
 

 

 בס"ד

 40גליון 

 

 

 

 

 

 

 

 

 פורי מעשיות משנים קדמוניותס

 זיע"א נחמן מברסלבמרבינו הקדוש רבי 
 

 המעשה עם הבחינות
 בלשה"ק

 
 

ה ִמִבָטחו  ֹןַמֲעשֶׂ

 



 

 

ָטחֹון ה ִמב ִ  ַמֲעש ֶ
נו   – ֶרְסֶל ן ַנְחָמ  ֵמַרב ֵ  –ב זיע"א ִמב ְ

ָרֻהּ ֻפְּ ֻסִּ ֶּׁ ֵלילּד׳ֱּאלֻולּתקס״וּּש ֻ ּפ״קלֻבְּ
ֲחרַ רַָקצַ ןְַזמַ ] פַ יַא  סִּ ִיב ְּ"רַשֶּׁ נְַּּץְּקַּ ֲעשְֶַּּׁתְּתקס"ו",ש  דַ 'מַ הַאַמ  ְךתבַ תֲַאב  לֶּׁ ',ַ־מֶּׁ

פורַ 'מִַּ ּיֹויסִּ ֲעשִּ ַ־מ  ית ָשנִּ ַמִּ ּיֹום ְדמֹונִּ ַק  ֲעשֶַּׁ)ת'. ַמ  ָטחֹוה בִּ ַמִּ זֶַּׁן' ַה  ינֹוה, ְכלַַָא  ַנִּ ְַבתֹוְךל

ּיֹו' ֲעשִּ יתַמ  ְגבֹוהִּ פורַ לַ'שֶַּׁם'ַה  ּיֹויסִּ ֲעשִּ יתַ־מ  ָשנִּ ּיֹוםַמִּ ְדמֹונִּ ַ[.ת'(ק 

ָאַמרּתֹא[אוֹ ] ּּ'עֹוד'ּ:ָעָנהּוְּ ֻתִּ רְּ ֻפַ חֹון'ּ:יסִּ ֻטָ ֻבִּ הּמִּ ּ–'ַּמֲעש ֶּׁ
יא: זֹוּהִּ ּוְּ

ךְּּ' לֶּׁ ָחדּמֶּׁ ֻבֹו:ּּ'אֶּׁ לִּ ָצא"ָאַמרֻּבְּ מְּ יּיִּ יֻוּּ,ה[ָכזֶַּׁםַָאדַָ]ּמִּ הְּ ֻלֹאּיִּ ֶּׁ ש 
ֹאג דְּ ּלִּ ּּ,לֹו י ּלִּ ֵּיש  י ֻּכִּ י, ֻנִּ ֻמֶּׁ ּמִּ ל־טֻוב'יֹוֵתר ּּ',ֻכָ י ּ'ַוֲאנִּ ךְּ לֶּׁ מֶּׁ
ל ֵ ּ"!'ֻומֹוש 

ה ַּלֲחֹקרַּאַחרּזֶּׁ ָהַלךְּ ָהָיהּּ–!ּוְּ ָלהוְּ יְּ ֻלַ ֻּבַ ָהָיהּעֹוֵמדּּ,הֹוֵלךְּ וְּ
ַּהֻבָּ ּּ,יםֻתֲּאחֹוֵרי ת ּאֶּׁ ֹמַע ְּ ש  לִּ ּוְּ יב ִּ ש  ַהקְּ ֵרילְּ בְּ ָּהעֹוָלםֻּדִּ !–ּ

ָחד ּאֶּׁ ל ֻּכָ ֲאגֹות ֻּדַ ֹוֵמַע ּש  ָהָיה ּלֹוּ"ּ:וְּ ּהֹוֵלךְּ ֵּאינֹו ה ֻזֶּׁ ֶּׁ ש 
ֲחנֻות רֻּבַ ֵסדֶּׁ ּ"!ֻכְּ

ּ ּלֹו ש  ֻיֵ ֶּׁ ּש  ַמע ָ ש  ּוְּ ַּאֵחר, ת ַביִּ ּלְּ ָּהַלךְּ ךְּ ַאַחר־ֻכָ ֲאָגהוְּ ּ:ֻדַ
כֻות" לְּ ַהֻמַ ּלְּ יךְּ הֻואָּצרִּ ֶּׁ לּּ–"!ּש  ֶּׁ ֲאגֹותּש  לַּהֻדַ ָארֻּכָ ְּ ֵכןּש  וְּ

ָחד. אֶּׁ ָחדּוְּ לּאֶּׁ ֻּכָ
ֹב[אוֹ ] ַּּאַחרּת ָרָאה ּוְּ ָּהַלךְּ ךְּ ָּנמֻוךְּּ'ֻכָ ָחד ּאֶּׁ ת יִּ עֹוֵמדּּ'ֻבַ

ַקע רְּ ַּהֻקַ תֹוךְּ ַהּּ,ֻבְּ ּּ'ַחֻלֹונֹות'וְּ ש  ַּמֻמָ ים מֻוכִּ ּסְּ ה ַמֻטָ לְּ
ּ ַהּּ,ץָלָארֶּׁ ג'וְּ רּ'ֻגַ ֻבַ ְּ ש  נִּ ּ!נֹוֵפלּוְּ
ָרָאה ָחד"ּ:וְּ ּאֶּׁ ב ֵ ּיֹוש  ם ָ ש ֻ ֶּׁ ַּהּּ,ש  ַּעל ן ַנֻגֵ ֻנֹור'ֻומְּ ּּ',ֻכִּ ֶּׁ יךְֻּּצָּש  ּרִּ

תַּהֻקֹול ֹמַעּאֶּׁ ְּ ש  ֵדיּלִּ ֹאדֻּכְּ יבּמְּ ִּ ש  ַהקְּ ֹאדּ;לְּ ֵמַחּמְּ הֻואּש ָ ּ;וְּ
ה'וֻּ קֶּׁ ְּ ַּמש  ם ּעִּ ֵדָרה ָפָניוּ'קְּ ּלְּ ת דֶּׁ ַהּּ,עֹומֶּׁ ה'וְּ קֶּׁ ְּ ש  ָהָיהּּ'ֻמַ
ן' יםּעוֹּּ',ַייִּ ָפָניוֻוַמֲאָכלִּ יםּלְּ דִּ ָּמֵלאּּ;מְּ ֹאד ּמְּ ֵמַח ָ הֻואּש  וְּ

ָחה מְּ ָללּ,ש ִּ ָאָגהֻּכְּ לֹאֻּדְּ ּ."ֻבְּ
תָּהַלךְּּ יִּ ַּהֻבַ תֹוךְּ ּלְּ ַנס כְּ נִּ ּּ,וְּ ַאל ָ ש  לֹומוֹּוְּ ְּ ש  ֻּבִּ יבוֹּּ–! ִּ ֱהש  ּוֶּׁ

ְשלֹומֹו] ָרָאהַּהּּ–!ּ[בִּ ה'וְּ קֶּׁ ְּ ש  םַּהֻמַ ֵדָרהּעִּ ַהּּ'ֻקְּ ָפָניוּוְּ יֵני־'לְּ ֻמִּ
ים ָחהּ'!ַמֲאָכלִּ מְּ הֻואַּרקָּמֵלאּש ִּ ּ!וְּ

תַּהּ דּאֶּׁ ֻבֵ כִּ ךְּּ'וְּ לֶּׁ ּּ'ֻמֶּׁ ְּ ש  םַּהּּ–!ֹּותֻתּלִּ ָתהּעִּ ָ ש  ךְּּ'וְּ לֶּׁ ָהָיהּּ–'!ֻּמֶּׁ וְּ
ךְּּ'ַהּ לֶּׁ ם־ּ'ֻמֶּׁ הֻּגַ ֹותֶּׁ ּש  ןּלְּ ּ!'ַאֲהָבה'ָהַּּמַעןֻכֵ

ַּהּ ם ָ ַכבּש  ָ ּש  ךְּ ֻּכָ ךְּּ'ַאַחר לֶּׁ ֹוןּ'ֻמֶּׁ יש  ָרָאהּ!לִּ הֻואַּאךְּּ"ּ:וְּ ֶּׁ ּש 
ֵמַחּ ָאָגהּ,ש ָ ֻוםֻּדְּ יּש  לִּ ּ"!ֻבְּ
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ּ ַּהּּ:רֻוַבֻבֹקֶּׁ ךְּּ'ָעַמד לֶּׁ ֻּמֶּׁ ָּעַמדּ–'! ּהֻוא ַגם ּוְּ תּּ–! ּאֶּׁ ֻה ֻוָ לִּ וְּ
ךְּּ'ַהּ לֶּׁ ַאלַּהּּ–'!ֻּמֶּׁ ָ ש  ךְּּ'וְּ לֶּׁ ןַּאּ"ּ:אֹותוֹּּ'ֻמֶּׁ לּּהֻתֵּמַאיִּ לֹוֵקַחֻּכָ

ּ"?!זֹאת
ּלוֹּ יב ִּ ֵהש  יֲאּ"ּ:וְּ ּּנִּ ל ֻּכָ ן ַתֻקֵ ּלְּ ֻקֻונֵָּיכֹול יםּּיֻתִּ ָברִּ ַהֻדְּ

ּ לֻו קְּ ַקלְּ תְּ ֻנִּ ֶּׁ ּקוֹֹש  ֶׁ ע'ֹ:ִרין)ש  וקֶׁ ִריוְּ ּּ;('סַנאּפְּ י ֵלָמה'ֻכִּ ְּ ּש  ָלאָכה ּ'מְּ
יָּיכֹול ֻקֻונֵּ'ַרקּּ,ֵאינִּ יםּיֻתִּ ָברִּ לוֻּּ'ַהֻדְּ קְּ ַקלְּ תְּ ֻנִּ ֶּׁ יּיֹוֵצאּּ;ש  ַוֲאנִּ

ר ֻבֹקֶּׁ יםּ,ֻבַ ָברִּ ֻּדְּ ה ֵּאיזֶּׁ ן ַתֻקֵ ּמְּ י ַקֻבֵּּ;ַוֲאנִּ ּמְּ י ֲאנִּ ֶּׁ ש  הּּץֻוכְּ ֻזֶּׁ מִּ
ּ הַּסךְּ ים'ֵאיזֶּׁ הֻובִּ הּזְּ ָ ש ֻ ִּ ה־ש  ָ ש ֻ לֵּאֻלֻוּּ',ֲחמִּ יֻּכָ הּלִּ יּקֹונֶּׁ ֲאנִּ

לּ ֶּׁ יםּש  ָברִּ יָלהּ'ַהֻדְּ יֲָֻּאכִּ תִּ ְּ ּ'"!הֻוש 
*ּ

ַמע ָ ש ֻ ֶּׁ ש  ךְּּ'ַהֻּּכְּ לֶּׁ ֻבוֹּּ'ֻמֶּׁ לִּ ֵקלּלֹוּזֹאת"ּ:זֹאת,ָּאַמרֻּבְּ ּ"!ֲאַקלְּ
ַּהּ ךְּּ'ָהַלךְּ לֶּׁ ּּ',ֻמֶּׁ ָנַתן רֻוז'וְּ ָברּ"ּ':ֻכְּ ֻּדָ ּלֹו ה יֶּׁ הְּ ֻיִּ ֶּׁ ּש  י ּמִּ ל ֻכָ ֶּׁ ש 
ן ַתֻקֵ ּלֹאּּ,לְּ ֻתֵ ּּןיִּ ֻוםָּאָדםּלְּ ש  ןלְּ מוֹּּ;ַתֻקֵ ַעצְּ ןֻּבְּ ַתֻקֵ אֹוּּ,ַרקּיְּ

ה ָ הֲּחָדש ֻ ָברַּהֻזֶּׁ הּלֹוַּהֻדָ נֶּׁ קְּ ּ!יִּ
ֹג[אוֹ ] רּת ֻבֹקֶּׁ ּּ:ֻבַ ַּאַחר ֹאל ְּ ש  ּלִּ ֻקֻונֵָּהַלךְּ יםּיֻתִּ ָברִּ ַּהֻדְּ !–ּ

ּלוֹּ רֻו ָאמְּ ַּהּ"ּ:וְּ ַזר ֻגָ ֶּׁ ךְּּ'ש  לֶּׁ ּּ:'ֻמֶּׁ לֹא ֶּׁ ּש  ֻתֵ ָּאָדםּןלִּ ֻום ש  ּ,לְּ
ָבר ֻוםֻּדָ ןּש  ַתֻקֵ םּ!ֵעיָניוַוֵיַרעֻּבְּּּ–"!ּלְּ ֵ ַהש ֻ ַטחֻּבְּ ֻּבָ ּ!ַאךְּ

ָהַלךְּּ ָרָאהּ,וְּ ָחד"'ּ:וְּ ּאֶּׁ יר בִּ יםּ'ֻגְּ ֵּעצִּ חֹוֵטב ֶּׁ ּש  ַאלּּ–"! ָ ש  וְּ
ּ ּ"אֹותֹו: ה ָּלֻמָ ָך?ַאֻתָ בֹודְּ ֻּכְּ ה ּזֶּׁ ם ַּהאִּ ים, ֵּעצִּ ּחֹוֵטב ּה !–ּ

ּלוֹּ ּ"ּ:ָאַמר ֻתִּ ַזרְּ יםּיחִּ ֵּעצִּ טֹב חְּ ֻיַ ֶּׁ ּש  יש  ּאִּ לֹאּּ,ַאַחר וְּ
י ּּ,ָמָצאתִּ ֻתִּ ַרחְּ ֺהכְּ יּיוְּ מִּ ַעצְּ טֹבֻּבְּ ּ!ַלחְּ
ּלוֹּ ּ"ּ:ָאַמר יּןֻתֵ ךָּּ,לִּ ֻמְּ ּעִּ ֹטב חְּ אֶּׁ ּוְּ יםּ–"! ָּהֵעצִּ ָחַטב ּוְּ !–ּ

ירָּזָהּ בִּ ָנַתןּלֹוַּהֻגְּ ָחדוְּ ּ!בּאֶּׁ
ּטֹוב"ּ:ָרָאה ה ֻזֶּׁ ֶּׁ ּש  ָהַלּּ–"! יםּךְּּוְּ ֵּעצִּ ּעֹוד ֹטב ַּלחְּ ַעדּּ–!

ּ ץ ֻבֵ ֻקִּ ֶּׁ ּ'ש  ָ ש ֻ ִּ יםש  ֺהבִּ ּזְּ ּוְּּּ',ה ל ֻּכָ ֻוב ּש  ָּקָנה ֺעֻדָ ּהַהֻסְּ הֹּוָבזֶֹׁ)ּ–!

וֹֹ ש  ַֹהּלָ ָֹאַמֹן נוֹּר ּ("לזַַֹֹרּבֵּ י ּדִּ ּ"אֻון עֻוָדה: עֻוָדה"!ּּסְּ ּסְּ ַּא יז אִּ
ְסֻעדַָ] יאְַוה  ֵמַחּּ–ּ![הְסֻעדַָהַהִּ ָהָיהּש ָ ּ!וְּ

*ּ
ַהּ ךְּּ'וְּ לֶּׁ ּּ'ֻמֶּׁ יתֹו ֻּבֵ ַּחֻלֹון ַּאֲחֵרי ֻוב ּש  אוָֹּהַלךְּ רְּ ָרָאהּ–ּ!תלִּ ּ:וְּ
"ּ ה ֻזֶּׁ ֶּׁ ּש  ֵ ה'ַהּוְּּּ,ביֹוש  קֶּׁ ְּ ש  ַהּּ'ֻמַ ים'וְּ ֲאָכלִּ ָפָניוּ'ֻמַ הֻואּּ,לְּ וְּ

ֹאד ֵמַחּמְּ ּ!ש ָ
ַּהּ ךְּּ'ָהַלךְּ לֶּׁ תּ'ֻמֶּׁ יִּ ַּהֻבַ תֹוךְּ ּלְּ ַנס כְּ נִּ "לּ,וְּ ֻנַ ֻּכַ ָרָאה ַכבּּ–ּ!וְּ ָ ש  וְּ

ּ ָ ןּש  ם־ֻכֵ ֹוןֻגַ אש  ָלהָּהרִּ יְּ מֹוַּהֻלַ ּ!םֻּכְּ
ר ַּהּּ:ֻוַבֻבֹקֶּׁ ת ּאֶּׁ ה ֻוָ לִּ ּוְּ יש  ָּהאִּ ךְּּ'ָעַמד לֶּׁ ּ'ֻמֶּׁ ּלוֹּּ–! ַאל ָ ש  ּוְּ

ְך] לֶּׁ מֶּׁ ּ[ה  :"ּ ן ֵּמַאיִּ יאּּ,זֹאתַּחּלֹוֵקּּהַאֻתָ הֹוצִּ ּלְּ יךְּ ָּצרִּ ה ּזֶּׁ י ֻכִּ
ּ!?"ָעָליוָּממֹון
יבּלוֹּ ִּ ֵהש  יָּהָיה"ּ:וְּ ֻכִּ רְּ לוֻּּ,ֻדַ קְּ ַקלְּ תְּ ֻנִּ ֶּׁ יםּש  ָברִּ לַּהֻדְּ ןֻּכָ ַתֻקֵ ּ!לְּ

ךְּּ לֶּׁ ַּהֻמֶּׁ ַזר ֻּגָ ךְּ ַאַחר־ֻכָ ּ'ּ:וְּ לֹא ֶּׁ ּש  ֻתֵ ָּאָדםּּןלִּ ֻום ש  ּלְּ עֹוד
ן ַתֻקֵ ּּ–ּ'!לְּ ֻתִּ ָחַטבְּ יםּיוְּ ּּ,ֵעצִּ ַּעד ֻתִּ צְּ ֻבַ ֻקִּ ֶּׁ הּּיש  ָּלֻזֶּׁ ָממֹון

נַֻּ ּ"!״לֻכַ
ךְּּ'ַהָּּהַלךְּּ לֶּׁ ּּ'ֻמֶּׁ ָגַזרּ,וֹֻּתֵּמאִּ ּ"ּ:וְּ לֹא ֶּׁ ּש  ֻתֵ ָּאָדםּּןלִּ ֻום ש  לְּ
טֹּ יםַלחְּ ּ"!בֵּעצִּ

ֹד[אוֹ ]ֹ יםּת ֵּעצִּ טֹב ַּלחְּ ָּהָאָדם ל ּאֶּׁ א ֻּבָ ר ֶּׁ ֲאש  ֻּכַ י הִּ ַּויְּ !–ּ
יבּלוֹּ ֵהשִּ ַזרַּהּ"ּ:וְּ ֻגָ ֶּׁ ךְּּ'ש  לֶּׁ ין'ּ'ֻמֶּׁ ַזר־ֻדִּ לֹאּ"ּ:'ֻגְּ ֶּׁ ּש  ֻתֵ ֻוםּּןלִּ ש  לְּ

ים ֵּעצִּ טֹב ַּלחְּ ּ"ָאָדם ֵעיָניוּ–! ֻּבְּ ףּ,ַוֵיַרע סֶּׁ ֻּכֶּׁ ֵּאין י ֻּכִּ
ְסֻעדַָ] םַּאךְּּ!ּה[ְלה  ֵ ַהש ֻ ַטחֻּבְּ ּ!ֻבָ

ָהַלךְּּ ָחדּ,וְּ ָרָאהּאֶּׁ יר"ּ:וְּ הַּהֻדִּ ַנֻקֶּׁ ַאלּאֹותֹו:ּּ–"!ּמְּ ָ ש  יּ"וְּ מִּ
ּ ּּהַאֻתָ ַנֻקֶּׁ ֻתְּ ֶּׁ ירּהש  ּלוֹּּ–ּ!?"ַהֻדִּ יב ִּ ּ"ּ:ֵהש  ֻתִּ ַזרְּ לֹאּּ,יחִּ וְּ

י הּלִּ ַנֻקֶּׁ ֻיְּ ֶּׁ יּש  יּמִּ ּּ,ָמָצאתִּ ֻתִּ ַרחְּ ֺהכְּ יּיוְּ מִּ ַעצְּ ַנֻקֹותֻּבְּ ּ"!לְּ



 

 

ּ"לֹו:ָּּאַמר יּןֻתֵ הּ,לִּ יֲּאַנֻקֶּׁ הּאֹוָתֻהּּ–"!ַּוֲאנִּ ֻקָ נִּ ָנַתןּּ,ָעַמדּוְּ וְּ
ים'לֹוּ הֻובִּ ֵניּזְּ ְּ ּ'!ש 
יםּ,ָהַלךְּּ ירִּ הּעֹודֻּדִּ ֻקָ נִּ ץּּ–!ּוְּ ֻבֵ קִּ ים'וְּ הֻובִּ הּזְּ ָ ש ֻ ִּ ָקָנהּּ–!ּ'ש  וְּ

לּ ֻובֻּכָ ּש  ֺעֻדָ ״לַהֻסְּ ֵביתוֹּּ–!ּהַּהֻנַ ּלְּ ָהַלךְּ ּּ–!ּוְּ ֺעֻדָ ַהסְּ יהּוְּ אּהִּ
ּ ֺעֻדָ אֹּּ–!ּהסְּ ֵמַחּמְּ ָהָיהּש ָ ּ!דוְּ

*ּ

ַּהּ ךְּּ'ָהַלךְּ לֶּׁ אֹותּ'ֻמֶּׁ רְּ ּלִּ ֻוב ּש  ״לּ–! ָכלַּהֻנַ ֻּכְּ ֻוב ָרָאהּש  ּוְּ !–ּ
נַּ כְּ נִּ ״לּסוְּ ֻנַ ֻּכַ ת יִּ ַּלֻבַ ַאַחר־ּ–! ּוְּ ךְּ ֻּכָ ֻבֹקֶּׁ תּּ:רֻבַ ּאֶּׁ ּעֹוד ֻה ֻוָ לִּ

ךְּּ'ַהּ לֶּׁ ּ'ֻמֶּׁ ״לּ–! ֻנַ ֻובֻּכַ ּש  ךְּ לֶּׁ ַּהֻמֶּׁ ַאלּאֹותֹו ָ ש  ּוְּ יבּלֹוּּ–! ִּ ֵהש  וְּ
״ל לַּהֻנַ ּ!ֻכָ

ךְּּ'ַהָּּהַלךְּּ לֶּׁ ָגַזרּ',ֻמֶּׁ ּ"ּ:וְּ לֹא ֶּׁ ּש  ֻתֵ וֻּּןלִּ ש  ַנֻקֹותּלְּ ּלְּ ָּאָדם ם
יר ּ"!ֻדִּ
ֹה[אוֹ ] רּת ֻבֹקֶּׁ ּּ:ֻבַ זֹר ַּלחְּ יש  ָּהאִּ ים'ָהַלךְּ ירִּ ֻּדִּ ַנֻקֹות ּ,'לְּ

יבֻוּלוֹּ ִּ ֵהש  ַהּ"ּ:וְּ ֶּׁ ּ'ש  ךְֻּּמֶּׁ ַזרַּעל־ּ'לֶּׁ הֻגָ ״לּ,זֶּׁ ֻנַ ּ!"ֻכַ
ּ יש  ָּהאִּ ּּ,ָהַלךְּ ּלְּ יר ֻכִּ ש ְּ הִּ ל'וְּ ַּחיִּ יש  ַּהּּ',אִּ ל ּ'ֵאצֶּׁ טֶּׁ יסְּ ינִּ ּ'רעֻמִּ

י] ּּן[ָקצִּ ֻלֹוֵקַח ֶּׁ ל'ש  ךְּּ'ַלּּ'ַחיִּ לֶּׁ ּּ–ּ!'ֻמֶּׁ ֵּיש  י ל'ֻכִּ יםּּ'ַחיִּ חִּ ֻלֹוקְּ ֶּׁ ש 
רֹוַעּ זְּ ֻּבִּ יָנהּ,אֹוָתם דִּ ֵּמַהֻמְּ ּלֹו יַע ֻגִּ ֻמַ ֶּׁ ּש  ַּמה ;ּ ֵיש  ל'וְּ ּ'ַחיִּ

יםּאֹוָתם רִּ ֹוכְּ ש ֻ ֶּׁ ּ!ש 
ָהַלךְּּ ּּ,הֻואּוְּ ּלְּ מֹו ַּעצְּ יר ֻכִּ ש ְּ הִּ ל'וְּ ַּחיִּ יש  ּאִּ םּּ–'! ּעִּ ָנה תְּ הִּ וְּ

ּ'ַהּ טֶּׁ יסְּ ינִּ ּ"ּ':רעֻמִּ עֹוָלםא( ּלְּ מֹו ַּעצְּ יר ֻכִּ ַּמש ְּ ֵאינֹו ֶּׁ יּּ,ש  ֻכִּ
ַמן זְּ םּלִּ ָכלּיֹוםּב(ּ"ּ–"!ּאִּ רםָּויוֹֻּובְּ ֻבֹקֶּׁ ּּ,ֻבַ ֻתֵ ָכרוֹּלּןיִּ ּ"!ֹוּש ְּ

ַהּ ּ'וְּ טֶּׁ יסְּ ינִּ ּאֹותֹוּּ'רעֻמִּ יש  ֻבִּ לְּ כֶּּׁהִּ ל'ֻבְּּּ,ףֻתֵ יַּחיִּ ֵ ש  ֵדיַּאנְּ גְּ ּ–!ּ'בִּ
ָתָלהּלֹוּ ב'וְּ רֶּׁ ֻדוֹּּ'חֶּׁ צִּ ּּ–!ֻּבְּ ֶּׁ ָמקֹוםּש  ַלחּאֹותֹוּלְּ ָ ש  יךְֻּּצָּוְּ ּ!רִּ

ֵעת־ ּלְּ ךְּ בַאַחר־ֻכָ רֶּׁ ּּ:עֶּׁ ָעש ָ ֶּׁ ש  תוֹֻּכְּ ֺעֻלָ ֻּפְּ ל ֻּכָ ּּ,ה יךְּ לִּ ְּ ש  הִּ
ים'ַהּ ָגדִּ ְגדַ ]ּ'ֻבְּ ַבִּ ְנשַ י ַא  ִיי ּּ,ֵמָעָליוּ[לח  ל ֻּכָ ּלֹו ָקָנה ּוְּ ֺעֻדָ ּהַהֻסְּ

"ל ַּהֻנַ ֵביתוֹּּ–! ּלְּ ָהַלךְּ ּוְּ !–ּּ ֺעֻדָ ַהסְּ יאּוְּ ההּהִּ ֺעֻדָ ּסְּ ָהָיהּּ–! וְּ
ֹאד ֵמַחּמְּ ּ!ש ָ

*ּ
ךְּּ'ַהָּּהַלךְּּ לֶּׁ אֹותּ'ֻמֶּׁ רְּ ֻובּלִּ ָרָאהּ,ש  ָפָניו"ּ:וְּ ַהֻכֹלּמֻוָכןּלְּ ֶּׁ ּ,ש 

״ל ֻנַ ֹאדֻּכַ ֵמַחּמְּ הֻואּש ָ ֵביתוֹּּ–!ּוְּ ַנסּלְּ כְּ נִּ ״לּ,וְּ ֻנַ ַכבֻּכַ ָ ש  ּ–!ּוְּ
״ל ֻנַ ַאלּאֹותֹוֻּכַ ָ ש  ״לּ–!ּוְּ ָכלַּהֻנַ רּלֹוֻּכְּ ֻפֵ סִּ ּ!וְּ

*ּ
ךְּּ'ַהָּּהַלךְּּ לֶּׁ ָקָראּּ'ֻמֶּׁ ַהּוְּ ע'לְּ טֶּׁ יסְּ ינִּ וָֻּּ',רֻמִּ צִּ לֹאּ"ּ:הָּעָליווְּ ֶּׁ ש 

ּ ע אסֶּׁ ֵּמַהֻקַ ם ֻלֵ ַ ש  ּלְּ ָּידֹו ת ּאֶּׁ ים ֻקָפה]ָירִּ ה  ּּ[מ  ָּאָדםּלְּ ֻום ש 
אֹותֹוַּהֻיֹום ּ"!ֻבְּ

רּתֹו[אוֹ ] ֻבֹקֶּׁ ַּלּּ:ֻבַ ּ'ָהַלךְּ טֶּׁ יסְּ ינִּ ָכרֹוּ"ּ':רעֻמִּ םּלֹוּש ְּ ֻלֵ ַ ש  ֻיְּ ֶּׁ ש 
ַּהֻיֹום ֲּעבֻור ָּרָצהּ–"! לֹא ּוְּ !–ּּ ַאלּלֹו: ָ ש  יּּאֲהלֹּ"וְּ ֵניתִּ תְּ הִּ

ךָּ ֻמְּ ּּ:עִּ ֻלֵ ַ ש  ֻתְּ ֶּׁ ּיֹוםּםש  ָכל ֻּבְּ י ּ?"לִּ ּלוֹּּ–! יב ִּ ּ"ּ:ֵהש  ךְּ לֶּׁ ַהֻמֶּׁ ֶּׁ ש 
ַזר ֻוםָּאָדםַּהֻיֹוםּ:ֻגָ ש  םּלְּ ֻלֵ ַ ש  לֹאּלְּ ֶּׁ ַעןּּ–!ּ"ש  ֻטָ ֶּׁ ָכלַּמהּש  וְּ

יל ֻמֹוּלֹאּהֹועִּ ּ!עִּ
יבּלֹוּ ִּ ֵהש  ע]וְּ יְסטֶּׁ ינִּ מִּ ֵניּּ,מֻוָטב":ּר[ה  ְּ ַעדּש  ָךָּמָחרֻּבְּ םּלְּ ֻלֵ ַ ֲאש 

ים י־ּ,ָימִּ ַהֻיֹוםּאִּ ּוְּ ֻלֵ ַ ש  רּלְּ ָ ש  פְּ ךָּּםאֶּׁ ּ"!לְּ
*ּ

ה? ַברּּ–!ַּמהָּעש ָ ָ ש  ּוְּ יָכה'ָהַלךְּ ב'ֵמַהּּ'ֲחתִּ רֶּׁ םּּ',חֶּׁ ָ ןּש  ֻקֵ תִּ וְּ
קֹוָמֻהּּ'ֵעץ' מְּ ּּ,ֻבִּ רְּ ּנִּ ָּהָיה לֹא ָללוְּ ֻּכְּ חֻוץ ֻבַ ּמִּ ר ֻכָ נִּ ּוְּ ָּאה !–ּ

יןּ ֻכִּ ְּ ש  הִּ ּוְּ ָהַלךְּ יָכה'וְּ לּּ',אֹוָתֻהַּהֲחתִּ ֻובֻּכָ ָקָנהּש  הּוְּ ֺעֻדָ ַהֻסְּ
״ל ּּ–ּ!ַהֻנַ ֺעֻדָ ַהסְּ יאּוְּ ּהּהִּ ֺעֻדָ ּ!הסְּ

*ּ
וֻּ ּש  ךְּּ'ַהּּבָהַלךְּ לֶּׁ ָרָאהּ',ֻמֶּׁ ָחּּ:וְּ מְּ ִּ ַהש ֻ ֶּׁ ֵלמֻותּּהש  ְּ ש  ֻבִּ

ּ ֻקֹדֶּׁ מִּ ּםֻכְּ ֵביתוֹּּ–! ֻובּלְּ ַנסּש  כְּ נִּ םֻּכַּּ,וְּ ָ ַכבּש  ָ ש  ַאלּוְּ ָ ש  ּוְּ ״ל, ֻנַ
"ל ֻנַ ּ!אֹותֹוֻּכַ

״ל ַּהֻנַ ָכל ֻּכְּ ּלֹו ר ֻפֵ סִּ ּ"ּ:וְּ ֻבֹר ְּ ש  ּלִּ ַרח ֺהכְּ ֶּׁ ַהּ'ַהּש  לֻּלַ ֶּׁ ּש  ב
ב רֶּׁ ּּ'ַהחֶּׁ ן ּ'ַהּמִּ ֻתָ י]ּ'אֻקַ ְרתִּ רֶַַּׁקנ  חֶּׁ ֵדיּּ;ב[ה  ֻּכְּ ּאֹוָתֻה ין ֻכִּ ְּ ש  הִּ וְּ

ּ ּלֹו נֹות קְּ ּ'לִּ ֵכי ָּצרְּ ֺעֻדָ ּ'הַהֻסְּ ַאּ; לַּחר־וְּ ֲאַקֻבֵ ֶּׁ ש  ֻּכְּ ךְּ ֻכָ
ַּהֻיֹום ַעדּאֹותֹו ֻּבְּ תַּהּּ,ָמעֹות ּאֶּׁ ן ַּוֲאַתֻקֵ ה ֻדֶּׁ פְּ ב'אֶּׁ רֶּׁ ּ';חֶּׁ

יםּ ָברִּ לַּהֻדְּ ןֻּכָ ַתֻקֵ יָּיכֹולּלְּ יֲּאנִּ ָלל,ֻּכִּ רֻּכְּ ֻכַ הּנִּ יֶּׁ הְּ לֹאּיִּ וְּ
לוֻּ קְּ ַקלְּ תְּ ֻנִּ ֶּׁ לֹאּ,ש  קּּוְּ ֻזֵ ֻוםּהֶּׁ יַעּש  ַהַּיגִּ ךְּּ'לְּ לֶּׁ ּ."'ֻמֶּׁ

ךְּּ'ַהָּּהַלךְּּּתֹז[אוֹ ] לֶּׁ ֵביתוֹּּ'ֻמֶּׁ תַּהּּ,לְּ ָקָראּאֶּׁ ּ'וְּ טֶּׁ יסְּ ינִּ ּ',רעֻמִּ
הָּעָליו ֻוָ צִּ ּ"ּ:וְּ ש  ֻיֵ ֶּׁ ּש  ר ֶּׁ ֲאש  חַָ]ֻבַ ַאֶּׁ הוד יָתה'ּא[שֶּׁ בּמִּ ֵכןּ'ַחֻיָ ֻּבְּ ,

ָרּ קְּ ָּהּּאֻתִּ ּ'אֹותֹו יש  ּּ'לַחיִּּאִּ ֻתָ ַכרְּ ָ ש ֻ ֶּׁ ּּש  ה יֶּׁ הְּ ֻיִּ ֶּׁ ל'ש  ַּחיִּ יש  ּ',אִּ
ָקא יְּ ֻּדַ ּאֹותֹו ה ַצֻוֶּׁ ּ"ּ:ֻותְּ הֻוא ֶּׁ ֻתֹךְּּש  ַּהַּּיחְּ ל ֶּׁ ּש  ֹו בּ'רֹאש  ַחֻיָ

יָתה ּ"!'מִּ
ַּהּ ּ'ָהַלךְּ ֻּמִּ טֶּׁ יסְּ ָקָראּ'רעינִּ ּוְּ ן, ֻּכֵ ה ָעש ָ ֵניּּ,אֹותוֹּּוְּ פְּ ּלִּ ֻוָבא

ךְּּ'ַהּ לֶּׁ ּ'!ֻמֶּׁ
ַהּ ךְּּ'וְּ לֶּׁ הּ'ֻמֶּׁ ֻוָ ּ"ּ:צִּ ל ֻּכָ פֻו ַאֻסְּ תְּ ֻיִּ ֶּׁ י'ַהּש  רִּ ָ ּםש ֻ אֹותּּ–' רְּ ּלִּ ֵדי ֻכְּ

חוֹּ ְּ הּקַהש ֻ ַעץּ,ַהֻזֶּׁ ֻנָ ֶּׁ ּש  יש  ָצאּאִּ מְּ ֻנִּ ֶּׁ יַכתֵּעץ'ּש  קֹוםּּ'ֲחתִּ מְּ ֻבִּ
ב רֶּׁ ּ"!ַהחֶּׁ

*ּ
ַּהּ ֵני פְּ ּלִּ א ֻּבָ הֻוא ךְּּ'וְּ לֶּׁ ַּרּּ',ֻמֶּׁ ֵני פְּ ּלִּ ֻפֹל ָליוַויִּ ּלוֹּּ,גְּ ַאל ָ ש  ּ:וְּ

ךְּּ" לֶּׁ ַּהֻמֶּׁ י יּ!ֲאדֹונִּ ֵראתִּ קְּ ּנִּ ַּמה ּ?"ַעל ּלוֹּּ–! ֵדיּ"ּ:ָאַמר ֻכְּ
לַּהֻּּתֹךְַּּלֲחּ ֶּׁ ּש  יָתה'ָהרֹאש  בּמִּ ּ'"!ַחֻיָ

ָפָניו ּלְּ ן ַחֻנֵ תְּ הִּ ּוְּ ּלֹו יב ִּ ּ"ּ:ֵהש  ַפךְּ ָ ּש  ּלֹא עֹוָלם ֻמֵ ֶּׁ ּש  ר ֶּׁ ֲאש  ֻבַ
ם הּ,ֻדָ ָראַּאֵחרָּלזֶּׁ קְּ ֵכןּיִּ יבּלוֹּּ–"!ֻּבְּ ִּ ֵּהש  ךְּ לֶּׁ ַהֻמֶּׁ הֻואּ"ּ:וְּ ֶּׁ ש 
וְּּ ָרחָּּקאֻדַ ֺּמכְּ מוֹּּהַעֻתָ ֻּדָ ֻפֹךְּ ְּ ש  ּ"!לִּ

ַּלּ ךְּּ'ָאַמר לֶּׁ ּ'ֻמֶּׁ :ּ ֵּיש  י כִּ רֻור'"וְּ ֻּבָ ַסק ה?ּ'ֻפְּ ּזֶּׁ אֻוַליּּ–ַּעל
ין'ַהֵּּאין רֻורּ'ֻדִּ ּּ,ֻבָ הֻוא יָתה'ש ֶּׁ ּמִּ ב ַּחֻיָ ּלֹאּּ–'? י ַוֲאנִּ

ּ ֻתִּ ַפכְּ ָ ֵּמעֹוָלםּיש  ם םּ–ֻּדָ ֻּדָ ֻפֹךְּ ְּ ש  אֶּׁ ֶּׁ ּש  ן ֻכֵ ֶּׁ ל־ש  ֻכָ ּ,מִּ
רוֻּ ֵאינֹוֻּבָ ֶּׁ םּהֻואּש  יָתה'רּאִּ בּמִּ ּ'!ַחֻיָ

יבֵהּ ִּ ַּהּּש  ךְּּ'לֹו לֶּׁ רֻורּ"ּ:'ֻמֶּׁ ֻּבָ ין ַּהֻדִּ אי ַוֻדַ ֻּבְּ ֶּׁ יָתהַחיָֻּ'ש  ּבּמִּ '–ּ
ּ ֵּיש  אי ַוֻדַ ֻּבְּ י ַסק'ֻכִּ ּּ'ֻפְּ ה ּזֶּׁ ַֹעל ּקֹוִרין: ֶׁ ִרי')ש  עקְּ ּּ!('טדֶׁ ַעֻתָ ּ,הוְּ

ָרחּ ֺּמכְּ ַאֻתָ ֶּׁ ָקאּּהש  וְּ ֻפֹךְֻּּדַ ְּ ש  מוֹֻּּתִּ ּ"!ֻדָ
*ּ

לַּהּ"ּ:ָרָאה ֹעלֵּאצֶּׁ פְּ רּלִּ ָ ש  פְּ י־אֶּׁ אִּ ֶּׁ ךְּּ'ש  לֶּׁ מֹוּּ–"!ּ'ֻמֶּׁ ָנהַּעצְּ ֻפָ
ם־ ֵ ַּהש ֻ ל ַרךְּּיִּּאֶּׁ ֻבָ ּּ,תְּ ָאַמר: ַ ־״ֵא וְּ ֲאִני לֹא  ,י־ד ַ ־ל ש 

ַפְכת ִ  ָ ם ֵמעֹוָלם יש  ְבִאם ֶזה ָהִאיש  ֵאינֹו  ,ד ָ ב 'ו  ַחי ָ
ה ֵמַה יִ  ',ִמיָתה ְרֶזל'ְהֶיה ַנֲעש ָ  "!'ֵעץ' ',ב ַ

ַּהּ ָחַטף ב'וְּ רֶּׁ ּּ',חֶּׁ ָלָפֻה ְּ ֻּוש  ָרֻהּ'מִּ עְּ ֻּתַ יָקה]' ְרתִּ ַּהֻכֹלּ,[נ  ָראֻו ּ:וְּ
הֻואּ" ֶּׁ ם ּ–'"!ֵּעץ'ש  ָ ה ש  חוֹ 'ְוַנֲעש ֶ דֹולש ְ  !'ק ג ָ

ַּהּ ךְּּ'ָרָאה לֶּׁ ּ"ּ':ֻמֶּׁ הֻוא ֶּׁ ה'ש  ָּנאֶּׁ יש  הּ'אִּ זֶּׁ ֻּכָ רוֹּּ–"! ֻּוָפטְּ
לֹום ָ ש  ּ!לְּ



  

 
 
 

 על מעשה מבטחוןמבחן 
 

 

 מתי סיפר רבינו הקדוש המעשה מבטחון? .א
 למחרת מד' אלול תקס"ו 
 ליל ד' אלול תקס"ו 
 ליל ד' אלול תקס"ז 

 מה אמר המלך בלבו? .ב
 מי ימצא שיהיה יותר חזק ממני 
 מי ימצא שיהיה ארמון יותר יפה משלי 
 מי ימצא שלא יהיו לו לדאוג יותר ממני 

 תים של אנשים?מה שמע המלך מאחורי הב .ג
 דאגות של כל אחד ואחד 
 שאנשים עסוקים בעבודתם כל היום 
 שכל האנשים שמחים ומאושרים 

 איך היה נראה הבית הנמוך שראה המלך אח"כ? .ד
 החלונות סמוכים לארץ ממש 
 הגג נופל ונשבר 
 שתי התשובות נכונות 

 מה ראה המלך בתוך הבית הנמוך הזה? .ה
 בותשיושב שם איש שהוא תמיד בדאגות ובעצ 
 שיושב שם איש שהוא מנגן בחליל והוא שמח 
 שיושב שם איש שמנגן בכינור והוא שמח מאוד 

 מה היה עומד שם לפני האיש? .ו
 מים ולחם 
 יין ומיני מאכלים 
 מים בלבד 

 מה עשה המלך כשראה כל זה? .ז
 נכנס לתוך הבית ושאל בשלומו 
 המשיך ללכת בדרכו 
 ישב מעל הבית לשמוע הכל, ולא נכנס כלל 

 האיש למלך מהיכן הוא לוקח את כל זה?מה ענה  .ח
  הוא גונב כל יום חמשה ששה זהובים וקונה לו

 סעודה
  הוא לוקח הלוואות חמשה ששה זהובים וקונה לו

 סעודה
  שהוא מתקן דברים שהתקלקלו והוא מקבץ חמשה

 ששה זהובים וקונה לו סעודה
 מה עשה המלך בשביל לקלקל לו, כששמע זאת? .ט

 אותו יום לבעלי מלאכהנתן כרוז, שלא ישלמו ב 
  נתן כרוז, שלא יתנו לאדם לתקן תיקונים, או לתקן

 בעצמו או שיקנו חדשה
 שתי התשובות נכונות 

 מה עשה האיש כששמע על הכרוז של המלך? .י
  נתעצב מאוד וחזר לביתו ומצא ליד ביתו ששה

 זהובים
  ,צעק לעבר ביתו של המלך, על מה עשה לו כך

 והמלך נתן לו ששה זהובים
 

 רע בעיניו, אך בטח בה', וה' עזרו שמצא אצל מי הו
 לחטוב עצים עד שקיבץ ששה זהובים

 מה הלשון שרבינו אמר על הסעודה של האיש הזה? .יא
 און די סעודה איז געווען א קליין סעודה'לע 
 און די סעודה איז געווען א סעודה 
 און די סעודה אין געווען גאר גוט 

מה עשה המלך אחרי ששמע שלמחרת היה לאיש  הזה גם  .יב
 כן סעודה?

  גזר שאסור למכור כלל המיני מאכלים והיין שהיה
 בסעודה

 גזר שלא יתנו לשום אדם לחטוב עצים 
 התייאש מהאיש הזה והניח לו 

 מה עשה המלך כששמע שהאיש ניקה דירים וקנה סעודה? .יג
  נתן כרוז, שלא ישלמו באותו יום לבעלי מלאכה 
 גזר שלא יתנו לשום אדם לנקות דיר 
 התייאש לו מהאיש הזה והניח לו 

מה עשה המלך כששמע שהאיש הזה השכיר עצמו לחיל  .יד
 אצל המיניסטער?

  צוה להמיניסטער שלא ישלם לשום אדם באותו
 היום

  צוה להמיניסטער שלא ישלם כלל לשום אדם אף
 פעם

 התייאש לו ממנו והניח לו 
שמע מהמיניסטער שאינו מה עשה האיש הזה למחרת כש .טו

 רוצה לשלם לו?
  שבר חתיכה מהחרב ותיקן שם עץ במקומו, והשכין

 אותה החתיכה וקנה שוב כל הסעודה
 חזר לתקן דברים שנשברו 
 התייאש וחזר לביתו ריק 

 מה צוה המלך להמיניסטער? .טז
 שאחד מהחיילים יחתוך הראש של החייב מיתה 
 שהאיש הזה הוא יחתוך הראש של החייב מיתה 
 ישלח את האיש הזה מלהיות חייל אצלוש 

מה אמר האיש להשם יתברך כשראה שא"א לפעול אצל  .יז
 המלך?
  שלא שפכתי דם מעולם ויעשה נס שהחייב מיתה

 ימות מעצמו
  שלא שפכתי דם מעולם ויעשה נס שהצוואר של

 החייב מיתה יהפוך לשיש
  שלא שפכתי דם מעולם ובאם האיש אינו חייב

 עץ מיתה יהיו נעשה מהברזל
 מה עשה המלך לאיש כשראה שהוא איש נאה כזה? .יח

 אסר אותו בבית אסורים 
 עשה אותו מיניסטער מעל כולם 
 פטרו לשלום 

 
 

 בהצלחה גדולה -ונעשה שם צחוק גדול 


