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גהקדמה

ָמה )מדפוס ראשון( ַהְקּדָ

הּוא ָאָדם. ְוזֹאת ּתֹוַרת  מֹו ְונֹוָדע ׁשֶ ָבר ִנְקָרא ׁשְ ָהָיה ּכְ ֶ ַמה ּשׁ
ֶזה  י  ּכִ ָאָדם.  מּות  ּדְ ִלים  ְלַהׁשְ ָזָכה  ר  ֲאׁשֶ ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּדִ ָהָאָדם 

ֲעֶטֶרת  נּו,  ְוַרּבֵ מֹוֵרנּו  ֲאדֹוֵנינּו  בֹוד  ּכְ הּוא  ֲהלֹא  ָהָאָדם.  ל  ּכָ

א  ַרּבָ ּבֹוִציָנא  ְוַהּנֹוָרא,  דֹוׁש  ַהּקָ ָהַרב  נּו,  ֻעּזֵ אֹון  ּגְ נּו,  ְפַאְרּתֵ ּתִ

מֹוֵרנּו  מֹו  ׁשְ ת  ַ ְקֻדּשׁ א,  יׁשָ ְוַקּדִ יָרא  ַיּקִ ּבֹוִציָנא  ָאה  ִעּלָ ּבֹוִציָנא 

ָהֱאלִֹקי  ְוַהּנֹוָרא  דֹוׁש  ַהּקָ ְלָהַרב  ָוֶנֶכד  ִנין  ְזצּוַק"ל,  ַנְחָמן  ָהַרב 

ְלאֹורֹו.  ָרֵאל  ִיׂשְ ֶנֱהנּו  ָבר  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ְזצּוַק"ל.  טֹוב  ם  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ

ים  ָבר ָיְצאּו ְלאֹוָרה. ַרּבִ ר ּכְ ְפָלִאים ֲאׁשֶ ים ַהּנִ דֹוׁשִ ִחּבּוָריו ַהּקְ ּבְ

ְרּכֹו. ִרים ַיֲעלֹזּו. ְוָהֱאֶמת יֹוֶרה ּדַ ָמחּו ִויׁשָ ׂשְ ָראּו ַוּיִ
ר  ֲאׁשֶ ְונֹוָראֹות,  ִנְפָלאֹות  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  חֹוֵתינּו,  ַאְמּתְ ּבְ ִנְמָצא  ה, עֹוד ְרֵאה ֶזה  ְוִהּנֵ

ה,  ַהְרּבֵ ִלים  ְמׁשָ ן  ְוִתּקֵ ר  ְוִחּקֵ ן  ִאּזֵ ר  ֲאׁשֶ דֹוׁש,  ַהּקָ יו  ִמּפִ ה  ּפֶ ֶאל  ה  ּפֶ ֹמַע  ִלׁשְ ָזִכינּו 

ִנְפָלִאים  ְדָרִכים  ּבִ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ּבְ ַוֲעצּומֹות  בֹוהֹות  ּגְ גֹות  ַהּשָׂ יר  ְוִהְסּתִ יׁש  ְוִהְלּבִ

ָהיּו רֹוִצים  ׁשֶ מּוָרה, ּכְ ה ְוַעל ַהּתְ ֻאּלָ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ י זֹאת ְלָפִנים ּבְ ְונֹוָרִאים ְמֹאד. ּכִ

א  ְנַזּיָ יׁשּו ִסְתֵרי תֹוָרה ּגִ ל, ְוִהְלּבִ ֶדֶרְך ִחיָדה ּוָמׁשָ ִרים ּבְ רֹות ה', ָהיּו ְמַדּבְ ִנְסּתְ ר ּבְ ְלַדּבֵ

ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ַאַחר  ּמּוָבא  ּכַ ׁשֹוִנים.  ים  בּוׁשִ ִמּלְ ים  ְלבּוׁשִ ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ּבְ א  ְדַמְלּכָ

ַהֲחֵבִרים  ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ְדמֹוִנים  ַהּקַ ִמים  ּיָ ּבַ ׁשֶ ָאז,  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ָאַמר  ׁשֶ ְפָחה,  ִ ַהּשׁ ּוֶבן  ֶלְך  ַהּמֶ

ר יֹוַחאי  ְמעֹון ּבַ י ׁשִ י ַעד ַרּבִ ֶזה; ּכִ ָלׁשֹון ּכָ יִחין ּבְ ָלה, ָהיּו ְמׂשִ יִחים ַקּבָ ִרים ּוְמׂשִ ְמַדּבְ

ָהָיה  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ה  ּמָ ּכַ ַאַחר  ָהרֹב,  י  ּפִ ְוַעל  ְוכּו',  ְלָיא  ִאְתּגַ ּבְ ָלה  ַקּבָ ִרים  ְמַדּבְ ָהיּו  לֹא 

ְמבָֹאר  יִעים, )ּכַ ָבִרים ַמּגִ ם ֵאיֶזה ְרָמִזים ְלֵהיָכן ַהּדְ ה ִמן ַהּיָ ּפָ חֹות ִמּטִ ה ְקָצת ְמַעט ּפָ ְמַגּלֶ

ה(. ה ּוַמֲעׂשֶ ל ַמֲעׂשֶ ר ַאַחר ּכָ ּפֵ ּסִ ָבִרים ְוָהְרָמִזים ׁשֶ ְמקֹוָמם ַהּדְ ן ּבִ ְלַקּמָ
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נּו,  ים ֹאְמִרים ְלַנְפׁשֵ נּוִזים ֶאְצֵלנּו. ַאְך ִלְהיֹות ַרּבִ ה ּגְ ָבִרים ָהֵאּלֶ ה ָהיּו ַהּדְ ה, ַעד ֵהּנָ ְוִהּנֵ

ְלָתה  ּכָ ְוַגם  ִנְכְסָפה  ר  ֲאׁשֶ לֹוֵמנּו  ׁשְ י  ֵמַאְנׁשֵ נּו  ִאּתָ ר  ֲאׁשֶ ים  ַרּבִ י  ּכִ טֹוב;  ַיְרֵאנּו  ִמי 

דֹוׁש ַז"ל, ּוְבִיחּוד ֵאּלּו  נּו ַהּקָ י ַרּבֵ ְצאּו ִמּפִ ּיָ ים ׁשֶ ְבֵרי ֱאלִֹקים ַחּיִ ִמיד ּדִ ֹמַע ּתָ ם ִלׁשְ ַנְפׁשָ

ְכָתב ַעל  קֹות ּבִ ַהְעּתָ י ִאם ּבְ יעּו ֲאֵליֶהם, ּכִ ּגִ ּיַ ר לֹא ָזכּו ֲעַדִין ׁשֶ ר, ֲאׁשֶ ּפֵ ּסִ ּיֹות ׁשֶ ֲעׂשִ ַהּמַ

ׁשּוָקָתם  ן ּתְ ן. ַעל ּכֵ ֶהם ְמֹאד ְוִקְלְקלּו ַהְמֻכּוָ ֻעּיֹות ּבָ ר ִנְתַרּבּו ַהּטָ ְיֵדי סֹוְפִרים ׁשֹוִנים, ֲאׁשֶ

ר ֻהְכַרְחנּו ְלַמּלֹאת ְרצֹוָנם - ַלֲהִביָאם  ָחקּונּו, ַעד ֲאׁשֶ ם ֶהָחָזק ּדְ צּונּו ְוָכְסּפָ דֹוָלה ִאּלְ ַהּגְ

פּוס. ְלֵבית ַהּדְ

רֹוֶצה  ְעּתֹו ׁשֶ ה ּדַ ּלָ ַעם ֶאָחד ּגִ ר ּפַ דֹול ַז"ל, ֲאׁשֶ נּו ַהּגָ י ַרּבֵ ַעת ִמּפִ ּלּוי ּדַ י ָהָיה ָלנּו ּגִ ְוַגם ּכִ

יס  ְלַהְדּפִ י  ַדְעּתִ ים: "ּבְ ֲאָנׁשִ ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  ׁשֹון  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ְוָאַמר  ּיֹות,  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  יס  ְלַהְדּפִ

ְלׁשֹון ַלַעז".  ה ּבִ ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש ּוְלַמּטָ תּוב ּבִ ּיֹות, ְוִיְהֶיה ְלַמְעָלה ּכָ ֵסֶפר ַמֲעׂשִ

ַעל  ֲהלֹא  ֶזה?,  ַעל  ר  ְלַדּבֵ ָהעֹוָלם  ּיּוְכלּו  ַמה  "ֲהלֹא  ְוָאַמר: 
ה  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּכַ ְוכּו'.  ר"  ְלַסּפֵ ָנִאים  ּיֹות  ַמֲעׂשִ ֵהם  ִנים  ּפָ ל  ּכָ

ַלֲהִביָאם  ֵהִעירּונּו  ר  ֲאׁשֶ ְוֶזה  ֵפרּוׁש,  ּבְ דֹוׁש  ַהּקָ יו  ִמּפִ ַמע  ִנׁשְ

פּוס. ְלֵבית ַהּדְ
ֵעד  ָהֱאֶמת  ֶזה  ל  ּכָ ִעם  ָעָליו,  ָקמּו  ים  ַרּבִ י  ּכִ ֵמֵעיֵנינּו  ֶנְעַלם  ְולֹא  ָיַדְענּו  ָאְמָנם  ְוִאם 

ְוֶהָחֵדל  ַמע  ִיׁשְ ֹוֵמַע  ַהּשׁ ה;  ַיֲעׂשֶ ַהּטֹוב  ַוה'  ְרצֹונֹו,  ַלֲעׂשֹות  ִבים  ְמֻחּיָ ַוֲאַנְחנּו  ְלַעְצמֹו, 

ים  דֹוׁשִ טּו ִחּבּוָריו ַהּקְ ְ ּשׁ י ִנְתּפַ ַרְך ּכִ ה ָלֵאל ַעד ּכֹה ֲעָזרּונּו ַרֲחָמיו ִיְתּבָ ִהּלָ י ּתְ ל. ְוַגם ּכִ ֶיְחּדַ

ִהי  ַוּתְ ְמָחה,  ׂשֹון ּוְלׂשִ ָבָריו ָלֶהם ְלׂשָ ּדְ ְהיּו  ַוּיִ ָרֵאל,  ְוִיׂשְ ָקָהל ְוֵעָדה  ֶקֶרב ַעם ָקדֹוׁש, ּבְ ּבְ

ם,  ע ַנְפׁשָ ּבַ ׂשְ ן ּתִ מֹו ֵחֶלב ָוֶדׁשֶ גּו ִמּטּובֹו, ּכְ עּו ְוִיְתַעּנְ ּבְ ם ִיׂשְ ּלָ ְדַבׁש ְלָמתֹוק, ּכֻ ִפיֶהם ּכִ ּבְ

ַעל  ַהחֹוְלִקים  ֶאת   - ם  ִאּתָ ר  ֵמֲאׁשֶ נּו,  ִאּתָ ר  ֲאׁשֶ ים  ְוַרּבִ יֶהם.  ּפִ ל  ְיַהּלֵ ְרָננֹות  ְפֵתי  ְוׂשִ

ר לֹא ָעְלָתה ַעל  ם ֲאׁשֶ ּבָ דּו ִמּלִ ר ּבָ ַגֲאָוה ָובּוז, ֲאׁשֶ יק ָעָתק ּבְ ָהֱאֶמת, ַהּדֹוְבִרים ַעל ַצּדִ

ה ָעְלִמין  י ְדַרֲחָמָנא; ְוַכּמָ ְבׁשֵ י הּוא ּכַ ה, ּכִ ָבר ַהּזֶ ּדָ ר ּבַ ְעּתֹו. ְולֹא ָעֵלינּו ְלַהֲאִריְך ּוְלַסּפֵ ּדַ

יִקים, ּוִמי  ּדִ ין ַהֲחָכִמים ְוַהּצַ ְתַרּבּו ְבָיֵמינּו ּבֵ ּנִ ֲחלֶֹקת ׁשֶ ִגיַניהּו ַעל ְיֵדי ִרּבּוי ַהּמַ כּו ּבְ ִאְתַהּפְ

ָבר ָעׂשּוהּו. ר ּכְ ֶלְך ֵאת ֲאׁשֶ ָיבֹוא ַאַחר ַהּמֶ
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י  ִביל ַאְנׁשֵ ׁשְ ּיֹות, הּוא ַרק ּבִ ַסת ֵאּלּו ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ַהְדּפָ ָנֵתנּו ּבְ ּוָ ל ּכַ י ּכָ ַאְך זֹאת ָלַדַעת, ּכִ

ים.  ָבִרים ְקדֹוׁשִ ֹמַע ּדְ ּתֹוְקִקים ִלׁשְ ים ּוִמׁשְ ֵאִבים ּוְמַצּפִ ֵצל ָקְדׁשֹו, ַהּתְ לֹוֵמנּו ַהחֹוִסים ּבְ ׁשְ

ֶזה  ת  ְלֻעּמַ ְוִלְרָבבֹות,  ַלֲאָלִפים  ֶנֶאְמרּו  ִאּלּו  ּכְ ֶפר  ּסֵ ּבַ ִסים  ְדּפָ ַהּנִ ָבִרים  ַהּדְ ָאְמָנם  ְוִאם 

ל  קֹות ַרּבֹות, ְוֵאין ֶהְבּדֵ ְכָתב ַעל ְיֵדי ַהְעּתָ ט ּבִ ֵ ּשׁ ָבִרים ְלִהְתּפַ ָבר ִהְתִחילּו ַהּדְ י ּכְ ָרִאינּו ּכִ

ִמי  ל  ּכָ י  ּכִ ָרם,  ּבְ ּדִ ֶתר  ּסֵ ּבַ ְוַגם לֹא ֵמרֹאׁש  ִסים.  ְדּפָ ַהּנִ ִלְדָבִרים  ִבים  ְכּתָ ַהּנִ ָבִרים  ּדְ ין  ּבֵ

ם, ְוִאם ֵרק  ָבר ֵרק הּוא ִמּכֶ י לֹא ּדָ ׁש לֹו ֵלב ָיִבין, ּכִ ּיֵ ׁש לֹו ֵעיַנִים ִיְרֶאה ְוָכל ִמי ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ

ְבֵהי ְמרֹוִמים. רּום ּגָ לּו עֹוְמִדים ּבְ ָבִרים ַהּלָ י ּדְ ם; ּכִ הּוא - ִמּכֶ

ל  ּבּור ְוִדּבּור ׁשֶ ל ּדִ ּכָ ָאַמר: ׁשֶ ֵפרּוׁש ׁשֶ דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ ַמְענּו ִמּפִ ְוׁשָ
ּבּור ֶאָחד  ה ּדִ ּנֶ ׁשַ ּמְ ָנה ֲעצּוָמה; ּוִמי ׁשֶ ּוָ ּיֹות ֵיׁש ּבֹו ּכַ ֲעׂשִ ֵאּלּו ַהּמַ

ר  ֲאָמרֹו הּוא ְבַעְצמֹו, הּוא ְמַחּסֵ ֶ ִפי ַמה ּשׁ ּיֹות ִמּכְ ֲעׂשִ ֵמֵאּלּו ַהּמַ

ה.  ֲעׂשֶ ה ֵמַהּמַ ַהְרּבֵ

ְונֹוָרִאים  ִנְפָלִאים  ים  ִחּדּוׁשִ ֵהם  ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ֵאּלּו  ׁשֶ ְוָאַמר: 
רֹות ְוַעְמקּות ֻמְפָלג ְמֹאד;  ָרִכים ְוִנְסּתָ ֶהם ּדְ ְמֹאד ְמֹאד, ְוֵיׁש ּבָ

ר  ּוְלַסּפֵ ֶנֶסת  ַהּכְ ֵבית  ּבְ ַלֲעֹמד   - ים  ַרּבִ ּבָ ם  ְלָדְרׁשָ ּוְראּוִיים 

ְונֹוָרִאים  בֹוִהים  ּגְ ים  ִחּדּוׁשִ ֵהם  י  ּכִ ּיֹות,  ֲעׂשִ ַהּמַ ֵמֵאּלּו  ה  ַמֲעׂשֶ

ְמֹאד ְמֹאד.
ְוִכְתֵבי  דֹוׁש  ַהּקָ ַהּזַֹהר  ִסְפֵרי  ּבְ ּוִבְפָרט  קֶֹדׁש,  ִסְפֵרי  ּבְ ֵהיֵטב  ּוָבִקי  ֵלם  ׁשָ ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ִמי  ם  ּגַ

ים  ָיׂשִ ִאם  ּיֹות,  ַמֲעׂשִ ֵאיֶזה  ּבְ ְרָמִזים  ְמַעט  ְקָצת  ְוָלַדַעת  ְלָהִבין  יּוַכל  ַז"ל,  ָהֲאִר"י 

רֹב  ּבְ ְמֹאד  ְוָעצּום  ִנְפָלא  ִהְתעֹוְררּות מּוָסר  ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ם  ּגַ ֵהיֵטב.  ֲעֵליֶהם  ְוַדְעּתֹו  ִלּבֹו 

ב  ַהּלֵ יִכים ֶאת  ּוַמְמׁשִ ם ְמעֹוְרִרים  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ י  ּכִ ַעְצמֹו.  ּבְ יל  ּכִ ׂשְ ַהּמַ ְיִביֵנם  קֹומֹות,  ַהּמְ

ַוֲעבֹוָדה  תֹוָרה  ּבְ ַרק  ַלֲעסֹק  ַלֲאִמּתֹו,  ֱאֶמת  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ָלׁשּוב  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלה'  ְמֹאד 

ְכלֹו, ִאם  ׂשִ ֵעיֵני  ּבְ ִיְרֶאה ָהרֹוֶאה  ר  ֲאׁשֶ ּכַ ְלַגְמֵרי;  ָניו ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם  ּפָ ְוַלֲהֹפְך  ִמיד,  ּתָ

ֱאֶמת. ֶהם ּבֶ ל ּבָ ּכֵ ִיְסּתַ
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ִמי  ָעֹמק  ְוָעֹמק  ֱאנֹוׁש,  ַעת  ִמּדַ ְמֹאד  ָרחֹוק  ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ֵאּלּו  נֹות  ּוָ ּכַ ְכִלית  ּתַ אּוָלם 

נּו,  ְעּתֵ ִמּדַ ְבהּו  ּגָ י  ּכִ ָהֵאּלּו,  ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ת  ֻדּלַ ּגְ ְפֶאֶרת  ּתִ ַבח  ׁשֶ ּבְ ְלַהֲאִריְך  ְוֵאין  ִיְמָצֶאּנּו. 

ָתם ְוַעְמקּוָתם הּוא ּגֹוֵרַע. ַרק ָאַמְרנּו ְלָהִעיר ְקָצת ְלַבב  ֻדּלָ ַבח ּגְ ׁשֶ ר ּבְ ְוָכל ַהּמֹוִסיף ְלַדּבֵ

ָמחֹוג  ַמְחֵוי ּבְ ָמאן ּדְ ר ֶהְרָאם ֵמָרחֹוק ּכְ חּו ִנְפְלאֹוָתם ֲאׁשֶ ּכְ לֹוֵמנּו, ְלַמַען לֹא ִיׁשְ י ׁשְ ַאְנׁשֵ

ל  ה ְלֵעיֵנינּו ַאַחר ִסּפּור ּכָ ּלָ ר ּגִ יִעים, ַעל ְיֵדי ְמַעט ָהְרָמִזים ֲאׁשֶ ָבִרים ַמּגִ ַעד ֵהיָכן ַהּדְ

דֹוׁש, ַאְך  ַהּקָ יו  ִמּפִ ְמעּו  ׁשְ ּנִ ׁשֶ מּו ְקָצת ָהְרָמִזים  ִנְרׁשְ י ַהַאף ָאְמָנם  ּכִ ה.  ּוַמֲעׂשֶ ה  ַמֲעׂשֶ

ָבִרים  ַעְצמֹו ְלָהרֶֹאה ַהּדְ ּבְ י ֶהָחָכם  ֹוֵמַע ִמּפִ י ֵאין ּדֹוֶמה ַהּשׁ ּכִ יל,  ּכִ ֶזה ָברּור ְלָכל ַמׂשְ

נּוַעת  ּתְ ְיֵדי  ַעל  ִאם  י  ּכִ מּוָבִנים  ֵאיָנם  ר  ֲאׁשֶ ה,  ֵאּלֶ ּכָ ְרָמִזים  ַדְרֵכי  ּבְ ּוְביֹוֵתר  ֶפר;  ּסֵ ּבַ

ָיָדם  ַעל  ר  ֲאׁשֶ ה,  ָבֵאּלֶ ְוַכּיֹוֵצא  ד  ַהּיָ ת  ּוְנִטּיַ ָהַעִין  ּוְקִריַצת  ָהרֹאׁש  ִנְענּוַע  ּבְ ָהֵאיָבִרים 

ת  ֻדּלַ ּגְ יטּו  ַיּבִ ְלֵמָרחֹוק  ְוֵעיָניו  ְרֶאה,  ַהּמַ ַעל  ּתֹוֵמם  ְוִיׁשְ ְמַעט  ְקָצת  ִבין  ַהּמֵ ָיִבין  ְיָקא  ּדַ

ָכל  ְמבָֹאר ּבְ ים ׁשֹוִנים, ּכַ ה ְלבּוׁשִ ַכּמָ ה ּבְ ׁשָ ר ִנְתַלּבְ ה - ֲאׁשֶ דֹוׁשָ ת ּתֹוָרֵתנּו ַהּקְ ה' ּוְגֻדּלַ

ִסְפֵרי קֶֹדׁש.

ה  ה סֵֹפר ַאּיֵ ה ֵאיָמה, ַאּיֵ נּו ֶיְהּגֶ ה. ִלּבֵ ֲחִזיִקים ַהְרּבֵ עּוִטים ַהּמַ ָבִרים ַהּמְ יעּו ּדְ ַעד ּכֹה ִהּגִ

א ְלָבֵבנּו ֶאל  ִנּשָׂ ֲעֵדינּו.  ּבַ ַיֲעֹמד  ָיגּור ָלנּו ֵאׁש אֹוֵכָלה, ִמי  ֶעְזֵרנּו. ִמי  ׁשֵֹקל ֵמַאִין ָיבֹא 

ַרֲחֶמיָך  ה  ֵהּנָ ַעד  נּו.  ַנְפׁשֵ א  ִנּשָׂ ה'  ֵאֶליָך  רּוֵחנּו.  ַנְפִקיד  ָידֹו  ּבְ ָמִים,  ָ ּשׁ ּבַ ֵאל  ֶאל  ִים  ּפָ ּכַ

ָעְננּו. י ָעֶליָך ִנׁשְ ֲעָזרּונּו. ָעְזֵרנּו ּכִ

נּו  ָקְדׁשֵ ית  ּבֵ ְוִיְבֶנה  ַלֲעָדֵתנּו.  ֶצֶדק  ֹמֶרה  ָיבֹוא  ַעד  ָעֵלינּו.  ֱאלֵֹקינּו  ה'  נַֹעם  ִויִהי 

ָיֵמינּו. ָאֵמן. ְמֵהָרה ּבְ ֱחֶזיָנה ֵעיֵנינּו. ּבִ ָיְפיֹו ּתֶ נּו. ֲחֵזה ִצּיֹון ִקְרַית מֹוֲעֵדנּו. ֶמֶלְך ּבְ ְוִתְפַאְרּתֵ

ה ָעִתיק. ְבָעה ְוִלְמַכּסֶ יק. ֶלֱאכֹל ְלׂשָ ְעּתִ ר ְוַהּמַ ֲהלֹא ּכֹה ִדְבֵרי ַהּכֵֹתב ְוַהְמַסּדֵ

ִתי. עִמיָראב ַרּבָ הּו, ִמּנֶ ְמֵרהּו צּורֹו ִויַחּיֵ ִלי ֶהעְרץ, ִיׁשְ י ַנְפּתָ ן ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ָטן, ָנָתן ּבֶ ְנֻאם ַהּקָ

א,  י ָהעֹוָלם ַהּבָ יק ְלַחּיֵ ִוד ְצִבי ֵזֶכר ַצּדִ י ּדָ ת מֹוֵרנּו ָהַרב ַרּבִ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ כֹל ַקְצֵוי ָאֶרץ, ּכְ אֹון ֶהָחִסיד ַהְמֻפְרָסם ּבְ ֲחַתן ָהַרב ַהּגָ
ִלילֹות. ת קֶֹדׁש ָמאְהִליב ְוַהּגְ אִריְגַראד, ּוִבְקִהּלַ ת קֶֹדׁש ׁשַ ִליל, ּוִבְקִהּלַ ת קֶֹדׁש ְקֶרעִמיִניץ ְוַהּגָ ְקִהּלַ ין ּבִ ית ּדִ ָהָיה ַאב ּבֵ ׁשֶ

ְוָאַמר:  ָעָנה  ֶזה,  ֵסֶפר  ּבְ ׁשֶ ִראׁשֹוָנה  ה  ַמֲעׂשֶ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ קֶֹדם 
רֹות  ִנְסּתָ ֶהם  ּבָ ֵיׁש  ִרים  ְמַסּפְ ָהעֹוָלם  ׁשֶ ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ִסּפּוֵרי  ּבְ

ּיֹות,  ֲעׂשִ ַהּמַ ְתַקְלְקלּו  ּנִ ׁשֶ ַאְך  ְמֹאד,  בֹוִהים  ּגְ ּוְדָבִרים  ה  ַהְרּבֵ
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ִרים אֹוָתם  ְמַסּפְ ְוֵאיָנם  לּו  ְלּבְ ִנְתּבַ ְוַגם  ה,  ַהְרּבֵ ֵמֶהם  ָחֵסר  י  ּכִ

ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן  ּסֹוף,  ּבַ ִרים  ְמַסּפְ ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ְך  ּיָ ַ ּשׁ ֶ ּשׁ ַמה  י  ּכִ ֵסֶדר,  ּכְ

ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה. 

ָבִרים  ּדְ ָהעֹוָלם  ִרים  ַסּפְ ּמְ ׁשֶ ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ּבְ ֵיׁש  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל 

ם טֹוב ְזצּוַק"ל ָהָיה ָיכֹול ַעל  ַעל ׁשֵ בֹוִהים ְמֹאד ְוַהּבַ ֶנְעָלִמים ּגְ

ְתַקְלְקלּו  ּנִ ׁשֶ רֶֹאה  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ִיחּוִדים;  ְלַיֵחד  ה  ַמֲעׂשֶ ִסּפּור  ְיֵדי 

ְיֵדי  ַעל  אֹוָתם  ן  ְלַתּקֵ ר  ְבֶאְפׁשָ ָהָיה  ְולֹא  ֶעְליֹוִנים,  ִצּנֹורֹות 

ה.  ָנם ּוְמַיֲחָדם ַעל ְיֵדי ִסּפּור ַמֲעׂשֶ ה, ָהָיה ְמַתּקְ ְתִפּלָ

ה  ר ַמֲעׂשֶ ְך ִהְתִחיל ְלַסּפֵ ִעְנָין ֶזה, ְוַאַחר ּכָ נּו ַז"ל ּבְ ר ַרּבֵ ּבֵ ְועֹוד ּדִ

ה ְוכּו'. י ַמֲעׂשֶ ְרּתִ ֶרְך ִסּפַ ּדֶ מּוְך, ְוָאַמר: ּבַ ף ַהּסָ ּדַ ּבַ ׁשֶ

ּיֹות  ַמֲעׂשִ ֵהם  ם  ֻכּלָ ּכְ ם  ֻרּבָ נּו,  ַרּבֵ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ׁשֶ ְוַדע, 

ָרם  ְמעּו ֵמעֹוָלם, ַרק הּוא ְבַעְצמֹו ִסּפְ ּלֹא ִנׁשְ ֲחָדׁשֹות ְלַגְמֵרי ׁשֶ

רּוַח  יג ּבְ ִהּשִׂ ָגה ָהֶעְליֹוָנה ׁשֶ ִפי ַהַהּשָׂ ה, ּכְ דֹוׁשָ ּבֹו ְוַדְעּתֹו ַהּקְ ִמּלִ

ה.  ֲעׂשֶ ַהּמַ אֹוָתּה  ּבְ ָגה  ַהַהּשָׂ אֹוָתּה  יׁש  ַמְלּבִ ָהָיה  ׁשֶ ָקְדׁשֹו, 

ֶעְליֹוָנה ְמֹאד  ָגה  ְוַהּשָׂ ְבַעְצָמּה ִהיא ַמְרָאה נֹוָרָאה  ה  ֲעׂשֶ ְוַהּמַ

ָרָאה. ָמקֹום ׁשֶ יג ְוָרָאה ּבְ ִהּשִׂ ׁשֶ
ֶהם  ִרין ָהעֹוָלם, ֲאָבל הֹוִסיף ּבָ ַסּפְ ּמְ ּיֹות ׁשֶ ֲעׂשִ ה ֵמַהּמַ ר ַמֲעׂשֶ ְוַגם ִלְפָעִמים ָהָיה ְמַסּפֵ

ָהעֹוָלם  ֶ ּשׁ ה  ִמּמַ ְלַגְמֵרי  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִסּפּור  ה  ּנָ ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֶדר,  ַהּסֵ ן  ְוִתּקֵ ְוֶהֱחִליף  ה  ַהְרּבֵ

ִים,  ּתַ י ִאם ַאַחת אֹו ׁשְ ּיֹות ּכִ ֲעׂשִ ֶפר ֵמֵאּלּו ַהּמַ ֶזה ַהּסֵ בּו ּבְ "ל. ֲאָבל לֹא ִנְכּתְ ִרין, ְוַכּנַ ְמַסּפְ

ְמעּו ֵמעֹוָלם. ּלֹא ִנׁשְ ּיֹות ֵהם ֲחָדׁשֹות ְלַגְמֵרי ׁשֶ ֲעׂשִ ל ַהּמַ ָאר ּכָ ּוׁשְ
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ּיֹות,  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ּבְ ַלֲעסֹק  ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִהְתִחיל  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ אֹותֹו  ּבְ

ּיֹות"  ַמֲעׂשִ ר  ְלַסּפֵ ַאְתִחיל  "ִהְנִני  ׁשֹון:  ַהּלָ ֶזה  ּבָ ֵפרּוׁש  ּבְ ָאַמר 

ֹאֵמר:  מֹו ׁשֶ ָבָריו ָהָיה, ּכְ נֹות ּדְ ער ֵציִלין(. ְוַכּוָ ּיֹות ּדֶ ן ַמֲעׂשִ )ִאיְך ֶוועל ׁשֹוין ָאן ֵהייּבְ

ְיֵדי  ַעל  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶאל  ָלׁשּוב  ָלֶכם  מֹוִעיל  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמַאַחר 

ָעַסק  ֶ ּשׁ ַמה   - ָבֶזה  ְוַכּיֹוֵצא  דֹוׁשֹות  ַהּקְ יחֹות  ְוַהּשִׂ ַהּתֹורֹות 

ֱאֶמת  ּבֶ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶאל  יֵבנּו  ַלֲהׁשִ ָיָמיו  ל  ּכָ דֹולֹות  ּגְ יִגיעֹות  ּבִ

ן הּוא ַמְתִחיל  ה, ַעל ּכֵ ל ֵאּלֶ ֵאינֹו מֹוִעיל ּכָ ַלֲאִמּתֹו, ּוֵמַאַחר ׁשֶ

ּיֹות. ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ַלֲעסֹק ּבְ
ְמעֹון ְוָאַמר: ֵעת ַלֲעׂשֹות ַלה'  י ׁשִ ַתח ַרּבִ ְתֶחֶלת: "ּפָ ַמן ָאַמר ַהּתֹוָרה ַהּמַ אֹותֹו ַהּזְ ְוָאז ּבְ

ַדף קנ"ו  ֶפר ָהִראׁשֹון ּבְ ּסֵ ֶסת ּבַ ְדּפֶ יָקא" ְוכּו', ַהּנִ א אֹוַרְיָתא ְדַעּתִ ֵהֵפרּו ּתֹוָרֶתָך ְוכּו' - ּדָ

ּיֹות:  ֲאָמר ְקָצת ֵמִעְנַין ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ סֹוף ַהּמַ ם ְמבָֹאר ּבְ )סימן ס"א(. ְוׁשָ

ְמעֹוְרִרין  ָהֱאֶמת  יק  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ּיֹות  ַמֲעׂשִ ִסּפּוֵרי  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ
ִנים ֶאת ְיֵמיֶהם ְוכּו'  ָנה ִויׁשֵ ׁשֵ ְפלּו ּבְ ּנָ ֵני ָאָדם ׁשֶ ָנה ֶאת ּבְ ֵ ֵמַהּשׁ
ֵהם  ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות, ׁשֶ ל ׁשָ ּיֹות ׁשֶ ִנים, ְוֵיׁש ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ ֶקֶרב ׁשָ ֵהם ּבְ ּיֹות ׁשֶ ם; ְוֵיׁש ַמֲעׂשִ ן ׁשָ ַעּיֵ

ל  ָבִרים ׁשֶ ל ְקָצת ִמן ֹמָצא ָדָבר, ַעד ֵהיָכן ַהּדְ ּכֵ ם ֵהיֵטב, ְוָתִבין ְוַתׂשְ ן ׁשָ יק ְוכּו'. ַעּיֵ ִחיַנת ַעּתִ ּבְ

ה ָבֶזה. דֹוׁשָ ָנתֹו ַהּקְ יִעים, ּוֶמה ָהְיָתה ַכּוָ ּיֹות ַמּגִ ֲעׂשִ ֵאּלּו ַהּמַ

ְמֹאד  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ִהְתעֹוְררּות  ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ֵאּלּו  ּבְ ֵיׁש  ּוֶבֱאֶמת 
ַבד  ִמּלְ ָפׁשּוט,  י  ּפִ ַעל  ֲאִפּלּו  קֹומֹות  ַהּמְ רֹב  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ם  ֵ ְלַהּשׁ

דֹול  ם ֵהם סֹודֹות נֹוָראֹות, ְוֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ּגָ י ֻכּלָ רֹות, ּכִ ְסּתָ ַהּנִ

ַרְך: חזק ְלעֹוֵרר ַהּכֹל ַלה' ִיְתּבָ



מעשה א

ָעָנה ְוָאַמר: 
ָהָיה  שֶׁ ִמי  ל  כָּ שֶׁ ה,  ַמֲעשֶׂ י  ְרתִּ ִספַּ ֶרְך  דֶּ בַּ
ׁשּוָבה. ְוזוֹ ִהיא: ׁשוְֹמָעּה ָהָיה לוֹ ִהְרהּור תְּ



ה  שָּׁ שִׁ לֹו  ָהיּו  שֶׁ ֶאָחד,  ֶמֶלְך  בְּ ה  ַמֲעשֶׂ
ָבִנים ּוַבת ֶאָחת. 

ֵעיָניו ְמאֹד,  ת ָהְיָתה ֲחׁשּוָבה בְּ ְואֹוָתּה ַהבַּ
ַע  ֲעשֵׁ ְמשַׁ ְוָהָיה  יֹוֵתר  בְּ ָבּה  ְמַחבְּ ְוָהָיה 

ּה ְמאֹד. ִעמָּ

ַיַחד  בְּ ּה  ִעמָּ ִמְתַוֵעד  ָהָיה  ַאַחת  ַעם  פַּ
רֶֹגז ָעֶליָה, ְוִנְזְרָקה  ה בְּ ֵאיֶזה יֹום, ְוַנֲעשָׂ בְּ
אֹוָתְך  ח  ִיקַּ טֹוב׳  ַה׳ּלֹא  שֶׁ ּבּור:  דִּ יו  ִמפִּ

ער ִניט גּוֶטער ָזאל ִדיְך ֶנעֶמען(. )דֶּ

ְיָלה ָהְלָכה ְלַחְדָרּה, ּוַבּבֶֹקר לֹא ָיְדעּו  לַּ  בַּ

ֵהיָכן ִהיא. ְוָהָיה ָאִביָה ְמַצֵער ְמאֹד ְוָהַלְך 
ּה ָאֶנה ָוָאָנה. שָׁ ְלַבקְּ

ָרָאה  שֶׁ ֵמֲחַמת  ְלכּות,  ַלמַּ ִני  ַהשֵּׁ ָעַמד 
נּו  תְּ יִּ שֶׁ ׁש,  ּוִבקֵּ ְמאֹד,  ִמְצַטֵער  ֶלְך  ַהמֶּ שֶׁ
הֹוָצאֹות,  ַעל  ּוָמעֹות  ְוסּוס  ֵרת  ְמשָׁ לֹו 
ּה ְמאֹד ְזַמן  שָׁ ּה. ְוָהָיה ְמַבקְּ שָׁ ְוָהַלְך ְלַבקְּ

ָצָאּה.  מְּ ה ְמאֹד ַעד שֶׁ ְמֻרבֶּ

ָצָאּה(: מְּ ה ַעד שֶׁ שָׁ קְּ ר ֵאיְך בִּ ה ְמַספֵּ )ַעתָּ
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דֹות  ּוַבּשָׂ ִרּיֹות  ְדּבָ ּוַבּמִ ַרב.  ְזַמן  ָוָאָנה  ָאֶנה  הֹוֵלְך  ְוָהָיה 

ּה ְזַמן ַרב ְמֹאד. ׁשָ ָעִרים, ְוָהָיה ְמַבּקְ ּוַבּיְ

ד, ְוָהָיה  ִביל ֶאָחד ִמן ַהּצַ ר, ְוָרָאה ׁשְ ְדּבָ ּמִ ְוָהָיה הֹוֵלְך ּבַ

ר  ְדּבָ ּמִ ְך ְזַמן ַרב ּבַ ל ּכָ ֲאִני הֹוֵלְך ּכָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ב ַעְצמֹו: ּבַ ֵ ְמַיּשׁ

ָאבֹא  אּוַלי  ה,  ַהּזֶ ִביל  ְ ּשׁ ּבַ ֵאֵלְך  ְלָמְצָאּה,  ָיכֹול  ְוֵאיִני 

ּוב; ְוָהָיה הֹוֵלְך ְזַמן ַרב. ִלְמקֹום ִיּשׁ

ה ֲחָילֹות ָהיּו עֹוְמִדים  ָלאס(, ְוַכּמָ ּקֹוִרין ׁשְ ְך ָרָאה ִמְבָצר )ׁשֶ ַאַחר ּכָ

ר ְמֹאד ִעם  ן ּוְמֻסּדָ ְבָצר ָהָיה ָנֶאה ּוְמֻתּקָ ם ְסִביבֹו. ְוַהּמִ ׁשָ

יחּוהּו  ַיּנִ ן לֹא  ּפֶ ַהֲחָילֹות,  ֵני  ִמּפְ ִמְתָיֵרא  ְוָהָיה  ַהֲחָילֹות, 

ִאיר ַהּסּוס  ה. ְוִהׁשְ ב ַעְצמֹו: ֵאֵלְך ַוֲאַנּסֶ ֵ ִלְכנֹס. ְוָהָיה ְמַיּשׁ

ָלל.  בּוהּו ּכְ יִחים אֹותֹו, ְולֹא ִעּכְ ְבָצר, ְוָהיּו ַמּנִ ְוָהַלְך ְלַהּמִ

ִלי ִעּכּוב.  ְוָהָיה הֹוֵלְך ֵמֶחֶדר ְלֶחֶדר ּבְ

ֲעָטָרה,  ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ ם  ׁשָ ב  ׁשַ ּיָ ׁשֶ ְוָרָאה  ֶאָחד,  ְלָפָלִטין  ּוָבא 

ֵכִלים ְלָפָניו, ְוָהָיה  ה ְמׁשֹוְרִרים ּבְ ם, ְוַכּמָ ה ֲחָילֹות ׁשָ ְוַכּמָ

לֹא  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוׁשּום  ֶלְך  ְוַהּמֶ ְמֹאד;  ְוָיֶפה  ָנֶאה  ם  ׁשָ

טֹוִבים,  ּוַמֲאָכִלים  ים  ַמֲעַדּנִ ם  ׁשָ ְוָרָאה  ָלל.  ּכְ ָאלּוהּו  ׁשְ

ה  ֲעׂשֶ ּנַ ַמה  ִלְראֹות  ָזִוית  ּבְ ַכב  ְוׁשָ ְוָהַלְך  ְוָאַכל,  ְוָעַמד 

ְוָהְלכּו  ה.  ְלּכָ ַהּמַ ְלָהִביא  ה  ִצּוָ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ְוָרָאה  ם;  ׁשָ



הדֶמ ֶׂא מת ל אב

ְגדֹוָלה,  ְמָחה  ְוׂשִ דֹול  ּגָ ַרַעׁש  ם  ׁשָ ְוָהָיה  אֹוָתּה,  ְלָהִביא 

ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְמֹאד,  ּוְמׁשְֹרִרים  ִרים  ְמַזּמְ ָהיּו  ְוַהְמׁשְֹרִרים 

יבּוָה  ְוהֹוׁשִ א,  ּסֵ ּכִ ָלּה  ְוֶהֱעִמידּו  ה.  ְלּכָ ַהּמַ ֶאת  ֵהִביאּו  ׁשֶ

ְלכּות(  ִני ַלּמַ ֵ "ל, ְוהּוא )ַהְינּו ַהּשׁ ת ֶמֶלְך ַהּנַ ֶאְצלֹו; ְוִהיא ָהְיָתה ַהּבַ

יָרּה. ָרָאּה ְוִהּכִ

ִוית,  ּזָ ֹוֵכב ּבַ ּשׁ ה, ְוָרֲאָתה ֶאָחד ׁשֶ ְלּכָ ְך ֵהִציָצה ַהּמַ ַאַחר ּכָ

ְוָנְגָעה  ם,  ְלׁשָ ְוָהְלָכה  ְסָאּה  ִמּכִ ְוָעְמָדה  אֹותֹו.  יָרה  ְוִהּכִ

יב ָלּה: ֵהן,  יר אֹוִתי? ְוֵהׁשִ ה ַמּכִ ֲאָלה אֹותֹו: ַהַאּתָ בֹו, ְוׁשָ

ַאל  ֶאְבָדה. ְוׁשָ ּנֶ ת ֶמֶלְך ׁשֶ יר אֹוָתְך; ַאּתְ ִהיא ַהּבַ ֲאִני ַמּכִ

ָאִבי  ר ׁשֶ ֲאׁשֶ יָבה: "ּבַ את ְלָכאן?" ְוֵהׁשִ אֹוָתּה: "ַהֵאיְך ּבָ

ה, הּוא  קֹום ַהּזֶ "ל, ְוָכאן, ַהּמָ ּבּור ַהּנַ יו ּדִ ֶלְך ִנְזַרק ִמּפִ ַהּמֶ

לֹא טֹוב".

ה  ּמָ ּה ּכַ ׁשָ הּוא ְמַבּקְ ָאִביָה ִמְצַטֵער ְמֹאד, ְוׁשֶ ר ָלּה ׁשֶ ְוִסּפֵ

ַאל אֹוָתּה: "ֵאיְך ֲאִני ָיכֹול ְלהֹוִציא אֹוָתְך?"  ִנים. ְוׁשָ ׁשָ

ִאם  י  ּכִ אֹוִתי,  ְלהֹוִציא  ְלָך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  "ׁשֶ לֹו:  ְוָאְמָרה 

ָנה ַאַחת,  ם ׁשָ ב ׁשָ ְהֶיה ּבֹוֵחר ְלָך ָמקֹום ְוִתְהֶיה יֹוׁשֵ ּתִ ׁשֶ ּכְ

ְזַמן  ּוְבָכל  אֹוִתי;  ְלהֹוִציא  ַאֲחַרי  ע  ְעּגֵ ְתּגַ ּתִ ָנה  ָ ַהּשׁ ְוָכל 

ה  ּוְמַצּפֶ ׁש  ּוְמַבּקֵ ַע  ְעּגֵ ִמְתּגַ ַרק  ְהֶיה  ּתִ ְפַנאי,  ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

ָנה  ָ ה, ּוַבּיֹום ָהַאֲחרֹון ֵמַהּשׁ ְלהֹוִציא אֹוִתי; ְוִתְהֶיה ִמְתַעּנֶ
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)מערב עד ערב(".  ֵעת ְלֵעת  ל ַהּמֵ ּכָ ן  ה ְולֹא ִתיׁשַ ְהֶיה ִמְתַעּנֶ ּתִ

ה ֵכן.  ְוָהַלְך ְוָעׂשָ

ה ְולֹא ָהָיה  ּיֹום ָהַאֲחרֹון, ָהָיה ִמְתַעּנֶ ָנה - ּבַ ָ ּוְבסֹוף ַהּשׁ

ֵדִלים  ם. ְוָהָיה רֶֹאה ִאיָלן, ְוָעָליו ּגְ ן, ְוָעַמד ְוָהַלְך ְלׁשָ ָיׁשֵ

ה ְלֵעיָניו ְמֹאד, ְוָעַמד  ּפּוִחים ָנִאים ְמֹאד; ְוָהָיה ִמְתַאּוֶ ּתַ

ָנה. ּפּוַח ָנַפל ַוֲחָטפֹו ׁשֵ ָאַכל ַהּתַ ם. ְוֵתֶכף ׁשֶ ָ ְוָאַכל ִמּשׁ

ֵרת ְמַנֵער אֹותֹו  ה ְמֹאד. ְוָהָיה ַהְמׁשָ ן ְזַמן ְמֻרּבֶ ְוָהָיה ָיׁשֵ

ַאל  ְוׁשָ ָנתֹו  ְ ִמּשׁ ֵהִקיץ  ְך  ּכָ ַאַחר  ָלל.  ּכְ ֵנעֹור  ָהָיה  ְולֹא 

ה )ַהְינּו  ֲעׂשֶ ר לֹו ַהּמַ ֵרת: "ֵהיָכן ֲאִני ָבעֹוָלם?" ְוִסּפֵ ְלַהְמׁשָ

ה ְמֹאד  ן ְזַמן ְמֻרּבֶ ה ָיׁשֵ ַאּתָ ה ְוָאַמר לֹו:( "ׁשָ ֲעׂשֶ ֶלְך ַהּמַ ִני ַלּמֶ ֵ ר ְלַהּשׁ ֵרת ִסּפֵ ַהְמׁשָ

ְוָהָיה  רֹות"  ֵמַהּפֵ ְרֵנס  ִמְתּפַ ָהִייִתי  ַוֲאִני  ִנים  ׁשָ ה  ַכּמָ ֶזה 

ְמַצֵער ַעְצמֹו ְמֹאד.

ְלָפָניו  ִמְצַטֶעֶרת  ְוָהְיָתה  אֹוָתּה.  ּוָמָצא  ם,  ְלׁשָ ְוָהַלְך 

ָהִייָת מֹוִציא אֹוִתי  ַהּיֹום,  ִאּלּו ָבאָת ְבאֹותֹו  י  ְמֹאד, "ּכִ

ֶלֱאכֹל  ּלֹא  ׁשֶ ָאְמָנם,   ! ְדּתָ ִאּבַ יֹום ֶאָחד  ִביל  ּוִבׁשְ אן,  ִמּכָ

ר  ּבֵ ּיֹום ָהַאֲחרֹון - ָאז ִמְתּגַ ְפָרט ּבַ ה ְמֹאד, ּבִ ָבר ָקׁשֶ הּוא ּדָ

ֵקל ָעָליו ָהַאְזָהָרה, ְולֹא ִיְהֶיה ֻמְזָהר  ה ּתָ ַעּתָ ת ֶמֶלְך ָאְמָרה לֹו, ׁשֶ ַהּבַ ֶצר ָהָרע ְמֹאד, )ַהְינּו ׁשֶ ַהּיֵ

ׁשּוב ִלְבֹחר ְלָך ָמקֹום,  ֵכן ּתָ ּבְ ה ַלֲעֹמד ּבֹו ְוכּו'(;  ָבר ָקׁשֶ י הּוא ּדָ ּלֹא ֶלֱאכֹל, ּכִ ׁשֶ
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אי  ַ ְהֶיה ַרּשׁ "ל, ּוַבּיֹום ָהַאֲחרֹון ּתִ ּנַ ָנה, ּכַ ן ׁשָ ם ּכֵ ב ּגַ ְוֵתׁשֵ

ן,  ּלֹא ִתיׁשַ ֵדי ׁשֶ ה ַיִין ּכְ ּתֶ ן, ְולֹא ִתׁשְ ּלֹא ִתיׁשַ ֶלֱאכֹל, ַרק ׁשֶ

ה ֵכן. ָנה". ְוָהַלְך ְוָעׂשָ ֵ ר הּוא ַהּשׁ י ָהִעּקָ ּכִ

הֹוֵלְך,  ַמְעָין  ְוָרָאה  ם,  ְלׁשָ הֹוֵלְך  ָהָיה  ָהַאֲחרֹון  ּיֹום  ּבַ

ֵרת:  ַהְמׁשָ ֶאת  ַאל  ְוׁשָ ָיִין.  ל  ׁשֶ ְוָהֵריַח  ָאדֹם,  ְרֶאה  ְוַהּמַ

ְרֶאה  ְוַהּמַ ַמִים,  בֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוָראּוי  ַמְעָין,  ה  ּזֶ ׁשֶ "ֲהָרִאיָת 

ְעָין. ְוָנַפל  ל ָיִין?!" ְוָהַלְך ְוָטַעם ֵמַהּמַ ַאְדמּוִמית ְוָהֵריַח ׁשֶ

ָנה. ְבִעים ׁשָ ִנים - ַעד ׁשִ ה ׁשָ ּמָ ד ּכַ ן ִמּיָ ְוָיׁשַ

ּנֹוֵסַע  ֶ ְך ָלֶהם - ַמה ּשׁ ּיָ ַ ְוָהיּו הֹוְלִכין ֲחָילֹות ַרּבֹות ִעם ַהּשׁ

ֵמֲחַמת  ַעְצמֹו  ִהְטִמין  ֵרת  ְוַהְמׁשָ אִזין(,  אֹוּבַ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ַאֲחֵריֶהם 

ם  ְוׁשָ ָצב,  ְוֶעְגלֹות  ָבה  ֶמְרּכָ ָהְלָכה  ְך  ּכָ ַאַחר  ַהֲחָילֹות.  

ָבה  ְוָיׁשְ ְוָיְרָדה  ֶאְצלֹו,  ם  ׁשָ ְוָעְמָדה  ֶמֶלְך.  ת  ַהּבַ ָבה  ָיׁשְ

יָרה אֹותֹו; ְוָהְיָתה ְמַנֶעֶרת אֹותֹו ְמֹאד, ְולֹא  ֶאְצלֹו ְוִהּכִ

ה ְיִגיעֹות  ה ְוַכּמָ ּמָ ר ּכַ ִנְנַער. ְוִהְתִחיָלה ִלְקּבֹל ָעָליו "ֲאׁשֶ

ִנים  ׁשָ ה  ְוַכּמָ ה  ַכּמָ ֶזה  לֹו  ָהיּו  ׁשֶ ְמֹאד  דֹולֹות  ּגְ ּוְטָרחֹות 

ָיכֹול  ָהָיה  ׁשֶ ַהּיֹום  אֹותֹו  ִביל  ּוִבׁשְ אֹוִתי,  ְלהֹוִציא  ֵדי  ּכְ

י ֵיׁש  דֹו!", ְוָהְיָתה בֹוָכה ְמֹאד ַעל ֶזה "ּכִ ְלהֹוִציֵאִני, ְוִאּבְ
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אן, ְוֵאיִני  ֲאִני ּכָ ְך ְזַמן ׁשֶ ל ּכָ ּכָ דֹול ָעָליו ְוָעַלי, ׁשֶ ַרֲחָמנּות ּגָ

ּה  ייֶלע ֵמַעל רֹאׁשָ ְך ָלְקָחה ַפאְטׁשֵ ָיכֹול ָלֵצאת". ַאַחר ּכָ

ְוָעְמָדה  ֶאְצלֹו,  יָחה  ְוִהּנִ ּה,  ּלָ ׁשֶ ָמעֹות  ּדְ ּבַ ָעָליו  ְוָכְתָבה 

ם. ָ ּה, ְוָנְסָעה ִמּשׁ ְבּתָ ָבה ְבֶמְרּכַ ְוָיׁשְ

ֲאִני  "ֵהיָכן  ֵרת:  ַהְמׁשָ ֶאת  ַאל  ְוׁשָ ֵהִקיץ,  ְך  ּכָ ַאַחר 

ַרּבֹות  ֲחָילֹות  ְוׁשֶ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ לֹו  ר  ְוִסּפֵ עֹוָלם?"  ּבָ

ָהְיָתה בֹוָכה  "ל ְוׁשֶ ָבה ַהּנַ ָהְיָתה ָכאן ֶמְרּכָ ם ְוׁשֶ ָהְלכּו ׁשָ

"ל.  ּנַ ּכַ ְוָעֶליָה  ׁש ַרֲחָמנּות ָעָליו  ּיֵ ָעָליו ְוָהְיָתה צֹוֶעֶקת ׁשֶ

ֶאְצלֹו  ַחת  ֻמּנַ יֶלע  ַהַפאְטׁשֵ ׁשֶ ְוָרָאה,  ֵהִציץ  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

ָעָליו  ָכְתָבה  ִהיא  "ׁשֶ לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ ֶזה?"  "ֵמַאִין  ַאל:  ְוׁשָ

ֶמׁש,  ֶ ַהּשׁ ֶנֶגד  ּכְ אֹוָתּה  ְוֵהִרים  ּוְלָקָחּה  ָמעֹות".  ַהּדְ ּבְ

ם  ׁשָ תּוב  ּכָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוָקָרא  ָהאֹוִתּיֹות,  ִלְראֹות  ְוִהְתִחיל 

ְבָצר  ּמִ ּבַ ם  ּה ׁשָ ֵעת ֵאיֶנּנָ ּכָ ְוׁשֶ "ל(  ּנַ )ּכַ ל ָקְבָלָתּה ְוַצֲעָקָתּה  ּכָ

ִלּיֹות  ל ַמְרּגָ ל ָזָהב ּוִמְבָצר ׁשֶ ׁש ַהר ׁשֶ ַבּקֵ ּיְ י ִאם ׁשֶ "ל, ּכִ ַהּנַ

ְוָהַלְך  יחֹו,  ְוִהּנִ ֵרת  ַהְמׁשָ ֶאת  ִאיר  ְוִהׁשְ ְמָצֵאִני".  ּתִ ם  "ׁשָ

ּה.  ׁשָ ְלַבּדֹו ְלַבּקְ
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ּוב  ּשׁ ּיִ אי ּבַ ַוּדַ ּבְ ב ַעְצמֹו: 'ׁשֶ ֵ ּה, ְוִיּשׁ ׁשָ ִנים ְלַבּקְ ה ׁשָ ּמָ ְוָהַלְך ּכַ

י הּוא ָבִקי  ִלּיֹות', ּכִ ל ַמְרּגָ ל ָזָהב ּוִמְבָצר ׁשֶ לֹא ִנְמָצא ַהר ׁשֶ

ִרּיֹות';  ְדּבָ ן ֵאֵלְך ֶאל ַהּמִ ּקֹוִרין ַלאְנד ַקאְרט(, 'ְוַעל ּכֵ ת ָהעֹוָלם )ׁשֶ ְבַמּפַ

ִנים. ה ׁשָ ה ְוַכּמָ ּמָ ִרּיֹות ּכַ ְדּבָ ּמִ ּה ּבַ ׁשָ ְוָהַלְך ְלַבּקְ

ָלל  י ּכְ ֶדר( ֱאנֹוׁשִ ֵאינֹו )ּגֶ דֹול ְמֹאד - ׁשֶ ְך ָרָאה ָאָדם ּגָ ַאַחר ּכָ

ּוב ֵאינֹו  ּשׁ ּיִ ּבַ דֹול ׁשֶ א ִאיָלן ּגָ ְך, ְוָנׂשָ ל ּכָ דֹול ּכָ ְהֶיה ָאָדם ּגָ ּיִ ׁשֶ

"ִמי  אֹותֹו:  ַאל  ׁשָ ָהִאיׁש  ְואֹותֹו  ֶזה.  ּכָ דֹול  ּגָ ִאיָלן  ִנְמָצא 

ל  ה ּכָ ּזֶ ה?" ְוָאַמר לֹו: "ֲאִני ָאָדם" ְוָתַמּה ְוָאַמר: "ׁשֶ ַאּתָ

ָכאן ָאָדם".  ר, ְולֹא ָרִאיִתי ֵמעֹוָלם ּבְ ְדּבָ ַהּמִ ֲאִני ּבְ ְך ְזַמן ׁשֶ ּכָ

ל ָזָהב  ׁש 'ַהר ׁשֶ הּוא ְמַבּקֵ "ל ְוׁשֶ ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ר לֹו ּכָ ְוִסּפֵ

ְמָצא  ַבּנִ ֵאינֹו  אי  ַוּדַ "ּבְ לֹו:  ָאַמר  ִלּיֹות'.  ַמְרּגָ ל  ׁשֶ ּוִמְבָצר 

ְדַבר  ְעּתֹו ּבִ יאּו ֶאת ּדַ ִ ִהּשׁ ָלל", ְוָדָחה אֹותֹו ְוָאַמר לֹו ׁשֶ ּכְ

ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות  ָלל".  ּכְ ִנְמָצא  אי ֵאינֹו  ְבַוּדַ י  טּות, "ּכִ ׁשְ

הּוא  ֶהְכֵרַח  ּבְ אי  ְבַוּדַ י  "ּכִ ְוָאַמר:(  ְמֹאד  ָכה  ּבָ ְלכּות  ַלּמַ ִני  ֵ ַהּשׁ )ַהְינּו  ְמֹאד 

ַגע,  ּפָ ה ׁשֶ ּנֶ ֵאיֶזה ָמקֹום", ְוהּוא ָדָחה אֹותֹו )ַהְינּו ָהָאָדם ַהְמׁשֻ ִנְמָצא ּבְ

טּות ָאְמרּו ְלָפָניו. ְוהּוא  ַבר ׁשְ אי ּדְ י ְבַוּדַ ְדָבָריו, ְוָאַמר:( ּכִ ָחה אֹותֹו ּבִ ּדָ

אי ֵיׁש. ַוּדַ ּבְ ְלכּות( ׁשֶ ִני ַלּמַ ֵ ָאַמר: )ַהְינּו ַהּשׁ
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ַאְך  טּות,  ׁשְ ִהיא  י  "ְלַדְעּתִ ְלכּות(:  ַלּמַ ִני  ֵ ְלַהּשׁ ה  ּנֶ ַהְמׁשֻ )ָהָאָדם  לֹו  ָאַמר 

ל  ּכָ ַעל  ה  ְמֻמּנֶ ֲאִני  ה  ִהּנֵ ׁש,  ִמְתַעּקֵ ה  ַאּתָ ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ֵהם  י  ּכִ ַהַחּיֹות,  ְלָכל  ְוֶאְקָרא  ְלַמַעְנָך  ה  ֶאֱעׂשֶ ַהַחּיֹות, 

ֵמַהר  ֵמֶהם  ַאַחת  ֵתַדע  אּוַלי  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ֶאת  ָרִצים 

ל ִמיֵני  דֹול, ּכָ טֹן ְוַעד ּגָ ם, ִמּקָ ּלָ "ל( ְוָקָרא ֶאת ּכֻ ּנַ ּוִמְבָצר" )ּכַ

ְוָאַמר  ָראּו.  ּלֹא  ׁשֶ יבּו  ֵהׁשִ ם  ְוֻכּלָ ַאל אֹוָתם,  ְוׁשָ ַהַחּיֹות, 

ׁשּוב  ַמע,  ׁשְ ּתִ ִאם  ְלָפֶניָך;  רּו  ִסּפְ טּות  ְ ּשׁ ׁשֶ "ְרֵאה  לֹו: 

י ֵאיֶנּנּו ָבעֹוָלם" ְוהּוא  אי לֹא ִתְמָצא, ּכִ י ְבַוּדַ ַלֲאחֹוֶריָך, ּכִ

אי". ַוּדַ ְמָצא ּבְ ֶהְכֵרַח הּוא ַבּנִ ּבְ ִהְפִציר ְמֹאד ְוָאַמר: "ׁשֶ

ם  ׁשָ ִנְמָצא  ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ה  "ִהּנֵ ְלכּות(:  ַלּמַ ִני  ֵ ְלַהּשׁ ה  ּנֶ ַהְמׁשֻ )ָהָאָדם  לֹו  ָאַמר 

יֹוְדִעים ֵהם,  ְואּוַלי  ל ָהעֹופֹות,  ּכָ ה ַעל  ְמֻמּנֶ ָאִחי ְוהּוא 

ַהר  ָראּו  אּוַלי   , ָגבֹוּהַ ּבְ ֲאִויר  ּבָ ּפֹוְרִחים  ֵהם  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

י  ַלְחּתִ ׁשָ ֲאִני  ׁשֶ לֹו  ְוֹתאַמר  ֵאָליו  ְוֵתֵלְך  "ל.  ַהּנַ ּוִמְבָצר 

אֹוְתָך ֵאָליו".

ָאָדם  ׁשּוב  ּוָמָצא  ׁשֹו,  ְלַבּקְ ִנים  ׁשָ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ְוָהַלְך 

ַאל  "ל; ְוׁשָ ּנַ דֹול ּכַ ן ִאיָלן ּגָ ם ּכֵ א ּגַ "ל, ְוָנׂשָ ּנַ דֹול ְמֹאד ּכַ ּגָ

ָאִחיו  ְוׁשֶ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ לֹו  יב  ְוֵהׁשִ "ל,  ּנַ ּכַ ן  ּכֵ ם  ּגַ אֹותֹו 
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אי ֵאינֹו  י ְבַוּדַ ן, "ּכִ ם ּכֵ ָלחֹו ֵאָליו; ְוהּוא ָדָחה אֹותֹו ּגַ ׁשְ

ן. ם ּכֵ ְמָצא". ְוהּוא ִהְפִציר אֹותֹו ּגַ ַבּנִ

ל  ּכָ ַעל  ה  ְמֻמּנֶ ֲאִני  ה  "ִהּנֵ ְלכּות(:  ַלּמַ ִני  ֵ ְלַהּשׁ ה  ַהּזֶ )ָהָאָדם  לֹו  ְוָאַמר 

ל  ּכָ ְוָקָרא  ֵהם".  יֹוְדִעים  אּוַלי  אֹוָתם,  ֶאְקָרא  ָהעֹופֹות; 

יבּו  ְוֵהׁשִ דֹול,  ּגָ ְוַעד  טֹן  ִמּקָ ם  ּלָ ּכֻ ֶאת  ַאל  ְוׁשָ ָהעֹופֹות, 

"ֲהלֹא  לֹו:  ָאַמר  "ל.  ַהּנַ ּוִמְבָצר  ֵמַהר  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ׁשֶ

ַמע ִלי ׁשּוב  ׁשְ אי ֵאיֶנּנּו ָבעֹוָלם, ִאם ּתִ ַוּדַ ּבְ ה רֶֹאה ׁשֶ ַאּתָ

ִהְפִציר  ְלכּות(  ַלּמַ ִני  ֵ ַהּשׁ )ַהְינּו  ְוהּוא  ֵאיֶנּנּו".  אי  ְבַוּדַ י  ּכִ ַלֲאחֹוֶריָך, 

ה  נֹו ָבעֹוָלם". ָאַמר לֹו )ָהָאָדם ַהב' ַהּזֶ אי ֶיׁשְ ַוּדַ ּבְ אֹותֹו, ְוָאַמר: "ׁשֶ

ה ַעל  ֻמּנֶ ּמְ ׁשֶ ם ָאִחי,  ר ִנְמָצא ׁשָ ְדּבָ ּמִ ּבַ ן  ְלכּות(: "ְלַהּלָ ַלּמַ ִני  ֵ ְלַהּשׁ

ל ָהעֹוָלם, אּוַלי יֹוְדִעים ֵהם". ל ָהרּוחֹות, ְוֵהם ָרִצים ּכָ ּכָ

ם  ּגַ דֹול  ּגָ ָאָדם  ּוָמָצא  ׁש,  ְלַבּקֵ ִנים  ׁשָ ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ְוָהַלְך 

אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ "ל,  ּנַ ּכַ דֹול  ּגָ ִאיָלן  ן  ּכֵ ם  ּגַ א  ְוָנׂשָ "ל,  ּנַ ּכַ ן  ּכֵ

"ל, ְוָדָחה אֹותֹו  ּנַ ה ּכַ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ יב לֹו ּכָ "ל, ְוֵהׁשִ ּנַ ן ּכַ ם ּכֵ ּגַ

י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ )ָהָאָדם  לֹו  ְוָאַמר  ן.  ּכֵ ם  ּגַ אֹותֹו  ִהְפִציר  ְוהּוא  ן,  ּכֵ ם  ּגַ

ַאל  ל ָהרּוחֹות, ְוִיׁשְ בֹאּו ּכָ ּיָ ַמֲענֹו ִיְקָרא ׁשֶ ּלְ ְלכּות( ׁשֶ ִני ַלּמַ ֵ ה ְלַהּשׁ ַהּזֶ

ֶאת  ַאל  ְוׁשָ ָהרּוחֹות,  ל  ּכָ ּוָבאּו  אֹוָתם.  ְוָקָרא  אֹוָתם. 

"ל.  ַהּנַ ּוִמְבָצר  ֵמַהר  ֵמֶהם  ֶאָחד  ׁשּום  ָיְדעּו  ְולֹא  ם,  ּלָ ּכֻ
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טּות  ְ ּשׁ ה רֶֹאה ׁשֶ ְלכּות(: "ֲהלֹא ַאּתָ ִני ַלּמַ ֵ י ְלַהּשׁ ִליׁשִ ְ ְוָאַמר לֹו )ָהָאָדם ַהּשׁ

רּו ְלָפֶניָך". ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות ְמֹאד, ְוָאַמר: "ֲאִני יֹוֵדַע  ִסּפְ

אי!". נֹו ְבַוּדַ ׁשְ ּיֶ ׁשֶ

ָעָליו  ְוָכַעס  ֶאָחד,  רּוַח  עֹוד  א  ּבָ ׁשֶ ָרָאה  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

י  ָגַזְרּתִ ֲהלֹא  ָלבֹא?  ִנְתַאַחְרּתָ  "ַמּדּוַע  "ל:  ַהּנַ ה  ַהְמֻמּנֶ

יב לֹו:  ֶהם?" ֵהׁשִ ה לֹא ָבאָת ִעּמָ ל ָהרּוחֹות ְוָלּמָ בֹאּו ּכָ ּיָ ׁשֶ

ה  ַמְלּכָ ת  ּבַ את  ָלׂשֵ ָצִריְך  ָהִייִתי  ׁשֶ ֵמֲחַמת  י  ְבּתִ ְתַעּכַ ּנִ "ׁשֶ

ַמח ְמֹאד. ִלּיֹות". ְוׂשָ ל ַמְרּגָ ל ָזָהב ּוִמְבָצר ׁשֶ ֶאל ַהר ׁשֶ

ם  ם?" )ַהְינּו ֵאיֶזה ְדָבִרים ֵהם ׁשָ ָקר ׁשָ ה ֶאת ָהרּוַח: "ַמה ּיָ ַאל ַהְמֻמּנֶ ְוׁשָ

דֹול".  יֶֹקר ּגָ ם ּבְ ָבִרים ֵהם ׁשָ ל ַהּדְ ּכָ יבּות( ְוָאַמר לֹו: "ׁשֶ יֶֹקר ּוַבֲחׁשִ ּבְ

ר  ֲאׁשֶ "ּבַ ְלכּות:  ַלּמַ ִני  ֵ ְלַהּשׁ ָהרּוחֹות  ַעל  ה  ַהְמֻמּנֶ ְוָאַמר 

ְיִגיעֹות  ה  ְוַכּמָ ּה  ׁשָ ְמַבּקְ ה  ַאּתָ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ דֹול  ּגָ ְזַמן  ה  ּזֶ ׁשֶ

ה ְמִניָעה ֵמֲחַמת ָממֹון, ַעל  ָהיּו ְלָך ְואּוַלי ִיְהֶיה ְלָך ַעּתָ ׁשֶ

ם  ָ ל ִמּשׁ ַקּבֵ יט ָיְדָך ְלתֹוָכּה ּתְ ּתֹוׁשִ ׁשֶ ִלי, ּכְ ן ֲאִני נֹוֵתן ְלָך ּכְ ּכֵ

ם.  ּיֹוִליְך אֹותֹו ְלׁשָ "ל ׁשֶ ָמעֹות". ְוָגַזר ַעל ָהרּוַח ַהּנַ

אֹותֹו  ְוֵהִביא  ם,  ְלׁשָ אֹותֹו  א  ְוָנׂשָ ְסָעָרה  ָהרּוַח  ּוָבא 

ִלְכנֹס  יחּו  ִהּנִ ּלֹא  ׁשֶ ֲחָילֹות  ם  ְוָהיּו עְֹמִדים ׁשָ ַער,  ׁשָ ֶאל 

ֵחד  ְוׁשִ ְוָלַקח ָמעֹות,  ִלי  ַהּכְ ֶאל  ָידֹו  יט  ְוהֹוׁשִ ָהִעיר,  ֶאל 
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אֹוָתם, ְוִנְכַנס ְלתֹוְך ָהִעיר. ְוָהְיָתה ִעיר ָנָאה. ְוָהַלְך ֶאל 

י ָצִריְך  ם, ּכִ הֹות ׁשָ י ָצִריְך ִלׁשְ ַכר לֹו ְמזֹונֹות, ּכִ ִביר ְוׂשָ ּגְ

ֶכל ְוָחְכָמה ְלהֹוִציָאּה.  ָלׂשּום ׂשֵ

ר ּוַבּסֹוף הֹוִציָאּה.  הֹוִציָאה לֹא ִסּפֵ ְוֵאיְך ׁשֶ

 

ה  ָמה, דפוס שני, הובא בסוף הספר, ְוִתְרֶאה ְרָמִזים ִנְפָלִאים ַעל ַמֲעׂשֶ ַהְקּדָ ן ּבַ )ְוַעּיֵ

ַהּזֹאת(.



מעשה ב

לוֹ  ָהָיה  ּלֹא  שֶׁ ֶאָחד,  ֵקיָסר  בְּ ה  ַמֲעשֶׂ
ִנים. ם ֶמֶלְך ֶאָחד לֹא ָהָיה לוֹ בָּ ִנים. גַּ בָּ



ׁש  יָסר ַעל ָהָאֶרץ ְלׁשֹוֵטט ְלַבקֵּ ְוָנַסע ַהקֵּ
אּוַלי ִיְמָצא ֵאיֶזה ֵעָצה ּוְתרּוָפה ְלהֹוִליד 

ִנים.  בָּ

מֹו ֵכן.  ֶלְך ָנַסע כְּ ם ַהמֶּ גַּ

ָהיּו  ְולֹא  ק ֶאָחד,  ֵניֶהם ְלֻפְנדָּ נּו שְׁ מְּ ְוִנְזדַּ
ֶלְך,  ַהמֶּ יָסר בְּ יר ַהקֵּ ה. ְוִהכִּ יֹוְדִעים ֶזה ִמזֶּ
אֹותוֹ,  ַאל  ְושָׁ ַמְלכּות(,  ל  )שֶׁ ִנּמּוס  לֹו  יֵּׁש  שֶׁ
יר  ֶלְך ִהכִּ ֶמֶלְך. ַגם ַהמֶּ הּוא  ְוהֹוָדה לֹו שֶׁ

ן.  ם כֵּ ן, ְוהֹוָדה לֹו גַּ ם כֵּ יָסר גַּ קֵּ בַּ

ִנים.  ִביל בָּ שְׁ ּנֹוְסִעים בִּ ְוהֹוִדיעּו ֶזה ָלֶזה שֶׁ
ְלֵביָתם  יָּבֹאּו  ִאם שֶׁ ֵניֶהם: בְּ רּו שְׁ ְוִנְתַקשְּׁ
אֶֹפן  בְּ ּוְנֵקָבה  ָזָכר  ְנׁשֹוֵתיֶהם  ְויֹוִלידּו 
נּו ֵבין  ן, ֲאַזי ִיְתַחתְּ ְהיּו ְיכֹוִלים ְלִהְתַחתֵּ יִּ שֶׁ

ֵניֶהם. שְׁ

ֶלְך  ת, ְוַהמֶּ יָסר ְלֵביתֹו ְוהֹוִליד בַּ ְוָנַסע ַהקֵּ
רּות  ְוַהִהְתַקשְּׁ ן,  בֵּ ְוהֹוִליד  ְלֵביתֹו  ָנַסע 

ח ֵמֶהם. כַּ ״ל ִנשְׁ ַהנַּ
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נֹו  ַלח ֶאת ּבְ ֶלְך ׁשָ ם ַהּמֶ ּתֹו ִלְלֹמד, ּגַ יָסר ֶאת ּבִ ַלח ַהּקֵ ְוׁשָ

ד ֶאָחד, ְוָהיּו ֹאֲהִבים  ֵניֶהם ֵאֶצל ְמַלּמֵ נּו ׁשְ ּמְ ִלְלֹמד, ְוִנְזּדַ

ָלֶזה.  ֶזה  אּו  ִיּשְׂ ׁשֶ ֵביֵניֶהם:  רּו  ְ ְוִנְתַקּשׁ ְמֹאד.  ֶזה  ֶאת  ֶזה 

נּו ָיַחד.  ַעת ְוָנַתן ַעל ָיָדּה, ְוִנְתַחּתְ ן ֶמֶלְך ַטּבַ ְוָנַטל ַהּבֶ

ם  ּגַ ְלֵביתֹו.  ֶוֱהִביָאּה  ּתֹו  ּבִ ַאַחר  יָסר  ַהּקֵ ַלח  ׁשָ ְך  ּכָ ַאַחר 

ִרים  ְמַדּבְ ְוָהיּו  ְלֵביתֹו.  ֶוֱהִביאֹו  נֹו  ּבְ ַאַחר  ַלח  ׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ

ּדּוְך ֵמֲחַמת  יָסר, ְולֹא ָרְצָתה ׁשּום ׁשִ ּדּוִכים ְלַבת ַהּקֵ ׁשִ

"ל.  רּות ַהּנַ ְ ִהְתַקּשׁ

ֵקיָסר  ת  ַהּבַ ם  ּגַ ַאֲחֶריָה.  ְמֹאד  ַע  ְמַגְעּגֵ ָהָיה  ֶמֶלְך  ן  ְוַהּבֶ

ַלֲחֵצרֹות  מֹוִליָכּה  יָסר  ַהּקֵ ְוָהָיה  ִמיד,  ּתָ ֲעֵצָבה  ָהְיָתה 

ְוִהיא  ָתּה,  ֻדּלָ ּגְ אֹוָתּה  ְוֶהְרָאה  ּלֹו,  ׁשֶ ]ארמון[  ּוָפָלִטין  ּלֹו  ׁשֶ

ָהְיָתה ֲעֵצָבה.

ֱחָלה, ְוָכל ַמה  ּנֶ ַע ְמֹאד ַאֲחֶריָה ַעד ׁשֶ ן ֶמֶלְך ָהָיה ְמַגְעּגֵ ְוַהּבֶ

יד.  ה חֹוֶלה?', לֹא ָרָצה ְלַהּגִ ֲאלּו אֹותֹו 'ַעל ָמה ַאּתָ ָ ּשׁ ֶ ּשׁ

ַלֲחקֹר  ה  ַאּתָ תּוַכל  "אּוַלי  אֹותֹו:  ׁש  ּמֵ ְלַהְמׁשַ ְוָאְמרּו 

ִעּמֹו  ָהָיה  הּוא  י  ּכִ יֹוֵדַע,  הּוא  ׁשֶ ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֶאְצלֹו?" 
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ר  ִנְזּכַ ַוֲאַזי  ָבר.  ַהּדָ ָלֶהם  יד  ְוִהּגִ ם,  ׁשָ ַמד  ּלָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ָאז 

יָסר ִמּקֶֹדם.  ן הּוא ִעם ַהּקֵ ָבר ִנְתַחּתֵ ּכְ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ

ָבר  י ּכְ ה, ּכִ ִכין ַעְצמֹו ַעל ַהֲחֻתּנָ ּיָ יָסר ׁשֶ ְוָהַלְך ְוָכַתב ְלַהּקֵ

יָסר, ַאְך לֹא ָהָיה  "ל. ְולֹא ָרָצה ַהּקֵ ּנַ ּכַ רּו ִמּקֶֹדם  ְ ִנְתַקּשׁ

נֹו ֵאָליו,  ֶלְך ּבְ ַלח ַהּמֶ ׁשְ ּיִ יב לֹו: ׁשֶ ָיכֹול ְלָהֵעז ּוְלָסֵרב ְוֵהׁשִ

יא ִבּתֹו ֵאָליו. ְוִיְרֶאה ִאם יּוַכל ִלְנהֹג ְמִדינֹות, ֲאַזי ַיּשִׂ

יבֹו  "ל(. ְוהֹוׁשִ ּנַ יָסר, ּכַ ה ַהּקֵ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ יָסר, ּכַ נֹו ְלַהּקֵ ַלח ּבְ ֶלְך ׁשָ ַהּמֶ נֹו ֵאָליו )ַהְינּו ׁשֶ ַלח ּבְ ְוׁשָ

ִדיָנה,  ל ִעְסֵקי ַהּמְ תֹוְך ֶחֶדר ּוָמַסר לֹו ְנָירֹות ׁשֶ יָסר ּבְ ַהּקֵ

ִדיָנה. ִלְראֹות ִאם יּוַכל ִלְנהֹג ֶאת ַהּמְ

ַע ְמֹאד ִלְראֹות אֹוָתּה, ְולֹא ָהָיה  ְעּגֵ ן ֶמֶלְך ָהָיה ִמְתּגַ ְוַהּבֶ

ר לֹו ִלְראֹוָתּה.  ֶאְפׁשָ

ְקַלְרָיא ]מראה[ ְוָרָאה  ל ַאְסּפַ ַעם ֶאָחד ָהַלְך ֵאֶצל ּכֶֹתל ׁשֶ ּפַ

ָרה  ׁשּות. ּוָבאָתה ִהיא ֵאָליו ְוִנֲעַרּתּו ְוִסּפְ אֹוָתּה, ְוָנַפל ַחּלָ

רּות ִעּמֹו. ְ ּדּוְך ֵמֲחַמת ַהִהְתַקּשׁ ֵאיָנּה רֹוָצה ׁשּום ׁשִ לֹו ׁשֶ

ְוָאְמָרה:  רֹוֶצה"?  ֵאינֹו  ְוָאִביְך  ה  ֲעׂשֶ ּנַ "ַמה  ָלּה:  ְוָאַמר 

י ֵכן".  "ַאף ַעל ּפִ
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ם;  ַהּיָ ַעל  ַעְצָמם  ִלְפרֹׂש  יחּו  ּנִ ּיַ ׁשֶ ִהְתָיֲעצּו  ְך  ּכָ ַאַחר 

ם. ם, ְוָהְלכּו ַעל ַהּיָ ּיָ ְכרּו ָלֶהם ְסִפיָנה ּוָפְרׂשּו ּבַ ְוׂשָ

ּוָבאּו  הים[  ]שפת  ָפר  ַהּסְ ֶאל  ַעְצָמם  ְלָקֵרב  ָרצּו  ְך  ּכָ ַאַחר 

ם. ם ַיַער, ְוָהְלכּו ְלׁשָ ָפר ְוָהָיה ׁשָ ַלּסְ

ם.  ְכָבה ׁשָ ַעת ְוָנְתָנה לֹו, ְוִהיא ׁשָ ּבַ ת ֵקיָסר ַהּטַ ְוָלְקָחה ַהּבַ

יַח  ְוִהּנִ ֲעֹמד,  ּתַ ָסמּוְך  ּבְ ׁשֶ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ָרָאה  ְך  ּכָ ַאַחר 

ַעת ֶאְצָלּה.  ּבַ ַהּטַ

ָרה  ִנְזּכְ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ִפיָנה,  ַהּסְ ֶאל  ְוָהְלכּו  ָעְמדּו  ְך  ּכָ ַאַחר 

ַעת.  ּבַ ַהּטַ ַאֲחֵרי  אֹותֹו  ְלָחה  ְוׁשָ ם,  ׁשָ ַעת  ּבַ ַהּטַ ְכחּו  ָ ּשׁ ׁשֶ

ְוָהַלְך  קֹום  ַהּמָ ִלְמצֹא  ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  ם,  ְלׁשָ ְוָהַלְך 

ְוָהָיה  ַעת.  ּבַ ַהּטַ ִלְמצֹא  ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  ַאֵחר,  ְלָמקֹום 

ָהָיה  ְולֹא  ְתָעה  ּנִ ׁשֶ ַעד  ְלָמקֹום,  קֹום  ִמּמָ ׁשֹו  ְלַבּקְ הֹוֵלְך 

ָיכֹול ַלֲחזֹר. 

ן. ם ּכֵ ׁשֹו, ְוִנְתֵעית ּגַ ְוִהיא ָהְלָכה ְלַבּקְ

ְך ָרָאה ֶדֶרְך,  ְוָהָיה הּוא הֹוֵלְך ְותֹוֶעה, הֹוֵלְך ְותֹוֶעה. ַאַחר ּכָ

ֵרת. ה ְמׁשָ ֲעׂשֹות, ְוַנֲעׂשָ ּוב; ְולֹא ָהָיה לֹו ַמה ּלַ ְוָהַלְך ְלִיּשׁ
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ב  ׁשֵ ּתֵ ָבה ַעְצָמּה: ׁשֶ ְ ם ִהיא ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ְותֹוָעה, ְוִיּשׁ ּגַ

ִאיָלנֹות  ם  ׁשָ ְוָהָיה  ם,  ַהּיָ ַפת  ׂשְ ֶאל  ְוָהְלָכה  ם.  ַהּיָ ֵאֶצל 

ֵאֶצל  הֹוֶלֶכת  ָהְיָתה  ּוַבּיֹום  ם;  ׁשָ ָבה  ְוָיׁשְ רֹות,  ּפֵ ל  ׁשֶ

ְרֶנֶסת  ִבים; ְוָהְיָתה ִמְתּפַ ם, אּוַלי ִתְמָצא עֹוְבִרים ְוׁשָ ַהּיָ

ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ִאיָלן  ַעל  ָהְיָתה עֹוָלה  ְיָלה  ּוַבּלַ רֹות.  ֵמַהּפֵ

ֶמֶרת ִמן ַהַחּיֹות. ִנׁשְ



א  דֹול ֻמְפָלג ְמֹאד, ְוָהָיה לֹו  ַמּשָׂ ַוְיִהי ַהּיֹום, ְוָהָיה סֹוֵחר ּגָ

ן ָיִחיד; ְוַהּסֹוֵחר ָהָיה ָזֵקן.  ָכל ָהעֹוָלם. ְוָהָיה לֹו ּבֵ ן ּבְ ּוַמּתָ

ה ָזֵקן ַוֲאִני  ַאּתָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ן ְלָאִביו: "ּבַ ַעם ֶאָחד ָאַמר ַהּבֵ ּפַ

ה  ָלל ָעַלי, ְוַאּתָ יִחים ּכְ ּגִ ָך ֵאיָנם ַמׁשְ ּלְ ֱאָמִנים ׁשֶ ָנַער, ְוַהּנֶ

ֲעׂשֹות;  ּלַ ַמה  ֵאַדע  ְולֹא  ֵריק  ָאר  ִנׁשְ ְוֶאְהֶיה  ק,  ּלֵ ִתְסּתַ

ֵדי  ּכְ ם,  ַהּיָ ַעל  ְוֵאֵלְך  ְסחֹוָרה  ִעם  ְסִפיָנה  ִלי  ן  ּתֵ ֵכן,  ּבְ

ִעם  ְסִפיָנה  ָאִביו  לֹו  ְוָנַתן  ן".  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ּבְ ִקי  ּבָ ִלְהיֹות 

ְסחֹוָרה. 

ַאֶחֶרת  ְסחֹוָרה  ְוָקָנה  חֹוָרה  ַהּסְ ּוָמַכר  ִדינֹות  ַלּמְ ְוָהַלְך 

ְוִהְצִליַח.
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ם(,  ת ֵקיָסר ׁשָ ָהְיָתה ַהּבַ "ל, ׁשֶ ם ָרָאה אֹוָתן ָהִאיָלנֹות )ַהּנַ ְהיֹותֹו ַעל ַהּיָ  ּבִ

ְתָקְרבּו, ָראּו  ּנִ ם. ּוְכׁשֶ ּוב, ְוָרצּו ֵליֵלְך ְלׁשָ הּוא ִיּשׁ ְוָסְברּו ׁשֶ

ֵהם ִאיָלנֹות, ְוָרצּו ַלֲחזֹר.  ׁשֶ

ם ְוָרָאה  "ל( ְלתֹוְך ַהּיָ ן ַהּסֹוֵחר ַהּנַ ְך ֵהִציץ ַהּסֹוֵחר )ַהְינּו ּבֶ תֹוְך ּכָ ּבְ

א הּוא טֹוֶעה  ּמָ ַמְרֵאה ָאָדם, ְוָסַבר: ׁשֶ ם ִאיָלן ְוָעָליו ּכְ ׁשָ

יטּו ְוָראּו  ם, ְוִהּבִ ָהיּו ׁשָ ים ׁשֶ ָאר ָהֲאָנׁשִ יד ִלׁשְ ַעְצמֹו? ְוִהּגִ

ַמְרֵאה ָאָדם ַעל ָהִאיָלן. ן ּכְ ם ּכֵ ּגַ

ְסִפיָנה  ִעם  ִאיׁש  ְלחּו  ְוׁשָ ם,  ְלׁשָ ְלִהְתָקֵרב  בּו  ְ ְוִהְתַיּשׁ

ן  ְלַכּוֵ ֵדי  ּכְ ם  ַהּיָ תֹוְך  ּבְ יִטים  ַמּבִ ָהיּו  ְוֵהם  ם;  ְלׁשָ ה  ְקַטּנָ

ן  ְמֻכּוָ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶרְך,  ַהּדָ ִמן  ִיְטֶעה  ּלֹא  ׁשֶ ִליַח  ָ ַהּשׁ ֶאת 

ם ָאָדם,  ב ׁשָ ּיֹוׁשֵ ם ְוָרָאה ׁשֶ "ל, ְוָהַלְך ְלׁשָ ֶאל ָהִאיָלן ַהּנַ

יד ָלֶהם. ְוִהּגִ

ת ֵקיָסר  ם )ַהְינּו ַהּבַ ֶבת ׁשָ ּיֹוׁשֶ "ל(, ְוָרָאה ׁשֶ ן ַהּסֹוֵחר ַהּנַ )ּבֶ ַעְצמֹו  ְוָהַלְך ּבְ

ֵאיָנּה  ֵרד, ְוָאְמָרה לֹו ׁשֶ ּתֵ "ל(. ְוָאַמר ָלּה ׁשֶ ּנַ ם, ּכַ ֶבת ׁשָ ָהְיָתה יֹוׁשֶ "ל, ׁשֶ ַהּנַ

ע  ִיּגַ ּלֹא  ְבִטיָחּה ׁשֶ ּיַ י ִאם ׁשֶ ִפיָנה, ּכִ רֹוָצה ִלְכנֹס ֶאל ַהּסְ

ת. ְוִהְבִטיַח  ּדָ א אֹוָתּה ּכַ בֹא ְלֵביתֹו ְוִיּשָׂ ּיָ ׁשֶ י ִאם ּכְ ּה, ּכִ ּבָ

ִפיָנה.  ָלּה, ְוִנְכְנָסה ֶאְצלֹו ַלּסְ
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ה  ַכּמָ ר ּבְ ֵלי ֶזֶמר ִויכֹוָלה ְלַדּבֵ ֶרת ַעל ּכְ ִהיא ְמַזּמֶ ְוָרָאה ׁשֶ

ָנה לֹו. ּמְ ְזּדַ ּנִ ַמח ַעל ׁשֶ ְלׁשֹונֹות, ְוׂשָ

לֹו:  ָאְמָרה  ְלֵביתֹו,  ְלִהְתָקֵרב  ִהְתִחילּו  ׁשֶ ּכְ ְך,  ּכָ ַאַחר 

ְוָכל  ּוְקרֹוָביו  ְלָאִביו  ְויֹוִדיַע  ְלֵביתֹו  ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ר,  ַהּיֹשֶׁ ׁשֶ

ה  ָ ּמֹוִליְך ִאּשׁ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ם ֵיְצאּו ִלְקָראָתּה, ּבַ ּלָ ּכֻ ָעיו, ׁשֶ ְמֻיּדָ

ם ִמּקֶֹדם ִהְתְנָתה ִהיא  י ּגַ ע לֹו ִמי ִהיא )ּכִ ְך ִיְתַוּדַ ֲחׁשּוָבה ָכזֹו, ְוַאַחר ּכָ

ּה. ים ִעּמָ ה, ָאז ֵיַדע ִמי ִהיא( ְוִהְסּכִ ַאל אֹוָתּה ִמי ִהיא ַעד ַאַחר ַהֲחֻתּנָ ּלֹא ִיׁשְ ִעּמֹו ׁשֶ

ה ָכזֹו,  ָ ה מֹוִליְך ִאּשׁ ַאּתָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ר, ּבַ ם ַהּיֹשֶׁ ָאְמָרה לֹו: "ּגַ

ִפיָנה,  אְטָראְסן ]מלחים[ ַהּמֹוִליִכין ַהּסְ ל ַהּמַ ר ֶאת ּכָ ּכֵ ׁשַ ּתְ ׁשֶ

ה  ָ ִאּשׁ ּוִאין ִעם  ִנּשׂ ֵיׁש לֹו  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּסֹוֵחר  ׁשֶ ֵיְדעּו  ְלַמַען 

ּה.  ים ִעּמָ ָכזֹו, ְוִהְסּכִ

ָלֶהם  ְוָנַתן  ִפיָנה  ּסְ ּבַ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְמֹאד  טֹוב  ַיִין  ְוָלַקח 

ְלָאִביו  ְלהֹוִדיַע  ְלֵביתֹו  ָהַלְך  ְוהּוא  ְמֹאד.  רּו  ּכְ ּתַ ְוִנׁשְ

ִפיָנה,  רּו ְוָיְצאּו ִמן ַהּסְ ּכְ ּתַ אְטָראְסן ִנׁשְ "ל(. ְוַהּמַ ּנַ ּוְקרֹוָביו, )ּכַ

ְכרּוָתם. ְכבּו ְבׁשִ ְוָנְפלּו ְוׁשָ

ִעם  ִלְקָראָתּה  ֵליֵלְך  ם  ׁשָ ַעְצָמם  ְמִכיִנים  ָהיּו  ׁשֶ ּוְבעֹוד 

ָפר,  ִפיָנה ִמן ַהּסְ יָרה ַהּסְ ָחה, ָהְלָכה ִהיא ְוִהּתִ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ּכָ
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ִפיָנה. ְוֵהם  ִוויְנְטן(, ְוָהְלָכה ָלּה ִעם ַהּסְ ילֹונֹות )ַהְינּו ַהּלַ ה ַהּוִ ּוֵפְרׂשָ

ל ַהּסֹוֵחר(, ְולֹא ָמְצאּו ָדָבר.  ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ל ַהּמִ ִפיָנה )ַהְינּו ּכָ אּו ֶאל ַהּסְ ּבָ

ן  "ל( ְמֹאד, ְוהּוא צֹוֵעק ְוֹאֵמר )ַהְינּו ַהּבֵ ן ַהּנַ ְוָחָרה ְלַהּסֹוֵחר )ֲאִבי ַהּבֵ

ֵהֵבאִתי  ׁשֶ ִלי  ֲאִמין  "ּתַ ְוָאַמר(:  ָצַעק  "ל,  ַהּנַ ִפיָנה  ַהּסְ ִעם  ָבא  ָהָיה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ַהּסֹוֵחר  ל  ׁשֶ

ָבר. ְוָאַמר  ְסִפיָנה ִעם ְסחֹוָרה ְוכּו'", ְוֵהם ֵאיָנם רִֹאים ּדָ

אֹול אֹוָתם, ְוֵהם  אְטָראְסן!" ְוָהַלְך ִלׁשְ ַאל ְלַהּמַ ׁשְ לֹו: "ּתִ

ּכֹוִרים. ׁשֹוְכִבים ׁשִ

ֶמה  ָלל  ּכְ יֹוְדִעים  ְוֵאיָנם  ָלֶהם  ַאל  ְוׁשָ ִנְנֲערּו,  ְך  ּכָ ַאַחר 

"ל,  ל ַהּנַ ֵהִביאּו ְסִפיָנה ִעם ּכָ ָעַבר ֲעֵליֶהם, ַרק יֹוְדִעים ׁשֶ

נֹו,  ְוֵאיָנם יֹוְדִעים ֵהיָכן הּוא. ְוָחָרה ַהּסֹוֵחר ְמֹאד ַעל ּבְ

ּנּו ָנע ָוָנד.  ָניו, ְוָהַלְך ִמּמֶ יתֹו, ְולֹא ָיבֹא ְלֶנֶגד ּפָ ְוֵגְרׁשֹו ִמּבֵ

ם. "ל( ָהְיָתה הֹוֶלֶכת ַעל ַהּיָ ת ֵקיָסר ַהּנַ ְוִהיא )ַהְיינּו ַהּבַ



ָלִטין ַעל  ּפָ ְוָהָיה בֹוֶנה לֹו  ְוָהָיה ֶמֶלְך ֶאָחד.  ַוְיִהי ַהּיֹום, 

ָלִטין, ֵמֲחַמת ֲאִויר  ֵעיָניו ִלְבנֹות ּפָ ם הּוַטב ּבְ י ׁשָ ם, ּכִ ַהּיָ

ם.  ִפינֹות הֹוְלכֹות ׁשָ ם. ְוַהּסְ ַהּיָ
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ּוָבאָתה  ם,  ַהּיָ ַעל  הֹוֶלֶכת  ָהְיָתה  "ל(  ַהּנַ ֵקיָסר  ת  ַהּבַ )ַהְינּו  ְוִהיא 

ְוָרָאה  יט,  ִהּבִ ֶלְך  ְוַהּמֶ "ל.  ַהּנַ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ָלִטין  ַלּפָ ָסמּוְך 

הּוא  ׁשֶ ְוָסַבר  ים,  ֲאָנׁשִ ם  ׁשָ ְוֵאין  ַמְנִהיִגים,  ִלי  ּבְ ְסִפיָנה 

ן. ן ּכֵ ם-ּכֵ לּו, ְוָראּו ּגַ ּכְ ְסּתַ ּיִ יו ׁשֶ ה ַלֲאָנׁשָ טֹוֶעה ַעְצמֹו, ְוִצּוָ

ָבה ַעְצָמּה:  ְ ְך ִהְתַיּשׁ ָלִטין. ַאַחר ּכָ ְוִהיא ִנְתָקְרָבה ֶאל ַהּפָ

ֶלְך  ַהּמֶ ַלח  ְוׁשָ ַלֲחזֹר.  ְוִהְתִחיָלה  ָלִטין?'  ַהּפָ ָלּה  ה  'ָלּמָ

ְוֶהֱחִזיָרּה ְוֱהִביָאּה ְלֵביתֹו.

י לֹא ָהָיה ָיכֹול ִלְברֹר  ה, ּכִ ָ "ל לֹא ָהָיה לֹו ִאּשׁ ֶלְך ַהּנַ ְוַהּמֶ

ָהָיה רֹוֶצה - לֹא ָרְצָתה ִהיא, ְוֵכן ְלֵהֶפְך.  י ִמי ׁשֶ לֹו, ּכִ

ַבע  ָ ּשׁ ּיִ "ל, ָאְמָרה לֹו: ׁשֶ ת ֵקיָסר ַהּנַ ם ַהּבַ אָתה ְלׁשָ ּבָ ּוְכׁשֶ

ע ָלּה.  ּבַ ת. ְוִנׁשְ ה ַכּדָ ֶאּנָ ּשָׂ ּיִ ה ַעד ׁשֶ ע ּבָ ּלֹא ִיּגַ ָלּה ׁשֶ

ּה ְולֹא  ּלָ ִפיָנה ׁשֶ ח ֶאת ַהּסְ ּלֹא ִיְפּתַ ָראּוי ׁשֶ ְוָאְמָרה לֹו: ׁשֶ

ְוָאז  ּוִאין,  ּשׂ ַהּנִ ַעד  ם  ַהּיָ ַעל  ְך  ּכָ ֲעֹמד  ּתַ ׁשֶ ַרק  ּה,  ּבָ ע  ִיּגַ

יֹאְמרּו  ְלַבל  ֵהִביָאה,  ׁשֶ חֹוָרה  ַהּסְ ִרּבּוי  ֶאת  ַהּכֹל  ִיְראּו 

ן. ּוק. ְוִהְבִטיַח ָלּה ּכֵ ה ִמן ַהּשׁ ָ ַקח ִאּשׁ ּלָ ׁשֶ

ַעל  ְוָיבֹאּו  צּו  ְתַקּבְ ּיִ ׁשֶ ִדינֹות,  ַהּמְ ְלָכל  ַתב  ּכָ ֶלְך  ְוַהּמֶ

ִביָלּה.  ׁשְ ָלִטין ּבִ ּלֹו, ּוָבָנה ּפָ ה ׁשֶ ַהֲחֻתּנָ
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ִרים,  ׂשָ נֹות  ּבְ ֵרה  ֶעׂשְ ַאַחת  ָלּה  ִביאּו  ּיָ ׁשֶ ָתה  ִצּוְ ְוִהיא 

ֵרה  ֶעׂשְ ַאַחת  ָלּה  ְלחּו  ְוׁשָ ֶלְך,  ַהּמֶ ה  ְוִצּוָ ּה.  ִעּמָ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ

ָלִטין ְמֻיָחד,  דֹוִלים ְמֹאד. ּוָבנּו ְלָכל ַאַחת ּפָ ִרים ּגְ נֹות ׂשָ ּבְ

צֹות  ִמְתַקּבְ ְוָהיּו  ְמֻיָחד,  ָלִטין  ּפָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָלּה  ָהְיָתה  ְוִהיא 

ּה. ם ִעּמָ ֲחִקים ׁשָ יר ּוְמׂשַ ְכֵלי ׁשִ רֹות ּבִ ֵאֶליָה ְוָהיּו ְמַזּמְ

ם, ְוָהְלכּו  ֶהם ַעל ַהּיָ ֵלְך ִעּמָ ּתֵ ַעם ַאַחת ָאְמָרה ָלֶהם: ׁשֶ ּפַ

ד  ַכּבֵ ּתְ ׁשֶ ָלֶהם:  ְוָאְמָרה  ם.  ׁשָ ֲחִקים  ְמׂשַ ְוָהיּו  ּה.  ִעּמָ

ִפיָנה,  ּסְ ּבַ ִין ׁשֶ ׁש ָלּה. ְוָנְתָנה ָלֶהם ֵמַהּיַ ּיֵ ַיִין טֹוב ׁשֶ אֹוָתם ּבְ

ִפיָנה,  ַהּסְ יָרה  ְוִהּתִ ְוָהְלָכה  ְכבּו.  ְוׁשָ ְוָנְפלּו  רּו  ּכְ ּתַ ְוִנׁשְ

ִפיָנה. ילֹונֹות, ּוָבְרָחה ִעם ַהּסְ ה ַהּוִ ּוֵפְרׂשָ

ּה, ְוִנְבֲהלּו  ִפיָנה ֵאיֶנּנָ ַהּסְ יו( ֵהִציצּו ְוָראּו ׁשֶ ֶלְך ַוֲאָנׁשָ ְוֵהם )ַהְינּו ַהּמֶ

ְתֹאם,  ּפִ ָלּה  יד  ְלַהּגִ ּלֹא  ׁשֶ ֲהרּו  ֶלְך: "ִהּזָ ַהּמֶ ְוָאַמר  ְמֹאד, 

ֶלְך  י ַהּמֶ י ַצֲעָרּה ִיְהֶיה ָגדֹול ְמֹאד ַעל ְסִפיָנה ְיָקָרה ָכזֹו" )ּכִ ּכִ

ם אּוַלי  'ּגַ ַחְדָרּה( -  ּבְ ֲעַדִין  ִהיא  ׁשֶ ְוָהָיה ָסבּור  ִפיָנה,  ַהּסְ ְרָחה ִעם  ּבָ ְבַעְצָמּה  ִהיא  ׁשֶ יֹוֵדַע,  ָהָיה  לֹא 

ְלחּו ֶאת  ִפיָנה. ַרק ִיׁשְ ֶלְך ָנַתן ְלֶאָחד ֶאת ַהּסְ ַהּמֶ ִתְסּבֹר ׁשֶ

ָחְכָמה'.  יד ָלּה ּבְ "ל ְלַהּגִ ִרים ַהּנַ נֹות ׂשָ ָרָרה ַאַחת ֵמַהּבְ ׂשְ

ִני ְוֵכן  ְוָהְלכּו ְלֶחֶדר ֶאָחד, ְולֹא ָמְצאּו ָאָדם, ְוֵכן ְלֶחֶדר ׁשֵ

ימּו  ְוִהְסּכִ ָאָדם.  ָמְצאּו  ְולֹא  ֲחָדִרים  ר  ָעׂשָ ָהַאַחד  ְלָכל 
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יד ָלּה. ְוָהְלכּו ְלַחְדָרּה,  ָרָרה ְזֵקָנה ְלַהּגִ ְיָלה ׂשְ ּלַ לַֹח ּבַ ִלׁשְ

ְולֹא ָמְצאּו ָאָדם, ְוִנְבֲהלּו ְמֹאד.

יעּו  ּגִ ּיַ ָהיּו ְרִגיִלים ׁשֶ "ל, ׁשֶ ִרים ַהּנַ נֹות ׂשָ ל ַהּבְ ַוֲאִביֶהן ׁשֶ

רֹות  ֵהם ׁשֹוְלִחים ִאּגְ ה ָראּו, ׁשֶ ה, ְוַעּתָ רֹות ֶזה ִמּזֶ ָלֶהם ִאּגְ

ִרים ְוָנְסעּו  נֹוֵתיֶהם. ָעְמדּו ַהּשָׂ ֶרת ִמּבְ ְוֵאין ָלֶהם ׁשּום ִאּגֶ

ָלֶהם  ְוָחָרה  נֹוֵתיֶהם.  ּבְ ֶאת  ָמְצאּו  ְולֹא  ם,  ְלׁשָ ְבַעְצָמן 

ִמיָתה,  ִבים  ַהַחּיָ ֹוְלִחין  ּשׁ ׁשֶ ְלָמקֹום  ַהְינּו  )ּדְ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  לַֹח  ִלׁשְ ְוָאְמרּו  ְמֹאד, 

בּו:  ְ ִנְתַיּשׁ ַאְך  ְמלּוָכה.  ֵרי  ַהּשָׂ ָהיּו  ֵהם  י  ּכִ יְקן(,  ַפאְרׁשִ ּקֹוִרין  ׁשֶ

ָבר"  ּדָ ּבַ ֶנֱאַנס  י  ּכִ ּלּוַח?,  ׁשִ ב  ְתַחּיֵ ּיִ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ָחָטא  "ֶמה 

ְוֶהֱעִבירּו אֹותֹו  ּוְלָגְרׁשֹו,  ְלכּותֹו  ִמּמַ ְלַהֲעִבירֹו  ימּו  ְוִהְסּכִ

ְוֵגְרׁשּוהּו, ְוָהַלְך לֹו.

ִעם  ָהְלָכה  ִרים(  ׂשָ נֹות  ּבְ ֵרה  ֶעׂשְ ָהַאַחת  ִעם  ְרָחה  ּבָ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֵקיָסר  ת  ַהּבַ )ַהְינּו  ְוִהיא 

ִפיָנה.  ַהּסְ

ָיְדעּו  לֹא  י  ּכִ ִמּקֶֹדם,  ּכְ ֵחק  ְלׂשַ ׁשּוב  )ְוִהְתִחילּו  "ל  ַהּנַ רֹות  ַהּשָׂ ִנְנֲערּו  ְך  ּכָ ַאַחר 

יָבה ָלֶהם:  ָפר(, ְוָאְמרּו ָלּה: "ַנֲחזֹר"! ְוֵהׁשִ ָבר ָהְלָכה ִמן ַהּסְ ִפיָנה ּכְ ַהּסְ ׁשֶ

אן ְקָצת".  ֶהה עֹוד ּכָ "ִנׁשְ
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ְלֵביֵתנּו!  ַנֲחזֹר  ְוָאְמרּו:  ְסָעָרה,  רּוַח  ָעַמד  ְך  ּכָ ַאַחר 

ָפר.  ַהּסְ ִמן  ה  ְרׂשָ ּפֵ ָבר  ּכְ ִפיָנה  ַהּסְ ׁשֶ ָלֶהם  ְוהֹוִדיָעה 

ָהְיָתה  ׁשֶ ְוָאְמָרה:  ֵכן,  ָתה  ָעׂשָ ֶמה  ַעל  אֹוָתּה:  ֲאלּו  ְוׁשָ

ן ֻהְכְרָחה  ֵבר ֵמֲחַמת ָהרּוַח ְסָעָרה, ַעל ּכֵ ָ ּשׁ ן ּתִ ּפֶ ְיֵרָאה 

יָלאֹות. יָרּה ְוִלְפרֹׂש ַהּוִ ְלַהּתִ

ְוָהיּו  "ל(,  ַהּנַ ִרים  ׂשָ נֹות  ּבְ ֵרה  ֶעׂשְ ֵקיָסר ִעם ָהַאַחת  ת  )ַהּבַ ם  ַהּיָ ְוָהיּו הֹוְלִכים ַעל 

ָלה  ְוָאְמרּו  ָפָלִטין,  ּבְ ּוָפְגעּו  ֶזֶמר.  ְכֵלי  ּבִ ם  ׁשָ ִרים  ְמַזּמְ

י  ם" ְולֹא ָרְצָתה, ְוָאְמָרה: ּכִ "ל: "ִנְתָקֵרב ְלׁשָ רֹות ַהּנַ ַהּשָׂ

ְתָקְרָבה  ּנִ "ל )ַהְינּו ַעל ׁשֶ ָלִטין ַהּנַ ְתָקְרָבה ֵאֶצל ּפָ ּנִ ִנְתָחְרָטה ַעל ׁשֶ
"ל(. ּנַ א אֹוָתּה, ּכַ ָרָצה ִלּשָׂ "ל, ׁשֶ ֶלְך ַהּנַ ל ַהּמֶ ָלִטין ׁשֶ ַלּפָ

ם  ְוָהיּו ׁשָ ם.  ְוִנְתָקְרבּו ְלׁשָ ם,  ַהּיָ ִמין ִאי  ּכְ ְך ָראּו  ּכָ ַאַחר 

ְזָלִנים, ְוָרצּו ְלָהְרָגם.  ר ּגַ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ

ֶכם?" ְוֶהְראּו ָלּה. ָאְמָרה  ּבָ דֹול ׁשֶ ֲאָלה ִהיא: "ִמי ַהּגָ ְוׁשָ

ָאְמָרה  ְזָלִנים.  ּגַ ֵהם  ׁשֶ ָלּה:  ָאַמר  יֶכם?"  ֲעׂשֵ ּמַ "ַמה  לֹו: 

בּוָרה  ּגְ ּבַ ְזָלִנים  ּגַ ם  ַאּתֶ ׁשֶ ַרק  ְזָלִנים,  ּגַ ֲאַנְחנּו  "ַאף  לֹו: 

ִדים  י ָאנּו ְמֻלּמָ ְזָלִנים ַעל ְיֵדי ָחְכָמה, ּכִ ֶכם, ַוֲאַנְחנּו ּגַ ּלָ ׁשֶ

י ַתַהְרגּו אֹוָתנּו?!  ַצע ּכִ ֵכן, ַמה ּבֶ ְלׁשֹונֹות ּוִבְכֵלי ֶזֶמר, ּבְ ּבִ

ַגם  ָלֶכם  ְוִיְהֶיה  ים,  ְלָנׁשִ אֹוָתנּו  אּו  ּשְׂ ּתִ ׁשֶ טֹוב  ֲהלֹא 
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ִפיָנה.  ּסְ ּבַ ֶ נּו". ְוֶהְרֲאָתה ִהיא ָלֶהם ַמה ּשׁ ּלָ ירּות ׁשֶ ָהֲעׁשִ

ְוִנְתַרּצּו ִלְדָבֶריָה. 

ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ ל  ּכָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָלֶהם  ְזָלִנים  ַהּגַ ְוֶהְראּו 

ֶהם. ּלָ קֹומֹות ׁשֶ ָכל ַהּמְ ְוהֹוִליכּו אֹוָתם ּבְ

ֶזה  ּבָ ִאם  י  ּכִ ַאַחת,  ַבת  ּבְ ִאים  נֹוׂשְ ִיְהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ימּו  ְוִהְסּכִ

ּוִאין  ּשׂ ַבת ַאַחת, ַרק ַהּנִ ם ּבְ ּלָ "ל ּכֻ ָררֹות ַהּנַ ִאים ֶאת ַהּשְׂ "ל לֹא ִיְהיּו נֹוׂשְ ְזָלִנים ַהּנַ ל ַהּגַ ּכָ ַאַחר ֶזה )ַהְינּו ׁשֶ

ָרָרה ַאַחת ְלִפי  ְבְררּו ְלָכל ֶאָחד ׂשְ ּיִ ם ׁשֶ ֶזה ַאַחר ֶזה( ּגַ ֶהם ִיְהֶיה ּבָ ּלָ ׁשֶ

דֹול ְלִפי ָגְדלֹו ְוכּו'. ָהָראּוי לֹו, ַהּגָ

ִנְפָלא  טֹוב,  ַיִין  ּבְ אֹוָתם  ד  ַכּבֵ ּתְ ׁשֶ ָלֶהם  ָאְמָרה  ְך  ּכָ ַאַחר 

ַרק  ּנּו,  ִמּמֶ ֶקת  ּפֶ ִמְסּתַ ֵאיָנּה  ׁשֶ ִפיָנה,  ּסְ ּבַ ָלּה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְמֹאד, 

ּוּוג  ַהּזִ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ָלּה  ן  ַזּמֵ ּיְ ׁשֶ יֹום  ַעד  ֶאְצָלּה  ָטמּון  הּוא 

ּה.  ּלָ ׁשֶ

ל  ּכָ ׁשֶ ְוָאְמָרה  ִביִעים,  ּגְ ר  ָעׂשָ ֵנים  ׁשְ ּבִ ִין  ַהּיַ ָלֶהם  ְוָנְתָנה 

רּו  ּכְ ּתַ תּו, ְוִנׁשְ ר; ְוׁשָ ֵנים ָעׂשָ ְ ה ְלָכל ֶאָחד ֵמַהּשׁ ּתֶ ֶאָחד ִיׁשְ

ל ַאַחת  ֲחטּו ּכָ "ל: "ְלכּו ְוׁשַ ְוָנְפלּו. ְוָאְמָרה ְלַחְברֹוֶתיָה ַהּנַ

ירּות  ם ֲעׁשִ ם. ּוָמְצאּו ׁשָ ֲחטּו ֻכּלָ ֲעָלּה"! ְוָהְלכּו ְוׁשָ ֶאת ּבַ

ּלֹא  ימּו ׁשֶ ּלֹא ָהָיה ֵאֶצל ׁשּום ֶמֶלְך, ְוִהְסּכִ ֻמְפָלג ְמֹאד ׁשֶ
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טֹובֹות.  ַוֲאָבִנים  ָזָהב  ִאם  י  ּכִ ָכֶסף,  ְולֹא  ת  ְנֹחשֶׁ ח  ִלּקַ

ֲחׁשּוִבים  ֵאיָנם  ׁשֶ ָבִרים  ּדְ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ִמן  ִליכּו  ְוִהׁשְ

ָזָהב   - ְיָקִרים  ָבִרים  ּדְ ִעם  ִפיָנה  ַהּסְ ל  ּכָ ְוָטֲענּו  ְך,  ּכָ ל  ּכָ

ם.  ְצאּו ׁשָ ּמָ ַוֲאָבִנים טֹובֹות - ׁשֶ

ְוָתְפרּו  ים,  ָנׁשִ מֹו  ּכְ ׁש  ְמֻלּבָ עֹוד  ֵליֵלְך  ּלֹא  ׁשֶ ימּו  ְוִהְסּכִ

ִעם  ְוָהְלכּו  ַנז,  ּכְ ַאׁשְ י  ַמְלּבּוׁשֵ  - ְזָכִרים  ְגֵדי  ּבִ ָלֶהם 

ִפיָנה. ַהּסְ



ָיִחיד,  ן  ּבֵ לֹו  ְוָהָיה  ָזֵקן.  ֶאָחד  ֶמֶלְך  ְוָהָיה  ַהּיֹום,  ַוְיִהי 

יא אֹותֹו. ּוָמַסר ַמְלכּותֹו ִלְבנֹו.  ְוִהּשִׂ

ֵדי  ּכְ ם,  ּיָ ּבַ ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ל  ִויַטּיֵ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ֶמֶלְך:  ן  ַהּבֶ ָאַמר 

ֻמְכָרִחים  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ן  ּפֶ ם,  ַהּיָ ֲאִויר  ּבַ ְרִגיָלה  ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ

ם.  ּיָ ַעם ִלְברַֹח ּבַ ֵאיזֹו ּפַ ּבְ

ִפיָנה,  ּסְ ּבַ ּוָפְרׂשּו  ְמלּוָכה  ֵרי  ַהּשָׂ ִעם  ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ְוָהַלְך 

ֲחִקים ְמֹאד. ֵמִחים ּוְמׂשַ ם ׂשְ ְוָהיּו ׁשָ
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ֵרי  ַהּשָׂ ִעם  ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ )ַהְינּו  ְגֵדיֶהם  ּבִ ם  ֻכּלָ טּו  ְפׁשְ ּיִ ׁשֶ ָאְמרּו  ְך  ּכָ ַאַחר 

ָעׂשּו(, ְולֹא  ְוֵכן  ְגֵדיֶהם,  ּבִ ִטים ֶאת  ּפֹוׁשְ ם  ּלָ ּכֻ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ְמָחה,  ׂשִ ִהְתַיֲעצּו ֵמֲחַמת  ִפיָנה  ּסְ ּבַ ם  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ ְמלּוָכה 

ַלֲעלֹות  ִקין  ִמְתַחּזְ ְוָהיּו  ּתֶֹנת.  ַהּכְ ִאם  י  ּכִ ֲעֵליֶהם  ַאר  ִנׁשְ

ם. ק ַלֲעלֹות ְלׁשָ "ל ִמְתַחּזֵ ן ֶמֶלְך ַהּנַ ַעל ַהּתֶֹרן. ְוָהָיה ַהּבֶ

"ל(, ְוָרֲאָתה  ּה ַהּנַ ּלָ ִפיָנה )ׁשֶ "ל( ָבאָתה ִעם ַהּסְ ת ֵקיָסר ַהּנַ ְוִהיא )ַהְינּו ַהּבַ

"ל(;  ַהּנַ ְמלּוָכה  ֵרי  ׂשָ ִעם  ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ל  ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ )ַהְינּו  "ל  ַהּנַ ִפיָנה  ַהּסְ אֹותֹו 

ְך ִנְסְמכּו ְקָצת,  ה ָהְיָתה ְיֵרָאה ְלִהְתָקֵרב, ַאַחר ּכָ ּוִבְתִחּלָ

ְזָלִנים,  ּגַ ֵאיָנם  ׁשֶ ְוֵהִבינּו  ְמֹאד,  ֲחִקים  ְמׂשַ ֵהם  ׁשֶ ְוָראּו 

ְוִהְתִחילּו ְלִהְתָקֵרב.

יל ֶאת  ת ֵקיָסר ְלַחְברֹוֶתיָה: "ֲאִני ְיכֹוָלה ְלַהּפִ ָאְמָרה ַהּבַ

"ל.  ּנַ רֹאׁש ַהּתֶֹרן, ּכַ ָהָיה עֹוֶלה ּבְ "ל ׁשֶ ן ֶמֶלְך ַהּנַ ם" )ַהְינּו ֶאת ַהּבֶ ֵרַח ְלתֹוְך ַהּיָ אֹותֹו ַהּקֵ

"ְוֵאיְך  ָלּה:  ָאְמרּו  ָערֹות(.  ִמּשְׂ רֹאׁשֹו  ֻמְקָרח  ָהָיה  ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ֵקֵרַח,  ָהָיה  "ל  ַהּנַ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ י  ּכִ

ָלֶהן:  ָאְמָרה  ְמֹאד?"  ֵמֶהם  ְרחֹוִקים  ָאנּו  ֲהלֹא  ר,  ֶאְפׁשָ

יל אֹותֹו. ְוָאְמָרה:  ּפִ ֹוֵרף, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתַ ּשׂ ׁש ְזכּוִכית ׁשֶ ּיֵ ׁשֶ

ׁש,  ֲעֶלה ַעל רֹאׁש ַהּתֶֹרן ַמּמָ ּיַ יל אֹותֹו ַעד ׁשֶ ּלֹא ְלַהּפִ ׁשֶ

ֶאל  ִיּפֹל   - ּפֹל  ּיִ ׁשֶ ּכְ ֲאַזי  ַהּתֶֹרן,  ְבֶאְמָצִעית  הּוא  ׁשֶ ּכְ י  ּכִ

ּפֹל - ִיּפֹל  ּיִ ׁשֶ ֲעֶלה ָברֹאׁש ֲאַזי ּכְ ּיַ ׁשֶ ִפיָנה, ֲאָבל ּכְ ּתֹוְך ַהּסְ
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ׁש,  ָעָלה ֶאל רֹאׁש ַהּתֶֹרן ַמּמָ יָנה ַעד ׁשֶ ם. ִהְמּתִ ְלתֹוְך ַהּיָ

ָנה  ִריל( ְוִכּוְ ֶרען ּבְ ּקֹוִרין ּבְ ה )ׁשֶ ֹוֵרף ֶנֶגד ַהַחּמָ ּשׂ כּוִכית ׁשֶ ְוָלְקָחה ַהּזְ

ם. ְכָוה ֹמחֹו ְוָנַפל ְלתֹוְך ַהּיָ ּנִ ֶנֶגד ֹמחֹו, ַעד ׁשֶ

ם ַרַעׁש  ה ׁשָ ַפל, ַנֲעׂשָ ּנָ "ל( ׁשֶ ֶלְך ַהּנַ ל ַהּמֶ ִפיָנה ׁשֶ י ַהּסְ ָראּו )ַאְנׁשֵ ְוֵכיָון ׁשֶ

ָימּות  ֶלְך  ַהּמֶ י  ּכִ ְלֵביָתם?,  ַלֲחזֹר  יּוְכלּו  ֵאיְך  י  ּכִ דֹול,  ּגָ

רִֹאין  ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ ֶאל  ְלִהְתָקֵרב  ְוָאְמרּו:  ַצַער.  ֵמֲחַמת 

]רופא[  ָדאְקִטיר  ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ֵיׁש  ֵקיָסר(, אּוַלי  ת  ַהּבַ ל  ׁשֶ "ל  ַהּנַ זֹו  ִלְסִפיָנה  )ַהְינּו 

ן ָלֶהם ֵעָצה. ּיּוַכל ִלּתֵ ׁשֶ

רֹות  ַהּשָׂ ִעם  ֵקיָסר  ת  ַהּבַ ל  ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ )ַהְינּו  "ל  ַהּנַ ִפיָנה  ַהּסְ ֶאל  ְוִהְתָקְרבּו 

ּלֹא  ׁשֶ "ל(:  ַהּנַ ֵקיָסר  ת  ַהּבַ ִעם  רֹות  ְלַהּשָׂ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ִפיָנה  ַהּסְ י  )ַאְנׁשֵ ָלֶהם  ְוָאְמרּו  "ל(,  ַהּנַ

ָלל.  י לֹא ַיֲעׂשּו ָלֶהם ּכְ ָלל, ּכִ ִיְתָיְראּו ּכְ

ָלנּו  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ אְקִטיר  ּדָ יֵניֶכם  ּבֵ ֵיׁש  "אּוַלי  אֹוָתם:  ֲאלּו  ׁשָ

ָנַפל  ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ְוׁשֶ ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ּכָ ָלֶהם  רּו  ְוִסּפְ ֵעָצה?" 

ם.   ּיֹוִציאּו אֹותֹו ִמן ַהּיָ ת ֵקיָסר: ׁשֶ ם. ְוָאְמָרה ַהּבַ ְלתֹוְך ַהּיָ

ָיָדּה  ְוָהְלכּו ּוָמְצאּו אֹותֹו ְוהֹוִציאּו אֹותֹו. ְוָלְקָחה ַהּדֶֹפק ּבְ

ְדָבֶריָה  ּכִ ַרף ֹמחֹו. ְוָקְרעּו ַהּמַֹח, ּוָמְצאּו ׁשֶ ׂשְ ּנִ ְוָאְמָרה: ׁשֶ

ֶהם  ִעּמָ ֵלְך  ּתֵ ׁשֶ ה  ּנָ ִמּמֶ ׁשּו  ּוִבּקְ ְמֹאד.  ְוִנְבֲהלּו  הּוא,  ן  ּכֵ

ֶלְך, ְוִתְהֶיה ֲחׁשּוָבה  ְלֵביָתם, ְוִתְהֶיה ָדאְקִטיר ֵאֶצל ַהּמֶ
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אְקִטיר,  ּה ּדָ י ֵאיֶנּנָ ּוְגדֹוָלה ְמֹאד. ְולֹא ָרְצָתה, ְוָאְמָרה: ּכִ

ֶלְך(  ל ַהּמֶ ִפיָנה ׁשֶ י ַהּסְ לּו. ְולֹא ָרצּו )ַאְנׁשֵ ָבִרים ַהּלָ ּיֹוַדַעת ְסָתם ּדְ ַרק ׁשֶ

ַיַחד. ִפינֹות ּבְ י ַהּסְ ּתֵ ַלֲחזֹר ְלֵביָתם, ְוָהְלכּו ׁשְ

ֶהם  ּלָ ׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ׁשֶ ְמֹאד  ְמלּוָכה  ֵרי  ַהּשָׂ ֵעיֵני  ּבְ ְוהּוַטב 

בֹו,  ָראּו  ׁשֶ ָחְכָמתֹו  ּגֶֹדל  ֵמֲחַמת  אְקִטיר,  ַהּדָ ֶאת  א  ּשָׂ ּתִ
י ָהיּו  "ל ֵהם ְזָכִרים, ּכִ רֹות ַהּנַ ת ֵקיָסר ִעם ַהּשָׂ ַהּבַ ַפל ָוֵמת, ָסְברּו ׁשֶ ּנָ "ל ׁשֶ ֶלְך ַהּנַ ן ַהּמֶ ל ּבֶ ֵרי ְמלּוָכה ׁשֶ י ַהּשָׂ )ּכִ

ֶאת  א  ּשָׂ ּתִ ת,  ּמֵ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ת  ֵאׁשֶ ִהיא  ׁשֶ  - ֶהם  ּלָ ׁשֶ ה  ְלּכָ ַהּמַ ׁשֶ ָרצּו  ן  ּכֵ ַעל  "ל.  ּנַ ּכַ ְזָכִרים  י  ַמְלּבּוׁשֵ ּבְ ים  ׁשִ ְמֻלּבָ

ַרף ַהּמַֹח  ׂשְ ּנִ ְדָעה ְבָחְכָמָתּה ׁשֶ ּיָ ִהיא ָדאְקִטיר, ֵמֲחַמת ׁשֶ ָהיּו ְסבּוִרים ׁשֶ ת ֵקיָסר, ׁשֶ ֱאֶמת ַהּבַ ִהיא ּבֶ אְקִטיר, ׁשֶ ַהּדָ

ֶלְך  ֶהם, ְוֶאת ַהּמֶ ּלָ ְהֶיה הּוא ֶמֶלְך ׁשֶ ּיִ "ל(, ְוׁשֶ ּנַ ַפל, ּכַ ּנָ ֶלְך ׁשֶ ן ַהּמֶ ל ּבֶ ׁשֶ

"ל(, ַאְך  ֵרי ְמלּוָכה ַהּנַ ל ֶזה ָהיּו רֹוִצים ְמֹאד ַהּשָׂ "ל( ַיַהְרגּו. )ּכָ ֵקן ַהּנַ ֶלְך ַהּזָ ֶהם )ַהְינּו ַהּמֶ ּלָ ׁשֶ

ִהיא  ה, ׁשֶ ְלּכָ ֶזה ֶאל ַהּמַ ָבר ּכָ ר ּדָ ר ְלַדּבֵ ּלֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ׁשֶ

אְקִטיר. א ּדָ ִתּשָׂ

אְקִטיר,  א ֶאת ַהּדָ ּשָׂ ּתִ ן ְמֹאד ׁשֶ ם ּכֵ ה הּוַטב ּגַ ְלּכָ ם ְלַהּמַ ּגַ

ְהֶיה  ּיִ ן לֹא ִיְתַרּצּו ׁשֶ ִדיָנה, ּפֶ ָהְיָתה ִמְתָיְרָאה ִמן ַהּמְ ַאְך ׁשֶ

ַעל  ׁשֶ ֵדי  ּכְ אֹות  ּתָ ִמׁשְ ַלֲעׂשֹות  ימּו  ְוִהְסּכִ ֶמֶלְך.  הּוא 

ה.  ר ִמּזֶ ַעת ֶחְדָוה יּוְכלּו ְלַדּבֵ ׁשְ ה ּבִ ּתֶ ׁשְ ַהּמִ

יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ יֹומֹו.  ּבְ ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל  ה  ּתֶ ִמׁשְ ין  עֹוׂשִ ְוָהיּו 

ִין  ִמּיַ ָלֶהם  ָנַתן  ֵקיָסר(,  ת  ַהּבַ )ַהְינּו  אְקִטיר  ַהּדָ ל  ׁשֶ ה  ּתֶ ִמׁשְ יֹום 
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ִרים:  ַהּשָׂ ָאְמרּו  ֶחְדָוה  ַעת  ׁשְ ּבִ רּו.  ּכְ ּתַ ְוִנׁשְ "ל,  ַהּנַ ּלֹו  ׁשֶ

אְקִטיר" ְוָאַמר  א ֶאת ַהּדָ ּשָׂ ה ּתִ ְלּכָ ַהּמַ ֶפה ָהָיה ׁשֶ "ַמה ּיָ

ִרים זֹאת  אְקִטיר: "ָיֶפה ְמֹאד ָהָיה, ַרק ִאם ָהיּו ְמַדּבְ ַהּדָ

ן  ם ּכֵ ה ּגַ ְלּכָ ְכרּות(. ַנֲעֵנית ַהּמַ ַעת ׁשִ ׁשְ ּלֹא ּבִ תּוי" )ַהְינּו ׁשֶ י ֶפה ׁשָ ְלּתִ ּבִ

אְקִטיר, ַרק  א ֶאת ַהּדָ ִהיא ִתּשָׂ ֶפה ָהָיה ׁשֶ ְוָאְמָרה: ַמה ּיָ

ת  אְקִטיר )ַהְינּו ּבַ ִנית ַהּדָ יב ׁשֵ ים ַעל ֶזה. ֵהׁשִ ִדיָנה ַתְסּכִ ַהּמְ ׁשֶ

י  ְלּתִ ִרים זֹאת ּבִ יָסר(: "ָיֶפה ְמֹאד ָהָיה, ַרק ִאם ָהיּו ְמַדּבְ ַהּקֵ

תּוי" ֶפה ׁשָ

ַמה  ִרים  ַהּשָׂ רּו  ִנְזּכְ ְכרּוָתם  ִ ִמּשׁ ֵהִקיצּו  ׁשֶ ּכְ ְך  ּכָ ַאַחר 

ָדָבר  ָאְמרּו  ׁשֶ  - ה  ְלּכָ ֵמַהּמַ ְבַעְצָמן  ׁשּו  ּיְ ְוִנְתּבַ ָאְמרּו,  ֶ ּשׁ

ַעְצָמּה ָאְמָרה זֹאת. ְוִהיא  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶזה, ַאְך ֲהּלֹא ִהיא  ּכָ

ם ֵהם ָאְמרּו זֹאת.  ֵניֶהם, ַאְך ֲהלֹא ּגַ ה ִמּפְ ׁשָ ּיְ ן ִנְתּבַ ם ּכֵ ּגַ

ן.  יֵניֶהם ּכֵ ם ּבֵ ה, ְוִנְסּכַ ר ִמּזֶ ְוִהְתִחילּו ְלַדּבֵ

ִהיא  ׁשֶ ְברּו  ּסָ ׁשֶ יָסר  ַהּקֵ ת  ּבַ ִעם  ַהְינּו  "ל,  )ְוַכּנַ אְקִטיר  ַהּדָ ִעם  ִהיא  ָנה  ְוִנְתַחּתְ

"ל(, ְוָהְלכּו ִלְמִדיָנָתם. ּנַ ָדאְקִטיר, ּכַ
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י ֶזה  ְמחּו ְמֹאד, ּכִ ִאים, ׂשָ ֵהם ּבָ ִדיָנה ׁשֶ ֵני ַהּמְ ָראּו ּבְ ּוְכׁשֶ

ֶלְך  ן ֶמֶלְך ְולֹא ָיְדעּו ֵהיָכן הּוא. ְוַהּמֶ ָהַלְך ַהּבֶ ְזַמן ַרב ׁשֶ

יָאָתם.  ֶטֶרם ּבִ ָבר ֵמת ּבְ ֵקן ּכְ ַהּזָ

ֶהם,  ּלָ הּוא ֶמֶלְך ׁשֶ ן ֶמֶלְך, ׁשֶ ַהּבֶ ִדיָנה( ׁשֶ ֵני ַהּמְ ְך ָראּו )ּבְ ַאַחר ּכָ

ל  ּכָ ָלֶהם  רּו  ְוִסּפְ נּו"?  ַמְלּכֵ הּוא  "ֵהיָכן  ֲאלּו:  ְוׁשָ ֵאיֶנּנּו. 

לּו ָלֶהם ֶמֶלְך ֶזה  ָבר ִקּבְ ּכְ ָבר ֵמת, ְוׁשֶ ּכְ ה, ֵאיְך ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

א ָלֶהם ֶמֶלְך ָחָדׁש. ּבָ ְמחּו ְמֹאד ַעל ׁשֶ ֶהם, ְוׂשָ א ִעּמָ ּבָ ׁשֶ

ָכל  ה ְלַהְכִריז ּבְ "ל( ִצּוָ ּנַ ה ֶמֶלְך, ּכַ ית ַעּתָ ִהיא ַנֲעׂשֵ "ל, ׁשֶ יָסר ַהּנַ ת ַהּקֵ ֶלְך )ַהְינּו ּבַ ְוַהּמֶ

ר  הּוא, ּגֵ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ְמָצא ּבְ ּנִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה: ׁשֶ

ּלֹו,  ה ׁשֶ ם ָיבֹאּו ַעל ַהֲחֻתּנָ ּלָ ּכֻ אֹו אֹוֵרַח ּובֹוֵרח ּוְמֹגָרׁש, ׁשֶ

דֹולֹות. נֹות ּגְ לּו ַמּתָ ר, ִויַקּבְ ִאיׁש ֵמֶהם לֹא ִיְהֶיה ֶנְעּדָ

ָהִעיר  ל  ּכָ ְסִביב  ְסִביב  ֲעׂשּו  ּיַ ׁשֶ יָסר(  ַהּקֵ ת  ּבַ ַהְינּו  "ל,  ַהּנַ ֶלְך  )ַהּמֶ ה  ְוִצּוָ

ּתֹות לֹא ִיְצָטֵרְך ֵליֵלְך  ֶאָחד ִיְרֶצה ִלׁשְ ׁשֶ ּכְ ֵדי ׁשֶ ַמְעָינֹות, ּכְ

ל ֶאָחד ִיְמָצא ַמְעָין ֶאְצלֹו. ּתֹות, ַרק ּכָ ְוִלׁשְ

ל ַמְעָין ּוַמְעָין,  ר צּוָרתֹו ֵאֶצל ּכָ יָסר( ְלַצּיֵ ת ַהּקֵ "ל, ַהְינּו ּבַ ֶלְך ַהּנַ ה )ַהּמֶ ְוִצּוָ

ל  ּכֵ ְוִיְסּתַ בֹא ֶאָחד  ּיָ ׁשֶ ִאם  ּבְ ְמרּו -  ְוִיׁשְ ַעְמדּו ׁשְֹמִרים  ּיַ ְוׁשֶ

יט ֵהיֵטב  ּבִ ּמַ מֹו ִמי ׁשֶ ה ָפָניו ּכְ ּנֶ ּתַ ׁשְ ּיִ ִנים )ַהְינּו ׁשֶ ה רַֹע ּפָ יֹוֵתר ַעל ַהּצּוָרה ְוַיֲעׂשֶ ּבְ

ִפיָסה. ְוֵכן ָעׂשּו.  סּו אֹותֹו ַבּתְ ּתֹוֵמם ּוִמְצַטֵער( ֲאַזי ִיְתּפְ ַעל ֵאיֶזה ָדָבר ּוִמׁשְ
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ֶלְך ָהִראׁשֹון -  ן ַהּמֶ ּבֶ ַהְינּו  ּדְ "ל,  ה ַהּנַ לֹשָׁ ְ ּוָבאּו ֵאּלּו ַהּשׁ

ו,  ֶלְך ַעְכׁשָ ִהיא ַהּמֶ יָסר ַהּזֹאת )ׁשֶ ת ַהּקֵ ל ּבַ הּוא ֶהָחָתן ָהֱאֶמת ׁשֶ ׁשֶ

ִפיָנה  ְרָחה ִעם ַהּסְ ּבָ יָסר ַהּזֹאת, ׁשֶ ת ַהּקֵ ְרׁשֹו ָאִביו ֵמֲחַמת ַהּבַ ּגֵ "ל )ׁשֶ "ל( ּוֶבן ַהּסֹוֵחר ַהּנַ ּנַ ּכַ

ִעם  ּנּו  ִמּמֶ ְרָחה  ּבָ י  ּכִ ָיָדּה,  ַעל  ן  ּכֵ ם  )ּגַ ֶהֱעִבירּוהּו  ׁשֶ ֶלְך  ְוַהּמֶ "ל(,  ּנַ ּכַ חֹוָרה,  ַהּסְ ל  ּכָ ִעם 

"ל(  ּנַ רֹות, ּכַ ר ׂשָ ָהַאַחד ָעׂשָ

לּו  ּכְ ה צּוָרָתּה, ְוִהְסּתַ ּזֶ יר ׁשֶ ה ִהּכִ לֹשָׁ ְ ְוָכל ֶאָחד ֵמֵאּלּו ַהּשׁ

ירּו  ם, ְוִהּכִ ֶרת ׁשָ ָהְיָתה ְמֻצּיֶ "ל ְוָראּו צּוָרָתּה ׁשֶ ְעָינֹות ַהּנַ אּו ֵאֶצל ַהּמַ ּבָ רּו ְוִנְצַטֲערּו )ַהְינּו, ׁשֶ ְוִנְזּכְ

ִפיָסה. ּתְ יֹוֵתר ְוכּו'(, ְוָתְפסּו אֹוָתם ּבַ ִלים ּבְ ּכְ אֹוָתּה, ְוָהיּו ִמְסּתַ



בּוִיים  ְ בֹאּו ַהּשׁ ּיָ יָסר( ׁשֶ ת ַהּקֵ ֶלְך )ַהְינּו ַהּבַ ה ַהּמֶ ה ִצּוָ ַעת ֲחֻתּנָ ׁשְ ּבִ

יָרה אֹוָתם, ְוֵהם לֹא  "ל, ְוִהּכִ ה ַהּנַ לֹשָׁ ְ ְלָפָניו. ְוֵהִביאּו ַהּשׁ

מֹו ִאיׁש. ת ּכְ ׁשֶ ֻלּבֶ ּמְ ירּוָה, ֵמֲחַמת ׁשֶ ִהּכִ

ֶהֱעִבירּוהּו  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ )ַהְינּו  ֶמֶלְך  ה  "ַאּתָ ְוָאְמָרה:  ֵקיָסר  ת  ַהּבַ ָעְנָתה 

ָהַאַחד  ִביל  ׁשְ ּבִ ֶהֱעִבירּו  "ל(, אֹוְתָך  ַהּנַ בּוִיים  ְ ַהּשׁ ת  לֹשֶׁ ְ ִמּשׁ הּוא ֶאָחד  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ

ִרים, ׁשּוב  נֹות ׂשָ ֱאְבדּו, ֲהֵרי ְלָך ַהּבְ ּנֶ ִרים ׁשֶ נֹות ׂשָ ר ּבְ ָעׂשָ

"ל(. ּנַ אן, ּכַ ּה ּכָ ִרים ָהיּו ִעּמָ נֹות ׂשָ ר ּבְ י ָהַאַחד ָעׂשָ ִלְמִדיָנְתָך ּוְלַמְלכּוְתָך" )ּכִ

ָרה ִעם  ו ָחְזָרה ָפֶניָה ְוִדּבְ "ל; ַעְכׁשָ ֶהֱעִבירּוהּו ַהּנַ ֶלְך ׁשֶ ָרה ְלַהּמֶ ּבְ ה ּדִ ְתִחּלָ ה סֹוֵחר! )ַהְינּו, ּבִ "ַאּתָ

ִפיָנה  ַהּסְ ִביל  ׁשְ ּבִ ָאִביָך  ֵרׁש  ּגֵ "ל(, אֹוְתָך  ַהּנַ ַהּסֹוֵחר  ן  ּבֶ ִעם  ַהְינּו  ַהּסֹוֵחר, 
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ָך  ּלְ ִפיָנה ׁשֶ "ל( ֲהֵרי ְלָך ַהּסְ ּנַ ָך )ּכַ ֱאְבָדה ִמּמְ ּנֶ ִעם ְסחֹוָרה ׁשֶ

ֵיׁש  ְך,  ּכָ ל  ּכָ עֹות  ַהּמָ ָהא  ּתַ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְוַעל  חֹוָרה.  ַהּסְ ל  ּכָ ִעם 

ָהָיה"  ֶ ה ּשׁ ְפַלִים ִמּמַ ִכְפֵלי ּכִ ִפיָנה ּבְ ּסְ ירּות ּבַ ה ֲעׁשִ ְלָך ַעּתָ
ֵלמּות,  ׁשְ "ל, ֲעַדִין ָהָיה ֶאְצָלּה ּבִ ּנַ ּה ּכַ ְרָחה ִעּמָ ִהיא ּבָ ן ַהּסֹוֵחר ׁשֶ ל ּבֶ חֹוָרה ׁשֶ ל ַהּסְ ִפיָנה ְבַעְצָמּה ִעם ּכָ י ַהּסְ )ּכִ

ְפֵלי  ירּות ֻמְפָלג ְמֹאד - ּכִ ָהָיה ֲעׁשִ "ל, ׁשֶ ְזָלִנים ַהּנַ ְקָחה ֵאֶצל ַהּגַ ּלָ ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ ִפיָנה ּכָ "ל, ְונֹוָסף ָלֶזה ָהָיה ַבּסְ ּנַ ּכַ

"ל(. ּנַ ְפַלִים, ּכַ ּכִ

ֱאֶמת( - ֵנְלָכה ְוִנְסָעה"  ּה ּבֶ ּלָ ן ֶמֶלְך )ַהְינּו ֶהָחָתן ׁשֶ ה ּבֶ "ְוַאּתָ

בּו ְלֵביָתם.  ְוׁשָ

רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ּבָ
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ָניו  ָחָכם ֶאָחד, קֶֹדם מוֹתוֹ ָקָרא ֶאת בָּ ה בְּ ַמֲעשֶׂ
קוֹת ִאיָלנוֹת.  ְחּתוֹ, ְוִצוָּה אוָֹתם: ְלַהשְׁ פַּ ּוִמשְׁ

ְרָנסוֹת,  פַּ ָאר  שְׁ בִּ ַלֲעסֹק  ְרׁשּות  ָלֶכם  ֵיׁש  ם  ״גַּ
קוֹת ִאיָלנוֹת״. לּו, ְלַהשְׁ דְּ תַּ שְׁ ֶזה תִּ ֲאָבל בָּ



ִנים.  יַח בָּ ְך ִנְפַטר ֶהָחָכם ְוִהנִּ ַאַחר כָּ

ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלְך, ְוָהָיה  ן ֶאָחד שֶׁ ְוָהָיה לֹו בֵּ
ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלְך. ְוָהיּו  ָיכֹול ַלֲעמֹד, ַרק שֶׁ
ְוָהיּו  ַפְרָנָסתוֹ,  י  דֵּ ִסּפּוק  לֹו  נֹוְתִנים  ֶאָחיו 

ַאר לוֹ. שְׁ נִּ ְך ַעד שֶׁ ל כָּ יִקים אֹותֹו כָּ ַמְספִּ

ץ  ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלְך( ְמַקבֵּ ן )שֶׁ ְוָהָיה אֹותֹו ַהבֵּ
ְרָנָסתוֹ,  ַאר לֹו ִמפַּ שְׁ נִּ ה שֶּׁ ַעל ָיד ַעל ָיד ִממַּ
ה  ב ַעְצמוֹ: ׳ָלמָּ ץ ַסְך ְמֻסיָּם, ְוִישֵּׁ בֵּ קִּ ַעד שֶׁ
ַאְתִחיל  ָקה ֵמֶהם? טֹוב שֶׁ ל ַהְספָּ ִלי ְלַקבֵּ
ֵאינֹו  שֶׁ ְוַאף  ן׳.  ּוַמתָּ א  ַמשָּׂ ֵאיֶזה  ַלֲעשֹׂות 
ּכֹר לֹו ֲעָגָלה  ַדְעּתֹו ִלשְׂ ָיַעץ בְּ ֵליֵלְך,  ָיכֹול 
ִסיק  ֶהם ְלַלְיפְּ ע ִעמָּ ְוֶנֱאָמן ּוַבַעל ֲעָגָלה, ְוִיסַּ
ַאף  ן,  ּוַמתָּ א  ַהַמשָּׂ ַלֲעשֹׂות  ְויּוַכל  ]עיר[, 

ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלְך. שֶׁ

הּוַטב  זֹאת,  ָחה  פָּ שְׁ ַהמִּ ְמעּו  שָּׁ שֶׁ כְּ
לֹו  ן  ִלתֵּ ָלנּו  ה  ״ָלמָּ ְוָאְמרּו:  ֵעיֵניֶהם,  בְּ
ְוִהְלוּו  ַפְרָנָסה;  לֹו  ְהֶיה  יִּ שֶׁ טֹוב  ָקה?  ַהְספָּ
א  ַהַמשָּׂ ִלְנהֹג  ּיּוַכל  שֶׁ ֵדי  כְּ ָמעֹות,  עֹוד  לֹו 
ַכר לֹו ֲעָגָלה ְוֶנֱאָמן ּוַבַעל ֲעָגָלה  ן. ְושָׂ ּוַמתָּ

ְוָנַסע.
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ם,  ׁשָ ִלינּו  ּיָ ׁשֶ ֱאָמן:  ַהּנֶ ְוָאַמר  ]אכסניה[.  ֶמע  ִלְקֶרעְטׁשְ ּוָבא 

ם,  ָ ׁש אֹוָתם ְוָנְסעּו ִמּשׁ ְולֹא ָרָצה. ְוִהְפִצירּו בֹו, ְוהּוא ִעּקֵ

ְזָלִנים. ַיַער ְוָנְפלּו ֲעֵליֶהם ּגַ ְוָתעּו ּבְ

ַעם ַאַחת ָרָעב,  ָהָיה ּפַ ְזָלִנים, ַנֲעׂשּו ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְואֹוָתן ַהּגַ

רֹוֶצה ְמזֹונֹות - ָיבֹא ֵאָליו.  ּוָבא ֶאָחד ָלִעיר ְוִהְכִריז: ִמי ׁשֶ

ים.  ה ֲאָנׁשִ ּמָ צּו ֵאָליו ּכַ ְוִנְתַקּבְ

ֵאין ּבֹו צֶֹרְך  ָהָיה ֵמִבין ּבֹו ׁשֶ ה ְבָעְרָמה, ּוִמי ׁשֶ ְוהּוא ָעׂשָ

תּוַכל  ה  "ַאּתָ ֹאֵמר:  ָהָיה  ּוְלֶאָחד  אֹותֹו.  ָחה  ּדָ ֵאָליו, 

ה תּוַכל ִלְהיֹות  ַעל ְמָלאָכה", ְוָלֶזה ָאַמר: "ַאּתָ ִלְהיֹות ּבַ

ים ֲחָכִמים. ֵרַחִים". ּוֵבֵרר ַרק ֲאָנׁשִ ּבָ

ְזָלִנים,  ים ּגַ ְהיּו ַנֲעׂשִ ּיִ ֶהם ְלָיַער, ְוָאַמר ָלֶהם: ׁשֶ ְוָהַלְך ִעּמָ

ִסיק, ִלְבֶרעְסָלא  ָרִכים ְלַלְיּפְ אן הֹוְלִכים ַהּדְ ּכָ ּמִ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ "ּבַ

ְוִנְגזֹל  סֲֹחִרים,  ָכאן  ּבְ ְונֹוְסִעים  ְמקֹומֹות,  ָאר  ְוִלׁשְ ]עיר[ 

ץ ָמעֹות". אֹוָתם ּוְנַקּבֵ

ים  ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלְך, ְוַעל ָהֲאָנׁשִ "ל ׁשֶ ן ַהּנַ "ל ָנְפלּו ַעל ַהּבֵ ְזָלִנים ַהּנַ ְוָנְפלּו ֲעֵליֶהם )ַהְינּו ֵאּלּו ַהּגַ

ְיכֹוִלים  ָהיּו  ׁשֶ ֱאָמן  ְוַהּנֶ ֲעָגָלה  ַעל  ַהּבַ ָלה(.  ַעּגָ ַעל  ְוַהּבַ ֱאָמן  ַהּנֶ ַהְינּו  ּדְ ּלֹו,  ׁשֶ

ַאר ַעל ָהֲעָגָלה. ְרחּו, ְוהּוא ִנׁשְ ִלְברַֹח - ּבָ
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ה  ֲאלּו אֹותֹו: "ָלּמָ עֹות, ְוׁשָ ל ַהּמָ ָבה ׁשֶ ּוָבאּו ְוָלְקחּו ַהּתֵ

ָבה  ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלְך. ְוָגְזלּו ַהּתֵ יב: ׁשֶ ב?" ְוֵהׁשִ ה יֹוׁשֵ ַאּתָ

ַאר ַעל ָהֲעָגָלה. ְוַהּסּוִסים, ְוהּוא ִנׁשְ

ַעְצָמם,  בּו  ְ ִיּשׁ ְרחּו(,  ּבָ ׁשֶ ְלָמקֹום  ְרחּו  ּבָ )ׁשֶ ֲעָגָלה  ַעל  ְוַהּבַ ֱאָמן  ְוַהּנֶ

ִריִצים,  ִמּפָ כספיות[  ]התחייבויות  רּוְקַלאִדין  ּפְ ְקחּו  ּלָ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ

ָלאֹות?  ְלׁשְ ׁשַ ּיּוְכלּו ָלבֹא ּבְ ה ָלֶהם ָלׁשּוב ְלֵביָתם, ׁשֶ ְוָלּמָ

ֶנֱאָמן  ְבָכאן  ְוִיְהיּו  ם(,  ְלׁשָ ְרחּו  ּבָ ׁשֶ קֹום  ּמָ )ּבַ ם  ׁשָ ֵאר  ָ ִלּשׁ ָלֶהם  טֹוב 

ּוַבַעל ֲעָגָלה.

יתֹו  ִמּבֵ ַקח  ּלָ ׁשֶ ֲאָכל  ַהּמַ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ "ל,  ַהּנַ ן  ְוַהּבֵ

אֹוָתם,  ָאַכל  סּוַחֶריס(,  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ָבֲעָגָלה  ָהָיה  ׁשֶ ָיֵבׁש  ֶלֶחם   -

ב ַעְצמֹו 'ַמה  ֵ ָלה ְולֹא ָהָיה לֹו ֶלֱאכֹל, ִיּשׁ ּכָ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר ּכָ

ִבים. ִליְך ַעְצמֹו ֵמָהֲעָגָלה ֶלֱאכֹל ֲעׂשָ ֲעׂשֹות?', ְוִהׁשְ ּלַ

ַעד  ַהּכַֹח,  ּנּו  ִמּמֶ ל  ְוִנּטַ ְוִנְפַחד,  ֶדה,  ַבּשָׂ ְיִחיִדי  ָלן  ְוָהָיה 

ַנז: רּוִקין  ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ֲאִפּלּו ַלֲעֹמד, ַרק ִלְרֹחשׁ )לזחול, ּבִ ׁשֶ

ָהָיה ָיכֹול  ב ְסִביבֹוָתיו, ְוָכל ְזַמן ׁשֶ ִזיְך(. ְוָהָיה אֹוֵכל ָהֵעׂשֶ

ם.  יט ְוֶלֱאכֹל, ָהָיה אֹוֵכל ׁשָ ְלהֹוׁשִ
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ּלֹא ָהָיה ָיכֹול  ב ְסִביבֹו ַעד ׁשֶ ָלה ָהֵעׂשֶ ּכָ ׁשֶ ּכְ ְך,  ּכָ ְוַאַחר 

ם.  ן ְוָאַכל ׁשָ ק ַעְצמֹו ְלַהּלָ יט, ָהָיה ְמַנּתֵ ְלהֹוׁשִ



ב ֵאיֶזה ְזַמן. ְוָהָיה אֹוֵכל ָהֵעׂשֶ

ֶזה,  ב ּכָ ֲעַדִין לֹא ָאַכל ֵעׂשֶ ב ֶאָחד ׁשֶ א ְלֵעׂשֶ ַעם ֶאָחד ּבָ ּפַ

ְזַמן  אֹוֵכל  ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ב,  ָהֵעׂשֶ אֹותֹו  ֵעיָניו  ּבְ ְוהּוַטב 

ֶזה.  ב ּכָ ֶהם ַוֲעַדִין לֹא ָרָאה ֵעׂשֶ יר ּבָ ִבים ְוָהָיה ַמּכִ ַרב ֲעׂשָ

ְרׁשֹו.  ב ַעְצמֹו: ְלָעְקרֹו ִעם ׁשָ ֵ ְוִיּשׁ

ע,  ֶֹרׁש ּדּוִמיט ]אבן טובה[. ְוַהּדּוִמיט ָהָיה ְמֻרּבָ ְוָהָיה ַתַחת ַהּשׁ

תּוב:  ּכָ ּוְבַצד ֶאָחד ָהָיה  ה ַאֶחֶרת.  ְסֻגּלָ ְוָכל ַצד ָהָיה לֹו 

ּיֹום ָוַלְיָלה  א אֹותֹו ְלָמקֹום ׁשֶ ּיֹאֵחז אֹותֹו ַצד, ִיּשָׂ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ָיַחד.  ם ּבְ ִצים ׁשָ ֵרַח ִנְתַקּבְ ֶמׁש ְוַהּיָ ֶ ַהּשׁ ָיַחד - ׁשֶ ִצים ּבְ ִנְתַקּבְ

ן  ּמֵ ם ַהּדּוִמיט, ִנְזּדַ ָהָיה ׁשָ ֶֹרׁש ׁשֶ ב ִעם ַהּשׁ ָעַקר ָהֵעׂשֶ ּוְכׁשֶ

"ל(,  ּנַ ּכַ ִצים,  ִמְתַקּבְ ָוַלְיָלה  ּיֹום  ׁשֶ ְלָמקֹום  אֹותֹו  א  ִלּשָׂ ל  )ַהְמֻסּגָ ד  ַהּצַ אֹותֹו  ּבְ ָאַחז  ׁשֶ

ָיַחד.  ִנְתַוֲעִדים  ָוַלְיָלה  ּיֹום  ׁשֶ ְלָמקֹום  ּוָבא  א אֹותֹו,  ְוָנׂשָ

ִאים  ּבָ ְוָיֵרַח  ֶמׁש  ֶ ּשׁ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ם  ה הּוא ׁשָ ְוִהּנֵ ל,  ּכֵ ְוִהְסּתַ

"ל. ּנַ ָיַחד, ּכַ ּבְ
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ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ְוָהָיה  ִרים,  ְמַדּבְ ֵרַח  ַהּיָ ִעם  ֶמׁש  ֶ ַהּשׁ ׁשֶ ַמע  ְוׁשָ

ֲעָנִפים  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִאיָלן  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ֵרַח:  ַהּיָ ִלְפֵני  קֹוֵבל 

לֹו  ֵיׁש  ְוָעֶלה  ּוְפִרי  ְוָעָנף  ָעָנף  ְוָכל  ְוָעָליו,  ּוִפְריֹו  ים  ַרּבִ

ל ְלַפְרָנָסה,  ל ְלָבִנים, ְוֶזה ְמֻסּגָ ה ְמֻסּגָ ּזֶ ה ְמֻיֶחֶדת, ׁשֶ ְסֻגּלָ

ַאֶחֶרת  ְלחֹוַלַאת  ְוֶזה  ֶזה,  חֹוַלַאת  ִלְרפּוַאת  ל  ְמֻסּגָ ְוֶזה 

ָהיּו  ָהִאיָלן  ְוֶזה  ַאֵחר.  ְלָדָבר  ל  ְמֻסּגָ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ  -

ל  ְמֻסּגָ ָהָיה  אֹותֹו  ִקין  ַמׁשְ ָהיּו  ְוִאם  קֹותֹו,  ְלַהׁשְ ְצִריִכין 

ַעל ְיֵדי  א ׁשֶ ֶקה אֹותֹו, ֶאּלָ ֵאין ֲאִני ַמׁשְ ְמֹאד; "ְולֹא ַדי ׁשֶ

ׁש אֹותֹו". ֲאִני ַמְזִריַח ָעָליו, ֲאִני ְמַיּבֵ ׁשֶ

ָבָנה ְוָאְמָרה:  ָעְנָתה ַהּלְ

י:  ּלִ ר ְלָך ֵעֶסק ׁשֶ ָאגֹות ֲאֵחִרים! ֲאִני ֲאַסּפֵ ה ּדֹוֵאג ּדְ ַאּתָ

ָהִרים  ָהֶאֶלף  ּוְסִביבֹות  ָהִרים,  ֶאֶלף  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֱהיֹות 

ֵיׁש  ִדים  ֵ ְוַהּשׁ ִדים,  ׁשֵ ְמקֹום  ם  ְוׁשָ ָהִרים,  ֶאֶלף  עֹוד  ֵיׁש 

ַרְגֵליֶהם ְויֹוְנִקים  ָלֶהם ַרְגֵלי ַתְרְנגֹוִלים, ְוֵאין ָלֶהם ּכַֹח ּבְ

ַרְגַלי. ְוֵיׁש ִלי ָאָבק, ַהְינּו  ֵמַרְגַלי, ּוֵמֲחַמת ֶזה ֵאין ִלי ּכַֹח ּבְ

א אֹותֹו". הּוא ְרפּוָאה ְלַרְגַלי, ּוָבא רּוַח ְונֹוׂשֵ ּפּול, ׁשֶ
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ה:  ָעְנָתה ַהַחּמָ

ר  ֲאׁשֶ יד ְלָך ְרפּוָאה: ּבַ ַמּה(, ַאּגִ ְלׁשֹון ּתֵ ה ּדֹוֵאג? )ּבִ "ֶאת ֶזה ַאּתָ

ה ְדָרִכים:  ּמָ ִלים ּכַ ּצְ ֶרְך ִמְתּפַ ֶרְך, ּוֵמאֹותֹו ַהּדֶ ׁש ּדָ ּיֵ ׁשֶ

ִרים  הּוא ְבָכאן, ְמַפּזְ יק ׁשֶ ּדִ יִקים, ֲאִפּלּו ַהּצַ ל ַצּדִ ֶרְך ֶאָחד ׁשֶ ּדֶ

ִסיָעה,  ָכל ּפְ "ל ּבְ ֶרְך ַהּנַ אֹותֹו ַהּדֶ ּבְ יו אֹותֹו ָהָאָבק ׁשֶ ְחּתָ ּתַ

אֹותֹו ָהָאָבק.  הּוא ּפֹוֵסַע הּוא דֵֹרְך ּבְ ִסיָעה ׁשֶ ְוָכל ּפְ

ָכאן,  ּבְ ׁשֶ יקֹוְרס  ֶאּפִ ֲאִפּלּו  יקֹוְרִסים,  ֶאּפִ ל  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ְוֵיׁש 

"ל.  ּנַ ִסיָעה ְמאֹותֹו ָהָאָבק ּכַ ָכל ּפְ יו ּבְ ְחּתָ ִרים ּתַ ְמַפּזְ

ִרים  ָכאן, ְמַפּזְ ּבְ ע ׁשֶ ּגָ ִעים, ֲאִפּלּו ְמׁשֻ ּגָ ל ְמׁשֻ ֶרְך ׁשֶ ְוֵיׁש ּדֶ

ָרִכים. ה ּדְ ּמָ "ל. ְוֵכן ֵיׁש ּכַ ּנַ יו ּכַ ְחּתָ ּתַ

ַעל  ִלים  ַקּבְ ּמְ ׁשֶ יִקים  ַצּדִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ַאֵחר,  ֶרְך  ּדֶ ְוֵיׁש 

ָלאֹות,  ְלׁשְ ׁשַ ִריִצים ּבְ ַעְצָמם ִיּסּוִרים, ּומֹוִליִכים אֹוָתם ַהּפָ

ֵמאֹותֹו  יֶהם  ְחּתֵ ּתַ ִרים  ּוְמַפּזְ ַרְגֵליֶהם,  ּבְ ּכַֹח  ָלֶהם  ְוֵאין 

ן  ַרְגֵליֶהם. ַעל ּכֵ ֶרְך, ְוֵיׁש ָלֶהם ּכַֹח ּבְ ל אֹותֹו ַהּדָ ָהָאָבק ׁשֶ

ה ָאָבק, ְוִיְהֶיה ְלָך ְרפּוָאה ַעל  ם ַהְרּבֵ ׁש ׁשָ ּיֵ ם, ׁשֶ ֵלְך ְלׁשָ ּתֵ

ָבָנה(  ה ֶאל ַהּלְ ְבֵרי ַהַחּמָ ל ֶזה ּדִ ַרְגֶליָך" )ּכָ

ל ֶזה. ַמע ּכָ ְוהּוא ׁשָ
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תּוב  ַצד ַאֵחר, ְוָרָאה ּכָ ל ַעל ַהּדּוִמיט ּבְ ּכֵ ְך, ִנְסּתַ תֹוְך ּכָ ּבְ

ֶרְך  ְלַהּדֶ אֹותֹו  א  ּשָׂ ּיִ ׁשֶ ד,  ַהּצַ אֹותֹו  ּבְ ּיֹאֵחז  ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ם:  ׁשָ

"ל ]מה שאמרה החמה ללבנה[.  ּנַ ה ְדָרִכים, ּכַ ּמָ ּנּו ּכַ ּיֹוְצִאים ִמּמֶ ׁשֶ

ם.  א אֹותֹו ְלׁשָ ד, ְוָנׂשָ אֹותֹו ַהּצַ ְוָאַחז ּבְ



ָהָאָבק ְרפּוָאה ָלַרְגַלִים. ֶרְך ׁשֶ אֹותֹו ַהּדֶ ְוָנַתן ַרְגָליו ּבְ

ד. א ִמּיָ ְוִנְתַרּפֵ

ֲאֻגּדֹות,  לֹו  ה  ְוָעׂשָ ָרִכים,  ַהּדְ ל  ִמּכָ ָהָאָבק  ְוָנַטל  ְוָהַלְך 

ַהּפּול  ְוֵכן  ְלַבּדֹו,  יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ל  ׁשֶ ַהּפּול  ָאַגד  ׁשֶ

ל ֶאָחד ְלַבּדֹו, ּוְלָקָחם ִאּתֹו. ָרִכים ָאַגד ּכָ ָאר ַהּדְ ל ׁשְ ׁשֶ

ם.  ׁשָ אֹותֹו  ְזלּו  ּגָ ׁשֶ ַער  ַהּיַ ְלאֹותֹו  ְוָהַלְך  ַעְצמֹו,  ב  ֵ ְוִיּשׁ

ֶרְך  הּוא ָסמּוְך ְלַהּדֶ , ׁשֶ בֹוּהַ ַחר לֹו ִאיָלן ּגָ ם, ּבָ א ְלׁשָ ּבָ ׁשֶ ּכְ

יִקים  ל ַצּדִ ְזָלִנים ִלְגזֹל, ְוָלַקח ַהּפּול ׁשֶ ם ַהּגַ ּיֹוְצִאים ׁשָ ׁשֶ

ַעל  אֹוָתם  ר  ּוִפּזֵ ָיַחד,  ְוֵעְרָבם  ִעים  ּגָ ְמׁשֻ ל  ׁשֶ ְוַהּפּול 

ַמה  ִלְראֹות  ם  ׁשָ ב  ְוָיׁשַ ָהִאיָלן  ַעל  ָעָלה  ְוהּוא  ֶרְך;  ַהּדֶ

ה ָבֶהם. ְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּיִ
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דֹול  ַהּגָ ְזָלן  ַהּגַ אֹוָתן  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ְזָלִנים  ּגַ ם  ׁשָ יֹוְצִאים  ְוָהיּו 

ֶרְך,  ַהּדָ ְלאֹותֹו  אּו  ּבָ ּוְכׁשֶ ְוִלְגזֹל,  ָלֵצאת  "ל  ַהּנַ ֶהם  ּבָ ׁשֶ

יִקים, ְוִהְתִחילּו  "ל ַנֲעׂשּו ַצּדִ ְרכּו ַעל ַהּפּול ַהּנַ ּדָ ׁשֶ ֶכף ּכְ ּתֵ

ה ְנָפׁשֹות.  ּמָ ה ְוָהְרגּו ּכַ ְזלּו ַעד ֵהּנָ ּגָ ם ַעל ׁשֶ ִלְצעֹק ַעל ַנְפׁשָ

 - ִעים  ּגָ ְמׁשֻ ל  ׁשֶ ּפּול  ם  ׁשָ ְמעָֹרב  ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֲאָבל 

ִעם  ֶזה  ְלִהְתקֹוֵטט  ְוִהְתִחילּו  ִעים,  ּגָ ְמׁשֻ יִקים  ַצּדִ ַנֲעׂשּו 

ָיְדָך  "ַעל  ָאַמר:  ְוֶזה  ַזְלנּו"  ּגָ ִביְלָך  ׁשְ "ּבִ ָאַמר:  ֶזה  ֶזה, 

ָהְרגּו ֶזה ֶאת ֶזה. ַזְלנּו", ַעד ׁשֶ ּגָ

ֶזה  ְוָהְרגּו  "ל,  ּנַ ּכַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוָהָיה  ַאֶחֶרת,  ת  ּכַ ׁשֹוֵלַח  ְוָהָיה 

ם; ַעד  ֶהְרגּו ֻכּלָ ּנֶ ְך, ַעד ׁשֶ "ל, ְוֵכן ָהָיה ַאַחר ּכָ ּנַ ֶאת ֶזה ּכַ

י ִאם הּוא ְבַעְצמֹו ִעם עֹוד ֶאָחד  ֲארּו ּכִ ּלֹא ִנׁשְ ֵהִבין ׁשֶ ׁשֶ
ַעְצמֹו ִעם עֹוד  ּבְ דֹול  ַהּגָ ְזָלן  ַהּגַ י ִאם  ּכִ ַאר  ִנׁשְ ְולֹא  "ל,  ַהּנַ ְזָלִנים  ַהּגַ ל  ּכָ ֶנֶהְרגּו  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵהִבין  "ל  ַהּנַ ן  ַהּבֵ ׁשֶ )ַהְינּו 

"ל ִמן  ם ֶאת ַהּפּול ַהּנַ ָ ד ]ניקה[ ִמּשׁ ֶאָחד(. ְוָיַרד ֵמָהִאיָלן, ְוִכּבֵ

ב  ַעְצמֹו, ְוָהַלְך ְוָיׁשַ יִקים ּבְ ל ַצּדִ ר ֶאת ַהּפּול ׁשֶ ֶרְך, ּוִפּזֵ ַהּדָ

ַעל ָהִאיָלן.

ְזָלִנים  ַהּגַ ל  ּכָ ֹוֵלַח  ּשׁ ׁשֶ ַמּה  ּתָ ֶהם(,  ּבָ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ )ַהְינּו  ְזָלן  ַהּגַ ְואֹותֹו 

ב ֵאָליו. ְוָהַלְך הּוא ְבַעְצמֹו ִעם ָהֶאָחד  ְוֵאין ֶאָחד ֵמֶהם ׁשָ

ן  ם ַהּבֵ ר ׁשָ ּזֵ ּפִ ֶרְך )ׁשֶ א ַעל אֹותֹו ַהּדָ ּבָ ׁשֶ ַאר ֶאְצלֹו, ְוֵתֶכף ּכְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ
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ַלֲחֵברֹו  ִלְצעֹק  ְוִהְתִחיל  יק,  ַצּדִ ה  ַנֲעׂשָ ְלַבּדֹו(,  יִקים  ַצּדִ ל  ׁשֶ ַהּפּול  "ל  ַהּנַ

ְך, ְוָהָיה  ל ּכָ ְך ְנָפׁשֹות ְוָגַזל ּכָ ל ּכָ ָהַרג ּכָ ַעל ַנְפׁשֹו, ַעל ׁשֶ

ְתׁשּוָבה ּוִמְתָחֵרט ְמֹאד. ב ּבִ תֹוֵלׁש ְקָבִרים, ְוָהָיה ׁשָ

ב  ְוׁשָ ִמְתָחֵרט  הּוא  ׁשֶ ָהִאיָלן(  ַעל  ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ן  )ַהּבֵ ָרָאה  ׁשֶ ְוֵכיָון 

ְזָלן  ַהּגַ ָרָאה  ׁשֶ יָון  ּכֵ ֵמָהִאיָלן.  ָיַרד  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ְתׁשּוָבה  ּבִ

זֹאת  ּכָ י,  ַנְפׁשִ ַעל  "אֹוי  ִלְצעֹק:  ִהְתִחיל  ָאָדם,  ָצא  ּמָ ׁשֶ

ׁשּוָבה!"  ן ִלי ּתְ יִתי, ֲאָהּה! ּתֵ ְוָכזֹאת ָעׂשִ

י ָכתּוב ֶאְצָלם ַעל  י" )ּכִ ּנִ ם ִמּמֶ ַזְלּתֶ ּגְ ָבה ׁשֶ ָעָנה לֹו: "ַהֲחֵזר ִלי ַהּתֵ

ֶכף,  ְגַזל ְוֵאֶצל ִמי ִנְגַזל(. ָאַמר לֹו: "ֲאִני ַמֲחִזיר ְלָך ּתֵ ּנִ אֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ ֵזָלה ּבְ ל ּגְ ּכָ

ׁש ִלי, ַרק  ּיֵ ֵזָלה ׁשֶ ל ּגְ ל ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ ַוֲאִני נֹוֵתן ְלָך ֲאִפּלּו ּכָ

ׁשּוָבה".  ן ִלי ּתְ ּתֵ

ֵלְך ֶאל ָהִעיר ְוִתְצַעק  ּתֵ ׁשּוָבְתָך ִהיא ַרק ׁשֶ ָאַמר לֹו: "ּתְ

ה ַגְזָלִנים  ּמָ יִתי ּכַ י ָאז ְוָעׂשִ ִהְכַרְזּתִ ה: ֲאִני הּוא ׁשֶ ְוִתְתַוּדֶ

ׁשּוָבְתָך". ה ְנָפׁשֹות - ֶזה הּוא ּתְ ּמָ י ּכַ י ְוָגַזְלּתִ ְוָהַרְגּתִ

ה  ְוָעׂשָ ָהִעיר  ֶאל  ִעּמֹו  ְוָהַלְך  ָהאֹוָצרֹות,  ל  ּכָ לֹו  ְוָנַתן 

ְך  ּכָ ל  ּכָ ָהַרג  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ "ּבַ ָהִעיר:  אֹותֹו  ּבְ ם  ׁשָ ּוָפְסקּו  ֵכן. 

ן ִיְתלּו אֹותֹו, ְלַמַען ֵיְדעּו". ְנָפׁשֹות, ַעל ּכֵ
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ֶאֶלף  ֵני  ְ ַהּשׁ ֶאל  ֵליֵלְך  "ל  ַהּנַ ן  ַהּבֵ ַעְצמֹו  ב  ֵ ִיּשׁ ְך  ּכָ ַאַחר 

ם.  ה ׁשָ ֲעׂשֶ ל ַמה ּנַ ּכֵ "ל(, ְלִהְסּתַ ָהִרים )ַהּנַ

ְוָרָאה  ֵני ֶאֶלף ָהִרים,  ְ ֵמַהּשׁ ם, ָעַמד ֵמָרחֹוק  ְלׁשָ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ

ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  ֶאֶלף  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ְוָרָאה  ים ְמֹאד.(  ַרּבִ ְוֵהם  ְבֵני ָאָדם,  ּכִ ְוָרִבים  ִרים  ּפָ י ֵהם  )ּכִ ִדים  ׁשֵ ל  ׁשֶ חֹות  ּפָ ִמׁשְ

ה ֵאינֹו  ָ ּום ְילּוד ִאּשׁ ּשׁ א ׁשֶ ּסֵ ב ַעל ּכִ ֶהם יֹוׁשֵ ּלָ ְלכּות ׁשֶ ַהּמַ

א ָכזֹו.  ּסֵ ב ַעל ּכִ יֹוׁשֵ

ָלֶזה  יק  ִהּזִ ׁשֶ ר  ְמַסּפֵ ֶזה  ֵליָצנּות,  ים  עֹוׁשִ ׁשֶ ְוָרָאה אֹוָתם 

יק ֶרֶגל,  ִהּזִ ר ׁשֶ יק ָלֶזה ָיד, ְוֶזה ְמַסּפֵ ִהּזִ ינֹוק, ְוֶזה ֹאֵמר ׁשֶ ּתִ

ָאר ֵליָצנּות. ְוֵכן ׁשְ

ּובֹוִכים,  הֹוְלִכים  ָוֵאם  ָאב  ְוָרָאה  ל  ּכֵ ִנְסּתַ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ יבּו:  ְוֵהׁשִ ּבֹוִכים?"  ם  ַאּתֶ ה  "ָלּמָ אֹוָתם:  ֲאלּו  ְוׁשָ

אֹותֹו  ּבְ ב  ׁשָ ְוָהָיה  ְלַדְרּכֹו  ֵליֵלְך  ַדְרּכֹו  ְוָהָיה  ן,  ּבֵ ָלֶהם 

יו הּוא ְזַמן ַרב ַוֲעַדִין לֹא ָבא. ַמן, ְוַעְכׁשָ ַהּזְ

לּוִחים ְלָכל  לַֹח ׁשְ ֶלְך ִלׁשְ ה ַהּמֶ ֶלְך, ְוִצּוָ ְוֵהִביאּו אֹוָתם ַלּמֶ

ָהעֹוָלם ְלָמְצאֹו. 
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הֹוֵלְך  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ּבְ ּוָפְגעּו  חֹוְזִרים,  ָוֵאם  ָהָאב  ְוָהיּו 

ָנם, ְוָהָיה הֹוֵלְך  ל ּבְ ְגעּו ּבֹו ָהָיה ֶהָחֵבר ׁשֶ ּפָ אֹותֹו ָהֶאָחד ׁשֶ "ל )ַהְינּו ׁשֶ ָנם ַהּנַ ַיַחד ִעם ּבְ ּבְ

ם  ַאל אֹוָתם: "ַעל ָמה ַאּתֶ ְגעּו בֹו ְלַבּדֹו(. ְוׁשָ ו ּפָ ה, ֲאָבל ַעְכׁשָ ְתִחּלָ ָנם ּבִ ַיַחד ִעם ּבְ ּבְ

"ל.  ּנַ רּו לֹו ּכַ ּבֹוִכים?" ְוִסּפְ

ִאי  ָלנּו  ָהָיה  ׁשֶ ֱהיֹות  ָלֶכם:  אֹוִדיַע  "ֲאִני  ָלֶהם:  יב  ֵהׁשִ

ָהַלְך  ְך  ּכָ ְוַאַחר  נּו,  ּלָ ׁשֶ ָמקֹום  ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ם  ּיָ ּבַ ֶאָחד 

ם  ׁשָ ִלְבנֹות  ְוָרָצה  "ל,  ַהּנַ ָהִאי  לֹו  ְך  ּיָ ׁשַ ָהָיה  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ

"ל  ִדים ַהּנַ ֵ ל ַהּשׁ ן ׁשֶ "ל )ַהְינּו ַהּבֵ ן ַהּנַ יח ְיסֹודֹות, ְוָאַמר ַהּבֵ ְנָיִנים ְוִהּנִ ּבִ

ֶלְך. יק אֹותֹו, ְוָהַלְכנּו ְוָלַקְחנּו ַהּכַֹח ֵמַהּמֶ ּזִ ּנַ ֱאַבד( ֵאַלי ׁשֶ ּנֶ ׁשֶ

לֹו,  ַלֲעזֹר  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְולֹא  ָדאְקטֹוִרים  ּבְ עֹוֵסק  ְוָהָיה 

ֶאָחד,  ף  ֵ ְמַכּשׁ ם  ׁשָ ְוָהָיה  ִפים.  ְ ְמַכּשׁ ּבִ ַלֲעסֹק  ְוִהְתִחיל 

ַעל  ָיַדע,  לֹא  י  ְחּתִ ּפַ ִמׁשְ ְוֶאת  ְחּתֹו;  ּפַ ִמׁשְ יֹוֵדַע  ָהָיה  ׁשֶ

ְחּתֹו ָהָיה  ּפַ ן לֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ִלי ָדָבר; ֲאָבל ִמׁשְ ּכֵ

ְך. ל ּכָ ה אֹותֹו ּכָ יֹוֵדַע, ְוָתַפס אֹותֹו, ּוְמַעּנֶ

ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  אֹותֹו  ֵהִביאּו  ֶזה,  ל  ּכָ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ד,  ֵ ַהּשׁ ֶזה  )ַהְינּו  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאל  אֹותֹו  ְוֵהִביאּו 

לֹו  יבּו  "ָיׁשִ ֶלְך:  ַהּמֶ ָאַמר  ֶלְך.  ַהּמֶ ִלְפֵני  זֹאת  ר  ְוִסּפֵ ֶהם(  ּלָ ׁשֶ
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ּלֹא ָהָיה לֹו  ָהָיה ֶאְצֵלנּו ֶאָחד ׁשֶ ַהּכַֹח", ָעָנה ְוָאַמר: "ׁשֶ

כַֹח, ְוָנַתּנּו לֹו ַהּכַֹח". 

ֶלְך" ּנּו ַהּכַֹח ְוַיֲחִזירּו ְלַהּמֶ ֶלְך: "ִיְקחּו ִמּמֶ ָאַמר ַהּמֶ

ְקְראּו  ּיִ ֶלְך: "ׁשֶ ה ָעָנן", ָאַמר ַהּמֶ י "ַנֲעׂשָ ֶלְך: ּכִ יבּו ְלַהּמֶ ֵהׁשִ

ִליַח ַאֲחָריו. ְלחּו ׁשָ ֶהָעָנן ְוָיִביאּו אֹותֹו ְלָכאן". ְוׁשָ

א  ּבָ ה, ׁשֶ ְתִחּלָ ַרְגָליו ּבִ ּלֹא ָהָיה לֹו כַֹח ּבְ ן, ׁשֶ "ל )ַהְינּו ֶזה ַהּבֵ ן ַהּנַ ָאַמר אֹותֹו ָהִאיׁש ַהּבֵ

ים  ה ֵמָהֲאָנׁשִ ל ֶזה(: 'ֵאֵלְך ְוֶאְרֶאה ָהִעְנָין, ֵאיְך ַנֲעׂשָ ְלָכאן ְוָרָאה ּכָ

ֵאּלּו ָעָנן?' 



ֶהָעָנן  ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ָהִעיר  ֶאל  ּוָבא  ִליַח  ָ ַהּשׁ ַאֲחֵרי  ְוָהַלְך 

ְך  ל ּכָ ה ֶהָעָנן ּכָ ּסָ ֵני ַמה ּכִ י ָהִעיר: "ִמּפְ ַאל ֶאת ַאְנׁשֵ ְוׁשָ

עֹוָלם  ּמֵ ׁשֶ א  ַרּבָ ַאּדְ ָכאן,  "ּבְ יבּו לֹו:  ְוֵהׁשִ ָהִעיר?"  תֹוְך  ּבְ

ה ֶהָעָנן" ּסָ ּכִ אן ָעָנן ְוֶזה ְזַמן ׁשֶ ֵאין ּכָ

ם.  ָ ִליַח ְוָקָרא ֶאת ֶהָעָנן. ְוָהַלְך ִמּשׁ ָ ּוָבא ַהּשׁ
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ָמה  ֹמַע  ִלׁשְ ַאֲחֵריֶהם  ֵליֵלְך  "ל:  ַהּנַ ָהִאיׁש  ַעְצמֹו  ב  ֵ ְוִיּשׁ

ה  ַאל אֹותֹו: "ֵאיְך ַאּתָ ִליַח ׁשָ ָ ַהּשׁ ַמע ׁשֶ ִרים. ְוׁשָ ֵהם ְמַדּבְ

ָכאן ָעָנן?"  ָבא ִלְהיֹות ּבְ

ה": ר ְלָך ַמֲעׂשֶ יב לֹו: "ֲאַסּפֵ ְוֵהׁשִ

ָהָיה  ִדיָנה  ֵמַהּמְ יָסר  ְוַהּקֵ ֶאָחד,  ָחָכם  ָהָיה  ַאַחת  ַעם  ּפַ

יקֹוְרִסים.  ִדיָנה ְלֶאּפִ ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ דֹול, ְוָעׂשָ יקֹוֶרס ּגָ ֶאּפִ

ְחּתֹו, ָעָנה ְוָאַמר  ּפַ ֵני ִמׁשְ ּבְ ל  ּכָ ְוָהַלְך ֶהָחָכם ְוָקָרא ֶאת 

דֹול,  יקֹוֶרס ּגָ יָסר הּוא ֶאּפִ ַהּקֵ ם רִֹאים ׁשֶ ָלֶהם: ֲהלֹא ַאּתֶ

נּו  ְחּתֵ ּפַ ׁשְ יקֹוְרִסים, ּוְקָצת ִמּמִ ִדיָנה ֶאּפִ ל ַהּמְ ה ֶאת ּכָ ְוָעׂשָ

ֵדי  ר, ּכְ ְדּבָ ֵכן, ִנְפרֹשׁ ֶאל ַהּמִ יקֹוְרִסים. ּבְ ן ְלֶאּפִ ה ַגם ּכֵ ָעׂשָ

ימּו ִעּמֹו.  ַרְך. ְוִהְסּכִ ה' ִיְתּבָ ָהֱאמּוָנה ּבַ ֵאר ּבְ ָ ּשׁ ּנִ ׁשֶ

מֹות(, ְוֵהִביא אֹוָתם ֶאל  ֵ ם ִמן ַהּשׁ יר ֵאיֶזה ׁשֵ ִהְזּכִ )ַהְינּו ׁשֶ ם  ְוָאַמר ֶהָחָכם ׁשֵ

א  ם ְוָנׂשָ ר, ְוָאַמר ׁשֵ ְדּבָ ֵעיָניו אֹותֹו ַהּמִ ר. ְולֹא הּוַטב ּבְ ְדּבָ ַהּמִ

ְוָאַמר  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ֵעיָניו  ּבְ ְולֹא הּוַטב  ר ַאֵחר.  ִמְדּבָ אֹוָתם ֶאל 

ֵעיָניו.  ר ַאֵחר, ְוהּוַטב ּבְ ם ְוֵהִביא אֹוָתם ֶאל ִמְדּבָ עֹוד ׁשֵ

ָהִרים.  ֶאֶלף  ֵני  ְ ַהּשׁ ֶאל  ְסמּוָכה  ָהְיָתה  ר  ְדּבָ ַהּמִ ְואֹותֹו 

יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ ְסִביבֹוָתם,  ִעּגּול  ה  ְוָעׂשָ "ל(  ַהּנַ ֶהָחָכם  )אֹותֹו  ְוָהַלְך 

ׁשּום ֶאָחד ְלִהְתָקֵרב ֲאֵליֶהם.
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)כל זה הענן ממשיך לספר לשליח:(

ָהָיה  לֹא  ֶקה,  ִנׁשְ ָהִאיָלן  אֹותֹו  ָהָיה  ִאם  ׁשֶ ִאיָלן,  ְוֵיׁש 

ן עֹוְמִדים יֹום ָוַלְיָלה  לּום. ַעל ּכֵ ִדים( ּכְ ֵ ּנּו )ַהְינּו ִמן ַהּשׁ ָאר ִמּמֶ ִנׁשְ

יִחים ַמִים ְלָהִאיָלן.  חֹוְפִרים ְוֵאיָנם ַמּנִ נּו, ׁשֶ ֵמִאּתָ

חֹוְפִרים  יָון ׁשֶ ה עְֹמִדים יֹום ָוַלְיָלה? ּכֵ ַאל אֹותֹו: "ָלּמָ ְוׁשָ

יֵנינּו  ׁש ּבֵ ּיֵ יב לֹו: "ׁשֶ י!" ֵהׁשִ ִים, ּדַ ַעם ַאַחת ִלְמנַֹע ַהּמַ ּפַ

ין  ים ַמֲחלֶֹקת ּבֵ ִרים הֹוְלִכים ְועֹוׂשִ ִרים, ְוֵאּלּו ַהְמַדּבְ ְמַדּבְ

ה ִמְלָחָמה, ְוַעל  ֶמֶלְך ֶזה ְלֶמֶלְך ַאֵחר, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשָ

ִביבֹות  ּסְ ה ְרִעיַדת ָהָאֶרץ, ְונֹוֵפל ָהֲאָדָמה ׁשֶ ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשֶ

ִמיד  ן עְֹמִדים ּתָ ַהֲחִפיָרה, ְויּוַכל ָלבֹא ַמִים ְלָהִאיָלן, ַעל ּכֵ

"ל". ּנַ ַלְחּפֹר, ּכַ

יָצנּות  ַהּלֵ ל  ּכָ ְלָפָניו  ים  עֹוׂשִ יֵנינּו,  ּבֵ ֶמֶלְך  ה  ֲעׂשָ ּנַ ּוְכׁשֶ

ְוַהּיֹוֶלֶדת  ינֹוק  ּתִ יק  ִהּזִ ֵאיְך  ִמְתלֹוֵצץ  ֶזה   - ֵמִחים  ּוׂשְ

ה  ּמָ ֶלת ָעָליו, ְוֶזה ַמְרֶאה ֵליָצנּות ֲאֵחרֹות, ְוֵכן ּכַ ִמְתַאּבֶ

ְמָחה, הּוא הֹוֵלְך  תֹוְך ַהּשִׂ א ּבְ ֶלְך ּבָ ַהּמֶ ִמיֵני ֵליָצנּות. ּוְכׁשֶ

ַלֲעקֹר  ַעְצמֹו  ה  ּוְמַנּסֶ ּלֹו  ׁשֶ ְמלּוָכה  ֵרי  ַהּשָׂ ִעם  ל  ּוְמַטּיֵ

ָלל, ָהָיה טֹוב ָלנּו ְמֹאד.  י ִאם לֹא ָהָיה ָהִאיָלן ּכְ ָהִאיָלן, ּכִ

ֶאל  א  ּבָ ּוְכׁשֶ ּלֹו;  ּכֻ ָהִאיָלן  ַלֲעקֹר  ֵדי  ּכְ ְמֹאד  ִלּבֹו  ק  ּוְמַחּזֵ
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ַחד  ּפַ ָעָליו  נֹוֵפל  ַוֲאַזי  ְמֹאד,  צֹוֵעק  ָהִאיָלן  ֲאַזי  ָהִאיָלן, 

ְוחֹוֵזר ַלֲאחֹוָריו.

ְלָפָניו  ְוָעׂשּו  יֵניֶהם,  ּבֵ ָחָדׁש  ֶמֶלְך  ה  ַנֲעׂשָ ַאַחת  ַעם  ּפַ

ה  ְוָעׂשָ ְגדֹוָלה  ְמָחה  ׂשִ ּבְ ּוָבא  "ל,  ּנַ ּכַ דֹולֹות  ּגְ ֵליָצנּות 

ּלֹו  ירּות ֵלב ְמֹאד, ְוָאַמר ַלֲעקֹר ֶאת ָהִאיָלן ּכֻ ְלַעְצמֹו ַאּבִ

ק ִלּבֹו ְמֹאד ְוָרץ ַלֲעקֹר  ָריו, ְוִחּזֵ ל ִעם ׂשָ ְלַגְמֵרי; ְוָיָצא ְלַטּיֵ

דֹול, ְוָנַפל ָעָליו  א ֵאָליו, ָנַתן קֹול ּגָ ּבָ ָהִאיָלן ְלַגְמֵרי; ּוְכׁשֶ

דֹול ְוָחַזר.  ַכַעס ּגָ ַחד, ְוָחַזר ַלֲאחֹוָריו; ּוָבא ּבְ ּפָ

ִבים  ֵני ָאָדם יֹוׁשְ ל, ְוָרָאה ּבְ ּכֵ ְך ִנְסּתַ תֹוְך ּכָ ְוָהָיה הֹוֵלְך. ּבְ

יו 'ַלֲעׂשֹות  ים ֵמֲאָנׁשָ ַלח ֵאיֶזה ֲאָנׁשִ "ל(, ְוׁשָ ל ֶהָחָכם ַהּנַ ים ׁשֶ ת ֲאָנׁשִ )ַהְינּו ַהּכַ

ם(, ְוֵכיָון  ַדְרּכָ יָקם ּכְ ַלח ְלַהּזִ ֶלְך ׁשָ ה ַהּמֶ ּזֶ )ַהְינּו ׁשֶ ִמיד  ם ּתָ ַדְרּכָ ָראּוי' ּכְ ָלֶהם ּכָ

"ל, ָנַפל  ֵני ָאָדם ַהּנַ ל ּבְ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ָראּו אֹוָתם אֹוָתּה ַהּמִ ׁשֶ

ְפֲחדּו" "ל: "ַאל ּתִ ֵקן ַהּנַ ַחד, ְוָאַמר ָלֶהם ַהּזָ ֲעֵליֶהם ּפָ

ְלִהְתָקֵרב  ְיכֹוִלים  ָהיּו  לֹא  ם,  ְלׁשָ ִדים  ֵ ַהּשׁ ְתָקְרבּו  ּנִ ּוְכׁשֶ

ַלח  ְוׁשָ ְסִביבֹוָתם.  ָהָיה  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָהִעּגּול  ֵמֲחַמת  ֲאֵליֶהם 

ן.  ם ּכֵ לּוִחים ֲאֵחִרים, ְולֹא ָהיּו ְיכֹוִלים ּגַ ׁשְ

ם הּוא  ַעְצמֹו ְולֹא ָהָיה ָיכֹול ּגַ דֹול ְוָהַלְך ּבְ ּוָבא ְבַכַעס ּגָ

ם. ְוָאַמר  ֵנס ְלׁשָ יֶחּנּו ִלּכָ ּנִ ּיַ ֵקן ׁשֶ ׁש ֵמַהּזָ ִלְקַרב ֲאֵליֶהם. ּוִבּקֵ
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ֲאָבל  ֵנס,  ִלּכָ אֹוְתָך  יַח  ַאּנִ ׁש,  ְמַבּקֵ ה  ַאּתָ ׁשָ "ֵמַאַחר  לֹו: 

יַח אֹוְתָך ִעם עֹוד ֶאָחד  ֶלְך ְיִחיִדי, ְוַאּנִ ֵלְך ַהּמֶ ּיֵ ֶרְך ׁשֶ ֵאין ּדֶ

ַתח ְוִנְכְנסּו, ְוָחַזר ְוָסַגר ָהִעּגּול. ֵנס" ּוָפַתח ָלֶהם ּפֶ ִלּכָ

ָמקֹום  ַעל  ב  ֵליׁשֵ ָבא  ה  ַאּתָ "ֵאיְך  ֵקן:  ְלַהּזָ ֶלְך  ַהּמֶ ָאַמר 

ֵני ָמה הּוא ְמקֹוְמָך? הּוא ָמקֹום  נּו?" ָאַמר לֹו: "ִמּפְ ּלָ ׁשֶ

יב לֹו:  י?" ֵהׁשִ ּנִ ה ִמְתָיֵרא ִמּמֶ י" ָאַמר לֹו: "ֵאין ַאּתָ ּלִ ׁשֶ

ַעְצמֹו  ט  ּוָפׁשַ ִמְתָיֵרא?"  ה  ַאּתָ "ֵאין  לֹו:  ָאַמר  "ָלאו" 

ַמִים, ְוָרָצה ְלָבְלעֹו.  ָ ה ָגדֹול ְמֹאד ַעד ַהּשׁ ְוַנֲעׂשָ

ָלל, ַאְך ִאם ֲאִני  י ֵכן ֵאיִני ִמְתָיֵרא ּכְ ֵקן: "ַאף ַעל ּפִ ָאַמר ַהּזָ

ל ְקָצת,  ּלֵ י". ְוָהַלְך ְוִהְתּפַ ּנִ ה ִמְתָיֵרא ִמּמֶ ְהֶיה ַאּתָ רֹוֶצה, ּתִ

דֹוִלים, ְוָהַרַעם הֹוֵרג  דֹול, ְוָהיּו ְרָעִמים ּגְ ה ָעב ְוָעָנן ּגָ ְוַנֲעׂשָ

ְולֹא  ִעּמֹו,  ָהיּו  ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ְמלּוָכה  ֵרי  ַהּשָׂ ל  ּכָ ְוֶנֶהְרגּו  אֹוָתם, 

תֹוְך  ּבְ ם  ׁשָ ִעּמֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָהֶאָחד  ִעם  ִאם הּוא  י  ּכִ ֲארּו  ִנׁשְ

ְפסֹק ָהַרַעם, ּוָפַסק. ּיִ ׁש אֹותֹו: ׁשֶ ָהִעּגּול. ּוִבּקֵ

ן ְלָך  ֶזה, ֶאּתֵ ה ִאיׁש ּכָ ַאּתָ ֶלְך ְוָאַמר: "ֵמַאַחר ׁשֶ ָעָנה ַהּמֶ

מֹות  ֲעֵלי ׁשֵ ּבַ ֵיׁש  י  ּכִ ִדים,  ׁשֵ ל  חֹות ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ֵסֶפר ִמּכָ

אֹוָתּה  ַוֲאִפּלּו  ַאַחת,  ָחה  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ַרק  יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ׁשֶ

ֵסֶפר  ְלָך  ן  ֶאּתֵ ֲאִני  ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ יֹוְדִעים  ֵאיָנם  ָחה  ּפָ ׁשְ ַהּמִ
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תּוִבים  ּכְ ֶלְך  ַהּמֶ ֵאֶצל  י  ּכִ חֹות,  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ל  ּכָ ּבֹו  תּוב  ּכָ ׁשֶ

ֶלְך". ב ֵאֶצל ַהּמֶ ּנֹוָלד ִנְכּתַ ם, ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ּלָ ּכֻ

ִדים  ֵ ל ַהּשׁ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ ֶפר )ַהְינּו ׁשֶ ָהָיה ִעּמֹו ַאַחר ַהּסֵ ַלח ֶאת ָהֶאָחד ׁשֶ ְוׁשָ
ֵנס,  יַח אֹותֹו ִעם עֹוד ֶאָחד ִלּכָ ִהּנִ ה ׁשֶ ּטֹוב ָעׂשָ ֶפר. ִנְמָצא, ׁשֶ תֹוְך ָהִעּגּול, ַאַחר ַהּסֵ ָהָיה ִעּמֹו ּבְ ַלח ֶאת ָהֶאָחד ׁשֶ ׁשָ

י ִאם ָלאו, ֶאת ִמי ָהָיה ׁשֹוֵלַח(  ּכִ

ּבֹו  ָכתּוב  ְוָרָאה  ֶפר,  ַהּסֵ ֶאת  ּוָפַתח  ֶפר,  ַהּסֵ לֹו  ְוֵהִביא 

ְוִהְבִטיַח  ֶהם.  ּלָ ׁשֶ חֹות  ּפָ ִמׁשְ ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  ֶאֶלף 

ל אֹותֹו  ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ל ִמׁשְ יקּו ְלעֹוָלם ֶאת ּכָ ַיּזִ ּלֹא  ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ

ֵני  ל ּבְ ל ּכָ אְטֶרעִטין ׁשֶ ל ַהּפַ ה ְלָהִביא ּכָ "ל; ְוִצּוָ ֵקן ַהּנַ ַהּזָ

ָיִביאּו  ָיֶלד(,  )ֵאיֶזה  ָלֶהם  נֹוָלד  ִיְהֶיה  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ְחּתֹו,  ּפַ ִמׁשְ

ּלֹא ִיְהֶיה ִנּזֹוק ׁשּום ֶאָחד  ֵדי ׁשֶ ּלֹו, ּכְ אְטֶרעט ׁשֶ ֵתֶכף ַהּפַ

ֵקן. ַחת ַהּזָ ּפַ ׁשְ ִמּמִ

ָהעֹוָלם  ִמן  ֵטר  ִלּפָ ֵקן  ַהּזָ ל  ׁשֶ ְזַמּנֹו  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ְך,  ּכָ ַאַחר 

יַח ָלֶכם ֶזה  ה ָלֶהם ְוָאַמר ָלֶהם: "ֲאִני ַמּנִ ָקָרא ְלָבָניו, ְוִצּוָ

ׁש ִעם  ּמֵ ּתַ ׁש ִלי כַֹח ְלִהׁשְ ּיֵ ם רֹוִאים ׁשֶ ֶפר; ַוֲהלֹא ַאּתֶ ַהּסֵ

ּבֹו,  ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ֵאיִני  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ֶפר  ַהּסֵ ֶזה 

ׁשּו  ּמְ ּתַ ׁשְ ם ַאל ּתִ ם ַאּתֶ ַרְך. ּגַ ה' ִיְתּבָ ַרק ֵיׁש ִלי ֱאמּוָנה ּבַ

ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ּיּוַכל  ׁשֶ ם  ִמּכֶ ֶאָחד  ֵצא  ִיּמָ ִאם  ֲאִפּלּו  בֹו. 
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לֹו  ִיְהֶיה  ַרק  ּבֹו,  ׁש  ּמֵ ּתַ ִיׁשְ ַאל  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ

ַרְך. ְוִנְפַטר ֶהָחָכם. ה' ִיְתּבָ ֱאמּוָנה ּבַ

כַֹח  לֹו  ְוָהָיה  נֹו,  ּבְ ְלֶבן  ּוָבא  ה  ָ יֻרּשׁ ּבִ ֶפר  ַהּסֵ ְוָהַלְך 

ה'  ּבַ ֱאמּוָנה  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ַרק  ה,  ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ּבֹו  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ֵקן. ה ַהּזָ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ׁש ּבֹו - ּכַ ּמֵ ּתַ ַרְך ְולֹא ָהָיה ִמׁשְ ִיְתּבָ

ֵקן  ַהּזָ ֶנֶכד  ֶאת  ים  ְמַפּתִ ָהיּו  יֵניֶהם  ּבֵ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִרים  ְוַהְמַדּבְ

דֹולֹות ְוֵאין ְלָך ְלַפְרְנָסם  נֹות ּגְ ׁש ְלָך ּבָ ּיֵ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ "ל: "ּבַ ַהּנַ

לֹא  ְוהּוא  ֶפר".  ַהּסֵ ֶזה  ּבְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ ן  ּכֵ ַעל  יָאם,  ּוְלַהּשִׂ

ְמַיֲעצֹו  ּבֹו  ּלִ ׁשֶ ְוָסַבר  אֹותֹו,  ים  ְמַפּתִ ֵהם  ׁשֶ יֹוֵדַע  ָהָיה 

ר  ֲאׁשֶ ַאל אֹותֹו: "ּבַ ָלֶזה, ְוָנַסע ְלָאִביו ְזֵקנֹו ַעל ִקְברֹו ְוׁשָ

ְהֶיה  ּיִ ֶפר ַרק ׁשֶ ׁש ִעם ַהּסֵ ּמֵ ּתַ ּלֹא ְלִהׁשְ ָאה ׁשֶ ְחּתָ ַצּוָ ִהּנַ ׁשֶ

אֹוִתי  ה  ְמַפּתֶ ב  ַהּלֵ ה  ְוַעּתָ ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ּבַ ֱאמּוָנה  ָלנּו 

י  ּפִ ַעל  "ַאף  "ל(:  ַהּנַ ְפָטר  ַהּנִ ֵקן  )ַהּזָ אֹותֹו  ָעָנה  ּבֹו",  ׁש  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ְהֶיה ְלָך  ּיִ ה, מּוָטב ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ׁש ּבֹו ּבִ ּמֵ ּתַ ׁש ְלָך כַֹח ְלִהׁשְ ּיֵ ׁשֶ

ַרְך ַיֲעזֹר  ׁש ּבֹו, ַוה' ִיְתּבָ ּמֵ ּתַ ׁשְ ַרְך ְוַאל ּתִ ה' ִיְתּבָ ֱאמּוָנה ּבַ

ה ֵכן. ְלָך". ְוָעׂשָ
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ב  ּיֹוׁשֵ ׁשֶ ְמִדיָנה  אֹוָתּה  ּבְ ֶלְך חֹוֶלה  ַהּמֶ ְוָהָיה  ַהּיֹום,  ַוְיִהי 

ָדאְקטֹוִרים ְולֹא ָהיּו  "ל; ְוָעַסק ּבְ ֵקן ַהּנַ ל ַהּזָ ֶכד ׁשֶ ּה ַהּנֶ ּבָ

ָהָיה  ְיכֹוִלים ַלֲעׂשֹות ְרפּוָאה, ֵמֲחַמת ּגֶֹדל ַהֲחִמימּות ׁשֶ

ִדיָנה לֹא ָהיּו מֹוִעיִלים ָהְרפּואֹות. ְוָגַזר  אֹוָתּה ַהּמְ ם ּבְ ׁשָ

לּו ַבֲעדֹו.  ּלְ ָרֵאל ִיְתּפַ ׂשְ ּיִ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ

לֹו  ֵיׁש  "ל  ַהּנַ ֶכד  ַהּנֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ "ּבַ נּו:  ּלָ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ָאַמר 

ׁש ּבֹו,  ּמֵ ּתַ ה ְוֵאינֹו ִמׁשְ ָ ְקֻדּשׁ ֶפר ּבִ ׁש ִעם ַהּסֵ ּמֵ ּתַ כַֹח ְלִהׁשְ

ָעָנן,  ם  ׁשָ ִלְהיֹות  ָעַלי  ה  ְוִצּוָ ְלטֹוָבתֹו",  ה  ַנֲעׂשֶ ן  ּכֵ ַעל 

ָבר  ּכְ ַקח  ּלָ ׁשֶ ֵמָהְרפּואֹות  ְרפּוָאה  ֶלְך  ְלַהּמֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

ָלל  ּכְ ָיַדע  לֹא  "ל  ַהּנַ ֶכד  ְוַהּנֶ עֹוד.  ח  ּקַ ּיִ ׁשֶ ּוֵמָהְרפּואֹות 

ָכאן ָעָנן  ה. ּוֵמֲחַמת ֶזה ֲאִני ָהִייִתי ּבְ ִמּזֶ
ִליַח(  ָ ר ֶהָעָנן ְלַהּשׁ ל ֶזה ָהָיה ְמַסּפֵ )ּכָ

הֹוֵלְך  ָהָיה  ה(  ְתִחּלָ ּבִ ַרְגָליו  ּבְ כַֹח  לֹו  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ֶזה  )ַהְינּו  "ל  ַהּנַ ן  ַהּבֵ ְוֶזה 

ַאֲחֵריֶהם ְוׁשֵֹמַע.



ֶלְך.  ְוֵהִביאּו אֹותֹו ַלּמֶ
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"ל, ְוֶהֱחִזירּו  ֶלְך ַהּנַ חּו ַהּכַֹח ְוַיֲחִזירּו ְלַהּמֶ ִיּקְ ֶלְך ׁשֶ ה ַהּמֶ ְוִצּוָ

"ל.  ּנַ "ל ּכַ ִדים ַהּנַ ֵ ל ַהּשׁ ן ׁשֶ לֹו ַהּכַֹח. ְוָאז ָחַזר ַהּבֵ

ם. ְוָחָרה  י ִעּנּו אֹותֹו ְמֹאד ׁשָ לֹא כַֹח, ּכִ ר ְמֹאד ּבְ ּוָבא ְמֻיּסָ

ה ְלָבָניו  ְך, ְוִצּוָ ל ּכָ ה אֹותֹו ּכָ ִעּנָ ף ׁשֶ ֵ לֹו ְמֹאד ַעל ַהְמַכּשׁ

"ל. ף ַהּנַ ֵ ִמיד ַעל ַהְמַכּשׁ ְהיּו ֹאְרִבים ּתָ ּיִ ְחּתֹו ׁשֶ ּפַ ּוִמׁשְ

ֹמר  ׁשְ ּיִ ף ׁשֶ ֵ ידּו ְלַהְמַכּשׁ ִרים, ְוָהְלכּו ְוִהּגִ יֵניֶהם ְמַדּבְ ְוֵיׁש ּבֵ

לֹות,  ְחּבֻ ּתַ ף  ֵ ַהְמַכּשׁ ה  ְוָעׂשָ ָעָליו,  ֹאְרִבים  י ֵהם  ּכִ ַעְצמֹו 

ֹמר  ִלׁשְ ֵדי  ּכְ חֹות,  ּפָ ִמׁשְ ּיֹוְדִעים  ׁשֶ ִפים  ְ ְמַכּשׁ עֹוד  ְוָקָרא 

ֵמֶהם. 

ִרים ַעל  ְחּתֹו ַעל ַהְמַדּבְ ּפַ "ל ּוְלִמׁשְ ן ַהּנַ ְוָחָרה ְמֹאד ְלַהּבֵ

ף. ֵ ּלּו סֹודֹו ְלַהְמַכּשׁ ּגִ ׁשֶ

ן  ַהּבֵ ל  ׁשֶ ָחה  ּפָ ׁשְ ִמּמִ ָיַחד  ָהְלכּו  ׁשֶ ן  ּמֵ ִנְזּדַ ַאַחת  ַעם  ּפַ

ֶלְך, ְוָהְלכּו  ָמר ֵאֶצל ַהּמֶ ׁשְ ִרים - ַעל ַהּמִ "ל ּוֵמַהְמַדּבְ ַהּנַ

ִרים, ְוָהַרג  "ל ְוָעׂשּו ֲעִליָלה ַעל ַהְמַדּבְ ָחה ַהּנַ ּפָ ׁשְ ְבֵני ַהּמִ

ִרים.  ֶלְך ֶאת ַהְמַדּבְ ַהּמֶ
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ין  ָאִרים, ְוָהְלכּו ְוָעׂשּו ְמִריָדה ּבֵ ׁשְ ִרים ַהּנִ ְוָחָרה ְלַהְמַדּבְ

ְוֶחֶרב  ְוֻחְלׁשֹות  ָרָעב  ִדים  ֵ ַהּשׁ ין  ּבֵ ְוָהָיה  ָלִכים,  ַהּמְ ל  ּכָ

ָלִכים, ל ַהּמְ ין ּכָ ה ִמְלָחמֹות ּבֵ ָוֶדֶבר, ְוַנֲעׂשָ
 

ה ְרִעיַדת ָהָאֶרץ ְוָנְפָלה  ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשָ
ּלֹו,  ָקה ָהִאיָלן ּכֻ ּה, ְוִנׁשְ ּלָ ָהָאֶרץ ּכֻ

ָלל, ְוַנֲעׂשּו ְכלֹא  ַאר ֵמֶהם ּכְ ְולֹא ִנׁשְ
ָהיּו. 

ָאֵמן.



מעשה ד

רּוׁש  ִדיָנה גֵּ ַעם ַאַחת ָהָיה ֶמֶלְך. ְוָגַזר ַעל ַהמְּ פַּ
ִדיָנה  מְּ בַּ ֵאר  ִלשָּׁ ְרֶצה  יִּ שֶׁ י  מִּ שֶׁ ָמד,  שְׁ ְגֵזרוֹת  בִּ
ִדיָנה. ֵרׁש ֵמַהמְּ תוֹ, ְוִאם ָלאו, ִיְהֶיה ִנְתגָּ ָיִמיר דָּ



ם  ְרכּושָׁ ל  כָּ ִהְפִקירּו  שֶׁ ֵמֶהם  ְקָצת  ְוָהיּו 
ַדּלּות,  בְּ ם  ִמשָּׁ ְוָיְצאּו  ֶהם,  לָּ שֶׁ ירּות  ַוֲעשִׁ
ְרֵאִלים,  ְהיּו ִישְׂ יִּ ֱאמּוָנה - שֶׁ ֵאר בָּ ֵדי ִלשָּׁ כְּ

ירּוָתם,  ם ַוֲעשִׁ ּוְקָצת ֵמֶהם ָחסּו ַעל ְרכּושָׁ
ִצְנָעא ָהיּו  ם, ְוָהיּו ״ֲאנּוִסים״ - בְּ ֲארּו שָׁ ְוִנשְׁ
]לעיני  ּוְבַפְרֶהְסָיא  ְיהּוִדית,  ת  דָּ נֹוֲהִגים 

מֹו ְיהּוִדים(. ִאים )ִלְנהֹג כְּ רבים[ לֹא ָהיּו ַרשָּׁ
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ִדיָנה  ה ְבנֹו ֶמֶלְך. ְוִהְתִחיל ִלְנהֹג ַהּמְ ֶלְך, ְוַנֲעׂשָ ּוֵמת ַהּמֶ

דֹול. ה ְמִדינֹות, ְוָהָיה ָחָכם ּגָ ּמָ ָיד ָרָמה. ְוָכַבׁש ּכַ ּבְ

ְמלּוָכה,  ֵרי  ַהּשָׂ ֶאת  ָידֹו  ֹתֶקף  ּבְ ַמֲחִזיק  ָהָיה  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת 

ְוֶאת  אֹותֹו  ּוְלַהְכִרית  ָעָליו  ִלּפֹל  רּו  ְ ְוִנְתַקּשׁ ָעָליו  ָיֲעצּו 

ַזְרעֹו. 

ב ַעְצמֹו: 'ֲהלֹא  ֵ ִרים ֶאָחד ֵמָהֲאנּוִסים, ְוִיּשׁ ְוָהָיה ֵבין ַהּשָׂ

הֹוִני  ַעל  ָחס  ָהִייִתי  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ָאנּוס?  ֲאִני  ָמה  ֵני  ִמּפְ

לֹא ֶמֶלְך, ִיְהֶיה ִאיׁש  ִדיָנה ּבְ ְהֶיה ַהּמְ ּיִ ו ׁשֶ י, ַעְכׁשָ ּוְרכּוׁשִ

ְמִדיָנה  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ָלעֹו,  ּבְ ים  ַחּיִ ֵרֵעהּו  ֶאת 

ִלי  ֶלְך ּבְ יד ַלּמֶ ַעְצמֹו ֵליֵלְך ּוְלַהּגִ ן ָיַעץ ּבְ לֹא ֶמֶלְך', ַעל ּכֵ ּבְ

"ל.  ּנַ רּו ָעָליו ּכַ ְ ְתַקּשׁ ּנִ ֶלְך ׁשֶ יד ַלּמֶ ְיִדיָעָתם. ְוָהַלְך ְוִהּגִ

הּוא ֱאֶמת,  ָבר, ְוָרָאה ׁשֶ ה ִאם ֱאֶמת ַהּדָ ֶלְך ְוִנּסָ ְוָהַלְך ַהּמֶ

ְפסּו  ּתָ ָעָליו  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ַלְיָלה  אֹותֹו  ּבְ  - ׁשְֹמִרים  ְוֶהֱעִמיד 

טֹו. ּפָ ִפי ִמׁשְ ל ֶאָחד ּכְ אֹוָתם, ְוָדן אֹוָתם ּכָ

ָכבֹוד  "ֵאיֶזה  "ל:  ַהּנַ ָהָאנּוס  ר  ְלַהּשָׂ ְוָאַמר  ֶלְך  ַהּמֶ ָעָנה 

ֹאַמר  ִאם  ַזְרִעי?  ְוֶאת  ִני  ְלּתָ ִהּצַ ׁשֶ ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ְלָך  ן  ֶאּתֵ

ְוִאם  ר;  ׂשַ ֶזה  לֹא  ּבְ ה  ַאּתָ ֲהֵרי  ר,  ׂשַ אֹוְתָך  ַלֲעׂשֹות 



הדדמ ֶׂא מת ל מח

ה רֹוֶצה,  בֹוד ַאּתָ ּכָ ֵיׁש ְלָך. ֱאֹמר ֵאיֶזה  ן ְלָך ָמעֹות,  ִלּתֵ

ה ְלָך" ְוֶאֱעׂשֶ

ֹאַמר?"  ֶ ּשׁ ַמה  ִלי  ה  ֲעׂשֶ ּתַ "ֲאָבל  ְוָאַמר:  ָהָאנּוס  ָעָנה 

ְבִכְתֶרָך  ִלי  ַבע  ָ "ִהּשׁ ָאַמר:  "ֵהן",  ֶלְך:  ַהּמֶ ָאַמר 

בֹוִדי  ר ּכְ "ל(: "ִעּקַ ע לֹו. ָעָנה ְוָאַמר )ָהָאנּוס ַהּנַ ּבַ ּוַמְלכּוְתָך" ְוִנׁשְ

ית  יַח ַטּלִ ַפְרֶהְסָיא - ְלַהּנִ אי ִלְהיֹות ְיהּוִדי ּבְ ַ ֶאְהֶיה ַרּשׁ ׁשֶ

ָכל  ּבְ ֶלְך ְמֹאד, ֵמֲחַמת ׁשֶ ַפְרֶהְסָיא". ְוָחָרה ְלַהּמֶ ין ּבְ ּוְתִפּלִ

ִאים ִלְהיֹות ְיהּוִדים, ֲאָבל לֹא ָהָיה לֹו  ָ ְמִדיָנתֹו ֵאיָנם ַרּשׁ

בּוָעה.  ְ ֵרָרה - ֵמֲחַמת ַהּשׁ ּבְ

ַפְרֶהְסָיא. ין ּבְ ית ּוְתִפּלִ יַח ַטּלִ ּבֶֹקר ָהַלְך ָהָאנּוס ְוִהּנִ ּבַ

ִהְתִחיל  ְוהּוא  ֶמֶלְך.  ְבנֹו  ה  ְוַנֲעׂשָ ֶלְך,  ַהּמֶ ֵמת  ְך  ּכָ ַאַחר 

ָרצּו ְלַהְכִרית  ָרָאה ׁשֶ ַרּכּות, ֵמֲחַמת ׁשֶ ְלַהְנִהיג ְמִדיָנתֹו ּבְ

דֹול  "ל. ְוָכַבׁש ְמִדינֹות ַרּבֹות, ְוָהָיה ָחָכם ּגָ ּנַ ֶאת ָאִביו ּכַ

ְמֹאד.

ידּו  ּגִ ּיַ ׁשֶ ּכֹוָכִבים  ַהחֹוֵזי  ל  ּכָ ֶאת  ְוִלְקרֹות  ץ  ְלַקּבֵ ה  ְוִצּוָ

ה.  ֹמר ִמּזֶ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֵמֵאיֶזה ָדָבר יּוַכל ִלְהיֹות ִנְכָרת ַזְרעֹו? ּכְ

ה.  ֹור ָוׂשֶ ֹמר ִמּשׁ ׁשְ ּיִ ְרעֹו לֹא ֻיְכַרת - ַרק ׁשֶ ּזַ ְוָאְמרּו לֹו: ׁשֶ

ְכרֹונֹות.  ֵסֶפר ַהּזִ ְוָכְתבּו זֹאת ּבְ
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ה, ּוֵמת. ֶדֶרְך ַרּכָ מֹותֹו - ּבְ ן ּכְ ם ּכֵ ְנֲהגּו ּגַ ּיִ ה ְלָבָניו ׁשֶ ְוִצּוָ

מֹו  ָיד ָרָמה ּוְבֹחֶזק ּכְ ה ְבנֹו ֶמֶלְך, ְוִהְתִחיל ִלְנהֹג ּבְ ְוַנֲעׂשָ

ְזֵקנֹו ]סבו[, ְוָכַבׁש ְמִדינֹות ַרּבֹות.

ְמִדיָנתֹו  ּבִ ֵצא  ִיּמָ ּלֹא  ׁשֶ ְלַהְכִריז:  ה  ְוִצּוָ ְוָנַפל ַעל ָחְכָמה, 

ן ֵאין לֹו  ּלֹא ִיְהֶיה ִנְכָרת ַזְרעֹו. ַעל ּכֵ ֵדי ׁשֶ ה - ּכְ ׁשֹור ָוׂשֶ

ָרָמה.  ָבר ְוָנַהג ְמִדיָנתֹו ּבְ ּום ּדָ מֹוָרא ִמּשׁ

ל  דֹול ְמֹאד. ְוָנַפל ַעל ָחְכָמה ִלְכּבֹשׁ ֶאת ּכָ ה ָחָכם ּגָ ְוַנֲעׂשָ

לֹא ִמְלָחָמה:  ָהעֹוָלם ּבְ

ְבָעה  ק ְלׁשִ ָהעֹוָלם ִנְתַחּלֵ ְבָעה ֶחְלֵקי עֹוָלם - ׁשֶ י ֵיׁש ׁשִ ּכִ

ֵמִאיר  ּכֹוָכב  ל  ּכָ ׁשֶ  - ֶלֶכת  ּכֹוְכֵבי  ַבע  ׁשֶ ְוֵיׁש  ֲחָלִקים, 

ל  ּכָ כֹות - ׁשֶ ְבָעה ִמיֵני ַמּתָ ֵחֶלק ֵמֶחְלֵקי ָהעֹוָלם, ְוֵיׁש ׁשִ ּבְ

ֶכת ֶאָחד.  ִמין ַמּתֶ ַבע ּכֹוְכֵבי ֶלֶכת ֵמִאיר ּבְ ַאַחת ִמׁשֶ

ל  ה ְלָהִביא ּכָ כֹות, ְוִצּוָ ְבָעה ִמיֵני ַמּתָ ִ ל ַהּשׁ ץ ּכָ ְוָהַלְך ְוִקּבֵ

ָזָהב  ל  ׁשֶ ֵהם  ׁשֶ ָלִכים  ַהּמְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ דיוקן[  ]דמות  אְטֶרעִטין  ַהּפַ

ה ָאָדם, רֹאׁשֹו  ה ִמּזֶ ֶהם. ְוָעׂשָ ּלָ ְלְטִרין ]ארמון[ ׁשֶ ּפַ ּתֹוִלין ּבַ ׁשֶ

יֵני  ִמּמִ ָהֵאיָבִרים  ָאר  ׁשְ ְוֵכן  ֶסף,  ּכֶ ל  ׁשֶ ְוגּופֹו  ָזָהב,  ל  ׁשֶ

ַבע ִמיֵני  ֶ ל ַהּשׁ כֹות ָהֲאֵחִרים. ְוָהָיה ְבאֹותֹו ָהָאָדם ּכָ ַמּתָ

כֹות.  ַמּתָ
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ּכֹוְכֵבי  ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ְוָהיּו   , בֹוּהַ ּגָ ַהר  ַעל  ְוֶהֱעִמיד אֹותֹו 

ָצִריְך  ָהָיה ָאָדם  ּוְכׁשֶ )דמות( ָהָאָדם.  אֹותֹו  ּבְ ֶלֶכת ְמִאיִרין 

ִאם  ַלֲעׂשֹותֹו  ִאם   - ן  ּוַמּתָ א  ַמּשָׂ ֵאיֶזה  אֹו  ֵעָצה  ְלֵאיֶזה 

ֶכת  ַמּתֶ ין  ַהּמִ ל  ׁשֶ ָהֵאיָבר  אֹותֹו  ֶנֶגד  עֹוֵמד  ָהָיה  ָלאו, 

ַדְעּתֹו  ב ּבְ ם, ְוָהָיה חֹוׁשֵ ָ הּוא ִמּשׁ ְך ְלֵחֶלק ָהעֹוָלם ׁשֶ ּיָ ַ ַהּשׁ

ָהָיה ָצִריְך ַלֲעׂשֹות, ָהָיה ֵמִאיר  ִאם ַלֲעׂשֹות ִאם ָלאו, ּוְכׁשֶ

ל  ְך ָהֵאָבר. )ּכָ ּוַמְזִריַח אֹותֹו ָהֵאיָבר, ְוִאם ָלאו, ָהָיה ֶנְחׁשָ

ל ָהעֹוָלם, ְוָאַסף  "ל(. ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה כֹוֵבׁש ּכָ ֶלְך ַהּנַ ה ַהּמֶ ֶזה ָעׂשָ

ָממֹון ַרב.

ֹאֶפן ּוִבְתַנאי(  "ל, ַרק )ּבְ ל ְלַהּנַ מּות ָאָדם לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ְואֹותֹו ַהּדְ

ָפִלים.  יּהַ ׁשְ ִאים ּוַמְגּבִ יל ּגֵ ּפִ ֶלְך ַמׁשְ ְהֶיה ַהּמֶ ּיִ ׁשֶ

עְדִניַראִלין ]קציני  ל ַהּיֶ ֻקּדֹות )ַהְינּו אֹוַקאִזין( ֲעבּור ּכָ ַלח ּפְ ְוָהַלְך ְוׁשָ

ׁש ָלֶהם ִהְתַמּנּות ְואֹוְרֶדיְר"ׁש  ּיֵ ִרים ׁשֶ ָאר ַהּשָׂ צבא בכירים[ ּוׁשְ

ֵמֶהם  ְוָלַקח  אֹוָתם,  יל  ּפִ ְוִהׁשְ ם,  ֻכּלָ ּוָבאּו  הצטיינות[,  ]אותות 

ִהְתַמּנּות  ָלֶהם  ָהיּו  ׁשֶ אֹוָתן  ֲאִפּלּו  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַהִהְתַמּנּות 

ָפִלים  יּהַ ׁשְ ָעְבדּו ֵאֶצל ֲאִבי ֲאִבי ְזֵקנֹו ָלַקח ֵמֶהם. ְוִהְגּבִ ׁשֶ

יֶהם. ְחּתֵ ְוֶהֱעִמיד אֹוָתם ּתַ
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ִרים  ַהּשָׂ תֹוְך  ּבְ ָהָיה  הּוא  ׁשֶ )ַהְינּו  "ל  ַהּנַ ָהָאנּוס  ר  ַהּשַׂ ָהָיה  תֹוָכם  ּבְ

ָררּות  ַהּשְׂ "ַמהּו  ֶלְך:  ַהּמֶ אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ יָלם(  ּפִ ְלַהׁשְ עֹוֵסק  ָהָיה  ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ

הּוא  י  ּלִ ׁשֶ ָררּות  "ַהּשְׂ לֹו:  יב  ֵהׁשִ ָך?"  ּלְ ׁשֶ ְוַהִהְתַמּנּות 

ִביל אֹוָתה  ׁשְ ַפְרֶהְסָיא, ּבִ אי ִלְהיֹות ְיהּוִדי ּבְ ַ ֶאְהֶיה ַרּשׁ ׁשֶ

"ל(. ְוָלַקח ֵמִאּתֹו זֹאת, ְוָחַזר  ּנַ יִתי ִלְזֵקְנָך" )ּכַ ָעׂשִ ַהּטֹוָבה ׁשֶ

ה ָאנּוס. ְוַנֲעׂשָ

ַמִים  ָ ַהּשׁ ֲחלֹום ׁשֶ ֶלְך ִליׁשֹן ְוָרָאה ּבַ ַכב ַהּמֶ ַעם ַאַחת ׁשָ ּפַ

ה  ֹור ָוׂשֶ ּשׁ לֹות, ְוָרָאה ׁשֶ ר ַמּזָ ֵנים ָעׂשָ ְ ל ַהּשׁ ים, ְוָרָאה ּכָ ַזּכִ

ּנּו. ֲחִקים ִמּמֶ לֹות - ֵהם ְמׂשַ ּזָ ין ַהּמַ ׁש ּבֵ ּיֵ ׁשֶ

ה ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר  דֹול ְוִנְפַחד ְמֹאד, ְוִצּוָ ַכַעס ּגָ ְוֵהִקיץ ּבְ

ִיְהֶיה  ה  ָוׂשֶ ׁשֹור  ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ּבֹו:  תּוב  ּכָ ְוָרָאה  ְכרֹונֹות,  ַהּזִ

ה,  ְלּכָ ְלַהּמַ ר  ְוִסּפֵ דֹול;  ּגָ ַחד  ּפַ ָעָליו  ְוָנַפל  ַזְרעֹו,  ִנְכָרת 

ֶעם רּוחֹו  ּפָ ַוּתִ דֹול.  ּגָ ַחד  ּפַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶניָה  ּבָ ְוַעל  ְוָנַפל ָעֶליָה 

ְמֹאד. ְוָקָרא ְלָכל ַהּפֹוְתֵרי ֲחלֹומֹות, ְוָכל ֶאָחד ָהָיה ֹפֵתר 

ַחד  ּפַ ָעָליו  ְוָנַפל  ָאְזָניו.  ּבְ ִנְכָנס  קֹוָלן  ָהָיה  ְולֹא  ְלַעְצמֹו, 

דֹול ְמֹאד. ּגָ

ָלה ֵמָאִביו:  ׁש לֹו ַקּבָ ּיֵ ּוָבא ֵאָליו ָחָכם ֶאָחד ְוָאַמר לֹו ׁשֶ

ה ִמיֵני ַתֲהלּוכֹות  ָ ים ַוֲחִמּשׁ ִ ּשׁ לֹשׁ ֵמאֹות ְוׁשִ ׁש ׁשְ ּיֵ ֱהיֹות ׁשֶ
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ה  ָ ים ַוֲחִמּשׁ ִ ּשׁ לֹשׁ ֵמאֹות ְוׁשִ ְ ל ַהּשׁ ּכָ ֶמׁש. ְוֵיׁש ָמקֹום ׁשֶ ָ ַהּשׁ

ֶבט  ֵדל ׁשֵ ם ּגָ ם, ְוׁשָ ֶמׁש ַמְזִריִחים ְלׁשָ ֶ ִמיֵני ַתֲהלּוכֹות ַהּשׁ

ִנּצֹול  "ל  ַהּנַ ֶבט  ֵ ְלַהּשׁ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ַחד,  ּפָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּוִמי  ְרֶזל,  ּבַ

ְוָכל  ּוָבָניו  ּתֹו  ִאׁשְ ִעם  ְוָהַלְך  ֶלְך.  ְלַהּמֶ ְוהּוַטב  ַחד.  ֵמַהּפָ

"ל.  "ל ִעם ֶהָחָכם ַהּנַ קֹום ַהּנַ ַזְרעֹו ַלּמָ

י  ַעס )ּכִ ה ַעל ּכָ הּוא ְמֻמּנֶ ֶרְך עֹוֵמד ַמְלָאְך ׁשֶ ּוְבֶאְמַצע ַהּדֶ

ִחיִתים( ְוׁשֹוֲאִלין  ׁשְ ל ַהּמַ ה ַעל ּכָ "ל הּוא ְמֻמּנֶ ִחית, ְואֹותֹו ַמְלָאְך ַהּנַ ׁשְ ַעל ְיֵדי ָכַעס ּבֹוְרִאים ַמְלָאְך ַהּמַ

ָמֵלא  הּוא  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ְוֵיׁש  ִטיט,  ָמֵלא  הּוא  ׁשֶ ֶרְך  ּדֶ ְוֵיׁש  ִאיׁש,  ִלְפֵני  ר  ָיׁשָ ֶרְך  ּדֶ ֵיׁש  י  )ּכִ ֶרְך.  ַהּדָ אֹותֹו 

ָרִפים(.  ְרָסאֹות ֵמאֹותֹו ָהֵאׁש ִנׂשְ ע ּפַ ַאְרּבַ ם ֵאׁש, ׁשֶ ׁש ׁשָ ּיֵ ֶרְך ֶאָחד ׁשֶ ָרִכים; ְוֵיׁש ּדֶ ָאר ּדְ ְפָחִתים ּובֹורֹות, ְוֵכן ׁשְ

ֶרְך  ֶרְך, ְוָאַמר ָלֶהם: אֹותֹו ַהּדֶ ֲאלּו לֹו )את המלאך הנ"ל( ַהּדָ ְוׁשָ

ם ָהֵאׁש.  ׁש ׁשָ ּיֵ ׁשֶ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְלָפָניו  ל  ּכֵ ִמְסּתַ ֶהָחָכם  ְוָהָיה  הֹוְלִכים,  ְוָהיּו 

ׁש  ּיֵ ָלה ֵמָאִביו ׁשֶ י ָהָיה לֹו ַקּבָ ם אֹותֹו ָהֵאׁש, ּכִ ִאם ֵיׁש ׁשָ

ָהיּו  ׁשֶ ְוָרָאה  ָהֵאׁש,  ָרָאה  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ "ל.  ּנַ ּכַ ֵאׁש  ם  ׁשָ

ית  ַטּלִ ּבְ ִפים  ְמֻעּטָ ִויהּוִדים  ְמָלִכים  ָהֵאׁש  ֶרְך  ּדֶ הֹוְלִכים 

ן ָהיּו ְיכֹוִלים  ּכֵ ְמִדיָנָתם, ַעל  ּבִ ִבים ְיהּוִדים  ָלִכים יֹוׁשְ ָהיּו ֵאֶצל אֹוָתן ַהּמְ )ְוֶזה ָהָיה ֵמֲחַמת ׁשֶ ין,  ּוְתִפּלִ

ָלה  ַקּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ "ּבַ ֶלְך:  ְלַהּמֶ ֶהָחָכם  ְוָאַמר  ָהֵאׁש(.  ֶרְך  ּדֶ ֵליֵלְך 
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ן  ָרִפים, ַעל ּכֵ ְרָסאֹות ָרחֹוק ִמן ָהֵאׁש ִנׂשְ ע ּפַ ַאְרּבַ ָיִדי ׁשֶ ּבְ

ֵאין ֲאִני רֹוֶצה ֵליֵלְך עֹוד". 

הֹוְלִכים  ְמָלִכים  ָאר  ְ ּשׁ ׁשֶ רֶֹאה  ׁשֶ ֵמַאַחר  ב:  ָחׁשַ ֶלְך  ְוַהּמֶ

ְוָעָנה  ֵיֵלְך.  הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ ָאַמר  ן  ּכֵ ַעל  ָהֵאׁש,  ֶרְך  ּדֶ ם  ׁשָ

ֵאיִני  ן  ּכֵ ַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ֵמָאִבי  ָלה  ַקּבָ ִלי  ֵיׁש  "ֲאִני  ֶהָחָכם: 

ה, ִאם ְרצֹוְנָך ֵליֵלְך, ֵלְך"!  רֹוֶצה ֵליֵלְך. ַאּתָ

הּוא  ַרף  ְוִנׂשְ ָהֵאׁש,  ֶהם  ּבָ ַלט  ְוׁשָ ְוַזְרעֹו,  ֶלְך  ַהּמֶ ְוָהַלְך 

ם. ְוַזְרעֹו, ְוִנְכְרתּו ֻכּלָ

ִרים: "ֲהלֹא  ֵעיֵני ַהּשָׂ א ֶהָחָכם ְלֵביתֹו, ָהָיה ָתמּוּהַ ּבְ ּבָ ׁשֶ ּכְ

הּוא  ִנְכָרת  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ א  ּבָ ְוֵאיְך  ה,  ָוׂשֶ ֹור  ִמּשׁ ָמר  ִנׁשְ ָהָיה 

ְוַזְרעֹו?"

י ַהחֹוֵזי כֹוָכִבים  ּכִ ִנְכַרת,  ָיִדי  ְוָאַמר: "ַעל  ָעָנה ָהָאנּוס 

ין,  ִפּלִ ין ֵמעֹורֹו ּתְ י ׁשֹור עֹוׂשִ ָראּו ְולֹא ָיְדעּו ָמה ָראּו, ּכִ

ִנְכָרת  ְיֵדיֶהם  ְוַעל  ית,  ְלַטּלִ ִציִצית  ְמרֹו  ִמּצַ ין  עֹוׂשִ ה  ְוׂשֶ

הּוא ְוַזְרעֹו". 

 - ְמִדיָנָתם  ּבִ ִרים  ּדָ ְיהּוִדים  ָהיּו  ׁשֶ ָלִכים  ַהּמְ אֹוָתן  י  ּכִ

ֶרְך ָהֵאׁש ְולֹא  ין, ָהיּו הֹוְלִכים ּדֶ ית ּוְתִפּלִ ַטּלִ ין ּבְ ׁשִ ֻלּבָ ּמְ ׁשֶ
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ִאים  ָ ּלֹא ָהיּו ַרּשׁ ָלל, ְוהּוא ִנְכַרת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ָהיּו ִנּזֹוִקים ּכְ

ְוַעל  ְמִדיָנתֹו,  ּבִ ב  ֵליׁשֵ ין  ּוְתִפּלִ ית  ַטּלִ ין  ּלֹוְבׁשִ ׁשֶ ְיהּוִדים 

י ַהחֹוֵזי  ּנּו, ּכִ לֹות ׂשֹוֲחִקים ִמּמֶ ּזָ ּמַ ּבַ ה ׁשֶ ֹור ָוׂשֶ ן ָהיּו ַהּשׁ ּכֵ

כֹוָכִבים ָראּו ְולֹא ָיְדעּו ָמה ָראּו. 

"ל. ּנַ ְוִנְכַרת הּוא ְוַזְרעֹו, ּכַ
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ּלֹא ָהיּו לוֹ ָבִנים,  ֶמֶלְך ֶאָחד שֶׁ ה בְּ ַמֲעשֶׂ
ִתְהֶיה  ּלֹא  שֶׁ ֵדי  כְּ ָדאְקטוִֹרים,  בְּ ְוָעַסק  ְוָהַלְך 

ֶכת ְלָזִרים, ְולֹא הוִֹעילּו לוֹ. ַמְלכּותוֹ ֶנְהפֶּ



ַבֲעבּורֹו  לּו  לְּ ְתפַּ יִּ שֶׁ הּוִדים  ַהיְּ ַעל  ְוָגַזר 
ים  שִׁ ְמַבקְּ הּוִדים  ַהיְּ ְוָהיּו  ָבִנים.  לֹו  ְהיּו  יִּ שֶׁ
ְוִיְפַעל  ל  לֵּ ְתפַּ יִּ שֶׁ ֵדי  כְּ יק,  ַצדִּ ים  שִׂ ּוְמַחפְּ

ְהיּו לֹו ָבִנים.  יִּ שֶׁ

לֹו  ְוָאְמרּו  נּוז,  גָּ יק  ַצדִּ ּוָמְצאּו  ׁשּו  ּוִבקְּ
ְוָעָנה:  ִנים,  בָּ ֶלְך  ְלַהמֶּ ְהיּו  יִּ שֶׁ ל  לֵּ ְתפַּ יִּ שֶׁ

ָלל. ֵאינֹו יֹוֵדַע כְּ שֶׁ

תֹו  ֻקדָּ פְּ ֶלְך  ַהמֶּ ַלח  ְושָׁ ֶלְך,  ְלַהמֶּ ְוהֹוִדיעּו 
אֹותֹו  ְוֵהִביאּו  ַאֲחָריו,  אֹוַקאז(  ּקֹוִרין  )שֶׁ

ִעּמֹו  ר  ְלַדבֵּ ֶלְך  ַהמֶּ ְוִהְתִחיל  ֶלְך.  ְלַהמֶּ
הּוִדים ֵהם  ַהיְּ ה יֹוֵדַע שֶׁ ְבטֹוב: ״ֲהלֹא ַאתָּ
ֲאִני  ן  כֵּ ַעל  ְרצֹוִני,  כִּ ֶהם  בָּ ַלֲעשֹׂות  ָיִדי  בְּ
ְהיּו  יִּ שֶׁ ל  לֵּ ְתפַּ תִּ שֶׁ טֹוב  בְּ ָך  ִממְּ ׁש  ְמַבקֵּ
ִיְהֶיה לֹו ְבאֹוָתּה  ִלי ָבִנים״. ְוִהְבִטיַח לֹו שֶׁ

ָנה ָוָלד, ְוָהַלְך ִלְמקֹומוֹ. שָׁ
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ה  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ אֹוָתּה  ְוָהְיָתה  ת.  ּבַ ה  ְלּכָ ַהּמַ ְוָיְלָדה 

ָהְיָתה  ִנים,  ׁשָ ע  ַאְרּבַ ת  ּבַ ָהְיָתה  ּוְכׁשֶ ְמֹאד,  ּתַֹאר  ְיַפת 

יֹוַדַעת  ְוָהְיָתה  יר,  ׁשִ ְכֵלי  ּבִ ר  ּוְלַזּמֵ ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ ְיכֹוָלה 

ִדינֹות  ַהּמְ ל  ִמּכָ ְמָלִכים  נֹוְסִעים  ְוָהיּו  ׁשֹונֹות.  ַהּלְ ל  ּכָ

ֶלְך. ְמָחה ְגדֹוָלה ַעל ַהּמֶ ִלְראֹוָתּה. ְוָהָיה ׂשִ

ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ְהֶיה לֹו ֵבן - ּכְ ּיִ ֶלְך ְמֹאד ׁשֶ ְך ִנְכַסף ַהּמֶ ַאַחר ּכָ

הּוִדים  ֶבת ַמְלכּותֹו ְלִאיׁש ָזר. ְוָגַזר ׁשּוב ַעל ַהּיְ ִתְהֶיה ֻמּסֶ

ים ֶאת  ׂשִ ים ּוְמַחּפְ ׁשִ ְהֶיה לֹו ֵבן. ְוָהיּו ְמַבּקְ ּיִ לּו ׁשֶ ּלְ ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

ָבר ִנְפַטר.  י ּכְ "ל, ְולֹא ָמְצאּו אֹותֹו, ּכִ יק ַהּנַ ּדִ ַהּצַ

ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ לֹו  ְוָאְמרּו  נּוז,  ּגָ יק  ַצּדִ עֹוד  ּוָמְצאּו  עֹוד  ׁשּו  ּוִבּקְ

ֶלְך,  ָלל. ְוהֹוִדיעּו ְלַהּמֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ן, ְוָאַמר: ׁשֶ ֶלְך ּבֵ ְלַהּמֶ

ָיִדי" ְוכּו',  הּוִדים ּבְ "ל: "ֲהלֹא ַהּיְ ּנַ ן ּכַ ם ּכֵ ֶלְך ּגַ ְוָאַמר לֹו ַהּמֶ
"ל(.  ּנַ )ּכַ

ה?"  ֲאַצּוֶ ֶ "ל(: "ּתּוַכל ַלֲעׂשֹות ַמה ּשׁ יק ַהּנַ ּדִ ָאַמר לֹו ֶהָחָכם )ַהְינּו ֶזה ַהּצַ

ל  ִביא ּכָ ּתָ ֶלְך: "ֵהן". ָאַמר לֹו ֶהָחָכם: "ֲאִני ָצִריְך ׁשֶ ָאַמר ַהּמֶ

ה ַאֶחֶרת  ל ֶאֶבן טֹוב ֵיׁש לֹו ְסֻגּלָ י ּכָ יֵני ֲאָבִנים טֹובֹות; ּכִ ַהּמִ

ֶלְך: "ֲאִני אֹוִציא  ל ִמיֵני ָהֲאָבִנים טֹובֹות( ָאַמר ַהּמֶ תּוב ּבֹו ּכָ ּכָ ָלִכים ֵסֶפר ׁשֶ י ֵיׁש ֵאֶצל ַהּמְ )ּכִ

ְהֶיה ִלי ֵבן". ּיִ ֵדי ׁשֶ ֲחִצי ַמְלכּוִתי ּכְ
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ּוְלָקָחם  טֹובֹות,  ָהֲאָבִנים  ִמיֵני  ל  ּכָ לֹו  ְוֵהִביא  ְוָהַלְך 

ְוָנַתן ֲחִצי  ּוְנָתָנם ְלתֹוכֹו,  ַיִין  ְוָלַקח ּכֹוס  ם  ֶוֱהִדּקָ ֶהָחָכם 

ְוָאַמר ָלֶהם:  ה.  ְלּכָ ְלַהּמַ ְוֶחְצָיּה  ּתֹות  ִלׁשְ ֶלְך  ְלַהּמֶ ַהּכֹוס 

ְהֶיה ֻכּלֹו ֵמֲאָבִנים טֹובֹות, ְוִיְהיּו בֹו  ּיִ ן ׁשֶ ְהֶיה ָלֶהם ּבֵ ּיִ ׁשֶ

ל ָהֲאָבִנים טֹובֹות. ְוָהַלְך ִלְמקֹומֹו. ל ּכָ ֻגּלֹות ׁשֶ ל ַהּסְ ּכָ

ֶלְך. ְמָחה ְגדֹוָלה ַעל ַהּמֶ ה ׂשִ ְוָיְלָדה ֵבן, ְוַנֲעׂשָ

ן ַהּנֹוַלד לֹא ָהָיה ֵמֲאָבִנים טֹובֹות. ְוַהּבֵ

ִנים ָהָיה ְיֵפה ֹתַאר ְמֹאד ְוָחָכם  ע ׁשָ ן ַאְרּבַ ן ּבֶ ָהָיה ַהּבֵ ׁשֶ ּכְ

ְוָהיּו  ׁשֹונֹות,  ַהּלְ ל  ּכָ יֹוֵדַע  ְוָהָיה  ַהָחְכמֹות,  ָכל  ּבְ דֹול  ּגָ

נֹוְסִעים ְמָלִכים ִלְראֹותֹו.

ָאה  ְך ְוִנְתַקּנְ ל ּכָ ֵאיָנּה ֲחׁשּוָבה ּכָ ה ָרֲאָתה ׁשֶ ת ַמְלּכָ ְוַהּבַ

יק ָאַמר  ּדִ אֹותֹו ַהּצַ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּבֹו. ַרק זֹאת ָהָיה ֶנָחָמָתּה - ּבַ

ֵמֲאָבִנים  ֵאינֹו  ׁשֶ 'טֹוב   - טֹובֹות  ֵמֲאָבִנים  ֻכּלֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

טֹובֹות'.

עֹו,  ֶאְצּבָ ף ּבְ ְך ֵעִצים ְוִנּקַ ן ֶמֶלְך ְמַחּתֵ ַעם ַאַחת ָהָיה ַהּבֶ ּפַ

ם  ׁשָ ְוָרֲאָתה  עֹו,  ֶאְצּבָ ֶאת  ִלְכרְֹך  ה  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ ְוָרְצָתה 

ָאה בֹו ְמֹאד.  ֶאֶבן טֹוב!, ְוִנְתַקּנְ



ִבָנאַדוִובִוַ ֶל ִהִאהדממ א ֶא ד ֵמ ֲא ודמא  וָמב א

ָתה ַעְצָמּה חֹוָלה.  ְוָעׂשְ

ָלּה  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְולֹא  ָדאְקטֹוִרים,  ה  ַכּמָ ּוָבאּו 

ָתה  ְוִגּלְ ף,  ֵ ְמַכּשׁ ם  ׁשָ ְוָהָיה  ִפים.  ְ ַלְמַכּשׁ ְוָקְראּו  ְרפּוָאה, 

ֲאָלה  "ל. ְוׁשָ ּנַ ָתה ַעְצָמּה חֹוָלה ּכַ ִהיא ָעׂשְ לֹו ָהֱאֶמת - ׁשֶ

ְהֶיה ְמצָֹרע?  ּיִ ּוף ְלָאָדם ׁשֶ ּשׁ אֹותֹו: ִאם יּוַכל ַלֲעׂשֹות ּכִ

ל  ַבּטֵ ּיְ ׁשֶ ף  ֵ ְמַכּשׁ ׁש  ְיַבּקֵ "אּוַלי  לֹו:  ָאְמָרה  "ֵהן",  ָאַמר: 

ִליכּו  ַיׁשְ "ִאם  ף:  ֵ ַהְמַכּשׁ ָאַמר  א"?  ְוִיְתַרּפֵ ּוף  ּשׁ ַהּכִ

ָתה ֵכן.  לֹו עֹוד". ְוָעׂשְ ִים, לֹא יּוְכלּו ְלַבּטְ ּוף ֶאל ַהּמַ ּשׁ ַהּכִ

ִים. ּוף ֶאל ַהּמַ ּשׁ ִליָכה ַהּכִ ְוִהׁשְ

ן ֶמֶלְך ְמצָֹרע ְמֹאד, )ְוָהָיה לֹו( ַעל ָחְטמֹו ָצַרַעת  ה ַהּבֶ ְוַנֲעׂשָ

ָדְקטֹוִרים  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ְוָעַסק  גּופֹו.  ָאר  ׁשְ ְוַעל  ָניו  ּפָ ְוַעל 

לּו,  ּלְ ְתּפַ ּיִ הּוִדים ׁשֶ ִפים ְולֹא הֹוִעילּו. ְוָגַזר ַעל ַהּיְ ְ ּוִבְמַכּשׁ

ֶלְך. "ל, ְוֵהִביאּו אֹותֹו ַלּמֶ יק ַהּנַ ּדִ ׁשּו ַהּצַ ּוִבּקְ

ר  ֲאׁשֶ ַרְך, ּבַ ִמיד ַלה' ִיְתּבָ ל ּתָ ּלֵ "ל ָהָיה ִמְתּפַ יק ַהּנַ ּדִ ְוַהּצַ

ֵמֲאָבִנים  ּלֹו  ּכֻ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַמְבִטיַח  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ

"ַהִאם  ַרְך:  ִיְתּבָ ַלה'  טֹוֵען  ְוָהָיה  ֵכן,  ָהָיה  ְולֹא  טֹובֹות 

ִביל  ׁשְ י ִאם ּבִ יִתי ּכִ בֹוִדי? לֹא ָעׂשִ ִביל ּכְ ׁשְ יִתי זֹאת ּבִ ָעׂשִ

י"  ָאַמְרּתִ מֹו ׁשֶ ם ּכְ ו לֹא ִנְתַקּיֵ בֹוְדָך, ְוַעְכׁשָ ּכְ
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ֶלְך.  יק ְלַהּמֶ ּדִ ּוָבא ַהּצַ

ּוף. הּוא ִכּשׁ ל ְולֹא הֹוִעיל, ְוהֹוִדיעּו לֹו ׁשֶ ּלֵ ְוָהָיה ִמְתּפַ

ִפים,  ׁשָ ַהּכְ ל  ּכָ ִמן  ְלַמְעָלה  בֹוּהַ  ּגָ ָהָיה  "ל  ַהּנַ יק  ּדִ ְוַהּצַ

ִליכּו  ִהׁשְ ּוף, ְוׁשֶ הּוא ִכּשׁ ֶלְך: ׁשֶ יק ְוהֹוִדיַע ְלַהּמֶ ּדִ ּוָבא ַהּצַ

ִליכּו  ׁשְ ּיַ י ִאם ׁשֶ ן ֶמֶלְך ּכִ ָנה ְלַהּבֶ ּקָ ִים, ְוֵאין ּתַ ּוף ַלּמַ ּשׁ ַהּכִ

ֶלְך: "ֲאִני נֹוֵתן  ִים. ָאַמר ַהּמֶ ּוף ַלּמַ ּשׁ ה ַהּכִ ָעׂשָ ף ׁשֶ ֵ ַהְמַכּשׁ

א ְבִני". ְתַרּפֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ִים ּכְ ִליָכם ַלּמַ ִפים ְלַהׁשְ ְ ל ַהְמַכּשׁ ְלָך ּכָ

ְלהֹוִציא  ִים  ַהּמַ ֶאל  ְוָרְצָתה  ה,  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ ְוִנְתָיְרָאה 

ּוף,  ּשׁ ח ַהּכִ י ָהְיָתה יֹוַדַעת ֵהיָכן ֻמּנָ ִים - ּכִ ּוף ִמן ַהּמַ ּשׁ ַהּכִ

ֶמֶלְך  ת  ַהּבַ ׁשֶ דֹול:  ּגָ ַרַעׁש  ה  ְוַנֲעׂשָ ִים.  ַהּמַ ֶאל  ְוָנְפָלה 

ִים.  ָנְפָלה ֶאל ַהּמַ

א.  ן ֶמֶלְך ִיְתַרּפֵ ַהּבֶ "ל ְוָאַמר ָלֶהם: ׁשֶ יק ַהּנַ ּדִ ּוָבא ַהּצַ

ַרַעת  ׁש ַהּצָ א, ְוִנְתַיּבֵ ְוִנְתַרּפֵ
ה ֵמֲאָבִנים  ְוַנֲעׂשָ ּנּו  ִמּמֶ ל ָהעֹור  ּכָ ְוִנְקַלף  ְוָנַפל 
ל  ּכָ ל  ׁשֶ ֻגּלֹות  ַהּסְ ל  ּכָ לֹו  ְוָהָיה  ּלֹו.  ּכֻ טֹובֹות 

ָהֲאָבִנים טֹובֹות.

"ל( יק ַהּנַ ּדִ ר ָאַמר ַהּצַ ֲאׁשֶ ן ֶמֶלְך הּוא ֻכּלֹו ֵמֲאָבִנים טֹובֹות, ּכַ ַהּבֶ ה ְוִנְרָאה ׁשֶ ּלָ ְקַלף ָהעֹור ָאז ִנְתּגַ ּנִ י ַאַחר ׁשֶ )ַהְינּו ּכִ
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ֶמֶלְך ֶאָחד ְוָהָיה לוֹ ָחָכם. ה בְּ ַמֲעשֶׂ



ֶמֶלְך  יֵּׁש  שֶׁ ר  ֲאשֶׁ ״בַּ ְלֶהָחָכם:  ֶלְך  ַהמֶּ ָאַמר 
דֹול ְוִאיׁש ֱאֶמת  הּוא: ִגּבֹור גָּ חֹוֵתם ַעְצמֹו שֶׁ שֶׁ

ְוָעָניו’. 

ֵמֲחַמת  ִגּבֹור,  הּוא  יֹוֵדַע שֶׁ ֲאִני   - ּבֹור  גִּ ה,  ְוִהנֵּ
ִביב ְמִדיָנתֹו הֹוֵלְך ַהיָּם, ְוַעל ַהיָּם עֹוְמִדים  סְּ שֶׁ
]תותחים[  הֹוְרַמאִטיס  ִעם  ְסִפינֹות  ַעל  ַחִיל 
ַהיָּם  ִמן  ְוִלְפִנים  ְלִהְתָקֵרב;  יִחים  ַמנִּ ְוֵאיָנם 
]ביצה   ’ ‘זּוְמפְּ ּקֹוִרין  שֶׁ ּבֹו  ּטֹוְבִעין  שֶׁ ָמקֹום  ֵיׁש 
י  ם כִּ ֵאין שָׁ ִדיָנה, שֶׁ ְסִביב ַהמְּ דֹול  טובענית[ גָּ

י ִאם  ם כִּ ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלְך שָׁ ִביל ָקָטן, שֶׁ ִאם שְׁ
הֹוְרַמאִטיס,  עֹוְמִדים  ם  שָׁ ְוַגם  ֶאָחד;  ָאָדם 
ִעם  מֹוִרים  ֵחם,  ְלִהלָּ ֶאָחד  יָּבֹא  ּוְכשֶׁ

ם. ר ְלִהְתָקֵרב ְלשָׁ ַההֹוְרַמאִטיס, ְוִאי ֶאְפשָׁ

חֹוֵתם ַעְצמוֹ: ‘ִאיׁש ֱאֶמת ְוָעָניו’, ֶזה  ַאְך ַמה שֶּׁ
ֵאיִני יֹוֵדַע. 

]דמות  אְטֶרעט  ַהפַּ ֵאַלי  ִביא  תָּ שֶׁ רֹוֶצה  ַוֲאִני 
ל  כָּ ֶלְך  ְלַהמֶּ ֵיׁש  י  )כִּ ֶלְך,  ַהמֶּ אֹותֹו  ל  שֶׁ דיוקן[ 

ּלֹו  אְטֶרעט שֶׁ ָלִכים(, ְוַהפַּ ל ַהמְּ ל כָּ אְטֶרעִטין שֶׁ ַהפַּ

ר  ִנְסתָּ הּוא  י  כִּ ֶמֶלְך,  ׁשּום  ֵאֶצל  ִנְמָצא  לֹא 
ְוהּוא  ה,  לָּ כִּ ַחת  תַּ ב  יֹושֵׁ הּוא  י  כִּ ָאָדם,  ֵני  ִמבְּ

ֵני ְמִדיָנתוֹ. ָרחֹוק ִמבְּ
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ִדיָנה.  ָהַלְך ֶהָחָכם ֶאל ַהּמְ

ִדיָנה,  ִריְך לֹו ֵליַדע ַמהּות ַהּמְ ּצָ ַדְעּתֹו: ׁשֶ ָאַמר ֶהָחָכם ּבְ

ְיֵדי  ַעל  ִדיָנה?  ַהּמְ ל  ׁשֶ הּות  ַהּמַ ַדע  ּיֵ ַמה  ְיֵדי  ְוַעל 

י  ּכִ ַקאָטאֶויׂש(,  ּקֹוִרין  ׁשֶ ְצחֹוק,  ִעְנְיֵני  )ַהְינּו  ִדיָנה  ַהּמְ ל  ׁשֶ אָטאֶויׂש  ַהּקַ

ל  אָטאֶויׂש ׁשֶ ָבר, ְצִריִכים ֵליַדע ַהּקַ ִריִכים ֵליַדע ּדָ ּצְ ׁשֶ ּכְ

ְדָבָריו  ּבִ ַלֲחֵברֹו  יק  ְלַהּזִ ֱאֶמת  ּבֶ ן  ַכּוֵ ּמְ ׁשֶ ֶאָחד  ֵיׁש  ַקאָטאֶויׂש:  ִמיֵני  ה  ּמָ ּכַ ֵיׁש  י  )ּכִ ָבר.  ַהּדָ אֹותֹו 
" ְוכּו'. ְוָאַמר: "ֲהלֹא ְמַצֵחק ָאִני".  ִמְתַלְהֵלּהַ תּוב: "ּכְ ּכָ מֹו ׁשֶ יד ָעָליו, ֹאֵמר לֹו: "ֲאִני ְמַצֵחק", ּכְ ֲחֵברֹו ַמְקּפִ ּוְכׁשֶ

ה ִמיֵני ַקאָטאֶויׂש. ְוֵיׁש  ּמָ י ֵכן ֲחֵברֹו ִנּזֹוק ַעל ְיֵדי ְדָבָריו. ְוֵכן ֵיׁש ּכַ ֶדֶרְך ְצחֹוק, ְוַאף ַעל ּפִ ן ּבְ ּוֵ ְתּכַ ּמִ ְוֵכן ֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ

ל  ל ּכָ ל ָהֲעָירֹות ׁשֶ ּכֹוֶלֶלת ּכָ ִדיָנה ֵיׁש ִעיר ֶאָחד ׁשֶ ִדינֹות, ּוְבאֹוָתּה ַהּמְ ל ַהּמְ ּכֹוֶלֶלת ּכָ ִדינֹות ְמִדיָנה ׁשֶ ָכל ַהּמְ ּבְ

ל  ּכֹוֶלֶלת ּכָ ל ָהִעיר ׁשֶ ל ּכָ ים ׁשֶ ּתִ ל ַהּבָ ּכֹוֶלֶלת ּכָ ִית ֶאָחד ׁשֶ ִדינֹות, ּוְבאֹוָתּה ָהִעיר ֵיׁש ּבַ ל ַהּמְ ּכֹוֶלֶלת ּכָ ִדיָנה ׁשֶ ַהּמְ

ה  עֹוׂשֶ ם ֵיׁש ֶאָחד ׁשֶ ִית ְוכּו', ְוׁשָ ל ַהּבַ לּול ִמּכָ ּכָ ם ֵיׁש ָאָדם ׁשֶ ִדינֹות, ְוׁשָ ל ַהּמְ ּכֹוֶלֶלת ּכָ ִדיָנה ׁשֶ ל ַהּמְ ָהֲעָירֹות ׁשֶ

ִדיָנה(. ל ַהּמְ אָטאֶוויׂש ׁשֶ יָצנּות ְוַהּקַ ל ַהּלֵ ּכָ

ְוָרָאה  ם.  ְלׁשָ ְוָהַלְך  ַרב,  ָממֹון  ִעּמֹו  ֶהָחָכם  ְוָלַקח 

אָטאֶויׂש  ַהּקַ ה ִמיֵני ֵליָצנּות ּוְצחֹוק, ְוֵהִבין ּבְ ּמָ ים ּכַ עֹוׂשִ ׁשֶ

י  ּכִ ה ְוַעד סֹוף;  ִחּלָ ָקִרים ִמּתְ ׁשְ ּה ְמֵלָאה  ֻכּלָ ִדיָנה  ַהּמְ ׁשֶ

ָאָדם  ֵני  ּבְ ּוַמְטִעים  ים  ְמַאּנִ ֵאיְך  ְצחֹוק:  ין  עֹוׂשִ ׁשֶ ָרָאה 

אִניְסְטַראט ]ערכאה  ַהּמָ ן, ְוֵאיְך הּוא ָבא ָלדּון ּבְ א ּוַמּתָ ַמּשָׂ ּבְ

אַנד  ְלַהּסָ ְוהֹוֵלְך  ׁשַֹחד;  ִלין  ּוְמַקּבְ ֶקר  ׁשֶ ּלֹו  ּכֻ ם  ְוׁשָ נמוכה[, 

ְוָהיּו  ֶקר;  ׁשֶ ּלֹו  ּכֻ ם  ׁשָ ְוַגם  יֹוֵתר,  בֹוּהַ  ַהּגָ יותר[  גבוהה  ]ערכאה 
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ָבִרים  ַהּדְ ל  ִמּכָ ]הצגה[  ֶטעִלין  ׁשְ ָאן  ְצחֹוק  ֶדֶרְך  ּבְ ים  עֹוׂשִ

לּו.  ַהּלָ

ְמֵלָאה  ּה  ֻכּלָ ִדיָנה  ַהּמְ ׁשֶ חֹוק  ַהּצְ אֹותֹו  ּבְ ֶהָחָכם  ְוֵהִבין 

ּה ׁשּום ֱאֶמת. אּות, ְוֵאין ּבָ ָקִרים ְוַרּמָ ׁשְ

יַח ַעְצמֹו ְלהֹונֹות אֹותֹו  ִדיָנה, ְוִהּנִ ַהּמְ א ְוָנַתן ּבְ ְוָהַלְך ְוָנׂשָ

ם  ּלָ אֹות, ְוֵהם ּכֻ ן, ְוָהַלְך ָלדּון ִלְפֵני ָהַעְרּכָ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ּבְ

ָחִדים, ּוְביֹום ֶזה ָנַתן ָלֶהם ׁשַֹחד, ְלָמָחר  ֶקר ּוׁשְ ְמֵלִאים ׁשֶ

ּלֹו  ם ּכֻ בֹוּהַ יֹוֵתר, ְוַגם ׁשָ אֹות ּגָ ירּוהּו, ְוָהַלְך ְלַעְרּכָ לֹא ִהּכִ

ֵהם  ְוַגם  יותר[,  עליונה  ]ערכאה  אַנאט  ַהּסָ ִלְפֵני  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ֶקר,  ׁשֶ

ָחִדים.  ֶקר ּוׁשְ ְמֵלִאים ׁשֶ

ַעְצמֹו. ֶלְך ּבְ א ֶאל ַהּמֶ ּבָ ַעד ׁשֶ

ֶמֶלְך?  ה  ַאּתָ ִמי  "ַעל  ְוָאַמר:  ָעָנה  ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאל  א  ּבָ ּוְכׁשֶ

סֹוף,  ְוַעד  ה  ִחּלָ ִמּתְ  - ּה  ּלָ ּכֻ ָקִרים  ׁשְ ְמֵלָאה  ִדיָנה  ַהּמְ ׁשֶ

ל  ָקִרים ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ ר ּכָ ּה ׁשּום ֱאֶמת" ְוִהְתִחיל ְלַסּפֵ ְוֵאין ּבָ

ִדיָנה. ַהּמְ
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ילֹון  ַהּוִ ֵאֶצל  ָאְזָניו  ין  ִהְרּכִ ָבָריו,  ּדְ ַמע  ׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ּוְכׁשֶ

ִאיׁש  ָצא  ּמְ ּיֻ ׁשֶ ֶלְך  ְלַהּמֶ ָתמּוּהַ  ָהָיה  י  ּכִ ָבָריו,  ּדְ ֹמַע  ִלׁשְ

ִדיָנה.  ל ַהּמְ ָקִרים ׁשֶ ְ ל ַהּשׁ ּיֹוֵדַע ִמּכָ ׁשֶ

ְמעּו ְדָבָריו ָהיּו כֹוֲעִסים ָעָליו ְמֹאד,  ָ ּשׁ ֵרי ְמלּוָכה ׁשֶ ְוַהּשָׂ

ִדיָנה. ל ַהּמְ ָקִרים ׁשֶ ְ ר ְוהֹוֵלְך ַהּשׁ ְוהּוא ָהָיה ְמַסּפֵ

ֶלְך  ַהּמֶ ם  ּגַ ׁשֶ לֹוַמר  ָראּוי  "ְוָהָיה  "ל(:  ַהּנַ )ֶהָחָכם  ְוָאַמר  ָעָנה 

ה ֲאִני  ִדיָנה, ַאְך ִמּזֶ מֹו ַהּמְ ֶקר ּכְ הּוא ֹאֵהב ׁשֶ מֹוָתם - ׁשֶ ּכְ

ָרחֹוק  ה  ַאּתָ ֶזה  ִביל  ּוִבׁשְ ֱאֶמת,  ִאיׁש  ה  ַאּתָ ֵאיְך  רֶֹאה 

ל  ׁשֶ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ִלְסּבֹל  ָיכֹול  ה  ַאּתָ ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת   - ֵמֶהם 

ֶלְך ְמֹאד ְמֹאד. ַח ַהּמֶ ּבֵ ִדיָנה". ְוִהְתִחיל ְלׁשַ ַהּמְ

ם  תֹו ׁשָ ֻדּלָ ָהָיה ָעָניו ְמֹאד, ּוִבְמקֹום ּגְ ֶלְך, ֵמֲחַמת ׁשֶ ְוַהּמֶ

ִחין  ּבְ ׁשַ ּמְ ֶ ּשׁ ַמה  ָכל  ּבְ ׁשֶ ֶהָעָניו,  ֶרְך  ּדֶ ֵכן  י  ּכֵ ַעְנְוָתנּותֹו, 

ּוֵמֲחַמת  יֹוֵתר;  ְוָעָניו  ָקָטן  ה  ַנֲעׂשֶ יֹוֵתר,  אֹותֹו  ִלין  ּוְמַגּדְ

א  ֶלְך, ּבָ ל ֶאת ַהּמֶ ְוִגּדֵ ח  ּבַ ִ ּשׁ ל ֶהָחָכם, ׁשֶ ַבח ׁשֶ ֶ ּגֶֹדל ַהּשׁ

ׁש;  ַמּמָ ַאִין  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְוַקְטנּות ְמֹאד, ַעד  ֲעִנּוּות  ּבַ ֶלְך  ַהּמֶ

ִלְראֹות  ילֹון  ַהּוִ ִליְך ֶאת  ְוִהׁשְ ק,  ְלִהְתַאּפֵ ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא 
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ל  ּכָ ּוֵמִבין  יֹוֵדַע  הּוא  ׁשֶ ֶזה  הּוא  'ִמי  ֶהָחָכם,  אֹותֹו  ֶאת 

זֹאת'. 

ה ָפָניו, ְוָרָאה אֹותֹו ֶהָחָכם, ְוֵהִביא  ּלָ ְוִנְתּגַ
ֶלְך. ּלֹו ֶאל ַהּמֶ אְטֶרעט ׁשֶ ַהּפַ



מעשה ז

ָעָנה ְוָאַמר: 
ָהָיה ִלי: י שֶׁ לִּ ִסיָעה שֶׁ ל ַהנְּ ר ָלֶכם כָּ ֲאַספֵּ

ה ִמְלָחמוֹת  מָּ ָהיּו ָעָליו כַּ ֶמֶלְך ֶאָחד, שֶׁ ה בְּ ַמֲעשֶׂ
ה. בּוִיים ַהְרבֵּ ֵבדוֹת ְוָכַבׁש אוָֹתם, ְוָלַקח שְׁ כְּ

ָעָנה  ה  ֲעשֶׂ ַהמַּ זֹאת  ר  ְלַספֵּ ִהְתִחיל  שֶׁ ָבָריו  דְּ תוְֹך  בְּ
ׁשוֹן:  ֶזה ַהלָּ ְוָאַמר בְּ

ר ָלֶכם ַהּכֹל ְותּוְכלּו ְלָהִבין. ֲאַספֵּ ּתֹאְמרּו שֶׁ



ּקֹוִרין  ה ְגדֹוָלה )שֶׁ ה ְסֻעדָּ ֶלְך עֹושֶׂ ְוָהָיה ַהמֶּ
ַבׁש  כָּ שֶׁ ַהּיֹום  אֹותֹו  בְּ ָנה  שָׁ ָכל  בְּ איל(  בַּ

ֵרי  ל ַהשָּׂ איל כָּ ם ַעל ַהבַּ ְלָחָמה, ְוָהיּו שָׁ ַהמִּ
ָלִכים.  ֶדֶרְך ַהמְּ ִרים כְּ ְמלּוָכה ְוָכל ַהשָּׂ

ּקֹוִרין  )שֶׁ ְצחֹוק,  ִעְנְיֵני  ם  שָׁ ין  עֹושִׂ ְוָהיּו 
ֲחִקים ְוצֹוֲחִקים  קֹוֶמעְדֶיס, הצגות(, ְוָהיּו ְמשַׂ

ל  ּוִמכָּ ָמֵעאל  ֵמַהיִּשְׁ ָהֻאּמֹות,  ל  ִמכָּ
ָהֻאּמֹות. 

חֹוק  שְׂ ֶדֶרְך  בְּ ִמים  ּוְמַעקְּ ים  עֹושִׂ ְוָהיּו 
ה.  ל ֻאמָּ ל כָּ ּמּוס ְוַהַהְנָהָגה שֶׁ ֶדֶרְך ַהנִּ כְּ

ין  עֹושִׂ ָהיּו  ן  כֵּ ם  גַּ ָרֵאל  ִמיִּשְׂ ָתם  ַהסְּ ּוִמן 
חֹוק. ַהשְּׂ
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ּמּוִסים  תּוב ּבֹו ַהּנִ ָהָיה ּכָ ֶפר ׁשֶ ֶלְך ְלָהִביא לֹו ַהּסֵ ה ַהּמֶ ְוִצּוָ

ה.  ה ְוֻאּמָ ל ֻאּמָ ל ּכָ ְוַהַהְנָהָגה ׁשֶ

תּוב  ּכָ ֶפר, ָהָיה רֶֹאה ׁשֶ ָהָיה ֹפֵתַח ֶאת ַהּסֵ ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ

ין  ָהיּו עֹוׂשִ ֶדֶרְך ׁשֶ ה, ּכְ ל ָהֻאּמָ ּמּוִסים ׁשֶ ּבֹו ַהַהְנָהָגה ְוַהּנִ

ן ֶאת  ם ּכֵ אֶמעְדֶיא ָרָאה ּגַ חֹוק ְוַהּקָ ה ַהּצְ ָעׂשָ ם ֶזה ׁשֶ ָתָמא ּגַ י ִמּסְ ׁש )ּכִ חֹוק ַמּמָ ֲעֵלי ַהּשְׂ ּבַ
"ל(. ֶפר ַהּנַ ַהּסֵ

ָהָיה  ׁשֶ ָרָאה  ֶפר,  ַהּסֵ ַעל  ב  יֹוׁשֵ ֶלְך  ַהּמֶ ָהָיה  ׁשֶ ּוְבתֹוְך 

ַהְינּו  ֶפר, ּדְ י ַהּסֵ ָהָיה ְמַרֵחׁש ַעל ִצּדֵ ין(, ׁשֶ ּפִ ְקָרא ׁשְ ִביׁש, )ַהּנִ ַעּכָ

ִני ָהָיה עֹוֵמד ְזבּוב.  ֵ ד ַהּשׁ ין, ּוִמּצַ ּפִ י ַהּדַ ַעל ֻחּדֵ

בּוב! ִביׁש? - ֶאל ַהּזְ ָתם ְלֵהיָכן הֹוֵלְך ָהַעּכָ ִמן ַהּסְ

א  ּבָ בּוב,  ַהּזְ ְוהֹוֵלְך ֶאל  ִביׁש ְמַרֵחׁש  ָהַעּכָ ָהָיה  ׁשֶ ּוְבתֹוְך 

ִביׁש  ָהַעּכָ ָהָיה  ְולֹא  ֶפר,  ַהּסֵ ִמן  ף  ַהּדַ ֶאת  ְוֵהִרים  רּוַח 

ָתה ַעְצָמּה  בּוב; ְוָחְזָרה ַלֲאחֹוֶריָה. ְוָעׂשְ ָיכֹול ֵליֵלְך ֶאל ַהּזְ

ִאּלּו ִהיא חֹוֶזֶרת ְוֵאיָנּה רֹוֶצה עֹוד ֵליֵלְך ֶאל  ּכְ ָעְרָמה  ּבְ

ִביׁש ֵליֵלְך ֶאל  ף ִלְמקֹוָמּה, ְוָחְזָרה ָהַעּכָ בּוב. ְוָחַזר ַהּדַ ַהּזְ

ָחַזר  ף  ַהּדַ ׁשֶ )ַהְינּו  יָחּה,  ִהּנִ ְולֹא  ף  ַהּדַ ֵהִרים  ׁשּוב  ַוֲאַזי  בּוב,  ַהּזְ

ה  ַכּמָ ָהָיה  ְוֵכן  ְוָחְזָרה,  בּוב(  ַהּזְ ֶאל  ֵליֵלְך  ִביׁש  ָהַעּכָ ֶאת  יַח  ִהּנִ ְולֹא  ַעְצמֹו,  ֶאת  ְוֵהִרים 

ְפָעִמים.
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בּוב, ְוָהְיָתה  ִביׁש ֵליֵלְך ֶאל ַהּזְ ְך ׁשּוב ָחְזָרה ָהַעּכָ ַאַחר ּכָ

ֶרֶגל ֶאָחד  ָבר ָחְטָפה ַעְצָמּה ּבְ ּכְ ת ְוהֹוֶלֶכת, ַעד ׁשֶ ְמַרֶחׁשֶ

ָבר ָהְיָתה  ף ֶאת ַעְצמֹו, ְוִהיא ּכְ ף. ְוׁשּוב ֵהִרים ַהּדַ ַעל ַהּדַ

ף ֶאת ַעְצמֹו ְלַגְמֵרי, ַעד  יַח ַהּדַ ַוֲאַזי ִהּנִ ף ְקָצת,  ַעל ַהּדַ

ף ְלַדף, ְוָהְיָתה  ין ּדַ ָחָלל ּבֵ יו ּבֶ ְחּתָ ִביׁש ּתַ ֲאָרה ָהַעּכָ ׁשְ ּנִ ׁשֶ

ַאר  ִנׁשְ ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ה  ַמּטָ ה  ַמּטָ ֲאָרה  ְוִנׁשְ ם,  ׁשָ ת  ְמַרֶחׁשֶ

ה ְכלּום.  ּנָ ִמּמֶ
ָהָיה ָבּה(. ֶ ר ָלֶכם ַמה ּשׁ בּוב, לֹא ֲאַסּפֵ )ְוַהּזְ

ְוֵהִבין  ַעְצמֹו,  ַמְתִמיּהַ  ְוָהָיה  ֶזה,  ָכל  ָהָיה רֶֹאה  ֶלְך  ְוַהּמֶ

ִרים ָראּו  ְרִאין לֹו ֵאיֶזה ָדָבר )ְוָכל ַהּשָׂ ּמַ ָבר ֵרק, ַרק ׁשֶ ֵאין ֶזה ּדָ ׁשֶ
ל ּוַמְתִמיּהַ ַעל ֶזה(.  ּכֵ ֶלְך ִמְסּתַ ַהּמֶ ׁשֶ

ה?', ְוִנְתַנְמֵנם  ה ְוַעל ַמה ּזֶ ֶזה, 'ַמה ּזֶ ְוִהְתִחיל ַלֲחׁשֹב ּבָ

ּדּוִמיט(,  ּקֹוִרין  )ׁשֶ טֹוב  ֶאֶבן  ָידֹו  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ לֹו:  ְוָחַלם  ֶפר.  ַהּסֵ ַעל 

ים,  ְזמֹות ]הרבה[ ֲאָנׁשִ ּנּו ּגֻ ל ּבֹו, ְוָהיּו יֹוְצִאין ִמּמֶ ּכֵ ְוָהָיה ִמְסּתַ

ִליְך ִמָידֹו ַהּדּוִמיט.  ְוִהׁשְ

אְטֶרעט  יֶהם ַהּפַ ּבֵ ּתֹוֶלה ַעל ּגַ ָלִכים, ׁשֶ ֶרְך ֵאֶצל ַהּמְ ְוַהּדֶ

ְוָהיּו  ֶתר.  ַהּכֶ ּתֹוֶלה  אְטֶרעט  ַהּפַ י  ּבֵ ּגַ ְוַעל  ּלֹו,  ׁשֶ דיוקן[  ]דמות 

ֶאת  לֹוְקִחין  ַהּדּוִמיט,  ִמן  ַהּיֹוְצִאין  ים,  ָהֲאָנׁשִ אֹוָתן 
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ֶאת  ָלְקחּו  ְך  ּכָ ְוַאַחר  רֹאׁשֹו,  ֶאת  ְוָחְתכּו  אְטֶרעט  ַהּפַ

אֹוָתן  ְוָהיּו  לֹו(.  ָחַלם  ֶזה  ל  )ּכָ ָהֶרֶפׁש  ְלתֹוְך  ִליכּו  ְוִהׁשְ ֶתר  ַהּכֶ

ֶפר  ף ִמן ַהּסֵ ים ָרִצים ֵאָליו ְלָהְרגֹו. ְוֵהִרים ַעְצמֹו ּדַ ָהֲאָנׁשִ

ָהָיה ׁשֹוֵכב ָעָליו, ְוֵהֵגן ְלָפָניו, ְולֹא ָיְכלּו ַלֲעׂשֹות  "ל ׁשֶ ַהּנַ

ף ִלְמקֹומֹו,  ְך ָחַזר ַהּדַ ּנּו. ְוַאַחר ּכָ לֹו ְמאּוָמה, ְוָהְלכּו ִמּמֶ

"ל. ְוֵכן ָהָיה  ּנַ ף ּכַ ְוׁשּוב ָהיּו ָרִצים ְלָהְרגֹו, ְוָחַזר ְוֵהִרים ַהּדַ

ה ְפָעִמים. ַכּמָ

ָעָליו,  ֵגן  ּמֵ ׁשֶ ַדף  ֵאיֶזה  ִלְראֹות  ְמֹאד  ּתֹוֵקק  ִמׁשְ ְוָהָיה 

ְוָהָיה  ָעָליו;  תּוב  ּכָ ה  ֻאּמָ ֵאיֶזה  ל  ׁשֶ ִנּמּוִסים  ֵמֵאיֶזה 

ל, ְוִהְתִחיל ִלְצעֹק: "ֲחָבל, ֲחָבל".  ּכֵ ִמְתָיֵרא ְלִהְסּתַ

ֲחֵפִצים  ְוָהיּו  ם,  ׁשָ ִבים  יֹוׁשְ ָהיּו  ׁשֶ ִרים  ַהּשָׂ ָכל  ְמעּו  ְוׁשָ

ים  ֶלְך. ְוָהיּו ַמּכִ ַלֲהִקיצֹו, ַאְך ֵאין ֶזה ִנּמּוס ְלָהִקיץ ֶאת ַהּמֶ

ֵדי ַלֲהִקיצֹו, ְולֹא ָהָיה ׁשֹוֵמַע. ְסִביבֹוָתיו ּכְ

ה  ַאל אֹותֹו: "ָמה ַאּתָ בֹוּהַ ְוׁשָ א ֵאָליו ַהר ּגָ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ּבְ

ן, ְולֹא ֵהִקיץ אֹוִתי  ֲאִני ָיׁשֵ ה ְזַמן ַרב ׁשֶ ּזֶ ְך, ׁשֶ ל ּכָ צֹוֵעק ּכָ

לֹו:  ָאַמר  אֹוִתי"?  ֲהִקיצֹוָת  ה  ְוַאּתָ ָבר,  ּדָ ׁשּום  לּום,  ּכְ

ף  ה ַהּדַ ּזֶ ֵהם ָקִמים ָעַלי ְלָהְרֵגִני?! ַרק ׁשֶ "ְולֹא ֶאְצַעק? ׁשֶ

ָעֶליָך,  ֵמֵגן  ף  ַהּדַ ֶזה  "ִאם  ָהָהר:  לֹו  יב  ֵהׁשִ ָעַלי",  ֵמֵגן 
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ם ָעַלי ָקִמים  י ּגַ ָבר, ּכִ ּום ּדָ ה ָצִריְך ְלִהְתָיֵרא ִמּשׁ ֵאין ַאּתָ

." ף ֵמֵגן ָעַלי. ּבֹא ְוַאְרֶאּךָ ה ׂשְֹנִאים, ַרק ֶזה ַהּדַ ַהְרּבֵ

ְוִרְבבֹות  ֲאָלִפים  עֹוְמִדים  ָהָהר  ִביב  ּסְ ׁשֶ לֹו  ְוֶהְרָאה 

ִרים  ְמַזּמְ ֶזֶמר  ּוְכֵלי  ֵמִחים,  ּוׂשְ ְסֻעּדֹות  ים  ְועֹוׂשִ ׂשְֹנִאים 

ב ֶאָחד  ֵאיֶזה ַכת ֵמֶהם, חֹוׁשֵ ְמָחה ִהיא: ׁשֶ ִדין. ְוַהּשִׂ ּוְמַרּקְ

ים  ּוָבא ַעל ֵאיֶזה ָחְכָמה ֵאיְך ַלֲעלֹות ֶאל ָהָהר, ַוֲאַזי עֹוׂשִ

ת ְוַכת  ל ּכַ ִרים ְוכּו'. ְוֵכן ּכָ ה ּוְמַזּמְ ְמָחה ְגדֹוָלה ּוְסֻעּדָ ׂשִ

ֵגן ָעֶליָך,  ּמֵ ׁשֶ ּמּוִסים  ַהּנִ ל ֵאּלּו  ף ׁשֶ ה ַהּדַ ּזֶ ׁשֶ ֵמֶהם. "ַרק 

ֵמֵגן ָעַלי".

ם  ׁשָ ְוָהָיה ָכתּוב  ִליֶצע, לוח(  ּקֹוִרין ַטאּבְ )ׁשֶ ֶנֶסר  ָהָיה  ָהָהר  ּוְברֹאׁש 

ה הּוא, ַרק  ֵגן ָעָליו, ֵמֵאיֶזה ֻאּמָ ף ַהּמֵ ל ַהּדַ ּמּוִסים ׁשֶ ַהּנִ

ָתב,  בֹוּהַ ֵאין ְיכֹוִלים ִלְקרֹות אֹותֹו ַהּכְ ּגָ ָהָהר  ֵמֲחַמת ׁשֶ

ׁש  ּיֵ י ׁשֶ ּמִ ם: ׁשֶ ִליֶצע, ְוָהָיה ָכתּוב ׁשָ ה ָהָיה ַטאּבְ ַרק ְלַמּטָ

ַרְך  ִיְתּבָ ְוָנַתן ה'  ָהָהר.  ַלֲעלֹות ֶאל  ָיכֹול  ִים  ּנַ ִ ַהּשׁ ל  ּכָ לֹו 

ּוִמי  ָהָהר,  ֶאל  ַלֲעלֹות  ִריִכין  ּצְ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ב  ֵעׂשֶ ֵדל  ּגָ ׁשֶ

ָהָיה הֹוֵלְך  ִים, ֵהן ׁשֶ ּנַ ִ ם, ָהיּו נֹוְפִלים לֹו ָכל ַהּשׁ א ְלׁשָ ּבָ ׁשֶ

ֵהמֹות,  ֲעָגָלה ִעם ּבְ ָהַלְך ּבַ ָהָיה רֹוֵכב, ֵהן ׁשֶ ַרְגָליו, ֵהן ׁשֶ ּבְ
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ם ֳחָמִרם ֳחָמִרם  ִחים ׁשָ ִים. ְוָהיּו ֻמּנָ ּנַ ִ ל ַהּשׁ ָהיּו נֹוְפִלים ּכָ

מֹו ָהִרים ָהִרים. ִים ּכְ ּנַ ל ׁשִ ׁשֶ

ְוֶהֱעִמידּו  ְוָחְזרּו  "ל  ַהּנַ ים  ָהֲאָנׁשִ אֹוָתן  ָלְקחּו  ְך  ּכָ ַאַחר 

ָלְקחּו  ֶתר  ַהּכֶ ְוֶאת  ָבִראׁשֹוָנה,  ּכְ אְטֶרעט  ַהּפַ ֶאת  ַיַחד 

ְמקֹוָמם. ְוָרֲחצּו אֹותֹו, ְוָחְזרּו ּוְתָלאּום ּבִ

ָעָליו  ֵהֵגן  ׁשֶ ף  ַהּדַ ַעל  ֶכף  ּתֵ ל  ּכֵ ְוִהְסּתַ ֶלְך.  ַהּמֶ ְוֵהִקיץ 

ּבֹו  תּוב  ּכָ ׁשֶ ְוָרָאה  הּוא,  ה  ֻאּמָ ֵאיֶזה  ל  ׁשֶ ִנּמּוס  ֵמֵאיֶזה 

ָרֵאל.  ל ִיׂשְ ּמּוס ׁשֶ ַהּנִ

ָהֱאֶמת  ְוֵהִבין  ֱאֶמת,  ֶדֶרְך  ּבְ ף(  ַהּדַ )ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ְוִהְתִחיל 

ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ ַעְצמֹו  הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו,  ב  ֵ ְוִיּשׁ ַלֲאִמּתֹו. 

ם - ַלֲהִביָאם  ּלָ ין ְלַהֲחִזיר ְלמּוָטב ּכֻ ָרֵאל, ַרק ָמה עֹוׂשִ ִיׂשְ

ִיְפּתֹר  ׁש ָחָכם ׁשֶ ע ְלַבּקֵ ֵלְך ְוִיּסַ ּיֵ ב ַעְצמֹו: ׁשֶ ֵ ְלָהֱאֶמת? ְוִיּשׁ

ֲהָוָיתֹו.  לֹו ַהֲחלֹום ּכַ

ְכֶדֶרְך  לֹא  ְלָהעֹוָלם,  ְוָנַסע  ים  ֲאָנׁשִ ֵני  ׁשְ ִעּמֹו  ְוָלַקח 

ְלִעיר  ֵמִעיר  נֹוֵסַע  ְוָהָיה  ׁשּוט.  ּפָ ִאיׁש  ּכְ ַרק  ֶלְך,  ַהּמֶ

ּיּוַכל  ׁשֶ ָחָכם  ִנְמָצא  'ֵאיְך   - ַאל  ְוׁשָ ִלְמִדיָנה  ִדיָנה  ּוִמּמְ
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ם ִנְמָצא  ם ְוׁשָ ָ ּשׁ ֲהָוָיתֹו'?, ְוהֹוִדיעּו לֹו: ׁשֶ ִלְפּתֹר ֲחלֹום ּכַ

ם. ֶזה; ְוָנַסע ְלׁשָ ָחָכם ּכָ

ֶמֶלְך  הּוא  ׁשֶ ֵאיְך  ָהֱאֶמת:  לֹו  ר  ְוִסּפֵ ֶהָחָכם  ֶאל  ּוָבא 

ּנּו  ִמּמֶ ׁש  ּוִבּקֵ "ל(  ּנַ )ּכַ ָהָיה  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְוָכל  ִמְלָחמֹות  ְוָכַבׁש 

ִלְפּתֹר ֲחלֹומֹו. 

ׁש ְזַמן  ּיֵ יב לֹו: "ֲאִני ְבַעְצִמי ֵאיִני ָיכֹול ִלְפּתֹר, ַרק ׁשֶ ְוֵהׁשִ

ַסְמָמֵני  ל  ּכָ ץ  ְמַקּבֵ ֲאִני  ַוֲאַזי  ֹחֶדׁש,  אֹותֹו  ּבְ יֹום  אֹותֹו  ּבְ

ָהָאָדם  ֶאת  ִנין  ְ ּוְמַעּשׁ ב,  ֻמְרּכָ ֵמֶהם  ה  ְועֹוׂשֶ טֶֹרת  ַהּקְ

ַמה  ְבּתֹו  ַמֲחׁשַ ּבְ ב  חֹוׁשֵ ָהָאָדם  ְואֹותֹו  טֶֹרת,  ַהּקְ ֵאּלּו  ּבְ

רֹוֶצה ִלְראֹות ְוֵליַדע, ַוֲאַזי ֵיַדע ַהּכֹל". ֶ ּשׁ

ִביל  ׁשְ ה ְזַמן ַרב ּבִ ּלָ ָבר ּכִ ּכְ ֶלְך ַעְצמֹו: ֵמֲאַחר ׁשֶ ב ַהּמֶ ֵ ְוִיּשׁ

ין עֹוד ַעד אֹותֹו ַהּיֹום ְואֹותֹו ַהֹחֶדׁש.  ְמּתִ ּיַ ֶזה, ׁשֶ

טֶֹרת,  ן אֹותֹו ִעם ַהּקְ ֵ "ל, ְוִעּשׁ ּנַ ן ּכַ ה לֹו ֶהָחָכם ּכֵ ַוֲאַזי ָעׂשָ

ִעּמֹו  ה  ַנֲעׂשָ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ֲאִפּלּו  ִלְראֹות  ְוִהְתִחיל  "ל.  ּנַ ּכַ

ָהֶעְליֹון,  עֹוָלם  ּבָ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ  - ָדה  ַהּלֵ קֶֹדם 

ל ָהעֹוָלמֹות,  ֶרְך ּכָ ּלֹו ּדֶ ָמה ׁשֶ ׁשָ ָהיּו מֹוִליִכין ַהּנְ ְוָרָאה ׁשֶ

ד חֹוב ַעל זֹאת  ׁש לֹו ְלַלּמֵ ּיֵ ְוָהיּו ַמְכִריִזין ְוׁשֹוֲאִלין: "ִמי ׁשֶ

ד חֹוב ָעֶליָה. ָמה - ָיבֹא". ְולֹא ָהָיה ִנְמָצא ֶאָחד ְלַלּמֵ ׁשָ ַהּנְ
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ַמע  ל עֹוָלם! ׁשְ א ֶאָחד ְוָרץ ְוָצַעק: "ִרּבֹונֹו ׁשֶ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ּבְ

י ַלֲעׂשֹות עֹוד?, ְוַעל  ִתי. ִאם ֶזה ָיבֹא ָלעֹוָלם, ַמה ּלִ ִפּלָ ּתְ

ל ֶזה ָהָיה  ּכָ ַעק  ּצָ ׁשֶ )ַהְינּו ֶזה  ֶמ"ְך ֵמ"ם.  ְוֶזה ָהָיה ַהּסָ ָראַתִני"?  ּבְ ַמה 

ֵליֵרד  ְצִריָכה  ָמה  ׁשָ ַהּנְ "זֹאת  לֹו:  יבּו  ְוֵהׁשִ ַעְצמֹו(.  ּבְ ֵמ"ם  ֶמ"ְך  ַהּסָ

ה ֲחׁשֹב ְלָך ֵעָצה". ְוָהַלְך לֹו. אי, ְוַאּתָ ַוּדַ ְלָהעֹוָלם ּבְ

ֵהִביאּו  ׁשֶ ַעד  עֹוָלמֹות,  ֶרְך  ּדֶ עֹוד  ָמה  ׁשָ ַהּנְ ֶאת  ְוהֹוִליכּו 

אֹוָתּה  יַע  ּבִ ְלַהׁשְ ֵדי  ּכְ  - ַמֲעָלה  ל  ׁשֶ ין  ּדִ ית  ְלַהּבֵ אֹוָתּה 

ְלחּו ַאֲחָריו  ֵרד ְלָהעֹוָלם. ְואֹותֹו ָהִאיׁש ֲעַדִין לֹא ָבא, ְוׁשָ ּתֵ ׁשֶ

ֶדֶרְך  ּכְ ָכפּוף  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד,  ָזֵקן  ִעּמֹו  ְוֵהִביא  ּוָבא,  ִליַח,  ׁשָ

פּוף  ֵקן ַהּכָ רּות ִעם ֶזה ַהּזָ ָבר ָהָיה לֹו ֶהּכֵ ַעל ּדָ ַהּבַ ָבר )ַהְינּו ׁשֶ יר ִעּמֹו ִמּכְ ָהָיה ַמּכִ ֵקן, ׁשֶ ַהּזָ

אי הּוא ֵליֵלְך  ַ י ִלי ֵעָצה. ַרּשׁ ָבר ָנַתּתִ ַחק ְוָאַמר: "ּכְ ָבר(, ְוׂשָ ִמּכְ

ָמה ְוָיְרָדה ְלָהעֹוָלם. ׁשָ יחּו ֶאת ַהּנְ ְלָהעֹוָלם". ְוִהּנִ

ה ְוַעד סֹוף, ְוֵאיְך  ִחּלָ ָעַבר ָעָליו ִמּתְ ֶ ל ַמה ּשׁ ְוָהָיה רֶֹאה ּכָ

ָהָיה לֹו ְוכּו'. ְלָחמֹות ׁשֶ ה ֶמֶלְך, ְוַהּמִ ַנֲעׂשָ
ָהָיה  ה ַהֵחן לֹא ָהָיה ֵמַעְצָמּה, ַרק ׁשֶ ּזֶ עֹוָלם, ַרק ׁשֶ ּבָ ל ִמיֵני ֵחן ׁשֶ ָהָיה ָלּה ּכָ ַאר, ׁשֶ בּוִיים, ּוְבתֹוָכם ָהָיה ְיַפת ּתֹ )ְוָלַקח ׁשְ

ְוַעל אֹותֹו ָהָהר  ִמיֵני ֵחן.  ל  ּכָ ָלּה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנְדֶמה  ּוֵמֲחַמת ֶזה  ִמיֵני ֵחן,  ל  ּכָ ּדּוִמיט, ְואֹותֹו ַהּדּוִמיט ָהָיה לֹו  ָעֶליָה  תֹוֶלה 

יִרים ְוכּו'(.  ֵאיָנם ְיכֹוִלים ָלבֹא, ַרק ֲחָכִמים ַוֲעׁשִ

יד(,  )ְויֹוֵתר לֹא ִהּגִ

ֶזה.  ה ְמֹאד ּבָ ְוֵיׁש עֹוד ַהְרּבֵ
ר(. ּפֵ ּסִ מֹו ׁשֶ ָראּוי ּכְ ב ּכָ בּוִיים", ַעד ַהּסֹוף, לֹא ִנְכּתַ )ִמן "ְוָלַקח ׁשְ
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ה ה' ָמֵגן  ים ָקִמים ָעָלי" ְוכּו'. "ְוַאּתָ ָבְרחֹו" ְוכּו'. "ה' ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ "ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ

'ַהר'   - ָקְדׁשֹו ֶסָלה"  ֵמַהר  ֲעֵנִני  ַוּיַ ֶאְקָרא,  י". "קֹוִלי ֶאל ה'  ּוֵמִרים רֹאׁשִ בֹוִדי  ּכְ ֲעִדי  ּבַ

י  "ל. "ֱהִקיצֹוִתי ְוכּו'. לֹא ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ְוכּו'. ּכִ ּנַ ָנה" - ּכַ י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ "ל. "ֲאִני ׁשָ ַהּנַ

ָרצּו  ׁשֶ ִים ּכְ ּנַ ִ י ָהיּו נֹוְפִלים ָלֶהם ַהּשׁ " - ּכִ ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ ל ֹאְיַבי ֶלִחי, ׁשִ יָת ֶאת ּכָ ִהּכִ

ים ג(. ִהּלִ ָלה" )ּתְ ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ַלֲעלֹות ֶאל ָהָהר. "ַעל ַעּמְ

ְרָך  ׂשָ ּבְ א  ּשָׂ ּתִ ה,  ַאּתָ ֶנֶפׁש  ַעל  ּבַ ִאם  ֵאּלּו.  ִנְפָלאֹות  ְוִהְתּבֹוֵנן  ֲעֹמד 
ר  ַסּמֵ ּתְ ּתֹוֵמם,  ּוִמׁשְ ַמְרִעיד  ֲעמֹד  ּתַ ָך.  ַכּפֶ ּבְ ים  ָתׂשִ ָך  ְוַנְפׁשְ יָך,  ּנֶ ׁשִ ּבְ

ָגְבֵהי  ּבְ ָהעְֹמִדים  ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ א  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ְוָתׁשּוב  ָך  רֹאׁשֶ ֲערֹות  ׂשַ

ְמרֹוִמים.
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ּלֹא ָהָיה לוֹ ָבִנים. ַרב ֶאָחד, שֶׁ ה בְּ ַמֲעשֶׂ



אֹותֹו  ל  ְוִגדֵּ ָיִחיד,  ֵבן  לֹו  ָהָיה  ְך  כָּ ַאַחר 
יא אֹותוֹ.  ְוִהשִּׂ

ֵאֶצל  ֶרְך  דֶּ כַּ ְוָלַמד  ֲעִליָּה  בָּ ב  יֹושֵׁ ְוָהָיה 
ִביִרים. ַהגְּ

ָהָיה  ַרק שֶׁ ִמיד,  ל תָּ לֵּ ּוִמְתפַּ לֹוֵמד  ְוָהָיה 
רוֹן,  ָחֵסר לֹו ֵאיֶזה ִחסָּ ַעְצמֹו שֶׁ יׁש בְּ ַמְרגִּ
יׁש ַטַעם  ַמְרגִּ ָהָיה  ְולֹא  יֹוֵדַע ַמהּו,  ְוֵאינֹו 

תוֹ. ִלּמּודֹו ּוִבְתִפלָּ בְּ

עּוִרים,  ַהנְּ ֵני  בְּ ים  ֲאָנשִׁ ֵני  שְׁ ִלְפֵני  ר  ְוִספֵּ
יק.  ע ְלאֹותֹו ַצדִּ יִּסַּ ְוָנְתנּו לֹו ֵעָצה שֶׁ

ַעל  א  בָּ שֶׁ ִמְצָוה  ה  ָעשָׂ ״ל  ַהנַּ ן  בֵּ ְואֹותֹו 
ָטן. ָיָדּה ִלְבִחיַנת ָמאֹור ַהקָּ
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ֵאינֹו  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ְלָאִביו,  ר  ְוִסּפֵ ָיִחיד  ן  ַהּבֵ אֹותֹו  ְוָהַלְך 

יֹוֵדַע  ְוֵאינֹו  לֹו,  ְוָחֵסר  "ל,  ּנַ ּכַ ֲעבֹוָדתֹו,  ּבַ ַטַעם  יׁש  ַמְרּגִ

יק. ֵכן, הּוא רֹוֶצה ִלְנסַֹע ְלאֹותֹו ַצּדִ ַמהּו; ּבְ

ֲהלֹא  ֵאָליו?  ִלְנסַֹע  א  ּבָ ה  ַאּתָ "ֵאיְך  ָאִביו:  לֹו  יב  ְוֵהׁשִ

ָנֶאה  לֹא  ּנּו?  ִמּמֶ יֹוֵתר  ּוְמֻיָחס  ּנּו  ִמּמֶ יֹוֵתר  ַלְמָדן  ה  ַאּתָ

ַנע אֹותֹו ִלְנסַֹע. ּמָ ֶרְך זֹו"! ַעד ׁשֶ ְך ִמּדֶ ּלֵ ְלָך ִלְנסַֹע ֵאָליו, ּכַ

"ל; ְוִהְתַיֵעץ ׁשּוב  ּנַ רֹון, ּכַ יׁש ִחּסָ ְוָחַזר ְלִלּמּודֹו, ְוׁשּוב ִהְרּגִ

ִלְנסַֹע  ִמּקֶֹדם  ּכְ אֹותֹו  ְוָיֲעצּו  "ל,  ַהּנַ ים  ָהֲאָנׁשִ אֹוָתן  ִעם 

ּוָמַנע  ָאִביו  אֹותֹו  ה  ְוִהּטָ ְלָאִביו,  ָהַלְך  ְוׁשּוב  יק;  ּדִ ְלַהּצַ

ה ְפָעִמים. ּמָ "ל. ְוֵכן ָהָיה ּכַ ּנַ אֹותֹו ּכַ

ַע ְמֹאד  ְעּגֵ ָחֵסר לֹו, ְוָהָיה ִמְתּגַ יׁש ׁשֶ "ל ָהָיה ַמְרּגִ ן ַהּנַ ְוַהּבֵ

ְלָאִביו  עֹוד  ּוָבא  "ל.  ּנַ ּכַ ַמהּו,  ָיַדע  ְולֹא  ֶחְסרֹונֹו,  ְלַמּלֹאת 

י לֹא ָרָצה  ֻהְכַרח ָאִביו ִלְנסַֹע ִעּמֹו, ּכִ ְוִהְפִציר ּבֹו, ַעד ׁשֶ

ן ָיִחיד. ְוָאַמר  ָהָיה ּבֵ יַח אֹותֹו ִלְנסַֹע ְלַבּדֹו, ֵמֲחַמת ׁשֶ ְלַהּנִ

ֵאין  ָך ְוַאְרֶאה ְלָך ׁשֶ ע ִעּמְ ֶאּסַ לֹו ָאִביו: "ֲהּלֹא ִתְרֶאה ׁשֶ

ֶזה  ָבה ְוָנְסעּו. ָאַמר לֹו ָאִביו: "ּבָ ְרּכָ ׁש". ְוָאְסרּו ַהּמֶ ּבֹו ַמּמָ

ַמִים, ְוִאם ָלאו -  ָ ֶדר, הּוא ִמן ַהּשׁ ּסֵ ה: ִאם ִיְתַנֵהג ּכַ ֲאַנּסֶ

ַמִים, ְוַנֲחזֹר" ָ ֵאינֹו ִמן ַהּשׁ
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ָבה  ְרּכָ ר ָקָטן, ְוָנַפל סּוס ֶאָחד, ְוַהּמֶ ׁשֶ ְוָנְסעּו, ּוָבאּו ֶאל ּגֶ

ֵאינֹו  עּו. ָאַמר לֹו ָאִביו: "ְרֵאה ׁשֶ ָכה ְוִכְמַעט ִנְטּבְ ִנְתַהּפְ

ַמִים" ְוָחְזרּו.  ָ ִסיָעה ִמן ַהּשׁ ֶדר, ְוֵאין ַהּנְ ּסֵ ִמְתַנֵהג ּכַ

ָחֵסר לֹו ְוֵאינֹו  רֹון ׁשֶ ן ְלִלּמּודֹו, ְוׁשּוב ָרָאה ַהִחּסָ ְוָחַזר ַהּבֵ

ִעּמֹו  ִלְנסַֹע  ְוֻהְכַרח  "ל,  ּנַ ּכַ ָאִביו  ּבְ ְוִהְפִציר  ְוָחַזר  יֹוֵדַע. 

 - ָבִראׁשֹוָנה  ּכְ יֹון  ּסָ ַהּנִ ָאִביו  ֶהֱעִמיד  ְסעּו,  ּנָ ּוְכׁשֶ ִנית;  ׁשֵ

ֵני  רּו ׁשְ ּבְ ָהיּו נֹוְסִעים ְוִנׁשְ ׁשֶ ן ּכְ ּמֵ ֶדר'. ְוִנְזּדַ ּסֵ 'ִאם ִיְתַנֵהג ּכַ

ֵאינֹו ִמְתַנֵהג  ׁשֶ ְוָאַמר לֹו ָאִביו: "ְרֵאה  ּקֹוִרין ַאְקִסין(  )ׁשֶ דֹות  ַהּיָ

ֵני  ׁשְ רּו  ּבְ ּתַ ִיׁשְ ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ ֶרְך  ּדֶ ֶזה  ַהִאם  י  ּכִ ִלְנסַֹע,  ָלנּו 

ָבה ַהּזֹאת,  ְרּכָ ְסעּו ִעם ַהּמֶ ּנָ ה ְפָעִמים ׁשֶ ָהַאְקִסין?! ְוַכּמָ

זֹאת" ְוָחְזרּו. ן ּכְ ּמֵ ְולֹא ִנְזּדַ

ְוׁשּוב  "ל(  ּנַ ּכַ ְוכּו',  ְלִלּמּודֹו  )ַהְינּו  "ל  ּנַ ּכַ ְלַדְרּכֹו,  "ל  ַהּנַ ן  ַהּבֵ ְוָחַזר 

ִלְנסַֹע,  אֹותֹו  ָיֲעצּו  ים  ְוָהֲאָנׁשִ "ל,  ּנַ ּכַ רֹון,  ַהִחּסָ יׁש  ִהְרּגִ

ִעּמֹו  ִלְנסַֹע  ְוֻהְכַרח  "ל,  ּנַ ּכַ אֹותֹו,  ְוִהְפִציר  ְלָאִביו  ְוָחַזר 

ֶזה,  ּכָ יֹון  ִנּסָ ַנֲעֹמד עֹוד ַעל  ּלֹא  ן: "ׁשֶ ַהּבֵ ְוָאַמר לֹו  עֹוד. 

ִרין  ּבְ ּתַ ׁשְ ּנִ ּנֹוֵפל סּוס ִלְפָעִמים אֹו ׁשֶ ַבע ׁשֶ ֶרְך ַהּטֶ י ֶזה ּדֶ ּכִ

ׁש ְמֹאד". ְהֶיה ֵאיֶזה ָדָבר ֻמְרּגָ ּיִ ָהַאְקִסין, ִאם לֹא ׁשֶ

ם  ׁשָ ּוָמְצאּו  ָללּון;  ]אכסניה[  ֶמע  ִלְקֶרעְטׁשְ ּוָבאּו  ְוָנְסעּו, 

ִגּלּו  ֶדֶרְך ַהּסֲֹחִרים, ְולֹא  ּכְ ר ִעּמֹו  סֹוֵחר, ְוִהְתִחילּו ְלַסּפֵ



ודִאָחאד במ בדו  מת קֶממ

ַעְצמֹו  ּבְ ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ ָהָיה  ָהַרב  י  ּכִ ם,  ְלׁשָ נֹוְסִעים  ֵהם  ׁשֶ לֹו 

יק.  ּדִ ּנֹוֵסַע ְלאֹותֹו ַהּצַ לֹוַמר ׁשֶ

ָבִרים  ַהּדְ ִסּבּוב  ּבְ ׁשֶ ַעד  ָהעֹוָלם,  ֵמִעְסֵקי  ִרים  ְמַדּבְ ְוָהיּו 

ר  יִקים, ְוִסּפֵ יִקים - ֵהיָכן ִנְמָצִאים ַצּדִ ּדִ ר ִמּצַ יעּו ְלַסּפֵ ִהּגִ

ֵהם  ְוִהְתִחילּו  ם.  ְוׁשָ ם,  ְוׁשָ יק,  ַצּדִ ִנְמָצא  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָלֶהם: 

ְלׁשֹון  )ּבִ "ֶזה?  ָלֶהם:  יב  ֵהׁשִ ֵאָליו;  ְסעּו  ּנָ ׁשֶ יק  ּדִ ֵמַהּצַ ר  ְלַדּבֵ

ּנּו, ַוֲאִני ָהִייִתי  ו ִמּמֶ י ֲאִני נֹוֵסַע ַעְכׁשָ ַמּה( ֲהלֹא ַקל הּוא! ּכִ ּתֵ

ִלְבנֹו:  ְוָאַמר  ָאִביו  ָעָנה  ֲעֵבָרה!"  עֹוֵבר  ָהָיה  ׁשֶ ם,  ׁשָ

ר ְלִפי ֻתּמֹו! ַוֲהלֹא  ה ַהּסֹוֵחר ְמַסּפֵ ּזֶ ֶ ִני ַמה ּשׁ "ֲהָרִאיָת ּבְ

ם". ְוָחְזרּו ְלֵביָתם. ָ הּוא נֹוֵסַע ִמּשׁ

"ל ָאִביו, ְוָרָאה  ֲחלֹום ְלָהַרב ַהּנַ ן. ּוָבא ּבַ ְוִנְפַטר אֹותֹו ַהּבֵ

ה  "ָלּמָ אֹותֹו:  ַאל  ְוׁשָ דֹול,  ּגָ ְבַכַעס  עֹוֵמד  ָהָיה  ׁשֶ אֹותֹו 

יק  ּדִ ע ְלאֹותֹו ַהּצַ ּסַ ּיִ יב לֹו: ׁשֶ ְך"? ְוֵהׁשִ ל ּכָ ַכַעס ּכָ ה ּבְ ַאּתָ

ֲאִני  ָמה  ַעל  ְלָך  יד  ַיּגִ "ְוהּוא  "ל(  ּנַ ּכַ ֵאָליו,  נֹו  ּבְ ִעם  ִלְנסַֹע  ָרָצה  )ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ַכַעס".  ּבְ

עֹוד  לֹו  ָחַלם  ְך  ּכָ ַאַחר  הּוא'.  ְקֶרה  'ּמִ ׁשֶ ְוָאַמר  ְוֵהִקיץ, 

לֹשׁ  ְוֵכן ַעד ׁשָ ְוא,  ן ֲחלֹום ׁשָ ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ְוָאַמר: ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ

ם. ָעִמים. ְוֵהִבין: "ֲהלֹא ָדָבר הּוא!" ְוָנַסע ְלׁשָ ּפְ
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ַסע  ּנָ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ִמּקֶֹדם  ַגע  ּפָ ׁשֶ ַהּסֹוֵחר  ֶאת  ֶרְך  ַהּדֶ ּבְ ּוָפַגע 

הּוא  ה  ַאּתָ "ֲהלֹא  לֹו:  ְוָאַמר  אֹותֹו,  יר  ְוִהּכִ נֹו,  ּבְ ִעם 

אי  ַוּדַ "ּבְ לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ ֶמע"?  ֶרעְטׁשְ ַהּקְ אֹותֹו  ּבְ ְרִאיִתיָך  ׁשֶ

ְרֶצה, ֶאְהֶיה  יו ְוָאַמר לֹו: "ִאם ּתִ ָרִאיָת אֹוִתי". ּוָפַתח ּפִ

ר?"  ה ְמַדּבֵ בֹוֵלַע אֹוְתָך", ָאַמר לֹו: "ָמה ַאּתָ

ה  ּוִבְתִחּלָ ְנָך;  ּבִ ִעם  ַסְעּתָ  ּנָ ׁשֶ ּכְ ה,  ַאּתָ "ָזכּור  לֹו:  יב  ֵהׁשִ

רּו ָהַאְקִסין,  ּבְ ְך ִנׁשְ , ַאַחר ּכָ ר ְוָחַזְרּתָ ׁשֶ ָנַפל סּוס ַעל ַהּגֶ

ּוֵמַאַחר  ַקל;  הּוא  ׁשֶ ְלָך  י  ְוָאַמְרּתִ ִבי  ַגְעּתָ  ּפָ ְך  ּכָ ַאַחר 

ִלְנסַֹע.  אי  ַ ַרּשׁ ה  ַאּתָ ו  ַעְכׁשָ ְנָך,  ּבִ י אֹותֹו - ֶאת  ַטְרּתִ ּפָ ׁשֶ

"ל הּוא  ַהּנַ יק  ּדִ ְוַהּצַ ָטן,  ַהּקָ ָמאֹור  ִחיַנת  ּבְ ָהָיה  י הּוא  ּכִ

דֹול, ְוִאם ָהיּו ִמְתַוֲעִדים ַיַחד, ָהָיה ָבא  ִחיַנת ָמאֹור ַהּגָ ּבְ

אי ִלְנסַֹע".  ַ ה ַרּשׁ י אֹותֹו, ַאּתָ ַטְרּתִ ּפָ יַח; ְוֵכיָון ׁשֶ ָמׁשִ

ר. ָבָריו ֶנֱעַלם, ְולֹא ָהָיה לֹו ִעם ִמי ְלַדּבֵ ּוְבתֹוְך ּדְ

יק  ּדִ ְוָנַסע ָהַרב ֶאל ַהּצַ

ין )הנאבדים( ְוָלא  ַאְבּדִ ְוָצַעק: ֲחָבל! ֲחָבל! ֲחָבל ַעל ּדְ
ָקרֹוב, ָאֵמן. ֵחינּו ּבְ יב ִנּדָ ַרְך ָיׁשִ ִחין )נשכחים(! ה' ִיְתּבָ ּכְ ּתַ ִמׁשְ
ְדָמה ְלסֹוֵחר  ּנִ ַעְצמֹו )ׁשֶ "ם( ּבְ ֶמ"ְך ּמֵ "ל ָהָיה ַהס"מ )ַהּסָ ְוֶזה ַהּסֹוֵחר ַהּנַ
י ֵכן  ַמע ַלֲעָצתֹו; ּכִ ר ׁשָ ַעְצמֹו ַעל ֲאׁשֶ ָרה ִעּמֹו הּוא ּבְ "ל, ִהְתּגָ ָהַרב ַהּנַ ִנית ּבְ ַגע ׁשֵ ּפָ ׁשֶ ְך ּכְ ְוִהְטָעה אֹוָתם, ְוַאַחר ּכָ

יֵלנּו. ַרְך ַיּצִ דּוַע(, ה' ִיְתּבָ ּיָ ְרּכֹו, ּכַ ּדַ



מעשה ט

ים ָהיּו ְבִעיר ֶאָחת, ְוָהיּו  ֲעֵלי ָבתִּ ֵני בַּ ה, שְׁ ַמֲעשֶׂ
דוִֹלים. ים גְּ תִּ ירּות, ְוָהָיה ָלֶהם בָּ ֲעשִׁ ְגדוִֹלים בַּ
ן ֶאָחד,  ֵני ָבִנים - ְלָכל ֶאָחד בֵּ ְוָהיּו ָלֶהם שְׁ

ֶחֶדר ֶאָחד. ֵניֶהם בְּ ְוָלְמדּו שְׁ
ר ֲהָבָנה,  ִנים ָהיּו ֶאָחד ֵמֶהם בַּ ֵני בָּ ְוֵאּלּו ַהשְּׁ

ָהָיה לוֹ  א שֶׁ ׁש, ֶאלָּ ָהָיה ִטפֵּ ם )לֹא שֶׁ ְוָהֶאָחד ָהָיה תָּ
ׁשּוט ְוָנמּוְך(. ֶכל פָּ שֵׂ



ִנים ָהיּו אֲֹהִבים ֶזה ֶאת ֶזה  ֵני בָּ ְוֵאּלּו ַהשְּׁ
ָחָכם  ָהָיה  ָהֶאָחד  שֶׁ י  פִּ ַעל  ַאף  ְמאֹד; 
ם ּומֹחֹו ָהָיה ָנמּוְך, ַאף ַעל  ְוָהֶאָחד ָהָיה תָּ

י ֵכן ָאֲהבּו ֶזה ֶאת ֶזה ְמאֹד. פִּ

״ל  ים ַהנַּ תִּ ֲעֵלי בָּ ֵני בַּ ְלָיִמים ִהְתִחילּו ַהשְּׁ
דּו  ִאבְּ שֶׁ ַעד  ה,  ַמטָּ ה  ַמטָּ ְוָיְרדּו  ֵליֵרד, 
ָלֶהם  ַאר  ִנשְׁ ְולֹא  ֶאְביֹוִנים,  ְוַנֲעשּׂו  ַהּכֹל 

ֶהם. לָּ ים שֶׁ תִּ י ִאם ַהבָּ כִּ

ָאְמרּו  ל.  דֵּ ְלִהְתגַּ ִהְתִחילּו  ִנים  ְוַהבָּ
ָיֵדינּו  בְּ ֵאין  ִנים:  ְלַהבָּ ״ל  ַהנַּ ָהָאבֹות 
ֲעשּׂו  ֶאְתֶכם;  ְלַהֲחִזיק  ֲעבּוְרֶכם  ם  לֵּ ְלשַׁ

ֲעשּׂו. תַּ ָלֶכם ַמה שֶּׁ



ַ ִַ ִחִכַדומ קהממ

ם ְוָלַמד ְמֶלאֶכת ַרְצָען. ]סנדלר[ ָהַלְך ַהּתָ

ַלֲעסֹק  ְרצֹונֹו  ָהָיה  לֹא  ֲהָבָנה,  ר  ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ְוֶהָחָכם, 

עֹוָלם  ּבָ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ַדְעּתֹו,  ּבְ ב  ֵ ְוִיּשׁ ָכזֹו,  ְפׁשּוָטה  ְמָלאָכה  ּבִ

ֲעׂשֹות. ל ַמה ּלַ ּכֵ ְוִיְסּתַ

ִעם  ְגדֹוָלה  ֲעָגָלה  ְוָרָאה  ּוק,  ּשׁ ּבַ ּוְמׁשֹוֵטט  הֹוֵלְך  ְוָהָיה 

ָרָצה  ָהְיָתה  ׁשֶ ]כלי רתימת הסוסים[  ְוָחאִמיֶטיׂש  ָעה סּוִסים  ַאְרּבָ

יבּו  ם?" ֵהׁשִ ְוהֹוֶלֶכת. ָעָנה ְוָאַמר ְלַהּסֹוֲחִרים: "ֵמַאִין ַאּתֶ

א".  ם נֹוְסִעים"?, "ְלַואְרׁשָ א", "ְלֵהיָכן ַאּתֶ אְרׁשָ לֹו: "ִמּוַ

ָראּו  ְרִתים?",  ְמׁשָ ְצִריִכים  ם  ַאּתֶ א  ּמָ "ׁשֶ אֹוָתם:  ַאל  ׁשָ

לּו אֹותֹו  ֵעיֵניֶהם, ְוִקּבְ ר ֲהָבָנה ּוְמזָֹרז, ְוהּוַטב ּבְ הּוא ּבַ ׁשֶ

ַעל  ְמֹאד  ֵהיֵטב  אֹוָתם  ׁש  ּמֵ ְוׁשִ ם,  ִעּמָ ְוָנַסע  ֶהם.  ִעּמָ

ֶרְך. ַהּדָ

ב ַעְצמֹו:  ֵ ִיּשׁ ר ֲהָבָנה,  ָהָיה ּבַ א, ֵמַאַחר ׁשֶ בֹאֹו ְלַוְארׁשָ ּבְ

ִעם  ר  ֵ ְלִהְתַקּשׁ ִלי  ה  ָלּמָ א,  ַואְרׁשָ ּבְ ֲאִני  ָבר  ּכְ ׁשֶ 'ֵמַאַחר 

ׁש  ַוֲאַבּקֵ ֵאֵלְך  ֵמֶהם?!  טֹוב  ָמקֹום  ֵיׁש  אּוַלי  ֵאּלּו? 

ְוֶאְרֶאה'.
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ים  ָהֲאָנׁשִ ַעל  ֹאל  ְוִלׁשְ ַלֲחקֹר  ְוִהְתִחיל  ּוק  ּשׁ ּבַ ְוָהַלְך 

ים  ָהֲאָנׁשִ ֱהִביאּוהּו, ְוִאם ֵיׁש טֹוב ֵמֶהם? ְוָאְמרּו לֹו: ׁשֶ ׁשֶ

ה  ׁשֶ ּקָ ׁשֶ ַאְך  ֶאְצָלם,  ִלְהיֹות  ְוטֹוב  ֲהגּוִנים  ֵהם  לּו  ַהּלָ

ֶהם הּוא  ּלָ ן ׁשֶ א ּוַמּתָ ּשָׂ ַהּמַ ְמֹאד ִלְהיֹות ֶאְצָלם ֵמֲחַמת ׁשֶ

ים ְמֹאד. ְלֶמְרַחּקִ

ָהיּו  ין ]חנויות מסחר, הלבשה[ ׁשֶ ֶועְלּבִ ּגִ ל  ְרִתים ׁשֶ ָהַלְך ְוָרָאה ְמׁשָ

ֵחן  ִמיֵני  ִעם   - ם  ַדְרּכָ ּכְ הֹוְלִכים  ְוָהיּו  ּוק,  ּשׁ ּבַ הֹוְלִכים 

ָצֹות ּבֹוְלטֹות,  כֹוָבֵעיֶהם, ּוְבִמְנֲעֵליֶהם ִעם ַהּקְ ֶהם, ּבְ ּלָ ׁשֶ

יֶהם.  ּוְבַמְלּבּוׁשֵ ִהּלּוֵכיֶהם  ּבְ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵחן  ִמיֵני  ָאר  ּוׁשְ

ֵעיָניו ְמֹאד, ֵמֲחַמת  ר ּבְ ר ֲהָבָנה ְוָחִריף, ְוָיׁשָ ְוהּוא ָהָיה ּבַ

ָהַלְך  ְמקֹומֹו.  ּבִ ֵביתֹו  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְוַגם  ָנֶאה  ִעְנָין  הּוא  ׁשֶ

ֵחן,  אֹות  ׁשֻ ּתְ ָלֶהם  ְוָנַתן  ֱהִביאּוהּו,  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאל 

ַמה  ְוַעל  ֶאְצָלם.  ִלְהיֹות  ְלָפָניו  נֹוַח  ֵאין  ׁשֶ ָלֶהם  ְוָאַמר 

ֶרְך. ּדָ ׁש אֹוָתם ּבַ ּמֵ ַעד ֶזה ׁשִ ֱהִביאּוהּו, ּבְ ֶ ּשׁ

ְרִתים,  ַהְמׁשָ )ְוֶדֶרְך  ֶאָחד  ִית  ַהּבַ ַעל  ּבַ ֵאֶצל  ַעְצמֹו  ְוָעַמד  ְוָהַלְך 
דֹוִלים(  ְרִתים ַהּגְ ִאים ְלַמֲעלֹות ַהְמׁשָ ְך ּבָ ֵבדֹות, ְוַאַחר ּכָ ָפחֹות ְוַלֲעׂשֹות ֲעבֹודֹות ּכְ ֵכר ּבְ ה ְצִריִכים ְלִהּשָׂ ְתִחּלָ ּבִ ׁשֶ

ֵבדֹות, ְוָהָיה  ה ִעּמֹו ְמָלאכֹות ּכְ ִית עֹוׂשֶ ַעל ַהּבַ ְוָהָיה ַהּבַ

ְרִתים  ַהְמׁשָ ֶדֶרְך  ּכְ ְסחֹוָרה,  את  ָלׂשֵ ַלֲאדֹוִנים  ׁשֹוְלחֹו 

ֶגד  ַהּבֶ יַח  ְלַהּנִ יֵליֶהם  ַאּצִ ַחת  ּתַ ְיֵדיֶהם  ָלכֹף  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ
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ְמֹאד  ָעָליו  ָכֵבד  ְוָהָיה  ֵתף.  ַהּכָ רַֹחב  ּבְ ד  ַהּיָ ִליַטת  ּבְ ַעל 

אּוי  ּשְׂ ַהּמַ ָצִריְך ַלֲעלֹות ִעם  ִלְפָעִמים ָהָיה  ָכזֹו;  ֲעבֹוָדה 

ה ָעָליו ָהֲעבֹוָדה. בֹוהֹות, ְוָהָיה ָקׁשֶ "ל ַעל ֲעִלּיֹות ַהּגְ ַהּנַ

י  ּלִ 'ַמה  ֲהָבָנה:  ר  ּבַ ִפילֹוסֹוף  ָהָיה  י  ּכִ ַעְצמֹו,  ב  ֵ ְוִיּשׁ

ְכִלית  ַהּתַ ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק  הּוא  ר  ָהִעּקָ ֲהלֹא  זֹו?  ַלֲעבֹוָדה 

ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָצִריְך  ֵאיִני  ֲעַדִין  ְרֵנס,  ּוְלִהְתּפַ ה  ָ ִאּשׁ א  ִלּשָׂ  -

אֹות;  ַהּבָ ִנים  ָ ּשׁ ּבַ  - א  ְלַהּבָ ְפַנאי  ִיְהֶיה  ֶזה  ַעל  ֶזה,  ַעל 

ִדינֹות,  ּמְ ָאֶרץ, ִלְהיֹות ּבַ ֵעת טֹוב ִלי ִלְהיֹות ְמׁשֹוֵטט ּבָ ּכָ

יַע ֵעיַני ָבעֹוָלם'. ּבִ ְלַהׂשְ

סֲֹחִרים.  ְגדֹוָלה  ֲעָגָלה  ּבַ ּנֹוְסִעים  ׁשֶ ְוָרָאה  ּוק,  ּשׁ ּבַ ָהַלְך 

"ְלַלאגֹוְרָנא"  נֹוְסִעים?",  ם  ַאּתֶ "ְלֵהיָכן  אֹוָתם:  ַאל  ְוׁשָ

ם.  לּו אֹותֹו ְלׁשָ ם?", "ֵהן"; ְוִקּבְ ]עיר[, "ֲהִתְקחּו אֹוִתי ְלׁשָ

ְך  ין ּכָ אְנָיא ]ספרד[. ּבֵ ּפַ ם - ִלׁשְ ָ ם ִהְפִליג ְלִאַטְלָיא. ִמּשׁ ָ ּוִמּשׁ

ה עֹוד ָחָכם  ִנים, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ַנֲעׂשָ ה ׁשָ ְך ָעְברּו ַכּמָ ּוֵבין ּכָ

ְמִדינֹות ַרּבֹות.  ָהָיה ּבִ יֹוֵתר, ֵמַאַחר ׁשֶ

ְכִלית'. ְוִהְתִחיל  יט ַעל ַהּתַ ֵעת ָראּוי ְלַהּבִ ב ַעְצמֹו: 'ּכָ ֵ ְוִיּשׁ

ֵעיָניו  ּבְ ר  ׁשַ ַוּיִ ֲעׂשֹות,  ּלַ ּלֹו ַמה  ַלֲחׁשֹב ִעם ִפילֹוסֹוְפָיא ׁשֶ
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ִהיא ְמָלאָכה ְגדֹוָלה ְוָנָאה,  ָזָהב(, ׁשֶ ִלְלֹמד ְמֶלאֶכת צֹוֵרף )ּבְ

יָרה.  ּה ָחְכָמה, ְוַגם ִהיא ְמָלאָכה ֲעׁשִ ְוֵיׁש ּבָ

ִלְלֹמד  ֻהְצַרְך  ְולֹא  ּוִפילֹוסֹוף,  ֲהָבָנה  ר  ּבַ ָהָיה  ְוהּוא 

ֶאת  ל  ִקּבֵ ָנה  ׁשָ ֶרַבע  ּבְ ַרק  ִנים,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ָלאָכה  ַהּמְ

ָלאָכה  דֹול ְמֹאד, ְוָהָיה ָבִקי ַבּמְ ן ּגָ ה ֻאּמָ נּות ְוַנֲעׂשָ ָהָאּמָ

דֹו. ּמְ ּלִ ן ׁשֶ יֹוֵתר ִמן ָהֻאּמָ

ָיִדי ְמָלאָכה ָכזֹו,  ׁש ּבְ ּיֵ י ׁשֶ ב ַעְצמֹו: 'ַאף ַעל ּפִ ֵ ְך ִיּשׁ ַאַחר ּכָ

ְזַמן  ן ּבִ ֶזה; ַהּיֹום ָחׁשּוב זֹאת, ּפֶ י ִלי ּבָ י ֵכן ֵאין ּדַ ַאף ַעל ּפִ

ָבר ַאֵחר'. ב ּדָ ַאֵחר ֻיְחׁשַ

ַנייֶדער ]חיתוי וליטוש אבנים  ֵטיין ׁשְ ְוָהַלְך ְוֶהֱעִמיד ַעְצמֹו ֵאֶצל ׁשְ

ְזַמן  ן ּבִ ם ּכֵ נּות ַהּזֹאת ּגַ ל ָאּמָ ּלֹו, ִקּבֵ טובות[, ּוֵמֲחַמת ֲהָבָנה ׁשֶ

ָנה. ֶרַבע ׁשָ ֻמָעט, ּבְ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ם  'ּגַ ּלֹו:  ׁשֶ ב ַעְצמֹו ִעם ַהִפילֹוסֹוְפָיא  ֵ ִיּשׁ ְך  ּכָ ַאַחר 

ֵניֶהם;  ׁשְ בּו  ֻיְחׁשְ לֹא  ן  ּפֶ יֹוֵדַע,  ִמי  נּות,  ָהֻאּמָ י  ּתֵ ׁשְ ָיִדי  ּבְ

ִהיא ֲחׁשּוָבה ְלעֹוָלם'.  נּות ׁשֶ טֹוב ִלי ִלְלֹמד ֻאּמָ

אְקִטיַריי ]רפואה[,  ּלֹו ִלְלֹמד ּדָ ֲהָבָנה ּוִפילֹוסֹוְפָיא ׁשֶ ְוָחַקר ּבַ

אְקִטיַריי  ִמיד. ְוֶדֶרְך ִלּמּוד ּדָ ִריְך ְוָחׁשּוב ּתָ ָבר ַהּצָ הּוא ּדָ ׁשֶ

ָתב, ְוִלְלֹמד  ִריִכין ִלְלֹמד ִמּקֶֹדם ְלׁשֹון ִלֵטיין ]לטינית[ ְוַהּכְ ּצְ ׁשֶ
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ם  ּגַ ָלַמד  ֲהָבָנתֹו  ֵמֲחַמת  ְוהּוא  ִפילֹוסֹוְפָיא;  ָחְכמֹות 

דֹול  ּגָ ָדאְקִטיר  ה  ְוַנֲעׂשָ ָנה,  ׁשָ ֶרַבע  ּבְ ֻמָעט,  ְזַמן  ּבִ זֹאת 

ָכל ַהָחְכמֹות. ּוִפילֹוסֹוף ְוָחָכם ּבְ

י ֵמֲחַמת  לֹא, ּכִ ֵעיָניו ּכְ ְך ִהְתִחיל ָהעֹוָלם ִלְהיֹות ּבְ ַאַחר ּכָ

ֶזה,  ּכָ ְוָדאְקִטיר  ְוָחָכם  ֶזה  ּכָ דֹול  ּגָ ן  ֻאּמָ ָהָיה  ׁשֶ ָחְכָמתֹו 

לֹא.  ֵעיָניו ּכְ ֵני ָהעֹוָלם ּבְ ל ֶאָחד ִמּבְ ָהָיה ּכָ

ְוָאַמר  ה,  ָ ִאּשׁ א  ְוִלּשָׂ ַתְכִלית  לֹו  ַלֲעׂשֹות  ַעְצמֹו  ב  ֵ ְוִיּשׁ

ה  ֲעׂשָ ּנַ ֶ ּשׁ ָכאן, ִמי ֵיַדע ַמה  ּבְ ה  ָ א ִאּשׁ ַדְעּתֹו: 'ִאם ֶאּשָׂ ּבְ

ְהָיה  ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  ִיְראּו  ְלַמַען  ְלֵביִתי,  ְוָאׁשּוב  ֵאֵלְך  י?  ּנִ ִמּמֶ

ה ָכזֹו' אִתי ִלְגֻדּלָ ו ּבָ ָהִייִתי ַנַער ָקָטן, ְוַעְכׁשָ י, ׁשֶ ּנִ ִמּמֶ

ְוָהַלְך ְוָנַסע ְלֵביתֹו. 

י ֵמֲחַמת ָחְכָמתֹו לֹא  ּכִ ֶרְך,  ּדָ ּבַ דֹוִלים  ּגְ ִיּסּוִרין  ְוָהָיה לֹו 

ר, ְולֹא ָהָיה מֹוֵצא ַאְכַסְנָיא ִכְרצֹונֹו;  ָהָיה לֹו ִעם ִמי ְלַדּבֵ

ה. ְוָהָיה לֹו ִיּסּוִרים ַהְרּבֵ
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ר  ה ֶהָחָכם, ְוַנְתִחיל ְלַסּפֵ ֵעת ֶאת ַמֲעׂשֵ ִליְך ּכָ ה, ַנׁשְ ְוִהּנֵ

ם: ה ַהּתָ ַמֲעׂשֵ ּבְ

ּוֵמֲחַמת  ]סנדלרות[,  ַרְצָענּות  ְמֶלאֶכת  ָלַמד  "ל  ַהּנַ ם  ַהּתָ

ָבִקי  ָהָיה  ְולֹא  ל,  ּבֵ ּקִ ׁשֶ ַעד  ה  ַהְרּבֵ ָלַמד  ם  ּתָ ָהָיה  ׁשֶ

ֵלמּות. ׁשְ נּות ּבִ ְבָהֻאּמָ

ּוֵמֲחַמת  ָלאָכה.  ַהּמְ ִמן  ְרֵנס  ִמְתּפַ ְוָהָיה  ה.  ָ ִאּשׁ א  ְוָנׂשָ

ן  ּכֵ ַעל  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ָלאָכה  ַהּמְ ּבְ ָבִקי  ָהָיה  ְולֹא  ם  ּתָ ָהָיה  ׁשֶ

דֹול ּוְבִצְמצּום; ְולֹא ָהָיה לֹו ְפַנאי  דַֹחק ּגָ ָהָיה ַפְרָנָסתֹו ּבְ

ָלאָכה  ּמְ ּבַ ַלֲעסֹק  ִמיד  ּתָ ָצִריְך  ָהָיה  י  ּכִ ֶלֱאכֹל  ֲאִפּלּו 

ַעת  ׁשְ ֵלמּות, ַרק ּבִ ׁשְ נּות ּבִ ּלֹא ָהָיה ָיכֹול ָהֻאּמָ ֵמֲחַמת ׁשֶ

ַמְכִניס  ְוָהָיה  ְרֵצַע  ּמַ ּבַ נֹוֵקב  ָהָיה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ  - ָלאָכה  ַהּמְ

ֶדֶרְך ָהַרְצָעִנים, ָאז  ִפיָרה, ּכְ ל ַהּתְ ּומֹוִציא ַהחּוט ָהָעב ׁשֶ

ְך ֲחִתיַכת ֶלֶחם ְואֹוֵכל. ָהָיה נֹוׁשֵ

ְמָחה ְגדֹוָלה ְמֹאד, ְוָהָיה  ׂשִ ָהָיה ָתִמיד ּבְ ּוִמְנָהגֹו ָהָיה ׁשֶ

ִמיד.  ְמָחה ּתָ ַרק ָמֵלא ׂשִ

ים:  ְלּבּוׁשִ ָקאֹות ְוָכל ַהּמַ ׁשְ ֲאָכִלים ְוָכל ַהּמַ ל ַהּמַ ְוָהיּו לֹו ּכָ

שרון
מדבקה
להעביר לתחילת עמוד, ולהזהר שלא כל הקובץ יזוז
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ְוָהְיָתה  ֶלֱאכֹל"  ִלי  ן  ּתֵ י,  ּתִ "ִאׁשְ ּתֹו:  ְלִאׁשְ ֹאֵמר  ְוָהָיה 

ן  ְך ָהָיה ֹאֵמר: "ּתֵ נֹוֶתֶנת לֹו ֲחִתיַכת ֶלֶחם, ְוָאַכל. ַאַחר ּכָ

ִלי ָהרֶֹטב ִעם ִקְטִנית" ְוָהְיָתה חֹוֶתֶכת לֹו עֹוד ֲחִתיַכת 

ה ָיֶפה ְוטֹוב ְמֹאד  ּמָ ַח ְוֹאֵמר: "ּכַ ּבֵ ֶלֶחם, ְוָאַכל. ְוָהָיה ְמׁשַ

ה!"  ָהרֶֹטב ַהּזֶ

ַמֲאָכִלים טֹוִבים  ָאר  ּוׁשְ ר  ׂשָ ַהּבָ ן לֹו  ִלּתֵ ה  ְמַצּוֶ ָהָיה  ְוֵכן 

נֹוֶתֶנת  ָהְיָתה  ּוַמֲאָכל  ַמֲאָכל  ל  ּכָ ּוְבַעד  ָבֶזה,  ּיֹוֵצא  ּכַ

ח  ּבַ ְוׁשִ ה  ִמּזֶ ְמֹאד  ג  ִמְתַעּנֵ ָהָיה  ְוהּוא  ֶלֶחם,  ֲחִתיַכת  לֹו 

ִאּלּו  ן ְוטֹוב, ּכְ ה הּוא ְמֻתּקָ ּמָ ֲאָכל, ּכַ ְמֹאד ֶאת אֹותֹו ַהּמַ

יׁש  ַמְרּגִ ָהָיה  ּוֶבֱאֶמת  ׁש.  ַמּמָ ֲאָכל  ַהּמַ אֹותֹו  אֹוֵכל  ָהָיה 

ָהָיה רֹוֶצה,  ל ַמֲאָכל ּוַמֲאָכל ׁשֶ ֶחם ַטַעם ּכָ ֲאִכיָלתֹו ַהּלֶ ּבַ

דֹוָלה. ְמָחתֹו ַהּגְ ִמימּותֹו ְוׂשִ ֵמֲחַמת ּתְ

ְוָנְתָנה  ּתֹות"  ִלׁשְ ָכר  ׁשֵ ִלי  ן  ּתֵ י,  ּתִ ה: "ִאׁשְ ְמַצּוֶ ָהָיה  ְוֵכן 

ן ִלי  ה", "ּתֵ ָכר ַהּזֶ ֵ ה ָיֶפה ַהּשׁ ּמָ ַח: "ּכַ ּבֵ לֹו ַמִים ְוָהָיה ְמׁשַ

ן  "ּתֵ "ל.  ּנַ ּכַ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַח  ּבֵ ְמׁשַ ְוָהָיה  ַמִים,  ְוָנְתָנה לֹו  ַבׁש"  ּדְ

ג  ִמְתַעּנֵ ְוָהָיה  ַמִים,  לֹו  ְוָנְתָנה  ָבֶזה  ּיֹוֵצא  ּכַ ְוכּו'  ַיִין"  ִלי 

ׁש. ִאּלּו הּוא ׁשֹוֶתה אֹוָתּה ַמּמָ ֶקה ּכְ ׁשְ ַח אֹותֹו ַהּמַ ּבֵ ּוְמׁשַ
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ּתֹו,  ּוְלִאׁשְ לֹו   - פּות  ּתָ ׁשֻ ּבְ ָלֶהם  ָהָיה  ים,  ַמְלּבּוׁשִ ּבְ ְוֵכן 

עְלץ ]מעיל פרווה חורפי[ ֶאָחד. ּפֶ

ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ  - עְלץ"  ַהּפֶ ִלי  ן  ּתֵ י,  ּתִ "ִאׁשְ ֹאֵמר:  ְוָהָיה 

לֹו.  נֹוֶתֶנת  ְוָהְיָתה  ּוק.  ַלּשׁ ֵליֵלְך  גֹון  ּכְ עְלץ,  ּפֶ ִלְלּבֹשׁ 

ים,  ֲאָנׁשִ ין  ּבֵ ֵליֵלְך  ]מעיל עליון[  ִלְלּבֹשׁ טּוִליּפ  ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ

ְוָהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו  ן ִלי ַהּטּוִליּפ"  ּתֵ י,  ּתִ ָהָיה ֹאֵמר: "ִאׁשְ

ה ָיֶפה  ּמָ ַח: "ּכַ ּבֵ ּנּו ְוָהָיה ְמׁשַ ג ִמּמֶ עְלץ, ְוָהָיה ִמְתַעּנֵ ַהּפֶ

ָהָיה ָצִריְך ְלַקאְפִטין ]מעיל שנהוג לבוש בשבת[,  ׁשֶ ה". ּכְ ַהּטּוִליּפ ַהּזֶ

ן  י, ּתֵ ּתִ ה ְוֹאֵמר: "ִאׁשְ ֶנֶסת, ָהָיה ְמַצּוֶ גֹון ֵליֵלְך ְלֵבית ַהּכְ ּכְ

ַח  ּבֵ עְלץ, ְוָהָיה ְמׁשַ אְפִטין" ְוָהְיָתה נֹוֶתֶנת לֹו ַהּפֶ ִלי ַהּקַ

ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ְוֵכן  ה".  ַהּזֶ אְפִטין  ַהּקַ ְוָנֶאה  ָיֶפה  ה  ּמָ ְוֹאֵמר: "ּכַ

ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו  נֹוֶתֶנת  ָהְיָתה  מכובד[,  ]מעיל  א  יּוּפָ ִלְלּבֹשׁ  ָצִריְך 

ה ָיָפה ְוָנָאה  ּמָ ן: "ּכַ ם ּכֵ ג ּגַ ַח ּוִמְתַעּנֵ ּבֵ עְלץ, ְוָהָיה ְמׁשַ ַהּפֶ

ַכּיֹוֵצא ָבֶזה.  "ל, ְוֵכן ּבְ ּנַ א ַהּזֹאת" ּכַ ַהּיּוּפָ

ִמיד. ְמָחה ְוֶחְדָוה ּתָ ְוָהָיה ַרק ָמֵלא ׂשִ

לֹשׁ ְקָצֹות,  ָתם ָהָיה לֹו ׁשָ ְנָעל; ּוִמן ַהּסְ ָהָיה גֹוֵמר ַהּמִ ׁשֶ ּכְ

"ל; ָהָיה לֹוֵקַח  ּנַ ֵלמּות, ּכַ ׁשְ נּות ּבִ י לֹא ָהָיה ָיכֹול ָהֻאּמָ ּכִ
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ג  ִמְתַעּנֵ ְוָהָיה  ְמֹאד,  אֹותֹו  ַח  ּבֵ ְמׁשַ ְוָהָיה  ָידֹו,  ּבְ ְנָעל  ַהּמִ

ְוִנְפָלא  ָיֶפה  ה  ּמָ ּכַ י,  ּתִ "ִאׁשְ ֹאֵמר:  ְוָהָיה  ּנּו,  ִמּמֶ ְמֹאד 

ל  ה ִמְנָעל ׁשֶ ּמָ ה! ּכַ ְנָעל ַהּזֶ ה ָמתֹוק ַהּמִ ּמָ ה! ּכַ ְנָעל ַהּזֶ ַהּמִ

ה"! ְנָעל ַהּזֶ ַבׁש ְוצּוִקיר ַהּמִ ּדְ

ָאֵרי ַרְצָעִנים  ֵני ָמה ׁשְ ן ִמּפְ ְוָהְיָתה ׁשֹוֶאֶלת אֹותֹו: "ִאם ּכֵ

ה לֹוֵקח  ַעד זּוג ִמְנָעִלים, ְוַאּתָ ה ְזהּוִבים ּבְ לֹשָׁ נֹוְטִלים ׁשְ

ַרק ֲחִצי ָטאֶלער )ַהְינּו ָזהּוב ָוֵחִצי("? 

ה  ּלֹו, ְוֶזה ַמֲעׂשֶ ה ׁשֶ י ָבֶזה? ֶזה ַמֲעׂשֶ יב ָלּה: "ַמה ּלִ ֵהׁשִ

ַנְתִחיל  ֲהלֹא  ֵמֲאֵחִרים?  ר  ְלַדּבֵ ָלנּו  ה  ָלּמָ ְועֹוד:  י!  ּלִ ׁשֶ

ְלָיד:  ד  ִמּיָ ֶזה  ִמְנָעל  ּבְ ַמְרִויַח  ֲאִני  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ַלֲחׁשֹב 

ָאֵרי  ּוׁשְ ָכְך,  ּבְ ְוכּו'  ְוַהחּוִטים  ֶפת  ַהּזֶ ָכְך,  ּבְ הּוא  ָהעֹור 

ָכְך;  ּבְ העורות[  ]המילוי שבין  ִקיס  ַלאּפְ ָכְך,  ּבְ ָבֶזה  ּיֹוֵצא  ּכַ ָבִרים  ּדְ

ת  ָרה ְגדֹוִלים, ּוָמה ִאְכּפַ ד ְלָיד ֲעׂשָ ה ֲאִני ַמְרִויַח ִמּיָ ְוַעּתָ

ד ְלָיד?!"  ֶזה ִמּיָ ִלי ֶרַוח ּכָ

ִמיד. ְמָחה ְוֶחְדָוה ּתָ ְוָהָיה ַרק ָמֵלא ׂשִ

ְצאּו  ּמָ יגּו ַתֲאָוָתם ּבֹו, ׁשֶ ְוֵאֶצל ָהעֹוָלם ָהָיה ְלַלַעג, ְוִהּשִׂ

ְוָהיּו  ע.  ּגָ ִלְמׁשֻ ִנְדֶמה  ָהָיה  י  ּכִ ְרצֹוָנם,  ּכִ ְלִהְתלֹוֵצץ  י  ִמּמִ

שרון
מדבקה
להכניס את הסימן שלה לבפנים

שרון
מדבקה
להכניס את הסימן קריאה לבפנים
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ִביל  ׁשְ ּבִ ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ָנה  ַכּוָ ּבְ ְוִהְתִחילּו  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ָבִאים 

ְלִהְתלֹוֵצץ. 

ְוֵתֶכף  ֵליָצנּות!"  ִלי  ּבְ "ַרק  ֹאֵמר:  ם  ַהּתָ אֹותֹו  ְוָהָיה 

ְוִהְתִחיל  ְבֵריֶהם,  ּדִ ל  ִקּבֵ ֵליָצנּות"  ִלי  "ּבְ לֹו:  יבּו  ֵהׁשִ ׁשֶ

ַלֲחׁשֹב  ְלַהֲעִמיק  רֹוֶצה  ָהָיה  לֹא  יֹוֵתר  י  ּכִ ם;  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ

ם.  י ָהָיה ִאיׁש ּתָ ַעְצמֹו ֵליָצנּות, ּכִ ם ֶזה ּבְ ּגַ ָחְכמֹות ׁשֶ

"ַמה  ֹאֵמר:  ָהָיה  ְלֵליָצנּות,  ָנָתם  ּוָ ּכַ ׁשֶ רֶֹאה  ָהָיה  ּוְכׁשֶ

י  י? ֲהלֹא ֲאַזי ִתְהֶיה ׁשֹוֶטה, ּכִ ּנִ ְהֶיה ָחָכם ִמּמֶ ּתִ ׁשֶ ְהֶיה ּכְ ּיִ

א, ֲאַזי  ַרּבָ י, ַאּדְ ּנִ ְהֶיה ָחָכם ִמּמֶ ּתִ ב?! ּוְכׁשֶ ָמה ֲאִני ֶנֱחׁשָ

ְהֶיה ׁשֹוֶטה" ּתִ

ה ַנֲחזֹר ְלִעְנָין ִראׁשֹון(. ם. ְוַעּתָ ְרֵכי ַהּתָ ל ֶזה ָהָיה ּדַ )ּכָ



ּוָבא  נֹוֵסַע  "ל  ַהּנַ ֶהָחָכם  'ׁשֶ ַרַעׁש:  ה  ַנֲעׂשָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

ה ְוָחְכָמה ְגדֹוָלה'.  ְגֻדּלָ ְלָכאן ּבִ
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ְמָחה ְגדֹוָלה, ְוָהָיה ֹאֵמר  ׂשִ ן ִלְקָראתֹו ּבְ ם ּכֵ ם ּגַ ְוָרץ ַהּתָ

א; ֵאֵלְך ִלְקַראת ֲחֵבִרי ְיִדיִדי  ן ִלי ַמֵהר ַהּיּוּפָ ּתֹו: "ּתֵ ְלִאׁשְ

עְלץ, ְוָהָיה ָרץ ִלְקָראתֹו. ִלְראֹותֹו". ְוָנְתָנה לֹו ַהּפֶ

ה. ּוָבא ִלְקָראתֹו  ְגֻדּלָ ּבִ ֶעְגלֹות ָצב  ּבְ ְוֶהָחָכם ָהָיה נֹוֵסַע 

ְמָחה:  ׂשִ ּבְ ַאֲהָבה,  ּבְ לֹומֹו  ׁשְ ּבִ ׁשֹוֵאל  ְוָהָיה  ה,  ַהּזֶ ם  ַהּתָ

קֹום  ַהּמָ רּוְך  ּבָ ה?  עֹוׂשֶ ה  ַאּתָ ָמה  ֲחִביִבי!  "ָאִחי 

ֱהִביֲאָך, ַוֲאִני זֹוֶכה ִלְראֹוְתָך!" ׁשֶ

"ל,  ּנַ ּכַ לֹא,  ּכְ ל ָהעֹוָלם ָהָיה ְבֵעיָניו  ּכָ ם  ּגַ "ל  ַהּנַ ְוֶהָחָכם 

י  ּפִ ע; ַאְך ַאף ַעל  ּגָ ְדֶמה ִלְמׁשֻ ּנִ ׁשֶ ֶזה,  ּכָ ן ִאיׁש  ּכֵ ׁשֶ ל  ִמּכָ

ָהָיה ֵביֵניֶהם ָהָיה  דֹוָלה ׁשֶ ֵכן, ֵמֲחַמת ַאֲהַבת ְנעּוִרים ַהּגְ

ְמָקְרבֹו, ְוָנַסע ִעּמֹו ְלתֹוְך ָהִעיר.

ִנים,  ֵני ּבָ ְ ל ֵאּלּו ַהּשׁ "ל - ֲאִביֶהם ׁשֶ ים ַהּנַ ֲעֵלי ָבּתִ ֵני ּבַ ְ ְוַהּשׁ

ִדינֹות,  ּמְ ָהָיה ֶהָחָכם ְמׁשֹוֵטט ּבַ ַמן ׁשֶ תֹוְך אֹותֹו ַהּזְ ֵמתּו ּבְ

ֶהם.  ּלָ ים ׁשֶ ּתִ ֲארּו ַהּבָ ְוִנׁשְ

ִויָרׁשֹו,  ָאִביו  ְלֵבית  ִנְכַנס  ִבְמקֹומֹו,  ָהָיה  ׁשֶ ם,  ְוַהּתָ

ִית,  ַהּבַ ל  ְלַקּבֵ ִמי  ָהָיה  לֹא  ִדינֹות,  ַבּמְ ָהָיה  ׁשֶ ְוֶהָחָכם, 

ּנּו  ִמּמֶ ַאר  ִנׁשְ ְולֹא  ֶהָחָכם,  ית  ּבֵ ְוָאבּוד  ָכֶלה  ה  ְוַנֲעׂשָ

ְוָנַסע  בֹאֹו.  ּבְ ּבֹו  ֵנס  ִלּכָ ְכלּום, ְולֹא ָהָיה ְלֶהָחָכם ָמקֹום 



הדומ ֶׂא מת ל קוז

לֹא  י  ּכִ ִיּסּוִרים,  ם  ׁשָ לֹו  ְוָהָיה  ַאַחת,  ַאְכַסְנָיא  ְלתֹוְך 

ְרצֹונֹו. ָהְיָתה ָהַאְכַסְנָיא ּכִ

ה, ְוָהָיה ָרץ ּוָבא  א ֲחָדׁשָ ה ֻעְבּדָ "ל ָמָצא לֹו ַעּתָ ם ַהּנַ ְוַהּתָ

ְוָהָיה  ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ַאֲהָבה,  ּבְ ְלֶהָחָכם  יתֹו  ִמּבֵ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ

ם ְלֶהָחָכם:  ׁש לֹו ִיּסּוִרין ֵמָהַאְכַסְנָיא, ְוָאַמר ַהּתָ ּיֵ רֶֹאה ׁשֶ

ַמה  ל  ּכָ ץ  ֲאַקּבֵ ַוֲאִני  ֶאְצִלי,  ְוַתֲעֹמד  ְלֵביִתי  עּול  "ָאִחי, 

ְרצֹוְנָך".  יִתי ַהּכֹל ְלָפֶניָך ּכִ קֶֹמץ ֶאָחד, ְוָכל ּבֵ ׁש ִלי ּבְ ּיֵ ֶ ּשׁ

ֵעיֵני ֶהָחָכם, ְוִנְכַנס ְלֵביתֹו ְוָעַמד ֶאְצלֹו. ר ּבְ ׁשַ ַוּיִ

הּוא  ם ׁשֶ יַח ׁשֵ י ִהּנִ ִמיד, ּכִ ְוֶהָחָכם ָהָיה ָמֵלא ִיּסּוִרים ּתָ

ר  ׂשַ ָבא  ְוָהָיה  ְמֹאד.  דֹול  ּגָ ְוָדאְקִטיר  ן  ְוֻאּמָ ֻמְפָלג  ָחָכם 

ה לֹו  ל ָזָהב; ְוָעׂשָ ַעת ׁשֶ ה לֹו ַטּבַ ֲעׂשֶ ּיַ ה לֹו ׁשֶ ֶאָחד, ְוִצּוָ

ְדָרִכים ִנְפָלִאים  ם ִצּיּוִרים ּבִ ַעת ִנְפָלא ְמֹאד, ְוָחַקק ׁשָ ַטּבַ

ר,  ָהָיה ִנְפָלא ְמֹאד; ּוָבא ַהּשַׂ ם ִאיָלן, ׁשֶ ְמֹאד, ְוָחַקק ׁשָ

דֹוִלים  ַעת. ְוָהָיה לֹו ִיּסּוִרים ּגְ ּבַ ָלל ַהּטַ ֵעיָניו ּכְ ר ּבְ ְולֹא ָיׁשָ

ִעם  ַעת  ּבַ ַהּטַ ָהָיה  ִאּלּו  ׁשֶ ַעְצמֹו,  ּבְ יֹוֵדַע  ָהָיה  י  ּכִ ְמֹאד, 

אְנָיא )בספרד(, ָהָיה ָחׁשּוב ְוִנְפָלא ְמֹאד. ּפַ ׁשְ ה ּבִ ָהִאיָלן ַהּזֶ
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א  ּבָ דֹול ְוֵהִביא ֶאֶבן טֹוב ָיָקר ׁשֶ ר ּגָ א ׂשַ ַעם ֶאָחד ּבָ ְוֵכן ּפַ

ה לֹו  ים, ְוֵהִביא לֹו עֹוד ֶאֶבן טֹוב ִעם ִצּיּור, ְוִצּוָ ְרַחּקִ ִמּמֶ

ׁש  ר ַמּמָ ְוִצּיֵ ֵהִביא.  ה ַעל ָהֶאֶבן טֹוב ׁשֶ ּיּור ַהּזֶ ּצִ ּכַ ר  ַצּיֵ ּיְ ׁשֶ

ּלֹא ָהָיה ׁשּום  ָגה ְבָדָבר ֶאָחד, ׁשֶ ָ ּשׁ ּיּור, ַרק ׁשֶ אֹותֹו ַהּצִ ּכְ

ל  ְוִקּבֵ ר  ַהּשַׂ ּוָבא  ְלַבּדֹו.  הּוא  ַרק  ֶזה,  ַעל  ֵמִבין  ָאָדם 

ה ִיּסּוִרים  ֵעיָניו. ְוָהָיה לֹו ְלֶהָחָכם ַהּזֶ ר ּבְ ׁשַ ָהֶאֶבן טֹוב, ַוּיִ

ָחְכָמִתי,  יַע  ַמּגִ ֵהיָכן  ַעד  'ֲהלֹא  ִגיָאה:  ְ ַהּשׁ ִמן  דֹוִלים  ּגְ

ִגיָאה' ן ִלי ׁשְ ּמֵ ה ִיְזּדַ ְוַעּתָ

ָבא  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ִיּסּוִרים:  לֹו  ָהָיה  אְקִטיַריי  ַהּדָ ִעְנַין  ּבְ ְוַגם 

ֵברּור,  ּבְ יֹוֵדַע  ָהָיה  ׁשֶ ְרפּוָאה,  לֹו  נֹוֵתן  ְוָהָיה  ְלחֹוֶלה, 

ֵברּור  ּבְ ב  ְמֻחּיָ אי  ַוּדַ ּבְ ים,  ְלַחּיִ ְלַהחֹוֶלה  לֹו  ֵיֵלְך  ִאם  ׁשֶ

י ִהיא ְרפּוָאה ִנְפָלָאה ְמֹאד; ְוַאַחר  ה, ּכִ אֹות ִמּזֶ ְלִהְתַרּפְ

ָידֹו,  ַעל  ת  ּמֵ ׁשֶ ָהעֹוָלם:  ֹאְמִרים  ְוָהיּו  ַהחֹוֶלה,  ֵמת  ְך  ּכָ

ה. ְוֵכן ִלְפָעִמים ָנַתן ְרפּוָאה  דֹוִלים ִמּזֶ ְוָהָיה לֹו ִיּסּוִרים ּגְ

א, ְוָהיּו ֹאְמִרים ָהעֹוָלם: ִמְקֶרה הּוא. ְלחֹוֶלה, ְוִנְתַרּפֵ

ִמיד. ְוָהָיה ָמֵלא ִיּסּוִרים ּתָ
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ַעד  ִעּמֹו,  ְוָיַגע  ט  ַהַחּיָ ְוָקָרא  ְלַמְלּבּוׁש.  ָצִריְך  ָהָיה  ְוֵכן 

יֹוֵדַע.  ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְרצֹונֹו,  ּכִ ְלּבּוׁש  ַהּמַ ַלֲעׂשֹות  דֹו  ּמְ ּלִ ׁשֶ

ּקֹוִרין  ָנף ֶאָחד )ׁשֶ ְרצֹונֹו, ַרק ּכָ ְלּבּוׁש ּכִ ה ַהּמַ ט ְוָעׂשָ ן ַהַחּיָ ְוִכּוֵ

י  ּכִ ְמֹאד,  ִמְצַטֵער  ְוָהָיה  ָיֶפה.  נֹו  ִכּוְ ְולֹא  בֹו,  ָגה  ׁשָ יל(  ֶלעּפִ

ֵאיָנם  י  ּכִ  - ָיֶפה  הּוא  ָכאן  ּבְ ׁשֶ 'ַאף  ַעְצמֹו,  ּבְ יֹוֵדַע  ָהָיה 

יל  עּפִ אְנָיא ִעם ַהּלֶ ּפַ ְמִביִנים ַעל ֶזה, ֲאָבל ִאם ָהִייִתי ִבׁשְ

יר', )אדם שעושים  מֹו ַיּתִ חֹוק, ְוָהִייִתי ִנְדֶמה ּכְ ה, ָהִייִתי ִלׂשְ ַהּזֶ
ממנו ליצנות(. 

ִמיד. ְוֵכן ָהָיה ָמֵלא ִיּסּוִרים ּתָ

ְמָחה,  ׂשִ ּבְ ֶהָחָכם  ֶאל  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוָבא  ָרץ  ָהָיה  ם  ְוַהּתָ

ָאלֹו: "ֲהלֹא ָחָכם  הּוא ֵמֵצר ּוָמֵלא ִיּסּוִרים, ּוׁשְ ּוְמָצאֹו ׁשֶ

ִמיד? ֲהלֹא ֲאִני  מֹוְתָך, ַעל ָמה ֵיׁש ְלָך ִיּסּוִרים ּתָ יר ּכְ ְוָעׁשִ

ִמיד". ְמָחה ּתָ ָמֵלא ׂשִ

ע.  ּגָ ִלְמׁשֻ ְבֵעיָניו  ְוִנְדָמה  חֹוק,  ִלׂשְ ֶהָחָכם  ְבֵעיֵני  ְוָהָיה 

ְתלֹוְצִצים  ּמִ ׁשֶ ָאָדם  ֵני  ּבְ ְסַתם  "ֲהלֹא  ם:  ַהּתָ לֹו  ְוָאַמר 

ֲהלֹא  ִני,  ִמּמֶ ֲחָכִמים  ה  ֵהּמָ ִאם  י  ּכִ ׁשֹוִטים,  ֵהם  י,  ּנִ ִמּמֶ
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מֹוְתָך, ּוַמה  ן ָחָכם ּכְ ּכֵ ל ׁשֶ "ל( ִמּכָ ּנַ ה, ֵהם ׁשֹוִטים )ּכַ ַרּבָ ַאּדְ

י?"  ּנִ ה ָחָכם ִמּמֶ ְהֶיה ִאם ַאּתָ ּתִ

ה ַעל  ַאּתָ בֹא  ּתָ ׁשֶ ן,  ִיּתֵ ְלֶהָחָכם: "ִמי  ְוָאַמר  ם  ַהּתָ ָעָנה 

ר ִלְהיֹות  יב ֶהָחָכם ְוָאַמר: "ֶזה ֶאְפׁשָ י". ֵהׁשִ ּלִ ַמְדֵרָגה ׁשֶ

לֹום,  ֶכל ַחס ְוׁשָ י ַהּשֵׂ ּנִ ֵטל ִמּמֶ ּנָ ּיִ ָך, ׁשֶ ּלְ ֲאִני ָאבֹא ַעל ׁשֶ ׁשֶ

י  ּכִ ע,  ּגָ ְמׁשֻ ה  ַנֲעׂשֶ ְוֶאְהֶיה  לֹום  ְוׁשָ ַחס  ֶאְהֶיה חֹוֶלה  אֹו 

ַעל  ָתבֹא  ה  ַאּתָ ׁשָ ֲאָבל  ע!  ּגָ ְמׁשֻ ִאיׁש  ה?  ַאּתָ ָמה  ֲהלֹא 

ָחָכם  ה  ַאּתָ ְהֶיה  ּתִ ׁשֶ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶזה  י,  ּלִ ׁשֶ

ר,  ֶאְפׁשָ ַהּכֹל  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  "ֵאֶצל  ם:  ַהּתָ יב  ֵהׁשִ מֹוִני",  ּכָ

ָך".  ּלְ ֲאִני ָאבֹא ַעל ׁשֶ ֶהֶרף ַעִין ׁשֶ ְוָיכֹול ִלְהיֹות ּכְ

ּנּו ְמֹאד. ַחק ֶהָחָכם ִמּמֶ ְוׂשָ



ִפי ָהעֹוָלם:  ֵני ָבִנים ָהיּו ִנְקָרִאים ּבְ ְ ְוֵאּלּו ַהּשׁ

ה  ּמָ ּכַ ׁש  ּיֵ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ם.  ּתָ ּנּוי  ּכִ ּבַ ְוֶזה  ָחָכם  ּנּוי  ּכִ ּבַ ֶזה 

ר  ִנּכָ ָהָיה  אן  ּכָ ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ַאף  עֹוָלם,  ּבָ ים  ְוַתּמִ ֲחָכִמים 

ְבָיַחד,  ְוָלְמדּו  ֶאָחד  קֹום  ִמּמָ ֵניֶהם  ׁשְ י  ּכִ יֹוֵתר,  ּבְ ָבר  ַהּדָ

דֹול ְמֹאד.  ם ּגָ ה ָחָכם ֻמְפָלג ְמֹאד, ְוֶזה ָהָיה ּתָ ְוֶזה ַנֲעׂשָ
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ִעם  ֶאָחד  ל  ּכָ ּכְֹתִבין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ תושבים[,  ]ספר מרשם  ַקאְסִקי  ּוְבַהּסְ

ּנּוי  ּכִ ֶזה  ַעל  כְֹתִבין  ָהיּו  ּלֹו,  ׁשֶ ]משפחה[  אֶמעְלָיא  ּפַ ּנּוי  ּכִ

ם". ּנּוי "ּתָ "ָחָכם" ְוַעל ֶזה ּכִ

ָהיּו  ׁשֶ ּוָמָצא  ַקאְסִקי,  ַהּסְ ַעל  ֶלְך  ַהּמֶ א  ּבָ ֶאָחד  ַעם  ּפַ

ם  ֵ ּשׁ ם "ָחָכם" ְוֶזה ּבַ ֵ ּשׁ ֵני ָבִנים, ֶזה ּבַ ְ ם ֵאּלּו ַהּשׁ ְכתּוִבין ׁשָ

ם  ֵ ּשׁ ים ּבַ ַנִים ְמֻכּנִ ְ ֵאּלּו ַהּשׁ ם", ְוָהָיה ְבֵעיָניו ְלֶפֶלא ׁשֶ "ּתָ

ֶלְך ִלְראֹוָתם.  ה ַהּמֶ "ָחָכם ְוָתם", ְוִנְתַאּוָ

בֹאּו  ּיָ ׁשֶ ְתֹאם  ּפִ ַאֲחֵריֶהם  ַלח  ֶאׁשְ 'ִאם  ֶלְך:  ַהּמֶ ב  ְוָחׁשַ

מּו ַטֲענֹוָתיו ְלַגְמֵרי,  ּתְ ֲחדּו ְמֹאד, ְוֶהָחָכם ִיְסּתַ ְלָפַני, ִיְתּפָ

ב  ֵ ְוִנְתַיּשׁ ַחד'.  ּפָ ֵמֲחַמת  ַע  ּגֵ ּתַ ִיׁשְ ר  ֶאְפׁשָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ם  ְוַהּתָ

ם.  לַֹח ָחָכם ֶאָחד ֶאל ֶהָחָכם, ְוָתם ֶאל ַהּתָ ֶלְך: ִלׁשְ ַהּמֶ

ְמלּוָכה  ִעיר  ּבָ י  ּכִ ם?,  ּתָ ְמלּוָכה  ִעיר  ּבָ ֵאיְך מֹוְצִאין  ַרק 

ָהאֹוָצרֹות  ַעל  ה  ַהְמֻמּנֶ ׁשֶ ַרק  ֲחָכִמים,  ֵהם  רֹב  י  ּפִ ַעל 

ה  י ֶהָחָכם ֵאיָנם רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ְמֻמּנֶ ְוָקא, ּכִ ם ּדַ הּוא ּתָ

ז  ְלַבְזּבֵ יּוַכל  ְכלֹו  ְוׂשִ ָחְכָמתֹו  ְיֵדי  ַעל  ן  ּפֶ ָהאֹוָצרֹות,  ַעל 

ְוָקא. ם ּדַ ה ַעל ָהאֹוָצרֹות ּתָ ין ְמֻמּנֶ ן עֹוׂשִ ָהאֹוָצרֹות, ַעל ּכֵ
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ָלָחם  "ל, ּוׁשְ ם ַהּנַ ֶלְך ְלָחָכם ֶאָחד ּוְלאֹותֹו ַהּתָ ְוָקָרא ַהּמֶ

ֶאָחד  ְלָכל  רֹות  ִאּגְ ָיָדם  ּבְ ְוָנַתן  "ל,  ַהּנַ ָבִנים  ֵני  ְ ְלַהּשׁ

ל  ׁשֶ ]מושל מחוזי[  יְרִניר  אּבִ ְלַהּגַ ֶרת  ִאּגֶ ָיָדם  ּבְ ָנַתן  ם  ּגַ ְוֶאָחד. 

ַחת  ּתַ ֵהם  ָבִנים  י  ּתֵ ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ׁשֶ מחוזי[  ]משל  עְרִניא  אּבֶ ַהּגַ

ָלֶהם  ַלח  ִיׁשְ יְרִניר  אּבִ ַהּגַ ׁשֶ ֶרת:  ָהִאּגֶ ּבְ ה  ְוִצּוָ ְלּתֹו,  ֶמְמׁשַ

ֲחדּו,  ִיְתּפָ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ם,  ְוַהּתָ ְלֶהָחָכם  מֹו  ְ ִמּשׁ רֹות  ִאּגְ

ְוָקא  ֶלְך ּגֹוֵזר ּדַ ָבר ָנחּוץ, ְוֵאין ַהּמֶ ֵאין ַהּדָ ְוִיְכּתֹב ָלֶהם, ׁשֶ

ְרצֹוָנם: ִאם ֵהם רֹוִצים ָיבֹאּו;  לּוי ּבִ ָבר ּתָ בֹאּו, ַרק ַהּדָ ּיָ ׁשֶ

ֶלְך ָחֵפץ ִלְרֹאָתם. ַהּמֶ ַרק ׁשֶ

ּוָבאּו  ם,  ְוַהּתָ ֶהָחָכם   - לּוִחים  ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ְוָנְסעּו 

יְרִניר  אּבִ ַהּגַ ַאל  ְוׁשָ ֶרת.  ָהִאּגֶ לֹו  ְוָנְתנּו  יְרִניר,  אּבִ ְלַהּגַ

ָחָכם  הּוא  ֶהָחָכם  ׁשֶ לֹו,  ְוָאְמרּו  ָבִנים,  ֵני  ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ַעל 

ל  יֹוֵתר, ְוֵיׁש לֹו ּכָ ם ּבְ ם הּוא ּתָ דֹול, ְוַהּתָ יר ּגָ ֻמְפָלג ְוָעׁשִ

יְרִניר,  אּבִ ַהּגַ ְוִנְתַיֵעץ  "ל.  ּנַ ּכַ עְלץ,  ַהּפֶ ל  ׁשֶ ים  ְלּבּוׁשִ ַהּמַ

עְלץ,  ְלבּוׁש ּפֶ ֶלְך ּבִ אי ֵאין ָראּוי ַלֲהִביאֹו ִלְפֵני ַהּמֶ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

תֹוְך ָהֶעְגלֹות ָצב  ּבְ יַח  ְוִהּנִ ָראּוי,  ּכָ ים  ה לֹו ַמְלּבּוׁשִ ְוָעׂשָ

"ל. ּנַ רֹות, ּכַ ם, ְוָנַתן ָלֶהם ִאּגְ ל ַהּתָ ׁשֶ

ָלֶהם:  רֹות  ָהִאּגְ ְוָנְתנּו  ם.  ְלׁשָ ּוָבאּו  לּוִחים  ְ ַהּשׁ ְוָנְסעּו 

ם.  ם ְלַהּתָ ֶהָחָכם ְלֶהָחָכם, ְוַהּתָ
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ִליַח  ָ ם ַהּשׁ ֶרת, ָאַמר ְלַהּתָ יַע לֹו ָהִאּגֶ ִהּגִ ֶכף ׁשֶ ם, ּתֵ ְוַהּתָ

אֹותֹו  ְקָרא  ּבֹו;  תּוב  ּכָ ַמה  יֹוֵדַע  ֵאיִני  "ֲהלֹא  ֱהִביאֹו:  ׁשֶ

תּוב  ּכָ ֶ ה ַמה ּשׁ ַעל ּפֶ ר ְלָך ּבְ יב לֹו: "ֲאִני ֲאַסּפֵ ְלָפַני", ֵהׁשִ

ִלי  ֶכף: "ַרק ּבְ ַאל ּתֵ בֹא ֵאָליו", ׁשָ ּתָ ֶלְך רֹוֶצה ׁשֶ ַהּמֶ ּבֹו: ׁשֶ

ִלי ֵליָצנּות" אי, ֱאֶמת, ּבְ ַוּדַ יב לֹו: "ּבְ ֵליָצנּות!" ֵהׁשִ

י,  ּתִ "ִאׁשְ ּתֹו:  ְלִאׁשְ ְוָאַמר  ְוָרץ  ֶכף,  ּתֵ ְמָחה  ׂשִ א  ְוִנְתַמּלֵ

ה"  ֲאָלה אֹותֹו: "ַעל ָמה ְוָלּמָ ִביִלי!" ְוׁשָ ׁשְ ַלח ּבִ ֶלְך ׁשָ ַהּמֶ

ְמָחה  ׂשִ ֵרז ּבְ ָלל, ְוֵתֶכף ִנְזּדָ יָבּה ּכְ ְולֹא ָהָיה לֹו ְפַנאי ַלֲהׁשִ

תֹוְך  ּבְ ב  ְוָיׁשַ ְוִנְכַנס  ֶכף.  ּתֵ ִליַח  ָ ַהּשׁ ִעם  ְוָנַסע  ְוָהַלְך 

יֹוֵתר  ַמח  ְוׂשָ "ל,  ַהּנַ ָגִדים  ַהּבְ ם  ׁשָ ּוָמָצא  ָצב,  ָהֶעְגלֹות 

ְויֹוֵתר.

ה  הּוא עֹוׂשֶ יְרִניר ׁשֶ אּבִ ְלחּו ְמִסירֹות ַעל ַהּגַ ְך ִנׁשְ תֹוְך ּכָ ּבְ

ְהֶיה  ּיִ ּטֹוב ׁשֶ ֶלְך, ׁשֶ ֶלְך. ְוִנְתַיֵעץ ַהּמֶ ַעְולֹות, ְוֶהֱעִבירֹו ַהּמֶ

ר,  ֱאֶמת ָויֹשֶׁ ִדיָנה ּבֶ ם ִיְנַהג ַהּמְ ַהּתָ ם, ׁשֶ יְרִניר ִאיׁש ּתָ אּבִ ּגַ

ֵאינֹו יֹוֵדַע ָחְכמֹות ְוַהְמָצאֹות. ֵמֲחַמת ׁשֶ

יְרִניר,  אּבִ ּגַ "ל  ַהּנַ ם  ַהּתָ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֶלְך  ַהּמֶ ְוִנְמַלְך 

ַאֲחָריו,  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ם  ַהּתָ ׁשֶ תֹו,  ֻקּדָ ּפְ ֶלְך  ַהּמֶ ַלח  ְוׁשָ

ל  ֶרְך ָהִעיר ׁשֶ יְרִניר. ְוהּוא ָצִריְך ִלְנסַֹע ּדֶ אּבִ הּוא ִיְהֶיה ּגַ
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ְוֵתֶכף  ָהִעיר,  ל  ׁשֶ ָעִרים  ְ ַהּשׁ ַעל  ְוַיַעְמדּו  עְרִניא,  אּבֶ ַהּגַ

ַהּזֹאת  ִהְתַמּנּות  ּבַ אֹותֹו  ירּו  ְוַיְכּתִ אֹותֹו  בּו  ְיַעּכְ בֹאֹו,  ּבְ

יְרִניר.  אּבִ ְהֶיה ּגַ ּיִ ׁשֶ

ם  ׁשָ ָעְברֹו  ּבְ ְוֵתֶכף  ָעִרים,  ְ ַהּשׁ ַעל  ְוָעְמדּו  ָעׂשּו,  ְוֵכן 

ַאל  יְרִניר. ְוׁשָ אּבִ ה ּגַ הּוא ַנֲעׂשָ בּו אֹותֹו, ְוָאְמרּו לֹו ׁשֶ ִעּכְ

ִלי ׁשּום  אי ּבְ ַוּדַ יבּו לֹו: "ּבְ ִלי ֵליָצנּות"! ֵהׁשִ ְוָאַמר: "ַרק ּבְ

ֹתֶקף ָועֹז. יְרִניר ּבְ אּבִ ֶכף ּגַ ם ּתֵ ה ַהּתָ ֵליָצנּות". ְוַנֲעׂשָ

ְקָצת  לֹו  ּוָבא  ים,  ַמְחּכִ ל  ּוַמּזָ לֹו,  ַמּזָ ְתרֹוֵמם  ּנִ ׁשֶ ה  ְוַעּתָ

ְבָחְכָמתֹו,  ָלל  ּכְ ׁש  ּמֵ ּתַ ִהׁשְ לֹא  ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֲהָבָנה, 

ִדיָנה  ַהּמְ ֶאת  ְוִהְנִהיג  ָבִראׁשֹוָנה,  ּכְ ְתִמימּותֹו  ּבִ ָנַהג  ַרק 

ר, ְוַעְוָלה לֹא ִנְמָצא בֹו.  ֱאֶמת ּוְביֹשֶׁ ְתִמימּות, ּבֶ ּבִ

ְוָחְכמֹות,  דֹול  ּגָ ֶכל  ׂשֵ ְצִריִכין  ֵאין  ִדיָנה  ַהּמְ ַהְנָהַגת  ְוַעל 

ַנִים ְלִדין,  אּו ְלָפָניו ׁשְ ּבָ ׁשֶ ְתִמימּות: ּכְ ר ּבִ י ַהּיֹשֶׁ ַרק ַעל ּפִ

ְתִמימּותֹו  ִפי  ּכְ ב,  ַחּיָ ה  ְוַאּתָ אי  ַזּכַ ה  ַאּתָ ֹאֵמר:  ָהָיה 

ֱאֶמת. ִלי ׁשּום ָעְרָמה ּוִמְרָמה; ְוֵכן ָנַהג ַהּכֹל, ּבֶ ֱאֶמת, ּבְ ּבֶ

יֹוֲעִצים  לֹו  ְוָהָיה  ְמֹאד.  ִדיָנה  ַהּמְ אֹותֹו  ֹאֲהִבים  ְוָהיּו 

ר  ֲאׁשֶ ֱאֶמת, ּוֵמֲחַמת ָהַאֲהָבה ָיַעץ לֹו ֶאָחד: "ּבַ ֹאֲהִבים ּבֶ
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בֹא ְלָפָניו,  ּתָ ֶלְך ׁשֶ ְהֶיה ָקרּוא ֶאל ַהּמֶ ֶהְכֵרַח ּתִ אי ּבְ ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

יְרִניר  אּבִ ַהּגַ ֶרְך - ׁשֶ ַלח ַאֲחֶריָך, ְוַגם ַהּדֶ י ֲהלֹא ְכָבר ׁשָ ּכִ

ה  ַאּתָ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ן,  ּכֵ ְוַעל  ֶלְך,  ַהּמֶ ִלְפֵני  ָלבֹא  ֻמְכָרח 

ַהְנָהָגְתָך  ּבְ ַעְוָלה  ׁשּום  ְבָך  ֵצא  ִיּמָ ְולֹא  ְמֹאד  ר  ׁשֵ ּכָ

ִלְנטֹות  ְדָבָריו  ּבִ ֶלְך  ַהּמֶ ֶרְך  ּדֶ ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ַאף  ִדיָנה,  ַהּמְ

ֲאֵחִרים,  ּוְלׁשֹונֹות  ָחְכמֹות  ר  ְלַדּבֵ ַאֵחר,  ְלַצד  ְדָבָריו  ּבִ

ן טֹוב,  ּכֵ יבֹו; ַעל  ַלֲהׁשִ ּתּוַכל  ׁשֶ ְוֶדֶרְך ֶאֶרץ  ָנֶאה  ן  ּכֵ ַעל 

ְדָך ָחְכמֹות ּוְלׁשֹונֹות." ֲאַלּמֶ ׁשֶ

ת ִלי ִאם  ם, ְוָאַמר: 'ָמה ִאְכּפַ ֵעיֵני ַהּתָ ָבר ּבְ ל ַהּדָ ְוִנְתַקּבֵ

ְעּתֹו,  ּדַ ַעל  ָעָלה  ְוֵתֶכף  ּוְלׁשֹונֹות'?!  ָחְכמֹות  ֶאְלַמד 

הּוא  ׁשּום ֹאֶפן ׁשֶ ר ּבְ ִאי ֶאְפׁשָ ֲחֵברֹו ֶהָחָכם ָאַמר לֹו ׁשֶ ׁשֶ

א ַעל ָחְכָמתֹו.  ָבר ּבָ ה ּכְ ה ַעּתָ ּלֹו, ְוִהּנֵ ָיבֹא ַעל ׁשֶ

ָחְכמֹות,  יֹוֵדַע  ָהָיה  ָבר  ּכְ ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ְוַאף 

ַהּכֹל  ָנַהג  ַרק  ָלל,  ּכְ ַהָחְכמֹות  ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ ָהָיה  לֹא 

ָבִראׁשֹוָנה. ְתִמימּותֹו ּכְ ּבִ

יְרִניר  אּבִ ַהּגַ ם  ַהּתָ ֶזה  בֹא  ּיָ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ַלח  ׁשָ ְך  ּכָ ַאַחר 

ה  ְתִחּלָ ּבִ ם  ַהּתָ ִעם  ֶלְך  ַהּמֶ ר  ְוִדּבֵ ֵאָליו.  ְוָנַסע  ֵאָליו, 

ְמֹאד,  ְמֹאד  ֶלְך  ַהּמֶ ֵעיֵני  ּבְ ְוהּוַטב  ִדיָנה,  ַהּמְ ֵמַהְנָהַגת 
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ִלי ׁשּום  ּבְ דֹול -  ּגָ ר ֶוֱאֶמת  יֹשֶׁ ּבְ הּוא ִמְתַנֵהג  י ָרָאה ׁשֶ ּכִ

ר ָחְכמֹות  ְלַדּבֵ ֶלְך  ְך ִהְתִחיל ַהּמֶ ּכָ ּוִמְרָמה. ַאַחר  ַעְוָלה 

ֶלְך  ַהּמֶ ֵעיֵני  ּבְ ְוהּוַטב  ָראּוי,  ּכָ ם  ַהּתָ יבֹו  ֶוֱהׁשִ ּוְלׁשֹונֹות, 

ֶזה,  הּוא ָחָכם ּכָ יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ְוָאַמר: "ֲאִני רֶֹאה ׁשֶ זֹאת ּבְ

ֵעיֵני  יַטב ּבְ ֶזה" ַוּיִ ְתִמימּות ּכָ י ֵכן הּוא ִמְתַנֵהג ּבִ ְוַאף ַעל ּפִ

ֶלְך ְמֹאד ְמֹאד. ַהּמֶ

ל  ּכָ ַעל  ]שר[  ִמיִניְסֶטר  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ אֹותֹו  ֶלְך  ַהּמֶ ה  ּוִמּנָ

ִיְהֶיה  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ְמֻיָחד  ָמקֹום  לֹו  ה  ְוִצּוָ ]השרים[,  יִניְסֶטִריׂש  ַהּמִ

ּוְמֹפָארֹות  ָנאֹות  חֹומֹות  לֹו  ֶנה  ּבָ ּיִ ׁשֶ ה  ְוִצּוָ יָבתֹו,  ְיׁשִ

ִיְהֶיה  ׁשֶ ַהּזֹאת  ִהְתַמּנּות  ַעל  ְכָתב  לֹו  ְוָנַתן  ָראּוי,  ּכָ

אֹותֹו  "ל ּבְ ּנַ ְנאּו לֹו ִבְנָיִנים ּכַ ּבָ "ל. ְוֵכן ָהָיה, ׁשֶ ּנַ ִמיִניְסֶטר ּכַ

ֹתֶקף. ה ּבְ ֻדּלָ ל ַהּגְ ֶלְך. ְוָהַלְך ְוִקּבֵ ה ַהּמֶ ּוָ ּצִ קֹום ׁשֶ ַהּמָ



"ל,  ּנַ ּכַ ֶלְך,  ֵמַהּמֶ ֶרת  ָהִאּגֶ ֵאָליו  א  ּבָ ׁשֶ ּכְ "ל,  ַהּנַ ְוֶהָחָכם 

ר  ּוְנַדּבֵ ּפֹה,  ְוִלין  ן  "ַהְמּתֵ ֱהִביָאּה:  ׁשֶ ְלֶהָחָכם  יב  ֵהׁשִ

ב".  ֵ ְוִנְתַיּשׁ

שרון
מדבקה
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תֹו  ְסֻעּדָ תֹוְך  ּבְ ְגדֹוָלה.  ה  ְסֻעּדָ ֲעבּורֹו  ה  ָעׂשָ ָלֶעֶרב 

ְוָעָנה  ּלֹֹו,  ׁשֶ ּוִפילֹוסֹוְפָיה  ָחְכָמתֹו  ּבְ ֶהָחָכם  ם  ִנְתַחּכֵ

ֲעבּור   - ַאֲחַרי  ַלח  ִיׁשְ ֶזה  ּכָ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ּזֹאת  "ַמה  ְוָאַמר: 

ַאֲחַרי?!  ַלח  ִיׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ ֲאִני  ּוָמה  מֹוִני,  ּכָ ֶרְך  ּבֶ ַפל  ׁשְ

ָפל  ה ָכזֹו, ַוֲאִני ׁשָ ָלה ּוְגֻדּלָ ׁש לֹו ֶמְמׁשָ ּיֵ ֶזה ׁשֶ ֲהלֹא ֶמֶלְך ּכָ

זֹאת  ב  ֵ ִיְתַיּשׁ ְוֵאיְך  ָכֶזה,  ְונֹוָרא  דֹול  ּגָ ֶמֶלְך  ֶנֶגד  ּכְ ְוִנְבֶזה 

מֹוִני? ִאם ֹאַמר  ָפל ּכָ ַלח ֲעבּור ׁשָ ֶזה ִיׁשְ ֶלְך ּכָ ּמֶ ַעת, ׁשֶ ּדַ ּבַ

ֶלְך  ֶלְך? ְוִכי ֵאין ְלַהּמֶ ֶנֶגד ַהּמֶ ִביל ָחְכָמִתי, ָמה ֲאִני ּכְ ׁשְ ּבִ

ּוָמה  דֹול,  ּגָ ָחָכם  אי  ַוּדַ ּבְ ַעְצמֹו  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ְוַגם  ֲחָכִמים? 

ּתֹוֵמם ַעל ֶזה  ׁשְ ַוּיִ ַלח ֲעבּוִרי?"  ִיׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ה ׁשֶ ָבר ַהּזֶ ַהּדָ

ְמֹאד ְמֹאד.

י ָכל ֶזה ַהּכֹל  ּכִ ם,  ל ַהּתָ הּוא ֲחֵברֹו ׁשֶ )ַהְינּו ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון, ׁשֶ ְוָאַמר ֶזה ֶהָחָכם  ָעָנה 
ָעָנה  "ל  ּנַ ּכַ ְמֹאד  ַעְצמֹו  ְוִהְתִמיּהַ  ּתֹוֵמם  ִהׁשְ ׁשֶ ַאַחר  ׁשֶ ם,  ַהּתָ ל  ׁשֶ ֲחֵברֹו  ָהִראׁשֹון  ֶהָחָכם  אֹותֹו  ל  ׁשֶ ָבָריו  ִמּדְ

י,  ְעּתִ ּדַ ֲאִני ֹאֵמר.  ֶ ּשׁ ַדע ַמה  ִליַח(: "ּתֵ ָ ַהּשׁ ְוָאַמר ְלֶהָחָכם  ֵאּלּו,  ָבִרים  ּדְ ְבַעְצמֹו 

ָלל,  עֹוָלם ּכְ ֵאין ֶמֶלְך ּבָ ָבר מּוָבן ּוְמבָֹרר ׁשֶ ֶהְכֵרַח ַהּדָ ּבְ ׁשֶ

ׁש ֶמֶלְך!  ּיֵ ּסֹוְבִרים ׁשֶ ה, ׁשֶ טּות ַהּזֶ ְ ּשׁ ְוָכל ָהעֹוָלם טֹוִעים ּבַ

ֵני ָהעֹוָלם ִיְמְסרּו  ל ּבְ ּכָ ר זֹאת ׁשֶ ּוְרֵאה ְוָהֵבן, ֵאיְך ֶאְפׁשָ

אי ֵאין  ַוּדַ ֶלְך? ּבְ הּוא ַהּמֶ ַעְצָמן ִלְסֹמְך ַעל ִאיׁש ֶאָחד, ׁשֶ

ָלל". עֹוָלם ּכְ ֶמֶלְך ּבָ
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ְלָך  ֵהֵבאִתי  ֲאִני  "ֲהלֹא  "ל:  ַהּנַ ִליַח  ָ ַהּשׁ ֶהָחָכם  יב  ֵהׁשִ

"ל:  ַהּנַ ָהִראׁשֹון  ֶהָחָכם  אֹותֹו  ַאל  ׁשָ ֶלְך",  ֵמַהּמֶ ֶרת  ִאּגֶ

ַעְצמֹו  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ד  ִמּיַ ֶרת  ָהִאּגֶ ְלּתָ  ִקּבַ ְבַעְצְמָך  ה  "ַהַאּתָ

ָיִדי  ּבְ ָנַתן  ַאֵחר  ִאיׁש  ַרק  "ָלאו,  לֹו:  יב  ֵהׁשִ ׁש?"  ַמּמָ

ה ְרֵאה ְבֵעיֶניָך  ֶלְך", ָעָנה ְוָאַמר: "ַעּתָ ם ַהּמֶ ׁשֵ ֶרת ּבְ ָהִאּגֶ

ָלל" י ֵאין ֶמֶלְך ּכְ ָבַרי ֵכִנים ּכִ ּדְ ׁשֶ

ָהִעיר  ִמן  ה  ַאּתָ ֲהלֹא  ִלי,  "ּתֹאַמר  אֹותֹו:  ַאל  ְוׁשָ ָוָחַזר 

ֶמיָך  ִמּיָ ֲהָרִאיָת  ִלי,  יָדה  ַהּגִ ֶמיָך,  ִמּיָ ם  ׁשָ ל  ּוְמֻגּדָ ְמלּוָכה 

ּלֹא ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד  ָבר, ׁשֶ ן ַהּדָ ּכֵ י ֶבֱאֶמת  )ּכִ יב לֹו: "ָלאו"  ֶלְך?" ֵהׁשִ ֶאת ַהּמֶ

ֶהָחָכם  ָעָנה  ְמֹאד(.  ְרחֹוקֹות  ים  ִעּתִ ּבְ ַרק  ִמְתָרֶאה,  ֶלְך  ַהּמֶ ֵאין  י  ּכִ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶאת  ִלְראֹות  זֹוֶכה 

רּוִרים  ָבַרי ּבְ ּדְ ם ְרֵאה ׁשֶ ּגַ ה ְרֵאה  ָהִראׁשֹון ְוָאַמר: "ַעּתָ

ה  י ֲהלֹא ֲאִפּלּו ַאּתָ ָלל, ּכִ אי ֵאין ֶמֶלְך ּכְ ַוּדַ ּבְ ּוְמבָֹרִרים ׁשֶ

ֶלְך ֵמעֹוָלם". לֹא ָרִאיָת ֶאת ַהּמֶ

ִדיָנה"?  ן ִמי ַמְנִהיג ַהּמְ ִליַח: "ִאם ּכֵ ָ ַאל ֶהָחָכם ַהּשׁ ׁשּוב ׁשָ

י  ּנִ י ִמּמֶ רּור, ּכִ ר ְלָך ַהּבֵ יב )ֶהָחָכם ָהִראׁשֹון(: "זֹאת ֲאִני ֲאַסּפֵ ֵהׁשִ

ִדינֹות,  ּמְ י ָהִייִתי ְמׁשֹוֵטט ּבַ י ֲאִני ָבִקי ָבֶזה, ּכִ ַאל, ּכִ ִתׁשְ

ְבִעים  ׁשִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְנָהג,  ַהּמִ ְוָכְך  ִאיַטְלָיה;  ְמִדיַנת  ּבִ ְוָהִייִתי 

ִדיָנה  ּקֹוִרין ַראְטֵהייִרין(, ְוֵהם עֹוִלים ּוַמְנִהיִגים ַהּמְ ֵרי יֹוֲעִצים )ׁשֶ ׂשָ
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ֵני  ּבְ ל  ּכָ ַעְצָמן  חֹוְלִקין  ָררּות  ַהּשְׂ ֶזה  ְוִעם  ְמֻיָחד,  ְזַמן 

ֶזה ַאַחר ֶזה". ִדיָנה ּבָ ַהּמְ

ַעד  ִליַח,  ָ ַהּשׁ ֶהָחָכם  ָאְזֵני  ּבְ ִלְכנֹס  ָבָריו  ּדְ ְוִהְתִחילּו 

ָלל. עֹוָלם ּכְ אי ֵאין ֶמֶלְך ּבָ ַוּדַ ּבְ ימּו ְוָגְזרּו ׁשֶ ִהְסּכִ ׁשֶ

ֲאָבֵרר  ַהּבֶֹקר,  ַעד  ן  "ַהְמּתֵ ָהִראׁשֹון:  ֶהָחָכם  ָעָנה  ׁשּוב 

ָלל".  עֹוָלם ּכְ ֵאין ֶמֶלְך ּבָ רּור ׁשֶ ֵברּור ַאַחר ּבֵ ְלָך עֹוד ּבְ

קֹוְרִאים  ָאנּו  ם,  ַהּתָ ל  ׁשֶ ֲחֵברֹו  הּוא  ׁשֶ )ֶהָחָכם  ּבֶֹקר  ּבַ ָהִראׁשֹון  ֶהָחָכם  ם  ּכֵ ׁשְ ַוּיַ

ִליַח,  ָ ַהּשׁ ֶהָחָכם  ֲחֵברֹו  ֶאת  ְוֵהִקיץ  ָהִראׁשֹון(  ֶהָחָכם  ם  ׁשֵ ּבְ ִמיד  ּתָ אֹותֹו 

ֵברּור,  ָבר ּבְ י ֶאל ַהחּוץ, ְוַאְרֶאּךָ ַהּדָ ְוָאַמר לֹו: "ּבֹא ִעּמִ

ם  ְוֻכּלָ ָלל  ָטעּות ּוֶבֱאֶמת ֵאין ֶמֶלְך ּכְ ּלֹו ּבְ ּכֻ ֵאיְך ָהעֹוָלם 

דֹול"  ָטעּות ּגָ ּבְ

אֹותֹו,  ְוָתְפסּו  ֶאָחד,  ַחִיל  ִאיׁש  ְוָראּו  ּוק,  ַבּשׁ ְוָהְלכּו 

ֶלְך.  יב: ֶאת ַהּמֶ ה עֹוֵבד"? ֵהׁשִ ֲאלּו אֹותֹו: "ְלִמי ַאּתָ ְוׁשָ

ֶמיָך"?, "ָלאו".  ֶלְך ִמּיָ ֲאלּו אֹותֹו: "ֲהָרִאיָת ֶאת ַהּמֶ ׁשָ

ֶזה"?!  טּות ּכָ ָעָנה ְוָאַמר: "ְרֵאה, ֲהֵיׁש ׁשְ
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ִעּמֹו  ְוִנְכְנסּו  ַהַחִיל,  ִמן  ֶאָחד  ָאדֹון  ֶאל  ָהְלכּו  ׁשּוב 

"ֶאת  עֹוֵבד"?  ה  ַאּתָ "ְלִמי  ָאלּוהּו:  ְ ּשׁ ׁשֶ ַעד  ִבְדָבִרים, 

ֶלְך"? "ָלאו".  ֶלְך". "ֲהָרִאיָת ֶאת ַהּמֶ ַהּמֶ

ם  ּלָ ּכֻ ָבר ְמבָֹרר ׁשֶ ַהּדָ ה, ְרֵאה ְבֵעיֶניָך ׁשֶ ָעָנה ְוָאַמר: "ַעּתָ

עֹוָלם".  ָלל ּבָ טֹוִעים ְוֵאין ֶמֶלְך ּכְ

ָלל. ֵאין ֶמֶלְך ּכְ ָבר ׁשֶ יֵניֶהם ַהּדָ ם ּבֵ ְוִנְסּכַ



עֹוָלם, ְוַאְרֶאּךָ  ע ְוֵנֵלְך ּבָ ָעָנה ֶהָחָכם ְוָאַמר עֹוד: "ּבֹא ְוִנּסַ

דֹוִלים".  ָטעּוִתים ּגְ ּלֹו ּבְ ל ָהעֹוָלם ּכֻ עֹוד ֵאיְך ּכָ

אּו  ּבָ ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  עֹוָלם,  ּבָ ְונֹוְסִעים  הֹוְלִכים  ְוָהיּו 

ה  ַנֲעׂשָ "ל  ַהּנַ ֶלְך  ַהּמֶ ּוְדַבר  ָטעּות.  ּבְ ָהעֹוָלם  ֶאת  ָמְצאּו 

ָטעּות,  ּבְ ָהעֹוָלם  ְצאּו  ּמָ ׁשֶ ָמקֹום  ּוְבָכל  ל,  ְלָמׁשָ ֶאְצָלם 

ׁש ֶמֶלְך,  ּיֵ ׁשֶ ה ֱאֶמת  ּזֶ ׁשֶ מֹו  'ּכְ ל:  ֶלְך ְלָמׁשָ ַהּמֶ ָלְקחּו ֶאת 

ה'...  ָבר ַהּזֶ ן ַהּדָ ּכֵ

ָיָדם, ְוִהְתִחילּו  ּבְ ֶ ָלה ַמה ּשׁ ּכָ ְוָהיּו הֹוְלִכים ְונֹוְסִעים, ַעד ׁשֶ

ם, ַעד  ְכרּו ֻכּלָ ּמָ ִני, ַעד ׁשֶ ֵ ְך ַהּשׁ ִלְמּכֹר סּוס ֶאָחד, ְוַאַחר ּכָ

ֻהְכְרחּו ֵליֵלְך ַרְגִלי.  ׁשֶ
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ָטעּות.  ָהעֹוָלם ּבְ ְוָתִמיד ָהיּו חֹוְקִרים ָהעֹוָלם, ּוָמְצאּו ׁשֶ

יבּוָתם, ְולֹא ָהיּו  ק ֲחׁשִ ּלֵ ים הֹוְלֵכי ַרְגִלי, ְוִנְסּתַ ְוַנֲעׂשּו ֲעִנּיִ

ָלל - ַעל  יִחים ֲעֵליֶהם ּכְ ּגִ י לֹא ָהיּו ַמׁשְ ָלל, ּכִ ִבים ּכְ ֶנֱחׁשָ

מֹוָתם. ֶאְביֹוִנים ּכְ

אּו ֶאל  ּבָ ָבר, ְוָהיּו הֹוְלִכים ְוסֹוְבִבים, ַעד ׁשֶ ל ַהּדָ ְלּגֵ ְוִנְתּגַ

"ל(  ל ֶהָחָכם ַהּנַ ם, ֲחֵברֹו ׁשֶ הּוא ַהּתָ "ל )ׁשֶ יִניְסֶטר ַהּנַ ּה ַהּמִ ר ּבָ ּדָ ָהִעיר ׁשֶ

י, ְוָהָיה ָחׁשּוב  ם" ֲאִמּתִ ַעל ׁשֵ אֹוָתּה ָהִעיר ָהָיה "ּבַ ם ּבְ ְוׁשָ

ִרים ָהָיה  ין ַהּשָׂ ָבִרים ִנְפָלִאים, ַוֲאִפּלּו ּבֵ ה ּדְ י ָעׂשָ ְמֹאד, ּכִ

ָחׁשּוב ּוְמֻפְרָסם.

אּו ְלאֹוָתּה ָהִעיר, ְוָהְלכּו ְוָסְבבּו ּוָבאּו  ְוֵאּלּו ַהֲחָכִמים ּבָ

ה  ּמָ ּכַ ם  ׁשָ עְֹמִדים  ָהיּו  ׁשֶ ְוָראּו  ם,  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ית  ּבֵ ִלְפֵני 

ְוָסַבר ֶהָחָכם  ים, ִעם חֹוִלים.  ִ ַוֲחִמּשׁ ִעים  ֲעָגלֹות - ַאְרּבָ

ֵמֲחַמת  ְלֵביתֹו,  ֵנס  ִלּכָ רֹוֶצה  ְוָהָיה  אְקִטיר,  ּדָ ר  ּדָ ם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ַלֲעׂשֹות  ֵנס  ִלּכָ ְוָרָצה  דֹול,  ּגָ אְקִטיר  ּדָ ָהָיה  הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ

ַעל  "ּבַ יבּו:  ֵהׁשִ ָכאן?"  ּבְ ר  ּדָ "ִמי  ַאל:  ִעּמֹו.ְוׁשָ רּות  ֶהּכֵ

ֶקר  חֹוק, ְוָאַמר ַלֲחֵברֹו: "ֶזה הּוא ׁשֶ ֵלא ִפיו ׂשְ ּמָ ם". ַוּיִ ׁשֵ

ל  עּות ׁשֶ טּות יֹוֵתר ִמּטָ ְוָטעּות ִנְפָלא ְמֹאד, ְוֶזה הּוא ׁשְ
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ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ה,  ַהּזֶ ֶקר  ֶ ַהּשׁ ְלָך  ר  ֲאַסּפֵ ֲחֵבִרי,  ֶלְך.  ַהּמֶ

ֶזה". ֶקר ּכָ ׁשֶ ָטעּות ּבְ ָהעֹוָלם ּבְ

ה  לֹשָׁ ׁשְ ֶאְצָלם  ֲעַדִין  ּוָמְצאּו  ְרֵעִבים,  ָהיּו  ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

אר  ּקֹוִרין ּגָ יל )ׁשֶ ְבׁשִ ית ַהּתַ דֹוִלים ]סוג מטבע[. ְוָהְלכּו ֶאל ּבֵ ָעה ּגְ ַאְרּבָ

ָעה  ה אֹו ַאְרּבָ לֹשָׁ ַעד ׁשְ ם מֹוְצִאים ֶלֱאכֹל ֲאִפּלּו ּבְ ֶקעְך(, ְוׁשָ

ן ָלֶהם ַמֲאָכל, ְוָנְתנּו ָלֶהם. דֹוִלים. ְוִצּוּו ִלּתֵ ּגְ

ֶקר  ֶ ִרים ּוִמְתלֹוְצִצים ֵמַהּשׁ ָהיּו ֹאְכִלים, ָהיּו ְמַסּפְ תֹוְך ׁשֶ ּבְ

ַמע  אר ֶקעְך ׁשָ ַעל ַהּגָ ם. ְוַהּבַ ַעל ׁשֵ ַבר ַהּבַ ל ּדְ ְוָטעּות ׁשֶ

ם  ם ָהָיה ָחׁשּוב ׁשָ ַעל ׁשֵ י ַהּבַ ְבֵריֶהם, ְוָחָרה לֹו ְמֹאד, ּכִ ּדִ

ׁש ִלְפֵניֶכם ּוְצאּו  ּיֵ ֶ ְמֹאד. ַוּיֹאֶמר ָלֶהם: "ִאְכלּו ָלֶכם ַמה ּשׁ

אן" ִמּכָ

ָהיּו  ֲעַדִין  ְוֵהם  ם,  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ן  ּבֶ ם  ְלׁשָ א  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר 

ַעל  ֶהם ַהּבַ ְפֵני ְבנֹו. ְוָגַער ּבָ ם ּבִ ַעל ׁשֵ ִמְתלֹוְצִצים ִמן ַהּבַ

ְפֵני ְבנֹו,  ם ּבִ ַעל ׁשֵ ֵהם ִמְתלֹוְצִצים ִמן ַהּבַ אר ֶקעְך ַעל ׁשֶ ּגָ

יתֹו. ה ּוָפצֹוַע ּוְדָחָפם ִמּבֵ ה אֹוָתם ַהּכֵ ִהּכָ ַעד ׁשֶ

ה אֹוָתם.  ּכֶ ט ַעל ַהּמַ ּפָ ׁש ִמׁשְ ְוָחָרה ָלֶהם ְמֹאד ְוָרצּו ְלַבּקֵ

ם  ׁשָ יחּו  ִהּנִ ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִית  ַהּבַ ַעל  ַהּבַ ֶאל  ֵליֵלְך  בּו  ְ ְוִנְתַיּשׁ
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ט  ּפָ ִמׁשְ יג  ְלַהּשִׂ ֵאיְך  ִעּמֹו  ְלִהְתַיֵעץ  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ַהֲחִבילֹות 

"ל. ַעל ַהּנַ

ְמֹאד.  ה אֹוָתם  ִהּכָ ֶקעְך  אר  ַהּגָ ַעל  ּבַ ׁשֶ לֹו  רּו  ְוִסּפְ ּוָבאּו 

ם.  ַעל ׁשֵ רּו ַעל ַהּבַ ּבְ ּדִ רּו לֹו ׁשֶ ה"? ְוִסּפְ ַאל ָלֶהם: "ָלּמָ ְוׁשָ

ֵני ָאָדם, ֲאָבל  ר ְלַהּכֹות ּבְ אי ֵאינֹו יֹשֶׁ ַוּדַ יב ָלֶהם: "ּבְ ֵהׁשִ

ם,  ַעל ׁשֵ ם ַעל ַהּבַ ְרּתֶ ּבַ ּדִ ָלל ׁשֶ יֶתם ְנכֹוָנה ּכְ ם לֹא ֲעׂשִ ַאּתֶ

אן ְמֹאד". ם ָחׁשּוב ּכָ ַעל ׁשֵ י ַהּבַ ּכִ

ּנּו ֶאל  ָטעּות, ְוָהְלכּו ִמּמֶ ׁש, ְוַגם הּוא ּבְ ֵאין ּבֹו ַמּמָ ְוָראּו, ׁשֶ

ִהּכּו  ה, ׁשֶ ֲעׂשֶ רּו לֹו ַהּמַ ִקיד ָהָיה ַעּכּו"ם, עובד כוכבים ומזלות( ְוִסּפְ ִקיד )ְוַהּפָ ַהּפָ

ם,  ַעל ׁשֵ רּו ַעל ַהּבַ ּבְ ּדִ יבּו: ׁשֶ ַאל: "ַעל ָמה?" ֵהׁשִ אֹוָתם. ׁשָ

יתֹו. ה ּוָפצֹוַע ּוְדָחָפם ִמּבֵ ִקיד ַהּכֵ ה אֹוָתם ַהּפָ ְוִהּכָ

אּו  ּבָ ּנּו, ַעד ׁשֶ בֹוּהַ ִמּמֶ ל ּגָ ל ְלמֹוׁשֵ ה ָלֶזה, ִמּמֹוׁשֵ ְוָהְלכּו ִמּזֶ

יִניְסֶטר,  ַהּמִ ית  ּבֵ ִלְפֵני  ם,  ְוׁשָ "ל.  ַהּנַ יִניְסֶטר  ַהּמִ ִלְפֵני 

ִאיׁש  יִניְסֶטר ׁשֶ ַהְינּו ַוואְכן( ְוהֹוִדיעּו ְלַהּמִ י ַחִיל )ּדְ עְֹמִדים ַאְנׁשֵ

ְכנֹס. ּיִ ה ׁשֶ ֶאָחד ָצִריְך ֵאָליו, ְוִצּוָ

ירֹו  בֹאֹו ִהּכִ יִניְסֶטר, ְוֵתֶכף ּבְ ּוָבא אֹותֹו ֶהָחָכם ִלְפֵני ַהּמִ

ירֹו,  "ל, ְוֶהָחָכם לֹא ִהּכִ ּנַ הּו ֶהָחָכם ֲחֵברֹו ּכַ ּזֶ יִנְסֶטר ׁשֶ ַהּמִ

ה ָכזֹו. ָהָיה ִבְגֻדּלָ ֵמֲחַמת ׁשֶ
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ִמימּוִתי  ר ֵאָליו: "ְרֵאה ּתְ יִניְסֶטר ְוִדּבֵ ְוֵתֶכף ִהְתִחיל ַהּמִ

ָחְכָמְתָך  ָמה  ְוֶאל  ָכזֹו,  ה  ִלְגֻדּלָ אֹוִתי,  ֵהִביא  ֶ ּשׁ ְלַמה 

ֵהִביָאה אֹוְתָך?"

ם,  ַהּתָ ֲחֵבִרי  ה הּוא  ַאּתָ ׁשֶ ְוָאַמר: "ֵמַאַחר  ֶהָחָכם  ָעָנה 

ִהּכּו  ט ַעל ׁשֶ ּפָ ן ִלי ִמׁשְ ה ּתֵ ְך; ְלֵעת ַעּתָ ר ַאַחר ּכָ ה ְנַסּפֵ ִמּזֶ

י ַעל  ְרּתִ ּבַ ּדִ ִביל ׁשֶ ׁשְ יבֹו: "ּבִ ה"? ֱהׁשִ ָאלֹו: "ָלּמָ אֹוִתי". ׁשְ

ֶקר ּוִמְרָמה ְגדֹוָלה".  הּוא ׁשֶ ם ׁשֶ ַעל ׁשֵ ַהּבַ

ָחְכמֹות  ה ֹאֵחז ּבַ יִניְסֶטר ְוָאַמר: "ֲעַדִין ַאּתָ ם ַהּמִ ָעָנה ַהּתָ

י  ּלִ ה ָיכֹול ָלבֹא ַעל ׁשֶ ַאּתָ ה ָאַמְרּתָ ׁשֶ ָך? ְרֵאה: ַאּתָ ּלְ ׁשֶ

ָבר  ֲאִני ּכְ ָך; ְרֵאה, ׁשֶ ּלְ ַקל, ַוֲאִני לֹא אּוַכל ָלבֹא ַעל ׁשֶ ּבְ

י;  ּלִ ה ֲעַדִין לֹא ָבאָת ַעל ׁשֶ "ל, ְוַאּתָ ּנַ ָך, ּכַ ּלְ אִתי ַעל ׁשֶ ּבָ

ִמימּות  ה ָתבֹא ַעל ּתְ ַאּתָ ה יֹוֵתר ׁשָ ה ָקׁשֶ ּזֶ ַוֲאִני רֶֹאה ׁשֶ

ָבר  ִמּכְ ּבֹו  יר  ַמּכִ ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ְוַאף  י".  ּלִ ׁשֶ

ׁשֹו  ּוִבּקְ יׁשֹו,  ְלַהְלּבִ ָגִדים  ּבְ לֹו  ָלֵתת  ה  ִצּוָ תֹו,  ְגֻדּלָ ּבִ

ּיֹאַכל ִעּמֹו. ׁשֶ



ר ַיַחד.  ַעת ֲאִכיָלָתם ִהְתִחילּו ְלַדּבֵ ׁשְ ּבִ

שרון
מדבקה
להכניס
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ָלל.  ֵאין ֶמֶלְך ּכְ "ל ׁשֶ ְעּתֹו ַהּנַ ִהְתִחיל ֶהָחָכם ְלהֹוִכיַח לֹו ּדַ

יִניְסֶטר: "ֲהּלֹא ֲאִני ְבַעְצִמי ָרִאיִתי ֶאת  ם ַהּמִ ַער ּבֹו ַהּתָ ּגָ

ַעְצְמָך  ה יֹוֵדַע ּבְ חֹוק: "ַאּתָ ׂשְ יב לֹו ֶהָחָכם ּבִ ֶלְך", ֵהׁשִ ַהּמֶ

יר אֹותֹו ְוֶאת ָאִביו ְוֶאת ְזֵקנֹו  ה ַמּכִ ֶלְך? ַאּתָ ה ָהָיה ַהּמֶ ּזֶ ׁשֶ

ים  ֲאָנׁשִ ֶמֶלְך?  ה  ּזֶ ׁשֶ יֹוֵדַע  ה  ַאּתָ ֵמַאִין  ְמָלִכים?  ָהיּו  ׁשֶ

ם  ֶקר". ְוָחָרה ְלַהּתָ ׁשֶ ה ֶמֶלְך ְוִרּמּו אֹוְתָך ּבְ ּזֶ ידּו ְלָך ׁשֶ ִהּגִ

ֶלְך. ּמֶ הּוא כֹוֵפר ּבַ ֶלְך, ַעל ׁשֶ ַבר ַהּמֶ ְמֹאד ְמֹאד ַעל ּדְ

ַלח  ייְוול, ש"ד(, ׁשָ ַהְינּו ַהּטַ א ֶאָחד ְוָאַמר: "ָהֲעָזאֵזל, )ּדְ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ּבְ

ּתֹו  ר ְלִאׁשְ ם ְמֹאד ְמֹאד, ְוָרץ ְוִסּפֵ ְעַזע ַהּתָ ַאֲחֵריֶכם. ְוִנְזּדַ

לֹו  ְוָיֲעָצה  ַאֲחָריו.  ַלח  ׁשָ "ל  ַהּנַ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ דֹול  ּגָ ַפַחד  ּבְ

ּוָבא  ַאֲחָריו.  ַלח  ְוׁשָ ם.  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ֲעבּור  לַֹח  ִלׁשְ ּתֹו  ִאׁשְ

ה  ַעּתָ ִמירֹות, ְוָאַמר לֹו ׁשֶ ם ְוָנַתן לֹו ְקֵמעֹות ּוׁשְ ַעל ׁשֵ ַהּבַ

ֶזה. ָלל, ְוָהָיה לֹו ֱאמּוָנה ְגדֹוָלה ּבָ לֹא ִיְפַחד ּכְ

ֶהָחָכם  ַאל  ְוׁשָ "ל,  ַהּנַ ם  ְוַהּתָ ֶהָחָכם  עֹוד  ִבים  יֹוׁשְ ְוָהיּו 

ִביל  ׁשְ "ּבִ לֹו:  ָאַמר  ְך?"  ּכָ ל  ּכָ ִנְפַחְדּתָ  ָמה  "ַעל  אֹותֹו: 

ַמֲאִמין  ה  "ַאּתָ ּנּו:  ִמּמֶ ַחק  ׂשָ ַאֲחֵרינּו".  ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ "ל  ַהּנַ

ַלח  ָ ּשׁ ן ִמי הּוא ֶזה ׁשֶ יב לֹו: "ְוִאם ּכֵ ׁש ַטייְוול?" ֵהׁשִ ּיֵ ׁשֶ
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ָרָצה  אי ֶזהּו ָאִחי, ׁשֶ ַוּדַ ַאֲחֵרינּו?" ָעָנה ֶהָחָכם ְוָאַמר: "ּבְ

אֹותֹו  ַאל  ׁשָ זֹו".  ִמְרָמה  ּבְ ַאֲחַרי  ַלח  ְוׁשָ י,  ִעּמִ ְתָרֶאה  ּיִ ׁשֶ

]השומרים[?"  ואְרֶטׂש  ַהּוַ ל  ּכָ ַעל  ָעַבר  ֵאיְך  ן  ּכֵ "ִאם  ם:  ַהּתָ

ִמְרָמה  ּבְ ֹאְמִרים  ְוֵהם  אֹוָתם,  ֵחד  ׁשִ אי  ַוּדַ "ּבְ יבֹו:  ֱהׁשִ

ָלל". ּלֹא ָראּו אֹותֹו ּכְ ֶקר ׁשֶ ָוׁשֶ

ַלח  ייְוול ׁשָ ַהּטַ "ל: ׁשֶ ּנַ ְך ָחַזר ּוָבא ֶאָחד ְוָאַמר ּכַ תֹוְך ּכָ ּבְ

ׁשּום  לֹו  ָהָיה  ְולֹא  ה,  ַעּתָ ְעַזע  ִנְזּדַ לֹא  ם  ְוַהּתָ ַאֲחֵריֶהם. 

"ל.  ּנַ ם, ּכַ ַעל ׁשֵ ל ַהּבַ ִמיָרה ׁשֶ ְ ָלל, ֵמֲחַמת ַהּשׁ ַחד ּכְ ּפַ

ָאַמר:  ֹאֵמר?"  ה  ַאּתָ ָמה  ה  "ַעּתָ ְלֶהָחָכם:  ְוָאַמר  ָעָנה 

ה  ְוָעׂשָ ְבָכַעס,  י  ִעּמִ הּוא  ׁשֶ ָאח  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְלָך,  "אֹוִדיַע 

ֵדי ְלַהְפִחיד אֹוִתי". ִמְרָמה זֹו ּכְ

ִביָלם: "ּוַמה הּוא ְדמּותֹו  א ִבׁשְ ּבָ ַאל ְלאֹותֹו ׁשֶ ְוָעַמד ְוׁשָ

ַלח ַאֲחֵרינּו? ֵאיֶזה ָפִנים ֵיׁש לֹו ְוֵאיֶזה ַמְרֶאה  ָ ּשׁ ל ֶזה ׁשֶ ׁשֶ

ְך ְוָכְך'.  יב לֹו: 'ּכָ ּיֹוֵצא. ֵהׁשִ ּלֹו?" ְוכּו' ְוּכַ ָערֹות ׁשֶ ֵיׁש ַלּשְׂ

"ל".  ָעָנה ֶהָחָכם ְוָאַמר: "ְרֵאה, ֶזה הּוא ַמְרֵאה ָאִחי ַהּנַ

ן  ּתֵ ּתִ יב: "ֵהן!, ַרק ׁשֶ ם?" ֵהׁשִ ם: "ֲהֵתֵלְך ִעּמָ ָאַמר לֹו ַהּתָ

ּלֹא  ֵדי ׁשֶ ְהיּו ַזַלאָגא ]שומרים מלוים[, ּכְ ּיִ י ַחִיל, ׁשֶ י ֵאיֶזה ַאְנׁשֵ ִעּמִ

ְיַצֲערּו אֹוִתי". ְוָנַתן לֹו ַזַלאָגא.



הדומ ֶׂא מת ל קֲו

א  ּבָ ׁשֶ ָהִאיׁש  אֹותֹו  ִעם  "ל  ַהּנַ ֲחָכִמים  ֵני  ְ ַהּשׁ ְוָהְלכּו 

יִניְסֶטר:  ם ַהּמִ ַאל אֹוָתם ַהּתָ ִביָלם, ְוָחְזרּו ַהַחִיל. ְוׁשָ ִבׁשְ

ָלל  יבּו: ֵאיָנם יֹוְדִעים ּכְ "ל?" ֵהׁשִ "ֵהיָכן ֵהם ַהֲחָכִמים ַהּנַ

ֵאיְך ֶנֶעְלמּו.

"ל,  ייְוול( ָחַטף אֹוָתם, ֶאת ַהֲחָכִמים ָהֵאּלּו ַהּנַ "ל )ַהְינּו ַהּטַ ְוַהּנַ

ייְוול  ב ַהּטַ ם ָהָיה יֹוׁשֵ ְוֵהִביא אֹוָתם ֶאל ֶרֶפׁש ָוִטיט; ְוׁשָ

"ל  ַהּנַ ַהֲחָכִמים  ֶאת  ִליכּו  ְוִהׁשְ ָהֶרֶפׁש,  תֹוְך  ּבְ א  ּסֵ ּכִ ַעל 

ׁש  ֶבק ַמּמָ מֹו ּדֶ תֹוְך ָהֶרֶפׁש. ְוָהֶרֶפׁש ָהָיה ָעב ְוָדבּוק ּכְ ּבְ

תֹוְך  ּבְ ָלל  ּכְ ַעְצָמן  ָלזּוז  ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְולֹא  ְקֵליי,  ּקֹוִרין  ׁשֶ

ָהֶרֶפׁש. 

ִעים,  "ְרׁשָ יו(:  ַוֲאָנׁשָ ייְוול  ַהּטַ ַהְינּו  ּדְ אֹוָתם,  ִרים  ְמַיּסְ ָהיּו  ׁשֶ ְלֵאּלּו  ַהֲחָכִמים  )ֵאּלּו  ְוָצֲעקּו 

עֹוָלם?  ִרים אֹוָתנּו? ְוִכי ֵיׁש ַטייְוויל ּבָ ם ְמַיּסְ ַעל ָמה ַאּתֶ

"ל ֲעַדִין לֹא  י ֵאּלּו ַהֲחָכִמים ַהּנַ ם" )ּכִ ִרים אֹוָתנּו ְבִחּנָ ִעים, ְמַיּסְ ם ְרׁשָ ַאּתֶ
ם(. ִחּנָ ִרים אֹוָתם ּבְ ִעים ְמַיּסְ ים ְרׁשָ ֲאָנׁשִ ׁש ַטייְוויל, ַרק ָאְמרּו ׁשֶ ּיֵ ֶהֱאִמינּו ׁשֶ

תֹוְך ֳעִבי ָהֶרֶפׁש, ְוָהיּו  ֵני ֲחָכִמים ּבְ ְ ִחים ֵאּלּו ַהּשׁ ְוָהיּו ֻמּנָ

ּפֲֹחִזים  ים  ֲאָנׁשִ ׁשֶ ַרק  זֹאת,  ֵאין  ּזֹאת?  "ַמה  חֹוְקִרים: 

ֵהם  ה  ְוַעּתָ ָפַעם,  ֵאיֶזה  ֶהם  ִעּמָ ִמְתקֹוְטִטים  ָהִיינּו  ׁשֶ

ְך". ל ּכָ ִרים אֹוָתנּו ּכָ ְמַיּסְ



ַ ִַ ִחִכַדומ קֲזממ

ִנים. ה ׁשָ ּמָ דֹוִלים ּכַ ִעּנּוִיים ּגְ ם ּבְ ִרים ׁשָ ְוָהיּו ִמְתַיּסְ



ית  ּבֵ ִלְפֵני  "ל  ַהּנַ יִניְסֶטר  ַהּמִ ם  ַהּתָ ָעַבר  ַאַחת  ַעם  ּפַ

ֲחֵברֹו ֶהָחָכם.  ר ּבַ ם, ְוִנְזּכַ ַעל ׁשֵ ַהּבַ

ִרים,  ֶדֶרְך ַהּשָׂ ה ַעְצמֹו ֵאָליו ּכְ ם, ְוִהּטָ ַעל ׁשֵ ְוִנְכַנס ֶאל ַהּבַ

"ל( ְוִאם  ְרֶאה אֹותֹו )ַהְינּו ֶאת ֶהָחָכם ַהּנַ ּיִ ר ׁשֶ ַאל אֹותֹו ִאם ֶאְפׁשָ ְוׁשָ

ם  ם: "ֲהַאּתֶ ַעל ׁשֵ ם?. ְוָאַמר ֶאל ַהּבַ ָ יּוַכל ְלהֹוִציאֹו ִמּשׁ

ּוֵמאֹותֹו  אֹו?  ּוְנׂשָ ייְוול  ַהּטַ ַלח  ָ ּשׁ ׁשֶ ֶהָחָכם,  ֶאת  זֹוְכִרים 

ְרֶאה  ּיַ ּנּו ׁשֶ ׁש ִמּמֶ ּוִבּקֵ יבֹו: "ֵהן".  ַהּיֹום לֹא ְרִאיִתיו" ֱהׁשִ

אי  ַוּדַ ם: "ּבְ ַעל ׁשֵ ם. ְוָאַמר לֹו ַהּבַ ָ לֹו ְמקֹומֹו ְויֹוִציאֹו ִמּשׁ

ּלֹא ֵיְלכּו  ֲאִני ָיכֹול ְלַהְראֹות ְלָך ְמקֹומֹו ּוְלהֹוִציאֹו, ַרק ׁשֶ

ה". ְוָהְלכּו ָיַחד. י ִאם ֲאִני ְוַאּתָ ּכִ

ֵהם  ם, ְוָרָאה ׁשֶ ַדע, ּוָבאּו ְלׁשָ ּיָ ֶ ם ַמה ּשׁ ַעל ׁשֵ ה ַהּבַ ְוָעׂשָ

ֳעִבי ִטיט ָוֶרֶפׁש.  ִחים ּבָ ֻמּנָ



הדומ ֶׂא מת ל קֲח

"ָאִחי,  ֵאָליו:  ָצַעק  יִניְסֶטר,  ַהּמִ ֶאת  ֶהָחָכם  ָרָאה  ּוְכׁשֶ

לּו,  ִעים ַהּלָ ְך ָהְרׁשָ ל ּכָ ים אֹוִתי ּכָ ים ּוְמַעּנִ ֵהם ַמּכִ ְרֵאה ׁשֶ

ם!" ִחּנָ ּבְ

ָך  ּלְ ׁשֶ ָחְכמֹות  ּבַ ֹאֵחז  ה  ַאּתָ "ֲעַדִין  יִניְסֶטר:  ַהּמִ ּבֹו  ַער  ּגָ

ֵהם  ֵאּלּו  ְוִלְדָבֶריָך  ָבר,  ּדָ ׁשּום  ּבְ ַמֲאִמין  ה  ַאּתָ ְוֵאין 

ָהִייָת  ם ׁשֶ ַעל ׁשֵ ה ְרֵאה, ֲהלֹא ֶזה הּוא ַהּבַ ים? ַעּתָ ֲאָנׁשִ

כֹוֵפר ּבֹו, ְוהּוא ַדְיָקא ָיכֹול ְלהֹוִציֲאֶכם ְוהּוא ַיְרֶאה ָלֶכם 

ָהֱאֶמת".

ּיֹוִציֵאם  ם ׁשֶ ַעל ׁשֵ "ל ִמן ַהּבַ יִניְסֶטר ַהּנַ ם ַהּמִ ׁש ַהּתָ ּוִבּקֵ

ַעל  ה ַהּבַ ים, ְוָעׂשָ הּו ַטייְוול ְוֵאיָנם ֲאָנׁשִ ּזֶ ְוַיְרֶאה ָלֶהם ׁשֶ

ְולֹא  ה,  ׁשָ ּבָ ַהּיַ ַעל  עְֹמִדים  ֲארּו  ְוִנׁשְ ה,  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ם  ׁשֵ

"ל ַנֲעׂשּו ַעְפָרא  יִקים ַהּנַ ּזִ ָלל; ְוֵאּלּו ַהּמַ ם ֶרֶפׁש ּכְ ָהָיה ׁשָ

ְבָעְלָמא. 

"ל  ָאז ָרָאה ֶהָחָכם ַהּנַ

ְרחֹו ְלהֹודֹות ַעל  ַעל ּכָ ְוֻהְכַרח ּבְ
ׁש ֶמֶלְך ְוכּו'. ּיֵ ַהּכֹל: ׁשֶ



מעשה י

ַעם ַאַחת ָהָיה  ה, פַּ ַמֲעשֶׂ
עְרִגיר ]סוחר גדול[. בֶּ



יר ֻמְפָלג ְמאֹד,  ְוָהָיה ָעשִׁ

ְוַכּיֹוֵצא.  ְמאֹד  ַרּבֹות  ְסחֹורֹות  לֹו  ְוָהָיה 
ִריב  ְוַהבְּ ]שטרות[  ַהוֶּועְקְסֶלען  ְוָהיּו 
ּלֹו הֹוְלִכין ַעל ָהעֹוָלם, ְוָהָיה  ]מכתבים[ שֶׁ

ל טּוב.  לֹו כָּ

ָהָיה  ּנּו ָהָיה ָדר ָעִני ֶאָחד, שֶׁ ה ִממֶּ ּוְלַמטָּ
ִמן  ַהֵהֶפְך  ל  לֹו כָּ ְוָהָיה  ְמאֹד,  דֹול  גָּ ָעִני 

יר.  עְרִגיר ֶהָעשִׁ ַהבֶּ

ָהָיה  ָבִנים: ָלֶזה לֹא  ָהיּו ֲחשּׂוֵכי  ֵניֶהם  ּושְׁ
ָבִנים ְוֵכן ָלֶזה.



ִ ָנא ָגאמדומ קמֶָמב א ממ

ְוָעׂשּו  ים  ֲאָנׁשִ אּו  ּבָ ׁשֶ עְרִגיר:  ְלַהּבֶ ָחַלם  ֶאָחד  ַעם  ּפַ

ם  ַאל אֹוָתם: "ָמה ַאּתֶ אִקין(. ְוׁשָ אִקין ּפַ ַהְינּו ּפַ ֲחִבילֹות ֲחִבילֹות, )ּדְ

"ל(. ְוָחָרה  את ַהּכֹל ֶאל ֶהָעִני" )ַהּנַ יבּו: "ָלׂשֵ ים?" ְוֵהׁשִ עֹוׂשִ

יתֹו  ל הֹונֹו ִמּבֵ את ּכָ ֵהם רֹוִצים ָלׂשֵ לֹו ְמֹאד ְמֹאד ַעל ׁשֶ

ים. ים ַרּבִ ֵהם ֲאָנׁשִ ר, ׁשֶ ֶאל ֶהָעִני; ְוִלְכעֹס ֲעֵליֶהם ִאי ֶאְפׁשָ

ל  ִמּכָ לֹו  ָהיּו  ר  ֲאׁשֶ ל  ִמּכָ ֲחִבילֹות  ֲחִבילֹות  ָעׂשּו  ְוֵהם 

ר ַלּכֹל ֶאל  ֲאׁשֶ ּכַ אּו ַהּכֹל  ְוָנׂשְ ּוְרכּוׁשֹו,  ְסחֹורֹוָתיו ְוהֹונֹו 

ִאם  י  ּכִ ֵביתֹו,  ּבְ ְכלּום  ִאירּו  ִהׁשְ ְולֹא  "ל,  ַהּנַ ֶהָעִני  ית  ּבֵ

ִית ֵריָקם. ְוָחָרה לֹו ְמֹאד ְמֹאד. ְפנֹות ַהּבַ ּדַ

ה ֲחלֹום.  ְרא ְוִהּנֵ ְוֵהִקיץ, ַוּיַ

הּוא ֲחלֹום, ּוָברּוְך ה' ַהּכֹל ֶאְצלֹו, ַאף ַעל  ָרָאה ׁשֶ ְוַאף ׁשֶ

ָבר ְמֹאד ְמֹאד  י ֵכן ָהָיה ִלּבֹו נֹוְקפֹו ְמֹאד. ְוָחָרה לֹו ַהּדָ ּפִ

ַבר  ּדְ ְעּתֹו  ִמּדַ ָלֵצאת  ָיכֹול  ָהָיה  ְולֹא  ַהֲחלֹום,  ַבר  ּדְ ַעל 

"ל. ַהֲחלֹום ַהּנַ

יַח  ּגִ ְלַהׁשְ ִמּקֶֹדם  ם  ּגַ ָרִגיל  ָהָיה  זּוָגתֹו,  "ל ִעם  ַהּנַ ְוֶהָעִני 

ַהֲחלֹום,  ַאַחר  ו,  ְוַעְכׁשָ ָידֹו,  ת  ִמּסַ ָלֶהם  ְוָלֵתת  ֲעֵליֶהם 

ָהיּו  ׁשֶ ָכל ֵעת  ּבְ ַאְך  ִמּקֶֹדם.  יֹוֵתר  ָחה  ּגָ ַהׁשְ ֲעֵליֶהם  ָנַתן 



הדאמ ֶׂא מת ל קמב

ָניו ְוִנְבַהל  ים ּפָ ּנִ ּתַ ּתֹו, ָהיּו ִמׁשְ ָבִאים ְלֵביתֹו ֶהָעִני אֹו ִאׁשְ

ַכר.  ּזָ ֵניֶהם, ֵמֲחַמת ַהֲחלֹום ׁשֶ ִמּפְ

ּתֹו, ָהיּו ְרִגיִלים ִלְפָרִקים ֶאְצלֹו, ְוָהיּו  ְוֵהם ֶהָעִני ִעם ִאׁשְ

ֶאְצלֹו ִנְכָנִסים ְויֹוְצִאים.

ָלּה  ְוָנַתן  "ל  ַהּנַ ֶהָעִני  ת  ֵאׁשֶ ֶאְצלֹו  אָתה  ּבָ ַאַחת  ַעם  ּפַ

ְמֹאד.  ּתֹוֵמם  ְוִנׁשְ ְוִנְבַהל  צּוָרתֹו  ה  ּנָ ּתַ ְוִנׁשְ ַתן,  ּנָ ֶ ּשׁ ַמה 

בֹוְדֶכם,  ׁש ְמִחיָלה ִמּכְ "ל: "ֲאַבּקֵ ה ַהּנַ ֲאָלה אֹותֹו ָהֲעִנּיָ ׁשָ

ר ָאנּו ָבִאים ֶאְצְלֶכם  ָכל ֵעת ֲאׁשֶ ּבְ ידּו ִלי, ַמה ּזֹאת ׁשֶ ּגִ ּתַ

ָהִעְנָין,  אֹותֹו  ל  ּכָ ָלּה  ר  ִסּפֵ ְמֹאד"?,  ֵניֶכם  ּפְ ים  ּנִ ּתַ ִמׁשְ

ְוכּו'  ְמֹאד  נֹוְקפֹו  ִלּבֹו  ַהּיֹום  ּוֵמאֹותֹו  "ל,  ּנַ ּכַ לֹו  ָחַלם  ׁשֶ

ְיָלה  ַהּלַ אֹותֹו  ּבְ ַהֲחלֹום  ָהָיה  יָבה לֹו: "ַהִאם  ֵהׁשִ "ל.  ּנַ ּכַ

יב ָלּה: "ֵהן". ָאְמָרה לֹו("? ֵהׁשִ לֹוִנית ׁשֶ )לילה ּפְ

ם  ְיָלה ָחַלם ִלי ּגַ אֹותֹו ַהּלַ יָבה לֹו: "ּבְ ֶזה?" ֵהׁשִ "ּוַמה ּבָ

יִתי  ּבֵ ְלתֹוְך  ים  ֲאָנׁשִ ּוָבאּו  ְגדֹוָלה,  יָרה  ֲעׁשִ ֲאִני  ׁשֶ ן  ּכֵ

ִאים?  ם נֹוׂשְ ים: ְלֵהיָכן ַאּתֶ ַאְלּתִ אִקין, ּוׁשְ אִקין ּפַ ְוָעׂשּו ּפַ

ן  ו "ָעִני"(. ַעל ּכֵ ָראּוהּו ַעְכׁשָ ּקְ "ל ׁשֶ עְרִגיר ַהּנַ יבּו: ֶאל אֹותֹו ֶהָעִני, )ַהְינּו ְלַהּבֶ ֵהׁשִ

ֲחלֹוִמי"  יַח ַעל ֲחלֹום?, ֲהלֹא ַאף ֲאִני ּבַ ּגִ ה ַמׁשְ ָמה ַאּתָ
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ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ַעל  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ו  ַעְכׁשָ ּתֹוֵמם  ְוִנׁשְ ִנְבַהל  ְוהּוא 

ירּותֹו  ֲעׁשִ אּו  ּשְׂ ּיִ ׁשֶ ִנְרֶאה  ָבר  ַהּדָ ׁשֶ ֲחלֹוָמּה,  ֶאת  עֹוד 

ֶאְצלֹו,  אּו  ִיּשְׂ ֶהָעִני  ל  ׁשֶ ְוַדּלּות  ֶהָעִני,  ֵאֶצל  ּוְרכּוׁשֹו 

ְוִנְבַהל ְמֹאד ְמֹאד.


עְרִגיר ִעם ֶעְגלֹות ָצב ]עגלה  ת ַהּבֶ ַוְיִהי ַהּיֹום, ְוָנְסָעה ֵאׁשֶ

ת  ֵאׁשֶ ם  ּגַ ְוָלְקָחה  ֵרעֹוֶתיָה,  ּה  ִעּמָ ְוָלְקָחה  ל,  ְלַטּיֵ מכוסה[ 

ּיּול.  ּה, ְוָנְסעּו ַעל ַהּטִ ֶהָעִני ִעּמָ

ֶיעְדִניַראל - קצין צבא גבוה( ִעם  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ָאדֹון   - ַחִיל  ִאיׁש  ָעַבר  ה,  ְוִהּנֵ

ְוָעַבר  ִבילֹו.  ׁשְ ּבִ ֶרְך  ַהּדֶ ִמן  ד  ַהּצַ ֶאל  ּוָפנּו  ּלֹו,  ׁשֶ ַהַחִיל 

ּיֹוִציאּו ַאַחת ִמן  ה: ׁשֶ ים, ְוִצּוָ ּנֹוְסִעים ָנׁשִ ְרא ׁשֶ ַהַחִיל, ַוּיַ

ת ֶהָעִני,  ל. ְוָהְלכּו ְוהֹוִציאּו ֶאת ֵאׁשֶ ְסעּו ְלַטּיֵ ּנָ ים ׁשֶ ׁשִ ַהּנָ

עְדִניַראל, ְוָנְסעּו  ל ַהּיֶ תֹוְך ָהֶעְגַלת ָצב ׁשֶ ְוָחְטפּו אֹוָתּה ּבְ

ֵחילֹוָתיו(.  ִעם  ֶיעְדִניַראל,   - ַחִיל  ִאיׁש  ְפָרט  ּבִ ן;  ְלַהּלָ ָנַסע  י  ּכִ יָבּה,  ַלֲהׁשִ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  )ּוְבַוּדַ ּה.  ִעּמָ

ּלֹו. ִדיָנה ׁשֶ ּה ַלּמְ ּוְלָקָחּה, ְוָנַסע ִעּמָ

ָלל;  ֹמַע לֹו ּכְ ַמִים, ְולֹא ָרְצָתה ִלׁשְ ְוִהיא ָהְיָתה ִיְרַאת ׁשָ

אֹוָתּה,  ים  ּוְמַפּתִ ים  ׁשִ ְמַבּקְ ְוָהיּו  ְמֹאד,  בֹוָכה  ְוָהְיָתה 

יֹוֵתר.  ַמִים ּבְ ְוִהיא ָהְיָתה ִיְרַאת ׁשָ
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ה"  ָהֲעִנּיָ "ִנְלְקָחה  ה  ְוִהּנֵ ּיּול,  ַהּטִ ִמן  ְלֵביָתם  בּו  ׁשָ ְוֵהם 

ל ּובֹוֶכה ּוִמְתַמְרֵמר ְמֹאד ְמֹאד  "ל. ְוָהָיה ֶהָעִני ִמְתַאּבֵ ַהּנַ

ִמיד. ּתֹו ּתָ ַעל ִאׁשְ

הּוא  ַמע ׁשֶ ית ֶהָעִני, ׁשָ עְרִגיר ֵאֶצל ּבֵ ַעם ַאַחת ָעַבר ַהּבֶ ּפַ

ה  ַאּתָ "ָמה  ָאלֹו:  ּוׁשְ ִנְכַנס  ְמאֹד;  ְמאֹד  ּוִמְתַמְרֵמר  ּבֹוֶכה 

ה? ּוַמה  יבֹו: "ְוִכי לֹא ֶאְבּכֶ ְך?" ֱהׁשִ ל ּכָ ִמְתַמְרֵמר ּובֹוֶכה ּכָ

ירּות אֹו ָבִנים. ֲאִני ֵאין  ָאר ָלֶהם ָהֲעׁשִ ׁשְ ּנִ ַאר ִלי? ֵיׁש ׁשֶ ׁשְ ּנִ

ַאר ִלי?" ׁשְ י, ּוַמה ּנִ ּנִ י ִנְלְקָחה ִמּמֶ ּתִ ִלי ְכלּום, ְוַגם ִאׁשְ

ְוִנְתעֹוְררּו  "ל,  ַהּנַ ֶהָעִני  ַעל  עְרִגיר  ַהּבֶ ל  ׁשֶ ִלּבֹו  ְוִנְכַמר 

ָרָאה בֹו.  ִרירּות ׁשֶ ַרֲחָמיו ָעָליו ְמֹאד ְמֹאד - ִמּגֶֹדל ַהּמְ

ְוָהַלְך  עֹון:  ּגָ ׁשִ ָהָיה  ּוֶבֱאֶמת  ְמבָֹהל,  ָבר  ּדָ ה  ְוָעׂשָ ְוָהַלְך 

"ל; ְוָהַלְך ְוָנַסע  עְדִניַראל ַהּנַ ר ַהּיֶ ֵאיֶזה ְמִדיָנה ּדָ ַאל ּבְ ְוׁשָ

עְדִניַראל,  ָבר ְמבָֹהל ְמֹאד, ְוָהַלְך ְלֵבית ַהּיֶ ה ּדָ ם ְוָעׂשָ ְלׁשָ

ּלֹו  ׁשֶ ָהָלה  ַהּבֶ ִמּגֶֹדל  ְוהּוא,  משמרות(,   - )ַוואִכין  עֹוְמִדים  ם  ְוׁשָ

יַח  ּגִ ֶבָהָלה ְגדֹוָלה ְולֹא ִהׁשְ ּתֹוֵמם, ְוָהַלְך ּבְ ְמֹאד ְמֹאד ִנׁשְ

ּתֹוְממּו ְמֹאד  ואִכין ִנְבֲהלּו ְוִנׁשְ ואִכין ְוַגם ַהּוַ ָלל ַעל ַהּוַ ּכְ

ְמֹאד,  ְמבָֹהל  ֶאְצָלם  ָאָדם  ן  ּבֶ ְתֹאם  ּפִ ָראּו  ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ָהָלה  ְוִנְבֲהלּו ְמֹאד: 'ֵאיֹפה ָבא ֶזה ְלָכאן?' ּוֵמֲחַמת ַהּבֶ
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ְכַנס  ּנִ ואִכין ַעד ׁשֶ ל ַהּוַ ואִכין, ְוָעַבר ַעל ּכָ ל ַהּוַ יחּוהּו ּכָ ִהּנִ

ּוָבא  ם,  ׁשָ ׁשֹוֶכֶבת  ָהְיָתה  ׁשֶ קֹום  ַלּמָ עְדִניַראל  ַהּיֶ ְלֵבית 

ֶוֱהִקיָצּה ְוָאַמר ָלּה: "ּבֹא". ְוָרֲאָתה אֹותֹו ְוִנְבֲהָלה. ְוָאַמר 

ה ַעל  ם ַעּתָ י", ְוָהְלָכה ִעּמֹו. ְוָעְברּו ּגַ ֶכף: "ּבֹא ִעּמִ ָלּה ּתֵ

ְצאּו. ּיָ ואִכין, ַעד ׁשֶ ל ַהּוַ ּכָ

ְוֵהִבין  ֶזה,  ּכָ ָבר  ּדָ ה  ָעׂשָ ֶ ּשׁ ַמה  ר  ְוִנְזּכַ ִנְבַהל  ֶכף  ּתֵ ַוֲאַזי 

ֲהָוה,  ְוֵכן  דֹול;  ּגָ ַרַעׁש  ה  ַנֲעׂשֶ ִיְהֶיה  ֶכף  ּתֵ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ

עְדִניַראל. ְוָהַלְך  דֹול ֵאֶצל ַהּיֶ ֶכף ַרַעׁש ּגָ ם ּתֵ ה ׁשָ ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ

ִמים ַעד  ָהָיה ִעם ֵמי ְגׁשָ תֹוְך ּבֹור ֶאָחד ׁשֶ ְוִהְטִמין ַעְצמֹו ּבְ

תֹוְך ַהּבֹור. ֵני ָיִמים ּבְ ּה ׁשְ ם ִעּמָ ָהה ׁשָ ֲעבֹר ָהַרַעׁש, ְוׁשָ ּיַ ׁשֶ

לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֶנֶפׁש  ִסיַרת  ַהּמְ ּגֶֹדל  "ל  ַהּנַ ה  ָ ָהִאּשׁ ְוָרֲאָתה 

ה':  ּבַ ָעה  ּבְ ְוִנׁשְ ִביָלּה,  ׁשְ ּבִ ּסֹוֵבל  ׁשֶ רֹות  ְוַהּצָ ִביָלּה  ִבׁשְ

ְהֶיה  ּיִ ל - ׁשֶ ר ֵיׁש ָלּה ֵאיֶזה ַמּזָ ׁש ָלּה, ֶאְפׁשָ ּיֵ ל ׁשֶ ּזָ ל ַהּמַ ּכָ ׁשֶ

ּה  ּלָ ׁשֶ ַהְצָלָחה  ל  ּכָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְוַהְצָלָחה,  ה  ְגֻדּלָ ֵאיֶזה  ָלּה 

ל ַהְצָלָחה  ח ְלַעְצמֹו ּכָ לֹא ִנְמָנע ֵמִאּתֹו; ְוִאם ִיְרֶצה ִלּקַ

ּנּו ְכָלל.  ִמּקֶֹדם, לֹא ֻיְמַנע ִמּמֶ ֵאר ּכְ ָ ּה ְוִהיא ִתּשׁ ּלָ ה ׁשֶ ּוְגֻדּלָ

ם ֵעדּות? ְוָלַקח אֹותֹו ַהּבֹור ְלֵעדּות. ְוֵאיְך מֹוְצִאים ׁשָ



הדאמ ֶׂא מת ל קמו

ְוָהָיה  ן,  ְלַהּלָ ְוָהַלְך  ם  ָ ִמּשׁ ּה  ִעּמָ ָיָצא  ָיִמים  ֵני  ׁשְ ַאַחר 

אֹותֹו  ּבְ ם  ׁשָ ם  ּגַ ׁשֶ ְוֵהִבין  ן,  ְלַהּלָ ן  ְלַהּלָ ּה  ִעּמָ ּוָבא  הֹוֵלְך 

ַעְצמֹו  יא  ְוֶהְחּבִ עֹוד,  ְוָהַלְך  ַאֲחָריו.  ים  ׂשִ ְמַחּפְ קֹום  ַהּמָ

תֹוְך ִמְקֶוה.  ּה ּבְ ִעּמָ

ּסֹוֵבל  ׁשֶ ָרה  ְוַהּצָ ֶנֶפׁש  ִסירּות  ַהּמְ ֹגֶדל  ּבְ ׁשּוב  ָרה  ְוִנְזּכְ

ֶאת  ְוָלְקָחה  "ל,  ּנַ ּכַ ַעם  ַהּפָ עֹוד  ָעה  ּבְ ְוִנׁשְ ִביָלּה,  ׁשְ ּבִ

ֵני ָיִמים, ְוָיְצאּו  ֶעֶרְך ׁשְ ן ּבְ ם ּכֵ ם ּגַ ְקֶוה ְלֵעדּות. ְוָהיּו ׁשָ ַהּמִ

ן. ְוָהְלכּו ְלַהּלָ

ְמקֹומֹות  ּה ּבִ יא ַעְצמֹו ִעּמָ ֶהְחּבִ ה ְפָעִמים, ׁשֶ ּמָ ְוֵכן ָהָיה ּכַ

ל ַמִים,  ְבָעה ְמקֹומֹות ׁשֶ ׁשִ ַהְינּו ּבְ ּיֹוֵצא ְבֵאּלּו, ּדְ ֲאֵחִרים ּכַ

ים ּוַמְעָין ּוְנָחִלים ּוְנָהרֹות  "ל, ַוֲאַגּמִ ּנַ ְוֵהם ּבֹור ּוִמְקֶוה, ּכַ

ָרה  ִנְזּכְ ם,  ִאים ׁשָ ֶנְחּבָ ָהיּו  ים. ּוְבָכל ָמקֹום ּוָמקֹום ׁשֶ ְוַיּמִ

"ל,  ּנַ ּכַ לֹו,  ָעה  ּבְ ְוִנׁשְ ִביָלּה,  ׁשְ ּבִ ְוָצָרתֹו  ַנְפׁשֹו  ְמִסירּות  ּבִ

"ל. ְוָהְלכּו ּוָבאּו, ְוָהיּו  ּנַ קֹום ְלֵעדּות, ּכַ ְוָלְקָחה אֹותֹו ַהּמָ

ַעד  "ל,  ַהּנַ ְחּבֹואֹות  ּמַ ּבַ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ַעְצָמם  יִאים  ַמְחּבִ

ם.  אּו ַעל ַהּיָ ּבָ ׁשֶ
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יר  ַמּכִ ְוָהָיה  דֹול  ּגָ סֹוֵחר  ָהָיה  ְוהּוא  ם,  ַהּיָ ַעל  אּו  ּבָ ׁשֶ ּכְ

ַעד  ִלְמִדיָנתֹו,  ָלבֹא  ַעְצמֹו  ְוָחַתְך  ם,  ַהּיָ ַעל  ָרִכים  ַהּדְ

"ל.  ת ֶהָעִני ַהּנַ ָעַבר ּוָבא ְלֵביתֹו ִעם ֵאׁשֶ ׁשֶ

ם. ְמָחה ְגדֹוָלה ׁשָ יָבּה ְלֶהָעִני; ְוָהָיה ׂשִ ֶוֱהׁשִ



ָעַמד  ְוַגם  ֶזה  ּכָ ָבר  ּדָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַכר  ׂשְ ּבִ "ל,  ַהּנַ עְרִגיר  ְוַהּבֶ

ן ָזָכר.  ָנה - ּבֵ אֹוָתּה ׁשָ ּה, ִנְפַקד ְונֹוַלד לֹו ּבְ יֹון ִעּמָ ּסָ ּנִ ּבַ

ָעְמָדה  ׁשֶ ַכר  ׂשְ ּבִ "ל,  ַהּנַ ֶהָעִני  ת  ֵאׁשֶ  - ִהיא  ם  ּגַ ְוִהיא, 

ן  ּכֵ ַגם  ָזְכָתה  ִעּמֹו,  ְוַגם  עְדִניַראל  ַהּיֶ ִעם  ֶזה  ּכָ יֹון  ִנּסָ ּבְ

ְוָיְלָדה ְנֵקָבה.

ל  ּלֹא ָהָיה יִֹפי ׁשֶ ְוָהְיָתה )בת העני( ְיַפת ּתַֹאר ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ

ֵני ָאָדם לֹא ִנְמָצא יִֹפי ָכֶזה, ְוָהיּו  ין ּבְ י ּבֵ ָלל, ּכִ ִמין ָאָדם ּכְ

ל(,  ּדֵ ְתּגַ ּיִ ה ׁשֶ י ִחּדּוׁש ִנְפָלא ָכֶזה ָקׁשֶ ל" )ּכִ ּדֵ ְתּגַ ּתִ ָהעֹוָלם ֹאְמִרים: "ַהְלַואי ׁשֶ

ּלֹא ִנְרָאה  ּה ֻמְפָלג ְמֹאד ְמֹאד, ׁשֶ י ָהָיה ָיְפָיּה ְוִתְפַאְרּתָ ּכִ

ָלל. עֹוָלם ּכְ ָכזֹאת ּבָ
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ּתֹוְמִמים  ִאים ְוִנְכָנִסים ִלְראֹוָתּה, ְוָהיּו ִמׁשְ ְוָהיּו ָהעֹוָלם ּבָ

ְפָלג ְמֹאד ְמֹאד, ְוָהיּו נֹוְתִנים ָלּה  ְמֹאד ַעל ּגֶֹדל ָיְפָיּה ַהּמֻ

ה.  נֹות ֵמֲחַמת ִחּבָ נֹות ַמּתָ ַמּתָ

ר ֶהָעִני. ֵ ְתַעּשׁ ּנִ נֹות, ַעד ׁשֶ ְוָהיּו נֹוְתִנים ַמּתָ

ֶהָעִני  ִעם  ְך  ּדֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ָנַפל  "ל,  ַהּנַ עְרִגיר  ְוַהּבֶ

ִלּבֹו:  ּבְ ַוּיֹאֶמר  ֶזה.  ּכָ ִחּדּוׁש  ָהָיה  ׁשֶ ָיְפָיּה,  ִמּגֶֹדל  "ל,  ַהּנַ

ְלֶהָעִני  ּלֹו  ׁשֶ ִאין  ּנֹוׂשְ ׁשֶ ַהֲחלֹום,  ַמְרֶאה  ֶזה  ַעל  ר  ֶאְפׁשָ

כּו ָיַחד ְוִיְתָעְרבּו  ּדְ ּתַ ׁשְ ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ִאין ֶאְצלֹו, ּדְ ּוֵמֶהָעִני נֹוׂשְ

ּדּוְך. ִ ָיַחד ַעל ְיֵדי ַהּשׁ

ְעּתֹו:  ת ֶהָעִני ֶאְצלֹו, ְוָאַמר ָלּה ּדַ אָתה ֵאׁשֶ ַעם ַאַחת ּבָ ּפַ

ם ַהֲחלֹום,  ִיְתַקּיֵ ֶזה  ּבָ ר  ְוֶאְפׁשָ ּה,  ִעּמָ ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְרצֹונֹו  ׁשֶ

ַאְך  י,  ַדְעּתִ ּבְ זֹאת  י  ְבּתִ ָחׁשַ ֲאִני  ם  "ּגַ יָבה לֹו:  ֵהׁשִ "ל.  ּנַ ּכַ

ֶכם,  ִעּמָ ְך  ּדֵ ּתַ ֶאׁשְ ֲאִני  ׁשֶ ה  ִמּזֶ ר  ְלַדּבֵ ֶהָעָזה  ִלי  ָהָיה  לֹא 

ם,  אי ֲאִני מּוָכן ְולֹא ֶאְמַנע ִמּכֶ ַוּדַ ם רֹוִצים ּבְ ַאְך ִאם ַאּתֶ

ם". ל טּוִבי ְוַהְצָלָחִתי לֹא ֻיְמַנע ִמּכֶ ּכָ י ׁשֶ ְעּתִ ּבַ ָבר ִנׁשְ י ּכְ ּכִ
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ְלׁשֹונֹות  ֶאָחד  ֶחֶדר  ּבְ ֵניֶהם  ׁשְ ָלְמדּו  "ל  ַהּנַ ת  ְוַהּבַ ן  ְוַהּבֵ

ם.  ַדְרּכָ ְוַכּיֹוֵצא, ּכְ

ִמּגֶֹדל  ִלְראֹוָתּה  ּוָבִאים  הֹוְלִכים  ָהיּו  "ל,  ַהּנַ ת  ְוַהּבַ

ר ֶהָעִני.  ֵ ְתַעּשׁ ּנִ נֹות, ַעד ׁשֶ "ל, ְוָנְתנּו ַמּתָ ּנַ ַהִחּדּוׁש, ּכַ

ְמֹאד;  ְבֵעיֵניֶהם  ְוהּוְטָבה  ִלְראֹוָתּה,  ִרים  ׂשָ ָבִאים  ְוָהיּו 

ל  ׁשֶ יִֹפי  ָהָיה  לֹא  י  ּכִ יֵניֶהם,  ּבֵ דֹול  ּגָ ִחּדּוׁש  ָיְפָיּה  ְוָהָיה 

ִרים  ַעת ַהּשָׂ א ַעל ּדַ ָלל. ּוִמּגֶֹדל ַהְפָלַגת ָיְפָיּה, ּבָ י ּכְ ֱאנֹוׁשִ

ק  ָחׁשַ ֵבן,  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ר  ְוׂשַ ה.  ַהּזֶ ֶהָעִני  ִעם  ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ֶזה,  ן ִעם ּכָ ּה, ַאְך ֵאין ָנֶאה ָלֶהם ְלִהְתַחּתֵ ן ִעּמָ ְלִהְתַחּתֵ

ה,  ל ֶאת ָהִאיׁש ַהּזֶ ל ְלַגּדֵ ּדֵ ּתַ ן ֻהְכְרחּו ִלְראֹות ְלִהׁשְ ַעל ּכֵ

יָסר. ֲעבֹד ֵאֶצל ַהּקֵ ּיַ לּו ׁשֶ ּדְ ּתַ ְוִהׁשְ

ְך  ּכָ ְוַאַחר  נמוך[  צבא  ]קצין  יק  ָראִפיְרְטׁשִ ּפְ ה  ִחּלָ ִמּתְ ה  ְוַנֲעׂשָ

ַעד  ִבְמֵהָרה,  יהֹו  ְלַהְגּבִ לּו  ּדְ ּתַ ִהׁשְ י  ּכִ ְלַמְעָלה,  ְלַמְעָלה 

ה ֶיעְדִניַראל  ֲעׂשָ ּנַ ֲעָלה ְלַמֲעָלה, ַעד ׁשֶ ָהַלְך ַמֵהר ִמּמַ ׁשֶ
]קצין גדול[.

ים  ַרּבִ ָהיּו  ַאְך  ִעּמֹו,  ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ִרים  ַהּשָׂ ֲחֵפִצים  ְוָהיּו 

אּו ַעל ֶזה ְוָעְסקּו ָבֶזה  ִרים ּבָ ה ׂשָ י ַכּמָ קֹוְפִצים ַעל ֶזה, ּכִ
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ן, ֵמֲחַמת  ר לֹו ְלִהְתַחּתֵ י לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ יהֹו, ְוַגם ּכִ ְלַהְגּבִ

ְך ִעּמֹו. ּדֵ ּתַ ִרים ְלִהׁשְ ָבר ָהיּו ְמַדּבְ ּכְ עְרִגיר ׁשֶ ַהּבֶ

יֹוֵתר  ַמְצִליַח  ָהָיה  ֶיעְדִניַראל  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ה,  ַהּזֶ ְוֶהָעִני 

ְלָחָמה, ְוִהְצִליַח  יָסר ְלַהּמִ ְויֹוֵתר, ְוָהָיה ׁשֹוֵלַח אֹותֹו ַהּקֵ

א אֹותֹו עֹוד יֹוֵתר ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה.  ַעם; ְוִנּשָׂ ָכל ּפָ ְמֹאד ּבְ

ם  ׁשָ ק  ּלֵ ִנְסּתַ ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד;  ּוַמְצִליַח  הֹוֵלְך  ְוָהָיה 

ִדיָנה ַלֲעׂשֹות אֹותֹו ְלֵקיָסר.  ֵני ַהּמְ ל ּבְ יָסר, ְוִנְתַיֲעצּו ּכָ ַהּקֵ

הּוא ִיְהֶיה ֵקיָסר. ם ׁשֶ ימּו ֻכּלָ ִרים, ְוִהְסּכִ ל ַהּשָׂ צּו ּכָ ְוִנְתַקּבְ

ִמְלָחמֹות,  לֹוֵחם  ְוָהָיה  ֵקיָסר(.  ה  ַנֲעׂשָ "ל  ַהּנַ ֶהָעִני  )ַהְינּו  ֵקיָסר  ה  ְוַנֲעׂשָ

ְוָהָיה ַמְצִליַח ְמֹאד; ְוָכַבׁש ְמִדינֹות. 

ָאר  ְ ּשׁ ׁשֶ ַעד  ְוהֹוֵלְך,  ְוכֹוֵבׁש  ּוַמְצִליַח  לֹוֵחם  ְוָהָיה 

י  ּכִ טֹוב,  ָרצֹון  ּבְ ָידֹו  ַחת  ּתַ ִלְמסֹר  ִנְתַיֲעצּו  ִדינֹות  ַהּמְ

ְוָכל  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ַהּיִֹפי  ל  ּכָ ׁשֶ דֹוָלה,  ַהּגְ ַהְצָלָחתֹו  ָראּו 

ָלִכים  ל ַהּמְ ּכָ צּו  ִנְתַקּבְ ן  ּכֵ ל ָהעֹוָלם ֶאְצלֹו, ַעל  ל ׁשֶ ּזָ ַהּמַ

ְוָנְתנּו לֹו  ל ָהעֹוָלם,  ּכָ ֵקיָסר ַעל  ִיְהֶיה  הּוא  ׁשֶ ימּו  ְוִהְסּכִ

ל ָזָהב. אֹוִתּיֹות ׁשֶ ְכָתב ּבְ
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י ֵאין  עְרִגיר, ּכִ ְך ִעם ַהּבֶ ּדֵ ּתַ ה ְלִהׁשְ יָסר ַהֶזה ֵמֵאן ַעּתָ ְוַהּקֵ

יָסִרית  ּתֹו ַהּקֵ עְרִגיר; ְוִאׁשְ ְך ִעם ּבֶ ּדֵ ּתַ ָנֶאה ְלֵקיָסר ְלִהׁשְ

ָלל.  עְרִגיר ּכְ ִהיא לֹא ָזָזה ִמן ַהּבֶ

ּדּוְך ַאֵחר ֶנֶגד  ר לֹו ַלֲעׂשֹות ׁשִ ִאי ֶאְפׁשָ יָסר, ׁשֶ ְרא ַהּקֵ ַוּיַ

ְמֹאד  ִעּמֹו  ַמְחֶזֶקת  ּתֹו  ִאׁשְ י  ּכִ ְפָרט  ּבִ "ל,  ַהּנַ עְרִגיר  ַהּבֶ

"ל.  עְרִגיר ַהּנַ בֹות ַעל ַהּבֶ ב ַמֲחׁשָ ן ָחׁשַ ְמֹאד, ַעל ּכֵ

ִאּלּו  ּכְ  - ַתְחּבּולֹות  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְוִהׁשְ רֹו,  ְלַחּסְ ָרָאה  ה  ּוִבְתִחּלָ

אי ָיכֹול  ַוּדַ יָסר ּבְ ּנּו, ִלְגרֹם לֹו ֶהְפֵסד, ְוַהּקֵ ָבר ִמּמֶ ֵאין ַהּדָ

ַעד  אֹותֹו,  ִרים  ּוְמַחּסְ ַמְפִסיִדים  ְוָהיּו  זֹאת.  ּכָ ַלֲעׂשֹות 

ָהְיָתה  יָסִרית,  ַהּקֵ ְוִהיא,  ָגמּור.  ָעִני  ה  ְוַנֲעׂשָ ל  ְלּדֵ ְתּדַ ּנִ ׁשֶ

ִמיד. ַמְחֶזֶקת ִעּמֹו ּתָ

ַהְינּו  ם,  ַקּיָ ן  ַהּבֵ ה  ּזֶ ׁשֶ ְזַמן  ל  ּכָ ׁשֶ יָסר  ַהּקֵ ָרָאה  ְך  ּכָ ַאַחר 

ּדּוְך ַאֵחר,  ר לֹו ַלֲעׂשֹות ׁשִ "ל, ִאי ֶאְפׁשָ עְרִגיר ַהּנַ ן ַהּבֶ ּבֶ

עְרִגיר.  ל ַהּבֶ חּור ׁשֶ ל ְלַהֲעִביר ֶאת אֹותֹו ַהּבָ ּדֵ ּתַ ְוִהׁשְ

ֲעִלילֹות,  ָעָליו  ל  ְוִגְלּגֵ ְלַהֲעִבירֹו,  בֹות  ַמֲחׁשָ ב  ְוָחׁשַ

ְרצֹון  ׁשֶ ֵהִבינּו  ֹוְפִטים  ְוַהּשׁ ׁשֹוְפִטים,  ָעָליו  יב  ְוהֹוׁשִ

ק  ׂשַ ּבְ יחֹו  ְלַהּנִ ְפטּו  ְוׁשָ ָהעֹוָלם,  ִמן  ְלַהֲעִבירֹו  יָסר  ַהּקֵ

ם. ִליכֹו ַלּיָ ּוְלַהׁשְ
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ם  ּגַ ַאְך  ֶזה,  ַעל  ְמֹאד  ֶוה  ּדָ ּה  ִלּבָ ָהָיה  יָסִרית  ְוַהּקֵ

ֶמה  יָסר.  ַהּקֵ ֶנֶגד  ּכְ ַלֲעׂשֹות  ָלּה  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  יָסִרית  ַהּקֵ

ִליכֹו  ְלַהׁשְ ים  ְמֻמּנִ ָהיּו  ׁשֶ ים  ַהְמֻמּנִ ֶאל  ָהְלָכה  ָתה?  ָעׂשָ

ָנה  ְוִהְתַחּנְ ַרְגָלם,  ִלְפֵני  ְוָנְפָלה  ֶאְצָלם,  ּוָבאָתה  ם,  ַלּיָ

ב  ה הּוא ַחּיָ י 'ָלּמָ יחֹו, ּכִ ֲעׂשּו ְלַמֲעָנּה ְלַהּנִ ּיַ ֵמֶהם ְמֹאד ׁשֶ

ב  ְמֻחּיַ בּוי ַאֵחר  ׁשָ ְקחּו  ּיִ ׁשֶ ה ֵמֶהם ְמֹאד  ׁשָ ּוִבּקְ ִמיָתה?' 

"ל.  ַהּנַ חּור  ַהּבָ אֹותֹו  יחּו  ְוַיּנִ ם,  ַלּיָ ִליכֹו  ְלַהׁשְ  - ִמיָתה 

יחּוהּו. ּנִ ּיַ עּו ָלּה ׁשֶ ּבְ ָתּה ֶאְצָלם, ְוִנׁשְ ׁשָ ּוָפֲעָלה ַבּקָ

ְואֹותֹו  ם,  ַלּיָ ִליכּוהּו  ְוִהׁשְ ַאֵחר  ִאיׁש  ְוָלְקחּו  ָעׂשּו,  ְוֵכן 

ה  ַהּזֶ חּור  ְוַהּבָ לֹו.  ְוָהַלְך  ְלָך",  "ֵלְך  לֹו:  ְוָאְמרּו  יחּו;  ִהּנִ

ַעת, ְוָהַלְך לֹו. ר ּדַ ָבר ָהָיה ּבַ ּכְ



"ל,  ּה ַהּנַ "ל ְוָקְרָאה ְלִבּתָ יָסִרית ַהּנַ ְוקֶֹדם ָלֶזה, ָהְלָכה ַהּקֵ

עְרֶגיר הּוא  ל ַהּבֶ ן ׁשֶ ה ַהּבֵ ּזֶ ְדִעי ׁשֶ י, ּתֵ ּתִ ְוָאְמָרה ָלּה: "ּבִ

ְך".  ּלָ ֶהָחָתן ׁשֶ

 - "ל  ּנַ ּכַ ָעֶליָה  ָעַבר  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ אֹותֹו  ל  ּכָ ָלּה  ָרה  ְוִסּפְ

י  ִעּמִ ְוָהָיה  "ל(,  ּנַ )ּכַ ִביִלי  ׁשְ ּבִ ַנְפׁשֹו  ָמַסר  עְרִגיר  ַהּבֶ "ְוֵאיְך 
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ל טּוִבי  ּכָ ׁשֶ ה'  ּבַ לֹו  י  ְעּתִ ּבַ ְוִנׁשְ "ל,  ַהּנַ ְמקֹומֹות  ְבָעה  ׁשִ ּבְ

ְמקֹומֹות  ְבָעה  ִ ַהּשׁ אֹוָתן  י  ְוָלַקְחּתִ ּנּו,  ִמּמֶ ֻיְמַנע  לֹא 

ה  ה, ִהּנֵ ֵכן, ַעּתָ "ל; ּבְ ּנַ ֵהם: ּבֹור ּוִמְקֶוה ְוכּו', ּכַ ְלֵעדּות, ׁשֶ

ה  ַאּתָ אי  ּוְבַוּדַ ְוַהְצָלָחִתי,  ִלי  ּוַמּזָ טֹוָבִתי  ל  ּכָ ִהיא  ה  ַאּתָ

ּסּותֹו  ְך; ְוָאִביְך ֵמֲחַמת ּגַ ּלָ "ל הּוא ֶהָחָתן ׁשֶ ּלֹו, ּוְבנֹו ַהּנַ ׁשֶ

י  ּוָפַעְלּתִ ילֹו  ְלַהּצִ י  ְלּתִ ּדַ ּתַ ִהׁשְ ּוְכָבר  ם;  ִחּנָ ְלָהְרגֹו  רֹוֶצה 

ן  ְך )ַהְינּו ּבֶ ּלָ הּוא ֶהָחָתן ׁשֶ ְדִעי, ׁשֶ ן ּתֵ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ יחּוהּו, ּכַ ּנִ ּיַ ׁשֶ

ָלל". עֹוָלם ּכְ י ִעם ַאֵחר ּבָ ְתַרּצִ "ל(, ְוַאל ּתִ עְרִגיר ַהּנַ ַהּבֶ

ם ִהיא ָהְיָתה ִיְרַאת  י ּגַ ֵעיֶניָה, ּכִ ּה ּבְ ְבֵרי ִאּמָ לּו ּדִ ְוִנְתַקּבְ

ְך. ם ּכָ אי ְתַקּיֵ ַוּדַ ּבְ יָבה: ׁשֶ ַמִים, ְוֵהׁשִ ׁשָ

"ל  עְרִגיר ַהּנַ ן ַהּבֶ ָתב ֶאל ּבֶ ְלָחה ּכְ ת ַהּזֹאת ְוׁשָ ְוָהְלָכה ַהּבַ

ֶהָחָתן  ְוהּוא  ּבֹו,  ַעְצָמּה  ַמְחֶזֶקת  ִהיא  ׁשֶ ִפיָסה,  ַהּתְ ֶאל 

ָרה בֹו  מֹו ֲחִתיַכת ַלאְנד ַקאְרט, ְוִצּיְ ְלָחה לֹו ּכְ ּה. ְוׁשָ ּלָ ׁשֶ

ֵהם  "ל, ׁשֶ ּנַ ּה ִעם ָאִביו, ּכַ יָאה ִאּמָ ֶהְחּבִ קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ּכָ

מֹו  ָרה בֹו ּכְ ּיְ ּצִ "ל, ׁשֶ ּנַ ְבָעה ֵעדּות: ּבֹור ּוִמְקֶוה ְוכּו' ּכַ ִ ַהּשׁ

ּבֹור ּוִמְקֶוה ְוכּו' 

ָתב ַהּזֹאת ְמֹאד  ֹמר ַהּכְ ׁשְ ּיִ ְוִהְזִהיָרה אֹותֹו ְמֹאד ְמֹאד, ׁשֶ

ה. ְמֹאד, ְוָחְתָמה ַעְצָמּה ְלַמּטָ



הדאמ ֶׂא מת ל קנד

ים ִאיׁש ַאֵחר, ְואֹותֹו  ֻמּנִ ְקחּו ַהּמְ ּלָ "ל, ׁשֶ ּנַ ְך ָהָיה ּכַ ַאַחר ּכָ

יחּו, ְוָהַלְך לֹו.  ִהּנִ

ְוָעַבר  ְסִפיָנה,  ּבִ ב  ְוָיׁשַ ם.  ַהּיָ ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ֲעבֹר,  ַוּיַ ֶלְך  ַוּיֵ

ִפיָנה ֶאל ְסָפר  ַהּסְ א  ְוָנׂשָ ְגדֹוָלה  ּוָבא רּוַח ְסָעָרה  ם,  ּיָ ּבַ

ּקֹוִרין  )ׁשֶ ָעָרה  ַהּסְ ּוִמּגֶֹדל  ר,  ִמְדּבָ ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד,  הים[  ]שפת 

לּו ְוָיְצאּו  ּה ִנּצְ ּבָ ים ׁשֶ ִפיָנה, ַאְך ָהֲאָנׁשִ ָרה ַהּסְ ּבְ יט( ִנׁשְ אּוְמּפֶ

ה. ׁשָ ּבָ ַעל ַהּיַ

ׁש לֹו  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ְלַבּקֵ ם ּכָ ְלכּו ְלַנְפׁשָ ר, ַוּיֵ ם ָהָיה ִמְדּבָ ְוׁשָ

ִפינֹות  קֹום לֹא ָהיּו ְרִגיִלים ַהּסְ אֹותֹו ַהּמָ י ּבְ ֹאֶכל ְלַנְפׁשֹו, ּכִ

ם  ים ׁשָ ן לֹא ָהיּו ְמַצּפִ ר, ְוַעל ּכֵ י ָהָיה ִמְדּבָ ם, ּכִ ָלבֹא ְלׁשָ

ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ם  ׁשָ ְוָהְלכּו  ִלְמקֹוָמם.  ָלׁשּוב  ְסִפיָנה  ֵאיֶזה  ַעל 

ל ֶאָחד ְוֶאָחד. ה ּכָ ה ְוֵהּנָ רּו ֵהּנָ ּזְ ׁש ֹאֶכל, ְוִנְתּפַ ְלַבּקֵ

ַעד  ְוהֹוֵלְך,  הֹוֵלְך  ְוָהָיה  ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ "ל  ַהּנַ חּור  ַהּבָ ְוָהַלְך 

ָפר; ְוָרָצה ָלׁשּוב, ְולֹא ָיכֹול; ְוָכל ַמה  ְתַרֵחק ִמן ַהּסְ ּנִ ׁשֶ

ִאי  ׁשֶ ָרָאה  ׁשֶ ַעד  ְויֹוֵתר,  יֹוֵתר  ִנְתַרֵחק  ָלׁשּוב  ָרָצה  ֶ ּשׁ

ר ֵיֵלְך.  ֲאׁשֶ ֶלְך ּבַ ר לֹו ָלׁשּוב, ַוּיֵ ֶאְפׁשָ

יל ַעְצמֹו  ָהָיה ַמּצִ ת ׁשֶ ר, ְוָהָיה ְבָידֹו ֶקׁשֶ ְדּבָ ּמִ ם ּבַ ְוָהַלְך ׁשָ

ְדָבִרים  ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ּוָמָצא  ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ׁשֶ ָרעֹות  ַהַחּיֹות  ֶנֶגד 



ִ ָנא ָגאמדומ קנהָמב א ממ

ר  ְדּבָ ַהּמִ ִמן  ָיָצא  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְוהֹוֵלְך,  הֹוֵלְך  ְוָהָיה  ֶלֱאכֹל. 

ם  ׁשָ ְוָהָיה  נּוי,  ּפָ ָמקֹום  ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ּוב(  )ִיּשׁ ָמקֹום  ֶאל  ּוָבא 

ִמן  אֹוֵכל  ְוָהָיה  רֹות,  ּפֵ ל  ׁשֶ ָסִביב  ָסִביב  ְוִאיָלנֹות  ַמִים 

ִים. ָתה ִמן ַהּמַ רֹות ְוׁשָ ַהּפֵ

לֹא  ּבְ י  ּכִ יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ר  ִמְסּפַ ם  ׁשָ ב  ֵליׁשֵ ַדְעּתֹו  ּבְ ב  ֵ ְוִנְתַיּשׁ

יע עֹוד  ּוב, ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ַיּגִ ּשׁ ה לֹו ָלׁשּוב ֶאל ַהּיִ ֶזה ָקׁשֶ

ן  ּכֵ ַעל  ְוֵיֵלְך לֹו?  ה  ַהּזֶ קֹום  ַהּמָ יַח  ַיּנִ ֶזה - ִאם  ּכָ ְלָמקֹום 

ֵמַאַחר  יו,  ַחּיָ ְיֵמי  ם  ׁשָ ְוִלְחיֹות  ם  ׁשָ ב  ֵליׁשֵ ְבַדְעּתֹו  ָהָיה 

ּתֹות. ִים ִלׁשְ רֹות ֶלֱאכֹל ְוַהּמַ ָהָיה לֹו ַהּפֵ ם, ׁשֶ ּטֹוב לֹו ׁשָ ׁשֶ

ְצִבי,  אֹו  ַאְרֶנֶבת  ּתֹו  ַקׁשְ ּבְ ְורֹוֶבה  יֹוֵצא  ָהָיה  ְוִלְפָעִמים 

י  ּכִ ִגים,  ּדָ ְלַעְצמֹו  ָצד  ָהָיה  ם  ּגַ ֶלֱאכֹל;  ר  ׂשָ ּבָ לֹו  ְוָהָיה 

ֵעיָניו  יַטב ּבְ ִים, ַוּיִ תֹוְך ַהּמַ ִגים טֹוִבים ְמֹאד ּבְ ם ּדָ ָהָיה ׁשָ

יו. ם ְיֵמי ַחּיָ ְלַבּלֹות ׁשָ



עְרִגיר  ַהּבֶ ֶבן  ּבְ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַאַחר  "ל,  ַהּנַ יָסר  ְוַהּקֵ

ֱאֶמת  ּבֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ּבֹו  ם  ִנְתַקּיֵ ָבר  ּכְ ׁשֶ ָסַבר,  יָסר  ַהּקֵ י  )ּכִ ּנּו  ִמּמֶ ִנְפַטר  ה  ְוַעּתָ "ל  ַהּנַ

ּתֹו  ּבִ ִעם  ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ יּוַכל  ֵעת  ּכָ  - ָבעֹוָלם(  ֵאיֶנּנּו  ְוׁשּוב  "ל,  ַהּנַ עְרִגיר  ַהּבֶ ֶבן  ּבְ
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לֹוִני ְוִעם  ּדּוִכים ִעם ֶמֶלְך ּפְ ר ָלּה ׁשִ "ל. ְוִהְתִחילּו ְלַדּבֵ ַהּנַ

לֹוִני ְוַכּיֹוֵצא.  ֶמֶלְך ּפְ

נֹות  ם. ְוָלְקָחה ְלַעְצָמּה ּבְ ָבה ׁשָ ָראּוי, ְוָיׁשְ ה ָלּה ָחֵצר ּכָ ְוָעׂשָ

ֶנת  ם. ְוָהְיָתה ְמַנּגֶ ָבה ׁשָ ִרים ִלְהיֹות ָלּה ְלֵרעֹוֶתיָה, ְוָיׁשְ ׂשָ

ִרים ָלּה  ָהיּו ְמַדּבְ ֶ ם. ְוָכל ַמה ּשׁ ַדְרּכָ יר ְוַכּיֹוֵצא, ּכְ ְכֵלי ׁשִ ּבִ

ַהְינּו  ּדְ ְדָבִרים,  ּבִ ְרצֹוָנּה  ֵאין  ׁשֶ יָבה,  ְמׁשִ ָהְיָתה  ּדּוִכים,  ׁשִ

ַעְצמֹו.  ְך ּבְ ּדָ בֹא ַהְמׁשֻ ּיָ ּדּוְך, ַרק ׁשֶ ִ ר ַהּשׁ ְלַדּבֵ

ָתה  ְוָעׂשְ יר,  ִ ַהּשׁ ָחְכַמת  ּבְ ְמֹאד  ְבִקיָאה  ָהְיָתה  ְוִהיא 

קֹום ְוַיֲעֹמד  ְך ַעל אֹותֹו ַהּמָ ּדָ בֹא ַהְמׁשֻ ּיָ נּות ָמקֹום ׁשֶ ְבָאּמָ

ֶדֶרְך  ּכְ ק,  ל ֵחׁשֶ ׁשֶ יר  ׁשִ ַהְינּו  יר,  ׁשִ ְבֵרי  ּדִ ר  ִויַדּבֵ ּה,  ֶנְגּדָ ּכְ

ה. ְבֵרי ִחּבָ ר ֶהָחׁשּוק ַלֲחׁשּוָקתֹו ּדִ ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ

קֹום,  ְך, ְוָעלּו ַעל אֹותֹו ַהּמָ ּדֵ ּתַ ְוָהיּו ָבִאים ְמָלִכים ְלִהׁשְ

ְוִלְקָצָתם  ּלֹו.  ׁשֶ יר  ׁשִ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ִרים  ְמַדּבְ ְוָהיּו 

יר  ׁשִ ֶדֶרְך  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵרעֹוֶתיָה  ְיֵדי  ַעל  ְתׁשּוָבה  ְלָחה  ׁשָ

ְבַעְצָמּה  יָבה  ֵהׁשִ יֹוֵתר,  ָלּה  ְראּו  ּנִ ׁשֶ ְוִלְקָצת  ה,  ְוִחּבָ

ה,  ִחּבָ ְבֵרי  ּדִ ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו  יָבה  ְוֵהׁשִ יר  ׁשִ ּבְ קֹוָלּה  ְוֵהִריָמה 

ַעְצָמּה  ַמְרָאה  ָהְיָתה  יֹוֵתר,  עֹוד  ָלּה  ְראּו  ּנִ ׁשֶ ְוִלְקָצת 
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לֹו  יָבה  ְוֵהׁשִ ֶניָה  ּפָ ֶאת  ַמְרָאה  ְוָהְיָתה  ִנים,  ּפָ ֶאל  ִנים  ּפָ

ה.  יר ְוִחּבָ ְבֵרי ׁשִ ּדִ

ימֹות",  ּסֹוף: "ֲאָבל לֹא ָעְברּו ָעֶליָך ַהּמֵ ָמה ּבַ ם ִסּיְ ּוְלֻכּלָ

ָנָתּה. ּוָ ִבין ּכַ ּמֵ ְולֹא ָהָיה ִמי ׁשֶ

ְוָהיּו  ָיְפָיּה,  ִמּגֶֹדל  נֹוְפִלים  ָהיּו  ָפֶניָה,  ַמְרָאה  ָהְיָתה  ּוְכׁשֶ

חֹוַלת  ֵמֲחַמת  עּו  ּגְ ּתַ ִנׁשְ ּוְקָצת  ׁשּות,  ַחּלָ ָאִרים  ִנׁשְ ְקָצת 

י  ָהָיה ֻמְפָלג ְמֹאד ְמֹאד. ְוַאף ַעל ּפִ ַאֲהָבה, ִמּגֶֹדל ָיְפָיּה ׁשֶ

ל זֹאת  ׁשּות, ִעם ּכָ ֲארּו ַחּלָ עּו ְוִנׁשְ ּגְ ּתַ ׁשְ ּנִ י ׁשֶ ֵכן, ַאף ַעל ּפִ

"ל. ּנַ יָבה ּכַ ם ֵהׁשִ ּה, ּוְלֻכּלָ ְך ִעּמָ ּדֵ ּתַ ָהיּו ָבִאים ְמָלִכים ְלִהׁשְ

"ל,  אֹותֹו ָמקֹום ַהּנַ ם ּבְ ב ׁשָ "ל( ָיׁשַ עְרִגיר ַהּנַ ן ַהּבֶ "ל )ַהְינּו ּבֶ ן ַהּנַ ְוַהּבֵ

ם.  ב ׁשָ ב ּבֹו ְוָהָיה יֹוׁשֵ ם ָמקֹום ֵליׁשֵ ה ְלַעְצמֹו ׁשָ ְוָעׂשָ

ְוָהָיה  יר,  ִ ַהּשׁ ָחְכַמת  ְויֹוֵדַע  ן  ְלַנּגֵ ָיכֹול  ָהָיה  הּוא  ְוַגם 

ה  יר, ְוָעׂשָ ֵלי ׁשִ ְראּוִיים ַלֲעׂשֹות ֵמֶהם ּכְ בֹוֵחר לֹו ֵעִצים ׁשֶ

ה לֹו ִניִמין  ל ַהַחּיֹות ָעׂשָ יִדין ׁשֶ ּוֵמַהּגִ יר,  ֵלי ׁשִ ּכְ ְלַעְצמֹו 

ן ּוְמׁשֹוֵרר ְלַעְצמֹו.  ּקֹוִרין ְסְטִריֶניס(, ְוָהָיה ְמַנּגֵ )ׁשֶ
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יָסר  ת ַהּקֵ ְלָחה לֹו ַהּבַ ָ ּשׁ ָהָיה לֹו ׁשֶ ָתב ׁשֶ ְוָהָיה לֹוֵקַח ַהּכְ

ָהיּו  ׁשֶ ֹאָרעֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ר  ְוִנְזּכָ ן  ּוְמַנּגֵ ְמׁשֹוֵרר  ְוָהָיה  "ל,  ַהּנַ

ַלְך ְלָכאן. ה ִנׁשְ עְרִגיר ְוכּו', ְוַעּתָ לֹו, ְוֵאיְך ָאִביו ָהָיה ּבֶ
 

ִאיָלן ֶאָחד,  ה לֹו ִסיָמן ּבְ "ל ְוָעׂשָ ָתב ַהּנַ ְוָהַלְך ְוָלַקח ַהּכְ

ם  ׁשָ ב  ְוָיׁשַ "ל.  ַהּנַ ָתב  ַהּכְ ם  ׁשָ ְוָטַמן  ָמקֹום  ם  ׁשָ ה  ְוָעׂשָ

ֵאיֶזה ְזַמן.

ל ָהִאיָלנֹות  ַבר ּכָ ַעם ֶאָחד ָהָיה רּוַח ְסָעָרה ְגדֹוָלה ְוׁשָ ּפַ

ַמן  ּטָ יר ָהִאיָלן, ׁשֶ ם, ְולֹא ָהָיה ָיכֹול ְלַהּכִ ָהיּו עְֹמִדים ׁשָ ׁשֶ

ִסיָמן  לֹו  ָהָיה  עְֹמִדים  ָהיּו  ׁשֶ עֹוד  ּבְ י  ּכִ ָתב,  ַהּכְ ם  ׁשָ

ין ָהִאיָלנֹות -  ְפלּו, ִנְתָעֵרב ָהִאיָלן ּבֵ ּנָ ו ׁשֶ יר, ְוַעְכׁשָ ְלַהּכִ

יר ָהִאיָלן;  ה ְמֹאד, ְולֹא ָהָיה ָיכֹול ְלַהּכִ ם ַהְרּבֵ ָהיּו ׁשָ ׁשֶ

י  ּכִ ָתב,  ַהּכְ ׂש  ְלַחּפֵ ָהִאיָלנֹות  ל  ּכָ ִלְבקַֹע  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ְוֶזה 

ים ְמֹאד. ְוָהָיה בֹוֶכה ּוִמְצַטֵער ַעל ֶזה ְמֹאד ְמֹאד. ָהיּו ַרּבִ

ַער,  ַהּצַ ִמּגֶֹדל  ַע  ּגֵ ּתַ ִיׁשְ אי  ַוּדַ ּבְ אן  ּכָ ב  ֵיׁשֵ ִאם  ׁשֶ ְוָרָאה, 

ן,  ְכָרח ֵליֵלְך ְלַהּלָ ּמֻ ב, ׁשֶ ֵ ה ָעָליו ְמֹאד. ְוִנְתַיּשׁ ָהָיה ָקׁשֶ ׁשֶ

ן ְמֹאד, ִמּגֶֹדל  לֹא זֹאת הּוא ְמֻסּכָ י ּבְ ְוַיֲעבֹר ָעָליו ָמה, ּכִ

ֵלְך  ַוּיֵ ּקֹו,  ׂשַ תֹוְך  ּבְ ּוֵפרֹות  ר  ׂשָ ּבָ לֹו  ְוָלַקח  "ל.  ּנַ ּכַ ַער,  ַהּצַ

ר ֵיֵלְך.  ֲאׁשֶ ּבַ
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ם. ָ ָצא ִמּשׁ ּיָ קֹום ׁשֶ אֹותֹו ַהּמָ ה ְלַעְצמֹו ִסיָמִנים ּבְ ְוָעׂשָ

ַאל: "ֵאיֶזה ְמִדיָנה  ּוב. ְוׁשָ א ֶאל ִיּשׁ ּבָ ְוָהָיה הֹוֵלְך, ַעד ׁשֶ

אן ֵמאֹותֹו  ַמע ּכָ ַאל: "ִאם ִנׁשְ יבּו לֹו. ְוׁשָ ִהיא זֹאת?" ֵהׁשִ

ַמע  ִנׁשְ "ִאם  ַאל:  ְוׁשָ "ֵהן".  לֹו:  יבּו  ֵהׁשִ "ל(  )ַהּנַ יָסר?"  ַהּקֵ

ִאי  ׁשֶ ַאְך  "ֵהן!,  לֹו:  יבּו  ֵהׁשִ ּתַֹאר?"  ַפת  ַהּיְ ּתֹו  ִמּבִ אן  ּכָ

"ל(.  ּנַ ּה" )ּכַ ְך ִעּמָ ּדֵ ּתַ ר ְלִהׁשְ ֶאְפׁשָ

ם,  ְלׁשָ ָלבֹא  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ֵמַאַחר  ַדְעּתֹו:  ּבְ ב  ֵ ְוִנְתַיּשׁ

ל ִלּבֹו,  ר לֹו ּכָ ִדיָנה, ְוִסּפֵ ל אֹותֹו ַהּמְ ֶלְך ׁשֶ ְוָהַלְך ֶאל ַהּמֶ

ְך  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ רֹוָצה  ֵאיָנּה  ִבילֹו  ּוִבׁשְ ּה,  ּלָ ׁשֶ ֶהָחָתן  הּוא  ְוׁשֶ

ֵכן הּוא  ם, ּבְ ר לֹו ָלבֹא ְלׁשָ ִאי ֶאְפׁשָ ִעם ַאֵחר; ּוֵמַאַחר ׁשֶ

ְבָעה ֵמימֹות  ִ ַהְינּו ַהּשׁ ָידֹו, ּדְ ּבְ יָמִנים ׁשֶ ל ַהּסִ מֹוֵסר לֹו ּכָ

ן  ּה, ְולֹו ִיּתֵ ְך ִעּמָ ּדֵ ּתַ ם ְוִיׁשְ ֶלְך ֵיֵלְך ְלׁשָ אֹותֹו ַהּמֶ "ל, ְוׁשֶ ַהּנַ

ַעד ֶזה.  ָמעֹות ּבְ

ר ִלְבּדֹות זֹאת ִמן  י ִאי ֶאְפׁשָ ִנים, ּכִ ָבָריו ּכֵ ּדְ ֶלְך, ׁשֶ יר ַהּמֶ ְוִהּכִ

ב: ִאם ָיִביא אֹוָתּה  ֵ ֵעיָניו. ַאְך ִנְתַיּשׁ ָבר ּבְ ב, ְוהּוַטב ַהּדָ ַהּלֵ

ְלָפָניו;  טֹוב  ָבר  ַהּדָ ֵאין  פֹה,  ִיְהֶיה  חּור  ַהּבָ ְואֹותֹו  ְלָכאן 

ה  ָעׂשָ י ַמּדּוַע ֵיָהֵרג ַעל ַהּטֹוָבה ׁשֶ ֵעיָניו, ּכִ ה ּבְ ּוְלָהְרגֹו ָקׁשֶ

ְרָסאֹות. ְלחֹו ְלֵמָרחֹוק ָמאַתִים ּפַ ב ְלׁשָ ֵ ֵכן ִנְתַיּשׁ לֹו?! ּבְ
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הּוא  ר  ֲאׁשֶ ַעל  "ל  ַהּנַ ן  ַהּבֵ ֵעיֵני  ּבְ ְמֹאד  ָבר  ַהּדָ ְוָחָרה 

ה לֹו.  ָעׂשָ ַעד טֹוָבה ָכזֹו ׁשֶ חֹו ּבְ ּלְ ְמׁשַ

"ל,  ּנַ ן ּכַ ם ּכֵ ר לֹו ּגַ ן, ְוִסּפֵ ם ּכֵ ם ֶאל ֶמֶלְך ַאֵחר ּגַ ְוָהַלְך ׁשָ

יֹוֵתר;  ִסיָמן  הֹוִסיף  ִני  ֵ ּוְלַהּשׁ יָמִנים,  ַהּסִ ל  ּכָ לֹו  ּוָמַסר 

ים ֶאת  ְלַהְקּדִ יּוַכל  ֶכף, אּוַלי  ּתֵ ע  ּסַ ּיִ ׁשֶ ְוֵזְרזֹו  ָעָליו  ה  ְוִצּוָ

יֹוֵתר  ִסיָמן  לֹו  ֵיׁש  ימֹו,  ַיְקּדִ לֹא  ִאם  ֲאִפּלּו  ְוַגם  ֲחֵברֹו, 

ֵמֲחֵברֹו.

ן  ם ּכֵ ח ּגַ ּלַ מֹו ָהִראׁשֹון, ְוׁשִ "ל ּכְ ּנַ ן ּכַ ם ּכֵ ב ּגַ ֵ ִני ִנְתַיּשׁ ֵ ְוַהּשׁ

ְרָסאֹות. ן ְלֵמָרחֹוק ָמאַתִים ּפַ ֶאת אֹותֹו ַהּבֵ

י  ִליׁשִ ְ ּוְלַהּשׁ י,  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֶאל  ֶלְך  ַוּיֵ ְמֹאד,  ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו  ְוָחָרה 

יֹוֵתר. ָמַסר עֹוד ִסיָמִנים ֻמְבָהִקים ּבְ

ם  ְלׁשָ ּוָבא  "ל,  ַהּנַ ָהִראׁשֹון  ֶלְך  ַהּמֶ ֶכף  ּתֵ ע  ּסַ ַוּיִ ֵלְך  ַוּיֵ

תֹוְך  ְוָנַעץ ּבְ יר,  ה לֹו ׁשִ ְוָעׂשָ "ל,  יָסר ַהּנַ ת ַהּקֵ ִלְמקֹום ּבַ

ַהְינּו  ּדְ קֹומֹות,  ַהּמְ אֹוָתן  ל  ּכָ זֹו  ַהָחְכָמה  י  ּפִ ַעל  יר  ִ ַהּשׁ

ּלֹא  ן לֹו ׁשֶ ּמֵ יר ִנְזּדַ ִ י ַהּשׁ "ל; ַאְך ַעל ּפִ ְבָעה ֵעִדים ַהּנַ ִ ַהּשׁ

יַע לֹו ַעל  י ֵכן ִהּגִ "ל, ּכִ קֹומֹות ַהּנַ ֵסֶדר ֶאת ַהּמְ ָרם ּכְ ִסּדְ

יד  ְוִהּגִ "ל,  ַהּנַ קֹום  ַהּמָ ַעל  ם  ְלׁשָ ּוָבא  יר.  ִ ַהּשׁ ָחְכַמת  י  ּפִ

יר. ִ ַהּשׁ
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ְבֵעיֶניָה,  ִנְפָלא  "ל,  ַהּנַ קֹומֹות  ַהּמְ יָסר  ַהּקֵ ת  ּבַ ֹמַע  ׁשְ ּכִ

ה  ָקׁשֶ ָהָיה  ַרק  יָלּה,  ּגִ ֶבן  הּו  ּזֶ ׁשֶ ְכָרח  ּמֻ ׁשֶ ָלּה  ְוִנְרָאה 

ֵכן,  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  ֶדר,  ּסֵ ּכַ ָרם  ִסּדְ ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ְבֵעיֶניָה 

יר  ִ ַהּשׁ ַקל  ִמׁשְ ָחְכַמת  ֵמֲחַמת  'אּוַלי  ּה:  ְבַדְעּתָ ָבה  ָחׁשְ

ה הּוא, ְוָכְתָבה לֹו  ּזֶ ּה: ׁשֶ ִלּבָ ם ּבְ ֶדר', ְוִנְסּכַ א לֹו ֶזה ַהּסֵ ּבָ

ְמָצא ָלּה  ּנִ ְמָחה ָוַרַעׁש ׁשֶ ה ׂשִ ֶכת לֹו. ְוַנֲעׂשָ ּדֶ ִהיא ְמׁשֻ ׁשֶ

ה. יָלּה, ְוֵהִכינּו ַעל ַהֲחֻתּנָ ן ּגִ ּבֶ

לֹו  ְוָאְמרּו  ם.  ְלׁשָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָרץ  ְוָהָיה  ִני  ֵ ַהּשׁ א  ּבָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

ַאף  יַח ַעל ֶזה, ְוָאַמר, ׁשֶ ּגִ ֶכת, ְולֹא ִהׁשְ ּדֶ ָבר ִהיא ְמׁשֻ ּכְ ׁשֶ

ּוָבא  ִיְפַעל.  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ָלּה  יד  ּגִ ּיַ ׁשֶ ָבר  ּדָ לֹו  ֵיׁש  ֵכן  י  ּפִ ַעל 

ֶדר, ְוַגם ָנַתן  ּסֵ "ל ּכַ קֹומֹות ַהּנַ ל ַהּמְ ר ּכָ ירֹו ְוִסּדֵ יד ׁשִ ְוִהּגִ

עֹוד ִסיָמן יֹוֵתר.

יד ָהֱאֶמת  ֲאָלה אֹותֹו: "ֵמַאִין יֹוֵדַע ָהִראׁשֹון?" ּוְלַהּגִ ְוׁשָ

ֵאינֹו יֹוֵדַע. ְוִנְפָלא ְבֵעיֶניָה ְמֹאד,  לֹא טֹוב ְלָפָניו, ְוָאַמר ׁשֶ

קֹומֹות,  ַהּמְ ר  ִסּפֵ ָהִראׁשֹון  ם  ּגַ י  ּכִ ּתֹוֵמם,  ִמׁשְ ְוָעְמָדה 

י ֵכן  לּו? ַאְך ַאף ַעל ּפִ ע ְלָאָדם ִסיָמִנים ַהּלָ ּוֵמַאִין ִיְתַוּדַ

ָרֲאָתה  יָלּה, ֵמַאַחר ׁשֶ ן ּגִ ִני הּוא ּבֶ ֵ ה ַהּשׁ ּזֶ ִנְרָאה ְבֵעיֶניָה, ׁשֶ

י  ּפִ ר ַעל  "ל; ְוָהִראׁשֹון, ֶאְפׁשָ ּנַ ּכַ ֶדר ְוכּו',  ּסֵ ּכַ ר  ּפֵ ּסִ בֹו ׁשֶ
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קֹומֹות, ַאְך  יר ֵאּלּו ַהּמְ ִהְזּכִ א לֹו זֹאת ׁשֶ יר ּבָ ִ ָחְכַמת ַהּשׁ

ֲאָרה עָֹמֶדת. ִנׁשְ

ְוָהַלְך  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ִני ָחָרה לֹו  ֵ ַהּשׁ ָלחֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ּכְ "ל,  ַהּנַ חּור  ְוַהּבָ

"ל, ּוָמַסר לֹו עֹוד יֹוֵתר  ּנַ ן ּכַ ם ּכֵ ר לֹו ּגַ י ְוִסּפֵ ִליׁשִ ְ ֶאל ַהּשׁ

ל ִלּבֹו,  ר ּכָ י ִסּפֵ ִליׁשִ ְ יֹוֵתר; ְוִלְפֵני ַהּשׁ ִסיָמִנים ֻמְבָהִקים ּבְ

"ל,  ּנַ קֹומֹות ּכַ ר ּבֹו ַהּמְ ָהָיה ְמֻצּיָ ָהָיה לֹו ְכָתב ׁשֶ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ּבַ

קֹומֹות,  ַהּמְ אֹוָתן  ל  ּכָ ְנָיר  ַעל  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְלַעְצמֹו  ר  ְיַצּיֵ ֵכן  ּבְ

ֵאין טֹוב  "ל, ׁשֶ ּנַ ן ּכַ ם ּכֵ ב ּגַ ֵ י ִנְתַיּשׁ ִליׁשִ ְ ְוָיִביא ֵאֶליָה. ְוַהּשׁ

ח  ּלַ חּור ִיְהֶיה ָכאן, ְוׁשִ ִביא אֹוָתּה ְלָכאן ְוֶזה ַהּבָ ּיָ ְלָפָניו ׁשֶ

ְרָסאֹות. חּור עֹוד ְלֵמָרחֹוק יֹוֵתר ָמאַתִים ּפַ ן ֶאת ַהּבָ ם ּכֵ ּגַ

ּתַֹאר(,  ַפת  ַהּיְ ֶאת  ח  ִלּקַ ַהְינּו  )ּדְ ם  ְלׁשָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ָרץ  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ֶלְך  ַהּמֶ ְוֶזה 

יב:  "ל, ְוֵהׁשִ ֵני ַהּנַ אן ׁשְ ָבר ֵיׁש ּכָ ּכְ ידּו לֹו ׁשֶ ם, ְוִהּגִ ּוָבא ְלׁשָ

ִיְפַעל. ְוָהעֹוָלם  אי  ַוּדַ ּבְ ָבר ׁשֶ ּדָ י ֵיׁש לֹו  ּכִ י ֵכן,  ּפִ ַאף ַעל 

ה ָלֵאּלּו יֹוֵתר  ֵני ָמה ִהיא ִנְתַרּצָ ָלל ִמּפְ לֹא ָהיּו יֹוְדִעים ּכְ

ִסיָמִנים  ּבְ ירֹו  ׁשִ יד  ְוִהּגִ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ם  ּגַ ּוָבא  ֵמֲאֵחִרים. 

קֹומֹות.  ָתב ִעם ִצּיּור ַהּמְ ֻמְבָהִקים יֹוֵתר, ְוֶהְרָאה ַהּכְ
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ם  ּגַ ָבר, ֵמֲחַמת ׁשֶ ְוִנְבֲהָלה ְמֹאד, ַאְך לֹא ָיְכָלה ַלֲעׂשֹות ּדָ

ן ָאְמָרה,  ִני; ַעל ּכֵ ֵ ְך ַהּשׁ הּו, ְוַאַחר ּכָ ּזֶ ָהִראׁשֹון ִנְרָאה ׁשֶ

ַעְצמֹו. ַתב ָיָדּה ּבְ ִביאּו ָלּה ּכְ ּיָ ּלֹא ַתֲאִמין, ַעד ׁשֶ ׁשֶ

ִיְהיּו  ָמַתי  ַעד  "ל:  ַהּנַ חּור  ַהּבָ ַדְעּתֹו  ּבְ ב  ֵ ִנְתַיּשׁ ְך  ּכָ ַאַחר 

ב  ֵ ִיּשׁ ן  ּכֵ ַעל  יֹוֵתר?  ן  ְלַהּלָ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ אֹותֹו  ִחין  ּלְ ְמׁשַ

אּוַלי  ם,  ְלׁשָ ֵליֵלְך  ַעְצמֹו  יַח  ַיּנִ ְבַעְצמֹו  הּוא  ׁשֶ ַעְצמֹו, 

ִיְפעֹל הּוא.

ֵיׁש  הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר,  ם,  ְלׁשָ א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְוסֹוֵבב  הֹוֵלְך  ְוָהָיה 

ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  עֹוד  ְוָנַתן  ירֹו  ׁשִ יד  ְוִהּגִ ּוָבא  ְוכּו'.  ָבר  ּדָ לֹו 

ֶחֶדר  ּבְ ּה  ִעּמָ ַמד  ּלָ ׁשֶ אֹוָתּה  יר  ְוִהְזּכִ ֻמְבָהִקים,  ִסיָמִנים 

ָלִכים  ַלח ַהּמְ הּוא ׁשָ ר ָלּה ַהּכֹל, ׁשֶ ֶאָחד ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה, ְוִסּפֵ

ָעַבר ָעָליו. ֶ ִאיָלן, ְוָכל ַמה ּשׁ ָתב ּבָ ַמן ַהּכְ ּטָ "ל, ְוׁשֶ ַהּנַ

ָלִכים  ַהּמְ ָהִראׁשֹוִנים  ם  ּגַ אי  )ּוְבַוּדַ ֶזה  ַעל  ְכָלל  יָחה  ּגִ ִהׁשְ לֹא  ִהיא  ֲאָבל 

ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ אֹותֹו  יר  ּוְלַהּכִ ָתב(;  ַהּכְ ָיָדם  ּבְ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ַעל  ְטָעִמים  ֵאיֶזה  ָאְמרּו  "ל  ַהּנַ

יַח עֹוד  ּגִ ָבר ָעַבר ְזַמן ַרב; ְולֹא ָרְצָתה ְלַהׁשְ י ּכְ ר, ּכִ ֶאְפׁשָ

ַעל  ם  ּגַ י  ּכִ ָתב;  ַהּכְ ָלּה  ִביאּו  ּיָ ׁשֶ ַעד  ָלל,  ּכְ ִסיָמִנים  ַעל 

ן  ִני ְוכּו', ַעל ּכֵ ֵ אי, ְוֵכן ַעל ַהּשׁ הּו ְבַוּדַ ּזֶ ָהִראׁשֹון ָסְבָרה ׁשֶ

"ל. ּנַ לֹא ָרְצָתה ְוכּו', ּכַ
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ָלל,  ִהּיֹות ּכְ ר ַלֲעׂשֹות ׁשְ אן ִאי ֶאְפׁשָ ּכָ חּור, ׁשֶ ב ַהּבָ ֵ ְוִנְתַיּשׁ

בֹו,  ָהָיה  ׁשֶ ר  ְדּבָ ַהּמִ ֶאל  ִלְמקֹומֹו  ְוַלֲחזֹר  ָלׁשּוב  ב  ֵ ְוִנְתַיּשׁ

ר  ְדּבָ יַע ַלּמִ יו. ְוָהָיה הֹוֵלְך ְוסֹוֵבב ְלַהּגִ ה ְיֵמי ַחּיָ ם ְיַבּלֶ ְוׁשָ

"ל. ר ַהּנַ ְדּבָ ם ֶאל ַהּמִ יַע ְלׁשָ "ל, ְוִהּגִ ַהּנַ

ִנים,  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ְך  ּכָ ּוֵבין  ְך  ּכָ ין  ּבֵ ָעְברּו  "ל  ַהּנַ ל  ּכָ תֹוְך  ּבְ

ה  ִויַבּלֶ ר,  ְדּבָ ּמִ ּבַ ם  ׁשָ ב  ׁשֵ ּיֵ ׁשֶ "ל  ַהּנַ חּור  ַהּבָ ם ֵאֶצל  ְוִנְסּכַ

ָהָאָדם  ַחּיּות  ַדְעּתֹו  ּבְ ָעַרְך  ֶ ּשׁ ַמה  ִפי  ּכְ יו;  ַחּיָ ְיֵמי  ם  ׁשָ

ר  ִמְסּפַ אן  ּכָ ְלַבּלֹות  ּטֹוב  ׁשֶ ַדְעּתֹו  ּבְ ֶנְחַקר  ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ

"ל. ּנַ ם ְוָאַכל ְוכּו' ּכַ ב ׁשָ ָיָמיו, ְוָיׁשַ
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ב  ְוָחׁשַ עֹוָלם,  ּבָ זֹו  ּכָ ּתַֹאר  ְיַפת  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ַמע  ׁשָ ְוָהרֹוֵצַח 

י ָהָיה ָסִריס,  הּוא לֹא ָהָיה ָצִריְך אֹוָתּה ּכִ ְלָתְפָסּה; ַאף ׁשֶ

ֲעָדּה  ח ּבַ ֵדי ְלָמְכָרּה ְלֵאיֶזה ֶמֶלְך ְוִיּקַ ק ְלָתְפָסּה ּכְ ַאְך ָחׁשַ

ֶזה.  ל ּבָ ּדֵ ּתַ הֹון ָרב; ְוִהְתִחיל ְלִהׁשְ
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ִיְפַעל,  ִיְפַעל  ַעְצמֹו: ִאם  ְוִהְפִקיר  ֻמְפָקר,  ְוָהרֹוֵצַח הּוא 

ֶדֶרְך  ּכְ ֻמְפָקר  הּוא  י  ּכִ ְפִסיד?  ּיַ ּוַמה  ָלאו;  ָלאו  ְוִאם 

ָהרֹוֵצַח.

ִרּבּוי   - ְמֹאד  ְמֹאד  ַרּבֹות  ְסחֹורֹות  ְוָקָנה  ָהרֹוֵצַח  ְוָהַלְך 

ֻמְפָלג ְמֹאד. 

נּות,  ָאּמָ ּבְ ים  ַנֲעׂשִ ְוָהיּו  ָזָהב,  ל  ׁשֶ ִרים  ִצּפֳ ה  ָעׂשָ ם  ּגַ

ִלים  ּבֳ ה ׁשִ ם ָעׂשָ ׁש )ַנאִטיְרִליְך, טבע(. ּגַ ים ַמּמָ ֵהם ַחּיִ ְדָמה ׁשֶ ּנִ ׁשֶ

ִלים; ְוֶזה ָהָיה  ּבֳ ִ ִרים עְֹמִדים ַעל ַהּשׁ ּפֳ ל ָזָהב, ְוָהיּו ַהּצִ ׁשֶ

ִלים  ּבֳ ִרים עֹוְמִדים ַעל ׁשִ ּפֳ ַהּצִ ְבַעְצמֹו ִנְדֶמה ְלִחּדּוׁש, ׁשֶ

ה  ם ָעׂשָ ן ָהָיה ִחּדּוׁש(. ּגַ דֹוִלים ַעל ּכֵ ִרים ּגְ י ָהיּו ִצּפֳ ִרים )ּכִ ּבָ ִלים ִנׁשְ ּבֳ ִ ְוֵאין ַהּשׁ

ה  ִנים, ְוַאַחת ָהְיָתה ַמּכָ ֵהם ְמַנּגְ ְדָמה ׁשֶ ּנִ ַתְחּבּולֹות, ׁשֶ ּבְ

יְקַנאְקט(, ְוַאַחת ָהְיָתה ְמַצְלֶצֶלת  ּקֹוִרין ּגִ ְלׁשֹוָנּה )ׁשֶ ת ּבִ ֶקׁשֶ ּוְמַקׁשְ

ָהָיה  ְוַהּכֹל  ֶרת;  ְמַזּמֶ ָהְיָתה  ְוַאַחת  יט(.  ְטׁשֶ ִויׁשְ יׁשְ ּגִ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ִפיָה  ּבְ

תֹוְך ֶחֶדר  ּבְ ם  ׁשָ ֵני ָאָדם עְֹמִדים  ּבְ ָהיּו  ׁשֶ ַתְחּבּולֹות -  ּבְ

"ל  ַהּנַ ְוָעׂשּו ָכל  ִרים,  ּפֳ ַהּצִ ִפיָנה ֵמֲאחֹוֵרי  ָהָיה ַעל ַהּסְ ׁשֶ

י  ִנים, ּכִ ַעְצָמן ְמַנּגְ ִרים ּבְ ּפֳ ַהּצִ ֵני ָאָדם, ְוִנְדֶמה, ׁשֶ אֹוָתן ַהּבְ

ְדָמה  ּנִ נּות, ַעד ׁשֶ ָאּמָ ָראִטין ]חוטי ברזל[ ּבְ ָהיּו ֲעׂשּוִיים ִעם ּדְ

"ל. ל ַהּנַ ין ּכָ ַעְצָמן עֹוׂשִ ֵהם ּבְ ׁשֶ
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ת  ּבַ ם  ׁשָ ָהְיָתה  ׁשֶ ִדיָנה  ַלּמְ "ל  ַהּנַ ל  ּכָ ִעם  ָהרֹוֵצַח  ְוָנַסע 

ְוָעַמד ִעם  ם,  ׁשָ ָהְיָתה  ׁשֶ ָהִעיר  ּוָבא ֶאל  "ל,  ַהּנַ יָסר  ַהּקֵ

יַאְנֶקיְרט  ּקֹוִרין ּגִ ָבּה )ׁשֶ ל ָהַאְנֶקיְרׂש ]העוגן[ ְוִעּכְ ְלׁשֵ ם, ְוׁשִ ּיָ ְסִפיָנתֹו ּבַ

ם  דֹול; ְוָהיּו ִנְכָנִסים ּוָבִאים ׁשָ ה ַעְצמֹו ְלסֹוֵחר ּגָ ועגנה(, ְוִדּמָ

ֵאיֶזה  ם  ׁשָ ְוָעַמד  ְיָקרֹות.  ַרּבֹות  ְסחֹורֹות  ֶאְצלֹו  ִלְקנֹות 

ּנּו ְסחֹורֹות ָיפֹות  ִאים ִמּמֶ ָנה ְויֹוֵתר ְוָהיּו נֹוׂשְ ְזַמן ֶרַבע ׁשָ

נּו ֶאְצלֹו. ּקָ ׁשֶ

ְלָחה  ְוׁשָ ּנּו,  יָסר ִלְקנֹות ְסחֹוָרה ִמּמֶ ת ַהּקֵ ם ּבַ ּגַ ָקה  ְוָחׁשְ

ָצִריְך  ֵאינֹו  ׁשֶ ָלּה:  ַלח  ְוׁשָ ֶאְצָלּה,  ְסחֹוָרה  א  ּשָׂ ּיִ ׁשֶ ֵאָליו 

ִהיא  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ַהּקֹוֶנה,  ְלֵבית  ְסחֹוָרה  את  ָלׂשֵ ָלֶזה 

ּוְלסֹוֵחר  ֶאְצלֹו,  ָיבֹא  ְסחֹוָרה  ִריְך  ּצָ ׁשֶ ּוִמי  יָסר,  ַהּקֵ ת  ּבַ

יָסר  ת ַהּקֵ ָבה ַעְצָמּה ּבַ ְ ְכִריַח אֹותֹו ַעל ֶזה. ְוִיּשׁ ּיַ ֵאין ִמי ׁשֶ

ֵלְך ֶאְצלֹו.  ּתֵ ׁשֶ

ַעל  ִמְכֶסה  ָהְיָתה תֹוָלה  ּוק  ַבּשׁ ָהְלָכה  ׁשֶ ּכְ ָהָיה,  ּה  ְוַדְרּכָ

ִלּפֹל  ָאָדם  ֵני  ּבְ יּוְכלּו  י  ּכִ ָבּה,  לּו  ּכְ ִיְסּתַ ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ֶניָה,  ּפָ

"ל.  ּנַ ה ָפֶניָה ּכַ ן ָהְיָתה ְמַכּסָ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ְוכּו' ֵמֲחַמת ָיְפָיּה ּכַ

ם  ּגַ ְוָלְקָחה  ֶניָה,  ּפָ ֶאת  ָתה  ְוִכּסְ יָסר  ַהּקֵ ַבת  ְוָהְלָכה 

ּקֹוִרין ַוואְך, המשמר( ָהַלְך ַאֲחֶריָה. ּה, ְוַחִיל )ׁשֶ ֵרעֹוֶתיָה ִעּמָ
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ם  ְדָמה ְלסֹוֵחר(, ְוָקְנָתה ׁשָ ּנִ "ל )ַהְינּו ָהרֹוֵצח ׁשֶ ּוָבאָתה ֶאל ַהּסֹוֵחר ַהּנַ

"ִאם  ַהּסֹוֵחר:  ָלּה  ְוָאַמר  ָלּה.  ְוָהְלָכה  ֶאְצלֹו,  ְסחֹורֹות 

ה,  ִמּזֶ ָיִפים  ָבִרים  ּדְ עֹוד  ָלְך  ַאְרֶאה  ַעם,  ַהּפָ עֹוד  בֹא  ּתָ

ָבה ְלֵביָתּה.  ֵהם ִנְפָלִאים ְמֹאד". ְוׁשָ ׁשֶ

ם  אָתה ְוָקְנָתה, ְוָהְלָכה ָלּה. ְוָעַמד ׁשָ ַעם ַאֶחֶרת ּבָ ׁשּוב ּפַ

ְרִגיָלה  "ל(  ַהּנַ ֵקיָסר  ת  )ַהּבַ ית  ַנֲעׂשֵ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ְזַמן.  ֵאיֶזה  ה(  ַהּזֶ )ָהרֹוֵצַח 

ֶאְצלֹו, ִנְכֶנֶסת ְויֹוֵצאת.

ָהיּו  אָתה ֶאְצלֹו, ְוָהַלְך ּוָפַתח ָלּה ַהֶחֶדר ׁשֶ ַעם ַאַחת ּבָ ּפַ

הּוא  ׁשֶ ְוָרֲאָתה  ְוכּו',  ָזָהב  ל  ׁשֶ ִרים  ּפֳ ַהּצִ ם  ׁשָ עְֹמִדים 

ֵנס,  ִלּכָ ַהַחִיל,  ַהְינּו  ָהֲאֵחִרים,  ם  ּגַ ְוָרצּו  ִנְפָלא.  ִחּדּוׁש 

ְוָאַמר: "ָלאו ָלאו! ֶזה ֵאיִני ַמְרֶאה ְלׁשּום ָאָדם, ַרק ֵאַלִיְך 

ְכָלל".  רֹוֶצה  ֵאיִני  ַלֲאֵחִרים  ֲאָבל  יָסר,  ַהּקֵ ת  ּבַ ַאּתְ  ׁשֶ

ְוִנְכְנָסה ִהיא ְבַעְצָמּה.

ה ִכְפׁשּוטֹו  ֶלת, ְוָעׂשָ ם הּוא ֶאל ַהֶחֶדר ְוָנַעל ַהּדָ ְוָהַלְך ּגַ

ט  ּוָפׁשַ ק,  תֹוְך ַהּשָׂ ְרָחּה ּבְ ּכָ ַעל  ּבְ יָחּה  ְוִהּנִ ק  ַקח ׂשָ ּלָ - ׁשֶ

ֶאָחד,  ]מלח[  ַמאְטָראס  ֶאת  ם  יׁשָ ְוִהְלּבִ יָה  ַמְלּבּוׁשֶ ה  ּנָ ִמּמֶ

ה ָפָניו, ּוְדָחפֹו ַלחּוץ, ְוָאַמר לֹו: "ֵלְך"! ְוִכּסָ
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ה  ֲעׂשָ ָלל ַמה ּנַ ה הּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ אְטָראס ]המלח[ ַהּזֶ ְוַהּמַ

לֹא  ְוַהַחִיל  ה,  ְמֻכּסֶ ּוָפָניו  ַלחּוץ  ָצא  ּיָ ׁשֶ ְוֵתֶכף  ִעּמֹו, 

ּזֹאת  ה ָלֶהם ׁשֶ ְמֻדּמֶ ד - ּכִ ָיָדעּו, ְוִהְתִחילּו ֵליֵלְך ִעּמֹו ִמּיָ

ַהַחִיל  ִעם  הֹוֵלְך  אְטָראס(  ַהּמַ )ַהְינּו  ְוהּוא  יָסר.  ַהּקֵ ת  ַהּבַ ִהיא 

ם  א ְלׁשָ ּבָ ָלל, ַעד ׁשֶ הֹוִליכּוהּו, ְולֹא ָיַדע ֵהיָכן הּוא ּכְ ׁשֶ

ם, ְוִגּלּו ָפָניו, ְוָראּו  ֶבת ׁשָ ת ֵקיָסר יֹוׁשֶ ָהְיָתה ַהּבַ ַלֶחֶדר ׁשֶ

ָניו  אְטָראס ָטְפחּו ַעל ּפָ דֹול. )ְוֶאת ַהּמַ ה ַרַעׁש ּגָ הּוא ַמאְטָראס. ְוַנֲעׂשָ ׁשֶ
ָלל(. י לֹא ָיַדע ּכְ ב, ּכִ י הּוא ֵאינֹו ַחּיָ ֵהיֵטב ֵהיֵטב ּוְדָחפּוהּו, ּכִ

פּו  ִיְרּדְ אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְוָיַדע  יָסר,  ַהּקֵ ת  ַהּבַ ֶאת  ָלַקח  ְוָהרֹוֵצַח 

בֹור  ּבְ ּה  ִעּמָ ַעְצמֹו  ְוָטַמן  ִפיָנה  ַהּסְ ִמן  ְוָהַלְך  ַאֲחָריו; 

ֲעבֹר ָהַרַעׁש.  ּיַ ִמים, ַעד ׁשֶ ָהָיה בֹו ֵמי ְגׁשָ ׁשֶ

ֶכף  ּתֵ ׁשֶ ה  ִצּוָ ִפיָנה  ַהּסְ ל  ׁשֶ ]המלחים[  אְטָראִסין  ַהּמַ ְוֶאת 

אי  ְבַוּדַ י  ּכִ ד,  ִמּיָ ְוִיְבְרחּו  ]העוגנים[  ָהַאְנֶקיְרס  כּו  ַיְחּתְ ד  ּוִמּיָ

ִפיָנה,  ִיְהיּו רֹוִבים ֶאל ַהּסְ אי לֹא  ּוְבַוּדַ פּו ַאֲחֵריֶהם,  ִיְרּדְ

ִפיָנה,  ּסְ ם ּבַ ִהיא ׁשָ ֵהם ְסבּוִרים ׁשֶ ת ֵקיָסר ׁשֶ ֵמֲחַמת ַהּבַ

יגּו  ַיּשִׂ ד; ְוִאם  ְבְרחּו ִמּיָ ן ּתִ ּכֵ פּו ֶאְתֶכם, ְוַעל  ְרּדְ ּיִ "ַרק ׁשֶ

ֵאיָנם  ׁשֶ ָהרֹוְצִחים,  ֶדֶרְך  ּכְ ֶזה?"  ּבָ ַמה  יגּו,  ַיּשִׂ  - ֶאְתֶכם 

ָלל.  יִחין ַעל ַעְצָמן ּכְ ּגִ ַמׁשְ
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ה ַרַעׁש ְוָרְדפּו ֵתֶכף ַאֲחֵריֶהם, ַאְך לֹא  ֲעׂשָ ּנַ ְוֵכן ָהָיה, ׁשֶ

ם. ְמָצאּוָה ׁשָ

ִמים,  ְגׁשָ ֵמי  ל  ׁשֶ בֹור  ּבְ ּה  ִעּמָ ַעְצמֹו  יא  ֶהְחּבִ ְוָהרֹוֵצַח 

ִתְצַעק,  ּלֹא  ׁשֶ אֹוָתּה  ַמְפִחיד  ְוָהָיה  ם;  ׁשָ ִחים  ֻמּנָ ְוָהיּו 

י  ָמַסְרּתִ "ֲאִני  ָלּה:  ֹאֵמר  ְוָהָיה  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ְמעּו  ִיׁשְ ּלֹא  ׁשֶ

ֵאין  אֹוָתְך  ַאְפִסיד  ְוִאם  ְלָתְפֵסְך,  ֵדי  ּכְ ִביֵלְך  ִבׁשְ י  ַנְפׁשִ

ָיִדי, ִאם  ָבר ַאּתְ ּבְ ּכְ ִבים ֶאְצִלי ְכלּום; ֵמַאַחר ׁשֶ י ֶנֱחׁשָ ַחּיַ

ִבים  ֶנֱחׁשָ י  ַחּיַ ֵאין  י,  ּנִ ִמּמֶ ְוֻתְמְנִעי  ְוַאְפִסיד אֹוָתְך  ֶאֱחזֹר 

ִני ְצָעָקה ֶאְחנֹק  ּתְ ּתִ ֶכף ׁשֶ ן, ּתֵ ֶאְצִלי ְמאּוָמה ְכָלל; ַעל ּכֵ

ֶוה ְבֵעיָני ְכלּום".  י ֵאיִני ׁשָ ד, ְוַיֲעבֹר ָעַלי ָמה, ּכִ אֹוָתְך ִמּיָ

ֵני ֵאיַמת ָהרֹוֵצַח(. ת ֵקיָסר ָהְיָתה ְיֵרָאה ִלְצעֹק, ִמּפְ ָניו )ַהְינּו ַהּבַ ּה ִמּפָ יָרא ְלַנְפׁשָ ַוּתִ

ְוָהיּו  ִעיר.  ּבָ אֹוָתּה  ְוהֹוִליְך  ּה  ִעּמָ ם  ָ ִמּשׁ ָיָצא  ְך  ּכָ ַאַחר 

ם  ּגַ ׁשֶ ְוֵהִבין  ַאֵחר,  ְלָמקֹום  ּוָבאּו  ְוהֹוְלִכים,  הֹוְלִכים 

ְוֵכן  ִמְקֶוה;  ּבְ ּה עֹוד  ִעּמָ ַעְצמֹו  יא  ְוֶהְחּבִ ים,  ׂשִ ְמַחּפְ ם  ׁשָ

ַאֵחר;  ָמקֹום  ּבְ עֹוד  ּה  ִעּמָ יא  ְוֶהְחּבִ ְוָהַלְך  ם,  ָ ִמּשׁ ָיָצא 

ְבָעה ְמקֹומֹות  ִ ָכל ַהּשׁ ּה ּבְ יא ַעְצמֹו ִעּמָ ָהָיה ַמְחּבִ ַעד ׁשֶ
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ְבָעה  ִ ַהּשׁ ֵהם  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ּה,  ִאּמָ ִעם  עְרִגיר  ַהּבֶ יא  ֶהְחּבִ ׁשֶ

"ל(.  ּנַ ֵהם ּבֹור ּוִמְקֶוה ּוַמְעָין ְוכּו' ּכַ ְבָעה ִמיֵני ַמִים, ׁשֶ "ל )ַהְינּו ׁשִ ֵעִדים ַהּנַ

ִנים  ל ּפָ ם ִלְמצֹא ַעל ּכָ ׂש ׁשָ ם. ְוִחּפֵ א ֶאל ַהּיָ ר ּבָ ַעד ֲאׁשֶ

ּוָמָצא  ּה;  ִעּמָ ַלֲעבֹר  ֵדי  ּכְ ָדִגים  ֵדי  ַצּיָ ל  ׁשֶ ה  ְקַטּנָ ְסִפיָנה 

ָצִריְך  ָהָיה  לֹא  ְוהּוא  יָסר.  ַהּקֵ ת  ּבַ ֶאת  ְוָלַקח  ְסִפיָנה, 

ְלָמְכָרּה  רֹוֶצה  ָהָיה  ַאְך  "ל,  ּנַ ּכַ ָסִריס,  ָהָיה  י  ּכִ אֹוָתּה 

ּנּו.  סּו אֹוָתּה ִמּמֶ ן ִיְתּפְ ְלֵאיֶזה ֶמֶלְך, ְוָהָיה ִמְתָיֵרא ּפֶ

ְוִנְדֵמית  ]מלח[,  ַמאְטָראס  ִבְגֵדי  ּבְ אֹוָתּה  יׁש  ְוִהְלּבִ ְוָהַלְך 

ָלׁשֹון ֶזה  י ּבְ ְלׁשֹון ָזָכר, ּכִ ת ֵקיָסר ּבִ ר ַעל ַהּבַ אן ּוְלָהְלָאה ְנַדּבֵ ם. )ִמּכָ ּיָ ְלָזָכר. ְוָעַבר ִעּמֹו ּבַ
מֹו ָזָכר(. יׁש אֹוָתּה ּכְ ָהרֹוֵצַח ִהְלּבִ נּו ַז"ל, ֵמֲחַמת ׁשֶ ר ַרּבֵ ִסּפֵ

ַבר  ְוׁשָ ]חוף[,  ָפר  ַהּסְ ֶאל  ִפיָנה  ַהּסְ א  ְוָנׂשָ ְסָעָרה  רּוַח  ּוָבא 

"ל,  ר ַהּנַ ָהָיה ִמְדּבָ ָפר ׁשֶ ִפיָנה, ּוָבאּו ֶאל אֹותֹו ַהּסְ ֶאת ַהּסְ

"ל. חּור ַהּנַ ם ַהּבָ ָהָיה ׁשָ ׁשֶ



ם, ְוָיַדע  ַדְרּכָ ָרִכים, ּכְ ְזָלן ָהָיה ָבִקי ַבּדְ ם - ְוַהּגַ בָֹאם ְלׁשָ ּבְ

ִפינֹות ְלָכאן,  יִעים ַהּסְ ֵאין ַמּגִ ר, ׁשֶ אן הּוא ְמקֹום ִמְדּבָ ּכָ ׁשֶ

יָחּה. ְוָהְלכּו  ּום ָאָדם, ְוִהּנִ אן ִמּשׁ ן לֹא ָהָיה ִמְתָיֵרא ּכָ ַעל ּכֵ

ׁש ָלֶהם ֹאֶכל יָסר( ֶזה ְלָכאן ְוֶזה ְלָכאן - ְלַבּקֵ )ַהְינּו ָהרֹוֵצַח ּוַבת ַהּקֵ
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ה  ְוִהּנֵ ְוָרָאה  ַדְרּכֹו,  ּבְ ָהַלְך  ְזָלן  ְוַהּגַ ְזָלן.  ַהּגַ ִמן  ְוִנְתַרֵחק 

ָבה ַעְצָמּה,  ְ ֵאיָנּה ֶאְצלֹו. ְוִהְתִחיל ִלְצעֹק ֵאֶליָה, ְוִהיא ִיּשׁ

ִיְהֶיה  ּסֹוִפי  ׁשֶ 'ֵמַאַחר  ָאְמָרה:  י  ּכִ לֹו,  יָבה  ֵהׁשִ ְולֹא 

יַע  ְוַיּגִ ַיֲחזֹר  ְוִאם  לֹו?  יב  ְלָהׁשִ ִלי  ה  ָלּמָ אֹוִתי,  ְמּכֹר  ּיִ ׁשֶ

ְרצֹונֹו  ֵאין  י  ּכִ ְפָרט  ּבִ י;  ַמְעּתִ ׁשָ ּלֹא  ׁשֶ לֹו  יב  ָאׁשִ ֶאְצִלי, 

יָבה אֹותֹו.  י הּוא ָצִריְך ִלְמּכֹר אֹוִתי'. ְולֹא ֵהׁשִ ְלָהְרֵגִני, ּכִ

ְולֹא  ָוָאָנה  ָאֶנה  ׂש  ְמַחּפֵ ְזָלן,  ַהּגַ ְוהּוא,  ן.  ְלַהּלָ ְוָהְלָכה 

ֲאָכלּוהּו  ָתם  ַהּסְ ּוִמן  ְמָצָאּה;  ְולֹא  ן  ְלַהּלָ ְוָהַלְך  ְמָצָאּה, 

ַחּיֹות ָרעֹות.

ֵאיֶזה  ָלּה  מֹוֵצאת  ְוָהְיָתה  ן,  ְלַהּלָ ן  ְלַהּלָ ָהְלָכה  ְוִהיא 

ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ קֹום  ַהּמָ ֶאל  יָעה  ִהּגִ ׁשֶ ַעד  ְוָהְלָכה,  ֹאֶכל. 

"ל.  חּור ַהּנַ ם ַהּבָ ׁשָ

ָזָכר  מֹו  ּכְ ה  ְוַגם ָהְיָתה ְלבּוׁשָ ָערֹות,  ָלה ִבׂשְ ּדְ ִנְתּגַ ּוְכָבר 

ירּו ֶזה ֶאת ֶזה. "ל, ְולֹא ִהּכִ ּנַ ִבְגֵדי ַמאְטָראס, ּכַ ּבְ

ַאל  ְוׁשָ ָאָדם;  עֹוד  א  ּבָ ׁשֶ ְמָחה  ׂשִ לֹו  א  ּבָ בָֹאּה  ּבְ ְוֵתֶכף 

יָבה: "ָהִייִתי ִעם ֵאיֶזה  אָת ְלָכאן?" ֵהׁשִ אֹותֹו: "ֵמַאִין ּבָ

ה  ַאּתָ אָת  ּבָ "ֵמַאִין  אֹותֹו:  ֲאָלה  ׁשָ ְוכּו'.  ם"  ּיָ ּבַ סֹוֵחר 
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ן ַעל ְיֵדי ֵאיֶזה סֹוֵחר" ְוכּו'.  ם ּכֵ יב ָלּה: "ּגַ ְלָכאן?" ֵהׁשִ

ֵניֶהם. ם ׁשְ בּו ׁשָ ְוָיׁשְ

ְלׁשֹון ְנֵקָבה(. ְלׁשֹון ָזָכר ּוַפַעם ּבִ ַעם ִהיא ִנְקֵראת ּבִ י ּפַ ק, ּכִ ׁשֹון ְמֻדְקּדָ )ֵאין ַהּלָ



ָהְיָתה  "ל,  ּנַ ּכַ יָסר,  ַהּקֵ ִמן  יָסר  ַהּקֵ ת  ּבַ ְלְקָחה  ּנִ ׁשֶ ְוַאַחר 

ֲאֵבַדת  ַעל  ּכֶֹתל  ּבַ ּה  רֹאׁשָ ה  ּוַמּכָ ְמקֹוֶנֶנת  יָסִרית  ַהּקֵ

ַעל  יָסר, ׁשֶ ְדָבִרים ְמֹאד ֶאת ַהּקֵ ּה. ְוָהְיָתה ְמַצֶעֶרת ּבִ ּתָ ּבִ

ם.  ּתָ ּבִ ד  ִאּבֵ ה  ְוַעּתָ "ל,  ַהּנַ חּור  ַהּבָ ד ֶאת  ִאּבֵ ּסּותֹו  ּגַ ְיֵדי 

נּו,  ּלָ ׁשֶ ְוַהְצָלָחה  ל  ּזָ ַהּמַ ל  ּכָ ָהְיָתה  ִהיא  "ֲהלֹא  )ְוָאְמָרה(: 

ׁש ִלי עֹוד ַהּיֹום?" ְוָהְיָתה ְמַצֶעֶרת  ְדנּו אֹוָתּה, ּוַמה ּיֵ ְוִאּבַ

אֹותֹו ְמֹאד.

ּתֹו,  ַעְצמֹו ָהָיה ַצר ְמֹאד ַעל ֲאֵביַדת ּבִ ם ֵאָליו ּבְ אי ּגַ ּוְבַוּדַ

ְמֹאד;  אֹותֹו  ּוַמְכֶעֶסת  ְמַצֶעֶרת  יָסִרית  ַהּקֵ ָהְיָתה  ְועֹוד 

יֵניֶהם.  ְוַנֲעׂשּו ְקָטטֹות ּוְכָעִסים ּבֵ

ִהְכִעיָסה אֹותֹו  ָבִרים ָרִעים, ַעד ׁשֶ ֶרת לֹו ּדְ ְוָהְיָתה ְמַדּבֶ

ּוָפְסקּו  ִנים,  ּיָ ּדַ יב  ְוהֹוׁשִ ָחּה.  ּלְ ְלׁשַ ָאַמר  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְמֹאד, 

יְקט(. ּקֹוִרין ַפאר ׁשִ חּוָה )ׁשֶ ּלְ ָחּה, ְוׁשִ ּלְ ְלׁשַ
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ְלָחָמה ְולֹא ָהָיה ַמְצִליַח,  יָסר ׁשֹוֵלַח ַלּמִ ְך ָהָיה ַהּקֵ ַאַחר ּכָ

ִביל  ׁשְ "ּבִ ׁשֶ ]קצין[,  ֶיעְדִניַראל  ֵאיֶזה  ּבְ ָבר  ַהּדָ תֹוֶלה  ְוָהָיה 

ח אֹותֹו.  ּלַ ְלָחָמה"; ְוׁשִ ְדּתָ ַהּמִ ְך ַעל ְיֵדי ֶזה ִאּבַ יָת ּכָ ָעׂשִ ׁשֶ

ח עֹוד  ּלַ ְלָחָמה, ְולֹא ִהְצִליַח, ְוׁשִ ַלח עֹוד ַלּמִ ְך ׁשָ ַאַחר ּכָ

ה ֶיעְדִניַראִלין. ּמָ ח ּכַ ּלַ יְקט(; ְוֵכן ׁשִ ֶיעְדִניַראִלין )ַהְינּו ַפר ׁשִ

ה  ִחּלָ ּתְ ּבַ ָזִרים:  ָבִרים  ּדְ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ ְוָראּו 

ַעְצָמן:  בּו  ְ ְוִיּשׁ ֶיעְדִניַראִלין!  ְך  ּכָ ַאַחר  יָסִרית,  ַהּקֵ ח  ּלַ ׁשִ

חּו,  ּלְ ְיׁשַ יָסִרית, ְואֹותֹו  ַהּקֵ לַֹח ַאַחר  ִלׁשְ ְלֵהֶפְך,  ר  'ֶאְפׁשָ

ִדיָנה'.  ְנַהג ַהּמְ יָסִרית ּתִ ְוַהּקֵ

יָסִרית,  ַהּקֵ ֶאת  יבּו  ְוֵהׁשִ יָסר,  ַהּקֵ ֶאת  חּו  ּלְ ְוׁשִ ָעׂשּו.  ְוֵכן 

ִדיָנה. ְוִהיא ָנֲהָגה ַהּמְ

ִעם  עְרִגיר  ַהּבֶ ֶאת  ְלַהֲחִזיר  ֵתֶכף  ְלָחה  ׁשָ יָסִרית  ְוַהּקֵ

ּה. ּלָ ָלִטין ]ארמון[ ׁשֶ ּפָ עְרִגיִרין, ְוִהְכִניָסה אֹותֹו ּבַ ּתֹו ַהּבֶ ִאׁשְ

ׁש ֵמַהּמֹוִליִכים אֹותֹו  ָלח, ָעַמד ּוִבּקֵ ָהָיה ִנׁשְ ׁשֶ יָסר, ּכְ ְוַהּקֵ

אי  ֶכם, ּוְבַוּדַ ּלָ י ֵכן ָהִייִתי ֵקיָסר ׁשֶ י ַאף ַעל ּפִ יחּוהּו, ּכִ ּנִ ּיַ ׁשֶ

יחּו  ְוַהּנִ זֹאת  ּבָ ָנא  ָחנּוִני  ה,  ַעּתָ טֹובֹות,  ָלֶכם  יִתי  ָעׂשִ

ִדיָנה עֹוד, ְוֵאין  אי לֹא ָאׁשּוב ֶאל ַהּמְ י ְבַוּדַ אֹוִתי ֵליֵלְך, ּכִ
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ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ְוֶאְהֶיה  ְוֵאֵלְך,  ִלי  יחּו  ַהּנִ ְלִהְתָיֵרא;  ָלֶכם 

יחּו אֹותֹו.  ׁש ִלי ִלְחיֹות. ְוִהּנִ ּיֵ י ׁשֶ י ְיֵמי ַחּיַ ָחְפׁשִ

ִנים,  ה ׁשָ ְך ָעְברּו ַכּמָ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ְוָהָיה הֹוֵלְך ְוהֹוֵלְך. ּבֵ

ן  ם ּכֵ א ּגַ ם, ְוָנׂשָ יָסר, ּוָבא ַעל ַהּיָ ְוָהָיה הֹוֵלְך ְוהֹוֵלְך ַהּקֵ

"ל, ַעד  ר ַהּנַ ְדּבָ ן ֶאל ַהּמִ ם ּכֵ ִפיָנה, ּוָבא ּגַ ָהרּוַח ֶאת ַהּסְ

"ל )ַהְינּו  ַנִים ַהּנַ ְ ם ֵאּלּו ַהּשׁ ִבים ׁשָ ּיֹוׁשְ קֹום ׁשֶ א ֶאל ַהּמָ ּבָ ׁשֶ
"ל(. ּנַ ה ְבִבְגֵדי ָזָכר, ּכַ בּוׁשָ ּלְ ַפת ּתַֹאר, ׁשֶ עְרִגיר ּוִבּתֹו ַהּיְ ן ַהּבֶ חּור ּבֶ ַהּבָ

ָערֹות,  ׂשְ יָסר ּבִ ל ַהּקֵ ּדֵ ָבר ִנְתּגַ י ּכְ ירּו ֶזה ֶאת ֶזה, ּכִ ְולֹא ִהּכִ

לּו  ּדְ ִנְתּגַ ָבר  ּכְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ֵהם  ְוֵכן  ִנים.  ׁשָ ה  ַכּמָ ָעְברּו  ּוְכָבר 

ְלָכאן?"  אָת  ּבָ "ֵמַאִין  אֹותֹו:  ֲאלּו  ְוׁשָ "ל.  ּנַ ּכַ ָערֹות,  ִבׂשְ

יבּו לֹו  יב ָלֶהם: "ַעל ְיֵדי סֹוֵחר" ְוכּו', ְוֵכן ֵהם ֵהׁשִ ְוֵהׁשִ

"ל ָיַחד, ְוָהיּו ֹאְכִלים ְוׁשֹוִתים,  ם ֵאּלּו ַהּנַ בּו ׁשָ ְוכּו'. ְוָיׁשְ

ן,  ם ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַנּגֵ י ֻכּלָ יר; ּכִ ְכֵלי ׁשִ ִנים ּבִ "ל. ְוָהיּו ְמַנּגְ ּנַ ּכַ

"ל. ּנַ ן, ּכַ ן ְלַנּגֵ ם ּכֵ י ֶזה ֵקיָסר, ְוֵכן ֵהם ָיְכלּו ּגַ ּכִ


י  ּכִ ֵביֵניֶהם,  ומוצלח[  ]זריז  ְרֶיה  ַהּבֶ ָהָיה  "ל,  ַהּנַ חּור  ַהּבָ ְוהּוא, 

ְוָאְכלּו.  ר  ׂשָ ּבָ ָלֶהם  ֵמִביא  ְוָהָיה  ָבר;  ִמּכְ ם  ׁשָ ָהָיה  ָבר  ּכְ

ּוב. ּשׁ ּיִ ָהיּו ְיָקִרים ִמן ָזָהב ּבַ ם ֵעִצים ׁשֶ ְוָהיּו ׂשְֹרִפים ׁשָ
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ָבִרים(  ּדְ ּוֵברּור  )ְלׁשֹון הֹוָכָחה  ָלֶהם  "ל מֹוִכיַח  ַהּנַ חּור  ַהּבָ ְוָהָיה אֹותֹו 

ִלְבֵני  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּטֹוב  ִפי  ּכְ יֶהם,  ַחּיֵ ְיֵמי  ְלַבּלֹות  טֹוב  אן  ּכָ ׁשֶ

ְלַבּלֹות  אן  ּכָ ב  ֵליׁשֵ ִלְפֵניֶהם  ּוב, טֹוב  ּשׁ ּיִ ּבַ עֹוָלם  ּבָ ָאָדם 

יֶהם. אן ְיֵמי ַחּיֵ ּכָ

אן  ּכָ ׁשֶ ֹאֵמר  ה  ַאּתָ ׁשָ ְלָך  ָהָיה  ּטֹוב  "ַמה  אֹותֹו:  ֲאלּו  ׁשָ

ַמה  ִלְפֵניֶהם  ר  ְוִסּפֵ ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ ְלָפֶניָך?"  יֹוֵתר  טֹוב 

א ְלָכאן;  ּבָ ׁשֶ ְוכּו', ַעד  עְרִגיר  ּבֶ ֶבן  ָהָיה  ׁשֶ ָעָליו,  ָעַבר  ֶ ּשׁ

ל  ּכָ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ עְרִגיר?  ּבֶ ֶבן  הּוא  ׁשֶ ָבֶזה  לֹו  ָהָיה  ּוֶמה 

ּטֹוב  ׁשֶ ָלֶהם  ְוהֹוִכיַח  טּוב!  ל  ּכָ לֹו  ֵיׁש  אן  ּכָ ם  ּגַ טּוב?! 

יֶהם. אן ְיֵמי ַחּיֵ ְלַבּלֹות ּכָ

יָסר?  ַהּקֵ ֵמאֹותֹו  ַמְעּתָ  "ֲהׁשָ "ל:  ַהּנַ ה  ַהּזֶ יָסר  ַהּקֵ ָאלֹו  ׁשְ

'ִאם  ּתַֹאר:  ַפת  ַהּיְ ַעל  אֹותֹו  ַאל  ׁשָ ַמע.  ָ ּשׁ ׁשֶ לֹו:  יב  ֵהׁשִ

ן: "ֵהן".  ם ּכֵ יב לֹו ּגַ ה?', ֵהׁשִ ּנָ ַמע ִמּמֶ ׁשָ

)ַהְינּו אֹותֹו  ָהרֹוֵצַח!"  "ֶזה  ְוָאַמר:  ז  ְלִהְתַרּגֵ חּור  ַהּבָ ְוִהְתִחיל 
חּור ֹאֵמר  ַעְצמֹו; ְוָהָיה ַהּבָ יָסר ּבְ ר ִעּמֹו הּוא הּוא ַהּקֵ ַדּבֵ ּמְ ה ׁשֶ ּזֶ י הּוא לֹא ָיַדע ׁשֶ ּנּו, ּכִ רּו ִמּמֶ ּבְ ּדִ "ל ׁשֶ יָסר ַהּנַ ַהּקֵ

ְדָמה ְלִאיׁש ַאֵחר,  ּנִ יָסר ׁשֶ ָאלֹו )ַהְינּו ֶזה ַהּקֵ ַכַעס: ֶזה ָהרֹוֵצַח!(. ּוׁשְ יו ָעָליו, ְוָאַמר ּבְ ּנָ ׁשִ חֹוֵרק ּבְ ַכַעס, ּכְ ּבְ

ִביל  ׁשְ יב לֹו: "ּבִ ֵני ָמה הּוא רֹוֵצַח?", ֵהׁשִ חּור(: "ִמּפְ ַאל ְלַהּבָ ׁשָ

"ְוֵאיְך?"  ָאלֹו:  ׁשְ ְלָכאן".  אִתי  ּבָ ְוַגּסּותֹו  ּלֹו  ׁשֶ ַאְכָזִרּיּות 

ְלִהְתָיֵרא,  י  ִמּמִ לֹו  ֵאין  ָכאן  ּבְ ׁשֶ חּור:  ַהּבָ ַעְצמֹו  ב  ֵ ְוִיּשׁ
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ָעַבר ָעָליו. )ִנְרִאין  ֹאָרע ׁשֶ ל אֹותֹו ַהּמְ ר לֹו ּכָ יד לֹו ְוִסּפֵ ְוִהּגִ
עְרִגיר(. ָהָיה ֶבן ּבֶ ה, ַרק ׁשֶ ֲעׂשֶ ר לֹו ּגּוף ַהּמַ ה לֹא ִסּפֵ ְתִחּלָ ּבִ ָבִרים, ׁשֶ ַהּדְ

א ְלָיֶדָך, ָהִייָת נֹוֵקם ּבֹו  יָסר ּבָ ָאלֹו: "ִאם ָהָיה ֶזה ַהּקֵ ׁשְ

א, ָהִייִתי  ַרּבָ י הּוא ָהָיה ַרֲחָמן( "ַאּדְ יב לֹו: "ָלאו!" )ּכִ ו?", ֵהׁשִ ַעְכׁשָ

ֲאִני ְמַפְרֵנס אֹוְתָך!" מֹו ׁשֶ ְמַפְרְנסֹו ּכְ

יָבה  ׂשֵ ה  ּמָ "ּכַ ְוִלְגנַֹח:  ַח  ְלִהְתַאּנֵ יָסר  ַהּקֵ ִהְתִחיל  ׁשּוב 

ּלֹו  ַפת ּתַֹאר ׁשֶ ַהּיְ ַמע ׁשֶ י ׁשָ ה", ּכִ יָסר ַהּזֶ ָרָעה ּוָמָרה ְלַהּקֵ

ַלח.  ֶנֶאְבָדה ְוהּוא ִנׁשְ

ְוַגְדלּות  ַאְכָזִרּיּותֹו  ִביל  ׁשְ "ּבִ חּור:  ַהּבָ ַוּיֹאֶמר עֹוד אֹותֹו 

 - ְלָכאן  י  ַלְכּתִ ִנׁשְ ַוֲאִני  ּתֹו  ּבִ ְוֶאת  ַעְצמֹו  ד ֶאת  ִאּבֵ ּלֹו  ׁשֶ

ַהּכֹל ַעל ָידֹו!" 

חּור(: "ִאם ָהָיה ָבא ְלָיְדָך ָהִייָת נֹוֵקם  יָסר ְלַהּבָ ָאלֹו עֹוד )ַהְינּו ַהּקֵ ׁשְ

ׁש  א, ָהִייִתי ְמַפְרְנסֹו ַמּמָ ַרּבָ יב לֹו: "ָלאו! ַאּדְ ּבֹו?", ֵהׁשִ

ֲאִני ְמַפְרֵנס אֹוְתָך!" מֹו ׁשֶ ּכְ

הּוא  ְבַעְצמֹו  הּוא  ׁשֶ ְוהֹוִדיעֹו  ֵאָליו,  יָסר  ַהּקֵ ע  ְתַוּדַ ַוּיִ

חּור  )ַהּבָ ָעָליו  ְוָנַפל  ְוכּו';  ָעָליו  ָעַבר  ֶ ּשׁ ּוַמה  "ל,  ַהּנַ יָסר  ַהּקֵ

קֹו.  ְ קֹו ְוִנּשׁ "ל( ְוִחּבְ ַהּנַ
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ל זֹאת,  ְמָעה ּכָ ָהְיָתה ִנְדֵמית ְלָזָכר( ׁשָ ם, ַרק ׁשֶ ן ׁשָ ם ּכֵ ָהְיָתה ּגַ ַפת ּתַֹאר, ׁשֶ ְוִהיא )ַהְינּו ַהּיְ

ִרים ֶזה ָלֶזה... ֵאּלּו ְמַדּבְ ֶ ַמה ּשׁ



ה לֹו ִסיָמן  ָכל יֹום ְוָעׂשָ "ל, ָהָיה ַדְרּכֹו ֵליֵלְך ּבְ חּור ַהּנַ ְוַהּבָ

ִאיָלנֹות,  ֲאָלִפים  ַאְלֵפי  ם  ׁשָ ָהָיה  י  ּכִ ִאיָלנֹות,  ה  לֹשָׁ ׁשְ ּבִ

ה ָבֶהם ִסיָמן,  ה ִאיָלנֹות ֵמֶהם(, ְוָעׂשָ לֹשָׁ ׁשְ "ל )ַהְינּו ּבִ ָתב ַהּנַ ם ַהּכְ ׁש ׁשָ ּוִבּקֵ

ה  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ּבְ ׂש  ּוְלַחּפֵ ִלְבּדֹק  ִיְצָטֵרְך  לֹא  ָמָחר  ּלְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ

"ל.  ָתב ַהּנַ י ַהאי ְואּוַלי ִיְמָצא אֹותֹו ַהּכְ ּלֵ ִאיָלנֹות; ּכֻ

ֻכּיֹות, ֵמֲחַמת  ם, ָהָיה ָבא ִעם ֵעיַנִים ּבְ ָ ָהָיה חֹוֵזר ִמּשׁ ּוְכׁשֶ

ׁש ְולֹא ָמָצא. ּקֵ ּבִ ׁשֶ ָהָיה בֹוֶכה ּכְ ׁשֶ

"ל,  ּנַ ֵאּלּו ָהִאיָלנֹות, ּכַ ׁש ּבְ ה ְמַבּקֵ ֲאלּו אֹותֹו: "ָמה ַאּתָ ׁשָ

ָלֶהם  יב  ֵהׁשִ ֻכּיֹות?",  ּבְ ְוֵעיֶניָך  חֹוֵזר  ה  ַאּתָ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ְלָחה לֹו  יָסר ׁשָ ת ַהּקֵ ּבַ ה, ׁשֶ ֲעׂשֶ ל אֹותֹו ַהּמַ ר ָלֶהם ּכָ ְוִסּפֵ

ֵאּלּו ִאיָלנֹות, ּוָבא רּוַח ְסָעָרה  ָתב ְוכּו', ְוָטַמן אֹותֹו ּבְ ּכְ

ִיְמָצא. ָאְמרּו לֹו:  ׁש אּוַלי  ה הּוא ְמַבּקֵ ְוַעּתָ "ל;  ּנַ ּכַ ְוכּו', 

ָך, אּוַלי ִנְמָצא  ן ִעּמְ ם ּכֵ ׁש ֵנֵלְך ּגַ ֵלְך ְלַבּקֵ ּתֵ ׁשֶ "ְלָמָחר, ּכְ

ן.  ם ּכֵ ָתב". ְוֵכן ָהָיה, ְוָהְלכּו ֵהם ִעּמֹו ּגַ ֲאַנְחנּו אֹותֹו ַהּכְ
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ּוָפְתָחה  ִאיָלן,  ּבְ ָתב  ַהּכְ אֹותֹו  ֶאת  ֵקיָסר  ת  ַהּבַ ּוָמְצָאה 

ׁש. ַתב ָיָדּה ַמּמָ הּוא ּכְ אֹותֹו, ְוָרֲאָתה ׁשֶ

ִהיא,  ִהיא  ׁשֶ ֵתֶכף  לֹו  יד  ּגִ ּתַ ִאם  ּה:  ְבַדְעּתָ ָבה  ָחׁשְ

ְלָיְפָיּה  ְוַתֲחזֹר  ים  ְלּבּוׁשִ ַהּמַ ֵאּלּו  ְוִתְפׁשֹט  ֲחזֹר  ּתַ ׁשֶ ּכְ

ִמּקֶֹדם - יּוַכל ִלּפֹל ְוִלְגֹוַע, ְוִהיא  ְוִתְהֶיה ׁשּוב ְיַפת ּתַֹאר ּכְ

ת. ּדָ רּות ּכַ ְהֶיה ְבַכׁשְ ּיִ רֹוָצה ׁשֶ

ָתב.  ְצָאה ַהּכְ ּמָ ָתב, ְוָאְמָרה לֹו ׁשֶ ְוָהְלָכה ְוֶהֱחִזיָרה לֹו ַהּכְ

ׁשּות. ְוֶהֱחיּו ְוִהְבִריאּו אֹותֹו, ְוָהָיה ֵביֵניֶהם  ְוֵתֶכף ָנַפל ַחּלָ

ְמָחה ְגדֹוָלה. ׂשִ

ֵהיָכן  ָתב?  ַהּכְ ִלי  ה  "ָלּמָ חּור:  ַהּבָ ָאַמר אֹותֹו  ְך  ּכָ ַאַחר 

ֶמֶלְך,  ֵאיֶזה  ֵאֶצל  ו  ַעְכׁשָ ִהיא  ְבֶהְכֵרַח  י  ּכִ ֶאְמָצָאּה? 

ָתב,  יב ָלּה ַהּכְ י" ְוֵהׁשִ ה ָכאן ְיֵמי ַחּיָ ה ִלי זֹאת? ֲאַבּלֶ ְוָלּמָ

י ִהיא ִנְדֵמית ְלָזָכר,  ה )ּכִ ֶאּנָ ָתב ְוֵתֵלְך ְוִתּשָׂ ְוָאַמר ָלּה: "ֵהא ְלָך ַהּכְ

"ל(. ְוָרְצָתה ֵליֵלְך.  ּנַ ּכַ

ח  ִיּקַ אי  ְבַוּדַ י הּוא  ּכִ ן,  ּכֵ ם  ּגַ ּה  ִעּמָ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ה  ׁשָ ּוִבּקְ

ן ְלָך ֵחֶלק  ר ִיְהֶיה ִלי, ֶאּתֵ אֹוָתּה, ְוָהָיה ַהּטֹוב ַההּוא ֲאׁשֶ

ַפת  ַהּיְ ִהיא  ְבַעְצָמּה  ִהיא  ׁשֶ ָיַדע  ּלֹא  ׁשֶ חּור  ַהּבָ ֶאל  ָאְמָרה  ְלָזָכר,  ְדֵמית  ּנִ ׁשֶ ֵקיָסר  ת  ַהּבַ ׁשֶ )ַהְינּו  ן  ּכֵ ם  ּגַ

חּור  ן(. ְוַהּבָ ם ּכֵ חּור ּגַ ַפת ּתַֹאר ְוִייַטב ִעם ַהּבָ ח ֶאת ַהּיְ אי ִיּקַ ן, ְוהּוא ְבַוּדַ ם ּכֵ ֵלְך ִעּמֹו ּגַ ּיֵ "ל, ׁשֶ ּתַֹאר ַהּנַ
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"ל(,  ּנַ ּכַ ָזָכר  ְלׁשֹון  ּבִ ִרים ָעֶליָה  ָאנּו ְמַדּבְ ת ֵקיָסר, ׁשֶ )ַהְינּו ַהּבַ הּוא ִאיׁש ָחָכם  ָרָאה ׁשֶ

ה ֵליֵלְך ִעּמֹו. ח אֹוָתּה, ְוִנְתַרּצָ יג ְוִיּקַ אי ַיּשִׂ ּוְבַוּדַ

י הּוא ָהָיה ָיֵרא ָלׁשּוב  ָאר ְלַבּדֹו, ּכִ "ל ָהָיה ִנׁשְ יָסר ַהּנַ ְוַהּקֵ

ֵמַאַחר  י  ּכִ ן,  ּכֵ ם  ּגַ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ה  ׁשָ ּוִבּקְ ִדיָנה.  ַהּמְ ֶאל 

י ֻיְחַזר  ַפת ּתַֹאר, ֵאין לֹו ֵאיָמה עֹוד )ּכִ ח ַהּיְ הּוא ָיׁשּוב ְוִיּקַ ׁשֶ

ן. ם ּכֵ יבֹו ּגַ ל(, ְויּוַכל ַלֲהׁשִ ּזָ ַהּמַ

ְכרּו ָלֶהם ְסִפיָנה, ּוָבאּו ֶאל  ה ָיַחד ְוׂשָ לֹשָׁ ְ ְוָהְלכּו ֵאּלּו ַהּשׁ

יָסִרית, ּוָבאּו ֶאל אֹותֹו ָהִעיר  ם ַהּקֵ ֶבת ׁשָ ּיֹוׁשֶ ִדיָנה ׁשֶ ַהּמְ

ִפיָנה. ם, ְוֶהֱעִמידּו ַהּסְ ֶבת ׁשָ ִהיא יֹוׁשֶ ׁשֶ

אָתה,  ּבָ ּה ׁשֶ ֶכף ְלִאּמָ יָסר(: ִאם ּתֹוִדיַע ּתֵ ת ַהּקֵ ָבה ַעְצָמּה )ּבַ ְ ְוִיּשׁ

ִאיׁש  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ֶאְצָלּה:  ְלָחה  ְוׁשָ ִלְגֹוַע!  ּתּוַכל 

ָרה  ְך ָהְלָכה ְבַעְצָמּה ְוִסּפְ ּה. ַאַחר ּכָ ּתָ ּיֹוֵדַע ְיִדיָעה ִמּבִ ׁשֶ

ל  ּכָ ָלּה  ָרה  ְוִסּפְ ּה,  ּתָ ּבִ ַעל  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ יָסִרית  ְלַהּקֵ

ָכאן". ן ּבְ ם ּכֵ ה, ּוְלַבּסֹוף ָאְמָרה ָלּה: "ְוִהיא ּגַ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ְך ָאְמָרה ָלּה ָהֱאֶמת: "ֲאִני ֲאִני ִהיא", ְוהֹוִדיָעה  ַאַחר ּכָ

ָכאן.  ן ּבְ ם ּכֵ עְרִגיר, הּוא ּגַ ן ַהּבֶ ּה - ּבֶ ּלָ ם ֶהָחָתן ׁשֶ ּגַ ָלּה ׁשֶ
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יבּו  ׁשִ ּיָ ֹאֶפן ַאֵחר, ַרק ׁשֶ ֵאיָנּה רֹוָצה ּבְ ַאְך ָאְמָרה ָלּה: ׁשֶ

ית  ְמֻרּצֵ ָהְיָתה  לֹא  ּה  ְוִאּמָ ִלְמקֹומֹו.  יָסר  ַהּקֵ ָאִביָה  ֶאת 

ל  ִבילֹו ָהָיה ּכָ ׁשְ ּבִ י ָחָרה ָלּה ָעָליו ְמֹאד ַעל ׁשֶ ָלֶזה ְכָלל, ּכִ

ּה.  ּתָ ּבִ ְרצֹון  ְלַמּלֹאת  ֻהְכְרָחה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאְך ַאף  "ל,  ַהּנַ

ְכָלל.  ִנְמָצא  יָסר  ַהּקֵ ֵאין  ה  ְוִהּנֵ ׁשּו,  ַוְיַבּקְ יבֹו,  ַלֲהׁשִ ְוָרצּו 

ם הּוא ְבָכאן.  ּגַ ּה: ׁשֶ ּתָ יָדה ָלּה ּבִ ְוִהּגִ

ְמָחה  ְוַהּשִׂ ה  ַהֲחֻתּנָ ְוָהְיָתה 
ֵלמּות. ׁשְ ּבִ

ַהּזּוג  לּו  ִקּבְ יָסִרית  ְוַהּקֵ לּוָכה  ְוַהּמְ
ה. ִכּפָ ה, ּוָמְלכּו ּבְ ַהּזֶ

ַהּכֹל  י  ּכִ ה,  ֻדּלָ ּגְ ֵקן  ַהּזָ יָסר  ְלַהּקֵ ָהָיה  לֹא  ְך  ּכָ ַאַחר  ם  ּגַ

ָניו  ּפָ ַעל  אֹותֹו  ָטְפחּו  ָטְפחּו  אְטָראס  ַהּמַ ָידֹו.  ַעל  ָהָיה 

ּוְדָחפּוהּו.

יָסר,  ַהּקֵ ֲאִבי  הּוא  י  ּכִ ְמֹאד,  ה  ְגֻדּלָ לֹו  ָהָיה  עְרִגיר  ַהּבֶ

ר.  הּוא ָהִעּקָ ׁשֶ



מעשה יא

ֶמֶלְך ֶאָחד,  ה בְּ ַמֲעשֶׂ



ָהְיָתה  שֶׁ ֵביתֹו  בְּ ַאַחת  ְפָחה  שִׁ ָהְיָתה  שֶׁ
ֶלת  ָתָמא ְמַבשֶּׁ ה. )ּוִמסְּ ְלכָּ ת ֶאת ַהמַּ שֶׁ מֶּ ְמשַׁ
ֶלְך, ַאְך ָהְיָתה ֵאיֶזה  ֵנס ֶאל ַהמֶּ ָאה ִלכָּ ֵאיָנּה ַרשָּׁ

ַמֲעָלה(. ה בְּ ֶרֶתת ְקַטנָּ ְפָחה ְמשָׁ שִׁ

ְוַגם  ה,  ְלכָּ ַהמַּ ל  שֶׁ ֵלָדָתּה  ְזַמן  יַע  ְוִהגִּ
אֹותֹו  יַע ְזַמן ֵלָדָתּה בְּ ״ל ִהגִּ ְפָחה ַהנַּ ַהשִּׁ

ָהֵעת. 

ָלדֹות,  ַהוְּ ְוֶהֱחִליָפה  ֶדת  ַהְמַילֶּ ְוָהְלָכה 
ִיּפֹל  ְוֵאיְך  ה  ְצַמח ִמזֶּ יִּ ְרֶאה ַמה  ְלַמַען תִּ
ן  בֶּ יָחה  ְוִהנִּ ָלדֹות,  ַהוְּ ְוֶהֱחִליָפה  ָבר;  דָּ
ְפָחה ֵאֶצל  ְפָחה ּוֶבן ַהשִּׁ ֶלְך ֵאֶצל ַהשִּׁ ַהמֶּ

ה. ְלכָּ ַהמַּ
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ל.  ּדֵ ִנים ְלִהְתּגַ ְך ִהְתִחילּו ֵאּלּו ַהּבָ ְוַאַחר ּכָ

ִלים  ֶלְך( ָהיּו ְמַגּדְ ן ַהּמֶ הּוא ּבֶ י ָהיּו סֹוְבִרים, ׁשֶ ֶלְך, ּכִ ל ֵאֶצל ַהּמֶ ּדֵ ְתּגַ ּנִ ֶלְך )ַהְינּו ֶזה ׁשֶ ּוֶבן ַהּמֶ

ְוָהָיה  ְוָגדֹול  הֹוֵלְך  ָהָיה  ׁשֶ ַעד  ְלַמֲעָלה,  ֲעָלה  ִמּמַ אֹותֹו 

ְרֶיה ְגדֹוָלה.  ּבֶ

"ל(  ּנַ ּכַ ְפָחה,  ִ ַהּשׁ ֵאֶצל  ל  ּדֵ ִנְתּגַ ַאְך  ֱאֶמת,  ּבֶ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ )ַהְינּו  ְפָחה  ִ ַהּשׁ ן  ּבֶ אֹותֹו  ְוַגם 

ֶחֶדר ֶאָחד. ֵניֶהם ָהיּו לֹוְמִדים ַיַחד ּבְ ֵביתֹו, ּוׁשְ ל ּבְ ּדֵ ִנְתּגַ

ָהָיה  ְפָחה",  ִ ַהּשׁ ן  "ּבֶ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ י  ָהֲאִמּתִ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ְוֶזה 

ֵבית  ל ּבְ ּדֵ ָהָיה ִנְתּגַ ְלכּות, ַאְך ׁשֶ ְך ְלִנּמּוס ַהּמַ ִטְבעֹו ִנְמׁשָ

ֶלְך",  ַהּמֶ ן  "ּבֶ ְקָרא  ּנִ ׁשֶ ְפָחה  ִ ַהּשׁ ן  ּבֶ ּוְלֵהֶפְך,  ָהֶעֶבד, 

ֶלְך,  ַהּמֶ ְכִנּמּוס  ּלֹא  ׁשֶ ַאֵחר  ְלִנּמּוס  ְך  ִנְמׁשָ ִטְבעֹו  ָהָיה 

ְלִהְתַנֵהג  ֻמְכָרח  ְוָהָיה  ֶלְך  ַהּמֶ ֵבית  ּבְ ל  ּדֵ ִנְתּגַ ָהָיה  ׁשֶ ַאְך 

ִנּמּוס ֶזה. ִלים אֹותֹו ּבְ ָהיּו ְמַגּדְ ְלכּות, ׁשֶ ִנּמּוס ַהּמַ ּבְ

ָהְלָכה  ַקּלֹות,  ן  ְעּתָ ּדַ ים  ׁשִ ּנָ ׁשֶ ֵמֲחַמת  "ל,  ַהּנַ ֶדת  ְוַהְמַיּלֶ

"ל,  ּנַ ּכַ ִנים,  ַהּבָ ֶהֱחִליָפה  ׁשֶ ֵאיְך  ְלֶאָחד,  ַהּסֹוד  ָתה  ְוִגּלְ

ַהּסֹוד  ה  ּלָ ְתּגַ ּנִ ׁשֶ ַעד  יש חבר[,  ]לחבר  ֵלּה  ִאית  ַחְבָרא  ְוַחְבָרא 

ָהעֹוָלם  ָהיּו  ׁשֶ ַעד  ָהעֹוָלם,  ֶדֶרְך  ּכְ  - ַלֲחֵברֹו  ֵמֶאָחד 

ִאים  ָ ן ֶמֶלְך. ֲאָבל ֵאין ַרּשׁ ֱחַלף ַהּבֶ ּנֶ ֶזה -  ֵאיְך ׁשֶ ִנים ּבָ ְמַרּנְ

ִאים  ָ אי ֵאין ַרּשׁ ַוּדַ י ּבְ ֶלְך, ּכִ ה ַלּמֶ ּלֶ ּלֹא ִיְתּגַ ה, ׁשֶ ר ִמּזֶ ְלַדּבֵ
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ֵאין  י  ּכִ ֶזה,  ּבָ ֶלְך  ַהּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ַמה  י  ּכִ ה,  ִמּזֶ ֶלְך  ַהּמֶ ַדע  ּיֵ ׁשֶ

ֶקר,  ׁשֶ הּוא  אּוַלי  ְלַהֲאִמין,  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  ּכִ ָלֶזה,  ָנה  ּקָ ּתַ

אי ָאסּור ָלֶהם  ַוּדַ ן ּבְ ר ַלֲחזֹר ּוְלַהֲחִליף? ְוַעל ּכֵ ְוֵאיְך ֶאְפׁשָ

יֵניֶהם ַעל ֶזה. ִנים ּבֵ ֶלְך, ַרק ָהָעם ָהיּו ְמַרּנְ ְלַגּלֹות זֹאת ַלּמֶ



ֶמֶלְך,  ן  ַהּבֶ ָאְזֵני  ּבְ ַהּסֹוד  ה  ְוִגּלָ ֶאָחד  ְוָהַלְך  ַהּיֹום,  ִהי  ַוּיְ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  "ַאְך   - "ל  ּנַ ּכַ ֱחַלף,  ּנֶ ׁשֶ ָעָליו  ֹאְמִרים  ׁשֶ ֵאיְך 

ְלָך  ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  בֹוְדָך,  ּכְ ֶזה  ֵאין  י  ּכִ ֶזה,  ַעל  ַלֲחקֹר  ְלָך 

י אּוַלי ִיְהֶיה  י ְלָך זֹאת, ּכִ ָלל; ַאְך הֹוַדְעּתִ ַלֲחקֹר זֹאת ּכְ

ְיֵדי  ַעל  ק  ְלִהְתַחּזֵ ר  ׁשֶ ַהּקֶ ְויּוַכל  לּוָכה,  ַהּמְ ֶנֶגד  ּכְ ר  ֶקׁשֶ

ן ֶמֶלְך ְלֶמֶלְך,  ֵהם לֹוְקִחים ְלַעְצָמם ַהּבֶ י יֹאְמרּו, ׁשֶ ֶזה, ּכִ

י  ָהֲאִמּתִ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ הּוא  ׁשֶ ָעָליו  ֹאְמִרים  ׁשֶ אֹותֹו  ַהְינּו 

"ל  ן ַהּנַ בֹות ַעל ַהּבֵ ה ָצִריְך ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ ן ַאּתָ "ל( ַעל ּכֵ ּנַ )ּכַ

ֶלְך(. ן ַהּמֶ ְקָרא ּבֶ ְפָחה ַהּנִ ִ ה ַהּסֹוד ְלֶבן ַהּשׁ ּלָ ּגִ ל ֶזה הּוא ִדְבֵרי אֹותֹו ָהִאיׁש ׁשֶ ְלַהֲעִבירֹו" )ּכָ

ֶלְך  ן ַהּמֶ אן ּבֶ ר ּכָ ְזּכָ ּנִ ָכל ָמקֹום, ׁשֶ ָלל: ּבְ ן ֶמֶלְך. ְוַהּכְ ְקָרא ּבֶ ּנִ ן ֶמֶלְך )ַהְינּו ֶזה ׁשֶ ְוָהַלְך ֶזה ַהּבֶ
"ל.  ּנַ ֶלְך, ּכַ ל ֵאֶצל ַהּמֶ ּדֵ י ִנְתּגַ ֶלְך, ּכִ ן ַהּמֶ ְקָרא ּבֶ ּנִ ְפָחה, ַרק ׁשֶ ִ ן ַהּשׁ ֱאֶמת ּבֶ הּוא ּבֶ ֱחַלף, ַהְינּו ׁשֶ ָנה ַעל ַהּנֶ ּוָ ְסָתם, ַהּכַ

ְפָחה ָהֱאֶמת, ָאז  ִ ן ַהּשׁ ֶלְך ָהֱאֶמת אֹו ּבֶ ן ַהּמֶ ר ּבֶ ְזּכָ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ ְפָחה. ַרק ּבְ ִ ן ַהּשׁ ר ּבֶ ְזּכָ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ ְפָחה - ּבְ ִ ֶבן ַהּשׁ ְוֵכן ּבְ

ר  "ל )ֲאׁשֶ ן ַהּנַ ָנה ַעל ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו( ְוִהְתִחיל ִלְגרֹם ָרעֹות ַלֲאִבי ַהּבֵ ּוָ ַהּכַ
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ִמיד,  ּתָ ִלְהיֹות רֹוֶבה בֹו ָרעֹות  ֵעינֹו  ם  ְוׂשָ "ל(  ּנַ ּכַ ָאִביו,  ֱאֶמת הּוא  ּבֶ

ְכַרח  ּיֻ ֵדי ׁשֶ ִמיד ּגֹוֵרם לֹו ָרעֹות ָרָעה ַאַחר ָרָעה, ּכְ ְוָהָיה ּתָ

נֹו. ַלֲעקֹר ִעם ּבְ

ל  ָלה ּכָ ֶלְך ַחי, ֲעַדִין לֹא ָהָיה לֹו ֶמְמׁשָ ָהָיה ַהּמֶ ְוָכל ְזַמן ׁשֶ

ְך ִנְזַקן  י ֵכן ָהָיה ּגֹוֵרם לֹו ָרעֹות. ְוַאַחר ּכָ ְך, ַאף ַעל ּפִ ּכָ

ֱחַלף ְוִנְקָרא  ּנֶ ְפָחה ׁשֶ ִ ן ַהּשׁ לּוָכה )ַהְינּו ַהּבֶ ֶלְך ּוֵמת, ְוָלַקח הּוא ֶאת ַהּמְ ַהּמֶ

"ל - ָרָעה  ן ַהּנַ ה ָרעֹות יֹוֵתר ַלֲאִבי ַהּבֵ "ל(, ְוָאז ָעׂשָ ּנַ ן ֶמֶלְך ּכַ ה ּבֶ ַעּתָ

ּלֹא ָיִבינּו  ֹאֶפן ׁשֶ ה ְבֶדֶרְך ָעְרָמה, ּבְ ַאַחר ָרָעה; ְוָהָיה עֹוׂשֶ

ְפֵני  ּבִ ָנֶאה  ֶזה  ֵאין  י  ּכִ ָרעֹות,  לֹו  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ ָהעֹוָלם 

ִמיד. ָבר; ְוָגַרם לֹו ָרעֹות ּתָ ֶהָהמֹון, ַרק ָהָיה ַמֲעִלים ַהּדָ

ִביל  ׁשְ ּבִ ָרעֹות  לֹו  ה  עֹוׂשֶ הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ן  ַהּבֵ ֲאִבי  ְוֵהִבין 

ֱאֶמת, ַאְך ַעל ְיֵדי ַהִחּלּוף ִנְדָמה  ֶלְך ּבֶ ן ַהּמֶ "ל, ְוָעָנה ְוָאַמר ִלְבנֹו )ַהְינּו ּבֶ ָהִעְנָין ַהּנַ

ׁש לֹו ַרֲחָמנּות  ּיֵ ל ָהִעְנָין, ְוָאַמר לֹו, ׁשֶ ר לֹו ּכָ הּוא ְבנֹו( ְוִסּפֵ ׁשֶ

ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ְבִני,  ה  ַאּתָ ְך, ִאם  ְפׁשָ ּנַ ה  ִמּמַ י  ּכִ ָעָליו;  דֹול  ּגָ

אי  ַוּדַ ֱאֶמת, ּבְ ֶלְך ּבֶ ן ַהּמֶ ה ּבֶ ִלי ַרֲחָמנּות ָעֶליָך, ְוִאם ַאּתָ

ְלַהֲעִביר  רֹוֶצה  הּוא  י  ּכִ ָעֶליָך,  יֹוֵתר  ּבְ דֹול  ּגָ ָהַרֲחָמנּות 

ַלֲעקֹר  ֻמְכָרח  ה  ַאּתָ ן  ּכֵ ַעל  לֹום;  ְוׁשָ ַחס  ְלַגְמֵרי  אֹוְתָך 

ַהְינּו  "ל )ּדְ ֶלְך ַהּנַ ָבר ְמֹאד. ַאְך ַהּמֶ ֵעיָניו ַהּדָ אן. ְוהּוַרע ּבְ ִמּכָ
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ָכל  ן ֶמֶלְך, ֵמֲחַמת ַהִחּלּוף( ָהָיה רֹוֶבה לֹו ּבְ הּוא ַהּבֶ י ִנְדָמה ׁשֶ ַחת ָאִביו, ּכִ ה ֶמֶלְך ּתַ ֲעׂשָ ּנַ ֶזה ׁשֶ

י ָרָעתֹו ֶזה ַאַחר ֶזה.  ַעם ִחּצֵ ּפַ

ָממֹון  ָאִביו  לֹו  ְוָנַתן  ם,  ָ ִמּשׁ ַלֲעקֹר  "ל  ַהּנַ ן  ַהּבֵ ב  ֵ ְוִנְתַיּשׁ

ה ְוָהַלְך לֹו. ַהְרּבֵ

ַעל  ֶלְך(  ַהּמֶ ן  ּבֶ ֱאֶמת  ּבֶ הּוא  ר  )ֲאׁשֶ "ל  ַהּנַ ן  ַלּבֵ ְמֹאד  ָבר  ַהּדָ לֹו  ְוָחָרה 

ַעְצמֹו:  ּבְ ל  ּכֵ ִהְסּתַ י  ּכִ ם,  ִחּנָ ּבְ ִדיָנתֹו  ִמּמְ ִנְתָגֵרׁש  ר  ֲאׁשֶ

ֶבן  ֲאִני  ִאם  ְלִהְתָגֵרׁש?  זֹאת  ִלי  יַע  ּגִ ּמַ ַמה  ְוַעל  ה  'ָלּמָ

ֶלְך,  יַע ִלי זֹאת, ְוִאם ֵאיִני ֶבן ַהּמֶ אי ֵאינֹו ַמּגִ ַוּדַ ֶלְך, ּבְ ַהּמֶ

י ַמה  ּכִ ם,  ִחּנָ ּבְ ּבֹוֵרַח  ִלְהיֹות  ִלי זֹאת  יַע  ַמּגִ ֵאינֹו  ן  ּכֵ ם  ּגַ

ֶחְטִאי?' 

ה,  ִתּיָ ְ ְוֵהַרע לֹו ְמֹאד, ּוֵמֲחַמת ֶזה ָלַקח ֶאת ַעְצמֹו ֶאל ַהּשׁ

ָיָמיו:  ֶאת  ֶזה  ּבָ ְלַבּלֹות  ְוָרָצה  ַהּזֹונֹות,  ְלֵבית  ְוָהַלְך 

ְתָגֵרׁש  ּנִ ׁשֶ ֵמֲחַמת  ִלּבֹו,  ִרירּות  ׁשְ ּבִ ְוֵליֵלְך  ר  ּכֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ם. ִחּנָ ּבְ

ָהָיה  ּוְכׁשֶ ָחְזָקה,  ּבְ לּוָכה  ַהּמְ ֶאת  ַפס  ּתָ "ל  ַהּנַ ֶלְך  ְוַהּמֶ

ִרים ֵמַהִחּלּוף  ִנים ּוְמַדּבְ ַרּנְ ּמְ ים ׁשֶ ׁש ֵאיֶזה ֲאָנׁשִ ּיֵ ׁשֵֹמַע ׁשֶ

ֹתֶקף ָועֹז. ם ְמֹאד, ּוָמַלְך ּבְ ם ְונֹוֵקם ּבָ "ל, ָהָיה ַמֲעִניׁשָ ַהּנַ
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ּקֹוִרין  )ׁשֶ ַחּיֹות  ִלְתּפֹס  ָריו  ׂשָ ִעם  ֶלְך  ַהּמֶ ְוָנַסע  ַהּיֹום,  ַוְיִהי 

קֹום ַההּוא,  ָנאְוָלאְוֶיע(, ּוָבאּו ְלָמקֹום ָנֶאה ּוְנַהר ַמִים ִלְפֵני ַהּמָ

ל.  ם ָלנּוַח ּוְלַטּיֵ ְוָעְמדּו ׁשָ

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ְעּתֹו  ּדַ ַעל  ּוָבא  ב,  ּכַ ִלׁשְ ֶלְך  ַהּמֶ ַעְצמֹו  יַח  ְוִהּנִ

ה  י ִמּמַ ם - 'ּכִ ִחּנָ "ל ּבְ ן ַהּנַ ֵרׁש ֶאת ַהּבֵ ּגֵ ה - ׁשֶ ָעׂשָ "ל ׁשֶ ַהּנַ

ַמּדּוַע  ף?  ְתַחּלֵ ּנִ ׁשֶ ַדי  לֹא  ֶלְך,  ַהּמֶ ֶבן  הּוא  ִאם  ְך:  ְפׁשָ ּנַ

ן ֵאין  ם ּכֵ ֶלְך, ּגַ אן?! ְוִאם ֵאינֹו ֶבן ַהּמֶ ֵרׁש ִמּכָ ִיְהֶיה ִנְתּגָ

י ֶמה ָחָטא?' יַע לֹו ְלָגְרׁשֹו, ּכִ ַמּגִ

ֶזה ּוִמְתָחֵרט ַעל ַהֵחְטא ְוָהַעְוָלה  ּבָ ב  ֶלְך חֹוׁשֵ ְוָהָיה ַהּמֶ

ה, ְולֹא ָיַדע ָלֵתת ֵעָצה ְלַנְפׁשֹו ַמה  ָעׂשָ דֹוָלה ַהּזֹאת ׁשֶ ַהּגְ

ׁשּום  ִעם  ֶזה  ּכָ ָבר  ִמּדָ ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ְוִאי  ֶזה;  ּבָ ֲעׂשֹות  ּלַ

ָאָדם ְלִהְתַיֵעץ ִעּמֹו.

י  ּכִ ָלׁשּוב,  ִרים:  ְלַהּשָׂ ְוָאַמר  ְמֹאד,  ְדָאָגה  ּבִ ב  ְוִנְתַעּצֵ

ל; ְוָחְזרּו  ָאָגה ֵאין ְצִריִכין עֹוד ְלַטּיֵ ְפָלה ָעָליו ּדְ ּנָ ֵמַאַחר ׁשֶ

ְלֵביָתם. 
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ִעְנָיִנים  ה  ּמָ ּכַ לֹו  ָהיּו  אי  ַוּדַ ּבְ ְלֵביתֹו,  ֶלְך  ַהּמֶ ָחַזר  ּוְכׁשֶ

"ל. ְעּתֹו ִעְנָין ַהּנַ ֲעָסָקיו, ְוָעַבר ִמּדַ ק ּבַ ַוֲעָסִקים, ְוִנְתַעּסֵ



ה  ָעׂשָ ֶ ה ַמה ּשׁ ֱאֶמת( ְוָעׂשָ ֶלְך ּבֶ ן ַהּמֶ ר הּוא ּבֶ ְתָגֵרׁש )ֲאׁשֶ ּנִ "ל, ׁשֶ ן ַהּנַ ְוַהּבֵ

ל.  ַעם ֶאָחד ָיָצא ְלַבּדֹו ְלַטּיֵ ז ְמעֹוָתיו, ּפַ ּוִבְזּבֵ

ָעָליו,  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  ְעּתֹו  ּדַ ַעל  לֹו  ּוָבא  ב,  ּכַ ִלׁשְ ְוֵהִניַח 

ן ֶמֶלְך,  ה ֱאלִֹקים ִלי? ִאם ֲאִני ַהּבֶ ב: 'ַמה ּזֹאת ָעׂשָ ְוָחׁשַ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶלְך,  ַהּמֶ ן  ּבֶ ֵאיִני  ְוִאם  ִלי זֹאת,  אי ֵאינֹו ָראּוי  ַוּדַ ּבְ

ב  ֵ ְוִנְתַיּשׁ ּוְמֹגָרׁש?!'  ּבֹוֵרַח  ִלְהיֹות  ִלי זֹאת -  יַע  ַמּגִ ֵאינֹו 

ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ׁשֶ ן,  ּכֵ ִאם  א,  ַרּבָ 'ַאּדְ ַדְעּתֹו:  ּבְ

ן  ּכֵ 'ִאם  "ל(  ּנַ ּכַ ָעָליו  ֲעבֹר  ּיַ )ְוׁשֶ ֶלְך'  ַהּמֶ ן  ּבֶ ֶאת  ְלַהֲחִליף   - זֹאת  ּכָ

ְלִהְתַנֵהג  ִלי  ָראּוי  ָהָיה  ְך  ּכָ ְוִכי  יִתי?  ָעׂשִ ֶ ּשׁ ַמה  ֵכן  ֲהִיּתָ

יִתי?' ְוִהְתִחיל ְלִהְצַטֵער ּוְלִהְתָחֵרט ְמֹאד ַעל  ָעׂשִ מֹו ׁשֶ ּכְ

ה. ָעׂשָ ים ָרִעים ׁשֶ ֲעׂשִ ַהּמַ

ַאְך  ְכרּות,  ִ ַהּשׁ ֶאל  ְוָחַזר  ִלְמקֹומֹו  ָחַזר  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

אֹותֹו  ל  ְמַבְלּבֵ ָהָיה  ְלִהְתָחֵרט,  ִהְתִחיל  ָבר  ּכְ ׁשֶ ֵמֲחַמת 

ַעם. ָכל ּפַ ל ֲחָרָטה ּוְתׁשּוָבה ּבְ בֹות ׁשֶ ֲחׁשָ ַהּמַ
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ָמקֹום  ּבְ ב. ְוָחַלם לֹו: ֵאיְך ׁשֶ ּכַ יַח ַעְצמֹו ִלׁשְ ַעם ַאַחת ִהּנִ ּפַ

ן  ּמֵ ְזּדַ ּיִ ֶ ׁשּ ּוַמה  ם,  ְלׁשָ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ לֹוִני,  ּפְ יֹום  ּבְ ָיִריד  ֵיׁש  לֹוִני  ּפְ

אֹותֹו  ה  ַיֲעׂשֶ ר,  ּכֵ ּתַ ְלִהׂשְ ַעְבדּות  ֵאיֶזה  ָבִראׁשֹוָנה  לֹו 

בֹודֹו. ְוֵהִקיץ. ָהַעְבדּות, ַאף ִאם ֵאינֹו ְלִפי ּכְ

ִלְפָעִמים  י  ּכִ ְבּתֹו;  ַמֲחׁשַ ּבְ ְמֹאד  לֹו  ִנְכַנס  ה  ַהּזֶ ְוַהֲחלֹום 

ה  ַבר ַהֲחלֹום ַהּזֶ ָבה, ַאְך ּדְ ֲחׁשָ ֶכף ִמן ַהּמַ ָבר ּתֵ עֹוֵבר ַהּדָ

ה  י ֵכן ָהָיה ָקׁשֶ ּפִ ְבּתֹו. ַאְך ַאף ַעל  ה ְבַמֲחׁשַ ִנְכַנס ַהְרּבֵ

ְבֵעיָניו ַלֲעׂשֹות זֹאת.

"ל  ה; ְוָחַלם לֹו יֹוֵתר ַהֲחלֹום ַהּנַ ִתּיָ ְ ְוָהַלְך יֹוֵתר ֶאל ַהּשׁ

ל אֹותֹו ְמֹאד. ה ְפָעִמים, ּוִבְלּבֵ ּמָ ּכַ

ה רֹוֶצה  ַאּתָ ֲחלֹום: "ִאם  ּבַ ָהיּו אֹוְמִרים לֹו  ַעם ַאַחת  ּפַ

ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ְוֻהְכַרח  "ל!"  ּנַ ּכַ ה  ֲעׂשֶ ּתַ  - ַעְצְמָך  ַעל  ָלחּוס 

ַהֲחלֹום. 

ָהָיה לֹו ֲעַדִין ַעל ָהַאְכַסְנָיא,  עֹות ׁשֶ ְוָהַלְך ְוָנַתן מֹוַתר ַהּמָ

ַעל  ן  ּכֵ ם  ּגַ יַח  ִהּנִ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֲחׁשּוִבים  ים  ְלּבּוׁשִ ַהּמַ ם  ּגַ

ל  ׁשֶ ׁשּוט  ּפָ ַמְלּבּוׁש  ְלַעְצמֹו  ָלַקח  ְוהּוא  ָהַאְכַסְנָיא. 

ִריד. ּוָבא  ע ]מלבוש עליון[, ְוָנַסע ַעל ַהּיָ יְנְטׁשֶ גֹון ַאּפִ סֹוֲחִרים, ּכְ

ם. ְלׁשָ
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ִריד. ּוָפַגע ּבֹו סֹוֵחר ֶאָחד, ְוָאַמר  ים ְוָהַלְך ַעל ַהּיָ ּכִ ְוִהׁשְ

יב לֹו "ֵהן"  ֵאיֶזה ַעְבדּות?" ֵהׁשִ ר ּבְ ּכֵ ּתַ לֹו: "ְרצֹוְנָך ְלִהׂשְ

ַעְצְמָך  יר  ּכִ ׂשְ ּתַ ֵהמֹות,  ּבְ ְלהֹוִליְך  ָצִריְך  "ֲאִני  לֹו:  ָאַמר 

ב ֶאת ַעְצמֹו ָבֶזה,  ֵ ַנאי ְלַיּשׁ ֶאְצִלי?" ְוהּוא לֹא ָהָיה לֹו ּפְ

ֶכף: "ֵהן", ְוַהּסֹוֵחר  "ל, ְוָעָנה ְוָאַמר ּתֵ ֵמֲחַמת ַהֲחלֹום ַהּנַ

ָכרֹו ֵתֶכף.  ׂשְ

ֶדֶרְך ָהָאדֹון  ׁש ִעּמֹו ּוְלַצּוֹות ָעָליו, ּכְ ּמֵ ְוֵתֶכף ִהְתִחיל ְלׁשַ

'ֶמה  ַעְצמֹו:  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ִהְתִחיל  ְוהּוא  ְרָתיו.  ְמׁשָ ַעל 

י הּוא  ּכִ ֶזה,  ּכָ ַעְבדּות  לֹו  ָראּוי  ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ י  ּכִ ה?!'  ָעׂשָ

ֵליֵלְך  ְוֻיְכַרח  ֵהמֹות  ּבְ ְלהֹוִליְך  ִיְצָטֵרְך  ה  ְוַעּתָ ַרְך,  ִאיׁש 

ר ְלִהְתָחֵרט.  ֵהמֹות. ַאְך ִאי ֶאְפׁשָ ַרְגִלי ֵאֶצל ַהּבְ

ַאל ֶאת ַהּסֹוֵחר:  ֶדֶרְך ָהָאדֹון. ְוׁשָ ה ָעָליו ּכְ ְוַהּסֹוֵחר ְמַצּוֶ

יב לֹו: "ֵיׁש עֹוד  ֵהמֹות?" ֵהׁשִ י ִעם ַהּבְ ְלַבּדִ "ֵאיְך ֵאֵלְך 

ם". ְוָנַתן לֹו ְלָידֹו  י, ְוֵתֵלְך ִעּמָ ּלִ רִֹעים מֹוִליֵכי ְבֵהמֹות ׁשֶ

ם  ְוׁשָ ָלִעיר.  חּוץ  ְוהֹוִליָכם  ּיֹוִליֵכם,  ׁשֶ ְבֵהמֹות  ֵאיֶזה 

ֵהמֹות,  ַהּבְ ַהּמֹוִליִכים  ָהרֹוִעים  ָאר  ׁשְ ָיַחד  צּו  ִנְתַקּבְ

ְוָהְלכּו ָיַחד.
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סּוס,  ַעל  רֹוֵכב  ָהָיה  ְוַהּסֹוֵחר  ֵהמֹות.  ַהּבְ ֶאת  ְוהֹוִליְך 

ּוְכֶנְגּדֹו  ַאְכָזִרּיּות,  ּבְ רֹוֵכב  ָהָיה  ְוַהּסֹוֵחר  ֶאְצָלם.  ְוָהַלְך 

ְמֹאד  ֵחד  ִמְתּפַ ָהָיה  ְוהּוא  ְמֹאד.  יֹוֵתר  ַאְכָזִרּיּות  ּבְ ָהָיה 

דֹול  ּגָ ְבַאְכָזִרּיּות  ָרָאהּו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ַהּסֹוֵחר,  ִמן  ְמֹאד 

ַמְקלֹו  ָאה ַאַחת ּבְ ה אֹותֹו ַהּכָ ן ַיּכֶ ֶנְגּדֹו, ְוָהָיה ִמְתָיֵרא ּפֶ ּכְ

ן ִנְדָמה לֹו ֵכן(  י ָהָיה ִאיׁש ַרְך ְמֹאד ַעל ּכֵ ּקּותֹו ּכִ י ֵמרֹב ּדַ ֶכף )ַהְינּו ּכִ ְוָימּות ּתֵ

ֵהמֹות ְוַהּסֹוֵחר ֶאְצָלם. ּוָבאּו ְלֵאיֶזה  ְוָהָיה הֹוֵלְך ִעם ַהּבְ

ל ָהרֹוִעים, ְוָנַתן  ֶחם ׁשֶ ח ּבֹו ַהּלֶ ּנָ ּמֻ ק ׁשֶ ָמקֹום, ְוָלְקחּו ַהּשַׂ

ֶחם ֶזה, ְוָאַכל. ן ִמּלֶ ם ּכֵ ָלֶהם )ַהּסֹוֵחר( ֶלֱאכֹל. ְוָנְתנּו לֹו ּגַ

ָהִאיָלנֹות ֵהם ְרצּוִפים  ְך ָהיּו הֹוְלִכים ֵאֶצל ַיַער ָעב ְמֹאד )ַהְינּו ׁשֶ ַאַחר ּכָ

ֵהמֹות  ֵמַהּבְ ְבֵהמֹות  י  ּתֵ ׁשְ ְוָתעּו  ְוָהְלכּו  ֶזה(,  ֵאֶצל  ֶזה  ְמֹאד  ּוְתכּוִפים 

"ל(.  ּנַ ה רֶֹעה ֵאֶצל ַהּסֹוֵחר ּכַ ֲעׂשָ ּנַ ן )ׁשֶ ל ֶזה ַהּבֵ ׁשֶ

ְוֵהם  ְלָתְפָסם,  ַאֲחֵריֶהם  ְוָהַלְך  ַהּסֹוֵחר,  ָעָליו  ְוָצַעק 

ַער ָהָיה ָרצּוף  ַהּיָ ְרחּו יֹוֵתר. ְוָרַדף ַאֲחֵריֶהם. ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ּבָ

ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ָראּו  לֹא  ַער  ַהּיַ ְלתֹוְך  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ ְוָעב, 

ד.  ּלֹו ִמּיָ ם ֵמֵעיֵני ַהֲחֵבִרים ׁשֶ ְוִנְתַעּלָ

ֵהמֹות, ְוֵהם ּבֹוְרִחים.  ְוהּוא ָהָיה הֹוֵלְך ְורֹוֵדף ַאֲחֵרי ַהּבְ

ַער.  ַהּיָ ֳעִבי  ְלתֹוְך  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ה,  ַהְרּבֵ ַאֲחֵריֶהם  ְוָרַדף 
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ִלי  ּבְ ָאׁשּוב  ִאם  י  ּכִ ָאמּות!  ְך  ּכָ ּוֵבין  ְך  ּכָ ין  'ּבֵ ב:  ֵ ְוִנְתַיּשׁ

ָהָיה לֹו ִמן  ַחד ׁשֶ י ָהָיה ִנְדָמה לֹו ֵמֲחַמת ּפַ ֵהמֹות, ָאמּות ַעל ְיֵדי ַהּסֹוֵחר )ּכִ ַהּבְ

ן ָאמּות  ם ּכֵ אן - ּגַ ֵהמֹות( ְוִאם ֶאְהֶיה ּכָ ִלי ַהּבְ ׁשּוב ּבְ ּיָ ׁשֶ ִמית אֹותֹו ּכְ ּיָ ַהּסֹוֵחר, ׁשֶ

י  ה ִלי ָלׁשּוב ֶאל ַהּסֹוֵחר?! ּכִ ַער! ְוָלּמָ ּיָ ּבַ ַעל ְיֵדי ַחּיֹות ׁשֶ

ַחד  ּפַ לֹו  ָהָיה  י  ּכִ ֵהמֹות'  ַהּבְ ִלי  ּבְ ֵאָליו  ָלבֹא  אּוַכל  ֵאיְך 

ּנּו.  דֹול ִמּמֶ ּגָ

תֹוְך  ֵהמֹות, ְוֵהם ּבֹוְרִחים. ּבְ ְוָהַלְך ְוָרַדף יֹוֵתר ַאֲחֵרי ַהּבְ

 - ָעָליו  ָעַבר  לֹא  ֲעַדִין  ֶזה  ּכָ ְוָדָבר  ַלְיָלה.  ה  ַנֲעׂשָ ְך  ּכָ

ֶזה.  ַער ּכָ תֹוְך ֳעִבי ַהּיַ ְיָלה ּבְ ּלַ ְצָטֵרְך ָללּון ְיִחיִדי ּבַ ּיִ ׁשֶ

ב  ֵ ְוִנְתַיּשׁ ם.  ַדְרּכָ ּכְ הֹוִמים  ׁשֶ ַהַחּיֹות  ַנֲהַמת  קֹול  ַמע  ְוׁשָ

קֹול  ַמע  ְוׁשָ ם.  ׁשָ ְוָלן  ִאיָלן  ֵאיֶזה  ַעל  ְוָעָלה  ַדְעּתֹו,  ּבְ

ם. ַדְרּכָ ֲֹאִגים ּכְ ּשׁ ַהַחּיֹות ׁשֶ

ֵהמֹות עֹוְמִדים ְסמּוִכים  ה ַהּבְ ל, ְוָרָאה ְוִהּנֵ ּכֵ ּבֶֹקר ִהְסּתַ ּבַ

ן.  ְלַהּלָ ּוָבְרחּו  ְלָתְפָסם,  ְוָהַלְך  ָהִאיָלן  ִמן  ְוָיַרד  ֶאְצלֹו! 

ֵהמֹות  ַהּבְ ְוָהיּו  יֹוֵתר.  ּוָבְרחּו  יֹוֵתר,  ַאֲחֵריֶהם  ְוָהַלְך 

ְוֶלֱאכֹל.  ִלְרעֹות  ְוָעְמדּו  ִבים,  ֲעׂשָ ֵאיֶזה  ם  ׁשָ מֹוְצִאים 

ְוָהָיה הֹוֵלְך ְלָתְפָסם, ּוָבְרחּו. 



פו  ֲ מ חת ַמ נ ָ א ֶא ִחהד פמ ָ ֶא וד בא דו  ֵמ ֲא ודמא קצגָמב א

ְוֵכן ָהָיה הֹוֵלְך ַאֲחֵריֶהם ְוֵהם ּבֹוְרִחים, הֹוֵלְך ַאֲחֵריֶהם 

ָהָיה  ַער ְמֹאד, ׁשֶ תֹוְך ֳעִבי ַהּיָ א ּבְ ּבָ ְוֵהם ּבֹוְרִחים; ַעד ׁשֶ

ֵהם  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ֵמָאָדם  ִמְתָיְרִאים  ֵאיָנם  ׁשֶ ַחּיֹות  ם  ׁשָ

ּוב. ּשׁ ְרחֹוִקים ִמן ַהּיִ



ַמע קֹול ַנֲהַמת ַהַחּיֹות, ְוִנְתָיֵרא  ה ַלְיָלה; ְוׁשָ ְוׁשּוב ַנֲעׂשָ

דֹול ְמֹאד ְמֹאד.ְ ָעָלה  ם ִאיָלן ּגָ ה עֹוֵמד ׁשָ ְרא ְוִהּנֵ ְמֹאד. ַוּיַ

ַעל אֹותֹו ָהִאיָלן.

ָאָדם,  ן  ּבֶ ם  ׁשָ ׁשֹוֵכב  ה  ְוִהּנֵ ְרא  ַוּיַ ָהִאיָלן,  ַעל  בֹאֹו  ּבְ

ֵמַאַחר  ְלֶנָחָמה  לֹו  ָהָיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  ְוִנְתָיֵרא. 

ן ָאָדם.  אן ּבֶ ָצא ּכָ ּמָ ׁשֶ

ה?"  ן ָאָדם", "ִמי ַאּתָ ה?" "ּבֶ ֲאלּו ֶזה ֶאת ֶזה: "ִמי ַאּתָ ְוׁשָ

ר  אָת ְלָכאן?" ְולֹא ָהָיה ְרצֹונֹו ְלַסּפֵ ן ָאָדם", "ֵמַאִין ּבָ "ּבֶ

ֵהמֹות;  ַהּבְ ְיֵדי  "ַעל  לֹו:  יב  ְוֵהׁשִ ָעָליו,  ָעַבר  ֶ ּשׁ ַמה  לֹו 

ְוַעל  ְלָכאן,  ְבֵהמֹות  י  ּתֵ ׁשְ ְוָתעּו  ְבֵהמֹות,  ָהִייִתי רֵֹעה  ׁשֶ

ָצא  ּמָ ַאל הּוא ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ "ל(. ְוׁשָ ּנַ אִתי ְלָכאן" )ּכַ ְיֵדי ֶזה ּבָ

יב  ֵהׁשִ ְלָכאן?"  ה  ַאּתָ אָת  ּבָ "ֵמַאִין  ָהִאיָלן:  ַעל  ם  ׁשָ
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רֹוֵכב  ָהִייִתי  ׁשֶ ַהּסּוס;  ְיֵדי  ַעל  ְלָכאן  אִתי  ּבָ "ֲאִני  לֹו: 

תֹוְך  ּבְ ְוָתָעה  ַהּסּוס  ְוָהַלְך  ָלפּוׁש,  י  ְוָעַמְדּתִ ַהּסּוס,  ַעל 

יֹוֵתר,  ָבַרח  ְוהּוא  ְלָתְפסֹו,  ַאֲחָריו  רֹוֵדף  ְוָהִייִתי  ַער;  ַהּיָ

אִתי ְלָכאן". ּבָ ַעד ׁשֶ

רּו  ְוִדּבְ ֲחָדא.  א  ַצְוּתָ ָלֶהם  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָיַחד  ם  ׁשָ רּו  ְוִנְתַחּבְ

ַיַחד  ּבְ ן  ּכֵ ַגם  ִיְהיּו  ּוב,  ְלִיּשׁ בֹאּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  ׁשֶ ֵביֵניֶהם, 

ַנֲהַמת  קֹול  ְמעּו  ְוׁשָ ֵניֶהם,  ׁשְ ם  ׁשָ ְוָלנּו  ֲחָדא.  א  ַצְוּתָ ּבְ

הֹוִמים ְוׁשֲֹאִגים ְמֹאד. ַהַחּיֹות ׁשֶ

ְמֹאד  ְמֹאד  ְגדֹוָלה  ]צחוק[  חּוָכא  קֹול  ַמע  ׁשָ ּבֶֹקר  ִלְפנֹות 

ַהחּוָכא  קֹול  ֶטת  ֶ ּשׁ ִמְתּפַ ָהְיָתה  ׁשֶ ַער,  ַהּיָ ל  ּכָ ֵני  ּפְ ַעל 

י ָהְיָתה חּוָכא ְגדֹוָלה ְמֹאד ְמֹאד, ַעד  ּכִ ַער,  ַהּיָ ל  ּכָ ַעל 

ֵהל  ֲעֵזַע ּוִמְתַנֲעֵנַע ִמן ַהּקֹול. ְוהּוא ִנְתּבַ ָהָיה ָהִאיָלן ִמְזּדַ ׁשֶ

ה. ֵחד ְמֹאד ְמֹאד ִמּזֶ ְוִנְתּפַ

"ׁשּוב  ִמּקֶֹדם(:  ם  ׁשָ ַכב  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהִאיָלן  ַעל  ם  ׁשָ ָצא  ּמָ ׁשֶ ָהָאָדם  ֶזה  )ַהְינּו  ִני  ֵ ַהּשׁ לֹו  ְוָאַמר 

ֶזה  אן  ּכָ ָלן  ֲאִני  ָבר  ּכְ י  ּכִ ה.  ִמּזֶ ָלל  ּכְ ֵחד  ִמְתּפַ ֲאִני  ֵאין 

קֹול  ָמע  ִנׁשְ ַהּיֹום  ֶאל  ָסמּוְך  ַלְיָלה  ּוְבָכל  ֵלילֹות,  ה  ַכּמָ

ַעְזִעים".  ים ּוִמְזּדַ ל ָהִאיָלנֹות רֲֹעׁשִ ּכָ ה, ַעד ׁשֶ ַהחּוָכא ַהּזֶ

הּו  ּזֶ ׁשֶ ִנְרֶאה  ָבר  "ַהּדָ ַלֲחֵברֹו:  ְוָאַמר  ְמֹאד,  ֵהל  ְוִנְתּבַ



פו  ֲ מ חת ַמ נ ָ א ֶא ִחהד פמ ָ ֶא וד בא דו  ֵמ ֲא ודמא קצהָמב א

ַמע קֹול חּוָכא ָכֶזה,  ּוב לֹא ִנׁשְ ּשׁ י ַבּיִ ְמקֹום ַהְידּוִעים, ּכִ

ל ָהעֹוָלם?" ַמע קֹול חּוָכא ַעל ּכָ י ִמי ׁשָ ּכִ



ה ֵתֶכף יֹום.  ְך ַנֲעׂשָ ְוַאַחר ּכָ

ְוַגם  ֶזה עְֹמִדים,  ל  ׁשֶ ֵהמֹות  ַהּבְ ה  ְוִהּנֵ ְראּו  ַוּיִ לּו,  ּכְ ְוִהְסּתַ

ַאַחר  ֶזה  ִלְרּדֹף:  ְוִהְתִחילּו  ְוָיְרדּו,  עֵֹמד.  ֶזה  ל  ׁשֶ ַהּסּוס 

בֹוְרִחים  ָהיּו  ֵהמֹות  ְוַהּבְ ַהּסּוס.  ַאַחר  ְוֶזה  ֵהמֹות,  ַהּבְ

ִני ָרַדף ַאַחר  ֵ "ל. ְוֵכן ַהּשׁ ּנַ ן יֹוֵתר, ְוהּוא רֹוֵדף ְוכּו' ּכַ ְלַהּלָ

ה. ְתַרֲחקּו ְוִנְתעּו ֶזה ִמּזֶ ּנִ ַהּסּוס ְוַהּסּוס ּבֹוֵרַח, ַעד ׁשֶ

אי ְמֹאד  ַוּדַ ּבְ ק ִעם ָלֶחם. ְוֶזה ָחׁשּוב  ְך ָמָצא ׂשַ ּכָ תֹוְך  ּבְ

ַאֲחֵרי  ְוָהַלְך  ֵתפֹו,  ּכְ ַעל  ק  ַהּשַׂ ְוָלַקח  ר.  ְדּבָ ּמִ ּבַ ְמֹאד 

ֵהמֹות. ַהּבְ

ה, ַאְך ַאף  ִחּלָ ֵהל ִמּתְ ָאָדם ֶאָחד; ְוִנְתּבַ ַגע ּבְ ְך ּפָ תֹוְך ּכָ ּבְ

ָכאן  ָצא  ּמָ ׁשֶ ֵמַאַחר  ְקָצת,  ְלֶנָחָמה  לֹו  ָהָיה  ֵכן  י  ּפִ ַעל 

ָאָדם. 
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הּוא  ָחַזר  ְלָכאן?"  אָת  ּבָ "ֵאיְך  ָהָאָדם:  אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ

יב  ה ְלָכאן? ֵהׁשִ אָת ַאּתָ ה: "ֵאיְך ּבָ ַאל ֶאת ָהָאָדם ַהּזֶ ְוׁשָ

ה,  לּו ָכאן; ַאְך ַאּתָ ּדְ לֹו: ֲאִני, ֲאבֹוַתי ַוֲאבֹות ֲאבֹוַתי ִנְתּגַ

י ְלָכאן לֹא ָיבֹא ְכָלל ׁשּום ָאָדם ִמן  אָת ְלָכאן, ּכִ ֵאיְך ּבָ

ּוב". ּשׁ ַהּיִ

ֹאֵמר  ׁשֶ ֵמַאַחר  ָלל,  ּכְ ָאָדם  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ֵהִבין  י  ּכִ ֵהל,  ְוִנְתּבַ

ּוב ֵאינֹו ָבא  ּשׁ לּו ָכאן, ְוָאָדם ִמן ַהּיִ ּדְ ֲאבֹות ֲאבֹוָתיו ִנְתּגַ ׁשֶ

ָלל. ַאף ַעל  אי ֵאין ֶזה ָאָדם ּכְ ַוּדַ ּבְ ן ֵהִבין ׁשֶ ְלָכאן; ַעל ּכֵ

ה ׁשּום ָרָעה ָלֶזה  ַער לֹא ָעׂשָ ה ָהָאָדם ַהּיָ ּזֶ ה לֹו ְכָלל ְוֵקְרבֹו )ַהְינּו ׁשֶ י ֵכן לֹא ָעׂשָ ּפִ
"ל(. ּנַ ֱחַלף ּכַ ּנֶ ֶלְך ָהֱאֶמת ׁשֶ ן ַהּמֶ הּוא ּבֶ ֵהמֹות, ׁשֶ ָהַלְך ַאֲחֵרי ַהּבְ ׁשֶ

ה ָכאן?"  ה עֹוׂשֶ ֶלְך ָהֱאֶמת(: "ָמה ַאּתָ ַער ְלֶבן ַהּמֶ ְוָאַמר לֹו )ַהְינּו ָאָדם ַהּיַ

"ל.  ּנַ ֵהמֹות ּכַ הּוא רֹוֵדף ַאַחר ַהּבְ יב לֹו ׁשֶ ֵהׁשִ

"ל: "ֲחַדל ְלָך ִלְרּדֹף ַאֲחֵרי ָהֲעֹונֹות!  ָאַמר לֹו ָהָאָדם ַהּנַ

ָך ֵהם מֹוִליִכים  ּלְ ָלל, ַרק ָהֲעֹונֹות ׁשֶ י ֵאין ֶזה ְבֵהמֹות ּכְ ּכִ

ָך! ַהְינּו ָהעֶֹנׁש  ּלְ ְלּתָ ֶאת ׁשֶ ָבר ִקּבַ י ְלָך! ּכְ ְך; ּדַ אֹוְתָך ּכָ

ָרְדָפם עֹוד; ּבֹא  ה, ֲחַדל ְלָך ִמּלְ ; ְוַעּתָ ְלּתָ ָבר ִקּבַ ָך ּכְ ּלְ ׁשֶ

אּות ְלָך!" ּיָ ֶ י ְוָתבֹא ְלַמה ׁשּ ִעּמִ



פו  ֲ מ חת ַמ נ ָ א ֶא ִחהד פמ ָ ֶא וד בא דו  ֵמ ֲא ודמא קצזָמב א

ֶזה,  י ָאָדם ּכָ ֳאלֹו, ּכִ ר ִעּמֹו ּוְלׁשָ ְוָהַלְך ִעּמֹו. ְוִנְתָיֵרא ְלַדּבֵ

ה, ְוָהָיה  ַער ַהּזֶ ֶלְך ָהֱאֶמת ָהַלְך ִעם ָהָאָדם ַהּיָ ן ַהּמֶ ה ַהּבֶ ּזֶ יו ְוִיְבְלֶענּו )ַהְינּו ׁשֶ ח ּפִ ן ִיְפּתַ ּפֶ

ְוָהַלְך  ָלל(.  ּכְ ָאָדם  ֶזה  ֵאין  ׁשֶ ֵהִבין  י  ּכִ ְוִיְבְלֶענּו;  יו  ּפִ ח  ִיְפּתַ ן  ּפֶ ָבר,  ּדָ אֹותֹו  ֹאל  ְוִלׁשְ ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ִמְתָיֵרא 

ַאֲחָריו.

"ל,  ּנַ ּכַ ַהּסּוס  ַאַחר  ָרַדף  ׁשֶ ֲחֵברֹו  ֶאת  ַגע  ּפָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

ָלל;  ּכְ ֵאין ֶזה ָאָדם  ׁשֶ ַדע,  ָרָאהּו, ָרַמז לֹו: "ּתֵ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף 

ָלל!" ְוָהַלְך  י ֵאין ֶזה ָאָדם ּכְ ָלל, ּכִ ן ִעּמֹו ּכְ א ְוִתּתֵ ְולֹא ִתּשָׂ

ָלל ְוכּו',  ֵאין ֶזה ָאָדם ּכְ ל ֶזה: ׁשֶ ד ְוָלַחׁש לֹו ְבָאְזָניו ּכָ ִמּיָ

"ל. ּנַ ּכַ

ק ִעם ֶלֶחם  ה ׂשַ ְרא ְוִהּנֵ ל ַהּסּוס(, ַוּיַ ל ֲחֵבירֹו )ַהְינּו ָהָאָדם ׁשֶ ּכֵ ְוִהְסּתַ

ָיִמים  ה  ּמָ ּכַ ן לֹו: "ָאִחי, ֶזה  ֵתפֹו. ְוִהְתִחיל ְלִהְתַחּנֵ ּכְ ַעל 

ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ אן  "ּכָ לֹו:  יב  ֵהׁשִ ֶלֶחם!"  ִלי  ן  ּתֵ י,  ָאַכְלּתִ ּלֹא  ׁשֶ

ֶחם  י קֹוְדִמין, ַוֲאִני ָצִריְך ַהּלֶ י ַחּיַ ָבר, ּכִ ֵאין מֹוִעיל ׁשּום ּדָ

ן ְלָך  ׁשֹו ְמֹאד: "ֶאּתֵ ן לֹו ּוְלַבּקְ ִביִלי." ְוִהְתִחיל ְלִהְתַחּנֵ ׁשְ ּבִ

ר(.  ְדּבָ ּמִ ַעד ֶלֶחם ּבַ ן ּבְ אי ֵאין מֹוִעיל ׁשּום ֹמַהר ּוַמּתָ ַוּדַ ן!" )ַאְך ּבְ ֶאּתֵ ֶ ַמה ּשׁ

ַעד ֶלֶחם  י ַמה ּתּוַכל ָלֵתת ִלי ּבְ ן ִלי, ּכִ ּתֵ יב לֹו: "ַמה ּתִ ֵהׁשִ

יב ָלָאָדם  ל ַהּסּוס, ֵהׁשִ הּוא ָהָאָדם ׁשֶ ֶחם, ׁשֶ ׁש ַהּלֶ ּקֵ ּבִ יב לֹו: )ַהְינּו ֶזה ׁשֶ ר?" ֵהׁשִ ְדּבָ ּמִ ּבַ
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ֶאְמּכֹר ֶאת  ל ַעְצִמי, ׁשֶ ן ְלָך ּכָ ֶלְך ָהֱאֶמת( "ֶאּתֵ ן ַהּמֶ הּוא ּבֶ ֵהמֹות, ׁשֶ ל ַהּבְ ׁשֶ

ַעְצמֹו(  ּבְ ב  ֵ ִנְתַיּשׁ ֵהמֹות  ל ַהּבְ )ַהְינּו ָהָאָדם ׁשֶ ב:  ֵ ְוִנְתַיּשׁ ַעד ָלֶחם"  ּבְ ְלָך  ַעְצִמי 

ְלֶעֶבד  אֹותֹו  ְוָקָנה  ָלֶחם'  לֹו  ן  ִלּתֵ ַדאי  ּכְ ָאָדם,  'ִלְקנֹות 

ם  ְהֶיה לֹו ֶעֶבד עֹוָלם ּגַ ּיִ בּועֹות: ׁשֶ ׁשְ ע לֹו ּבִ ּבַ עֹוָלם. ְוִנׁשְ

ּיֹאְכלּו ָיַחד  ַהְינּו ׁשֶ ן לֹו ֶלֶחם, ּדְ ּוב, ְוהּוא ִיּתֵ בֹאּו ְלִיּשׁ ּיָ ׁשֶ ּכְ

ֶחם. ְכֶלה ַהּלָ ּיִ ק ַעד ׁשֶ ִמן ַהּשָׂ

"ל; ְוֶזה ָהֶעֶבד הֹוֵלְך  ַער ַהּנַ ְוָהְלכּו ַיַחד ַאֲחֵרי ָהָאָדם ַהּיָ

ָהָאָדם  ַאֲחֵרי  ַאֲחָריו  ָהַלְך  ֵהמֹות,  ַהּבְ ל  ׁשֶ ְלָהָאָדם  ְלֶעֶבד  ר  ְמּכָ ּנִ ׁשֶ ַהּסּוס  ל  ׁשֶ ָהָאָדם  ֶזה  )ַהְינּו  ַאֲחָריו 

ַער(, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ֵהֵקל ָעָליו ְקָצת.  ֵניֶהם ָהְלכּו ַאֲחֵרי ָאָדם ַהּיָ ֵהמֹות. ּוׁשְ ל ַהּבְ ׁשֶ

ִעְנָין ַאֵחר,  יּהַ ֵאיֶזה ָדָבר אֹו ֵאיֶזה  ְלַהְגּבִ ָהָיה ָצִריְך  ׁשֶ ּכְ

יּהַ  ְגּבִ ּיַ ר לֹו ְלֶעֶבד( ׁשֶ ְמּכַ ּנִ ל ַהּסּוס ׁשֶ ה ַעל ַעְבּדֹו )ַהְינּו ַעל ֶזה ָהָאָדם ׁשֶ ָהָיה ְמַצּוֶ

ַער  ַהּיָ ָאָדם  ַאֲחֵרי  ַיַחד  ְוָהְלכּו  ֶחְפצֹו;  לֹו  ה  ֲעׂשֶ ּיַ ְוׁשֶ לֹו 

"ל. ַהּנַ

ֵחד  ְוִנְתּפַ ים,  ְוַעְקַרּבִ ים  ְנָחׁשִ ם  ׁשָ ָהיּו  ׁשֶ ְלָמקֹום  ּוָבאּו 

"ֵאיְך  ַער:  ַהּיָ ָהָאָדם  ֶאת  ַאל  ׁשָ ַחד  ַהּפַ ּוֵמֲחַמת  ְמֹאד; 

אן?!"  ַנֲעבֹר ּכָ



פו  ֲ מ חת ַמ נ ָ א ֶא ִחהד פמ ָ ֶא וד בא דו  ֵמ ֲא ודמא קצוָמב א

ֵנס ְוָתבֹא  ּכָ א ַמאי(, ֵאיְך ּתִ ֵלא )ֶאּלָ ם ֶזה ִיּפָ יב לֹו: "ֲהלֹא ּגַ ֵהׁשִ

"ְוֵאיְך  ֲאִויר;  ּבָ עֵֹמד  ׁשֶ יתֹו  ּבֵ ֶאת  ְוֶהְרָאהּו  ְלֵביִתי?!" 

ֵביִתי?!"  ְכנֹס ּבְ ּתִ

לֹום,  ׁשָ "ל, ְוֶהֱעִביר אֹוָתם ּבְ ַער ַהּנַ ְוָהְלכּו ִעם ָהָאָדם ַהּיַ

ָקם, ְוָהַלְך לֹו. ְוִהְכִניָסם ְלֵביתֹו ְוֶהֱאִכיָלם ְוִהׁשְ

ׁש ִעם ַעְבּדֹו  ּמֵ ֵהמֹות( ָהָיה ְמׁשַ ל ַהּבְ הּוא ָהָאָדם ׁשֶ ֶלְך ָהֱאֶמת ׁשֶ ן ַהּמֶ ְוֶזה )ַהְינּו ּבֶ

ַעל  ְמֹאד  ְלָהֶעֶבד  ְוָחָרה  ָצִריְך;  ָהָיה  ר  ֲאׁשֶ ָכל  ּכְ "ל  ַהּנַ

ָצִריְך  ָהָיה  ׁשֶ ַאַחת  ָעה  ׁשָ ִביל  ׁשְ ּבִ ְלֶעֶבד  ר  ִנְמּכַ ר  ֲאׁשֶ

ִביל  ׁשְ ֱאכֹל, ְוַרק ּבִ ה ֵיׁש ָלֶהם ַמה ּלֶ י ַעּתָ ֶלֶחם ֶלֱאכֹל; ּכִ

ַח ְוגֹוֵנַח:  ָעה ַאַחת - ִיְהֶיה ֶעֶבד עֹוָלם? ְוָהָיה ִמְתַאּנֵ ׁשָ

ה ָכזֹו, ִלְהיֹות ֶעֶבד?!". אִתי ְלִמּדָ "ֵאיְך ּבָ

ה  ְגֻדּלָ "ּוְבֵאיֶזה  אֹותֹו(:  ַאל  ׁשָ ּלֹו  ׁשֶ ָהָאדֹון  הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ )ַהְינּו  לֹו  ַאל  ׁשָ

ה זֹו?"  אָת ְלִמּדָ ּבָ ַח ַעל ׁשֶ ה ִמְתַאּנֵ ַאּתָ ָהִייָת ׁשָ

ִנים  הּוא ָהָיה ֶמֶלְך, ְוָהיּו ְמַרּנְ ר לֹו, ֵאיְך ׁשֶ יב לֹו ְוִסּפֵ ֵהׁשִ

"ל  ַהּנַ ֶלְך  ַהּמֶ ַהּסּוס, הּוא הּוא  ל  ׁשֶ ָהָאָדם  ֶזה  ֱאֶמת  ּבֶ י  )ּכִ "ל  ּנַ ּכַ ְוכּו',  ֱחַלף  ּנֶ ׁשֶ ָעָליו 

"ל; ּוַפַעם ַאַחת  ּנַ "ל(, ְוֵגֵרׁש ֶאת ֲחֵברֹו ּכַ ּנַ ְפָחה ּכַ ִ ן ַהּשׁ ֱאֶמת הּוא ּבֶ ר ּבֶ ֲאׁשֶ

ְוָהיּו  ְוכּו',  ְוִנְתָחֵרט  ה,  ָעׂשָ טֹוב  ּלֹא  ׁשֶ ְעּתֹו  ּדַ ַעל  א  ּבָ
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ה ָהָרָעה ְוָהַעְוָלה  ֲעׂשֶ ִמיד ַעל ַהּמַ ָבִאים ָעָליו ֲחָרטֹות ּתָ

ה ֶנֶגד ֲחֵברֹו.  ָעׂשָ דֹוָלה ׁשֶ ַהּגְ

ִליְך ֶאת  ׁשְ ּיַ ׁשֶ ּלֹו הּוא  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ׁשֶ לֹו,  ָחַלם  ַאַחת  ַעם  ּפַ

ן  ְיֻתּקַ ּוָבֶזה  אּו אֹותֹו,  ִיּשְׂ ֵעיָניו  ׁשֶ ְוֵיֵלְך ְלָמקֹום  לּוָכה  ַהּמְ

ִלין אֹותֹו  זֹאת, ַאְך ָהיּו ְמַבְלּבְ ֶחְטאֹו; ְולֹא ָרָצה ַלֲעׂשֹות ּכָ

ַדְעּתֹו  ְגַמר ּבְ ּנִ "ל, ַעד ׁשֶ ּנַ ה ּכַ ֲעׂשֶ ּיַ לּו ׁשֶ ִמיד ֲחלֹומֹות ַהּלָ ּתָ

ר ָהַלְך,  ֲאׁשֶ לּוָכה, ְוָהַלְך ּבַ ִליְך ֶאת ַהּמְ ְך; ְוִהׁשְ ה ּכָ ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ

ה ִיְהֶיה ָעֶבד... א ְלָכאן; ְוַעּתָ ּבָ ַעד ׁשֶ

ל  ׁשֶ ָהָאָדם  הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ֶזה  )ַהְינּו  ַתק  ְוׁשָ ֶזה,  ל  ּכָ ֶאת  ַמע  ׁשָ ְוֶזה 

ַתק( ְוָאַמר: 'ֶאְרֶאה  ו ַעְבּדֹו, ְוׁשָ הּוא ַעְכׁשָ ל ַהּסּוס ׁשֶ ר לֹו ָהָאָדם ׁשֶ ּפֵ ּסִ ל ֶזה ׁשֶ ַמע ּכָ ֵהמֹות, ׁשָ ַהּבְ

ב ֵאיְך ִלְנהֹג ִעם ֶזה'. ֵ ְוֶאְתַיּשׁ



ֶלֱאכֹל  ָלֶהם  ְוָנַתן  "ל  ַהּנַ ַער  ַהּיַ ָהָאָדם  א  ּבָ ְיָלה  ּלַ ּבַ

ם.  ּתֹות, ְוָלנּו ׁשָ ְוִלׁשְ

ְמֹאד,  דֹוָלה  ַהּגְ ]שחוק[  ַהחּוָכא  קֹול  ְמעּו  ׁשָ ּבֶֹקר  ִלְפנֹות 

ְעְזִעים,  ּוִמְזּדַ ים  רֹוֲעׁשִ ָהיּו  ָהִאיָלנֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  "ל,  ּנַ ּכַ
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ֹאל ֶאת  הּוא ֲאדֹונֹו( ִלׁשְ ֶלְך ָהֱאֶמת, ׁשֶ ן ַהּמֶ "ל. ְוֱהִסיתֹו )ַהְינּו ָהֶעֶבד ֵהִסית ֶאת ּבֶ ּנַ ּכַ

ַהחּוָכא  ּקֹול  "ַמה  ָאלֹו:  ּוׁשְ ּזֹאת?',  'ַמה  ַער:  ַהּיַ ָאָדם 

יב לֹו: "ֶזהּו חּוָכא,  דֹוָלה ַהּזֹאת ָסמּוְך ַלּבֶֹקר?" ֵהׁשִ ַהּגְ

ְיָלה ׁשֹוֶאֶלת ֶאת ַהּיֹום:  ַהּלַ ְיָלה; ׁשֶ ַהּיֹום ׂשֹוֵחק ִמן ַהּלַ ׁשֶ

ׂשֹוֵחק  ַהּיֹום  ַוֲאַזי  ם?  ׁשֵ ִלי  ֵאין  ָבא,  ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ַמּדּוַע 

ְוֶזהּו קֹול  יֹום;  ה  ַנֲעׂשֶ ְך  ּכָ ְוַאַחר  ְגדֹוָלה,  ה חּוָכא  ְועֹוׂשֶ

ַהּיֹום  ֶלא, ׁשֶ י ֶזהּו ִעְנַין ּפֶ "ל". ְוִנְפָלא ְבֵעיָניו, ּכִ ַהחּוָכא ַהּנַ

ְיָלה. ׂשֹוֵחק ִמן ַהּלַ

ֹאְכִלים  ָהיּו  ְוֵהם  לֹו,  ְוָהַלְך  ַער  ַהּיַ ָהָאָדם  ָחַזר  ּבֶֹקר  ּבַ

תּו ְוָלנּו.  ְיָלה ָחַזר ּוָבא, ְוָאְכלּו ְוׁשָ ּלַ ם. ּבַ ְוׁשֹוִתים ׁשָ

ְוהֹוִמים  ׁשֲֹאִגים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ַהַחּיֹות,  קֹול  ְמעּו  ׁשָ ְיָלה  ּלַ ּבַ

ָנְתנּו  ם  ּלָ ּכֻ ְוָהעֹופֹות  ַהַחּיֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ּנֹות,  ְמׁשֻ קֹולֹות  ּבְ

קֹול ַאֵחר,  ִביא הֹוֶמה ּבְ ְבקֹוָלם: ָהַאְרֵיה ָהָיה ׁשֵֹאג, ְוַהּלָ

ם  ּלָ ּכֻ ְוֵכן  קֹוָלם,  ּבְ ים  ְקׁשִ ּוְמַקׁשְ ְמַצְפְצִפים  ְוָהעֹופֹות 

קֹולֹות. הֹוִמים ּבְ

ַהּקֹול  ֶאל  ָאְזָנם  ִהּטּו  ְולֹא  ְמֹאד,  ְעְזעּו  ִנְזּדַ ה  ּוִבְתִחּלָ

הּוא קֹול  ְמעּו ׁשֶ ְך ִהּטּו ָאְזָנם, ְוׁשָ ַחד, ַאַחר ּכָ ֵמֲחַמת ַהּפָ

יֹוֵתר,  ָאְזָנם  ְוִהּטּו  ְונֹוָרָאה ְמֹאד;  ִנְפָלָאה  ְוִזְמָרה  ְנִגיָנה 
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ְמֹאד,  ְמֹאד  ִנְפָלא  ּוְנִגיָנה  ִזְמָרה  קֹול  הּוא  ׁשֶ ְמעּו  ְוׁשָ

ל  ּכָ ׁשֶ זֹאת,  ֹמַע  ִלׁשְ ְמֹאד  ְוָעצּום  ִנְפָלא  ַתֲענּוג  הּוא  ׁשֶ

ִבים,  ֶנֱחׁשָ ְוֵאיָנם  ַאִין,  ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ֲענּוִגים  ַהּתַ

ִגיָנה  ַהּנְ ל  ׁשֶ ה  ַהּזֶ ְפָלא  ַהּנִ ֲענּוג  ַהּתַ ֶנֶגד  ְלַגְמֵרי  ּוְבֵטִלים 

ַהּזֹאת. 

ֶלֱאכֹל  ָלֶהם  ֵיׁש  י  ּכִ ָכאן,  ֲארּו  ָ ּשׁ ּיִ ׁשֶ ֵביֵניֶהם  רּו  ְוִדּבְ

ִמיֵני  ל  ּכָ ׁשֶ ָכֶזה,  ִנְפָלא  ַתֲענּוג  ּבְ ִגים  ּוִמְתַעּנְ ּתֹות,  ְוִלׁשְ

ֶנֶגד ֶזה. ֵטִלים ּכְ ַתֲענּוִגים ּבְ

אֹול אֹותֹו )ֶאת  ֶלְך ָהֱאֶמת( ִלׁשְ ן ַהּמֶ ְוֵהִסית ָהֶעֶבד ֶאת ָהָאדֹון )ַהְינּו ּבֶ

ָאלֹו.  ַער(: 'ַמה ּזֹאת?' ּוׁשְ ָאָדם ַהּיַ

ָבָנה,  ה ַמְלּבּוׁש ְלַהּלְ ה ָעׂשָ ַהַחּמָ הּו ֵאיְך ׁשֶ ּזֶ יב לֹו: "ׁשֶ ֵהׁשִ

ה  עֹוׂשָ ָבָנה  ַהּלְ ׁשֶ ֱהיֹות  ַער:  ַהּיָ ל  ׁשֶ ַהַחּיֹות  ל  ּכָ ְוָאְמרּו 

ְיָלה,  ם הּוא ַבּלַ ְלּתָ ר ֶמְמׁשַ י ִעּקַ דֹולֹות; ּכִ ָלֶהם טֹובֹות ּגְ

ּוב, ּוַבּיֹום ֵאין ְיכֹוִלים,  ּשׁ ּיִ ֵנס ּבַ י ִלְפָעִמים ֵהם ְצִריִכין ִלּכָ ּכִ

טֹוָבה  ָלֶהם  ה  עֹוׂשָ ָבָנה  ְוַהּלְ ְיָלה;  ּלַ ּבַ ם  ְלּתָ ֶמְמׁשַ ר  ְוִעּקַ

ֲעׂשּו ִנּגּון ָחָדׁש  ּיַ ימּו ׁשֶ ן ִהְסּכִ ִאיָרה ָלֶהם; ַעל ּכֵ ּמְ ָכזֹו, ׁשֶ

ַהְינּו  ם ׁשְֹמִעים" )ּדְ ַאּתֶ ִגיָנה ׁשֶ ָבָנה; ְוֶזהּו קֹול ַהּנְ ִלְכבֹוד ַהּלְ
ה(. ָלה ַמְלּבּוׁש ִמן ַהַחּמָ ּבְ ּקִ ָבָנה ׁשֶ ִנים ִנּגּון ָחָדׁש ִלְכבֹוד ַהּלְ ל ַהַחּיֹות ְוָהעֹופֹות ְמַנּגְ ּכָ ׁשֶ



פו  ֲ מ חת ַמ נ ָ א ֶא ִחהד פמ ָ ֶא וד בא דו  ֵמ ֲא ודמא מגָמב א

הּוא  ְמעּו ׁשֶ הּו ִנּגּון, ִהּטּו ָאְזָנם יֹוֵתר, ְוׁשָ ּזֶ ְמעּו ׁשֶ ָ ּשׁ ּוְכׁשֶ

ִנּגּון ִנְפָלא ְוָנִעים ְמֹאד ְמֹאד. 

ה ִחּדּוׁש ֶאְצְלֶכם,  "ל: "ַמה ּזֶ ַער ַהּנַ ְוָאַמר ָלֶהם ָהָאָדם ַהּיַ

ָיְרׁשּו  ֵהם  ׁשֶ ֵמֲאבֹוַתי  י  ְלּתִ ּבַ ּקִ ׁשֶ ִלי  ּכְ ֶאְצִלי  ֵיׁש  ֲהלֹא 

ִלי ֲעׂשּוָיה ִעם ָעִלים ְוִצְבעֹוִנים  ַהּכְ ֵמֲאבֹות ֲאבֹוֵתיֶהם, ׁשֶ

אֹו  ְבֵהָמה  ֵאיֶזה  ַעל  ַהּזֹאת  ִלי  ַהּכְ יִחים  ּנִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ֵאּלּו,  ּכָ

ה". ּגּון ַהּזֶ ן ַהּנִ עֹוף, ֲאַזי ֵתֶכף ַמְתִחיל ְלַנּגֵ

ה יֹום. ְוָהַלְך  "ל, ְוַנֲעׂשָ ה ַהחּוָכא ַהּנַ ְך ָחַזר ְוַנֲעׂשָ ַאַחר ּכָ

ׂש  ֶלְך ָהֱאֶמת( ָהַלְך ְלַחּפֵ ן ַהּמֶ "ל, ְוהּוא )ַהְינּו ּבֶ ַער ַהּנַ לֹו ָהָאָדם ַהּיָ

ָכל אֹותֹו ַהֶחֶדר ְולֹא ָמָצא,  ׂש ּבְ "ל; ְוִחּפֵ ִלי ַהּנַ ַאַחר ַהּכְ

ן יֹוֵתר ָהָיה ִמְתָיֵרא ֵליֵלְך. ּוְלַהּלָ

ֱאֶמת,  ְפָחה ּבֶ ִ ן ַהּשׁ הּוא ּבֶ ֶלְך ָהֱאֶמת( ְוָהֶעֶבד )ׁשֶ ן ַהּמֶ הּוא ּבֶ ְוֵהם, ַהְינּו ָהָאדֹון )ׁשֶ

"ל  ַער ַהּנַ "ל(, ָהיּו ִמְתָיְרִאים לֹוַמר ָלָאָדם ַהּיָ ּנַ ה ֶמֶלְך, ּכַ ִחּלָ ָהָיה ִמּתְ ׁשֶ

ּוב. ּיֹוִליֵכם ְלִיּשׁ ׁשֶ

ּיֹוִליֵכם  ׁשֶ ָלֶהם  ְוָאַמר  "ל  ַהּנַ ַער  ַהּיָ ָאָדם  א  ּבָ ְך  ּכָ ַאַחר 

ּוב. ּוב, ְוהֹוִליְך אֹוָתם ְלִיּשׁ ְלִיּשׁ
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י, ְוָאַמר  ֶלְך ָהֲאִמּתִ "ל ּוְנָתָנּה ְלֶבן ַהּמֶ ִלי ַהּנַ ְוָלַקח ֶאת ַהּכְ

ן  הּוא ּבֶ ּלֹו, ׁשֶ ה )ַהְינּו ָהֶעֶבד ׁשֶ ִלי ֲאִני נֹוֵתן ְלָך, ְוִעם ָהָאָדם ַהּזֶ לֹו: "ַהּכְ

ַדע ֵאיְך ְלִהְתַנֵהג ִעּמֹו". "ל( ּתֵ ּנַ ה ֵמֲחַמת ַהִחּלּוף, ּכַ ִחּלָ ָהָיה ֶמֶלְך ּתְ ֱאֶמת, ׁשֶ ְפָחה ּבֶ ִ ַהּשׁ



ֲאלּו אֹותֹו: "ְלֵהיָכן ֵנֵלְך?"  ְוׁשָ

ְקֵראת  ּנִ ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ְוִיְדְרׁשּו ַאַחר  ֲאלּו  ׁשְ ּיִ ׁשֶ ָלֶהם:  ָאַמר 

ע  ַנייִריׁשֶ אס  )ּדָ ָחָכם".  ֶלְך  ְוַהּמֶ ית  ׁשִ ִטּפְ ִדיָנה  "ַהּמְ ה:  ַהּזֶ ם  ֵ ּשׁ ּבַ
נּו, ֵנרֹו ָיִאיר(. ר ַרּבֵ ׁשֹון ִסּפֵ ֶזה ַהּלָ ער ְקלּוֶגיר ַמְלכּות, ּבְ ַלאְנד אּון ּדֶ

ַאַחר  אֹל  ִלׁשְ ַנְתִחיל  ַצד  ּוְלֵאיֶזה  "ְלֵהיָכן  אֹותֹו:  ֲאלּו  ׁשָ

ע(.  ַמְרֶאה ְבֶאְצּבַ לֹוִני )ּכְ ָידֹו ְלַצד ּפְ ִדיָנה ַהזֹּאת?", ֶהְרָאה ָלֶהם ּבְ ַהּמְ

ֶאל  ם  ְלׁשָ "ֵלְך  י:  ָהֲאִמּתִ ֶמֶלְך  ן  ְלַהּבֶ ַער  ַהּיָ ָהָאָדם  ְוָאַמר 

ָך". ְוָהְלכּו ָלֶהם. ּלְ ה ׁשֶ ֻדּלָ בֹא ֶאל ַהּגְ ם ּתָ "ל, ְוׁשָ ִדיָנה ַהּנַ ַהּמְ

ים ְמֹאד ִלְמצֹא ֵאיֶזה  ם, ְוָהיּו ִמְתַאּוִ ַדְרּכָ ְוָהיּו הֹוְלִכים ּבְ

ן,  "ל ִאם ּתּוַכל ְלַנּגֵ ִלי ַהּנַ ה אֹו ְבֵהָמה, ְלַנּסֹות ֶאת ַהּכְ ַחּיָ

ְך  ה. ַאַחר ּכָ "ל, ַאְך ֲעַדִין לֹא ָהיּו רִֹאים ׁשּום ִמין ַחּיָ ּנַ ּכַ

ִלי  ַהּכְ יחּו  ְוִהּנִ ְבֵהָמה,  ֵאיֶזה  ּוָמְצאּו  ּוב,  ְלִיּשׁ יֹוֵתר  אּו  ּבָ

"ל. ּנַ ן, ּכַ ָעֶליָה ְוִהְתִחיָלה ְלַנּגֵ
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"ל.  ַהּנַ ִדיָנה  ַהּמְ ֶאל  אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ּוָבִאים,  הֹוְלִכים  ְוָהיּו 

ִדיָנה ָהָיה חֹוָמה ָסִביב ָלּה, ְוֵאין ִנְכָנִסין ֵאֶליָה  ְואֹוָתּה ַהּמְ

ה ַפְרָסאֹות ַעד  ּמָ ב ּכַ ַער ֶאָחד, ּוְצִריִכים ְלַסּבֵ ׁשַ י ִאם ּבְ ּכִ

ְוָסְבבּו,  ְוָהְלכּו  ִדיָנה.  ַהּמְ ֶאל  ֵנס  ִלּכָ ַער  ַ ַהּשׁ ֶאל  ִאין  ּבָ ׁשֶ

ַער.  ָ אּו ֶאל ַהּשׁ ּבָ ַעד ׁשֶ

ֵנס, ֱהיֹות  יַח אֹוָתם ִלּכָ ַער, לֹא ָרצּו ְלַהּנִ ָ בָֹאם ֶאל ַהּשׁ ּבְ

יַח  ְוִהּנִ ֶמֶלְך,  ן  ַהּבֶ ַאר  ְוִנׁשְ ֵמת,  ִדיָנה  ַהּמְ ל  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ׁשֶ

ֶאת  קֹוְרִאין  ָהיּו  ו  ַעְכׁשָ ַעד  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ָאה:  ַצּוָ ֶלְך  ַהּמֶ

ער ְקלּוֶגיר ַמְלכּות  ע ַלאְנד אּון ּדֶ אס ַנייִריׁשֶ ִדיָנה: ּדָ ַהּמְ

אס  ו ְיֵהא קֹוְרִאין אֹוָתּה ְלֵהֶפְך: ּדָ ]מדינה טיפשית ומלך חכם[, ַעְכׁשָ

ער ַמְלכּות ]מדינה חכמה ומלך טיפש[;  ער ַנייִריׁשֶ ְקלּוֶגע ַלאְנד אּון ּדֶ

ְהיּו  ּיִ ַהְינּו ׁשֶ ם ְלַקְדמּותֹו, )ּדְ ֵ ֲחזֹר ַהּשׁ ּיַ ְחּגֹר ָמְתָניו ָלֶזה - ׁשֶ ּיַ ּוִמי ׁשֶ

ִיְהֶיה  ּוֶמֶלְך ָחָכם( - הּוא  ית  ׁשִ ִטּפְ ְמִדיָנה  ַהְינּו  ּדְ ם ָהִראׁשֹון,  ֵ ּשׁ ּבַ ִדיָנה  ַהּמְ ְוקֹוְרִאים ֶאת  חֹוְזִרים 

ִדיָנה,  ֵנס ֶאל ַהּמְ יִחין ׁשּום ָאָדם ִלּכָ ן ֵאין ַמּנִ ֶמֶלְך. ַעל ּכֵ

יַח  ְלַהּנִ ָרצּו  לֹא  ן  ּכֵ ַעל  ָלֶזה.  ָמְתָניו  ְחּגֹר  ּיַ ׁשֶ ִמי  ִאם  י  ּכִ

ה ָיכֹול ַלֲחֹגר ָמְתֶניָך ָלֶזה  ֵנס, ְוָאְמרּו לֹו: "ַהַאּתָ אֹותֹו ִלּכָ

ִאי  אי  ּוְבַוּדַ ָהִראׁשֹון?",  ם  ֵ ַהּשׁ ִדיָנה  ַהּמְ ֶאל  ְלַהֲחִזיר   -

ֶזה, ְולֹא ָיְכלּו ִלְכנֹס.  ר ְלַהְכִניס ַעְצמֹו ְלָדָבר ּכָ ֶאְפׁשָ
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ְחְזרּו ְלֵביָתם, ַאְך הּוא לֹא ָרָצה  ּיַ "ל ׁשֶ ֶוֱהִסיתֹו ָהֶעֶבד ַהּנַ

ֵלְך ִלְמִדיָנה זֹו,  ּיֵ ַער ָאַמר לֹו ׁשֶ ָהָאָדם ַהּיָ ַלֲחזֹר, ֵמֲחַמת ׁשֶ

ּלֹו. ה ׁשֶ ֻדּלָ ם ָיבֹא ַלּגְ ְוׁשָ

ַעל  רֹוֵכב  ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ָאָדם  עֹוד  ם  ְלׁשָ א  ּבָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

ֵנס,  ִלּכָ ן  ּכֵ ם  ּגַ אֹותֹו  יחּו  ִהּנִ ְולֹא  ֵנס,  ִלּכָ ְוָרָצה  סּוס, 

"ל.  ֵמֲחַמת ַהּנַ

ל אֹותֹו ָהָאָדם, ְוָלַקח  עֹוֵמד ַהּסּוס ׁשֶ ְך ָרָאה ׁשֶ תֹוְך ּכָ ּבְ

ּגּון  ַהּנִ ן  ְלַנּגֵ ְוִהְתִחיל  ַהּסּוס,  ַעל  יָחּה  ְוִהּנִ "ל  ַהּנַ ִלי  ַהּכְ

ַהּסּוס  ל  ׁשֶ ָהָאָדם  ְמֹאד  ׁש  ּוִבּקֵ "ל.  ּנַ ּכַ ְמֹאד,  ְפָלא  ַהּנִ

יב לֹו:  ִלי ַהּזֹאת, ְולֹא ָרָצה ְלָמְכָרּה. ְוֵהׁשִ ְמּכֹר לֹו ַהּכְ ּיִ ׁשֶ

ִלי ִנְפָלָאה ָכזֹו?"  ַעד ּכְ ן ִלי ּבְ "ַמה ּתּוַכל ִלּתֵ

"ל: "ַמה ּתּוַכל ִלְפעֹל ִעם  ל ַהּסּוס ַהּנַ ָאַמר לֹו ָהָאָדם ׁשֶ

ּה ָקאֶמעְדֶיאע ]משחק  ה ִעּמָ ֲעׂשֶ ּתַ ִלי ַהּזֹאת? )ֲהלֹא הּוא ַרק( ׁשֶ ַהּכְ

הּוא טֹוב יֹוֵתר  ָבר, ׁשֶ יָנר; ֲאָבל ֲאִני יֹוֵדַע ּדָ ל ּדִ הצגה[ ּוְתַקּבֵ

י ֵמֲאבֹות  ְלּתִ ּבַ ּקִ ָבר ׁשֶ ֲאִני יֹוֵדַע ּדָ ַהְינּו ׁשֶ ָך, ּדְ ּלְ ִלי ׁשֶ ֵמַהּכְ

ֲאִני יֹוֵדַע  ָבר, ַהְינּו ׁשֶ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ֲאבֹוַתי: ִלְהיֹות ֵמִבין ּדָ

כֹוִלים ִלְהיֹות ַעל  ּיְ י ֵמֲאבֹות ֲאבֹוַתי, ׁשֶ ְלּתִ ּבַ ּקִ ֶזה ׁשֶ ָבר ּכָ ּדָ
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ֶאָחד ֹאֵמר ֵאיֶזה ִדּבּור  ׁשֶ ּכְ ָבר, ׁשֶ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ָיָדּה ֵמִבין ּדָ

ׁש ִלי ְלָהִבין  ּיֵ "ל ׁשֶ ָלה ַהּנַ ּבָ ָעְלָמא, ְיכֹוִלים ַעל ְיֵדי ַהּקַ ּבְ

ָאָדם  ְלׁשּום  זֹאת  יִתי  ּלִ ּגִ לֹא  ַוֲעַדִין  ָבר;  ּדָ ִמּתֹוְך  ָבר  ּדָ

ן  ּתֵ ה ּתִ ה, ְוַאּתָ ָבר ַהּזֶ ד אֹוְתָך ַהּדָ ֵכן ֲאִני ֲאַלּמֵ עֹוָלם, ּבְ ּבָ

"ל. ִלי ַהּזֹאת ַהּנַ ִלי ַהּכְ

ָבר  ּדָ הּוא  ֱאֶמת  ּבֶ ׁשֶ "ל(,  ּנַ ּכַ ַהּזֹאת  ִלי  ַהּכְ לֹו  ָהָיה  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶמֶלְך  ן  )ַהּבֶ ב  ֵ ְוִנְתַיּשׁ

ִלי  ַהּכְ לֹו  ְוָנַתן  ָבר,  ּדָ ִמּתֹוְך  ָבר  ּדָ ֵמִבין  ִלְהיֹות  ִנְפָלא 

"ל,  ָבר ַהּנַ דֹו ַהּדָ "ל( ָהַלְך ְוִלּמְ ל ַהּסּוס ַהּנַ "ל, ְוהּוא )ַהְינּו ָהָאָדם ׁשֶ ַהּנַ

ָבר. ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ִלְהיֹות ֵמִבין ּדָ



ִמּתֹוְך  ָבר  ּדָ ֵמִבין  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ֵמַאַחר  ָהֱאֶמת,  ֶמֶלְך  ן  ְוַהּבֶ

"ל, ְוֵהִבין,  ִדיָנה ַהּנַ ַער ַהּמְ ם ֵאֶצל ׁשַ ָבר, ָהָיה הֹוֵלְך ׁשָ ּדָ

ִדיָנה  ְלַהּמְ ְלַהֲחִזיר  ָלֶזה  ָמְתָניו  ְחּגֹר  ּיַ ׁשֶ ר  ְבֶאְפׁשָ הּוא  ׁשֶ

ָבר,  ּדָ ִמּתֹוְך  ָבר  ּדָ ֵמִבין  ה  ַנֲעׂשָ ָבר  ּכְ י  ּכִ ָהִראׁשֹון,  ם  ׁשֵ

ֵאינֹו  ֲעַדִין  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ר;  ְבֶאְפׁשָ הּוא  ׁשֶ ֵהִבין  ן  ּכֵ ַעל 

י  ּפִ ַעל  ַאף  זֹאת,  ַלֲעׂשֹות  יּוַכל  ֵאיְך   - ּוָמה  ֵאיְך  יֹוֵדַע 

ן ֵהִבין  ָבר, ַעל ּכֵ ָבר ִמּתֹוְך ּדָ ה ֵמִבין ּדָ ֲעׂשָ ּנַ ֵכן, ֵמַאַחר ׁשֶ

ר. הּוא ְבֶאְפׁשָ ׁשֶ



הדאֶַ ֶׂא מת ל מח

ֵנס, ְוהּוא ַיְכִניס ַעְצמֹו  יַח אֹותֹו ִלּכָ ה ְלַהּנִ ַצּוֶ ּיְ ב, ׁשֶ ֵ ְוִנְתַיּשׁ

ֶזה?' ְוָאַמר )ְלאֹוָתן  ְפִסיד ּבָ ם ָהִראׁשֹון( 'ּוַמה ּיַ ִדיָנה ׁשֵ ָלֶזה )ַהְינּו ְלַהֲחִזיר ְלַהּמְ

יחּו  ּנִ ּיַ ׁשֶ "ל(  ַהּנַ ָלִעְנָין  ָמְתָניו  ְחּגֹר  ּיַ ׁשֶ ִמי  ִאם  י  ּכִ ָאָדם  ׁשּום  ם  ׁשָ ִלְכנֹס  יַח  ְלַהּנִ ָרצּו  ּלֹא  ׁשֶ ים,  ָהֲאָנׁשִ

"ל ְלַהֲחִזיר ֶאל  אֹותֹו ִלְכנֹס, ְוהּוא ַיְחּגֹר ָמְתָניו ָלִעְנָין ַהּנַ

יחּו אֹותֹו ִלְכנֹס. ם ָהִראׁשֹון. ְוִהּנִ ִדיָנה ׁשֵ ַהּמְ

רֹוֶצה ַלֲחֹגר  ֶזה ׁשֶ ְמָצא ִאיׁש ּכָ ּנִ ִרים, ׁשֶ ְוהֹוִדיעּו ֶאל ַהּשָׂ

ם ָהִראׁשֹון. ְוֱהִביאּוהּו  ִדיָנה ׁשֵ ָמְתָניו ָלֶזה ְלַהֲחִזיר ְלַהּמְ

ִדיָנה. ל ַהּמְ ִרים ׁשֶ ֶאל ַהּשָׂ

ים  ׁשִ ם ֲאַנְחנּו ֵאין ָאנּו ִטּפְ ּגַ ַדע, ׁשֶ ִרים: "ּתֵ ְוָאְמרּו לֹו ַהּשָׂ

דֹול ֻמְפָלג  ָהָיה, ָהָיה ָחָכם ּגָ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ לֹום, ַרק ׁשֶ ַחס ְוׁשָ

ְוַעל  ים,  ׁשִ ִטּפְ ִבים  ֶנֱחׁשָ נּו  ּלָ ּכֻ ָהִיינּו  ֶנְגּדֹו  ּכְ ר  ֲאׁשֶ ְמֹאד, 

ית ּוֶמֶלְך ָחָכם;  ׁשִ ִדיָנה ִנְקֵראת ְמִדיָנה ִטּפְ ן ָהְיָתה ַהּמְ ּכֵ

ְוַגם  ֶמֶלְך,  ן  ַהּבֶ ַאר  ְוִנׁשְ "ל,  ַהּנַ ֶלְך  ַהּמֶ ִנְפַטר  ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ן ִנְקֵראת  ָלל, ַעל ּכֵ נּו ֵאינֹו ָחָכם ּכְ ֶנְגּדֵ הּוא ָחָכם, ֲאָבל ּכְ

ׁש,  ו( ְלֵהֶפְך: ְמִדיָנה ֲחָכָמה ּוֶמֶלְך ִטּפֵ ִדיָנה )ַעְכׁשָ ַהּמְ

ּיּוַכל  ׁשֶ ֶזה  ּכָ ָחָכם  ְמָצא  ּיִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ָאה,  ַצּוָ ֶלְך  ַהּמֶ יַח  ְוִהּנִ

ה  ם ָהִראׁשֹון, הּוא ִיְהֶיה ֶמֶלְך; ְוִצּוָ ִדיָנה ׁשֵ ְלַהֲחִזיר ְלַהּמְ

לּוָכה,  ק הּוא ִמן ַהּמְ ּלֵ ֶזה, ִיְסּתַ ֵצא ִאיׁש ּכָ ּמָ ּיִ ׁשֶ ּכְ ִלְבנֹו, ׁשֶ
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ָחָכם  ֵצא  ּמָ ּיִ ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ֶמֶלְך,  ה  ַנֲעׂשֶ ִיְהֶיה  ָהִאיׁש  ְואֹותֹו 

ֶנְגּדֹו  ּכְ ׁשֶ ַעד  ְמֹאד  ְמֹאד  ָחְכָמה  ּבְ ֻמְפָלג  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֶזה  ּכָ

י ֶזה ָהִאיׁש ָיכֹול  ים, הּוא ִיְהֶיה ֶמֶלְך, ּכִ ׁשִ ם ִטּפְ ִיְהיּו ֻכּלָ

י ִיְהיּו חֹוְזִרים ְוקֹוִרין  ם ָהִראׁשֹון, ּכִ ִדיָנה ׁשֵ ְלַהֲחִזיר ְלַהּמְ

ים  ׁשִ ם ִטּפְ ּלָ י ֵהם ּכֻ ית ּוֶמֶלְך ָחָכם, ּכִ ׁשִ אֹוָתּה ְמִדיָנה ִטּפְ

ה ַמְכִניס ַעְצְמָך".  ָבר ַאּתָ ַדע ְלֵאיֶזה ּדָ ן ּתֵ ֶנְגּדֹו; ַעל ּכֵ ּכְ
"ל(. ִרים ַהּנַ ל ֶזה ָאְמרּו לֹו ַהּשָׂ )ּכָ

יֹון ִיְהֶיה,  ּסָ ְבֵריֶהם(: "ַהּנִ ְך ּדִ ל ֶזה הּוא ֶהְמׁשֵ י ּכָ "ל, ּכִ ִרים ַהּנַ ן ַהּשָׂ ם ּכֵ ְוָאְמרּו לֹו )ַהְינּו ּגַ

ִמן  ַאר  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ן  ּגַ אן  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֱהיֹות  ֶזה:  ּכָ ָחָכם  ה  ַאּתָ ִאם 

ן הּוא  ְוַהּגָ ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ָחָכם  ָהָיה  הּוא  ׁשֶ ָהָיה  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ

ֶסף  ּכֶ ֵלי  ּכְ כֹות  ַמּתָ ֵלי  ּכְ ּבֹו  ֵדִלים  ּגְ ׁשֶ ְמֹאד,  ְמֹאד  ִנְפָלא 

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַאְך  ְמֹאד;  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  ְוהּוא  ָזָהב,  ּוְכֵלי 

ם  ֶכף ַמְתִחיִלין ׁשָ ְכָנס ּבֹו ָאָדם, ֲאַזי ּתֵ ּנִ י ְכׁשֶ ֵנס ּבֹו, ּכִ ִלּכָ

יֹוֵדַע  ֵאינֹו  ְוהּוא  צֹוֵעק,  ְוהּוא  אֹותֹו,  ְורֹוְדִפין  ְלָרְדפֹו, 

ָלל ְוֵאינֹו רֶֹאה ִמי רֹוֵדף אֹותֹו, ְוָכְך ֵהם רֹוְדִפין אֹותֹו,  ּכְ

ה  ַאּתָ ִאם  ִנְרֶאה  ן  ּכֵ ַעל  ן.  ַהּגָ ִמן  אֹותֹו  ְבִריִחין  ּמַ ׁשֶ ַעד 

ה". ן ַהּזֶ ֵנס ֶאל ַהּגָ ָחָכם, ִאם ּתּוַכל ִלּכָ
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לֹו:  ָאְמרּו  ְכָנס?"  ַהּנִ ָהָאָדם  ֶאת  ים  ַמּכִ "ִאם  ַאל:  ְוׁשָ

ָלל ִמי ָוִמי  רֹוְדִפין אֹותֹו, ְוהּוא ֵאינֹו יֹוֵדַע ּכְ ר ׁשֶ ָהִעּקָ "ׁשֶ

רּו  י ֵכן ִסּפְ ֶבָהָלה ְגדֹוָלה ְמֹאד" ּכִ רֹוֵדף אֹותֹו, ּובֹוֵרַח ּבְ

ם. ְכְנסּו ְלׁשָ ּנִ ֵני ָאָדם ׁשֶ ָלֶהם ּבְ

חֹוָמה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוָרָאה  ָהֱאֶמת(,  ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ֶזה  )ַהְינּו  ן  ַהּגָ ֶאל  ְוָהַלְך 

ְצִריִכים  ֵאין  אי  ְבַוּדַ י  )ּכִ ׁשְֹמִרים  ם  ׁשָ ְוֵאין  תּוַח,  ּפָ ַער  ַ ְוַהּשׁ ָסִביב, 
ן(. ׁשְֹמִרים ְלֶזה ַהּגָ

ם ֵאֶצל  עֵֹמד ׁשָ ל, ְוָרָאה ׁשֶ ּכֵ ן, ְוִהְסּתַ ְוָהָיה הֹוֵלְך ֵאֶצל ַהּגָ

ל, ְוָרָאה  ּכֵ ם ָאָדם. ְוִהְסּתַ ר ׁשָ ָהָיה ְמֻצּיָ ן ָאָדם, ַהְינּו ׁשֶ ַהּגָ

ְוָכתּוב  לוח(,  ִליֶצע,  ַטאּבְ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ף  ּדַ ֵיׁש  ָהָאָדם  ֵמַעל  ַמְעָלה  ּלְ ׁשֶ

ִנים,  ׁשָ ֵמאֹות  ה  ּמָ ּכַ ִלְפֵני  ֶמֶלְך  ָהָיה  ָהָאָדם  ה  ּזֶ ׁשֶ ם:  ׁשָ

ֶלְך ָהָיה  י ַעד אֹותֹו ַהּמֶ לֹום, ּכִ ה ָהָיה ׁשָ ֶלְך ַהּזֶ ּוִביֵמי ַהּמֶ

ה  ֶלְך ַהּזֶ ִמְלָחמֹות, ְוֵכן ַאֲחָריו ָהָיה ִמְלָחמֹות, ּוִביֵמי ַהּמֶ

לֹום. ָהָיה ׁשָ

ֶזה  ּבְ לּוי  ּתָ ַהּכֹל  ׁשֶ "ל(:  ּנַ ּכַ ָבר,  ּדָ ִמּתֹוְך  ָבר  ּדָ ֵמִבין  ה  ַנֲעׂשָ ָבר  ּכְ ׁשֶ )ֵמַאַחר  ְוִהְתּבֹוֵנן 

ְצִריִכין  ֵאין  אֹותֹו,  ְורֹוְדִפין  ן  ַלּגָ ְכָנִסין  ּנִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָהָאָדם; 

ָלל, ַרק ַלֲעֹמד ַעְצמֹו ֵאֶצל ָהָאָדם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה  ִלְברַֹח ּכְ

ה ְוַיֲעִמידּו  חּו ֶאת ָהָאָדם ַהּזֶ ִאם ִיּקְ ה, ׁשֶ ֵצל. ְויֹוֵתר ִמּזֶ ִיּנָ
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ֵנס  ל ָאָדם ִלּכָ ה, ֲאַזי יּוַכל ּכָ ן ַהּזֶ תֹוְך ַהּגָ אֹותֹו ִלְפִנים ּבְ

ָבר ִמּתֹוְך  ָהָיה ֵמִבין ּדָ ן ֶמֶלְך ָהֱאֶמת ַעל ְיֵדי ׁשֶ ל ֶזה ֵהִבין ֶזה ַהּבֶ ה. )ּכָ ן ַהּזֶ לֹום ֶאל ַהּגָ ׁשָ ּבְ
"ל(. ּנַ ָבר, ּכַ ּדָ

ָהַלְך  ְלָרְדפֹו,  ִהְתִחילּו  ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ן,  ַהּגָ ְוִנְכַנס ֶאל  ְוָהַלְך 

חּוץ, ְוַעל  ן ִמּבַ עֵֹמד ֵאֶצל ַהּגָ "ל ׁשֶ ְוָעַמד ֵאֶצל ָהָאָדם ַהּנַ

ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ י ֲאֵחִרים ּכְ ָלל, ּכִ ַגע ּכְ ִלי ּפֶ לֹום ּבְ ׁשָ ְיֵדי ֶזה ָיָצא ּבְ

ְגדֹוָלה  ֶבָהָלה  ּבְ ּבֹוְרִחים  ָהיּו  ְלָרְדָפם  ְוִהְתִחילּו  ן  ַלּגָ

לֹום  ׁשָ ים ְוִנְלִקים ַעל ְיֵדי ֶזה, ְוהּוא ָיָצא ּבְ ְמֹאד ְוָהיּו ֻמּכִ

"ל. ָעַמד ַעְצמֹו ֵאֶצל ָהָאָדם ַהּנַ ְלָוה, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְוׁשַ

ן  ה )ֶזה ַהּבֶ לֹום. ַוֲאַזי ִצּוָ ָצא ְבׁשָ ּיָ ִרים ָראּו ְוָתְמהּו ַעל ׁשֶ ְוַהּשָׂ

ְפִנים  "ל ּוְלַהֲעִמיד אֹותֹו ּבִ ח ֶאת ָהָאָדם ַהּנַ ֶמֶלְך ָהֱאֶמת(, ִלּקַ

ן  תֹוְך ַהּגָ ִרים ּבְ ל ַהּשָׂ ן, ְוֵכן ָעׂשּו, ַוֲאַזי ָעְברּו ּכָ תֹוְך ַהּגָ ּבְ

ָלל. ִלי ֶפַגע ּכְ לֹום, ּבְ ְוִנְכְנסּו ְוָיְצאּו ְבׁשָ

ָרִאינּו  ׁשֶ י  ּפִ ֵכן, ַאף ַעל  י  ּפִ ִרים: "ַאף ַעל  ַהּשָׂ ָאְמרּו לֹו 

ֵאין  ֶאָחד  ָבר  ּדָ ִביל  ׁשְ ּבִ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ֶזה,  ּכָ ָבר  ּדָ ָך  ִמּמְ

ָדָבר ֶאָחד!" ה אֹוְתָך עֹוד ּבְ לּוָכה; ְנַנּסֶ ן ְלָך ַהּמְ ָראּוי ִלּתֵ

ָהָיה,  ׁשֶ ֶלְך  ֵמַהּמֶ א  ּסֵ ּכִ אן  ּכָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ "ֱהיֹות  לֹו:  ָאְמרּו 

ל ִמיֵני ַחּיֹות  א עְֹמִדים ּכָ ּסֵ בֹוּהַ ְמֹאד, ְוֵאֶצל ַהּכִ א ּגָ ּסֵ ְוַהּכִ
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ְוִלְפֵני  ִניְצט(,  ַלַע"ז: אֹויְסִגׁשְ ּבְ ִנים ִמן ֵעץ,  ּוְמֻתּקָ ֵהם ֲחתּוִכים  )ַהְינּו ׁשֶ ל ֵעץ  ְועֹופֹות ׁשֶ

ְוַעל  ְלָחן,  ׁשֻ עֹוֵמד  ה  ּטָ ַהּמִ ְוֵאֶצל  ה,  ִמּטָ עֹוֵמד  א  ּסֵ ַהּכִ

ְלָחן עֹוֵמד ְמנֹוָרה. ֻ ַהּשׁ

ֶועִגין(,  ָלאִגיֶניע  ׁשְ ּגִ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ים  בּוׁשִ ּכְ ָרִכים  ּדְ יֹוְצִאים  א  ּסֵ ַהּכִ ּוִמן 

ְוֵאּלּו  ֶועִגין(,  ימֹוֶאיְרֶטי  ּגִ )ַהְינּו  חֹוָמה  ִבְנַין  ּבְ נּוִיים  ּבְ ֵהם  ָרִכים  ְוַהּדְ

יֹוֵדַע  ָאָדם  ְוֵאין  ַצד;  ְלָכל  א  ּסֵ ַהּכִ ִמן  יֹוְצִאים  ָרִכים  ַהּדְ

לּו. ָרִכים ַהּלָ ה ִעם ַהּדְ א ַהּזֶ ּסֵ ָלל ָמה ִעְנַין ַהּכִ ּכְ

ן ֵאיֶזה  ִטים ְלַהּלָ ְ ּשׁ ֵהם יֹוְצִאים ּוִמְתּפַ ׁשֶ ָרִכים, ּכְ ְוֵאּלּו ַהּדְ

ְוִיְתָקֵרב  ֵיֵלְך  ְוִאם  ָזָהב,  ל  ׁשֶ ַאְרֵיה  ם  ׁשָ עֹוֵמד  עּור,  ׁשִ

ן  ּוְלַהּלָ ְוִיְבָלֶעּנּו;  יו  ּפִ ֶאת  ח  ִיְפּתַ ֲאַזי  ָאָדם,  ֵאיֶזה  ֶאְצלֹו 

ן יֹוֵתר, ְוֵכן  ֶרְך עֹוד ְלַהּלָ ט ַהּדֶ ֵ ּשׁ ִמן אֹותֹו ָהַאְרֵיה ִמְתּפַ

ֶרְך  ם ַהּדֶ ּגַ א, ַהְינּו ׁשֶ ּסֵ ָרִכים ַהּיֹוְצִאים ִמן ַהּכִ ָאר ַהּדְ ׁשְ ּבִ

ְך,  ּכָ ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ַאֵחר,  ְלַצד  א  ּסֵ ַהּכִ ִמן  ַהּיֹוֵצא  ִני  ֵ ַהּשׁ

ם  ׁשָ עֹוֵמד  עּור,  ׁשִ ֵאיֶזה  ֶרְך  ַהּדֶ ְך  ְוִנְמׁשָ ט  ֵ ּשׁ ְתּפַ ּמִ ׁשֶ ּכְ

ם  ם ּגַ כֹות, ְוׁשָ ל ִמיֵני ַמּתָ גֹון ָלִביא, ׁשֶ ה ַאֵחר, ּכְ ִמין ַחּיָ

ט  ֵ ּשׁ ִמְתּפַ ן  ּוְלַהּלָ "ל,  ּנַ ּכַ ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ן  ּכֵ

ֵהם  ָרִכים  ַהּדְ ְוֵאּלּו  ָרִכים;  ַהּדְ ָאר  ׁשְ ּבִ ְוֵכן  יֹוֵתר,  ֶרְך  ַהּדֶ

ׁשּום  ְוֵאין  ּה,  ֻכּלָ ִדיָנה  ַהּמְ ָכל  ּבְ ְוהֹוְלִכים  ִטים  ְ ּשׁ ִמְתּפַ

"ל ִעם  ָבִרים ַהּנַ ל ַהּדְ "ל ִעם ּכָ א ַהּנַ ּסֵ ָאָדם יֹוֵדַע ִעְנַין ַהּכִ
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ֵליַדע  ּתּוַכל  ִאם  ֶזה,  ּבָ ה  ְתַנּסֶ ּתִ ן  ּכֵ ַעל  "ל;  ַהּנַ ָרִכים  ַהּדְ

"ל". ל ַהּנַ א ִעם ּכָ ּסֵ ִעְנַין ַהּכִ

ְוכּו'.  ְמֹאד  בֹוּהַ  ּגָ הּוא  ׁשֶ ְוָרָאה  א,  ּסֵ ַהּכִ לֹו  ְוֶהְראּו 

א  ּסֵ ַהּכִ ּזֹאת  ׁשֶ ְוִהְתּבֹוֵנן  ל,  ּכֵ ְוִהְסּתַ א,  ּסֵ ַהּכִ ֵאֶצל  ְוָהַלְך 

ַער,  ַתן לֹו ָאָדם ַהּיָ ּנָ "ל, ׁשֶ ִלי ַהּנַ "ל )ַהְינּו ַהּכְ ָבה ַהּנַ ל ַהּתֵ ֲעׂשּוָיה ִמן ָהֵעץ ׁשֶ

ֵאיֶזה  ְלַמְעָלה  א  ּסֵ ַהּכִ ִמן  ָחֵסר  ׁשֶ ְוָרָאה  ל,  ּכֵ ְוִהְסּתַ "ל(.  ּנַ ּכַ

ה, ָהָיה  ּנָ ֹוׁשַ א זֹאת ַהּשׁ ּסֵ ה )ַהְינּו ֵרייִזיֶלי(, ְוִאם ָהָיה ְלַהּכִ ּנָ ׁשֹוׁשַ

יִחין  ָהיּו ַמּנִ ׁשֶ ן ּכְ ָהָיה ָלּה ּכַֹח ְלַנּגֵ "ל, ׁשֶ ִלי ַהּנַ "ל )ַהְינּו ַהּכְ ָבה ַהּנַ ׁש ְלַהּתֵ ּיֵ ָלּה ַהּכַֹח ׁשֶ
"ל(. ּנַ ֵהָמה אֹו עֹוף, ּכַ ה אֹו ּבְ אֹוָתּה ַעל ֵאיֶזה ִמין ַחּיָ

ָחֵסר ְלַמְעָלה  ה ׁשֶ ּנָ ֹוׁשַ ּזֹאת ַהּשׁ ל יֹוֵתר, ְוָרָאה, ׁשֶ ּכֵ ְוִהְסּתַ

ח  ִלּקַ ּוְצִריִכין  א,  ּסֵ ּכִ ּבַ ה  ְלַמּטָ ַחת  ֻמּנַ ִהיא  א,  ּסֵ ַהּכִ ִמן 

א  ּסֵ ְלַהּכִ ִיְהֶיה  ַוֲאַזי  ְלַמְעָלה,  יָחּה  ּוְלַהּנִ ם  ָ ִמּשׁ אֹוָתּה 

ל  ּכָ ה  ָעׂשָ ָהָיה,  ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ י  ּכִ "ל;  ַהּנַ ָבה  ַהּתֵ ל  ׁשֶ ַהּכַֹח 

ָהִעְנָין,  ָיִבין ׁשּום ָאָדם ֶאת  ּלֹא  ׁשֶ ֹאֶפן  ּבְ ָחְכָמה,  ּבְ ָבר  ּדָ

ן  ְלַכּוֵ ְויּוַכל  ָבר  ַהּדָ ֶאת  ִבין  ּיָ ׁשֶ ֻמְפָלג,  ָחָכם  בֹא  ּיָ ׁשֶ ַעד 

ָראּוי. ָבִרים ּכָ ל ַהּדְ ר ּכָ ְלַהֲחִליף ּוְלַסּדֵ

קֹום  ַהּמָ ִמן  ְקָצת  ָקּה  ְלַנּתְ ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ֵהִבין  ה  ּטָ ַהּמִ ְוֵכן 

ּנֹות  קֹו ְקָצת, ְלׁשַ ן ְלַנּתְ ם ּכֵ ְלָחן ְצִריִכין ּגַ ֻ עֶֹמֶדת, ְוֵכן ַהּשׁ ׁשֶ
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ָקּה ְקָצת  ְלַנּתְ ן  ּכֵ ם  ּגַ נֹוָרה ְצִריִכין  ְוֵכן ַהּמְ ְמקֹומֹו ְקָצת, 

ּנֹוָתם  ן ְלׁשַ ם ּכֵ קֹוָמּה, ְוֵכן ָהעֹופֹות ְוַהַחּיֹות ְצִריִכין ּגַ ִמּמְ

ּוְלַהֲעִמידֹו  ֶזה  קֹום  ִמּמָ ָהעֹוף  ֶזה  ח  ִלּקַ קֹוָמם:  ִמּמְ ם  ּלָ ּכֻ

ָעְרָמה  ּבְ ַהּכֹל  ה  ָעׂשָ ֶלְך  ַהּמֶ י  ּכִ ם;  ּלָ ּכֻ ְוֵכן  ֶזה,  ָמקֹום  ּבְ

בֹא ֶהָחָכם  ּיָ ּלֹא ָיִבין ׁשּום ָאָדם, ַעד ׁשֶ ֹאֶפן ׁשֶ ּוְבָחְכָמה, ּבְ

עֹוֵמד  ׁשֶ ָהַאְרֵיה  ְוֵכן  ָראּוי.  ּכָ ָרם  ְלַסּדְ ְלִהְתּבֹוֵנן  ּיּוַכל  ׁשֶ

ם. ּלָ ֶרְך( ְצִריִכין ְלַהֲעִמידֹו ָכאן, ְוֵכן ּכֻ טּות ַהּדֶ ְ ּשׁ ם )ֵאֶצל ִהְתּפַ ׁשָ

ה ּוְלָתְחָבּה  ַמּטָ ה ִמּלְ ּנָ ֹוׁשַ ח ַהּשׁ ָראּוי: ִלּקַ ר ַהּכֹל ּכָ ה ְלַסּדֵ ְוִצּוָ

ֶדר ָהָראּוי,  ּסֵ ם ּבַ ּלָ ר ּכֻ "ל ְלַסּדֵ ָבִרים ַהּנַ ל ַהּדְ ְלַמְעָלה, ְוֵכן ּכָ

ם  ְפָלא ְמאֹד, ְוָעׂשּו ֻכּלָ ן ִנּגּון ַהּנִ ם ְלַנּגֵ ּלָ "ל. ְוָאז ִהְתִחילּו ּכֻ ּנַ ּכַ

לּוָכה. ה ָהְראּוָיה ָלֶהם; ְוָאז ָנְתנּו לֹו ַהּמְ ֻעּלָ ַהּפְ

ה ֶמֶלְך, ֶאל  ה ַעּתָ ֲעׂשָ ּנַ ן ֶמֶלְך ָהֱאֶמת, ׁשֶ ָעָנה ְוָאַמר ַהּבֶ

"ל:  ְפָחה ָהֱאֶמת ַהּנַ ִ ן ַהּשׁ ּבֶ

ֱאֶמת,  ֶלְך ּבֶ ן ַהּמֶ ֲאִני ּבֶ ה ֲאִני ֵמִבין, ׁשֶ "ַעּתָ
ֱאֶמת!" ְפָחה ּבֶ ִ ן ַהּשׁ ה ּבֶ ְוַאּתָ
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ה״,  ִפלָּ ַעל תְּ ַעם ֶאָחד ָהָיה ״בַּ ה, פַּ ַמֲעשֶׂ
ירוֹת  ְתִפּלוֹת ְושִׁ ִמיד בִּ ָהָיה עוֵֹסק תָּ שֶׁ

ַרְך.  חוֹת ַלה׳ ִיְתבָּ בָּ ְוִתשְׁ



ָרִגיל  ְוָהָיה  ּוב,  ַליִּשּׁ חּוץ  ב  יֹושֵׁ ְוָהָיה 
ֵאיֶזה  ֵאֶצל  ִנְכָנס  ְוָהָיה  ּוב.  ַליִּשּׁ ֵנס  ִלכָּ
ַמֲעָלה,  ים בְּ ַטנִּ ָתָמא ָהָיה ִנְכָנס ְלַהקְּ ָאָדם )ִמסְּ
ִלּבֹו  ַעל  ר  ְמַדבֵּ ְוָהָיה  ְוַכּיֹוֵצא(  ים  ֲעִניִּ גוֹן  כְּ

ֱהיֹות  ָהעֹוָלם,  ל  כָּ ל  שֶׁ ְכִלית  ֵמַהתַּ
י ִאם ַלֲעסֹק  ְכִלית כִּ ֱאֶמת ֵאין ׁשּום תַּ בֶּ שֶׁ
ָיָמיו  ּוְלַבּלֹות  ַחיָּיו,  ְיֵמי  ל  כָּ ה’  ֲעבֹוַדת  בַּ
חֹות  בָּ ירֹות ְוִתשְׁ ַרְך ְושִׁ ה ַלה’ ִיְתבָּ ְתִפלָּ בִּ
ְבֵרי  דִּ ִעּמֹו  ר  ְלַדבֵּ ה  ַמְרבֶּ ְוָהָיה  ְוכּו’. 
ְדָבָריו  ְכְנסּו  נִּ שֶׁ ַעד  ֵאּלּו,  כָּ ִהְתעֹוְררּות 
ָהָאָדם  אֹותֹו  ה  ְתַרצָּ נִּ שֶׁ ַעד  ָאְזָניו,  בְּ

ר ִעּמוֹ. ְלִהְתַחבֵּ

לֹוְקחֹו  ָהָיה  ִעּמוֹ,  ה  ְתַרצָּ נִּ שֶׁ כְּ ְוֵתֶכף 
י  ּוב, כִּ ָהָיה לֹו חּוץ ַליִּשּׁ ּומֹוִליכֹו ִלְמקֹומֹו שֶׁ
ַחר לֹו ָמקֹום  ״ל בָּ ה ַהנַּ ִפלָּ ַעל תְּ אֹותֹו ַהבַּ

״ל. נַּ ּוב, כַּ חּוץ ַליִּשּׁ

ם  ם ָנָהר ְלָפָניו, גַּ קֹום ָהָיה שָׁ ּוְבאֹותֹו ַהמָּ
ם ִאיָלנֹות ּוֵפרֹות, ְוָהיּו אֹוְכִלים ִמן  ָהָיה שָׁ
יד  ַמְקפִּ ָהָיה  לֹא  ָגִדים  בְּ ְוַעל  רֹות;  ַהפֵּ

ָלל. כְּ
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ּוְלַפּתֹות  ּוב  ּשׁ ַלּיִ ִלְכנֹס  ִמיד  ּתָ ָרִגיל  תפילה(  )הבעל  ָהָיה  ְוֵכן 

ַדְרּכֹו  ּבְ ֵליֵלְך  ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ַלֲעבֹוַדת  ָאָדם  ֵני  ּבְ ּוְלַרּצֹות 

ָהָיה  ִעּמֹו  ה  ְמֻרּצֶ ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ְוכּו',  ְתִפּלֹות  ּבִ ַלֲעסֹק 

"ל.  ּנַ ּוב, ּכַ ּשׁ לֹוְקחֹו ּומֹוִליכֹו ִלְמקֹומֹו חּוץ ַלּיִ

חֹות  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ְתִפּלֹות ְוׁשִ ם ַרק ּבִ ְוֵהם ָהיּו עֹוְסִקים ׁשָ

ּוְתׁשּוָבה  ְוִסּגּוִפים  ְוַתֲעֵניִתים  ּוִוּדּוִיים  ַרְך  ִיְתּבָ ַלה' 

ִעְנְיֵני  ָהיּו לֹו ּבְ ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה. ְוָהָיה נֹוֵתן ָלֶהם ִחּבּוִרים ׁשֶ

חֹות ּוִוּדּוִיים.  ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ְתִפּלֹות ְוׁשִ

אֹוָתן  ם ּבְ ָהיּו ִנְמָצִאים ּגַ ִמיד, ַעד ׁשֶ ֶזה ּתָ ְוָהיּו עֹוְסִקים ּבָ

ְלָקֵרב  ן  ּכֵ ם  ּגַ ְראּוִיים  ָהיּו  ׁשֶ ם,  ְלׁשָ ֱהִביָאם  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ

ְלֶאָחד  נֹוֵתן  ָהָיה  ׁשֶ ַעד  ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ַלֲעבֹוַדת  ָאָדם  ֵני  ּבְ

"ל,  ַהּנַ ִעְנָין  ּבָ ַלֲעסֹק  ּוב  ּשׁ ַלּיִ ִיְכנֹס  הּוא  ם  ּגַ ׁשֶ ְרׁשּות, 

"ל. ּנַ ַרְך, ּכַ ֵני ָאָדם ַלה' ִיְתּבָ ַהְינּו ְלָקֵרב ּבְ ּדְ

ִמיד, ְוָהָיה  ִעְנָין ֶזה ּתָ "ל עֹוֵסק ּבְ ה ַהּנַ ִפּלָ ַעל ּתְ ְוֵכן ָהָיה ַהּבַ

"ל,  ּנַ ּכַ ּוב,  ּשׁ ַהּיִ ִמן  ּומֹוִציָאם  ים  ֲאָנׁשִ ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ְמָקֵרב 

ְרֵסם,  ָבר ְלִהְתּפַ עֹוָלם, ְוִהְתִחיל ַהּדָ ם ּבָ ה רֹשֶׁ ֲעׂשָ ּנַ ַעד ׁשֶ
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ִדיָנה, ְולֹא נֹוַדע  ים ִמן ַהּמְ ְתֹאם ִנְמְלטּו ֵאיֶזה ֲאָנׁשִ י ּפִ ּכִ

נֹו ְוַכּיֹוֵצא  ְתֹאם ֶנֱאַבד ֵאֶצל ֶאָחד ּבְ ּפִ ן, ׁשֶ ּמֵ ם; ְוֵכן ִנְזּדַ ַאּיָ

ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ֱהיֹות  ּנֹוַדע:  ׁשֶ ַעד  ֵהם.  ֵאיֹפה  נֹוַדע  ְולֹא  בֹו, 

ָאָדם  ֵני  ּבְ ה  ּוְמַפּתֶ הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ

"ל.  ּנַ ַרְך, ּכַ ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ

ה  ִפּלָ ַעל ּתְ י ַהּבַ ירֹו ּוְלָתְפסֹו, ּכִ ר ְלַהּכִ ַאְך לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ

ה ּוַמֲחִליף ַעְצמֹו  ּנֶ ָחְכָמה, ְוָהָיה ְמׁשַ ה ָהָיה ִמְתַנֵהג ּבְ ַהּזֶ

ֵאֶצל ֶזה ָהָיה ִנְדָמה  ּנּוי ַאֵחר, ׁשֶ ׁשִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבְ ֵאֶצל ּכָ

ְוַכּיֹוֵצא  ִעְנָין ַאֵחר,  ּבְ סֹוֵחר, ְוֵאֶצל ֶזה  ְכָעִני, ְוֵאֶצל ֶזה ּכְ

ָבֶזה.

רֶֹאה  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ָאָדם,  ֵני  ּבְ ִעם  ר  ְלַדּבֵ ִנְכָנס  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ

אֹוָתם  ה  ְמַרּמֶ ָהָיה  ָנתֹו,  ּוָ ּכַ ֶאְצָלם  ִלְפעֹל  ָיכֹול  ֵאינֹו  ׁשֶ

ַהּטֹוָבה,  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ָלל  ּכְ ְמִביִנים  ָהיּו  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְדָבִרים,  ּבִ

ַלה'  ְלָקֵרב  ַהְינּו  ּדְ "ל,  ַהּנַ ָלִעְנָין  ָלל  ּכְ ָנתֹו  ּוָ ּכַ ֵאין  ּוְכִאּלּו 

ָלֶזה;  ָנתֹו  ּוָ ּכַ ׁשֶ ְלָהִבין  ָלל  ּכְ ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ְולֹא  ַרְך,  ִיְתּבָ

ר ִעם  ָהָיה ְמַדּבֵ ׁשֶ ָנתֹו ּכְ ּוָ ר ּכַ ל ִעּקַ ֱאֶמת ּכָ ּבֶ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ַרְך,  ִיְתּבָ ַלה'  ְלָקֵרב  ְלֶזה  ַרק  ָהָיה  ָאָדם  ֵני  ּבְ

ֵאינֹו ּפֹוֵעל  ָהָיה ֵמִבין ׁשֶ ׁשֶ ָנתֹו ָהָיה ַרק זֹאת, ַרק ּכְ ּוָ ָכל ּכַ
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ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  הּו,  ּוְמַרּמֵ מֹו  ּוְמַעּקְ בֹו  ְמַסּבְ ָהָיה  ֶאְצלֹו, 

ָנתֹו ַהּטֹוָבה.  ּוָ ָלל ְלָהִבין ּכַ ָיכֹול ּכְ

ם  ה רֹשֶׁ ֲעׂשָ ּנַ ִעְנָין ֶזה, ַעד ׁשֶ ה עֹוֵסק ּבְ ִפּלָ ַעל  ּתְ ְוָהָיה ַהּבַ

ָהָיה  לֹא  ַאְך  ְלָתְפסֹו,  ים  ְמַצּפִ ְוָהיּו  עֹוָלם,  ּבָ ּוִפְרסּום 

"ל. ּנַ ר, ּכַ ֶאְפׁשָ

חּוץ  ִבים  יֹוׁשְ יו  ֲאָנׁשָ ִעם  "ל  ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ְוָהָיה 

ה  ְתִפּלָ ּבִ "ל  ַהּנַ ִעְנָיִנים  ּבָ ַרק  ְועֹוְסִקים  "ל(  ּנַ )ּכַ ּוב,  ּשׁ ַלּיִ

ְוַתֲעִניִתים  ּוִוּדּוִיים  ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  חֹות  ּבָ ְוִתׁשְ ירֹות  ְוׁשִ

"ל(. ּנַ ְוִסּגּוִפים ּוְתׁשּובֹות )ּכַ

יק  ָהָיה ָיכֹול ְלַהְסּפִ "ל, ׁשֶ ה ַהּנַ ִפּלָ ַעל ּתְ ם ָהָיה ִעְנַין ַהּבַ ּגַ

ֶאָחד  ּבְ ֵמִבין  ָהָיה  ְוִאם  ִריְך,  ּצָ ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ְלָכל 

ֵהא  ּיְ ׁשֶ ה'  ַלֲעבֹוַדת  ָצִריְך  הּוא  ֹמחֹו  ִפי  ּלְ ׁשֶ יו,  ֵמֲאָנׁשָ

יק  ִטיק( ָהָיה ַמְסּפִ יׁשְ יְלִדין ּגִ ּקֹוִרין ּגִ י ָזָהב, )ׁשֶ ַמְלּבּוׁשֵ ׁש ּבְ הֹוֵלְך ְמֻלּבָ

יר  ָעׁשִ ֵאיֶזה  ֵאָליו  ִנְתָקֵרב  ְפָעִמים  ּלִ ׁשֶ ְלֵהֶפְך,  ְוֵכן  לֹו; 

יר  ה ֶהָעׁשִ ּזֶ "ל, ְוָהָיה ֵמִבין ׁשֶ ּנַ ּוב, ּכַ ּשׁ ְוָהָיה מֹוִציאֹו ִמן ַהּיִ

ְך;  ּכָ ְוִנְבִזים, ָהָיה ַמְנִהיגֹו  ְבָגִדים ְקרּוִעים  ּבִ ָצִריְך ֵליֵלְך 

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ַקת  ַהְסּפָ צֶֹרְך  יֹוֵדַע  ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ּכְ ַהּכֹל 

יק לֹו. ָהָיה ַמְסּפִ
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ֲעִנית  ַרְך, ָהָיה ּתַ ְרָבם ַלה' ִיְתּבָ ּקֵ ים ׁשֶ ְוֵאֶצל ֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ

י  עֹוָלם, ּכִ ּבָ ֲענּוִגים ׁשֶ ל ַהּתַ דֹול ָיָקר יֹוֵתר ִמּכָ אֹו ִסּגּוף ּגָ

יֹוֵתר  ֲעִנית  ִמּתַ אֹו  דֹול  ּגָ ּגּוף  ַהּסִ ִמן  ֲענּוג  ּתַ ָלֶהם  ָהָיה 

עֹוָלם. ּבָ ֲענּוִגים ׁשֶ ל ַהּתַ ִמּכָ



ָהיּו  דֹול, ׁשֶ ירּות ּגָ ם ֲעׁשִ ָהָיה ׁשָ ַוְיִהי ַהּיֹום, ְוָהָיה ְמִדיָנה ׁשֶ

ה  ּנֶ ּוְמׁשֻ ָזר  ְוַהְנָהָגָתם  ם  ַדְרּכָ ָהָיה  ַאְך  יִרים;  ֲעׁשִ ם  ֻכּלָ

ירּות,  ָהֲעׁשִ ִפי  ּכְ ֶאְצָלם  ִמְתַנֵהג  ָהָיה  ַהּכֹל  י  ּכִ ְמֹאד, 

ּלֹו,  ירּות ׁשֶ ִפי ָהֲעׁשִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּכְ ָהָיה ֵעֶרְך ַמֲעַלת ּכָ ׁשֶ

ְך ְוָכְך ֲאָלִפים אֹו ְרָבבֹות - ֵיׁש לֹו ַמֲעָלה  ׁש לֹו ּכָ ּיֵ י ׁשֶ ּמִ ׁשֶ

ְוָכְך ָממֹון - ֵיׁש לֹו ַמֲעָלה ַאֶחֶרת,  ְך  ּכָ ׁש לֹו  ּיֵ זֹו, ּוִמי ׁשֶ

ִפי  ּכְ ֶאְצָלם  ָהָיה  ֲעלֹות  ַהּמַ ֵסֶדר  ל  ּכָ ָבֶזה,  ּיֹוֵצא  ּכַ ְוֵכן 

ְך ְוָכְך ֲאָלִפים  ׁש לֹו ּכָ ּיֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד; ּוִמי ׁשֶ ל ּכָ מֹון ׁשֶ ַהּמָ

ָהָיה ָקצּוב ֶאְצָלם, הּוא ֶמֶלְך. כּום ׁשֶ ִפי ַהּסְ ּוְרָבבֹות, ּכְ

ְך ְוָכְך ָממֹון הּוא  ׁש לֹו ּכָ ּיֵ י ׁשֶ ּמִ ָגִלים, ׁשֶ ְוֵכן ָהָיה ָלֶהם ּדְ

ֶגל;  אֹותֹו ַהּדֶ לֹוִנית ּבְ ֲעָלה ּפְ ֶדֶגל ֶזה, ְוֵיׁש לֹו אֹותֹו ַהּמַ ּבְ

ם  ֶדֶגל ַאֵחר, ְוֵיׁש לֹו ׁשָ ְך ְוָכְך ָממֹון הּוא ּבְ ׁש לֹו ּכָ ּיֵ ּוִמי ׁשֶ

ֶגל ְלִפי ֵעֶרְך ָממֹונֹו. ְוָהָיה ָקצּוב  אֹותֹו ַהּדֶ ֵאיֶזה ַמֲעָלה ּבְ
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ֶגל  אֹותֹו ַהּדֶ ב ּבְ ה ָממֹון ִיְהֶיה לֹו ְוִיְהֶיה ֶנֱחׁשָ ּמָ ֶאְצָלם ּכַ

ב  ֶנֱחׁשָ ְוִיְהֶיה  לֹו  ִיְהֶיה  ָממֹון  ה  ְוַכּמָ לֹוִנית,  ּפְ ַמֲעָלה  ּבְ

ל  ׁשֶ ֲעָלה  ְוַהּמַ ה  ְרּגָ ַהּדַ ְוֵכן  ַמֲעָלה,  ֵאיֶזה  ּבְ ַאֵחר  ֶדֶגל  ּבְ

ָהָיה  ֶ ִפי ַמה ּשׁ מֹון, ּכְ ִפי ַהּמָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד, ָהָיה ַהּכֹל ּכְ ּכָ

ָקצּוב ֶאְצָלם.

הּוא  ָממֹון  ְוָכְך  ְך  ּכָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֶאְצָלם,  ָקצּוב  ָהָיה  ְוֵכן 

ה  ַחּיָ ה הּוא  ִמּזֶ חֹות  ּפָ ֵיׁש לֹו עֹוד  ְוִאם  ָאָדם,  ן  ּבֶ ְסָתם 

אֹו עֹוף ְוַכּיֹוֵצא. ְוָהָיה ֶאְצָלם "ַחּיֹות ָרעֹות" ְו"עֹופֹות", 

י.  ְך ְוָכְך הּוא ִנְקָרא: ַאְרֵיה ֱאנֹוׁשִ ׁש לֹו ַרק ּכָ ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ ּדְ

ַחּיֹות ָרעֹות  ָאר  ׁשְ ָבֶזה  ּיֹוֵצא  ּכַ ֵלייּב( ְוֵכן  ִליֶכר  ֵאיין ֶמעְנְטׁשְ ַנז  ּכְ ַאׁשְ ְלׁשֹון  )ּבִ

ה אֹו  ִפי ִמעּוט ָממֹונֹו הּוא ַרק ַחּיָ ּלְ ַהְינּו ׁשֶ ְועֹופֹות ְוכּו', ּדְ

א  ְוַדְרּגָ ּוַמֲעָלה  מֹון,  ַהּמָ ֶאְצָלם  ָהָיה  ר  ִעּקַ י  ּכִ ְוכּו',  עֹוף 

מֹון. ל ֶאָחד ָהָיה ַרק ְלִפי ַהּמָ ל ּכָ ׁשֶ

ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ְוָהָיה  ָכזֹו,  ְמִדיָנה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ַמע  ְוִנׁשְ

ֵהם  ֵהיָכן  ַעד  יֹוֵדַע  "ִמי  ֹאֵמר:  ְוָהָיה  ֶזה,  ַעל  ַח  ִמְתַאּנֵ

ְיכֹוִלים ֵליֵלְך ְוִלְתעֹות ַעל ְיֵדי ֶזה?!"
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"ל, ְולֹא  ה ַהּנַ ִפּלָ ַעל ּתְ ל ַהּבַ יו ׁשֶ ים ֵמֲאָנׁשָ ְוִנְמְצאּו ֲאָנׁשִ

"ל  ִדיָנה ַהּנַ ם ֶאל ַהּמְ ָלל, ְוָהְלכּו ְלׁשָ ְעּתֹו ּכְ ֲאלּו ֶאת ּדַ ׁשָ

דֹול ֲעֵליֶהם  י ָהָיה ָלֶהם ַרֲחָמנּות ּגָ ְלַהֲחִזיָרם ְלמּוָטב, ּכִ

ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ּוִבְפָרט  ָממֹון,  ַתֲאַות  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ְתעּו  ּנִ ׁשֶ ַעל 

יֹוֵתר  ְוִלְתעֹות  ֵליֵלְך  ְיכֹוִלים  ֵהם  ׁשֶ ָאַמר  "ל  ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ

"ל ֶאל אֹותֹו  ים ַהּנַ ן ָהְלכּו ֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ְויֹוֵתר, ּכַ

"ל, אּוַלי ַיֲחִזירּו אֹוָתם ְלמּוָטב. ִדיָנה ַהּנַ ַהּמְ

ְלֶאָחד  ְוִנְכְנסּו  "ל,  ַהּנַ ִדיָנה  ַהּמְ ֶאל  ּוָבאּו  ם,  ְלׁשָ ְוָהְלכּו 

ָקָטן  הּוא  ׁשֶ ְלָאָדם,  ַהְינּו  )ּדְ ה"  "ַחּיָ ְלֵאיֶזה  ִנְכְנסּו  ָתָמא  ִמּסְ ֵמֶהם; 

ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחילּו  "ל(;  ּנַ ּכַ ה,  ַחּיָ ֶאְצָלם  ִנְקָרא  ָהָיה  ׁשֶ ַסְך מּוָעט,  לֹו  ֵיׁש  י  ּכִ ַמֲעָלה,  ּבְ

ר  ְוִעּקַ ָלל,  ּכְ ְכִלית  ּתַ ֶזה  ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ר  ֲאׁשֶ ם,  ַדְרּכָ ּכְ

ָלל,  ַמע ָלֶהם ּכְ ְכִלית הּוא ַרק ֲעבֹוַדת ה' ְוכּו'. ְולֹא ׁשָ ַהּתַ

מֹון. ר הּוא ַרק ַהּמָ ִעּקָ ֵרׁש ֶאְצָלם ׁשֶ ּתָ ָבר ִנׁשְ י ּכְ ּכִ

ן.  ם ּכֵ ַמע ֵאָליו ּגַ ר עֹוד ִעם ַאֵחר, ְולֹא ׁשָ ְוֵכן ָהָיה ְמַדּבֵ

ִעּמֹו,  ר  ְלַדּבֵ ה  ַמְרּבֶ ָהָיה  "ל(  ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ י  ֵמַאְנׁשֵ ֶאָחד  )ַהְינּו  ְוהּוא 

ִלי  ֵאין  ה  ִמּזֶ "ְוֶיֶתר  ִעּמֹו:  ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ ָהִאיׁש  ֶזה  לֹו  יב  ְוֵהׁשִ

יב לֹו:  ֵני ָמה?" ֵהׁשִ ָאלֹו: "ִמּפְ ָך!" ׁשְ ר ִעּמְ ָלל ְלַדּבֵ ַנאי ּכְ ּפְ
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ִדיָנה  ה ַלֲעקֹר ִמן ַהּמְ נּו מּוָכִנים ַעּתָ ּלָ ּכֻ ֲאַנְחנּו  "ֱהיֹות ׁשֶ

ְכִלית  ר ַהּתַ ִעּקַ ָרִאינּו ׁשֶ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵליֵלְך ִלְמִדיָנה ַאֶחֶרת, ּבַ

ִלְמִדיָנה  ֵליֵלְך  ֶאְצֵלנּו  ם  ִנְסּכַ ן  ּכֵ ַעל  מֹון,  ַהּמָ ַרק  הּוא 

ָעָפר  ם  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהְינּו  ּדְ ָממֹון,  ַלֲעׂשֹות  ְיכֹוִלין  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ

ה  ַעּתָ ְצִריִכים  ָאנּו  ן  ּכֵ ַעל  ָוֶכֶסף,  ָזָהב  ה  ּנָ ִמּמֶ ין  עֹוׂשִ ׁשֶ

ִדיָנה". נּו ֶאל אֹוָתּה ַהּמְ ּלָ ֵליֵלְך ּכֻ

ּכֹוָכִבים  ֶאְצָלם  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ רֹוִצים  ֵהם  ׁשֶ ֶאְצָלם,  ם  ִנְסּכַ ם  ּגַ

ִפי  ְך ָממֹון - ּכְ ל ּכָ ְהֶיה לֹו ּכָ ּיִ י ׁשֶ ּמִ ַהְינּו ׁשֶ ן, ּדְ ם ּכֵ לֹות ּגַ ּוַמּזָ

י ֵמַאַחר  ּכִ ִיְהֶיה "ּכֹוָכב",  ְצבּו ַעל ֶזה, הּוא  ּקָ כּום ׁשֶ ַהּסְ

י  ל אֹותֹו ַהּכֹוָכב, ּכִ ְך ָממֹון ֵיׁש לֹו ַהּכַֹח ׁשֶ ל ּכָ ׁש לֹו ּכָ ּיֵ ׁשֶ

ה  ּנָ ין ִמּמֶ עֹוׂשִ ׁש ָעָפר ׁשֶ ּיֵ ֶ י ַמה ּשׁ ָהב, ּכִ ל ַהּזָ ַהּכֹוָכב ְמַגּדֵ

קֹום ַעְפרֹות  אֹותֹו ַהּמָ ל ּבְ ַגּדֵ ּמְ ָזָהב, ֶזהּו ֵמֲחַמת ַהּכֹוָכב ׁשֶ

ְך ִמן ַהּכֹוָכִבים, ּוֵמַאַחר  ָהב הּוא ִנְמׁשָ ַהּזָ ָזָהב, ִנְמָצא ׁשֶ

אֹותֹו  ּכַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנְמָצא  ָזָהב,  ְך  ּכָ ל  ּכָ ְלֶאָחד  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ַעְצמֹו ּכֹוָכב. ן הּוא ּבְ ַהּכֹוָכב, ְוַעל ּכֵ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ ן, ּדְ ם ּכֵ לֹות ּגַ ְהיּו ֶאְצָלם ַמּזָ ּיִ ְוֵכן ָאְמרּו, ׁשֶ

ְצבּו ַעל ֶזה, הּוא ִיְהֶיה  ּקָ כּום ׁשֶ ִפי ַהּסְ ְך ְוָכְך - ּכְ ְלֶאָחד ּכָ

ל.  ַמּזָ
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"ל.  ּנַ מֹון, ּכַ ִפי ִרּבּוי ַהּמָ ְוֵכן ָעׂשּו ָלֶהם ַמְלָאִכים, ַהּכֹל ּכְ

י  ּמִ ן ֱאלֹקּות, ׁשֶ ם ּכֵ ְהיּו ָלֶהם ּגַ ּיִ ימּו ֵביֵניֶהם ׁשֶ ִהְסּכִ ַעד ׁשֶ

ּוְרָבבֹות  ֲאָלִפים  ְוָכְך  ְך  ּכָ ה  ַהְרּבֵ ָממֹון  ִרּבּוי  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ

י ֵמַאַחר  , ּכִ ְצבּו ַעל ֶזה, הּוא ִיְהֶיה ֱאלֹוּהַ ּקָ ֶ ִפי ַמה ּשׁ - ּכְ

ַעְצמֹו  ן הּוא ּבְ ְך ָממֹון, ַעל ּכֵ ל ּכָ ָהֱאלִֹקים ׁשֹוֵפַע ּבֹו ּכָ ׁשֶ

"ל. ָכל ַהּנַ מּו ְוָעׂשּו, ּכְ . ְוֵכן ִקּיְ ֱאלֹוּהַ

ֲאִויָרא ְדַהאי  ּבַ ָלל  ּכְ ב  ֵאין ָראּוי ָלֶהם ֵליׁשֵ ם ָאְמרּו, ׁשֶ ּגַ

ֵני  ּבְ ְוֵאין ָראּוי ָלֶהם ְלִהְתָעֵרב ִעם  ]באויר של זה העולם[,  ָעְלָמא 

ֵני ָהעֹוָלם ֵהם  ּבְ ָאר  ׁשְ י  ּכִ אּו אֹוָתן,  ְיַטּמְ ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם, 

ָלֶהם  ׁשּו  ַבּקְ ּיְ ׁשֶ ַעְצָמן,  בּו  ְ ִיּשׁ ן  ּכֵ ַעל  ם;  ֶנְגּדָ ּכְ ְטֵמִאים 

ֵדי  ּכְ ם,  ׁשָ בּו  ְוֵיׁשְ ָהעֹוָלם,  ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ּבְ בֹוִהים  ַהּגְ ָהִרים 

ְהיּו ְמרֹוָמִמים ֵמֲאִויָרא ְדָעְלָמא. ּיִ ׁשֶ

"ל,  ּנַ ּכַ בֹוִהים,  ַהּגְ ָהִרים  ׂש  ּוְלַחּפֵ ׁש  ְלַבּקֵ ים  ֲאָנׁשִ ְלחּו  ְוׁשָ

ל  ּכָ ְוָהְלכּו  ְמֹאד.  בֹוִהים  ּגְ ָהִרים  ּוָמְצאּו  ׁשּו  ּוִבּקְ ְוָהְלכּו 

ַהְינּו  בֹוִהים,  ַהּגְ ֶהָהִרים  ַעל  ם  ׁשָ בּו  ְוָיׁשְ ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ

ִדיָנה  י ַהּמְ ם ֵאיֶזה ִקּבּוץ ֵמַאְנׁשֵ בּו ׁשָ ל ַהר ְוַהר ָיׁשְ ַעל ּכָ ׁשֶ

"ל. ַהּנַ
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ֲחִפירֹות  ם  ׁשָ ְוָהָיה  דֹול,  ּגָ ֶקת  ַחּזֶ ָהָהר  ְסִביב  ְוָעׂשּו 

ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ָהָהר,  ְסִביב  ְוַכּיֹוֵצא  דֹולֹות  ּגְ

ַרק  ָהָיה  י לֹא  ּכִ ָאָדם,  ׁשּום  ֲאֵליֶהם  בֹא  ּיָ ׁשֶ ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ

ָאָדם ַאֵחר לֹא ָהָיה ָיכֹול  ֹאֶפן ׁשֶ ִביל ֶנְעָלם ֶאל ָהָהר, ּבְ ׁשְ

ֶהָהִרים  ָכל  ּבְ ְוֵכן  ִני  ֵ ַהּשׁ ָהר  ּבָ ְוֵכן  ֲאֵליֶהם;  ָלבֹא  ָלל  ּכְ

ִמן  ִרחּוק  ּבְ ׁשְֹמִרים  ְוֶהֱעִמידּו  "ל;  ּנַ ּכַ ְוכּו',  ֶקת  ַחּזֶ ָעׂשּו 

ם  ִבים ׁשָ ּלֹא ִיְתָקֵרב ָלֶהם ָזר. ְוֵהם ָהיּו יֹשְׁ ֵדי ׁשֶ ָהָהר, ּכְ

ָלֶהם  ְוָהיּו  "ל.  ַהּנַ ְנָהג  ּמִ ּבַ ִמְתַנֲהִגים  ְוָהיּו  ֶהָהִרים,  ַעל 

"ל. ּנַ מֹון, ּכַ ַהְינּו ְלִפי ַהּמָ ים, ּדְ ֱאלֹהּות ַרּבִ

ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ ַעד  מֹון,  ַהּמָ ֶאְצָלם  ר  ָהִעּקָ ָהָיה  ׁשֶ ּוֵמַאַחר 

ׁש  ן ָהָיה ָלֶהם ֲחׁשָ , ַעל ּכֵ ים ֱאלֹוּהַ ה ָהיּו ַנֲעׂשִ ָממֹון ַהְרּבֵ

ֵדי  ּכְ ְוַגְזָלן  רֹוֵצַח  ִיְהֶיה  ֶאָחד  ָכל  י  ּכִ ּוְגֵזָלה,  ֵמְרִציָחה 

ְגזֹל; ַאְך ָאְמרּו,  ּיִ מֹון ׁשֶ ה ֱאלֹוּהַ ַעל ְיֵדי ַהּמָ ְהֶיה ַנֲעׂשֶ ּיִ ׁשֶ

ֹמר  (, הּוא ִיׁשְ מֹון הּוא ֱאלֹוּהַ ַעל ַהּמָ יר ּבַ ַהְינּו ֶהָעׁשִ הּוא ֱאלֹוּהַ )ּדְ ַאַחר ׁשֶ ּמֵ ׁשֶ

ְהיּו  ּיִ ׁשֶ נֹות  ְוָקְרּבָ ֲעבֹודֹות  נּו  ְוִתּקְ ּוְרִציחֹות.  ֵזלֹות  ִמּגְ

"ל.  ִלים ֶאל ָהֱאלֹהּות ַהּנַ ּלְ ַמְקִריִבים ּוִמְתּפַ

ֵני ָאָדם, ְוָהיּו ַמְקִריִבין ֶאת ַעְצָמן ֶאל  ם ָהיּו ַמְקִריִבים ּבְ ּגַ

ל  ְלּגֵ ְך ִיְתּגַ ְהֶיה ִנְכָלל ּבֹו, ְוַאַחר ּכָ ּיִ ֵדי ׁשֶ "ל, ּכְ ָהֱאלֹהּות ַהּנַ

מֹון,  ַהּמָ ֶאְצָלם  ָהָיה  ָהֱאמּוָנה  ר  ִעּקַ י  ּכִ יר;  ָעׁשִ ְוִיְהֶיה 
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ָהיּו  ׁשֶ ּוְקטֶֹרת  נֹות  ְוָקְרּבָ ֲעבֹודֹות  ָלֶהם  ְוָהָיה  "ל;  ּנַ ּכַ

"ל(. ּנַ ה ּכַ מֹון ַהְרּבֵ ֲעֵלי ַהּמָ ַהְינּו ּבַ "ל )ּדְ ֶהם ֶאת ָהֱאלֹהּות ַהּנַ עֹוְבִדים ּבָ

ִדיָנה ְמֵלָאה ֵמְרִציָחה  י ֵכן ָהְיָתה ַהּמְ ּפִ אי ַאף ַעל  ּוְבַוּדַ

ָהָיה  "ל,  ַהּנַ ֲעבֹודֹות  ּבָ ַמֲאִמין  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ִמי  י  ּכִ ּוְגֵזָלה, 

ר ָהָיה ֶאְצָלם  י ִעּקָ ְהֶיה לֹו ָממֹון; ּכִ ּיִ ֵדי ׁשֶ רֹוֵצַח ְוַגְזָלן, ּכְ

ָבר  ל ּדָ מֹון ְיכֹוִלים ִלְקנֹות ּכָ י ַעל ְיֵדי ַהּמָ "ל, ּכִ ּנַ מֹון ּכַ ַהּמָ

מֹון  ר ִחּיּות ָהָאָדם - ַעל ְיֵדי ַהּמָ ים, ְוִעּקַ ֲאִכיָלה ּוַמְלּבּוׁשִ

מֹון ָהֱאמּוָנה  ן ָהָיה ַהּמָ בֹוָכה( ַעל ּכֵ ת ְוַהּנְ ׁשֶ ּבֶ ׁשֻ ם ַהּמְ ְעּתָ ן ָהְיָתה ְסָבָרָתם ְלִפי ּדַ )ּכֵ

ֶהם. ּלָ ׁשֶ

ָלל,  ּכְ ָממֹון  ֶאְצָלם  ֶנְחָסר  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ִלים  ּדְ ּתַ ִמׁשְ ְוָהיּו 

"ל,  ּנַ ֶהם, ּכַ ּלָ ר ָהֱאמּוָנה ְוָהֱאלֹהּות ׁשֶ מֹון הּוא ִעּקַ י ַהּמָ ּכִ

ָממֹון  ּוְלַהְכִניס  ְלהֹוִסיף  ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ְצִריִכים  א,  ַרּבָ ַאּדְ

ֵמֶהם  יְֹצִאים  ְוָהיּו  ִדיָנה;  ַהּמְ ְלתֹוְך  ֲאֵחִרים  קֹומֹות  ִמּמְ

ר ָממֹון -  ּכֵ ּתַ ֵדי ְלִהׂשְ ְמִדינֹות ֲאֵחִרים ּכְ סֲֹחִרים ִלְסחֹור ּבִ

ִדיָנה. ְלַהְכִניס ָממֹון יֹוֵתר ְלתֹוְך ַהּמְ

י "הּוא  ם, ּכִ דֹול" ְלִפי ַדְעּתָ אי הּוא ִאּסּור ּגָ ַוּדַ ּוְצָדָקה, "ּבְ

ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ָהֱאלִֹהים,  לֹו  ָנַתן  ר  ֲאׁשֶ ָממֹונֹו  ַפע  ׁשֶ ַמְחִסיר 
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ּוַמְחִסיר  פֹוֵגם  ְוהּוא  ָממֹון,  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ  - ר  ָהִעּקָ הּוא 

ן ְצָדָקה. אי ָהָיה ָאסּור ֶאְצָלם ִלּתֵ ַוּדַ ן ּבְ ָממֹונֹו", ַעל ּכֵ

ל  יַח ַעל ּכָ ּגִ ים ְלַהׁשְ ָהיּו ְמֻמּנִ ים, ׁשֶ ם ָהָיה ֶאְצָלם ְמֻמּנִ ּגַ

ל  י ּכָ הּוא ֹאֵמר, ּכִ מֹו ׁשֶ ְך ָממֹון ּכְ ל ּכָ ֶאָחד ִאם ֵיׁש לֹו ּכָ

ְהֶיה  ּיִ ֵדי ׁשֶ ַעם, ּכְ ָכל ּפָ רֹו ּבְ ֶאָחד ָהָיה ָצִריְך ְלַהְראֹות ָעׁשְ

"ל. ּנַ ָהָיה לֹו ְלִפי ָממֹונֹו, ּכַ ֲעָלה ׁשֶ אֹותֹו ַהּמַ ָאר ּבְ ִנׁשְ

 - ּוֵמָאָדם  "ָאָדם",   - ה"  ֵמ"ַחּיָ ה  ַנֲעׂשֶ ָהָיה  ְוִלְפָעִמים 

ֵמָאָדם  ה  ַנֲעׂשָ ֲאַזי  ָממֹונֹו,  ד  ִאּבֵ ֶאָחד  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו,  ּדְ ה,  ַחּיָ

ֶאָחד ִהְרִויַח  ׁשֶ ֵאין לֹו ָממֹון, ְוֵכן ְלֵהֶפְך - ּכְ ה - ַאַחר ׁשֶ ַחּיָ

ִפי  ֲעלֹות ּכְ ָאר ַהּמַ ׁשְ ה ָאָדם; ְוֵכן ּבִ ה ֵמַחּיָ ָממֹון, ֲאַזי ַנֲעׂשָ

"ל. ּנַ מֹון, ּכַ ַהּמָ

ל אֹוָתן ָהֱאלֹהּות  ְוָהיּו ָלֶהם צּורֹות ּוַפאְטֶרִעין ]דמות דיוקן[ ׁשֶ

לּו,  ַהּלָ צּורֹות  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל  ְוָהיּו  מֹון(,  ַהּמָ ֲעֵלי  ּבַ ַהְינּו  )ּדְ

ָהֲעבֹוָדה  ָהָיה  ֶזה  י  ּכִ אֹוָתם,  ִקים  ְ ּוְמַנּשׁ ִקים  ְמַחּבְ ְוָהיּו 

"ל. ּנַ ֶהם, ּכַ ּלָ ְוָהֱאמּוָנה ׁשֶ

ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ִרים  ׁשֵ ַהּכְ ים  ָהֲאָנׁשִ ַהְינּו  ּדְ "ל,  ַהּנַ ים  ְוָהֲאָנׁשִ

ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ְלַהּבַ רּו  ְוִסּפְ ִלְמקֹוָמם,  ָחְזרּו  "ל,  ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ
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ֵאיְך  ִדיָנה,  ַהּמְ אֹוָתּה  ל  ׁשֶ טּות  ְ ְוַהּשׁ עּות  ַהּטָ ִמּגֶֹדל 

ַלֲעקֹר  רֹוִצים  ֵהם  ְוׁשֶ ָממֹון,  ַתֲאַות  ּבְ ְמֹאד  ְנבֹוִכים  ֵהם 

ָעָנה  לֹות.  ּוַמּזָ ּכֹוָכִבים  ָלֶהם  ְוַלֲעׂשֹות  ַאֶחֶרת  ִלְמִדיָנה 

ִיְתעּו  ּלֹא  ׁשֶ הּוא ִמְתָיֵרא  "ל: ׁשֶ ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ְוָאַמר 

יֹוֵתר ְויֹוֵתר.

ָעָנה  "ל.  ּנַ ּכַ ֱאלֹהּות,  ְלַעְצָמן  ָעׂשּו  ׁשֶ ַמע,  ִנׁשְ ְך  ּכָ ַאַחר 

ָבר ֶזה ָהָיה ִמְתָיֵרא  ַעל ּדָ "ל: ׁשֶ ה ַהּנַ ִפּלָ ַעל ּתְ ְוָאַמר ַהּבַ

ה. ִחּלָ ְודֹוֵאג ִמּתְ

ב:  ֵ דֹול ֲעֵליֶהם, ְוִנְתַיּשׁ ה ַרֲחָמנּות ּגָ ִפּלָ ַעל ּתְ ְוָהָיה לֹו ְלַהּבַ

עּוָתם. ְוָהַלְך  יב אֹוָתם ִמּטָ ם, אּוַלי ָיׁשִ ַעְצמֹו ְלׁשָ ֵליֵלְך ּבְ

עְֹמִדים ְסִביב  ְֹמִרים ׁשֶ ה, ּוָבא ֶאל ַהּשׁ ִפּלָ ַעל ּתְ ם ַהּבַ ְלׁשָ

ָעְלָמא  ְדַהאי  ֲאִויָרא  ּבַ ַלֲעֹמד  ִאים  ָ ַרּשׁ ֵהם  ׁשֶ ַמֲעָלה,  ּבְ ים  ְקַטּנִ ים  ֲאָנׁשִ ָהיּו  ָתָמא  ִמּסְ ֹוְמִרים  )ְוַהּשׁ ָהָהר; 
ָלל ְלִהְתָעֵרב  "ל, ֵהם ֵאיָנם ְיכֹוִלים ּכְ ּנַ מֹון, ּכַ ׁש ָלֶהם ַמֲעלֹות ֵמֲחַמת ַהּמָ ּיֵ ים ׁשֶ י ֲאָנׁשִ ]באויר של זה העולם[, ּכִ

ֵני  ָלל ִעם ּבְ ר ּכְ "ל, ְולֹא ָהיּו ָיכֹוִלים ְלַדּבֵ ּנַ אּו ַעְצָמן, ּכַ ּלֹא ְיַטּמְ ֲאִויָרא ְדַהאי ָעְלָמא, ׁשֶ ֵני ָהעֹוָלם ְוַלֲעֹמד ּבַ ִעם ּבְ

ַמֲעָלה  ּבְ ים  ְקַטּנִ ָהיּו  ָלִעיר  ָעְמדּו חּוץ  ׁשֶ ְֹמִרים  ַהּשׁ אי  ַוּדַ ּבְ ן,  ּכֵ ַעל  יֶהם,  ּפִ ֶהֶבל  ּבְ אּו אֹוָתם  ְיַטּמְ ּלֹא  ׁשֶ ָהעֹוָלם, 

ְוָהיּו  "ל  ַהּנַ ַהּצּורֹות  ָלֶהם  ָהָיה  ְֹמִרים  ַהּשׁ ם  ּגַ ַאְך  "ל(.  ּנַ ּכַ

ם ֶאְצָלם ָהָיה  י ּגַ ַעם, ּכִ ָכל ּפַ ִקים אֹוָתם ּבְ ְ ִקים ּוְמַנּשׁ ְמַחּבְ

"ל. ּנַ מֹון, ּכַ ר ָהֱאמּוָנה ַהּמָ ִעּקַ
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ְוִהְתִחיל  ֶאָחד,  ׁשֵֹמר  ֵאֶצל  "ל  ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ּוָבא 

ְכִלית הּוא  ַהּתַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ "ּבַ ְכִלית:  ֵמַהּתַ ִעּמֹו  ר  ְלַדּבֵ

ְוכּו',  טֹוִבים  ים  ּוַמֲעׂשִ ה  ּוְתִפּלָ ּתֹוָרה  ה',  ֲעבֹוַדת  ַרק 

ַמע  ָלל" ְוכּו'; ְולֹא ׁשָ ְכִלית ּכְ טּות ְוֵאינֹו ּתַ מֹון הּוא ׁשְ ְוַהּמָ

ִמים  ִמּיָ ַקע ֶאְצָלם  ִנׁשְ ָבר  ּכְ י  ּכִ "ל,  ֵֹמר ַהּנַ ָלל ַהּשׁ ּכְ ֵאָליו 

"ל. ּנַ מֹון, ּכַ ר הּוא ַרק ַהּמָ ִעּקָ ים ׁשֶ ַרּבִ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ִעּמֹו  ר  ְוִדּבֵ ִני  ׁשֵ ְלׁשֵֹמר  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ָהַלְך  ְוֵכן 

ְֹמִרים  ל ַהּשׁ ן. ְוֵכן ָהַלְך ֶאל ּכָ ם ּכֵ ַמע ֵאָליו ּגַ "ל, ְולֹא ׁשָ ּנַ ּכַ

ָלל. ְמעּו ֵאָליו ּכְ - ְולֹא ׁשָ

ָהְיָתה  ׁשֶ ְוִנְכַנס ְלתֹוְך ָהִעיר  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ב ַעְצמֹו ַהּבַ ֵ ְוִיּשׁ

ִליָאה,  ּפְ ֶאְצָלם  ָהָיה  ם,  ְלׁשָ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ "ל.  ּנַ ּכַ ָהָהר,  ַעל 

ֵנס  ר ְלׁשּום ָאָדם ִלּכָ י לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ֲאלּו אֹותֹו: "ֵאיְך ִנְכַנְסּתָ ְלָכאן?" )ּכִ ְוׁשָ

י, ִיְהֶיה ֵאיְך  ָבר ִנְכַנְסּתִ ּכְ יב ָלֶהם: "ֵמַאַחר ׁשֶ "ל(. ֵהׁשִ ּנַ ֶאְצָלם ּכַ

ם ׁשֹוֲאִלים ַעל ֶזה?"  ְהֶיה, ָמה ַאּתֶ ּיִ ׁשֶ

ְכִלית ְוכּו',  ר ִעם ֶאָחד ֵמַהּתַ ה ְלַדּבֵ ִפּלָ ַעל ּתְ ְוִהְתִחיל ַהּבַ

ָבר  י ּכְ ם, ּכִ ּלָ ִני, ְוֵכן ּכֻ ֵ ָלל, ְוֵכן ַהּשׁ ַמע ֵאָליו ּכְ "ל, ְולֹא ׁשָ ּנַ ּכַ

"ל. ָטעּוָתם ַהּנַ ְקעּו ּבְ ִנׁשְ
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ָאָדם  א  ּבָ ׁשֶ ַעל  ָהִעיר  י  ַאְנׁשֵ ין  ּבֵ מּוּהַ  ּתָ ָבר  ַהּדָ ְוָהָיה 

ה ֵהֶפְך ֱאמּוָנָתם,  ָבִרים ָהֵאּלֶ ּדְ ּכַ ר ֲאֵליֶהם  ֶאְצָלם ּוְמַדּבֵ

ַעל  ַהּבַ הּוא  ה  ַהּזֶ ָהָאָדם  'אּוַלי   - ַעְצָמן  ּבְ יׁשּו  ְוִהְרּגִ

ֶזה  ה ּכָ ִפּלָ ַעל ּתְ ׁש ּבַ ּיֵ ַמע ֶאְצָלם ׁשֶ ָבר ִנׁשְ י ּכְ ה?', ּכִ ִפּלָ ּתְ

עֹוָלם.  ּבָ

עֹוָלם,  ּבָ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ל  ׁשֶ ָבר  ַהּדָ ְרֵסם  ִנְתּפַ ָבר  ּכְ י  ּכִ

ַעל  ּבַ ְפרּוֶמר  ער  "ּדֶ עֹוָלם:  ּבָ אֹותֹו  קֹוִרין  ְוָהיּו  "ל,  ּנַ ּכַ

ירֹו  ר ָלֶהם ְלַהּכִ ה" ]בעל תפילה וחסיד ירא[; ַאְך לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ִפּלָ ּתְ

ְוֶאָחד,  ֶאָחד  ל  ּכָ ֵאֶצל  ַעְצמֹו  ה  ּנֶ ְמׁשַ ָהָיה  י  ּכִ ּוְלָתְפסֹו, 

"ל. ּנַ ָעִני ְוכּו', ּכַ סֹוֵחר, ְוֵאֶצל ֶזה ּכְ ֵאֶצל ֶזה ָהָיה ִנְדֶמה ּכְ

ם. ָ ְוֵתֶכף ִנְמָלט ִמּשׁ



ה ִגּבֹוִרים.  ּמָ צּו ֵאָליו ּכַ ְתַקּבְ ּנִ ַוְיִהי ַהּיֹום, ְוָהָיה ִגּבֹור ׁשֶ

ְולֹא  ְמִדינֹות;  ְוכֹוֵבׁש  הֹוֵלְך  ּבֹוָריו  ּגִ ִעם  ּבֹור  ַהּגִ ְוָהָיה 

ֵני ְמִדיָנה ַמְכִניִעים  ָהיּו ּבְ י ִאם ַהְכָנָעה, ּוְכׁשֶ ָהָיה רֹוֶצה ּכִ

ַמֲחִריָבם.  ָהָיה  ָלאו,  ְוִאם  יָחם,  ַמּנִ ָהָיה  יו  ְחּתָ ּתַ ַעְצָמן 
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ַרק  ָממֹון,  ׁשּום  רֹוֶצה  ָהָיה  ְולֹא  ְוכֹוֵבׁש,  הֹוֵלְך  ְוָהָיה 

יו.  ְהיּו ַתְחּתָ ּיִ ַהְכָנָעה - ׁשֶ

ּבֹוָריו  ּגִ ִדיָנה  ַלּמְ ׁשֹוֵלח  ָהָיה  ׁשֶ ּבֹור,  ַהּגִ ל  ׁשֶ ַדְרּכֹו  ְוָהָיה 

ְרָסאֹות,  ים ּפַ ִ ה - ֲחִמּשׁ ה ַהְרּבֵ ּנָ ָהָיה ֲעַדִין ָרחֹוק ִמּמֶ ׁשֶ ּכְ

"ל. ּנַ יו; ְוָהָיה כֹוֵבׁש ְמִדינֹות, ּכַ ְחּתָ ְכִניעּו ַעְצָמן ּתַ ּיַ ׁשֶ

ָהיּו  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ירּות  ֲעׁשִ ל  ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ל  ׁשֶ ְוַהּסֲֹחִרים 

רּו  אּו ִלְמִדיָנָתם, ְוִסּפְ "ל, ּבָ ּנַ ְמִדינֹות ֲאֵחרֹות, ּכַ סֲֹחִרים ּבִ

"ל.  ּבֹור ַהּנַ ֵמַהּגִ

ים  ְמֻרּצִ ָהיּו  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ְוַאף  דֹול.  ּגָ ַחד  ּפַ ֲעֵליֶהם  ְוָנַפל 

ְמָמֵאס  הּוא  ׁשֶ ְמעּו  ָ ּשׁ ׁשֶ ַאְך  יו,  ְחּתָ ּתַ ַעְצָמן  ְלַהְכִניַע 

ָלל, ְוֶזה ָהָיה ֵהֶפְך ֱאמּוָנָתם,  ָממֹון ְוֵאינֹו רֹוֶצה ָממֹון ּכְ ּבְ

י ָהָיה  יו, ּכִ ְחּתָ ַנע ּתַ ר ֶאְצָלם ְלִהּכָ י ֶאְפׁשָ ְלּתִ ן ָהָיה ּבִ ַעל ּכֵ

ֱאמּוָנָתם  ָלל ּבֶ ֵאינֹו ַמֲאִמין ּכְ ָמד, ֵמַאַחר ׁשֶ מֹו ׁשְ ֶאְצָלם ּכְ

מֹון. ּמָ ַהְינּו ּבַ ּדְ

ֲעבֹודֹות  ַלֲעׂשֹות  ְוִהְתִחילּו  ָפָניו,  ִמּלְ ְמֹאד  ְוִנְתָיְראּו 

ה  "ל, ְוָהיּו לֹוְקִחים ַחּיָ נֹות ֶלֱאלֹהּוָתם ַהּנַ ּוְלַהְקִריב ָקְרּבָ

ָלֱאלֹהּות  ן  ְלָקְרּבָ ְוִהְקִריבּו  ֶאְצָלם(  ה  ַחּיָ הּוא  ׁשֶ ְמַעט,  ָממֹון  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ַהְינּו  )ּדְ

"ל. ּנַ ֵאּלּו ָהֲעבֹודֹות, ּכַ "ל, ְוַכּיֹוֵצא ּבְ ַהּנַ
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ַעם,  ּפָ ָכל  ּבְ ֲאֵליֶהם  ּוִמְתָקֵרב  ָהָיה הֹוֵלְך  "ל  ַהּנַ ּבֹור  ְוַהּגִ

ַדְרּכֹו,  ּבֹוָריו ַמה ֵהם רֹוִצים, ּכְ לַֹח ֲאֵליֶהם ּגִ ְוִהְתִחיל ִלׁשְ

"ל.  ּנַ ּכַ

ֲעׂשֹות.  דֹול, ְולֹא ָהיּו יֹוְדִעים ַמה ּלַ ַחד ּגָ ְוָהָיה ֲעֵליֶהם ּפַ

ָהיּו  ׁשֶ ֱהיֹות  ֶהם:  ּלָ ׁשֶ סֲֹחִרים  ים  ֲאָנׁשִ אֹוָתם  ְוָיֲעצּו 

ם ֱאלֹהּות, ְונֹוְסִעים  ּלָ ִדיָנה ֵהם ּכֻ ֵני ַהּמְ ל ּבְ ּכָ ְמִדיָנה, ׁשֶ ּבִ

ָטן  ִדיָנה ִמּקָ י אֹוָתּה ַהּמְ ל ַאְנׁשֵ ּכָ ַהְינּו ׁשֶ ִעם ַמְלָאִכים, ּדְ

ָטן  ַהּקָ ׁשֶ ַעד  ֻמְפָלִגים,  יִרים  ֲעׁשִ ם  ּלָ ּכֻ ֵהם  דֹול  ּגָ ְוַעד 

הּוא  ֶהם  ּבָ ׁשֶ ָטן  ַהּקָ י  )ּכִ ָטעּוָתם  ְלִפי  ֱאלֹוּהַ  ן  ּכֵ ם  ּגַ הּוא  ֶהם  ּבָ ׁשֶ

ִעם  נֹוְסִעים  ְוַגם  "ל(  ְוַכּנַ ֶאְצָלם  ֵלאלֹוּהַ  צּוב  ַהּקָ עּור  ִ ּשׁ ּכַ ְך  ּכָ ל  ּכָ לֹו  ְוֵיׁש  ֻמְפָלג  יר  ָעׁשִ

ירּות  ֲעׁשִ ּבַ ים  ְמֻכּסִ ֵהם  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהּסּוִסים  י  ּכִ ַמְלָאִכים, 

עֹוָלה  ֶאָחד  סּוס  ל  ׁשֶ ּסּוי  ּכִ ׁשֶ ַעד  ְוַכּיֹוֵצא,  ָזָהב  ּבְ דֹול  ּגָ

ּנֹוְסִעים ִעם ַמְלָאִכים,  ֶהם, ִנְמָצא ׁשֶ ּלָ ל ַמְלָאְך ׁשֶ ְלַסְך ׁשֶ

ה זּוגֹות ַמְלָאִכים ֶאל ָהֲעָגָלה ְונֹוְסִעים  לֹשָׁ ִרים ׁשְ ּקֹוׁשְ ׁשֶ

ֶהם.  ִעּמָ

ִיְהֶיה  ם  ָ ּוִמּשׁ ִדיָנה,  ַהּמְ אֹוָתּה  ֶאל  לַֹח  ִלׁשְ ְצִריִכין  ֵכן  'ּבְ

ם  ּלָ ּכֻ ֵהם  ִדיָנה  ַהּמְ ל  ּכָ ׁשֶ ֵמַאַחר  אי,  ַוּדַ ּבְ ֶעְזָרה  ָלֶהם 

ֵעיֵניֶהם  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְוהּוַטב  ֶהם(.  ּלָ ׁשֶ ַהּסֹוֲחִרים  ֲעַצת  ָהְיָתה  ֶזה  ל  )ּכָ ֱאלֹהּות'. 
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ְיׁשּוָעה  ָלֶהם  ִיְהֶיה  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ַמֲאִמיִנים  ָהיּו  י  ּכִ ְמֹאד, 

"ל. ּנַ ם ֱאלֹהּות, ּכַ ּלָ ֵהם ּכֻ ם, ֵמַאַחר ׁשֶ ָ ִמּשׁ



ב ַעְצמֹו:  ֵ "ל ִיּשׁ ה ַהּנַ ִפּלָ ַעל ּתְ ְוַהּבַ

"ל, אּוַלי ַאף ַעל  ִדיָנה ַהּנַ ַעם ֶאל אֹותֹו ַהּמְ ֵלְך עֹוד ַהּפַ ּיֵ ׁשֶ

עּוָתם ֶזה. יב אֹוָתם ִמּטָ י ֵכן ָיׁשִ ּפִ

ִעם  ר  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל  ְֹמִרים,  ַהּשׁ ֶאל  ּוָבא  ם,  ְלׁשָ ְוָהַלְך 

"ל,  ַהּנַ ּבֹור  ֵמַהּגִ ֵֹמר  ַהּשׁ לֹו  ר  ְוִסּפֵ ַדְרּכֹו.  ּכְ ֶאָחד  ׁשֵֹמר 

אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ "ל.  ּנַ ּכַ ְוכּו',  ָניו  ִמּפָ דֹול  ּגָ ַחד  ּפַ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

לֹו  ר  ְוִסּפֵ ַלֲעׂשֹות?  רֹוִצים  ם  ַאּתֶ ּוָמה  ה:  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ

ִדיָנה  ַהּמְ ֶאל  לַֹח  ִלׁשְ רֹוִצים  ֵהם  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ִעְנָין  ֵֹמר  ַהּשׁ

"ל. ּנַ ם ֱאלֹהּות ְוכּו' ּכַ ּלָ ֵהם ּכֻ ׁשֶ

ה, ְוָאַמר לֹו: "ֲהלֹא ַהּכֹל  ִפּלָ ַעל ּתְ ּנּו ְמֹאד ַהּבַ ַחק ִמּמֶ ְוׂשָ

ֵני  ם ַרק ּבְ ּלָ ִדיָנה ֵהם ּכֻ ֵני אֹוָתּה ַהּמְ ם ּבְ י ּגַ דֹול, ּכִ טּות ּגָ ׁשְ

ם ֵהם  ּלָ ֶכם, ּכֻ ּלָ ְלֶכם ֵואלִֹהים ׁשֶ ם ּכֻ מֹונּו, ְוַגם ַאּתֶ ָאָדם ּכָ

הּוא  עֹוָלם, ׁשֶ ׁש ָיִחיד ּבָ ּיֵ ; ַרק ׁשֶ ֵני ָאָדם ְולֹא ֱאלֹוּהַ ַרק ּבְ

מֹו, ְואֹותֹו ְלַבד ָראּוי ַלֲעבֹד, ְולֹו ָראּוי  ַרְך ׁשְ ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ
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ֵאּלּו  ִבְדָבִרים  ְוַכּיֹוֵצא  ְכִלית".  ַהּתַ ר  ִעּקַ ְוֶזהּו  ל,  ּלֵ ְלִהְתּפַ

"ל. ֵֹמר ַהּנַ ה ֶאל ַהּשׁ ִפּלָ ַעל ּתְ ר ַהּבַ ּבֵ ּדִ

ַקע ֶאְצָלם ָטעּוָתם  ָבר ִנׁשְ י ּכְ ֵֹמר, ּכִ ַמע ֵאָליו ַהּשׁ ְולֹא ׁשָ

ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַאְך  "ל.  ּנַ ּכַ ים,  ַרּבִ ִמים  ִמּיָ

ֵֹמר:  ַהּשׁ לֹו  יב  ֵהׁשִ ּסֹוף  ּבַ ׁשֶ ַעד  ָבִרים,  ּדְ ָעָליו  ה  ִהְרּבָ

ה ָמה ֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות? ֲהלֹא ֲאִני ַרק ָיִחיד  "ְוֶיֶתר ִמּזֶ

ְוזֹאת  ים",  ַרּבִ ֵהם  ׁשֶ ִדיָנה,  ַהּמְ ֵני  ּבְ י  ֶנְגּדִ ּכְ ְוֵיׁש  ָעְלָמא  ּבְ

ֵהִבין  י  ּכִ ה,  ִפּלָ ּתְ ַעל  ְלַהּבַ ֶנָחָמה  ְקָצת  ָהְיָתה  ׁשּוָבה  ַהּתְ

ָבִרים  י ַהּדְ ֵֹמר, ּכִ ָאְזֵני ַהּשׁ ֵנס ּבְ ָבָריו ְקָצת ִלּכָ ִהְתִחילּו ּדְ ׁשֶ

ִעם  ָהִראׁשֹוָנה  ַעם  ּפַ ּבַ ִמּקֶֹדם  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ר  ּבֵ ּדִ ׁשֶ

צּו ָיַחד, ַעד  ה, ִנְתַקּבְ ר ַעּתָ ּבֵ ּדִ ָבִרים ׁשֶ ֵֹמר, ְוַהּדְ אֹותֹו ַהּשׁ

ק  ּפֵ ִהְתִחיל ְמַעט ְלִהְסּתַ ִלּבֹו, ַעד ׁשֶ ם ּבְ ָעׂשּו ֵאיֶזה רֹשֶׁ ׁשֶ

"ל. ׁשּוָבה ַהּנַ ְרֶאה ִמּתֹוְך ַהּתְ ּנִ ְוִלְנטֹות ֵאָליו ְקָצת, ּכַ

ם  ר ִעּמֹו ּגַ ּבֵ ִני ְוּדִ ֵ ֵֹמר ַהּשׁ ה ֶאל ַהּשׁ ִפּלָ ַעל ּתְ ְוֵכן ָהַלְך ַהּבַ

ן,  ם ּכֵ יב לֹו ּגַ ן, ּוַבּסֹוף ֵהׁשִ ם ּכֵ ַמע ֵאָליו ּגַ "ל, ְולֹא ׁשָ ּנַ ן ּכַ ּכֵ

"ל;  ּנַ ִדיָנה" ְוכּו' ּכַ ֵני ַהּמְ ֶנֶגד ּבְ "ל: "ֲהלֹא ֲאִני ָיִחיד ּכְ ּנַ ּכַ

ּסֹוף. ׁשּוָבה זֹו ּבַ יבּו לֹו ּתְ ם ֵהׁשִ ּלָ ְֹמִרים ּכֻ ל ַהּשׁ ְוֵכן ּכָ
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ה ֶאל ָהִעיר, ְוִהְתִחיל ׁשּוב  ִפּלָ ּתְ ַעל  ִנְכַנס ַהּבַ ְך  ּכָ ַאַחר 

ְוֵאין  דֹול  ּגָ ָטעּות  ּבְ ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ַדְרּכֹו:  ּכְ ם  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ

תֹוָרה  ּבְ ַלֲעסֹק  ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ ַרק  ָלל,  ּכְ ְכִלית  ּתַ ֶזה 

ְמֹאד  ְקעּו  ִנׁשְ ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ֵאָליו,  ְמעּו  ׁשָ ְולֹא  ְוכּו'.  ה  ּוְתִפּלָ

ים. ִמים ַרּבִ ֶזה ִמּיָ ּבָ

ִדיָנה  ַהּמְ ֶאל  לַֹח  ִלׁשְ רֹוִצים  ֵהם  ְוׁשֶ ּבֹור,  ֵמַהּגִ לֹו  רּו  ְוִסּפְ

ן, ְוָאַמר  ם ּכֵ ַחק ֵמֶהם ּגַ "ל ְוׂשָ ּנַ ם ֱאלֹהּות ְוכּו', ּכַ ּלָ ֵהם ּכֻ ׁשֶ

ֵני ָאָדם ְוכּו', ְוֵהם לֹא  ם ַרק ּבְ ּלָ ּכֻ טּות ְוׁשֶ הּוא ׁשְ ָלֶהם: "ׁשֶ

ֵני ָאָדם,  ֵני ָאָדם ְוֵהם ּבְ ם ּבְ י ַאּתֶ ָלל, ּכִ יּוְכלּו ַלֲעזֹר ָלֶכם ּכְ

מֹו" ְוכּו'. ַרְך ׁשְ ׁש ָיִחיד ִיְתּבָ ּיֵ ָלל, ַרק ׁשֶ ְוֵאיָנם ֱאלֹוּהַ ּכְ

ְתִמיּהַ ָאָדם ְוֹאֵמר(: "ַהִאם  ּמַ ֶדֶרְך ׁשֶ ַמּה, ּכְ ְלׁשֹון ּתֵ ּבֹור, ָאַמר ָלֶהם )ּבִ ְוַעל ִעְנַין ַהּגִ

ָבָריו ֵאּלּו. ְוֵכן ָהָיה הֹוֵלְך  דּוַע ִלי(?" ְולֹא ֵהִבינּו ּדְ ּבֹור )ַהּיָ ֵאינֹו ֶזה ַהּגִ

ּבֹור  ַהּגִ ִעְנַין  ְוַעל  "ל,  ּנַ ּכַ ֶהם  ִעּמָ ר  ּוְמַדּבֵ ַלֲחֵברֹו  ֵמֶאָחד 

"ל,  ּנַ ּבֹור' ְוכּו', ּכַ "ל - 'ִאם ֵאינֹו ֶזה ַהּגִ ּנַ ָאַמר ְלָכל ֶאָחד ּכַ

ָבָריו. ְולֹא ֵהִבינּו ּדְ

ר  ַדּבֵ ּמְ ׁשֶ ֶאָחד  ְמָצא  ּנִ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ִעיר,  ּבָ ַרַעׁש  ה  ְוַנֲעׂשָ

ָיִחיד  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוֹאֵמר  ֵמֱאמּוָנָתם,  חֹוק  ׂשְ ה  עֹוׂשֶ ׁשֶ זֹאת,  ּכָ
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אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ ְוֵהִבינּו,  "ל.  ּנַ ּכַ ֹאֵמר  ּבֹור הּוא  ַהּגִ ּוְבִעְנַין  ְוכּו', 

"ל. ּנַ ְרֵסם ֶאְצָלם ּכַ ָבר ָהָיה ִנְתּפַ י ּכְ ה, ּכִ ִפּלָ ַעל ּתְ הּוא ַהּבַ

ה  ּנֶ ְמׁשַ הּוא  ׁשֶ י  ּפִ ּוְלָתְפסֹו, ַאף ַעל  ַאֲחָריו  ׂש  ְלַחּפֵ ְוִצּוּו 

"ל(,  ּנַ ָעִני ְוכּו', ּכַ סֹוֵחר, ּוַפַעם ּכְ ַעם ִנְדֶמה ּכְ "ל )ַהְינּו ּפַ ּנַ ַעם ּכַ ָכל ּפַ ַעְצמֹו ֶאְצָלם ּבְ

הּוא  "ל  ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ן,  ּכֵ ם  ּגַ ה  ִמּזֶ ָיְדעּו  ֵהם  ַאְך 

ּוְלָתְפסֹו.  ַאֲחָריו  ַלֲחקֹר  ְוִצּוּו  ַעם,  ּפַ ָכל  ּבְ ַעְצמֹו  ה  ּנֶ ְמׁשַ

ִרים.  ׂשּו ַאֲחָריו ּוְתָפָסהּו, ְוֱהִביאּוהּו ֶאל ַהּשָׂ ְוִחּפְ

ר  ֲאׁשֶ "ל: "ּבַ ּנַ ן ּכַ ם ּכֵ ר ִעּמֹו, ְוָאַמר ָלֶהם ּגַ ְוִהְתִחילּו ְלַדּבֵ

)ַהְינּו  ָלל  ְכִלית ּכְ דֹול, ְוֵאין ֶזה ּתַ טּות ּגָ ָטעּות ּוׁשְ ם ּבְ ּלָ ּכֻ ׁשֶ

ַרְך  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  הּוא  ׁשֶ ָיִחיד  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַרק  ָלל(,  ּכְ ְכִלית  ַהּתַ ֵאינֹו  מֹון  ַהּמָ ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ ם ֹאְמִרים  ַאּתֶ ׁשֶ ְמִדיָנה  ְוכּו', "ּוְבֵני אֹוָתּה  מֹו"  ׁשְ

ֵני  י ֵהם ַרק ּבְ ָלל, ּכִ ם ֱאלֹהּות, לֹא יּוְכלּו ַלֲעזֹר ָלֶכם ּכְ ּלָ ּכֻ

ָאָדם" ְוכּו'.

קּוִעים  ִדיָנה ָהיּו ׁשְ ֵני ַהּמְ ל ּבְ י ּכָ ע, ּכִ ּגָ ב ֶאְצָלם ִלְמׁשֻ ְוֶנֱחׁשָ

ֶנֶגד  ר ּכְ ּבֵ ּדִ ה ׁשֶ ּזֶ "ל, ַעד ׁשֶ ּנַ ְך, ּכַ ל ּכָ מֹון ּכָ ל ַהּמָ עּות ׁשֶ ּטָ ּבַ

ע. ּגָ ב ִלְמׁשֻ ם ְוָטעּוָתם, ָהָיה ֶנֱחׁשָ ְעּתָ ּדַ
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ְלׁשֹון  ּבֹור )ּבִ ה ֹאֵמר ַעל ִעְנַין ַהּגִ ַאּתָ ה ׁשָ ֲאלּו אֹותֹו: "ַמה ּזֶ ְוׁשָ

"ל. ּנַ ּבֹור'" ּכַ ַמּה( 'ִאם ֵאינֹו ֶזה ַהּגִ ּתֵ

ְוֶנֱאַבד  ֶאָחד,  ֶמֶלְך  ֵאֶצל  ָהִייִתי  ֲאִני  "ׁשֶ ָלֶהם:  יב  ֵהׁשִ

ּבֹור, ֵיׁש ִלי  "ל הּוא אֹותֹו ַהּגִ ּבֹור ַהּנַ ּבֹור; ְוִאם ַהּגִ ֶאְצלֹו ּגִ

ִדיָנה  ּמְ טּוִחים ּבַ ם ּבְ ַאּתֶ ֶ ה, ַמה ּשׁ רּות ִעּמֹו. ְוֶיֶתר ִמּזֶ ֶהּכֵ

לֹא  ֵהם  י  ּכִ טּות,  ׁשְ ֶזהּו  ֱאלֹהּות,  ם  ּלָ ּכֻ ֵהם  ׁשֶ "ל  ַהּנַ

טּוִחים ֲעֵליֶהם,  ְהיּו ּבְ י, ִאם ּתִ יּוְכלּו ַלֲעזֹר ָלֶכם; ּוְלַדְעּתִ

ֶכם". ּלָ ָלה ׁשֶ א, ֶזה ִיְהֶיה ַמּפָ ַרּבָ ַאּדְ

ה יֹוֵדַע זֹאת?"  ִין ַאּתָ ָאְמרּו לֹו: "ִמּנַ

ָהָיה  הּוא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ֶלְך  ַהּמֶ ֵאֶצל  ׁשֶ ֱהיֹות  ָלֶהם:  יב  ֵהׁשִ

ֶלְך  ָהָיה ֵאֶצל אֹותֹו ַהּמֶ ַהְינּו ׁשֶ "ל, ָהָיה לֹו ָיד, ּדְ ּנַ ֶאְצלֹו, ּכַ

ׁש  ּיֵ ְרטּוִטין ׁשֶ ל ַהּשִׂ עֹות ְוִעם ּכָ מּוַנת ָיד ִעם ָחֵמׁש ֶאְצּבָ ּתְ

ל  ת ָהעֹוָלם( ׁשֶ אְנד ַקאְרט )ַהְינּו ַמּפַ ד ָהְיָתה ַהּלַ ד, ְוזֹאת ַהּיָ ַעל ַהּיָ

ַמִים ָוָאֶרץ  ִריַאת ׁשָ ָהָיה ִמן ּבְ ֶ ל ָהעֹוָלמֹות, ְוָכל ַמה ּשׁ ּכָ

ַעל  ר  ְמֻצּיָ ָהָיה  ַהּכֹל  ְך,  ּכָ ַאַחר  ְהֶיה  ּיִ ֶ ּשׁ ּוַמה  ַהּסֹוף  ַעד 

ד.  אֹותֹו ַהּיָ
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עֹוָלם  ל  ּכָ ֲעִמיַדת  ִצּיּור  ד  ַהּיָ ְרְטֵטי  ׂשִ ּבְ ר  ְמֻצּיָ ָהָיה  י  ּכִ

ַקאְרט  אְנד  ַהּלַ ַעל  ר  ֻצּיָ ּמְ ׁשֶ מֹו  ּכְ ָרָטיו  ּפְ ל  ּכָ ִעם  ְועֹוָלם 

ּקֹוִרין ַלאְנד ַקאְרט(. ת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ִעְנַין ִצּיּור ַמּפַ ִקיִאים ּבְ דּוַע ַלּבְ ּיָ )ּכַ

ַלאְנד ַקאְרט  ּבְ ׁשֶ מֹו  ּכְ מֹו אֹוִתּיֹות,  ְרטּוִטין ּכְ ַהּשִׂ ּבְ ְוָהָיה 

ֵדי ֵליַדע ַמה הּוא  ָבר ְוָדָבר ּכְ ל ּדָ תּוִבים אֹוִתּיֹות ֵאֶצל ּכָ ּכְ

ְוָכאן  לֹוִני  ּפְ ִעיר  הּוא  אן  ּכָ ׁשֶ ֵליַדע  ַהְינּו  ּדְ ה,  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ

ְרטּוֵטי  ׂשִ ם ּבְ ׁש ָהָיה ִנְרׁשָ מֹו ֵכן ַמּמָ לֹוִני, ְוַכּיֹוֵצא, ּכְ ָנָהר ּפְ

ִמים ֵאֶצל  ָהיּו ָהאֹוִתּיֹות ִנְרׁשָ מֹו אֹוִתּיֹות, ׁשֶ "ל ּכְ ד ַהּנַ ַהּיָ

ֵדי ֵליַדע ַמהּות  ד, ּכְ ם ַעל ַהּיָ ָהָיה ִנְרׁשָ ָבר ְוָדָבר, ׁשֶ ל ּדָ ּכָ

ָבר. ַהּדָ

ִרים ְוָהִרים  ִדינֹות ַוֲעָירֹות ּוְנָהרֹות ּוְגׁשָ ל ַהּמְ ָרֵטי ּכָ ְוַגם ּפְ

ד  ַהּיָ ַעל  ם  ִנְרׁשָ ָהָיה  ַהּכֹל   - ים  ָרִטּיִ ּפְ ָבִרים  ּדְ ָאר  ּוׁשְ

תּוִבים אֹוִתּיֹות,  ָבר ָהיּו ּכְ ל ּדָ "ל, ְוֵאֶצל ּכָ ְרטּוִטין ַהּנַ ׂשִ ּבְ

ָאָדם  ֵני  ּבְ ל  ּכָ ְוַגם  לֹוִני.  ּפְ ָבר  ּדָ ְוֶזה  לֹוִני,  ּפְ ָבר  ּדָ הּו  ּזֶ ׁשֶ

 - ֶהם  ּלָ ׁשֶ ֹאָרעֹות  ַהּמְ ְוָכל  ִדיָנה  ַהּמְ תֹוְך  ּבְ הֹוְלִכים  ׁשֶ

ָרִכים  ל ַהּדְ ם ּכָ ם ּגַ תּוב ׁשָ ם. ְוָהָיה ּכָ ם ׁשָ ַהּכֹל ָהָיה ִנְרׁשָ

קֹום ְלָמקֹום.  ִדיָנה ִלְמִדיָנה ּוִמּמָ ִמּמְ

שרון
מדבקה
להקטין רווח
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ֵנס ֶאל ָהִעיר ַהּזֹאת - ַמה  "ּוֵמֲחַמת ֶזה ָהִייִתי יֹוֵדַע ִלּכָ

ם  ַאּתֶ ִאם  ְוֵכן  ְלָכאן;  ֵנס  ִלּכָ ָאָדם  ְלׁשּום  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ֶ ּשׁ

ם  ּגַ ֶרְך  ַהּדֶ יֹוֵדַע  לַֹח אֹוִתי ְלִעיר ַאֶחֶרת, ֲאִני  רֹוִצים ִלׁשְ

"ל". ד ַהּנַ ן, ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ַהּיָ ּכֵ

ֶרְך  י ֵיׁש ּדֶ ֶרְך ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם, ּכִ ּה ַהּדֶ ם ּבָ ְוֵכן ָהָיה ִנְרׁשָ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  י  )ּכִ ַמִים  ָ ַלּשׁ ֵמֶאֶרץ  ַלֲעלֹות  ְיכֹוִלין  ָידֹו  ַעל  ׁשֶ ְוָנִתיב 

ם  ַמִים(. ְוָהָיה ִנְרׁשָ ָ ֶרְך ַלֲעלֹות ַלּשׁ ם ַהּדֶ ם ָהָיה ִנְרׁשָ ֶרְך, ְוׁשָ ֵאין יֹוְדִעין ַהּדָ ַמִים, ֵמֲחַמת ׁשֶ ָ ַלֲעלֹות ַלּשׁ

הּו ]הנביא[  י ֵאִלּיָ ׁש ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם; ּכִ ּיֵ ָרִכים ׁשֶ ל ַהּדְ ם ּכָ ׁשָ

ֶרְך,  ם אֹותֹו ַהּדָ לֹוִני, ְוָהָיה ָכתּוב ׁשָ ֶדֶרְך ּפְ ַמִים ּבְ ָ ָעָלה ַלּשׁ

ם  ֶדֶרְך ַאֵחר, ְוָהָיה ָכתּוב ׁשָ ַמִים ּבְ ָ נּו ָעָלה ַלּשׁ ה ַרּבֵ ּוֹמשֶׁ

ֶדֶרְך ַאֵחר,  ַמִים ּבְ ָ ן, ְוֵכן ֲחנֹוְך ָעָלה ַלּשׁ ם ּכֵ ֶרְך ּגַ אֹותֹו ַהּדֶ

ֶרְך; ְוֵכן ֵמעֹוָלם ְלעֹוָלם -  ם אֹותֹו ַהּדָ ם ּגַ ְוָהָיה ָכתּוב ׁשָ

"ל. ד ַהּנַ ְרטּוֵטי ַהּיָ ׂשִ ם ּבְ ַהּכֹל ָהָיה ִנְרׁשָ

ָהָיה  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ָבר ְוָדָבר, ּכְ ל ּדָ ד ּכָ ם ַעל ַהּיָ ם ָהָיה ִנְרׁשָ ּגַ

ְהֶיה  ּיִ ֶ ּלֹו, ּוְכִפי ַמה ּשׁ ִריַאת ָהעֹוָלם, ּוְכִפי ַההֶֹוה ׁשֶ ֵעת ּבְ ּבְ

ָהְיָתה  ֶ ִפי ַמה ּשׁ ם ּכְ ם ׁשָ גֹון ְסדֹום ָהָיה ִנְרׁשָ ְך, ּכְ ַאַחר ּכָ

ם ֲהִפיַכת  ר ׁשָ ם ָהָיה ְמֻצּיָ ָכה, ּגַ ְהּפְ ּנֶ ּוָבּה קֶֹדם ׁשֶ ֵעת ִיּשׁ ּבְ

ִצּיּור  ם  ׁשָ ר  ְמֻצּיָ ָהָיה  ְוַגם  ֶכת,  ֶנְהּפָ ָהִעיר  ׁשֶ מֹו  ּכְ ְסדֹום 
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ם ַעל  י ָהָיה ִנְרׁשָ ׁש ָלּה ַאַחר ַהֲהִפיָכה; ּכִ ּיֵ ל ְסדֹום ׁשֶ ׁשֶ

ְהֶיה. ּיִ ֶ הֶֹוה ּוַמה ּשׁ ֶ ָהָיה ּוַמה ּשׁ ֶ ד ַמה ּשׁ ַהּיָ

"ל  ַהּנַ ִדיָנה  ַהּמְ אֹותֹו  ׁשֶ ָרִאיִתי,  ד  ַהּיָ אֹותֹו  ּבְ ם,  "ְוׁשָ

ל  ּכָ ִעם   - ֱאלֹהּות  ם  ּלָ ּכֻ ֵהם  ׁשֶ ֲעֵליֶהם  ֹאְמִרים  ם  ַאּתֶ ׁשֶ

ם ִיְהיּו  ּלָ ל ֵעֶזר ֵמֶהם - ּכֻ ִאים ֲאֵליֶהם ְלַקּבֵ ים ַהּבָ ָהֲאָנׁשִ

ִנְכִלין ְואֹוְבִדין. 
ה(. ִפּלָ ַעל ּתְ יב ָלֶהם ַהּבַ ל ֶזה ֵהׁשִ )ּכָ

ְבֵרי ֱאֶמת,  ִרים ּדִ י ָהיּו ִנּכָ ָבר ְמֹאד, ּכִ ְוִנְפָלא ְבֵעיֵניֶהם ַהּדָ

ָבִרים;  ל ַהּדְ ר ּכָ אְנד ַקאְרט" ְמֻצּיָ ַעל ַה"ּלַ י ֶזה ָידּוַע ׁשֶ ּכִ

רִֹאין,  ֶזה  י  ּכִ ֱאֶמת,  ְבֵרי  ּדִ ִנְרִאין  ָבָריו  ּדְ ם  ּגַ ׁשֶ ְוֵהִבינּו 

ְוִיְהֶיה  ד  ַהּיָ ל  ׁשֶ ְרטּוִטין  ׂשִ ֵני  ׁשְ ר  ּוְלַחּבֵ ץ  ְלַקּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ּבֹו, ְוִנְפָלא ְבֵעיֵניֶהם ְמֹאד(. ר ִלְבּדֹות זֹאת ִמּלִ "ל ִאי ֶאְפׁשָ ָבִרים ֵאּלּו ַהּנַ ּדְ ן ֵהִבינּו, ׁשֶ ֵמֶהם אֹות )ַעל ּכֵ



ה ָלנּו  "ל? אּוַלי ְיַגּלֶ ֶלְך ַהּנַ ֲאלּו אֹותֹו: "ֵהיָכן הּוא ַהּמֶ ְוׁשָ

ם רֹוִצים  יב ָלֶהם: ֲעַדִין ַאּתֶ ֶרְך ֵאיְך ִלְמצֹא ָממֹון? ֵהׁשִ ּדֶ
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ֲאלּו אֹותֹו:  ׁשָ ָלל!"  ּכְ רּו  ַדּבְ ּתְ מֹון לֹא  ִמּמָ ַמּה(  ּתֵ ְלׁשֹון  )ּבִ ָממֹון 

"ל?"  ֶלְך ַהּנַ י ֵכן, ֵהיָכן הּוא ַהּמֶ "ַאף ַעל ּפִ

ה  "ל, ּוַמֲעׂשֶ ֶלְך ַהּנַ ם ֲאִני ֵאיִני יֹוֵדַע ֵמַהּמֶ יב ָלֶהם: "ּגַ ֵהׁשִ

ְך ָהָיה: ָהָיה ּכָ ׁשֶ

יַע  ְוִהּגִ ְיִחיָדה,  ת  ּבַ ָלֶהם  ְוָהָיה  ה,  ּוַמְלּכָ ֶמֶלְך  ָהָיה  ׁשֶ

ָראּוי  ִמי  ֶאת  ְלַיֵעץ  יֹוֲעִצים  יבּו  ְוהֹוׁשִ ְלִפְרָקּה,  ָסמּוְך 

יָאּה לֹו.  ְלַהּשִׂ

ָהָיה  ֶלְך  ַהּמֶ י  ּכִ ָהֵעָצה,  ֲעֵלי  ּבַ ין  ּבֵ ם  ׁשָ ָהִייִתי  ֲאִני  ְוַגם 

ּבֹור,  ַהּגִ ֶאת  ָלּה  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ֲעָצִתי:  ְוָהְיָתה  אֹוִתי.  ֹאֵהב 

ה  ּמָ ּכַ ַבׁש  ּכָ ׁשֶ ה טֹובֹות,  ּמָ ּכַ ָלנּו  ה  ָעׂשָ ּבֹור  ַהּגִ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ

ה.  ָ ה ְלִאּשׁ ת ַמְלּכָ נּו לֹו ֶאת ַהּבַ ּתְ ּיִ ן ָראּוי ׁשֶ ְמִדינֹות, ַעל ּכֵ

ם ָלֶזה.  ימּו ֻכּלָ ְוהּוְטָבה ֲעָצִתי ְמֹאד, ְוִהְסּכִ

ת  ְלַהּבַ ָחָתן  ְצאּו  ּמָ ׁשֶ ַעל  ם  ׁשָ ְגדֹוָלה  ְמָחה  ׂשִ ְוָהְיָתה 

ּבֹור.  יאּו אֹוָתּה ִעם ַהּגִ ה. ְוִהּשִׂ ַמְלּכָ

ְיֵפה  ָהָיה  ינֹוק  ַהּתִ ְואֹותֹו  ָוָלד.  ה  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ ְוָיְלָדה 

ָלל,  ּכְ י  ֱאנֹוׁשִ ִמין  ל  ׁשֶ יִֹפי  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ְמֹאד  ֹתַאר 
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ּוָפָניו  ָוִנים,  ַהּגְ ל  ּכָ ָלֶהם  ְוָהָיה  ָזָהב,  ל  ׁשֶ ָהיּו  ֲערֹוָתיו  ְוׂשַ

ה, ְוֵעיָניו ָהיּו אֹורֹות ֲאֵחִרים.  ְפֵני ַחּמָ ָהיּו ּכִ

י ָראּו בֹו ֵתֶכף  ה נֹוַלד ִעם ָחְכָמה ְגמּוָרה, ּכִ ינֹוק ַהּזֶ ְוַהּתִ

ֵני  ּבְ ִרים  ְמַדּבְ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ מּור,  ּגָ ָחָכם  הּוא  ׁשֶ ַההֹוָלָדה(,  ַעת  ׁשְ )ּבִ

ּיֹוֵצא  ֹחק ָהָיה ׂשֹוֵחק, ְוֵכן ּכַ ִריִכין ִלׂשְ ּצְ ָמקֹום ׁשֶ ָאָדם, ּבְ

ֲעַדִין ֵאין לֹו  דֹול, ַרק ׁשֶ הּוא ָחָכם ּגָ ירּו בֹו ׁשֶ י ִהּכִ ָבֶזה, ּכִ

ּבּור ְוַכּיֹוֵצא. גֹון ּדִ דֹול, ּכְ ל ּגָ נּועֹות ׁשֶ ַהּתְ

ַעל ָלׁשֹון ּוְמִליָצה,  ָרן ּבַ ּבְ ַהְינּו ּדַ ֶלְך ֵמִליץ, ּדְ ְוָהָיה ֵאֶצל ַהּמֶ

ְבֵרי ַצחּות ִנְפָלִאים ְמֹאד,  ר ּוְלַהְמִליץ ּדִ ָהָיה ָיכֹול ְלַדּבֵ ׁשֶ

ֶלְך.  חֹות ְלַהּמֶ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ׁשִ

"ל  ֶלְך ַהּנַ ם ֵמַעְצמֹו ֵמִליץ ָנֶאה, ַאְך ַהּמֶ ּגַ ִליץ ָהָיה  ְוַהּמֵ

ִליָצה,  ל ּכַֹח ָחְכַמת ַהּמְ ֶרְך ֵאיְך ַיֲעֶלה ְלַקּבֵ ֶהְרָאה לֹו ּדֶ

ְוַעל ְיֵדי ֶזה ָהָיה ֵמִליץ ִנְפָלא ְמֹאד ְמֹאד.

ן ֵמַעְצמֹו ָחָכם,  ם ּכֵ ֶלְך ָחָכם. ְוֶהָחָכם ָהָיה ּגַ ם ָהָיה ְלַהּמֶ ּגַ

ל ָחְכָמה, ְוַעל  ֶרְך ֵאיְך ַיֲעֶלה ִויַקּבֵ ֶלְך ֶהְרָאה לֹו ּדֶ ַאְך ַהּמֶ

ְיֵדי ֶזה ָהָיה ָחָכם ִנְפָלא ְמֹאד.
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ֶרְך  ּדֶ לֹו  ֶהְרָאה  ֶלְך  ְוַהּמֶ ֵמַעְצמֹו.  ִגּבֹור  ָהָיה  ּבֹור  ַהּגִ ְוֵכן 

ּבֹור ִנְפָלא  ּגִ ְיֵדי ֶזה ָהָיה  בּוָרה, ְוַעל  ּגְ ל  ִויַקּבֵ ֵאיְך ַיֲעֶלה 

ְונֹוָרא ְמֹאד: 

ְלַהֶחֶרב  ְוֵיׁש  ֲאִויר ָהעֹוָלם,  ּבַ ִהיא תֹוָלה  ׁשֶ ֶחֶרב  ֵיׁש  י  ּכִ

ֲאַזי  ַהֶחֶרב  ֶאת  יִהין  ְגּבִ ּמַ ׁשֶ ּכְ כֹחֹות:  ה  לֹשָׁ ׁשְ ַהּזֹאת 

ָלֶהם  ֵיׁש  יָלא  ּוִמּמֵ ַהֲחָילֹות,  ֵרי  ׂשָ ל  ּכָ ְוָנִסים  בֹוְרִחים 

ְלָחָמה,  ְנַהג ַהּמִ ּיִ ׁשֶ ִרים ֵאין ִמי  ִסים ַהּשָׂ ּנָ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ָלה,  ַמּפָ

ר  ֶאְפׁשָ ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאְך ַאף  ְלָחָמה;  ּמִ ּבַ קּוָמה  ּתְ ֵאין  ַוֲאַזי 

ֵני  "ל ׁשְ ְלָחָמה. ְוֵיׁש ְלַהֶחֶרב ַהּנַ ָאִרים ַלּמִ ׁשְ ְתָקְרבּו ַהּנִ ּיִ ׁשֶ

ַעל ְיֵדי ֹחד ֶאָחד נֹוְפִלים  ֵני כֹוחֹות, ׁשֶ ּיֹות, ְוֵיׁש ָלֶהם ׁשְ ּפִ

ַהְינּו  אר(, ּדְ ּקֹוִרין ּדַ יַע ָלֶהם ַהֹחִלי )ׁשֶ ִני ַמּגִ ֵ ם, ְוַעל ְיֵדי ֹחד ַהּשׁ ּלָ ּכֻ

ִלְצָלן;  ַרֲחָמָנא  ֶזה  ֹחִלי  דּוַע  ּיָ ּכַ ְוָנֵמס,  ִנְכָחׁש  ָרם  ׂשָ ּבְ ׁשֶ

ַהֶחֶרב  אֹותֹו  ּבְ ין  עֹוׂשִ ׁשֶ נּוָעה  ַהּתְ ְיֵדי  ַעל  ַרק  ׁשֶ ַהְינּו 

ַהְינּו  "ל, ּדְ ּנַ ְֹנִאים ּכַ יַע ְלַהּשׂ ִהיא, ַעל ְיֵדי ֶזה ַמּגִ ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ֶהְרָאה  ֶלְך  ְוַהּמֶ ָלּה.  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַהּכַֹח  ָוֹחד  ֹחד  ל  ּכָ ְיֵדי  ַעל 

בּוָרתֹו  ל ּגְ ם ִקּבֵ ָ "ל, ּוִמּשׁ ׁש ְלַהֶחֶרב ַהּנַ ּיֵ ֶרְך ׁשֶ ּבֹור ַהּדֶ ְלַהּגִ

דֹוָלה. ַהּגְ
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י  ְלּתִ ְוִקּבַ י,  ּלִ ׁשֶ ָלִעְנָין  ֶרְך  ַהּדֶ ֶלְך  ַהּמֶ ִלי  ֶהְרָאה  ֲאִני,  ְוַגם 

ֲאִני ָצִריְך. ֶ ם ַמה ּשׁ ָ ִמּשׁ

ָהָיה ֹאֵהב ֶאת ַעְצמֹו ִעם  ֶלְך ֹאֵהב ֶנֱאָמן, ׁשֶ ְוֵכן ָהָיה ְלַהּמֶ

ּלֹא  ׁשֶ ַעד  ְמֹאד,  ְמֹאד  ְונֹוָרָאה  ִנְפָלָאה  ַאֲהָבה  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ

ָעה.  ּלֹא ִיְראּו ֶזה ֶאת ֶזה ֵאיֶזה ׁשָ ָלל ׁשֶ ר ָלֶהם ּכְ ָהָיה ֶאְפׁשָ

ֵרד ְקָצת;  ִריִכין ְלִהְתּפָ ּצְ עֹות ׁשֶ י ֵכן ֵיׁש ׁשָ ַאְך ַאף ַעל ּפִ

ְוָהיּו  ֵניֶהם,  ׁשְ צּוַרת  ִרין  ְמֻצּיָ ָהיּו  ׁשֶ צּורֹות  ָלֶהם  ְוָהיּו 

ֶאָחד  ְפְרדּו  ּנִ ׁשֶ ֵעת  ּבְ ַהּצּורֹות  ֵאּלּו  ּבְ ַעְצָמן  ִעין  ְעׁשְ ְמׁשַ

ִעם  ֶלְך  ַהּמֶ ֵאיְך  ִרין  ְמֻצּיָ ָהיּו  ָהֵאּלּו  ְוַהּצּורֹות  ֵמֲחֵברֹו. 

ִקים ַעְצָמן  ְ ּוְמַנּשׁ ִקים  ּוְמַחּבְ ָהֹאֵהב ֶנֱאָמן ֹאֲהִבים ַעְצָמן 

ָהָיה  י ׁשֶ ּמִ ה ְלֵאּלּו ַהּצּורֹות, ׁשֶ ַאֲהָבה ְגדֹוָלה. ְוָהָיה ְסֻגּלָ ּבְ

ְגדֹוָלה  ַאֲהָבה  לֹו  יַע  ַמּגִ ָהָיה  ַהּצּורֹות  ֵאּלּו  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ

ָהֹאֵהב  ְוַגם  ַהּצּורֹות(.  ֵאּלּו  ּבְ ל  ּכֵ ִמְסּתַ ָהָיה  ׁשֶ ְלִמי  ָאה  ּבָ ָהַאֲהָבה  ת  ּדַ ּמִ ׁשֶ )ַהְינּו  ְמֹאד, 

ֶלְך. ֶהְרָאה לֹו ַהּמֶ קֹום ׁשֶ ל ָהַאֲהָבה ִמן ַהּמָ ֶנֱאָמן ִקּבֵ

ִלְמקֹומֹו  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ "ל  ַהּנַ ל  ּכָ ָהְלכּו  ׁשֶ ֵעת  יַע  ְוִהּגִ

י  ַאְנׁשֵ ְוָכל  ּבֹור  ְוַהּגִ ִליץ  ַהּמֵ ַהְינּו  ּדְ ּכֹחֹו,  ם  ָ ִמּשׁ ל  ְלַקּבֵ
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ׁש  "ל ְלַחּדֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָעָלה ִלְמקֹומֹו ַהּנַ "ל, ּכָ ֶלְך ַהּנַ ַהּמֶ

ם ּכֹחֹו. ׁשָ



עֹוָלם. )כל זה הבעל תפילה  ַוְיִהי ַהּיֹום, ְוָהָיה רּוַח ְסָעָרה ְגדֹוָלה ּבָ

ל ָהעֹוָלם  ל ֶאת ּכָ ְלּבֵ ּבִ ה  ממשיך לספר לשרים( ְוָהרּוַח ְסָעָרה ַהּזֶ

ּוב  ִיּשׁ ר  ְדּבָ ּוִמּמִ ה ְלָים,  ׁשָ ּבָ ּוִמּיַ ה  ׁשָ ְלַיּבָ ם  ּלֹו, ְוָהַפְך ִמּיָ ּכֻ

ּלֹו. ל ָהעֹוָלם ּכֻ ר, ְוָהַפְך ֶאת ּכָ ּוב ִמְדּבָ ּשׁ ּוִמּיִ
 

ה  ָעׂשָ ְולֹא  ֶלְך,  ַהּמֶ ית  ּבֵ ְלתֹוְך  ה  ַהּזֶ ְסָעָרה  ָהרּוַח  ּוָבא 

ֶאת  ְוָחַטף  ְסָעָרה  ָהרּוַח  ְכַנס  ּנִ ׁשֶ ַרק  ק,  ֶהּזֵ ׁשּום  ם  ׁשָ

יט(,  ּקֹוִרין אּוְמּפִ "ל. ּוְבתֹוְך ָהַרַעׁש )ׁשֶ ה ַהּנַ ת ַמְלּכָ ל ַהּבַ ָלד ׁשֶ ַהּוָ

ת  ַהּבַ ָרְדָפה  "ל  ַהּנַ ָקר  ַהּיָ ינֹוק  ַהּתִ ֶאת  ָחַטף  ׁשֶ ּכְ ֶכף  ּתֵ

רּו  ּזְ ְתּפַ ּנִ ׁשֶ ַעד  ֶלְך,  ַהּמֶ ְוֵכן  ה,  ְלּכָ ַהּמַ ְוֵכן  ַאֲחָריו,  ה  ַמְלּכָ

ם. ם, ְולֹא נֹוַדע ְמקֹוָמם ַאּיָ ֻכּלָ

ל ֶאָחד  י ָהִיינּו עֹוִלים ּכָ נּו לֹא ָהִיינּו ְבָכל ֶזה, ּכִ ַוֲאַנְחנּו ֻכּלָ

 - ּוָבאנּו  ָחַזְרנּו  ּוְכׁשֶ "ל;  ּנַ ּכַ ּכֹחֹו,  ׁש  ְלַחּדֵ ִלְמקֹומֹו  ְוֶאָחד 

"ל ֶנֱאְבָדה  ד ַהּנַ "ל; ְוַגם ַהּיָ ּנַ ּכַ ם,  ּלָ ּכֻ לֹא ָמָצאנּו אֹוָתם 
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עֹוד  ְיכֹוִלים  ָאנּו  ֵאין  ּוֵמָאז  נּו,  ֻכּלָ רּו  ּזְ ִנְתּפַ ּוֵמָאז  ָאז. 

ַאַחר  י  ּכִ ּכֹחֹו,  ׁש  ְלַחּדֵ ִלְמקֹומֹו  ְוֶאָחד  ל ֶאָחד  ּכָ ַלֲעלֹות 

ְמקֹומֹות  ל  ּכָ ְוֶנְחְלפּו  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ְלּבֵ ְוִנְתּבַ ְך  ְהּפַ ּנֶ ׁשֶ

ר  ֶאְפׁשָ ִאי  אי  ַוּדַ ּבְ "ל,  ּנַ ּכַ ְוכּו',  ה  ׁשָ ְלַיּבָ ם  ִמּיָ  - ָהעֹוָלם 

ְצִריִכים  ה  ַעּתָ י  ּכִ ָהִראׁשֹוִנים,  ָרִכים  ּדְ ּבַ ַלֲעלֹות  ה  ַעּתָ

ן  ּכֵ ְוַעל  קֹומֹות,  ַהּמְ ּנּוי  ְוׁשִ ִחּלּוף  ְלִפי  ֲאֵחִרים  ָרִכים  ּדְ

ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ְוַלֲעלֹות  ַלֲחזֹר  עֹוד  ְיכֹוִלים  ָהִיינּו  לֹא 

"ל.  ׁש ּכֹחֹו ַהּנַ ִלְמקֹומֹו ְלַחּדֵ

ן  ם ּכֵ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִהיא ּגַ ָאר ֵאֶצל ּכָ ׁשְ ּנִ יָמה ׁשֶ ַאְך ָהְרׁשִ

ֶלְך  ל ַהּמֶ ּבֹור ׁשֶ ה הּוא ַהּגִ ּבֹור ַהּזֶ דֹוָלה ְמֹאד. ְוִאם ַהּגִ ּגְ

דֹול ְמֹאד"  ּבֹור ּגָ אי ּגִ ַוּדַ "ל, הּוא ּבְ ַהּנַ
"ל(. ים ַהּנַ ה ְלָהֲאָנׁשִ ִפּלָ ַעל ּתְ יב ַהּבַ ל ֶזה ֵהׁשִ )ּכָ

ַעל  ַהּבַ ֶאת  ְוֶהֱחִזיקּו  ְמֹאד;  ְוָתְמהּו  ְדָבָריו,  ְמעּו  ׁשָ ְוֵהם 

א ֲעֵליֶהם  ּבָ ּבֹור ׁשֶ י אּוַלי ַהּגִ ם )ּכִ יחּו אֹותֹו ֵליֵלְך ֵמִאּתָ ה, ְולֹא ִהּנִ ִפּלָ ּתְ
רּות ִעּמֹו(. ה ֶהּכֵ ִפּלָ ַעל ּתְ ׁש ְלַהּבַ ּיֵ "ל, ׁשֶ ּבֹור ַהּנַ הּוא ַהּגִ

"ל ָהָיה הֹוֵלְך ּוִמְתָקֵרב.  ּבֹור ַהּנַ ְוַהּגִ
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ְתָקֵרב ּוָבא ֲאֵליֶהם,  ּנִ לּוָחיו, ַעד ׁשֶ ַעם ׁשְ ָכל ּפַ ְוׁשֹוֵלַח ּבְ

לּוָחיו. ְוִנְתָיְראּו ְמֹאד,  ַלח ָלֶהם ׁשְ ְוָעַמד חּוץ ָלִעיר, ְוׁשָ

ן ָלֶהם ֵעָצה.  ּתֵ ּיִ "ל, ׁשֶ ה ַהּנַ ִפּלָ ַעל ּתְ ׁשּו ֵמַהּבַ ּוִבּקְ

ֶרְך ְוַהַהְנָהָגה  ִריִכין ַלֲחקֹר ַהּדֶ ּצְ ה: ׁשֶ ִפּלָ ַעל ּתְ ְוָאַמר ַהּבַ

יר ַעל ְיֵדי ֶזה ִאם הּוא אֹותֹו  ּכִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ּבֹור, ּכְ ל אֹותֹו ַהּגִ ׁשֶ

"ל(.  ֶלְך ַהּנַ ל ַהּמֶ ּבֹור ׁשֶ ַהְינּו ַהּגִ ּבֹור )ּדְ ַהּגִ



"ל.  ּבֹור ַהּנַ ה ְוָיָצא ֶאל ַהּגִ ִפּלָ ַעל ּתְ ְוָהַלְך ַהּבַ

ּבֹור  ר ִעם ּגִ ּבֹור, ְוִהְתִחיל ְלַדּבֵ ל ַהּגִ ֲחֶנה ׁשֶ ּוָבא ֶאל ַהּמַ

ּבֹור  ֵדי ַלֲחקֹר ִאם הּוא אֹותֹו ַהּגִ ְֹמִרים ּכְ ּבֹור )ַהְינּו ִעם ֶאָחד ֵמַהּשׁ ל ַהּגִ ּבֹוָריו ׁשֶ ֶאָחד ִמּגִ

ְוֵאיְך  יֶכם,  ֲעׂשֵ ּמַ "ַמה  ה:  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ אֹותֹו  ַאל  ְוׁשָ "ל(,  ַהּנַ

ה?" ּבֹור ַהּזֶ ם ִעם ַהּגִ ְרּתֶ ִנְתַחּבַ

ְך  ָהָיה ּכָ ה ׁשֶ ה(: ַמֲעׂשֶ ִפּלָ ַעל ּתְ יב ְלַהּבַ "ל ֵהׁשִ ּבֹוִרים ַהּנַ יב לֹו )ַהְינּו ֶאָחד ֵמַהּגִ ֵהׁשִ

ָהָיה:

ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ִמים  ַהּיָ ְבֵרי  ּדִ ִסְפֵרי  ּבְ ְמָצא ָכתּוב  ּנִ ׁשֶ ֱהיֹות 

ְוָהרּוַח  עֹוָלם,  ּבָ ְגדֹוָלה  ְסָעָרה  רּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ְקראֹויִניֶקיׂש(, ֵאיְך 
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ה  ׁשָ ם ְלַיּבָ ָהַפְך ִמּיָ ּלֹו, ׁשֶ ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ְסָעָרה ָהַפְך ֶאת ּכָ

ל  ּכָ ֶאת  ל  ּוִבְלּבֵ ְוכּו',  ּוב  ִיּשׁ ר  ְדּבָ ּוִמּמִ ְלָים,  ה  ׁשָ ּבָ ּוִמּיַ

ָכל  לּו  ְלּבְ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ ְלּבּול  ְוַהּבִ ָהַרַעׁש  ְוַאַחר  ּלֹו;  ּכֻ ָהעֹוָלם 

ֶמֶלְך;  ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות  ָהעֹוָלם  ֵני  ּבְ ַעְצָמן  בּו  ְ ִיּשׁ ָהעֹוָלם, 

ְוָאְמרּו:  ְוָחְקרּו  ֲעֵליֶהם,  ֶמֶלְך  ַלֲעׂשֹותֹו  ְוָחְקרּו ִמי ָראּוי 

ל  ּדֵ ּתַ הּוא ִמׁשְ ן ִמי ׁשֶ ְכִלית, ַעל ּכֵ ר הּוא ַהּתַ ִעּקָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ "ּבַ

ְכִלית, הּוא ָראּוי ִלְהיֹות ֶמֶלְך".  ַהּתַ יֹוֵתר ּבְ ּבְ

ּתֹות  ּכִ ֵביֵניֶהם  ְוָהָיה  ְכִלית?,  ַהּתַ ַמהּו  ַלֲחקֹר  ְוִהְתִחילּו 

ּתֹות: ּכִ

ת ַאַחת ָאְמרּו:  ּכַ

ְכִלית הּוא ָכבֹוד'.  ר ַהּתַ ִעּקַ 'ׁשֶ

י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֵאֶצל  ר  ָהִעּקָ הּוא  בֹוד  ַהּכָ ׁשֶ רִֹאים  ָאנּו  י  'ּכִ

ִרים לֹו ֵאיֶזה  ַדּבְ ּמְ ַהְינּו ׁשֶ בֹודֹו, ּדְ ֵאין נֹוְתִנין ְלָאָדם ּכְ ׁשֶ ּכְ

ר הּוא  י ָהִעּקָ ִמים, ּכִ ִפיכּות ּדָ בֹודֹו, ֵיׁש לֹו ׁשְ ֶנֶגד ּכְ ִדּבּור ּכְ

יִדים  ל ָהעֹוָלם; ַוֲאִפּלּו ְלַאַחר ִמיָתה ַמְקּפִ בֹוד ֵאֶצל ּכָ ַהּכָ

ל ַמה  ּכָ ָכבֹוד ְוַכּיֹוֵצא )ְואֹוְמִרים לֹו, ׁשֶ בֹודֹו - ְלָקְברֹו ּבְ ת ּכְ ן ְלַהּמֵ ִלּתֵ

ְך  ּיָ ַאַחר ִמיָתה ֵאין ׁשַ י ׁשֶ בֹוְדָך(, ַאף ַעל ּפִ ִביל ּכְ ׁשְ ין ְלָך ּבִ ין ַהּכֹל עֹוׂשִ עֹוׂשִ ֶ ּשׁ



ה ִ ֲ ָפ מ  ַ ֲד ממוָמב ת ת

בֹוד  י ֵכן ַעל ּכְ ת, ַאף ַעל ּפִ ֲאָוה ֵאֶצל ַהּמֵ ָממֹון ְוׁשּום ּתַ

ְכִלית'.  ר ַהּתַ בֹוד הּוא ָהִעּקָ ַהּכָ יִדים; ִנְמָצא ׁשֶ ת ַמְקּפִ ַהּמֵ

ם  ּלָ ה, ּכֻ ּתֹות ַהְמבָֹאִרים ְלַמּטָ ל ַהּכִ טּות. ְוֵכן ּכָ ל ְמבּוָכה ּוׁשְ ֵאּלּו. )ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא ִבְסָברֹות ּכָ
ל  נּו ַז"ל לֹא ָרָצה ְלָבֵאר ּכָ ה, ַאְך ַרּבֵ ָכָלה. ּוְקָצָתם ְמבָֹאִרים ְלַמּטָ בּוָכה ְוַהּסְ ם ַהּנְ ה ְלַדְעּתָ ָהיּו ָלֶהם ְסָברֹות ַהְרּבֵ

לֹום ִלְטעֹות  ר ַחס ְוׁשָ ֶאְפׁשָ ְך, ַעד ׁשֶ ל ּכָ ֶזה ְסָברֹות ְנבּוכֹות ּכָ י ֵיׁש ּבָ עֹות, ּכִ ֵאּלּו ַהּדֵ ׁש ּבְ ּיֵ בּוכֹות ׁשֶ ָברֹות ַהּנְ ַהּסְ

ָלן(.  ֶקר, ַרֲחָמָנא ִלּצְ ל ׁשֶ ָברֹות ׁשֶ ֵאּלּו ַהּסְ ֱאֶמת ּבְ ּבֶ

ַעל  בֹוד,  ּכָ הּוא  ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ 'ׁשֶ ֶאְצָלם:  ם  ְסּכַ ּנִ ׁשֶ ַעד 

ְהֶיה רֹוֵדף ַאַחר  ּיִ ׁשֶ ְוַגם  ד,  ׁש ִאיׁש ְמֻכּבָ ְלַבּקֵ ן ְצִריִכין  ּכֵ

ֶאת  יג  ְוַיּשִׂ בֹוד  ַהּכָ ַאַחר  רֹוֵדף  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ַהְינּו  בֹוד,  ַהּכָ

ד,  הּוא ִאיׁש ְמֻכּבָ י ֵמַאַחר ׁשֶ בֹוד(, ּכִ ׁש לֹו ּכָ ּיֵ ד, ׁשֶ הּו ִאיׁש ְמֻכּבָ ּזֶ בֹוד )ׁשֶ ַהּכָ

ֶאת  ַע  ּוְמַסּיֵ בֹוד,  ּכָ ַאַחר  רֹוֵדף  ְוהּוא  בֹוד,  ּכָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָהִאיׁש  ה  ּזֶ ׁשֶ ִנְמָצא  "ל,  ּנַ ּכַ ָכבֹוד  ּבְ רֹוָצה  ִהיא  ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ

בֹוד  ְכִלית הּוא ּכָ י ַהּתַ יגֹו, ּכִ ְכִלית ּוַמּשִׂ ל ַאַחר ַהּתַ ּדֵ ּתַ ִמׁשְ

ן ֶזה ָהִאיׁש ָראּוי ִלְהיֹות  "ל, ַעל ּכֵ ּנַ בּוָכה(, ּכַ ָכָלה ְוַהּנְ ם ַהּסְ ל ֶזה ָהָיה ַדְעּתָ )ּכָ

ֶמֶלְך'.

ִאים  נֹוׂשְ ָהיּו  ׁשֶ ּוָמְצאּו  ְוָהְלכּו  ֶזה,  ּכָ ִאיׁש  ׁש  ְלַבּקֵ ְוָהְלכּו 

ְלֵעֶרְך  ַאֲחָריו  ְוָהְלכּו  ֶאָחד,  ָזֵקן  ]קבצן[  עְטֶליר'  'ּבֶ ֶאת 

ם 'ִציַגייֶניְרס' ]צוענים[, ְוַגם  ּלָ ים, ּכֻ ה ֵמאֹות ֲאָנׁשִ ָ ֲחִמּשׁ

ְוָעקֹם  ר  ִעּוֵ ָהָיה  ה  ַהּזֶ עְטֶליר  ְוַהּבֶ 'ִצַגייֶניר';  ָהָיה  הּוא 
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י  ם ָהיּו ַאְנׁשֵ י ֻכּלָ "ל ָהְלכּו ַאֲחָריו, ּכִ ים ַהּנַ ם, ְוָהֲאָנׁשִ ְוִאּלֵ

י ָהיּו לֹו ֲאָחיֹות ְוַאִחים ְוֶזַרע ְמֵרִעים  ּלֹו, ּכִ ָחה ׁשֶ ּפָ ׁשְ ַהּמִ

ַאֲחָריו  ָהְלכּו  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִקּבּוץ  ֵמֶהם  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַעד  ּלֹו,  ׁשֶ

ָהָיה  י  ּכִ בֹודֹו,  ּכְ ַעל  ְמֹאד  יד  ִהְקּפִ ְוהּוא  אֹותֹו.  אּו  ְוָנׂשְ

דֹולֹות,  ְקֵפדֹות ּגְ ַעם ֲעֵליֶהם ּבִ ָכל ּפַ דֹול ְוכֹוֵעס ּבְ ַכֲעָסן ּגָ

ים ֲאֵחִרים, ְוָכַעס  אּו אֹותֹו ֲאָנׁשִ ְנׂשְ ּיִ ׁשֶ ַעם  ָכל ּפַ ּבְ ה  ְוִצּוָ

ַעם ֲעֵליֶהם. ָכל ּפַ ּבְ

דֹול,  ּגָ ד  ְמֻכּבָ ִאיׁש  הּוא  ֵקן  ַהּזָ עְטֶליר  ַהּבֶ ה  ּזֶ ׁשֶ ִנְמָצא, 

הּוא  י  ּכִ בֹוד,  ַהּכָ ַאַחר  רֹוֵדף  ְוַגם  ֶזה;  ּכָ בֹוד  ּכָ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

"ל. ּנַ בֹודֹו ּכַ ְך ַעל ּכְ ל ּכָ יד ּכָ ַמְקּפִ

לּו  ה, ְוִקּבְ עְטֶליר ַהּזֶ ת ַהּזֹאת ַהּבֶ ֵעיֵני ַהּכַ ן הּוַטב ּבְ ַעל ּכֵ

אֹותֹו ְלֶמֶלְך.

ֶלת  ּגֹוֶרֶמת ּוְמֻסּגֶ י ֶיׁש ֶאֶרץ ׁשֶ ם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת', ּכִ 'ְוִלְהיֹות ּגַ

ן  ּכֵ ַעל  ַאֶחֶרת,  ה  ְלִמּדָ ּגֹוֶרֶמת  ֶאֶרץ  ֵיׁש  ְוֵכן  ְלָכבֹוד, 

ּגֹוֶרֶמת  ְקׁשּו ֶאֶרץ  ּבִ בֹוד(,  ְכִלית הּוא ּכָ ר ַהּתַ ִעּקַ ָחְקרּו ְלַעְצָמם ׁשֶ )ׁשֶ ת  ֵאּלּו ַהּכַ

ם. בּו ׁשָ ֶלת ָלֶזה, ְוָיׁשְ ֻסּגֶ ּמְ ְלָכבֹוד, ּוָמְצאּו ְמִדיָנה ׁשֶ
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ת ַאֶחֶרת ָאְמרּו:  ּכַ

ְכִלית  ר ַהּתַ ִעּקַ ְכִלית, ְוָחְקרּו: 'ׁשֶ ר ַהּתַ בֹוד ִעּקַ ֵאין ַהּכָ ׁשֶ

הּוא ְרִציָחה'. 

ְוָכל  ְוִנְפָסִדים,  ִנְכִלים  ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ רִֹאים  ָאנּו  י  'ּכִ

ִבים ּוְצָמִחים ּוְבֵני ָאָדם ְוָכל ַמה  עֹוָלם, ֲעׂשָ ׁש ּבָ ּיֵ ֶ ַמה ּשׁ

ִנְמָצא  ְוֶהְפֵסד,  יֹון  ְלִכּלָ ָלבֹא  ָצִריְך  ַהּכֹל  עֹוָלם,  ּבָ ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ

ן ָהרֹוֵצַח,  ּכֵ ְוַהֶהְפֵסד; ַעל  יֹון  ּלָ ַהּכִ ַהּכֹל הּוא  ְכִלית  ּתַ ׁשֶ

ה  ַמְרּבֶ הּוא  ׁשֶ ִנְמָצא  ָאָדם,  ֵני  ּבְ ה  ּוְמַכּלֶ הֹוֵרג  הּוא  ׁשֶ

יֵניֶהם  ם ּבֵ ן ִנְסּכַ ְכִלית. ַעל ּכֵ ְלָהִביא ֶאת ָהעֹוָלם ֶאל ַהּתַ

ְכִלית הּוא ְרִציָחה'. ַהּתַ ׁשֶ

ִקְנָאה  ּוַבַעל  ְוַכֲעָסן  רֹוֵצַח  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִאיׁש  ֵאיֶזה  ּוִבְקׁשּו 

ְכִלית )ְלִפי  ֶזה הּוא ָקרֹוב יֹוֵתר ֶאל ַהּתַ י ִאיׁש ּכָ יֹוֵתר, 'ּכִ ּבְ

בּוָכה(, ְוהּוא ָראּוי ִלְהיֹות ֶמֶלְך'. ם ַהּנְ ַדְעּתָ

ֲאלּו: "ַמהּו קֹול  ְוׁשָ ְמעּו קֹול ְצָעָקה,  ְוׁשָ ׁש;  ְוָהְלכּו ְלַבּקֵ

ָעָקה ִהיא,  "ּקֹול ַהּצְ יבּו ָלֶהם: ׁשֶ ָעָקה ַהּזֹאת?" ְוֵהׁשִ ַהּצְ

ְוָאְמרּו:  ָענּו  ִאּמֹו".  ְוֶאת  ָאִביו  ַחט ֶאת  ׁשָ ֶאָחד  ׁשֶ ֱהיֹות 

ֲהרֹג  ּיַ ׁשֶ  - ה  ִמּזֶ יֹוֵתר  ְוַכֲעָסן  ֵלב  יר  ַאּבִ רֹוֵצַח  ֵיׁש  "ְוִכי 
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ְכִלית"  יג ֶאת ַהּתַ ה ִהּשִׂ ֶאת ָאִביו ְוֶאת ִאּמֹו?! ָהִאיׁש ַהּזֶ

לּו אֹותֹו ֲעֵליֶהם ְלֶמֶלְך. ֵעיֵניֶהם, ְוִקּבְ ְוהּוַטב ּבְ

ְמקֹום  ּוִבְקׁשּו ָלֶהם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת ִלְרִציָחה, ּוָבֲחרּו ָלֶהם ּבִ

ם,  ְלׁשָ ְוָהְלכּו  ָהרֹוְצִחים,  ְמקֹום  הּוא  ׁשֶ ּוְגָבעֹות  ָהִרים 

ם. ם ִעם ַמְלּכָ בּו ׁשָ ְוָיׁשְ

ת ַאֶחֶרת ָאְמרּו:  ּכַ

ְוֵאינֹו  ה,  ַהְרּבֵ ְמזֹונֹות  ַפע  ׁשֶ ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ִלְמלְֹך  ָראּוי  'ׁשֶ

גֹון  ים )ּכְ ּקִ זֹונֹות ּדַ ֵני ָאָדם ַרק ִמּמְ ָאר ּבְ ל ׁשְ זֹונֹות ׁשֶ ִנּזֹון ִמּמְ

ֶזה ָראּוי ִלְמלְֹך'. ְכלֹו(, ְוִאיׁש ּכָ ם ׂשִ ֵ ּשׁ ּלֹא ִיְתּגַ ֵדי ׁשֶ ָחָלב, ּכְ

זֹונֹות  ּלֹא ִיְהֶיה ִנּזֹון ִמּמְ ֶזה ׁשֶ ַאְך לֹא ָמְצאּו ֵתֶכף ִאיׁש ּכָ

יר  ָעה ִאיׁש ָעׁשִ ֵני ָאָדם, ּוָבֲחרּו ָלֶהם ְלִפי ׁשָ ָאר ּבְ ל ׁשְ ׁשֶ

ִאיׁש  ִיְמְצאּו  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ה,  ַהְרּבֵ ְמזֹונֹות  ַפע  ׁשֶ לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ָעה  ּוְלִפי ׁשָ "ל;  ּנַ ּכַ ִנּזֹון ְוכּו'  ִיְהֶיה  ּלֹא  ַהְינּו ׁשֶ ּדְ ְרצֹוָנם,  ּכִ

"ל,  ּנַ ּכַ ִיְמְצאּו ִאיׁש  ר  ֲאׁשֶ ְלֶמֶלְך, ַעד  יר  ֶהָעׁשִ ָעׂשּו ֶאת 

לּו ֶאת אֹותֹו ָהִאיׁש  ִויַקּבְ לּוָכה,  יר ִמן ַהּמְ ֵיֵרד ֶהָעׁשִ ָאז 

ם. בּו ׁשָ ְלֶמֶלְך. ּוָבֲחרּו ָלֶהם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת ָלֶזה, ְוָהְלכּו ְוָיׁשְ
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ת ַאֶחֶרת ָאְמרּו:  ּכַ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ י  ּכִ ִלְמלְֹך,  ְראּוָיה  ּתַֹאר  ַפת  ּיְ 'ׁשֶ

ַפת  ַהּיְ י ָלֶזה ִנְבָרא ָהעֹוָלם, ּוֵמַאַחר ׁשֶ ב, ּכִ ָ ָהעֹוָלם ְמֻיּשׁ

ִהיא  ׁשֶ ִנְמָצא  ָהעֹוָלם,  ּוב  ְלִיּשׁ זֹו  ֲאָוה  ּתַ ְמעֹוֶרֶרת  ּתַֹאר 

ן ְיַפת ּתַֹאר ְראּוָיה ִלְמלְֹך'.  ְכִלית, ַעל ּכֵ ְמִביָאה ֶאל ַהּתַ

ָלֶהם  ּוִבְקׁשּו  ֲעֵליֶהם,  ּוָמְלָכה  ּתַֹאר  ְיַפת  ָלֶהם  ּוָבֲחרּו 

ם. בּו ׁשָ ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת ָלֶזה, ְוָהְלכּו ְוָיׁשְ

ת ַאֶחֶרת ָאְמרּו:  ּכַ

ִמן  ָהָאָדם  מֹוַתר  י  ּכִ ּבּור,  ַהּדִ הּוא  ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ 'ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ְתרֹון ׁשֶ ר ַהּיִ ה ִעּקַ ּזֶ ּבּור, ּוֵמַאַחר ׁשֶ ֵהָמה הּוא ַהּדִ ַהּבְ

ְקׁשּו ָלֶהם  ּבִ ן  ּכֵ ְכִלית'. ַעל  ר ַהּתַ ִעּקַ ן ֶזהּו  ּכֵ ָלָאָדם, ַעל 

ְלׁשֹונֹות  ָמה  ּכַ ַדע  ּיֵ ׁשֶ ָלׁשֹון,  ַעל  ּבַ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ָרן,  ּבְ ּדַ ִאיׁש 

ְכִלית. ֶזה הּוא ֵאֶצל ַהּתַ י ִאיׁש ּכָ ִמיד, ּכִ ר ּתָ ה ְלַדּבֵ ְוַיְרּבֶ

ר  ָהָיה הֹוֵלְך ּוְמַדּבֵ ע, ׁשֶ ּגָ י ְמׁשֻ ְוָהְלכּו ּוָמְצאּו ִאיׁש ָצְרַפּתִ

ה  ּמָ ּכַ ֵאלּוהּו ִאם יֹוֵדַע ְלׁשֹונֹות, ְוָהָיה יֹוֵדַע  ּוׁשְ ְלַעְצמֹו. 

בּוָכה(,  ם ַהּנְ ְכִלית )ְלִפי ַדְעּתָ יג ַהּתַ אי ִהּשִׂ ַוּדַ ֶזה ּבְ ְלׁשֹונֹות. 'ְוִאיׁש ּכָ

ר  ה ְלׁשֹונֹות, ּוְמַדּבֵ ּמָ ּיֹוֵדַע ּכַ ַעל ָלׁשֹון, ׁשֶ הּוא ּבַ ֵמַאַחר ׁשֶ
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ן הּוַטב  ר ֲאִפּלּו ְלַעְצמֹו'; ַעל ּכֵ י הּוא ְמַדּבֵ ה ְמֹאד, ּכִ ַהְרּבֵ

לּו אֹותֹו ְלֶמֶלְך.  ה, ְוִקּבְ ֵעיֵניֶהם ִאיׁש ַהּזֶ ּבְ

בּו  ְוָיׁשְ ְוָהְלכּו  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָלִעְנָין  ּגֹוֶרֶמת  ֶאֶרץ  ָלֶהם  ּוָבֲחרּו 

ר. ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ּדֶ אי ִהְנִהיג אֹוָתם ּבַ ם. ּוְבַוּדַ ם ִעם ַמְלּכָ ׁשָ

ת ַאֶחֶרת ָאְמרּו:  ּכַ

ְמָחה'.  ְכִלית הּוא ׂשִ ר ַהּתַ ִעּקַ 'ׁשֶ

ֵמִחים,  ׂשְ ה  ֲחֻתּנָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ֵמִחים,  ׂשְ ן  ּבֵ ּנֹוָלד  ׁשֶ ּכְ י  'ּכִ

ְכִלית ַהּכֹל  ּתַ ֵמִחים, ִנְמָצא ׁשֶ ים ֵאיֶזה ְמִדיָנה ׂשְ ּכֹוְבׁשִ ׁשֶ ּכְ

ִמיד,  ּתָ ֵמַח  ׂשָ ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ְקׁשּו ִאיׁש  ּבִ ן  ּכֵ ְמָחה'. ַעל  ׂשִ הּוא 

ְכִלית', ְוהּוא ִיְהֶיה ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם. הּוא ֵאֶצל ַהּתַ 'ִנְמָצא ׁשֶ

זּוי  ּבָ ֻכּתֶֹנת  ּבְ ֶאָחד  ָעֵרל  הֹוֵלְך  ָהָיה  ׁשֶ ּוָמְצאּו:  ְוָהְלכּו 

ַאֲחָריו  ְוָהְלכּו  ָרף,  ׂשָ ֵיין  ]בקבוק[  יל  ְפֶלעׁשִ א  ְוָנׂשָ ַדְרּכֹו,  ּכְ

ּכֹור  ׁשִ ָהָיה  י  )ּכִ ְמֹאד  ֵמַח  ׂשָ ָהָיה  ֶהָעֵרל  ְוֶזה  ֲעֵרִלים;  ה  ּמָ ּכַ

ׁשּום  לֹו  ְוֵאין  ְמֹאד  ֵמַח  ׂשָ הּוא  ֶהָעֵרל  ה  ּזֶ ׁשֶ ְוָראּו  ְמֹאד(. 

יג ֶאת  י ִהּשִׂ ה, ּכִ ֵעיֵניֶהם ֶהָעֵרל ַהּזֶ ן הּוַטב ּבְ ָאָגה, ַעל ּכֵ ּדְ

ֲעֵליֶהם,  ְלֶמֶלְך  אֹותֹו  לּו  ְוִקּבְ ְמָחה,  ׂשִ הּוא  ׁשֶ ְכִלית  ַהּתַ

ר. ׁשָ ֶרְך ַהּיָ ּדֶ אי ִהְנִהיג אֹוָתם ּבַ ּוְבַוּדַ
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ְמקֹום  ַהְינּו  ּדְ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ ָלִעְנָין  ּגֹוֶרֶמת  ֶאֶרץ  ָלֶהם  ּוָבֲחרּו 

ִיְהיּו  ים  ּוֵמַהַחְרַצּנִ ַיִין,  ין  עֹוׂשִ ְהיּו  ּיִ ׁשֶ ְוַכּיֹוֵצא,  ָרִמים  ּכְ

ר  י ֶזהּו ִעּקַ ָבר ְלִאּבּוד; ּכִ ָרף, ְולֹא ֵיֵלְך ׁשּום ּדָ ין ֵיין ׂשָ עֹוׂשִ

ֵמַח  ׂשָ ְוִלְהיֹות  ר  ּכֵ ּתַ ּוְלִהׁשְ ּתֹות  ִלׁשְ ֶאְצָלם:  ְכִלית  ַהּתַ

ִמיד.  ּתָ

י ֵאין  ְמָחָתם, ּכִ כּות ְוִעְנָין ְלׂשִ ּיָ ֵאין ׁשּום ׁשַ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ר  י ֵכן ֶזה ָהָיה ִעּקַ ֹמַח, ַאף ַעל ּפִ ׂשְ ָלל ַעל ַמה ּלִ ָלֶהם ּכְ

ִמיד - ַעל לֹא ָדָבר.  ּתָ ֵמַח  ׂשָ ִלְהיֹות  ְכִלית ֶאְצָלם -  ַהּתַ

ם. בּו ׁשָ "ל, ְוָהְלכּו ְוָיׁשְ ּנַ ּוָבֲחרּו ָלֶהם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת ּכַ

ת ַאֶחֶרת ָאְמרּו:  ּכַ

ר הּוא ָחְכָמה'.  ִעּקַ 'ׁשֶ

ֲעֵליֶהם,  ֶמֶלְך  אֹותֹו  ְוָעׂשּו  דֹול,  ּגָ ָחָכם  ָלֶהם  ּוִבְקׁשּו 

ם. בּו ׁשָ ּוִבְקׁשּו ָלֶהם ֶאֶרץ ּגֹוֶרֶמת ְלָחְכָמה, ְוָהְלכּו ְוָיׁשְ

ת ַאֶחֶרת ָאְמרּו:  ּכַ

ֲאִכיָלה  ּבַ ַעְצמֹו  ַעל  יַח  ּגִ ְלַהׁשְ הּוא:  ְכִלית  ַהּתַ ר  ִעּקַ 'ׁשֶ

ל ָהֵאיָבִרים'.  יֶלִווין( - ְלַגּדֵ ּקֹוִרין ּפִ ה )ׁשֶ ִתּיָ ּוׁשְ



הדאַב ֶׂא מת ל מנו

יַח  ּגִ דֹוִלים ּוַמׁשְ ׁש לֹו ֵאיָבִרים ּגְ ּיֵ ַעל ֵאיָבִרים, ׁשֶ ּוִבְקׁשּו ּבַ

ֵאיָבִרים  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵמַאַחר  י  'ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ָהֵאיָבִרים  ל  ְלַגּדֵ

עֹוָלם(,  ּבָ יֹוֵתר  ָמקֹום  ּתֹוֵפס  הּוא  י  )ּכִ עֹוָלם  ּבָ יֹוֵתר  ֵחֶלק  לֹו  ֶיׁש  דֹוִלים  ּגְ

ל  ְכִלית ְלַגּדֵ י ֶזהּו ַהּתַ ְכִלית, ּכִ ְוהּוא ָסמּוְך יֹוֵתר ֶאל ַהּתַ

ֶזה ָראּוי ִלְמלְֹך'. ן ִאיׁש ּכָ ָהֵאיָבִרים; ַעל ּכֵ

י  ֵעיֵניֶהם, ּכִ ּקֹוִרין ֵווייְנֶגיר(, ְוהּוַטב ּבְ ְוָהְלכּו ּוָמְצאּו ִאיׁש ָארְֹך )ׁשֶ

אֹותֹו  לּו  ְוִקּבְ ְכִלית,  ַהּתַ ֶאל  ְוָסמּוְך  ֵאיָבִרים  ַעל  ּבַ הּוא 

בּו  ְוָיׁשְ ְוָהְלכּו  ָלֶזה,  ּגֹוֶרֶמת  ֶאֶרץ  ָלֶהם  ּוִבְקׁשּו  ְלֶמֶלְך. 

ם. ׁשָ

ָאְמרּו:  ת ַאֶחֶרת ׁשֶ ְוָהְיָתה ּכַ

ְכִלית הּוא ַרק ַלֲעסֹק  ר ַהּתַ ְכִלית, ַרק ִעּקַ ל ֶזה ּתַ ֵאין ּכָ ׁשֶ

ֶרְך ְוכּו'.  ַפל ּבֶ ַרְך ְוִלְהיֹות ָעָניו ּוׁשְ ה ַלה' ִיְתּבָ ְתִפּלָ ּבִ

ְלֶמֶלְך  אֹותֹו  ְוָעׂשּו  ֶאָחד,  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ּבַ ָלֶהם  ּוִבְקׁשּו 

ֲעֵליֶהם.
ת ָהַאֲחרֹוָנה  דֹולֹות ְמֹאד, ַרק זֹאת ַהּכַ ְמבּוכֹות ּגְ ם ָטעּו ְמֹאד ּבִ ּלָ "ל ּכֻ ּתֹות ַהּנַ ל ַהּכִ ּכָ ן, ֵמֵאָליו ָיִבין, ׁשֶ )ְוַהְמַעּיֵ

ֵרי ָלֶהם(.  נּו ָהֱאֶמת, ַאׁשְ ּוְ ּכִ

ה. ִפּלָ ַעל ּתְ "ל ְלַהּבַ ּבֹוִרים ַהּנַ ר ֶאָחד ֵמַהּגִ ל ֶזה ִסּפֵ ּכָ
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ִמן  ֵהם   - "ל(  ַהּנַ ּבֹור  ַהּגִ ִעם  רּו  ְתַחּבְ ּנִ ׁשֶ ּבֹוִרים  ַהּגִ ֵאּלּו  ַהְינּו  )ּדְ ֵהם  ׁשֶ לֹו:  ר  ְוִסּפֵ

ַעל  לּו ֲעֵליֶהם ְלֶמֶלְך ּבַ ּבְ ּקִ ֲעֵלי ָהֵאיָבִרים, ׁשֶ ל ּבַ ת ׁשֶ ַהּכַ

"ל: ּנַ ֵאיָבִרים ּכַ

ָהֲעָגלֹות  ִעם  ֵמֶהם  ַאַחת  ַמֲחֶנה  ְוָהְלכּו  ַהּיֹום,  ַוְיִהי 

ַאֲחֵריֶהם  ּמֹוִליִכין  ׁשֶ אז(,  ִאיּבַ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֲחֶנה  ַהּמַ ַאֲחֵרי  הֹוְלִכין  ׁשֶ

ָהְיָתה  ֵאיָבִרים  ֲעֵלי  ַהּבַ ְוֵאּלּו  ְוַכּיֹוֵצא.  ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ַמֲאָכל 

ים  ֲאָנׁשִ ָהיּו  י  ּכִ ִרּיֹות,  ַהּבְ ַעל  ֶלת  ֻמּטֶ ֵאיָמָתן  אי  ַוּדַ ּבְ

ֶהם ָנָטה ֵמֶהם ִמן  ַגע ּבָ ּפָ אי ִמי ׁשֶ דֹוִלים ְוִגּבֹוִרים, ּוְבַוּדַ ּגְ

ֶרְך. ַהּדָ

ּבֹור ֶאָחד  ם ּגִ ֶנְגּדָ א ּכְ "ל, ּבָ ֲחֶנה ַהּנַ ר ָהְלכּו ַהּמַ ֲאׁשֶ ַוְיִהי ּכַ

ֶנֶגד  ּכְ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ ה  ַהּזֶ ּבֹור  ְוַהּגִ "ל(,  ּנַ ּכַ ֶהם  ִעּמָ ה  ַעּתָ הֹוֵלְך  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ּבֹור  ַהּגִ )ְוהּוא 

ר  ֲחֶנה ּוִפּזֵ תֹוְך ַהּמַ ֶרְך, ְוִנְכַנס ּבְ ֲחֶנה לֹא ָנָטה ִמן ַהּדֶ ַהּמַ

ָפָניו;  ִמּלְ ֲחֶנה  ַהּמַ י  ַאְנׁשֵ ְוִנְתָיְראּו  ּוְלָכאן,  ְלָכאן  אֹוָתם 

ַאֲחֵרי  הֹוְלִכין  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָהֲעָגלֹות  ְלתֹוְך  ִנְכַנס  ְוהּוא 

ם. ָהָיה ׁשָ ֶ ל ַמה ּשׁ ֲחֶנה, ְוָאַכל ּכָ ַהּמַ
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ּלֹא ָהָיה ִמְתָיֵרא  ׁשֶ בּוָרתֹו,  ּגְ ּגֶֹדל  )ַעל  ֵעיֵניֶהם ְמֹאד ְמֹאד  ּבְ ָבר  ַהּדָ ְוִנְפָלא 

ד ָנְפלּו  "ל( ְוֵתֶכף ּוִמּיָ ּנַ ָהָיה ַעל ָהֲעָגלֹות ּכַ ֶ ל ַמה ּשׁ תֹוָכם ְוָאַכל ּכָ ָלל, ְוִנְכַנס ּבְ ֲחֶנה ּכְ ִמן ַהּמַ

ֶזה  ּכָ ּבֹור  ּגִ 'ׁשֶ ָיְדעּו  י  ּכִ ֶלְך".  ַהּמֶ "ְיִחי  לֹו:  ְוָאְמרּו  ְלָפָניו, 

ְכִלית הּוא  ר ַהּתַ ִעּקַ ם 'ׁשֶ אי ָראּוי ִלְמלְֹך', ְלִפי ַדְעּתָ ַוּדַ ּבְ

ֶלְך  אי ִיְמֹחל לֹו ַהּמֶ "ל, 'ּוְבַוּדַ ּנַ ַעל ֵאיָבִרים' ּכַ הּוא ּבַ ִמי ׁשֶ

ֶזה,  ַעל ֵאיָבִרים ּכָ ּבֹור ּבַ ְמָצא ּגִ ּנִ לּוָכה, ֵמַאַחר ׁשֶ ֶאת ַהּמְ

לּוָכה'. י לֹו ָראּוי ַהּמְ ּכִ

ת  ַהּכַ ַעל  ְלֶמֶלְך  ם(  ֶנְגּדָ ּכְ א  ּבָ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ּבֹור  ַהּגִ )ֶזה  ל  ְתַקּבֵ ּנִ ׁשֶ ֲהָוה,  ְוֵכן 

"ל(.  ּנַ ַעל ֵאיָבִרים ּכַ ר הּוא ּבַ ִעּקָ ְחַקר ֶאְצָלם ׁשֶ ּנֶ ַהּזֹאת )ׁשֶ

ִלְכּבֹשׁ  ִעּמֹו  ה  ַעּתָ הֹוְלִכין  ָאנּו  ׁשֶ ּבֹור  ַהּגִ הּוא  "ְוהּוא 

ָהעֹוָלם".

ָנה  ּוָ ֶזה ּכַ ׁש לֹו ּבָ ּיֶ ה ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם( ׁשֶ ה ַעּתָ ֲעׂשָ ּנַ ּבֹור ׁשֶ "ְוהּוא ֹאֵמר )ַהְינּו ֶזה ַהּגִ

ֵאין  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֶאת  ִלְכּבֹשׁ  הֹוֵלְך  הּוא  ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ַאֶחֶרת 

ׁש  ּיֵ יו, ַרק ׁשֶ ְחּתָ בּוׁש ּתַ ְהֶיה ָהעֹוָלם ּכָ ּיִ ָלל ָלֶזה ׁשֶ ָנתֹו ּכְ ּוָ ּכַ

ֶזה"  ָנה ַאֶחֶרת ּבָ ּוָ לֹו ּכַ
ל ֶזה(. יב לֹו ּכָ "ל, ֵהׁשִ ּנַ ּבֹור ּכַ רּו ִעם ַהּגִ ַאל לֹו ֵאיְך ִנְתַחּבְ ָ ּשׁ ה ׁשֶ ִפּלָ ַעל ּתְ ל ֶזה ְלַהּבַ ר ּכָ ּפֵ ּסִ ּבֹוִרים, ׁשֶ ְבֵרי ֶאָחד ֵמַהּגִ ל ֶזה ֵהם ּדִ )ּכָ
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ֶזה  ל  ׁשֶ בּוָרתֹו  ּגְ ִעְנַין  "ּוָמה  ה:  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ לֹו  ַאל  ׁשָ

יב לֹו: "ֱהיֹות  ֶכם?" ֵהׁשִ ּלָ ֶלְך ׁשֶ הּוא ַהּמֶ "ל, ׁשֶ ּבֹור ַהּנַ ַהּגִ

ְוָלַקח  יו,  ְחּתָ ּתַ ַעְצָמן  ְלַהְכִניַע  ָרצּו  לֹא  ַאַחת  ִדיָנה  ּמְ ׁשֶ

ה  לֹשָׁ ּלֹו ֶיׁש ָלּה ׁשְ ׁש לֹו, ְוַהֶחֶרב ׁשֶ ּיֶ ה ַהֶחֶרב ׁשֶ ּבֹור ַהּזֶ ַהּגִ

ַהֲחָיִלים"  ֵרי  ׂשָ ל  ּכָ ּבֹוְרִחין  אֹוָתּה  יִהין  ְגּבִ ּמַ ׁשֶ ּכְ כֹחֹות: 

ה כֹחֹות ַהְמבָֹאִרים ְלַמְעָלה(. לֹשָׁ ְוכּו' )ַהְינּו ׁשְ

ּבֹור  אי ַהּגִ ַוּדַ הּו ּבְ ּזֶ ה, ֵהִבין ׁשֶ ִפּלָ ַעל ּתְ ַמע זֹאת ַהּבַ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

"ל.  ֶלְך ַהּנַ ל ַהּמֶ ׁשֶ

ִעם  ִנים  ּפָ ְתָרֶאה  ּיִ ׁשֶ ר  ֶאְפׁשָ ִאם  ה:  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ׁש  ּוִבּקֵ

ּיֹוִדיעּו  יבּו לֹו: ׁשֶ ֶהם?. ֵהׁשִ ּלָ ֶלְך ׁשֶ הּוא ַהּמֶ ּבֹור ׁשֶ ֶזה ַהּגִ

ּקֹוִרין ֶמעְלִדיֶווין(.  ן ְרׁשּות )ׁשֶ ֲאלּו אֹותֹו ִאם ִיּתֵ ּבֹור, ְוִיׁשְ ָבר ְלַהּגִ ַהּדָ

בֹא ֵאָליו. ּיָ ֲאלּו אֹותֹו, ְוָנַתן ְרׁשּות ׁשֶ ְוָהְלכּו ְוׁשָ

ֶזה,  ֶאת  ֶזה  ירּו  ִהּכִ ּבֹור,  ַהּגִ ֶאל  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ א  ּבָ ׁשֶ ּכְ

כּו  ּזָ ׁשֶ ַעל  ְמֹאד  ְמֹאד  דֹולֹות  ּגְ ָמחֹות  ׂשְ ֵביֵניֶהם  ְוָהָיה 

י ָזְכרּו  ָמחֹות ּוְבִכּיֹות, ּכִ ְלִהְתַוֵעד ָיַחד; ְוָהָיה ֵביֵניֶהם ׂשְ

ֵביֵניֶהם  ָהָיה  ן  ּכֵ ַעל  ֶזה,  ַעל  ּוָבכּו  יו  ַוֲאָנׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת 

ָמחֹות ּוְבִכּיֹות. ׂשְ
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לּו  ְלּגְ ִנְתּגַ ֵאיְך  ּבֹור,  ַהּגִ ִעם  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ַיַחד  רּו  ְוִדּבְ

ּוָבאּו ְלָכאן. 

ה:  ִפּלָ ַעל ּתְ ּבֹור ְלַהּבַ ר ַהּגִ ְוִסּפֵ

ם  ֻכּלָ רּו  ּזְ ִנְתּפַ ָאז  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ְסָעָרה  ָהרּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ָאז  ּמֵ ׁשֶ

ּכֹחֹו  ׁש  ְלַחּדֵ ם  ְלׁשָ ָעָלה  ׁשֶ קֹום  ִמּמָ ָחַזר  ׁשֶ ּכְ ָאז  "ל,  ּנַ ּכַ

ים  ָהֲאָנׁשִ ל  ּכָ ִעם  ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ָמָצא  ְולֹא  ָחַזר  ׁשֶ ּכְ "ל,  ּנַ ּכַ

ים  ל ָהֲאָנׁשִ ר ָהַלְך; ְוָעַבר ַעל ּכָ ֲאׁשֶ "ל, ָאז ָהַלְך ּבַ ּלֹו ַהּנַ ׁשֶ

ָעַבר  ׁשֶ ַהְינּו  ם,  ּלָ ּכֻ ְמקֹום  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ֵהִבין  ׁשֶ ַהְינּו  "ל,  ַהּנַ

ַאְך  ֶלְך,  ַהּמֶ אי  ְבַוּדַ הּוא  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ְוֵהִבין  ָמקֹום,  ֵאיֶזה  ּבְ

ָמקֹום ַאֵחר,  לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלַבְקׁשֹו ּוְלָמְצאֹו, ְוֵכן ָעַבר ּבְ

ּה  ה, ַאְך לֹא ָהָיה ָיכֹול ְלַבְקׁשָ ְלּכָ ם ִהיא ַהּמַ ָ ּשׁ ֵהִבין ׁשֶ ׁשֶ

"ל.  ים ַהּנַ ל ָהֲאָנׁשִ ּוְלָמְצָאּה, ְוֵכן ָעַבר ַעל ּכָ

ה(. ִפּלָ ַעל ּתְ ם ַהּבַ ָהָיה ׁשָ ּבֹור לֹא ָעַבר ַעל ָמקֹום ׁשֶ ַהּגִ י" )ַהְינּו ׁשֶ "ַאְך אֹוְתָך לֹא ָעַבְרּתִ

ה:  ִפּלָ ַעל ּתְ ָעָנה ְוָאַמר ַהּבַ

ַעל  ַהּבַ ָך )ַהְינּו ׁשֶ ּלְ ם ְוַגם ַעל ָמקֹום ׁשֶ ּלָ י ַעל ְמקֹום ּכֻ "ֲאִני ָעַבְרּתִ

ָמקֹום ֶאָחד, ְוָרִאיִתי  י ָהִייִתי עֹוֵבר ּבְ ּבֹור(; ּכִ ם ַעל ְמקֹום ַהּגִ ה ָעַבר ּגַ ִפּלָ ּתְ
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ֶלְך,  ַהּמֶ אי  ַוּדַ ּבְ ֵיׁש  אן  ּכָ ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶתר  ּכֶ עֵֹמד  ׁשֶ

ַאְך לֹא ָהִייִתי ָיכֹול ְלַבְקׁשֹו ּוְלָמְצאֹו.

ה  ּזֶ י ׁשֶ ם, ְוֵהַבְנּתִ ל ּדָ י ַעל ָים ׁשֶ י יֹוֵתר ְוָעַבְרּתִ ְוֵכן ָהַלְכּתִ

ִהיא בֹוָכה  ה ׁשֶ ְלּכָ ל ַהּמַ ָמעֹות ׁשֶ אי ֵמַהּדְ ַוּדַ ה ּבְ ם ַנֲעׂשָ ַהּיָ

אן, ַאְך לֹא ָהָיה  ה ִהיא ּכָ ְלּכָ אי ַהּמַ ּוְבַוּדַ "ל,  ל ַהּנַ ּכָ ַעל 

ּה ּוְלָמְצָאּה. ר ְלַבְקׁשָ ֶאְפׁשָ

ה  ם ַנֲעׂשָ ה ַהּיָ ּזֶ י ׁשֶ ל ָחָלב, ְוֵהַבְנּתִ י ַעל ָים ׁשֶ ְוֵכן ָעַבְרּתִ

"ל,  ּנַ ּכַ ָנּה,  ּבְ ֱאַבד  ּנֶ ׁשֶ ה,  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ ל  ׁשֶ ֵמֶהָחָלב  אי  ְבַוּדַ

ה  ם ַהּזֶ ה ַהּיָ ה ַנֲעׂשָ ְוָהָיה דֹוֵחק אֹוָתּה ִרּבּוי ֶהָחָלב, ּוִמּזֶ

ה, ַאְך לֹא ָהָיה  ת ַמְלּכָ אי ְבָכאן ִהיא ַהּבַ ל ָחָלב; ּוְבַוּדַ ׁשֶ

ּה ּוְלָמְצָאּה. ר ְלַבְקׁשָ ֶאְפׁשָ

ל  ׁשֶ ָערֹות  ַהּשְׂ ִחים  ֻמּנָ ָהיּו  ׁשֶ ְוָרִאיִתי  יֹוֵתר,  י  ָעַבְרּתִ ְוֵכן 

י  ָלל; ְוָיַדְעּתִ י ֵמֶהם ּכְ "ל, ְולֹא ָלַקְחּתִ ינֹוק ַהּנַ ל ַהּתִ ָזָהב ׁשֶ

ר  ֶאְפׁשָ ָהָיה  "ל, ַאְך לֹא  ַהּנַ ינֹוק  ַהּתִ אי  ְבַוּדַ אן הּוא  ּכָ ׁשֶ

ְלַבְקׁשֹו ּוְלָמְצאֹו.

י  ל ַיִין, ְוָיַדְעּתִ י יֹוֵתר, ְוָהִייִתי עֹוֵבר ַעל ָים ׁשֶ ְוֵכן ָעַבְרּתִ

הּוא  ִליץ, ׁשֶ ל ַהּמֵ ּבּוִרים ׁשֶ אי ֵמַהּדִ ַוּדַ ה ּבְ ם ַנֲעׂשָ ה ַהּיָ ּזֶ ׁשֶ

ְך  ה, ְוַאַחר ּכָ ְלּכָ ֶלְך ְוַהּמַ ְנחּוִמין ִלְפֵני ַהּמֶ ר ּתַ עֹוֵמד ּוְמַדּבֵ
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ה, ּוֵמֵאּלּו  ת ַמְלּכָ ְנחּוִמין ְלַהּבַ ר ּתַ ּוְמַדּבֵ ָניו  ּפָ הּוא חֹוֵזר 

ֵיין ַהּטֹוב"(; ַאְך לֹא  ְך ּכְ תּוב:  "ְוִחּכֵ ּכָ מֹו ׁשֶ ל ָיִין )ּכְ ם ׁשֶ ה ַהּיָ ּבּוִרים ַנֲעׂשָ ַהּדִ

ָהִייִתי ָיכֹול ְלָמְצאֹו.

ָעָליו  ָחקּוק  ׁשֶ ֶאֶבן  עֹוֵמד  ׁשֶ ְוָרִאיִתי  יֹוֵתר,  י  ָעַבְרּתִ ְוֵכן 

הּוא  אן  ּכָ ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ ְרטּוִטין,  ׂשִ ִעם  "ל  ַהּנַ ד  ַהּיָ מּוַנת  ּתְ

מּוַנת  "ל( ְוהּוא ָחַקק לֹו ּתְ ֶלְך ַהּנַ ל ַהּמֶ אי ֶהָחָכם )ׁשֶ ַוּדַ ּבְ

ר ְלָמְצאֹו. ד ַעל ָהֶאֶבן, ַאְך לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ַהּיָ

ר ַעל ַהר ֶאָחד  עֹוֵמד ְמֻסּדָ י יֹוֵתר, ְוָרִאיִתי ׁשֶ ְוֵכן ָעַבְרּתִ

אֹוְצרֹות  ָאר  ּוׁשְ ִריֶדעְנִצין'  ְוַה'ּקְ ָזָהב  ל  ׁשֶ ְלָחנֹות  ֻ ַהּשׁ

ַעל  ה  ַהְמֻמּנֶ אי  ְבַוּדַ הּוא  אן  ּכָ ׁשֶ י  ְוֵהַבְנּתִ ֶלְך,  ַהּמֶ

ר ְלָמְצאֹו. "ל(, ַאְך לֹא ָהָיה ֶאְפׁשָ ֶלְך ַהּנַ ל ַהּמֶ ָהאֹוָצרֹות )ׁשֶ

ּבֹור:  יב ַהּגִ ֵהׁשִ

י  ָלַקְחּתִ ַוֲאִני  לּו,  ַהּלָ קֹומֹות  ַהּמְ ל  ּכָ ַעל  י  ָעַבְרּתִ ֲאִני  ם  ּגַ

י  ָלַקְחּתִ י  ּכִ "ל;  ַהּנַ ינֹוק  ַהּתִ ל  ׁשֶ ָזָהב  ל  ׁשֶ ָערֹות  ַהּשְׂ ִמן 

ְיָקִרים  ְוֵהם  ְגָוִנין,  ִמיֵני  ל  ּכָ ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ָערֹות  ׂשְ ְבָעה  ׁשִ

ְוָהִייִתי  י,  ְבּתִ ׁשַ ּיָ ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ב  יֹוׁשֵ ְוָהִייִתי  ְמֹאד;  ֶאְצִלי 

ּלֹא  ִבים ְוַכּיֹוֵצא, ַעד ׁשֶ ֲעׂשָ ר, ּבַ ֶאְפׁשָ ֶ ַמה ּשׁ ה ַעְצִמי ּבְ ְמַחּיֶ

ר ֵאֵלְך.  ֲאׁשֶ י ּבַ ָבר ְלַהֲחיֹות ַעְצִמי, ְוָהַלְכּתִ ָהָיה ִלי ׁשּום ּדָ
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ת  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  י  ַכְחּתִ ׁשָ "ל,  ַהּנַ קֹוִמי  ִמּמְ י  ָהַלְכּתִ ר  ְוַכֲאׁשֶ

ם". י ׁשָ ּלִ ׁשֶ

ה:  ִפּלָ ַעל ּתְ יב ַהּבַ ֵהׁשִ

הּוא  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ י  ְוָיַדְעּתִ ה,  ַהּזֶ ת  ׁשֶ ַהּקֶ ֶאת  ָרִאיִתי  "ֲאִני 

ָך, ַאְך לֹא ָהִייִתי ָיכֹול ִלְמצֹא אֹוְתָך". ּלְ ת ׁשֶ ֶקׁשֶ

ם,  ָ ִמּשׁ ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ְלַהּבַ ּבֹור  ַהּגִ יֹוֵתר  ר  ְוִסּפֵ

"ל,  ַהּנַ ֲחֶנה  ַהּמַ ּבְ י  ַגְעּתִ ּפָ ׁשֶ ַעד  ּוָבא  הֹוֵלְך  "ָהִייִתי 

רֹוֶצה  ְוָהִייִתי  ְמֹאד  ָרֵעב  ָהִייִתי  י  ּכִ ְלתֹוָכם,  י  ְוִנְכַנְסּתִ

ְלֶמֶלְך  אֹוִתי  לּו  ִקּבְ ְלתֹוָכם  י  ְכַנְסּתִ ּנִ ׁשֶ ּכְ ְוֵתֶכף  ֶלֱאכֹל, 

"ל.  ּנַ ֲעֵליֶהם ּכַ

אּוַכל  אּוַלי  ָנִתי,  ְוַכּוָ ָהעֹוָלם,  ִלְכּבֹשׁ  הֹוֵלְך  ֲאִני  ה  ְוַעּתָ

"ל". ּלֹו ַהּנַ ים ׁשֶ ֶלְך ִעם ָהֲאָנׁשִ ִלְמצֹא ֶאת ַהּמֶ

ִעם  ים  עֹוׂשִ "ָמה  ּבֹור:  ַהּגִ ִעם  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ר  ְוִדּבֵ

ְפלּו  ּנָ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ ַהְינּו  ּדְ לּו,  ַהּלָ ים  ָהֲאָנׁשִ

ֵאּלּו,  ּכָ טּוִתים  ִלׁשְ אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְך  ּכָ ל  ּכָ ָממֹון  ַתֲאַות  ּבְ

טּות  ָאר ִעְנְיֵני ׁשְ מֹון ֵהם ֱאָלהּות ֶאְצָלם, ּוׁשְ ֲעֵלי ַהּמָ ּבַ ׁשֶ

ׁש ִלְבֵני ְמִדיָנה זֹאת?" ּיֵ ׁשֶ
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ֶלְך:  ֵמַהּמֶ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ ַעל  ְלַהּבַ ּבֹור  ַהּגִ ְוָאַמר  ָעָנה 

ַפל ְלתֹוָכם,  ּנָ ר ְלהֹוִציא ֶאת ִמי ׁשֶ ֲאֹות ֶאְפׁשָ ל ַהּתַ ּכָ ּמִ "ׁשֶ

ׁשּום  ּבְ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָממֹון,  ל  ׁשֶ זֹו  ְלַתֲאָוה  ּנֹוֵפל  ׁשֶ ִמי  ַאְך 

י  ָלל ֶאְצָלם, ּכִ אי לֹא ִתְפַעל ּכְ ם; ּוְבַוּדַ ָ ֹאֶפן ְלהֹוִציאֹו ִמּשׁ

ֶלְך:  ֵמַהּמֶ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָלל". ַרק  ּכְ ה  ִמּזֶ ר ְלהֹוִציָאם  ֶאְפׁשָ ִאי 

ל  ִקּבֵ ם  ָ ִמּשׁ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ְלַהֶחֶרב  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ

ֲאָוה ַהּזֹאת  "ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ְלהֹוִציא ִמּתַ ּנַ בּוָרתֹו ּכַ ּגְ

תֹוָכּה. ַקע ּבְ ַפל ְוִנׁשְ ּנָ ל ָממֹון ֶאת ִמי ׁשֶ ׁשֶ

ה. ִפּלָ ַעל ּתְ ּבֹור ִעם ַהּבַ בּו ָיַחד ֵאיֶזה ְזַמן ַהּגִ ְוָיׁשְ

ַעל  ְקׁשּו ֵמַהּבַ ּבִ "ל, ׁשֶ ִדיָנה ַהּנַ ֵני ַהּמְ ל ּבְ "ל ׁשֶ ְוַעל ִעְנַין ַהּנַ

ַמן,  "ל, ִהְרִחיבּו ַהּזְ ּנַ ִביָלם, ּכַ ׁשְ ּבֹור ּבִ ֵצא ֶאל ַהּגִ ּיֵ ה ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

ָלֶהם  ְלַהְרִחיב  ּבֹור  ַהּגִ ֵאֶצל  ַעל  ּפָ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ׁשֶ ַהְינּו 

ִדיָנה, ְוָנַתן ָלֶהם ַאְרָכא ֵאיֶזה ְזָמן.  ַמן ִלְבֵני ַהּמְ ַהּזְ

ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ְוַהּבַ ּבֹור  ַהּגִ ַהְינּו  ָלֶזה,  ֶזה  ִסיָמִנים  ּוָמְסרּו 

ּיּוְכלּו ֵליַדע ֶאָחד ֵמֲחֵברֹו,  ֵדי ׁשֶ ָמְסרּו ִסיָמִנים ֶזה ָלֶזה, ּכְ

ה ְלַדְרּכֹו. ִפּלָ ַעל ּתְ ְוָהַלְך לֹו ַהּבַ
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ים  הֹוְלִכים ֲאָנׁשִ ה ָרָאה ׁשֶ ִפּלָ ַעל ּתְ ל ַהּבַ ּוְבֶדֶרְך ִהּלּוכֹו ׁשֶ

ְוִנְתָיֵרא  ִפּלֹות.  ּתְ ל  ׁשֶ ִחּבּוִרים  ִאים  ְונֹוׂשְ ְלִלים,  ּוִמְתּפַ

ל, ְוַגם ֵהם  ּלֵ ּנּו. ְוָעַמד ְלִהְתּפַ ֵמֶהם, ְוַגם ֵהם ִנְתָיְראּו ִמּמֶ

לּו.  ּלְ ִהְתּפַ

ֵעת  ּבְ יבּו לֹו: "ׁשֶ ם?" ֵהׁשִ ַאל אֹוָתם: "ִמי ַאּתֶ ְך ׁשָ ַאַחר ּכָ

ָהעֹוָלם  ְבֵני  ִנְפְרדּו  ָאז  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ְסָעָרה  רּוַח  ָהָיה  ׁשֶ

ִחּלּוֵקי  ְלַמְעָלה  ַהְמבָֹאר  ָכל  )ּכְ ָבֶזה  ְוֵאּלּו  ָבֶזה  ָבֲחרּו  ה  ֵאּלֶ ְלִמיֵניֶהם, 

ה ָתִמיד ַלה'  ְתִפּלָ "ל(, ָאז ֲאַנְחנּו ָבַחְרנּו ָלנּו ַלֲעסֹק ּבִ ּתֹות ַהּנַ ַהּכִ

ינּו אֹותֹו  ה ֶאָחד ְוָעׂשִ ִפּלָ ַעל ּתְ נּו ּוָמָצאנּו ּבַ ׁשְ ַרְך, ּוִבּקַ ִיְתּבָ

ְלֶמֶלְך"

ֵעיָניו ְמֹאד,  ָבר ּבְ ה, הּוַטב ַהּדָ ִפּלָ ַעל ּתְ ַמע זֹאת ַהּבַ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

ָלֶהם  ה  ְוִגּלָ ֶהם,  ִעּמָ ר  ְלַדּבֵ ְוִהְתִחיל  ָחֵפץ.  ָבֶזה הּוא  י  ּכִ

ִפּלֹוָתיו ְוִחּבּוָריו ְוִעְנָיָניו. ֵסֶדר ּתְ

ל  חּו ֵעיֵניֶהם, ְוָראּו ּגֶֹדל ַמֲעָלתֹו ׁשֶ ְמעּו ְדָבָריו, ִנְפּתְ ָ ּשׁ ׁשֶ ּכְ

י  ה, ְוֵתֶכף ָעׂשּו אֹותֹו ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶהם, ּכִ ה ַהּזֶ ִפּלָ ַעל ּתְ ַהּבַ

הּוא  ָראּו ׁשֶ לּוָכה, ֵמֲחַמת ׁשֶ ֶהם ָמַחל לֹו ַהּמְ ּלָ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ

ַמֲעָלה ְיֵתָרה ְמֹאד ְמֹאד. ֻמְפָלג ּבְ
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ה  ה ְוֵהִאיר ֵעיֵניֶהם, ְוָעׂשָ ה ַהּזֶ ִפּלָ ַעל ּתְ ֶהם ַהּבַ ְוָלַמד ִעּמָ

ָהיּו  ֵהם  י  ּכִ ְמֹאד.  דֹוִלים  ּגְ מּוִרים  ּגְ יִקים  ְלַצּדִ אֹוָתם 

ַעל  "ל(, ַאְך ֶזה ַהּבַ ּנַ ה ּכַ ְתִפּלָ ָעְסקּו ַרק ּבִ יִקים )ֵמַאַחר ׁשֶ ן ַצּדִ ם ּכֵ ה ּגַ ִחּלָ ִמּתְ

יִקים נֹוָרִאים ְמֹאד.  ֲעׂשּו ַצּדִ ּנַ ה ֵהִאיר ֵעיֵניֶהם ַעד ׁשֶ ִפּלָ ּתְ

"ל, ְוהֹוִדיעֹו ֵאיְך  ּבֹור ַהּנַ ֶרת ְלַהּגִ ה ִאּגֶ ִפּלָ ַעל ּתְ ַלח ַהּבַ ְוׁשָ

ה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך. ֵאּלּו ְוַנֲעׂשָ ים ּכָ ָכה ּוָמָצא ֲאָנׁשִ ּזָ ׁשֶ



יֹוֵתר  עֹוְסִקים  ָהיּו  "ל,  ַהּנַ ָממֹון  ל  ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ּוְבֵני 

"ל.  ָכל ַהּנַ ֲעבֹוָדָתם, ּכְ ִעְנְיֵניֶהם ּבַ ּבְ

ֵמׁש  ְמַמׁשְ ָהָיה  "ל  ַהּנַ ּבֹור  ַהּגִ ֶהם  ִעּמָ יל  ִהְגּבִ ׁשֶ ַמן  ְוַהּזְ

ְוִהְקִריבּו  "ל,  ַהּנַ ְוָעׂשּו ֲעבֹוָדָתם  ֲחדּו ְמֹאד;  ְוִנְתּפַ ָלבֹא, 

ָהיּו  ׁשֶ ֶהם  ּלָ ׁשֶ ְתִפּלֹות  ּבִ ְוָעְסקּו  ּוְקטֶֹרת  נֹות  ָקְרּבָ

"ל. ְלִלים ֵלאלֹהּוָתם ַהּנַ ִמְתּפַ

לַֹח  ַהְינּו( ִלׁשְ ם ֲעָצָתם ָהִראׁשֹוָנה, ּדְ ֵהם ֻמְכָרִחים )ְלַקּיֵ יֵניֶהם, ׁשֶ ם ּבֵ ְוִנְסּכַ

ר ְלִפי  "ל, ֲאׁשֶ ּנַ ירּות ֻמְפָלג ּכַ ּה ֲעׁשִ ׁש ּבָ ּיֶ ִדיָנה ׁשֶ ֶאל ַהּמְ

"ל.  ּנַ ם ֱאלֹהּות ּכַ ּלָ ִדיָנה ּכֻ ֵני אֹוָתּה ַהּמְ ל ּבְ ם 'ָהיּו ּכָ ַדְעּתָ
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ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ ֵמַאַחר  "ל,  ּנַ ּכַ אי  ַוּדַ ּבְ אֹוָתם  יעּו  יֹוׁשִ ְוֵהם 

ם. לּוִחים ְלׁשָ ְלחּו ׁשְ "ל'. ְוׁשָ ּנַ ֱאלֹהּות ּכַ

עּו ְוָהְלכּו, ּוָמְצאּו ָאָדם  ם ּתָ לּוִחים( ְלׁשָ ְ ל ַהּשׁ ּוְבֶדֶרְך ִהּלּוָכם )ׁשֶ

ּלֹו ָהָיה עֹוֶלה יֹוֵתר  ל ׁשֶ ּקֵ ַהּמַ ל, ׁשֶ ָהָיה הֹוֵלְך ִעם ַמּקֵ ׁשֶ

ֲאָבִנים  ִעם  ָהָיה  ּלֹו  ׁשֶ ל  ּקֵ ַהּמַ ׁשֶ ַהְינּו  ֱאלֹהּוָתם,  ל  ִמּכָ

ל  ִמּכָ יֹוֵתר  ֶוה  ׁשָ ָהָיה  ל  ּקֵ ַהּמַ ֶזה  ר  ֲאׁשֶ ְיָקִרים,  טֹובֹות 

ּוֵבין  ְמִדיָנָתם  ּבִ ׁשֶ ין ָהֱאלֹהּות  ּבֵ )ַהְינּו  "ל,  ַהּנַ ל ֱאלֹהּוָתם  ּכָ ל  ׁשֶ ירּות  ָהֲעׁשִ

ם ָהָיה הֹוֵלְך  ם(. ּגַ ּלָ ּכֻ ל  ירּות ׁשֶ ל ָהֲעׁשִ ֶוה יֹוֵתר ִמּכָ ל ָהָיה ׁשָ ּקֵ י ַהּמַ ּכִ ָהְלכּו ֶאְצָלם,  ָהֱאלֹהּות ׁשֶ

ָהָיה  ָהָיה ָקבּוַע ּבֹו ֲאָבִנים טֹובֹות ׁשֶ יִליׁש(, ׁשֶ ּקֹוִרין ַקאּפִ כֹוַבע )ׁשֶ ּבְ

ֶוה הֹון ָרב. ׁשָ

ְלִפי  י  ּכִ ֲחָוָיה,  ּתַ ְוִהׁשְ ְכִריָעה  ּבִ ְלָפָניו  ָנְפלּו  ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף 

ֶהם,  ּלָ ל ֱאלִֹהים ׁשֶ ה ֱאלֹוּהַ ַעל ּכָ ם ָהָיה ָהָאָדם ַהּזֶ ַדְעּתָ

ה  ְגעּו הּוא ָהָיה ַהְמֻמּנֶ ּפָ ה ׁשֶ ֶזה )ְוָהָאָדם ַהּזֶ ירּות ֻמְפָלג ּכָ ׁש לֹו ֲעׁשִ ּיֵ ֵמַאַחר ׁשֶ
"ל(.  ֶלְך ַהּנַ ל ַהּמֶ ַעל ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ

ְלׁשֹון  ה: "ֶזה הּוא ִחּדּוׁש ֶאְצְלֶכם )ּבִ ְוָאַמר ָלֶהם ָהָאָדם ַהּזֶ

ירּות". ְוהֹוִליְך אֹוָתם ֶאל  י ְוַאְרֶאה ָלֶכם ֲעׁשִ ַמּה( ּבֹאּו ִעּמִ ּתֵ

אֹוָתם  ְוֶהְרָאה  ֶלְך,  ַהּמֶ אֹוַצר  ם  ׁשָ ר  ְמֻסּדָ ָהָיה  ׁשֶ ָהָהר 
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י  ֲחָוָיה, 'ּכִ ּתַ ְכִריָעה ְוִהׁשְ ד ָנְפלּו ּבִ ֶאת ָהאֹוָצר. ְוֵתֶכף ּוִמּיָ

ָהָיה ֶאְצָלם  בּוָכה, ׁשֶ ָכָלה ְוַהּנְ ם )ַהּסְ ל ֱאלִֹהים', ְלִפי ַדְעּתָ ֶזהּו ֱאלֹוּהַ ַעל ּכָ
"ל(.  ּנַ ירּות ּכַ מֹון ְוָהֲעׁשִ ר ָהֱאמּוָנה ַהּמָ ִעּקַ

אי  ַוּדַ הּוא ֱאלֹוּהַ ַעל ְוכּו', ּבְ "ל ׁשֶ ם ַהּנַ י ְלִפי ַדְעּתָ ם )ּכִ נֹות לֹא ִהְקִריבּו ׁשָ ַאְך ָקְרּבָ

לּוִחים,  ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ְצאּו  ּיָ ְכׁשֶ י  ּכִ ְוכּו'(  ַאְך  ֶזה,  ּכָ ֵלאלֹוּהַ  ַעְצָמן  ֶאת  ַמְקִריִבים  ָהיּו 

י  נֹות; ּכִ ֶרְך לֹא ִיְהיּו ַמְקִריִבים ָקְרּבָ ּדֶ ּבַ ִהְזִהירּו אֹוָתם ׁשֶ

ֵאר  ָ ִיּשׁ לֹא  נֹות  ָקְרּבָ ְלַהְקִריב  ֶרְך  ַבּדֶ ִיְרצּו  ִאם  ׁשֶ ׁשּו  ָחׁשְ

אּוַלי  ֶרְך,  ּדֶ ּבַ אֹוָצר  ֵאיֶזה  ִיְמְצאּו  אּוַלי  י  ּכִ לּום,  ּכְ ֵמֶהם 

"ל(  ּנַ ם אֹוָצר )ְוהּוא ֶאְצלֹו ֱאלֹוּהַ ּכַ א ְוִיְמָצא ׁשָ ּסֵ ֵיֵלְך ֶאָחד ְלֵבית ַהּכִ

ֵמֶהם  ֵאר  ָ ִיּשׁ ְולֹא  ֵאָליו,  ַעְצָמן  ֶאת  ְלַהְקִריב  ְוַיְתִחילּו 

ֶאת  ִהְזִהירּו  ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ )ַהְינּו  לּוִחים  ְ ַהּשׁ ֶאת  ִהְזִהירּו  ן  ּכֵ ַעל  ֶאָחד, 

לֹא  ן  ּכֵ ַעל  ָלל;  ּכְ נֹות  ָקְרּבָ ַיְקִריבּו  לֹא  ֶרְך  ּדֶ ּבַ ׁשֶ לּוִחים(  ְ ַהּשׁ

"ל.  ַהּנַ ה  ַהְמֻמּנֶ ְלֶזה  נֹות  ָקְרּבָ לּוִחים  ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ִהְקִריבּו 

ל ֱאלִֹהים,  הּוא ֱאלֹוּהַ ַעל ּכָ ֲאָבל ֶזה ָהָיה ָברּור ֶאְצָלם, 'ׁשֶ

ֶזה'. ירּות ָעצּום ְוַרב ּכָ ׁש לֹו ֲעׁשִ ּיֵ ֵמַאַחר ׁשֶ

ה ָלֶהם ֵליֵלְך ֶאל ָהֱאלֹהּות  לּוִחים: ָלּמָ ְ בּו ֵאּלּו ַהּשׁ ְ ְוִנְתַיּשׁ

ֻמְפָלִגים  יִרים  ֲעׁשִ ָהיּו  ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ֶאל  ַהְינּו  ּדְ "ל?,  ַהּנַ

י ֲהלֹוא ֵאֶצל  "ל, 'ּכִ ּנַ ם ֱאלֹהּות ּכַ ּלָ ֵהם ֶאְצָלם ּכֻ ְמֹאד, ׁשֶ
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ֶזה  ֲהלֹוא  י  ּכִ ְיׁשּוָעה,  ל  ְלַקּבֵ יּוְכלּו  אי  ַוּדַ ּבְ ָהִאיׁש  ֶזה 

"ל(, ֵמַאַחר  ם ָהָרָעה ַהּנַ ם )ְלִפי ַדְעּתָ ּלָ דֹול ַעל ּכֻ ָהִאיׁש הּוא ֱאלֹוּהַ ּגָ

ם(; ַעל  ּלָ ְפֵלי ִכְפַלִים יֹוֵתר ִמּכֻ ֶזה )ּכִ ירּות ָעצּום ּוֻמְפָלג ּכָ ׁש לֹו ֲעׁשִ ּיֵ ׁשֶ

ה  ְוִנְתַרּצָ ִלְמִדיָנָתם.  ם  ִעּמָ ֵלְך  ּיֵ ׁשֶ ָהִאיׁש  ה  ִמּזֶ ְקׁשּו  ּבִ ן  ּכֵ

ם. ָלֶהם ְוָהַלְך ִעּמָ

ְמָחה ְגדֹוָלה  ִדיָנה ׂשִ ֵני ַהּמְ ּוָבא ִלְמִדיָנָתם. ְוָהָיה ֵאֶצל ּבְ

ַעל ָידֹו ִיְהֶיה ָלֶהם  י ָהיּו ְבטּוִחים ׁשֶ ֶזה, ּכִ ְצאּו ֱאלֹוּהַ ּכָ ּמָ ׁשֶ

י ֶיׁש  ם(, ּכִ ֶזה )ְלִפי ַדְעּתָ הּוא ֱאלֹוּהַ ּכָ אי, 'ֵמַאַחר ׁשֶ ַוּדַ ׁשּוָעה ּבְ ּתְ

ֶזה'. ירּות ָעצּום ּכָ לֹו ֲעׁשִ

 ,) ִדיָנה ַהּזֹאת ֶלֱאלֹוּהַ ֵני ַהּמְ לּו אֹותֹו ּבְ ּבְ ּקִ "ל, ׁשֶ ֶלְך ַהּנַ ל ַהּמֶ ה ׁשֶ הּוא ַהְמֻמּנֶ ה ֶזה ָהִאיׁש )ׁשֶ ְוִצּוָ

ַיְקִריבּו  לֹא  ִדיָנה  ּמְ ּבַ ְוָנכֹון  ן  ְמֻתּקָ ֵסֶדר  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּקֶֹדם  ׁשֶ

ֶלְך  ַהּמֶ י  ֵמַאְנׁשֵ ָהָיה  י  ּכִ דֹול,  ּגָ יק  ַצּדִ ָהָיה  ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ה  ַהְמֻמּנֶ ֶזה  ֶבֱאֶמת  י  )ּכִ ָלל.  ּכְ נֹות  ָקְרּבָ
ל  ׁשֶ טּוִתים  ְ ְוַהׁשּ ָהָרִעים  ְנָהִגים  ַהּמִ ָכל  ּבְ ְמֹאד  ְמָמֵאס  ָהָיה  אי  ּוְבַוּדַ ְמֹאד,  דֹוִלים  ּגְ יִקים  ַצּדִ ם  ֻכּלָ ָהיּו  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ

ִנים  ּפָ ל  ּכָ ַעל  ׁשֶ ה  ַעּתָ ה ְלֵעת  ִצּוָ ַאְך  ם ָהָרָעה,  ְרּכָ ִמּדַ יב אֹוָתם  ְלָהׁשִ ָיכֹול  ָהָיה  ֲעַדִין לֹא  ַאְך  ִדיָנה;  ַהּמְ אֹוָתּה 

נֹות(. לֹא ַיְקִריבּו ָקְרּבָ

ּבֹור  ַהּגִ אֹודֹות  ֵמִאּתֹו  ׁש  ְלַבּקֵ ִדיָנה  ַהּמְ ְבֵני  ְוִהְתִחילּו 

ָעַמד ֲעֵליֶהם.  "ל ׁשֶ ַהּנַ

דּוַע לֹו(.  ּבֹור?" )ַהּיָ ר הּוא ֶזה ַהּגִ ה ָעָנה: "ֶאְפׁשָ ְוַגם ַהְמֻמּנֶ
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יו  ֵמֲאָנׁשָ ׁש  ּוִבּקֵ ּבֹור,  ַהּגִ ֶאל  ְוָיָצא  ה  ַהְמֻמּנֶ ֶזה  ְוָהַלְך 

ְוָאְמרּו,  ִנים ִעּמֹו.  ּפָ ר ְלִהְתָראֹות  ּבֹור, ִאם ֶאְפׁשָ ַהּגִ ל  ׁשֶ

ְוָנַתן  אֹותֹו,  ֲאלּו  ְוׁשָ ְוָהְלכּו  אֹותֹו.  ֲאלּו  ְוִיׁשְ לֹו  ּיֹוִדיעּו  ׁשֶ

ֶזה,  ֶזה ֶאת  ירּו  ְוִהּכִ ּבֹור,  ַהּגִ ה ֶאל  ַהְמֻמּנֶ ְוִנְכַנס  ְרׁשּות. 

"ל. ּנַ דֹולֹות ּוְבִכּיֹות, ּכַ ָמחֹות ּגְ ְוָהָיה ֵביֵניֶהם ׂשְ

ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ם  ּגַ ׁשֶ ַדע,  "ּתֵ ה:  ְלַהְמֻמּנֶ ּבֹור  ַהּגִ ְוָאַמר 

רּו ֶזה  )ְוִסּפְ ה ֶמֶלְך"  ן, ּוְכָבר ַנֲעׂשָ ם ּכֵ נּו ְרִאיִתיו ּגַ ּלָ ר ׁשֶ ׁשֵ ַהּכָ
לּו ּוָבאּו ְלָכאן(. ְלּגְ ָלֶזה ֵאיְך ִנְתּגַ

ֶלְך  ַהּמֶ ְמקֹום  ַעל  ָעַבר  הּוא  ׁשֶ ּבֹור:  ְלַהּגִ ה  ַהְמֻמּנֶ ר  ְוִסּפֵ

ֵניֶהם לֹא ָעַבר,  "ל, ַאְך ַעל ׁשְ ים ַהּנַ ל ָהֲאָנׁשִ ְוַעל ְמקֹום ּכָ

)ְמקֹום( אֹוָתם  ַעל  ּבֹור,  ְוַהּגִ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ְמקֹום  ַעל  ַהְינּו 

ֵניֶהם לֹא ָעַבר. ׁשְ

"ל,  ִדיָנה ַהּנַ ּבֹור אֹודֹות ַהּמְ ה ִעם ַהּגִ רּו ַיַחד ַהְמֻמּנֶ ְוִדּבְ

ֵאּלּו.  טּוִתים ּכָ אּו ִלׁשְ ּבָ ְך ַעד ׁשֶ ל ּכָ ְתעּו ְוָנבֹוכּו ּכָ ּנִ ַעל ׁשֶ

ַעל  יב ְלַהּבַ ֵהׁשִ "ל ׁשֶ ׁשּוָבה ַהּנַ ה ּתְ ּבֹור ְלַהְמֻמּנֶ יב ַהּגִ ֵהׁשִ

ַקע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ י  ּמִ ׁשֶ ֶלְך,  ֵמַהּמֶ ַמע  ָ ּשׁ ׁשֶ ַהְינּו  "ל,  ּנַ ּכַ ה  ִפּלָ ּתְ

ָלׁשּוב  ֹאֶפן  ׁשּום  ּבְ לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ָממֹון,  ל  ׁשֶ זֹו  ַתֲאָוה  ּבְ
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"ל  ׁש ְלַהֶחֶרב ַהּנַ ּיֵ ֶרְך ׁשֶ י ִאם ַעל ְיֵדי ַהּדֶ ם, ּכִ ָ ְוָלֵצאת ִמּשׁ

ה. בּוָרתֹו(, ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ְלהֹוִציָאם ִמּזֶ ּבֹור ּכַֹח ּגְ ל ַהּגִ ם ְמַקּבֵ ָ ּשׁ ּמִ )ׁשֶ

ִעם  ר  ִדּבֵ ה  ַהְמֻמּנֶ ׁשֶ ַהְינּו  יֹוֵתר,  עֹוד  ַמן  ַהּזְ ְוִהְרִחיבּו 

"ל עֹוד יֹוֵתר.  ִדיָנה ַהּנַ ֵני ַהּמְ ַמן ִעם ּבְ ּבֹור ְלַהְרִחיב ַהּזְ ַהּגִ

ָמְסרּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ּוְזָמן.  ַאְרָכא  עֹוד  ּבֹור  ַהּגִ ָלֶהם  ְוָנַתן 

ּבֹור. ה ְוַהּגִ ִסיָמִנים ֶזה ָלֶזה, ַהְמֻמּנֶ

ִדיָנה  ַהּמְ ֶאל  ה  ַהְמֻמּנֶ ְוָחַזר  ּבֹור  ַהּגִ ִמן  ה  ַהְמֻמּנֶ ְוָהַלְך 

"ל. ַהּנַ
 

ם ָהָרָעה  ְרּכָ אי הֹוִכיַח אֹוָתם ַעל ּדַ ַוּדַ ה ּבְ ה ַהּזֶ ְוַגם ַהְמֻמּנֶ

הֹוִעיל  לֹא  ַאְך  ָממֹון,  ַתֲאַות  ּבְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ְוָנבֹוכּו  ְתעּו  ּנִ ׁשֶ

"ל.  ּנַ ְקעּו ָבֶזה ְמֹאד ְמֹאד ּכַ י ְכָבר ִנׁשְ ָלל, ּכִ ָלֶהם ּכְ

ה  ִפּלָ ַעל ּתְ ה, ַהּבַ ָבר הֹוִכיחּו אֹוָתם ַהְרּבֵ ּכְ ַרק ֵמֲחַמת ׁשֶ

א,  ַרּבָ "ַאּדְ ֹאְמִרים:  ְוָהיּו  אֹוָתם,  לּו  ְלּבְ ּבִ ה,  ַהְמֻמּנֶ ְוַגם 

ָהיּו  ֵהם  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  עּוֵתנּו".  ִמּטָ אֹוָתנּו  ָנא  הֹוִציאּו 

ָלׁשּוב  ָלל  ּכְ רֹוִצים  ָהיּו  ְולֹא  ָחְזָקה  ּבְ ם  ַדְעּתָ ּבְ ֹאֲחִזים 

"ל:  ַהּנַ ְלמֹוִכיֵחיֶהם  ֹאְמִרים  ָהיּו  ַאְך  ָהָרָעה,  עּוָתם  ִמּטָ

ְבָטעּות  ֲאַנְחנּו  ׁשֶ ֶכם,  ְכַדְעּתְ הּוא  ִאם  א,  ַרּבָ "ַאּדְ

עּוֵתנּו". ן הֹוִציאּו ָנא אֹוָתנּו ִמּטָ ּוִבְמבּוָכה ְגדֹוָלה, ִאם ּכֵ
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הּוא  ר ׁשֶ ֲאׁשֶ "ל(: ּבַ ִדיָנה ַהּנַ ה ָנַתן ֵעָצה ִלְבֵני ַהּמְ ְוָנַתן ָלֶהם ֵעָצה )ַהְינּו ַהְמֻמּנֶ

ּכַֹח  ל  ְמַקּבֵ הּוא  ֵמֵהיָכן  ּבֹור,  ַהּגִ ֶזה  ל  ׁשֶ ַהּכַֹח  יֹוֵדַע 

ל  ְמַקּבֵ ם  ָ ּשׁ ּמִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ַהֶחֶרב  ִעְנַין  ָלֶהם  ר  ְוִסּפֵ בּוָרתֹו;  ּגְ

ְמקֹום  ֶאל  ם  ְוַאּתֶ ֲאִני  ֵנֵלְך  ֵכן,  "ּבְ בּוָרתֹו;  ּגְ ּכַֹח  ּבֹור  ַהּגִ

ֶנְגּדֹו"  ר ּכְ ּבֵ ַהֶחֶרב, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ּתּוְכלּו ְלִהְתּגַ

ָלׁשּוב  יּוְכלּו  ם  ְלׁשָ בֹאּו  ּיָ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ָהָיה,  ה  ַהְמֻמּנֶ ַנת  ְוַכּוָ

ׁש ְלַהֶחֶרב  ּיֵ ֶרְך ׁשֶ י ַעל ְיֵדי אֹותֹו ַהּדֶ "ל, )ּכִ ּנַ עּוָתם ּכַ ְוָלֵצאת ַעל ְיֵדי ֶזה ִמּטָ

לּו  ִדיָנה ִקּבְ ֵני ַהּמְ לּו ְדָבָריו )ַהְינּו ּבְ "ל(. ְוִקּבְ ּנַ ֲאַות ָממֹון, ּכַ ַהּזֹאת, ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ְלהֹוִציא ִמּתַ

"ל(.  ה ֵליֵלְך ִעּמֹו ֶאל ַהֶחֶרב ַהּנַ ֲעַצת ַהְמֻמּנֶ

דֹוֵלי  ּגְ ֶאת  ִעּמֹו  ְלחּו  ׁשָ ִדיָנה  ַהּמְ ּוְבֵני  ה,  ֻמּנֶ ַהּמְ ְוָהַלְך 

ֶסף ְוָזָהב  יֵטי ּכֶ ְכׁשִ אי ָהיּו הֹוְלִכים ִעם ּתַ ֵהם ֶאְצָלם ֱאלֹהּות )ּוְבַוּדַ ִדיָנה, ׁשֶ ַהּמְ

ר ֶאְצָלם(, ְוָהְלכּו ָיַחד. י ֶזה ָהָיה ָהִעּקָ ָהיּו ְתלּוִיים ֲעֵליֶהם, ּכִ ׁשֶ

הּוא  ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ ּבֹור:  ְלַהּגִ ה  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ה  ַהְמֻמּנֶ ְוהֹוִדיַע 

ה  ִיְזּכֶ אּוַלי  ָנתֹו,  ְוַכּוָ ַהֶחֶרב,  ְמקֹום  ׁש  ְלַבּקֵ ם  ִעּמָ הֹוֵלְך 

ְוָאַמר  ָעָנה  יו.  ַוֲאָנׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ִלְמצֹא  ִהּלּוכֹו  ְבֶדֶרְך 

ָך". ם ֲאִני ֵאֵלְך ִעּמְ ּבֹור: "ּגַ ַהּגִ
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ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו  ָיִבינּו  ּלֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ ַעְצמֹו,  ּבֹור  ַהּגִ ה  ּנָ ְוׁשִ

ה  ּנָ ׁשִ ן  ּכֵ ַעל  "ל,  ַהּנַ ּבֹור  ַהּגִ הּו  ּזֶ ׁשֶ ה  ַהְמֻמּנֶ ִעם  ָהְלכּו  ׁשֶ

ה. ן ִעם ַהְמֻמּנֶ ם ּכֵ ַעְצמֹו, ְוָהַלְך ּגַ

ה. ְוהֹוִדיעּו לֹו.  ִפּלָ ַעל ּתְ ָבר ְלַהּבַ ּיֹוִדיעּו ַהּדָ בּו, ׁשֶ ְ ְוִנְתַיּשׁ

ם, ְוָהַלְך ֲאֵליֶהם  ם הּוא ֵיֵלְך ִעּמָ ּגַ ה, ׁשֶ ִפּלָ ַעל ּתְ ְוָאַמר ַהּבַ

ה. ִפּלָ ַעל ּתְ ַהּבַ

ֶזה  ַעל  ְללּו  ְתּפַ ּיִ ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ ים  ָלֲאָנׁשִ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ה  ְוִצּוָ

יו  ֲאָנׁשָ ִעם  ֶלְך  ַהּמֶ ִלְמצֹא  ְזּכּו  ּיִ ׁשֶ ם,  ְרּכָ ּדַ ה'  ְצִליַח  ּיַ ׁשֶ

ל ַעל ֶזה, ְוָהָיה  ּלֵ ה ִמְתּפַ ִפּלָ ַעל ּתְ ִמיד ָהָיה ַהּבַ י ּתָ "ל, ּכִ ַהּנַ

ְללּו ַעל  ְתּפַ ּיִ ִפּלֹות ׁשֶ ן ָלֶהם ּתְ יו ְוָהָיה ְמַתּקֵ ה ַלֲאָנׁשָ ְמַצּוֶ

ה  ַהְמֻמּנֶ ֶאל  ָהַלְך  ׁשֶ ּכְ יֹוֵתר,  ּבְ אֹוָתם  ִהְזִהיר  ה  ְוַעּתָ ֶזה, 

"ל,  ּנַ ּכַ יו  ַוֲאָנׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ ֶאת  ׁש  ְלַבּקֵ ם  ִעּמָ ֵליֵלְך  ּבֹור  ְוַהּגִ

ְללּו ַעל ֶזה ָתִמיד - ִלְזּכֹות ִלְמצֹא אֹוָתם. ְתּפַ ּיִ ׁשֶ

אי  ּוְבַוּדַ "ל,  ַהּנַ ּבֹור  ְוַהּגִ ה  ַהְמֻמּנֶ ֶאל  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ּוָבא 

"ל. ּנַ ָמחֹות ּוְבִכּיֹות ּכַ ְמָחה ְגדֹוָלה, ׂשְ יֵניֶהם ׂשִ ָהָיה ּבֵ
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ַעל  ְוַהּבַ ּבֹור  ְוַהּגִ ה  ַהְמֻמּנֶ ַהְינּו  ּדְ ָיַחד,  ן  ּתָ ָלׁשְ ׁשְ ְוָהְלכּו 

דֹוֵלי  ּגְ יִרים  ָהֲעׁשִ ַהְינּו  ּדְ "ל,  ַהּנַ ְוָהֱאלֹהּות  ה,  ִפּלָ ּתְ

ֶהם. "ל(, ָהְלכּו ִעּמָ ּנַ ְמִדיָנָתם ֱאלִֹקים, ּכַ ם ּבִ ֵהם ִנְקָרִאים ׁשָ "ל )ׁשֶ ִדיָנה ַהּנַ ַהּמְ



כּו.  ר ִיְתַהּלָ ֲאׁשֶ כּו ּבַ ְתַהּלְ ַוּיִ

ִדיָנה.  ם ׁשְֹמִרים ְסִביב ַהּמְ ּוָבאּו ִלְמִדיָנה ַאַחת, ְוָהיּו ׁשָ

ֶלְך  ַהּמֶ "ּוִמי  ִדיָנה,  ַהּמְ ִעְסֵקי  ַעל  ְֹמִרים  ַהּשׁ ֲאלּו ֶאת  ְוׁשָ

ֶכם?"  ּלָ ׁשֶ

"ל,  ַהּנַ ְסָעָרה  ָהרּוַח  ָהָיה  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ׁשֶ ְֹמִרים:  ַהּשׁ יבּו  ֵהׁשִ

ֲחרּו  ּבָ ָאז  "ל,  ּנַ ּכַ ְלִמיֵניֶהם,  ָהעֹוָלם  ְבֵני  ִנְפְרדּו  ָאז  ׁשֶ

לּו  ר הּוא ַהָחְכָמה, ְוִקּבְ ִעּקָ ֶהם, ׁשֶ ּלָ ִדיָנה ׁשֶ ֵני ַהּמְ ָלֶהם ּבְ

ָחָכם  ָמְצאּו  רֹוב  ִמּקָ ְוֶזה  ְלֶמֶלְך,  דֹול  ּגָ ָחָכם  ֲעֵליֶהם 

ֶלְך ֶאת  ָחְכָמה ְמֹאד ְמֹאד, ּוָמַחל לֹו ַהּמֶ דֹול, ֻמְפָלג ּבְ ּגָ

ר  ָהִעּקָ ָהָיה  ֶאְצָלם  י  ּכִ ְלֶמֶלְך,  אֹותֹו  לּו  ְוִקּבְ לּוָכה,  ַהּמְ

לּו  ן ִקּבְ ֶזה, ַעל ּכֵ ְצאּו ָחָכם ֻמְפָלג ּכָ ּמָ ַהָחְכָמה, ּוֵמַאַחר ׁשֶ

אֹותֹו ְלֶמֶלְך.

שרון
מדבקה
באמצע
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ה(:  ִפּלָ ּתְ ַעל  ְוַהּבַ ּבֹור  ְוַהּגִ ה  ַהְמֻמּנֶ )ַהְינּו  "ל  ַהּנַ ה  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ְוָאְמרּו 

ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ֶהָחָכם  ַהְינּו  )ּדְ נּו"  ּלָ ׁשֶ ֶהָחָכם  הּו  ּזֶ ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ְרִאין  "ּנִ ׁשֶ

יבּו  ִנים ִעּמֹו?; ְוֵהׁשִ ר ְלִהְתָראֹות ּפָ ׁשּו ִאם ֶאְפׁשָ "ל( ּוִבּקְ ַהּנַ

ְוָנַתן  ֲאלּו,  ְוׁשָ ְוָהְלכּו  ֲאלּו אֹותֹו.  ְוִיׁשְ לֹו  ּיֹוִדיעּו  ׁשֶ ָלֶהם, 

ֶלְך  ַהּמֶ הּוא  ׁשֶ ֶהָחָכם  ֶאל  ה(  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ )ֵאּלּו  ּוָבאּו  ְרׁשּות.  ָלֶהם 

ה  י ֶהָחָכם ַהּזֶ ירּו ֶזה ֶאת ֶזה, ּכִ ִדיָנה, ְוִהּכִ ל אֹוָתּה ַהּמְ ׁשֶ

ְמָחה  ם ׂשִ אי ָהָיה ׁשָ "ל, ּוְבַוּדַ ֶלְך ַהּנַ ל ַהּמֶ ָהָיה ֶהָחָכם ׁשֶ

זֹוִכים  'ֵאיְך   - כּו  ּבָ י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ ּוְבִכּיֹות,  ָמחֹות  ׂשְ ְגדֹוָלה, 

"ל?'. ל ַהּנַ ֶלְך ִעם ּכָ ִלְמצֹא ֶאת ַהּמֶ

ֶלְך?.  ל ַהּמֶ ד ׁשֶ ֲאלּו ֶאת ֶהָחָכם: ִאם ֵאינֹו יֹוֵדַע ִמן ַהּיָ ְוׁשָ

רּו ַעל  ּזְ ְתּפַ ּנִ ד הּוא ֶאְצלֹו, ַאְך ֵמֵעת ׁשֶ ַהּיָ יב ָלֶהם: ׁשֶ ְוֵהׁשִ

ְוכּו'  ֶלְך  ַהּמֶ ֵמֶהם  ֶנְעַלם  ָאז  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ְסָעָרה  ָהרּוַח  ְיֵדי 

ד,  תֹוְך ַהּיָ ָלל ּבְ ל ּכְ ּכֵ "ל, ֵמָאז הּוא ֵאינֹו רֹוֶצה ְלִהְסּתַ ּנַ ּכַ

ד ַעל  ְבִנית ַהּיָ ָחַקק ּתַ ֶלְך, ַרק ׁשֶ ָכה ַרק ֶאל ַהּמֶ ּיָ י ִהיא ׁשַ ּכִ

ד  ַהּיָ ֶזה ְקָצת ְלצֶֹרְך ִעְנָינֹו, ֲאָבל ּבְ ׁש ּבָ ּמֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ֵדי ׁשֶ ֶאֶבן, ּכְ

ָלל. ל ּכְ ּכֵ ֵאינֹו ִמְסּתַ

ר  ְוִסּפֵ ְלָכאן?'  ּוָבא  ל  ְלּגֵ ִנְתּגַ 'ֵאיְך  ֶהָחָכם  ִעם  רּו  ְוִדּבְ

ר  ֲאׁשֶ ּבַ "ל, ָהַלְך  ַהּנַ ָהָיה ָהרּוַח ְסָעָרה  ֵעת ׁשֶ ּמֵ ׁשֶ ָלֶהם: 

ה, לֹא  ְוַהְמֻמּנֶ ּבֹור  ְוַהּגִ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ַהְינּו  ה,  לֹשָׁ ְ ַהּשׁ ֵאּלּו  ַעל  ַרק  ם,  ּלָ ּכֻ ַעל  ָעַבר  ִהּלּוכֹו  )ּוְבֶדֶרְך  ָהַלְך, 
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אֹותֹו  לּו  ְוִקּבְ ֵאּלּו  ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ אֹותֹו  ְצאּו  ּמָ ׁשֶ ַעד  ָעַבר(, 

ה הּוא ָצִריְך ְלַהְנִהיג אֹוָתם ְלִפי  "ל; ּוְלֵעת ַעּתָ ּנַ ְלֶמֶלְך ּכַ

יב  ַמן ָיׁשִ ְרבֹות ַהּזְ ר ּבִ ִפי ֶדֶרְך ָחְכָמָתם, ַעד ֲאׁשֶ ם, ּכְ ַדְרּכָ

אֹוָתם ֶאל ָהֱאֶמת.

ְתעּו  ּנִ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ אֹודֹות  ֶהָחָכם  ִעם  רּו  ְוִדּבְ

"ל,  ּנַ ּכַ ל ָממֹון,  ׁשֶ ָזָרה  ַוֲעבֹוָדה  טּות  ׁשְ ּבִ ְך  ּכָ ל  ּכָ ְוָנבֹוכּו 

ִביל  ׁשְ י ִאם ּבִ ְרנּו ּכִ ּזַ ְרנּו ְוִנְתּפַ ּדַ ְוָאְמרּו: ִאְלָמֵלא לֹא ִנְתּבַ

ִדיָנה ְלַהֲחִזיר אֹוָתם ְלמּוָטב, ָהָיה ַדי ָלנּו ָבֶזה,  אֹוָתּה ַהּמְ

ְך.  ל ּכָ ׁשּו ְוִנְתעּו ּכָ ּפְ י ִנְתּטַ ּכִ

ם ִנְתעּו ְוָנבֹוכּו, ּוְצִריִכים  ּלָ "ל, ּכֻ ּתֹות ַהּנַ ל ַהּכִ ֱאֶמת ּכָ י ּבֶ ּכִ

ְכִלית  טּוָתם ּוְלַהֲחִזיָרם ֶאל ַהּתַ ְ יָבם ִמּשׁ ָנם - ַלֲהׁשִ ְלַתּקְ

ֲחרּו ָלֶהם ָחְכָמה ְלַתְכִלית,  ּבָ ת ׁשֶ י ֲאִפּלּו ַהּכַ י; ּכִ ָהֲאִמּתִ

ּקּון  ּתִ ּוְצִריִכין  י,  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ יגּו  ִהּשִׂ לֹא  ֵהם  ם  ּגַ

יקֹוְרִסית.  ְוֶאּפִ ִחיצֹוִנּיֹות  ָחְכמֹות  ּבְ ָבֲחרּו  י  ּכִ ּוְתׁשּוָבה, 

יֹוֵתר  ְבָנֵקל  הּוא  ְלֵעיל  ִרים  ְזּכָ ַהּנִ עּוִתים  ַהּטָ ל  ִמּכָ ַאְך 

ֵאּלּו  ֲאָבל  ָהֱאֶמת,  ֶאל  ּוְלַהֲחִזיָרם  עּוָתם  ִמּטָ יָבם  ַלֲהׁשִ

ָכל  ְך ּכְ ל ּכָ ְקעּו ָבּה ּכָ ל ָממֹון ְוִנׁשְ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ִנְתעּו ּבַ

יב  "ל. )ְוַגם ֶהָחָכם ֵהׁשִ ּנַ ה, ּכַ יָבם ִמּזֶ ר ַלֲהׁשִ ִאי ֶאְפׁשָ "ל, ַעד ׁשֶ ַהּנַ
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ר ְלהֹוִציא ֶאת  ל ָממֹון ִאי ֶאְפׁשָ ֲאָוה זֹו ׁשֶ ר ְלהֹוִציא ֲאָבל ִמּתַ ֲאֹות ֶאְפׁשָ ל ַהּתַ ּכָ ּמִ ֶלְך, ׁשֶ ן ֵמַהּמֶ ם ּכֵ ַמע ּגַ ָ ּשׁ ָלֶהם, ׁשֶ

"ל(. ׁש ְלַהֶחֶרב ַהּנַ ּיֵ ֶרְך ׁשֶ י ִאם ַעל ְיֵדי ַהּדֶ ַפל ְלתֹוָכּה, ּכִ ּנָ ִמי ׁשֶ

ן  ְעּתָ ַאְרּבַ ְוָהְלכּו  ֶהם,  ִעּמָ ֵליֵלְך  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֶהָחָכם  ה  ְוִנְתַרּצָ

ֶהם  ִעּמָ ָהְלכּו  "ל  ַהּנַ ֹוִטים  ַהּשׁ ָהֱאלֹהּות  ֵאּלּו  ְוַגם  ָיַחד. 

"ל. ּנַ ן, ּכַ ם ּכֵ ּגַ

ְֹמִרים  ן ֶאת ַהּשׁ ם ּכֵ ֲאלּו ּגַ ְוָהְלכּו ּוָבאּו ִלְמִדיָנה ַאַחת, ְוׁשָ

ֵעת  ּמֵ יבּו: "ׁשֶ ֶהם?. ֵהׁשִ ּלָ ֶלְך ׁשֶ ִדיָנה, ּוִמי ַהּמֶ ַעל ִעְנַין ַהּמְ

ְמִדיָנה  ֵני  ּבְ ָלֶהם  ֲחרּו  ּבָ ָאז  "ל,  ַהּנַ ְסָעָרה  ָהרּוַח  ָהָיה  ׁשֶ

ַעל  ּבַ ָרן  ַדּבְ ֲעֵליֶהם  לּו  ְוִקּבְ ּבּור,  ַהּדִ הּוא  ְכִלית  ַהּתַ ׁשֶ זֹו 

ַעל  ּבַ ָהָיה  ׁשֶ ֶאָחד  ִאיׁש  ָמְצאּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ְלֶמֶלְך.  ָלׁשֹון 

אֹותֹו  לּו  ְוִקּבְ ְמֹאד,  ְמֹאד  ֻמְפָלג  ָרן  ְוַדּבְ ּוְמִליָצה  ָלׁשֹון 

ַעל  הּוא ּבַ לּוָכה, ֵמַאַחר ׁשֶ ֶלְך ָמַחל לֹו ַהּמְ י ַהּמֶ ְלֶמֶלְך, ּכִ

ֶזה". ָלׁשֹון ּכָ

ִליץ  ַהּמֵ אי ֶזה הּוא  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ָעה  ַהַאְרּבָ ֵאּלּו  ְוֵהִבינּו 

ר  ֶאְפׁשָ ִאם  ן  ּכֵ ַגם  ׁשּו  ּוִבּקְ "ל(,  ַהּנַ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ִליץ  ַהּמֵ ַהְינּו  )ּדְ נּו  ּלָ ׁשֶ

לּו  ּיֹוִדיעּו לֹו ִויַקּבְ ה, ְוָאְמרּו, ׁשֶ ֶלְך ַהּזֶ ְלִהְתָראֹות ִעם ַהּמֶ

ֲאלּו, ְוָנַתן ָלֶהם ְרׁשּות. ְרׁשּות. ְוָהְלכּו ְוׁשָ
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ל ְמִדיָנה זֹו, ְוהּוא  ֶלְך ׁשֶ ָעה ֵאֶצל ַהּמֶ ְוִנְכְנסּו ֵאּלּו ָהַאְרּבָ

ירּו ֶזה ֶאת ֶזה, ְוָהָיה  "ל, ְוִהּכִ ּנַ ֶלְך, ּכַ ל ַהּמֶ ִליץ ׁשֶ ָהָיה ַהּמֵ

"ל. ּנַ ְמָחה ְגדֹוָלה ּוְבִכּיֹות, ּכַ ן ׂשִ ם ּכֵ ֵביֵניֶהם ּגַ

ׁש אּוַלי  ְלַבּקֵ יֹוֵתר  ְוָהְלכּו  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ֶהם  ִעּמָ ִליץ  ַהּמֵ ְוָהַלְך 

ה'  ׁשֶ ָראּו  י  ּכִ ְוכּו',  ֶלְך  ַהּמֶ ַהְינּו  ּדְ ָאִרים,  ׁשְ ַהּנִ ִיְמְצאּו 

ַעם ֶאת ַחְבֵריֶהם;  ָכל ּפַ ֵהם מֹוְצִאים ּבְ ם, ׁשֶ ְרּכָ ַמְצִליַח ּדַ

הּוא  ֶהם, ׁשֶ ּלָ ר ׁשֶ ׁשֵ ה ַהּכָ ִפּלָ ַעל ּתְ ְזכּות ַהּבַ ל ֶזה ּבִ ְוָתלּו ּכָ

ָזכּו  ִפּלֹוָתיו  ּתְ ְיֵדי  ְוַעל  ֶזה,  ַעל  ל  ּלֵ ְלִהְתּפַ ִמיד  ּתָ עֹוֵסק 

ִיְזּכּו  אּוַלי  יֹוֵתר,  ְוָהְלכּו  "ל.  ַהּנַ ַחְבֵריֶהם  ֶאת  ִלְמצֹא 

ָאר. ְ ם ַהּשׁ ִלְמצֹא ּגַ

ִעְנַין  ַעל  ן  ּכֵ ם  ּגַ ֲאלּו  ְוׁשָ ַאַחת,  ִלְמִדיָנה  ּוָבאּו  ְוָהְלכּו 

ִמן  ֵהם  ׁשֶ ָלֶהם,  יבּו  ֵהׁשִ ֶהם.  ּלָ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ּוִמי  ִדיָנה,  ַהּמְ

ְלַתְכִלית,  ה  ּתֶ ּוִמׁשְ ְמָחה  ַהּשִׂ ֶאת  ָלֶהם  ֲחרּו  ּבָ ׁשֶ ת  ַהּכַ

ְמָחה ָתִמיד,  הּוא ְבׂשִ ּכֹור ֶאָחד ׁשֶ לּו ֲעֵליֶהם ֵאיֶזה ׁשִ ְוִקּבְ

ָהָיה  ְך ָמְצאּו ִאיׁש ֶאָחד, ׁשֶ ִלְהיֹות ֶמֶלְך ֲעֵליֶהם. ְוַאַחר ּכָ

י ֶזה  יֹוֵתר, ּכִ ֵעיֵניֶהם ּבְ ל ָיִין, ְוהּוַטב ּבְ תֹוְך ָים ׁשֶ ב ּבְ יֹוׁשֵ

לּו אֹותֹו ְלֶמֶלְך.  ּכֹור ֻמְפָלג ְמֹאד ְמֹאד, ְוִקּבְ אי ׁשִ הּוא ְבַוּדַ
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לּו  ְוִקּבְ ְוָהְלכּו  ִעּמֹו,  ִנים  ּפָ ְלִהְתָראֹות  ן  ּכֵ ם  ּגַ ׁשּו  ּוִבּקְ

ְוהּוא  ֶלְך,  ַהּמֶ ֶזה  ֵאֶצל  "ל(  ַהּנַ ֲחֵבִרים  ה  ָ ַהֲחִמּשׁ )ֵאּלּו  ְוִנְכְנסּו  ְרׁשּות. 

ם  תֹוְך ַהּיָ ב ּבְ ָהָיה יֹוׁשֵ ֶלְך, ׁשֶ ל ַהּמֶ ָהָיה ָהֹאֵהב ֶנֱאָמן ׁשֶ

"ל. )ּוְבֵני  ּנַ ִליץ ּכַ ל ַהּמֵ ְנחּוִמין ׁשֶ ְבֵרי ַהּתַ ה ִמּדִ ֲעׂשָ ּנַ ל ַיִין ׁשֶ ׁשֶ
לּו אֹותֹו ְלֶמֶלְך(.  ל ָיִין, ְוִקּבְ ָים ׁשֶ ב ּבְ ּיֹוׁשֵ דֹול, ֵמַאַחר ׁשֶ ּכֹור ּגָ הּוא ִאיׁש ׁשִ ִדיָנה זֹו ָסְברּו ׁשֶ ַהּמְ

ְמָחה ְגדֹוָלה  ן ׂשִ ם ּכֵ ירּו ֶזה ֶאת ֶזה, ְוָהָיה ֵביֵניֶהם ּגַ ְוִהּכִ

ן. ם ּכֵ ֶהם ּגַ "ל. ְוָהַלְך ָהֹאֵהב ֶנֱאָמן ִעּמָ ּנַ ּוְבִכּיֹות, ּכַ

ְֹמִרים:  ֲאלּו ֶאת ַהּשׁ ְוָהְלכּו יֹוֵתר ּוָבאּו ִלְמִדיָנה ַאַחת, ְוׁשָ

ֶהם הּוא ְיַפת  ּלָ ֶלְך ׁשֶ ּמֶ יבּו: ׁשֶ ֶכם?" ֵהׁשִ ּלָ ֶלְך ׁשֶ "ִמי ַהּמֶ

ְכִלית  י ַהּתַ ְכִלית, ּכִ ִהיא ְמִביָאה ֶאל ַהּתַ ּתַֹאר, 'ֵמֲחַמת ׁשֶ

ְמבָֹאר ְלֵעיל.  ּוב ָהעֹוָלם', ּכַ הּוא ִיּשׁ

ה, ַאַחר  ּתַֹאר ְלַמְלּכָ ְיַפת  ה ָהְיָתה ֶאְצָלם ֵאיֶזה  ִחּלָ ּוַבּתְ

לּו  ָיְפָיּה ְמֹאד ְמֹאד, ְוִקּבְ ְך ָמְצאּו ְיַפת ּתַֹאר ֻמְפֶלֶגת ּבְ ּכָ

אי  ְבַוּדַ ִהיא  ׁשֶ ֵהִבינּו(  "ל  ַהּנַ ַהֲחֵבִרים  ֵאּלּו  )ַהְינּו  ְוֵהִבינּו  ְלֶמֶלְך.  אֹוָתּה 

ּה.  ִעּמָ ְלִהְתָראֹות  ן  ּכֵ ם  ּגַ ׁשּו  ּוִבּקְ "ל,  ַהּנַ ה  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ

י  ּכִ ירּו  ְוִהּכִ ה,  ְלּכָ ַהּמַ ֶאל  ְוִנְכְנסּו  ְרׁשּות.  לּו  ְוִקּבְ ְוָהְלכּו 

ה.  ת ַמְלּכָ ִהיא ַהּבַ

ֲאלּו  ְוׁשָ ֵער.  ְלׁשַ ֵאין  אי  ַוּדַ ּבְ ם,  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ְמָחה  ַהּשִׂ ְוֹגֶדל 

א  ּבָ ֵעת ׁשֶ ּמֵ ָרה ָלֶהם: ׁשֶ את ְלָכאן?" ְוִסּפְ אֹוָתּה: "ֵאיְך ּבָ
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"ל, ָאז  ָקר )ִמן ָהֲעִריָסה( ַהּנַ ינֹוק ַהּיָ ָהרּוַח ְסָעָרה ְוָחַטף ֶאת ַהּתִ

ינֹוק ְולֹא ָמְצָאה אֹותֹו.  ָהָלה ַאַחר ַהּתִ ַעת ַהּבֶ ׁשְ ָיְצָאה ּבִ

ְך  ל ָחָלב. ְוַאַחר ּכָ ה ָים ׁשֶ ה ַנֲעׂשָ ְוָדַחק אֹוָתּה ֶהָחָלב, ּוִמּזֶ

לּו אֹוָתּה ְלֶמֶלְך ֲעֵליֶהם. ֵני ְמִדיָנה זֹו, ְוִקּבְ ָמְצאּו אֹוָתּה ּבְ

ינֹוק  ַהּתִ ַעל  ְמֹאד  כּו  ּבָ ם  ּגַ ְגדֹוָלה;  ְמָחה  ׂשִ ם  ׁשָ ְוָהָיה 

ֵאיָנּה  ׁשֶ ּה  ְוִאּמָ ָאִביָה  ְוַעל  ֵמֶהם,  ֱאַבד  ּנֶ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָקר  ַהּיָ

יֹוַדַעת ֵמֶהם.

ת  ַהּבַ )ַהְינּו  ַהּזֹאת  ה  ְלּכָ ַהּמַ ל  ׁשֶ ֲעָלּה  ּבַ א  ּבָ ׁשֶ ִנְמָצא  ה,  ְוִהּנֵ

ה ֵיׁש  "ל, ְוַעּתָ ּנַ ֲעָלּה ּכַ ּבֹור הּוא ּבַ י ַהּגִ ה(, ּכִ אן ַמְלּכָ ית ּכָ ֲעׂשֵ ּנַ ה ׁשֶ ַמְלּכָ

ִדיָנּה ֶמֶלְך. ְלַהּמְ

ה,  ִפּלָ ַעל ּתְ ְמִדיָנה זֹו( ֶאת ַהּבַ ּבִ ה  ִהיא ַמְלּכָ )ׁשֶ ה  ת ַמְלּכָ ה ַהּבַ ׁשָ ּוִבּקְ

ּה,  ּלָ דֹוָלה ׁשֶ ֲהָמא ַהּגְ ְמִדיָנָתּה ִויַטֵהר אֹוָתּה ֵמַהּזֻ ֵלְך ּבִ ּיֵ ׁשֶ

ַפת ּתַֹאר,  ְכִלית ִעְנַין ַהּיְ ר ַהּתַ ֶאְצָלם ָהָיה ִעּקַ י ֵמַאַחר ׁשֶ ּכִ

ן  ַתֲאָוה זֹו, ַעל ּכֵ אי ָהיּו ְמזָֹהִמים ְמֹאד ְמֹאד ּבְ ַוּדַ "ל, ּבְ ּנַ ּכַ

ֵלְך ִויַטֵהר אֹוָתם ְקָצת ְלֵעת  ּיֵ ה ׁשֶ ִפּלָ ַעל ּתְ ה ֵמַהּבַ ׁשָ ּקְ ּבִ

ְך;  ל ּכָ ֲהָמא ַהּזֹאת ּכָ ּזֻ ה ּבַ מּו ְלֵעת ַעּתָ ְ ּשׁ ּלֹא ִיְתּגַ ה, ׁשֶ ַעּתָ

מֹו ֱאמּוָנה  ֲאָוה, ָהָיה ֶאְצָלם ּכְ רּות ַהּתַ ּבְ י ִמְלַבד ִהְתּגַ ּכִ
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ה ָרָעה ְלַתְכִלית,  ל ַאַחת ְוַאַחת ֵאיֶזה ִמּדָ ְחרּו ָלֶהם ּכָ ּבָ "ל ׁשֶ ּתֹות ַהּנַ ל ַהּכִ י ּכָ ְכִלית )ּכִ הּו ַהּתַ ּזֶ ׁשֶ

אי ָהיּו  ַוּדַ ן ּבְ ה ָרָעה(, ְוַעל ּכֵ ּדָ מֹו ֱאמּוָנה ְגמּוָרה אֹוָתּה ַהּמִ ל ַאַחת ְוַאַחת ּכְ "ל, ָהָיה ֵאֶצל ּכָ ּנַ ּכַ

ֵלְך ִויַטֵהר  ּיֵ ּנּו, ׁשֶ ה ִמּמֶ ׁשָ ּקְ ן ּבִ ֶזה, ַעל ּכֵ ִעים ְמֹאד ּבָ ּקָ ְמׁשֻ

ה. אֹוָתם ְקָצת ְלֵעת ַעּתָ

ֶלְך ְוכּו',  ַהְינּו ַהּמֶ ָאר, ּדְ ְ ׁש ַהּשׁ ם ְלַבּקֵ ְך ָהְלכּו ֻכּלָ ַאַחר ּכָ

ֶלְך  ן: "ִמי ַהּמֶ ם ּכֵ ֲאלּו ּגַ ְוָהְלכּו ּוָבאּו ִלְמִדיָנה ַאַחת, ְוׁשָ

ָנה.  ֶהם הּוא ֶבן ׁשָ ּלָ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ יבּו: ׁשֶ ֶכם?" ֵהׁשִ ּלָ ׁשֶ

ַפע ְמזֹונֹות  ׁש לֹו ׁשֶ ּיֵ י ׁשֶ ּמִ ֲחרּו ָלֶהם ׁשֶ ּבָ ת ׁשֶ י ֵהם ִמן ַהּכַ ּכִ

ֵני ָאָדם, הּוא ָראּוי ִלְהיֹות  ָאר ּבְ ל ׁשְ זֹון ׁשֶ ְוֵאינֹו ִנּזֹון ִמּמָ

ְך  ּכָ ַאַחר  ְלֶמֶלְך.  ֶאָחד  יר  ָעׁשִ ָעה  ׁשָ ְלִפי  לּו  ְוִקּבְ ֶמֶלְך, 

ֵעיֵניֶהם  ל ָחָלב ְוהּוַטב ּבְ ָים ׁשֶ ב ּבְ ָהָיה יֹוׁשֵ ָמְצאּו ָאָדם ׁשֶ

ל ָיָמיו ֵמָחָלב, ְוֵאינֹו ִנּזֹון  י ֶזה ָהָאָדם הּוא ִנּזֹון ּכָ ְמֹאד, ּכִ

לּו אֹותֹו ְלֶמֶלְך.  ן ִקּבְ ּכֵ ָאר ָהעֹוָלם, ַעל  ל ׁשְ זֹונֹות ׁשֶ ִמּמְ

מֹו ֶבן  ּזֹון ֵמָחָלב ּכְ ּנִ ָנה", ֵמֲחַמת ׁשֶ ן ׁשָ ן ִנְקָרא: "ּבֶ ְוַעל ּכֵ

ָנה.  ׁשָ

ְלִהְתָראֹות  ׁשּו  ּוִבּקְ "ל,  ַהּנַ ינֹוק  ַהּתִ הּוא  ה  ּזֶ ׁשֶ ְוֵהִבינּו 

לּו ְרׁשּות. ְוִנְכְנסּו ֶאְצלֹו,  ֲאלּו, ְוִקּבְ ִנים ִעּמֹו. ְוָהְלכּו ְוׁשָ ּפָ

יר  ִהּכִ ֶמֶלְך(  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ינֹוק  ַהּתִ )ַהְינּו  הּוא  ַגם  י  ּכִ ֶזה;  ֶאת  ֶזה  ירּו  ְוִהּכִ
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ם,  ֶנֱעָלם ֵמִאּתָ ׁשֶ ינֹוק ָקָטן ּכְ ָהָיה ּתִ י ׁשֶ אֹוָתם, ַאף ַעל ּפִ

ְלדֹו,  ִהּוָ מּור ֵמֵעת  ּגָ ָהָיה ָחָכם  ׁשֶ י ֵכן, ֵמַאַחר  ּפִ ַאף ַעל 

יר אֹוָתם;  ן ִהּכִ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ י נֹוַלד ִעם ָחְכָמה ְגמּוָרה, ּכַ ּכִ

אי. ַוּדַ ירּו אֹותֹו ּבְ ְוֵהם ִהּכִ

כּו ֲעַדִין ַעל  ְמָחה נֹוָרָאה ְמֹאד; ְוַגם ּבָ ם ׂשִ אי ָהָיה ׁשָ ּוְבַוּדַ

ה. ְלּכָ ֶלְך ְוַהּמַ ֵאיָנם יֹוְדִעים ֵמַהּמֶ ׁשֶ

ֵעת  ּבְ ר ָלֶהם: ׁשֶ אָת ְלָכאן?" ְוִסּפֵ ֲאלּו אֹותֹו: "ֵאיְך ּבָ ְוׁשָ

אֹו, ְוָהָיה  ׂשָ ּנְ אֹו ְלָמקֹום ׁשֶ ָחַטף אֹותֹו ָהרּוַח ְסָעָרה, ְנׂשָ ׁשֶ

ר  ֶאְפׁשָ ה ׁשֶ ּמֶ ה ַעְצמֹו ּבַ קֹום, ְוָהָיה ְמַחּיֶ אֹותֹו ַהּמָ ם ּבְ ׁשָ

ְוֵהִבין  ָחָלב,  ל  ׁשֶ ָים  ֶאל  א  ּבָ ׁשֶ ַעד  ם;  ׁשָ ָצא  ּמָ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ

ַחק  אי ּדָ י ְבַוּדַ ל ִאּמֹו, ּכִ אי ֵמָחָלב ׁשֶ ה ְבַוּדַ ם ַנֲעׂשָ ה ַהּיָ ּזֶ ׁשֶ

אֹותֹו  ּבְ ם  ב ׁשָ ְוָיׁשַ ם.  ַהּיָ ה ֶזה  ַנֲעׂשָ ה  ּוִמּזֶ אֹוָתּה ֶהָחָלב, 

ֵני  ּבְ אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ֶהָחָלב,  ִמן  ִנּזֹון  ְוָהָיה  ָחָלב,  ל  ׁשֶ ם  ַהּיָ

לּו אֹותֹו ְלֶמֶלְך. ִדיָנה זֹו ְוִקּבְ ַהּמְ

ֲאלּו: "ִמי  ְך ָהְלכּו יֹוֵתר, ּוָבאּו ִלְמִדיָנה ַאַחת, ְוׁשָ ַאַחר ּכָ

'ְרִציָחה  ׁשֶ ָלֶהם  ֲחרּו  ּבָ ֵהם  ׁשֶ יבּו:  ֵהׁשִ ֶכם?"  ּלָ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ

לּו ֲעֵליֶהם ְלֶמֶלְך רֹוֵצח ֶאָחד; ַאַחר  ְכִלית', ְוִקּבְ הּוא ַהּתַ

ל  ׁשֶ ָים  תֹוְך  ּבְ ֶבת  יֹוׁשֶ ָהְיָתה  ׁשֶ ַאַחת  ה  ָ ִאּשׁ ָמְצאּו  ְך  ּכָ
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אי  ְבַוּדַ ִהיא  ׁשֶ ָראּו  ׁשֶ ְלֶמֶלְך, ֵמֲחַמת  לּו אֹוָתּה  ְוִקּבְ ם,  ּדָ

ל  תֹוְך ָים ׁשֶ ֶבת ּבְ ּיֹוׁשֶ דֹול ְמֹאד ְמֹאד, ֵמַאַחר ׁשֶ רֹוֵצַח ּגָ

ם.  ּדָ

לּו  ְוִקּבְ ְוָהְלכּו  ּה,  ִעּמָ ִנים  ּפָ ְלִהְתָראֹות  ן  ּכֵ ם  ּגַ ׁשּו  ּוִבּקְ

"ל,  ַהּנַ ה  ְלּכָ ַהּמַ ָהְיָתה  ְוִהיא  ֵאֶליָה,  ְוִנְכְנסּו  ְרׁשּות. 

ם  ַהּיָ ה  ַנֲעׂשָ ּה  ּלָ ׁשֶ ָמעֹות  ּוֵמַהּדְ ִמיד,  ּתָ בֹוָכה  ָהְיָתה  ׁשֶ

ְמָחה ְגדֹוָלה  ירּו ֶזה ֶאת ֶזה, ְוָהָיה ׂשִ "ל. ְוִהּכִ ּנַ ם, ּכַ ל ּדָ ׁשֶ

ֵאיָנם יֹוְדִעים ִמן  ַוֲעַדִין ָהיּו בֹוִכים, ַעל ׁשֶ אי.  ַוּדַ ּבְ ְמֹאד 

ֶלְך ֲעַדִין. ַהּמֶ

ֶלְך  ֲאלּו: "ִמי ַהּמֶ ְוׁשָ ְוָהְלכּו יֹוֵתר, ּוָבאּו ִלְמִדיָנה ַאַחת, 

ד  ֲחרּו ָלֶהם ְלֶמֶלְך ִאיׁש ְמֻכּבָ ֵהם ּבָ יבּו: ׁשֶ ֶכם?" ֵהׁשִ ּלָ ׁשֶ

ְך  ּכָ בֹוד'; ַאַחר  ּכָ ְכִלית הּוא  ר ַהּתַ 'ִעּקַ י ֶאְצָלם  ּכִ ֶאָחד, 

ַעל רֹאׁשֹו,  ְוֶכֶתר  ֶאָחד  ָזֵקן  ֶדה  ּשָׂ ּבַ ב  יֹוׁשֵ ָהָיה  ׁשֶ ָמְצאּו 

הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר  דֹול,  ּגָ ד  ְמֻכּבָ הּוא  י  ּכִ ֵעיֵניֶהם,  ּבְ ְוהּוַטב 

לּו אֹותֹו ְלֶמֶלְך. ֶכֶתר, ְוִקּבְ ר ּבְ ֶדה ֻמְכּתָ ּשָׂ ב ּבַ יֹוׁשֵ

ׁשּו  "ל(, ּוִבּקְ ֶהם ַהּנַ ּלָ ֶלְך ׁשֶ ֶלְך )ַהְינּו ַהּמֶ אי ֶזה הּוא ַהּמֶ י ְבַוּדַ ְוֵהִבינּו ּכִ

לּו ְרׁשּות  ר ְלִהְתָראֹות ִעּמֹו, ְוָהְלכּו, ְוִקּבְ ן ִאם ֶאְפׁשָ ם ּכֵ ּגַ

הּוא  י  ּכִ ירּו  ְוִהּכִ ֶאְצלֹו,  ְוִנְכְנסּו  ֶמעְלִדיִוין(.  ּקֹוִרין  ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  ְרׁשּות  ַלת  )ַקּבָ
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אי  ַוּדַ ם, ּבְ ָהָיה ׁשָ ְמָחה ׁשֶ ַעְצמֹו. ְוֹגֶדל ַהּשִׂ ֶלְך ּבְ הּוא ַהּמֶ

ּמַֹח. ֵער ּבַ ר ְלׁשַ ִאי ֶאְפׁשָ

ירּות,  ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ דֹוֵלי ַהּמְ יִרים, ּגְ "ל )ַהְינּו ָהֲעׁשִ ֹוִטים ַהּנַ ְוֵאּלּו ָהֱאלֹהּות ַהּשׁ

ֵמִחּיּוָתם,  ְכָלל  ָיְדעּו  ְולֹא  ֶהם,  ִעּמָ ָהְלכּו  ֱאלֹהּות(  ִבְמִדיָנָתם  ָהיּו  ׁשֶ

לּו. ָמחֹות ַהּלָ ַמהּו ַהּשְׂ

ָיַחד,  דֹוׁש  ַהּקָ ּבּוץ  ַהּקִ ל  ּכָ צּו  ְוִנְתַקּבְ ָחְזרּו  ה  ַעּתָ ה  ְוִהּנֵ

ִדינֹות  )ַהְינּו ַהּמְ "ל  ַהּנַ ִדינֹות  ה ֶאל ַהּמְ ִפּלָ ּתְ ַעל  ְלחּו ֶאת ַהּבַ ְוׁשָ

ּוְלַטֵהר  אֹוָתם  ן  ְלַתּקֵ ְלַתְכִלית(,  "ל  ַהּנַ ָרעֹות  ִמּדֹות  ָלֶהם  ֲחרּו  ּבָ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ּתֹות  ַהּכִ ל  ׁשֶ

טּות  ְ ל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִמּשׁ טּוָתם - ּכָ ְ יָבם ִמּשׁ אֹוָתם ַלֲהׁשִ

"ל. ּנַ עּו ְוָנבֹוכּו ּכַ ם ּתָ י ֻכּלָ ּה, ּכִ ּלָ ְוָטעּות ׁשֶ

ה ֵליֵלְך ֲאֵליֶהם  ִפּלָ ַעל ּתְ ַיד ַהּבַ אי ּכַֹח ּבְ ה ָהָיה ְבַוּדַ ְוַעּתָ

ל  ּכָ ל  ׁשֶ ָלִכים  ַהּמְ ִמן  ּוְרׁשּות  ּכַֹח  ל  ִקּבֵ י  ּכִ יָבם,  ְוַלֲהׁשִ

"ל  ּנַ ֶהם, ּכַ ּלָ ָלִכים ׁשֶ ל ַהּמְ י ָכאן ָהיּו ּכָ "ל, ּכִ ִדינֹות ַהּנַ ַהּמְ
ּתֹות  ַהּכִ ל  ִדינֹות ׁשֶ ל ַהּמְ ּכָ ם ָהיּו ְמָלִכים ַעל  ּלָ ּכֻ צּו,  ְוִנְתַקּבְ ה  ָחְזרּו ַעּתָ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ל  ה ׁשֶ ַהּזֶ דֹוׁש  ַהּקָ ּבּוץ  ַהּקִ י  )ּכִ

כָֹחם, ְלַטֲהָרם ּוְלַהֲחִזיָרם  ה ּבְ ִפּלָ ַעל ּתְ "ל(; ְוָהַלְך ַהּבַ ּנַ "ל, ּכַ ַהּנַ

ְתׁשּוָבה. ּבִ
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ֶאל  ְפלּו  ּנָ ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ אֹודֹות  ֶלְך  ַהּמֶ ִעם  ּבֹור  ַהּגִ ר  ְוִדּבֵ

ֶלְך: "ֵאיְך  ּבֹור ְלַהּמֶ "ל, ְוָאַמר ַהּגִ ּנַ ל ָממֹון, ּכַ ָהֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ

ַהֶחֶרב  ֶאל  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶרְך  ַהּדֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשֶ יֶכם,  ִמּפִ י  ַמְעּתִ ָ ּשׁ ׁשֶ

ֲעבֹוָדה  ַקע ּבַ ׁשְ ּנִ "ל, ַעל ְיֵדי ֶזה ְיכֹוִלים ְלהֹוִציא ֶאת ִמי ׁשֶ ַהּנַ

ָבר". ן ַהּדָ ֶלְך: "ּכֵ יב לֹו ַהּמֶ ֲאַות ָממֹון". ֵהׁשִ ל ּתַ ָזָרה ׁשֶ

ּבֹור:  ֶלְך ְלַהּגִ ְוהֹוִדיַע ַהּמֶ

ֶרְך  ּדֶ ֵיׁש  "ל,  הּוא עֹוֶלה ֶאל ַהֶחֶרב ַהּנַ ֶרְך ׁשֶ ּדֶ ּבַ ׁשֶ ֱהיֹות 

ְוַעל  ֵאׁש,  ל  ׁשֶ ַהר  ֶאל  ֶרְך  ַהּדֶ אֹותֹו  ּבְ ּוָבִאים  ד,  ַהּצַ ִמן 

ֶלֱאכֹל,  ָצִריְך  הּוא  ׁשֶ ּכְ ְוָהַאְרֵיה,  ַאְרֵיה,  ָרבּוץ  ָהָהר 

הּוא הֹוֵלְך ְונֹוֵפל ַעל ָהֲעָדִרים ְולֹוֵקַח לֹו צֹאן ּוְבֵהמֹות 

ה, ְוׁשְֹמִרים ְמֹאד ֶאת ַהּצֹאן  ְוֹאְכָלם; ְוָהרִֹעים יֹוְדִעים ִמּזֶ

ַרק  ֶזה,  ַעל  ָלל  ּכְ יַח  ּגִ ַמׁשְ ֵאינֹו  ָהַאְרֵיה  ֲאָבל  ָניו;  ִמּפָ

הּוא רֹוֶצה ֶלֱאכֹל, הּוא נֹוֵפל ַעל ָהֲעָדִרים; ְוָהרִֹעים  ׁשֶ ּכְ

ׁשֵֹמַע  ֵאינֹו  ָהַאְרֵיה  ֲאָבל  ָעָליו,  ים  ּוַמְרִעיׁשִ ים  ַמּכִ ֵהם 

ָלל, ַרק הּוא לֹוֵקַח ְלַעְצמֹו צֹאן ּוְבֵהמֹות ְוהֹוֶמה  זֹאת ּכְ

ָלל. "ל ֵאינֹו ִנְרֶאה ּכְ ל ֵאׁש ַהּנַ ְוֹאְכָלם. ְואֹותֹו ָהָהר ׁשֶ

ֶרְך  אֹותֹו ַהּדֶ ֶרְך ַאֵחר, ּוָבִאים ּבְ ד ֵיׁש עֹוד ּדֶ ְועֹוד ִמן ַהּצַ

אֹותֹו  ּבְ ם,  ְוׁשָ מטבח(,  ּול,  ּשׁ ַהּבִ ית  ּבֵ )ַהְינּו  ֶקעְך  ְקָרא  ַהּנִ ָמקֹום,  ֶאל 
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עְך ֵאין ׁשּום  ּוְבאֹותֹו ַהּקֶ ל ִמיֵני ַמֲאָכִלים,  ּכָ ֵיׁש  עְך  ַהּקֶ

ל  ׁשֶ ְיֵדי ָהָהר  ִלים ַעל  ְ ּשׁ ִמְתּבַ ֲאָכִלים  ַהּמַ ָלל, ַרק  ּכְ ֵאׁש 

ה, ַרק  ם ַהְרּבֵ ָ ל ֵאׁש הּוא ָרחֹוק ִמּשׁ "ל; ְוָהָהר ׁשֶ ֵאׁש ַהּנַ

עְך  ל ֵאׁש ֶאל ַהּקֶ ִביִלים ְוִצּנֹורֹות ִמן ָהָהר ׁשֶ הֹוְלִכים ׁשְ ׁשֶ

"ל.  ֲאָכִלים ַהּנַ ל ַהּמַ ם ּכָ ִלים ׁשָ ְ ּשׁ "ל, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתּבַ ַהּנַ

ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַרק  ָלל,  ּכְ ִנְרֶאה  ֵאיָנּה  ַהּזֹאת  ]מטבח[  עְך  ַהּקֶ ְוַגם 

ְוַעל  עְך,  ַהּקֶ אֹוָתּה  ַעל  ִרים  ִצּפֳ ם  ׁשָ עֹוְמִדים  ׁשֶ ִסיָמן: 

ֵהם  ִרים  ּפֳ ַהּצִ ְוֵאּלּו  עְך;  ַהּקֶ ם הּוא  ָ ּשׁ ׁשֶ יֹוְדִעים  ֶזה  ְיֵדי 

ָהֵאׁש  ַמְבִעיִרים  ֵהם  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ַכְנֵפיֶהם,  ּבְ ְמַרֲחִפים 

ִרים ֵהם  ּפֳ ל ַהּצִ ים ָהֵאׁש, ַהְינּו, ַעל ְיֵדי ָהְרִחיָפה ׁשֶ ּוְמַכּבִ

ַעְצמֹו ֵהם  ַמְבִעיִרים ּוַמְלִהיִבים ָהֵאׁש, ְוַגם ַעל ְיֵדי ֶזה ּבְ

י.  ּלֹא ִיְתַלֵהב יֹוֵתר ִמּדַ ים ָהֵאׁש ׁשֶ ְמַכּבִ

ַמֲאָכל  צֶֹרְך  ּלְ ׁשֶ ֲאָכִלים,  ַהּמַ ִפי  ּכְ ָהֵאׁש  ַמְלִהיִבים  ְוֵהם 

ּוְלצֶֹרְך ַמֲאָכל ַאֵחר  ְך,  ּכָ לֹוִני ְצִריִכים ְלַהְלִהיב ָהֵאׁש  ּפְ

ן ֵהם  ֲאָכל, ּכֵ ִפי ַהּמַ ְך, ַהּכֹל ּכְ ְצִריִכים ְלַהְלִהיב ָהֵאׁש ּכָ

ּבֹור(. ֶלְך ֶאל ַהּגִ ְבֵרי ַהּמֶ ל ֶזה הּוא ּדִ ַמְלִהיִבים ֶאת ָהֵאׁש )ּכָ

ֵהם ָהֱאלֹהּות  ל ָממֹון, ׁשֶ ֲעבֹוָדה ָזָרה ׁשֶ ְפלּו ּבָ ּנָ "ל ׁשֶ ים ַהּנַ ֵכן ּתֹוִליְך אֹוָתם )ַהְינּו ֶאת ֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ "ּבְ

יַע  ּגִ ּיַ ֵדי ׁשֶ ה ֶנֶגד ָהרּוַח ּכְ ִחּלָ "ל( ּתְ ּנַ ֶהם, ּכַ ָהְלכּו ִעּמָ "ל, ׁשֶ ירּות ַהּנַ ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ ל ַהּמְ ׁשֶ
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ן ָלֶהם ִמן  ּתֵ ּתִ ׁשֶ ְך, ּכְ "ל, ַאַחר ּכָ ֲאָכִלים ַהּנַ ֲאֵליֶהם ֵריַח ַהּמַ

ל ָממֹון". ֲאָוה זֹו ׁשֶ ִליכּו ּתַ אי ַיׁשְ ַוּדַ "ל, ּבְ ֲאָכִלים ַהּנַ ַהּמַ

ַהְינּו  ּדְ "ל,  ַהּנַ ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאת  ְוָלַקח  ּבֹור.  ַהּגִ ה  ָעׂשָ ְוֵכן 

ְמִדיָנָתם,  ּבִ ֱאלֹהּות  ֵהם  ׁשֶ ירּות,  ֲעׁשִ ל  ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ דֹוֵלי  ּגְ

ה  ַהְמֻמּנֶ ָבאּו ִעם  י  ּכִ ְבָכאן,  ָהיּו  ָהֱאלֹהּות  ֵאּלּו  י  ּכִ "ל,  ּנַ ּכַ

ְצאּו  ּיָ ּוְכׁשֶ ְלַמְעָלה.  ַהְמבָֹאר  ָכל  ּכְ ְלָכאן,  ָהאֹוָצרֹות  ַעל 

ִדיָנה ּכַֹח  ֵני ַהּמְ "ל, ָנְתנּו ָלֶהם ּבְ ּנַ ה, ּכַ ִדיָנָתם ִעם ַהְמֻמּנֶ ִמּמְ

לּוִחים ִיְהֶיה ָעׂשּוי,  ְ ֲעׂשּו ֵאּלּו ַהּשׁ ּיַ ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ָאה, ׁשֶ ְוַהְרׁשָ

ֲעׂשּו  ּיַ ֶ ּשׁ ַמה  ְלָכל  ְלִהְתָרצֹות  ֻמְכָרִחים  ִדיָנה  ַהּמְ ֵני  ּבְ ְוָכל 

ּנֹות. ֶהם(, ְולֹא יּוְכלּו ְלׁשַ ּלָ ִדיָנה - ֱאלֹהּות ׁשֶ דֹוֵלי ַהּמְ ֵהם ּגְ לּוִחים )ׁשֶ ְ ֵאּלּו ַהּשׁ

ֵהם ִנְקָרִאים ֱאלֹהּות  ים ׁשֶ ּבֹור ֶאת ֵאּלּו ָהֲאָנׁשִ ְוָלַקח ַהּגִ

ֶרְך  ּדֶ ּבַ ְוהֹוִליְך אֹוָתם  "ל,  ּנַ ּכַ ָרם,  ָעׁשְ ֵמֲחַמת  ְמִדיָנָתם  ּבִ

"ל. ֲאָכִלים ַהּנַ ל ַהּמַ עְך ׁשֶ "ל, ְוֵהִביא אֹוָתם ַעד ַהּקֶ ַהּנַ
 

יַע ָלֶהם ָהֵריַח  ֶנֶגד ָהרּוַח, ְוִהּגִ ה הֹוִליְך אֹוָתם ּכְ ּוִבְתִחּלָ

ָלֶהם  ן  ִיּתֵ ׁשֶ ְמֹאד  ׁשֹו  ְלַבּקְ ְוִהְתִחילּו  ֲאָכִלים,  ַהּמַ ל  ׁשֶ

אֹוָתם  הֹוִליְך  ְך  ּכָ ַאַחר  לּו;  ַהּלָ ַהּטֹוִבים  ֲאָכִלים  ֵמַהּמַ

ְגדֹוָלה;  ִסְרָחה  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִלְצעֹק  ְוִהְתִחילּו  ָהרּוַח,  ֶנֶגד  ִמּכֶ
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יַע ָלֶהם ָהֵריַח  ֶנֶגד ָהרּוַח, ְוׁשּוב ִהּגִ ָחַזר ְוֵהִביא אֹוָתם ּכְ

ָלֶהם  ן  ּתֵ ּיִ ׁשֶ ׁשּו אֹותֹו  ּוִבּקְ ְוָחְזרּו  ֲאָכִלים,  ַהּמַ ל  ׁשֶ ַהּטֹוב 

ֶנֶגד ָהרּוַח, ְוָחְזרּו  ֲאָכִלים; ָחַזר ְוהֹוִליְך אֹוָתם ִמּכְ ִמן ַהּמַ

ׁש ִסְרָחה ְגדֹוָלה ְמֹאד. ּיֵ ְוָצֲעקּו ׁשֶ

ם  "ל: "ֲהלֹא ַאּתֶ ים ַהּנַ ּבֹור ְלָהֲאָנׁשִ ָעָנה ְוָאַמר ָלֶהם ַהּגִ

ְצִריִכים  ֶהְכֵרַח  ּבְ ְסִריַח,  ּיַ ׁשֶ ָבר  ּדָ אן ׁשּום  ּכָ ֵאין  ׁשֶ רִֹאים 

י ְבָכאן ֵאין  ַעְצְמֶכם ַמְסִריִחים, ּכִ ם ּבְ ַאּתֶ אי ׁשֶ ַוּדַ לֹוַמר ּבְ

ְסִריַח". ּיַ ָבר ׁשֶ ׁשּום ּדָ

ָאְכלּו  ׁשֶ "ל, ְוֵתֶכף ּכְ ֲאָכִלים ַהּנַ ְך ָנַתן ָלֶהם ִמן ַהּמַ ַאַחר ּכָ

ֵמֶהם  ְוִלְזרֹק  ִליְך  ְלַהׁשְ ֵתֶכף  ִהְתִחילּו  ֲאָכִלים  ַהּמַ ֵמֵאּלּו 

ם ּוְזָהָבם, ְוָכל ֶאָחד ָחַפר ְלַעְצמֹו ֲחִפיָרה ְוֶקֶבר  ְסּפָ ֶאת ּכַ

ה  ַהּבּוׁשָ ּגֶֹדל  תֹוְך ַהֲחִפיָרה, ֵמֲחַמת  ּבְ ְוָקַבר ֶאת ַעְצמֹו 

מֹון  ַהּמָ ל  ׁשֶ ְרחֹון  ַהּסִ ּגֶֹדל  יׁשּו  ִהְרּגִ ׁשֶ ְיֵדי  ַעל  ׁשּו  ּיְ ְתּבַ ּנִ ׁשֶ

"ל;  ֲאָכִלים ַהּנַ ֲעמּו ִמן ַהּמַ ּטָ ׁש(, ֵמֲחַמת ׁשֶ מֹו צֹוָאה ַמּמָ הּוא ַמְסִריַח ּכְ )ׁשֶ

ְיכֹוִלים  ָהיּו  ְולֹא  ַעְצָמן,  ְוָקְברּו ֶאת  ֵניֶהם,  ּפְ ְוָקְרעּו ֶאת 

ָלל. ֵניֶהם ּכְ ְלָהִרים ּפְ

מֹון  ַהּמָ קֹום  ַהּמָ אֹותֹו  ּבְ ם  ׁשָ י  ּכִ ֵמֲחֵברֹו,  ֶאָחד  ׁש  ּיֵ ְוִנְתּבַ

רֹוֶצה  ׁשֶ ּוִמי  ַהּבּוׁשֹות,  ל  ִמּכָ דֹוָלה  ַהּגְ ה  ַהּבּוׁשָ הּוא 
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ׁש לֹו ָממֹון,  ּיֵ ְבֵרי ִבּזּוי ַלֲחֵברֹו, הּוא ֹאֵמר לֹו ׁשֶ ּדִ ר  ְלַדּבֵ

ׁש לֹו  ּיֵ ֶ ם, ְוָכל ִמי ּשׁ ה ְגדֹוָלה ְמֹאד ׁשָ י ָממֹון הּוא ּבּוׁשָ ּכִ

ן ָקְברּו ֶאת ַעְצָמן ִמּגֶֹדל  ׁש יֹוֵתר; ַעל ּכֵ ּיֵ יֹוֵתר ָממֹון ִמְתּבַ

ֲאִפּלּו  ָניו  ּפָ ְלָהִרים  ָיכֹול  ָהָיה  לֹא  ֶאָחד  ְוָכל  ה,  ַהּבּוׁשָ

ָהָיה  "ל. ְוָכל ִמי ׁשֶ ּבֹור ַהּנַ ְפֵני ַהּגִ ן ּבִ ּכֵ ל ׁשֶ ְפֵני ֲחֵברֹו, ִמּכָ ּבִ

מֹוֵצא ֶאְצלֹו עֹוד ֵאיֶזה ִדיָנר אֹו ָגדֹול, ָהָיה ְמָבֵער אֹותֹו 

דֹול. זֹון ּגָ ִחּפָ ּנּו ְלֵמָרחֹוק ּבְ ִליכֹו ִמּמֶ ד ּוַמׁשְ ִמּיָ

ָבִרים  ּבֹור ְוהֹוִציא אֹוָתם )ִמן ַהֲחִפירֹות ְוַהּקְ א ֲאֵליֶהם ַהּגִ ְך ּבָ ַאַחר ּכָ

ְצִריִכים  ֵאיְנֶכם  ה  ַעּתָ י  ּכִ י,  ִעּמִ "ּבֹאּו  ָלֶהם:  ְוָאַמר  "ל(,  ַהּנַ

"ל(,  ּנַ ּנּו ּכַ ירּות ִמְתָיְרִאים ִמּמֶ ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ ֵני ַהּמְ ל ּבְ ָהיּו ּכָ ּבֹור )ׁשֶ ְלִהְתָיֵרא עֹוד ִמן ַהּגִ

"ל( ּנַ ּבֹור" )ּכַ י ֲאִני ֲאִני הּוא ַהּגִ ּכִ

ֵדי  לּו, ּכְ ֲאָכִלים ַהּלָ ן ָלֶהם ִמן ַהּמַ ּתֵ ּיִ ּבֹור ׁשֶ ּוִבְקׁשּו ִמן ַהּגִ

אי ִיְהיּו ְמָמֲאִסים ְמֹאד  ַוּדַ י ֵהם ּבְ ְלהֹוִליְך ִלְמִדיָנָתם; ּכִ

ֲאָוה זֹו  ִדיָנה ֵיְצאּו ִמּתַ ֵני ַהּמְ ל ּבְ ם ּכָ ּגַ ָממֹון, ַאְך ָרצּו ׁשֶ ּבְ

ֲאָכִלים.  ל ָממֹון. ְוָנַתן ָלֶהם ֵמֵאּלּו ַהּמַ ׁשֶ

ְתנּו ָלֶהם ֵמֵאּלּו  ּנָ ׁשֶ ֶהם, ְוֵתֶכף ּכְ ּלָ ִדיָנה ׁשֶ ְוהֹוִליכּו ֶאל ַהּמְ

ם ּוְזָהָבם  ְסּפָ ִליְך ֶאת ּכַ ֶכף ְלַהׁשְ ֲאָכִלים - ִהְתִחילּו ּתֵ ַהּמַ

ה.  ְמִחּלֹות ָעָפר ִמּגֶֹדל ַהּבּוׁשָ "ל, ְוָטְמנּו ַעְצָמן ּבִ ּנַ ּכַ
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יֹוֵתר;  ּבְ ׁשּו  ּיְ ִנְתּבַ "ל  ַהּנַ ְוָהֱאלֹהּות  דֹוִלים  ַהּגְ יִרים  ְוָהֲעׁשִ

"ל,  ּנַ ָהיּו ִנְקָרִאים ֶאְצָלם "ַחּיֹות ָרעֹות" ּכַ ים ׁשֶ ַטּנִ ְוַגם ַהּקְ

ים  ְקַטּנִ ה  ֵהּנָ ַעד  ָהיּו  ׁשֶ ַעל  ן,  ּכֵ ם  ּגַ ַעְצָמן  ּבְ ׁשּו  ּיְ ִנְתּבַ

ה,  ּלָ ה ִנְתּגַ י ַעּתָ ֵאין ָלֶהם ָממֹון, ּכִ ֵעיֵני ַעְצָמן ֵמֲחַמת ׁשֶ ּבְ

ה.  ר ַהּבּוׁשָ מֹון הּוא ִעּקַ א, ַהּמָ ַרּבָ ַאּדְ ׁשֶ

י  ּמִ ׁשֶ זֹו:  ה  ְסֻגּלָ ָלֶהם  ֵיׁש  "ל  ַהּנַ ֲאָכִלים  ַהּמַ ֵאּלּו  י  ּכִ

ִסְרחֹון  יׁש  ַמְרּגִ י  ּכִ ְמֹאד,  ָממֹון  ּבְ ְמָמֵאס  ֵמֶהם  אֹוֵכל  ׁשֶ

ֱאִליֵלי  ִליכּו  ִהׁשְ ַוֲאַזי  ׁש;  ַמּמָ ְוִטּנּוף  צֹוָאה  מֹו  ּכְ מֹון  ַהּמָ

ם ֶוֱאִליֵלי ְזָהָבם. ַכְסּפָ

ְוָנַתן  "ל,  ַהּנַ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ֶאת  ם  ְלׁשָ ְלחּו  ׁשָ ְך  ּכָ ְוַאַחר 

ׁשּובֹות ְוִתּקּוִנים, ְוִטֵהר אֹוָתם. ָלֶהם ּתְ

ה.  ִכּפָ "ל ָמַלְך ּבְ ֶלְך ַהּנַ ְוַהּמֶ
ַרְך, ְוָעְסקּו  בּו ֶאל ה' ִיְתּבָ ְוָכל ָהעֹוָלם ׁשָ
ים  ּוַמֲעׂשִ ּוְתׁשּוָבה  ה  ּוְתִפּלָ תֹוָרה  ּבְ ַרק 
רּוְך ה' ְלעֹוָלם ָאֵמן ְוָאֵמן. ן ְיִהי ָרצֹון. ּבָ טֹוִבים. ָאֵמן ּכֵ



מעשה יג

ֵמִחים: ר ָלֶכם ֵאיְך ָהיּו שְׂ ֲאַספֵּ



לֹו  ְוָהָיה  ֶמֶלְך,  ָהָיה  ַאַחת  ַעם  פַּ ה  ַמֲעשֶׂ
לּוָכה  ַהמְּ ִלְמסֹר  ֶלְך  ַהמֶּ ְוָרָצה  ָיִחיד,  ן  בֵּ

ַחיָּיו. ִלְבנֹו בְּ

אי  אל(; ּוְבַודַּ ּקֹוִרין בַּ ה ָגדֹול )שֶׁ תֶּ ה ִמשְׁ ְוָעשָׂ
הּוא  אל  בַּ ה  עֹושֶׂ ֶלְך  ַהמֶּ שֶׁ ַעם  פַּ ָכל  בְּ
ה  ַעתָּ ְפָרט  בִּ ְמאֹד,  ְגדֹוָלה  ְמָחה  שִׂ
אי ָהָיה  ַודַּ ַחיָּיו, בְּ לּוָכה ִלְבנֹו בְּ ַסר ַהמְּ מָּ שֶׁ

ְמָחה ְגדֹוָלה ְמאֹד. שִׂ

ִסים  כָּ ֵרי ְמלּוָכה ְוָכל ַהדֻּ ל ַהשָּׂ ם כָּ ְוָהיּו שָׁ
ַעל  ְמאֹד  ֵמִחים  שְׂ ְוָהיּו  ִרים,  ְוַהשָּׂ
ה  ֶנֱהִנים ִמזֶּ ָהיּו  ִדיָנה  ְוַגם ַהמְּ ה.  תֶּ שְׁ ַהמִּ
הּוא  י  כִּ ַחיָּיו,  בְּ ִלְבנֹו  לּוָכה  ַהמְּ ּמֹוֵסר  שֶׁ
ְמָחה  שִׂ ם  שָׁ ְוָהָיה  ֶלְך.  ַלמֶּ דֹול  גָּ בֹוד  כָּ
ְמָחה:  ל ִמיֵני שִׂ ם כָּ ְגדֹוָלה ְמאֹד, ְוָהָיה שָׁ
ְוָקאֶמעְדֶיישׂ  ]מקהלות זמר[  עְלֶיישׂ  ַקאפֶּ
ִמיֵני  ל  כָּ ה,  ִמזֶּ ְוַכּיֹוֵצא  הצגות[  ]משחקי 

ה. תֶּ שְׁ ם ַעל ַהמִּ ְמָחה, ַהּכֹל ָהָיה שָׁ שִׂ
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ֶלְך ְוָאַמר ִלְבנֹו: ֵמִחים ְמֹאד, ָעַמד ַהּמֶ ֲעׂשּו ׂשְ ּנַ ּוְכׁשֶ

ה ָעִתיד  ַאּתָ ּכֹוָכִבים, ַוֲאִני רֶֹאה ׁשָ ֲאִני חֹוֶזה ּבַ "ֱהיֹות ׁשֶ

ּלֹא ִיְהֶיה ְלָך ַעְצבּות  ְרֶאה ׁשֶ ֵכן, ּתִ לּוָכה; ּבְ ֵליֵרד ִמן ַהּמְ

ְהֶיה  ּתִ ּוְכׁשֶ ְמָחה;  ְבׂשִ ְהֶיה  ּתִ ַרק  לּוָכה,  ַהּמְ ִמן  ֵרד  ּתֵ ׁשֶ ּכְ

ְמָחה.  ם ֲאִני ֶאְהֶיה ְבׂשִ ְמָחה - ּגַ ְבׂשִ

ֶאְהֶיה  ֲאִני  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ַעְצבּות,  ְלָך  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ

י ֵאיְנָך ָראּוי ִלְמלּוָכה,  ה ֶמֶלְך, ּכִ ֵאין ַאּתָ ְמָחה, ַעל ׁשֶ ְבׂשִ

ה  ַאּתָ ׁשֶ ּכְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ֵאיְנָך ָיכֹול ְלַהֲחִזיק ַעְצְמָך  ֵמַאַחר ׁשֶ

ְמָחה - ֲאַזי ֶאְהֶיה  ְהֶיה ְבׂשִ ּתִ ׁשֶ לּוָכה; ֲאָבל ּכְ יֹוֵרד ִמן ַהּמְ

ְמָחה ְיֵתָרה ְמֹאד". ְבׂשִ

ֵרי  ה לֹו ׂשָ ָיד ָרָמה, ְוָעׂשָ לּוָכה ּבְ ן ֶמֶלְך ֶאת ַהּמְ ל ַהּבֶ ְוִקּבֵ

ִרים ְוָחִיל. ִסים ְוׂשָ ְמלּוָכה ְוֻדּכָ

ן ֶמֶלְך ָהָיה ָחָכם, ְוָהָיה ֹאֵהב ָחְכָמה ְמֹאד, ְוָהיּו  ְוֶזה ַהּבֶ

ִעם  ֶאְצלֹו  ָבא  ָהָיה  ׁשֶ ִמי  ְוָכל  דֹוִלים;  ּגְ ֲחָכִמים  ֶאְצלֹו 

דֹול ְמֹאד.  ּגָ יבּות  ֲחׁשִ ּבַ ֶאְצלֹו  ָהָיה  ָחְכָמה -  ְדַבר  ֵאיֶזה 

ִביל ַהָחְכָמה, ְלָכל  ׁשְ ירּות ּבִ בֹוד ַוֲעׁשִ ְוָהָיה נֹוֵתן ָלֶהם ּכָ

ָהָיה רֹוֶצה ָממֹון - ָהָיה נֹוֵתן לֹו  ִפי ְרצֹונֹו: ִמי ׁשֶ ֶאָחד ּכְ
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בֹוד, ַהּכֹל  בֹוד - ָהָיה נֹוֵתן לֹו ּכָ ָהָיה רֹוֶצה ּכָ ָממֹון, ּוִמי ׁשֶ

ִביל ַהָחְכָמה. ׁשְ ּבִ

ָהיּו  ְך,  ּכָ ל  ּכָ ַהָחְכָמה  ֶאְצלֹו  ָחׁשּוב  ָהָיה  ׁשֶ ּוֵמֲחַמת 

ִדיָנה  ַהּמְ ָכל  ְוָעְסקּו  ַהָחְכָמה,  ֶאל  ַעְצָמן  לֹוְקִחין  ם  ֻכּלָ

ל ָממֹון  ַקּבֵ ּיְ ׁשֶ ֵדי  ּכְ י ֶזה ָהָיה רֹוֶצה ָממֹון -  ּכִ ָחְכמֹות;  ּבְ

יבּות ְוָכבֹוד.  ַעל ְיֵדי ֶזה, ְוֶזה ָהָיה רֹוֶצה ֲחׁשִ

ם  ְכחּו ׁשָ ן ׁשָ ָחְכמֹות, ַעל ּכֵ ם ָעְסקּו ַרק ּבְ ּלָ ּכֻ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ִדיָנה ַטְכִסיֵסי ִמְלָחָמה.  אֹוָתּה ַהּמְ ּבְ

ִדיָנה  ֵני ַהּמְ ל ּבְ ָהיּו ּכָ ָחְכמֹות, ַעד ׁשֶ ם עֹוְסִקין ּבְ י ָהיּו ֻכּלָ ּכִ

ִדיָנה - ָהָיה  אֹוָתּה ַהּמְ ּבְ ָטן ׁשֶ ַהּקָ דֹוִלים, ַעד ׁשֶ ֲחָכִמים ּגְ

אֹוָתּה  ּבְ ם, ְוַהֲחָכִמים ׁשֶ ּלָ דֹול ִמּכֻ ִבְמִדיָנה ַאֶחֶרת ָחָכם ּגָ

דֹוִלים ְמֹאד. ִדיָנה ָהיּו ֲחָכִמים ֻמְפָלִגים ּגְ ַהּמְ

אֹוָתּה  ל  ׁשֶ ַהֲחָכִמים  רּו  ּקְ ִנְתּפַ ַהָחְכמֹות  ּוֵמֲחַמת 

ם,  ְלַדְעּתָ "ל  ַהּנַ ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ֶאת  ם  ּגַ כּו  ּוָמׁשְ ִדיָנה,  ַהּמְ

ן. ם ּכֵ ר ּגַ ּקֵ ְוִנְתּפַ

ָהָיה ַעְמקּות  רּו, ֵמֲחַמת ׁשֶ ּקְ ִדיָנה לֹא ִנְתּפַ ֵני ַהּמְ ָאר ּבְ ּוׁשְ

ן  "ל, ַעל ּכֵ ל ַהֲחָכִמים ַהּנַ אֹוָתּה ַהָחְכָמה ׁשֶ דֹול ּבְ ְוַדּקּות ּגָ
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אֹוָתּה ַהָחְכָמה, ְולֹא  ִדיָנה ִלְכנֹס ּבְ ֵני ַהּמְ ָאר ּבְ לֹא ָיְכלּו ׁשְ

"ל. ּנַ רּו, ּכַ ּקְ ן ֶמֶלְך ִנְתּפַ יק ָלֶהם; ֲאָבל ַהֲחָכִמים ְוַהּבֶ ִהּזִ

טֹוב,  ִעם  נֹוַלד  י  ּכִ טֹוב,  בֹו  ָהָיה  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶמֶלְך,  ן  ְוַהּבֶ

ִלְפָעִמים:  ר  ִנְזּכָ ָהָיה  רֹות,  ִויׁשָ טֹובֹות  ִמּדֹות  לֹו  ְוָהיּו 

ְוָהָיה  ְוכּו'.  ה!?  עֹוׂשֶ הּוא  ּוַמה  ָבעֹוָלם!?,  הּוא  ֵהיָכן 

ֵאּלּו  ּכָ ִלְמבּוכֹות  ַפל  ּנָ ׁשֶ ַעל  ֶזה  ַעל  ַח  ּוִמְתַאּנֵ ּגֹוֵנַח 

ֶכף  ּתֵ ֲאָבל  ְמֹאד.  ַח  ִמְתַאּנֵ ְוָהָיה  ְך;  ּכָ ל  ּכָ ְוִנְתָעה 

ק  ְוִנְתַחּזֵ ָחַזר  ֶכל -  ַהּשֵׂ ׁש ִעם  ּמֵ ּתַ ְלִהׁשְ ַמְתִחיל  ָהָיה  ׁשֶ ּכְ

ה  ַכּמָ ָהָיה  ְוֵכן  "ל.  ַהּנַ יקֹוְרִסית  ֶאּפִ ל  ׁשֶ ַהָחְכמֹות  ֶאְצלֹו 

ַח, ְוֵתֶכף  "ל, ְוָהָיה גֹוֵנַח ּוִמְתַאּנֵ ּנַ ר ּכַ ָהָיה ִנְזּכָ ְפָעִמים, ׁשֶ

ק ֶאְצלֹו  ֶכל - ָחַזר ְוִנְתַחּזֵ ׁש ִעם ַהּשֵׂ ּמֵ ּתַ ִהְתִחיל ְלִהׁשְ ׁשֶ ּכְ

"ל. ּנַ יקֹוְרסּות, ּכַ ָהֶאּפִ



ם. ֵאיֶזה ְמִדיָנה, ּוָבְרחּו ֻכּלָ ַוְיִהי ַהּיֹום, ְוָהָיה ְבִריָחה ּבְ

ם ָזָכר  דּו ׁשָ ֶרְך ֵאיֶזה ָיַער, ְוִאּבְ ִריָחָתם ָעְברּו ּדֶ ּוְבֶדֶרְך ּבְ

ַוֲעַדִין ָהיּו  ְנֵקָבה;  ד  ְוֶאָחד ִאּבֵ ָזָכר,  ד  ּוְנֵקָבה: ֶאָחד ִאּבֵ
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ָלֶהם  ָהָיה  ְולֹא  ִנים;  ׁשָ ְוָחֵמׁש  ע  ַאְרּבַ ֵני  ּבְ ים  ְקַטּנִ ָבִנים 

ֱאכֹל. י לֹא ָהָיה ָלֶהם ַמה ּלֶ ֱאכֹל, ְוָצֲעקּו ּוָבכּו, ּכִ ַמה ּלֶ

ים  ּקִ ַהּשַׂ ִעם  ֶאָחד  ]קבצן[  עְטֶליר  ּבֶ ֶאְצָלם  א  ּבָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

ֵאּלּו  ְוִהְתִחילּו  ָלֶחם;  ָבֶהם  א  ּנֹוׂשֵ ׁשֶ עס(  ָטאְרּבֶ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ּלֹו  ׁשֶ

ְוָנַתן  ַאֲחָריו,  ם  רּוִכי  ּכְ ְוִלְהיֹות  ֵאָליו  ְלִהְתָקֵרב  ִנים  ַהּבָ

ָלֶהם ֶלֶחם ֶלֱאכֹל, ְוָאְכלּו.

יבּו לֹו: "ֵאין  אֶתם ְלָכאן?" ֵהׁשִ ַאל אֹוָתם: "ֵמֵהיָכן ּבָ ְוׁשָ

"ל.  ּנַ ים ּכַ י ָהיּו ָבִנים ְקַטּנִ ָאנּו יֹוְדִעים", ּכִ

ִעּמֹו,  ח אֹוָתם  ּקַ ּיִ ׁשֶ ּנּו  ִמּמֶ ּוִבְקׁשּו  ֵליֵלְך ֵמֶהם;  ְוִהְתִחיל 

י". ְלכּו ִעּמִ ּתֵ ְוָאַמר ָלֶהם: "ֶאת ֶזה ֵאיִני רֹוֶצה, ׁשֶ

ֶלא:  ר. ְוָהָיה ֶאְצָלם ּפֶ ה הּוא ִעּוֵ לּו - ְוִהּנֵ ּכְ ְך ִהְסּתַ תֹוְך ּכָ ּבְ

ָהָיה  ֶ ר, ֵאיְך יֹוֵדַע ֵליֵלְך?" )ּוֶבֱאֶמת הּוא ִחּדּוׁש ַמה ּשׁ הּוא ִעּוֵ "ֵמַאַחר ׁשֶ
"ל(. ּנַ ָהיּו ָבִנים ֲחָכִמים, ְוָהָיה ֶפֶלא ֶאְצָלם ּכַ ים, ַרק ׁשֶ י ֲעַדִין ָהיּו ָבִנים ְקַטּנִ ה ָלֶהם זֹאת, ּכִ ָקׁשֶ

מֹותֹו;  ְהיּו ְזֵקִנים ּכְ ּיִ ְהיּו ְכמֹותֹו, ׁשֶ ּיִ ר( ׁשֶ עְטֶליר ָהִעּוֵ ּוֵבְרָכם )ֶזה ַהּבֶ

ִאיר ָלֶהם עֹוד ֶלֶחם ֶלֱאכֹל, ְוָהַלְך לֹו. ְוֵהִבינּו ֵאּלּו  ְוִהׁשְ

ָלֶהם  ְוִהְזִמין  ֲעֵליֶהם,  יַח  ּגִ ִהׁשְ ַרְך  ִיְתּבָ ה'  י  ּכִ ִנים  ַהּבָ

ן ָלֶהם ֹאֶכל. ָכאן ִלּתֵ ר ּבְ עְטֶליר ִעּוֵ ּבֶ
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ִלְצעֹק  ִהְתִחילּו  ְוׁשּוב  ֶחם,  ַהּלָ ֶאְצָלם  ָלה  ּכָ ְך  ּכָ ַאַחר 

ם. ה ַלְיָלה ְוָלנּו ׁשָ ְך ַנֲעׂשָ ֲעבּור ֹאֶכל. ַאַחר ּכָ

ן לֹא ָהָיה ָלֶהם ֶלֱאכֹל ְוָהיּו צֹוֲעִקים ּובֹוִכים.  ם ּכֵ ּבֶֹקר ּגַ ּבַ

ָהָיה ֵחֵרׁש.  עְטֶליר ׁשֶ ְוָחַזר ּוָבא ּבֶ

ָיָדיו, ְוָאַמר ָלֶהם  ר ֵאָליו, ְוֶהְרָאה ָלֶהם ּבְ ְוִהְתִחילּו ְלַדּבֵ

ן ֶלֶחם ֶלֱאכֹל, ְוָהַלְך ֵמֶהם.  ם ּכֵ ֵאינֹו ׁשֵֹמַע. ְוָנַתן ָלֶהם ּגַ ׁשֶ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ּוֵבְרָכם  ָרָצה.  ְולֹא  ִעּמֹו,  ֵחם  ּקְ ּיִ ׁשֶ ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוָרצּו 

ן ָלֶהם ָלֶחם, ְוָהַלְך לֹו. ם ּכֵ ִאיר ּגַ מֹותֹו, ְוִהׁשְ ְהיּו ּכְ ּיִ ׁשֶ

"ל. ְוָחַזר ּוָבא  ּנַ ֶחם ֶאְצָלם, ְוָחְזרּו ְוָצֲעקּו ּכַ ְוָחַזר ְוָכָלה ַהּלֶ

ה.  ָהָיה ְכַבד ּפֶ עְטֶליר ׁשֶ ֶאְצָלם ּבֶ

ְלׁשֹונֹו, ְולֹא ָיְדעּו  ם ּבִ ר ִעּמֹו. ְוָהָיה ְמַגְמּגֵ ְוִהְתִחילּו ְלַדּבֵ

ִרים, ַאְך  ָמה הּוא ֹאֵמר. ְוהּוא ָהָיה יֹוֵדַע ָמה ֵהם ְמַדּבְ

ְלׁשֹונֹו  ּבִ ם  ְמַגְמּגֵ ָהָיה  י  ּכִ ֹאֵמר,  ָמה הּוא  ָיְדעּו  לֹא  ֵהם 

ן  ּכֵ ם  ּגַ לֹו  ְוָהַלְך  ֶלֱאכֹל,  ֶלֶחם  ן  ּכֵ ם  ּגַ ָלֶהם  ְוָנַתן  "ל.  ּנַ ּכַ

"ל. ּנַ ְהיּו ְכמֹותֹו, ְוָהַלְך לֹו. ַהּכֹל ּכַ ּיִ ן ׁשֶ ם ּכֵ "ל. ּוֵבְרָכם ּגַ ּנַ ּכַ

ן  ּכֵ ם  ּגַ ְוָהָיה  ָעקֹם,  ארֹו  ַצּוָ ָהָיה  ׁשֶ עְטֶליר  ּבֶ ּוָבא  ְוָחַזר 

"ל. ּנַ ּכַ
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ּקֹוִרין הֹויֶקיר, גיבנת(  ַעל ֲחטֹוָטרֹות, )ׁשֶ עְטֶליר ּבַ ְוָחַזר ּוָבא ּבֶ

לֹא ָיַדִים.  עְטֶליר ּבְ ְוָחַזר ּוָבא ּבֶ

לֹא ַרְגַלִים.  עְטֶליר ּבְ ְוָחַזר ּוָבא ּבֶ

מֹותֹו, ַהּכֹל  ְהיּו ּכְ ּיִ ְוָכל ֶאָחד ָנַתן ָלֶהם ֶלֶחם, ּוֵבְרָכם ׁשֶ

"ל. ּנַ ּכַ

ֵליֵלְך  ְוִהְתִחילּו  ֶאְצָלם.  ֶחם  ַהּלֶ ְוָכָלה  ָחַזר  ְך  ּכָ ַאַחר 

ֶרְך  אּו ְלֵאיֶזה ָדֶרְך. ְוָהְלכּו ַעל אֹותֹו ַהּדֶ ּבָ ּוב, ַעד ׁשֶ ְלִיּשׁ

ֵאיֶזה ָבִית,  ִנים ּבְ אּו ְלֵאיֶזה ְכָפר, ְוִנְכְנסּו ֵאּלּו ַהּבָ ּבָ ַעד ׁשֶ

ְוָהיּו ְמַרֲחִמים ֲעֵליֶהם ְוָנְתנּו ָלֶהם ָלֶחם; ְוָחְזרּו ְוִנְכְנסּו 

ַעל  ַמֲחִזיִרים  ְוָהיּו  ן.  ּכֵ ם  ּגַ ָלֶהם  ְוָנְתנּו  ָבִית,  ֵאיֶזה  ּבְ

ה טֹוב ִלְפֵניֶהם.  ּזֶ ָתִחים. ְוָראּו ׁשֶ ַהּפְ

ָיַחד.  ְהיּו ָתִמיד ּבְ ּיִ ְוָעׂשּו ֵביֵניֶהם ׁשֶ

דֹולֹות, ְוָהיּו ַמֲחִזיִרים ַעל  יס( ּגְ ּקֹוִרין ָטאְרּבֶ ים )ׁשֶ ּקִ ְוָעׂשּו ָלֶהם ׂשַ

ִרית  ּבְ ת  ְסֻעּדַ ָמחֹות: ַעל  ַהּשְׂ ל  ּכָ ְוָהְלכּו ַעל  ָתִחים;  ַהּפְ

ְוָהְלכּו  ַאֵחר.  ְלָמקֹום  ָלֶהם  ְוָהְלכּו  ֲחֻתּנֹות,  ְוַעל  ִמיָלה 

ָתִחים. ַלֲעָירֹות, ְוָהיּו ַמֲחִזיִרים ַעל ַהּפְ
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ֶדֶרְך  עְטֶליְרׂש ]קבצנים[ ּכְ ין ַהּבֶ בּו ּבֵ ְוָהְלכּו ַעל ַהְיִריִדים, ְוָיׁשְ

עֶליר  ַהּטֶ ִעם  אבן[   - ]אצטבעות  יס  ִריְזּבֶ ַהּפְ ַעל  ם  ׁשָ ִבים  ּיֹוׁשְ ׁשֶ
]צלחת לאסיפת מטבעות[. 

עְטֶליְרׂש,  ל ַהּבֶ ִנים ְמֻפְרָסִמים ֵאֶצל ּכָ ָהיּו ֵאּלּו ַהּבָ ַעד ׁשֶ

ִנים  ַהּבָ ֵהם  ֵאּלּו  ׁשֶ ֵמֶהם  ְוָיְדעּו  אֹוָתם,  ירּו  ִהּכִ ם  ֻכּלָ י  ּכִ

"ל. ּנַ ַער, ּכַ ּיָ ֶאְבדּו ּבַ ּנֶ ׁשֶ

ְוָהְלכּו  דֹוָלה,  ּגְ ִעיר  ֵאיֶזה  ּבְ דֹול  ּגָ ָיִריד  ָהָיה  ֶאָחד  ַעם  ּפַ

ם. ּוָבא  ן ְלׁשָ ם ּכֵ ִנים ָהְלכּו ּגַ עְטֶליְרׂש, ְוֵאּלּו ַהּבָ ם ַהּבֶ ְלׁשָ

ִנים,  ַהּבָ ֵני  ׁשְ ֵאּלּו  ֶאת  כּו  ּדְ ׁשַ ּיְ ׁשֶ עְטֶליְרׂש  ַהּבֶ ַעת  ּדַ ַעל 

אּו ֶזה ֶאת זֹו.  ׂשְ ּיִ ׁשֶ

ָבר ְמֹאד  עְטֶליְרׂש - הּוַטב ַהּדָ רּו זֹאת ְקָצת ּבֶ ּבְ ּדִ ְוֵתֶכף ׁשֶ

ּדּוְך. ִ ם; ְוָגְמרּו ַהּשׁ ֵעיֵני ֻכּלָ ּבְ

יֹום  ּבְ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ ה? ְוִנְתָיֲעצּו: ּבַ ין ָלֶהם ֲחֻתּנָ ֲאָבל ֵאיְך עֹוׂשִ

ִמיִניֶניס(,  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֶלְך,  ַהּמֶ ֶדת  ֻהּלֶ יֹום  ל  ׁשֶ ה  ְסֻעּדָ ִיְהֶיה  לֹוִני  ּפְ

ְלַעְצָמן  ׁשּו  ַבּקְ ּיְ ֶ ּשׁ ה  ּוִמּמַ עְטֶליְרׂש,  ַהּבֶ ל  ּכָ ם  ְלׁשָ ְלכּו  ְוּיֵ

ה. ה ַיֲעׂשּו ֲחֻתּנָ ר ְוֶלֶחם, ִמּזֶ ׂשָ ם - ּבָ ׁשָ
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עְטֶליְרׂש,  ַהּבֶ ל  ּכָ יִניֶניס  ַהּמִ ַעל  ם  ְלׁשָ ְוָהְלכּו  ָהָיה.  ְוֵכן 

ִמן  ר  ּיֵ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶ ּשׁ ַמה  צּו  ִקּבְ ְוַגם  ר,  ּוָבׂשָ ֶלֶחם  ָלֶהם  ּוִבְקׁשּו 

לשמחות(.  מיוחדות  גדולות  חלות  קֹוִליְטׁש,  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ָוֶלֶחם  ר  ׂשָ ּבָ  - ה  ֻעּדָ ַהּסְ

ים,  ֲאָנׁשִ ֵמָאה  ַמֲחִזיק  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ דֹול  ּגָ ּבֹור  ְוָחְפרּו  ְוָהְלכּו 

ם,  ּלָ ּכֻ ם  ְלׁשָ ְוִנְכְנסּו  ְוֶזֶבל;  ְוָעָפר  ָקִנים  ִעם  אֹותֹו  ְוִכּסּו 

אֹוָתם  ְוִהְכִניסּו  "ל,  ַהּנַ ִנים  ַהּבָ ְלֵאּלּו  ה  ֲחֻתּנָ ם  ׁשָ ְוָעׂשּו 

ם ְמֹאד ְמֹאד.  ֵמִחים ׁשָ ה. ְוָהיּו ׂשְ ַלֻחּפָ



ֵמִחים ְמֹאד. ה ָהיּו ׂשְ ּלָ ְוַגם ֶהָחָתן ְוַהּכַ

ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶהם  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהֲחָסִדים  ִלְזּכֹר  ְוִהְתִחילּו 

ְמֹאד:  ִעים  ְעּגְ ִמְתּגַ ְוָהיּו  בֹוִכים  ְוָהיּו  ַער.  ּיָ ּבַ ְהיֹוָתם  ּבִ

ר,  ָהִעּוֵ ָהִראׁשֹון  עְטֶליר  ַהּבֶ ֶאת  ְלָכאן  לֹוְקִחין  "ֵאיְך 

ַער?" ּיָ ֵהִביא ָלנּו ֶלֶחם ּבַ ׁשֶ

ַאֲחֵרי  ְמֹאד  ִעים  ְעּגְ ִמְתּגַ ָהיּו  ׁשֶ תֹוְך  ּבְ ד  ּוִמּיָ ְוֵתֶכף 

ָבאִתי  ה  ִהּנֵ ִני!  "ִהּנֵ ְוָאַמר:  ָעָנה  ר,  ָהִעּוֵ עְטֶליר  ַהּבֶ

ה  ָרׁשָ ַלּדְ ָנה  ַמּתָ ָלֶכם  נֹוֵתן  ַוֲאִני  ה.  ַהֲחֻתּנָ ַעל  ֶאְצְלֶכם 

י  ַרְכּתִ ה ּבֵ ְתִחּלָ י ּבִ מֹוִני! ּכִ ְהיּו ְזֵקִנים ּכָ ּתִ אְנק(, ׁשֶ יׁשַ ה ּגִ ָרׁשָ ּקֹוִרין ּדְ )ׁשֶ
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מּוָרה  ָנה ּגְ ַמּתָ יו ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם זֹאת ּבְ ֶזה, ְוַעְכׁשָ ֶאְתֶכם ּבָ

מֹוִני". ים ּכָ ים ֲאֻרּכִ ְחיּו ַחּיִ ּתִ ה: ׁשֶ ָרׁשָ ַלּדְ

ל  ּכָ ָלל, ַרק ׁשֶ ר ּכְ ר? ֵאין ֲאִני ִעּוֵ ֲאִני ִעּוֵ ם ְסבּוִרים ׁשֶ "ְוַאּתֶ

ן הּוא ִנְדָמה  ֶהֶרף ַעִין" )ְוַעל ּכֵ ּלֹו ֵאינֹו עֹוֶלה ֶאְצִלי ּכְ ְזַמן ָהעֹוָלם ּכֻ
ֶהֶרף ַעִין. ְוַעל  ל ְזַמן ָהעֹוָלם ֵאינֹו עֹוֶלה ֶאְצלֹו ּכְ ּכָ ָלל ַעל ָהעֹוָלם, ֵמַאַחר ׁשֶ לּות ּכְ ּכְ י ֵאין לֹו ׁשּום ִהְסּתַ ר, ּכִ ְכִעּוֵ

ָלל( ֶזה ָהעֹוָלם ּכְ ה ּבְ לּות ּוְרִאּיָ ּכְ ְך ֶאְצלֹו ִהְסּתַ ּיָ ן ֵאין ׁשַ ּכֵ

ְולֹא  יּוְנג(  )ַהְינּו  ְלַגְמֵרי,  יק  ַיּנִ ֲאִני  ַוֲעַדִין  ְמֹאד,  ָזֵקן  "ַוֲאִני 

י ֵכן ֲאִני ָזֵקן ְמֹאד. ָלל, ְוַאף ַעל ּפִ י ֲעַדִין ִלְחיֹות ּכְ ִהְתַחְלּתִ

ָמה ַעל ֶזה  ׁש ִלי ַהְסּכָ ּיֵ ְולֹא ֲאִני ְבַעְצִמי ֹאֵמר זֹאת, ַרק ׁשֶ

דֹול".  ר ַהּגָ ׁשֶ ֵמַהּנֶ

ה:  ר ָלֶכם ַמֲעׂשֶ ַוֲאַסּפֵ
"ל(. ר ַהּנַ ְבֵרי ָהִעּוֵ ל ֶזה הּוא ּדִ )ּכָ

ם,  ה ַעל ַהּיָ ְסִפינֹות ַהְרּבֵ ים ּבִ ַעם ַאַחת ָהְלכּו ֲאָנׁשִ י ּפַ ּכִ

לּו.  ים ִנּצְ ִפינֹות, ְוָהֲאָנׁשִ ר ֶאת ַהּסְ ּבֵ ּוָבא רּוַח ְסָעָרה ְוׁשִ

ל  ם ּכָ ל, ּוָמְצאּו ׁשָ ְגּדָ ל ֶאָחד, ְוָעלּו ֶאל ַהּמִ ּוָבאּו ֶאל ִמְגּדָ

ִריִכים;  ּצְ ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה  ים,  ּוַמְלּבּוׁשִ ָקאֹות  ּוַמׁשְ ֲאָכִלים  ַהּמַ

עֹוָלם. ּבָ ֲענּוִגים ׁשֶ ל טּוב ְוָכל ַהּתַ ם ּכָ ְוָהָיה ׁשָ
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הּוא  ֶ ָנה ַמה ּשׁ ה ְיׁשָ ר ַמֲעׂשֶ ל ֶאָחד ְיַסּפֵ ּכָ ָענּו ְוָאְמרּו, ׁשֶ

ֵמֵעת  זֹוֵכר  הּוא  ֶ ּשׁ ַמה  ַהְינּו  ָהִראׁשֹון,  רֹון  ּכָ ִמּזִ זֹוֵכר 

ם ְזֵקִנים ּוְנָעִרים.  רֹון. ְוָהיּו ׁשָ ּכָ ִהְתִחיל ֶאְצלֹו ַהּזִ ׁשֶ

ר  ַסּפֵ ּיְ ׁשֶ יֵניֶהם  ּבֵ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ֵקן  ַהּזָ ֶאת  ִדים  ְמַכּבְ ְוָהיּו 

ם  ר ָלֶכם? - ֲאִני זֹוֵכר ּגַ ה. ָעָנה ְוָאַמר: "ָמה ֲאַסּפֵ ְתִחּלָ ּבִ

ּפּוַח ִמן ֶהָעָנף". ְולֹא ָיַדע ׁשּום ֶאָחד  ָחְתכּו ֶאת ַהּתַ ׁשֶ ּכְ

אי  ַוּדַ "ּבְ ְוָאְמרּו:  ֲחָכִמים  ם  ׁשָ ָהיּו  ַאְך  ֹאֵמר;  הּוא  ָמה 

ָנה ְמֹאד".  ה ְיׁשָ זֹאת ִהיא ַמֲעׂשֶ

ר. ַסּפֵ ּיְ ִני ׁשֶ ֵ דּו ֶאת ַהּשׁ ְוִכּבְ

ִהיא  "זֹאת  ָהִראׁשֹון:  מֹו  ּכְ ָזֵקן  ָהָיה  ּלֹא  ׁשֶ ִני  ֵ ַהּשׁ ָעָנה 

ן,  ם ּכֵ ה ֲאִני זֹוֵכר ּגַ ֲעׂשֶ ַמּה( זֹאת ַהּמַ ְלׁשֹון ּתֵ ָנה? )ּבִ ה ְיׁשָ ַמֲעׂשֶ

ְוָאְמרּו  ּדֹוֵלק". ָענּו  ר  ַהּנֵ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ן  ּכֵ ם  ּגַ זֹוֵכר  ֲאִני  ֲאָבל 

יֹוֵתר ֵמָהִראׁשֹוָנה.  ָנה ּבְ ה ְיׁשָ ם: זֹאת ִהיא ַמֲעׂשֶ ׁשָ

ֵמָהִראׁשֹון,  יק  ַיּנִ הּוא  ׁשֶ ִני,  ֵ ַהּשׁ ה  ּזֶ ׁשֶ ֶאְצָלם  ֶפֶלא  ְוָהָיה 

ָנה יֹוֵתר ֵמָהִראׁשֹון.  ה ְיׁשָ ְוזֹוֵכר ַמֲעׂשֶ
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ר. ַסּפֵ ּיְ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ דּו ֶאת ַהּשׁ ְוִכּבְ

ם  ּגַ זֹוֵכר  "ֲאִני  יֹוֵתר:  יק  ַיּנִ ָהָיה  ׁשֶ י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ְוָאַמר  ָעָנה 

ם  ְלִהְתַרּקֵ ִהְתִחיל  ׁשֶ ּכְ ַהְינּו  ּדְ ִרי,  ַהּפְ ְנַין  ּבִ ִהְתִחיל  ׁשֶ ּכְ

ָנה ְביֹוֵתר". ה ְיׁשָ ִרי". ָענּו ְוָאְמרּו: "זֹאת ִהיא ַמֲעׂשֶ ַהּפֶ

ם  ּגַ זֹוֵכר  "ֲאִני  יֹוֵתר:  עֹוד  יק  ַיּנִ ָהָיה  ׁשֶ ָהְרִביִעי  ָעָנה 

ִרי". ְרִעין ִלְנטַֹע ַהּפֶ הֹוִליכּו ַהּגַ ׁשֶ ּכְ

ם  ּגַ זֹוֵכר  "ֲאִני  יֹוֵתר:  עֹוד  יק  ַיּנִ ָהָיה  ׁשֶ י  ַהֲחִמיׁשִ ָעָנה 

ְרִעין". ִבים ּוַמְמִציִאים ֶאת ַהּגַ ֵהם ָהיּו חֹוׁשְ ַהֲחָכִמים, ׁשֶ

ִרי  ל ַהּפְ ַעם ׁשֶ ם ֶאת ַהּטַ הּוא זֹוֵכר ּגַ י ְוכּו', ׁשֶ ִ ּשׁ ִ ָעָנה ַהּשׁ

ִרי. תֹוְך ַהּפֶ ַעם ּבְ ְכַנס ַהּטַ ּנִ קֶֹדם ׁשֶ

ָהֵריַח  ֶאת  ם  ּגַ זֹוֵכר  הּוא  ׁשֶ ְוָאַמר:  ְוכּו',  ִביִעי  ְ ַהּשׁ ָעָנה 

ִרי.  ּפֶ ְכַנס ּבַ ּנִ ִרי קֶֹדם ׁשֶ ל ַהּפְ ׁשֶ

ִרי  ל ַהּפְ ְרֶאה ׁשֶ ם ַהּמַ הּוא זֹוֵכר ּגַ ִמיִני ְוָאַמר: ׁשֶ ְ ָעָנה ַהּשׁ

ִרי. ָכה ַעל ַהּפֶ ְמׁשְ ּנִ קֶֹדם ׁשֶ

ְלַגְמֵרי,  ינֹוק  ּתִ ָאז  ָהִייִתי  ֶזה(  ל  ּכָ ר  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ר  ָהִעּוֵ עְטֶליר  ַהּבֶ ֶזה  )ַהְינּו  ַוֲאִני 

ל  י ָלֶהם: "ֲאִני זֹוֵכר ּכָ ם. ְוָעִניִתי ְוָאַמְרּתִ ן ׁשָ ם ּכֵ ְוָהִייִתי ּגַ

ט(.  אר ִניׁשְ יֶדעְנק ּגָ לּום" )אּון ִאיְך ּגִ ּיֹות, ַוֲאִני זֹוֵכר ָלאו ּכְ ֲעׂשִ ֵאּלּו ַהּמַ
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יֹוֵתר  ְמֹאד,  ָנה  ְיׁשָ ה  ַמֲעׂשֶ ִהיא  "זֹאת  ְוָאְמרּו:  ָענּו 

ינֹוק זֹוֵכר יֹוֵתר  ַהּתִ דֹול ֶאְצָלם ׁשֶ ם". ְוָהָיה ִחּדּוׁש ּגָ ּלָ ִמּכֻ

ם. ּלָ ִמּכֻ

ל, ְוָאַמר ָלֶהם:  ְגּדָ דֹול ְוָדַפק ַעל ַהּמִ ר ּגָ א ֶנׁשֶ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ ּבְ

ֶכם,  ּלָ ים; ׁשּובּו ֶאל ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ ְהיֹות ֲעִנּיִ "ִחְדלּו עֹוד ִמּלִ

ֶכם".  ּלָ אֹוָצרֹות ׁשֶ ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ִוְהיּו ִמׁשְ

ל ִמי  ּכָ ֶדֶרְך ִזְקנּוָתם, ׁשֶ ל ּכְ ְגּדָ ְצאּו ִמן ַהּמִ ּיֵ ְוָאַמר ָלֶהם ׁשֶ

ה. ִחּלָ ֵקן יֹוֵתר, ֵיֵצא ּתְ ּזָ ׁשֶ

ינֹוק  ַהּתִ ֶאת  ה  ְתִחּלָ ְוהֹוִציא  ל;  ְגּדָ ַהּמִ ִמן  ם  ֻכּלָ ְוהֹוִציא 

ָהָיה  ל ִמי ׁשֶ ם; ְוֵכן ּכָ ּלָ י ֶבֱאֶמת הּוא ָזֵקן יֹוֵתר ִמּכֻ "ל, ּכִ ַהּנַ

דֹול הֹוִציא ָבַאֲחרֹוָנה.  ֵקן ַהּגָ יק יֹוֵתר, הֹוִציא קֶֹדם. ְוַהּזָ ַיּנִ

ֵקן  "ל, ְוַהּזָ ּנַ יק יֹוֵתר ָהָיה ָזֵקן יֹוֵתר ּכַ ָהָיה ַיּנִ י ָכל ִמי ׁשֶ ּכִ

ם. ּלָ יק יֹוֵתר ִמּכֻ ֶהם ָהָיה ַיּנִ ּבָ ׁשֶ

ּיֹות  ֲעׂשִ "ל( "ֲאִני ֲאָפֵרׁש ָלֶכם ֶאת ַהּמַ דֹול ַהּנַ ר ַהּגָ ׁשֶ ְוָאַמר ָלֶהם: )ַהּנֶ

"ל:  רּו ָכל ַהּנַ ּפְ ּסִ ׁשֶ
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ּפּוַח ִמן  ָחְתכּו ֶאת ַהּתַ ׁשֶ ם ּכְ הּוא זֹוֵכר ּגַ ר ׁשֶ ּפֵ ּסִ י ֶזה ׁשֶ ּכִ

)ַהְינּו  ַטּבּורֹו.  ֶאת  ָחְתכּו  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ זֹוֵכר  הּוא  ׁשֶ ַהְינּו  ֶהָעָנף, 
ם ֶאת ֶזה הּוא זֹוֵכר(. ָחְתכּו ֶאת ַטּבּורֹו, ּגַ ֵעת ׁשֶ ֵעת ַההֹוָלָדה, ּבְ ֶכף ּבְ ה ִעּמֹו ּתֵ ֲעׂשָ ּנַ ה ַהּזֹאת ׁשֶ ֲעׂשֶ ם ֶאת ַהּמַ ּגַ ׁשֶ

ַהְינּו  ּדֹוֵלק,  ר  ַהּנֵ ָהָיה  ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ּזֹוֵכר  ׁשֶ ָאַמר  ׁשֶ ִני  ֵ ְוַהּשׁ

ַעל  ּדֹוֵלק  ֵנר  ָהָיה  ׁשֶ ִעּבּור,  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ זֹוֵכר  הּוא  ׁשֶ

רֹאׁשֹו.

ִרי, ַהְינּו  ִהְתִחיל ִרּקּום ַהּפְ ֵעת ׁשֶ ם ּבְ ּזֹוֵכר ּגַ ָאַמר ׁשֶ ְוֶזה ׁשֶ

ֵעת  ּבְ ַהְינּו  ּדְ ַהּגּוף,  ם  ְלִהְתַרּקֵ ִהְתִחיל  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ּזֹוֵכר  ׁשֶ

ָלד. ְיִציַרת ַהּוָ

ִרי,  ַהּפֶ ִלְנטַֹע  ְרִעין  ַהּגַ מֹוִליִכים  ָהיּו  ׁשֶ ֵעת  ּבְ ּזֹוֵכר  ׁשֶ ְוֶזה 

ּוּוג. ֵעת ַהּזִ ה ּבְ ּפָ ָכה ַהּטִ ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ם ּכְ ּזֹוֵכר ּגַ ַהְינּו ׁשֶ

ְרִעין,  ָהיּו ַמְמִציִאים ֶאת ַהּגַ ּזֹוֵכר ֶאת ַהֲחָכִמים ׁשֶ ְוֶזה ׁשֶ

ַהּמִֹחין ַמְמִציִאים  י  )ּכִ ּמַֹח  ּבַ ֲעַדִין  ה  ּפָ ַהּטִ ָהָיה  ׁשֶ ּכְ ם  ּגַ ּזֹוֵכר  ׁשֶ ַהְינּו 
ה(. ּפָ ֶאת ַהּטִ

ֶפׁש.  ַעם - ַהְינּו ַהּנָ ּזֹוֵכר ֶאת ַהּטַ ְוֶזה ׁשֶ

ְוָהֵריַח - ַהְינּו ָהרּוַח. 

ָמה. ׁשָ ְרֶאה - ַהְינּו ַהּנְ ְוַהּמַ
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ִמן  ְלַמְעָלה  י הּוא  ּכִ לּום,  ּכְ ָלאו  ּזֹוֵכר  ׁשֶ ָאַמר  ינֹוק  ְוַהּתִ

ָמה,  ֶפׁש רּוַח ְנׁשָ הּוא קֶֹדם ִמּנֶ ֶ ַהּכֹל, ְוזֹוֵכר ֲאִפּלּו ַמה ּשׁ

ִחיַנת: ָאִין". הּוא ּבְ ׁשֶ

ֵהם ַהּגּוִפים  ֶכם, ׁשֶ ּלָ ִפינֹות ׁשֶ ְוָאַמר ָלֶהם: "ִחְזרּו ֶאל ַהּסְ

ֲאֵליֶהם".  ִחְזרּו  ה  ַעּתָ נּו;  ְוִיּבָ ַחְזרּו  ּיַ ׁשֶ רּו,  ּבְ ׁשְ ּנִ ׁשֶ ֶכם  ּלָ ׁשֶ

ּוֵבֵרְך אֹוָתם.

דֹול  ר ַהּגָ ׁשֶ ל ֶזה( ָאַמר ַהּנֶ ר ּכָ הּוא ְמַסּפֵ ינֹוק ָאז, ׁשֶ ָהָיה ּתִ ר ׁשֶ עְטֶליר ָהִעּוֵ ְוִלי )ַהְינּו ֶזה ַהּבֶ

ָזֵקן  ה  ַאּתָ י  ּכִ ְכמֹוִתי.  ה  ַאּתָ י  ּכִ י,  ִעּמִ ּבֹא  ה  "ַאּתָ "ל:  ַהּנַ

יק ְמֹאד; ַוֲעַדִין לֹא ִהְתַחְלּתָ ִלְחיֹות  ה ַיּנִ ְמֹאד ַוֲעַדִין ַאּתָ

י ֲאִני  ְך, ּכִ ה ָזֵקן ְמֹאד. ְוַגם ֲאִני ּכָ י ֵכן ַאּתָ ָלל, ְוַאף ַעל ּפִ ּכְ

יק" ְוכּו'. ָזֵקן ַוֲעַדִין ֲאִני ַיּנִ

ים  ֲאִני ַחי ַחּיִ דֹול )ׁשֶ ר ַהּגָ ׁשֶ ָמה ֵמאֹותֹו ַהּנֶ ׁש ִלי ַהְסּכָ ּיֵ ִנְמָצא, ׁשֶ

ָנה  ַמּתָ י, ּבְ ּלִ ים ׁשֶ ים ֲאֻרּכִ ה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ַחּיִ "ל(, ְוַעּתָ ּנַ ים ּכַ ֲאֻרּכִ

ה.  ָרׁשָ ַלּדְ

ְמָחה ְוֶחְדָוה ְגדֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְמֹאד ְמֹאד. ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ
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ה:  ּתֶ ׁשְ ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ ל ׁשִ ִני ׁשֶ ֵ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ַהְינּו  ִני,  ֵ ַהּשׁ עְטֶליר  ַהּבֶ ֶאת  ה  ַהּזֶ ַהּזּוג  ְוָזְכרּו  ָחְזרּו 

בֹוִכים  ְוָהיּו  ָלֶחם.  ָלֶהם  ְוָנַתן  אֹוָתם  ֶהֱחָיה  ׁשֶ ַהֵחֵרׁש, 

עְטֶליר  ַהּבֶ ִעים: "ֵאיְך לֹוְקִחין ְלָכאן ֶאת אֹותֹו  ְעּגְ ּוִמְתּגַ

"ל. ּנַ ֶהֱחָיה אֹוָתנּו?" ּכַ ַהֵחֵרׁש ׁשֶ

ה הּוא ָבא ְוָאַמר:  ִעים ַאֲחָריו, ְוִהּנֵ ְעּגְ ָהיּו ִמְתּגַ תֹוְך ׁשֶ ּבְ

ָלֶהם:  ְוָאַמר  אֹוָתם,  ק  ְוָנׁשַ ֲעֵליֶהם,  ְוָנַפל  ִני!"  "ִהּנֵ

ְחיּו  ּתִ ׁשֶ ָכמֹוִני,  ְהיּו  ּתִ ׁשֶ ָנה  ַמּתָ ּבְ ָלֶכם  נֹוֵתן  ֲאִני  ה  "ַעּתָ

ֶזה,  ּבָ ֶאְתֶכם  י  ַרְכּתִ ּבֵ ה  ְתִחּלָ ּבִ י  ּכִ מֹוִני.  ּכָ טֹוִבים  ים  ַחּיִ

מּוָרה  ָנה ּגְ ַמּתָ י ּבְ ּלִ ים טֹוִבים ׁשֶ ה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ַחּיִ ְוַעּתָ

ה". ָרׁשָ ַלּדְ

ָלל! ַרק  ּכְ ֲאִני ֵחֵרׁש? ֵאין ֲאִני ֵחֵרׁש  ׁשֶ ם סֹוְבִרים  "ְוַאּתֶ

ַמע  ֶאׁשְ ׁשֶ ִלְכלּום,  ֶאְצִלי  עֹוֶלה  ֵאינֹו  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ׁשֶ

ֶהם.  ּלָ רֹון ׁשֶ ַהִחּסָ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד  י ּכָ ם ֵהם ִמן ֶחְסרֹונֹות, ּכִ ּלָ י ָכל ַהּקֹולֹות ּכֻ ּכִ

ם  ּלָ עֹוָלם, ּכֻ ּבָ ָמחֹות ׁשֶ ל ַהּשְׂ צֹוֵעק ַעל ֶחְסרֹונֹו, ַוֲאִפּלּו ּכָ
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ָחֵסר לֹו  רֹון ׁשֶ ֵמַח ַעל ַהִחּסָ ּשָׂ רֹון ׁשֶ ֵהם ַרק ֵמֲחַמת ַהִחּסָ

א.  ְוִנְתַמּלֵ

ְנסּו  ּכָ ּיִ ׁשֶ  - ִלְכלּום  עֹוֶלה  ֵאינֹו  ּלֹו  ּכֻ ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְוֶאְצִלי, 

ֵאין  ׁשֶ טֹוִבים  ים  ַחּיִ ַחי  ֲאִני  י  ּכִ ֶהם,  ּלָ ׁשֶ רֹון  ַהִחּסָ ְבָאְזַני 

רֹון.  ֶהם ׁשּום ִחּסָ ּבָ

ִמן  טֹוִבים  ים  ַחּיִ ַחי  ֲאִני  ׁשֶ ֶזה  ַעל  ָמה  ַהְסּכָ ִלי  ְוֵיׁש 

ירּות"  ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ ַהּמְ

ָהָיה אֹוֵכל ֶלֶחם ְוׁשֹוֶתה ָמִים. ּלֹו הּוא, ׁשֶ ים טֹוִבים ׁשֶ ְוַחּיִ

ר ָלֶהם(: )ְוִסּפֵ

ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹול,  ּגָ ירּות  ֲעׁשִ ּה  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְמִדיָנה  ֵיׁש  י  ּכִ

ל  ּכָ ְוִהְתִחיל  צּו,  ִנְתַקּבְ ַאַחת  ַעם  ּפַ דֹוִלים.  ּגְ אֹוָצרֹות 

ַחי  הּוא  ֵאיְך  ּלֹו,  ׁשֶ טֹוִבים  ים  ַחּיִ ִעם  ֵאר  ְלִהְתּפָ ֶאָחד 

ים  ַהַחּיִ ֶדר  ִמּסֵ ְוֶאָחד  ֶאָחד  ל  ּכָ ר  ִסּפֵ ְוֵכן  טֹוִבים;  ים  ַחּיִ

ּלֹו. טֹוִבים ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ טֹוִבים  ים  ַחּיִ ַחי  "ֲאִני  ָלֶהם:  י  ְוָאַמְרּתִ ְוָעִניִתי 

י ִאם  ֶכם; ְוָהא ְרָאָיה: ּכִ ּלָ ים טֹוִבים ׁשֶ טֹוִבים יֹוֵתר ֵמַחּיִ
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יַע  ים טֹוִבים?, ֶאְרֶאה ִאם ּתּוְכלּו ְלהֹוׁשִ ים ַחּיִ ם ַחּיִ ַאּתֶ

לֹוִנית": ֶאת ְמִדיָנה ּפְ

ן  ַהּגָ אֹותֹו  ּבְ ְוָהָיה  ן,  ּגַ ָלֶהם  ָהָיה  ׁשֶ ְמִדיָנה,  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֱהיֹות 

ם ָהָיה  עֹוָלם, ּגַ ּבָ ל ִמיֵני ְטָעִמים ׁשֶ ָהָיה ָלֶהם ּכָ רֹות ׁשֶ ּפֵ

ִמיֵני  ל  ּכָ ם  ׁשָ ָהיּו  ם  ּגַ עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ֵריחֹות  ִמיֵני  ל  ּכָ ם  ׁשָ

עֹוָלם, ַהּכֹל  ּבָ ֶווַיאִטין ]פרחים[ ׁשֶ ָוִנין ְוָכל ַהּקְ ל ַהּגְ ַמְרֵאה ּכָ

ן.  אֹותֹו ַהּגָ ם ּבְ ָהָיה ׁשָ

אֹותֹו  ְבֵני  ְוָהיּו  ַאְגָראְדִניק(.  ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֶאָחד  ִני  ּנָ ּגַ ן  ַהּגָ ַעל  ְוָהָיה 

ְוֶנֱאַבד  ן.  ַהּגָ אֹותֹו  ְיֵדי  ַעל  טֹוִבים  ים  ַחּיִ ים  ַחּיִ ִדיָנה  ַהּמְ

אי  ַוּדַ ּבְ ן  ַהּגָ אֹותֹו  ּבְ ם  ׁשָ ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ְוָכל  ִני,  ּנָ ַהּגַ ם  ׁשָ

ה,  ם ַהְמֻמּנֶ ֵאין ׁשָ ֶלה ְוִנְפָסד, ֵמַאַחר ׁשֶ ֻמְכָרח ִלְהיֹות ּכָ

י ֵכן ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ִמן  ִני. ֲאָבל ַאף ַעל ּפִ ּנָ ַהְינּו ַהּגַ ּדְ

ן. ּגָ ּבַ ִפיִחים ׁשֶ ַהּסְ

ִדיָנה, ְולֹא ָהָיה  ּוָבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַאְכָזר ַעל אֹוָתּה ַהּמְ

ים  ַהַחּיִ ֶאת  ְוִקְלֵקל  ְוָהַלְך  ָבר;  ּדָ ָלֶהם  ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול 

ן.  ָהָיה ָלֶהם ִמן ַהּגָ ִדיָנה ׁשֶ ל ַהּמְ טֹוִבים ׁשֶ

אֹוָתּה  ּבְ ם  ׁשָ ִאיר  ִהׁשְ ׁשֶ ַרק  ן,  ַהּגָ ֶאת  ְלֵקל  ּקִ ׁשֶ ְולֹא 

ֲעׂשּו ַמה  ּיַ ה ֲעֵליֶהם ׁשֶ ּתֹות ֲעָבִדים, ְוִצּוָ לֹשׁ ּכִ ִדיָנה ׁשָ ַהּמְ
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ַעל ְיֵדי  ַעם; ׁשֶ ַקד ֲעֵליֶהם, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִקְלְקלּו ֶאת ַהּטָ ּפָ ֶ ּשׁ

ְרֶצה ִלְטעֹם ֵאיֶזה ַטַעם ִיְהֶיה  ּיִ ל ִמי ׁשֶ ם, ּכָ ָעׂשּו ׁשָ ֶ ַמה ּשׁ

ל ָהֵריחֹות ִיְהֶיה  ּכָ ַטַעם ְנֵבָלה. ְוֵכן ִקְלְקלּו ֶאת ָהֵריַח, ׁשֶ

יכּו  ֶהֱחׁשִ ְרֶאה, ׁשֶ ָנה; ְוֵכן ִקְלְקלּו ֶאת ַהּמַ ָלֶהם ֵריַח ֶחְלּבְ

ר  ֲאׁשֶ ם, ּכַ ָעׂשּו ׁשָ ֶ ִאּלּו ֵיׁש ֲעָנִנים ְוָעִבים )ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ַמה ּשׁ ֶאת ָהֵעיַנִים ּכְ
"ל(. ּנַ ה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ָהַאְכָזר ּכַ ִצּוָ

ים טֹוִבים, ֶאְרֶאה ִאם ּתּוְכלּו  ים ַחּיִ ם ַחּיִ ה, ִאם ַאּתֶ "ְוַעּתָ

ִאם  "ל(, ׁשֶ ְבֵרי ַהֵחֵרׁש ַהּנַ ל ֶזה ּדִ יַע אֹוָתם?. ַוֲאִני ֹאֵמר ָלֶכם )ּכָ ְלהֹוׁשִ

ל אֹותֹו  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ְלקּוִלים  ַהּקִ יּוְכלּו  אֹוָתם,  יעּו  תֹוׁשִ לֹא 

ן". ם ּכֵ יק ָלֶכם ּגַ ִדיָנה ְלַהּזִ ַהּמְ

ֲאִני  ְוַגם  ִדיָנה,  ַהּמְ אֹותֹו  ֶאל  "ל  ַהּנַ יִרים  ָהֲעׁשִ ְוָהְלכּו 

ל  ּכָ ן  ּכֵ ם  ּגַ ים  ַחּיִ ֶדֶרְך ִהּלּוָכם ָהיּו  ּבְ ְוַגם  ֶהם.  ִעּמָ י  ָהַלְכּתִ

"ל. ּנַ י ָהיּו ָלֶהם אֹוָצרֹות ּכַ ּלֹו, ּכִ ים טֹוִבים ׁשֶ ֶאָחד ְוֶאָחד ַחּיִ

ם ֶאְצָלם  ִדיָנה, ִהְתִחיל ְלִהְתַקְלֵקל ּגַ אּו ָסמּוְך ְלַהּמְ ּבָ ׁשֶ ּכְ

ְתַקְלֵקל  ּנִ ׁשֶ ַעְצָמם  ּבְ יׁשּו  ְוִהְרּגִ ָבִרים,  ַהּדְ ָאר  ּוׁשְ ַעם  ַהּטַ

ם  ֲעַדִין לֹא ִנְכַנְסּתֶ ה ׁשֶ י ָלֶהם: "ִאם ַעּתָ ֶאְצָלם. ְוָאַמְרּתִ

ִיְהֶיה  ְוֵאיְך  ְוכּו',  ַעם  ַהּטַ ֶאְצְלֶכם  ִנְתַקְלֵקל  ָבר  ּכְ ֶאְצָלם 
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יַע  ְלהֹוׁשִ ּתּוְכלּו  ֵאיְך  ן  ּכֵ ׁשֶ ל  ּוִמּכָ ם?  ְלׁשָ ְנסּו  ּכָ ּתִ ִאם 

אֹוָתם?!"

יׁשּו  ְוִהְרּגִ ָלֶהם,  י  ְוָנַתּתִ י  ּלִ ׁשֶ ּוַמִים  י  ּלִ ׁשֶ ֶלֶחם  י  ְוָלַקְחּתִ

ן ַמה  ּקֵ ָעִמים )ְוָכל ָהֵריחֹות ְוכּו'(, ְוִנְתּתַ ל ַהּטְ י ּכָ ּלִ ֶחם ּוַמִים ׁשֶ ּלֶ ּבַ

ְתַקְלֵקל ֶאְצָלם. ּנִ ֶ ּשׁ

ן  ַהּגָ ם  ׁשָ ָהָיה  ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ַהְינּו  "ל,  ַהּנַ ִדיָנה  ַהּמְ ּוְבֵני 

ְתַקְלֵקל  ּנִ ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ּקּון  ּתִ ַעל  ַח  ְלַפּקֵ ִהְתִחילּו  "ל,  ַהּנַ

ׁש ְמִדיָנה  ּיֵ בּו: ֱהיֹות ׁשֶ ְ "ל; ְוִנְתַיּשׁ ּנַ ַעם ְוכּו', ּכַ ֶאְצָלם ַהּטַ

ִני  ּנָ ַהּגַ ׁשֶ ָלֶהם  ְוִנְרֶאה  "ל(,  ַהּנַ ַעְצָמּה  ִדיָנה  ַהּמְ אֹותֹו  )ַהְינּו  ירּות,  ֲעׁשִ ל  ׁשֶ

ֶֹרׁש ֶאָחד ִעם  ים טֹוִבים( הּוא ִמּשׁ ַעל ָידֹו ָהָיה ָלֶהם ַחּיִ ֱאַבד )ׁשֶ ּנֶ ֶהם ׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ים  ן ַחּיִ ם ּכֵ ׁש ָלֶהם ּגַ ּיֵ ירּות ׁשֶ ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ ֵני ַהּמְ אֹוָתן ּבְ

ִדיָנה  לַֹח ֶאל אֹותֹו ַהּמְ ן ָהְיָתה ֲעָצָתם: 'ִלׁשְ טֹוִבים, ַעל ּכֵ

יעּו אֹוָתם'. ְוֵכן ָעׂשּו: אי יֹוׁשִ ירּות, ּוְבַוּדַ ל ֲעׁשִ ׁשֶ

ירּות. ְוָהְלכּו  ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ לּוִחים ֶאל אֹותֹו ַהּמְ ְלחּו ׁשְ ְוׁשָ

ל  ׁשֶ ַעְצָמּה  ִדיָנה  ַהּמְ אֹותֹו  ְבֵני  ּבִ ְגעּו  ּפָ לּוִחים  ְ ַהּשׁ ׁשֶ )ַהְינּו  ָבֶהם  ּוָפְגעּו  לּוִחים,  ְ ַהּשׁ

לּוִחים: "ְלֵהיָכן  ְ ֲאלּו ֶאת ַהּשׁ "ל(, ְוׁשָ ּנַ י ֵהם ָהיּו רֹוִצים ֵליֵלְך ֶאְצָלם, ּכַ ירּות; ּכִ ֲעׁשִ

אֹותֹו  ֶאל  הֹוְלִכים  "ָאנּו  יבּו:  ֵהׁשִ הֹוְלִכים?"  ם  ַאּתֶ
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ְוָאְמרּו:  ָענּו  אֹוָתנּו",  יעּו  ּיֹוׁשִ ׁשֶ ירּות,  ֲעׁשִ ל  ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ

ירּות,  ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ ֵני אֹוָתּה ַהּמְ "ֲאַנְחנּו ְבַעְצֵמנּו ֵהם ּבְ

ְוָאנּו הֹוְלִכים ֶאְצְלֶכם".

ם  ַאּתֶ "ֲהלֹא  ָלֶהם(:  ָאַמר  ֶזה  ל  ּכָ ר  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ַהֵחֵרׁש  )ַהְינּו  ָלֶהם  ֲאִני  י  ָאַמְרּתִ

יַע  ם ְלהֹוׁשִ ם לֹא תּוְכלּו ֵליֵלְך ְלׁשָ י ַאּתֶ ְצִריִכים ֵאַלי, ּכִ

ֵאֵלְך ִעם  ַוֲאִני  ָכאן,  ֲארּו  ָ ּשׁ ּתִ ם  ַאּתֶ ן  ּכֵ ַעל  "ל;  ּנַ ּכַ ָלֶהם 

יַע ָלֶהם". לּוִחים ְלהֹוׁשִ ְ ַהּשׁ

ּוָבאִתי,  ִעיר,  ֵאיֶזה  ּבְ ִדיָנה  ַבּמְ י  ְוִנְכַנְסּתִ ֶהם,  ִעּמָ י  ְוָהַלְכּתִ

ּקֹוִרין  ַבר ֲהָלָצה )ׁשֶ ים ְוֹאְמִרים ֵאיֶזה ּדְ ִאים ֲאָנׁשִ ּבָ ְוָרִאיִתי ׁשֶ

ִצים ֲעֵליֶהם עֹוד ֵאיֶזה ְבֵני ָאָדם  ְך ִמְתַקּבְ ּכָ ְוַאַחר  ֶוועְרִטיל(, 

ֲהָלצֹות  ִדְבֵרי  ֵאיֶזה  ְוֹאְמִרים  ִקּבּוץ,  ֵאיֶזה  ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ַעד 

י  ַמְעּתִ יִתי ֹאֶזן, ְוׁשָ ִכים ְוׂשֹוֲחִקים. ְוִהּטֵ )ַהְינּו ֶוועְרְטִליְך( ְוֵהם ְמַחּיְ

ה, ְוֶזה  ְבֵרי ִנּבּול ּפֶ ה; ְוֶזה ֹאֵמר ּדִ ִרים ִנּבּול ּפֶ ֵהם ְמַדּבְ ׁשֶ

ַדּקּות יֹוֵתר, ְוֶזה ׂשֹוֵחק, ְוֶזה ֵיׁש לֹו ֲהָנָאה, ְוַכּיֹוֵצא. ֹאֵמר ּבְ

ֵני  ְ ּשׁ ׁשֶ ְוָרִאיִתי  ַאֶחֶרת,  ְלִעיר  ן  ְלַהּלָ י  ָהַלְכּתִ ְך  ּכָ ַאַחר 

ן,  א ּוַמּתָ ְבֵני ָאָדם ְמִריִבים ֶזה ִעם ֶזה ֵמֲחַמת ֵאיֶזה ַמּשָׂ

ֶזה  ין:  ּדִ ית  ַהּבֵ ָלֶהם  ּוָפַסק  ָלִדין,  ין  ּדִ ית  ַהּבֵ ֶאל  ְוָהְלכּו 

ָחְזרּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ין.  ּדִ ית  ַהּבֵ ִמן  ְוָיְצאּו  ב;  ַחּיָ ְוֶזה  אי  ַזּכַ
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ית  ֵאיָנם רֹוִצים ֶזה ַהּבֵ ׁשֶ ְוָאְמרּו  ְוִנְתקֹוְטטּו ֶזה ִעם ֶזה, 

ית  ּבֵ ָלֶהם  ּוָבֲחרּו  ַאֵחר;  ין  ּדִ ית  ּבֵ רֹוִצים  ֵהם  ַרק  ין,  ּדִ

ִלְפֵניֶהם(,  ָלדּון  ְיכֹוִלין  ָלֶהם  ֲחרּו  ּבָ ׁשֶ ין  ּדִ ית  ַהּבֵ אֹותֹו  ַעל  ים  ְמֻרּצִ ֵהם  ׁשֶ ֵמַאַחר  י  )ּכִ ַאֵחר  ין  ּדִ

ְוִנְתקֹוְטטּו  ָחְזרּו  ְך  ּכָ ַאַחר  ין.  ּדִ ית  ַהּבֵ אֹותֹו  ִלְפֵני  ְוָדנּו 

ְוֵכן  ין ַאֵחר.  ּדִ ית  ּבֵ ּוָבֲחרּו ָלֶהם  ֵמֵאּלּו ִעם ַאֵחר,  ֶאָחד 

י  ָבּתֵ ה  ּמָ ּכַ ּוָבֲחרּו ָלֶהם  ם,  ׁשָ ּוִמְתקֹוְטִטים  ְמִריִבים  ָהיּו 

ִדיִנים.  י  ּתֵ ִמּבָ ְמֵלָאה  ָהְיָתה  ָהִעיר  ל  ּכָ ׁשֶ ַעד  ִדיִנים, 

ֶזה  ה  ְוַעּתָ ֱאֶמת,  ם  ׁשָ ֵאין  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ה  ּזֶ ׁשֶ י,  ְלּתִ ּכַ ְוִהְסּתַ

א ָפִנים  ְך ֲחֵברֹו נֹוׂשֵ א ָפִנים ָלֶזה, ְוַאַחר ּכָ ה ִדין ְונֹוׂשֵ ַמּטֶ

ֶהם ֱאֶמת. ִלים ׁשַֹחד ְוֵאין ּבָ י ֵהם ְמַקּבְ לֹו; ּכִ

ם  ׁשָ ְוֵיׁש  ׁש,  ַמּמָ ִנאּוף  ְמֵלִאים  ֵהם  ׁשֶ ָרִאיִתי  ְך  ּכָ ַאַחר 

ר ֶאְצָלם. ה ְכֶהּתֵ ֲעׂשָ ּנַ ה, ַעד ׁשֶ ִנאּוף ַהְרּבֵ

ַעם  ַהּטַ ֶאְצָלם  ִנְתַקְלֵקל  ֶזה  ִביל  ׁשְ ּבִ ׁשֶ ָלֶהם:  י  ְוָאַמְרּתִ

ְרֶאה:  ְוָהֵריַח ְוַהּמַ

ּתֹות ֲעָבִדים  לֹשׁ ּכִ ִאיר ֶאְצָלם ׁשָ ֶלְך ָהַאְכָזר ִהׁשְ י ֶזה ַהּמֶ ּכִ

ָהיּו  ׁשֶ ִדיָנה;  ַהּמְ ֶאת  ּוְמַקְלְקִלים  הֹוְלִכים  ְהיּו  ּיִ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ

ה  ה ְוִהְכִניסּו ִנּבּול ּפֶ יֵניֶהם ִנּבּול ּפֶ ִרים ּבֵ הֹוְלִכים ּוְמַדּבְ
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 - ַעם  ַהּטָ ִנְתַקְלֵקל  ה  ּפֶ ִנּבּול  ְיֵדי  ְוַעל  ִדיָנה,  ַהּמְ תֹוְך  ּבְ

ָעִמים ֵהם ַטַעם ְנֵבָלה. ל ַהּטְ ּכָ ׁשֶ

כּו  ֶנְחׁשְ ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִדיָנה,  ּמְ ּבַ ׁשַֹחד  ִהְכִניסּו  ֵהם  ְוֵכן 

ֵעיֵני  ר  ְיַעּוֵ ַֹחד  "ַהּשׁ י  ּכִ ְרֶאה,  ַהּמַ ְוִנְתַקְלֵקל  ָהֵעיַנִים 

ֲחָכִמים".

ִנְתַקְלֵקל  ֶזה  ְיֵדי  ְוַעל  ִדיָנה,  ּמְ ּבַ ִנאּוף  ִהְכִניסּו  ֵהם  ְוֵכן 

ם ָהֵריַח(. ַעל ְיֵדי ִנאּוף ִנְפּגָ ְדָבֵרינּו ׁשֶ ָמקֹום ַאֵחר ּבִ ן ּבְ ָהֵריַח. )ְוַעּיֵ

לֹשׁ ֲעֵברֹות ֵאּלּו,  ָ ִדיָנה ִמּשׁ ן ֶאת ַהּמְ ְראּו ְלַתּקֵ ן, ּתִ "ַעל ּכֵ

נּו  ַתּקְ ּתְ ׁשֶ ם, ְוָאז ּכְ "ל ּוְלָגְרׁשָ ים ַהּנַ ׂש ַאֲחֵרי ָהֲאָנׁשִ ּוְלַחּפֵ

ְרֶאה  ַעם ְוַהּמַ ן ַהּטַ ּקֵ ְתּתַ ּיִ ה ֲעֵברֹות ֵאּלּו, לֹא ַדי ׁשֶ לֹשָׁ ׁשְ

ֵצא". ן ְלִהּמָ ם ּכֵ ֱאַבד יּוַכל ּגַ ּנֶ ִני ׁשֶ ּנָ ם ַהּגַ י ִאם ּגַ ְוָהֵריַח, ּכִ

לֹשׁ ֲעֵברֹות  ָ ִדיָנה ִמּשׁ ן ֶאת ַהּמְ ְוָעׂשּו ֵכן. ְוִהְתִחילּו ְלַתּקֵ

ְוָהיּו תֹוְפִסים ֶאת  "ל;  ַהּנַ ים  ָהֲאָנׁשִ ׂשּו ַאֲחֵרי  ְוִחּפְ ֵאּלּו, 

אָת ְלָכאן?", ַעד  ֵאיֶזה ָאָדם ְוׁשֹוֲאִלין אֹותֹו: "ֵמֵהיָכן ּבָ

"ל,  ַהּנַ ָהַאְכָזר  ֶלְך  ַהּמֶ ל  ׁשֶ ים  ָהֲאָנׁשִ ֶאְצָלם  ְררּו  ְתּבָ ּנִ ׁשֶ

"ל. ִדיָנה ֵמֲעֵברֹות ַהּנַ נּו ֶאת ַהּמְ ְוֵגְרׁשּו אֹוָתם. ְוִתּקְ
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ֶזה  ֵכן  י  ּפִ ַעל  ַאף  ר  "ֶאְפׁשָ ָרַעׁש:  ה  ַנֲעׂשָ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ

ַמֲחִזיק  ֶאָחד  ְוָכל  ִני  ּנָ ַהּגַ הּוא  ׁשֶ ְוֹאֵמר  הֹוֵלְך  ׁשֶ ע  ּגָ ַהְמׁשֻ

אֹותֹו,  ין  ּוְמָגְרׁשִ ֲאָבִנים  ַאֲחָריו  ְוזֹוְרִקין  ע  ּגָ ִלְמׁשֻ אֹותֹו 

ִני ֶבֱאֶמת?!" ּנָ י ֵכן אּוַלי הּוא הּוא ַהּגַ ר ַאף ַעל ּפִ ֶאְפׁשָ

ִדיָנה; ְוַגם  נּו ֶאת ַהּמְ בּו ְוִתּקְ ׁשְ ּיָ ְוָהְלכּו ְוֵהִביאּו אֹותֹו ִלְפֵניֶהם )ַהְינּו ִלְפֵני ֵאּלּו ׁשֶ

ִני  ּנָ אי ֶזה הּוא ַהּגַ ַוּדַ י: "ּבְ ם( ְוָאַמְרּתִ ל ֶזה ָהָיה ׁשָ ר ּכָ ַסּפֵ ּמְ הּוא ַהְינּו ַהֵחֵרׁש ׁשֶ

ִדיָנה ַהּזֹאת(. ן ַעל ָידֹו ַהּמְ ּקֵ ְתּתַ ּנִ ֶבֱאֶמת!" )ִנְמָצא ׁשֶ

ירּות  ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ ָמה ֵמאֹותֹו ַהּמְ ׁש ִלי ַהְסּכָ ּיֵ ִנְמָצא, ׁשֶ

ִדיָנה  ַהּמְ ֶאת  י  ְנּתִ ִתּקַ ֲאִני  י  ּכִ טֹוִבים,  ים  ַחּיִ ַחי  ֲאִני  ׁשֶ

ים  ַהַחּיִ ֶאת  ָנה  ַמּתָ ּבְ ָלֶכם  נֹוֵתן  ֲאִני  ה  ְוַעּתָ "ל;  ּנַ ּכַ "ל,  ַהּנַ

י!  ּלִ טֹוִבים ׁשֶ

ה ְמֹאד. ְמָחה ְגדֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ

ְרכּו אֹוָתם  ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ ּבַ ֶ ה, ַמה ּשׁ ָרׁשָ ָנה ַלּדְ ה, ְוָנְתנּו ְבַמּתָ ם ָחְזרּו ּוָבאּו ַעל ַהֲחֻתּנָ ּלָ "ל ּכֻ עְטֶליְרׂש ַהּנַ ל ַהּבֶ )ְוֵכן ּכָ

ָנה  ַמּתָ ּבְ ָנַתן ָלֶהם  ה(. ָהִראׁשֹון  ָרׁשָ ַלּדְ ָנה  ַמּתָ ּבְ ָנְתנּו זֹאת  ו  ְוַעְכׁשָ ְהיּו ְכמֹוָתם,  ּיִ ׁשֶ

ים טֹוִבים. ָנה ַחּיִ ַמּתָ ִני ָנַתן ָלֶהם ּבְ ֵ ים, ְוַהּשׁ ים ֲאֻרּכִ ַחּיִ
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בֹוִכים  ְוָהיּו  ה,  ַהּזֶ ַהּזּוג  רּו  ְוִנְזּכְ ָחְזרּו  י  ִליׁשִ ְ ַהּשׁ ּיֹום  ּבַ

עְטֶליר  ַהּבֶ ֶאת  ָכאן  ּבְ לֹוְקִחין  "ֵאיְך  ִעים:  ְעּגְ ּוִמְתּגַ

ה הּוא ָבא,  ְך ְוִהּנֵ תֹוְך ּכָ ה?", ּבְ ָהָיה ְכַבד ּפֶ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ַהּשׁ

ק אֹוָתם. ְוָאַמר ָלֶהם  ִני!" ְוָנַפל ֲעֵליֶהם, ְוָנׁשַ ַוּיֹאֶמר: "ִהּנֵ

ָכמֹוִני,  ְהיּו  ּתִ ׁשֶ ֶאְתֶכם  י  ַרְכּתִ ּבֵ ה  ִחּלָ ּתְ "ּבַ "ל:  ּנַ ּכַ ן  ּכֵ ם  ּגַ

ְהיּו ָכמֹוִני". ּתִ ה ׁשֶ ָרׁשָ ָנה ַלּדְ ַמּתָ ה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ּבְ ַעּתָ

ה  ּפֶ ְכַבד  ֲאִני  ֵאין  ה?  ּפֶ ְכַבד  ֲאִני  ׁשֶ ְסבּוִרים  ם  "ְוַאּתֶ

ָבִחים ַלה'  ֵאיָנם ׁשְ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ּבּוִרים ׁשֶ ַהּדִ ָלל, ַרק ׁשֶ ּכְ

ה ֵמֵאּלּו  י הּוא ִכְכַבד ּפֶ ה, ּכִ ן הּוא ִנְרָאה ִכְכַבד ּפֶ ֵלמּות )ְוַעל ּכֵ ֶהם ׁשְ ַרְך, ֵאין ּבָ ִיְתּבָ
ֵלמּות(.  ֶהם ׁשְ ֵאין ּבָ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ּבּוִרים ׁשֶ ַהּדִ

א ֲאִני ֵמִליץ  ַרּבָ ָלל, ַאּדְ ה ּכְ ֱאֶמת ֵאין ֲאִני ְכַבד ּפֶ ֲאָבל ּבֶ

ּקֹוִרין  יִרים )ׁשֶ ר ִחידֹות ְוׁשִ ָרן ִנְפָלא ְמֹאד, ַוֲאִני ָיכֹול ְלַדּבֵ ְוַדּבְ

ּלֹא  ֵאין ִנְמָצא ׁשּום ִנְבָרא ָבעֹוָלם ׁשֶ ִליֶדער( ִנְפָלִאים, ַעד ׁשֶ

ֲאִני  ׁשֶ יִרים  ִ ְוַהּשׁ ַהִחידֹות  ּוְבֵאּלּו  אֹוִתי.  ֹמַע  ִלׁשְ ִיְרֶצה 

ל ַהָחְכמֹות. ֶהם ּכָ יֹוֵדַע, ֵיׁש ּבָ
 

ְקָרא:  ַהּנִ דֹול  ּגָ ָהִאיׁש  ֵמאֹותֹו  ֶזה  ַעל  ָמה  ַהְסּכָ ִלי  ְוֵיׁש 

ר  ִסּפֵ ׁשֹון  ַהּלָ ֶזה  ּבְ ֶחֶסד.  ִאיׁש  ֱאֶמֶתיר  ער  ּדֶ ַמאן  רֹוֶסיר  ּגְ ער  )ּדֶ ָהֱאֶמת".  ֶחֶסד  "ִאיׁש 
נּו ַז"ל(  ַרּבֵ
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ֵלָמה: ה ׁשְ ֶזה ַמֲעׂשֶ ְוֵיׁש ּבָ

ֵאר  ִהְתּפָ ֶאָחד  ְוָכל  ַהֲחָכִמים,  ל  ּכָ בּו  ָיׁשְ ַאַחת  ַעם  ּפַ י  ּכִ

ת  ּיַ ִהְמִציא ְבָחְכָמתֹו ֲעׂשִ ֵאר ׁשֶ ָחְכָמתֹו: ֶזה ָהָיה ִמְתּפָ ּבְ

ֵאר  כֹות ַאֵחר, ְוֶזה ָהָיה ִמְתּפָ ִמין ַמּתָ ֵאר ּבְ ְרֶזל, ְוֶזה ִהְתּפָ ּבַ

יֹוֵתר,  ּבְ ָחׁשּוב  הּוא  ׁשֶ ֶסף  ּכֶ ת  ּיַ ֲעׂשִ ְבָחְכָמתֹו  ִהְמִציא  ׁשֶ

ֵאר  ִמְתּפָ ָהָיה  ְוֶזה  ָזָהב,  ת  ּיַ ֲעׂשִ ִהְמִציא  ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ ְוֶזה 

הּוא יֹוֵדַע  ֵאר ׁשֶ ִהְמִציא ְכֵלי ִמְלָחָמה, ְוֶזה ָהָיה ִמְתּפָ ׁשֶ

ֵהם  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ֵמֵאּלּו  ּלֹא  ׁשֶ כֹות,  ּתָ ַהּמַ ֵאּלּו  ַלֲעׂשֹות 

ָחְכמֹות  ֵאר ּבְ כֹות, ְוֶזה ָהָיה ִמְתּפָ ּתָ ין ֵמֶהם ֵאּלּו ַהּמַ עֹוׂשִ

עֹוָלם ַעל ְיֵדי  ִהְמִציאּו ּבָ ָבִרים ׁשֶ ה ּדְ ּמָ י ֵיׁש ּכַ ֲאֵחרֹות; ּכִ

גֹון ַסאִליְטֶרע ]חומר גלם לעשיית מתכות[ ּוִפיְלֶוויר ]חומר נפץ[  ָחְכמֹות, ּכְ

ָחְכָמתֹו. ֵאר ּבְ ל ֶאָחד ִמְתּפָ ְוַכּיֹוֵצא ָבֶזה. ְוָהָיה ּכָ

ֲאִני  י  ּכִ ם,  ִמּכֶ יֹוֵתר  ָחָכם  "ֲאִני  ְוָאַמר:  ֶאָחד  ם  ׁשָ ָעָנה 

הּוא  ֹאֵמר, ׁשֶ ה ׁשֶ ם ַמה ּזֶ מֹו ַהּיֹום". ְולֹא ֵהִבינּו ׁשָ ָחָכם ּכְ

מֹו ַהּיֹום"  "ָחָכם ּכְ

ץ  ְלַקּבֵ ְיכֹוִלים  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהָחְכמֹות  ל  ּכָ י  "ּכִ ָלֶהם:  ְוָאַמר 

ל  ּכָ י ׁשֶ ָעה ַאַחת; ַאף ַעל ּפִ אֹוָתם, ְולֹא ִיְהיּו ֵמֶהם ַרק ׁשָ

ִריָאה  ִפי ַהּבְ ָחְכָמה ְוָחְכָמה ִהיא ִנְלַקַחת ִמּיֹום ַאֵחר - ּכְ
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בֹות  "ל ֵהם ַהְרּכָ ל ַהָחְכמֹות ַהּנַ י ּכָ ָהָיה ְבאֹותֹו ַהּיֹום, ּכִ ׁשֶ

י ֵכן  ָבה(, ַאף ַעל ּפִ ּנּו ַהַהְרּכָ ּמֶ ּמִ ִריָאה ׁשֶ ָהָיה בֹו אֹותֹו ַהּבְ ן ַהָחְכָמה ִנְלַקַחת ֵמאֹותֹו ַהּיֹום ׁשֶ )ְוַעל ּכֵ

ָעה  ׁשָ ל ֵאּלּו ַהָחְכמֹות ּבְ ץ ּכָ ְיכֹוִלים ַעל ְיֵדי ָחְכָמה ְלַקּבֵ

ֶהָחָכם  ֵאר אֹותֹו  ִהְתּפָ ֶזה  ל  )ּכָ ֵלם"  ׁשָ יֹום  מֹו  ּכְ ָחָכם  ֲאִני  ֲאָבל  ַאַחת. 
"ל(. ָהַאֲחרֹון ַהּנַ

מֹו  "ּכְ "ל(:  ַהּנַ ְלֶהָחָכם  ָאַמר  "ל  ַהּנַ ה  ּפֶ ַבד  ַהּכְ ֶזה  )ַהְינּו  ֵאָליו  י  ְוָאַמְרּתִ ָעִניִתי 

"ל(: "ֶזה  ה ָחָכם?( ָעָנה ְוָאָמר )ֶהָחָכם ַהּנַ מֹו ֵאיֶזה יֹום ַאּתָ ֵאיֶזה יֹום?" )ַהְינּו ּכְ

מֹו ֵאיֶזה  ֹוֵאל 'ּכְ ּשׁ י, ֵמַאַחר ׁשֶ ּנִ ה(, הּוא ָחָכם ִמּמֶ ַבד ּפֶ )ַהְינּו ֶזה ַהּכְ

ְרצּו ֲאִני ָחָכם". ּתִ מֹו ֵאיֶזה יֹום ׁשֶ יֹום'. ֲאָבל ּכְ

יֹום',  ֵאיֶזה  מֹו  'ּכְ ֹוֵאל  ּשׁ ׁשֶ ֶזה  ָמה  ֵני  ִמּפְ ה:  ִיְקׁשֶ ה  ְוַעּתָ

ֵאיֶזה  מֹו  ּכְ ָחָכם  הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר  ּנּו,  ִמּמֶ יֹוֵתר  ָחָכם  הּוא 

ְרֶצה?!  ּיִ יֹום ׁשֶ

ֵלָמה: ה ׁשְ ַאְך ֵיׁש ַמֲעׂשֶ

דֹול ְמֹאד,  י ֶזה ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת הּוא ֶבֱאֶמת ִאיׁש ּגָ ּכִ

ל ֱאֶמת,  ל ַהֲחָסִדים ׁשֶ ץ ּכָ ה( הֹוֵלְך ּוְמַקּבֵ ַבד ּפֶ )ַהְינּו ֶזה ַהּכְ ְוהּוא 

ר ִהְתַהּוּות  ּוֵמִביא אֹוָתם ֶאל ֶזה ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת. ְוִעּקַ

ל ֱאֶמת. ְוֶזה  ַעְצמֹו הּוא ִנְבָרא( הּוא ַעל ְיֵדי ַהֲחָסִדים ׁשֶ ַמן ּבְ י ַהּזְ ַמן )ּכִ ַהּזְ
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ֱאֶמת,  ל  ׁשֶ ַהֲחָסִדים  ל  ּכָ ץ  ּוְמַקּבֵ הֹוֵלְך  הּוא  ה  ּפֶ ַבד  ַהּכְ

"ל. ּנַ ּוֵמִביא אֹוָתם ֶאל ֶזה ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת ּכַ

ְוֵיׁש ַהר, ְוַעל ָהָהר עֹוֵמד ֶאֶבן, ּוִמן ָהֶאֶבן יֹוֵצא ַמְעָין. 

ְכָללֹו ֵיׁש לֹו ֵלב.  ָבר ֵיׁש לֹו ֵלב, ְוַגם ָהעֹוָלם ּבִ ְוָכל ּדָ

ִנים  ֵלָמה" - ִעם ּפָ ל ָהעֹוָלם הּוא "קֹוָמה ׁשְ ב ׁשֶ ְוֶזה ַהּלֵ

אֹותֹו  ל  ׁשֶ ָהֶרֶגל  ל  ׁשֶ ּפֶֹרן  ַהּצִ ֲאָבל  ְוכּו'.  ְוַרְגַלִים  ְוָיַדִים 

ב  ַנז ַהאְרִציֶקר( יֹוֵתר ִמּלֵ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ב )ּבִ ל ָהעֹוָלם, הּוא ְמֻלּבָ ב ׁשֶ ַהּלֵ

ל ַאֵחר. ׁשֶ

ֶאָחד  ָקֶצה  ּבְ עֵֹמד  "ל  ַהּנַ ְעָין  ְוַהּמַ ָהֶאֶבן  ִעם  ָהָהר  ְוֶזה 

ַאֵחר  ָקֶצה  ּבְ עֵֹמד  ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ב  ַהּלֵ ְוֶזה  ָהעֹוָלם,  ל  ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם.  ׁשֶ

ְוכֹוֵסף  "ל,  ַהּנַ ְעָין  ַהּמַ ֶנֶגד  ּכְ עֵֹמד  "ל  ַהּנַ ב  ַהּלֵ ְוֶזה 

 - ְעָין  ַהּמַ אֹותֹו  ֶאל  ָלבֹא  ְמֹאד  ְמֹאד  ִמיד  ּתָ ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ

ֶאל  ָלבֹא  ְמֹאד  ְוצֹוֵעק  ְמֹאד,  ְמֹאד  דֹול  ּגָ ּתֹוְקקּות  ִהׁשְ ּבְ

ּתֹוֵקק ֵאָליו. ְעָין ִמׁשְ ְעָין; ְוַגם ֶזה ַהּמַ אֹותֹו ַהּמַ

י ֲחִליׁשּות:  ּתֵ ב ֵיׁש לֹו ׁשְ ְוֶזה ַהּלֵ

הּוא  ה רֹוֶדֶפת אֹותֹו ְוׂשֹוֶרֶפת אֹותֹו )ֵמֲחַמת ׁשֶ י ַהַחּמָ ַאַחת: ּכִ
ְעָין(. ּתֹוֵקק ְורֹוֶצה ֵליֵלְך ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּמַ ִמׁשְ
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ּתֹוְקקּות  ב: ִמן ּגֶֹדל ַהִהׁשְ ה ֵיׁש לֹו ְלַהּלֵ ִנּיָ ְ ַוֲחִליׁשּות ַהּשׁ

ּתֹוֵקק  ּוִמׁשְ ִמיד  ּתָ ְוכֹוֵסף  ַע  ְעּגֵ ִמְתּגַ הּוא  ׁשֶ ְעּגּוִעים  ְוַהּגַ

ְוכּו',  ְוצֹוֵעק  ְעָין,  ַהּמַ אֹותֹו  ֶאל  ֶפׁש  ַהּנֶ ְכלֹות  ּבִ ְמֹאד 

"ל, ְוצֹוֵעק )ָנא  ְעָין ַהּנַ ֶנֶגד ַהּמַ ִמיד ּכְ י הּוא עֵֹמד ּתָ "ל; ּכִ ּנַ ּכַ

"ל. ּנַ ּתֹוֵקק ֵאָליו ְמֹאד ּכַ יַוואְלד - ביטוי צעקה, כמו "אהה"(, ּוִמׁשְ ּגִ

ְקָצת  ֲאִריַכת ָהרּוַח  ְהֶיה לֹו  ּיִ ׁשֶ  - ְקָצת  ָלנּוַח  ִריְך  ּצָ ּוְכׁשֶ

ָנָפיו  ּכְ ּופֹוֵרׂש  דֹול  ּגָ ִצּפֹור  ָבא  ֲאַזי  רווחה(  נשימת  ין,  ָסאּפִ ָאּפ  ּקֹוִרין  )ׁשֶ

ה; ְוָאז ֵיׁש לֹו ַנְיָחא ְקָצת. ְוַגם  ָעָליו, ּוֵמֵגן ָעָליו ִמן ַהַחּמָ

ְעָין  ַהּמַ ֶנֶגד  ּכְ ן  ּכֵ ם  ּגַ ל  ּכֵ ִמְסּתַ הּוא  ַנְיָחא,  ַעת  ׁשְ ּבִ ָאז, 

ַע ֵאָליו. ְעּגֵ ּוִמְתּגַ

ֵני ָמה ֵאינֹו  ְך, ִמּפְ ל ּכָ ַע ֵאָליו ּכָ ְעּגֵ הּוא ִמְתּגַ ַאְך ֵמַאַחר ׁשֶ

ְעָין?  הֹוֵלְך ֶאל ַהּמַ

רֹוֶצה ֵליֵלְך ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ָהָהר ֲאַזי ֵאינֹו רֶֹאה  ׁשֶ ּכְ ַאְך 

לֹא  ְוִאם  ְעָין,  ַהּמַ ַעל  ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָיכֹול  ְוֵאינֹו  ּפּוַע,  ִ ַהּשׁ

ִחּיּותֹו  ר  ִעּקַ י  ּכִ ַנְפׁשֹו,  ֵתֵצא  ֲאַזי  ְעָין  ַהּמַ ַעל  ל  ּכֵ ִיְסּתַ

רֶֹאה  הּוא  ֲאַזי  ָהָהר  ֶנֶגד  ּכְ עֵֹמד  ּוְכׁשֶ ְעָין;  ַהּמַ ִמן  הּוא 

ֲאָבל  ְעָין,  ַהּמַ עֹוֵמד  ם  ָ ּשׁ ׁשֶ ָהָהר  ל  ׁשֶ ּפּוַע  ִ ַהּשׁ רֹאׁש 
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ֵלְך ְוִיְתָקֵרב ֶאל ָהָהר, ֲאַזי ֶנְעַלם ֵמֵעיָניו רֹאׁש  ּיֵ ׁשֶ ֶכף ּכְ ּתֵ

ְעָין,  ַהּמַ ִלְראֹות ֶאת  ָיכֹול  ֵאינֹו  ַוֲאַזי  חּוׁש(,  ּבְ )ְוֶזה מּוָבן  ּפּוַע  ִ ַהּשׁ

לֹום.  ַוֲאַזי ֵתֵצא ַנְפׁשֹו ַחס ְוׁשָ

ל  ל ּכָ ּטֵ לֹום, ֲאַזי ִיְתּבַ ק ַחס ְוׁשָ ּלֵ ב ָהָיה ִמְסּתַ ה ַהּלֵ ּזֶ ּוְכׁשֶ

אי  ָבר, ּוְבַוּדַ ל ּדָ ל ּכָ ב הּוא ַהִחּיּות ׁשֶ י ַהּלֵ ּלֹו; ּכִ ָהעֹוָלם ּכֻ

ְעָין,  ן ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלְך ֶאל ַהּמַ לֹא ֵלב. ְוַעל ּכֵ ֵאין ִקּיּום ּבְ

"ל. ּנַ ַע ְוצֹוֵעק ּכַ ְעּגֵ ֶנְגּדֹו, ּוִמְתּגַ ַרק עֵֹמד ּכְ

ַמן  ַהּזְ תֹוְך  ּבְ ְעָין ֵאינֹו  י ֶזה ַהּמַ ּכִ ְזַמן,  ְעָין ֵאין לֹו  ְוֶזה ַהּמַ

ב  ַהּלֵ ֶ ּשׁ ַמה  ַרק  הּוא  ְעָין,  ַהּמַ ל  ׁשֶ ַמן  ַהּזְ ר  ִעּקַ ַאְך  ָלל.  ּכְ

ִלְהיֹות  ַהּיֹום  יַע  ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ ֶאָחד.  יֹום  ָנה  ַמּתָ ּבְ לֹו  נֹוֵתן 

ְעָין  ְגַמר ַהּיֹום לֹא ִיְהֶיה ְזַמן ְלַהּמַ ּיֻ ׁשֶ ִנְגָמר ְוִנְפָסק, ַוֲאַזי ּכְ

לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ב  ַהּלֵ ק  ּלֵ ִיְסּתַ ַוֲאַזי  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ק  ּלֵ ְוִיְסּתַ

"ל.  ּנַ לֹום, ּכַ ל ָהעֹוָלם ַחס ְוׁשָ ל ּכָ ּטֵ "ל, ְוִיְתּבַ ּנַ ּכַ

ַוֲאַזי, ָסמּוְך ִלְגַמר ַהּיֹום, ֲאַזי ַמְתִחיִלים ִלּטֹל ְרׁשּות ֶזה 

ִחידֹות  לֹוַמר  ּוַמְתִחיִלין  פרידה(,  וברכות  איחולים  יֶזעִגיִנין,  ּגִ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ה  ִמּזֶ

דֹול ְמֹאד  ּגָ ּתֹוְקקּות  ה ְוִהׁשְ ַאֲהָבה ַרּבָ )ּבְ ּקֹוִרין ִליֶדער( ִנְפָלִאים ֶזה ָלֶזה  )ׁשֶ יִרים  ְוׁשִ
ְמֹאד(.
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ֶזה,  ָחה ַעל  ּגָ ַהׁשְ ֵיׁש לֹו  "ל  ַהּנַ ָהֱאֶמת  ָהִאיׁש ֶחֶסד  ְוֶזה 

ְוִנְפָסק, ֲאַזי  ׁש ִלְהיֹות ִנְגָמר  סֹופֹו ַמּמָ יַע ַהּיֹום ּבְ ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ

ֶאָחד  יֹום  ָנה  ַמּתָ ּבְ נֹוֵתן  הּוא  ָהֱאֶמת  ֶחֶסד  ָהִאיׁש  ֶזה 

ֵיׁש  ׁשּוב  ַוֲאַזי  ְעָין,  ְלַהּמַ ַהּיֹום  נֹוֵתן  ב  ְוַהּלֵ "ל,  ַהּנַ ב  ְלַהּלֵ

ְעָין. ְזַמן ְלַהּמַ

ם, ֲאַזי הּוא  ָ הּוא ָבא ִמּשׁ קֹום ׁשֶ ה ַהּיֹום הֹוֵלְך ִמּמָ ּזֶ ּוְכׁשֶ

ל  ּכָ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ )ׁשֶ ְמֹאד  ִנְפָלִאים  יִרים  ְוׁשִ ִחידֹות  ּבְ ן  ּכֵ ם  ּגַ הֹוֵלְך 

בּוַע,  ָ ּשׁ י ֵיׁש יֹום ֶאָחד ּבַ ִמים, ּכִ ין ַהּיָ ּנּוִיים ּבֵ ַהָחְכמֹות(. ְוֵיׁש ׁשִ

ים ְוָיִמים טֹוִבים. י ֳחָדׁשִ ִני ְוכּו', ְוֵכן ֵיׁש ָראׁשֵ ְויֹום ׁשֵ

ל ֱאֶמת - ַהּכֹל ַעל ָיִדי  ׁש ְלָהִאיׁש ֶחֶסד ׁשֶ ּיֵ ַמן ׁשֶ ְוָכל ַהּזְ

ל  ל ַהֲחָסִדים ׁשֶ ץ ּכָ י ֲאִני הֹוֵלְך ּוְמַקּבֵ ל ֶזה(. ּכִ ר ּכָ ַסּפֵ ּמְ ה ׁשֶ ַבד ּפֶ )ַהְינּו ַהּכְ

"ל. ּנַ ַמן ּכַ ר ֵמֶהם ִהְתַהּוּות ַהּזְ ֱאֶמת ֲאׁשֶ
ִמים  ַמן ְוַהּיָ ר ַהּזְ י ָכל ִעּקַ ְרֶצה, ּכִ ּיִ מֹו ֵאיֶזה יֹום ׁשֶ הּוא ָחָכם ּכְ "ל ׁשֶ ן הּוא ָחָכם יֹוֵתר ֲאִפּלּו ֵמֶהָחָכם ַהּנַ )ְוַעל ּכֵ

ַמן ּוֵמִביא אֹוָתם  ם ַהּזְ ָ ר ִמּשׁ ל ֱאֶמת ֲאׁשֶ ץ ַהֲחָסִדים ׁשֶ הּוא ְמַקּבֵ ה, ׁשֶ ַבד ּפֶ ים ַעל ָידֹו, ַהְינּו ַעל ְיֵדי ַהּכְ ם ִנְתַהּוִ ּלָ ּכֻ

ּלֹו; ִנְמָצא  ם ָהעֹוָלם ּכֻ ר ַעל ְיֵדי ֶזה ִנְתַקּיֵ ְעָין, ֲאׁשֶ ב נֹוֵתן ְלַהּמַ ב, ְוַהּלֵ ֶאל ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת, ְוהּוא נֹוֵתן יֹום ַלּלֵ

ה(. ַבד ּפֶ ל ַהָחְכמֹות, ַהּכֹל ַעל ְיֵדי ַהּכְ ֶהם ּכָ ׁש ּבָ ּיֵ יִרים ׁשֶ ַמן ִעם ַהִחידֹות ְוׁשִ ר ִהְתַהּוּות ַהּזְ ִעּקַ ׁשֶ

ֲאִני  ה ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת, ׁשֶ ָמה ִמּזֶ ׁש ִלי ַהְסּכָ ּיֵ ִנְמָצא ׁשֶ

ל  י ּכָ ל ַהָחְכמֹות )ּכִ ֶהם ּכָ ׁש ּבָ ּיֵ יִרים ׁשֶ ָיכֹול לֹוַמר ִחידֹות ְוׁשִ
"ל(  ּנַ ים ַעל ָידֹו ּכַ יִרים ִנְתַהּוִ ִ ַמן ִעם ַהִחידֹות ְוַהּשׁ ַהּזְ
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ְהיּו  ּתִ ׁשֶ ה  ָרׁשָ ַלּדְ מּוָרה  ּגְ ָנה  ַמּתָ ּבְ ָלֶכם  נֹוֵתן  ֲאִני  ה  ְוַעּתָ

ָכמֹוִני. 

יָטאן, שמחה(. ְמָחה ְוֶחְדָוה ְגדֹוָלה ְמֹאד )ִהילּוא ּגִ ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ



ּבֶֹקר  ל אֹותֹו ַהּיֹום ְוָלנּו ַאֲחֵרי ֵכן - ּבַ ְמָחה ׁשֶ ְמרּו ַהּשִׂ ּגָ ׁשֶ ּכְ

עְטֶליר  ִעים ְוכּו' ַאֲחֵרי ַהּבֶ ְעּגְ "ל ְוָהיּו ִמְתּגַ ּנַ ָחְזרּו ַהּזּוג ּכַ

ְוָאַמר:  ָבא,  ה הּוא  ְוִהּנֵ ְך  ּכָ תֹוְך  ּבְ ָעקֹם.  ארֹו  ַצּוָ ָהָיה  ׁשֶ

ה  ְהיּו ָכמֹוִני, ַעּתָ ּתִ י ֶאְתֶכם ׁשֶ ַרְכּתִ ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ ִני ְוכּו'! ּבַ "ִהּנֵ

ְהיּו ָכמֹוִני". ּתִ ה ׁשֶ ָרׁשָ ָנה ַלּדְ ַמּתָ ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ּבְ

אִרי ָעקֹם  אר ָעקֹם? ֵאין ַצּוָ ׁש ִלי ַצּוָ ּיֵ ם סֹוְבִרים ׁשֶ "ְוַאּתֶ

אר ָיֶפה ְמֹאד.  ֶוה ְמֹאד, ַצּוָ אר ׁשָ א, ֵיׁש ִלי ַצּוָ ַרּבָ ָלל. ַאּדְ ּכְ

ׁשּום  ְלהֹוִציא  רֹוֶצה  ֵאיִני  ַוֲאִני  עֹוָלם,  ַהְבֵלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַרק 

ַהְבֵלי עֹוָלם" )ּוֵמֲחַמת ֶזה ִנְדֶמה  ּקֹוִרין ּדּוְך, נשיפת אויר החוצה( ּבְ ֶהֶבל ְורּוַח )ׁשֶ
ַהְבֵלי עֹוָלם(.  ארֹו ֵמַהְבֵלי עֹוָלם ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלהֹוִציא ׁשּום ֶהֶבל ָורּוַח ּבְ ם ַצּוָ י הּוא ְמַעּקֵ ארֹו ָעקֹם, ּכִ ּוָ ּצַ ׁשֶ

אר ִנְפָלא ְמֹאד.  אר ָיֶפה ְמֹאד, ַצּוָ ֱאֶמת ֵיׁש ִלי ַצּוָ "ֲאָבל ּבֶ

עֹוָלם  ּבָ י ֵיׁש ִלי קֹול ִנְפָלא ְמֹאד, ְוָכל ִמיֵני ַהּקֹולֹות ׁשֶ ּכִ
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קֹוִלי,  ם ֲאִני ָיכֹול ְלהֹוִציָאם ּבְ ּלָ לֹא ִדּבּור, ּכֻ ֵהם קֹול ּבְ ׁשֶ

אר ְוקֹול ִנְפָלא ְמֹאד".  י ֵיׁש ִלי ַצּוָ ּכִ

ִדיָנה": ָמה ַעל ֶזה ֵמאֹוָתּה ַהּמְ "ְוֵיׁש ִלי ַהְסּכָ

ִגיָנה  ַהּנְ ָחְכַמת  ּבְ ְמֹאד  ִקיִאים  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ְמִדיָנה  ֵיׁש  י  ּכִ

ִנים  ָחְכָמה זֹו, ַוֲאִפּלּו ּבָ ם ּבְ ם עֹוְסִקים ׁשָ ּקֹוִרין ָמאִזיָקא(, ְוֻכּלָ )ׁשֶ

ְכִלי  ֵאיֶזה  ַעל  ן  ְלַנּגֵ ָיכֹול  ּלֹא  ׁשֶ ָקָטן  ם  ׁשָ ְוֵאין  ים,  ְקַטּנִ

דֹול  ּגָ ָחָכם  הּוא   - ִדיָנה  ַהּמְ אֹותֹו  ּבְ ׁשֶ ָטן  ְוַהּקָ יר;  ׁשִ

ְוַהֲחָכִמים  ְנִגיָנה,  ל  ׁשֶ אֹותֹו ַהָחְכָמה  ּבְ ְמִדיָנה ַאֶחֶרת  ּבִ

]מקהלות זמר[, ֵהם  עְלֶייׂש  אּפֶ ְוַהּקַ ִדיָנה,  אֹותֹו ַהּמְ ּבְ ׁשֶ ֶלְך  ְוַהּמֶ

אֹותֹו ַהָחְכָמה. ֲחָכִמים ֻמְפָלִגים ְמֹאד ְמֹאד ּבְ

ִדיָנה, ְוָהָיה ָכל  ל אֹותֹו ַהּמְ בּו ַהֲחָכִמים ׁשֶ ַעם ַאַחת ָיׁשְ ּפַ

ּלֹו:  ִגיָנה ׁשֶ ּנְ ֵאר ּבַ ֶאָחד ִמְתּפָ

לֹוִני,  יר ּפְ ִלי ׁשִ ן ַעל ּכְ הּוא יֹוֵדַע ְלַנּגֵ ֵאר ׁשֶ ֶזה ָהָיה ִמְתּפָ

ְוֶזה  לֹוִני,  ּפְ יר  ׁשִ ִלי  ּכְ ַעל  ן  ְלַנּגֵ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ ְוֶזה 

ן  ּיֹוֵדַע ְלַנּגֵ ֵאר ׁשֶ לֹוִני, ְוֶזה ָהָיה ִמְתּפָ יר ּפְ ְכִלי ׁשִ ֵאר ּבִ ִהְתּפָ

ֵלי  ל ּכְ ן ַעל ּכָ ּיֹוֵדַע ְלַנּגֵ ֵאר ׁשֶ יר, ְוֶזה ִהְתּפָ ה ְכֵלי ׁשִ ּמָ ַעל ּכַ

יר  מֹו ְכִלי ׁשִ קֹולֹו ּכְ כֹול ַלֲעׂשֹות ּבְ ּיָ ֵאר ׁשֶ יר, ְוֶזה ִהְתּפָ ׁשִ

יר  מֹו ְכִלי ׁשִ קֹולֹו ּכְ כֹול ַלֲעׂשֹות ּבְ ּיָ ֵאר ׁשֶ לֹוִני, ְוֶזה ִהְתּפָ ּפְ
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ה ְכֵלי  מֹו ַכּמָ קֹולֹו ּכְ כֹול ַלֲעׂשֹות ּבְ ּיָ ֵאר ׁשֶ לֹוִני, ְוֶזה ִהְתּפָ ּפְ

ׁש  מֹו ֹתף ַמּמָ קֹולֹו ּכְ כֹול ַלֲעׂשֹות ּבְ ּיָ ֵאר ׁשֶ יר, ְוֶזה ִהְתּפָ ׁשִ

כֹול ַלֲעׂשֹות  ּיָ ֵאר ׁשֶ ֹתף, ְוֶזה ִהְתּפָ ין ּבְ ִאּלּו ַמּכִ ּקֹוִרין ּפֹויק( - ּכְ )ׁשֶ

ּקֹוִרין אֹוְרַמאֶטיס, תותחים(. ֵרָפה )ׁשֶ ְקֵני ׂשְ ִאּלּו מֹוִרין ּבִ קֹולֹו ּכְ ּבְ

י ָלֶהם: "קֹוִלי  ם, ָעִניִתי ֲאִני ְוָאַמְרּתִ ן ׁשָ ם ּכֵ ַוֲאִני ָהִייִתי ּגַ

ם  ַאּתֶ ִאם  י  ּכִ ְרָאָיה,  ְוָהא  ֶכם!  ּלָ ׁשֶ ִמּקֹולֹות  יֹוֵתר  טֹוב 

יעּו ֶאת אֹוָתן  ן הֹוׁשִ קֹול ְנִגיָנה, ִאם ּכֵ ְך ּבְ ל ּכָ ֲחָכִמים ּכָ

י ְמִדינֹות": ּתֵ ׁשְ

ְרָסאֹות.  ה ֶאֶלף ּפַ י ְמִדינֹות ֵהם ְרחֹוִקים ֶזה ִמּזֶ ּתֵ ְ ְוֵאּלּו ַהּשׁ

ְיכֹוִלין  ֵאין  ְיָלה  ַהּלַ יַע  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ִדינֹות,  ַהּמְ י  ּתֵ ׁשְ ּוְבֵאּלּו 

ִלְהיֹות  ַהּכֹל  ַמְתִחיִלים  ֲאַזי  ָלְיָלה,  ה  ֲעׂשָ ּנַ ְכׁשֶ י  ּכִ ִליׁשֹן; 

ָהָיה  ִאם   - ָוַטף  ים  ְוָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ְיָלָלה:  קֹול  ּבְ ִלים  ְמַיּלְ

ְיָלה ֵהם ׁשֹוְמִעים קֹול  ּלַ י ּבַ ם ֶאֶבן ָהָיה ִנּמֹוַח; ּכִ ח ׁשָ ֻמּנָ

ים  ְוָנׁשִ ים  ֲאָנׁשִ ִלים:  ְמַיּלְ ם  ּלָ ּכֻ ֶזה  ּוֵמֲחַמת  ְמֹאד,  ְיָלָלה 

י ִבְמִדיָנה זֹו ׁשֹוְמִעים ַהּקֹול ְיָלָלה  ִדינֹות( ּכִ י ַהּמְ ּתֵ ׁשְ ְוכּו'. )ְוֵכן ִמְתַנֵהג ּבִ

ן.  ּכֵ ן  ּכֵ ם  ּגַ ַאֶחֶרת  ְמִדיָנה  ּבִ ְוֵכן  "ל,  ּנַ ּכַ ַהּכֹל  ִלים  ּוְמַיּלְ

ְרָסאֹות. ה ֶאֶלף ּפַ ִדינֹות ֵהם ְרחֹוִקים ֶזה ִמּזֶ י ַהּמְ ּתֵ ּוׁשְ
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ְנִגיָנה, ֶאְרֶאה ִאם  ְך ּבִ ל ּכָ ם ֲחָכִמים ּכָ ן, ִאם ַאּתֶ "ְוַעל ּכֵ

ּתּוְכלּו  ִדינֹות, אֹו ׁשֶ י ַהּמְ ּתֵ יַע ֶאת אֹוָתן ׁשְ ּתּוְכלּו ְלהֹוׁשִ

ַהְיָלָלה  קֹול  מֹו  ּכְ ן  ְמֻכּוָ קֹול  ְלהֹוִציא  נּו  ְיַכּוְ ֵהם  ׁשֶ )ַהְינּו  קֹוָלם"  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ן  ְלַכּוֵ
ם(. ָמע ׁשָ ׁשְ ַהּנִ

אֹוָתנּו  "ֲהתֹוִליְך  ָעקֹם(:  ארֹו  ּוָ ּצַ ׁשֶ ָלֶזה  ָאְמרּו  "ל  ַהּנַ ַהֲחָכִמים  )ַהְינּו  לֹו  ְוָאְמרּו 

ם" ְוִנְתעֹוְררּו  ם?" ְוָאַמר: "ֵהן, ֲאִני מֹוִליְך ֶאְתֶכם ְלׁשָ ְלׁשָ

ם.  ם ֵליֵלְך ְלׁשָ ֻכּלָ

"ל(. ִדינֹות ַהּנַ י ַהּמְ ּתֵ ְ ם )ַהְינּו ְלַאַחת ִמּשׁ ְוָהְלכּו ּוָבאּו ְלׁשָ

ם  ָהיּו ֻכּלָ "ל ׁשֶ ְיָלה, ָהָיה ַכּנַ יַע ַהּלַ ִהּגִ ׁשֶ ם, ּכְ אּו ְלׁשָ ּבָ ׁשֶ ּכְ

ָהיּו  ן  ּכֵ ם  ּגַ "ל  ַהּנַ ַהֲחָכִמים  ְוַגם  "ל,  ּנַ ּכַ ְמֹאד  ִלים  ְמַיּלְ

ִדינֹות(.  יַע ֶאת אֹוָתן ַהּמְ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלהֹוׁשִ אי ׁשֶ יָלא ָראּו ְבַוּדַ ִלים )ּוִמּמֵ ְמַיּלְ

ִנים,  ּפָ ל  ּכָ "ַעל  "ל(:  ַהּנַ ַהֲחָכִמים  ֶאל  ָאַמר  ָעקֹם  ארֹו  ּוָ ּצַ ׁשֶ ֶזה  )ַהְינּו  ָלֶהם  ְוָאַמר 

"ל?"  ּנַ "ל ּכַ ָמע קֹול ְיָלָלה ַהּנַ ׁשְ ּנִ א זֹאת ׁשֶ ּתֹאְמרּו ִלי ֵמֵהיָכן ּבָ

אי": ַוּדַ יב: "ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ ה יֹוֵדַע?" ֵהׁשִ ָאְמרּו לֹו: "ְוַאּתָ

ַרק  ְוֵהם  ְנֵקָבה,  ְוַאַחת  ָזָכר  ֶאָחד  ִרים,  ִצּפֳ ֵני  ׁשְ ֵיׁש  י  ּכִ

ׂש  ֵקָבה. ְוהּוא הֹוֵלְך ּוְמַחּפֵ עֹוָלם. ְוֶנֶאְבָדה ַהּנְ זּוג ֶאָחד ּבָ

ה ֶזה  ים ַהְרּבֵ ׂשִ ת אֹותֹו. ְוָהיּו ְמַחּפְ ׂשֶ אֹוָתּה, ְוִהיא ְמַחּפֶ
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ְיכֹוִלים ִלְמצֹא ֶאָחד  ֵאיָנם  ׁשֶ ְוָראּו  ְתעּו,  ּנִ ׁשֶ ֶאת ֶזה ַעד 

ֶאת ֲחֵברֹו. 

ה  ָעׂשָ ּפֹור  ַהּצִ ֶזה  ים:  ִקּנִ ָלֶהם  ְוָעׂשּו  עְֹמִדים,  ֲארּו  ְוִנׁשְ

"ל;  ַהּנַ ִדינֹות  ַהּמְ י  ּתֵ ְ ִמּשׁ ַאַחת  ִלְמִדיָנה  ָסמּוְך  ֵקן  לֹו 

ּפֹור הּוא ָסמּוְך,  ֵעֶרְך קֹול ַהּצִ ּבְ ׁש, ַרק ׁשֶ ְולֹא ָסמּוְך ַמּמָ

ִדיָנה  ַהּמְ אֹותֹו  ּבְ ּפֹור  ַהּצִ ל  ׁשֶ ַהּקֹול  ֹמַע  ִלׁשְ ְיכֹוִלים  י  ּכִ

ָתה ָלּה  ה לֹו ֵקן. ְוֵכן ִהיא ָעׂשְ ם. ְוָעׂשָ ָעַמד ׁשָ קֹום ׁשֶ ִמּמָ

ֵמֲחַמת  ָסמּוְך  הּוא  ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ן  ּכֵ ם  ּגַ )ַהְינּו  ה  ִנּיָ ְ ַהּשׁ ִדיָנה  ַלּמְ ָסמּוְך  ֵקן  ן  ּכֵ ם  ּגַ
"ל(. ּנַ ם ַהּקֹול ּכַ ֹמַע ׁשָ כֹוִלים ִלׁשְ ּיְ ׁשֶ

ל  ּכָ ִרים ַמְתִחיִלים  ִצּפֳ ַהּזּוג  ֵאּלּו  ֲאַזי  ְיָלה,  ַהּלַ ִגיַע  ּמַ ּוְכׁשֶ

ל ֶאָחד  י ּכָ דֹוָלה ְמֹאד, ּכִ קֹול ְיָלָלה ּגְ ל ּבְ ֶאָחד ְוַאַחת ְלַיּלֵ

ֵאּלּו  ּבְ ַמע  ׁשְ ּנִ ׁשֶ ְיָלָלה  ַהּקֹול  ְוֶזהּו  "ל.  ּנַ ּכַ זּוגֹו  ַעל  ל  ְמַיּלֵ

ִלים ְמֹאד ְוֵאיָנם ְיכֹוִלים ִליׁשֹן(  ם ְמַיּלְ ּלָ ר ֵמֲחַמת אֹותֹו ַהּקֹול ְיָלָלה ּכֻ ִדינֹות. )ֲאׁשֶ י ַהּמְ ּתֵ ׁשְ

ַאְך לֹא ָרצּו ְלַהֲאִמין זֹאת. ְוָאְמרּו לֹו: "ֲהתֹוִליְך אֹוָתנּו 

ם?"  ְלׁשָ

ם ְיכֹוִלים ָלבֹוא  ם( ַאְך ֵאין ַאּתֶ ְוָאַמר: "ֵהן. )ֲאִני ָיכֹול ְלהֹוִליְך ֶאְתֶכם ְלׁשָ

ֶאת  ִלְסּבֹל  ּתּוְכלּו  לֹא   - ם  ְלׁשָ ְתָקְרבּו  ּתִ ׁשֶ ּכְ י  ּכִ ם.  ְלׁשָ

ם ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל,  אן ֵאין ַאּתֶ ם ּכָ ּגַ קֹול ַהְיָלָלה. ֵמַאַחר ׁשֶ
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ם לֹא  יעּו ְלׁשָ ּגִ ּתַ ׁשֶ "ל, ּכְ ּנַ ל ּכַ ן ְלַיּלֵ ם ּכֵ ם ֻמְכָרִחים ּגַ ְוַאּתֶ

ָלל". ּתּוְכלּו ִלְסּבֹל ּכְ

ְמָחה  ַהּשִׂ ִלְסּבֹל  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַבּיֹום(  י  ּכִ ם,  ְלׁשָ ָלבֹא  ר  ֶאְפׁשָ )ִאי  "ּוַבּיֹום 

ל  ּכָ ֵאֶצל  ִרים  ִצּפֳ ם  ׁשָ ִצים  ִמְתַקּבְ ַבּיֹום  י  ּכִ ם;  ׁשָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ

ִחים ֶאת  ּמְ "ל, ְוֵהם ְמַנֲחִמים ּוְמׂשַ ֶאָחד ְוַאַחת ֵמַהּזּוג ַהּנַ

ְמֹאד  דֹולֹות  ּגְ ָמחֹות  ׂשְ ּבִ "ל  ַהּנַ ֵמַהּזּוג  ְוַאַחת  ֶאָחד  ל  ּכָ

ר  ֶאְפׁשָ ֲעַדִין  ׁשֶ  - ַתְנחּוִמין  ְבֵרי  ּדִ ָלֶהם  ְוֹאְמִרים  ְמֹאד, 

ר ִלְסּבֹל ֶאת  ּיֹום ִאי ֶאְפׁשָ ּבַ ְמְצאּו ֶזה ֶאת זֹו, ַעד ׁשֶ ּתִ ׁשֶ

ם.  ׁש ׁשָ ּיֵ ְמָחה ׁשֶ ּגֶֹדל ַהּשִׂ

ָמע ְלֵמָרחֹוק,  ִחים אֹוָתם ֵאינֹו ִנׁשְ ּמְ ׂשַ ּמְ ִרים ׁשֶ ּפֳ ְוקֹול ַהּצִ

ִלים  ַיּלְ ּמְ ׁשֶ "ל  ַהּנַ ַהּזּוג  קֹול  ֲאָבל  ם;  ְלׁשָ יִעים  ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ַרק 

ם  ר ָלבֹא ְלׁשָ ְוִאי ֶאְפׁשָ ָמע ְלֵמָרחֹוק,  ִנׁשְ ְיָלה - הּוא  ּלַ ּבַ

"ל". ּנַ ֵמֲחַמת ֶזה, ּכַ

ן  ה ָיכֹול ְלַתּקֵ ארֹו ָעקֹום(: "ְוַאּתָ ּוָ ּצַ "ל ָאְמרּו ָלֶזה ׁשֶ ָאְמרּו לֹו: )ַהְינּו ַהֲחָכִמים ַהּנַ

ַלֲעׂשֹות  ָיכֹול  ֲאִני  י  ּכִ ן,  ְלַתּקֵ ָיכֹול  יב: "ֲאִני  ֵהׁשִ זֹאת?" 

עֹוָלם הּוא ָיכֹול ְלהֹוִציָאם  ּבָ ל ִמיֵני קֹולֹות ׁשֶ ּכָ עֹוָלם )ַהְינּו ׁשֶ ּבָ ל ַהּקֹולֹות ׁשֶ ן ּכָ ּוְלַכּוֵ
ְהֶיה(.  ּיִ מֹו ֵאיֶזה קֹול ׁשֶ ׁש ּכְ ן ַמּמָ קֹולֹו, ּוְלַכּוֵ ּבְ



ממ אממ ֲא ִ הדב א ומ במ ָ ֶ א הת ֶכוממ

ָיכֹול  ֲאִני  י  ּכִ ַהְינּו,  קֹולֹות,  ִליְך  ְלַהׁשְ ָיכֹול  ֲאִני  ם  ּגַ

ַהּקֹול,  מֹוִציא  ֲאִני  ׁשֶ קֹום  ּמָ ּבַ ָכאן,  ּבְ ׁשֶ קֹול,  ִליְך  ְלַהׁשְ

ָמע  ִנׁשְ ִיְהֶיה  ָרחֹוק  ּבְ ַרק  ָלל,  ּכְ ַהּקֹול  ָמע  ִנׁשְ ִיְהֶיה  לֹא 

ל  ׁשֶ ַהּקֹול  ֶאת  ִליְך  ְלַהׁשְ ָיכֹול  ֲאִני  ן  ּכֵ ְוַעל  ַהּקֹול;  ם  ׁשָ

ִליְך קֹול  ּפֹור, ְוֵכן ְלַהׁשְ יַע ָסמּוְך ִלְמקֹום ַהּצִ ּגִ ּיַ ּפֹוָרה ׁשֶ ַהּצִ

יָכם ַיַחד  ּפֹוָרה, ּוְלַהְמׁשִ יַע ָסמּוְך ִלְמקֹום ַהּצִ ּגִ ּיַ ּפֹור ׁשֶ ַהּצִ

"ל(. ל ַהּנַ ן ּכָ ּקֵ ַעל ְיֵדי ֶזה" )ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִיְתּתַ

ַאְך ִמי ַיֲאִמין זֹאת?! 

ֶאָחד  מֹו  ּכְ ְמעּו  ְוׁשָ ָיַער,  ֵאיֶזה  ְלתֹוְך  אֹוָתם  ְוהֹוִליְך 

ּקֹוִרין  )ׁשֶ ְבִריַח  ּבִ ְונֹוֲעלֹו  ֶלת, ְוחֹוֵזר ְוסֹוְגרֹו  ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּדָ ׁשֶ

ְקֵני  ּבִ ּומֹוֶרה  ַלאְמָקא(  )ַהּקְ ל  ׁשֶ ָאה  ַהַהּכָ קֹול  ַמע  ְוִנׁשְ ְקַלאְמָקא(, 

ָהָיה מֹוֶרה(  ָבר ׁשֶ ֶלב ַלֲחטֹף )ֶאת ַהּדָ יְקס(, ְוׁשֹוֵלַח ֶאת ַהּכֶ ּקֹוִרין ּבִ ֵרָפה )ׁשֶ ׂשְ

ְלׁשֹון  ֶלג )ּבִ ָ תֹוְך ַהּשׁ ט ְוגֹוֵרר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֶלב ָהָיה ִמְתַחּבֵ ְוַהּכֶ
ֵנייא(.  יְגָראְזִניט ִאין ׁשְ ַנז: ּגִ ּכְ ַאׁשְ

ָראּו  ְולֹא   - לּו  ּכְ ְוִהְסּתַ ַהֲחָכִמים,  ֵאּלּו  ְמעּו  ׁשָ ֶזה  ְוָכל 

ה  ּזֶ ׁשֶ )ַרק  ָלל  ּכְ ׁשּום קֹול  ארֹו ָעקֹם(  ּוָ ּצַ ׁשֶ ֶזה  ִמן  )ַהְינּו  ּנּו  ִמּמֶ ְמעּו  ׁשָ ם לֹא  ּגַ ָדָבר; 
ל  הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּכָ יָלא ָראּו ׁשֶ ְמעּו ֵאּלּו ַהּקֹולֹות. ּוִמּמֵ ן ׁשָ ֵאּלּו, ְוַעל ּכֵ ִליְך קֹולֹות ּכָ ארֹו ָעקֹם ָהָיה ַמׁשְ ּוָ ּצַ ׁשֶ

"ל(.  ל ַהּנַ ן ֶאת ּכָ ן יּוַכל ְלַתּקֵ ִליְך קֹולֹות, ְוַעל ּכֵ ׁש, ְוַגם ְלַהׁשְ ָנם ַמּמָ ַהּקֹולֹות ּוְלַכּוְ

ָכאן(. ג ּבְ ּלֵ ּדִ ֶזה ָהִעְנָין, ּומּוָבן ׁשֶ ר יֹוֵתר ּבְ )ְולֹא ִסּפֵ
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ּקֹוִלי ִנְפָלא  ִדיָנה ׁשֶ ָמה ֵמאֹותֹו ַהּמְ ׁש ִלי ַהְסּכָ ּיֵ "ִנְמָצא, ׁשֶ

"ל.  ּנַ עֹוָלם ּכַ ּבָ ל ִמיֵני קֹולֹות ׁשֶ ְמֹאד, ַוֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּכָ

ה  ָרׁשָ ַלּדְ מּוָרה  ּגְ ָנה  ַמּתָ ּבְ זֹאת  ָלֶכם  נֹוֵתן  ֲאִני  ה  ְוַעּתָ

ְהיּו ָכמֹוִני".  ּתִ ׁשֶ

ה ְמֹאד. ְמָחה ְגדֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ



ֵמִחים.  ן ָהיּו ׂשְ ם ּכֵ י ּגַ ּיֹום ַהֲחִמיׁשִ ּבַ

ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֲחטֹוָטרֹות  לֹו  ָהָיה  ׁשֶ עְטֶליר  ַהּבֶ ֶאת  ַהּזּוג  ְוָזְכרּו 

ֶאת  ָכאן  ּבְ לֹוְקִחים  "ֵאיְך  ְמֹאד:  ִעים  ְעּגְ ִמְתּגַ ְוָהיּו  הֹוֶקיר(, 

י ִאם ָהָיה הּוא ְבָכאן ָהְיָתה  עְטֶליר ַההֹוֶקיר, ּכִ אֹותֹו ַהּבֶ

ִני!  ה הּוא ָבא, ְוָאַמר: "ִהּנֵ ְמָחה ְגדֹוָלה ְמֹאד". ְוִהּנֵ ַהּשִׂ

ק  ֵ ְוִנּשׁ ק  ְוִחּבֵ ֲעֵליֶהם,  ְוָנַפל  ה".  ַהֲחֻתּנָ ַעל  ָבאִתי  ה  ִהּנֵ

ְהיּו  ּתִ ׁשֶ ֶאְתֶכם  י  ַרְכּתִ ּבֵ ה  ִחּלָ ּתְ "ּבַ ָלֶהם:  ְוָאַמר  אֹוָתם, 

ְהיּו  ּתִ ׁשֶ ה  ָרׁשָ ַלּדְ ָנה  ַמּתָ ּבְ ָלֶכם  נֹוֵתן  ֲאִני  ה  ְוַעּתָ ָכמֹוִני, 

ָכמֹוִני".
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א, ֵיׁש  ַרּבָ ָלל, ַרק ַאּדְ ַעל ֲחטֹוָטרֹות )ַהְינּו הֹוֶקיר( ּכְ "ְוֵאין ֲאִני ּבַ

ַמֲחִזיק  ִחיַנת ֻמָעט  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ֵלייֶציס(,  ּפְ ּקֹוִרין  )ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ֵתַפִים  ּכְ ִלי 

ה".  ֶאת ַהְמֻרּבֶ

ָמה ַעל ֶזה: "ְוֵיׁש ִלי ַהְסּכָ

ים ְמָפֲאִרים  ָהיּו ֲאָנׁשִ יָחה ְוִסּפּור, ׁשֶ ַעם ַאַחת ָהָיה ׂשִ י ּפַ ּכִ

ׁש  ּיֵ ֵאר ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהָיה ִמְתּפָ ּכָ ְבִחיָנה זֹו, ׁשֶ ַעְצָמם ּבִ

ה".  ל: "ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִחיָנה זֹו ׁשֶ לֹו ּבְ

ָאר  ְ ְוַהּשׁ ּנּו,  ִמּמֶ ְוׂשֹוֲחִקים  ִכים  ְמַחּיְ ָהיּו  ֵמֶהם  ּוֵמֶאָחד 

ה  ַהְמֻרּבֶ ֶאת  ַמֲחִזיק  ֻמָעט  ל  ׁשֶ זֹו  ְבִחיָנה  ּבִ ֲארּו  ִהְתּפָ ׁשֶ

ֶאת  ַמֲחִזיק  ֻמָעט  ִחיַנת  ּבְ ֲאָבל  ִדְבֵריֶהם.  לּו  ִנְתַקּבְ  -

ם: ּלָ ׁש ִלי, הּוא ָגדֹול ִמּכֻ ּיֵ ה ׁשֶ ַהְמֻרּבֶ

ִחיַנת ֻמָעט  ּלֹו הּוא ּבְ ַהּמַֹח ׁשֶ ֵאר ׁשֶ "ל ִהְתּפָ י ֶאָחד ֵמַהּנַ ּכִ

ּלֹו ֲאָלִפים  ׁשֶ ַבּמַֹח  א  נֹוׂשֵ י הּוא  ּכִ ה:  ַהְמֻרּבֶ ַמֲחִזיק ֶאת 

ִהְתַנֲהגּות  )ְוָכל  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ַהִהְצָטְרכּות  ל  ּכָ ִעם  ים  ֲאָנׁשִ ּוְרָבבֹות 

ר  ֲאׁשֶ ּכַ ַהּכֹל  ֶהם,  ּלָ ׁשֶ נּועֹות  ְוַהּתְ ַהֲהָויֹות  ְוָכל  ֶהם(,  ּלָ ׁשֶ

ן הּוא מּוָעט ַמֲחִזיק ֶאת  א ְבֹמחֹו; ְוַעל ּכֵ ַלּכֹל הּוא נֹוׂשֵ

"ל. ּנַ ים ִעם ְוכּו' ּכַ ְך ֲאָנׁשִ א ָכל ּכָ י ֹמחֹו נֹוׂשֵ ה, ּכִ ַהְמֻרּבֶ



הדאַג ֶׂא מת ל ֲֶב

ְוהּוא  לּום,  ּכְ ֵאיָנם  ים  ָהֲאָנׁשִ י  ּכִ ְוָאְמרּו:  ּנּו,  ִמּמֶ ֲחקּו  ְוׂשָ

ֵאינֹו ְכלּום. 

ֶאת  ַמֲחִזיק  ֻמָעט  ָרִאיִתי  "ֲאִני  ְוָאַמר:  ֶאָחד  ְוַנֲעָנה 

ח  ָהָיה ֻמּנָ ַעם ַאַחת ָרִאיִתי ַהר ׁשֶ י ּפַ ֶזה":  "ּכִ ה ּכָ ַהְמֻרּבֶ

א  ה ֶזֶבל ְוִטּנּוף, ְוָהָיה ִחּדּוׁש ֶאְצִלי: ֵמֵהיָכן ּבָ ָעָליו ַהְרּבֵ

ם ָאָדם ֶאָחד  ְך ֶזֶבל ְוִטּנּוף? ְוָהָיה ׁשָ ל ּכָ ה ּכָ ַעל ַהר ַהּזֶ

י אֹותֹו ָהָאָדם  י". ּכִ ּנִ ל ֶזה ִמּמֶ ֵאֶצל אֹותֹו ָהָהר, ְוָאַמר: "ּכָ

ִמיד ַעל  ם ּתָ ִליְך ׁשָ ם ֵאֶצל אֹותֹו ָהָהר, ְוִהׁשְ ב ׁשָ ָהָיה יֹוׁשֵ

ף  ּלֹו, ְוִטּנֵ ה ׁשֶ ִתּיָ ּלֹו ֵמֲאִכיָלה ּוׁשְ אֹותֹו ָהָהר ֶזֶבל ּוֶפֶרׁש ׁשֶ

ם ַעל אֹותֹו  ּנּוף ׁשָ ֶבל ְוַהּטִ ה ַהּזֶ ַעל ָידֹו ִנְתַרּבֶ ם, ַעד ׁשֶ ׁשָ

ה,  ה ָהִאיׁש הּוא ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּזֶ ָהָהר. ִנְמָצא ׁשֶ

ה  ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ן הּוא ּבְ ְך". )ּכֵ ל ּכָ ֶבל ּכָ ה ַהּזֶ י ַעל ָידֹו ִנְתַרּבָ ּכִ
"ל(. ּנַ ים, ּכַ ה ֲאָנׁשִ ּמָ ֲחִזיק ּכַ ּמַ ֹמחֹו ׁשֶ ֵאר ּבְ ִהְתּפָ "ל ׁשֶ ל ָהִאיׁש ַהּנַ ׁשֶ

ה,  ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ׁש לֹו ּבְ ּיֵ ֵאר ׁשֶ ְוֶאָחד ִהְתּפָ

ה,  ִהיא מֹוִציָאה ֵפרֹות ַהְרּבֵ י ֵיׁש )לֹו( ֲחִתיַכת ְמִדיָנה, ׁשֶ ּכִ

ִדיָנה,  הֹוִציָאה ַהּמְ רֹות ׁשֶ ִבין ֶאת ַהּפֵ ְ ַחּשׁ ּמְ ׁשֶ ְך ּכְ ְוַאַחר ּכָ

מֹו  ּכְ ְך  ּכָ ל  ּכָ ָמקֹום  ַמֲחֶזֶקת  ֵאיָנּה  ִדיָנה  ַהּמְ ׁשֶ רֹוִאין 

רֹות.  ְך ּפֵ ל ּכָ ְך ְלַהֲחִזיק ּכָ ל ּכָ ּה ָמקֹום ּכָ י ֵאין ּבָ רֹות, ּכִ ַהּפֵ

ה.  ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִהיא ּבְ ִנְמָצא ׁשֶ
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ֻמָעט  ִחיַנת  ּבְ הּוא  אי  ַוּדַ ּבְ ֱאֶמת  ּבֶ י  ּכִ ְדָבָריו,  ְוהּוְטבּו 

ה. ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

רֹות  ם ּפֵ ׁש ׁשָ ּיֵ ס ִנְפָלא ְמֹאד ׁשֶ ְרּדֵ ׁש )לֹו( ּפַ ּיֵ ְוֶאָחד ָאַמר ׁשֶ

י  ָררֹות, ּכִ ה ְבֵני ָאָדם ּוׂשְ ה ְוַכּמָ ּמָ ם ּכַ ְוכּו', ְונֹוְסִעים ְלׁשָ

ֵני  ּבְ ה  ּמָ ּכַ ם  ִיץ נֹוְסִעים ְלׁשָ ּוַבּקַ ס ָנֶאה ְמֹאד,  ַפְרּדֵ הּוא 

ס ָמקֹום  ְרּדֵ ַהּפַ ם. ּוֶבֱאֶמת ֵאין ּבְ ל ׁשָ ָררֹות ְלַטּיֵ ָאָדם ּוׂשְ

ן הּוא ֻמָעט ַמֲחִזיק  ים, ְוַעל ּכֵ ְך ֲאָנׁשִ ל ּכָ ֲחִזיק ּכָ ּיַ ְך ׁשֶ ל ּכָ ּכָ

ן. ם ּכֵ ה! ְוהּוְטבּו ְדָבָריו ּגַ ֶאת ַהְמֻרּבֶ

ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת  ּלֹו הּוא ּבְ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ְוֶאָחד ָאַמר ׁשֶ

ֶמֶלְך  ֵאֶצל  מזכיר(  ֶסעְקֶרֶטיר,  ּקֹוִרין  )ׁשֶ סֹוד  ַעל  ּבַ הּוא  י  ּכִ ה.  ַהְמֻרּבֶ

ִעם  ָבא  ֶזה  ָאָדם:  ְבֵני  ה  ְוַכּמָ ה  ּמָ ּכַ ֶאְצלֹו  ּוָבִאין  דֹול,  ּגָ

ָבֶזה;  ְוַכּיֹוֵצא  ׁשֹות  ּקָ ּבַ ִעם  ָבא  ְוֶזה  ֶלְך,  ְלַהּמֶ ָבִחים  ׁשְ

ם! "ַוֲאִני ָיכֹול  ּלָ ֹמַע ֶאת ּכֻ ֶלְך ִלׁשְ ר ְלַהּמֶ אי ִאי ֶאְפׁשָ ּוְבַוּדַ

ֻמָעִטים,  ִדּבּוִרים  ֵאיֶזה  תֹוְך  ּבְ ְבֵריֶהם  ּדִ ל  ּכָ ֶאת  ץ  ְלַקּבֵ

לּול  ּבּוִרים ֻמָעִטים, ְוִיְהֶיה ּכָ ֶלְך ֵאּלּו ַהּדִ ר ִלְפֵני ַהּמֶ ּוְלַסּפֵ

ְבֵריֶהם  ּדִ ְוָכל  ֶהם  ּלָ ׁשֶ ׁשֹות  ּקָ ְוַהּבַ ָבִחים  ְ ַהּשׁ ל  ּכָ ֶהם  ּבָ

ּבּור  ַהּדִ י. ִנְמָצא ׁשֶ ּלִ תֹוְך ֵאיֶזה ִדּבּוִרים ֻמָעִטים ׁשֶ ם, ּבְ ּלָ ּכֻ

ה" י הּוא ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּלִ ׁשֶ
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ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק  ּלֹו ִהיא ּבְ ִתיָקה ׁשֶ ְ ַהּשׁ ְוֶאָחד ָאַמר: ׁשֶ

ה ּוַבֲעֵלי ְלׁשֹון  י ֵיׁש ָעָליו ְמַקְטְרִגים ַהְרּבֵ ה. ּכִ ֶאת ַהְמֻרּבֶ

יִנים  ְלׁשִ ּמַ ֶ ה ְמֹאד, ְוָכל ַמה ּשׁ יִנים ָעָליו ַהְרּבֵ ְלׁשִ ּמַ ָהָרע ׁשֶ

הּוא  ה,  ַהְרּבֵ ָהָרע  ָלׁשֹון  ּבְ ָעָליו  ּוְמַקְטְרִגים  ְודֹוְבִרים 

הּוא ׁשֹוֵתק ְלַבד  ֶ ִתיָקתֹו ְמָתֵרץ ַהּכֹל - ַעל ְיֵדי ַמה ּשׁ ִבׁשְ

הּוא  ִתיָקתֹו  ְ ּשׁ ׁשֶ ִנְמָצא  ַהּכֹל(.  ַעל  ֵתרּוץ  ְוהּוא  ִתיָקה,  ׁשְ ֵאיֶזה  ַרק  ה  עֹוׂשֶ הּוא  י  )ּכִ

ה. ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

י  ה: ּכִ הּוא ְבִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ְוֶאָחד ָאַמר ׁשֶ

דֹול ְמֹאד,  י ָנהֹור, ְוהּוא )ַהְינּו ֶהָעִני( ּגָ ֵיׁש ָעִני ֶאָחד ְוהּוא ַסּגִ

ר זֹאת( ָקָטן ְלַגְמֵרי, ּומֹוִליְך אֹותֹו; ַהְינּו  ֵאר ְוִסּפֵ ִהְתּפָ )ַהְינּו ֶזה ׁשֶ ְוהּוא 

י  ּגִ ֶזה הּוא ָקָטן ּומֹוִליְך ֶאת ֶהָעִני ַהּסַ ֵאר ּבָ ִהְתּפָ ה ׁשֶ ּזֶ ׁשֶ

דֹול ְמֹאד.  הּוא ּגָ ְנהֹור, ׁשֶ

י ָנהֹור  ּגִ י ַהּסַ ה, ּכִ הּוא ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִנְמָצא ׁשֶ

ָהָיה ָיכֹול ְלַהֲחִליק ְוָהָיה ָיכֹול ִלּפֹל, ְוהּוא ַמֲחִזיק אֹותֹו 

ה,  ן הּוא ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּמֹוִליכֹו; ְוַעל ּכֵ ַעל ְיֵדי ׁשֶ

"ל. ּנַ דֹול, ּכַ י ְנהֹור ַהּגָ ּגִ י הּוא ָקָטן, ּוַמֲחִזיק ֶאת ַהּסַ ּכִ

י:  ם, ְוָאַמְרּתִ ן ׁשָ ם ּכֵ ל ֶזה( ָהִייִתי ּגַ ר ּכָ ַסּפֵ ּמְ ַוֲאִני )ַהְינּו ֶזה ַההֹוֶקיר ׁשֶ
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ֶאת  ַמֲחִזיק  ֻמָעט  ִחיַנת  ּבְ ָלֶכם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ הּוא,  "ָהֱאֶמת 

)ַהְינּו  ִדְבֵריֶכם.  ּבְ ם  ְנּתֶ ּוַ ּכִ ֶ ּשׁ ַמה  ל  ּכָ יֹוֵדַע  ַוֲאִני  ה;  ַהְמֻרּבֶ

ֶהם( ְוֶזה ָהַאֲחרֹון  ּלָ ה ׁשֶ ְבִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ֲארּו ּבִ ִהְתּפָ "ל ׁשֶ ל ַהּנַ ַנת ּכָ ּוָ הּוא יֹוֵדַע ּכַ ׁשֶ

דֹול, הּוא  ַהּגָ ָנהֹור  י  ּגִ ַהּסַ ֶאת  מֹוִליְך  הּוא  ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ ׁשֶ

ְכָלל. ֶכם ּבִ ּלְ ֶכם; ֲאָבל ֲאִני ְלַמְעָלה ְלַמְעָלה ִמּכֻ ּלְ ָגדֹול ִמּכֻ

דֹול,  י ָנהֹור ַהּגָ ּגִ הּוא מֹוִליְך ֶאת ַהּסַ ֵאר ׁשֶ ִהְתּפָ י ֶזה ׁשֶ ּכִ

י  ִחיַנת ַסּגִ הּוא ּבְ ֵרַח, ׁשֶ ל ַהּיָ ְלּגַ הּוא מֹוִליְך ֶאת ּגַ ָנתֹו ׁשֶ ּוָ ּכַ

ְרַמּה  ָלל, ְוֵלית ָלּה ִמּגַ י ֵאין ָלּה אֹור ֵמַעְצָמּה ּכְ ָנהֹור, ּכִ

ַעל  ַאף  ֵרַח,  ַהּיָ ֶאת  מֹוִליְך  ֶזה(  ּבָ ֵאר  ִהְתּפָ ׁשֶ ֶזה  )ַהְינּו  ְוהּוא  לּום;  ּכְ

ל  דֹול ְמֹאד ְוהּוא ִקּיּום ּכָ ֵרַח ּגָ ל ַהּיָ הּוא ָקָטן, ְוַגְלּגַ י ׁשֶ ּפִ

הּוא  ׁשֶ ִנְמָצא  ֵרַח,  ַהּיָ ֶאת  ָצִריְך  ָהעֹוָלם  י  ּכִ  - ָהעֹוָלם 

ֱאֶמת".  ה ּבֶ ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּבְ

הּוא  ִלי  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ה  ַהְמֻרּבֶ ֶאת  ַמֲחִזיק  ֻמָעט  ִחיַנת  ּבְ "ֲאָבל 

ְכָלל". ם ּבִ ּלָ ְלַמְעָלה ִמּכֻ

ָהיּו חֹוְקִרים:  ת ַאַחת ׁשֶ ַעם ַאַחת ָהיּו ּכַ י ּפַ ְוָהא ְרָאָיה: ּכִ

ְיָקא  ּדַ ל  ַהּצֵ ֶזה  ּבָ ׁשֶ ְמֻיָחד  ָלּה ֵצל  ֵיׁש  ה  ַחּיָ ל  ּכָ ׁשֶ ר  ֲאׁשֶ ּבַ

ה,  ה ְוַחּיָ ם, ְוֵכן ֵיׁש ֵצל ְמֻיָחד ְלָכל ַחּיָ ִהיא רֹוָצה ָלנּוַח ׁשָ

ל  ַהּצֵ ּוְבאֹותֹו  ֵצל,  ֵאיֶזה  ָלּה  ּבֹוֶחֶרת  ה  ְוַחּיָ ה  ַחּיָ ל  ּכָ י  ּכִ
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ָלּה;  ַהְמֻיָחד  ל  ַהּצֵ ִפי  ּכְ  - ם  ׁשָ ּכֹן  ִלׁשְ רֹוָצה  ִהיא  ְיָקא  ּדַ

ְיָקא  אֹותֹו ֶהָעָנף ּדַ ּבְ ְוֵכן ֵיׁש ְלָכל עֹוף ָועֹוף ָעָנף ְמֻיָחד, ׁשֶ

ּכֹן.  הּוא רֹוֶצה ִלׁשְ

ִצּלֹו  ר ּבְ ֶזה ֲאׁשֶ ן ָחְקרּו: ִאם ְיכֹוִלים ִלְמצֹא ִאיָלן ּכָ ְוַעל ּכֵ

ְוִיְתַרּצּו  בֹוֲחִרים  ִיְהיּו  ַהַחּיֹות  ל  ּכָ ׁשֶ ַהַחּיֹות,  ל  ּכָ נּו  ּכְ ִיׁשְ

ל  נּו ּכָ ּכְ ל אֹותֹו ָהִאיָלן( ִיׁשְ ֵצל אֹותֹו ָהִאיָלן, ְוַעל ֲעָנָפיו )ׁשֶ ּכֹן ּבְ ִלׁשְ

א.  ַמּיָ ֵרי ׁשְ ִצּפֳ

ֶזה. ְמָצא ִאיָלן ּכָ ּנִ ְוָחְקרּו: ׁשֶ

ׁש  ּיֵ ְפָלא ׁשֶ י ָהעֶֹנג ַהּמֻ ם ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלן, ּכִ ְוָרצּו ֵליֵלְך ְלׁשָ

ל ָהעֹופֹות  ם ּכָ י ֵיׁש ׁשָ ֵער, ּכִ ם ֵאֶצל אֹותֹו ָהִאיָלן ֵאין ְלׁשַ ׁשָ

ה, ְוָכל ַהַחּיֹות  ּום ַחּיָ ק ִמּשׁ ם ֵאין ׁשּום ֶהּזֵ ְוָכל ַהַחּיֹות, ְוׁשָ

הּוא  אי  ּוְבַוּדַ ם,  ׁשָ ֲחִקים  ְמׂשַ ם  ְוֻכּלָ ם,  ׁשָ ְמעָֹרִבים  ְוכּו' 

ם ֵאֶצל אֹותֹו ָהִאיָלן.  ַתֲענּוג ֻמְפָלג ְמֹאד ִלְהיֹות ׁשָ

ָהִאיָלן?,  אֹותֹו  ֶאל  ָלבֹא  ֵליֵלְך  ְצִריִכים  ַצד  ְלֵאיֶזה  ְוָחְקרּו 

יֵניֶהם;  ּבֵ ַמְכִריַע  ָהָיה  ְולֹא  ֶזה,  ַעל  יֵניֶהם  ּבֵ ַמֲחלֶֹקת  ְוָנַפל 

ְוֶזה ָאַמר  לֹוִני ְלִמְזָרח,  ּפְ ִריִכים ֵליֵלְך ְלַצד  ּצְ ׁשֶ י ֶזה ָאַמר  ּכִ

ּלֹא ָהיּו ְיכֹוִלים  ְלַמֲעָרב, ְוֶזה ָאַמר ְלָכאן ְוֶזה ְלָכאן ְוכּו', ַעד ׁשֶ

ְלַהְכִריַע ְלֵאיֶזה ַצד ְצִריִכים ֵליֵלְך ָלבֹא ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלן.
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חֹוְקִרים  ם  ַאּתֶ ה  "ָלּמָ ָלֶהם:  ְוָאַמר  ֶאָחד  ָחָכם  ּוָבא 

ָוִמי  ִמי  ה  ִחּלָ ִמּתְ ִחְקרּו  ָהִאיָלן? -  ֵליֵלְך ֶאל  ֵאיֶזה ַצד  ּבְ

י ֶאל אֹותֹו  כֹוִלים ָלבֹא ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלן; ּכִ ּיְ ים ׁשֶ ָהֲאָנׁשִ

ׁש  ּיֵ י ִאם ִמי ׁשֶ ל ָאָדם ָיכֹול ָלבֹא ֶאְצלֹו, ּכִ ָהִאיָלן ָלאו ּכָ

ל ָהִאיָלן. ּדֹות ׁשֶ לֹו ַהּמִ

ים: ׁשֶֹרׁש ֶאָחד הּוא  ָרׁשִ ה ׁשָ לֹשָׁ י ֶזה ָהִאיָלן ֵיׁש לֹו ׁשְ ּכִ

ֲעִנּוּות;  הּוא  י  ִליׁשִ ְ ְוַהּשׁ ִיְרָאה,  הּוא  ִני  ֵ ְוַהּשׁ ֱאמּוָנה, 

ן  ם יֹוְצִאים ֲעָנִפים. ְוַעל ּכֵ ָ ֶוֱאֶמת, הּוא גּוף ָהִאיָלן, ּוִמּשׁ

ִמּדֹות  ּבֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ִאם  י  ּכִ ָהִאיָלן  ֶאל  ָלבֹא  ר  ֶאְפׁשָ ִאי 

"ל". לּו ַהּנַ ַהּלָ

דֹול ְמֹאד, ְולֹא  "ל ָהָיה ֵביֵניֶהם ַאְחדּות ּגָ ת ַהּנַ ְוֵאּלּו ַהּכַ

ָצָתם ֵיְלכּו ֶאל ָהִאיָלן ּוְקָצָתם  ּקְ ה ׁשֶ ֵרד ֶזה ִמּזֶ ָרצּו ְלִהְתּפָ

י לֹא  ם ְראּוִיים ָלבֹא ֶאל ָהִאיָלן, ּכִ י לֹא ָהיּו ֻכּלָ ֲארּו; ּכִ ָ ִיּשׁ

"ל,  ָהיּו ָבֶהם ִמּדֹות ַהּנַ י ִאם ְקָצָתם ׁשֶ ִנְמָצא ֵביֵניֶהם ּכִ

בּו  ן ִנְתַעּכְ ּדֹות; ְוַעל ּכֵ ָאר לֹא ָהיּו ָבֶהם ֵאּלּו ַהּמִ ְ ֲאָבל ַהּשׁ

"ל  ת ַהּנַ י ַהּכַ ָאר ַאְנׁשֵ ְהיּו ְיֵגִעים ְוטֹוְרִחים ׁשְ ּיִ ם, ַעד ׁשֶ ֻכּלָ

ם  ְהיּו ֻכּלָ ּיִ ֵדי ׁשֶ "ל. ּכְ ּדֹות ַהּנַ ן ַהּמִ ם ּכֵ ְהיּו ָבֶהם ּגַ ּיִ ַעד ׁשֶ

ְראּוִיים ָלבֹא ֶאל ָהִאיָלן.
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ּדֹות  ַהּמִ ְלֵאּלּו  ם  ֻכּלָ אּו  ּבָ ׁשֶ ַעד  ְוָטְרחּו  ְוָיְגעּו  ָעׂשּו,  ְוֵכן 

"ל, ֲאַזי ָבאּו  ּדֹות ַהּנַ ם ְלֵאּלּו ַהּמִ אּו ֻכּלָ ּבָ ׁשֶ "ל. ַוֲאַזי, ּכְ ַהּנַ

ֶרְך ַאַחת ֵליֵלְך  ם ַעל ּדֶ ימּו ֻכּלָ ַעת ֶאָחת, ְוִהְסּכִ ם ַעל ּדַ ֻכּלָ

ם. "ל, ְוָהְלכּו ֻכּלָ אֹותֹו ֶדֶרְך ֶאל ָהִאיָלן ַהּנַ ּבְ

ָהִאיָלן.  ֶאת  )ֵמָרחֹוק(  רִֹאים  ָהיּו  ׁשֶ ַעד  ְזַמן,  ֵאיֶזה  ְוָהְלכּו 

ָלל,  ּכְ ָמקֹום  ּבְ ָהִאיָלן עֵֹמד  ֵאין  ה  ְוִהּנֵ ְוָראּו,  לּו,  ּכְ ְוִהְסּתַ

ָלל!  י ֵאין ָלִאיָלן ָמקֹום ּכְ ּכִ

ר ָלבֹא ֵאָליו? ֵאין לֹו ָמקֹום, ֵאיְך ֶאְפׁשָ ּוֵמַאַחר ׁשֶ

י ָלֶהם:  ֶהם, ְוָאַמְרּתִ ם ִעּמָ ן ׁשָ ם ּכֵ ַוֲאִני )ַהְינּו ֶזה ַההֹוֶקיר( ָהִייִתי ּגַ

"ֲאִני ָיכֹול ְלָהִביא ֶאְתֶכם ֶאל ָהִאיָלן". 

ְלַמְעָלה  הּוא  י  ּכִ ָלל,  ּכְ ָמקֹום  לֹו  ֵאין  ָהִאיָלן  ֶזה  י  ּכִ

ה  ַהְמֻרּבֶ ֶאת  ַמֲחִזיק  ֻמָעט  ּוְבִחיַנת  ְלַגְמֵרי;  קֹום  ֵמַהּמָ

ִנים ֵיׁש לֹו ָמקֹום ֻמָעט,  ל ּפָ י ַעל ּכָ ָמקֹום, ּכִ הּוא ֲעַדִין ּבְ

ה, ֲאָבל ֲעַדִין ֵיׁש לֹו  הּוא ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ַרק ׁשֶ

ִנים.  ל ּפָ ָמקֹום ֻמָעט ַעל ּכָ

ׁש ִלי, )ַהְינּו ְלַבַעל ַהֲחטֹוָטרֹות(  ּיֵ ה ׁשֶ ּוְבִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

ם ּוְלַמְעָלה ֵאין  ָ ּשׁ ּמִ קֹום ְלַגְמֵרי, ׁשֶ ִחיַנת: סֹוף ַהּמָ ִהיא ּבְ
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ֶכם ֶאל ָהִאיָלן  ּלְ א ֶאת ּכֻ ן ֲאִני ָיכֹול ִלּשָׂ ָלל. ַעל ּכֵ ָמקֹום ּכְ

קֹום ְלַגְמֵרי.  הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהּמָ ׁשֶ
ִחיָנה  י ֵיׁש לֹו ּבְ קֹום ְלַגְמֵרי, ּכִ קֹום ּוֵבין ְלַמְעָלה ִמן ַהּמָ ין ַהּמָ ע ּבֵ ִחיַנת ְמֻמּצָ מֹו ּבְ י ֶזה ַבַעל ַהֲחטֹוָטרֹות הּוא ּכְ )ּכִ

ַבת  ם ָוָהְלָאה ֵאין ִנְמָצא ּתֵ ָ ּשׁ ּמִ ׁש, ׁשֶ קֹום ַמּמָ ִחיַנת סֹוף ַהּמָ ִהיא ּבְ ה, ׁשֶ ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ל ּבְ ֶעְליֹוָנה ׁשֶ

א אֹוָתם ִמּתֹוְך  ן הּוא ָיכֹול ִלּשָׂ קֹום ְלַגְמֵרי; ְוַעל ּכֵ ִחיַנת ְלַמְעָלה ִמן ַהּמָ ם ּוְלַמְעָלה ִהיא ּבְ ָ י ִמּשׁ ָלל, ּכִ ָמקֹום ּכְ

קֹום. ְוָהֵבן(.  קֹום, ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ִמן ַהּמָ ַהּמָ

"ל. ם ֶאל ָהִאיָלן ַהּנַ אִתי אֹוָתם ְלׁשָ י אֹוָתם ְוָנׂשָ ְוָלַקְחּתִ

ִחיָנה ֶעְליֹוָנה  ׁש ִלי ּבְ ּיֵ "ל ׁשֶ ָמה ֵמַהּנַ ׁש ִלי ַהְסּכָ ּיֵ ִנְמָצא ׁשֶ

י הּוא  ַבַעל ֲחטֹוָטרֹות, ּכִ ִביל ֶזה ָהָיה ִנְדֶמה ּכְ ׁשְ ה )ּבִ ל ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ׁשֶ

ה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם  "ל(. ְוַעּתָ ּנַ ה ּכַ ִחיַנת מּוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ י הּוא ּבְ ה, ּכִ א ָעָליו ַהְרּבֵ נֹוׂשֵ

ְהיּו ָכמֹוִני.  ּתִ ָנה ׁשֶ ַמּתָ זֹאת ּבְ

ה ְמֹאד. ְמָחה ְגדֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ



ֵמִחים.  ן ׂשְ ם ּכֵ י ָהיּו ּגַ ִ ּשׁ ִ ּיֹום ַהּשׁ ּבַ

ָהָיה ְבלֹא  ָכאן ֶאת אֹותֹו ׁשֶ ִעים: "ֵאיְך לֹוְקִחין ּבְ ְעּגְ ְוָהיּו ִמְתּגַ

ה ָבאִתי ֶאְצְלֶכם  ִני! ִהּנֵ ה הּוא ָבא, ְוָאַמר: "ִהּנֵ ָיַדִים?" ְוִהּנֵ

ק אֹוָתם. "ל, ְוָנׁשַ ּנַ ן ּכַ ם ּכֵ ה". ְוָאַמר ָלֶהם ּגַ ַעל ַהֲחֻתּנָ
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מּום  ַעל  ּבַ ֲאִני  ֵאין  ָיַדי(,  ּבְ מּום  ַעל  ּבַ ֲאִני  ׁשֶ ְסבּוִרים  ם  ")ַאּתֶ ָלֶהם:  ְוָאַמר 

ֵאין ֲאִני  ָיַדי, ַרק ׁשֶ ֱאֶמת ֵיׁש ִלי כַֹח ּבְ ָלל ַעל ָיַדי, ַרק ּבֶ ּכְ

ָצִריְך  ֲאִני  י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֶזה  ּבְ ָיַדי  ּבְ ֶ ׁשּ ַהּכַֹח  ִעם  ׁש  ּמֵ ּתַ ִמׁשְ

ֶאת ַהּכַֹח ְלִעְנָין ַאֵחר". 

ל ַמִים  ָלאס( ׁשֶ ּקֹוִרין ׁשְ ְבָצר )ׁשֶ ָמה ַעל ֶזה ִמן ַהּמִ "ְוֵיׁש ִלי ַהְסּכָ
ָלאס(: יִריְקן ׁשְ עם ַואׂשֶ )פּון ּדֶ

ל ֶאָחד  ים. ְוָהָיה ּכָ ְבנּו ָיַחד ֵאיֶזה ֲאָנׁשִ ַעם ַאַחת ָיׁשַ י ּפַ ּכִ

לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ ֶזה  ָיָדיו:  ּבְ ׁשֶ ּכַֹח  ּבַ ֵאר  ִמְתּפָ ְוֶאָחד 

ְפלֹוִנית  ְגבּוָרה  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ ְוֶזה  ָיָדיו,  ּבְ זֹו  ְגבּוָרה 

ׁש לֹו ְבָיָדיו.  ּיֵ בּוָרה ׁשֶ ּגְ ֵאר ּבַ ל ֶאָחד ִהְתּפָ ָיָדיו. ְוֵכן ּכָ ּבְ

ָכזֹו  ּוְגבּוָרה  כַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵאר  ִמְתּפָ ָהָיה  ֶאָחד  י  ּכִ )ַהְינּו( 

ָכּה  הּוא מֹוֶרה ֵחץ, הּוא ָיכֹול ַלֲחזֹר ּוְלָמׁשְ ׁשֶ ּכְ ְבָיָדיו, ׁשֶ

הֹוָרה  ׁשֶ י  ּפִ ַעל  ַאף  ׁשֶ ְבָיָדיו,  ֶזה  ּכָ כַֹח  לֹו  ֵיׁש  י  ּכִ ֵאָליו; 

ָכּה ֵאָליו. ְכָבר ַהֵחץ, ֲעַדִין ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה ַלֲחזֹר ּוְלָמׁשְ

י  ּכִ ְלַהֲחִזיר?"  ָיכֹול  ה  ַאּתָ ֵחץ  "ֵאיֶזה  אֹותֹו:  י  ַאְלּתִ ְוׁשָ

ים; ַהְינּו,  ָרה ִמיֵני ַסּמִ י ֵיׁש ֲעׂשָ ים, ּכִ ָרה ִמיֵני ִחּצִ ֵיׁש ֲעׂשָ

ֵאיֶזה ַסם, ְוֵיׁש  ִחין אֹוָתּה ּבְ רֹוִצין ִלירֹות ֵחץ מֹוׁשְ ׁשֶ י ּכְ ּכִ
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ַסם ֶזה, ִהיא  ִחין אֹוָתּה ּבְ ּמֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ ים, ׁשֶ ָרה ִמיֵני ַסּמִ ֲעׂשָ

יֹוֵתר,  ֶקת  ַמּזֶ ִהיא  ִני,  ׁשֵ ַסם  ּבְ ִחין  ּמֹוׁשְ ּוְכׁשֶ ְך,  ּכָ ֶקת  ַמּזֶ

)ַהְינּו  יֹוֵתר  רּוַע  ּגָ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ ים,  ַסּמִ ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ ֵיׁש  ְוֵכן 

ים ֵהן  י ַהִחּצִ ים, ּכִ ָרה ִמיֵני ִחּצִ יק יֹוֵתר(. ְוֶזהּו ְבַעְצמֹו ֲעׂשָ ּזִ ּמַ ׁשֶ

ִחין ֶאת ַהֵחץ  ּמֹוׁשְ ים ׁשֶ ּמִ ּנּוי ַהּסַ ִמין ֶאָחד, ַרק ֵמֲחַמת ׁשִ

ָרה  ן ִנְקָרִאים ֲעׂשָ "ל, ַעל ּכֵ ּנַ ָרה ִמיִנים ּכַ ֵהם ֲעׂשָ ֶהם, ׁשֶ ּבָ

ה  ַאּתָ ִמן ֵחץ  ַאל אֹותֹו - "ֵאיֶזה  ׁשָ ן  ּכֵ ְוַעל  ים.  ִחּצִ ִמיֵני 

ָיכֹול ְלַהֲחִזיר?"

ָרָקּה  ּזְ יַע ַהֵחץ ְלאֹותֹו ׁשֶ ִהּגִ ַאל אֹותֹו: ִאם קֶֹדם ׁשֶ ם ׁשָ ּגַ

ַהֵחץ  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ַאַחר  ם  ּגַ ְוִאם  ְלַהֲחִזיָרּה?,  ָיכֹול  הּוא  לֹו 

יַע  ִהּגִ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו  יב:  ֵהׁשִ ֶזה  ְוַעל  ְלַהֲחִזיָרּה?  ָיכֹול  ֲעַדִין 

ַהֵחץ, ֲעַדִין ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה. 

יב:  "ל, ֵהׁשִ ּנַ ַאְך ֵאיֶזה ִמין ֵחץ הּוא ָיכֹול ְלַהֲחִזיר? ְוכּו' ּכַ

לֹוִני הּוא ָיכֹול ְלַהֲחִזיר.  ִמין ֵחץ ּפְ

"ל(:  ּנַ ּכַ ַהֵחץ  ִעְנַין  ּבְ ֵאר  ִהְתּפָ ׁשֶ ָלֶזה  ָאַמר  ֶזה  ל  ּכָ ר  ַסּפֵ ּמְ ׁשֶ ָיַדִים  ְבלֹא  הּוא  ׁשֶ ֶזה  )ַהְינּו  לֹו  י  ָאַמְרּתִ

ה,  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ ֶאת  ֹאת  ְלַרּפְ ָיכֹול  ה  ַאּתָ ֵאין  ן,  ּכֵ "ִאם 

י ִאם ִמין ֵחץ  ּכִ ְוִלְמׁשְֹך  ַלֲחזֹר  ָיכֹול  ה  ֵאין ַאּתָ ׁשֶ ֵמַאַחר 

ה". ת ַמְלּכָ ֹאת ֶאת ַהּבַ ה ָיכֹול ְלַרּפְ ן ֵאין ַאּתָ ֶאָחד. ַעל ּכֵ
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ֵאֶצל ִמי  ֶזה ְבָיָדיו, ׁשֶ ׁש לֹו כַֹח ּכָ ּיֵ ֵאר ׁשֶ ֶאָחד ָהָיה ִמְתּפָ

הּוא  ַעְצמֹו ׁשֶ ֶזה ּבְ ּבָ רּוׁש ׁשֶ ּנּו, הּוא נֹוֵתן לֹו )ּפֵ ל ִמּמֶ הּוא לֹוֵקַח ּוְמַקּבֵ ׁשֶ

ַעל ְצָדָקה.  יָלא הּוא ּבַ ָלתֹו ִהיא ְנִתיָנה(, ּוִמּמֵ י ַקּבָ ֶזה הּוא נֹוֵתן, ּכִ ל, ּבָ לֹוֵקַח ּוְמַקּבֵ

ָרה ִמיֵני  ֵיׁש ֲעׂשָ י  )ּכִ ה נֹוֵתן?"  י אֹותֹו: "ֵאיֶזה ְצָדָקה ַאּתָ ַאְלּתִ ְוׁשָ

ן,  ּכֵ "ִאם  לֹו:  י  ָאַמְרּתִ ר.  ַמֲעׂשֵ נֹוֵתן  הּוא  ׁשֶ יב:  ֵהׁשִ ְצָדָקה( 

ה  י ֵאין ַאּתָ ה, ּכִ ת ַמְלּכָ ֹאת ֶאת ַהּבַ ה ָיכֹול ְלַרּפְ ֵאין ַאּתָ

י  ּכִ ֵנס  ִלּכָ ָיכֹול  ה  ַאּתָ ֵאין  י  ּכִ ִלְמקֹוָמּה,  ָלבֹא  ָלל  ּכְ ָיכֹול 

ָיכֹול  ֵאיְנָך  ן  ּכֵ ְוַעל  ם(,  ׁשָ ֶבת  יֹוׁשֶ ִהיא  ׁשֶ קֹום  ּמָ )ּבַ ַאַחת  חֹוָמה  ּבְ ִאם 

ָלבֹא ִלְמקֹוָמּה".

ים  ְמֻמּנִ ֵיׁש  י  ּכִ ְבָיָדיו,  ֶזה  ּכָ כַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ ֶאָחד 

ַעל  ָיָדיו, ׁשֶ עֹוָלם ְוָכל ֶאָחד ָצִריְך ָחְכָמה, ְוֵיׁש לֹו כַֹח ּבְ ּבָ

ְסִמיְך  ּמַ ן ָלֶהם ָחְכָמה, ַעל ְיֵדי ׁשֶ ְיֵדי ָיָדיו הּוא ָיכֹול ִלּתֵ

ָיָדיו.  אֹוָתם ּבְ

ָיֶדיָך?"  ן ּבְ ה ָיכֹול ִלּתֵ י אֹותֹו: "ֵאיֶזה ָחְכָמה ַאּתָ ַאְלּתִ ׁשָ

לֹוִנית.  יב: ָחְכָמה ּפְ ין ָחְכָמה. ֵהׁשִ ָרה ַקּבִ י ֵיׁש ֲעׂשָ ּכִ

ת  ֹאת ֶאת ַהּבַ ה ָיכֹול ְלַרּפְ ן ֵאין ַאּתָ י לֹו: "ִאם ּכֵ ָאַמְרּתִ

י ֵאיְנָך  ּה, ּכִ ּלָ ה ָיכֹול ֵליַדע ַהּדֶֹפק ׁשֶ י ֵאין ַאּתָ ה, ּכִ ַמְלּכָ
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ָרה ִמיֵני ְדִפיִקין  י ֵיׁש ֲעׂשָ י ִאם ּדֶֹפק ֶאָחד; ּכִ ָיכֹול ֵליַדע ּכִ

ָיָדיו ַרק ָחְכָמה ֶאָחת(". ן ּבְ ֵאינֹו ָיכֹול ִלּתֵ י ִאם ּדֶֹפק ֶאָחד, ֵמַאַחר ׁשֶ ה ֵאיְנָך ָיכֹול ֵליַדע ּכִ )ְוַאּתָ

רּוַח  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ּכְ ְבָיָדיו,  ֶזה  ּכָ כַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ ֶאָחד 

ָלרּוַח  ָיָדיו  ּבְ ְוַלֲעׂשֹות  ְבָיָדיו,  בֹו  ְלַעּכְ ָיכֹול  הּוא  ְסָעָרה 

ָראּוי.  ָקל ּכָ ִמׁשְ ְהֶיה ָהרּוַח ּבְ ּיִ ָקל, ׁשֶ ִמׁשְ

י  ָיֶדיָך?" ּכִ ה ָיכֹול ֶלֱאֹחז ּבְ י אֹותֹו: "ֵאיֶזה רּוַח ַאּתָ ַאְלּתִ ׁשָ

לֹוִני.  יב: רּוַח ּפְ ָרה ִמיֵני רּוחֹות. ֵהׁשִ ֵיׁש ֲעׂשָ

ת  ֹאת ֶאת ַהּבַ ה ָיכֹול ְלַרּפְ ן, ֵאין ַאּתָ י לֹו: "ִאם ּכֵ ָאַמְרּתִ

י  י ִאם ִנּגּון ֶאָחד; ּכִ ן ְלָפֶניָה ּכִ י ֵאיְנָך ָיכֹול ְלַנּגֵ ה, ּכִ ַמְלּכָ

ּה,  ּלָ ִגיָנה ִהיא ָהְרפּוָאה ׁשֶ ְוַהּנְ ְנִגיָנה,  ֵיׁש יּוד ]עשרה[ ִמיֵני 

ָרה  ֵמָהֲעׂשָ ֶאָחד  ִנּגּון  ִאם  י  ּכִ ן  ְלַנּגֵ ָיכֹול  ֵאיְנָך  ה  ְוַאּתָ

"ל". ַהּנַ

ָך?"  ּלְ ָענּו ְוָאְמרּו ֵהם: "ַמהּו ַהְיכֶֹלת ׁשֶ

ל  ּכָ ַהְינּו,  ְיכֹוִלים,  ם  ַאּתֶ ֵאין  ֶ ּשׁ ַמה  ָיכֹול  "ֲאִני  יב:  ֵהׁשִ

ם ְיכֹוִלים, ֲאִני  ֵאין ַאּתֶ "ל( ׁשֶ ל ַהּנַ "ל )ִמּכָ ָעה ֲחָלִקים ַהּנַ ׁשְ ַהּתִ

ָיכֹול ַהּכֹל".
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ה:  י ֵיׁש ַמֲעׂשֶ ּכִ

ל  ּדֵ ּתַ ה, ְוִהׁשְ ַבת ַמְלּכָ ק ֶמֶלְך ֶאָחד ּבְ ַעם ַאַחת ָחׁשַ י ּפַ ּכִ

ר ָעְלָתה ְבָידֹו ּוְתָפָסּה. ַתְחּבּולֹות ְלָתְפָסּה, ַעד ֲאׁשֶ ּבְ

ִהיא ָעְמָדה ָעָליו  ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ ַעם ַאַחת ָחַלם לֹו ְלאֹותֹו  ּפַ

ִלּבֹו, ְוָקָרא ְלכֹל  ְוָהְרָגה אֹותֹו. ְוֵהִקיץ, ְוִנְכַנס ַהֲחלֹום ּבְ

ם ַהֲחלֹום  ְתַקּיֵ ּיִ ׁשֶ ִכְפׁשּוטֹו:  ּוָפְתרּו לֹו  ּפֹוְתֵרי ֲחלֹומֹות, 

ִהיא ַתֲהרֹג אֹותֹו. ְפׁשּוטֹו, ׁשֶ ּכִ

ֲעׂשֹות ָלּה?:  ּלַ ְלַנְפׁשֹו ַמה  ֶלְך ָלֵתת ֵעָצה  ַהּמֶ ָיכֹל  ְולֹא 

ָניו? - ֶזה ָחָרה  ָחּה ֵמַעל ּפָ ּלְ ַיֲהרֹג אֹוָתּה? - ַצר לֹו. ְיׁשַ

הּוא  י  ּכִ ְמֹאד,  לֹו  ָחָרה  ְוֶזה  ה,  ֶחּנָ ִיּקָ ַאֵחר  ִאיׁש  י  ּכִ לֹו, 

ה ָתבֹא ְלַיד ַאֵחר; ְוַגם ִאם  ְך, ְוַעּתָ ל ּכָ ל ַאֲחֶריָה ּכָ ּדֵ ּתַ ִהׁשְ

ם  ְלִהְתַקּיֵ ָיכֹול  אי  ְבַוּדַ ה  ַעּתָ ַאֵחר,  ְלַיד  ְוָתבֹא  ָחּה  ּלְ ְיׁשַ

ִהיא ֵאֶצל ַאֵחר.  ׁשֶ ִהיא ַתֲהרֹג אֹותֹו, ֵמַאַחר  ׁשֶ ַהֲחלֹום 

"ל.  ּנַ ּכַ ַהֲחלֹום  ֵמֲחַמת  ִמְתָיֵרא  הּוא   - ֶאְצלֹו?  ַיֲחִזיָקּה 

ֲעׂשֹות ָלּה?. ֶלְך ַמה ּלַ ְולֹא ָיַדע ַהּמֶ

ּה ֶאְצלֹו ְקָצת ְקָצת ֵמֲחַמת  ּלָ ְך ִנְתַקְלֵקל ָהַאֲהָבה ׁשֶ ין ּכָ ּבֵ

ם  ַעם ִנְתַקְלֵקל יֹוֵתר ְויֹוֵתר; ְוֵכן ִהיא ּגַ ַהֲחלֹום, ּוְבָכל ּפַ
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יֹוֵתר  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶאְצָלּה  ָהַאֲהָבה  ן  ּכֵ ם  ּגַ ִנְתַקְלֵקל  ִהיא 

ָניו. ְנָאה ָעָליו, ּוָבְרָחה ִמּפָ ה ֶאְצָלּה ׂשִ ֲעׂשָ ּנַ ְויֹוֵתר, ַעד ׁשֶ

ִהיא  ידּו לֹו: ׁשֶ ּה, ּוָבאּו ְוִהּגִ ׁשָ ֶלְך ַאֲחֶריָה ְלַבּקְ ַלח ַהּמֶ ְוׁשָ

ל ַמִים".  ְבָצר ׁשֶ ִנְמֵצאת ֵאֶצל "ַהּמִ

ר חֹומֹות זֹו ִלְפִנים  ם ֵהם ֶעׂשֶ ל ַמִים, ְוׁשָ י ֵיׁש ִמְבָצר ׁשֶ ּכִ

ם  ׁשָ ָעֶליָה  הֹוְלִכין  ׁשֶ ְרַקע  ַהּקַ ְוַגם  ַמִים.  ל  ׁשֶ ן  ְוֻכּלָ ִמּזֹו, 

ם ִאיָלנֹות  ל ַמִים; ְוֵכן ֵיׁש ׁשָ ן ׁשֶ ְבָצר ִהיא ַגם ּכֵ תֹוְך ַהּמִ ּבְ

ל  ְבָצר ְוֹגֶדל ַהִחּדּוׁש ׁשֶ ל ַמִים. ְויִֹפי ַהּמִ ּוֵפרֹות, ַהּכֹל ׁשֶ

ִחּדּוׁש  הּוא  אי  ְבַוּדַ י  ּכִ ר,  ְלַסּפֵ צֶֹרְך  ֵאין   - ְבָצר  ַהּמִ ֶזה 

תֹוְך  ל ַמִים. ְוִלְכנֹס ּבְ הּוא ִמְבָצר ׁשֶ ִנְפָלא ְמֹאד, ֵמַאַחר ׁשֶ

ְכנֹס  ּיִ ִים ִמי ׁשֶ ּמַ ע ּבַ י ִיְהֶיה ִנְטּבָ ר, ּכִ ְבָצר ִאי ֶאְפׁשָ ֶזה ַהּמִ

ל ַמִים. הּוא ֻכּלֹו ׁשֶ ּבֹו, ֵמַאַחר ׁשֶ

ְבָצר,  ָאה ַעד אֹותֹו ַהּמִ ְרָחה, ּבָ ּבָ ׁשֶ "ל ּכְ ה ַהּנַ ת ַמְלּכָ ְוַהּבַ

ל ָמִים.  ְבָצר ׁשֶ ם ְסִביב אֹותֹו ַהּמִ ְוָהְיָתה הֹוֶלֶכת ׁשָ

ְבָצר  ם ְסִביב אֹותֹו ַהּמִ ִהיא הֹוֶלֶכת ׁשָ ֶלְך ׁשֶ ַלּמֶ ידּו  ְוִהּגִ

ֶלְך ְוֵחילֹו ְלָתְפָסּה. "ל, ְוָהַלְך ַהּמֶ ּנַ ּכַ

רּוץ  ּתָ ׁשֶ ַעְצָמּה  ָבה  ְ ִיּשׁ ה,  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ זֹאת  ָרֲאָתה  ׁשֶ ּכְ

ִים  ּמַ ּבַ ִלְטּבַֹע  יֹוֵתר  רֹוָצה  ִהיא  י  ּכִ ְבָצר;  ַהּמִ ְלתֹוְך 
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ֶלְך ְוִתְהֶיה ֶאְצלֹו; ְוַגם, אּוַלי ַאף ַעל  ְתּפֹס אֹוָתּה ַהּמֶ ּיִ ֶ ִמּשׁ

"ל. ל ָמִים ַהּנַ ְבָצר ׁשֶ ֵצל ְותּוַכל ִלְכנֹס ְלתֹוְך ַהּמִ ּנָ י ֵכן ּתִ ּפִ

ָאַמר:  ִים,  ַהּמָ ֶאל  בֹוַרַחת  ִהיא  ׁשֶ ְך  ּכָ ֶלְך  ַהּמֶ ָרָאה  ׁשֶ ּכְ

ְוִאם  אֹוָתּה.  ִלירֹות  ה  ִצּוָ ן  ּכֵ ַעל  ֵכן,  הּוא  ׁשֶ ֵמַאַחר 

מּות.  מּות? - ּתָ ּתָ

ִמיֵני  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ֵאֶליָה  יעּו  ְוִהּגִ אֹוָתּה,  מֹוִרים  ְוָהיּו 

"ל.  ּנַ ים ּכַ ָרה ִמיֵני ַסּמִ ֲעׂשָ ׁשּוִחים ּבַ ּמְ ים ׁשֶ ִחּצִ

ְלתֹוכֹו,  ְוִנְכְנָסה  "ל,  ַהּנַ ְבָצר  ַהּמִ ְלתֹוְך  ָבְרָחה  ְוִהיא 

ֵיׁש  י  ּכִ ָמִים,  ל  ׁשֶ ַהחֹומֹות  ל  ׁשֶ ָעִרים  ְ ַהּשׁ ֶרְך  ּדֶ ְוָעְבָרה 

"ל, ְוִהיא ָעְבָרה  ל ַמִים ַהּנַ ֵאּלּו ַהחֹומֹות ׁשֶ ָעִרים ּבְ ם ׁשְ ׁשָ

ל  ׁשֶ ְבָצר  ַהּמִ ל  ׁשֶ חֹומֹות  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ְלתֹוְך  ְוִנְכְנָסה 

ֲאָרה ֲחָלׁשּות.  ם, ְוִנׁשְ אָתה ִלְפִנים ְוָנְפָלה ׁשָ ּבָ ָמִים, ַעד ׁשֶ

"ל(. הּוא ְבלֹא ָיַדִים ַהּנַ ַוֲאִני רֹוֵפא אֹוָתּה. )ַהְינּו ֶזה ׁשֶ

"ל, ֵאינֹו  ָרה ִמיֵני ְצָדקֹות ַהּנַ ל ָהֲעׂשָ ָידֹו ּכָ ֵאין ּבְ י ִמי ׁשֶ ּכִ

ע  י ִיְטּבַ "ל, ּכִ ָרה חֹומֹות ַהּנַ ל ָהֲעׂשָ ָיכֹול ִלְכנֹס ְלתֹוְך ּכָ

עּו  ְוִנְטּבְ ָרְדפּו ַאֲחֶריָה  "ל  ַהּנַ ְוֵחילֹו  ֶלְך  ְוַהּמֶ ִים;  ּמָ ּבַ ם  ׁשָ

ִים. ַבּמָ
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ַמִים  ל  ׁשֶ חֹומֹות  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ְלתֹוְך  ִלְכנֹס  ָיכֹול  ַוֲאִני 

"ל: ַהּנַ

ָעְמדּו ְכחֹוָמה.  ם ׁשֶ י ַהּיָ ּלֵ ל ָמִים - ֵהם ּגַ ְוֵאּלּו ַהחֹומֹות ׁשֶ

אֹוָתם.  ִאין  ּוְמַנּשְׂ ם  ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ַמֲעִמיִדים  ֵהם   - ְוָהרּוחֹות 

"ל ֵהם עְֹמִדים  ַהּנַ ָרה חֹומֹות  ָהֲעׂשָ ֵהם  ׁשֶ ים  ּלִ ַהּגַ ְוֵאּלּו 

ֶאת  ִאין  ּוְמַנּשְׂ ֲעִמיִדין  ַהּמַ ֵהם  ָהרּוחֹות  ַאְך  ם,  ׁשָ ִמיד  ּתָ

חֹומֹות  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ְלתֹוְך  ִלְכנֹס  ָיכֹול  ַוֲאִני  ים.  ּלִ ַהּגַ

ת  ַהּבַ ִמן  ַהְינּו  ּה,  ּנָ ִמּמֶ ְוִלְמׁשְֹך  ַלֲחזֹר  ָיכֹול  ַוֲאִני  "ל,  ּנַ ּכַ

ל  ּכָ יֹוֵדַע  ַוֲאִני  ים.  ִחּצִ ִמיֵני  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ "ל,  ַהּנַ ה  ַמְלּכָ

י ְבָכל  עֹות; ּכִ ר ֶאְצּבָ ָרה ִמיֵני ְדִפיִקין ַעל ְיֵדי ָהֶעׂשֶ ָהֲעׂשָ

ְמֻיָחד  ּדֶֹפק  יֹוְדִעין  עֹות  ֶאְצּבָ ר  ֵמֶעׂשֶ ע  ְוֶאְצּבַ ע  ֶאְצּבַ

ַעל  אֹוָתּה  ֹאת  ְלַרּפְ ָיכֹול  ַוֲאִני  ְדִפיִקין,  ִמיֵני  ָרה  ֵמָהֲעׂשָ

ן ֲאִני רֹוֵפא אֹוָתּה". ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה. ְוַעל ּכֵ ל ָהֲעׂשָ ְיֵדי ּכָ

ה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם  "ל, ְוַעּתָ ּנַ ֶזה ְבָיַדי ּכַ ׁש ִלי כַֹח ּכָ ּיֵ ִנְמָצא ׁשֶ

ָנה.  ַמּתָ זֹאת ּבְ

ה ְמֹאד. ְמָחה ְגדֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרּבָ ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ



הדאַג ֶׂא מת ל ֶמח

אמר רבנו:

ה ִלי ְמֹאד  ה ָקׁשֶ ֲעׂשֶ זֹאת ַהּמַ
ר,  ְלַסּפֵ

י  ִהְתַחְלּתִ ׁשֶ ֵמַאַחר  ַאְך 
ָרּה, ֲאִני ֻמְכָרח ְלָגְמָרּה. ְלַסּפְ
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מעשה ג'
ים: ִהּלִ ּתְ ּבַ יְטל א' ׁשֶ ַקּפִ ז ּבְ ה זֹו ְמֻרּמָ סֹוד ַמֲעׂשֶ

"ל  ָרִכים ַהּנַ ִחיַנת ַהּדְ יִקים" ְוכּו', ַהְינּו ּבְ ֶרְך ַצּדִ ִעים ּדֶ ֶרְך ְרׁשָ ֵרי ָהִאיׁש ְוכּו'. ּדֶ "ַאׁשְ

ִרים ְוכּו'. ַפּזְ ּמְ ֶהם ָהָאָבק ׁשֶ ׁש ּבָ ּיֵ ׁשֶ

ה  ר ַיֲעׂשֶ ִעּתֹו ְוָעֵלהּו ְוכּו', ְוכֹל ֲאׁשֶ ן ּבְ ְריֹו ִיּתֵ ר ּפִ ְלֵגי ָמִים ֲאׁשֶ תּול ַעל ּפַ ֵעץ ׁשָ "ְוָהָיה ּכְ

"ל. ּנַ ל ְמֹאד, ּכַ ר ַלּכֹל ְמֻסּגָ ֲאׁשֶ ְריֹו ְוָעָליו - ַהּכֹל ּכַ ל ּפִ ּכָ "ל, ׁשֶ ַיְצִליַח", ַהְינּו ָהִאיָלן ַהּנַ

ח עֹוד ֵאיֶזה ְרָמִזים: ּכַ ּדֹק ְוִתׁשְ

ה לֹא ָהָיה ָיכֹול ֵליֵלְך. י ִבְתִחּלָ ר לֹא ָהַלְך", ּכִ ֵרי ָהִאיׁש ֲאׁשֶ "ַאׁשְ

ן. ם ּכֵ ְך לֹא ָהָיה ָיכֹול ַלֲעֹמד ּגַ י ַאַחר ּכָ "לֹא ָעַמד", ּכִ

"ל. ּנַ ין ֵליָצנּות ְוכּו', ּכַ עֹוׂשִ "ל ׁשֶ ב ֵלִצים ַהּנַ ב ֵלִצים", ַהְינּו מֹוׁשַ "ּוְבמֹוׁשַ

"ל. א ַהּפּול ַהּנַ ּנֹוׂשֵ ֶפּנּו רּוַח", ַהְינּו ָהרּוַח ׁשֶ ּדְ ר ּתִ ּמֹץ ֲאׁשֶ "ּכַ

ָנִבין  ְלַמַען  ְקָצת,  ֵעיֵנינּו  ֵהִאיר  ׁשֶ ָעְלָמא  ּבְ ְרָמִזים  ַרק  הּוא  ֶזה  ְוָכל 

ְסתּוִמים  ָבִרים  ַהּדְ ֲאָבל  יִעים;  ַמּגִ ָבִרים  ַהּדְ ֵהיָכן  ַעד  ְקָצת  יל  ּכִ ְוַנׂשְ

ְמֹאד  ְבהּו  ּגָ ר  ּפֵ ּסִ ׁשֶ ּיֹות  ֲעׂשִ ַהּמַ ֵאּלּו  ָכל  י  ּכִ ַהֶהְעֵלם.  ַתְכִלית  ּבְ ֲעַדִין 

ל ָחי ְוכּו'. י, ְוֶנְעָלִמים ֵמֵעין ּכָ ַעת ֱאנֹוׁשִ ְמֹאד ִמּדַ

מעשה ד'
י ִיְבַער" ְוכּו'  ן ֶיֱאַנף ְוֹתאְבדּו ֶדֶרְך ּכִ ְרֶזל. ּפֶ ֶבט ּבַ ׁשֵ רֵֹעם ּבְ ה ָרְגׁשּו גֹוִים ְוכּו'. ּתְ "ָלּמָ

י. ַמְעּתִ ל ֶזה ׁשָ יִקים ּוְסתּוִמים ְמֹאד, ּכָ ָבִרים ַעּתִ ים ב(. ְוַהּדְ ִהּלִ )ּתְ

"ל: יְטל ַהּנַ ּפִ ּקַ ה זֹו ּבַ ֲעׂשֶ עֹוד ָמָצאִתי ְקָצת ְרָמִזים ֵמַהּמַ

ין. ִפּלִ ִחיַנת ּתְ ל עֹור, ּבְ ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו" - מֹוֵסרֹות ֵהם ׁשֶ "ְנַנּתְ

סּוק ֶזה  ְרׁשּו ַרּבֹוֵתינּו ַז"ל ּפָ ּדָ מֹו ׁשֶ ִחיַנת ִציִצית, ּכְ "ֲעבֵֹתימֹו" - ֲעבֹות ֵהם ֲחָבִלים, ּבְ

ין. ֶכת ֲעבֹוָדה ָזָרה )דף ג:( ַעל ִציִצית ּוְתִפּלִ ַמּסֶ ּבְ

ּנּו. ֲחקּו ִמּמֶ ַמִים ׂשָ ָ ּשׁ ּבַ ה ׁשֶ ֹור ָוׂשֶ י ַהּשׁ ָחק", ּכִ ַמִים ִיׂשְ ָ ּשׁ ב ּבַ "יֹוׁשֵ

"ל. ַחד ַהּנַ ָהָלה ְוַהּפַ ַעס ְוַהּבֶ ר ֵאֵלימֹו ְבַאּפֹו ּוַבֲחרֹונֹו ְיַבֲהֵלמֹו" - ַהּכַ "ָאז ְיַדּבֵ

מּות ָאָדם  י ַהּדְ ֶזה, ּכִ ר ָהֶרֶמז ּבָ י". ֶאְפׁשָ י ַעל ִצּיֹון ַהר ָקְדׁשִ י ַמְלּכִ "ַוֲאִני ָנַסְכּתִ

ֶלְך ַעל ִצּיֹון  ֶנֶגד ַהּמֶ י הּוא ּכְ ת ֶזה, ּכִ , ֶאת ֶזה ְלֻעּמַ בֹּהַ "ל ַעל ַהר ּגָ ֶלְך ַהּנַ ֶהֱעִמיד ַהּמֶ ׁשֶ
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י', ְלׁשֹון:  "ל. 'ָנַסְכּתִ ּנַ ל ֶחְלֵקי עֹוָלם ְוכּו', ְוֶזהּו 'ַהר' ּכַ לּוִלים ּכָ ם ּכְ י ׁשָ ַהר ַהּקֶֹדׁש, ּכִ

צֹק" )בראשית לה, יד(. "ֶנֶסְך ַוּיִ

"ל. ּנַ ל ָהֵעצֹות ּכַ י" - ּכָ ּנִ ַאל ִמּמֶ "ׁשְ

ְבָעה  ל ׁשִ ל ַאְפֵסי ָאֶרץ, ַהְינּו ּכָ ְתָך ַאְפֵסי ָאֶרץ" - ֶלֱאֹחז ַיַחד ּכָ "גֹוִים ַנֲחָלֶתָך ַוֲאֻחּזָ

יו. ְחּתָ ָלִכים ְוַהּגֹוִים ְלַנֲחָלה ּתַ ֶחְלֵקי עֹוָלם ְוָכל ַהּמְ

"ִעְבדּו" - ֶזה ִציִצית.

ין. ִפּלִ ִיְרָאה" - ֶזה ּתְ "ּבְ

"ל. ְרָעָדה" - ְרָעָדה ַהּנַ "ְוִגילּו ּבִ
מעשה ה'

ִדינֹות,  ַהּמְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ ּיּוִנים  ַהּצִ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  'ִצּיֹון'  ד(.  א,  )ֵאיָכה  ֲאֵבלֹות"  ִצּיֹון  ְרֵכי  "ּדַ

ֶאְצלֹו  ּוָבָנה  ָאָדם  "ְוָרָאה  טו(:  לט,  )ְיֶחְזֵקאל  תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ם.  ְלׁשָ ִנְתַוֲעִדים  ם  ּלָ ּכֻ ׁשֶ

'ְמַצֵחק',  ֵתבֹות  י  ָראׁשֵ  - ִק'ְרַית מ'ֹוֲעֵדנּו"  ִצ'ּיֹון  "ֲח'ֵזה  ְעָיהּו לג, כ(:  )ְיׁשַ ְוֶזהּו  ִצּיּון". 

א  ּשָׂ ָבר אֹו ַהּמַ ָהָיה ָצִריְך ֵליַדע ִאם ַלֲעׂשֹות ַהּדָ ּיּוִנים, ּוִמי ׁשֶ ל ַהּצִ ם ָהיּו ִנְתַוֲעִדים ּכָ ָ ּשׁ ׁשֶ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ָאֵמן. ֶנה ּבִ ִיּבָ ם. ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ ן, ָהָיה יֹוֵדַע ׁשָ ּוַמּתָ

ֵרי  יִעים; ַאׁשְ ַמּגִ ָבִרים  ן ַעד ֵהיָכן ַהּדְ ה, ַהְמַעּיֵ ט ַאּתָ ְוַהּבֵ ְוָהֵבן  ְרֵאה 
ר  לּו, ֲאׁשֶ ּיֹות ַהּלָ ֲעׂשִ יג ְמַעט ִמּסֹודֹות ַהּמַ יַע ֵליַדע ּוְלַהּשִׂ ְוַיּגִ ה  ַהְמַחּכֶ

ִמים ַקְדמֹוִנים. ה ִמּיָ ְמעּו ָכֵאּלֶ לֹא ִנׁשְ

ּיֹות  ֲעׂשִ סּוִקים ְוָהְרָמִזים ַהּמּוָבִאים ַאַחר ְקָצת ַהּמַ ל ֵאּלּו ַהּפְ ּכָ ְוַדע, ׁשֶ

י לֹא ָדָבר ֵרק הּוא  ָעְלָמא, ְלַמַען ֵיְדעּו ּכִ ָתא ּבְ ֵהם ַרק ְרָמִזים ְוִגּלּוי ִמּלְ

ה  הּוא ְמַגּלֶ ָאַמר ׁשֶ ֵפרּוׁש ׁשֶ דֹוׁש ּבְ יו ַהּקָ ַמע ִמּפִ ר ִנׁשְ לֹום, ְוַכֲאׁשֶ ַחס ְוׁשָ

ּיֹות,  ֲעׂשִ ַהּמַ ְלסֹוד  ִזים  ַהְמַרּמְ סּוִקים  ּפְ ֵאיֶזה  ּבְ ָעְלָמא  ּבְ ְרָמִזים  ֵאיֶזה 

סֹוד  ֲאָבל  ֵטִלים,  ּבְ ָבִרים  ּדְ לֹום  ְוׁשָ ַחס  ר  ְמַדּבֵ ֵאינֹו  ׁשֶ ַעת  ּדַ ְלַמַען 

נּו, ְוָעֹמק ָעֹמק ִמי ִיְמָצֶאּנּו. ְעּתֵ ֶעֶצם, ָרחֹוק ִמּדַ ּיֹות ּבְ ֲעׂשִ ַהּמַ

מעשה ו'
ה ה' ָמֵגן  ים ָקִמים ָעָלי" ְוכּו'. "ְוַאּתָ ָבְרחֹו" ְוכּו'. "ה' ָמה ַרּבּו ָצָרי ַרּבִ "ִמְזמֹור ְלָדִוד ּבְ

'ַהר'   - ָקְדׁשֹו ֶסָלה"  ֵמַהר  ֲעֵנִני  ַוּיַ ֶאְקָרא,  י". "קֹוִלי ֶאל ה'  ּוֵמִרים רֹאׁשִ בֹוִדי  ּכְ ֲעִדי  ּבַ
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י  "ל. "ֱהִקיצֹוִתי ְוכּו'. לֹא ִאיָרא ֵמִרְבבֹות ָעם ְוכּו'. ּכִ ּנַ ָנה" - ּכַ י ָוִאיׁשָ ַכְבּתִ "ל. "ֲאִני ׁשָ ַהּנַ

ָרצּו  ׁשֶ ִים ּכְ ּנַ ִ י ָהיּו נֹוְפִלים ָלֶהם ַהּשׁ " - ּכִ ְרּתָ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ ּנֵ ל ֹאְיַבי ֶלִחי, ׁשִ יָת ֶאת ּכָ ִהּכִ

ים ג(. ִהּלִ ָלה" )ּתְ ָך ִבְרָכֶתָך ּסֶ ַלֲעלֹות ֶאל ָהָהר. "ַעל ַעּמְ

ְרָך  ׂשָ ּבְ א  ּשָׂ ּתִ ה,  ַאּתָ ֶנֶפׁש  ַעל  ּבַ ִאם  ֵאּלּו.  ִנְפָלאֹות  ְוִהְתּבֹוֵנן  ֲעֹמד 
ר  ַסּמֵ ּתְ ּתֹוֵמם,  ּוִמׁשְ ַמְרִעיד  ֲעמֹד  ּתַ ָך.  ַכּפֶ ּבְ ים  ָתׂשִ ָך  ְוַנְפׁשְ יָך,  ּנֶ ׁשִ ּבְ

ָגְבֵהי  ּבְ ָהעְֹמִדים  ה,  ָהֵאּלֶ ָבִרים  ּדְ ּבַ א  ּלֵ ְתּפַ ּתִ ְוָתׁשּוב  ָך  רֹאׁשֶ ֲערֹות  ׂשַ

ְמרֹוִמים.

מעשה ט'
ֶרת:  ַדּבֶ ְנָיָנא ִסיָמן י"ט( ַהּמְ ּתִ )ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן  ה ֶנֶאְמָרה ַהּתֹוָרה  ֲעׂשֶ ַעל ֶזה ַהּמַ
יטּות,  ִמימּות ּוְפׁשִ ֵלמּות הּוא: ַרק ּתְ ְ ר ַהּשׁ ִעּקַ ֵמָחְכמֹות ּוְתִמימּות - ׁשֶ

ֵלי  )ִמׁשְ סּוק  ּפָ ַעל  ם  ׁשָ ן  ַעּיֵ ְוכּו',  ר  ִעּקָ ּבָ ְוָכַפר  ָחָכם  ָהָיה  ׁשֶ ֲעָמֵלק  ְוִעְנַין 

ל  ר ּכָ י ִעּקַ יק' ָוָקם'" - סֹוֵפי ֵתבֹות 'ֲעָמֵלק'. ּכִ ַבע' ִיּפֹול' ַצּדִ כד, טז(: "ׁשֶ

ם. ן ׁשָ ִפילֹות ֵהם ַעל ְיֵדי ָחְכמֹות ְוכּו', ַעּיֵ ַהּנְ
אּול  ׁשָ מּוֵאל ֵאֶצל  ׁשְ א  ּבָ ׁשֶ ָעה  ׁשָ ּבְ ְלּתֹו  ַמּפַ ָרָאה  ׁשֶ י  ּפִ ַרע ֲעָמֵלק, ַאף ַעל  ִמּזֶ ֲאָגג  ם  ּגַ

ֵלְך ֲאָגג ַמֲעַדּנֹת",  מּוֵאל-א טו, לב(: "ַוּיֵ ֱאַמר )ׁשְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ְלָהְרגֹו, ֲעַדִין לֹא ָהָיה ַמֲאִמין, ּכְ

ְלּתֹו,  ֵעיָניו סֹוף ַמּפַ ָרָאה ּבְ ְלּתֹו; ַעד ׁשֶ ַמּפַ י ֲעַדִין לֹא ֶהֱאִמין ּבְ ם יֹוָנָתן: 'ְמַפְנָקא', ּכִ ְוִתְרּגֵ

ַעל  ֵעיֶניָך  ים  )ׂשִ ֶהֱאִמין.  לֹא  ה  ַעּתָ ַעד  י  ּכִ ם(,  )ׁשָ ֶות"  ַהּמָ ַמר  ָסר  ָאֵכן  "ַוּיֹאֶמר  ָאז: 

ְלֵאי ְפָלאֹות(. ה, ְוָתִבין ּפִ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ה ְקָצֹות', ְוָהֵבן. לֹשָׁ ׁשְ ָראּוי, הּוא: 'ִמְנָעל ּבִ ה ֵאיָנּה ּכָ ִפּלָ ְוִאם ַהּתְ
מעשה י'

יַח  ּנו נֹוַלד ָמׁשִ עְרִגיר', ּוִמּמֶ ֵלט", ַהְינּו 'ּבֶ ית יט, יז(: "ָהָהָרה ִהּמָ ֵראׁשִ ִתיב )ּבְ לֹוט ּכְ ּבְ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ָאֵמן. בֹא ּבִ ּיָ ׁשֶ

י" -  ַקְדּתִ ּפָ קֹד  מֹות ג, טז(: "ּפָ )ׁשְ ִמְצַרִים  ּבְ ָרֵאל, ָהָיה ָלֶהם ִסיָמִנים  ִיׂשְ
ֵמַאַחר   : מּוּהַ ּתָ ָבר  ְוַהּדָ ַהּגֹוֵאל.  הּוא   - ׁשֹון  ַהּלָ ֶזה  ָלֶהם  ּיֹאַמר  ׁשֶ ִמי 
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א  ר לֹא ִנְמָסר ֶאּלָ יָמן? ֶאְפׁשָ ן ַמהּו ַהּסִ ה, ִאם ּכֵ ָרֵאל ִמּזֶ ל ִיׂשְ ְדעּו ּכָ ּיָ ׁשֶ

ֵקִנים.  ְלַהּזְ

אי ֵיׁש ִסיָמִנים. ַוּדַ ְוַגם ַעל ַהּגֹוֵאל ָהַאֲחרֹון ּבְ

ל  ָכל יֹום ָויֹום ַעל ּכָ ָרֵאל ּבְ ָעַבר ַעל ִיׂשְ ֶ ל ַמה ּשׁ ָרֵאל ּכָ יד ְלִיׂשְ יַח ַיּגִ ָמׁשִ
ְפָרט. ָרֵאל ּבִ ׂשְ ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּיִ

ָהְיָתה יֹוֵצאת  ׁשֶ ם ּכְ ה(. ּגַ ָרׁש ַרּבָ ְדָרׁש )ִמּדְ ּמִ ּמּוָבא ּבַ יָמִנים, ּכַ ן ַהּסִ ם ּכֵ ָדה ּגַ ָמר ִאּבְ ּתָ

מֹו  ְבִריֵאל ְוֵקְרָבן, ּכְ יָמִנים, ּוָבא ּגַ ה ַהּסִ ּנָ ֶמ"ְך ֵמ"ם( ְוִהְרִחיק ִמּמֶ א ַהס"מ )ַהּסָ ֵרף, ּבָ ִלּשָׂ

סֹוָטה  ם ּבְ ֶרק לח ֶרֶמז קמה; ְוִאיָתא ּגַ ית ּפֶ ֵראׁשִ ְמעֹוִני ּבְ ְדָרׁש )ַיְלקּוט ׁשִ ּמִ ֱאַמר ּבַ ּנֶ ׁשֶ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ָאֵמן. בֹא ּבִ ּיָ יַח ׁשֶ ה נֹוַלד ָמׁשִ ּנָ י:(, ּוִמּמֶ

ק  ֵחׁשֶ ל  ׁשֶ יר  ׁשִ ִעם  א  ּבָ ֶאָחד  ל  ּכָ ׁשֶ זֹו,  ה  ַמֲעׂשֶ ּבְ בָֹאר  ַהּמְ ִעְנָין  ּבָ
ַמה  ים  עֹוׂשִ ְגדֹוִלים  ה  ּמָ ּכַ ֵכן  מֹו  ּכְ ׁשֶ מּוָבן:  ל  ְמׁשָ ַהּנִ ְוכּו',  ְוִלְקָצָתם 

ְכִלית  ּתַ יג  ְלַהּשִׂ ְורֹוִצים  ְוַכּיֹוֵצא,  יִרים  ׁשִ ֹאֵמר  ֶאָחד  ְוָכל  ים,  עֹוׂשִ ֶ ּשׁ

י ִאם  ֵלמּות, ּכִ ׁשְ י ּבִ ְכִלית ָהֲאִמּתִ ר ַהּתַ ּזֹוֶכה ְלִעּקַ ׁש, ְוֵאין ִמי ׁשֶ ַהְמֻבּקָ

ַהּכֶֹתל,  ֵמֲאחֹוֵרי  אֹו  ִליַח  ׁשָ ְיֵדי  ַעל  יִבים  ְמׁשִ ְוִלְקָצָתם  ָלֶזה;  ָהָראּוי 

ַהְינּו  ַלּסֹוף,  ַאְך  "ל(;  ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ בָֹאר  ּמְ )ּכַ ְוכּו',  ִנים  ּפָ ָלֶהם  ְרִאים  ּמַ ׁשֶ אֹו 

ם  תּוב ׁשָ ּכָ מֹו ׁשֶ לּום ְוכּו', )ּכְ ֲעַדִין לֹא ָעׂשּו ּכְ יִבים ָלֶהם ׁשֶ ִקים, ְמׁשִ ּלְ ְסּתַ ּמִ ׁשֶ ּכְ

כֹון ְוכּו'. ְנִהיג ַהּנָ בֹא ַהּמַ ּיָ ם(, ַעד ׁשֶ ן ׁשָ ַפת ּתַֹאר, ַעּיֵ יָבה ַהּיְ ׁשִ ּמְ ׁשּוָבה ׁשֶ ה, סֹוף ַהּתְ ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ

מעשה י"א
ה:(. ָבִרים ֵאּלֶ ה, ָעָנה ְוָאַמר ּדְ ֲעׂשֶ ר זֹאת ַהּמַ ּפֵ ּסִ נּו ֵנרֹו ָיִאיר. ַאַחר ׁשֶ ְבֵרי ַרּבֵ ה ּדִ ם ֵאּלֶ  )ּגַ

ָהיּו  ָלה  ַקּבָ יִחים  ּוְמׂשִ ִרים  ְמַדּבְ ָהיּו  ׁשֶ ּכְ ָהִראׁשֹוִנים,  ּדֹורֹות  ּבַ
ִרים  ר יֹוַחאי לֹא ָהיּו ְמַדּבְ ְמעֹון ּבַ י ׁשִ י ַעד ַרּבִ ֶזה, ּכִ ָלׁשֹון ּכָ יִחים ּבְ ְמׂשִ

ְלָיא;  ִאְתּגַ ּבְ ָלה  ַקּבָ ה  ּלָ ּגִ יֹוַחאי  ר  ּבַ ְמעֹון  ׁשִ י  ַרּבִ ְלָיא, ַרק  ִאְתּגַ ּבְ ָלה  ַקּבָ

ֶזה. ָלׁשֹון ּכָ ִרים ּבְ ָלה, ָהיּו ְמַדּבְ ִרים ַקּבָ ָהיּו ַהֲחֵבִרים ְמַדּבְ ׁשֶ ּוִמּקֶֹדם, ּכְ
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רֹות, ִהְתִחילּו ְלׁשֹוֵרר, ְוָהֵבן. יחּו ָהָארֹון ַעל ַהּפָ ִהּנִ ׁשֶ ּכְ

ֶמׁש. ָ ים ִמן ַהּשׁ ֶלת ִחּדּוׁשִ ָבָנה ְמַקּבֶ ַהּלְ ׁשֶ י ֵיׁש ֲחִדּתּוֵתי ְדִסיֲהָרא, ּכְ ּכִ

ַהַחּיֹות  ל  ּכָ ַוֲאַזי  ֶמׁש,  ׁשֶ ית  ּבֵ ֶאל  ָהָארֹון  ִאין  ּנֹוׂשְ ׁשֶ ּכְ ו(  מּוֵאל-א פרק  )ׁשְ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

יר  ׁשִ ַלה'  ירּו  ׁשִ "ִמְזמֹור  א(:  צח,  ים  ִהּלִ )ּתְ ִחיַנת  ּבְ ָחָדׁש,  ִנּגּון  ין  עֹוׂשִ א  ּסֵ ַהּכִ ֵאי  נֹוׂשְ

ן. ׁשָ רֹות ַהּבָ רּו ּפָ ָ ּשׁ יר ׁשֶ ִ הּו ַהּשׁ ּזֶ ָחָדׁש", ׁשֶ

י  ּכִ ן,  ַהּגָ ּוְבִחיַנת  א.  ִכיְנּתָ ִדׁשְ ּקּוָנָהא  ּתִ ֵהם  ּוְמנֹוָרה,  א  ְוִכּסֵ ְלָחן  ְוׁשֻ ה  ִמּטָ ִחיַנת  ּבְ ְוֶזה 

ף קלח.(.  מֹות ּדַ ן זַֹהר ׁשְ ּמּוָבא )ַעּיֵ ת ָאִגין ֲעלֹוִהי, ּכַ ּבָ ן, ְוׁשַ ֵרׁש ִמן ַהּגָ ָאָדם ָהִראׁשֹון ִנְתּגָ

ָהָיה  ׁשֶ ֶמֶלְך  הּוא  ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ָהָאָדם  ִחיַנת  ּבְ ּלֹו,  ׁשֶ לֹום  ָ ַהּשׁ ׁשֶ ֶמֶלְך  ִחיַנת  ּבְ הּוא  ת  ּבָ ְוׁשַ

ָאר לֹא ֵבֵאר. ְ ת; ְוַהּשׁ ּבָ ן ָעַמד ַעְצמֹו ֵאֶצל ׁשַ ָיָמיו, ְוַעל ּכֵ לֹום ּבְ ׁשָ

ׁשֹון:(. זֹו ַהּלָ ה ַהּזֹאת ּבְ ֲעׂשֶ ר ַהּמַ ּפֵ ּסִ )ָעָנה ְוָאַמר ַאַחר ׁשֶ

ְוכּו'  ֵהמֹות  ַהּבְ ֶאָחד:  ְוַהּכֹל  ָגדֹול,  ַהְפֵלא  ִהיא  ַהּזֹאת  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ
ם  ׁשֵ ּבְ ּפּור(  ַהּסִ ּבְ ֶזת  ַהְמֻרּמֶ ִחיָנה  )ַהּבְ ִנְקָרא  ַעם  ּפַ ן ַהּכֹל ֶאָחד;  ְוַהּגָ ְוכּו'  א  ּסֵ ְוַהּכִ

ים,  ֲעֻמּקִ ָבִרים  ְוַהּדְ ִחיָנה.  ְוַהּבְ ָהִעְנָין  ְלִפי  ַהּכֹל  ֶזה,  ם  ׁשֵ ּבְ ּוַפַעם  ֶזה, 

ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמֹאד ְמֹאד.
נּו ֵנרֹו ָיִאיר:(  ְבֵרי ַרּבֵ ה ּדִ ם ֵאּלֶ )ּגַ

ְוֵיׁש עֹוד, ְוֵאין ְצִריִכין ְלַגּלֹות ָלֶכם.
ֶנֶגד  ה ְוָדָבר ּכְ ֶנֶגד ַהַחּמָ ָבר ּכְ ה ּדָ "ל ָעׂשָ ִדיָנה ַהּנַ ַהּמְ ָהָיה ּבְ ֶלְך ׁשֶ ַהּמֶ ֶ ם ֵיׁש עֹוד, ַמה ּשׁ ּגַ

ָיָדּה,  ּבְ ֵנר  ֹאֶחֶזת  ָהְיָתה  ָבָנה  ְוַהּלְ ּוְלָבָנה(,  ה  ַחּמָ ַעל  ִזים  ְמַרּמְ ָהיּו  ָבִרים  ַהּדְ ֵאּלּו  ׁשֶ )ַהְינּו  ָבָנה  ַהּלְ

ְיָלה ֶאל  ָאְמָרה ַהּלַ ִטיֲהָרא ְוכּו', ְוֶזהּו ׁשֶ ָרָגא ּבְ י ׁשְ ר ֵמִאיר, ּכִ יַע ַהּיֹום ֲאַזי ֵאין ַהּנֵ ּגִ ּמַ ּוְכׁשֶ

ָלל. ר ּכְ י ַבּיֹום ֵאין מֹוִעיל ַהּנֵ ם, ּכִ א ֵאין ִלי ׁשֵ ה ּבָ ַאּתָ ׁשֶ ֵני ָמה ּכְ ַהּיֹום: ִמּפְ

ִריִכין  ּצְ ׁשֶ ַהָחְכָמה  ר  ִעּקַ ׁשֶ "ל,  ּנַ ּכַ ֶלְך,  ַהּמֶ ה  ָעׂשָ ׁשֶ א  ּסֵ ַהּכִ מֹו  ּכְ הּוא  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ רּוׁש  ּפֵ

רּוׁש. ֵלם, יּוַכל ְלָהִבין ַהּפֵ ָפִרים ְוִלּבֹו ׁשָ ּסְ ִקי ּבַ ּבָ מֹו ֵכן ִמי ׁשֶ ָבִרים. ּכְ ר ַהּדְ ֵליַדע ֵאיְך ְלַסּדֵ

ָאר  ׁשְ ּבִ ְוֵכן  ְך,  ּכָ ִנְקָרא  ּוַפַעם  ְך,  ּכָ ִנְקָרא  ַעם  ּפַ י  ּכִ ֵהיֵטב,  ָבִרים  ַהּדְ ר  ְלַסּדֵ ְצִריִכין  ַאְך 

ם  ׁשֵ "ל ּבְ ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ה ִלְפָעִמים ִנְקָרא ָהָאָדם ׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ רּוׁש ׁשֶ ּפֵ ָבִרים; ַהְינּו ּבַ ַהּדְ

ָבִרים. ָאר ַהּדְ ׁשְ ם ַאֵחר, ְוֵכן ּבִ ׁשֵ ֶזה, ְוִלְפָעִמים ּבְ
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ָתן. ָבִרים ֵאּלּו ַלֲאִמּתָ ה ְלָהִבין ּדְ ְזּכֶ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
רּוְך ה' ְלעֹוָלם, ָאֵמן ְוָאֵמן. ּבָ

יק ִלְבָרָכה(. לֹום ֵזֶכר ַצּדִ ָ דֹוׁש ָעָליו ַהּשׁ נּו ַהּקָ ְבֵרי ַרּבֵ ל ֶזה ּדִ )ּכָ

מעשה י"ב
ָמקֹום  ם, ּבְ ָמקֹום ֶזה, ְוָהֵאׁש הּוא ׁשָ ּנּור ּבְ רּוְך הּוא ּתַ דֹוׁש ּבָ ׁש ְלַהּקָ ּיֵ סּוק, ׁשֶ ּפָ ְמבָֹאר ּבַ

ִצּיֹון,  ּבְ לֹו  ר אּור  ֲאׁשֶ "ְנֻאם ה'  ְעָיהּו לא, ט(:  )ְיׁשַ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ ּנּור,  ַהּתַ ִמן  ָרחֹוק  ַאֵחר, 

ָלִים": ירּוׁשָ ְוַתּנּור לֹו ּבִ

"ל: ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ר ֵמִעְנַין ּכָ ַדּבֵ ּמְ "ל ׁשֶ יְטל ַהּנַ ּפִ ל ַהּקַ ם ּכָ ן ׁשָ ְוַעּיֵ

ְוסּוֵסיֶהם  ֵאל  ְולֹא  ָאָדם  ּוִמְצַרִים  ֵענּו.  ָ ִיּשׁ סּוִסים  ְוַעל  ְלֶעְזָרה  ִמְצַרִים  ַהּיְֹרִדים  "הֹוי 

ֵהם  ׁשֶ ירּות  ֲעׁשִ ל  ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ָעֶליָה  ְמכּו  ּסָ ׁשֶ ִדיָנה  ַהּמְ ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  רּוַח".  ְולֹא  ר  ׂשָ ּבָ

ַמְלָאִכים,  ֵהם  ְוסּוֵסיֶהם  ֱאלֹהּות  ם  ּלָ ּכֻ ֵהם  ׁשֶ ָסְברּו  ָטעּוָתם  ְלִפי  י  ּכִ אֹוָתם,  יעּו  יֹוׁשִ

סּוק: "ּוִמְצַרִים ָאָדם ְולֹא ֵאל  ם ַהּפָ ּיֵ ּסִ ם. ְוֶזה ׁשֶ ן ׁשָ ה,, ַעּיֵ ֲעׂשֶ תֹוְך ַהּמַ ְמבָֹאר ְלֵעיל ּבְ ּכַ

ר" ְוכּו', ְוָהֵבן. ׂשָ ְוסּוֵסיֶהם ּבָ

י ַעל  "ל, ּכִ ד ַהּנַ ִחיַנת ַהּיָ ם ִיְכָליּון". ַהְינּו ּבְ ּלָ ו ּכֻ ל עֹוֵזר ְוָנַפל ָעֻזר ְוַיְחּדָ ה ָידֹו ְוָכׁשַ "ַוה' ַיּטֶ

"ל. ּנַ ֵניֶהם ִיְהיּו ִנְכִלין, ָהעֹוֵזר ְוֶהָעזּור, ּכַ ּשְׂ ד ָראּו ׁשֶ ַהּיָ

ִרים  ִצּפֳ ֵרא ָעָליו ְמלֹא רִֹעים ְוכּו'. ּכְ ר ִיּקָ ִפיר ַעל ַטְרּפֹו ֲאׁשֶ ה ָהַאְרֵיה ְוַהּכְ ר ֶיְהּגֶ ֲאׁשֶ "ּכַ

תֹוְך  ּבְ ְלֵעיל  ֵהיֵטב  ן  ַעּיֵ "ל,  ַהּנַ ִרים  ּפֳ ְוַהּצִ "ל  ַהּנַ ָהַאְרֵיה  ִחיַנת  ּבְ ַהְינּו  ְוכּו'".  ָעפֹות 

ה, ְוָהֵבן. ֲעׂשֶ ַהּמַ

ּיֹום ַההּוא ִיְמָאסּון ִאיׁש ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו ֶוֱאִליֵלי ְזָהבֹו" ְוכּו'. י ּבַ "ּכִ

גֹור ַיֲעבֹור". ֶזה  ֵני ֶחֶרב ְוכּו' ְוַסְלעֹו ִמּמָ ֶחֶרב לֹא ִאיׁש ְוכּו', ְוָנס לֹו ִמּפְ ּור ּבְ "ְוָנַפל ַאּשׁ

"ל.  ֵני ַהּכֹחֹות ַהּנַ ִחיַנת ׁשְ "ל. )'ְוָנַפל ְוָנס' - ֶזה ּבְ ל ַהֶחֶרב ַהּנַ ה ִכּתֹות ׁשֶ לֹשָׁ ְ ִחיַנת ַהּשׁ ּבְ

ּנּו,  חֹוֵלף ְועֹוֵבר ָחְזקֹו ְוכֹחֹו ִמּמֶ "ל ׁשֶ אר ַהּנַ ִחיַנת ֳחִלי ַהּדַ גֹור ַיֲעבֹר' - ֶזה ּבְ 'ְוַסְלעֹו ִמּמָ

ן ֵהיֵטב ְוָהֵבן. "ל(, ַעּיֵ ל ַהֶחֶרב ַהּנַ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ ִחיַנת ּכַֹח ַהּשׁ רּוׁשֹו 'ָחְזקֹו'. ְוֶזה ּבְ י 'ַסְלעֹו' ּפֵ ּכִ

ָלִים", ַהְינּו  ירּוׁשָ ִצּיֹון ְוַתּנּור לֹו ּבִ ר אּור לֹו ּבְ סּוק: "ְנֻאם ה' ֲאׁשֶ ם ַהּפָ ל ֶזה ִסּיֵ ַאַחר ּכָ

"ל. ּנַ "ל, ּכַ ּנּור ְוָהֵאׁש ַהּנַ ַהּתַ
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נּו ַז"ל(. ְבֵרי ַרּבֵ ל ֶזה ּדִ "ל )ּכָ ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ה ְמבָֹאר ּכָ יְטל ַהּזֶ ּפִ ַהּקַ י ּבְ ט ְוָהֵבן ּכִ ְרֵאה ְוַהּבֵ

ּה  ּה ֵמרֹאׁש ְוַעד סֹוף, ִהיא ְרמּוָזה ֻכּלָ ה ֻכּלָ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ּכָ ֵפרּוׁש, ׁשֶ נּו ַז"ל ּבְ ְוָכְך ָאַמר ַרּבֵ

ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ל  ּכָ ׁשֶ ְוָאַמר  לא(,  ֶרק  ּפֶ ְעָיהּו  ְיׁשַ )ַהְינּו  "ל  ַהּנַ יְטל  ּפִ ַהּקַ תֹוְך  ּבְ

ְקָראֹות ְוַכּיֹוֵצא. ּמִ ם ְיכֹוִלים ִלְמצֹא ּבַ ּלָ "ל ּכֻ ַהּנַ

מֹו ָדָוה  ּכְ ְזֵרם  ּתִ ְזָהֶבָך  ַכת  ַמּסֵ ת  ְוֶאת ֲאֻפּדַ ָך  ַכְסּפֶ ִסיֵלי  ּפְ ִצּפּוי  אֶתם ֶאת  גֹון "ְוִטּמֵ ]ּכְ

ּיֹום ַההּוא  ְעָיהּו ב, כ כא(: "ּבַ תּוב )ְיׁשַ ּכָ ֶרק ל'(, ּוְכמֹו ׁשֶ ְעָיהּו ּפֶ ֵצא ּתֹאַמר לֹו". )ְיׁשַ

ִנְקרֹות  רֹות ְוכּו' ָלבֹוא ּבְ ִליְך ָהָאָדם ֵאת ֱאִליֵלי ַכְסּפֹו ְוֵאת ֱאִליֵלי ְזָהבֹו ְוכּו' ַלְחּפֹר ּפֵ ַיׁשְ

ְוַיְטִמינּו ַעְצָמן  ׁש,  ַמּמָ ָזָרה  ִהיא ֲעבֹוָדה  ׁשֶ ֲאַות ָממֹון  ּתַ ִליכּו  ׁשְ ּיַ ׁשֶ ַהְינּו  ְוכּו',  ִרים"  ַהּצֻ

מֹו  ׁש, ּכְ מֹו צֹוָאה ַמּמָ מֹון הּוא ַמְסִריַח ּכְ י ַהּמָ "ל; ּכִ ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ּמַ ְמבָֹאר ּבַ ֲחִפירֹות ְוכּו', ּכַ ּבַ

ְבֵרי  ּדִ ל  ּכָ ְיכֹוִלים ִלְמצֹא  ּיֹוֵצא ָבֶזה  ּכַ ְוֵכן  מֹו ָדָוה ֵצא ּתֹאַמר לֹו".  ּכְ ְזֵרם  תּוב: "ּתִ ּכָ ׁשֶ

ְקָראֹות ְוַכּיֹוֵצא[. ּמִ "ל ּבַ ה ַהּנַ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ֶזת  ּוְמֻרּמֶ ְמבֶֹאֶרת  ִהיא  ם  ׁשָ י  ּכִ "ל,  ַהּנַ יְטל  ַקּפִ ַעל  ֶנֶאְמָרה  ּה  ֻכּלָ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ר  ִעּקַ ֲאָבל 

ל ַהְמבָֹאר  ֵפרּוׁש )ַהְינּו ּכָ ה ָלנּו ּבְ ּלָ ּגִ ֶ י ִאם ַמה ּשׁ נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה, ּכִ ּה. ֲאָבל ֵאין ִאּתָ ּלָ ּכֻ

"ל,  יְטל ַהּנַ ּפִ ּקַ ֶזת ּבַ יג ֵאיְך ִהיא ְמֻרּמֶ ה. לֹא ָזִכינּו ְלַהּשִׂ ֲעׂשֶ ָאר ִעְנְיֵני ַהּמַ ְלֵעיל(, ֲאָבל ׁשְ

ם. ֶזת ׁשָ ּה ְמֻרּמֶ ה ֻכּלָ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ּכָ ֵפרּוׁש ׁשֶ ֲאָבל ָאַמר ּבְ

ַעל  ה  ֻמּנֶ ַהּמְ ּבֹור.  ַהּגִ ִעם  ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ַהּבַ ְך:  ּכָ הּוא  "ל  ַהּנַ יו  ֲאָנׁשָ ִעם  ֶלְך  ַהּמֶ ֵסֶדר 

ה;  ְלּכָ ְוַהּמַ ֶלְך  ַהּמֶ ָנּה.  ּבְ ִעם  ה  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ ֶנֱאָמן.  ְוָהאֹוֵהב  ִליץ  ַהּמֵ ְוֶהָחָכם.  ָהאֹוָצרֹות 

ֶהם. ּלָ ּדּור ׁשֶ ְך הּוא ַהּסִ ּכָ

בּו  ּלֹא ֶנְחׁשְ ֶדר, ַהְינּו ׁשֶ בּו ַכּסֵ ָרה ְדָבִרים; ְולֹא ֶנְחׁשְ ּקּון, ְוֵהם ֲעׂשָ ִחיַנת עֹוַלם ַהּתִ ְוֵהם ּבְ

גֹו. ָבִרים ּבְ ָלה; ֲאָבל ֵיׁש ּדְ ִסְפֵרי ַקּבָ ֶדר ַהְמבָֹאר ּבְ ִפי ַהּסֵ "ל( ּכְ ָרה ַהּנַ )ֵאּלּו ָהֲעׂשָ

ַאֶחֶרת,  ה  ִמּדָ ֶרְך  ּדֶ עֹוֶבֶרת  ַאַחת  ה  ִמּדָ ַעת  ּפָ ַהׁשְ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ ְסָפִרים,  ּבִ ְמבָֹאר  ם  ּגַ

ה  ּדָ ַהּמִ ה, ַהְינּו ׁשֶ ּדָ ם אֹוָתּה ַהּמִ ָעה, ֲאַזי ִנְקֵראת ַעל ׁשֵ ּפָ ם זֹאת ַהַהׁשְ ֶבת ׁשָ ְתַעּכֶ ּמִ ׁשֶ ּכְ ׁשֶ

ם  ם, ִהיא ִנְקֵראת ַעל ׁשֵ ֶרְך ׁשָ עֹוֶבֶרת ּדֶ ה ַאֶחֶרת ׁשֶ ל ִמּדָ ָעה ׁשֶ ּפָ ֶבת ַהַהׁשְ ם ִמְתַעּכֶ ָ ּשׁ ׁשֶ

ֶדר. ה ָכאן ַהּסֵ ּנָ ּתַ ִביל ֶזה ִנׁשְ ָעה; ּוִבׁשְ ּפָ ה ַהַהׁשְ ּנָ א ִמּמֶ ּבָ ה ׁשֶ ּדָ אֹוָתּה ַהּמִ

ָפִרים. ּסְ ִקיִאים ֵהיֵטב ּבַ ֶזה, ַהְמבָֹאִרים ְלַהּבְ ה ִעְנָיִנים ּבָ ּמָ ְוַגם ֵיׁש עֹוד ּכַ

ֵפרּוׁש. נּו ַז"ל ּבְ ל ֶזה ָאַמר ַרּבֵ ּכָ
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ְבִחיַנת  ָלִכים ְוִתּקּוָנם; ּוֵבין ּבִ ה ִמיַתת ַהּמְ ֲעׂשֶ זֹאת ַהּמַ ז ּבְ ֻרּמָ ּמְ ָבָריו, ׁשֶ י ִמּדְ ם ֵהַבְנּתִ ּגַ

ָעִמים  "ל, ֵמֲחַמת ַהּטְ ִחינֹות ַהּנַ ר ּבְ ֶדר ָהֶעׂשֶ ּקּון לֹא ֶנֶאְמרּו ַכּסֵ ְבִחיַנת ַהּתִ ן ּוֵבין ּבִ ַהֻחְרּבָ

"ל. ְוִעְנָיִנים ַהּנַ

ה ְכָלל, ַרק ֵהִאיר ֵעיֵנינּו  ה לֹא ִגּלָ ֲעׂשֶ י סֹוד ַהּמַ ָבִרים ְסתּוִמים ַוֲחתּוִמים, ּכִ ַוֲעַדִין ַהּדְ

דֹוִלים ְונֹוָרִאים  ִרים ּגְ ה סֹודֹות ִנְסּתָ ֲעׂשֶ ַהּמַ ׁש ּבְ ּיֵ ַדע ׁשֶ ּנֵ ֵדי ׁשֶ "ל, ּכְ ְפסּוִקים ְוִעְנָיִנים ַהּנַ ּבִ

נּו יֹוֵדַע ַעד ָמה. ְמֹאד. ְוֵאין ִאּתָ

ֶזה  לּו ַהְמבָֹאִרים ּבְ ּיֹות ַהּלָ ֲעׂשִ ה ְלָהִבין ְקָצת סֹודֹות ַהּמַ ְזּכֶ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ ַאׁשְ
ים ִנְפָלִאים ְונֹוָרִאים ְמֹאד ְמֹאד, ָעמֹק ָעמֹק  ם ֵהם ִחּדּוׁשִ י ֻכּלָ ֶפר, ּכִ ַהּסֵ

ה. זֹאת, ִמי ָרָאה ָכֵאּלֶ ַמע ּכָ ר, ִמי ׁשָ ַדּבֵ ִמי ִיְמָצֶאּנּו. ַמה ּנֹאַמר ַמה ּנְ

מעשה י"ג
ִקי  ּבָ ׁשֶ ּוִמי  ָנה,  ּוָ ּכַ ָבּה  ִיְהֶיה  ּלֹא  ׁשֶ ָבה  ּתֵ ׁשּום  ֵאין  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ זֹאת  ּבְ

ְסָפִרים יּוַכל ְלָהִבין ְקָצת ְרָמִזים.  ּבִ

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  "ל,  ּנַ ּכַ ים  ַהִחּצִ ְלַהֲחִזיר  ַדִים  ַהּיָ ּבְ כַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ "ל,  ַהּנַ ים  ַהִחּצִ ִעְנַין  ה,  ְוִהּנֵ

ר ָוָדם זֹוֵרק ֵחץ ְוֵאינֹו  ׂשָ "י: "ּבָ ֵרׁש ַרׁשִ ּפֵ ט ָיִדי", ּוְכמֹו ׁשֶ ּפָ ִמׁשְ ָבִרים לב, מא(: "ְוֹתאֵחז ּבְ )ּדְ

רּוְך הּוא זֹוֵרק ֵחץ ּוַמְחִזיָרּה". דֹוׁש ּבָ ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה, ְוַהּקָ

ִחיַנת  ּבְ ֶזה  ם,  ַהּיָ י  ּלֵ ּגַ ֵהם  ׁשֶ ַמִים  ל  ׁשֶ ַהחֹומֹות  ֶנֶגד  ּכְ ִהיא  ׁשֶ "ל  ַהּנַ ָדָקה  ַהּצְ ּוְבִחיַנת 

ם". י ַהּיָ ַגּלֵ ְעָיהּו מח, יח(: "ְוִצְדָקְתָך ּכְ )ְיׁשַ

ה  ּזֶ ָחְפָניו" )ׁשֶ ֵלי ל, ד(: "ִמי ָאַסף רּוַח ּבְ ִחיַנת )ִמׁשְ ָיָדיו, ֶזה ּבְ כֹול ֶלֱאֹחז ּבְ ּיָ "ל ׁשֶ ְוָהרּוַח ַהּנַ

ן ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר"ן ִסיָמן נד(. ָמקֹום ַאֵחר(. )ַעּיֵ ְמבָֹאר ּבְ ִחיַנת ְנִגיָנה ּכַ ּבְ

ְנָיָנא )כד((. ִלּקּוֵטי ּתִ ן ּבְ ָבר )ְוַעּיֵ ָרה ִמיֵני ְדִפיִקין, ֶזה ְמבָֹאר ּכְ ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ַוֲעׂשָ ַוֲעׂשָ

ה,  ֲעׂשֶ ּגּוף ִעְנַין ַהּמַ ַמְענּו ְבֵפרּוׁש, ַאְך ִמי ּוָמה ְוֵאיַמת, ֶזה ָעֹמק ָעֹמק; ַהְינּו ׁשֶ ל ֶזה ׁשָ ּכָ

יג. ַהּשִׂ "ל, ֶזה ָעֹמק ִמּלְ "ל, ּוַמה הּוא ְוֵאיַמת ָהָיה ָכל ַהּנַ ל ַהּנַ ִמי ֵהם ּכָ

עְטֶליר  ִביִעי, ַהְינּו ִעְנַין ַהּבֶ ְ ָהָיה ַבּיֹום ַהּשׁ ֶ ה, ַהְינּו ַמה ּשׁ ֲעׂשֶ ַמר ַהּמַ ּגְ
"ל,  ֶלְך ַהּנַ ה ֵמִעְנַין ַהּמֶ ֲעׂשֶ ָהָיה ְבלֹא ַרְגַלִים, ְוַגם ִסּיּום ַהְתָחַלת ַהּמַ ׁשֶ
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י לֹא  דֹול, ּכִ ָרּה עֹוד. ְוהּוא ֶהְפֵסד ּגָ ּלֹא ְיַסּפְ ְמָעּה. ְוָאַמר ׁשֶ לֹא ָזִכינּו ְלׁשָ

ְמֵהָרה ְבָיֵמינּו, ָאֵמן. יַח ּבִ בֹא ָמׁשִ ּיָ ְמָעּה עֹוד ַעד ׁשֶ ה ְלׁשָ ִנְזּכֶ

ה, ָהָיה  ֲעׂשֶ י ִאם זֹאת ַהּמַ י ׁשּום ִעְנָין ַאֵחר ּכִ ם ָאַמר: ִאּלּו לֹא ָיַדְעּתִ ּגַ
ֵפרּוׁש. ְך ָאַמר ּבְ דֹול ְמֹאד! ּכָ ן ִחּדּוׁש ּגָ ם ּכֵ ּגַ

ה.  ה ְמֹאד, ְותֹוָרה ַהְרּבֵ ּה מּוָסר ַהְרּבֵ ה ִהיא ִחּדּוׁש ִנְפָלא ְמֹאד. ְוֵיׁש ּבָ ֲעׂשֶ י זֹאת ַהּמַ ּכִ

ֶלְך ָעָליו  ִוד ַהּמֶ יִקים ַקְדמֹוִנים: ִמּדָ ה ַצּדִ ֶרת ֵמַהְרּבֵ ם ְמַדּבֶ ּגַ ה תֹורֹות.  ּמָ ּכַ ּה  ּבָ ֵיׁש  י  ּכִ

ְעָין ַהּיֹוֵצא ִמן  ְקֵצה ָהָאֶרץ ְוָצַעק ֶאל ַהּמַ לֹום ָעַמד ּבִ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ י ּדָ לֹום; ּכִ ָ ַהּשׁ

ֶאְקָרא,  ֵאֶליָך  ָהָאֶרץ  "ִמְקֵצה  ג(:  ים סא,  ִהּלִ )ּתְ תּוב  ּכָ ׁשֶ מֹו  ּכְ "ל,  ּנַ ּכַ ָהָהר,  ַעל  ׁשֶ ָהֶאֶבן 

י ַתְנֵחִני". ּנִ צּור ָירּום ִמּמֶ י ּבְ ֲעטֹף ִלּבִ ּבַ

הּוא  לֹום  ָ ַהּשׁ ָעָליו  ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ י  ּכִ ָבָריו,  ִמּדְ ְוַהּמּוָבן  ֵפרּוׁש.  ּבְ יו  ִמּפִ ַמְענּו  ׁשָ ֶזה  ל  )ּכָ

ל  ב ׁשֶ ה ִעְנַין ַהּלֵ ֲעׂשֶ ּמַ ז ּבַ ף קח.(, ְוָעָליו ְמֻרּמָ ִטים ּדַ ּפָ ן זַֹהר ִמׁשְ ּמּוָבא )ַעּיֵ ִחיַנת ֵלב ּכַ ּבְ

ִמיד ְוכּו'. ַוֲעַדִין  ּתֹוֵקק ֵאָליו ּתָ ְעָין ְוצֹוֵעק ּוִמׁשְ ֶנֶגד ַהּמַ ְקֵצה ָהָאֶרץ ּכְ עֵֹמד ּבִ ָהעֹוָלם ׁשֶ

ה(. ֲעׂשֶ יג סֹודֹות ַהּמַ ה ְלַהּשִׂ ְזּכֶ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ ָבִרים ְסתּוִמים. ַאׁשְ ַהּדְ

ְליֹום  ְך  ּיָ ׁשַ ֶזה  ה,  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ ז  ֻרּמָ ּמְ ׁשֶ ָהָאֶרץ'  'ִמְקֵצה  "ל  ַהּנַ ְקָרא  ְוַהּמִ ֶלְך  ַהּמֶ ִוד  ּדָ ִעְנַין 

ָכל ִעְנָין  ם ְוִתְרֶאה ִנְפָלאֹות, ֵאיְך ּבְ ן ׁשָ ְעָין, ַעּיֵ ב ְוַהּמַ ר ֵמִעְנַין ַהּלֵ ם ְמַדּבֵ י ׁשָ י, ּכִ ִליׁשִ ׁשְ

ָבִרים ִנְפָלִאים. ז ּדְ ְמֻרּמָ

י ִהיא עֹוָלה  ּכִ ָלל,  ּכְ ר  ְלַדּבֵ ר  ֶאְפׁשָ ִאי  זֹו  ה  ַמֲעׂשֶ נֹוָראֹות  ת  ּוִבְגֻדּלַ
ּה ְקָצת  א ֵליַדע ּבָ ה ֲאִפּלּו ָבעֹוָלם ַהּבָ ְזּכֶ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ ֵרי ַאׁשְ ם. ַאׁשְ ּלָ ַעל ּכֻ

רֹו, ְוָיִבין ְקָצת  ׂשָ ֲערֹות ּבְ ַמְרָנה ׂשַ ּסָ ָקְדֳקדֹו, ּתִ ׁש לֹו ֹמַח ּבְ ּיֵ ְקָצת. ּוִמי ׁשֶ

ל ֵהיֵטב  ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ים, ּכְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ת ַהּצַ ַרְך ּוְגֻדּלַ ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ ֻדּלַ ּגְ

זֹאת. ַמע ּכָ ָ ר לֹא ִיּשׁ ה נֹוָרָאה ַהּזֹאת, ֲאׁשֶ ַמֲעׂשֶ ּבְ
י  ַמְעּתִ "ל, ֶזה ׁשָ ּנַ י ּכַ ִליׁשִ ל יֹום ׁשְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ְך ְלַהּמַ ּיָ ַ "ל ַהּשׁ סּוק 'ִמְקֵצה ָהָאֶרץ' ַהּנַ ִעְנַין ּפָ

דֹוׁש ְוַהּנֹוָרא ַז"ל. יו ַהּקָ ְמֹפָרׁש ִמּפִ
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סּוק,  ם ֶזה ַהּפָ תּוב ׁשָ ּכָ ים ׁשֶ ִהּלִ יְטל ּתְ ּפִ ְבֵרי ַהּקַ רֹב ּדִ ְך, ׁשֶ עֹוד ְרֵאה ֶזה ָמָצאִתי ַאַחר ּכָ

ל  ׁשֶ ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ל  ׁשֶ בֹות  ּגָ ִנׂשְ ִרְמֵזי סֹודֹות  ם  ׁשָ ְכֻכּלֹו ְמבָֹאר  ֻרּבֹו  יְטל ס"א,  ַקּפִ הּוא  ׁשֶ

"ל. י ַהּנַ ִליׁשִ יֹום ׁשְ

ָיָמיו  ַעל  ָיִמים  לֹו  ּיֹוִסיפּו  ׁשֶ ִמיד  ּתָ ָצִריְך  הּוא  י  ּכִ  - כּו'  ּתֹוִסיף"  ֶמֶלְך  ְיֵמי  ַעל  "ָיִמים 

"ל. ְוכּו', ְוַכּנַ

ער ֱאֶמֶתיר  רֹוֶסיר ַמאן ּדֶ ער ּגְ "ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצֻרהּו", ֶזהּו ִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת ְוכּו' - ּדֶ

הּוא ִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת  דֹול ׁשֶ ה ַעל ְיֵדי ָהִאיׁש ּגָ ִמים ַנֲעׂשֶ ַמן ְוַהּיָ ל ַהּזְ י ּכָ ִאיׁש ֶחֶסד. ּכִ

ְיֵמי  'ָיִמים ַעל  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ "ל; ְוהּוא נֹוֵתן ּומֹוִסיף  ַהּנַ ה  ֲעׂשֶ ּמַ ּבַ ם  ר ְלֵעיל ׁשָ ְזּכָ ּנִ ּכַ ְוכּו', 

"ל. ּנַ לֹום, ּכַ ָ ֶלְך ָעָליו ַהּשׁ ִוד ַהּמֶ ִחיַנת ּדָ הּוא ּבְ "ל ׁשֶ ב ַהּנַ הּוא ַהּלֵ ֶמֶלְך', ׁשֶ

ק ַהּיֹום, ְוָאז  ּלֵ ְסּתַ ּיִ יַע ָסמּוְך ְמֹאד ׁשֶ ּגִ ּמַ ׁשֶ ֶכף ּכְ ּתֵ י הּוא ׁשֹוֵמר ְונֹוֵצר, ׁשֶ ְוֶזהּו: 'ִיְנְצֻרהּו', ּכִ

לֹום, ֲאַזי ִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת נֹוֵצר  ּלֹו ַחס ְוׁשָ ב ְוָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ְעָין ְוַהּלֵ ק ַהּמַ ּלֵ ָהָיה ִמְסּתַ

ב ְוכּו'. ְוׁשֹוֵמר זֹאת, ּוָבא ְונֹוֵתן יֹום ְלַהּלֵ

הּוא נֹוֵתן לֹו,  ל יֹום ָויֹום ׁשֶ י ּכָ ִמי ְנָדַרי יֹום יֹום", ּכִ ּלְ ְמָך ָלַעד ְלׁשַ ָרה ׁשִ ן ֲאַזּמְ ְוֶזהּו: "ּכֵ

"ל. ּנַ ירֹות ְוכּו', ּכַ ְזִמירֹות ְוׁשִ הּוא ָבא ּבִ

דֹול ּופֹוֵרׂש  א ִצּפֹור ּגָ "ל ָצִריְך ָלנּוַח, ּבָ ב ַהּנַ ַהּלֵ ׁשֶ י ּכְ ָלה", ּכִ ָנֶפיָך ּסֶ "ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ּכְ

ָנֶפיָך' ְוכּו'. ָנָפיו ָעָליו ְוכּו', ְוֶזהּו 'ֶאֱחֶסה ְבֵסֶתר ּכְ ּכְ

ה זֹוֵכר  ּזֶ הּוא זֹוֵכר, ׁשֶ ֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ַמה ּשׁ ֲארּו ּכָ ִהְתּפָ ֵקִנים ׁשֶ ְך ְליֹום ִראׁשֹון. ִעְנַין ַהּזְ ּיָ ׁשַ

נּו  ם ְוכּו'. ָאַמר ַרּבֵ ֻכּלָ ּבְ ָטן ׁשֶ ֵקן ַהּקָ ַהּזָ ְוֶזה ָהָיה  ּבּור ְוכּו',  ָחְתכּו לֹו ֶאת ַהּטַ ׁשֶ ּכְ ֲאִפּלּו 

הּוא זֹוֵכר ֶאת  ַעְצמֹו ׁשֶ ֵאר ּבְ מּוֵאל ִהְתּפָ ְ ּשׁ ְלִמי( ִאיָתא ֵמֵעין ֶזה, ׁשֶ ָמָרא )ְירּוׁשַ ּגְ ּבַ ַז"ל, ׁשֶ

ם. ן ׁשָ יָלה ְוכּו', ַעּיֵ ֵאב ַהּמִ ּכְ

ֵער ֶאֶפס ָקֶצה ֶאָחד  ר, ִמי יּוַכל ְלַהֲעִריְך ִמי יּוַכל ְלׁשַ ִמי ְיָפֵאר, ִמי ְיַסּפֵ
ְפָלאֹות  ְלֵאי  ּפִ ִרְמֵזי  ְקָצת  ֵמִהְתנֹוְצצּות  ְרָבבֹות  י  ְוִרּבֵ ֲאָלִפים  ֵמַאְלֵפי 

ה ַהּנֹוָרָאה ַהּזֹאת,  ֲעׂשֶ ל ַהּמַ בֹות ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ּגָ ִמּסֹודֹות נֹוָראֹות ְוִנׂשְ

ָבר  יל ַעל ּדָ ּכִ ה ְוַעד סֹוף. ּו"ַמׂשְ ִחּלָ ר ִהיא ְמֵלָאה סֹוֵדי סֹודֹות ִמּתְ ֲאׁשֶ

ִיְמָצא טֹוב" - ִהְתנֹוְצצּות ֵאיֶזה ְרָמִזים ְלִפי ֶעְרּכֹו.
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שנשלחו  אודסר,  דב  ישראל  ר'  מאת  המעשיות  על  דיבורים 

במכתבים והודפסו בספר "אב"י הנחל". 

מעשה ו'
ְנִהיג ָהֱאֶמת  הּוא ַהּמַ יק ָהֱאֶמת ָלעֹוָלם, ׁשֶ ּדִ ַמת ַהּצַ ּיֹוֶרֶדת ִנׁשְ קֶֹדם ׁשֶ
ׁש לֹו  ּיֵ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ָכל ָהעֹוָלמֹות ֶעְליֹוִנים: ׁשֶ ְלדֹורֹות עֹוָלם, ֲאַזי ַמְכִריִזין ּבְ

ד  ַלּמֵ ּיְ ם ֶאָחד ׁשֶ ָמא ֵאין ּגַ ָמה - ָיבֹוא. ּוִמְסּתָ ׁשָ ד חֹוב ַעל זֹאת ַהּנְ ְלַלּמֵ

ַעל- א ַהּבַ ְך ּבָ תֹוְך ּכָ זֹאת. ּבְ ה ּכָ ָמה ְקדֹוׁשָ לֹום ַעל ְנׁשָ ֵאיֶזה חֹוב ַחס ְוׁשָ

יק  ּדִ ַעְצמֹו ְוצֹוֵעק: "ִאם ֶזה ַהּצַ ֶצר ָהָרע( ּבְ ֶות, ַהּיֵ ְלַאְך ַהּמָ הּוא ַהס"מ )ַהּמַ ָבר ׁשֶ ּדָ

אי  ַוּדַ י ּבְ י?". ּכִ ָרַאַתּנִ ְוא ּבְ ָ י ַלֲעׂשֹות עֹוד?, ְוַעל ַמה ּשׁ ָיבֹוא ָלעֹוָלם ַמה ּלִ

ֵלמּות.  ׁשְ ּבִ ַעל-ָידֹו  ן  ּקֵ ִיּתַ ָהעֹוָלם  ְוָכל  ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ֶאת  ַלּמּוָטב  ַיֲחִזיר 

אי.  ַוּדַ ָמה ְצִריָכה ֵליֵרד ְלָהעֹוָלם ּבְ ׁשָ יִבין לֹו ְלַהס"מ: "זֹאת ַהּנְ ֲאַזי ְמׁשִ

ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ֵעָצה  ְלַעְצמֹו  נֹוֵתן  ָבר  ַעל-ּדָ ַהּבַ ַוֲאַזי  ֵעָצה".  ְלָך  ֲחׁשֹב  ה  ְוַאּתָ

תֹו  י ֵכן ִיְהֶיה אֹור ֲאִמּתָ אי ֵליֵרד ְלָהעֹוָלם, ְוַאף-ַעל-ּפִ ַ ה ַרּשׁ יק ַהּזֶ ּדִ ַהּצַ

ה ֵמָהעֹוָלם ְמֹאד.  ת ִצְדָקתֹו ֶנֱעָלם ְוָגנּוז ּוְמֻכּסֶ ַ ּוְקֻדּשׁ

ֲחלֹק  ּיַ ֲעִמיד ָעָליו ֵאיֶזה ְמֻפְרָסם ַהּדֹור ׁשֶ ּמַ ָתָמא ָהֵעָצה: ַעל-ְיֵדי ׁשֶ ּוִמּסְ

דֹוָלה.  ַהֲעָלָמה ּגְ יק ְוַיֲעִלים אֹורֹו ּבְ ּדִ ַעל ֶזה ַהּצַ

ָבר.  רּות ִעּמֹו ִמּכְ ָתָמא ֵיׁש לֹו ְלַהס"מ ֶהּכֵ ְוֶזה ַהחֹוֵלק - ִמּסְ

ְלַהֲעִלים  ּדֹור ָודֹור  ָכל  ּבְ ְך  ל-ּכָ ּכָ ר ַעְצמֹו  ּבֵ ִמְתּגַ ָבר  ַעל-ּדָ ַהּבַ ׁשֶ ְולּוֵלא 

ֵלמּות.  ׁשְ ּקּון ָהעֹוָלם ּבִ ָבר ָהָיה ּתִ אי ּכְ ַוּדַ יק ָהֱאֶמת, ּבְ ּדִ אֹור ַהּצַ

ֶלב ִאיׁש  ּבְ בֹות  י ֵכן "ֻעּצּו ֵעָצה ְותּוַפר", ְו"ַרּבֹות ַמֲחׁשָ ַאְך ַאף-ַעל-ּפִ

י  ְוַאף-ַעל-ּפִ עֹוָלם,  ּבָ יֹוֶרֶדת  ַהּזֹאת  ָמה  ׁשָ ְוַהּנְ קּום",  ּתָ ִהיא  ה'  ַוֲעַצת 
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ה ּכֹוֵבׁש  יק ַהּזֶ ּדִ י-ֵכן ַהּצַ עֹוֵבר, ַאף-ַעל-ּפִ ֶ ֱאֶמת עֹוֵבר ָעֶליָה ַמה ּשׁ ּבֶ ׁשֶ

ֵלמּות. ׁשְ ן ָהעֹוָלם ַעל-ָידֹו ּבִ ּקֵ ל סֹוף ִיּתַ ִמְלָחמֹות ַרּבֹות ְוסֹוף ּכָ

מעשה י"א
ֶקר  ֶ ַהּשׁ רּות  ּבְ ִהְתּגַ ּוֵמֲחַמת  ְוֶעֶבד,  ֶמֶלְך  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ֶקר  ְוׁשֶ ֱאֶמת 
ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ ָהֶעֶבד  ן  ּבֶ ַעל  ְברּו  ּסָ ׁשֶ ַעד  ָהֶעֶבד  ֶבן  ּבְ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ֶנֱחַלף 

ּיֹות(.  ִסּפּוֵרי ַמֲעׂשִ בָֹאר ּבְ ּמְ ֶלְך ְלֵהֶפְך, )ּכַ ן ַהּמֶ ֶלְך, ְוַעל ּבֶ ַהּמֶ

ֵמֲחַמת  ַרק  הּוא  ַרְך,  ִיְתּבָ ֵמה'  ְך  ל-ּכָ ּכָ ְרחֹוִקים  ָהעֹוָלם  ֶ ּשׁ ַמה 
ֵהיְכֵלי  ל  ׁשֶ מּורֹות  ְוַהּתְ ְוַהֲחִליִפין  ָקִרים  ּוׁשְ ַהַהְטָעאֹות  רּות  ּבְ ִהְתּגַ

ְלֵהֶפְך  ְוכּו'  ָרע  ּבְ ְוטֹוב  טֹוב  ּבְ ַרע  ּוַמֲחִליִפין  ִמיִרין  ּמְ ׁשֶ ַעד  מּורֹות  ַהּתְ

ִמן ָהֱאֶמת. 

לּוָכה ְלֶבן ָהֶעֶבד,  ָלה ְוַהּמְ ְמׁשָ ל ַהּמֶ ָנה ּכָ מּוָרה ִנּתְ ְוַעל-ְיֵדי ַהִחּלּוף ְוַהּתְ

ּוְמֹגָרׁש  ּבֹוֵרַח  ְוִלְהיֹות  קֹומֹו  ִמּמְ ַלֲעקֹר  ֻהְכַרח  ָהֱאֶמת  ֶלְך  ַהּמֶ ּוֶבן 

ֶלְך ְלַגְמֵרי  ן ַהּמֶ בֹות ְלַהֲעִביר ֶאת ּבֶ ִבין ַמֲחׁשָ ּוְמֻטְלָטל ְוָנע ָוָנד, ְוחֹוׁשְ

לֹום.  ִמן ָהעֹוָלם ַחס ְוׁשָ

ַהִחּלּוף  ֵמִעְנַין  יר  ַהְזּכִ ִמּלְ ַהס  ר  ֲאׁשֶ ַעד  ְך  ל-ּכָ ּכָ רּו  ּבְ ִהְתּגַ מּורֹות  ְוַהּתְ

ה  ר ִמּזֶ ן ֶמֶלְך ָהֱאֶמת, ְוָכל ַהְמַדּבֵ י אּוַלי הּוא ַהּבֶ ָלל, ְולֹוַמר ָעָליו ּכִ ּכְ

ּנּו.  ִמין ִמּמֶ ין אֹותֹו ּוִמְתַנּקְ ַמֲעִניׁשִ

ֶהָאָרה  ֵאיֶזה  יְך  ְוִהְמׁשִ הֹוִפיַע  ׁשֶ ה'",  ְלעֹוָלם  ָמרֹום  ה  "ְוַאּתָ ֲאָבל 

ִהְתִחילּו  ׁשֶ ב  ּבֵ ְסּתַ ּנִ ׁשֶ ַעד  יְך  ִהְמׁשִ ׁשֶ קֹום  ִמּמָ קֶֹדׁש  ְוִהְתנֹוְצצּות 

ן ָהעֹוָלם. ּקֵ ּתַ ּנִ ֵרר ְקָצת ַעד ׁשֶ מּורֹות ְלִהְתּבָ ַהּתְ

ַרק  ֶעֶבד הּוא  ּבְ ֱחַלף  ּנֶ ׁשֶ ֶלְך  ַהּמֶ ן  ּבֶ ל  ׁשֶ ְוַהִחּלּוף  ֶקר  ֶ ַהּשׁ ִחיַנת  ּבְ ל  ּכָ
ה ְלֶזה.  ם ִמּזֶ ֵ ִרין ּוַמֲחִליִפין ֶאת ַהּשׁ ּקְ ׁשַ ּמְ ם, ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ּבְ
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יָחה  ְוִהּנִ ָלדֹות  ַהּוְ ֶאת  ֶדת  ַהְמַיּלֶ ֶהֱחִליָפה  ׁשֶ ַהּנֹוָרָאה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ מֹו  ּכְ

ה, ְוַעל-ְיֵדי ֶזה  ְלּכָ ְפָחה ֵאֶצל ַהּמַ ִ ְפָחה, ּוֶבן ַהּשׁ ִ ֶלְך ֵאֶצל ַהּשׁ ן ַהּמֶ ֶאת ּבֶ

י  ֶלְך ָהֲאִמּתִ ֶלְך, ּוֶבן ַהּמֶ ן ַהּמֶ ְפָחה הּוא ּבֶ ִ ן ַהּשׁ ּבֶ ָטעּו ָהעֹוָלם ְוָסְברּו ׁשֶ

ְפָחה.  ִ ן ַהּשׁ הּוא ּבֶ

ר  ָלדֹות ִאי ֶאְפׁשָ אי ּגּוף ַהּוְ ַוּדַ י ּבְ ם, ּכִ ֵ ַהּשׁ ר ַהִחּלּוף הּוא ַרק ּבְ ה ִעּקַ ִהּנֵ

ֱאֶמת. ְוֵכן  ֶלְך ּבֶ ן ַהּמֶ הּוא הּוא ּבֶ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֶלְך ּבְ ן ַהּמֶ י ּבֶ ְלַהֲחִליף, ּכִ

ר  ִעּקַ ַרק  ְפָחה,  ִ ַהּשׁ ן  ּבֶ הּוא  הּוא  ׁשֶ ָמקֹום  ָכל  ּבְ ְפָחה  ִ ַהּשׁ ן  ּבֶ ְלֵהֶפְך, 

ָקְראּו ְלֶבן  ְרָמה ׁשֶ ַעל-ְיֵדי ַהִחּלּוף - ּגָ ם, ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ֶקר ְוַהִחּלּוף הּוא ּבְ ֶ ַהּשׁ

ן ֶמֶלְך. ְוֵכן ְלֵהֶפְך, ֶאת  ם ּבֶ ׁשֵ י ָקְראּו אֹותֹו ּבְ ֶקר, ּכִ ל ׁשֶ ם ׁשֶ ְפָחה ׁשֵ ִ ַהּשׁ

ְפָחה.  ִ ן ַהּשׁ ם ּבֶ ׁשֵ ֶלְך ָקְראּו ּבְ ן ַהּמֶ ּבֶ

ֻפְרָסם  ּמְ ׁשֶ ֶאָחד  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ָקִרים  ְ ְוַהּשׁ ַהִחּלּוִפים  ָכל  ּבְ ְוֵכן 

יק ָהֱאֶמת ְואֹוְמִרים  ּדִ חֹוְלִקין ַעל ַהּצַ ֶקר אֹו ְלֵהֶפְך ׁשֶ ׁשֶ ּבְ יק  ם ַצּדִ ׁשֵ ּבְ

דֹול  יִקים ֲאָבל ֶאָחד ּגָ ֵניֶהם ַצּדִ ְ ּשׁ ע, אֹו ׁשֶ ִאּלּו ָהָיה ָרׁשָ ָקִרים ּכְ ָעָליו ׁשְ

 - ִהּפּוְך  ּבְ הּוא  ָהעֹוָלם  ְוֵאֶצל  עּור,  ׁשִ ִלי  ּבְ ּוַמְדֵרגֹות  ֲאָלִפים  ֵמֲחֵברֹו 

ַמֲעָלה  ּבְ דֹול  ְוַהּגָ ְמֹאד,  ֶאְצָלם  ּוְמֻפְרָסם  דֹול  ּגָ ַמֲעָלה הּוא  ּבְ ָטן  ַהּקָ ׁשֶ

עֹוָלם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ְוַהִחּלּוִפים  ּנּוִיים  ִ ַהּשׁ ָאר  ׁשְ ֶזה  ּבָ ְוַכּיֹוֵצא  ֶאְצָלם.  ָקָטן 

ל  ָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר, ּכָ ְכָלִלּיּות ָהעֹוָלם ּוִבְפָרִטּיּות ּבְ ּבִ

י  יק ָהֲאִמּתִ ּדִ י ַהּצַ ם, ּכִ ֵ ְבִחיַנת ַהּשׁ ּנּוִיים ֵהם ַרק ּבִ ִ ֵאּלּו ַהִחּלּוִפים ְוַהּשׁ

ְיכֹוִלים  ַעְצמֹו ֵאיָנם  ּבְ י, ְואֹותֹו  יק ֲאִמּתִ ַצּדִ הּוא - הּוא  ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ

ל  ם ׁשֶ ּקֹוִרין לֹו ׁשֵ ם ׁשֶ ֵ ַהּשׁ ר ַהִחּלּוף הּוא ּבְ לֹום, ַרק ִעּקַ ְלַהֲחִליף, ַחס ְוׁשָ

ע  ָרׁשָ ׁשֶ ֶזה. ְוֵכן ּכְ יק ְוַכּיֹוֵצא ּבָ ֵאינֹו ַצּדִ ָקִרים ׁשֶ אֹוְמִרים ָעָליו ׁשְ ֶקר ׁשֶ ׁשֶ

י  ֱאֶמת ַאף-ַעל-ּפִ דֹול ְמֹאד. ּבֶ יק ּגָ ם ַצּדִ ׁשֵ ַמֲעָלה - ְמֻפְרָסם ּבְ אֹו ָקָטן ּבְ

ֶקר  ֶ ר ַהּשׁ הּוא, ַרק ִעּקַ מֹו ׁשֶ הּוא הּוא ּכְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֵכן ֶזה ַהְמֻפְרָסם ּבְ

ֶקר! ׁשֶ דֹול ּבְ יק ּגָ ל ַצּדִ ם ׁשֶ ּקֹוִרין לֹו ׁשֵ ם, ׁשֶ ֵ ּשׁ ְוַהִחּלּוף הּוא ּבַ
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ִמיד ֵהיֵטב ּגֶֹדל ַמֲעַלת ֲאִצילּות ַנְפׁשֹו ָהֲעִדיָנה ּוְגבֹוָהה  ָצִריְך ִלְזּכֹר ּתָ
ּוְלַצְחְצָחּה  ּוְלַיּפֹוָתּה  ָטּה  ְ ְלַקּשׁ ָעֶליָה  ְלַרֵחם  ָהֶעְליֹון,  ּה  ְרׁשָ ׁשָ ּבְ ְמֹאד 

ח  ִמּפַ יָלּה  ְלַהּצִ יק,  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ְמֹאד  ַהּנֹוָראֹות  ָהֶעְליֹונֹות  ְחָצחֹות  ּצַ ּבַ

ּוְמַקְלְקִלים ְמֹאד  ֲחִליִפים  ּמַ ׁשֶ מּורֹות  ַהּתְ ְוֵהיָכֵלי  ק  ל ָהעׁשֶ ׁשֶ ים  יֹוְקׁשִ

ְחַלף. ּנֶ ֶלְך ָהֱאֶמת ׁשֶ ן ַהּמֶ ל ּבֶ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ לּוָכה ּדִ ִנימּוס ַהּמְ ּוְלִהְתַנֵהג ּבְ

ה  יִחים אֹוָתּה ַעל ֵאיֶזה ִמין ַחּיָ ּנִ ּמַ ׁשֶ ּכְ ִלי ִנְפָלָאה, ׁשֶ ׁש לֹו ּכְ ּיֵ יק, ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ִעים ְמֹאד  ְפָלא ְוַהּנָ ּגּון ַהּנִ ן ַהּנִ ד ִהיא ַמְתֶחֶלת ְלַנּגֵ עֹוָלם, ִמּיָ ּבָ ּוְבֵהָמה ׁשֶ

ֲענּוִגים  ל ַהּתַ ּכָ ֹמַע זֹאת, ׁשֶ ֲענּוג ִנְפָלא ְוָעצּום ְמֹאד ִלׁשְ הּוא ּתַ ְמֹאד, ׁשֶ

ֲענּוג  ִבים ּוְבֵטִלים ְלַגְמֵרי ֶנֶגד ַהּתַ ַאִין ְוֵאיָנם ֶנֱחׁשָ ּכְ ם  ּלָ ּכֻ ל ָהעֹוָלם  ׁשֶ

ִגיָנה ַהּזֹאת.... ל ַהּנְ ה ׁשֶ ְפָלא ַהּזֶ ַהּנִ

עֹוָלם. ים ִנּגּוִנים ּבָ ׁשִ עֹוָלם, ַעל-ְיֵדי ֶזה ִנְתַחּדְ ְרֵסם ּבָ יק ִנְתּפַ ּדִ ַהּצַ ׁשֶ ּכְ

ן  ְלַנּגֵ ּיֹוֵדַע  ׁשֶ ָהעֹוָלמֹות,  ל  ִמּכָ ֱעָלם  ַהּנֶ פּון  ְוַהּצָ נּוז  ַהּגָ יק  ּדִ ַהּצַ אֹור 

עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ּגּוִנים  ְוַהּנִ יִרים  ִ ַהּשׁ ל  ּכָ ַעל  ְבָחר  ְוַהּמֻ ָהֶעְליֹון  יר  ִ ְוַהּשׁ ּגּון  ַהּנִ

ְוָטעּות  ֶקר  ׁשֶ ִמיֵני  ל  ּכָ ְלַגְמֵרי  ה  ּוְמַכּלֶ ל  ּוְמַבּטֵ ר  ּבֵ ְמׁשַ ַעל-ָידֹו הּוא  ׁשֶ

ים  ַהְמַנֲחׁשִ ֶקר  ׁשֶ ְנִהיֵגי  ַהּמַ ל  ׁשֶ ָקִרים  ְ ְוַהּשׁ טּוִתים  ְ ַהּשׁ ֵהן  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ

ַמִים ְורֹוְדִפים  ם ׁשָ ּלֹא ְלׁשֵ ל ׁשֶ ִלים ַעל ַעם ּדַ ִאים ּומֹוׁשְ ְתּגָ ּמִ ְוקֹוְסִמים ׁשֶ

ִנאּוף  ֲאַות  ּתַ יִרים  ַמְגּבִ ְוֵהם  ַלֲהָנָאָתם,  אּות  ְ ְוִהְתַנּשׁ בֹוד  ַהּכָ ַאַחר 

בּוכֹות  ְוַהּמְ עּוִתים  ַהּטָ ְוֵהן  ּגֹוְרִמים.  ֶ ּשׁ ַמה  ְוגֹוְרִמים  עֹוָלם  ּבָ ּוְכִפיָרה 

ָרעֹות  ַחּיֹות  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  ׁשֶ ַבע  ַהּטֶ ַחְכֵמי  ל  ׁשֶ יקֹוְרסּות  ְוֶאּפִ יֹות  ְוֻקׁשְ

נּו.  ֵני ַעּמֵ ה ִמּבְ ה ַהְרּבֵ ַהּדֹוְרִסים ְוטֹוְרִפים ַהְרּבֵ

נּו  ְוִצּוָ ה,  ָהֵאּלֶ ַהּתֹוִעים  ֵני  ְ ִמּשׁ יָלנּו  ִהְבּדִ דֹוִלים  ַהּגְ ַרֲחָמיו  ּבְ ַרְך  ִיְתּבָ ה' 

ט ַנְפׁשֹו ֵמֶהם. ְרֵכיֶהם, ִלְברַֹח ּוְלַמּלֵ ְלִהְתַרֵחק ִמּדַ
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ְוָחס ַעל  ל ַעל ָהֱאֶמת  ּכֵ ּוִמְסּתַ ָקְדָקדֹו  ּבְ ׁש לֹו ֹמַח ֱאֶמת  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ּוְבֵכן, 

ם  ֶרֶפׁש ָוִטיט, ְוִלְרחׁש ַעל ָהָאֶרץ ּגַ ים, ָראּוי לֹו ְלִהְתּגֹוֵלל ּבְ ּיִ יו ָהֲאִמּתִ ַחּיָ

ֹאב ְוִלינֹק ֵמאֹור ֶהָחָדׁש ַהּנֹוָרא  ה ִלׁשְ ְזּכֶ ּיִ ים ַעד ׁשֶ ים ְוַעְקַרּבִ ין ְנָחׁשִ ּבֵ

דֹול ָיכֹול  כֹחֹו ַהּגָ ר ּבְ ֲעַדִין לֹא ָהָיה ִמימֹות עֹוָלם, ֲאׁשֶ ה ׁשֶ ב ַהּזֶ ּגָ ׂשְ ְוַהּנִ

ה. ׁש - ְלַתְכִלית ָהֲעִלּיָ ַמד ַמּמָ ִחיַנת ׁשְ ְלַהֲעלֹות ַהּכֹל, ֲאִפּלּו ִמּבְ

מעשה י"ב
ִמיֵני  ָכל  ּבְ ָהֱאֶמת  ֶרְך  ִמּדֶ ה  ַהְרּבֵ ּתֹוִעים  ֵהם  ָהעֹוָלם  ּוב  ִיּשׁ ֵני  ּבְ רֹב 
ְוָטעּות,  ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ ְזבֹות  ּכָ ּוְסָברֹות  ָזרֹות  ְוֵדעֹות  ים  ּבּוׁשִ ְוׁשִ ַהְטָעאֹות 

ֵאיָנם  ׁשֶ א  ֶאּלָ עֹוד  ְולֹא  ָמֶות,  ְוַדְרֵכי  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ׁש  ַמּמָ ּתֹוִעים  ְוֵהם 

ה  ּזֶ ׁשֶ ִנְדֶמה ָלֶהם  א  ַאְדַרּבָ ר, ַרק  ְדּבָ ּמִ ּבַ ּתֹוִעים  ֵהם  ׁשֶ ָלל  ּכְ ים  יׁשִ ַמְרּגִ

ּוב. ּשׁ ר ַהּיִ ִעּקַ

ִביל  ׁשְ יו ַרק ּבִ בֹוָתיו ּוַמֲעׂשָ ל ִעְנָיָניו ּוַמְחׁשְ ָהָיה ּכָ ה ׁשֶ ִפּלָ ַעל-ּתְ ה ַהּבַ ְוִהּנֵ

ירֹות  ְוׁשִ ְתִפּלֹות  ּבִ ִמיד  ּתָ עֹוֵסק  ְוָהָיה  ְצִחי,  ְוַהּנִ י  ָהֲאִמּתִ ְכִלית  ַהּתַ

ָהָיה ָרִגיל ִלְכנֹס  ּוב, ַרק ׁשֶ ּשׁ ב חּוץ ַלּיִ ַרְך, ָהָיה יֹוׁשֵ חֹות ַלה' ִיְתּבָ ּבָ ְוִתׁשְ

ה  ַמְרּבֶ ְוָהָיה  ַרְך,  ִיְתּבָ ה'  ַלֲעבֹוַדת  ֵני-ָאָדם  ּבְ ְלָקֵרב  ִביל  ׁשְ ּבִ ּוב  ּשׁ ַלּיִ

ָאְזָנם,  ּבְ ָבָריו  ּדְ ְכְנסּו  ּנִ ׁשֶ ַעד  ֵאּלּו  ּכָ ִהְתעֹוְררּות  ְבֵרי  ּדִ ם  ִלּבָ ַעל  ר  ְלַדּבֵ

י רֹב  ּוב, ּכִ ּשׁ ָהָיה לֹו חּוץ ַלּיִ ֶכף ִלְמקֹומֹו ׁשֶ ה ִעּמֹו הֹוִליכֹו ּתֵ ְתַרּצָ ּנִ ּוִמי ׁשֶ

ל  ְכִלית ָהֱאֶמת. ְוָכל ַהְנָהגֹוָתיו ׁשֶ ּוב ֵהם ְרחֹוִקים ְמֹאד ֵמַהּתַ ּשׁ ֵני ַהּיִ ּבְ

ם  ֻרּבָ ּוב ָהעֹוָלם, ׁשֶ ְנַהג ִיּשׁ ׁש ְלֵהֶפְך ִמּמִ יו ָהָיה ַמּמָ ה ַוֲאָנׁשָ ִפּלָ ַעל-ּתְ ַהּבַ

ְמקֹום  ָהָיה  ן  ְוַעל-ּכֵ ְוַתֲאוֹוָתיו,  ְוַתֲענּוָגיו  עֹוָלם  ַהְבֵלי  ַאַחר  ִכים  ִנְמׁשָ

ּוב. ּשׁ יו חּוץ ִמן ַהּיִ ה ַוֲאָנׁשָ ִפּלָ ַעל-ּתְ ַהּבַ

ֱאֶמת  ְכִלית ָהֱאֶמת ּבֶ ם ַלּתַ ְעּתָ יָמה ּדַ ִהְסּכִ ה ׁשֶ דֹוׁשָ ת ַהּקְ ֵרי ְלַהּכַ ְוַאׁשְ

ַפל  ּוׁשְ ָעָנו  ְוִלְהיֹות  ה  ְתִפּלָ ּבִ ַלֲעסֹק  ַרק  ְכִלית הּוא  ַהּתַ ר  ִעּקַ ׁשֶ ְוָאְמרּו 
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דֹול  ּגָ יק  ַצּדִ הּוא ָהָיה  ה ְלֶמֶלְך ׁשֶ ִפּלָ ַעל-ּתְ ּוָבֲחרּו ָלֶהם ַהּבַ ֶרְך ְוכּו',  ּבֶ

ּתֹות  ַהּכִ ל  ּכָ נּו  ּקְ ִנּתַ ּלֹו  ׁשֶ ת  ְוַהּכַ ה  ִפּלָ ַעל-ּתְ ַהּבַ ְוַעל-ְיֵדי  ְמֹאד.  ְוָקדֹוׁש 

ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְוָחַזר  ְתׁשּוָבה  ּבִ ְוָחְזרּו  ֶהם  ּלָ ׁשֶ עּות  ְוַהּטָ טּות  ְ ֵמַהּשׁ ְוָיְצאּו 

ֵלמּות. ׁשְ ּקּונֹו ּבִ ְלַתְכִלית ּתִ

ֵני-ָאָדם ַלה'  ה, ָהעֹוֵסק ְלָקֵרב ּבְ ִפּלָ ַעל-ּתְ הּוא ַהּבַ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ַהּצַ
יָבתֹו ְוַהְנָהגֹוָתיו  ל ְיׁשִ י ּכָ ּוב, ַהְינּו ּכִ ּשׁ יו חּוץ ַלּיִ ב ִעם ֲאָנׁשָ ַרְך, יֹוׁשֵ ִיְתּבָ

ּתֹהּו,  יֶהם  ַמֲעׂשֵ רֹב  ר  ֲאׁשֶ ּוב  ּשׁ ַהּיִ ְרֵכי  ִמּדַ ׁש  ַמּמָ ַהִהּפּוְך  אי  ַוּדַ ּבְ הּוא 

ִעם  יק  ּדִ ַהּצַ ֲאָבל  ַמן.  ַהּזְ ַהְבֵלי  ּבְ ּוְטרּוִדים  ַהּמֹוָתרֹות  ַאַחר  ְורֹוְדִפים 

ָלֶהם,  ׁש  ּיֵ ֶ ּשׁ ַמה  ּבְ ִקים  ּפְ ּוִמְסּתַ ְלַגְמֵרי  ֶזה  ל  ִמּכָ ְרחֹוִקים  ֵהם  יו  ֲאָנׁשָ

ִבים  יֹוׁשְ ּכְ ְוֵהם  ָלל,  ּכְ יִדים  ַמְקּפִ ֵאיָנם  ים  ּוַמְלּבּוׁשִ ָגִדים  ּבְ ַעל  ּוִבְפָרט 

עֹוֵתיֶהם ְוַהְנָהגֹוֵתיֶהם ְועֹוְסִקים ַרק  ָכל ּדֵ ׁש ּבְ ּוב ְלַגְמֵרי ַמּמָ ּשׁ חּוץ ַלּיִ

ַרְך ּוְתׁשּוָבה ּוִוּדּוִיים ְוַתֲעִניִתים  חֹות ַלה' ִיְתּבָ ּבָ ירֹות ְוִתׁשְ ה ְוׁשִ ְתִפּלָ ּבִ

ה',  ֲעבֹוַדת  ּבַ ׁשֶ דֹוָלה  ַהּגְ ָהֲעבֹוָדה  ל  ּכָ ים  ָהֲאָנׁשִ ֵאּלּו  ְוֵאֶצל  ְוכּו'. 

ֲעבֹוָדה  ַעְצָמם  ַעל  ל  ְלַקּבֵ ְמֹאד  ה  ָקׁשֶ ְלָדָבר  ָהעֹוָלם  ְלרֹב  ְדֶמה  ּנִ ׁשֶ

י ֵיׁש ָלֶהם  עֹוָלם, ּכִ ּבָ ֲענּוִגים ׁשֶ ל ַהּתַ ל ֶזה ָיָקר ִמּכָ זֹאת, ֲאָבל ֶאְצָלם ּכָ ּכָ

ֲענּוִגים  ל ַהּתַ ְוַכּיֹוֵצא יֹוֵתר ִמּכָ ֲעִנית  דֹול אֹו ִמּתַ ּגּוף ַהּגָ ֲענּוג ִמן ַהּסִ ּתַ

י  ַאף-ַעל-ּפִ ּוב,  ּשׁ ַלּיִ חּוץ  ִבים  יֹוׁשְ ֵהם  ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ ַאְך  עֹוָלם.  ּבָ ׁשֶ

ֵני-ָאָדם  ּבְ עֹוד  ְלָקֵרב  ֵדי  ּכְ ּוב  ּשׁ ַהּיִ ֶאל  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ן  ם-ּכֵ ּגַ ִנְכָנִסים  ֵכן 

ַרְך. ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתּבָ

ר  ֵ ר ּוְלִהְתַקּשׁ ּבֵ בֹות ֲעֻמּקֹות ְלִהְתּגַ ק ַלְחׁשֹב ַמֲחׁשָ ַיַעְזְרָך ה' ְלִהְתַחּזֵ
נּו ַז"ל )ֲאַריין ָטאהן  ִדְבֵרי ַרּבֵ יק, ְלַהְכִניס ַעְצְמָך ֲעמֹוק ֵהיֵטב ּבְ ּדִ ְלאֹור ַהּצַ

ִפּלֹות ְוכּו', ְוַתְכִניס  ּיֹות ּוְבַהּתְ ֲעׂשִ ַהּמַ ַהּתֹורֹות ּבְ נּו ַז"ל( ּבְ ִדְבֵרי ַרּבֵ ִזיְך ּגּוט ִטיף ּבְ
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ָכל  ּבְ ְרֵאִלי  ׂשְ ַהּיִ ָך  ִלּבְ ּבְ ָרׁש  ׁשְ ַהּמֻ ַהּקֶֹדׁש  ָהֵאׁש  ְוָכל  ָך  ַנְפׁשְ ּכֹחֹות  ל  ּכָ

זּוַלת זֹאת  י  ּכִ ין(,  ין ַא ֶלעּבִ ֶוועְסִטי ֶלעּבִ )ֲאַזי  ים  ַחּיִ ְחֶיה  ּתִ ֲאַזי  נּו,  ּלָ ׁשֶ ָהאֹוָצרֹות 

ָלל. ֵאין ׁשּום ִחּיּות ּכְ

ה(. ִפּלָ אהר ֵמיין ָזאְך ִאיז ּתְ ה )ּגָ ִלי הּוא ְתִפיּלָ ּכֹל ַהִעְנָין ׁשֶ

ָגה ְוׁשּום ִהְתנֹוְצצּות  י ֵאין ָלנּו ׁשּום ַהּשָׂ ּיֹות ַהּנֹוָראֹות ֲהַגם ּכִ ֲעׂשִ ַהּמַ

ם  ּלָ י ּכֻ ׁש ּכִ חּוׁש ַמּמָ י ֵכן מּוָבן ְוָגלּוי ְלֵעין ַהּכֹל ּבְ ֶהם, ַאף-ַעל-ּפִ ַעת ּבָ ַהּדַ

ָאנּו  ֶ ּשׁ ְוָכל ַמה  ַרְעיֹון,  ל  ּכָ ְיִכיֵלם  ְונֹוָרִאים ְמֹאד לֹא  ִנְפָלִאים  ָבִרים  ּדְ

י  ם, ּכִ ה ִמן ַהּיָ ּפָ חֹות ִמּטִ ָעְלָמא ּפָ ּיֹות הּוא ַרק ֶרֶמז ּבְ ֲעׂשִ ַהּמַ מֹוְצִאים ּבְ

נּו! ְעּתֵ ב ְמֹאד ִמּדַ ּגָ ֶעֶצם ָרחֹוק ְוִנׂשְ ה ּבְ סֹוד ּגּוף ַהַמֲעׂשֶ

ּזֹוִכים  ׁשֶ ּכְ ֵאּלּו ׁשֶ ה ֵיׁש לֹו ַמֲאָכִלים ּכָ ִפּלָ ַעל ּתְ הּוא ַהּבַ יק ָהֱאֶמת ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ָממֹון,  ֲאַות  ּתַ ֶכף  ּתֵ ִליִכים  ַמׁשְ ֲאָכִלים  ַהּמַ ֵמֵאּלּו  ְוִלְטעֹם  ֶלֱאכֹל 

ׁש,  ַמּמָ צֹוָאה  ּכְ ַמְסִריַח  הּוא  ׁשֶ ָממֹון  ל  ׁשֶ ָרחֹון  ַהּסִ ּגֶֹדל  ים  יׁשִ ּוַמְרּגִ

דֹוָלה  ַהּגְ ה  ַהּבּוׁשָ הּוא  מֹון  ְוַהּמָ מֹון  ַהּמָ ִעם  ְמֹאד  ים  ׁשִ ּיְ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ ַעד 

יֹוֵתר.  ּבְ ׁש  ּיֵ ִמְתּבַ הּוא  ָממֹון  יֹוֵתר  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִמי  ְוָכל  ַהּבּוׁשֹות,  ל  ִמּכָ

ַעל  ן  ם-ּכֵ ּגַ ַעְצָמם  ּבְ ים  ׁשִ ּיְ ִמְתּבַ מֹון  ַהּמָ ְוַחְסֵרי  ֲעָלה  ּמַ ּבַ ים  ַטּנִ ַהּקְ ְוַגם 

ה  ַעּתָ י  ּכִ מֹון,  ַהּמָ ֶחְסרֹון  ֵמֲחַמת  ַעְצָמם  ֵעיֵני  ּבְ ְך  ל-ּכָ ּכָ ים  ְקַטּנִ ָהיּו  ׁשֶ

יִרים  ן ָהֲעׁשִ ה. ְוַעל-ּכֵ ר ַהּבּוׁשָ מֹון הּוא ִעּקַ א ַהּמָ ַרּבָ ַאּדְ ה ָלֶהם ׁשֶ ּלָ ִנְתּגַ

ה  ְמִחּלֹות ָעָפר ִמּגֶֹדל ַהּבּוׁשָ יֹוֵתר ְוטֹוְמִנים ַעְצָמם ּבִ ים עֹוד ּבְ ְיׁשִ ִמְתּבַ

ָלל  ּכְ ֵניֶהם  ּפְ ְלָהִרים  ְיכֹוִלים  ֵאיָנם  ׁשֶ ַעד  ֵמֲחֵברֹו  ֶאָחד  ים  ְיׁשִ ְתּבַ ּמִ ׁשֶ

ה זֹו  ה ֵיׁש ָלֶהם ְסֻגּלָ ִפּלָ ַעל ּתְ ל ַהּבַ י ַמֲאָכִלים ֵאּלּו ׁשֶ ה, ּכִ ֵני ַהּבּוׁשָ ִמּפְ

ספם  ִליִכים ֱאִליֵלי ּכֶ אּוס ּוַמׁשְ ַתְכִלית ַהּמִ ָממֹון ּבְ ַעל-ָיָדם ְמַמֲאִסין ּבְ ׁשֶ

ֶוֱאִליֵלי ָזָהבם.
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ַרְך,  ִיְתּבָ ַהּבֹוֵרא  ל  ׁשֶ ָלאֹות  ַהּפְ ָכל  ּבְ ׁשֶ ֶלא  ַהּפֶ הּוא  ׁשֶ ה  ִפּלָ ּתְ ַעל  ...ַהּבַ

ָרֵאל ְלדֹור ּדֹור... ל ִיׂשְ ל ּכָ ל ַהְיׁשּועֹות ׁשֶ לּוִיים ּכָ ּבֹו ּתְ ׁשֶ

ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ּוְלַזֶרְזָך  יְרָך  ְלַהְזּכִ חֹוָבִתי  ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֵאֵלְך  תּוִמי  ּבְ ֲאִני 

ֵרת  ב ְלׁשָ י ֲאִני ְמֻחּיָ י, ּכִ ְכִלית ָהֲאִמּתִ יק ְוַלְחׁשֹב ַעל ַהּתַ ּדִ ִלְברַֹח ֶאל ַהּצַ

ְלֵהיִטיב  ּתֹוֵקק  ִמׁשְ הּוא  ר  ֲאׁשֶ ּוְרצֹונֹו  תֹו  ֻקּדָ ּפְ אֹות  ּוְלַמּלְ יק  ּדִ ַהּצַ ֶאת 

ָלנּו  ַיְעזֹר  ַרֲחָמיו  ּבְ ַוה'  ית,  ָחְפׁשִ ִחיָרְתָך  ּבְ ַאְך  ָרֵאל,  ִיׂשְ ְלָכל  ִמּטּובֹו 

ָיֵמינּו  ל  ּכָ ְלַבּלֹות  ה  ֵמַעּתָ ְלַהְתִחיל  ה  ְזּכֶ ּנִ ׁשֶ ְלטֹוָבה,  ִחיָרֵתנּו  ּבְ ה  ְוַיּטֶ

ים  ֵארֹות ַמִים ַחּיִ ה ּבְ ר ָחַפר ְוִגּלָ יק ָהֱאֶמת ֲאׁשֶ ּדִ ׁש ֶאת ַהּצַ ׂש ּוְלַבּקֵ ְלַחּפֵ

ֶזַרע  ּדֹורֹות  ּוְלָכל  ּוְלדֹורֹוֵתינּו  ָלנּו  ָרֵאל  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ֲחלּוֵאי  ּתַ אֹות  ְלַרּפְ

ים ָהֵאלּו  דֹוׁשִ ֵארֹות ַהּקְ אֹוב ֵמַהּבְ רֹוֶצה ִלְזּכֹות ִלׁשְ ָרֵאל. ְוָכל ִמי ׁשֶ ִיׂשְ

ה. ֶפׁש ְלעֹוְלֵמי ַעד ּוְלֶנַצח ְנָצִחים - ָיבֹוא ְוִיְזּכֶ ין ֶאת ַהּנֶ ָבִרים ַהְמַחּיִ ּדְ

ֶזה  ת,  ְנחׁשֶ ְוַדְלתֹות  ְרֶזל  ּבַ ְבִריֵחי  ּכִ ֶנְגּדֹו  ּכְ ִחין  ּטְ ּתַ ִמׁשְ ִניעֹות  ַהּמְ ְוִאם 

ִביַרת  י ִאם ַעל-ְיֵדי ׁשְ יק ּכִ ּדִ ר ְלִהְתָקֵרב ְלַהּצַ ִאי ֶאְפׁשָ ָבר ׁשֶ ָידּוַע ָלנּו ִמּכְ

ְוַאל  ק  ְוִהְתַחּזֵ ׁש  ְוִהְתאֹוׁשֵ ֶזה  ל  ּכָ ֶאת  ֵהיֵטב  ְזכֹר  ֲעצּומֹות.  ְמִניעֹות 

ֵליַמְזְלִניק.  ּקֹוִרין ׁשְ ֶ ְהֶיה ַמה ּשׁ ּתִ

ה, ִסּפּור ִנְפָלא ְונֹוָרא ַהְפֵלא ָוֶפֶלא,  ִפּלָ ַעל ּתְ ל ַהּבַ ה ַהנֹוָרָאה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ

ּפּוִרים  ַהּסִ ָכל  ּבְ ׁש  ּיֵ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ִניִמּיּות  ְוַהּפְ ָבִרים  ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ַבד  ּוִמּלְ

ׁשּוטֹו ְמבָֹאר  ם ְלִפי ּפְ י, ּגַ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ר ְמֹאד ִמּשֵׂ ר ִנְפָלא ְוִנְסּתָ ה ֲאׁשֶ ָהֵאּלֶ

ל, מּוָסר ִנְפָלא ְוָעצּום ְמֹאד, ּוְמעֹוֵרר  ּכֵ ָכל ִעְנָין ְוִעְנָין מּוַסר ַהׂשְ ּבֹו ּבְ

ל ִמיֵני  ְמַעט ִמּכָ ְכָלל ּכִ ר ּבִ ַרְך, ּוְמַסּפֵ ב ְמֹאד ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתּבָ ֶאת ַהּלֵ

ְמָצִאים  ּנִ ׁשֶ ְוָטעּות  ֶקר  ׁשֶ ל  ׁשֶ ְזִביֹות  ּכָ ּוְסָברֹות  ים  ּבּוׁשִ ְוׁשִ ַהְטָעאֹות 

ֶהם. ּלָ ּקּון ׁשֶ רּור ְוַהּתִ עֹוָלם, ּוֵמַהּבֵ ּבָ
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ֶלא  ר ַהִחּדּוׁש ְוַהּפֶ הּוא ִעּקַ עֹוָלם, ׁשֶ הּוא ַרק ָיִחיד ּבָ יק ָהֱאֶמת, ׁשֶ ּדִ ַהּצַ

ה  ֲעִלּיָ ֵני  ּבְ ַהְיִחיִדים  ים  ַהִחּדּוׁשִ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ דֹוֵלי  ּגְ ל  ּכָ ל  ׁשֶ

ל  עֹון ׁשֶ טּות ְוִשּגָ ל ַהֶהֶבל ְוָהרּוַח ׁשְ ְכִניַע ּוְמַבּטֵ ָכל ַהּדֹורֹות. ַהּמַ ָהיּו ּבְ ׁשֶ

ֵאי  ַרְך ְלָכל ּבָ ה ֱאלֹקּותֹו ִיְתּבָ ְזִבּיֹות, ּוְמַגּלֶ ָחְכמֹות ִחיצֹוִנּיֹות ֶוֱאמּונֹות ּכָ

ּלֹו.  ּול ׁשֶ ּשׁ ית ַהּבִ ל ּבֵ ֵאׁש ׁשֶ ִלים ּבָ ְ ּשׁ ֲאָכִלים ַהִמְתּבַ עֹוָלם ַעל-ְיֵדי ַהּמַ

מעשה י"ג
א  ּבָ ו  ַעְכׁשָ ר  ֶאְפׁשָ  - ְוַהּגּוף  ְמֹאד,  ּופֹוֵרַח  ְוָרץ  ְוהֹוֶמה  הֹוֵלְך  ַמן  ַהּזְ
הּוא  ׁשֶ ָהֱאֶמת  ֶהָחָכם  יק  ּדִ ַהּצַ ֶאל  ְזִריזּות  ּבִ ִלְברַֹח  ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  יֹומֹו. 

ים  ִחּצִ ִמיֵני  ָרה  ָהֲעׂשָ ל  ּכָ ְלהֹוִציא  כֹול  ּיָ ׁשֶ ְך  ל-ּכָ ּכָ דֹול  ּגָ ֻמְמֶחה  רֹוֵפא 

ֵלמּות  ׁשְ ּבִ אֹוֵתנּו  ּוְלַרּפְ נּו,  ְוִלּבֵ ֹמֵחנּו  ְלתֹוְך  ְוֵחילֹוָתיו  ַהס"מ  ַרק  ּזָ ׁשֶ

ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה. ֲעׂשָ ּבַ

ְוֵיׁש  ְוִנְפָלא  דֹול  ּגָ ָחָכם  הּוא  ׁשֶ ְמֹאד,  ְונֹוָרא  ִנְפָלא  דֹול  ּגָ יק  ַצּדִ ֵיׁש 
ֵלמּות, ְוהּוא  ְ ַתְכִלית ַהּשׁ ב ְמֹאד ּבְ ּגָ ה נֹוָרא ְוִנׂשְ ּבּור, ּפֶ ֵלמּות ַהּדִ לֹו ׁשְ

ַעד  ִנְפָלִאים  יִרים  ְוׁשִ ִחידֹות  ר  ְלַדּבֵ ְוָיכֹול  ְמֹאד,  ִנְפָלא  ָרן  ְוַדּבְ ֵמִליץ 

ּוְבֵאּלּו  אֹותֹו,  ֹמַע  ִלׁשְ ִיְרֶצה  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ִנְבָרא  ׁשּום  ִנְמָצא  ֵאין  ׁשֶ

לּוי  ּתָ ֶהם  ּבָ ׁשֶ ל ַהָחְכמֹות  ּכָ ֶהם  ּבָ ֵיׁש  יֹוֵדַע  הּוא  ְוַהִחידֹות ׁשֶ יִרים  ִ ַהּשׁ

ם.  ּלָ ְבָרִאים ּכֻ ל ַהּנִ ל ָהעֹוָלם ִעם ּכָ ר ִחּיּות ְוִקּיּום ּכָ ִעּקַ

ּבּוִרים  ַהּדִ ה, ֵמֲחַמת ׁשֶ ְכַבד-ּפֶ ֵעיֵני ָהעֹוָלם ּכִ ְיָקא ִנְרֶאה ּבְ יק ּדַ ּדִ ְוֶזה ַהּצַ

ן  ַעל-ּכֵ ֵלמּות,  ׁשְ ֶהם  ּבָ ֵאין  ַרְך  ִיְתּבָ ַלה'  ָבִחים  ׁשְ ֵאיָנם  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ

ֵלמּות.  ׁשְ ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ּבּוִרים  ַהּדִ ֵמֵאּלּו  ה  ַבד-ּפֶ ּכְ הּוא 

ָרן ִנְפָלא  א הּוא ֵמִליץ ְוַדּבְ ָלל, ַרק ַאְדַרּבָ ה ּכְ ַבד ּפֶ ֱאֶמת ֵאינֹו ּכְ ֲאָבל ּבֶ

ֵלמּות  ֵלמּות ַאֲחָריו, ַרק ֵמֲחַמת ּגֶֹדל ַהְפָלַגת ׁשְ ֵאין ׁשְ דֹול ׁשֶ ֵלמּות ּגָ ׁשְ ּבִ

בֹוּהַ ְוָהֲעצּוָמה ְוַהּנֹוָרָאה ְמֹאד, ְוֵכן ֵמֲחַמת ּתֶֹקף  ַמֲעָלתֹו ּוַמְדֵרָגתֹו ַהּגְ
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ִנְרֶאה  הּוא  ן  ַעל-ּכֵ ָהעֹוָלם,  ֶזה  ל  ׁשֶ ָרה  ְוַהְסּתָ ַהַהֲעָלָמה  רּות  ּבְ ִהְתּגַ

ה.  ְכַבד-ּפֶ ֵעיֵני ָהעֹוָלם ּכִ ּבְ

בֹות  ַח ַעל ִעְסֵקיֶהם, ַהְינּו ַלֲחׁשֹב ַמֲחׁשָ ֵני ָהעֹוָלם ְלַפּקֵ ְתִחיִלים ּבְ ּמַ ּוְכׁשֶ

ם מֹוִדים ַעל ָהֱאֶמת  ּלָ ְתַקְלְקלּו ֶאְצָלם, ָאז ּכֻ ּנִ ים טֹוִבים ׁשֶ ן ַהַחּיִ ְלַתּקֵ

לּוי ַרק  ֵאי עֹוָלם ּתָ ל ּבָ ל ּכָ ּקּון ׁשֶ יִקים ְוֵכן ַהּתִ ּדִ ל ַהּצַ ל ּכָ ּקּון ׁשֶ ל ַהּתִ ּכָ ׁשֶ

ה! ה ַהּזֶ ַבד-ּפֶ יק ַהּכְ ּדִ ַהּצַ ּבְ

רֹון,  ֶהם ׁשּום ִחּסָ ֵאין ּבָ ים טֹוִבים ׁשֶ ּזֹוֶכה ִלְחיֹות ַחּיִ י ׁשֶ יק ֲאִמּתִ ֵיׁש ַצּדִ

ל  ׁשֶ קֹול  ׁשּום  ָלל  ּכְ ׁשֹוֵמַע  ֵאינֹו  ׁשֶ ֵמֲחַמת  ֶחֶרׁש  ִנְקָרא  ְיָקא  ּדַ ְוהּוא 

י  ּכִ ֶחְסרֹונֹות,  ֵהם  ם  ּלָ ּכֻ ָהעֹוָלם  ֶזה  ל  ׁשֶ ַהּקֹולֹות  ל  ּכָ י  ּכִ ָהעֹוָלם,  ֶזה 

עֹוָלם הּוא ַרק  ּבָ ָמחֹות ׁשֶ ל ַהּשְׂ ל ֶאָחד צֹוֵעק ַעל ֶחְסרֹונֹו, ַוֲאִפּלּו ּכָ ּכָ

א לֹו.  ָחֵסר לֹו ְוִנְתַמּלֵ רֹון ׁשֶ ֵמֲחַמת ַהִחּסָ

ַמע  ׁשְ ּיִ ּלֹו ֵאינֹו עֹוֶלה ֶאְצלֹו ִלְכלּום ׁשֶ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ה, ּכָ ְוֵאֶצל ַהֶחֶרׁש ַהּזֶ

ָלל,  רֹון ּכְ ֶהם ׁשּום ִחּסָ ֵאין ּבָ ים טֹוִבים ׁשֶ י הּוא ָחי ַחּיִ ֶהם, ּכִ ּלָ רֹון ׁשֶ ַהִחּסָ

ְיכֹוִלין  ּלֹו  ׁשֶ ּוַמִים  ֶחם  ַהּלֶ ּבְ ֲאָבל  ּוַמִים,  ֶלֶחם  ֵהם  ּלֹו  ׁשֶ טֹוִבים  ים  ְוַחּיִ

ְחיּו  ּיִ עֹוָלם, ַעד ׁשֶ ּבָ ָעִמים ְוָכל ָהֵריחֹות ְוָכל ִמיֵני עֶֹנג ׁשֶ ל ַהּטְ יׁש ּכָ ְלַהְרּגִ

ֱאֶמת. ים טֹוִבים ּבֶ ל ָהעֹוָלם ַעל-ָיָדם ַחּיִ ּכָ

ַהְבֵלי ָהעֹוָלם,  יָמה ּבְ יק ֵאינֹו רֹוֶצה ְלהֹוִציא ׁשּום ֶהֶבל ְורּוח ּוְנׁשִ ּדִ ַהּצַ

י הּוא  ּכִ ארֹו ָעקֹם,  ּוָ ּצַ ׁשֶ מֹו  ּכְ ֵעיֵני ָהעֹוָלם  ּבְ ִנְרֶאה  ְיָקא  ּדַ ן הּוא  ַעל-ּכֵ

ארֹו ְלַגְמֵרי ֵמַהְבֵלי ָהעֹוָלם ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלהֹוִציא ׁשּום  ם ַצּוָ ֱאֶמת ְמַעּקֵ ּבֶ

ַרק  ָלל,  ּכְ ָעקֹם  ארֹו  ַצּוָ ֵאין  ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ָהעֹוָלם.  ַהְבֵלי  ּבְ ְורּוַח  ֶהֶבל 

אי  ַוּדַ ל סֹוף ּבְ "ל, ְוסֹוף ּכָ ּנַ ֶוה ְוָיֶפה ְמֹאד ְוכּו' ּכַ אר ׁשָ א ֵיׁש לֹו ַצּוָ ַאְדַרּבָ

ֵלמּות. ׁשְ ן ַעל-ָידֹו ּבִ ּקֵ ל ָהעֹוָלם ְוָכל ָהעֹוָלם ִיּתַ ַיֲחִזיר ַלּמּוָטב ֶאת ּכָ
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ם  דֹול ּוְבֵלב ַחם ְוִנְלָהב ֶאת ׁשֵ קֹול ַרַעׁש ּגָ עֹוָלם ּבְ ְלָפֵאר ּוְלַפְרֵסם ּבָ
ף חֹוָבה ְלַכף ְזכּות,  ל ָהעֹוָלם ִמּכַ ֲעֶלה ּכָ עְטֶלר ַההֹוִקיר ַהּמַ יק ַהּבֶ ּדִ ַהּצַ

קֹום. ל ְמקֹומֹות ָהָרִעים ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ִמן ַהּמָ ִמּכָ

ְוַאל  ל  ְלּבֵ ְתּבַ ּתִ ְוַאל  ֵהל  ְתּבַ ּתִ ַאל  עֹז,  ָכל  ּבְ ֶוֱאַמץ  ֲחַזק  ֲחִביִבי,  ָאִחי 

ֵתַפִים  רּוְך ה' ֵיׁש ָלנּו ּכְ י ּבָ עֹוָלם, ּכִ ּבָ ָבר ׁשֶ ָלל ִמׁשּום ּדָ רּוֲחָך ּכְ ּפֹל ּבְ ּתִ

ַעל ֲחטֹוָטרֹות  נּו ַז"ל: ֵאין ֲאִני ּבַ ָאַמר ַרּבֵ מֹו ׁשֶ ְרָחִבים ִלְסֹמְך ֲעֵליֶהם. ּכְ

ִחיַנת  ֵהם ּבְ ֵאּלּו ׁשֶ ֵתַפִים ּכָ א ֵיׁש ִלי ּכְ ָלל, ַרק ַאְדַרּבָ ּקֹוִרין הֹוִקיר( ּכְ )ׁשֶ

ה. מּוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

ִעם  אֹותֹו  ּסּו  ּכִ ׁשֶ דֹול  ּגָ ּבֹור  תֹוְך  ּבְ ָהָיה  ה  ְוַהֲחֻתּנָ ה  ַהֻחּפָ ְמקֹום 
ת  ֻעּדַ ר ִמּסְ צּו ֶלֶחם ּוָבׂשָ ּבְ ּקִ ֶ ה ּשׁ ה ָהְיָתה ִמּמַ ֻעּדָ ָקִנים ְוָעָפר ְוֶזֶבל, ְוַהּסְ

דֹוָלה  ּגְ ְמָחה  ׂשִ ּבְ ָהְיָתה  ַהּזֹאת  ה  ְוַהֲחֻתּנָ ֶלְך,  ַהּמֶ הּוֶלֶדת(  )יֹום  ִמיִניִניס 

ה ָהיּו  ּלָ ם ְמֹאד ְמֹאד, ְוַגם ֶהָחָתן ְוַהּכַ ֵמִחים ׁשָ נֹוָרָאה ְוִנְפָלָאה, ְוָהיּו ׂשְ

ַרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶהם  ִעּמָ ה  ָעׂשָ ׁשֶ ַהֲחָסִדים  ִלְזּכֹר  ְוִהְתִחילּו  ְמֹאד,  ֵמִחים  ׂשְ

ַער.  ּיַ ְהיֹוָתם ּבַ ּבִ

ה  ֲעׂשֶ י ִאם זֹאת ַהּמַ י ׁשּום ִעְנָין ַאֵחר ּכִ נּו ַז"ל, ִאּלּו לֹא ָיַדְעּתִ ָאַמר ַרּבֵ

זֹאת  י  ּכִ ְמֹאד,  דֹול  ּגָ ִחּדּוׁש  ן  ם-ּכֵ ּגַ ָהָיה  עְטֶליְרס,  ּבֶ ְבָעה  ִ ַהּשׁ ל  ׁשֶ

ה ִהיא ִחּדּוׁש ִנְפָלא ְונֹוָרא ְמֹאד. ֲעׂשֶ ַהּמַ

ל ָהעֹוָלמֹות,  ִמּכָ ֶנֱעָלם  זֹו  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ָנָתן ַז"ל: סֹוד  י  ַרּבִ ָאַמר מֹוֵרנּו 
ּה ֵאיֶזה ְרָמִזים, ַמה  ׁש ּבָ ׂש ּוְלַבּקֵ י ֵכן ֵיׁש ָלנּו ְרׁשּות ְלַחּפֵ ַאְך ַאף-ַעל-ּפִ

ָבָריו". י ִמּדְ ר ֵהַבְנּתִ ֲאׁשֶ ּנּוַכל ִלְמצֹא "ּכַ ֶ ּשׁ

ָרִכים  ָכל ַהּדְ ּבְ ָכל ֵעת  ּבְ ָכל עֹז  ּבְ ַח ַעְצְמָך  ּמֵ יִרי ְלׂשַ ַיּקִ ֶוֱאַמץ  ֲחַזק 
ִכינּו ֵליַדע  ּזָ ֶ ַמה ּשׁ ֻקּדֹות טֹובֹות, ֵהן ּבְ ַהּנְ קֹור ַהָחְכָמה, ֵהן ּבְ ְלנּו ִמּמְ ּבַ ּקִ ׁשֶ
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ְמָחה הּוא ְרפּוָאה  י ׂשִ ּכִ ּגֹוי,  ִני  ּלֹא ֲעׂשָ ֶ ּשׁ ּוְבַמה  ֶזה,  ּכָ ֵמאֹור ָהאֹורֹות 

ל  עֹוָלם ַהּכַֹח ׁשֶ ָבר ּבָ ׁש ּכְ ּיֵ ו ׁשֶ ְפָרט ַעְכׁשָ דֹוָלה ְלָכל ִמיֵני ַהחֹוָלַאת, ּבִ ּגְ

ה,  ַמְלּכָ ת  ַהּבַ הּוא רֹוֵפא ֶאת  ׁשֶ ָיַדִים,  לֹא  ּבְ ָהָיה  ׁשֶ עְטֶלר  ַהּבֶ יק  ּדִ ַהּצַ

ֵהם  ׁשֶ ְנִגיָנה,  ִמיֵני  ָרה  ֲעׂשָ ּבַ ָרֵאל,  ִיׂשְ ַנְפׁשֹות  ָלִלּיּות  ּכְ ִחיַנת  ּבְ ִהיא  ׁשֶ

ְמָחה. ָלִלּיּות ַהּשִׂ ּכְ

ְמָחה ְלַהֲחיֹות  ל ׂשִ ִנּגּוִנים ׁשֶ ן ֵאיֶזה  ְלַנּגֵ יל ַעְצמֹו ִלְפָעִמים  טֹוב ְלַהְרּגִ

ְפָרט ִהְתָקְרבּות  ַרְך ּבִ ר ַהִהְתָקְרבּות ַלה' ִיְתּבָ י ִעּקַ ַח ֶאת ַעְצמֹו, ּכִ ּמֵ ּוְלׂשַ

ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה  ִחיַנת ֲעׂשָ ִריִכים ָלׁשּוב, הּוא ַרק ַעל-ְיֵדי ּבְ ָהְרחֹוִקים ַהּצְ

ר ְלֵעיל.  ְזּכַ ּנִ ְמָחה ּכַ ָלִלּיּות ַהּשִׂ ִחיַנת ּכְ הּוא ּבְ ׁשֶ

לֹא  ר  ֲאׁשֶ ְפָלָאה  ְוַהּנִ ַהּנֹוָרָאה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ּבְ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ ִדְבֵרי  ּבְ ּמּוָבן  ּכַ

ל  ׁשֶ ָהַאֲחרֹוָנה  ַהּנֹוָרָאה  ה  ֲעׂשֶ ַהּמַ ִהיא  עֹוָלם,  ִמימֹות  זֹאת  ּכָ ַמע  ִנׁשְ

ֵאר  ִהְתּפָ ֶ ַמה ּשׁ י ּבְ ִ ּשׁ ִ ל יֹום ַהּשׁ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ ם ּבְ עְטֶליְרס, ְוׁשָ ְבָעה ּבֶ ִ ַהּשׁ

ׁש לֹו  ּיֵ ַהּכַֹח ׁשֶ ֵאר ּבְ ִהְתּפָ ל ֶאָחד ׁשֶ לֹא ָיַדִים ֶנֶגד ּכָ ָהָיה ּבְ עְטֶלר ׁשֶ ַהּבֶ

ַאף- ם  ּלָ ּכֻ י  ּכִ ם,  ּלָ ּכֻ ֶנֶגד  ּכְ ֵאר  ִהְתּפָ עְטֶלר  ַהּבֶ ׁשֶ ְמבָֹאר  ּוַבּסֹוף  ָיָדיו,  ּבְ

ֶאָחד  ְלָכל  ְוָהָיה  ְמֹאד,  ְמֹאד  ֻמְפֶלֶגת  ַמֲעָלה  ּבְ דֹוִלים  ּגְ ָהיּו  ׁשֶ י  ַעל-ּפִ

ָדָרא  זֹאת ֲאִפּלּו ְלַחד ּבְ ּלֹא ִנְמָצא ּכָ ֶ ָיָדיו ַמה ּשׁ ְוֶאָחד ּכַֹח ִנְפָלא ְונֹוָרא ּבְ

ה  ַכּמָ ים ְמֻיָחִדים ּבְ ָהיּו ִחּדּוׁשִ יִקים ִנְפָלִאים ׁשֶ דֹוֵלי ַצּדִ י ִאם ִליִחיֵדי ּגְ ּכִ

ָיָדיו  ּבְ ים  ַהִחּצִ ְלהֹוִציא  כֹול  ּיָ ׁשֶ ֵאר  ִהְתּפָ ֶאָחד  ׁשֶ גֹון,  ּכְ ּדֹורֹות.  ה  ְוַכּמָ

ְזַרק  ּנִ יַע ַהֵחץ ְלתֹוְך ִמי ׁשֶ ִהּגִ ְרקּו ֶאת ַהֵחץ, ּוְלַאַחר ׁשֶ ּזָ ֲאִפּלּו ְלַאַחר ׁשֶ

ה!  ֵאּלֶ ַמע ֵצרּוֵפי אֹוִתּיֹות ּכָ זֹאת. ִמי ׁשָ ַמע ּכָ לֹו ַהֵחץ. ִמי ׁשָ

ֹמַע  ה ָזִכינּו ִלׁשְ ּמֶ ֱאֶמת ֵאיִני יֹוֵדַע ּבַ י ּוְלָבִבי, ּבֶ יִרי ַוֲחִביִבי ַנְפׁשִ ָאִחי ַיּקִ

ֵאּלּו. ִנְפָלאֹות נֹוָראֹות ּכָ
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ה  ַכּמָ ּבְ ִנְפָלָאה  ָחה  ּגָ ַהׁשְ ּבְ ְלָך  ִהְזִמין  ׁשֶ זֹאת  ָהְיָתה  ה'  ֵמֵאת  אי  ַוּדַ ּבְ
ָהֱאֶמת  ֶחֶסד  ִאיׁש  דֹול,  ַהּגָ ַהִאיׁש  יק,  ּדִ ַהּצַ ֶאת  ְוִגְלּגּוִלים  ְרָמִזים  ִמיֵני 

ל  תֹוָרתֹו ַהּנֹוָרָאה ְיכֹוִלים ִלְמצֹא ּכָ ּבְ ער ֶאִמֶת'ער ִאיׁש ֶחֶסד(, ׁשֶ רֹויֶסער ַמאן, ּדֶ ער ּגְ )ּדֶ

ם.  ָ ִמּשׁ ַלֲעלֹות  יּוַכל  ּלֹא  ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ׁשֶ ִויִריָדה  ְנִפיָלה  ׁשּום  ְוֵאין  ׁש,  ְמֻבּקָ

ה אֹוְתָך ָלֶזה.  ָך ֶאל ָהֱאֶמת ִזּכָ ׁשּוָקְתָך ָהֲעצּוָמה, ְוַתְבֵעַרת ִלּבְ ם ּתְ ַאְך ּגַ

ל  ּכָ ָעֶליָך  ִאירּו  ּיָ ׁשֶ ַעד  ֵהיֵטב,  ָלֶזה  ָך  ִלּבְ ים  ְוׂשִ ָהֱאֶמת  ֵעין  ּבְ ל  ּכֵ ִהְסּתַ

ֵרי ֶחְלְקָך ְוגֹוָרְלָך. יק. ַאׁשְ ּדִ ל ַהּצַ ּקּוִנים ׁשֶ ָהאֹורֹות ְוַהּתִ

ֶזה  ָנָתם ּבָ ּוָ י רֹב ּכַ ָחְכמֹות, ְוַעל-ּפִ ים ַלֲעסֹק ַרק ּבְ ְרּבִ ּמַ ֵני-ָאָדם ׁשֶ ֵיׁש ּבְ

אֹו  ְוָכבֹוד  יבּות  ֲחׁשִ ִביל  ׁשְ ּבִ ַהְינּו  ּדְ ה,  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַהְבֵלי  ִביל  ׁשְ ּבִ ַרק 

ָחְכמֹות ַעל-ְיֵדי ֶזה ׁשֹוְכִחין  עֹוְסִקין ַרק ּבְ ֶזה, ּוֵמֲחַמת ׁשֶ ָממֹון ְוַכּיֹוֵצא ּבָ

דֹוָלה  ַהּגְ ְלָחָמה  ַהּמִ ִלְלֹחם  ֵאיְך  ַהְינּו  ְלַגְמֵרי,  ְלָחָמה  ַהּמִ ַטְכִסיֵסי 

ָהַרע,  ֶצר  ַהּיֵ ִמְלֶחֶמת  הּוא  ׁשֶ ה,  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ִלְלֹחם  ָהָאָדם  ִריְך  ּצָ ׁשֶ

מּור ַעל-ְיֵדי ַהָחְכמֹות.  יקֹוְרסּות ּגָ ִאים ְלֶאּפִ ְוִלְפָעִמים ּבָ

ן ְוָחִריף  דֹול ְוהּוא ַלְמּדָ ֶכל ּגָ ׁש לֹו ׂשֵ ּיֵ דֹוִלים ׁשֶ ּגְ ּבַ דֹול ׁשֶ ֲאִפּלּו ָהָאָדם ַהּגָ

ָלה,  ּבָ ַהּקַ ָחְכַמת  ּבְ ם  ּגַ ַיד  לֹו  ֵיׁש  ִאם  ַוֲאִפּלּו  ּופֹוְסִקים,  "ס  ַ ּשׁ ּבַ דֹול  ּגָ

ָהָיה  ׁשֶ מֹו  ּכְ ָחְכָמתֹו,  ִרּבּוי  ַעל-ְיֵדי  ל  ׁשֵ ִיּכָ ּלֹא  ׁשֶ ְמֹאד  ֵהר  ְלִהּזָ ָצִריְך 

ָנְפלּו  ָחְכָמָתם  ִרּבּוי  ַעל-ְיֵדי  ׁשֶ ּלֹו,  ׁשֶ ַהֲחָכִמים  ִעם  ֶמֶלְך  ן  ַהּבֶ ֵאֶצל 

יקֹוְרסּות, ַרֲחָמָנא ִליְצַלן. ְלֶאּפִ

נּות  ּלֹו, ּוְבִעְנַין ּגְ ים ׁשֶ ֲארּות ִנְפָלא ֵמִעְנָין ַהַחּיִ ר ִהְתּפָ נּו ַז"ל ִסּפֵ ַרּבֵ
ר  ִעּקַ ׁשֶ ָלל  ְוַהּכְ ְכִליָתם.  ּתַ ַעל  ִבים  חֹוׁשְ ֵאיָנם  ׁשֶ ָהעֹוָלם  ל  ׁשֶ ים  ַהַחּיִ

ר ַהָחְכָמה -  ית, ְוִעּקַ הּוא ָחְכָמה ֲאִמּתִ ים ׁשֶ ּיִ ים ֲאִמּתִ ים הּוא ַחּיִ ַהַחּיִ

ים, ְוָכל ֶאָחד  הּוא ֵחי ַהַחּיִ ַרְך ׁשֶ יר ֶאת ה' ִיְתּבָ ל ֵליַדע ּוְלַהּכִ ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ

ַהּכֹל  ה  ִמּזֶ חּוץ  י  ּכִ ְלֵהֶפְך,   – ּוְלֵהֶפְך  ים,  ַחּיִ יו  ַחּיָ ן  ּכֵ ָלֶזה  ֵקרּובֹו  ִפי  ּכְ
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ַמֲעָלה  ּבְ ָכה הּוא ַז"ל ָהָיה  ּזָ ׁשֶ ים  ַחּיִ ָלל. ֲאָבל  ּכְ ים  ַחּיִ ְוֵאין ׁשּום  ֶהֶבל 

ֵרי  ַאׁשְ ֲעַדִין לֹא ָטֲעמֹו ׁשּום ָאָדם ֵמעֹוָלם.  ׁשֶ ְוִנְפָלָאה ְמֹאד,  ֶעְליֹוָנה 

ָהָיה ָחי  ּלֹו ׁשֶ ים ׁשֶ ִעימּות ַהַחּיִ יׁש ְמַעט ִהְתנֹוְצצּות ִמּנְ ה ְלַהְרּגִ ְזּכֶ ּיִ ִמי ׁשֶ

ם(. ן ׁשָ עְטֶליְרס, ַעּיֵ ְבָעה ּבֶ ִ ל ַהּשׁ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ַהּמַ ֱאֶמת, )ַכּמּוָבן ּבְ ים טֹוִבים ּבֶ ים ַחּיִ ים ֲאֻרּכִ ַחּיִ

רֹוֶצה ַלֲעׂשֹות  ֶ ל ַמה ּשׁ ּכָ ן-ֵעֶדן, ַהְינּו ׁשֶ ין ֶאת ָהָאָדם ֵמַהּגַ ָגְרׁשִ ּמְ ׁשֶ ּכְ
ין אֹותֹו  ִניָסה ְלַגן-ֵעֶדן - ְמָגְרׁשִ ִחיַנת ּכְ הּוא ּבְ ה ׁשֶ ָ ְקֻדּשׁ ּבִ ָבר ׁשֶ ֵאיֶזה ּדָ

ַאף- ֲעִמיד ַעְצמֹו ֵאֶצל ֱאמּוָנה, ׁשֶ ּיַ ָנתֹו ׁשֶ ּקָ ר ּתַ ִלין אֹותֹו, ֲאַזי ִעּקַ ּוְמַבְלּבְ

ל  ּכֹל ְוָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה, ְוסֹוף ּכָ ל ּבַ ַרְך מֹוׁשֵ ה' ִיְתּבָ י ֵכן ַיֲאִמין ׁשֶ ַעל-ּפִ

הּוא  ׁשֶ י  ְוַאף-ַעל-ּפִ עֹוָלם.  ּבָ ׁשּוָבה  ּתְ ֵיׁש  י  ּכִ ְרצֹונֹו,  ּכִ ַהּכֹל  ִיְגֹמר  סֹוף 

ַחס  ּפֹוֵגם  ׁשֶ ַעד  ּבֹו  ִרין  ִמְתּגָ א  ַאְדַרּבָ ְמֹאד,  ׁשּוָבה  ִמּתְ ה  ַעּתָ ָרחֹוק 

ִנים הּוא  ּפָ ל  ּכָ י ֵכן ַעל  לֹום, ַאף-ַעל-ּפִ ְוׁשָ ָכל יֹום יֹוֵתר ַחס  ּבְ לֹום  ְוׁשָ

ֲעצֹוָתיו  ּבַ ַהּכֹל  ן  ְלַתּקֵ ּכַֹח  לֹו  ׁש  ּיֵ ׁשֶ עֹוָלם  ּבָ ֶזה  ּכָ יק  ַצּדִ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ַמֲאִמין 

יק  ּדִ ן ָצִריְך ְלַהֲעִמיד ַעְצמֹו ֵאֶצל ַהּצַ ָלל, ְוַעל-ּכֵ בּול ּכְ ִלי ּגְ ָהֲעֻמּקֹות ּבְ

ה ּוְמַצְחֵצַח ָהֱאמּוָנה. ַגּלֶ ּמְ ׁשֶ

ה  ּלָ ּגִ ׁשֶ עֹוָלם,  ְלדֹורֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ַעל  ָהֱאֶמת  ֶלְך  ַהּמֶ יק,  ּדִ ַהּצַ
ּיּוַכל  עֹוָלם ׁשֶ ר ֵאין ָלׁשֹון ּבָ ֲחָדׁשֹות ִנְפָלאֹות ְונֹוָראֹות ְמֹאד ְמֹאד ֲאׁשֶ

ַעל-ָיָדם  ָתם ְוכָֹחם, ׁשֶ ָ ָגבֹות ַמֲעָלָתם ְוָגְבָהם ּוְקֻדּשׁ ר ּתֶֹקף רּום ִנׂשְ ְלַסּפֵ

ַרְך,  מּוִרים ַלה' ִיְתּבָ ִעים ּגְ ל ָהְרחֹוִקים ּוְרׁשָ ם ּכָ ץ ּוַמְכִניס ּגַ הּוא ְמַקּבֵ

ֵאי עֹוָלם...  ַעִין ְלָכל ּבָ ה ֱאלֹקּותֹו ּוַמְלכּותֹו ַעִין ּבְ יְך ּוְמַגּלֶ ּוַמְמׁשִ

ֵאֶצל  ים  ַחּיִ ִנְקָרא  ַהּכֹל  ׁשֶ ים,  ַהַחּיִ ֵמִעְנַין  ה  ַהְרּבֵ ר  ּבֵ ּדִ ַז"ל  נּו  ַרּבֵ
ְלַהְתִחיל  ָיָמיו  ׁש  ְלַחּדֵ ּזֹוִכין  ׁשֶ ּכְ ים  ַהַחּיִ ר  ִעּקַ ֱאֶמת  ּבֶ ֲאָבל  ָהעֹוָלם, 

ִיּפֹל  ְולֹא  ֵמָחָדׁש,  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ה'  ֶאת  ַלֲעבֹד  ַרְך,  ִיְתּבָ ַלה'  ְלִהְתָקֵרב 
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ָרִגיל  יו ׁשֶ ֲחָטָאיו ּוַמֲעׂשָ ָבר ִנְזַקן ּבַ ִאּלּו ּכְ ְטָרא ָאֳחָרא ּכְ ל ַהּסִ ְקָנה ׁשֶ ְלּזִ

ִלְחיֹות  ְלַהְתִחיל  ק  ִיְתַחּזֵ ַרק  ֵמֶהם,  ָלֵצאת  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ַעד  ֶהם  ּבָ

ְקַצר רּוחֹו  ָבר ְולֹא ּתִ ּום ּדָ ֲעבֹוַדת ה' ְולֹא ִיּפֹל ִמּשׁ ַעם ֵמָחָדׁש ּבַ ָכל ּפַ ּבְ

לֹום  ְוׁשָ ַחס  ְקָוה  ּתִ ָאֵפס  ִאּלּו  ּכְ ַעת  ַהּדַ ַוֲחִליׁשּות  ְלּבּוִלים  ּבִ ּום  ִמּשׁ

ל  ּכֵ י ָצִריְך ִלְבִלי ְלִהְסּתַ ה. ּכִ ה ַעד ֵהּנָ ָעׂשָ ים ָהָרִעים ׁשֶ ֲעׂשִ ֵמֲחַמת ַהּמַ

הּוא, ֲאִפּלּו  ָלל, ְוֵאיְך ׁשֶ עֹוָלם ּכְ י ֵאין ׁשּום ֵיאּוׁש ּבָ ָלל, ּכִ ל ֶזה ּכְ ַעל ּכָ

ָלל. עֹוָלם ּכְ י ֵכן ֵאין ֵיאּוׁש ּבָ עּור, ַאף-ַעל-ּפִ ִלי ׁשִ ָבר ָנַפל ּבְ ּכְ ׁשֶ

ֵני- ל ּבְ ָנה ֶאת ּכָ ֵ יק ַהְמעֹוֵרר ֵמַהּשׁ ּדִ ל ַהּצַ ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ...ִלְרּכׁש ַהַחּיִ

ל  ּכָ ִנים ַקְדמֹוִנּיֹות ׁשֶ ָ ּיֹות ִמּשׁ ִנים ֶאת ְיֵמיֶהם, ַעל-ְיֵדי ַמֲעׂשִ ְיׁשֵ ָאָדם ׁשֶ

ם.  ָ ִכים ִמּשׁ ל ּתֹוָרה ִנְמׁשָ ִנים ׁשֶ ְבִעים ּפָ ִ ַהּשׁ

ל  ּכָ ֶהם  ּבָ ׁש  ּיֵ ׁשֶ ִנְפָלִאים  ְוִגּדּוִלים  רֹות  ּפֵ ּבֹו  ֵדִלים  ּגְ ׁשֶ ֶזה  ּכָ ן  ּגַ ֵיׁש 
ָהעֹוָלם  ל  ּכָ ְוָהָיה  עֹוָלם,  ּבָ ׁשֶ ְראֹות  ַהּמַ ְוָכל  ָהֵריחֹות  ְוָכל  ָעִמים  ַהּטְ

ה ֵיׁש  ן ַהּזֶ ן, ְוַעל ַהּגַ ים ַעל-ְיֵדי ֶזה ַהּגַ ּיִ ים טֹוִבים ֲאִמּתִ ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ַחּיִ

ה  הּוא ְמֻמּנֶ ֶזה ׁשֶ ּכָ ְוֶעְליֹון  יק ָקדֹוׁש  ַצּדִ ּקֹוִרין ַאְגָראְדִניק, ַהְינּו  ׁשֶ י  ּנִ ּנָ ּגַ

ֶנֱאָבד  ֲעוֹון ַהּדֹור  ּבַ ְוִלְפָעִמים  ן.  ַהּגַ ּקּוֵני  ּתִ ָכל  ּבְ ִמיד  ּתָ ל  ּדֵ ּתַ ּוִמׁשְ ָעָליו 

יק ְוֵאין ָהעֹוָלם זֹוִכין  ּדִ ל ֶזה ַהּצַ ה אֹורֹו ׁשֶ ּסֶ ֱעַלם ְוִנְתּכַ ּנֶ ָנִני, ַהְינּו ׁשֶ ַהּגַ

ים  ם ִלְחיֹות ַחּיִ ּלָ ַעל-ָידֹו ָהיּו ְיכֹוִלים ּכֻ ִני ׁשֶ ּנָ הּוא ֶזה ַהּגַ ּנּו ׁשֶ ֵליַדע ִמּמֶ

הֹוֵלְך ְואֹוֵמר  י ׁשֶ ה, ַאף-ַעל-ּפִ ִני ַהּזֶ ּנָ ן. ְוַהּגַ ים ַעל-ְיֵדי ַהּגַ ּיִ טֹוִבים ֲאִמּתִ

לֹום ְוזֹוְרִקין  ע ַחס ְוׁשָ ּגָ ִני, ֲאָבל ָהעֹוָלם ַמֲחִזיִקים אֹותֹו ִלְמׁשֻ ּנָ הּוא ַהּגַ ׁשֶ

ִתּקּוֵני  ּבְ ל  ּדֵ ּתַ ְלִהׁשְ ָיכֹול  ֵאינֹו  יָלא  ּוִמּמֵ ין אֹותֹו  ּוְמָגְרׁשִ ֲאָבִנים  ַאֲחָריו 

ֶלה  אי ֻמְכָרח ִלְהיֹות ּכַ ַוּדַ ן ּבְ אֹותֹו ַהּגַ ׁש ּבְ ּיֵ ֶ ל ַמה ּשׁ ן, ְוַעל-ְיֵדי ֶזה ּכָ ַהּגַ

ִני. ּנָ ה, ַהְינּו ַהּגַ ם ַהְמֻמּנֶ ֵאין ׁשָ ְוִנְפָסק ֵמַאַחר ׁשֶ
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ָלֶהם  ׁש  ּיֵ ׁשֶ ֵאּלּו  ּכָ ֻמְפָלִגים  יִקים  ַצּדִ ֵיׁש  אי  ַוּדַ ּבְ ׁשֶ י  ַאף-ַעל-ּפִ ה,  ְוִהּנֵ

ן  ם-ּכֵ ּגַ ֲאִרים  ִמְתּפָ ֵהם  ׁשֶ רּוָחִנּיּות  ּבְ דֹוִלים  ּגְ ְואֹוָצרֹות  דֹול  ּגָ ירּות  ֲעׁשִ

ְגֵמי  ִמּפִ ְלקּוִלים  ַהּקִ ְיכֹוִלים  ֵכן  י  ַאף-ַעל-ּפִ טֹוִבים,  ים  ַחּיִ ים  ַחּיִ ֵהם  ׁשֶ

ל  "ל, ּוִמּכָ ָבִרים ַהּנַ ָאר ּדְ ַעם ְוָהֵריַח ּוׁשְ ם ֶאְצָלם ַהּטַ ָהעֹוָלם ְלַקְלֵקל ּגַ

ָהיּו  ים טֹוִבים ׁשֶ ן ָהעֹוָלם ּוְלַהֲחִזיר ָלֶהם ַהַחּיִ ֵאין ָלֶהם ּכַֹח ְלַתּקֵ ן ׁשֶ ּכֵ ׁשֶ

ם  ּגַ ְתַקְלֵקל  ּנִ ׁשֶ ּכְ ן  ְוַעל-ּכֵ "ל.  ַהּנַ דֹוׁש  ַהּקָ ן  ַהּגַ ַעל-ְיֵדי  ִלְחיֹות  ְיכֹוִלים 

דֹול  יק ַהּגָ ּדִ ּקּוָנם ַעל-ְיֵדי ַהּצַ ל ּתִ ֶהם, ָאז ּכָ ּלָ ים ַהּטֹוִבים ׁשֶ ֶאְצָלם ַהַחּיִ

ֶהם ׁשּום  ֵאין ּבָ ים טֹוִבים ׁשֶ הּוא ַחי ַחּיִ ִחיַנת ֵחֵרׁש ׁשֶ הּוא ּבְ ֲעָלה ׁשֶ ּמַ ּבַ

ין  יׁשִ ּוַמְרּגִ ּלֹו  ׁשֶ ּוַמִים  ֶחם  ֵמַהּלֶ ִלְטעֹם  ָלֶהם  נֹוֵתן  ְוהּוא  ָלל,  ּכְ רֹון  ִחּסָ

ְתַקְלֵקל ֶאְצָלם.  ּנִ ֶ ֵקן ַמה ּשׁ ָעִמים ְוכּו', ְוַגם ַעל-ְיֵדי ֶזה ִנּתָ ל ַהּטְ ֶהם ּכָ ּבָ

ְוהּוא  ָהעֹוָלם,  ל  ּכָ ל  ׁשֶ טֹוִבים  ים  ַהַחּיִ ם  ּגַ ן  ְלַתּקֵ ָיכֹול  ה  ַהּזֶ יק  ּדִ ְוַהּצַ

ּדֹות  ֵמַהּמִ ָלֶהם  א  ּבָ ֶהם  ּלָ ׁשֶ טֹוִבים  ים  ַהַחּיִ ִקְלקּול  ר  ִעּקַ ׁשֶ מֹוִדיַע 

ֱאֶמת  ֶהם  ּבָ ֵאין  ׁשֶ ַעל-ְיֵדי  ַהְינּו  ּדְ ֶהם,  ּבָ ָבר  ַעל-ּדָ ַהּבַ ִהְכִניס  ׁשֶ ָרעֹות 

ֶאְצָלם  ִנְתַקְלֵקל  ֶזה  ַעל-ְיֵדי  ׁשַֹחד,  ְולֹוְקִחין  ִנים  ּפָ ִאין  ְונֹוׂשְ ין  ּדִ ין  ּוַמּטִ

ָעִמים  ַהּטְ ל  ּכָ ׁשֶ ַעם,  ַהּטַ ִנְתַקְלֵקל ֶאְצָלם  ה  ּפֶ ִנּבּול  ְוַעל-ְיֵדי  ְרֶאה.  ַהּמַ

ֶאְצָלם  ִנְתַקְלֵקל  לֹום,  ְוׁשָ ַחס  ׁש  ַמּמָ ִנאּוף  ְוַעל-ְיֵדי  ְנָבָלה.  ַטַעם  ֵהם 

לֹא  ְוָאז  ָהֲעֵברֹות,  ֵמֵאּלּו  ַעְצָמם  ְלַטֵהר  ְמֹאד  אֹוָתם  ּוַמְזִהיר  ָהֵריַח. 

ַעל-ְיֵדי  ּזֹוִכין  ׁשֶ ם  ּגַ ַאף  ְוָהֵריַח,  ְרֶאה  ְוַהּמַ ַעם  ַהּטַ ֶאְצָלם  ֵקן  ּתָ ּנִ ׁשֶ י  ּדַ

"ל ֵהם מֹוִדים ַעל ָהֱאֶמת  יִקים ַהּנַ ּדִ ֱאַבד. ְוָאז ַהּצַ ּנֶ ִני ׁשֶ ּנָ ֶזה ִלְמצֹא ַהּגַ

ְוֵכן  ַעְצָמם,  ּבְ "ל  ַהּנַ יִקים  ּדִ ַהּצַ ל  ׁשֶ ּקּון  ַהּתִ ל  ּכָ ׁשֶ ְלָהעֹוָלם  ּומֹוִדיִעים 

יק ַהֵחֵרׁש.  ּדִ ַהּצַ לּוי ַרק ּבְ ל ָהעֹוָלם ּתָ ל ּכָ ּקּון ׁשֶ ַהּתִ
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תיקון הכללי
ְלָכל  ֵאּלּו,  ִמְזמֹוִרים  ָרה  ָהֲעׂשָ ֲאִמיַרת  ּבַ ַעְצִמי  ר  ֵ ְמַקּשׁ ֲהֵריִני 

ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ ּוְלָכל  דֹוֵרנּו,  ּבְ ׁשֶ ים  ּיִ ָהֲאִמּתִ יִקים  ּדִ ַהּצַ

דֹוׁש  נּו ַהּקָ ה, ּוִבְפָרט ְלַרּבֵ ָאֶרץ ֵהּמָ ר ּבָ ים ֲאׁשֶ ׁשְֹכֵני ָעָפר ְקדֹוׁשִ

ן ֵפְיֶגא,  נּו ַנְחָמן ּבֶ יק ְיסֹוד עֹוָלם, ַנַחל נֵֹבַע ְמקֹור ָחְכָמה, ַרּבֵ ַצּדִ

ִביל  ׁשְ ּבִ ים  ִהּלִ ָרה ִמְזמֹוֵרי ּתְ ן לֹוַמר ֵאּלּו ָהֲעׂשָ ְוִתּקֵ ה  ּלָ ּגִ ר  ֲאׁשֶ

ָרֵאל ָאֵמן: ל ִיׂשְ ִרית, ְזכּותֹו ָיֵגן ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ּקּון ַהּבְ ּתִ

ְזִמרֹות  תֹוָדה, ּבִ ָמה ָפָניו ּבְ ֵענּו: ְנַקּדְ ָנה ַליהָֹוה, ָנִריָעה ְלצּור ִיׁשְ ְלכּו ְנַרּנְ

ן  ל ֱאלִֹהים: ֲהֵריִני ְמַזּמֵ דֹול ַעל ּכָ דֹול ְיהָֹוה, ּוֶמֶלְך ּגָ י ֵאל ּגָ ָנִריַע לֹו: ּכִ

ִריְך  א ּבְ ם ִיחּוד ֻקְדׁשָ ַח ֶאת ּבֹוְרִאי, ְלׁשֵ ּבֵ ל ּוְלׁשַ י ְלהֹודֹות ּוְלַהּלֵ ֶאת ּפִ

ם  ׁשֵ ּבְ ְוֶנֱעָלם  ָטִמיר  ַההּוא  ְיֵדי  ַעל  ּוְרִחימּו,  ְדִחילּו  ּבִ ּה  ִכיְנּתֵ ּוׁשְ הּוא 

ָרֵאל: ל ִיׂשְ ּכָ

טז

י ָחִסיִתי ָבְך: ב. ָאַמְרּתְ ַליהָֹוה  ְמֵרִני ֵאל ּכִ ם ְלָדִוד, ׁשָ א. ִמְכּתָ

ָאֶרץ  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ים  ִלְקדֹוׁשִ ג.  ָעֶליָך:  ל  ּבַ טֹוָבִתי  ה,  ָאּתָ ֲאדָֹני 

בֹוָתם ַאֵחר ָמָהרּו,  ל ֶחְפִצי  ָבם: ד. ִיְרּבּו ַעּצְ יֵרי ּכָ ה, ְוַאּדִ ֵהּמָ

ַעל  מֹוָתם  ׁשְ ֶאת  א  ֶאּשָׂ ּוַבל  ם,  ִמּדָ יֶהם  ִנְסּכֵ יְך  ַאּסִ ל  ּבַ

ו.  ּגֹוָרִלי:  ּתֹוִמיְך  ה  ַאּתָ ְוכֹוִסי,  ֶחְלִקי  ְמָנת  ה. ְיהָֹוה  ָפָתי:  ׂשְ

ְפָרה ָעָלי: ז. ֲאָבֵרְך  ִעִמים, ַאף ַנֲחָלת ׁשָ ּנְ ֲחָבִלים ָנְפלּו ִלי ּבַ
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יִתי  ּוִ רּוִני ִכְליֹוָתי: ח. ׁשִ ר ְיָעָצִני, ַאף ֵלילֹות ִיּסְ ֶאת ְיהָֹוה ֲאׁשֶ

י  ַמח ִלּבִ ל ֶאּמֹוט: ט. ָלֵכן ׂשָ י ִמיִמיִני ּבַ י ָתִמיד, ּכִ ְיהָֹוה ְלֶנְגּדִ

י  י לֹא ַתֲעזֹב ַנְפׁשִ ּכֹן ָלֶבַטח: י. ּכִ ִרי ִיׁשְ ׂשָ בֹוִדי, ַאף ּבְ ֶגל ּכְ ַוּיָ

ֹאַרח  ּתֹוִדיֵעִני  יא.  ַחת  ׁשָ ִלְראֹות  ֲחִסיְדָך  ן  ִתּתֵ לֹא  אֹול  ִלׁשְ

יִמיְנָך ֶנַצח: ֶניָך, ְנִעמֹות ּבִ ָמחֹות ֶאת ּפָ ים, ׂשַֹבע ׂשְ ַחּיִ

לב 

ֵרי  סּוי ֲחָטָאה: ב. ַאׁשְ ע, ּכְ ׁשַ ֵרי ְנׂשּוי ּפֶ יל, ַאׁשְ ּכִ א. ְלָדִוד ַמׂשְ

י  ּכִ ג.  ה:  ְרִמּיָ רּוחֹו  ּבְ ְוֵאין  ָעֹון,  לֹו  ְיהָֹוה  ַיְחׁשֹב  לֹא  ָאָדם 

י יֹוָמם ָוַלְיָלה  ל ַהּיֹום: ד. ּכִ ֲאָגִתי ּכָ ׁשַ לּו ֲעָצָמי, ּבְ י ּבָ ּתִ ֶהֱחַרׁשְ

אִתי  ַחְרבֵֹני ַקִיץ ֶסָלה: ה. ַחּטָ י ּבְ ּדִ ְך ְלׁשַ ד ָעַלי ָיֶדָך, ֶנְהּפַ ְכּבַ ּתִ

ַעי  ְפׁשָ ֲעֵלי   אֹוֶדה  י  ָאַמְרּתִ יִתי,  ִכּסִ לֹא  ַוֲעֹוִני  אֹוִדיֲעָך 

ל  ּלֵ אִתי ֶסָלה: ו. ַעל זֹאת ִיְתּפַ אָת ֲעֹון ַחּטָ ה ָנׂשָ ַליהָֹוה, ְוַאּתָ

ים ֵאָליו לֹא  ֶטף ַמִים ַרּבִ ל ָחִסיד ֵאֶליָך ְלֵעת ְמצֹא, ַרק ְלׁשֵ ּכָ

סֹוְבֵבִני  ּתְ ט  ַפּלֵ י  ָרּנֵ ֵרִני,  ּצְ ּתִ ר  ִמּצַ  ,
ִלי* ֵסֶתר  ה  ַאּתָ ז.  יעּו:  ַיּגִ

ֶדֶרְך זּו ֵתֵלְך, ִאיֲעָצה ָעֶליָך ֵעיִני:  יְלָך ְואֹוְרָך ּבְ ּכִ ֶסָלה: ח. ַאׂשְ

ֶמֶתג ָוֶרֶסן ֶעְדיֹו ִלְבלֹום  ֶפֶרד ֵאין ָהִבין, ּבְ סּוס ּכְ ְהיּו ּכְ ט. ַאל ּתִ

יהָֹוה  ע, ְוַהּבֹוֵטַח ּבַ ים ַמְכאֹוִבים ָלָרׁשָ ל ְקרֹב ֵאֶליָך: י. ַרּבִ ּבַ

ל  יִקים, ְוַהְרִנינּו ּכָ ְמחּו ַביהָֹוה ְוִגילּו ַצּדִ ֶחֶסד ְיסֹוְבֶבּנּו: יא ׂשִ

ֵרי ֵלב: ִיׁשְ
*כאן צריך להפסיק מעט, )עיין ליקוטי מוהר"ן רי"ג(.
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מא 

יֹום  ּבְ ל,  ּדָ ֶאל  יל  ּכִ ַמׂשְ ֵרי  ַאׁשְ ב.  ְלָדִוד:  ִמְזמֹור  ַח,  ַלְמַנּצֵ א. 

ָאֶרץ,  ר ּבָ ַ הּו, ְוֻאּשׁ ְמֵרהּו ִויַחּיֵ ֵטהּו ְיהָֹוה: ג. ְיהָֹוה ִיׁשְ ָרָעה ְיַמּלְ

ָוי,  ּדְ ֶעֶרׂש  ִיְסָעֶדּנּו ַעל  ְיהָֹוה  ד.  ֹאְיָביו:  ֶנֶפׁש  ּבְ ֵנהּו  ּתְ ּתִ ְוַאל 

ִני, ְרָפָאה  י ְיהָֹוה ָחּנֵ בֹו ָהַפְכּתָ ְבָחְליֹו: ה. ֲאִני ָאַמְרּתִ ּכָ ל ִמׁשְ ּכָ

ָימּות  ָמַתי  ִלי,  ַרע  יֹאְמרּו  אֹוְיַבי  ו.  ָלְך:  ָחָטאִתי  י  ּכִ י  ַנְפׁשִ

ץ ָאֶון  ר, ִלּבֹו ִיְקּבָ ְוא ְיַדּבֵ א ִלְראֹות ׁשָ מֹו: ז. ְוִאם ּבָ ְוָאַבד ׁשְ

ל ׂשְֹנָאי, ָעַלי  ר: ח. ַיַחד ָעַלי ִיְתַלֲחׁשּו ּכָ לֹו, ֵיֵצא ַלחּוץ ְיַדּבֵ

ַכב לֹא  ר ׁשָ ַעל ָיצּוק ּבֹו, ַוֲאׁשֶ ִלּיַ ַבר ּבְ בּו ָרָעה ִלי: ט. ּדְ ַיְחׁשְ

אֹוֵכל  בֹו,  י  ַטְחּתִ ּבָ ר  ֲאׁשֶ לֹוִמי  ׁשְ ִאיׁש  ם  ּגַ י.  ָלקּום:  יֹוִסיף 

ַוֲהִקיֵמִני,  ִני  ָחּנֵ ְיהָֹוה  ה  ְוַאּתָ יא.  ָעֵקב:  ָעַלי  יל  ִהְגּדִ ַלְחִמי 

י לֹא ָיִריַע  י, ּכִ י ָחַפְצּתָ ּבִ י ּכִ זֹאת ָיַדְעּתִ ָמה ָלֶהם: יב. ּבְ ּלְ ַוֲאׁשַ

יֵבִני ְלָפֶניָך ְלעֹוָלם:  ּצִ י, ַוּתַ ַמְכּתָ ּבִ י ּתָ ֻתּמִ ֹאְיִבי ָעָלי: יג. ַוֲאִני ּבְ

ָאֵמן  ָהעֹוָלם  ְוַעד  ֵמָהעֹוָלם  ָרֵאל  ִיׂשְ ֱאלֵֹהי  ְיהָֹוה  רּוְך  ּבָ יד. 

ְוָאֵמן:

מב 

ֲאִפיֵקי  ַעל  ֲערֹג  ּתַ ל  ַאּיָ ּכְ ב.  קַֹרח:  ִלְבֵני  יל  ּכִ ַמׂשְ ַח,  ַלְמַנּצֵ א. 

י  ַנְפׁשִ ָצְמָאה  ג.  ֱאלִֹהים:  ֵאֶליָך  ַתֲערֹג  י  ַנְפׁשִ ן  ּכֵ ָמִים, 

ֵני ֱאלִֹהים: ד. ָהְיָתה  ֵלאלִֹהים ְלֵאל ָחי, ָמַתי ָאבֹוא ְוֵאָרֶאה ּפְ

ה ֱאלֶֹהיָך:  ל ַאּיֵ ֱאֹמר ֵאַלי ּכָ י ִדְמָעִתי ֶלֶחם יֹוָמם ָוָלְיָלה, ּבֶ ּלִ
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ְך,  ּסָ ּבַ ֶאֱעבֹר  י  ּכִ י,  ַנְפׁשִ ָעַלי  ָכה  ּפְ ְוֶאׁשְ ָרה  ֶאְזּכְ ה  ֵאּלֶ ה. 

ו.  ְותֹוָדה ָהמֹון חֹוֵגג:  ה  ִרּנָ קֹול  ּבְ ית ֱאלִֹהים,  ּבֵ ם ַעד  ּדֵ ֶאּדַ

י עֹוד  ֱהִמי ָעָלי, הֹוִחִלי ֵלאלִֹהים ּכִ י ַוּתֶ ּתֹוֲחִחי ַנְפׁשִ ׁשְ ַמה ּתִ

ן  ּתֹוָחח, ַעל ּכֵ י ִתׁשְ ָניו: ז. ֱאלַֹהי ָעַלי ַנְפׁשִ אֹוֶדּנּו ְיׁשּועֹות ּפָ

הֹום ֶאל  ן, ְוֶחְרמֹוִנים ֵמַהר ִמְצָער: ח. ּתְ ְרָך ֵמֶאֶרץ ַיְרּדֵ ֶאְזּכָ

יָך ָעַלי ָעָברּו:  ֶריָך ְוַגּלֶ ּבָ ל ִמׁשְ הֹום קֹוֵרא ְלקֹול ִצּנֹוֶריָך, ּכָ ּתְ

ה ְלֵאל  ִפּלָ י ּתְ ירֹה ִעּמִ ְיָלה ׁשִ ה ְיהָֹוה ַחְסּדֹו ּוַבּלַ ט. יֹוָמם ְיַצּוֶ

ה קֵֹדר ֵאֵלְך  ִני, ָלּמָ ַכְחּתָ י. אֹוְמָרה ְלֵאל ַסְלִעי ָלָמה ׁשְ י  ַחּיָ

ָאְמָרם  ּבְ ֵחְרפּוִני צֹוְרָרי,  ַעְצמֹוַתי  ּבְ ֶרַצח  ּבְ יא.  ַלַחץ אֹוֵיב:  ּבְ

ּוַמה  י  ַנְפׁשִ ּתֹוֲחִחי  ׁשְ ּתִ יב. ַמה  ה ֱאלֶֹהיָך:  ַאּיֵ ַהּיֹום  ל  ּכָ ֵאַלי 

ַני  ּפָ ְיׁשּועֹת  אֹוֶדּנּו  עֹוד  י  ּכִ ֵלאלִֹהים,  הֹוִחיִלי  ָעָלי,  ֱהִמי  ּתֶ

ֵואלָֹהי:

נט 

ְמרּו  ׁשְ אּול  ַוּיִ לַֹח ׁשָ ׁשְ ם, ּבִ ֵחת ְלָדִוד ִמְכּתָ ׁשְ ַח ַאל ּתַ א. ַלְמַנּצֵ

ְתקֹוְמַמי  ִמּמִ ֵמֹאְיַבי ֱאלָֹהי,  יֵלִני  ַהּצִ ב.  ַלֲהִמיתֹו:  ִית  ַהּבַ ֶאת 

יֵעִני:  י ָדִמים הֹוׁשִ ּוֵמַאְנׁשֵ יֵלִני ִמּפֲֹעֵלי ָאֶון,  ג. ַהּצִ ֵבִני:  ּגְ ׂשַ ּתְ

ְולֹא  ִעי  ִפׁשְ ים, לֹא  ַעּזִ ָעַלי  ָיגּורּו  י,  ְלַנְפׁשִ ָאְרבּו  ה  ִהּנֵ י  ּכִ ד. 

ִלְקָראִתי  עּוָרה  ְוִיּכֹוָננּו,  ְיֻרצּון  ָעֹון  ִלי  ּבְ ה.  ְיהָֹוה:  אִתי  ַחּטָ

ָרֵאל, ָהִקיָצה  ה ְיהָֹוה ֱאלִֹהים ְצָבאֹות ֱאלֵֹהי ִיׂשְ ּוְרֵאה: ו. ְוַאּתָ
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ָיׁשּובּו  ז.  ֶסָלה:  ָאֶון  ּבְֹגֵדי  ל  ּכָ ֹחן  ּתָ ַאל  ַהּגֹוִים,  ל  ּכָ ִלְפקֹד 

ִפיֶהם,  ּבְ יעּון  ַיּבִ ה  ִהּנֵ ח.  ִעיר:  ִויסֹוְבבּו  ֶלב  ַכּכָ ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב, 

ַחק  ׂשְ ה ְיהָֹוה ּתִ י ִמי ׁשֵֹמַע: ט. ְוַאּתָ ְפתֹוֵתיֶהם, ּכִ ׂשִ ֲחָרבֹות ּבְ

ֱאלִֹהים  י  ּכִ ֹמָרה,  ֶאׁשְ ֵאֶליָך  ֻעּזֹו  י.   ּגֹוִים:  ְלָכל  ְלַעג  ּתִ ָלמֹו, 

ְבׁשְֹרָרי:  ַיְרֵאִני  ֱאלִֹהים  ֵמִני,  ְיַקּדְ י  ַחְסּדִ ֱאלֵֹהי  יא.  י:  ּבִ ּגַ ִמׂשְ

י, ֲהִניֵעמֹו ְבֵחיְלָך ְוהֹוִריֵדמֹו,  חּו ַעּמִ ּכְ ן ִיׁשְ ַהְרֵגם ּפֶ יב. ַאל ּתַ

ְכדּו ִבְגאֹוָנם  ָפֵתימֹו, ְוִיּלָ ַבר ׂשְ ימֹו ּדְ את ּפִ נּו ֲאדָֹני: יג. ַחּטַ ָמִגּנֵ

ה ְוֵאיֵנמֹו, ְוֵיְדעּו  ּלֵ ה ְבֵחָמה ּכַ ּלֵ רּו: יד. ּכַ ַחׁש ְיַסּפֵ ּוֵמָאָלה ּוִמּכַ

בּו  ְוָיׁשֻ טו.  ֶסָלה:  ָהָאֶרץ  ְלַאְפֵסי  ַיֲעקֹב  ּבְ ל  ֹמשֵׁ ֱאלִֹהים  י  ּכִ

ֶלֱאכֹל,  ְיִניעּון  ה  ֵהּמָ טז.  ִעיר:  ִויסֹוְבבּו  ֶלב  ַכּכָ ֶיֱהמּו  ָלֶעֶרב, 

ַלּבֶֹקר  ן  ַוֲאַרּנֵ ָך,  ֻעּזֶ יר  ָאׁשִ ַוֲאִני  יז.  ִלינּו:  ַוּיָ עּו  ּבְ ִיׂשְ לֹא  ִאם 

י ֵאֶליָך  יֹום ַצר ִלי: יח. ֻעּזִ ב ִלי ּוָמנֹוס ּבְ ּגָ י ָהִייָת ִמׂשְ ָך, ּכִ ַחְסּדֶ

י: י ֱאלֵֹהי ַחְסּדִ ּבִ ּגַ י ֱאלִֹהים ִמׂשְ ָרה, ּכִ ֲאַזּמֵ

עז 

ב. קֹוִלי ֶאל ֱאלִֹהים  ִמְזמֹור:  ְלָאָסף  ְידּותּון,  ַח ַעל  ַלְמַנּצֵ א. 

ָצָרִתי  יֹום  ּבְ ג.  ֵאָלי:  ְוַהֲאִזין  ֱאלִֹהים  ֶאל  קֹוִלי  ְוֶאְצָעָקה, 

ֵחם  ִהּנָ ֵמֲאָנה  ָתפּוג,  ְולֹא  ָרה  ִנּגְ ַלְיָלה  ָיִדי  י,  ּתִ ָרׁשְ ּדָ ֲאדָֹני 

ף  ְוִתְתַעּטֵ יָחה  ָאׂשִ ְוֶאֱהָמָיה,  ֱאלִֹהים  ָרה  ד. ֶאְזּכְ י:  ַנְפׁשִ

ר:  ֲאַדּבֵ ְולֹא  י  ִנְפַעְמּתִ ֵעיָני,  ֻמרֹות  ׁשְ ָאַחְזּתָ  ה.  ֶסָלה:  רּוִחי 
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ְנִגיָנִתי  ָרה  ֶאְזּכְ ז.  נֹות עֹוָלִמים:  ׁשְ ֶדם,  ִמּקֶ ָיִמים  י  ְבּתִ ַ ִחּשׁ ו. 

ׂש רּוִחי: ח. ַהְלעֹוָלִמים ִיְזַנח  יָחה ַוְיַחּפֵ ְיָלה, ִעם ְלָבִבי ָאׂשִ ּלָ ּבַ

ַמר  ֲאדָֹני, ְולֹא יִֹסיף ִלְרצֹות עֹוד: ט. ֶהָאֵפס ָלֶנַצח ַחְסּדֹו, ּגָ

ַאף ַרֲחָמיו  ַכח ַחּנֹות ֵאל, ִאם ָקַפץ ּבְ ֹאֶמר ְלדֹר ָודֹר: י. ֲהׁשָ

ֶאְזּכֹור  יב.  ֶעְליֹון:  ְיִמין  נֹות  ׁשְ ִהיא,  ַחּלֹוִתי  ָוֹאַמר  יא.  ֶסָלה: 

ֳעֶלָך,  ְלֶאָך: יג. ְוָהִגיִתי ְבָכל ּפָ ֶדם ּפִ ָרה ִמּקֶ י ֶאְזּכְ ַמַעְלֵלי ָיּה, ּכִ

ֵאל  ִמי  ָך,  ְרּכֶ ּדַ ּקֶֹדׁש  ּבַ ֱאלִֹהים  יד.  יָחה:  ָאׂשִ ּוַבֲעִלילֹוֶתיָך 

ים  ה ֶפֶלא, הֹוַדְעּתָ ָבַעּמִ ה ָהֵאל עֹׂשֵ אלִֹהים: טו. ַאּתָ דֹול ּכֵ ּגָ

ֵני ַיֲעקֹב ְויֹוֵסף ֶסָלה: יז. ָראּוָך  ָך, ּבְ ְזרֹוַע ַעּמֶ ַאְלּתָ ּבִ ָך: טז. ּגָ ֻעּזֶ

זּו ְתהֹמֹות: יח. זְֹרמּו  ִים ָיִחילּו, ַאף ִיְרּגְ ִים ֱאלִֹהים, ָראּוָך ּמַ ּמַ

כּו: יט. קֹול  ָחִקים, ַאף ֲחָצֶציָך ִיְתַהּלָ ַמִים ָעבֹות, קֹול ָנְתנּו ׁשְ

ְרַעׁש ָהָאֶרץ כ.  ֵבל, ָרְגָזה ַוּתִ ל, ֵהִאירּו ְבָרִקים ּתֵ ְלּגַ ּגַ ַרַעְמָך ּבַ

בֹוֶתיָך לֹא נָֹדעּו: כא.  ים, ְוִעּקְ ַמִים ַרּבִ ִביְלָך ּבְ ָך, ּוׁשְ ְרּכֶ ם ּדַ ּיָ ּבַ

ה ְוַאֲהרֹן: ַיד ֹמשֶׁ ָך, ּבְ ָנִחיָת ַכּצֹאן ַעּמֶ

צ

נּו  ה ָהִייָת ּלָ ה ִאיׁש ָהֱאלִֹהים, ֲאדָֹני ָמעֹון ַאּתָ ה ְלֹמשֶׁ ִפּלָ א. ּתְ

חֹוֵלל ֶאֶרץ ְוֵתֵבל, ּוֵמעֹוָלם  דּו ַוּתְ ֶטֶרם ָהִרים ֻיּלָ דֹר ָודֹר: ב. ּבְ ּבְ

א, ַוּתֹאֶמר ׁשּובּו  ּכָ ב ֱאנֹוׁש ַעד ּדַ ׁשֵ ה ֵאל: ג. ּתָ ַעד עֹוָלם ַאּתָ

י ַיֲעבֹר,  יֹום ֶאְתמֹול ּכִ ֵעיֶניָך, ּכְ ִנים ּבְ י ֶאֶלף ׁשָ ְבֵני ָאָדם: ד. ּכִ
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ָחִציר  ּכֶ ּבֶֹקר  ּבַ ִיְהיּו,  ָנה  ׁשֵ ם  ְזַרְמּתָ ה.  ְיָלה:  ַבּלָ מּוָרה  ְוַאׁשְ

י ָכִלינּו  ּבֶֹקר ָיִציץ ְוָחָלף, ָלֶעֶרב ְימֹוֵלל ְוָיֵבׁש: ז. ּכִ ַיֲחלֹף: ו.  ּבַ

ָך, ֲעֻלֵמנּו  ה ֲעֹונֵֹתינּו ְלֶנְגּדֶ ּתָ ָך, ּוַבֲחָמְתָך ִנְבָהְלנּו: ח. ׁשַ ְבַאּפֶ

ֵנינּו  ׁשָ ינּו  ּלִ ּכִ ְבֶעְבָרֶתָך,  נּו  ּפָ ָיֵמינּו  ָכל  י  ּכִ ט.  ֶניָך:  ּפָ ִלְמאֹור 

ְגבּורֹת  ָנה, ְוִאם ּבִ ְבִעים ׁשָ נֹוֵתינּו ָבֶהם ׁשִ ְכמֹו ֶהֶגה: י. ְיֵמי ׁשְ

יא.  ֻעָפה:  ַוּנָ ִחיׁש  ָגז  י  ּכִ ָוָאֶון  ָעָמל  ם  ְוָרְהּבָ ָנה,  ׁשָ מֹוִנים   ׁשְ

ן  ּכֵ ָיֵמינּו  ִלְמנֹות  יב.  ֶעְבָרֶתָך:  ּוְכִיְרָאְתָך  ָך,  ַאּפֶ עֹז  יֹוֵדַע  ִמי 

ֵחם  הֹוַדע, ְוָנִבא ְלַבב ָחְכָמה: יג. ׁשּוָבה ְיהָֹוה ַעד ָמָתי, ְוִהּנָ

ָכל  ְמָחה ּבְ ָנה ְוִנׂשְ ָך, ּוְנַרּנְ ֵענּו ַבּבֶֹקר ַחְסּדֶ ּבְ ַעל ֲעָבֶדיָך: יד. ׂשַ

טז.  ָרָעה:  ָרִאינּו  נֹות  ׁשְ יָתנּו,  ִעּנִ ימֹות  ּכִ ֵחנּו  ּמְ טו. ׂשַ ָיֵמינּו: 

ִויִהי נַֹעם  יז.  ֵניֶהם:  ּבְ ַוֲהָדְרָך ַעל  ָפֳעֶלָך,  ֵיָרֶאה ֶאל ֲעָבֶדיָך 

ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו  ּכֹוְנָנה  ָיֵדינּו  ה  ּוַמֲעׂשֵ ָעֵלינּו,  ֱאלֵֹהינּו  ֲאדָֹני 

ָיֵדינּו ּכֹוְנֵנהּו:

קה

ֲעִלילֹוָתיו:  ים  ָבַעּמִ הֹוִדיעּו  מֹו,  ִבׁשְ ִקְראּו  ַליהָֹוה  הֹודּו  א. 

ִהְתַהְללּו  ג.  ִנְפְלאֹוָתיו:  ָכל  ּבְ יחּו  ׂשִ לֹו,  רּו  ַזּמְ לֹו,  ירּו  ב. ׁשִ

ְרׁשּו ְיהָֹוה ְוֻעּזֹו,  י ְיהָֹוה: ד. ּדִ ַמח ֵלב ְמַבְקׁשֵ ם ָקְדׁשֹו, ִיׂשְ ׁשֵ ּבְ

ֹמְפָתיו  ה,  ָעׂשָ ר  ֲאׁשֶ ִנְפְלאֹוָתיו  ִזְכרּו  ה.  ִמיד:  ּתָ ָפָניו  ׁשּו  ּקְ ּבַ

ז.  ִחיָריו:  ּבְ ַיֲעקֹב  ֵני  ּבְ ַעְבּדֹו,  ַאְבָרָהם  ֶזַרע  ו.  ִפיו:  ֵטי  ּפְ ּוִמׁשְ
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ְלעֹוָלם  ָזַכר  ח.  ָטיו:  ּפָ ִמׁשְ ָהָאֶרץ  ָכל  ּבְ ֱאלֵֹהינּו,  ְיהָֹוה  הּוא 

ַרת ֶאת ַאְבָרָהם,  ר ּכָ ה ְלֶאֶלף ּדֹור: ט. ֲאׁשֶ ָבר ִצּוָ ִריתֹו, ּדָ ּבְ

ִרית  ָרֵאל ּבְ ֲעִמיֶדָה ְלַיֲעקֹב ְלֹחק, ְלִיׂשְ ָחק: י.  ַוּיַ בּוָעתֹו ְלִיׂשְ ּוׁשְ

ָנַען, ֶחֶבל ַנֲחַלְתֶכם:  ן ֶאת ֶאֶרץ ּכְ עֹוָלם: יא. ֵלאֹמר, ְלָך ֶאּתֵ

כּו ִמּגֹוי  ְתַהּלְ ּה: יג. ַוּיִ ְמַעט ְוָגִרים ּבָ ר, ּכִ ְהיֹוָתם ְמֵתי ִמְסּפָ יב. ּבִ

ָקם,  יַח ָאָדם ְלָעׁשְ ְמָלָכה ֶאל ַעם ַאֵחר: יד. לֹא ִהּנִ ֶאל ּגֹוי, ִמּמַ

יָחי, ְוִלְנִביַאי ַאל  עּו ִבְמׁשִ ּגְ ַוּיֹוַכח ֲעֵליֶהם ְמָלִכים: טו. ַאל ּתִ

ָבר:  ׁשָ ֶלֶחם  ה  ַמּטֵ ל  ּכָ ָהָאֶרץ,  ַעל  ָרָעב  ְקָרא  ַוּיִ טז.  ֵרעּו:  ּתָ

ֶבל  ַבּכֶ ִעּנּו  יח.  יֹוֵסף:  ר  ִנְמּכַ ְלֶעֶבד  ִאיׁש,  ִלְפֵניֶהם  ַלח  ׁשָ יז. 

ָאה ַנְפׁשֹו: יט. ַעד ֵעת ּבֹא ְדָברֹו, ִאְמַרת ְיהָֹוה  ְרֶזל ּבָ ַרְגלֹו, ּבַ

ֵחהּו:  ַוְיַפּתְ ים  ַעּמִ ל  ֹמשֵׁ יֵרהּו,  ַוַיּתִ ֶמֶלְך  ַלח  כ. ׁשָ ְצָרָפְתהּו: 

ָריו  ׂשָ כב . ֶלְאסֹר  ִקְנָינֹו:  ָכל  ּבְ ל  ּוֹמשֵׁ ְלֵביתֹו,  ָאדֹון  מֹו  ׂשָ כא. 

ר  ּגָ ְוַיֲעקֹב  ִמְצָרִים,  ָרֵאל  ִיׂשְ בֹא  ַוּיָ כג.  ם:  ְיַחּכֵ ּוְזֵקָניו  ַנְפׁשֹו,  ּבְ

כה.  ָריו:  ִמּצָ ֲעִצֵמהּו  ַוּיַ ְמֹאד,  ַעּמֹו  ֶאת  ֶפר  ַוּיֶ כד.  ָחם:  ֶאֶרץ  ּבְ

ה  ֹמשֶׁ ַלח  ׁשָ כו.  ֲעָבָדיו:  ּבַ ל  ְלִהְתַנּכֵ ַעּמֹו,  נֹא  ִלׂשְ ם  ִלּבָ ָהַפְך 

ֹאתֹוָתיו,  ְבֵרי  ּדִ ָבם  מּו  ׂשָ כז.  ּבֹו:  ַחר  ּבָ ר  ֲאׁשֶ ַאֲהרֹן  ַעְבּדֹו, 

ְך, ְולֹא ָמרּו ֶאת  ְחׁשִ ְך ַוּיַ ַלח ֹחשֶׁ ֶאֶרץ ָחם: כח. ׁשָ ּוֹמְפִתים ּבְ

ל.  ָגָתם:  ּדְ ֶאת  ֶמת  ַוּיָ ְלָדם,  ֵמיֵמיֶהם  ֶאת  ָהַפְך  כט.  ָברֹו:  ּדְ

בֹא  ַוּיָ ָאַמר  לא.  ַמְלֵכיֶהם:  ַחְדֵרי  ּבְ ִעים,  ְצַפְרּדְ ַאְרָצם  ַרץ  ׁשָ
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ָרד, ֵאׁש ֶלָהבֹות  ֵמיֶהם ּבָ ׁשְ בּוָלם: לב. ָנַתן ּגִ ָכל ּגְ ים ּבְ ּנִ ָערֹב, ּכִ

לד.  בּוָלם:  ּגְ ֵעץ  ר  ּבֵ ַוְיׁשַ ּוְתֵאָנָתם,  ְפָנם  ּגַ ְך  לג. ַוּיַ ַאְרָצם:  ּבְ

ב  ל ֵעׂשֶ ַוּיֹאַכל ּכָ ר: לה.  ְוֶיֶלק ְוֵאין ִמְסּפָ ה,  בֹא ַאְרּבֶ ַוּיָ ָאַמר, 

ַאְרָצם,  ּבְ כֹור  ּבְ ל  ּכָ ְך  ַוּיַ לו.  ַאְדָמָתם:  ִרי  ּפְ ַוּיֹאַכל  ַאְרָצם,  ּבְ

ָבָטיו  ׁשְ ֶכֶסף ְוָזָהב, ְוֵאין ּבִ ית ְלָכל אֹוָנם: לז. ַוּיֹוִציֵאם ּבְ ֵראׁשִ

ם ֲעֵליֶהם:  ְחּדָ ּפַ ָנַפל  י  ּכִ ֵצאָתם,  ּבְ ַמח ִמְצַרִים  ל: לח. ׂשָ ּכֹוׁשֵ

ָלו,  ֵבא ׂשְ ַאל ַוּיָ ַרׂש ָעָנן ְלָמָסְך, ְוֵאׁש ְלָהִאיר ָלְיָלה: מ. ׁשָ לט. ּפָ

ָהְלכּו  ָמִים,  זּובּו  ַוּיָ צּור  ַתח  ּפָ מא.  יֵעם:  ּבִ ַיׂשְ ַמִים  ׁשָ ְוֶלֶחם 

ַבר ָקְדׁשֹו, ֶאת ַאְבָרָהם ַעְבּדֹו:  י ָזַכר ֶאת ּדְ ּיֹות ָנָהר: מב. ּכִ ּצִ ּבַ

ָלֶהם  ן  ּתֵ ַוּיִ מד.  ִחיָריו:  ּבְ ֶאת  ה  ִרּנָ ּבְ ׂשֹון,  ְבׂשָ ַעּמֹו  מג. ַוּיֹוִצא 

יו,  ְמרּו ֻחּקָ ֲעבּור ִיׁשְ ים ִייָרׁשּו: מה. ּבַ ַאְרצֹות ּגֹוִים, ַוֲעַמל ְלֻאּמִ

ְותֹורָֹתיו ִיְנצֹרּו, ַהְללּוָיּה:

קלז 

ָזְכֵרנּו ֶאת ִצּיֹון:  ִכינּו, ּבְ ם ּבָ ְבנּו ּגַ ם ָיׁשַ ֶבל ׁשָ א. ַעל ַנֲהרֹות ּבָ

ֵאלּונּו  ם ׁשְ י ׁשָ ּנֹרֹוֵתינּו: ג. ּכִ ִלינּו ּכִ תֹוָכּה, ּתָ ב. ַעל ֲעָרִבים ּבְ

יר ִצּיֹון:  ִ ירּו ָלנּו ִמּשׁ ְמָחה, ׁשִ יר ְותֹוָלֵלינּו ׂשִ ְבֵרי ׁשִ ׁשֹוֵבינּו ּדִ

ֵחְך  ּכָ יר ְיהָֹוה, ַעל ַאְדַמת ֵנָכר: ה. ִאם ֶאׁשְ יר ֶאת ׁשִ ד. ֵאיְך ָנׁשִ

לֹא  ִאם  י  ְלִחּכִ ְלׁשֹוִני  ק  ְדּבַ ּתִ ו.  ְיִמיִני:  ח  ּכַ ׁשְ ּתִ ָלִם,  ְירּוׁשָ

ְמָחִתי: ז.  ַלִם ַעל רֹאׁש ׂשִ ֵרִכי, ִאם לֹא ַאֲעֶלה ֶאת ְירּוׁשָ ֶאְזּכְ
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ָלִם, ָהֹאְמִרים ָערּו ָערּו  ְזכֹר ְיהָֹוה ִלְבֵני ֱאדֹום ֵאת יֹום ְירּוׁשָ

ם ָלְך  ּלֶ ְיׁשַ ֵרי ׁשֶ דּוָדה, ַאׁשְ ְ ֶבל ַהּשׁ ת ּבָ ּה: ח. ּבַ ַעד ַהְיסֹוד ּבָ

ץ ֶאת עָֹלַלִיְך  ּיֹאֵחז ְוִנּפֵ ֵרי ׁשֶ ַמְלּתְ ָלנּו: ט. ַאׁשְ ּגָ מּוֵלְך ׁשֶ ֶאת ּגְ

ַלע: ֶאל ַהּסָ

קנ

ב.  ֻעּזֹו:  ְרִקיַע  ּבִ ַהְללּוהּו  ָקְדׁשֹו,  ּבְ ֵאל  ַהְללּו  ַהְללּוָיּה,  א. 

ֵתַקע  ּבְ ג. ַהְללּוהּו  ְדלֹו:  ּגֻ רֹב  ּכְ ַהְללּוהּו  ִבְגבּורָֹתיו,  ַהְללּוהּו 

ּוָמחֹול,  ֹתף  ּבְ ַהְללּוהּו  ד.  ְוִכּנֹור:  ֵנֶבל  ּבְ ַהְללּוהּו  ׁשֹוָפר, 

ַמע, ַהְללּוהּו  ׁשָ ְבִצְלְצֵלי  ה. ַהְללּוהּו  ְוֻעָגב:  ים  ִמּנִ ּבְ ַהְללּוהּו 

ל ָיּה, ַהְללּוָיּה: ַהּלֵ ָמה ּתְ ׁשָ ִצְלְצֵלי ְתרּוָעה: ו. ּכֹל ַהּנְ ּבְ

סּוִקים ֵאּלּו: ִריָאה יֹאַמר ּפְ ַאַחר ַהּקְ

ַיֲעקֹב  ָיֵגל  ַעּמֹו,  בּות  ׁשְ ְיהָֹוה  ׁשּוב  ּבְ ָרֵאל,  ִיׂשְ ְיׁשּוַעת  ּיֹון  ִמּצִ ן  ִיּתֵ ִמי 

ְעְזֵרם  ֵעת ָצָרה: ַוּיַ ם ּבְ יִקים ֵמְיהָֹוה, ָמעּוּזָ ָרֵאל: ּוְתׁשּוַעת ַצּדִ ַמח ִיׂשְ ִיׂשְ

י ָחסּו בֹו: יֵעם, ּכִ ִעים ְויֹוׁשִ ֵטם ֵמְרׁשָ ֵטם, ְיַפּלְ ְיהָֹוה ַוְיַפּלְ


