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מעשה מאבידת בת מלך  /רבי נחמן מברסלב
עָ נָה וְ אָמַ ר :בַּ דֶּ רֶ  סִ פַּ ְרתִּ י מַ עֲשֶׂ ה ,שֶׁ כָּל ִמי שֶׁ הָ יָה שׁו ְֹמעָ הּ ,הָ יָה ל ֹו הִ ְרהוּר תְּ שׁוּבָ ה וְ ז ֹו הִ יא
מַ עֲשֶׂ ה בְּ מֶ לֶ אֶ חָ ד ,שֶׁ הָ יוּ ל ֹו ִשׁשָּׁ ה בָּ נִים וּבַ ת אֶ חָ ת וְ אוֹתָ הּ הַ בַּ ת הָ יְתָ ה חֲשׁוּבָ ה בְּ עֵ ינָיו ְמאֹ ד ,וְ הָ יָה ְמחַ בְּ בָ הּ בְּ יוֹתֵ ר
וְ הָ יָה ְמשַׁ עֲשֵׁ עַ עִ מָּ הּ ְמאֹ ד .פַּ עַ ם אַחַ ת הָ יָה ִמתְ וַעֵ ד עִ מָּ הּ בְּ יַחַ ד בְּ אֵ יזֶה יוֹם וְ ַנעֲשָׂ ה בְּ ֹרגֶז עָ לֶיהָ  ,וְ נִזְ ְרקָ ה ִמפִּ יו ִדּבּוּר:
שֶׁ הַ א טוֹב יִקַּ ח אוֹתָ ֶ ) דּער נִיט גוּטֶ ער זָאל ִדי נֶעמֶ ען( בַּ ַלּ ְילָה הָ לְ כָה לְ חַ ְדרָ הּ ,וּבַ בֹּקֶ ר לא י ְָדעוּ הֵ יכָן הִ יא וְ הָ יָה
אָבִ יהָ ְמצַ עֵ ר ְמאֹ ד וְ הָ לַ לְ בַ ְקּשָׁ הּ אָנֶה ָואָנָה.
עָ מַ ד הַ שֵּׁ נִי לַמַּ לְ כוּת ,מֵ חֲמַ ת שֶׁ רָ אָה שֶׁ הַ מֶּ לִֶ מצְ טַ עֵ ר ְמאֹ ד ,וּבִ קֵּ שׁ שֶׁ יִּ תְּ נוּ ל ֹו ְמשָׁ רֵ ת וְ סוּס וּמָ עוֹת עַ ל הוֹצָ אוֹת ,וְ הָ לַ
לְ בַ ְקּשָׁ הּ .וְ הָ יָה ְמבַ ְקּשָׁ הּ ְמאֹ ד זְ מַ ן ְמרֻ בֶּ ה ְמאֹ ד עַ ד שֶׁ מְּ צָ אָ הּ.
)עַ תָּ ה ְמסַ פֵּ ר אֵ י בִּ ְקּשָׁ ה עַ ד שֶׁ מְּ צָ אָ הּ(
וְ הָ יָה ה ֹולֵ אָנֶה ָואָנָה זְ מַ ן רַ ב ,וּבַ מִּ ְדבָּ ִריּוֹת וּבַ שָּׂ דוֹת וּבַ יְּ עָ ִרים ,וְ הָ יָה ְמבַ ְקּשָׁ הּ זְ מַ ן רַ ב ְמאֹ ד .וְ הָ יָה ה ֹולֵ בַּ מִּ ְדבָּ ר ,וְ רָ אָה
ְשׁבִ יל אֶ חָ ד ִמן הַ צַּ ד .וְ הָ יָה ְמיַשֵּׁ ב עַ צְ מ ֹו :בַּ אֲשֶׁ ר שֶׁ ֲאנִי ה ֹולֵ כָּל-כָּ זְ מַ ן רַ ב בַּ מִּ ְדבָּ ר וְ אֵ ינִי יָכוֹל לְ מָ צְ אָ הּ ,אֵ לֵ בַּ ְשּׁבִ יל
הַ זֶּה ,אוּ ַלי אָבוֹא לִ ְמקוֹם יִשּׁוּב .וְ הָ יָה ה ֹולֵ זְ מַ ן רַ ב.
וּמסֻדָּ ר ְמאֹ ד
וּמתֻקָּ ן ְ
אַחַ ר-כָּ רָ אָה ִמבְ צָ ר )שֶׁ קּו ִֹרין שְׁ לָאס( ,וְ כַמָּ ה ֲחיָלוֹת הָ יוּ עו ְֹמ ִדים שָׁ ם סְ בִ יב ֹו ,וְ הַ מִּ בְ צָ ר הָ יָה נָאֶ ה ְ
עִ ם הַ ֲחיָלוֹת ,וְ הָ יָה ִמתְ יָרֵ א ִמפְּ נֵי הַ ֲחיָלוֹת ,פֶּ ן לא ַינִּיחוּהוּ לִ כְ נֹ ס .וְ הָ יָה ְמיַשֵּׁ ב עַ צְ מ ֹו :אֵ לֵַ ו ֲאנַסֶּ ה .וְ הִ ְשׁאִ יר הַ סּוּס
ִיחים אוֹת ֹו ,וְ לא עִ כְּ בוּהוּ כְּ לָל .וְ הָ יָה ה ֹולֵ מֵ חֶ ֶדר לְ חֶ ֶדר בְּ לִ י עִ כּוּב .וּבָ א לְ פָ ל ִָטין אֶ חָ ד וְ רָ אָה,
וְ הָ לַ לְ הַ מִּ בְ צָ ר ,וְ הָ יוּ מַ נּ ִ
שֶׁ יָּשַׁ ב שָׁ ם הַ מֶּ לֶ בַּ עֲטָ רָ ה ,וְ כַמָּ ה ֲחיָלוֹת שָׁ ם וְ כַמָּ ה ְמשׁו ְֹר ִרים בְּ כֵלִ ים לְ פָ נָיו ,וְ הָ יָה שָׁ ם נָאֶ ה וְ יָפֶ ה ְמאֹ ד ,וְ הַ מֶּ לֶ וְ שׁוּם
אֶ חָ ד מֵ הֶ ם לא ְשׁאָלוּהוּ כְּ לָל .וְ רָ אָה שָׁ ם מַ ע ֲַדנִּים וּמַ ֲאכָלִ ים טוֹבִ ים ,וְ עָ מַ ד וְ אָכַל וְ הָ לַ וְ שָׁ כַב בְּ זָוִ ית לִ ְראוֹת מַ ה ַנּעֲשֶׂ ה
שָׁ ם ,וְ רָ אָה שֶׁ הַ מֶּ לֶ צִ ָוּה לְ הָ בִ יא הַ מַּ לְ כָּה .וְ הָ לְ כוּ לְ הָ בִ יא אוֹתָ הּ ,וְ הָ יָה שָׁ ם רַ עַ שׁ גָּדוֹל וְ ִשׂ ְמחָ ה גְּ ד ֹולָה ,וְ הַ ְמשׁו ְֹר ִרים הָ יוּ
וּמשׁו ְֹר ִרים ְמאֹ ד ,בַּ אֲשֶׁ ר שֶׁ הֵ בִ יאוּ אֶ ת הַ מַּ לְ כָּה וְ הֶ ע ֱִמידוּ לָהּ כִּ סֵּ א וְ הו ִֹשׁיבוּהָ אֶ צְ ל ֹו ,וְ הִ יא הָ יְתָ ה הַ בַּ ת מֶ לֶ
ְמזַמְּ ִרים ְ
הַ ַנּ"ל ,וְ הוּא )הַ יְנוּ הַ שֵּׁ נִי לַמַּ לְ כוּת( רָ אָ הּ וְ הִ כִּ ירָ הּ.
אַחַ ר-כָּ הֵ צִ יצָ ה הַ מַּ לְ כָּה וְ רָ אֲתָ ה אֶ חָ ד ,שֶׁ שּׁ ֹוכֵב בַּ זָּוִ ית וְ הִ כִּ ירָ ה אוֹת ֹו וְ עָ ְמ ָדה ִמכִּ סְ אָ הּ וְ הָ לְ כָה לְ שָׁ ם וְ נָגְ עָ ה בּ ֹו וְ שָׁ ֲאלָה
אוֹת ֹו :הַ אַ תָּ ה מַ כִּ יר אוֹתִ י? וְ הֵ ִשׁיב לָהּ :הֵ ןֲ ,אנִי מַ כִּ יר אוֹתָ  .אַ תְּ הִ יא הַ בַּ ת מֶ לֶ שֶׁ נֶּאֶ בְ ָדה .וְ שָׁ אַל אוֹתָ הּ :הָ אֵ י בָּ את
לְ כָאן? וְ הֵ ִשׁיבָ ה :בַּ אֲשֶׁ ר שֶׁ אָבִ י הַ מֶּ לֶ נִזְ רַ ק ִמפִּ יו ִדּבּוּר הַ ַנּ"ל ,וְ כָאן ,הַ מָּ קוֹם הַ זֶּה ,הוּא לא טוֹב .וְ סִ פֵּ ר לָהּ ,שֶׁ אָבִ יהָ
אָמרָ ה ל ֹו שֶׁ אִ י אֶ פְ שָׁ ר לְ 
ִמצְ טַ עֵ ר ְמאֹ ד וְ שֶׁ הוּא ְמבַ ְקּשָׁ הּ כַּמָּ ה שָׁ נִים .וְ שָׁ אַל אוֹתָ הּ :אֵ יֲ אנִי יָכוֹל לְ הוֹצִ יא אוֹתָ  ?וְ ְ
לְ הוֹצִ יא אוֹתִ י ,כִּ י אִ ם כְּ שֶׁ תִּ הְ יֶה בּוֹחֵ ר לְ  מָ קוֹם ,וְ תִ הְ יֶה יוֹשֵׁ ב שָׁ ם שָׁ נָה אַחַ ת ,וְ כָל הַ שָּׁ נָה תִּ תְ גַּעְ גַּע אַחֲרַ י לְ הוֹצִ יא
וּמצַ פֶּ ה לְ הוֹצִ יא אוֹתִ י .וְ תִ הְ יֶה ִמתְ עַ נֶּה ,וּבַ יּוֹם הָ אַחֲרוֹן
וּמבַ קֵּ שׁ ְ
אוֹתִ י ,וּבְ כָל זְ מַ ן שֶׁ יִּ הְ יֶה לְ  פְּ נַאי ,תִּ הְ יֶה רַ ק ִמתְ גַּעְ גֵּעַ ְ
מֵ הַ שָּׁ נָה תִּ הְ יֶה ִמתְ עַ נֶּה וְ לא תִּ ישַׁ ן כָּל הַ מֵּ עֵ ת לְ עֵ ת .וְ הָ לַ וְ עָ שָׂ ה כֵּן.
פּוּחים
וּבְ סוֹף הַ שָּׁ נָה בַּ יּוֹם הָ אַחֲרוֹן הָ יָה ִמתְ עַ נֶּה ,וְ לא הָ יָה יָשֵׁ ן ,וְ עָ מַ ד וְ הָ לַ לְ שָׁ ם .וְ הָ יָה רוֹאֶ ה אִ ילָן ,וְ עָ לָיו גְּ ֵדלִ ים תַּ ִ
נָאִ ים ְמאֹ ד ,וְ הָ יָה ִמתְ אַ ֶוּה לְ עֵ ינָיו ְמאֹ ד ,וְ עָ מַ ד וְ אָכַל ִמשָּׁ ם .וְ תֵ כֶף שֶׁ אָכַל הַ תַּ פּוּחַ  ,נָפַ ל ַוחֲטָ פ ֹו שֵׁ נָה .וְ הָ יָה יָשֵׁ ן זְ מַ ן
ְמרֻ בֶּ ה ְמאֹ ד .וְ הָ יָה הַ ְמשָׁ רֵ ת מְ נַעֵ ר אוֹת ֹו ,וְ לא הָ יָה נֵעוֹר כְּ לָל .אַחַ ר כָּ הֵ ִקיץ ִמ ְשּׁנָת ֹו וְ שָׁ אַל לְ הַ מְ שָׁ רֵ ת :הֵ יכָן ֲאנִי
בָּ ע ֹולָם? וְ סִ פֵּ ר ל ֹו הַ מַּ עֲשֶׂ ה )הַ יְנוּ הַ ְמשָׁ רֵ ת סִ פֵּ ר לְ הַ שֵּׁ נִי לַמֶּ לֶ הַ מַּ עֲשֶׂ ה וְ אָמַ ר ל ֹו( שֶׁ אַ תָּ ה יָשֵׁ ן זְ מַ ן ְמרֻ בֶּ ה ְמאֹ ד זֶה כַּמָּ ה
שָׁ נִיםַ ,ו ֲאנִי הָ יִיתִ י ִמתְ פַּ ְרנֵס מֵ הַ פֵּ רוֹת וְ הָ יָה ְמצַ עֵ ר עַ צְ מ ֹו ְמאֹ ד.
וְ הָ לַ לְ שָׁ ם וּמָ צָ א אוֹתָ הּ .וְ הָ יְתָ ה ִמצְ טַ עֶ רֶ ת לְ פָ נָיו ְמאֹ ד ,כִּ י אִ לּוּ בָּ אתָ בְּ אוֹת ֹו הַ יּוֹם ,הָ יִיתָ מוֹצִ יא אוֹתִ י ִמכָּאן ,וּבִ ְשׁבִ יל
יוֹם אֶ חָ ד אִ בַּ ְדתָּ  .אָמְ נָם שֶׁ א ֶלאֱכֹ ל הוּא ָדּבָ ר קָ שֶׁ ה ְמאֹ ד ,בִּ פְ רָ ט בַּ יּוֹם הָ אַחֲרוֹן ,אָז ִמתְ גַּבֵּ ר הַ יֵּצֶ ר הָ רָ ע ְמאֹ ד )הַ יְנוּ
אָמרָ ה ל ֹו ,שֶׁ עַ תָּ ה תָּ קֵ ל עָ לָיו הָ אַזְ הָ רָ ה וְ לא יִהְ יֶה ֻמזְ הָ ר שֶׁ א ֶלאֱכֹ ל ,כִּ י הוּא ָדּבָ ר קָ שֶׁ ה ַלעֲמֹ ד בּ ֹו וְ כוּ'(
שֶׁ הַ בַּ ת מֶ לְֶ 
בְּ ֵכן תָּ שׁוּב לִ בְ חֹ ר לְ  מָ קוֹם ,וְ תֵ שֵׁ ב גַּם-כֵּן שָׁ נָהַ ,כּ ַנּ"ל ,וּבַ יּוֹם הָ אַחֲרוֹן תִּ הְ יֶה רַ שַּׁ אי ֶלאֱכֹ ל ,רַ ק שֶׁ א תִּ ישַׁ ן וְ לא תִּ ְשׁתֶּ ה
ַייִן כְּ ֵדי שֶׁ א תִּ ישַׁ ן ,כִּ י הָ עִ קָּ ר הוּא הַ שֵּׁ נָה וְ הָ לַ וְ עָ שָׂ ה כֵּן.
בַּ יּוֹם הָ אַחֲר ֹון הָ יָה ה ֹולֵ לְ שָׁ ם ,וְ רָ אָה מַ עְ יָן ה ֹולֵ וְ הַ מַּ ְראֶ ה אָדֹם וְ הָ רֵ יחַ שֶׁ ל ַייִן .וְ שָׁ אַל אֶ ת הַ ְמשָׁ רֵ ת :הֲרָ אִ יתָ שֶׁ זֶּה
מוּמית וְ הָ רֵ יחַ שֶׁ ל ַייִן? וְ הָ לַ וְ טָ עַ ם מֵ הַ מַּ עְ יָן ,וְ נָפַ ל וְ יָשַׁ ן ִמיָּד כַּמָּ ה שָׁ נִים עַ ד
אַד ִ
מַ עְ יָן ,וְ רָ אוּי שֶׁ יִּ הְ יֶה בּ ֹו מַ יִם ,וְ הַ מַּ ְראֶ ה ְ
ִשׁבְ עִ ים שָׁ נָה .וְ הָ יוּ הוֹלְ כִ ין ֲחיָלוֹת רַ בּוֹת עִ ם הַ שַּׁ יָּ לָהֶ ם ,מַ ה שֶּׁ נּוֹסֵ עַ אַחֲרֵ יהֶ ם )שֶׁ קּו ִֹרין אוֹבַּ אזִ ין( ,וְ הַ ְמשָׁ רֵ ת הִ ְט ִמין
עַ צְ מ ֹו מֵ חֲמַ ת הַ ֲחיָלוֹת .אַחַ ר כָּ הָ לְ כָה מֶ ְרכָּבָ ה וְ עֶ גְ ל ֹות צָ ב ,וְ שָׁ ם י ְָשׁבָ ה הַ בַּ ת מֶ לֶ וְ עָ ְמ ָדה שָׁ ם אֶ צְ ל ֹו ,וְ י ְָר ָדה וְ י ְָשׁבָ ה
אֶ צְ ל ֹו וְ הִ כִּ ירָ ה אוֹת ֹו וְ הָ יְתָ ה ְמנַעֶ רֶ ת אוֹת ֹו ְמאֹ ד ,וְ לא ִננְעַ ר .וְ הִ תְ ִחילָה לִ ְקבֹּל עָ לָיו אֲשֶׁ ר כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה יְגִ יעוֹת וְ ִט ְרחוֹת
גְּ דוֹלוֹת ְמאֹ ד שֶׁ הָ יוּ ל ֹו זֶה כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה שָׁ נִים כְּ ֵדי לְ הוֹצִ יא אוֹתִ י ,וּבִ ְשׁבִ יל אוֹת ֹו הַ יּוֹם שֶׁ הָ יָה יָכוֹל לְ הוֹצִ יאֵ נִי וְ אִ בְּ ד ֹו,
וְ הָ יְתָ ה בּ ֹוכָה ְמאֹ ד עַ ל זֶה .כִּ י יֵשׁ רַ חֲמָ נוּת גָדוֹל עָ לָיו וְ עָ לַי ,שֶׁ כָּל-כָּ זְ מַ ן שֶׁ ֲאנִי כָּאן ,וְ אֵ ינִי יָכוֹל לָצֵ את.

אטשֵׁ יילֶע ]מטפחת[ מֵ עַ ל רֹאשָׁ הּ וְ כָתְ בָ ה עָ לָיו בַּ ְדּמָ עוֹת שֶׁ לָּהּ ,וְ הִ נִּיחָ ה אֶ צְ ל ֹו וְ עָ ְמ ָדה וְ י ְָשׁבָ ה
אַחַ ר כָּ ל ְָקחָ ה פַ ְ
בְּ מֶ ְרכַּבְ תָּ הּ ,וְ נָסְ עָ ה ִמשָּׁ ם.
אַחַ ר-כָּ הֵ ִקיץ וְ שָׁ אַל אֶ ת הַ ְמשָׁ רֵ ת :הֵ יכָן ֲאנִי בָּ ע ֹולָם? וְ סִ פֵּ ר ל ֹו כָּל הַ מַּ עֲשֶׂ ה ,וְ שֶׁ ֲחיָלוֹת רַ בּוֹת הָ לְ כוּ שָׁ ם ,וְ שֶׁ הָ יְתָ ה כָּאן
מֶ ְרכָּבָ ה הַ ַנּ"ל ,וְ שֶׁ הָ יְתָ ה בּ ֹוכָה עָ לָיו וְ הָ יְתָ ה צוֹעֶ קֶ ת שֶׁ יֵּשׁ רַ חֲמָ נוּת עָ לָיו וְ עָ לֶיהָ ַכּ ַנּ"ל .בְּ תוֹ כָּ הֵ צִ יץ וְ רָ אָה,
אטשֵׁ ילֶע ֻמנַּחַ ת אֶ צְ ל ֹו וְ שָׁ אַל :מֵ אַיִן זֶה? וְ הֵ ִשׁיב ל ֹו ,שֶׁ הִ יא כָּתְ בָ ה עָ לָיו בְּ הַ ְדּמָ עוֹת .וּלְ קָ חָ הּ וְ הֵ ִרים אוֹתָ הּ כְּ ֶנגֶד
שֶׁ הַ פַ ְ
הַ שֶּׁ מֶ שׁ ,וְ הִ תְ ִחיל לִ ְראוֹת הָ אוֹתִ יּוֹת ,וְ קָ רָ א מַ ה שֶּׁ כָּתוּב שָׁ ם כָּל קָ בְ לָתָ הּ וְ צַ עֲקָ תָ הַּ ,כּ ַנּ"ל ,וְ שֶׁ כָּעֵ ת אֵ י ֶננָּהּ שָׁ ם בַּ מִּ בְ צָ ר
וּמבְ צָ ר שֶׁ ל מַ ְרגָּלִ יּוֹת ,שָׁ ם תִּ ְמצָ אֵ נִי.
הַ ַנּ"ל ,כִּ י אִ ם שֶׁ יְּ בַ קֵּ שׁ הַ ר שֶׁ ל זָהָ ב ִ
וְ הִ ְשׁאִ יר אֶ ת הַ ְמשָׁ רֵ ת וְ הִ נִּיח ֹו ,וְ הָ לַ לְ בַ דּ ֹו לְ בַ ְקּשָׁ הּ .וְ הָ לַ כַּמָּ ה שָׁ נִים לְ בַ ְקּשָׁ הּ .וְ יִשֵּׁ ב עַ צְ מ ֹו ,שֶׁ בְּ ַו ַדּאי בַּ יִּ שּׁוּב לא נ ְִמצָ א
ארט( וְ עַ ל כֵּן אֵ לֵ אֶ ל הַ מִּ ְדבָּ ִריּוֹת.
וּמבְ צָ ר שֶׁ ל מַ ְרגָּלִ יּוֹת ,כִּ י הוּא בָּ ִקי בְּ מַ פַּ ת הָ ע ֹולָם )שֶׁ קּו ִֹרין לַאנְד קַ ְ
הַ ר שֶׁ ל זָהָ ב ִ
וְ הָ לַ לְ בַ ְקּשָׁ הּ בַּ מִּ ְדבָּ ִריּוֹת כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה שָׁ נִים.
אָדם גָּדוֹל כָּל כָּ וְ נָשָׂ א אִ ילָן גָדוֹל ,שֶׁ בַּ יִּ שּׁוּב אֵ ינ ֹו
אָדם גָּדוֹל ְמאֹ ד ,שֶׁ אֵ ינ ֹו )גּ ֶֶדר( אֱנו ִֹשׁי כְּ לָל שֶׁ יִּ הְ יֶה ָ
אַחַ רָ -כּ רָ אָה ָ
אָדם .וְ תָ מַ הּ וְ אָמַ ר ,שֶׁ זֶּה כָּל כָּ זְ מַ ן שֶׁ ֲאנִי
נ ְִמצָ א אִ ילָן גָּדוֹל ָכּזֶה .וְ אוֹת ֹו הָ אִ ישׁ שָׁ אַל אוֹת ֹוִ :מי אַ תָּ ה? וְ אָמַ ר ל ֹוֲ :אנִי ָ
וּמבְ צָ ר שֶׁ ל
אָדם .וְ סִ פֵּ ר ל ֹו כָּל הַ מַּ עֲשֶׂ ה הַ ַנּ"ל וְ שֶׁ הוּא ְמבַ קֵּ שׁ הַ ר שֶׁ ל זָהָ ב ִ
בְּ הַ מִּ ְדבָּ ר ,וְ לא רָ אִ יתִ י מֵ ע ֹולָם בְּ כָאן ָ
מַ ְרגָּלִ יּוֹת .אָמַ ר ל ֹו :בְּ ו ַַדּאי אֵ ינ ֹו בַּ נּ ְִמצָ א כְּ לָל ,וְ ָדחָ ה אוֹת ֹו וְ אָמַ ר ל ֹו ,שֶׁ הִ ִשּׁיאוּ אֶ ת ַדּעְ תּ ֹו בִּ ְדבַ ר ְשׁטוּת ,כִּ י בְּ ו ַַדּאי אֵ ינ ֹו
נ ְִמצָ א כְּ לָל .וְ הִ תְ ִחיל לִ בְ כּוֹת ְמאֹ ד )הַ יְנוּ הַ שֵּׁ נִי לַמַּ לְ כוּת בָּ כָה ְמאֹ ד וְ אָמַ ר( ,כִּ י בְּ ו ַַדּאי בְּ הֶ כְ רֵ חַ הוּא נ ְִמצָ א בְּ אֵ יזֶה מָ קוֹם,
אָמרוּ לְ פָ נָיו וְ הוּא אָמַ ר
אָדם הַ מְ ֻשׁנֶּה שֶׁ פָּ גַע ָדּחָ ה אוֹת ֹו בִּ ְדבָ רָ יו וְ אָמַ ר( כִּ י בְּ ַו ַדּאי ְדּבַ ר ְשׁטוּת ְ
וְ הוּא ָדחָ ה אוֹת ֹו )הַ יְנוּ הָ ָ
)הַ יְנוּ הַ שֵּׁ נִי לַמַּ לְ כוּת( ,שֶׁ בְּ ו ַַדּאי יֵשׁ.
אָדם הַ ְמ ֻשׁנֶּה לְ הַ שֵּׁ נִי לַמַּ לְ כוּת( :לְ ַדעְ תִּ י הִ יא ְשׁטוּת ,אַ  מֵ חֲמַ ת שֶׁ אַ תָּ ה ִמתְ עַ קֵּ שׁ ,הִ נֵּה ֲאנִי ְמ ֻמנֶּה עַ ל כָּל
אָמַ ר ל ֹו )הָ ָ
וּמבְ צָ רַ ,כּ ַנּ"ל.
הַ חַ יּוֹת ,אֶ עֱשֶׂ ה לְ מַ עַ נְ וְ אֶ ְקרָ א לְ כָל הַ חַ יּוֹת ,כִּ י הֵ ם רָ צִ ים אֶ ת כָּל הָ ע ֹולָם ,אוּלַי תֵּ ַדע אַחַ ת מֵ הֶ ם מֵ הַ ר ִ
וְ קָ רָ א אֶ ת ֻכּ ָלּם ִמקָּ טָ ן וְ עַ ד גָּדוֹל ,כָּל ִמינֵי הַ חַ יּוֹת ,וְ שָׁ אַל אוֹתָ ם ,וְ כֻלָּם הֵ ִשׁיבוּ ,שֶׁ א רָ אוּ .וְ אָמַ ר ל ֹוְ :ראֵ ה שֶׁ ְשּׁטוּת
סִ פְּ רוּ לְ פָ נֶי .אִ ם תִּ ְשׁמַ ע ,שׁוּב ַלאֲחוֹרֶ י ,כִּ י בְּ ו ַַדּאי לא תִּ ְמצָ א ,כִּ י אֵ ינֶנּוּ בָּ ע ֹולָם .וְ הוּא הִ פְ צִ יר ְמאֹ ד וְ אָמַ ר ,שֶׁ בְּ הֶ כְ רֵ חַ
אָחי ,וְ הוּא ְמ ֻמנֶּה עַ ל כָּל
אָדם הַ ְמ ֻשׁנֶּה לְ הַ שֵּׁ נִי לַמַּ לְ כוּת( :הִ נֵּה בַּ מִּ ְדבָּ ר נ ְִמצָ א שָׁ ם ִ
הוּא בַּ נּ ְִמצָ א בְּ ַו ַדּאי .אָמַ ר ל ֹו )הָ ָ
וּמבְ צָ ר הַ ַנּ"ל ,וְ תֵ לֵ אֵ לָיו וְ תֹ אמַ ר ל ֹו,
הָ עוֹפוֹת ,וְ אוּלַי יו ְֹדעִ ים הֵ ם מֵ חֲמַ ת שֶׁ הֵ ם פּו ְֹר ִחים בָּ אֲוִ יר בְּ גָבוֹהַּ  ,אוּלַי רָ אוּ הַ ר ִ
שֶׁ ֲאנִי שָׁ ל ְַחתִּ י אוֹתְ  אֵ לָיו.
אָדם גָּדוֹל ְמאֹ ד ַכּ ַנּ"ל ,וְ נָשָׂ א גַּם כֵּן אִ ילָן גָּדוֹל ַכּ ַנּ"ל ,וְ שָׁ אַל אוֹת ֹו גַּם כֵּן
וְ הָ לַ כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה שָׁ נִים לְ בַ ְקּשׁ ֹו ,וּמָ צָ א שׁוּב ָ
אָחיו ְשׁלָח ֹו אֵ לָיו .וְ הוּא ָדחָ ה אוֹת ֹו גַּם כֵּן ,כִּ י בְּ ַו ַדּאי אֵ ינ ֹו בַּ נּ ְִמצָ א .וְ הוּא הִ פְ צִ יר
ַכּ ַנּ"ל ,וְ הֵ ִשׁיב ל ֹו כָּל הַ מַּ עֲשֶׂ ה וְ שֶׁ ִ
אָדם הַ זֶּה לְ הַ שֵּׁ נִי לַמַּ לְ כוּת( :הִ נֵּה ֲאנִי ְמ ֻמנֶּה עַ ל כָּל הָ עוֹפוֹת .אֶ ְקרָ א אוֹתָ ם ,אוּלַי יו ְֹדעִ ים הֵ ם.
אוֹת ֹו גַּם כֵּן .וְ אָמַ ר ל ֹו )הָ ָ
וּמבְ צָ ר הַ ַנּ"ל .אָמַ ר ל ֹו :הֲלא אַ תָּ ה
וְ קָ רָ א כָּל הָ עוֹפוֹת וְ שָׁ אַל אֶ ת ֻכּלָּם ִמקָּ טָ ן וְ עַ ד גָּדוֹל ,וְ הֵ ִשׁיבוּ ,שֶׁ אֵ ינָם יו ְֹדעִ ים מֵ הַ ר ִ
רוֹאֶ ה שֶׁ בְּ ַו ַדּאי אֵ ינֶנּוּ בָּ ע ֹולָם ,אִ ם תִּ ְשׁמַ ע לִ י ,שׁוּב ַלאֲחוֹרֶ י ,כִּ י בְּ וַדַּ אי אֵ ינֶנּוּ .וְ הוּא )הַ יְנוּ הַ שֵּׁ נִי לַמַּ לְ כוּת( הִ פְ צִ יר אוֹת ֹו
אָחי ,שֶׁ מְּ ֻמנֶּה
אָדם הַ שֵּׁ נִי הַ זֶּה לְ הַ שֵּׁ נִי לַמַּ לְ כוּת( :לְ הַ לָּן בַּ מִּ ְדבָּ ר נ ְִמצָ א שָׁ ם ִ
וְ אָמַ ר ,שֶׁ בְּ ו ַַדּאי י ְֶשׁנ ֹו בָּ ע ֹולָם .אָמַ ר ל ֹו )הָ ָ
עַ ל כָּל הָ רוּחוֹת ,וְ הֵ ם רָ צִ ים כָּל הָ ע ֹולָם ,אוּלַי יו ְֹדעִ ים הֵ ם.
אָדם גָּדוֹל גַּם כֵּן ַכּ ַנּ"ל ,וְ נָשָׂ א גַּם כֵּן אִ ילָן גָּדוֹל ַכּ ַנּ"ל ,וְ שָׁ אַל אוֹת ֹו גַּם-כֵּן ַכּ ַנּ"ל,
וְ הָ לַ כַּמָּ ה וְ כַמָּ ה שָׁ נִים לְ בַ קֵּ שׁ ,וּמָ צָ א ָ
ישׁי הַ זֶּה לְ הַ שֵּׁ נִי
אָדם הַ ְשּׁלִ ִ
וְ הֵ ִשׁיב ל ֹו כָּל הַ מַּ עֲשֶׂ ה ַכּ ַנּ"ל ,וְ דָ חָ ה אוֹת ֹו גַּם כֵּן ,וְ הוּא הִ פְ צִ יר אוֹת ֹו גַּם ֵכּן .וְ אָמַ ר ל ֹו )הָ ָ
לַמַּ לְ כוּת( :שֶׁ לְּ מַ עֲנ ֹו י ְִקרָ א שֶׁ יָּבוֹאוּ כָּל הָ רוּחוֹת וְ י ְִשׁאַל אוֹתָ ם .וְ קָ רָ א אוֹתָ ם ,וּבָ אוּ כָּל הָ רוּחוֹת ,וְ שָׁ אַל אֶ ת כֻּלָּם ,וְ לא
ישׁי לְ הַ שֵּׁ נִי לַמַּ לְ כוּת( :הֲלא אַ תָּ ה רוֹאֶ ה שֶׁ ְשּׁטוּת
אָדם הַ שְּׁ לִ ִ
וּמבְ צָ ר הַ ַנּ"ל .וְ אָמַ ר ל ֹו )הָ ָ
י ְָדעוּ שׁוּם אֶ חָ ד מֵ הֶ ם מֵ הַ ר ִ
סִ פְּ רוּ לְ פָ נֶי .וְ הִ תְ ִחיל לִ בְ כּוֹת ְמאֹ ד וְ אָמַ רֲ :אנִי יו ֵֹדעַ שֶׁ יּ ְֶשׁנ ֹו בְּ ַו ַדּאי.
בְּ תוֹ כָּ רָ אָה שֶׁ בָּ א עוֹד רוּחַ אֶ חָ ד .וְ כָעַ ס עָ לָיו הַ ְמ ֻמנֶּה הַ ַנּ"ל :מַ דּוּעַ נִתְ אַחַ ְרתָּ לָבוֹא? הֲלא ָגּז ְַרתִּ י ,שֶׁ יָּבוֹאוּ כָּל
הָ רוּחוֹת ,וְ לָמָּ ה לא בָּ אתָ עִ מָּ הֶ ם? הֵ ִשׁיב ל ֹו ,שֶׁ נִּתְ עַ כַּבְ תִּ י מֵ חֲמַ ת שֶׁ הָ יִיתִ י צָ ִרי לָשֵׂ את בַּ ת מַ לְ כָּה אֶ ל הַ ר שֶׁ ל זָהָ ב
וּמבְ צָ ר שֶׁ ל מַ ְרגָּלִ יּוֹת .וְ שָׂ מַ ח מְ אֹ ד .וְ שָׁ אַל הַ ְמ ֻמנֶּה אֶ ת הָ רוּחַ  :מַ ה יָּקָ ר שָׁ ם )הַ יְנוּ אֵ יזֶה ְדּבָ ִרים הֵ ם שָׁ ם בְּ יֹקֶ ר
ִ
וּבַ ח ֲִשׁיבוּת( ,וְ אָמַ ר ל ֹו ,שֶׁ כָּל הַ ְדּבָ ִרים הֵ ם שָׁ ם בְּ יֹקֶ ר ָגּדוֹל .וְ אָמַ ר הַ ְמ ֻמנֶּה עַ ל הָ רוּחוֹת לְ הַ שֵּׁ נִי לַמַּ לְ כוּת :בַּ אֲשֶׁ ר שֶׁ זֶּה
זְ מַ ן גָּדוֹל כָּל כָּ שֶׁ אַ תָּ ה ְמבַ ְקּשָׁ הּ ,וְ כַמָּ ה יְגִ יעוֹת שֶׁ הָ יוּ לְ  ,וְ אוּלַי יִהְ יֶה לְ  עַ תָּ ה ְמנִיעָ ה מֵ חֲמַ ת מָ מוֹן ,עַ ל כֵּן ֲאנִי נוֹתֵ ן
לְ  כְּ לִ י ,כְּ שֶׁ תּו ִֹשׁיט י ְָד לְ ת ֹוכָהּ תְּ קַ בֵּ ל ִמשָּׁ ם מָ עוֹת .וְ ָגזַר עַ ל הָ רוּחַ הַ ַנּ"ל ,שֶׁ יּוֹלִ י אוֹת ֹו לְ שָׁ ם.
וּבָ א הָ רוּחַ סְ עָ רָ ה וְ נָשָׂ א אוֹת ֹו לְ שָׁ ם ,וְ הֵ בִ יא אוֹת ֹו אֶ ל שַׁ עַ ר ,וְ הָ יוּ עו ְֹמ ִדים שָׁ ם ֲחיָלוֹת ,שֶׁ א הִ נִּיחוּ לִ כְ נֹ ס אֶ ל הָ עִ יר
וְ הו ִֹשׁיט יָד ֹו אֶ ל הַ כְּ לִ י ,וְ לָקַ ח מָ עוֹת ,וְ ִשׁחֵ ד אוֹתָ ם ,וְ נִכְ נַס לְ תוֹ הָ עִ יר וְ הָ יְתָ ה עִ יר נָאָה וְ הָ לַ אֶ ל גְּ בִ יר וְ שָׂ כַר ל ֹו
ְמזוֹנוֹת ,כִּ י צָ ִרי לִ ְשׁהוֹת שָׁ ם ,כִּ י צָ ִרי לְ שׁוּם שֵׂ כֶל וְ חָ כְ מָ ה לְ הוֹצִ יאָ הּ.
וְ אֵ י שֶׁ הוֹצִ יאָה לא סִ פֵּ ר -וּבַ סּוֹף הוֹצִ יאָ הּ.

