
ְאין ְמס ָפרְ ,וכָ לְ
ְכיָדועְְַ ,כי ְ ָשם ְקבועים ְכוכָ בים ֵ
הַ ַתחתונָה ַ
ְש ֵכןְ
ְש ֵכן ְוְכָ ל ֶּׁ
כוכָ ב ְהוא ְבעֵ ֶּׁרך ְגְ ֶּׁדל ְזֶּׁה ְהָ עולָ ם ְויו ֵתר ְמ ָכל ֶּׁ
שרְ
שעֵ רְב ַדעתוְהַ ַקויםְנמ ָשכיםְעַ דְעולָ מותְעֶּׁ ליוניםְ,אֲ ֶּׁ
שי ַ
כ ֶּׁ
אְש ֵאיןְשעורְ
ֶּׁ
םְאינָםְנֶּׁחֱ ָשביםְכלוםְ.נמצָ
ָכלְהַ גַלגַליםְנֶּׁג ָד ֵ
ְשם ְבעולָ מות ְעֶּׁ ליוניםְ ,עַ ל־י ֵדי ְהָ רחוקְ
ְשנת ַרחֵ ק ָ
להָ רחוק ֶּׁ
שנת ַרחֵ ק ְוהָ לַ ךְְ
שע ֲָרהֶּׁ ְ ,
ְפחות ְמחוט ְהַ ַ
ְשהוא ְאֲ פְלו ָ
כל ֶּׁ
ְָ
ְשבכָ אן ְבהָ ָא ֶּׁרץ ְהַ ַתחתונָהְ,
ְאף ֶּׁ
ְבתח ָלהְ ,כי ַ
ְשהָ יָה ַ
מ ָמקום ֶּׁ
שבעֵ ינָיו ְלאְ
שע ֲָרה ְ ֶּׁ
ְפחות ְמחוט ְהַ ַ
לא ְנת ַרחֵ ק ְוהָ לַ ך ְַרק ָ
שםְית ָב ַרךְְ.עםְ
רְרקְהַ ֵ
שעֵ ַ
נת ַרחֵ קְכלוםְ,כיְזֶּׁהְאיְאְֶּׁפ ָשרְל ַ
ְכ ָמה ְוכַ ָמה ְאֲ לָ פיםְ
ְשם ְבעולָ מות ְעֶּׁ ליונים ְנת ַרחֵ ק ַ
ָכל ְזֶּׁה ָ
דםְהולֵ ךְְְ ַפרסָ הְ
ש ָא ְָ
לְש ֵכןְכ ֶּׁ
לְש ֵכןְוכָ ֶּׁ
עולָ מותְופַ ר ָסאותְ,מ ָכ ֶּׁ
אְראֲ ָתהְוכוְ'ְ:
שםְ,עַ יןְל ָ
תְבעֲבו ַדתְהַ ֵ
אוְְ ַכ ָמהְ ַפר ָסאו ַ
ֵיְפלָ טיןְ,ושנֵיְהַ ָפלָ טיןְדומיןְזֶּׁהְלָ זֶּׁהְ.באֶּׁ חָ דְ
שיֵשְשנֵיְמינ ָ
דעְ ֶּׁ
ְבאֱ מֶּׁ ת ְהוא ְחלוקְ
שני ְָדר ְעֶּׁ בֶּׁ דְ .ובו ַַדאי ֶּׁ
ָדר ְבו ְמֶּׁ ֶּׁלךְְ ,ובהַ ֵ
קְאף־עְַל־פי־ְ
יןְשלְעֶּׁ בֶּׁ דַ ְ,ר ַ
יןְשלְמֶּׁ ֶּׁלךְלפָ לָ ט ֶּׁ
לְביןְהַ ָפלָ ט ֶּׁ
ָגדו ֵ

שכח
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ְשמת ַקשרין ְהַ ר ֵבהְ
שר ֶּׁ
ְק ֶּׁ
ְבינֵיהֶּׁ םְ ,כי ְיֵש ֶּׁ
כֵ ן ְאֶּׁ פ ָשר ְלטעות ֵ
ְבית ְופָ לָ טיןְ ,כי ְמת ַקשרין ְאֶּׁ חָ דְ
ֲשה ְמֵ הֶּׁ ם ַ
ְש ַנע ֶּׁ
נפָ שותְ ,עַ ד ֶּׁ
ֲשה ְמֵ הֶּׁ ם ְיסודְ ,ו ַאחַ ר־ ָכךְ
ְש ַנע ֶּׁ
באֶּׁ חָ ד ְואֶּׁ ָחד ְב ֶּׁא ָחדְ ,עַ ד ֶּׁ
ְבית ְו ָמדורְ ,וזֶּׁה ְהַ ָמדור ְהואְ
ְשנבנֶּׁה ְמֵ הֶּׁ ם ַ
ֲשה ְאְהֶּׁ לְ ,עְַד ֶּׁ
ַנע ֶּׁ
ְשם ְבאותוְ
שצריכין ְלבַ ֵקש ְאֱ מֶּׁ ת ְמוצאין ָ
מָ דור ְלָ אֱ מֶּׁ תְ ,וכ ֶּׁ
ֲשהְ
ש ֵמהֶּׁ םְ ַנע ֶּׁ
רְשלְהַ נפָ שותְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ,
ש ֶּׁ
הַ ָמדורְ,הַ ינוְבתוךְהַ ֶּׁק ֶּׁ
תְכ ְַנ"לְ.ועַ ל־ ֵכןְצְו ָתהְהַ תו ָרהְ(שמותְכגְ,ב)ַ "ְ:אחֲ ֵריְ
מָ דורְלהָ אֱ מֶּׁ ַ
איְשםְ
ָ
רְש ַרביםְנת ַקשרוְכ ֶּׁא ָחדְ,בו ַַד
ֶּׁ
ַרביםְלהַ טות"ְכיְמֵ ַאחַ
ְכ ְַנ"לְ ,וזֶּׁה ְבחינַת ְ(בראשית ְמוְ ,כז) ְָ "ְ :כל ְהַ נֶּׁפֶּׁ ש ְהַ ָב ָאהְ
הָ אֱ מֶּׁ ת ַ
ְביתְ
ֲשהְבְֵיתְ ַיעֲקְב ְהַ ינו ֵ
ְש ֵמהַ נפָ שותְ ַנע ֶּׁ
לבֵ יתְ ַיעֲקְב"ְ,הַ ינו ֶּׁ
ְש ָכתוב(ְ :מיכה ְכְ ,ב)ְ
שהוא ְבחינַת ְ ַיעֲקְבְ ,כמו ֶּׁ
מָ דור ְלָ אֱ מֶּׁ תֶּׁ ְ ,
ְשלְ
שר ֶּׁ
ְק ֶּׁ
שיֵש ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְזֶּׁה ֶּׁ
"ת ֵתן ְאֱ מֶּׁ ת ְל ַיעֲקְב"ְ .אֲ בָ ל ְַדע ְ ֶּׁ
ֲשהְ
תְשלְר ָשעיםְ,ו ַנע ֶּׁ
שמת ַקשריןְיַחַ דְהַ ר ֵבהְנפָ שו ֶּׁ
ר ָשעיםֶּׁ ְ,
ש ֶּׁקרְ ,ועַ ל ְזֶּׁה ְהזהיר ְהַ נָביא ְ(ישעיה) ְ"ְ :לאְ
ְבית ְו ָמדור ְלַ ֶּׁ
מְֵהֶּׁ ם ַ
שרְ
שר"ְ ,כי ְקֶּׁ ֶּׁ
ְק ֶּׁ
שר ְיְאמַ ר ְהָ עָ ם ְהַ זֶּׁה ָ
שר ְלכָ ל ְאֲ ֶּׁ
תאמרון ְקֶּׁ ֶּׁ
ר ָשעיםְאֵ ינו ְמןְהַ מניָןְ,ועַ לְזֶּׁהְכתיב ְ(שמותְכגְ ,ב) ְ"ְ:לאְתהיֶּׁהְ
ְבין ְשנֵי ְהַ ָבתים ְהַ ְַנ"ל ְאֶּׁ פ ָשרְ
ַאח ֲֵרי ְַרבים ְל ָרעְת"ְ .וה ְֵנה ֵ
ש ֶּׁקר ְמ ַד ֶּׁמה ְעַ צמוְ
ש ֶּׁקרְ ,כי ְהַ ֶּׁ
ְבין ְהָ אֱ מֶּׁ ת ְוהַ ֶּׁ
לטעותְ ,הַ ינו ֵ
תְרביםְ,ו ֶּׁאפ ָשרְלָ ָא ָדםְ
שרְמנפָ שו ַ
ַםְשםְיֵש ְקֶּׁ ֶּׁ
להָ אֱ מֶּׁ ת ְ,כיְג ָ
לטעותְ ,ו ֵאינו ְיו ֵדעַ ְהֵ יכָ ן ְהָ אֱ מֶּׁ ת ְולהֵ יכָ ן ְיְ ָק ֵרב ְעַ צמוְְ .ו ַדעְ

ספורי

שיחוֹ תַ
ִֹ

ַ ַמעֲ שֹי ֹות

שכט

יןְביןְשנֵיְהַ ָבתיםְ
שעַ ל־י ֵדיְמצוַת ְפדיוןְשבויים ְזוכֶּׁ הְלהָ ב ֵ
ֶּׁ
ש ֶּׁקר ְהואְ
ש ֶּׁקרֵ ְ ,בין ְמֶּׁ ֶּׁלך ְלעֶּׁ בֶּׁ דְ ,כי ְהַ ֶּׁ
הַ ְַנ"ל ְ ֵבין ְאֱ מֶּׁ ת ְל ֶּׁ
בחינַתְעֶּׁ בֶּׁ דְ,בחינַתְ ָארורְ,בחינַתָ "ְ:ארורְכנַעַ ןְ,עֶּׁ בֶּׁ דְעֲבָ דים"ְ
וְכוְ'ְ(בראשיתְטְ,כה)ְ.
[שיךַ ְלָ עניָן ְהַ נד ָפס ְבסוף ְספו ֵרי־מַ עֲשיות ְהַ ַמתחילַ ְ :דעְ,
שיֵשְ ְשנֵי ְמינֵי ְ ָפלָ טין ְב ֶּׁא ָחד ְ ָדר ְמֶּׁ לֶּׁ ךְ ְוב ֶּׁאחָ ד ְ ָדר ְעֶּׁבֶּׁ ד ְוכוְ'ְ.
ֶּׁ
שם ְ ַוע ֲַדין ְהוא ְבבחינַת ְעֶּׁ בֶּׁ דְ ,ע ֲַדין ְהוְאְ
שעובדין ְהַ ֵ
כ ֶּׁ
ֵשְבחינַתְעֶּׁ בֶּׁ דְבק ֻד ָשהְ,בחינַתְ
בבחינַתְ ָארורְחַ סְו ָשלוםְ .וי ְ
שעַ ל־י ָָדהְְיוצאיםְמבחינַתְ
שיֵשְְמצוָהֶּׁ ְ,
שהְעֶּׁ בֶּׁ דְה'"ְ.ו ַדעֶּׁ ְ,
"מ ֶּׁ
עֶּׁ בֶּׁ דְ,והיאְמצוַתְפדיוןְשבויים]ְ(ועייןְלקמןְסימןְס"ט)(ְ:חייְמוהרןְסו)ְ

ְשיֵשְ
ַתְאחורְוָ ֶּׁק ֶּׁדםְ,הַ ינו ֶּׁ
ש ְֵיש ְשנֵיְשכליותְ ,והֵ םְבחינ ָ
ודע ְ ֶּׁ
ְב ָימיםְ
ְשנז ַקן ְובָ א ַ
ְש ַמגיעַ ְלָ ָא ָדם ְלפי ְהַ זמַ ןְ ,וכָ ל ְמַ ה ֶּׁ
שכֶּׁ ל ֶּׁ
ֵ
יו ֵתרְ ,הואְיו ֵדעַ ְיו ֵתרְ,בבחינַתְ(איוב ְלבְ,ז) ְ"ְ:יָמיםְי ַד ֵברוְ"ְ,וזֶּׁהְ
שכֶּׁ לְ
ש ָבאְבאחורְהַ זמַ ן ְכיְלָ זֶּׁהְהַ ֵ
ַתְאחורֶּׁ ְ,
שכֶּׁ לְהואְבחינ ָ
הַ ֵ
עְגדולְבמהירותְ
שפַ ָ
לְש ָבאְלָ ָא ָדםְב ֶּׁ
ְשכֶּׁ ֶּׁ
צָ ריךְזמַ ןְ.אֲ בָ לְיֵש ֵ
ָגדולְ,בפָ חותְמֵ ֶּׁרגַעְ,כיְהואְלמַ עלָ הְמֵ הַ זמַ ןְ,ואֵ יןְצָ ריךְשוםְ
ְפנים ְוהואְבחינַתְ
שכֶּׁ לְהואְבחינַת ָ
שכֶּׁ לְ ְ,וזֶּׁה ְהַ ֵ
זמַ ןְלזֶּׁהְהַ ֵ
ֶּׁיךְ ַיעֲקְבְ
שיְפָ נ ְָ
ַיעֲקְבְ,בחינַתְאֱ מֶּׁ תְ,בבחינַתְ(תהליםְכדְ,ו)"ְ:מבַ ק ֵ
סֶּׁ לָ ה"ְ:

של
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ְאמַ רְ :בְ" ָשלש ְסעֻדות" ְזֶּׁה ְנו ַדע ְליְ
שת ְוַיחי ָ
ְפ ָר ַ
ש ָבת ָ
אח ר ְ ַ
חְק ַריידְ(נתר)ְ,ו ָשלשְפעָ מיםְכמוְ
סג ָֻלהְל ָפאקיןְ(אבעבועות)ְל ַק ְ
ֲשהְמשנֵיהֶּׁ םְמֶּׁ רחָ ץְלרחץְ
מש ָקלְהַ ק ַריידְי ַקחְזֵייףְ(סבון) ְו ַיע ֶּׁ
ש ַמתחילְ
תְתכֶּׁ ףְומיָדְכ ֶּׁ
יןְבאד)ְ,וצָ ריך ְלַ עֲשו ֵ
שקור ָ
הַ תינוקֶּׁ (ְ,
הַ תינוקְְלהתחַ ֵמםְְולבעְרְְעַ לְזֶּׁהְְ,ויועילְְבעֶּׁ ז ַרתְה'ְְאםְְְאֵ יןְ

ְ

הַ גז ֵָרהְְ ֲחז ָָקהְ,אֲ בָ לְְאםְְהְַגז ֵָרהְְ ֲחז ָָקהְחַ ס־ו ָשלוםְלאְיועילְ.
שהְ:
ֶּׁהְק ֶּׁ
ֲשהְמֵ חֵ טאְהָ עֵ גֶּׁלְ,ובעניָןְהַ ז ָ
ואמרְ כיְ ֳחליְהַ ָפאקיןְ ַנע ֶּׁ
אְבמד ָרשְ
הֲל אְגַםְאֵ צֶּׁ לְאֻ מותְהָ עולָ םְיֵש ְחליְזֶּׁהַ ְ.אך ְאיתְָ ַ
ְשלְא ְיהיֶּׁה ְלָ הֶּׁ ם ְשום ְחליְ
שאֻ מות ְהָ עולָ ם ְהָ יו ְראויים ֶּׁ
ֶּׁ
יְשלְאְיהיו ְמוניןְ
רְשנ ַתןְלחֶּׁ ל ָקםְהָ עולָ םְהַ זֶּׁה)ְ ַאך ְכ ֵד ֶּׁ
ֶּׁ
(מֵ ַאחַ
ְשיֵש ְליש ָראֵ לְ,
ְכל ְהֶּׁ חֳ לָ אים ֶּׁ
ומת ָגרין ְביש ָר ֵאלְ ,נ ַתן ְלָ הֶּׁ ם ָ
ְאלְ
ְפסוק ְ(תהלים ְלטְ ,ט) ְ"ְ :חֶּׁ ר ַפת ְנָבָ ל ַ
ש"י ְעַ ל ָ
ש ֵפ ֵרש ְַר ְ
וכמוְ ְ ֶּׁ
יְשלְא ְיוכַ לְ
תשימֵ ני""ְ,הָ בֵ אְגַםְעָ לָ יוְנ ָגעיםְומַ כאובותְ,כ ֵד ֶּׁ
יןְאנו ְלוקים"ְ,והַ תפְ ָלהְהַ זאתְ
ְא ָ
לומַ רְליַ ְ :א ֶּׁתםְלוקיםְו ָאנו ֵ
שהְ:
הְק ֶּׁ
חלָ איםְעַ ל ְהָ אֻ מותְ.וגַםְלכאו ָר ָ
ָגרמָ הְלהָ ביאְיסו ֵריְ ְֳ
הֲלאְגַםְקְ ֶּׁדםְחֵ טא ְהָ עֵ גֶּׁלְבו ַַדאיְהָ יָהְחליְזֶּׁהַ ְ,אך ְקְ ֶּׁדםְלאְ
שהַ תינוקְ
קְשהָ יו ְהַ ָפאקין ְמֵ חֲ מַ ת ְהַ ָדמים ְ ֶּׁ
שהַ ְ ,ר ֶּׁ
ְק ֶּׁ
הָ יָה ְחלי ָ
יונֵקְבמעֵ יְאמוְַ ְ,כיָדועַ ְלחַ כמֵ יְהָ רופאיםְ ,אֲ ָבלְלאְהָ יָהְחליְ
ֲשהְ
שיהֵ אְמסֻ ָכןְְלָ מותְְחַ ס־ו ָשלוםְְכמוְְעַ כ ָשוְ,וזֶּׁהְְ ַנע ָ
שהֶּׁ ְ,
ָק ֶּׁ
מֵ חֵ טאְהַ ְַנ"לְ.
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יםְכ ָלםְבפָ סוקְאֶּׁ חָ דְ:
ֻ
גםְנרמַ זְקצַ תְבירמיָהְ(קפיטלְבְ,כב)ְ,נז ָכר
ְבנ ֶֶּּׁׁתר ְו ַתרבי ְלָ ךְ ְבורית ְנכ ָתם ְעֲונֵך ְלפָ נַי"ְ.
"גַם ְכי ְתכַ בסי ַ
רְפרושְבלַ עַ זְק ַרייד;ְבורית ְ–ְ
ֵפרוש ְַרשְ"יְעַ לְעֲווןְהָ עֵ גֶּׁלְ.נ ֶֶּּׁׁת ֵ
ְכאן ְסוד ְהַ סג ָֻלה ְהַ ְַנ"לְ ,הַ ָבא ְמֵ חֵ טאְ
ְשמ ֻר ָמז ָ
זֵייף(ְ .נמצָ א ֶּׁ
שהואְְְק ַריידְ,ולהַ רבותְְבוריתְ,
הָ עֵ גֶּׁלְ,דהַ ינוְְלכַ ֵבסְְְבנ ֶֶּּׁׁתרֶּׁ ְ,
שהואְזֵייף)ְוהָ בֵ ןְנפלָ אותְ:
ֶּׁ
ְאלָ יו ְעם ְפדיון ְלהת ַפ ֵלל ְעַ לְ
ְבאו ֵ
ְאחַ ת ָ
ִמימֵּ י ְיַלדותוְַ ְ .פעַ ם ַ
ְש ָתמותְ ,וכֵ ן ְהֲוָה ְ.
ְבת ְיהודית"ְ ,ו ָאמַ ר ֶּׁ
ְאס ֵתר ַ
יַל ָדה ְ" ָש ָרה ֶּׁ
ְפסוקְ:
ְאז ָ
ש ָר ָאה ָ
ְשי ַָדע ְזְאת ְמֵ הַ תו ָרה ְהַ קדו ָשהֶּׁ ְ ,
ו ָאמַ ר ֶּׁ
שרְ ַביאְרְמֵ ָתהְְוַיב ַאשְ"ְ(שמותְזְ,כא)ְ,וב ֵאלוְהַ ֵתבותְ
"והַ ָדגָהְאֲ ֶּׁ
"מֵ ָתה" ְ"וַיב ַאשְ" ְנתג ַָלה ְלו ְזְאת"ְ .מת"ה ְו"י"ב"א"ש"ְ,
אשי־ ֵתבותְ:שְְָ'ְ ָרהְְאְְֶּׁ'ְס ֵתרְְבְְַ'ְתְְיְְ'ְהודיתְְְַוְ'ְיְְמֵ ָתהְְ.ה'ְ
ָר ֵ
ישמ ֵרנוְְ.
שיק ֶּׁרה ְלָ הֶּׁ ם ְמק ֶּׁרה ְבלתי ְטָ הור ְחַ סְ
שכ ֶּׁ
ָשיוֶּׁ ְ ,
ִהז ִהיר ְלַ אֲ נ ָ
ְתכֶּׁ ףְומיָדְלמקוֶּׁהְלטבְלְ,כיְעַ ל־י ֵדיְהַ מק ֶּׁרהְ
שיֵלכו ֵ
ו ָשלוםֶּׁ ְ,
שק ֶּׁדםְ
ֲשהְ .עַ ל־ ֵכן ְטוב ְמאדֶּׁ ְ ,
ְש ַנע ֶּׁ
ֲשה ְמַ ה ֶּׁ
חַ ס ְו ָשלום ְ ַנע ֶּׁ
שיַקדיםְעַ צמוְְ
ֶּׁהְדבָ רְחַ סְו ָשלוםֶּׁ ְ,
תחילְלהֵ עָ שותְמזֶּׁהְ ֵאיז ָ
ש ַמ ְ
ֶּׁ
בלְויטַ הֵ רְעַ צמוְְ.
הָ ָא ָדםְויט ְ
ו ִהז ִהיר ְמאד ְלבַ ל ְית ַפחֵ ד ְהָ ָא ָדם ְמזֶּׁה ְכלָ לְ ,כי ְהַ ַפחַ דְ
והַ ד ָאגותְוהַ ָמ ָרה־שחורותְבעניָןְזֶּׁהְמַ זיקְמאדְמאדְ,בפ ָרטְ
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ְקפיטל ְתהלים ְהַ מסֻ ָגלים ְלתקוןְ
ֲש ָרה ַ
ְאלו ְהָ ע ָ
ְשג ָלה ֵ
ַאחַ ר ֶּׁ
חֵ טאְזֶּׁהְ,והֵ םְ:ט"זְ,ל"בְ,מ"אְ,מ"בְ,נ"טְ,ע"זְ,צ'ְ,ק"הְ,קל"זְ,
יְשיז ֶּׁכהְ
שמ ֶּׁ
זְאמַ רֶּׁ ְ,
רְבספָ ריםְהַ נד ָפסיםְכבָ רָ ְ.א ָ
ק"ןַ ְ ,כמבְ ָא ַ
ְקפיטל ְתהלים ְהַ ְַנ"ל ְבאותוְ
ֲש ָרה ַ
ל ַקיֵם ְזְאת ְלומַ ר ְאֵ לו ְהָ ע ָ
ְשיק ֶּׁרה ְלו ְחַ ס ְו ָשלוםְ ,אֲ זַי ְבו ַַדאי ְי ֻת ַקן ְחֶּׁ טאוְְ ,ושובְ
הַ יום ֶּׁ
ַאל ְיד ַאג ְכלָ לְ .גַם ְהָ יָה ְמתלוצֵ ץ ְמֵ ֵאלו ְהַ חֲ סידים ְוהַ י ֵראיםְ,
יםְשלְאְיָבואוְ
ֶּׁ
ש ַמגיעַ ְלָ הֶּׁ םְאֵ יזֶּׁהְהרהוְרְ,אֲ זַיְהֵ םְמת ַפחֲ ד
שכ ֶּׁ
ֶּׁ
ְפחַ דְ
ידי ְמק ֶּׁרהְ ,ומֵ חֲ מַ ת ְזֶּׁה ְהֵ ם ְרגילים ְבהֶּׁ ֵתרְ ,מֵ חֲ מַ ת ַ
ל ֵ
ידיְמק ֶּׁרהְ.והואְְַז"לְהָ יָהְמתלוצֵ ץְמזֶּׁהְ.וע ַקרְ
שלְאְיָבואו ְל ֵ
ֶּׁ
ְשהָ ָא ָדם ְצָ ריך ְלבלי ְלהת ַפחֵ ד ְולהְתי ֵָרא ְכלָ לְ
ַכ ָונָתו ְהָ יָה ֶּׁ
ְכ ֵאלוְְ ,ולבלי ְלַ ֲחשב ְמַ ֲח ָשבות ְכלָ ל ְבעניַן ְזֶּׁהַ ְ ,רקְ
מדבָ רים ָ
ְתאֲ ְָותוְ ְויַסיחַ ְַדעתו ְמזֶּׁהְ
יהיֶּׁה ְכגבור ְחַ יל ְלַ עֲמְד ְכ ֶּׁנגֶּׁד ַ
ֲשהְ ְעְמוְְ,מַ הְ
לגַמ ֵריְ,ו ַאלְְית ַפחֵ דְְכלָ לְְ.וַה'ְְהַ טובְְבעֵ ינָיוְְ ַיע ֶּׁ
ְ

ְחפֵ ץְ.
שהואְית ָב ַרך ָ
ֶּׁ
לְדודְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְעָ לָ יוְהַ ָשלוםְ
ַםְש ָ
שזֶּׁהְבחינַתְפג ֶּׁ
ורמזְבדבָ ָריוֶּׁ ְ,
אְב ֵארְהַ ָדבָ ר ְהֵ יטֵ בְ.ומאדְמאדְצריכיןְ
שבַ עְוכוְ'ְ,ול ֵ
בבַ ת־ ֶּׁ
םְדבָ רְ
פלְב ַדעתְו ְכלָ לְמשו ָ
הְתמידְ,ו ַאלְי ְ
להתחַ זֵקְבשמ ָח ָ
ְחזָק ְב ַדעתוְְ,
ְמהְ .ואם ְיהיֶּׁה ָ
ש ָבעולָ םַ ְ ,אף ְאם ְ ַיעֲבְר ְעָ לָ יו ָ
ֶּׁ
יבערְ
שקוריןְא ֶּׁ
ולאְית ַפחֵ דְכלָ לְ,ולאְ ַי ֲחשבְמַ ֲח ָשבותְכלָ לְ( ֶּׁ
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כלְ
ט ַראכטין)ְ,ו ֵי ֵלךְב ֻתמוְבשמ ָחהְ,וְיז ֶּׁכהְלַ סוףְלַ עֲבְרְעַ לְהַ ְ
יְאפ ָשרְלבָ ֵארְְבכ ָתבְ,ועָ רוםְְיָביןְ
ב ָשלוםְ.ודבָ ריםְְ ָכ ֵאלוְְא ֶּׁ
לַ אֲ שורוְְ.
ְשנת ַרחֵ קְ
ש ָבת ְ ֲחנו ָכה ְונש ַכחְ ,מ ֶּׁבן־מֶּׁ ֶּׁלך ֶּׁ
ְשס ֵפר ְב ַ
עוֹ ד ְמַ ה ֶּׁ
מֵ ָאביו ְוכוְ'ְ ,והָ יָה ְמת ַגעגֵעַ ְמאד ְמאד ְוכוְ' ְוכוְ'ְ ,והגיעַ ְלוְ
ֲשעַ ְבו ְמאדְמאדְ,והָ יָהְמתגַעגֵעַ ְ
כ ָתבְמֵ ָאביוְ,והָ יָהְמש ַתע ֵ
יםְשיושיטְלו ְיָדְ,ואםְ
ֶּׁ
לְפנ
לְכ ָ
ע ֲַדיןְמאדְ,והָ יָהְמתגַעגֵעַ ְעַ ָ
הָ יָה ְמושיט ְלו ְיָד ְהָ יָה ְמחַ ב ָקה ְומנַש ָקהְַ ְ .אחַ ר־ ָכך ְישְֵבְ
עַ צמוְְְ:הֲלאְְזֶּׁהְְהַ כ ָתבְְהואְְכ ַתבְיַד־הַ ֶּׁמ ֶּׁלךְבעַ צמוְְ,ואםְְ ֵכןְ
לאְְנכ ַתבְ
ראוְיְְ,כיְְ ְ
לאְנכ ַתבְכְָ ְָ
הואְיַד־הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְוכוְ'ְוכוְ'ָ (ְְ.כלְזֶּׁהְ ְ

בזמַ נוְ)ְ

ְ
ראַעוַֹלַםַ.
חַלאֵַּלַבַוַֹ ֵַּ
שבַ ַ
שלַםֶַ ַ,
תַםַוַנִַ ַ
ףְכחְְַ
ברוְךְְהְַנְוְתְֵןְלְַ ְָיעְֵ ְ
ְָ
רבְֶּׁה:
וְלְאְֵיןְאוְנְיםְעְָצְמְָהְ ְַי ְ
ְְ
ְ

ְ
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חון
ַמעֲ ֶשה מב ָּט ֹ
שספ ָרה ְַר ֵבנוְהַ ָקדושְזצוק"לְלֵ ילְד'ְאֱ לולְתקס"וְפ"קְ
ֶּׁ
שהְמְבְטְָחוְןְוְזוְְהְיאְ:
ע ְֶּׁ
רתְיְמְַ ְֲ
יפ ְ
עְָ ְָנהְוְאְָמְַרְ,עוְדְסְ ְַ

ְשלא ְיהיו ְלו ְלדאג ְיו ֵתרְ
ְאמַ ר ְבלבו ְמי ְי ָמצֵ א ֶּׁ
מֶ לֶך ַאֶּׁ ָחד ָ
רְאחַ רְ
שלְ,והָ לַ ךְלַ חק ַ
יְכלְטוְבְוַאֲ ניְמֶּׁ ֶּׁלךְומו ֵ
מְ ֶּׁמניְ,כיְיֵשְל ָ
ְב ַלילָ ה ְוהָ יָה ְעומֵ ד ְאֲ חו ֵרי ְהַ ָבתים ְלהַ קשיבְ
זֶּׁהְ .והָ יָה ְהו ֵלך ַ
שזֶּׁהְ
לְא ָחדֶּׁ ְ,
ולשמעַ ְאֶּׁ תְדב ֵריְהָ עולָ םְ.והָ יָהְשומֵ עַ ְד ָאגותְכְָ ֶּׁ
ְאחֵ רְ,
ְב ֲחנותְ ,ו ַאחַ ר־ ָכך ְהָ לַ ך ְלבַ ית ַ
אֵ ינו ְהו ֵלך ְלו ְכסֵ ֶּׁדר ַ
ש הואְ צָ ריךְְ לְהְַ ַמלכות ,וכֵ ן ְש ָא רְ ָכל
עְשיֵשְלוְד ָאגָ הְ ֶּׁ
ֶּׁ
שמַ
ו ָ
לְכלְאֶּׁ
תְש ָ
הַ ד ָאגו ֶּׁ

ח דְ .
ָחדְו ֶּׁא ָ

ְאחָ ד ְנָמוך ְעומֵ ד ְבתוך ְהַ ַקר ַקעְ
ְבית ֶּׁ
אחר־כךַ ְהָ לַ ך ְו ָר ָאה ַ
והַ חַ לונות ְלמַ ָטה ְסמוכים ְמַ ָמש ְלָ ָא ֶּׁרץ ְוהַ גַג ְנופֵ ל ְונש ַברְ.
ְש ָצריך ְלהַ קשיבְ
ְא ָחד ְומנַגֵן ְעַ ל ְהַ כנור ֶּׁ
שב ֶּׁ
ְש ָשם ְיו ֵ
ו ָר ָאה ֶּׁ
ְשמֵ חַ ְמאוד ְוקדְֵ ָרה ְעםְ
מאוד ְכ ֵדי ְלשמעַ ְאֶּׁ ת ְהַ קול ְוהוא ָ
מַ שקֶּׁ ה ְעומֶּׁ ֶּׁדת ְלפָ נָיו ְוהַ ַמש ֶּׁקה ְהָ יָה ְיַין ְו ַמאֲ כָ לים ְעומדיםְ
דְמלֵ אְשמ ָחהְבלאְד ָאגָהְכלָ לְ.הָ לַ ךְ
אְשמֵ חַ ְמאו ָ
לפָ נָיוְוהו ָ
ונכנַס ְלתוך ְהַ ַבית ְו ָש ַאל ְבשלומוְֶּׁ ְ ,והֱשיבוְְ .ו ָר ָאה ְהַ ק ֵד ָרהְ
עם ְהַ ַמשקְֶּׁה ְלפָ נָיו ְוהַ מינֵי ְמַ אֲ כָ לים ְוהוא ְַרק ְמָ לֵ א ְשמחָ הְ,
וכ ֵבד ְאֶּׁ ת ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְלשתות ְו ָש ָתה ְ ֶּׁאל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְוהָ יָה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְשכַ ב ְ( ָשם ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְ)ְ
שו ֶּׁתה ְגַם־ ֵכן ְלמַ עַ ן ְהָ ַאהֲבָ הַ ְ ,אחַ ר־ ָכך ָ
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ְשמֵ חַ ְבלי ְשְום ְד ָאגָ ה ְובַ ב ֶּׁקר ְעָ מַ דְ
ְאך ָ
ְשהוא ַ
לישןְ ,ו ָר ָאה ֶּׁ
ְאת ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְו ָש ַאל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְאותוְ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְוגַם ְהוא ְעָ מַ ד ְול ָוה ֶּׁ
ְכלְ
ְכל ְזאת ְוהֵ שיב ְלו ְאֲ ני ְיָ כול ְל ַת ֵקן ָ
ְא ָתה ְלו ֵקחַ ָ
מֵ ַאין ַ
ְשנת ַקלקלו ְ( ֶּׁשקורין ְנַאפריווקיס) ְכְי ְמלָ אכָ הְ
תקונֵי ְהַ דבָ רים ֶּׁ
יםְשנת ַקלקלוְְ,וַאֲ ניְיוצֵ אְ
ֶּׁ
לְרקְתקונֵיְהַ דבָ ר
הְאיניְיָכו ַ
ֵ
ש ֵלמָ
שאֲ ניְמ ַק ֵבץְמזֶּׁהְאֵ יזֶּׁהְסַ ךְ
ןְאיזֶּׁהְדבָ ריםְוכ ֶּׁ
ַבב ֶּׁקרְוַאֲ ניְמ ַת ֵק ֵ
ְשלְ
ְאלו ְהַ דבָ רים ֶּׁ
ְכל ֵ
ֲחמ ָשה־ש ָשה ְזהובים ְאֲ ני ְקונֶּׁה ְלי ָ
ש ָשמַ עְ הַ ֶּׁמ ֶּׁלךְ זאתָ ְ,אמַ רְבלבוְְ אֲ ַקלקֵ לְ לוְְ
אֲ כילָ הְ ושתיָהְ.כ ֶּׁ
זאתְ.
יְשיהיֶּׁהְלו ְָד ָברְל ַת ֵקןְלאְי ֵתןְ
זְש ָכלְמ ֶּׁ
הלךְַהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְונ ַָתןְכרו ֶּׁ
םְא ָדםְל ַת ֵקןַ ְ,רקְי ַת ֵקןְבעַ צמו ְאו ְיקנֶּׁהְלו ְהַ ָדבָ רְהְַזֶּׁהְ
לשו ָ
ְאחַ ר ְתקונֵי ְהַ דבָ רים ְו ָאמרו ְלוְ
שהַ ְ .בב ֶּׁקר ְהָ לַ ך ְלשאל ַ
ֲח ָד ְָ
ְא ָדם ְל ַת ֵקן ְשום ְָדבָ ר ְ ַוי ֵַרעְ
ְשלא ְל ֵתן ְלשום ָ
ש ָגזַר ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ֶּׁ
ֶּׁ
ְשחוטֵ בְ
ְאחָ ד ֶּׁ
שםְ .והָ לַ ך ְו ָר ָאה ְגביר ֶּׁ
ְבטַ ח ְבהַ ֵ
ְאך ָ
בעֵ ינָיו ַ
ָ
ך?ְ
הְא ָתהְחוטֵ בְעֵ ציםְ,הַ אםְזֶּׁהְכבוד ְ
עֵ ציםְ,ו ָש ַאלְאותוְְ:לָ ָמ ַ
ְשיַחטב ְעֵ צים ְולא ְמָ צָ אתיְ
ְאחַ ר ְאיש ֶּׁ
ָאמַ ר ְלוְְ ,חְָזַרתי ַ
ךְ,
והֻ כ ַרחתיְלַ חטבְבעַ צמיָ ְ.אמַ רְלוְֵ ְ,תןְלי ְְַואֲ ניְ ֶּׁאחטבְעמ ְָ
הְשזֶּׁהְטובְוהָ לַ ךְ
וחָ טַ בְהָ עֵ ציםְונ ַָתןְלוְהְַגבירְזָהָ בְאְֶּׁ ָחדָ ְ,ר ָא ֶּׁ
ְכלְ
ְשק ֵבץ ְש ָשה ְזהֻ בים ְו ָקנָה ְשוב ָ
לַ חטב ְעוד ְעֵ צים ְעַ ד ֶּׁ
ְאְ
ְאמַ ר ְַר ֵבנו ְ ְַז"ל"ְ :און ְדיא ְסעו ָדה ְאיז ְגיוֶּׁוען ַ
הַ סעו ָדה ְ(ובָ זֶּׁה ְהַ ָלשון ָ
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ְביתוְ
ְאח ֲֵרי ְחַ לון ֵ
ְשמֵ חַ ְוהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְהָ לַ ך ְשוב ַ
סעו ָדה)ְ ,והָ יָה ָ
שב ְוהַ ַמש ֶּׁקה ְוהַ ַמאֲ כָ לים ְלפָ נָיוְ .והואְ
ְשזֶּׁה ְיו ֵ
לראות ְו ָר ָאה ֶּׁ
ָשמֵ חַ ְמאודְ ,הָ לַ ך ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְונכנַס ְלתוך ְהַ ַבית ְו ָר ָאה ְכְַ ְַנ"לְ
ְשם ְכמו ְהַ ַלילָ ה ְהָ ראשון ְובַ ב ֶּׁקר ְעָ מַ ד ְהָ אישְ
ַם־כן ָ
ו ָשכַ ב ְג ֵ
ןְא ָתהְלו ֵקחַ ְזאתְכיְזֶּׁהְצָ ריךְ
ְאתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,ו ָש ַאלְלוְְ:מֵ ַאי ַ
ולְוָה ֶּׁ
ןְכלְהַ דבָ ריםְ
יְהיָהְל ַת ֵק ָ
יוְממון?ְוהֵ שיבְלוְַ ְ,דרכ ָ
להוציאְעָ לָ ָ
םְא ָדםְ
ְשלאְל ֵתןְעודְלשו ָ
ְגזַרְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ֶּׁ
ר־כך ָ
ָ
שנת ַקלקלו ְו ַאחַ
ֶּׁ
ְממון ְלַ זֶּׁה ְכְַ ְַנ"לְ ,וְהָ לַ ךְ
ְשק ַבצתי ָ
ל ַת ֵקן ְוְ ָחטַ בתי ְעֵ צים ְעַ ד ֶּׁ
ְא ָדם ְלַ חטב ְעֵ ציםְ .וַיהיְ
ְשלא ְל ֵתן ְלשום ָ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְמֵ אתו ְוגָ זַר ֶּׁ
ש ָגזַרְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְ
אְאלְהָ ָא ָדםְלַ חטבְעֵ צים ְוהֵ שיבְלוְֶּׁ ְ,
רְב ֶּׁ
ש ָ
ַכאֲ ֶּׁ
םְא ָדםְלַ חטבְעֵ ציםַ ְ,וי ֵַרעְבעֵ ינָיוְכיְ
יןְשלאְל ֵתןְלשו ָ
גזָר־ד ֶּׁ
ְא ָחד ְמנ ֶַּׁקה ְהַ דירְ,
שםְ .והָ לַ ך ְו ָר ָאה ֶּׁ
ְבטַ ח ְבהַ ֵ
ְכסֶּׁ ףַ ְ .אך ָ
אֵ ין ֶּׁ
הְשתנ ֶַּׁקהְהַ דיר?ְהֵ שיבְלוְְ,חְָזַרתיְולאְ
יְא ָת ֶּׁ
ו ָש ַאלְאותוְְ:מ ַ
יְשינ ֶַּׁקהְליְוהֻ כ ַרחתְיְלנַקותְבעַ צמיָ ְ,אמַ רְלוְֵ ְ:תןְ
ָמצָ אתיְמ ֶּׁ
לי ְוַאֲ ני ְאֲ נ ֶַּׁקהְ .עָ מַ ד ְונ ָקה ְאו ָתה ְונ ַָתן ְלו ְשנֵי ְזהוביםְ ,הָ לַ ךְ
בְכלְהַ סעו ָדהְ
ונ ָקהְעודְדיריםְוק ֵבץְש ָשהְזהוביםְו ָקנָהְשו ָ
ְשמֵ חַ ְמאודְ.
הְַ ְַנ"לְ ,והָ לַ ך ְלבֵ יתו ְ(והַ סעו ָדה ְהיא ְסעוְ ָדה) ְוהָ יָה ָ
הָ לַ ך ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְשובְלראותְו ָר ָאהְשובְככָ לְהְַ ְַנ"לְונכנַסְלַ ַביתְ
ְאת ְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְו ָש ַאל ְאותוְ
ְבב ֶּׁקר ְלוָה ְעוד ֶּׁ
כְַ ְַנ"לְ .ו ַאחַ ר־ ָכך ַ
ַרְשלאְ
ְכלְהְַ ְַנ"ל .הָ לַ ךְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְו ָגז ֶּׁ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלךְשובְכְַ ְַנ"לְ,והֵ שיבְלו ָ
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םְא ָדםְלנַקותְדירַ ְ.בב ֶּׁקרְהָ לַ ךְהָ אישְלַ חזרְלנַקותְ
ל ֵתןְלשו ָ
ְגזַר ְעַ ל ְזֶּׁה ְכְַ ְַנ"לְ .הָ לַ ך ְהָ אישְ
ְשהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ָ
דירים ְוהֵ שיבו ְלו ֶּׁ
ְשלו ֵקחַ ְחַ יל ְלַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְכיְ
ְאצֶּׁ ל ְהַ מיניסטֶּׁ ר ֶּׁ
והשכיר ְלאיש ְחַ יל ֵ
הְש ַמגיעַ ְלוְמֵ הַ מדינָהְויֵשְ
ֶּׁ
לְשלוקחיםְאו ָתםְבזרועַ ְמַ
יֵשְחַ י ֶּׁ
ְששוכרים ְאו ָתם ְוהָ לַ ך ְהוא ְוהשכיר ְעַ צמו ְלאיש ְחַ ילְ
חַ יל ֶּׁ
ְש ֵאינו ְמַ שכיר ְעַ צמו ְלעולָ ם ְכי ְאםְ
והתנָה ְעם ְהַ מיניסטֶּׁ ר ֶּׁ
םְבב ֶּׁקרְי ֵתןְלו ְשכָ רו ְוהַ מיניסטֶּׁ רְהלבישְ
לזמַ ןְובכָ לְיוםְויו ַ
שי ְחַ יל ְו ָתלָ ה ְלו ְחֶּׁ ֶּׁרב ְבצדו ְו ָשלַ חְ
ְאנ ֵ
ְתכֶּׁ ף ְבבג ֵדי ַ
אותו ֵ
ְכלְ
שעָ ָשה ָ
ר־כך ְלְעֵ ת ְעֶּׁ ֶּׁרב ְכ ֶּׁ
ָ
ְש ָצריךְַ ְ ,אחַ
אותו ְלמְָקום ֶּׁ
ְכל ְהַ סעו ָדה ְהְַ ְַנ"לְ
פע ָֻלתו ְהשליך ְהַ בגָ דים ְמֵ עְָלָ יו ְו ָקנָה ְלו ָ
ְשמֵ חַ ְמאודְ .הָ לַ ךְ
והָ לַ ך ְלבֵ יתו ְ(והַ סעו ָדה ְהיא ְסעו ָדה) ְוהָ יָה ָ
ְשמֵ חַ ְ
ְשהַ כל ְמוכָ ן ְלפָ נָיו ְוהוא ָ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְשוב ְלראות ְו ָר ָאה ֶּׁ
מאוד ְכְַ ְַנ"ל ְונכנַס ְלבֵ יתו ְו ָשכַ ב ְכְַ ְַנ"לְ ,ו ָשאְַל ְאותו ְכְַ ְַנ"לְ,
וס ֵפרְלו ְככָ לְהְַ ְַנ"ל .הָ לַ ך ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְו ָק ָראְלַ מיניסטֶּׁ רְוצוָה ְעָ לָ יוְ
ְא ָדםְ
שלֵם ְמֵ הַ קְַאסֶּׁ ע ְ(מֵ הַ ֻק ָפה) ְלשום ָ
ְאת ְיָדו ְל ַ
שלא ְיָרים ֶּׁ
ֶּׁ
שלֵםְלו ְשכָ רוְ ְעֲבורְ
רְשי ַ
ֶּׁ
באותו ְהַ יוםַ ְ.בב ֶּׁקרְהָ לַ ך ְלַ מיניסטֶּׁ
ָ
שלֵם ְליְ
ְשת ַ
הַ יום ְולא ְָרצָ הְ ,ו ָש ַאל ְלוְְ :הֲלא ְהתנֵיתי ְעמך ֶּׁ
ְא ָדםְ
שלֵם ְלשום ָ
ְשלא ְל ַ
ְגזַר ֶּׁ
שהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ָ
בכָ ל ְיום? ְהֵ שיב ְלוְֶּׁ ְ ,
ש ֵלםְ
הְש ָטעַ ןְעמוְלאְהועילְ,והֵ שיבְלוְמוטָ בְאֲ ַ
ֶּׁ
הַ יוםְ.וכָ לְמַ
ָ
ךְ .מַ הְ
שלֵם ְל ְ
ְאפ ָשר ְל ַ
ל ָך ְמָ חָ ר ְבעַ ד ְשנֵי ְיָמים ְוהַ יום ְאי ֶּׁ
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ְשם ְעֵ ץ ְבמקו ָמהְ
עָ ָשה? ְהָ לַ ך ְו ָשבַ ר ְחֲתיכָ ה ְמֵ הַ חֶּׁ ֶּׁרב ְות ֵקן ָ
ולא ְהָ יָה ְנר ָאה ְונ ַכר ְמ ַבחוץ ְכלָ לְ ,והָ לַ ך ְוהשכין ְאו ָת הְ
ְכל ְהַ סעו ָדה ְהְַ ְַנ"ל ְ(והַ סעו ָדה ְהיא ְסעו ָדה)ְ
הַ חֲתיכָ ה ְו ָקנָה ְשוב ָ

שהַ שמ ָחה ְבש ֵלמות ְכְמְקְדְֶּׁם ְונכְנַסְ
הָ לַ ך ְשוב ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְו ָר ָאה ְ ֶּׁ
שוב ְלבֵ יתו ְו ָשכַ ב ְשְַם ְכְַ ְַנ"לְ ,ו ָש ַאל ְאותו ְכְַ ְַנ"לְ ,וס ֵפר ְלוְ
ְשל ְהַ חֶּׁ ֶּׁרב ְמן ְהַ ַק ָתאְ
ְש ֻהכ ַרח ְלשבר ְהַ ַלהַ ב ֶּׁ
ככָ ל ְהְַ ְַנ"ל ֶּׁ
והשכין ְאו ָתה ְכ ֵדי ְלקנות ְלו ְצָ רכֵ י ְהַ סעו ָדהְ ,ו ַאחַ ר־ ָכךְ
ְאפ ֶּׁדה ְ ַואֲ ַת ֵקן ְ ֶּׁאת ְהַ חֶּׁ ֶּׁרבְ
ְמעות ְבעַ ד ְאותו ְהַ יום ֶּׁ
שאֲ ַק ֵבל ָ
כ ֶּׁ
ְכל ְהַ דבָ ריםְ
כר ְכלָ לְ ,כי ְאֲ ני ְיָכול ְל ַת ֵקן ָ
ולא ְיהיֶּׁה ְנ ְָ
שנת ַקלקלוְ ְ(ולאְ ְָיגיעַ ְשוםְהֶּׁ זֵקְלַ ֶּׁמלֶּׁךְ) .הָ לַ ך ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלבֵ יתו ְו ָק ָראְ
ֶּׁ
יתהְ ,ובכֵ ןְ
ְשיֵש ְחַ יָב ְמ ָ
שר ֶּׁ
ְבאֲ ֶּׁ
אֶּׁ ת ְהַ מיניסטֶּׁ ר ְוצוָה ְעָ לָ יו ַ
ְשיהיֶּׁה ְאיש ְחַ יל ְותצַ וֶּׁהְ
ְש ָשכַ ר ָת ֶּׁ
תק ָרא ְאותו ְהָ איש ְחַ יל ֶּׁ
יתה ְהָ לַ ךְ
ְשל ְהַ חַ יָב ְמ ָ
ְשהוא ְיַחתך ְראשו ֶּׁ
אותו ְדְַיְ ָקא ֶּׁ
ְכןְ ,ו ָק ָרא ְאותו ְובָ א ְלפנֵי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְוהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
הַ מיניסטֶּׁ ר ְועָ ָשה ֵ
ֶּׁהְשנמצָ אְ
ְכלְהַ ָשריםְכ ֵדיְלראותְהַ שחוקְהַ ז ֶּׁ
ְשית ַאספו ָ
צוָה ֶּׁ
אְבאְלפנֵיְהַ ֶּׁמלֶּׁךְ
ְשנַעַ ץְחֲתיכַ תְעֵ ץְבמקוםְהְַ ָח ֵרבְוהו ָ
איש ְֶּׁ
ְַויפל ְלפנֵי ְַרגלָ יו ְו ָש ַאל ְלוְְ ,אֲ דוני ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעַ ל ְמַ ה ְנק ֵראתי?ְ
יתהְ .הֵ שיב ְלוְ
ְשל ְהַ חַ יָב ְמ ָ
ָאמַ ר ְלוְְ ,כ ֵדי ְלַ חתך ְהָ ראש ֶּׁ
ְשפַ ך ְָדם ְבכֶּׁ ן ְיְק ָראְ
ְש ֵמעולָ ם ְלא ָ
שר ֶּׁ
והתחַ נֵן ְלפָ נָיוַ ְ ,באֲ ֶּׁ
אְדו ָקאְמֻ כ ָרחְעַ ָתהְלשפךְ
ְשהו ַ
ַאחֵ רְלָ זֶּׁהְ.והַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְהֵ שיבְלו ֶּׁ

ספורי
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ֲש ִ
ַַמע ֶַ
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שלט

ְאין ְהַ דיןְ
ְברור ְעַ ל ְזֶּׁה ְאולַ י ֵ
ָדמוְָ ְ ,אמַ ר ְלַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְוכי ְיֵש ְפ ָסק ָ
ְשפַ כתי ְָדם ְמֵ עולָ םְ
יתה ְוַאֲ ני ְלא ָ
ְשהוא ְחַ ָיב ְמ ָ
ָברור ֶּׁ
יתהְ.
ְברור ְאם ְהוא ְחַ יָב ְמ ָ
ְש ֵאינו ָ
שפך ְָדם ֶּׁ
ְש ֶּׁא ְ
ל־ש ֵכן ֶּׁ
מ ָכ ֶּׁ
יתהְ,כיְבו ַַדאיְ
רְשחַ ָיבְמ ָ
יןְברו ֶּׁ
הֵ שיבְלו ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְבו ַַדאיְהַ ד ָ
ְש ַא ָתה ְַדו ָקאְ
יֵש ְפסָ ק ְעַ ל ְזֶּׁה ְ( ֶּׁשקוריןֶּׁ ְ :דעקריט) ְועַ ָתה ְמֻ כ ָרח ֶּׁ
ְפ ְָנהְעַ צמוְ
לְאצֶּׁ לְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ָ
שרְלפע ֵ
י־אפ ְָ
הְשא ֶּׁ
תשפך ְָדמוְָ ְ.ר ָא ֶּׁ
ְשפַ כתי ְָדםְ
ְש ַדי ְאֲ ני ְלא ָ
שם ְית ָברְַך ְו ָאמַ ר"ְ :אְֵל ַ
אֶּׁ ל ְהַ ֵ
רזֶּׁלְ
ֲשהְמֵ הַ ַב ְ
יתהְיה ְֶּׁיהְ ַנע ָ
ְחיָבְמ ָ
ְאינו ַ
מֵ עולָ םְובאםְזֶּׁהְהָ אְיש ֵ
שלְפָ ה ְמתעָ ָרה ְורְָאו ְהַ כל ְשְֶּׁהוא ְעֵ ץְ
עֵ ץ" ְוחָ טַ ף ְהְַ ָח ֵרב ְוְ ְָ
ָאה ְ ָכזֶּׁהְ
יש ְנ ֶּׁ
שהוא ְא ְ
מלֶּׁ ךְ ְ ֶּׁ
ו ַנעֲשְַה ְ ָשם ְשחוק ְ ָגדולָ ְְ ,ר ָאה ְהַ ְֶּׁ
ופטָ רוְל ָשלוםְ:

שמ
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לו הוא ֶשי ְהיֶה ַגנָּב
ה ָּעני ֶש ַמ ָּז ֹ
שב ְבבֵ ית ְהַ מד ָרש ְולומֵ דַ ְ .פעַ םְ
ְשהָ יָה ְיו ֵ
ְא ָחד ֶּׁ
ֲשה ְ ֶּׁבעָ ני ֶּׁ
מע ֶ
ֶּׁהְבכוכָ ביםְ(שקוריםְראשְביט)ְ ֶּׁאלְהָ עירְו ָרצו ְכלְ
תְבאְחוז ַ
ָ
ַאחַ
ְאלָ יוָ ְ.ב ָאהְ
אְהלַ ך ֵ
שבְבבֵ יתְהַ מד ָרשְול ָ
הָ עירְאֵ לָ יוְ,והֶּׁ עָ ניְיו ֵ
ְא ָדם ְכיְ
ְמצ ָאה ְשום ָ
ְבית ְהַ מד ָרשְְ ,ולא ָ
אשתו ְאֵ לָ יו ְלתוך ֵ
יְכ ָלםְהָ לכו ְאְֶּׁלְהַ חוזֶּׁהְ.וצָ ע ֲָקהְעָ לָ יוַ ְ:א ָתהְעָ ניְ
םְבעֲלָ הְְ,כ ֻ
א ַ
ְבכוכָ ביםְ,
ְאל ְהַ חוזֶּׁה ַ
ְא ָתה ְהו ֵלך ֶּׁ
ְאין ַ
עָ צֵ ל ְרעַ ְמַ זָלְ ,מַ דועַ ֵ
ְאלָ יוְ.
ְשהֻ כ ַרח ְלֵילֵ ך ֵ
ולא ְָרצָ ה ְלֵילֵ ךְְ .והפצ ָירה ְבו ְעוד ְעַ ד ֶּׁ
אְשיהיֶּׁהְגַנָבְ.
ְש ַמזָלו ְהוְ ֶּׁ
ֶּׁהְבכוכָ ביםְ,ו ָאמַ רְלו ֶּׁ
ובָ אְאֶּׁ לְהַ חוז ַ
ְאלְלמודוְְ.ובָ ָאהְאשתו ְו ָאמ ָרהְלוְְ:מַ הְ
ו ָשבְלבֵ יתְהַ מד ָרש ֶּׁ
רְקבצָ ןְ.לָ עֶּׁ ֶּׁרבְ
אְאמַ רְליַ ְ:קבצָ ןְנש ַא ַ
ךָ ְ ,אמַ רְלָ הְְ:הו ָ
ָאמַ רְל ְָ
ָבא ְלבֵ יתוְְ ,ו ָאכַ ל ְסעו ָדתו ְהַ גדולָ הְ ,הָ יינו ְחֲתיכַ ת ְלֶּׁחֶּׁ םְ.
שהָ יָהְאכֶּׁ לְ,התחילְלשחקְמעַ טְ.ו ָשאֲ לָ הְאותוְאשתוְ
בתוךְְ ֶּׁ
יןְא ָתהְ
ֶּׁהְדבָ רְו ֵא ַ
ְאיז ָ
איְא ָתהְיו ֵדעַ ֵ
ַ
הְא ָתהְשוחֵ קְ,בו ַַד
ַ
עַ לְמַ
אְאמַ רְליְכלוםְ.ס ָתםְאֲ ניְ
רוצֶּׁ הְלהַ גידְליָ ְ.אמַ רְלָ הְְ:לָ אוְ,ל ָ
שוחֵ קְ.ו ָאכַ לְיו ֵתרְ ,שובְשְֵניתְהתחילְלשחקְ ,ו ָשאֲ לָ הְאותוְ
ְכך ְנתמַ ֵלא ְפיו ְשחוק ְו ָשחַ קְ
כְַ ְַנ"ל והֵ שיב ְלָ ה ְכְַ ְַנ"לְ .בתוך ָ
איְא ָתהְ
ַ
אְריחַ ְמפיוָ ְ.אמ ָרהְלו ְעודְ,ראֵ הְבו ַַד
דְשיָצָ ֵ
ֶּׁ
מאדְעַ
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שמא

ְש ַמזָלו ְהואְ
ֶּׁהְבכוכָ בים ְ ָאמַ רְלו ֶּׁ
ְשהַ חוז ַ
יו ֵדעַ ְָדבָ רָ ְ ,אמַ רְלָ ה ֶּׁ
בְש ְנהְ ְֶּׁיהְ
שיה ְֶּׁיהְ ַגנָבְ,וטו ֶּׁ
שאֵ ינָהְְרוצָ הְְ ֶּׁ
שיהיֶּׁהְגַנָבְ.הֵ שיבָ הְְ ֶּׁ
ֶּׁ
ְ

ֶּׁהְגנָבְ.
שרְי ֵתןְה'ְ,ולאְתהי ַ
ֶּׁהְכאֲ ֶּׁ
ְשיהי ַ
יםְאיך ֶּׁ
ֵ
עֲני
ש ָבתְיָפֶּׁ הְ
םְכלְהַ ַ
הְש ָבת ְ.מןְהַ ס ָתםְהָ י ָתהְלָ הֶּׁ ְָ
ַ
אחר־כךְַהגיעָ
רְכ ָראויְ.וַ יֵשבוְ
םְד ָגןְוש ָארְהַ ֵס ֶּׁד ָ
הְשלְלֶּׁ חֶּׁ ָ
ַכ ֵס ֶּׁדרְדהַ ינו ְחַ ָל ֶּׁ
ְבנותְוחָ טפו ְזֶּׁהְמזֶּׁהְ
עְחמֵ ש ָ
םְאר ַב ָ
ֶּׁלאֱ כלְ,והָ יָהְלו ְמןְהַ ס ָת ַ
ְדי ְספוקוְְ.
חֲתיכַ ת ְלֶּׁחֶּׁ םְ ,כי ְגַם ְהַ ֶּׁלחֶּׁ ם ְהַ ְַנ"ל ְלא ְהָ יָה ְלו ֵ
ְשלְעולָ םְ,כְבָ רְנמ ַאסְליְמאדְ
ועָ נ ָתהְאשתו ְו ָאמ ָרהְ:רבונו ֶּׁ
ְשתהיֶּׁה ְגַנָבְ ,ולא ְנסבל ְדחַ קְ
ְשהָ ייתי ְרוצָ ה ֶּׁ
הָ עֲניוְתְ ,עַ ד ֶּׁ
הַ זֶּׁהְ .והֻ כ ַרח ְלמַ לאות ְרצונָהְְ ,יָא ְגיוָואלט ְאון ְניט ְגיוָ ואלטְ
ְגגַאנגֶּׁען ְ"( ֵכן ְָרצָ ה ְולא ְָרצָ ה ְובכָ ל ְזאת ְהָ לַ ךְ)(ְ .וכֵ ן ְבכָ לְ
אין ְפָ ארט ֶּׁ
שב ְעַ צמו ְלֵילֵ ךְ
ְאמַ ר ְַר ֵבנו ְבזֶּׁה ְהַ ָלשון) והָ לַ ך ְלגנב ְויְ ֵ
ַפעַ ם ָ
לְש ָבעירְ.והָ לַ ך ְלגנבְו ָמצָ אְהַ שומריםְ
לגנבְאֶּׁ לְהַ נָגידְהַ ָגדו ֶּׁ
ְאלְהַ חֲ נותְוהָ יָהְהַ ַמנעולְ
שניםְואֵ יןְשוְ ֵאלְאותוְכלָ לְ,והָ לַ ך ֶּׁ
י ֵ
ְאל ְהַ ֵתבָ ה ְוְמָ צָ א ְמַ נעולָ הְ
ְכן ְהָ יָה ְמַ זָלוְְ ,וכֵ ן ְהָ לַ ך ֶּׁ
ָפתוחַ ְכי ֵ
ְאר ָבעָ ה ְ ֲחמ ָשה ְאֲ ֻדמים ְַרק ְכ ֵדיְ
ָפתוחַ ְגַם־ ֵכןְ .ולָ ַקח ְלו ַ
ְשמ ֵלאתיְרצונֵךְ
להת ַפרנֵסְ.והֵ ביאְלאשתו ְואְָמַ רְלָ הְְ ,ראי ֶּׁ
ותת ַפרנסי ְמזֶּׁה ְכי ְלא ְאוסיף ְעוד ְלגנבְ .הֵ שיבָ ה ְלו ְכיְ
שהֻ כ ַרחְְְְלזֶּׁהְְְמֵ חֲ מַ תְ
בזֶּׁהְְְ ַרקְְ ֶּׁ
בו ַַדאיְְגַםְְְהיאְְְאֵ ינָהְְרוצָ הְְ ְָ
הַ דחַ קְ.
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יתְ
םְאחַ תְהתחילָ הְלצעקְעָ לָ יוְ ַקבצָ ןְרעַ ְמַ זָלְהָ י ָ
אחר־כךְַ ַפעַ ַ
ַב ֲחנות ְמַ דוְעַ ְלא ְלָ ַקח ָת ְלי ְעַ ל ְיֻפְָא ְ( ֶּׁבגֶּׁד ְעֶּׁ ליון) ְוהֻ כ ַרח ְלֵי ֵלךְ
ְשם ְגַנָב ְאֶּׁ חָ דְ
ְשעומֵ ד ָ
ְאל ְהַ ֲחנות ְו ָמצָ א ֶּׁ
עוד ְלגנבְ ְ .והָ לַ ך ֶּׁ
ְש ַאל ְאותוְ
ְא ָתהְ ,ו ָאמַ ר ְלו ְאֲ ני ְגַנָבְ ,וְכֵ ן ְָ
ו ָש ַאל ְאותוְ ְמי ַ
ְשהוא ְגַנָבָ ְ .אמַ ר ְלו ְהֶּׁ עָ ני ְהַ ְַנ"ל ְנש ַת ֵתף ְעודְ
ו ָאמַ ר ְגַם־ ֵכן ֶּׁ
ְלזֶּׁהָ ְ .א ַמר ְהֶּׁ עָ ני ְב ַדעתוְ
ְבר ְמַ זָל ְלְָזֶּׁה ְונת ַר ָצה ְַָ
בגנֵבות ְאֲ ני ַ
תְבעַ לְהַ ַביתְכיְאֲ ניְלבַ דיְהָ ייתְיְ
יְא ַ
בְכאןְ ַנעֲמידְעָ נ ֶּׁ
אםְנגנ ָ
הְשהָ ייתיְצָ ריךְעַ לְיו ָפאְ,אֲ בָ לְעַ כ ָשוְנגנבְהַ ר ֵבהְ
ֶּׁ
ֵבְרקְמַ
גונ ַ
ידְאתְ
ֶּׁ
יקםְ.ו ָאמַ רְלַ גַנָבְלָ ָמהְלָ נו ְלהַ פס
תְר ָ
רְבעַ לְהַ ַבי ֵ
וי ָש ֵא ַ
ְאצֶּׁ ל ְעַ כוְ"םְ .ונתיַשבו ְלֵי ֵלךְ
ְשנֵלֵ ך ְלגנב ֵ
יש ָראֵ ל ְטוב ְיו ֵתר ֶּׁ
ְבעיר ְהַ זאת) ְכי ְבו ַַדאי ְיוכַ לְ
שהָ יָה ְָדר ָ
לגנב ְאְֵצֶּׁ ל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְ( ֶּׁ
ְשנגנב ְהַ זוגְ
ְכן ְכְַ ְַנ"לְ .ו ָאמַ ר ְהַ גַנָב ְטוב ֶּׁ
ְשם ְכי ְמַ זָלו ֵ
לגנב ָ
תְש ַמכתיריןְאותוְְ,
ֶּׁ
ְבהֶּׁ םְבעֵ
ְשהואְלָ בוש ָ
יםְשלְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ֶּׁ
ֶּׁ
ב ָגד
ובו ַַדאי ְיהיֶּׁה ְדְַי ְלָ נו ְלדו ֵרי ְדורות ְכי ְאֲ ני ְיו ֵדעַ ְהֵ יכָ ן ְהֵ םְ
ְכןְ,
מֻ נָחיםְ .והסכים ְהֶּׁ עָ ני ְכי ְבו ַַדאי ְיוכַ ל ְלגָ נבָ ם ְכי ְמַ זָלו ֵ
והָ לכוְל ָשםְוהָ לכוְלחֶּׁ ֶּׁדרְלפניםְמֵ חֶּׁ ֶּׁדרְְו ָמצאוְהַ בגָ דיםְוהְָיָ הְ
יםְשלְהַ ב ָגדיםְיָקְָרְמאדְ,ולָ קחוְאו ָתםְ.
ֶּׁ
הַ כיס
דְגדולְ
ֶּׁדְאחָ ָ
ָהְבג ֶּׁ
טְבינֵיהֶּׁ םְכיְהָ י ֶּׁ
ֵ
ַאחַ ר־ ָכךְהתחילוְלהתקוטֵ
ְמגיעַ ְהַ ָגדול ְכי ְהואְ
שר ְלו ַ
ְאמַ ר ְאֲ ֶּׁ
ְק ָטןְ .הַ גַנָב ָ
ובֶּׁ גֶּׁד ְאֶּׁ חָ ד ָ
שר ְלו ְמַ גיעַ ְהַ ָגדול ְכי ְהואְ
ְאמַ ר ְאֲ ֶּׁ
הָ יָה ְיו ֵדעַ ְמֵ הֶּׁ םְ .והֶּׁ עָ ני ָ
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שמג

יְש ֵי ֵלך ְלשאלְאֶּׁ תְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְְ.
הַ ַברְמַ זָלְובמַ זָלו ְגנָבָ םָ ְ ,אמַ רְהֶּׁ עָ נ ֶּׁ
ְאף־עַ ל־פי־כְֵןְאֵ לֵ ךְו ֶּׁאש ַאלְ
ְאפ ָשרָ ְ,אמַ רְלו ַ
ָבְאיך ֶּׁ
ָאמַ רְהַ גַנ ֵ
אתְש ֵת ֵלך ְותש ַאלְאֶּׁ תְהַ ֶּׁמלֶּׁךְ
ֶּׁ
אותוְָ ְ.אמַ רְהַ גַנָבְאםְתוכַ לְז
ְאלְ
ְאת ְהַ ֶּׁבגֶּׁד ְהַ ָגדולְ .הָ לַ ך ְעמו ֶּׁ
ְא ֵתן ְל ָך ֶּׁ
ָאז ְאֲ ני ְבְעַ צמי ֶּׁ
דְשהָ יָהְמסַ ֵפרְלַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ֶּׁ
ְאחָ
םְאצֶּׁ לְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
בְש ֵ
ָ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלךְוהָ יָהְשוכֵ
ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְבמ ָטה ֶּׁ
ישןְ .ובָ או ְו ָא ֲחזו ְשנֵיהֶּׁ ם ַ
ְשי ַ
מַ עֲשיות ְכ ֵדי ֶּׁ
ְא ָחדְ .בתוךְ
ְשם ְו ְָנשאו ְהַ מ ָטה ְעם ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלחֶּׁ ֶּׁדר ֶּׁ
ָשן ָ
שהָ יָה ְי ֵ
ֶּׁ
רְשהואְעַ לְמקומוְְ ,והתחילְזֶּׁהְהַ גַנָבְ
ָכך ְהֵ קיץְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְוסָ בו ֶּׁ
ֲשהְהַ ְַנ"לְמשנֵיְגַנָביםְהַ ְַנ"לְ ,ו ָש ַאלְאֶּׁ תְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
וס ֵפרְלו ְהַ ַמע ֶּׁ
ְא ָתה ְשו ֵאלְ
ְמה ַ
למי ְמַ גיעַ ְהַ ֶּׁבגֶּׁד ְהַ ָגדולָ ְ .ח ָרה ְעָ לָ יו ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ַ
ְשתסַ ֵפר ְליְ
ְמגיעַ ְ ֶּׁלעָ ני ְכי ְבמַ זָלו ְגנָבָ םְ .טוב ֶּׁ
אותי ְבו ַַדאי ַ
ְאתְהַ מ ָטהְו ָחזרוְְ
ָשןְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,ו ְָנשאו ֶּׁ
ֲשהְוי ָ
ֲשהְ,וס ֵפרְלוְמַ ע ֶּׁ
מַ ע ֶּׁ
לַ חֶּׁ ֶּׁדרְהָ ראשוןְ.
ְש ְנגנבו ְבג ֵדי ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְהַ ְַנ"ל ְונז ַכר ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְ
בבֹקֶ ר ְנו ַדע ֶּׁ
ֲשה ְהַ ְַנ"לְ ,ו ָש ַאל ְלמי ְמַ גיעַ ְ
ְאצלו ְס ֵפר ְלו ְהַ ַמע ֶּׁ
שהַ שוכֵ ב ֶּׁ
ֶּׁ
רְשבו ַַדאיְהואְיו ֵדעַ ְמֵ הַ גנֵבָ הְ.והכו ְאותוְ
ֶּׁ
הַ ֶּׁבגֶּׁדְהַ ָגדולְ.ו ָאמַ
רְשאֵ ינו ְיו ֵדעְְַ ,והרבוְ ְלהַ כותְאותו ְוְלַ עֲנותְאותו ְמאדְ,
ֶּׁ
ו ָאמַ
ְאלְשְַרְהַ כְומריםְהַ נק ָראְ
והואְטועֵ ןְאֵ יניְיו ֵדעְַָ ְ.שלַ חְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ֲשה ְהַ ְַנ"לְ ,אם ְהוא ְאֶּׁ פ ָשרְ
ַארחירי ָגא ְלשאל ְעַ ל ְהַ ַמע ֶּׁ
ש ַאף־עַ ל־פי־כְֵן ְלא ְגנָבָ ם ְהָ איש ְהַ ְַנ"לְ .ו ָאמַ ר ְהַ כמֶּׁ רְ
ֶּׁ
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ְשהוא ְשטות ְמֵ הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְשלא ְי ַָדעְ ,ו ָאמַ ר ְהַ כמֶּׁ ר ֶּׁ
שאֶּׁ פ ָשר ֶּׁ
ֶּׁ
ְש ַמגיעַ ְהַ ֶּׁבגֶּׁד ְהַ ָגדול ְלַ עֲניְ ,ו ָח ָרה ְלַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ ְמאד ְעַ לְ
ש ָפסַ ק ֶּׁ
ֶּׁ
חזיקו ְלְשוטֶּׁ ה ְו ָהיָה ְרוצֶּׁ ה ְלַ עֲשות ְלו ְָדבָ רְ
ְשהוא ְמַ ְֲ
הַ כמֶּׁ ר ֶּׁ
דְאחֲ ֵריְהַ גנֵבָ הְולאְמָ צאוְְ.
ולאְהָ יָהְיָכולְ.והָ יוְמְחַ פשיםְמא ַ
יְש ָגנַבְיָבואְויודיעַ ְכיְבו ַַדאיְלאְ
יזְשכלְמ ֶּׁ
צוָהְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְלהַ כר ֶּׁ
ְאיך ְאֶּׁ פ ָשר ְלגנבְ
ְלֵידע ֵ
ְחפַ ץ ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ַ
ַיעֲשו ְלו ְשום ְָדבָ רְ ,כי ָ
שלְְאֲ נָשיםְְְוהָ יוְְ
ב ָגדיםְְאֵ לוְְְ,ו ָהיוְְמסַ בביםְְסיבובְְסיבובְְ ֶּׁ
מסַ פריםְמזֶּׁהְ.
ֶּׁהְא ֶּׁתםְמסַ פריםְוהודיעוְ
ובא ְהֶּׁ עָ ניְהַ ְַנ"לְו ָש ַאלְאו ָתםְמַ הְז ַ
ןְבאְ
חזירְ,וצָ עֲקוְעָ לָ יוְ.וכֵ ָ
יְש ָגנַבְ ַי ְֲ
שְ,מ ֶּׁ
הְרעַ ְ
לוְְ.עָ נָהְו ָאמְַרְמַ ַ
ְא ָתה ְמחַ יֵב ְראש ָך ְכיְ
ְקבצָ ן ְהַ לא ַ
עוד ְו ָש ַאל ְוצָ עֲקו ְעָ לְָיו ַ
יאמרו ְעָ ָ
ְכן ְאֲ ני ְיו ֵדעַ ְ
ְש ַא ָתה ְיו ֵדעַ ְמֵ הַ גנֵבָ הָ ְ ,אמַ ר ֵ
לֶּׁיך ֶּׁ
ְאגידְ.
ְא ָתה ְיו ֵדעַ ְ ֵלך ְו ַתגידָ ְ ,אמַ ר ַ
מֵ הַ גנֵבָ הָ ְ ,אמרו ְלו ְאם ַ
ובָ א ְהֶּׁ עָ ני ְלַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְו ָאמַ ר ְאֲ ני ְיו ֵדעַ ְמֵ הַ גנֵבְָהָ ְ ,אמַ ר ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְאת ְהַ גַנָבְ ,הֵ שיב ְאֲ ני ְהואְ ,ונ ָשקוְ
שחָ פֵ ץ ְמאד ְלראות ֶּׁ
ֶּׁ
ֲשהְְהַ ְַנ"לְ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלךְְ,ו ָש ַאלְלוְְ ֵאיךְְ ָגנַבתְְָ,וס ֵפרְלוְְ ֶּׁאתְכלְהַ ַמע ֶּׁ
יְשהָ יָהְאֶּׁ צְלוְְ.
שנ ֶּׁ
ַםְאתְהַ ֶּׁבגֶּׁדְהַ ֵ
חזירוְג ֶּׁ
ְאתְהַ גַנָבְוהֶּׁ ְֱ
ובקשו ֶּׁ
ְתחבולות ְלשְַר ְהַ כומרים ְהְַ ְַנ"ל ְכיְ
ֲשה ַ
לעָ ני ְע ֵ
אמר ְהַ ֶּׁמלֶּׁך ְ ְֶּׁ
ֱשהְ ,וצוָה ְהֶּׁ עָ ני ְלַ עֲשות ְלו ְזוגְ
ְאע ֶּׁ
ְכן ֶּׁ
אֲ ני ְברגֶּׁז ְעָ לָ יוָ ְ ,אמַ ר ֵ
ְשעו ֵרך ְתפלָ ָתםְ,
ְש ָלבוש ְבעֵ ת ֶּׁ
ב ָגדים ְכמו ְשְַר הַ כומרים ֶּׁ
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שיתנו ְלו ְנֵרוְתְ
שיָצודו ְלו ְש ָרצֵ י ְָדגים ְהַ ר ֵבה ְ( ֶּׁשקורין ְָראקיס) ְו ֶּׁ
ו ֶּׁ
לְש ֶּׁרץְ
הַ ר ֵבהְ,והָ לַ ךְולָ בַ שְעְַצמוְְ ַבב ָגדיםְהַ ְַנ"לְ,ו ָדבַ קְנֵרְלכָ ֶּׁ
יח ְהַ ש ָרצים ְהַ ְַנ"ל ְלָ רוץְ
ש ֶּׁרץ ְוהדליק ְהַ נֵרות ְהַ ְַנ"לְ ,והנ ַ
ו ֶּׁ
םְש ַמעֲריכיןְ
ולפרחַ ְבתוךְְהַ ֵביתְתפלָ תוְוהואְעָ מַ דְעַ לְהַ ָמקו ֶּׁ
ְגםְ
ְכ ָלם ְל ָשםְ ,ובָ א ַ
ָשםְ ,והתחיל ְלצעק ְונת ַקבצו ְובָ או ֻ
ְשלהֶּׁ בֶּׁ ת ְוקול ְקו ֵרא ְולאְ
הַ כמֶּׁ ר ְהַ ְַנ"ל ְונבהַ ל ְמאד ְכי ְָר ָאה ַ
ְשנְתג ַָלה ְעֲבורו ְכי ְהואְ
ְאל ְהַ כמֶּׁ ר ֶּׁ
י ַָדע ְמַ ה ְזֶּׁהָ ְ .אמַ ר ְהוא ֶּׁ
לְפנָיו ְו ָאמַ רְלוְ
רוצֶּׁ הְלהַ כניסו ְמיָדְלגַןְעֵ ֶּׁדןְ.ונָפַ לְהַ כמֶּׁ רְעַ ָ
םְשיכנוסְלגַןְעֵ ֶּׁדןְהואְצָ ריךְלֵילֵ ךְמקו ֵדםְקצָ תְ
יְשבטֶּׁ ֶּׁר ֶּׁ
הֶּׁ עָ נ ֶּׁ
ְשי ָכנֵסְ
אֶּׁ ל ְהַ גֵיהנָם ְו ַאחַ ר־ ָכך ְיַכניסו ְלגַן ְעֵ ֶּׁדןְ .וצ ָוה ְלַ כמֶּׁ ר ֶּׁ
שר ְאותו ְונ ָשאו ְלַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְותלָ אוְ
שקְ ,ונכנַסְ .הָ לַ ך ְו ָק ַ
לתוך ְהַ ַ
ְתלויְ
ְאחָ ד ָ
לפנֵי ְחֲ צַ ר ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְוהודיעוְ .ו ְָיצְאו ְהָ עולָ ם ְו ָראו ֶּׁ
שקְ,ולאְיָדעו ְמַ הְזֶּׁהְ,והתחילו ְלזרקְבו ְאֲ בָ ניםְוזָרְקו ְבוְ
ב ַ
ְכל ְשנָיוְ.
ְשהכו ְאותו ְהַ ֵכה ְופָ צועַ ְו ָשברו ָ
הַ ר ֵבה ְמאד ְעַ ד ֶּׁ
ְש ָצריךְ
ָםְש ָאמַ רְלו ֶּׁ
והַ כמֶּׁ רְלאְי ַָדעְמַ הְזֶּׁהְאםְזֶּׁהְהואְהַ גֵיהנ ֶּׁ
שהכו ְאותוְָ ְ ,אמַ רְ
לֵי ֵלך ְמְק ֶּׁדם ְאו ְזֶּׁהו ְעָ ר ָמהַ ְ .אחַ ר־ ָכך ְכ ֶּׁ
שקְויָצָ אְ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלךְלהְַשליךְאותוְְ,והשליכוְאותוְוהתירוְ ְ ֶּׁאתְהַ ַ
שהַ סוף ְהָ יָהְ
ְשמַ עתי ְ ְֶּׁ
ְאחֵ ר ָ
מ ָשם ְבְחֶּׁ ר ָפה ְַר ָבה[ְ .ובנסַ ח ַ
שהוליכוהו ְלתליָהְכיְסוףְגַנָבְלתליָהְ,ובעֵ תְהַ הֲליכָ הְהָ לַ ךְ
ֶּׁ
ְכל־ ָכך ְיגיעותְ
שק ְ ַנעֲלַ ים ְו ָאמַ ר ְלו ָ
ל־דבָ ר) ְעם ְ ַ
אֶּׁ חָ ד ְ(הַ ַבעַ ָ
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ְשהֲבֵ את ָ
ְכך ְוכוְ']ְ
ידי ָ
יך ְל ֵ
ְק ַרעתי ְעַ ד ֶּׁ
ָיגַעתי ְוכָ ל־ ָכךְ ְ ַנעֲלַ ים ָ
ל־דבָ ר ְלפַ תות ְו ַאחַ ר־ ָכךְ
ְד ֶּׁרך ְהְַ ַבעַ ָ
( ָאמַ ר ְהַ ַמעתיק ְכי ְכֵ ן ֶּׁ
ֵרייצט ְעֶּׁ ר ְזיךְ ְהוא ְמת ָג ֶּׁרה ְ ַכמובָ א ְבְספו ֵרי ְמַ עֲשיות ְמֵ עניַןְ
ְש ָאמַ ר ְעםְ
ְשמובָ א ְבשיחות ְהָ רְַ"ן ֶּׁ
הָ ַרב ְובֵ ן ְיָחיד ְוכוְ'ְ .מַ ה ֶּׁ
ְשזָכיתיְ ,ו ָאמַ רְ
ָדבָ ר ְאֶּׁ חָ ד ְהצלַ חתי ְועַ ל־י ֵדי ְזֶּׁה ְזָכיתי ְלמַ ה ֶּׁ
ת ָפ ֵרשְ
ֶּׁעראטין ְולא ְנ ְ
ְאיין ְזַאך ְאיז ְמיר ְג ָ
בזֶּׁה ְהַ ָלשוןְ :מיט ֵ
יתאְבדב ֵריְהַ מקֻ ָבליםְ
יְש ָאמַ רְכיְא ָ
ָשםְמַ הוְהַ ָדבָ רְ,ו ָשמַ עת ֶּׁ
ְכלְ
ְש ָאכַ ל ְמֵ עֵ ץ ְהַ ַדעַ ת ְטָ עֲמו ָ
ְא ָדם ְהָ ראשון ְבעֵ ת ֶּׁ
שר ָ
אֲ ֶּׁ
שלאְטָ ע ֲָמהְכלָ לְמֵ עֵ ץְ
הַ נ ָשמותְ,אֲ בָ לְנש ָמתוְְהַ קדו ָשהְזָכ ָתהְ ֶּׁ
הַ ַדעַ ת( ).כוכביְאורְ,ספוריםְנפלאיםְא)ְ

טוב
ָּהאֶ בֶ ן ֹ
דְשהת ַפרנֵסְעַ צמוְ
יְא ָח ֶּׁ
ֲשה ֶּׁבעָ נ ֶּׁ
רְר ֵבנו ְְַז"לְ .מַ ע ֶּׁ
שסְ ֵפ ַ
ֲשה ֶּׁ
מַ ע ֶּׁ
ְב ָמקוםְ
ְחפַ ר ְטיטְ ,ו ָמצָ א ַ
ְאחַ ת ָ
ירת ְטיט ְלמכרַ ְ .פעַ ם ַ
מֵ חֲפ ַ
ְשויו ְהון ְַרב ְמאודְ ,ולא ְי ַָדע ְ ָשויוְ ְ.
ְשהָ יָה ָ
שחָ פַ ר ְאֶּׁ בֶּׁ ן ְטוב ֶּׁ
ֶּׁ
ְש ֵאין ְבזֶּׁהְ
ְשיַאֲ מיד ְאו ָתה ְב ָשויוְְ ,ועָ נָה ְלו ֶּׁ
והָ לַ ך ְלאֻ ָמן ֶּׁ
ְשויוְְ ,וצָ ריך ְל ַסע ְללונדון ְלעירְ
שלֵם ָ
ְשיוכַ ל ְל ַ
הַ מדינָה ֶּׁ
ְכסֶּׁ ף ְל ַסעְ .והָ לַ ךְ
הַ מלוכָ הְ .אֲ בָ ל ְהוא ְהָ יָה ְעָ ני ְולא ְהָ יָה ְלו ֶּׁ
שרְלוְְ,והָ לַ ך ְמ ַביתְלבַ יתְבשבילְהַ נ ָדבותְ,עַ דְ
ומָ כַ רְכְָלְאֲ ֶּׁ
שהספיקְלוְל ַסעְעַ דְהַ יָםְ.ו ָרצָ הְלַ עֲלותְעַ לְהַ ספינָהְולאְהָ יָהְ
ֶּׁ
יטןְ(ל ַ ְרב ְהַ חובֵ ל) ְוהֶּׁ ר ָאהְלו ְהַ ַמר ָגליות ְ.
לו ְמָ עותְ ,והָ לַ ך ְלהַ ַקפ ַ
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דְגדולְו ָאמַ רְלוְ
ָהְב ָכבו ָ
ְתכֶּׁ ף ְהַ ַקפיטַ ןְעַ לְהַ ספינ ְ
ולקח ְאותו ֵ
הְבטוחַ
ַא ָת ָ

ֻחדְעֶּׁ רשטֶּׁ עְקלַ אסְ(מַ חלָ ָקהְ
ְגדולְ.ונ ַָתןְלו ְחֶּׁ ֶּׁדרְמי ָ
ָ

ראשונָה) ְובכָ ל ְהַ ַתעֲנוגים ְכ ֶּׁא ָחד ְמֵ הַ נגידים ְהַ גדוליםְ .והַ חֶּׁ ֶּׁדרְ
שלו ְהָ יָה ְלו ְחַ לון ְלתוךְ ְהַ יָםְ ,והוא ְהָ יָה ְתְָמיד ְמתעַ לֵסְ
ֶּׁ
ש ֵמחַ ְ ְַנפשוְ עםְהַ דְימֶּׁ ענטְ(הַ ַיהֲלום)ְ ְ,ובְפ ָרטְבעֵ תְהָ אֲ כילָ הְ,
ומ ַ
ְשיתעַ ֵכלְ
שעַ ל־י ֵדי ְהַ שמ ָחה ְוהַ ר ָחבַ ת ְהַ ֵלב ְטוב ְורפו ָאה ֶּׁ
ֶּׁ
ָשבְ ֶּׁלאֱ כלְוהַ דְימֶּׁ ענטְהָ יָהְמֻ נָחְ
םְאחַ תְי ַ
הַ ַמאֲ כָ לְבנָקֵ לְ.ופַ עַ ַ
ְבא ְהַ מ ָש ֵרת ְולָ ַקחְ
ָשןֵ ְ .בינ ַתים ָ
שלחָ ן ְלהתעַ לֵס ְבו ְוי ָ
עַ ל ְהַ ֻ
הַ ַמ ָפה ְוהַ ֵפרורים ְולא ְי ַָדע ְמֵ הַ דְימֶּׁ ענט ְוהשליך ְהַ כל ְלַ יָםְ.
ְגדולְ ,כְמעַ טְ
ְכל ְזֶּׁה ְהָ יָה ְלו ְלצַ עַ ר ָ
שנָה ְוהֵ בין ָ
שהֵ קיץ ְמֵ הַ ֵ
וכ ֶּׁ
ןְש ַיהֲרגְאותוְ
יטןְהואְגַזלָ ֶּׁ
ֲשהְ,והַ ַקפ ַ
שיָצָ אְמֵ הַ ַדעַ תְומַ הְ ַיע ֶּׁ
ֶּׁ
ְשמֵ חַ ְ
ְאת ְעַ צמו ָ
בעַ ד ְמְחיר ְנסיעַ ת ְהַ ספינָהְ .עַ ל־ ֵכן ְעָ ָשה ֶּׁ
כאלו ְלא ְי ַָדעְ .ו ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ ַקפיטַ אן ְהָ יָה ְבכָ ל ְיום ְל ַד ֵבר ְאתוְ
ְשמֵ חַ ְ
ְאת ְעַ צמו ָ
ְביום ְהַ זֶּׁה ְוהוא ְעָ ָשה ֶּׁ
ְבא ַ
ְשעוְתְ ,וכֵ ן ָ
אֵ יזֶּׁה ָ
ְשלא ְהכיר ְבו ְשום ְשנויְ .ו ָאמַ ר ְלו ְהַ ַקפיטַ ןְ ,הַ לא ְאֲ ניְ
עַ ד ֶּׁ
ָשר ְלֵ בְ ,וַאֲ ני ְרוצֶּׁ ה ְלקנות ְהַ ר ֵבהְ
ְחכָ ם ְוי ָ
ְש ַא ָתה ָ
יו ֵדעַ ֶּׁ
יח ְהַ ר ֵבהְ ,וַאֲ ני ְי ֵָראְ
תבו ָאה ְלמכר ְבלונדוןְ ,ואוכְַל ְלהַ רו ַ
ְשאֲ ני ְגונֵב ְמֵ אוצָ ר ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ .עַ ל־ ֵכן ְיהיֶּׁה ְהַ קניָןְ
שלא ְיאמרו ֶּׁ
ֶּׁ
ְכןְ.
יטבְ .והוטַ ב ְבעֵ ינָיו ְועָ שו ֵ
שלֵם ְל ָך ְבְ ֵמ ָ
ךְ ,וַאֲ ני ְאֲ ַ
ְשמ ְָ
עַ ל ְ
ְאצֶּׁ ל ְזֶּׁהְ
יטן ְוְנש ַאר ְהַ כל ֵ
ש ָבאו ְללונדוןְ ,מֵ ת ְהַ ָקפ ָ
ֵתכֶּׁ ף ְכ ֶּׁ
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ֵםְר ֵבנוְ
ןְשלְהַ דְימֶּׁ ענט .וסי ַ
ָהְכפֶּׁ לְכפלַ יםְמֵ הַ שויו ֶּׁ
ישְ,והָ י ֶּׁ
הָ א ְ
ְשנֶּׁאֱ בַ ד ְמ ֶּׁמנוְְ.
ְשלוְְ ,והָ א ְר ָאיָה ֶּׁ
ְשהַ דְימֶּׁ ענטְ ְלא ְהָ יָה ֶּׁ
ְַז"ל ֶּׁ
רְאצלוְְ .און ְוָואס ְעֶּׁ רְ
ָהְשנש ַא ֶּׁ
ָהְשלוְְ,והָ אְר ָאי ֶּׁ
הַ תבו ָאהְ ְהָ י ֶּׁ

איזְ גֶּׁעקומֶּׁ עןְ צוְ זַייןְ זַאךְאיזְ ְָנארְוַוילְעֶּׁ רְהָ אטְ זיךְ ֶּׁדער הַ אלטיןְ
אְרקְכיְהֶּׁ חזיקְמַ עֲמָ ד)ְוְכוְ'(ְ.שםְ,ב)ְ
הְשהגיעַ ְלעניָנוְְ,הו ַ
לְמ ֶּׁ
(וכָ ַ

אשא
אפצין ָּפ ָּ
מו"ר מ ַק ְ
ַמעֲ ֶשה ֶשספר אַ ְד ֹ
ְאצֶּׁ ל ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְהַ תו ָגר ְאיש ְאֶּׁ ָחד ְמֵ ַאחֵ ינו ְבנֵיְ
ְה ְָיה ֵ
פעם ְ ַאחַ ת ָ
שרְ
לְש ֵריְהַ מלוכָ הְאֲ ֶּׁ
ָהְחשובְבעֵ ינָיוְמאדְמ ָכ ָ
לְשהָ י ָ
ֶּׁ
יש ָראֵ
ְש ֵריְ
ְאהֲבָ ה ְגדולָ ה ְ ַועֲצו ָמה ְמאד ְיו ֵתר ְמ ָכל ָ
לוְְ ,וַיֶּׁאֱ הָ בֵ הֵ ו ַ
שר ְלוְְ .ובכָ ל ְיום ְְָויום ְהָ יָה ְקו ֵרא ְאותו ְלבֵ יתוְ
הַ מלוְכָ ה ְאֲ ֶּׁ
ְש ֵרי ְהַ מלוכָ הְ ,וחָ שבוְ
ֲשעַ ְעמו ְיַחַ דְְַ .וי ַקנאו ְבו ָ
להש ַתע ֵ
יאבדוהו ְמן ְהָ עולָ ם ְ.
מַ ֲח ָשבות ְלהַ עֲליל ְעָ לָ יו ְלפנֵי ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְו ַ
אשאְ,
ְפ ְָ
ְקאפצין ָ
ְשהָ יָה ְנק ָרא ַ
ְא ָחד ֶּׁ
אשא ֶּׁ
ְפ ָ
ְבינֵיהֶּׁ ם ָ
והָ יָה ֵ
שריםְ.
ששנ ָאתו ְליש ָר ֵאל ְהַ זֶּׁה ְהָ י ָתה ְגדולָ ה ְיו ֵתר ְמ ָכל ְהַ ָ
ֶּׁ
שבְ
ולפנֵי ְהַ יש ָר ֵאל ְהֶּׁ ר ָאה ְעַ צמו ְכאוהֵ ב ְלוְְ ,ובכָ ל ְיום ְחָ ַ
ְשיַצליחַ ְביָדוְְ למצאְ עָ לָ יוְ ֵאיזוְ עֲלילָ הְ לפנֵיְ
מַ חֲ ָשבותְחֶּׁ פצו ֶּׁ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ.
אשא ְהְַ ְַנ"ל ְלהַ יש ָר ֵאל ְהְַ ְַנ"לְ ,והתחילְ
ְבא ְהַ ָפ ָ
פעם ְ ַאחַ ת ָ
שהָ יָה ְ ֵאצֶּׁ ל ְהַ ֶּׁמלֶּׁךְְ,
שר ְ ֶּׁ
ְבאֲ ֶּׁ
ְבעָ ר ָמהְ ,וַיסַ ֵפר ְלו ַ
ל ַד ֵבר ְעמו ָ
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ֵש ְלוְ ְיסוריםְ
ךַ ְ ,אךְ ְי ְ
שהוא ְאוהֵ ב ְאות ְָ
ו ָשמַ ע ְמפיו ְ ֵאיךְ ְ ֶּׁ
ש ַא ָתה ְבְָא ְלפָ נָיו ְל ַד ֵבר ְאתו ְאֵ ינו ְיָכולְ
מ ָדבְָר ְאֶּׁ חָ דְ ,כי ְכ ֶּׁ
יךְ ,והואְ
יךְ ,כי ְהוא ְמַ רגיש ְֵריחַ ְַרע ְנו ֵדף ְמפ ְָ
לסבל ְֵריחַ ְפ ְָ
יךְ,ויֵשְלוְיסוריםְגדוליםְמזֶּׁהְ,לָ זאתְ
ֵאינוְיָכולְלהיותְבלעָ ֶּׁד ְָ

לךְְ,תאחַ זְמט ַפחַ תְעםְ
תְש ָתבואְלפנֵיְהַ ֶּׁמ ְֶּׁ
ֶּׁ
עֲצָ תיְכיְבכָ לְעֵ
ָ
ָ
יךְ,
יְשלאְיַרגישְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְהָ ֵריחַ ְהָ ַרעְמפ ְ
יךְ,כ ֵד ֶּׁ
ב ָשמיםְלפנֵיְפ ְ
כיְהַ ב ָשמיםְיבַ טלוְהָ ֵריחַ ְַרעְלמַ עַ ןְלאְתב ַאשְבעֵ ינֵיְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְְ.
ריו ְ,ונס ַכםְ
והַ יש ָראֵ לְ הְַ ְַנ"לְ מֵ ֲחמַ ת ְתמימותוְ הֶּׁ אֱ מין ְלדבָ ְָ
תְכןְ.
ב ַדעתוְלַ עֲשו ֵ
ְשמַ עְ
ְאל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְוַיסַ ֵפר ְלו ְכי ָ
אשא ְהְַ ְַנ"ל ֶּׁ
אחר־כךַ ְהָ לַ ך ְהַ ָפ ָ
ְשיֵש ְלו ְיסורים ְגדוליםְ ,כי ְבכָ לְ
ש ָאמַ ר ֶּׁ
מֵ הַ יש ָראֵ ל ְהְַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
תְשמ ַד ֵברְעםְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְמַ רגיש ְֵריחְְַ ַרעְיוצֵ אְמפיְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,עַ ל־ְ
ֶּׁ
עֵ
ָ
ךְ ,אֲ דוני ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,יאחַ זְ
שיָבוא ְל ַד ֵבר ְעמ ְ
ֵכן ְנס ַכם ְעֲצָ תו ְכ ֶּׁ
יְשלאְיַרגיש ְֵריחַ ְַרעְמפיְ
מט ַפחַ תְעםְב ָשמיםְ ֶּׁנגֶּׁדְפיוְכ ֵד ֶּׁ
שרְיָבואְ
רְכאֲ ֶּׁ
יְכניםְדבָ ַריְ,כיְל ָמ ָח ַ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלךְְ,וזֶּׁהְל ָך ְהָ אותְכ ֵ

ל ַד ֵבר ְעמ ָך ְתר ֶּׁאה ְבעֵ ינ ָ
שיאחֵ ז ְ ֶּׁאת ְהַ מט ַפחַ ת ְ ֶּׁנגֶּׁד ְפיוְ.
ֶּׁיך ְ ֶּׁ
ש ֶּׁאראֶּׁ הְ כיְ
ש ָשמַ עְ זאתְ הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ נת ַכעֵ סְ מאדְְ,ו ָאמַ רְ לוְ כ ֶּׁ
כ ֶּׁ
ֵכניםְדבָ ֶּׁר ָ
ְאזְאֲ ַא ֵבדְאותוְמןְהָ עולָ םְ.
יך ָ

ְמ ָחר ְלפנֵי ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ ,וַיאחֵ זְ
ְבא ְביום ָ
ו ִהנֵּה ְהַ יְש ָר ֵאל ְהְַ ְַנ"ל ָ
אשאְ ,כי ְהֶּׁ אֱ מיןְ
שר ְיָעַ ץ ְלו ְהַ ָפ ָ
ְכאֲ ֶּׁ
הַ מט ַפחַ ת ְ ֶּׁנגֶּׁד ְפיו ַ
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ְכנים ְהֵ םְ
ש ָר ָאה ְזאת ְְַוי ָוכַ ח ְלָ ַדעַ ת ְכי ֵ
לדבָ ָריוְ .והַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְכ ֶּׁ
שרְ
ףְכ ַתבְמכ ָתב ְ ַכדבָ רים ְהָ אֵ לֶּׁהַ "ְ,כאֲ ֶּׁ
אשאֵ ְ,תכֶּׁ ָ
דב ֵריְהַ ָפ ָ
ְתכֶּׁ ףְ
ְתשליכו ְאותו ֵ
יָבוא ְהָ איש ְהַ מוסֵ ר ְכ ָתב ְזֶּׁה ְלפנֵיכֶּׁ ם ַ
ְשם"ְ .והַ ֶּׁמ ֶּׁלךְ
ְכל ְחַ יָבֵ י ְמיתות ְנש ָרפים ָ
שר ָ
לכב ָשן ְהָ ֵאש ְאֲ ֶּׁ
ישְ,אֲ בַ ֵקש ְמְמךְָ
םְאתְהַ מכ ָתבְבחו ָתמוְְ,ו ָאמַ רְלזֶּׁהְהָ א ְ
חָ ַת ֶּׁ
ְשנכ ַתבְעַ לְ
יאְאתְהַ מכ ָתבְהַ זֶּׁהְלהָ איש ֶּׁ
ֶּׁ
ְתב
ש ַא ָתהְבעַ צמ ָך ָ
ֶּׁ

שהואְבמָ קוםְפלוניְ.והַ יש ָר ֵאלְהְַ ְַנ"לְלָ ַקחְ
רעס ְ(הַ כתבֶּׁ ת) ְ ֶּׁ
ד ְֶּׁ
הְָאְַ ְ
שרְ ַיעֲשְֶּׁהְ כדבָ ָריוְְ.ולאְ י ַָדעְ מַ הְ
הַ מכ ָתבְ,והבטיחַ ְלַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ אֲ ֶּׁ
כתובְבוְוהָ לַ ךְלבֵ יתוְְ.
ְָ
חזיקְמאדְבמצוָהְלָ מולְ
ו ִהנֵּהְזֶּׁהְהָ אישְיש ָר ֵאלְהְַ ְַנ"לְ,הָ יָהְמַ ְֲ
ְפנָהְ
ְשכבדוהו ְבמצוַת ְחתוךְְ ,לא ָ
יַל ֵדי ְיש ָר ֵאלְ ,ובכָ ל ְעֵ ת ֶּׁ
ְשהָ יָה ְלו ְכי ְהַ מצוָה ְהָ י ָתה ְי ָק ָרה ְבְעֵ ינָיוְ
ֶּׁאל ְשום ְמניעָ ה ֶּׁ
ְשהָ יָה ְצָ ריך ְלנסעַ ְלמסר ְהַ מכ ָתבְ
מאדְ .ו ָאז ְבאותו ְהַ יום ֶּׁ
ְחפֵ ץ ְלהַ ציל ְידידוְ
שר ָ
שר ְנשלַ חְְַ ,וה' ְאֲ ֶּׁ
מֵ הַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְלַ ָמקום ְאֲ ֶּׁ
ְשי ַסע ְעמוְ
ְא ָחד ְוכבדו ֶּׁ
ְאחָ ד ְמכפָ ר ֶּׁ
ְש ָבא ֶּׁ
הַ נֶּׁאֱ מָ ןְ ,ס ֵבב ֶּׁ
ְאת ְבנוְְ .ומֵ ֲחמַ ת ְכי ְַדרכו ְהָ יָה ְלבלי ְלהָ ניחַ ְ
להַ כפָ ר ְולָ מוְל ֶּׁ
ֱשה ְלצוויְ
אֶּׁ תְהַ מצוָהְהַ זאתְבשוםְאפֶּׁ ןְ,התחילְלַ חשבְ ַמהְ ֶּׁאע ֶּׁ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלךְבדבַ רְמכ ָתבוְְ.
אְשהָ ְָיהְ
אש ֶּׁ
אשאְהְַ ְַנ"לְ.וַיסַ ֵפרְלהַ ָפ ָ
ש ָבאְלנֶּׁגדוְהַ ָפ ָ
ו ִס ֵּבבְה'ְ ֶּׁ
ְשימס ֵרהו ְלהָ אישְ
ְמסַ ר ְלו ְמכ ָתב ֶּׁ
ֵאצֶּׁ ל ְהַ ֶּׁמלֶּׁךְְ ,והַ ֶּׁמ ֶּׁלך ָ
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שנא

שנשלַ ח ְלוְְ ,והַ יום ְהזמין ְלו ְה' ְמצוַת ְחתוךְְ ,ו ַדרכי ְלבליְ
ֶּׁ
שְממךְָ
להָ ניחְְַאֶּׁ תְהַ מצְוָהְהַ זאתְבשוםְאפֶּׁ ןְ,עַ ל־ ֵכןְאֲ ניְמבַ ֵק ְ
אשאְהְַ ְַנ"לְ
חְאתְהְַמכ ָתבְותוליךְאותוְל ָשםְ.והנֵהְהַ ָפ ָ
שת ַק ֶּׁ
ֶּׁ
ָשמַ חְמאדְ,כיְעַ ָתהְיוכַ לְלהַ לשיןְעָ לָ יוְעודְלפנֵיְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְְ,כיְ
אשא ְהַ מכ ָתבְ
לא ְעָ ָשה ְרצון ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעם ְהַ מכ ָתבְ .וַי ַקח ְהַ ָפ ָ
חְאלָ יוְ.וזֶּׁהְהָ יָהְממֻ נֶּׁהְלשרףְ
מיָדו ְומסָ רו ְלזֶּׁהְהָ איש ְשְֶּׁנשלַ ֵ
אשא ְהְַ ְַנ"לְ
ְאת ְהַ ָפ ָ
ְחטַ ף ֶּׁ
ְשל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ ְ ,ו ֵתכֶּׁ ף ָ
הַ חַ יָבֵ י ְמיתות ֶּׁ
שרְ מַ גיעַ ְ מש ָפטוְְ
ְַויזרקְאותוְלתוךְכב ָשןְהָ אֵ שְְ ונש ַרףַ ְְ,כאֲ ֶּׁ
עַ ל־פיְה'ְמ ָדהְכ ֶּׁנגֶּׁדְמ ָדהְ.
ֲשהְלוְְ,ל ָמחָ רְחָ זַרְ
לְש ַנע ָ
ו ִהנֵּה ְהַ יְשר ֵאליְלאְי ַָדעְכלָ לְמֵ הַ ְַנ" ֶּׁ
ְתמַ הְמאדְ,ו ָאמַ רְלוְ
ש ָר ָאהְאותוְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ָ
ובָ אְלפנֵיְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ.וכ ֶּׁ
ְשנ ַָתתי ְביָד ָך ְלהָ איש ְהְַ ְַנ"לְ.
ְאת ְהַ מכ ָתב ֶּׁ
ְמסַ ר ָת ֶּׁ
הַ עוד ְלא ָ
אשאְ
יןְפ ָ
בְמסַ רתיְל ַקאפצ ָ
ְאתְהַ מכ ָת ָ
מ ֶּׁלך ֶּׁ
הֵ שיבְלוְְאֲ דוניְהַ ְֶּׁ
שהוא ְימס ֵרנו ְלהָ אישְְ ,יַעַ ן ְכי ְה' ְית ָב ַרך ְהזמין ְליְ
הְַ ַנְ"לֶּׁ ְ ,
מצוַתְחתוךְְ,ו ַדרכיְלבליְלהָ ניחַ ְאֶּׁ תְהַ מצוָהְהַ זאתָ ְ.אזְהֵ ביןְ
ְשהלשין ְעָ לָ יוְ
אשא ֶּׁ
ְשי ָשרְֵ ף ְזֶּׁה ְהַ ָפ ָ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְהֲלא ְָדבָ ר ְהוא ֶּׁ
ְש ַא ָתה ְאוחֵ זְ
ְאת ְהָ אישְְ ,מַ ה ְזֶּׁה ֶּׁ
ְתכֶּׁ ף ֶּׁ
לפָ נָיוְ .ו ָש ַאל ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ֵ
ָ
ְש ַא ָתה ְמ ַד ֵבר ְעמיְ.
מְטְ ַפחַ ת ְעם ְבשְָמְים ְ ֶּׁנגֶּׁד ְפיך ְבעֵ ת ֶּׁ
יְששְָמַ עְ
יְאמַ רְל ֶּׁ
אשאְנ ַָתןְלו ְעֵ צָ הְהַ זאתְ,כ ָ
שהַ ָפ ָ
הֵ שיבְלו ְ ְֶּׁ
ָ
ְאיךְ
ְש ֵאינך ְיָכול ְלסבְל ְֵריחַ ְפיָ ְ .אז ְס ֵפר ְלו ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ֵ
ממ ָך ֶּׁ
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ְש ֵאינ ָךְיָכולְלסְבלְ
ָיוְש ָאמַ ר ָתְלו ֶּׁ
אשאְהלשיןְעָ לָ יוְלפָ נ ֶּׁ
שהַ ָפ ָ
אְתרגיש ְֵריחַ ְ
יםְשל ַ
ֶּׁ
ט ַפחַ תְעםְב ָשמ
ֵריחַ ְפיְועַ ל־ ֵכןְתְאחֵ זְמְ ְ
בְשנ ַָתןְ
ָהְכתובְבהַ מכ ָת ֶּׁ
הְשהָ י ָ
ֶּׁ
פיְ.וַי ַס ֵפרְלו ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְמַ
ַרעְמ ְ
שרְ
ְב ָא ֶּׁרץ ְאֲ ֶּׁ
שליט ָ
שר ְה' ְהַ ַ
לוְְ ,ו ָאמַ ר ְלו ְעַ ָתה ְאֲ ני ְיו ֵדעַ ְאֲ ֶּׁ
שרְזָמַ םְלַ עֲשְותְ
לְכאֲ ֶּׁ
אשאְהְַ ְַנ" ַ
לְרעְ,וְלְהַ ָפ ָ
ידיוְמ ָכ ַ
מַ צילְיד ָ
ַשב ְלו ְה' ְגמולו ְבראשוְְ .מֵ ָאז ְוהָ ל ָאהְ
ֲשה ְלוְְְַ ,וי ֵ
ךֵ ְ ,כן ְ ַנע ָ
ב ְָ
אתוְְ,
שרְ ְ
נתג ֵַדלְ ַב ֲחשיבותוְְבעֵ ינֵיְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְיו ֵתרְמ ָכלְהַ ָשריםְאֲ ֶּׁ
ְ

והָ יָהְחָ שובְוי ָָקרְבעֵ ינָיוְמאדְמאד(ְְ.שםְ.ג)ְ

ַמעֲ ֶשה מ ָּמ ָּטר
שם ְית ָברְַך ְיכבְש ְהַ מל ָח ָמה ְַרק ְעם ְהַ פשוטיםְ
שהַ ֵ
מֵּ עִ נין ְ ֶּׁ
אומ ֵרי ְתהלים ְבפשיטוְת ְוְכוְ' ְולא ְעם ְהַ הולכים ְבחָ כמותְ.
ְשהָ לַ ך ְלָ צוד ְחַ יות (נאוולאוי)ְ
ְמ ָשל ְמ ֶּׁמלֶּׁ ך ֶּׁ
ס ֵפר ְַר ֵבנו ְְַז"ל ָ
ְשיהיֶּׁה ְנָקֵ ל ְלהַ צְחוקְ.
ְפשוטְ ,כ ֵדי ֶּׁ
ונָסַ ע ְלָ בוש ְכאיש ָ
לְש ֵריְ
ָ
רְגדולְמַ ָמש ְמַ בולְמַ יםְ,וכָ
דְמ ָט ָ
ובאֶּׁ מצַ עְפתאוםְי ַָר ָ
ְא ָחד ְל ֶּׁא ָחד ְוְכוְ'ְ .והַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהָ יָה ְבסַ ָכנָהְ
הַ מלוכָ ה ְנת ַפזרו ֶּׁ
ְשם ְאישְ
ְא ָחדְ .והָ יָה ָ
ְכפרי ֶּׁ
ְבית ַ
ְש ָמצָ א ַ
גדולָ הְ ,וח ֵפש ְעַ ד ֶּׁ
הְשלוְ
ֶּׁ
חְאתְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְוהלבישוְְ,ונ ַָתןְלו ְאֲ כילָ
ַכפריְאֶּׁ חָ דְ ,ולָ ַק ֶּׁ
יקְאתְהַ ַתנורְ,והניחוְלישןְעַ לְ
ֶּׁ
גריץְ(מָ ָרקְגריסים)ְוְכוְ'ְ,והס
הְַפיֶּׁעקליק ְ(סָ מוך ְלַ ַתנור) ְוְכוְ'ְ .וכָ ל־ ָכך ְהָ יָה ְעָ ֵרב ְומָ תוקְ
בְכזֶּׁהְ,כיְהָ יָהְעָ יֵףְויָ גֵעַ ְ
אְטעַ םְטַ עַ םְעָ ֵר ָ
ש ֵמעולָ םְל ָ
להַ ֶּׁמ ֶּׁלךְֶּׁ ְ,
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שנג

דְש ָבאו ְל ָשםְ,ו ָראוְ
ֶּׁ
ְאתְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְעַ
וְכוְ'ְ.והַ ָש ֵריְמלוכָ הְחפשו ֶּׁ
ְשיַחזר ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְלבֵ יתו ְע ָמהֶּׁ םְ .ו ָאמַ ר ְלָ הֶּׁ םְ,
ָשןְ .ו ָרצו ֶּׁ
שהוא ְי ֵ
ֶּׁ
ילְאתְ
ֶּׁ
לְא ָחדְנת ַפזֵרְלהַ צ
יוָןְש ַא ֶּׁתםְלא ְה ַצל ֶּׁתםְאותְי ְוכָ ֶּׁ
ֶּׁ
ֵכ
קְכזֶּׁהְ,עַ ל־ ֵכןְ
םְמתו ָ
הְטעַ מתיְטַ עַ ָ
עַ צמוְְ,וזֶּׁהְהצילְאותיְ,ופ ָ
שיבְ
הְשלו ְובאְֵלוְהַ ַמלבושיםְ,והואְיוְ ְ
ֶּׁ
יְבעֲגָ לָ
הואְיָביאְאות ָ
שרְמובָ אְ
לְכאֲ ֶּׁ
ֶּׁהְר ֵבנו ְְַז" ַ
אותיְעַ לְכ ֵסאְהַ מלוכָ הְ .וסיֵםְעַ לְז ַ
ְשיסְֶּׁען ְמְיטְ
יחא יהיֶּׁה ְמַ בול ְמְֶּׁען ְְֶּׁוועט ְ
שבעקבות ְמש ָ
ֶּׁ
קְשלְמַ ח ָשבותְ
אְשלְמַ יםַ ְ,ר ֶּׁ
םְאפיקורסות)ְל ֶּׁ
אפיקורסותְ(יירו ְע ֶּׁ
ֶּׁ
ְכל ְהֶּׁ הָ רים ְהַ גבוהיםְ ,וַאֲ פלו ְבאֶּׁ ֶּׁרץ ְיש ָר ֵאלְ
זָרותְ .ויכֻ סו ָ
ְשם ְהַ ַמיםְ,
ְשהָ לַ ך ְבכחַ ְנתזו ָ
שלְא ְהָ יָה ְמַ בולַ ְ ,רק ְמֵ ֲחמַ ת ֶּׁ
ֶּׁ
ר'הְ
ש ְֶּׁ
יְכ ְֶּׁ
איןְדְ ְָ
ריצְֶּׁעןְאְֲפְלְוְ ְ ְ
פְ
יןְש ְ
ריְ ְ
(דְָאסְהְֵיְיסְטְעְֶּׁסְְֶּׁוועטְאְַ ְַ
ְחכמות ְלאְ
ְשיַתיז ְגַם ְבתוך ְהַ לבָ בות ְהַ כ ֵשרים)ְ .ועם ָ
ערצְֶּׁער) ְ(הַ ינו ֶּׁ
הְֶּׁ ְ
לְש ֵריְהַ מלוכָ הְנת ַפזרוְו ָכלְהַ מלוכָ הְלאְ
יוכלוְלתְֵןְעֵ צָ הְ,וכָ ָ
נאר ְ(לא ְיַחֲ זיקוְ
יתחַ זֵק ְעַ ל ְעָ מדוְְְֶּׁ ,וועט ְזְיךְ ְנְיט ְדְֶּׁער ְהְַאלְטְין ְ ְָ

ְשאומרים ְתהלים ְבפשיטוְת ְוְכוְ'ְ.
ַמע ֲָמד ְַרק) ְפשוטֵ י ְיש ָר ֵאל ֶּׁ
שיָבואְמָ שְיחַ ְהֵ םְיתנוְהַ ֶּׁכ ֶּׁתרְמלוכָ הְבראשוְ( .שםְ,ד)ְְ
עַ ל־ ֵכןְכ ֶּׁ
ְ

וֶוער ָּדאְ
ָּמ ָּשל מ ְ
םְבעַ לְעֲגָ לָ הְ(לבֶּׁ ערליןְאוְ
ְא ָחדְנָסַ עְע ַ
לְשאיש ֶּׁ
ש ִס ֵּפרְ ַר ֵבנוְְַז" ֶּׁ
ֶ
ש ָאר ְ ֲעיָרות ְהַ גדולות)ְ ,והָ איש ְהָ לַ ך ְלַ עֲשות ְצ ָר ָכיוְ ,ונש ַארְ
ֻשם ְבלי ְהֶּׁ רגֵשְ) ְעם ְהָ עֲגָ לָ הְ
ְששמו ְיוַואן ְ(הַ מג ָ
הַ ַבעַ ל ְעֲגָ לָ ה ְֶּׁ
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ְאלָ יו ְאיש ְחַ יל ְ(שוטֵ ר) ְוש ָאלו ְמַ דועַ ְ
באֶּׁ מצַ ע ְהַ שוקְ .והָ לַ ך ֵ
בְששואֲ לוְ
ש ֶּׁ
יְכאן)ְ .והוא ְחו ֵ
דְשםְ,ו ָאמַ רְלו ְוֶּׁוער ָדאְ(מ ָ
ָ
עומֵ
אֶּׁ ת ְשמו ְואומֵ ר ְלו ְיוַואןְ ,והוְא ְמַ ֶּׁכה ְאותו ְואומֵ ר ְוֶּׁוער ָדאְ,
דְשל ָקחוְ
ֶּׁ
והואְצועֵ קְיו ַואןְ,והואְמַ ֶּׁכהְאותו ְוצועֵ קְוֶּׁוער ָדאְעַ
ְהאיש ְחפשו ְעַ דְ
ש ָבא ָ
עם ְהָ עֲגָ לָ ה ְל ֵאיזֶּׁה ְרחוב ְמן ְהַ ַצדְ .וכ ֶּׁ
דְאלְ
שמצָ אוְְ,ואומֵ רְלוְיוַואןְוכוְ'ְ,הואְעונֶּׁהְלוְבלְַחַ שְובפַ חַ ַ
ֶּׁ
ןְשיָצָ אְמֵ ָהעירְהואְאומֵ רְלוְ
ַואןְא ָלאְוֶּׁוער ָדאְ,וכֵ יוָ ֶּׁ
ֶּׁ
אמרְיו
ת ַ
וְא ָתה ְיָכולְלקראְאותי ְיוַואןָ ְ.שםְנק ָרא ְוֶּׁוער ָדא ְו ָשםְ
עַ כ ָש ַ
נק ָרא ְיוַואןְ .וסיֵם ְַר ֵבנו ְְַז"ל ְ ַבא ְמיר ְאיז ְוֶּׁוער ָדא ְאֶּׁ צלי ְהואְ
שיו ֵדעַ ְפחיתותו ְוגַם ְנז ַד ֵכך ְהַ גוףְ
ְֶּׁווער ָדא כלומַ ר ְ"מי ְהוא" ְ ֶּׁ
יטְארויסְ
ַ
(הַ יוַואן)ְונק ָראְבבחינַתְמיְו ַמהְוֶּׁוער ָדאְאיןְמֶּׁ עןְגֵי
שיוצאיםְמ ֶּׁמניְְחוזֵרְְלהיותְְיוְַואןְ.
וידערְיוַואן וכ ֶּׁ
פיןְמירְאיזְו ֶּׁ
הַ חְמֶּׁ רְהואְחמֶּׁ ר(ְְ.שם)ְ

רור
ַמעֲ ֶשה מ ָּמ ֹ
ְאחַ ת ְהָ לכו ְיהודי ְוגֶּׁרמַ ני ְיַחַ דְ
ש ַפעַ ם ַ
יפר ְ ַר ֵבנו ְְַז"לֶּׁ ְ .
ש ִס ֵּ
ֶ
ְאת ְעַ צמו ְכמוְ
ֲשה ֶּׁ
ְש ַיע ֶּׁ
ְאת ְהַ גֶּׁרמַ ני ֶּׁ
נדודְ ,ול ֵמד ְהַ יהודי ֶּׁ
חמו ְעָ לָ יו ְ.
ןְשהַ ָלשוןְהואְאֶּׁ חָ ד) ,והַ יהודים ְ ַרחֲ ָמניםְוְי ַר ֲ
יהודי ְ( ֵכיוָ ֶּׁ
ְבעַ לְ
שיק ָראְאותו ַ
ְשיתנַהֵ ג ְ( ֶּׁ
ְאיך ֶּׁ
יוָןְש ָבאְסָ מוךְלפֶּׁ סַ חְלמדו ֵ
ֶּׁ
וְכֵ

שעושין ְקדושְְ ,ורוחֲ ציםְ
הַ ַבית ְלַ ַבית ְעַ ל ְהַ ֵס ֶּׁדר) ְבכָ ל ְהַ ֵס ֶּׁדרֶּׁ ְ ,
ןְש ָבאְלהַ ֵס ֶּׁדרְ
יםְמרורְ.וכְֵיוָ ֶּׁ
ָ
ְשאוכל
י ַָדיםַ ְ,רקְ ָשכַ חְלומַ רְלו ֶּׁ
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שנה

ְש ָאמַ ר ְלוְ
ְשיאכַ ל ְהַ דבָ רים ְטובים ֶּׁ
ָרעֵ ב ְמ ָכל ְהַ יוםְ ,ומצַ ֶּׁפה ֶּׁ
ְכר ַפס ְבמֵ י ְמֶּׁ לַ חְ ,וש ָארְ
הַ יהודי ְ ,אֲ בָ ל ְנותנים ְלו ְחֲתיכַ ת ַ
ְב ֵס ֶּׁדרְ ,ואומרים ְהַ הַ ָג ָדהְ .וְכְבְָר ְהואְ
הַ דבָ רים ְהַ נוהֲגים ַ
רְשאוְכְלְיםְכְבְָרְ
בעֵ ינַיםְצופיותְלְהְָאֲ כילָ הְ,וְהוְאְשְָמְֵחְַ ְכְבְָ ְֶּׁ
ֲשהְלו ְמַ רְבפיוְ,והוְאְ
ְמרורְ,ו ַנע ָ
הַ ַמ ָצהְ.פתאוםְנותניםְלו ָ
ְתכֶּׁ ף ְבמרירותְ
ְש ַרק ְזֶּׁה ְיאכלוְְ .בָ ַרח ֵ
ְשזֶּׁהו ְהַ סעו ָדה ֶּׁ
שב ֶּׁ
וְחָ ַ
ערמְָנְ ְָיאְ
רְכלְהְַצְֶּׁ ְ
שבְלעַ צמו ְיהודיםְאֲ רוריםַ ְ,אחַ ָ
ורעָ בוןְ,וחָ ַ
שןַ ְ,אחַ ר־ ַכךְ
(הְַטְֶּׁקְֶּׁס)ְנותניםְזֶּׁה ְ ֶּׁלאֱ כולְ.ובָ אְלבֵ יתְהַ מד ָרש ְוְ ְָי ְַ
שבֵ עַ ְמֵ אֲ כילָ ה ְושתיָהְ ,וְ ָשאֲ לוְ
ָבא ְהַ יהודי ְבפָ נים ְשמֵ חותְָ ְ ,
אֵ יך ְהָ יָה ְל ָך ְהַ ֵס ֶּׁדרְ ,וס ֵפר ְלו ְבכַ עַ סָ ְ .אמַ ר ְלו ְהוי ְגֶּׁרמַ ניְ
ְכל ְטובְ
ית ְאוכֵ ל ָ
ית ְמחַ ֶּׁכה ְעוד ְמעַ טְ ,הָ י ָ
שוטֶּׁ הְ ,אם ְהָ י ָ
ְכל ְהַ יגיעותְ
ש ַא ַחר ָ
ָכמוניֵ .כן ְהוא ְבעניַן ְַר ֵבנו ְ(וַ עֲבו ַדת ְה') ְ ֶּׁ
דְש ָבאיםְ(ונת ָקרביםְל ַר ֵבנו ְאו ְלַ עֲבו ַדתְה'ְל ְַז ֵכך ְהַ גוף)ְ
ֶּׁ
והַ ט ָרחותְעַ

ְבא ְבמרירותְ,
ְמרור ְמרירותְ ,כי ְזכוך ְהַ גוף ָ
נותנים ְמעַ ט ָ
ֶּׁהְרקְהַ מרירותַ ְ,אך ְזֶּׁהו ְהַ כְלְ
בְש ָתמידְיהי ַ
ש ֶּׁ
אֲ בָ לְהָ איש ְחו ֵ
ןְשמחַ ֶּׁכהְמעַ טְ
לְכיוָ ֶּׁ
ְתכֶּׁ ףְ.אֲ ָב ֵ
ַרקְהַ מרירותְוכוְ'ְעַ ל־ ֵכןְבו ֵרחַ ֵ
ְכלְ
ְאחַ ר־ ָכך ָ
וסובְֵלְזֶּׁהְהַ מרירותְמעַ טְמזכוךְהַ גוףָ ְ,אזְמַ רגיש ַ
שליםְיכוליםְללמדְמֵ הֶּׁ םְעֵצותְלכָ לְענינֵיְ
מינֵיְחיותְו ַתעֲנוגְ(ואֵ לו ְהַ מ ָ

שמק ֶּׁדם ְעובֵ רְ
שםֶּׁ ְ ,
ְשל ְעֲבו ַדת ְהַ ֵ
עֲבו ַדת ְה')ֵ ְ .כן ְהוא ְבעניָן ְזֶּׁה ֶּׁ
כךְ מַ רגישיםְהַ חיותְ וכוְ'ְְ.
לְאחַ ר־ ָ
תְשלְזכוךְהַ גוףְ,אֲ בָ ַ
הַ מרירו ֶּׁ

(שם)ְ
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ֶשר
הָּ אוֹ צָּ ר ֶש ַתחַ ת הַ ג ֶ
ְאחַ ת ְחָ לַ םְ
ש ַפעַ ם ַ
ֶּׁשרְֶּׁ ְ .
ְש ַתחַ ת ְהַ ג ֶּׁ
שס ֵפר ְמֵ הָ אוצָ ר ֶּׁ
ֲשה ְ ֶּׁ
מע ֶ
ְשםְאוצָ רְ,
ֶּׁשרְיֵש ָ
ָהְתחַ תְהְַג ֶּׁ
ירְשבוינ ַ
ֶּׁ
לאיש ְאֶּׁ חָ דְמֵ ֵאיזֶּׁהְע
ְאיךְ
ֶּׁשר ְומחַ ֵפש ְעֵ צות ֵ
ְאצֶּׁ ל ְהַ ג ֶּׁ
עַ ל־ ֵכן ְנָסַ ע ְל ָשם ְועומֵ ד ֵ
רְשםְאישְ
םְאינו ְיָכולְמֵ ֲחמַ תְהָ אֲ נָשיםְ,ועָ בַ ָ
יְביו ֵ
לַ עֲשותְ,כ ַ
ְשטובְ
שב ְב ַדעתו ֶּׁ
שבָ ְ .ח ַ
ְא ָתה ְעומֵ ד ְוחו ֵ
חַ יל ְו ָאמַ ר ְלו ְמַ ה ַ
ְכל ְהָ עניָןְ.
ְשהוא ְיסַ יְעו ְויתחַ לקוְְ ,וס ֵפר ְלו ָ
שיאמַ ר ְלו ְכ ֵדי ֶּׁ
ֶּׁ
יףְא ְחֲ לוםְ,אֶּׁ ָלאְמַ איְ
ַ
עָ נָהְו ָאמַ רְלוְ ְ ַאייְיהודיְנָארְקוקטְאו
יןְדעםְ
אְדעםְא ֶּׁ
אְב ֶּׁ
יןְד ַ
זְדאְא ָ
ְא ָ
מירְהָ אטְזיךְאויךְגיחו ֶּׁלמת ָ
ְשלְהָ איש ְהַ זֶּׁה) ְאיןְמַ אקזָאןְ
ירְשלְהָ איש ְושמו ֶּׁ
ֶּׁ
(והזכירְהָ ע
אְאייןְאוצָ רְוֶּׁועלְאיך ְפָ אריןְציאְיֶּׁענום?ְונָסַ עְהָ אישְ
יזְד ֵ
א ָ
רְאחַ ר־ ָכךְ
ַאןְשלו ְו ָמ ָצאְהָ אוצָ רְ .ו ָא ַמ ַ
ֶּׁ
לבֵ יתו ְו ָחפַ רְבהַ מַ קאז
ְבא ְמירְ ,נָאר ְוויסֶּׁ עןְ
איצט ְוֵוייס ְאיך ְשוין ְ" ֶּׁדער ְאוצָ ר ְאיז ַ
יְשםְלֵ בְ
יןְקיין ְווין" ְ(הויְיהוד ָ
םְדעםְאוצָ ר ְמוזְמֶּׁ ען ְפָ אר ֵ
פו ֶּׁ
יְשב ָמקוםְפלוניְאֵ צֶּׁ לְפלוניְ
יְחלַ מת ֶּׁ
אְמאיְגַםְאֲ נ ָ
לַ ֲחלוםְאֱ לָ ַ
ַב ַמח ָסן ְיֵש ְאו ָצרְ ,הַ ֶּׁאסַ ע ְל ָשםְ .ונָסַ ע ְהָ איש ְלבֵ יתו ְו ָחפַ רְ
ְאחַ ר־ ָכךְ"ְ ,עַ ָתה ְי ַָדעתיְ:
ְשלו ְומָ ָצא ְהָ או ָצרְ .ו ָאמַ ר ַ
ַב ַמח ָסן ְֶּׁ
אְאצליְאֲ בָ לְכ ֵדיְלָ ַדעַ תְמזֶּׁהְעָ לַ יְלנסעַ ְעַ דְוינָה")ְ.
הָ אוצָ רְהו ֶּׁ
אְאצֶּׁ לְ ָכלְ ֶּׁא ָחדְבעַ צמוְְ,
ש ָהאוצָ רְ הוְ ֵ
שםֶּׁ ְ,
ָכךְבעניַןְעֲבו ַדתְהַ ֵ
רחְל ַסעְלהַ ַצדיק(ְ.שם)ְ
ֵידעְמֵ הָ או ָצרְמֻ כ ָ ְ
ַרקְל ַ
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הַ ָּמ ָּשל מ ָּההינְ דיק ( ַתרנגולְהדוְ)
ְשהוא ְעוף ְהַ נק ָראְ
ְבן־הַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְנָפַ ל ְלש ָגעון ֶּׁ
פעם ְ ַאחַ ת ֶּׁ
של ָחן ְולגרר ְחֲתיכותְ
ְתחַ ת ְהַ ֻ
ֵישב ְעָ רום ַ
הינדיקְ ,וצָ ריך ְל ֵ
לֶּׁחֶּׁ ם ְ ַועֲצָ מות ְכמו ְהינדיקְ .וְכָ ל ְהָ רופאים ְנואֲ שו ְמ ַלעֲזר ְלוְְ
דְש ָבאְחָ כָ םְ
רְגדולְמזֶּׁהְ.עַ ֶּׁ
ול ַרפְאותוְמזֶּׁהְ,והַ ֶּׁמלֶּׁ ךְהָ יָהְבצַ עַ ָ
אֶּׁ חָ דְו ָאמַ רְאְֲניְמ ַק ֵבלְעַ לְעַ צמיְל ַרפְאוְְ,והפשיטְגַם־ ֵכןְאֶּׁ תְ
לְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְהְַ ְַנ"לְ,וגַם־ ֵכןְ
של ָחןְ ֵאצֶּׁ ֵ
בְת ַחתְהַ ֻ
ָש ַ
עַ צמוְעָ רוםְוי ַ
הְא ָתהְ
ַ
ְא ָתהְומַ
ְבן־הַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְמי ַ
רְפרורְיםְ ַועֲצָ מותְ.וש ָאלו ֵ
ג ַָר ְֵ
שה ְפה? ְ ָאמַ ר ְלו ְאֲ ניְ
ְא ָתה ְעו ֶּׁ
שה ְפה? ְוהֵ שיב ְלו ְומַ ה ַ
עו ֶּׁ
הינדיקָ ְ,אמַ רְלו ְאֲ ניְגַם־ ֵכןְהינדיקְ.ויָשבו ְשנֵיהֶּׁ םְיַחַ דְ ָכךְ
ְש ַנעֲשו ְרגילים ְזֶּׁה ְעם ְזֶּׁהְ .ו ָאז ְָרמַ ז ְהֶּׁ חָ כָ םְ
אֵ יזֶּׁה ְזמַ ן ְעַ ד ֶּׁ
והשליכו ְלָ הֶּׁ ם ְכתנֶּׁתְ ,וְ ָאמַ ר ְהֶּׁ ָחכָ ם ְהָ הינדיק ְלבֵ ן־הַ ֶּׁמ ֶּׁלךְ
ְאינו ְיָכול ְלֵילֵ ך ְעם ְכתנֶּׁתְ ,יכוליםְ
ְשהינדיק ֵ
שב ֶּׁ
ַא ָתה ְחו ֵ
להיות ְלָ בוש ְכתנֶּׁת ְואְַף־עַ ל־פי־ ֵכן ְיהֵ א ְהינדיקְ ,ולָ בשוְ
ןְרמַ זְוהשליכוְלָ הֶּׁ םְמכנָסְַיְםְ.
רְאיזֶּׁהְזמַ ְָ
שנֵיהֶּׁ םְהַ כתנֶּׁתְ.ו ַאחַ ֵ
בְשעםְמכנָסְַיְםְלאְיכוליםְ
ש ֶּׁ
ו ָאמַ רְלוְגַם־ ֵכןְכְַ ְַנ"לַ ְ,א ָתהְחו ֵ
שלָ בשו ְהַ מכ ְָנסְַיְם ְוכֵ ן ְעם ְש ָארְ
להיות ְהינדיק ְוְכוְ' ְעַ ד ְ ֶּׁ
ְא ָדםְ
הַ ב ָגדיםְ .ו ַאחַ ר־ ָכך ְָרמַ ז ְוהשליכו ְלָ הֶּׁ ם ְמַ ַאכלֵי ָ
ְשאם ְאוכלים ְמַ אֲ כָ ליםְ
שב ֶּׁ
של ָחן ְו ָאמַ ר ְלוְַ ְ ,א ָתה ְחו ֵ
מֵ הַ ֻ
ְקען ְעֶּׁ סין ְאוןְ
טובים ְאוז ְמֶּׁ ען ְשוין ְקֵ יין ְהינדיק ְניטְ ,מֶּׁ ען ֶּׁ

שנח
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שרְלֶּׁאֱ כלְולהַ משיךְ
אויך ְזַייןְהינדיק ְ(כבָ רְלאְנק ָראיםְהינדיקְ,אֶּׁ פ ָ

שבְ
ְא ָתה ְחו ֵ
ְאמַ ר ְלו ַ
להיות ְהינדיק) ְו ָאכלוְְ .ו ַאחַ ר־ ָכך ָ
שלחָ ןְ ,יכולים ְלהיותְ
ְתחַ ת ְהַ ֻ
שהינדיק ְמֻ כ ָרח ְלהיות ְַדו ָקא ַ
ְֶּׁ
ְשר ֵפאְ
של ָחןְ .וְ כֵ ן ְהתנַהֵ ג ְעמו ְעַ ד ֶּׁ
ְאצֶּׁ ל ְהַ ֻ
הינדיק ְולהיות ֵ
אותו ְלגַמ ֵריְ .והַ נמ ָשל ְמובָ ן ְלַ מבינים.

( ָאמַ ר ְהַ ַמעתיקְ :יכוליםְ

שם ְהֲלא ְהוא ְהינדיק ְמל ָֻבשְ
ְשהָ ָא ָדם ְרוצֶּׁ ה ְלהת ָק ֵרבְלַ עֲבו ַדת ְהַ ֵ
לומַ ר ֶּׁ
בחָ מריותְוכוְ'ְ.וב ֶּׁד ֶּׁרך ְזֶּׁהְיכוליםְמְעַ טְמעַ טְל ָק ֵרבְאֶּׁ תְ ְעַ צמו ְ ְלַ עֲבו ַדתְ

ְ

לגַמ ֵריְְ.וכֵ ןְ ְבהת ָקרבותְְְאְֲנָשיםְְְעַ לְְְ ֶּׁד ֶּׁרךְְזֶּׁהְְ.ו ַדיְ
שנכנָסיםְְ ְ
שםְְעַ דְְ ֶּׁ
הַ ֵ
לחַ כימָ א)ְְ(שם)ְ

הַ ָּמ ָּשל מהַ ְתבו ָּאה
שר ְאֲ ניְ
שני ְלַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ ְ ַבאֲ ֶּׁ
ְאמַ ר ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְלַ אֲ הובו ְהַ ֵ
שפעם ְ ַאחַ ת ָ
ֶ
ְשיג ַדל ְב ָשנָהְ
ְש ָכל ְהַ תבו ָאה ֶּׁ
ְבכוכָ ביםְ ,רו ֶּׁאה ְאֲ ני ֶּׁ
חוזֶּׁה ַ
שגָעְ ,אם־ ֵכן ְיטַ ֵכסְ
ֲשה ְמ ֻ
ְשיאכַ ל ְמ ֶּׁמנָה ְיהיֶּׁה ְ ַנע ֶּׁ
זאת ,מי ֶּׁ
ְשלא ְיצטָ רכוְ
ְבע ֲָדם ְתבו ָאה ֶּׁ
שעַ ל־ ֵכן ְיָכינו ַ
עֵ צָ הְ .ועָ נָה ְלוְֶּׁ ְ ,
שאֲ נַחנוְלבַ דְ
ֶּׁלאְֱכלְמתבו ָאהְהְַ ְַנ"לְ.ועָ נָהְלוְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך :אם־ ֵכןְכ ֶּׁ
ש ָגעָ ְ ,אזְיהיֶּׁהְלהֵ פֶּׁ ךְְ
ש ָגעיםְ,וכָ לְהָ עולָ םְיהיֶּׁהְמ ֻ
לאְנהיֶּׁהְמ ֻ
ילְכ ָלםְאיְאֶּׁ פ ָשר)ְְעַ ל־ ֵכןְ
ֻ
ש ָגעים(ְ,ולהָ כיןְבשב
ה ְֶּׁיהְהַ מ ֻ
שאֲ נַחנוְנְ ְ
ֶּׁ
ֶּׁהְשנסַ ֵמןְ
לְרקְז ֶּׁ
בְַו ַדאיְנצ ָט ֵרך ְגַם־ ֵכןְ ֶּׁלאֱ כלְמֵ הַ תבו ָאהְ ,אֲ בָ ַ
שאםְ
ש ָגעֶּׁ ְ .
ְשאֲ נַחנו ְמ ֻ
ְפנים ֶּׁ
ְכל ָ
ְשנ ֵַדע ְעַ ל ָ
סימָ ן ְעַ ל ְמצחֵ נו ֶּׁ
ָ
שתס ַת ֵכלְעַ לְמצחיְנ ֵַדעְמֵ הַ סימָ ןְ
ךְוכֵ ןְ ְֶּׁ
היֶּׁהְמס ַת ֵכלְעַ לְמצחֲ ְ
אֶּׁ ֱ
ש ָגע(ְ.שם)ְ
שאֲ נַחנוְמְ ֻ
ֶּׁ
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ץְאחַ רְצביְולאְיָכלְלהַ שיגוְְ,והֶּׁ עֱמידוְאֶּׁ תְ
ְש ָר ַ
המשלְמ ֶּׁמ ֶּׁלך ֶּׁ
עַ צ ָמם ְהַ ָש ֵרי ְמלוכָ ה ְו ָאמרו ְאֲ דונֵנו ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְנַחֲזר ְוכוְ'ְ ,עָ נָהְ
שרוצֶּׁ הְְלַ חְֲזרְ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלךְו ָאמַ רְְאֲ ניְְ ֶּׁאתְְהַ צביְְמֻ כ ָרחְְלָ צודְְומיְְ ֶּׁ
ַיחֲזרְוכוְ'.

(שם)ְ

שהָ יָה ְמֶּׁ לֶּׁך ְאֶּׁ ָחד ְוהָ יָה ְחוזֶּׁהְ
ְשס ֵפר ְַר ֵבנו ְְַז"לֶּׁ ְ .
ֲשה ֶּׁ
עוֹ ד ְמַ ע ֶּׁ
הְשאםְלאְיקצרו ְהַ תבו ָאה ְב ָשנָהְזו ְעַ דְזֶּׁהְ
ַבכוכָ ביםְ,ו ָר ָא ֶּׁ
ןְהיָה ְ ָקצָ רְ.
לְכלְהַ תבו ָאהְוכוְ'ְוכוְ'ְ,והַ זמַ ָ
הַ זמַ ןְ,יהֵ א ְנת ַקל ֵק ָ
ְכל ְהַ ַתעֲנוגים ְוכָ ל ְצָ ר ָכםְ
ונתיַעֵ ץ ְל ַקח ְקוצרים ְול ֵתן ְלָ הֶּׁ ם ָ
ְביום ְובַ ַלילָ הְ,
ְשיהיֶּׁה ְלָ הֶּׁ ם ְהַ רחָ בַ ת ְהַ ַדעַ ת ְלַ עֲבד ַ
כ ֵדי ֶּׁ
ְאד ַר ָבא ְהתעַ נגוְ
ויַספיקו ְלקצר ְק ֶּׁדם ְהַ ז ַמן ְהַ ְַנ"לְ .והֵ ם ַ
הְכלְ
אְקצרוְהַ תבו ָאהְ.ונת ַקלקלָ ָ
ו ָשכחוְְ,ועָ בְַרְהַ זמַ ןְהַ ְַנ"לְול ָ
ְשהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְיכעס ְאֲ לֵיהֶּׁ םְ.
ְלעֲשות ֶּׁ
הַ תבו ָאהְ .ולא ְיָדעו ְמַ ה ַ
בְאיזֶּׁהְצפורְ,
ְשהַ ֶּׁמלֶּׁך ְאוהֵ ֵ
םְא ָחדְעֵ צָ הֵ ְ,איך ֶּׁ
םְחכָ ֶּׁ
ו ָאמַ רְלָ הֶּׁ ָ
ֶּׁהְשיָביאו ְלו ְזֶּׁהְהְַצפורָ ְ ,אזְעַ ל־י ֵדיְהַ נ ַַחתְרו ַח ְוהַ ַתעֲנוגְ
ובָ ז ֶּׁ
שהְמאדְלהַ שיגְהַ צפורְ,כיְהואְ
לְק ֶּׁ
מזֶּׁהְיכַ ֵפרְעַ לְהַ כלְ.אֲ בָ ָ
ְקצָ רְ.ונ ַָתןְלָ הֶּׁ םְ
םְגבו ַה ְו ֵאיןְלָ הֶּׁ םְסֻ ָלםְ,והַ זמַ ן ָ
ָבאֲ וירְבמָ קו ָ
םְכ ָמהְאֲ נָשיםְ,אְָזְ ַיעֲמידו ְאֶּׁ תְעַ צמָ םְ
ְשהֵ ַ
הֶּׁ חָ כָ םְעֵ צָ ה ְ,כמו ֶּׁ
דְשיַגיעו ְלהַ צפורְ.אֲ בָ לְהֵ םְ
ֶּׁ
ֶּׁא ָחדְעַ לְחֲבֵ רו ְלמַ עלָ הְמַ עלָ הְעַ
הְשהואְיהיֶּׁהְלמַ עְלָ הְוַחֲבֵ רוְ
ֶּׁ
דְרצָ
לְא ָח ָ
יְכ ֶּׁ
ָרבו ְזֶּׁהְעםְזֶּׁהְכ ָ
ְפרְַחְ .ועַ ל־י ֵדיְ
ַתח ָתיוְ .ועַ ל־י ֵדי ְמריבָ ָתם ְהת ַרשלו ְוהַ צפור ָ
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ירתְ
זֶּׁה ְנש ַאר ְלָ הֶּׁ ם ְהַ ַכעַ ס ְמֵ הַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְעַ ל ְהת ַרשלו ָתם ְמקצ ַ
ְב ָרא ְהָ ָא ָדםְ
שם ְית ָב ַרך ָ
ְשהַ ֵ
ְכ ְַנ"ל(ְ .והָ עניָן ְהוא ֶּׁ
הַ תבו ָאה ַ
םְשי ַקל ֵקלְ
לְשיקצרוְהַ תבו ָאהְק ֶּׁד ֶּׁ
ְכלְהַ ַתעֲנוגיםְוהַ כ ֶּׁ
ונ ַָתןְלו ָ
שםְית ָב ַרך ְוכוְ'ְבמחיןְנקייםְ.אֲ בָ לְ
בפגַםְהַ בְריתְ,ולַ עֲבדְהַ ֵ
ְשנכ ָשל ְבהַ תבו ָאהְ
של ְעַ ל־י ֵדי ְהַ ַתעֲנוגיםְ ,עַ ד ֶּׁ
הוא ְמת ַר ֵ
שכבָ ר ְנת ַקל ֵקל ְונפגַם ְהַ מחין ְמֵ עֲונות ְַרחֲ ָמנָא ְלצלַ ןְ .אֲ בָ לְ
ֶּׁ
ְש ָבזֶּׁה ְהָ ְָיהְ
ְשהוא ְהַ ַצדיק ֶּׁ
ע ֲַדין ְהָ יָה ְעֵ צָ ה ְעַ ל־י ֵדי ְהַ צפור ֶּׁ
ְש ָכל ְאֶּׁ חָ דְ
נת ַכ ֵפר ְהַ כלְ .אֲ בָ ל ְעַ ל־ י ֵדי ְהַ ַמ ֲחל ֶּׁקת ְוהַ קנ ָאה ֶּׁ
רוצֶּׁ הְלהיותְלמַ עלָ הְ,מזֶּׁהְמת ַרחֲ קיןְוְלאְמת ַקשריןְלהַ ַצדיקְ
ימא) (שם)ְ
וכוְ'ְ.ו ַדיְלחַ כ ָ
ְשם ְטוב ְ ַזְ"ל ְהָ יָהְ
ְשבזמַ ן ְהַ ַבעַ ל ֵ
פר ְַר ֵבנו ְְַז" ל ֶּׁ
שס ְֵ
ֲשה ְ ֶּׁ
ה מע ֶ
חֲתנותְוזֶּׁהְ
דְשהָ יָהְעוֵרְ,והָ יָהְמנַגֵןְעַ לְהַ ֻ
מנַגֵן ְ(כ ֶּׁלעזמֶּׁ ר) ְ ֶּׁא ָח ֶּׁ
ְשלא ְהָ יָה ְעוֵר ְכלָ לְ
ְפרנ ָָסתוְְ ,ו ַאחַ ר ְפט ָירתו ְנתוַדעו ֶּׁ
הָ י ָתה ַ
ְשלא ְיס ַת ֵכל ְבנָשים ְעָ ָשהְ
והָ יָה ְלו ְעֵ ינַים ְטובותְ ,ו ַרק ְכ ֵדי ֶּׁ
ְכלְימֵ יְחַ יָיוְכעוֵרְוכָ לְהָ עולָ םְחֲ ָשבוהוְלעוֵרְ.ועודְהָ יָהְ
עַ צמו ָ
ְשלא ְנ ַָתן ְאֲ פלוְ
ְגדול ֶּׁ
ְקמצָ ן ָ
שהָ יָה ַ
ְגדולֶּׁ ְ ,
איש ְאֶּׁ חָ ד ְגביר ָ
ְכ ָלם ְבשביל ְזֶּׁהְ,
פרוסַ ת ְלֶּׁחֶּׁ ם ְלצ ָד ָקהְ ,והָ יָה ְנבזֶּׁה ְבעֵ ינֵי ֻ
ְכל ְהָ עֲנייםְ
שהָ יָה ְמַ חֲ זיק ָ
ְגדולֶּׁ ְ ,
ְבעַ ל ְצ ָד ָקה ָ
ְא ָחד ַ
ְאז ֶּׁ
והָ יָה ָ
שר ְנפטַ רְ
ְכאֲ ֶּׁ
ַבאֲ כילָ ה ְושתיָה ְוכָ ל ְמַ חסו ָרם ְוכוְ'ְ .והנֵה ַ
ְקמצָ נותוְְ .ולמָ חֳ ָרתוְ
ש ֻכ ָלם ְבזו ְאותו ְמֵ חֲ מַ ת ַ
הַ גביר ְהַ ְַנ"לֶּׁ ְ ,
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ְשיפַ רנסֵ םְ ,עָ נָה ְלָ הֶּׁ םְ
שהָ לכו ְהָ עֲניים ְלהַ ַבעַ ל ְצ ָד ָקה ְהַ ְַנ"ל ְֶּׁ
כ ֶּׁ
ְכלְ
ְשנ ַָתן ְלָ הֶּׁ ם ָ
שהַ כל ְמַ ה ֶּׁ
שעַ כ ָשו ְאֵ ין ְלו ְמַ ה ְל ֵתן ְלָ הֶּׁ םֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
אְרצָ הְלֵהָ נותְ
ןְש ֵמת;ְול ָ
קְשלְזֶּׁהְהַ גבירְהַ ַקמצָ ֶּׁ
ָהְר ֶּׁ
הַ זמַ ן ְ,הָ י ַ
שיהיֶּׁה ְהַ מצוָה ְנקיָהְ
ְשיתנו ְלו ְעַ ל ְנדיבות ְלבוְְ ,ו ֶּׁ
מֵ הְַ ָכבוד ֶּׁ
ֶּׁהְשיחַ ל ֵקםְ,
ןְאתְהַ צ ָדקותְלָ איש ְהַ ז ֶּׁ
בליְפניותְלָ כֵ ןְהָ יָהְנו ֵת ֶּׁ
יְשי ֵתןְ,
וְש ֵמתְאֵ יןְמ ֶּׁ
ןְגדולְ.ועַ כ ָש ֶּׁ
ְכ ָלםְל ַקמצָ ָ
ְחשבו ֻ
ואותו ָ
ששנֵיהֶּׁ םְ
ְשם ְטוב ְ ַזְ"לֶּׁ ְ ,
ְכ ָלם ְג ֻד ָלתוְְ .ו ָאמַ ר ְהַ ַבעַ ל ֵ
ו ָאז ְיָדעו ֻ
הַ מנַגֵןְהָ עוֵרְהַ ְַנ"לְוהַ גבירְהַ ַקמצָ ןְהְַזֶּׁהְשנֵיהֶּׁ םְְהֵ םְְבמַ ד ֵרגָהְ
הְשזָכוְַ ְ,אש ֵריְלָ הֶּׁ ם(ְ.שם)ְ
ֶּׁ
ַאחַ תְ.וזָכוְלמַ
ְשלְ
שס ֵפר ְַר ֵבנו ְְַז"ל ְמְֵהַ טֶּׁ ענ ֶּׁדע ְו ֶּׁרענ ֶּׁדע ְ(מַ לבוש ֶּׁ
ֲשה ְ ֶּׁ
ה מע ֶ
דְשהָ לַ ךְל ַק ֵבץְנ ָדבותְ(עֲבורְ
בְא ָח ֶּׁ
ָהְר ֶּׁ
םְאחַ תְהָ י ַ
ש ַפעַ ַ
כמֶּׁ ר)ֶּׁ ְ.
ְאיזֶּׁהְ
ְכ ָלה ְיתומָ ה)ְ ,ו ָהיָה ְצָ ריך ֵ
פדיון ְשבויים ְאו ְהַ כנָסַ ת ַ
ְאחָ ד ְוְתבָ עוְְ .ו ָאמַ ר ְלו ְהְַגבירְ
מֵ אות ְאֲ ֻדמים ְובָ א ְלגביר ֶּׁ
ְשאםְ
ְשל ְכמֶּׁ ר ֶּׁ
ְאצלוְ ְ(טֶּׁ ענ ָדא ְו ֶּׁרענ ָדא) ְמַ לבוש ֶּׁ
שר ְיֵש ֶּׁ
בְַאֲ ֶּׁ
ְכךְָ ְ,אזְי ֵתןְ
תְשלְהָ עירְלָ בוש ָ
ְכלְהָ רחובו ֶּׁ
יל ַבשְאו ָתהְְ,ו ֵי ֵלך ָ
ְכלְהַ ֶּׁכסֶּׁ ףְהַ נצ ָרך ְלו ְלַ צ ָד ָקהְהַ ְַנ"לְ.והסכיםְעַ לְזֶּׁהְועָ ָשהְ
לו ָ
ָכךְְ .ולָ ַקח ְמ ֶּׁמנו ְהַ ֶּׁכסֶּׁ ף ְהְַנצ ָרך ְלהַ צ ָד ָקהְ .ו ַאחַ ר־ ָכך ְב ֵקשְ
ְשי ֵתן ְלו ְבמַ ָתנָה ְ(הַ ֶּׁטענ ָדא ְו ֶּׁרענ ָדא) ְהַ ַמלבוש ְהַ ְַנ"לְ
מ ֶּׁמנו ֶּׁ
ְשמזֶּׁה ְהַ ַמלבושְ
ירת ְהָ ַרב ְהניחַ ְצַ ָו ָאה ֶּׁ
ונ ַָתן ְלוְְ .וק ֶּׁדם ְפט ַ
(הַ ֶּׁטענ ֶּׁדאְורְֶּׁענ ָדא) ְ ַיעֲשו ְלו ְהַ ַתכריכיןְ.וכֵ ןְעָ שו ְלוְְ,ונש ַארְ

שסב

ספורי

ִספו ִריםַומשלִ ים

ַ ַמעֲ שֹי ֹות

ְשלא ְהספיק ְהַ ַמלבוש ְהַ זֶּׁהְ ,ועָ שוְ
חֲתיכָ ה ְקטַ נָה ְמֵ הָ ֶּׁרגֶּׁל ֶּׁ
ְשנים ְהָ יָה ְס ָבהְ
ְאחֵ רְ .ול ַאחַ ר ְהַ ר ֵבה ָ
הַ חֲתיכָ ה ְמ ָדבָ ר ַ
ְשלֵ םְ
ש ָכל ְהַ גוף ְהָ יָה ָ
ְאת ְקברוְְ ,ו ָמצאוְ ְ ֶּׁ
שהכריחו ְלפַ נות ֶּׁ
ֶּׁ
ֶּׁלְשלאְ
ָהְשלְהָ ֶּׁרג ֶּׁ
אְשלטָ הְבו ְר ָמהְ,מלבַ דְהַ חֲתיכָ הְקטַ נ ֶּׁ
ול ָ
ְאחָ דְ
ֲשה ְהַ זֶּׁה ְס ֵפר ֶּׁ
הָ יָה ְמל ָֻבש ְמֵ הַ טֶּׁ ענ ֶּׁדע ְו ֶּׁרענ ָדא(ְ .הַ ַמע ֶּׁ
שם ְ ַר ֵבנוְ
שי ְשלומֵ נו ְמו ֵרנו ְהָ ַרב ְר' ְפינחָ ס ְקיבליצֶּׁ ער ְב ֵ
מֵ ַאנ ֵ
ְשמַ ע ְזאת ְמֵ ָאביוְ
שלא ָ
ְאף־עַ ל־פי ְ ֶּׁ
זַ"לְ .ו ָאמַ ר ְר' ְ ַאב ָרהָ ם ְזַ"ל ַ
וָןְשר'ְְפינחָ סְְזַ"לְְס ֵפרְְזאתְ,
ְכי ֶּׁ
לְאך ֵ
הָ ַרבְר'ְנַחמָ ןְמטולשיןְזַ" ַ

זֶּׁהְאֱ מֶּׁ ת)ְ(שם)ְ

אורחַ
ָּה ֹ
ְב ַליְלָ הְ ,או ֵר ַחְ
א' ְ ַד ֲחנ ָֻכה ְתקס"טַ ְ ,א ַחר ְהַ דלָ ַקת ְנֵר ְ ֲחנ ָֻכה ַ
ָ
ךְ.
ְפרנ ָָסת ְ
נכנַס ְלבַ עַ ל ְהַ ַביתְ .ו ָש ַאל ְלבַ עַ ל־הַ ַביתְ ,מֵ ַאין ַ
ְפרנ ָָסה ְקבועָ ה ְבבֵ יתי ְַרק ְמחיָתי ְמןְ
והֵ שיב ְלוְֵ ְ :אין ְלי ַ
ְא ָתה ְלומֵ ד ְוהֵ שיב ְלוְ .והָ יו ְמשיחיםְ
ְמה ַ
הָ עולָ םְ .ו ָש ַאל ְלו ָ
יחת ְד ָברים ְהַ יוצאים ְמן ְהַ לֵבְ,
ְשנכנְסו ְבתוך ְש ַ
יַחַ דְ .עַ ד ֶּׁ
ְאיךְ
והתחיל ְהַ ַבעַ ל ְהַ ַבית ְלהשתו ֵקק ְולהת ַגעגֵעַ ְמאד ֵ
ְשבק ֻד ָשהָ ְ .אמַ ר ְלוְ
מַ שיגים ְו ַמגיעים ְל ֵאיזֶּׁה ְדבַ ר ְמַ עֲלָ ה ֶּׁ
יְאלמַ דְעמ ָך ְו ָת ַמה ְהַ ַבעְַל ְהַ ַבית ְוהתחיל ְלַחֲ שְבְ
הָ או ֵרחַ ְאֲ נ ֶּׁ
ְשהוא ְמ ַד ֵבר ְעמוְ
ְחזַר ְו ָר ָאה ֶּׁ
ְא ָדם ְכלָ לַ ְ .אך ָ
ְבן ָ
ְאינו ֶּׁ
אולַ י ֵ
ָהְאצלו ְלהַ אֲ מיןְבוְְ.
ְתכֶּׁ ףְנת ַחזֵקְהָ אֱ מונ ֶּׁ
ֵיְא ָדםַ ְ .אך ֵ
כ ֶּׁד ֶּׁרך ְבנ ָ
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ְמבַ ֵקשְ
ְכל ְאֲ ני ְ
ְתכֶּׁ ף ְל ָקראו ְַרביְ ,ו ָאמַ ר ְלו ְקְ ֶּׁדם ָ
והתחיל ֵ
רְש ֶּׁאפגְםְ
ֶּׁ
יןְצריךְלומַ
םְאיךְלהתנַהֵ גְבכבודכֶּׁ םְו ֵא ָ
ללמְדְמ ֶּׁכ ֵ
שהְ
םְק ֶּׁ
ןְא ָד ָ
ןְב ָ
קְאף־עַ ל־פי־כֵ ֶּׁ
םְר ַ
םְחסְו ָשלו ַ
מַ ָמש ְבכבודכֶּׁ ַ
ְאיךְ
ְשתלַ מדוני ֵ
ל־כן ְאֲ ני ְרוצֶּׁ ה ֶּׁ
ְכ ָראויְ ,עַ ֵ
לו ְלהזָהֵ ר ְלגַמ ֵרי ָ
ְאחֵ רְ
ְאין ְלי ְפנַאיְ ,בעֵ ת ַ
ְכעֵ ת ֵ
לנהְג ְבְכבודכֶּׁ םְ .והֵ שיב ְלו ָ
ְאצל ָך ְוַאֲ לַ ֶּׁמד ָך ְזְאתְ ,ו ָכעֵ ת ְאֲ ני ְצָ ריך ְלֵילֵ ך ְמ ָכאןְ.
ָאבוא ֶּׁ
ְכ ָמה ְאֲ ני ְצָ ריךְ
ְצריך ְללמְד ְמ ֶּׁכם ַ
ו ָאמַ ר ְלו ְגַם ְעַ ל ְזֶּׁה ְאֲ ני ָ
בְאיךְ
דְאחְַרְהַ ֶּׁפ ַתחְוהתחילְלַ חֲ ש ֵ
ללַ וותְאֶּׁ תכֶּׁ םְ,ו ָאמַ רְלו ְעַ ַ
םְאצֵ אְעמו ְלבַ דוְ
ְביןְהַ בריותְוא ֵ
יְכעֵ תְאֲ ניְעמו ֵ
אֵ צֵ אְעמו ְכ ָ
יְפ ַחדְלָ צֵ אתְע ָמכֶּׁ םְ
מיְיו ֵדעַ ְמיְהואְו ָש ַאלְלו ְו ָא ַמרְלו ְיֵש ְל ַ
םְארצֶּׁ הְ
ךְַ ְ.גםְעַ ָתהְא ֶּׁ
לְכזְאתְללמְדְעמ ְָ
הֵ שיבְלוְאםְאֲ ניְיָכו ָ

ְאיזֶּׁה ְָדבָ ר ְמי ְימחֶּׁ ה ְביָדיְ .וי ָָצא ְעמו ְמן ְהַ ֶּׁפ ַתחְ.
לַ עֲשות ְל ָך ֵ
ָהְקרְלו ְולָ ַקחְ
ףְחטַ ףְאותו ְוהתחילְלפרְ ַח ְעמוְְ,ו ָהי ַ
ַיְתכֶּׁ ָ
וַאֲ ז ֵ
ְקחְזֶּׁהְהַ ַמלבושְוייטַ בְל ָךְוְיהיֶּׁהְל ָךְ
מַ לבושְונ ַָתןְלוְְ,ו ָאמַ רְלו ַ
ְכךְ
שבְבבֵ ית ָך ְופָ ַרחְעמוְְ .בתוך ָ
אֲ כילָ הְושתיָהְוכָ לְטובְו ֵת ֵ

ְשהואְ
הס ַת ֵכל ְוהנֵה ְהוא ְבבֵ יתוְְ .ולא ְהָ יָה ְמַ אֲ מין ְבעַ צמו ֶּׁ
ְא ָדם ְואוכֵ לְ
בבֵ יתוְַ ְ ,אך ְהס ַת ֵכל ְוהנֵה ְהוא ְמ ַד ֵבר ְעם ְבנֵי ָ
ְחזַר ְוהס ַת ֵכל ְוהנֵה ְהואְ
ְכך ָ
ושוְ ֶּׁתה ְכ ֶּׁד ֶּׁרך ְהָ עולָ םְ ,בתוך ָ
רחְְַכבַ תח ָלהָ ְ,חזַרְוהס ַת ֵכלְוהנֵהְהואְבבֵ יתוְָ ְ,חזַרְוהס ַת ֵכלְ
פו ְֵ
ןְרב.
והנֵהְְהואְְפו ֵרחְְְַ,וכֵ ןְְ ָהיָהְְמתנַהֵ גְז ַמ ַ

ְ
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ְשם ְסֵ פֶּׁ רְ
ְבין ְשנֵי ְהָ רים ְבגַיא ְומָ צָ א ָ
אחר־כךַ ְהוריד ְאותו ֵ
והָ יו ְבו ְצֵ רופֵ יְאותיותְא'ְז'ְח' ְהואְד'ְוכוְ' ְ(איןְיודעְבעניןְהצרוףְ
הזה

ְכלים ְובתוך ְהַ ֵכלים ְהָ יוְ
ְכלום)ְ .והָ יָה ְמצֻ יָר ְבהַ ֵספֶּׁ ר ֵ

יםְשיכוליןְ
ֶּׁ
תְשלְהְַ ֵכלְ
ֶּׁ
ַםְהיָהְבתוך ְהַ ֵכליםְאותיו
אותיותְ.ג ָ
שקְמאדְללמְדְאֶּׁ תְ
םְאלו ְהַ ֵכלים ְוהָ יָהְלו ְחֵ ֶּׁ
לַ עֲשותְעַ ל־י ָָד ֵ
ְכך ְהס ַת ֵכל ְוהנֵה ְהוא ְבבֵ יתוְָ ְ ,חזַר ְוהס ַת ֵכלְ
הַ ֵספֶּׁ ר .בתוך ָ
לְההָ רְאולַ י ְימצָ אְ
תְא ָ
ַשבְעַ צמו ְלַ עֲלו ֶּׁ
אְשםְ,והתי ֵ
והנֵהְהו ָ
ְשלְ
ְשם ְאילָ ן ֶּׁ
ְאל ְהָ הָ ר ְָר ָאה ְעומֵ ד ָ
ש ָבא ֶּׁ
שם ְאֵ יזֶּׁה ְישוב .וכ ֶּׁ
ְָ
יםְכליםְכמו ְאֵ לוְ
ֵ
יםְשלְזָהָ בְועַ לְהָ ֲענָפיםְתלוי
ֶּׁ
זָהָ בְעםְ ֲענָפ
יםְשעַ ל־י ָָדםְ
ֶּׁ
ְכל
יןְב ֵספֶּׁ רְ ,ובתוךְ ְהַ ֵכליםְהָ יו ֵ
הַ ֵכליםְהַ מצֻ יָר ַ
ְחפֵ ץ ְל ַקח ְמ ָשם ְהַ ֵכלים ְולא ְהָ יָהְ
עושים ְאֵ לו ְהַ כְֵליםְ .והָ יָה ָ
שהָ יוְְבעַ קמימיותְ.
שהָ יוְְנס ָבכְיםְ ָשםְעַ לְהָ ֲענָפיםְ ֶּׁ
יָכולְ,מֵ ֲחמַ תְ ֶּׁ
ְכךְהס ַת ֵכלְוהנֵהְהואְבבֵ יתוְְ.
בתוך ָ
םְשםְ.
אְפעַ םְבכְָאןְופַ עַ ָ
אתְשהו ַ
ֶּׁ
יאהְגדולָ הְמַ הְז
והיהְלוְפל ָ
יאהְ
ְאיך ְמסַ פרין ְפל ָ
ְאך ֵ
ְא ָדם ַ
ְחפֵ ץ ְלסַ ֵפר ְזְאת ְלבנֵי ָ
והָ יָה ָ
ְכךְהס ַת ֵכלְמןְ
יןְראויְלהַ אֲ מיןְ.בתוך ָ
הְש ֵא ָ
ֶּׁ
ֵיְא ָדםְמַ
ָכזוְלבנ ָ
ְאת ְהָ או ֵרחַ ְהַ ְַנ"ל ְוהתחיל ְלבַ ֵקש ְאותו ְמאדְ
הַ חַ לון ְו ָר ָאה ֶּׁ
ָ
ךְ.
ְאצל ְ
ְאין ְלי ְפנַאי ְכי ְאֲ ני ְהולֵ ך ֶּׁ
ש ְָיבוא ְאֶּׁ צלוְְ ,ו ָאמַ ר ְלו ֵ
ֶּׁ
ְכאן ְומַ ה ְזֶּׁהְ
ָאמַ ר ְלו ְזֶּׁה ְבעַ צמו ְנפלָ את ְבעֵ ינַיְ ,ה ֲֵרי ְאֲ ני ָ
יתְלֵילֵ ךְעמיְ
הְשנת ַר ֵצ ָ
ֶּׁ
יםְאצליְ.הֵ שיבְלוְב ָשעָ
ֶּׁ
ש ַא ֶּׁתםְהולכ
ֶּׁ
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ְאז ְלָ ַקחתי ְממ ָך ְהַ נ ָש ָמה ְונ ַָתתי ְלָ הְ
ללַ וות ְאותי ְמן ְהַ ֶּׁפתְַח ָ
ָ
ךְ.
לבוש ְמן ְהַ גַן־עֵ ֶּׁדן ְהַ ַתחתון ְוהַ נֶּׁפֶּׁ ש ְרו ַח ְנש ַאר ְאֶּׁ צל ְ
ְשם ְו ַא ָתהְ
ְא ָתה ָ
שבת ָך ְל ָשם ַ
ש ַא ָתה ְמ ַד ֵבק ְמַ ֲח ַ
ל־כן ְכ ֶּׁ
ועַ ֵ
הְכאןְ.
אןְא ָת ָ
ַ
ש ַא ָתה ְחוזֵרְלכָ
ֶּׁיךְ,וכ ֶּׁ
מַ משיך ְהֶּׁ ָא ָרהְמ ֶּׁמנו ְאֵ ל ְָ

ואֵ יניְיו ֵדעַ ְ מֵ ֵאיזֶּׁהְְעולָ םְהואְ,מֵ עולָ םְְטובְהואְְבו ַַדאיְְ ַוע ֲַדיןְ
ְ

לאְנגמַ רְולאְנס ַתיֵם(ְְ:חייְמוהר"ןְפה)ְ

הַ חֶ נְ וָּ ני
שבְ
ְגדול ְוהָ יָה ְיו ֵ
ְשהָ יָה ְעָ שיר ָ
ְא ָחד ֶּׁ
פעם ְ אֶּׁ חָ ד ְהָ יָה ְאיש ֶּׁ
ְאלָ יו ְגַנָביםְ
ְכ ָמה ְסחורות ְכ ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ חֶּׁ נ ָונים ְובָ או ֵ
ַב ֲחנות ְעְם ַ
ו ָגנבו ְמ ֶּׁמנו ְהונו ְורכושו ְונת ַדל ֵדל ְהַ ר ֵבהְ .והָ לַ ך ְוק ֵבץ ְאֶּׁ תְ
ֲשהְ
י ֶֶּּׁׁתרְהַ פ ֵל ָטהְועָ ָשהְלוְמַ ע ֲָמדְו ָחזַרְו ָקנָהְסחורותְושובְ ַנע ָ
ְאתְי ֶֶּּׁׁתרְהַ פלֵטָ הְוהונוְ
ְאלָ יוְגַנָביםְו ָגנבו ֶּׁ
חֶּׁ נ ָוניְ.וחָ זרוְ ְובָ או ֵ
ַם־כן ְמ ֶּׁמנוְְ .ו ָחזַר ְשוב ְוק ֵבץ ְממעַ ט ְפלֵ ָטהְ
הַ נש ָאר ְג ֵ
ְאיזֶּׁהְ
ְשל ְאשתו ְו ָחזַר ְועָ ָשה ְלו ֵ
הַ נש ֶּׁא ֶּׁרת ְלו ְומֵ הַ ַתכשיטין ֶּׁ
ְאלָ יו ְגַנָביםְ
ְב ֲחנות ְלפַ רנֵס ְאֶּׁ ת ְבְֵיתוְְ ,ו ָחזרו ְו ָבאו ֵ
מַ עֲמָ ד ַ
ְשנת ַדל ֵדל ְמאדְ
ְאת ְי ֶֶּּׁׁתר ְהַ פלֵיטָ ה ְהַ נש ֶּׁא ֶּׁרת ְעַ ד ֶּׁ
ו ָגנבו ֶּׁ
יקן ְמ ָכלְ .והָ לַ ך ְוק ֵבץ ְל ֵאיזֶּׁה ְסַ ך ְמועָ ט ְמאדְ
ְביתו ְֵר ָ
ונש ָאר ֵ
ו ָקנָה ְלו ְסחורות ְקטַ נים ְוהָ לַ ך ְעַ ל ְהַ כפָ רים ְכְ ֶּׁד ֶּׁרך ְהָ עֲנייםְ
ְבזֶּׁה ְדבָ ריםְ
שנושאים ְ ֲחבילות ְעם ְמ ָחטין ְוצנורות ְוכַ יוצֵ א ָ
ֶּׁ
קטַ ניםְ.והָ יָהְהו ֵלך ְעַ לְהַ כפָ ריםְכ ֵדיְלָ ֵתתְלֶּׁחֶּׁ םְלבֵ יתוְְ.והָ יָהְ
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ד ֶּׁרךְְ
מַ ֲחליףְעםְהָ ע ֲֵרליםְמ ָחטיןְְעַ לְְעופותְְובֵ יציםְְוכַ יוצֵ אְְכ ְֶּׁ
יםְכ ֵאלוְְ.
ָ
הָ עֲני
ָשא ְעמו ְמעַ ט ְסחורְָתוְְ
פעם ְאֶּׁ ָחד ְהָ יָה ְהו ֵלך ְמן ְהַ כפָ רים ְונ ָ
ָשאְ
דְא ָחדְרוכֵ בְעַ לְהַ סוסְונ ָ
ואֵ יזֶּׁהְמינֵיְמַ אֲ כָ לְופָ גַעְבוְשו ֵד ֶּׁ
אֶּׁ צלו ְש ֵתי ְ ֲחבילות ְגדולות ְו ָרצָ ה ְלגָזלו ְוהתחיל ְלבכְותְ
יח ְעַ ל ְזֶּׁה ְוגָ זַל ְמ ֶּׁמנו ְגַם ְזֶּׁהְ
ְאלָ יו ְוהוא ְלא ְהשג ַ
ולהתחַ נֵן ֵ
יקן ְמ ָכל ְ ָוכְלְ .והָ יָה ְהולֵ ך ְובוכֶּׁ הְ
ְשהָ יָה ְלו ְונש ַאר ְֵר ָ
הַ מעַ ט ֶּׁ
יְב ָצרותְהָ ראשונותְ
ָהְד ַ
ְמ ָרהְלוְמאדְ,כיְלאְהָ י ַ
מאדְונַפשו ָ
ְכזֶּׁהְ ,גַם ְמעַ ט ְחיותו ְבצמצוםְ
ְכל־ ָכך ְמֵ עֲשירות ָ
ש ְנת ַדלדְֵל ָ
ֶּׁ
ְכך ְהביטְו ָר ָאהְוהנֵהְנָפַ לְהַ שו ֵדדְהַ ְַנ"לְ
טָ רפו ְמ ֶּׁמנוְְ.בתוך ָ
מן ְהַ סוס ְוהָ יָה ְרוצֶּׁ ה ְלָ קום ְועָ מַ ד ְעָ לָ יו ְהַ סוס ְוד ָרסו ְב ַרגלָ יוְ
לְשםְהְַשו ֵדדְו ֶּׁנה ֱַרגְ.והָ לַ ך ְהָ איש ְהַ נגזָלְל ָשםְ
עַ לְראשו ְונָפַ ָ
תְשלְ
חְאתְהַ חֲבילו ֶּׁ
תְארצָ הְו ָפ ַת ֶּׁ
ַ
ןְשלוְנופֵ לְמֵ
הְשהַ גַזלָ ֶּׁ
ו ָר ָא ֶּׁ
ש ָגנבוְְמ ֶּׁמנוְְ
הַ גַזלָ ןְְְו ָמצָ אְְְ ָשםְְ ָכלְְְסחורו ָתיוְְוהונוְְוְרכושוְְְ ֶּׁ
ֲשהְעָ שירְכבַ תח ָלהְ.
מתח ָלהְועַ דְסוףְ.וְ ָחזַרְב ָשלוםְלבֵ יתוְְו ַנע ָ
אְשמַ עתיְבעַ צמיְמפיוְהַ ָקדוש ְַרקְמפיְאֲ חֵ ריםְ
זֶה ְהָ עניָןְל ָ
ְאיני ְזוכֶּׁ ה ְלהָ בין ְרמיזו ָתיו ְמַ הְ
ְאמנָם ְבו ַַדאי ֵ
בשמו ְואם ָ
ְשנר ֶּׁאה ְלפי ְעֲניותְ
ְכל ְזֶּׁה ְמַ ה ֶּׁ
ֲשהְ .עם ְָ
שכוֵן ְבזְאת ְהַ ַמע ֶּׁ
ֶּׁ
ְא ָדםְ
ְגדול ְלכָ ל ָ
ְבזֶּׁה ְהת ַחזקות ָ
ְשמ ֻר ָמז ָ
ְבזֶּׁה ְהוא ֶּׁ
ַדעתי ָ
ְשעובֵ רְ
ְשעובֵ ר ְעַ ל ְהָ ָא ָדם ְמַ ה ֶּׁ
ְש ַאף־עַ ל־פי ֶּׁ
בפ ָרט ְובכלָ ל ֶּׁ
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ְשגוזלין ְאותו ְוטורפין ְמ ֶּׁמנוְְ ,וְכָ ל ְמַ הְ
עָ לָ יו ְבימֵ י ְחַ יָיו ֶּׁ
שמתחַ זֵקְלהַ חֲיותְנַפשו ְבי ֶֶּּׁׁתרְהַ פ ֵל ָטהְחוזריןְואורביןְעָ לָ יוְ
ֶּׁ
ןְכ ָמהְפעָ מיםְבליְמס ָפרְ,
דְשגונביןְמ ֶּׁמנוְגַםְזֶּׁהְהַ מעַ טְ.וכֵ ַ
עַ ֶּׁ
ָאש ְעַ צמו ְמן ְהָ ַרחֲ מים ְכי ְאם ְיתלֶּׁ הְ
ְאל ְיתי ֵ
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ַ
ְשיראֶּׁ הְ
ְאלָ יו ְית ָב ַרך ֶּׁ
ְפעַ ם ֵ
עֵ י ְָניו ְלַ ָמרום ְויב ֶּׁכה ְויצעַ ק ְבכָ ל ַ
הְש ֵאיןְלָ הְ
ֶּׁ
פלְהַ שו ֵדדְמַ ָפלָ
ףְכלְסוףְי ְ
בעָ ניו ְ ַועֲמָ לוְ ְ,אֲ זַיְסו ָ
ְכל ְהַ ק ֻדשות ְוכָ לְ
יק ֵבל ְויוציא ְמ ֶּׁמנו ָ
תקומָ הְ ,ויָשוב ְו ַ
מנוְְ,ו ָישובְלַ עֲשירותוְְְוטובוְְ
ש ָגנַבְוגָ זַלְמ ְֶּׁ
הָ עֲבודותְוכָ לְהַ טובְ ֶּׁ
הַ נצחי(ְ:חייְמוהר"ןְצז)ְ

יסט
ַמעֲ ֶשה הַ ָּפאק ְ
ְפלָ טיןְו ָק ָראְלשנֵיְאֲ נָשיםְ
דְש ָבנָהְלעַ צמו ָ
ְא ָח ֶּׁ
ֲשהְבמֶּׁ ֶּׁלך ֶּׁ
מע ֶ
יןְשלְוְוח ֵלקְלָ הֶּׁ םְאֶּׁ תְהַ ָפלָ טיןְ
ְאתְהַ ָפלָ ט ֶּׁ
םְשיצַ ירו ֶּׁ
וצוָהְאו ָת ֶּׁ
ְש ֶּׁמ ֱחצָ ה ְהַ ָפלָ טין ְיהיֶּׁה ְמֻ ָטל ְעַ ל ְהָ אֶּׁ חָ דְ
לשנֵי ְ ֲחלָ קיםְ .הַ ינו ֶּׁ
שניְלצַ ירוְְ.ו ָקבַ עְלָ הֶּׁ םְ
שניְיהיֶּׁהְמֻ ָטלְעַ לְהַ ֵ
לצַ ירוְְ,ומֶּׁ ֱחצָ הְהַ ֵ
ְשעַ ד ְאותו ְהַ זמַ ן ְמחֻ ָיבים ְהֵ ם ְלצַ ירוְְ ,והָ לכו ְלָ הֶּׁ ם ְאֵ לוְ
זמַ ן ֶּׁ
ְא ָחדְמֵ הֶּׁ םְויָ גַעְו ָט ַרחְמאדְול ֵמדְעַ צמוְ
הַ שנֵיְאֲ נָשיםְ.והָ לַ ך ֶּׁ
ְשציֵר ְאֶּׁ תְ
ְשל ְציור ְוכיור ְהֵ יטֵ ב ְהֵ יטֵ ב ְעַ ד ֶּׁ
זְאת ְהָ ָא ָמנות ֶּׁ
ְשהָ יָה ְמֻ ָטל ְעָ לָ יו ְבציור ְיָפֶּׁ ה ְונפלָ א ְמאדְ .וציֵר ְשְָםְ
חֶּׁ לקו ֶּׁ
ְבזֶּׁה ְבציורים ְנפלָ אים ְונָאים ְמאדְ.
חַ יות ְועופות ְוכַ יוצֵ א ָ
ְבזֶּׁה ְכלָ לְ.
ְאל ְלבו ְגז ֵַרת ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְולא ְעָ סַ ק ָ
ְשם ֶּׁ
שני ְלא ָ
והַ ֵ
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ְשהָ יו ְצריכין ְלגמְרְ
שר ְהגיעַ ְסָ מוך ְלַ זמַ ן ְהַ ֻמג ָבל ֶּׁ
וכַ אֲ ֶּׁ
רְגמַ רְמלַ אכתוְו ָא ָמנותוְבחֶּׁ לקוְ
מלַ אכ ָתםְ,הנֵהְהְָראשוןְכבָ ָ
שני ְהתחיל ְלהס ַת ֵכל ְעַ לְ
בציור ְנָאֶּׁ ה ְונפלָ א ְמאדְ .וזֶּׁה ְהַ ֵ
ְשכ ָלה ְהַ זמַ ן ְבְהֶּׁ בֶּׁ ל ְוָ ריק ְולא ְחָ שְ
עַ צמו ְמַ ה ְזאת ְעָ ָשה ֶּׁ
תאְדמַ ל ָכא ְ(לגז ֵַרת ְהַ מֵ לֶּׁ ך)ְ .והְתחילְלַ חֲ שבְמַ חֲ ָשבותְמַ הְ
ֵר ְָ
לגז ְ
ַלעֲשותְ ,כי ְבו ַַדאי ְב ֵאלו ְהַ יָמים ְהַ מועָ טים ְהַ סמוכים ְלַ זמַ ןְ
תְא ָמנותְ
יְאפ ָשרְל ַת ֵקןְעודְללמְדְלעַ צמו ְולַ עֲשו ָ
הַ ֻמג ָבלְא ֶּׁ
הַ ציורְ ,לצַ יֵר ְחֶּׁ לקו ְבזֶּׁה ְהַ ז ַמן ְהַ מועָ טְ ,כי ְ ָהיָה ְסָ מוך ְמאדְ
ְכלְחֶּׁ לקוְ
ַשבְב ַדעתו ְוהָ לַ ך ְוהֵ טיחַ ָ
לַ מועֵ ד ְהַ ָקבועְַ ְלָ הֶּׁ םְ .ונתי ֵ
ְפאקיסט) ְ[מין ְזפת ְמבהיק] ְועָ ָשהְ
שקורין ָ
במשיחַ ת ְסַ ָמנין ְ( ֶּׁ
ְכל ְחֶּׁ לקוְְ .והַ ָפאקיסט ְהָ יָה ְכמוְ
ְשחור ְעַ ל ָ
ָפאקיסט ָ
שהָ יו ְיכולין להת ָראות בוְ כמוְ
שֶּׁ ְ ,
ריָא ְמַ ָמ ְ
ַאס ַפקלַ ְ

ְ

שְְ,והָ לַ ךְְו ָתלָ ה וילוןְ לפנֵיְ חֶּׁ לקוְְ להַ פסיקְ
ב ַאס ַפקלְַריָאְְמַ ָמ ְ
ֵביןְחֶּׁ לקוְובֵ יןְחֵ ֶּׁלקְחֲ בֵ רוְְ.
ְש ָקבַ ע ְלָ הֶּׁ ם ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהָ לַ ך ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
וי ִהי ְכי ְהגיעַ ְמועֵ ד ְהַ ָקבועַ ֶּׁ
שר ְעָ שו ְבאֵ לו ְהַ יָמיםְ .ו ָר ָאהְ
ְתבנית ְמלַ אכ ָתם ְאֲ ֶּׁ
לראות ַ
ְשהוא ְמצֻ יָר ְבציורים ְנָאים ְונפלָ אים ְמאדְ
חֵ ֶּׁלק ְהָ ראשון ֶּׁ
ְשם ְבחֶּׁ לקו ְצפֳרים ְוכוְ' ְבד ָרכים ְנפלָ אים ְמאדְ.
ומצֻ יָרים ָ
ְשםְ
ְתח ָתיו ְו ֵאין ְרואין ָ
ש ָך ַ
ְתלוי ְבוילון ְוח ֶּׁ
שני ְהָ ְָיה ָ
וחֵ ֶּׁלק ְהַ ֵ
שמֶּׁ ש ְובָ אוְ
ְאתְהַ וילוןְוהזריחַ ְהַ ֶּׁ
שניְופֵ ַרש ֶּׁ
מאומָ הְ.ועָ מַ דְהַ ֵ
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שסט

ְשהָ יָהְ
ְכ ָלם ְבחֶּׁ לקו ְמֵ חֲ מַ ת ֶּׁ
ְכל ְהַ ציורים ְהַ נפלָ אים ֻ
והֵ אירו ָ
ְכלְ
ל־כן ָ
ְאס ַפקלַ ריָאְ .עַ ֵ
איר ְכמו ַ
ְשהָ יָה ְמֵ ְ
ָשם ְהַ ָפאקיסט ֶּׁ
ְכל ְהַ ציוריםְ
הַ צפֳרים ְהַ מצֻ יָרין ְבחֵ ֶּׁלק ְהָ ראשון ְוש ָאר ָ
ְש ָר ָאה ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ
ְכ ָלם ְנראו ְבתוך ְחֶּׁ לקו ְוכָ ל ְמַ ה ֶּׁ
הַ נפלָ אים ֻ
ֶּׁהְש ַגםְ
ְשלְזֶּׁהְ .ונוְסַ ףְלָ ז ֶּׁ
ַם־כןְבחֶּׁ לקו ֶּׁ
ןְר ָאהְג ֵ
בחֵ ֶּׁלקְהָ ראשו ָ
ידנצן ְ(רהיטים) ְוכַ יוצֵ אְ
ָכל ְהַ ֵכלים ְהַ נפלָ אים ְוכָ ל ְהַ קר ֶּׁ
ַם־כן ְבחֵ ֶּׁלקְ
ְכ ָלם ְנראו ְג ֵ
שהכניס ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְלתוך ְהַ ָפלָ טין ֻ
ֶּׁ
דְכליםְנפלָ איםְ
הְשירצֶּׁ הְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְלהַ כניסְעו ֵ
ֶּׁ
ןְכלְמַ
שניְ.וכֵ ָ
הַ ֵ
שניְ ,והוטַ בְ
ְשל ְהַ ֵ
ְכ ָלם ְנראים ְבחֶּׁ לקו ֶּׁ
לְתוך ְהַ ָפלָ טין ְיהיו ֻ
ֶּׁהְשמַ עתיְמפיוְ
ֶּׁהְאיניְזוכֵ ר)ְ ָכלְז ָ
מלֶּׁ ךְוכוְ'(ְ.וי ֵֶּׁתרְמז ֵ
הַ ָדבָ רְלפנֵיְהַ ֶּׁ
קדושְבעַ צמוְ(ְ.חייְמוהר"ןְצח)ְ
הַ ְָ

אבליצֶ ע
הַ ַט ְ
ֲשהְ
ְגדולְו ַנע ָ
ָהְק ָטןְוכָ בַ שְאותוְמֶּׁ לֶּׁ ך ָ
ְא ָחדְשְֶּׁהָ י ָ
ֲשהְבמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
מע ֶ
לְכבַ ש ְעודְמלָ כיםְומדינותְ .ל ַאחַ רְ
נכנָעְאֵ לָ יוְ.והַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְהַ ָגדו ָ
זמַ ן ְנתחַ זֵק ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְהַ ָק ָטן ְונתעו ֵרר ְעם ְש ָאר ְמלָ כים ְ ֶּׁנגֶּׁדְ
ְארצָ ם ְמיָדוְ
ְאת ַ
ְש ָכבַ ש ְאו ָתם ְוחָ זרו ְוכָ בשו ֶּׁ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְהַ ָגדול ֶּׁ
ַשבְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהַ ָק ָטןְהַ ְַנ"לְמֵ ַאחַ רְ
ְכבשו ְמדינותְ .ונתי ֵ
וגַםְאֶּׁ צלו ָ
שְ .ולפעָ מים ְחוזֵרְ
ְשהַ גַלגַל ְחוזֵרְ .לפעָ מים ְזֶּׁה ְכובֵ ְ
שרואֶּׁ ה ֶּׁ
ֶּׁ
ְאצלו ְומיְיו ֵדעַ ְמַ הְיֵלֵ דְיוםְאוְלַ יְיַחֲזְרְויתהַ ֵפךְ
חֲבֵ רו ְוכובֵ ש ֶּׁ
ְשם ְבתוך ְאותוְ
ְאצֶּׁ ל ְהַ יָם ְו ָגנַז ָ
הַ ָדבָ רְ .והָ לַ ך ְועָ ָשה ְחו ָמה ֵ
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ְשםְ
ְשק ֵבץ ְמ ָכל ְמדינָתוְְ .ועָ ָשה ָ
ְכל ְהַ הון ְוהַ ָממון ֶּׁ
הַ מבצָ ר ָ
ְשם ְמַ ט ֵבעַ ְמיֻחֶּׁ ֶּׁדתְ.
ְגנַז ָ
ֲח ָדרים ְ ֲח ָדרים ְובכָ ל ְחֶּׁ ֶּׁדר ְ ָוחֶּׁ ֶּׁדר ָ
בְשםְהַ ַמט ֵבעַ ְ
ָהְכתו ֵ
הְדףְ( ֶּׁשקוריןְטַ אבליצֶּׁ ע)ְעַ לְהַ ֶּׁפ ַתחְוהָ י ָ
וְ ָתלָ ַ
ְשל ְכלָ ל ְהַ מבצָ ר ְהָ יָהְ
הַ ֻמנַחַ ת ְבתוך ְאותו ְהַ חֶּׁ ֶּׁדרְ .והַ ֶּׁפ ַתח ֶּׁ
שלְא ְהָ יָהְ
שקורין ְ"מַ אשין" ְ(מכונָה)ֶּׁ ְ ,
ְשם ְב ָא ָמנותֶּׁ ְ ,
ֲשה ָ
ַנע ֶּׁ
ְשלְא ְהָ יָה ְיו ֵדעַ ְהַ ֶּׁד ֶּׁרךְ
ְשמי ֶּׁ
אֶּׁ פ ָשר ְלכנְס ְל ָשםְ ,מֵ חֲ מַ ת ֶּׁ
יסהְ ,הָ יָה ְהַ ַמאשיןְ
והַ נָתיב ְוהַ נטיָה ְלכָ ל ְצַ ד ְבשעַ ת ְהַ כנ ָ
ְכתו בְ
ְשהָ יָה ָ
ְשם ְטַ אבליצֶּׁ ע ֶּׁ
ְתלוי ָ
חו ֵתך ְאֶּׁ ת ְראשוְְ .והָ יָה ָ
עָ לֶּׁיהָ ְבכַ ָמהְלשונותְהַ ֶּׁד ֶּׁרך ְוהַ ָחכ ָמהְאְֵיך ְלכנְסְל ָשםְו ֵאיךְ
ְשיוכַ ל ְלכנְס ְולא ְיַזיק ְלו ְהַ ַמאשיןְ
לנטות ְלכָ ל ְצַ ד ְבאְפֶּׁ ן ֶּׁ
הַ ְַנ"לְ.ל ַאחַ רְזמַ ןְ ָשטַ ףְהַ יָםְאְֶּׁתְהָ איְעםְהַ מבצָ רְהַ ְַנ"לְונש ַת ַכחְ
הַ ָדבָ רְ.
ְחזַר ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְאֶּׁ חָ ד ְוכָ בְַש ְאותוְ
ְשנים ָ
לאחר ְ ַכ ָמה ְמאות ָ
ְק ָטן ְו ָרצָ הְ
הָ ַאקלים ְונתג ַָלה ְהָ אי ְהַ ְַנ"לְ .והַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְהַ זֶּׁה ְהָ יָה ָ
יבְשםְמןְהַ יהודיםְומןְש ָארְ
ָ
תְשםְישובְ ,והָ לַ ך ְוהוש
לַ עֲשו ָ
ְשם ְעֲניים ְו ֶּׁאביונים ְכ ֶּׁד ֶּׁרךְ
אֻ מותְ .ומן ְהַ ס ָתם ְנתיַשבו ָ
ְביתְ
דְשעָ ָשהְלעַ צמו ַ
יְא ָח ֶּׁ
ָהְשםְעָ נ ֶּׁ
הַ מקומוְתְהַ ֲח ָדשים ְ .והָ י ָ
ְאצֶּׁ ל ְהַ יָםְ .וַיהי ְביום ְששי ְהָ לַ ך ְלַ חפְר ְטיט ְומָ צָ אְ
ָקטָ ן ֵ
בְבה ְוהָ לַ ך ְו ָש ַאלְ
הְכתו ָ
ָ
הַ ַטאבליצֶּׁ ע ְהַ ְַנ"לְולאְהָ יָהְיו ֵדעַ ְמַ
ְשם ְאֵ יזֶּׁהְ
ו ָח ַקר ְאֵ צֶּׁ ל ְהָ ע ֲֵרלים ְהַ ז ֵקנְים ְאם ְיודעים ְאם ְהָ יָה ָ
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ְשהָ יָה ְיו ֵדעַ ְוזוכֵ ר ְאם ְהָ יָהְ
ְא ָחד ְמֵ הֶּׁ ם ֶּׁ
ַפעַ ם ְישוב ְולא ְהָ יָה ֶּׁ
דְשהָ יָהְצָ ריךְלבַ ֵקש ְלוְמָ קוםְ ֶּׁלאֱ כְלְ
ֶּׁ
ָשםְישובְ.ובָ אְעָ ניְאֶּׁ חָ
שר ְמָ צָ אְ
ְאת ְאֲ ְֶּׁ
ש ָבת ְוהָ לַ ך ְאֵ צֶּׁ ל ְהֶּׁ עָ ני ְהַ ְַנ"ל ְוס ֵפר ְלו ֶּׁ
ב ַ
ְאק ָרא ְאֶּׁ תְ
ְבהְְ .הֵ שיב ְלו ֶּׁ
ְכתוב ָ
הַ ַטאבליצֶּׁ ע ְואֵ ין ְיו ֵדעַ ְמַ ה ָ
ְבהְְ .והָ לַ ך ְהֶּׁ עָ ניְ
ְכל ְהַ ָכתוב ָ
ְבהְְ ,ונ ַָתן ְלו ְו ָק ָרא ָ
ְש ָכתוב ָ
מַ ה ֶּׁ
ָהְשם(ְ :חייְמוהר"ןְצט)ְְְ
ןְשהָ י ָ
חְכלְהָ אוצָ רותְוהַ הו ֶּׁ
הַ יהודיְהַ זֶּׁהְולָ ַק ָ

אוצָּ רוֹ ת
הַ ְמ ֻמנֶה ַעל ָּה ֹ
ֲשהְ
יםְב ֲעלֵיְמופֵ תְ,ס ֵפרְמַ ע ֶּׁ
ַ
שמע ִתי ְ בשמו ְלעניַןְהַ מפֻ ר ָסמ
ְא ָחד ְהָ יָה ְחָ כָ ם ְו ֶּׁאחָ ד ְהָ יָהְ
ְא ָחד ְהָ יו ְלו ְשנֵי ְבָ נים ֶּׁ
ש ֶּׁמ ֶּׁלך ֶּׁ
ֶּׁ
ְאת ְהַ שוטֶּׁ ה ְממֻ נֶּׁה ְעַ ל ְהָ אוצָ רותְ ,והֶּׁ ָחכָ ם ְלאְ
שוטֶּׁ הְ .ועָ ָשה ֶּׁ
שהְ
ָהְק ֶּׁ
ְתמידְ.והָ י ָ
בְאצֶּׁ לְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ָ
ָש ֵ
תְרקְי ַ
הָ יָהְלוְשוםְהתמַ נו ַ
ְכל ְהתמַ נות ְוהַ כְלְ
ְשאֵ ינו ְחָ כָ ם ְיֵש ְלו ָ
ְשזֶּׁה ֶּׁ
להָ עולָ ם ְמאד ֶּׁ
ְאצלו ְלהַ כניס ְאו ְלהוציא ְמן ְהָ אוצָ רותְ .וזֶּׁהְ
ָבאין ְונכנָסין ֶּׁ
הֶּׁ ָחכָ םְאֵ יןְלו ְשוםְהתמַ נְותְכלָ לְ.והֵ שיבְלָ הֶּׁ םְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְוכיְזֶּׁהְ
ְשהוא ְלוקֵ חַ ְאוצָ רות ְמוכָ נים ְוְמחְַל ָקםְ
הוא ְמַ עלָ ה ְמַ ה ֶּׁ
שבְמַ חֲ ָשבותְובָ אְעַ לְ
בְאצליְוחו ֵ
ש ֶּׁ
להָ עולָ םְכיְזֶּׁהְהֶּׁ ָחכָ םְיו ֵ
ְש ֵאיני ְיָכול ְלָ בוא ְעֲלֵיהֶּׁ םְ .ועַ ל־י ֵדי ְאְֵלוְ
עֵ צות ְ ֲח ָדשות ֶּׁ
שרְ
תְשלְאְהָ ייתיְיו ֵדעַ ְמֵ הֶּׁ םְכלָ לְ,אֲ ֶּׁ
הָ עֵ צותְאֲ ניְכובֵ שְמדינו ֶּׁ
תְשליְ.אֲ בָ לְזֶּׁהְ
ֶּׁ
יןְכלְהָ אוצָ רו
מֵ ֵאלו ְהַ מדינותְנמ ָשכיםְובָ א ָ
ל־כןְ
הַ ממֻ נֶּׁה ְלוקֵ חַ ְאוצָ רות ְמוכָ נים ְומחַ ל ָקם ְלהָ עולָ םְ .עַ ֵ
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ֶּׁהְאף־עַ ל־ְ
איְגדלָ הְו ָשגבָ הְמאדְמַ עֲלַ תְהֶּׁ ָחכָ םְעַ לְהַ ממֻ נ ַ
בו ַַד ָ
ש ֵאין לוְ ְשום ְהתמַ נותְְ.כיְְמ ֶּׁמנוְְנמ ָשכיםְ ָכלְ
שנראֶּׁ ה ְ ֶּׁ
פי ְ ֶּׁ
הָ אוצָ רותְהַ ְַנ"ל(ְ:חייְמוהר"ןְק)ְ

ילוֶ ויר
עוד פ ְ
אין ֹ
ְשהֵ םְ
ָאמַ ר ְמָ ָשל ְלעניַן ְאֲ נָשים ְהַ ידועים ְהַ נכְנָסים ְ ֶּׁאצלו ֶּׁ
ְשל ְשטותְ
ְכ ָמה ְמַ עֲשיות ֶּׁ
ֲחכָ מים ְבעֵ ינֵיהֶּׁ םְ ,וספרו ְלפָ נָיו ַ
יְקלְ
כל ְ כ ַ
ֶּׁהְאצלָ םְהַ ְ
הַ נמצָ איםְבספ ֵריהֶּׁ םָ ְ,אמַ רְב ָקרובְיכל ֶּׁ
ְמ ָשל ְנָאֶּׁ ה ְמַ הְ
ומהֵ ָרה ְלא ְיהיֶּׁה ְלָ הֶּׁ ם ְמַ ה ְל ַס ֵפרְ .ו ָאמַ ר ָ
ְש ָפגַע ְבו ְגַזלָ ן ְו ָרצָ ה ְלגָ זלוְְ ,ו ָש ַאל ְאותוְ
שמסַ פְ רים ְמֵ ֶּׁא ָחד ֶּׁ
ֶּׁ
ָ
ָ
ְכלְהַ ָממוןְ
איְא ֵתןְלך ָ
ֶּׁ
ְמעותְ ,הֵ שיבְיֵש ְליְבו ַַד
הַ גַזלָ ןְיֵש ְלך ָ
ָלְאלְ
ְאמַ רְזֶּׁהְהַ נגז ֶּׁ
ר־כך ָ
ָ
בשבילְנַפשיְו ָגזַלְאותו ְהַ גַזלָ ןַ ְ .אחַ
יְממוןְ,כיְהָ ייתיְנָעְוָ נָדְמ ֵביתיְ
ןְאיךְ ְ ָאבואְלבֵ יתיְבל ָ
הַ גַזלָ ֵ
יקם ְלבֵ יתי ְבכֵ ן ְאֲ ני ְמבַ ֵקשְ
ְאבוא ְֵר ָ
ְאיך ָ
ל־כך ְזמַ ן ְועַ ָתה ֵ
ָכ ָ
ָ
עְשליְכ ֵדיְ
ֶּׁ
ְאתְהַ כובַ
הְשלך ֶּׁ
ֶּׁ
ְשתהיֶּׁהְמו ֶּׁרהְבקנֵהְש ֵרפָ
ממ ָך ֶּׁ
ר־כך ְבְ ֵקשְ
ָ
רְש ָפגַעְביְגַזלָ ןְ .וכֵ ןְעָ ָשהְהַ גַזלָ ןַ ְ .אחַ
שיהיֶּׁהְנ ָכ ֶּׁ
ֶּׁ
ר־כךְ
ָ
תְכנָףְבגדוְְ,וכֵ ןְעָ ָשהַ ְ .אחַ
שיירְָה ְגַם־ ֵכןְ ֶּׁא ַ
מ ֶּׁמנו ְעודֶּׁ ְ ,
שיירְָהְב ֵאיזֶּׁהְמקומותְאֲ חֵ ריםַ ְ.בסוףְהֵ שיבְ
בְ ֵקשְמ ֶּׁמנוְעודֶּׁ ְ,
יבְשאֵ יןְלוְ
ֶּׁ
שהֵ ש
דְפילוֶּׁויר ְ( ַאבַ קְש ֵרפָ ה) ְו ָאזְכ ֶּׁ
הַ גַזלָ ןְאֵ יןְליְעו ְ
ְש ֵאין ְל ָך ְעוד ְפילוֶּׁויר ְבואְ
עוד ְפילוֶּׁויר ְעָ נָה ְהַ נגזָל ְעַ ָתה ֶּׁ
ַברְעַ לְהַ גַזלָ ןְ
לכָ אן ְ,ו ָתפַ סְאותו ְבעָ רפו ְו ָק ָראְלסיעָ תו ְוהתג ֵ
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שעָ מדוְְבאותוְְְהַ ַמעֲמָ דְ
ונצחוְְְ.והַ נמ ָשלְְמובָ ןְְלְהַ שומעיםְְ ֶּׁ
שס ֵפרְזאת(ְ.חייְמוהר"ןְקצח)ְ
כ ֶּׁ

יַין הונְ גַ רי
ְגדול ְעם ְיַין ְטובְ
ְאחַ ת ְנָסַ ע ְסוחֵ ר ָ
ְש ַפעַ ם ַ
אמר ְ מָ ָשל ֶּׁ
תְאמַ רְהַ מ ָש ֵרתְוהַ ַבעַ לְעֲגָ לָ הְ
ָ
םְאחַ
ישערְ(הונְ ְַגרי)ַ ְ.פעַ ַ
אינגַר ֶּׁ
ְב ֶּׁד ֶּׁרך ְהַ זֶּׁה ְעם ְהַ יַין ְהַ זֶּׁהְ,
ְאנו ְנוסעים ַ
הל א ָ
להַ בְַעַ ל־הַ ַבית ְ ְֲ
רְכל־ ָכך ְתנו ְלָ נו ְלטעם ְמעַ טְ.ונ ַָתןְלָ הֶּׁ םְ
ו ָאנו ְסובליםְהַ ַצעַ ָ
ְשזֶּׁה ְהַ מ ָש ֵרתְ
לטעם ְמְזֶּׁה הְַיַין ְהַ טְובְ .ל ַאחַ ר ְיָמים ְנת ַגלגֵל ֶּׁ
םְשו ֵתיְיַיןְבעירְקטַ נָהְו ָשתו ְיַיןְושבחו ְאותוְ
נתוַעֵ דְיַחַ דְע ְ
ישערָ ְ.אמַ רְהַ מ ָש ֵרתְהְַ ְַנ"לְתנוְ
ְשהואְיַיןְאונגַר ֶּׁ
מאדְ,ו ָאמרו ֶּׁ
ְש ֵאין ְזֶּׁה ְיַין ְטובְ
לי ְלטעם ְונָתנו ְלוְְ .ו ָאמַ ר ְאֲ ני ְיו ֵדעַ ֶּׁ
אְאמַ רְהֲלאְאֲ ניְ
ישערְכלָ לְ,וגָ עֲרוְבוְוְ ָדחֲפוְאותוְְ.והו ָ
אונגַר ֶּׁ
הלא אֲ ניְהָ ייתיְאֵ צֶּׁ לְ
ישערְכלָ לְ,כיְ ְֲ
ְש ֵאיןְזֶּׁהְיַיןְאונגַר ֶּׁ
יו ֵדעַ ֶּׁ
ְכזֶּׁה ְוְכוְ' ְוהֵ ם ְלא ְהשגיחו ְעָ לָ יו .ו ָאמַ רְ ,אֲ בָ לְ
ְגדול ָ
סוחֵ ר ָ
ש ָמרְ ,אֲ זַיְ
שיתנו ְיַין ְהַ מ ֻ
ְאז ְיֵדעו ְכ ֶּׁ
שיָבוא ְמָ שיחַ ָ
ֶּׁלעָ תיד ְכ ֶּׁ
שיןְ
לַ אֲ חֵ רים ְיוכלו ְלהַ טעות ְויתנו ְלָ הֶּׁ ם ְיַין ְוָ ואליח ֶּׁ
ש ָמרְ ,אֲ בָ לְ
ְשהוא ְיַין ְהַ טוב ְהַ מ ֻ
סט ָראוויצטֶּׁ יר ְויאמרו ְלָ הֶּׁ ם ֶּׁ
שיְְְשלומֵ נוְְְלאְְיוכלוְְְלהַ טעותְְכיְְאֲ נַחנוְְטָ עַ מנוְְְהַ יַיןְ
ל ַאנ ֵ
הַ טובְוְכוְ'( .חייְמוהר"ןְרס)ְ
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הַ ֶמלֶ ְך ֶשחָּ לָּ ה ְבנוֹ
ָאה ְלעניַן ְמַ הְ
ְמ ָשל ְנ ֶּׁ
ְשס ֵפר ָ
שמע ִתי ְ בשמו ְזכרונו ְלב ָרכָ ה ֶּׁ
ל־כך ְתורות ְנפלָ אות ְו ַמעֲשיות ְושיחותְ
ְכ ָ
ש ַמר ֶּׁבה ְלגַלות ָ
ֶּׁ
ש ַיעֲשוְְ
ש ֵאינוְְנר ֶּׁאהְְְע ֲַדיןְְ ֶּׁ
נפלָ אותְְונו ָראותַ ְְ,אף־עַ ל־פיְְ ֶּׁ
ָהְראויְלָ הֶּׁ םְ:
ְשהָ י ָ
שי־שלומֵ נוְכמו ֶּׁ
פע ָֻל ָתםְבש ֵלמותְב ַאנ ֵ
ְש ָחלָ ה ְבנו ְיחידו ְביו ֵתר ְעַ דְ
ְא ָחד ֶּׁ
ו ִס ֵּפר ְלעניָן ְזֶּׁה ְמ ֶּׁמ ֶּׁלך ֶּׁ
ש ָכל ְהָ רופאים ְמָ שכו ְי ֵדיהֶּׁ ם ְממְֶּׁנו ְונת ָיאֲ שו ְמֵ רפו ָאתוְְ.
ֶּׁ
ְבאְרופֵ אְמֻ פלָ גְב ָחכ ָמהְמאדְוב ֵקש ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְמ ֶּׁמנוְ
ְכך ָ
בתוך ָ
ב ַתחֲ נונים ְגדולים ְלהש ַת ֵדל ְעם ְבנוְְ .והֵ שיב ְלו ְהָ אֱ מֶּׁ תְ
עשו ְעודְ
ְאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְאם ְ ַי ְֲ
ְק ָשה ְורחו ָקה ְמאד ַ
שרפו ָאתו ָ
ֶּׁ
ְשיהיֶּׁה ְלו ְרפו ָאהַ ְ .אךְ
ְאפ ָשר ְד ֶּׁאפ ָשר ֶּׁ
ְאחַ ת ְאֲ זַי ֶּׁ
ַתחבולָ ה ַ
יאְדבָ רְ
תְשה ָ
ֶּׁ
ֵאיניְיו ֵדעַ ְאםְלומַ רְל ָך ְזְאתְהַ ַתחבולָ הְמֵ חֲ מַ
שה ְוכָ בֵ ד ְמאדְ .והפציר ְבו ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְמאד ְלגַלות ְלוְ
ָק ֶּׁ
ָ
ְשבנך ְהוא ְחולֶּׁ ה ְמסֻ ָכן ְמאדְ
הַ ַתחבולָ הְ .ו ָאמַ ר ְלוְ ְ ֵת ַדע ֶּׁ
יְאפ ָשרְל ֵתןְלו ְלתוך ְפיוְאֲ פלו ְט ָפהְ
דְשכבָ רְא ֶּׁ
ֶּׁ
ב ַתכליתְעַ
ְסממָ נֵי ְרפואותְ
ְשיֵש ַ
ְאיך ֶּׁ
ַאחַ ת ְמ ַסמ ָמנֵי ְהָ רפואותַ ְ .אך ֵ
ְאחַ ת ְקטַ נָה ְמאד ְעולָ ה ְלסַ ךְ
שר ְצלוחית ַ
ְכ ֵאלֶּׁה ְ ,אֲ ֶּׁ
י ָקרות ָ
ְמלֵ א ְמ ַסממָ ניםְ
ְחביות ָ
ַאלפֵ י ְאֲ לָ פיםְ ,וצריכין ְלמַ לאְת ָ
הַ י ָקרים ְהָ ֵאלֶּׁהְ ,ול ַקח ְבדלָ יים ְמ ֵלאים ְמ ַסממָ נים ְהָ אֵ לֶּׁהְ
ְש ָכל ְהַ ַסממָ ניםְ
פך ְעַ ל ְבנ ָך ְהַ חולֶּׁהְ .ומ ֵמילָ א ְמובָ ן ֶּׁ
ול ש ְ
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שעה

ְאף־עַ ל־פי־כֵ ןְ
הַ י ָקרים ְהָ ֵאלֶּׁה ְ ְֵילכו ְלאבוד ְלגַמ ֵריַ ְ ,אך ַ
ְשישפכו ְעָ לָ יוְ
יתחַ זֵק ְגופו ְמעַ ט ְעַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְ .ואולַ י ְמתוך ֶּׁ
ַם־כן ְאֵ יזֶּׁה ְט ָפהְ
ל־כך ְיכנְס ְלתוך ְפיו ְג ֵ
ְכ ָ
הַ ר ֵבה ָ
ְשיהיֶּׁה ְלו ְרפו ָאהְ .ו ֵתכֶּׁ ףְ
ְאפ ָשר ֶּׁ
ל־פניםְ ,עַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ֶּׁ
ל־כ ָ
עַ ָ
ומיָדְנת ַר ָצהְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְלָ זֶּׁהְוצ ָוהְלַ עֲשותְ ֵכןְועַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְְנת ַר ֵפאְ
הַ ֵבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְְ.
ש ָאנו ְחוליםְמ ֻד ָכאיםְ
אְש ַדי ָקאְמֵ ֲחמַ תְ ֶּׁ
ֶּׁ
וה ִנמשלְמובָ ןְמ ֵמילָ
ל־כן ְמֻ כ ָרח ְהַ ַצדיקְ
ל־כך ְַר ֲח ָמנָא ְלצלַ ןְ .עַ ֵ
ְכ ָ
חלי ְהַ נֶּׁפֶּׁ ש ָ
בְ ֳ
הָ רופֵ א ְנֶּׁאֱ ָמן ְלשפך ְעָ לֵינו ְסַ מ ָמנים ְי ָקרים ְונו ָראים ְמאדְ.
הְשכמעַ טְהַ כלְהולֵ ך ְלאבודְחַ סְ
יְשלכאו ָרהְנר ֶּׁא ֶּׁ
ַאף־עַ ל־פ ֶּׁ
ןְריחַ ְטובְקולֵטְ,וברבותְהַ יָמיםְאולַ יְ
ו ָשלוםַ ְ,אף־עַ ל־פי־כֵ ֵ
ְאיזֶּׁה ְט ָפה ְי ָק ָרה ְונפלָ ָאה ְלתוך ְפינוְ
נז ֶּׁכה ְלַ חטף ְמֵ הֶּׁ ם ֵ
שעַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְְאולַ יְיֵשְְתקוָהְלזכותְְלרפו ָאהְ
ופנימיו ֵתנוְְ,עַ דְְ ֶּׁ
יְרצון( :חייְמוהר"ןְשצא)ְ
ןְכןְיה ָ
ש ֵלמָ הְברו ָחניותְוגַשמיותָ ְ,אמֵ ֵ

דול
ָּהאֶ בֶ ן הַ ָּג ֹ
פעם ְ ַאחַ ת ְד ֵבר ְַר ֵבנו ְזכרונו ְלב ָר ָכה ְעם ְַרבי ְ ַיעֲקְב ְיוסֵ ףְ
ְש ָשלַ חְ
ְתמידְ,וס ֵפרְלו ְ ָמ ָשלְלמֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
מֵ עניַןְעֲבו ַדתְה'ְכ ַדרכו ָ
ְבא ְהַ ֵבן ְלבֵ יתְ
ר־כך ָ
ְחכמותַ ְ .א ַח ָ
אֶּׁ ת ְבנו ְלַ ֶּׁמרחַ קים ְללמד ָ
םְא ַחתְצ ָוהְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְעַ לְ
תְכ ָראויַ ְ.פעַ ַ
הַ ֶּׁמלֶּׁ ךְמל ָֻמדְבכָ לְהְַ ָחכמו ָ
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ְאבֶּׁ ןְהָ ֵר ַחיםְ,ולטלְול ָשאְ
ןְגדולְמאדְכמו ֶּׁ
ֶּׁהְאבֶּׁ ָ
חְאיז ֶּׁ
הַ ֵבןְל ַק ֵ
אְהיָהְיָכולְהַ ֵבןְהַ ְַנ"לְל ָשאְ
תְביתוְְ.ומס ָתמָ אְל ָ
אותוְעַ לְעֲליו ֵ
ןְגדולְוכָ בֵ דְמאדְ.ונצטַ עֵ רְהַ ֵבןְ
םְאתְהָ ֶּׁאבֶּׁ ןְכיְהָ יָהְאְֶּׁבֶּׁ ָ
ולָ רו ֶּׁ
דְשג ָלהְ
ןְאביוְהַ ֶּׁמלֶּׁךְְ,עַ ֶּׁ
יְאפ ָשרְלוְל ַמלאתְרצו ָ
לְשא ֶּׁ
מאדְעַ ֶּׁ
ָ
ְשאֲ ניְ
ר־כך ְו ָא ַמר ְלו ְ ֲה ַי ֲעלֶּׁה ְעַ ל ְַדעתך ֶּׁ
ְאחַ ָ
לו ְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְַדעתו ַ

אֲ צַ וֶּׁה ְעָ ל ָ
ְשהואְ
ְה ֶּׁאבֶּׁ ן ְכמו ֶּׁ
ְכזֶּׁהְ ,לָ ַק ַחת ְאְֶּׁת ָ
ְכבֵ ד ָ
ֶּׁיך ְָדבָ ר ָ
ְחכ ָמת ָךְ
ול ָשא ְולָ רום ְאותוְְ ,הֲתוכַ ל ְלַ עֲשות ְָדבָ ר ְזֶּׁה ְעַ ל־פי ָ
ְשת ַקחְ
ְכ ָונָתי ְהָ יָה ֶּׁ
ְכ ָונָתי ְלָ זֶּׁה ְכלָ לַ ְ ,רק ַ
ְאין ַ
הַ גדולָ הַ ְ .אך ֵ
ץְאתְהָ ֶּׁאבֶּׁ ןְלַ חֲ תיכותְקטַ נותְ,ו ָבזֶּׁהְ
ְחזָקְו ַת ֶּׁכהְותפוצֵ ֶּׁ
ַפטיש ָ
שם ְית ָב ַרך ְצ ָוהְ
תוכַ ל ְלהַ עֲלות ְאותו ְעַ ל ְהָ עֲליָהְ .כמו ְכֵ ן ְהַ ֵ
ְב ָשמַ יםְ ,ול ָבבֵ נו ְהואְ
לְאל ַ
םְא ֵ
לְכפְָי ֶּׁ
ְא ַ
שנ ָשאְלבָ בֵ נו ֶּׁ
עָ לֵינו ְ ֶּׁ
ְאפ ָשר ְלהָ ריםְ
ְגדול ְוכָ בֵ ד ְמאד ְואי ֶּׁ
ְאבֶּׁ ן ָ
לֵב ְהָ ֶּׁאבֶּׁ ןְ .והוא ֶּׁ
ְפטישְ
ְשנ ַקח ַ
אותו ְלהַ שְֵם ְית ָב ַרך ְבשום ְאפֶּׁ ןַ ְ ,רק ְעַ ל־י ֵדי ֶּׁ
ץְאתְלֵ ב־הָ ֶּׁאבֶּׁ ןְו ָאזְנוכַ לְְל ָהריםְאותוְְ.והַ ַפטישְְ
ונ ַש ֵברְונפוצֵ ֶּׁ
דְכאןְהַ ָמ ָשלְוהָ בֵ ן(ְ.חייְמוהר"ןְתמא)ְ
הואְהַ דבורְ,עַ ְָ

ְלה ְת ַפלל ַעל צָּ ַרת חֲברוֹ
ְשהזהיר ְלהת ַפ ֵלל ְעַ ל ְצָ ַרת ְחֲ בֵ רוְ
ֶּׁ
משל ְעְַל ְעניַן
ש ָמ ָשלְ למֶּׁ לֶּׁךְְ
ש ָשמַ עְ מפיוְ הַ ָקדו ְ
שםְ ַרביְיודלֶּׁ ְ,
ש ָשמַ עתיְב ֵ
ֶּׁ

יקְאתְבנוְְ.
ֶּׁ
שהרח
ֶּׁ
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שעז

אמר ְהַ ַמעתיקָ ְ :שמַ עתי ְמפי ְַרבי ְיצ ָחק ְדְב ְמט ָירהאוויצֶּׁ עְ
ְמ ָשל ְעַ ל ְעניָן ְהַ ְַנ"ל ְוכפי ְהַ נראֶּׁ הְ
ש ָשמַ ע ְמְפי ְַרבי ְיודל ָ
ֶּׁ
שלזֶּׁהְהַ ָמ ָשלְכוֵןְהַ מחַ ֵברְזכרונוְְלב ָרכָ הְעַ ל־ ֵכןְ ָראיתיְלהַ ציגוְְ
ֶּׁ
ְשמַ עתיְ:
ָכאןְוכָ ך ָ
שסג ָֻלה ְלגַדלותְ
ְאמַ ר ְלר' ְיודל ְ ֶּׁ
ר ֵּבנוַ ְזכרונו ְלב ָרכָ ה ָ
ְאד ַר ָבהְ
שית ַפ ֵלל ְעַ ל ְצָ ַרת ְחֲבֵ רוְְ .ו ָש ַאל ְאותו ְַרבי ְיודל ַ
ְֶּׁ
שאְֲניְ מת ַפ ֵללְ בעַ דְ חֲבֵ ריְ
לכאו ָרהְ מזֶּׁהְ יתו ֵַסףְ ליְ גַדלותֶּׁ ְ,
יְחשובְיו ֵתרְמֵ חֲבֵ ריְ.
מס ָת ָמאְאֲ נ ָ
ְש ָכעַ סְעַ לְ
ְמ ָשלְ,למֶּׁ לֶּׁ ך ֶּׁ
הֵּ ִשיבְלו ְַר ֵבנוְזכרונוְלב ָרכָ הְב ֶּׁדרְֶּׁך ָ
תְאביוְ
ֵסְא ָ
בנו ְוהרחיקְאותו ְמ ֶּׁמנוְַ ְ.אחַ ר־ ָכך ְהָ לַ ך ְהַ ֵבןְופי ֶּׁ
ֵיְאביוְ,ו ָחזַרְ
ןְחזַרְו ָח ָטאְהַ ֵבןְלפנ ָ
רְאיזֶּׁהְזמַ ָ
וחָ זַרְוקֵ רבוְַ ְ.אחַ ֵ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְוגֵרשו ְמ ָפנָיוְ ,ו ָחזַר ְהַ ֵבן ְופיסוְ ְעוד ְהַ ַפעַ םְ ,וכֵ ן ְהָ יָהְ
שחָ ָטאְלפנֵיְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְגֵרשו ְמ ָפנָיוְ,
שהַ ֵבן־מֶּׁ ֶּׁלך ְכ ֶּׁ
ַכ ָמהְפעָ מים ְ ֶּׁ
תְחזַרְו ָח ָטאְהַ ֵבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְ
םְא ַח ָ
פעַ ַ
ְחזַרְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְו ֵקרבוְְַ ְ.
שפיסו ָ
וכ ֶּׁ
שבְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ.מַ הְיהיֶּׁהְ
ֵיְאביוְ,וכָ עַ סְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְעָ לָ יוְמאדְ.ונת ְַי ֵ
לפנ ָ
שיֵלֵ ך ְהַ ַכעַ ס ְמ ֶּׁמני ְאֲ זַיְ
ְשאֲ ני ְאֲ ָגרשוְְ ,ו ַאחַ ר־ ָכך ְכ ֶּׁ
הַ ַתכלית ֶּׁ
יָבואְויפַ יֵסְאותיְעודֵ ְ,איניְרוצֶּׁ הְבכָ ךְ ְ ַרקְאֲ ניְרוצֶּׁ הְלגָ רשוְ
ְשלְא ְיוכַ ל ְעוד ְלָ בוא ְלפָ נַי ְלפְַיֵס ְאותיְ .מֶּׁ הְ
ְכזו ֶּׁ
ב ַתחבולָ ה ָ
ְבינו ְובֵ יןְהַ ֶּׁבן־ְ
יםְשלו ֵ
ֶּׁ
ידְשרְאֶּׁ חָ דְמֵ הַ ָשר
ַ
עָ ָשהְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְְ,הֶּׁ עֱמ
ְאצלי ְל ַרצותְ
שיָבוא הַ ֶּׁבן־מֶּׁ ֶּׁלך ְלֵי ֵלך ֶּׁ
שר ְכ ֶּׁ
מֶּׁ ֶּׁלךְְ ,וצוָה ְלהַ ַ
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ש ָבאְ
אְתניחַ ְאותוְלֵילֵ ךְאֶּׁ צליְ.וכֵ ןְהָ יָהֶּׁ ְ ,
ולפַ יֵסְאותיְ,אֲ זַיְל ַ
הַ ֶּׁבן־מֶּׁ ֶּׁלךְְ ַכ ָמהְ פעָ מיםְְ,ו ָרצָ הְ לֵילֵ ךְ לפַ יֵסְ ֶּׁאתְ ָאביוְְ,ולאְ
יָהְכ ָמהְפעָ מיםְ.
ַ
שרְכיְכֵ ןְצוָהְעָ לָ יוְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ.וכֵ ןְהָ
הניחוְהַ ַ
ְשיֵש ְלהַ בְֶּׁן־מֶּׁ לֶּׁ ךְְ
ְג ֶּׁדל ְהַ כסופים ֶּׁ
שר ְהַ ְַנ"ל ְ
אחר־כךַ ְ ָר ָאה ְהַ ַ
שיֵש ְלו ְיסורים ְגדולים ְמאד ְבלי ְשעור ְמזֶּׁהְ
ְאביוְ ,ו ֶּׁ
אֶּׁ ל ָ
שרְ
ַשב ְהַ ַ
ְאביוְ ,אֲ פילו ְלפַ יסוְְ .ונתי ֵ
שאֵ ינוְ ְיָכול ְלָ בוא ְלפנֵי ָ
ֶּׁ
לְאביו ְמס ָתמָ אְיֵשְלהַ ֶּׁמלֶּׁךְ
ְכל־ ַכךְאֶּׁ ָ
רְשהואְמתגַעגֵעַ ָ
ֶּׁ
מֵ ַאחַ
ְש ֵאין ְהַ ֵבן ְיָכול ְלָ בוא ְלפָ נָיוְ .כי ְכפיְ
סורים ְגדולים ֶּׁ
גַם־ ֵכן ְי ְ
ְגדולְ
שק ָ
שקֵ ְ ,כן ְהוא ְמעו ֵרר ְחֵ ֶּׁ
ְשל ְהַ חו ֵ
שק ֶּׁ
ְכחַ ְהַ חֵ ֶּׁ
ְג ֶּׁדל ְ
תְגדולְ ֲע ֵליהֶּׁ ם ְו ַגםְהָ יו ְלו ְיסוריםְ
בהַ נֶּׁח ָשקְ.והָ יָהְלו ְַרחֲ ָמנו ָ
יְאמַ רְבְ ַדעתו ְכיְהֲלאְאֲ ניְהואְהַ גו ֵרםְלָ זֶּׁהְ,
גדוליםְמזֶּׁהְ,כ ָ
ְבינֵיהֶּׁ ם ְוַאֲ ני ְגו ֵרם ְיְסוריםְ
כי ְאֲ ני ְהוא ְהַ ָמ ָסך ְהַ ַמבדיל ֵ
שרְב ַדעתוְְ,מס ָתמָ אְבו ַַדאיְ
ַשבְהַ ַ
להַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְולהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְְ.ונתי ֵ
ת ַפיֵסְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ך ְעםְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְְ.כיְ
הְשיוכְַלְלה ְ
ֶּׁ
ֶּׁהְתחבולָ
ְאיז ַ
יֵש ֵ
יםְתמידְ
ָ
ֶּׁהְשיהיו ְלבנו ְיסור
רְכז ֶּׁ
ֲשהְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְָדבָ ָ
בו ַַדאיְלאְ ַיע ֶּׁ
ָיוְתמידְ,וגַםְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְבעַ צמוְיֵשְגַם־ ֵכןְ
שלְאְיוכַ לְלָ בואְלפָ נ ָ
ֶּׁ
ְתלויְ
רְאינו ָ
ַשב ְזֶּׁהְהַ שְַרְ ,בו ַַדאיְזֶּׁהְהַ ָדבָ ֵ
יסוריםְ.עַ ל־ ֵכןְנתי ֵ
יְא ֵלךְאֶּׁ לְהַ ֶּׁמ ֶּׁלךְלבַ ֵקשְבעַ דְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְ
שאֲ ניְבעַ צמ ֵ
אֶּׁ ָלאְביְ ֶּׁ
שרְ ,והָ לַ ךְ
יק ֵרב ְאותו ְלפָ נָיוְ .וכָ ךְ ְעָ ָשה ְהַ ַ
שימחַ ל ְלו ְעוד ְו ָ
ֶּׁ
ְשיֵשְלהַ ֵבן־מֶּׁ לֶּׁ ךְְ,וב ֵקשְ
להַ ֶּׁמ ֶּׁלךְוס ֵפרְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְגְ ֶּׁדלְתְשו ָקתו ֶּׁ
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שימחַ לְְְלוְְְ.ו ֵתכֶּׁ ףְְנת ַר ָצהְְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְְְולָ ַקחְְְהַ ֵבן־מֶּׁ לֶּׁךְְ
מֵ הַ ֶּׁמ ֶּׁלךְְ ֶּׁ
והֶּׁ חֱזירוְלמקומוְְהָ ראשוןְ.
ְאיזֶּׁהְ
ְחס ְו ָשלום ֵ
שיֵש ְלו ְלַ חֲ בֵ רו ַ
וה ִנמשל ְמו ָבן ְמ ֵמילָ אְ ,כ ֶּׁ
יסורים ְהְֵן ְבגַשמיות ְהֵ ן ְברו ָחניותְ ,צָ ריך ְכְָל ְאְֶּׁ ָחד ְלומַ רְ
שזאת ְבו ַַדאי ְעַ ל־יָדיְ ,עַ ל־י ֵדי ְעֲוונו ַתיַ ְ ,ואֲ ני ְהוא ְהַ ָמסָ ךְ
ֶּׁ
ְברוך ְהוא ְובֵ יןְ
ְבין ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְמַ לכֵ י ְהַ מלָ כים ְהַ ָקדוש ָ
הַ ַמבדיל ֵ
ְכל ְטובְ
הְתמידְלהַ שפיעַ ָ
ְברוְך ְהואְרוצֶּׁ ָ
הָ עולָ םְ.כיְהַ ָקדוש ָ
לבָ נָיוַ ְ,אךְאֲ ניְהַ ינוְעֲוונו ַתיְ,הֵ םְהַ ָמ ָסך ְהַ ַמבדילְלָ זֶּׁהְ.והָ ע ָקרְ
ֶּׁהְשאֲ ניְבעַ צמיְאֲ בַ ֵקש ְלהַ ֶּׁמלֶּׁך ְבעַ דְחֲ בֵ ריְ,ובו ַַדאיְ
הָ עֵ ָצהְלָ ז ֶּׁ
הְש ֶּׁאחָ דְמת ָג ֶּׁאהְעַ לְ
ֶּׁ
לאְיהיֶּׁהְלו ְגַדלותְ.כיְע ַקר ְהַ גַדלותְמַ
ְש ֵאין ְ ַבחֲבֵ רוְְ ,אֲ בָ לְ
ְמה ֶּׁ
ְשיֵש ְלו ְמַ עֲלָ ה ְי ֵת ָרה ַ
חֲבֵ רו ְהיא ֶּׁ
ְבחֲ בֵ רוְ ְהַ ַמעֲלָ הְ ,זו ְהֵ ן ְבגַשמיות ְהֵ ןְ
ְש ֵאין ַ
שיַחֲ שב ְמַ ה ֶּׁ
כ ֶּׁ
ְבינו ְובֵ יןְ
ְשאֲ ני ְהַ ָמסָ ך ְהַ ַמבדְיל ֵ
ברו ָחניות ְהיא ְַרק ְמֵ ֲחמַ ת ֶּׁ
ְכל ְטובוְְ ,בו ַַדאיְ
ְתמיד ָ
ְשרוצֶּׁ ה ְלהַ שפיעַ ָ
ש ְ ָברוך ְהוא ֶּׁ
הַ ָקדו ְ
לאְְיהיֶּׁהְְלוְְְגַדלותְְכְלְָלַ ְְ,אד ַר ָבאְְעַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְְְי ַש ֵברְְגַאֲ וָ תוְְ
הְבאֱ מֶּׁ תְ.
ויז ֶּׁכהְלַ ֲע ָנְָו ֶּׁ
ְשס ֵפרְ
םְר ֵבנוְהַ ָקדוש ֶּׁ
ש ַ
לְש ָשמַ עְב ֵ
עוֹ דְ ָשמַ עתיְמֵ הָ אישְהַ ְַנ" ְֶּׁ
שצריכיןְְל ַד ֵברְְעםְְאֲ נָשיםְְביר ַאתְְ ָשמַ יםְ
מָ ָשלְְלעניַןְְמַ הְְ ֶּׁ
וזֶּׁהוְְ:
ְכ ָמה ְאֲ לָ פים ְורבָ בותְ.
ְשהָ יו ְלו ַ
ְגדול ֶּׁ
פעם ְ ַאחַ ת ְהָ יָה ְגביר ָ
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יְש ָצריךְללוותְמָ עותְ
עָ ָשהְהֶּׁ עָ שירְהַ ְַנ"לְפקֻ ָדה ְו ָאמַ רָ ְ,כלְמ ֶּׁ
יָבוא ְאֶּׁ צלו ְוהוא ְיַלוֵהוְְ ,מס ָתמָ א ְהָ יו ְעַ ל־זֶּׁה ְ ַבעֲלָ ניםְ
ְאצלוְאֲ נָשיםְהַ ר ֵבהְולָ ווְאֶּׁ צלוְמָ עותְ.
(קופצים)ְהַ ר ֵבהְ,ובָ או ֶּׁ
םְאחַ ת ְלָ ַקחְ
לְכלְהַ ְַנ"לַ ְ.פעַ ַ
ָהְאצלוְ ְפנ ָקסְעַ ָ
והַ גבירְהַ ְַנ"לְהָ י ֶּׁ
הְשהוציאְהַ ר ֵבהְמָ עותְ
הַ פנ ָקסְביָדוְ ְוהתחילְלעַ יֵןְבוְְ,ו ָר ָא ֶּׁ
שיָבואְ
מאד ְעַ ל ְעֵ סֶּׁ ק ְהַ הַ ל ָואות ְו ֵאין ְאיש ְשְָם ְעַ ל ְלֵב ְ ֶּׁ
ש ָלוָהְְמ ֶּׁמנוְְ.מס ָת ָמאְְחְָ ָרהְְלוְעַ לְזֶּׁהְ,
להַ חֲזירְולפרְעַ ְלוְמַ הְְ ֶּׁ
ְ

ש ְ.
והָ יָהְלוְעְָגמַ תְנֶּׁפֶּׁ ְ
ַם־כן ְאֵ צֶּׁ לְ
ְש ָלוָ ה ְג ֵ
ְא ָחד ֶּׁ
בתוֹ ךַ ְהַ לווים ְהַ ְַנ"ל ְהָ יָה ְאיש ֶּׁ
ְשלְאְ
הַ גבירְ ,וא ֵבד ְוהפסיד ְהַ ָמעות ְבאֵ יזֶּׁה ְמַ ָשא־ומַ ָתן ְעַ ד ֶּׁ
הָ יָה ְלו ְמ ָמה ְלפרעַ ְחובו ְו ָהיו ְלו ְיסורים ְגדולים ְמזֶּׁהְ .הְַינוְ
ְש ֵאין ְלו ְלפרעַ ְ
שהָ איש ְהַ ְַנ"ל ְהָ יָה ְלו ְיסורים ְגדולים ְמזֶּׁה ֶּׁ
ֶּׁ
ל־פנים ְצָ ריךְ
ל־כ ָ
שעַ ָ
ַשב ְהָ איש ְהַ ְַנ"ל ְב ַדעתוְֶּׁ ְ ,
חובוְְ .והתי ֵ
רְשהואְ
ש ֶּׁ
ְכלְלבְוְַ ְ,באֲ ֶּׁ
תְפניםְעםְהַ גבירְולסַ ֵפרְלו ָ
להת ָראו ָ
כלְ
ָאנוסְבְָ ָדבָ רְוכוְ'ְ.ובָ אְאֵ צֶּׁ לְהַ גבירְוהתחילְלסַ ֵפרְלפָ נָיוְ ְָ
ְמעות ְבהַ לוָ ָאה ְוהגיעַ ְזמַ ןְ
ְאצלו ָ
ְשק ֵבל ֶּׁ
ְש ֵאיך ֶּׁ
שר ֶּׁ
ְבאֲ ֶּׁ
לבו ַ
ש ֵלם ְכי ְהפסיד ְהַ ָמעותְ ,ו ֵאינו ְיו ֵדעַ ְ
ֵפ ָרעון ְואֵ ין ְלו ְמ ָמה ְל ַ
ְבזֶּׁהְ .ועָ נָה ְהַ גבירְ
ְלעֲשות ָ
כלָ ל ְלָ שית ְעֵ צות ְבְנַפשו ְמַ ה ַ
ךְ,כיְמַ הְנֶּׁח ָשבְ
ו ָאמַ רְלו ְמָ הְאכ ַפתְליְהַ ָמעותְהַ ַמגיעַ ְאֶּׁ צל ְָ
שתסַ לֵקְאו ְלהֶּׁ פֶּׁ ך ְ ֶּׁנגֶּׁדְ
ֶּׁהְש ַא ָתהְחַ יָבְליְכ ֶּׁ
ןְכז ֶּׁ
ְק ָט ָ
אֶּׁ צליְסַ ך ָ
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שר ְעולֶּׁה ְלַ אֲ לָ פים ְולרבָ בותְ.
סַ ך ְהַ כו ֵלל ְמֵ הַ הַ ל ָואות ְאֲ ֶּׁ
ְשלי ְותת ַבע ְאו ָתםְ,
ְכל ְהַ לווים ֶּׁ
ְאצֶּׁ ל ָ
ְש ֵת ֵלך ֵ
ל־כן ְרצוני ֶּׁ
עַ ֵ
ְמעותְ ,ולָ מָ ה ְאֵ יןְ
ְכל־ ָכך ָ
ְשהֵ ם ְחַ יָבים ְלי ָ
ו ַתזכיר ְאו ָתם ֶּׁ
ְכלְ
ְאת ְהַ כל ְַרק ָ
מסַ לקין ְליַ ְ .ואֲ פלו ְאם ְלא ְיפרעו ְויסַ לקו ֶּׁ
ַם־כן ְ ַיעֲלֶּׁה ְאֲ לָ פים ְפעָ מיםְ
אְֶּׁחָ ד ְי ֵתן ְויסַ ֵלק ְמעַ ט ְמֵ חובוְְ ,ג ֵ
ךְ.והַ נמ ָשלְמובָ ןְמ ֵמילָ א והָ בֵ ןְ.
של ְָ
כמוְְסַ ךְְ ָכלְהַ חובְוהַ ל ָו ָאהְ ֶּׁ
(חייְמוהר"ןְתמז)ְ

הַ ְזאב וְ הַ ַמקל
שלפעָ מיםְ
שוֶּׁ ְ ,
ְשנמצָ אים ְעַ כ ְָ
ְש ֶּׁקר ֶּׁ
ְשל ֶּׁ
בעִ נין ְ הַ מפֻ ר ָסמים ֶּׁ
ש ָבאים ְאֶּׁ צלָ םְ
ְאיזֶּׁה ְָדבָ רְ ,כגון ְכ ֶּׁ
ְשהֵ ם ְפועֲלים ֵ
נדמֶּׁ ה ְלָ הֶּׁ ם ֶּׁ
ר־כך ְנפ ַקד ְאותו ְהָ ָא ָדם ְבבָ ניםְ
ָ
ְבנים ְוכַ יוצֵ אְ ,ו ַאחַ
בשביל ָ
םְפעֲלו ְזאת ְ.
םְשהֵ ָ
ונתמַ ֵלאְמש ַאלתו ְאֲ זַיְהֵ םְתוליםְבעַ צ ָמ ֶּׁ
ְב ֶּׁד ֶּׁרך ְופָ גַעְבזאֵ בְוהָ ָי הְ
םְא ָחדְהו ֵלך ַ
ְש ָא ָד ֶּׁ
אְָמַ רְמָ ָשלְ ,כמו ֶּׁ
ְשעושיןְ
מתי ֵָראְמ ֶּׁמנוְְ,והושיטְמַ קלו ְועָ ָשהְעםְמַ קלו ְכ ֶּׁד ֶּׁרך ֶּׁ
ְשקורין ְביקסְ ,כאלו ְהוא ְרוצֶּׁ ה ְלירות ְאֶּׁ תְ
עם ְקנֵה ְש ֵרפָ ה ֶּׁ
ְכך ְהָ יָהְ
ְשיתי ֵָרא ְהַ ז ֵאב ְמ ֶּׁמנוְְ .בתוך ָ
הַ זאֵ ב ְעם ְמַ קלוְ ְכ ֵדי ֶּׁ
ְאת ְהַ ז ֵאב ְונדמָ הְ
ְבאֱ מֶּׁ ת ְוהָ ַרג ֶּׁ
מו ֶּׁרה ְאֶּׁ חָ ד ְעם ְקנֵי ְש ֵר ָפה ֶּׁ
ְש ֶּׁנה ֱַרגְ
ְאינו ְיו ֵדעַ ֶּׁ
ְשהוא ְה ֲָרגוְְ ,והוא ֵ
ְשהושיט ְמַ קלו ֶּׁ
לָ זֶּׁה ֶּׁ
שהושיטְְְק ְֵנהְְש ֵרפָ הְְְ ֶּׁבאֱ מֶּׁ תְְ,כיְְבוַדְַאיְ
הַ ז ֵאבְְעַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְְְ ֶּׁ
הרגְאֶּׁ תְהַ זאֵ בְבמַ ֵקלְ.
אֵ ינָםְיכוליםְלַ ֲ
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ְבעולָ םְ
כךַ ְהוא ְמַ ָמש ְעניָן ְהַ ְַנ"לְ .כי ְיֵש ְצַ דיקים ְאֲ מתיים ָ
ְשהֵ ם ְפועֲלים ְהַ כל ְבתפ ָל ָתם ְוכָ ל ְהַ פקֻ דותְ
בכָ ל ְדור ְ ָודור ֶּׁ
ְש ָבעולָ ם ְהַ כל ְעַ ל־י ָָדםְ .ו ֵאלוְ
לטובְָה ְוכָ ל ְהַ דבָ רים ֶּׁ
ְפעֲלו ְזאתְ ,והואְ
ְשהֵ ם ָ
ְשקֶּׁ ר ְנדמֶּׁ ה ְלָ הֶּׁ ם ֶּׁ
ְשל ֶּׁ
הַ מפֻ ר ָסמים ֶּׁ
ְכ ְַנ"לְ ,כיְ
ְשהָ ַרג ְאֶּׁ ת ְהַ ז ֵאב ְעם ְמַ קלו ַ
ְשאומֵ ר ֶּׁ
מַ ָמש ְכמו ְזֶּׁה ֶּׁ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ תְהַ כלְ ַרקְעַ ל־י ֵדיְצַ דיקיםְאְֲמתְייםְכיְהֵ םְפועֲליםְהַ כלְ
וכוְ'(ְ:חייְמוהר"ןְתנה)ְ

עוף וְ הַ ביצים
ָּה ֹ
שיֵשְ
ץְשלוְ ְ ָמ ָשלֶּׁ ְ ,
ְש ָאמַ רְלעניַןְעֵ סֶּׁ קְהַ קבו ֶּׁ
ִספרוַ ְליְבשמו ֶּׁ
ְשאיְ
ְביצים ְהַ ר ֵבה ְמאד ְרבוי ְמֻ פלָ ג ְעַ ד ֶּׁ
ְש ַמטיל ֵ
עוף ְאֶּׁ חָ ד ֶּׁ
לְכ ָלםְלהולידְמֵ הֶּׁ םְעופותְ .ונ ַָתןְ
ֵישב ְ ֲעלֵיהֶּׁ םְעַ ֻ
אֶּׁ פ ָשרְלו ְל ֵ
ְשהולֵ ך ְומַ שליך ְבעָ ר ָמה ְאֵ יזֶּׁהְ
שם ְית ָב ַרך ְבטבעו ֶּׁ
לו ְהַ ֵ
ֶּׁהְקןְ
ֶּׁהְביציםְבאֵ יז ֵ
דְאיז ֵ
ףְא ָחדְ,וכֵ ןְמַ שליךְעו ֵ
ֵביציםְב ַקןְעו ֶּׁ
ְשל ְעופות ְאֲ חֵ ריםְ,
ְשלו ְבְקנים ֶּׁ
ְביצים ֶּׁ
ַאחֵ רְ ,וכֵ ן ְמַ שליך ֵ
ְש ָלהֶּׁ םְ
ְשהַ ֵביצים ְאֵ ינָם ֶּׁ
ְאינָם ְיודעים ֶּׁ
ואֵ לו ְהָ עופות ְאֲ חֵ רים ֵ
דְשמולידיםְמֵ הֶּׁ םְעופותְ.וגַםְזֶּׁהְהָ עוףְ
והֵ םְיושביםְ ֲע ֵליהֶּׁ םְעַ ֶּׁ
שבְעֲלֵיהֶּׁ םְומולידְלעַ צמוְ
יםְשלו ְויו ֵ
ֶּׁ
הְביצ
ְכ ָמ ֵ
לוקֵ חַ ְלעַ צמו ַ
יםְשלוְומַ תחילְ
ֶּׁ
ר־כךְפו ֵרחַ ְהָ עוףְהַ ְַנ"לְעםְהַ ילָ ד
ָ
עופותְו ַאחַ
ְש ַנעֲשו ְאֵ צֶּׁ ל ְאֲ חֵ ריםְ
ְכל ְהָ עופות ֶּׁ
לצַ פצֵ ףְ ,וַאֲ זַי ְשומעים ָ
ָדְאחַ רְהָ עוףְ
יםְשלוְְ,והֵ םְמַ כיריםְהַ קולְונמ ָשכיםְמי ַ
ֶּׁ
מ ֵביצ
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ְאלָ יוְ .והַ נמ ָשל ְמובָ ןְ
באֱ מֶּׁ ת ְיָצאו ְמ ֶּׁמנוְְ ,וחוזרים ֵ
ְש ְֶּׁ
הַ ְַנ"ל ֶּׁ
שיו ֵדעַ ְְ ֵאיזֶּׁהְְ ֶּׁרמֶּׁ זְְמֵ עניַןְְגְ ֻד ַלתְְעֵ סֶּׁ קְְהַ נהָ גַתְְ ַר ֵבנוְְ
מעַ טְְלמיְְ ֶּׁ
זכרונוְלב ָרכָ הְעםְהָ עולָ םְ:

(חייְמוהר"ןְתרג)ְ

אוכל ְבחנָּם
ָּעבַ ְד ָּת ְבחנָּם וְ אַ ָּתה ֹ
ְש ָכל ְבנֵי ְהָ עולָ םְ
ְמ ָשל ְלְעניָן ְשטות ְהָ עולָ ם ְהַ זֶּׁה ֶּׁ
ִס ֵּפר ְ ַר ֵבנו ָ
ְש ַרקְ
עובדים ְומש ַתדלים ְבשביל ְ ַפרנ ָָס ָתם ְונדמֶּׁ ה ְלָ הֶּׁ ם ְֶּׁ
מֵ ֲחמַ ת ְהש ַתדלו ָתם ְהֵ ם ְחַ יים ְו ַקיָמיםְ .ובֶּׁ אֱ מֶּׁ ת ְמ ַקבליםְ
ָןְאחָ דְ
םְדרו ְבבני ֶּׁ
ש ַפעַ ָ
רךְֶּׁ ְ.
ַפרנָסָ ָתםְ ַרקְמיָדו ְהְָר ָחבָ הְית ָב ְַ
ְבעַ ל ְמַ כניס ְאורחיםְ
ְגדול ְו ֶּׁא ָחד ַ
ְקמצָ ן ָ
ְא ָחד ַ
שנֵי ְעֲשירים ֶּׁ
דְאלְהַ ַקמצָ ןְוב ֵקשְמ ֶּׁמנוְ
יְא ָח ֶּׁ
םְבאְעָ נ ֶּׁ
הְגדולַ ְ.פעַ ָ
ובַ עַ לְצ ָד ָק ָ
רְאתְרְַעֲבונוְָ ְ.אמַ רְלו ְהֶּׁ עָ שירְ:הנֵהְ
יְשיוכַ לְלשב ֶּׁ
נ ָדבָ הְכ ֵד ֶּׁ
עבדְ
ְש ָצריך ְל ָחתכָ ם ְלַ חֲתיכות ְק ַטנות ְובכֵ ן ְ ְֲ
יֵש ְלי ְעֵ צים ֶּׁ
ָ
ךְ.בלֵיתְב ֵר ָרהְ
ְאחַ ר־ ָכך ְלֶּׁאֱ כלְעֲבורְעֲבו ָדת ְ
ֶּׁאצליְו ֶּׁא ֵתןְל ָך ַ
ְאמַ רְלוְ
שסיֵםְעֲבוְ ָדתו ָ
עָ בַ דְאֶּׁ צלוְהֶּׁ עָ ניְעֲבו ָדהְמפָ ֶּׁרכֶּׁ תְזוְְ.כ ֶּׁ
ְבבניָןְ
ְשיפנֶּׁה ְלבֵ ית ְשכֵ נו ְהֶּׁ עָ שיר ְהַ נַדבָ ן ְהַ שוכֵ ן ַ
הֶּׁ עָ שיר ֶּׁ
ו ָשם ְיְתנו ְלו ְמבֻ ָקשוְְ .הָ לַ ך ְהֶּׁ עָ ני ְל ֻתמו ְלבֵ ית ְהַ כנָסַ תְ
שלֵם ְעֲבורְ
ְאצלו ְמ ַ
ְשעָ בַ ד ֶּׁ
ְשהֶּׁ עָ שיר ֶּׁ
ְסבַ ר ֶּׁ
הָ אורחים ְכי ָ
ְבעַ לְהַ צ ָד ָקה ְבכָ בודְ
אֲ כילָ תוְְ .ותְֵכֶּׁ ף ְבה ָכנסו ְקבלו ְהֶּׁ עָ שיר ַ
הְשמַ עְהַ ַמכניסְ
ָגדולְונ ַָתןְלו ְ ֶּׁלאֱ כלְכ ַדרכוְְ.ב ֶּׁאמצַ עְהָ אֲ כילָ ָ
שה!ְ
םְק ֶּׁ
ְשהֶּׁ עָ ניְמת ַאנֵחַ ְואומֵ רְאֲ ניְעָ בַ דתיְהַ יו ָ
יםְאיך ֶּׁ
ֵ
אורח
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ְכלְ
ש ָאלו ְהַ ַמכניס ְאורחְים ְעַ ל ְעֵ סֶּׁ ק ְעֲבו ָדתו ְוס ֵפר ְלו ָ
שכֵ ןְושלָ חו ְתמו ַרתְעֲבו ָדתוְ
הְשעָ בַ דְאֵ צֶּׁ לְהֶּׁ עָ שירְהַ ָ
ֲש ֶּׁ
הַ ַמע ֶּׁ
לְכאןַ ְְ.נ ֲענָהְְלוְְהַ ַמכניסְְאורחיםְְו ָאמַ רְְלוְַ ְְ:רביְְיהודיְ
ֶּׁלאֱ כ ָ
עָ בַ ד ָתְבחנָםְו ַא ָתהְאכֶּׁ לְבחנָםְ.

עטלֶ ְירס ֶשה ְמליכו
מנימוס הַ ְמדינָּה וְ הַ ֶב ְ
ְשניםְ
ְשלש ָ
ש ָכל ָ
שהַ נימוס ְהָ יָהֶּׁ ְ ,
פעם ְ ַאחַ ת ְהָ י ָתה ְמדינָהֶּׁ ְ ,
ְאחֵ רְ ,בזֶּׁה ְהָ אפֶּׁ ןָ ְ :היו ְיוצאים ְלַ ָש ֶּׁדהְ,
הָ יו ְלוקחים ְמֶּׁ ֶּׁלך ַ
ש ָפגשוְ) ְבו ְהָ יו ְמַ מְליכים ְאותוְְ ,אֲ פלוְ
ְש ָפגעו ְ( ֶּׁ
והָ ראשון ֶּׁ
ְאחַ ת ְיָצאוְְ ,ופָ געו ְראשוןְ
סומָ א ְוחגֵר ְ(עְיְֶּׁוור ְוְ ְֵנכְֶּׁה)ַ ְ .פעַ ם ַ
ְשהָ יָה ְשכורְ ,ו ֵתכֶּׁ ף ְלָ קחו ְאותוְְ
ב ֶּׁבעטלֶּׁיר ְ( ַקבצָ ן) ְ ֶּׁא ָחד ֶּׁ
ְאתְמַ לבו ָשיוְ
בכָ בודְוהֵ ביאוְאותוְלְ ָפלָ טיןְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ,והפשיטו ֶּׁ
והלבישו ְאותו ְבג ֵדי ְמַ לכות ְוהכתירוהו ְבכֶּׁ ֶּׁתר ְמַ לכותְ,
שנֵעור ְמשנָתוְְ ,ו ָר ָאהְ
ישןְ .וכ ֶּׁ
והָ יָה ְשכור ְולא ְי ַָדע ְכלוםְ ,וַי ַ
יןְשלְהַ ֶּׁמ ֶּׁלך ְומל ָֻבש ְבג ֵדיְמַ לכותְוהַ משורריםְ
אְב ָפלָ ט ֶּׁ
שהו ַ
ֶּׁ
רְשהָ יָהְ
ֶּׁ
מזַמריםְ,הת ַפ ֵלאְמאדְאםְזֶּׁהְחֲ לוםְ.הֲלאְהואְזוכֵ
שיַכירְאםְזֶּׁהְחֲ לוםְאו ְלאְ,
לְב ַאש ָפהְ.וה ָכהְב ֶּׁאצ ָבעוְֶּׁ ְ,
מוטָ ָ
אְבאֱ מֶּׁ תְמֶּׁ לֶּׁ ךְְ,ו ַרקְ
בְשהו ֶּׁ
ש ֶּׁ
ןְח ַ
הְשאֵ יןְזֶּׁהְ ֲחלוםְ.עַ ל־ ֵכ ָ
ו ָר ָא ֶּׁ
שהוא ְהתקוטֵ טְ
ְבעטלֶּׁיר ְהָ יָה ְ ֲחלוםְ .אֲ בְָל ְהוא ְזָכַ רֶּׁ ְ ,
שהוא ֶּׁ
ֶּׁ
ְשעַ כ ָשו ְיֵשְ
ְאחֵ ר ְונֶּׁעֶּׁ ש ָתה ְלו ְחֲ בו ָרהָ ְ .ר ָאה ֶּׁ
ְבעטלֶּׁיר ַ
עם ֶּׁ
ְאינו ְ ֲחלוםְ ,ונת ַבל ֵבל ְמזֶּׁהְ .ובָ אְ
ְששנֵיהֶּׁ ם ֵ
הַ חֲבו ָרהְ ,ו ָר ָאה ֶּׁ
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ְשם ְספָ רְיםְ
ְשיֵש ָ
ש ֵילֵך ְלַ ַבית ְהָ ַאחֵ ר ֶּׁ
עַ ל ְהַ מצָ ָאה ְח ֲָד ָשהֶּׁ ְ ,
ְשהַ ֶּׁמלֶּׁ ך ְהוא ְאֱ מֶּׁ תְ
ימן ֶּׁ
ְבספָ רים ְ– ְזֶּׁה ְס ָ
ויראֶּׁ ה ְאם ְמֵ בין ַ
והַ ֶּׁבעטלֶּׁירְהואְ ֲחלוםְ,ואםְלא ְ– ְ ֵאינו ְיו ֵדעַ ְמַ הְהואְ.ולָ ַקחְ
ַשב ְב ַדעתו ְו ָאמַ רְ:
ְבהֶּׁ םְ .ונתי ֵ
הַ ספָ ריםְ ,ולא ְהֵ בין ְהַ ָכתוב ָ
ְשהַ כלְ
ְש ֵאינֶּׁני ְמֵ בין ְ– ְמפנֵי ֶּׁ
ְשאֲ ני ְמֶּׁ לֶּׁךְְ ,וְמַ ה ֶּׁ
אֱ מֶּׁ ת ְהוא ֶּׁ
ֵםְר ֵבנוְ
יםְאינָםְאֶּׁ ָלאְ ַרקְלְ ַתכשיט .וסי ַ
ֵ
אֵ ינָםְמביניםְ,והַ ספָ ר
יםְשעושיםְלָ הֶּׁ םְ
ֶּׁ
שרוא
לְש ֶּׁקרֶּׁ ְ,
יםְש ֶּׁ
ֶּׁ
ְַז"לָ ְ:כך ְהואְהַ מפֻ ר ָסמ
ְכזֶּׁה ְו ֵאינָם ְמבינים ְמפנֵי ְמַ הְ ,ומתְ ַבלבלים ְב ַדע ָתםְ
ָכבוד ָ
אְכךְְ,
םְבאֱ מֶּׁ תְהֵ םְמפֻ ר ָסמיםְאו ְזֶּׁהְ ֲחלוםְ.ואם ְאֱ מֶּׁ תְהו ָ
א ֶּׁ
ש ֶּׁבאֱ מֶּׁ תְ
םְדבָ ר?ְומתיַשביםְבדחַ קֶּׁ ְ,
מַ דועַ ְאֵ ינָםְמַ שיגיםְשו ָ
ֵיְששוםְְצַ דיקְְאְֵינוְְ
ש ֵאינָםְְמַ שיגיםְ–ְמפנ ֶּׁ
הֵ םְְצַ דיקיםְ,ומַ הְְ ֶּׁ
חכָ מיםְ.
יםְבאֱ מונַתְ ֲ
ֶּׁ
מַ שיגְויו ֵדעְְַ.ובְָזֶּׁהְפוגמ

הַ חָּ בי ֹות הַ ְנקובוֹ ת
ְשתהֵ אְ
שבשביל ְזֶּׁה ְנ ַתן ְהַ שכ ָחהְ ,כ ֵדי ֶּׁ
ִאיתא ְ ַבספָ ריםֶּׁ ְ ,
ְכ ָשעָ ה ְהָ ראשונָהְ ,כיְ
ְתמיד ַ
הַ תו ָרה ְ ֲחביבָ ה ְעַ ל ְלומ ֶּׁדיהָ ָ
הְשכבָ רְלָ מַ דְ,
ֶּׁ
שחוזֵרְובָ אְולומֵ דְאֲ פלו ְמַ
עַ ל־י ֵדיְהַ שכְחָ הְכ ֶּׁ
ש ְ ָמ ָשל ְעַ ל ְהַ לומֵ דְ
ְכחֲ ָדשות ְו ָחביב ְעָ לָ יוְ .וְ ְֵי ְ
ְאצלו ַ
הוא ֶּׁ
ְהיוְ
ש ָשכרו ְאֲ נָשים ְלמַ לאת ְחָ ביותְ ,והַ ָחביות ָ
ושוכֵ חְֶַּׁ ְ :
ְשהָ יו ְשופכין ְלתוְך ְהַ ָחביות ְנש ַפך ְלַ חוץְ.
נקובים ְוכָ ל ְמַ ה ֶּׁ
יםְאמרוְְ :הואילְוחוזֵר ְונש ָפך ְלַ חוץְ,לָ ָמהְלָ נו ְליַגֵעַ ְ
ָ
והַ טפש

שפו
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םְאמַ רְמַ הְליְ
ר־כךְנש ָפךְ?ְאֲ בָ לְהֶּׁ חָ כָ ָ
ָ
רְש ַאחַ
ֶּׁ
ולמַ לאתְ,מֵ ַאחַ
ָבזֶּׁה? ְהֲלא ְפורעין ְלי ְעַ ל ְהַ יוםְ ,ושכָ רי ְלא ְיְקֻ ַפח ְמ ָכל ְיוםְ
וָיוםְ,כיְאֲ ניְמֻ ש ָכרְליָמיםְ,ומַ הְליְאםְנש ָפךְ?ְְ ָכךְְ ַאף־עַ ל־פיְ
ששוכֵ חַ ְלמודוְְ,שכָ רוְלאְיקֻ ַפחְמ ָכלְיוםְויוםְ.
ֶּׁ
ְש ָלמַ דַ ְ ,אף ְאםְ
ְמה ֶּׁ
ְכל ַ
ְה ָא ָדם ָ
ְאת ָ
ְמזכירין ֶּׁ
ש ֶּׁלעָ תיד ַ
ודע ְ ֶּׁ
ְשל ְהַ ַצדיק ְהָ אֱ מֶּׁ תְ
ְא ָדם ְהַ שומעים ְהַ תו ָרה ֶּׁ
ָשכַ חְַ ְ .גם ְבנֵי ָ
ְבעולָ ם ְהַ ָבא ְיָבינוְְ .כי ְע ַקרְ
ו ֵאינָם ְמבינים ְאו ָתהְְ ,לֶּׁ עָ תיד ָ
ש ָבעולָ םְהַ ָבאְיהיוְהַ נ ָשמותְבקיאיםְ
הַ תו ָרהְהיאְלהַ נ ָשמותֶּׁ ְ,
ש ָלמַ דְְו ָשמַ עְְ ָה ָא ָדםְְ ָבעולָ םְְהַ זֶּׁהְ.
בְאתְהַ תו ָרהְ ֶּׁ
ומַ שיגיםְהֵ יטֵ ֶּׁ
ַאש ֵריְהַ מבַ לֶּׁהְי ָָמיוְבתו ָרהְ ַועֲבו ָדהְהַ ר ֵבה(ְ:שיחותְהר"ןְכו)ְ

מי ֶשרוֹ צֶ ה ָּכבוֹ ד הוא ש ֹוטֶ ה
חְפקידְ
לְשלַ ָ
רְגדו ָ
ש ָ
הְכבודְהואְשוטֶּׁ הְ.כיְל ָמ ָשלַ ְ,
שרוצֶּׁ ָ
ִמיְ ֶּׁ
םְרחוקְ,והַ ָפקידְהַ ְַנ"לְלָ ַקחְ
תְשלו ְל ָמקו ָ
ֶּׁ
עיָרו
לעירְאֶּׁ חָ דְמֵ הָ ְֲ
ְשהוא ְעֶּׁ בֶּׁ דְ
ְכל ְהַ ָכבודְ ,כי ְהָ ע ֲֵרלים ְלא ְ ָידעו ֶּׁ
ְשם ָ
לעַ צמו ָ
שהָ יו ְצריכים ְ ֵאלָ יוְהָ יוְ
שרְ ,וכ ֶּׁ
ְשהואְבעַ צמו ְהַ ַ
שרְו ָסברו ֶּׁ
הַ ַ
נופלים ְלפנֵי ְַרגלָ יו ְונותנים ְלוְ ְ ָכל ְהַ ָכבודְ ,והָ יו ְקוראיםְ
שיָכים ְלהַ ָשרַ ְ .פעַ םְאֶּׁ חָ דְ
לְכבודְהַ ַ
יםְש ָ
ֶּׁ
םְכלְהַ כנוי
אותו ְע ָ
שרְבעַ צמוְל ָשםְובָ אְהַ ָפקידְלפָ נָיוְו ָש ַאלְלוְעַ לְעסקֵ יְ
ָבאְהַ ַ
ְאלו ְהָ ע ֲֵרלים ְ ֵאינָםְעובדיםְעֲבו ָד ָתםְ.ו ָק ָראְ
הַ מדינָהְ,ומַ דועַ ֵ
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שר ְעַ ל ְעֵ סֶּׁ ק ְהָ עירְ ,והֶּׁ עָ ֵרלְ
לשוטֵ ר ְאֶּׁ ָחדְ ,ו ָש ַאל ְאותו ְהַ ַ
שר ְַרק ְאֶּׁ ת ְהַ ָפקידְ ,ו ֵתכֶּׁ ף ְנָפַ לְ
הָ שוטֵ ר ְלא ְהכיר ְ ֶּׁאת ְהַ ַ
שיָך ְלהַ ָשרְ,והֵ שיבְלוְ
ְכלְהַ ָכבודְהַ ַ
ל ַרגלֵיְהַ ָפקידְ,ו ָחלַ קְלו ָ
עַ ל ְעֵ סֶּׁ ק ְשאְֵלָ תוְְ .אֲ זַי ְנתהַ פכו ְפנֵי ְהַ ָפקיד ְכשולֵי ְק ֵד ָרהְ,
שרְ נותניםְ
שבעֵ ינֵיְ הַ ַ
ונת ַביֵשְמאדְ כיְ ֵאיןְ בזָיוןְ ָגדולְ מזֶּׁהֶּׁ ְְ,
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְכבודְהַ זֶּׁה(ְְ.ליקוטיְמוהר"ןְקצד)ְ
לו ָ

הַ ָּעני וְ הַ ָּעשיר
ימןְ
ְמעוְ"ת ְָראשְֵי־ ֵתבות ְוכוְ'ְ ,בחֵ לֶּׁ ק ְראשון ְס ָ
שיךַ ְלהַ תו ָרה ָ
ְשהָ יוְ
ֲשהְ :משנֵי ְאֲ נָשים ְבנֵי ְהַ נעורים ֶּׁ
ְמע ֶּׁ
ר"דְ .וס ֵפר ְמק ֶּׁדם ַ
ְגדולַ ְ .פעַ םְ
ְאהֲבָ ה ְוהת ַקשרות ָ
ְבינֵיהֶּׁ ם ַ
ְאחַ תְ ,ו ָהיָה ֵ
בעיר ַ
שהְ
ָשרְקצָ תְועָ ָ
ְשנ ָָטהְמ ֶּׁד ֶּׁרךְהַ י ָ
םְבחֲ בֵ רו ֶּׁ
הְא ָחדְמֵ הֶּׁ ַ
תְר ָא ֶּׁ
ַאחַ ָ

ר־כך ְָר ָאהְ
שלְא ְכהְגֶּׁןְ ,ו ָח ַשב־מק ֶּׁרה ְהואַ ְ .אחַ ָ
אֵ יזֶּׁה ְ ָדבָ ר ְ ֶּׁ
ְשעָ בַ ר ְעֲבֵ ָרהְ
ר־כך ְָר ָאה ֶּׁ
ְגרועַ ְיו ֵתרַ ְ .אחַ ָ
ְשעָ ָשה ְָדבָ ר ָ
אותו ֶּׁ
ר־כךְ
שְ .ו ָאז ְנת ַרחֵ ק ְמ ֶּׁמנו ְוהפריד ְעַ צמו ְמֵ אתוְַ ְ ,אחַ ָ
מַ ָמ ְ
לְשל ָחןְחותנָםְשנֵיהֶּׁ םְ,התחילְזֶּׁהְ
שיָרדוְמֵ עַ ֻ
ברבותְהַ ָימיםְכ ֶּׁ
ֲשהְעָ שירְ
דְש ַנע ָ
ֶּׁ
הְכ ְַנ" לְלַ עֲלותְמַ עלָ הְמַ עלָ הְעַ
שעָ בַ רְהָ עֲבֵ ָר ַ
ֶּׁ
יְגדולְ .והָ יָהְזֶּׁהְב ַדעתו ְמת ַרעֵ םְ
ֲשהְעָ נ ָ
שניְהַ ְַנ"לְ ַנע ָ
ָגדולְ ,והַ ֵ
יְא ַמרְבלבוְְ:הֲלאְאֲ ניְ
שםְית ָב ַרךְְ .כ ָ
יוְשלְהַ ֵ
ָתמידְעַ לְמְדו ָת ֶּׁ
ל־כךְְ.
הְכ ָ
שזֶּׁהְעָ בַ רְעֲבֵ ָרהְ ,ומַ דועַ ְיתנו ְלו ְג ֻד ָל ָ
יו ֵדעַ ְבעַ צמי ְ ֶּׁ
ְאחַ תְ
ְש ָהיו ְעומדים ְ ַכת ַ
ְא ָחד ֶּׁ
ְא ַחת ְָר ָאה ְב ָמקום ֶּׁ
ַפעַ ם ַ
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ומַ שמיעין ְקול ְומ ַקשקשְין ְב ָמעות ְהַ ר ֵבהְ ,ונת ָק ֵרב ְאֲ לֵיהֶּׁ םְ,
ֶּׁהְשיָך ְלָ איש ְהַ ְַנ"ל ְהַ ינוְ
ו ָאמרו ְלוְ ְ ַאלְתגַע ְבזֶּׁה ְהַ ָמעותְכי ְז ַ
ְהעֵ ת ְלשאל ְו ָש ַאלְ
לַ חֲבֵ רו ְהַ נז ָכר ְלעֵ ילָ ְ .אמַ רְ :עַ כ ָשו ְהגיע ָ
יְשעָ בַ רְעֲבֵ ָרה?ְ
ַיְראית ֶּׁ
ְמעותְהֲלאְבעְֵינ ָ
או ָתםְמַ דועַ ְיַגיעַ ְלו ָ
לְשלחַ ןְחו ֶּׁתנכֶּׁ םְ ,מֵ ָאזְ
ֻ
םְשי ַרד ֶּׁתםְשנֵיכֶּׁ םְמֵ עַ
הֵ שיבו ְלוְְ :מיו ֶּׁ
ְקבַ ע ְעתים ְלַ תו ָרהְ ,וק ֵבל ְעַ ל ְעַ צמו ְחק ְולא ְ ַיעֲברְ
חֲבֵ ר ָך ָ

רהְ,
ְבתו ָ ְ
ְאינ ָך ְעוסֵ ק ַ
ְא ָתה ֵ
ְכך ְוכָ ךְְ ,אֲ ָבל ַ
ללמד ְבכָ ל ְיום ָ
ְשעָ בַ ר ְעֲבֵ ָרהְ .כיְ
ְמעותַ ְ ,אף־עַ ל־פי ֶּׁ
ל־כן ְנותנין ְלַ חֲבֵ ר ָך ָ
ועַ ֵ
'עֲבֵ ָרהְ מכַ ָבהְ מצותְ ו ֵאיןְ עֲבֵ ָרהְ מכַ ָבהְ תו ָרה'ְ (סוטָ הְכא)ְְוְ' ֵאיןְ
ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

ְ

תְמעוְ"ת(ְ:שיחותְהר"ןְקלז)ְ
י־תבו ָ
אש ֵ
הְר ֵ
ע'בֵ ָרהְמְ'כַ ָבהְתְ'ו ָר ָ
ְֲ

חו ָּמה
אין שום ֹ
ל־שם־טוב ְזֵכֶּׁ ר ְצַ דיק ְו ָקדוש ְלב ָרכָ הְ ,מָ ָשלְ,
ֵ
שם ְהַ ַבעַ
בַ ֵּ
ְגדול ְב ָמקום ְ ֶּׁא ָחדְ ,וס ֵבבְ
ְאחָ ד ְהניחַ ְאוצָ ר ָ
ש ֶּׁמ ֶּׁלך ֶּׁ
ֶּׁ
ש ָבאוְ
ְהאוצָ רְ ,וכ ֶּׁ
ְכ ָמה ְוכַ ָמה ְחומות ְסביב ָ
ַבאֲ חיזַת־עֵ ינַים ַ
שְ,
שהֵ ם ְחומות ְמַ ָמ ְ
ֵי־א ָדם ְל ֵאלו ְהַ חומותְ ,נדמֶּׁ ה ְלְָהֶּׁ ם ְ ֶּׁ
בנ ָ
ְתכֶּׁ ףְ ,וקצָ ָתם ְשברו ְחו ָמהְ
ְחזרו ֵ
שב ָרםְ .וקצָ ָתם ָ
שה ְל ַ
ו ָק ֶּׁ
שב ָרהְְ ,וקצָ ָתם ְשברוְ
ַאחַ תְ ,ובָ או ְאֶּׁ ל ְהַ שניָה ְולא ְיָכלוְ ְל ַ
ְש ָבא ְהַ ֶּׁבן־מֶּׁ ֶּׁלךְְ,
יו ֵתר ְולא ְיָכלו ְלשבְר ְהַ נש ָאריםְ ,עַ ד ֶּׁ
ְבאֲ חיזַת־עֵ ינַיםְ,
ש ָכל ְהַ חומות ְהֵ ם ְ ַרק ַ
וְ ָאמַ רְ :אֲ ני ְיו ֵדעְֶַּׁ ְ ,
ְשעָ בַ ר ְעַ לְ
ובֶּׁ אֱ מֶּׁ ת ְאֵ ין ְשום ְחומָ ה ְכלָ לְ ,והָ לַ ך ְלָ בֶּׁ טַ ח ְעַ ד ֶּׁ
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ְכל ְהַ מניעותְ
ֻכ ָלםְ .ומזֶּׁה ְיָבין ְהַ ַמשכיל ְהַ נמ ָשל ְמֵ ֵאלָ יו ְעַ ל ָ
רְשלְ
ֶּׁ
שיֵשְעַ לְאוצָ
שהְֵםְבחינַתְחומותֶּׁ ְ,
והַ ה ֲָסתותְופתוייםֶּׁ ְ,
ְלֵבְחזָקְו ַאמיץְ,
ָ
ש ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ְ ֵאינָםְכלוםְ.והָ ע ָקר
ת־שמַ יםֶּׁ ְ,
ָ
יר ַא
ְאין ְלו ְשום ְמניעָ ה ְובפ ָרט ְהַ מניעות ְבגַשמיותְ ,כגוןְ
ו ָאז ֵ
ְאביוְ
ְשמונֵעַ ְאותו ְאשתו ְובָ ְָניו ְוחותנו ְאו ָ
מֵ ֲחמַ ת ְמָ מון ְאו ֶּׁ
ְשלבוְ
ְכ ָלם ְבטֵ לים ְומבֻ ָטלים ְלמי ֶּׁ
ואמו ְוכוְ'ְ ,וכַ יוצֵ אְ ,הֵ ם ֻ
ְשל ְהַ גבוריםְ,
שם ְית ָב ַרךְְ .וגַם ְאֲ פלו ְגבו ָרה ֶּׁ
חָ זָק ְו ַאמיץ ְלהַ ֵ
שיֵשְ לוְ לֵבְ חְָזָקְ ביו ֵתרְ לָ רוץְ
הואְ ַרקְ מֵ חזֶּׁקְ ואמֶּׁ ץ־הַ ֵלבֶּׁ ְְ,
ְְ

ְְ

ְְ

ְ

ְְ

ְְ

ְְ

ְְ

אְבספָ רים (ליקוטיְמוהר"ןְח"בְמו)ְ
ַ
בקש ֵריְהַ מל ָח ָמהַ ְ,כמובָ
ְ

יע ָּשכָּ ר ֹיותר
ְלמי מהַ ָּשלש ַמג ַ
ְאחָ דְשל ָשהְאֲ נָשיםְלמדינָהְעםְדבַ רְ
דְשלַ חְמֶּׁ ֶּׁלך ֶּׁ
פעם ְאֶּׁ ָח ָ
ְשםְ
שהָ יו ָ
ְאחֵ רְ ,והֵ ם ְעָ ברו ְבתוְך ְהַ מדינותֶּׁ ְ ,
סֵ ֶּׁתר ְלמֶּׁ ֶּׁלך ַ
חולקים ְעַ ל ְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְ ְ .והָ ראשון ְנָהַ ג ְעַ צמו ְב ָחכ ָמה ְוהֶּׁ עֱליםְ
לְשיֵש ְלו ְדבַ רְ
ֶּׁ
הָ עניָןְלגַמ ֵריְ,ועָ בַ רְהַ מדינָהְ ,ולאְהֵ בינו ְכלָ
שני ְעָ בַ ר ְל ָשםְ ,ועָ מדו ְבנֵי ְהַ מדינָה ְעַ ל ְהַ ָדבָ רְ,
סֵ ֶּׁתרְ ,והַ ֵ
ְשיַגידְלָ הֶּׁ םְ ,ועָ ָשהְ
ְשיֵש ְלו ְדבַ רְסֵ ֶּׁתרְ ,ו ָתפסו ְאותו ֶּׁ
והֵ בינו ֶּׁ
רְשםְ,ועָ מדוְ
ב ָחכ ָמהְאוְבגבו ָרהְונמלַ טְמי ָָדםְ.הַ שלישיְעָ בַ ָ
ְשיֵש ְלו ְסודְ ,ו ָתפסו ְאותוְְ ,ו ָהיוְ
ַם־כןְ ,והֵ בינו ְבו ֶּׁ
עָ לָ יו ְג ֵ
מְעַ נים ְאותו ְבכַ ָמה ְוכַ ָמה ְענוייםְ ,הַ ר ֵבה ְמאדְ ,וכָ ל ְמַ הְ
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שעָ שו ְלו ְענויים ְויסורים ְוצָ רות ְגדולותְ ,והוא ְלא ְהגידְ
ֶּׁ
ְשאֵ יןְ
שר ְָראו ֶּׁ
ְבנ ָסיון ְולא ְג ָלה ְהַ סודְ ,עַ ד ְאֲ ֶּׁ
ָדבָ רְ ,ועָ מַ ד ַ
אְאינוְיו ֵדעַ ְכלָ ל)ְ
מועילְ לוְ שוםְ ָדבְָרְ והניחוהוְ(כיְחָ שבוְמְס ָתמָ ֵ
ְ

ְ

ְ

ְ

ועָ בַ רְובָ אְלהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ.
ְש ָכר ְיו ֵתרְ :קצָ ָתםְ
והיוַ ְחוקרים ְלמי ְמֵ הַ ָשלש ְהַ ְַנ"ל ְמַ גיעַ ָ
שעָ ָשה ְב ָחכ ָמה ְלהַ עֲליםְ
ָאמרו ְלהָ ראשון ְמַ גיעַ ְיו ֵתרֶּׁ ְ ,
שכבָ ר ְעָ מדו ְעַ לְ
שני ְמַ גיעַ ְיו ֵתרֶּׁ ְ ,
ְאמרו ְלהַ ֵ
לגַמ ֵריְ ,קצְָ ָתם ָ
ַדעתו ְו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְנמלַ ט ְמֵ הֶּׁ ם ְב ָחכמָ תו ְוכוְ' ְ ַכ ְַנ"לָ ְ .אמַ רְ
ְשכָ ר ְיו ֵתר ְמ ֻכ ָלםְ ,כי ְכבָ ר ְנת ַפסְ
הַ ֶּׁמ ֶּׁלךְְ :להַ שלישי ְמַ גיעַ ָ
ְהיָה ְרוצֶּׁ ה ְלהַ עֲליםַ ְ ,אך ְלאְ
במצו ָד ָתםְ ,ובו ַַדאי ְגַם ְהוא ָ
עָ ל ָתה ְביָדוְְ ,ונת ַפס ְבי ָָדםְ ,וענו ְאותו ְויסרו ְאותו ְביסוריםְ
שאם ְהָ יָה ְמגַלֶּׁה ְסוד ְאֶּׁ ָחד ְהָ יו ְהַ כְל ְָרציםְ
ְכאֵ לוְֶּׁ ְ ,
וענויְים ָ
הְדבָ רְ,עַ ל־ְ
ןְכזֶּׁהְ,ולאְג ָל ָ
ַאח ֲָריוְ,ו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ןְעָ מַ דְבנ ָסיו ְָ
ְשכָ רְיו ֵתרְמכולָ ם(ְ.וְהַ נמ ָשלְמובָ ןְקצָ תְמעַ ט לַ מבינים)ְ:
ֵכןְמַ גיעַ ְלו ָ

(שבחיְהר"ןְלו)ְ
ַ

ַ

ַ

ַ

ַ

ַ

ַ

ַ

ַ

ַ

ַ

ַ
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שצא

ְתשובָּ ה ְשל ַמה
ֲשהַזוַַֹ):
םַשאמרַהתוֹ רהַ"אנ ִֹכי"ַ(לקוטיַא'ַסימןַד')ַ ִס ֵּפרַמע ֶ
(ק ֶֹד ֶ

לְשהָ יָהְחולֶּׁהְ
שם־טובְ ְַז" ֶּׁ
שיְהַ ַבעַ ל־ ֵ
ְא ָחדְמֵ ַאנ ֵ
ֲשה ְבאיש ֶּׁ
מע ֶַ
שם־טוב ְְַז"לְ,
ְא ָחד ְלהַ ַבעַ ל־ ֵ
ו ֶּׁנ ֱחלָ ש ְמאדְ .ו ָשלַ ח ְאיש ֶּׁ
ְשי ַסע ְאֵ לָ יוְ ,הַ ינוְ
שם־טוב ְְַז"ל ֶּׁ
ְאת ְהַ ַבעַ ל־ ֵ
שיבַ ֵקש ֶּׁ
ֶּׁ
שם־טוב ְְַז"ל ְי ַסע ְלהַ חולֶּׁה ְהַ ְַנ"לְ .כי ְהָ איש ְהַ ְַנ"לְ
שהַ ַבעַ ל־ ֵ
ֶּׁ
הוָהְ .ובָ א ְהָ איש ְהַ ָשליחַ ְ
ְשלוְְ .וכֵ ן ְ ֲ
הָ יָה ְמֵ הָ אֲ נָשים ְחֲ שובים ֶּׁ
ְשזֶּׁה ְהָ אישְ
ְכל ְהַ ְַנ"ל ֶּׁ
שם־טוב ְְַז"לְ ,וס ֵפר ְלו ָ
הַ ְַנ"ל ְלהַ ַבעַ ל־ ֵ
ְשי ַסע ְאֵ לָ יוְ .ונָסַ ע ְאֵ לָ יוְ
שב ֵקש ְמ ֶּׁמנו ֶּׁ
הוא ְחולֶּׁהְ ,ו ֶּׁ
ְש ַאל ְהָ איש ְהַ ָשליחַ ְהַ ְַנ"לְ
שם־טוב ְְַז"לַ ְ .ב ֶּׁד ֶּׁרך ָ
הַ ַבעְַל־ ֵ
שהְ
ש ָא ָדםְעו ֶּׁ
םְשכ ֶּׁ
ְש ָשמַ עתיְמ ֶּׁכ ֶּׁ
שם־טובְְַז"לֵ ְ:איך ֶּׁ
להַ ַבעַ ל־ ֵ
תשובָ הְש ֵל ָמהְבְַו ַדאיְלאְיָמותְק ֶּׁדםְזמַ נוְְ.וזֶּׁהְהָ אישְהַ חולֶּׁ הְ
שרְ
ְכ ֵ
ְבאֱ מֶּׁ תְ ,והוא ְאיש ָ
ְשעָ ָשה ְתשובְָה ְש ֵל ָמה ֶּׁ
כמ ֻד ֶּׁמה ֶּׁ
ֵיְמהְלאְית ַר ֵפאְ
יםְכל־ ָכךְְ,ומפנ ָ
ָ
אְביָמ
אְב ַ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ תַ ְ,וע ֲַדיןְל ָ
ְכךְ
שם־טוב ְְַז"ל ְלהַ ָשליחְְַ :אֱ מֶּׁ ת ָ
מֵ חָ ליוְ? ְהֵ שיב ְהַ ַבעַ ל־ ֵ
איְכןְהואְ.וזֶּׁהְהָ אישְהַ חולֶּׁ הְהַ ְַנ"לְגַם־ ֵכןְעָ ָשהְ
ֵ
ָאמַ רתיְ,ובו ַַד
ֶּׁהְשלאְ
לְכלְחֲ ָט ָאיוְופ ָשעָ יוְוכוְ'ְ.וז ֶּׁ
הְבאֱ מֶּׁ תְעַ ָ
תשובָ הְש ֵל ָמ ֶּׁ
ְשלא ְהתו ַָדה ְחֲ ָט ָאיו ְלפנֵי ְצַ דיקְ
נת ַר ֵפא ְע ֲַדיןְ ,הוא ְמֵ ֲחמַ ת ֶּׁ
םְשיְתו ֶַּׁדהְ
יְשיתו ֶַּׁדהְ.ובא ֶּׁ
ְאלָ יוְבכ ֵד ֶּׁ
ֶּׁהְשאֲ ניְנוסֵ עַ ֵ
אֲ מתיְ.וז ֶּׁ
ְתכֶּׁ ףְ
ְשלא ְירצֶּׁ ה ְלהתוַדות ְלפָ נַי ֵ
ְתכֶּׁ ף ְית ַר ֵפאְ ,ובאם ֶּׁ
לפָ נַי ֵ

שצב

ספורי

ִספו ִריםַומשלִ ים

ַ ַמעֲ שֹי ֹות

ְכל ְאֵ בָ ָריוְ
יכ ַבד ְעָ לָ יו ְחליוְ ְ ,ויַתחיל ְלצעק ְאוי ְוַאֲ בוי ְעַ ל ָ
ְבאֱ מֶּׁ ת ְבעולָ מות ְעֶּׁ ליונים ְהַ ינוְ
וי ָָדיו ְו ַרגלָ יוְ ,ויָמותְ .כי ֶּׁ
ְאין ְעָ לָ יו ְשום ְחֵ טא ְ ַועֲבֵ ָרה ְכלָ ל ְכלָ לְ
ְשל ְמַ עלָ ה ֵ
בבֵ ית־דְין ֶּׁ
ְשצריכיןְ
לְכלְהַ חֲ ָטאיםְכמו ֶּׁ
לאְ,כיְעָ ָשהְתשובָ הְש ֵל ָמהְעַ ָ
לַ עֲשותְ .ו ַאחַ ר ְהס ַתלקותו ְלא ְיהיֶּׁה ְלהַ קלפות ְוהַ חיצוניםְ
םְשיתו ֶַּׁדהְ
הְש ָפגַםְ.ובא ֶּׁ
ֶּׁ
ןְכלְמַ
שוםְאֲ חיזָהְבוְְ,כיְכבָ רְתְ ֵק ָ
םְשלאְיתו ֶַּׁדה ְאֲ זַיְיֵש ְעודְכחַ ְ
ַיְתכֶּׁ ףְית ַר ֵפאְ,ובא ֶּׁ
לפָ נַיְאֲ ז ֵ
ְבעולָ ם ְהַ זֶּׁה ְבכָ ל ְגופו ְואֵ בָ ָריו ְעַ דְ
ְשינקמו ְבו ָ
להַ חיצונים ֶּׁ
שם־טוב ְ ַזְ"לְ ,ו ָאמַ רְ
ְאלָ יו ְהַ בְַעַ ל־ ֵ
ְש ָבא ֵ
שיָמותְ .וכֵ ן ְ ֲהוָה ֶּׁ
ֶּׁ
להַ חולֶּׁה

ְבזֶּׁה

ְהַ ָלשון:

ְאֱ מר

ְמַ ה

ְש ַא ָתה
ֶּׁ

ְיו ֵדעְְַ,

ְשיתו ֶַּׁדהְ
ש־ ָברוךְ־הוא ְיו ֵדעַ ְוַאֲ ני ְיו ֵדעַ ְגַם־ ֵכןְ .הַ ינו ֶּׁ
והַ ָקדו ְ
ְכך ְשלְ ָשה ְפעָ מים ְולא ְָרצָ הְ
ְכל ְהַ ח ֲָטאיםְ .ו ָאמַ ר ְלו ָ
לפָ נָיו ָ
ְכלְ
לומַ ר ְ .ו ֵתכֶּׁ ף ְהתחיל ְלצעק ְאוי ְוַאֲ בוי ְעַ ל ְג ֶּׁדל ְכאֵ ב ָ
בְכלְאֵ בָ רְואֵ בָ רְ
אֵ בָ ָריוְ.וצָ עַ קְב ַתמרוריםְבפרוטרוטְעַ לְכ ֵא ָ
רְשקוריןְ"ב ֶּׁרעכין"ְ ָכלְעַ צמו ָתיוְ
ֶּׁ
מֵ אֵ בָ ָריוְ,כיְהתחילוְלה ָשבֵ
דְש ֵמתְ,
ְאיזֶּׁהְזמַ ןְעַ ֶּׁ
ְחליו ֵ
קְכךְמתוך ָ
לְכלְאֵ בָ רְו ֵאבָ רְ.וצָ עַ ְָ
ש ָ
ֶּׁ
שם־טובְְַז"לְ.וְהַ מעַ יֵןְבמַ אֲ מַ רְ" ָאנכי"ְהַ ְַנ"לְ
ש ָאמַ רְהַ ַבעַ ל־ ֵ
כמוְְ ֶּׁ
יָביןְהֵ יטֵ בְעניַןְזֶּׁהְהַ ספור(ְ:חייְמוהרןְנח)ְ
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שצג

שהואְראשְ־הַ שְָנָהְתקס"זְ,
ָהְש ַאח ֲָריוְמיָדֶּׁ ְ,
שנ ֶּׁ
זְאמַ רְבראשְ־הַ ָ
ו ָא ָ
שמ ַדבְֶּׁ ֶּׁרתְמספו ֵריְמַ עֲשיוְְוכוְ'ְ.
חְרביְשמעון"ְ(סימןְס')ְ ֶּׁ
הַ תו ָרהְ" ָפ ַת ַ
(חייְמוהר"ןְקנ"א)

ָּפ ַתח ַרבי ש ְמעוֹ ן – ס
ְבהֶּׁ ם ְהתבוננות ְגָדולְ
ְשיֵש ָ
שיֵש ְשבילֵי ְהַ תו ָרה ֶּׁ
אְ .דע ְ ֶּׁ
שר ְלָ בוא ְלַ התבוננות ְהַ זאת ְכי ְאםְ
ְאפ ָ
ְשאי ֶּׁ
מאד ֶּׁ
ְשהָ יָה ְלָ הֶּׁ םְ
ששכָ ר ֶּׁ
עַ ל־י ֵדי ְעֲשירות ְגָדול ְמאדְ .ובנֵי ְי ָ
ששכָ רְיודעֵ יְבינָה"ְ
התבוננותְהַ זאתְבְבחינַת"ְ:ומבנֵיְי ָ
(דב ֵרי־הַ יָמים־אְי"בְלג)ְלאְזָכו ְלָ זֶּׁהְכיְאםְעַ ל־י ֵדיְעֲשירותְ,
ששכָ ר ְחֲמור ְג ֶָּׁרם" ְ(ב ֵראשית ְמ"ט ְיד) ְו ַתרגומוְְ:
בחינַת"ְ :י ָ
ְכל ְהַ נביאים ְהָ יו ְעֲשיריםְ
ל־כן ָ
'עַ תיר ְבנכסין'ְ .ועַ ֵ
דְכ ָמהְצַ דיקיםְ
כמַ אֲ מַ רְחֲכָ מֵ ינוְְ,זכרונָםְלב ָרכָ הְ.וכֵ ןְעו ַ
ְשהָ יוְ ְעֲשירים ְגדולים ְמאדְ.
גדולים ְונו ָראים ְמאד ֶּׁ
הְר ֵבנוְ
ש ַ
רְד ֶּׁרךְי ָָדםְהַ תו ָרהְ,דהַ ינוְמ ֶּׁ
םְשעָ בַ ֶּׁ
בפ ָרטְאו ָת ֶּׁ
ְאתְ
ְשס ֵדר ְוחָ ַתם ֶּׁ
שהֵ ביא ְהַ תו ָרה ְליש ָר ֵאלְ ,וכֵ ן ְַרבי ֶּׁ
ֶּׁ
ְאת ְהַ ַתלמודְ,
ְשס ֵדר ְוחָ ַתם ֶּׁ
ְאשי ֶּׁ
הַ משנָיותְ ,וכֵ ן ְַרב ַ
ש ֻכלְָם ְהָ יו ְעֲשירים ְגדולים ְמאד ְכמַ אֲ מַ ר ְחֲכָ מֵ ינוְ
ֶּׁ
זכרונָםְְלב ָרכָ הְְ.כְיְְצריכיןְְעֲשירותְְגָדולְְלַ התבוננותְ
אתְכ ְַנ"לְ:
ַ
הַ ז
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שהְהַ זאתְהואְעַ ל־י ֵדיְאֲ ריכַ תְ
בְ.לבוֹ א ְלַ עֲשירותְדק ֻד ָ
ר־כךְ
ָ
הְאחַ
הְש ָב ָא ַ
ֶּׁ
לְשעָ
ָ
הְשכְָלְיוםְוכָ
ְשיר ֶּׁא ֶּׁ
יָמיםְהַ ינו ֶּׁ
שהְוטָ ה ֳָרהְ .כיְ
תהיֶּׁהְאֲ ֻר ָכהְורחָ בָ הְיו ֵתרְבתוסֶּׁ פֶּׁ תְק ֻד ָ
ְבתח ָלהְ
ְאחָ ד ַ
ְכל ֶּׁ
ְאצֶּׁ ל ָ
ְש ַמתחיל ֵ
ָכל ְיום ְוָיום ְמ ָמקום ֶּׁ
שהְעָ לָ יוְמאדְהָ עֲבודְָהְ
םְק ָ
ְשבתח ַלתְהַ יו ָ
אְקצָ רְהַ ינו ֶּׁ
הו ָ
ל־כןְצריכיןְהתגַברותְ
ש ָצריך ְלַ עֲשותְבאותו ְהַ יוםְ .ועַ ֵ
ֶּׁ
ֶּׁהְשרו ֶּׁאהְכבֵ דותְ
גָדולְמאדְבכָ לְיוםְוָיוםְלבַ לְיפלְמז ֶּׁ
הָ עֲבו ָדה ְבכָ ל ְיוםַ ְ ,רק ְיתחַ זֵק ְבכָ ל ְיום ְלהַ תחיל ְמןְ
ְשיוכַ לְ
הַ ֵמצַ ר ְוהַ דחָ ק ְוהַ כבֵ דות ְהַ ְָגדול ְכפי ְמַ ה ֶּׁ
ְבעֲבו ָדתוְ
ר־כך ְיהיֶּׁה ְמת ַרחֵ ב ְוהולֵ ך ַ
ָ
ַבר ְו ַאחַ
להתג ֵ
ר־כך ְיר ֶּׁאהְ
ָ
ְאחַ
ְש ָב ָאה ַ
שעָ ה ֶּׁ
ְשעָ ה ְו ָ
ית ָב ַרךְְ .וכָ ל ָ
שה ְוכֵ ן ְבכָ ל ְיוםְ
להַ גדילָ ה ְולהַ רחיבָ ה ְבתוסֶּׁ פֶּׁ ת ְק ֻד ָ
שהְ
מימֵ י ְחַ יָיו ְיראְֶּׁה ְלהַ גדילו ְולהַ רחיבו ְבתוסֶּׁ פֶּׁ ת ְק ֻד ָ
ְשלפָ נָיו ְוכֵ ן ְלעולָ םְ ,וזֶּׁה ְע ַקר ְאֲ ריכַ ת ְיָמיםְ
י ֵת ָרה ְמיום ֶּׁ
שהְ .וזֶּׁהוְ"ְ :ו ַאב ָרהָ םְ
שעַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְזוכין ְלַ עֲשירות ְדק ֻד ָ
ֶּׁ
ְביָמים" ְ(ב ֵראשית ְכ"ד ְא) ְהַ ינו ְאֲ רְיכַ ת ְיָמים ְהַ ְַנ"לְ
ְבא ַ
זָקֵ ן ָ
ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה"ְ:וַה'ְ ֵב ַרךְְ ֶּׁאתְ ַאב ָרהְָםְ ַבכל"ְהַ ינוְְ ַבעֲשירותְ
שהְהַ ְַנ"לְ:
דק ֻד ָ
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גְ .על־י ֵּדי ְיר ָאה ְזוכין ְלַ אֲ ריכַ ת ְיָמים ְהַ ְַנ"ל ְבחינַתְ:
יאהְ
ְשהַ יר ָאהְמבְ ָ
"יר ַאתְה'ְתוסיףְיָמים"ְ(משלֵיְי'ְכז)ְהַ ינו ֶּׁ
שעַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְְְנְת ָארכיןְ
שהְְבכָ לְְיוםְְוָיוםְְ ֶּׁ
תוסֶּׁ פֶּׁ תְְק ֻד ָ
יםְכ ְַנ"לְ:
ַ
ונת ַרחֲביןְהַ יָמ
ֵי־א ָדםְ
שעושין ְבנ ָ
ְשקֶּׁ רֶּׁ ְ ,
ְשל ֶּׁ
דְ .יֵּשַ ְ ַכ ָמה ְמינֵי ְחֵ ן ֶּׁ
ֵי־א ָדם ְוכֵ ן ְבש ָארְ
ידה ְובַ אֲ כילָ ה ְובדבו ָרם ְעם ְבנ ָ
ַבעֲמ ָ
ְאחֵ ר ְמיֻחָ דְ ,והָ ָא ָדם ְנל ָכדְ
דְבָ ריםְ ,ולכָ ל ְָדבָ ר ְיֵש ְחֵ ן ַ
ְשאְֵינו ְנזהָ ר ְמ ַתאֲ וַת ְהֶּׁ בֶּׁ ל ְיפי ְהַ נָשיםְ ,כיְ
ָבזֶּׁה ְעַ ל־י ֵדי ֶּׁ
שםְל"אְל)ְ,
שקֶּׁ רְהַ חֵ ןְוהֶּׁ בֶּׁ לְהַ יפי"ְ( ָ
יְבזֶּׁהְ,בחינַתֶּׁ "ְ:
ֶּׁהְתלו ָ
ז ָ

לְתחמדְיָפיָהְ
ְש ָכתובַ "ְ:א ַ
ֶּׁהְבאְלַ עֲניותְ,כמו ֶּׁ
ועַ ל־י ֵדיְז ָ
שהְזונָהְעַ דְכ ַכרְלָ חֶּׁ ם"ְ( ָשםְו'ְכו)ְוזֶּׁהְ
ךְ,כיְבעַ דְא ָ
בלבָ בֶּׁ ְָ
בחינַת"ְ:הוןְמֵ הֶּׁ בֶּׁ לְימעַ ט"ְ( ָשםְי"גְיא)ְ,עַ ל־י ֵדיְהֶּׁ בֶּׁ לְהַ יפיְ
ְש ָכתוְבְ:
נתמַ עֵ ט ְהַ הוןְ .ויר ָאה ְהיא ְהַ הפוך ְמזֶּׁה ְכמו ֶּׁ
שםְ
לל"ְ( ָ
שהְיר ַאתְה'ְהיאְתתהַ ָ
שקֶּׁ רְהַ חֵ ןְוהֶּׁ בֶּׁ לְהַ יפיְא ָ
" ֶּׁ

ְשקֶּׁ ר ְהַ חֵ ןְ
ְשעַ ל־י ֵדי ְיר ָאה ְנצולין ְמ ַתאֲ וַת ֶּׁ
ל"א ְל)ְ .נמצָ א ֶּׁ
ְבאין ְלַ עֲניות ְוזוכין ְעַ ל־י ָָדהְ
ְשעַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ָ
והֶּׁ בֶּׁ ל ְהַ יפי ֶּׁ
די־זֶּׁהְ זוכיןְ לַ התבוננותְ
שעַ ל־י ְֵ
שהְ הַ ְַנ"לְ ֶּׁ
לַ עֲשירותְדק ֻד ָ
הַ ְַנ"לְ:
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ְשיוכַ לְ
ְשיהיֶּׁה ְעַ ל ְתקונו ֶּׁ
שכֶּׁ ל ֶּׁ
הְ .עִ קר ְהתבוננות ְהַ ֵ
ְש ַבגוףְ .ועַ ל־י ֵדיְ
להתבונֵן ְהוא ְעַ ל־י ֵדי ְלֵ חות ְושמָ נים ֶּׁ
שהיאְ
ַתאֲ וַתְנאוףְוהֶּׁ בֶּׁ לְהַ יפיְנפסֶּׁ קֶּׁ תְהַ נשימְָהְ(עַ יֵןְפנים)ְ ֶּׁ
ע ַקר ְחיות ְהָ ָא ָדםְ ,ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְנתיַבשין ְלֵ חות ְהַ גוףְ
ְכלְ
ל־כן ָ
שכֶּׁ לְ .ועַ ֵ
ונת ַקל ֵקל ְהתבוננות ְהַ מחַ ְוהַ ֵ
ְכיָדועְְַ .וכֵ ן ְש ָאר ְבנֵיְ
שגָעים ְ ַנעֲשין ְעַ ל־י ֵדי ְנאוף ַ
הַ מ ֻ
ְבהֶּׁ ם ְחֶּׁ סרון ְובלבולְ
שגָעים ְאֲ בָ ל ְיֵש ָ
ְש ֵאינָם ְמְ ֻ
ָא ָדם ֶּׁ
שמי ֵַבשְ לֵ חותְ
הַ ַדעַ תְ הַ ר ֵבהְ הַ כלְ בָ אְ עַ ל־יְ ֵדיְ נאוףְ ֶּׁ
לְכ ְַנ"לְ:
שכֶּׁ ַ
יםְש ַבגוףְועַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְנת ַקל ֵקלְהַ ֵ
ֶּׁ
ושמָ נ
שלש ְבחינות ְוְכָ ל ְבחינָהְ
וְ .שלֵּ מות ְהַ יר ָאה ְהוא ְב ָ
ְשמַ יםְ
שלשְְ .הַ בחינָה ְהָ ראשונָה ְ– ְמו ָרא ָ
כלולָ ה ְמ ָ
שהיא ְעַ ל־י ֵדי ְהתבוננות ְבג ֻד ַלת ְהַ בו ֵרא ְית ָב ַרךְ
ֶּׁ
שהְמחיןְיהיוְ
ְש ָכלְהַ של ָ
בחָ כמָ תוְובינָתוְו ַדעתוְְ,וצָ ריך ֶּׁ
ְשהיאְ
אְר ָבך ֶּׁ
מלֵ איםְמיר ַאתְה'ְ.הַ בְחינָהְהַ שניָהְ–ְמו ָר ַ
ְשמ ַק ֵבל ְמֵ הָ ַרב ְוצָ ריך ְלהַ משיכָ ה ְבכָ לְ
עַ ל־י ֵדי ְהַ למוד ֶּׁ
ש ָבתְ
אה' ְ( ַ
ית ָ
לשה ְחֶּׁ לקֵ י ְהַ למוד ְבחינַת'ְ :או ַרי ָתא ְתל ָ
ש ָ
פ"ח).

ָאם ְוצָ ריךְ
ְאב ְו ֵ
ְהַ בחינָה ְהַ שלישית ְ– ְמו ָרא ָ

ְאבות"(ְ.משלֵי ְי"ט)ְ
לְהַ משיכָ ה ְבבחינַתְ" ַבית ְוָהוןְ ַנחֲלַ ת ָ
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שצז

שה ְחֶּׁ ל ֵקיְ
ְכל ְשל ָ
שט ְהַ יר ָאה ְעַ ל ָ
ְשתת ַפ ֵ
וצָ ריך ֶּׁ
שלְֵשְ
ְאבות ְבחינַת'ְ :לעולָ ם ְיְ ְַ
ְשהֵ ם ְ ַנחֲלְַת ָ
הָ עֲשירות ֶּׁ
ר ַקעְ ושְלישְ בפ ַרקמַ טיָאְ
יש ב ַק ְ
ָא ָדםְ ֶּׁאת מעו ָתיוְ של ְ
ְתחַ תְיָדוְ'ְ( ָבבָ אְמציעָ אְמ"ב)ְ:
ושליש ַ

ְשלשְ
ְתבַ ת ְעֲשירות ְַרק ָ
ְכ ָלה ְלא ְנז ַכר ֵ
זְ .בכל ְהַ תו ָרה ֻ
יְאתְ
ֱשרת ֶּׁ
ְאצֶּׁ לְסדום"ְ:ולאְתאמַ רְאֲ ניְהֶּׁ ע ַ
פעָ מיםְהַ ינו ֵ
שרְ
לְרחֵ לְולֵ ָאהְ"כיְכָ לְהָ עְ ֶּׁ
ַאב ָרם"ְ(ב ֵראשית ְי"ד ְכג)ְ .ו ֵאצֶּׁ ְָ
שר ְהציל ְאֱ להים" ְוכוְ'
אֲ ֶּׁ

שם ְל"א ְטז).
ְ( ָ

ְו ֵאצֶּׁ ל ְש ָקליםְ:

שה ְחֶּׁ ל ֵקיְ
"הֶּׁ עָ שיר ְלא ְיַר ֶּׁבה" ְ(שמות ְל' ְטו)ְ ,כ ֶּׁנגֶּׁד ְשל ָ
ְשבפ ַרקמַ טיָא ְהוא ְכ ֶּׁנגֶּׁדְ
הָ עֲשירות ְהַ ְַנ"לְ .שליש ֶּׁ
ְאצֶּׁ ל ְסדוםְ ,כי ְבסדום ְכתיבְ:
ְשנזכְַר ֵ
הָ עֲשירות ֶּׁ
שאְ
ש ָרצו ְלבַ ֵטל ְהַ ַמ ָ
"הַ נש ָכחים ְמני ְָרגֶּׁל" ְ(איוב ְכ"ח ְד)ֶּׁ ְ ,
ְש ָכתוב"ְ :שמַ ח ְזבולוןְ
ְשהוא ְבחינַת ְֶּׁרגֶּׁל ְכמו ֶּׁ
ומַ ָתן ֶּׁ
ל־כן ְצָ ריך ְַדו ָקא ְשלישְ
ך" ְ(דבָ רים ְל"ג ְיח) ְועַ ֵ
את ְָ
בצֵ ֶּׁ
ְשב ַקר ַקע ְהוא ְכ ֶּׁנגֶּׁדְ
שא ְומַ ָתןְ .ושליש ֶּׁ
בְפ ַרקמַ טיָא ְומַ ָ
יְבאֱ מֶּׁ תְע ַקרְהָ עֲשירותְ
לְרחֵ לְולֵ ָאהְכ ֶּׁ
תְש ֵאצֶּׁ ָ
ֶּׁ
הָ עֲשירו
הוא ְַרק ְבשביל ְהתבוננות ְהַ תו ָרהְ ,אֲ בָ ל ְבלא ְזֶּׁהְ
הָ עֲשירות ְהוא ְפסלֶּׁת ְוהוא ְַרק ְבשביל ְנָשים ְוקטַ נֵיְ
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שרְוכוְ'ְ
ֶּׁהְש ָאמרו ְָרחֵ לְולֵ ָאהְכיְכָ לְהָ עְ ֶּׁ
הַ ַדעַ תְכמו ָתןְ.וז ֶּׁ
שהוא ְלא ְבשביל ְהתבוננות ְלָ נו ְהוא ְולבָ נֵינוְְ ,הַ ינוְ
ֶּׁ
הְכלְ
אְרקְבשבילְנָשיםְוקטַ נֵיְהַ ַדעַ תְאֲ בָ ל"ְ:ו ַא ָת ָ
שהו ַ
ֶּׁ
ְאלְֶּׁ ָ
ְש ַא ָתה ְצָ ריךְ
ֲשה" ְהַ ינו ֶּׁ
יך ְאֱ להים ְע ֵ
ְאמַ ר ֵ
שר ָ
אֲ ֶּׁ
לָ עֲשירותְבשבילְהתבוננותְבגַדלותְה'ְוכ ֶּׁנגֶּׁדְזֶּׁהְצָ ריךְ
הְקר ַקעְעולָ םְהיא'ְ(סַ נהֶּׁ דריןְ
ש ַ
שליש ְב ַקר ַקעְבחינַת'ְ:א ָ

ְאצֶּׁ לְ
ְשביָדו ְהוא ְכ ֶּׁנגֶּׁד ְהָ עֲשירות ְשְֶּׁנז ַכר ֵ
ע"ד)ְ .ושליש ֶּׁ
ְשם ְלכַ ֵפר ְעַ ל ְנַפשו ֵתיכֶּׁ ם ְבחינַתְ:
ְשנֶּׁאֱ מַ ר ָ
ש ָקלים ֶּׁ
ְכלְחָ יְורוחַ
שרְביָדו ְנֶּׁפֶּׁ ש ָ
"אֲ ֶּׁ

שרְאישְ"ְ(איובְי"בְי)ְ
ְכלְב ַ
ָ

ְש ָבזֶּׁה ְמבָ ֵאר ְדבָ ָריו ְהַ קודמיםְ
( ָאמַ ר ְהַ ַמעתיקְ ,נר ֶּׁאה ֶּׁ
ְכל ְחֶּׁ ל ֵקיְ
שט ְהַ יר ָאה ְעַ ל ָ
ש ָצריך ְשְֶּׁתת ַפ ֵ
ש ָכ ַתבֶּׁ ְ ,
ֶּׁ
ָאם ְאֲ בָ לְ
ְאב ְו ֵ
שם ְמ ַד ֵבר ְממו ָרא ָ
ְש ָ
ְאף ֶּׁ
הָ עֲשירותְ ,כי ַ
ל־כןְ
יְכלְבחינָהְכלולָ הְמ ָכלְהַ בחינותְ,ועַ ֵ
הֲלאְיָדועַ ְכ ָ
ְשבפ ַרקמַ ט ְָיאְכ ֵדיְ
שטְהַ יר ָאהְעַ לְהַ שליש ֶּׁ
ְשתת ַפ ֵ
צָ ריך ֶּׁ
ְכ ָראויְ ,וכֵ ן ְעַ ל־י ֵדיְ
ְבאֱ מונָה ָ
שא ְומַ ָתן ֶּׁ
ֲשה ְהַ ַמ ָ
ש ַיע ֶּׁ
ֶּׁ
ְאתְ
ְשב ַקר ַקע ְיַזכיר ֶּׁ
שט ְהַ יר ָאה ְעַ ל ְהַ שליש ֶּׁ
שתת ַפ ֵ
ֶּׁ
ְבעֲשירות ְבשביל ְהתבוננותְ
שאם ְלא ְיש ַת ֵמש ָ
עַ צמוְֶּׁ ְ ,
שהְ
ְשהוא ְבחינַת ְא ָ
יהיֶּׁה ְבכלַ ל ְנָשים ְוקְטַ נֵי ְהַ ַדעַ ת ֶּׁ
שט ְהַ יר ָאה ְעַ לְ
ְשתת ַפ ֵ
ַקר ַקע ְעולָ ם ְהיאְ ,וכֵ ן ְעַ ל־י ֵדי ֶּׁ
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שצט

ח ְַז"לְ
ְאמרו ְ ֲ
ל־כן ָ
ְשעַ ֵ
ְאת ְעַ צמו ֶּׁ
ְשביָדו ְיַזכיר ֶּׁ
הַ שליש ֶּׁ
ְשיהיו ְמז ָֻמנים ְבְיָדוְ
ְכספו ְביָדו ְכ ֵדי ֶּׁ
שיהיֶּׁה ְשליש ַ
ֶּׁ
ְאת ְעַ צמוְ
ְכספוְְ .כי ְיַזכיר ֶּׁ
לַ עֲשות ְצ ָד ָקה ְהַ ר ֵבה ְעם ַ
ַבר ְעָ לָ יו ְלבליְ
ְש ַכספו ְביָדו ְוהַ יֵצֶּׁ ר ְהָ ָרע ְמתג ֵ
ש ַאף ֶּׁ
ֶּׁ
ְאחָ ד ְעםְ
שהיא ְמש ֶּׁרש ֶּׁ
ל ַרחֵ ם ְעַ ל ְהֶּׁ עָ ניְ ,אֲ בָ ל ְהֲלא ְנַפשו ְ( ֶּׁ
אְאתְנַפשו ְ(דבָ ריםְכ"דְטו)ְ ַכמב ָארְ
ש ֶּׁ
ַכספו ְבחינַתְו ֵאלָ יוְהואְנו ֵ

ְברוךְ
ְשלְהַ ָקדוש ָ
םְאחֵ ר)ְהיאְביָדו ֶּׁ
בדבָ ָריוְהַ קדושיםְבמָ קו ַ
הואְ,ולָ כֵ ןְצָ ריך ְלהַ רבותְבצ ָד ָקהְכ ֵדיְלכַ ֵפרְעַ לְנַפשוְ
שרְ
ַפשו ֵתיכֶּׁ םְבחינַתְאֲ ֶּׁ
ש ְֶּׁנאֱ מַ רְבש ָקליםְלכַ ֵפרְעַ לְנ ְ
כמוְְ ֶּׁ
ְכלְחָ י וכוְ'ְ:):
ביָדוְנֶּׁפֶּׁ ש ָ
ידת ְע ֲָקרות ְ(עַ יֵןְ
חִ ְ .התגלות ְהַ יר ָאה ְהוא ְעַ ל־י ֵדי ְפק ַ
הְשנפ ָקדיןְע ֲָקרותְביו ֵתרְנתג ֶַּׁלהְהַ יר ָאהְ
ֶּׁ
פנים)ְ,וכָ לְמַ
קְשהואְ
ֶּׁ
ידתְיצחָ
שנָהְהָ יָה ְפק ַ
ל־כןְבראש ְהַ ָ
ביו ֵתרְ.ועַ ֵ
ְפחַ ד ְיצחָ קְ,
ת ֶּׁקף ְהתגַלות ְהַ יר ָאה ְמאד ְבחינַת ַ
ְכ ָמה ְע ֲָקרות ְע ָמה ְכמַ אֲ מַ רְ
ְש ָרה ְנפקדו ַ
שנפק ָדה ָ
וכ ֶּׁ
חֲכָ מֵ ינו ְזכרונָם ְלב ָרכָ הְ .ועַ ל־י ֵדי ְיר ָאה ְזוכין ְלַ אֲ ריכַ תְ
ְש ָרה"ְ :כי ְיָלַ דתי
ְאמ ָרה ָ
ל־כן ָ
יָמים ְבחינַת ְזָקֵ ן ְ ַכ ְַנ"ל ְועַ ֵ

ת
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ְשהואְ
בֵ ן ְלזקֻ נָיו" ְ(ב ֵראשית ְכ"א ְז) ְכי ְעַ ל־י ֵדי ְלֵ ַדת ְיצחָ ק ֶּׁ
שך ְאֲ ריכַ תְיָמיםְבחינַתְ
התגַלותְהַ יר ָאהְעַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְנמ ָ
ְביָמיםְ
ְבא ַ
ְכ ְַנ"ל ְ( ָאמַ ר ְהַ ַמעתיקְ ,וזֶּׁהו ְו ַאב ָרהָ ם ְז ֵָקן ָ
זָקֵ ן ַ
ְבכלְ
ח ְַז"ל ַ
ְבכלְ ,ו ָדרשו ְ ֲ
ְאב ָרהָ ם ַ
ְאת ַ
וַה' ְ ֵב ַרך ֶּׁ
ֶּׁהְשהואְת ֶּׁקףְ
ְב ֵבןְהַ ז ֶּׁ
יְש ֵברכו ַ
ָאְבןְ,כיְעַ ל־י ֵד ֶּׁ
בגימַ טרי ֵ
שטְהַ כלְ
התגַלותְהַ יר ָאהְזָכָ הְלבחינַתְזָקֵ ןְוהַ ד ָרש ְוהַ פ ָ
ְברכו ְה' ְ ַבכלְ
ְשעַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ֵ
ְפ ֵרש ְלעֵ יל ֶּׁ
ֶּׁאחָ דְ ,כי ְכְבָ ר ֵ
אְשהַ ָכתובְהַ זֶּׁהְמסופוְְ
שהְנמצְָ ֶּׁ
ְבעֲשירותְדק ֻד ָ
כפשוטו ַ
לראשוְמד ַרשְוכֵ ןְמֵ ראשוְלסופוְוהָ בֵ ןְ:):
יְא ָדםְ
יןְאתְב ְֵנ ָ
יְשמעורר ֶּׁ
ֲשהְעַ ל־י ֵד ֶּׁ
טְ.פ ִקידתְע ֲָקרותְ ַנע ֶּׁ
ְאת ְימֵ יהֶּׁ ם ְו ַאףְ
שנים ֶּׁ
ְשי ֵ
ְא ָדם ֶּׁ
משנ ָָתםְ .כי ְיֵש ְבנֵי ָ
ְאת ְה' ְועוסֵ ק ְבתו ָרהְ
ְשהוא ְעובֵ ד ֶּׁ
שנדמֶּׁ ה ְלהָ עולָ ם ֶּׁ
ֶּׁ
ְכלְ
ְשנָה ְכי ָ
ְאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְהוא ְבבחינַת ֵ
ובתפ ָלה ַ
שכֶּׁ ל ְו ֵאיןְ
עֲבו ָדתו ְנש ָאר ְלמַ ָטה ְכי ְהיא ְבלא ְחיְות ְו ֵ
שם ְית ָב ַרך ְנַחַ ת ְמ ֶּׁמנָה ְו ֵאינָה ְיכולָ ה ְלהתרומֵ םְ
להַ ֵ
ְשנָה ְעַ ל־י ֵדיְ
ְשנָפלו ְלבחינַת ֵ
ולַ עֲלות ְלמַ עלָ הְ .ויֵש ֶּׁ
שרים ְויָפיםְ
ְשהֵ ם ְאֲ נָשים ְכ ֵ
ַתאֲ וות ְו ַמעֲשים ְָרעיםְ .ויֵש ֶּׁ
ְשנפילָ ָתם ְהיא ְעַ ל־י ֵדי ְאֲ כילָ הְ ,כי ְלפעָ מים,
ַרק ֶּׁ
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תא

ְא ָדםְ,
ְשלא ְנתבָ ֵרר ְע ֲַדין ְל ַמאֲ כַ ל ָ
ְא ָדם ְמַ אֲ כָ ל ֶּׁ
שאוכֵ ל ָ
כ ֶּׁ
ְפנָיו ְהַ ינו ְחָ כמָ תו ְושכלו ְבחינַתְ:
ְאת ָ
עַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְאובֵ ד ֶּׁ
ְפנָיו" ְ(קהֶּׁ לֶּׁ ת ְח' ְא) ְ(עַ יֵן ְפנים) ְונופֵ לְ
ְתאיר ָ
ְא ָדם ָ
"חָ כמַ ת ָ
ְאפ ָשרְ
ְשנָהְ .וצריכין ְלעוררו ְמשנָתו ְואי ֶּׁ
לְבחינַת ֵ
שנתעו ֵררְתח ָלהְקצָ תְמֵ עַ צמו ְכיְצָ ריךְ
לעוררו ְכיְאםְכ ֶּׁ
שנתעו ֵררְמֵ עַ צמו ְאם ְלא ְהָ יוְ
אתעָ רו ָתאְדל ַת ָתאַ ְ .רק ְכ ֶּׁ
ְתכֶּׁ ףְ
ל־כן ֵ
ָשן ְיו ֵתר ְעַ ֵ
מעוררין ְאותו ְהָ יָה ְנש ָאר ְי ֵ
ְאתְ
ְפנָיו ְולהַ לביש ְלו ֶּׁ
שנתעו ֵרר ְצריכין ְלהַ ראות ְלו ָ
כ ֶּׁ
ְפנים ְלַ תו ָרהְוהֵ םְ
הַ ָפנים ְבספו ֵריְמַ עֲשיותְ .ויֵש ְשבעים ָ
ְאת ְהַ ָפניםְ
ְשניםְ .וצריכים ְלהַ לביש ֶּׁ
בחינַת ְשבעים ָ
ְאת ְהָ עוֵר ְצריכין ְל ָסגרוְ
שמ ַרפאין ֶּׁ
ַדו ָקאְ ,כְי ְכמו ְכ ֶּׁ
הְאתְ
הְשיר ֶּׁא ֶּׁ
ֶּׁ
יְשלאְיַזיקְלו ְמַ
ְאתְהָ אורְכ ֵד ֶּׁ
ולצַ מצֵ םְלו ֶּׁ
שך ְזמַ ן ְַרבְ
שנָה ְובַ ח ֶּׁ
ְשהָ יָה ְב ֵ
הָ אור ְפתאםֵ ְ ,כן ְלָ זֶּׁה ֶּׁ
ְפנָיו ְולעוררו ְמשנָתו ְצריכיןְ
שרוצין ְלהַ ראות ְלו ָ
כ ֶּׁ
יְשלאְיַזיקְ
יְמעֲשיותְכ ֵד ֶּׁ
ְאתְהַ ָפניםְבספו ֵר ַ
להַ לביש ְלו ֶּׁ
לו ְפתאםְהָ אורְ(עַ יֵןְפניםְעודְשנֵיְטעָ מיםְעַ לְזֶּׁה)ְ.ויֵשְ
יְשאיְ
יןְאתְהַ ָפניםְ,כיְיֵשְמ ֶּׁ
ֶּׁהְש ַמלביש ֶּׁ
תְבז ֶּׁ
ַכ ָמהְבחינו ָ
ְשלו ְוצריכין ְלהַ ראות ְולהַ לבישְ
ְב ָפנים ֶּׁ
שר ְלעוררו ַ
ֶּׁאפ ָ
ְשנס ַת ֵלק ְמ ֶּׁמנוְ
ְשלו ֶּׁ
ְפנים ְגָב ַה ְמ ַמד ֵרגַת ְהַ ָפנים ֶּׁ
לו ָ

תב
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יםְפניםְלַ תו ָרהְ
ָ
יְשנָפַ לְמ ָכלְהַ שבע
תְשנָהְ.ויֵש ְמ ֶּׁ
ֵ
בשעַ
שרְ
ְאפ ָ
ְשאי ֶּׁ
ונפילָ תו ְגדולָ ה ְמְאד ְַרחֲמָ נָא ְלצלָ ןְ ,עַ ד ֶּׁ
ְשהֵ ם ְבחינַתְ
ְפנים ֶּׁ
ְפנים ְמֵ הַ שבעים ָ
לעוררו ְבשום ָ
ְשניםְ
ְשל ָ
ְשנים ְכי ְאם ְעַ ל־י ֵדי ְספו ֵרי ְמַ עֲשיות ֶּׁ
שבעים ָ
יםְפניםְמ ַקבליןְחיותְמשְָםְועַ ל־ְ
ָ
ש ָכלְהַ שבע
ַקדמוניותֶּׁ ְ.
ְשנ ַָפל ְמ ָכלְ
שנָה ְאֲ פלו ְלמי ֶּׁ
י ָָדם ְיכולים ְלעו ֵרר ְמֵ הַ ֵ
הְרחֲמָ נָאְלצלָ ןַ ְ.אש ֵריְהַ זוכֶּׁ הְלָ בואְ
יםְפניםְלַ תו ָר ַ
ָ
הַ שבע
ְשיוכַ ל ְלעוררו ְמשנָתו ְבתקונים ְנו ָראיםְ
ְכזֶּׁה ֶּׁ
לצַ דיק ָ
שנָהְ .ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְ
ְשלא ְי ַבלֶּׁה ְיָמָ יו ְחַ ס ְו ָשלום ְב ֵ
ָכ ֵא ֶּׁלה ֶּׁ
ַתְשנָהְהָ יוְ
שהָ יוְבבחינ ֵ
ידתְע ֲָקרותְכיְמק ֶּׁדםְכ ֶּׁ
ֲשהְפק ַ
ַנע ֶּׁ
ְשמעו ְהתעוררות ְהֶּׁ חָ כָ ם ְועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְלאְ
ְשלא ָ
חֵ רשים ֶּׁ
שם ְיְת ָב ַרךְְ ,כיְ
ם־כן ְל ַד ֵבר ְשום ְדבור ְלפנֵי ְהַ ֵ
ְג ֵ
יָכלו ַ
ְש ֵאינו ְשומֵ עַ ְו ֵאינו ְמ ַד ֵבר'
'ס ָתם ְחֵ ֵרש ְהוא ֶּׁ

ְ(חֲ גיגָה ְב)ְ.

ְאז ְיוכַ ל ְל ַד ֵברְ
שמעוררו ְהֶּׁ חָ כָ ם ְושומֵ עַ ְדבָ ָריו ָ
שו ְכ ֶּׁ
ועַ כ ָ
ְשהָ יָהְ
שם ְית ָב ַרךְְ .ומֵ חֲמַ ת ֶּׁ
דבורים ְקדושים ְלפנֵי ְהַ ֵ
ְשהָ יוְ
ל־כך ְזמַ ן ְַרב ְמאד ֶּׁ
ְכ ָ
הַ דבור ְמצֻ מצָ ם ְ ֶּׁאצלָ ם ָ
שיוצֵ אְהַ דבורְיוצֵ אְבכ ַחְ
שוְכ ֶּׁ
ל־כןְעַ כ ָ
חֵ רשיםְואלמיםְעַ ֵ
שי ְדבָ רוְ" ְ(תהלים ְק"ג ְכ)ְ ,וזֶּׁהְ
גָדול ְבבחינַת"ְ :גב ֵרי ְכחַ ְע ֵ
ְבא ְלכלְֵי ְהַ הולָ ָדה ְבחינַת"ְ :כחי ְו ֵראשית ְאוני"ְ
הַ כחַ ָ

ספורי
(ב ֵראשית ְמ"ט ְג).

יַשמעוֹ ן
ַפתחַר ִב ִ

ַ ַמעֲ שֹי ֹות

תג

ְשיהיו ְכלֵ י ְהַ דבורְ
ְוצריכין ְלראות ֶּׁ

ְשהֵ ם ְהַ כלָ יות ְכ ֵדיְ
ְאל ְכלֵ י ְהַ הולָ ָדה ֶּׁ
סמוכין ְוקרובין ֶּׁ
ְבאֱ מֶּׁ תְ
ְשיֵצֵ א ְהַ דבור ֶּׁ
שיוכלו ְל ַק ֵבל ְכחַ ְהַ דבורְ ,הַ ינו ֶּׁ
ֶּׁ
ְא ָתה ְבפיהֶּׁ ם
שלא ְיהיֶּׁה ְבְבחינַתָ "ְ :קרוב ַ
ֶּׁ
מכליו ֵתיהֶּׁ ם"

ְ(ירמיָה ְי"ב ְב)

ְו ָרחוקְ

ידתְ
ֲשה ְפק ַ
ְועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְ ַנע ֶּׁ

ְשהוא ְמעו ֵררְ
ְשעַ ל־י ֵדי ְהַ ַצדיק ְהָ אֱ מֶּׁ ת ֶּׁ
ע ֲָקרותְ .נמצָ א ֶּׁ
ְשניםְ
ְשל ָ
ֶּׁאת ְהָ עולָ ם ְמשנ ָָתם ְעַ ל־י ֵדי ְספו ֵרי ְמַ עֲשיות ֶּׁ
ידתְע ֲָקרותְועַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְנמ ָשךְְיר ָאהְ
ֲשהְפק ַ
קְַדמוניותְ ַנע ֶּׁ
גדולָ הְוזוכיןְלכָ לְהַ תקונים הַ ְַנ"ל:

ְ

ְא ָדם ְמשנ ָָתם ְצָ ריך ְלשמרְ
ְאת ְבנֵי ָ
שעוֹ סֵּ ק ְלעו ֵרר ֶּׁ
יְ .כ ֶ
יְשלאְ ְַיזיקְלו ְהָ ָרעְ
יםְש ֵאינָםְהֲגוניםְכ ֵד ֶּׁ
ֶּׁ
עַ צמו ְמ ַתלמיד
שר ְו ָָדם ְלשמר ְעַ צמו ְמזֶּׁהְ
שר ְלבָ ָ
ְאפ ָ
ש ָלהֶּׁ םַ ְ .אך ְאי ֶּׁ
ֶּׁ
ל־כן ְצָ ריךְ
ְש ֵאינָם ְהֲגוניםְ ,עַ ֵ
ְתלמידים ֶּׁ
שלא ְישמעו ַ
ֶּׁ
ֲשאו ְלַ חֲבֵ רו ְוכאלוְ
ידיו ְיהיֶּׁה ְכאלו ְע ָ
ְתלמ ָ
שלמודו ְעם ַ
ֶּׁ
ֲשאו ְלדב ֵרי ְתורְָה ְכמַ אֲ מַ ר ְחֲכָ מֵ ינו ְזכרונָם ְלב ָרכָ הְ
ע ָ
שם ְית ָב ַרך ְשומֵ ר ְאותוְ
(סַ נהֶּׁ דרין ְצ"ט) ְ(עַ יֵן ְפנים)ְ .ו ָאז ְהַ ֵ
שלְְהַ ַתלמידְ
שלאְְְיהיוְְדבָ ָריוְְְנכ ָתביןְְבכחְְְְַהַ ז ָכרוןְְ ֶּׁ
ֶּׁ
ןְרקְיהיוְנש ָכחיןְממְֶּׁנוְְ:
ש ֵאינוְהָ גו ַ
ֶּׁ

תד
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ַפתחַר ִב ִ

ַ ַמעֲ שֹי ֹות

ל־כןְ
יאְ .בַטחַנֵּי ְהַ דור ְהֵ ם ְבחינַת ְכלֵ י ְהַ הולָ ָדהְ ,ועַ ֵ
ְכלְ
ְשהֵ ם ְכלֵ י ְהַ הולָ ָדה ְנק ָראים ְבטוחותְ ,כי ָ
הַ כלָ יות ֶּׁ
שכים ְעַ ל־י ֵדי ְב ָטחוןְ.
הַ הולָ דות ְוכָ ל ְהַ הַ ש ָפעות ְנמ ָ
ְששומעין ְולומדְין ְספו ֵרי ְמַ עֲשיותְ
ל־כן ְעַ ל־י ֵדי ֶּׁ
ועַ ֵ
ְא ָדםְ
ְאת ְבנֵי ָ
שמעוררין ֶּׁ
הַ קדושים ְמ ַצדיקים ְגדוליםֶּׁ ְ ,
שםְית ָב ַרךְ
םְשעַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְמַ תחיליןְל ַד ֵברְלפנֵיְהַ ֵ
משנ ָָת ֶּׁ
ְבא ְלכלֵ י ְהַ הולָ ָדהְ
ְשהַ כחַ ְהַ זֶּׁה ָ
בכחַ ְגָדול ְובֶּׁ אֱ מֶּׁ תְ ,עַ ד ֶּׁ
שהְְְונפ ָקדיםְ
ַכ ְַנ"לְְ,עַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְְְנתחְַזֵקְְהַ ב ָטחוןְְדק ֻד ָ
הָ ע ֲָקרותְוזוכיןְלכָ לְהַ תקוניםְהַ ְַנ"לְ:
ְאח ֲָרא ְבחינַת ְ"מבטָ ח ְבוגֵד"ְ
יבְ .יֵּשַ ְב ָטחון ְדסט ָרא ַ
הְשהואְ
ש ֶּׁ
(משלֵיְכ"הְיט)ְ.ועַ ל־י ֵדיְהת ַקשרותְהַ זווגיםְדקְ ֻד ָ
ְשהוא ְבחינַת ְב ָטחון ְבחינַת ְכלָ יותְ
בשביל ְהולָ ָדה ֶּׁ
בְבעלָ הְ"ְ
חְבה ְלֵ ַ
ָ
הְכ ְַנ"לְבחינַתָ "ְ:בטַ
שהֵ םְכלֵ יְהַ הולָ ָד ַ
ֶּׁ
אְאח ֲָראְ
(משלֵי ְל"א ְיא)ְ ,עַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְנש ָברְהַ ב ָטחוןְדסט ָר ַ
ְששוברין ְכלֵ י ְחֶּׁ ֶּׁרסְ
כחֶּׁ ֶּׁרס ְהַ נש ָברְ .ועַ ל ְזֶּׁה ְמ ַר ֵמז ְמַ ה ֶּׁ
שקְ
בשעַ תְהת ַקשרותְהַ שדוכיםְבבחינַת"ְ:וַתבטחו ְבע ֶּׁ
שבֶּׁ ר ְנֵבֶּׁ ל ְיוצרים ְוכוְ' ְולא ְי ָמצֵ אְ
ונָלוז ְוכוְ' ְושבָ ָרה ְכ ֵ
במכ ָתתו ְחֶּׁ ֶּׁרשְ" ְוכוְ' ְ(י ַשעיָה ְל' ְיב־ד)ְ .ונבָ ֵאר ְהַ ָדבָ ר ְקצָ תְ
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ַפתחַר ִב ִ

ַ ַמעֲ שֹי ֹות

תה

ְבה' ְולַ עֲשות ְטובְ
כי ְע ַקר ְמַ עֲלַ ת ְהַ ב ָטחון ְהוא ְלבטחַ ַ
ֲשהְטוב"ְ(תהלים ְל"ז ְג)ְ .דהַ ינוְ
חְבה'ְ ַוע ֵ
ַ
ְש ָכתוב"ְ:בטַ
כמו ֶּׁ
תְדאֲ גַתְוטר ַדתְ
שלאְית ַבל ֵבלְבתו ָרתו ְ ַועֲבו ָדתו ְמֵ חֲמַ ַ
ֶּׁ
שםְ
הַ פְַרנָסָ הַ ְ ,רק ְ ַיעֲסק ְבתו ָרה ְ ַועֲבו ָדה ְויבטַ ח ְבהַ ֵ
םְאינו ְאוחֵ זְבב ָטחוןְ
ְכלְימֵ יְחַ יָיוְ.וא ֵ
ְשיפַ רנסו ָ
ית ָב ַרך ֶּׁ
ְשיסַ ֵלק ְעַ צמו ְמֵ עסקֵ י ְעולָ ם ְהַ זֶּׁה ְלגַמ ֵרי ְורוצֶּׁ הְ
ָכזֶּׁה ֶּׁ
ְפניםְ
ְכל ָ
ַם־כןְ ,עַ ל ָ
שא־ומַ ָתן ְאו ְבמלָ אכְָה ְג ֵ
לַ עֲסק ְבמַ ָ
יק ַבע ְעתים ְלַ תו ָרה ְוית ַפ ֵלל ְבזמַ נו ְוכוְ' ְולא ְיד ַאג ְולאְ
ְבה'ְ .גַםְ
ית ַבל ֵבל ְמֵ חֲמַ ת ְַדאֲ גַת ְהַ ַפרנָסָ ה ְַרק ְיבטַ ח ַ
לעניַן ְצ ָד ָקה ְוגמילות ְחֲסָ דים ְולהוציא ְמָ מון ְעַ ל ְעס ֵקיְ
שימַ ֵלא ְמַ חסורו ְובגלַ לְ
ְבה' ְ ֶּׁ
מצווְת ְיהיֶּׁה ְלו ְב ָטחון ַ
ְש ֵאיןְ
הַ ָדבָ ר ְהַ זֶּׁה ְיבָ רכֵ הו ְה'ְ .וַאֲ פלו ְאם ְיו ֵדעַ ְבעַ צמו ֶּׁ
ְאל ְיפל ְמב ָטחון ְמֵ חֲמַ ת ְזֶּׁהְ
ְכ ָראוי ַ
ֲשיו ְעולים ְיָפֶּׁ ה ָ
מַ ע ָ
יְאתְ
רְשה ֲֵרעות ֶּׁ
ֶּׁ
ןְבה'ְמְֵ ַאחַ
שעֵ ַ
יְאנכיְלבטחַ ְול ָ
לומַ רְמ ָ
ְתמנוְ
שר ְלא ַ
ל־כךְַ ְ .רק ְיבטַ ח ְבחַ ס ֵדי ְה' ְאֲ ֶּׁ
ְכ ָ
ֲשי ָ
מַ ע ַ
שי ַרחֵ םְעָ לָ יוְויָזיןְויפַ רנֵסְאותוְ
ָםְכליםֶּׁ ְ,
יוְש ֵאינ ָ
ֶּׁ
וב ַרחֲמָ
ַם־כן ְכי ְ"טוב ְה' ְלַ כל"ְ .ו ַאל ְיַטריד ְעַ צמו ְב ַדאֲ גותְ
ג ֵ
תְקטנותוְבעֵ ינֵיְעַ צמו ְַרקְיתחַ זֵקְ
וטרדותְהַ ַפרְנָסָ הְמֵ חֲמַ ַ
שמַ יםְ .וכָ ל ְזֶּׁהְ
ְש ַכ ָונָתו ְלַ ָ
ְשהוא ְמֵ חֲמַ ת ֶּׁ
ְאיך ֶּׁ
בב ָטחון ֵ

תו
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ַ ַמעֲ שֹי ֹות

ְאיזֶּׁהְ
שהְ .אֲ בָ ל ְלַ עֲשות ֵ
ְבזֶּׁה ְהוא ְב ָטחון ְדק ֻד ָ
וכַ יוצֵ א ָ
ְאיזֶּׁה ְגזֵלָ ה ְו ַר ָמאות ְאוְ
ל־ש ֵכן ֵ
שלום ְמ ָכ ֶּׁ
עַ ולָ ה ְחַ ס ְו ָ
לַ עֲסקְבזיופיםְוש ָקריםְולסחרְבסחורותְמחוץְלַ מדינָהְ
ְשיַצילו ְו ַיעֲזרְ
שםְית ָב ַרך ֶּׁ
שאֲ סָ ָרםְהַ ַמלכותְ,ולבטחַ ְבהַ ֵ
ֶּׁ
קְשלאְיתו ַַדעְהַ ָדבָ רְ,זֶּׁהו ְב ָטחוןְדסט ָראְ
ֶּׁ
לו ְלגמרְהָ עֵ סֶּׁ
ֲרא ְבחינַת ְ"מבטָ ח ְבוגֵד" ְהַ ְַנ"ל ְבחינַת"ְ :וַתבטחוְ
ַאח ְָ
רְש ֵאיןְבוְ
ןְכזֶּׁהְהואְכחֶּׁ ֶּׁרסְהַ נש ָב ֶּׁ
שקְונָלוז"ְוב ָטחו ָ
בע ֶּׁ
שא־ומַ ָתן ְבגדולות ְמ ֶּׁמנוְ
ְשעוסֵ ק ְבמַ ָ
תקוָהְ .וַאֲ פלו ְמי ֶּׁ
שםְ
ְשהַ ֵ
הַ ר ֵבה ְומַ ר ֶּׁבה ְללוות ְמ ַכמְָה ְאֲ נָשים ְובוטֵ חַ ֶּׁ
שא־ומַ ָתןְ ,גַם ְזֶּׁה ְהוא ְב ָטחוןְ
ית ָב ַרך ְיַעזרו ְלגמר ְהַ ַמ ָ
ְאח ֲָראַ ְ .אד ַר ָבה ְצָ ריך ְלבטחַ ְבב ָטחון ְחָ זָקְ
דסט ָרא ַ
ְכזֶּׁהְ
שא־ומַ ָתן ְגָדול ָ
שאֲ פלו ְאם ְלא ְיַנהיג ְמַ ָ
ֶּׁ
ְכ ָראויְ .והַ ַמשכילְ
שם ְית ָב ַרך ָ
ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְיפַ רנסו ְהַ ֵ
ְאיך ְלברחַ ְמב ָטחוןְ
יָבין ְדבָ רים ְהַ ר ֵבה ְמתוך ְדבָ ֵרינו ֵ
שהואְְכ ֶּׁנגֶּׁדְְהַ תוְ ָרהְְולהתחַ זֵקְְבב ָטחוןְ
דסט ָראְְ ַאח ֲָראְְ ֶּׁ
ְשהואְוכַ ְַנ"לְ:
הְאףְאםְהואְכמו ֶּׁ
ש ַ
דק ֻד ָ
שנָהְהיאְבחינַתְהתעוררותְ
יגְ.ת ִקיעתְשופָ רְבראש־הַ ָ
ָהְשלאְיבַ לו ְימֵ יהֶּׁ ם
שנ ֶּׁ
ָהְשמעורריןְבנֵיְהָ עולָ םְמֵ הַ ֵ
שנ ֶּׁ
הַ ֵ
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תז

שלוםְ .ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְמוציאין ְהַ דבור ְבכחַ ְ
שנָה ְחַ ס ְו ָ
ב ֵ
שך ְיר ָאהְ
ידת ְע ֲָקרות ְונמ ָ
שך ְבטְָחון ופק ַ
גָדול ְונמ ָ
שעַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְנצולין ְמנאוף ְומֵ הֶּׁ בֶּׁ ל ְהַ יפי ְומֵ חֵ ןְ
גדולָ הֶּׁ ְ ,
ְשקֶּׁ ר ְוזוכין ְלַ אֲ ריכַ ת ְיָמים ְדק ֻד ָשה ְהַ ְַנ"ל ְוזוכיןְ
של ֶּׁ
ֶּׁ
שעַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְזוכיןְלְהתבוננותְ
שהֶּׁ ְ,
לַ עֲשירותְגָדולְדק ֻד ָ
ְבתו ָרהְ .וכָ ל ְזֶּׁה ְזוכין ְעַ ל־י ֵדי ְתקיעַ ת ְשופָ רְ
גָדול ְמאד ַ
שיודעיןְְלהַ משיךְְ
שנָהְְ ֵאצֶּׁ לְהַ ַצדיקֵ יְְאְֱמֶּׁ תְְ ֶּׁ
שלְְראש־הַ ָ
ֶּׁ
ָכלְהַ תקוניםְהָ ֵא ֶּׁלה(ְ:קיצורְלקו"מְס')ְ

ְתפלָּ ה  -ס'
ְשניםְ
ְפעָ ל ָך ְב ֶּׁק ֶּׁרב ָ
ֲך ְי ֵָראתי ְיהוָה ָ
שמַ עתי ְשמע ְָ
"יהֹוה ָ
ֶּׁזְרחֵ םְתזכורְ.יר ָאהְו ַָרעַ דְ
בְשניםְתודיעַ ְברג ַ
חַ יֵיהוְבקֶּׁ ֶּׁר ָ
ָ
שריְ
ְפ ָלצותְ ,סָ מַ ר ְמ ַפחדך ְב ָ
יָבא ְבי ְוַתכַ ֵסני ַ

וממש ָפטֶּׁ ָ
יך ְי ֵָראתיְ .מי ְלא ְי ָראֲ ָך ְמֶּׁ לֶּׁ ך ְהַ גוים ְכְי ְל ָךְ
ךְ.
יןְכמו ְָ
י ָָא ָתהְכיְבכָ לְחַ כמֵ יְהַ גויםְובכָ לְמַ לכו ָתםְמֵ ֵא ָ
יםְר ָבהְְונו ָראְְעַ לְְ ָכלְסביבְָיוְ.עַ לְ
ֵאלְ ַנע ֲָרץְבסודְקדוש ַ
לְאתבונֵןְו ֶּׁאפחַ דְמ ֶּׁמנוְ"ְ:
ָיוְא ָבהֵ ֶּׁ
ֵכןְמ ָפנ ֶּׁ

ְא ָתה ְונו ָראְ
ְגדול ְונו ָראָ ְ ,קדוש ַ
של ְעולָ םֵ ְ ,אל ָ
ִרבוֹ נוַֹ ֶּׁ
ָ
ָ
ְשחַ ק ְועַ לְ
ְכל ְשנ ַאנֵי ַ
שר ְיר ָאתך ְו ֵאימָ תך ְעַ ל ָ
ךְ ,אֲ ֶּׁ
שמֶּׁ ְָ

תח
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לְכלְהָ עולָ מותְ
ָכלְהַ ש ָרפיםְוהָ אופַ ניםְוחַ יותְהַ ק ֶּׁדשְְ,ועַ ָ
לְד ֵריְמַ עלָ הְו ָד ֵריְמַ ָטהֻ ְ,כ ָלםְ
לְכ ָ
עֶּׁ ליוניםְו ַתחתוניםְ,ועַ ָ
ךְ.חוסְ ַוחֲמלְעָ לַ יְבחֶּׁ מלָ ת ָךְ
רעֲדוןְויפחֲדוןְמֵ ֵאימַ תְשמֶּׁ ְָ
יְ
שהְ,
הַ גדולָ הְ ,ו ַתשפיעַ ְו ַתמשיך ְעָ לַ י ְיר ָאת ָך ְהַ קדו ָ
ְבאֱ מֶּׁ תְ,
ְתמיד ֶּׁ
ש ֶּׁאז ֶּׁכה ְלהתי ֵָרא ְולפחוד ְולרעד ְממ ָך ָ
ֶּׁ
בפַ חַ ד ְוב ַרעַ ד ְנַמליכ ָך ְעָ לֵ ינוְְ ְ ,ונז ֶּׁכה ְלהַ רגיש ְיר ָאת ָךְ

ידינוְְ ,ותהיֶּׁהְ
ְאבָ ֵרינו ְושסְָ"ה ְג ֵ
שה ְבכָ ל ְרמְַ"ח ֵ
הַ קדו ָ
ָ
לְפנֵינו ְלבלתיְ ֶּׁנחֱטָ אְשוםְחֵ טאְועָ וןְכלָ לְ,לאְ
יר ָאתךְעַ ָ
בשוגֵגְולאְבמֵ זידְמֵ עַ ָתהְועַ דְעולָ םְ.ויר ַאתְיהוָהְתהיֶּׁהְ
ְבאֱ מֶּׁ ת ְובֶּׁ אֱ מונָה ְשלֵ מָ הְ ,עַ דְ
ְתמיד ֶּׁ
חוְפֶּׁ פֶּׁ ת ְעָ לֵ ינו ָ
שנז ֶּׁכה ְעַ ל־י ֵדי ְיר ַאת ְיהוָה ְלהַ אֲ ריך ְולהַ גדיל ְיָמֵ ינוְ
ֶּׁ
שהְ
לְשעָ הְתוספותְק ֻד ָ
ָ
להוסיףְבכָ לְיוםְובכָ לְעֵ תְובכָ
ְכל ְיָמֵ ינוְ
י ֵת ָרהְ ,ויהיו ְנת ַרחֲבין ְונת ָארכין ְונת ְַגדלין ָ
שה ְבכָ ל ְיום ְובכָ לְ
ְפעַ ם ְיו ֵתר ְויו ֵתר ְבתוסֶּׁ פֶּׁ ת ְק ֻד ָ
בכָ ל ַ
שניםְ
ְשנז ֶּׁכה ְלַ אֲ ריכות ְיָמים ְו ָ
ְשעָ הְ ,עַ ד ֶּׁ
עֵ ת ְובכָ ל ָ
ָ
הְבאֱ מֶּׁ תְכרצונך ְהַ טובְ ,ולאְנבַ ֶּׁלהְיָמֵ ינו ְלָ הֶּׁ בֶּׁ לְ
ש ֶּׁ
דק ֻד ָ
שעו ֵתינוְ
ְכל ְיָמֵ ינו ְו ָ
ְאת ָ
שלוםַ ְ ,רק ְנז ֶּׁכה ְלשמר ֶּׁ
חַ ס ְו ָ
שהְ
ְפעַ ם ְתוספות ְק ֻד ָ
ועתו ֵתינו ְורגָעֵ ינו ְלהוסיף ְבכָ ל ַ
ְש ָכתובְ
ְבנו ְמק ָרא ֶּׁ
מ ֻר ָבה ְעַ ל־י ֵדי ְיר ַאת ְיהוָהְ ,ויקֻ יַם ָ
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"יר ַאת ְיהוָה ְתוסיף ְיָמים"ְ .ות ַרחֵ ם ְעָ לֵ ינו ְותרְ ֶּׁאהְ
ְאתְ
ְא ָתה ְיו ֵדעַ ֶּׁ
ְתרחיב ְלָ נוְְ .כי ַ
ח ֵקנוְְ ,ובַ ָצר ַ
בעָ ניֵינו ְוד ֲ
ְשיֵש ְלָ נו ְבכָ לְ
עצֶּׁ םְרבויְצָ רו ֵתינו ְודחֲקֵ נו ְועָ ניֵנו ְ ַועֲמָ לֵ נו ֶּׁ
ְאנוְ
יום ְוָיום ְבתח ָלתוְְ ,כי ְצַ ר ְלָ נו ְמאד ְמאדְ ,ו ֵאין ָ
יכולים ְלהַ תחיל ְבְשום ְעֲבו ָדה ְלא ְתו ָרה ְולא ְתפ ָלהְ
שהְ .ובכָ ל ְיום ְוָיוםְ
ולא ְצ ָד ָקה ְולא ְשום ְעוב ָדא ְדק ֻד ָ
שלוםְ ,ומַ כביד ְעָ לֵ ינו ְעלְ
ַבר ְעָ לֵ ינו ְחַ ס ְו ָ
יצ ֵרנו ְמתג ֵ
עֲבו ָדת ָך ְמאד ְמאד ְבלי ְשעור ְוָעֶּׁ ֶּׁרךְְ ,ולוחֵ ץ ְאו ָתנוְ
שנוְ
ְאת ְנַפ ֵ
ְאת ְַדע ֵתנו ְומיַגֵעַ ְומעַ נֶּׁה ֶּׁ
בחָ זקְָהְ ,ומבַ ל ֵבל ֶּׁ
ְכל ְהַ שעָ ריםְ
ורוחֵ נו ְונשמו ֵתינוְְ ,וסו ֵתם ְוסוגֵר ָ
שה ְמ ָפנֵינוְְ ,ורוצֶּׁ ה ְל ָאס ֵרנו ְחַ סְ
ְשל ְהַ ק ֻד ָ
והַ שבילים ֶּׁ
שרְ
שלוםְְבכַ בלֵ יְְעֳניְְובַ רזֶּׁלְְ,וַיַכְ ְַנעְְ ֶּׁבעָ מָ לְְל ֵבנוְְעַ דְְאֲ ֶּׁ
ו ָ
נכ ַשלנוְו ֵאיןְעוזֵרְ:
מלֵּ א ַרחֲמיםְ ,אֲ דון ְכלַ ְ ,א ָתה ְלבַ ד ְי ַָדע ָת ְאְֶּׁת ְצָ רותְ
ְאתְ
יְרעְ ְָומַ רְ,כיְ ָנגַעְעַ דְהַ נֶּׁפֶּׁ שְַ ְ.א ָתהְי ַָדע ָת ֶּׁ
לבָ בֵ ינוְְ,כ ַ
שר ְמצָ ָאתנוְְ ,ר ֵאה ְנָא ְבעָ נְיֵינו ְוריבָ הְ
ָכל ְהַ תלָ ָאה ְאֲ ֶּׁ
ריבֵ נוְְ,חוסְו ַרחֵ םְ ַוחֲמלְנָאְעָ לֵ ינוְֵ ְ .תפֶּׁ ןְאֵ לֵ ינו ְב ַרחֲמיםְ
ְא ָתה ְהוא ְבְַעַ ל ְהָ ַרחֲמיםְ ,ו ֶּׁתן ְלָ נו ְכחַ ְוגבו ָרה ְבכָ לְ
כי ַ

תי
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שעָ ה ְובכָ ל ְעֵ תְ
ְשעָ ה ְו ָ
יום ְוָיום ְובכָ ל ְֶּׁרגַע ְו ֶָּׁרגַע ְובכָ ל ָ
ְתמיד ְלדחות ְולג ֵָרש ְולבַ ֵטל ְיצ ֵרנו ְהָ ָרעְ
שנז ֶּׁכה ָ
וָעֵ תֶּׁ ְ ,
ְשמַ ים ְב ַאהֲבָ הְ
מקר ֵבנוְְ ,ול ַק ֵבל ְעָ לֵ ינו ְעל ְמַ לכות ָ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ְבכָ ל ְעֵ ת ְובכָ ל ְֶּׁרגַעְ .ולהַ אֲ ריך ְיָמֵ ינו ְושנו ֵתינוְ
שהְוטָ ה ֳָרהְבְכָ לְ
ָהְבאֱ מֶּׁ תְ,להוסיףְק ֻד ָ
עַ ל־י ֵדיְיר ַאתְיהו ֶּׁ
שבועַ ְובכָ לְ
ְשבועַ ְו ָ
שעָ ה ְובכָ ל ְיום ְוָיום ְובכָ ל ָ
שעָ ה ְו ָ
ָ
ְשנז ֶּׁכה ְלַ אֲ ריכותְ
שנָהְ ,עַ ד ֶּׁ
ְשנָה ְו ָ
ח ֶּׁדש ְוח ֶּׁדש ְובכָ ל ָ
שהְ,
שיבָ ה ְטובָ ה ְדק ֻד ָ
שנים ְאֲ מתייםְ ,לזקנָה ְו ֵ
יָמים ְו ָ
הְאחַ תְמ ָכלְיָמֵ ינו ְלעולָ םְ.
אְשעְָ ַ
םְאחָ דְול ָ
ולאְנ ַא ֵבדְיו ֶּׁ
ְאלֶּׁ ָ
שלוםְ ,לָ באְ
יך ְב ָ
ְת ַאספֵ נו ֵ
שר ַ
ְשנז ֶּׁכה ְבעֵ ת ְאֲ ֶּׁ
באפֶּׁ ן ֶּׁ
ולַ עֲלות ְולֵ ָראות ְלפָ נ ָ
שיהיוְ
ְכל ְיָמֵ ינו ְושנו ֵתינוְֶּׁ ְ ,
ֶּׁיך ְעם ָ

שה ְ
ק ֻד ָ
שהְעַ לְ ְ
כֻ ָלםְשלֵ מיםְקדושיםְוטהוְריםְבתוסֶּׁ פֶּׁ תְק ֻד ָ
ולאְנֵבושְולאְנ ָכלֵ םְלעולָ םְוָעֶּׁ דְ:
ובכֵּ ן תז ֵַכניְב ַרחֲמֶּׁ ָ
יְתמידְ
יך ְהָ ַרביםְ,ותשמ ֵרניְו ַתצילֵ נ ָ
ְאחמד ְולא ְאֶּׁ ת ַאוֶּׁהְ
ְשקֶּׁ ר ְומֵ הֶּׁ בֶּׁ ל ְהַ יפיְ ,ולא ֶּׁ
ְשל ֶּׁ
מֵ חֵ ן ֶּׁ
עלֵ יהֶּׁ םְ ,ולאְ
ְאס ַת ֵכל ְ ְֲ
בלבָ בי ְהֶּׁ בֶּׁ ל ְיפי ְהַ נָשיםְ ,ולא ֶּׁ
ְש ָכתובַ "ְ :אלְ
ְאחַ ר ְלבָ בי ְו ַאחַ ר ְעְֵינַי ְכלָ לְ ,כמו ֶּׁ
ָאתור ַ
שהְזונָהְעַ דְכ ַכרְלָ חֶּׁ ם"ְ:
ךְ,כיְבעַ דְא ָ
ַתחמדְיָפיָהְבלבָ בֶּׁ ְָ
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תיא

אנא יהוָהְ,חוסְ ַוחֲמלְעָ לֵ ינו ְבמַ תנַתְחנָםְונדבַ תְחָ סֶּׁ דְ,
יך ְהָ ַרבים ְב ַרחֲמֶּׁ ָ
חמֶּׁ ָ
יך ְהַ גדוליםְ ,ו ַאלְ
חֲמל ְעָ לֵ ינו ְב ַר ְֲ
ֲשה ְע ָמנו ְכַ חֲטָ ֵאינו ְו ַאל ְתדינֵנו ְכמפעָ לֵ ינוְְ .ז ֵַכנוְ
ַתע ֶּׁ
שבְ
ְכזֶּׁהְ ,ז ֵַכנו ְמֵ עַ ָתה ְלהיות ְ" ֵ
לָ סור ְמֵ ָרעְ ,הַ צילֵ נו ְמֵ ַרע ָ
שנו ְהַ קדושְָהְוהַ צילֵ נוְ
ֲשה" ְ ֶּׁבאֱ מֶּׁ תְ .חֲמלְעַ לְנַפ ֵ
לְתע ֶּׁ
ו ַא ַ
לְאט ָבעָ הְאנָצלָ הְמשונ ַאיְ
יְשחַ ת"ְ,הַ צילֵ ניְמטיטְו ַא ֶּׁ
מנ ָ
ומ ַמעֲמַ ֵקי־מָ יםַ ְ .אל ְתשטפֵ ני ְשבלֶּׁ ת ְמַ ים ְו ַאל ְתבלָ עֵ ניְ
ְבצַ ע ְב ָדמיְ
ְתאטַ ר ְעָ לַ י ְבאֵ ר ְפיהְְָ .כיְ ,מַ ה ֶּׁ
מצולָ ה ְו ַאל ֶּׁ
ְאיניְ
ך"ְ .כי ֵ
היַגיד ְאֲ מ ֶּׁת ְָ
שחַ ת ְהֲיוד ָך ְעָ פָ ר ְ ֲ
ְאל ְ ַ
ברדתי ֶּׁ
שמֵ רְ,
ְשאֲ ני ְצָ ריך ְלה ָ
שמֵ ר ְמ ַמה ֶּׁ
ְאיך ְלהזָהֵ ר ְולה ָ
יו ֵדעַ ֵ
ְאת ְיהָ ביְ .הנני ְלפָ נ ָ
כי ְאם ְעָ לֶּׁ ָ
ֶּׁיךְ
יך ְלבַ ד ְאֲ ני ְמַ שליך ֶּׁ
ֲשה ְב ַרחֲמֶּׁ ָ
יךְ
ְשתְַע ֶּׁ
ֲשה ְעמי ְמַ ה ֶּׁ
שה ְוכל ָמהְ ,ע ֵ
מָ לֵ א ְבְו ָ
הָ ַרבים ְובַ חֲסָ ֶּׁד ָ
ירני ְבתשובָ ה ְשלֵ מָ הְ
יך ְהַ גדוליםְ ,והַ חֲז ֵ

לפָ נ ָ
ְבאֱ מֶּׁ תְ .והַ צילֵ ני ְמפגַ ם ְהַ ברית ְולא ְיָבא ְעָ לַ יְ
ֶּׁיך ֶּׁ

שניְ
הְרעָ הְכלָ לְ,ות ַקד ֵ
ֲשבָ ָ
רְרעְולאְשוםְמַ ח ָ
שוםְהרהו ָ
ְתמידְ
ְתמידְ .ותשמ ֵרני ְו ַתצילֵ ני ָ
שת ָך ְהְָעֶּׁ ליונָה ָ
בְק ֻד ָ
ְאנהוג ְבעַ צמיְ
ְשלא ֶּׁ
שקֶּׁ ר ְהַ חֵ ן ְוהֶּׁ בֶּׁ ל ְהַ יפיְ ,ותז ֵַכני ֶּׁ
מ ֶּׁ
ידה ְולאְ
ְשקֶּׁ רְ ,לא ְבישיבָ ה ְולא ְבַ עֲמ ָ
ְשל ֶּׁ
שום ְחֵ ן ֶּׁ
ְא ָדםְ ,וְבכָ לְ
בַ הֲליכָ הְ ,ולא ְבַ אֲ כילָ תי ְובדבורי ְעם ְבנֵי ָ
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ְא ָדםְ
שר ְבנֵי ָ
ְא ָדםְ ,אֲ ֶּׁ
ש ָאר ְתנועות ְ ַועֲסָ קים ְעם ְבנֵי ָ
ְש ֶּׁקר ְמאדְ ,ומת ַנהֲגים ְבחֵ ןְ
ְשל ֶּׁ
נל ָכדים ְב ֵאלו ְהַ חנות ֶּׁ
שמ ֵרניְ
מיֻחָ דְלכָ לְתנועָ הְותנוְעָ הָ ְ.אנָאְיהוָהַ ְ,רחֵ םְעָ לְַיְו ָ
ְבהֶּׁ םְ
ְא ָלכְֵד ָ
ְשקֶּׁ רְ ,ולא ֶּׁ
ְשל ֶּׁ
ְאלו ְמי ְֵני ְחֵ ן ֶּׁ
והַ צילֵ ני ְמ ָכל ֵ
שםְ
ֲשיְיהיו ְל ֵ
קְכלְמַ ע ַ
כלָ לְבשוםְתנועָ הְובשוםְעֵ סֶּׁ קַ ְ,ר ָ
שמַ יםְ ,בלי ְשום ְפניָה ְלהת ָפ ֵאר ְלמצא ְחֵ ן ְבעֵ ינֵי ְבנֵיְ
ָ
עסָ ַקי ְיהיוְ
ְכ ָונָתי ְבכָ ל ְתנועו ַתי ְ ַו ְֲ
שלוםְ ,וכָ ל ַ
ָא ָדם ְחַ ס ְו ָ
ַרק ְלשמ ָך ְלבַ דְ ,לַ יהוָה ְלבַ דוְְ .ו ַאמשיך ְעָ לַ י ְיר ָאהְ

ְתמיד ְמ ָפנ ָ
ְשמַ ים ְעָ לַ יְ
ְבאֱ מֶּׁ תְ ,ויהיֶּׁה ְמו ָרא ָ
ֶּׁיך ֶּׁ
שלֵ מָ ה ָ
דְש ֶּׁאז ֶּׁכהְעַ ל־י ֵדיְהַ יר ָאהְלהַ אֲ ריךְ
ֶּׁ
שרְו ָָדםְ,עַ
כמו ָראְבָ ָ
שת ָך ְהָ עֶּׁ ליונָהְ.
ולהַ רחיב ְולהַ גדיל ְיָמַ י ְושנו ַתי ְבק ֻד ָ
ְכל ְיש ָר ֵאל ְהֶּׁ ָא ָרהְ
ונז ֶּׁכה ְלהָ איר ְולהַ משיך ְעָ לֵ ינו ְועַ ל ָ
שכיןְעַ ל־י ֵדיְ
שהְגדולָ הְמתקונֵיְעַ תיקְ ,הַ ַנעֲשיןְונמ ָ
וק ֻד ָ
שהְ ,וְעַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְ
ְשבק ֻד ָ
הַ ַצדיקים ְהָ אֲ מתיים ְהַ ז ֵקנים ֶּׁ
שהְ .ותשמ ֵרנו ְו ַתצילֵ נוְ
נז ֶּׁכה ְלַ עֲשירות ְגָדול ְדק ֻד ָ
ְשנז ֶּׁכה ְל ַרחֵ ם ְעַ ל ְעַ צמֵ נוְ
ףְתמידְ ,ו ַתעַ ז ֵרנו ֶּׁ
מ ַתאֲ וַת ְנאו ָ
ְאלְהַ מחַ ְ
ְש ַיעֲלו ֶּׁ
יםְשבגופֵ נו ֶּׁ
ֶּׁ
רְאתְהַ ֵליחותְוהַ שמָ נ
לשמ ֶּׁ
שהְגדולָ הְ,ולאְיֵצאוְ
תְדע ֵתנוְבק ֻד ָ
ילְא ַ
ֶּׁ
להַ שליםְוְלהַ גד
שלום ְעַ ל־י ֵדי ְרבוי ְמשגָל ְחָ לילָ הְ .ו ַתצילֵ נוְ
לַ חוץ ְחַ ס ְו ָ
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תיג

ְתאֲ וַת ְהַ משגָל ְחַ סְ
מֵ רוחַ ְשטות ְושגָעון ְהַ ָבא ְעַ ל־י ֵדי ַ
שלום ְהַ ֵליחותְ
שר ְעַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְנתיַבשים ְחַ ס ְו ָ
שלוםְ ,אֲ ֶּׁ
ו ָ
ש ָגעיםְ
ְכל ְהַ מ ֻ
שמזֶּׁה ְ ַנעֲשים ָ
ְשל ְהַ גוףֶּׁ ְ ,
והַ שמָ נים ֶּׁ
ש ָבעולָ םַ ְ .רחֵ ם ְעָ לֵ ינו ְוהַ צילֵ נו ְמזֶּׁהְ ,ונָחוס ְעַ ל ְגופֵ נוְ
ֶּׁ
ְאתְ
שנו ְורוחֵ נו ְונשמו ֵתינוְְ ,ונז ֶּׁכה ְלשמר ְמאד ֶּׁ
ונַפ ֵ
הַ שמָ נים ְשְֶּׁבגופֵ נוְְ .ו ַתצילֵ נו ְמקצֶּׁ ר ְרוחַ ְומֵ הֶּׁ פסֵ קְ
שנז ֶּׁכה ְלהַ משיךְ
הַ נשימָ הְ ,ותז ֵַכנו ְלַ אֲ ריכַ ת ְהַ נשימָ הֶּׁ ְ ,
ְשעָ הְ
שה ְבכָ ל ְעֵ ת ְובכָ ל ָ
ְתמיד ְרוחַ ְחַ יים ְדק ֻד ָ
ֵאלֵ ינו ָ
ְתמידְ ,ונז ֶּׁכהְ
ְאת ְשכלֵ נו ָ
ובכָ ל ְֶּׁרגַע ְו ֶָּׁרגַעְ .ותשמר ֶּׁ
ְתמיד ְבכָ ל ְעֵ ת ְשמָ נים ְקדושים ְלשכלֵ נו ְעַ דְ
להַ משיך ָ
שהְ ,ויהיֶּׁהְ
שיהיֶּׁה ְשכלֵ נו ְבועֵ ר ְבהתבוננות ְגָדול ְדק ֻד ָ
ֶּׁ
ְבאֱ מֶּׁ תְ.
שה ְגדולָ ה ֶּׁ
מחֵ נו ְושכלֵ נו ְהולֵ ך ְוגָ דול ְבק ֻד ָ
ְשלְ
שה ְהַ נמ ָשך ְמפסלֶּׁ ת ֶּׁ
ותז ֵַכנו ְלַ עֲשירות ְגָדול ְדק ֻד ָ
ְשנז ֶּׁכהְ
שהְ ,עַ ד ֶּׁ
שר ְמְ ֶּׁ
שם ְנתעַ ֵ
שר ְמ ָ
הַ לֻחתְ ,אֲ ֶּׁ
עַ ל־י ֵדי־זֶּׁהְְלהתבוננותְְהָ עֶּׁ ליוןְְהַ ְָגדולְְוהַ ָקדושְְוהַ נו ָראְ
שךְעַ ל־י ֵדיְעֲשירותְגָדולְדק ֻדשְָהְ:
מאדְ,הַ נמ ָ
ונִ ז ֶכה ליר ָאה ְבשלֵ מות ְבכָ ל ְהַ בחינותְ ,בכָ ל ְחֲלָ ֶּׁקיהָ ְ
ְקוֵי ְהַ יר ָאהְ
שה ַ
שך ְעָ לֵ ינו ְשל ָ
ופ ָרטֶּׁ יהָ ְודקדוקֶּׁ יהְְָ .ויֻמ ַ
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ְשמַ יםְ ,ומו ָראְ
שהֵ םְ ,מו ָרא ָ
שֶּׁ ְ ,
ְשל ְ
שלְש ָ
הַ כלולים ְמ ָ
ָאםְ,בכָ לְחֲלָ ֵקיהֶּׁ םְובחינו ֵתיהֶּׁ םְ.ות ֵתןְ
אְאבְו ֵ
הָ ַרבְ,ומו ָר ָ
ֲש ָ
לְכלְמַ הְ
יך ְו ֵאימָ ת ָך ְעַ ָ
לְכלְמַ ע ֶּׁ
ַפחד ָך ְיהוָהְאֱ להֵ ינו ְעַ ָ
ְכל ְהַ ַמעֲשים ְויש ַתחֲוו ְלפָ נ ָ
ְכלְ
ֶּׁיך ָ
את ְוי ָיראו ָך ָ
ש ָב ָר ָ
ֶּׁ
ךְְבלֵ בָ בְ
הְאחְָתְלַ עֲשותְרצונ ְָ
הַ ברואיםְויֵעָ שוְְכֻ ָלםְְאֲ ג ָֻד ֶּׁ
שלֵ םְ:
ָ
יך ְהָ ַרביםְובַ חֲסָ ֶּׁד ָ
ובכֵּ ן ת ַרחֵ םְעָ לֵ ינו ְב ַרחֲמֶּׁ ָ
יך ְהַ גדוליםְ
ְבעֲונו ֵתינוְ
הָ ַרבים ְוהָ עֲצומיםְ ,ותעור ֵרנו ְמשנ ֵָתנוְְ .כי ַ
שנָה ְבהתגַברות ְגָדול ְמאדְ ,עַ דְ
הָ ַרבים ְגָב ָרה ְעָ לֵ ינו ְהַ ֵ
שר ְעוסקים ְע ָמנוְ
שנים ְַרבים ְאֲ ֶּׁ
שר ְזֶּׁה ְיָמים ְו ָ
אֲ ֶּׁ
הַ ַצדיקים ְהָ אֲ מתיים ְלעור ֵרנו ְולהָ קיצֵ נו ְמשנ ֵָתנוְ
תְרבותְויגיעותְ
הְפניםְוָאֳ פַ ניםְוסבו ַ
ו ַתר ֵדמָ ֵתנוְְ,ובכַ ָמ ָ
גדולותְ ַועֲצומותְטָ רחו ְויָגעו ְבשבילֵ נוְ ְוצמצמו ְאֱ לָ הותוְ
שהְ,
ית ָב ַרך ְעָ לֵ ינוְְ ,והֵ אירו ְלָ נו ְפְנֵי ְהַ תו ָרה ְהַ קדו ָ
ְפניםְ,
שה ְבכַ ָמה ְוכַ ָמה ָ
והלבישו ְלָ נו ְפְנֵי ְהַ תו ָרה ְהַ קדו ָ
ְקדמוניותְ,
ְשנים ַ
ְשל ָ
שי ְתו ָרה ְובספו ֵרי ְמַ עֲשיות ֶּׁ
בדרו ֵ
שמַ ענו ְמפיהֶּׁ םְ
שר ְָראינו ְבספ ֵריהֶּׁ ם ְהַ קדושים ְו ָ
ככל ְאֲ ֶּׁ
ְאין ְסוףְ
הַ ָקדושְְ ,דבָ רים ְגבוהים ְ ַועֲצומים ְונו ָראים ְעַ ד ֵ
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תטו

ְשל ְעולָ םְ ,דבָ ריםְ
דבָ רים ְהָ עומדים ְברום ְרומו ֶּׁ
יםְשיֵש ְלָ הְֶּׁםְכחַ ְלעו ֵררְ
ֶּׁ
ְבאֱ מֶּׁ תְ,דבָ ר
שכיםְמֵ את ָך ֶּׁ
הַ נמ ָ
ְכגָדולְ
ְכ ָלם ְמשנ ָָתם ְהַ גדולָ ה ַ
ְכל ְבנֵי ְהָ עולָ ם ֻ
ולהָ קיץ ָ
ְשבנו ְמ ָטעו ֵתנו ְע ֲַדיןְ.
ַכ ָקטָ ןַ ְ .וע ֲַדין ְלא ְנתעו ַררנו ְולא ַ
דְאלְהַ ֶּׁמלֶּׁ ךְְ.מַ הְ
ועַ ָתהְמַ הְיֵש ְלָ נו ְעודְצ ָד ָקהְולזעקְעו ֶּׁ
יקיו ְ ַוחֲכָ מָ יוְ
שה ְלָ נו ְעַ ל־י ֵדי ְצַ ד ָ
ַלעֲשות ְלָ נו ְולא ְעָ ָ
ְשהָ יו ְבכָ ל ְדור ְוָדור ְמיום ְמַ ַתןְ
הַ קדושים ְוהַ נו ָראים ֶּׁ
ְכ ָלם ְכ ֶּׁאחָ דְ
שר ֻ
שה ְעַ ד ְהַ יום ְהַ זֶּׁהְ ,אֲ ֶּׁ
תו ָר ֵתינו ְהַ קדו ָ
מעורריםְומקיציםְאו ָתנו ְבהתעוררותְגָדולְ,ו ֵאין ְאישְ
שם ְעַ ל ְלֵ בְ .וַאֲ ני ְעָ ני ְוכו ֵאב ְוגוֵעְֵַ ְ ,אין ְלי ְשום ְמָ נוסְ
ָ
ְאק ָראְ
ְאל ְיהוָה ֶּׁ
שוֵעְַ"ְ ,קולי ֶּׁ
ְאזעַ ק ְוַאֲ ַ
והַ ָצלָ ה ְכי ְאם ֶּׁ
ישנָהְְהֱקיצותיְ
שכְַבתיְְוָא ָ
רְקדשוְְְסֶּׁ לָ הְְ.אֲ ניְְ ָ
ו ַַי ֲענֵניְמֵ הַ ָ
כיְיהוָהְיסמכֵ נְי"ְ:
ֶּׁיךְ ,כמוְ
ְשנָה ְותנומָ ה ְלפָ נ ְָ
ְאין ֵ
שר ֵ
אנא יהוָהְ ,אֲ ֶּׁ
ישןְשומֵ רְיש ָר ֵאל"ְ.ו ַא ָתהְ
ש ָכתוב"ְ,הנֵהְלאְיָנוםְולאְי ָ
ֶּׁ
שנים ְומֵ קיץ ְנר ָדמיםְ ,מחַ יֵה ְמֵ תים ְורופֵ אְ
מעו ֵרר ְי ֵ
חוליםְ ,פוקֵ חַ ְעורים ְוזוקֵ ף ְכפופיםְ ,מֵ שיחַ ְאלמיםְ
ומַ תיר ְאֲ סוריםָ ְ .אנָא ְב ַרחֲמֶּׁ ָ
יך ְהָ ַרביםְ ,עור ֵרני ְנָאְ
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הֲקיצֵ ני ְנָא ְהֲקימֵ ני ְנָא ְב ַרחֲמֶּׁ ָ
ְאלַ יְ
יך ְהָ ַרבים"ְ ,פנֵה ֵ
יְאניְ.צָ רותְלבָ ביְהרחיבו ְממצוקו ַתיְ
וחָ נֵניְכיְיָחידְועָ נ ָ
אתיְ.ר ֵאהְאיבַ יְ
שאְלכָ לְחַ ט ָ
יאניְ.ר ֵאהְעְָנייְ ַועֲמָ ליְו ָ
הוצ ֵ
יְאלְ
שמ ָרהְנַפשיְוהַ צילֵ נ ַ
יְרבו ְושנ ַאתְחָ מָ סְשנֵאוניָ ְ.
כ ָ
ְש ֶּׁאז ֶּׁכהְ
ֵאבוש ְכי ְחָ סיתי ְבָ ךְ"ְ .עָ ז ֵרני ְוחָ נֵני ְמֵ עַ ָתה ֶּׁ
שר ְגָב ָרה ְעָ לַ י ְעַ ל־י ֵדיְ
להתעו ֵרר ְמשנָתי ְהַ גדולָ הְ ,אֲ ֶּׁ
יְתאֲ וַתְאֲ כילָ הְושתיָהְ.עָ ז ֵרניְ
ֲשיְהָ ָרעיםְ,וגַםְעַ ל־י ֵד ַ
מַ ע ַ
ָ
ְבאֱ מֶּׁ תְ
ְאלֶּׁ יך ֶּׁ
להתעו ֵרר ְבהתעוררות ְגָדול ְולָ שוב ֵ
לַ אֲ מתוְבזריזותְגָדולְ.והַ צילֵ ניְמֵ עַ ָתהְמ ָכלְמינֵיְחֲטָ איםְ
שמ ֵרני ְוהַ צילֵ ניְ
ְתמידְ ,ו ָ
שעְיםְ ,וֶּׁהיֵה ְע ָמדי ָ
ַועֲונות ְופ ָ
ְשתהיֶּׁה ְאֲ כילָ תיְ
ְתאֲ וַת ְאֲ כילָ ה ְושתיָהְ ,ו ֶּׁאז ֶּׁכה ֶּׁ
מפגַם ַ
ְתאֲ וַת ְהַ גוףְ
שה ְובטָ ה ֳָרה ְגדולָ ה ְבלי ְשום ַ
ָתמיד ְבק ֻד ָ
ְשנת ָב ֵררְ
ְתמיד ְמֵ אכְֶּׁל ֶּׁ
כלָ לְ .ותהיֶּׁה ְאֲ כילָ תי ְושתיָתי ָ
יְשלאְיָבאְ
ֵןְבעֲדיְותשמ ֵרניְו ַתצילֵ נ ֶּׁ
ְא ָדםְ ,ו ָתג ַ
למַ אֲ כַ ל ָ
הְשלאְנת ָב ֵררְע ֲַדיןְלמַ אֲ כַ לְ
ֶּׁ
לתוךְפיְשוםְמַ אֲ כָ לְומַ שקֶּׁ
ְאת ְהַ ָפניםְ
שלום ֶּׁ
שר ְיכולין ְל ַא ֵבד ְחַ ס ְו ָ
ָא ָדםְ ,אֲ ֶּׁ
ְשנָה ְחַ סְ
שה ְעַ ל־י ֵדי ְמְַאֲ כָ לים ְהַ ָללוְְ ,ולפל ְלתוך ֵ
דק ֻד ָ
שה ְגדולָ ה ְמַ אֲ כָ ליםְ
ְאז ֶּׁכה ְלֶּׁ אֱ כל ְבק ֻד ָ
שלוםַ ְ .רק ֶּׁ
ו ָ
שת ְלֶּׁ חֶּׁ ם ְהַ ָפניםְ,
ְשהֵ ם ְבק ֻד ַ
שנת ָבררוְְ ,מַ אֲ כָ לים ֶּׁ
ֶּׁ
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שהְ,
שמֵ חַ ְְולפָ ניםְְדק ֻד ָ
ש ֶּׁאז ֶּׁכהְְעַ ל־י ָָדםְְללֵ בְְטובְְללֵ בְְ ְָ
ֶּׁ
ְאלְהַ ֵלבְ:
ו ַתצילֵ ניְמ ַמאֲ כָ ליםְהַ מביאיןְרעַ ֶּׁ
של ְעולָ םְ ,הַ צילֵ ני ְמֵ רעַ
ִרבוֹ נוַֹ ֶּׁ

ְהַ ֵלבְ ,הַ צילֵ ניְ

ֲשהְעמיְ
בְבאֱ מֶּׁ תְ,ע ֵ
ֶּׁ
תְש ַב ֵלבְ,ז ֵַכניְלטובְלֵ בָ
ֶּׁ
מֵ עַ קמימיו
חסָ ֶּׁד ָ
יך ְהָ ַרבים ְלהָ שיב ְולְהַ חֲזיר ְליְ
ְב ֲ
חֶּׁ סֶּׁ ד ְחנָםְ ,וצַ וֵה ַ
ְשא ַבדתי ְעַ ד ְהֵ נָהְ .ו ַתמשיך ְעָ לַ יְ
ְכל ְהָ אֲ בֵ דות ֶּׁ
מהֵ ָרה ָ
ְקדמוניותְ ,מֵ הַ ד ַרתְ
שנים ַ
שכין ְמ ָ
שה ְהַ נמ ָ
ָפנים ְדק ֻד ָ
יםְשלְתו ָרהְ.
ֶּׁ
יםְפנ
ָ
יםְכלְהַ שבע
ָ
רְשםְמֻ ש ָרש
ש ָ
ָפניםְ,אֲ ֶּׁ
יךְ .חַ נון ְו ַרחום ְיהוָהְ,
"כחַ סד ָך ְחַ יֵני ְואְֶּׁשמ ָרה ְעֵ דות ְפ ְָ
תְפנ ָ
ֶּׁיךְ
ָיְא ָ
יְבקשו ְפָ נ ֶּׁ
ְאמַ רְלב ַ
ְא ַפיםְו ַרבְחָ סֶּׁ דְ.ל ָך ָ
ֶּׁא ֶּׁרך ַ
רְפנ ָ
לְתטְב ַאףְעַ ב ֶּׁד ָךְ
יְא ַ
ֶּׁיך ְמ ֶּׁמנ ַ
לְתס ֵת ָ
יהוָהְאֲ בַ ֵקשְַ ְ,א ַ

ְתעַ זבֵ נְי ְאֱ להֵ י ְישעיְ.
שני ְו ַאל ַ
ְאל ְתט ֵ
ית ַ
עֶּׁ ז ָרתי ְהָ י ָ
ךָ ְ .פנ ָ
הָ א ָירה ְפָ נ ָ
ֶּׁיך ְהָ ֵארְ
ֶּׁיך ְעַ ל ְעַ ב ֶּׁד ָך ְהושיעֵ ני ְבחַ ס ֶּׁד ְָ

ְאלַ י ְוחָ נֵני ְתנָה ְעֻ ז ָךְ
יךְ .פנֵה ֵ
ְאת ְחֻ ֶּׁק ְָ
בעַ ב ֶּׁד ָך ְולַ מ ֵדני ֶּׁ
ךְ .יהוָה ְאֱ להים ְצבָ אותְ
לעַ בד ָך ְוהושיעָ ה ְלבֶּׁ ן ְאֲ מָ ֶּׁת ְָ
הֲשיבֵ נוְְהָ אְֵרְְ ָפנ ָ
ָשעָ הְְ.עו ָרהְְכבודיְְעו ָרהְְְהַ נֵבֶּׁ לְ
ֶּׁיךְְְונו ֵ
הְשחַ ר"ְ:
רְאע ָיר ָ
וכנו ָ
ְש ֶּׁאז ֶּׁכה ְלהיות ְבכלַ לְ
ותרחֵּ ם עָ לַ י ְותושיעֵ ני ְותז ֵַכני ֶּׁ
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ש ֶּׁאז ֶּׁכה ְלשמעַ ְולזכרְ
שריםֶּׁ ְ ,
הַ ַתלמידים ְהֲגונים ְוכ ֵ
שרְ
תְכלְאֲ ֶּׁ
בְאתְקולְדב ֵריְהַ ַצדיקיםְהָ אֲ מתייםֵ ְ,א ָ
הֵ יטֵ ֶּׁ
יםְשזָכינוְ
ֶּׁ
תְכלְהַ דבוריםְהַ קדוש
ָפעֲלו ְועָ שו ְלמַ ֲענֵנוְֵ ְ,א ָ
ְכל ְהַ גדולותְ
לשמעַ ְמפיהֶּׁ ם ְומפי ְכ ָתבָ םֵ ְ ,את ָ
שר ְעְָשוְ
ֲשה ְיהוָה ְהַ גָדול ְאֲ ֶּׁ
ְכל ְמַ ע ֵ
והַ נו ָראותְ ,אֵ ת ָ
ְאח ֲֵריהֶּׁ ם ְב ָרכָ ה ְספ ֵריהֶּׁ םְ
שר ְהשאירו ַ
בשבילֵ נוְְ ,אֲ ֶּׁ
הַ קדושים"ְ ,הַ ֶּׁנחֱמָ דים ְמזָהָ ב ְומ ָפז ְָרב ְומתוקים ְמדבַ שְ
יןְאתְהַ נֶּׁפֶּׁ שְ
יןְאתְהָ עֵ ינַיםְומשיב ֶּׁ
ונפֶּׁ תְצופים"ְ.הַ מאיר ֶּׁ
ְשי ָכנסו ְדב ֵריהֶּׁ םְ
יתה ְל ַדרכֵ י ְחַ ייםְ .ו ֶּׁאז ֶּׁכה ֶּׁ
מ ַדרכֵ י ְמ ָ
ב ָאזנַיְולביְ,ו ֶּׁאשמַ עְְהֵ יטֵ בְְ ֶּׁאתְְדב ֵריהֶּׁ םְְהַ קדושיםְולאְ
חְדבָ רְממשנָתיְ:
ֶּׁאש ַכ ָ
אנא חוסָ ה ְעַ ל ְנַפשי ְהָ אֻ מלָ לָ ה ְוהָ עֲלובָ ה ְמאדַ ְ ,וחֲמלְ
עָ לַ יְבחֶּׁ מלָ ת ָך ְהַ גדולָ הְ,ו ֵתןְלְיְתקוָהְולאְאובַ דְ,ו ֵתןְליְ
ְש ֶּׁאז ֶּׁכה ְמֵ הַ יום ְלהַ זכירְ
ַאחֲרית ְטובַ ְ .וחֲמל ְעָ לַ י ְמֵ עַ ָתה ֶּׁ
שמַ ענו ְמֵ ַרבו ֵתינוְ
ְש ָ
ְכל ְדב ֵרי ְיהוָה ֶּׁ
ְאת ָ
ֶּׁאת ְעַ צמי ֶּׁ
ְש ֶּׁאז ֶּׁכה ְלהתעו ֵררְ
הַ קדושים ְזכרונָם ְלב ָרכָ הְ ,באפֶּׁ ן ֶּׁ
ָדְכצאןְבלאְ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ תְמשְנָתיְהַ גדולָ הְ,כיְאֲ ניְהולֵ ךְנָעְ ָונ ַ
ש ַקדתיְ
רועֶּׁ הַ ְ ,כת ֶּׁרן ְבראש ְהָ הָ ר ְוכַ ספינָה ְבלֶּׁב ְיָםָ "ְ .
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ְכנָהְ ,עו ָרה ְנָאְ,
ָאהיֶּׁה ְכצפור ְבו ֵדד ְעַ ל ְגָג"ָ ְ .אנָא ַ
ו ֶּׁ
התעורריְנָאְהָ קיצָ הְנָאְ,עמדיְנָאְקומיְנָאְ,חַ ליְנָאְפנֵיְ
ֵאל ְבמֵ יטַ ב ְהגָיוןְ .נַפשי ְנַפשי ְהש ַתטחי ְלֶּׁ עָ פָ רְ
שפַ לת ְמֵ ֶּׁא ֶּׁרץ ְת ַד ֵבריְ
יך"ְ .ו ָ
ְבעָ פָ ר ְפ ְָ
והש ַתחֲוי ְלוְְ ,ו ֵתן ֶּׁ
חנַן ְיהוָהְ
שח ְאמ ָר ֵתךְְ .אולַ י ְיֵש ְתקוָהְ .אולַ י ְ ֶּׁי ֱ
ומֵ עָ פָ ר ְת ַ
שהְ
שר ְעָ ָ
ֲשה ְיהוָהְ ,ככָ ל ְנפלאו ָתיו" ְאֲ ֶּׁ
צבָ אותְ .אוְלַ י ְ ַיע ֶּׁ
ָ
ָ
אְאלְאֱ להֶּׁ יך ְאולַ יְ
עםְאֲ בו ֵתינוְ"ְ.מַ הְלך ְנר ָדםְקוםְק ָר ֶּׁ
שת ְהָ אֱ להים ְלָ נו ְולא ְנאבֵ ד" ְאולַ י ְיָחוס ְעַ ם ְעָ ניְ
יתעַ ֵ
ךְ,
ְאחי ְמשנַת ְפ ַתיותְ ְָ
ו ֶּׁאביון ְאולַ י ְי ַרחֵ םְ .הָ קיצָ ה ָ
ְתקוםְ
"הָ ע ָירה ְוהָ קיצָ הְ ,עַ ד ְמָ ַתי ְעָ צֵ ל ְתש ָכב ְמָ ַתי ָ
ְשנות ְמעַ ט ְתנומות ְמעַ ט ְח ֻבק ְי ַָדיםְ
ךְ .מעַ ט ֵ
משנ ֶָּׁת ְָ

ְשנָה ְלעֵ ינ ָ
יךְ .הנָצֵ לְ
ֶּׁיך ְותנומָ ה ְלעַ פעַ ֶּׁפ ְָ
לש ָכבַ ְ .אל ְת ֵתן ֵ
ְאתְ
ְאל ְתש ַכח ֵ
כצבי ְמיָדְ ,וכצפור ְמ ַפח ְיָקושְְ .זכור ַ
שניםְ,
יך" ְזֶּׁה ְיָמים ְו ָ
ְאת ְיהוָה ְאֱ להֶּׁ ְָ
שר ְהקצַ פ ָת ֶּׁ
אֲ ֶּׁ
ךְ ,ובכָ ל ְעֵ תְ
ְתמנו ְממ ְָ
ו ַאף־עַ ל־פי־כֵ ן ְחַ ס ֵדי ְיהוָה ְלא ָ
ָ
הואְעוסֵ קְלעור ֶּׁר ָך ְולהָ קיצ ָך ְמשנָתך ְבַ חֲ סָ ָדיוְהַ מ ֻרביםְ.

זכור ְזֶּׁה ְכַ ָמה ְמעוררים ְומקיצים ְאות ָך ְבכַ ָמה ְמינֵיְ
שרְלאְיאֻ ַמןְכיְ
התעוררותְבליְשעורְוָעֵ ֶּׁרך ְומס ָפרְ,אֲ ֶּׁ
שרְלישןְמקולְהַ צעָ ָקהְוהַ התעוררותְ
ֶּׁהְאפ ַ
שיהי ֶּׁ
יסֻ פְַרֶּׁ ְ,
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תגַליָאְ
ְכ ֵאלוְְ ,בא ְ
ָ
והַ כרוזים ְורמָ זים ְוהתנוצצות
ָאְק ֵריְבחילְ"קולְגָדולְולאְיָסָ ףְ,וקולְ
ובאת ַכסיָאְ,כרוז ָ
ַבר ְבקולו ְבכָ ל ְיום ְובכָ לְ
שופָ ר ְחָ זָק ְמאד" ְהולֵ ך ְומתג ֵ
לְשעָ ה"ְ.הֵ ןְי ֵתןְבקולו ְקולְעז"ְיַעַ ןְויאמַ רְ,עורוְ
עֵ תְובכָ ָ
שניםְמ ַתרדְֵמַ תכֶּׁ םְונר ָדמיםְהָ קיצו ְמתנומַ תכֶּׁ םַ ְ.וע ֲַדיןְ
י ֵ
ךְ,עוד ָךְמתגולֵ לְבתוךְהַ מס ָלהְ,בתוךְ
אְשב ָתְמ ָטעות ְָ
ל ַ

עֲכ ַירת ְֶּׁרפֶּׁ ש ְוָטיטְ ,בתוך ְיוֵן ְמצולַ ת ְהַ הֲבָ ליםְ ,הֲעוד ָךְ
ְשלחָ הְ
ְתשובְ ,עוד ָך ְמסתולֵ ל ְבנַפש ָך ְלבלְתי ַ
לא ָ
שרְְזֶּׁהְ
ךְְ,אֲ ֶּׁ
ש ָתשובְְלַ עֲשותְְרצוןְְיוְצר ָךְְובו ַראֲ ְָ
חָ פשיֶּׁ ְ ,
ְ

ָכלְתשו ָק ָתהְוגַעגועָ הְוכוספָ הְהֶּׁ חָ זָקְוהֶּׁ עָ צוםְ:
שלוםְלֵ אמרְכיְעֲונו ַתיך ְא ָתךְְ,
ואל תאמריְנו ָאש ְחַ סְו ָ
שרְל ָך ְעודְלָ שובְ
יְאפ ַ
שלוםְ,וא ֶּׁ
םְא ָתהְנמוְקְחַ סְו ָ
ובָ הֶּׁ ַ
יךְ ,כי ְעֲונו ֶּׁת ָ
ךְ ,עַ דְ
אש ְָ
יך ְעָ ברו ְר ֶּׁ
מכסילות ָך ְושטֻ יו ֶּׁת ְָ
םְאבַ דְנצח ָ
ךְ.אֲ הָ ה ְאֲ הָ הְְ,חוסְ
ֲך ְותוחַ ל ֶּׁת ְָ
שלו ָ
שרְחַ סְו ָ
אֲ ֶּׁ
יך ְועַ ל ְמעַ ט ְיָמֶּׁ ָ
ַוחֲמל ְעָ לֶּׁ ָ
ְשיֵש ְלְ ָך ְעודְ
יך ְהַ חֲרוצים ֶּׁ

ְבזֶּׁה ְהָ עולָ ם ְהָ עובֵ ר ְכהֶּׁ ֶּׁרף ְעַ יןְ ,ו ַאלְ
להתמַ המֵ ַה ְמעַ ט ָ
שה ְמןְ
ְק ָ
ְכדבָ רים ְהָ ֵא ֶּׁלה ְחָ לילָ הְ ,כי ְזו ָ
תאמרי ַ
ְכ ֵא ֶּׁלהְ
ֲשבות ְו ַרעיונים ְובלבולים ָ
הָ ראשונָהְ ,כי ְמַ ח ָ
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תכא

ְאת ְבו ַראְֲ ָך ְיו ֵתר ְמ ָכלְ
ָקשים ְומַ זיקיםְ ,ומַ כעיסים ֶּׁ
ית ְמֵ עוד ָך ְעַ ד ְהַ יוםְ
ְשעָ ש ָ
שעים ֶּׁ
הַ חֲטָ אים ְוהָ עֲונות ְוהַ פ ָ
ְשעָ הְ
הַ זֶּׁהְ .כי ְע ֲַדין ְיֵש ְליְתקוָה ְגדולָ ה ְבכָ ל ְעֵ ת ְובכָ ל ָ
אְתמנו ְכיְלאְכָ לו ְַרחֲמָ יו"ְ
לְרגַע"ְ,חַ ס ֵדיְיהוָהְכיְל ָ
ובכָ ֶּׁ
ְת ַדע ְעצֶּׁ ם ְרבוי ְַרחֲמָ נותוְ
לעולָ םְ ,ונֶּׁעלְַם ְממ ָך ְולא ֵ
ְבאֱ מֶּׁ תְ,
חפֵ צים ְלָ שוב ֶּׁ
ְכל ְהַ ֲ
ַוחֲסָ ָדיו ְהַ גדולים ְעַ ל ָ
ְשבו ְע ֲַדיןְ .וכָ ל ְישעו ְוכָ ל ְחֶּׁ פצוְ
ְשלא ָ
ַאף־עַ ל־פי ֶּׁ
ְכל ְהַ מחַ כים ְומצַ פיםְ
ית ָב ַרךְְ ,לָ שוב ְול ַרחֵ ם ְעַ ל ָ
ְב ַמח ֶּׁת ֶּׁרת ְלמצא ְהַ ָצלָ ה ְומָ נוסְ
ומתגַעגְעים ְוחותרים ַ
ְשמתגַברים ְעֲלֵ יהֶּׁ םְ
שם ְית ָב ַרךְַ ְ .אף־עַ ל־פי ֶּׁ
לָ שוב ְלהַ ֵ
שנים ְהַ ר ֵבהְ
בכָ ל ְעֵ ת ְיו ֵתרְ ,ו ֵאין ְמַ ניחים ְאו ָתם ְיָמים ְו ָ
ְבית ְאֲ ביהֶּׁ םַ ְ .אף־עַ ל־פי־כֵ ן ְחַ סדו ְ ְָגבַ רְ
ְאל ֵ
לָ שוב ֶּׁ
עֲלֵ יהֶּׁ ם ְועָ לֵ ינו ְמאד ְמאד ְבלי ְשעור ְוָעֵ ֶּׁרך ְומס ָפרְ .מַ הְ
ש ֵאיןְהַ ֶּׁפהְיָכולְל ַד ֵברְוהַ ֵלבְלַ חשבְ.אלוְכָ לְהַ יַמיםְדיוְ
ֶּׁ
ְא ָדם ְלַ בלָ רים ְולשונותְ
וכָ ל ְאֲ גַמים ְקֻ למוסים ְוכָ ל ְבנֵי ָ
ְאלֶּׁ ףְ
ְאחַ ת ְמני ֶּׁ
ְאין ְמַ ספיקים ְלפָ ֵרש ְולבָ ֵאר ַ
מ ַקלסים ֵ
שרְהואְנוהֵ גְבחַ סדו ְבכָ לְ
ורבָ בָ הְמֵ חֲסָ ָדיוְהַ מ ֻרביםְ,אֲ ֶּׁ
דור ְוָדורְ ,ובפ ָרט ְעַ ל ְהַ נֶּׁאֱ נָחים ְונד ָכאים ְומחַ כיםְ
ְבאֱ מֶּׁ ת"ְ ,הֲלא ְמֵ עַ ָתהְ
ְאלָ יו ְית ָב ַרך ֶּׁ
ומצַ פים ְלָ שוב ֵ

תכב
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ְא ָתהְ .הֲינטר ְלעולָ ם ְאםְ
ְאלוף ְנעו ַרי ָ
ָק ָראת ְלוְָ ְ ,אבי ַ
חזַק ְוהתחַ זַק ְוחַ ֵדש ְעַ צמ ָך ְבכָ ל ְעֵ תְ,
ישמר ְלָ נֶּׁצַ ח" ְ ֲ
ְבאֱ מֶּׁ תַ ְ ,ועֲזב ְד ָרכֶּׁ ָ
יךְ
ְאת ְבו ַראֲ ָך ֶּׁ
והַ תחֵ ל ְמֵ עַ ָתה ְלַ עֲבד ֶּׁ
הָ ָרעיםְומַ חשבו ֶּׁת ָ
יך ְהַ מגֻנותְ,ושכחיְהֲבָ לַ יך ְושטֻ יו ַתיךְ

שר ְעַ צמ ָךְ
ך" ְ ַק ֵ
ש ֶּׁר ְָ
ְכעַ ס ְמל ֶּׁב ָך ְוהַ עֲבֵ ר ְָרעָ ה ְמב ָ
"והָ סֵ ר ַ

ְתשוב ְעוד ְלכסלָ הַ ְ .דלוְ
שם ְית ָב ַרךְְ ,ו ַאל ָ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ְלהַ ֵ
ָ
עֵ ינ ָ
שנָהְ.התעורריְהתעורריְ,
רְאהֲבָ תךְהַ י ָ
ֶּׁיךְלַ ָמרוםְוזכ ַ
ְתח ֱַרשְ
עו ָרה ְנַפשי ְעו ָרה"ְ ,עורי ְעורי ְַדברי ְשירַ ְ ,אל ֶּׁ
ו ַאל ְתשקט" ְהָ רימָ ה ְקול ָך ְהֶּׁ עָ ֵרב ְופ ַתח ְפ ָ
יך ְותוציאְ

יךְ
יך ְהַ נעימיםְ לפנֵי ְהַ ָקדוְשְ ָברוךְ הואְ ,פ ַתח ְפ ְָ
דבָ ֶּׁר ְָ
יךְ:
ויָאירוְדבָ ֶּׁר ְָ
ובכֵּ ן תז ֵַכני ְב ַרחֲמֶּׁ ָ
שאֶּׁ ז ֶּׁכה ְעַ ל־י ֵדיְ
יך ְהְָ ַרביםֶּׁ ְ ,
ש ֶּׁאז ֶּׁכהְ
שהֶּׁ ְ ,
שנָה ְלדבור ְחָ זָק ְדק ֻד ָ
התעוררות ְהַ ֵ
ב ַרחֲמֶּׁ ָ
ְתמיד ְבכחַ ְגָדולְ
יך ְל ַד ֵבר ְדבורים ְקדושים ָ
ְכלְ
ְשלֵ םְ ,ו ֶּׁאז ֶּׁכה ְלהַ כניס ָ
ְבאֱ מֶּׁ ת ְובלֵ ב ָ
ובמס ַירת ְנֶּׁפֶּׁ ש ֶּׁ
שהְ ,ויקֻ יַםְ
כחי ְבדבורְֵי ְהַ תפ ָלה ְובכָ ל ְהַ דבורים ְדק ֻד ָ
שיְ
ְש ָכתובָ "ְ ,ברכו ְיהוָה ְמַ ל ָאכָ יו ְגבו ֵרי ְכחַ ְעו ֵ
מק ָרא ֶּׁ
דבָ רו ְלשמע ְבקול ְדבָ רוְ"ְ .ותז ֵַכנו ְלב ָטחון ְגָדולְ
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תכג

ְבעֵ תְ
ְא ָתה ְיו ֵדעַ ְעצֶּׁ ם ְחֶּׁ סרון ְהַ פְַרנָסָ ה ָ
שהְ ,כי ַ
דק ֻד ָ
ְכסֶּׁ ףְ ,וכָ לָ ה ְפרוטָ ה ְמן ְהַ כיסְ ,וצָ רכֵ יְ
ְאפֵ ס ָ
הַ זאתְ ,כי ָ
ןְרביםְ
עַ מ ָך ְמ ֻרביםְמאדְ,כי ְהַ הֶּׁ כ ֵרחיותְלבַ דְהֵ םְגַם־ ֵכ ַ
מאדְ,צָ רכֵ יְאֲ כילָ הְושתיָהְ,ומַ לבושיםְ,ודירותְ,וש ָארְ
ֲשה ְכיְ
ְנע ֶּׁ
הצטָ רכות ְהַ ֻמכ ָרחְים"ְ .וַאֲ נַחנו ְלא ְנ ֵַדע ְמַ ה ַ
עָ לֶּׁ ָ
ְאין ְא ָתנו ְיו ֵדעַ ְעַ ד ְמָ הְ ,מֵ הֵ יכָ ן ְלבַ ֵקשְ
יך ְעֵ ינֵינוְ" ְכי ֵ
ַפרנָסָ ֵתנוְְ ,ו ֵאין ְלָ נו ְשום ְתקוָה ְומבטָ ח ְכי ְאם ְעָ לֶּׁ ָ
יךְ
ןְבאנו ְלבַ ֵקשְ ְממ ָךְ
ך ְלבַ דְעֵ ינֵינו ְתלויותְ.עַ ל־ ֵכ ָ
לבַ דְ,ל ְָ
ְבחֲסָ ֶּׁד ָ
יך ְהַ גדוליםְ ,ו ַתשפיעַ ְ
שתחָ נֵנו ַ
מָ לֵ א ְַרחֲמיםֶּׁ ְ ,
שנז ֶּׁכה ְלבטחַ ְב ָךְ
עָ לֵ ינו ְמ ַדת ְהַ ב ָטחון ְבשלֵ מותֶּׁ ְ ,
ש ַא ָתהְ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ ת ְובֶּׁ אֱ מונָה ְשלֵ מָ ה ְבב ָטחון ְחָ זָק ְו ַאמיץֶּׁ ְ ,
ְכל ְמַ חסו ֵרינו ְותְ ֶּׁתן ְלָ נו ְפְַרנָסָ ֵתנו ְבשלֵ מותְ.
תמַ ֵלא ָ
יךְ ,ת ָמלֵ א ְעָ לֵ ינו ְַרחֲמים ְבכָ ל ְעֵ תְ ,ות ֶּׁתןְ
ו ַא ָתה ְב ַרחֲמֶּׁ ְָ
יתינו ְבהַ רחָ בָ ה ְגדולָ הְ,
ְב ֵ
לָ נו ְכְָל ְצָ רכֵ ינו ְוכָ ל ְצָ רכֵ י ֵ
ְשנצטָ ֵרך ְלָ הֶּׁ םְ ,בהֶּׁ ֵתר ְולאְ
ו ַתזמין ְלָ נו ְפְַרנָסָ ֵתנו ְק ֶּׁדם ֶּׁ
באסורְ,בכָ בודְולאְבבזויְ,ב ֶּׁרוַחְולאְבצמצוםְ,מ ַתחַ תְ
שנְז ֶּׁכהְלַ עֲשותְרצונ ָךְְ ָכלְ
יָד ָךְהָ רחָ בָ הְְוהַ מלֵ ָאהְ,באפֶּׁ ןְְ ֶּׁ
ימֵ יְחַ יֵינוְלעולָ םְ:

תכד
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ְשיהְיֶּׁה ְלָ נוְ
שה ְגדולָ הְ ,עַ ד ֶּׁ
שיהיו ְדבו ֵרינו ְבק ֻד ָ
ונִ ז ֶכה ֶּׁ
כחַ ְלפקדְע ֲָקרותְבדבו ֵרינוְְ ,ויהיו ְכלֵיְהַ דבורְסמוכיםְ
שהְ
לכלֵ י ְהַ הולָ ָדהְ .ונז ֶּׁכה ְלפעל ְעַ ל־י ֵדי ְדבו ֵרינו ְבק ֻד ָ
שר ְעַ לְ
ְכחול ְאֲ ֶּׁ
הולָ דות ְקדושותְ ,וית ַרבו ְעַ מ ָך ְיש ָר ֵאל ַ
ְבנו ְעָ ָקרְ
שמַ ים ְלָ רבְ ,ולא ְיהיֶּׁה ָ
שפַ ת ְהַ יָם ְוככְוכבֵ י ְהַ ָ
ְקיָמָ אְ
ְשל ַ
ְבנים ְבז ֶַּׁרע ֶּׁ
ַוע ֲָק ָרהְ ,ותפקד ְלכָ ל ְחֲשוכֵ י ָ
ְשיתג ֶַּׁלה ְיר ָאהְ
ךְ .ועַ ל־י ֵדי־זֶּׁה ְנז ֶּׁכה ֶּׁ
לַ עֲבו ָד ֶּׁת ָך ְוליר ָא ֶּׁת ְָ
ְבעולָ םְ ,ו ַתשפיעַ ְירְ ָאת ָך ְופַ חד ָךְ
שלֵ מָ הְ ,יר ָאה ְגדולָ ה ָ
יְא ָתהְפעַ לתו ְויָביןְ
לְפעולְכ ַ
עְכ ָ
לְב ֵאיְעולָ םְ,וי ֵַד ָ
לְכ ָ
עַ ָ
ְא ָתה ְיצַ רתוְְ .ונז ֶּׁכה ְלכָ ל ְחֶּׁ לקֵ י ְהַ יר ָאהְ
ָכל ְיצור ְכי ַ
ש ֵברְולבַ ֵטלְ
בשלֵ מותְ,ועַ ל־י ֵדיְהַ יר ָאהְנז ֶּׁכהְלהַ כניעַ ְול ַ
שקֶּׁ רְהַ חֵ ן ְוהֶּׁ בֶּׁ לְ
ְש ָכתובֶּׁ "ְ,
שקְֶּׁרְהַ חֵ ןְוהֶּׁ בֶּׁ לְהַ יפי" ְכמו ֶּׁ
" ֶּׁ
שה ְיר ַאת ְיהוָה ְהיא ְתתהַ ָלל"ְ .ונז ֶּׁכה ְלהַ אֲ ריךְ
הַ יפי ְא ָ
שה ְוטָ ה ֳָרהְ
שה ְגדולָ ה ְלהוסיף ְק ֻד ָ
יָמֵ ינו ְושנו ֵתינו ְבק ֻד ָ
בכָ ל ְעֵ ת ְוָעֵ תְ ,למַ עַ ן ְלא ְניגַע ְלָ ריק ְולא ְנֵלֵד ְלַ ֶּׁבהָ לָ הְ.
ְכל ְהָ עולָ מות ְמֵ חָ ָדשְְ ,ולהַ משיך ְעָ לֵ ינוְ
ונז ֶּׁכה ְלתקון ָ
שכים ְעַ ל־י ֵדי ְהַ ַצדיקיםְ
ָתמיד ְהֶּׁ ָא ַרת ְתקונֵי ְעַ תיק ְהַ נמ ָ
שפַ עְ
אֲ מתיים ְהַ זקֵ נים ְהַ קדושיםְ .ובזכו ָתם ְנז ֶּׁכה ְל ֶּׁ
ןְשנז ֶּׁכהְ
שהְ,לכָ לְהוןְדעַ למָ אְ,באפֶּׁ ֶּׁ
ַועֲשירותְגָדולְדק ֻד ָ
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עַ ל־י ֵדי ְהָ עֲשירות ְהַ זאת ְלהתבוננות ְגָדול ְועֶּׁ ליון ְמאדְ
שהְובטָ ה ֳָרהְ
שגַתְאֱ לָ הות ָךְבק ֻד ָ
בתו ָרת ָךְ ַועֲבו ָדת ָךְובהַ ָ

ְבאֱ מֶּׁ תְ
גדולָ הֶּׁ ְ ,באֱ מֶּׁ ת ְובֶּׁ אֱ מונָה ְשְלֵ מָ ה ְכרצונ ָך ְהַ טוב ֶּׁ

רְפנָיוְא ָתנוְ
מֵ עַ ָתהְועַ דְעולָ ם"ְ.אֱ להיםְיחָ נֵנוְויבָ רכֵ נוְי ֵָא ָ
ש ָ
ְאלְיש ָר ֵאלְהואְנו ֵתןְעזְ
יך ֵ
סֶּׁ לָ הְ.נו ָראְאֱ להיםְממק ָד ֶּׁ
ְברוך ְאֱ להיםְ .יר ֵאי ְיהוָה ְהַ ללוהו ְכְָלְ
ו ַתעֲצֻ מות ְלָ עָ ם ָ
ְכל ְז ֶַּׁרע ְיש ָר ֵאלְ .כי ְלאְ
ְכבדוהו ְוגורו ְמ ֶּׁמנו ָ
ז ֶַּׁרע ְ ַיעֲקב ַ
שועוְ
ירְפנָיוְמ ֶּׁמנו ְוב ַ
ָ
בָ זָהְולאְש ַקץְעֱנותְעָ ניְולאְהסת
יְא ֶּׁרץְ.
לְאפסֵ ָ
ְכ ַ
יוְשמֵ עְְַ.יבָ רכֵ נו ְאֱ להיםְוייראו ְאותו ָ
ָ
ֵאלָ
שיהֶּׁ םְ
ְשכֶּׁ ל ְטוב ְלכָ ל ְעו ֵ
ר ַאת ְיהוָה ֵ
ֵראשית ְחָ כמָ ה ְי ְ
תה ָלתו ְעומֶּׁ ֶּׁדת ְלָ עַ דָ ְ .ברוך ְיהוָהְאֱ להיםְאֱ להֵ י ְיש ָר ֵאלְ
ְשם ְכבודו ְלעולָ ם ְוי ָמלֵ אְ
שה ְנפלָ אות ְלבַ דוְְ .ובָ רוך ֵ
עו ֵ
ץְאמֵ ןְו ָאמֵ ן"(ְ:לקוטיְתפילותְ,ח"אְ,ס)ְ
תְכלְהָ ָא ֶּׁר ָ
ְא ָ
כבודו ֶּׁ
ְ
ְ

םַשבחַלאֵּ לַבוֹ ֵּראַעוֹ לםַ
תםַונִ של ֶ
ףַכחַול ֵּאיןַאוֹ נִ יםַעצמהַיר ֶבה
ברוךַהנוֹ ֵּתןַליעֵּ ַֹ

ִּפ ְד ֹיון
יניח ידיו על המעות ויאמר:

אֲשר ְ ּב ַרגְ לֵיהֶׁ ם ,צֶׁ ֶׁדק
ֶׁ
עות ,וְ אֵ ת הַ ְּיקוּם
ָמ ֹ
ישא ,דִּ ינָ א
יִ ְק ָראֵ ה ּו לְ ַרגְ לו ,צֶׁ ֶׁדק ַמלְכו ָּתא ַקדִּ ָ
דְּ ַמלְכו ָּתא דִּ ינָ א .ש ֶׁרש הַ דִּ ינִ ים ִ ּבינָה ,אֲנִ י ִ ּבינָ ה
לִ י ְ ּגבו ָּרה ,אֵ ין הַ דִּ ין נִ ְמ ָּתק אֶׁ ּלָא ְ ּב ָש ְרשוְ .של ָשה
י ַָדיִ ם ְ ּב ִבינָה :יָד הַ ְ ּגדולָה ,יָד הַ ֲחז ָָקה ,יָד הָ ָר ָמה.
של מ"ב .מ"ב
שם ֶׁ
ָשלש ּ ְפ ָע ִמים יָד ִ ּגימַ ְט ִר ּיָא ֵ
של אָ ָּנא ְ ּבכחַ  .מ"ב ֶׁש ַּב ְ ּב ִריאָ ה:
שם ֶׁ
ש ַּב ְּי ִצ ָירהֵ :
ֶׁ
אֲצילוּת :הֲ וָ ָי"ה
ש ָּב ִ
ְשנֵי ּ ְפ ָע ִמים אקי"ק .מ"ב ֶׁ

( ּ ָפשוּט),

ְ ּב ִמלּ וּאו ,ו ִּמלּ וּי ְד ִמלּ וּי:
יְ ִהי ָרצון ִמ ּלְפָ נ ָ
ש ּי ְֻּמ ְּתק ּו הַ דִּ ינִ ים וְ הַ ְ ּגבוּרות
ֶׁיך ֶׁ
שהוּא
הַ ָּקשות מֵ ַעל (פלוני בן פלונית) ַעל-יְ ֵדי ּ ֶׁפלֶׁא ֶׁעלְיון ֶׁ
שאֵ ין בּ ו
חֲסָ ִדים ְ ּגדולִ ים וְ ַרח ֲִמים ְ ּגמו ִּרים ו ְּפשו ִּטים ֶׁ
ַת ֲערבֶׁ ת דִּ ין ְּכלָל ,אָ מֵ ן:
יע ִמ ּ ָכל הַ ָ ּצרותִּ ,כי ִע ַּקר
ּ ִפ ְדיון הוּא הַ ְמ ּ ָת ַקת הַ דִּ ינִ ים וְ הוּא מו ִש ַ
הָ ְרפוּאָ ה ַעל־יְ ֵדי ּ ִפ ְדיון דַּ וְ ָקאִּ ,כי “וְ ַר ּפא יְ ַר ּ ֵפא”
ִמ ְס ּ ַפר “ ּ ִפ ְדיון נֶׁפֶׁ ש”.

( ִעם ְש ּ ֵתי הַ ּ ֵתבות)

(לקו”מ ח”ב ,ג)
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ירתְתהליםְיאמַ רְזֶּׁהְ:
ילְבאֲ מ ַ
םְשיַתח ְַ
קו ֵד ְֶּׁ

לכוַ ְנ ַרננָה ְלַ יהוָהְ ,נָריעָ ה ְלצוְר ְישעֵ נוְְ :נ ַקדמָ ה ְ ָפנָיו ְבתו ָדהְ,
לְכל ְאֱ להיםְ:
בזמרותְנָריעְְַלוְְ:כיְ ֵאלְגָדולְְיהוָהְ ,ומֶּׁ לֶּׁ ךְְְגָדולְעַ ָ
שםְ
ְאת ְבוראיְ .ל ֵ
ש ֵבחַ ֶּׁ
ְאת ְפי ְלהודות ְולהַ ֵלל ְול ַ
ה ֲֵּרינִ י ְמז ֵַמן ֶּׁ
שאְבריךְְהואְְושכינְ ֵתהְבדחילוְְורחימוְְעַ ל־י ֵדיְהַ הואְ
יחודְקֻ ד ָ
םְכלְיש ָר ֵאלְ:
ש ָ
טָ מירְונֶּׁעלָ םְב ֵ
ְ

ֲש ָרהְמזמוריםְ
ירתְהָ ע ָ
טובְלומַ רְזאתְלפנֵיְאֲ מ ַ

ֲש ָרה ְמזמו ֵרי ְתהלים ְ ֵאלו ְלכָ לְ
ְבאֲ מ ַירת ְהָ ע ָ
שר ְעַ צמי ַ
ה ֲֵּרינִ י ְ מ ַק ֵ
ְשבדו ֵרנוְְ ,ולכָ ל ְהַ ַצדיקים ְהָ אֲ מתים ְשוכנֵיְ
הַ ַצדיקים ְהָ אֲ מתיְים ֶּׁ
רְב ָא ֶּׁרץְהֵ ָמהְ,ובפ ָרטְל ַר ֵבנוְהַ ָקדושְצַ דיקְיסודְ
ש ָ
יםְא ֵ
ָ
עָ פָ רְקדוש
ַחְ
ןְבןְפֵ יגֶּׁאְבְֶּׁןְשמחָ הְ,נְַנ ְ
עולָ םְנַחַ לְנובֵ עַ ְמקורְחָ כמְָהַ ְ,ר ֵבנוְנַחמָ ֶּׁ
נַחמְְָנַחמָ ןְמאומןְ,זכו ָתםְְ ָיגֵןְְעָ לֵ ינוְְְועַ לְְ ָכלְיש ָר ֵאלָ ְ,אמֵ ןְ.
ְ

ְקפיטל ְתהלים ְ ֵאלוְְ,
ֲש ָרה ַ
ְכ ָונ ָָתם ְאֲ ני ְאומֵ ר ְהָ ע ָ
ועל ְ ַדע ָתם ְועַ ל ַ
ֲש ָרה ְמינֵי ְנגינָהְ
ְכל ְהָ ע ָ
ְאז ֶּׁכה ְלעו ֵרר ְולגַלות ָ
ובזכו ָתם ְוכחָ ם ֶּׁ
שהֵ םַ ְ :אש ֵריְ ,ב ָרכָ הְ ,מַ שכילְ ,שירְ,
ְבהֶּׁ ם ְסְֵפֶּׁ ר ְתהליםֶּׁ ְ ,
שנֶּׁאֱ מַ ר ָ
ֶּׁ
ְפשוטְ,
שהֵ םְ :שיר ָ
נצוחְְַ ,נגוןְ ,תפ ָלהְ ,הו ָד ָאהְ ,מזמורְ ,הַ ללויָהְֶּׁ ְ ,
שהֵ ם ְכלולים ְבשמ ָך ְהַ מיֻחָ ד ְהַ גָדולְ
ש ָלשְ ,מ ֻר ָבעֶּׁ ְ ,
ָכפולְ ,מ ֻ
והַ ָקדושְְ .ובזכות ְוכְחַ ְהַ שנֵי ְשמות ְהַ קדושים ְהָ ֵאלו ְבמלו ָאםְ,
שהֵ םְ
םְאלְאֱ להיםְ( ָכזֶּׁה) ְְ:אְָלְֶּׁףְלְָמְֶּׁדְ,אְָלְֶּׁףְלְָמְֶּׁד ְהְֵיְיוְדְמְֵםֶּׁ ְ,
שהֵ ֵ
ֶּׁ
ַכניְ
שמותְְתז ֵ
עוליםְבמס ָפרְתפ"הְְ,כמס ַפרְתהליםְ,בכחַ ְְ ֵאלוְְהַ ֵ

שהואְתְקוןְהַ כלָ ליָ ְ,אמֵ ןְ:
לתקוןְהַ בריתְ ֶּׁ
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תכט

טזַ
ַ

יְאלְכיְ ָחסיתיְבָ ךְְ:
אְמכ ָתםְל ָדודָ ְ,שמ ֵרנ ֵ

לֶּׁיךְ:
יְבלְעָ ְָ
ָיְא ָתהְ,טו ָבת ַ
בְ ָאמַ רתְלַ יהוָהְאֲ דנ ָ
יְכלְחֶּׁ פציְבָ םְ:
יר ָ
שרְ ָב ָא ֶּׁרץְהֵ ָמהְ,ו ַאד ֵ
גְלקדושיםְאֲ ֶּׁ

ְאחֵ ר ְמָ הָ רוְַ ְ ,בל ְ ַאסיך ְנס ֵכיהֶּׁ ם ְמ ָדםְ ,ובַ לְ
ד ְירבו ְעַ צבו ָתם ַ
שאְאֶּׁ תְשמו ָתםְעַ לְשפָ ָתיְ:
אֶּׁ ָ
הְיה ָוהְמנָתְחֶּׁ לקיְוכוסיַ ְ,א ָתהְתומיךְגו ָרליְ:
תְשפ ָרהְעָ לָ יְ:
ָ
יְבנעמיםַ ְ,אףְ ַנ ֲחלָ
וְחֲבָ ליםְנָפלוְְל ַ

שרְיעָ צָ ניַ ְ,אףְלֵילותְיסְרוניְכליו ָתיְ:
ְאתְיהוָהְאֲ ֶּׁ
זְאֲ בָ ֵרך ֶּׁ
יְבלְ ֶּׁאמוטְ:
יְתמידְ,כיְמימינ ַ
חְשויתיְיהוָהְלנֶּׁגד ָ
ןְשמַ חְלביְו ַָיגֶּׁלְכבודיַ ְ,אףְב ָשריְישכןְלָ בֶּׁ טַ חְ:
טְלָ כֵ ָ
ָ
יְכיְלאְ ַתעֲזבְנַפשיְלשאולְ,לאְת ֵתןְ ֲחסידךְלראותְ ָשחַ תְ:
ֶּׁיךְ ,נעמותְ
ְאת ְ ָפנ ְָ
יא ְתודיעֵ ני ְא ַרח חַ ייםְ ,שבַ ע ְש ָמחות ֶּׁ
בימינ ָךְנֶּׁצַ חְ:

לבַ
שעְכסויְחֲ ָט ָאהְ:
אְל ָדודְמַ שכילַ ְ,אש ֵריְנשויְ ֶּׁפ ַ
יְא ָדםְלאְיַחשבְיהוָהְלוְעָ וןְ,ו ֵאיןְברוחוְרמיָהְ:
בְ ַאש ֵר ָ
יְכלְהַ יוםְ:
שאֲ גָת ָ
יְבלוְעֲצָ ָמיְ,בְ ַ
גְכיְהֶּׁ חֱ ַרשת ָ
ָ
ֵיְקיץְ
שדיְבחַ רבנ ַ
ךְ ,נֶּׁה ַפך ְל ַ
ד ְכיְיו ָמםְ ָולַ ילָ הְתכ ַבדְעָ לַ יְי ֶָּׁד ְ
סֶּׁ לָ הְ:

תל
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ה ְחַ ָטאתיְאודיע ֲָך ְ ַועֲוניְלא ְכסיתיָ ְ ,אמַ רתיְאו ֶּׁדהְעֲלֵיְפ ָשעַ יְ
אתְעֲוןְחַ ָטאתיְסֶּׁ לָ הְ:
ָש ָ
לַ יהוָהְ,ו ַא ָתהְנ ָ
לְכל ְחָ סידְאֵ ל ָ
שטֶּׁ ףְמַ יםְ
ֶּׁיך ְלעֵ תְמצאַ ְ ,רקְל ֵ
ו ְעְַל ְזאתְית ַפ ֵל ָ
ַרביםְאֵ לָ יוְלאְיַגיעוְְ:
זְ ַא ָתהְסֵ ֶּׁתרְלי**ְמ ַצרְְתצ ֵרניָ ְְ,רנֵיְְפַ ֵלטְתסובבֵ ניְסֶּׁ לָ הְ:
ְתלֵ ךְְ,איעֲצָ הְעָ ָ
לֶּׁיךְעֵ יניַַ:
חְ ַאשכיל ָךְואור ָךְב ֶּׁד ֶּׁרךְְזו ֵ
דְאין ְהָ ביןְ ,במֶּׁ ֶּׁתג ְוָ ֶּׁרסֶּׁ ןְעֶּׁ דיו ְלבלוםְ
ט ְ ַאל ְתהיו ְכסוסְכפֶּׁ ֶּׁר ֵ
לֶּׁיךַ:
בְא ְָ
ַבלְקר ֵ
ְביהוָהְחֶּׁ סֶּׁ דְיסובבֶּׁ נוְְ:
יְ ַרביםְמַ כאוביםְלָ ָר ָשעְ,והַ בוטֵ חַ ַ
ְכלְיש ֵריְלֵבְַ:
יאְשמחוְבַ יהוָהְְוגילוְצַ דיקיםְ,והַ רנינו ָ

**כאןַצריךַלהפסיקַמעטַ (לקו"מַח"אַסימןַרי"ג)ְ

מאַ
אְלַ מנ ֵַצחַ ְמזמורְל ָדודְ:
םְרעָ הְימַ לטֵ הוְיהוָהְְ:
ילְאלְ ָדלְ,ביו ָ
בְ ַאש ֵריְמַ שכ ֶּׁ
שר ְ ָב ָא ֶּׁרץְ ,ו ַאל ְתתנֵהו ְבנֶּׁפֶּׁ שְ
ג ְיהוָה ְישמ ֵרהו ְויחַ יֵהוְ ְואֻ ַ
איבָ יוְ:
דְיהוָהְיסעָ ֶּׁדנְוְעַ לְעֶּׁ ֶּׁרשְדוָיָ ְ,כלְמש ָכבוְהָ פַ כ ָתְבחָ ליוְְ:
הְאֲ ניְ ָאמַ רתיְיהוָ הְחָ נֵניְ,רפָ ָאהְנַפשיְכיְחָ ָטאתיְלָ ךְְ:
וְאויבַ יְיאמרו ְַרעְליָ ְ,מ ַתיְ ָימותְו ָאבַ דְשמוְְ:
תְשואְי ַד ֵברְ ,לבו ְיק ָבץ ְ ָאוֶּׁןְלוְְ ,יֵצֵ אְלַ חוץְ
ָ
ז ְואם ְ ָבאְלראו
י ַד ֵברְ:
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ְכלְשנ ָאיְ,עָ לַ יְיַחשבו ְָרעָ הְליְ:
חְיַחַ דְעָ לַ יְיתלַ ֲחשו ָ
רְשכַ בְלאְיוסיףְלָ קוםְ:
ש ָ
טְדבַ רְבליַעַ לְיָצוקְבוְְ,וַאֲ ֶּׁ

שר ְ ָבטַ חתי ְבו ְאוכֵ ל ְלַ חמיְ ,הגדיל ְעָ לַ יְ
י ְגַם ְאיש ְשלומי ְאֲ ֶּׁ
עָ קֵ בְ:
שלמָ הְלָ הֶּׁ םְ:
הְחנֵניְ ַוהֲקימֵ ניְ,וַאֲ ַ
יאְואְַ ָתהְיהוָ ָ
יבְבזאתְי ַָדעתיְכיְ ָחפַ צ ָתְביְ,כיְלאְיָריעַ ְאיביְעָ לָ יְ:

וַתציבֵ ניְלפָ נ ָ
ֶּׁיךְלעולָ םְ:
יְתמַ כ ָתְביַ ְ,
יגְוַאֲ ניְב ֻתמ ָ

ידְ ָברוךְיהוָהְאֱ להֵ יְיש ָר ֵאלְמֵ הָ עולָ םְועַ דְהָ עולָ םָ ְ,אמֵ ןְו ָאמֵ ןְְ:
מבַ
אְלַ מנ ֵַצחַ ְמַ שכילְלבנֵיְק ַרחְ:

גְא ָ
לֶּׁיךְאֱ להיםְ:
יְתעֲר ֵ
יקיְ ָמיםֵ ְ,כןְנַפש ַ
ָלְתעֲרגְעַ לְאֲ פ ֵ
בְכ ַאי ַ
ְאבוא ְו ֵא ָראֶּׁ ה ְפנֵיְ
ְחיָ ְ ,מ ַתי ָ
ג ְצָ מ ָאה ְנַפשי ְ ֵלאלהים ְל ֵאל ָ
אֱ להיםְ:
ְכל ְהַ יוםְ
ְאלַ י ָ
ד ְהָ י ָתה ְלי ְדמעְָתי ְלֶּׁחֶּׁ ם ְיו ָמם ְ ָולָ ילָ הֶּׁ ְ ,באֱ מר ֵ
יךְ:
ַאיֵהְאֱ להֶּׁ ְָ
רְב ָסךְאֶּׁ ַד ֵדםְעַ דְ
יְאעֱב ַ
ֶּׁהְאזכ ָרהְו ֶּׁאשפכָ הְעָ לַ יְנַפשיְ,כ ֶּׁ
הְ ֵאל ֶּׁ
ֵביתְאֱ להיםְ,בקולְרנָהְותו ָדהְהָ מוןְחוגֵגְ:
המְי ְעָ לָ יְ ,הוחילי ְלֵ אלהים ְכי ְעודְ
ו ְמַ ה ְתשתו ֲחחי ְנַפשי ְו ֶַּׁת ֱ
תְפנָיוְ:
או ֶּׁדנוְישועו ָ

תלב
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ְאז ָכר ָך ְמֵ ֶּׁא ֶּׁרץ ְיַר ֵדןְ
ז ְאֱ להַ יְ ,עָ לַ י ְנַפשי ְתשתו ָחחְ ,עַ ל־ ֵכן ֶּׁ
וחֶּׁ רמוניםְמֵ הַ רְמצעָ רְ:

יך ְוגַל ָ
יךָ ְ ,כל ְמש ָב ֶּׁר ָ
ֶּׁיךְ
ח ְתהום ְאֶּׁ ל ְתהום ְקו ֵרא ְלקול ְצנו ֶּׁר ְָ
עְָלַ יְעָ בָ רוְְ:
טְיומָ םְיצַ וֶּׁהְיהוָהְחַ סדוְובַ ַלילָ הְשירְהְעמיְתפ ָלהְל ֵאלְחַ יָיְ:
י ְאומ ָרה ְל ֵאל ְסַ לעי ְלָ ָמה ְשכַ ח ָתניְ ,לָ ָמה ְק ֵדר ְאֵ לֵ ך ְבלַ חַ ץְ
אויֵבְ:
ְכל ְהְַיום
ְאלַ י ָ
יא ְב ֶּׁרצַ ח ְבעַ צמו ַתי ְחֵ רפוני ְצור ָריְ ְ ,ב ָאמ ָרם ֵ
יךְ:
ַאיֵהְאֱ להֶּׁ ְָ
יב ְמַ ה ְתשתו ֲחחיְנַפשיְומַ ה ְ ֶּׁתהֱמיְעָ לָ יְ ,הוחיליְלֵ אלהיםְכיְ
תְפנַיְוֵאלהָ יְְ:
עודְאו ֶּׁדנוְְ,ישוע ָ
נטַ
ְאתְ
ְשאולְוַישמרו ֶּׁ
ְאלְ ַתשחֵ תְל ָדודְמכ ָתםְ,בשלחַ ָ
אְלַ מנ ֵַצחַ ַ
הַ ַביתְלַ הֲמיתוְְ:
שגבֵ ניְ:
בְהַ צי ֵלניְמֵ איבַ יְ,אֱ להָ יְ,ממתקוממַ יְת ַ
יְדמיםְהושיעֵ ניְ:
ש ָ
ֲלֵיְאוֶּׁןְ,ומֵ ַאנ ֵ
גְהַ צילֵ ניְמפע ָ
ְארבו ְלנַפשיְ ,יָגורו ְעָ לַ י ְעַ זיםְ ,לא ְפשעי ְולאְ
ד ְכי ְהנֵה ָ
חַ ָטאתיְיהוָ הְְ:
הְבליְעָ וןְירוצוןְויכְונָנוְְ,עו ָרהְלק ָראתיְור ֵאהְ:
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ו ְו ַא ָתה ְיהוָה ְאֱ להים ְצבָ אות ְאֱ להֵ י ְיש ָר ֵאלְ ,הָ קיצָ ה ְלפקדְ
יְאוֶּׁןְסֶּׁ לָ הְ:
ָכלְהַ גויםַ ְ,אלְ ָתחןְ ָכלְבג ֵד ָ
המוְכַ ָכ ֶּׁלבְויסובבוְעירְ:
זְיָשובוְלָ עֶּׁ ֶּׁרבְ ֶּׁי ֱ
ח הנֵהְיַביעוןְבפיהֶּׁ םְחֲ ָרבוְתְבשפתו ֵתיהֶּׁ םְ,כיְמיְשמֵ עְְַ:
ְ

טְו ַא ָתהְיהוָהְתשחַ קְלָ מוְְ,תלעַ גְלכָ לְגויםְ:

יְעֻזוְאֵ ָ
ְאשמ ָרהְ,כיְאֱ להיםְמשגַביְ:
לֶּׁיך ֶּׁ

יא אֱ להֵ יְחַ סדיְי ַקדמֵ ניְ,אֱ להיםְיַר ֵאניְבשר ָריְ:
ְ

ידמוְְְ,
ְפן ְישכחוְ ְעַ מיְ ,הֲניעֵ מו ְבחֵ יל ָך ְוהור ֵ
יב ְ ַאל ְ ַתהַ רגֵם ֶּׁ

מָ גנֵנוְאֲ דנָיְ:
יג

ְחַ ַטאת ְפימו ְדבַ ר ְשפָ ֵתימו ְוי ָלכדו ְבגאונָםְ ,ומֵ ָאלָ הְ

ומ ַכחַ שְיסַ ֵפרוְְ:
של ְב ַיעֲקבְ
ְכלֵה ְו ֵאינֵמוְְ ,ויֵדעו ְכי ְאֱ להים ְמ ֵ
יד ְ ַכלֵה ְבחֵ ָמה ַ
ל ַאפסֵ יְהְָ ָא ֶּׁרץְסֶּׁ לָ הְ:
טוְויָשובוְלָ עֶּׁ ֶּׁרבְ ֶּׁיהֱמוְכַ ָכ ֶּׁלבְויסובבוְעירְ:
טזְהֵ ָמהְיניעוןְ ֶּׁלאֱ כלְ,אםְלאְישבעוְוַיָלינוְְ:
ית ְמשגָב ְליְ
ךְ ,כי ְהָ י ָ
ְאשיר ְעֻז ֶָּׁך ְוַאֲ ַרנֵן ְלַ ב ֶּׁקר ְחַ ס ֶּׁד ְָ
יז ְוַאֲ ני ָ
ומָ נוסְביוםְצַ רְליְ:
יחְעֻזיְאְֵל ָ
ֶּׁיךְאֲ ז ֵַמ ָרהְ,כיְאֱ להיםְמשגַביְאֱ להֵ יְחַ סדיְְ:
ְ

תלד
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עזַ
אְלַ מנ ֵַצחַ ְעַ לְידותוןְל ָא ָסףְמזמורְ:
יןְאלָ יְ:
יְאלְאֱ להיםְוהַ אֲ ז ֵ
בְקוליְאֶּׁ לְאֱ להיםְו ֶּׁאצעָ ָקהְ,קול ֶּׁ
אְתפוגְ,מֵ אֲ נָהְ
ָיְד ָרשתיְ,יָדיְלַ ילָ הְנג ָרהְול ְָ
גְביוםְצָ ָרתיְאֲ דנ ָ
הנָחֵ םְנַפשיְ:
דְאֶּׁ זכ ָרהְאֱ להיםְו ֶּׁאה ֱָמיָהָ ְ,אשיחָ הְותתעַ ֵטףְרוחיְסֶּׁ לָ הְ:
הְ ָאחַ ז ָתְשמֻ רותְעֵ ינָיְ,נפעַ מתיְולאְאֲ ַד ֵברְ:
שבתיְיָמיםְמ ֶּׁק ֶּׁדםְ,שנותְעולָ מיםְ:
וְח ַ
יחהְ,וַיחַ ֵפשְרוחיְ:
יְאש ָ
יְב ָלילָ הְ,עםְלבָ ב ָ
זְאֶּׁ זכ ָרהְנגינָת ַ
חְהַ לעולָ מיםְיזנַחְאֲ דנָיְ,ולאְיסיףְלרצותְעודְ:
טְהֶּׁ אְָפֵ סְלָ נֶּׁצַ חְחַ סדוְָ ְ,גמַ רְאמֶּׁ רְלדרְ ָודרְ:

ףְר ֲח ָמיוְסֶּׁ לָ הְ:
םְקפַ ץְב ַא ַ
תְאלְ,א ָ
ֲשכַ חְחַ נו ֵ
יְ ה ָ
יאְ ָואמַ רְחַ לותיְהיאְ,שנותְימיןְעְֶּׁליון:

ְ

ךְ:
יְאזכ ָרהְמ ֶּׁק ֶּׁדםְפל ֶּׁא ְָ
יבְאֶּׁ זכורְמַ עַ ללֵיְיָהְְ,כ ֶּׁ
ךְ,ובַ עֲלילו ֶּׁת ָ
יחהְ:
ְאש ָ
יך ָ
לְפעֳלֶּׁ ְָ
יגְוהָ גיתיְבכָ ָ

לְכאלהיםְ:
לְגדו ֵ
יְא ָ
ךְ,מ ֵ
יםְבק ֶּׁדש ְַדר ֶּׁכ ְָ
ַ
ידְאֱ לה

ֶּׁךְ:
שהְפֶּׁ לֶּׁ אְ,הו ַדע ָתְבָ עַ מיםְעֻז ְָ
טוְ ַא ָתהְהָ אֵ לְע ֵ
ךְ,בנֵיְ ַיעֲקבְויוסֵ ףְסֶּׁ לָ הְ:
טזְ ָג ַאל ָתְבזרועַ ְעַ ֶּׁמ ְָ

ְמיםְיָחילוְַ ְ,אףְירגזוְתהמותְ:
ְמיםְאֱ להיםָ ְ,ראו ָך ַ
יזְ ָראו ָך ַ
חצָ צֶּׁ ָ
יךְיתהַ ָלכוְְ:
יחְזרמוְמַ יםְעָ בותְ,קולְנָתנוְש ָחקיםַ ְ,אףְ ֲ
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ְתבֵ לָ ְ ,רגזָה ְוַתרעַ שְ
ְבגַלגַל ְהֵ אירו ְב ָרקים ֵ
ְקול ְַרעַ מ ָך ַ

הָ ָא ֶּׁרץְ:

םְרביםְ,ועקבו ֶּׁת ָ
יךְלאְנ ָדעוְְ:
ךְבמַ י ַ
ָםְדר ֶּׁכ ָךְושביל ְָ
כְ ַבי ַ
שהְו ַאהֲרןְְ:
ךְ,ביַדְמ ֶּׁ
יתְכַ צאןְעַ ֶּׁמ ְָ
כאְְנָח ָ
צַ

ית ְ ָלנוְ
ְא ָתה ְהָ י ָ
ְמעון ַ
שה ְאישְ ְהָ אֱ להיםְ ,אֲ דנָי ָ
א ְתפ ָלה ְלמ ֶּׁ
בדרְ ָודרְ:
ְא ֶּׁרץ ְו ֵתבֵ לְ ,ומֵ עולָ ם ְעַ ד ְעולָ םְְ
ב ְבטֶּׁ ֶּׁרם ְהָ רים ְי ָֻלדו ְוַתחו ֵלל ֶּׁ
הְאלְ:
ַא ָת ֵ
שבְאֱ נושְעַ דְ ַד ָכאְ,וַתאמֶּׁ רְשובוְבנֵיְ ָא ָדםְ:
גְ ָת ֵ
ְשנים ְבעֵ ינ ָ
ְאתמול ְכי ְ ַיעֲברְ ,ו ַאשמו ָרהְְ
ֶּׁיך ְכיום ֶּׁ
ְא ֶּׁלף ָ
ד ְכי ֶּׁ
בַ לְָילָ הְ:
חל ףְ :
רְכ ָחצירְ ַי ֲ
םְשנָהְיהיוְַ ְ,בב ֶּׁק ֶּׁ
הְז ַרמ ָת ֵ

שְ:
וְ ַבבקֶּׁ רְיָציץְְו ָחלָ ףְ,לָ עֶּׁ ֶּׁרבְְימו ֵללְְויָבֵ ְ
ךְְ,ובַ ֲחמָ ת ָךְְנבהָ לנוְְ:
זְכיְְכָ לינוְְב ַא ֶּׁפ ְָ

ֶּׁיךְ:
רְפנ ְָ
ךֲ ְ,עלֻמֵ נוְלמאו ָ
ש ָתהְְעֲונ ֵתינוְלנֶּׁג ֶּׁד ְָ
חְ ַ

ְשנֵינוְכמוְְהֶּׁ גֶּׁהְ:
ךְ,כלינו ָ
ְפנוְבעֶּׁ ב ָר ֶּׁת ְָ
טְכיְכָ לְיָמֵ ינו ָ
ְשנָהְ ,ואם ְבגבורת ְשמוניםְ
י ְימֵ י ְשנו ֵתינו ְבָ הֶּׁ ם ְשבעים ָ
ָשנָהְ,ו ָרה ָבםְעָ ָמלְ ָו ָאוֶּׁןְ,כיְגָ זְחישְו ַָנעֻפָ הְ:
ךְ:
ךְ,וכיר ָאת ָךְעֶּׁ ב ָר ֶּׁת ְָ
זְא ֶּׁפ ְָ
יאְמיְיו ֵדעַ ְע ַ

תלו
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בְחכ ָמהְ:
ְכןְהו ַדעְ,ונָבאְלבַ ָ
יבְלמנותְיָמֵ ינו ֵ
ָ
יךְ:
יגְשובָ הְיהוָהְְעַ דְ ָמ ָתיְ,והנָחֵ םְעַ לְעֲבָ ֶּׁד ְ

ךְ,ונ ַרננָהְונשמ ָחהְבכָ לְיָמֵ ינוְְ:
שבעֵ נוְבַ ב ֶּׁקרְחַ ס ֶּׁד ְָ
ידְ ַ

תְראינו ְָרעָ הְ:
יתנוְְ,שנו ָ
שמחֵ נוְכימותְענ ָ
טוְ ַ
ָ
ָ
ָ
ךַ ְ,וה ֲָדרךְעַ לְבנֵיהֶּׁ םְ:
טזְ ְֵי ָראֶּׁ הְאֶּׁ לְעֲבָ ֶּׁדיךְפָ עֳלֶּׁ ְ
ֲשה ְי ֵָדינו ְכוננָה ְעָ לֵינוְְְ,
יז ְויהי ְנעַ ם ְאֲ דנָי ְאֱ להֵ ינו ְעָ לֵינוְְ ,ומַ ע ֵ
ֲשהְי ֵָדינוְכוננֵהוְְְ:
ומַ ע ֵ

קהַ
אְהודוְלַ יהוָ הְקראוְבשמוְְ,הודיעוְבָ עַ מיםְעֲלילו ָתיוְ:
שירוְְלוְזַמרוְְלוְְ,שיחוְבכָ לְנפלאו ָתיוְ:
בְ ְ
שיְיהוָ הְְ:
םְקדשוְְ,ישמַ חְלֵבְמבַ ק ֵ
ש ָ
גְהתהַ ללוְב ֵ

ָיוְתמידְ:
דְדרשוְיהוָהְְועֻזוְַ ְ,בקשוְפָ נ ָ
שרְעָ ָשהְ,מפ ָתיוְומשפטֵ יְפיוְ:
הְזכרוְנפלאו ָתיוְאֲ ֶּׁ
עְאבְ ָרהָ םְעַ בדוְְ,בנֵיְ ַיעֲקבְבח ָיריוְ:
וְז ֶַּׁר ַ
זְהואְיה ָוהְְאֱ להֵ ינוְְ,בכָ לְהָ ָא ֶּׁרץְמש ָפ ָטיוְ:
חְזָכַ רְלעולָ םְבריתוְָ ְ,דבָ רְצוָהְל ֶּׁא ֶּׁלףְדורְ:
תְאתְ ַאב ָרהָ םְ,ושבועָ תוְליש ָחקְ:
רְכ ַר ֶּׁ
ש ָ
טְאֲ ֶּׁ
ש ָר ֵאלְבריתְעולָ םְ:
ידהָ ְל ַיעֲקבְלחקְ,לי ְ
יְו ַַיעֲמ ֶּׁ
ְא ֵתןְאֶּׁ תְ ֶּׁא ֶּׁרץְכנָעַ ןְ,חֶּׁ בֶּׁ לְנַחֲ לַ תכֶּׁ םְ:
יאְלֵ אמרְל ָך ֶּׁ
יםְבהְְ:
ָ
יבְבהיו ָתםְמ ֵתיְמס ָפרְ,כמעַ טְוגָ ר
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םְאחֵ רְ:
הְאלְעַ ַ
יְאלְגויְ,מ ַממלָ כָ ֶּׁ
יגְוַיתהַ לכוְמגו ֶּׁ
ְא ָדםְלעָ ש ָקםְ,וַיוכַ חְעֲלֵיהְֶּׁםְמלָ כיםְ:
ידְלאְהניחַ ָ
יְאלְ ָת ֵרעוְְ:
יא ַ
יחיְ,ולנב ַ
טוְ ַאלְתגעוְבמש ָ
םְשבָ רְ:
אְרעָ בְעַ לְהָ ָא ֶּׁרץָ ְ,כלְמַ ֵטהְלֶּׁחֶּׁ ָ
טזְוַיק ָר ָ
ישְ,לעֶּׁ בֶּׁ דְנמ ַכרְיוסֵ ףְ:
יזְ ָשלַ חְלפנֵיהֶּׁ םְא ְ
ֶּׁלְב ָאהְנַפשוְְ:
יחְענוְבַ ֶּׁכבֶּׁ לְ ַרגלוְַ ְ,ברז ָ
יטְעַ דְעֵ תְבאְדבָ רוְְ,אמ ַרתְיהוָהְְצ ָר ָפתהוְְ:

שלְעַ מיםְוַיפַ תחֵ הוְְ:
ירהוְְ,מ ֵ
כְ ָשלַ חְמֶּׁ לֶּׁ ךְ ַויַת ֵ
שלְבכָ לְקניָנוְְ:
ְאדוןְלבֵ יתוְְ,ומ ֵ
כאְ ָשמו ָ
רְש ָריוְבנַפשוְְ,וז ֵקנָיוְיחַ ֵכםְ:
כבְ ֶּׁלאס ָ

כגְוַיָבאְיש ָר ֵאלְמצ ָריםְ,ו ַיעֲקבְגָרְבאְֶּׁ ֶּׁרץְ ָחםְ:
רְאתְעַ מוְמאדְ,ו ַַיעֲצמֵ הוְמ ָצ ָריוְ:
כדְוַיֶּׁפֶּׁ ֶּׁ
לְבעֲבָ ָדיוְ:
כהְהָ פַ ךְל ָבםְלשנאְעַ מוְְ,להתנ ֵַכ ַ

רְבחַ רְבוְְ:
ש ָ
שהְעַ בדוְַ ְ,אהֲרןְאֲ ֶּׁ
כוְ ָשלַ חְמ ֶּׁ
ץְחםְ:
כזְ ָשמוְְבָ םְדב ֵריְאתו ָתיוְ,ומפתיםְב ֶּׁא ֶּׁר ָ
שךְְוַיַחשךְְ,ולאְ ָמרוְאֶּׁ תְדבָ רוְְ:
כחְ ָשלַ חְח ֶּׁ

תְאתְד ָג ָתםְ:
ֶּׁ
כטְהָ פַ ךְאֶּׁ תְמֵ ימֵ יהֶּׁ םְל ָדםְ,וַיָמֶּׁ
ץְארצָ םְצפַ רדעיםְ,בחַ ד ֵריְמַ לכֵ יהֶּׁ םְ:
לְ ָש ַר ַ
לאְ ָאמַ רְוַיָבאְעָ רבְ,כניםְבכָ לְגבולָ םְ:
םְב ָרדֵ ְ,אשְלֶּׁהָ בותְב ַארצְָםְ:
לבְנ ַָתןְגשמֵ יהֶּׁ ָ

תלז

תלח
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ש ֵברְעֵ ץְגבולָ םְ:
לגְוַיַךְגַפנָםְותאֵ נ ָָתםְ,וַי ַ
אְאר ֶּׁבהְ,ו ֶּׁי ֶּׁלקְו ֵאיןְמס ָפרְ:
לדְ ָאמַ רְוַיָב ַ
יְאד ָמ ָתםְ:
שבְב ַארצָ םְ,וַיאכַ לְפר ַ
לְכלְעֵ ֶּׁ
להְוַיאכַ ָ
ְכלְבכורְב ַארצָ םֵ ְ,ראשיתְלכָ לְאונָםְ:
לוְוַיַך ָ
של ְ :
לזְוַיוציאֵ םְבכֶּׁ סֶּׁ ףְוזָהָ בְ,ו ֵאיןְבשבָ ָטיוְכו ֵ

לְפח ָדםְ ֲעלֵיהֶּׁ םְ:
אתםְ,כיְנָפַ ַ
לחְ ָשמַ חְמצ ַריםְבצֵ ָ
לטְ ָפ ַרשְעָ נָןְל ָמ ָסךְְ,ו ֵאשְלהָ אירְלָ ילָ הְ:
םְשמַ יםְיַשביעֵ םְ:
מְ ָש ַאלְוַיָבֵ אְשלָ וְ,ולֶּׁחֶּׁ ָ
ְבציותְנָהָ רְ:
ְמיםְ,הָ לְכו ַ
מאְ ָפ ַתחְצורְוַיָזובו ָ
רְקדשוְֶּׁ ְ,אתְ ַאב ָרהָ םְעַ בדוְְ:
רְאתְדְבַ ָ
מבְכיְזָכַ ֶּׁ
ָהְאתְבח ָיריוְ:
מגְוַיוצאְעַ מוְב ָששוןְ,ברנ ֶּׁ
םְארצותְגויםַ ְ,ועֲמַ לְלאֻ מיםְי ָירשוְְ:
מדְוַי ֵתןְלָ הֶּׁ ַ
מהְ ַבעֲבורְישמרוְחֻ ָקיוְותור ָתיוְינצְרוְְ,הַ ללויָהְְְ:
קלזַ
ְאתְציוןְ:
ָשבנוְגַםְ ָבכינוְְ,בזָכ ֵרנו ֶּׁ
לְשםְי ַ
תְבבֶּׁ ָ
אְעַ לְ ַנהֲרו ָ
בְעַ לְע ֲָרביםְבתוכָ הְָ ְ,תלינוְכנרו ֵתינוְְ:
ְשם ְש ֵאלונו ְשובֵ ינו ְדב ֵרי ְשיר ְותולָ לֵינו ְשמ ָחהְ ,שירוְ
ג ְכי ָ
לָ נוְמשירְצְיוןְ:
לְאדמַ תְנֵכָ רְ:
דְאֵ יךְנָשירְאֶּׁ תְשירְיהוָהְ,עַ ַ
הְאםְ ֶּׁאש ָכחֵ ךְירו ָשלְָיְםְ,תש ַכחְימיניְ:
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תלט

ְאעֲלֶּׁה ְאֶּׁ תְ
ְאזכ ֵרכיְ ,אם ְלא ַ
ו ְתד ַבק ְלשוני ְלחכי ְאם ְלא ֶּׁ
ירו ָשלְָיְםְעַ לְראשְשמ ָחתיְ:
ז ְזכרְיהוָהְלבנֵיְאֱ דום ְ ֵאתְיוםְירו ָשלְָיְםָ ְ ,האמריםְעָ רו ְעָ רוְ
דְבהְְ:
עַ דְהַ יסו ָ
ְש ָגמַ לתְ
ְאת ְגמולֵ ך ֶּׁ
ש ֶּׁלם ְלָ ך ֶּׁ
יְשי ַ
ח ְ ַבת ְ ָבבֶּׁ לְהַ שדו ָדהַ ְ ,אש ֵר ֶּׁ
לָ נוְְ:
ְאלְהַ ָסלַ עְְ:
יְשיאחֵ זְונ ֵפץְאֶּׁ תְעלָ לַ יך ֶּׁ
טְ ַאש ֵר ֶּׁ
קנַ
דשוְְ,הַ ללוהוְברקיעַ ְעֻזוְְ:
אְהַ ללויָהְהַ ללוְְ ֵאלְב ָק ְ
בְהַ ללוהוְבגבור ָתיוְהַ ללוהוְכרבְגֻדלוְְ:

גְהַ ללוהוְב ֵת ַקעְשופָ רְ,הַ ללוהוְבנֵבֶּׁ לְוכנורְ:
דְהַ ללוהוְבְתףְומָ חולְ,הַ ללוהוְבמניםְועוגָ בְ:
הְהַ ללוהוְבצלצלֵיְ ָשמַ עְ,הַ ללוהוְבצלצלֵיְתרועָ הְ:
וְכלְהַ נ ָש ָמהְתהַ ֵללְיָהְְ,הַ ללויָהְְְ:
ְ
ְ

לאחרְסיוםְהמזמוריםְיאמרְשלושהְפסוקיםְאלוְ:

ִמי ְי ֵתןְמציוןְישועַ תְיש ָר ֵאלְְבשובְיהוָהְְשבותְעַ מוְָ ְ ,יגֵלְ ַיעֲקבְ

ישמַ חְיש ָר ֵאלְ:ותשועַ תְצַ דיקיםְמְֵיהוָהְ,מָ עוזָםְבעֵ תְצָ ָרהְְ:וַיַעז ֵרםְ
שעיםְְויושיעֵ םְְכיְחָ סוְְבוְְ:
יהוָהְוַיפַ לטֵ םְ,יפַ לטֵ םְמֵ ר ָ
ְ
ְ

תמ
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זֹאתַהת ִפלהַמצאנוַבאמתחתַהכת ִביםַ,ו ִהיאַמעטַהכמותַורבַה ֵּאיכותְ
ְ

ְכל ְהַ סבותַ ְ ,אנתְ
של ְעולָ םְ ,ע ַלת ְהָ עְלות ְוס ַבת ָ
ִרבוֹ נוַֹ ְ ֶּׁ
ֲשבָ הְ
לעֵ ָלאְ ,לעֵ ָלא ְמן ְכלָ אְ ,ולֵ ית ְלעֵ ָלא ְמנָךְְ ,דלֵ ית ְמַ ח ָ
לְכלְב ָרכָ הְ
תפיסָ אְבָ ךְכלָ לְ,ול ָךְדומיָהְתה ָלהְ,ומרמָ םְעַ ָ

ְאדרשְְ ,אות ָך ְאֲ בַ ֵקש ְשְֶּׁ ַתחתר ְחֲ ת ָירהְ
ותה ָלהְ .אות ָך ֶּׁ
ְכל ְהָ עולָ מותְ ,עַ דְ
ָ
ךֶּׁ ְ ,ד ֶּׁרך
שה ְמֵ אתְ ְָ
ֶּׁד ֶּׁרך ְכבו ָ

שר ְנגלָ הְ
ְשאֲ ני ְעומֵ דְ ,כפי ְאֲ ֶּׁ
ְב ָמקום ֶּׁ
ְשלי ַ
הַ הש ַתלשלות ֶּׁ
ָ
ךְ,
ֶּׁהְתאירְעָ לַ י ְאור ְ
ְתעֲלומותְ,ובַ ֶּׁד ֶּׁרך ְונתיבְהַ ז ָ
ךְ,יו ֵדעַ ַ
ל ְָ
ירני ְבתשובָ ה ְשְלֵ מָ ה ְלפָ נ ָ
ְבאֱ מֶּׁ תְ ,כפי ְרצונ ָךְ
ֶּׁיך ֶּׁ
להַ חֲ ז ֵ
ֶּׁבאֱ מֶּׁ תְ ,כפי ְרצון ְמבחָ ר ְהַ ברואיםְ ,לבלי ְלַ חֲשבְ
ֲשבָ ה ְוְבלבולְ
ֲשבֶּׁ ת ְחוץ ְושום ְמַ ח ָ
חֲשבתי ְשום ְמַ ח ֶּׁ
במַ ַ
ֲשבות ְזַכות ְצַ חותְ
ךַ ְ ,רק ְל ַד ֵבק ְבמַ ח ָ
שהוא ְ ֶּׁנגֶּׁד ְרצונ ְָ
ֶּׁ

ך"ְ.הַ ט ְלביְ
שגָת ָך ְובתו ָרת ְָ
ְבאֱ מֶּׁ תְבהַ ָ
תְבעֲבו ָדת ָך ֶּׁ
וקדושוְ ַ
ְבאֱ מֶּׁ תְ.וממְצולותְ
יך"ְ,ו ֶּׁתןְליְלֵ בְטָ הורְלעָ בד ָך ֶּׁ
ֶּׁאלְעֵ דותְֶּׁ ְָ

ְקל ְמהֵ ָרהְ .תשועַ ת ְיהוָהְְ
יאני ְלאור ְגָדול ְחיש ַ
יָם ְתוצ ֵ
ְכל ְימֵ י ְהֱיותי ְעַ ל ְפנֵיְ
כהֶּׁ ֶּׁרף ְעַ יןְ ,לֵ אור ְבאור ְהַ חַ יים ָ
שךְְ,
ְבח ֶּׁ
ְשעָ ברו ַ
הָ אֲ ָדמָ הְ .ו ֶּׁאז ֶּׁכה ְלחַ ֵדש ְנעו ָריְ ,הַ יָמים ֶּׁ
יאתיְ,
יאתיְמןְהָ עולָ םְכב ָ
שהְ,ותהיֶּׁהְיצ ָ
םְאלְהַ ק ֻד ָ
להַ חֲ ז ָיר ֶּׁ
בלאְחֵ טאְ.ו ֶּׁאז ֶּׁכהְלַ חֲ זותְבנעַ םְיהוָה ולבַ ֵקרְבהֵ יכְָלוְֻ ְ,כלוְְ
רְכבודָ ְ,אמֵ ןְנֶּׁצַ חְסֶּׁ לָ הְוָעֶּׁ ד:
אומֵ ָ

ספורי

סֵּ ֶדרַת ִפלתַה ֶד ֶרךַ

ַמעֲ שֹי ֹות

תמא

יְ ִהי ָרצוֹ ן ִמלְ פָ ָ
ש ּתוֹ לִ יכֵ נ ּו לְ ָשלוֹ ם,
אל ֹהֵ ינ ּו וֵאל ֹהֵ י אֲבוֹ ֵתינ ּוֶ ,
נֶיך יְ ָי ֱ
יענ ּו לִ ְמחוֹ ז חֶ ְפצֵ נ ּו
וְ ַת ְד ִריכֵ נ ּו לְ ָשלוֹ ם ,וְ ַת ְצ ִע ֵ
ידנ ּו לְ ָשלוֹ ם ,וְ ַת ִ ּג ֵ
לְ חַ ִּיים וּלְ ִש ְמחָ ה וּלְ ָשלוֹ ם (ואם דעתו לחזור באותו היום יאמר
זִירנ ּו לְ ָשלוֹ ם) וְ ַת ִּצילֵנ ּו ִמ ּ ַכף ּ ָכל אוֹ יֵב וְ אוֹ ֵרב וְ לִ ְס ִטים וְ חַ יּוֹ ת
וְ ַת ְח ֵ
ְ
ָרעוֹ ת ַּבדֶּ ֶרך ,ו ִּמ ּ ָכל ִמינֵי ּפו ְּר ָענִ יּוֹ ת הַ ִמ ְת ַר ְ ּגשוֹ ת וּבָ אוֹ ת לָעוֹ לָם.
וְ ִת ְשלַח ְ ּב ָרכָ ה וְ הַ ְצלָחָ ה ְ ּבכֹל מַ ֲעשֵ ה י ֵָדינ ּו ,וְ ִת ְּתנֵנ ּו לְ חֵ ן וּלְ חֶ סֶ ד
וּלְ ַרח ֲִמים ְ ּבע ָ
ינֶיך ו ְּב ֵעינֵי כָ ל רוֹ אֵ ינ ּו ,וְ ִתגְ ְמלֵנ ּו חֲסָ ִדים טוֹ ִבים
ֵ
וְ ִת ְשמַ ע קוֹ ל ּ ַתחֲנוּנֵינ ּוִּ .כי אֵ ל שוֹ מֵ ַע ְּת ִפ ּלָה וְ ַתחֲנוּן אַ ּ ָתה:
ָּברו ְּך אַ ּ ָתה יְ ָי ,שוֹ מֵ ַע ְּת ִפ ּלָה
של עוֹ לָםַ ,ת ִּצילֵנִ י ְ ּב ַרחֲמֶ ָ
יך הָ ַר ִ ּבים ִמ ּ ַס ּ ָכנַ ת דְּ ָר ִכים,
ִר ּב ֹונוֹֹ ֶ
וְ ִת ְש ְמ ֵרנִ י וְ ַת ִּצילֵנִ י ִמ ּ ָכל ִמינֵי צַ ַער וְ יִ ּסו ִּרין וְ ִעכּ וּב ַּבדֶּ ֶר ְך ,ו ִּמ ּ ָכל
אוֹ ֵרב וְ אוֹ יֵב וּמַ ְס ִטין,
ו ְּבל ְֶכ ִּתי ַּבדֶּ ֶר ְךּ ְ ,ב ִש ְמ ָך

יתי
וְ ִת ְהיֶה ָת ִמיד ִע ִּמי ְ ּב ִש ְב ִּתיּ ְ ,בבֵ ִ
אֵ צֵ א לַדֶּ ֶר ְך לְ ָשלוֹ ם ,ו ְּב ִש ְמ ָך אֶ ֱעבֹר
יתי לְ ָשלוֹ ם .וְ ַת ִּצילֵנִ י ִמ ּ ָכל ִמינֵ י
לְ בֵ ִ

הַ דֶּ ֶר ְך ְ ּב ָשלוֹ ם ,וְ אָ שוּב
גַש ִמ ּיוּת ו ְּברוּחָ נִ ּיוּתּ ְ ,בגוּף וָ נֶ פֶ ש ו ָּממוֹ ן,
הֶ זֵּיקוֹ ת וְ הֶ ְפסֵ ד ַּבדֶּ ֶר ְך ְ ּב ְ

אתנ ּו וּבוֹ אֵ נ ּו לְ חַ ִּיים טוֹ ִבים וּלְ ָשלוֹ ם מֵ ַע ּ ָתה וְ ַעד עוֹ לָם,
ו ְּשמֹר צֵ ֵ
ש ּ ָכתוּב" .צֶ ֶדק לְ פָ נָ יו
אתי לַדֶּ ֶר ְך ְּכמוֹ ֶ
ו ְּתז ּ ֵַכנִ י לִ ּ ֵתן ְצ ָד ָקה ק ֶֹדם צֵ ִ

ָשם לְ ֶד ֶר ְך ּ ְפ ָע ָמיו" ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶה ִתכּ וֹ ן לְ פָ נַי הַ דֶּ ֶר ְך ,וְ אַ ּ ָתה
יְ הַ ּל ְֵך וְ י ֵ
ְ ּב ַרחֲמֶ ָ
אֲשר אֵ ל ְֵך ָּב ּה,
ֶ
יך הָ ַר ִ ּבים ּ ֵתל ְֵך לְ פָ נַי לְ הַ נְ חוֹ ִתי הַ דֶּ ֶר ְך
ָ
יענִ י לִ ְמחוֹ ז חֶ ְפ ִצי
וְ ָת ִאיר לְ פָ נַי ְ ּבאוֹ ְרך הַ ָ ּגדוֹ ל ,ו ְּת ִביאֵ נִ י וְ ַת ִ ּג ֵ
לְ חַ ִּיים וּלְ ָשלוֹ ם ִּכ ְרצוֹ נְ ָך הַ ּטוֹ ב.

