
  

 
 

 

 בספורי מעשיותמבחן 
 מבעל תפילה –( 10) י"במעשה 

 

 

 לאיזה מדינה הגיעו אח"כ ומי היה מלכם? .א

 אינו נזון ממזונות בני אדם, המלך לכת ש

 והתינוק היה מלכם

 לכת של ישוב העולם, והבת מלכה היה מלכם 

 לכת של רציחה, והמלכה היה מלכם 

 למה לקחו המדינה את הבת מלכה למלך? .ב

 של המלך כי היא היתה הבת 

 כי היתה יפת תאר 

 כי היתה יושבת בים של חלב 

 על מה בכו אנשי המלך והמלכה? .ג

 על התינוק היקר 

 על אביה ואמה של המלכה 

 שתי התשובות נכונות 

שאלת זכות: מי מאנשי המלך, ָמַלך על שתי מדינות, ועל  .ד
 איזה שתי מדינות?

  הבעל תפילה, ָמַלך על מדינה של עשירות ועל המדינה
 ת היא רק תפילההתכליש

 על המדינה של עשירות  הממונה על האוצרות, ָמַלך
  אינו נזון ממזונות בני אדםהמדינה שהמלך ועל 

  ך על המדינה של גידול איברים, ועל לַ הגבור, ָמ
 המדינה של ישוב העולם

 מה בקשה הבת מלכה מהבעל תפילה?שאלת זכות:  .ה
  שיטהר קצת לעת עתה את המדינה שעסוקים ביפת

 תואר
  את המדינה שעסוקים ביפת תוארשיטהר 
 שיטהר קצת לעת עתה את כל המדינות 

 לאיזה מדינה הגיעו אח"כ ומי היה מלכם? .ו

 לכת של רציחה, והמלכה היתה מלכם 

 לכת של ישוב העולם, והבת מלכה היתה מלכם 

 אינו נזון ממזונות בני אדם, המלך לכת ש

 והתינוק היה מלכם

 היכן מצאו את התינוק יושב כשקבלו אותו למלך? .ז

 בים של יין 

 בים של חלב 

 בים של דם 

 איך הכיר התינוק את שאר אנשי המלך? .ח

 כי היה גדול כשנעלם מהם 

 כי אמו ספרה לו, שהם אנשי המלך 
 כי נולד עם חכמה גמורה 

 

 

 לאיזה מדינה הגיעו אח"כ ומי היה מלכם? .ט

 אינו נזון ממזונות בני אדם, המלך לכת ש

 והתינוק היה מלכם

 לכת של רציחה, והמלכה היתה מלכם 

 לכת של ישוב העולם, והבת מלכה היתה מלכם 

 למה לקחו המדינה את המלכה למלך? .י

  כי היתה יושבת בים של דם 

 כי היתה יפת תאר 

 כי היתה יושבת בים של חלב 

 ממה נעשה הים של דם? .יא

 שנשפך שם תמיד מיין 

 שהיה שם בית מטבחייםמה 

 מהדמעות שלה, כי היתה בוכה תמיד 

 לאיזה מדינה הגיעו אח"כ ומי היה מלכם? .יב

 אינו נזון ממזונות בני אדם, המלך לכת ש

 והתינוק היה מלכם

 לכת של ישוב העולם, והבת מלכה היתה מלכם 

 לכת של כבוד, והמלך היה מלכם 

 היכן מצאו את המלך יושב כשקבלו אותו למלך? .יג

 בחצרו והרבה מלכים יושבים סביבו 

 בשדה וכתר על ראשו 

 בארמונו וכל השרים סביבו 

יה כשמצאו האיך מתאר לנו רבינו את השמחה שה .יד

 את המלך?

 שמחות ובכיות 

 שמחה שאין לה קץ 
 שמחה שאי אפשר לשער במח 

להיכן שלחו את הבעל תפילה, אחרי שהתקבצו  .טו

 הקיבוץ הקדוש?

 לטהר את המדינה של עשירות 

 לטהר את המדינה של יפת תואר 

 לתקן ולטהר את כל המדינות שתעו 

 שאלת זכות: כמה מאנשי המלך נמצאו יחד? .טז

 פילה, והגבור, הממונה, והחכם, ת-הבעל – תשעה

 נאמן, הבת מלכה, המלך, והמלכה.-המליץ, והאוהב

 תפילה, והגבור, הממונה, והחכם, -הבעל – עשרה

נאמן, הבת מלכה, והתינוק, המלך, -המליץ, והאוהב

 והמלכה.
 תפילה, -הגבור, הממונה, הבעל – שמונה

נאמן, המלכה. המלך-החכם,המליץ, האוהב

  בהצלחה!!!



ֹות  ּי ִנ ֹו ְדמ ם ַק י ִנ ש ָּׁ ִמ ֹות  ּי ִש ֲע י ַמ ּוֵר יב  –ִסּפ ה  שֶׂ ה'  –ַמֲע לָּׁ ־ְתִפ ל ַבַע א –ִמ' " יע ב ז לֶׂ ְס ְברֶׂ ן ִמ מָּׁ ַנְח ּו  נ ּה ַרֵב ְּפרָּׁ ִס  ש ֶׂ
כּו ְל ֹוֵתר ְוהָּׁ ּו י א ה ּובָּׁ ִדינָּׁ ְמ ּו, ַאַחת ִל ל ֲא  ְושָּׁ

ת ם אֶׂ ְמִרי ְך ִמי: ַהש ֹו לֶׂ מֶׂ ם ַה כֶׂ לָּׁ , ֵהִשיבּו? שֶׂ
ְך לֶׂ מֶׂ ם שֶׂ הֶׂ לָּׁ ־תַֹּאר הּוא שֶׂ ת, ְיַפת ַמ  ֵמֲח

ִהיא ה שֶׂ ִביאָּׁ ל ְמ ית אֶׂ ְכִל ת ִכי, ַהַת ְכִלי  ַהַת
ם ִיש ּוב הּוא עֹולָּׁ ר, הָּׁ בֹּאָּׁ ְמ ֵעיל ַכ  . ְל

ה ַבְתִחלָּׁ ה ּו ְיתָּׁ ם הָּׁ ְצלָּׁ ה אֶׂ ר ֵאיזֶׂ ַא  ְיַפת־תֹּ
ה כָּׁ ַמְל ְך, ְל ְצאּו ַאַחר־כָּׁ ת ְיַפת־תַֹּאר מָּׁ גֶׂ  ֻמְפלֶׂ

ּה ְפיָּׁ ד ְביָּׁ ד ְמאֹּ ְבלּו, ְמאֹּ ּה ְוִק ְך אֹותָּׁ לֶׂ מֶׂ  . ְל
ִבינּו "ל ֵהִבינּו( ְוֵה  )ַהְינּו ֵאּלּו ַהֲחֵבִרים ַהּנַ

ִהיא ַדאי שֶׂ ה ְבַו כָּׁ ַמְל ַבת־ ּו, ל"ַהנַ  ַה ִבְקש  ּו
ןַגם־ אֹות ֵכ ּה ְלִהְתרָּׁ מָּׁ כּו. ִע ְל ּו ְוהָּׁ ל ְב  ְוִק

סּו, ְרשּות ְכְנ ל ְוִנ ה אֶׂ כָּׁ ַמְל ִכירּו, ַה א ִכי ְוִה  ִהי
ה כָּׁ ַמְל ַבת־ ל. ַה דֶׂ ה ְוגֹּ ְמחָּׁ ה ַהש ִ יָּׁ הָּׁ ם שֶׂ , שָּׁ

ַדאי ן ְבַו ֵער ֵאי  . ְלַש
ֲאלּו ּה ְושָּׁ ֹותָּׁ את ֵאיְך א ן בָּׁ א כָּׁ ה ְל ִסְּפרָּׁ  ְו

ם הֶׂ ֵעת, לָּׁ ֵמ א שֶׂ בָּׁ רּוַח  שֶׂ ה הָּׁ רָּׁ עָּׁ ַטף ְס ת ְוחָּׁ  אֶׂ
ר ַהִתינֹוק קָּׁ ז, ל"ַהנַ , (ָהֲעִריָסה ִמן) ַהּיָּׁ  אָּׁ

ה ְצאָּׁ ַעת יָּׁ ה ִבְש לָּׁ הָּׁ בֶׂ ר ַה א ַהִתינֹוק ַאַח  ְוֹל
ה ְצאָּׁ ַחק. אֹותֹו מָּׁ דָּׁ ּה ְו ב אֹותָּׁ לָּׁ חָּׁ ה, הֶׂ זֶׂ  ּוִמ

ה ֲעשָּׁ ם ַנ ל יָּׁ ב שֶׂ לָּׁ  . חָּׁ
ְך כָּׁ ְצאּו ְוַאַחר־ ּה מָּׁ ה ְבֵני אֹותָּׁ ִדינָּׁ , זֹו ְמ

ְבלּו ּה ְוִק ְך אֹותָּׁ לֶׂ מֶׂ ם ְל הֶׂ ה. ֲעֵלי יָּׁ ם ְוהָּׁ  שָּׁ
ה ְמחָּׁ ה ִש דֹולָּׁ  ; ְג

ם כּו ַג ר ַהִתינֹוק ַעל ְמאֹּד בָּׁ קָּׁ ־ ַהּיָּׁ ר כָּׁ ְז ַהִנ
ֵעיל ד, ְל ַב ֱא נֶׂ ם שֶׂ ַעל ֵמהֶׂ ִביהָּׁ  ְו ּה אָּׁ מָּׁ  ְוִא

ּה ֵאינָּׁ ַעת שֶׂ ם יֹוַד  . ֵמהֶׂ
א ְוִהֵנה צָּׁ ְמ א, ִנ בָּׁ ּה שֶׂ ֲעלָּׁ ל ַב ה שֶׂ כָּׁ ַמְל  ַה

ה ַהְינוּ ), ַהזֹּאת ת־ַמְלּכָ ית ַהּבַ ֲעש ֵ ּנַ ֶׁ אן ש   ּכָ
ה בֹור ִכי (ַמְלּכָ ּה הּוא ַהִג ֲעלָּׁ ה, ל"ַכנַ  ַב ַעתָּׁ  ְו

ּה ֵיש ִדינָּׁ ְמ ְך ְלַה לֶׂ  . מֶׂ
ה ִבְקשָּׁ ה ּו כָּׁ ַמְל ַבת־ ִהיא) ַה ֶׁ ה ש   ַמְלּכָ

ְמִדיָנה ת (זו   ּבִ ה אֶׂ ־ְתִפלָּׁ ַעל ַב ְך, ַה ֵּיֵל  שֶׂ
ּה תָּׁ ִדינָּׁ ְמ ּה ִויַטֵהר, ִב א אֹותָּׁ מָּׁ ֻזֲה ה ֵמַה דֹולָּׁ  ַהְג

ּה לָּׁ ם ֵמַאַחר ִכי, שֶׂ לָּׁ ְצ אֶׂ ה שֶׂ יָּׁ  ִעַקר הָּׁ
ְכִלית ן ַהַת ־תַֹּאר ִעְנַי ַפת י, ל"ַכנַ , ַהְי ַדא  ְבַו

יּו ם הָּׁ ִמי זֹּהָּׁ ד ְמ ד ְמאֹּ ה ְמאֹּ  , זֹו ְבַתֲאוָּׁ
ן ַעל ה ֵכ ה ִבְקשָּׁ ַעל־ְתִפלָּׁ ַב ְך, ֵמַה ֵּיֵל ר שֶׂ  ִויַטֵה

ם ת אֹותָּׁ צָּׁ ה ְק ַעתָּׁ ֵעת־ ֹּלא, ְל ּו שֶׂ מ  ִיְתַגש ְ
ה ַעתָּׁ ֵעת־ א, ְל מָּׁ ֻזֲה ְך ַהזֹּאת ְב ל־כָּׁ  ִכי, כָּׁ

ד ַב ְברּות ִמְל ה ִהְתַג ה, ַהַתֲאוָּׁ יָּׁ ם הָּׁ ְצלָּׁ מֹו אֶׂ  ְכ
ה הּו, ֱאמּונָּׁ זֶׂ ְכִלית שֶׂ  , ַהַת

י) ל ּכִ ת ּכָ ּתו  ְחרוּ , ל"ַהנַּ  ַהּכִ ּבָ ֶׁ ם ש  ל ָלהֶׁ  ּכָ
ה ְוַאַחת ַאַחת ה ֵאיזֶׁ , ְלַתְכִלית ָרָעה ִמּדָ

נַּ  ל ָהָיה, ל"ּכַ ל ֵאצֶׁ מו   ְוַאַחת ַאַחת ּכָ  ּכְ
מּוָרה ֱאמּוָנה ָתּה  ּגְ ה או  ּדָ   (ָרָעה ַהּמִ

ַעל ַדאי ֵכן ְו יּו ְבַו ִעים הָּׁ ה ְמאֹּד ְמֻשקָּׁ זֶׂ  ַעל, בָּׁ
ן ה ֵכ נּו ִבְקשָּׁ מֶׂ ְך, ִמ ֵּיֵל ם ִויַטֵהר שֶׂ ת אֹותָּׁ צָּׁ  ְק

ֵעת ה ְל  .ַעתָּׁ
ְך כּו ַאַחר־כָּׁ ְל ם הָּׁ ַבֵקש ֻכלָּׁ ר ְל אָּׁ ּו, ַהש ְ  ְדַהְינ

ְך לֶׂ מֶׂ כּו ַה כּו'. ְו ְל אּו ְוהָּׁ ה ּובָּׁ ִדינָּׁ ְמ , ַאַחת ִל
ֲאלּו ן ְושָּׁ ם־ֵכ ְך ִמי: ַג לֶׂ מֶׂ ם ַה כֶׂ לָּׁ , ֵהִשיבּו? שֶׂ

ְך לֶׂ מֶׂ ַה ם שֶׂ הֶׂ לָּׁ ן הּוא שֶׂ השָּׁ  בֶׂ ם ִכי, נָּׁ ן ֵה  ִמ
ַכת ֲחרּו ַה בָּׁ ם שֶׂ הֶׂ ִמי לָּׁ ֵּיש שֶׂ ע לֹו שֶׂ ַפ  שֶׂ

זֹונֹות ן ְוֵאינֹו, ְמ ן ִנזֹו זֹו מָּׁ ל ִמ ר שֶׂ ־ ְשאָּׁ ְבֵני
ם דָּׁ אּוי הּוא אָּׁ ֹות רָּׁ ְך ִלְהי לֶׂ ְבלּו, מֶׂ י ְוִק ִפ  ְל

ה עָּׁ ִשיר שָּׁ ד עָּׁ חָּׁ ְך אֶׂ לֶׂ מֶׂ  . ְל
ְך ְצאּו ַאַחר־כָּׁ ם מָּׁ דָּׁ ה אָּׁ יָּׁ הָּׁ ב שֶׂ ם יֹוֵש ל ְביָּׁ  שֶׂ

ב לָּׁ ב חָּׁ ַט ם ְוהּו ֵעיֵניהֶׂ ד ְב ה ִכי, ְמאֹּ ם זֶׂ דָּׁ אָּׁ  הָּׁ
ן הּוא ל ִנזֹו יו כָּׁ מָּׁ ב יָּׁ לָּׁ ן ְוֵאינֹו, ֵמחָּׁ  ִנזֹו

זֹונֹות ְמ ל ִמ ר שֶׂ ם ְשאָּׁ עֹולָּׁ ְבלּו ֵכן ַעל, הָּׁ  ִק
ְך אֹותֹו לֶׂ מֶׂ ַעל. ְל ן ְו א ֵכ ן ִנְקרָּׁ ה בֶׂ נָּׁ ַמת שָּׁ  ֵמֲח

ן ִנזֹו ב שֶׂ לָּׁ מֹו ֵמחָּׁ ן ְכ ה בֶׂ נָּׁ  . שָּׁ
ִבינּו ה, ְוֵה זֶׂ ּו, ל"ַהנַ  ַהִתינֹוק הּוא שֶׂ ִבְקש  ּו

ֹות א ִנים ְלִהְתרָּׁ כּו. ִעמֹו ּפָּׁ ְל ֲאלּו ְוהָּׁ , ְושָּׁ
ְבלּו ּות ְוִק סּו. ְרש ְכְנ ְצלֹו ְוִנ ִכירּו, אֶׂ ה ְוִה ת זֶׂ  אֶׂ

ה ק ַהְינוּ ) הּוא ַגם ִכי, זֶׂ ינו  ה ַהּתִ ֲעש ָ ּנַ ֶׁ  ש 
ךְ  לֶׁ ִכיר (מֶׁ ם ִה ַעל־ִּפי, אֹותָּׁ ־ ף ה ַא יָּׁ הָּׁ  שֶׂ

ן ִתינֹוק טָּׁ ם קָּׁ ֱעלָּׁ נֶׂ ם ְכשֶׂ ־, ֵמִאתָּׁ ַעל־ִּפי ַאף־
ן ה ֵמַאַחר, ֵכ יָּׁ הָּׁ ם שֶׂ כָּׁ מּור חָּׁ ֵעת גָּׁ דֹו ֵמ , ִהּוְָּׁל

ד ִכי ה ִעם נֹוַל מָּׁ ְכ ה חָּׁ מּורָּׁ ן ַעל, ל"ַכנַ , ְג  ֵכ
ִכיר ם ִה  , אֹותָּׁ

ם ִכירּו ְוֵה ֹותֹו ִה ַדאי א ַדאי, ְבַו ְבַו ה ּו יָּׁ ם הָּׁ  שָּׁ
ה ְמחָּׁ ה ִש אָּׁ ד נֹורָּׁ כּו ְוַגם, ְמאֹּ ַדִין בָּׁ  ַעל ֲע

ם ֵאינָּׁ ִעים שֶׂ ְד ְך יֹו לֶׂ מֶׂ ה ֵמַה כָּׁ ַמְל ֲאלּו, ְוַה  ְושָּׁ
אתָּׁ  ֵאיְך: אֹותֹו ן בָּׁ א כָּׁ  ? ְל

ִסֵּפר ם ְו הֶׂ ֵעת, לָּׁ ְב ף שֶׂ ַט חָּׁ ַח  אֹותֹו שֶׂ ּו ר  הָּׁ
ה רָּׁ עָּׁ אֹו ְס ם ְנשָּׁ קֹו מָּׁ אֹו ְל ְנשָּׁ ה, שֶׂ יָּׁ ם ְוהָּׁ  שָּׁ

קֹום ְבאֹותֹו מָּׁ ה, ַה יָּׁ ה ְוהָּׁ ּיֶׂ ַח מֹו ְמ ְצ ה ַע מֶׂ  ַב
ר ְפשָּׁ אֶׂ ה שֶׂ מֶׂ א ַב צָּׁ מָּׁ ם שֶׂ א ַעד, שָּׁ בָּׁ ל שֶׂ  אֶׂ

ם ל יָּׁ ב שֶׂ לָּׁ  , חָּׁ
ן ִבי ה ְוֵה זֶׂ ם שֶׂ ה ַהּיָּׁ ֲעשָּׁ ב ְבַוַדאי ַנ לָּׁ ל ֵמחָּׁ  שֶׂ

ַדאי ִכי, ִאמֹו ַחק ְבַו ּה דָּׁ ב אֹותָּׁ לָּׁ חָּׁ ה, הֶׂ זֶׂ  ּוִמ
ה ֲעשָּׁ ה ַנ ם זֶׂ ב. ַהּיָּׁ ַש ם ְויָּׁ ם ְבאֹותֹו שָּׁ ל ַהּיָּׁ  שֶׂ

ב לָּׁ ה, חָּׁ יָּׁ ן ְוהָּׁ ן ִנזֹו ב ִמ לָּׁ חָּׁ ד, הֶׂ אּו ַע בָּׁ  ְבֵני שֶׂ
ה ִדינָּׁ ְמ ְבלּו זֹו ַה ְך אֹותֹו ְוִק לֶׂ מֶׂ  .ְל

ְך כּו ַאַחר־כָּׁ ְל אּו, יֹוֵתר הָּׁ ה ּובָּׁ ִדינָּׁ ְמ , ַאַחת ִל
ֲאלּו ְך ִמי: ְושָּׁ לֶׂ מֶׂ ם ַה כֶׂ לָּׁ ם, ֵהִשיבּו? שֶׂ ֵה  שֶׂ

ֲחרּו ם בָּׁ הֶׂ ה, לָּׁ ִציחָּׁ ְר ְכִלית הּוא שֶׂ ּו, ַהַת ל ְב  ְוִק
ם ְך ֲעֵליהֶׂ לֶׂ מֶׂ ד רֹוֵצח ְל חָּׁ  . אֶׂ

ְך ְצאּו ַאַחר־כָּׁ ה מָּׁ ה, ַאַחת ִאש ָּׁ ְיתָּׁ הָּׁ  שֶׂ
ת בֶׂ ְך יֹושֶׂ ם ְבתֹו ל יָּׁ ם שֶׂ ְבלּו, דָּׁ ּה ְוִק  אֹותָּׁ

ְך לֶׂ מֶׂ ַמת ְל אּו ֵמֲח רָּׁ א שֶׂ ִהי ַדאי שֶׂ ַח  ְבַו  רֹוֵצ

דֹול ד גָּׁ ד ְמאֹּ תשֶׂ  ֵמַאַחר, ְמאֹּ בֶׂ ְך ּיֹושֶׂ ם ְבתֹו  יָּׁ
ל ם שֶׂ  . דָּׁ

ִבְקשּו ן ּו ם־ֵכ ת ַג ֹו א ִנים ְלִהְתרָּׁ ּה ּפָּׁ מָּׁ , ִע
כּו ְל ְבלּו ְוהָּׁ סּו, ְרשּות ְוִק ְכְנ יהָּׁ  ְוִנ א ֵאלֶׂ  ְוִהי

ה ְיתָּׁ ה הָּׁ כָּׁ ַמְל ה, ל"ַהנַ  ַה תָּׁ ְי הָּׁ ה שֶׂ ִמיד בֹוכָּׁ , תָּׁ
עֹות מָּׁ ְד ֵמַה ּה ּו לָּׁ ה שֶׂ ֲעשָּׁ ם ַנ ל ַהּיָּׁ ם שֶׂ , דָּׁ

 .ל"ַכנַ 
ִכירּו  ה ְוִה ת זֶׂ ה אֶׂ ה, זֶׂ יָּׁ הָּׁ ה ְו ְמחָּׁ ה ִש דֹולָּׁ  ְג

ד ַדאי ְמאֹּ ַדִין. ְבַו יּו ַוֲע ם ַעל, בֹוִכים הָּׁ ֵאינָּׁ  שֶׂ
ם ִעי ְד ן יֹו ְך ִמ לֶׂ מֶׂ ַדִין ַה  .ֲע

כּו ְל ֵתר ְוהָּׁ אּו, יֹו ה ּובָּׁ ִדינָּׁ ְמ ֲאלּו, ַאַחת ִל : ְושָּׁ
ְך ִמי לֶׂ מֶׂ ם ַה כֶׂ לָּׁ ם, ֵהִשיבּו? שֶׂ ֵה ֲחרּו שֶׂ  בָּׁ

ם הֶׂ ְך לָּׁ לֶׂ מֶׂ ד ִאיש ְל בָּׁ ֻכ ד ְמ חָּׁ ם ִכי, אֶׂ ְצלָּׁ  אֶׂ
ְכִלית ִעַקר בֹוד הּוא ַהַת  . כָּׁ

ְך ְצאּו ַאַחר־כָּׁ ה מָּׁ יָּׁ הָּׁ ב שֶׂ ה יֹוֵש דֶׂ ֵקן ַבש ָּׁ  זָּׁ
ד חָּׁ ר אֶׂ תֶׂ כֶׂ ב, רֹּאשֹו ַעל ְו ם ְוהּוַט ֵעיֵניהֶׂ  ִכי, ְב

ד הּוא בָּׁ ֻכ דֹול ְמ הּוא ֵמַאַחר, גָּׁ ב שֶׂ  יֹוֵש
ה דֶׂ ר ַבש ָּׁ ְכתָּׁ ר ֻמ תֶׂ כֶׂ ְבלּו, ְב ְך אֹותֹו ְוִק לֶׂ מֶׂ  . ְל
ִבינּו ַדאי ִכי ְוֵה ה ְבַו ְך הּוא זֶׂ לֶׂ מֶׂ  ַהְינוּ ), ַה
ךְ  לֶׁ ם ַהּמֶׁ הֶׁ ּלָ ֶׁ ִבְקשּו (ל"ַהנַּ  ש  ן ּו ם־ֵכ  ִאם ַג

ר ְפשָּׁ ֹות אֶׂ א כּו, ִעמֹו ְלִהְתרָּׁ ְל ּו, ְוהָּׁ ְבל  ְוִק
ַלת) ְרשּות ּות ַקּבָ ִרין ַמה הּוא ְרש  ּקו  ֶׁ ּ  ש 

עְלִדיִוין סּו (מֶׁ ְכְנ ְצלֹו ְוִנ ִכירּו. אֶׂ א ִכי, ְוִה  הּו
ְך הּוא לֶׂ מֶׂ מֹו ַה ַעְצ ל; ְב דֶׂ ה ְוגֹּ ְמחָּׁ ה ַהש ִ יָּׁ הָּׁ  שֶׂ

ם ַדאי שָּׁ ר, ְבַו ְפשָּׁ ֵער ִאי־אֶׂ  . ַבמַֹּח  ְלַש
ּות ְוֵאלּו ֱאֹלק ם הָּׁ  ַהְינוּ ), ל"ַהנַ  ַהש ֹוִטי

יִרים ִ ֵלי, ָהֲעש  דו  ִדיָנה ּגְ ל ַהּמְ ֶׁ ירּות ש  ִ , ֲעש 
ָהיוּ  ֶׁ ְמִדיָנָתם ש  כּו, (ֱאל קּות ּבִ ְל ם הָּׁ הֶׂ מָּׁ , ִע

עּו ְוֹלא ְד ל יָּׁ ם ְכלָּׁ ת ַמהּו ֵמַחּיּותָּׁ חֹו מָּׁ  ַהש ְ
לּו  .ַהלָּׁ

ה ְוִהֵנה ְזרּו ַעתָּׁ צּו חָּׁ ְב ל ְוִנְתַק  ַהִקבּוץ כָּׁ
דֹוש ד ַהקָּׁ ְלחּו, ַיַח שָּׁ ת ְו ה אֶׂ ַעל־ְתִפלָּׁ ַב ל ַה  אֶׂ

ִדינֹות ְמ ת ַהְינוּ ) ל"ַהנַ  ַה ִדינו  ל ַהּמְ ֶׁ  ש 
ת ּתו  ֲחרוּ , ל"ַהנַּ  ַהּכִ ּבָ ֶׁ ם ש  ת ָלהֶׁ ת ִמּדו   ָרעו 

ן (ְלַתְכִלית ל"ַהנַּ  ם ְלַתֵק ר אֹותָּׁ ַטֵה  ּוְל
ם ם אֹותָּׁ ם ַלֲהִשיבָּׁ טּותָּׁ ל, ִמש ְ ה כָּׁ ִדינָּׁ  ְמ

ה ִדינָּׁ ְמ טּות ּו עּות ִמש ְ טָּׁ ּה ְו לָּׁ ם ִכי, שֶׂ עּו ֻכלָּׁ  תָּׁ
כּו בֹו  , ל"ַכנַ  ְונָּׁ

ה ַעתָּׁ ה ְו יָּׁ ַדאי הָּׁ ד כַֹּח  ְבַו ה ְבַי ַעל־ְתִפלָּׁ ַב  ַה
ְך ם ֵליֵל ֵליהֶׂ ם ֲא בָּׁ ִשי ֵבל ִכי, ְוַלֲה ַח  ִק  כֹּ

ן ּוְרשּות ם ִמ ִכי ְמלָּׁ ל ַה ל שֶׂ ִדינֹות כָּׁ ְמ  ַה
ן ִכי, ל"ַהנַ  א יּו כָּׁ ל הָּׁ ם כָּׁ ִכי ְמלָּׁ ם ַה הֶׂ לָּׁ , שֶׂ

י) ל"ַכנַ  ּבּוץ ּכִ ש   ַהּקִ דו  ה ַהּקָ ל ַהּזֶׁ ֶׁ ךְ  ש  לֶׁ  ַהּמֶׁ
ָחְזרוּ  ֶׁ ה ש  צוּ  ַעּתָ ם, ְוִנְתַקּבְ ּלָ  ְמָלִכים ָהיוּ  ּכֻּ

ל ַעל ת ּכָ ִדינו  ל ַהּמְ ֶׁ ת ש  ּתו  , ל"ַהנַּ  ַהּכִ
נַּ  ְך. (ל"ּכַ ַל ה ְוהָּׁ ַעל־ְתִפלָּׁ ַב ם ַה כֹּחָּׁ ם ְב ַטֲהרָּׁ  ְל

ם ִזירָּׁ ה ּוְלַהֲח בָּׁ  .ִבְתשּו


