
  חמישי שיעור -בחכם ותם מעשה 
  

ֶׁשִּיְהֶיה ַּגאִּביְרִניר , ֶׁשּטֹוב, ֶּמֶלְך ְוִנְתַיֵעץ ַהֶּמֶלְךְוֶהֱעִבירֹו ַה, ֶׁשהּוא עֹוֶׂשה ַעְולֹות, ָּכְך ִנְׁשְלחּו ְמִסירֹות ַעל ַהַּגאִּביְרִניר-ְּבתֹוְך

ֶׁשַהָּתם ִיְנַהג ַהְּמִדיָנה ֶּבֱאֶמת ָויֶׁשר ֵמֲחַמת ֶׁשֵאינֹו יֹוֵדַע ָחְכמֹות ְוַהְמָצאֹות ְוִנְמַלְך ַהֶּמֶלְך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהָּתם , ִאיׁש ָּתם

הּוא ִיְהֶיה ַּגאִּביְרִניר ְוהּוא ָצִריְך ִלְנסַע ֶּדֶרְך ָהִעיר , ֶׁשָּׁשַלח ַאֲחָריו, ל"ֶלְך ְּפֻקָּדתֹו ֶׁשַהָּתם ַהַּנְוָׁשַלח ַהֶּמ, ל ַּגאִּביְרִניר"ַהַּנ

ֶׁשִּיְהֶיה , ּות ַהּזאתְיַעְּכבּו אֹותֹו ְוַיְכִּתירּו אֹותֹו ַּבִהְתַמּנ, ְוֵתֶכף ְּבבֹואֹו, ְוַיַעְמדּו ַעל ַהְּׁשָעִרים ֶׁשל ָהִעיר, ֶׁשל ַהַּגאֶּבעְרִניא

: ֶׁשהּוא ַנֲעָׂשה ַּגאִּביְרִניר ְוָׁשַאל ְוָאַמר, ִעְּכבּו אֹותֹו ְוָאְמרּו לֹו, ְוֵתֶכף ְּבָעְברֹו ָׁשם, ְוֵכן ָעׂשּו ְוָעְמדּו ַעל ַהְּׁשָעִרים, ַּגאִּביְרִניר

  ת ְוַנֲעָׂשה ַהָּתם ֵּתֶכף ַּגאִּביְרִניר ְּבתֶקף ָועז ְּבַוַּדאי ְּבִלי ׁשּום ֵליָצנּו: ֵהִׁשיבּו לֹו! ַרק ְּבִלי ֵליָצנּות

  

ַרק ָנַהג ִּבְתִמימּותֹו , ֵכן לא ִהְׁשַּתֵּמׁש ְּכָלל ְבָחְכָמתֹו-ִּפי-ַעל-ַאף, ּוָבא לֹו ְקָצת ֲהָבָנה-ּוַמָּזל ַמְחִּכים-ֶׁשִּנְתרֹוֵמם ַמָּזלֹו, ְוַעָּתה

ְוַעל ַהְנָהַגת ַהְּמִדיָנה ֵאין ְצִריִכין ֵׂשֶכל , ְוַעְוָלה לא ִנְמָצא ּבֹו, ֶּבֱאֶמת ּוְביֶׁשר, ה ִּבְתִמימּותְּכָבִראׁשֹוָנה ְוִהְנִהיג ֶאת ַהְּמִדיָנ

ִפי ְּתִמימּותֹו ְּכ, ַאָּתה ַזַּכאי ְוַאָּתה ַחָּיב: ָהָיה אֹוֵמר, ַרק ַעל ִּפי ַהּיֶׁשר ִּבְתִמימּות ְּכֶׁשָּבאּו ְלָפָניו ְׁשַנִים ְלִדין, ָּגדֹול ְוָחְכמֹות

ְוֵכן ָנַהג ַהּכל ֶּבֱאֶמת ְוָהיּו אֹוֲהִבים אֹותֹו ַהְּמִדיָנה ְמאד ְוָהָיה לֹו יֹוֲעִצים אֹוֲהִבים , ְּבִלי ׁשּום ָעְרָמה ּוִמְרָמה, ֶּבֱאֶמת

ִּכי ֲהלא ְּכָבר ָׁשַלח , א ֶאל ַהֶּמֶלְך ֶׁשָּתבֹוא ְלָפָניוַּבֲאֶׁשר ֶׁשְּבַוַּדאי ְּבֶהְכֵרַח ִּתְהֶיה ָקרּו: ּוֵמֲחַמת ָהַאֲהָבה ָיַעץ לֹו ֶאָחד, ֶּבֱאֶמת

ְולא ִיְמָצא ְּבָך ׁשּום , ִּפי ֶׁשַאָּתה ָּכֵׁשר ְמאד-ַעל-ְוַעל ֵּכן ַאף, ֶׁשַהַּגאִּביְרִניר ֻמְכָרח ָלבֹוא ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך-ַאֲחֶריָך ְוַגם ַהֶּדֶרְך

, ְלַדֵּבר ָחְכמֹות ּוְלׁשֹונֹות ֲאֵחִרים, ֵכן ֶּדֶרְך ַהֶּמֶלְך ִּבְדָבָריו ִלְנטֹות ִּבְדָבָריו ְלַצד ַאֵחר-ִּפי-ַעל-ַאף, ַעְוָלה ְּבַהְנָהָגְתָך ַהְּמִדיָנה

ָמה :  ַהָּתם ְוָאַמרֶׁשֲאַלֶּמְדָך ָחְכמֹות ּוְלׁשֹונֹות ְוִנְתַקֵּבל ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני, ַעל ֵּכן טֹוב; ֶׁשּתּוַכל ַלֲהִׁשיבֹו- ֶאֶרץ-ַעל ֵּכן ָנֶאה ְוֶדֶרְך

ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ְּבׁשּום אֶפן ֶׁשהּוא , ֶׁשֲחֵברֹו ֶהָחָכם ָאַמר לֹו, ְוֵתֶכף ָעָלה ַעל ַּדְעּתֹו! ?ִאְכַּפת ִלי ִאם ֶאְלַמד ָחְכמֹות ּוְלׁשֹונֹות

לא ָהָיה ִמְׁשַּתֵּמׁש ִעם , ִּפי ֶׁשְּכָבר ָהָיה יֹוֵדַע ָחְכמֹות-לַע-ַאף, ֵכן-ִּפי-ַעל-ְוַאף(ְוִהֵּנה ַעָּתה ְּכָבר ָּבא ַעל ָחְכָמתֹו , ָיבֹוא ַעל ֶׁשּלֹו

ְוָנַסע , ֶׁשָּיבֹוא ֶזה ַהָּתם ַהַּגאִּביְרִניר ֵאָליו, ָּכְך ָׁשַלח ַהֶּמֶלְך-ַאַחר) ַרק ָנַהג ַהּכל ִּבְתִמימּותֹו ְּכָבִראׁשֹוָנה, ַהָחְכמֹות ְּכָלל

ֶׁשהּוא ִמְתַנֵהג ְּביֶׁשר , ִּכי ָרָאה,  ְוהּוַטב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶלְך ְמאד ְמאד- ִּבְתִחָּלה ֵמַהְנָהַגת ַהְּמִדיָנהֵאָליו ְוִדֵּבר ַהֶּמֶלְך ִעם ַהָּתם

 ְוהּוַטב ְּבֵעיֵני ,ֶוֱהִׁשיבֹו ַהָּתם ָּכָראּוי-ָּכְך ִהְתִחיל ַהֶּמֶלְך ְלַדֵּבר ָחְכמֹות ּוְלׁשֹונֹות-ְּבִלי ׁשּום ַעְוָלה ּוִמְרָמה ַאַחר, ֶוֱאֶמת ָּגדֹול

ַוִּייַטב ְּבֵעיֵני ! ֵכן הּוא ִמְתַנֵהג ִּבְתִמימּות ָּכֶזה-ִּפי-ַעל-ְוַאף, ֶׁשהּוא ָחָכם ָּכֶזה, ֲאִני רֹוֶאה: ְוָאַמר, ַהֶּמֶלְך זאת ְּביֹוֵתר ְויֹוֵתר

ֶׁשָּׁשם , ְוִצָּוה לֹו ָמקֹום ְמֻיָחד] שרים[ל ַהִּמיִניְסֶטִריׂש ַעל ָּכ] שר[ֶׁשִּיְהֶיה ִמיִניְסֶטר , ַהֶּמֶלְך ְמאד ְמאד ּוִמָּנה ַהֶּמֶלְך אֹותֹו

ל "ֶׁשִיְהֶיה ִמיִניְסֶטר ַּכַּנ, ְוָנַתן לֹו ְּכָתב ַעל ִהְתַמּנּות ַהּזאת, ֶׁשִּיָּבֶנה לֹו חֹומֹות ָנאֹות ּוְמפָארֹות ָּכָראּוי, ְוִצָּוה, ִיְהֶיה ְיִׁשיָבתֹו

  ְוָהַלְך ְוִקֵּבל ַהְּגֻדָּלה ְּבתֶקף , ְּבאֹותֹו ַהָּמקֹום ֶׁשִּצָּוה ַהֶּמֶלְך, ל"ְנָיִנים ַּכַּנֶׁשָּבנּו לֹו ִּב, ְוֵכן ָהָיה

 


