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ֹות  ִנּי ֹו מ ִנים ַקְד ש ָּׁ ִמ ֹות  ֲעִשּי ַמ ֵרי  ּו ה י –ִסּפ ה עָּׁ ְב ִש ַה ִמ' – גַמֲעשֶׂ
ְט בֶׂ  ְר לֶׂ ע סי ' '– " ב זיע ְסלֶׂ רֶׂ ִמְב ן  מָּׁ ַנְח ּו  נ ּה ַרֵב ִסְּפרָּׁ  אש ֶׂ

ם ֲאַסֵּפר כֶׂ יּו ֵאיְך לָּׁ ים הָּׁ ִח  .ְשֵמ
ה ַחת ַּפַעם ַמֲעשֶׂ ה ַא יָּׁ ְך הָּׁ לֶׂ ה, מֶׂ יָּׁ ִחיד ֵבן לֹו ְוהָּׁ . יָּׁ

ה צָּׁ רָּׁ ְך ְו לֶׂ ר ַהמֶׂ ֹס ה ִלְמ יו ִלְבנֹו ַהְמלּוכָּׁ ַחּיָּׁ ה. ְב שָּׁ  ְועָּׁ
ה תֶׂ ְש דֹול ִמ אל( גָּׁ ּקֹוִרין בַּ ל ּוְבַוַדאי. )שֶׁ  ַּפַעם ְבכָּׁ

ְך לֶׂ ַהמֶׂ ה שֶׂ ה הּוא ַבאל עֹושֶׂ חָּׁ ה ִשְמ  , ְמֹאד ְגדֹולָּׁ
ט רָּׁ ְפ ה ִב תָּׁ ר, ַע ַס מָּׁ ה שֶׂ יו ִלְבנֹו ַהְמלּוכָּׁ ַחּיָּׁ  ְבַוַדאי, ְב

ה יָּׁ ה הָּׁ ה ִשְמחָּׁ יּו. ְמֹאד ְגדֹולָּׁ ם ְוהָּׁ ל שָּׁ ֵרי כָּׁ  ַהש ָּׁ
ה ל, ְמלּוכָּׁ ִסים ְוכָּׁ כָּׁ ִרים ַהדֻּ ש ָּׁ יּו, ְוַה ִחים ְוהָּׁ  ְשֵמ

ה ַעל ְמֹאד תֶׂ ְש ה ְוַגם. ַהִמ יּו ַהְמִדינָּׁ ֱהִנים הָּׁ ה נֶׂ  ִמזֶׂ
מֹוֵסר ה שֶׂ יו ִלְבנֹו ַהְמלּוכָּׁ ַחּיָּׁ בֹוד הּוא ִכי, ְב דֹול כָּׁ  גָּׁ

ְך לֶׂ  . ַלמֶׂ
ה יָּׁ ם ְוהָּׁ ה שָּׁ חָּׁ ה ִשְמ ה. ְמֹאד ְגדֹולָּׁ יָּׁ ם ְוהָּׁ ל שָּׁ  ִמיֵני כָּׁ

ה חָּׁ יש: ִשְמ עְליֶׂ ּפֶׂ ש ַקא י עְדיֶׂ אמֶׂ ה ְוַכּיֹוֵצא ְוקָּׁ , ִמזֶׂ
ל ה ִמיֵני כָּׁ חָּׁ ה ַהכֹל, ִשְמ יָּׁ ם הָּׁ ה ַעל שָּׁ  .ַהִמְשתֶׂ

שּו ַנֲע שֶׂ ִחים ּוְכ ַמד ְמֹאד ְשֵמ ְך עָּׁ לֶׂ ר ַהמֶׂ ַמ : ִלְבנֹו ְואָּׁ
ֲאִני ֱהיֹות ה שֶׂ ִבים חֹוזֶׂ ה ַוֲאִני, ַבכֹוכָּׁ ה רֹואֶׂ תָּׁ ַא  שֶׂ

ִתיד ֵרד עָּׁ ה ִמן ֵלי ה ְבֵכן, ַהְמלּוכָּׁ ְראֶׂ ֹּלא ִת ה שֶׂ  ִיְהיֶׂ
ָך ת ְל ֵרד ַעְצבּו ֵת ה ִמן ְכשֶׂ ה ַרק. ַהְמלּוכָּׁ  ִתְהיֶׂ

ה חָּׁ ִשְמ  . ְב
ה ִתְהיֶׂ שֶׂ ה ּוְכ חָּׁ ִשְמ ה ֲאִני ַגם, ְב ְהיֶׂ ה אֶׂ חָּׁ ִשְמ  ַגם. ְב

ה ִּיְהיֶׂ שֶׂ ָך ְכ ף, ַעְצבּות ְל ה ֲאִני ֵכן ִּפי ַעל ַא ְהיֶׂ  אֶׂ
ה חָּׁ ִשְמ ֵאין ַעל ְב ה שֶׂ תָּׁ ְך ַא לֶׂ ָך ִכי. מֶׂ אּוי ֵאיְנ  רָּׁ

ה ר, ִלְמלּוכָּׁ ַח ָך ֵמַא ֵאיְנ כֹול שֶׂ ֲחִזיק יָּׁ ָך ְלַה  ַעְצְמ
ה חָּׁ ִשְמ ה ְב תָּׁ ַא שֶׂ ֵרד ְכ ה ִמן יֹו ל. ַהְמלּוכָּׁ  ֲאבָּׁ

ה ִתְהיֶׂ שֶׂ ה ְכ חָּׁ ִשְמ ה ֲאַזי, ְב ְהיֶׂ ה אֶׂ חָּׁ ִשְמ ה ְב רָּׁ ֵת  ְי
 .ְמֹאד

ן ְוִקֵבל ְך ַהבֶׂ לֶׂ ת מֶׂ ה אֶׂ ד ַהְמלּוכָּׁ ה ְביָּׁ מָּׁ ה. רָּׁ שָּׁ  לֹו ְועָּׁ
ֵרי ה שָּׁ ִסים, ְמלּוכָּׁ כָּׁ ִרים ְודֻּ שָּׁ ִיל ְו חָּׁ  . וָּׁ

ה ן ְוזֶׂ ְך ַהבֶׂ לֶׂ ה מֶׂ יָּׁ ם הָּׁ כָּׁ ה, חָּׁ יָּׁ ה אֹוֵהב ְוהָּׁ ְכמָּׁ  ְמֹאד חָּׁ
יּו ְצלֹו ְוהָּׁ ִמים אֶׂ ל. ְגדֹוִלים ֲחכָּׁ ה ִמי ְוכָּׁ יָּׁ הָּׁ א שֶׂ  בָּׁ

ְצלֹו ה ִעם אֶׂ ה ְדַבר ֵאיזֶׂ ְכמָּׁ ה, חָּׁ יָּׁ ְצלֹו הָּׁ  ַבֲחִשיבּות אֶׂ
דֹול  . ְמֹאד גָּׁ

ה יָּׁ ם נֹוֵתן ְוהָּׁ הֶׂ בֹוד לָּׁ רּות כָּׁ ְשִביל ַוֲעִשי ה ִב ְכמָּׁ חָּׁ , ַה
ל ד ְלכָּׁ חָּׁ ה ִמי. ְרצֹונֹו ְכִפי אֶׂ יָּׁ הָּׁ ה שֶׂ מֹון רֹוצֶׂ ה, מָּׁ יָּׁ  הָּׁ

מֹון לֹו נֹוֵתן ה ּוִמי, מָּׁ יָּׁ הָּׁ ה שֶׂ בֹוד רֹוצֶׂ ה, כָּׁ יָּׁ  נֹוֵתן הָּׁ
בֹוד לֹו ְשִביל ַהכֹל, כָּׁ ה ִב ְכמָּׁ חָּׁ  . ַה

ת ֲחַמ ה ּוֵמ יָּׁ הָּׁ שּוב שֶׂ ְצלֹו חָּׁ ה אֶׂ ְכמָּׁ חָּׁ ְך ַה ל־כָּׁ יּו, כָּׁ  הָּׁ
ם לָּׁ ִחין כֻּ ן לֹוְק ל ַעְצמָּׁ ה אֶׂ ְכמָּׁ חָּׁ ְסקּו, ַה ל ְועָּׁ  כָּׁ

ה ת ַהְמִדינָּׁ ְכמֹו חָּׁ ה ִכי. ְב ה זֶׂ יָּׁ ה הָּׁ מֹון רֹוצֶׂ  ְכֵדי, מָּׁ
ְּיַקֵבל מֹון שֶׂ ה ְיֵדי ַעל מָּׁ ה. זֶׂ ה ְוזֶׂ יָּׁ ה הָּׁ  ֲחִשיבּות רֹוצֶׂ

בֹוד  . ְוכָּׁ
ת ֲחַמ ם ּוֵמ לָּׁ כֻּ ְסקּו שֶׂ ת ַרק עָּׁ ְכמֹו חָּׁ חּו ֵכן ַעל ְב ְכ  שָּׁ

ם ּה שָּׁ תָּׁ ה ְבאֹו ֵסי ַהְמִדינָּׁ ִסי ה ַטְכ מָּׁ חָּׁ יּו ִכי, ִמְל  הָּׁ
ם לָּׁ ְסִקין כֻּ ת עֹו ְכמֹו חָּׁ יּו ַעד. ְב הָּׁ ל שֶׂ ה ְבֵני כָּׁ  ַהְמִדינָּׁ

ִמים ן ַעד. ְגדֹוִלים ֲחכָּׁ טָּׁ ַהקָּׁ ּה שֶׂ תָּׁ ְבאֹו ה שֶׂ , ַהְמִדינָּׁ
ה יָּׁ ה הָּׁ ת ִבְמִדינָּׁ רֶׂ ם ַאחֶׂ כָּׁ דֹול חָּׁ ם גָּׁ לָּׁ ִמים. ִמכֻּ ֲחכָּׁ  ְוַה

ּה תָּׁ ְבאֹו ה שֶׂ יּו ַהְמִדינָּׁ ִמים הָּׁ ִגים ֲחכָּׁ ְפלָּׁ  ְגדֹוִלים מֻּ
 . ְמֹאד

ת ֲחַמ ת ּוֵמ ְכמֹו חָּׁ ַּפְקרּונִ  ַה ִמים ְת ל ַהֲחכָּׁ ּה שֶׂ  אֹותָּׁ
ה ְשכּו. ַהְמִדינָּׁ ת ַגם ּומָּׁ ן אֶׂ ְך ַהבֶׂ לֶׂ ם ל"ַהנַ  מֶׂ תָּׁ , ְלַדְע

ר ַּפֵק ְת ר. ַגם־ֵכן ְוִנ ְשאָּׁ ה ְבֵני ּו רּו ֹלא ַהְמִדינָּׁ ַּפְק . ִנְת
ת ֲחַמ ה ֵמ יָּׁ הָּׁ ת שֶׂ ת ַעְמקּו דֹול ְוַדקּו ּה גָּׁ תָּׁ  ְבאֹו

ה ְכמָּׁ חָּׁ ל ַה ִמים שֶׂ ְכלּו ֹלא ֵכן ַעל, ל"ַהנַ  ַהֲחכָּׁ ר יָּׁ  ְשאָּׁ
ה ְבֵני ס ַהְמִדינָּׁ ּה ִלְכֹנ תָּׁ ה ְבאֹו ְכמָּׁ חָּׁ  ִהִזיק ְוֹלא, ַה

ם הֶׂ ל. לָּׁ ִמים ֲאבָּׁ ן ַהֲחכָּׁ ְך ְוַהבֶׂ לֶׂ רּו, מֶׂ ַּפְק  .ל"ַכנַ  ִנְת
ן ְך ְוַהבֶׂ לֶׂ ֲחַמת, מֶׂ ה ֵמ יָּׁ הָּׁ  ִעם נֹוַלד ִכי טֹוב בֹו שֶׂ

יּו, טֹוב רֹות טֹובֹות ִמדֹות לֹו ְוהָּׁ ה, ִוישָּׁ יָּׁ ר הָּׁ  ִנְזכָּׁ
ִמים ְפעָּׁ ן: ִל ם הּוא ֵהיכָּׁ עֹולָּׁ ה הּוא ּוַמה, בָּׁ  עֹושֶׂ

ה'. ְוכּו יָּׁ ַח  גֹוֵנַח  ְוהָּׁ ְתַאֵנ ה ַעל ּוִמ ַפל ַעל זֶׂ נָּׁ  שֶׂ
ת ֵאלּו ִלְמבּוכֹו ה כָּׁ ְך ְוִנְתעָּׁ ל־כָּׁ ה. כָּׁ יָּׁ ַח  ְוהָּׁ ְתַאֵנ  ִמ

 . ְמֹאד
ל ף ֲאבָּׁ ה ֵתכֶׂ יָּׁ הָּׁ שֶׂ ִחיל ְכ ְת ַתֵמש ַמ ְש ל ִעם ְלִה כֶׂ , ַהש ֵ

ַזר ַחֵזק חָּׁ ְת ְצלֹו ְוִנ ְכמֹות אֶׂ חָּׁ ל ַה ת שֶׂ ִסי ְר ִּפיקֹו  אֶׂ
ה ְוֵכן. ל"ַהנַ  יָּׁ ה הָּׁ ִמים ַכמָּׁ ה ְּפעָּׁ יָּׁ הָּׁ ר שֶׂ  ל"ַכנַ  ִנְזכָּׁ

ה יָּׁ ַח  גֹוֵנַח  ְוהָּׁ ְתַאֵנ ף, ּוִמ ֵתכֶׂ ִחיל ְו ְת ִה שֶׂ ַתֵמש ְכ ְש  ְלִה
ל ִעם כֶׂ ר, ַהש ֵ ַז ַחֵזק חָּׁ ְת ְצלֹו ְוִנ סּות אֶׂ ְר ִּפיקֹו אֶׂ  הָּׁ

 .ל"ַכנַ 
ה. ַהּיֹום ַוְיִהי יָּׁ ה ְוהָּׁ חָּׁ ה ְבִרי ה ְבֵאיזֶׂ חּו, ְמִדינָּׁ ְר  ּובָּׁ

ם לָּׁ ְך. כֻּ רֶׂ ם ּוְבדֶׂ תָּׁ ִריחָּׁ רּו ְב ְב ְך עָּׁ רֶׂ ה דֶׂ ר ֵאיזֶׂ . ַיַע
ְבדּו ם ְואָּׁ ר שָּׁ כָּׁ ה זָּׁ ד: ּוְנֵקבָּׁ חָּׁ ַבד אֶׂ ר אָּׁ כָּׁ ד זָּׁ חָּׁ ַבד ְואֶׂ  אָּׁ

ה יּו ַוֲעַדִין. ְנֵקבָּׁ ִנים הָּׁ ְרַבע ְבֵני, ְקַטִנים בָּׁ ֵמש ַא חָּׁ  ְו
ִנים  . שָּׁ



ה ְוֹלא יָּׁ ם הָּׁ הֶׂ ֱאכֹל ַמה לָּׁ ֲעקּו. לֶׂ כּו ְוצָּׁ ה ֹלא ִכי, ּובָּׁ יָּׁ  הָּׁ
ם הֶׂ ֱאכֹל ַמה לָּׁ  . לֶׂ

ְך תֹו ְך ְב א כָּׁ ם בָּׁ ְצלָּׁ ר אֶׂ י עְטלֶׂ ד בֶׂ חָּׁ ִקים ִעם אֶׂ  ַהש ַ
לֹו ּקֹוִרין) שֶׂ עס שֶׁ אְרבֶׁ נֹוֵשא, (ָט ם שֶׂ הֶׂ ם בָּׁ חֶׂ . לֶׂ

ִחילּו ְת ִנים ֵאלּו ְוִה ֵרב ַהבָּׁ ְתקָּׁ יו ְלִה  ְוִלְהיֹות ֵאלָּׁ
רּוִכים יו ְכ רָּׁ ֲח ַתן. ַא ם ְונָּׁ הֶׂ ם לָּׁ חֶׂ ֱאכֹל לֶׂ ְכלּו, לֶׂ  . ְואָּׁ

ַאל שָּׁ ם ְו ן: אֹותָּׁ ם ֵמֵהיכָּׁ אתֶׂ אן בָּׁ : לֹו ֵהִשיבּו? ְלכָּׁ
נּו ֵאין יּו ִכי, יֹוְדִעים אָּׁ ִנים הָּׁ . ל"ַכנַ  ְקַטִנים בָּׁ

ִחיל ְת ם ֵליֵלְך ְוִה שּו, ֵמהֶׂ נּו ּוִבְק ִּיַקח ִממֶׂ ם שֶׂ  אֹותָּׁ
ר. ִעמֹו ַמ ם ְואָּׁ הֶׂ ת: לָּׁ ה אֶׂ ה ֵאיִני זֶׂ ֵתְלכּו, רֹוצֶׂ  שֶׂ

 . ִעִמי
ְך תֹו ְך ְב ְסַתְכלּו כָּׁ ר הּוא ְוִהֵנה, ִה ה. ִעּוֵ יָּׁ ם ְוהָּׁ ְצלָּׁ  אֶׂ

א לֶׂ ר: ּפֶׂ ַח הּוא ֵמַא ר שֶׂ יְך, ִעּוֵ ? ֵליֵלְך יֹוֵדַע  ֵא
ת) ֱאמֶׁ ּוא ּובֶׁ ה ִחּדּוש ה ה מַּ ָהָי ה ש ֶׁ ם ָקשֶׁ את ָלהֶׁ . זֹ

ִין ִכי דַּ ִנים ָהיּו ֲע ִנים ָב טַּ ק, ְק ָהיּו רַּ ִנים שֶׁ ָכִמים ָב , ֲח
ה ָהָי א ְו לֶׁ ְצָלם פֶׁ נַּ  אֶׁ ם. (ל"כַּ ה) ּוֵבְרכָּׁ יר זֶׁ ְטלֶׁ ע בֶׁ  הַּ

ּוֵּר ִּיְהיּו (ָהִע תֹו שֶׂ ִּיְהיּו, ְכמֹו תֹו ְזֵקִנים שֶׂ  ְכמֹו
ר ְשִאי ם ְוִה הֶׂ ם עֹוד לָּׁ חֶׂ ֱאכֹל לֶׂ ְך לֶׂ ַל  . לֹו ְוהָּׁ

ִנים ֵאלּו ְוֵהִבינּו ם ִכי ַהבָּׁ ַרְך ַהש ֵ ְתבָּׁ ְשִגיַח  ִי  ִה
ם ם ְוִהְזִמין, ֲעֵליהֶׂ הֶׂ ר לָּׁ י עְטלֶׂ ר בֶׂ אן ִעּוֵ ֵתן ְבכָּׁ  ִל

ם הֶׂ ל לָּׁ  .אֹכֶׂ
ְך ר־כָּׁ ַח ה ַא לָּׁ ם כָּׁ ְצלָּׁ ם אֶׂ חֶׂ ִחילּו ְושּוב, ַהלֶׂ ְת  ִה

ל ֲעבּור ִלְצעֹק ְך. אֹכֶׂ ר־כָּׁ ַח ה ַא ה ַנֲעשָּׁ נּו ַלְילָּׁ  ְולָּׁ
ם ר. שָּׁ ה ֹלא ַגם־ֵכן ַבבֹקֶׂ יָּׁ ם הָּׁ הֶׂ ֹכל לָּׁ ֱא יּו לֶׂ  ְוהָּׁ

 . ּובֹוִכים צֹוֲעִקים
ר ַז חָּׁ א ְו ר ּובָּׁ י עְטלֶׂ ה בֶׂ יָּׁ הָּׁ ֵרש שֶׂ ִחילּו. ֵח ר ְוִהְת  ְלַדֵב

יו ה, ֵאלָּׁ ְראָּׁ ם ְוהֶׂ הֶׂ יו לָּׁ דָּׁ ר, ְביָּׁ ַמ ם ְואָּׁ הֶׂ ֹו לָּׁ ֵאינ  שֶׂ
ַתן. שֹוֵמַע  ם ְונָּׁ הֶׂ ם ַגם־ֵכן לָּׁ חֶׂ ֱאכֹל לֶׂ ַלְך, לֶׂ ם ְוהָּׁ . ֵמהֶׂ

צּו רָּׁ ֵחם ַגם־ֵכן ְו ִּיקָּׁ ה ְוֹלא, ִעמֹו שֶׂ צָּׁ ם. רָּׁ ַגם־ ּוֵבְרכָּׁ
ִּיְהיּו ֵכן תֹו שֶׂ ר, ְכמֹו ְשִאי ם ַגם־ֵכן ְוִה הֶׂ ם לָּׁ חֶׂ , לֶׂ

ְך ַל  .לֹו ְוהָּׁ
ר ַז חָּׁ ה ְו לָּׁ ם ְוכָּׁ חֶׂ ם ַהלֶׂ ְצלָּׁ חָּׁ , אֶׂ רּוְו ֲעקּו ְז . ל"ַכנַ  ְוצָּׁ

ַזר חָּׁ א ְו ם ּובָּׁ ְצלָּׁ ר אֶׂ י עְטלֶׂ ה בֶׂ יָּׁ הָּׁ ה ְכַבד שֶׂ . ּפֶׂ
ִחילּו ְת ר ְוִה ה. ִעמֹו ְלַדֵב יָּׁ שֹונֹו ְמַגְמֵגם ְוהָּׁ  ְוֹלא, ִבְל

ְדעּו ר הּוא ַמה יָּׁ ה ְוהּוא. אֹוֵמ יָּׁ  ֵהם ַמה יֹוֵדַע  הָּׁ
ִרים ְדעּו ֹלא ֵהם ַאְך, ְמַדְב ר הּוא ַמה יָּׁ ה ִכי, אֹוֵמ יָּׁ  הָּׁ

שֹונֹו ְמַגְמֵגם ַתן. ל"ַכנַ  ִבְל ם ְונָּׁ הֶׂ ם ַגם־ֵכן לָּׁ חֶׂ  לֶׂ
ֱאכֹל ְך, לֶׂ ַל ם. ל"ַכנַ  ַגם־ֵכן לֹו ְוהָּׁ ְרכָּׁ ִּיְהיּו ַגם־ֵכן ּוֵב  שֶׂ

תֹו ַלְך, ְכמֹו  .ל"ַכנַ  ַהכֹל. לֹו ְוהָּׁ
ַזר חָּׁ א ְו ר ּובָּׁ י עְטלֶׂ ה בֶׂ יָּׁ הָּׁ קֹם ַצּוָּׁארֹו שֶׂ ה, עָּׁ יָּׁ ַגם־ ְוהָּׁ

ַזר. ל"ַכנַ  ֵכן חָּׁ א ְו יר ּובָּׁ עְטלֶׂ רֹות ַבַעל בֶׂ , ֲחטֹוטָּׁ
ּקֹוִרין) יר שֶׁ   ,(הֹויקֶׁ

ר ַז חָּׁ א ְו ר ּובָּׁ י עְטלֶׂ ַדִים ְבֹלא בֶׂ  . יָּׁ
ר ַז חָּׁ א ְו ר ּובָּׁ י עְטלֶׂ ל, ַרְגַלִים ְבֹלא בֶׂ ד ְוכָּׁ חָּׁ ַתן אֶׂ  נָּׁ

ם הֶׂ ם לָּׁ חֶׂ ם, לֶׂ ְרכָּׁ ִּיְהיּו ּוֵב תֹו שֶׂ  .ל"ַכנַ  ַהכֹל, ְכמֹו
ְך ר־כָּׁ ַח ַזר ַא ה חָּׁ לָּׁ ם ְוכָּׁ חֶׂ ם ַהלֶׂ ְצלָּׁ ִחילּו. אֶׂ ְת  ֵליֵלְך ְוִה

ש ּוב אּו ַעד, ְלִי בָּׁ ה שֶׂ ְך ְלֵאיזֶׂ רֶׂ ְלכּו. דֶׂ  אֹותֹו ַעל ְוהָּׁ
ְך רֶׂ אּו ַעד ַהדֶׂ בָּׁ ה שֶׂ ר ְלֵאיזֶׂ פָּׁ סּו. ְכ ִנים ֵאלּו ְוִנְכְנ  ַהבָּׁ

ה ת ְבֵאיזֶׂ יּו, ַבִי ֲחִמים ְוהָּׁ ַר ם ְמ ְתנּו ֲעֵליהֶׂ ם ְונָּׁ הֶׂ  לָּׁ
ם חֶׂ רּו. לֶׂ ְז חָּׁ סּו ְו ה ְוִנְכְנ ת ְבֵאיזֶׂ ְתנּו, ַבִי ם ְונָּׁ הֶׂ ַגם־ לָּׁ

יּו, ֵכן ִרים ְוהָּׁ ֲחִזי ִחים ַעל ַמ ְּפתָּׁ  . ַה
אּו רָּׁ ה ְו זֶׂ ם טֹוב שֶׂ ְפֵניהֶׂ שּו. ִל ם ְועָּׁ ִּיְהיּו ֵביֵניהֶׂ  שֶׂ

ִמיד ַחד תָּׁ שּו. ְבַי ם ְועָּׁ הֶׂ ּקֹוִרין) ַשִקים לָּׁ  שֶׁ
יס אְרבֶׁ ת (ָט יּו, ְגדֹולֹו ִרים ְוהָּׁ ֲחִזי ִחים ַעל ַמ תָּׁ , ַהְּפ

ְלכּו ל ַעל ְוהָּׁ ת כָּׁ חֹו מָּׁ ש ְ ת ַעל: ַה ִרית ְסעּוַד ה ְב  ִמילָּׁ
נֹות ְוַעל תֻּ ְלכּו, ֲח ם ְוהָּׁ הֶׂ קֹום לָּׁ ר ְלמָּׁ ְלכּו. ַאֵח  ְוהָּׁ

רֹות יּו, ַלֲעיָּׁ ֲחִזיִרים ְוהָּׁ ִחים ַעל ַמ ְּפתָּׁ ְלכּו. ַה  ַעל ְוהָּׁ
ִריִדים ְשבּו, ַהְי ש ֵבין ְויָּׁ יְר עְטלֶׂ ְך ַהבֶׂ רֶׂ  ְכדֶׂ

ְשִבים ּיֹו ם שֶׂ ס" ַעל שָּׁ י ִריְזבֶׂ ְּפ ר ִעם" ַה י עלֶׂ  . ַהטֶׂ
יּו ַעד הָּׁ ִנים ֵאלּו שֶׂ ִמים ַהבָּׁ סָּׁ ְר ל ְמפֻּ ל ֵאצֶׂ  כָּׁ

ש ְר י עְטלֶׂ ם ִכי. ַהבֶׂ לָּׁ ם ִהִכירּו כֻּ ְדעּו, אֹותָּׁ ם ְויָּׁ  ֵמהֶׂ
ֵאלּו ִנים ֵהם שֶׂ ְבדּו ַהבָּׁ אֶׂ נֶׂ ר שֶׂ  .ל"ַכנַ  ַבַּיַע

ד ַּפַעם חָּׁ ה אֶׂ יָּׁ ִריד הָּׁ דֹול יָּׁ ה גָּׁ ה ִעיר ְבֵאיזֶׂ . ְגדֹולָּׁ
ְלכּו ם ְוהָּׁ שָּׁ ש ְל ְר י עְטלֶׂ ִנים ְוֵאלּו, ַהבֶׂ ְלכּו ַהבָּׁ ַגם־ הָּׁ

ם ֵכן שָּׁ א. ְל ת ַעל ּובָּׁ ְרש ַדַע י עְטלֶׂ ְּיַשְדכּו ַהבֶׂ ת שֶׂ  אֶׂ
ִנים ְשֵני ֵאלּו ְשאּו, ַהבָּׁ ִּי ה שֶׂ ת זֶׂ ףוְ . זֹו אֶׂ רּו ֵתכֶׂ ִדְב  שֶׂ

ת זֹאת ש ְקצָּׁ יְר עְטלֶׂ ר הּוַטב, בֶׂ בָּׁ  ְבֵעיֵני ְמאֹד ַהדָּׁ
ם לָּׁ רּו, כֻּ ְמ דּוְך ְוגָּׁ  . ַהש ִ

ל יְך ֲאבָּׁ ם עֹוִשין ֵא הֶׂ ה לָּׁ נָּׁ תֻּ ְתַיֲעצּו?! ֲח ר. ְוִנ  ַבֲאשֶׂ
ְביֹום ה ְּפלֹוִני שֶׂ ה ִיְהיֶׂ ל ְסעּודָּׁ ת יֹום שֶׂ דֶׂ לֶׂ ְך הֻּ לֶׂ , ַהמֶׂ

ּקֹוִרין) יס שֶׁ ינֶׁ יִנ ם ְוֵּיְלכּו, (ִמ שָּׁ ל ְל ש כָּׁ ְר י עְטלֶׂ . ַהבֶׂ
שּו ּוִמַמה ְּיַבְק ן ש ֶׂ ם ְלַעְצמָּׁ ר, שָּׁ שָּׁ ם בָּׁ חֶׂ ה, ְולֶׂ  ִמזֶׂ

ה ַיֲעשּו נָּׁ תֻּ ה ְוֵכן. ֲח יָּׁ  . הָּׁ
ְלכּו ם ְוהָּׁ שָּׁ יס ַעל ְל ל ַהִמיִנינֶׂ ש כָּׁ ְר י עְטלֶׂ , ַהבֶׂ

שּו ם ּוִבְק הֶׂ ם לָּׁ חֶׂ ר לֶׂ שָּׁ ַתֵּיר ַמה ִקְבצּו ְוַגם, ּובָּׁ ְש ִנ  ש ֶׂ
ה ִמן ְסעּודָּׁ ר ַה שָּׁ ם בָּׁ חֶׂ ּקֹוִרין). ְולֶׂ ש שֶׁ ְט ֹוִלי . (ק

ְלכּו רּו ְוהָּׁ ְפ חָּׁ ר ְו דֹול בֹו ה גָּׁ ִּיְהיֶׂ ֲחִזיק שֶׂ ה ַמ  ֵמאָּׁ
ִשים סּו, ֲאנָּׁ ִנים ִעם אֹותֹו ְוִכ ר קָּׁ פָּׁ ל ְועָּׁ בֶׂ סּו. ְוזֶׂ  ְוִנְכְנ

ם שָּׁ ם ְל לָּׁ  , כֻּ
שּו ם ְועָּׁ ה שָּׁ נָּׁ תֻּ ִנים ְלֵאלּו ֲח סּו, ל"ַהנַ  ַהבָּׁ  ְוִהְכִני

ם ה אֹותָּׁ ּפָּׁ יּו. ַלחֻּ ִחים ְוהָּׁ ם ְשֵמ  ְוַגם. ְמֹאד ְמֹאד שָּׁ
ן תָּׁ חָּׁ ה הֶׂ יּו ְוַהַכלָּׁ ִחים הָּׁ  .ְמֹאד ְשֵמ
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באיזה חודש התחיל רבינו שאלת זכות:  .א
 )עיין ימי מוהרנ"ת אות מ"ב(לספר מעשה זו?       

 אלול 
 אדר 
 סיון 

 למה עשה המלך סעודה? .ב
 כי ניצח במלחמה 
 בחייו כי רצה למסור המלוכה לבנו 
 לכבוד היום הולדת שלו 

 שמחה היה על הסעודה?איזה מיני  .ג
 )קאפעלייש )מקהלות זמר 
 )קאמעדייש )משחקי הצגות 
 שתי התשובות נכונות 

 מה אמר המלך לבנו לכשירד מן המלוכה? .ד
 שיברח מהמדינה 
 להמשיך להיות מלך בתוקף 
 שתהיה בשמחה 

 מה אהב מאוד הבן מלך שנעשה עתה מלך? .ה
 להשתכר 
 כבוד גדול 
 חכמות 

 זה חכמה?מה נתן המלך למי שבא אצלו עם אי .ו
 ממון 
 כבוד 
 שתי התשובות נכונות 

 מה שכחו במדינתו של הבן מלך? .ז
 את תלמודם 
 את טכסיסי מלחמה 
 את חכמתם 

 מה קרה לבן מלך ולחכמים הגדולים במדינה? .ח
 נתפקרו 
 נחלשו 
 התחזקו בעבודת השם 

 היכן נאבדו הבנים? .ט
 בעיר 
 במדבר 
 ביער 

 

 מה היה הבעטלער הראשון שמצאו הילדים? .י
 ִעֵור 
 חרש 
 הכבד פ 

 מה ברכם הבעטלער? .יא
 שיהיו עשירים גדולים 
 שימצאו את הוריהם בקרוב 
 שיהיה זקנים כמותו 

 מה השאיר להם הבעטלער? .יב
 לחם 
 מים 
 פירות 

 מה היה הבעטלער הרביעי שמצאו? .יג
 )בעל חטוטרות )הויקיר 
 צווארו עקום 
 ללא ידים 

 איך היה אוכל לחתונה של אלו הבנים? .יד
  בקשו לחם ובשר מסעודת יום הולדת של

 המלך
 יום הולדת של סעודת ממה שנשתייר מ

 המלך
 שתי תשובות נכונות 

 היכן היה החתונה של הבנים? .טו
 באולם גדול 
 בבית המדרש 
 חפרו בור גדול שיהיה מחזיק מאה אנשים 

 שאלת זכות: מה היה הסדר של הבעטלערס? .טז
  חרש, עור, כבד פה, בעל חטוטרות, צווארו

 ידיים, ללא רגליםעקום, ללא 
  עור, חרש, כבד פה, צווארו עקום, בעל

 חטוטרות, ללא ידיים, ללא רגלים 
  עור, כבד פה, חרש, צווארו עקום, בעל

 חטוטרות, ללא ידיים, ללא רגלים
: כמה פעמים מוזכר בסיפור עד כאן, שאלת זכות .יז

 ?/שמחותהמילה שמחה/שמחים

 15 פעמים 

 18 פעמים 

 20 פעמים

  בהצלחה!!! - בשמחהמשנכנס אדר מרבין 


