
תעמודנה שתי תפיסות כאן . את החכם ואת התם והוא מזמין אותם למפגש, מזהה את שני הטיפוסיםהמלך 
במישור האישי ניתן לראות אולם . הדתי הקריאה היא הקריאה האלהיתבמישור . העולם למבחן אבסולוטי

היא כיצד יגיבו הדמויות שלנו השאלה . מעין התעוררות של אמצע החיים, בקריאה זו מעין קריאה פנימית
  ?ייענו לההאם ? לקריאה הפנימית הזו

  

  רביעי שיעור -בחכם ותם מעשה 
  

, ִּפי ֶׁשֵּיׁש ַּכָּמה ֲחָכִמים ְוַתִּמים ָּבעֹוָלם-ַעל-ְוֶזה ַּבִּכּנּוי ָּתם ַאף,  ָחָכםֶזה ַּבִּכּנּוי, ְוֵאּלּו ַהְּׁשֵני ָּבִנים ָהיּו ִנְקָרִאים ְּבִפי ָהעֹוָלם
ְוֶזה ָהָיה , ְוֶזה ַנֲעָׂשה ָחָכם ֻמְפָלג ְמאד, ִּכי ְׁשֵניֶהם ִמָּמקֹום ֶאָחד ְוָלְמדּו ְּבַיַחד,  ֵכן ָּכאן ָהָיה ִנָּכר ַהָּדָבר ְּביֹוֵתר-ִּפי-ַעל-ַאף

ָהיּו ּכֹוְתִבין ַעל , ֶׁשָּׁשם ּכֹוְתִבין ָּכל ֶאָחד ִעם ִּכּנּוי ַפאֶמעְלֶיא ֶׁשּלֹו, ]ספר מרשם התושבים[ל ְמאד ּוְבַהְּסַקאְסִקי ָּתם ָּגדֹו
ֶזה ַּבֵּׁשם , ֵאּלּו ַהְּׁשֵני ָּבִניםֶׁשָהיּו ְּכתּוִבין ָׁשם , ּוָמָצא, ֶזה ִּכּנּוי ָחָכם ְוַעל ֶזה ִּכּנּוי ָּתם ַּפַעם ֶאָחד ָּבא ַהֶּמֶלְך ַעל ַהְּסַקאְסִקי

: ְוִנְתַאָּוה ַהֶּמֶלְך ִלְראֹוָתם ְוָחַׁשב ַהֶּמֶלְך, ֶׁשֵאּלּו ַהְּׁשַנִים ְמֻכִּנים ַּבֵּׁשם ָחָכם ְוָתם, ְוָהָיה ְּבֵעיָניו ְלֶפֶלא, ְוֶזה ַּבֵּׁשם ָּתם, ָחָכם
ֵּכן ֶאְפָׁשר ִיְׁשַּתַּגע -ְוַהָּתם ַּגם, ִיְסַּתְּתמּו ַטֲענֹוָתיו ְלַגְמֵרי-ְוֶהָחָכם, ִיְתַּפֲחדּו ְמאד-ֶׁשָּיבֹואּו ְלָפַני, ִאם ֶאְׁשַלח ַאֲחֵריֶהם ִּפְתאם

ִּכי ְּבִעיר , ַרק ֵאיְך מֹוְצִאין ְּבִעיר ְמלּוָכה ָּתם; ְוָתם ֶאל ַהָּתם, ֵמֲחַמת ַּפַחד ְוִנְתַיֵּׁשב ַהֶּמֶלְך ִלְׁשלַח ָחָכם ֶאָחד ֶאל ֶהָחָכם
ִּכי ֶהָחָכם ֵאיָנם רֹוִצים ַלֲעׂשֹות ְמֻמֶּנה ַעל , ַרק ֶׁשַהְמֻמֶּנה ַעל ָהאֹוָצרֹות הּוא ָּתם ַּדְוָקא, רב ֵהם ֲחָכִמים-ִּפי-לּוָכה ַעלְמ

  רֹות ָּתם ַּדְוָקא ַעל ֵּכן עֹוִׂשין ְמֻמֶּנה ַעל ָהאֹוָצ, ָהאֹוָצרֹות ֶּפן ַעל ְיֵדי ָחְכָמתֹו ְוִׂשְכלֹו יּוַכל ְלַבְזֵּבז ָהאֹוָצרֹות
  

ְוָנַתן ְּבָיָדם ִאְּגרֹות ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ַּגם ָנַתן , ל"ל ּוְׁשָלָחם ְלַהְּׁשֵני ָּבִנים ַהַּנ"ְוָקָרא ַהֶּמֶלְך ְלָחָכם ֶאָחד ּוְלאֹותֹו ַהָּתם ַהַּנ
, ֶׁשֵאּלּו ַהְׁשֵּתי ָּבִנים ֵהם ַּתַחת ֶמְמַׁשְלּתֹו, ]מחוזיהממשל ה[ֶׁשל ַהַגאֶּבעְרִניא ] מושל המחוז[ְּבָיָדם ִאֶּגֶרת ְלַהַּגאִּביְרִניר 

ֶׁשֵאין ַהָּדָבר , ְוִיְכּתב ָלֶהם, ֶׁשַהַּגאִּביְרִניר ִיְׁשַלח ָלֶהם ִאְּגרֹות ִמְּׁשמֹו ְלֶהָחָכם ְוַהָּתם ְּכֵדי ֶׁשּלא ִיְתַּפֲחדּו, ְוִצָּוה ְּבָהִאֶּגֶרת
  ַרק ֶׁשַהֶּמֶלְך ָחֵפץ ִלְראֹוָתם , ָיבֹואּו-ִאם ֵהם רֹוִצים: ְוָקא ֶׁשָּיבֹואּו ַרק ַהָּדָבר ָּתלּוי ִּבְרצֹוָנםְוֵאין ַהֶּמֶלְך ּגֹוֵזר ַּד, ָנחּוץ

  
ְוָאְמרּו , ְּׁשֵני ָּבִניםּוָבאּו ְלַהַּגאִּביְרִניר ְוָנְתנּו לֹו ָהִאֶּגֶרת ְוָׁשַאל ַהַּגאִּביְרִניר ַעל ֵאּלּו ַה-ֶהָחָכם ְוַהָּתם-ְוָנְסעּו ֵאּלּו ַהְּׁשלּוִחים

ל ְוִנְתַיֵעץ "ְוֵיׁש לֹו ָּכל ַהַּמְלּבּוִׁשים ֶׁשל ַהֶּפעְלץ ַּכַּנ, ֶׁשֶהָחָכם הּוא ָחָכם ֻמְפָלג ְוָעִׁשיר ָּגדֹול ְוַהָּתם הּוא ָּתם ְּביֹוֵתר, לֹו
ָצב -ְוִהִּניַח ְּבתֹוְך ָהֶעְגלֹות, ְוָעָׂשה לֹו ַמְלּבּוִׁשים ָּכָראּוי, בּוׁש ֶּפעְלץֶׁשְּבַוַּדאי ֵאין ָראּוי ַלֲהִביאֹו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך ִּבְל, ַהַּגאִּביְרִניר

ְלַהָּתם -ְוַהָּתם, ְלֶהָחָכם-ֶהָחָכם: ל ְוָנְסעּו ַהְּׁשלּוִחים ּוָבאּו ְלָׁשם ְוָנְתנּו ָהִאְּגרֹות ָלֶהם"ְוָנַתן ָלֶהם ִאְּגרֹות ַּכַּנ, ֶׁשל ַהָּתם
ֵהִׁשיב ! ְקָרא אֹותֹו ְלָפַני; ֲהלא ֵאיִני יֹוֵדַע ַמה ָּכתּוב ּבֹו: ָאַמר ְלַהָּתם ַהָּׁשִליַח ֶׁשֱהִביאֹו,  ֶׁשִהִּגיַע לֹו ָהִאֶּגֶרתֵּתֶכף, ְוַהָּתם

ְּבַוַּדאי : ֵהִׁשיב לֹו! י ֵליָצנּותַרק ְּבִל: ֶׁשַהֶּמֶלְך רֹוֶצה ֶׁשָּתבֹוא ֵאָליו ָׁשַאל ֵּתֶכף-ֶּפה ַמה ֶּׁשָּכתּוב ּבֹו-ֲאִני ֲאַסֵּפר ְלָך ְּבַעל: לֹו
? ַעל ָמה ְוָלָּמה: ְוָׁשֲאָלה אֹותֹו! ַהֶּמֶלְך ָׁשַלח ִּבְׁשִביִלי, ִאְׁשִּתי: ְּבִלי ֵליָצנּות ְוִנְתַמֵּלא ִׂשְמָחה ֵּתֶכף ְוָרץ ְוָאַמר ְלִאְׁשּתֹו, ֱאֶמת

ָצב ּוָמָצא -ז ְּבִׂשְמָחה ְוָהַלְך ְוָנַסע ִעם ַהָּׁשִליַח ֵּתֶכף ְוִנְכַנס ְוָיַׁשב ְּבתֹוְך ָהֶעְגלֹותְוֵתֶכף ִנְזָּדֵר, ְולא ָהָיה לֹו ְּפַנאי ַלֲהִׁשיָבּה ְּכָלל
  ר ל ְוָׂשַמח יֹוֵתר ְויֹוֵת"ָׁשם ַהְּבָגִדים ַהַּנ

 


