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תוּשׁ ָבּחוֹת ְל ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ְך
עוֹסק ָתּ ִמיד ִבּ ְת ִפלּוֹת וְ ִשׁירוֹת וְ ְ
ַמ ֲע ֶשׂה ַפּ ַעם ֶא ָחד ָהיָה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהֶ ,שׁ ָהיָה ֵ
אָדם ִמ ְסּ ָת ָמא ָהיָה ִנ ְכנָס
יוֹשׁב חוּץ ַליִּשּׁוּב ,וְ ָהיָה ָר ִגיל ִל ָכּנֵס ַליִּשּׁוּב וְ ָהיָה ִנ ְכנָס ֵא ֶצל ֵאיזֶה ָ
וְ ָהיָה ֵ
עוֹלםֱ ,היוֹת ֶשׁ ֶבּ ֱא ֶמת
יּוֹצא וְ ָהיָה ְמ ַד ֵבּר ַעל ִלבּוֹ ֵמ ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁל ָכּל ָה ָ
ְל ַה ְקּ ַט ִנּים ְבּ ַמ ְע ָלהְ ,כּגוֹן ֲע ִניִּ ים וְ ַכ ֵ
יִת ָבּ ַר ְך וְ ִשׁירוֹת
ָמיו ִבּ ְת ִפ ָלּה ְל ַה ֵשּׁם ְ
וּל ַבלּוֹת י ָ
בוֹדת ה' ָכּל יְ ֵמי ַחיָּיו ְ
ֵאין שׁוּם ַתּ ְכ ִלית ִכּי ִאם ַל ֲעסֹק ַבּ ֲע ַ
עוֹררוּת ָכּ ֵאלּוַּ ,עד ֶשׁ ִנּ ְכנְ סוּ ְדּ ָב ָריו ְבּאָזְ נָיוַ ,עד ֶשׁ ִנּ ְת ַר ָצּה
וְ ִת ְשׁ ָבּחוֹת וְ כוּ' וְ ָהיָה ַמ ְר ֶבּה ְל ַד ֵבּר ִעמּוֹ ִדּ ְב ֵרי ִה ְת ְ
וּמוֹליכוֹ ִל ְמקוֹמוֶֹ ,שׁ ָהיָה לוֹ חוּץ ַליִּשּׁוּב,
ִ
לוֹקחוֹ
אָדם ְל ִה ְת ַח ֵבּר ִעמּוֹ וְ ֵת ֶכף ְכּ ֶשׁ ִנּ ְת ַר ָצּה ִעמּוָֹ ,היָה ְ
אוֹתוֹ ָה ָ
ָהר ְל ָפנָיו ,גַּם
וּבאוֹתוֹ ַה ָמּקוֹם ָהיָה ָשׁם נ ָ
ִכּי אוֹתוֹ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"ל ָבּ ַחר לוֹ ָמקוֹם חוּץ ַליִּשּׁוּב ַכּ ַנּ"ל ְ
ָדים לא ָהיָה ַמ ְק ִפּיד ְכּ ָלל
אוֹכ ִלים ִמן ַה ֵפּרוֹת ,וְ ַעל ְבּג ִ
וּפרוֹת וְ ָהיוּ ְ
ילנוֹת ֵ
ָהיָה ָשׁם ִא ָ
יל ְך ְבּ ַד ְרכּוֹ ַל ֲעסֹק
יִת ָבּ ַר ְך ֵל ֵ
בוֹדת ַה ֵשּׁם ְ
אָדם ַל ֲע ַ
וּל ַרצּוֹת ְבּנֵיָ -
וּל ַפתּוֹת ְ
וְ ֵכן ָהיָה ָר ִגיל ָתּ ִמיד ִל ְכנֹס ַליִּשּׁוּב ְ
וּמוֹליכוֹ ִל ְמקוֹמוֹ חוּץ ַליִּשּׁוּב ַכּ ַנּ"ל וְ ֵהם ָהיוּ
ִ
לוֹקחוֹ
ֻצּה ִעמּוָֹ ,היָה ְ
ִבּ ְת ִפלּוֹת וְ כוּ' ,וְ ָכל ִמי ֶשׁ ָהיָה ְמר ֶ
שׁוּבה
וּת ָ
גּוּפים ְ
יתים וְ ִס ִ
תוּשׁ ָבּחוֹת ְל ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ְך וּוִ דּוּיִ ים וְ ַת ֲע ִנ ִ
עוֹס ִקים ָשׁם ַרק ִבּ ְת ִפלּוֹת וְ ִשׁירוֹת וְ ְ
ְ
בּוּריםֶ ,שׁ ָהיוּ לוֹ ְבּ ִע ְניְ נֵי ְתּ ִפלּוֹת וְ ִשׁירוֹת וְ ִת ְשׁ ָבּחוֹת ,וּוִ דּוּיִים ,וְ ָהיוּ
נוֹתן ָל ֶהם ִח ִ
יּוֹצא ָבּזֶה וְ ָה ָיה ֵ
וְ ַכ ֵ
ָשׁיםֶ ,שׁ ֱה ִביאָם ְל ָשׁםֶ ,שׁ ָהיוּ ְראוּיִים גַּםֵ -כּן
אוֹתן ָה ֲאנ ִ
עוֹס ִקים ָבּזֶה ָתּ ִמידַ ,עד ֶשׁ ָהיוּ ִנ ְמ ָצ ִאים גַּם ְבּ ָ
ְ
נוֹתן ְל ֶא ָחד ְרשׁוּתֶ ,שׁגַּם הוּא יִ ְכנֹס ַליִּשּׁוּב ַל ֲעסֹק
בוֹדת ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ְךַ ,עד ֶשׁ ָהיָה ֵ
ְל ָק ֵרב ְבּנֵי-אָ ָדם ַל ֲע ַ
יִת ָבּ ַר ְך ַכּ ַנּ"ל
אָדם ְל ַה ֵשּׁם ְ
ָבּ ִע ְניָן ַה ַנּ"לְ ,דּ ַהיְ נוּ ְל ָק ֵרב ְבּנֵיָ -
וּמוֹציאָם ִמן ַהיִּשּׁוּב
ִ
ָשׁים
עוֹסק ְבּ ִע ְניָן זֶה ָתּ ִמיד וְ ָהיָה ְמ ָק ֵרב ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֲאנ ִ
וְ ֵכן ָהיָה ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"ל ֵ
ָשׁים ִמן
עוֹלם ,וְ ִה ְת ִחיל ַה ָדּ ָבר ְל ִה ְת ַפּ ְר ֵסםִ ,כּי ִפּ ְתאֹם ִנ ְמ ְלטוּ ֵאיזֶה ֲאנ ִ
ַע ָשׂה ר ֶֹשׁם ָבּ ָ
ַכּ ַנּ"לַ ,עד ֶשׁנּ ֲ
נוֹדע ֵאיפֹה ֵהםַ ,עד
יּוֹצא בּוֹ ,וְ לא ַ
ֶא ַבד ֵא ֶצל ֶא ָחד ְבּנוֹ וְ ַכ ֵ
נוֹדע אַיָּם וְ ֵכן ִנזְ ַדּ ֵמּןֶ ,שׁ ִפּ ְתאֹם נ ֱ
ַה ְמּ ִדינָה ,וְ לא ַ
אַך
בוֹדת ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ְך ַכּ ַנּ"לְ ,
אָדם ַל ֲע ַ
וּמ ַפ ֶתּה ְבּנֵי ָ
הוֹל ְך ְ
נּוֹדע ֱהיוֹת ֶשׁ ִנּ ְמ ָצא ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"לֶ ,שׁהוּא ֵ
ֶשׁ ַ
וּמ ֲח ִליף ַע ְצמוֹ
ַהג ְבּ ָח ְכ ָמה ,וְ ָהיָה ְמ ַשׁנֶּה ַ
וּל ָת ְפסוִֹ ,כּי ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַהזֶּה ָהיָה ִמ ְתנ ֵ
לא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְל ַה ִכּירוֹ ְ
אַחר
סוֹחר ,וְ ֵא ֶצל זֶהְ -בּ ִע ְניָן ֵ
אַחרֶ ,שׁ ֵא ֶצל זֶה ָהיָה ִנ ְד ֶמה ְכּ ָע ִני ,וְ ֵא ֶצל זֶה ְכּ ֵ
ֵא ֶצל ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְבּ ִשׁנּוּי ֵ
רוֹאהֶ ,שׁ ֵאינוֹ יָכוֹל ִל ְפעֹל ֶא ְצ ָלם ַכּ ָוּנָתוֹ,
אָדםְ ,כּ ֶשׁ ָהיָה ֶ
יּוֹצא ָבּזֶה גַּם ְכּ ֶשׁ ָהיָה ִנ ְכנָס ְל ַד ֵבּר ִעם ְבּנֵיָ -
וְ ַכ ֵ
וּכ ִאלּוּ ֵאין ַכּ ָוּנָתוֹ ְכּ ָלל ָל ִע ְניָן
טּוֹבהְ ,
אוֹתם ִבּ ְד ָב ִרים ַעד ֶשׁלֹּא ָהיוּ ְמ ִב ִינים ְכּ ָלל ַכּ ָוּנָתוֹ ַה ָ
ָהיָה ְמ ַר ֶמּה ָ
ַה ַנּ"לְ ,דּ ַהיְ נוּ ְל ָק ֵרב ְל ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ְך ,וְ לא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְכּ ָלל ְל ָה ִביןֶ ,שׁ ַכּ ָוּנָתוֹ ָלזֶה ,אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁ ֶבּ ֱא ֶמת ָכּל
אָדםָ ,היָה ַרק ְלזֶה ְל ָק ֵרב ְל ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ְך ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ָכּל ַכּ ָוּנָתוֹ ָהיָה ַרק
ִע ַקּר ַכּ ָוּנָתוֹ ְכּ ֶשׁ ָהיָה ְמ ַד ֵבּר ִעם ְבּנֵיָ -
וּמ ַר ֵמּהוַּ ,עד ֶשׁלֹּא ָהיָה יָכוֹל ְכּ ָלל
וּמ ַע ְקּמוֹ ְ
פּוֹעל ֶא ְצלוָֹ ,היָה ְמ ַס ְבּבוֹ ְ
זֹאתַ ,רק ְכּ ֶשׁ ָהיָה ֵמ ִביןֶ ,שׁ ֵאינוֹ ֵ
עוֹלם ,וְ ָהיוּ
וּפ ְרסוּם ָבּ ָ
ַע ָשׂה ר ֶֹשׁם ִ
עוֹסק ְבּ ִע ְניָן זֶהַ ,עד ֶשׁנּ ֲ
טּוֹבה וְ ָהיָה ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ֵ
ְל ָה ִבין ַכּ ָוּנָתוֹ ַה ָ
אַך לא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ַכּ ַנּ"ל
ְמ ַצ ִפּים ְל ָת ְפסוְֹ ,
עוֹס ִקים ַרק ָבּ ִע ְני ִָנים ַה ַנּ"ל ִבּ ְת ִפ ָלּה
יוֹשׁ ִבים חוּץ ַליִּשּׁוּבַ ,כּ ַנּ"ל ,וְ ְ
ָשׁיו ְ
וְ ָהיָה ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"ל ִעם ֲאנ ָ
וּתשׁוּבוֹת ַכּ ַנּ"ל גַּם ָהיָה ִע ְניַן ַה ַבּ ַעל
גּוּפים ְ
יתים וְ ִס ִ
יִת ָבּ ַר ְך וּוִ דּוּיִ ים וְ ַת ֲע ִנ ִ
וְ ִשׁירוֹת ,וְ ִת ְשׁ ָבּחוֹת ְל ַה ֵשּׁם ְ
ָשׁיוֶ ,שׁ ְלּ ִפי
יך וְ ִאם ָהיָה ֵמ ִבין ְבּ ֶא ָחד ֵמ ֲאנ ָ
ְתּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ָהיָה יָכוֹל ְל ַה ְס ִפּיק ְל ָכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ַמה ֶשּׁ ָצּ ִר ְ
ישׁ ִטיק( ָהיָה ַמ ְס ִפּיק
יל ִדין ִגּ ְ
קּוֹרין ִגּ ְ
ָהבֶ ) ,שׁ ִ
בּוּשׁי ז ָ
ֻבּשׁ ְבּ ַמ ְל ֵ
הוֹל ְך ְמל ָ
יְּהא ֵ
בוֹדת ה'ֶ ,שׁ ֵ
יך ַל ֲע ַ
מֹחוֹ הוּא ָצ ִר ְ
מוֹציאוֹ ִמן ַהיִּשּׁוּב ַכּ ַנּ"ל ,וְ ָהיָה ֵמ ִבין ֶשׁזֶּה
לוֹ ,וְ ֵכן ְל ֵה ֶפ ְךֶ ,שׁ ִלּ ְפ ָע ִמים ִנ ְת ָק ֵרב ֵא ָליו ֵאיזֶה ָע ִשׁיר ,וְ ָהיָה ִ
יוֹד ַע צ ֶֹר ְך ַה ְס ָפּ ַקת ָכּל ֶא ָחד
רוּעים וְ ִנ ְבזִ ים ָהיָה ַמ ְנ ִהיגוֹ ָכּ ְך ַהכֹּל ְכּ ִפי ֶשׁ ָהיָה ֵ
ָדים ְק ִ
יל ְך ִבּ ְבג ִ
יך ֵל ֵ
ֶה ָע ִשׁיר ָצ ִר ְ
ָקר
ָשׁיםֶ ,שׁ ֵקּ ְר ָבם ְל ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ְךָ ,היָה ַתּ ֲע ִנית אוֹ ִסגּוּף גָּדוֹל ,י ָ
וְ ֶא ָחד ָהיָה ַמ ְס ִפּיק לוֹ וְ ֵא ֶצל ֵאלּוּ ָה ֲאנ ִ
נוּגים
יוֹתר ִמ ָכּל ַה ַתּ ֲע ִ
עוֹלםִ ,כּי ָהיָה ָל ֶהם ַתּ ֲענוּג ִמן ַה ִסּגּוּף גָּדוֹל אוֹ ִמ ַתּ ֲע ִנית ֵ
נוּגים ֶשׁ ָבּ ָ
יוֹתר ִמ ָכּל ַה ַתּ ֲע ִ
ֵ
עוֹלם
ֶשׁ ָבּ ָ
ו ִ
ָתם זָר
אַך ָהיָה ַדּ ְר ָכּם וְ ַה ְנ ָהג ָ
יריםְ ,
ֻלּם ֲע ִשׁ ִ
ַיְהי ַהיּוֹם ,וְ ָהיָה ְמ ִדינָהֶ ,שׁ ָהיָה ָשׁם ֲע ִשׁירוּת גָּדוֹלֶ ,שׁ ָהיוּ כּ ָ
ַהג ֶא ְצ ָלם ְכּ ִפי ָה ֲע ִשׁירוּתֶ ,שׁ ָהיָה ֵע ֶר ְך ַמ ֲע ַלת ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ְכּ ִפי
וּמ ֻשׁנֶּה ְמאֹדִ ,כּי ַהכֹּל ָהיָה ִמ ְתנ ֵ
ְ
וּמי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ָכּ ְך וְ ָכ ְך ָממוֹן יֵשׁ
ָה ֲע ִשׁירוּת ֶשׁלּוֶֹ ,שׁ ִמּי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ָכּ ְך וְ ָכ ְך ֲא ָל ִפים אוֹ ְר ָבבוֹת יֵשׁ לוֹ ַמ ֲע ָלה זוִֹ ,
וּמי
יּוֹצא ָבּזֶה ָכּל ֵס ֶדר ַה ַמּ ֲעלוֹת ָהיָה ֶא ְצ ָלם ְכּ ִפי ַה ָמּמוֹן ֶשׁל ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחדִ ,
אַח ֶרת ,וְ ֵכן ַכּ ֵ
לוֹ ַמ ֲע ָלה ֶ
ָליםֶ ,שׁ ִמּי
וּר ָבבוֹת ְכּ ִפי ַה ְסּכוּםֶ ,שׁ ָהיָה ָקצוּב ֶא ְצ ָלם הוּא ֶמ ֶל ְך וְ ֵכן ָהיָה ָל ֶהם ְדּג ִ
ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ָכּ ְך וְ ָכ ְך ֲא ָל ִפים ְ
וּמי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ָכּ ְך וְ ָכ ְך
לוֹנית ְבּאוֹתוֹ ַה ֶדּגֶל ִ
ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ָכּ ְך וְ ָכ ְך ָממוֹן הוּא ְבּ ֶדגֶל זֶה ,וְ יֵשׁ לוֹ אוֹתוֹ ַה ַמּ ֲע ָלה ְפּ ִ
אַחר ,וְ יֵשׁ לוֹ ָשׁם ֵאיזֶה ַמ ֲע ָלה ְבּאוֹתוֹ ַה ֶדּגֶל ְל ִפי ֵע ֶר ְך ָממוֹנוֹ וְ ָהיָה ָקצוּב ֶא ְצ ָלם ַכּ ָמּה
ָממוֹן הוּא ְבּ ֶדגֶל ֵ
ֶח ָשׁב ְבּ ֶד ֶגל
יִהיֶה נ ֱ
יִהיֶה לוֹ ,וְ ְ
לוֹנית ,וְ ַכ ָמּה ָממוֹן ְ
ֶח ָשׁב ְבּאוֹתוֹ ַה ֶדּגֶל ְבּ ַמ ֲע ָלה ְפּ ִ
יִהיֶה נ ֱ
יִהיֶה לוֹ ,וְ ְ
ָממוֹן ְ
אַחר ְבּ ֵאיזֶה ַמ ֲע ָלה ,וְ ֵכן ַה ַדּ ְרגָּא וְ ַה ַמּ ֲע ָלה ֶשׁל ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ָהיָה ַהכֹּל ְכּ ִפי ַה ָמּמוֹןְ ,כּ ִפי ַמה ֶשּׁ ָהיָה
ֵ
אָדם וְ ִאם יֵשׁ לוֹ עוֹד ָפּחוֹת
ָקצוּב ֶא ְצ ָלם וְ ֵכן ָהיָה ָקצוּב ֶא ְצ ָלםְ ,כּ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ָכּ ְך וְ ָכ ְך ָממוֹן הוּא ְס ָתם ֶבּן ָ
יּוֹצא וְ ָהיָה ֶא ְצ ָלם ַחיּוֹת ָרעוֹת וְ עוֹפוֹתְ ,דּ ַהיְ נוּ ְכּ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ַרק ָכּ ְך וְ ָכ ְך הוּא ִנ ְק ָרא
ִמזֶּה הוּא ַחיָּה אוֹ עוֹף וְ ַכ ֵ
יּוֹצא ָבּזֶה ְשׁאָר ַחיּוֹת ָרעוֹת וְ עוֹפוֹת וְ כוּ',
יכר ֵלייבּ( וְ ֵכן ַכּ ֵ
ענ ְט ְשׁ ִל ֶ
אַשׁ ְכּנַז ֵאיין ֶמ ְ
נוֹשׁי ) ִבּ ְלשׁוֹן ְ
אַריֵה ֱא ִ
ְ
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וּמ ֲע ָלה וְ ַד ְרגָּא ֶשׁל ָכּל
ְדּ ַהיְ נוּ ֶשׁ ְלּ ִפי ִמעוּט ָממוֹנוֹ הוּא ַרק ַחיָּה אוֹ עוֹף וְ כוּ'ִ ,כּי ִע ַקּר ָהיָה ֶא ְצ ָלם ַה ָמּמוֹןַ ,
ֶא ָחד ָהיָה ַרק ְל ִפי ַה ָמּמוֹן
יכן
יוֹד ַע ַעד ֵה ָ
אוֹמרִ :מי ֵ
ֵח ַעל זֶה ,וְ ָהיָה ֵ
עוֹלםֶ ,שׁיֵּשׁ ְמ ִדינָה ָכּזוֹ ,וְ ָהיָה ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ִמ ְתאַנּ ַ
וְ ִנ ְשׁ ַמע ָבּ ָ
ָשׁיו ֶשׁל ַה ַבּ ַעל ְתּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"ל ,וְ לא ָשׁ ֲאלוּ ֶאת
ָשׁים ֵמ ֲאנ ָ
יל ְך וְ ִל ְתעוֹת ַעל יְ ֵדי זֶה?! וְ ִנ ְמ ְצאוּ ֲאנ ִ
כוֹלים ֵל ֵ
ֵהם יְ ִ
יהם ַעל
מוּטבִ ,כּי ָהיָה ָל ֶהם ַר ֲח ָמנוּת גָּדוֹל ֲע ֵל ֶ
ירם ְל ָ
ַדּ ְעתּוֹ ְכּ ָלל ,וְ ָה ְלכוּ ְל ָשׁםֶ ,אל ַה ְמּ ִדינָה ַה ַנּ"לְ ,ל ַה ֲחזִ ָ
יוֹתר
יוֹתר וְ ֵ
יל ְך וְ ִל ְתעוֹת ֵ
כוֹלים ֵל ֵ
אָמר ֶשׁ ֵהם יְ ִ
וּב ְפ ָרט ֶשׁ ַה ַבּ ַעל ְתּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"ל ַ
ֶשׁ ִנּ ְתעוּ ָכּלָ -כּ ְך ְבּ ַת ֲאוַת ָממוֹןִ ,
מוּטב
אוֹתם ְל ָ
ַחזִ ירוּ ָ
אוּלי י ֲ
ָשׁים ַה ַנּ"ל ֶאל אוֹתוֹ ַה ְמּ ִדינָה ַה ַנּ"לַ ,
ַכּ ַנּ"לַ ,על ֵכּן ָה ְלכוּ ֵאלּוּ ָה ֲאנ ִ
אָדם,
וּבאוּ ֶאל ַה ְמּ ִדינָה ַה ַנּ"ל ,וְ ִנ ְכנְ סוּ ְל ֶא ָחד ֵמ ֶהםִ ,מ ְסּ ָת ָמא ִנ ְכ ְנסוּ ְל ֵאיזֶה ַחיָּה ) ְדּ ַהיְ נוּ ְל ָ
וְ ָה ְלכוּ ְל ָשׁםָ ,
מוּעטֶ ,שׁ ָהיָה ִנ ְק ָרא ֶא ְצ ָלם ַחיָּהַ ,כּ ַנּ"ל( וְ ִה ְת ִחילוּ ְל ַד ֵבּר ִעמּוֹ ְכּ ַד ְר ָכּם,
ֶשׁהוּא ָק ָטן ְבּ ַמ ֲע ָלהִ ,כּי יֵשׁ לוֹ ַס ְך ָ
בוֹדת ה' וְ כוּ' וְ לא ָשׁ ַמע ָל ֶהם ְכּ ָללִ ,כּי ְכּ ָבר
ֲא ֶשׁר ֶבּ ֱא ֶמת ֵאין זֶה ַתּ ְכ ִלית ְכּ ָלל ,וְ ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ַרק ֲע ַ
אַחר וְ לא ָשׁ ַמע ֵא ָליו גַּםֵ -כּן וְ הוּא ) ַהיְ נוּ
ִנ ְשׁ ָתּ ֵרשׁ ֶא ְצ ָלםֶ ,שׁ ִע ָקּר הוּא ַרק ַה ָמּמוֹן וְ ֵכן ָהיָה ְמ ַד ֵבּר עוֹד ִעם ֵ
ֶתר ִמזֶּה
אַנ ֵשׁי ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"ל( ָהיָה ַמ ְר ֶבּה ְל ַד ֵבּר ִעמּוֹ; וְ ֵה ִשׁיב לוֹ זֶה ָה ִאישֶׁ ,שׁ ִדּ ֵבּר ִעמּוֹ וְ י ֶ
ֶא ָחד ֵמ ְ
מוּכ ִנים ַע ָתּה ַל ֲעקֹר ִמן
ֻלּנוּ ָ
ַחנוּ כּ ָ
ֵאין ִלי ְפּנַאי ְכּ ָלל ְל ַד ֵבּר ִע ְמּ ָך ְשׁאָלוִֹ :מ ְפּנֵי ָמה? ֵה ִשׁיב לוֱֹ :היוֹת ֶשׁ ֲאנ ְ
אַח ֶרת ַבּ ֲא ֶשׁר ֶשׁ ָר ִאינוֶּ ,שׁ ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ַרק ַה ָמּמוֹןַ ,על ֵכּן ִנ ְס ַכּם ֶא ְצ ֵלנוּ
יל ְך ִל ְמ ִדינָה ֶ
ַה ְמּ ִדינָה ֵל ֵ
ָכ ֶסףַ ,על ֵכּן אָנוּ
ָהב ו ֶ
עוֹשׂין ִמ ֶמּנָּה ז ָ
כוֹלין ַל ֲעשׂוֹת ָממוֹןְ ,דּ ַהיְ נוּ ֶשׁיֵּשׁ ָשׁם ָע ָפרֶ ,שׁ ִ
יל ְך ִל ְמ ִדינָהֶ ,שׁ ָשּׁם יְ ִ
ֵל ֵ
אוֹתהּ ַה ְמּ ִדינָה
ֻלּנוּ ֶאל ָ
יל ְך כּ ָ
יכים ַע ָתּה ֵל ֵ
ְצ ִר ִ
יִּהיֶה לוֹ ָכּלָ -כּ ְך
וּמזָּלוֹת גַּםֵ -כּןְ ,דּ ַהיְ נוּ ֶשׁ ִמּי ֶשׁ ְ
כּוֹכ ִבים ַ
רוֹציםֶ ,שׁיִּ ְהיוּ ֶא ְצ ָלם ָ
גַּם ִנ ְס ַכּם ֶא ְצ ָלםֶ ,שׁ ֵהם ִ
אַחר ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ָכּלָ -כּ ְך ָממוֹן יֵשׁ לוֹ ַהכּ ַֹח ֶשׁל אוֹתוֹ
כּוֹכבִ ,כּי ֵמ ַ
ָממוֹן ְכּ ִפי ַה ְסּכוּם ֶשׁ ָקּ ְצבוּ ַעל זֶה הוּא יִ ְהיֶה ָ
ַדּל
כּוֹכב ֶשׁ ְמּג ֵ
ָהב ,זֶהוּ ֵמ ֲח ַמת ַה ָ
עוֹשׂין ִמ ֶמּנָּה ז ָ
ָהבִ ,כּי ַמה ֶשּׁיֵּשׁ ָע ָפרֶ ,שׁ ִ
ַדּל ַהזּ ָ
כּוֹכבִ ,כּי ַהכּוֹ ָכב ְמג ֵ
ַה ָ
ָהב,
אַחר ֶשׁיֵּשׁ ְל ֶא ָחד ָכּלָ -כּ ְך ז ָ
וּמ ַ
כּוֹכ ִביםֵ ,
ָהב הוּא ִנ ְמ ָשׁ ְך ִמן ַה ָ
ָהב ִנ ְמ ָצא ֶשׁ ַהזּ ָ
ְבּאוֹתוֹ ַה ָמּקוֹם ַע ְפרוֹת ז ָ
אָמרוֶּ ,שׁיִּ ְהיוּ ֶא ְצ ָלם ַמזָּלוֹת גַּם ֵכּן,
כּוֹכב וְ ֵכן ְ
כּוֹכב ,וְ ַעל ֵכּן הוּא ְבּ ַע ְצמוֹ ָ
ִנ ְמ ָצא ֶשׁיֵּשׁ לוֹ כּ ַֹח אוֹתוֹ ַה ָ
אָכיםַ ,הכֹּל
יִהיֶה ַמזָּל וְ ֵכן ָעשׂוּ ָל ֶהם ַמ ְל ִ
יִּהיֶה ְל ֶא ָחד ָכּ ְך וְ ָכ ְך ְכּ ִפי ַה ְסּכוּם ֶשׁ ָקּ ְצבוּ ַעל זֶה הוּא ְ
ְדּ ַהיְ נוּ ְכּ ֶשׁ ְ
יִּהיֶה לוֹ ִרבּוּי ָממוֹן
יִּהיוּ ָל ֶהם גַּםֵ -כּן ֱאלקוּתֶ ,שׁ ִמּי ֶשׁ ְ
ֵיהםֶ ,שׁ ְ
ְכּ ִפי ִרבּוּי ַה ָמּמוֹן ַכּ ַנּ"לַ ,עד ֶשׁ ִה ְס ִכּימוּ ֵבּינ ֶ
שׁוֹפ ַע בּוֹ
לקים ֵ
אַחר ֶשׁ ָה ֱא ִ
לוֹקִ ,כּי ֵמ ַ
יִהיֶה ֱא ַ
וּר ָבבוֹת ְכּ ִפי ַמה ֶשּׁ ָקּ ְצבוּ ַעל זֶה הוּא ְ
ַה ְר ֵבּה ָכּ ְך וְ ָכ ְך ֲא ָל ִפים ְ
לוֹקּ וְ ֵכן ִקיְּ מוּ וְ ָעשׂוּ ְכּ ָכל ַה ַנּ"ל
ָכּלָ -כּ ְך ָממוֹןַ ,על ֵכּן הוּא ְבּ ַע ְצמוֹ ֱא ַ
וֹלם,
ירא ְדּ ַהאי ָע ְל ָמא ,וְ ֵאין ָראוּי ָל ֶהם ְל ִה ְת ָע ֵרב ִעם ְבּנֵי ָהע ָ
ישׁב ְכּ ָלל ַבּ ֲאוִ ָ
אָמרוֶּ ,שׁ ֵאין ָראוּי ָל ֶהם ֵל ֵ
גַּם ְ
עוֹלם ֵהם ְט ֵמ ִאים ְכּנֶגְ ָדּםַ ,על ֵכּן יִ ְשּׁבוּ ַע ְצ ָמןֶ ,שׁיְּ ַב ְקּשׁוּ ָל ֶהם ָה ִרים
אוֹתןִ ,כּי ְשׁאָר ְבּנֵי ָה ָ
ֶשׁלֹּא יְ ַט ְמּאוּ ָ
ָשׁים ְל ַב ֵקּשׁ
ירא ְדּ ָע ְל ָמא וְ ָשׁ ְלחוּ ֲאנ ִ
רוֹמ ִמים ֵמ ֲאוִ ָ
ֵשׁבוּ ָשׁםְ ,כּ ֵדי ֶשׁיִּ ְהיוּ ְמ ָ
עוֹלם וְ י ְ
יוֹתר ִמ ָכּל ָה ָ
בוֹהים ְבּ ֵ
ַה ְגּ ִ
ָשׁבוּ
בוֹהים ְמאֹד וְ ָה ְלכוּ ָכּל ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה וְ י ְ
וּמ ְצאוּ ָה ִרים ְגּ ִ
וּב ְקּשׁוּ ָ
בוֹהים ַכּ ַנּ"ל ,וְ ָה ְלכוּ ִ
וּל ַח ֵפּשׂ ָה ִרים ַה ְגּ ִ
ְ
אַנ ֵשׁי ַה ְמּ ִדינָה ַה ַנּ"ל ,וְ ָעשׂוּ
ָשׁבוּ ָשׁם ֵאיזֶה ִקבּוּץ ֵמ ְ
בוֹהיםַ ,היְ נוּ ֶשׁ ַעל ָכּל ַהר וְ ַהר י ְ
ָשׁםַ ,על ֶה ָה ִרים ַה ְגּ ִ
יּוֹצא ְס ִביב ָה ָהרַ ,עד ֶשׁלֹּא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְבּשׁוּם
ֶקת גָּדוֹל ,וְ ָהיָה ָשׁם ֲח ִפירוֹת ְגּדוֹלוֹת וְ ַכ ֵ
ְס ִביב ָה ָהר ַחזּ ֶ
אַחר לא ָהיָה יָכוֹל
אָדם ֵ
ֶע ָלם ֶאל ָה ָהר ְבּא ֶֹפן ֶשׁ ָ
אָדםִ ,כּי לא ָהיָה ַרק ְשׁ ִביל נ ְ
יהם שׁוּם ָ
א ֶֹפןֶ ,שׁיָּבוֹא ֲא ֵל ֶ
שׁוֹמ ִרים ְבּ ִרחוּק ִמן
ֶקת וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל וְ ֶה ֱע ִמידוּ ְ
יהם ,וְ ֵכן ָבּ ָהר ַה ֵשּׁ ִני וְ ֵכן ְבּ ָכל ֶה ָה ִרים ָעשׂוּ ַחזּ ֶ
ְכּ ָלל ָלבוֹא ֲא ֵל ֶ
ַה ִגים ַבּ ִמּ ְנ ָהג ַה ַנּ"ל וְ ָהיוּ
יוֹשׁ ִבים ָשׁםַ ,על ֶה ָה ִרים ,וְ ָהיוּ ִמ ְתנ ֲ
יִת ָק ֵרב ָל ֶהם זָר ,וְ ֵהם ָהיוּ ְ
ָה ָהרְ ,כּ ֵדי ֶשׁלֹּא ְ
ָל ֶהם ֱאלהוּת ַר ִבּים ְדּ ַהיְ נוּ ְל ִפי ַה ָמּמוֹן ַכּ ַנּ"ל
לוֹקַ ,על ֵכּן ָהיָה ָל ֶהם
ַע ִשׂים ֱא ַ
אַחר ֶשׁ ָהיָה ָה ִע ָקּר ֶא ְצ ָלם ַה ָמּמוֹןַ ,עד ֶשׁ ַעל -יְ ֵדי ָממוֹן ַה ְר ֵבּה ָהיוּ נ ֲ
וּמ ַ
ֵ
אַך
לוֹק ַעל יְ ֵדי ַה ָמּמוֹן ֶשׁיִּ ְגזֹלְ ,
ַע ֶשׂה ֱא ַ
יִּהיֶה נ ֲ
רוֹצ ַח וְ גַזְ ָלן ְכּ ֵדי ֶשׁ ְ
יִהיֶה ֵ
ֵלהִ ,כּי ָכל ֶא ָחד ְ
וּגז ָ
יחה ְ
ֲח ָשׁשׁ ֵמ ְר ִצ ָ
יִשׁמֹר ִמגְּ זֵלוֹת וּ ְר ִציחוֹת
לוֹק( ,הוּא ְ
לוֹק ) ְדּ ַהיְ נוּ ֶה ָע ִשׁיר ַבּ ַעל ַה ָמּמוֹן הוּא ֱא ַ
אַחר ֶשׁהוּא ֱא ַ
אָמרוֶּ ,שׁ ֵמּ ַ
ְ
אָדם,
יבים ְבּנֵיָ -
וּמ ְת ַפּ ְלּ ִלים ֶאל ָה ֱאלקוּת ַה ַנּ"ל גַּם ָהיוּ ַמ ְק ִר ִ
יבים ִ
וְ ִת ְקּנוּ ֲעבוֹדוֹת וְ ָק ְר ָבּנוֹתֶ ,שׁיִּ ְהיוּ ַמ ְק ִר ִ
יִהיֶה ָע ִשׁירִ ,כּי
ַלגֵּל וְ ְ
יִתגּ ְ
אַחרָ -כּ ְך ְ
יִּהיֶה ִנ ְכ ָלל בּוֹ וְ ַ
יבין ֶאת ַע ְצ ָמן ֶאל ָה ֱאלקוּת ַה ַנּ"לְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ְ
וְ ָהיוּ ַמ ְק ִר ִ
עוֹב ִדים ָבּ ֶהם ֶאת
וּקט ֶֹרתֶ ,שׁ ָהיוּ ְ
ִע ַקּר ָה ֱאמוּנָה ָהיָה ֶא ְצ ָלם ַה ָמּמוֹן ַכּ ַנּ"ל וְ ָהיָה ָל ֶהם ֲעבוֹדוֹת וְ ָק ְר ָבּנוֹת ְ
יחה
יְתה ַה ְמּ ִדינָה ְמ ֵלאָה ֵמ ְר ִצ ָ
ַדּאי אַףַ -עלִ -פּיֵ -כן ָה ָ
וּבו ַ
ָה ֱאלקוּת ַה ַנּ"ל ) ְדּ ַהיְ נוּ ַבּ ֲע ֵלי ַה ָמּמוֹן ַה ְר ֵבּה ַכּ ַנּ"ל( ְ
יִּהיֶה לוֹ ָממוֹןִ ,כּי ִע ָקּר ָהיָה
רוֹצ ַח וְ גַזְ ָלןְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ְ
ֵלהִ ,כּי ִמי ֶשׁלֹּא ָהיָה ַמ ֲא ִמין ָבּ ֲעבוֹדוֹת ַה ַנּ"לָ ,היָה ֵ
וּגז ָ
ְ
אָדם-
בּוּשׁים ,וְ ִע ַקּר ִחיּוּת ָה ָ
וּמ ְל ִ
ילה ַ
כוֹלים ִל ְקנוֹת ָכּל ָדּ ָבר ֲא ִכ ָ
ֶא ְצ ָלם ַה ָמּמוֹן ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ַעל-יְ ֵדי ַה ָמּמוֹן יְ ִ
בוֹכה( ַעל ֵכּן ָהיָה ַה ָמּמוֹן ָה ֱאמוּנָה ֶשׁ ָלּ ֶהם
יְתה ְס ָב ָר ָתם ְל ִפי ַדּ ְע ָתּם ַה ְמ ֻשׁ ֶבּ ֶשׁת וְ ַה ְנּ ָ
ַעל-יְ ֵדי ַה ָמּמוֹן ) ֵכּן ָה ָ
ֶח ָסר ֶא ְצ ָלם ָממוֹן ְכּ ָללִ ,כּי ַה ָמּמוֹן הוּא ִע ַקּר ָה ֱאמוּנָה וְ ָה ֱאלקוּת ֶשׁ ָלּ ֶהם
וְ ָהיוּ ִמ ְשׁ ַתּ ְדּ ִליםֶ ,שׁלֹּא יִ ְהיֶה נ ְ
יוֹצ ִאים
תוֹך ַה ְמּ ִדינָה וְ ָהיוּ ְ
וּל ַה ְכ ִניס ָממוֹן ִמ ְמּקוֹמוֹת ֲא ֵח ִרים ְל ְ
הוֹסיף ְ
יכים ְל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ְל ִ
אַדּ ַר ָבּאְ ,צ ִר ִ
ַכּ ַנּ"לְ ,
תוֹך ַה ְמּ ִדינָה
יוֹתר ְל ְ
סוֹח ִרים ִל ְסחוֹר ִבּ ְמ ִדינוֹת ֲא ֵח ִרים ְכּ ֵדי ְל ִה ְשׂ ַתּ ֵכּר ָממוֹןְ ,ל ַה ְכ ִניס ָממוֹן ֵ
ֲ
ֵמ ֶהם
לקיםֲ ,א ֶשׁר
ָתן לוֹ ָה ֱא ִ
ַדּאי הוּא ִאסּוּר גָּדוֹל ְל ִפי ַד ְע ָתּםִ ,כּי הוּא ַמ ְח ִסיר ֶשׁ ַפע ָממוֹנוֹ ֲא ֶשׁר נ ַ
וּצ ָד ָקהְ -בּו ַ
ְ
ַדּאי ָהיָה אָסוּר ֶא ְצ ָלם ִל ֵתּן
וּמ ְח ִסיר ָממוֹנוַֹ ,על ֵכּן ְבּו ַ
זֶה הוּא ָה ִע ָקּרֶ ,שׁיִּ ְהיֶה לוֹ ָממוֹן ,וְ הוּא פּוֹגֵם ַ
יח ַעל ָכּל ֶא ָחד ִאם יֵשׁ לוֹ ָכּלָ -כּ ְך ָממוֹן ְכּמוֹ ֶשׁהוּא
ְצ ָד ָקה גַּם ָהיָה ֶא ְצ ָלם ְמ ֻמ ִנּיםֶ ,שׁ ָהיוּ ְמ ֻמ ִנּים ְל ַה ְשׁ ִגּ ַ
יִּהיֶה ִנ ְשׁאָר ְבּאוֹתוֹ ַה ַמּ ֲע ָלהֶ ,שׁ ָהיָה לוֹ
יך ְל ַה ְראוֹת ָע ְשׁרוֹ ְבּ ָכל ַפּ ַעםְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ְ
אוֹמרִ ,כּי ָכּל ֶא ָחד ָהיָה ָצ ִר ְ
ֵ
ַע ָשׂה
אָדםַ -חיָּהְ ,דּ ַהיְ נוּ ְכּ ֶשׁ ֶא ָחד ִא ֵבּד ָממוֹנוֲֹ ,אזַי נ ֲ
וּמ ָ
אָדםֵ ,
ַע ֶשׂה ֵמ ַחיָּה ָ
ְל ִפי ָממוֹנוֹ ַכּ ַנּ"ל וְ ִל ְפ ָע ִמים ָהיָה נ ֲ
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אָדם וְ ֵכן ִבּ ְשׁאָר
ַע ָשׂה ֵמ ַחיָּה ָ
יח ָממוֹןֲ ,אזַי נ ֲ
אַחר ֶשׁ ֵאין לוֹ ָממוֹן ,וְ ֵכן ְל ֵה ֶפ ְךְ :כּ ֶשׁ ֶא ָחד ִה ְרוִ ַ
אָדם ַחיָּה ַ
ֵמ ָ
אוֹתן ָה ֱאלקוּת ) ְדּ ַהיְ נוּ ַבּ ֲע ֵלי
עטין ]דמות דיוקן[ ֶשׁל ָ
אט ֶר ִ
וּפ ְ
ַה ַמּ ֲעלוֹת ְכּ ִפי ַה ָמּמוֹן ַכּ ַנּ"ל וְ ָהיוּ ָל ֶהם צוּרוֹת ַ
בוֹדה
אוֹתםִ ,כּי זֶה ָהיָה ָה ֲע ָ
ַשּׁ ִקים ָ
וּמנ ְ
ַה ָמּמוֹן( ,וְ ָהיוּ ֵא ֶצל ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד צוּרוֹת ַה ָלּלוּ ,וְ ָהיוּ ְמ ַח ְבּ ִקים ְ
וְ ָה ֱאמוּנָה ֶשׁ ָלּ ֶהם ַכּ ַנּ"ל
קוֹמם וְ ִס ְפּרוּ ְל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה
ָשׁים ַה ְכּ ֵשׁ ִרים ֶשׁל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"לָ ,חזְ רוּ ִל ְמ ָ
ָשׁים ַה ַנּ"לְ ,דּ ַהיְּ נוּ ָה ֲאנ ִ
וְ ָה ֲאנ ִ
רוֹצים ַל ֲעקֹר
בוֹכים ְמאֹד ְבּ ַת ֲאוַת ָממוֹן ,וְ ֶשׁ ֵהם ִ
יך ֵהם ְנ ִ
אוֹתהּ ַה ְמּ ִדינָה ֵא ְ
ִמגּ ֶֹדל ַה ָטּעוּת וְ ַה ְשּׁטוּת ֶשׁל ָ
ָראֶ ,שׁלֹּא
אָמר ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"לֶ ,שׁהוּא ִמ ְתי ֵ
וּמזָּלוֹת ָענָה וְ ַ
כּוֹכ ִבים ַ
אַח ֶרת וְ ַל ֲעשׂוֹת ָל ֶהם ָ
ִל ְמ ִדינָה ֶ
אָמר ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ַעל
אַחרָ -כּ ְך ִנ ְשׁ ַמעֶ ,שׁ ָעשׂוּ ְל ַע ְצ ָמן ֱאלקוּתַ ,כּ ַנּ"ל ָענָה וְ ַ
יוֹתרַ ,
יוֹתר וְ ֵ
יִתעוּ ֵ
ְ
דוֹאג ִמ ְתּ ִח ָלּה
ָרא וְ ֵ
ָדּ ָבר זֶה ָהיָה ִמ ְתי ֵ
עוּתם
אוֹתם ִמ ָטּ ָ
ָשׁיב ָ
אוּלי י ִ
יל ְך ְבּ ַע ְצמוֹ ְל ָשׁםַ ,
ַשּׁב ֵל ֵ
יהם ,וְ ִנ ְתיּ ֵ
וְ ָהיָה לוֹ ְל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַר ֲח ָמנוּת גָּדוֹל ֲע ֵל ֶ
ָשׁים
שּׁוֹמ ִרים ִמ ְסּ ָת ָמא ָהיוּ ֲאנ ִ
עוֹמ ִדים ְס ִביב ָה ָהר וְ ַה ְ
שּׁוֹמ ִריםֶ ,שׁ ְ
וּבא ֶאל ַה ְ
וְ ָה ַל ְך ְל ָשׁם ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ָ
ָשׁיםֶ ,שׁיֵּשׁ ָל ֶהם ַמ ֲעלוֹת ֵמ ֲח ַמת
ירא ְדּ ַהאי ָע ְל ָמאִ ,כּי ֲאנ ִ
ְק ַט ִנּים ְבּ ַמ ֲע ָלהֶ ,שׁ ֵהם ַר ָשּׁ ִאים ַל ֲעמֹד ַבּ ֲאוִ ָ
ירא ְדּ ַהאי ָע ְל ָמאֶ ,שׁלֹּא
עוֹלם וְ ַל ֲעמֹד ַבּ ֲאוִ ָ
כוֹלים ְכּ ָלל ְל ִה ְת ָע ֵרב ִעם ְבּנֵי ָה ָ
ַה ָמּמוֹן ַכּ ַנּ"לֵ ,הם ֵאינָם יְ ִ
יהם ) ַעל
אוֹתם ְבּ ֶה ֶבל ִפּ ֶ
עוֹלםֶ ,שׁלֹּא יְ ַט ְמּאוּ ָ
ָכוֹלים ְל ַד ֵבּר ְכּ ָלל ִעם ְבּנֵי ָה ָ
יְ ַט ְמּאוּ ַע ְצ ָמן ַכּ ַנּ"ל ,וְ לא ָהיוּ י ִ
שּׁוֹמ ִרים ָהיָה ָל ֶהם ַהצּוּרוֹת
אַך גַּם ַה ְ
שּׁוֹמ ִרים ֶשׁ ָע ְמדוּ חוּץ ָל ִעירָ ,היוּ ְק ַט ִנּים ְבּ ַמ ֲע ָלה ַכּ ַנּ"ל(ְ ,
ַדּאי ַה ְ
ֵכּן ְבּו ַ
אוֹתם ְבּ ָכל ַפּ ַעםִ ,כּי גַּם ֶא ְצ ָלם ָהיָה ִע ַקּר ָה ֱאמוּנָה ַה ָמּמוֹן ַכּ ַנּ"ל
ַשּׁ ִקים ָ
וּמנ ְ
ַה ַנּ"ל ,וְ ָהיוּ ְמ ַח ְבּ ִקים ְ
שׁוֹמר ֶא ָחד ,וְ ִה ְת ִחיל ְל ַד ֵבּר ִעמּוֹ ֵמ ַה ַתּ ְכ ִליתַ :בּ ֲא ֶשׁר ֶשׁ ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא
וּבא ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"ל ֵא ֶצל ֵ
ָ
טוֹבים וְ כוּ' ,וְ ַה ָמּמוֹן הוּא ְשׁטוּת וְ ֵאינוֹ ַתּ ְכ ִלית ְכּ ָלל וְ כוּ' וְ לא
וּמ ֲע ִשׂים ִ
וּת ִפ ָלּה ַ
תּוֹרה ְ
בוֹדת ה'ָ -
ַרק ֲע ַ
ָמים ַר ִבּיםֶ ,שׁ ִע ָקּר הוּא ַרק ַה ָמּמוֹן ַכּ ַנּ"ל וְ ֵכן
שּׁוֹמר ַה ַנּ"לִ ,כּי ְכּ ָבר ִנ ְשׁ ַקע ֶא ְצ ָלם ִמיּ ִ
ָשׁ ַמע ֵא ָליו ְכּ ָלל ַה ֵ
שּׁוֹמ ִרים-
שׁוֹמר ֵשׁנִ י וְ ִד ֵבּר ִעמּוֹ גַּםֵ -כּן ַכּ ַנּ"ל וְ לא ָשׁ ַמע ֵא ָליו גַּםֵ -כּן וְ ֵכן ָה ַל ְך ֶאל ָכּל ַה ְ
ָה ַל ְך ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ְל ֵ
תוֹך ָה ִעירֶ ,שׁ ָהיְ ָתה ַעל ָה ָהר ַכּ ַנּ"לְ ,כּ ֶשׁ ָבּא ְל ָשׁם,
יִשּׁב ַע ְצמוֹ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה וְ ִנ ְכנַס ְל ְ
וְ לא ָשׁ ְמעוּ ֵא ָליו ְכּ ָלל וְ ֵ
אָדם ִל ָכּנֵס ֶא ְצ ָלם ַכּ ַנּ"ל
ַס ָתּ ְל ָכאן ִכּי לא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְלשׁוּם ָ
יך ִנ ְכנ ְ
ָהיָה ֶא ְצ ָלם ְפּ ִליאָה ,וְ ָשׁ ֲאלוּ אוֹתוֵֹ :א ְ
שׁוֹא ִלים ַעל זֶה? וְ ִה ְת ִחיל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה
אַתּם ֲ
יך ֶשׁיִּ ְהיֶהָ ,מה ֶ
ַס ִתּי ,יִ ְהיֶה ֵא ְ
אַחר ֶשׁ ְכּ ָבר ִנ ְכנ ְ
ֵה ִשׁיב ָל ֶהםֵ :מ ַ
עוּתם
ֻלּםִ ,כּי ְכּ ָבר נִ ְשׁ ְקעוּ ְבּ ָט ָ
ְל ַד ֵבּר ִעם ֶא ָחד ֵמ ַה ַתּ ְכ ִלית וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל ,וְ לא ָשׁ ַמע ֵא ָליו ְכּ ָלל ,וְ ֵכן ַה ֵשּׁ ִני וְ ֵכן כּ ָ
יהם ַכּ ְדּ ָב ִרים ָה ֵא ֶלּה ֵה ֶפ ְך
וּמ ַד ֵבּר ֲא ֵל ֶ
אָדם ֶא ְצ ָלם ְ
אַנ ֵשׁי ָה ִעיר ַעל ֶשׁ ָבּא ָ
מוּהּ ֵבּין ְ
ַה ַנּ"ל וְ ָהיָה ַה ָדּ ָבר ָתּ ַ
אָדם ַהזֶּה הוּא ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהִ ,כּי ְכּ ָבר ִנ ְשׁ ַמע ֶא ְצ ָלםֶ ,שׁיֵּשׁ ַבּ ַעל-
אוּלי ָה ָ
ָתם ,וְ ִה ְר ִגּישׁוּ ְבּ ַע ְצ ָמןַ ,
ֱאמוּנ ָ
עוֹלם
קוֹרין אוֹתוֹ ָבּ ָ
עוֹלם ַכּ ַנּ"ל ,וְ ָהיוּ ִ
עוֹלםִ ,כּי ְכּ ָבר ִנ ְת ַפּ ְר ֵסם ַה ָדּ ָבר ֶשׁל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ָבּ ָ
ְתּ ִפ ָלּה ָכּזֶה ָבּ ָ
וּל ָת ְפסוִֹ ,כּי ָהיָה
אַך לא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ָל ֶהם ְל ַה ִכּירוֹ ְ
רוּמר ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה( ]בעל תפילה וחסיד ירא[ְ ,
) ֶדּער ְפ ֶ
סוֹחר ,וְ ֵא ֶצל זֶה ְכּ ָע ִני וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל ,וְ ֵת ֶכף ִנ ְמ ָלט
ְמ ַשׁנֶּה ַע ְצמוֹ ֵא ֶצל ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵא ֶצל זֶה ָהיָה ִנ ְד ֶמה ְכּ ֵ
ִמ ָשּׁם
כוֹבשׁ ְמ ִדינוֹת ,וְ לא
הוֹל ְך וְ ֵ
בּוֹריו ֵ
בּוֹרים וְ ָהיָה ַה ִגּבּוֹר ִעם ִגּ ָ
ַיְהי ַהיּוֹם ,וְ ָהיָה ִגּבּוֹרֶ ,שׁ ִנּ ְת ַק ְבּצוּ ֵא ָליו ַכּ ָמּה ִגּ ִ
ו ִ
יחם; וְ ִאם ָלאוָ -היָה
יעים ַע ְצ ָמן ַתּ ְח ָתּיו ָהיָה ַמ ִנּ ָ
וּכ ֶשׁ ָהיוּ ְבּנֵי ְמ ִדינָה ַמ ְכ ִנ ִ
ָעה ְ
רוֹצה ִכּי ִאם ַה ְכנ ָ
ָהיָה ֶ
יִּהיוּ ַתּ ְח ָתּיו וְ ָהיָה ַדּ ְרכּוֹ ֶשׁל
ָעה ֶשׁ ְ
רוֹצה שׁוּם ָממוֹן ַרק ַה ְכנ ָ
כוֹבשׁ ,וְ לא ָהיָה ֶ
הוֹל ְך וְ ֵ
יבם וְ ָהיָה ֵ
ַמ ֲח ִר ָ
בּוֹריוְ ,כּ ֶשׁ ָהיָה ֲע ַדיִן ָרחוֹק ִמ ֶמּנָּה ַה ְר ֵבּה ֲח ִמ ִשּׁים ַפּ ְר ָסאוֹת ֶשׁיּ ְַכ ִניעוּ ַע ְצ ָמן
שׁוֹלח ַל ְמּ ִדי ָנה ִגּ ָ
ַה ִגּבּוֹר ֶשׁ ָהיָה ֵ
כּוֹבשׁ ְמ ִדינוֹת ַכּ ַנּ"ל
ַתּ ְח ָתּיו ,וְ ָהיָה ֵ
ָתם,
סוֹח ִרים ִבּ ְמ ִדינוֹת ֲא ֵחרוֹת ַכּ ַנּ"לָ ,בּאוּ ִל ְמ ִדינ ָ
סּוֹח ִרים ֶשׁל ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁל ֲע ִשׁירוּת ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ָהיוּ ֲ
וְ ַה ֲ
אַך
יע ַע ְצ ָמן ַתּ ְח ָתּיוְ ,
ֻצּים ְל ַה ְכ ִנ ַ
יהם ַפּ ַחד גָּדוֹל וְ אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁ ָהיוּ ְמר ִ
ָפל ֲע ֵל ֶ
וְ ִס ְפּרוּ ֵמ ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"ל ,וְ נ ַ
ָתםַ ,על ֵכּן ָהיָה ִבּ ְל ִתּי ֶא ְפ ָשׁר
רוֹצה ָממוֹן ְכּ ָלל ,וְ זֶה ָהיָה ֵה ֶפ ְך ֱאמוּנ ָ
ֶשׁ ָשּׁ ְמעוֶּ ,שׁהוּא ְמ ָמ ֵאס ְבּ ָממוֹן ,וְ ֵאינוֹ ֶ
אַחר ֶשׁ ֵאינוֹ ַמ ֲא ִמין ְכּ ָלל ֶבּ ֱאמוּנ ָ
ָתם ְדּ ַהיְ נוּ ַבּ ָמּמוֹן,
ֶא ְצ ָלם ְל ִה ָכּנַע ַתּ ְח ָתּיוִ ,כּי ָהיָה ֶא ְצ ָלם ְכּמוֹ ְשׁ ָמדֵ ,מ ַ
לוֹק ִחים ַחיָּה
לקוּתם ַה ַנּ"ל ,וְ ָהיוּ ְ
וּל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּנוֹת ֶל ֱא ָ
וְ ִנ ְתי ְָראוּ ְמאֹד ִמ ְלּ ָפנָיו וְ ִה ְת ִחילוּ ַל ֲעשׂוֹת ֲעבוֹדוֹת ְ
יּוֹצא ְבּ ֵאלּוּ
) ְדּ ַהיְ נוּ ִמי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ָממוֹן ְמ ַעטֶ ,שׁהוּא ַחיָּה ֶא ְצ ָלם( וְ ִה ְק ִריבוּ ְל ָק ְר ָבּן ָל ֱאלקוּת ַה ַנּ"ל וְ ַכ ֵ
ָה ֲעבוֹדוֹת ַכּ ַנּ"ל
רוֹצים,
בּוֹריו ַמה ֵהם ִ
יהם ִגּ ָ
לח ֲא ֵל ֶ
יהם ְבּ ָכל ַפּ ַעם ,וְ ִה ְת ִחיל ִל ְשׁ ַ
וּמ ְת ָק ֵרב ֲא ֵל ֶ
הוֹל ְך ִ
וְ ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"ל ָהיָה ֵ
סוֹח ִרים ֶשׁ ָלּ ֶהם
ָשׁים ֲ
אוֹתם ֲאנ ִ
ָעצוּ ָ
יוֹד ִעים ַמה ַלּ ֲעשׂוֹת וְ י ֲ
יהם ַפּ ַחד גָּדוֹל ,וְ לא ָהיוּ ְ
ְכּ ַד ְרכּוֹ ַכּ ַנּ"ל וְ ָהיָה ֲע ֵל ֶ
אָכיםְ ,דּ ַהיְ נוּ ֶשׁ ָכּל אַנְ ֵשׁי
נוֹס ִעים ִעם ַמ ְל ִ
ֻלּם ֱאלקוּת ,וְ ְ
ֱהיוֹת ֶשׁ ָהיוּ ִבּ ְמ ִדינָהֶ ,שׁ ָכּל ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ֵהם כּ ָ
לוֹקּ ְל ִפי
ירים ֻמ ְפ ָל ִגיםַ ,עד ֶשׁ ַה ָקּ ָטן ֶשׁ ָבּ ֶהם הוּא גַּםֵ -כּן ֱא ַ
ֻלּם ֲע ִשׁ ִ
אוֹתהּ ַה ְמּ ִדינָה ִמ ָקּ ָטן וְ ַעד גָּדוֹל ֵהם כּ ָ
ָ
לוֹק ֶא ְצ ָלם וְ ַכ ַנּ"ל( ,וְ גַם
עוּתם ) ִכּי ַה ָקּ ָטן ֶשׁ ָבּ ֶהם הוּא ָע ִשׁיר ֻמ ְפ ָלג וְ יֵשׁ לוֹ ָכּלָ -כּ ְך ַכּ ִשּׁעוּר ַה ָקּצוּב ָל ֱא ַ
ָט ָ
יּוֹצאַ ,עד ֶשׁ ִכּסּוּי ֶשׁל
ָהב וְ ַכ ֵ
ֻסּים ַבּ ֲע ִשׁירוּת גָּדוֹל ְבּז ָ
סּוּסים ֶשׁ ָלּ ֶהם ֵהם ְמכ ִ
אָכיםִ ,כּי ַה ִ
נוֹס ִעים ִעם ַמ ְל ִ
ְ
לשׁה זוּגוֹת
קּוֹשׁ ִרים ְשׁ ָ
אָכיםֶ ,שׁ ְ
נּוֹס ִעים ִעם ַמ ְל ִ
אָך ֶשׁ ָלּ ֶהםִ ,נ ְמ ָצא ֶשׁ ְ
עוֹלה ֶל ַסּ ְך ֶשׁל ַמ ְל ְ
סוּס ֶא ָחד ָ
יִהיֶה ָל ֶהם ֶעזְ ָרה
וּמ ָשּׁם ְ
אוֹתהּ ַה ְמּ ִדינָהִ ,
לח ֶאל ָ
יכין ִל ְשׁ ַ
נוֹס ִעים ִע ָמּ ֶהםְ ,בּ ֵכן ְצ ִר ִ
ָלה וְ ְ
אָכים ֶאל ָה ֲעג ָ
ַמ ְל ִ
הוּטב ַה ָדּ ָבר
סּוֹח ִרים ֶשׁ ָלּ ֶהם( וְ ַ
יְתה ֲע ַצת ַה ֲ
ֻלּם ֱאלקוּת ) ָכּל זֶה ָה ָ
אַחר ֶשׁ ָכּל ַה ְמּ ִדינָה ֵהם כּ ָ
ַדּאיֵ ,מ ַ
ְבּו ַ
ֻלּם ֱאלקוּת ַכּ ַנּ"ל
אַחר ֶשׁ ֵהם כּ ָ
יְשׁוּעה ִמ ָשּׁםֵ ,מ ַ
ָ
ַדּאי יִ ְהיֶה ָל ֶהם
ֵיהם ְמאֹדִ ,כּי ָהיוּ ַמ ֲא ִמ ִיניםֶ ,שׁ ְבּו ַ
ְבּ ֵעינ ֶ
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ָשׁיב
אוּלי אַףַ -עלִ -פּיֵ -כן י ִ
ֵל ְך עוֹד ַה ַפּ ַעם ֶאל אוֹתוֹ ַה ְמּ ִדינָה ַה ַנּ"לַ ,
יִשּׁב ַע ְצמוֶֹ ,שׁיּ ֵ
וְ ַה ַבּ ַעל ְתּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"ל ֵ
שׁוֹמר ֶא ָחד ְכּ ַד ְרכּוֹ וְ ִס ֵפּר לוֹ
שּׁוֹמ ִרים ,וְ ִה ְת ִחיל ְל ַד ֵבּר ִעם ֵ
וּבא ֶאל ַה ְ
עוּתם זֶה וְ ָה ַל ְך ְל ָשׁםָ ,
אוֹתם ִמ ָטּ ָ
ָ
אַתּם
וּמה ֶ
וֹמר ֵמ ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"לֶ ,שׁיֵּשׁ ָל ֶהם ַפּ ַחד גָּדוֹל ִמ ָפּנָיו וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל וְ ָשׁאַל אוֹתוֹ ַה ַבּ ַעל ְתּ ִפ ָלּהָ :
ַהשּׁ ֵ
ֻלּם ֱאלקוּת וְ כוּ'
לח ֶאל ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁ ֵהם כּ ָ
רוֹצים ִל ְשׁ ַ
שּׁוֹמר ִע ְניָן ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם ִ
רוֹצים ַל ֲעשׂוֹת? וְ ִס ֵפּר לוֹ ַה ֵ
ִ
אוֹתהּ ַה ְמּ ִדינָה ֵהם
אָמר לוֲֹ :הלא ַהכֹּל ְשׁטוּת גָּדוֹלִ ,כּי גַּם ְבּנֵי ָ
ַכּ ַנּ"ל וְ ָשׂ ַחק ִמ ֶמּנּוּ ְמאֹד ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה וְ ַ
לוֹקַ ,רק ֶשׁיֵּשׁ
אָדם וְ לא ֱא ַ
ֻלּם ֵהם ַרק ְבּנֵיָ -
לקים ֶשׁ ָלּ ֶכם ,כּ ָ
ֶא ִ
ֻל ֶכם ו ֱ
אַתּם כּ ְ
אָדם ָכּמוֹנוּ ,וְ גַם ֶ
ֻלּם ַרק ְבּנֵי ָ
כָּ
יִת ָבּ ַר ְך ְשׁמוֹ ,וְ אוֹתוֹ ְל ַבד ָראוּי ַל ֲעבֹד ,וְ לוֹ ָראוּי ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ,וְ זֶהוּ ִע ַקּר
בּוֹרא ְ
עוֹלםֶ ,שׁהוּא ַה ֵ
ָחיד ָבּ ָ
יִ
שּׁוֹמרִ ,כּי ְכּ ָבר
שּׁוֹמר ַה ַנּ"ל וְ לא ָשׁ ַמע ֵא ָליו ַה ֵ
יּוֹצא ִבּ ְד ָב ִרים ֵאלּוּ ִדּ ֵבּר ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ֶאל ַה ֵ
ַה ַתּ ְכ ִלית וְ ַכ ֵ
אַך אַףַ -עלִ -פּיֵ -כן ַה ַבּ ַעל ְתּ ִפ ָלּה ִה ְר ָבּה ָע ָליו ְדּ ָב ִריםַ ,עד
ָמים ַר ִבּיםַ ,כּ ַנּ"ל ְ
עוּתם ִמיּ ִ
ִנ ְשׁ ַקע ֶא ְצ ָלם ָט ָ
ָחיד ְבּ ָע ְל ָמא )וְ יֵשׁ ְכּנ ְֶג ִדּי ְבּנֵי
ֶתר ִמזֶּה ָמה ֲא ִני יָכוֹל ַל ֲעשׂוֹת? ֲהלא ֲא ִני ַרק י ִ
שּׁוֹמר :וְ י ֶ
ֶשׁ ַבּסּוֹף ֵה ִשׁיב לוֹ ַה ֵ
ֶח ָמה ְל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהִ ,כּי ֵה ִביןֶ ,שׁ ִה ְת ִחילוּ ְדּ ָב ָריו
שׁוּבה ָהיְ ָתה ְק ָצת נ ָ
ַה ְמּ ִדינָהֶ ,שׁ ֵהם ַר ִבּים( וְ זֹאת ַה ְתּ ָ
שּׁוֹמרִ ,כּי ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁ ִדּ ֵבּר ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ִמקּ ֶֹדםַ ,בּ ַפּ ַעם ָה ִראשׁוֹנָה ִעם אוֹתוֹ
ְק ָצת ִל ָכּנֵס ְבּאָזְ נֵי ַה ֵ
ַחדַ ,עד ֶשׁ ָעשׂוּ ֵאיזֶה ר ֶֹשׁם ְבּ ִלבּוַֹ ,עד ֶשׁ ִה ְת ִחיל ְמ ַעט
שּׁוֹמר ,וְ ַה ְדּ ָב ִריםֶ ,שׁ ִדּ ֵבּר ַע ָתּה ִנ ְת ַק ְבּצוּ י ַ
ַה ֵ
שּׁוֹמר ַה ֵשּׁ ִני
שׁוּבה ַה ַנּ"ל וְ ֵכן ָה ַל ְך ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ֶאל ַה ֵ
תּוֹך ַה ְתּ ָ
ְל ִה ְס ַתּ ֵפּק וְ ִל ְנטוֹת ֵא ָליו ְק ָצתַ ,כּ ִנּ ְר ֶאה ִמ ְ
ָחיד ְכּ ֶנגֶד ְבּנֵי
וּבסּוֹף ֵה ִשׁיב לוֹ גַּםֵ -כּן ַכּ ַנּ"לֲ :הלא ֲא ִני י ִ
וְ ִדּ ֵבּר ִעמּוֹ גַּםֵ -כּן ַכּ ַנּ"ל ,וְ לא ָשׁ ַמע ֵא ָליו גַּםֵ -כּןַ ,
שׁוּבה זוֹ ַבּסּוֹף
ֻלּם ֵה ִשׁיבוּ לוֹ ְתּ ָ
שּׁוֹמ ִרים כּ ָ
ַה ְמּ ִדינָה וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל ,וְ ֵכן ָכּל ַה ְ
ֻלּם ְבּ ָטעוּת גָּדוֹל,
אַחרָ -כּ ְך ִנ ְכנַס ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ֶאל ָה ִעיר וְ ִה ְת ִחיל שׁוּב ְל ַד ֵבּר ִע ָמּם ְכּ ַד ְרכּוַֹ ,בּ ֲא ֶשׁר ֶשׁכּ ָ
ַ
ֻלּם ִנ ְשׁ ְקעוּ
וּת ִפ ָלּה וְ כוּ' וְ לא ָשׁ ְמעוּ ֵא ָליוִ ,כּי כּ ָ
תוֹרה ְ
וְ ֵאין זֶה ַתּ ְכ ִלית ְכּ ָללַ ,רק ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִליתַ -ל ֲעסֹק ְבּ ָ
ֻלּם ֱאלקוּת וְ כוּ'
לח ֶאל ַה ְמּ ִדינָהֶ ,שׁ ֵהם כּ ָ
רוֹצים ִל ְשׁ ַ
ָמים ַר ִבּים וְ ִס ְפּרוּ לוֹ ֵמ ַה ִגּבּוֹר ,וְ ֶשׁ ֵהם ִ
ְמאֹד ָבּזֶה ִמיּ ִ
יוּכלוּ ַל ֲעזֹר
אָדם וְ כוּ' ,וְ ֵהם לא ְ
ֻלּם ַרק ְבּנֵיָ -
אָמר ָל ֶהםֶ ,שׁהוּא ְשׁטוּת ,וְ ֶשׁכּ ָ
ַכּ ַנּ"ל וְ ָשׂ ַחק ֵמ ֶהם גַּםֵ -כּן וְ ַ
ָחיד יִ ְת ָבּ ַר ְך ְשׁמוֹ וְ כוּ' וְ ַעל
לוֹק ְכּ ָללַ ,רק ֶשׁיֵּשׁ י ִ
אָדם ,וְ ֵאינָם ֱא ַ
אָדם ,וְ ֵהם ְבּנֵיָ -
אַתּם ְבּנֵיָ -
ָל ֶכם ְכּ ָללִ ,כּי ֶ
ָדוּע ִלי(?
אוֹמר(ַ :ה ִאם ֵאינוֹ זֶה ַה ִגּבּוֹר ) ַהיּ ַ
אָדם וְ ֵ
יהּ ָ
אָמר ָל ֶהם ) ִבּ ְלשׁוֹן ֵתּ ַמהְּ ,כּ ֶד ֶר ְך ֶשׁ ַמּ ְת ִמ ַ
ִע ְניַן ַה ִגּבּוֹר ַ
אָמר ְל ָכל ֶא ָחד
וּמ ַד ֵבּר ִע ָמּ ֶהם ַכּ ַנּ"ל וְ ַעל ִע ְניַן ַה ִגּבּוֹר ַ
הוֹל ְך ֵמ ֶא ָחד ַל ֲח ֵברוֹ ְ
וְ לא ֵה ִבינוּ ְדּ ָב ָריו ֵאלּוּ וְ ֵכן ָהיָה ֵ
ַכּ ַנּ"לִ ,אם ֵאינוֹ זֶה ַה ִגּבּוֹר וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל וְ לא ֵה ִבינוּ ְדּ ָב ָריו
ָחיד
אוֹמרֶ ,שׁיֵּשׁ י ִ
ָתם וְ ֵ
עוֹשׂה ְשׂחוֹק ֵמ ֱאמוּנ ָ
ַע ָשׂה ַר ַעשׁ ָבּ ִעירַ ,בּ ֲא ֶשׁר ֶשׁ ִנּ ְמ ָצא ֶא ָחדֶ ,שׁ ְמּ ַד ֵבּר ָכּזֹאתֶ ,שׁ ֶ
וְ נ ֲ
ַדּאי הוּא ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהִ ,כּי ְכּ ָבר ָהיָה ִנ ְת ַפּ ְר ֵסם ֶא ְצ ָלם
אוֹמר ַכּ ַנּ"ל; וְ ֵה ִבינוֶּ ,שׁ ְבּו ַ
וּב ִע ְניַן ַה ִגּבּוֹר הוּא ֵ
וְ כוּ'ְ ,
וּל ָת ְפסוֹ ,אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁהוּא ְמ ַשׁנֶּה ַע ְצמוֹ ֶא ְצ ָלם ְבּ ָכל ַפּ ַעם ַכּ ַנּ"ל ) ַהיְ נוּ ַפּ ַעם
אַח ָריו ְ
ַכּ ַנּ"ל וְ ִצוּוּ ְל ַח ֵפּשׂ ֲ
אַך ֵהם י ְָדעוּ ִמזֶּה גַּםֵ -כּןֶ ,שׁ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"ל הוּא ְמ ַשׁנֶּה ַע ְצמוֹ
וּפ ַעם ְכּ ָע ִני וְ כוּ' ַכּ ַנּ"ל(ְ ,
סוֹחרַ ,
ִנ ְד ֶמה ְכּ ֵ
וּת ָפ ָסהוּ וְ ֱה ִביאוּהוּ ֶאל ַה ָשּׂ ִרים וְ ִה ְת ִחילוּ ְל ַד ֵבּר
אַח ָריו ְ
וּל ָת ְפסוֹ וְ ִח ְפּשׂוּ ֲ
אַח ָריו ְ
ְבּ ָכל ַפּ ַעם ,וְ ִצוּוּ ַל ֲחקֹר ֲ
וּשׁטוּת גָּדוֹל ,וְ ֵאין זֶה ַתּ ְכ ִלית ְכּ ָלל ) ַהיְ נוּ ֶשׁ ַה ָמּמוֹן
ֻלּם ְבּ ָטעוּת ְ
אָמר ָל ֶהם גַּםֵ -כּן ַכּ ַנּ"ל; ַבּ ֲא ֶשׁר ֶשׁכּ ָ
ִעמּוֹ ,וְ ַ
אַתּם
אוֹתהּ ְמ ִדינָה ֶשׁ ֶ
ָ
וּבנֵי
בּוֹרא יִ ְת ָבּ ַר ְך ְשׁמוֹ וְ כוּ'ְ ,
ָחידֶ ,שׁהוּא ַה ֵ
ֵאינוֹ ַה ַתּ ְכ ִלית ְכּ ָלל(ַ ,רק ֶשׁיֵּשׁ י ִ
ֶח ָשׁב ֶא ְצ ָלם
אָדם וְ כוּ' וְ נ ֱ
יוּכלוּ ַל ֲעזֹר ָל ֶכם ְכּ ָללִ ,כּי ֵהם ַרק ְבּנֵיָ -
ֻלּם ֱאלקוּת ,לא ְ
אוֹמ ִריםֶ ,שׁ ֵהם כּ ָ
ְ
קוּעים ְבּ ָטעוּת ֶשׁל ַה ָמּמוֹן ָכּלָ -כּ ְך ַכּ ַנּ"לַ ,עד ֶשׁזֶּה ֶשׁ ִדּ ֵבּר ְכּ ֶנגֶד ַדּ ְע ָתּם
ִל ְמ ֻשׁגָּעִ ,כּי ָכּל ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ָהיוּ ְשׁ ִ
ֶח ָשׁב ִל ְמ ֻשׁגָּע
עוּתםָ ,היָה נ ֱ
וְ ָט ָ
אוֹמר ַעל ִע ְניַן ַה ִגּבּוֹר ) ִבּ ְלשׁוֹן ֵתּ ַמהּ( ִאם ֵאינוֹ זֶה ַה ִגּבּוֹר ַכּ ַנּ"ל? ֵה ִשׁיב
אַתּה ֵ
וְ ָשׁ ֲאלוּ אוֹתוַֹ :מה זֶּה ֶשׁ ָ
ֶא ַבד ֶא ְצלוֹ ִגּבּוֹר וְ ִאם ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"ל הוּא אוֹתוֹ ַה ִגּבּוֹר ,יֵשׁ ִלי
יִיתי ֵא ֶצל ֶמ ֶל ְך ֶא ָחד ,וְ נ ֱ
ָל ֶהםֶ :שׁ ֲא ִני ָה ִ
ֻלּם ֱאלקוּת ,זֶהוּ ְשׁטוּתִ ,כּי ֵהם לא
טוּחים ַבּ ְמּ ִדינָה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵהם כּ ָ
אַתּם ְבּ ִ
ֶתר ִמזֶּהַ :מה ֶשּׁ ֶ
ֶה ֵכּרוּת ִעמּוֹ וְ י ֶ
אָמרוּ לוִֹ :מנַּיִ ן
אַדּ ַר ָבּא ,זֶה יִ ְהיֶה ַמ ָפּ ָלה ֶשׁ ָלּ ֶכם ְ
יהם ְ
טוּחים ֲע ֵל ֶ
וּל ַד ְע ִתּיִ ,אם ִתּ ְהיוּ ְבּ ִ
יוּכלוּ ַל ֲעזֹר ָל ֶכם; ְ
ְ
יוֹד ַע זֹאת? ֵה ִשׁיב ָל ֶהםֱ :היוֹת ֶשׁ ֵא ֶצל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"לֶ ,שׁהוּא ָהיָה ֶא ְצלוַֹ ,כּ ַנּ"לָ ,היָה לוֹ יָדְ ,דּ ַהיְ נוּ
אַתּה ֵ
ָ
טוּטין ֶשׁיֵּשׁ ַעל ַהיָּד ,וְ זֹאת ַהיָּד
ֶשׁ ָהיָה ֵא ֶצל אוֹתוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ְתּמוּנַת יָד ִעם ָח ֵמשׁ ֶא ְצ ָבּעוֹת וְ ִעם ָכּל ַה ִשּׂ ְר ִ
יְתה ַה ַלּ ְ
ָאָרץ ַעד
עוֹלמוֹת וְ ָכל ַמה ֶשּׁ ָהיָה ִמן ְבּ ִריאַת ָשׁ ַמיִם ו ֶ
עוֹלם( ֶשׁל ָכּל ָה ָ
ארט ) ַהיְ נוּ ַמ ַפּת ָה ָ
אנדַ -ק ְ
ָה ָ
ידת
טוּטי ַהיָּד ִציּוּר ֲע ִמ ַ
אַחרָ -כּ ְךַ -הכֹּל ָהיָה ְמ ֻציָּר ַעל אוֹתוֹ ַהיָּדִ ,כּי ָהיָה ְמ ֻציָּר ְבּ ִשׂ ְר ֵ
וּמה ֶשּׁיִּ ְהיֶה ַ
ַהסּוֹף ַ
יאים ְבּ ִע ְניַן ִציּוּר ַמ ַפּת
ָדוּע ַל ְבּ ִק ִ
ארט ) ַכּיּ ַ
עוֹלם ִעם ָכּל ְפּ ָר ָטיו ְכּמוֹ ֶשׁ ְמּ ֻציָּר ַעל ַה ַלּאנְ דַ -ק ְ
עוֹלם וְ ָ
ָכּל ָ
אוֹתיּוֹת
תוּבים ִ
ארט ְכּ ִ
אנדַ -ק ְ
אוֹתיּוֹת ְכּמוֹ ֶשׁ ְבּ ַל ְ
טוּטין ְכּמוֹ ִ
ארט( וְ ָהיָה ְבּ ַה ִשּׂ ְר ִ
אנדַ -ק ְ
קּוֹרין ַל ְ
עוֹלםֶ ,שׁ ִ
ָה ָ
לוֹני
ָהר ְפּ ִ
לוֹני ,וְ ָכאן-נ ָ
ידעֶ ,שׁ ָכּאן הוּא ִעיר ְפּ ִ
ידע ַמה הוּא ַה ָדּ ָבר ַהזֶּהְ ,דּ ַהיְ נוּ ֵל ַ
ֵא ֶצל ָכּל ָדּ ָבר וְ ָד ָבר ְכּ ֵדי ֵל ַ
אוֹתיּוֹת ִנ ְר ָשׁ ִמים ֵא ֶצל ָכּל
אוֹתיּוֹתֶ ,שׁ ָהיוּ ָה ִ
טוּטי ַהיָּד ַה ַנּ"ל ְכּמוֹ ִ
יּוֹצא ְכּמוֹ ֵכן ַמ ָמּשׁ ָה ָיה ִנ ְר ָשׁם ְבּ ִשׂ ְר ֵ
וְ ַכ ֵ
וּנ ָהרוֹת
ַעיָרוֹת ְ
ידע ַמהוּת ַה ָדּ ָבר וְ גַם ְפּ ָר ֵטי ָכּל ַה ְמּ ִדינוֹת ו ֲ
ָדּ ָבר וְ ָד ָברֶ ,שׁ ָהיָה ִנ ְר ָשׁם ַעל ַהיָּדְ ,כּ ֵדי ֵל ַ
טוּטין ַה ַנּ"ל ,וְ ֵא ֶצל ָכּל ָדּ ָבר ָהיוּ
וּשׁאָר ְדּ ָב ִרים ְפּ ָר ִטיִּיםַ -הכֹּל ָהיָה ִנ ְר ָשׁם ַעל ַהיָּד ְבּ ִשׂ ְר ִ
וּג ָשׁ ִרים וְ ָה ִרים ְ
ְ
תוֹך ַה ְמּ ִדינָה וְ ָכל
הוֹל ִכים ְבּ ְ
אָדם ֶשׁ ְ
לוֹני וְ גַם ָכּל ְבּנֵיָ -
לוֹני ,וְ זֶה ָדּ ָבר ְפּ ִ
אוֹתיּוֹתֶ ,שׁזֶּהוּ ָדּ ָבר ְפּ ִ
ִ
תוּבים
ְכּ ִ
וּמ ָמּקוֹם
ַה ְמּא ָֹרעוֹת ֶשׁ ָלּ ֶהםַ -הכֹּל ָהיָה ִנ ְר ָשׁם ָשׁם וְ ָהיָה ָכּתוּב ָשׁם גַּם ָכּל ַה ְדּ ָר ִכים ִמ ְמּ ִדינָה ִל ְמ ִדינָה ִ
אָדם ִל ָכּנֵס ְל ָכאן וְ ֵכן
יוֹד ַע ִל ָכּנֵס ֶאל ָה ִעיר ַהזֹּאת ַמה ֶשּׁ ִאיֶ -א ְפ ָשׁר ְלשׁוּם ָ
יתי ֵ
וּמ ֲח ַמת זֶה ָהיִ ִ
ְל ָמקוֹםֵ ,
יוֹד ַע ַה ֶדּ ֶר ְך גַּםֵ -כּן ַהכֹּל ַעל-יְ ֵדי ַהיָּד ַה ַנּ"ל וְ ֵכן ָהיָה
אַח ֶרתֲ ,א ִני ֵ
אוֹתי ְל ִעיר ֶ
ִ
לח
רוֹצים ִל ְשׁ ַ
אַתּם ִ
ִאם ֶ
כוֹלין ַל ֲעלוֹת ֵמ ֶא ֶרץ ַל ָשּׁ ַמיִם ) ִכּי ִאי-
ָתיבֶ ,שׁ ַעל-יָדוֹ יְ ִ
עוֹלםִ ,כּי יֵשׁ ֶדּ ֶר ְך וְ נ ִ
עוֹלם ְל ָ
ִנ ְר ָשׁם ָבּהּ ַה ֶדּ ֶר ְך ֵמ ָ
יוֹד ִעין ַה ֶדּ ֶר ְך ,וְ ָשׁם ָהיָה ִנ ְר ָשׁם ַה ֶדּ ֶר ְך ַל ֲעלוֹת ַל ָשּׁ ַמיִם( ,וְ ָהיָה ִנ ְר ָשׁם
ֶא ְפ ָשׁר ַל ֲעלוֹת ַל ָשּׁ ַמיִםֵ ,מ ֲח ַמת ֶשׁ ֵאין ְ
לוֹני ,וְ ָה ָיה ָכּתוּב ָשׁם אוֹתוֹ
עוֹלםִ ,כּי ֵא ִליָּהוּ ָע ָלה ַל ָשּׁ ַמיִם ְבּ ֶד ֶר ְך ְפּ ִ
עוֹלם ְל ָ
ָשׁם ָכּל ַה ְדּ ָר ִכים ֶשׁיֵּשׁ ֵמ ָ
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נוֹך ָע ָלה ַל ָשּׁ ַמיִ ם
אַחר ,וְ ָהיָה ָכּתוּב ָשׁם אוֹתוֹ ַה ֶדּ ֶר ְך גַּםֵ -כּן ,וְ ֵכן ֲח ְ
ֹשׁה ַר ֵבּנוּ ָע ָלה ַל ָשּׁ ַמיִם ְבּ ֶד ֶר ְך ֵ
ַה ֶדּ ֶר ְך ,וּמ ֶ
טוּטי ַהיָּד ַה ַנּ"ל
עוֹלםַ -הכֹּל ָהיָה ִנ ְר ָשׁם ְבּ ִשׂ ְר ֵ
עוֹלם ְל ָ
אַחר ,וְ ָהיָה ָכּתוּב ָשׁם גַּם אוֹתוֹ ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ֵכן ֵמ ָ
ְבּ ֶד ֶר ְך ֵ
וּכ ִפי ַמה
וּכ ִפי ַההֹוֶה ֶשׁלּוְֹ ,
עוֹלםְ ,
גַּם ָהיָה ִנ ְר ָשׁם ַעל ַהיָּד ָכּל ָדּ ָבר וְ ָד ָבר ְכּ ִפי ַמה ֶשּׁ ָהיָה ְבּ ֵעת ְבּ ִריאַת ָה ָ
ֶה ְפּ ָכה ,גַּם ָהיָה
שּׁוּבהּ ,ק ֶֹדם ֶשׁנּ ְ
יְתה ְבּ ֵעת יִ ָ
אַחרָ -כּ ְךְ ,כּגוֹן ְסדוֹם ָהיָה ִנ ְר ָשׁם ָשׁם ְכּ ִפי ַמה ֶשּׁ ָה ָ
יִּהיֶה ַ
ֶשּׁ ְ
אַחר
ֶה ֶפּ ֶכת ,וְ גַם ָהיָה ְמ ֻציָּר ָשׁם ִציּוּר ֶשׁל ְסדוֹםֶ ,שׁיֵּשׁ ָלהּ ַ
יכת ְסדוֹםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָה ִעיר נ ְ
ְמ ֻציָּר ָשׁם ֲה ִפ ַ
יתיֶ ,שׁאוֹתוֹ
וּמה ֶשּׁיִּ ְהיֶה וְ ָשׁםְ ,בּאוֹתוֹ ַהיָּדָ ,ר ִא ִ
וּמה ֶשּׁהֹוֶה ַ
יכהִ ,כּי ָהיָה ִנ ְר ָשׁם ַעל ַהיָּד ַמה ֶשּׁ ָהיָה ַ
ַה ֲה ִפ ָ
יהם ְל ַק ֵבּל ֵעזֶר
ָשׁים ַה ָבּ ִאים ֲא ֵל ֶ
ֻלּם ֱאלקוּת ִעם ָכּל ָה ֲאנ ִ
יהםֶ ,שׁ ֵהם כּ ָ
אוֹמ ִרים ֲע ֵל ֶ
אַתּם ְ
ַה ְמּ ִדינָה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֶ
אוֹב ִדין ) ָכּל זֶה ֵה ִשׁיב ָל ֶהם ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה(
יִהיוּ ִנ ְכ ִלין וְ ְ
ֻלּם ְ
ֵמ ֶהם -כּ ָ
ארט ְמ ֻציָּר ָכּל
ָדוּעֶ ,שׁ ַעל ַה ַלּאנְ דַ -ק ְ
ֵיהם ַה ָדּ ָבר ְמאֹדִ ,כּי ָהיוּ ִנ ָכּ ִרים ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמתִ ,כּי זֶה י ַ
וְ ִנ ְפ ָלא ְבּ ֵעינ ֶ
טוּטין ֶשׁל
וּל ַח ֵבּר ְשׁנֵי ִשׂ ְר ִ
רוֹאיןֶ ,שׁ ֶא ְפ ָשׁר ְל ַק ֵבּץ ְ
ַה ְדּ ָב ִרים וְ ֵה ִבינוּ ֶשׁגַּם ְדּ ָב ָריו ִנ ְר ִאין ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמתִ ,כּי זֶה ִ
ַהיָּד ,וְ יִ ְהיֶה ֵמ ֶהם אוֹת ) ַעל ֵכּן ֵה ִבינוֶּ ,שׁ ְדּ ָב ִרים ֵאלּוּ ַה ַנּ"לִ ,איֶ -א ְפ ָשׁר ִל ְבדּוֹת זֹאת ִמ ִלּבּוֹ-וְ ִנ ְפ ָלא
יך ִל ְמצֹא ָממוֹן? ֵה ִשׁיב
ַלּה ָלנוּ ֶדּ ֶר ְך ֵא ְ
אוּלי יְ ג ֶ
יכן הוּא ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל? ַ
ֵיהם ְמאֹד( וְ ָשׁ ֲאלוּ אוֹתוֹ ֵה ָ
ְבּ ֵעינ ֶ
רוֹצים ָממוֹן ) ִבּ ְלשׁוֹן ֵתּ ַמהּ(? ִמ ָמּמוֹן לא ְתּ ַד ְבּרוּ ְכּ ָלל
אַתּם ִ
ָל ֶהםֲ :ע ַדיִן ֶ
יוֹד ַע ֵמ ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל,
יכן הוּא ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל? ֵה ִשׁיב ָל ֶהם :גַּם ֲא ִני ֵא ִיני ֵ
ָשׁ ֲאלוּ אוֹתוֹ :אַףַ -עלִ -פּיֵ -כןֵ ,ה ָ
הוֹשׁיבוּ
מוּך ְל ִפ ְר ָקהּ ,וְ ִ
יע ָס ְ
ידה ,וְ ִה ִגּ ַ
וּמ ְל ָכּה ,וְ ָהיָה ָל ֶהם ַבּת יְ ִח ָ
וּמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָהיָה ָכּ ְך ָהיָה ֶשׁ ָהיָה ֶמ ֶל ְך ַ
ַ
אוֹתי
אוֹהב ִ
יתי ָשׁם ֵבּין ַבּ ֲע ֵלי ָה ֵע ָצהִ ,כּי ַה ֶמּ ֶל ְך ָהיָה ֵ
ַעץ ֶאת ִמי ָראוּי ְל ַה ִשּׂיאָהּ לוֹ וְ גַם ֲא ִני ָהיִ ִ
יוֹע ִצים ְלי ֵ
ֲ
יִּתּנוּ ָלהּ ֶאת ַה ִגּבּוֹרַ ,בּ ֲא ֶשׁר ֶשׁ ַה ִגּבּוֹר ָע ָשׂה ָלנוּ ַכּ ָמּה טוֹבוֹתֶ ,שׁ ָכּ ַבשׁ ַכּ ָמּה ְמ ִדינוֹתַ ,על
יְתה ֲע ָצ ִתיֶ -שׁ ְ
וְ ָה ָ
יְתה ִשׂ ְמ ָחה
ֻלּם ָלזֶה וְ ָה ָ
הוּט ָבה ֲע ָצ ִתי ְמאֹד ,וְ ִה ְס ִכּימוּ כּ ָ
יִּתּנוּ לוֹ ֶאת ַה ַבּתַ -מ ְל ָכּה ְל ִא ָשּׁה וְ ְ
ֵכּן ָראוּי ֶשׁ ְ
ָלד וְ אוֹתוֹ
אוֹתהּ ִעם ַה ִגּבּוֹר ,וְ י ְָל ָדה ַה ַבּתַ -מ ְל ָכּה ו ָ
דוֹלה ָשׁם ַעל ֶשׁ ָמּ ְצאוּ ָח ָתן ְל ַה ַבּתַ -מ ְל ָכּה וְ ִה ִשּׂיאוּ ָ
ְגּ ָ
ָהב ,וְ ָהיָה
רוֹתיו ָהיוּ ֶשׁל ז ָ
וֹשׁי ְכּ ָלל ,וְ ַשׂ ֲע ָ
ַה ִתּינוֹק ָהיָה יְ ֵפה-תֹּאַר ְמאֹד ְמאֹד ֶשׁלֹּא ָהיָה י ִֹפי ֶשׁל ִמין ֱאנ ִ
נוֹלד ִעם ָח ְכ ָמה
וּפנָיו ָהיוּ ִכּ ְפנֵי ַח ָמּה ,וְ ֵעינָיו ָהיוּ אוֹרוֹת ֲא ֵח ִרים ,וְ ַה ִתּינוֹק ַהזֶּה ַ
ָל ֶהם ָכּל ַה ְגּו ִָניםָ ,
אָדםְ ,בּ ָמקוֹם
הוֹל ָדה(ֶ ,שׁהוּא ָח ָכם גָּמוּרֶ ,שׁ ְכּ ֶשׁ ָהיוּ ְמ ַד ְבּ ִרים ְבּנֵיָ -
מוּרה ִכּי ָראוּ בּוֹ ֵתּ ֶכף ) ִבּ ְשׁ ַעת ַה ָ
ְגּ ָ
יּוֹצא ָבזֶהִ ,כּי ִה ִכּירוּ בּוֶֹ ,שׁהוּא ָח ָכם גָּדוֹלַ ,רק ֶשׁ ֲע ַדיִן ֵאין לוֹ
שׂוֹחק ,וְ ֵכן ַכּ ֵ
ֵ
יכין ִל ְשׂחֹק ָהיָה
ֶשׁ ְצּ ִר ִ
יּוֹצא
ַה ְתּנוּעוֹת ֶשׁל גָּדוֹלְ ,כּגוֹן ִדּבּוּר וְ ַכ ֵ
וּל ַה ְמ ִליץ ִדּ ְב ֵרי ַצחוּת
יצהֶ ,שׁ ָהיָה יָכוֹל ְל ַד ֵבּר ְ
וּמ ִל ָ
וְ ָהיָה ֵא ֶצל ַה ֶמּ ֶל ְך ֵמ ִליץְ ,דּ ַהיְ נוּ ַדּ ְבּ ָרן ַבּ ַעל ָלשׁוֹן ְ
אַך ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל ֶה ְראָה
ָאהְ ,
תוּשׁ ָבּחוֹת ְל ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ֵמּ ִליץ ָהיָה גַּם ֵמ ַע ְצמוֹ ֵמ ִליץ נ ֶ
ִנ ְפ ָל ִאים ְמאֹדִ ,שׁירוֹת וְ ְ
יצה ,וְ ַעל-יְ ֵדי -זֶה ָהיָה ֵמ ִליץ ִנ ְפ ָלא ְמאֹד ְמאֹד
ַע ֶלה ְל ַק ֵבּל כּ ַֹח ָח ְכ ַמת ַה ְמּ ִל ָ
יך י ֲ
לוֹ ֶדּ ֶר ְך ֵא ְ
יק ֵבּל
ַע ֶלה וִ ַ
יך י ֲ
אַך ַה ֶמּ ֶל ְך ֶה ְראָה לוֹ ֶדּ ֶר ְךֵ ,א ְ
גַּם ָהיָה ְל ַה ֶמּ ֶל ְך ָח ָכם וְ ֶה ָח ָכם ָהיָה גַּםֵ -כּן ֵמ ַע ְצמוֹ ָח ָכםְ ,
ָח ְכ ָמה ,וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶה ָהיָה ָח ָכם ִנ ְפ ָלא ְמאֹד,
בוּרה ,וְ ַעל-יְ ֵדי זֶה ָהיָה ִגּבּוֹר
יק ֵבּל ְגּ ָ
ַע ֶלה וִ ַ
יך י ֲ
וְ ֵכן ַה ִגּבּוֹר ָהיָה ִגּבּוֹר ֵמ ַע ְצמוֹ וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶה ְראָה לוֹ ֶדּ ֶר ְך ֵא ְ
לשׁה כֹּחוֹת:
תּוֹלה ַבּ ֲאוִ יר ָהעוֹ ָלם ,וְ יֵשׁ ְל ַה ֶח ֶרב ַהזֹּאת ְשׁ ָ
ָ
נוֹרא ְמאֹדִ ,כּי יֵשׁ ֶח ֶרב ֶשׁ ִהיא
ִנ ְפ ָלא וְ ָ
ָסים
ילא יֵשׁ ָל ֶהם ַמ ָפּ ָלהִ ,כּי ְכּ ֶשׁנּ ִ
וּמ ֵמּ ָ
ָסים ָכּל ָשׂ ֵרי ַה ֲחיָלוֹתִ ,
בּוֹר ִחים וְ נ ִ
יהין ֶאת ַה ֶח ֶרבֲ ,אזַי ְ
ְכּ ֶשׁ ַמּ ְג ִבּ ִ
אַך אַףַ -עלִ -פּיֵ -כן ֶא ְפ ָשׁר ֶשׁיִּ ְת ָק ְרבוּ
קוּמה ַבּ ִמּ ְל ָח ָמהְ ,
ַאזַי ֵאין ְתּ ָ
ַה ָשּׂ ִריםֵ ,אין ִמי ֶשׁיִּ ְנהוֹג ַה ִמּ ְל ָח ָמה ,ו ֲ
נוֹפ ִלים
אָרים ַל ִמּ ְל ָח ָמה וְ יֵשׁ ְל ַה ֶח ֶרב ַה ַנּ"לְ ,שׁנֵי ִפּיּוֹת ,וְ יֵשׁ ָל ֶהם ְשׁנֵי כּוֹחוֹתֶ ,שׁ ַעל -יְ ֵדי חֹד ֶא ָחד ְ
ַה ִנּ ְשׁ ִ
ָדוּע ח ִֹלי זֶה,
ימסַ ,כּיּ ַ
קּוֹרין ַדּאר(ְ ,דּ ַהיְ נוּ ֶשׁ ְבּ ָשׂ ָרם ִנ ְכ ָחשׁ וְ ִנ ַ
ֻלּם ,וְ ַעל-יְ ֵדי חֹד ַה ֵשּׁ ִני ַמ ִגּיע ָל ֶהם ַהח ִֹליֶ ) ,שׁ ִ
כָּ
יע
עוֹשׂין ְבּאוֹתוֹ ַה ֶח ֶרב ְבּ ָמקוֹם ֶשׁ ִהיאַ ,על-יְ ֵדי-זֶה ַמ ִגּ ַ
נוּעה ֶשׁ ִ
ַר ֲח ָמנָא ִל ְצ ָלןַ ,היְ נוּ ֶשׁ ַרק ַעל-יְ ֵדי ַה ְתּ ָ
שּׂוֹנ ִאים ַכּ ַנּ"לְ ,דּ ַהיְ נוּ ַעל-יְ ֵדי ָכּל חֹד ָוחֹד ַהכּ ַֹח ֶשׁיֵּשׁ ָלהּ וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶה ְראָה ְל ַה ִגּבּוֹר ַה ֶדּ ֶר ְך ֶשׁיֵּשׁ ְל ַה ֶח ֶרב
ְל ַה ְ
דוֹלה
בוּרתוֹ ַה ְגּ ָ
וּמ ָשּׁם ִק ֵבּל ְגּ ָ
ַה ַנּ"לִ ,
יך
וְ גַם ֲא ִניֶ ,ה ְראָה ִלי ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ֶדּ ֶר ְך ָל ִע ְניָן ֶשׁ ִלּי ,וְ ִק ַבּ ְל ִתּי ִמ ָשּׁם ַמה ֶשּׁ ֲא ִני ָצ ִר ְ
נוֹראָה ְמאֹד ְמאֹדַ ,עד
אַה ָבה ִנ ְפ ָלאָה וְ ָ
אוֹהבֶ ,את ַע ְצמוֹ ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ֲ
ֶא ָמן ֶשׁ ָהיָה ֵ
אוֹהב נ ֱ
וְ ֵכן ָהיָה ְל ַה ֶמּ ֶל ְך ֵ
יכין
אַך אַףַ -עלִ -פּיֵ -כן יֵשׁ ָשׁעוֹתֶ ,שׁ ְצּ ִר ִ
ֶשׁלֹּא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ָל ֶהם ְכּ ָלל ֶשׁלֹּא יִ ְראוּ זֶה ֶאת זֶה ֵאיזֶה ָשׁ ָעה ְ
ֵיהם ,וְ ָהיוּ ְמ ַשׁ ְע ְשׁ ִעין ַע ְצ ָמן ְבּ ֵאלּוּ ַהצּוּרוֹת
צוּרת ְשׁנ ֶ
ְל ִה ְת ָפּ ֵרד ְק ָצת וְ ָהיוּ ָל ֶהם צוּרוֹתֶ ,שׁ ָהיוּ ְמ ֻציּ ִָרין ַ
אוֹה ִבים ַע ְצ ָמן
ֶא ָמן ֲ
אוֹהב נ ֱ
יך ַה ֶמּ ֶל ְך ִעם ָה ֵ
ְבּ ֵעת ֶשׁ ִנּ ְפ ְרדוּ ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵברוֹ וְ ַהצּוּרוֹת ָה ֵאלּוּ ָהיוּ ְמ ֻציּ ִָרין ֵא ְ
ֻלּה ְל ֵאלּוּ ַהצּוּרוֹתֶ ,שׁ ִמּי ֶשׁ ָהיָה ִמ ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ֵאלּוּ
דוֹלה וְ ָהיָה ְסג ָ
אַה ָבה ְגּ ָ
ַשּׁ ִקים ַע ְצ ָמן ְבּ ֲ
וּמנ ְ
וּמ ַח ְבּ ִקים ְ
ְ
אַה ָבה ָבּאָה ְל ִמי ֶשׁ ָהיָה ִמ ְס ַתּ ֵכּל ְבּ ֵאלּוּ
דוֹלה ְמאֹד ) ַהיְ נוּ ֶשׁ ִמּ ַדּת ָה ֲ
אַה ָבה ְגּ ָ
יע לוֹ ֲ
ַהצּוּרוֹת ָהיָה ַמ ִגּ ַ
אַה ָבה ִמן ַה ָמּקוֹם ֶשׁ ֶה ְראָה לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך
ֶא ָמן ִק ֵבּל ָה ֲ
אוֹהב נ ֱ
ַהצּוּרוֹת( וְ גַם ָה ֵ
יע ֵעת ֶשׁ ָה ְלכוּ ָכּל ַה ַנּ"לָ ,כּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִל ְמקוֹמוֹ ְל ַק ֵבּל ִמ ָשּׁם כֹּחוְֹ ,דּ ַהיְ נוּ ַה ֵמּ ִליץ וְ ַה ִגּבּוֹר וְ ָכל אַנְ ֵשׁי
וְ ִה ִגּ ַ
ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"לָ ,כּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ָע ָלה ִל ְמקוֹמוֹ ַה ַנּ"ל ְל ַח ֵדּשׁ ָשׁם כֹּחוֹ

5

עוֹלם כֻּלּוֹ וְ ָה ַפ ְך ִמיָּם
רוּח ְס ָע ָרה ַהזֶּה ִבּ ְל ֵבּל ֶאת ָכּל ָה ָ
עוֹלם וְ ָה ַ
דוֹלה ָבּ ָ
רוּח ְס ָע ָרה ְגּ ָ
ַיְהי ַהיּוֹם ,וְ ָהיָה ַ
ו ִ
רוּח ְס ָע ָרה ַהזֶּה
וּבא ָה ַ
עוֹלם כֻּלּוֹ ָ
וּמיִּ שּׁוּב ִמ ְד ָבּר-וְ ָה ַפ ְך ֶאת ָכּל ָה ָ
וּמ ִמּ ְד ָבּר יִשּׁוּבִ ,
ַבּ ָשׁה ְליָם ִ
וּמיּ ָ
ַבּ ָשׁהִ ,
ְלי ָ
ָלד ֶשׁל ַה ַבּתַ -מ ְל ָכּה
רוּח ְס ָע ָרה וְ ָח ַטף ֶאת ַהוּ ָ
תוֹך ֵבּית ַה ֶמּ ֶל ְך וְ לא ָע ָשׂה ָשׁם שׁוּם ֶהזֵּקַ ,רק ֶשׁ ִנּ ְכנַס ָה ַ
ְל ְ
ָקר ַה ַנּ"לָ ,ר ְד ָפה ַה ַבּתַ -מ ְל ָכּה
אוּמ ִפּיט(ֵ ,תּ ֶכף ְכּ ֶשׁ ָח ַטף ֶאת ַה ִתּינוֹק ַהיּ ָ
ְ
קּוֹרין
תוֹך ָה ַר ַעשֶׁ ) ,שׁ ִ
וּב ְ
ַה ַנּ"ל ְ
ֻלּנוּ לא ָהיִ ינוּ ְבּ ָכל
ַחנוּ כּ ָ
ַאנ ְ
קוֹמם אַיָּם ו ֲ
נוֹדע ְמ ָ
ֻלּם ,וְ לא ַ
אַח ָריו וְ ֵכן ַה ַמּ ְל ָכּה וְ ֵכן ַה ֶמּ ֶל ְךַ ,עד ֶשׁ ִנּ ְת ַפּ ְזּרוּ כּ ָ
ֲ
ֻלּם
אוֹתם כּ ָ
וּבאנוּ-לא ָמ ָצאנוּ ָ
וּכ ֶשׁ ָחז ְַרנוּ ָ
עוֹלים ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִל ְמקוֹמוֹ ְל ַח ֵדּשׁ כֹּחוֹ ַכּ ַנּ"לְ ,
זֶהִ ,כּי ָהיִינוּ ִ
ֶא ְב ָדה אָז,
ַכּ ַנּ"ל ,וְ גַם ַהיָּד ַה ַנּ"ל נ ֱ
אַחר
כוֹלים עוֹד ַל ֲעלוֹת ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִל ְמקוֹמוֹ ְל ַח ֵדּשׁ כֹּחוִֹ ,כּי ַ
וּמאָז ֵאין אָנוּ יְ ִ
ֻלּנוֵּ ,
וּמאָז ִנ ְת ַפּ ְזּרוּ כּ ָ
ֵ
ַדּאי ִאיֶ -א ְפ ָשׁר
ַבּ ָשׁה וְ כוּ'ַ ,כּ ַנּ"לְ ,בּו ַ
עוֹלםִ -מיָּם ְלי ָ
ֶח ְלפוּ ָכּל ְמקוֹמוֹת ָה ָ
עוֹלם כֻּלּוֹ וְ נ ְ
ֶה ַפּ ְך וְ ִנ ְת ַבּ ְל ֵבּל ָה ָ
ֶשׁנּ ְ
יכים ְדּ ָר ִכים ֲא ֵח ִרים ְל ִפי ִחלּוּף וְ ִשׁנּוּי ַה ְמּקוֹמוֹת ,וְ ַעל ֵכּן
וֹניםִ ,כּי ַע ָתּה ְצ ִר ִ
ַע ָתּה ַל ֲעלוֹת ַבּ ְדּ ָר ִכים ָה ִראשׁ ִ
ימה ֶשׁ ִנּ ְשׁאָר
אַך ָה ְר ִשׁ ָ
כוֹלים עוֹד ַל ֲחזֹר וְ ַל ֲעלוֹת ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִל ְמקוֹמוֹ ְל ַח ֵדּשׁ כֹּחוֹ ַה ַנּ"לְ ,
לא ָהיִינוּ יְ ִ
דוֹלה ְמאֹד,
ֵא ֶצל ָכּל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִהיא גַּםֵ -כּן ְגּ ָ
ַדּאי ִגּבּוֹר גָּדוֹל ְמאֹד ) ָכּל זֶה ֵה ִשׁיב ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה
וְ ִאם ַה ִגּבּוֹר ַהזֶּה הוּא ַה ִגּבּוֹר ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל ,הוּא ְבּו ַ
יל ְך
ָשׁים ַה ַנּ"ל( וְ ֵהם ָשׁ ְמעוּ ְדּ ָב ָריו ,וְ ָת ְמהוּ ְמאֹד ,וְ ֶה ֱחזִ יקוּ ֶאת ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ,וְ לא ִה ִנּיחוּ אוֹתוֹ ֵל ֵ
ְל ָה ֲאנ ִ
יהם הוּא ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"לֶ ,שׁיֵּשׁ ְל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ֶה ֵכּרוּת ִעמּוֹ(
אוּלי ַה ִגּבּוֹר ֶשׁ ָבּא ֲע ֵל ֶ
ֵמ ִא ָתּם ) ִכּי ַ
יהם ,וְ ָע ַמד חוּץ ָל ִעיר
וּבא ֲא ֵל ֶ
שׁוֹל ַח ְבּ ָכל ַפּ ַעם ְשׁלוּ ָחיוַ ,עד ֶשׁ ִנּ ְת ָק ֵרב ָ
וּמ ְת ָק ֵרב וְ ֵ
הוֹל ְך ִ
וְ ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"ל ָהיָה ֵ
אָמר ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה,
יִּתּן ָל ֶהם ֵע ָצה וְ ַ
וּב ְקּשׁוּ ֵמ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵ
לוּחיו וְ ִנ ְתי ְָראוּ ְמאֹדִ ,
וְ ָשׁ ַלח ָל ֶהם ְשׁ ָ
יכין ַל ֲחקֹר ַה ֶדּ ֶר ְך וְ ַה ַהנְ ָהגָה ֶשׁל אוֹתוֹ ַה ִגּבּוֹר ְכּ ֵדי ֶשׁיּ ִַכּיר ַעל-יְ ֵדי-זֶה ִאם הוּא אוֹתוֹ ַה ִגּבּוֹר ) ְדּ ַהיְנוּ
ֶשׁ ְצּ ִר ִ
ַה ִגּבּוֹר ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל(
וּבא ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ֶשׁל ַה ִגּבּוֹר ,וְ ִה ְת ִחיל ְל ַד ֵבּר ִעם ִגּבּוֹר ֶא ָחד
ָצא ֶאל ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"לָ ,
וְ ָה ַל ְך ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ,וְ י ָ
שּׁוֹמ ִרים ְכּ ֵדי ַל ֲחקֹר ִאם הוּא אוֹתוֹ ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"ל( וְ ָשׁאַל אוֹתוֹ
בּוֹריו ֶשׁל ַה ִגּבּוֹר ) ַהיְ נוּ ִעם ֶא ָחד ֵמ ַה ְ
ִמ ִגּ ָ
וֹרים ַה ַנּ"ל
יך ִנ ְת ַח ַבּ ְר ֶתּם ִעם ַה ִגּבּוֹר ַהזֶּה? ֵה ִשׁיב לוֹ ) ַהיְ נוּ ֶא ָחד ֵמ ַה ִגּבּ ִ
יכם וְ ֵא ְ
ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהַ :מה ַמּ ֲע ֵשׂ ֶ
ֵה ִשׁיב ְל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה( ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁ ָהיָהָ ,כּ ְך ָהיָה
דוֹלה
רוּח ְס ָע ָרה ְגּ ָ
יך ֶשׁ ָהיָה ַ
יקישׂ(ֵ ,א ְ
ראוֹינ ֶ
ִ
קּוֹרין ְק
ָמים ֶשׁ ָלּ ֶהם ) ֶשׁ ִ
ֱהיוֹת ֶשׁ ִנּ ְמ ָצא ָכּתוּב ְבּ ִס ְפ ֵרי ִדּ ְב ֵריַ -היּ ִ
וּמ ִמּ ְד ָבּר יִשּׁוּב וְ כוּ',
ַבּ ָשׁה ְליָםִ ,
וּמיּ ָ
ַבּ ָשׁה ִ
עוֹלם כֻּלּוֶֹ ,שׁ ָה ַפ ְך ִמיָּם ְלי ָ
רוּח ְס ָע ָרה ָה ַפ ְך ֶאת ָכּל ָה ָ
עוֹלם ,וְ ָה ַ
ָבּ ָ
עוֹלם
יִשּׁבוּ ַע ְצ ָמן ְבּנֵי ָה ָ
עוֹלםְ ,
אַחר ָה ַר ַעשׁ וְ ַה ִבּ ְלבּוּל ֶשׁ ִנּ ְת ַבּ ְל ְבּלוּ ָכּל ָה ָ
עוֹלם כֻּלּוֹ ,וְ ַ
וּב ְל ֵבּל ֶאת ָכּל ָה ָ
ִ
אָמרוּ ַבּ ֲא ֶשׁר ֶשׁ ִע ָקּר הוּא ַה ַתּ ְכ ִלית,
יהם ,וְ ָח ְקרוּ וְ ְ
ַל ֲעשׂוֹת ָל ֶהם ֶמ ֶל ְך וְ ָח ְקרוּ ִמי ָראוּי ַל ֲעשׂוֹתוֹ ֶמ ֶל ְך ֲע ֵל ֶ
יוֹתר ְבּ ַה ַתּ ְכ ִלית ,הוּא ָראוּי ִל ְהיוֹת ֶמ ֶל ְך וְ ִה ְת ִחילוּ ַל ֲחקֹר ַמהוּ ַה ַתּ ְכ ִלית ,וְ ָהיָה
ַעל ֵכּן ִמי ֶשׁהוּא ִמ ְשׁ ַתּ ֵדּל ְבּ ֵ
ֵיהם ִכּתּוֹת ִכּתּוֹת
ֵבּינ ֶ
עוֹלםִ ,כּי
רוֹאיםֶ ,שׁ ַה ָכּבוֹד הוּא ָה ִע ָקּר ֵא ֶצל ָה ָ
אָמרוֶּ ,שׁ ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ָכּבוֹדִ ,כּי אָנוּ ִ
אַחת ְ
ַכּת ַ
אָדם ְכּבוֹדוְֹ ,דּ ַהיְ נוּ ֶשׁ ְמּ ַד ְבּ ִרים לוֹ ֵאיזֶה ִדּבּוּר ְכּ ֶנגֶד ְכּבוֹדוֹ ,יֵשׁ לוֹ ְשׁ ִפיכוּתָ -דּ ִמיםִ ,כּי
נוֹת ִנין ְל ָ
ְכּ ֶשׁ ֵאין ְ
ידים ִל ֵתּן ְל ַה ֵמּת ְכּבוֹדוְֹ ,ל ָק ְברוֹ ְבּ ָכבוֹד
יתה ַמ ְק ִפּ ִ
אַחר ִמ ָ
ַא ִפלּוּ ְל ַ
עוֹלם ,ו ֲ
ָה ִע ָקּר הוּא ַה ָכּבוֹד ֵא ֶצל ָכּל ָה ָ
יתה ֵאין
אַחר ִמ ָ
בוֹד ָך( אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁ ַ
עוֹשׂין ְל ָך ִבּ ְשׁ ִביל ְכּ ְ
עוֹשׂיןַ -הכֹּל ִ
אוֹמ ִרים לוֶֹ ,שׁ ָכּל ַמה ֶשּׁ ִ
יּוֹצא )וְ ְ
וְ ַכ ֵ
ידים ִנ ְמ ָצא ֶשׁ ַה ָכּבוֹד הוּא ָה ִע ָקּר
ַשׁיּ ְָך ָממוֹן וְ שׁוּם ַתּ ֲאוָה ֵא ֶצל ַה ֵמּת ,אַףַ -עלִ -פּיֵ -כן ַעל ְכּבוֹד ַה ֵמּת ַמ ְק ִפּ ִ
ֻלּם ָהיוּ ָל ֶהם
ֹאָרים ְל ַמ ָטּה ,כּ ָ
וּשׁטוּת וְ ֵכן ָכּל ַה ִכּתּוֹת ַה ְמב ִ
בוּכה ְ
יּוֹצא ִבּ ְס ָברוֹת ָכּ ֵאלּוּ ) ֶשׁל ְמ ָ
ַה ַתּ ְכ ִלית וְ ַכ ֵ
אַך ַר ֵבּנוּ ַז"ל לא ָר ָצה ְל ָב ֵאר ָכּל
ֹאָרים ְל ַמ ָטּהְ ,
וּק ָצ ָתם ְמב ִ
בוּכה וְ ַה ְסּ ָכ ָלה ְ
ְס ָברוֹת ַה ְר ֵבּה ְל ַד ְע ָתּם ַה ְנּ ָ
ַה ְסּ ָברוֹת ַה ְנּבוּכוֹת ֶשׁיֵּשׁ ְבּ ֵאלּוּ ַה ֵדּעוֹתִ ,כּי יֵשׁ ָבּזֶה ְס ָברוֹת ְנבוּכוֹת ָכּלָ -כּ ְךַ ,עד ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ַחס וְ ָשׁלוֹם
ִל ְטעוֹת ֶבּ ֱא ֶמת ְבּ ֵאלּוּ ַה ְסּ ָברוֹת ֶשׁל ֶשׁ ֶקרַ ,ר ֲח ָמנָא ִל ְצּ ַלן( ַעד ֶשׁ ִנּ ְס ַכּם ֶא ְצ ָלםֶ ,שׁ ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ָכּבוֹד
יכין ְל ַב ֵקּשׁ ִאישׁ ְמכ ָ
ַעלֵ -כּן ְצ ִר ִ
ַשּׂיג
אַחר ַה ָכּבוֹד וְ י ִ
רוֹדף ַ
יִּהיֶה ֵ
אַחר ַה ָכּבוֹדַ ,היְ נוּ ֶשׁ ְ
וֹדף ַ
ֻבּד ,וְ גַם ֶשׁיִּ ְהיֶה ר ֵ
רוֹדף
ֻבּדֶ ,שׁיֵּשׁ לוֹ ָכּבוֹד ,וְ הוּא ֵ
אַחר ֶשׁהוּא ִאישׁ ְמכ ָ
ֻבּדֶ ,שׁיֵּשׁ לוֹ ָכּבוֹד(ִ ,כּי ֵמ ַ
ֶאת ַה ָכּבוֹד ) ֶשׁזֶּהוּ ִאישׁ ְמכ ָ
אַחר ַה ַתּ ְכ ִלית
רוֹצה ְבּ ָכבוֹד ַכּ ַנּ"לִ ,נ ְמ ָצא ֶשׁזֶּה ָה ִאישׁ ִמ ְשׁ ַתּ ֵדּל ַ
ֵע ֶאת ַה ֶטּ ַבע ֶשׁ ִהיא ָ
וּמ ַסיּ ַ
אַחר ָכּבוֹדְ ,
ַ
בוּכה( ַכּ ַנּ"לַ ,עלֵ -כּן זֶה ָה ִאישׁ ָראוּי
וּמ ִשּׂיגוִֹ ,כּי ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ָכּבוֹד ) ָכּל זֶה ָהיָה ַד ְע ָתּם ַה ְסּ ָכ ָלה וְ ַה ְנּ ָ
ַ
ָקן ֶא ָחד,
עט ֶליר' ]קבצן[ ז ֵ
נוֹשׂ ִאים ֶאת ' ֶבּ ְ
וּמ ְצאוּ ֶשׁ ָהיוּ ְ
ִל ְהיוֹת ֶמ ֶל ְך וְ ָה ְלכוּ ְל ַב ֵקּשׁ ִאישׁ ָכּזֶה ,וְ ָה ְלכוּ ָ
ֶירס' ]צוענים[ ,וְ גַם הוּא ָהיָה ' ִצגַיינֶיר'
ֻלּם ' ִציגַיינ ְ
ָשׁים ,כּ ָ
אַח ָריו ְל ֵע ֶר ְך ֲח ִמ ָשּׁה ֵמאוֹת ֲאנ ִ
וְ ָה ְלכוּ ֲ
אַנ ֵשׁי ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה
ֻלּם ָהיוּ ְ
אַח ָריוִ ,כּי כּ ָ
ָשׁים ַה ַנּ"ל ָה ְלכוּ ֲ
עט ֶליר ַהזֶּה ָהיָה ִעוֵּר וְ ָעקֹם וְ ִא ֵלּם ,וְ ָה ֲאנ ִ
וְ ַה ֶבּ ְ
ָשׂאוּ
אַח ָריו וְ נ ְ
ַע ָשׂה ֵמ ֶהם ִקבּוּץ ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ָה ְלכוּ ֲ
ֶרע ְמ ֵר ִעים ֶשׁלּוַֹ ,עד ֶשׁנּ ֲ
אַחים וְ ז ַ
ֶשׁלּוִֹ ,כּי ָהיוּ לוֹ ֲא ָחיוֹת וְ ִ
יהם ִבּ ְק ִפידוֹת ְגּדוֹלוֹת,
כוֹעס ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֲע ֵל ֶ
אוֹתוֹ וְ הוּא ִה ְק ִפּיד ְמאֹד ַעל ְכּבוֹדוִֹ ,כּי ָהיָה ַכּ ֲע ָסן גָּדוֹל וְ ֵ
ָקן
עט ֶליר ַהזּ ֵ
יהם ִנ ְמ ָצא ֶשׁזֶּה ַה ֶבּ ְ
ָשׁים ֲא ֵח ִרים וְ ָכ ַעס ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֲע ֵל ֶ
וְ ִצוָּה ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֶשׁיִּ ְנ ְשׂאוּ אוֹתוֹ ֲאנ ִ
אַחר ַה ָכּבוֹדִ ,כּי הוּא ַמ ְק ִפּיד ָכּלָ -כּ ְך ַעל ְכּבוֹדוֹ ַכּ ַנּ"ל
רוֹדף ַ
ֻבּד גָּדוֹלֶ ,שׁיֵּשׁ לוֹ ָכּבוֹד ָכּזֶה וְ גַם ֵ
הוּא ִאישׁ ְמכ ָ
גּוֹר ֶמתִ ,כּי יֶשׁ ֶא ֶרץ
עט ֶליר ַהזֶּה וְ ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך וְ ִל ְהיוֹת גַּם ֶא ֶרץ ֶ
הוּטב ְבּ ֵעינֵי ַה ַכּת ַהזֹּאת ַה ֶבּ ְ
ַעלֵ -כּן ַ
אַח ֶרתַ ,עלֵ -כּן ֵאלּוּ ַה ַכּת ) ֶשׁ ָח ְקרוּ ְל ַע ְצ ָמם ֶשׁ ִע ַקּר
גּוֹר ֶמת ְל ִמ ָדּה ֶ
ֶלת ְל ָכבוֹד ,וְ ֵכן יֵשׁ ֶא ֶרץ ֶ
וּמ ֻסגּ ֶ
גּוֹר ֶמת ְ
ֶשׁ ֶ
ָשׁבוּ ָשׁם
ֶלת ָלזֶה וְ י ְ
וּמ ְצאוּ ְמ ִדינָה ֶשׁ ְמּ ֻסגּ ֶ
גּוֹר ֶמת ְל ָכבוֹדָ ,
ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ָכּבוֹד( ִבּ ְקשׁוּ ֶא ֶרץ ֶ
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רוֹאים ֶשׁ ָכּל
יחה ִכּי אָנוּ ִ
אָמרוֶּ ,שׁ ֵאין ַה ָכּבוֹד ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית ,וְ ָח ְקרוּ ֶשׁ ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ְר ִצ ָ
אַח ֶרת ְ
ַכּת ֶ
עוֹלםַ ,הכֹּל
אָדם וְ ָכל ַמה ֶשּׁיֵּשׁ ָבּ ָ
וּבנֵיָ -
וּצ ָמ ִחים ְ
עוֹלםֲ ,ע ָשׂ ִבים ְ
ַה ְדּ ָב ִרים ִנ ְכ ִלים וְ ִנ ְפ ָס ִדים ,וְ ָכל ַמה ֶשׁיֵּשׁ ָבּ ָ
הוֹרג
רוֹצ ַחֶ ,שׁהוּא ֵ
יך ָלבוֹא ְל ִכ ָלּיוֹן וְ ֶה ְפ ֵסדִ ,נ ְמ ָצא ֶשׁ ַתּ ְכ ִלית ַהכֹּל הוּא ַה ִכּ ָלּיוֹן וְ ַה ֶה ְפ ֵסדַ ,עלֵ -כּן ָה ֵ
ָצ ִר ְ
ֵיהם
עוֹלם ֶאל ַה ַתּ ְכ ִליתַ ,עלֵ -כּן ִנ ְס ַכּם ֵבּינ ֶ
אָדםִ ,נ ְמ ָצא ֶשׁהוּא ַמ ְר ֶבּה ְל ָה ִביא ֶאת ָה ָ
וּמ ַכ ֶלּה ְבּנֵיָ -
ְ
יוֹתרִ ,כּי ִאישׁ ָכּזֶה הוּא ָקרוֹב
וּב ַעלִ -ק ְנאָה ְבּ ֵ
רוֹצ ַח וְ ַכ ֲע ָסן ַ
וּב ְקשׁוּ ִאישׁ ֶשׁיִּ ְהיֶה ֵ
יחה ִ
ֶשׁ ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ְר ִצ ָ
בוּכה( ,וְ הוּא ָראוּי ִל ְהיוֹת ֶמ ֶל ְך וְ ָה ְלכוּ ְל ַב ֵקּשׁ ,וְ ָשׁ ְמעוּ קוֹל ְצ ָע ָקה
יוֹתר ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ) ְל ִפי ַד ְע ָתּם ַה ְנּ ָ
ֵ
אָביו וְ ֶאת
וְ ָשׁ ֲאלוַּ :מהוּ קוֹל ַה ְצּ ָע ָקה ַהזֹּאת וְ ֵה ִשׁיבוּ ָל ֶהםֶ ,שׁקּוֹל ַה ְצּ ָע ָקה ִהיאֱ ,היוֹת ֶשׁ ֶא ָחד ָשׁ ַחט ֶאת ִ
אָביו וְ ֶאת ִאמּוָֹ ,ה ִאישׁ ַהזֶּה
ַהרֹג ֶאת ִ
יוֹתר ִמזֶּה ֶשׁיּ ֲ
אַבּירֵ -לב וְ ַכ ֲע ָסן ֵ
רוֹצ ַח ִ
אָמרוּ :וְ ִכי יֵשׁ ֵ
ִאמּוֹ ָענוּ וְ ְ
יחה,
גּוֹר ֶמת ִל ְר ִצ ָ
וּב ְקשׁוּ ָל ֶהם ֶא ֶרץ ֶ
יהם ְל ֶמ ֶל ְך ִ
ֵיהם ,וְ ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ֲע ֵל ֶ
הוּטב ְבּ ֵעינ ֶ
ִה ִשּׂיג ֶאת ַה ַתּ ְכ ִלית וְ ַ
ָשׁבוּ ָשׁם ִעם ַמ ְל ָכּם
רוֹצ ִחים ,וְ ָה ְלכוּ ְל ָשׁם וְ י ְ
וּג ָבעוֹת ֶשׁהוּא ְמקוֹם ָה ְ
וּב ֲחרוּ ָל ֶהם ִבּ ְמקוֹם ָה ִרים ְ
ָ
לך ִמי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֶשׁ ַפע ְמזוֹנוֹת ַה ְר ֵבּה ,וְ ֵאינוֹ ִנזּוֹן ִמ ְמּזוֹנוֹת ֶשׁל ְשׁאָר ְבּנֵי-
אָמרוֶּ ,שׁ ָראוּי ִל ְמ ְ
אַח ֶרת ְ
ַכּת ֶ
אַך לא ָמ ְצאוּ
לך ְ
ַשּׁם ִשׂ ְכלוֹ( ,וְ ִאישׁ ָכּזֶה ָראוּי ִל ְמ ְ
יִתגּ ֵ
אָדםַ ,רק ִמ ְמּזוֹנוֹת ַדּ ִקּים ) ְכּגוֹן ָח ָלבְ ,כּ ֵדי ֶשׁלֹּא ְ
ָ
וּב ֲחרוּ ָל ֶהם ְל ִפי ָשׁ ָעה ִאישׁ ָע ִשׁיר ֶשׁיֵּשׁ לוֹ
אָדםָ ,
יִהיֶה ִנזּוֹן ִמ ְמּזוֹנוֹת ֶשׁל ְשׁאָר ְבּנֵיָ -
ֵתּ ֶכף ִאישׁ ָכּזֶה ֶשׁלֹּא ְ
וּל ִפי ָשׁ ָעה ָעשׂוּ
יִהיֶה ִנזּוֹן וְ כוּ' ַכּ ַנּ"לְ ,
ֶשׁ ַפע ְמזוֹנוֹת ַה ְר ֵבּהַ ,עד ֲא ֶשׁר יִ ְמ ְצאוּ ִאישׁ ִכּ ְרצוֹנָםְ ,דּ ַהיְ נוּ ֶשׁלֹּא ְ
ַיְק ְבּלוּ ֶאת אוֹתוֹ ָה ִאישׁ
לוּכה ו ַ
ֵרד ֶה ָע ִשׁיר ִמן ַה ְמּ ָ
ֶאת ֶה ָע ִשׁיר ְל ֶמ ֶל ְךַ ,עד ֲא ֶשׁר יִ ְמ ְצאוּ ִאישׁ ַכּ ַנּ"ל ,אָז י ֵ
ָשׁבוּ ָשׁם
גּוֹר ֶמת ָלזֶה ,וְ ָה ְלכוּ וְ י ְ
וּב ֲחרוּ ָל ֶהם ֶא ֶרץ ֶ
ְל ֶמ ֶל ְך ָ
ֻשּׁבִ ,כּי ָלזֶה ִנ ְב ָרא
עוֹלם ְמי ָ
יִּהיֶה ָה ָ
לךִ ,כּי ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁ ְ
יְּפת-תֹּאַר ְראוּיָה ִל ְמ ְ
אָמרוֶּ ,שׁ ַ
ַכּת אַ ֶח ֶרת ְ
עוֹלםִ ,נ ְמ ָצא ֶשׁ ִהיא ְמ ִביאָה ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית,
עוֹר ֶרת ַתּ ֲאוָה זוֹ ְליִשּׁוּב ָה ָ
יְּפת-תֹּאַר ְמ ֶ
אַחר ֶשׁ ַה ַ
וּמ ַ
עוֹלםֵ ,
ָה ָ
גּוֹר ֶמת ָלזֶה,
וּב ְקשׁוּ ָל ֶהם ֶא ֶרץ ֶ
יהםִ ,
וּמ ְל ָכה ֲע ֵל ֶ
וּב ֲחרוּ ָל ֶהם יְ ַפת-תֹּאַר ָ
לך ָ
יְפת תֹּאַר ְראוּיָה ִל ְמ ְ
ַעלֵ -כּן ַ
ָשׁבוּ ָשׁם
וְ ָה ְלכוּ וְ י ְ
אַחר ֶשׁזֶּה
וּמ ַ
אָדם ִמן ַה ְבּ ֵה ָמה הוּא ַה ִדּבּוּרֵ ,
מוֹתר ָה ָ
אָמרוֶּ ,שׁ ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ַה ִדּבּוּרִ ,כּי ַ
אַח ֶרת ְ
ַכּת ֶ
יִּהיֶה ַבּ ַעלָ -לשׁוֹן,
אָדםַ ,על ֵכּן זֶהוּ ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית ַעלֵ -כּן ִבּ ְקשׁוּ ָל ֶהם ִאישׁ ַדּ ְבּ ָרןֶ ,שׁ ְ
יִּתרוֹן ֶשׁיֵּשׁ ָל ָ
ִע ַקּר ַה ְ
וּמ ְצאוּ ִאישׁ ָצ ְר ַפ ִתּי
ֵדע ַכּ ָמה ְלשׁוֹנוֹת וְ י ְַר ֶבּה ְל ַד ֵבּר ָתּ ִמידִ ,כּי ִאישׁ ָכּזֶה הוּא ֵא ֶצל ַה ַתּ ְכ ִלית וְ ָה ְלכוּ ָ
ֶשׁיּ ַ
יוֹד ַע ַכּ ָמּה ְלשׁוֹנוֹת וְ ִאישׁ ָכּזֶה
יוֹד ַע ְלשׁוֹנוֹת ,וְ ָהיָה ֵ
וּשׁ ֵאלוּהוּ ִאם ֵ
וּמ ַד ֵבּר ְל ַע ְצמוֹ ְ
הוֹל ְך ְ
ְמ ֻשׁגָּעֶ ,שׁ ָהיָה ֵ
וּמ ַד ֵבּר
יּוֹד ַע ַכּ ָמּה ְלשׁוֹנוֹתְ ,
אַחר ֶשׁהוּא ַבּ ַעלָ -לשׁוֹןֶ ,שׁ ֵ
בוּכה(ֵ ,מ ַ
ַדּאי ִה ִשּׂיג ַה ַתּ ְכ ִלית ) ְל ִפי ַד ְע ָתּם ַה ְנּ ָ
ְבּו ַ
וּב ֲחרוּ
ֵיהם ִאישׁ ַהזֶּה וְ ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך ָ
הוּטב ְבּ ֵעינ ֶ
ַה ְר ֵבּה ְמאֹדִ ,כּי הוּא ְמ ַד ֵבּר ֲא ִפלּוּ ְל ַע ְצמוֹ ַעלֵ -כּן ַ
ָשׁר
אוֹתם ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַהיּ ָ
ַדּאי ִה ְנ ִהיג ָ
וּבו ַ
ָשׁבוּ ָשׁם ִעם ַמ ְל ָכּם ְ
גּוֹר ֶמת ָל ִע ְניָן ֶשׁ ָלּ ֶהם ,וְ ָה ְלכוּ וְ י ְ
ָל ֶהם ֶא ֶרץ ֶ
נּוֹלד ֵבּן ְשׂ ֵמ ִחיםְ ,כּ ֶשׁיֵּשׁ ֲח ֻתנָּה ְשׂ ֵמ ִחים,
אָמרוֶּ ,שׁ ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ִשׂ ְמ ָחה ִכּי ְכּ ֶשׁ ָ
אַח ֶרת ְ
ַכּת ֶ
יִּהיֶה ָשׂ ֵמ ַח
כּוֹב ִשׁים ֵאיזֶה ְמ ִדינָה ְשׂ ֵמ ִחיםִ ,נ ְמ ָצא ֶשׁ ַתּ ְכ ִלית ַהכֹּל הוּא ִשׂ ְמ ָחה ַעלֵ -כּן ִבּ ְקשׁוּ ִאישׁ ֶשׁ ְ
ְכּ ֶשׁ ְ
הוֹל ְך ָע ֵרל ֶא ָחד
וּמ ְצאוּ ֶשׁ ָהיָה ֵ
יהם וְ ָה ְלכוּ ָ
יִהיֶה ֶמ ֶל ְך ֲע ֵל ֶ
ָתּ ִמידִ ,נ ְמ ָצא ֶשׁהוּא ֵא ֶצל ַה ַתּ ְכ ִלית ,וְ הוּא ְ
אַח ָריו ַכּ ָמּה ֲע ֵר ִלים וְ זֶה ֶה ָע ֵרל ָהיָה ָשׂ ֵמ ַח
עשׁיל ]בקבוק[ יֵיןָ -שׂ ָרף ,וְ ָה ְלכוּ ֲ
ָשׂא ְפ ֶל ִ
ְבּ ֻכתֹּנֶת ָבּזוּי ְכּ ַד ְרכּוֹ ,וְ נ ָ
הוּטב
ְמאֹד ) ִכּי ָהיָה ִשׁכּוֹר ְמאֹד( וְ ָראוּ ֶשׁזֶּה ֶה ָע ֵרל הוּא ָשׂ ֵמ ַח ְמאֹד וְ ֵאין לוֹ שׁוּם ְדּאָגָהַ ,עלֵ -כּן ַ
ַדּאי ִה ְנ ִהיג
וּבו ַ
יהםְ ,
ֵיהם ֶה ָע ֵרל ַהזֶּהִ ,כּי ִה ִשּׂיג ֶאת ַה ַתּ ְכ ִלית ֶשׁהוּא ִשׂ ְמ ָחה ,וְ ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך ֲע ֵל ֶ
ְבּ ֵעינ ֶ
עוֹשׂין
יִּהיוּ ִ
יּוֹצא(ֶ ,שׁ ְ
גּוֹר ֶמת ָל ִע ְניָן ֶשׁ ָלּ ֶהםְ ,דּ ַהיְ נוּ ְמקוֹם ְכּ ָר ִמים )וְ ַכ ֵ
וּב ֲחרוּ ָל ֶהם ֶא ֶרץ ֶ
ָשׁר ָ
אוֹתם ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַהיּ ָ
ָ
ֵל ְך שׁוּם ָדּ ָבר ְל ִאבּוּדִ ,כּי זֶהוּ ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית ֶא ְצ ָלם ִל ְשׁתּוֹת
עוֹשׂין יֵיןָ -שׂ ָרף ,וְ לא י ֵ
יִהיוּ ִ
וּמ ַה ַח ְר ַצ ִנּים ְ
יַיִןֵ ,
וּל ִה ְשׁ ַתּ ֵכּר וְ ִל ְהיוֹת ָשׂ ֵמ ַח ָתּ ִמיד ,אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁ ֵאין שׁוּם ַשׁיָּכוּת וְ ִע ְניָן ְל ִשׂ ְמ ָח ָתםִ ,כּי ֵאין ָל ֶהם ְכּ ָלל ַעל
ְ
וּב ֲחרוּ ָל ֶהם
ַמה ִלּ ְשׂמֹ ַח ,אַףַ -עלִ -פּיֵ -כן זֶה ָהיָה ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית ֶא ְצ ָלם ִל ְהיוֹת ָשׂ ֵמ ַח ָתּ ִמיד ַעל לא ָד ָבר ָ
ָשׁבוּ ָשׁם
גּוֹר ֶמת ַכּ ַנּ"ל וְ ָה ְלכוּ וְ י ְ
ֶא ֶרץ ֶ
וּב ְקשׁוּ ָל ֶהם
יהםִ ,
וּב ְקשׁוּ ָל ֶהם ָח ָכם גָּדוֹל וְ ָעשׂוּ אוֹתוֹ ֶמ ֶל ְך ֲע ֵל ֶ
אָמרוֶּ ,שׁ ִע ַקּר הוּא ָח ְכ ָמה ִ
אַח ֶרת ְ
ַכּת ֶ
ָשׁבוּ ָשׁם
גּוֹר ֶמת ְל ָח ְכ ָמה וְ ָה ְלכוּ וְ י ְ
ֶא ֶרץ ֶ
ַדּל
ילוִ וין(ְ ,לג ֵ
קּוֹרין ִפּ ֶ
וּשׁ ִתיָּהֶ ) ,שׁ ִ
ילה ְ
יח ַעל ַע ְצמוֹ ַבּ ֲא ִכ ָ
אָמרוֶּ ,שׁ ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ְל ַה ְשׁ ִגּ ַ
אַח ֶרת ְ
ַכּת ֶ
אַחר ֶשׁיֵּשׁ
יב ִרים ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ֵמ ַ
ַדּל ָה ֵא ָ
יח ְלג ֵ
וּמ ְשׁ ִגּ ַ
דוֹלים ַ
יב ִרים ְגּ ִ
יב ִריםֶ ,שׁיֵּשׁ לוֹ ֵא ָ
וּב ְקשׁוּ ַבּ ַעל ֵא ָ
יב ִרים ִ
ָה ֵא ָ
יוֹתר ֶאל
מוּך ֵ
עוֹלם( ,וְ הוּא ָס ְ
יוֹתר ָבּ ָ
תּוֹפס ָמקוֹם ֵ
עוֹלם ) ִכּי הוּא ֵ
יוֹתר ָבּ ָ
דוֹלים יֶשׁ לוֹ ֵח ֶלק ֵ
יב ִרים ְגּ ִ
לוֹ ֵא ָ
וּמ ְצאוּ ִאישׁ אָר ְֹך,
לך וְ ָה ְלכוּ ָ
יב ִריםַ ,עלֵ -כּן ִאישׁ ָכּזֶה ָראוּי ִל ְמ ְ
ַדּל ָה ֵא ָ
ַה ַתּ ְכ ִליתִ ,כּי זֶהוּ ַה ַתּ ְכ ִלית ְלג ֵ
מוּך ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ,וְ ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך
יב ִרים וְ ָס ְ
ֵיהםִ ,כּי הוּא ַבּ ַעל ֵא ָ
הוּטב ְבּ ֵעינ ֶ
ֵויינגֶיר( ,וְ ַ
קּוֹרין ו ְ
) ֶשׁ ִ
ָשׁבוּ ָשׁם
גּוֹר ֶמת ָלזֶה ,וְ ָה ְלכוּ וְ י ְ
וּב ְקשׁוּ ָל ֶהם ֶא ֶרץ ֶ
ִ
אָמרוֶּ ,שׁ ֵאין ָכּל זֶה ַתּ ְכ ִליתַ ,רק ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ַרק ַל ֲעסֹק ִבּ ְת ִפ ָלּה ְל ַה ֵשּׁם
אַח ֶרת ֶשׁ ְ
יְתה ַכּת ֶ
וְ ָה ָ
יהם )וְ ַה ְמ ַעיֵּן
וּב ְקשׁוּ ָל ֶהם ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ֶא ָחד וְ ָעשׂוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך ֲע ֵל ֶ
וּשׁ ַפלֶ -בּ ֶר ְך וְ כוּ' ִ
יִת ָבּ ַר ְך וְ ִל ְהיוֹת ָענָו ְ
ְ
אַחרוֹנָה ִכּוְּ נוּ
ֻלּם ָטעוּ ְמאֹד ִבּ ְמבוּכוֹת ְגּדוֹלוֹת ְמאֹדַ ,רק זֹאת ַה ַכּת ָה ֲ
ָביןֶ ,שׁ ָכּל ַה ִכּתּוֹת ַה ַנּ"ל כּ ָ
ֵמ ֵא ָליו י ִ
אַשׁ ֵרי ָל ֶהם(
ָה ֱא ֶמתְ ,
וֹרים ַה ַנּ"ל ְל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה
ָכּל זֶה ִס ֵפּר ֶא ָחד ֵמ ַה ִגּבּ ִ
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יב ִרים,
בּוֹרים ֶשׁ ִנּ ְת ַח ְבּרוּ ִעם ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"ל( ֵהם ִמן ַה ַכּת ֶשׁל ַבּ ֲע ֵלי ָה ֵא ָ
וְ ִס ֵפּר לוֹ ֶשׁ ֵהם ) ְדּ ַהיְ נוּ ֵאלּוּ ַה ִגּ ִ
הוֹל ִכין
אַחת ֵמ ֶהם ִעם ָה ֲעגָלוֹת ֶשׁ ְ
ַיְהי ַהיּוֹם ,וְ ָה ְלכוּ ַמ ֲחנֶה ַ
יב ִרים ַכּ ַנּ"ל ו ִ
יהם ְל ֶמ ֶל ְך ַבּ ַעל ֵא ָ
ֶשׁ ִקּ ְבּלוּ ֲע ֵל ֶ
יב ִרים
יּוֹצא וְ ֵאלּוּ ַה ַבּ ֲע ֵלי ֵא ָ
וּמ ְשׁ ֶתּה וְ ַכ ֵ
יהם ַמ ֲא ָכל ִ
אַח ֵר ֶ
יכין ֲ
מּוֹל ִ
יבּאז(ֶ ,שׁ ִ
קּוֹרין ִא ַ
אַח ֵרי ַה ַמּ ֲחנֶהֶ ) ,שׁ ִ
ֲ
ָטה
ַדּאי ִמי ֶשׁ ָפּגַע ָבּ ֶהם נ ָ
וּבו ַ
בּוֹריםְ ,
דוֹלים וְ ִג ִ
ָשׁים ְגּ ִ
ימ ָתן ֻמ ֶטּ ֶלת ַעל ַה ְבּ ִריּוֹתִ ,כּי ָהיוּ ֲאנ ִ
ַדּאי ֵא ָ
יְתה ְבּו ַ
ָה ָ
הוֹל ְך ַע ָתּה
ַיְהי ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ְלכוּ ַה ַמּ ֲחנֶה ַה ַנּ"לָ ,בּא ְכּנֶגְ ָדּם ִגּבּוֹר ֶא ָחד )וְ הוּא ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ֵ
ֵמ ֶהם ִמן ַה ָדּ ֶר ְך ו ִ
אוֹתם
וּפזֵּר ָ
תוֹך ַה ַמּ ֲחנֶה ִ
ָטה ִמן ַה ֶדּ ֶר ְך ,וְ ִנ ְכנַס ְבּ ְ
ִע ָמּ ֶהם ַכּ ַנּ"ל( ,וְ ַה ִגּבּוֹר ַהזֶּה ְכּ ֶשׁ ָבּא ְכּ ֶנגֶד ַה ַמּ ֲחנֶה לא נ ָ
אַח ֵרי ַה ַמּ ֲחנֶה
הוֹל ִכין ֲ
תוֹך ָה ֲעגָלוֹת ַה ַנּ"ל ֶשׁ ְ
אַנ ֵשׁי ַה ַמּ ֲחנֶה ִמ ְלּ ָפנָיו וְ הוּא ִנ ְכנַס ְל ְ
וּל ָכאן ,וְ ִנ ְת ָי ְראוּ ְ
ְל ָכאן ְ
ָרא ִמן
בוּרתוֶֹ ,שׁלֹּא ָהיָה ִמ ְתי ֵ
ֵיהם ְמאֹד ְמאֹד ) ַעל גּ ֶֹדל גְּ ָ
אָכל ָכּל ַמה ֶשּׁ ָהיָה ָשׁם וְ ִנ ְפ ָלא ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינ ֶ
וְ ַ
אָמרוּ לוֹ:
ָפלוּ ְל ָפנָיו וְ ְ
וּמיָּד נ ְ
אָכל ָכּל ַמה ֶשּׁ ָהיָה ַעל ָה ֲעגָלוֹת ַכּ ַנּ"ל( וְ ֵת ֶכף ִ
תוֹכם וְ ַ
ַה ַמּ ֲחנֶה ְכּ ָלל ,וְ ִנ ְכנַס ְבּ ָ
לךְ ,ל ִפי ַד ְע ָתּם ֶשׁ ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ִמי ֶשׁהוּא ַבּ ַעל
ַדּאי ָראוּי ִל ְמ ְ
יְ ִחי ַה ֶמּ ֶל ְך ִכּי י ְָדעוּ ֶשׁ ִגּבּוֹר ָכּזֶה ְבּו ַ
יב ִרים ָכּזֶהִ ,כּי לוֹ
אַחר ֶשׁ ִנּ ְמ ָצא גִ בּוֹר ַבּ ַעל ֵא ָ
לוּכהֵ ,מ ַ
ַדּאי יִ ְמחֹל לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת ַה ְמּ ָ
וּבו ַ
יב ִרים ַכּ ַנּ"לְ ,
ֵא ָ
ֶח ַקר ֶא ְצ ָלם
לוּכה וְ ֵכן ֲהוָהֶ ,שׁ ִנּ ְת ַק ֵבּל )זֶה ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"ל ֶשׁ ָבּא ְכּנ ְֶג ָדּם( ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ַה ַכּת ַהזֹּאת ) ֶשׁנּ ְ
ָראוּי ַה ְמּ ָ
אוֹמר
עוֹלם וְ הוּא ֵ
הוֹל ִכין ַע ָתּה ִעמּוֹ ִל ְכבֹּשׁ ָה ָ
יב ִרים ַכּ ַנּ"ל( וְ הוּא הוּא ַה ִגּבּוֹר ֶשׁאָנוּ ְ
ֶשׁ ִע ָקּר הוּא ַבּ ַעל ֵא ָ
הוֹל ְך ִל ְכבֹּשׁ ֶאת
אַח ֶרת ַבּ ֶמּה ֶשׁהוּא ֵ
יהם(ֶ ,שׁיֶּשׁ לוֹ ָבּזֶה ַכּ ָוּנָה ֶ
ַע ָשׂה ַע ָתּה ֶמ ֶל ְך ֲע ֵל ֶ
) ַהיְ נוּ זֶה ַה ִגּבּוֹר ֶשׁנּ ֲ
אַח ֶרת ָבּזֶה ) ָכּל זֶה ֵהם
עוֹלם ָכּבוּשׁ ַתּ ְח ָתּיוַ ,רק ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ַכּ ָוּנָה ֶ
עוֹלםִ ,כּי ֵאין ַכּ ָוּנָתוֹ ְכּ ָלל ָלזֶה ֶשׁיִּ ְהיֶה ָה ָ
ָה ָ
יך ִנ ְת ַח ְבּרוּ ִעם ַה ִגּבּוֹר ַכּ ַנּ"לֵ ,ה ִשׁיב לוֹ
בּוֹריםֶ ,שׁ ִסּ ֵפּר ָכּל זֶה ְל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהֶ ,שׁ ָשּׁאַל לוֹ ֵא ְ
ִדּ ְב ֵרי ֶא ָחד ֵמ ַה ִגּ ִ
ָכּל זֶה(
בוּרתוֹ ֶשׁל זֶה ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"לֶ ,שׁהוּא ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶכם ֵה ִשׁיב לוֱֹ :היוֹת
וּמה ִע ְניַן ְגּ ָ
ָשׁאַל לוֹ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהָ :
יע ַע ְצ ָמן ַתּ ְח ָתּיו ,וְ ָל ַקח ַה ִגּבּוֹר ַהזֶּה ַה ֶח ֶרב ֶשׁיֶּשׁ לוֹ ,וְ ַה ֶח ֶרב ֶשׁלּוֹ יֶשׁ ָלהּ ג'
אַחת לא ָרצוּ ְל ַה ְכ ִנ ַ
ֶשׁ ְמּ ִדינָה ַ
ֹאָרים ְל ַמ ְע ָלה(
לשׁה כֹּחוֹת ַה ְמב ִ
בּוֹר ִחין ָכּל ָשׂ ֵרי ַה ֲחי ִָלים וְ כוּ' ) ַהיְ נוּ ְשׁ ָ
אוֹתהּ ְ
ָ
יהין
כֹּחוֹתְ :כּ ֶשׁ ַמּגְ ִבּ ִ
וּב ֵקּשׁ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהִ ,אם ֶא ְפ ָשׁר
ַדּאי ַה ִגּבּוֹר ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל ִ
ְכּ ֶשׁ ָשּׁ ַמע זֹאת ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהֵ ,ה ִבין ֶשׁזֶּהוּ ְבּו ַ
יִשׁ ֲאלוּ אוֹתוֹ
יּוֹדיעוּ ַה ָדּ ָבר ְל ַה ִגּבּוֹר וְ ְ
יִּת ָר ֶאה ָפּ ִנים ִעם זֶה ַה ִגּבּוֹר ֶשׁהוּא ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶהם ֵה ִשׁיבוּ לוֶֹ ,שׁ ִ
ֶשׁ ְ
ָתן ְרשׁוּת ֶשׁיָּבוֹא ֵא ָליו ְכּ ֶשׁ ָבּא ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה
על ִדיוֶוין( וְ ָה ְלכוּ וְ ָשׁ ֲאלוּ אוֹתוֹ ,וְ נ ַ
קּוֹרין ֶמ ְ
ִאם יִ ֵתּן ְרשׁוּתֶ ) ,שׁ ִ
ָחד וְ ָהיָה
ַעד י ַ
ֵיהם ְשׂ ָמחוֹת ְגּדוֹלוֹת ְמאֹד ְמאֹד ַעל ֶשׁזָּכוּ ְל ִה ְתו ֵ
ֶאל ַה ִגּבּוֹרִ ,ה ִכּירוּ זֶה ֶאת זֶה ,וְ ָהיָה ֵבּינ ֶ
וּב ִכיּוֹת
ֵיהם ְשׂ ָמחוֹת ְ
וּבכוּ ַעל זֶהַ ,עלֵ -כּן ָהיָה ֵבּינ ֶ
ָשׁיו ָ
ַאנ ָ
ָכרוּ ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ו ֲ
וּב ִכיּוֹתִ ,כּי ז ְ
ֵיהם ְשׂ ָמחוֹת ְ
ֵבּינ ֶ
וּבאוּ ְל ָכאן וְ ִס ֵפּר ַה ִגּבּוֹר ְל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהֶ ,שׁ ֵמּאָז ֶשׁ ָהיָה
ַלגְּ לוּ ָ
יך ִנ ְתגּ ְ
ַחד ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ִעם ַה ִגּבּוֹר ֵא ְ
וְ ִד ְבּרוּ י ַ
ֻלּם ַכּ ַנּ"ל ,אָז ְכּ ֶשׁ ָחזַר ִמ ָמּקוֹם ֶשׁ ָע ָלה ְל ָשׁם ְל ַח ֵדּשׁ כֹּחוֹ ַכּ ַנּ"לְ ,כּ ֶשׁ ָחזַר
רוּחְ -ס ָע ָרה ַה ַנּ"לֶ ,שׁאָז ִנ ְת ַפּ ְזּרוּ כּ ָ
ָה ַ
ָשׁים ַה ַנּ"ל,
ָשׁים ֶשׁלּוֹ ַה ַנּ"ל ,אָז ָה ַל ְך ַבּ ֲא ֶשׁר ָה ַל ְך ,וְ ָע ַבר ַעל ָכּל ָה ֲאנ ִ
וְ לא ָמ ָצא ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ִעם ָכּל ָה ֲאנ ִ
אַך לא ָהיָה
ַדּאי ַה ֶמּ ֶל ְךְ ,
ֻלּםַ ,היְ נוּ ֶשׁ ָע ַבר ְבּ ֵאיזֶה ָמקוֹם ,וְ ֵה ִבין ֶשׁ ָשּׁם הוּא ְבּו ַ
ַהיְ נוּ ֶשׁ ֵה ִבין ֶשׁ ָהיָה ִבּ ְמקוֹם כּ ָ
אַך לא ָהיָה יָכוֹל ְל ַב ְק ָשׁהּ
אַחרֶ ,שׁ ֵה ִבין ֶשׁ ָשּׁם ִהיא ַה ַמּ ְל ָכּהְ ,
וּל ָמ ְצאוֹ; וְ ֵכן ָע ַבר ְבּ ָמקוֹם ֵ
יָכוֹל ְל ַב ְקשׁוֹ ְ
אוֹת ָך לא ָע ַב ְר ִתּי ) ַהיְ נוּ ֶשׁ ַה ִגּבּוֹר לא ָע ַבר ַעל ָמקוֹם ֶשׁ ָהיָה
אַך ְ
ָשׁים ַה ַנּ"לְ ,
וּל ָמ ְצאָהּ וְ ֵכן ָע ַבר ַעל ָכּל ָה ֲאנ ִ
ְ
ֻלּם וְ גַם ַעל ָמקוֹם ֶשׁ ְלּ ָך ) ַהיְ נוּ
אָמר ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהֲ :א ִני ָע ַב ְר ִתּי ַעל ְמקוֹם כּ ָ
ָשׁם ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה( ָענָה וְ ַ
עוֹמד ֶכּ ֶתר ַה ֶמּ ֶל ְך,
יתי ֶשׁ ֵ
עוֹבר ְבּ ָמקוֹם ֶא ָחד וְ ָר ִא ִ
יִיתי ֵ
ֶשׁ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ָע ַבר גַּם ַעל ְמקוֹם ַה ִגּבּוֹר(ִ ,כּי ָה ִ
יוֹתר וְ ָע ַב ְר ִתּי ַעל יָם
וּל ָמ ְצאוֹ וְ ֵכן ָה ַל ְכ ִתּי ֵ
יתי יָכוֹל ְל ַב ְקשׁוֹ ְ
אַך לא ָהיִ ִ
ַדּאי ַה ֶמּ ֶל ְךְ ,
וְ ֵה ַב ְנ ִתּי ֶשׁ ָכּאן יֵשׁ ְבּו ַ
ַדּאי
וּבו ַ
בּוֹכה ַעל ָכּל ַה ַנּ"לְ ,
ַדּאי ֵמ ַה ְדּ ָמעוֹת ֶשׁל ַה ַמּ ְל ָכּהֶ ,שׁ ִהיא ָ
ַע ָשׂה ְבּו ַ
ֶשׁל ָדּם ,וְ ֵה ַב ְנ ִתּי ֶשׁזֶּה ַהיָּם נ ֲ
וּל ָמ ְצאָהּ וְ ֵכן ָע ַב ְר ִתּי ַעל יָם ֶשׁל ָח ָלב ,וְ ֵה ַב ְנ ִתּי ֶשׁזֶּה ַהיָּם
אַך לא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְל ַב ְק ָשׁהּ ְ
ַה ַמּ ְל ָכּה ִהיא ָכּאןְ ,
וּמזֶּה ַנ ֲע ָשׂה
אוֹתהּ ִרבּוּי ֶה ָח ָלבִ ,
דוֹחק ָ
ֶא ַבד ְבּנָהּ ַכּ ַנּ"ל ,וְ ָהיָה ֵ
ַדּאי ֵמ ֶה ָח ָלב ֶשׁל ַה ַבּתַ -מ ְל ָכּהֶ ,שׁנּ ֱ
ַע ָשׂה ְבּו ַ
נֲ
וּל ָמ ְצאָהּ וְ ֵכן ָע ַב ְר ִתּי
אַך לא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְל ַב ְק ָשׁהּ ְ
ַדּאי ְבּ ָכאן ִהיא ַה ַבּתַ -מ ְל ָכּהְ ,
וּבו ַ
ַהיָּם ַהזֶּה ֶשׁל ָח ָלב; ְ
ָד ְע ִתּי ֶשׁ ָכּאן
ָהב ֶשׁל ַה ִתּינוֹק ַה ַנּ"ל ,וְ לא ָל ַק ְח ִתּי ֵמ ֶהם ְכּ ָלל; וְ י ַ
ָחים ַה ְשּׂ ָערוֹת ֶשׁל ז ָ
יתי ֶשׁ ָהיוּ ֻמנּ ִ
יוֹתר ,וְ ָר ִא ִ
ֵ
עוֹבר ַעל יָם
יתי ֵ
יוֹתר ,וְ ָהיִ ִ
וּל ָמ ְצאוֹ וְ ֵכן ָע ַב ְר ִתּי ֵ
אַך לא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְל ַב ְקשׁוֹ ְ
ַדּאי ַה ִתּינוֹק ַה ַנּ"לְ ,
הוּא ְבּו ַ
חוּמין ִל ְפנֵי
ַדּאי ֵמ ַה ִדּ ִ
ַע ָשׂה ְבּו ַ
ָד ְע ִתּי ֶשׁזֶּה ַהיָּם נ ֲ
ֶשׁל יַיִ ן ,וְ י ַ
וּמ ַד ֵבּר ַתּ ְנ ִ
עוֹמד ְ
בּוּרים ֶשׁל ַה ֵמּ ִליץֶ ,שׁהוּא ֵ
ַע ָשׂה ַהיָּם
בּוּרים נ ֲ
וּמ ֵאלּוּ ַה ִדּ ִ
חוּמין ְל ַה ַבּתַ -מ ְל ָכּהֵ ,
וּמ ַד ֵבּר ַתּ ְנ ִ
אַחרָ -כּ ְך הוּא חוֹזֵר ָפּנָיו ְ
ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ַמּ ְל ָכּה ,וְ ַ
יִיתי יָכוֹל ְל ָמ ְצאוֹ וְ ֵכן ָע ַב ְר ִתּי
אַך לא ָה ִ
ירים ז(" :וְ ִח ֵכּ ְך ְכּיֵין ַהטּוֹב"(; ְ
ֶשׁל יָיִ ן ) ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ) ִשׁירַ -ה ִשּׁ ִ
ַדּאי
טוּטין ,וְ ֵה ַב ְנ ִתּי ֶשׁ ָכּאן הוּא ְבּו ַ
עוֹמד ֶא ֶבן ֶשׁ ָחקוּק ָע ָליו ְתּמוּנַת ַהיָּד ַה ַנּ"ל ִעם ִשׂ ְר ִ
יתי ֶשׁ ֵ
יוֹתר ,וְ ָר ִא ִ
ֵ
אַך לא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר ְל ָמ ְצאוֹ וְ ֵכן ָע ַב ְר ִתּי
ֶה ָח ָכם ) ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל( ,וְ הוּא ָח ַקק לוֹ ְתּמוּנַת ַהיָּד ַעל ָה ֶא ֶבןְ ,
וּשׁאָר
ענ ִצין' ]חפצים יקרי ערך[ ְ
יד ְ
ָהב וְ ַה' ְק ִר ֶ
עוֹמד ְמ ֻס ָדּר ַעל ַהר ֶא ָחד ַה ֻשּׁ ְל ָחנוֹת ֶשׁל ז ָ
יתי ֶשׁ ֵ
יוֹתר ,וְ ָר ִא ִ
ֵ
אַך לא ָהיָה ֶא ְפ ָשׁר
אוֹצרוֹת ) ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל(ְ ,
ַדּאי ַה ְמ ֻמנֶּה ַעל ָה ָ
אוֹצרוֹת ַה ֶמּ ֶל ְך ,וְ ֵה ַב ְנ ִתּי ֶשׁ ָכּאן הוּא ְבּו ַ
ְ
ָהב ֶשׁל
ַא ִני ָל ַק ְח ִתּי ִמן ַה ְשּׂ ָערוֹת ֶשׁל ז ָ
ְל ָמ ְצאוֹ ֵה ִשׁיב ַה ִגּבּוֹר :גַּם ֲא ִני ָע ַב ְר ִתּי ַעל ָכּל ַה ְמּקוֹמוֹת ַה ָלּלוּ ,ו ֲ
יוֹשׁב
יִיתי ֵ
ַה ִתּינוֹק ַה ַנּ"לִ ,כּי ָל ַק ְח ִתּי ִשׁ ְב ָעה ְשׂ ָערוֹת ֶשׁיֵּשׁ ָל ֶהם ָכּל ִמינֵי ְגו ִָנין ,וְ ֵהם יְ ָק ִרים ֶא ְצ ִלי ְמאֹד וְ ָה ִ
יּוֹצאַ ,עד ֶשׁלֹּא ָהיָה ִלי שׁוּם ָדּ ָבר
יִיתי ְמ ַחיֶּה ַע ְצ ִמי ְבּ ַמה ֶשּׁ ֶא ְפ ָשׁרַ ,בּ ֲע ָשׂ ִבים וְ ַכ ֵ
ָשׁ ְב ִתּי ,וְ ָה ִ
ַבּ ָמּקוֹם ֶשׁיּ ַ
קוֹמי ַה ַנּ"לָ ,שׁ ַכ ְח ִתּי ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁת ֶשׁ ִלּי ָשׁם ֵה ִשׁיב
ְל ַה ֲחיוֹת ַע ְצ ִמי ,וְ ָה ַל ְכ ִתּי ַבּ ֲא ֶשׁר ֵא ֵל ְך וְ ַכ ֲא ֶשׁר ָה ַל ְכ ִתּי ִמ ְמּ ִ
יתי יָכוֹל ִל ְמצֹא
אַך לא ָהיִ ִ
ַדּאי הוּא ֶק ֶשׁת ֶשׁ ְלּ ָךְ ,
ָד ְע ִתּי ֶשׁ ְבּו ַ
יתי ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁת ַהזֶּה ,וְ י ַ
ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהֲ :א ִני ָר ִא ִ
ַע ִתּי ְבּ ַה ַמּ ֲחנֶה ַה ַנּ"ל
וּבא ַעד ֶשׁ ָפּג ְ
הוֹל ְך ָ
יִיתי ֵ
יוֹתר ַה ִגּבּוֹר ְל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהֶ ,שׁ ְכּ ֶשׁ ָה ַל ְך ִמ ָשּׁםָ ,ה ִ
אוֹ ְת ָך וְ ִס ֵפּר ֵ
אוֹתי ְל ֶמ ֶל ְך
תוֹכם ִק ְבּלוּ ִ
ַס ִתּי ְל ָ
רוֹצה ֶל ֱאכֹל ,וְ ֵת ֶכף ְכּ ֶשׁ ִנּ ְכנ ְ
יתי ֶ
יִיתי ָר ֵעב ְמאֹד ,וְ ָהיִ ִ
תוֹכםִ ,כּי ָה ִ
ַס ִתּי ְל ָ
וְ ִנ ְכנ ְ
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ָשׁים ֶשׁלּוֹ
אוּכל ִל ְמצֹא ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ִעם ָה ֲאנ ִ
אוּלי ַ
ָתיַ ,
עוֹלם ,וְ ַכ ָוּנ ִ
הוֹל ְך ִל ְכבֹּשׁ ָה ָ
יהם ַכּ ַנּ"ל וְ ַע ָתּה ֲא ִני ֵ
ֲע ֵל ֶ
ַה ַנּ"ל
ָפלוּ ְבּ ַת ֲאוַת
ָשׁים ַה ָלּלוְּ ,דּ ַהיְ נוּ ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ַה ַנּ"ל ֶשׁנּ ְ
עוֹשׂים ִעם ָה ֲאנ ִ
וְ ִד ֵבּר ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ִעם ַה ִגּבּוֹרָ :מה ִ
וּשׁאָר ִע ְניְ נֵי ְשׁטוּת ֶשׁיֵּשׁ
טוּתים ָכּ ֵאלּוֶּ ,שׁ ַבּ ֲע ֵלי ַה ָמּמוֹן ֵהם ֱא ָלהוּת ֶא ְצ ָלםְ ,
ָממוֹן ָכּלָ -כּ ְךַ ,עד ֶשׁ ָבּאוּ ִל ְשׁ ִ
הוֹציא
אָמר ַה ִגּבּוֹר ְל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהֶ ,שׁ ָשּׁ ַמע ֵמ ַה ֶמּ ֶל ְךֶ ,שׁ ִמּ ָכּל ַה ַתּ ֲאווֹת ֶא ְפ ָשׁר ְל ִ
ִל ְבנֵי ְמ ִדינָה זֹאת ָענָה וְ ַ
הוֹציאוֹ ִמ ָשּׁם,
נּוֹפל ְל ַת ֲאוָה זוֹ ֶשׁל ָממוֹןִ ,אי ֶא ְפ ָשׁר ְבּשׁוּם א ֶֹפן ְל ִ
אַך ִמי ֶשׁ ֵ
תוֹכםְ ,
ָפל ְל ָ
ֶאת ִמי ֶשׁנּ ַ
הוֹציאָם ִמזֶּה ְכּ ָלל ַרק ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֵמ ַה ֶמּ ֶל ְךֶ ,שׁ ַעל-יְ ֵדי ַה ֶדּ ֶר ְך
ַדּאי לא ִת ְפעוֹל ְכּ ָלל ֶא ְצ ָלםִ ,כּי ִאי ֶא ְפ ָשׁר ְל ִ
וּבו ַ
ְ
הוֹציא ִמ ַתּ ֲאוָה ַהזֹּאת ֶשׁל ָממוֹן ֶאת
כוֹלים ְל ִ
בוּרתוֹ ַכּ ַנּ"לַ ,על-יְ ֵדי-זֶה יְ ִ
ֶשׁיֵּשׁ ְל ַה ֶח ֶרב ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִמ ָשּׁם ִק ֵבּל ְגּ ָ
ַחד ֵאיזֶה זְ ַמן ַה ִגּבּוֹר ִעם ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה וְ ַעל ִע ְניַן ַה ַנּ"ל ֶשׁל ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה
ָשׁבוּ י ַ
תוֹכהּ וְ י ְ
ָפל וְ ִנ ְשׁ ַקע ְבּ ָ
ִמי ֶשׁנּ ַ
ילם ַכּ ַנּ"לִ ,ה ְר ִחיבוּ ַהזְּ ַמןַ ,היְ נוּ ֶשׁ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ָפּ ַעל
ֵצא ֶאל ַה ִגּבּוֹר ִבּ ְשׁ ִב ָ
ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ִבּ ְקשׁוּ ֵמ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ֶשׁיּ ֵ
ימ ִנים זֶה ָלזֶה,
וּמ ְסרוּ ִס ָ
אַר ָכא ֵאיזֶה זְ ָמן ָ
ָתן ָל ֶהם ְ
ֵא ֶצל ַה ִגּבּוֹר ְל ַה ְר ִחיב ָל ֶהם ַה ְזּ ַמן ִל ְבנֵי ַה ְמּ ִדינָה ,וְ נ ַ
ידע ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵברוֹ ,וְ ָה ַל ְך לוֹ ַה ַבּ ַעל-
יּוּכלוּ ֵל ַ
ימ ִנים זֶה ָלזֶהְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ְ
ַהיְ נוּ ַה ִגּבּוֹר וְ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ָמ ְסרוּ ִס ָ
ְתּ ִפ ָלּה ְל ַד ְרכּוֹ
בּוּרים ֶשׁל ְתּ ִפלּוֹת
נוֹשׂ ִאים ִח ִ
וּמ ְת ַפּ ְל ִלים ,וְ ְ
ָשׁים ִ
הוֹל ִכים ֲאנ ִ
וּב ֶד ֶר ְך ִהלּוּכוֹ ֶשׁל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ָראָה ֶשׁ ְ
ְ
אַתּם
אוֹתםִ :מי ֶ
אַחרָ -כּ ְך ָשׁאַל ָ
ָרא ֵמ ֶהם ,וְ גַם ֵהם ִנ ְתי ְָראוּ ִמ ֶמּנּוּ וְ ָע ַמד ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ,וְ גַם ֵהם ִה ְת ַפּ ְלּלוּ ַ
וְ ִנ ְתי ֵ
ֵיהםֵ ,א ֶלּה ָבּ ֲחרוּ ָבּזֶה וְ ֵאלּוּ ָבּזֶה
עוֹלם ְל ִמינ ֶ
רוּחְ -ס ָע ָרה ַה ַנּ"לֶ ,שׁאָז ִנ ְפ ְרדוּ ְבּנֵי ָה ָ
ֵה ִשׁיבוּ לוֶֹ ,שׁ ְבּ ֵעת ֶשׁ ָהיָה ַ
יִת ָבּ ַר ְך,
ַחנוּ ָבּ ַח ְרנוּ ָלנוּ ַל ֲעסֹק ִבּ ְת ִפ ָלּה ָתּ ִמיד ְל ַה ֵשּׁם ְ
לּוּקי ַה ִכּתּוֹת ַה ַנּ"ל( ,אָז ֲאנ ְ
) ְכּ ָכל ַה ְמבֹאָר ְל ַמ ְע ָלה ִח ֵ
הוּטב ַה ָדּ ָבר ְבּ ֵעינָיו
וּמ ָצאנוּ ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ֶא ָחד וְ ָע ִשׂינוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך ְכּ ֶשׁ ָשּׁ ַמע זֹאת ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהַ ,
וּב ַקּ ְשׁנוּ ָ
ִ
בּוּריו וְ ִע ְנ ָינָיו ְכּ ֶשׁ ָשּׁ ְמעוּ
לּוֹתיו וְ ִח ָ
ְמאֹדִ ,כּי ָבּזֶה הוּא ָח ֵפץ וְ ִה ְת ִחיל ְל ַד ֵבּר ִע ָמּ ֶהם ,וְ ִג ָלּה ָל ֶהם ֵס ֶדר ְתּ ִפ ָ
יהםִ ,כּי
ֵיהם וְ ָראוּ גּ ֶֹדל ַמ ֲע ָלתוֹ ֶשׁל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַהזֶּה ,וְ ֵת ֶכף ָעשׂוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך ֲע ֵל ֶ
ְדּ ָב ָריוִ ,נ ְפ ְתּחוּ ֵעינ ֶ
יְת ָרה ְמאֹד ְמאֹד וְ ָל ַמד ִע ָמּ ֶהם
לוּכהֵ ,מ ֲח ַמת ֶשׁ ָראוּ ֶשׁהוּא ֻמ ְפ ָלג ְבּ ַמ ֲע ָלה ֵ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶהם ָמ ַחל לוֹ ַה ְמּ ָ
דוֹלים ְמאֹד ִכּי ֵהם ָהיוּ ִמ ְתּ ִח ָלּה
מוּרים ְגּ ִ
יקים ְגּ ִ
אוֹתם ְל ַצ ִדּ ִ
ֵיהם ,וְ ָע ָשׂה ָ
ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַהזֶּה וְ ֵה ִאיר ֵעינ ֶ
ַעשׂוּ
ֵיהם ַעד ֶשׁנּ ֲ
אַך זֶה ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ֵה ִאיר ֵעינ ֶ
אַחר ֶשׁ ָע ְסקוּ ַרק ִבּ ְת ִפ ָלּה ַכּ ַנּ"ל(ְ ,
יקים ) ֵמ ַ
גַּםֵ -כּן ַצ ִדּ ִ
ָשׁים ָכּ ֵאלּוּ
וּמ ָצא ֲאנ ִ
ָכה ָ
יך ֶשׁזּ ָ
הוֹדיעוֹ ֵא ְ
ֶרת ְל ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"ל וְ ִ
נוֹר ִאים ְמאֹד וְ ָשׁ ַלח ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ִאגּ ֶ
יקים ָ
ַצ ִדּ ִ
יהם ֶמ ֶל ְך
ַע ָשׂה ֲע ֵל ֶ
וְ נ ֲ
בוֹד ָתםְ ,כּ ָכל ַה ַנּ"ל וְ ַה ְזּ ַמן ֶשׁ ִה ְג ִבּיל ִע ָמּ ֶהם
ֵיהם ַבּ ֲע ָ
יוֹתר ְבּ ִע ְניְ נ ֶ
עוֹס ִקים ֵ
וּבנֵי ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁל ָממוֹן ַה ַנּ"ל ָהיוּ ְ
ְ
וּקט ֶֹרת
בוֹד ָתם ַה ַנּ"ל ,וְ ִה ְק ִריבוּ ָק ְר ָבּנוֹת ְ
ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"ל ָהיָה ְמ ַמ ְשׁ ֵמשׁ ָלבוֹא ,וְ ִנ ְת ַפּ ֲחדוּ ְמאֹד וְ ָעשׂוּ ֲע ָ
ֵיהםֶ ,שׁ ֵהם ֻמ ְכ ָר ִחים ) ְל ַקיֵּם ֲע ָצ ָתם
קוּתם ַה ַנּ"ל וְ ִנ ְס ַכּם ֵבּינ ֶ
וְ ָע ְסקוּ ִבּ ְת ִפלּוֹת ֶשׁ ָלּ ֶהם ֶשׁ ָהיוּ ִמ ְת ַפּ ְל ִלים ֶל ֱא ָל ָ
לח ֶאל ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁיֶּשׁ ָבּהּ ֲע ִשׁירוּת ֻמ ְפ ָלג ַכּ ַנּ"לֲ ,א ֶשׁר ְל ִפי ַד ְע ָתּם ָהיוּ ָכּל ְבּנֵי
ָה ִראשׁוֹנָהְ ,דּ ַהיְ נוּ( ִל ְשׁ ַ
ֻלּם ֵהם ֱא ָלקוּת ַכּ ַנּ"ל
אַחר ֶשׁכּ ָ
ַדּאי ַכּ ַנּ"לֵ ,מ ַ
אוֹתם ְבּו ַ
יוֹשׁיעוּ ָ
ֻלּם ֱא ָלקוּת ַכּ ַנּ"ל וְ ֵהם ִ
אוֹתהּ ַה ְמּ ִדינָה כּ ָ
ָ
לוּחים ְל ָשׁם
וְ ָשׁ ְלחוּ ְשׁ ִ
הוֹל ְך ִעם ַמ ֵקּלֶ ,שׁ ַה ַמּ ֵקּל ֶשׁלּוֹ ָהיָה
אָדם ֶשׁ ָהיָה ֵ
וּמ ְצאוּ ָ
לוּחים( ְל ָשׁם ָתּעוּ וְ ָה ְלכוָּ ,
לּוּכם ) ֶשׁל ַה ְשּׁ ִ
וּב ֶד ֶר ְך ִה ָ
ְ
קוּתםַ ,היְ נוּ ֶשׁ ַה ַמּ ֵקּל ֶשׁלּוֹ ָהיָה ִעם ֲא ָב ִנים טוֹבוֹת יְ ָק ִריםֲ ,א ֶשׁר זֶה ַה ַמּ ֵקּל ָהיָה ָשׁוֶה
עוֹלה ֵ
ֶ
יוֹתר ִמ ָכּל ֱא ָל ָ
וּבין ָה ֱא ָלקוּת ֶשׁ ָה ְלכוּ
ָתם ֵ
קוּתם ַה ַנּ"ל ) ַהיְ נוּ ֵבּין ָה ֱא ָלקוּת ֶשׁ ִבּ ְמ ִדינ ָ
יוֹתר ִמ ָכּל ָה ֲע ִשׁירוּת ֶשׁל ָכּל ֱא ָל ָ
ֵ
ילישׁ(,
אפּ ִ
קּוֹרין ַק ִ
כוֹבעֶ ) ,שׁ ִ
הוֹל ְך ְבּ ַ
ֻלּם( גַּם ָהיָה ֵ
יוֹתר ִמ ָכּל ָה ֲע ִשׁירוּת ֶשׁל כּ ָ
ֶא ְצ ָלםִ ,כּי ַה ַמּ ֵקּל ָהיָה ָשׁוֶה ֵ
יעה וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲח ָויָהִ ,כּי ְל ִפי
ָפלוּ ְל ָפנָיו ִבּ ְכ ִר ָ
וּמיָּד נ ְ
בוּע בּוֹ ֲא ָב ִנים טוֹבוֹת ֶשׁ ָהיָה ָשׁוֶה הוֹן ָרב וְ ֵת ֶכף ִ
ֶשׁ ָהיָה ָק ַ
אָדם ַהזֶּה
אַחר ֶשׁיֶּשׁ לוֹ ֲע ִשׁירוּת ֻמ ְפ ָלג ָכּזֶה )וְ ָה ָ
לקים ֶשׁ ָלּ ֶהםֵ ,מ ַ
לוֹק ַעל ָכּל ֱא ִ
אָדם ַהזֶּה ֱא ַ
ַד ְע ָתּם ָהיָה ָה ָ
אָדם ַהזֶּה :זֶה הוּא ִחדּוּשׁ
אָמר ָל ֶהם ָה ָ
אוֹצרוֹת ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל( וְ ַ
ֶשׁ ָפּ ְגעוּ הוּא ָהיָה ַה ְמ ֻמנֶּה ַעל ָה ָ
אוֹצר
אוֹתם ֶאל ָה ָהר ֶשׁ ָהיָה ְמ ֻס ָדּר ָשׁם ַ
יך ָ
הוֹל ְ
אַר ֶאה ָל ֶכם ֲע ִשׁירוּת וְ ִ
ֶא ְצ ְל ֶכם ) ִבּ ְלשׁוֹן ֵתּ ַמהּ( ,בּוֹאוּ ִע ִמּי וְ ְ
לקים,
לוֹק ַעל ָכּל ֱא ִ
יעה וְ ִה ְשׁ ַתּ ֲח ָויָהִ ,כּי זֶהוּ ֱא ַ
ָפלוּ ִבּ ְכ ִר ָ
וּמיָּד נ ְ
אוֹצר וְ ֵת ֶכף ִ
אוֹתם ֶאת ָה ָ
ַה ֶמּ ֶל ְך ,וְ ֶה ְראָה ָ
אַך ָק ְר ָבּנוֹת לא
בוּכהֶ ,שׁ ָהיָה ֶא ְצ ָלם ִע ַקּר ָה ֱאמוּנָה ַה ָמּמוֹן וְ ָה ֲע ִשׁירוּת ַכּ ַנּ"ל( ְ
ְל ִפי ַד ְע ָתּם ) ַה ְסּ ָכ ָלה וְ ַה ְנּ ָ
אַך
לוֹק ָכּזֶהְ ,
יבים ֶאת ַע ְצ ָמן ֶל ֱא ַ
ַדּאי ָהיוּ ַמ ְק ִר ִ
לוֹק ַעל וְ כוּ'ְ ,בּו ַ
ִה ְק ִריבוּ ָשׁם ) ִכּי ְל ִפי ַד ְע ָתּם ַה ַנּ"ל ֶשׁהוּא ֱא ַ
יבים ָק ְר ָבּנוֹתִ ,כּי ָח ְשׁשׁוּ ֶשׁ ִאם
יִהיוּ ַמ ְק ִר ִ
אוֹתם ֶשׁ ַבּ ֶדּ ֶר ְך לא ְ
לוּחיםִ ,הזְ ִהירוּ ָ
ָצאוּ ֵאלּוּ ַה ְשּׁ ִ
וְ כוּ'(ִ ,כּי ְכּ ֶשׁיּ ְ
ֵל ְך ֶא ָחד
אוּלי י ֵ
אוֹצר ַבּ ֶדּ ֶר ְךַ ,
אוּלי יִ ְמ ְצאוּ ֵאיזֶה ָ
יִשּׁ ֵאר ֵמ ֶהם ְכּלוּםִ ,כּי ַ
יִ ְרצוּ ַבּ ֶדּ ֶר ְך ְל ַה ְק ִריב ָק ְר ָבּנוֹת לא ָ
יִשּׁ ֵאר
ַת ִחילוּ ְל ַה ְק ִריב ֶאת ַע ְצ ָמן ֵא ָליו ,וְ לא ָ
לוֹק ַכּ ַנּ"ל( ,וְ י ְ
אוֹצר )וְ הוּא ֶא ְצלוֹ ֱא ַ
ְל ֵביתַ -ה ִכּ ֵסּא וְ יִ ְמ ָצא ָשׁם ָ
ַק ִריבוּ
לוּחים( ֶשׁ ַבּ ֶדּ ֶר ְך לא י ְ
לוּחים ) ַהיְ נוּ ְבּ ִני ַה ְמּ ִדינָה ִהזְ ִהירוּ ֶאת ַה ְשּׁ ִ
ֵמ ֶהם ֶא ָחדַ ,עלֵ -כּן ִהזְ ִהירוּ ֶאת ַה ְשּׁ ִ
לוּחים ָק ְר ָבּנוֹת ְלזֶה ַה ְמ ֻמנֶּה ַה ַנּ"ל ֲא ָבל זֶה ָהיָה ָבּרוּר ֶא ְצ ָלם,
ָק ְר ָבּנוֹת ְכּ ָללַ ,עלֵ -כּן לא ִה ְק ִריבוּ ֵאלּוּ ַה ְשּׁ ִ
אַחר ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֲע ִשׁירוּת ָעצוּם וְ ַרב ָכּזֶה
לקיםֵ ,מ ַ
לוֹק ַעל ָכּל ֱא ִ
ֶשׁהוּא ֶא ַ
ירים
יל ְך ֶאל ָה ֱא ָלקוּת ַה ַנּ"לְ ,דּ ַהיְ נוּ ֶאל ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁ ָהיוּ ֲע ִשׁ ִ
לוּחיםָ :ל ָמּה ָל ֶהם ֵל ֵ
ַשּׁבוּ ֵאלּוּ ַה ְשּׁ ִ
וְ ִנ ְתי ְ
יְשׁוּעהִ ,כּי
ָ
יוּכלוּ ְל ַק ֵבּל
ַדּאי ְ
ֻלּם ֱא ָלקוּת ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ֲהלוֹא ֵא ֶצל זֶה ָה ִאישׁ ְבּו ַ
ֻמ ְפ ָל ִגים ְמאֹדֶ ,שׁ ֵהם ֶא ְצ ָלם כּ ָ
אַחר ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֲע ִשׁירוּת ָעצוּם
ֻלּם ) ְל ִפי ַד ְע ָתּם ָה ָר ָעה ַה ַנּ"ל(ֵ ,מ ַ
לוֹק גָּדוֹל ַעל כּ ָ
ֲהלוֹא זֶה ָה ִאישׁ הוּא ֱא ַ
ָתם ,וְ ִנ ְת ַר ָצּה ָל ֶהם
ֵל ְך ִע ָמּם ִל ְמ ִדינ ָ
ֻלּם(ַ ,עלֵ -כּן ִבּ ְקשׁוּ ִמזֶּה ָה ִאישׁ ֶשׁיּ ֵ
יוֹתר ִמכּ ָ
וּמ ְפ ָלג ָכּזֶה ) ִכּ ְפ ֵלי ִכ ְפ ַליִם ֵ
ֻ
טוּחים
לוֹק ָכּזֶהִ ,כּי ָהיוּ ְבּ ִ
דוֹלה ֶשׁ ָמּ ְצאוּ ֱא ַ
ָתם וְ ָהיָה ֵא ֶצל ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ִשׂ ְמ ָחה ְג ָ
וּבא ִל ְמ ִדינ ָ
וְ ָה ַל ְך ִע ָמּם ָ
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לוֹק ָכּזֶה ) ְל ִפי ַד ְע ָתּם(ִ ,כּי יֶשׁ לוֹ ֲע ִשׁירוּת ָעצוּם
אַחר ֶשׁהוּא ֱא ַ
ַדּאיֵ ,מ ַ
שׁוּעה ְבּו ַ
יִהיֶה ָל ֶהם ְתּ ָ
ֶשׁ ַעל-יָדוֹ ְ
לוֹק(ֶ ,שׁקּ ֶֹדם
ָכּזֶה וְ ִצוָּה זֶה ָה ִאישׁ ) ֶשׁהוּא ַה ְמ ֻמנֶּה ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ִקּ ְבּלוּ אוֹתוֹ ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ַהזֹּאת ֶל ֱא ַ
ַק ִריבוּ ָק ְר ָבּנוֹת ְכּ ָלל ) ִכּי ֶבּ ֱא ֶמת זֶה ַה ְמ ֻמנֶּה ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ָהיָה ַצ ִדּיק
יִּהיֶה ֵס ֶדר ְמ ֻת ָקּן וְ נָכוֹן ַבּ ְמּ ִדינָה לא י ְ
ֶשׁ ְ
ַדּאי ָהיָה ְמ ָמ ֵאס ְמאֹד ְבּ ָכל
וּבו ַ
דוֹלים ְמאֹדְ ,
יקים ְגּ ִ
ֻלּם ַצ ִדּ ִ
אַנ ֵשׁי ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל ֶשׁ ָהיוּ כּ ָ
גָּדוֹלִ ,כּי ָהיָה ֵמ ְ
אוֹתם ִמ ַדּ ְר ָכּם ָה ָר ָעה,
אַך ֲע ַדיִן לא ָהיָה יָכוֹל ְל ָה ִשׁיב ָ
אוֹתהּ ַה ְמּ ִדינָה ְ
טּוּתים ֶשׁל ָ
ַה ִמּ ְנ ָה ִגים ָה ָר ִעים וְ ַה ְשׁ ִ
ַק ִריבוּ ָק ְר ָבּנוֹת( וְ ִה ְת ִחילוּ ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ְל ַב ֵקּשׁ ֵמ ִאתּוֹ אוֹדוֹת
אַך ִצוָּה ְל ֵעתַ -ע ָתּה ֶשׁ ַעלָ -כּלָ -פּ ִנים לא י ְ
ְ
ָדוּע לוֹ(
יהם וְ גַם ַה ְמ ֻמנֶּה ָענָהֶ :א ְפ ָשׁר הוּא זֶה ַה ִגּבּוֹר ) ַהיּ ַ
ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"ל ֶשׁ ָע ַמד ֲע ֵל ֶ
אָמרוּ
ָשׁיו ֶשׁל ַה ִגּבּוֹרִ ,אם ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְת ָראוֹת ָפּ ִנים ִעמּוֹ וְ ְ
וּב ֵקּשׁ ֵמ ֲאנ ָ
ָצא ֶאל ַה ִגּבּוֹרִ ,
וְ ָה ַל ְך זֶה ַה ְמ ֻמנֶּה וְ י ָ
ָתן ְרשׁוּת ,וְ ִנ ְכנַס ַה ְמ ֻמנֶּה ֶאל ַה ִגּבּוֹר וְ ִה ִכּירוּ זֶה ֶאת
יּוֹדיעוּ לוֹ וְ יִ ְשׁ ֲאלוּ אוֹתוֹ וְ ָה ְלכוּ וְ ָשׁ ֲאלוּ אוֹתוֹ ,וְ נ ַ
ֶשׁ ִ
אָמר ַה ִגּבּוֹר ְל ַה ְמ ֻמנֶּהֵ :תּ ַדעֶ ,שׁגַּם ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ָכּ ֵשׁר
וּב ִכיּוֹת ַכּ ַנּ"ל וְ ַ
ֵיהם ְשׂ ָמחוֹת ְגּדוֹלוֹת ְ
זֶה ,וְ ָהיָה ֵבּינ ֶ
וּבאוּ ְל ָכאן( וְ ִס ֵפּר ַה ְמ ֻמנֶּה ְל ַה ִגּבּוֹר,
ַל ְגּלוּ ָ
יך ִנ ְתגּ ְ
ַע ֶשׂה ֶמ ֶל ְך )וְ ִס ְפּרוּ זֶה ָלזֶה ֵא ְ
וּכ ָבר נ ֲ
יתיו גַּםֵ -כּןְ ,
ֶשׁ ָלּנוּ ְר ִא ִ
ֵיהם לא ָע ַברַ ,היְ נוּ ַעל ְמקוֹם
אַך ַעל ְשׁנ ֶ
ָשׁים ַה ַנּ"לְ ,
ֶשׁהוּא ָע ַבר ַעל ְמקוֹם ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַעל ְמקוֹם ָכּל ָה ֲאנ ִ
ַחד ַה ְמ ֻמנֶּה ִעם ַה ִגּבּוֹר אוֹדוֹת
ֵיהם לא ָע ַבר וְ ִד ְבּרוּ י ַ
אוֹתם ְשׁנ ֶ
ָ
ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה וְ ַה ִגּבּוֹרַ ,על ) ְמקוֹם(
שׁוּבה
טוּתים ָכּ ֵאלּוּ ֵה ִשׁיב ַה ִגּבּוֹר ְל ַה ְמ ֻמנֶּה ְתּ ָ
ַה ְמּ ִדינָה ַה ַנּ"לַ ,על ֶשׁ ִנּ ְתעוּ וְ נָבוֹכוּ ָכּלָ -כּ ְך ַעד ֶשׁ ָבּאוּ ִל ְשׁ ִ
ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵה ִשׁיב ְל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַכּ ַנּ"לַ ,היְ נוּ ֶשׁ ָשּׁ ַמע ֵמ ַה ֶמּ ֶל ְךֶ ,שׁ ִמּי ֶשׁ ִנּ ְשׁ ַקע ְבּ ַת ֲאוָה זוֹ ֶשׁל ָממוֹןִ ,אי ֶא ְפ ָשׁר
לוֹ ְבּשׁוּם א ֶֹפן ָלשׁוּב וְ ָל ֵצאת ִמ ָשּׁם ִכּי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ֶדּ ֶר ְך ֶשׁיֵּשׁ ְל ַה ֶח ֶרב ַה ַנּ"ל ) ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ְמ ַק ֵבּל ַה ִגּבּוֹר כּ ַֹח
יוֹתרַ ,היְ נוּ ֶשׁ ַה ְמ ֻמ ֶנּה ִד ֵבּר ִעם ַה ִגּבּוֹר
הוֹציאָם ִמזֶּה וְ ִה ְר ִחיבוּ ַה ְזּ ַמן עוֹד ֵ
כוֹלים ְל ִ
בוּרתוֹ(ַ ,על-יְ ֵדי-זֶה יְ ִ
ְגּ ָ
אַחרָ -כּ ְך ָמ ְסרוּ
אַר ָכא וּזְ ָמן ַ
ָתן ָל ֶהם ַה ִגּבּוֹר עוֹד ְ
יוֹתר וְ נ ַ
ְל ַה ְר ִחיב ַה ְזּ ַמן ִעם ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ַה ַנּ"ל עוֹד ֵ
ימ ִנים זֶה ָלזֶהַ ,ה ְמ ֻמנֶּה וְ ַה ִגּבּוֹר
ִס ָ
אוֹתם ַעל
יח ָ
הוֹכ ַ
ַדּאי ִ
וְ ָה ַל ְך ַה ְמ ֻמנֶּה ִמן ַה ִגּבּוֹר וְ ָחזַר ַה ְמ ֻמנֶּה ֶאל ַה ְמּ ִדינָה ַה ַנּ"ל )וְ גַם ַה ְמ ֻמנֶּה ַהזֶּה ְבּו ַ
הוֹעיל ָל ֶהם ְכּ ָללִ ,כּי ְכּ ָבר ִנ ְשׁ ְקעוּ ָבּזֶה ְמאֹד
אַך לא ִ
ַדּ ְר ָכּם ָה ָר ָעהֶ ,שׁ ִנּ ְתעוּ וְ נָבוֹכוּ ָכּלָ -כּ ְך ְבּ ַת ֲאוַת ָממוֹןְ ,
אוֹתם ,וְ ָהיוּ
אוֹתם ַה ְר ֵבּהַ ,ה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה וְ גַם ַה ְמ ֻמנֶּהִ ,בּ ְל ְבּלוּ ָ
ְמאֹד ַכּ ַנּ"ל ַרק ֵמ ֲח ַמת ֶשׁ ְכּ ָבר הוֹ ִכיחוּ ָ
אוֹחזִ ים ְבּ ַד ְע ָתּם ְבּ ָחזְ ָקה וְ לא ָהיוּ
עוּתנוּ אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁ ֵהם ָהיוּ ֲ
אוֹתנוּ ִמ ָטּ ֵ
הוֹציאוּ נָא ָ
אַדּ ַר ָבּאִ ,
אוֹמ ִריםְ :
ְ
אַדּ ַר ָבּאִ ,אם הוּא ְכּ ַד ְע ְתּ ֶכם,
יהם ַה ַנּ"לְ :
יח ֶ
מוֹכ ֵ
אוֹמ ִרים ְל ִ
אַך ָהיוּ ְ
עוּתם ָה ָר ָעהְ ,
רוֹצים ְכּ ָלל ָלשׁוּב ִמ ָטּ ָ
ִ
עוּתנוּ(
אוֹתנוּ ִמ ָטּ ֵ
הוֹציאוּ נָא ָ
דוֹלהִ ,אםֵ -כּן ִ
בוּכה ְג ָ
וּב ְמ ָ
ַחנוּ ְבּ ָטעוּת ִ
ֶשׁ ֲאנ ְ
יוֹד ַע ַהכּ ַֹח ֶשׁל זֶה ַה ִגּבּוֹר,
ָתן ֵע ָצה ִל ְבנֵי ַה ְמּ ִדינָה ַה ַנּ"ל(ַ :בּ ֲא ֶשׁר ֶשׁהוּא ֵ
ָתן ָל ֶהם ֵע ָצה ) ַהיְ נוּ ַה ְמ ֻמנֶּה נ ַ
וְ נ ַ
ֵל ְך
בוּרתוְֹ -בּ ֵכן נ ֵ
בוּרתוֹ; וְ ִס ֵפּר ָל ֶהם ִע ְניַן ַה ֶח ֶרב ַה ַנּ"ל ֶשׁ ִמּ ָשּׁם ְמ ַק ֵבּל ַה ִגּבּוֹר כּ ַֹח ְגּ ָ
יכן הוּא ְמ ַק ֵבּל כּ ַֹח ְגּ ָ
ֵמ ֵה ָ
ַבּר ְכּנֶגְ דּוֹ וְ ַכ ָוּנַת ַה ְמ ֻמנֶּה ָהיָהֶ ,שׁ ְכּ ֶשׁיָּבוֹאוּ ְל ָשׁם
תּוּכלוּ ְל ִה ְתגּ ֵ
אַתּם ֶאל ְמקוֹם ַה ֶח ֶרב ,וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶה ְ
ֲא ִני וְ ֶ
עוּתם ַכּ ַנּ"ל ) ִכּי ַעל-יְ ֵדי אוֹתוֹ ַה ֶדּ ֶר ְך ֶשׁיֵּשׁ ְל ַה ֶח ֶרב ַהזֹּאתַ ,על-יְ ֵדי-זֶה
יוּכלוּ ָלשׁוּב וְ ָל ֵצאת ַעל-יְ ֵדי-זֶה ִמ ָטּ ָ
ְ
יל ְך ִעמּוֹ ֶאל
הוֹציא ִמ ַתּ ֲאוַת ָממוֹן ַכּ ַנּ"ל( וְ ִק ְבּלוּ ְדּ ָב ָריו ) ַהיְ נוּ ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ִק ְבּלוּ ֲע ַצת ַה ְמ ֻמנֶּה ֵל ֵ
כוֹלים ְל ִ
יְ ִ
ַדּאי
וּבו ַ
דוֹלי ַה ְמּ ִדינָהֶ ,שׁ ֵהם ֶא ְצ ָלם ֱא ָלקוּת ) ְ
וּבנֵי ַה ְמּ ִדינָה ָשׁ ְלחוּ ִעמּוֹ ֶאת ְגּ ֵ
ַה ֶח ֶרב ַה ַנּ"ל( וְ ָה ַל ְך ַה ְמּ ֻמנֶּה ְ
ָחד
יהםִ ,כּי זֶה ָהיָה ָה ִע ָקּר ֶא ְצ ָלם( וְ ָה ְלכוּ י ַ
ָהב ֶשׁ ָהיוּ ְתּלוּיִים ֲע ֵל ֶ
יטי ֶכּ ֶסף וְ ז ָ
הוֹל ִכים ִעם ַתּ ְכ ִשׁ ֵ
ָהיוּ ְ
הוֹל ְך ִע ָמּם ְל ַב ֵקּשׁ ְמקוֹם ַה ֶח ֶרב ,וְ ַכ ָוּנָתוֹ ,אוּ ַלי יִזְ ֶכּה
יע ַה ְמ ֻמנֶּה ַה ָדּ ָבר ַהזֶּה ְל ַה ִגּבּוֹרַ :בּ ֲא ֶשׁר ֶשׁהוּא ֵ
הוֹד ַ
וְ ִ
אָמר ַה ִגּבּוֹר :גַּם ֲא ִני ֵא ֵל ְך ִע ְמּ ָך וְ ִשׁנָּה ַה ִגּבּוֹר ַע ְצמוְֹ ,כּ ֵדי
ָשׁיו ָענָה וְ ַ
ַאנ ָ
ְבּ ֶד ֶר ְך ִהלּוּכוֹ ִל ְמצֹא ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ו ֲ
ָשׁים ֶשׁ ָה ְלכוּ ִעם ַה ְמ ֻמנֶּה ֶשׁזֶּהוּ ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"לַ ,עלֵ -כּן ִשׁנָּה ַע ְצמוֹ ,וְ ָה ַל ְך גַּםֵ -כּן ִעם
ָבינוּ ֵאלּוּ ָה ֲאנ ִ
ֶשׁלֹּא י ִ
ֵל ְך ִע ָמּם,
אָמר ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהֶ ,שׁגַּם הוּא י ֵ
הוֹדיעוּ לוֹ וְ ַ
יּוֹדיעוּ ַה ָדּ ָבר ְל ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה וְ ִ
ַשּׁבוֶּ ,שׁ ִ
ַה ְמ ֻמנֶּה וְ ִנ ְתי ְ
יח ַה ֵשּׁם ַדּ ְר ָכּם,
ַצ ִל ַ
יִּת ַפּ ְללוּ ַעל זֶה ֶשׁיּ ְ
ָשׁים ֶשׁלּוֹ ֶשׁ ְ
יהם ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה וְ ִצוָּה ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ָל ֲאנ ִ
וְ ָה ַל ְך ֲא ֵל ֶ
ָשׁיו
ָשׁיו ַה ַנּ"לִ ,כּי ָתּ ִמיד ָהיָה ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ִמ ְת ַפּ ֵלּל ַעל זֶה ,וְ ָהיָה ְמ ַצוֶּה ַל ֲאנ ָ
ֶשׁיִּזְ כּוּ ִל ְמצֹא ַה ֶמּ ֶל ְך ִעם ֲאנ ָ
יוֹתרְ ,כּ ֶשׁ ָה ַל ְך ֶאל ַה ְמ ֻמנֶּה וְ ַה ִגּבּוֹר
אוֹתם ְבּ ֵ
וְ ָהיָה ְמ ַת ֵקּן ָל ֶהם ְתּ ִפלּוֹת ֶשׁיִּ ְת ַפּ ְללוּ ַעל זֶה ,וְ ַע ָתּה ִהזְ ִהיר ָ
ַאנ ָ
יל ְך ִע ָמּם ְל ַב ֵקּשׁ ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ו ֲ
ֵל ֵ
וּבא ַה ַבּ ַעל-
אוֹתם ָ
יִּת ַפּ ְללוּ ַעל זֶה ָתּ ִמיד ִלזְ כּוֹת ִל ְמצֹא ָ
ָשׁיו ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁ ְ
וּב ִכיּוֹת ַכּ ַנּ"ל ,וְ ָה ְלכוּ
דוֹלהְ ,שׂ ָמחוֹת ְ
ֵיהם ִשׂ ְמ ָחה ְג ָ
ַדּאי ָהיָה ֵבּינ ֶ
וּבו ַ
ְתּ ִפ ָלּה ֶאל ַה ְמ ֻמנֶּה וְ ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"לְ ,
דוֹלי ַה ְמּ ִדינָה
ירים ְגּ ֵ
ַחדְ ,דּ ַהיְ נוּ ַה ְמ ֻמנֶּה וְ ַה ִגּבּוֹר וְ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה וְ ָה ֱא ָלקוּת ַה ַנּ"לְ ,דּ ַהיְ נוּ ָה ֲע ִשׁ ִ
ְשׁ ָל ְשׁ ָתּן י ַ
לקים ַכּ ַנּ"ל( ָה ְלכוּ ִע ָמּ ֶהם
ָתם ֱא ִ
ַה ַנּ"ל ) ֶשׁ ֵהם ִנ ְק ָר ִאים ָשׁם ִבּ ְמ ִדינ ָ
שּׁוֹמ ִרים
שׁוֹמ ִרים ְס ִביב ַה ְמּ ִדינָה וְ ָשׁ ֲאלוּ ֶאת ַה ְ
ְ
אַחת וְ ָהיוּ ָשׁם
וּבאוּ ִל ְמ ִדינָה ַ
יִת ַה ָלּכוָּ ,
ַיִּת ַה ְלּכוּ ַבּ ֲא ֶשׁר ְ
ו ְ
רוּח ְס ָע ָרה ַה ַנּ"לֶ ,שׁאָז ִנ ְפ ְרדוּ
שּׁוֹמ ִריםֶ ,שׁ ְבּ ֵעת ֶשׁ ָהיָה ָה ַ
וּמי ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶכם ֵה ִשׁיבוּ ַה ְ
ַעל ִע ְס ֵקי ַה ְמּ ִדינָהִ ,
יהם
ֵיהם ַכּ ַנּ"ל ,אָז ָבּ ֲחרוּ ָל ֶהם ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁ ָלּ ֶהםֶ ,שׁ ִע ָקּר הוּא ַה ָח ְכ ָמה ,וְ ִק ְבּלוּ ֲע ֵל ֶ
עוֹלם ְל ִמינ ֶ
ְבּנֵי ָה ָ
וּמ ַחל לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת
ָח ָכם גָּדוֹל ְל ֶמ ֶל ְך ,וְ זֶה ִמ ָקּרוֹב ָמ ְצאוּ ָח ָכם גָּדוֹלֻ ,מ ְפ ָלג ְבּ ָח ְכ ָמה ְמאֹד ְמאֹדָ ,
אַחר ֶשׁ ָמּ ְצאוּ ָח ָכם ֻמ ְפ ָלג ָכּזֶהַ ,על ֵכּן
וּמ ַ
לוּכה ,וְ ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְךִ ,כּי ֶא ְצ ָלם ָהיָה ָה ִע ָקּר ַה ָח ְכ ָמהֵ ,
ַה ְמּ ָ
לשׁה ַה ַנּ"ל ) ַהיְ נוּ ַה ְמ ֻמנֶּה וְ ַה ִגּבּוֹר וְ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה(ֶ ,שׁ ִנּ ְר ִאין ַה ְדּ ָב ִרים,
אָמרוּ ֵאלּוּ ַה ְשּׁ ָ
ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך וְ ְ
וּב ְקּשׁוּ ִאם ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְת ָראוֹת ָפּ ִנים ִעמּוֹ; וְ ֵה ִשׁיבוּ
ֶשׁזֶּהוּ ֶה ָח ָכם ֶשׁ ָלּנוּ ) ְדּ ַהיְ נוּ ֶה ָח ָכם ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל(ִ ,
לשׁה( ֶאל ֶה ָח ָכם,
וּבאוּ ) ֵאלּוּ ַה ְשּׁ ָ
ָתן ָל ֶהם ְרשׁוּת ָ
יִשׁ ֲאלוּ אוֹתוֹ וְ ָה ְלכוּ וְ ָשׁ ֲאלוּ ,וְ נ ַ
יּוֹדיעוּ לוֹ וְ ְ
ָל ֶהםֶ ,שׁ ִ
אוֹתהּ ַה ְמּ ִדינָה ,וְ ִה ִכּירוּ זֶה ֶאת זֶהִ ,כּי ֶה ָח ָכם ַהזֶּה ָהיָה ֶה ָח ָכם ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל,
ֶשׁהוּא ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁל ָ
זוֹכים ִל ְמצֹא ֶאת ַה ֶמּ ֶל ְך ִעם ָכּל
יך ִ
וּב ִכיּוֹת ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ָבּכוּ ֵא ְ
דוֹלהְ ,שׂ ָמחוֹת ְ
ַדּאי ָהיָה ָשׁם ִשׂ ְמ ָחה ְגּ ָ
וּבו ַ
ְ
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יוֹד ַע ִמן ַהיָּד ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ,וְ ֵה ִשׁיב ָל ֶהםֶ ,שׁ ַהיָּד הוּא ֶא ְצלוְֹ ,
ַה ַנּ"ל ,וְ ָשׁ ֲאלוּ ֶאת ֶה ָח ָכםִ ,אם ֵאינוֹ ֵ
רוֹצה ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל
ֶע ַלם ֵמ ֶהם ַה ֶמּ ֶל ְך וְ כוּ' ַכּ ַנּ"לֵ ,מאָז הוּא ֵאינוֹ ֶ
רוּח ְס ָע ָרה ַכּ ַנּ"לֶ ,שׁאָז נ ְ
ֶשׁ ִנּ ְת ַפּ ְזּרוּ ַעל י ְֵדי ָה ַ
ָכה ַרק ֶאל ַה ֶמּ ֶל ְךַ ,רק ֶשׁ ָח ַקק ַתּ ְב ִנית ַהיָּד ַעל ֶא ֶבןְ ,כּ ֵדי ֶשׁיִּ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ ָבּזֶה ְק ָצת
תוֹך ַהיָּדִ ,כּי ִהיא ַשׁיּ ָ
ְכּ ָלל ְבּ ְ
וּבא ְל ָכאן ,וְ ִס ֵפּר ָל ֶהם,
ַלגֵּל ָ
יך ִנ ְתגּ ְ
ְלצ ֶֹר ְך ִע ְניָנוֲֹ ,א ָבל ְבּ ַהיָּד ֵאינוֹ ִמ ְס ַתּ ֵכּל ְכּ ָלל וְ ִד ְבּרוּ ִעם ֶה ָח ָכם ֵא ְ
לשׁה-
ֻלּםַ ,רק ַעל ֵאלּוּ ַה ְשּׁ ָ
וּב ֶד ֶר ְך ִהלּוּכוֹ ָע ַבר ַעל כּ ָ
רוּח ְס ָע ָרה ַה ַנּ"לָ ,ה ַל ְך ַבּ ֲא ֶשׁר ָה ַל ְךְ ) ,
ֶשׁ ֵמּ ֵעת ֶשׁ ָהיָה ָה ַ
ַהיְ נוּ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה וְ ַה ִגּבּוֹר וְ ַה ְמ ֻמנֶּה-לא ָע ַבר(ַ ,עד ֶשׁ ָמּ ְצאוּ אוֹתוֹ ְבּנֵיַ -ה ְמּ ִדינָה ֵאלּוּ וְ ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך
ָשּׁיב
אוֹתם ְל ִפי ַדּ ְר ָכּםְ ,כּ ִפי ֶדּ ֶר ְך ָח ְכ ָמ ָתםַ ,עד ֲא ֶשׁר ִבּ ְרבוֹת ַה ְזּ ַמן י ִ
יך ְל ַה ְנ ִהיג ָ
וּל ֵעת ַע ָתּה הוּא ָצ ִר ְ
ַכּ ַנּ"לְ ,
בוֹדה
ַע ָ
אוֹתם ֶאל ָה ֱא ֶמת וְ ִד ְבּרוּ ִעם ֶה ָח ָכם אוֹדוֹת ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָהַ ,ה ַנּ"לֶ ,שׁ ִנּ ְתעוּ וְ נָבוֹכוּ ָכּלָ -כּ ְך ִבּ ְשׁטוּת ו ֲ
ָ
אוֹתהּ ַה ְמּ ִדינָה ְל ַה ֲחזִ יר
ַרנוּ ִכּי ִאם ִבּ ְשׁ ִביל ָ
אָמרוִּ :א ְל ָמ ֵלא לא נִ ְת ַבּ ַדּ ְרנוּ וְ ִנ ְת ַפּזּ ְ
ָרה ֶשׁל ָממוֹןַ ,כּ ַנּ"ל וְ ְ
זָ
ֻלּם ִנ ְתעוּ
מוּטבָ ,היָה ַדּי ָלנוּ ָבּזֶהִ ,כּי ִנ ְת ַטּ ְפּשׁוּ וְ ִנ ְתעוּ ָכּלָ -כּ ְךִ ,כּי ֶבּ ֱא ֶמת ָכּל ַה ִכּתּוֹת ַה ַנּ"ל כּ ָ
אוֹתם ְל ָ
ָ
ירם ֶאל ַה ַתּ ְכ ִלית ָה ֲא ִמ ִתּיִ ,כּי ֲא ִפלּוּ ַה ַכּת ֶשׁ ָבּ ֲחרוּ
וּל ַה ֲחזִ ָ
טוּתםְ ,
יבם ִמ ְשּׁ ָ
יכים ְל ַת ְקּנָם; ַל ֲה ִשׁ ָ
וּצ ִר ִ
וְ נָבוֹכוְּ ,
שׁוּבה ִכּי ָבּ ֲחרוּ ְבּ ָח ְכמוֹת
וּת ָ
יכין ִתּקּוּן ְ
וּצ ִר ִ
ָל ֶהם ָח ְכ ָמה ְל ַת ְכ ִלית ,גַּם ֵהם לא ִה ִשּׂיגוּ ַה ַתּ ְכ ִלית ָה ֲא ִמ ִתּיְ ,
עוּתם
יבם ִמ ָטּ ָ
יוֹתר ַל ֲה ִשׁ ָ
ָקל ֵ
עוּתים ַה ִנּזְ ָכּ ִרים ְל ֵעיל הוּא ְבּנ ֵ
אַך ִמ ָכּל ַה ָטּ ִ
יקוֹר ִסית ְ
יצוֹניּוֹת וְ ֶא ִפּ ְ
ִח ִ
ָרה ֶשׁל ָממוֹן וְ ִנ ְשׁ ְקעוּ ָבּהּ ָכּלָ -כּ ְך ְכּ ָכל ַה ַנּ"לַ ,עד ֶשׁ ִאי-
בוֹדה ז ָ
ירם ֶאל ָה ֱא ֶמתֲ ,א ָבל ֵאלּוּ ִנ ְתעוּ ַבּ ֲע ָ
וּל ַה ֲחזִ ָ
ְ
יבם ִמזֶּה ַכּ ַנּ"ל )וְ גַם ֶה ָח ָכם ֵה ִשׁיב ָל ֶהםֶ ,שׁ ָשּׁ ַמע גַּםֵ -כּן ֵמ ַה ֶמּ ֶל ְךֶ ,שׁ ִמּ ָכּל ַה ַתּ ֲאוֹות ֶא ְפ ָשׁר
ֶא ְפ ָשׁר ַל ֲה ִשׁ ָ
תוֹכהִּ ,כּי ִאם ַעל-יְ ֵדי ַה ֶדּ ֶר ְך ֶשֵׁיּשׁ
ָפל ְל ָ
הוֹציא ֶאת ִמי ֶשׁנּ ַ
הוֹציא ֲא ָבל ִמ ַתּ ֲאוָה זוֹ ֶשׁל ָממוֹן ִאיֶ -א ְפ ָשׁר ְל ִ
ְל ִ
שּׁוֹטים
ַחד וְ גַם ֵאלּוּ ָה ֱאלקוּת ַה ִ
אַר ַבּ ְע ָתּן י ַ
יל ְך ִע ָמּ ֶהם ,וְ ָה ְלכוּ ְ
ְל ַה ֶח ֶרב ַה ַנּ"ל( וְ ִנ ְת ַר ָצּה ֶה ָח ָכם גַּםֵ -כּן ֵל ֵ
ַה ַנּ"ל ָה ְלכוּ ִע ָמּ ֶהם גַּםֵ -כּן ַכּ ַנּ"ל
וּמי ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶהםֵ ,ה ִשׁיבוּ,
שּׁוֹמ ִרים ַעל ִע ְניַן ַה ְמּ ִדינָהִ ,
אַחת ,וְ ָשׁ ֲאלוּ גַּםֵ -כּן ֶאת ַה ְ
וּבאוּ ִל ְמ ִדינָה ַ
וְ ָה ְלכוּ ָ
יהם
רוּח ְס ָע ָרה ַה ַנּ"ל ,אָז ָבּ ֲחרוּ ָל ֶהם ְבּנֵי ְמ ִדינָה זוֶֹ ,שׁ ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ַה ִדּבּוּר וְ ִק ְבּלוּ ֲע ֵל ֶ
ֶשׁ ֵמּ ֵעת ֶשׁ ָהיָה ָה ַ
יצה ,וְ ַד ְבּ ָרן ֻמ ְפ ָלג ְמאֹד ְמאֹד,
וּמ ִל ָ
אַחרָ -כּ ְך ָמ ְצאוּ ִאישׁ ֶא ָחדֶ ,שׁ ָהיָה ַבּ ַעל ָלשׁוֹן ְ
ַד ְבּ ָרןַ ,בּ ַעל ָלשׁוֹןְ ,ל ֶמ ֶל ְך ַ
אַר ָבּ ָעה
אַחר ֶשׁהוּא ַבּ ַעל ָלשׁוֹן ָכּזֶה וְ ֵה ִבינוּ ֵאלּוּ ַה ְ
לוּכהֵ ,מ ַ
וְ ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְךִ ,כּי ַה ֶמּ ֶל ְך ָמ ַחל לוֹ ַה ְמּ ָ
וּב ְקּשׁוּ גַּםֵ -כּן ִאם ֶא ְפ ָשׁר
ַדּאי זֶה הוּא ַה ֵמּ ִליץ ֶשׁ ָלּנוּ ) ְדּ ַהיְ נוּ ַה ֵמּ ִליץ ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל(ִ ,
ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ְבּו ַ
ָתן ָל ֶהם ְרשׁוּת ,וְ ִנ ְכ ְנסוּ
יק ְבּלוּ ְרשׁוּת וְ ָה ְלכוּ וְ ָשׁ ֲאלוּ ,וְ נ ַ
יּוֹדיעוּ לוֹ וִ ַ
אָמרוֶּ ,שׁ ִ
ְל ִה ְת ָראוֹת ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך ַהזֶּה ,וְ ְ
אַר ָבּ ָעה ֵא ֶצל ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁל ְמ ִדינָה זוֹ ,וְ הוּא ָהיָה ַה ֵמּ ִליץ ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ַכּ ַנּ"ל ,וְ ִה ִכּירוּ זֶה ֶאת זֶה וְ ָהיָה
ֵאלּוּ ָה ְ
אוּלי יִ ְמ ְצאוּ
יוֹתר ְל ַב ֵקּשׁ ַ
וּב ִכיּוֹת ַכּ ַנּ"ל וְ ָה ַל ְך ַה ֵמּ ִליץ ִע ָמּ ֶהם גַּםֵ -כּן ,וְ ָה ְלכוּ ֵ
דוֹלה ְ
ֵיהם גַּםֵ -כּן ִשׂ ְמ ָחה ְגּ ָ
ֵבּינ ֶ
יהם ,וְ ָתלוּ
מוֹצ ִאים ְבּ ָכל ַפּ ַעם ֶאת ַח ְב ֵר ֶ
יח ַדּ ְר ָכּםֶ ,שׁ ֵהם ְ
אָרים ְדּ ַהיְ נוּ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ כוּ'ִ ,כּי ָראוּ ֶשׁה' ַמ ְצ ִל ַ
ַה ִנּ ְשׁ ִ
לּוֹתיו זָכוּ
עוֹסק ָתּ ִמיד ְל ִה ְת ַפּ ֵלּל ַעל זֶה ,וְ ַעל-יְ ֵדי ְתּ ִפ ָ
ָכּל זֶה ִבּזְ כוּת ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ַה ָכּ ֵשׁר ֶשׁ ָלּ ֶהםֶ ,שׁהוּא ֵ
אוּלי יִזְ כּוּ ִל ְמצֹא גַּם ַה ְשּׁאָר
יוֹתרַ ,
יהם ַה ַנּ"ל וְ ָה ְלכוּ ֵ
ִל ְמצֹא ֶאת ַח ְב ֵר ֶ
וּמי ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶהם ֵה ִשׁיבוּ ָל ֶהםֶ ,שׁ ֵהם ִמן
אַחת וְ ָשׁ ֲאלוּ גַּם ֵכּן ַעל ִע ְניַן ַה ְמּ ִדינָהִ ,
וּבאוּ ִל ְמ ִדינָה ַ
וְ ָה ְלכוּ ָ
יהם ֵאיזֶה ִשׁכּוֹר ֶא ָחדֶ ,שׁהוּא ְבּ ִשׂ ְמ ָחה
וּמ ְשׁ ֶתּה ְל ַת ְכ ִלית ,וְ ִק ְבּלוּ ֲע ֵל ֶ
ַה ַכּת ֶשׁ ָבּ ֲחרוּ ָל ֶהם ֶאת ַה ִשּׂ ְמ ָחה ִ
ֵיהם
הוּטב ְבּ ֵעינ ֶ
תוֹך יָם ֶשׁל יַיִ ן ,וְ ַ
יוֹשׁב ְבּ ְ
אַחרָ -כּ ְך ָמ ְצאוּ ִאישׁ ֶא ָחדֶ ,שׁ ָהיָה ֵ
יהם וְ ַ
ָתּ ִמיד ִל ְהיוֹת ֶמ ֶל ְך ֲע ֵל ֶ
וּב ְקּשׁוּ גַּםֵ -כּן ְל ִה ְת ָראוֹת ָפּ ִנים
ַדּאי ִשׁכּוֹר ֻמ ְפ ָלג ְמאֹד ְמאֹד ,וְ ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך ִ
יוֹתרִ ,כּי זֶה הוּא ְבּו ַ
ְבּ ֵ
אוֹהב ֶנ ֱא ָמן
ִעמּוֹ ,וְ ָה ְלכוּ וְ ִק ְבּלוּ ְרשׁוּת וְ ִנ ְכ ְנסוּ ) ֵאלּוּ ַה ֲח ִמ ָשּׁה ֲח ֵב ִרים ַה ַנּ"ל( ֵא ֶצל זֶה ַה ֶמּ ֶל ְך וְ הוּא ָהיָה ָה ֵ
וּבנֵי ַה ְמּ ִדינָה זוֹ
חוּמין ֶשׁל ַה ֵמּ ִליץ ַכּ ַנּ"ל ) ְ
ַע ָשׂה ִמ ִדּ ְב ֵרי ַה ַתּ ְנ ִ
תוֹך ַהיָּם ֶשׁל יַיִןֶ ,שׁנּ ֲ
יוֹשׁב ְבּ ְ
ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְךֶ ,שׁ ָהיָה ֵ
יּוֹשׁב ְבּיָם ֶשׁל יַיִ ן וְ ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך( וְ ִה ִכּירוּ זֶה ֶאת זֶה וְ ָהיָה
אַחר ֶשּׁ ֵ
ָס ְברוּ ֶשׁהוּא ִאישׁ ִשׁכּוֹר גָּדוֹלֵ ,מ ַ
ֶא ָמן ִע ָמּ ֶהם גַּםֵ -כּן
אוֹהב נ ֱ
וּב ִכיּוֹת ַכּ ַנּ"ל וְ ָה ַל ְך ָה ֵ
דוֹלה ְ
ֵיהם גַּםֵ -כּן ִשׂ ְמ ָחה ְגּ ָ
ֵבּינ ֶ
שּׁוֹמ ִריםִ :מי ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶכם? ֵה ִשׁיבוֶּ ,שׁ ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶהם הוּא
אַחת ,וְ ָשׁ ֲאלוּ ֶאת ַה ְ
וּבאוּ ִל ְמ ִדינָה ַ
יוֹתר ָ
וְ ָה ְלכוּ ֵ
וּב ְתּ ִח ָלּה
עוֹלםַ ,כּ ְמבֹאָר ְל ֵעיל ַ
יְפת-תֹּאַרֵ ,מ ֲח ַמת ֶשׁ ִהיא ְמ ִביאָה ֶאל ַה ַתּ ְכ ִליתִ ,כּי ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא יִשּׁוּב ָה ָ
ַ
ָפיָהּ ְמאֹד ְמאֹד ,וְ ִק ְבּלוּ
אַחרָ -כּ ְך ָמ ְצאוּ יְ ַפת -תֹּאַר ֻמ ְפ ֶלגֶת ְבּי ְ
יְתה ֶא ְצ ָלם ֵאיזֶה יְ ַפת-תֹּאַר ְל ַמ ְל ָכּהַ ,
ָה ָ
אוֹתהּ ְל ֶמ ֶל ְך וְ ֵה ִבינוּ ) ַהיְ נוּ ֵאלּוּ ַה ֲח ֵב ִרים ַה ַנּ"ל ֵה ִבינוּ( ֶשׁ ִהיא ְבּו ַ
ָ
וּב ְקּשׁוּ גַּםֵ -כּן
ַדּאי ַה ַבּתַ -מ ְל ָכּה ַה ַנּ"לִ ,
ְל ִה ְת ָראוֹת ִע ָמּהּ וְ ָה ְלכוּ וְ ִק ְבּלוּ ְרשׁוּת ,וְ ִנ ְכ ְנסוּ ֶאל ַה ַמּ ְל ָכּה ,וְ ִה ִכּירוּ ִכּי ִהיא ַה ַבּתַ -מ ְל ָכּה וְ ג ֶֹדל ַה ִשּׂ ְמ ָחה
רוּח ְס ָע ָרה
יך ָבּאת ְל ָכאן וְ ִס ְפּ ָרה ָל ֶהםֶ ,שׁ ֵמּ ֵעת ֶשׁ ָבּא ָה ַ
אוֹתהּ ֵא ְ
ַדּאי ֵאין ְל ַשׁ ֵער וְ ָשׁ ֲאלוּ ָ
ֶשׁ ָהיָה ָשׁםְ ,בּו ַ
אַחר ַה ִתּינוֹק-וְ לא ָמ ְצאָה אוֹתוֹ
ָצאָה ִבּ ְשׁ ַעת ַה ֶבּ ָה ָלה ַ
יסה( ַכּ ַנּ"ל ,אָז י ְ
ָקר ) ִמן ָה ֲע ִר ָ
וְ ָח ַטף ֶאת ַה ִתּינוֹק ַהיּ ָ
אוֹתהּ ְל ֶמ ֶל ְך
אוֹתהּ ְבּנֵי ְמ ִדינָה זוֹ ,וְ ִק ְבּלוּ ָ
אַחרָ -כּ ְך ָמ ְצאוּ ָ
ַע ָשׂה יָם ֶשׁל ָח ָלב וְ ַ
וּמזֶּה נ ֲ
אוֹתהּ ֶה ָח ָלבִ ,
וְ ָד ַחק ָ
יה
אָב ָ
ֶא ַבד ֵמ ֶהם וְ ַעל ִ
ָקר ַה ִנּזְ ָכּרְ -ל ֵעילֶ ,שׁנּ ֱ
דוֹלה; גַּם ָבּכוּ ְמאֹד ַעל ַה ִתּינוֹק ַהיּ ָ
יהם וְ ָהיָה ָשׁם ִשׂ ְמ ָחה ְגּ ָ
ֲע ֵל ֶ
ַע ֵשׂית
יוֹד ַעת ֵמ ֶהם וְ ִהנֵּה ִנ ְמ ָצאֶ ,שׁ ָבּא ַבּ ֲע ָלהּ ֶשׁל ַה ַמּ ְל ָכּה ַהזֹּאתַ ) ,היְ נוּ ַה ַבּתַ -מ ְל ָכּה ֶשׁנּ ֲ
וְ ִא ָמּהּ ֶשׁ ֵאינָהּ ַ
וּב ְקּ ָשׁה ַה ַבּתַ -מ ְל ָכּה ) ֶשׁ ִהיא ַמ ְל ָכּה
ָכּאן ַמ ְל ָכּה( ִכּי ַה ִגּבּוֹר הוּא ַבּ ֲע ָלהּ ַכּ ַנּ"ל ,וְ ַע ָתּה יֵשׁ ְל ַה ְמּ ִדינָהּ ֶמ ֶל ְך ִ
אַחר
דוֹלה ֶשׁ ָלּהִּ ,כּי ֵמ ַ
ֻה ָמא ַה ְגּ ָ
אוֹתהּ ֵמ ַהזּ ֲ
ָ
יט ֵהר
ָתהּ ,וִ ַ
ֵל ְך ִבּ ְמ ִדינ ָ
ִבּ ְמ ִדינָה זוֹ( ֶאת ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהֶ ,שׁיּ ֵ
ַדּאי ָהיוּ ְמז ָֹה ִמים ְמאֹד ְמאֹד ְבּ ַת ֲאוָה זוַֹ ,על ֵכּן
יְפת-תֹּאַרַ ,כּ ַנּ"לְ ,בּו ַ
ֶשׁ ֶא ְצ ָלם ָהיָה ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית ִע ְניַן ַה ַ
ֻה ָמא ַהזֹּאת
ַשּׁמוּ ְל ֵעתַ -ע ָתּהְ ,בּז ֲ
יִתגּ ְ
אוֹתם ְק ָצת ְל ֵעתַ -ע ָתּהֶ ,שׁלֹּא ְ
יט ֵהר ָ
ֵל ְך וִ ַ
ִבּ ְקּ ָשׁה ֵמ ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּהֶ ,שׁיּ ֵ
ַבּרוּת ַה ַתּ ֲאוָהָ ,היָה ֶא ְצ ָלם ְכּמוֹ ֱאמוּנָהֶ ,שׁזֶּהוּ ַה ַתּ ְכ ִליתִ ) ,כּי ָכּל ַה ִכּתּוֹת ַה ַנּ"ל,
ָכּלָ -כּ ְךִ ,כּי ִמ ְל ַבד ִה ְתגּ ְ
אַחת ְכּמוֹ ֱאמוּנָה
אַחת וְ ַ
אַחת ֵאיזֶה ִמ ָדּה ָר ָעה ְל ַת ְכ ִלית ַכּ ַנּ"לָ ,היָה ֵא ֶצל ָכּל ַ
אַחת וְ ַ
ֶשׁ ָבּ ְחרוּ ָל ֶהם ָכּל ַ
יט ֵהר
ֵל ְך וִ ַ
ַדּאי ָהיוּ ְמ ֻשׁ ָקּ ִעים ְמאֹד ָבּזֶהַ ,על ֵכּן ִבּ ְקּ ָשׁה ִמ ֶמּנּוֶּ ,שׁיּ ֵ
אוֹתהּ ַה ִמּ ָדּה ָר ָעה( וְ ַעל ֵכּן ְבּו ַ
מוּרה ָ
ְגּ ָ
אוֹתם ְק ָצת ְל ֵעת ַע ָתּה
ָ
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אַחת ,וְ ָשׁ ֲאלוּ גַּםֵ -כּןִ :מי
וּבאוּ ִל ְמ ִדי ָנה ַ
ֻלּם ְל ַב ֵקּשׁ ַה ְשּׁאָרְ ,דּ ַהיְ נוּ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ כוּ' וְ ָה ְלכוּ ָ
אַחרָ -כּ ְך ָה ְלכוּ כּ ָ
ַ
ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶכם? ֵה ִשׁיבוֶּ ,שׁ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶהם הוּא ֶבּן ָשׁנָהִ ,כּי ֵהם ִמן ַה ַכּת ֶשׁ ָבּ ֲחרוּ ָל ֶהם ֶשׁ ִמּי ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ֶשׁ ַפע
אָדם הוּא ָראוּי ִל ְהיוֹת ֶמ ֶל ְך ,וְ ִק ְבּלוּ ְל ִפי ָשׁ ָעה ָע ִשׁיר ֶא ָחד ְל ֶמ ֶל ְך
ְמזוֹנוֹת ,וְ ֵאינוֹ ִנזּוֹן ִמ ָמּזוֹן ֶשׁל ְשׁאָר ְבּנֵיָ -
ָמיו
אָדם הוּא ִנזּוֹן ָכּל י ָ
ֵיהם ְמאֹדִ ,כּי זֶה ָה ָ
הוּטב ְבּ ֵעינ ֶ
יוֹשׁב ְבּיָם ֶשׁל ָח ָלב וְ ַ
אָדם ֶשׁ ָהיָה ֵ
אַחרָ -כּ ְך ָמ ְצאוּ ָ
ַ
עוֹלםַ ,על ֵכּן ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך וְ ַעל ֵכּן ִנ ְק ָרא ֶבּן ָשׁנָה ֵמ ֲח ַמת
ֵמ ָח ָלב ,וְ ֵאינוֹ ִנזּוֹן ִמ ְמּזוֹנוֹת ֶשׁל ְשׁאָר ָה ָ
וּב ְקּשׁוּ ְל ִה ְת ָראוֹת ָפּ ִנים ִעמּוֹ וְ ָה ְלכוּ וְ ָשׁ ֲאלוּ,
ֶשׁ ִנּזּוֹן ֵמ ָח ָלב ְכּמוֹ ֶבּן ָשׁנָה וְ ֵה ִבינוֶּ ,שׁזֶּה הוּא ַה ִתּינוֹק ַה ַנּ"לִ ,
אוֹתם,
ַע ָשׂה ֶמ ֶל ְך( ִה ִכּיר ָ
וְ ִק ְבּלוּ ְרשׁוּת וְ ִנ ְכ ְנסוּ ֶא ְצלוֹ ,וְ ִה ִכּירוּ זֶה ֶאת זֶהִ ,כּי גַּם הוּא ) ַהיְ נוּ ַה ִתּינוֹק ֶשׁנּ ֲ
ָלדוִֹ ,כּי
אַחר ֶשׁ ָהיָה ָח ָכם גָּמוּר ֵמ ֵעת ִהוּ ְ
ֶע ָלם ֵמ ִא ָתּם ,אַףַ -עלִ -פּיֵ -כןֵ ,מ ַ
אַףַ -עלִ -פּי ֶשׁ ָהיָה ִתּינוֹק ָק ָטן ְכּ ֶשׁנ ֱ
ַדּאי ָהיָה ָשׁם ִשׂ ְמ ָחה
וּבו ַ
ַדּאיְ ,
אוֹתם ,וְ ֵהם ִה ִכּירוּ אוֹתוֹ ְבּו ַ
מוּרה ַכּ ַנּ"לַ ,על ֵכּן ִה ִכּיר ָ
נוֹלד ִעם ָח ְכ ָמה ְגּ ָ
ַ
את ְל ָכאן? וְ ִס ֵפּר
יך ָבּ ָ
יוֹד ִעים ֵמ ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַה ַמּ ְל ָכּה ,וְ ָשׁ ֲאלוּ אוֹתוֵֹ :א ְ
נוֹראָה ְמאֹד ,וְ גַם ָבּכוּ ֲע ַדיִן ַעל ֶשׁ ֵאינָם ְ
ָ
רוּח ְס ָע ָרה נְ ָשׂאוֹ ְל ָמקוֹם ֶשׁ ְנּ ָשׂאוֹ ,וְ ָהיָה ָשׁם ְבּאוֹתוֹ ַה ָמּקוֹם ,וְ ָהיָה ְמ ַחיֶּה
ָל ֶהםֶ ,שׁ ְבּ ֵעת ֶשׁ ָח ַטף אוֹתוֹ ָה ַ
ַדּאי ֵמ ָח ָלב
ַע ָשׂה ְבּו ַ
ַע ְצמוֹ ַבּ ֶמּה ֶשׁ ֶא ְפ ָשׁר ַבּ ֶמּה ֶשׁ ָמּ ָצא ָשׁםַ ,עד ֶשׁ ָבּא ֶאל יָם ֶשׁל ָח ָלב ,וְ ֵה ִבין ֶשׁזֶּה ַהיָּם נ ֲ
ָשׁב ָשׁם ְבּאוֹתוֹ ַהיָּם ֶשׁל ָח ָלב ,וְ ָהיָה ִנזּוֹן
ַע ָשׂה זֶה ַהיָּם וְ י ַ
וּמזֶּה נ ֲ
אוֹתהּ ֶה ָח ָלבִ ,
ַדּאי ָדּ ַחק ָ
ֶשׁל ִאמּוִֹ ,כּי ְבּו ַ
ִמן ֶה ָח ָלבַ ,עד ֶשׁ ָבּאוּ ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה זוֹ וְ ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ ְל ֶמ ֶל ְך
אַחת ,וְ ָשׁ ֲאלוִּ :מי ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶכם? ֵה ִשׁיבוֶּ ,שׁ ֵהם ָבּ ֲחרוּ ָל ֶהם,
וּבאוּ ִל ְמ ִדינָה ַ
יוֹתרָ ,
אַחרָ -כּ ְך ָה ְלכוּ ֵ
ַ
יוֹשׁ ֶבת
יְתה ֶ
אַחתֶ ,שׁ ָה ָ
אַחרָ -כּ ְך ָמ ְצאוּ ִא ָשּׁה ַ
רוֹצח ֶא ָחד ַ
יהם ְל ֶמ ֶל ְך ֵ
יחה הוּא ַה ַתּ ְכ ִלית ,וְ ִק ְבּלוּ ֲע ֵל ֶ
ֶשׁ ְר ִצ ָ
אַחר
רוֹצ ַח גָּדוֹל ְמאֹד ְמאֹדֵ ,מ ַ
ַדּאי ֵ
אוֹתהּ ְל ֶמ ֶל ְך ֵמ ֲח ַמת ֶשׁ ָראוּ ֶשׁ ִהיא ְבּו ַ
ָ
תוֹך יָם ֶשׁל ָדּם ,וְ ִק ְבּלוּ
ְבּ ְ
יה
וּב ְקּשׁוּ גַּםֵ -כּן ְל ִה ְת ָראוֹת ָפּ ִנים ִע ָמּהּ ,וְ ָה ְלכוּ וְ ִק ְבּלוּ ְרשׁוּת ,וְ ִנ ְכ ְנסוּ ֵא ֶל ָ
תוֹך יָם ֶשׁל ָדּם ִ
יּוֹשׁ ֶבת ְבּ ְ
ֶשׁ ֶ
ַע ָשׂה ַהיָּם ֶשׁל ָדם ַכּ ַנּ"ל וְ ִה ִכּירוּ זֶה
וּמ ַה ְדּ ָמעוֹת ֶשׁ ָלּהּ נ ֲ
בּוֹכה ָתּ ִמידֵ ,
יְתה ָ
יְתה ַה ַמּ ְל ָכּה ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ָה ָ
וְ ִהיא ָה ָ
יוֹד ִעים ִמן ַה ֶמּ ֶל ְך ֲע ַדיִן
בּוֹכיםַ ,על ֶשׁ ֵאינָם ְ
ַע ַדיִן ָהיוּ ִ
ַדּאי ו ֲ
דוֹלה ְמאֹד ְבּו ַ
ֶאת זֶה ,וְ ָהיָה ִשׂ ְמ ָחה ְגּ ָ
אַחת ,וְ ָשׁ ֲאלוִּ :מי ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶכם? ֵה ִשׁיבוֶּ ,שׁ ֵהם ָבּ ֲחרוּ ָל ֶהם ְל ֶמ ֶל ְך ִאישׁ
וּבאוּ ִל ְמ ִדינָה ַ
יוֹתרָ ,
וְ ָה ְלכוּ ֵ
ָקן ֶא ָחד וְ ֶכ ֶתר ַעל
יוֹשׁב ַבּ ָשּׂ ֶדה ז ֵ
אַחרָ -כּ ְך ָמ ְצאוּ ֶשׁ ָהיָה ֵ
ֻבּד ֶא ָחדִ ,כּי ֶא ְצ ָלם ִע ַקּר ַה ַתּ ְכ ִלית הוּא ָכּבוֹד ַ
ְמכ ָ
יוֹשׁב ַבּ ָשּׂ ֶדה ֻמ ְכ ָתּר ְבּ ֶכ ֶתר ,וְ ִק ְבּלוּ אוֹתוֹ
אַחר ֶשׁהוּא ֵ
ֻבּד גָּדוֹלֵ ,מ ַ
ֵיהםִ ,כּי הוּא ְמכ ָ
הוּטב ְבּ ֵעינ ֶ
רֹאשׁוֹ ,וְ ַ
וּב ְקּשׁוּ גַּםֵ -כּן ִאם ֶא ְפ ָשׁר ְל ִה ְת ָראוֹת
ַדּאי זֶה הוּא ַה ֶמּ ֶל ְךַ ) ,היְ נוּ ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָלּ ֶהם ַה ַנּ"ל( ִ
ְל ֶמ ֶל ְך וְ ֵה ִבינוּ ִכּי ְבּו ַ
על ִדיוִ ין( וְ ִנ ְכנְ סוּ ֶא ְצלוֹ וְ ִה ִכּירוִּ ,כּי הוּא הוּא
קּוֹרין ֶמ ְ
ִעמּוֹ ,וְ ָה ְלכוּ ,וְ ִק ְבּלוּ ְרשׁוּת ) ַק ָבּ ַלת ְרשׁוּת הוּא ַמה ֶשּׁ ִ
שּׁוֹטים ַה ַנּ"ל,
ַדּאיִ ,איֶ -א ְפ ָשׁר ְל ַשׁ ֵער ַבּמּ ַֹח וְ ֵאלּוּ ָה ֱאלקוּת ַה ִ
ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּ ַע ְצמוֹ; וְ ג ֶֹדל ַה ִשּׂ ְמ ָחה ֶשׁ ָהיָה ָשׁם ְבּו ַ
ָתם ֱאלקוּת(ָ ,ה ְלכוּ ִע ָמּ ֶהם ,וְ לא י ְָדעוּ ְכּ ָלל
דוֹלי ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁל ֲע ִשׁירוּתֶ ,שׁ ָהיוּ ִבּ ְמ ִדינ ָ
יריםְ ,גּ ֵ
) ַהיְ נוּ ָה ֲע ִשׁ ִ
יּוּתם ַמהוּ ַה ְשּׂ ָמחוֹת ַה ָלּלוּ
ֵמ ַח ָ
ַחד ,וְ ָשׁ ְלחוּ ֶאת ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ֶאל ַה ְמּ ִדינוֹת ַה ַנּ"ל ) ַהיְ נוּ
וְ ִהנֵּה ַע ָתּה ָחזְ רוּ וְ ִנ ְת ַק ְבּצוּ ָכּל ַה ִקּבּוּץ ַה ָקּדוֹשׁ י ַ
אוֹתם
ָ
וּל ַט ֵהר
אוֹתם ְ
ָ
ַה ְמּ ִדינוֹת ֶשׁל ַה ִכּתּוֹת ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ָבּ ֲחרוּ ָל ֶהם ִמדּוֹת ָרעוֹת ַה ַנּ"ל ְל ַת ְכ ִלית( ְל ַת ֵקּן
ֻלּם ָתּעוּ וְ נָבוֹכוּ ַכּ ַנּ"ל ,וְ ַע ָתּה ָהיָה
וּמ ִדינָה ִמ ְשּׁטוּת וְ ָטעוּת ֶשׁ ָלּהִּ ,כּי כּ ָ
טוּתםָ ,כּל ְמ ִדינָה ְ
יבם ִמ ְשּׁ ָ
ַל ֲה ִשׁ ָ
וּרשׁוּת ִמן ַה ְמּ ָל ִכים ֶשׁל ָכּל ַה ְמּ ִדינוֹת
יבםִ ,כּי ִק ֵבּל כּ ַֹח ְ
יהם וְ ַל ֲה ִשׁ ָ
יל ְך ֲא ֵל ֶ
ַדּאי כּ ַֹח ְבּיַד ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ֵל ֵ
ְבּו ַ
ַה ַנּ"לִ ,כּי ָכּאן ָהיוּ ָכּל ַה ְמּ ָל ִכים ֶשׁ ָלּ ֶהםַ ,כּ ַנּ"ל ) ִכּי ַה ִקּבּוּץ ַה ָקּדוֹשׁ ַהזֶּה ֶשׁל ַה ֶמּ ֶל ְך ֶשׁ ָחזְ רוּ ַע ָתּה וְ ִנ ְת ַק ְבּצוּ,
ירם
וּל ַה ֲחזִ ָ
ֻלּם ָהיוּ ְמ ָל ִכים ַעל ָכּל ַה ְמּ ִדינוֹת ֶשׁל ַה ִכּתּוֹת ַה ַנּ"ל ַכּ ַנּ"ל( וְ ָה ַל ְך ַה ַבּ ַעלְ -תּ ִפ ָלּה ְבּכ ָֹחם ְל ַט ֲה ָרם ְ
כָּ
שׁוּבה
ִבּ ְת ָ
אָמר ַה ִגּבּוֹר
ָרה ֶשׁל ָממוֹן ַכּ ַנּ"ל ,וְ ַ
בוֹדה ז ָ
ָפלוּ ֶאל ַה ֲע ָ
וְ ִד ֵבּר ַה ִגּבּוֹר ִעם ַה ֶמּ ֶל ְך אוֹדוֹת ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָהֶ ,שׁנּ ְ
הוֹציא
כוֹלים ְל ִ
יכםֶ ,שׁ ַעל-יְ ֵדי ַה ֶדּ ֶר ְך ֶשׁיֵּשׁ ִלי ֶאל ַה ֶח ֶרב ַה ַנּ"לַ ,על-יְ ֵדי-זֶה יְ ִ
יך ֶשׁ ָשּׁ ַמ ְע ִתּי ִמ ִפּ ֶ
ְל ַה ֶמּ ֶל ְךֵ :א ְ
יע ַה ֶמּ ֶל ְך ְל ַה ִגּבּוֹר; ֱהיוֹת
הוֹד ַ
ָרה ֶשׁל ַתּ ֲאוַת ָממוֹן ֵה ִשׁיב לוֹ ַה ֶמּ ֶל ְךֵ :כּן ַה ָדּ ָבר וְ ִ
בוֹדה ז ָ
ֶאת ִמי ֶשׁ ִנּ ְשׁ ַקע ַבּ ֲע ָ
וּב ִאים ְבּאוֹתוֹ ַה ֶדּ ֶר ְך ֶאל ַהר ֶשׁל ֵאשׁ ,וְ ַעל ָה ָהר
עוֹלה ֶאל ַה ֶח ֶרב ַה ַנּ"ל ,יֵשׁ ֶדּ ֶר ְך ִמן ַה ַצּדָ ,
ֶשׁ ַבּ ֶדּ ֶר ְךֶ ,שׁהוּא ֶ
וּב ֵהמוֹת
לוֹק ַח לוֹ צֹאן ְ
אַריֵהְ ,כּ ֶשׁהוּא ָצ ִר ְ
אַריֵה ,וְ ָה ְ
ָרבוּץ ְ
נוֹפל ַעל ָה ֲע ָד ִרים וְ ֵ
הוֹל ְך וְ ֵ
יך ֶל ֱאכֹל ,הוּא ֵ
יח ְכּ ָלל ַעל
אַריֵה ֵאינוֹ ַמ ְשׁ ִגּ ַ
שׁוֹמ ִרים ְמאֹד ֶאת ַהצֹּאן ִמ ָפּ ָניוֲ ,א ָבל ָה ְ
יוֹד ִעים ִמזֶּה ,וְ ְ
רוֹעים ְ
אוֹכ ָלם ,וְ ָה ִ
וְ ְ
אַריֵה
ישׁים ָע ָליוֲ ,א ָבל ָה ְ
וּמ ְר ִע ִ
רוֹעים ֵהם ַמ ִכּים ַ
נוֹפל ַעל ָה ֲע ָד ִרים ,וְ ָה ִ
רוֹצה ֶל ֱאכֹל ,הוּא ֵ
זֶהַ ,רק ְכּ ֶשׁהוּא ֶ
אוֹכ ָלם וְ אוֹתוֹ ָה ָהר ֶשׁל ֵאשׁ ַה ַנּ"ל
הוֹמה וְ ְ
וּב ֵהמוֹת וְ ֶ
לוֹק ַח ְל ַע ְצמוֹ צֹאן ְ
שׁוֹמ ַע זֹאת ְכּ ָללַ ,רק הוּא ֵ
ֵאינוֹ ֵ
ֵאינוֹ ִנ ְר ֶאה ְכּ ָלל
עך ]מטבח[ ) ַהיְ נוּ ֵבּית
וּב ִאים ְבּאוֹתוֹ ַה ֶדּ ֶר ְך ֶאל ָמקוֹםַ ,ה ִנּ ְק ָרא ֶק ְ
אַחרָ ,
וְ עוֹד ִמן ַה ַצּד יֵשׁ עוֹד ֶדּ ֶר ְך ֵ
עך ֵאין שׁוּם ֵאשׁ ְכּ ָללַ ,רק ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים
וּבאוֹתוֹ ַה ֶקּ ְ
עך ,יֵשׁ ָכּל ִמינֵי ַמ ֲא ָכ ִליםְ ,
ַה ִבּשּׁוּל( ,וְ ָשׁםְ ,בּאוֹתוֹ ַה ֶקּ ְ
ילים
הוֹל ִכים ְשׁ ִב ִ
ִמ ְת ַבּ ְשּׁ ִלים ַעל-יְ ֵדי ָה ָהר ֶשׁל ֵאשׁ ַה ַנּ"ל ,וְ ָה ָהר ֶשׁל ֵאשׁ הוּא ָרחוֹק ִמ ָשּׁם ַה ְר ֵבּהַ ,רק ֶשׁ ְ
עך
עך ַה ַנּ"ל ,וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶה ִמ ְת ַבּ ְשּׁ ִלים ָשׁם ָכּל ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ַה ַנּ"ל וְ גַם ַה ֶקּ ְ
וְ ִצנּוֹרוֹת ִמן ָה ָהר ֶשׁל ֵאשׁ ֶאל ַה ֶקּ ְ
יוֹד ִעים,
עך ,וְ ַעל -יְ ֵדי-זֶה ְ
אוֹתהּ ַה ֶקּ ְ
עוֹמ ִדים ָשׁם ִצ ֳפּ ִרים ַעל ָ
ימןֶ ,שׁ ְ
ַהזֹּאת ֵאינָהּ ִנ ְר ֶאה ְכּ ָללַ ,רק ֶשׁיֵּשׁ ִס ָ
וּמ ַכ ִבּים
ירים ָה ֵאשׁ ְ
יהם ,וְ ַעל-יְ ֵדי-זֶה ֵהם ַמ ְב ִע ִ
עך ,וְ ֵאלּוּ ַה ִצּ ֳפּ ִרים ֵהם ְמ ַר ֲח ִפים ְבּ ַכ ְנ ֵפ ֶ
ֶשׁ ָשּׁם הוּא ַה ֶקּ ְ
יבים ָה ֵאשׁ וְ גַם ַעל-יְ ֵדי-זֶה ְבּ ַע ְצמוֹ ֵהם
וּמ ְל ִה ִ
ירים ַ
יפה ֶשׁל ַה ִצּ ֳפּ ִרים ֵהם ַמ ְב ִע ִ
ָה ֵאשַׁ ,היְ נוַּ ,על -יְ ֵדי ָה ְר ִח ָ
לוֹני
יבים ָה ֵאשׁ ְכּ ִפי ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים; ֶשׁ ְלּצ ֶֹר ְך ַמ ֲא ָכל ְפּ ִ
יוֹתר ִמ ַדּי וְ ֵהם ַמ ְל ִה ִ
יִת ַל ֵהב ֵ
ְמ ַכ ִבּים ָה ֵאשׁ ֶשׁלֹּא ְ
יכים ְל ַה ְל ִהיב ָה ֵאשׁ ָכּ ְךַ -הכֹּל ְכּ ִפי ַה ַמּ ֲא ָכלֵ ,כּן ֵהם
אַחר ְצ ִר ִ
וּלצ ֶֹר ְך ַמ ֲא ָכל ֵ
יכים ְל ַה ְל ִהיב ָה ֵאשׁ ָכּ ְךְ ,
ְצ ִר ִ
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אוֹתם ) ַהיְ נוּ ֶאת ֵאלּוּ ָה ֲאנ ִ
יך ָ
תּוֹל ְ
יבים ֶאת ָה ֵאשׁ ) ָכּל זֶה הוּא ִדּ ְב ֵרי ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאל ַה ִגּבּוֹר( ְבּ ֵכן ִ
ַמ ְל ִה ִ
ָרה ֶשׁל ָממוֹןֶ ,שׁ ֵהם ָה ֱאלקוּת ֶשׁל ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁל ֲע ִשׁירוּת ַה ַנּ"לֶ ,שׁ ָה ְלכוּ ִע ָמּ ֶהם
בוֹדה ז ָ
ָפלוּ ָבּ ֲע ָ
ַה ַנּ"ל ֶשׁנּ ְ
אַחרָ -כּ ְךְ ,כּ ֶשׁ ִתּ ֵתּן ָל ֶהם ִמן ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים
יח ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ַה ַנּ"לַ ,
יהם ֵר ַ
יע ֲא ֵל ֶ
רוּחְ ,כּ ֵדי ֶשׁ ַיּ ִגּ ַ
ַכּ ַנּ"ל( ְתּ ִח ָלּה ֶנגֶד ָה ַ
ַשׁ ִליכוּ ַתּ ֲאוָה זוֹ ֶשׁל ָממוֹן
ַדאי י ְ
ַה ַנּ"לְ ,בּו ַ
ָתם,
דוֹלי ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁל ֲע ִשׁירוּתֶ ,שׁ ֵהם ֱאלקוּת ִבּ ְמ ִדינ ָ
ָשׁים ַה ַנּ"לְ ,דּ ַהיְ נוּ ְגּ ֵ
וְ ֵכן ָע ָשׂה ַה ִגּבּוֹר ,וְ ָל ַקח ֶאת ָה ֲאנ ִ
אוֹצרוֹת ְל ָכאןְ ,כּ ָכל ַה ְמבֹאָר ְל ַמ ְע ָלה
ַכּ ַנּ"לִ ,כּי ֵאלּוּ ָה ֱאלקוּת ָהיוּ ְבּ ָכאןִ ,כּי ָבּאוּ ִעם ַה ְמ ֻמנֶּה ַעל ָה ָ
ַעשׂוּ ֵאלּוּ
ָתנוּ ָל ֶהם ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה כּ ַֹח וְ ַה ְר ָשׁאָהֶ ,שׁ ָכּל ַמה ֶשּׁיּ ֲ
ָתם ִעם ַה ְמ ֻמנֶּה ַכּ ַנּ"ל ,נ ְ
ָצאוּ ִמ ְמּ ִדינ ָ
וּכ ֶשׁיּ ְ
ְ
לוּחיםֶ ) ,שׁ ֵהם
ַעשׂוּ ֵאלּוּ ַה ְשּׁ ִ
יִהיֶה ָעשׂוּי וְ ָכל ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ֻמ ְכ ָר ִחים ְל ִה ְת ָרצוֹת ְל ָכל ַמה ֶשּׁיּ ֲ
לוּחיםְ ,
ַה ְשּׁ ִ
ָשׁיםֶ ,שׁ ֵהם ִנ ְק ָר ִאים
יוּכלוּ ְל ַשׁנּוֹת וְ ָל ַקח ַה ִגּבּוֹר ֶאת ֵאלּוּ ָה ֲאנ ִ
דוֹלי ַה ְמּ ִדינָה ֱאלקוּת ֶשׁ ָלּ ֶהם( וְ לא ְ
ְגּ ֵ
עך ֶשׁל
אוֹתם ַעד ַה ֶקּ ְ
ָ
אוֹתם ַבּ ֶדּ ֶר ְך ַה ַנּ"ל ,וְ ֵה ִביא
ָ
יך
הוֹל ְ
ָתם ֵמ ֲח ַמת ָע ְשׁ ָרם ַכּ ַנּ"ל ,וְ ִ
ֱאלקוּת ִבּ ְמ ִדינ ָ
יח ֶשׁל ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ,וְ ִה ְת ִחילוּ ְל ַב ְקּשׁוֹ
יע ָל ֶהם ָה ֵר ַ
רוּח ,וְ ִה ִגּ ַ
אוֹתם ְכּ ֶנגֶד ָה ַ
יך ָ
הוֹל ְ
וּב ְת ִח ָלּה ִ
ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ַה ַנּ"ל ִ
רוּח ,וְ ִה ְת ִחילוּ ִל ְצעֹק ֶשׁיֵּשׁ
אוֹתם ִמ ֶכּ ֶנגֶד ָה ַ
יך ָ
הוֹל ְ
אַחרָ -כּ ְך ִ
טּוֹבים ַה ָלּלוּ ַ
יִתּן ָל ֶהם ֵמ ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ַה ִ
ְמאֹדֶ ,שׁ ֵ
יח ַהטּוֹב ֶשׁל ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ,וְ ָחזְ רוּ
יע ָל ֶהם ָה ֵר ַ
רוּח ,וְ שׁוּב ִה ִגּ ַ
אוֹתם ְכּ ֶנגֶד ָה ַ
דוֹלהָ ,חזַר וְ ֵה ִביא ָ
ִס ְר ָחה ְגּ ָ
רוּח ,וְ ָחזְ רוּ וְ ָצ ֲעקוֶּ ,שׁיֵּשׁ ִס ְר ָחה
אוֹתם ִמ ְכּ ֶנגֶד ָה ַ
יך ָ
הוֹל ְ
יִּתּן ָל ֶהם ִמן ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ָחזַר וְ ִ
וּב ְקּשׁוּ אוֹתוֶֹ ,שׁ ֵ
ִ
יח,
ַס ִר ַ
רוֹאיםֶ ,שׁ ֵאין ָכּאן שׁוּם ָדּ ָבר ֶשׁיּ ְ
אַתּם ִ
אָמר ָל ֶהם ַה ִגּבּוֹר ְל ָה ֲא ָנ ִשׁים ַה ַנּ"לֲ :הלא ֶ
דוֹלה ְמאֹד ָענָה וְ ַ
ְגּ ָ
ָתן
אַחרָ -כּ ְך נ ַ
יח ַ
ַס ִר ַ
יחיםִ ,כּי ְבּ ָכאן ֵאין שׁוּם ָדּ ָבר ֶשׁיּ ְ
אַתּם ְבּ ַע ְצ ְמ ֶכם ַמ ְס ִר ִ
ַדּאי ֶשׁ ֶ
לוֹמר ְבּו ַ
יכים ַ
ְבּ ֶה ְכ ֵר ַח ְצ ִר ִ
יך וְ ִלזְ רֹק ֵמ ֶהם ֶאת
אָכלוּ ֵמ ֵאלּוּ ַה ַמּ ֲא ָכ ִליםִ ,ה ְת ִחילוּ ֵתּ ֶכף ְל ַה ְשׁ ִל ְ
ָל ֶהם ִמן ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ַה ַנּ"ל וְ ֵת ֶכף ְכּ ֶשׁ ְ
ירה ֵמ ֲח ַמת גּ ֶֹדל
תוֹך ַה ֲח ִפ ָ
ירה וְ ֶק ֶבר ,וְ ָק ַבר ֶאת ַע ְצמוֹ ְבּ ְ
ַכּ ְס ָפּם וּזְ ָה ָבם ,וְ ָכל ֶא ָחד ָח ַפר ְל ַע ְצמוֹ ֲח ִפ ָ
יח ְכּמוֹ צוֹאָה ַמ ָמּשׁ( ֵמ ֲח ַמת
בּוּשׁהֶ ,שׁ ִנּ ְת ַבּיְּשׁוּ ַעל-יְ ֵדי ֶשׁ ִה ְר ִגּישׁוּ גּ ֶֹדל ַה ִסּ ְרחוֹן ֶשׁל ַה ָמּמוֹן ) ֶשׁהוּא ַמ ְס ִר ַ
ַה ָ
ֵיהם ְכּ ָלל
כוֹלים ְל ָה ִרים ְפּנ ֶ
ֵיהם ,וְ ָק ְברוּ ֶאת ַע ְצ ָמן ,וְ לא ָהיוּ יְ ִ
ֶשׁ ָטּ ֲעמוּ ִמן ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ַה ַנּ"ל ,וְ ָק ְרעוּ ֶאת ְפּנ ֶ
רוֹצה
וּמי ֶשׁ ֶ
דוֹלה ִמ ָכּל ַהבּוּשׁוֹתִ ,
בּוּשׁה ַה ְגּ ָ
וְ ִנ ְת ַבּיֵּשׁ ֶא ָחד ֵמ ֲח ֵברוִֹ ,כּי ָשׁם ְבּאוֹתוֹ ַה ָמּקוֹםַ ,ה ָמּמוֹן הוּא ַה ָ
דוֹלה ְמאֹד ָשׁם ,וְ ָכל ִמי
בּוּשׁה ְגּ ָ
אוֹמר לוֹ ֶשׁיֵּשׁ לוֹ ָממוֹןִ ,כּי ָממוֹן הוּא ָ
ְל ַד ֵבּר ִדּ ְב ֵרי ִבּזּוּי ַל ֲח ֵברוֹ ,הוּא ֵ
בּוּשׁה ,וְ ָכלֶ -א ָחד לא ָהיָה יָכוֹל
יוֹתר ַעל ֵכּן ָק ְברוּ ֶאת ַע ְצ ָמן ִמגּ ֶֹדל ַה ָ
יוֹתר ָממוֹן ִ -מ ְת ַבּיֵּשׁ ֵ
ֶשּׁיֵּשׁ לוֹ ֵ
מוֹצא ֶא ְצלוֹ עוֹד ֵאיזֶה ִדּינָר
ְל ָה ִרים ָפּנָיו ֲא ִפלּוּ ִבּ ְפנֵי ֲח ֵברוִֹ ,מ ָכּלֶ -שׁ ֵכּן ִבּ ְפנֵי ַה ִגּבּוֹר ַה ַנּ"ל וְ ָכל ִמי ֶשׁ ָהיָה ֵ
וּמ ְשׁ ִליכוֹ ִמ ֶמּנּוּ ְל ֵמ ָרחוֹק ְבּ ִח ָפּזוֹן גָּדוֹל
אוֹ גָּדוֹלָ ,היָה ְמ ָב ֵער אוֹתוֹ ִמיָּד ַ
אָמר ָל ֶהם :בּוֹאוּ ִע ִמּי! ִכּי
אוֹתם ) ִמן ַה ֲח ִפירוֹת וְ ַה ְקּ ָב ִרים ַה ַנּ"ל( וְ ַ
הוֹציא ָ
יהם ַה ִגּבּוֹר ,וְ ִ
אַחרָ -כּ ְך ָבּא ֲא ֵל ֶ
ַ
ָרא עוֹד ִמן ַה ִגּבּוֹרֶ ) ,שׁ ָהיוּ ָכּל ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁל ֲע ִשׁירוּת ִמ ְתי ְָר ִאים ִמ ֶמּנּוּ
יכים ְל ִה ְתי ֵ
ַע ָתּה ֵא ְינ ֶכם ְצ ִר ִ
יך
הוֹל ְ
יִּתּן ָל ֶהם ִמן ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ַה ָלּלוְּ ,כּ ֵדי ְל ִ
וּב ְקשׁוּ ִמן ַה ִגּבּוֹר ֶשׁ ֵ
ַכּ ַנּ"ל( ִכּי ֲא ִני ֲא ִני הוּא ַה ִגּבּוֹר ) ַכּ ַנּ"ל( ִ
ֵצאוּ ִמ ַתּ ֲאוָה זוֹ ֶשׁל
אַך ָרצוּ ֶשׁגַּם ָכּל ְבּנֵי ַה ְמּ ִדינָה י ְ
יִהיוּ ְמ ָמ ֲא ִסים ְמאֹד ְבּ ָממוֹןְ ,
ַדּאי ְ
ָתם ִכּי ֵהם ְבּו ַ
ִל ְמ ִדינ ָ
ָתנוּ ָל ֶהם ֵמ ֵאלּוּ ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים-
הוֹליכוּ ֶאל ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁ ָלּ ֶהם ,וְ ֵת ֶכף ְכּ ֶשׁנּ ְ
ָתן ָל ֶהם ֵמ ֵאלּוּ ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ,וְ ִ
ָממוֹן וְ נ ַ
ירים
בּוּשׁה וְ ָה ֲע ִשׁ ִ
יך ֶאת ַכּ ְס ָפּם וּזְ ָה ָבם ַכּ ַנּ"ל ,וְ ָט ְמנוּ ַע ְצ ָמן ִבּ ְמ ִחלּוֹת ָע ָפר ִמגּ ֶֹדל ַה ָ
ִה ְת ִחילוּ ֵתּ ֶכף ְל ַה ְשׁ ִל ְ
יוֹתר וְ גַם ַה ְקּ ַט ִנּים ֶשׁ ָהיוּ ִנ ְק ָר ִאים ֶא ְצ ָלם " ַחיּוֹת ָרעוֹת" ַכּ ַנּ"ל,
דוֹלים וְ ָה ֱאלקוּת ַה ַנּ"לִ ,נ ְת ַבּיְּשׁוּ ְבּ ֵ
ַה ְגּ ִ
ַלּה
ִנ ְת ַבּיְּשׁוּ ְבּ ַע ְצ ָמן גַּםֵ -כּןַ ,על ֶשׁ ָהיוּ ַעד ֵהנָּה ְק ַט ִנּים ְבּ ֵעינֵי ַע ְצ ָמן ֵמ ֲח ַמת ֶשׁ ֵאין ָל ֶהם ָממוֹן ִכּי ַע ָתּה ִנ ְתגּ ָ
אוֹכל ֵמ ֶהם
ֻלּה זוֶֹ -שׁ ִמּי ֶשׁ ֵ
בּוּשׁה ִכּי ֵאלּוּ ַה ַמּ ֲא ָכ ִלים ַה ַנּ"ל יֵשׁ ָל ֶהם ְסג ָ
אַדּ ַר ָבּאַ ,ה ָמּמוֹן הוּא ִע ַקּר ַה ָ
ֶשׁ ְ
ילי ַכּ ְס ָפּם
ַאזַי ִה ְשׁ ִליכוּ ֱא ִל ֵ
ְמ ָמ ֵאס ְבּ ָממוֹן ְמאֹד ִכּי ַמ ְרגִּ ישׁ ִס ְרחוֹן ַה ָמּמוֹן ְכּמוֹ צוֹאָה וְ ִטנּוּף ַמ ָמּשׁ ו ֲ
אוֹתם
קּוּנים ,וְ ִט ֵהר ָ
ָתן ָל ֶהם ְתּשׁוּבוֹת וְ ִת ִ
אַחרָ -כּ ְך ָשׁ ְלחוּ ְל ָשׁם ֶאת ַה ַבּ ַעל ְתּ ִפ ָלּה ַה ַנּ"ל ,וְ נ ַ
ילי זְ ָה ָבם וְ ַ
ֶא ִל ֵ
וֱ
שׁוּבה
וּת ָ
וּת ִפ ָלּה ְ
תוֹרה ְ
עוֹלם ָשׁבוּ ֶאל ַה ֵשּׁם יִ ְת ָבּ ַר ְך ,וְ ָע ְסקוּ ַרק ְבּ ָ
וְ ַה ֶמּ ֶל ְך ַה ַנּ"ל ָמ ַל ְך ְבּ ִכ ָפּה וְ ָכל ָה ָ
אָמן
אָמן וְ ֵ
עוֹלם ֵ
רוּך ה' ְל ָ
יְהי ָרצוֹן ָבּ ְ
אָמן ֵכּן ִ
טוֹבים ֵ
וּמ ֲע ִשׂים ִ
ַ
ספר ישעיהו פרק ל"א
ִש ֵענ ּו ַויּ ְִב ְטח ּו ַעל ֶרכֶ ב ִ ּכי ָרב וְ ַעל ּ ָפ ָר ִ ׁשים ִ ּכי ָע ְצמ ּו ְמאֹד וְ לֹא
)א( הוֹ י הַ יּ ְֹר ִדים ִמ ְצ ַריִם ְל ֶעז ְָרה ַעל סו ִּסים י ּׁ ָ
ּ
ִש ָר ֵאל וְ ֶאת ְידֹוָד לֹא ָד ָר ׁש ּו) :ב( וְ ַגם הוּא חָ כָ ם ַויָבֵ א ָרע וְ ֶאת דְּ בָ ָריו לֹא הֵ ִסיר וְ ָקם ַעל
ָׁשע ּו ַעל ְקדוֹ ׁש י ְ ׂ
ּ ֵבית ְמ ֵר ִעים וְ ַעל ֶעז ְַרת ּפֹעֲ לֵ י ָאוֶן) :ג( ו ִּמ ְצ ַריִם ָא ָדם וְ לֹא ֵאל וְ סוּסֵ יהֶ ם ָּב ָׂשר וְ לֹא רוּחַ וַידֹוָד י ּ ֶַטה יָדוֹ וְ כָ ַׁשל
שר
שר י ְֶה ּגֶה הָ ַא ְריֵה וְ הַ ְ ּכ ִפיר ַעל טַ ְר ּפוֹ אֲ ׁ ֶ
עוֹ זֵר וְ נָפַ ל ָעזֻר וְ י ְַחדָּ ו ּ ֻכ ּ ָלם י ְִכלָ יוּן) :ד( ִ ּכי כֹה ָא ַמר ְידֹוָד ֵאלַ י ַּכאֲ ׁ ֶ
י ִָּק ֵרא ָעלָ יו ְמלֹא ר ִֹעים ִמ ּקוֹ לָ ם לֹא יֵחָ ת וּמֵ הֲמוֹ נָם לֹא יַעֲ נֶה ּ ֵכן י ֵֵרד ְידֹוָד ְצבָ אוֹ ת ִל ְצ ּבֹא ַעל הַ ר ִציּוֹ ן וְ ַעל
שר
ּש ִ ָלם ָ ּגנוֹ ן וְ ִה ִ ּציל ּ ָפסוֹ חַ וְ ִה ְמ ִליט) :ו( ׁשוּב ּו לַ אֲ ׁ ֶ
ִ ּג ְב ָע ָת ּה) :ה( ְ ּכ ִצ ּפ ֳִרים ָעפוֹ ת ּ ֵכן ָיגֵן ְידֹוָד ְצבָ אוֹ ת ַעל יְרו ָׁ
שר ָע ׂש ּו לָ כֶ ם
יש אֱ ִלילֵ י כַ ְס ּפוֹ וֶאֱ ִלילֵ י זְהָ בוֹ אֲ ׁ ֶ
ִש ָר ֵאל) :ז( ִ ּכי ַּביּוֹ ם הַ הוּא י ְִמ ָאסוּן ִא ׁ
הֶ ְע ִמיק ּו סָ ָרה ְ ּבנֵי י ְ ׂ
י ְֵדיכֶ ם חֵ ְטא) :ח( וְ נָפַ ל ַא ּׁשוּר ְ ּבחֶ ֶרב לֹא ִא ׁ
ֹאכלֶ ּנ ּו וְ נָס לוֹ ִמ ּ ְפנֵי חֶ ֶרב וּבַ חו ָּריו לָ ַמס
יש וְ חֶ ֶרב לֹא ָא ָדם ּת ְ
שר אוּר לוֹ ְ ּב ִציּוֹ ן וְ ַת ּנוּר לוֹ ַ בירושלם:
י ְִהי ּו) :ט( וְ סַ ְלעוֹ ִמ ּ ָמגוֹ ר יַעֲ בוֹ ר וְ חַ ּת ּו ִמ ּנֵס ָׂש ָריו נְ אֻ ם ְידֹוָד אֲ ׁ ֶ
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אַחר ָרחוֹק ִמן
רוּך הוּא ַתּנּוּר ְבּ ָמקוֹם זֶה ְו ָה ֵאשׁ הוּא ָשׁם ְבּ ָמקוֹם ֵ
ְמבֹאָר ַבּ ָפּסוּק ֶשׁיֵּשׁ ְל ַה ָקּדוֹשׁ ָבּ ְ
ירוּשׁ ָל ִים"ְ :ו ַעיֵּן ָשׁם
ַה ַתּנּוּר ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ) ְי ַשׁ ְעיָה ל"א(ְ " :נ ֻאם ה' ֲא ֶשׁר אוּר לוֹ ְבּ ִציּוֹן ְו ַתנּוּר לוֹ ִבּ ָ
יטל ַה ַנּ"ל ֶשׁ ְמּ ַד ֵבּר ֵמ ִע ְניַן ָכּל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַה ַנּ"ל
ָכּל ַה ַקּ ִפּ ְ
רוּח":
יהם ָבּ ָשׂר ְולא ַ
סוּס ֶ
אָדם ְולא ֵאל ְו ֵ
וּמ ְצ ַריִ ם ָ
סוּסים ִי ָשּׁ ֵענוּ ִ
"הוֹי ַהיּ ְֹר ִדים ִמ ְצ ַר ִים ְל ֶעזְ ָרה ְו ַעל ִ
עוּתם
אוֹתם ִכּי ְל ִפי ָט ָ
ָ
יוֹשׁיעוּ
יה ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁל ֲע ִשׁירוּת ֶשׁ ֵהם ִ
ַה ְינוּ ְבּ ִחינַת ַה ְמּ ִדינָה ֶשׁ ָסּ ְמכוּ ָע ֶל ָ
תוֹך ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַעיֵּן ָשׁם ְוזֶה ֶשׁ ִסּיֵּם
אָכים ַכּ ְמבֹאָר ְל ֵעיל ְבּ ְ
יהם ֵהם ַמ ְל ִ
סוּס ֶ
ָס ְברוּ ֶשׁ ֵהם ֻכּ ָלּם ֱאלקוּת ְו ֵ
יהם ָבּ ָשׂר" ְוכוּ' וְ ָה ֵבן:
סוּס ֶ
אָדם ְולא ֵאל ְו ֵ
וּמ ְצ ַר ִים ָ
ַה ָפּסוּקִ " :
ַח ָדּו ֻכּ ָלּם ִי ְכ ָליוּן" ַה ְינוּ ְבּ ִחינַת ַהיָּד ַה ַנּ"לִ :כּי ַעל ַהיָּד ָראוּ
ָפל ָעזֻר וְ י ְ
"וַה' ַי ֶטּה יָדוֹ ְו ָכ ַשׁל עוֹזֵר וְ נ ַ
ֵיהם ִי ְהיוּ ִנ ְכ ִליןָ ,העוֹזֵר ְו ֶה ָעזוּר ַכּ ַנּ"ל
ֶשׁ ְשּׂנ ֶ
אַריֵה ְו ַה ְכּ ִפיר ַעל ַט ְרפּוֹ ֲא ֶשׁר ִי ָקּ ֵרא ָע ָליו ְמלא ר ִֹעים" ְוכוּ'ְ " :כּ ִצ ֳפּ ִרים ָעפוֹת"
ֶה ֶגּה ָה ְ
" ַכּ ֲא ֶשׁר י ְ
תוֹך ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ְו ָה ֵבן:
יטב ְל ֵעיל ְבּ ְ
אַריֵה ַה ַנּ"ל ְו ַה ִצּ ֳפּ ִרים ַה ַנּ"ל ַעיֵּן ֵה ֵ
ְוכוּ'ַ :ה ְינוּ ְבּ ִחינַת ָה ְ
ָפל אַשּׁוּר ְבּ ֶח ֶרב לא ִאישׁ ְוכוּ'
ילי זְ ָהבוֹ" ְוכוּ' " ְונ ַ
ֶא ִל ֵ
ילי ַכּ ְספּוֹ ו ֱ
" ִכּי ַבּיּוֹם ַההוּא ִי ְמאָסוּן ִאישׁ ֱא ִל ֵ
ָפל
לשׁה ִכּתּוֹת ֶשׁל ַה ֶח ֶרב ַה ַנּ"ל ְונ ַ
ַעבוֹר" :זֶה ְבּ ִחינַת ַה ְשּׁ ָ
ְונָס לוֹ ִמ ְפּנֵי ֶח ֶרב ְוכוּ' ְו ַס ְלעוֹ ִמ ָמּגוֹר י ֲ
חוֹלף
ַעבֹר" זֶה ְבּ ִחינַת ֳח ִלי ַה ַדּאר ַה ַנּ"ל ֶשׁ ֵ
ְונָס זֶה ְבּ ִחינַת ְשׁנֵי ַהכֹּחוֹת ַה ַנּ"ל " ְו ַס ְלעוֹ ִמ ָמּגוֹר י ֲ
ישׁי ֶשׁל ַה ֶח ֶרב ַה ַנּ"ל( ַעיֵּן
עוֹבר ָחזְ קוֹ וְ כֹחוֹ ִמ ֶמּנּוּ ִכּי ַס ְלעוֹ ֵפּרוּשׁוֹ ָחזְ קוֹ ) ְוזֶה ְבּ ִחינַת כּ ַֹח ַה ְשּׁ ִל ִ
ְו ֵ
יטבְ :ו ָה ֵבן:
ֵה ֵ
ירוּשׁ ָל ִים" ַה ְינוּ ַה ַתּנּוּר ְו ָה ֵאשׁ
אַחר ָכּל זֶה ִסיֵּם ַה ָפּסוּק" :נְ ֻאם ה' ֲא ֶשׁר אוּר לוֹ ְבּ ִציּוֹן ְו ַתנּוּר לוֹ ִבּ ָ
ַ
ַה ַנּ"ל ַכּ ַנּ"לְ :ר ֵאה ְו ַה ֵבּט ְו ָה ֵבן ִכּי ְבּ ַה ַקּ ִפּ ְ
יטל ַהזֶּה ְמבֹאָר ָכּל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַה ַנּ"ל ) ָכּל זֶה ִדּ ְב ֵרי ַר ֵבּנוּ
זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה(:
אָמר ַר ֵבּנוּ זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ְבּ ֵפרוּשׁ ֶשׁ ָכּל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ֻכּ ָלּהּ ֵמרֹאשׁ ְו ַעד סוֹף ִהיא ְרמוּזָה ֻכּ ָלּהּ
ְו ָכ ְך ַ
כוֹלים
אָמר ֶשׁ ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֶשׁל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַה ַנּ"ל ֻכּ ָלּם ְי ִ
יטל ַה ַנּ"ל ) ַה ְינוּ ְי ַשׁ ְעיָה ל"א( ְו ַ
תוֹך ַה ַקּ ִפּ ְ
ְבּ ְ
ילי ַכ ְס ֶפּ ָך וְ ֶאת ֲא ֻפ ַדּת ַמ ֵסּ ַכת זְ ָה ֶב ָך ִתּזְ ֵרם
אתם ֶאת ִצפּוּי ְפּ ִס ֵ
יּוֹצא ] ְכּגוֹן " ְו ִט ֵמּ ֶ
ִל ְמצֹא ַבּ ִמּ ְק ָראוֹת ְו ַכ ֵ
אָדם
יך ָה ָ
ַשׁ ִל ְ
וּכמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב ) ְי ַשׁ ְעיָה ב(ַ " :בּיּוֹם ַההוּא י ְ
ֹאמר לוֹ" )יְ ַשׁ ְעיָה למ"ד( ְ
ְכּמוֹ ָדּוָה ֵצא תּ ַ
ילי זְ ָהבוֹ ְוכוּ' ַל ְחפֹּר ֵפּרוֹת ְוכוּ' ָלבוֹא ְבּ ִנ ְקרוֹת ַה ֻצּ ִרים" ְוכוּ' ַהיְ נוּ
ילי ַכּ ְספּוֹ ְו ֶאת ֱא ִל ֵ
ֶאת ֱא ִל ֵ
ַט ִמינוּ ַע ְצ ָמן ַבּ ֲח ִפירוֹת ְוכוּ' ַכּ ְמבֹאָר ַבּ ַמּ ֲע ֶשׂה
ָרה ַמ ָמּשׁ וְ י ְ
בוֹדה ז ָ
ַשׁ ִליכוּ ַתּ ֲאוַת ָממוֹן ֶשׁ ִהיא ֲע ָ
ֶשׁיּ ְ
ֹאמר לוֹ" ְו ֵכן
יח ְכּמוֹ צוֹאָה ַמ ָמּשׁ ְכּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּבִ " :תּזְ ֵרם ְכּמוֹ ָדּוָה ֵצא תּ ַ
ַה ַנּ"ל ִכּי ַה ָמּמוֹן הוּא ַמ ְס ִר ַ
יּוֹצא[
כוֹלים ִל ְמצֹא ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ַה ַנּ"ל ַבּ ִמּ ְק ָראוֹת ְו ַכ ֵ
יּוֹצא ָבּזֶה יְ ִ
ַכּ ֵ
וּמ ֻר ֶמּזֶת ֻכּ ָלּהּ ֲא ָבל ֵאין
יטל ַה ַנּ"ל ִכּי ָשׁם ִהיא ְמבֹ ֶא ֶרת ְ
ֶא ְמ ָרה ַעל ַק ִפּ ְ
ֲא ָבל ִע ַקּר ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ֻכּ ָלּהּ נ ֶ
יוֹד ַע ַעד ָמה ִכּי ִאם ַמה ֶשּׁ ִגּ ָלּה ָלנוּ ְבּ ֵפרוּשׁ ) ַה ְינוּ ָכּל ַה ְמבֹאָר ְל ֵעיל( ֲא ָבל ְשׁאָר ִע ְניְ נֵי
ִא ָתּנוּ ֵ
אָמר ְבּ ֵפרוּשׁ ֶשׁ ָכּל ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ֻכּ ָלּהּ
יטל ַה ַנּ"ל ֲא ָבל ַ
יך ִהיא ְמ ֻר ֶמּזֶת ַבּ ַקּ ִפּ ְ
ָכינוּ ְל ַה ִשּׂיג ֵא ְ
ַה ַמּ ֲע ֶשׂה לא ז ִ
אוֹצרוֹת
ָשׁיו ַה ַנּ"ל הוּא ָכּ ְך ַה ַבּ ַעל ְתּ ִפ ָלּה ִעם ַה ִגּבּוֹרַ :ה ְמּ ֻמנֶּה ַעל ָה ָ
ְמ ֻר ֶמּזֶת ָשׁם ֵס ֶדר ַה ֶמּ ֶל ְך ִעם ֲאנ ָ
ֶא ָמןַ :ה ַבּת ַמ ְל ָכּה ִעם ְבּנָהַּ :ה ֶמּ ֶל ְך ְו ַה ַמּ ְל ָכּהָ :כּ ְך הוּא ַה ִסּדּוּר ֶשׁ ָלּ ֶהם:
אוֹהב נ ֱ
ְו ֶה ָח ָכםַ :ה ֵמּ ִליץ ְו ָה ֵ
ֶח ְשׁבוּ ) ֵאלּוּ
ֶח ְשׁבוּ ַכּ ֵסּ ֶדרַ :ה ְינוּ ֶשׁלֹּא נ ְ
עוֹלם ַה ִתּקּוּןְ :ו ֵהם ֲע ָשׂ ָרה ְדּ ָב ִרים ְולא נ ְ
ַ
ְו ֵהם ְבּ ִחינַת
ָה ֲע ָשׂ ָרה ַה ַנּ"ל( ְכּ ִפי ַה ֵסּ ֶדר ַה ְמבֹאָר ְבּ ִס ְפ ֵרי ַק ָבּ ָלהֲ :א ָבל יֵשׁ ְדּ ָב ִרים ְבּגוֹ:
אַח ֶרת ֶשׁ ְכּ ֶשׁ ִמּ ְת ַע ֶכּ ֶבת ָשׁם זֹאת
עוֹב ֶרת ֶדּ ֶר ְך ִמ ָדּה ֶ
אַחת ֶ
ַגּם ְמבֹאָר ַבּ ְסּ ָפ ִרים ֶשׁ ְכּ ֶשׁ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ִמ ָדּה ַ
אוֹתהּ ַה ִמּ ָדּה ַה ְינוּ ֶשׁ ַה ִמּ ָדּה ֶשׁ ָשּׁם ִמ ְת ַע ֶכּ ֶבת ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה ֶשׁל ִמ ָדּה
ָ
ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה ֲאזַי ִנ ְק ֵראת ַעל ֵשׁם
וּב ְשׁ ִביל זֶה
אוֹתהּ ַה ִמּ ָדּה ֶשׁ ָבּא ִמ ֶמּנָּה ַה ַה ְשׁ ָפּ ָעה ִ
עוֹב ֶרת ֶדּ ֶר ְך ָשׁם ִהיא ִנ ְק ֵראת ַעל ֵשׁם ָ
אַח ֶרת ֶשׁ ֶ
ֶ
יטב ַבּ ְסּ ָפ ִרים ָכּל זֶה
יאים ֵה ֵ
ֹאָרים ְל ַה ְבּ ִק ִ
ִנ ְשׁ ַתּנָּה ָכּאן ַה ֵסּ ֶדר ְו ַגם יֵשׁ עוֹד ַכּ ָמּה ִע ְני ִָנים ָבּזֶה ַה ְמב ִ
יתת ַה ְמּ ָל ִכים
אָמר ַר ֵבּנוּ זִ ְכרוֹנוֹ ִל ְב ָר ָכה ְבּ ֵפרוּשַׁ :גּם ֵה ַב ְנ ִתּי ִמ ְדּ ָב ָריו ֶשׁ ְמּ ֻר ָמּז ְבּזֹאת ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ִמ ַ
ַ
ֶא ְמרוּ ַכּ ֵסּ ֶדר ָה ֶע ֶשׂר ְבּ ִחינוֹת ַה ַנּ"ל ֵמ ֲח ַמת
וּבין ִבּ ְב ִחינַת ַה ִתּקּוּן לא נ ֶ
וּבין ִבּ ְב ִחינַת ַה ֻח ְר ָבּן ֵ
ְו ִתקּוּנָם ֵ
ַה ְטּ ָע ִמים וְ ִע ְני ִָנים ַה ַנּ"ל
סוּקים
תוּמים ִכּי סוֹד ַה ַמּ ֲע ֶשׂה לא ִגּ ָלּה ְכּ ָלל ַרק ֵה ִאיר ֵעינֵינוּ ִבּ ְפ ִ
ַח ִ
תוּמים ו ֲ
ַע ַד ִין ַה ְדּ ָב ִרים ְס ִ
וֲ
יוֹד ַע
נוֹר ִאים ְמאֹד :וְ ֵאין ִא ָתּנוּ ֵ
דוֹלים ְו ָ
ֵדע ֶשׁיֵּשׁ ְבּ ַה ַמּ ֲע ֶשׂה סוֹדוֹת ִנ ְס ָתּ ִרים ְגּ ִ
ְו ִע ְני ִָנים ַה ַנּ"ל ְכּ ֵדי ֶשׁנּ ַ
ֹאָרים ְבּזֶה ַה ֵסּ ֶפר ִכּי ֻכּ ָלּם ֵהם
אַשׁ ֵרי ִמי ֶשׁ ִיּזְ ֶכּה ְל ָה ִבין ְק ָצת סוֹדוֹת ַה ַמּ ֲע ִשׂיּוֹת ַה ָלּלוּ ַה ְמב ִ
ַעד ָמה ְ
ֹאמר ַמה ְנּ ַד ֵבּר ִמי ָשׁ ַמע ָכּזֹאת
נוֹר ִאים ְמאֹד ְמאֹד ָעמֹק ָעמֹק ִמי ִי ְמ ָצ ֶאנּוַּ :מה נּ ַ
דּוּשׁים ִנ ְפ ָל ִאים ְו ָ
ִח ִ
ִמי ָראָה ָכּ ֵא ֶלּה
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