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פתיחה :לימוד -דגל מחנה אפרים
נפתח בלימוד משותף עם התלמידים בדברים של רבי משה חיים אפרים ,נכדו של הבעל שם טוב .ספרו ,דגל מחנה אפרים גדוש בפרשנות
קבלית וחסידית .אחת הנקודות הבולטות בספר היא שמובאים בו ציטוטים רבים של דברי תורה של סבו ,הבעש“ט ,והופכים אותו בעצם
לאחד המקורות הראשוניים והמהימנים של תורת הבעש“ט “ :ויתרוצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את ה‘ ויאמר
ה‘ לה שני גויים בבטנך ושני לאומים ממעיך יפרדו ולאום מלאום יאמץ ורב יעבוד צעיר“ .ויש לומר דהתורה מרמזת לנו בזה מוסר השכל
מאד על פי הידוע שיש שני יצרים באדם יצר טוב ויצר רע וזה היה תכלית בריאת האדם בשני יצרים שישתדל האדם לעשות מיצר הרע יצר
טוב והיינו לעבוד ה‘ יתברך בכל עניינים שהם מצד יצר הרע כמאמרם ז“ל )אבות פ“ד מ“א( איזהו חכם הלומד מכל אדם ואיתא בספרים של
הרב הקדוש מפולנאה ואפילו מיצר הרע וידוע דזה לעומת זה עשה אלוקים) .ספר דגל מחנה אפרים ,פרשת תולדות ,ד“ה ויתרוצצו( נשאל
את התלמידים :מה פרוש מילותיה של רבקה ’ למה זה אנכי‘ ,מדוע לדעתכם היא מרגישה כך? בעל דגל מחנה אפרים מפרש קטע זה בדרך
המשל ,מהי ההדרכה שנותן הקב“ה לכל אחד מאיתנו ע“י סיפור זה לפי הפרוש הנ“ל? מהן הדרכים בהם ניתן ”לעשות מיצר הרע יצר טוב“
כדברי בעל הדגל מחנה אפרים?

מפגש :דמיון מודרך
נבצע עם התלמידים תרגול בדמיון מודרך .נסביר לתלמידים את מהלך התרגיל :קריאת פסוקי הקדמה ,דמיון מודרך ,ולאחר מכן ציור של
הדברים שדמיינו .הקדמה לתרגול נקרא את הפסוקים התארים את חלום יעקב :י וַיֵּצֵא יַעֲקֹב ,מִבְּאֵר שָׁבַע; וַיֵּלֶךְ ,חָרָנָה .יא וַיִּפְגַּע בַּמָּקוֹם
וַיָּלֶן שָׁם ,כִּי-בָא הַשֶּׁמֶשׁ ,וַיִּקַּח מֵאַבְנֵי הַמָּקוֹם ,וַיָּשֶׂם מְרַאֲשֹׁתָיו; וַיִּשְׁכַּב ,בַּמָּקוֹם הַהוּא .יב וַיַּחֲלֹם ,וְהִנֵּה סֻלָּם מֻצָּב אַרְצָה ,וְרֹאשׁוֹ ,מַגִּיעַ
הַשָּׁמָיְמָה; וְהִנֵּה מַלְאֲכֵי אֱלֹהִים ,עֹלִים וְיֹרְדִים בּוֹ .יג וְהִנֵּה יְהוָה נִצָּב עָלָיו ,וַיֹּאמַר ,אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵי אַבְרָהָם אָבִיךָ ,וֵאלֹהֵי יִצְחָק; הָאָרֶץ ,אֲשֶׁר
אַתָּה שֹׁכֵב עָלֶיהָ–לְךָ אֶתְּנֶנָּה ,וּלְזַרְעֶךָ .יד וְהָיָה זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ ,וּפָרַצְתָּ יָמָּה וָקֵדְמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה; וְנִבְרְכוּ בְךָ כָּל-מִשְׁפְּחֹת הָאֲדָמָה,
וּבְזַרְעֶךָ .טו וְהִנֵּה אָנֹכִי עִמָּךְ ,וּשְׁמַרְתִּיךָ בְּכֹל אֲשֶׁר-תֵּלֵךְ ,וַהֲשִׁבֹתִיךָ ,אֶל-הָאֲדָמָה הַזֹּאת :כִּי ,לֹא אֶעֱזָבְךָ ,עַד אֲשֶׁר אִם-עָשִׂיתִי ,אֵת אֲשֶׁר-
דִּבַּרְתִּי לָךְ .טז וַיִּיקַץ יַעֲקֹב ,מִשְּׁנָתוֹ ,וַיֹּאמֶר ,אָכֵן יֵשׁ יְהוָה בַּמָּקוֹם הַזֶּה; וְאָנֹכִי ,לֹא יָדָעְתִּי) .בראשית ,כח ,י – טז( כעת נשמיע מוסיקה
מרגיעה ,ונבקש לעצום עיניים .נדריך את התלמידים להרפות את הגוף שלב אחר שלב תוך נשימות איטיות ורגועות .נוליך את התלמידים
בדמיונם למקום שהם אוהבים במיוחד ,נפנה לתלמידים בלשון יחיד :אתה רואה שם סולם מונח על הארץ .העמד את הסולם ,בסיסו בקרקע
וראשו מגיע השמימה .התחל לעלות בסולם שלב אחרי שלב ,איך אתה מרגיש? הסתכל למעלה מה אתה רואה? אתה רוצה להמשיך
לעלות? לאט לאט יורדת חשכה על המקום ,נהיה חושך גדול מאוד וסמיך אי אפשר לראות שום דבר ,אתה לא יכול לראות את השלב הבא

בסולם .נסה לעלות ,לעבור שלב ,איך אתה עושה את זה? )לתת כאן זמן דמיון רב יותר( ועכשיו האור עולה ואתה שוב יכול להמשיך לטפס
ביתר קלות .הסתכל למטה ,מה אתה רואה? צריך להתכונן לירידה .מה אתה רוצה לעשות ,להמשיך? לרדת? את מתחילה לרדת לאט לאט,
תוך כדי הסתכלות פעם למעלה ופעם למטה כפי הרגשתך .כשאתה מגיעה למטה אתה יכול לפקוח את העיניים .לאחר מכן יש לחלק
לתלמידים דפים וצבעים ללא דיבור ,בכדי שיציירו דברים שעלו בתרגיל .בסיום היצירה ,נעצור את המוסיקה ונבקש מהתלמידים
המעוניינים בכך לשתף בעזרת הציור את שחוו בתרגיל.

התבוננות :לימוד -שפת אמת
ה“שפת אמת“ הוא כינויו של ר‘ יהודה אריה לייב אלתר ,האדמו“ר השני בשושלת חסידות גור .כינוי זה ניתן לו על שם ספריו הרבים תחת
שם זה אשר מקיפים דרשות חסידיות על התורה והמועדים ,פירוש על הש“ס ופירוש לספר תהלים .נלמד עם התלמידים את דבריו על חלום
יעקב :בפסוק והנה סולם מוצב ארצה וכו‘ ולא כתיב ניצב .כי זה צריך האדם להעמידו ,כאשר מתקן מלא קומתו .והוא הוא הסולם שגופו
למטה ונשמתו מגיע השמימה ומלאכי אלוקים עולים ויורדים – בו .כי גופו למטה מהם .ושרש נשמתו למעלה מהם .לכן האדם נקרא מהלך
בכל אלה המדרגות של הסולם .כי בודאי סולם זה כולל כל שורשי נשמות בני אדם .ונודע שכל מה שנמצא בכלל נמצא בפרט .כי האדם
נקרא עולם קטן .לכן יש בכל אחד ככל אלה המדרגות .וכתיב אח“כ ויירא וכו‘ .כי כך צריך להיות ע“י השגת המדרגות שרואה האדם עד היכן
כח נשמתו מגעת .ואשר כל התחתונים והעליונים תלויין בו .צריך ליפול עליו אימה ופחד ביותר […] .שהאדם המהלך ונשתנה בכל עת ועת
מדרגא לדרגא במדריגות הסולם הנ“ל .נמצא תמיד הולך בדרך חדשה לגמרי וצריך סייעתא דשמיא ביותר בכל עת כנ“ל) .שפת אמת ,ויצא,
תרל“ט( נשאל :מה ההבדל בין ’ניצב‘ ל ’מוצב‘? כיצד מסביר זאת ה‘שפת אמת‘? מהו הסולם ,כפי שמתפרש כאן? מה אנו לומדים על עצמנו
מתוך חלום יעקב ,לפי פירוש זה? האם זה מתחבר לדברים שעלו לכם בתרגיל הקודם? בסוף הקטע נאמר ש‘צריך ליפול עליו אימה ופחד‘
וכן ש‘צריך סייעתא דשמייא ביותר‘ .מה מעורר את הפחד? מה דורש עזרה משמיים?

הפנמה :לימוד מעשה באבדת בת מלך
נסביר לתלמידים כי השפת אמת דיבר בעיקר על השאיפה להתקדמות ועליה במדרגות הסולם .אך ברמזים גם מדבר על קשיי האדם.
המלאכים עולים בסולם אך גם יורדים ,ולגבינו ,מדובר בהתמודדות לא פשוטה עם מציאת כוחות לטיפוס ,ומאבק בכוחות המושכים
לירידה וחזרה אחורה .נספר לתלמידים את סיפורו של ר‘ נחמן על בת המלך שאבדה .נביא כאן את הסיפור כלשונו ,ניתן לבחור אם לספרו
בלשון חופשית או לקראו מהטקסט ,בכל מקרה ניתן להוריד חלקים מהסיפור משיקולי זמן :עָנָה וְאָמַר :בַּדֶּרֶךְ סִפַּרְתִּי מַעֲשֶׂה ,שֶׁכָּל מִי שֶׁהָיָה
שׁוֹמְעָהּ ,הָיָה לוֹ הִרְהוּר תְּשׁוּבָה וְזוֹ הִיא :מַעֲשֶׂה בְּמֶלֶךְ אֶחָד ,שֶׁהָיוּ לוֹ שִׁשָּׁה בָּנִים וּבַת אֶחָת וְאוֹתָהּ הַבַּת הָיְתָה חֲשׁוּבָה בְּעֵינָיו מְאד ,וְהָיָה
מְחַבְּבָהּ בְּיוֹתֵר וְהָיָה מְשַׁעֲשֵׁעַ עִמָּהּ מְאד .פַּעַם אַחַת הָיָה מִתְוַעֵד עִמָּהּ בְּיַחַד בְּאֵיזֶה יוֹם וְנַעֲשָׂה בְּרגֶז עָלֶיהָ ,וְנִזְרְקָה מִפִּיו דִּבּוּר :שֶׁהַלּא טוֹב
יִקַּח אוֹתָךְ .בַּלַּיְלָה הָלְכָה לְחַדְרָהּ ,וּבַבּקֶר לא יָדְעוּ הֵיכָן הִיא וְהָיָה אָבִיהָ מְצַעֵר מְאד וְהָלַךְ לְבַקְּשָׁהּ אָנֶה וָאָנָה .עָמַד הַשֵּׁנִי לַמַּלְכוּת ,מֵחֲמַת
שֶׁרָאָה שֶׁהַמֶּלֶךְ מִצְטַעֵר מְאד ,וּבִקֵּשׁ ,שֶׁיִּתְּנוּ לוֹ מְשָׁרֵת וְסוּס וּמָעוֹת עַל הוֹצָאוֹת ,וְהָלַךְ לְבַקְּשָׁהּ וְהָיָה מְבַקְּשָׁהּ מְאד זְמַן מְרֻבֶּה מְאד עַד שֶׁמְּצָאָהּ
)עַתָּה מְסַפֵּר אֵיךְ בִּקְּשָׁה עַד שֶׁמְּצָאָהּ( וְהָיָה הוֹלֵךְ אָנֶה וָאָנָה זְמַן רַב וּבַמִּדְבָּרִיּוֹת וּבַשָּׂדוֹת וּבַיְּעָרִים וְהָיָה מְבַקְּשָׁהּ זְמַן רַב מְאד וְהָיָה הוֹלֵךְ
בַּמִּדְבָּר ,וְרָאָה שְׁבִיל אֶחָד מִן הַצַּד ,וְהָיָה מְיַשֵּׁב עַצְמוֹ :בַּאֲשֶׁר שֶׁאֲנִי הוֹלֵךְ כָּל-כָּךְ זְמַן רַב בַּמִּדְבָּר וְאֵינִי יָכוֹל לְמָצְאָהּ ,אֵלֵךְ בַּשְּׁבִיל הַזֶּה ,אוּלַי
אָבוֹא לִמְקוֹם יִשּׁוּב; וְהָיָה הוֹלֵךְ זְמַן רַב .אַחַר-כָּךְ רָאָה מִבְצָר ,וְכַמָּה חֲיָלוֹת הָיוּ עוֹמְדִים שָׁם סְבִיבוֹ .וְהַמִּבְצָר הָיָה נָאֶה וּמְתֻקָּן וּמְסֻדָּר מְאד עִם
הַחֲיָלוֹת ,וְהָיָה מִתְיָרֵא מִפְּנֵי הַחֲיָלוֹת ,פֶּן לא יַנִּיחוּהוּ לִכְנס וְהָיָה מְיַשֵּׁב עַצְמוֹ :אֵלֵךְ וַאֲנַסֶּה וְהִשְׁאִיר הַסּוּס וְהָלַךְ לְהַמִּבְצָר ,וְהָיוּ מַנִּיחִים אוֹתוֹ,
וְלא עִכְּבוּהוּ כְּלָל וְהָיָה הוֹלֵךְ מֵחֶדֶר לְחֶדֶר בְּלִי עִכּוּב ,וּבָא לְפָלָטִין אֶחָד וְרָאָה ,שֶׁיָּשַׁב שָׁם הַמֶּלֶךְ בַּעֲטָרָה ,וְכַמָּה חֲיָלוֹת שָׁם וְכַמָּה מְשׁוֹרְרִים
בְּכֵלִים לְפָנָיו ,וְהָיָה שָׁם נָאֶה וְיָפֶה מְאד ,וְהַמֶּלֶךְ וְשׁוּם אֶחָד מֵהֶם לא שְׁאָלוּהוּ כְּלָל .וְרָאָה שָׁם מַעֲדַנִּים וּמַאֲכָלִים טוֹבִים ,וְעָמַד וְאָכַל וְהָלַךְ וְשָׁכַב
בְּזָוִית לִרְאוֹת מַה נַּעֲשֶׂה שָׁם ,וְרָאָה שֶׁהַמֶּלֶךְ צִוָּה לְהָבִיא הַמַּלְכָּה וְהָלְכוּ לְהָבִיא אוֹתָהּ ,וְהָיָה שָׁם רַעַשׁ גָּדוֹל וְשִׂמְחָה גְּדוֹלָה ,וְהַמְשׁוֹרְרִים הָיוּ
מְזַמְּרִים וּמְשׁוֹרְרִים מְאד ,בַּאֲשֶׁר שֶׁהֵבִיאוּ אֶת הַמַּלְכָּה וְהֶעֱמִידוּ לָהּ כִּסֵּא וְהוֹשִׁיבוּהָ אֶצְלוֹ ,וְהִיא הָיְתָה הַבַּת מֶלֶךְ הַנַּ“ל ,וְהוּא )הַיְנוּ הַשֵּׁנִי
לַמַּלְכוּת( רָאָהּ וְהִכִּירָהּ .אַחַר-כָּךְ הֵצִיצָה הַמַּלְכָּה וְרָאֲתָה אֶחָד ,שֶׁשּׁוֹכֵב בַּזָּוִית וְהִכִּירָה אוֹתוֹ .וְעָמְדָה מִכִּסְאָהּ וְהָלְכָה לְשָׁם וְנָגְעָה בּוֹ וְשָׁאֲלָה
אוֹתוֹ :הַאַתָּה מַכִּיר אוֹתִי? וְהֵשִׁיב לָהּ :הֵן ,אֲנִי מַכִּיר אוֹתָךְ; אַתְּ הִיא הַבַּת מֶלֶךְ שֶׁנֶּאֶבְדָה וְשָׁאַל אוֹתָהּ :הָאֵיךְ בָּאת לְכָאן? וְהֵשִׁיבָה :בַּאֲשֶׁר
שֶׁאָבִי הַמֶּלֶךְ נִזְרַק מִפִּיו דִּבּוּר הַנַּ“ל ,וְכָאן ,הַמָּקוֹם הַזֶּה ,הוּא לא טוֹב וְסִפֵּר לָהּ ,שֶׁאָבִיהָ מִצְטַעֵר מְאד וְשֶׁהוּא מְבַקְּשָׁהּ כַּמָּה שָׁנִים וְשָׁאַל אוֹתָהּ:

אֵיךְ אֲנִי יָכוֹל לְהוֹצִיא אוֹתָךְ? וְאָמְרָה לוֹ שֶׁאִי -אֶפְשָׁר לְךָ לְהוֹצִיא אוֹתִי כִּי אִם כְּשֶׁתִּהְיֶה בּוֹחֵר לְךָ מָקוֹם וְתִהְיֶה יוֹשֵׁב שָׁם שָׁנָה אַחַת ,וְכָל הַשָּׁנָה
תִּתְגַּעְגַּע אַחֲרַי לְהוֹצִיא אוֹתִי ,וּבְכָל זְמַן שֶׁיִּהְיֶה לְךָ פְּנַאי ,תִּהְיֶה רַק מִתְגַּעְגֵּעַ וּמְבַקֵּשׁ וּמְצַפֶּה לְהוֹצִיא אוֹתִי וְתִהְיֶה מִתְעַנֶּה ,וּבַיּוֹם הָאַחֲרוֹן
מֵהַשָּׁנָה תִּהְיֶה מִתְעַנֶּה וְלא תִּישַׁן כָּל הַמֵּעֵת לְעֵת וְהָלַךְ וְעָשָׂה כֵּן .וּבְסוֹף הַשָּׁנָה בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן הָיָה מִתְעַנֶּה ,וְלא הָיָה יָשֵׁן וְעָמַד וְהָלַךְ לְשָׁם וְהָיָה
רוֹאֶה אִילָן ,וְעָלָיו גְּדֵלִים תַּפּוּחִים נָאִים מְאד וְהָיָה מִתְאַוֶּה לְעֵינָיו מְאד ,וְעָמַד וְאָכַל מִשָּׁם ,וְתֵכֶף שֶׁאָכַל הַתַּפּוּחַ ,נָפַל וַחֲטָפוֹ שֵׁנָה ,וְהָיָה יָשֵׁן זְמַן
מְרֻבֶּה מְאד וְהָיָה הַמְשָׁרֵת מְנַעֵר אוֹתוֹ ,וְלא הָיָה נֵעוֹר כְּלָל אַחַר-כָּךְ הֵקִיץ מִשְּׁנָתוֹ וְשָׁאַל לְהַמְשָׁרֵת :הֵיכָן אֲנִי בָּעוֹלָם? וְסִפֵּר לוֹ הַמַּעֲשֶׂה )הַיְנוּ
הַמְשָׁרֵת סִפֵּר לְהַשֵּׁנִי לַמֶּלֶךְ הַמַּעֲשֶׂה וְאָמַר לוֹ( שֶׁאַתָּה יָשֵׁן זְמַן מְרֻבֶּה מְאד זֶה כַּמָּה שָׁנִים ,וַאֲנִי הָיִיתִי מִתְפַּרְנֵס מֵהַפֵּרוֹת וְהָיָה מְצַעֵר עַצְמוֹ
מְאד .וְהָלַךְ לְשָׁם וּמָצָא אוֹתָהּ וְהָיְתָה מִצְטַעֶרֶת לְפָנָיו מְאד ,כִּי אִלּוּ בָּאתָ בְּאוֹתוֹ הַיּוֹם ,הָיִיתָ מוֹצִיא אוֹתִי מִכָּאן ,וּבִשְׁבִיל יוֹם אֶחָד אִבַּדְתָּ
אָמְנָם שֶׁלּא לֶאֱכל הוּא דָּבָר קָשֶׁה מְאד ,בִּפְרָט בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן ,אָז מִתְגַּבֵּר הַיֵּצֶר הָרָע מְאד )הַיְנוּ שֶׁהַבַּת מֶלֶךְ אָמְרָה לוֹ ,שֶׁעַתָּה תָּקֵל עָלָיו
הָאַזְהָרָה וְלא יִהְיֶה מֻזְהָר שֶׁלּא לֶאֱכל ,כִּי הוּא דָּבָר קָשֶׁה לַעֲמד בּוֹ וְכוּ‘( בְּכֵן תָּשׁוּב לִבְחֹר לְךָ מָקוֹם ,וְתֵשֵׁב גַּם-כֵּן שָׁנָה ,כַּנַּ“ל ,וּבַיּוֹם הָאַחֲרוֹן
תִּהְיֶה רַשַּׁאי לֶאֱכל ,רַק שֶׁלּא תִּישַׁן וְלא תִּשְׁתֶּה יַיִן כְּדֵי שֶׁלּא תִּישַׁן ,כִּי הָעִקָּר הוּא הַשֵּׁנָה וְהָלַךְ וְעָשָׂה כֵּן .בַּיּוֹם הָאַחֲרוֹן הָיָה הוֹלֵךְ לְשָׁם וְרָאָה
מַעְיָן הוֹלֵךְ וְהַמַּרְאֶה-אָדם וְהָרֵיחַ-שֶׁל יַיִן וְשָׁאַל אֶת הַמְשָׁרֵת :הֲרָאִיתָ שֶׁזֶּה מַעְיָן ,וְרָאוּי שֶׁיִּהְיֶה בּוֹ מַיִם וְהַמַּרְאֶה-אַדְמוּמִית וְהָרֵיחַ-שֶׁל יַיִן?
וְהָלַךְ וְטָעַם מֵהַמַּעְיָן וְנָפַל וְיָשַׁן מִיָּד כַּמָּה שָׁנִים עַד שִׁבְעִים שָׁנָה ,וְהָיוּ הוֹלְכִין חֲיָלוֹת רַבּוֹת עִם הַשַּׁיָּךְ לָהֶם ,מַה שֶּׁנּוֹסֵעַ אַחֲרֵיהֶם )שֶׁקּוֹרִין
אוֹבַּאזִין( וְהַמְשָׁרֵת הִטְמִין עַצְמוֹ מֵחֲמַת הַחֲיָלוֹת אַחַר-כָּךְ הָלְכָה מֶרְכָּבָה וְעֶגְלוֹת-צָב ,וְשָׁם יָשְׁבָה הַבַּת מֶלֶךְ וְעָמְדָה שָׁם אֶצְלוֹ ,וְיָרְדָה וְיָשְׁבָה
אֶצְלוֹ וְהִכִּירָה אוֹתוֹ וְהָיְתָה מְנַעֶרֶת אוֹתוֹ מְאד ,וְלא נִנְעַר וְהִתְחִילָה לִקְבּל עָלָיו אֲשֶׁר כַּמָּה וְכַמָּה יְגִיעוֹת וְטִרְחוֹת גְּדוֹלוֹת מְאד שֶׁהָיוּ לוֹ זֶה כַּמָּה
וְכַמָּה שָׁנִים כְּדֵי לְהוֹצִיא אוֹתִי ,וּבִשְׁבִיל אוֹתוֹ הַיּוֹם שֶׁהָיָה יָכוֹל לְהוֹצִיאֵנִי וְאִבְּדוֹ ,וְהָיְתָה בּוֹכָה מְאד עַל זֶה ,כִּי יֵשׁ רַחֲמָנוּת גָדוֹל עָלָיו וְעָלַי ,שֶׁכָּל-
כָּךְ זְמַן שֶׁאֲנִי כָּאן ,וְאֵינִי יָכוֹל לָצֵאת אַחַר-כָּךְ לָקְחָה פַאטְשֵׁיילֶע ]מטפחת[ מֵעַל ראשָׁהּ וְכָתְבָה עָלָיו בַּדְּמָעוֹת שֶׁלָּהּ וְהִנִּיחָה אֶצְלוֹ וְעָמְדָה
וְיָשְׁבָה בְּמֶרְכַּבְתָּהּ ,וְנָסְעָה מִשָּׁם אַחַר-כָּךְ הֵקִיץ וְשָׁאַל אֶת הַמְשָׁרֵת :הֵיכָן אֲנִי בָּעוֹלָם? וְסִפֵּר לוֹ כָּל הַמַּעֲשֶׂה ,וְשֶׁחֲיָלוֹת רַבּוֹת הָלְכוּ שָׁם,
וְשֶׁהָיְתָה כָּאן מֶרְכָּבָה הַנַּ“ל ,וְשֶׁהָיְתָה בּוֹכָה עָלָיו וְהָיְתָה צוֹעֶקֶת שֶׁיֵּשׁ רַחֲמָנוּת עָלָיו וְעָלֶיהָ כַּנַּ“ל בְּתוֹךְ כָּךְ הֵצִיץ וְרָאָה ,שֶׁהַפַאטְשֵׁילֶע מֻנַּחַת
אֶצְלוֹ וְשָׁאַל :מֵאַיִן זֶה? וְהֵשִׁיב לוֹ ,שֶׁהִיא כָּתְבָה עָלָיו בְּהַדְּמָעוֹת וּלְקָחָהּ וְהֵרִים אוֹתָהּ כְּנֶגֶד הַשֶּׁמֶשׁ ,וְהִתְחִיל לִרְאוֹת הָאוֹתִיּוֹת ,וְקָרָא מַה שֶּׁכָּתוּב
שָׁם כָּל קָבְלָתָהּ וְצַעֲקָתָהּ ,כַּנַּ“ל ,וְשֶׁכָּעֵת אֵינֶנָּהּ שָׁם בַּמִּבְצָר הַנַּ“ל ,כִּי אִם שֶׁיְּבַקֵּשׁ הַר שֶׁל זָהָב וּמִבְצָר שֶׁל מַרְגָּלִיּוֹת ,שָׁם תִּמְצָאֵנִי .וְהִשְׁאִיר אֶת
הַמְשָׁרֵת וְהִנִּיחוֹ ,וְהָלַךְ לְבַדּוֹ לְבַקְּשָׁהּ וְהָלַךְ כַּמָּה שָׁנִים לְבַקְּשָׁהּ ,וְיִשֵּׁב עַצְמוֹ ,שֶׁבְּוַדַּאי בַּיִּשּׁוּב לא נִמְצָא הַר שֶׁל זָהָב וּמִבְצָר שֶׁל מַרְגָּלִיּוֹת ,כִּי הוּא
בָּקִי בְּמַפַּת הָעוֹלָם )שֶׁקּוֹרִין לַאנְד קַארְט( וְעַל כֵּן אֵלֵךְ אֶל הַמִּדְבָּרִיּוֹת וְהָלַךְ לְבַקְּשָׁהּ בַּמִּדְבָּרִיּוֹת כַּמָּה וְכַמָּה שָׁנִים .אַחַר-כָּךְ רָאָה אָדָם גָּדוֹל מְאד,
שֶׁאֵינוֹ )גֶּדֶר( אֱנוֹשִׁי כְּלָל שֶׁיִּהְיֶה אָדָם גָּדוֹל כָּל -כָּךְ וְנָשָׂא אִילָן גָדוֹל ,שֶׁבַּיִּשּׁוּב אֵינוֹ נִמְצָא אִילָן גָּדוֹל כָּזֶה ,וְאוֹתוֹ הָאִישׁ שָׁאַל אוֹתוֹ :מִי אַתָּה?
וְאָמַר לוֹ :אֲנִי אָדָם וְתָמַהּ וְאָמַר ,שֶׁזֶּה כָּל-כָּךְ זְמַן שֶׁאֲנִי בְּהַמִּדְבָּר ,וְלא רָאִיתִי מֵעוֹלָם בְּכָאן אָדָם וְסִפֵּר לוֹ כָּל הַמַּעֲשֶׂה הַנַּ“ל וְשֶׁהוּא מְבַקֵּשׁ הַר
שֶׁל זָהָב וּמִבְצָר שֶׁל מַרְגָּלִיּוֹת אָמַר לוֹ :בְּוַדַּאי אֵינוֹ בַּנִּמְצָא כְּלָל ,וְדָחָה אוֹתוֹ וְאָמַר לוֹ ,שֶׁהִשִּׁיאוּ אֶת דַּעְתּוֹ בִּדְבַר שְׁטוּת ,כִּי בְּוַדַּאי אֵינוֹ נִמְצָא כְּלָל
וְהִתְחִיל לִבְכּוֹת מְאד )הַיְנוּ הַשֵּׁנִי לַמַּלְכוּת בָּכָה מְאד וְאָמַר( ,כִּי בְּוַדַּאי בְּהֶכְרֵחַ הוּא נִמְצָא בְּאֵיזֶה מָקוֹם ,וְהוּא דָחָה אוֹתוֹ )הַיְנוּ הָאָדָם הַמְשֻׁנֶּה
שֶׁפָּגַע דָּחָה אוֹתוֹ בִּדְבָרָיו וְאָמַר( כִּי בְּוַדַּאי דְּבַר שְׁטוּת אָמְרוּ לְפָנָיו וְהוּא אָמַר )הַיְנוּ הַשֵּׁנִי לַמַּלְכוּת( ,שֶׁבְּוַדַּאי יֵשׁ .אָמַר לוֹ )הָאָדָם הַמְשֻׁנֶּה לְהַשֵּׁנִי
לַמַּלְכוּת( :לְדַעְתִּי הִיא שְׁטוּת ,אַךְ מֵחֲמַת שֶׁאַתָּה מִתְעַקֵּשׁ ,הִנֵּה אֲנִי מְמֻנֶּה עַל כָּל הַחַיּוֹת ,אֶעֱשֶׂה לְמַעַנְךָ וְאֶקְרָא לְכָל הַחַיּוֹת ,כִּי הֵם רָצִים אֶת
כָּל הָעוֹלָם ,אוּלַי תֵּדַע אַחַת מֵהֶם מֵהַר וּמִבְצָר ,כַּנַּ“ל ,וְקָרָא אֶת כֻּלָּם מִקָּטָן וְעַד גָּדוֹל כָּל מִינֵי הַחַיּוֹת וְשָׁאַל אוֹתָם ,וְכֻלָּם הֵשִׁיבוּ ,שֶׁלּא רָאוּ וְאָמַר
לוֹ :רְאֵה שֶׁשְּׁטוּת סִפְּרוּ לְפָנֶיךָ; אִם תִּשְׁמַע ,שׁוּב לַאֲחוֹרֶיךָ ,כִּי בְּוַדַּאי לא תִּמְצָא ,כִּי אֵינֶנּוּ בָּעוֹלָם וְהוּא הִפְצִיר מְאד וְאָמַר ,שֶׁבְּהֶכְרֵחַ הוּא בַּנִּמְצָא
בְּוַדַּאי אָמַר לוֹ )הָאָדָם הַמְשֻׁנֶּה לְהַשֵּׁנִי לַמַּלְכוּת( :הִנֵּה בַּמִּדְבָּר נִמְצָא שָׁם אָחִי ,וְהוּא מְמֻנֶּה עַל כָּל הָעוֹפוֹת ,וְאוּלַי יוֹדְעִים הֵם מֵחֲמַת שֶׁהֵם
פּוֹרְחִים בָּאֲוִיר בְּגָבוֹהַּ ,אוּלַי רָאוּ הַר וּמִבְצָר הַנַּ“ל ,וְתֵלֵךְ אֵלָיו וְתֹאמַר לוֹ ,שֶׁאֲנִי שָׁלַחְתִּי אוֹתְךָ אֵלָיו .וְהָלַךְ כַּמָּה וְכַמָּה שָׁנִים לְבַקְּשׁוֹ וּמָצָא שׁוּב
אָדָם גָּדוֹל מְאד כַּנַּ“ל ,וְנָשָׂא גַּם-כֵּן אִילָן גָּדוֹל כַּנַּ“ל וְשָׁאַל אוֹתוֹ גַּם-כֵּן כַּנַּ“ל ,וְהֵשִׁיב לוֹ כָּל הַמַּעֲשֶׂה וְשֶׁאָחִיו שְׁלָחוֹ אֵלָיו וְהוּא דָחָה אוֹתוֹ גַּם-כֵּן,
כִּי בְּוַדַּאי אֵינוֹ בַּנִּמְצָא וְהוּא הִפְצִיר אוֹתוֹ גַּם-כֵּן וְאָמַר לוֹ )הָאָדָם הַזֶּה לְהַשֵּׁנִי לַמַּלְכוּת( :הִנֵּה אֲנִי מְמֻנֶּה עַל כָּל הָעוֹפוֹת; אֶקְרָא אוֹתָם ,אוּלַי
יוֹדְעִים הֵם וְקָרָא כָּל הָעוֹפוֹת וְשָׁאַל אֶת כֻּלָּם מִקָּטָן וְעַד גָּדוֹל ,וְהֵשִׁיבוּ ,שֶׁאֵינָם יוֹדְעִים מֵהַר וּמִבְצָר הַנַּ“ל אָמַר לוֹ :הֲלא אַתָּה רוֹאֶה שֶׁבְּוַדַּאי
אֵינֶנּוּ בָּעוֹלָם ,אִם תִּשְׁמַע לִי ,שׁוּב לַאֲחוֹרֶיךָ ,כִּי בְּוַדַּאי אֵינֶנּוּ וְהוּא )הַיְנוּ הַשֵּׁנִי לַמַּלְכוּת( הִפְצִיר אוֹתוֹ וְאָמַר ,שֶׁבְּוַדַּאי יֶשְׁנוֹ בָּעוֹלָם .אָמַר לוֹ
)הָאָדָם הַב‘ הַזֶּה לְהַשֵּׁנִי לַמַּלְכוּת( :לְהַלָּן בַּמִּדְבָּר נִמְצָא שָׁם אָחִי ,שֶׁמְּמֻנֶּה עַל כָּל הָרוּחוֹת ,וְהֵם רָצִים כָּל הָעוֹלָם ,אוּלַי יוֹדְעִים הֵם וְהָלַךְ כַּמָּה
וְכַמָּה שָׁנִים לְבַקֵּשׁ וּמָצָא אָדָם גָּדוֹל גַּם-כֵּן כַּנַּ“ל ,וְנָשָׂא גַּם-כֵּן אִילָן גָּדוֹל כַּנַּ“ל וְשָׁאַל אוֹתוֹ גַּם-כֵּן כַּנַּ“ל ,וְהֵשִׁיב לוֹ כָּל הַמַּעֲשֶׂה כַּנַּ“ל ,וְדָחָה אוֹתוֹ
גַּם-כֵּן וְהוּא הִפְצִיר אוֹתוֹ גַּם-כֵּן וְאָמַר לוֹ )הָאָדָם הַשְּׁלִישִׁי הַזֶּה לְהַשֵּׁנִי לַמַּלְכוּת( :שֶׁלְּמַעֲנוֹ יִקְרָא שֶׁיָּבוֹאוּ כָּל הָרוּחוֹת וְיִשְׁאַל אוֹתָם וְקָרָא אוֹתָם,
וּבָאוּ כָּל הָרוּחוֹת ,וְשָׁאַל אֶת כֻּלָּם ,וְלא יָדְעוּ שׁוּם אֶחָד מֵהֶם מֵהַר וּמִבְצָר הַנַּ“ל וְאָמַר לוֹ )הָאָדָם הַשְּׁלִישִׁי לְהַשֵּׁנִי לַמַּלְכוּת( :הֲלא אַתָּה רוֹאֶה
שֶׁשְּׁטוּת סִפְּרוּ לְפָנֶיךָ וְהִתְחִיל לִבְכּוֹת מְאד וְאָמַר :אֲנִי יוֹדֵעַ שֶׁיֶּשְׁנוֹ בְּוַדַּאי בְּתוֹךְ כָּךְ רָאָה שֶׁבָּא עוֹד רוּחַ אֶחָד וְכָעַס עָלָיו הַמְמֻנֶּה הַנַּ“ל :מַדּוּעַ
נִתְאַחַרְתָּ לָבוֹא? הֲלא גָּזַרְתִּי ,שֶׁיָּבוֹאוּ כָּל הָרוּחוֹת ,וְלָמָּה לא בָּאתָ עִמָּהֶם? הֵשִׁיב לוֹ ,שֶׁנִּתְעַכַּבְתִּי מֵחֲמַת שֶׁהָיִיתִי צָרִיךְ לָשֵׂאת בַּת מַלְכָּה אֶל הַר
שֶׁל זָהָב וּמִבְצָר שֶׁל מַרְגָּלִיּוֹת וְשָׂמַח מְאד וְשָׁאַל הַמְמֻנֶּה אֶת הָרוּחַ :מַה יָּקָר שָׁם )הַיְנוּ אֵיזֶה דְּבָרִים הֵם שָׁם בְּיקֶר וּבַחֲשִׁיבוּת( ,וְאָמַר לוֹ ,שֶׁכָּל

הַדְּבָרִים הֵם שָׁם בְּיקֶר גָּדוֹל וְאָמַר הַמְמֻנֶּה עַל הָרוּחוֹת לְהַשֵּׁנִי לַמַּלְכוּת :בַּאֲשֶׁר שֶׁזֶּה זְמַן גָּדוֹל כָּל-כָּךְ שֶׁאַתָּה מְבַקְּשָׁהּ וְכַמָּה יְגִיעוֹת שֶׁהָיוּ לְךָ,
וְאוּלַי יִהְיֶה לְךָ עַתָּה מְנִיעָה מֵחֲמַת מָמוֹן ,עַל כֵּן אֲנִי נוֹתֵן לְךָ כְּלִי ,כְּשֶׁתּוֹשִׁיט יָדְךָ לְתוֹכָהּ תְּקַבֵּל מִשָּׁם מָעוֹת וְגָזַר עַל הָרוּחַ הַנַּ“ל ,שֶׁיּוֹלִיךְ אוֹתוֹ
לְשָׁם וּבָא הָרוּחַ סְעָרָה וְנָשָׂא אוֹתוֹ לְשָׁם ,וְהֵבִיא אוֹתוֹ אֶל שַׁעַר ,וְהָיוּ עוֹמְדִים שָׁם חֲיָלוֹת ,שֶׁלּא הִנִּיחוּ לִכְנס אֶל הָעִיר וְהוֹשִׁיט יָדוֹ אֶל הַכְּלִי,
וְלָקַח מָעוֹת ,וְשִׁחֵד אוֹתָם ,וְנִכְנַס לְתוֹךְ הָעִיר וְהָיְתָה עִיר נָאָה .וְהָלַךְ אֶל גְּבִיר וְשָׂכַר לוֹ מְזוֹנוֹת ,כִּי צָרִיךְ לִשְׁהוֹת שָׁם ,כִּי צָרִיךְ לְשׁוּם שֵׂכֶל וְחָכְמָה
לְהוֹצִיאָהּ וְאֵיךְ שֶׁהוֹצִיאָה לא סִפֵּר -וּבַסּוֹף הוֹצִיאָהּ )וְעַיֵּן בַּהַקְדָּמָה וְתִרְאֶה רְמָזִים נִפְלָאִים עַל מַעֲשֶׂה הַזּאת(.
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