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 מעשה מאבידת בת מלך

 

ה ְוזֹו ִהיא: ָעָנה ְוָאַמר: יָּה לֹו ִהְרהּור ְתשּובָּ ּה, הָּ יָּה שֹוְמעָּ הָּ ל ִמי שֶּ כָּ ה, שֶּ ֲעשֶּ ְרִתי מַּ ְך ִספַּ רֶּ דֶּ  בַּ

 

ְך לֶׂ ה ְבמֶׂ ה ַמֲעשֶׂ ה ֲחשּובָּ ְיתָּ ת הָּ בַּ ּה הַּ ת ְואֹותָּ חָּ ת אֶּ ִנים ּובַּ ה בָּ יּו לֹו ִששָּ הָּ ד, שֶּ חָּ יָּה  ְבֵעיָניו ְמאד, אֶּ ּה ְביֹוֵתר ְוהָּ ְבבָּ יָּה ְמחַּ ְוהָּ

ּה ְמאד.  ֲעֵשעַּ ִעמָּ  ְמשַּ

  

יהָּ  ַפַעם ַאַחת לֶּ ז עָּ ה ְברגֶּ ד ְבֵאיזֶּה יֹום ְונֲַּעשָּ ּה ְביַּחַּ יָּה ִמְתוֵַּעד ִעמָּ ער ִניט  הָּ ְך )דֶּ ח אֹותָּ ּלא טֹוב ִיקַּ הַּ ה ִמִפיו ִדבּור: שֶּ , ְוִנְזְרקָּ

ֵער ְמאד ְוהָּ  ִביהָּ ְמצַּ יָּה אָּ ן ִהיא ְוהָּ ר לא יְָּדעּו ֵהיכָּ בקֶּ ּה, ּובַּ ְדרָּ ְלכָּה ְלחַּ ה הָּ ְילָּ ּלַּ ען( בַּ ער זָּאל ִדיְך נֶּעמֶּ נֶּה גּוטֶּ ּה אָּ ְקשָּ ְך ְלבַּ לַּ

נָּה.  וָּאָּ

  

לְ  ָעַמד ַהֵשִני מַּ אֹות, ְוהָּ לַּ ל הֹוצָּ עֹות עַּ ֵרת ְוסּוס ּומָּ ִיְתנּו לֹו ְמשָּ ֵער ְמאד, ּוִבֵקש, שֶּ ְך ִמְצטַּ לֶּ מֶּ הַּ ה שֶּ אָּ רָּ ת שֶּ ְך כּות, ֵמֲחמַּ לַּ

ּה אָּ ְמצָּ ד שֶּ ה עַּ ֵפר ֵאיְך ִבְקשָּ ה ְמסַּ תָּ ּה )עַּ אָּ ְמצָּ ד שֶּ ה ְמאד עַּ ן ְמֻרבֶּ ּה ְמאד ְזמַּ ְקשָּ יָּה ְמבַּ ּה ְוהָּ ְקשָּ נָּה ְלבַּ נֶּה וָּאָּ יָּה הֹוֵלְך אָּ ( ְוהָּ

ר, וְ  ִמְדבָּ יָּה הֹוֵלְך בַּ ב ְמאד ְוהָּ ן רַּ ּה ְזמַּ ְקשָּ יָּה ְמבַּ ִרים ְוהָּ ְיעָּ דֹות ּובַּ שָּ ִריֹות ּובַּ ִמְדבָּ ב ּובַּ ן רַּ יָּה  ְזמַּ ד, ְוהָּ צַּ ד ִמן הַּ חָּ ה ְשִביל אֶּ אָּ רָּ

ֲאִני הֹוֵלְך כָּל ר שֶּ ֲאשֶּ ְצמֹו: בַּ ְך זְ -ְמיֵַּשב עַּ בֹוא ִלְמקֹום ִישּוב;  כָּ י אָּ ה, אּולַּ זֶּ ְשִביל הַּ ּה, ֵאֵלְך בַּ ְצאָּ ר ְוֵאיִני יָּכֹול ְלמָּ ִמְדבָּ ב בַּ ן רַּ מַּ

ב  ן רַּ יָּה הֹוֵלְך ְזמַּ  ְוהָּ

  

ם ְסִביבֹו.  ָכְך ָרָאה-ַאַחר יּו עֹוְמִדים שָּ ה ֲחיָּלֹות הָּ אס(, ְוכַּמָּ קֹוִרין ְשלָּ ר )שֶּ  ִמְבצָּ

  

יָּה מְ  ְוַהִמְבָצר ָהָיה ן לא יִַּניחּוהּו ִלְכנס ְוהָּ ֲחיָּלֹות, פֶּ יָּה ִמְתיֵָּרא ִמְפֵני הַּ ֲחיָּלֹות, ְוהָּ ר ְמאד ִעם הַּ ן ּוְמֻסדָּ ה ּוְמֻתקָּ יֵַּשב נָּאֶּ

ל וְ  ִניִחים אֹותֹו, ְולא ִעְכבּוהּו ְכלָּ יּו מַּ ר, ְוהָּ ִמְבצָּ ְך ְלהַּ לַּ סּוס ְוהָּ ה ְוִהְשִאיר הַּ ְצמֹו: ֵאֵלְך וֲַּאנַּסֶּ ר ְבִלי עַּ דֶּ ר ְלחֶּ דֶּ יָּה הֹוֵלְך ֵמחֶּ הָּ

ה ְמשֹוְרִרים בְ  ם ְוכַּמָּ ה ֲחיָּלֹות שָּ ה, ְוכַּמָּ רָּ ֲעטָּ ְך בַּ לֶּ מֶּ ם הַּ ב שָּ יָּשַּ ה, שֶּ אָּ ד ְורָּ חָּ ִטין אֶּ לָּ א ְלפָּ ם ִעכּוב, ּובָּ יָּה שָּ יו, ְוהָּ נָּ ֵכִלים ְלפָּ

ל ם לא ְשאָּ ד ֵמהֶּ חָּ ְך ְושּום אֶּ לֶּ מֶּ ה ְמאד, ְוהַּ ה ְויָּפֶּ ל.נָּאֶּ  ּוהּו ְכלָּ

  

לֶּ  ְוָרָאה ָשם מֶּ הַּ ה שֶּ אָּ ם, ְורָּ ה שָּ ה נֲַּעשֶּ ִוית ִלְראֹות מַּ כַּב ְבזָּ ְך ְושָּ לַּ ל ְוהָּ כַּ ד ְואָּ מַּ ִלים טֹוִבים, ְועָּ ֲאכָּ ִנים ּומַּ ֲעדַּ ִביא מַּ ְך ִצּוָּה ְלהָּ

ה ְגד דֹול ְוִשְמחָּ ש גָּ עַּ ם רַּ יָּה שָּ ּה, ְוהָּ ִביא אֹותָּ ְלכּו ְלהָּ ְלכָּה ְוהָּ מַּ ר הַּ ֲאשֶּ ְמִרים ּוְמשֹוְרִרים ְמאד, בַּ יּו ְמזַּ ְמשֹוְרִרים הָּ ה, ְוהַּ ֹולָּ

נַּ"ל, ְוהּוא )הַּ  ְך הַּ לֶּ ת מֶּ בַּ ה הַּ ְיתָּ ְצלֹו, ְוִהיא הָּ ּה ִכֵסא ְוהֹוִשיבּוהָּ אֶּ ֱעִמידּו לָּ ה ְוהֶּ ְלכָּ מַּ ת הַּ ֵהִביאּו אֶּ ּה שֶּ אָּ ְלכּות( רָּ מַּ ֵשִני לַּ ְינּו הַּ

ּה.  ְוִהִכירָּ

  

ה אֹותֹו. ָכְך ֵהִציָצה-ַאַחר ִוית ְוִהִכירָּ זָּ שֹוֵכב בַּ ד, שֶּ חָּ ה אֶּ ֲאתָּ ה ְורָּ ְלכָּ מַּ  הַּ

  

ְת  ְוָעְמָדה ִמִכְסָאּה ְך; אַּ ִכיר אֹותָּ ּה: ֵהן, ֲאִני מַּ ִכיר אֹוִתי? ְוֵהִשיב לָּ ה מַּ תָּ אַּ ה אֹותֹו: הַּ ֲאלָּ ה בֹו ְושָּ ם ְונְָּגעָּ ְלכָּה ְלשָּ ִהיא   ְוהָּ

ְך לֶּ ת מֶּ בַּ נַּ  הַּ ק ִמִפיו ִדבּור הַּ ְך ִנְזרַּ לֶּ מֶּ ִבי הַּ אָּ ר שֶּ ֲאשֶּ ה: בַּ את ְלכָּאן? ְוֵהִשיבָּ ֵאיְך בָּ ּה: הָּ ל אֹותָּ אַּ ה ְושָּ ְבדָּ נֶּאֶּ קֹום  שֶּ מָּ "ל, ְוכָּאן, הַּ

אַּ  ִנים ְושָּ ה שָּ ּה כַּמָּ ְקשָּ הּוא ְמבַּ ֵער ְמאד ְושֶּ ִביהָּ ִמְצטַּ אָּ ּה, שֶּ ה, הּוא לא טֹוב ְוִסֵפר לָּ זֶּ ּה: ֵאיְך ֲאִני יָּכֹול ְלהֹוִציא הַּ ל אֹותָּ

ִאי ה לֹו שֶּ ְמרָּ ְך? ְואָּ ל  -אֹותָּ ת, ְוכָּ חַּ נָּה אַּ ם שָּ קֹום ְוִתְהיֶּה יֹוֵשב שָּ ִתְהיֶּה בֹוֵחר ְלָך מָּ ר ְלָך ְלהֹוִציא אֹוִתי ִכי ִאם ְכשֶּ ְפשָּ אֶּ

 הרבנית נעמי שפירא
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ן שֶּ  ל ְזמַּ י ְלהֹוִציא אֹוִתי, ּוְבכָּ ֲחרַּ ע אַּ ְעגַּ נָּה ִתְתגַּ שָּ ה ְלהֹוִציא אֹוִתי ְוִתְהיֶּה  הַּ פֶּ ֵקש ּוְמצַּ ְעֵגעַּ ּוְמבַּ ק ִמְתגַּ ִיְהיֶּה ְלָך ְפנַּאי, ִתְהיֶּה רַּ

ה ֵכן. שָּ ְך ְועָּ לַּ ֵמֵעת ְלֵעת ְוהָּ ן כָּל הַּ נֶּה ְולא ִתישַּ נָּה ִתְהיֶּה ִמְתעַּ שָּ ֲחרֹון ֵמהַּ אַּ יֹום הָּ נֶּה, ּובַּ  ִמְתעַּ

  

יו ְגֵדִלים תַּ  ּוְבסֹוף ַהָשָנה לָּ ן, ְועָּ ה ִאילָּ יָּה רֹואֶּ ם ְוהָּ ְך ְלשָּ לַּ ד ְוהָּ מַּ יָּה יֵָּשן ְועָּ נֶּה, ְולא הָּ יָּה ִמְתעַּ ֲחרֹון הָּ אַּ יֹום הָּ פּוִחים נִָּאים בַּ

פֹו שֵ  ל וֲַּחטָּ , נָּפַּ פּוחַּ תַּ כַּל הַּ אָּ ם, ְוֵתכֶּף שֶּ כַּל ִמשָּ ד ְואָּ מַּ יו ְמאד, ְועָּ ּוֶּה ְלֵעינָּ יָּה ִמְתאַּ ה ְמאד ְמאד ְוהָּ ן ְמֻרבֶּ יָּה יֵָּשן ְזמַּ נָּה, ְוהָּ

ר חַּ ל אַּ יָּה ֵנעֹור ְכלָּ ֵרת ְמנֵַּער אֹותֹו, ְולא הָּ ְמשָּ יָּה הַּ ם? ְוִסֵפר לֹו -ְוהָּ עֹולָּ ן ֲאִני בָּ ֵרת: ֵהיכָּ ְמשָּ ל ְלהַּ אַּ ְך ֵהִקיץ ִמְשנָּתֹו ְושָּ כָּ

מַּ  ְך הַּ לֶּ מֶּ ֵשִני לַּ ֵרת ִסֵפר ְלהַּ ְמשָּ ְינּו הַּ ה )הַּ ֲעשֶּ מַּ ִייִתי  הַּ ִנים, וֲַּאִני הָּ ה שָּ ה ְמאד זֶּה כַּמָּ ן ְמֻרבֶּ ה יֵָּשן ְזמַּ תָּ אַּ ר לֹו( שֶּ מַּ ה ְואָּ ֲעשֶּ

ְצמֹו ְמאד.  ֵער עַּ יָּה ְמצַּ ֵפרֹות ְוהָּ ְרֵנס ֵמהַּ  ִמְתפַּ

  

יֹו ְוָהַלְך ְלָשם אתָּ ְבאֹותֹו הַּ יו ְמאד, ִכי ִאּלּו בָּ נָּ ת ְלפָּ רֶּ עֶּ ה ִמְצטַּ ְיתָּ ּה ְוהָּ א אֹותָּ צָּ ִייתָּ מֹוִציא אֹוִתי ִמכָּאן, ּוִבְשִביל יֹום  ּומָּ ם, הָּ

ע  רָּ ר הָּ ֵיצֶּ ֵבר הַּ ז ִמְתגַּ ֲחרֹון, אָּ אַּ יֹום הָּ ט בַּ ה ְמאד, ִבְפרָּ שֶּ ר קָּ בָּ ֱאכל הּוא דָּ ּלא לֶּ ְמנָּם שֶּ ְדתָּ אָּ ד ִאבַּ חָּ ת אֶּ בַּ הַּ ְינּו שֶּ ְמאד )הַּ

רָּ  ְזהָּ אַּ יו הָּ לָּ ֵקל עָּ ה תָּ תָּ עַּ ה לֹו, שֶּ ְמרָּ ְך אָּ לֶּ שּוב מֶּ ֲעמד בֹו ְוכּו'( ְבֵכן תָּ ה לַּ שֶּ ר קָּ בָּ ֱאכל, ִכי הּוא דָּ ּלא לֶּ ר שֶּ ה ְולא ִיְהיֶּה ֻמְזהָּ

קֹום, ְוֵתֵשב גַּם ּל-ִלְבֹחר ְלָך מָּ ה יִַּין ְכֵדי שֶּ ן ְולא ִתְשתֶּ ּלא ִתישַּ ק שֶּ ֱאכל, רַּ אי לֶּ שַּ ֲחרֹון ִתְהיֶּה רַּ אַּ יֹום הָּ נַּ"ל, ּובַּ נָּה, כַּ א ֵכן שָּ

ה ֵכן.  שָּ ְך ְועָּ לַּ ֵשנָּה ְוהָּ ר הּוא הַּ ִעקָּ ן, ִכי הָּ  ִתישַּ

  

ה ַבּיֹום ָהַאֲחרֹון ְראֶּ מַּ ְעיָּן הֹוֵלְך ְוהַּ ה מַּ אָּ ם ְורָּ יָּה הֹוֵלְך ְלשָּ ֵריחַּ -הָּ דם ְוהָּ ְעיָּן,  -אָּ ה מַּ זֶּ ִאיתָּ שֶּ ֵרת: ֲהרָּ ְמשָּ ת הַּ ל אֶּ אַּ ל יִַּין ְושָּ שֶּ

ִים  ִיְהיֶּה בֹו מַּ אּוי שֶּ הְורָּ ְראֶּ מַּ ֵריחַּ -ְוהַּ ְדמּוִמית ְוהָּ ד ִשְבִעים  -אַּ ִנים עַּ ה שָּ ן ִמיָּד כַּמָּ ל ְויָּשַּ ְעיָּן ְונָּפַּ מַּ ם ֵמהַּ עַּ ְך ְוטָּ לַּ ל יִַּין? ְוהָּ שֶּ

מְ  אִזין( ְוהַּ קֹוִרין אֹובַּ ם )שֶּ ֲחֵריהֶּ נֹוֵסעַּ אַּ ה שֶּ ם, מַּ הֶּ יְָּך לָּ שַּ בֹות ִעם הַּ יּו הֹוְלִכין ֲחיָּלֹות רַּ נָּה, ְוהָּ ת שָּ ְצמֹו ֵמֲחמַּ ֵרת ִהְטִמין עַּ שָּ

ר חַּ ֲחיָּלֹות אַּ ְגלֹות-הַּ ה ְועֶּ בָּ ְרכָּ ְלכָּה מֶּ ה אֹותֹו -כְָּך הָּ ְצלֹו ְוִהִכירָּ ה אֶּ ה ְויְָּשבָּ ְצלֹו, ְויְָּרדָּ ם אֶּ ה שָּ ְמדָּ ְך ְועָּ לֶּ ת מֶּ בַּ ה הַּ ם יְָּשבָּ ב, ְושָּ צָּ

ה ִלְק  ר ְוִהְתִחילָּ ת אֹותֹו ְמאד, ְולא ִנְנעַּ רֶּ ה ְמנַּעֶּ ְיתָּ יּו לֹו זֶּה ְוהָּ הָּ ה ְיִגיעֹות ְוִטְרחֹות ְגדֹולֹות ְמאד שֶּ ה ְוכַּמָּ ר כַּמָּ יו ֲאשֶּ לָּ בל עָּ

יְ  יָּה יָּכֹול ְלהֹוִציֵאִני ְוִאְבדֹו, ְוהָּ הָּ יֹום שֶּ ִנים ְכֵדי ְלהֹוִציא אֹוִתי, ּוִבְשִביל אֹותֹו הַּ ה שָּ ה ְוכַּמָּ ל זֶּה, ִכי ֵיש  כַּמָּ ה בֹוכָּה ְמאד עַּ תָּ

ֲחמָּ  כָּלרַּ י, שֶּ לַּ יו ְועָּ לָּ דֹול עָּ ר-נּות גָּ חַּ ֵצאת אַּ ֲאִני כָּאן, ְוֵאיִני יָּכֹול לָּ ן שֶּ ְך ְזמַּ ּה -כָּ ל ראשָּ ע ]מטפחת[ ֵמעַּ אְטֵשיילֶּ ה פַּ ְקחָּ כְָּך לָּ

ה ִמשָּ  ּה, ְונְָּסעָּ ְבתָּ ְרכַּ ה ְבמֶּ ה ְויְָּשבָּ ְמדָּ ְצלֹו ְועָּ ה אֶּ ּה ְוִהִניחָּ ּלָּ עֹות שֶּ ְדמָּ יו בַּ לָּ ה עָּ ְתבָּ רְוכָּ חַּ ֵרת: -ם אַּ ְמשָּ ת הַּ ל אֶּ אַּ ְך ֵהִקיץ ְושָּ כָּ

ה, ֲעשֶּ מַּ ם? ְוִסֵפר לֹו כָּל הַּ עֹולָּ ן ֲאִני בָּ  ֵהיכָּ

  

ֲחָילֹות ַרבֹות י ְושֶׂ לָּ נּות עָּ ֲחמָּ ֵיש רַּ ת שֶּ קֶּ ה צֹועֶּ ְיתָּ יו ְוהָּ לָּ ה בֹוכָּה עָּ ְיתָּ הָּ נַּ"ל, ְושֶּ ה הַּ ְרכָּבָּ ה כָּאן מֶּ ְיתָּ הָּ ם, ְושֶּ ְלכּו שָּ יהָּ ו וְ הָּ לֶּ עָּ

ְת  ִהיא כָּ ִין זֶּה? ְוֵהִשיב לֹו, שֶּ ל: ֵמאַּ אַּ ְצלֹו ְושָּ ת אֶּ ע ֻמנַּחַּ אְטֵשילֶּ פַּ הַּ ה, שֶּ אָּ ְך ֵהִציץ ְורָּ נַּ"ל ְבתֹוְך כָּ ּה כַּ חָּ עֹות ּוְלקָּ ְדמָּ יו ְבהַּ לָּ ה עָּ בָּ

ה שֶּ  א מַּ רָּ אֹוִתיֹות, ְוקָּ ש, ְוִהְתִחיל ִלְראֹות הָּ מֶּ שֶּ ד הַּ ּה ְכנֶּגֶּ ֵעת ֵאינֶּנָּּה ְוֵהִרים אֹותָּ כָּ נַּ"ל, ְושֶּ ּה, כַּ תָּ ֲעקָּ ּה ְוצַּ תָּ ְבלָּ ם כָּל קָּ כָּתּוב שָּ

ֵאִני. ם ִתְמצָּ ִליֹות, שָּ ְרגָּ ל מַּ ר שֶּ ב ּוִמְבצָּ ל זָּהָּ ר שֶּ ֵקש הַּ ְיבַּ נַּ"ל, ִכי ִאם שֶּ ר הַּ ִמְבצָּ ם בַּ  שָּ

  

ת דֹו ְלבַּ  ְוִהְשִאיר אֶׂ ְך ְלבַּ לַּ ֵרת ְוִהִניחֹו, ְוהָּ ְמשָּ ר הַּ א הַּ ִישּוב לא ִנְמצָּ אי בַּ ְבוַּדַּ ְצמֹו, שֶּ ּה, ְוִיֵשב עַּ ְקשָּ ִנים ְלבַּ ה שָּ ְך כַּמָּ לַּ ּה ְוהָּ ְקשָּ

ל ֵכן ֵאֵלְך אֶּ  אְרט( ְועַּ אְנד קַּ קֹוִרין לַּ ם )שֶּ עֹולָּ ת הָּ פַּ ִקי ְבמַּ ִליֹות, ִכי הּוא בָּ ְרגָּ ל מַּ ר שֶּ ב ּוִמְבצָּ ל זָּהָּ ִריֹות שֶּ ִמְדבָּ ְך ל הַּ לַּ ְוהָּ

ִנים. ה שָּ מָּ ה ְוכַּ ִריֹות כַּמָּ ִמְדבָּ ּה בַּ ְקשָּ  ְלבַּ

  

ל ָכְך ָרָאה-ַאַחר דֹול כָּ ם גָּ דָּ ִיְהיֶּה אָּ ל שֶּ ר( ֱאנֹוִשי ְכלָּ דֶּ ֵאינֹו )גֶּ דֹול ְמאד, שֶּ ם גָּ דָּ א  -אָּ ִישּוב ֵאינֹו ִנְמצָּ בַּ דֹול, שֶּ ן גָּ א ִאילָּ ְך ְונָּשָּ כָּ

זֶּ  דֹול כָּ ן גָּ לִאילָּ ה כָּ זֶּ ר, שֶּ מַּ ּה ְואָּ מַּ ם ְותָּ דָּ ר לֹו: ֲאִני אָּ מַּ ה? ְואָּ תָּ ל אֹותֹו: ִמי אַּ אַּ ִאיש שָּ ר, -ה, ְואֹותֹו הָּ ִמְדבָּ ֲאִני ְבהַּ ן שֶּ ְך ְזמַּ כָּ



                                         בס"ד                                                                                                                      

ב ּוִמבְ  הָּ ל זָּ ר שֶּ ֵקש הַּ הּוא ְמבַּ נַּ"ל ְושֶּ ה הַּ ֲעשֶּ מַּ ם ְוִסֵפר לֹו כָּל הַּ דָּ ם ְבכָּאן אָּ ִאיִתי ֵמעֹולָּ ר לֹו:  ְולא רָּ מַּ ִליֹות אָּ ְרגָּ ל מַּ ר שֶּ צָּ

ר ְשטּות, ִכי ְבוַּדַּ  ְעתֹו ִבְדבַּ ת דַּ ִהִשיאּו אֶּ ר לֹו, שֶּ מַּ ה אֹותֹו ְואָּ חָּ ל, ְודָּ א ְכלָּ ִנְמצָּ אי ֵאינֹו בַּ ל ְוִהְתִחיל ְבוַּדַּ א ְכלָּ אי ֵאינֹו ִנְמצָּ

כָּה ְמאד וְ  ְלכּות בָּ מַּ ֵשִני לַּ ְינּו הַּ ְינּו  ִלְבכֹות ְמאד )הַּ ה אֹותֹו )הַּ חָּ קֹום, ְוהּוא דָּ א ְבֵאיזֶּה מָּ ְכֵרחַּ הּוא ִנְמצָּ אי ְבהֶּ ר(, ִכי ְבוַּדַּ מַּ אָּ

ר מַּ יו ְוהּוא אָּ נָּ ְמרּו ְלפָּ ר ְשטּות אָּ אי ְדבַּ ר( ִכי ְבוַּדַּ מַּ יו ְואָּ רָּ ה אֹותֹו ִבְדבָּ חָּ ע דָּ גַּ פָּ ְמֻשנֶּה שֶּ ם הַּ דָּ אָּ ְלכּות(,  הָּ מַּ ֵשִני לַּ ְינּו הַּ )הַּ

אי ֵיש.שֶּ   ְבוַּדַּ

  

ֵשִני ָאַמר לֹו ְמֻשנֶּה ְלהַּ ם הַּ דָּ אָּ ל  )הָּ ל כָּ ֵקש, ִהֵנה ֲאִני ְמֻמנֶּה עַּ ה ִמְתעַּ תָּ אַּ ת שֶּ ְך ֵמֲחמַּ ְעִתי ִהיא ְשטּות, אַּ ְלכּות(: ְלדַּ מַּ לַּ

ר  ם ֵמהַּ ת ֵמהֶּ חַּ ע אַּ י ֵתדַּ ם, אּולַּ עֹולָּ ת כָּל הָּ ִצים אֶּ יֹות, ִכי ֵהם רָּ חַּ א ְלכָּל הַּ ְקרָּ ְנָך ְואֶּ עַּ ה ְלמַּ ֱעשֶּ יֹות, אֶּ חַּ נַּ"ל, ְוקָּ הַּ ר, כַּ א  ּוִמְבצָּ רָּ

ר לֹו: ְרֵאה מַּ אּו ְואָּ ּלא רָּ ם ֵהִשיבּו, שֶּ ם, ְוֻכּלָּ ל אֹותָּ אַּ יֹות ְושָּ חַּ ל ִמיֵני הַּ דֹול כָּ ד גָּ ן ְועַּ טָּ ם ִמקָּ ת ֻכּלָּ נֶּיָך; ִאם   אֶּ ְשטּות ִסְפרּו ְלפָּ שֶּ

ם ְוהּו עֹולָּ א, ִכי ֵאינֶּנּו בָּ אי לא ִתְמצָּ יָך, ִכי ְבוַּדַּ ֲאחֹורֶּ ע, שּוב לַּ ר ִתְשמַּ מַּ אי אָּ א ְבוַּדַּ ִנְמצָּ ְכֵרחַּ הּוא בַּ ְבהֶּ ר, שֶּ מַּ א ִהְפִציר ְמאד ְואָּ

עֹופֹות ל כָּל הָּ ִחי, ְוהּוא ְמֻמנֶּה עַּ ם אָּ א שָּ ר ִנְמצָּ ִמְדבָּ ְלכּות(: ִהֵנה בַּ מַּ ֵשִני לַּ ְמֻשנֶּה ְלהַּ ם הַּ דָּ אָּ ת לֹו )הָּ י יֹוְדִעים ֵהם ֵמֲחמַּ , ְואּולַּ

אֲ  ֵהם פֹוְרִחים בָּ יו.שֶּ ְחִתי אֹוְתָך ֵאלָּ לַּ ֲאִני שָּ ר לֹו, שֶּ יו ְותֹאמַּ נַּ"ל, ְוֵתֵלְך ֵאלָּ ר הַּ ר ּוִמְבצָּ אּו הַּ י רָּ , אּולַּ בֹוּהַּ  ִויר ְבגָּ

  

ם ְוָהַלְך ַכָמה א גַּ נַּ"ל, ְונָּשָּ דֹול ְמאד כַּ ם גָּ דָּ א שּוב אָּ צָּ ְקשֹו ּומָּ ִנים ְלבַּ ה שָּ נַּ"ל וְ -ְוכַּמָּ דֹול כַּ ן גָּ םֵכן ִאילָּ ל אֹותֹו גַּ אַּ נַּ"ל, -שָּ ֵכן כַּ

ם ה אֹותֹו גַּ חָּ יו ְוהּוא דָּ חֹו ֵאלָּ ִחיו ְשלָּ אָּ ה ְושֶּ ֲעשֶּ מַּ ם-ְוֵהִשיב לֹו כָּל הַּ א ְוהּוא ִהְפִציר אֹותֹו גַּ ִנְמצָּ אי ֵאינֹו בַּ ר  -ֵכן, ִכי ְבוַּדַּ מַּ ֵכן ְואָּ

ְלכּות(: ִהֵנה אֲ  מַּ ֵשִני לַּ ה ְלהַּ זֶּ ם הַּ דָּ אָּ עֹופֹות לֹו )הָּ א כָּל הָּ רָּ י יֹוְדִעים ֵהם ְוקָּ ם, אּולַּ א אֹותָּ ְקרָּ עֹופֹות; אֶּ ל הָּ ל כָּ ִני ְמֻמנֶּה עַּ

ה  תָּ ר לֹו: ֲהלא אַּ מַּ נַּ"ל אָּ ר הַּ ר ּוִמְבצָּ ֵאינָּם יֹוְדִעים ֵמהַּ דֹול, ְוֵהִשיבּו, שֶּ ד גָּ ן ְועַּ טָּ ם ִמקָּ ת ֻכּלָּ ל אֶּ אַּ אי ֵאינֶּנּו ְושָּ ְבוַּדַּ ה שֶּ רֹואֶּ

עֹולָּ  ְלכּות( ִהְפִציר אֹותֹו וְ בָּ מַּ ֵשִני לַּ ְינּו הַּ אי ֵאינֶּנּו ְוהּוא )הַּ יָך, ִכי ְבוַּדַּ ֲאחֹורֶּ ע ִלי, שּוב לַּ אי יְֶּשנֹו ם, ִאם ִתְשמַּ ְבוַּדַּ ר, שֶּ מַּ אָּ

ם. עֹולָּ  בָּ

  

א  ָאַמר לֹו ר ִנְמצָּ ִמְדבָּ ן בַּ ּלָּ ְלכּות(: ְלהַּ מַּ ֵשִני לַּ ה ְלהַּ זֶּ ב' הַּ ם הַּ דָּ אָּ ִצים כָּל )הָּ רּוחֹות, ְוֵהם רָּ ל כָּל הָּ ְמֻמנֶּה עַּ ִחי, שֶּ ם אָּ שָּ

דֹול גַּם ם גָּ דָּ א אָּ צָּ ֵקש ּומָּ ִנים ְלבַּ ה שָּ ה ְוכַּמָּ ְך כַּמָּ לַּ י יֹוְדִעים ֵהם ְוהָּ ם, אּולַּ עֹולָּ א גַּם-הָּ נַּ"ל, ְונָּשָּ ל -ֵכן כַּ אַּ נַּ"ל ְושָּ דֹול כַּ ן גָּ ֵכן ִאילָּ

ם נַּ" -אֹותֹו גַּ םֵכן כַּ ה אֹותֹו גַּ חָּ נַּ"ל, ְודָּ ה כַּ ֲעשֶּ מַּ ְשִליִשי -ֵכן ְוהּוא ִהְפִציר אֹותֹו גַּם-ל, ְוֵהִשיב לֹו כָּל הַּ ם הַּ דָּ אָּ ר לֹו )הָּ מַּ ֵכן ְואָּ

ם, ּו א אֹותָּ רָּ ם ְוקָּ ל אֹותָּ רּוחֹות ְוִיְשאַּ יָּבֹואּו כָּל הָּ א שֶּ ֲענֹו ִיְקרָּ ְּלמַּ ְלכּות(: שֶּ מַּ ֵשִני לַּ ה ְלהַּ זֶּ ם, הַּ ת ֻכּלָּ ל אֶּ אַּ רּוחֹות, ְושָּ אּו כָּל הָּ בָּ

תָּ  ְלכּות(: ֲהלא אַּ מַּ ֵשִני לַּ ְשִליִשי ְלהַּ ם הַּ דָּ אָּ ר לֹו )הָּ מַּ נַּ"ל ְואָּ ר הַּ ר ּוִמְבצָּ ם ֵמהַּ ד ֵמהֶּ חָּ ְשטּות ִסְפרּו  ְולא יְָּדעּו שּום אֶּ ה שֶּ ה רֹואֶּ

ר: ֲאִני יֹודֵ  מַּ נֶּיָך ְוִהְתִחיל ִלְבכֹות ְמאד ְואָּ נַּ"ל: ְלפָּ ְמֻמנֶּה הַּ יו הַּ לָּ ס עָּ ד ְוכָּעַּ חָּ א עֹוד רּוחַּ אֶּ בָּ ה שֶּ אָּ ְך רָּ אי ְבתֹוְך כָּ יְֶּשנֹו ְבוַּדַּ עַּ שֶּ

נִ  ם? ֵהִשיב לֹו, שֶּ הֶּ אתָּ ִעמָּ ה לא בָּ מָּ רּוחֹות, ְולָּ יָּבֹואּו כָּל הָּ ְרִתי, שֶּ זַּ בֹוא? ֲהלא גָּ ְרתָּ לָּ חַּ דּועַּ ִנְתאַּ ת מַּ ְבִתי ֵמֲחמַּ כַּ ִייִתי ְתעַּ הָּ שֶּ

: רּוחַּ ת הָּ ְמֻמנֶּה אֶּ ל הַּ אַּ ח ְמאד ְושָּ מַּ ִליֹות ְושָּ ְרגָּ ל מַּ ר שֶּ ב ּוִמְבצָּ ל זָּהָּ ר שֶּ ל הַּ ְלכָּה אֶּ ת מַּ ֵשאת בַּ ִריְך לָּ ְינּו  צָּ ם )הַּ ר שָּ ה יָּקָּ מַּ

ם  ִרים ֵהם שָּ ְדבָּ כָּל הַּ ר לֹו, שֶּ מַּ ֲחִשיבּות(, ְואָּ ר ּובַּ ם ְביקֶּ ִרים ֵהם שָּ ֵשִני ֵאיזֶּה ְדבָּ רּוחֹות ְלהַּ ל הָּ ְמֻמנֶּה עַּ ר הַּ מַּ דֹול ְואָּ ר גָּ ְביקֶּ

דֹול כָּל ן גָּ ה ְזמַּ זֶּ ר שֶּ ֲאשֶּ ְלכּות: בַּ מַּ מֹון,  -לַּ ת מָּ ה ֵמֲחמַּ ה ְמִניעָּ תָּ י ִיְהיֶּה ְלָך עַּ יּו ְלָך, ְואּולַּ הָּ ה ְיִגיעֹות שֶּ ּה ְוכַּמָּ ְקשָּ ה ְמבַּ תָּ אַּ כְָּך שֶּ

ל ֵכן ֲאִני נֹוֵתן ְלָך כְ  ם ּובָּ עַּ יֹוִליְך אֹותֹו ְלשָּ נַּ"ל, שֶּ רּוחַּ הַּ ל הָּ זַּר עַּ עֹות ְוגָּ ם מָּ ֵבל ִמשָּ תֹוִשיט יְָּדָך ְלתֹוכָּּה ְתקַּ רּוחַּ  ִלי, ְכשֶּ א הָּ

ל  ּלא ִהִניחּו ִלְכנס אֶּ ם ֲחיָּלֹות, שֶּ יּו עֹוְמִדים שָּ ר, ְוהָּ עַּ ל שַּ ם, ְוֵהִביא אֹותֹו אֶּ א אֹותֹו ְלשָּ ה ְונָּשָּ רָּ ל ְסעָּ ִעיר ְוהֹוִשיט יָּדֹו אֶּ הָּ

ה.  ה ִעיר נָּאָּ ְיתָּ ִעיר ְוהָּ ם, ְוִנְכנַּס ְלתֹוְך הָּ עֹות, ְוִשֵחד אֹותָּ ח מָּ קַּ ְכִלי, ְולָּ  הַּ

  

ל ל ְוָהַלְך אֶׂ ִריְך ְלשּום ֵשכֶּ ם, ִכי צָּ ִריְך ִלְשהֹות שָּ כַּר לֹו ְמזֹונֹות, ִכי צָּ ה לא ִסֵפרְוֵאיְך שֶּ  ְוָחְכָמה ְלהֹוִציָאּה ְגִביר ְושָּ  -הֹוִציאָּ

זאת(. ה הַּ ֲעשֶּ ל מַּ ִאים עַּ ִזים ִנְפלָּ ה ְרמָּ ה ְוִתְראֶּ מָּ ְקדָּ הַּ ֵין בַּ ּה )ְועַּ סֹוף הֹוִציאָּ  ּובַּ


