בן המלך ש פל

לשיגעון  /מעשייה*

רבי חמן מברסלב
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מעשה בבן מלך שהשתגע וחשב כי הוא תר גול הודו ,לפיכך החליט להת הג
כתר גול הודו .פשט את בגדיו ,כ ס מתחת לשולחן והחל ללקט פירורים ש פלו מן
השולחן ,כמו שמת הג תר גול הודו .דאג לו מאוד אביו והזמין לארמון רופאים
ויועצים רבים ,אך כולם ואשו מלעזור לו .כל יסיו ותיהם לרפאו לא הועילו .צער
גדול הצטער אותו המלך ,עד שיום אחד ִהגיע חכם לממלכה ושמע את צערו הרב
של המלך .פ ה לארמון והציע לקבל על עצמו לרפא את בן המלך .מה עשה? פשט
את בגדיו ו כ ס ,לתדהמת כולם ,גם הוא אל מתחת לשולחן .החל גם הוא ללקוט
פירורים ושאריות אוכל מתחת לשולחן .שאלו בן המלך" :מי אתה ומה אתה
עושה פה?" ע ה לו החכם" :מי אתה? ומה אתה עושה פה?" ע ה בן המלך "א י
הי דיק**" ".גם א י הי דיק ",אמר החכם .המשיכו ש יהם ללקוט פירורים.
למחרת רמז החכם להשליך לו בגד ללבוש .לבש החכם את הבגד ,התפ ֵלא בן המלך
מאוד ,ואז אמר החכם" :אתה חושב שהי דיק אי ו יכול ללבוש כתו ת? אפשר
ללבוש כתו ת ואף-על-פי כן להיות הי דיק ".לבש גם בן המלך כתו ת .אחר זמן
מה רמז שישליכו לו מכ סיים .בן המלך הסכים גם הוא ללבוש מכ סיים בראותו
כי ההי דיק חברו לובש מכ סיים .וכך המשיכו ש יהם בזה אחר זה להתלבש.
לאחר יום רמז החכם ,והשליכו להם מאכל אדם מהשולחן ,ואמר לו" :אתה חושב
שאם אוכלים מאכלים טובים כבר חדלים להיות הי דיק? אפשר לאכול וגם להיות
הי דיק ".אכלו ש יהם מאכלים משולחן המלך .כך המשיך החכם והת הג עמו עד
שבן המלך רפא ,לשמחת המלך והממלכה.

אמתי )כולה דמיון(.
* מעשייה – סיפור שאין לו בסיס ִ
** הי דיק – כי וי לתר גול הודו.
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