
 

 
 

ה ב' ש  מע
סר   (1)ממלך וקי

 45גליון 

ֹות ּי ִנ ֹו מ ְד ם ַק י ִנ ֹות ִמש ָּׁ ּי י ַמֲעִש ֵר ּו   ִסּפ

ִבי  דֹוש ַר ֵבנּו ַהקָּׁ ֶלבִמַר ְס ִמְבֶר ן  מָּׁ ע"א ַנְח  זי
 

ִחינֹות ה ִעם ַהבְּ  ַהַמֲעשֶׂ

ׁשֹון ִאיִדיׁש – ׁשַהּקֹודֶׂ  ִבלְּ  וְּ
  

 

ם י ִר ים ְיקָּׁ ִד לָּׁ ם ְי לֹו שָּׁ !ַשַבת 

ת ֹו ִשּי ֲע ֵרי ַמ ּו ּפ ִס ִני ִמ ש ֵ ה ַה ֶש ֲע ַהַמ ת  ֶא ּו  ְלנ ְתַח ִה ַע  ּו ב ש ָּׁ נּו  .ַה ַרבֵּ
ת  רּו ה ִהְתַקׁש ְ יָּ הָּ ר ׁשֶּ סָּ י ַבת קֵּ ְך ּו לֶּ ן מֶּ ל בֶּ ר ַע פֵּ דֹוׁש ְמַס ַהקָּ

ם,  יהֶּ נֵּ י רבֵּ סָּׁ ת ֵקי ַב ְל ַתן  ְונָּׁ ת  ַע ַב ֶלְך ַט ֶבן ֶמ ַה ל  ַט נָּׁ י  .ְו ְנׁשֵּ ַא
ל  ז ַע ְמַרמֵּ ּה  ן לָּ ַת נָּ ַבַעת ׁשֶּ ַהַט ים ׁשֶּ יּו אֹוְמִר נּו הָּ ְׁשלֹומֵּ

, ה ֱאמּונָּׁ ת הָּׁ ה אֶּ ַמִקיפָּ ם ְכמֹו  ׁשֶּ דָּ אָּ ,הָּ ֹו ב ִבי ְס ת ִמ ַע ַב ֹו  ַט ְכמ

תּוב  כָּ "ׁשֶּ ֶתיָך ֹו ב ִבי ְס ְתָך  ּונָּׁ ֱאמ ֹבר  " ַיֲע ל ַמה ׁש ֶּ כָּ ה  ׁשֶּ זֶּ ז בָּ ְוִרמֵּ
ְך  ְמׁשֵּ הֶּ נּו רֹוִאים ְב אָּ ְכמֹו ׁשֶּ ִניעֹות ְוִהְתַרֲחקּות  ם ְמ יהֶּ ֲעלֵּ

ה נָּ ֱאמּו בֶּ ד  ִמי יקּו תָּ ַיֲחִז ה,    .ַהַמֲעשֶּ

ם ַהַצ     ַג ה ְו נָּ ס ֱאמּו ִני א ְלַהְכ נּו הּו ִעמָּ ִעְסקֹו  ל  כָּ ק ׁשֶּ ִדי

נּו  ן לָּ נֹותֵּ ל, הּוא  אֵּ ְשרָּ ד ִמִי חָּ ל אֶּ ה ְבכָּ ,ְקדֹוׁשָּ ַעת ַב ה  ַט זֶּ ׁשֶּ

ה ֱאמּונָּׁ ַיֲחִזיק  הָּׁ , ׁשֶּ יו לָּ ב אֵּ רֵּ ִמְתקָּ ד ׁשֶּ חָּ ל אֶּ ה ְלכָּ ַהְקדֹוׁשָּ
יו לָּ ֹבר עָּ ַיֲע ל ַמה ׁש ֶּ ְבכָּ  .ַעְצמֹו 

ִנְׁשַאל כָּ  דִאם  לֶּ ה? :ל יֶּ ה ֶזה ֱאמּונָּׁ ה  ַמ זֶּ ה ְבַוַדאי ׁשֶּ נֶּ הּוא ַיֲע
ד  חָּ אֶּ ל  ט, כָּ ׁשּו ְך פָּ ל כָּ ה כָּ אֶּ ְר ִנ ה  , זֶּ ַרְך בָּ ' ִיְת ין ַבה ְלַהֲאִמ

ה ת זֶּ ין אֶּ ִב ה  - .מֵּ יק? ַמה זֶּ נּו ַהַצִד ן לָּ נֹותֵּ ן ַמה  ִאם כֵּ
יק?  ַהַצִד ם מֵּ ְמַקְבִלי ׁשֶּ ה  ה ַהְקדֹוׁשָּ נָּ ֱאמּו  הָּ

  , " ו י שָּׁ ֲע ל ַמ ל כָּׁ ַע ו  י ַרֲחמָּׁ ְו  , ל ַלכֹּ ה'  ב  ֹו נּו  "ט ְך לָּ הֹולֵּ ְכׁשֶּ
ר  עֹובֵּ ה ׁש ֶּ ר ַמ בֵּ עֹו ן, ַאְך ְכׁשֶּ יָּ ה ְמֻצ ת זֶּ ִנים אֶּ ְמִבי נּו  ר, אָּ דֶּ ְכסֵּ
אן  יו, כָּ נָּ יר פָּ ' ַמְסִת ה ה ׁשֶּ אֶּ ִנְר ם  ִמי ְפעָּ ד, ְוִל חָּ ל אֶּ ַעל כָּ

יְך  ִר ,צָּ ה ּונָּׁ ַה  ֱאמ מֵּ ה  ְלַמְעלָּ ִהיא  ה ׁשֶּ ם ַמ ַג ין ׁשֶּ ֲאִמ ל, ְלַה כֶּ ש ֵּ
ק  ק ְמֻדיָּ יּו ה ְבִד ַע, זֶּ רּו גָּ ְך  ל כָּ ה כָּ ְראֶּ ִנ ו, ׁשֶּ ַעְכׁשָּ ַלי  ר עָּ עֹובֵּ ׁש ֶּ

ֲעבּוִרי כֹון  נָּ ב ְו ה טֹו ְך, ְוזֶּ ַר ' ִיְתבָּ ה יֹון   .מֵּ ִנְס ל  ה ַמְתִחי פֹ

ת ַעְצמֹו בָּ  יק אֶּ ד ַמֲחִז חָּ ל אֶּ יְך כָּ ה, אֵּ נָּ ֱאמּו ההָּ ּונָּׁ ּל ֱאמ ֹו ׁשֶּ

ִדיִקים ַצ ַב ּו ַרְך  בָּׁ ְת ה' ִי ,  .ַב ר ַבִספּו ם  נּו רֹוִאי אָּ ֹו ׁשֶּ ֶבן ְכמ ֶש ֶשְכ
, ת ַע ַב ַהַט ת  ַתן ֶא ֶלְך נָּׁ ַחר  ַהֶמ ְך ַא ר, ַא דֶּ סֵּ ְך ְכ ַל ן ַהכֹל הָּ ֲעַדִי

ה,  נָּ ֱאמּו ה הָּ זֶּ ַטַבַעת, ׁשֶּ ַה ת  ם אֶּ ַאְבִדי ם ְמ הֵּ ְך ְכׁשֶּ ֵהם כָּ

זֶ  ה ִמ ֶז ַרֲחִקים  ְת ,ִמ ֶדֶרְך ַב ִעים  ֹו ת ְו נֹות  ה  יֹו ִנְס ם   יהֶּ ר ֲעלֵּ ְועֹובֵּ
  .ַרִבים

ה לֹו      ַנֲעשָּ נֹו, ׁשֶּ צֹו ִכְר ְך לֹו  ֹולֵּ ֹּלא ה ִגיׁש ְכׁשֶּ ַמְר י  ְיהּוִד ְכׁשֶּ
ְנִפיַלת  א  ִנְקרָּ ה  .. זֶּ .' , ְוכד עּות טָּ ן  א ׁש כָּ יֵּ ל, אֹו ׁשֶּ וֶּ עָּ

ה נָּ ֱאמּו ק .הָּ ו ְלִהְתַרחֵּ " ר ח ׁשָּ ְפ , אֶּ ז ה  ְואָּ נָּ ֱאמּו י הָּ ת, ִכ ְוִלְתעֹו

ה הּוא:  ,ַהְפׁשּוטָּ ר ֶב ֶג ֵדי  ֲע ְצ ה' ִמ ה  ְשֵמ ה זֶּ ' עֹושֶּ ה ל ַמה ׁשֶּ ְוכָּ
ה א   .ְלטֹובָּ ם, הּו עֹולָּ ה הָּ יֹון ְבזֶּ ִנסָּ ר ַה ִעַק , ׁשֶּ נּו נּו ַרבֵּ ְמַלְמדֵּ

ר  דֶּ ְנ ק בֶּ י ִיְצחָּ ִו ' לֵּ ה הרה"ח ר ל זֶּ ר ַע ַמ אָּ , ְו ה נָּ ֱאמּו ן הָּ ְנַי ְבִע
ל  כָּ ב ׁשֶּ ׁשּו ה, ְוחָּ נָּ ֱאמּו ה  ל זֶּ ֹוד ַהכֹ ְיס ר ׁשֶּ יְך ִלְזכֹ ִר צָּ "ל ׁשֶּ ַז

ן  ת ְלׁשֹו ֹו אֶּ ן ְלַעְצמ נֵּ ד ְיַׁש חָּ נּו: אֶּ ה, ַרבֵּ ֱאמּונָּׁ הָּׁ הּוא  ר  ִעקָּׁ הָּׁ
ְצמֹו  ַע ת  ֶא ֵזק  ְלַח ּו  , ֹו ְצמ ַע ת  ֶא ש  ֵּפ ְלַח ד  ֶאחָּׁ ל  ִריְך כָּׁ צָּׁ ְו

ה ֱאמּונָּׁ '( .ֶב נא תורה ה ני "מ ת  )לקו

יְך      ִר א צָּ ּלָּ ְצמֹו, אֶּ ַע ה מֵּ קֹורֶּ ּו ׁשֶּ ה ה ֹלא ַמׁש ֶּ ה זֶּ נָּ ֱאמּו
נּו ִניס ְבַדְעתֵּ ַהְכ ד, ְל ה ְמאֹ ק ְבזֶּ א  ְלִהְתַחזֵּ ְך הּו ַר ' ִיְתבָּ ה ׁשֶּ

ּום טֹוב ַלכֹל,  ש ֵאין  ְו  , ְלִמין ל עָּׁ ב כָּׁ ֵב ֹו ס ְו ְלִמין  עָּׁ ל  א כָּׁ ֵל "ְמַמ
ֹו ֶשל  פ לּו ַא ם  שָּׁ ה  עָּׁ ּו ְתנ ּו ה  עָּׁ ּו ְתנ ל  ְבכָּׁ  , ל לָּׁ ֶדיָך ְכ עָּׁ ְל ַב ת ִמ ּו א ִצי ְמ

, ם" לָּׁ ק  עֹו ּוא ַר ל ַהכֹל, ה נּו ַהכֹל כֹולֵּ י לֵּ ר עָּ בֵּ עֹו ל ַמה ׁש ֶּ ְוכָּ
ם ִממֶּ  ַג נּו, ׁשֶּ ק ְבַדְעתֵּ זָּ יֹות חָּ ְך ִלְה ל כָּ יְך כָּ ִר ה צָּ ְך, ְוזֶּ ַר נּו ִיְתבָּ

ִפים  קָּ ה ֻמ ִנְהיֶּ ל קִֹׁשי  ִעים ׁשֶּ גָּ תִבְר ַע ַב ה ְבַט ֱאמּונָּׁ  .הָּׁ

ה    ּוָּׁ ִצ ֶש ֵבנּו ְכ רנ ַר ה ו ַמר  ת"ְלמ ה, אָּ ין ַבתֹורָּ ׁש ִחדּוִׁש ְלַחדֵּ
ן  ְנַי ְבִע ִתְכתֹב  ר לֹו: "ְכׁשֶּ ְחרֵּ ן ַהַצִדיק ְתַׁש ְנַי ה ּוְבִע נָּ ֱאמּו

ר  יֹותֵּ ה ׁש ֶּ ב ַמ ּוְכתֹ ְטָך,  ּון עֵּ א ען  ֶּפ ִדי  ְזן  א לָּׁ ּו  צ ּו  ְסט ְל א זָּׁ "
" ר ע ס ֶמ א ו וָּׁ ב  ֵריי ְך ּוַבַצִדיק ְש ַר בָּ ' ִיְת ה ַבה נָּ ֱאמּו הָּ י   .  ִכ

ֲהדּות ל ַהַי ד כָּ ה ְיסֹו ֲאִמִתי, זֶּ  .הָּ

ְך בֹרָּ ּוְמ לֹום  ׁשָּ ַבת  .ַׁש

 



 

 

ִ ִס  ּיוִ יִּפּור  יתִַמֲעש   נ  ָּׁ ש ּ ּיוִ םִמ  נ  ִתַקְדמו 
ֶׂ ֶֶׂׂ–ֶׂבהֶַׂמֲעש   ך ֶׂ'מ  ל  ֶׂ'ֵקיָסר'ו ֶֶׂׂ'מ  

ֶ ר  ֵּ ֶֶ–קֶאֶפ  ךֶ ןב  ֶ'ה  ל  ֶתב  ֶ'וֶ 'ֶ־מ  יס  ֶר'־קֵּ
ה: ]א[ ֵקיָסר ַמֲעש ֶ ֻלֹא, ֶאָחד ֻבְּ ֶ ִנים לוֹ  ָהָיה ש  . ֻבָ
ם ִנים לוֹ  ָהָיה לֹא ֶאָחד, ֶמֶלךְּ  ֻגַ ָנַסע. ֻבָ יָסר וְּ  ַעל ַהֻקֵ
ֹוֵטט ֶרץ,ָהָא  ש  : לְּ ש  ַבֻקֵ ָצא אֻוַלי לְּ  ֵעָצה ֵאיֶזה ִימְּ

רֻוָפה הֹוִליד ֻותְּ ִנים לְּ ם. ֻבָ ֶלךְּ  ֻגַ מוֹ  ָנַסע ַהֻמֶ  ֵכן. ֻכְּ
נוֻ  ֻמְּ ֻדַ ִנזְּ ֵניֶהם וְּ ְּ ק ש  ֻדָ ֺפנְּ לֹא, ֶאָחד לְּ ִעים ָהיוֻ  וְּ  יֹודְּ

ה ֶזה  .ִמֻזֶ
יר ִהֻכִ יָסר וְּ : ַהֻקֵ ֶלךְּ ַהֻמֶ ש   ֻבְּ ֻיֵ ֶ ל) ִנֻמֻוס לוֹ  ש  ֶׁ  ש 
ַאל, (ַמְלכּות ָ ש  הֹוָדה אֹותֹו. וְּ הֻוא לֹו: וְּ  ַגם. ֶמֶלךְּ  ש ֶ
ֶלךְּ  יר ַהֻמֶ יָסר ִהֻכִ ֻקֵ ן ֻבַ ם־ֻכֵ הֹוָדה, ֻגַ ן. לוֹ  וְּ ם־ֻכֵ  ֻגַ

הֹוִדיעוֻ  ִעים ָלֶזה: ֶזה וְּ ֻנֹוסְּ ֶ ִביל ש  ְּ ש  ִנים ֻבִ  .ֻבָ
רוֻ  ְּ ַקש ֻ ִנתְּ ֵניֶהם: וְּ ְּ ִאם ש  בֹואוֻ  "ֻבְּ ֻיָ ֶ ֵביָתם, ש   לְּ
יֹוִלידוֻ  ֹוֵתיֶהםנְּ  וְּ ֵקָבה, ָזָכר ש  ֹאֶפן ֻונְּ יוֻ  ֻבְּ הְּ ֻיִ ֶ  ש 
כֹוִלים ן  יְּ ַחֻתֵ ִהתְּ נוֻ  ֲאַזי –לְּ ַחֻתְּ ין ִיתְּ ֵניֶהם" ֻבֵ ְּ  .ש 
ָנַסע יָסר וְּ ֵביתֹו, ַהֻקֵ הֹוִליד לְּ ת. וְּ ֶלךְּ  ֻבַ ַהֻמֶ  ָנַסע וְּ

ֵביתֹו, הֹוִליד לְּ ן. וְּ רֻות ֻבֵ ְּ ַקש ֻ ַהִהתְּ ח ל"ַהנַֻ  וְּ ֻכַ ְּ  ִנש 
 .ֵמֶהם

ַלח [ב] ש ָ יָסר וְּ ֻתוֹ  ֶאת ַהֻקֵ ֹמד. ֻבִ ם ִללְּ ֶלךְּ  ֻגַ  ַהֻמֶ
ַלח ָ נוֹ  ֶאת ש  ֹמד. ֻבְּ נוֻ  ִללְּ ֻמְּ ֻדַ ִנזְּ ֵניֶהם וְּ ְּ  ֵאֶצל ש 
ד ַלֻמֵ ָהיוֻ  ֶאָחד. מְּ ֹאד. ֶזה ֶאת ֶזה אֹוֲהִבים וְּ  מְּ

רוֻ  ְּ ַקש ֻ ִנתְּ יֵניֶהם: וְּ אוֻ  ֻבֵ ְּ ִיש ֻ ֶ ָנַטל. ָלֶזה ֶזה ש  ן וְּ ־ַהֻבֶ
ַעת ֶמֶלךְּ  ָנַתן ַטֻבַ נוֻ , ֻה ָיָד ־ַעל וְּ ַחֻתְּ ִנתְּ  .ַיַחד וְּ

ךְּ  [ג] ַלח ַאַחר־ֻכָ ָ יָסר ש  ֻתֹו, ַאַחר ַהֻקֵ  ֶוֱהִביָאֻה  ֻבִ
ֵביתוֹ  ם. לְּ ֶלךְּ  ֻגַ ַלח ַהֻמֶ ָ נֹו, ַאַחר ש  ֵביתוֹ  ֶוֱהִביאוֹ  ֻבְּ  .לְּ
ָהיוֻ  ִרים וְּ ַדֻבְּ ֻדֻוִכים מְּ ִ ַבת ש  יָסר־לְּ לֹא, ַהֻקֵ ָתה וְּ  ָרצְּ
ֻום , ש  ֻדֻוךְּ ִ רֻות ֵמֲחַמת ש  ְּ ַקש ֻ ן ל."ַהנַֻ  ִהתְּ ַהֻבֶ ־וְּ
ַע  ָהָיה ֶמֶלךְּ  ֻגֵ ַגעְּ ֹאד מְּ ם. ַאֲחֶריָה  מְּ ת ֻגַ  ֵקיָסר־ַהֻבַ
ָתה ִמיד ֲעֵצָבה ָהיְּ ָהָיה. ֻתָ יָסר וְּ  מֹוִליָכֻה  ַהֻקֵ

ֻלוֹ  ַלֲחֵצרֹות ֶ ֻלוֹ  ת[ַאְרמֹונֹו]ֻוָפָלִטין  ש  ֶ ָאה, ש  ֶהרְּ  וְּ
ָתֻה  אֹוָתֻה  ֺדֻלָ ִהיא, ֻגְּ ָתה וְּ  .ֲעֵצָבה ָהיְּ
ן ַהֻבֶ ַע  ָהָיה ךְּ ֶמֶל ־וְּ ֻגֵ ַגעְּ ֹאד מְּ  ַעד ַאֲחֶריָה, מְּ

ֱחָלה. ֻנֶ ֶ ָכל ש  ֲאלוֻ  ַמה וְּ ָ ש ֻ ֶ ה ָמה "ַעל אֹותֹו: ש ֻ  ַאֻתָ
יד. ָרָצה לֹא –חֹוֶלה"  ַהֻגִ רוֻ  לְּ ָאמְּ ש   וְּ ֻמֵ ַ ש  ַהמְּ  לְּ

ה ֻתֻוַכל אֻוַלי: אֹותוֹ  לוֹ  ַלֲחֹקר ַאֻתָ ָאַמר? ֶאצְּ  וְּ

הֻוא ָלֶהם: י, יֹוֵדַע  ש ֶ קֹום ָאז ֻמוֹ ִע  ָהָיה הֻוא ֻכִ ֻמָ  ֻבַ
ַמד ֻלָ ֶ ם. ש  יד ש ָ ִהֻגִ ָבר ָלֶהם וְּ  .ַהֻדָ
ר ַוֲאַזי ֻכַ : ִנזְּ ֶלךְּ ָבר ַהֻמֶ ֻכְּ ֶ ן ש  ַחֻתֵ יָסר ִעם הֻוא ִנתְּ  ַהֻקֵ

ָהַלךְּ . ִמֻקֶֹדם ָכַתב וְּ יָסר: וְּ ַהֻקֵ ִכין לְּ ֻיָ ֶ מוֹ  ש   ַעל ַעצְּ
ה י, ַהֲחֺתֻנָ ָבר ֻכִ רוֻ  ֻכְּ ְּ ַקש ֻ נַֻ , ִמֻקֶֹדם ִנתְּ לֹא. ל"ֻכַ  וְּ

יָסר ָרָצה ָהֵעז ָיכֹול ָהָיה לֹא ַאךְּ , ַהֻקֵ ָסֵרב לְּ , ֻולְּ
יב ִ ֵהש  ַלח לֹו: וְּ ְּ ש  ֻיִ ֶ ֶלךְּ  ש  נוֹ  ַהֻמֶ ֶאה, ֵאָליו ֻבְּ ִירְּ  ִאם וְּ
הֹג יֻוַכל ִדינֹות, ִלנְּ יא ֲאַזי מְּ ִ ֻתוֹ  ַיש ֻ  ֵאָליו. ֻבִ

ַלח [ד] ש ָ נוֹ  וְּ ךְ  ַהְינּו:) ֵאָליו ֻבְּ לֶׁ ַהּמֶׁ ֶׁ ַלח ש  ָׁ נו   ש   ּבְ
יסָׁ  ר, רְלַהּקֵּ ֶׁ ֲאש  ה ּכַ ר ִצּוָׁ יסָׁ נַּ , ַהּקֵּ יבוֹ . (ל"ּכַ ִ הֹוש  יָסר וְּ  ַהֻקֵ
תֹוךְּ  ָירֹות לוֹ  ֻוָמַסר ֶחֶדר, ֻבְּ ל נְּ ֶ ֵקי ש  ִדיָנה ִעסְּ , ַהֻמְּ

אֹות הֹג יֻוַכל ִאם ִלרְּ ִדיָנה ֶאת ִלנְּ  .ַהֻמְּ
ן ַהֻבֶ ַע  ָהָיה ֶמֶלךְּ ־וְּ ֻגֵ עְּ ֻגַ ֹאד ִמתְּ אֹות מְּ , אֹוָתֻה  ִלרְּ
לֹא ר ָהָיה וְּ ָ ש  אֹוָתֻה  לוֹ  ֶאפְּ ַעם. ִלרְּ  ָהַלךְּ  ֶאָחד ֻפַ
ל ֻכֶֹתל ֵאֶצל ֶ ָיא  ש  ַלרְּ קְּ ֻפַ ָרָאה, ה[ַמְראָ ]ַאסְּ , אֹוָתֻה  וְּ
ָנַפל ֻות וְּ ש  ִנֲעַרֻתֻו, ֵאָליו ִהיא ֻוָבאָתה, ַחֻלָ ָרה וְּ ִסֻפְּ  וְּ
ֵאיָנֻה  לֹו: ֶ ֻום רֹוָצה ש  , ש  ֻדֻוךְּ ִ  ֵמֲחַמת ש 

רֻות ְּ ַקש ֻ ָאַמר. ִעֻמוֹ  ַהִהתְּ ה ַמה: ָלֻה  וְּ ֲעש ֶ ָאִביךְּ , ֻנַ  וְּ
ָרה – ?רֹוֶצה ֵאינוֹ  ָאמְּ י־ֵכן: וְּ  .ַאף־ַעל־ֻפִ
ךְּ  [ה] ַיֲעצֻו: ַאַחר־ֻכָ יחוֻ  ִהתְּ ֻנִ ֻיַ ֶ רֹש   ש  ָמם ִלפְּ  ַעצְּ

ם, ַעל רוֻ  ַהֻיָ כְּ ש ָ ִפיָנה ָלֶהם וְּ וֻ  סְּ ש  ם ֻוָפרְּ ֻיָ כוֻ  .ֻבַ ָהלְּ  וְּ
ם. ַעל  ַהֻיָ

ךְּ  ָקֵרב ָרצוֻ  ַאַחר־ֻכָ ָמם לְּ ָפר  ֶאל ַעצְּ ָחֹו]ַהֻסְּ , ם[ַהיָ ף
ָפר, ֻוָבאוֻ  ָהָיה ַלֻסְּ ם וְּ כוֻ , ַיַער ש ָ ָהלְּ ם וְּ ש ָ ָחה. לְּ ָלקְּ  וְּ
ת ַעת, ֵקיָסר־ַהֻבַ ֻבַ ָנה ַהֻטַ ָנתְּ ִהיא, לוֹ  וְּ ָבה וְּ כְּ ָ ם ש  . ש ָ

ךְּ  ן ָרָאה ַאַחר־ֻכָ :־ַהֻבֶ ָסמֻוךְּ  ֶמֶלךְּ ֻבְּ ֶ ֲעֹמד ש  , ֻתַ
יַח  ִהֻנִ ַעת וְּ ֻבַ ָלֻה  ַהֻטַ ךְּ . ֶאצְּ דוֻ  ַאַחר־ֻכָ כוֻ וְּ  ָעמְּ  ֶאל ָהלְּ

ִפיָנה  .ַהֻסְּ
תֹוךְּ  ךְּ  ֻבְּ ָרה: ֻכָ ֻכְּ חוֻ  ִנזְּ כְּ ָ ש ֻ ֶ ַעת ש  ֻבַ ם. ַהֻטַ ָחה ש ָ לְּ ָ ש   וְּ
ַעת, ַאֲחֵרי אֹותוֹ  ֻבַ ָהַלךְּ  ַהֻטַ ם וְּ ש ָ לֹא, לְּ  ָיכֹול ָהָיה וְּ

ֹצא קֹום ִלמְּ ָהַלךְּ . ַהֻמָ ָמקֹום וְּ לֹא, ַאֵחר לְּ  ָהָיה וְּ
ֹצא ָיכֹול ַעת ִלמְּ ֻבַ ָהָיה. ַהֻטַ וֹ  הֹוֵלךְּ  וְּ ש  ַבֻקְּ  לְּ

קֹום ָמקֹום ִמֻמָ ָעה ַעד, לְּ תְּ ֻנִ ֶ לֹא, ש   ָיכֹול ָהָיה וְּ
ִהיא. ַלֲחזֹר ָכה וְּ וֹ  ָהלְּ ש  ַבֻקְּ ֵעית, לְּ ִנתְּ ן וְּ ם־ֻכֵ ָהָיה. ֻגַ  וְּ
תֹוֶעה הֹוֵלךְּ  הֻוא תֹוֶעה הֹוֵלךְּ , וְּ ךְּ . וְּ  ָרָאה ַאַחר־ֻכָ
ֶרךְּ  ָהַלךְּ , ֻדֶ ֻוב וְּ ִיש ֻ לֹא; לְּ ֹות ַמה לוֹ  ָהָיה וְּ ֲעש  , ֻלַ

ה ַנֲעש ָ ֵרת וְּ ָ ש   .מְּ



 

 

ם ָתה ִהיא ֻגַ תֹוָעה הֹוֶלֶכת ָהיְּ ָבה .וְּ ְּ ִיש ֻ ָמֻה: וְּ  ַעצְּ
ב ֵ ש  ֻתֵ ֶ ם. ֵאֶצל ש  ָכה ַהֻיָ ָהלְּ ַפת ֶאל וְּ ם־ש ְּ ָהָיה, ַהֻיָ  וְּ

ם ל ִאיָלנֹות ש ָ ֶ רֹות ש  ָבה, ֻפֵ ְּ ָיש  ם. וְּ ָתה ֻוַבֻיֹום ש ָ  ָהיְּ
ם ֵאֶצל הֹוֶלֶכת ָצא אֻוַלי, ַהֻיָ מְּ ִרים ֻתִ ִבים עֹובְּ ָ ש  , וְּ
ָתה ָהיְּ ֶנֶסת וְּ רְּ ֻפַ רֹות. ִמתְּ ָלה ֵמַהֻפֵ יְּ ָתה ֻוַבֻלַ  ָהיְּ
ֵדי ִאיָלן, ַעל עֹוָלה ֶיה ֻכְּ הְּ ֻתִ ֶ ֶמֶרת ש  ְּ  .ַהַחֻיֹות ִמן ִנש 

ֶ ר  ֵּ ֶןֶב  ֶ'ֶ–קֶבֶפ  ֹוחֵּ ס  ֶר'ה 
ִהי [א] ָהָיה ַהֻיֹום! ַויְּ דֹול סֹוֵחר וְּ ָלג ֻגָ ֹאד ֺמפְּ , מְּ

ָהָיה א לוֹ  וְּ ָ ן־ַמש ֻ ָכ  ֻוַמֻתָ ָהָיה. ָהעֹוָלם לֻבְּ ן לוֹ  וְּ ־ֻבֵ
ַהֻסֹוֵחר, ָיִחיד  .ָזֵקן ָהָיה וְּ

ַעם ן ָאַמר ֶאָחד ֻפַ ָאִביו ַהֻבֵ ר: לְּ ֶ ֲאש  ה "ֻבַ ַאֻתָ ֶ  ָזֵקן ש 
ֱאָמִנים, ַנַער ַוֲאִני ַהֻנֶ ךָ  וְּ ֻלְּ ֶ יִחים ֵאיָנם ש  ֻגִ ְּ ָלל ַמש   ֻכְּ
ה, ָעַלי ַאֻתָ ק וְּ ֻלֵ ֻתַ סְּ ֶיה, ֻתִ ֶאהְּ ָאר וְּ ְּ לֹא, ֵריק ִנש   וְּ
ֹות. ַמה ַדעֵא  ֲעש  ֵכן, ֻלַ ן ֻבְּ ִפיָנה ִלי ֻתֵ חֹוָרה ִעם סְּ , סְּ

ֵאֵלךְּ  ם, ַעל וְּ ֵדי ַהֻיָ יֹות ֻכְּ ִקי ִלהְּ א ֻבָ ָ ַמש ֻ ן"־ֻבְּ  .ֻוַמֻתָ
ָנַתן ִפיָנה ָאִביו: לוֹ  וְּ חֹוָרה' ִעם 'סְּ ָהַלךְּ , סְּ  וְּ

ִדינֹות חֹוָרה ֻוָמַכר, ַלֻמְּ ָקָנה, ַהֻסְּ חֹוָרה וְּ  ַאֶחֶרת, סְּ
ִליַח  ִהצְּ  .וְּ

יֹותוֹ  [ב] הְּ ם ַעל ֻבִ  ל"ַהנַֻ  ָהִאיָלנֹות אֹוָתן ָראוֻ , ַהֻיָ
ה) ְיתָׁ הָׁ ֶׁ ת ש  ר־ַהּבַ יסָׁ ם קֵּ ָׁ רוֻ , (ש  ָסבְּ הֻוא וְּ ֻוב ש ֶ ָרָצה, ִיש ֻ  וְּ

ם ֵליֵלךְּ  ש ָ בֻו,; לְּ ָקרְּ תְּ ֻנִ ֶ ש  ֵהם ָראוֻ  ֻוכְּ ֶ , ִאיָלנֹות ש 
ָרצוֻ  תֹוךְּ . ַלֲחזֹר וְּ ךְּ ־ֻבְּ ן ַהְינּו:) ַהֻסֹוֵחר ֵהִציץ ֻכָ ־ּבֶׁ
רַהּס  חֵּ תֹוךְּ  (ל"ַהנַּ  ו  ם, לְּ ָרָאה ַהֻיָ ם וְּ ָעָליו, ִאיָלן ש ָ  וְּ

ֵאה ַמרְּ ָסַבר:, ָאָדם ֻכְּ א וְּ ֻמָ ֶ מֹו. טֹוֶעה הֻוא ש   ַעצְּ
יד ִהֻגִ ָאר וְּ ְּ ים ִלש  ִ ָהיוֻ  ָהֲאָנש  ֶ ם ש  יטֻו,, ש ָ ִהֻבִ ָראוֻ  וְּ  וְּ
ן ם־ֻכֵ ֵאה ֻגַ ַמרְּ  .ָהִאיָלן ַעל ָאָדם ֻכְּ

בוֻ  ְּ ַיש ֻ ִהתְּ ָקֵרב וְּ ִהתְּ םלְּ  לְּ חוֻ , ש ָ לְּ ָ ש   ִעם ִאיש   וְּ
ִפיָנה ה סְּ ַטֻנָ ם קְּ ש ָ ֵהם. לְּ יִטים ָהיוֻ  וְּ תֹוךְּ  ַמֻבִ ם, ֻבְּ  ַהֻיָ

ֵדי ן ֻכְּ ַכֻוֵ ִליַח  ֶאת לְּ ָ ֻלֹא, ַהש ֻ ֶ ֶעה ש  ֶרךְּ  ִמן ִיטְּ , ַהֻדֶ
ֵדי ֵלךְּ  ֻכְּ ֻיֵ ֶ ן ש  ֺכֻוָ ָהַלךְּ . ל"ַהנַֻ  ָהִאיָלן ֶאל מְּ ם וְּ ש ָ , לְּ

ָרָאה: ב וְּ ֵ ֻיֹוש  ֶ ם ש  יד ָאָדם. ש ָ ִהֻגִ  .ָלֶהם וְּ

ָהַלךְּ  מוֹ  וְּ ַעצְּ ן) ֻבְּ ר־ּבֶׁ חֵּ ָרָאה: ,(ל"ַהנַּ  ַהּסו  ֶבת וְּ ֶ ֻיֹוש  ֶ  ש 
ם ת ַהְינּו:) ש ָ ר־ַהּבַ יסָׁ ה, ל"ַהנַּ  קֵּ ְיתָׁ הָׁ ֶׁ ת ש  בֶׁ ֶׁ ש  ם יו  ָׁ , ש 
נַּ  ָאַמר .(ל"ּכַ ֵרד ָלֻה: וְּ ֻתֵ ֶ ָרה. ש  ָאמְּ ֵאיָנֻה  לֹו: וְּ ֶ  ש 

ֹנס רֹוָצה ִפיָנה, ֶאל ִלכְּ י ַהֻסְּ ֶ  ִאם ֻכִ ִטיָחֻה:ש  בְּ ֻלֹא ֻיַ ֶ  ש 
ע ֻה, ִיֻגַ י ֻבָ בֹוא ִאם ֻכִ ֻיָ ֶ ש  ֵביתוֹ  ֻכְּ א לְּ ָ ִיש ֻ  אֹוָתֻה  וְּ

ת ֻדָ ִטיַח . ֻכַ ִהבְּ ָסה ָלֻה. וְּ נְּ ִנכְּ לוֹ  וְּ ִפיָנה ֶאצְּ . ַלֻסְּ
ָרָאה: ִהיא וְּ ֶ ֶרת ש  ַזֻמֶ ֵלי־ֶזֶמר, ַעל מְּ  ִויכֹוָלה ֻכְּ
ר ַדֻבֵ ה לְּ ַכֻמָ ֹונֹות ֻבְּ ש  ַמח, לְּ ש ָ ֻדַ  ַעל וְּ זְּ ֻנִ ֶ ָנהש   .לוֹ  ֻמְּ

ךְּ  [ג] ִחילוֻ  ַאַחר־ֻכָ ִהתְּ ֶ ש  ָקֵרב ֻכְּ ִהתְּ ֵביתוֹ  לְּ , לְּ
ָרה ר, לֹו: ָאמְּ ַהֻיֹש ֶ ֶ ֵלךְּ  "ש  ֻיֵ ֶ ֵביתֹו, ש  יֹוִדיַע  לְּ  וְּ
ָאִביו רֹוָביו, לְּ ָכל ֻוקְּ ָעיו, וְּ ֺיֻדָ ם מְּ ֻלָ ֻכֺ ֶ אוֻ  ש   ֵיצְּ

ָראָתֻה  ר, ִלקְּ ֶ ֲאש  ֻמֹוִליךְּ  ֻבַ ֶ ה ש  ָ ֻוָבה ִאש ֻ זֹו, ֲחש   ֻכָ
ַאַח  ךְּ וְּ ע ר־ֻכָ ַוֻדַ י) ִהיא". ִמי לוֹ  ִיתְּ ם ּכִ ם ּגַ  ִמּק דֶׁ

ה : ִהיא ִהְתְנתָׁ ּל א ִעּמו  ֶׁ ַאל "ש  ְ ּה  ִיש  תָׁ  ַאַחר ַעד ִהיא ִמי או 
ה ז, ַהֲחֻתּנָׁ ַדע אָׁ ים .(ִהיא" ִמי יֵּ ֻכִ ִהסְּ ֻה  וְּ  .ִעֻמָ
ָרה ם לֹו: ָאמְּ ר "ֻגַ ר, ַהֻיֹש ֶ ֶ ֲאש  ה ֻבַ ַאֻתָ ֶ  מֹוִליךְּ  ש 
ה ָ זוֹ  ִאש ֻ ֶ , ֻכָ רש  ֻכֵ ַ ש  ל ֶאת ֻתְּ ן  ֻכָ ָראסְּ אטְּ ִחי]ַהֻמַ  ם[ַמל 

ִפיָנה ַהֻמֹוִליִכין ַמַען, ַהֻסְּ עוֻ  לְּ ַהֻסֹוֵחר, ֵידְּ ֶ  ש 
ֶהם ֻלָ ֶ ֻוִאין לוֹ  ֵיש   ש  ה ִעם ִנש ֻ ָ זֹו". ִאש ֻ ים ֻכָ ֻכִ ִהסְּ  וְּ
ֻה   .ִעֻמָ
ָלַקח ֹאד טֹוב ַיִין וְּ ָהָיה מְּ ֶ ִפיָנה לוֹ  ש  ֻסְּ ָנַתן, ֻבַ  וְּ
ֻכְּ , ָלֶהם ֻתַ ְּ ִנש  ֹאד רוֻ וְּ הֻוא, מְּ ֵביתוֹ  ָהַלךְּ  וְּ הֹוִדיַע  לְּ  לְּ

ָאִביו רֹוָביו לְּ נַֻ , ֻוקְּ ן, ל"ֻכַ ָראסְּ אטְּ ַהֻמַ רוֻ  וְּ ֻכְּ ֻתַ ְּ  ִנש 
אוֻ  ָיצְּ ִפיָנה ִמן וְּ לוֻ , ַהֻסְּ ָנפְּ בוֻ  וְּ כְּ ָ ש  רֻוָתם וְּ כְּ ִ ש   .ֻבְּ

עֹוד [ד] ָהיוֻ  ֻובְּ ֶ ִכיִנים ש  ָמם מְּ ם ַעצְּ  ֵליֵלךְּ  ש ָ
ָראָתֻה  ל ִעם ִלקְּ ְּ  ֻכָ ש  ָחהַהֻמִ ָכה, ֻפָ יָרה ִהיא ָהלְּ ִהֻתִ  וְּ
ִפיָנה ָפר ִמן ַהֻסְּ ה, ַהֻסְּ ש ָ ילֹונֹות ֻוֵפרְּ  ַהְינּו:) ַהֻוִ
ִוויְנְטן ָכה, (ַהּלַ ָהלְּ ִפיָנה ִעם ָלֻה  וְּ  .ַהֻסְּ

ֵהם אוֻ  וְּ ִפיָנה ֶאל ֻבָ ל ַהְינּו:) ַהֻסְּ ה ּכָׁ חָׁ ּפָׁ ְ ש  ל ַהּמִ ֶׁ  ש 
ר חֵּ לֹא (ַהּסו  אוֻ  וְּ ָבר ָמצְּ ָחָרה. ֻדָ ַהֻסוֹ  וְּ ן־ֲאִבי ֵחרלְּ  ַהֻבֵ

ֹאד, ל"ַהנַֻ  הֻוא, מְּ אֹוֵמר צֹוֵעק וְּ ן ַהְינּו:) וְּ ל ַהּבֵּ ֶׁ  ש 
ר חֵּ ה, ל"ַהנַּ  ַהּסו  יָׁ הָׁ ֶׁ א ש  ה ִעם ּבָׁ ִפינָׁ ַעק, ל"ַהנַּ  ַהּסְ ַמר צָׁ : (ְואָׁ
ֲאִמין ֵהֵבאִתי ִלי: ֻתַ ֶ ִפיָנה ש  חֹוָרה ִעם סְּ כוֻ  סְּ  .'וְּ

ֵהם ָבר רֹוִאים ֵאיָנם וְּ ָאַמר. ֻדָ ְּ : לוֹ  וְּ ש   ַאלֻתִ
ן ָראסְּ אטְּ ַהֻמַ ָהַלךְּ ! לְּ ֹאל וְּ ְּ ֵהם, אֹוָתם ִלש  ִבים וְּ ֹוכְּ  ש 

ֻכֹוִרים. ִ  ש 
ךְּ  ֲערוֻ  ַאַחר־ֻכָ ַאל. ִננְּ ָ ש  ֵאיָנם, ָלֶהם וְּ ִעים וְּ ָלל יֹודְּ  ֻכְּ

ִעים ַרק, ֲעֵליֶהם ָעַבר ֶמה ֵהִביאוֻ  יֹודְּ ֶ ִפיָנה ש   ִעם סְּ
ל ֵאיָנם, ל"ַהנַֻ  ֻכָ ִעים וְּ ָחָרה. הֻוא ֵהיָכן יֹודְּ  וְּ

ֹאד ַהֻסֹוֵחר נוֹ  ַעל מְּ וֹ , ֻבְּ ש  ֵגרְּ יתוֹ  וְּ לֹא, ִמֻבֵ  ָיבֹוא וְּ
ֶנֶגד ָניו לְּ ָהַלךְּ . ֻפָ ֻנוֻ  וְּ ִהיא ָוָנד. ָנע ִמֻמֶ ת ַהְיינוּ ) וְּ ־ַהּבַ
ר יסָׁ ָתה(ל"ַהנַּ  קֵּ ם ַעל הֹוֶלֶכת , ָהיְּ  .ַהֻיָ



 

 

ִ ִס  ּיוִ יִּפּור  יתִַמֲעש   נ  ָּׁ ש ּ ּיוִ םִמ  נ  ִתַקְדמו 
ֶׂ ערֶֶׂׂ–ֶׂבהֶַׂמֲעש   ך ֶׂ'ד  ל  ערֶֶׂׂ'מ   'ֵקיָסר'אּוןֶׂד 

ר   ֵּ ע –ק א פ  ך  ןב   ר 'ד  ל  יס  תב   י 'ד  ן או  ' ־מ   ר'־קֵּ
ה: ַאָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא 'ֵקיָסר', ֶדער 'ֵקיָסר' ַמֲעש ֶ  [א]

ט ֶגעַהאט!  ְ ִוויֶדער ִאיז  –ָהאט ַקיין 'ִקיְנֶדער' ִניש 
אֹויְך ַקיין 'ִקיְנֶדער'  ֶגעֶווען ַא 'ֶמֶלְך', ֶדער 'ֶמֶלְך' ָהאט

ט ֶגעַהאט! ְ  ִניש 

אֹויף ֶדער  ]ַארּוְמַוואְנֶדעְרן[ָהאט ִזיְך ֶדער 'ֵקיָסר' ֶגעָלאְזט 
ֶוועְלט, ֶער ָזאל זּוְכן: "ָטאֶמער ֶוועט ֶער ֶגעִפיֶנען 

עס ַא 'ֵעָצה', ָאֶדער ַא 'ְרפּוָאה',  ן  ]ַאז[ֶעּפֶ ֶער ָזאל ָהאּבְ
ֶלְך' ָהאט ִזיְך אֹויְך ֶגעָלאְזט אֹויף ֶדער 'ֶמ  –'ִקיְנֶדער'"! 
 !]זּוְכן ַא 'ֵעָצה' ָאֶדער ַא 'ְרפּוָאה' צּו ָהאְבן 'ִקיְנֶדער'[ֶדער ֶוועְלט 

ייֶדע, ִזיְך צּום אֹויְפֶגעקּוֶמען   ]צּונֹויְפֶגעקּוֶמען[ֶזעֶנען ֵזיי ּבֵ
עִריג'  ]צּו[אֹויף  ן ִני]ַאְכַסְנָיא[ֵאיין 'ַאְרּבֶ ט , אּון ָהאּבְ ְ ש 

 ֶגעוואּוְסט ֵאייֶנער פּון ֶדעם ַאְנֶדעְרן!

ָהאט ֶדער 'ֵקיָסר', ֶדעְרֶקעְנט ֶדעם 'ֶמֶלְך': "ַאז ֶער ָהאט 
ָהאט ִאים  ]ֶער[אּון  –פּון ַא ַמְלכּות"!  ]אֹויְסקּוק[ַא ִנימּוס 
ָהאט ֶער ִאים מֹוֶדה ֶגעֶווען: "ַאז  –! ]ֶדעְרֶוועְגן[ֶגעְפֶרעְגט 

 ֶלְך'"!ֶער ִאיז ַא 'ֶמ 

ֶדער 'ֶמֶלְך', ָהאט ֶדעם 'ֵקיָסר' אֹויְך ֶדעְרֶקעְנט: "ַאז ֶער 
ָהאט ֶער ִאים אֹויְך  –ַמְלכּות"!  ]פּון ַא[ָהאט ַא ִנימּוס 
 מֹוֶדה ֶגעֶווען!

ן ֵזיי ֵאייֶנער ֶדעם ַאְנֶדעְרן ֶדעְרֵצייְלט: "ַאז ֵזיי  ָהאּבְ
ן זֵ  –ָפאְרן פּון 'ִקיְנֶדער' ֶוועְגן"!  ן ִזיְך ָהאּבְ ְ יי ְצִוויש 

ִאם ]ָאְפֶגעַמאְכט[ֶגעַמאְכט  ַאז ֵזיי ֶוועְלן קּוֶמען  ]אֹויב[: "ּבְ
ן, ֵאייֶנע ַא  ער ֶוועְלן ָהאּבְ ַאֵהיים, אּון ֵזייֶעֶרע ַווייּבֶ

 ִזיְךן ֶוועלְ י ֵזיס ָוואן אֹופָ  אַ ף אֹוי]'ָזָכר', אּון ֵאייֶנע ַא 'ְנֵקיָבה' 

ֵדְך ַזיין"! ן[ֶוועלְ ]ָזאְלן  – ן[ַזיי ְמַשֵדְךן ֶקעֶנע ַ  ֵזיי ִזיְך ְמש 

ִאיז ֶגעָפאְרן ֶדער 'ֵקיָסר' ַאֵהיים, אּון ָהאט ֶגעַהאט ַא 
אּון ֶדער 'ֶמֶלְך' ִאיז ֶגעָפאְרן ַאֵהיים, אּון  –'ָטאְכֶטער'! 

ידּוךְ אּון ֶדער ' –ָהאט ֶגעַהאט ַא 'זּוְהן'!  ִ ' ִאיז פּון ֵזיי ש 
 ן!ַפאְרֶגעְסן ֶגעָוואְר 

יְקט ַזיין 'ָטאְכֶטער'  [ב] ִ ָהאט ֶדער 'ֵקיָסר', ֶגעש 
יְקט ַזיין 'זּוְהן'  –ֶלעְרֶנען!  ִ ֶדער 'ֶמֶלְך', ָהאט אֹויְך ֶגעש 
ייֶדע ָאְנֶגעקּוֶמען צּו ֵאיין  –ֶלעְרֶנען!  ֶזעֶנען ֵזיי ּבֵ
ן ִזיְך ֵזייֶער ִליּב ֶגעַהאט!  –'ְמַלֵמד'!  ן  –אּון ֵזיי ָהאּבְ ָהאּבְ

ן ִזיְך ֶגעַמאְכט  ֵזיי ְ : "ַאז ֵזיי ָזאְלן ִזיְך ]ָאְפֶגעַמאְכט[ְצִוויש 
 "!]ֲחתּוָנה ָהאְבן ֵאייֶנער ִמיְטן ַאְנֶדעְרן[ֶנעֶמען 

ן־ֶמֶלְך' ֶגענּוֶמען ַא 'ִפיְנֶגעְרל'  , אּון ]ִריְנְגל[ָהאט ֶדער 'ּבֶ
ן ֵזיי  –ָהאט ִאיר ַארֹויְפֶגעָטאן אֹויף ֶדער ַהאְנט!  ָהאּבְ

ן זִ   ֶגעֶווען! ]ְמַשֵדְך[יְך ִמְתַחּתֵ

יְקט ֶדער 'ֵקיָסר' ָנאְך ַזיין  [ג] ִ ָנאְכֶדעם: ָהאט ֶגעש 
ַראְכט   –ַאֵהיים!  ]ֶגעְבֶרעְנְגט['ָטאְכֶטער', אּון ָהאט ִזי ֶגעּבְ

יְקט ָנאְך ַזיין 'זּוְהן', אּון  ִ ֶדער 'ֶמֶלְך', ָהאט אֹויְך ֶגעש 
ַראְכט  צּו ִזיְך ַאֵהיים! ָהאט ִאים אֹויְך ֶגעּבְ

ידּוִכים' ֶדעם ֵקיָסְר'ס  ִ אּון ֶמען ָהאט ֶגעֶרעְדט 'ש 
ּום  –'ָטאְכֶטער'!  ט ֶגעָוואְלט ַקיין ש  ְ אּון ִזי ָהאט ִניש 

ידּוְך, ַמֲחַמת  ִ רּות  ]צּוִליב[ש  ְ , ָוואס ִזי ]בּוְנד[ֶדעם ִהְתַקש 
ן־ֶמֶלְך'!  ָהאט ֶגעַמאְכט ִמיט ֶדעם 'ּבֶ

עְנְקט ָנאְך ִאיר! אּון ֶדער 'ּבֶ   –ן־ֶמֶלְך' ָהאט ֵזייֶער ֶגעּבֶ
ִמיד  ת־ֵקיָסר' ִאיז אֹויְך ּתָ ְטרֹויֶעִריג  ]ְשֶטעְנִדיג[אּון ִדי 'ּבַ

ֶגעִפיְרט ִאין ַזייֶנע  ]ִאיר[ֶגעֶווען! אּון ֶדער 'ֵקיָסר' ָהאט ִזי 
אַלאְצן, אּון ָהאט ִאיר ]הֹויְפן[ֵהייף  , אּון ִאין ַזייֶנע ּפַ

, אּון ִזי ִאיז ַאְלץ ֶגעֶווען ]ְגרֹויְסֵקייט[ִוויְזן ִאיר ְגדּוָלה ֶגע
 ְטרֹויֶעִריג!

יז  עְנְקט ָנאְך ִאיר, ּבִ ן־ֶמֶלְך', ָהאט ֵזייֶער ֶגעּבֶ אּון ֶדער 'ּבֶ
אּון ָוואס ֶמען ָהאט ִאים  –ֶער ִאיז ְקַראְנק ֶגעָוואְרן! 

יזְ  ]ַפאְרָוואס[ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס  ]ַאְלץ[  –טּו ְקַראְנק"?! ּבִ
ט ֶגעָוואְלט ָזאְגן! ְ  ָהאט ֶער ִניש 

אִדיְנט:  ָהאט ֶמען ֶגעָזאְגט צּו ֶדעם ָוואס ָהאט ִאים ּבַ
יי ִאים ֶדעְרְקֶלעְרן  "ָטאֶמער ֶוועְסטּו ֶקעֶנען ּבַ

ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִאיְך ֵווייס"!  –"?! ]אֹויְסָפאְרְשן[
אִדיְנט, ִאיז ֶגעֶווען  ֶדער ]ַווייל[ָוואְרן  – ָוואס ָהאט ִאים ּבַ

ָהאט ֶער ֵזיי  –ִמיט ִאים ָדאְרט ִווי ֶער ָהאט ֶגעֶלעְרְנט! 
ט ֶגעָזאְגט!  אִדיֶנער ָהאט ֶגעָזאגְּ לֹוַמר: ֶדער ב ַ ֵזיי:  ]ַפאר[)כ ְּ

ק"!( ַראנְּ ָוואס ֶער ִאיז קְּ  ."ַפארְּ

ֹוין  ָהאט ִזיְך ֶדער 'ֶמֶלְך' ֶדעְרַמאְנט: "ַאז ֶער ָהאט ִזיְך ש 
ֵדְך ֶגעֶווען ִמיט ֶדעם 'ֵקיָסר'"!  ַ אּון ִאיז  –ַלאְנג ְמש 

ן צּום 'ֵקיָסר': "ַאז ֶער ָזאל  ִריּבְ ְ ֶגעַגאְנֶגען, אּון ָהאט ֶגעש 
אֹויף ֶדער 'ֲחתּוָנה', ָוואְרן ֶדער  ]צּוְגֵרייְטן[ִזיְך ֶרעְכְטן 

ֹוין ַלאְנג ֶגעֶווען, ּכַ  ידּוְך' ִאיז ָדאְך ש  ִ ]ִווי ַנ"ל 'ש 

 "!אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[

ט ֶגעָוואְלט ֶדעם  ְ ֹוין ִניש  ער ש  ֶדער 'ֵקיָסר', ָהאט ָאּבֶ
ִמיר  ְ ידּוְך'! לּוש  ִ ט ֶגעֶקעְנט  ]ָדאְך[ֶער ָהאט  ]ָנאר['ש  ְ ִניש 

ָהאט ִאים ֶדער  ]ִאיז ֶדעִריֶבער[, ]ִזיְך ֶקעְגְנְשֶטעְלן[ִאים ֵמִעיז ַזיין 
 ְ ֶגעש  יְקן ַזיין 'ֵקיָסר' ָאּפְ ִ ן: "ַאז ֶדער 'ֶמֶלְך' ָזאל ש  ִריּבְ

ֵדי ֶער ָזאל ֶזעְהן אֹויּב ֶער ֶוועט ֶקעֶנען  'זּוְהן' צּו ִאים, ּכְ



 

 

ן  ]ַדאן[ִפיְרן ֶלעְנֶדער, ֶוועט ֶער ִאים  ]ֲחתּוָנה ַמאְכן ִמיט ֶגעּבְ

 ַזיין 'ָטאְכֶטער'"! ִאים[
יְקט ֶדעם 'זּוְה  [ד] ִ ]צּום ן' צּו ִאים ָהאט ֶדער 'ֶמֶלְך' ֶגעש 

ָהאט ִאים ֶדער 'ֵקיָסר' ַאִניֶדעְרֶגעֶזעְצט ִאין ַא  –! 'ֵקיָסר'[
יְרן פּון ַזאְכן ]ִציֶמער[ֵחֶדר  אּפִ ן ּפַ ֶגעֶגעּבְ , אּון ָהאט ִאים ָאּפְ

ֵדי ֶער ָזאל ֶזעְהן, אֹויּב ֶער ֶוועט  פּון ֶדער 'ְמִדיָנה', ּכְ
 ֶקעֶנען ִפיְרן ִדי 'ְמִדיָנה'!

עְנְקט, ִזי ֶדער 'ּבֶ  צּו ֶזעְהן,  ]ִאיר[ן־ֶמֶלְך' ָהאט ֵזייֶער ֶגעּבֶ
ט ֶגעֶקעְנט ֶזעְהן!  ]ִאיר[ֶער ָהאט ִזי  ְ ער ִניש  ַאָמאל  –ָאּבֶ

יְגל', ָהאט ֶער  ּפִ ְ ן ַא ַוואְנט פּון 'ש  ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ֶנעּבְ
ּות!  ן ֲחָלש  ִליּבְ ִאיז ִזי  –ִזי ֶדעְרֶזעְהן! ִאיז ֶער ֶגעּבְ

 ֶגעקּוֶמען צּו ִאים, אּון ָהאט ִאים ֶדעְרמּוְנֶטעְרט!
ּום  ]ִזי[אּון  ט ַקיין ש  ְ ָהאט ִאים ֶגעָזאְגט: "ַאז ִזי ִוויל ִניש 

ידּוְך', ַמֲחַמת  ִ רּות  ]צּוִליב['ש  ְ ָוואס ִזי  ]בּוְנד[ָדאס 'ִהְתַקש 
ֹוין ִמיט ִאים ֶגעַהאט"!  ָהאט ֶער צּו ִאיר  –ָהאט ש 

ער  ]ַאז["ָוואס טּוט ֶמען, ֶגעָזאְגט:  ַדיין 'ָפאֶטער' ִוויל ָאּבֶ
ט"?!  ְ ָהאט ִזי ֶגעָזאְגט: "פּוְנֶדעְסְטֶוועְגן ָפאְרט,  –ִניש 

 ַהאְלט ִזי ִזיְך ָנאר ִאין ִאים"!
ן ֵזיי  [ה] עַהאְלְטן: "ֵזיי  ]ִזיְך[ָנאְכֶדעם, ָהאּבְ ַא 'ֵעָצה' ֵגֶ

ן ִזיְך  –'ַים'"!  ֶוועְלן ִזיְך ַאֶוועְקָלאְזן אֹויף ֶדעם אּון ָהאּבְ
ן ִזיְך ַאֶוועְקֶגעָלאְזט אֹויף  יף', אּון ָהאּבְ ִ ֶגעדּוְנֶגען ַא 'ש 

 ֶדעם 'ַים'!
ן  –ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען אֹויף ֶדעם 'ַים'!  ָנאְכֶדעם ָהאּבְ

אְרְטן', ֶזעֶנען ֵזיי  ֵזיי ֶגעָוואְלט צּוקּוֶמען צּו ַא 'ּבָ
אְר  ְטן'! ִאיז ָדאְרט ֶגעֶווען ַא 'ַוואְלד', ֶגעקּוֶמען צּום 'ּבָ

 ֶזעֶנען ֵזיי ַאִהיְנֶגעַגאְנֶגען!
ת־ֵקיָסר' ֶגענּוֶמען ָדאס 'ִפיְנֶגעְרל'  , אּון ]ִריְנְגל[ָהאט ִדי 'ּבַ

ָלאְפן!  ְ ן, אּון ִזי ָהאט ִזיְך ֶגעֵלייְגט ש   –ָהאט ִאים ֶגעֶגעּבְ
ן־ֶמֶלְך' ֶגעֶזעְהן: "ַאז ִזי ֶוועט  ָנאְכֶדעם ָהאט ֶדער 'ּבֶ

ֹוין ַווייֶטער  ֵטיין"! ָהאט ֶער  ]ְבָקרֹוב[ש  ְ אֹויְפש 
ן ִאיר!  ֶדעְרָנאְך  –ַאִניֶדעְרֶגעֵלייְגט ָדאס 'ִפיְנֶגעְרל' ֶנעּבְ

יף'! ִ  ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען צּו ֶדער 'ש 
ן  ֶדעְרַווייל ָהאט ִזי ִזיְך ֶדעְרַמאְנט: "ַאז ֵזיי ָהאּבְ

ָהאט ִזי ִאים  –'ִפיְנֶגעְרל' ָדאְרט"!  ַפאְרֶגעְסן ָדאס
יְקט ָנאְך ֶדעם 'ִפיְנֶגעְרל'!  ִ ִאיז ֶער  –ֶגעש 

ט ֶגעֶקעְנט ֶגעִפיֶנען ָדאס  ְ ַאִהיְנֶגעַגאְנֶגען, ָהאט ֶער ִניש 
ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ַווייֶטער, אּון ָהאט  –! ]ְפַלאץ[ָאְרט 

ט ֶגעֶקעְנט ֶגעִפיֶנען ָדא ְ  ס 'ִפיְנֶגעְרל'!ַווייֶטער ִניש 
ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען זּוְכן ָדאס 'ִפיְנֶגעְרל', פּון ֵאיין ָאְרט 

יז ֶער ִאיז ַפאְרֶעְרט  –צּום ַאְנֶדעְרן   ]ַפאְרְבָלאְנְדֶזעט[ּבִ

ט ֶגעֶקעְנט אּוְמֶקעְרן  ְ ֹוין ִניש  ֶגעָוואְרן, אּון ָהאט ִזיְך ש 
 !]צּוִריְקֶקעְרן[

ים זּוְכן, ִאיז ִזי אֹויְך ַפאְרֶעְרט ִאיז ִזי ֶגעַגאְנֶגען ִא 
 ֶגעָוואְרן! ]ַפאְרְבָלאְנְדֶזעט[

ָלאְנְדֶזעט, אּון ָהאט  ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען, אּון ָהאט ֶגעּבְ
ָלאְנְדֶזעט!  ]ֶמער אּון ֶמער[ַאְלץ ַווייֶטער  ָנאְכֶדעם  –ֶגעּבְ

ּוב' ָהאט ֶער ֶדעְרֶזעְהן ַא ֶוועג, ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ִאין  'ִיש 
ט ֶגעַהאט ָוואס צּו טּוְהן, ִאיז  ְ ַאַריין, אּון ֶער ָהאט ִניש 

ֵרת'! ָ  ֶער ֶגעָוואְרן ַא 'ְמש 
ָלאְנְדֶזעט!   –אּון ִזי ִאיז אֹויְך ֶגעַגאְנֶגען, אּון ָהאט ֶגעּבְ

ב ֶגעֶווען: "ִזי ֶוועט ִזיְך ַאִניֶדעְרֶזעְצן  ֵ ָהאט ִזי ִזיְך ְמַייש 
יי ֶדעם 'ַים'"!  אְרְטן' פּון  –ּבַ ִאיז ִזי ֶגעַגאְנֶגען צּום 'ּבָ

ירֹות'  ייֶמער' פּון 'ּפֵ ֶדעם 'ַים', אּון ָדאְרט ִאיז ֶגעֶווען 'ּבֵ
ייָטאג, ְפֶלעְגט ִזי  –ִאיז ִזי ָדאְרט ֶגעֶזעְצן!  – אּון ּבַ

יים 'ַים', ָטאֶמער ֶוועט ִזי  ]ֵגיין[אּוְמֵגיין  ֶגעִפיֶנען  ]ָדאְרט[ּבַ
פּון ִדי  ]ֶגעְשַפייְזט[אּון ִזי ָהאט ִזיְך ְמַפְרֵנס ֶגעֶווען ֶעִמיְצן! 
ירֹות'!  ייַנאְכט, ְפֶלעְגט ִזי ַארֹויְפֵגיין אֹויף ַא  –'ּפֵ אּון ּבַ

ֶגעִהיט פּון ִדי 'ַחּיֹות! ֵדי ִזי ָזאל ַזיין ָאּפְ  'ּבֹוים', ּכְ

ר   ֵּ ע –ק ב פ  ֹוחֵּ ן ב   ר 'ד  ס   ר'ה 
ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער 'סֹוֵחר', ַוְיִהי ַהּיֹום! אּון  [א]

א־ ָ ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער 'סֹוֵחר'! ֶער ָהאט ֶגעַהאט 'ַמש ּ
ן'  אּון ֶער ָהאט  –ִאין ֶדער ַגאְנֶצער ֶוועְלט!  ]ַהאְנְדל[ּוַמּתָ

ן־ָיִחיד'!  ֹוין ֶגעֶווען  –ֶגעַהאט ַא 'ּבֶ ֶדער 'סֹוֵחר' ִאיז ש 
 ַאְלט!

ר ַאָמאל ָהאט ֶגעָזאגְ  ֶ ֲאש  ט ֶדער 'זּוְהן' צּום 'ָפאֶטער': "ּבַ
ין ָנאְך ָגאר יּוְנג  ]ַאזֹוי־ִווי[ ֹוין ַאְלט, אּון ִאיְך ּבִ יְזט ש   –דּו ּבִ

ן אֹויף ִמיר  ]ַבאְגֵלייְבֶטע ֶמעְנְטְשן[אּון ֵדייֶנע 'ֶנֱאָמִנים'  ֶגעּבְ
ט  ְ ָגָחה ִניש  ְ  דוּ  ]ֶווען[ָוואס ֶוועט ַזיין  –ָגאר ַקיין ַהש 

ן ַאֵליין, ֶוועל  ַלייּבְ ן, אּון ִאיְך ֶוועל ּבְ ַטאְרּבְ ְ ֶוועְסט ש 
ט ִוויְסן ָוואס צּו טּוְהן?  ְ ֵכן  –ִאיְך ָגאְרִניש  ִגיּב  ]ֶדעִריֶבער[ּבְ

יף' ִמיט 'ְסחֹוָרה', ֶוועל ִאיְך ֵגיין אֹויף ֶדעם  ִ ִמיר ַא 'ש 
ֵדי ִאיְך ָזאל ֶגעִניט  א־ֶוועְר  ]ַבאַקאְנט['ַים', ּכְ ָ ן ִאין 'ַמש ּ

ן'   "!]ַהאְנְדְלן[ּוַמּתָ
יף' ִמיט  ִ ן, ַא 'ש  ָהאט ִאים ֶדער 'ָפאֶטער' ֶגעֶגעּבְ

אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִאין 'ְמִדינֹות', אּון  –'ְסחֹוָרה'! 
ָהאט ַפאְרקֹויְפט ִדי 'ְסחֹוָרה', אּון ָהאט ֶגעקֹויְפט 

 ַמְצִליַח ֶגעֶווען!אּון ָהאט ֵזייֶער  –ַאְנֶדעֶרע 'ְסחֹוָרה'! 
ֶדעְרַווייל! ִווי ֶער ִאיז ֶגעֶווען אֹויף ֶדעם 'ַים', ָהאט  [ב]

ת־ֵקיָסר' ִאיז  ייֶמער', ָוואס ִדי 'ּבַ ֶער ֶדעְרֶזעְהן ִדי 'ּבֵ



 

 

ן ֵזיי ֶגעֵמייְנט  –ָדאְרט ֶגעֶזעְצן!  ָדאס ִאיז ַא  ]ַאז[ָהאּבְ
ן ֵזיי ֶגעָוואְלט ַאִהיְנצּוֵגי ּוב'! ָהאּבְ ִווי ֵזיי ֶזעֶנען  –ין! 'ִיש 

ן ֵזיי ֶדעְרֶזעְהן: "ַאז ָדאס ִאיז  ָנאְנט ֶגעקּוֶמען, ָהאּבְ
ן ֵזיי ִזיְך ֶגעָוואְלט אּוְמֶקעְרן  ייֶמער'"! ָהאּבְ  !]צּוִריְקֶקעְרן['ּבֵ

ן־ַהסֹוֵחר' ַא קּוק ֶגעָטאן ִאין  ֶדעְרַווייל! ָהאט ֶדער 'ּבֶ
ן ַא 'ּבֹוים', אּון אֹויְבן 'ַים' ַאַריין, ָהאט ֶער ָדאְרט ֶגעֶזעְה 

ַאזֹוי־ִווי ַא  ]ָדאְרט[ִזיְצט  ]אֹויְפן 'בֹוים', קּוְקט אֹויס ַאז ֶעס[
 ! ָהאט ֶער ִזיְך ֶגעְטַראְכט: "ָטאֶמער ִאיז ֶער  –ֶמעְנְטש 

ִריֶגע  ]צּו[ֶגעָזאְגט  ]ָדאס[ָהאט ֶער  –ִזיְך טֹוֶעה"!  ִדי ִאיּבְ
ן, ָווא ]ַאְנֶדעֶרע[ ְ  –ס ֵזיי ֶזעֶנען ָדאְרט ֶגעֶווען! ֶמעְנְטש 

ן ֵזיי אֹויְך ֶגעֶזעְהן, ִווי ַא  ן ֵזיי ַא קּוק ֶגעָטאן, ָהאּבְ ָהאּבְ
 אֹויף ֶדעם 'ּבֹוים'! ]ִאיז[ֶמעְנְטש  

ב ֶגעֶווען: "ֵזיי ֶוועְלן ִזיְך ַאִהין  ֵ ן ֵזיי ִזיְך ְמַייש  ָהאּבְ
אְרן  ּפַ ְ ן ֵזיי –"! ]ֶדעְרֶנעְנֶטעְרן[צּוש  יְקט ֵאייֶנעם  ָהאּבְ ִ ֶגעש 

ן ֶגעקּוְקט ִאין 'ַים'  יְפל', אּון ֵזיי ָהאּבְ ִ ִמיט ַא ְקֵליין 'ש 
ִליַח' ֵווייְזן,  ְ ֵדי ֶמען ָזאל ֶדעם 'ש  ֶער ָזאל  ]ַאז[ַאַריין, ּכְ

 !]ֶער ָזאל ִניְשט ַפאְרְבָלאְנְדְזן[צּום ּבֹוים  ]צּוְטֶרעְפן[ֶקעֶנען ְטֶרעְפן 
ִליַח' ְ ַאִהיְנֶגעַגאְנֶגען, ָהאט ֶער ֶגעֶזעְהן: "ַאז  ִאיז ֶדער 'ש 

 !"'  ֶגעָזאְגט! ]ָדאס[ָהאט ֶער ֵזיי  –ָדאְרט ִזיְצט ַא 'ֶמעְנְטש 
ן־ַהסֹוֵחר'(ִאיז ֶער ַאֵליין ַאִהיְנֶגעַגאְנֶגען  : ֶדער 'ב ֶ ינו  ַהיְּ  –! )דְּ

ת־ָהאט ֶער ֶגעֶזעְהן: "ַאז ִזי ִזיְצט ָדאְרט  : ִדי 'ב ַ ינו  ַהיְּ )דְּ

ַנ"ל ֵקי ָהאט ֶער ִאיר ֶגעָזאְגט:  –"! (]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ָסר', כ ַ
ֵגיין"!  ָהאט ִזי ִאים ֶגעָזאְגט: "ַאז ִזי  –"ַאז ִזי ָזאל ַאָראּפְ

יז ֶער ָזאל ִאיר  יף', ּבִ ִ ט ַאַרייְנֵגיין ִאין ֶדער 'ש  ְ ִוויל ִניש 
ט ָאְנִריְר  ]ִאיר[צּוָזאְגן: ַאז ֶער ָזאל ִזי  ְ יז ֶער ֶוועט ִניש  ן, ּבִ
ִמיט ִאיר ֲחתּוָנה  ]ֶער[ֶוועט  ]ַדאן[קּוֶמען ַאֵהיים, אּון 

ת"!  ּדָ ן ּכַ ]ַמְבִטיַח צּוֶגעָזאְגט  ]ָדאס[ָהאט ֶער ִאיר  –ָהאּבְ

 !ֶגעֶווען[

יף'!  ִ ָהאט  –ִאיז ִזי צּו ִאים ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען ִאין ֶדער 'ש 
י ּפִ ְ ֵלי־ֶזֶמר', אּון ֶער ֶגעֶזעְהן: "ַאז ִזי ֶקען ש  ְלן אֹויף 'ּכְ

ֹונֹות  ָמה ְלש  ָהאט ֶער ִזיְך  –"! ]ַאַסאְך ְשְפַראְכן[ֶקען ֶרעְדן ּכַ
ָוואס ִזי ָהאט ִזיְך ִאים ִמְזַדֵמן ֶגעֶווען  ]ֶדערֹויף[ֶגעְפֵרייְדט 

 .]צּוֶגעִפיְרט[
ן ָנאְנט צּו  [ג] ֹוין ָאְנֶגעהֹויּבְ ן ש  ָנאְכֶדעם! ַאז ֵזיי ָהאּבְ
טּוּב, ָהאט ִזי צּו ִאים ֶגעָזאְגט: "קוּ  ְ  ]ַאז[ֶמען צּו ַזיין ש 

ר ַאז, ַאז ֶער ָזאל ֵגיין ַאֵהיים, אּון ָזאל מֹוִדיַע  ֶ ֶדער יֹוש 
ַזיין 'ָפאֶטער', אּון ַזייֶנע 'ְקרֹוִבים', אּון 'גּוֶטע  ]ַפאר[ַזיין 

ר  ֶ ֲאש  ָ  ]ַאַזא[ֶער ִפיְרט ַאזֹוי ַא  ]ַאז[ְפַרייְנד': ּבַ ּוָבה ִאש  ה ֲחש 
אּון  – ]ְמַקֵבל־ָפִנים ַזיין[ָזאְלן ֵזיי ַאֶלע ִאיר ֵגיין ַאֶקעְגן  ]אּון[ –

ִריֶער ָהאט ֶדעְרָנאְך, ֶוועט ֶער ִוויְסן ֶווער ִזי ִאיז"!  ן פְּ )ָווארְּ

ֶמען: "ַאז ֶער ָזאל ִזי  ֶגענו  ַנאי' אֹויסְּ  ]ִאיר[ִזי אֹויךְּ ִמיט ִאים ַא 'ת ְּ

ן ֶרעגְּ ט פְּ ְּ ָנה  ִניש  יז ָנאךְּ ֶדער 'ֲחתו  ט ֶוועט  –ֶווער ִזי ִאיז, ב ִ ֶדעָמאלְּ

ן ֶווער ִזי ִאיז"!( ]ֶהעְרְשט[ֶער  ים  – ִוויסְּ ָהאט ֶער ֶדערֹויף ַמְסּכִ
 ֶגעֶווען!

ר ִאיז אֹויְך, ַאז  ֶ ִוויֶדער ָהאט ִזי ִאים ֶגעָזאְגט: "ֶדער יֹוש 
ְרן ַאֶלע 'ַמאְטָראְסן' יּכֶ ִ ָוואס ִפיְרן ִדי  דּו ָזאְלְסט ָאְנש 

יף'  ִ ֵזיי ִוויְסן, ַאז ֵזייֶער 'סֹוֵחר' ָהאט  ]ָזאְלן[ָלאְזן  –'ש 
ה"!  ]ַאַזא['ֲחתּוָנה' ִמיט ַאזֹוי ַא  ָ  ]ִאיר[ָהאט ֶער ִזי  –ִאש 

ֶגעָפאְלְגט, אּון ָהאט ֶגענּוֶמען 'ֵזייֶער־גּוְטן ַוויין', ָוואס 
יף', אּון  ִ ָהאט ֵזיי ֶער ָהאט ֶגעַהאט אֹויף ֶדער 'ש 

ן!  יּכֹור' ֶגעָוואְרן! –ֶגעֶגעּבְ ִ  ֶזעֶנען ֵזיי ֵזייֶער 'ש 
ֶער ָזאל מֹוִדיַע ַזיין ֶדעם  –אּון ֶער ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ַאֵהיים 
אּון ִדי  –! ]ַאזֹוי־ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט['ָפאֶטער', ִמיט ִדי 'ְפַרייְנד' 

ְר  יּכֶ ִ ן ִזיְך ַפאְרש  אּון ֶזעֶנען  –ט! 'ַמאְטָראְסן', ָהאּבְ
יף', אּון ֶזעֶנען  ִ ַארֹויְסֶגעַגאְנֶגען פּון ֶדער 'ש 

יּכֹור'! ִ  ַאִניֶדעְרֶגעַפאְלן 'ש 
ן ִזיְך ָאְנֶגעְגֵרייט, צּו ֵגיין ִאיר  [ד] ֶדעְרַווייל! ִווי ֵזיי ָהאּבְ

ָחה'  ּפָ ְ ֶדעְרַווייל ִאיז ִזי  –ַאֶקעְגן, ִמיט ֶדער ַגאְנֶצער 'ִמש 
יף' פּון ֶדעם  ֶגעַגאְנֶגען, ִ ֶגעּבּוְנְדן ִדי 'ש  אּון ָהאט ָאּפְ

אְרְטן', אּון ָהאט צּוָלאְזט  ִדי 'ַלייְווְנְטן', אּון  ]צּוְשְפֵרייט['ּבָ
יף'!  ִ ָחה',  –ִאיז ַאֶוועק ִמיט ֶדער 'ש  ּפָ ְ אּון ִדי ַגאְנֶצע 'ִמש 

ן ֵקייֶנעם  יף', אּון ָהאּבְ ִ ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען צּו ֶדער 'ש 
 ְ  ט ֶגעפּוֶנען!ִניש 

רֹוֶגז ֶגעֶווען אֹויף ֶדעם  ]ַאְלֶטער[ִאיז ֶדער  'סֹוֵחר', ֵזייֶער ּבְ
ט ִמיר,  –'זּוְהן'!  ֵרייט: "ְגֵלייּבְ ְ ִאיְך  ]ַאז[אּון ֶדער 'זּוְהן' ש 

ַראְכט  יף' ִמיט 'ְסחֹוָרה' ְוכּו'",  ]ֶגעְבֶרעְנְגט[ָהאּב ֶגעּבְ ִ ַא 'ש 
ַנ"ל  ט!  –! אְנט[]ִווי אֹויְבְנֶדעְרמַ ּכַ ְ ָהאט  –אּון ֵזיי ֶזעְהן ָגאְרִניש 

: "ְפֶרעג ִדיר ִדי ]ִדי זּוְהן ַפאְרן ַטאְטן[ֶער ִאים ֶגעָזאְגט 
ִאיז ֶער ֶגעַגאְנֶגען ֵזיי ְפֶרעְגן, אּון ֵזיי  –'ַמאְטָראְסן'"! 
יּכֹור'! ִ  ִליְגן 'ש 

ַטאֶנען, ִדי 'ַמאְטָראְס  ְ  –ן' ָנאְכֶדעם ֶזעֶנען ֵזיי אֹויְפֶגעש 
ט,  –ָהאט ֶמען ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט?!  ְ אּון ֵזיי ֵווייְסן ָגאְרִניש 

ָנאר ֵזיי  –! ]ָאְפֶגעָטאן[ָוואס ִמיט ֵזיי ָהאט ִזיְך ֶגעָטאן 
יף', ִמיט ֶדעם  ִ ַראְכט ַא 'ש  ֵווייְסן: "ַאז ֶמען ָהאט ֶגעּבְ

ט , אּון ֵווי]ַאֶלע ְסחֹוָרה, ָוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ַאֶלעֶמען  ְ יְסן ִניש 
 וואּו ִזי ִאיז"!

רֹוֶגז ֶגעָוואְרן אֹויף ַזיין 'זּוְהן',  ִאיז ֶדער 'סֹוֵחר' ֵזייֶער ּבְ
טּוּב: "ַאז ֶער ָזאל  ְ ן פּון ַזיין ש  אּון ָהאט ִאים ַפאְרְטִריּבְ

ט קּוֶמען"!  ]ַפאר[אֹויף  ְ ִאיז ֶדער 'זּוְהן'  –ַזייֶנע אֹויְגן ִניש 
ת־ֵקיָסר'(אּון ִזי  –ַאֶוועק 'ַנע־ְוַנד'!  : ִדי 'ב ַ ינו  ַהיְּ , ִאיז )דְּ

 ֶגעַגאְנֶגען אֹויף ֶדעם 'ַים'!
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 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 (1דער מלך און דער קיסר ) –די צווייטע מעשה 

 האבן דער מלך און דער קיסר געהאט קינדער? .א
  דער מלך האט געהאט קינדער און דער

 קיסר נישט
  דער קיסר האט געהאט קינדער און דער

 מלך נישט
 ביידע האבן נישט געהאט קינדער 

ן זיך געטראפן דער מלך און דער וואו האב .ב
 קיסר?
 אין דעם קענעגליכע פאלאץ פון דעם מלך 
 אין דעם קענעגליכע פאלאץ פון דעם קיסר 
 )אין איין גאסטהויז )הארבעריג 

 האבן זיי געוואוסט איינער פון דעם אנדערן? .ג
 יא 
 ניין. 
  נאר דער קעניג האט געוואוסט פון דעם

 .קיסר 
 פגעמאכט?וואס האבן זיי צווישן זיך א .ד

  אז אויב זיי וועלן האבן איינער א זון און
 איינער א טאכטער וועלן זיי זיך משדך זיין

 אז עס וועט זיין שלום צווישן זייערע מדינות 
 אז זיי וועלן ווערן איין מדינה מיט איין קעניג 

וואו האבן זיך געטראפן דער זון פון מלך און די  .ה
 טאכטער פון קיסר?

 הארבעריג(ין איין גאסטהויז א( 
 זיי האבן געוואוינט בשכנות. 
 ביי איין מלמד 

 וואס האבן זיי צווישן זיך אפגעמאכט? .ו
 אז זיי וועלן זיך קיינמאל נישט קריגן 
  אז זיי וועלן חתונה האבן 
 אז זייערע קינדער וועלן זיך משדך זיין 

פארוואס האט די בת קיסר נישט געוואלט קיין  .ז
 שום שידוך?

 וואלט נאר דער זון פון דעם ווייל זי האט גע
 גרעסטן קעניג

  ווייל זי האט געוואלט נאר דער זון פון דעם
 גרעסטן עושר

 וועגן די התקשרות מיט דעם בן מלך 
מיט וואס זענען געפארן דער בן המלך און די  .ח

 בת הקיסר?
 מיט א פערד און וואגן 

 אויף איר טאטעס שיף 
 זיי האבן זיך געדונגען א שיף 

וואו האט די בת הקיסר פארגעסן דאס פינגערל  .ט
 )רינגל(?

 אין איר שטוב פאר זי איז ארויס 
 אויפ'ן שיף 
 אין וואלד וואו זי איז געשלאפן 

 ווער האט געטראפן די פינגערל )רינגל(? .י
 דער בן המלך 
 די בת הקיסר 
 קיינער נישט 

וואס האט פאסירט צו דער בן המלך און די בת  .יא
 ?קיסר
 ער געגאנגעןזיי זענען ווייט 
 זיי האבן צוזאמען פארבלאנדזעט 
 זיי האבן פארבלאנדזעט יעדער באזונדער 

 ?וואס איז דער בן המלך נאכדעם געווארן .יב
 א מלך 
 א יעדניראל 
 א משרת 

וואס האט דער אלטער סוחר געגעבן פאר זיין  .יג
 זון?
 געלד, גענוג פאר זיין גאנצע לעבן 
 א שיף מיט סחורה 
 אסאך בנינים 

סוחר געבעטן פון די בת קיסר וואס האט דער  .יד
 וואס איז געווען אויפ'ן בוים?

  אז זי זאל אראפ גיין 
 אז זי זאל בלייבן אויבן 
 אז זי זאל אים ווייזן די וועג 

וואס האט די בת קיסר געטון ווען דער סוחר  .טו
 איז געגאנגען צו זיין טאטע?

 זי האט געגעבן פון די וויין פאר די מאטראסן 
 די שיף פון דעם בארטן זי האט אויפגעבינדן 
  ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האט דער סוחר געטון פאר זיין זון ווען ער  .טז
 האט געזען אז די שיף איז נישט דא?

 ער האט אים געגעבן א אנדערע שיף 
 ער האט געשריגן אויף אים 
 ער האט אים פארטריבן פון זיין שטוב 
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 בסיפורי מעשיותמבחן 
 (1) ממלך וקיסר –ב' מעשה 

 

 

 האם למלך ולקיסר היו בנים? .א
 למלך היה בנים, ולקיסר לא היה בנים 
 למלך לא היה בנים ולקיסר היה בנים 
 למלך ולקיסר לא היה בנים 

 היכן נזדמנו המלך והקיסר? .ב
 בארמון המלוכה של המלך 
 בארמון המלוכה של הקיסר 
 בפונדק אחד 

 עו זה מזה?האם יד .ג
 כן 
 לא 
 רק המלך ידע מהקיסר 

 איזה קשר התקשרו ביניהם המלך והקיסר? .ד
  שאם יולידו נשותיהם זכר ונקבה אזי יתחתנו

 בין שניהם
 שיהיה שלום בין שתי המדינות כל ימיהם 
  שיתאחדו שתי המדינות של שתיהם ויהיה רק

 מלך אחד
 היכן נזדמנו בן המלך ובת הקיסר יחד? .ה

 בפונדק אחד 
 בשכנות הם גרו 
 אצל מלמד אחד 

 איזה קשר נתקשרו ביחד בן המלך ובת הקיסר? .ו
 שלא יריבו אף פעם 
 שישאו זה את זה 
 שכשהם יגדלו ויולידו בן ובת, ישאו זה את זה 

 למה לא רצתה שום שידוך בת הקיסר? .ז
 כי היא רצתה רק את בן של מלך הכי גדול 
 כי היא רצתה רק בן מלך שהוא עשיר גדול 
 בר עם בן המלך הנ"לכי היא התקשרה כ 

 עם מה נסעו בן המלך ובת הקיסר? .ח
 על סוס ועגלה 
 על ספינה של אביה 
 שכרו להם ספינה והלכו על הים 

 
 

 היכן שכחה הבת קיסר את הטבעת שקבלה מהבן מלך? .ט
 בביתה לפני שיצתה 
 בספינה 
 ביער היכן ששכבה 

 מי מצא את הטבעת? .י
 בן המלך 
 בת הקיסר 
 אף אחד 

 מה קרה לבן המלך ולבת הקיסר? .יא
  המשיכו ללכת ביחד 
 נפרדו כל אחד לדרכו 
 הלכו ותעו ונאבדו אחד מהשני 

 מה נעשה הבן המלך אח"כ? .יב

 מלך 
 יעדנירל 
 משרת 

 מה נתן הסוחר הזקן לבנו? .יג
 כסף שיתפרנס מזה ימי חייו 
 ספינה עם סחורה 
 הרבה בתים שישתכר מזה 

מה ביקש בן הסוחר מהבת הקיסר שהיתה על  .יד
 ילן?הא
 שתירד 
 שתשאר למעלה 
 שתראה לו את הדרך 

 מה עשתה בת הקיסר בזמן שבן הסוחר הלך לאביו? .טו
 לקחה יין ונתנה למאטראסין 
  התירה הספינה ופרשה הוילונות והלכה לה

 עם הספינה
 שתי התשובות נכונות 

מה עשה הסוחר לבנו כשראה שהספינה לא  .טז
 נמצאת?

 נתן לו ספינה נוספת עם סחורה שיתחיל שוב 
 עק עליוצ 
 גירשו מביתו 

 

 בהצלחה גדולה  -ואתה בן המלך נלכה ונסעה ושבו לביתם 


