
עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ ַמֲעשִֹ רסח

עְטֶליְר "זַ  ְבָעה ּבֶ ִ ה ְמַהׁשּ ֲעׂשֶ ַמֲעָלָתּה ְמֹאד, סל ַהּמַ , ְוָאַמר ִהְפִליג ּבְ

ֶנֶסת ֵבית ַהּכְ ֵנס ּבְ ָראד ְוִלּכָ ע ִלּבְ ִאין ִלּסַ ָ ַרׁשּ ׁש  ,ׁשֶ ּמָ ַ ְולֹוַמר ְלַהׁשּ

ץ ָהעֹוָלם  ַקּבֵ ּיְ ה ׁשֶ ְלחָ , ִלְדָרׁשָ ֻ הּוג קֶֹדם (ן ּוְלַהּכֹות ַעל ַהׁשּ ּנָ ה ּכַ ָרׁשָ  ַהּדְ

ִקיט ֶהְמַית ָהָעם הוּ , )ְלַהׁשְ ֲעׂשֶ ר ָלֶהם זֹאת ַהּמַ  )ג"ס שם( :ְלַסּפֵ

ה ַעם ַאַחת ָהָיה ֶמֶלךְ  .ַמֲעׂשֶ ן ָיִחיד, ּפַ ָצה ְוָר . ְוָהָיה לֹו ּבֵ

יו ַחּיָ לּוָכה ִלְבנֹו ּבְ ֶלְך ִלְמֹסר ַהּמְ דֹול . ַהּמֶ ה ּגָ ּתֶ ה ִמׁשְ ְוָעׂשָ

אל( ּקֹוִרין ּבַ אל הּוא ). ׁשֶ ה ּבַ ֶלְך עֹוׂשֶ ַהּמֶ ַעם ׁשֶ ָכל ּפַ אי ּבְ ּוְבַוּדַ

דֹוָלה ְמֹאד ְמָחה ּגְ ה, ׂשִ ְפָרט ַעּתָ לּוָכה ִלְבנֹו , ּבִ ַסר ַהּמְ ּמָ ׁשֶ

יו ַחּיָ אי , ּבְ ַוּדַ דֹוָלה ְמֹאדּבְ ְמָחה ּגְ ל . ָהָיה ׂשִ ם ּכָ ְוָהיּו ׁשָ

ֵרי ְמלּוָכה ָ ִרים, ַהׂשּ ָ ִסים ְוַהׂשּ ּכָ ֵמִחים ְמֹאד , ְוָכל ַהּדֻ ְוָהיּו ׂשְ

ה ּתֶ ׁשְ ּמֹוֵסר . ַעל ַהּמִ ִדיָנה ָהיּו ֶנֱהִנים ִמזֶּה ׁשֶ ְוַגם ַהּמְ

יו ַחּיָ לּוָכה ִלְבנֹו ּבְ דֹול לַ , ַהּמְ בֹוד ּגָ י הּוא ּכָ ֶלךְ ּכִ ְוָהָיה . ּמֶ

דֹוָלה ְמֹאד ְמָחה ּגְ ם ׂשִ ְמָחה. ׁשָ ל ִמיֵני ׂשִ ם ּכָ : ְוָהָיה ׁשָ

עְלֶיישׂ  גֹות( ְוָקאֶמעְדֶיישׂ  )ַמְקֵהלֹות זֶֶמר( ַקאּפֶ ֲחֵקי ַהּצָ  ְוַכּיֹוֵצא )ִמׂשְ

ְמָחה, ִמזֶּה ל ִמיֵני ׂשִ ה, ּכָ ּתֶ ׁשְ ם ַעל ַהּמִ  .ַהּכֹל ָהָיה ׁשָ

ֲעׂשוּ  ּנַ ֶלְך ְוָאַמר ִלְבנוֹ ׂשְ  ּוְכׁשֶ ֱהיֹות : ֵמִחים ְמֹאד ָעַמד ַהּמֶ

ּכֹוָכִבים ֲאִני חֹוזֶה ּבַ ה ָעִתיד ֵליֵרד ִמן , ׁשֶ ַאּתָ ַוֲאִני רֹוֶאה ׁשֶ

לּוָכה ֵרד ִמן , ַהּמְ ּתֵ ׁשֶ ּלֹא ִיְהֶיה ְלָך ַעְצבּות ּכְ ְרֶאה ׁשֶ ֵכן ּתִ ּבְ

לּוָכה ְמָחה. ַהּמְ ׂשִ ְהֶיה ּבְ ְהיֶ . ַרק ּתִ ּתִ ְמָחהּוְכׁשֶ ׂשִ ם , ה ּבְ ּגַ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ רסטַמֲעשִֹ

ְמָחה ׂשִ ְהֶיה ְלָך ַעְצבּות. ֲאִני ֶאְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ ם ּכְ י ־ַעל־ַאף, ּגַ ּפִ

ה ֶמֶלךְ  ֵאין ַאּתָ ְמָחה ַעל ׁשֶ ׂשִ י ֵאיְנָך . ֵכן ֲאִני ֶאְהֶיה ּבְ ּכִ

ֵאיְנָך ָיכֹול ְלַהֲחִזיק ַעְצְמָך , ָראּוי ִלְמלּוָכה ֵמַאַחר ׁשֶ

ְמָחה  ׂשִ ה ּבְ ַאּתָ ׁשֶ לּוָכההַ  ִמן   יֹוֵרד  ּכְ ְהֶיה ֲאָבל   .ּמְ ּתִ ׁשֶ  ּכְ

ְמָחה ׂשִ ְמָחה ְיֵתָרה ְמֹאד ּבְ ׂשִ  .ֲאַזי ֶאְהֶיה ּבְ

ל ן ְוִקּבֵ ָיד ָרָמה־ַהּבֶ לּוָכה ּבְ ֵרי . ֶמֶלְך ֶאת ַהּמְ ה לֹו ׂשָ ְוָעׂשָ

ִסים , ְמלּוָכה ִרים ָוָחִילְוֻדּכָ ן. ְוׂשָ , ֶמֶלְך ָהָיה ָחָכם־ְוזֶה ַהּבֶ

דֹוִליםְוָהיָ  ְוָכל . ה אֹוֵהב ָחְכָמה ְמֹאד ְוָהיּו ֶאְצלֹו ֲחָכִמים ּגְ

ַבר ָחְכָמה א ֶאְצלֹו ִעם ֵאיזֶה ּדְ ָהָיה ּבָ ָהָיה ֶאְצלֹו , ִמי ׁשֶ

דֹול ְמֹאד יבּות ּגָ ֲחׁשִ ירּות . ּבַ בֹוד ַוֲעׁשִ ְוָהָיה נֹוֵתן ָלֶהם ּכָ

ִביל ַהָחְכָמה ׁשְ ִפי ְרצֹונוֹ , ּבִ ָהָיה רֹוֶצה מִ . ְלָכל ֶאָחד ּכְ י ׁשֶ

בֹוד, ָהָיה נֹוֵתן לֹו ָממֹון, ָממֹון ָהָיה רֹוֶצה ּכָ ָהָיה , ּוִמי ׁשֶ

בֹוד ִביל ַהָחְכָמה, נֹוֵתן לֹו ּכָ ׁשְ ָהָיה . ַהּכֹל ּבִ ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ךְ  ל־ּכָ ם לֹוְקִחין ַעְצָמן ֶאל , ָחׁשּוב ֶאְצלֹו ַהָחְכָמה ּכָ ּלָ ָהיּו ּכֻ

ל, ַהָחְכָמה ָחְכמֹות ְוָעְסקּו ּכָ ִדיָנה ּבְ י זֶה ָהָיה רֹוֶצה . ַהּמְ ּכִ

ל ָממֹון ַעל, ָממֹון ַקּבֵ ּיְ ֵדי ׁשֶ ְוזֶה ָהָיה רֹוֶצה . זֶה־ְיֵדי־ּכְ

יבּות ְוָכבֹוד ָחְכמֹות ַעל. ֲחׁשִ ם ָעְסקּו ַרק ּבְ ּלָ ּכֻ  ־ּוֵמֲחַמת ׁשֶ

ִדיָנה ַטְכִסיֵסי ִמְלָחָמה אֹוָתּה ַהּמְ ם ּבְ ְכחּו ׁשָ ן ׁשָ י, ּכֵ ָהיּו  ּכִ

ָחְכמֹות ם עֹוְסִקין ּבְ ּלָ ֵני. ּכֻ ל ּבְ ָהיּו ּכָ ִדיָנה ־ַעד ׁשֶ ַהּמְ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ ַמֲעשִֹ רע

דֹוִלים ִדיָנה. ֲחָכִמים ּגְ אֹוָתּה ַהּמְ ּבְ ָטן ׁשֶ ַהּקָ ָהָיה , ַעד ׁשֶ

ם ּלָ דֹול ִמּכֻ ְמִדיָנה ַאֶחֶרת ָחָכם ּגָ אֹוָתּה . ּבִ ּבְ ְוַהֲחָכִמים ׁשֶ

ִדיָנה ָהיּו ֲחָכִמים ֻמְפָלִגים גְּ  ּוֵמֲחַמת . דֹוִלים ְמֹאדַהּמְ

ִדיָנה ל אֹוָתּה ַהּמְ רּו ַהֲחָכִמים ׁשֶ ּקְ כּו . ַהָחְכמֹות ִנְתּפַ ּוָמׁשְ

ן ם ֶאת ַהּבֶ ם"ֶמֶלְך ַהנַּ ־ּגַ ן, ל ְלַדְעּתָ ם־ּכֵ ר ּגַ ּקֵ ָאר . ְוִנְתּפַ ּוׁשְ

ֵני רוּ ־ּבְ ּקְ ִדיָנה לֹא ִנְתּפַ ָהָיה ַעְמקּות ְוַדּקּות . ַהּמְ ֵמֲחַמת ׁשֶ

דוֹ  ל ַהֲחָכִמים ַהנַּ ּגָ אֹוָתּה ַהָחְכָמה ׁשֶ ן לֹא ־ַעל, ל"ל ּבְ ּכֵ

ֵני ָאר ּבְ אֹוָתּה ַהָחְכָמה־ָיְכלּו ׁשְ ִדיָנה ִלְכֹנס ּבְ ְולֹא , ַהּמְ

יק ָלֶהם ן. ִהזִּ נַּ , ֶמֶלךְ ־ֲאָבל ַהֲחָכִמים ְוַהּבֶ רּו ּכַ ּקְ  .ל"ִנְתּפַ

ן י נוֹ , ֶמֶלךְ ־ְוַהּבֶ ָהָיה ּבֹו טֹוב ּכִ ְוָהיּו , ַלד ִעם טֹובֵמֲחַמת ׁשֶ

רֹות ר ִלְפָעִמים, לֹו ִמּדֹות טֹובֹות ִויׁשָ ֵהיָכן הּוא : ָהָיה ִנְזּכָ

עֹוָלם ה ְוכוּ , ּבָ ַח ַעל. 'ּוַמה הּוא עֹוׂשֶ זֶה ־ְוָהָיה ּגֹוֵנַח ּוִמְתַאּנֵ

ךְ  ל־ּכָ ֵאּלּו ְוִנְתָעה ּכָ ַפל ִלְמבּוכֹות ּכָ ּנָ ַח . ַעל ׁשֶ ְוָהָיה ִמְתַאּנֵ

ֶכל. ְמֹאד ֵ ׁש ִעם ַהׂשּ ּמֵ ּתַ ָהָיה ַמְתִחיל ְלִהׁשְ ׁשֶ ֶכף ּכְ , ֲאָבל ּתֵ

יקֹוְרִסית ַהנַּ  ל ֶאּפִ ְוֵכן . ל"ָחַזר ְוִנְתַחזֵּק ֶאְצלֹו ַהָחְכמֹות ׁשֶ

נַּ  ר ּכַ ָהָיה ִנְזּכָ ָעִמים ׁשֶ ה ּפְ ּמָ , ל ְוָהָיה ּגֹוֵנַח ּוִמְתַאּנֵחַ "ָהָיה ּכַ

ִהְתִחיל  ְוֵתֶכף  ׁשֶ ּתַ  ּכְ ׁש ְלִהׁשְ ֶכל ם עִ  ּמֵ ֵ  ְוִנְתַחזֵּק ָחַזר ,  ַהׂשּ

נַּ  יקֹוְרסּות ּכַ  .ל"ֶאְצלֹו ָהֶאּפִ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ רעאַמֲעשִֹ

ֵאיזֶה ְמִדיָנה ,ַהּיֹום ַוְיִהי ִריָחה ּבְ ם, ְוָהָיה ּבְ ּלָ . ּוָבְרחּו ּכֻ

ֶרְך ֵאיזֶה ַיַער ִריָחָתם ָעְברּו ּדֶ ם ָזָכר . ּוְבֶדֶרְך ּבְ ְוָאְבדּו ׁשָ

ַוֲעַדִין ָהיּו . ר ְוֶאָחד ָאַבד ְנֵקָבהֶאָחד ָאַבד ָזכָ : ּוְנֵקָבה

ים ִנים ְקַטּנִ ִנים, ּבָ ע ְוָחֵמׁש ׁשָ ֵני ַאְרּבַ ְולֹא ָהָיה ָלֶהם ַמה . ּבְ

ֱאֹכל ֱאֹכל, ְוָצֲעקּו ּוָבכוּ . ּלֶ י לֹא ָהָיה ָלֶהם ַמה ּלֶ תֹוְך . ּכִ ּבְ

עְטֶליר א ֶאְצָלם ּבֶ ְך ּבָ ָצן(  ּכָ ים ׁשֶ ) ַקּבְ ּקִ ַ ּלֹו ֶאָחד ִעם ַהׂשּ

עס( ּקֹוִרין ָטאְרּבֶ ֶהם ֶלֶחם, )ׁשֶ א ּבָ ּנֹוׂשֵ ִנים . ׁשֶ ְוִהְתִחילּו ֵאּלּו ַהּבָ

רּוִכים ַאֲחָריו ְוָנַתן ָלֶהם ֶלֶחם . ְלִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוִלְהיֹות ּכְ

ַאל אֹוָתם. ְוָאְכלוּ , ֶלֱאֹכל אֶתם ְלָכאן: ְוׁשָ ? ֵמֵהיָכן ּבָ

יבּו לוֹ  נַּ  ,ֵאין ָאנּו יֹוְדִעים: ֵהׁשִ ים ּכַ ִנים ְקַטּנִ י ָהיּו ּבָ . ל"ּכִ

ח אֹוָתם ִעּמוֹ , ְוִהְתִחיל ֵליֵלְך ֵמֶהם ּקַ ּיִ ּנּו ׁשֶ . ּוִבְקׁשּו ִמּמֶ

י, ֶאת זֶה ֵאיִני רֹוֶצה: ְוָאַמר ָלֶהם ְלכּו ִעּמִ ּתֵ ְך . ׁשֶ תֹוְך ּכָ ּבְ

לוּ  ּכְ ר, ִהְסּתַ ֶלא. ְוִהּנֵה הּוא ִעּוֵ ֵמַאַחר : ְוָהָיה ֶאְצָלם ּפֶ

רׁשֶ  ָהָיה (? ֵאיְך יֹוֵדַע ֵליֵלךְ , הּוא ִעּוֵ ֶ ּוֶבֱאֶמת הּוא ִחּדּוׁש ַמה ׁשּ

ה ָלֶהם זֹאת ים. ָקׁשֶ ִנים ְקַטּנִ י ֲעַדִין ָהיּו ּבָ ִנים ֲחָכִמים, ּכִ ָהיּו ּבָ ְוָהָיה , ַרק ׁשֶ

נַּ  ֶלא ֶאְצָלם ּכַ ר(ּוֵבְרָכם ). ל"ּפֶ עְטֶליר ָהִעּוֵ מֹות) זֶה ַהּבֶ ְהיּו ּכְ ּיִ , וֹ ׁשֶ

ִאיר ָלֶהם עֹוד ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ְוָהַלְך  מֹותֹו ְוִהׁשְ ְהיּו ְזֵקִנים ּכְ ּיִ ׁשֶ

יַח ֲעֵליֶהם. לוֹ  ּגִ ַרְך ִהׁשְ ם ִיְתּבָ ֵ י ַהׁשּ ִנים ּכִ , ְוֵהִבינּו ֵאּלּו ַהּבָ

עְטֶליר ִעוֵּ  ן ָלֶהם ֹאֶכלְוִהְזִמין ָלֶהם ּבֶ ָכאן ִלּתֵ  .ר ּבְ
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ֶחם ה ֶאְצָלם ַהּלֶ ּלָ ְך ּכָ ק ֲעבּור ְוׁשּוב ִהְתִחילּו ִלְצעֹ , ַאַחר־ּכָ

ם. ֹאֶכל ה ַלְיָלה ְוָלנּו ׁשָ ְך ַנֲעׂשָ ן לֹא . ַאַחר־ּכָ ם־ּכֵ ּבֶֹקר ּגַ ּבַ

ְוָחַזר ּוָבא . ָהָיה ָלֶהם ֶלֱאֹכל ְוָהיּו צֹוֲעִקים ּובֹוִכים

ָהָיה ֵחֵרׁש  עְטֶליר ׁשֶ ר ֵאָליו. ּבֶ ְוֶהְרָאה , ְוִהְתִחילּו ְלַדּבֵ

ָיָדיו ֵאינֹו ׁש , ָלֶהם ּבְ ן . ֹוֵמעַ ְוָאַמר ָלֶהם ׁשֶ ם־ּכֵ ְוָנַתן ָלֶהם ּגַ

ֵחם ִעּמוֹ . ְוָהַלְך ֵמֶהם, ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ּקָ ּיִ ן ׁשֶ ם־ּכֵ ְולֹא , ְוָרצּו ּגַ

מֹותוֹ . ָרָצה ְהיּו ּכְ ּיִ ן ׁשֶ ם־ּכֵ ם־, ּוֵבְרָכם ּגַ ִאיר ּגַ ן ָלֶהם ְוִהׁשְ ּכֵ

ֶחם ֶאְצָלם .ְוָהַלְך לוֹ , ֶלֶחם ֲעקּו ְוָחְזרּו ְוצָ , ְוָחַזר ְוָכָלה ַהּלֶ

נַּ  ַבדְוָחַזר ּוָבא ֶאצְ . ל"ּכַ ָהָיה ּכְ עְטֶליר ׁשֶ ה־ָלם ּבֶ . ּפֶ

ר ִעּמוֹ  ְלׁשֹונוֹ . ְוִהְתִחילּו ְלַדּבֵ ם ּבִ ְולֹא ָיְדעּו , ְוָהָיה ְמַגְמּגֵ

ִרים. ַמה הּוא אֹוֵמר ַאְך ֵהם , ְוהּוא ָהָיה יֹוֵדַע ַמה ֵהם ְמַדּבְ

י ָהָיה , לֹא ָיְדעּו ַמה הּוא אֹוֵמר נַּ ּכִ ְלׁשֹונֹו ּכַ ם ּבִ . ל"ְמַגְמּגֵ

ן ֶלֶחם ֶלֱאֹכל ם־ּכֵ נַּ , ְוָנַתן ָלֶהם ּגַ ן ּכַ ם־ּכֵ . ל"ְוָהַלְך לֹו ּגַ

מֹותוֹ  ְהיּו ּכְ ּיִ ן ׁשֶ ם־ּכֵ נַּ . ְוָהַלְך לוֹ  ,ּוֵבְרָכם ּגַ ְוָחַזר  .ל"ַהּכֹל ּכַ

ארֹו ָעֹקם ָהָיה ַצּוָ עְטֶליר ׁשֶ נַּ , ּוָבא ּבֶ ן ּכַ ם־ּכֵ . ל"ְוָהָיה ּגַ

ַעל ֲחטֹוָטרֹותְוָחַזר ּוָבא  עְטֶליר ּבַ ּקֹוִרין הֹויֶקיר, ּבֶ  ׁשֶ

ֶנת( ּבֶ לֹא ָיַדִים, )ּגִ עְטֶליר ּבְ עְטֶליר . ְוָחזַר ּוָבא ּבֶ ְוָחַזר ּוָבא ּבֶ

לֹא ַרְגַלִים הְ , ְוָכל ֶאָחד ָנַתן ָלֶהם ֶלֶחם, ּבְ ּיִ יּו ּוֵבְרָכם ׁשֶ

מֹותוֹ  נַּ , ּכְ ֶחם ֶאְצָלםַאַחר־כָּ  .ל"ַהּכֹל ּכַ . ְך ָחַזר ְוָכָלה ַהּלֶ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ רעגַמֲעשִֹ

ּוב ֶרךְ , ְוִהְתִחילּו ֵליֵלְך ְלִיׁשּ אּו ְלֵאיזֶה ּדֶ ּבָ ְוָהְלכּו ַעל . ַעד ׁשֶ

ָפר אּו ְלֵאיזֶה ּכְ ּבָ ֶרְך ַעד ׁשֶ ִנים . אֹותֹו ַהּדֶ ְוִנְכְנסּו ֵאּלּו ַהּבָ

ִית ֵאיזֶה ּבַ . ים ֲעֵליֶהם ְוָנְתנּו ָלֶהם ֶלֶחםְוָהיּו ְמַרֲחמִ , ּבְ

ִית ֵאיזֶה ּבַ ן, ְוָחְזרּו ְוִנְכְנסּו ּבְ ם־ּכֵ ְוָהיּו , ְוָנְתנּו ָלֶהם ּגַ

ָתִחים זֶּה טֹוב ִלְפֵניֶהם. ַמֲחִזיִרים ַעל ַהּפְ ְוָעׂשּו . ְוָראּו ׁשֶ

ַיַחד ִמיד ּבְ ְהיּו ּתָ ּיִ יֵניֶהם ׁשֶ ים . ּבֵ ּקִ ּקֹוִר (ְוָעׂשּו ָלֶהם ׂשַ ין ׁשֶ

יס דֹולֹות) ָטאְרּבֶ ָתִחים, ּגְ ְוָהְלכּו ַעל , ְוָהיּו ַמֲחִזיִרים ַעל ַהּפְ

ָמחֹות ְ ל ַהׂשּ ִרית ִמיָלה ְוַעל ֲחֻתּנֹות: ּכָ , ַעל ְסעּוַדת ּבְ

ְוָהיּו ַמֲחִזיִרים , ְוָהְלכּו ַלֲעָירֹות. ְוָהְלכּו ָלֶהם ְלָמקֹום ַאֵחר

ָתִחים ין , יםְוָהְלכּו ַעל ַהְיִריִד . ַעל ַהּפְ בּו ּבֵ ְוָיׁשְ

עְטֶליְרשׂ  ָצִנים( ַהּבֶ ם ַעל ) ַקּבְ ִבים ׁשָ ּיֹוׁשְ ֶדֶרְך ׁשֶ ּכְ

יס" ִריְזּבֶ אֹות ֶאֶבן( "ַהּפְ עֶליר) ִאְצַטּבָ ַחת ַלֲאֵסַפת ( ִעם ַהּטֶ ַצּלַ

עֹות ל ). ַמְטּבְ ִנים ְמֻפְרָסִמים ֵאֶצל ּכָ ָהיּו ֵאּלּו ַהּבָ ַעד ׁשֶ

עְטֶליְרשׂ  י . ַהּבֶ לָּ  ּכִ ירּו  ם ּכֻ ֵאּלוּ  ֵמֶהם  ְוָיְדעּו ,  ָתםאוֹ  ִהּכִ  ׁשֶ

נַּ  ַער ּכַ ּיַ ֶאְבדּו ּבַ ּנֶ ִנים ׁשֶ  .ל"ֵהם ַהּבָ

ַעם דֹוָלה ּפַ ֵאיזֶה ִעיר ּגְ דֹול ּבְ ְוָהְלכּו . ֶאָחד ָהָיה ָיִריד ּגָ

עְטֶליְרשׂ  ם ַהּבֶ ם, ְלׁשָ ן ְלׁשָ ם־ּכֵ ִנים ָהְלכּו ּגַ ּוָבא . ְוֵאּלּו ַהּבָ

ַעת  ִניםַעל ּדַ ֵני ַהּבָ כּו ֶאת ֵאּלּו ׁשְ ּדְ ׁשַ ּיְ עְטֶליְרׂש ׁשֶ , ַהּבֶ
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אּו זֶה ֶאת זוֹ  ׂשְ ּיִ עְטֶליְרשׂ . ׁשֶ רּו ֹזאת ְקָצת ּבֶ ּבְ ּדִ , ְוֵתֶכף ׁשֶ

ם ּלָ ֵעיֵני ּכֻ ָבר ְמֹאד ּבְ ּדּוךְ , הּוַטב ַהּדָ ִ ֲאָבל ֵאיְך . ְוָגְמרּו ַהׁשּ

ה ין ָלֶהם ֲחֻתּנָ אֲ . ְוִנְתַיֲעצוּ ? עֹוׂשִ לֹוִני ִיְהֶיה ּבַ יֹום ּפְ ּבְ ר ׁשֶ ׁשֶ

ֶלךְ  ֶדת ַהּמֶ ל יֹום ֻהּלֶ ּקֹוִרין ִמיִניֶניס(, ְסעּוָדה ׁשֶ ם , )ׁשֶ ְוּיְֵלכּו ְלׁשָ

עְטֶליְרשׂ  ל ַהּבֶ ם. ּכָ ַבְקׁשּו ְלַעְצָמן ׁשָ ּיְ ֶ ה ׁשּ ר , ּוִמּמַ ׂשָ ּבָ

ה, ְוֶלֶחם ם ַעל. ְוֵכן ָהָיה. ִמזֶּה ַיֲעׂשּו ֲחֻתּנָ  ְוָהְלכּו ְלׁשָ

עְטֶליְרשׂ  ל ַהּבֶ יִניֶניס ּכָ ר, ַהּמִ ְוַגם , ּוִבְקׁשּו ָלֶהם ֶלֶחם ּוָבׂשָ

ר וְ  ׂשָ עּוָדה ּבָ ּיֵר ִמן ַהּסְ ּתַ ׁשְ ּנִ ֶ צּו ַמה ׁשּ ּקֹוִרין . ֶלֶחםִקּבְ ׁשֶ

ָמחֹות( קֹוִליְטׁש  דֹולֹות ְמֻיָחדֹות ִלׂשְ ְוָהְלכּו ְוָחְפרּו ּבֹור . )ַחּלֹות ּגְ

ְהֶיה מַ  ּיִ דֹול ׁשֶ יםּגָ ְוִכּסּו אֹותֹו ִעם ָקִנים , ֲחִזיק ֵמָאה ֲאָנׁשִ

ם. ְוָעָפר ְוזֶֶבל ּלָ ם ּכֻ ה ְלֵאּלּו , ְוִנְכְנסּו ְלׁשָ ם ֲחֻתּנָ ְוָעׂשּו ׁשָ

ִנים ַהנַּ  ה, ל"ַהּבָ ם . ְוִהְכִניסּו אֹוָתם ַלֻחּפָ ֵמִחים ׁשָ ְוָהיּו ׂשְ

ֵמִחים מְ ְוַגם ֶהָחָתן ְוהַ . ְמֹאד ְמֹאד ה ָהיּו ׂשְ ּלָ  .ֹאדּכַ

ַרְך  ם ִיְתּבָ ֵ ֶהם ַהׁשּ ה ִעּמָ ָעׂשָ ְוִהְתִחילּו ִלְזּכֹר ַהֲחָסִדים ׁשֶ

ַער ּיַ ְהיֹוָתם ּבַ ִעים ְמֹאד. ּבִ ְעּגְ ֵאיְך : ְוָהיּו ּבֹוִכים ְוָהיּו ִמְתּגַ

ר עְטֶליר ָהִראׁשֹון ָהִעּוֵ ֵהִביא ָלנּו , לֹוְקִחין ְלָכאן ֶאת ַהּבֶ ׁשֶ

ַער ּיַ ִעים ְמֹאד ְוֵתֶכף ּומִ ? ֶלֶחם ּבַ ְעּגְ ָהיּו ִמְתּגַ תֹוְך ׁשֶ ּיָד ּבְ

ר עְטֶליר ָהִעּוֵ ִני: ָעָנה ְוָאַמר, ַאֲחֵרי ַהּבֶ אִתי  ,ִהּנֵ ִהּנֵה ּבָ

ה ה . ֶאְצְלֶכם ַעל ַהֲחֻתּנָ ָרׁשָ ָנה ַלּדְ ַוֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ַמּתָ
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אְנק( יׁשַ ה ּגִ ָרׁשָ ּקֹוִרין ּדְ מֹוִני, )ׁשֶ ְהיּו ְזֵקִנים ּכָ ּתִ ְתִחלָּ  ,ׁשֶ י ּבִ ה ּכִ

זֶה י ֶאְתֶכם ּבָ ַרְכּתִ ָנה , ּבֵ ַמּתָ יו ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ֹזאת ּבְ ְוַעְכׁשָ

ה ָרׁשָ מּוָרה ַלּדְ מֹוִני: ּגְ ים ּכָ ים ֲאֻרּכִ ְחיּו ַחּיִ ּתִ ם . ׁשֶ ְוַאּתֶ

ר ֲאִני ִעּוֵ ָלל? ְסבּוִרים ׁשֶ ר ּכְ ל ְזַמן . ֵאין ֲאִני ִעּוֵ ּכָ ַרק ׁשֶ

ּלוֹ  ֶהֶרף ַעִיןֵאינֹו עֹוֶלה אֶ , ָהעֹוָלם ּכֻ ן הּוא ִנְדֶמה ־ְוַעל(. ְצִלי ּכְ ּכֵ

ר ִעּוֵ ָלל ַעל ָהעֹוָלם, ּכְ לּות ּכְ ּכְ י ֵאין לֹו ׁשּום ִהְסּתַ ל ְזַמן ָהעֹוָלם , ּכִ ּכָ ֵמַאַחר ׁשֶ

ֶהֶרף ַעִיןֵאינֹו עֹולֶ  זֶה ־ְוַעל. ה ֶאְצלֹו ּכְ לּות ּוְרִאּיָה ּבְ ּכְ ְך ֶאְצלֹו ִהְסּתַ ּיָ ן ֵאין ׁשַ ּכֵ

ָללָהעֹולָ  יק, ַוֲאִני ָזֵקן ְמֹאד) ם ּכְ ינֹוק ,ָצִעיר ְמֹאד( ַוֲעַדִין ֲאִני ַיּנִ ) ּתִ

ָלל) ַהְינּו יּוְנג(, ְלַגְמֵרי י ֲעַדִין ִלְחיֹות ּכְ . ְולֹא ִהְתַחְלּתִ

י־ַעל־ְוַאף ַעְצִמי אֹוֵמר . ֵכן ֲאִני ָזֵקן ְמֹאד־ּפִ ְולֹא ֲאִני ּבְ

ּיֵׁש , ֹזאת ָמה ִלי ַרק ׁשֶ ׁשֶ ־ַעל ַהְסּכָ דֹולר זֶה ֵמַהּנֶ ר ַהּגָ  ַוֲאַסּפֵ

ה ָלֶכם ר ַהנַּ (: ַמֲעׂשֶ ְבֵרי ָהִעּוֵ ל זֶה הּוא ּדִ  ).ל"ּכָ

י ה ַעל ַהּיָם ּכִ ְסִפינֹות ַהְרּבֵ ים ּבִ ַעם ַאַחת ָהְלכּו ֲאָנׁשִ . ּפַ

ִפינֹות ר ֶאת ַהּסְ ּבֵ לוּ , ּוָבא רּוַח ְסָעָרה ְוׁשִ ים ִנּצְ . ְוָהֲאָנׁשִ

ל ֶאָחדּוָבאּו ֶאל מִ  ל. ְגּדָ ְגּדָ ל , ְוָעלּו ֶאל ַהּמִ ם ּכָ ּוָמְצאּו ׁשָ

ים ָקאֹות ּוַמְלּבּוׁשִ ֲאָכִלים ּוַמׁשְ ִריִכים, ַהּמַ ּצְ ֶ . ְוָכל ַמה ׁשּ

עֹוָלם ּבָ ֲענּוִגים ׁשֶ ל טּוב ְוָכל ַהּתַ ם ּכָ , ָענּו ְוָאְמרוּ . ְוָהָיה ׁשָ

הוּ  ֶ ָנה ַמה ׁשּ ה ְיׁשָ ר ַמֲעׂשֶ ל ֶאָחד ְיַסּפֵ ּכָ רֹון ׁשֶ ּכָ א זֹוֵכר ִמזִּ

ִהְתִחיל ֶאְצלֹו . ָהִראׁשֹון הּוא זֹוֵכר ֵמֵעת ׁשֶ ֶ ַהְינּו ַמה ׁשּ
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רֹון ּכָ ם ְזֵקִנים ּוְנָעִרים. ַהזִּ ִדים ֶאת ַהזֵָּקן . ְוָהיּו ׁשָ ְוָהיּו ְמַכּבְ

ה ְתִחּלָ ר ּבִ ַסּפֵ ּיְ יֵניֶהם ׁשֶ ּבֵ דֹול ׁשֶ ָמה : ָעָנה ְוָאַמר. ַהּגָ

ּפּוַח ִמן ", ר ָלֶכםֲאַסּפֵ  ָחְתכּו ֶאת ַהּתַ ׁשֶ ם ּכְ ֲאִני זֹוֵכר ּגַ

ם . ְולֹא ָיַדע ׁשּום ֶאָחד ַמה הּוא אֹוֵמר". ֶהָעָנף ַאְך ָהיּו ׁשָ

ָנה ְמֹאד. ְוָאְמרוּ , ֲחָכִמים ה ְיׁשָ אי זֹאת ִהיא ַמֲעׂשֶ ַוּדַ , ּבְ

רְוִכבְּ  ַסּפֵ ּיְ ִני ׁשֶ ֵ ִני ׁשֶ  .דּו ֶאת ַהׁשּ ֵ מֹו ָעָנה ַהׁשּ ּלֹא ָהָיה ָזֵקן ּכְ

ָנה: ןָהִראׁשוֹ  ה ְיׁשָ ַמהּ ( ?ֹזאת ִהיא ַמֲעׂשֶ ְלׁשֹון ּתֵ זֹאת ) ּבִ

ן ם־ּכֵ ה ֲאִני זֹוֵכר ּגַ ֲעׂשֶ ן , ַהּמַ ם־ּכֵ ָהָיה "ֲאָבל ֲאִני זֹוֵכר ּגַ ׁשֶ ּכְ

ר ּדֹוֵלק ם". ַהּנֵ ָנה : ָענּו ְוָאְמרּו ׁשָ ה ְיׁשָ ֹזאת ִהיא ַמֲעׂשֶ

יֹוֵתר ֵמָהִראׁשוֹ  ִני. ָנהּבְ ֵ זֶּה ַהׁשּ ֶלא ֶאְצָלם ׁשֶ הּוא , ְוָהָיה ּפֶ ׁשֶ

יק ָנה יֹוֵתר , ֵמָהִראׁשֹון )ָצִעיר( ַיּנִ ה ְיׁשָ ְוזֹוֵכר ַמֲעׂשֶ

ר. ֵמָהִראׁשֹון ַסּפֵ ּיְ י ׁשֶ ִליׁשִ ְ דּו ֶאת ַהׁשּ ָעָנה ְוָאַמר  .ְוִכּבְ

י ִליׁשִ ְ יק יֹוֵתר, ַהׁשּ ָהָיה ַיּנִ ׁשֶ : ׁשֶ ם ּכְ ְנַין ֲאִני זֹוֵכר ּגַ ִהְתִחיל ּבִ

ִרי ִרי ָענּו ְוָאְמרוּ , ַהּפְ ם ַהּפְ ִהְתִחיל ְלִהְתַרּקֵ ׁשֶ ַהְינּו ּכְ : ּדְ

יֹוֵתר ָנה ּבְ ה ְיׁשָ יק , ָעָנה ָהְרִביִעי. ֹזאת ִהיא ַמֲעׂשֶ ָהָיה ַיּנִ ׁשֶ

ם : עֹוד יֹוֵתר ִרי"ֲאִני זֹוֵכר ּגַ ְרִעין ִלְנֹטַע ַהּפֶ הֹוִליכּו ַהּגַ ׁשֶ ". ּכְ

יָעָנה ַהחֲ  יק עֹוד יֹוֵתר, ִמיׁשִ ָהָיה ַיּנִ ם : ׁשֶ ֲאִני זֹוֵכר ּגַ

ְרִעין, ַהֲחָכִמים" ִבים ּוַמְמִציִאים ֶאת ַהּגַ ֵהם ָהיּו חֹוׁשְ ". ׁשֶ

י ְוכוּ  ִ ׁשּ ִ ם ', ָעָנה ַהׁשּ הּוא זֹוֵכר ּגַ ִרי "ׁשֶ ל ַהּפְ ַעם ׁשֶ ֶאת ַהּטַ
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ִרי תֹוְך ַהּפֶ ַעם ּבְ ְכַנס ַהּטַ ּנִ ִביִעי ְוכוּ ָעָנה הַ ." ֹקֶדם ׁשֶ ְ ', ׁשּ

ְכַנס "ְוָאַמר  ּנִ ִרי ֹקֶדם ׁשֶ ל ַהּפְ ם ֶאת ָהֵריַח ׁשֶ הּוא זֹוֵכר ּגַ ׁשֶ

ִרי ּפֶ ִמיִני ְוָאַמר". ּבַ ְ ם , ָעָנה ַהׁשּ הּוא זֹוֵכר ּגַ ְרֶאה "ׁשֶ ַהּמַ

ִרי ָכה ַעל ַהּפֶ ְמׁשְ ּנִ ִרי ֹקֶדם ׁשֶ ל ַהּפְ ַהְינּו זֶה (ַוֲאִני ". ׁשֶ

ר עְטֶליר ָהִעּוֵ ל זֶה ַהּבֶ ר ּכָ ַסּפֵ ּמְ ינֹוק ְלַגְמֵרי )ׁשֶ ְוָהִייִתי , ָהִייִתי ָאז ּתִ

ם ן ׁשָ ם־ּכֵ י ָלֶהם. ּגַ ל ֵאּלּו : ְוָעִניִתי ְוָאַמְרּתִ ֲאִני זֹוֵכר ּכָ

ּיֹות ֲעׂשִ לּום"ַוֲאִני זֹוֵכר , ַהּמַ יֶדעְנק ָגאר ( ."ָלאו ּכְ אּון ִאיְך ּגִ

ט ה יְ ֹזאת ִהיא ַמעֲ : ָענּו ְוָאְמרוּ  )ִניׁשְ ָנה ְמֹאדׂשֶ יֹוֵתר , ׁשָ

ם ּלָ דֹול  ִחּדּוׁש  ְוָהָיה   .ִמּכֻ ינֹוק  ָלם ֶאצְ   ּגָ ַהּתִ  יֹוֵתר זֹוֵכר  ׁשֶ

ם ּלָ  .ִמּכֻ

תֹוךְ  ךְ ־ּבְ ל ּכָ ְגּדָ דֹול ְוָדַפק ַעל ַהּמִ ר ּגָ א ֶנׁשֶ : ְוָאַמר ָלֶהם, ּבָ

ים ְהיֹות ֲעִנּיִ ֶכםׁשּובּו ֶאל ָהאֹוָצרֹות ׁשֶ  .ִחְדלּו עֹוד ִמּלִ , ּלָ

ֶכם ּלָ אֹוָצרֹות ׁשֶ ים ּבָ ׁשִ ּמְ ּתַ ּיְֵצאּו . ִוְהיּו ִמׁשְ ְוָאַמר ָלֶהם ׁשֶ

ֶדֶרְך ִזְקנּוָתם ל ּכְ ְגּדָ זֵָּקן יֹוֵתר, ִמן ַהּמִ ל ִמי ׁשֶ ּכָ ֵיֵצא , ׁשֶ

ה ִחּלָ ל. ּתְ ְגּדָ ם ִמן ַהּמִ ּלָ ה ֶאת . ְוהֹוִציא ּכֻ ִחּלָ ְוהֹוִציא ּתְ

ינֹוק ַהנַּ  י בֶּ , ל"ַהּתִ םּכִ ּלָ ל . ֱאֶמת הּוא ָזֵקן יֹוֵתר ִמּכֻ ְוֵכן ּכָ

יק יֹוֵתר ָהָיה ַיּנִ דֹול הֹוִציא . הֹוִציא ֹקֶדם, ִמי ׁשֶ ְוַהזֵָּקן ַהּגָ

ַאֲחרֹוָנה יק יֹוֵתר. ּבָ ָהָיה ַיּנִ ל ִמי ׁשֶ י ּכָ ָהָיה ָזֵקן יֹוֵתר , ּכִ
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נַּ  ֶהם . ל"ּכַ ּבָ םְוַהזֵָּקן ׁשֶ ּלָ יק יֹוֵתר ִמּכֻ : ָאַמר ָלֶהםוְ  .ָהָיה ַיּנִ

דֹול ַהנַּ ( ר ַהּגָ ׁשֶ רּו ) ל"ַהּנֶ ּפְ ּסִ ּיֹות ׁשֶ ֲעׂשִ ֲאִני ֲאָפֵרׁש ָלֶכם ֶאת ַהּמַ

ל ַהנַּ  ָחְתכּו ֶאת . ל"ּכָ ׁשֶ ם ּכְ הּוא זֹוֵכר ּגַ ר ׁשֶ ּפֵ ּסִ י זֶה ׁשֶ ּכִ

ּפּוַח ִמן ֶהָעָנף ָחְתכּו ֶאת , ַהּתַ ׁשֶ ם ּכְ הּוא זֹוֵכר ּגַ ַהְינּו ׁשֶ

ֵעת ַהיְ (. ַטּבּורוֹ  ֶכף ּבְ ה ִעּמֹו ּתֵ ֲעׂשָ ּנַ ה ַהזֹּאת ׁשֶ ֲעׂשֶ ּגַם ֶאת ַהּמַ נּו ׁשֶ

ָחְתכּו ֶאת ַטּבּורוֹ , ַההֹוָלָדה ֵעת ׁשֶ ִני  ).ּגַם ֶאת זֶה הּוא זֹוֵכר, ּבְ ֵ ְוַהׁשּ

ר ּדֹוֵלק ָהָיה ַהּנֵ ָעה ׁשֶ ׁשָ זֹּוֵכר ּבְ ָאַמר ׁשֶ הּוא זֹוֵכר , ׁשֶ ַהְינּו ׁשֶ

ִעבּ  ָהָיה ּבְ ׁשֶ ם ּכְ ָהָיה ֵנר ּדֹוֵלק ַעל ֹראׁשוֹ , ּורּגַ ְוזֶה . ׁשֶ

ִרי ִהְתִחיל ִרּקּום ַהּפְ ֵעת ׁשֶ ם ּבְ זֹּוֵכר ּגַ ָאַמר ׁשֶ ַהְינּו , ׁשֶ

ם ַהּגּוף ִהְתִחיל ְלִהְתַרּקֵ ׁשֶ ם ּכְ זֹּוֵכר ּגַ ֵעת , ׁשֶ ַהְינּו ּבְ ּדְ

ָלד ְר . ְיִציַרת ַהּוָ ָהיּו מֹוִליִכים ַהּגַ ֵעת ׁשֶ זֹּוֵכר ּבְ ִעין ְוזֶה ׁשֶ

ִרי ֵעת , ִלְנֹטַע ַהּפְ ה ּבְ ּפָ ָכה ַהּטִ ְמׁשְ ּנִ ׁשֶ ם ּכְ זֹּוֵכר ּגַ ַהְינּו ׁשֶ

ּוּוג ָהיּו ַמְמִציִאים ֶאת . ַהזִּ זֹּוֵכר ֶאת ַהֲחָכִמים ׁשֶ ְוזֶה ׁשֶ

ְרִעין ּמֹחַ , ַהּגַ ה ֲעַדִין ּבַ ּפָ ָהָיה ַהּטִ ׁשֶ ם ּכְ זֹּוֵכר ּגַ י (. ַהְינּו ׁשֶ ּכִ

הַהּמִֹחין ַמְמִציִאי ּפָ ַעם). ם ֶאת ַהּטִ זֹּוֵכר ֶאת ַהּטַ ַהְינּו , ְוזֶה ׁשֶ

ֶפׁש  ְרֶאה. ַהְינּו ָהרּוחַ , ְוָהֵריחַ . ַהּנֶ ָמה, ְוַהּמַ ׁשָ . ַהְינּו ַהּנְ

לּום זֹּוֵכר ָלאו ּכְ ינֹוק ָאַמר ׁשֶ י הּוא ְלַמְעָלה ִמן , ְוַהּתִ ּכִ

ֶפׁש רוּ , ַהּכֹל הּוא ֹקֶדם ִמּנֶ ֶ , ָמהַח ְנׁשָ ְוזֹוֵכר ֲאִפּלּו ַמה ׁשּ

ִחיַנת  הּוא ּבְ ִפינֹות : ְוָאַמר ָלֶהם ".ָאִין"ׁשֶ ִחְזרּו ֶאל ַהּסְ
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ֶכם ּלָ רוּ , ׁשֶ ּבְ ׁשְ ּנִ ֶכם ׁשֶ ּלָ ֵהם ַהּגּוִפים ׁשֶ נוּ , ׁשֶ ַחְזרּו ְוִיּבָ ּיַ . ׁשֶ

ה ִחְזרּו ֲאֵליֶהם ר (ְוִלי . ּוֵבֵרְך אֹוָתם, ַעּתָ עְטֶליר ָהִעּוֵ ַהְינּו זֶה ַהּבֶ

ָהָיה ּתִ  ל זֶה, ינֹוק ָאזׁשֶ ר ּכָ הּוא ְמַסּפֵ דֹול ַהנַּ ) ׁשֶ ר ַהּגָ ׁשֶ : ל"ָאַמר ַהּנֶ

י ה ּבֹוא ִעּמִ מֹוִתי, ַאּתָ ה ּכְ י ַאּתָ ה . ּכִ י ַאּתָ ָזֵקן ְמֹאד "ּכִ

יק ְמֹאד ה ַיּנִ ָלל" ַוֲעַדִין ַאּתָ . ַוֲעַדִין לֹא ִהְתַחְלּתָ ִלְחיֹות ּכְ

י־ַעל־ְוַאף ה ָזֵקן ְמֹאד־ּפִ ךְ . ֵכן ַאּתָ י ֲאִני ָזֵקן , ְוַגם ֲאִני ּכָ ּכִ

יק ְוכוּ  ָמה ֵמאֹותֹו , ִנְמָצא. 'ַוֲעַדִין ֲאִני ַיּנִ ּיֵׁש ִלי ַהְסּכָ ׁשֶ

דֹול ר ַהּגָ ׁשֶ נַּ (. ַהּנֶ ים ּכַ ים ֲאֻרּכִ ֲאִני ַחי ַחּיִ ה ֲאִני נֹוֵתן ) ל"ׁשֶ ְוַעּתָ

ים  ָלֶכם  ים   ַחּיִ י ֲאֻרּכִ ּלִ ָנה , ׁשֶ ַמּתָ ָרׁשָ  ּבְ ם ה ְוַנֲעשָׂ  . הַלּדְ  ׁשָ

דֹוָלה ַוֲעצּוָמה ְמֹאד ְמֹאד ְמָחה ְוֶחְדָוה ּגְ  .ׂשִ

ּיֹום ה ּבַ ּתֶ ׁשְ ְבַעת ְיֵמי ַהּמִ ל ׁשִ ִני ׁשֶ ֵ ָחְזרּו ְוָזְכרּו ַהזּּוג , ַהׁשּ

ִני ֵ עְטֶליר ַהׁשּ ֶהֱחָיה אֹוָתם . ַהזֶּה ֶאת ַהּבֶ ַהְינּו ַהֵחֵרׁש ׁשֶ

ִעיםְוָהיּו ּבוֹ . ְוָנַתן ָלֶהם ֶלֶחם ְעּגְ ֵאיְך לֹוְקִחין : ִכים ּוִמְתּגַ

ֶהֱחָיה אֹוָתנוּ  עְטֶליר ַהֵחֵרׁש ׁשֶ נַּ , ְלָכאן ֶאת אֹותֹו ַהּבֶ ? ל"ּכַ

ִעים ַאֲחָריו ְעּגְ ָהיּו ִמְתּגַ תֹוְך ׁשֶ א, ּבְ ְוָאַמר , ְוִהּנֵה הּוא ּבָ

ִני ק אֹוָתם, ְוָנַפל ֲעֵליֶהם .ִהּנֵ ה ֲאנִ : ְוָאַמר ָלֶהם, ְוָנׁשַ י ַעּתָ

מֹוִני ְהיּו ּכָ ּתִ ָנה ׁשֶ ַמּתָ ים טֹוִבים , נֹוֵתן ָלֶכם ּבְ ְחיּו ַחּיִ ּתִ ׁשֶ

מֹוִני זֶה. ּכָ י ֶאְתֶכם ּבָ ַרְכּתִ ה ּבֵ ְתִחּלָ י ּבִ ה ֲאִני נֹוֵתן , ּכִ ְוַעּתָ
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י ּלִ ים טֹוִבים ׁשֶ ה, ָלֶכם ַחּיִ ָרׁשָ מּוָרה ַלּדְ ָנה ּגְ ַמּתָ ם . ּבְ ְוַאּתֶ

ֲאִני ֵחֵרׁש  ָלל? סֹוְבִרים ׁשֶ ל  ,ֵאין ֲאִני ֵחֵרׁש ּכְ ּכָ ַרק ׁשֶ

ּלֹו ֵאינֹו עֹוֶלה ֶאְצִלי ִלְכלּום רֹון , ָהעֹוָלם ּכֻ ַמע ַהִחּסָ ֶאׁשְ ׁשֶ

ֶהם ּלָ ל ַהּקֹולֹות. ׁשֶ י ּכָ ם ֵהם ִמן ֶחְסרֹונֹות, ּכִ ּלָ ל . ּכֻ י ּכָ ּכִ

ָמחֹות . ֶאָחד ְוֶאָחד צֹוֵעק ַעל ֶחְסרֹונוֹ  ְ ל ַהׂשּ ַוֲאִפּלּו ּכָ

בָּ  רֹון, עֹוָלםׁשֶ ם ֵהם ַרק ֵמֲחַמת ַהִחּסָ ּלָ ֵמַח ַעל , ּכֻ ָ ׂשּ ׁשֶ

א ָחֵסר לֹו ְוִנְתַמּלֵ רֹון ׁשֶ ּלֹו ֵאינֹו , ְוֶאְצִלי. ַהִחּסָ ל ָהעֹוָלם ּכֻ ּכָ

ֶהם, עֹוֶלה ִלְכלּום ּלָ רֹון ׁשֶ ָאְזַני ַהִחּסָ ְנסּו ּבְ ּכָ ּיִ י ֲאִני ַחי . ׁשֶ ּכִ

ֶהם ׁש  ֵאין ּבָ ים טֹוִבים ׁשֶ רֹוןַחּיִ ָמה ַעל . ּום ִחּסָ ְוֵיׁש ִלי ַהְסּכָ

ים טֹוִבים ֲאִני ַחי ַחּיִ ירּות, זֶה ׁשֶ ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ ים. ִמן ַהּמְ  ְוַחּיִ

ּלֹו הּוא ָהיָ , טֹוִבים ׁשֶ  .ה אֹוֵכל ֶלֶחם ְוׁשֹוֶתה ָמִיםׁשֶ

ר ָלֶהם( דֹול ):ְוִסּפֵ ירּות ּגָ ּה ֲעׁשִ ּיֵׁש ּבָ י ֵיׁש ְמִדיָנה ׁשֶ יֵּ , ּכִ ׁש ׁשֶ

דֹוִלים צוּ . ָלֶהם אֹוָצרֹות ּגְ ַעם ַאַחת ִנְתַקּבְ ל . ּפַ ְוִהְתִחיל ּכָ

ּלוֹ  ים טֹוִבים ׁשֶ ֵאר ִעם ַחּיִ ים , ֶאָחד ְלִהְתּפָ ֵאיְך הּוא ַחי ַחּיִ

ים טֹוִבים , טֹוִבים ֶדר ַהַחּיִ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמּסֵ ר ּכָ ְוֵכן ִסּפֵ

ּלוֹ  י ָלֶהם. ׁשֶ ים טֹוִביםאֲ . ְוָעִניִתי ְוָאַמְרּתִ ֵהם , ִני ַחי ַחּיִ ׁשֶ

ֶכם ּלָ ים טֹוִבים ׁשֶ י ִאם , ְוָהא ְרָאָיה. טֹוִבים יֹוֵתר ֵמַחּיִ ּכִ

ים טֹוִבים ים ַחּיִ ם ַחּיִ יַע ֶאת , ַאּתֶ ֶאְרֶאה ִאם ּתּוְכלּו ְלהֹוׁשִ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ רפאַמֲעשִֹ

לֹוִנית ן. ְמִדיָנה ּפְ ָהָיה ָלֶהם ּגַ ּיֵׁש ְמִדיָנה ׁשֶ ְוָהָיה . ֱהיֹות ׁשֶ

אֹותֹו הַ  רֹותּבְ ן ּפֵ עֹוָלם, ּגָ ּבָ ל ִמיֵני ְטָעִמים ׁשֶ ָהָיה ָלֶהם ּכָ . ׁשֶ

עֹוָלם ּבָ ל ִמיֵני ֵריחֹות ׁשֶ ם ּכָ ם ָהָיה ׁשָ ל , ּגַ ם ּכָ ם ָהיּו ׁשָ ּגַ

ָוִנין ְוָכל  ל ַהּגְ ֶווַיאִטין"ִמיֵני ַמְרֵאה ּכָ ָרִחים( "ַהּקְ ) ּפְ

עֹוָלם ּבָ ןַהכֹּ , ׁשֶ אֹותֹו ַהּגָ ם ּבְ ִני וְ  .ל ָהָיה ׁשָ ּנָ ן ּגַ ָהָיה ַעל ַהּגָ

ּקֹוִרין ַאְגָראְדִניק(ֶאָחד  ִדי). ׁשֶ ֵני אֹותֹו ַהּמְ ים ְוָהיּו ּבְ ים ַחּיִ ָנה ַחּיִ

ן־טֹוִבים ַעל ִני. ְיֵדי אֹותֹו ַהּגָ ּנָ ם ַהּגַ ְוָכל ַמה . ְוֶנֱאַבד ׁשָ

ן אֹותֹו ַהּגָ ם ּבְ ָהָיה ׁשָ ֶ ֶלה , ׁשּ אי ֻמְכָרח ִלְהיֹות ּכָ ַוּדַ ּבְ

ם ַהְמֻמּנֶה, ָסדְוִנפְ  ֵאין ׁשָ ִני, ֵמַאַחר ׁשֶ ּנָ ַהְינּו ַהּגַ ֲאָבל . ּדְ

י־ַעל־ַאף ן־ּפִ ּגָ ּבַ ִפיִחים ׁשֶ . ֵכן ָהיּו ְיכֹוִלים ִלְחיֹות ִמן ַהּסְ

ִדיָנה ְולֹא ָהָיה , ּוָבא ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך ַאְכָזר ַעל אֹוָתּה ַהּמְ

ָבר ים טֹוִבים  ְוָהַלְך ְוִקְלֵקל. ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ּדָ ֶאת ַהַחּיִ

ן ָהָיה ָלֶהם ִמן ַהּגָ ִדיָנה ׁשֶ ל ַהּמְ ן. ׁשֶ ְלֵקל ֶאת ַהּגָ ּקִ . ְולֹא ׁשֶ

ּתֹות ֲעָבִדים לֹׁש ּכִ ִדיָנה ׁשָ אֹוָתּה ַהּמְ ם ּבְ ִאיר ׁשָ ִהׁשְ , ַרק ׁשֶ

ֲעׂשוּ  ּיַ ה ֲעֵליֶהם ׁשֶ ַקד ֲעֵליֶהם ְוִצּוָ ּפָ ֶ  זֶה־יְיֵד ־ְוַעל. ַמה ׁשּ

ַעםִקְלְקלּו ֶאת הַ  ַעל. ּטַ ם־ׁשֶ ָעׂשּו ׁשָ ֶ ל ִמי , ְיֵדי ַמה ׁשּ ּכָ

ְרֶצה ִלְטֹעם ֵאיזֶה ַטַעם ִיְהֶיה ַטַעם ְנֵבָלה ּיִ ְוֵכן ִקְלְקלּו . ׁשֶ

ל ָהֵריחֹות. ֶאת ָהֵריחַ  ּכָ ָנה, ׁשֶ ְוֵכן . ִיְהֶיה ָלֶהם ֵריַח ֶחְלּבְ

ְרֶאה ִאלּ , ִקְלְקלּו ֶאת ַהּמַ יכּו ֶאת ָהֵעיַנִים ּכְ ֶהֱחׁשִ ּו ֵיׁש ׁשֶ
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ם־ַהּכֹל ַעל(. ֲעָנִנים ְוָעִבים ָעׂשּו ׁשָ ֶ ה ֲעֵליֶהם ֶמֶלְך , ְיֵדי ַמה ׁשּ ר ִצּוָ ֲאׁשֶ ּכַ

נַּ  ה) ל"ָהַאְכָזר ּכַ ים טֹוִבים, ְוַעּתָ ים ַחּיִ ם ַחּיִ ֶאְרֶאה , ִאם ַאּתֶ

יַע אֹוָתם ְבֵרי (ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם . ִאם ּתּוְכלּו ְלהֹוׁשִ ל זֶה ּדִ ּכָ

יעּו אֹוָתם) ל"ַהנַּ  ַהֵחֵרׁש  ִאם לֹא ּתֹוׁשִ ְלקּוִלים , ׁשֶ יּוְכלּו ַהּקִ

ִד "ַהנַּ  ל אֹותֹו ַהּמְ ןל ׁשֶ ם־ּכֵ יק ָלֶכם ּגַ ְוָהְלכּו  .יָנה ְלַהזִּ

יִרים ַהנַּ  ִדיָנה"ָהֲעׁשִ י , ל ֶאל אֹותֹו ַהּמְ ְוַגם ֲאִני ָהַלְכּתִ

ֶהם ם־. ִעּמָ ים ּגַ ֶדֶרְך ִהלּוָכם ָהיּו ַחּיִ ל ֶאָחדְוַגם ּבְ ן ּכָ  ְוֶאָחד  ּכֵ

ּלוֹ  ים טֹוִבים ׁשֶ י , ַחּיִ נַּ ּכִ  .ל"ָהיּו ָלֶהם אֹוָצרֹות ּכַ

אוּ  ּבָ ׁשֶ ִדיָנה ּכְ ם ֶאְצָלם , ָסמּוְך ְלַהּמְ ִהְתִחיל ְלִהְתַקְלֵקל ּגַ

ָבִרים ָאר ַהּדְ ַעם ּוׁשְ ְתַקְלֵקל , ַהּטַ ּנִ ַעְצָמם ׁשֶ יׁשּו ּבְ ְוִהְרּגִ

י לָ . ֶאְצָלם ה: ֶהםְוָאַמְרּתִ ם , ִאם ַעּתָ ֲעַדִין לֹא ִנְכַנְסּתֶ ׁשֶ

ַעם ְוכוּ , ֶאְצָלם ָבר ִנְתַקְלֵקל ֶאְצְלֶכם ַהּטַ ְוֵאיְך ִיְהֶיה ', ּכְ

ם ְנסּו ְלׁשָ ּכָ יַע אֹוָתם? ִאם ּתִ ן ֵאיְך ּתּוְכלּו ְלהֹוׁשִ ּכֵ ל ׁשֶ . ּוִמּכָ

י ּלִ י ּוַמִים ׁשֶ ּלִ י ֶלֶחם ׁשֶ י ָלֶהם, ְוָלַקְחּתִ יׁשּו וְ . ְוָנַתּתִ ִהְרּגִ

ָעִמים ל ַהּטְ י ּכָ ּלִ ֶחם ּוַמִים ׁשֶ ּלֶ קֵּ ) 'ְוָכל ָהֵריחֹות ְוכוּ (, ּבַ ן ְוִנְתּתַ

ְתַקְלֵקל ֶאְצָלם ּנִ ֶ ִדיָנה ַהנַּ  .ַמה ׁשּ ִדיָנה , ל"ּוְבֵני ַהּמְ ַהְינּו ַהּמְ

ן ַהנַּ  ם ַהּגָ ָהָיה ׁשָ ִדיָנה , ל"ׁשֶ ּקּון ַהּמְ ַח ַעל ּתִ ִהְתִחילּו ְלַפּקֵ

נִּ  ַעם ְוכוּ ׁשֶ נַּ ' ְתַקְלֵקל ֶאְצָלם ַהּטַ בוּ . ל"ּכַ ּיֵׁש : ְוִנְתַיׁשְּ ֱהיֹות ׁשֶ
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ירּות ל ֲעׁשִ ִדיָנה ַעְצָמּה ַהנַּ (, ְמִדיָנה ׁשֶ ְוִנְרֶאה ) ל"ַהְינּו אֹותֹו ַהּמְ

ֱאַבד  ּנֶ ֶהם ׁשֶ ּלָ ִני ׁשֶ ּנָ ַהּגַ ַעל(ָלֶהם ׁשֶ ים טֹוִבים־ׁשֶ ) ָידֹו ָהָיה ָלֶהם ַחּיִ

ֹ ירּותהּוא ִמׁשּ ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ ֵני ַהּמְ , ֶרׁש ֶאָחד ִעם אֹוָתן ּבְ

ּיֵׁש ָלֶהם ים טֹוִבים ׁשֶ ן ַחּיִ ם־ּכֵ ן ָהְיָתה ֲעָצָתם ־ַעל. ּגַ ּכֵ

ירּות ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ לַֹח ֶאל אֹותֹו ַהּמְ יעּו , ִלׁשְ אי יֹוׁשִ ּוְבַוּדַ

לּוִחים ֶאל אֹותֹו הַ . ְוֵכן ָעׂשוּ . אֹוָתם ְלחּו ׁשְ ל ְוׁשָ ִדיָנה ׁשֶ ּמְ

ירּות לּוִחים. ֲעׁשִ ְ ֶהם, ְוָהְלכּו ַהׁשּ לּוִחים (. ּוָפְגעּו ּבָ ַהׁשְּ ַהְינּו ׁשֶ

ירּות ל ֲעׁשִ ִדיָנה ַעְצָמּה ׁשֶ ְבֵני אֹותֹו ַהּמְ ְגעּו ּבִ י ֵהם ָהיּו רֹוִצים ֵליֵלְך . ּפָ ּכִ

נַּ  לּוִחים )ל"ֶאְצָלם ּכַ ְ ֲאלּו ֶאת ַהׁשּ ם ה: ְוׁשָ ? ֹוְלִכיםְלֵהיָכן ַאּתֶ

יבוּ  ירּות: ֵהׁשִ ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ , ָאנּו הֹוְלִכים ֶאל אֹותֹו ַהּמְ

יעּו אֹוָתנוּ  ּיֹוׁשִ ֵני : ָענּו ְוָאְמרוּ . ׁשֶ ַעְצֵמנּו ֵהם ּבְ ֲאַנְחנּו ּבְ

ירּות ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ . ְוָאנּו הֹוְלִכים ֶאְצְלֶכם, אֹוָתּה ַהּמְ

י ֲאִני ָלֶהם ל זֶה ָאַמר ָלֶהםַהְינּו ַהחֵ (: ָאַמְרּתִ ר ּכָ ַסּפֵ ּמְ ֲהלֹא ) ֵרׁש ׁשֶ

ם ְצִריִכים ֵאַלי ם , ַאּתֶ ם לֹא ּתּוְכלּו ֵליֵלְך ְלׁשָ י ַאּתֶ ּכִ

נַּ  יַע ָלֶהם ּכַ אן־ַעל. ל"ְלהֹוׁשִ ֲארּו ּכָ ָ ׁשּ ם ּתִ ן ַאּתֶ ַוֲאִני ֵאֵלְך , ּכֵ

יַע ָלֶהםִעם הַ  לּוִחים ְלהֹוׁשִ ְ ֶהם .ׁשּ י ִעּמָ י ְוִנכְ . ְוָהַלְכּתִ ַנְסּתִ

ֵאיזֶה ִעיר ִדיָנה ּבְ ּמְ ים , ּוָבאִתי. ּבַ ִאים ֲאָנׁשִ ּבָ ְוָרִאיִתי ׁשֶ

ַבר ֲהָלָצה  ּקֹוִרין ֶוועְרִטיל(ְואֹוְמִרים ֵאיזֶה ּדְ ְך ). ׁשֶ ְוַאַחר־ּכָ

ה ֵאיזֶה  ֲעׂשֶ ּנַ ֵני ָאָדם ַעד ׁשֶ ִצים ֲעֵליֶהם עֹוד ֵאיזֶה ּבְ ִמְתַקּבְ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ ַמֲעשִֹ רפד

ְוֵהם ) ַהְינּו ֶוועְרְטִליךְ (ְבֵרי ֲהָלצֹות ְואֹוְמִרים ֵאיזֶה ּדִ , ִקּבּוץ

ִכים ְוׂשֹוֲחִקים ִרים . ְמַחּיְ ֵהם ְמַדּבְ י ׁשֶ ַמְעּתִ יִתי ֹאזֶן ְוׁשָ ְוִהּטֵ

ה ה. ִנּבּול ּפֶ ְבֵרי ִנּבּול ּפֶ ַדּקּות , ְוזֶה אֹוֵמר ּדִ ְוזֶה אֹוֵמר ּבְ

ְך אַ . ְוזֶה ׂשֹוֵחק ְוזֶה ֵיׁש לֹו ֲהָנָאה ְוַכּיֹוֵצא, יֹוֵתר ַחר־ּכָ

ן ְלִעיר ַאֶחֶרת י ְלַהּלָ ֵני ָאָדם . ָהַלְכּתִ ֵני ּבְ ְ ׁשּ ְוָרִאיִתי ׁשֶ

ן א ּוַמּתָ ָ ְוָהְלכּו ֶאל . ְמִריִבים זֶה ִעם זֶה ֵמֲחַמת ֵאיזֶה ַמׂשּ

ין ְלִדין ית־ּדִ ין, ַהּבֵ ית־ּדִ אי ְוזֶה : ּוָפַסק ָלֶהם ַהּבֵ זֶה ַזּכַ

ין. ַחּיָב ית־ּדִ ְך ָחְזרּו ְוִנְתקֹוְטטּו זֶה  .ְוָיְצאּו ִמן ַהּבֵ ַאַחר־ּכָ

ין. ִעם זֶה ית־ּדִ ֵאיָנם רֹוִצים זֶה ַהּבֵ ַרק ֵהם , ְוָאְמרּו ׁשֶ

ין ַאֵחר ית־ּדִ ין ַאֵחר ּוָבֲחרּו ָלֶהם ּבֵ ית־ּדִ י (, רֹוִצים ּבֵ ּכִ

ֲחרּו ָלֶהם ְיכֹוִלין ָלדּון  ּבָ ין ׁשֶ ית־ּדִ ים ַעל אֹותֹו ַהּבֵ ֵהם ְמֻרּצִ ֵמַאַחר ׁשֶ

ין )ִלְפֵניֶהם ית־ּדִ ְך ָחְזרּו . ְוָדנּו ִלְפֵני אֹותֹו ַהּבֵ ַאַחר־ּכָ

ין , ְוִנְתקֹוְטטּו ֶאָחד ֵמֵאּלּו ִעם ַאֵחר ית־ּדִ ּוָבֲחרּו ָלֶהם ּבֵ

ם. ַאֵחר ּוָבֲחרּו ָלֶהם , ְוֵכן ָהיּו ְמִריִבים ּוִמְתקֹוְטִטים ׁשָ

יִנים י ּדִ ּתֵ ה ּבָ ּמָ ל ָהִעיר ָהְיָת , ּכַ ּכָ י ַעד ׁשֶ ּתֵ ה ְמֵלָאה ִמּבָ

יִנים י. ּדִ ְלּתִ ּכַ ם ֱאֶמת, ְוִהְסּתַ ֵאין ׁשָ זֶּה ֵמֲחַמת ׁשֶ ה . ׁשֶ ְוַעּתָ

ה  זֶה  ין  ַמּטֶ א  ּדִ ִנים  ְונֹוׂשֵ ְך   ,ָלזֶה ּפָ א ֲחֵברֹו  ְוַאַחר־ּכָ  נֹוׂשֵ

ִנים לוֹ  ֶהם ֱאֶמת, ּפָ ִלים ׁשַֹחד ְוֵאין ּבָ י ֵהם ְמַקּבְ  .ּכִ
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ךְ  ׁש ָרִאי ַאַחר־ּכָ ֵהם ְמֵלִאים ִנאּוף ַמּמָ ם , ִתי ׁשֶ ְוֵיׁש ׁשָ

ר ֶאְצָלם ֶהּתֵ ה ּכְ ֲעׂשָ ּנַ ה ַעד ׁשֶ י ָלֶהם. ִנאּוף ַהְרּבֵ , ְוָאַמְרּתִ

ְרֶאה ַעם ְוָהֵריַח ְוַהּמַ ִביל זֶה ִנְתַקְלֵקל ֶאְצָלם ַהּטַ ׁשְ ּבִ י . ׁשֶ ּכִ

ּתֹות עֲ  לֹׁש ּכִ ִאיר ֶאְצָלם ׁשָ ֶלְך ָהַאְכָזר ִהׁשְ ָבִדים זֶה ַהּמֶ

ִדיָנה, ל"ַהנַּ  ְהיּו הֹוְלִכים ּוְמַקְלְקִלים ֶאת ַהּמְ ּיִ ָהיּו . ׁשֶ ׁשֶ

ה יֵניֶהם ִנּבּול ּפֶ ִרים ּבֵ ה , הֹוְלִכים ּוְמַדּבְ ְוִהְכִניסּו ִנּבּול־ּפֶ

ִדיָנה תֹוְך ַהּמְ ַעם, ּבְ ה ִנְתַקְלֵקל ַהּטַ ל . ְוַעל־ְיֵדי ִנּבּול ּפֶ ּכָ ׁשֶ

ָעִמים ֵהם ַטַעם נְ  ִדיָנהְוֵכן ֵהם ִהְכנִ . ֵבָלהַהּטְ ּמְ . יסּו ׁשַֹחד ּבַ

ְרֶאה־ְיֵדי־ְוַעל כּו ָהֵעיַנִים ְוִנְתַקְלֵקל ַהּמַ י , זֶה ֶנְחׁשְ ּכִ

ר ֵעיֵני ֲחָכִמים" ַֹחד ְיַעּוֵ יסּו ִנאּוף ְוֵכן ֵהם ִהְכנִ ". ַהׁשּ

ִדיָנה ּמְ ָמקֹום אַ (. זֶה ִנְתַקְלֵקל ָהֵריחַ ־ְיֵדי־ְוַעל, ּבַ ן ּבְ ֵחר ְוַעּיֵ

ם ָהֵריחַ  ַעל־ְיֵדי ִנאּוף ִנְפּגָ ְדָבֵרינּו ׁשֶ ן־ַעל )ּבִ ן ֶאת , ּכֵ ְראּו ְלַתּקֵ ּתִ

ֹלׁש ֲעֵברֹות ֵאּלוּ  ָ ִדיָנה ִמׁשּ ים , ַהּמְ ׂש ַאֲחֵרי ָהֲאָנׁשִ ּוְלַחּפֵ

ם"ַהנַּ  ה ֲעֵברֹות ֵאּלוּ . ל ּוְלָגְרׁשָ לֹׁשָ נּו ׁשְ ַתּקְ ּתְ ׁשֶ לֹא , ְוָאז ּכְ

קֵּ  ְתּתַ ּיִ י ׁשֶ ְרֶאה ְוָהֵריחַ ּדַ ַעם ְוַהּמַ ִני , ן ַהּטַ ּנָ ם ַהּגַ י ִאם ּגַ ּכִ

ֱאבַ  ּנֶ ֵצאׁשֶ ן ְלִהּמָ ם־ּכֵ ן .ד יּוַכל ּגַ ן . ְוָעׂשּו ּכֵ ְוִהְתִחילּו ְלַתּקֵ

לֹׁש ֲעֵברֹות ֵאּלוּ  ָ ִדיָנה ִמׁשּ ים . ֶאת ַהּמְ ׂשּו ַאֲחֵרי ָהֲאָנׁשִ ְוִחּפְ

: ָדם ְוׁשֹוֲאִלין אֹותוֹ ְוָהיּו ּתֹוְפִסים ֶאת ֵאיזֶה אָ , ל"ַהנַּ 

אָת ְלָכאן ל ? ֵמֵהיָכן ּבָ ים ׁשֶ ְררּו ֶאְצָלם ָהֲאָנׁשִ ְתּבָ ּנִ ַעד ׁשֶ
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ֶלְך ָהַאְכָזר ַהנַּ  ִדיָנה . ְוֵגְרׁשּו אֹוָתם, ל"ַהּמֶ נּו ֶאת ַהּמְ ְוִתּקְ

ה ַרַעׁש . ל"ֵמֲעֵברֹות ַהנַּ  ְך ַנֲעׂשָ תֹוְך ּכָ ר : ּבְ ֶאְפׁשָ

י־ֵכן זֶה ַהמְ  ִניַאף־ַעל־ּפִ ּנָ הּוא ַהּגַ הֹוֵלְך ְואֹוֵמר ׁשֶ ע ׁשֶ ּגָ , ׁשֻ

ע ּגָ ְוזֹוְרִקין ַאֲחָריו ֲאָבִנים , ְוָכל ֶאָחד ַמֲחִזיק אֹותֹו ִלְמׁשֻ

ין אֹותוֹ  י־ֵכן אּוַלי הּוא הּוא , ּוְמָגְרׁשִ ר ַאף־ַעל־ּפִ ֶאְפׁשָ

ֱאֶמת ִני ּבֶ ּנָ ִלְפֵני ֵאּלּו  ַהְינוּ (. ְוָהְלכּו ְוֵהִביאּו אֹותֹו ִלְפֵניֶהם? ַהּגַ

ִדיָנה נּו ֶאת ַהּמְ בּו ְוִתּקְ ׁשְ ּיָ ל זֶה ָהָיה . ׁשֶ ר ּכָ ַסּפֵ ּמְ ְוַגם הּוא ַהְינּו ַהֵחֵרׁש ׁשֶ

ם י) ׁשָ ֱאֶמת: ְוָאַמְרּתִ ִני ּבֶ ּנָ אי זֶה הּוא ַהּגַ ַוּדַ ן ( .ּבְ ּקֵ ְתּתַ ּנִ ִנְמָצא ׁשֶ

ִדיָנה ־ַעל ּיֵׁש ִלי הַ , ִנְמָצא ).ַהזֹּאתָידֹו ַהּמְ ָמה ֵמאֹותֹו ׁשֶ ְסּכָ

ירּות ל ֲעׁשִ ִדיָנה ׁשֶ ים טֹוִבים, ַהּמְ ֲאִני ַחי ַחּיִ י ֲאִני . ׁשֶ ּכִ

ִדיָנה ַהנַּ  י ֶאת ַהּמְ ְנּתִ ּקַ נַּ "ּתִ ה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם . ל"ל ּכַ ְוַעּתָ

י ּלִ ים טֹוִבים ׁשֶ ָנה ֶאת ַהַחּיִ ַמּתָ ְמָחה  ,ּבְ ם ׂשִ ה ׁשָ ְוַנֲעׂשָ

דֹוָלה ְוֶחְדָוה ַרבָּ  עְטֶליְרׂש ַהנַּ (: ה ְמֹאדּגְ ל ַהּבֶ ם ָחְזרּו "ְוֵכן ּכָ ּלָ ל ּכֻ

ה ה, ּוָבאּו ַעל ַהֲחֻתּנָ ָרׁשָ ָנה ַלּדְ ַמּתָ ְרכּו אֹוָתם . ְוָנְתנּו ּבְ ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ ּבַ ֶ ַמה ׁשּ

מֹוָתם ְהיּו ּכְ ּיִ ה, ׁשֶ ָרׁשָ ָנה ַלּדְ ַמּתָ ו ָנְתנּו זֹאת ּבְ ָהִראׁשֹון ָנַתן ): ְוַעְכׁשָ

ָנה בְּ   ָלֶהם  ים  ַמּתָ ים ַחּיִ ִני ְוהַ  , ֲאֻרּכִ ֵ ָנה  ָלֶהם  ָנַתן  ׁשּ ַמּתָ  ּבְ

ים טֹוִבים  .ַחּיִ

ּיֹום רּו ַהזּּוג ַהזֶּה ּבַ י ָחְזרּו ְוִנְזּכְ ִליׁשִ ְ ְוָהיּו ּבֹוִכים . ַהׁשּ

ִעים ְעּגְ י: ּוִמְתּגַ ִליׁשִ ְ עְטֶליר ַהׁשּ ָכאן ֶאת ַהּבֶ , ֵאיְך לֹוְקִחין ּבְ
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בַ  ָהָיה ּכְ ה־דׁשֶ א? ּפֶ ְך ְוִהּנֵה הּוא ּבָ תֹוְך ּכָ ִני: ַוּיֹאֶמר, ּבְ  .ִהּנֵ

ק אֹוָתם, ְוָנַפל ֲעֵליֶהם נַּ . ְוָנׁשַ ן ּכַ ם־ּכֵ : ל"ְוָאַמר ָלֶהם ּגַ

מֹוִני ְהיּו ּכָ ּתִ י ֶאְתֶכם ׁשֶ ַרְכּתִ ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ ה ֲאִני נֹוֵתן , ּבַ ַעּתָ

מ ְהיּו ּכָ ּתִ ה ׁשֶ ָרׁשָ ָנה ַלּדְ ַמּתָ ם ְסבּוִרים ְואַ . ֹוִניָלֶכם ּבְ ּתֶ

ַבד ֲאִני ּכְ ה־ׁשֶ ַבד? ּפֶ ָלל־ֵאין ֲאִני ּכְ ה ּכְ ּבּוִרים , ּפֶ ַהּדִ ַרק ׁשֶ

ל ָהעֹוָלם ַרךְ , ׁשֶ ם ִיְתּבָ ֵ ָבִחים ְלַהׁשּ ֵאיָנם ׁשְ ֶהם , ׁשֶ ֵאין ּבָ

ֵלימּות ְכַבד־ַעלוְ (. ׁשְ ן הּוא ִנְרָאה ּכִ ה־ּכֵ י הּוא כִּ . ּפֶ ה ֵמֵאּלּו ־ְכַבדּכִ ּפֶ

ֵלימּותהַ  ֶהם ׁשְ ֵאין ּבָ ל ָהעֹוָלם ׁשֶ ּבּוִרים ׁשֶ ֱאֶמת ֵאין ֲאִני אֲ  )ּדִ ָבל ּבֶ

ַבד ָלל־ּכְ ה ּכְ ָרן ִנְפָלא ְמֹאד, ּפֶ א ֲאִני ֵמִליץ ְוַדּבְ ַרּבָ . ַאּדְ

יִרים  ר ִחידֹות ְוׁשִ ּקֹוִרין ִליֶדער(ַוֲאִני ָיכֹול ְלַדּבֵ , ִנְפָלִאים) ׁשֶ

ֵאין ִנְמָצא ׁשּום נִ  ֹמַע ַעד ׁשֶ ּלֹא ִיְרֶצה ִלׁשְ עֹוָלם ׁשֶ ְבָרא ּבָ

ֲאִני יֹוֵדעַ . אֹוִתי יִרים ׁשֶ ִ ל , ּוְבֵאּלּו ַהִחידֹות ְוַהׁשּ ֶהם ּכָ ֵיׁש ּבָ

דֹול . ַהָחְכמֹות ָמה ַעל זֶה ֵמאֹותֹו ָהִאיׁש ּגָ ְוֵיׁש ִלי ַהְסּכָ

ְקָרא  רוֹ (". ִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת"ַהּנִ ער ּגְ ער ֱאֶמתֶ ּדֶ  יר ִאיׁש ֶסיר ַמאן ּדֶ

ר. ֶחֶסד ׁשֹון ִסּפֵ זֶה ַהּלָ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּבְ  )ַרּבֵ

ֵלָמה ֵישׁ וְ  ה ׁשְ זֶה ַמֲעׂשֶ ל  .ּבָ בּו ּכָ ַעם ַאַחת ָיׁשְ י ּפַ ּכִ

ָחְכָמתוֹ , ַהֲחָכִמים ֵאר ּבְ ֵאר . ְוָכל ֶאָחד ִהְתּפָ זֶה ָהָיה ִמְתּפָ

ְרזֶל ּיַת ּבַ ָחְכָמתֹו ֲעׂשִ ִהְמִציא ּבְ ִמין ְוזֶ, ׁשֶ ֵאר ּבְ ה ִהְתּפָ

כֹות ַאֵחר ָחְכָמתֹו , ַמּתָ ִהְמִציא ּבְ ֵאר ׁשֶ ְוזֶה ָהָיה ִמְתּפָ
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יֹוֵתר הּוא ָחׁשּוב ּבְ ֶסף ׁשֶ ּיַת ּכֶ ִהְמִציא , ֲעׂשִ ֵאר ׁשֶ ְוזֶה ִהְתּפָ

ּיַת ָזָהב ֵלי ִמְלָחָמה, ֲעׂשִ ִהְמִציא ּכְ ֵאר ׁשֶ . ְוזֶה ָהָיה ִמְתּפָ

ה ֵאר ׁשֶ כֹותְוזֶה ָהָיה ִמְתּפָ ּתָ , ּוא יֹוֵדַע ַלֲעׂשֹות ֵאּלּו ַהּמַ

כֹות ּתָ ין ֵמֶהם ֵאּלּו ַהּמַ ֵהם עֹוׂשִ ָבִרים ׁשֶ ּלֹא ֵמֵאּלּו ַהּדְ . ׁשֶ

ָחְכמֹות ֲאֵחרֹות ֵאר ּבְ ָבִר . ְוזֶה ָהָיה ִמְתּפָ ה ּדְ ּמָ י ֵיׁש ּכַ ים ּכִ

עֹוָלם ַעל ִהְמִציאּו ּבָ גֹון ַסאִליְטֶרע, ְיֵדי ָחְכמֹות־ׁשֶ ר ֹחמֶ ( ּכְ

כֹות ת ַמּתָ ּיַ ֶלם ַלֲעׂשִ זֶה) ֹחֶמר ֶנֶפץ( ּוִפיְלֶוויר) ּגֶ ל. ְוַכּיֹוֵצא ּבָ  ְוָהָיה ּכָ

ָחְכָמתוֹ  ֵאר ּבְ ם ֶאָחד ְוָאַמר .ֶאָחד ִמְתּפָ ֲאִני ָחָכם : ָעָנה ׁשָ

ם מֹו ַהּיֹום, יֹוֵתר ִמּכֶ י ֲאִני ָחָכם ּכְ ם ַמה . ּכִ ְולֹא ֵהִבינּו ׁשָ

אֹוֵמר הוּ , זֶּה ׁשֶ מֹו ַהּיֹוםׁשֶ ל : ְוָאַמר ָלֶהם. א ָחָכם ּכְ י ּכָ ּכִ

ץ אֹוָתם ֶהם ְיכֹוִלים ְלַקּבֵ ּלָ ְולֹא ִיְהיּו ֵמֶהם ַרק , ַהָחְכמֹות ׁשֶ

ָעה ַאַחת ל ָחְכָמה ְוָחְכָמה ִהיא ִנְלַקַחת ־ַעל־ַאף. ׁשָ ּכָ י ׁשֶ ּפִ

אֹותֹו ַהּיֹום, ִמּיֹום ַאֵחר ָהָיה ּבְ ִריָאה ׁשֶ ִפי ַהּבְ י . ּכְ ל ּכִ ּכָ

בֹות"ַהָחְכמֹות ַהנַּ  ן ַהָחְכָמה ִנְלַקַחת ֵמאֹותֹו ־ְוַעל(. ל ֵהם ַהְרּכָ ּכֵ

ָבה ּנּו ַהַהְרּכָ ּמֶ ּמִ ִריָאה ׁשֶ ָהָיה ּבֹו אֹותֹו ַהּבְ י־ֵכן ) ַהּיֹום ׁשֶ ַאף־ַעל־ּפִ

ָעה ־ְיכֹוִלים ַעל ׁשָ ל ֵאּלּו ַהָחְכמֹות ּבְ ץ ּכָ ְיֵדי ָחְכָמה ְלַקּבֵ

ֵלם ֲאָבל ֲאִני. ַאַחת מֹו יֹום ׁשָ ֵאר אֹותֹו (. ָחָכם ּכְ ל זֶה ִהְתּפָ ּכָ

י ֵאָליו )ל"ֶהָחָכם ָהַאֲחרֹון ַהנַּ  ַבד(: ָעִניִתי ְוָאַמְרּתִ ה ־ַהְינּו זֶה ַהּכְ ּפֶ

מֹו ֵאיזֶה יֹום )ל"ל ָאַמר ְלֶהָחָכם ַהנַּ "ַהנַּ  ה (? ּכְ מֹו ֵאיזֶה יֹום ַאּתָ ַהְינּו ּכְ
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ַבד( ,זֶה) ל"ם ַהנַּ ֶהָחכָ (: ָעָנה ְוָאָמר) ָחָכם ה־ַהְינּו זֶה ַהּכְ הּוא ָחָכם ) ּפֶ

י ּנִ מֹו ֵאיזֶה יֹום. ִמּמֶ ֹוֵאל ּכְ ׁשּ מֹו ֵאיזֶה יֹום . ֵמַאַחר ׁשֶ ֲאָבל ּכְ

ְרצוּ  ּתִ ה. ֲאִני ָחָכם, ׁשֶ ה ִיְקׁשֶ ֹוֵאל . ְוַעּתָ ׁשּ ֵני ָמה זֶה ׁשֶ ִמּפְ

מֹו ֵאיזֶה יֹום ּנוּ הּוא ָחָכם יֹוֵתר מִ , ּכְ הּוא מֵ , ּמֶ  ָחָכם ַאַחר ׁשֶ

ְרצֶ  ּיִ מֹו ֵאיזֶה יֹום ׁשֶ  .הּכְ

ֵלָמה ַאךְ  ה ׁשְ י זֶה ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת הּוא  .ֵיׁש ַמֲעׂשֶ ּכִ

דֹול ְמֹאד ֱאֶמת ִאיׁש ּגָ ַבד(ְוהּוא . ּבֶ ה־ַהְינּו זֶה ַהּכְ הֹוֵלְך ) ּפֶ

ל ֱאֶמת ל ַהֲחָסִדים ׁשֶ ץ ּכָ ּוֵמִביא אֹוָתם ֶאל זֶה , ּוְמַקּבֵ

ַמן . ִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמתהָ  ר ִהְתַהּוּות ַהזְּ ַעְצמֹו (ְוִעּקַ ַמן ּבְ י ַהזְּ ּכִ

ל ֱאֶמת־הּוא ַעל) הּוא ִנְבָרא ַבד. ְיֵדי ַהֲחָסִדים ׁשֶ ה ־ְוזֶה ַהּכְ ּפֶ

ל ֱאֶמת ל ַהֲחָסִדים ׁשֶ ץ ּכָ ּוֵמִביא אֹוָתם , הּוא הֹוֵלְך ּוְמַקּבֵ

נַּ ֶאל זֶה  ְוַעל ָהָהר , ְוֵיׁש ַהר .ל"ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת ּכַ

ָבר ֵיׁש לֹו ֵלב. ּוִמן ָהֶאֶבן יֹוֵצא ַמְעָין, עֹוֵמד ֶאֶבן . ְוָכל ּדָ

ְכָללֹו ֵיׁש לֹו ֵלב ל ָהעֹוָלם הּוא . ְוַגם ָהעֹוָלם ּבִ ב ׁשֶ ְוזֶה ַהּלֵ

ֵלָמה ִנים ְוָיַדִים ְוַרְגַלִים ְוכוּ , קֹוָמה ׁשְ ּפֶֹרן . 'ִעם ּפָ ֲאָבל ַהּצִ

ל ָהֶרגֶ  ל ָהעֹוָלם, לׁשֶ ב ׁשֶ ל אֹותֹו ַהּלֵ ב  , ׁשֶ הּוא ְמֻלּבָ

ַנז ַהאְרִציֶקר( ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ל ַאֵחר) ּבִ ב ׁשֶ ְוזֶה ָהָהר ִעם . יֹוֵתר ִמּלֵ

ְעָין ַהנַּ  ל ָהעֹוָלם"ָהֶאֶבן ְוַהּמַ ָקֶצה ֶאָחד ׁשֶ ְוזֶה , ל עֹוֵמד ּבְ
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ל ָהעוֹ  ָקֶצה ַאֵחר ׁשֶ ל ָהעֹוָלם עֹוֵמד ּבְ ב ׁשֶ ב . ָלםַהּלֵ ְוזֶה ַהּלֵ

ְעָין ַהנַּ "ַהנַּ  ֶנֶגד ַהּמַ ִמיד , ל"ל עֹוֵמד ּכְ ּתֹוֵקק ּתָ ְוכֹוֵסף ּוִמׁשְ

ְעָין דֹול , ְמֹאד ְמֹאד ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ַהּמַ ּתֹוְקקּות ּגָ ִהׁשְ ּבְ

ְעָין. ְמֹאד ְמֹאד ְוַגם זֶה . ְוצֹוֵעק ְמֹאד ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ַהּמַ

ּתֹוֵקק  ְעָין ִמׁשְ ב. ֵאָליוַהּמַ י ֲחִליׁשּות, ְוזֶה ַהּלֵ ּתֵ . ֵיׁש לֹו ׁשְ

ה רֹוֶדֶפת אֹותֹו ְוׂשֹוֶרֶפת אֹותוֹ , ַאַחת י ַהַחּמָ ֵמֲחַמת (,  ּכִ

ְעָין ּתֹוֵקק ְורֹוֶצה ֵליֵלְך ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ַהּמַ הּוא ִמׁשְ ַוֲחִליׁשּות ) ׁשֶ

ה ִנּיָ ְ ּתֹוְקק, ַהׁשּ ֶדל ַהִהׁשְ ב ִמן ּגֹ ְעּגּוִעיםֵיׁש לֹו ְלַהּלֵ , ּות ְוַהּגַ

ּתֹוֵקק ְמֹאד ִמיד ּוִמׁשְ ַע ְוכֹוֵסף ּתָ ְעּגֵ הּוא ִמְתּגַ ְכלֹות , ׁשֶ ּבִ

ֶפׁש  ְעָין, ַהּנֶ נַּ ', ְוצֹוֵעק ְוכוּ . ֶאל אֹותֹו ַהּמַ י הּוא עֹוֵמד . ל"ּכַ ּכִ

ְעָין ַהנַּ  ֶנֶגד ַהּמַ ִמיד ּכְ יַוואְלד, ְוצֹוֵעק, ל"ּתָ ּטּוי ְצָעָקה ( ָנא ּגִ ּבִ

מֹו בְּ  נַּ ) "ֲאָההּ "ִאיִדיׁש ּכְ ּתֹוֵקק ֵאָליו ְמֹאד ּכַ ִריְך . ל"ּוִמׁשְ ּצָ ּוְכׁשֶ

ְהֶיה לֹו ֲאִריַכת ָהרּוַח ְק , ָלנּוַח ְקָצת ּיִ ּקֹוִרין ָאּפ , ָצתׁשֶ ׁשֶ

ין יַמת רווָחהּ ( ָסאּפִ ָנָפיו ) ְנׁשִ דֹול ּופֹוֵרׂש ּכְ א ִצּפֹור ּגָ ֲאַזי ּבָ

הּוֵמֵגן ָעָליו ִמן , ָעָליו ְוַגם . ְוָאז ֵיׁש לֹו ַנְיָחא ְקָצת. ַהַחּמָ

ַעת ַנְיָחא, ָאז ׁשְ ְעָין , ּבִ ֶנֶגד ַהּמַ ן ּכְ ם־ּכֵ ל ּגַ ּכֵ הּוא ִמְסּתַ

ַע ֵאָליו ְעּגֵ ךְ . ּוִמְתּגַ ל־ּכָ ַע ֵאָליו ּכָ ְעּגֵ הּוא ִמְתּגַ , ַאְך ֵמַאַחר ׁשֶ

ְעָין ֵני ָמה ֵאינֹו הֹוֵלְך ֶאל ַהּמַ רֹוצֶ ? ִמּפְ ׁשֶ ה ֵליֵלְך ַאְך ּכְ

ּפּועַ , ּוְלִהְתָקֵרב ֶאל ָהָהר ִ ְוֵאינֹו ָיכֹול , ֲאַזי ֵאינֹו רֹוֶאה ַהׁשּ
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ְעָין ל ַעל ַהּמַ ּכֵ ְעָין ֲאַזי . ְלִהְסּתַ ל ַעל ַהּמַ ּכֵ ְוִאם לֹא ִיְסּתַ

ֵצא ַנְפׁשוֹ  ְעָין, ּתֵ ר ִחּיּותֹו הּוא ִמן ַהּמַ י ִעּקַ עֹוֵמד . ּכִ ּוְכׁשֶ

ֶנֶגד ָהָהר ֲאַזי הוּ  ל ָהָהרּכְ ּפּוַע ׁשֶ ִ ם , א רֹוֶאה ֹראׁש ַהׁשּ ָ ׁשּ ׁשֶ

ְעָין ֵלְך ְוִיְתָקֵרב ֶאל ָהָהר. עֹוֵמד ַהּמַ ּיֵ ׁשֶ ֶכף ּכְ ֲאַזי , ֲאָבל ּתֵ

ּפּועַ  ִ חּוׁש (, ֶנְעַלם ֵמֵעיָניו ֹראׁש ַהׁשּ ַוֲאַזי ֵאינֹו ָיכֹול ) ְוזֶה מּוָבן ּבְ

ְעָין ֵצא ַנְפׁשוֹ , ִלְראֹות ֶאת ַהּמַ לֹום, ַוֲאַזי ּתֵ זֶּה . ַחס ְוׁשָ ּוְכׁשֶ

ק ּלֵ ב ָהָיה ִמְסּתַ לֹום, ַהּלֵ ל ָהעֹוָלם , ַחס ְוׁשָ ל ּכָ ּטֵ ֲאַזי ִיְתּבַ

ּלוֹ  ָבר. ּכֻ ל ּדָ ל ּכָ ב הּוא ַהִחּיּות ׁשֶ י ַהּלֵ אי. ּכִ ֵאין ִקּיּום  ּוְבַוּדַ

לֹא ֵלב ְעָין־ְוַעל, ּבְ ן ֵאינֹו ָיכֹול ֵליֵלְך ֶאל ַהּמַ ַרק עֹוֵמד . ּכֵ

נַּ ּומִ , ֶנְגּדוֹ כְּ  ַע ְוצֹוֵעק ּכַ ְעּגֵ ְעָין ֵאין לֹו ְזַמן .ל"ְתּגַ י , ְוזֶה ַהּמַ ּכִ

ָלל ַמן ּכְ תֹוְך ַהזְּ ְעָין ֵאינֹו ּבְ ל . זֶה ַהּמַ ַמן ׁשֶ ר ַהזְּ ַאְך ִעּקַ

ְעָין ָנה יֹום ֶאָחד, ַהּמַ ַמּתָ ב נֹוֵתן לֹו ּבְ ַהּלֵ ֶ . הּוא ַרק ַמה ׁשּ

יַע ַהּיֹום לִ  ּגִ ּמַ ּיְֻגַמר ַהּיֹום , ְהיֹות ִנְגָמר ְוִנְפָסקּוְכׁשֶ ׁשֶ ַוֲאַזי ּכְ

ק ּלֵ ְעָין ְוִיְסּתַ לֹום, לֹא ִיְהֶיה ְזַמן ְלַהּמַ ק , ַחס ְוׁשָ ּלֵ ַוֲאַזי ִיְסּתַ

ב לֹום, ַהּלֵ נַּ , ַחס ְוׁשָ ל ָהעֹוָלם"ּכַ ל ּכָ ּטֵ לֹום, ל ְוִיְתּבַ , ַחס ְוׁשָ

נַּ  ִלים ִלּטֹל ְרׁשּות ֲאַזי ַמְתִחי, םָסמּוְך ִלְגַמר ַהּיוֹ , ַוֲאַזי. ל"ּכַ

יזֶעִגיִניןזֶה ִמזֶּה  ּקֹוִרין ּגִ ֵרָדה( ׁשֶ ּוַמְתִחיִלין  )ִאחּוִלים ּוְבָרכֹות ּפְ

יִרים ּקֹוִרין ִליֶדער( לֹוַמר ִחידֹות ְוׁשִ ַאֲהָבה( .ִנְפָלִאים זֶה ָלזֶה) ׁשֶ  ּבְ

ּת  ה ְוִהׁשְ דֹול ְמֹאד ְמֹאדַרּבָ  ).ֹוְקקּות ּגָ
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ָחה ַעל זֶה"ִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת ַהנַּ הָ  ְוזֶה ּגָ . ל ֵיׁש לֹו ַהׁשְ

ׁש ִלְהיֹות ִנְגָמר ְוִנְפָסק סֹופֹו ַמּמָ יַע ַהּיֹום ּבְ ּגִ ּמַ ֲאַזי זֶה , ּוְכׁשֶ

ב  ָנה יֹום ֶאָחד ְלַהּלֵ ַמּתָ ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת הּוא נֹוֵתן ּבְ

ְעָין, ל"ַהנַּ  ב נֹוֵתן ַהּיֹום ְלַהּמַ ַזי ׁשּוב ֵיׁש ְזַמן ַואֲ . ְוַהּלֵ

ְעָין ם. ְלַהּמַ ָ א ִמׁשּ הּוא ּבָ קֹום ׁשֶ זֶּה ַהּיֹום הֹוֵלְך ִמּמָ , ּוְכׁשֶ

יִרים ִנְפָלִאים ְמֹאד ִחידֹות ְוׁשִ ן ּבְ ם־ּכֵ . ֲאַזי הּוא הֹוֵלְך ּגַ

ל ַהָחְכמֹות( ֶהם ּכָ ּיֵׁש ּבָ ין ַהּיִָמים) ׁשֶ ּנּוִיים ּבֵ י ֵיׁש יֹום . ְוֵיׁש ׁשִ ּכִ

ִני ְוכוּ ֶאָחד  בּוַע ְויֹום ׁשֵ ָ ׁשּ ים ְוָיִמים ְוֵכן ֵיׁש ֹראׁשֵ . 'ּבַ י־ֳחָדׁשִ

ל ֱאֶמת ַהּכֹל ַעל .טֹוִבים ּיֵׁש ְלָהִאיׁש ֶחֶסד ׁשֶ ַמן ׁשֶ  ־ְוָכל ַהזְּ

ַבד(. ָיִדי ל זֶה־ַהְינּו ַהּכְ ר ּכָ ַסּפֵ ּמְ ה ׁשֶ ל ) ּפֶ ץ ּכָ י ֲאִני הֹוֵלְך ּוְמַקּבֵ ּכִ

ל ֱאֶמת נַּ , ַהֲחָסִדים ׁשֶ ַמן ּכַ ר ֵמֶהם ִהְתַהּוּות ַהזְּ . ל"ֲאׁשֶ
ן הּוא ָחָכם יֹוֵתר ֲאִפּלּו ֵמֶהָחָכם ַהנַּ ־ְוַעל( מֹו ֵאיזֶה יֹום , ל"ּכֵ הּוא ָחָכם ּכְ ׁשֶ

ְרֶצה ּיִ ַמן ְוַהיָּ . ׁשֶ ר ַהזְּ ל ִעּקָ י ּכָ ים ַעל, ִמיםּכִ ם ִנְתַהּוִ ּלָ  ְיֵדי־ַהְינּו ַעל, ָידוֹ ־ּכֻ

ַבד ה־ַהּכְ הוּ , ּפֶ ַמןׁשֶ ם ַהזְּ ָ ר ִמׁשּ ל ֱאֶמת ֲאׁשֶ ץ ַהֲחָסִדים ׁשֶ ּוֵמִביא , א ְמַקּבֵ

ב. אֹוָתם ֶאל ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת ְעָין, ְוהּוא נֹוֵתן יֹום ַלּלֵ ב נֹוֵתן ְלַהּמַ , ְוַהּלֵ

ּלוֹ  ר ַעל־ְיֵדי־זֶה ִנְתַקּיֵם ָהעֹוָלם ּכֻ ַמן ִעם . ֲאׁשֶ ר ִהְתַהּוּות ַהזְּ ִעּקַ ִנְמָצא ׁשֶ

ּיֵׁש בָּ ַהחִ  יִרים ׁשֶ ל ַהָחְכמֹותידֹות ְוׁשִ ַבד־ַהּכֹל ַעל, ֶהם ּכָ ה־ְיֵדי ַהּכְ  ).ּפֶ
ֲאִני  ָמה ִמזֶּה ָהִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת ׁשֶ ּיֵׁש ִלי ַהְסּכָ ִנְמָצא ׁשֶ

יִרים ל ַהָחְכמֹות, ָיכֹול לֹוַמר ִחידֹות ְוׁשִ ֶהם ּכָ ּיֵׁש ּבָ י (. ׁשֶ ּכִ

ַמן ִעם ַהִחידוֹ  ל ַהזְּ ים ַעלת וְ ּכָ יִרים ִנְתַהּוִ נַּ ־ַהׁשִּ ה ֲאִני , )ל"ָידֹו ּכַ ְוַעּתָ
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מֹוִני ְהיּו ּכָ ּתִ ה ׁשֶ ָרׁשָ מּוָרה ַלּדְ ָנה ּגְ ַמּתָ ה . נֹוֵתן ָלֶכם ּבְ ְוַנֲעׂשָ

דוֹ  ְמָחה ְוֶחְדָוה ּגְ ם ׂשִ יָטאן" .ָלה ְמֹאדׁשָ ּטּוי( "ִהילּוא ּגִ ְמָחה ּבִ  ).ׂשִ

ְמרוּ  ּגָ ׁשֶ ל אוֹ  ּכְ ְמָחה ׁשֶ ִ ּבֶֹקר , תֹו ַהּיֹום ְוָלנּו ַאֲחֵרי־ֵכןַהׂשּ ּבַ

נַּ  ִעים ְוכוּ "ָחְזרּו ַהזּּוג ּכַ ְעּגְ עְטֶליר ' ל ְוָהיּו ִמְתּגַ ַאֲחֵרי ַהּבֶ

ארֹו ָעֹקם ָהָיה ַצּוָ א. ׁשֶ ְך ְוִהּנֵה הּוא ּבָ תֹוְך ּכָ ִני , ּבְ ְוָאַמר ִהּנֵ

ְהיּו כָּ . 'ְוכוּ  ּתִ י ֶאְתֶכם ׁשֶ ַרְכּתִ ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ ה ֲאִני , מֹוִניּבַ ַעּתָ

מֹוִני ְהיּו ּכָ ּתִ ה ׁשֶ ָרׁשָ ָנה ַלּדְ ַמּתָ ם . נֹוֵתן ָלֶכם ּבְ ְוַאּתֶ

אר ָעֹקם ּיֵׁש ִלי ַצּוָ ָלל? סֹוְבִרים ׁשֶ אִרי ָעֹקם ּכְ . ֵאין ַצּוָ

א ַרּבָ ֶוה ְמֹאד, ַאּדְ אר ׁשָ אר ָיֶפה ְמֹאד, ֵיׁש ִלי ַצּוָ ַרק . ַצּוָ

ּיֵׁש ַהְבֵלי עֹוָלם ֶבל י ֵאיִני רֹוֶצה ְלהֹוִציא ׁשּום הֶ ַוֲאנִ . ׁשֶ

ּקֹוִרין ּדּוךְ , ְורּוחַ  יַפת ֲאִויר ַהחּוָצה( ׁשֶ ַהְבֵלי עֹוָלם) ְנׁשִ . ּבְ
ארֹו ָעקֹם( ּוָ ּצַ ם ַצּוָארֹו ֵמַהְבֵלי עֹוָלם , ּוֵמֲחַמת זֶה ִנְדֶמה ׁשֶ י הּוא ְמַעּקֵ ּכִ

ַהבְ  ֱאֶמת ֵיׁש  )ֵלי עֹוָלםְוֵאינֹו רֹוֶצה ְלהֹוִציא ׁשּום ֶהֶבל ָורּוַח ּבְ ֲאָבל ּבֶ

אר ָיֶפה ְמֹאד אר ִנְפָלא ְמֹאד, ִלי ַצּוָ י ֵיׁש ִלי קֹול . ַצּוָ ּכִ

עֹוָלם. ִנְפָלא ְמֹאד ּבָ לֹא , ְוָכל ִמיֵני ַהּקֹולֹות ׁשֶ ֵהם קֹול ּבְ ׁשֶ

ּבּור קֹוִלי, ּדִ ם ֲאִני ָיכֹול ְלהֹוִציָאם ּבְ ּלָ אר . ּכֻ י ֵיׁש ִלי ַצּוָ ּכִ

ָמה. ְפָלא ְמֹאדְוקֹול נִ  ַעל זֶה ֵמאֹוָתּה  ְוֵיׁש ִלי ַהְסּכָ

ִדיָנה ָחְכַמת  .ַהּמְ ִקיִאים ְמֹאד ּבְ ֵהם ּבְ י ֵיׁש ְמִדיָנה ׁשֶ ּכִ

ִגיָנה  ּקֹוִרין ָמאִזיֶקא(ַהּנְ ָחְכָמה זוֹ ). ׁשֶ ם ּבְ ם עֹוְסִקים ׁשָ , ְוֻכּלָ
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ים ִנים ְקַטּנִ ּלֹא יָ . ַוֲאִפּלּו ּבָ ם ָקָטן ׁשֶ ן ַעל ְוֵאין ׁשָ כֹול ְלַנּגֵ

יר ִלי ׁשִ ִדיָנה. ֵאיזֶה ּכְ אֹותֹו ַהּמְ ּבְ ָטן ׁשֶ הּוא ָחָכם , ְוַהּקָ

ל ְנִגיָנה אֹותֹו ַהָחְכָמה ׁשֶ ְמִדיָנה ַאֶחֶרת ּבְ דֹול ּבִ . ּגָ

ִדיָנה ְוַהקַּ  אֹותֹו ַהּמְ ּבְ ֶלְך ׁשֶ עְלֶיישׂ ְוַהֲחָכִמים ְוַהּמֶ  אּפֶ

אֹותוֹ   ְמֹאד   ֹאד מְ   ֻמְפָלִגים  ֲחָכִמים  ֵהם    )ַמְקֵהלֹות זֶֶמר(  ּבְ

 .ַהָחְכָמה

ַעם ִדיָנה ּפַ ל אֹותֹו ַהּמְ בּו ַהֲחָכִמים ׁשֶ ל . ַאַחת ָיׁשְ ְוָהָיה ּכָ

ּלוֹ  ִגיָנה ׁשֶ ּנְ ֵאר ּבַ הּוא יֹוֵדַע : ֶאָחד ִמְתּפָ ֵאר ׁשֶ זֶה ָהָיה ִמְתּפָ

לֹוִני יר ּפְ ִלי ׁשִ ן ַעל ּכְ יּ , ְלַנּגֵ ֵאר ׁשֶ ן ַעל ְוזֶה ִהְתּפָ ֹוֵדַע ְלַנּגֵ

לֹוִני יר ּפְ ִלי ׁשִ לֹוִני, ּכְ יר ּפְ ְכִלי ׁשִ ֵאר ּבִ ְוזֶה ָהָיה . ְוזֶה ִהְתּפָ

יר ֵלי ׁשִ ה ּכְ ּמָ ן ַעל ּכַ ּיֹוֵדַע ְלַנּגֵ ֵאר ׁשֶ ֵאר . ִמְתּפָ ְוזֶה ִהְתּפָ

יר ֵלי ׁשִ ל ּכְ ן ַעל ּכָ ּיֹוֵדַע ְלַנּגֵ ּיָכֹול , ׁשֶ ֵאר ׁשֶ ְוזֶה ִהְתּפָ

לֹוִניַלֲעׂשֹות  יר ּפְ ִלי ׁשִ מֹו ּכְ קֹולֹו ּכְ ּיָכֹול , ּבְ ֵאר ׁשֶ ְוזֶה ִהְתּפָ

לֹוִני יר ּפְ ִלי ׁשִ מֹו ּכְ קֹולֹו ּכְ ּיָכֹול . ַלֲעׂשֹות ּבְ ֵאר ׁשֶ ְוזֶה ִהְתּפָ

יר ֵלי ׁשִ ה ּכְ ּמָ מֹו ּכַ קֹולֹו ּכְ ּיָכֹול . ַלֲעׂשֹות ּבְ ֵאר ׁשֶ ְוזֶה ִהְתּפָ

מֹו ּתֹף קֹולֹו ּכְ ׁש  ַלֲעׂשֹות ּבְ ּקֹוִרין ּפֹויק(, ַמּמָ ין ) ׁשֶ ִאּלּו ַמּכִ ּכְ

ֹתף ֵאר  ְוזֶה  . ּבְ ּיָכֹול  ִהְתּפָ קֹולֹו   ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ִאּלּו  ּבְ  מֹוִרין ּכְ

ֵרָפה ְקֵני ׂשְ ּקֹוִרין אֹוְרַמאֶטיס, ּבִ  )ּתֹוָתִחים( ׁשֶ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ רצהַמֲעשִֹ

ם ַוֲאִני ן ׁשָ ם־ּכֵ י ָלֶהם. ָהִייִתי ּגַ , ֹוִליק: ָעִניִתי ֲאִני ְוָאַמְרּתִ

ֶכםט ּלָ ם . ְוָהא ְרָאָיה ,ֹוב יֹוֵתר ִמּקֹולֹות ׁשֶ י ִאם ַאּתֶ ּכִ

קֹול ְנִגיָנה ְך ּבְ ל־ּכָ יעוּ , ֲחָכִמים ּכָ ן הֹוׁשִ ֶאת אֹוָתן  ִאם־ּכֵ

י ְמִדינֹות ּתֵ י ְמִדינֹות ֵהם ְרחֹוִקים זֶה ִמזֶּה  .ׁשְ ּתֵ ְ ְוֵאּלּו ַהׁשּ

ְרָסאֹות י ַהמְּ . ֶאֶלף ּפַ ּתֵ ְיָלה , ִדינֹותּוְבֵאּלּו ׁשְ יַע ַהּלַ ּגִ ּמַ ׁשֶ ּכְ

ה ַלְיָלה ֲאַזי ַמְתִחיִלים ַהּכֹל . ֵאין ְיכֹוִלין ִליׁשֹן ֲעׂשֶ ּנַ ׁשֶ י ּכְ ּכִ

קֹול ְיָלָלה ִלים ּבְ ים ָוַטף, ִלְהיֹות ְמַיּלְ ים ְוָנׁשִ ִאם ָהָיה . ֲאָנׁשִ

ם ֶאֶבן ח ׁשָ ְיָלה ֵהם ׁשֹוְמִעי. ָהָיה ִנּמֹוחַ , ֻמּנָ ּלַ י ּבַ ם קֹול ּכִ

ים ְוכוּ , ְיָלָלה ְמֹאד ים ְוָנׁשִ ִלים ֲאָנׁשִ ם ְמַיּלְ ּלָ . 'ּוֵמֲחַמת זֶה ּכֻ

ִדינֹות( י ַהּמְ ּתֵ ׁשְ ְמִדיָנה זֹו ׁשֹוְמִעים ַהּקֹול ְיָלָלה) ְוֵכן ִמְתַנֵהג ּבִ י ּבִ , ּכִ

נַּ  ִלים ַהּכֹל ּכַ ן. ל"ּוְמַיּלְ ן ּכֵ ם־ּכֵ ְמִדיָנה ַאֶחֶרת ּגַ ּתֵ . ְוֵכן ּבִ י ּוׁשְ

ִדינֹות ֵהם ְרחֹוִקים זֶה  ְרָסאֹותַהּמְ ן ִאם ־ְוַעל .ִמזֶּה ֶאֶלף ּפַ ּכֵ

ְנִגיָנה ְך ּבִ ל־ּכָ ם ֲחָכִמים ּכָ יַע , ַאּתֶ ֶאְרֶאה ִאם ּתּוְכלּו ְלהֹוׁשִ

ִדינֹות י ַהּמְ ּתֵ ן ַלֲעׂשֹות ֶאת , ֶאת אֹוָתן ׁשְ ּתּוְכלּו ְלַכּוֵ אֹו ׁשֶ

נּו (. קֹוָלם ֵהם ְיַכּוְ םַהְינּו ׁשֶ ָמע ׁשָ ׁשְ מֹו קֹול ַהְיָלָלה ַהּנִ ן ּכְ ) ְלהֹוִציא קֹול ְמֻכּוָ

ארֹו ָעקֹם"ַהְינּו ַהֲחָכִמים ַהנַּ (: ְוָאְמרּו לוֹ  ּוָ ּצַ ֲהתֹוִליְך ) ל ָאְמרּו ָלזֶה ׁשֶ

ם ם, ֵהן: ְוָאַמר? אֹוָתנּו ְלׁשָ . ֲאִני מֹוִליְך ֶאְתֶכם ְלׁשָ

םְוִנְתע ם ֵליֵלְך ְלׁשָ ּלָ םוְ  .ֹוְררּו ּכֻ ַהְינּו ְלַאַחת (. ָהְלכּו ּוָבאּו ְלׁשָ

ִדינֹות ַהנַּ  י ַהּמְ ּתֵ ְ ם )ל"ִמׁשּ אּו ְלׁשָ ּבָ ׁשֶ ְיָלה, ּכְ יַע ַהּלַ ִהּגִ ׁשֶ ָהָיה , ּכְ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ ַמֲעשִֹ רצו

נַּ  נַּ "ּכַ ִלים ְמֹאד ּכַ ם ְמַיּלְ ּלָ ָהיּו ּכֻ ל "ְוַגם ַהֲחָכִמים ַהנַּ . ל"ל ׁשֶ

ן ָהיּו ְמַייְלִלים ם־ּכֵ יָלא ָראּו בְּ (. ּגַ יַע ּוִמּמֵ ֵאיָנם ְיכֹוִלים ְלהֹוׁשִ אי ׁשֶ ַוּדַ

ִדינֹות ארֹו ָעקֹם ָאַמר ֶאל (: ְוָאַמר ָלֶהם). ֶאת אֹוָתן ַהּמְ ּוָ ּצַ ַהְינּו זֶה ׁשֶ

ִנים )ל"ַהֲחָכִמים ַהנַּ  ל ּפָ א ֹזאת , ַעל ּכָ ּתֹאְמרּו ִלי ֵמֵהיָכן ּבָ

ָמע קֹול ְיָלָלה ַהנַּ  ׁשְ ּנִ נַּ "ׁשֶ ה יֹוֵדעַ וְ : ָאְמרּו לוֹ ? ל"ל ּכַ ? ַאּתָ

אי: יבֵהׁשִ  ַוּדַ ִרים .ֲאִני יֹוֵדַע ּבְ ֵני ִצּפֳ י ֵיׁש ׁשְ ֶאָחד ָזָכר , ּכִ

עֹוָלם, ְוַאַחת ְנֵקָבה ֵקָבה. ְוֵהם ַרק זּוג ֶאָחד ּבָ . ְוֶנֶאְבָדה ַהּנְ

ׂש אֹוָתהּ  ת אֹותוֹ , ְוהּוא הֹוֵלְך ּוְמַחּפֵ ׂשֶ ְוָהיּו . ְוִהיא ְמַחּפֶ

ה ים ַהְרּבֵ ׂשִ ְתעוּ  ְמַחּפְ ּנִ ֵאיָנם , זֶה ֶאת זֶה ַעד ׁשֶ ְוָראּו ׁשֶ

ֲארּו עֹוְמִדים. ְיכֹוִלים ִלְמֹצא ֶאָחד ֶאת ֲחֵברוֹ  ְוָעׂשּו , ְוִנׁשְ

ים ה לֹו ֵקן ָסמּוְך ִלְמִדיָנה ַאַחת . ָלֶהם ִקּנִ ּפֹור ָעׂשָ זֶה ַהּצִ

ִדינֹות ַהנַּ  י ַהּמְ ּתֵ ְ ׁש . ל"ִמׁשּ עֵ , ְולֹא ָסמּוְך ַמּמָ ּבְ ֶרְך ַרק ׁשֶ

ּפֹור הּוא ָסמּוךְ  ל , קֹול ַהּצִ ֹמַע ַהּקֹול ׁשֶ י ְיכֹוִלים ִלׁשְ ּכִ

ם ָעַמד ׁשָ קֹום ׁשֶ ִדיָנה ִמּמָ אֹותֹו ַהּמְ ּפֹור ּבְ ה לֹו ֵקן. ַהּצִ . ְוָעׂשָ

ִנּיָה  ְ ִדיָנה ַהׁשּ ן ֵקן ָסמּוְך ַלּמְ ם־ּכֵ ָתה ָלּה ּגַ ַהְינּו (ְוֵכן ִהיא ָעׂשְ

נַּ  ן ּכַ ם־ּכֵ הּוא"ּגַ נַּ  ל ׁשֶ ם ַהּקֹול ּכַ מַֹע ׁשָ כֹוִלים ִלׁשְ ּיְ ). ל"ָסמּוְך ֵמֲחַמת ׁשֶ

ְיָלה ִגיַע ַהּלַ ּמַ ל , ּוְכׁשֶ ִרים ַמְתִחיִלים ּכָ ֲאַזי ֵאּלּו ַהזּּוג ִצּפֳ

דֹוָלה ְמֹאד קֹול ְיָלָלה ּגְ ל ּבְ ל ֶאָחד , ֶאָחד ְוַאַחת ְלַיּלֵ י ּכָ ּכִ

נַּ  ל ַעל זּוגֹו ּכַ י ְוזֶהּו ַהּקוֹ . ל"ְמַיּלֵ ּתֵ ֵאּלּו ׁשְ ַמע ּבְ ׁשְ ּנִ ל ְיָלָלה ׁשֶ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ רצזַמֲעשִֹ

ִדינֹות ִלים ְמֹאד ְוֵאיָנם (. ַהּמְ ם ְמַיּלְ ּלָ ר ֵמֲחַמת אֹותֹו ַהּקֹול ְיָלָלה ּכֻ ֲאׁשֶ

ֲהתֹוִליְך : ְוָאְמרּו לוֹ . ַאְך לֹא ָרצּו ְלַהֲאִמין זֹאת) ְיכֹוִלים ִליׁשֹן

ם םֲאִני ָיכֹול ְלהוֹ (. ְוָאַמר ֵהן? אֹוָתנּו ְלׁשָ ַאְך ֵאין ) ִליְך ֶאְתֶכם ְלׁשָ

ם ם ְיכֹוִלים ָלבֹוא ְלׁשָ ם. ַאּתֶ ְתָקְרבּו ְלׁשָ ּתִ ׁשֶ י ּכְ לֹא , ּכִ

אן ֵאין . ּתּוְכלּו ִלְסּבֹל ֶאת קֹול ַהְיָלָלה ם ּכָ ּגַ ֵמַאַחר ׁשֶ

ם ְיכֹוִלים ִלְסּבֹל נַּ , ַאּתֶ ל ּכַ ן ְלַיּלֵ ם־ּכֵ ם ֻמְכָרִחים ּגַ , ל"ְוַאּתֶ

יע ּגִ ּתַ ׁשֶ םּכְ ָלל ּו ְלׁשָ ר (ּוַבּיֹום  .לֹא ּתּוְכלּו ִלְסּבֹל ּכְ ִאי ֶאְפׁשָ

ּיֹום י ּבַ ם ּכִ ם) ָלבֹוא ְלׁשָ ּיֵׁש ׁשָ ְמָחה ׁשֶ ִ ר ִלְסּבֹל ַהׂשּ י . ִאי ֶאְפׁשָ ּכִ

ל ֶאָחד ְוַאַחת ֵמַהזּּוג  ִרים ֵאֶצל ּכָ ם ִצּפֳ ִצים ׁשָ ּיֹום ִמְתַקּבְ ּבַ

מְּ , ל"ַהנַּ  ל ֶאָחד ְוַאַחת ְוֵהם ְמַנֲחִמים ּוְמׂשַ ִחים ֶאת ּכָ

דֹולֹות ְמֹאד ְמֹאד"ֵמַהזּּוג ַהנַּ  ָמחֹות ּגְ ׂשְ ְואֹוְמִרים ָלֶהם , ל ּבִ

ְנחּוִמין ְבֵרי ּתַ ְמְצאּו זֶה ֶאת זֹו ַעד , ּדִ ּתִ ר ׁשֶ ֲעַדִין ֶאְפׁשָ ׁשֶ

ם ּיֵׁש ׁשָ ְמָחה ׁשֶ ִ ֶדל ַהׂשּ ר ִלְסּבֹל ֶאת ּגֹ ּיֹום ִאי ֶאְפׁשָ ּבַ . ׁשֶ

ָמע ְלֵמָרחֹוקְוקֹול הַ  ִחים אֹוָתם ֵאינֹו ִנׁשְ ּמְ ׂשַ ּמְ ִרים ׁשֶ ּפֳ , ּצִ

ם יִעים ְלׁשָ ּגִ ּמַ ׁשֶ ִלים "ֲאָבל קֹול ַהזּּוג ַהנַּ . ַרק ּכְ ַיּלְ ּמְ ל ׁשֶ

ְיָלה ּלַ ָמע  הּוא  , ּבַ ר  ְוִאי  . ְלֵמָרחֹוק ִנׁשְ ם  א ָלבוֹ  ֶאְפׁשָ  ְלׁשָ

נַּ   .ל"ֵמֲחַמת זֶה ּכַ

ארֹו ָעקֹום"ַהֲחָכִמים ַהנַּ ַהְינּו (: לוֹ  ָאְמרוּ  ּוָ ּצַ ה ) ל ָאְמרּו ָלזֶה ׁשֶ ְוַאּתָ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ ַמֲעשִֹ חצר

ן ֹזאת יב? ָיכֹול ְלַתּקֵ ן: ֵהׁשִ י ֲאִני ָיכֹול , ֲאִני ָיכֹול ְלַתּקֵ ּכִ

עֹוָלם ּבָ ל ַהּקֹולֹות ׁשֶ ן ּכָ ל ִמיֵני קֹולֹות (. ַלֲעׂשֹות ּוְלַכּוֵ ּכָ ַהְינּו ׁשֶ

בָּ  קֹולוֹ ׁשֶ ְהֶיה, עֹוָלם הּוא ָיכֹול ְלהֹוִציָאם ּבְ ּיִ מֹו ֵאיזֶה קֹול ׁשֶ ׁש ּכְ ן ַמּמָ  )ּוְלַכּוֵ
ִליְך קֹולֹות ם ֲאִני ָיכֹול ְלַהׁשְ י ֲאִני ָיכֹול , ַהְינוּ . ּגַ ּכִ

ִליְך קֹול ָכאן, ְלַהׁשְ ּבְ ֲאִני מֹוִציא ַהּקֹול, ׁשֶ קֹום ׁשֶ ּמָ לֹא , ּבַ

ָמע ַהּקוֹ  ָללִיְהֶיה ִנׁשְ ָרחֹוק ִיְהיֶ . ל ּכְ ם ַרק ּבְ ָמע ׁשָ ה ִנׁשְ

ל ־ְוַעל. ַהּקֹול ִליְך ֶאת ַהּקֹול ׁשֶ ן ֲאִני ָיכֹול ְלַהׁשְ ּכֵ

ּפֹוָרה ּפֹור, ַהּצִ יַע ָסמּוְך ִלְמקֹום ַהּצִ ּגִ ּיַ ִליְך קֹול . ׁשֶ ְוֵכן ְלַהׁשְ

ּפֹור ּפֹוָרה, ַהּצִ יַע ָסמּוְך ִלְמקֹום ַהּצִ ּגִ ּיַ יָכם ַיַחד ּוְלַהְמׁשִ . ׁשֶ

ל ַהנַּ ְוַעל־ְיֵדי(. ַעל־ְיֵדי־זֶה ן ּכָ ּקֵ . ?ַאְך ִמי ַיֲאִמין ֹזאת ).ל"־זֶה ִיְתּתַ

ּפֹוֵתַח . ְוהֹוִליְך אֹוָתם ְלתֹוְך ֵאיזֶה ַיַער מֹו ֶאָחד ׁשֶ ְמעּו ּכְ ְוׁשָ

ֶלת ְבִריַח , ֶאת ַהּדֶ ּקֹוִרין ְקַלאְמָקא(ְוחֹוזֵר ְוסֹוְגרֹו ְונֹוֲעלֹו ּבִ , )ׁשֶ

ל ְונִ  ָאה ׁשֶ ַמע קֹול ַהַהּכָ ַלאְמָקא(ׁשְ ֵרָפה ) ַהּקְ ְקֵני ׂשְ ּומֹוֶרה ּבִ

יְקס( ּקֹוִרין ּבִ ֶלב ַלֲחֹטף , )ׁשֶ ָהָיה (ְוׁשֹוֵלַח ֶאת ַהּכֶ ָבר ׁשֶ ֶאת ַהּדָ

ֶלג ). מֹוֶרה ֶ תֹוְך ַהׁשּ ט ְוגֹוֵרר ֶאת ַעְצמֹו ּבְ ֶלב ָהָיה ִמְתַחּבֵ ְוַהּכֶ

יגְ ( ַנז ּגִ ּכְ ְלׁשֹון ַאׁשְ ֵנייאּבִ ְמעּו ֵאּלּו ). ָראְזִניט ִאין ׁשְ ְוָכל זֶה ׁשָ

לוּ  ּכְ ָבר, ַהֲחָכִמים ְוִהְסּתַ ּנּו . ְולֹא ָראּו ּדָ ְמעּו ִמּמֶ ם לֹא ׁשָ ּגַ

ארֹו ָעקֹם( ּוָ ּצַ ָלל) ַהְינּו ִמן זֶה ׁשֶ ארֹו ָעקֹם (. ׁשּום קֹול ּכְ ּוָ ּצַ זֶּה ׁשֶ ַרק ׁשֶ

ֵאּלוּ ָהָיה ַמׁשְ  ְמעּו ֵאּלּו ַהּקֹולֹות־ַעלוְ , ִליְך קֹולֹות ּכָ ן ׁשָ יָלא ָראּו . ּכֵ ּוִמּמֵ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ רצטַמֲעשִֹ

ׁש  ָנם ַמּמָ ל ַהּקֹולֹות ּוְלַכּוְ הּוא ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּכָ ִליְך קֹולֹות. ׁשֶ  ־ְוַעל. ְוַגם ְלַהׁשְ

ן יוּ  ל ַהנַּ ּכֵ ן ֶאת ּכָ ג  .ל"ַכל ְלַתּקֵ ּלֵ ּדִ זֶה ָהִעְנָין ּומּוָבן ׁשֶ ר יֹוֵתר ּבָ ְולֹא ִסּפֵ

ָכאן ּיֵׁש ִלי ַהְסכָּ , ִנְמָצא ).ּבְ ּקֹוִלי ׁשֶ ִדיָנה ׁשֶ ָמה ֵמאֹותֹו ַהּמְ

עֹוָלם . ִנְפָלא ְמֹאד ּבָ ל ִמיֵני קֹולֹות ׁשֶ ַוֲאִני ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ּכָ

נַּ  ה  . ל"ּכַ ָרׁשָ מּוָרה ַלּדְ ָנה ּגְ ַמּתָ ה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ֹזאת ּבְ ְוַעּתָ

ְהיּו  ּתִ מֹוִני ׁשֶ ה  . ּכָ ם  ְוַנֲעׂשָ מְ  ׁשָ דֹוָלה  ָחה ׂשִ ה ְדָוה ְוחֶ  ּגְ  ַרּבָ

 .ְמֹאד

ּיֹום ֵמִחים ּבַ ן ָהיּו ׂשְ ם־ּכֵ י ּגַ ְוָזְכרּו ַהזּּוג ֶאת . ַהֲחִמיׁשִ

ָהָיה לֹו ֲחטֹוָטרֹות עְטֶליר ׁשֶ ּקֹוִרין הֹוֶקיר(, ַהּבֶ ְוָהיּו ). ׁשֶ

ִעים ְמֹאד ְעּגְ ָכאן ֶאת אֹותֹו : ִמְתּגַ ֵאיְך לֹוְקִחים ּבְ

עְטֶליר ַההֹוֶקיר י ִאם ָהיָ , ַהּבֶ ָכאן ָהְיָתה ּכִ ה הּוא ּבְ

דֹוָלה ְמֹאד ְמָחה ּגְ ִ אְוִהנֵּ  ,ַהׂשּ ִני: ְוָאַמר, ה הּוא ּבָ ִהּנֵה  .ִהּנֵ

ה אִתי ַעל ַהֲחֻתּנָ ק אֹוָתם, ְוָנַפל ֲעֵליֶהם. ּבָ ֵ ק ְוִנׁשּ , ְוִחּבֵ

מֹוִני: ְוָאַמר ָלֶהם ְהיּו ּכָ ּתִ י ֶאְתֶכם ׁשֶ ַרְכּתִ ה ּבֵ ִחּלָ ּתְ , ּבַ

ה ֲאִני נוֹ  מֹוִני. ֵתן ָלֶכםְוַעּתָ ְהיּו ּכָ ּתִ ה ׁשֶ ָרׁשָ ָנה ַלּדְ ַמּתָ . ּבְ

ַעל ֲחטֹוָטרֹות  ָלל) ַהְינּו הֹוֶקיר(ְוֵאין ֲאִני ּבַ א ֵיׁש . ּכְ ַרּבָ ַרק ַאּדְ

ֵאּלּו  ֵתַפִים ּכָ ֵלייֶציס(ִלי ּכְ ּקֹוִרין ּפְ ִחיַנת , )ׁשֶ ֵהם ּבְ ֻמָעט "ׁשֶ

ה ַעם  .ָמה ַעל זֶהְוֵיׁש ִלי ַהְסכָּ  ".ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ י ּפַ ּכִ

יָחה ְוִסּפּור ים ְמָפֲאִרים ַעְצָמם , ַאַחת ָהָיה ׂשִ ָהיּו ֲאָנׁשִ ׁשֶ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ ַמֲעשִֹ ש

ְבִחיָנה זוֹ  ּיֵׁש לֹו . ּבִ ֵאר ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ָהָיה ִמְתּפָ ּכָ ׁשֶ

ה ל ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִחיָנה זֹו ׁשֶ ּוֵמֶאָחד ֵמֶהם . ּבְ

ִכים ְוׂשֹוחֲ  ּנוּ ָהיּו ְמַחּיְ ֲארּו , ִקים ִמּמֶ ִהְתּפָ ָאר ׁשֶ ְ ְוַהׁשּ

ְבִחיָנה זוֹ  ה, ּבִ ל ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ לּו , ׁשֶ ִנְתַקּבְ

ְבֵריֶהם ִחיַנת ֻמָעט מַ . ּדִ ה ֲאָבל ּבְ ּיֵׁש  ֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ  ִלי ׁשֶ

ם ּלָ דֹול ִמּכֻ  .הּוא ּגָ

י לּ "ֶאָחד ֵמַהנַּ  ּכִ ַהּמַֹח ׁשֶ ֵאר ׁשֶ ִחיַנת ֻמָעט ל ִהְתּפָ ֹו הּוא ּבְ

ה ּלֹו ֲאָלִפים , ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּמַֹח ׁשֶ א ּבַ י הּוא נֹוׂשֵ ּכִ

ֶהם ּלָ ל ַהִהְצָטְרכּות ׁשֶ ים ִעם ּכָ ְוָכל ִהְתַנֲהגּות (, ּוְרָבבֹות ֲאָנׁשִ

ֶהם ּלָ ֶהם ,)ׁשֶ ּלָ נּועֹות ׁשֶ ר ַלּכֹל , ְוָכל ַהֲהָויֹות ְוַהּתְ ֲאׁשֶ ַהּכֹל ּכַ

ֹמחוֹ הּוא נוֹ  א ּבְ ן הּוא מּוָעט ַמֲחִזיק ֶאת , ׂשֵ ְוַעל־ּכֵ

ה ים ִעם ְוכוּ , ַהְמֻרּבֶ ְך ֲאָנׁשִ ל־ּכָ א ּכָ י ֹמחֹו נֹוׂשֵ נַּ ' ּכִ . ל"ּכַ

ּנוּ וְ  ֲחקּו ִמּמֶ ים ֵאיָנם כְּ  ְוָאְמרוּ , ׂשָ י ָהֲאָנׁשִ  ֵאינוֹ   ְוהּוא, לּוםּכִ

לּום  .ּכְ

ה ט ֲאִני ָרִאיִתי ֻמעָ : ֶאָחד ְוָאַמר ְוַנֲעָנה ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

זֶה ה  .ּכָ ח ָעָליו ַהְרּבֵ ָהָיה ֻמּנָ ַעם ַאַחת ָרִאיִתי ַהר ׁשֶ י ּפַ ּכִ

א ַעל ַהר ַהזֶּה : ְוָהָיה ִחּדּוׁש ֶאְצִלי. זֶֶבל ְוִטּנּוף ֵמֵהיָכן ּבָ

ְך זֶֶבל ְוִטּנּוף ל־ּכָ ם ָאָדם ֶאָחד ֵאֶצל אֹותֹו ? ּכָ ְוָהָיה ׁשָ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ שאַמֲעשִֹ

ל: ְוָאַמר, ָהָהר י ּכָ ּנִ ם . זֶה ִמּמֶ ב ׁשָ י אֹותֹו ָהָאָדם ָהָיה יֹוׁשֵ ּכִ

ִמיד ַעל אֹותֹו ָהָהר זֶֶבל . ֵאֶצל אֹותֹו ָהָהר ם ּתָ ִליְך ׁשָ ְוִהׁשְ

ּלוֹ  ִתּיָה ׁשֶ ּלֹו ֵמֲאִכיָלה ּוׁשְ ם, ּוֶפֶרׁש ׁשֶ ַעל. ְוִטּנֵף ׁשָ  ־ַעד ׁשֶ

ם ַעל אֹותֹו הָ  ּנּוף ׁשָ ה ַהזֶֶּבל ְוַהּטִ ִנְמָצא . ָהרָידֹו ִנְתַרּבֶ

זֶּה ָהִאיׁש הּוא ֻמָעט מַ  הׁשֶ י ַעל, ֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ָידֹו ־ּכִ

ךְ  ל־ּכָ ה ַהזֶֶּבל ּכָ ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת (. ִנְתַרּבָ ן הּוא ּבְ ּכֵ

ה  ל  ַהְמֻרּבֶ אֵ   ,ל"ַהנַּ  ָהִאיׁש  ׁשֶ ִהְתּפָ ֹמחֹו  ר ׁשֶ ֲחִזיק  ּבְ ּמַ ה ׁשֶ ּמָ  ּכַ

נַּ  ים ּכַ  .)ל"ֲאָנׁשִ

ה ְוֶאָחד ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּיֵׁש לֹו ּבְ ֵאר ׁשֶ . ִהְתּפָ

י ֵיׁש  ה, ֲחִתיַכת ְמִדיָנה) לוֹ (ּכִ רֹות ַהְרּבֵ ִהיא מֹוִציָאה ּפֵ . ׁשֶ

ִדיָנה הֹוִציָאה ַהּמְ רֹות ׁשֶ ִבין ֶאת ַהּפֵ ְ ַחׁשּ ּמְ ׁשֶ ְך ּכְ , ְוַאַחר־ּכָ

ִדיָנה ֵאיָנּה ַמֲחזֶ ַהּמְ מֹו רֹוִאין ׁשֶ ְך ּכְ ל־ּכָ ֶקת ָמקֹום ּכָ

רֹות רֹות. ַהּפֵ ְך ּפֵ ל־ּכָ ְך ְלַהֲחִזיק ּכָ ל־ּכָ ּה ָמקֹום ּכָ י ֵאין ּבָ . ּכִ

ה ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִהיא ּבְ ְוהּוְטבּו . ִנְמָצא ׁשֶ

ָבָריו ֱאֶמת. ּדְ י ּבֶ אי  , ּכִ ַוּדַ ִחיַנת ֻמָעט הוּ  ּבְ  ֶאת ַמֲחִזיק  א ּבְ

 .הַהְמֻרבֶּ 

ּיֵׁש  ְוֶאָחד ס ִנְפָלא ְמֹאד) לוֹ (ָאַמר ׁשֶ ְרּדֵ רֹות , ּפַ ם ּפֵ ּיֵׁש ׁשָ ׁשֶ

ָררֹות. 'ְוכוּ  ֵני ָאָדם ּוׂשְ ה ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ ם ּכַ י , ְונֹוְסִעים ְלׁשָ ּכִ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ ַמֲעשִֹ שב

ס ָנֶאה ְמֹאד ְרּדֵ ֵני . הּוא ּפַ ה ּבְ ּמָ ם ּכַ ִיץ נֹוְסִעים ְלׁשָ ּוַבּקַ

ָררֹות ְלַטּיֵל ׁשָ  ס ָמקֹום . םָאָדם ּוׂשְ ְרּדֵ ַהּפַ ּוֶבֱאֶמת ֵאין ּבְ

ךְ  ל־ּכָ ֲחִזיק ּכָ ּיַ ְך ׁשֶ ל־ּכָ ים ּכָ ן הּוא ֻמָעט־ְוַעל .ֲאָנׁשִ  ַמֲחִזיק  ּכֵ

ה ן. ֶאת ַהְמֻרּבֶ ם־ּכֵ ָבָריו ּגַ  .ְוהּוְטבּו ּדְ

ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת  ְוֶאָחד ּלֹו הּוא ּבְ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ ָאַמר ׁשֶ

הַהמְ  י הוּ . ֻרּבֶ ַעל סֹוד ּכִ ּקֹוִרין ֶסעא ּבַ יר( ְקֶרֶטירׁשֶ ) ַמְזּכִ

דֹול ֵני ָאָדם זֶה . ֵאֶצל ֶמֶלְך ּגָ ה ּבְ ה ְוַכּמָ ּמָ ּוָבִאין ֶאְצלֹו ּכַ

ֶלךְ  ָבִחים ְלַהּמֶ א ִעם ׁשְ ׁשֹות ְוַכּיֹוֵצא , ּבָ ּקָ א ִעם ּבַ ְוזֶה ּבָ

זֶה ֹמַע ֶאת כֻּ . ּבָ ֶלְך ִלׁשְ ר ְלַהּמֶ אי ִאי ֶאְפׁשָ םּוְבַוּדַ ַוֲאִני . ּלָ

ּבּוִרים  תֹוְך ֵאיזֶה ּדִ ְבֵריֶהם ּבְ ל ּדִ ץ ֶאת ּכָ ָיכֹול ְלַקּבֵ

ּבּוִרים ֻמָעִטים, ֻמָעִטים ֶלְך ֵאּלּו ַהּדִ ר ִלְפֵני ַהּמֶ , ּוְלַסּפֵ

ֶהם ּלָ ׁשֹות ׁשֶ ּקָ ָבִחים ְוַהּבַ ְ ל ַהׁשּ ֶהם ּכָ לּול ּבָ ְוָכל . ְוִיְהֶיה ּכָ

ם ּלָ ְבֵריֶהם ּכֻ תֹוְך , ּדִ ּבוּ ּבְ י ֻמָעִטים  ִרים ֵאיזֶה ּדִ ּלִ  ִנְמָצא.  ׁשֶ

ה י הּוא ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּלִ ּבּור ׁשֶ ַהּדִ  .ׁשֶ

ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק  ְוֶאָחד ּלֹו ִהיא ּבְ ִתיָקה ׁשֶ ְ ַהׁשּ ָאַמר ׁשֶ

ה ה ּוַבֲעֵלי ְלׁשֹון . ֶאת ַהְמֻרּבֶ י ֵיׁש ָעָליו ְמַקְטְרִגים ַהְרּבֵ ּכִ

ה ְמֹאדָהָרע ׁשֶ  יִנים ָעָליו ַהְרּבֵ ְלׁשִ יִנים . ּמַ ְלׁשִ ּמַ ֶ ְוָכל ַמה ׁשּ

ה ָלׁשֹון ָהָרע ַהְרּבֵ הּוא , ְודֹוְבִרים ּוְמַקְטְרִגים ָעָליו ּבְ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ שגַמֲעשִֹ

הּוא ׁשֹוֵתק ְלַבד ֶ ִתיָקתֹו ְמָתֵרץ ַהּכֹל ַעל־ְיֵדי ַמה ׁשּ ׁשְ . ּבִ

רּוץ( ִתיָקה ְוהּוא ּתֵ ה ַרק ֵאיזֶה ׁשְ י הּוא עֹוׂשֶ ִתיָקתוֹ  ִנְמָצא )ַהּכֹל לעַ  ּכִ ְ ׁשּ  ׁשֶ

ה  .הּוא ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

ה ְוֶאָחד ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ הּוא ּבְ י , ָאַמר ׁשֶ ּכִ

י ְנהֹור ר( ֵיׁש ָעִני ֶאָחד ְוהּוא ַסּגִ דֹול ) ַהְינּו ֶהָעִני(ְוהּוא ). ִעּוֵ ּגָ

ִהְתּפָ (ְוהּוא . ְמֹאד ר זֹאתַהְינּו זֶה ׁשֶ ּומֹוִליְך , ָקָטן ְלַגְמֵרי) ֵאר ְוִסּפֵ

זֶה הּוא ָקָטן ּומֹוִליְך ֶאת . אֹותוֹ  ֵאר ּבָ ִהְתּפָ זֶּה ׁשֶ ַהְינּו ׁשֶ

י ְנהֹור ּגִ דֹול ְמֹאד, ֶהָעִני ַהּסַ הּוא ּגָ הּוא ֻמָעט . ׁשֶ ִנְמָצא ׁשֶ

ה י ְנהֹור ָהָיה ָיכֹול ְלַהֲחלִ , ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּגִ י ַהּסַ , יקּכִ

ּמֹוִליכוֹ ־ְוהּוא ַמֲחִזיק אֹותֹו ַעל, לְוָהָיה ָיכֹול ִלּפֹ  . ְיֵדי ׁשֶ

ן־ְוַעל י   .הַהְמֻרבֶּ  ֶאת  ַמֲחִזיק   ֻמָעט   הּוא  ּכֵ  ָקָטן הּוא  ּכִ

נַּ ֶאת ַהסַּ  ּוַמֲחִזיק דֹול ּכַ י ְנהֹור ַהּגָ  .ל"ּגִ

ל זֶה( ַוֲאִני ר ּכָ ַסּפֵ ּמְ םהָ ) ַהְינּו זֶה ַההֹוֶקיר ׁשֶ ן ׁשָ ם־ּכֵ . ִייִתי ּגַ

י ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק , ָהֱאֶמת הּוא: ְוָאַמְרּתִ ּיֵׁש ָלֶכם ּבְ ׁשֶ

ִדְבֵריֶכם ם ּבְ ְנּתֶ ּוַ ּכִ ֶ ל ַמה ׁשּ ה ַוֲאִני יֹוֵדַע ּכָ ַהְינּו (. ֶאת ַהְמֻרּבֶ

ל ַהנַּ  ַנת ּכָ ּוָ הּוא יֹוֵדַע ּכַ ְבִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק אֶ "ׁשֶ ֲארּו ּבִ ִהְתּפָ ה ל ׁשֶ ת ַהְמֻרּבֶ

ֶהם ּלָ י ) ׁשֶ ּגִ הּוא מֹוִליְך ֶאת ַהּסַ ֵאר ׁשֶ ִהְתּפָ ְוזֶה ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

דֹול ֶכם, ְנהֹור ַהּגָ ּלְ דֹול ִמּכֻ ֲאָבל ֲאִני ְלַמְעָלה . הּוא ּגָ

ְכָלל ֶכם ּבִ ּלְ הּוא מֹוִליְך . ְלַמְעָלה ִמּכֻ ֵאר ׁשֶ ִהְתּפָ י זֶה ׁשֶ ּכִ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ ַמֲעשִֹ שד

דֹול י ְנהֹור ַהּגָ ּגִ ל , ֶאת ַהּסַ ְלּגַ הּוא מֹוִליְך ֶאת ּגַ ָנתֹו ׁשֶ ּוָ ּכַ

ֵרחַ  י ְנהֹור, ַהּיָ ִחיַנת ַסּגִ הּוא ּבְ י ֵאין ָלּה אֹור ֵמַעְצָמּה . ׁשֶ ּכִ

ָלל לּום, ּכְ ְרַמּה ּכְ זֶה(ְוהּוא . ְוֵלית ָלּה ִמּגַ ֵאר ּבָ ִהְתּפָ ) ַהְינּו זֶה ׁשֶ

הּוא ָקָטן י ׁשֶ ֵרַח ַאף־ַעל־ּפִ ֵרַח ְוגַ , מֹוִליְך ֶאת ַהּיָ ל ַהּיָ ְלּגַ

דֹול ְמֹאד ל ָהעֹוָלם. ּגָ י ָהעֹוָלם ָצִריְך ֶאת , ְוהּוא ִקּיּום ּכָ ּכִ

ֵרחַ  הּוא  ִנְמָצא  . ַהּיָ ִחיַנת  ׁשֶ ה ֶאת  ֲחִזיק מַ  ֻמָעט  ּבְ  ַהְמֻרּבֶ

ֱאֶמת  .ּבֶ

ּיֵׁש ִלי הוּ  ֲאָבל ה ׁשֶ ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ א ּבְ

ם  ּלָ ְכָללְלַמְעָלה ִמּכֻ ת . ְוָהא ְרָאָיה .ּבִ ַעם ַאַחת ָהיּו ּכַ י ּפַ ּכִ

ָהיּו חֹוְקִרים ל ַחּיָה ֵיׁש ָלּה ֵצל ְמֻיָחד: ַאַחת ׁשֶ ּכָ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ , ּבַ

ם ְיָקא ִהיא רֹוָצה ָלנּוַח ׁשָ ל ּדַ זֶה ַהּצֵ ּבָ ְוֵכן ֵיׁש ֵצל ְמֻיָחד . ׁשֶ

ה ה ְוַחּיָ ה ְוַחּיָה ּבוֹ . ְלָכל ַחּיָ ל ַחּיָ י ּכָ , ֶחֶרת ָלּה ֵאיזֶה ֵצלּכִ

ם ן ׁשָ ּכֹ ְיָקא ִהיא רֹוָצה ִלׁשְ ל ּדַ ל , ּוְבאֹותֹו ַהּצֵ ִפי ַהּצֵ ּכְ

אֹותֹו , ְוֵכן ֵיׁש ְלָכל עֹוף ָועֹוף ָעָנף ְמֻיָחד. ַהְמֻיָחד ָלהּ  ּבְ ׁשֶ

ְיקָ  ןֶהָעָנף ּדַ ּכֹ ן ָחְקרּו ִאם ְיכֹוִלים ־ְוַעל. א הּוא רֹוֶצה ִלׁשְ ּכֵ

ל ַהַחּיֹות, זֶהִלְמֹצא ִאיָלן כָּ  נּו ּכָ ּכְ ִצּלֹו ִיׁשְ ר ּבְ ל . ֲאׁשֶ ּכָ ׁשֶ

ֵצל אֹותֹו ָהִאיָלן ן ּבְ ּכֹ , ַהַחּיֹות ִיְהיּו ּבֹוֲחִרים ְוִיְתַרּצּו ִלׁשְ

ל אֹותֹו ָהִאיָלן(ְוַעל ֲעָנָפיו  ַמּיָא) ׁשֶ ֵרי ׁשְ ל ִצּפֳ נּו ּכָ ּכְ ְוָחְקרּו . ִיׁשְ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ שהַמֲעשִֹ

זֶה ְמָצא ִאיָלן ּכָ ּנִ ם ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלןְוָרצּו לֵ , ׁשֶ י . יֵלְך ְלׁשָ ּכִ

ֵער ם ֵאֶצל אֹותֹו ָהִאיָלן ֵאין ְלׁשַ ּיֵׁש ׁשָ ְפָלא ׁשֶ י . ָהֹעֶנג ַהּמֻ ּכִ

ל ָהעֹופֹות ְוָכל ַהַחּיֹות ם ּכָ ם ֵאין ׁשּום ֶהזֵּק , ֵיׁש ׁשָ ְוׁשָ

ה ּום ַחּיָ ם' ְוָכל ַהַחּיֹות ְוכוּ . ִמׁשּ ם , ְמֹעָרִבים ׁשָ ְוֻכּלָ

ֲחִק  םְמׂשַ ֲענּוג ֻמְפָלג ְמֹאד ִלְהיֹות , ים ׁשָ אי הּוא ּתַ ּוְבַוּדַ

ם ֵאֶצל אֹותֹו ָהִאיָלן ְוָחְקרּו ְלֵאיזֶה ַצד ְצִריִכים ֵליֵלְך . ׁשָ

יֵניֶהם ַעל זֶה. ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלן , ְוָנַפל ַמֲחלֶֹקת ּבֵ

יֵניֶהם ִריִכים. ְולֹא ָהָיה ַמְכִריַע ּבֵ ּצְ י זֶה ָאַמר ׁשֶ ֵליֵלְך  ּכִ

לֹוִני ְלִמְזָרח ְוזֶה ָאַמר ְלָכאן , ְוזֶה ָאַמר ְלַמֲעָרב, ְלַצד ּפְ

ּלֹא ָהיּו ְיכֹוִלים ְלַהְכִריַע ְלֵאיזֶה ַצד . 'ְוזֶה ְלָכאן ְוכוּ  ַעד ׁשֶ

, ּוָבא ָחָכם ֶאָחד .ְך ָלבֹוא ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלןְצִריִכים ֵלילֵ 

ם חֹוְקִרים : ְוָאַמר ָלֶהם ה ַאּתֶ ֵאיזֶה ַצד ֵליֵלְך ֶאל ָלּמָ ּבְ

כֹוִלים ָלבֹוא , ָהִאיָלן ּיְ ים ׁשֶ ה ִמי ָוִמי ָהֲאָנׁשִ ִחּלָ ִחְקרּו ִמּתְ

ל ָאָדם ָיכֹול . ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלן י ֶאל אֹותֹו ָהִאיָלן ָלאו ּכָ ּכִ

ל ָהִאיָלן, ָלבֹוא ֶאְצלוֹ  ּדֹות ׁשֶ ּיֵׁש לֹו ַהּמִ י ִאם ִמי ׁשֶ י . ּכִ ּכִ

יםזֶה ָהִאיָלן יֵ  ָרׁשִ ה ׁשָ לֹׁשָ ׁשֶֹרׁש ֶאָחד הּוא : ׁש לֹו ׁשְ

ִני, ֱאמּוָנה ֵ י, הּוא ִיְרָאה, ְוַהׁשּ ִליׁשִ ְ . הּוא ֲעִניוּות, ְוַהׁשּ

ם יֹוְצִאים ֲעָנִפיםּומִ . הּוא ּגּוף ָהִאיָלן, ֶוֱאֶמת ָ ן ־ְוַעל. ׁשּ ּכֵ

ר ָלבֹוא ֶאל ָהִאיָלן ּיֵׁש ּבֹו ִמּדוֹ , ִאי ֶאְפׁשָ י ִאם ִמי ׁשֶ ת ּכִ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ ַמֲעשִֹ שו

לּו ַהנַּ  ת ַהנַּ . ל"ַהּלָ דֹול "ְוֵאּלּו ַהּכַ יֵניֶהם ַאְחדּות ּגָ ל ָהָיה ּבֵ

ָצָתם ֵיְלכּו ֶאל , ְמֹאד ּקְ ֵרד זֶה ִמזֶּה ׁשֶ ְולֹא ָרצּו ְלִהְתּפָ

ֲארוּ  ָ ם ְראּוִיים ָלבֹוא ֶאל . ָהִאיָלן ּוְקָצָתם ִיׁשּ ּלָ י לֹא ָהיּו ּכֻ ּכִ

יֵניהֶ , ָהִאיָלן י לֹא ִנְמָצא ּבֵ ֶהם ּכִ ָהיּו ּבָ י ִאם ְקָצָתם ׁשֶ ם ּכִ

ּדֹות. ל"ִמּדֹות ַהנַּ  ֶהם ֵאּלּו ַהּמִ ָאר לֹא ָהיּו ּבָ ְ . ֲאָבל ַהׁשּ

ם־ְוַעל ּלָ בּו ּכֻ ן ִנְתַעּכְ ָאר , ּכֵ ְהיּו ְיֵגִעים ְוטֹוְרִחים ׁשְ ּיִ ַעד ׁשֶ

ת ַהנַּ  י ַהּכַ ּדֹות ַהנַּ , ל"ַאְנׁשֵ ן ַהּמִ ם־ּכֵ ֶהם ּגַ ְהיּו ּבָ ּיִ . ל"ַעד ׁשֶ

ם ְראּוִיים ָלבֹוא ֶאל ָהִאיָלן ּלָ ְהיּו ּכֻ ּיִ ֵדי ׁשֶ ְוָיְגעּו . ְוֵכן ָעׂשוּ . ּכְ

ּדֹות ַהנַּ  ם ְלֵאּלּו ַהּמִ ּלָ אּו ּכֻ ּבָ אּו , ַוֲאַזי. ל"ְוָטְרחּו ַעד ׁשֶ ּבָ ׁשֶ ּכְ

ּדֹות ַהנַּ  ם ְלֵאּלּו ַהּמִ ּלָ ַעת ַאַחת, ל"ּכֻ ם ַעל ּדַ ּלָ אּו ּכֻ , ֲאַזי ּבָ

ימ ֶרְך ֶאל ְוִהְסּכִ אֹותֹו ּדֶ ֶרְך ַאַחת ֵליֵלְך ּבְ ם ַעל ּדֶ ּלָ ּו ּכֻ

ם, ל"ָלן ַהנַּ ָהִאי ּלָ ָהיּו  .ְוָהְלכּו ּכֻ ְוָהְלכּו ֵאיזֶה ְזַמן ַעד ׁשֶ

לּו ְוָראוּ . ֶאת ָהִאיָלן) ֵמָרחֹוק(רֹוִאים  ּכְ ְוִהּנֵה ֵאין , ְוִהְסּתַ

ָמקֹום  עֹוֵמד  ָהִאיָלן  ָלל  ּבְ ָלל ָמקֹום  ִאיָלן לָ  ֵאין   יכִּ  . ּכְ  . ּכְ

ֵאין לֹו ָמקֹום ר ָלבֹוא ֵאָליו, ּוֵמַאַחר ׁשֶ  ?ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ֶהם) ַהְינּו זֶה ַההֹוֶקיר( ַוֲאִני ם ִעּמָ ן ׁשָ ם־ּכֵ י . ָהִייִתי ּגַ ְוָאַמְרּתִ

י זֶה ָהִאיָלן . ֲאִני ָיכֹול ְלָהִביא ֶאְתֶכם ֶאל ָהִאיָלן: ָלֶהם ּכִ

ָלל קֹום ְלַגְמֵרי, ֵאין לֹו ָמקֹום ּכְ י הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהּמָ , ּכִ
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קֹום ּמָ ה הּוא ֲעַדִין ּבַ י . ּוְבִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ּכִ

הּוא ֻמָעט ַמֲחִזיק  ִנים ֵיׁש לֹו ָמקֹום ֻמָעט ַרק ׁשֶ ל ּפָ ַעל ּכָ

ה ִנים. ֶאת ַהְמֻרּבֶ ל ּפָ , ֲאָבל ֲעַדִין ֵיׁש לֹו ָמקֹום ֻמָעט ַעל ּכָ

ּיֵׁש ִליּובְ  ה ׁשֶ ַהְינּו ְלַבַעל (, ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ

קֹום ְלַגְמֵרי )ַהֲחטֹוָטרֹות ִחיַנת סֹוף ַהּמָ ם , ִהיא ּבְ ָ ׁשּ ּמִ ׁשֶ

ָללּולְ  א ֶאת ־ַעל. ַמְעָלה ֵאין ָמקֹום ּכְ ָ ן ֲאִני ָיכֹול ִלׂשּ ּכֵ

קֹום לְ  הּוא ְלַמְעָלה ֵמַהּמָ ֶכם ֶאל ָהִאיָלן ׁשֶ ּלְ י זֶה (. ַגְמֵריּכֻ ּכִ

קֹום ּוֵבין ְלַמְעָלה ִמן  ין ַהּמָ ע ּבֵ ִחיַנת ְמֻמּצָ מֹו ּבְ ַעל ַהֲחטֹוָטרֹות הּוא ּכְ ּבַ

קֹום ְלַגְמֵרי ִחיַנת ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת . ַהּמָ ל ּבְ ִחיָנה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ י ֵיׁש לֹו ּבְ ּכִ

ה ׁש , ַהְמֻרּבֶ קֹום ַמּמָ ִחיַנת סֹוף ַהּמָ ִהיא ּבְ ם ָוָהְלָאה ֵאין ִנְמָצא ׁשֶ , ׁשֶ ָ ׁשּ ּמִ

ָלל ַבת ָמקֹום ּכְ ִחיַנת ְלַמְעָלה. ּתֵ ם ּוְלַמְעָלה ִהיא ּבְ ָ י ִמׁשּ קֹום  ּכִ ִמן ַהּמָ

קֹום־ְוַעל. ְלַגְמֵרי א אֹוָתם ִמּתֹוְך ַהּמָ ָ ן הּוא ָיכֹול ִלׂשּ ִלְבִחיַנת ְלַמְעָלה ִמן , ּכֵ

קֹום י אֹוָתם) ְוָהֵבן. ַהּמָ אִתי אֹוָת ְונָ , ְוָלַקְחּתִ ם ֶאל ׂשָ ם ְלׁשָ

ָמה ֵמַהנַּ  .ל"ָהִאיָלן ַהנַּ  ּיֵׁש ִלי ַהְסּכָ ּיֵׁש ִלי , ל"ִנְמָצא ׁשֶ ׁשֶ

ה ל ֻמָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ִחיָנה ֶעְליֹוָנה ׁשֶ ִביל זֶה (. ּבְ ׁשְ ּבִ

ַבַעל ֲחטֹוָטרֹות ה, ָהָיה ִנְדֶמה ּכְ א ָעָליו ַהְרּבֵ י הּוא נֹוׂשֵ י הּוא בְּ , ּכִ ִחיַנת ּכִ

נַּ  ה ּכַ ה ֲאִני נֹוֵתן ָלֶכם ֹזאת ) ל"מּוָעט ַמֲחִזיק ֶאת ַהְמֻרּבֶ ְוַעּתָ

ְהיּו  ּתִ ָנה ׁשֶ ַמּתָ מֹוִני ּבְ ה ׁשָ . ּכָ דֹוָלה ְוַנֲעׂשָ ְמָחה ּגְ  ְוֶחְדָוה ם ׂשִ

ה ְמֹאד  .ַרּבָ

ּיֹום ֵמִחים ּבַ ן ׂשְ ם־ּכֵ י ָהיּו ּגַ ִ ׁשּ ִ ִעים. ַהׁשּ ְעּגְ ְך ֵאי: ְוָהיּו ִמְתּגַ
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לֹא ָיַדִים ָהָיה ּבְ ָכאן ֶאת אֹותֹו ׁשֶ ְוִהּנֵה הּוא ? לֹוְקִחין ּבְ

א ִני, ּבָ ה .ְוָאַמר ִהּנֵ אִתי ֶאְצְלֶכם ַעל ַהֲחֻתּנָ ְוָאַמר . ִהּנֵה ּבָ

נַּ  ן ּכַ ם־ּכֵ ק אֹוָתם ְוָאַמר ָלֶהם, ל"ָלֶהם ּגַ ם ְסבּוִרים (: ְוָנׁשַ ַאּתֶ

ָיַדי ַעל מּום ּבְ ֲאִני ּבַ ָלל ַעלין אֵ ). ׁשֶ ַעל מּום ּכְ ַרק . ָיַדי־ֲאִני ּבַ

ָיַדי ַח ּבְ ֱאֶמת ֵיׁש ִלי ּכֹ ַח , ּבֶ ׁש ִעם ַהּכֹ ּמֵ ּתַ ֵאין ֲאִני ִמׁשְ ַרק ׁשֶ

זֶה ָהעֹוָלם ָיַדי ּבְ ּבְ ֶ ַח ְלִעְנָין ַאֵחר. ׁשּ י ֲאִני ָצִריְך ֶאת ַהּכֹ . ּכִ

ְבָצר  ָמה ַעל זֶה ִמן ַהּמִ ּקֹוִרין ׁשְ (ְוֵיׁש ִלי ַהְסּכָ ל ַמִים ) ָלאסׁשֶ ׁשֶ

ָלאספוּ ( יִריְקן ׁשְ עם ַואׂשֶ ְבנּו ַיַחד ֵאיזֶה  ).ן ּדֶ ַעם ַאַחת ָיׁשַ י ּפַ ּכִ

ים ָיָדיו. ֲאָנׁשִ ּבְ ַח ׁשֶ ּכֹ ֵאר ּבַ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִמְתּפָ זֶה : ְוָהָיה ּכָ

ָיָדיו בּוָרה זֹו ּבְ ּיֵׁש לֹו ּגְ ֵאר ׁשֶ ּיֵׁש לוֹ , ִהְתּפָ ֵאר ׁשֶ  ְוזֶה ִהְתּפָ

בוּ  לֹוִנית ָרהּגְ ָיָדיו ּפְ גְּ   ּבְ ֵאר ּבַ ל ֶאָחד ִהְתּפָ ּיֵׁש  בּוָרהְוֵכן ּכָ  ׁשֶ

ָיָדיו  .לֹו ּבְ

זֹו  ַהְינוּ  ּיֵׁש לֹו ּכַֹח ּוְגבּוָרה ּכָ ֵאר ׁשֶ י ֶאָחד ָהָיה ִמְתּפָ ּכִ

ָיָדיו הּוא מֹוֶרה ֵחץ, ּבְ ׁשֶ ּכְ ָכּה , ׁשֶ הּוא ָיכֹול ַלֲחֹזר ּוְלָמׁשְ

י ֵיׁש לוֹ . ֵאָליו ָיָדיו ּכִ זֶה ּבְ ַח ּכָ ַאף, ּכֹ הֹוָרה ־ַעל־ׁשֶ י ׁשֶ ּפִ

ָבר ַהֵחץ ָכּה ֵאָליו, ּכְ . ֲעַדִין ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרּה ַלֲחֹזר ּוְלָמׁשְ

י אֹותוֹ  ַאְלּתִ ה ָיכֹול ְלַהֲחִזיר: ְוׁשָ י ֵיׁש ? ֵאיזֶה ֵחץ ַאּתָ ּכִ

ים ָרה ִמיֵני ִחּצִ ים, ֲעׂשָ ָרה ִמיֵני ַסּמִ י ֵיׁש ֲעׂשָ י , ְינוּ הַ . ּכִ ּכִ
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ֵאיזֶה ַסם ִחין אֹוָתּה ּבְ רֹוִצין ִלירֹות ֵחץ מֹוׁשְ ׁשֶ ְוֵיׁש . ּכְ

ים ָרה ִמיֵני ַסּמִ ַסם זֶה. ֲעׂשָ ִחין אֹוָתּה ּבְ ּמֹוׁשְ ׁשֶ ּכְ ִהיא , ׁשֶ

ךְ  ִני, ַמזֶֶּקת ּכָ ַסם ׁשֵ ִחין ּבְ ּמֹוׁשְ ְוֵכן , ִהיא ַמזֶֶּקת יֹוֵתר, ּוְכׁשֶ

ים ָרה ִמיֵני ַסּמִ רּוַע יֹוֵתר, ֵיׁש ֲעׂשָ ל ֶאָחד ּגָ ּכָ יק (. ׁשֶ זִּ ּמַ ַהְינּו ׁשֶ

ים )יֹוֵתר ָרה ִמיֵני ִחּצִ ַעְצמֹו ֲעׂשָ ים ֵהן ִמין . ְוזֶהּו ּבְ י ַהִחּצִ ּכִ

ֶהם, ֶאָחד ִחין ֶאת ַהֵחץ ּבָ ּמֹוׁשְ ים ׁשֶ ּמִ ּנּוי ַהּסַ , ַרק ֵמֲחַמת ׁשִ

נַּ  ָרה ִמיִנים ּכַ ֵהם ֲעׂשָ ן ִנְקָרִאים ־ַעל, ל"ׁשֶ ָרה ִמיֵני ּכֵ ֲעׂשָ

ים ה ָיכֹול ־ְוַעל. ִחּצִ ַאל אֹותֹו ֵאיזֶה ִמן ֵחץ ַאּתָ ן ׁשָ ּכֵ

ַאל אֹותוֹ . ְלַהֲחִזיר ם ׁשָ יַע ַהֵחץ ְלאֹותֹו , ּגַ ִהּגִ ִאם ֹקֶדם ׁשֶ

ָרָקּה לֹו הּוא ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרהּ  זְּ יַע , ׁשֶ ִהּגִ ם ַאַחר ׁשֶ ְוִאם ּגַ

יב .ַהֵחץ ֲעַדִין ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרהּ  יַע : ְוַעל זֶה ֵהׁשִ ִהּגִ ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכְ

ַאְך ֵאיזֶה ִמין ֵחץ הּוא ָיכֹול . ֲעַדִין ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרהּ , ַהֵחץ

נַּ ' ְלַהֲחִזיר ְוכוּ  יב, ל"ּכַ לֹוִני הּוא ָיכֹול : ֵהׁשִ ִמין ֵחץ ּפְ

י לוֹ . ְלַהֲחִזיר ַסּפֵ (: ָאַמְרּתִ ּמְ לֹא ָיַדִים ׁשֶ הּוא ּבְ ל זֶהַהְינּו זֶה ׁשֶ , ר ּכָ

נַּ  ִעְנַין ַהֵחץ ּכַ ֵאר ּבְ ִהְתּפָ ן) ל"ָאַמר ָלזֶה ׁשֶ ה ָיכֹול , ִאם־ּכֵ ֵאין ַאּתָ

ה ת ַמְלּכָ אֹות ֶאת ַהּבַ ה ָיכֹול ַלֲחֹזר , ְלַרּפְ ֵאין ַאּתָ ֵמַאַחר ׁשֶ

י ְוִלְמׁשְֹך  ן ־ַעל  .דֶאחָ  ֵחץ   ִמין ִאם   ּכִ ה ֵאין  ּכֵ  ָיכֹול  ַאּתָ

אֹות ֶאת  הְלַרּפְ ת ַמְלּכָ  .ַהּבַ
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ָיָדיו ֶאָחד זֶה ּבְ ַח ּכָ ּיֵׁש לֹו ּכֹ ֵאר ׁשֶ ֵאֶצל ִמי . ָהָיה ִמְתּפָ ׁשֶ

ּנוּ  ל ִמּמֶ הּוא לֹוֵקַח ּוְמַקּבֵ זֶה (. הּוא נֹוֵתן לוֹ , ׁשֶ ּבָ רּוׁש ׁשֶ ּפֵ

ָלתֹו ִהיא ְנִתיָנה י ַקּבָ זֶה הּוא נֹוֵתן ּכִ ל ּבָ הּוא לֹוֵקַח ּוְמַקּבֵ ַעְצמֹו ׁשֶ  )ּבְ
ַעל ְצָדָקהּומִ  יָלא הּוא ּבַ י אֹותוֹ . ּמֵ ַאְלּתִ ֵאיזֶה ְצָדָקה , ְוׁשָ

ה נֹוֵתן ָרה ִמיֵני ְצָדָקה(? ַאּתָ י ֵיׁש ֲעׂשָ יב). ּכִ הּוא נֹוֵתן , ֵהׁשִ ׁשֶ

ר י לוֹ . ַמֲעׂשֵ ן: ָאַמְרּתִ אֹות ֶאת , ִאם־ּכֵ ה ָיכֹול ְלַרּפְ ֵאין ַאּתָ

ה ת ַמְלּכָ ה ָיכֹול כְּ , ַהּבַ י ֵאין ַאּתָ י . ָלל ָלבֹוא ִלְמקֹוָמהּ ּכִ ּכִ

ֵנס  ה ָיכֹול ִלּכָ י  ֵאין ַאּתָ חֹוָמה  ִאם  ּכִ ִהיא( . ַאַחת ּבְ קֹום ׁשֶ ּמָ  ּבַ

ם ן ֵאיְנָך ָיכֹול ָלבֹוא ִלְמקֹוָמהּ ־ְוַעל) יֹוֶשֶבת ׁשָ  .ּכֵ

ָיָדיו ֶאָחד זֶה ּבְ ַח ּכָ ּיֵׁש לֹו ּכֹ ֵאר ׁשֶ ים . ִהְתּפָ י ֵיׁש ְמֻמּנִ ּכִ

עֹוָלם ָיָדיו, ּבָ ַח ּבְ , ְוָכל ֶאָחד ָצִריְך ָחְכָמה ְוֵיׁש לֹו ּכֹ

ן ָלֶהם ָחְכָמה ַעל־ְיֵדי ָיָדיו הּוא ָיכֹול ִלּתֵ ַעל־ְיֵדי , ׁשֶ

ָיָדיו ְסִמיְך אֹוָתם ּבְ ּמַ י אֹותוֹ . ׁשֶ ַאְלּתִ ה , ׁשָ ֵאיזֶה ָחְכָמה ַאּתָ

ָיֶדיךָ  ן ּבְ ין ָחְכָמה? ָיכֹול ִלּתֵ ָרה ַקּבִ י ֵיׁש ֲעׂשָ יב. ּכִ : ֵהׁשִ

לֹוִנית י לוֹ . ָחְכָמה ּפְ ה ָיכֹול : ָאַמְרּתִ ן ֵאין ַאּתָ ִאם־ּכֵ

ה ת ַמְלּכָ אֹות ֶאת ַהּבַ ה ָיכֹול ֵליַדע . ְלַרּפְ י ֵאין ַאּתָ ּכִ

הּ  ּלָ י ִאם ּדֶֹפק ֶאָחד, ַהּדֶֹפק ׁשֶ י ֵאיְנָך ָיכֹול ֵליַדע ּכִ י . ּכִ ּכִ

ָרה  ִפיִקין  ִמיֵני  ֵיׁש ֲעׂשָ ה ( ּדְ י ִאם ּדֶֹפק ֶאָחדֵאיְנָך ָיכוֹ ְוַאּתָ  ל ֵליַדע ּכִ

ָיָדיו ַרק ָחְכָמה ַאַחת ן ּבְ ֵאינֹו ָיכֹול ִלּתֵ  ).ֵמַאַחר ׁשֶ
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ָיָדיו ֶאָחד זֶה ּבְ ַח ּכָ ּיֵׁש לֹו ּכֹ ֵאר ׁשֶ ּיֵׁש רּוַח ְסָעָרה , ִהְתּפָ ׁשֶ ּכְ

ָיָדיו בֹו ּבְ קָ , הּוא ָיכֹול ְלַעּכְ ָיָדיו ָלרּוַח ִמׁשְ , לְוַלֲעׂשֹות ּבְ

ָראּוי ָקל ּכָ ִמׁשְ ְהֶיה ָהרּוַח ּבְ ּיִ י אֹותוֹ . ׁשֶ ַאְלּתִ ֵאיזֶה רּוַח : ׁשָ

ָיֶדיךָ  ה ָיכֹול ֶלֱאֹחז ּבְ ָרה ִמיֵני רּוחֹות? ַאּתָ י ֵיׁש ֲעׂשָ . ּכִ

יב לֹוִני: ֵהׁשִ י לוֹ . רּוַח ּפְ ן: ָאַמְרּתִ ה ָיכֹול , ִאם־ּכֵ ֵאין ַאּתָ

ה ת ַמְלּכָ אֹות ֶאת ַהּבַ י כִּ . ְלַרּפְ ן ְלָפֶניָה ּכִ י ֵאיְנָך ָיכֹול ְלַנּגֵ

י ֵיׁש יּוד. ִאם ִנּגּון ֶאָחד ָרה( ּכִ ִגיָנה ִהיא , ִמיֵני ְנִגיָנה )ֲעׂשָ ְוַהּנְ

הּ  ּלָ י ִאם ִנּגּון ֶאָחד , ָהְרפּוָאה ׁשֶ ן ּכִ ה ֵאיְנָך ָיכֹול ְלַנּגֵ ְוַאּתָ

ָרה ַהנַּ  ךָ ַמהּו ַהְיֹכלֶ . ָענּו ְוָאְמרּו ֵהם. ל"ֵמָהֲעׂשָ ּלְ ? ת ׁשֶ

יב ם ְיכֹוִלים: ֵהׁשִ ֵאין ַאּתֶ ֶ ל , ַהְינוּ . ֲאִני ָיכֹול ַמה ׁשּ ּכָ

ָעה ֲחָלִקים ַהנַּ  ׁשְ ל ַהנַּ ( ל "ַהּתִ אֵ ) ל"ִמּכָ ם ְיכֹוִליםׁשֶ  ֲאִני, ין ַאּתֶ

 .ָיכֹול ַהּכֹל

י ה ּכִ ַבת . ֵיׁש ַמֲעׂשֶ ק ֶמֶלְך ֶאָחד ּבְ ַעם ַאַחת ָחׁשַ י ּפַ ּכִ

ה ּתַ , ַמְלּכָ ַתְחּבּולֹות ְלָתְפָסהּ ְוִהׁשְ ל ּבְ ר ָעְלָתה ַעד ֲאׁשֶ , ּדֵ

ָידֹו ּוְתָפָסהּ  ֶלךְ  .ּבְ ַעם ַאַחת ָחַלם לֹו ְלאֹותֹו ַהּמֶ ִהיא , ּפַ ׁשֶ

ִלּבוֹ . ָעְמָדה ָעָליו ְוָהְרָגה אֹותוֹ  , ְוֵהִקיץ ְוִנְכַנס ַהֲחלֹום ּבְ

ְפׁשּוט ְתַקּיֵם . וֹ ְוָקָרא ְלָכל ּפֹוְתֵרי ֲחלֹומֹות ּוָפְתרּו לֹו ּכִ ּיִ ׁשֶ

ְפׁשּוטוֹ  ֲהֹרג אֹותוֹ , ַהֲחלֹום ּכִ ִהיא ּתַ ֶלְך . ׁשֶ ְולֹא ָיֹכל ַהּמֶ
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ֲעׂשֹות ָלהּ  . ַצר לוֹ , ַיֲהֹרג אֹוָתהּ . ָלֵתת ֵעָצה ְלַנְפׁשֹו ַמה ּלַ

ָניו ָחּה ֵמַעל ּפָ ּלְ ה, זֶה ָחָרה לוֹ , ְיׁשַ ֶחּנָ י ִאיׁש ַאֵחר ִיּקָ ְוזֶה . ּכִ

ךְ כִּ . ָחָרה לֹו ְמֹאד ל־ּכָ ל ַאֲחֶריָה ּכָ ּדֵ ּתַ ה , י הּוא ִהׁשְ ְוַעּתָ

בֹוא ְלַיד ַאֵחר ָחּה ְוָתבֹוא ְלַיד ַאֵחר. ּתָ ּלְ ה , ְוַגם ִאם ְיׁשַ ַעּתָ

ֲהֹרג אֹותוֹ  ִהיא ּתַ אי ָיכֹול ְלִהְתַקּיֵם ַהֲחלֹום ׁשֶ ַוּדַ ֵמַאַחר , ּבְ

ִהיא ֵאֶצל ַאֵחר ֲחַמת ַיֲחִזיָקּה ֶאְצלֹו הּוא ִמְתָיֵרא מֵ . ׁשֶ

נַּ  ֲעׂשֹות ָלהּ . ל"ַהֲחלֹום ּכַ ֶלְך ַמה ּלַ ְך . ְולֹא ָיַדע ַהּמֶ ין ּכָ ּבֵ

ּה ֶאְצלֹו ְקָצת ְקָצת ּלָ ֵמֲחַמת , ִנְתַקְלֵקל ָהַאֲהָבה ׁשֶ

ַעם ִנְתַקְלֵקל יֹוֵתר ְויֹוֵתר, ַהֲחלֹום ם . ּוְבָכל ּפַ ְוֵכן ִהיא ּגַ

ן ָהַאֲהָבה ֶאְצָלהּ  ם־ּכֵ ַעם יֹוֵתר  ִהיא ִנְתַקְלֵקל ּגַ ָכל ּפַ ּבְ

ְנאָ , ְויֹוֵתר ה ֶאְצָלּה ׂשִ ֲעׂשָ ּנַ ָניו, ה ָעָליוַעד ׁשֶ  .ּוָבְרָחה ִמּפָ

הּ  ׁשָ ֶלְך ַאֲחֶריָה ְלַבּקְ ַלח ַהּמֶ ִהיא . ְוׁשָ ידּו לֹו ׁשֶ ּוָבאּו ְוִהּגִ

ל ַמִים ְבָצר ׁשֶ ל ַמִים. ִנְמֵצאת ֵאֶצל ַהּמִ י ֵיׁש ִמְבָצר ׁשֶ . ּכִ

ר ם ֵהם ֶעׂשֶ ל ַמִים, חֹומֹות זֹו ִלְפִנים ִמזּוֹ  ְוׁשָ ן ׁשֶ ְוַגם . ְוֻכּלָ

ן  ם־ּכֵ ְבָצר ִהיא ּגַ תֹוְך ַהּמִ ם ּבְ הֹוְלִכין ָעֶליָה ׁשָ ְרַקע ׁשֶ ַהּקַ

ל ַמִים ם ִאיָלנֹות ּוֵפרֹות. ׁשֶ ל ַמִים, ְוֵכן ֵיׁש ׁשָ ְוֹיִפי . ַהּכֹל ׁשֶ

ְבָצר אֵ  ל זֶה ַהּמִ ְבָצר ְוֹגֶדל ַהִחּדּוׁש ׁשֶ רַהּמִ . ין ֹצֶרְך ְלַסּפֵ

אי הּוא ִחּדּוׁש ִנְפָלא ְמֹאד ַוּדַ י ּבְ הּוא ִמְבָצר , ּכִ ֵמַאַחר ׁשֶ

ל ַמִים ר. ׁשֶ ְבָצר ִאי ֶאְפׁשָ תֹוְך זֶה ַהּמִ י ִיְהֶיה . ְוִלְכֹנס ּבְ ּכִ
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ְכֹנס ּבוֹ  ּיִ ִים ִמי ׁשֶ ּמַ ע ּבַ ל ַמִיםֵמאַ , ִנְטּבָ ּלֹו ׁשֶ הּוא ּכֻ  .ַחר ׁשֶ

ה ת ַמְלּכָ ְרָחה"ַהנַּ  ְוַהּבַ ּבָ ׁשֶ ְבָצר, ל ּכְ ָאה ַעד אֹותֹו ַהּמִ . ּבָ

ל ַמִים ְבָצר ׁשֶ ם ְסִביב אֹותֹו ַהּמִ ידּו . ְוָהְיָתה הֹוֶלֶכת ׁשָ ְוִהּגִ

נַּ  ְבָצר ּכַ ם ְסִביב אֹותֹו ַהּמִ ִהיא הֹוֶלֶכת ׁשָ ֶלְך ׁשֶ . ל"ַלּמֶ

ֶלְך ְוֵחילֹו ְלָתְפָסהּ  ָרֲאָתה ֹזאת הַ . ְוָהַלְך ַהּמֶ ׁשֶ ה ּכְ ת ַמְלּכָ ּבַ

ְבָצר רּוץ ְלתֹוְך ַהּמִ ּתָ ָבה ַעְצָמּה ׁשֶ ְ י ִהיא רֹוָצה יֹוֵתר . ִיׁשּ ּכִ

ֶלךְ  ְתּפֹס אֹוָתּה ַהּמֶ ּיִ ֶ ִים ִמׁשּ ּמַ ַע ּבַ , ְוַגם. ְוִתְהֶיה ֶאְצלוֹ , ִלְטּבֹ

ֵצל ּנָ י־ֵכן ּתִ ְבָצר , אּוַלי ַאף־ַעל־ּפִ ְותּוַכל ִלְכֹנס ְלתֹוְך ַהּמִ

ל ַמִים ַהנַּ  ִהיא ּבֹוַרַחת ֶאל . ל"ׁשֶ ְך ׁשֶ ֶלְך ּכָ ָרָאה ַהּמֶ ׁשֶ ּכְ

ִים ן: ַמראָ , ַהּמַ הּוא ּכֵ ה ִלירֹות אֹוָתהּ ־ַעל, ֵמַאַחר ׁשֶ ן ִצּוָ . ּכֵ

מּות מּות, ְוִאם ּתָ ל , ְוָהיּו מֹוִרים אֹוָתהּ . ּתָ יעּו ֵאֶליָה ּכָ ְוִהּגִ

ָרה ִמי ֲעׂשָ ׁשּוִחים ּבַ ּמְ ים ׁשֶ ָרה ִמיֵני ִחּצִ ים ָהֲעׂשָ ֵני ַסּמִ

נַּ  ְבָצר ַהנַּ . ל"ּכַ ְרָחה ְלתֹוְך ַהּמִ , ְוִנְכְנָסה ְלתֹוכוֹ , ל"ְוִהיא ּבָ

ל ַמִים ל ַהחֹומֹות ׁשֶ ָעִרים ׁשֶ ְ ֶרְך ַהׁשּ ם . ְוָעְבָרה ּדֶ י ֵיׁש ׁשָ ּכִ

ל ַמִים ַהנַּ  ֵאּלּו ַהחֹומֹות ׁשֶ ָעִרים ּבְ ְוִהיא ָעְבָרה . ל"ׁשְ

ל ָהֲעשָׂ  ל ַמִיםְוִנְכְנָסה ְלתֹוְך ּכָ ְבָצר ׁשֶ ל ַהּמִ , ָרה חֹומֹות ׁשֶ

ֲאָרה ֲחָלׁשּות ם ְוִנׁשְ אָתה ִלְפִנים ְוָנְפָלה ׁשָ ּבָ ַוֲאִני . ַעד ׁשֶ

לֹא ָיַדִים ַהנַּ ַהְינּו זֶה ׁשֶ (. רֹוֵפא אֹוָתהּ  ָידֹו  ).ל"הּוא ּבְ ֵאין ּבְ י ִמי ׁשֶ ּכִ

ָרה ִמיֵני ְצָדקֹות ַהנַּ  ל ָהֲעׂשָ ִלְכֹנס ְלתֹוְך ֵאינֹו ָיכֹול , ל"ּכָ
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ָרה חֹומֹות ַהנַּ  ל ָהֲעׂשָ ִים, ל"ּכָ ּמַ ם ּבַ ע ׁשָ י ִיְטּבַ ֶלְך . ּכִ ְוַהּמֶ

ִים"ְוֵחילֹו ַהנַּ  ּמַ עּו ּבַ ַוֲאִני ָיכֹול . ל ָרְדפּו ַאֲחֶריָה ְוִנְטּבְ

ל ַמִים ַהנַּ  ָרה חֹומֹות ׁשֶ ל ָהֲעׂשָ ְוֵאּלּו . ל"ִלְכֹנס ְלתֹוְך ּכָ

ל ַמִים חֹוָמה, ַהחֹומֹות ׁשֶ ָעְמדּו ּכְ י ַהּיָם ׁשֶ ּלֵ . ֵהם ּגַ

ִאין אֹוָתם, ְוָהרּוחֹות ְ י ַהּיָם ּוְמַנׂשּ ּלֵ ְוֵאּלּו . ֵהם ַמֲעִמיִדים ּגַ

ָרה חֹומֹות ַהנַּ  ֵהם ָהֲעׂשָ ים ׁשֶ ּלִ ִמיד , ל"ַהּגַ ֵהם עֹוְמִדים ּתָ

ם ים. ׁשָ ּלִ ִאין ֶאת ַהּגַ ְ ֲעִמיִדין ּוְמַנׂשּ . ַאְך ָהרּוחֹות ֵהם ַהּמַ

נַּ  ָרה חֹומֹות ּכַ ל ָהֲעׂשָ ַוֲאִני , ל"ַוֲאִני ָיכֹול ִלְכֹנס ְלתֹוְך ּכָ

הּ  ּנָ ה ַהנַּ , ָיכֹול ַלֲחֹזר ְוִלְמׁשְֹך ִמּמֶ ת ַמְלּכָ , ל"ַהְינּו ִמן ַהּבַ

ים ָרה ִמיֵני ִחּצִ ל ָהֲעׂשָ ל הָ . ּכָ ָרה ִמיֵני ַוֲאִני יֹוֵדַע ּכָ ֲעׂשָ

ִפיִקין ַעל ר ֶאְצבָּ ־ּדְ ע . עֹותְיֵדי ָהֶעׂשֶ ע ְוֶאְצּבַ ָכל ֶאְצּבַ י ּבְ ּכִ

עֹות ר ֶאְצּבָ ָרה ִמיֵני , ֵמֶעׂשֶ יֹוְדִעין ּדֶֹפק ְמֻיָחד ֵמָהֲעׂשָ

ִפיִקין אֹות אֹוָתּה ַעל ַוֲאִני, ּדְ ל הָ ־ָיכֹול ְלַרּפְ ָרה ְיֵדי ּכָ ֲעׂשָ

ן ֲאִני רֹוֵפא אֹוָתהּ ־ְוַעל. ִמיֵני ְנִגיָנה ּיֵׁש ִלי . ּכֵ ּכַֹח ִנְמָצא ׁשֶ

זֶה ָיַדי ּכָ נַּ  ּבְ ה ל"ּכַ ָנה ֹזאת ָלֶכם נֹוֵתן ֲאִני ְוַעּתָ ַמּתָ ה .ּבְ  ְוַנֲעׂשָ

דֹוָלה ְמָחה ּגְ ם ׂשִ ה ְמֹאד. ׁשָ  .ְוֶחְדָוה ַרּבָ

ר ֹזאת ה ִלי ְמֹאד ְלַסּפֵ ה ָקׁשֶ ֲעׂשֶ ַאְך ֵמַאַחר . ַהּמַ

ָרהּ  י ְלַסּפְ ִהְתַחְלּתִ ֹזאת ַהמַּ  .ֲאִני ֻמְכָרח ְלָגְמָרהּ , ׁשֶ הּבְ , ֲעׂשֶ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ שטוַמֲעשִֹ

ָנה ּוָ ּה ּכַ ּלֹא ִיְהֶיה ּבָ ָבה ׁשֶ ְסָפִרים . ֵאין ׁשּום ּתֵ ִקי ּבִ ּבָ ּוִמי ׁשֶ

ים ַהנַּ , ְוִהּנֵה. יּוַכל ְלָהִבין ְקָצת ְרָמִזים ּיֵׁש , ל"ִעְנַין ַהִחּצִ ׁשֶ

נַּ  ים ּכַ ַדִים ְלַהֲחִזיר ַהִחּצִ ַהּיָ ַח ּבְ ִחיַנת, ל"לֹו ּכֹ ָבִרים ( :זֶה ּבְ ּדְ

ט ָיִדיְותֹ "): לב ּפָ ִמׁשְ ֵרׁש ַרׁשִ ". אֵחז ּבְ ּפֵ ר ָוָדם זֹוֵרק ֵחץ"י "ּוְכמֹו ׁשֶ ׂשָ , ּבָ

רּוךְ , ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלַהֲחִזיָרהּ  דֹוׁש־ּבָ ּוְבִחיַנת  ".־הּוא זֹוֵרק ֵחץ ּוַמֲחִזיָרהְוַהּקָ

ָדָקה ַהנַּ  ם, ל"ַהּצְ י ַהּיָ ּלֵ ֵהם ּגַ ל ַמִים ׁשֶ ֶנֶגד ַהחֹומֹות ׁשֶ ִהיא ּכְ ִחיַנת , ׁשֶ זֶה ּבְ

ַעּיָה מח( םוְ "): ְיׁשְ י ַהּיָ ּלֵ ּגַ ָיָדיו"ְוָהרּוַח ַהנַּ  ".ִצְדָקְתָך ּכְ ּיָכֹול ֶלֱאחֹז ּבְ זֶה , ל ׁשֶ

ִחיַנת  ֵלי ל(ּבְ ָחְפָניו"): ִמׁשְ ְמֹבָאר ". (ִמי ָאַסף רּוַח ּבְ ִחיַנת ְנִגיָנה ּכַ זֶּה ּבְ ׁשֶ

ָמקֹום ַאֵחר ָרה ִמיֵני ְנִגיָנה ).ִסיָמן נד ן"ֵטי מֹוֲהַר ַעיֵּן ִלּקוּ () ּבְ ָרה ִמיֵני , ַוֲעׂשָ ַוֲעׂשָ

ָבר ָפִקין זֶה ְמֹבָאר ּכְ ְנָיָנא (. ּדְ ִלּקּוֵטי ּתִ ן ּבְ ַדף ל) ִסיָמן כד(ְוַעּיֵ ל.) ב"ּבְ ַמְענּו   ּכָ זֶה ׁשָ

ֵפרּוׁש  הַהּמַ  ִעְנַין  ּגּוף ַהְינּו ׁשֶ . ָעֹמק זֶה ָעֹמק , ְוֵאיַמת  ַאְך ִמי ּוָמה. ּבְ  ִמי,  ֲעׂשֶ

ל ַהנַּ  ל ַהנַּ , ל"ֵהם ּכָ יג, ל"ּוַמה הּוא ְוֵאיַמת ָהָיה ּכָ ַהׂשִ  .זֶה ָעֹמק ִמּלְ

ַמר ה ּגְ ֲעׂשֶ ִביִעי, ַהּמַ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָהָיה ּבַ ֶ ַהְינּו ִעְנַין , ַהְינּו ַמה ׁשּ

לֹא ַרְגַלִים ָהָיה ּבְ עְטֶליר ׁשֶ ְוַגם ִסּיּום ַהְתָחַלת , ַהּבֶ

ה ֵמעִ  ֲעׂשֶ ֶלְך ַהנַּ ַהּמַ ְמָעהּ , ל"ְנַין ַהּמֶ ְוָאַמר . לֹא ָזִכינּו ְלׁשָ

ּלֹא ָר  ׁשֶ דֹול ֶהְפֵסד ְוהּוא .עֹוד הּ ְיַסּפְ י ּגָ ה לֹא ּכִ מְ  ִנְזּכֶ  ָעהּ ְלׁשָ

ָיֵמינּו ָאֵמן ְמֵהָרה ּבְ יַח ּבִ ּיָבֹוא ָמׁשִ  .עֹוד ַעד ׁשֶ

ם י ׁשּום ִעְנָין ַאֵחר: ָאַמר ּגַ י ִאם ֹזאת כִּ , ִאּלּו לֹא ָיַדְעּתִ

ה ֲעׂשֶ דֹול ְמֹאדָהָיה גַּ , ַהּמַ ן ִחּדּוׁש ּגָ ְך ָאַמר  .ם־ּכֵ ּכָ

ֵפרּוׁש  ה ִהיא ִחּדּוׁש ִנְפָלא ְמֹאד .ּבְ ֲעׂשֶ י ֹזאת ַהּמַ ְוֵיׁש . ּכִ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ ַמֲעשִֹ שטז

ה ְמֹאד ּה מּוָסר ַהְרּבֵ ה, ּבָ ה . ְותֹוָרה ַהְרּבֵ ּמָ ּה ּכַ י ֵיׁש ּבָ ּכִ

ה צַ . ּתֹורֹות ֶרת ֵמַהְרּבֵ ם ְמַדּבֶ יִקים ַקְדמֹוִניםּגַ ִוד , ּדִ ִמּדָ

ֶלךְ  לֹום, ַהּמֶ ָ ֶלךְ . ָעָליו ַהׁשּ ִוד ַהּמֶ י ּדָ לֹום, ּכִ ָ ָעַמד , ָעָליו ַהׁשּ

ַעל  ְעָין ַהּיֹוֵצא ִמן ָהֶאֶבן ׁשֶ ְקֵצה ָהָאֶרץ ְוָצַעק ֶאל ַהּמַ ּבִ

נַּ , ָהָהר מֹו  . ל"ּכַ תּוב  ּכְ ּכָ ים סא(ׁשֶ ִהּלִ ֵצה "): ּתְ  יךָ ֵאלֶ  ָהָאֶרץ  ִמּקְ

י ַתְנֵחִני, ֶאְקָרא ּנִ צּור ָירּום ִמּמֶ י ּבְ ֲעֹטף ִלּבִ  ".ּבַ

ל ֵפרּוׁש  ּכָ יו ּבְ ַמְענּו ִמּפִ ָבָריו. זֶה ׁשָ ִוד . ְוַהּמּוָבן ִמּדְ י ּדָ ּכִ

ֶלךְ  לֹום, ַהּמֶ ָ ּמּוָבא , ָעָליו ַהׁשּ ִחיַנת ֵלב ּכַ ַעּיֵן זַֹהר (הּוא ּבְ

מֹות קח ּמַ (). ׁשְ ז ּבַ ל ָהעֹוָלםְוָעָליו ְמֻרּמָ ב ׁשֶ ה ִעְנַין ַהּלֵ ְקֵצה , ֲעׂשֶ עֹוֵמד ּבִ ׁשֶ

ֶנֶגד  ָהָאֶרץ  ְעָין ּכְ ּתֹוֵקק  ְוצֹוֵעק  , ַהּמַ ִמיד  ּוִמׁשְ ָבִרים   ַוֲעַדִין . 'ְוכוּ  ֵאָליו ּתָ  ַהּדְ

ה. ְסתּוִמים ֲעׂשֶ יג סֹודֹות ַהּמַ ה ְלַהׂשִּ ְזּכֶ ּיִ ֵרי ִמי ׁשֶ  ).ַאׁשְ

ֶלךְ  ִעְנַין ִוד ַהּמֶ ְקָרא ַהנַּ  ּדָ ז "ְוַהּמִ ֻרּמָ ּמְ ֵצה ָהָאֶרץ ׁשֶ ל ִמּקְ

ה ֲעׂשֶ ַהּמַ י, ּבְ ִליׁשִ ְך ְליֹום ׁשְ ּיָ ר ֵמִעְנַין . זֶה ׁשַ ם ְמַדּבֵ י ׁשָ ּכִ

ְעָין ב ְוַהּמַ ָכל ִעְנָין . ַהּלֵ ם ְוִתְרֶאה ִנְפָלאֹות ֵאיְך ּבְ ן ׁשָ ַעּיֵ

ָבִרים ִנְפָלִאים ז ּדְ ת נֹוָראוֹ . ְמֻרּמָ ה זֹו ִאי ּוִבְגֻדּלַ ת ַמֲעׂשֶ

ָלל ר ּכְ ר ְלַדּבֵ ם, ֶאְפׁשָ ּלָ י ִהיא עֹוָלה ַעל ּכֻ ֵרי . ּכִ ֵרי ַאׁשְ ַאׁשְ

ּה ְקָצת ְקָצת א ֵליַדע ּבָ עֹוָלם ַהּבָ ה ֲאִפּלּו ּבָ ְזּכֶ ּיִ ּוִמי . ִמי ׁשֶ

ָקְדֳקדוֹ  ּיֵׁש לֹו ֹמַח ּבְ רֹו ְוָיִבין , ׁשֶ ׂשָ ֲערֹות ּבְ ַמְרָנה ׂשַ ּסָ ּתִ

ֻדלַּ  יםְקָצת ּגְ ּיִ יִקים ָהֲאִמּתִ ּדִ ת ַהּצַ ַרְך ּוְגֻדּלַ , ת ַהּבֹוֵרא ִיְתּבָ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ שיזַמֲעשִֹ

ַמֲעשֶׂ  ל ֵהיֵטב ּבְ ּכֵ ְסּתַ ּיִ ׁשֶ ר לֹאּכְ ַמע ה נֹוָרָאה ַהזֹּאת ֲאׁשֶ ָ  ִיׁשּ

ֹזאת  .ּכָ

ֵצה ָהָאֶרץ ַהנַּ  ִעְנַין סּוק ִמּקְ ל יֹום "ּפָ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ְך ְלַהּמַ ּיָ ַ ל ַהׁשּ

נַּ  י ּכַ ִליׁשִ דֹוׁש ְוַהּנֹוָראזֶה ׁשָ . ל"ׁשְ יו ַהּקָ י ְמֹפָרׁש ִמּפִ , ַמְעּתִ

ֹרב . ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ְך ׁשֶ עֹוד ְרֵאה זֶה ָמָצאִתי ַאַחר־ּכָ

סּוק ם זֶה ַהּפָ תּוב ׁשָ ּכָ ים ׁשֶ ִהּלִ יְטל ּתְ ּפִ ְבֵרי ַהּקַ הּוא , ּדִ ׁשֶ

יְטל ס גָּ , א"ַקּפִ ם ִרְמזֵי סֹודֹות ִנׂשְ ֻכּלֹו ְמֹבָאר ׁשָ בֹות ֻרּבֹו ּכְ

י ַהנַּ  ִליׁשִ ל יֹום ׁשְ ה ׁשֶ ֲעׂשֶ ל ַהּמַ ָיִמים ַעל ְיֵמי ֶמֶלְך . "ל"ׁשֶ

ּיֹוִסיפּו לֹו ָיִמים ַעל ', כוּ " ּתֹוִסיף ִמיד ׁשֶ י הּוא ָצִריְך ּתָ ּכִ

זֶהּו ִאיׁש ֶחֶסד . ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַמן ִיְנְצרּוהוּ . ל"ְוַכנַּ ' ָיָמיו ְוכוּ 

רֹוֶסיר ' ָהֱאֶמת ְוכוּ  ער ּגְ ער ֱאֶמֶתיר ִאיׁש ֶחֶסדּדֶ י . ַמאן ּדֶ ּכִ

ל הַ  ה ַעלּכָ ִמים ַנֲעׂשֶ ַמן ְוַהּיָ דֹול־זְּ הּוא ִאיׁש , ְיֵדי ָהִאיׁש ּגָ ׁשֶ

נַּ ', ֶחֶסד ָהֱאֶמת ְוכוּ  ה ַהנַּ "ּכַ ַמֲעׂשֶ ם ּבְ ְוהּוא נֹוֵתן . ל"ל ׁשָ

ַעם ָכל ּפַ ב ַהנַּ , ָיִמים ַעל ְיֵמי ֶמֶלךְ , ּומֹוִסיף ּבְ הּוא ַהּלֵ ל "ׁשֶ

ֶלךְ  ִוד ַהּמֶ ִחיַנת ּדָ הּוא ּבְ לֹום, ׁשֶ ָ נַּ , ָעָליו ַהׁשּ ְוזֶהּו . ל"ּכַ

י הּוא ׁשֹוֵמר ְונֹוֵצר, ִיְנְצרּוהוּ  יַע ָסמּוְך . ּכִ ּגִ ּמַ ׁשֶ ֶכף ּכְ ּתֵ ׁשֶ

ק ַהּיֹום ּלֵ ְסּתַ ּיִ ְעָין, ְמֹאד ׁשֶ ק ַהּמַ ּלֵ ב, ְוָאז ָהָיה ִמְסּתַ , ְוַהּלֵ

ּלוֹ  לֹוםַחס , ְוָכל ָהעֹוָלם ּכֻ ֲאַזי ִאיׁש ֶחֶסד ָהֱאֶמת נֹוֵצר . ְוׁשָ



עְטֶליְרס  ירֵ וּ פּ סִ     ְבָעה ּבֶ ּיֹות   ֵמַהׁשִ ַמֲעשִֹ שיח

ב ְוכוּ , ְוׁשֹוֵמר ֹזאת ָרה : "ְוזֶהוּ . 'ּוָבא ְונֹוֵתן יֹום ְלַהּלֵ ן ֲאזַּמְ ּכֵ

ִמי ְנָדַרי יֹום יֹום ּלְ ְמָך ָלַעד ְלׁשַ הּוא ". ׁשִ ל יֹום ָויֹום ׁשֶ י ּכָ ּכִ

ירֹות ְוכוּ , נֹוֵתן לוֹ  ְזִמירֹות ְוׁשִ א ּבִ נַּ ' הּוא ּבָ ֶאֱחֶסה : ל"ּכַ

ָנֶפיָך ֶסָלה ֵסֶתר ּכְ ב ַהנַּ , ּבְ ַהּלֵ ׁשֶ י ּכְ א "ּכִ ל ָצִריְך ָלנּוַח ּבָ

דֹול   ִצּפֹור ָנָפיו ָעָליו  ּופֹוֵרׂש  ּגָ ֵסֶתר ה ֶאֱחסֶ  ְוזֶהּו  .'כוּ וְ  ּכְ  ּבְ

ָנֶפיָך ְוכוּ   .'ּכְ

ְך ְליֹום ִראׁשֹון ּיָ  ׁשַ

ל אֶ  ִעְנַין ֲארּו ּכָ ִהְתּפָ ֵקִנים ׁשֶ הּוא זֹוֵכרַהזְּ ֶ , ָחד ְוֶאָחד ַמה ׁשּ

ּבּור ְוכוּ  ָחְתכּו לֹו ֶאת ַהּטַ ׁשֶ זֶּה זֹוֵכר ֲאִפּלּו ּכְ ְוזֶה ָהָיה ', ׁשֶ

ם ְוכוּ  ֻכּלָ ּבְ ָטן ׁשֶ נּו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה. 'ַהזֵָּקן ַהּקָ , ָאַמר ַרּבֵ

ָמָרא  ּגְ ּבַ ְלִמי(ׁשֶ מּוֵאל : ִאיָתא ֵמֵעין זֶה) ו, פ"יבמות פרק אע, ְירּוׁשַ ׁשְּ ׁשֶ

ֵאר ַעְצמֹו   ִהְתּפָ הּוא  ּבְ יָלה   זֹוֵכר ֶאת ׁשֶ ֵאב ַהּמִ  ַעּיֵן ' ְוכוּ  ּכְ

ם  .ׁשָ

ר ִמי ֵער ֶאֶפס ָקֶצה . ְיָפֵאר ִמי ְיַסּפֵ ִמי יּוַכל ְלַהֲעִריְך ִמי יּוַכל ְלׁשַ

לְ  י ְרָבבֹות ֵמִהְתנֹוְצצּות ְקָצת ִרְמזֵי ּפִ ֵאי ֶאָחד ֵמַאְלֵפי ֲאָלִפים ְוִרּבֵ

ה  ֲעׂשֶ ל ַהּמַ בֹות ְמֹאד ְמֹאד ׁשֶ ּגָ ָלאֹות ִמּסֹודֹות נֹוָראֹות ְוִנׂשְ ּפְ

ה ְוַעד סֹוף. ַהּנֹוָרָאה ַהזֹּאת ִחּלָ ר ִהיא ְמֵלָאה סֹוֵדי סֹודֹות ִמּתְ , ֲאׁשֶ

ָבר ִיְמָצא טֹוב ִהְתנֹוְצצּות ֵאיזֶה ְרָמִזים ְלִפי ֶעְרּכוֹ  יל ַעל ּדָ ּכִ .ּוַמׂשְ


