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 הקדמה

 
 : הספרהסיפור שמאחורי 

 חכם סיני פעם אמר לי
 

 ?איך הגיע הספר הזה לידיים שלי
 

טלטלה , עד שאתה מחזיק ספר זה בידיך
 .ארוכה עברה

 
 :להלן הסיפור בקצרה

החלטתי , גם אני כמו הרבה צעירים ישראלים
לטייל ( אמנם קצת באיחור)אחרי הצבא 

ות היא סין ואולי כאשר אחת המדינ, במזרח
למצוא על הדרך איזה מוצר לייבא ולמכור 

 . בארץ
 

אמנם , לא אאריך לספר את כל אשר אירע
 .בשלב מסוים איבדתי את הדרך בתוך יער

החושך ירד ומצאתי איזה כוך קטן שכאשר 
 . גיליתי מערה גדולה, חפרתי קצת לעומק

, מצאתי את עצמי ךהכנסתי את הציוד שלי וכ
 . ישן בתוך מערה ביער בסין, 02ישראלי בן 

 
בבוקר סקרנה אותי המערה שזה עתה גיליתי 

 ...סביבי" רחרח"והתחלתי ל
התחלתי לחפור בכל , הידיים ממש זזו מאליהן

ובאמת , מיני מקומות שהיו נראים לי מסקרנים
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שבע דקות מצאתי קופסא עם / אחרי כשש 
 . סמלים סיניים

כתבים  מצאתי קלף ובו, בפותחי את הקופסא
 . סיניים עתיקים

 
ובכלל לא , לא ידעתי מה ערכו של האוצר

הבנתי מה אני מחזיק בידי כי זה היה כתוב 
ובאמת שלא חשבתי שום דבר מאשר , בסינית

 . לבדוק מה זה
. לא ידעתי שיש משהו רציני בתוך הקופסא

חשבתי " מקסימום איזה כתב סיני עתיק"
 .לעצמי ולא התרגשתי יתר על המידה

 
איכשהו , ברו הימים במסע התרמילאים שליע

ובסופו של דבר , הצלחתי להימלט מהיער
 . מצאתי את דרכי באיזה כפר בסין

 
ויחד , שם מצאתי ישראלי שיודע קצת סינית

תרגמנו את הקלף , איתו בשיתוף סיני מקומי
 .שמצאתי

הסיני זלזל בקלף ואמר לי שזה , למזלי הרב
הרבה שנים  כ יומן של מישהו שחי לפני"בסה

 . כ יומן פרטי"כי זה בסה, וזה לא שווה כסף
לא ראה בקלף , גם השותף הישראלי שלי

הוא רק דאג להזהיר אותי שלא ייתנו , כשלל
לי לעבור עם זה במכס ובסופו של דבר 

 . ל"הגעתי לישראל עם הקלף הנ
: הבנתי שמדובר באוצר גדול, אני מצד שני

 . הו טובשנה חייב להיות מש 6,222יומן בן 
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הייתה לי מטרה אחת , כאשר חזרתי לארץ
חלק )להבין את כל הכתוב בספר : ברורה

 (.מהמילים היו מחוקות
השלמתי את המילים המחוקות על ידי בעל 

כולם . נתתי לכמה חברים לקרוא, מקצוע
וכמו כדור שלג הספר עבר מיד , התלהבו

 …ליד
חברים שלי התחילו להשתמש בחכמה 

מת כולם מעידים שהחיים ובא, שלמדו בספר
 . שלהם השתנו מקצה לקצה

 
פעם הייתי פשוט פועל מתוך : "חבר אחד אמר
אבל היום לאחר הקריאה , אינסטינקטים

אני חושב . אני פשוט פועל חכם יותר, בספר
שבע פעמים לפני שאני מבצע פעולה 

 ."חשובה
 

בזכות החכמה : "חבר אחר שלי אמר לי
העסק עם החלטתי לא להקים את , בספר

 ."פשוט ניצלתי. השותף שרציתי
 

, הבנתי שמדובר בספר חשוב מאוד, בקיצור
 . שראוי שהציבור יחזיק בו

פשוט מפתח להצלחה בחיים והתגלגל על ידי 
להוציא לאור את החכמה הנפלאה הרשומה 

 .בו
 

, הגהה, עשינו עריכה, בסיוע חבר מהצבא
השלמנו מילים , הוספנו תמונות, גרפיקה
 (. הקלף ישן מאוד)מחוקות 
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בתום עריכת והגהת הספר אך טרם הוצאתו 

ראיתי לנכון לסכם את החכמה בספר , לאור
לידי מעשה כדי שכל קורא יוכל להפיק את 

ישבתי שעות על גבי , מירב התועלת בקריאתו
שעות להגיע למספר משפטים שלדעתי 

וכך אני , מסכמים את כל הספר בתמצות רב
 :מבין את הספר

 
שאתה , תן לו משלו. ים שייך הכללאלוק

 .ושלך שלו
, ולמרות ידיעתו, האלוקים יודע הכל מראש 

זה אינו סותר שיש  בידך הרשות לעשות ככל 
ואל תשכח שיום יבוא , אשר עולה על רוחך

 .וידון אותך האלוקים על כל מעשיך
 

כ רוב "ובסה, האלוקים חפץ לעשות לך טוב
ם ג. מעשיך הם המשפיעים על מי שאתה

 . האלוקים יחליט על גורלך לפי רוב מעשיך
 

בני האדם מכבדים , כל המכבד את החכמה
 .אותו

בני האדם לא , וכל המחלל את החכמה
 .אלא ההיפך מזלזלים בו, מכבדים אותו

 
 .העולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא

תלמד חכמה ועשה מעשים טובים בעולם 
 .כדי שתכנס לעולם הבא, הזה

ה את בחכמה ומעשים טובים בעולם יפה שע
 .מכל חיי העולם הבא, הזה
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, ויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא
 . מכל חיי העולם הזה

 
על כל מעשה שתעשה ידונו אותך בעולם 

 :הבא
יש לך עורך דין נוסף , תעשה מעשה טוב

 למשפט
 יש לך קטגור נוסף למשפט, תעשה מעשה רע

 
, ל דברבט, כל אהבה שהיא תלויה בדבר

 בטלה אהבה
 .אינה בטלה לעולם, ושאינה תלויה בדבר

 
 :דברים שלא עושים

 אל תרצה את חברך בשעות כעסו. 6
 אל תנחם בן אדם בשעה שמתו מוטל לפניו. 0
אל , אל תגיד לבן אדם בעת שהוא נודר. 3

 תידור
תשתדל לא להסתכל על בן אדם כשהוא . 2

 עושה מעשה פסול
 

מצאים במצב רגשי כשאנשים נ: כללו של דבר
אפילו אם אתה ממש רוצה , עמוק וסוחף

המתן שהרגש יעבור ותוכל לדבר עם , להעיר
 .הבן אדם באופן שכלי

, הימנע ממחלוקת, התמד באהבת בני האדם
 .ורוץ לעשיית מעשים טובים תמיד

 
הספר עמוס בדברי חכמה מדהימים 

 . ומופלאים
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 קריאה מועילה ומהנה
 

הזה תועיל  כולי תקווה שהפצת הספר
 לקוראים

/ להצליח בחיים בתחומי הפרנסה 
 הכבוד/ הזוגיות / הבריאות 

 וכל מה שהאדם ירצה להשיג בחיים
 וזה אם הוא יישם את הכתוב בספר
 וכל אחד יהיה הסנסאי של עצמו

 
שמי שיישם את החכמה המצויה בטוחני 
 ר וחכםעשי, יזכה להיות גיבור, בספר

 בברכה
 רברג'אריאל ראובן גוז
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 :האב קרא לנער ואמר לו
הוא . שנה 32יותר מזהו יומן שנמצא אצלי , בני

 :להלן דבריו, נכתב על ידי ילד צעיר ממך
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 היומןום תרג
 
 

 , יומן יקר
 23/60/260: תאריך

 
מכל יותר בשבילי עמוק והלילה הזה שחור 

אני מבין מה שלא הבנתי היום . לותשאר הלי
  .לא כולם זוכים להכיר את הסנסאי :כל חיי

 
ועל כן אם יקראו , החכמה תחייה את בעליה"

בני האדם בספרי גם אם זה יהיה לאחר 
חת גופי אמנם ינוח מת, פטירתי מן העולם

 .לאדמה אך רוחי תנשב ותחיה בו
 אני בוכה על בני האדם המתהלכים בעולם

נראים הם  ,ולא ידעו אחריתם, ללא סיבה
 ."בעיני כמתים בבית הקברות

מילותיו היו  ....אלוו...זה היה יומו האחרון
 .האחרונות של הסנסאי

 
השתדלתי כל ימי להיות כעבד המשמש את 

ועל כן , על מנת לקבל פרס שלא הסנסאי
החכמה שלימדני עד שלא  והשתרשה נקבעה

 .ניתן לעוקרה כלל ועיקר
 

 .שבסין שיאןנולדתי בעיירת 
ללמוד מפיו חושב שאני בר מזל שזכיתי  אני
שהבנתי כל מה  בטוחאני לא  .הסנסאי של

  .ות ניסיתיאבל לפח, לימדני
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היה  "עיקר חכמתו של אדם לומד הוא בלילה"
ואכן כל שיעוריו הוא לימד בלילה , נוהג לומר

 .עד שזרחה השמש
, הייתי נעמד בחוץ, בכל יום לפני כל שיעור

 איטיות נשימות נושם מספר, משתהא קמעא
" אין בי כלום, אני אדם ריק: "צמיואומר לע

נכנס , הכנתי עצמי לקבל את אור החכמה
י לפני הסנסאי מרכין ראש ,לחדר ביראת כבוד

 .כאות כבוד ומתיישב על הכרית
על אף שתקופה ארוכה הייתי תלמידו של 

כל מה , מעולם לא הקלתי ראש לידו, הסנסאי
וי אפילו אם זה נת ציושאמר לי עשיתי בבחי

 .פשוט לונגינגהיה הכנת 
 

ועל , השיעורים התקיימו במבנה הסמוך לביתו
כן תמיד הייתי התלמיד הראשון שחיכה 

וכשהדלת הייתה . בפתח ביתו לנשוא את כליו
 . להרים את חפציורץ לעברה הייתי , נפתחת

 ואפילו מאודגם בשיעור הקפדתי על כבודו 
לא מייחסים שרוב בני האדם דברים קטנים ב

אדומות כריות  היובשיעור  :לדוגמא, להם עניין
, רוב הכריות הן אדומות פשוטות. ושחורות

 מכובדות ויפותנחשבות ל המעטות השחורותו
 . יותר מהאדומות

תי לפני הסנסאי על כרית בהתיישמעולם לא 
שבו אני  הגעתי לשיעור ובמקוםואם . שחורה

פתיה מייד החל, מתיישב הייתה כרית שחורה
 .בכרית אדומה
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כל . באמת אהבתי וכיבדתי את הסנסאי שלי
שקוד הייתי בכל שיעור . חכמתי למדתי ממנו

 .מרווי הנפשושותה בצמא את דבריו 
שבעתיד  כדי, את כל חיי העתקתי ליומן אישי

בני ובן בני יוכלו לטעום בקלות מן החכמה 
 .שהייתה קשה לי להשגה

 
 

223//2202 
 

 , יומן יקר

 笨" הטיפש"ילדים בשכונה קראו לי היום ה
, וציםכי פעם אחת הלכתי יחף באזור של ק

המשכתי קדימה  ,ומהלחץ במקום לרוץ לאחור
 .אזור הקוצניעמוק לונכנסתי 

שבועיים לאחר מכן לא יכולתי לדרוך על 
 .רגלייכפות 

 
ואני נורא תבייש בי אני חושב שאבא נורא מ

  .הזועצוב מהמחשבה 
יותר בשכונה הזאת עם  אני לא רוצה לשחק

 .הילדים האלה
 

אבא לקח אותי לשיחה ושאל אותי אם אני 
שבה כל החכמים לוו יאנג לעיר מסכים ללכת 

 .הסינים
אבי תמיד היה אומר לי שכדאי לי ללכת 

אפילו אם אהיה , חכמיםללמוד איפה שיש 
 .נער שליחויות פשוט
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 ריח, מי שנכנס לחנות בשמים: וזה היה לשונו
 .בשמים נדבק בו

 
, בכל פעם שאבא אמר לי את זה הייתי נעלב
. חשבתי שאבא מסלק אותי מביתנו בעדינות

 :אבא דיבר מהלב...עד שהתבגרתי
, נכנסים אל הלב, דברים היוצאים מן הלב

, ללוו יאנג ובאמת יום אחד החלטתי ללכת
 .עיירת החכמים לחפש את הסנסאי

 
תרגש ה "בוד למשפחתנולך והבא כ, בני" 

, אם ברצונך לגדול: "אבא והמשיך בגרון ניחר
הפוך את  ,להיות גבר שבגוברין ולהיות חכם

, ביתך למקום שבו מגיעים ומתוועדים החכמים
התאבק בעפר רגליהם , השפל עצמך בפניהם

 ." ושתה בצמא את דבריהם
 

ולא  62בן  נערבעודי , יום אחד זה באמת קרה
אל , דועההלכתי לדרך לא י, מכיר את העולם
 .לבדי, עיר שאיני מכיר

 
הנחתי , קפצתי על החמור, חיבקתי את אבא

 "הוייסססאאא: "את הקוף על הברכיים
 
צעקה אמא  "ילדי הקטן שמור על עצמך"

נפנפה במטפחת עד אשר נעלמתי , למרחוק
 .באופק הזהוב
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פגשתי אדם , ייתי מהלך בדרךיום אחד כשה
שאלתי . םוהחזרתי לו שלו נתן לי שלום, אחד
 ?מהיכן אתה: אותו

מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים : ענה לי
 אני

 ?ולאן פניך מועדות: אמרתי לו
ין 'ודצ, של עושר וחיים טוביםאל עיר  :ענה לי

 .שמה
מוכן אתה האם ": תמהתי על פועלו והשבתיו

חכמה בשביל אבנים צבעוניות ה וב אתעזל
מהמקום ממנו אני בא ? ...ומתכות זוהרות

ריכים חכמה כדבר החשוב והיקר ביותר מע
זהב , כסף אם אתה נותן לי כלואפילו . בעולם

איני דר   ואבנים טובות ומרגליות שבעולם
ל כן עזבתי את אבי ואמי ע ,אלא בצל החכמה

 ."החכמה לתור אחר
 האיש הזר הביט בי כאילו אני משוגע

 שאל  "?בן כמה אתה ילד"
 השבתי" חמש עשרה"
שאתה יודע מה אתה  אתה באמת חושב"

, להחליט מה נכון ומה לא? רוצה בגילך
אדם אף לשפוט את דרכו של , ויתירה מכך

 שאל" ?זר
אבל כל מה , אם היו אלו מחשבותיי מילא"

מהם . מן החכמים והזקנים אני יודע, שאני יודע
 השבתי שוב" אני לומד

אתה לא חושב שאתה , ואם אתה טועה"
 הזר שאל" ?מבזבז את חייך בהבלים

אז , לא ידעתי מה לענות לוש האמת היא
 "?ומה אתה מציע לי לעשות: "שאלתי
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גם הוא לא היה לו מה . האיש הזר השתתק

 . לענות
 
וכך , י לימדני שעלי לשמוע לזקנים ממניאב"

הלומד מן הקטנים דומה למי " :היה אומר
שאוכל ענבים שעדיין לא התבשלו או כמי 

  .ששותה יין מגתו
אוכל ענבים למי שהזקנים דומה  והלומד מן

  .בשולות ושותה יין ישן
. במקום שיש בו זקנים אני הולך לדור, על כן
 .תבהתלהבו עניתי "לוו יאנגלעיר 

 
לחפש אחר הסנסאי אביך ביקש ממך "

 שאל הזר" ?שלך
 השבתי" אמת"
 

 :הזר חייך קלות ואמר
 
הוא , תלך אליו, לוו יאנגכשתגיע לעיירת "

אומרים שהוא . הרנסאי של כל העיינחשב הס
אני רואה את הקוף אך , החכם ביותר בסין

אתה לא יודע שאסור להכניס , הקטן שאיתך
 "?לוו יאנגאל קופים 

 
 שאלתי "?מדוע"
 
הקוף היא החיה היחידה שדמותה מזכירה "

טענה ל לא מאמיניםהם , את דמות האדם
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שהאדם הוא פרי יצירת הקוף ועל כן סולדים 
 הזר אמר ."מנדים אותהממנה ו

 
 שאלתי "?אז מה אעשה"
 
 "אשלם לך ,כשאחזור עשיראת הקוף ו תן לי"

 אמר הזר
 
מסרתי את הקופיף לכתפו ". תודה אדוני, טוב"

 קדתי קידה והמשכתי בדרכי, של הזר
 

איך אדם מסוגל ": תהיתי לעצמי, בעודי הולך
כמה ? לבזבז את חייו ולא לתור אחר החכמה

 "האישותו אמסכן 
 

הייתי , ריח המדבר השומם נדף מכל הכיוונים
 . במרכזו של שום מקום

אני . הערב מגיע, השמש כבר מנמיכה גובהה
 .חושב שאלון כאן הלילה

 
 

/05//5012 
 

 , בוקר טוב יומן יקר
. הלילה של המדבר קר מאוד. אמשיך בדרכי

. מוזר איך הקיצוניות במדבר מביעה עצמה
 . מת היום שהוא חם מדיהלילה קר מאוד לעו
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זקן עטוף התקרב " ?ילד מה אתה עושה פה"
נדמה לי כי כך נראים . בגלימה שחורה

 הצוענים
 

 השבתי" אדוני ללוו יאנגאני בדרך "
 

אני מבין , אתה נראה חיוור נורא, ילדון"
אם ברצונך לאכול ולשתות , שהלכת לאיבוד

  "בוא איתי ואסייעך
אולי , זלאוהשתייה הצימאון גבר ומלאי המזון ו

 .חשבתי. עדיף באמת שאלך איתו
 

 השוכןהאכילני והשקני מנווה מדבר  הצועני
  אוהלוליד 

 
 "מהיכן באת" -

 
 "משיאן" -

 
ולאן אתה הולך לבדך במדבר המסוגל " -

 "?להרוג כל יצור חי
 

ללוו אני בדרכי , אינני מפחד כי אבי שלחני" -
 "יאנג

 
 "?דת משהואיב? מדוע? אביך שלחך" -

 
מהסנסאי אני רוצה ללמוד חכמה ומוסר " -

 "שלי
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לא פגשתי הרבה  (אמר בזעקה), הוווווו" -
אנשים בחיי ובפרט לא צעירים כמוך שחשקה 

מסע מעניין אתה . כמה ומוסרנפשם ללמוד ח
 "?הספקת ללמוד משהו עד כה, עובר

 
עדיין לא , אני לא מבין את השאלה" -

 "ללוו יאנגהגעתי 
 

תלמד  בלוו יאנגשרק  וכי הינך חושב" -
 ומכל, הלא החכמה מאין תמצא, חכמה

 "נסה לחשוב על מסעך, מקום תדרשנה
 

 "...אמממממ" -
 

לא , האמת היא שגמגמתי הרבה, יומן יקר
לא ...ידעתי שאפשר ללמוד מן הדרך

פגשתי אתמול . עברתי יותר מדי דברים
 . לקח לי את הקוף וזהובאיש ש

ר שנתתי אז סיפרתי לזקן שפגשתי איש ז
 לו את הקוף 

 
אתה רואה , הבט למרכז המעיין, בוא" -

 "?את הגולגולת שצפה על פני המים
 

 "כן" -
 

גולגולת אינה צפה על פני המים כך " -
מישהו הטביע אדם והשאיר את , סתם

 "גופתו ללא קבורה
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 "אני לא מבין מה אדוני רוצה להסביר לי" -
 

: דע לך שהעולם עובד על פי הקארמה" -
האדם הזה הטביע בעבר מישהו ומי 

כך . שהטביע אותו יוטבע על ידי אדם אחר
 ".עובד העולם

 
 "?ומי אמר שכך הוא" -

 
הייתכן שבורא כל הארץ לא יעשה " -

מי שברא , אם ניחנת בחוש הצדק? משפט
אז בוודאי , אותך הזין בך את החוש הזה

על . שגם בו יש חוש צדק לפחות כמו שלך
הקארמה ובמידה שאדם הוא ברא את , כן

 ".מודד כך מודדים לו
 

הוא גנב , אני מבין את דבריך, אדוני" -
אך אני לא גנבתי קוף , ממני את הקוף שלי

אני מבטיח לך שאני לא גנבתי  .מעולם
, אני עדיין צעיר מכדי לעשות זאת. מאיש

מכיוון שכל חיי סמכתי על שולחן אבי ולא 
 ".מבני האדם לאישנזקקתי 

 
, אל לנו לחשבן חשבונו של עולם, ןילדו" -

 ".הנקודות יבוא היום ויתחברו לךאך 
 

מבין אני מדבריך שיום יבוא וייגנבו ממנו " -
 ".נם זה לא מנחם ליאמ, את חפציו גם הוא
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אינך , אם כך. צרת רבים נחמת טיפשים" -
 .טיפש

 
מאסטר , חכם גדול: שב ואספר לך סיפור

לוו יאנג  היה בעיירת החכמים, יאקיבו שמו
והיה הולך הוא ממדינה למדינה ללמד את 

תרנגול , היו איתו חמור. החכמה המפוארה
לילה אחד התקרב הוא אל עיירה . ונר

טרם הספיק . שבה אנשיה זקוקים לחכמה
להגיע אל העיירה והלילה והחושך 

, החליט מאסטר יאקיבו . התערבבו להם
 . ללון ממול העיירה ולא להמשיך בדרכו

, תו הדליק המאסטר כבה מהרוחהנר או
אריה הגיע וטרף את חמורו ואת התרנגול 

הצטער מאסטר יאקיבו על . אכל השועל
את הטוב מאת : אך אמר בליבו, רוע מזלו

נדם ? ואת הרע לא אקבל, האלוקים אקבל
בליבו והבטיח כי לא ירים טרוניא כלפי 

 . אלוקיו
הפציע השחר וראה מאסטר יאקיבו כי אש 

, כאשר נכנס. ה מתוך העיירהגדולה עול
מה אירע כאן : הבחין באיש אחד ושאלו

 ?בלילה
מושלי העיירה היו בריב : השיבו האיש

שלח המלך , ומדון עם מלך המדינה
הגיעו ואכלו אשר שודדים וליסטים מזוינים 

טבחו את ילדנו ונשותינו ואני , כל ממוננו
נשארתי חי במתי מעט לספר הסיפור 

ראו וייראו שככה ולהעבירו הלאה למען י
 . ייעשה לעיירה אשר המלך חפץ בקלונה
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 :כעבור דקת דומיה המשיך הזקן ואמר
אין אנו יודעים לחשב חשבונו של ? אתה מבין

 .עולם
 . גם לדעת מהו טוב ומהו רע לא תחשב

 
 :אספר לך סיפור נוסף

 
 .סוסולו בן צעיר ו סיני זקן היה פעם

 . חי בכפר קטן סיניה
 

 . ברח מהאורווה סוסיום אחד ה
 

כמה שזה " :זקןיני הבאו אנשי הכפר ואמרו לס
 ".רע

מאיפה אתם יודעים אם זה ", שאל אותם הזקן
 "? טוב או רע

 
יחד עמו הגיעו סוסי בר . למחרת חזר הסוס

  האיש ובנו פתחו את דלת האורווה. רבים
 . נכנסו פנימהוכל הסוסים 

 
 ".כמה שזה טוב" :באו אנשי הכפר ואמרו לזקן

 
מאיפה אתם יודעים אם זה טוב או " :ענה להם

 "?רע
כך נפל הצעיר בעת שניסה לאלף -יום אחר

 . את אחד מסוסי הבר ושבר את הרגל
 

כמה שזה : "באו אליו אנשי הכפר ואמרו לזקן
 ".רע

http://www.mivzakon.co.il/Articles/Tag/100/%D7%96%D7%A7%D7%9F.html
http://www.mivzakon.co.il/Articles/Tag/100/%D7%96%D7%A7%D7%9F.html
http://www.mivzakon.co.il/Articles/Tag/323/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99.html
http://www.mivzakon.co.il/Articles/Tag/323/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99.html
http://www.mivzakon.co.il/Articles/Tag/626/%D7%A1%D7%95%D7%A1.html
http://www.mivzakon.co.il/Articles/Tag/323/%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%99.html
http://www.mivzakon.co.il/Articles/Tag/626/%D7%A1%D7%95%D7%A1.html
http://www.mivzakon.co.il/Articles/Tag/100/%D7%96%D7%A7%D7%9F.html
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 מאיפה אתם יודעים אם זה" :ןענה להם הזק
 "?טוב או רע

 
באו אנשי צבא ולקחו את צעירי , לאחר מכן

 .שבה נהרגו חלק מהם, הכפר למלחמה
 

כיוון שרגלו , אבל את הבן של הסיני לא לקחו
 . הייתה שבורה

אז מאיפה אנחנו יודעים אם משהו שקורה הוא 
 ? טוב או רע

 
 ?אתה מבין ילד

 
  62בן  לנערהשבתי בתום היאה " משתדל"
 

 : שיך ואמרהמהצועני 
וצפויות לך גדולות ונצורות כי רואה , אתה ילד"

ילד . אני שתר אחר החכמה אתה מגיל צעיר
אין לי ספק שבבוא היום תהיה . מיוחד אתה

בקש ממך דבר מה ותבטיח לי א, סנסאי חשוב
 "לקיימו

 
 השבתיו" שאל נא" -
 
אל תחזיק , אם תזכה ללמוד חכמה הרבה" -

 תלמד על מנת. תכי לכך נוצר, טובה לעצמך
: ואם תקשיב לי ותעשה כן, ולקייםלמד ל

ממה להישמר תדע , אתה תזכה ללמוד וללמד
מה לעשות כי בדרך שבה אדם רוצה ללכת ו

אך אם תלמד כדי . לשם הוא אכן הולך
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תהיה קל  אתה, להתגדל ולהתפאר בחכמה
ומשוקץ בעיני  אבעיני בני האדם כי הגאה שנו

 החכמהתעשה את אל , על כן. בני האדם
ולא , כעטרה להתגדל בה ולקבל כבוד
. מידי אחרים כקרדום לחפור באמצעותה ממון

החכמה מתקיימת רק במי שמעשיו רבים 
לעץ שענפיו מעטין והרי הוא דומה , מחכמתו

שאפילו כל הרוחות שבעולם , ושורשיו מרובין
, באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו

ורואה עד  מכיוון שהוא משתמש בחכמה שלו
אך כל , כמה אמת היא ומתקבעת בתוך ליבו

שחכמתו מרבה ממעשיו הוא דומה למי 
והרוח באה  ,מעטין ושורשיושענפיו מרובין 

ועוקרתו והופכתו על פניו מכיוון שהחכמה 
משתכחת ממנו והוא מבלבל בין הדברים 

שלמד וישגה בדברי החכמה ובני האדם לא 
ך כל מה ועל ידי כ, יטרחו עוד להקשיב לו

 .שלמד הופך להיות כנגדו
והווי שפל רוח בפני , תמיד חזור על לימודך ו

והיה נכון ללמוד מכל מי שהדרך , כל אדם
 תקרה בפניך

כי באמת חכם הוא מי שאינו בוש ללמוד מכל 
 .אדם

 "מן החכמה לא ניתן לשבוע
 

 ------------------------------------------------------
 
 
הילד הזה . הילד אותו יומנו שלמעד כאן , בני"

 .כבר איש זקן
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גדל והפך להיות , את הסנסאי שלו הוא מצא
 . סנסאי בעצמו

רצוני שתחקור את נפשך ותמצא את ב
כבר לא ילד אתה כי אם נער . הסנסאי שלך

 האב לנעראמר  ".בן טובים
 
 השיב הנער" אעשה כדבריך"

 .נשק האב למצחו של בנו
 
 הגביה האב את קולו לעבר האם  "הילד מוכן"
 

 רצה האם לחבק את בנה 
 
בהתרגשות  אמרה" נפשך למעני שמור על"

 ודמעה זלגה על לחיה
 

ברצוני להודיעך בני כי , טרם תצא למסע חייך
 .ונג'שם הסנסאי שלך הוא לי פארג צ

, עיירת החכמים, הוא שוכן בעיירת לוו יאנג
אין בן אדם שיראה לך את הדרך אל אך 

אלא כולם יסבירו לך מה עליך , הסנסאי
 .צמךלהבין כדי לגלות את הדרך בע
 אף אחד לא יראה לך את ביתו

כל נער המגיע , מזה מאות שנים, אצלנו
יוצא למסע חייו לפגוש את , לבגרות ובשלות

הוא חוזר , כאשר הוא פוגשו. הסנסאי שלו
 .לביתו והופך לסנסאי בעצמו

 .הגיע זמנך ללכת בני
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לגם מכוסו בפעם , האב סיים לומר את דבריו
הדלת קם מכיסאו ופתח את , האחרונה

 . בהתרגשות
כוב על חמורו ועל כתפו ר, הנער יצא לדרכו

 .כמו הנער מהיומן שהקריא אביו הקוף הקטן
 

 לוו יאנגאחרי חודשים ארוכים סוף כל סוף 
 התרגש הנער. נראתה באופק

 
וואו אילו שערים " :תהה אל העיר והתקרבב

מרוב שהשערים מגיעים עד לשמיים , גבוהים
נוור יאי אפשר לראות את הסוף מס, הכחולים

  .אור השמש
והשערים נעולים , לעיר חומה בצורה סביב לה

 .בשלשלאות ברזל
השערים עשויים עץ ישן וברזלים מעטרים את 

קידוש כתוב באותיות  סביבותיהן ובמרכזן
 : לבנה

ואל תאמר , לעולם ידור אדם במקום החכמה"
שחבריך יקימוה בידך ואל , שהיא תבוא אחריך

 ".בינתך אל תישען
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כמו תינוק , שוכחים יש מראות בחיים שלא

כמו , שנולד ואתה מביט בו בפעם הראשונה
כמו , מחזה ניצני הפרחים הנפתחים באביב

 .קשת אחרי הגשם
 . השערים האלו היו מיוחדים מאוד

 . השערים נעולים? בל מהיכן נכנסיםא
את הרושם שרק מרכבות שוורים  קיבלהנער 

 .מסוגלות לפתוח כאלו שערים ענקיים
 

, די לבחון את השערים מקרובכ התקרב הנער
דלת קטנה המחוברת  הובאמת כשהתקרב רא

 . במרכזו של אחד מהשערים
הדלת הייתה  .הדלת אכן נפתחה בקלות ידית

להתכופף ולמשוך בכוח ץ כל כך נמוכה שנאל
  .את החמור
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 לוו יאנג
 
 
 
 
 
 

 
 

 ראה דרכיו וחכם, אל החכם עצללך 
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את יודעת , סליחה גברת": הנערשאל 
 "?גונ'במקרה איפה גר סנסאי לי פארג צ

 
 "עדיין אינך מוכן לפוגשו": הגברתהשיבה 

 
בגלל ? את אומרת כך מדוע": הנעראמר 

אל נא תסתכלי על גילי ? שאני צעיר
 "הצעיר אלא על רצוני הטהור

 
אלא כי החמור , לא ילד": הגברתאמרה 

 "שלך נמצא הולך לצידך ואינך רכוב עליו
 

את יכולה , אני לא מבין": הנערשאל 
 " ?בבקשה להסביר לי

 
, ב עליוחמור נועד לרכ": הגברתתה ענ

ואם אתה הולך לצד חמורך סימן שאינך 
אינך , שולט בו ואם אינך שולט בחמורך

לא תמצא את . שולט עדיין בשכלך
 "הסנסאי עד שלא תהיה מוכן

 
 " ?ואיך אדע מתי אני מוכן": הנערשאל 

 
אתה תפגוש אותו ": הגברתענתה 

כשבאופן טבעי אתה תתנהג הפוך ממה 
 "לשאתה רגי

 
ה הנער תה" ?אילו מן דיבורים הם אלו"    

 לעצמו
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את יודעת איפה יש מקום ": הנערשאל      
 "אני חדש בעיר? ללון כאן

 
בקצה , צעיר נערכן ": הגברתהשיבה 

מארח שבני העיירה השני של העיירה ישנו 
משלמים לו כל אחד מעט על מנת 

והמטרה היא שנערים כמוך יוכלו , לכלכלו
 " .אי שלהםלפגוש את הסנס

 
ואיך אזהה את , תודה גברת": הנערשאל 

 " ?מארחביתו של אותו 
 

, אתה תזהה זה לא בעיה": הגברתהשיבה 
 "תו תמיד פתוחה בפני עוברים ושביםדל

 
אוכל לשאול שאלה טרם ": שאל הנער

 " ?אלך
 

 "בוודאי": השיבה הגברת
 

מדוע שערי העיירה כל כך ": שאל הנער
אמנם הכניסה קטנה עד שיש , גדולים

התכופף ואפילו את חמורי הצטרכתי ל
 " ?למשוך

 
מלאה , עיירת לוו יאנג": השיבה הגברת

בני האדם . בחכמים זקנים יודעי דבר
זהו רמז . מגיעים לכאן בצוואר עתק

בעבורם לכופף גאונם אל מול חכמי הדור 
, כמו כן. ועל ידי כך יוכלו לקבל החכמה
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שערי העיירה בעלי ריח חריף שחמורים 
וזה רמז לבעל , ים מלהיכנסשונאים ונדח

החמור שעליו להסיר החומר שאיתו כדי 
וזו גם הסיבה שאמרתי לך , לקבל החכמה

. שעליך לרכב על החמור ולא להיות לצידו
 . תפקידך לרכב על החומר

אתה , בעת שהותך כאן בעיירת לוו יאנג
תבין שהחיים הם שונים מכפי שהם נראו 

 אני מקווה שתצליח במסעך. לך עד כה
אך דע שרוב בני האדם חוזרים , בחור צעיר

 ".בידיים ריקות ואינם מוצאים את הסנסאי
 

 "תודה": ענה הנער
 

: בהגיעו אל בית המארח חשב לעצמו     
כמה טובים הם בני העיירה המקצים מממונם "

כל אחד קמעא כדי לארח אורחים ואפילו 
שומר על הפתח כדי לארח בטוב  הציבו

עיר . י העיירהאת כל בא ובמרב הנוחות
הטובים צריכה להיקרא עיר זו ולא עיר 

 שמח הנער בליבו  " .החכמים
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 "שלום": הנער
 נשמע קול הד

 "אני תיכף יורד": המארח
 השיב קול רחוק

 
בית גבוה , הבית עשוי בטוב טעם ודעת

משובח בקורות האילן הטובים . ונאה
למדי בפנים וצבוע בצבעים מחומם . ביותר

 . נעימים לעין
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מסביב לבית השתרעה לה גינה פרטית ירוקה 
 . וזוהרת

נשמעו קולות הבמבוקים , כאשר הרוח נשבה
 מתדפקים ואומרים שלום איש לרעהו

 
מה ברצונך לשתות , שלום בני": המארח

 "?או לאכול
האם אתה הסנסאי , שלום לך": הנער

 "?המפורסם
. אני רק איש זקן ופשוט, הו לא": המארח

 "?צמא? אתה רעב
רק , איני רוצה להיות למשא לך": הנער

 "ללון באתי
כבודי , אינך מטריחני, חס ושלום": המארח

תאכל משהו לפני , הוא שתרחץ רגליך
שנתך ולאחר קימתך ותלך לדרכך בריא 

 "חזק ושלם
 

 
להרגיש  לנעררוחו הנעימה של הזקן גרמה 

הנער קיבל . כלל התביישלא . בנוחות עילאית
 רגע בו חצהמ עבורו יועדהמקום שהרגשה 

  .את קו החצר פנימה
" כעת אוכל לחפש אחרי הסנסאי בשלווה"

 חשב בליבו
 

 "?אפשר לשאול שאלה אדוני" : הנער
 "בוודאי נערי, כן": המארח

מדוע אתה מארח בחיבה יתירה ": הנער
 "?בני האדם העוברים והשביםכל כך 
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זו זכות , לארח אורחים או עניים": המארח
לאדם  ע למארח להיהפךגדולה ומסיי

בני האדם חיים בסבל של . להיות טוב יותר
, דוחק הפרנסה, צער המחלות, מלחמות

אין בני האדם ... הרצון להשיג עוד ועוד
ואני קיבלתי על , חיים בשלוות עולמים

עצמי מצעירותי לתת לבני האדם ולא 
ועל ידי כך הם ואני , לרצות לקחת מהם

י ועל ידי מתאחדים ואוהבים אחד את השנ
בעיניי  זה הכלל". שלווה כך אני חי חיי

 :לחיי שלווה
 

 
ויהיו עניים בני  ,יהי ביתך פתוח לרוחה

  .ואל תרבה שיחה עם האשה ,ביתך
  .קל וחומר באשת חברו, באשתו אמרו

  :מכאן אמרו חכמים
גורם  ,כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האשה

  ,ובוטל מדברי חכמה ,רעה לעצמו
 .ש צער רבוסופו יור
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 "?מאין באת": המארח
 

 "משיאן": הנער
 

 "?ולאן פניך מועדות": המארח
 

 "ונג'לסנסאי לי פארג צ": הנער
 

האם אתה מכין את עצמך ": המארח
 "?לקראת הפגישה עמו
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אני , אני לא מבין למה כוונתך": הנער
 "?מה יש לי להכין, רוצה ללמוד אצלו

 
עדיין אינך מוכן לפוגשו , אם כך": המארח

תזכה לפוגשו עד אשר לא תעבור ולא 
איני יכול להדריך . מסע פנימי עמוק מאוד

אך אם תבין את הרעיון של , או לכוון אותך
 ".דבריי אז אולי תזכה לראותו

 
 "?מה זאת אומרת": הנער

 
מגנט היקום בו אנו חיים עובד כ": המארח

זה , מה שאתה מאמין בו. למחשבות שלנו
 הסנסאי מאמין. מה שאתה מושך אליך

, שרק אנשי אמת יכולים לפגוש אותו
ובאמת לאורך השנים ראיתי כאן עשרות 

, צעירים מגיעים כדי לפגוש את הסנסאי
באמת  מתי מעט זכוכאשר בסופו רק 

 "להכיר את הסנסאי
 

 "?הוא מתחבא? למה": הנער
 

הוא נמצא , אהוא לא מתחב": המארח
אלא שאין איש  ,באותו המקום כל הזמן

אתה צריך . אליומסוגל להדריך אותך ה
: כפי שאמרתי. למצוא את הדרך בעצמך

איני מסוגל ללמד אותך את הדרך 
אתן לך אבן דרך שאולי אבל , לסנסנאי

 : תועיל לך בחיפושך
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מעיירת השבת , שאלתי אותך מאין באת
 יאנג  ולו

השבתני , ותשאלתי אותך לאן פניך מועד
 "ונג'לסנסאי לי פארג צ

 
 "דיברתי אמת": הנער

 
הסתכל . יש אמת מדויקת יותר": רחהמא

ואין אתה , בשלושה דברים ידידי הצעיר
 :טועה בחייך

  .מטפה סרוחה? מאין באת
למקום עפר רמה ? ולאן אתה הולך

  .ותולעה
לפני ? ולפני מי אתה עתיד לתן דין וחשבון

 מי שברא את העולם כולו
 

זה היה עוזר לי , ואם הייתי עונה כך": הנער
 "?להגיע לסנסאי

 
בוא והראה לך , הגיע הזמן לנוח": מארחה

 ".את חדרך
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 בוקר הפצירה
 
 

 "?היכן אתה, בוקר טוב אדוני": הנער
 

בוקר טוב ידידי , אני בגינה": המארח
 "?ישנת היאך, הצעיר

 
הוו איזה . תודה רבה !ישנתי טוב": הנער

 "צמחיה יפה יש לך כאן
 

אני משקה אותם עם הרבה חום ": המארח
 "ין לך משהו לאכולבוא ואכ, ואהבה
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כך הוא חי כל . איזו שלווה יש לזקן הזה
 ?בחיבוק ביתו וטיפוחו? הזמן

הציפורים מרגישות את השלווה השורה 
ונכנסות לביתו , בביתו של הזקן הסיני

פורחות בתקרתו כאילו היה זה חצרן , תדיר
 .הפרטי

איזה איש . כאן כולם מרגישים חופשי
 הנערשב ח .קסום עם בית קסום

 
 "וכל מוכןהא": המארח

אולי תלמד אותי דבר חכמה , אדוני": הנער
 "טרם אלך לי לדרכי

ואל תהי  ,אל תהי בז לכל אדם": המארח
שאין לך אדם שאין לו  ,מפליג לכל דבר

ותמיד מאוד  .ואין לך דבר שאין לו מקום שעה
 ".שתקוות אנוש רמה ,מאוד הוי שפל רוח

 
אבל מדוע עליי להיות , כלהבנתי ה: הנער

זה לא יכניס אותי ? שפל רוח תמיד
 "?תמידי ןלדיכאו

 
אל , אם אתה רוצה שלום סביבך": המארח

אם תזכור שחייך . תתגאה על בני האדם
, כצל עובר ואם תזכור יום המוות בכל יום

לא תריב עם בני האדם על דברים 
כי , לא תכעס על שום דבר, החולפים

 ".ואור לנתיבתך החכמה היא נר לרגלך
 

 ".אני מבין": הנער
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זו אינה  כבר הבנת שעיירה": המארח
מטרתנו  ?מתנהלת כפי שאר הממשלות

היא לסייע לבני האדם להכיר את 
 ".הסנסאי

 "התואיל בטובך להראות לי הדרך": הנער
ואקחך אל המקום הקרוב , בוא": המארח

 "לביתו
 
 

המארח השאיר את דלת הבית פתוחה 
נוספים ויחפשו מקום  למקרה שיגיעו אורחים

 .ללון ולהשביע נפשם
 השניים הלכו אל גן שבו שיחקו הילדים

 
 

 "?מה אתה רואה": המארח
 "ילדים משחקים": הנער

 ".הבט צעד אחד קדימה": המארח
הסיר מבטו מגן , הנער הבין כוונת המארח

הביט והביט עד שראה . הילדים והביט סביב
 שלט ובו כתוב

 
  ;הילודים למות
  ;יותוהמתים להח
 ,והחיים לידון

, הוא היוצר, לידע להודיע ולהיוודע שהוא אל
  ,הוא הבורא
, הוא בעל דין, הוא עד, הוא הדיין, הוא המבין

  .והוא עתיד לדון
שאין לפניו לא עולה ולא שכחה , ברוך הוא
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  .שהכל שלו, ולא משוא פנים ולא מקח שוחד
  .ודע שהכל לפי החשבון

  ,ית מנוס לךואל יבטיחך יצרך שהשאול ב
  ;אתה נוצר ךכורחשעל 
  ;אתה נולד ךכורחועל 
  ;אתה חי ךכורחועל 
  ;אתה מת ךכורחועל 
אתה עתיד לתן דין וחשבון לפני  ךכורחועל 

 האלוקים
 

ומדוע השלט הזה נמצא ליד גן ": הנער
 "?המשחקים של הילדים

 המלמד כי, כדי ללמד הילדים": המארח
יר לדיו כתובה על נ ?ילד למה הוא דומה

 .חדש
לדיו כתובה  ?זקן למה הוא דומה והמלמד

 .על ניר מחוק
אנו מלמדים את ילדינו בעודם תינוקות , על כן

אם אתה רוצה להכיר את . את ערך החיים
 .לך אל בית הקברות, ערך החיים

 
 וכך עשה הנער
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 שומר הקברים
 

 
 
 
 
 
 

 
 חייךלהעריך את  חשקה נפשךאם 

 לך אל בית המתים
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 .הלילה
 התברך ביכולת להוציא את תקופת זמן אשר

ליבו של האדם לחלל בהמחשבות התקועות 
 .האוויר

. הבדידות. העצבות. הדיכאון. הבכי. הלילה
 .הוא. אני

כשהכוכבים מאירים אבל לא . זהו הלילה
 .באמת

 .כשהחושך רודף אחריך בכל פינה
 בורחהלילה מפחיד עד כדי כך שאפילו הצל 

 .ת השמשזריחעם חוזר ו בלילה
 .מפחיד השקטם בלילה כי הצרצרים מצרצרי

יש מקום שקט יותר ומפחיד יותר אבל 
 .בית הקברותהמקום הזה הוא   –מהלילה 
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האם אתה הסנסאי , שלום אדוני": הנער
 "?ונג'המפורסם לי פארג צ

 
אני רק שומר בית , הו לא": שומר הקברים

 "הקברות לתקופה קצרה
 

 ?מדוע בית קברות צריך שמירה": הנער
 "?הומדוע לתקופה קצר

 
הוא באמת לא צריך ": שומר הקברים

אבל במשך חודשים ארוכים , שמירה
שלושה ולפני , חיפשתי סנסאי מיוחד מאוד

ימים מצאתי את הסנסאי שלי ומכיוון  עשר
החלטתי לשהות , שעליי להבין מה לימדני

 ".כאן תחילה עד אשר ישקעו בי הדברים
 

 "?מה הוא לימד אותך": הנער
 

 "בה מאודהר, אוהו": שומר הקברים
 

תוכל ללמד אותי דבר אחד או ": הנער
 " ?שניים

 
ומצודה  ,הכל נתון בערבון": שומר הקברים

 יוהחנוונ, החנות פתוחה .פרוסה על כל החיים
וכל הרוצה  ,והיד כותבת, והפנקס פתוח ,מקיף

והגבאים מחזירים תדיר בכל  ,ללוות יבוא וילוה
מן האדם מדעתו ושלא  ונפרעים ,יום

והדין דין  ,ם על מה שיסמוכוויש לה ,מדעתו
 " .והכל מתוקן לסעודה  ,אמת
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 "אני זקוק להסבר": הנער

 
אף , החיים הם זמניים": שומר הקברים

בני האדם נולדים , אחד לא יחיה לנצח
בני האדם הולכים . נולדים ומתים. ומתים
 מותניהם שנוסותראשם זקוף ו. בגאון

 " ....כיוצאים למלחמה
נשם , שתק שומר הקברים

 :הוסיף ואמר...ותבאיטי
מסיימים ...ללא יוצא מן הכלל...וכולם"

חייהם בכפיפה מביטים על הקרקע אליה 
 ".הם עתידים להגיע

 
זו , למדתי ממארח העיירהזה כבר ": הנער

אך , הסיבה שהגעתי עד הנה לבית הקברות
 " ?מהי התכלית של כל זה

 
תפקידך הוא להפנים ולהבין ": שומר הקברים

לעשות מעשים , ותכל זאת ולנהוג בצניע
לב טוב הוא עיקרו של . טובים ולסור מן הרע

 .עולם
אם ברצונך להיות נמנה בין האנשים הטובים 

הקפד על שלושה דברים אלו ותוכל להיות 
, ורוח נמוכה, עין טובה: מתלמידיו של הסנסאי

אך אם תלך בדרכים האחרות . ונפש שפלה
, ורוח גבוהה, עין רעה: ההופכיות לאלו שהן

לא תוכל להיות לעולם מתלמידיו , פש רחבהונ
של הסנסאי אלא תהיה לעולם כבוש ביצרך 

 .וסגור בחייך
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אספר לך מעשה שהיה כאן בעיירה עם אחד 

 המאסטרים החשובים ביותר
 

 
 

חמשה תלמידים היו לו לאותו המאסטר ואלו 
  :הן

 מולאן
 שאנג

 שאן יו 
  חוואטו

 סאנלו טאנג
 

  .הוא היה מונה שבחן
  .בור סוד שאינו מאבד טיפה, ןמולא

  .אשרי יולדתו, סאנלו טאנג
  .חסידשאנג 

  .סר מרעשאן יו 
 . מעין המתגבר חוואטו

 
בכף  סיןאם יהיו כל חכמי  :הוא היה אומר

  .מכריע את כולם, השנייבכף  מולאןו ,מאזנים
 

אם יהיו כל   :אומר משמו חברו סנסאי יו יאן
  חכמי ישראל בכף מאזנים

בכף   וחוואטו, ם עימהאף  מולאןו
  .מכריע את כולם ,השניי
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צאו וראו איזוהי דרך ישרה : הסנסאי אמר להם
למידים וכל אחד התחזרו . שידבק בה האדם

  :מסקנה אחרת בפיו
  .עין טובה :אומר מולאן

  .חבר טוב :ראומ סאנלו טאנג
  .שכן טוב :אומרשאנג 
  .הרואה את הנולד :אומר שאן יו
  .לב טוב :אומר חוואטו

 חוואטורואה אני את  :הסנסאי אמר להם
  .שבכלל דבריו דבריכם, מדבריכם

 
אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק 

התלמידים וכל אחד זרו ח  .ממנה האדם
 :מסקנה אחרת בפיו

  .עין רעה :אומר מולאן
  .חבר רע :ראומ סאנלו טאנג

  .שכן רע : אומרשאנג 
  .הלווה ואינו משלם :אומר שאן יו
  האלוקיםכלווה מן , לווה מן האדםמי ש

  .ןחונן ונות ואדם טוב, לוה רשע ולא ישלם
  .לב רע :ראומ חוואטו

, מדבריכם חוואטורואה אני את  :אמר להם
  .שבכלל דבריו דבריכם

 
חוואטו היה תלמידו : שומר הקברים

לימים הוא , המצטיין של הסנסאי שלו
 . הפך בעצמו לסנסאי של העיירה
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מעניין מה היה הסוד של חוואטו ": הנער
שגם זכה להיפגש עם הסנסאי שלו וגם 

  " .יניולמצוא חן בע
 

הוא היה מוכן לשמוע ": שומר הקברים
האם כבר נפגשת עם . זה הכל. דברי אמת

 " ?אנשים בעיירה
 

 "אני כבר כאן מספר ימים, כן": הנער
 

 " ?ומה למדת": שומר הקברים
 

כולם מדברים על המוות כל , כלום": הנער
אף אחד לא . בגלל זה הגעתי לכאן. הזמן

באמת הועיל לי מלבד האנשים הטובים 
 " .מדים שבזכותם אני מקיים את גופיוהנח

 
חשבת פעם שכולם ": שומר הקברים

מנסים לעזור לך ואתה מתנגד לקבל את 
 " ?העזרה

 
הגעתי ממדינה , לא ייתכן זה":הנער

במקלי עברתי את הנהר החוצה . למדינה
בוודאי שאני מוכן לקבל כל , ביניהם

 ".עזרה
 

תלמד להקשיב לרוח ": שומר הקברים
ים הפשוטים ביותר הדבר: ותזכור. חבר

רק אנשים ; בחיים הם המיוחדים ביותר
אני לא  .אמיתיים מסוגלים להבין אותם
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גם אני כמוך הגעתי לעיירת לוו . שונה ממך
אמרו לי . יאנג כדי לפגוש את הסנסאי שלי

כאשר . שהוא נמצא כאן ואכן הגעתי לכאן
החלטתי מדעתי , מצאתיו ולמדתי ממנו

ברות כדי להגיע לכאן לשהות בבית הק
 ". להתבונן בחיים

 
 " ?וכי הרוח מדברת": הנער

 
מדברת דיבור באותיות ": שומר הקברים

אבל בוודאי לוחשת ועליך , אמנם לא
כאן בבית הקברות אין . להבין הלחישות

רק נסה . לך מחסה והטבע ידבר אליך
אתה מוזמן להישאר פה עמי . להקשיב לו

 .עד אשר יחשך וגם אני אלך לי
. כאן תתאחד עם הטבע בינתיים שאתה

לא בכל יום אתה מבקר . הבט סביבך
תיכף . מאזין לנו האלוקים. בבית הקברות
 ".מהאלוקיםתקבל תשובה 

. שומר הקברים הביט באופק הזהוב ושתק
 .הנער התנהג כמותו

 
 ,לפתע

 ...שרקה וזעקה, הרוח נשבה בחוזקה
מחמת הצינה  הנער חיבק את גופו

 .התעטף במעילוו
רוח יותר בחוזקה כן התחזק ככל שנשבה ה

 .חיבוקו של הנער את עצמו
כעבור זמן שאינו ו ,עולם כמנהגו נוהג
 .ממושך הרוח שקטה
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השמש הביטה בנער ובשומר הקברים 
 . בחיוך והחלה לחמם גופותיהם

הוא המשיך להביט , שומר הקברים לא זע
 .אל האופק והפעם בצחוק גדול

, הנער שלא סבל את משך החום הרב
 . מעילו ונשאר בגופייתוהוריד 

 .זיעה חמה נזלה ממצחו אל פניו המודאגות
" איך אוכל להחזיק כך מעמד עוד זמן רב"

 חשב לעצמו
 
השמש , תיכף זה ייגמר": שומר הקברים 

תשוב לחומה הטבעי והרוח תקרר את 
 ".גופך הנוטף

 .ובאמת כך היה
 

 זעק !!!"הבנתי": הנער
 

  "?באמת הבנת": שומר הקברים
 

התנגדתי , וח התנגדה ליכאשר הר, כן": הנער
, לה בחזרה בכל תוקף ולא הסכמתי שתנצחני

הסכמתי להשיל , אמנם כאשר הרוח ליטפה
 . מעליי את בגדי המלחמה

כך גם עליי לנהוג ככלי ריק , אם אני מבין
ולקבל את החכמה ולהפנימה ולא להתנגד 

 ".לה
 

ויהי אלוקיך ברוך תהיה ": שומר הקברים
 ".לך לשלום. עימך
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 איש הקוף
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

הו הו מי הוא זה ואיזה הוא אשר רוצה 
 לראות קוף רוקד ושר

אפשר לקפוץ לעיירה הסמוכה לראות הרבה 
 כאלו או כאן על השטיח האדום

הו הו מי הוא זה ואיזה הוא אשר רוצה לראות 
 קוף רוקד ושר

אפשר לקפוץ לעיירה הסמוכה לראות הרבה 
 דוםכאלו או כאן על השטיח הא
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רוצה לראות קוף רוקד , נו נערי": איש הקוף
 " ?מקפץ ושר

 
אבל , קוף רוקד ומקפץ ראיתי בעבר": הנער

 "זה מעניין? איך הוא שר
 

יואנים הוא יעשה כל  2אם תשים ": איש הקוף
 "אשר תבקש

 
ומשפחתי , תודה אבל נער צעיר אנוכי": הנער

אני כאן במסע חיפוש אחר , איננה איתי
אוכל לשלם לך אם , גונ'הסנסאי לי פארג צ

אך לא אבזבז את ממוני , תסייעני למצוא אותו
 "על דבר החולף

 
הו הו מי הוא זה ואיזה הוא אשר ": איש הקוף

אפשר לקפוץ , רוצה לראות קוף רוקד ושר
לעיירה הסמוכה לראות הרבה כאלו או כאן 

 "על השטיח האדום
 

והאם כך הוא שלא תתייחס , אדוני": הנער
 " ?לםאלי אם אין אני מש

 
 "ופרנסה מדיבור לא תהיה לי": איש הקוף

 
שהרי אתה , בוודאי שתוכל לסייע לי": הנער

 "יושב כאן ומכיר את כל בני העיירה
 

 "לא אשיבך דבר ללא מטבע": איש הקוף
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אך את , עשה בו כטוב בעיניך, הנה": הנער
והמידע אשר אני זקוק לו , ברכתך אבקש

הממון הוא כל מה שיש לי . מידך אדרוש
ואיך אוכל להשיב נפשי ללא מזון , בדרך

אך ? ושתייה ואתה לקחת את אשר היה בידי
, אם תסייעני במידע אשר בו חשקה נפשי

 " .אהיה מוכן אף לשלם יותר
 

 " ?ומדוע לא שילמת לי יותר": איש הקוף
 

הלא עדיין לא ? וכי שווה אתה יותר": הנער
ואני רעב וצמא למידע , פרסת לרעב לחמך

 " ?דך אותו והיכן הואאשר סברתי כי יש בי
 

הלא ידעת כי אין , נערי, נערי": איש הקוף
אדם בארץ אשר יגלה לך את סוד הימצאו של 

 "הסנסאי ומדוע שילמת אם כן
 

אולי תאיר , ברצוני שתורני את הדרך": הנער
את הנר לרגליי ואמצא את המידע כאור 

 " .לנתיבתי
 

 " ?את מי פגשת לפניי": איש הקוף
 

 "גשתי לפניךאת שומר הקברים פ": הנער
 

בטח כבר למדת על , אם כך": איש הקוף
האם , רימה ותולעה, וסופך קבר, אפסיותך

 " ?הפנמת את דבריו
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 "לא אוכל": הנער
 

 "?ומדוע זאת תדבר כך": איש הקוף
 

כי על אף שאני מבין שיום יבוא ואקבר ": הנער
, היום עליהמתחת לאדמה אשר אני דורך 

לדעת עדיין צעיר אני וכוחותיי במותניי כדי 
 ".זאת ידיעה גמורה כפי שהזקנים יודעים

 
דבריך כי מניכר , אמת דבריך": איש הקוף

 ".נה העמוקהבאתה קרוב לה
 

 "?ומה אתה תלמדני" :הנער
 

מאמין אני כי כל אדם פוצה פיו ": איש הקוף
ומכיוון שהשיחה איתך , הוא מאת האלוקים

והיא התובנה , הגיעה למשהו שחסר בך
ה תיפטר ואין לך האמיתית וההפנמה שגם את

על כן , להתגאות במאומה מכל דבר שבעולם
 "?בן כמה אתה בני. אלמדך להפנים זאת

 
 "61": הנער

 
 : איש הקוף

 ; שנים למקרא בן חמש"
 ; לשינון בן עשר

 ; ללימוד מעשים טובים בן שלוש עשרה
 ; לעיון השכל בן חמש עשרה

 ; לחופה בן שמונה עשרה
 ; לרדוף בן עשרים
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 ; וחלכ בן שלושים
 ; לבינה בן ארבעים
 ; לעצה בן חמישים
 ; לזקנה בן שישים
 ; לשיבה בן שבעים
 ; לגבורה בן שמונים
 ; לשוח בן תשעים

 "כאלו מת ועבר ובטל מן העולם בן מאה
 

 "?ובן כמה הסנסאי": הנער
 

. לא אוכל לענות לך על שאלה זו": איש הקוף
 "התשובה עלולה להכשיל אותך

 
את מי  אתה ממהר לפגוש": איש הקוף

כל עוד . שלעולם לא יהיה מאוחר בעבורך
אתה חי ומחפש את ייעודך תהיה המאושר 

זהו התהליך . תן לזמן לעשות את שלו .באדם
ככל שהתהליך . החשוב ביותר בחיים שלך

כך הריפוי העתידי , הזה יהיה עמוק וכואב יותר
 ".יותר איתןשלך יהיה 

 
 "?אתה מכיר את הסנסאי": הנער

 
 ".ר הרבה שניםכב": איש הקוף

 
 "?מה דעתך עליו": הנער

 
אם תזכה , הוא לעולם אינו משקר": איש הקוף

אתה תדע שהוא יודע הכי נכון , להכיר אותו
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אך אתה , הוא מכיר אותך. מה טוב עבורך
הוא יודע שאתה כאן מחפש . אינך מכיר אותו

הוא קרוב אליך הרבה יותר ממה שאתה . אותו
 .חושב

 
אתה רומז לי האם ? האם זה אתה: הנער

 "?שאתה יודע על קיומי
 

אני לא הסנסאי , ידידי הצעיר לא": הסנסאי
 "שלך

 
 "?הסנסאי יאהב אותי": הנער

 
הסנסאי , הסר דאגה מליבך, הוו": הסנסאי

אוהב את כולם במידה שווה ובעיקר אוהב 
ליבו רחב . אלמנות וגרים, יתומים, אורחים

כאולם ואין לו שום רצון מלבד לתת אהבה 
להעניק לך עצות נבונות לחיים טובים לכולם ו

 ".ומאושרים
 

מה אני צריך לעשות כדי לפגוש ": הנער
 "?אותו

 
חפש המשך לנוע ממקום למקום ו": איש הקוף
גם כשתמצא . אל תפסיק לעולם. את האמת

. תזוח דעתך עליךאין זה אומר ש, את הסנסאי
הפגישה עם הסנסאי רק : ההיפך הוא הנכון

ותר ליישם החכמה תגרום לך להיות להוט י
 כולם כאן רק רוצים לעזור לך. שתלמד ממנו

כולם . מכיוון שכולם כאן מכירים את הסנסאי
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אך אף אחד מהם , כאן יסייעו לך לפגוש אותו
תלמידיו של הסנסאי . א יכול להכיר ביניכםל

 אוהבים, אחר השלום פיםרודשלום  אוהבים
כולנו  .לחכמה ומקרבים אותם בני האדםאת 

 ".אן תלמידיו של הסנסאיכ
 

מהי , אני להוט לפגוש את הסנסאי": הנער
 "?לדעתך הדרך המהירה ביותר שזה יקרה

 
אל . החיפזון הוא מהשטן, ראשית": איש הקוף

. מהמפגש יותר חשוב עצמו התהליך. תמהר
, אם תיפגש עם הסנסאי לפני שהיית מוכן

קבל את הדרך ולא , לכן. אתה עלול להסתכן
יזוהי דרך ישרה שיבור לו א. את התוצאה

  ?האדם כדי ללכת בה כל חייו
כל שהיא תפארת לעושיה : התשובה היא

  .ותפארת לו מן האדם
אפילו שנראה לך , היה זהיר במעשה טוב

 השלכותיהםשאין אתה יודע , מעשה פעוט
 של מעשים טובים

והיה מחשב שאם בא לידך מעשה טוב ולא 
עשה כמה נחת רוח יכולת לקבל מהמ, עשית

 .הטוב והפסדת
תרבה להסתכל על מעשים , ובאותה המידה

רעים שנמנעת מלעשות ותהיה מאושר כל ימי 
 ".חייך

 
, אתה מדריך אותי כיצד לנהוג בחיי": הנער

 "ואני מבקש לפגוש את הסנסאי
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והן אמת דיברתי , הן אמת דיברת": איש הקוף
 ".גם אני

 
 "?והיאך יסתדרו דבריך עם דבריי" :הנער

 
הסנסאי לא ייפגש עם אדם " :איש הקוף

עבודתך השלמה והפנימית . שאינו טהור וזך
. היא מפתח חשוב בהיכרות עם הסנסאי

 ".מעשיך ירחקוך ומעשיך יקרבוך
 

ואיך אוכל להפנים כל זאת ולזכור זאת ": הנער
 "?תמיד

 
הלא למדת משומר הקברים ": איש הקוף

 "שעתיד אתה למות
 

 "אכן": הנער
 

רים ואי אתה הסתכל בשלושה דב": איש הקוף
- דע מה למעלה ממך: בא לידי מעשים רעים

וכל מעשיך בספר  ,ואוזן שומעת עין רואה
 .נכתבים

אתה כבר תדע , ביום שתפנים ותלך בדרך זו
 ".ונג'צ הדרך לסנסאי לי פארגאת 

 
כדי להכיר את הסנסאי עלי , אם כך": הנער

, לזכור יום המוות תמיד, לפרוש מן העולם
י מקרבים ומרחיקים ולחשב תמיד כי מעשי

ואיך אדם ישמור על , ואלו חיי פחד, אותי
 "?שפיותו
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 "?ומישהו מכריחך": איש הקוף

 
 "לא": הנער

 
, אתה ביקשת להכיר את הסנסאי": איש הקוף

אתה גם יכול לחזור לעיירה שממנה באת ולא 
 "לפוגשו

 
 "אתה צודק": הנער

 
, בני האדם הולכים בעולם הזה": איש הקוף
השיג להם מיטה נוחה במטרה ל, הלוך ושוב

, עבדים הרבה, אוכל משובח יותר, יותר
הולכים . ושוכחים את האל אשר בראם

 ".כסומים בעולם הזה
 

 "אני זקוק להסבר": הנער
 

בתחילת חייהם  ,ראה בני האדם": איש הקוף
זורקים ממקום , משחקים באבנים באדמה

צוחקים , רצים אחד אחרי השני, למקום
מפסידים או בוכים כאשר , במהלך המשחק

אוספים קלפים וממציאים , כאשר ייפלו
 .משחקים חדשים

מתעניינים במין : וראה בני האדם בנערותם
הולכים למקום משותף בו שני המינים , השני

מתלבשים כיאות ומנסים להתחבב , שוהים
מתכבדים איש בקלון חברו כדי , איש על רעהו

 .והכל כדי לישא אשה, להתגדל
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עובדים , ושאים אשהבבגרותם בני האדם נ
, משחקים במטבעות, במה שמגיע לידם

בוכים כאשר , צוחקים במהלך המשחק
אוספים מטבעות , מפסידים או כאשר ייפלו

 .חדשים וממציאים עסקים חדשים
 

העולם כגלגל חוזר על עצמו ואין חדש תחת 
 .רק בני האדם מתחלפים. השמש

בני האדם מזדקנים ולא השיגו כלום בימי 
ואין איתו בקבר , העשיר ימות כעני. חייהם

 .מאומה
בשאול מי יוכל לפתוח פיו ולומר עשיר אני 

 ?בממון
 .גם החכם והטיפש ימותו גם שניהם
כי , נשכח אך מי שמעשיו טובים לא במהרה

אך מי , מעשיו הטובים ייזכרו עוד שנים רבות
שחכם לציבור לעולם לא ימות כי חכמתו 

 .תחייה אותו לעד
כמה בצעירותו כאשר בני גילו החכם אוסף ח

. שניהם נהנים. משחקים באבנים ובמטבעות
זה נהנה מאיסוף מטבעות וזה נהנה מאיסוף 

 .החכמה
 .גם הטיפש יזקין, החכם יזקין

ההבדל בין מי שתר אחר החכמה בנערותו 
לעומת מי שרדף כל חייו אחרי ההבל הוא 

שהנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה 
בנים נאה לחכמים בעלי המעשים והשיבה וה

 הטובים ונאה לעולם
הזקנים החכמים בעלי המעשים הטובים 

דעתם שלמה עליהם בזקנותם בעוד הטיפשים 
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דעתם סרה מהם בזקנותם כי אין להם מה 
לעשות עם כל מה שהשיגו ואין להם בהם עוד 

ואם לא השיגו דברים , חפץ ולא שימוש
לא יוכלו  ,קבועים ורוצים להמשיך ולהשיג עוד

 .כי תש כוחם

 

 ".וזה נקרא התבוננות

 

אך אסכם , אני מבין ודבריך רחוקים לי": הנער

 למען אוכל ללמוד וללמד
 

להיות שפל רוח כל הזמן שזה אומר  .6
לדעת , לזכור את יום המוות כל הזמן

כ הגעתי לעולם מטיפה "שאני בסה
וסופי לשכב בקבר ועל ידי כך יימנעו 

בני האדם  הרבה מחלוקות וריבים עם
בעולם כי העולם ייראה לי כחולף ורק 

 . איהנה ממנו כל עוד אני חי וקיים בו
, לאהוב את הזולת: להיות בעל לב טוב .0

לארח אורחים ולתת מעצמי לסביבתי 
שנאה  ,ועל ידי כך אמנע מעצמי קנאה
ותחרות כי הם שלושה דברים 

 המוציאים את האדם מן העולם
 "?י לדעתהאם יש דבר שלישי ורביעי שעל

 
ניכר כי אכן , יפה אמרת": איש הקוף

 . למדת במסעך דבר מה
לרדוף אחר  הלימוד השלישי שלך יהיה

וזה . אנשי החכמה וללמוד מהם תמיד
 :הכלל
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  .בשר מרבה רימה מרבה
  .מרבה דאגה, נכסים מרבה
  .מרבה כשפים, נשים מרבה
  .מרבה זימה, שפחות מרבה
  .מרבה גזל, עבדים מרבה
  .מרבה חיים, החכמ מרבה
  .מרבה חכמה, ישיבה מרבה
  .מרבה תבונה, עצה מרבה
  .מרבה שלום, צדקה מרבה

  .קנה לעצמו, קנה שם טוב
 ".נחת לנצחקנה לו חיי , חכמהקנה לו דברי 

 
מדוע בחרת דווקא בחכמה כדבר ": הנער

 "?שלישי ללמדני
 
 "החכמה תחייה בעליה": איש הקוף     
 

כמו , יותר אבל יש דברים חשובים": הנער
 "?לתת צדקה למשל

 
 "בלב טוב תצדקה כבר נמצא": איש הקוף

 
 "אני מבין": הנער

 
החכמה היא הדבר שאתה ": איש הקוף

עובר הכל . צריך לרדוף אחריו כל ימי חייך
 ".ונגנז מן העולם מלבד החכמה

 
ואיך אדע להבדיל בין החכמים ": הנער

 "?לדעת מי הגדול שביניהם
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 .לפי רוב המעשה": איש הקוף

ולעולם לא , בכבוד חברו ייזהר גדול חכם
טיפש יעשה  .לחברו מה ששנוא עליו יעשה

ככל אשר עולו על רוחו בכל עת לפי מצב 
רוחו ויגיב לסביבתו במהרה טרם יתעמק 

 .וידבר רבות ובעיקר על עצמו, במחשבה
אך לא , חכם קצת יעשה מעשים טובים

. יתחסד עם בני האדם במעשיו הטובים
זהו . ובים בגלוי ולא בסתריעשה מעשים ט

לא עם הארץ חסיד ולא : כללו של דבר
החכמה היא הדבר היקר   .בור ירא חטא

ביותר שתשיג בעולם ולכן אל תבוש מן 
המלעיגים עליך ותרצה ללמוד תמיד כי 

, ואם יהיו לך תלמידים, הבישן למד לא
עים הליכות כי יה להם מענה רך ונתה
אדם ני ואל תחשוב שב, הקפדן מלמד לא

מת המסחר הם העוסקים בסחורות ובחכ
כל המרבה  לאגדולים ומחוכמים כי 

 .בסחורה מחכים
, ואם הגעת למקום שבו אין אנשים חכמים

והדרך את הציבור , השתדל להיות איש
החכמה היא אחד מן הדברים . לטובתם

 .שלעולם לא יוכלו לקחת ממך
 

ושלא ישיאך ליבך לומר שחכמה הוא דבר 
החכמה היא הדבר הקשה ביותר . תשקל לקנו

 :להשגה
שהמלכות נקנית , גדולה חכמה יותר המלכות

והחכמה בארבעים ושמונה , מעלות בשלושים
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 : ואלו הן, דברים
בעריכת , בשמיעת האזן, בלימוד תמידי

, בענווה, ביראה, באימה, בבינת הלב, שפתים
בדקדוק , חכמים בשימוש, בטהרה, בשמחה

, במקרא, בישוב, דיםבפלפול התלמי, חברים
, במעוט דרך ארץ, במעוט סחורה, במשנה

, במעוט שיחה, במעוט שנה, במעוט תענוג
באמונת , בלב טוב, בארך אפים, במעוט שחוק

, המכיר את מקומו, הייסוריןבקבלת , חכמים
ואינו , והעושה סיג לדבריו, והשמח בחלקו

, אוהב את המקום, אהוב, מחזיק טובה לעצמו
אוהב , אוהב את הצדקות, יותאוהב את הבר
ומתרחק , אוהב את התוכחות, את המישרים

ואינו שמח , ולא מגיס לבו בתלמודו, מן הכבוד
ומכריעו לכף , ל עם חברוונושא בע, בהוראה

, ומעמידו על השלום, ומעמידו על האמת, זכות
שואל ומשיב שומע , לבו בתלמודו ומתיישב

הלומד על מנת ללמד והלומד על , ומוסיף
ון את ווהמכ, המחכים את רבו, מנת לעשות

 . והאומר דבר בשם אומרו, שמועתו
 
 

חן הם  תלווי, החכמה היא תפארתו של האדם
 .לראשך וענקים לגרגרותיך

 "בשמאלה עושר וכבוד, אורך ימים בימינה 
 

אך יסביר לי , יסלח נא לי אדוני": הנער
 "?איך החכמה מביאה עושר וכבוד
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מתי תישוב  אדם חכם יודע": איש הקוף
על כן יודע הוא לכלכל דבריו , הרוח ולאן

? כי איזהו חכם. טרם יתרחשו האירועים
 ".הרואה את הנולד

 
אצטרך לעשות . לא אזכור הכל": הנער

 "לעצמי סימנים כדי לזכור זאת
 

אם תזכור , יש לי כלל עבורך": איש הקוף
 "החכמה תקרב אליך...אותו תמיד

 
 "ספר נא לי": הנער

 
שבעה דברים בגולם ושבעה " :איש הקוף    

 .בחכם

חכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו 

ואינו נכנס לתוך דברי , ובמנייןבחכמה 

ומשיב  כענייןשואל  ,ואינו נבהל להשיב ,חברו

ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון  ,כהלכה

לא "אומר , ועל מה שלא שמע ,אחרון

 בגולם וחילופיהן .ומודה על האמת, "שמעתי
 

 "תיחשב חכם בעיני הציבור, אם תזכור זאת
 

אבל אני לא רוצה רק להיחשב ": הנער
 "אלא להיות כזה, חכם

 
ניכר מבין ריסי . יפה אמרת": איש הקוף

 ".עיניך שאביך חי ומצפה לשובך
 



 
71 

 

הוא אוהב את . אבי חי, כן": הנער
כל ימי גדלתי  .תמיד נחו בביתנו. החכמים

 "בין החכמים
 

 "?ומה למדת מהם": איש הקוף
 

הם לימדוני שלא אמצא לגוף טוב ": הנער
  .אלא שתיקה

  .אלא המעשה, ולא המדרש הוא העיקר
 ".מביא חטא, וכל המרבה דברים

 
כאשר אני מדבר אתה אכן ": איש הקוף

ניכר , לכן הכלל הראשון שלמדוך, שותק
הכלל השני שלא המדרש . כי הינך מיישם

היאך אתה , הוא העיקר אלא המעשה
 "?מיישם זאת

 
עזבתי את ילדי הכפר והתחלתי ": נערה

ולא יהיה , בנערותי לחפש אחר הסנסאי
 "?דבר זה גדול בעיניך

 
כאילו . הוא הביט לשמים. איש הקוף שתק

, הוריד מבטו אט אט. רואה מלאכים יורדים
הביט בנער בעיניו המלוכסנות ואמר בקול 

 :בוחן
, הוא אכן דבר גדול, חיפוש אחר הסנסאי"

וכל עוד לא , אך כל עוד לא מצאת אותו
החיפוש . אל תצדיע לעצמך, חיית על פיו

יכול להסתיים בכל רגע שבו תחליט כפי 
אך לחיות , שבחרת להתחיל את החיפוש
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זה המדרש האמיתי וזה , על פי החכמה
 . עיקר החכמה

חכמתו , כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו
 תקיימתמ

אין , וכל שאין יראת חטאו קודמת לחכמתו
 ".חכמתו מתקיימת

 
וכי יש , אני מסוגל לבכות ברגע זה": הנער

בי רצון גדול יותר מאשר למצוא את 
 "?הסנסאי

 
הן אמת שברגעים אלו אין ": איש הקוף

כי הרי עזבת , דבר שאתה רוצה יותר מכל
אך עוד דרך ארוכה , הכל עבור מטרה זה

 .מלפניך
 . לפגוש את הסנסאיעליך 

ואם פגשת את הסנסאי עליך לשמוע 
 בעצותיו

 ואם שמעת בעצותיו עליך לחיות על פיהן
ואם חיית על פיהן עליך ללמד אחרים 

 .לחפש אחר הסנסאי גם כן
העולם מלא בטיפשים מטופשים שאינם 

ואלו שיודעים שיש , יודעים שיש להם ייעוד
אינם מבינים שעליהם להישמע , להם ייעוד

, ואלו שהבינו, ולהקטין את עצמם סנסאיל
לא כולם מחפשים את הסנסאי שלהם 

ואלו , מחמת העצלות או הגאווה
 ?..וכי כולם מוצאים –שמחפשים 

וכי הם מבינים מה מדבר  –ואלו שמוצאים 
 ?איתם הסנסאי
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 ?וכי הוא הולך אחרי הסנסאי –ומי שמבין 
 ?וכי כולם דבקים בדבריו –ומי שהולך 
וכי כולם מצליחים לזכור את  –ומי שדבק 

 ?דבריו כל חייהם
וכי  –ומי שדבק כל חייו בדברי הסנסאי 

שופך הוא לאחרים ידיעותיו באהבתו את 
 ?האנשים

האם הוא נשאר ענו ושפל  –ומי שעושה כן 
 ?רוח עד יומו האחרון

 
החכמים שוכחים את חלק גדול מן 

 .מטרתם מכח אנרציית המציאות
נסאי שלו הוא כאשר אדם פוגש את הס

אבל , וזה נחקק לו בזיכרון, מתרגש מאוד
הימים עוברים והשנים חולפות ועולם 

  יש ארבעה סוגי חכמים ,כמנהגו נוהג
 

חכמים שלצערנו : הסוג הראשון הוא
שוכחים את המטרה העיקרית שלשמה 

פגשו את הסנסאי ומנסים להגדיל שמם 
אבל שמם אובד מן העולם , בזכות החכמה

 .דם מרגישים שבעלי גאווה המהכי בני הא
 

החכמים שמלמדים  אלה: הסוג השני
תלמידים אחרים ולא מוצאים זמן ללמוד 

, לעצמם כי הם דואגים לצעירי הדור
החכמה רודפת אחריהם ללמדם ולהוסיף 

 .הסוג הטובזה  .על לימודם
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הפסיקו ללמוד חכמים ש: הסוג השלישי
עלולים למות אלו  .ולא מלמדים לצעירים

ם וכל מי שטעם במהרה כי ישכחו לימוד
הוא מצטער על , טעם החכמה וסרה ממנו

שאיבד דבר מתוק מאוד ועלול למות 
 .בצערו

 
חכמים המשתמשים : הסוג הרביעי

, בחכמתם כדי לקבל ממון ושאר תאוות
יחלפו מהר מאוד ויהיו קטנים ובזויים כי 

 ".והבן. החכמה תהיה להם לצרה
 

 
 כל חיי אשב אם כך יוצא שגם אם" :הנער

 .לא אוכל לקיימנה, של חכמהבצילה 
אני עוד , שלושת הכללים שלימדת אותי
 לטוחנם. אצטרך לחשוב עליהם לעומק

עד דק כדי שאוכל לשאת אותם על לבי 
שפלות רוח ואהבת , לב טוב: בכל עת
 ".החכמה

 
אם תתבונן ידידי הצעיר ": איש הקוף

אתה תראה שמה שמחזיק אותו זה , בעולם
על שלושה  כי, באמת שלושת דברים אלו

על , על החכמה: דברים העולם עומד
ואין לך ענווה  .מעשים טובים ועל הענווה

לזכור : ללא מה שלימדך שומר הקברים
 .יום המוות ועל שפלותך מאין באת

שלושת אלו מעצימים באדם את שורשו 
וכדי לזכור , הטוב ומסלקים ממנו כל הרע
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בב עצמך תמיד שלושת אלו הכללים ס
בחבר טוב אפילו : אחרים בשלושה דברים

תהיה , אם תקנה אותו בכסף שיאהבך
דבוק תמיד בחכם שילמד אותך את 

חכמתו ותמיד תדון את כל האדם לכף 
 ".זכות

 
אני מבין מדוע עלי לקנות חבר " :הנער    

גם ברור לי שעלי לדבוק כל ימי בחכמים , טוב
אך מדוע עלי לדון כל אדם , כפי שעושה אבי

 "?לכף זכות
 

 "?מי אתה": קוףאיש ה
 

 "אני": הנער
 

 "?ומה עברת": איש הקוף
 

אך . לא אוכל לפרט כי ארוך הוא": הנער
 ".עברתי מה שעברתי

 
 "?האם אתה הוא": איש הקוף

 
 "לא": הנער

 
 "?האם עברת מה שהוא עבר: הקוף"איש 

 
 "לא": הנער
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קרה לך פעם שמישהו אמר עליך ": איש הקוף
דבר רע ואמרת לעצמך אילו רק היה רואה כל 

ה מתחילתו ועד סופו או אם היה יודע המעש
היה , מה עברתי עד שהגעתי לידי מעשה זה

 "?אומר אחרת
 

 "הן": הנער
 

 "?אתה עתה מבין": איש הקוף
 

 ". הארת את עיני .תודה": הנער
 

כי אם , אין לך מה להודות לי": איש הקוף
  סופו המבקש אחר האמת. ליבך הוליכך אליי

 "למוצאה
 

חשב . תואז הסנסאי יודע שאני מחפש או
 .הנער בליבו

 ?אולי בני העיירה רואים את צעדיי ומספרים לו
 .אנסה ליישם את אשר למדתי

שם אוכל לחשוב , אלך לי אל המדבר השומם
אולי יתעכלו . על הדברים בשקט לזמן מה

 .הדברים במעיי ואוכל ליישמם כדבעי
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 אשת המדבר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 כמו במדבר המים אינם יפים בשום מקום
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הנער פילס את דרכו בין גרגירי החול 
 .המדבריים

גרגרי החול המדבריים אינם שונים מגרגרי "
" אלא שאלו צמאים ואלו רוויים, יםהחול שב

 . חשב לעצמו
יש כאלה שיש להם מזל למצוא להם מקום "

מנוחה ונחלה ויש כאלה שעדיין מחפשים את 
 .ייעודם

י ואינ, חם לי, השוכן במדבר אני כגרגר החול
 .שליו במקומי

 
פעם גבוהות ופעם , הדיונות משתנות עם הרוח

כך גם בני . אך המדבר נשאר זהה, נמוכות
אך , מקרים באים בחייהם והולכים, אדםה

 . האדם נשאר והחיים ממשיכים
 

חלוטין ליחידות פשוטות דיונה אחת שוקעת ל
כך גם בני . ודיונה אחרת נולדת, של גרגרים

 .האדם
 

ראוי לי לעמול ולהשתמש , כל עוד אני חי
 .בשכל הניתן לי

 
 .המדבר כה גדול ושומם

אבל , אמנם המוות בשטחו של שומר הקברים
 . כאן ניתן לראות את תהליך המוות

 ? וכי מישהו חצה מדבר שכזה לבדו וחי
ואראה אם המדבר יספר  אשב בצילו של ההר

 לי סיפור
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והביט בשממה , התיישב הנער בצילו של ההר
 .רוכות עד שנרדםשעות א
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האם אתה זקוק , נער": אשת המדבר
 "?לשתות

 
 "לא ישנתי": הנער

 
 "קח שתה. בוודאי שלא": אשת המדבר

  חייכה חיוך צנוע
 

 "תודה": הנער
 ולגם בהנאה מרובה

 
מה לך פה כי תנוח ועיירת לוו ": אשת המדבר

 "יאנג מרחק קל מכאן
 

וכל לחשוב את כדי שא, משם יצאתי": הנער
 "המחשבות שלי לבדי מבלי מפריע

 
, הבלים אתה מדבר ילד": אשת המדבר

תוכל גם לחשוב לבדך , מחשבותיך פרטיות
 "חדר פרטי במחשכי

 
האדם מקבל השראה ממקומות ": הנער
 "שונים

 
. זו מחשבתו של אדם ריק": אשת המדבר

 ".אותה השראה תוכל לקבל מהדמיון
 

אחר  וכל אותם צעירים המחפשים": הנער
זה הבל , משמעות החיים ועוזבים את מדינתם

 "?בעינייך
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מעשה . הבל ואין בם מועיל": אשת המדבר

 ".תעתועים
 

 התרגז ושאל בטון כעוסהנער 
 "?ומי שמך לשר ושופט": הנער

 
אמנם הן , איני שופטת איש": אשת המדבר

אמת שהאדם יכול לחקור בפנימיותו כל אשר 
 "יחפוץ

 
וא ואיך ידע אבל האדם בעל דעות ה": הנער

דברים נוספים אם לא ילך וישוחח עם בני 
 "?האדם

 
אך כאשר  ,מצאיהחכמה ת": אשת המדבר

, הטיפשותגם תתלווה , תשוחח עם בני האדם
עליך להחליט בעבור נפשך מהי הקליפה 

, אך כדי להיות שלם עם עצמך. ומהו המאכל
ולהכיר את עצמך עד תום , לאהוב את עצמך

ם בעולם באשר זה תוכל לעשות בכל מקו
 ".הוא

 
דבר טוב שעשיתי שבאתי , אם כן": הנער

 "?למדבר ומדוע תדברי סרה כנגדי
 

, אתה באת למדבר לבדך": אשת המדבר
ולשמוע שיחת גרגרי החול ובזה לא תתקדם 

 ".כי אינך מבין בשפת המדבר, לשום מקום
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, וממך אוכל ללמוד, אני משוחח איתך": הנער
 ".וזו ראיה שטוב עשיתי

 
שאל ממני בקשה . ניצחתני": בראשת המד
 ".ואתנה לך

 
למדיני היאך אוכל למצוא את סנסאי ": הנער

 "ונג'לי פארג צ
 

 "לא אוכל": אשת המדבר
 

 "?וכי הבטחת ולא תעמדי בהבטחתך": הנער
 

לא אמרתי שאיני , דייק בלשוני": אשת המדבר
כמה . אלא איני יכולה לעשות זאת, מעוניינת

 "?זמן אתה מחפש את הסנסאי
 

, וככל שעובר הזמן, חודשים ספורים": הנער
 ".אני מתבלבל יותר ויותר

 
בחיפוש אחר הסנסאי עליך ": אשת המדבר
האלוקים יזמן עבורך את . לחבר נקודות

נות המידע הנכופיסות האנשים הנכונים בעלי 
אשר בשלם עד אשר תגיע לאחוז  עבורך

 " .חשקה נפשך
 

 "האלוקים זימן אותך אלי, אם כך": הנער
 

נפשך קראה . אמת דיברת": אשת המדבר
. ברצונך לדעת משהו שלי יש ביודעין. לנפשי
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בוודאי תדלה , אם נער הדורש אמת אתה
 ".מנפשי את חלקי המידע הראויים לך

 
 "?ומה תלמדיני": הנער

 
תן . אל תהיה כל כך רשמי": אשת המדבר

היא כבר יודעת את הדרך , לשיחה להוביל
  .להגיע אל היעד

ל צעיר כל כך מה ראית בגי, תאמר נא לי
 "?לחפש אחר הסנסאי

 
מציאת ? הלא כן, החיים רציניים": הנער

ומדוע לעכב דבר . הסנסאי היא האוצר הגדול
 "?טוב

 
ומה אתה שונה מבני גילך ": אשת המדבר

שעזבת את דרך הנערים וקמת לחפש את 
 "?הסנסאי

 
כי אם אבי ביקש , לא מדעתי היא": הנער

אוד והיום אני מודה לו הרבה מ, ממני זאת
אם ו. שזיכני להבין את מה שלא כולם מבינים

ואם  .מה אני, וכשאני לעצמי .מי לי, אין אני לי
 .אימתי, לא עכשיו

 "?ומה את עושה במדבר
 

רחת אני בוודאי רק או, הו לא": אשת המדבר
 ".כאן
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אך עדיין לא השבת לי מה מעשייך ": הנער
 ".כאן

 
 "נשמתך קראה לי ובאתי": אשת המדבר

 
, בין שמאת האלוקים יצא הדבראני מ": הנער

 "?אך מדוע חשבת בנפשך להגיע עד כאן
 

וזקנה , שנים קשות עברתי": אשת המדבר
שתי בנותיי מתו עליי בצרעת קשה . אנוכי

ורציתי שקט ממראה בני האדם כי קשים עליי 
 ".הגעגועים

 
 "תנוחמי מן השמים": הנער

 
 "תודה": אשת המדבר

 
תו  זה מישהו לימדני דבר ואומר לו או": הנער
 "עתה

 
 "פתח פיך ויאירו דבריך": אשת המדבר

 
לדעת לבקש . לדעת לצחוק זה חסד": הנער
לדעת להקשיב . לדעת לבכות זה אומץ. זה כח

לדעת לומר . לדעת לרפא זה פלא. זו מתנה
 ".תודה זו ענווה

 
 "אם כך שוב תודה": אשת המדבר

 חייכה אשת המדבר
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אלא , אינך זקנה כפי שאת אומרת": הנער
צרות התישו את כוחך וגנזו את שצער ה
הגבילי , אך מי שמגביל את כוחך. תקוותייך

קומי צאי לך מתוך . את השפעתו עלייך
רב לך שבת בעמק הבכא והאלוקים , כהיההפ

נקיים , זכים, יחמול עלייך חמלה בחיים חדשים
 ".וטהורים

 
 "אתה כאן ללמוד וללמד": אשת המדבר

 דושמח הנער בליבו שזיכהו האלוקים ללמ
 וללמד

 "?מהו השלב הבא במסעך": הוסיפה ואמרה
 

חשבתי ללכת בין מכובדי ": אמר הנער
הסנסאי בוודאי מקובל ומכובד בעיניי , העיירה
 "אפגוש אותו שם. הציבור

 
, מוקיר החכמה יקיא ההבלים": אשת המדבר

ואין  ;ושונא את הכבוד ,אוהב את המלאכה
 ".רצונו להתוודע לרשות

 
גרמת לי , אותייותר מאשר למדת ": הנער

 ".לייאוש גדול
 

 "?מדוע תאמר כן": אשת המדבר
 

כי עכשיו אני באמת לא יודע איפה ": הנער
חשבתי שהמדבר ובית הקברות . עוד לחפש

 "יסייעוני להגיע לתובנות למצוא אותו
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 אבל המסקנה, זה באמת נכון": אשת המדבר
 ".שלך אינה צריכה למכובדי העיירה

 
 "אני מקשיב ומאזין": הנער

 
כדי לפגוש את הסנסאי עליך ": שת המדברא

לא , לחשוב הפוך ממה שהורגלת לחשוב
. בכדי הגעת למקומות הבודדים והשוממים

 "?י בעיניך עשירמ: אשאלך
 

 "בעל הממון": הנער
 

הסנסאי היה עונה על שאלה ": אשת המדבר
וכשאשאלך מיהוא , זו מי שהוא שמח בחלקו

 "?המכובד באנשים
 

עיירה או כל בעל ראש ה, בוודאי מלך": הנער
 ".תפקיד רם ונישא

 
גם כאן היה עונה הסנסאי ": אשת המדבר

הפוך ואומר כי המכובד הוא זה אשר יכבד בני 
 "אדם

 
 "?ומדוע הוא כך": הנער

 
, כאשר קמים לפני מלך": אשת המדבר

לעיתים שונאים אותו בני האדם בלבבם על 
שונות  דעותיהםאשר לוקח מהם מסים ובאשר 

כל אדם ומכבד כל  אך מי שאוהב. משלו
על כן אמור . כולם יכבדוהו בחזרה, אדם
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הווי אומר המכבד את ? ובדאיזהו מכ, מעתה
 ".הבריות

 
 "אני מבין": הנער

 
ומי הוא זה אשר תקרא אותו " :אשת המדבר

 "?גיבור
 

הוכחת לי שכל דברי , עד כעת": הנער
אשיב לך שאיני , על כן. הפוכים הם מדברייך

 "ן בה אמתיודע כי תשובתי וודאי אי
 

אני משערת שכמו . יפה אמרת": אשת המדבר
גם אתה רצית לומר החזק , רוב בני האדם

כי . ובאמת אין זה כך, במלחמה הוא הגיבור
ניצח בחרבו ו, מצא במלחמהיייש אדם אשר 
אמנם כאשר מגיע לביתו אינו , כל יוצא צבא

מסוגל להתאפק מכעסו על בנו וצועק בקולי 
ם כאשר אינם מתרעם על בני האד, קולות

הגיבור , אם כן. וכל כיוצא בזה, עושים רצונו
האיש אשר מסוגל לשלוט . הוא המושל ברוחו

ביצריו ולכבוש תאוותיו הוא הגיבור והמושל 
כי אין לך אויב גדול מאשר אתה . האמיתי

ואין קושי גדול מאשר לשלוט , עצמך
הניצחון במלחמה אינה מעידה על . בתאוותיך

ם על גבורת הגופות או על כי א, גבורת הנפש
הרי זה , אמנם הכובש את יצרו, האויב טיפשות

בעולם כולו  מתגבר על הדבר הקשה ביותר
 ".וזהו הגיבור האמיתי
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אני מבין . אני מבין ולא מבין": הנער
אך איני מבין מדוע , שהסנסאי בעל החכמה

מה והעושר אינם חיים בשלום יחדיו ולא החכ
 ".ידור בין מכובדי העיירה

 
פת  :כך היא דרכה של חכמה": אשת המדבר
ועל הארץ  ומים במשורה תשתה במלח תאכל

 .ובחכמה אתה עמל וחיי צער תחיה תישן
אל : ומשנה סדורה היא בפי חכמי העולם

יותר . ואל תחמוד כבוד, תבקש גדולה לעצמך
לשולחנם של  תתאווהואל ,מלמודך עשה

ששולחנך גדול משולחנם וכתרך גדול  ,שרים
 "םמכתר

 
עתה אני מבין שרוח ": חשב הנער לעצמו

 את שאמצאחשבתי תקפה אותי כאשר שטות 
סנסאי הוא . במקום הכבוד והממוןהסנסאי 

בורח מן , עד מאוד רוחניו פרוש מן העולם
בפאתי  אלך לחפשוהגיע הזמן ש, כבודה

ביותר מקום המבודד באשהה לי  .העיירה
אולי יתגלה בפני על דרך , עיירה זמן מהב
אנשים חולמים על השיבה הביתה . מקרהה

, יותר מאשר הם חולמים על היציאה לדרך
אני נחוש בדעתי להכיר ש, אבל אני איני כן

 ".את הסנסנאי שלי

ואשת המדבר נפרדו איש לדרכו הנער 
 . הלכו

חזר הנער , מהמדבר המרוחק מן העיירה
אל תוך העיירה והוסיף ללכת עד לפאתי 

 . העיירה הירוקה והפורחת
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 זקן היער
 

 
רוח המקום  ,כל שרוח הבריות נוחה הימנו"

 .נוחה הימנו
אין רוח  ,וכל שאין רוח הבריות נוחה הימנו

 "והמקום נוחה הימנ
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התרחק מהעיירה ותושביה עד אשר לא הנער 
ציוץ הציפורים ורחש : שמע אלא קול הטבע

 .העצים השתלבו למנגינה קוסמית
 .רוגע ושלווה עטפו את הנער

ראה דמות , דו מתהלך אל מעבי היערבעו
 .לבנה יושבת מתחת לעץ

גבותיו , קירח מעט, היה זה איש זקן
עטוף בגלימה לבנה מעוטרת חוטי , מלוכסנות

הדרת פנים מיוחדת וזקן לבן . זהב מבריקים
 . וארוך

 
 :ומיד שאל "מצאתי אותו! זהו".התרגש הנער

האם אתה הסנסאי לי פארג ,שלום לך אדוני"
 "?ונג'צ
 

 . ן לא ענההזק
 

לא זע . עיניו לא נפקחו לשמע אדם המתקרב
 .ולא נע

: המשיך באשר עשה טרם הגיעו אליו הנער
 .נשם ונשף

 
הנער המתין בסבלנות דקות אחדות עד 

 שאיבד את סבלנותו
 
האם אתה הסנסאי . אני עדיין כאן, אדוני"

 "?ונג'המפורסם לי פארג צ
 

 השתיקה כבשה את השאלה
 . לנותהנער התיישב והמתין בסב
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הוא ציפה כל כך , הדקות הרגישו כמו שעות
הסנסאי בוודאי יודע . לפגוש את הסנסאי

היאך ייתכן שלא מתרגש , שחיפשתי אותו
 ?שמצא אותו סוף כל סוף

 
 "לך זמן רביכיתי ח .שלום לך" :היערזקן 

 נשמע קול צרוד חדור אהבה
 

 הנער קם על רגליו לאות כבוד
 

 "שלום סנסאי" :הנער
 

אני עוזרו : אבשרך בשורה טובה" :היערזקן 
 "מחפש של הסנסאי שאתה

 
 "?התוכל לקחת אותי אליו" :הנער

 
אבל אוכל להראות לך , וכללא א" :היערזקן 

 "את הדרך
 

 "אשמח מאוד" :הנער
 

מה למדת במסעך , אשמח לסייע" :היערזקן 
 "?עד אשר הגעת הנה

 
למדתי שהחכמה הפוכה היא מכל מה " :הנער

בני האדם חושבים : שבני האדם מכירים
ואין זה , שמכובד הוא זה שעושים לו כבוד

עושים כבוד כי הרבה בני אדם , אלא שטות
אך אין תוכם כברם והמכובד האמיתי , חיצוני
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כי בני האדם , הוא זה שמכבד את בני האדם
 ".ירים לו כבוד כפול על אשר מכבדםמחז

 
 "?מה עוד למדת" :היערזקן 

 
גם דעה רווחת היא אצל בני האדם " :הנער

אך , שעשיר הוא זה שיש לו את מירב הממון
החכמה לימדה אותי שהעשיר הוא זה ששמח 

 . אין אדם מת וחצי תאוותו בידוכי , בחלקו
גם טעיתי לחשוב כמו שאר בני האדם בעולם 

, ואין זה נכון, שהגיבור הוא הגובר על החלש
אלא הגיבור הוא זה שגובר על עצמו ואינו 

מי שמשליט שכלו . תלוי ברצונותיו המשתנים
אתה יכול . על גופו הוא הגיבור האמיתי

אך לא בהכרח אתה , לשלוט בעולם כולו
 . מסוגל לשלוט ביצריך

גם למדתי שחיי החכם הפוכים הם מחיי שאר 
החכם לא יצחק בפה מלא כי . בני העולם

ליבו . ראשו כבד עליו ויראה מלווה אותו תמיד
ותהיה דעתו שפלה , לא גס בדברי העולם הזה

 .עליו כי אלוקיו מעליו תמיד
כי , החכם לא יקנא בשום דבר מלבד החכמה

, ני העולם ברי חלוף המההוא חושב שכל עניי
 .אך החכמה תתהלך איתך תמיד

, תחרות, שנאה, בקנטוריםהחכם לא יתעסק 
כי השלום חשוב , קנאה ולא יהיה נח לכעוס

אריכות ימים , שבזכות השלום ,לו יותר מכל
 .מגיעה לאדם

החכם לא רק יסור מן הרע תמיד לעולם 
אלא ימלא ליבו במעשים , ולעולמי עולמים
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ין מעשים רעים מגיעים לאדם כי א, טובים
אלא בלב הפנוי מן הרצון לעשות טוב או 

 . ללמוד חכמה
יסתפק , לעולם החכם מטפח שכלו, על כן

בחלקו ולא ירע בעיניו באשר אין לו ולא יעלה 
יקפיד כל חייו , על לבו דבר מה מדברי העולם

לארח אורחים בשמחה רבה וייתן מממונו 
 ".תמיד

 
אתה  הרי. קרוב לסיומו מסעך": היערזקן 

 .שלם בשלמות האמיתית
 .אתה קרוב לפגוש את הסנסאי

מידותיך : בני העיירה מדברים עליך שבחים
שקוד אתה , מעשיך מרובים, משובחות
להבין ולהוסיף לימוד על לימודך , להקשיב

 .וסיפרו לי על אשר עברת
הבנת שאתה מה חשבת כש": ברצוני לדעת

 "?ללכת למדבר כדי להבין את הדבריםנאלץ 
 

זלי בתחילה חשבתי שהורע מ" :השיב הנער
, ואין האלוקים מסייעני בדרך שבה אני הולך

 .פגשתי את אשת המדבר בזכות זהאך 
 

אילו מחשבות שלטו בך כאשר ": שאל הזקן
 ?רעבת ללחם

 
בתחילה כעסתי על עצמי שלא " :הנערהשיב 

אל  הרעב הוא שהוביל אך, לקחתי צידה לרוב
המארח שהמליץ לי ללכת לבית הקברות ושם 

 ".שומר הקבריםאת  פגשתי



 
94 

 

 
כאשר גילית שכל מאמציך ": שאל הזקן

וכל רעיונותיך סוטים מדרך , לשווא המה
 "?איך הגבת, הישר

 
החיים חולפים על פנינו כצל " :השיב הנער

וכבר חשבתי לחזור לביתי ולא אמשיך , ציפור
אך אמרתי , לבזבז זמן יקר בחיפוש יתום
ה ההיפך ממה שאנסה ניסיון אחרון ואעש

שאני בדרך כלל חושב ועל ידי כך הגעתי 
 ".ליער

 
 "?אתה מבין": שאל הזקן

 
 "?מבין מה": ענה הנער

 
, אינך שונה משאר בני האדם": אמר הזקן

אתה בטוח כל כך בדעתך וגאה בעמדותיך 
עד שלא היה ניתן להשיל ממך את מה 

כל דבר שבעיניך נראה . שמסמא את עיניך
 .צאה טובהבסוף התגלה כסיבה לתו, כרע

אך לא תוכל לקבל , אתה מחפש את התוצאה
 .את התוצאה ללא סיבה מקדימה לה

כל מקום שהלכת . האלוקים סייע לך כל הזמן
היה במטרה , אליו שנראה רע באותו הזמן

 .להשלים לך עוד יחידה בפאזל המסע שלך
אכן כשדעתך הושפלה עקב מחסור במזון 

, הבנת שאתה לא שלם, ומקום מגורים
 . חלת לפקפק במחשבותיךוהת
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והפסקת , המחשבות הפסיקו לרוץ בתוכך
לפעול מתוך אינסטינקט ראשוני לכל מחשבה 

אלא תהית על קנקנה של כל , שצצה אצלך
 .מחשבה עד אשר הבנת את המובן מאליו

לא תמיד רצית לקבל את התשובות לשאלות 
 .ששאלת או שלא העזת לגלות

ם אמנ, התהייה מביאה תקווה של גילוי
הלב לא . התשובה סוגרת את דלת התהייה

יכול להיות ללא מחשבות וכשנסגרת דלת 
. נפתחת אחרת חדשה במקומה, תהייה אחת

העצלן יעדיף להישאר בתהייה ויסרב לקבל 
כדי שלא ייאלץ לחפש את הדלת , תשובה

החדשה שנפתחה ועל ידי כך לא יחכים 
 .לעולם

. העצלות היא אחת מחוטרי הגאווה
נזנחה העצלות ועל ידי כך , דעתך כשהושפלה

 ".להגיע ליער: נפתחה לך דלת חדשה
 

 ".אכן כך הדבר. אני מבין": אמר הנער
 

המסע לגילוי הסנסאי הוא המסע ": אמר הזקן
 . היחידי המשמעותי בחייך

, לא כולם זוכים להכיר את הסנסאי שלהם
מסוגל לכבוש את , אבל מי שזוכה ומכיר

 .העולם כולו
שרותך לעצב את עצמך באפ,אתה עוד צעיר

בידיך ואתה גם קרוב מאוד להיפגש עם 
יש לך עוד , אך קרוב ככל שתהיה, הסנסאי

 ".שלב אחרון ונוסף
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 "?מהו אותו שלב": אמר הנער
 

מדת שלב איסוף כל מה של": אמר הזקן
  "ולהפנים אותו לחיים האמיתיים

 
תוכל ללמדני קצת ועל ידי כך ": שאל הנער

 "לי את הדרךתראה שהלא אמרת , תנחני
 

 :אכן אעשה זאת .כן": ענה הזקן
בסוף , קנאה ותחרות, אם תזרע בליבך שנאה

 .יגון ואנחה, ימיך תקצור חרטה
 

, אהבת האנשים וחסד, אם תזרע שפלות רוח
ותהיה תמיד מלא , האלוקים ימלא חסרונך

מפני שהאלוקים הוא השלם , מכל טוב הארץ
אין לו צורך בדבר מצרכי בני , הגמור והטוב

ומי שנדמה לאלוקים וכל רצונו הוא , אדםה
האלוקים מסייע לו , להיטיב עם זולתו

 .להידמות לו ונותן לו בכדי לתת כפי רצונו
והוי שקוד , התנהג כך כל ימי חייך על האדמה

כדי שלא תשכח  ,ללמוד חכמה ותבונה
 . לימודך הראשון ותתנהג תמיד כך

 
ותמיד תזכור שהאלוקים רואה כל מעשיך ויתן 

 .ך שכר עבור פעולותיךל
 

, ואל תחשוב שהקבר הוא בית מנוס לך
כי האלוקים ישיגך , ותתנהג כאשר תחפוץ

 .בשאול וידון אותך על כל מעשיך
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כלכל צעדיך בתבונה ותנהג לפי , על כן
 .שכלך ולא כפי שהיית נוהג בדרך הטבע
. אתה הגעת לעולם כי רצה האלוקים בך

ובחייך חושק האלוקים שתעשה את הדבר 
 . טוב והנכוןה
 

 :זהו כללו של דבר
בני , ויש הרבה עבודה להשלים,החיים קצרים
והאלוקים ממתין למעשיך , האדם עצלים

הטובים כדי לשלם לך שכר בעולם הזה 
 .ולעולם הבא

 
ואל תהיה עצוב על מעשיך הרעים שכבר 

ולפני , כדי שלא תבוא לידי ייאוש, עשית
חשוב על פחיתות ,שאתה מדבר עם אלוקיך

שמטיפה סרוחה לוקחת וסופך עפר  ערכך
 . רימה ותולעה

איך יתגאה האדם על האלוקים המחייה אותו 
 ?בכל רגע ורגע

 
 .תהיה תפילתך תחנונים ורחמים, על כן

אל תתפלא על הטוב שיקבל הטיפש בעולם 
כי דעתם של הטיפשים נטרפת עליהם , הזה

וכשייראו . בזקנותם ויום רעה משכיח יום טובה
יצטערו על כך , פים מן העולםשהם כלים וחול

מאוד ואף היו מעדיפים שלא להיוולד כלל 
לעולם מאשר לדעת שהם עוזבים אותו 

 .ומשאירים לאחרים חילם
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אל תחזיק טובה , ואם תלמד חכמה הרבה
כי לכך נוצרת ותעמיד תלמידים , לעצמך

 :הרבה שזהו כלל החכמה
זוכה ללמוד , כל הלומד על מנת ללמד

 . וללמד
זוכה ללמוד , ד על מנת לעשותכל הלומ

 .וללמד לשמור ולעשות
 

אל תלמד בפזיזות שלא תלמד את תלמידיך 
ונמצא  טעויות וישתו את דבריך וימותו ברעתם

ששמה של החכמה מתבזה ובעקבות כך גם 
 .האלוקים החכם מכל

 
כי גם הטיפש , אל תתייאש משום תלמיד

 . הגדול ביותר מסוגל להיות מורה גדול
 

ותך כל אדם ואפילו קטן דבר ואם ילמד א
תתנהג איתו בחסד , חכמה ואפילו אחד

 . וברחמים ותראה אותו כמו הסנסאי שלך
 

ותשנא , תאהב את מה שבני האדם שונאים
החכמה היא . ביםאת מה שבני האדם אוה

אם ברצונך לדעת כיצד  :הפוכה משכל הרגיל
כנס לבית המרזח ושאל , לנהוג ואין חכם לידך

תעשה ההיפך , מה שיאמר לךכל , את הטיפש
 .וזו דעת חכמה

 
וזה נראה , הטיפשים הולכים אחר תאוות ליבם

אך סופם לשקוע , כטוב כאשר משיגים אותו
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כי הזקנה אינה מיטיבה עם , באיוולת ליבם
 :הטיפשים

הטיפשים הולכים כל חייהם אחר תאוות 
ניאוף , עריות, גדולה, יוקרה, כבוד, ממון, ליבם

 .וכל אלו ההבלים
וכאשר הטיפש מזדקן אין הוא מסוגל לספק 
תאוותו ועל כן הוא נמאס בעיני עצמו ובעיני 

בני האדם שרואים זקן וכסיל המחפש 
 .להשלים מניין תאוות ליבו

אך , כך שתחילת חייו של טיפש נראית טובה
 .סופה רעה

 
, תחילתו יגיעה אך זקנותו יפה לו, החכם

ידי  מגיעים אליו הצעירים ללמוד חכמה ועל
 .כך הוא מוסיף והולך כמעיין המתגבר

 
אל תלמד חכמה כדי לקבל גדולה וכבוד 

אלא עשה זאת כי זה רצונו של , בסוף חייך
, האלוקים וברצונו שתלמד את שאר בני האדם

על כן השפל עצמך תמיד לעשות רצונו של 
 .האלוקים

 
השפלות תגיע כאשר תפנים שמטיפה סרוחה 

שוב ותירא ועפר באת ואל עפר ת, לוקחת
שפלות תביאך לשנאת .מפני אלוקיך תמיד

 . המעשים הרעים
 

כי המעשים הרעים קרובים לליבך כמו , דע
 .בחר לעשות טוב. המעשים הטובים
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כי הוא ישריש בך רוע שלא , אל תיקום לעולם
 .תוכל להתנקות ממנו
מסייעת לך להתעלות , מניעת הרצון מלנקום

 .על עצמך ועל ידי כך תחכים עוד
 

תשאיר פתח לשטן להיכנס אל נבכי  אל
נקה עצמך מידי יום וטהר . נשמתך

 .מחשבותיך
 , היזהר מאוד שלא לשמוח–ואם נפל שונאך 

ועלול להפוך הרעה , שהאלוקים שונא לב רע
 .לטובת שונאך ולהפיל הרעה עליך

 
, אך אם גדלת מבני העיירה, אל תחפש כבוד

 .הולך את הציבור למעשים טובים
פקים על דלתותיהם של בעלי צרות דו

לבקש עצה כיצד לנהוג להסיר , החכמים
 . הרעה מתוך ביתם

 
, האדם הוא הגורם רעה לעצמו :תזכור תמיד
שנאת בני האדם והליכה אחר , כי עין הרע

 .תאוות הלב מוציאים את האדם מן העולם
 .אין אדם נפטר מן העולם וחצי תאוותו בידו

 .הן רק מתעצמות:לתאוות יש כלל
וא אדם שמאושר במה שיש לו עשיר ה

 .ומסתפק במועט
העני הוא האדם שרעב כל הזמן לעוד אפילו 

 .רוב דגן ותירוש, אם יש לו מכל טוב הארץ
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למד את בעלי הצרות שהם הגורמים , על כן
הצרה , רעה לעצמם ואם יפרשו מן העולם

 .תיעלם כלא הייתה
 

, המלכות מונעת מבני האדם לעשות רע
לעשיית טוב אצל בני ולעיתים אף הגורמת 

תמיד התפלל לשלומה של , על כן. האדם
מלכות כי אלמלא מוראה איש את רעהו חיים 

 . בלעו
 

כל חייך תהיה בכובד ראש ואל תתלוצץ יתר 
 . על המידה

כי שחוק וקלות ראש על דרך קבע מביאים 
ואין אדם , את האדם בסוף לאיבוד החכמה

עושה מעשה רע אלא אם כן נכנסה בו רוח 
 .טות המביאה למעשה שטותש
 

כי מעשה , ולא יהיה קל בעיניך מעשה רע קטן
 .רע גורר אחריו מעשה רע נוסף

כפי שמעשה טוב גורר אחריו מעשה טוב 
 . אחר

 
וכשאתה . הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע

דברו בדברי החכמה והפרו , יושב עם חברך
אחד את השני ויהיה עמכם האלוקים באותה 

 .העת
 

הזמן הטוב ביותר שלך לבחון את הלילה הוא 
 :כלל הוא אצל בני האדם. מדרגתך
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  הנעור בלילה
  והמהלך בדרך יחידי
 ,והמפנה לבו לבטלה

 הרי זה מסתכן
אדם שלא מתעסק בחכמה שכך מפני וזה 

אין הוא בונה את נפשו כפי , כאשר הוא לבדו
ואם כך הוא כאשר הוא . שהוא מסוגל להיות

מה וכמה כאשר הוא עם בני על אחת כ, לבדו
בחן התנהגותך בלילה כאשר , על כן, האדם

אף אחד לא רואה ועל ידי כך תכיר את 
 .מדרגתך

 
סופו , חכם המתנהג בחדרי חדרים שלא כראוי

כי לא ניתן , שייראו כולם את ריקנות מעשיו
 .להסתיר השקר זמן רב

 
על אשר , לעולם אל תחשוב שסיימת ללמוד

ל ואפילו טיפה ממנה החכמה היא כים הגדו
לכן תלמד כל חייך ועשה , לעולם לא יהיה בך

 .לימוד החכמה על דרך הקבע
 

כל הרוצה יבוא , תזוויהחכמה נמצאת בקרן 
 .ויטול

 
עלולה להישבר , החכמה ככלי זכוכית היא

לכן חזור על דברי החכמה אשר . בקלות
 . למדת תמיד ותלמד לאחרים

 
 .החכמה היא ככלי זהב שקשה לקנותה

 . תאמר איני יודע, ואם אינך יודע דבר מה
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אם ישתוק  לאוויגם . סייג לחכמה שתיקה
 .כחכם ייחשב אך הכסיל מרבה דברים

, חשוב טוב לפני שאתה מוציא דבר מה מפיך
ודיבור שעדיין לא יצא , כי מה שיצא אינו ישוב

 . אינו מסוכן
 

תעשה מיד ואל תתמהמה , כל דבר שתדבר
דבר מעט ולעשות וראוי הוא לאיש החכם ל

וכל הנוהג כך יכבדוהו בני האדם  ,הרבה
 .ויסמכו על דבריו

אל תחשוב שכדי לשמר החכמה בתוך , ואתה
כי גם אני , ליבך צריך לפרוש מבני האדם

אך סופי , יושב כאן במרכז היער ומתבודד
לחזור לבני העיירה ולשהות בחברתם שהרי 

 . לא טוב היות האדם לבדו
 .א שיגעוןסופו של השעמום הו

 
הבדידות היא מקום טוב : על כן תזכור תמיד

 .ומקום רע לגור בו, לבקר בו
 

ארבעה דברים הם הגורמים לאדם שתסתלק 
 :ממנו החכמה

 שינה של שחרית
 יין של צהרים

 ושיחת הילדים
 וישיבה עם הטיפשים

 
מה שישמר החכמה בתוך לבך עד שתשתרש 

 : ולא תצא עוד
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לו הוא יומך האחרון להסתכל על כל יום כאי
  .ותרוץ לעשות מעשים טובים וסור מן הרע

 תדור במקום של חכמים
 והוי מתחמם כנגד אורן

 והוי זהיר בגחלתן שלא תיכווה
 שנשיכתן נשיכת שועל
 ועקיצתן עקיצת עקרב
 ולחישתן לחישת שרף

 וכל דבריהם כגחלי אש
 

אל תתנשא על , ואם זכית לישב בין החכמים
אלא יהי כבוד חברך חביב עליך  ,חבריך
 כשלך

 
 והוי מקבל את כל האדם בסבר פנים יפות ואל

 .את חברך עד שתגיע למקומו תדון
 

, ואם תתנשא על חבריך שאתה חכם מהם
כי החכמה לא תדור , תסתלק ממך החכמה

אל תהי נח , ועל כן. במקום הטיפשות יחדיו
 .לכעוס

 
בחייך אתה תראה הרבה דברים שונים 

סופו להפוך , וגם כשאתה רואה עוול, יםומשונ
 - כי על שלושה דברים העולם עומד, לצדק

  על הדין
  ועל האמת

 ועל השלום
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סור מרע ועשה טוב והווי  :זהו כללו של עולם
 ".שקוד תמיד ללמוד חכמה

 
ועד כמה יהיה אדם עסוק בחכמה " :הנער

 "?ואיך ישיגנה
 

אין . שפלות הרוח תוביל אותך" :היערזקן 
השפיל דעתו ,לא אם כןאדם זוכה לחכמה א

מטבע בכד ריק עושה הרבה רעש . קודם לכן
אך כד מלא במטבעות אינו עושה , בניעורו

ייתכן , היצמד לאנשים השקטים. רעש
 . שהחכמה מצויה אצלם

  
כבד כל אדם ודע שמכל אחד אתה מסוגל 

ועל כן תמיד תהיה , לחכמה אין סוף. ללמוד
קטן בעיני עצמך שכל אדם מסוגל ללמד 

 .ך דבר מהאות
 חביב עליך כשלך ומתוך כך יהי כבוד תלמידך

 כמורא סנסאי וכבוד חברך
  .כמורא האלוקים ומורא סנסאי

 
הפוך את ביתך למקום שבו מגיעים ומתוועדים 

התאבק , השפל עצמך בפניהם, החכמים
 בעפר רגליהם ושתה בצמא את דבריהם

אינך יודע איזה דבר חכמה תציל , בעת צרה
 .כן תלמד מכולם תמידעל , אותך

 
כפי שהמים מחיים את העולם ושוהים במקום 

כך גם החכמה מחייה את בעליה , נמוך
 . ומגיעה אך ורק למי שדעתו שפלה עליו
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הגאה לא ירצה ללמוד מאיש מלבד מהגדולים 
 ".וזו שורשה של טעות, ממנו

 
ראיתי בעולם חכמים שלא מתנהגים " :הנער

חכם ואיך אדע להבדיל בין ה, כגודל חכמתם
 "?הטוב לחכם המסוכן לנפשי

 
אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש " :היערזקן 

ויש ישן שאפילו , יש קנקן חדש מלא ישן: בו
 .חדש אין בו

תתהה על אופיו של כל אדם ותדע ממי 
 .להתחבר וממי להתרחק

 

  .ארבע מדות בדעות בני האדם

  ,יצא שכרו בהפסדו ,נוח לכעוס ונוח לרצות

 דו בשכרויצא הפס ,קשה לכעוס וקשה לרצות

 

  .חסיד ,קשה לכעוס ונוח לרצות

  .רשע ,נוח לכעוס וקשה לרצות

  .וארבע מדות באדם

  :האומר

ויש . זו מדה בינונית ,שלי שלי ושלך שלך

  .זו מדת סדום, אומרים

  .עם הארץ ,שלי שלך ושלך שלי

  .חסיד ,שלי שלך ושלך שלך

  .רשע ,שלי שלי ושלך שלי
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ארבע , אדםהצדקה היא כלי מדידה לבני ה

 :מידות יש בהן

 

עינו רעה בשל  ,ולא יתנו אחרים ןשייתהרוצה 

  .אחרים

  .עינו רעה בשלו ,ןייתיתנו אחרים והוא לא 

  .חסיד ,ויתנו אחרים ןיית

  .רשע ,ולא יתנו אחרים ןייתלא 
דע , ואם גילית חכם שמעשיו אינם מהוגנים

 .שסופו כליה
 

כמה מי שלומד כדי לקבל גדולה וכבוד אין הח
התאווה תשקיע אותו . תישאר אצלו לאורך זמן

אך מי שמעשיו הטובים , בצל הטיפשות
 .חכמתו מתקיימת, מרובים מחכמתו

גדול הוא מחכם , טיפש שעושה מעשים טובים
 .שמעשיו רעים

 .כתר שם טוב חשוב הוא מכתר החכמה
 

 :כללו של דבר
עשה , רצונו של האל הוא מעשיך הטובים

 . יעשה רצונך כרצונורצונו כרצונך והוא 
, וברגעים הקשים לך בטל רצונך מפני רצונו

 .והוא יבטל רצון אחרים מפני רצונך
 ".עברו דקות ארוכות של שתיקה

 
עצם שוב את עיניו ונתן לעצמו  היערזקן 

 .לשקוע בתוך עצמו
קרני השמש ליטפו את כתפו של הנער 

 .כתומכות בו באהבה רבה
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את לא אוכל לקבל , אני עדיין צעיר" :הנער
 . הדברים

ואיך אלך בצל החכמה ואניח , דרך נערים לי
הלא אתה לימדתני שלא ? את חבריי הנערים
חבריי לא רודפי חכמה . לפרוש מן הציבור

ואיך אני אלך לבדי אצל הזקנים , ושכל
 ?ואיחשב כגאה ומוזר בעיניי חבריי

לא אוכל , ואם אהיה כל חיי בצל הזקנים
אין בו  לשאת אישה כי מי תרצה איש אשר

 "?חיים
 

? לא היו נערים בעבר..והזקנים" :היערזקן 
 "?והיאך נשאו נשים

 
אך מדוע לי להתאמץ להשיג את " :הנער

כאשר אוכל , החכמה ולחיות חיים ממוצעים
לעבוד ולהרוויח עושר ביושר ולחיות חיי 

 "?כבוד
 

דמעה אחת זלגה מעינו של הסנסאי אל לחיו 
אני רוצה שתזכור " :ואמר באנחה גדולה

ש רע נבהל להון אי: נן אותומשפט אחד ותש
 ".עין ולא ידע כי חסר יבואנו

 
ומדוע עלי לזכור " :נעמד במקומו ושאל הנער

 "?משפט זה מאוד
 

. יבוא היום ותבין" :הזקן בעצבותהשיב 
אופקיך צרים ככל שיהיו לא תוכל להתעלם 

המשרות . לחלוטין מכך שסוף האדם זקנה



 
109 

 

העושר הגדול , המכובדות לחכמים שייך
יימשכו אחר  יםהטיפשהנערים . לחכמים שייך

אך , ליבם לזמן מוגבל בן שנים בודדותתאוות 
הנער החכם ינצל ימי גבורתו לבניית אישיותו 

ולימוד החכמה ועל ידי כך יבוא לידי עושר 
 . וכבוד גדולים בסופו של יום
סופו לקיימה , כל הלומד חכמה מתוך עוני

כי העני דעתו שפלה וכפי שכבר , מתוך עושר
החכמה מתיישבת על מי שדעתו  –למדת 
 ".שפלה

 
היאך ייתכן שהאנשים , ובכל זאת" :הנער

חיים חיי כבוד  ,שאינם רודפים אחר החכמה
 "?ונוחות

 
האם אתה יודע מה מסתתר בתוך " :היערזקן 

 "?ליבו של אדם
 

 "לא" :הנער
 

 "?מדוע אתה אומר כן, אם כן" :היערזקן 
 "כך זה נראה"
 

 "?אתה יודע מדוע זה נראה כך" :היערזקן 
 

 "לא" :הנער
 

כי הרודפים אחר התאווה הקנאה " :היערזקן 
השיגוהו כי תמיד יראו כאילו כבר , והכבוד
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הלא בושה גדולה היא לבעל התאווה שאינו 
 . השיג תאוותו

אם תקבל על עצמך עול החכמה והמעשים 
לא תתמודד עם המלכות ועם בני , הטובים
אך אם תבחר לעשות כשאר בני , האדם
דדות השלטון כל ימיך יהיו בהתמו, האדם

 "ומריבות עם בני האדם
 

יהיה לי , אני אוהב את החברים שלי" :הנער
 ".שה להתרחק מהםק
 

העולם הזה יש בו שני  ,נערי היקר" :היערזקן 
השני מה . האחד מה שעיניך רואות: דברים

חבריך הם חבריך ומקרבין  :שאין עיניך רואות
נראים אוהבים כשהם . אותך לצורך עצמם

אך אם חס ושלום תצטרך באופן , נהנים ממך
 . לא יהיו שם בעבורך, תדיר את עזרתם

ם שבו מסופקים בני האדם יימצאו וישהו במקו
החכמה היא הדבר הנפלא והגדול . צרכיהם

 .כי תמיד יצטרכו לחכם, ביותר
היפה , העשיר יכול לרדת מנכסיו

אך , המכובד יכול להגיע לידי קלון,מזדקן
 "החכם קרוב הוא יותר לשלמות מכולם

 
 "...סנסאי" :הנער

 
איני ...הפסק לקרוא לי כך, נערי" :היערזקן 

 "הסנסאי שלך
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זה בוודאי , אבל לימדתני כל כך הרבה" :הנער
 "...אתה

 
הסנסאי שלך הוא הרבה ...הו לא" :היערזקן 

 "יותר חכם ממני בעבורך
 

כמה שמחה , אם למדתי ממך כל כך" :הנער
 ".גדולה תהיה לי לפגוש את הסנסאי

 
הנער והאיש הזקן הוסיפו לשוחח שעות 

איש . השמש שקעה והשניים נפרדו. ארוכות
 . איש לדרכו הלך

את הלילות גם כן והנער לא מצא ,הימים עברו
 . אשר חשקה נפשו

דוחק המזון ותלאות הדרך אילצו את הנער 
 .לחזור לעירו

 . ייאוש גדול אחז בו שחזר בפחי נפש
מתדפק על , במבוכה גדולה חזר לבית הוריו

 .דלתותיהם כעני המחזר על הפתחים
הוריו של הנער חיבקוהו בחום ובאהבה שאין 

 .שני לה
 

 :הנער סיפר להוריו את כל אשר קרהו בדרך
פגשתי שומר בית קברות ולימדני על כך "

שצריך האדם לשים אל ליבו תמיד שסוף 
ימי שנותינו בהם שבעים שנה , האדם למות

, ואם בגבורות שמונים שנה ונעוף מן העולם
על כן עלי לנהוג בטוב כל ימי כדי שאהיה 

 .בשלום עם האלוקים ועם כל האדם
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גם פגשתי את אשת המדבר והיא לימדה אותי 
אין . מעשי נכתבים בספרו של האלוקיםשכל 

מעשיי . דבר נעלם ממנו ואין נסתר מנגד עיניו
לסור , צריכים להיות שקולים ומדודים תמיד

 . מן הרע ולרוץ אחר הטוב תמיד
, אמנם כשפגשתי את הזקן במעבי היער

, ונג'חשבתי שפגשתי את הסנסאי לי פארג צ
אך טעיתי והוא לימדני לאהוב את החכמה 

 .ף אחריה כרודף אחר החייםולרדו
הוא אמר לי לזכור כל חיי משפט אחד שאיני 

 :יודע פירושו
 נבהל להון איש רע עין ולא ידע כי חסר יבואנו 

 
האב והנער שוחחו רבות אך האם שתקה 

 . ושמרה את הדבר
 .השנים עברו והנער נהיה לאיש

גדל עד . פרח ושגשג, האיש פתח עסק משלו
 . ובד ועשיר העיירהכי גדל מאוד ונהיה למכ
איש כשר ובעל מידות , כל בני העיירה אהבוהו

 טובות היה
העיסוק בדברי החול השכיחו ממנו הרבה 

מדברי החכמה שלמד בצעירותו מחכמי עיירת 
 . לוו יאנג

 .אצילית וטובת לב, האיש נשא אשה כשרה
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 אמא

 
 

מתים , האנשים מזדקנים, הימים עוברים
 .השמש לעולם עומדתאך – ונולדים חדשים
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, זקנתי: אמך שלחה אותי לומר לך, יבנ": האב
, ורוצה אני ליהנות מזיו פניך יותר מבעבר

התואיל בטובך להניח לעסק למספר חודשים 
 "?ולשהות במחיצתי

 
אני צריך לדאוג לטפל במספר , אבא": האיש

אך בוודאי אשמח לשרת את , דברים קודם
 ".אמי

 
, ב לעצמוחש, אשה טובה נתן לי האלוקים

 .אתייעץ עמה
 

פנה לאשתו בלשון רכה ,רץ האיש לביתו
אבי פנה אלי ואמר לי שאמי זקוקה לי ": ואמר
ומי ינהל את העסק שבניתי בכל ימי , ביותר

אם . ועובדים רבים לי, העסק הוא כל חיי? חיי
, אסגור את העסק אפגע בפרנסתם של רבים

איך אעשה הרעה , ואם לא אסגור העסק
 "?י לאבי כל הימיםוחטאת, הזאת

 
שאתה , לך ועשה רצון אביך": ענתה האשה

אני אנהל את . ואני מחויבים בכבוד אביך
העסק במקומך עד אשר תשוב נפשה של 

 "אמך אל חיקה ותשבע נחת רוח ממך
 
 
 

 הלך האיש לדור בבית הוריו כנער שהיה
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ידעתי . בטרם אצורך בבטן ידעתיך, בני": האם
בדני לבוא שזהו הזמן הנכון ביותר לבקש שתכ

 .אל ביתי
. כבר התעשרת ונהיית לאיש גדול ומכובד
עובדים רבים לך וראשך אינו טרוד עוד 

בהשגת הממון כי אם בשמירתו וגידולו וזו צרה 
 .קטנה יותר

מעולם לא שכחתי שהזנחת את , אמנם
. ונג'החיפוש אחר הסנסאי מאסטר לי פארג צ

 ".ברצוני שתחזור לבקשו
 

עולם את ואבא  מאז ועד, אמא": שאל הנער
אהבתי אליכם , הייתם לי לאורים ותומים

ורצוני , תחדל רק כאשר יפסיק לפעום לבי
אך מדוע לי לחפש אחר ,לעשות רצונך

עושר , כבוד, הסנסאי אם הגעתי לגדולה
 ".ואפילו לכתר שם טוב זכיתי

 
מי שלא מכיר את הסנסנאי ": השיבה האם

 . יישאר לעולם תלמיד, גדול ככל שיהיה ,שלו
 

: ישנם ארבעה סוגי תלמידים, בני
  .ונפה, משמרת, ומשפך,ספוג
  .שהוא סופג את הכל ,ספוג

  .שמכניס בזו ומוציא בזו ,משפך
שמוציאה את היין וקולטת את  ,משמרת
  .השמרים

שמוציאה את הקמח וקולטת את  ,ונפה
  .תהסול
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איבדת , כל הימים האלו שעסקת בחיי שעה
והיית  את חכמתך שרכשת בעיירת לוו יאנג

 .וזה אינו מוכרח שתישאר כזה, כמשפך
 

מדוע חיכית כל כך , אבל אמי": האיששאל 
 "?הרבה שנים לומר לי זאת

 
אתה זוכר שסיפרת לאביך ולי ": ענתה האם

שהזקן ממעבי היער אמר לך לזכור משפט 
 "?אתה זוכר מהו? אחד

 
נבהל להון איש רע עין , בוודאי": האישהשיב 

 "...ולא ידע כי חסר יבואנו
 
הוא הבין . יעה קרה אחזה במצחו של האישז

לסתו נטתה . לפתע את משמעות המשפט
 . ליפול ועיניו נפערו בחוזקה

 
איבדת את ? אתה מבין כעת בני": אמרה האם

, אך ידע הזקן והבנתי את כוונתו, מיטב שנותיך
כי לא נוכל לחנכך כי רצונותיך פנו אל רהבים 

כה אולי תז, אך כעת שנהיית לאיש. ושטי כזב
אביך ואני מכירים . להכיר את הסנסאי שלך

, ודאגתי לשלומך, כל אחד את הסנסאי שלו
 "?כי אתה בני ומה יהא עליך

 
 :חייכה אמא והוסיפה

ולא רציתי , אני ראיתי את תהליך התפתחותך"
ידעתי גם ידעתי כי קרוב אתה . להפריע לך

אך כשפירשת מן , להכיר את הסנסאי שלך



 
117 

 

ידעתי שתאוות  החיפוש לא מנעתי ממך כי
ליבך מוליכתך ואינך מתגבר על יצרך לעסוק 

 . בהבלי העולם הזה
היה ברור לי כי לא אוכל למנוע ממך לעשות 

את אשר חשקה נפשך ולמצוא לך אשה 
ודע שהצטערתי מאוד לראות . ומקור פרנסה

את אשר הצליח אותך האלוקים במעשי 
העולם הזה כי על ידי כך שכחת את אלוקיך 

  .עוד יותר
 

אבל אמי יקירתי אשר אהבתי ": אמר האיש
קראתיו . חיפשתיו ולא מצאתיו, מכל הנשים

 ".ולא ענני
 

. אל תאמין, יגעת ולא מצאת": אמרה האם
כי השמש זורחת כאשר הזמן הוא החשוך , ודע

ראיתי שהאלוקים הצליח בידך לעשות . ביותר
נשאת אישה טובה ויצרך לא מקנן בך , ממון
אוכל לפנות אליך עתה ידעתי כי . יותר

 ".להמשיך בחיפושך
 

וכי אוכל , אמי היקרה לי מכל": השיב הבן
ואיך אפקיר המפעל ? לעזוב את אשתי וילדיי

 "?הגדול שבניתי ואלך למסע הנערים
 

כי , לא תאלץ לעשות כל זאת": אמרה האם
. שמעתי שהסנסאי שלך נמצא בעיירה שלנו

אל תתעכב עוד ולך . הוא הגיע לכאן
 חייכה האם "...לחפשו
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 הסנסאי גש עםהמפ

 
 

 
 

 כדי לראותתים לעי
 את העיניים לעצום צריך
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 "שלום": הילד
 

 "שלום ילדון": האיש
 

 "?יש לך עבודה בשבילי": שאל הילד
 

 "אתה קטן מכדי לעבוד": השיב האיש
 

 "אני גיבור גדול. לא אני לא": אמר הילד
 

 "?ומדוע אתה חושב כך": שאל האיש
 

הוריי מתו עליי ואין לי כי אם את ": אמר הילד
, ואין האלוקים עושה עוול, עצמי בעולם הזה

 ,בחר האלוקים להמית את הוריי בילדותי ואם
סימן שאני גיבור גדול להחזיק זקוף קומה 

 "בעולם בכוחות הניתנו לי מאת האלוקים
 

השתומם האיש לשמע הדברים והתעניין 
 בשיחת הילד

 
 "?וממה מתו הוריך ילדי": שאל האיש

 
 "מדאגת הפרנסה": אמר הילד

 
מעולם לא שמעתי על אנשים ": אמר האיש

 "נסהשמתים מדאגת הפר
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זה מפני שלא שמת ליבך לסיבה ": אמר הילד
אמת . כי אם לתוצאה, ההורגת את האנשים

אך מה גורם , הדבר שהאנשים מתים ממחלות
הבריאות . הווי אומר זו הדאגה? להם למות

 "הגופנית והשלווה טובות הן לאריכות ימים
 

 "?מאיפה למדת כל זאת ילד": שאל האיש
 

 "מהסנסאי שלי": ענה הילד
 

גשת את הסנסאי פ": בתמיהה שאל האיש
 "?שלך

 
 "אכן כן": ענה הילד

 
ואני , נסאי שלוהילד הרך זכה להכיר את הס

הילד שוטה . לא מצאתי, שחיפשתיו כל ימי
אסירהו מעלי בלשון רכה ואמשיך . הוא

 .חשב לעצמו. בדרכי
 

אתה ילד מיוחד ולא אוכל ": אמר האיש
. הרי אתה חכם גדול. להעסיקך במפעל שלי

צא שלווה שב בבית החכמים ואתה מו
 "לנפשך

 
 לשואלךאוכל , טרם אלך, אדוני": אמר הילד

 "?שאלה
 

 "בני ונען שאל": ענה האיש
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ניכר מבין ריסי עיניך כי טרוד ": אמר הילד
 "?מהו, אתה בדבר חדש

 
 "?מדוע אתה אומר כך": שאל האיש

 
כראוי לאיש , פניך מדושני ענג": אמר הילד

אך עיניך גדולות שלא כדרך , עשיר ושבע
רואה אני כי טרוד  על כן, העשירים השבעים

 "אתה בדבר חדש שברצונך להשיגו
 

 "חדש ישן": בייאוש אמר האיש
 

לכל רצון קדמה מחשבה וכל ": הילד הוסיף
איזה רצון הזנחת שברצונך , חדש הוא ישן

 "?להשיגו
 

גם אני חיפשתי את הסנסאי שלי ": אמר האיש
אמי ביקשה . ולא מצאתי אותו, בצעירותי

 "שאשוב לחפשו
 

חושב שלא פגשת  ומדוע אתה": אמר הילד
 "?אותו

 
כי איני " :האיש על שאלת הילד ואמרתמה 
 "מכירו

 
אבל דאגת לשכוח , אתה מכירו": אמר הילד

 "אותו בכח הרצון השני
 

 "?מה זאת אומרת": שאל האיש
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 "?מה אתה מצפה מהסנסאי שלך": אמר הילד

 
שילמדני חכמה הנצרכת לי כדי ": אמר האיש

 "לחיות את חיי בשלמות ובאושר
 

בד הלא ידעת איש חשוב ומכו": אמר הילד
שכמותך שהחיים הם ארוכים ומפותלים ואין 

סנסאי בכל העולם כולו שילמד אותך את כל 
המקרים אשר יארעו לך בכל ימי חייך ואיך 

על כן מדוע חשבת שמישהו יוכל , לנהוג איתם
 "?ללמדך

 
אך , האיש רצה לסתור לילד וכעס עליו מאוד
מפני שנזכר במה שלימדו הזקן בנערותו 

נתקררה , ות שפל רוחללמוד מכל אדם ולהי
 דעתו והמשיך להקשיב

 
 "?האם אתה מבין את דבריי": אמר הילד

 
דבריך סתומים לי ונראה כי . לא": אמר האיש

 "אין הגיון בהם
 

הבט נא . בוא עמי ואראה לך": אמר הילד
 "?מה אתה רואה, השמיימה

 
את השמיים , את השמש": אמר האיש

 "הכחולים ואת העננים
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מה אתה , ניךעכשיו עצום את עי": אמר הילד
 "?רואה

 
אני מדמיין את התמונה ": אמר האיש

עננים ודשא , שמים, שמש: האחרונה שראיתי
 "ירוק

 
 "?עכשיו אתה מבין": אמר הילד

 
 "לא הבנתי כלום? מבין מה": אמר האיש

 
 כשאתה עוצם את העיניים ": אמר הילד

אבל , אתה רואה את העולם שוב,ומתבונן
אתה יכול . בדרך שלך כי כל העולם בתוכך
עכשיו פקח . לשנות את העולם כאשר תבחר

 "עיניך ודמיין שהשמיים אדומים הם
 

 האיש פקח את עיניו והביט 
 "השמיים אדומים לי. אני מצליח": אמר האיש

 
האם השמים באמת , אדוני": אמר הילד

 "?אדומים
 "זהו פרי דמיוני. לא": אמר האיש

 
 ואם תרגיל את עצמך לחשוב ": אמר הילד

עצמך מדי  שהשמים אדומים ותשכנע את
 "?יום

 
ייתכן שאאמין לזה ותשתבש עלי ": אמר האיש

 "דעתי
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זו היא , כשאדם מאמין באחיזתו": אמר הילד

כי אין אדם נמצא אלא במקום בו . מציאותו
אם תאמין שהשמים . מחשבותיו נמצאות

כך גם . הם יהיו אדומים בשבילך,אדומים
כך , בדרך שבה תביט על העולם, העולם כולו

 "היה עבורךהעולם ייראה וי
 

 "?ומה אתה רוצה ללמדני בכך": אמר האיש
 

אתה . מעתה הדברים פשוטים": אמר הילד
לנהוג  כיצדמצפה לפגוש סנסאי שילמד אותך 

בכל רגע בחייך וזה איש לא יוכל לעשות זאת 
  .מלבדך

ללמד אותך רק קווי  ויוכל החיצונייםהאנשים 
רעיונות ולהורות לך את הדרך , םיכללי, מתאר

אך , עשה אשר תעשהאשר תלך בה ואת המ
בחיי היומיום מתפקידך להבין היאך לכלכל 

איש לא יכול ללמד אותך . את מעשיך מדעתך
 "את כל החכמה שבעולם

 
אז מה שאתה בעצם אומר לי זה ": אמר האיש

 "....ש
 

, כל מי שפגשת בנערותך........כן": ענה הילד
מה , איפה הוא גר, כולם סיפרו לך מי הסנסאי

אבל אתה לא ...זו לךכולם רמ, הוא עושה
אתה חיפשת איש זקן עם . רצית להקשיב

שידבר בנחת ולכן סוף מסעך הדרת פנים 
כאשר . היה כאשר מצאת את מה שחיפשת
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אז , גם לא גילה לך מי הסנסנאי אותו הזקן
כי בשבילך זה היה סוף המסע ואין , התייאשת

אבל לא חיפשת במקום ...עוד מה לחפש
 "...בתוכך...אחד
 

הרוח החלה קרירה בעור . האיש קפא במקומו
פניו של האיש החווירו ונראה כי . המצטמרר

מחסיר פעימות לב רבות וכעבור שתיקה 
ומדוע אתה ילד כה קטן זכית " :רועמת שאל

לדעת מה שאני לא זכיתי לדעת עד שלא 
 "?התבגרתי ונהייתי לאיש

 
מכיוון שאיש עשיר ומכובד ": הילדענה 
אתה לא : סיפור חייך ידועים לכל,אתה

כי אם , מדעתך ביקשת לתור אחר החכמה
 . אביך שילחך מהכפר

 .לא בערה בך התשוקה להכיר החכמה
, לוו יאנג, וכשהלכת בדרך לעיירת החכמים

 . לא היה זה אלא הברירה מצד ציווי אביך
וכאשר התייאשת ,לא מצאת את הסנסאי שלך

והקמת את המפעל הגדול , יךחזרת לאחור
 .בזכות החכמה שלמדת והחשוב בעיירה

 
רציתי לתור אחר החכמה כי לבי , אמנם אני

אני צעיר מדי מכדי שיהיו לי . אמר לי כך
היה לבי נקי , על כן. תאוות נשים וממון

מפניות זרות ולא וויתרתי עד שהבנתי והכרתי 
 . את הסנסאי שלי
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לכותב בדיו על ? המלמד זקן למה הוא דומה
? אך המלמד ילד למה הוא דומה, נייר מחוק

 "לכותב בדיו על נייר חדש
 

 "?מה עלי לעשות מכאן והלאה": אמר האיש
 

תשאל את , אני לא יודע": השיב הילד
 "הוא בוודאי יודע, הסנסאי שלך

 
והסנסאי התיישב בליבו . האיש הלך לדרכו

 . תמיד
 

עזב האיש את כפר מגוריו ועבר לגור , לימים
ונג 'סאי לי פארג צונקרא סנ, בעיירת החכמים

שמו הלך לפניו ונהיה . אותו חיפש בנערותו
 .לוו יאנג, לראש עיירת החכמים

, נערים שהגיעו לחפש את הסנסאי שלהם
ייעו לו אשת סייע להם האיש כפי שס

 .היער והילדזקן , שומר הקברים,המדבר
 
 
 

: חרטו על קברוויש מספרים שכאשר נפטר 

 החכמה תחייה בעליה
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 יך לסנסאיהמדר
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 ,יומן יקר
 20/21/231: תאריך

 
בן שישים שנה לימדני איש הקוף ש 13לפני 

 .לזקנה
, טרם יציאתי למסע הנועז והחשוב ביותר בחיי
אבא הקריא לי מיומנו של ילד שחיפש אחר 

היום אני מבין שהוא סיפר לי  .הסנסאי שלו
 .על עצמו

 
 ,יומני היקר

פחה והוא ממשיך שושלת המש, י'וויצ, גם בני
 .סנסאי חשוב בעיירה

אם ללמוד , מעולם לא הבנתי מה יותר חשוב
 .או ללמד

והעוני , המלחמה גוברת. אך הזמנים קשים
 .בכל פינה

 
החכמה , עוד מעט ואתבטל מן העולם

וברור לי שלימוד , משתכחת מבני האדם
החכמה לדורות הוא הדבר החשוב ביותר 

 . כעת
דים את באתי אני ללמד את המלמ, על כן

 .חשיבות מעלת לימוד הציבור
 

הילדים והנערים לעולם יחפשו משמעות 
 .לחייהם

 . זהו דרכו של עולם
כי רוצה הוא , תינוק נולד עם ידיו קפוצות

אך כאשר , לתפוס באחיזת ידיו את כל העולם
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ידיו פרושות ומראה , נפטר האדם מן העולם
 .בכך שלא תפס כלום

 
י ולהעתיק את ראוי לי לעמוד בזה השלב בחי

כדי שיבואו אחרים וישתו מים , החכמה ולגונזו
לפני שהמלחמה תהרוס כל , זכים וטהורים

 .חלקה טובה בליבותיהם של האנשים
 

, תעבירו החכמה הלאה, ואתם סנסאים יקרים
כדי , וברצוני ללמד אתכם כללים לחיים

 :שהטוב יושפע לעולם כולו בדרך הראויה לו
 

 ,סנסאי יקר
כי עורך דין , מך כעורכי הדיןאל תעש עצ

ולא בהכרח , מנסה לצודד את מי שמשלם לו
תהיה כשופט ללא , ועל כן, רואה את האמת

 .נגיעות
יהיו בעיניך , עומדים לפניך דיןוכשיהיו בעלי 

העשיר צודק : ם ואל תאמר לעצמךכרשעי
אלא דע שלכל אחד , והעני טועה או ההיפך

 . יש יצר רע בליבו
יהיו בעינך , דבריך ולאחר שפסקת את

על מנת , כשקיבלו עליהם את הדין, כזכאים
לא תשנא אותם , שאם תפגוש אותם ברחוב

 .בלבבך
 

 :שלושה דברים זכור, סנסאי יקר
ואל תחשוב שאם שפטת , בדין ןמתו תהיה. 6

, זהו אותו הדין כאן, במשפט דומה קודם
 .מכיוון שתמיד יש שוני בין משפט למשפט
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כי החכמה , בההעמד תלמידים הר .0

דרכה להישכח וראויה החכמה שירבו 
 לומדיה

תן מטלות : כלומר, עשה סייג לחכמה .3
לתלמידיך לעשות בכל יום שיזכירו 

לעצמם החכמה ויתנהגו במידת הטוב 
 על מידת הטוב שבהם

 
והוי זהיר  ,הוי מרבה לחקור את העדים

 .שמא מתוכם ילמדו לשקר ,בדבריך
 

כדי , איגם סנסאי צריך שיהיה לו סנס
 .אין אדם יודע הכל. להסתלק מן הספק

 
תתנהג כמו נער כשאתה שוהה בחברת גדול 

ותהיה כחבר למי , ממך בגיל או בחכמה
ואת הצעירים ממך תקבל תמיד , ששווה לך

 .בשמחה ובסבר פנים יפות
 

אל תשתמש בחכמתך כדי להתגדל בעיני בני 
. יחלפו ימיך על פניך, ואם תעשה כן, האדם

 .מצאת בתוכך כדי להעניקה לציבורהחכמה נ
זכות גדולה , סנסאי שמעביר מחכמתו לציבור

נפטר בשם טוב מן העולם ועל זה אמרתי , היא
כי שמן טוב מדיף , טוב שם טוב משמן טוב

אך שם טוב יוצא ריחו בכל , ריחו בחדר אחד
 .העולם כולו
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כי רק האלוקים , אל תדון את בעלי הדין יחידי
 .צדק בדבריוידון ביחידות וי

 .ואל תאמר לחבריך הסנסאים לקבל דעתך
 

נפשו של האדם נמשכת יותר למעשים רעים 
ולכן אם תרבה ללמד , מאשר מעשים טובים

לא תשכח לעשות , את הציבור מעשים טובים
 .טוב לעולם

אך סנסאי שיורד מהנהגתו ומלמד את הציבור 
סופו , לעשות מעשים שאינם על פי החכמה

, לא יזכה לסור בחזרה לטובשישכח חכמתו ו
 .כי יצר ליבו של האדם רע מנעוריו

 

זוכה , כל הלומד את החכמה כדי לעשות טוב

ולא עוד אלא שכל העולם , לדברים הרבה

אוהב את , אהוב, נקרא רע. כולו כדאי הוא לו

משמח את , בני האדםאוהב את , המקום

ומלבשתו ענוה , בני האדםמשמח את , המקום

בעל  ,אדם טובו להיות ומכשרת, ויראה

ומרחקתו מן , ישר ונאמן ,מעשים מיוחדים

ונהנין , ומקרבתו לידי זכות, המעשים הרעים

ונותנת לו , בינה וגבורה הותושייממנו עצה 

הסנסאים הזקנים ו, מלכות וממשלה וחקור דין

ונעשה כמעין המתגבר , חכמהלו רזי  מגלים

צנוע וארך  וזוכה להיות, וכנהר שאינו פוסק

ומגדלתו ומרוממתו על , ומוחל על עלבונו, רוח

 . כל המעשים
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כל חכמה , שמהויהדות , יש דת אחת בעולם
אם שכחת דבר אחד . שבעולם נמצאת אצלה
חפש ספר שנקרא , מכל החכמה שלמדת

. כל החכמה שבעולם כתובה שם, פרקי אבות
מאז ומעולם כתבו את חכמת , כך הם היהודים

 . מיד ליד. דור לדוראבותיהם והעבירו אותה מ
 

וארבעה סוגי , תאהב את כל תלמידיך
 :תלמידים יש

 
 . יצא שכרו בהפסדו ,מהר לשמוע ומהר לאבד

יצא הפסדו  ,קשה לשמוע וקשה לאבד
 . בשכרו

 . חכם ,מהר לשמוע וקשה לאבד
 . זה חלק רע ,קשה לשמוע ומהר לאבד

 
 

, אם ראית מקום שהחכמה אבדה ממנו
היות זנב לאריות ולא הסתלק משם כי עדיף ל

אך אם אינך יכול ללכת , ראש לשועלים
למקום אחר השתדל לא להתחבר לבני האדם 

 :במקום וזהו כללו של עולם
 

אין מעשים טובים ואין פחד  ,אם אין חכמה
 ממעשים רעים

אם אין מעשים טובים ופחד ממעשים 
  .אין חכמה ,רעים

  .אין דעת ,אם אין בינה
  .האין בינ ,אם אין דעת
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  .אין חכמה ,אוכלאם אין 
  .אוכלאין  ,אם אין חכמה

, כי יש ללמוד חכמה ולקיים מעשים טובים
  שיגיעת שניהם מסיר את סרחון הרע מבגדיך

סופה בטילה , וכל חכמה שאין עמה מלאכה
  .וגוררת מעשים רעים

 
סנסאי שליבו גס בהוראה הרי זה שוטה איש 

טובים כי התלמידים תמימים ו, רע וגס רוח
שאלותיהם מצד ההתעניינות היא ואין . הם

 .לקנטר אותם
 
 

 . תהיה גיבור, סנסאי
עז כנמר וגיבור כארי להתנהג , הווי קל כנשר

על פי החכמה ואל תבוש מפני המלעיגים 
 .עליך

לך ולמד את כולם והלחם , אם איש עז אתה
למד , ואם בעל בושת פנים אתה, םבטיפשי

דל שמה של את תלמידיך בנחת בביתך וג
 . החכמה

 
 

 
 
 
 


