רבי נחמן מברסלב
סיפורי מעשיות  -מעשה יא  -מעשה מבן מלך ובן השפחה שנתחלפו
מַעֲׂשֶה ּבְמֶלְֶ אֶחָד
ׁשֶהָיְתָה ׁשִפְחָה אַחַת ּבְבֵיתֹוׁ ,שֶהָיְתָה מְׁשַּמֶׁשֶת אֶת הַּמַלְּכָה
]ּומִּסְתָמָא מְבַּׁשֶלֶת אֵינָּה ַרּׁשָאָה לִּכָנֵס אֶל הַּמֶלְֶ
אְַ הָיְתָה אֵיזֶה ׁשִפְחָה מְׁשֶָרתֶת ְקטַּנָה ּבְמַעֲלָה[
וְהִּגִיעַ זְמַן לֵָדתָּה ׁשֶל הַּמַלְּכָה
וְגַם .הַּׁשִפְחָה הַּנַ"ל הִּגִיעַ זְמַן לֵָדתָּה ּבְאֹותֹו הָעֵת
וְהָלְכָה הַמְיַּלֶֶדת וְהֶחֱלִיפָה הַּוְלָדֹות
לְמַעַן ּתְִראֶה מַה ּיִצְמַח מִּזֶה וְאֵיְ יִּפל ּדָבָר
וְהֶחֱלִיפָה הַּוְלָדֹות
וְהִּנִיחָה ּבֶן הַּמֶלְֶ אֵצֶל הַּׁשִפְחָה ּובֶן הַּׁשִפְחָה אֵצֶל הַּמַלְּכָה
וְאַחַר ּכְָ הִתְחִילּו אֵּלּו הַּבָנִים לְהִתְּגַּדֵל
ּובֶן הַּמֶלְֶ ]הַיְנּו זֶה ׁשֶּנִתְּגַּדֵל אֵצֶל הַּמֶלְֶּ ,כִי הָיּו סֹובְִריםׁ ,שֶהּוא ּבֶן הַּמֶלְֶ[
הָיּו מְגַּדְלִים אֹותֹו מִּמַעֲלָה לְמַעֲלָה ,עַד ׁשֶהָיָה הֹולְֵ וְגָדֹול וְהָיָה ּבְֶריֶה ּגְדֹולָה
וְגַם אֹותֹו ּבֶן הַּׁשִפְחָה ]הַיְנּו ּבֶן הַּמֶלְֶ ּבֶאֱמֶת ,אְַ נִתְּגַּדֵל אֵצֶל הַּׁשִפְחָה ּכַּנַ"ל[
נִתְּגַּדֵל ּבְבֵיתֹו
ּוׁשְנֵיהֶם הָיּו לֹומְִדים יַחַד ּבְחֶֶדר ]בכיתה[ אֶחָד
וְזֶה הַּבֶן מֶלְֶ הָאֲמִּתִיׁ ,שֶּנְִקָרא ּבֶן הַּׁשִפְחָה
הָיָה טִבְעֹו נִמְׁשְָ לְנִּמּוס הַּמַלְכּות
אְַ ׁשֶהָיָה נִתְּגַּדֵל ּבְבֵית הָעֶבֶד
ּולְהֵפְֶּ :בֶן הַּׁשִפְחָהׁ ,שֶּנְִקָרא ּבֶן הַּמֶלְֶ
הָיָה טִבְעֹו נִמְׁשְָ לְנִּמּוס אַחֵר ׁשֶּלא ּכְנִּמּוס הַּמֶלְֶ
אְַ ׁשֶהָיָה נִתְּגַּדֵל ּבְבֵית הַּמֶלְֶ וְהָיָה מֻכְָרח לְהִתְנַהֵג ּבְנִּמּוס הַּמַלְכּות
ׁשֶהָיּו מְגַּדְלִים אֹותֹו ּבְנִּמּוס זֶה
וְהַמְיַּלֶֶדת הַּנַ"ל ,מֵחֲמַת ׁשֶּנָׁשִים ּדַעְּתָן ַקּלֹות
הָלְכָה וְגִּלְתָה הַּסֹוד לְאֶחָד ,אֵיְ ׁשֶהֶחֱלִיפָה הַּבָנִיםּ ,כַּנַ"ל
וְחַבְָרא חַבְָרא אִית לֵּה ]לכל חבר יש עוד חבר[
עַד ׁשֶּנִתְּגַּלָה הַּסֹוד מֵאֶחָד לַחֲבֵרֹוּ ,כְֶדֶרְ הָעֹולָם
עַד ׁשֶהָיּו הָעֹולָם מְַרּנְנִים ּבָזֶה ,אֵיְ ׁשֶנֶחֱלַף הַּבֶן מֶלְֶ
אֲבָל אֵין ַרּׁשָאִים לְַדּבֵר .מִּזֶה ׁשֶּלא יִתְּגַּלֶה לַּמֶלְֶ
ּכִי ּבְוַּדַאי אֵין ַרּׁשָאִים ׁשֶּיֵַדע הַּמֶלְֶ מִּזֶה
ּכִי מַה ּיַעֲׂשֶה הַּמֶלְֶ ּבָזֶה
ּכִי אֵין ּתַּקָנָה לָזֶה
ּכִי אִי אֶפְׁשָר לְהַאֲמִין
אּולַי הּוא ׁשֶֶקר ,וְאֵיְ אֶפְׁשָר לַחֲזר ּולְהַחֲלִיף?
וְעַל ּכֵן ּבְוַּדַאי אָסּור לָהֶם לְגַּלֹות זאת לַּמֶלְֶ
ַרק הָעָם הָיּו מְַרּנְנִים ּבֵינֵיהֶם עַל זֶה

*

וַּיְהִי הַּיֹום ,וְהָלְַ אֶחָד וְגִּלָה הַּסֹוד ּבְאָזְנֵי הַּבֶן מֶלְֶ ,אֵיְ ׁשֶאֹומְִרים עָלָיוׁ ,שֶּנֶחֱלַף
ּכַּנַ"ל
אְַ אִי אֶפְׁשָר לְָ לַחֲקר עַל זֶהּ ,כִי אֵין זֶה ּכְבֹוְדָ וְאִי אֶפְׁשָר לְָ לַחֲקר זאת ּכְלָל
אְַ הֹוַדעְּתִי לְָ זאת
ּכִי אּולַי יִהְיֶה ֶקׁשֶר ּכְנֶגֶד הַּמְלּוכָה
וְיּוכַל הַּקֶׁשֶר לְהִתְחַּזֵק עַל יְֵדי זֶה
ּכִי יאמְרּוׁ ,שֶהֵם לֹוְקחִים לְעַצְמָם הַּבֶן מֶלְֶ לְמֶלְֶ
הַיְנּו אֹותֹו ׁשֶאֹומְִרים עָלָיו ׁשֶהּוא הַּבֶן מֶלְֶ הָאֲמִּתִי ּכַּנַ"ל
עַל ּכֵן אַּתָה צִָריְ לַחֲׁשב מַחֲׁשָבֹות עַל הַּבֵן הַּנַ"ל לְהַעֲבִירֹו
]ּכָל זֶה הּוא ּדִבְֵרי אֹותֹו הָאִיׁשׁ ,שֶּגִּלָה הַּסֹוד לְבֶן הַּׁשִפְחָה ,הַּנְִקָרא ּבֶן הַּמֶלְֶ[
וְהָלְַ זֶה הַּבֶן מֶלְֶ ]הַיְנּו זֶה ׁשֶּנְִקָרא ּבֶן מֶלְֶ
וְהַּכְלָל
ּבְכָל מָקֹוםׁ ,שֶּנִזְּכָר ּכָאן ּבֶן הַּמֶלְֶ סְתָם ,הַּכַּוָנָה עַל הַּנֶחֱלַף ,הַיְנּו ׁשֶהּוא ּבֶאֱמֶת ּבֶן
הַּׁשִפְחָהַ ,רק ׁשֶּנְִקָרא ּבֶן הַּמֶלְֶּ ,כִי נִתְּגַּדֵל אֵצֶל הַּמֶלְֶ ּכַּנַ"ל
וְכֵן ּבְבֶן הַּׁשִפְחָהּ .,בְמָקֹום ׁשֶּנִזְּכָר ּבֶן הַּׁשִפְחָה
ַרק ּבְמָקֹום ׁשֶּנִזְּכָר ּבֶן הַּמֶלְֶ הָאֱמֶת אֹו ּבֶן הַּׁשִפְחָה הָאֱמֶת ,אָז הַּכַּוָנָה עַל הָאֱמֶת
לַאֲמִּתֹו[
וְהִתְחִיל לִגְרם ָרעֹות לַאֲבִי הַּבֵן הַּנַ"ל ]אֲׁשֶר ּבֶאֱמֶת הּוא אָבִיו ּכַּנַ"ל[
וְׂשָם עֵינֹו לִהְיֹות רֹובֶה ּבֹו ָרעֹות ּתָמִיד
וְהָיָה ּתָמִיד ּגֹוֵרם לֹו ָרעֹות ָרעָה אַחַר ָרעָה
ּכְֵדי ׁשֶּיֻכְַרח לַעֲקר עִם ּבְנֹו
וְכָל זְמַן ׁשֶהָיָה הַּמֶלְֶ חַי עֲַדיִןֹ ,לא הָיָה לֹו מֶמְׁשָלָה ּכָל ּכְָ
אַף עַל ּפִי כֵן הָיָה ּגֹוֵרם לֹו ָרעֹות
וְאַחַר ּכְַ נִזְַקן הַּמֶלְֶ ּומֵת
וְלַָקח הּוא אֶת הַּמְלּוכָה ]הַיְנּו הַּבֶן הַּׁשִפְחָה ׁשֶּנֶחֱלַף וְנְִקָרא עַּתָה ּבֶן מֶלְֶ ּכַּנַ"ל[
וְאָז עָׂשָה ָרעֹות יֹותֵר לַאֲבִי הַּבֵן הַּנַ"לָ ,רעָה אַחַר ָרעָה
וְהָיָה עֹוׂשֶה ּבְֶדֶרְ עְָרמָה
ּבְאפֶן ׁשֶּלא יָבִינּו הָעֹולָםׁ ,שֶהּוא עֹוׂשֶה לֹו ָרעֹות
ּכִי אֵין זֶה נָאֶה ּבִפְנֵי הֶהָמֹון
ַרק הָיָה מַעֲלִים הַּדָבָר ,וְגַָרם לֹו ָרעֹות ּתָמִיד
וְהֵבִין אֲבִי הַּבֵן הַּנַ"לׁ ,שֶהּוא עֹוׂשֶה לֹו ָרעֹות ּבִׁשְבִיל הָעִנְיָן הַּנַ"ל
וְעָנָה וְאָמַר לִבְנֹו ]הַיְנּו ּבֶן הַּמֶלְֶ ּבֶאֱמֶת ,אְַ עַל יְֵדי הַחִּלּוף נְִדמֶהׁ ,שֶהּוא ּבְנֹו[
וְסִּפֵר לֹו ּכָל הָעִנְיָן
וְאָמַר לֹוׁ ,שֶּיֵׁש לֹו ַרחֲמָנּות ּגָדֹול עָלָיו
ּכִי מִּמַה נַפְׁשְָ
אִם אַּתָה ּבְנִיּ ,בְוַּדַאי יֵׁש לִי ַרחֲמָנּות .עָלֶיָ
וְאִם אַּתָה ּבֶן הַּמֶלְֶ ּבֶאֱמֶתּ ,בְוַּדַאי הַָרחֲמָנּות ּגָדֹול ּבְיֹותֵר עָלֶיָ
ּכִי הּוא רֹוצֶה לְהַעֲבִיר אֹותְָ לְגַמְֵרי ,חַס וְׁשָלֹום

עַל ּכֵן אַּתָה מֻכְָרח לַעֲקר מִּכָאן
וְהּוַרע ּבְעֵינָיו הַּדָבָר מְאד
אְַ הַּמֶלְֶ הַּנַ"ל ]ּדְהַיְנּו זֶה ׁשֶּנַעֲׂשָה מֶלְֶ ּתַחַת אָבִיוּ ,כִי נְִדמֶה ׁשֶהּוא הַּבֶן מֶלְֶ
מֵחֲמַת הַחִּלּוף[
הָיָה רֹובֶה לֹו ּבְכָל ּפַעַם חִּצֵי ָרעָתֹו ,זֶה אַחַר זֶה
וְנִתְיַּׁשֵב הַּבֵן הַּנַ"ל לַעֲקר מִּׁשָם
וְנָתַן לֹו אָבִיו מָמֹון הְַרּבֵה וְהָלְַ לֹו
וְחָָרה לֹו הַּדָבָר מְאד לַּבֵן הַּנַ"ל ]אֲׁשֶר הּוא ּבֶאֱמֶת ּבֶן הַּמֶלְֶ[
עַל אֲׁשֶר נִתְּגֵָרׁש מִּמְִדינָתֹו ּבְחִּנָם
ּכִי הִסְּתַּכֵל ּבְעַצְמֹו :לָּמָה וְעַל מַה ּמַּגִיעַ לִי זאת לְהִתְגֵָרׁש?
אִם אֲנִי ּבֶן הַּמֶלְֶּ ,בְוַּדַאי אֵינֹו מַּגִיעַ לִי זאת
וְאִם אֵינִי ּבֶן הַּמֶלְֶּ ,גַם ּכֵן אֵינֹו מַּגִיעַ לִי זאת לִהְיֹות ּבֹוֵרחַ ּבְחִּנָם
ּכִי מַה חֶטְאִי?
וְהֵַרע לֹו מְאד
ּומֵחֲמַת זֶה לַָקח אֶת עַצְמֹו אֶל הַּׁשְתִּיָה ,וְהָלְַ לְבֵית הַּזֹונֹות
וְָרצָה לְבַּלֹות ּבָזֶה אֶת יָמָיו לְהִׁשְּתַּכֵר וְלֵילְֵ ּבִׁשְִרירּות לִּבֹו
מֵחֲמַת ׁשֶּנִתְּגֵָרׁש ּבְחִּנָם
וְהַּמֶלְֶ הַּנַ"ל ּתָפַס אֶת הַּמְלּוכָה ּבְחָזְָקה
ּוכְׁשֶהָיָה ׁשֹומֵעַׁ ,שֶּיֵׁש אֵיזֶה אֲנָׁשִיםׁ ,שֶּמְַרּנְנִים ּומְַדּבְִרים מֵהַחִּלּוף הַּנַ"ל
הָיָה מַעֲנִיׁשָם וְנֹוֵקם ּבָם מְאדּ ,ומָלְַ ּבְתֶֹקף וָעז
וַיְהִי הַּיֹום ,וְנָסַע הַּמֶלְֶ עִם ׂשָָריו .לִתְּפס חַּיֹות
ּובָאּו לְמָקֹום נָאֶהּ ,ונְהַר מַיִם לִפְנֵי הַּמָקֹום הַהּוא
וְעָמְדּו ׁשָם לָנּוחַ ּולְטַּיֵל
וְהִּנִיחַ עַצְמֹו הַּמֶלְֶ לִׁשְּכַב
ּובָא עַל ּדַעְּתֹו הַּמַעֲׂשֶה הַּנַ"ל ׁשֶעָׂשָהׁ ,שֶּגֵֵרׁש אֶת הַּבֵן הַּנַ"ל ּבְחִּנָם
ּכִי מִּמַה נַפְׁשְָ.
אִם הּוא ּבֶן הַּמֶלְֶ ֹלא ּדַי ׁשֶּנִתְחַּלֵף? מַּדּועַ יִהְיֶה נִתְּגֵָרׁש מִּכָאן?
וְאִם אֵינֹו ּבֶן הַּמֶלְֶ ּגַם ּכֵן אֵין מַּגִיעַ לֹו לְגְָרׁשֹוּ ,כִי מֶה חָטָא?
וְהָיָה הַּמֶלְֶ חֹוׁשֵב ּבָזֶה ּומִתְחֵָרט עַל הַחֵטְא וְהָעַוְלָה הַּגְדֹולָה הַּזאת ׁשֶעָׂשָה
וְֹלא יַָדע לָתֵת עֵצָה לְנַפְׁשֹו מַה ּלַעֲׂשֹות ּבָזֶה
וְאִי אֶפְׁשָר לְַדּבֵר מִּדָבָר ּכָזֶה עִם ׁשּום אָָדם לְהִתְיַעֵץ עִּמֹו
וְנִתְעַּצֵב ּבְִדאָגָה מְאד
וְאָמַר לְהַׂשִָרים לָׁשּוב
ּכִי מֵאַחַר ׁשֶּנָפְלָה עָלָיו ּדְאָגָה ,אֵין צְִריכִין עֹוד לְטַּיֵל
וְחָזְרּו לְבֵיתָם
ּוכְׁשֶחָזַר הַּמֶלְֶ לְבֵיתֹוּ ,בְוַּדַאי הָיּו לֹו ּכַּמָה עִנְיָנִים וַעֲסִָקים
וְנִתְעַּסֵק ּבַעֲסָָקיו וְעָבַר מִּדַעְּתֹו עִנְיָן הַּנַ"ל
וְהַּבֵן הַּנַ"לׁ ,שֶּנִתְגֵָרׁש ]אֲׁשֶר הּוא ּבֶן הַּמֶלְֶ ּבֶאֱמֶת[ וְעָׂשָה מַה ּׁשֶעָׂשָה ּובִזְּבֵז מְעֹותָיו

ּפַעַם אֶחָד יָצָא לְבַּדֹו לְטַּיֵל וְהֵנִיחַ לִׁשְּכב
ּובָא לֹו עַל ּדַעְּתֹו מַה ּׁשֶעָבַר עָלָיו
וְחָׁשַב מַה ּזאת עָׂשָה אלהִים לִי.
אִם אֲנִי הַּבֶן מֶלְֶ ּבְוַּדַאי אֵינֹו ָראּוי לִי זאת
וְאִם אֵינִי ּבֶן הַּמֶלְֶ ּגַם ּכֵן אֵינֹו מַּגִיעַ לִי זאת
לִהְיֹות ּבֹוֵרחַ ּומְגָרׁש
וְנִתְיַּׁשֵב ּבְַדעְּתֹו .:אַּדְַרּבָא ,אִם ּכֵן
ׁשֶהַּׁשֵם יִתְּבַָרְ יָכֹול לַעֲׂשֹות ּכָזאת
לְהַחֲלִיף אֶת ּבֶן הַּמֶלְֶ וְׁשֶּיַעֲבר עָלָיו ּכַּנַ"ל
אִם ּכֵן הֲיִּתָכֵן מַה ּׁשֶעָׂשִיתִי? וְכִי ּכְָ הָיָה ָראּוי לִי לְהִתְנַהֵג ּכְמֹו ׁשֶעָׂשִיתִי?
וְהִתְחִיל לְהִצְטַעֵר ּולְהִתְחֵָרט מְאד עַל הַּמַעֲׂשִים ָרעִים ׁשֶעָׂשָה
וְאַחַר ּכְָ חָזַר לִמְקֹומֹו וְחָזַר אֶל הַּׁשִכְרּות
אְַ מֵחֲמַת ׁשֶּכְבָר הִתְחִיל לְהִתְחֵָרט
הָיָה מְבַלְּבֵל אֹותֹו הַּמַחֲׁשָבֹות ׁשֶל חֲָרטָה ּותְׁשּובָה ּבְכָל ּפַעַם
ּפַעַם אַחַת הִּנִיחַ עַצְמֹו לִׁשְּכב וְחָלַם לֹו
אֵיְ ׁשֶּבְמָקֹום ּפְלֹונִי יֵׁש יִָריד ּבְיֹום ּפְלֹונִי
ׁשֶּיֵלְֵ לְׁשָם
ּומַה ּׁשֶּיִזְּדַּמֵן לֹו ּבִָראׁשֹונָה אֵיזֶה עַבְדּות לְהִׂשְּתַּכֵר יַעֲׂשֶה אֹותֹו הָעַבְדּות
אַף אִם אֵינֹו לְפִי ּכְבֹודֹו
וְהִֵקיץ
וְהַחֲלֹום הַּזֶה נִכְנַס לֹו מְאד ּבְמַחֲׁשַבְּתֹו
ּכִי לִפְעָמִים עֹובֵר הַּדָבָר ּתֵכֶף מִן הַּמַחֲׁשָבָה
אְַ ּדְבַר הַחֲלֹום הַּזֶה נִכְנַס הְַרּבֵה ּבְמַחֲׁשַבְּתֹו
אְַ אַף עַל ּפִי כֵן הָיָה ָקׁשֶה ּבְעֵינָיו לַעֲׂשֹות זאת
וְהָלְַ יֹותֵר אֶל הַּׁשְתִּיָה
וְחָלַם לֹו יֹותֵר הַחֲלֹום הַּנַ"ל ּכַּמָה ּפְעָמִיםּ ,ובִלְּבֵל אֹותֹו מְאד
ּפַעַם אַחַת הָיּו אֹומְִרים לֹו ּבַחֲלֹום
אִם אַּתָה רֹוצֶה לָחּוס עַל עַצְמְָ ּתַעֲׂשֶה ּכַּנַ"ל!
וְהֻכְַרח לְַקּיֵם אֶת הַחֲלֹום
וְהָלְַ וְנָתַן מֹותַר הַּמָעֹות ׁשֶהָיָה לֹו עֲַדיִן עַל הָאַכְסַנְיָא
ּגַם הַּמַלְּבּוׁשִים חֲׁשּובִים ׁשֶהָיָה לֹו הִּנִיחַ ּגַם ּכֵן עַל הָאַכְסַנְיָא
וְהּוא לַָקח לְעַצְמֹו מַלְּבּוׁש ּפָׁשּוטׁ .שֶל סֹוחֲִריםּ ,כְגֹון מַלְּבּוׁש עֶלְיֹון
וְנָסַע עַל הַּיִָריד ּובָא לְׁשָם
וְהִׁשְּכִים וְהָלְַ עַל הַּיִָריד
ּופָגַע ּבֹו סֹוחֵר אֶחָד
וְאָמַר לֹוְ :רצֹונְָ לְהִׂשְּתַּכֵר ּבְאֵיזֶה עַבְדּות?
הֵׁשִיב לֹו :הֵן
אָמַר לֹו :אֲנִי צִָריְ לְהֹולִיְ ּבְהֵמֹותּ ,תַׂשְּכִיר עַצְמְָ אֶצְלִי?

וְהּוא לא הָיָה לֹו ּפְנַאי לְיַּׁשֵב אֶת עַצְמֹו ּבָזֶה ,מֵחֲמַת הַחֲלֹום הַּנַ"ל
וְעָנָה וְאָמַר ּתֵכֶף ,הֵן!
וְהַּסֹוחֵר ׂשְכָרֹו ּתֵכֶף
וְתֵכֶף הִתְחִיל לְׁשַּמֵׁש עִּמֹו ּולְצַּוֹות עָלָיוּ ,כְֶדֶרְ הָאָדֹון עַל מְׁשְָרתָיו
וְהּוא הִתְחִיל לְהִסְּתַּכֵל ּבְעַצְמֹו :מֶה עָׂשָה?!
ּכִי ּבְוַּדַאי אֵין ָראּוי לֹו עַבְדּות ּכָזֶהּ ,כִי הּוא אִיׁש ַרְ
וְעַּתָה יִצְטֵָרְ לְהֹולִיְ ּבְהֵמֹות
וְיֻכְַרח לֵילְֵ ַרגְלִי אֵצֶל הַּבְהֵמֹות
אְַ אִי אֶפְׁשָר לְהִתְחֵָרט
וְהַּסֹוחֵר מְצַּוֶה עָלָיו ּכְֶדֶרְ הָאָדֹון
וְׁשָאַל אֶת הַּסֹוחֵר :אֵיְ אֵלְֵ לְבַּדִי עִם הַּבְהֵמֹות?
הֵׁשִיב לֹו :יֵׁש עֹוד רֹועִים מֹולִיכֵי ּבְהֵמֹות ׁשֶּלִי ,וְתֵלְֵ עִּמָם
וְנָתַן לֹו לְיָדֹו אֵיזֶה ּבְהֵמֹות ׁשֶּיֹולִיכֵם
וְהֹולִיכָם חּוץ לָעִיר
וְׁשָם נִתְַקּבְצּו יַחַד ׁשְאָר הָרֹועִים הַּמֹולִיכִים הַּבְהֵמֹות
וְהָלְכּו יַחַד
וְהֹולִיְ אֶת הַּבְהֵמֹות
וְהַּסֹוחֵר הָיָה רֹוכֵב עַל סּוס
וְהָלְַ אֶצְלָם
וְהַּסֹוחֵר הָיָה רֹוכֵב ּבְאַכְזִָרּיּות
ּוכְנֶגְּדֹו הָיָה ּבְאַכְזִָרּיּות ,יֹותֵר מְאד
וְהּוא הָיָה מִתְּפַחֵד מְאד מְאד מִן הַּסֹוחֵר
מֵחֲמַת ׁשֶָראָהּו ּבְאַכְזִָרּיּות ּגָדֹול ּכְנֶגְּדֹו
וְהָיָה מִתְיֵָרא ּפֶן יַּכֶה אֹותֹו הַּכָאָה אַחַת ּבְמְַקלֹו וְיָמּות ּתֵכֶף
]הַיְנּו ּכִי מֵרב ּדַּקּותֹוּ .כִי הָיָה אִיׁש ַרְ מְאד עַל ּכֵן נְִדמֶה לֹו ּכָל זֶה[
וְהָיָה הֹולְֵ עִם הַּבְהֵמֹות
וְהַּסֹוחֵר אֶצְלָם
ּובָאּו לְאֵיזֶה מָקֹום
וְלְָקחּו הַּׂשַק ׁשֶּמֻּנָח ּבֹו הַּלֶחֶם ׁשֶל הָרֹועִים
וְנָתַן לָהֶם ]הַּסֹוחֵר[ לֶאֱכל
וְנָתְנּו לֹו ּגַם ּכֵן מִּלֶחֶם זֶה ,וְאָכַל
אַחַר ּכְָ הָיּו הֹולְכִים אֵצֶל יַעַר עָב מְאד
]הַיְנּו ׁשֶהָאִילָנֹות הֵם ְרצּופִים ּותְכּופִים מְאד זֶה אֵצֶל זֶה[
וְהָלְכּו וְתָעּו ׁשְּתֵי ּבְהֵמֹות
מֵהַּבְהֵמֹות ׁשֶל זֶה הַּבֵן ׁשֶּנַעֲׂשֶה רֹועֶה אֵצֶל הַּסֹוחֵר ּכַּנַ"ל
וְצָעַק עָלָיו הַּסֹוחֵר
וְהָלְַ אַחֲֵריהֶם לְתָפְסָם
וְהֵם ּבְָרחּו יֹותֵר

וְָרַדף אַחֲֵריהֶם
ּומֵחֲמַת ׁשֶהַּיַעַר הָיָה ָרצּוף וָעָב
ּתֵכֶף ּכְׁשֶּנִכְנַס לְתֹוְ הַּיַעַר לא ָראּו זֶה אֶת זֶה
וְנִתְעַּלֵם מֵעֵינֵי הַחֲבִֵרים ׁשֶּלֹו מִּיָד
וְהּוא הָיָה הֹולְֵ וְרֹוֵדף אַחֲֵרי הַּבְהֵמֹות
וְהֵם ּבֹוְרחִים
וְָרַדף אַחֲֵריהֶם הְַרּבֵה
עַד ׁשֶּבָא לְתֹוְ עֳבִי הַּיַעַר
וְנִתְיַּׁשֵבּ :בֵין ּכְָ ּובֵין ּכְָ אָמּות
ּכִי אִם אָׁשּוב ּבְלִי הַּבְהֵמֹות ,אָמּות עַל יְֵדי הַּסֹוחֵר
ּכִי הָיָה נְִדמֶה לֹו ,מֵחֲמַת ּפַחַד ׁשֶהָיָה לֹו מִן הַּסֹוחֵר
ׁשֶּיָמִית אֹותֹו ּכְׁשֶּיָׁשּוב ּבְלִי הַּבְהֵמֹות
וְאִם אֶהְיֶה ּכָאן ּגַם ּכֵן אָמּות עַל יְֵדי חַּיֹות ׁשֶּבַּיַעַר
וְלָּמָה לִי לָׁשּוב אֶל הַּסֹוחֵר?
ּכִי אֵיְ אּוכַל לָבֹוא אֵלָיו ּבְלִי הַּבְהֵמֹות
ּכִי הָיָה לֹו ּפַחַד ּגָדֹול מִּמֶּנּו
וְהָלְַ וְָרַדף יֹותֵר אַחֲֵרי הַּבְהֵמֹות
וְהֵם ּבֹוְרחִים
ּבְתֹוְ ּכְָ נַעֲׂשָה .לַיְלָה
וְָדבָר ּכָזֶה עֲַדיִן לא עָבַר עָלָיו
ׁשֶּיִצְטֵָרְ לָלּון יְחִיִדי ּבַּלַיְלָה ּבְתֹוְ עֳבִי הַּיַעַר ּכָזֶה
וְׁשָמַע קֹול נַהֲמַת הַחַּיֹות ׁשֶהֹומִים ּכְַדְרּכָם
וְנִתְיַּׁשֵב ּבְַדעְּתֹו
וְעָלָה עַל אֵיזֶה אִילָן וְלָן ׁשָם
וְׁשָמַע קֹול הַחַּיֹות ׁשֶּׁשֹואֲגִים ּכְַדְרּכָם
ּבַּבֶקר הִסְּתַּכֵל ,וְָראָה וְהִּנֵה הַּבְהֵמֹות עֹומְִדים סְמּוכִים אֶצְלֹו!
וְיַָרד מִן הָאִילָן וְהָלְַ לְתָפְסָםּ ,ובְָרחּו לְהַּלָן
וְהָלְַ אַחֲֵריהֶם יֹותֵרּ ,ובְָרחּו יֹותֵר
וְהָיּו הַּבְהֵמֹות מֹוצְאִים ׁשָם אֵיזֶה עֲׂשָבִים וְעָמְדּו לְִרעֹות וְלֶאֱכל
וְהָיָה הֹולְֵ לְתָפְסָםּ ,ובְָרחּו
וְכֵן הָיָה הֹולְֵ אַחֲֵריהֶם וְהֵם ּבֹוְרחִים
הֹולְֵ אַחֲֵריהֶם וְהֵם ּבֹוְרחִים
עַד ׁשֶּבָא ּבְתֹוְ עֳבִי הַּיַעַר מְאד
ׁשֶהָיָה ׁשָם חַּיֹות ׁשֶאֵינָם מִתְיְָראִים מֵאָָדם ּכְלָלּ ,כִי הֵם ְרחֹוִקים מִן הַּיִּׁשּוב
וְׁשּוב נַעֲׂשָה לַיְלָה
וְׁשָמַע קֹול נַהֲמַת הַחַּיֹות וְנִתְיֵָרא מְאד
וַּיְַרא וְהִּנֵה עֹומֵד ׁשָם אִילָן ּגָדֹול מְאד מְאד
וְעָלָה עַל אֹותֹו הָאִילָן

ּבְבֹואֹו עַל הָאִילָן ,וַּיְַרא וְהִּנֵה ׁשֹוכֵב ׁשָם ּבֶן אָָדם
וְנִתְיֵָרא
אְַ אַף עַל ּפִי כֵן הָיָה לֹו לְנֶחָמָה ,מֵאַחַר ׁשֶּמָצָא ּכָאן ּבֶן אָָדם
וְׁשָאֲלּו זֶה אֶת זֶה" :מִי אַּתָהּ ,בֶן אָָדם"
"מִי אַּתָהּ ,בֶן אָָדם מֵאַיִן ּבָאתָ לְכָאן"
וְלא הָיָה ְרצֹונֹו לְסַּפֵר לֹו מַה ּׁשֶעָבַר עָלָיו
וְהֵׁשִיב לֹו :עַל יְֵדי הַּבְהֵמֹות
ׁשֶהָיִיתִי רֹועֵה ּבְהֵמֹות ,וְתָעּו ׁשְּתֵי ּבְהֵמֹות לְכָאן ,וְעַל יְֵדי זֶהּ .בָאתִי לְכָאן ּכַּנַ"ל
וְׁשָאַל הּוא אֶת הָאָָדם ׁשֶּמָצָא ׁשָם עַל הָאִילָן :מֵאַיִן ּבָאתָ אַּתָה לְכָאן?
הֵׁשִיב לֹו :אֲנִי ּבָאתִי לְכָאן עַל יְֵדי הַּסּוס
ׁשֶהָיִיתִי רֹוכֵב עַל הַּסּוס ,וְעָמְַדּתִי לָפּוׁש
וְהָלְַ הַּסּוס וְתָעָה ּבְתֹוְ הַּיַעַר
וְהָיִיתִי רֹוֵדף אַחֲָריו לְתָפְסֹו וְהּוא ּבַָרח יֹותֵר ,עַד ׁשֶּבָאתִי לְכָאן
וְנִתְחַּבְרּו ׁשָם יַחַד ׁשֶּיִהְיֶה לָהֶם צַוְּתָא חֲָדא
וְִדּבְרּו ּבֵינֵיהֶם
ׁשֶאֲפִיּלּו ּכְׁשֶּיָבֹואּו לְיִּׁשּוב ,יִהְיּו ּגַם ּכֵן ּבְיַחַד ּבְצַוְּתָא חֲָדא
וְלָנּו ׁשָם ׁשְנֵיהֶם
וְׁשָמְעּו קֹול נַהֲמַת הַחַּיֹות ׁשֶהֹומִים וְׁשֹואֲגִים מְאד
לִפְנֹות ּבֶקר שמַע קֹול צחוק ּגְדֹולָה מְאד מְאד ,עַל ּפְנֵי ּכָל הַּיַעַר
ׁשֶהָיְתָה מִתְּפַּׁשֶטֶת קֹול הַצחוק עַל ּכָל הַּיַעַר
ּכִי הָיְתָה צחוק ּגְדֹולָה מְאד מְאד
עַד ׁשֶהָיָה הָאִילָן מִזְּדַעְזֵעַ ּומִתְנַעְנֵעַ מִן הַּקֹול
וְהּוא נִתְּבַהֵל וְנִתְּפַחֵד מְאד מְאד מִּזֶה
וְאָמַר לֹו הַּׁשֵנִי] :הַיְנּו זֶה הָאָָדם ׁשֶּמָצָא ׁשָם עַל הָאִילָן ׁשֶּׁשָכַב ׁשָם מִּקֶדם[
ׁשּוב אֵין אֲנִי מִתְּפַחֵד ּכְלָל מִּזֶה
ּכִי ּכְבָר אֲנִי לָן ּכָאן זֶה ּכַּמָה לֵילֹות
ּובְכָל לַיְלָה סָמּוְ אֶל הַּיֹום נִׁשְמָע קֹול הַצחוק הַּזֶה
עַד ׁשֶּכָל הָאִילָנֹות רֹועֲׁשִים ּומִזְּדַעְזְעִים
וְנִתְּבַהֵל מְאד וְאָמַר לַחֲבֵרֹו
הַּדָבָר נְִראֶה ׁשֶּזֶהּו מְקֹום הַיְדּועִים ]של השדים[
ּכִי ּבַּיִּׁשּוב לא נִׁשְמַע קֹול צחוק ּכָזֶהּ ,כִי מִי ׁשָמַע קֹול .צחוק עַל ּכָל הָעֹולָם?
וְאַחַר ּכְָ נַעֲׂשֶה ּתֵכֶף יֹום וְהִסְּתַּכְלּו
וַּיְִראּו וְהִּנֵה הַּבְהֵמֹות ׁשֶל זֶה עֹומְִדים
וְגַם הַּסּוס ׁשֶל זֶה עֹומֵד
וְיְָרדּו
וְהִתְחִילּו לְִרּדף זֶה אַחַר הַּבְהֵמֹות ,וְזֶה אַחַר הַּסּוס
וְהַּבְהֵמֹות הָיּו ּבֹוְרחִים לְהַּלָן יֹותֵר ,וְהּוא רֹוֵדף וְכּו' ּכַּנַ"ל
וְכֵן הַּׁשֵנִי ָרַדף אַחַר הַּסּוס וְהַּסּוס ּבֹוֵרחַ ,עַד ׁשֶּנִתְַרחֲקּו וְנִתְעּו זֶה מִּזֶה

ּבְתֹוְ ּכְָ מָצָא ׂשַק עִם לֶחֶם
וְזֶה חָׁשּוב ּבְוַּדַאי מְאד מְאד ּבַּמְִדּבָר
וְלַָקח הַּׂשַק עַל ּכְתֵפֹו ,וְהָלְַ אַחֲֵרי הַּבְהֵמֹות
ּבְתֹוְ ּכְָ ּפָגַע ּבְאָָדם אֶחָד וְנִתְּבַהֵל מִּתְחִּלָה
אְַ אַף עַל ּפִי כֵן הָיָה לֹו לְנֶחָמָה ְקצָת
מֵאַחַר ׁשֶּמָצָא ּכָאן אָָדם
וְׁשָאַל אֹותֹו הָאָָדם" :אֵיְ ּבָאתָ לְכָאן? "
חָזַר הּוא וְׁשָאַל אֶת הָאָָדם הַּזֶה" :אֵיְ ּבָאתָ אַּתָה לְכָאן? "
הֵׁשִיב לֹו" :אֲנִי ,אֲבֹותַי וַאֲבֹות אֲבֹותַי נִתְּגַּדְלּו ּכָאן
אְַ אַּתָה אֵיְ ּבָאתָ לְכָאןּ ,כִי לְכָאן לא יָבֹוא ּכְלָל ׁשּום אָָדם מִן הַּיִּׁשּוב"
וְנִתְּבַהֵל
ּכִי הֵבִין ׁשֶאֵין זֶה אָָדם ּכְלָל
מֵאַחַר ׁשֶאֹומֵר ׁשֶאֲבֹות אֲבֹותָיו נִתְּגַּדְלּו ּכָאן
וְאָָדם מִן הַּיִּׁשּוב אֵינֹו ּבָא לְכָאן
עַל ּכֵן הֵבִין ׁשֶּבְוַּדַאי אֵין זֶה אָָדם ּכְלָל
אְַ אַף עַל ּפִי כֵן לא עָׂשָה לֹו ּכְלָל וְֵקְרבֹו
]הַיְנּו ׁשֶּזֶה הָאָָדם הַּיַעַר לא עָׂשָה ׁשּוםָ .רעָה לָזֶה ׁשֶהָלְַ אַחֲֵרי הַּבְהֵמֹותׁ ,שֶהּוא ּבֶן
הַּמֶלְֶ הָאֱמֶת ׁשֶּנֶחֱלַף ּכַּנַ"ל[
וְאָמַר לֹו] :הַיְנּו אָָדם הַּיַעַר לְבֶן הַּמֶלְֶ הָאֱמֶת[ מָה אַּתָה עֹוׂשֶה ּכָאן?
הֵׁשִיב לֹו ׁשֶהּוא רֹוֵדף אַחַר הַּבְהֵמֹות ּכַּנַ"ל
אָמַר לֹו הָאָָדם הַּנַ"ל :חֲַדל לְָ לְִרּדף אַחֲֵרי הָעֲוֹונֹות!
ּכִי אֵין זֶה ּבְהֵמֹות ּכְלָל
ַרק הָעֲוֹונֹות ׁשֶּלְָ הֵם מֹולִיכִים אֹותְָ ּכְָ
ּדַי לְָ ּכְבָר ִקּבַלְּתָ אֶת ׁשֶּלְָ
הַיְנּו הָענֶׁש ׁשֶּלְָ ּכְבָר ִקּבַלְּתָ
וְעַּתָה חֲַדל לְָ מִּלְָרְדפָם עֹוד
ּבֹוא עִּמִי וְתָבֹוא לְמַה ּׁשֶּיָאּות לְָ
וְהָלְַ עִּמֹו וְנִתְיֵָרא לְַדּבֵר עִּמֹו ּולְׁשָאֲלֹו
ּכִי אָָדם ּכָזֶה ּפֶן יִפְּתַח ּפִיו וְיִבְלָעֶנּו
]הַיְנּו ׁשֶּזֶה הַּבֶן הַּמֶלְֶ הָאֱמֶת הָלְַ עִם הָאָָדם הַּיַעַר הַּזֶה
וְהָיָה מִתְיֵָרא לְַדּבֵר עִּמֹו וְלִׁשְאל אֹותֹו ּדָבָר
ּפֶן יִפְּתַח ּפִיו וְיִבְלָעֶּנּו ּכִי הֵבִין ׁשֶאֵין זֶה אָָדם ּכְלָל[
וְהָלְַ אַחֲָריו
ּבְתֹוְ ּכְָ
ּפָגַע אֶת חֲבֵרֹו ׁשֶָרַדף אַחַר הַּסּוס ּכַּנַ"ל
וְתֵכֶף ּכֶׁשֶָראָהּו ָרמַז לֹו.
ּתֵַדעׁ ,שֶאֵין זֶה אָָדם ּכְלָל ,וְלא ּתִּׂשָא וְתִּתֵן עִּמֹו ּכְלָל ּכִי אֵין זֶה אָָדם ּכְלָל!
וְהָלְַ מִּיָד וְלָחַׁש לֹו ּבְאָזְנָיו ּכָל זֶה ׁשֶאֵין זֶה אָָדם ּכְלָל ,וְכּו' ּכַּנַ"ל

וְהִסְּתַּכֵל חֲבֵירֹו] ,הַיְנּו הָאָָדם ׁשֶל הַּסּוס[
וַּיְַרא וְהִּנֵה ׂשַק עִם לֶחֶם עַל ּכְתֵפֹו
וְהִתְחִיל לְהִתְחַּנֵן לֹו.
אָחִי! זֶהּ .כַּמָה יָמִים ׁשֶּלא אָכַלְּתִיּ ,תֵן לִי לֶחֶם!
הֵׁשִיב לֹוּ :כָאן ּבַּמְִדּבָר אֵין מֹועִיל ׁשּום ּדָבָר
ּכִי חַּיַי קֹוְדמִין וַאֲנִי צִָריְ הַּלֶחֶם ּבִׁשְבִילִי
וְהִתְחִיל לְהִתְחַּנֵן לֹו ּולְבַּקְׁשֹו מְאד.
אֶּתֵן לְָ מַה ּׁשֶאֶּתֵן ]אְַ ּבְוַּדַאי אֵין מֹועִיל ׁשּום מהַר ּומַּתָן ּבְעַד לֶחֶם ּבַּמְִדּבָר[
הֵׁשִיב לֹו :מַה ּתִּתֵן לִיּ ,כִי מַה ּתּוכַל לָתֵת לִי ּבְעַד לֶחֶם ּבַּמְִדּבָר
הֵׁשִיב לֹו] :הַיְנּו זֶה ׁשֶּבִּקֵׁש הַּלֶחֶםׁ ,שֶהּוא הָאָָדם ׁשֶל הַּסּוס ,הֵׁשִיב לָאָָדם ׁשֶל
הַּבְהֵמֹותׁ ,שֶהּוא ּבֶן הַּמֶלְֶ הָאֱמֶת[
אֶּתֵן לְָ ּכָל עַצְמִיׁ ,שֶאֶמְּכר אֶת עַצְמִי לְָ ּבְעַד לֶחֶם
וְנִתְיַׁשֵב] :הַיְנּו הָאָָדם ׁשֶל הַּבְהֵמֹות נִתְיַּׁשֵב ּבְעַצְמֹו[ לְִקנֹות אָָדםּ ,כְַדאי לִּתֵן לֹו
לֶחֶם!
וְָקנָה אֹותֹו לְעֶבֶד עֹולָם
וְנִׁשְּבַע לֹו ּבִׁשְבּועֹות ׁשֶּיִהְיֶה לֹו עֶבֶד עֹולָם ּגַם ּכְׁשֶּיָבֹואּו לְיִּׁשּוב
וְהּוא יִּתֵן לֹו לֶחֶם
ּדְהַיְנּוׁ ,שֶּיאכְלּו יַחַד מִן הַּׂשַק עַד ׁשֶּיִכְלֶה הַּלֶחֶם
וְהָלְכּו יַחַד אַחֲֵרי הָאָָדם הַּיַעַר הַּנַ"ל
וְזֶה הָעֶבֶד הֹולְֵ אַחֲָריו
]הַיְנּו זֶה הָאָָדם ׁשֶל הַּסּוס ׁשֶּנִמְּכָר לְעֶבֶד לְהָאָָדם ׁשֶל הַּבְהֵמֹות
הָלְַ אַחֲָריו אַחֲֵרי הָאָָדם ׁשֶל הַּבְהֵמֹות
ּוׁשְנֵיהֶם הָלְכּו אַחֲֵרי אָָדם הַּיַעַר[
וְעַל יְֵדי זֶה הֵֵקל עָלָיו ְקצָת
ּכְׁשֶהָיָה צִָריְ לְהַגְּבִיּהַ אֵיזֶה ּדָבָר אֹו אֵיזֶה עִנְיָן אַחֵר
הָיָה מְצַּוֶה עַל .עַבְּדֹו ]הַיְנּו עַל זֶה הָאָָדם ׁשֶל הַּסּוס ׁשֶּנִמְּכָר לֹו לְעֶבֶד[ ׁשֶּיַגְּבִיּהַ לֹו
וְׁשֶּיַעֲׂשֶה לֹו חֶפְצֹו
וְהָלְכּו יַחַד אַחֲֵרי אָָדם הַּיַעַר הַּנַ"ל
ּובָאּו לְמָקֹום ׁשֶהָיּו ׁשָם נְחָׁשִים וְעְַקַרּבִים וְנִתְּפַחֵד מְאד
ּומֵחֲמַת הַּפַחַד ׁשָאַל אֶת הָאָָדם הַּיַעַר :אֵיְ נַעֲבר ּכָאן?!
הֵׁשִיב לֹו הֲלא ּגַם זֶה יִּפָלֵא
]אֶּלָא מַאי[ אֵיְ ּתִּכָנֵס וְתָבֹוא לְבֵיתִי?!
וְהְֶראָהּו אֶת ּבֵיתֹו ׁשֶעֹומֵד ּבָאֲוִיר
וְאֵיְ ּתִכְנס ּבְבֵיתִי?!
וְהָלְכּו עִם הָאָָדם הַּיַעַר הַּנַ"ל
וְהֶעֱבִיר אֹותָם ּבְׁשָלֹום
וְהִכְנִיסָם לְבֵיתֹו וְהֶאֱכִילָם וְהִׁשְָקם וְהָלְַ לֹו
וְזֶה ]הַיְנּו ּבֶן הַּמֶלְֶ הָאֱמֶת ׁשֶהּוא הָאָָדם ׁשֶל הַּבְהֵמֹות[

הָיָה מְׁשַּמֵׁש עִם עַבְּדֹו הַּנַ"ל ּכְכָל אֲׁשֶר הָיָה צִָריְ
וְחָָרה לְהָעֶבֶד מְאד
עַל אֲׁשֶר נִמְּכַר לְעֶבֶד ּבִׁשְבִיל ׁשָעָה אַחַת ׁשֶהָיָה צִָריְ לֶחֶם לֶאֱכל
ּכִי עַּתָה יֵׁש לָהֶם מַה ּלֶאֱכל
וְַרק ּבִׁשְבִיל ׁשָעָה אַחַת יִהְיֶה עֶבֶד עֹולָם
וְהָיָה מִתְאַּנֵחַ וְגֹונֵחַ :אֵיְ ּבָאתִי לְמִּדָה ּכָזֹו ,לִהְיֹות עֶבֶד
ׁשָאַל לֹו] :הַיְנּו ּבֶן הַּמֶלְֶ הָאֱמֶת ׁשֶהּוא הָאָדֹון ׁשֶּלֹו ׁשָאַל אֹותֹו[
ּובְאֵיזֶה ּגְֻדּלָה הָיִיתָׁ ,שֶאַּתָה מִתְאַּנֵחַ עַל ׁשֶּבָאתָ לְמִּדָה זֹו?
הֵׁשִיב לֹו וְסִּפֵר לֹו
אֵיְ ׁשֶהּוא הָיָה מֶלְֶ ,וְהָיּו מְַרּנְנִים עָלָיו ׁשֶּנֶחֱלַף וְכּו' ּכַּנַ"ל
]ּכִי ּבֶאֱמֶת זֶה הָאָָדם ׁשֶל הַּסּוס ,הּוא הּוא הַּמֶלְֶ הַּנַ"ל
אֲׁשֶר ּבֶאֱמֶת הּואּ .בֶן הַּׁשִפְחָה ּכַּנַ"ל[ וְגֵֵרׁש אֶת חֲבֵרֹו ּכַּנַ"ל
ּופַעַם אַחַת ּבָא עַל ּדַעְּתֹו ׁשֶּלא טֹוב עָׂשָה וְנִתְחֵָרט וְכּו'
וְהָיּו ּבָאִים עָלָיו חֲָרטֹות ּתָמִיד עַל הַּמַעֲׂשֶה הָָרעָה וְהָעַוְלָה הַּגְדֹולָה ׁשֶעָׂשָה נֶגֶד
חֲבֵרֹו
ּפַעַם אַחַת חָלַם לֹו
ׁשֶהַּתִּקּון ׁשֶּלֹו הּואׁ ,שֶּיַׁשְלִיְ אֶת הַּמְלּוכָה
וְיֵלְֵ לְמָקֹום ׁשֶעֵינָיו יִּׂשְאּו אֹותֹוּ ,ובָזֶה יְתֻּקַן חֶטְאֹו
וְלא ָרצָה לַעֲׂשֹות ּכָזאת
אְַ הָיּו מְבַלְּבְלִין אֹותֹו ּתָמִיד חֲלֹומֹות הַּלָלּוׁ ,שֶּיַעֲׂשֶה ּכַּנַ"ל
עַד ׁשֶּנִגְמַר ּבְַדעְּתֹוׁ ,שֶּיַעֲׂשֶה ּכְָ
וְהִׁשְלִיְ אֶת הַּמְלּוכָה
וְהָלְַ ּבַאֲׁשֶר הָלְַ ,עַד ׁשֶּבָא לְכָאן
וְעַּתָה יִהְיֶה עֶבֶד
וְזֶה ׁשָמַע אֶת ּכָל זֶה וְׁשָתַק
]הַיְנּו זֶה הַּבֶן מֶלְֶ הָאֱמֶתׁ ,שֶהּוא הָאָָדם ׁשֶל הַּבְהֵמֹות
ׁשָמַע ּכָל זֶה ׁשֶּסִּפֵר לֹו הָאָָדם ׁשֶל הַּסּוסׁ ,שֶהּוא עַכְׁשָו עַבְּדֹו
וְׁשָתַק[ וְאָמַר :אְֶראֶה וְאֶתְיַּׁשֵב אֵיְ לִנְהג עִם זֶה
ּבַּלַיְלָה ּבָא הָאָָדם הַּיַעַר הַּנַ"ל
וְנָתַן לָהֶם לֶאֱכל וְלִׁשְּתֹות ,וְלָנּו ׁשָם
לִפְנֹות ּבֶקר ׁשָמְעּו קֹול הַצחוק הַּגְדֹולָה מְאד ּכַּנַ"ל ,עַד ׁשֶּכָל הָאִילָנֹות הָיּו רֹועֲׁשִים
ּומִזְּדַעְזְעִים ּכַּנַ"ל
וְהֱסִיתֹו ]הַיְנּו הָעֶבֶד הֵסִית אֶת ּבֶן הַּמֶלְֶ הָאֱמֶתׁ ,שֶהּוא אֲדֹונֹו[ לִׁשְאל אֶת אָָדם
הַּיַעַר מַה ּזאת
ּוׁשְאָלֹו :מַה ּקֹול הַצחוק הַּגְדֹולָה הַּזאת סָמּוְ לַּבֶקר?
הֵׁשִיב לֹו :זֶהּו צחוקׁ ,שֶהַּיֹום ׂשֹוחֵק מִן הַּלַיְלָה
ׁשֶהַּלַיְלָה ׁשֹואֶלֶת .אֶת הַּיֹום :מַּדּועַ ּכְׁשֶאַּתָה ּבָא ,אֵין לִי ׁשֵם?
וַאֲזַי הַּיֹום ׂשֹוחֵק וְעֹוׂשֶה צחוק ּגְדֹולָה

וְאַחַר ּכְָ נַעֲׂשֶה יֹום
וְזֶהּו קֹול הַצחוק הַּנַ"ל
וְנִפְלָא ּבְעֵינָיו
ּכִי זֶהּו עִנְיַן ּפֶלֶאׁ ,שֶהַּיֹום ׂשֹוחֵק מִן הַּלַיְלָה
ּבַּבֶקר חָזַר הָאָָדם הַּיַעַר וְהָלְַ לֹו
וְהֵם הָיּו אֹוכְלִים וְׁשֹותִים ׁשָם
ּבַּלַיְלָה חָזַר ּובָא ,וְאָכְלּו וְׁשָתּו וְלָנּו
ּבַּלַיְלָה ׁשָמְעּו קֹול הַחַּיֹותׁ ,שֶּכֻּלָם ׁשֹואֲגִים וְהֹומִים ּבְקֹולֹות מְׁשֻּנֹות
ׁשֶּכָל הַחַּיֹות וְהָעֹופֹות ּכֻּלָם נָתְנּו ּבְקֹולָם
הָאְַריֵה הָיָה ׁשֹואֵג
וְהַּלָבִיא הֹומֶה ּבְקֹול אַחֵר
וְהָעֹופֹות מְצַפְצְפִים ּומְַקׁשְְקׁשִים ּבְקֹולָם
וְכֵן ּכֻּלָם הֹומִים ּבְקֹולֹות
ּובִתְחִּלָה נִזְּדַעְזְעּו מְאד ,וְלא הִּטּו אָזְנָם אֶל הַּקֹול מֵחֲמַת הַּפַחַד
אַחַר ּכְָ הִּטּו אָזְנָם וְׁשָמְעּוׁ ,שֶהּוא קֹול נְגִינָה וְזִמְָרה נִפְלָאָה וְנֹוָראָה מְאד
וְהִּטּו אָזְנָם יֹותֵר וְׁשָמְעּוׁ ,שֶהּוא קֹול זִמְָרה ּונְגִינָה נִפְלָא מְאד מְאד
ׁשֶהּוא ּתַעֲנּוג נִפְלָא וְעָצּום מְאד לִׁשְמעַ זאת
ׁשֶּכָל הַּתַעֲנּוגִים ׁשֶל הָעֹולָם ּכֻּלָם ּכְאַיִן ,וְאֵינָם נֶחֱׁשָבִיםּ ,ובְטֵלִים לְגַמְֵרי
נֶגֶד הַּתַעֲנּוג הַּנִפְלָא הַּזֶה ׁשֶל הַּנְגִינָה הַּזאת
וְִדּבְרּו ּבֵינֵיהֶםׁ ,שֶּיִּׁשָאֲרּו ּכָאן
ּכִי יֵׁש לָהֶם לֶאֱכל וְלִׁשְּתֹות
ּומִתְעַּנְגִים ּבְתַעֲנּוג נִפְלָא ּכָזֶהׁ ,שֶּכָל מִינֵי ּתַעֲנּוגִים ּבְטֵלִים ּכְנֶגֶד זֶה
וְהֵסִית הָעֶבֶד אֶת הָאָדֹון ]הַיְנּו ּבֶן הַּמֶלְֶ הָאֱמֶת[
לִׁשְאל אֹותֹו ]אֶת אָָדם הַּיַעַר[ מַה ּזאת
ּוׁשְאָלֹו
הֵׁשִיב לֹוׁ ,שֶּזֶהּו אֵיְ ׁשֶהַחַּמָה עֹוׂשָה .מַלְּבּוׁש לְהַּלְבָנָה
וְאָמְרּו ּכָל הַחַּיֹות ׁשֶל הַּיַעַר
הֱיֹות ׁשֶהַּלְבָנָה עֹוׂשָה לָהֶם טֹובֹות ּגְדֹולֹות
ּכִי עִּקַר מֶמְׁשַלְּתָם הּוא ּבַּלַיְלָה
ּכִי לִפְעָמִים הֵם צְִריכִין לִּכָנֵס ּבַּיִּׁשּוב
ּובַּיֹום אֵין יְכֹולִים
וְעִּקַר מֶמְׁשַלְּתָם ּבַּלַיְלָה
וְהַּלְבָנָה עֹוׂשָה לָהֶם טֹובָה ּכָזֹוׁ ,שֶּמְאִיָרה לָהֶם
עַל ּכֵן הִסְּכִימּו ׁשֶּיַעֲׂשּו נִּגּון חָָדׁש לִכְבֹוד הַּלְבָנָה
וְזֶהּו קֹול הַּנְגִינָה ׁשֶאַּתֶם ׁשֹומְעִים
]ּדְהַיְנּו ׁשֶּכָל הַחַּיֹות וְהָעֹופֹות מְנַּגְנִים נִּגּון חָָדׁש לִכְבֹוד הַּלְבָנָה
ׁשֶּקִּבְלָה מַלְּבּוׁש מִן הַחַּמָה[
ּוכְׁשֶּׁשָמְעּו ׁשֶּזֶהּו נִּגּון

הִּטּו אָזְנָם יֹותֵר וְׁשָמְעּו ׁשֶהּוא נִּגּון נִפְלָא וְנָעִים מְאד מְאד
וְאָמַר לָהֶם הָאָָדם הַּיַעַר הַּנַ"ל
מַה ּזֶה חִּדּוׁש אֶצְלְכֶם
הֲלא יֵׁש אֶצְלִי ּכְלִיׁ ,שֶּקִּבַלְּתִי מֵאֲבֹותַיׁ ,שֶהֵם יְָרׁשּו מֵאֲבֹות אֲבֹותֵיהֶם
ׁשֶהַּכְלִי עֲׂשּויָה עִם עָלִים וְצִבְעֹונִים ּכָאֵּלּו
ׁשֶּכְׁשֶּמַּנִיחִים הַּכְלִי הַּזאת עַל אֵיזֶה ּבְהֵמָה אֹו עֹוף
אֲזַי ּתֵכֶף מַתְחִיל לְנַּגֵן הַּנִּגּון הַּזֶה
אַחַר ּכְָ חָזַר וְנַעֲׂשָה הַצחוק הַּנַ"ל ,וְנַעֲׂשָה יֹום
וְהָלְַ לֹו הָאָָדם הַּיַעַר הַּנַ"ל
וְהּוא ]הַיְנּו ּבֶן הַּמֶלְֶ הָאֱמֶת[ הָלְַ לְחַּפֵׂש אַחַר הַּכְלִי הַּנַ"ל
וְחִּפֵׂש ּבְכָל אֹותֹו הַחֶֶדר וְלא מָצָא
ּולְהַּלָן יֹותֵר הָיָה מִתְיֵָרא לֵילְֵ
וְהֵם ,הַיְנּו הָאָדֹון ]ׁשֶהּוא ּבֶן הַּמֶלְֶ הָאֱמֶת[ וְהָעֶבֶד ]ׁשֶהּוא ּבֶן הַּׁשִפְחָה ּבֶאֱמֶת,
ׁשֶהָיָה מִּתְחִּלָה מֶלְֶ ּכַּנַ"ל[
הָיּו מִתְיְָראִים לֹומַר לְאָָדם הַּיַעַר הַּנַ"ל ׁשֶּיֹולִיכֵם לְיִּׁשּוב
אַחַר ּכְָ ּבָא אָָדם .הַּיַעַר הַּנַ"ל וְאָמַר לָהֶםׁ ,שֶּיֹולִיכֵם לְיִּׁשּוב
וְהֹולִיְ אֹותָם לְיִּׁשּוב
וְלַָקח אֶת הַּכְלִי הַּנַ"ל ּונְתָנָּה לְבֶן הַּמֶלְֶ הָאֲמִּתִי
וְאָמַר לֹו.
הַּכְלִי אֲנִי נֹותֵן לְָ
וְעִם הָאָָדם הַּזֶה ]הַיְנּו הָעֶבֶד ׁשֶּלֹוׁ ,שֶהּוא ּבֶן הַּׁשִפְחָה ּבֶאֱמֶתׁ ,שֶהָיָה מֶלְֶ ּתְחִּלָה
מֵחֲמַת הַחִּלּוףּ ,כַּנַ"ל[ ּתֵַדע אֵיְ לְהִתְנַהֵג עִּמֹו
וְׁשָאֲלּו אֹותֹו :לְהֵיכָן נֵלְֵ?
אָמַר לָהֶם
ׁשֶּיִׁשְאֲלּו וְיְִדְרׁשּו אַחַר הַּמְִדינָהׁ ,שֶּנְִקֵראת ּבַּׁשֵם הַּזֶה
הַּמְִדינָה טִּפְׁשִית וְהַּמֶלְֶ חָכָם
ׁשָאֲלּו אֹותֹו :לְהֵיכָן ּולְאֵיזֶה צַד נַתְחִיל לִׁשְאל אַחַר הַּמְִדינָה הַּזאת?
הְֶראָה לָהֶם ּבְיָדֹו לְצַד ּפְלֹונִי ]ּכְמְַראֶה ּבְאֶצְּבַע[
וְאָמַר הָאָָדם הַּיַעַר לְהַּבֶן מֶלְֶ הָאֲמִּתִי
לְֵ לְׁשָם ,אֶל הַּמְִדינָה הַּנַ"ל ,וְׁשָם ּתָבֹוא אֶל הַּגְֻדּלָה ׁשֶּלְָ
וְהָלְכּו לָהֶם
וְהָיּו הֹולְכִים ּבְַדְרּכָם
וְהָיּו מִתְאַּוִים מְאד לִמְצא אֵיזֶה חַּיָה אֹו ּבְהֵמָה לְנַּסֹות אֶת הַּכְלִי הַּנַ"ל אִם ּתּוכַל
לְנַּגֵן ּכַּנַ"ל
אְַ עֲַדיִן לא הָיּו רֹואִים ׁשּום מִין חַּיָה
אַחַר ּכְָ ּבָאּו יֹותֵר לַּיִּׁשּוב ּומָצְאּו אֵיזֶה ּבְהֵמָה
וְהִּנִיחּו הַּכְלִי עָלֶיהָ וְהִתְחִילָה לְנַּגֵן ּכַּנַ"ל
וְהָיּו הֹולְכִים ּובָאִים ,עַד ׁשֶּבָאּו אֶל הַּמְִדינָה הַּנַ"ל

וְאֹותָּה הַּמְִדינָה הָיָה חֹומָה סָבִיב לָּה
וְאֵין נִכְנָסִין אֵלֶיהָ ּכִי אִם ּבְׁשַעַר אֶחָד
ּוצְִריכִים לְסַּבֵב ּכַּמָה ּפְַרסָאֹות ,עַד ׁשֶּבָאִין אֶל הַּׁשַעַר לִּכָנֵס אֶל הַּמְִדינָה
וְהָלְכּו וְסָבְבּו ,עַד ׁשֶּבָאּו אֶל הַּׁשַעַר
ּבְבֹואָם .אֶל הַּׁשַעַר ,לא ָרצּו לְהַּנִיחַ אֹותָם לִּכָנֵס
הֱיֹות ׁשֶהַּמֶלְֶ ׁשֶל הַּמְִדינָה מֵת
וְנִׁשְאַר הַּבֶן מֶלְֶ
וְהִּנִיחַ הַּמֶלְֶ צַּוָאָה
ּבַאֲׁשֶר ׁשֶעַד עַכְׁשָו הָיּו קֹוְראִין אֶת הַּמְִדינָה ,מדינה טפשית ומלך חכם
עַכְׁשָו יְהֵא קֹוְראִין אֹותָּה לְהֵפְֶ ,מדינה חכמה ומלך טיפש
ּומִי ׁשֶּיַחְּגר מָתְנָיו לָזֶהׁ ,שֶּיַחֲזר הַּׁשֵם לְַקְדמּותֹו
ּדְהַיְנּו ׁשֶּיִהְיּו חֹוזְִרים וְקֹוְראִים אֶת הַּמְִדינָה ּבַּׁשֵם הִָראׁשֹון
ּדְהַיְנּו מְִדינָה טִּפְׁשִית ּומִּמֶלְֶ חָכָם הּוא יִהְיֶה מֶלְֶ
עַל ּכֵן אֵין מַּנִיחִין ׁשּום אָָדם לִּכָנֵס אֶל הַּמְִדינָה
ּכִי אִם מִי ׁשֶּיַחְּגר מָתְנָיו לָזֶה
עַל ּכֵן לא ָרצּו לְהַּנִיחַ אֹותֹו לִּכָנֵס
וְאָמְרּו לֹו
הַאַּתָה יָכֹול לַחֲגר מָתְנֶיָ לָזֶה ,לְהַחֲזִיר אֶל הַּמְִדינָה הַּׁשֵם הִָראׁשֹון?
ּובְוַּדַאי אִי אֶפְׁשָר לְהַכְנִיס עַצְמֹו לְָדבָר ּכָזֶה
וְלא יָכְלּו לִכְנס
וֶהֱסִיתֹו הָעֶבֶד הַּנַ"לׁ ,שֶּיַחְזְרּו לְבֵיתָם
אְַ הּוא לא ָרצָה לַחֲזר
מֵחֲמַת ׁשֶהָאָָדם הַּיַעַר אָמַר לֹו ׁשֶּיֵלְֵ לִמְִדינָה זֹו ,וְׁשָם יָבֹוא לַּגְֻדּלָה ׁשֶּלֹו
ּבְתֹוְ ּכְָ ּבָא לְׁשָם עֹוד אָָדם אֶחָד ׁשֶהָיָה רֹוכֵב עַל סּוס וְָרצָה לִּכָנֵס
וְלא הִּנִיחּו אֹותֹו ּגַם ּכֵן לִּכָנֵס מֵחֲמַת הַּנַ"ל
ּבְתֹוְ ּכְָ ָראָה ׁשֶעֹומֵד הַּסּוס ׁשֶל אֹותֹו הָאָָדם
וְלַָקח הַּכְלִי הַּנַ"ל וְהִּנִיחָּה עַל הַּסּוס וְהִתְחִיל לְנַּגֵן הַּנִּגּון הַּנִפְלָא מְאד ּכַּנַ"ל
ּובִּקֵׁש מְאד הָאָָדם ׁשֶל הַּסּוס
ׁשֶּיִמְּכר .לֹו הַּכְלִי הַּזאת וְלא ָרצָה לְמָכְָרּה
וְהֵׁשִיב לֹו מַה ּתּוכַל לִּתֵן לִי ּבְעַד ּכְלִי נִפְלָאָה ּכָזֹו?
אָמַר לֹו הָאָָדם ׁשֶל הַּסּוס הַּנַ"ל
מַה ּתּוכַל לִפְעל עִם הַּכְלִי הַּזאת?
]הֲלא הּוא ַרק[ ׁשֶּתַעֲׂשֶה עִּמָּה ָקאמֶעְדיֶא ]משחק הצגה[ּ ,ותְַקּבֵל ּדִינָר
אֲבָל אֲנִי יֹוֵדעַ ּדָבָרׁ ,שֶהּוא טֹוב יֹותֵר מֵהַּכְלִי ׁשֶּלְָ
ּדְהַיְנּו ׁשֶאֲנִי יֹוֵדעַ ּדָבָרׁ ,שֶּקִּבַלְּתִי מֵאֲבֹות אֲבֹותַי
לִהְיֹות מֵבִין ּדָבָר מִּתֹוְ ּדָבָר
הַיְנּו ׁשֶאֲנִי יֹוֵדעַ ּדָבָר ּכָזֶהׁ ,שֶּקִּבַלְּתִי מֵאֲבֹות אֲבֹותַי
ׁשֶּיְכֹולִים לִהְיֹות עַל יָָדּה מֵבִין ּדָבָר מִּתֹוְ ּדָבָר

ׁשֶּכְׁשֶאֶחָד אֹומֵר אֵיזֶה ּדִּבּור ּבְעָלְמָא
יְכֹולִים עַל יְֵדי הַּקַּבָלָה הַּנַ"לׁ ,שֶּיֵׁש לִי ,לְהָבִין ּדָבָר מִּתֹוְ ּדָבָר
וַעֲַדיִן לא ּגִּלִיתִי זאת לְׁשּום אָָדם ּבָעֹולָם
ּבְכֵן אֲנִי אֲלַּמֵד אֹותְָ הַּדָבָר הַּזֶה
וְאַּתָה ּתִּתֵן לִי הַּכְלִי הַּזאת הַּנַ"ל
וְנִתְיַּׁשֵב ]הַּבֶן מֶלְֶ הָאֱמֶתׁ ,שֶהָיָה לֹו הַּכְלִי הַּזאת ּכַּנַ"ל[
ׁשֶּבֶאֱמֶת הּוא ּדָבָר נִפְלָא לִהְיֹות מֵבִין ּדָבָר מִּתֹוְ ּדָבָר
וְנָתַן לֹו הַּכְלִי הַּנַ"ל
וְהּוא ]הַיְנּו הָאָָדם ׁשֶל הַּסּוס הַּנַ"ל[ הָלְַ וְלִּמְדֹו הַּדָבָר הַּנַ"ל לִהְיֹות מֵבִין ּדָבָר
מִּתֹוְ ּדָבָר
וְהַּבֶן מֶלְֶ הָאֱמֶת
מֵאַחַר ׁשֶּנַעֲׂשָה מֵבִין ּדָבָר מִּתֹוְ ּדָבָר
הָיָה הֹולְֵ ׁשָם אֵצֶל ׁשַעַר הַּמְִדינָה הַּנַ"ל
וְהֵבִיןׁ ,שֶהּוא ּבְאֶפְׁשָר ׁשֶּיַחְּגר מָתְנָיו לָזֶה לְהַחֲזִיר לְהַּמְִדינָה ׁשֵם .הִָראׁשֹון
ּכִי ּכְבָר נַעֲׂשָה מֵבִין ּדָבָר מִּתֹוְ ּדָבָר
עַל ּכֵן הֵבִין ׁשֶהּוא ּבְאֶפְׁשָר
אַף עַל ּפִי ׁשֶעֲַדיִן אֵינֹו יֹוֵדעַ אֵיְ ּומָה ,אֵיְ יּוכַל לַעֲׂשֹות זאת
אַף עַל ּפִי כֵן ,מֵאַחַר ׁשֶּנַעֲׂשָה מֵבִין ּדָבָר מִּתֹוְ ּדָבָר
עַל ּכֵן הֵבִיןׁ ,שֶהּוא ּבְאֶפְׁשָר
וְנִתְיַּׁשֵבׁ ,שֶּיְצַּוֶה לְהַּנִיחַ אֹותֹו לִּכָנֵס ,וְהּוא יַכְנִיס עַצְמֹו לָזֶה ]הַיְנּו לְהַחֲזִיר
לְהַּמְִדינָה ׁשֵם הִָראׁשֹון[
ּומַה ּיַפְסִיד ּבָזֶה?
וְאָמַר ]לְאֹותָן הָאֲנָׁשִיםׁ ,שֶּלא ָרצּו לְהַּנִיחַ לִכְנס ׁשָם ׁשּום אָָדםּ ,כִי אִם מִי ׁשֶּיַחְּגר
מָתְנָיו לָעִנְיָן הַּנַ"ל[
ׁשֶּיַּנִיחּו אֹותֹו לִכְנס
וְהּוא יַחְּגר מָתְנָיו לָעִנְיָן הַּנַ"ל לְהַחֲזִיר אֶל הַּמְִדינָה ׁשֵם הִָראׁשֹון
וְהִּנִיחּו אֹותֹו לִכְנס
וְהֹוִדיעּו אֶל הַּׂשִָרים
ׁשֶּנִמְצָא אִיׁש ּכָזֶהׁ ,שֶרֹוצֶה לַחֲגר מָתְנָיו לָזֶה לְהַחֲזִיר לְהַּמְִדינָה ׁשֵם הִָראׁשֹון
וְהֱבִיאּוהּו אֶל הַּׂשִָרים ׁשֶל הַּמְִדינָה
וְאָמְרּו לֹו הַּׂשִָרים.
ּתֵַדעׁ ,שֶּגַם אֲנַחְנּו אֵין אָנּו טִּפְׁשִים ,חַס וְׁשָלֹום
ַרק ׁשֶהַּמֶלְֶ ׁשֶהָיָה ,הָיָה חָכָם ּגָדֹול מֻפְלָג מְאד ,אֲׁשֶר ּכְנֶגְּדֹו הָיִינּו ּכֻּלָנּו נֶחֱׁשָבִים
טִּפְׁשִים
וְעַל ּכֵן הָיְתָה הַּמְִדינָה נְִקֵראת מְִדינָה טִּפְׁשִית ּומֶלְֶ חָכָם
וְאַחַר ּכְָ נִפְטַר הַּמֶלְֶ הַּנַ"ל ,וְנִׁשְאַר הַּבֶן מֶלְֶ
וְגַם הּוא חָכָם ,אֲבָל ּכְנֶגְּדֵנּו אֵינֹו חָכָם ּכְלָל
עַל ּכֵן נְִקֵראת הַּמְִדינָה ]עַכְׁשָו[ לְהֵפְֶ :מְִדינָה חֲכָמָה ּומֶלְֶ טִּפֵׁש

וְהִּנִיחַ הַּמֶלְֶ צַּוָאָה
ׁשֶּמִיׁ .שֶּיִמְצָא חָכָם ּכָזֶהׁ ,שֶּיּוכַל לְהַחֲזִיר לְהַּמְִדינָה ׁשֵם הִָראׁשֹון
הּוא יִהְיֶה מֶלְֶ
וְצִּוָה לִבְנֹו
ׁשֶּכְׁשֶיִּמָצֵא אִיׁש ּכָזֶה יִסְּתַּלֵק הּוא מִן הַּמְלּוכָה ,וְאֹותֹו הָאִיׁש יִהְיֶה נַעֲׂשֶה מֶלְֶ
הַיְנּו ּכְׁשֶּיִּמָצֵא חָכָם ּכָזֶהׁ ,שֶּיִהְיֶה מֻפְלָג ּבְחָכְמָה מְאד מְאד
עַד ׁשֶּכְנֶגְּדֹו יִהְיּו ּכֻּלָם טִּפְׁשִים
הּוא יִהְיֶה מֶלְֶ
ּכִי זֶה הָאִיׁש יָכֹול לְהַחֲזִיר לְהַּמְִדינָה ׁשֵם הִָראׁשֹון
ּכִי יִהְיּו חֹוזְִרים וְקֹוִרין אֹותָּה מְִדינָה טִּפְׁשִית ּומֶלְֶ חָכָם
ּכִי הֵם ּכֻּלָם טִּפְׁשִים ּכְנֶגְּדֹו
עַל ּכֵן ּתֵַדע לְאֵיזֶה ּדָבָר אַּתָה מַכְנִיס עַצְמְָ
]ּכָל זֶה אָמְרּו לֹו הַּׂשִָרים הַּנַ"ל[
וְאָמְרּו לֹו
]הַיְנּו ּגַם ּכֵן הַּׂשִָרים הַּנַ"לּ ,כִי ּכָל זֶה הּוא הֶמְׁשְֵ ּדִבְֵריהֶם[.
הַּנִּסָיֹון יִהְיֶה ,אִם אַּתָה חָכָם ּכָזֶה.
הֱיֹות ׁשֶּיֵׁש ּכָאן ּגַןׁ ,שֶּנִׁשְאַר מִן הַּמֶלְֶ ׁשֶהָיָהׁ ,שֶהּוא הָיָה חָכָם ּגָדֹול מְאד
וְהַּגָן הּוא נִפְלָא מְאד מְאד
ׁשֶּגְֵדלִים ּבֹו ּכְלֵי מַּתָכֹות ּכְלֵי ּכֶסֶף ּוכְלֵי זָהָב
וְהּוא נִפְלָא וְנֹוָרא מְאד
אְַ אִי אֶפְׁשָר לִּכָנֵס ּבֹו
ּכִי ּכְׁשֶּנִכְנָס ּבֹו אָָדם
אֲזַי ּתֵכֶף מַתְחִילִין ׁשָם לְָרְדפֹו
וְרֹוְדפִין אֹותֹו ,וְהּוא צֹועֵק
וְהּוא אֵינֹו יֹוֵדעַ ּכְלָל וְאֵינֹו רֹואֶה מִי רֹוֵדף אֹותֹו
וְכְָ הֵם רֹוְדפִין אֹותֹו
עַד ׁשֶּמַבְִריחִין אֹותֹו מִן הַּגָן
עַל ּכֵן נְִראֶה אִם אַּתָה חָכָם
אִם ּתּוכַל לִּכָנֵס אֶל הַּגָן הַּזֶה
וְׁשָאַל אִם מַּכִים .אֶת הָאָָדם הַּנִכְנָס
אָמְרּו לֹו
ׁשֶהָעִּקָר ׁשֶרֹוְדפִין אֹותֹו
וְהּוא אֵינֹו יֹוֵדעַ ּכְלָל מִי וָמִי רֹוֵדף אֹותֹוּ ,ובֹוֵרחַ ּבְבֶהָלָה ּגְדֹולָה מְאד
ּכִי כֵן סִּפְרּו לָהֶם ּבְנֵי אָָדם ׁשֶּנִכְנְסּו לְׁשָם
וְהָלְַ אֶל הַּגָן ]הַיְנּו זֶה הַּבֶן מֶלְֶ הָאֱמֶת[
וְָראָה ׁשֶּיֵׁש לֹו חֹומָה סָבִיב ,וְהַּׁשַעַר ּפָתּוחַ ,וְאֵין ׁשָם ׁשֹומְִרים
ּכִי ּבְוַּדַאי אֵין צְִריכִים ׁשֹומְִרים לְזֶה הַּגָן
וְהָיָה הֹולְֵ אֵצֶל הַּגָן

וְהִסְּתַּכֵל וְָראָהׁ ,שֶעֹומֵד ׁשָם אֵצֶל הַּגָן אָָדם
הַיְנּו ׁשֶהָיָה מְצֻּיָר ׁשָם אָָדם
וְהִסְּתַּכֵל וְָראָה
ׁשֶּלְמַעְלָה ,מֵעַל הָאָָדם ,יֵׁש ּדַףׁ] ,שֶּקֹוִרין לוח[
וְכָתּוב ׁשָםׁ ,שֶּזֶה הָאָָדם הָיָה מֶלְֶ לִפְנֵי ּכַּמָה מֵאֹות ׁשָנִים
ּובִימֵי הַּמֶלְֶ הַּזֶה הָיָה ׁשָלֹום
ּכִי עַד אֹותֹו הַּמֶלְֶ הָיָה מִלְחָמֹות
וְכֵן אַחֲָריו הָיָה מִלְחָמֹות
ּובִימֵי הַּמֶלְֶ הַּזֶה הָיָה ׁשָלֹום
וְהִתְּבֹונֵן מֵאַחַר ׁשֶּכְבָר נַעֲׂשָה מֵבִין ּדָבָר מִּתֹוְ ּדָבָרּ ,כַּנַ"ל
ׁשֶהַּכל ּתָלּוי ּבְזֶה הָאָָדם
ׁשֶּכְׁשֶּנִכְנָסִין לַּגָן וְרֹוְדפִין אֹותֹו
אֵין צְִריכִין לִבְרחַ ּכְלָלַ ,רק לַעֲמד עַצְמֹו אֵצֶל הָאָָדם ,וְעַל יְֵדי זֶה יִּנָצֵל
וְיֹותֵר מִּזֶה
ׁשֶאִם יִּקְחּו אֶת הָאָָדם הַּזֶה וְיַעֲמִידּו אֹותֹו לִפְנִים ּבְתֹוְ הַּגָן הַּזֶה
אֲזַי יּוכַל ּכָל אָָדם לִּכָנֵס ּבְׁשָלֹום אֶל הַּגָן הַּזֶה
]ּכָל זֶה הֵבִין זֶה הַּבֶן מֶלְֶ הָאֱמֶת עַל יְֵדי ׁשֶהָיָה מֵבִין ּדָבָר מִּתֹוְ ּדָבָרּ ,כַּנַ"ל[
וְהָלְַ .וְנִכְנַס אֶל הַּגָן
וְתֵכֶף ּכְׁשֶהִתְחִילּו לְָרְדפֹו
הָלְַ וְעָמַד אֵצֶל הָאָָדם הַּנַ"לׁ ,שֶעֹומֵד אֵצֶל הַּגָן מִּבַחּוץ
וְעַל יְֵדי זֶה יָצָא ּבְׁשָלֹוםּ ,בְלִי ּפֶגַע ּכְלָל
ּכִי אֲחִֵריםּ ,כְׁשֶּנִכְנְסּו לַּגָן וְהִתְחִילּו לְָרְדפָם
הָיּו ּבֹוְרחִים ּבְבֶהָלָה ּגְדֹולָה מְאד ,וְהָיּו מֻּכִים וְנִלְִקים עַל יְֵדי זֶה
וְהּוא יָצָא ּבְׁשָלֹום וְׁשַלְוָה עַל יְֵדי ׁשֶעָמַד עַצְמֹו אֵצֶל הָאָָדם הַּנַ"ל
וְהַּׂשִָרים ָראּו וְתָמְהּו עַל ׁשֶּיָצָא ּבְׁשָלֹום
וַאֲזַי צִּוָה ]זֶה הַּבֶן מֶלְֶ הָאֱמֶת[
לִּקַח אֶת הָאָָדם הַּנַ"ל ּולְהַעֲמִיד אֹותֹו ּבִפְנִים ּבְתֹוְ הַּגָן
וְכֵן עָׂשּו
וַאֲזַי עָבְרּו ּכָל הַּׂשִָרים ּבְתֹוְ הַּגָן וְנִכְנְסּו וְיָצְאּו ּבְׁשָלֹוםּ ,בְלִי ּפֶגַע ּכְלָל
אָמְרּו לֹו הַּׂשִָרים
אַף עַל ּפִי כֵן ,אַף עַל ּפִי ׁשֶָראִינּו מִּמְָ ּדָבָר ּכָזֶה
אַף עַל ּפִי כֵן ּבִׁשְבִיל ּדָבָר אֶחָד אֵין ָראּוי לִּתֵן לְָ הַּמְלּוכָה
נְנַּסֶה אֹותְָ עֹוד ּבְָדבָר אֶחָד
אָמְרּו לֹו.
הֱיֹות ׁשֶּיֵׁש ּכָאן ּכִּסֵא מֵהַּמֶלְֶ ׁשֶהָיָה
וְהַּכִּסֵא ּגָבֹוּהַ מְאד
וְאֵצֶל הַּכִּסֵא עֹומְִדים ּכָל מִינֵי חַּיֹות וְעֹופֹות ׁשֶל עֵץ ]הַיְנּו ׁשֶהֵם חֲתּוכִים ּומְתֻּקָנִים
מִן עֵץ[

וְלִפְנֵי הַּכִּסֵא עֹומֵד מִּטָה
וְאֵצֶל הַּמִּטָה עֹומֵד ׁשֻלְחָן
וְעַל הַּׁשֻלְחָן עֹומֵד מְנֹוָרה
ּומִן הַּכִּסֵא יֹוצְאִים ּדְָרכִים ּכְבּוׁשִים
וְהַּדְָרכִים הֵם ּבְנּויִים ּבְבִנְיַן חֹומָה
וְאֵּלּו הַּדְָרכִים יֹוצְאִים מִן הַּכִּסֵא לְכָל צַד
וְאֵין אָָדם יֹוֵדעַ ּכְלָל .מָה עִנְיַן הַּכִּסֵא הַּזֶה עִם הַּדְָרכִים הַּלָלּו
וְאֵּלּו הַּדְָרכִים
ּכְׁשֶהֵם יֹוצְאִים ּומִתְּפַּׁשְטִים לְהַּלָן אֵיזֶה ׁשִעּור
עֹומֵד ׁשָם אְַריֵה ׁשֶל זָהָב
וְאִם יֵלְֵ וְיִתְָקֵרב אֶצְלֹו אֵיזֶה אָָדם
אֲזַי יִפְּתַח אֶת ּפִיו וְיִבְלָעֶּנּו
ּולְהַּלָן מִן אֹותֹו הָאְַריֵה מִתְּפַּׁשֵט הַּדֶֶרְ עֹוד לְהַּלָן יֹותֵר
וְכֵן ּבִׁשְאָר הַּדְָרכִים ,הַּיֹוצְאִים מִן הַּכִּסֵא
הַיְנּו ׁשֶּגַם הַּדֶֶרְ הַּׁשֵנִי ,הַּיֹוצֵא מִן הַּכִּסֵא לְצַד אַחֵר ,הּוא ּגַם ּכֵן ּכְָ
ּכְׁשֶּמִתְּפַּׁשֵט וְנִמְׁשְָ הַּדֶֶרְ אֵיזֶה ׁשִעּור
עֹומֵד ׁשָם מִין חַּיָה אַחֵר
ּכְגֹון לָבִיא ׁשֶל מִינֵי מַּתָכֹות
וְׁשָם ּגַם ּכֵן אִי אֶפְׁשָר לְהִתְָקֵרב אֵלָיו ּכַּנַ"ל
ּולְהַּלָן מִתְּפַּׁשֵט הַּדֶֶרְ יֹותֵר
וְכֵן ּבִׁשְאָר הַּדְָרכִים
וְאֵּלּו הַּדְָרכִים הֵם מִתְּפַּׁשְטִים וְהֹולְכִים ּבְכָל הַּמְִדינָה ּכֻּלָּה
וְאֵין ׁשּום אָָדם יֹוֵדעַ עִנְיַן הַּכִּסֵא הַּנַ"ל עִם ּכָל הַּדְבִָרים הַּנַ"ל עִם הַּדְָרכִים הַּנַ"ל
עַל ּכֵן ּתִתְנַּסֶה ּבָזֶה
אִם ּתּוכַל לֵיַדע עִנְיַן הַּכִּסֵא עִם ּכָל הַּנַ"ל
וְהְֶראּו לֹו הַּכִּסֵא
וְָראָהׁ ,שֶהּוא ּגָבֹוּהַ מְאד וְכּו'
וְהָלְַ אֵצֶל הַּכִּסֵא וְהִסְּתַּכֵל וְהִתְּבֹונֵן
ׁשֶּזאת הַּכִּסֵא עֲׂשּויָה מִן הָעֵץ ׁשֶל הַּתֵבָה הַּנַ"ל ]הַיְנּו הַּכְלִי הַּנַ"לׁ ,שֶּנָתַן לֹו אָָדם
הַּיַעַר ּכַּנַ"ל[
וְהִסְּתַּכֵל וְָראָה
ׁשֶחָסֵר מִן הַּכִּסֵא לְמַעְלָה אֵיזֶה ׁשֹוׁשַּנָה
וְאִם הָיָה לְהַּכִּסֵא זאת הַּׁשֹוׁשַּנָה ,הָיָה לָּה הַּכחַ ׁשֶּיֵׁש לְהַּתֵבָה הַּנַ"ל
]הַיְנּו הַּכְלִי הַּנַ"לׁ ,שֶהָיָה לָּהּ .כחַ לְנַּגֵן ּכְׁשֶהָיּו מַּנִיחִין אֹותָּה עַל אֵיזֶה מִין חַּיָה אֹו
ּבְהֵמָה אֹו עֹוף ּכַּנַ"ל[
וְהִסְּתַּכֵל יֹותֵר וְָראָה
ׁשֶּזאת הַּׁשֹוׁשַּנָהׁ ,שֶחָסֵר לְמַעְלָה מִן הַּכִּסֵא ,הִיא מֻּנַחַת לְמַּטָה ּבַּכִּסֵא
ּוצְִריכִין לִּקַח אֹותָּה מִּׁשָם ּולְהַּנִיחָּה לְמַעְלָה

וַאֲזַי יִהְיֶה לְהַּכִּסֵא הַּכחַ ׁשֶל הַּתֵבָה הַּנַ"ל
ּכִי הַּמֶלְֶ ׁשֶהָיָה ,עָׂשָה ּכָל ּדָבָר ּבְחָכְמָה
ּבְאפֶן ׁשֶּלא יָבִין ׁשּום אָָדם אֶת הָעִנְיָן
עַד ׁשֶּיָבֹוא חָכָם מֻפְלָגׁ ,שֶּיָבִין אֶת הַּדָבָר
וְיּוכַל לְכַּוֵן לְהַחֲלִיף ּולְסַּדֵר ּכָל הַּדְבִָרים ּכָָראּוי
וְכֵן הַּמִּטָה
הֵבִיןׁ ,שֶּצְִריכִין לְנַּתְָקּה ְקצָת מִן הַּמָקֹום ׁשֶעֹומֶֶדת
וְכֵן הַּׁשֻלְחָן ,צְִריכִין ּגַם ּכֵן לְנַּתְקֹו ְקצָת ,לְׁשַּנֹות מְקֹומָם ְקצָת
וְכֵן הַּמְנֹוָרה ,צְִריכִין ּגַם ּכֵן לְנַּתְָקּה ְקצָת מִּמְקֹומָּה
וְכֵן הָעֹופֹות וְהַחַּיֹות ,צְִריכִין ּגַם ּכֵן לְׁשַּנֹותָם ּכֻּלָם מִּמְקֹומָם
לִּקַח זֶה הָעֹוף מִּמָקֹום זֶה ּולְהַעֲמִידֹו ּבְמָקֹום זֶה
וְכֵן ּכֻּלָם
ּכִי הַּמֶלְֶ עָׂשָה הַּכל ּבְעְָרמָה ּובְחָכְמָה
ּבְאפֶן ׁשֶּלא יָבִין ׁשּום אָָדם
עַד ׁשֶּיָבֹוא הֶחָכָםׁ ,שֶּיּוכַל לְהִתְּבֹונֵן לְסַּדְָרם ּכָָראּוי
וְכֵן הָאְַריֵה ׁשֶעֹומֵד ׁשָם ]אֵצֶל הִתְּפַּׁשְטּות הַּדֶֶרְ[ ,צְִריכִין לְהַעֲמִידֹו ּכָאן
וְכֵן ּכֻּלָם
וְצִּוָה לְסַּדֵר הַּכל ּכָָראּוי
לִּקַח הַּׁשֹוׁשַּנָה מִּלְמַּטָה ּולְתָחְבָּה לְמַעְלָה
וְכֵן ּכָל הַּדְבִָרים הַּנַ"ל לְסַּדֵר ּכֻּלָם ּבַּסֵֶדר הָָראּוי ּכַּנַ"ל
וְאָז הִתְחִילּו ּכֻּלָם לְנַּגֵן נִּגּון הַּנִפְלָא מְאד
וְעָׂשּו ּכֻּלָם הַּפְעֻּלָה הְָראּויָה לָהֶם
וְאָז נָתְנּו .לֹו הַּמְלּוכָה
עָנָה וְאָמַר הַּבֶן מֶלְֶ הָאֱמֶתׁ ,שֶּנַעֲׂשָה עַּתָה מֶלְֶ
אֶל ּבֶן הַּׁשִפְחָה הָאֱמֶת הַּנַ"ל
עַּתָה אֲנִי מֵבִיןׁ ,שֶאֲנִי ּבֶן הַּמֶלְֶ ּבֶאֱמֶת ,וְאַּתָה ּבֶן הַּׁשִפְחָה ּבֶאֱמֶת!
]ּגַם אֵּלֶה ּדִבְֵרי ַרּבֵנּו נ"י אַחַר ׁשֶּסִּפֵר זאת הַּמַעֲׂשֶה ,עָנָה וְאָמַר ּדְבִָרים אֵּלֶה[
ּבַּדֹורֹות הִָראׁשֹונִיםּ ,כְׁשֶהָיּו מְַדּבְִרים ּומְׂשִיחִים ַקּבָלָה ,הָיּו מְׂשִיחִים ּבְלָׁשֹון ּכָזֶה
ּכִי עַד ַרּבִי ׁשִמְעֹון ּבַר יֹוחַאי ,לא הָיּו מְַדּבְִרים ַקּבָלָה ּבְאִתְּגַלְיָא
ַרק ַרּבִי ׁשִמְעֹון ּבַר יֹוחַאי ּגִּלָה ַקּבָלָה ּבְאִתְּגַלְיָא
ּומִּקֶדםּ ,כְׁשֶהָיּו הַחֲבִֵרים מְַדּבְִרים ַקּבָלָה ,הָיּו מְַדּבְִרים ּבְלָׁשֹון ּכָזֶה ּכְׁשֶהִּנִיחּו
הָאָרֹון עַל הַּפָרֹות ,הִתְחִילּו לְׁשֹוֵרר ,וְהָבֵן
ּכִי יֵׁש חֲִדּתּותֵי ּדְסִיהֲָרא ]חידוש הלבנה[ּ ,כְׁשֶהַּלְבָנָה מְַקּבֶלֶת חִּדּוׁשִים מִן הַּׁשֶמֶׁש,
וְזֶה ּבְחִינַת ּכְׁשֶּנֹוׂשְאִין הָאָרֹון אֶל ּבֵית ׁשֶמֶׁש ,וַאֲזַי ּכָל הַחַּיֹות נֹוׂשְאֵי הַּכִּסֵא עֹוׂשִין
נִּגּון חָָדׁש ּבְחִינַת" :מִזְמֹור ׁשִירּו לַה' ׁשִיר חָָדׁש"ׁ ,שֶּזֶהּו הַּׁשִירׁ ,שֶּׁשָרּו ּפָרֹות הַּבָׁשָן
וְזֶה ּבְחִינַת מִּטָה וְׁשֻלְחָן וְכִּסֵא ּומְנֹוָרה ,הֵם ּתִיּקּונְהָא ּדִׁשְכִינְּתָא ּובְחִינַת הַּגָןּ ,כִי
אָָדם הִָראׁשֹון נִתְּגֵָרׁש מִן הַּגָן ,וְׁשַּבָת אֵגִין עֲלֹוהִיּ ,כַּמּובָא וְׁשַּבָת הּוא ּבְחִינַת מֶלְֶ
ׁשֶהַּׁשָלֹום ׁשֶּלֹוּ ,בְחִינַת הָאָָדם הַּנַ"לׁ ,שֶהּוא מֶלְֶׁ ,שֶהָיָה ׁשָלֹום ּבְיָמָיו ,וְעַל ּכֵן עָמַד

עַצְמֹו .אֵצֶל ׁשַּבָת ,וְהַּׁשְאָר לא ּבֵאֵר
]עָנָה וְאָמַר אַחַר ׁשֶּסִּפֵר הַּמַעֲׂשֶה הַּזאת ּבְזֹו הַּלָׁשֹון[
הַּמַעֲׂשֶה הַּזאת הִיא הַפְלֵא ּגָדֹול ,וְהַּכל אֶחָד הַּבְהֵמֹות וְכּו' וְהַּכִּסֵא וְכּו' וְהַּגָן הַּכל
אֶחָד
ּפַעַם נְִקָרא ]הַּבְחִינָה הַמְֻרּמֶזֶת ּבְהַּסִּפּור[ ּבְׁשֵם זֶהּ ,ופַעַם ּבְׁשֵם זֶה ,הַּכל לְפִי הָעִנְיָן
וְהַּבְחִינָה וְהַּדְבִָרים עֲמֻּקִים ,נִפְלָאִים וְנֹוָראִים מְאד מְאד ]ּגַם אֵּלֶה ּדִבְֵרי ַרּבֵנּו ,נֵרֹו
יָאִיר[ ,וְיֵׁש עֹוד ,וְאֵין צְִריכִין לְגַּלֹות לָכֶם.
ּגַם יֵׁש עֹוד מַה ּׁשֶהַּמֶלְֶׁ ,שֶהָיָה ּבְהַּמְִדינָה הַּנַ"ל ,עָׂשָה ּדָבָר ּכְנֶגֶד הַחַּמָה ,וְָדבָר
ּכְנֶגֶד הַּלְבָנָה ]הַיְנּו ׁשֶאֵּלּו הַּדְבִָרים הָיּו מְַרּמְזִים עַל חַּמָה ּולְבָנָה[ ,וְהַּלְבָנָה הָיְתָה
אֹוחֶזֶת נֵר ּבְיָָדּהּ ,וכְׁשֶּמַּגִיעַ הַּיֹום אֲזַי אֵין הַּנֵר מֵאִירּ ,כִי ׁשְָרגָא ּבְטִיהַָרא ]נר
בצהרים אינו מועיל[ וְכּו' ,וְזֶהּו ׁשֶאָמְָרה הַּלַיְלָה אֶל הַּיֹום :מִּפְנֵי מָהּ ,כְׁשֶאַּתָה ּבָא,
אֵין לִי ׁשֵם ]ּכַמְבאָר לְעֵיל[ּ ,כִי ּבַּיֹום אֵין מֹועִיל הַּנֵר ּכְלָל
ּפֵרּוׁש הַּמַעֲׂשֶה הּוא ּכְמֹו הַּכִּסֵאׁ ,שֶעָׂשָה הַּמֶלְֶ ּכַּנַ"לׁ ,שֶעִּקַר הַחָכְמָה ׁשֶּצְִריכִין לֵיַדע
אֵיְ לְסַּדֵר הַּדְבִָריםּ .כְמֹו כֵן מִי ׁשֶּבִָקי ּבַּסְפִָרים ,וְלִּבֹו ׁשָלֵם יּוכַל לְהָבִין הַּפֵרּוׁש ,אְַ
צְִריכִין לְסַּדֵר הַּדְבִָרים הֵיטֵבּ ,כִי ּפַעַם נְִקָרא ּכְָּ ,ופַעַם .נְִקָרא ּכְָ ,וְכֵן ּבִׁשְאָר
הַּדְבִָרים ,הַיְנּו ּבַּפֵרּוׁש ׁשֶל הַּמַעֲׂשֶה לִפְעָמִים נְִקָרא הָאָָדם ׁשֶל הַּמַעֲׂשֶה הַּנַ"ל ּבְׁשֵם
זֶה ,וְלִפְעָמִים ּבְׁשֵם אַחֵר ,וְכֵן ּבִׁשְאָר הַּדְבִָרים .אַׁשְֵרי מִי ׁשֶּיִזְּכֶה לְהָבִין ּדְבִָרים אֵּלּו
לַאֲמִּתָתָן ּבָרּוְ ה' לְעֹולָם ,אָמֵן וְאָמֵן
]ּכָל זֶה ּדִבְֵרי ַרּבֵנּו הַּקָדֹוׁש עָלָיו הַּׁשָלֹום זֵכֶר צַּדִיק לִבְָרכָה[

