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לֹום ת שָׁ בַׁ ִרים ,שַׁ ִדים ְיקָׁ  !ְילָׁ

ְך ֲעֶש  ְבֶהְמשֵׁ מַׁ ַע  ההַׁ בּו נּו, ַהש ָּׁ פֵּ  ַרבֵּ ל ַע ר ְמַס
ְך ֶל חָּׁ  ֶמ נָּׁ ד, ֶא בָּׁ ִטיה ֶש לָּׁ . ַהיָּׁ ל ַע ן פָּׁ ע ִנְשמָּׁ ם

לָּׁ  נֹוא, ִנְפ ם ַהיָּׁ  ְורּוַח ם, ַהיָּׁ ף חֹול ַע ת ַאְרמֹו
ֶשֶב  ֹונֹות נֹו ּל ַח . ַב . . . יסָׁ ת ּובַׁ ת קֵׁ אָּׁ  רהַׁ ת ֶא ה רֹו

ִטי לָּׁ כֵּ ן ַהפָּׁ אָּׁ ילָּׁ ן ְו ִח ְת רֵּ ה ַמ קָּׁ ְת ם ִע ב ְלִה
ינָּׁ  ְרמֹול ֶא ה ַהְסִפ ַא . הָּׁ ְךן ֶב א ִהיז אָּׁ  ַא ַיש ֶ ְת ת ִמ

ּה תָּׁ ְע מָּׁ , ְבַד ִטיי לִ ה לָּׁ לָּׁ ? פָּׁ ?? מָּׁ ן כָּׁ י ֲאנִ ה לָּׁ ה ְצִרי
ון ַאְרמֹו שָּׁ יפֹ), ַעְכ אֵּ ְעיֹוה מֵּ ַר זֶ ן הָּׁ (ִהִגיַע ה ַה ִהי  ? א ְו

תֹוֶבֶב  רָּׁ ת ִמְס זָּׁ ֲח ילָּׁ ה, ַב ִח ְת חֵּ ה ּוַמ ְתַר ק ְלִה
ִטי לָּׁ ַהפָּׁ , מֵּ ְךן ֶמֶלְךז, אָּׁ  ַא בָּׁ  הַׁ ַח ר ְכ יהָּׁ  שֹולֵּ ֲחֶר , ַא

ּה תְֹפסָּׁ .ְל . . 

נּו     בֵׁ ַספֵּ  ְכֶשרַׁ ְךל ַע ר ְמ ֶל ִמי, ֶמ עָּׁ ה זֶ ם ִלְפ
ְךל ַע ז ְמַרמֵּ  ֶל ְלכֵּ  ֶמ יי ַמ ִכ לָּׁ ֹושם, ַהְמ ד קָּׁ ְך ַה רּו  בָּׁ

. הּו ְךא ִמי ַא עָּׁ שם ִלְפ ְךם גַ  יֵּ פּו זֶ , הָּׁ ַרמֵּ ה ֶש ז ְמ
קֵׁ  ֶמֶלְךל ַע  ֶצ ה ֶשזֶ  ל,ּוְכִסין זָׁ רָּׁ ר ַהיֵּ יע הָּׁ תָּׁ ילֹו חֵּ , ְו ו

ֹול ֶשכָּׁ  נ יָּׁ יתֹו ִעְנ ִל ַתְכ ְךק ַר ה זֶ  ְו י ְתפֹ אֵּ ת ֶא ס ִל
ִאיש לִ  הָּׁ אֵּ תֹוי ִיְשְר חֵּ , ִבְמצּודָּׁ ' מֵּ  אֹותֹוק ְלַר ה

ְך ַר ְתבָּׁ ֲעשֹון מּוכָּׁ א ְוהּו, ִי : זֶ ל ִבְשִביל ַהכֹת ַל ה
ְרמֹונֹות ִלְבנֹו - יָׁ ל עַׁ ת אַׁ ְך ם,הַׁ ַבֶהְמשֵּ ִטים גַ  ּו לָׁ ן פָׁ

יסָּׁ ת ְלַב  דְמֻיחָׁ  , ַהקֵּ ּלּור ֲאִפ חַׁ  ַו שָׁ ד אַׁ ְרמֹונֹור עָׁ  תאַׁ
נֹול ְלכָּׁ  ִרית ַהבָּׁ ִשירּום, שָּׁ ּה ְוֶשיָׁ ְמרּו לָׁ ּה ִויזַׁ י ִבְכלֵׁ  לָׁ
יזֶ .  רִשי קָּׁ ה אֵּ פָּׁ , ֲה מָּׁ ה עָּׁ ה ַכ , ַהְשקָּׁ ל ִבְשִביה

ְתפֹל ִבְשִביה? מָּׁ  יסָׁ ת בַׁ ת ֶא ס ִל קֵׁ ש) רהַׁ ִאי  הָּׁ

לִ  ְראֵּ ְש (ַהִי ֹו י ת  !ִבְמצּודָּׁ

ְנשֵׁ      נּוי אַׁ ּו ְשלֹומֵׁ י י הָּׁ ִד ַלְמ זֶ ם ְמ , מּוסָּׁ ה ִמ ד ַע ר
ַע ה ַכמָּׁ  בָּׁ ל ַהַב רֵּ ר דָּׁ נּוב אֹו חָּׁ ל ְלכָּׁ , לָּׁ חָּׁ ד ֶא ֶא ד, ְו

ְתפֹ ש ָּׁ  אֹותֹוס ִל ּוכָּׁ א הּו. ֶשּלֹוק ַב תֵּ ן מ ת לָּׁ
חָּׁ  ֶא דֹות ֲעִשירּוד ְל ֲאוַ ל ח"ו ֶשִיפֹ ל,גָׁ ַת מֹות ְל ן מָּׁ

, זֶ י ְידֵּ ל ַע  ִריל ִבְשִבי אֹוה חֵּ ֲא אּום ֶש ַקְנ ְת , בֹו ִי
תָּׁ  ְוִיְפלּו ֲעבֹודָּׁ שם, מֵּ יֵּ צה ְו ִבי"ר ֶשַהי ֶה א מֵּ ם לָּׁ

חֹו ְצלָׁ ְך, תְגדֹולֹות הַׁ חָּׁ  ַא לָּׁ אָּׁ ה ַהַהְצ ִבי תָּׁ ה ְמ ם אֹו
ֲאוָּׁ  אּוה ְלַג ַנש ְ ְת ִריל ַע ת ְוִה חֵּ עֹום, ֲא א ַכיֹוצֵּ ד ְו

זֶ  , בָּׁ חָּׁ ל כָּׁ ה נֹוי ְלִפ ד ֶא א. ִעְניָּׁ כֹ י ּוְכַד אר ִלְז ת, זֹ
ש מֵּ ב אֹויֵּ  ֶשיֵּ עֹו ּוד ֶש נ י לֵּ ּו עָּׁ נ תֵּ ח"ו,  ְלַכּלֹו

ְך ִרי בֵּ  ְוצָּׁ קָׁ ה, ְתִפלָׁ ה ַהְר ְךה' לַׁ ה ּוְצעָׁ רַׁ  ,ִיְתבָׁ
ּו נ ילֵּ י ֶשַיִצ דָּׁ .ִמיָּׁ  ו

ֹו     יסָׁ ת ֶשבַׁ  ּוְכמ קֵׁ חָּׁ  רהַׁ ְר ְךה בָּׁ ֶל ַהֶמ  מֵּ
ְחבּולֹוֶב  ְך ת,תַׁ ּום גַ  כָּׁ נ צֹום ְצִריִכי אָּׁ ת עֵּ

ְחבּולֹו ַת צֵּ י ְכדֵּ ת ְו ֶמֶלְךל ְלִהנָּׁ הַׁ קֵׁ  מֵׁ זָׁ ְכִסין הַׁ  לְוהַׁ
תּו ְכמֹוה, ַהזֶ  ְחֻבלֹות "ב ֶשכָּׁ ֲעֶשה ְלָך ְבתַׁ תַׁ

מָׁ  '( ה"ִמְלחָׁ ו ד,  כ" שלי  ַיש ֵּ  )מ ּוב ְל נ תֵּ ְע טֵּ  ַד י ב, הֵּ
ִלְמצֹ ְחבּולֹוא ְו ְך ת,תַׁ י לֵּ  אֵּ ֶצ ט ְלִהמָּׁ ַהיֵּ רָּׁ ר מֵּ , הָּׁ ע

ֶצ  נּוה ֶשרֹו ילֵּ ְכִש שָּׁ  -. ְלַה מָּׁ  ת,ְבִהְתבֹוְדדּול ְל
ֶצ  רָּׁ ר ֶשַהיֵּ שע הָּׁ נּו לֹוחֵּ י, לָּׁ , ְזַמ י לִ ן אֵּ ין י לִ ן אֵּ

ִּלי ֹוֶמ וְ ם ִמ ֹוְמִריז אָּׁ ה, ַכד בֵׁ ה רֹוֶצ י ֲאנִ : לֹום א ר ְלדַׁ
ְךם ה' ִע  רַׁ קָׁ ק רַׁ  ִיְתבָׁ חַׁ ה דַׁ חַׁ ה ִמלָׁ ק רַׁ ת! אַׁ   ת!אַׁ

ְך ְחבּולֹו ְוכָּׁ ַח ם מֹוִסיִפי תְבתַׁ ַא קָׁ ד עֹון ִמכֵּ ר ְל ה דַׁ
כֶ ד ַע   ה,ִמלָׁ ד ְועֹו הֹוִציה ֶשִנְז ַע א ְל ל כָּׁ ל ַלפֹ

ּו נ ינּו ֶחְפצֵּ ּטֹוִבי ּוְרצֹונֹותֵׁ ֶעְזַר  ם,הַׁ .ְב  ת ה'

לֹות ַשַב     ְךם שָּׁ ְמֹברָּׁ  !ּו

)  )ליות חן,

 



 

 

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

–ֶֶ ר  ֵּ ֶ–ֶגקֶפ 
ֶ ךֶ 'ה  ל  ֶֶ'ִֶעםמ  ֶ'ה  ח  ֶד־א  ש   נֹותֶרע  ִרים'־ב   ֶש  

ִהי [א] ָהָיה ֹום!ַהיֻ  ַויְּ ָהָיה, ֶאָחד ֶמֶלךְּ  וְּ  וְּ
ָלִטין לוֹ  ֻבֹוֶנה ם ַעל ֻפָ י, ַהֻיָ ם ֻכִ ָ  הֻוַטב ש 

ֵעיָניו נֹות ֻבְּ ָלִטין ִלבְּ ם ֲאִויר ֵמֲחַמת ֻפָ . ַהֻיָ
ִפינֹות ַהֻסְּ כֹות וְּ ם הֹולְּ  .ש ָ

ִהיא ת ַהְינּו:) וְּ ר־ַהּבַ יסָׁ ָתה (ל"ַהנַּ  קֵּ  הֹוֶלֶכת ָהיְּ
ם ַעל ָלִטין ָסמֻוךְּ  ֻוָבאָתה, ַהֻיָ ל ַלֻפָ ֶ ֶלךְּ  ש   ַהֻמֶ
ֶלךְּ . ל"ַהנַֻ  ַהֻמֶ יט וְּ ָרָאה ִהֻבִ ִפיָנה וְּ ִלי סְּ  ֻבְּ

ִהיִגים ֵאין, ַמנְּ ם וְּ ָ ים ש  ִ ָסַבר, ֲאָנש  הֻוא וְּ ֶ  ש 
מוֹ  טֹוֶעה ה. ַעצְּ ִצֻוָ יו: וְּ ָ לֻו. ַלֲאָנש  ֻכְּ ֻתַ סְּ ֻיִ ֶ  ש 
ָראוֻ  ן וְּ ם־ֻכֵ ן. ֻגַ ִהיא ֻכֵ ָבה וְּ ָקרְּ  ֶאל ִנתְּ

ָלִטין ָבה ךְּ ַאַחר־ֻכָ . ַהֻפָ ְּ ַיש ֻ ָמֻה  ִהתְּ ה: ַעצְּ  ָלֻמָ
ָלִטין ָלֻה  ִחיָלה? ַהֻפָ ִהתְּ ַלח. ַלֲחזֹר וְּ ָ ש   וְּ

, ֶלךְּ ֶהֱחִזיָרֻה, ַהֻמֶ ֵביתוֹ ֶוֱהִביָאֻה  וְּ  .לְּ

ֶלךְּ  ַהֻמֶ ה לוֹ  ָהָיה לֹא ל"ַהנַֻ  וְּ ָ י, ִאש ֻ  ָהָיה לֹא ֻכִ
רֹר ָיכֹול י, לוֹ  ִלבְּ ָהָיה ִמי ֻכִ ֶ  לֹא, רֹוֶצה ש 

ָתה . ֵכןוְּ , ִהיא ָרצְּ ֵהֶפךְּ  לְּ

אָתה ֻבָ ֶ ש  ם ֻוכְּ ָ ש  ת לְּ ָרה, ל"ַהנַֻ  ֵקיָסר־ַהֻבַ  ָאמְּ
ַבע לֹו: ָ ש ֻ ֻיִ ֶ ֻלֹא, ָלֻה  ש  ֶ ע ש  ה ִיֻגַ ה ַעד ֻבָ ֶאֻנָ ָ ש ֻ ֻיִ ֶ  ש 

ת ֻדָ ע. ֻכַ ֻבַ ְּ ִנש  ָרה. ָלֻה  וְּ ָאמְּ ָראֻוי לֹו: וְּ ֶ ֻלֹא ש  ֶ  ש 
ח ֻתַ ִפיָנה ֶאת ִיפְּ ֻה  ַהֻסְּ ֻלָ ֶ לֹא ש  ע וְּ ֻה  ִיֻגַ  ַרק, ֻבָ
ֻתַ  ֶ ךְּ  ֲעֹמדש  ם ַעל ֻכָ ֻוִאין ַעד ַהֻיָ ש ֻ ָאז, ַהֻנִ  וְּ
אוֻ  חֹוָרה ִרֻבֻוי ֶאת ַהֻכֹל ִירְּ ֵהִביָאה ַהֻסְּ ֶ , ש 
ַבל רֻו: לְּ ַקח יֹאמְּ ֻלָ ֶ ה ש  ָ ֻוק ִמן ִאש ֻ . ַהש ֻ

ִטיַח  ִהבְּ ן ָלֻה  וְּ  .ֻכֵ

ֶלךְּ  [ב] ַהֻמֶ ַתב וְּ ָכל ֻכָ ִדינֹות: לְּ צוֻ  ַהֻמְּ ַקֻבְּ תְּ ֻיִ ֶ  ש 
ָיבֹואוֻ  ֻלוֹ  הַהֲחֺתנָֻ  ַעל וְּ ֶ ָלִטין ֻוָבָנה, ש   ֻפָ

ִביָלֻה  ְּ ש  ִהיא. ֻבִ ָתה: וְּ ִביאוֻ  ִצֻוְּ ֻיָ ֶ ד־ַאַח  ָלֻה  ש 
נֹות רָעש ָ  ִריֻבְּ יוֻ  ם־ש ָ הְּ ֻיִ ֶ ֻה  ש   .ִעֻמָ

ה ִצֻוָ : וְּ ֶלךְּ חוֻ  ַהֻמֶ לְּ ָ ש  נֹות רָעש ָ ד־ַאַח  ָלֻה  וְּ ־ֻבְּ
ִרי דֹוִלים םש ָ ֹאד ֻגְּ ָכל ֻוָבנוֻ , מְּ ָלִטין ַאַחת לְּ  ֻפָ

ֺיָחד ִה , מְּ ָתה יאוְּ ן ָלֻה  ָהיְּ ם־ֻכֵ ָלִטין ֻגַ ֺיָחד ֻפָ . מְּ
ָהיוֻ  צֹות וְּ ַקֻבְּ ָהיוֻ , ֵאֶליָה  ִמתְּ רֹות וְּ ַזֻמְּ ֵלי־ מְּ כְּ ֻבִ
יר, ִ ֲחִקים ש  ש ַ ם ֻומְּ ָ ֻה  ש   .ִעֻמָ

ַעם ָרה ַאַחת ֻפַ ֵלךְּ  ָלֶהם: ָאמְּ ֻתֵ ֶ ֶהם ש   ַעל ִעֻמָ
ם כוֻ , ַהֻיָ ָהלְּ ֻה  וְּ ָהיוֻ , ִעֻמָ ֲחִקים וְּ ש ַ ם מְּ . ש ָ

ָרה ָאמְּ ד ָלֶהם: וְּ ַכֻבֵ ֻתְּ ֶ ַיִין אֹוָתם ש  ש   טֹוב ֻבְּ ֻיֵ ֶ  ש 
ָנה. ָלֻה  ָנתְּ ִין ָלֶהם וְּ ִפיָנה ֵמַהֻיַ ֻסְּ ֻבַ ֶ , ש 

רוֻ  ֻכְּ ֻתַ ְּ ִנש  לוֻ  וְּ ָנפְּ בוֻ  וְּ כְּ ָ ש  ָכה. וְּ ָהלְּ יָרה וְּ ִהֻתִ  וְּ
ִפיָנה ה, ַהֻסְּ ש ָ ילֹונֹות ֻוֵפרְּ ָחה, ַהֻוִ  ִעם ֻוָברְּ
ִפיָנה  .ַהֻסְּ

ֵהם [ג] ךְ  ַהְינּו:) וְּ לֶׁ יו ַהּמֶׁ ָׁ ש  ָראֻו: ֵהִציצוֻ  (ַוֲאנָׁ  וְּ
ִפיָנה ַהֻסְּ ֶ ֻה. ש  ֲהלוֻ  ֵאיֶנֻנָ ִנבְּ ֹאד. וְּ ָאַמר מְּ  וְּ

ֶלךְּ  ֲהרוֻ : ַהֻמֶ ֻלֹא ִהֻזָ ֶ יד ש  ַהֻגִ ֹאם ָלֻה  לְּ תְּ י, ֻפִ  ֻכִ
ֶיה ַצֲעָרֻה  דֹול ִיהְּ ֹאד ֻגָ ִפיָנה ַעל מְּ ָקָרה סְּ זוֹ  יְּ  ֻכָ

י) ךְ  ּכִ לֶׁ ה ל א ַהּמֶׁ יָׁ ַע  הָׁ דֵּ ִהיא יו  ֶׁ ַעְצמָׁ  ש  ה ּה ּבְ ְרחָׁ  ּבָׁ
ה ִעם ִפינָׁ ה, ַהּסְ יָׁ בּור ְוהָׁ ִהיא סָׁ ֶׁ ּה  ֲעַדִין ש  ַחְדרָׁ  .(ּבְ
ם ֻבֹר: אֻוַלי ֻגַ סְּ ֶלךְּ  ֻתִ ַהֻמֶ ֶ ֶאָחד ָנַתן ש   ֶאת לְּ

ִפיָנה. חוֻ  ַרק ַהֻסְּ לְּ ְּ ָרָרה ֶאת ִיש   ַאַחת ש ְּ
נֹות ִרים־ֵמַהֻבְּ יד ל,"ַהנַֻ  ש ָ ַהֻגִ ָמה ָלֻה  לְּ ָחכְּ  .ֻבְּ

כוֻ  ָהלְּ ֶחֶדר וְּ לֹא, ֶאָחד לְּ אוֻ  וְּ ֵכן, ָאָדם ָמצְּ  וְּ
ֶחֶדר ִני, לְּ ֵ ֵכן ש  ָכל וְּ ר לְּ , ֲחָדִרים ָהַאַחד־ָעש ָ
לֹא אוֻ  וְּ ימֻו:. ָאָדם ָמצְּ ֻכִ ִהסְּ לַֹח  וְּ ְּ ָלה ִלש  יְּ ֻלַ  ֻבַ

ָרָרה ֵקָנה ש ְּ יד זְּ ַהֻגִ כוֻ . ָלֻה  לְּ ָהלְּ ָרֻה  וְּ ַחדְּ , לְּ
לֹא אוֻ  וְּ ֲהלוֻ , ָאָדם ָמצְּ ִנבְּ ֹאד וְּ  .מְּ

ל ַוֲאִביֶהן ֶ נוֹ  ש  ִרים־תַהֻבְּ ָהיוֻ , ל"ַהנַֻ  ש ָ ֶ  ש 
ִגיִלים יעוֻ  רְּ ֻגִ ֻיַ ֶ רֹות ָלֶהם ש  ה ֶזה ִאֻגְּ ה, ִמֻזֶ ַעֻתָ  וְּ

ֵהם ָראוֻ  ֶ ִחים ש  ֹולְּ רֹות ש  ֵאין, ִאֻגְּ ֻום ָלֶהם וְּ  ש 
ֶרת נֹוֵתיֶהם, ִאֻגֶ דוֻ  ִמֻבְּ ִרים ָעמְּ ָ עוֻ  ַהש ֻ ָנסְּ  וְּ

ָמן ַעצְּ ם. ֻבְּ ָ ש  לֹא לְּ אוֻ  וְּ נֹוֵתיֶהם ֶאת ָמצְּ  .ֻבְּ

ָחָרה ֹאד ָלֶהם וְּ רֻו:, מְּ ָאמְּ לַֹח  וְּ ְּ ֶלךְּ  ֶאת ִלש   ַהֻמֶ
ַהְינּו:) ם ּדְ קו  ְלִחין ְלמָׁ ו  ש ּ ֶׁ ִבים ש  ה ַהַחּיָׁ , ִמיתָׁ



 

 

ִרין: ּקו  ֶׁ יְקן' ש  ִ י, ('ַפאְרש  ֵרי ָהיוֻ  ֵהם ֻכִ ָ ־ַהש ֻ
לֻוָכה בוֻ  ַאךְּ , מְּ ְּ ַיש ֻ ֶלךְּ  ָחָטא ֶמה: ִנתְּ  ַהֻמֶ

ב ַחֻיֵ תְּ ֻיִ ֶ ֻלֻוַח  ש  ִ י, ש  ֻדָ  ֶנֱאַנס ֻכִ  – ?ָברֻבַ
ימֻו: ֻכִ ִהסְּ ַהֲעִבירוֹ  וְּ כֻותוֹ  לְּ לְּ ֹו. ִמֻמַ ש  ָגרְּ  ֻולְּ
ֶהֱעִבירוֻ  ֻוהוֻ  אֹותוֹ  וְּ ש  ֵגרְּ ָהַלךְּ , וְּ  .לוֹ  וְּ

ִהיא [ד] ת ַהְינּו:) וְּ ר־ַהּבַ יסָׁ ה, ל"ַהנַּ  קֵּ ְרחָׁ ּבָׁ ֶׁ  ִעם ש 
ַאַח  ש ָׁ ד־הָׁ ת רעָׁ נו  ִרים־ּבְ ָכה (ש ָׁ ִפיָנה ִעם ָהלְּ . ַהֻסְּ

ךְּ  ֲערוֻ  ַאַחר־ֻכָ ָ  ִננְּ ּוב ְוִהְתִחילוּ ) ל"ַהנַֻ  רֹותַהש ֻ  ש 
ק חֵּ ם ְלש ַ ִמּק דֶׁ י, ּכְ ְדעוּ  ל א ּכִ ה יָׁ ִפינָׁ ַהּסְ ֶׁ ר ש  בָׁ  ּכְ
ה ְלכָׁ ר ִמן הָׁ פָׁ רוֻ , (ַהּסְ ָאמְּ יָבה! ַנֲחזֹר: ָלֻה  וְּ ִ ֵהש   וְּ
ֶהה: ָלֶהם ְּ אן עֹוד ִנש  ָצת ֻכָ  .קְּ

ךְּ  ָעָרה־רֻוַח  ָעַמד ַאַחר־ֻכָ רוֻ  סְּ ָאמְּ  ַנֲחזֹר: וְּ
ֵביֵתנוֻ  הוֹ ! לְּ ִפיָנה, ָלֶהם ִדיָעהוְּ ַהֻסְּ ֶ ָבר ש   ֻכְּ
ה ש ָ רְּ ָפר ִמן ֻפֵ ֲאלוֻ . ַהֻסְּ ָ ש   ֶמה ַעל אֹוָתֻה  וְּ
ָתה ן ָעש ְּ ָרה:, ֻכֵ ָאמְּ ָתה וְּ ָהיְּ ֶ ֵרָאה ש  ן יְּ  ֻפֶ
ֵבר ָ ש ֻ ָעָרה־ָהרֻוַח  ֵמֲחַמת ֻתִ ן ַעל, סְּ ָחה ֻכֵ רְּ  ֺהכְּ

יָרֻה  ַהֻתִ רֹש   לְּ ִלפְּ יָלאֹות וְּ  .ַהֻוִ
ָהיוֻ  [ה] ִכים וְּ ם ַעל הֹולְּ ת) ַהֻיָ ר־ַהּבַ יסָׁ  ִעם קֵּ
ש ָׁ ד־ַאַח הָׁ  ת רעָׁ נו  ִרים־ּבְ ָהיוֻ , (ל"ַהנַּ  ש ָׁ ִרים וְּ ַזֻמְּ  מְּ

ם ָ ֵלי־ֶזֶמר ש  כְּ עוֻ . ֻבִ ָפָלִטין ֻוָפגְּ רוֻ , ֻבְּ ָאמְּ ָלֻה  וְּ
רֹות ָ ָקֵרב: ל"ַהנַֻ  ַהש ֻ ם ִנתְּ ָ ש  לֹא! לְּ ָתה וְּ , ָרצְּ
ָרה: ָאמְּ י וְּ ָטה ֻכִ ָחרְּ ָבה ַעל ִנתְּ ָקרְּ תְּ ֻנִ ֶ  ֵאֶצל ש 

ה ַעל ַהְינּו:) ל"ַהנַֻ  ָלִטיןֻפָ  ְרבָׁ ְתקָׁ ּנִ ֶׁ ִטין ש  לָׁ ל ַלּפָׁ ֶׁ  ש 
ךְ  לֶׁ ה, ל"ַהנַּ  ַהּמֶׁ צָׁ רָׁ ֶׁ א ש  ָׁ ּה  ִלש ּ תָׁ נַּ , או   .(ל"ּכַ

–ֶֶ ר  ֵּ ֶ–קֶדֶפ 
ֶ י'ה  נֵּ רש    ש   ִנים'ֶם־ע  ל  ז  ֶג  

ךְּ  [א] ִמין ָראוֻ  ַאַחר־ֻכָ ם' 'ִאי ֻכְּ בוֻ , ַהֻיָ ָקרְּ ִנתְּ  וְּ
ם ָ ש  ָהיוֻ . לְּ ם וְּ ָ ר ש  ֵנים־ָעש ָ ְּ ָלִנים ש  זְּ ָרצוֻ , ֻגַ  וְּ

ָגם ָהרְּ ֲאָלה. לְּ ָ ש  דֹול ִמי: ִהיא וְּ ֶכם ַהֻגָ ֻבָ ֶ ? ש 
אוֻ  ֶהרְּ ָרה. ָלֻה  וְּ יֶכ  ַמה: לוֹ  ָאמְּ  ָאַמר? םַמֲעש ֵ
ֵהם ָלֻה: ֶ ָלִנים ש  זְּ  .ֻגַ

ָרה נוֻ  ַאף: לוֹ  ָאמְּ ָלִנים ֲאַנחְּ זְּ ם ַרק, ֻגַ ַאֻתֶ ֶ  ש 
ָלִנים זְּ בֻוָרה ֻגַ ֻגְּ ֶכם ֻבַ ֻלָ ֶ נוֻ , ש  ָלִניםגַֻ  ַוֲאַנחְּ ַעל־ זְּ

ֵדי ָמה יְּ י, ָחכְּ ִדים ָאנוֻ  ֻכִ ֺלֻמָ ֹונֹות מְּ ש  לְּ  ֻבִ
ֵלי־ֶזֶמר ֵכן, ֻוִבכְּ ַצע ַמה ֻבְּ י ֻבֶ גוֻ  ֻכִ ַהרְּ  ֻתַ

אוֻ  טֹוב ֲהלֹא?! אֹוָתנוֻ  ְּ ש ֻ ֻתִ ֶ ים אֹוָתנוֻ  ש  ִ ָנש  , לְּ
ֶיה ִיהְּ ירֻות ַגם ָלֶכם וְּ ִ נוֻ  ָהֲעש  ֻלָ ֶ ֲאָתה. ש  ֶהרְּ  וְּ
ִפ  ַמה ָלֶהם ִהיא ֻסְּ ֻבַ ֶ ַרֻצֻו יָנה. ש ֻ ִנתְּ ָבֶריָה.וְּ  ִלדְּ

אוֻ  ֶהרְּ ָלִנים וְּ זְּ ן, ָלֶהם ַהֻגַ ם־ֻכֵ ל ֻגַ ירֻות ֻכָ ִ  ָהֲעש 
ֶהם ֻלָ ֶ הֹוִליכוֻ , ש  ָכל אֹוָתם וְּ קֹומֹות ֻבְּ  ַהֻמְּ
ֶהם ֻלָ ֶ ימֻו:, ש  ֻכִ ִהסְּ ֻלֹא וְּ ֶ יוֻ  ש  ִאים ִיהְּ ַבת־ נֹוש ְּ ֻבְּ
י, ַאַחת ֶזה ִאם ֻכִ ל ַהְינּו:) ֶזה ַאַחר ֻבָ ּכָׁ ֶׁ  ש 

ִניםַהגַּ  ִאים ִיְהיוּ  ל א ל,"ַהנַּ  ְזלָׁ ש ְ ת נו  ת אֶׁ רו  רָׁ ְ  ַהש ּ
ם ל"ַהנַּ  ּלָׁ ַבת־ַאַחת ּכֻ ּוִאין ַרק, ּבְ ש ּ ם ַהּנִ הֶׁ ּלָׁ ֶׁ ה ש   ִיְהיֶׁ

ה זֶׁ ה ַאַחר ּבָׁ ם: .(זֶׁ רוֻ  ֻגַ רְּ בְּ ֻיִ ֶ ָכל ש  ָרָרה ֶאָחד, לְּ  ש ְּ
ִפי ַאַחת, דֹול, לוֹ  ָהָראֻוי לְּ ִפי ַהֻגָ לוֹ  לְּ דְּ כוֻ  ֻגָ  '.וְּ

ךְּ ַאַחר [ב] ָרה ־ֻכָ ד ָלֶהם: ָאמְּ ַכֻבֵ ֻתְּ ֶ  אֹוָתם ש 
ַיִין ָלא טֹוב, ֻבְּ ֹאד ִנפְּ ש  , מְּ ֻיֵ ֶ ִפיָנה ָלֻה  ש  ֻסְּ , ֻבַ

ֵאיָנֻה  ֶ ֶקת ש  ֻפֶ ֻתַ ֻנוֻ  ִמסְּ  ָטמֻון הֻוא ַרק, ִמֻמֶ
ָלֻה  ן יֹום ַעד ֶאצְּ ַזֻמֵ ֻיְּ ֶ ם ָלֻה  ש  ֵ ַרךְּ  ַהש ֻ ֻבָ  ִיתְּ
ֻוֻוג ֻה  ַהֻזִ ֻלָ ֶ  .ש 

ָנה ָנתְּ ִין ָלֶהם וְּ רֻבִ  ַהֻיַ ֵנים־ָעש ָ ְּ ִביִעים, ש   ֻגְּ
ָרה: ָאמְּ ל וְּ ֻכָ ֶ ה ֶאָחד ש  ֻתֶ ְּ ָכל ִיש   ֶאָחד לְּ

ר ֵנים־ָעש ָ ְּ תוֻ , ֵמַהש ֻ ָ ש  רוֻ  וְּ ֻכְּ ֻתַ ְּ ִנש  לוֻ  וְּ ָנפְּ . וְּ
ָרה ָאמְּ רֹוֶתיָה  וְּ ַחבְּ כוֻ : ל"ַהנַֻ  לְּ ֲחטוֻ  לְּ ַ ש  ל וְּ  ֻכָ

ֲעָלֻה  ֶאת תַאַח  כוֻ , ֻבַ ָהלְּ ֲחטוֻ  וְּ ָ ש  ם וְּ ֻלָ  .ֻכֺ

אוֻ  [ג] ָ  ֻוָמצְּ ירֻות םש  ִ ָלג ֲעש  ֹאד ֺמפְּ ֻלֹא, מְּ ֶ  ש 
ֻום ֵאֶצל ָהָיה ימֻו:, ֶמֶלךְּ  ש  ֻכִ ִהסְּ ֻלֹא וְּ ֶ ח ש   ִלֻקַ
ֹחש ֶ  לֹא ת,נְּ ֶסף וְּ י, ֻכֶ  .טֹובֹות ַוֲאָבִנים ָזָהב ִאם ֻכִ

ִליכוֻ  ְּ ִהש  ִפיָנה ִמן וְּ ֶהם ַהֻסְּ ֻלָ ֶ ָבִרים ש   ֻדְּ
ֵאיָנם ֶ ֻוִבים ש  ךְּ  ֲחש  ל־ֻכָ ָטֲענוֻ , ֻכָ ל וְּ  ֻכָ
ִפ  ָבִרים ִעם יָנהַהֻסְּ ָקִרים ֻדְּ  ַוֲאָבִנים ָזָהב: יְּ

אוֻ  טֹובֹות צְּ ֻמָ ֶ ם. ש  ָ ימֻו: ש  ֻכִ ִהסְּ ֻלֹא וְּ ֶ  ֵליֵלךְּ  ש 
ש   עֹוד ֺלֻבָ מוֹ  מְּ ים ֻכְּ ִ רוֻ , ָנש  ָתפְּ ֵדי ָלֶהם וְּ גְּ  ֻבִ

ָכִרים י, זְּ ֵ ֻבֻוש  ַנז ַמלְּ ֻכְּ ְּ כוֻ , ַאש  ָהלְּ  ִעם וְּ
ִפיָנה  .ַהֻסְּ



 

 

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

ר   ֵּ ע –ק ג פ  ך  ר 'ד  ל  י' מ  עי 'ד  ט מ  ל  עף ע  אנ   ס'פ  
 –ַוְיִהי ַהּיֹום! אּון ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא 'ֶמֶלְך'!  [א]

אַלאְצן' אֹויף  ֶדער 'ֶמֶלְך' ָהאט ִזיְך ֶגעּבֹויֶעט 'ּפַ
ָוואְרן ָדאְרט ִאיז ִאים ֶגעֶפעְלן,  – ֶדעם 'ַים'!

פּון ֶדעם  ]גּוֶטע לּוְפט[ֶדעם 'ֲאִויר'  ]צּוִליב[ַמֲחַמת 
יְפן' ֵגייֶען  ]ַווייל[ַמֲחַמת  ]אֹויְך['ַים', אּון  ִ ִדי 'ש 

 ָדאְרְטן!
ת־ֵקיָסר', ִאיז ֶגעַגאְנֶגען אֹויף ֶדעם 'ַים'!  אּון ִדי 'ּבַ

אַלאץ' פּון  אּון ִאיז ֶגעקּוֶמען ָנאְנט, צּו ֶדעם 'ּפַ
ִליק ֶגעָטאן,  –ֶדעם 'ֶמֶלְך'!  ֶדער 'ֶמֶלְך' ָהאט ַא ּבְ

יף' ֵגייט ָאן  ִ ָהאט ֶער ֶגעֶזעְהן: "ִווי ִדי 'ש 
, אּון ֶעס ִאיז ָדאְרט ַקיין ]ִפיֶרעְרס['רּוֶדעְרס' 

ט ָדא"!  ן' ִניש ְ ְ  ]ַאז[ָהאט ֶער ֶגעֵמייְנט  –'ֶמעְנְטש 
]ַאז ֶאְפַשר ִאיז ָיא ָדא 'ֶמעְנְטְשן' ֶעה ֶער ִאיז ִזיְך טוֹ 

ן':  –?! ָדאְרט[ ְ ָהאט ֶער ֶגעֵהייְסן ַזייֶנע 'ֶמעְנְטש 
ן ֵזיי  –ֵזיי ָזאְלן קּוְקן"!  ]ַאז[" אֹויְך  ]ַאזֹוי[ָהאּבְ

 ֶגעֶזעְהן!
אַלאץ'   –אּון ִזי ִאיז ָנאְנט ֶגעקּוֶמען צּו ֶדעם 'ּפַ

ב ֶגעֶווע ֵ ן: "ָוואס טֹויג ִאיר ֶדער ָהאט ִזי ִזיְך ְמַייש 
אַלאץ"?!  ן ִזיְך  –'ּפַ אּון ָהאט ָאְנֶגעהֹויּבְ
יְקט, אּון  –אּוְמצּוֶקעְרן!  ִ ָהאט ֶדער 'ֶמֶלְך' ֶגעש 
אּוְמֶגעֶקעְרט צּוִריק! אּון ֶער  ]ִאיר[ְמ'ָהאט ִזי 

טּוּב ַאַריין! ]ִאיר[ָהאט ִזי  ַראְכט, צּו ִזיְך ִאין ש ְ  ֶגעּבְ
ט ֶגעַהאט ַקיין 'ַווייּב', אּון ֶדער 'ֶמֶל  ְך' ָהאט ִניש ְ

ן  ט ֶגעֶקעְנט צּו ְקלֹויּבְ ָוואְרן ֶער ָהאט ִזיְך ִניש ְ
ָוואס  ]ָדאִזיֶגע ְפרֹוי[ָוואְרן ִדי  – ]אֹויְסְקלֹויְבן ַקיין ַווייב[

ט ֶגעָוואְלט  ]ִזי[ֶער ָהאט ֶגעָוואְלט, ָהאט  ְ ִאים ִניש 
 יְך!אּון ַאזֹוי ַפאְרֶקעְרט אוֹ  –

ת־ֵקיָסר' ִאיז צּו ִאים ֶגעקּוֶמען, ָהאט ִזי  ִווי ִדי 'ּבַ
ֶוועְרן, ַאז ֶער  ְ ִאים ֶגעָזאְגט: "ַאז ֶער ָזאל ִאיר ש 
יז ֶער ֶוועט ִזי ֶנעֶמען  ט ָאְנִריְרן, ּבִ ָזאל ִזי ִניש ְ

ִדין"!  ]ֲחתּוָנה ָהאְבן[ וֹואֹויְרן! –ּכַ ְ  ָהאט ֶער ִאיר ֶגעש 
, ]ִריְכִטיג[אְגט: "ַאז ֶעס ִאיז ֶרעְכט ָהאט ִזי ִאים ֶגעזָ 

יף', אּון ָזאל ִזי  ִ ט ֶעֶפעֶנען ִאיר 'ש  ַאז ֶער ָזאל ִניש ְ

ט ָאְנִריְרן!  ]ִאיר[ יף' ָזאל ַאזֹוי  –ִניש ְ ִ ָנאר ִדי 'ש 
יז ִאין  ֵטיין אֹויף ֶדעם 'ַים', ּבִ ְ ֶדער 'ֲחתּוָנה'!  ]צּו[ש 
ֵדי ַאֶלע ָזאְלן ֶזעְהן ֶדעָמאְלט, ִוויִפיל 'ְסחֹוָרה'  ּכְ

ַראְכט  ט ָזאְגן, ַאז  –ִזי ָהאט ֶגעּבְ ֵדי ְמ'ָזאל ִניש ְ ּכְ
ה' פּון ֶדעם 'ַמאְרק'"!  ֶער ָהאט ֶגענּוֶמען ַא 'ִאש ָ

 !]ַמְבִטיַח ֶגעֶווען[ָהאט ֶער ִאיר ַאזֹוי צּוֶגעָזאְגט  –
ן צּו ַאֶלע  [ב] ִריּבְ ְ אּון ֶדער 'ֶמֶלְך' ָהאט ֶגעש 

ז ֵזיי ָזאְלן ַאֶלע קּוֶמען אֹויף ֶדער ְמִדינֹות: "ַא 
אַלאְצן',  –'ֲחתּוָנה'"!  אּון ָהאט אֹויְסֶגעּבֹויֶעט 'ּפַ

 ִאיֶרעט ֶוועְגן! ]ַפאר[פּון 
ֶרעְנֶגען  אּון ִזי ָהאט ֶגעֵהייְסן: "ַאז ְמ'ָזאל ִאיר ּבְ

אֶנעס'  , ַאז ֵזיי ָזאְלן ]ֶטעְכֶטער פּון ָשִרים['ֶעֶלעף ּפַ
]ַאז ָהאט ֶדער 'ֶמֶלְך' ֶגעֵהייְסן  –ין"! ִמיט ִאיר ַזי

ָהאט ֶמען ִאיר  –! ְמ'ָזאל ִאיר ְבֶרעְנֶגען ִדי 'ֶעֶלעף ַפאֶנעס'[
אֶנעס', ֵזייֶער ְגרֹויֶסע  יְקט 'ֶעֶלעף ּפַ ִ ֶגעש 

ָררֹות'  אּון ְמ'ָהאט  –ֶטעְכֶטער"!  ]ָשִרים'ס['ש ְ
, ַא ן ֵזיי[]ֶיעְדן פּוִאיְטֶלעֶכער  ]ַפאר[אֹויְסֶגעּבֹויֶעט 

אזּוְנֶדעְרן! אַלאץ' ַא ּבַ  'ּפַ
אזּוְנֶדעְרן  אּון ִזי ָהאט אֹויְך ֶגעַהאט ַא ּבַ

אַלאץ'!  אּון ֵזיי ְפֶלעְגן ִזיְך צּו ִאיר צּום אֹויף  –'ּפַ
ֵלי־]צּונֹויְפקּוֶמען[קּוֶמען  יְלן אֹויף 'ּכְ ּפִ ְ ! ְפֶלעְגן ֵזיי ש 
יר'!  ִ ן ִזיְך ִמיט –ש  יְלט! אּון ֵזיי ָהאּבְ ּפִ ְ  ִאיר ֶגעש 

ַאָמאל ָהאט ִזי צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ִזי ִוויל ִמיט ֵזיי 
ֶזעֶנען ֵזיי ִמיט ִאיר  –ֵגיין אֹויף ֶדעם 'ַים'"! 

יְלט! –ֶגעַגאְנֶגען!  ּפִ ְ ן ֵזיי ִזיְך ָדאְרט ֶגעש   ָהאּבְ
ד ַזיין,  ָהאט ִזי צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ִזי ֶוועט ֵזיי ְמַכּבֵ

ָהאט ִזי ֵזיי  –ן־ַוויין' ָוואס ִזי ָהאט"! ִמיט 'גּוְט 
ן, פּון ֶדעם 'ַוויין' ָוואס ִאיז ֶגעֶווען ִאין  ֶגעֶגעּבְ

יף'!  ִ יּכֹור' ֶגעָוואְרן, אּון  –ֶדער 'ש  ִ ֶזעֶנען ֵזיי 'ש 
ן  ִליּבְ ֶזעֶנען ַאִניֶדעְרֶגעַפאְלן, אּון ֶזעֶנען ֶגעּבְ

 ִליְגן!
ֹויְפֶגעּבּוְנְדן ִדי ִאיז ִזי ֶגעַגאְנֶגען, אּון ָהאט א

יף', אּון ָהאט צּוָלאְזט  ִ ִדי 'ַלייְווְנְטן',  ]צּוְשְפֵרייט['ש 
יף'! ִ  אּון ִאיז ַאְנְטָלאְפן ֶגעָוואְרן ִמיט ֶדער 'ש 

, ]ֶמעְנְטְשן[אּון ֶדער 'ֶמֶלְך' ִמיט ַזייֶנע 'ַלייט'  [ג]
ן ֶדעְרֶזעְהן: "ַאז  ן ַא קּוק ֶגעָטאן, אּון ָהאּבְ ָהאּבְ



 

 

ט ָדא"!  יף' ִאיז ִניש ְ ִ ֶזעֶנען ֵזיי ֵזייֶער  –ִדי 'ש 
ָראְקן ֶגעָוואְרן! ְ  ֶדעְרש 

ָהאט ֶדער 'ֶמֶלְך' צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ֶזעְהט, ַאז ִאיר 
לּוִצים  ]ֶעְטס[ ט ָזאְגן,  ]ְפלּוְצִליְנג[ָזאְלט ִאיר ּפְ ִניש ְ

ן  ן ֶדער ָוואְרן ִזי ֶוועט ְגרֹויס ַצַער ָהאּבְ ' )ָווארְּ 'ֶמֶלךְּ

ן  ָלאפְּ טְּ ט "ַאז ִזי ַאֵליין ִאיז ַאנְּ סְּ ט ֶגעוואו  ְּ ָהאט ִניש 

ן"!  ט: " –ֶגעָווארְּ ִזי ִאיז ִאין ִאיר  ]ַאז[ֶער ָהאט ֶגעֵמיינְּ

, אּון ִזי ֶוועט ֵמייֶנען, ַאז ֶדער "!(]ִציֶמער['ֵחֶדר' 
יף'!  ִ עְנְקט ִדי 'ש  'ֶמֶלְך' ָהאט ֵאייֶנעם ַאֶוועְקֶגעש ֶ

יְקן ָנאר ֶמען  – ִ ִאיר, ֵאייֶנע פּון ִדי  ]צּו[ָזאל ש 
אֶנעס', ֶמען ָזאל ִאיר ָזאְגן ִמיט 'ָחְכָמה'"!  'ּפַ

, אּון ]ִציֶמער[ִאיז ֶמען ֶגעַגאְנֶגען ִאין ֵאיין 'ֵחֶדר' 
ט ֶגעפּוֶנען!  אּון ַאזֹוי  –ֶמען ָהאט ֵקייֶנעם ִניש ְ

ט ַאְנֶדעְרן 'ֵחֶדר', ָהאט ֶמען אֹויְך ֵקייֶנעם נִ ִאין  ְ יש 
אּון ַאזֹוי ִאין ַאֶלע 'ֶעֶלעף ֲחָדִרים'  –ֶגעפּוֶנען! 

ט ֶגעפּוֶנען!]ִציֶמעְרן[  , ָהאט ֶמען ֵקייֶנעם ִניש ְ
ב ֶגעֶווען  ֵ ן ֵזיי ִזיְך ְמַייש  ' ִמיט ַזייֶנע ָהאּבְ )ֶדער 'ֶמֶלךְּ

ייַנאְכט, ַא 'ַלייט'( יְקן ּבַ ִ : "ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאיר ש 
ָרָרה'ְסֶט  ָזאְגן"!  ]ָדאס[ע, ַאז ִזי ָזאל ִאיר ַאְלֶטע ש ְ

]פּוֶנעם 'ַבת־ִאיז ֶמען ֶגעקּוֶמען צּו ִאיר 'ֵחֶדר'  –

ט ֶגעפּוֶנען! ֵקיָסר'[  –, ָהאט ֶמען אֹויְך ֵקייֶנעם ִניש ְ
ָראְקן ֶגעָוואְרן! ְ  ֶזעֶנען ֵזיי ֵזייֶער ֶדעְרש 

י פּון ִד  ]ַטאֶטעס[ִדי 'ֶפעֶטער'  ]ַאזֹוי־ִווי[ֶדעְרַווייל 
ן ֶגעֶזעְהן  אֶנעס', ָהאּבְ ּום  ]ַאז['ּפַ ן ַקיין ש  ֵזיי ָהאּבְ

ט  ִריוו ִניש ְ פּון ֵזייֶעֶרע ֶטעְכֶטער! ֵזיי  ]ַבאקּוֶמען[ּבְ
ט ֵזיי ָגאר  ]ִדי ַטאֶטעס[ ֵרייּבְ ְ ִריוו, אּון ֶמען ש  יְקן ּבְ ִ ש 
ט ָאּפ  ן,  –! ]צּוִריק[ִניש ְ ן ֵזיי ִזיְך אֹויְפֶגעהֹויּבְ ָהאּבְ

ן  ]ֵזיי[ן אוּ  ֶזעֶנען ַאֶלע ֶגעָפאְרן צּו ֵזיי, אּון ָהאּבְ
ט ֶגעפּוֶנען  ֵאייֶנעם פּון ֵזייֶעֶרע  ]ַקיין[ִניש ְ

 ֶטעְכֶטער!
ן ֵזיי  רֹוֶגז ֶגעָוואְרן, ָהאּבְ ֶזעֶנען ֵזיי ֵזייֶער ּבְ

יְקן, ָוואְרן ֵזיי  ִ ]ִדי ֶגעָוואְלט ֶדעם 'ֶמֶלְך' ַפאְרש 

ֵרי־ְמלּוָכה'!  ֶזעֶנען ֶגעֶווען ַטאֶטעס[ ָנאר ֵזיי  –ִדי 'ש ָ
ב ֶגעֶווען: "ָוואס ִאיז ֶדער 'ֶמֶלְך'  ֵ ן ִזיְך ְמַייש  ָהאּבְ

ּוְלִדיג, ַאז ֶעס ָזאל ִאים קּוֶמען  יְקן,  ]צּו[ש  ִ ַפאְרש 
 ֶדער 'ֶמֶלְך' ִאיז ָדאְך ַא 'אֹוֵנס'"!

ן: " ִליּבְ ָזאְגן פּון  ]ַאז[ִאיז ֶגעּבְ ֶמען ָזאל ִאים ָאּפְ
ן"!  ֶדער 'ְמלּוָכה', אּון ֶמען ָזאל ִאים ַפאְרְטֵרייּבְ

]ָאְפֶגעָזאְגט פּון ִדי ָהאט ֶמען ִאים ַמֲעִביר ֶגעֶווען  –

ן! 'ְמלּוָכה'[ ִאיז ֶער  –, אּון ֶמען ָהאט ִאים ַפאְרְטִריּבְ
 ִזיְך ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען!

ת־ֵקיָסר' ָוואס ִזי ִאיז ַאְנְטָלאְפן  [ד] אּון ִדי 'ּבַ
יף'! גֶ  ִ  –עָוואְרן, ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ֶדער 'ש 

אֶנעס',  ט ִדי 'ּפַ ן ִזיְך אֹויְפֶגעַכאּפְ ֶדעְרָנאְך ָהאּבְ
ן ִמיט ִאיר צּו  ן ִוויֶדער ָאְנֶגעהֹויּבְ אּון ָהאּבְ
ט  ן ִניש ְ יְלן, ַאזֹוי־ִווי ְפִריֶער! ָוואְרן ֵזיי ָהאּבְ ּפִ ְ ש 

יף' ִאיז  ִ ֹוין ֶגעוואּוְסט, ַאז ִדי 'ש  ש 
אְרְטן'!  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען פּון ֶדעם 'ּבָ

ן ֵזיי ִאיר ֶגעָזאְגט: "ָלאִמיר ִזיְך  ָנאְכֶדעם ָהאּבְ
ָהאט ִזי ֵזיי ֶגעֶעְנְטֶפעְרט:  –אּוְמֶקעְרן ַאֵהיים"! 

ָדא  ]אֹויְפַהאְלְטן[ָנאְך זֹויֶמען  ]ִזיְך["ָלאִמיר 
יְסל"!  ט ַא ֶדעְרָנאְך ָהאט ִזיְך אֹויְפגֶ  –ַאּבִ עַכאּפְ

ן ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ָלאִמיר  טּוֶרעם־ִוויְנט', ָהאּבְ 'ש ְ
ָהאט ִזי ֵזיי  –ִזיְך אּוְמֶקעְרן ַאֵהיים"! 

ֹוין ַלאְנג  יף' ִאיז ש  ִ אֹויְסֶגעָזאְגט: "ַאז ִדי 'ש 
אְרְטן'"!  ַאֶוועְקֶגעַגאְנֶגען פּון ֶדעם 'ּבָ

ן ֵזיי ִזי   ]ַפאְרָוואס[ואס ֶגעְפֶרעְגט: "ָנאְך וָ  ]ִאיר[ָהאּבְ
 ]ַאז[ָהאט ִזי ֶגעָזאְגט: " –ָהאְסטּו ָדאס ֶגעָטאן"?! 

יף'  ִ ִזי ָהאט מֹוָרא ֶגעַהאט, ָטאֶמער ֶוועט ִדי 'ש 
ָראְכן ֶוועְרן ַמֲחַמת  טּוֶרעם־ ]צּוִליב[צּוּבְ ֶדעם 'ש ְ

עְרֶדעם  ָהאט ִזי ֶגעמּוְזט  ]צּוִליב ֶדעם[ִוויְנט', ִאיּבֶ
 ַאזֹוי ָטאן"!

ת־ [ה] ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען אֹויף ֶדעם 'ַים', ִדי 'ּבַ
אֶנעס', אּון ְפֶלעְגן ָדאְרט  ֵקיָסר' ִמיט ִדי 'ֶעֶלעף ּפַ

ֵלי־ֶזֶמר'! יְלן אֹויף 'ּכְ ּפִ ְ  ש 
אַלאץ'!  י[ֵזי]אּון  אֶגעְגְנט ַא 'ּפַ ן ּבַ ן ִדי  –ָהאּבְ ָהאּבְ

אֶנעס' צּו ִאיר ֶגעָזאְגט: "ָלאִמיר צּוֵגיין צ ּו 'ּפַ
אַלאץ"!  ט ֶגעָוואְלט!  –ֶדעם 'ּפַ ִזי  –ָהאט ִזי ִניש ְ

ִזי ָהאט ֶדערֹויף אֹויְך  ]ַאז[ָהאט ֶגעָזאְגט: "
אַלאץ'  ]אֹויף[ֲחָרָטה,  ָוואס ִזי ִאיז צּו ֶיעֶנעם 'ּפַ

' ַהַנ"ל צּוֶגעַגאְנֶגען",  ן ֶדעם 'ֶמֶלךְּ : פו  ינו  ַהיְּ ]ָוואס )דְּ

 "!(אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[



 

 

ר   ֵּ ועל  י 'ד   – ק דפ  ו  יף צ  נ  ל  ז   ם'ג  

ן ֵזיי ֶדעְרֶזעְהן, ַאזֹוי־ִווי ַא  [א] ֶדעְרָנאְך ָהאּבְ
ע'  אֹויף ֶדעם 'ַים'! ֶזעֶנען ֵזיי  ]ִאיְנְזל['ֶקעְנּפֶ

ִאיז ָדאְרט ֶגעֶווען 'ְצֶוועְלף  –צּוֶגעַגאְנֶגען ַאִהין! 
ן ִדי 'ַגְזָלִנים' ֶגעָוואְלט ֵזיי  –ַגְזָלִנים'!  ָהאּבְ

 ְרֶג'עֶנען!ַה 

ָהאט ִזי ֶגעְפֶרעְגט: "ֶווער ִאיז ֶדער ְגֶרעְסֶטער 
ן ַאייְך"?  ְ ָהאט  –ָהאט ֶמען ִאיר ֶגעִוויְזן!  –ְצִוויש 

]ָוואס ִזי צּו ִאים ֶגעָזאְגט: "ָוואס ִאיז ֵאייֶער ָטאן" 

ֵזיי  ]ַאז[ָהאט ֶער ִאיר ֶגעָזאְגט: " –"? טּוט ֶעְטס[
 ֶזעֶנען 'ַגְזָלִנים'"!

ט ִזי צּו ִאים ֶגעָזאְגט: "ִמיר ֶזעֶנען אֹויְך ָהא
ָנאר ִאיר ֶזעְנט 'ַגְזָלִנים' ִמיט ֵאייֶער  –'ַגְזָלִנים' 

'ְגבּוָרה', אּון ִמיר ֶזעֶנען 'ַגְזָלִנים' ִמיט 'ָחְכָמה', 
ֹונֹות'  ָוואְרן ִמיר ֶזעֶנען ֶגעֶלעְרְנט ִאין 'ְלש 

יְלן אֹויף 'ּכְ ]ְשְפַראְכן[ ּפִ ְ יר'! , אּון ש  ִ ֵכן  –ֵלי־ש  ּבְ
, ַאז ]ַפאְרִדיֶנען[, ָוואס ֶוועט ִאיר ֶגעִוויֶנען ]ֶדעִריֶבער[

עֶסער ֶנעְמט אּוְנז  ִאיר ֶוועט אּוְנז ַהְרֶג'עֶנען? ּבֶ
ן ַא ְגרֹויס  ער', אּון ִאיר ֶוועט ָהאּבְ ַפאר 'ַווייּבֶ

ירּות' אֹויְך"!  ִ ָהאט ֵזיי ֶגעִוויְזן,  ]ִזי[אּון  –'ֲעש 
יף' ִאיז ֶגעֶווען ָווא ִ יף' ִאיז ָדאךְּ ס ִאין 'ש  ִ ן ִדי 'ש  )ָווארְּ

רֹויס  ן־ַהסֹוֵחר', ִמיט ֵזייֶער־גְּ ן ֶדעם 'ב ֶ ֶגעֶווען פו 

ת( ירו  ִ  !ֲעש 

ֶגעָוואְרן צּו  ]ַבאִוויִליְגט[ֶזעֶנען ִדי 'ַגְזָלִנים' ְמרּוָצה 
ן ֵזיי ִדי 'ַגְזָלִנים', אֹויְך ֶגעוִ  –ִאיֶרע ֵרייד!  ויְזן ָהאּבְ

ן ֵזיי אֹויְסֶגעִפיְרט  ירּות', אּון ָהאּבְ ִ ֵזייֶער 'ֲעש 
 !]ְפֶלעֶצער[ִאין ַאֶלע ֵזייֶעֶרע ֶעְרֶטער  ]ַארּוְמֶגעִפיְרט[

ן ֵזיי: "ַאז ֵזיי ָזאְלן  ְ ן ְצִוויש  ִליּבְ אּון ֶעס ִאיז ֶגעּבְ
ט ֶנעֶמען  ַאֶלע  ]ֲחתּוָנה ָהאְבן ִמיט ִדי 'ַגְזָלִנים'[ִזיְך ִניש ְ

 ]ָנאְכן[ִמיט ֵאייְנָמאל, ָנאר ֵאייֶנער ָנאְך ֶדעם 
ן   ]ַפאר[ַאְנֶדעְרן! אּון ַאז ֶמען ָזאל אֹויְסְקלֹויּבְ

אֶנע', ַאזֹוי־ִווי ֶעס ֶקער  ]ַגְזָלן[ִאיְטֶלעְכן  ֵאיין 'ּפַ
ַזיין  ]לֹויט[צּו ִאים, ִאיְטֶלעְכן ָנאְך  ]ַפאְסט[

 ְגרֹויְסֵקייט ָנאְך"!

אט ִזי צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ַאז ִזי ָנאְכֶדעם ָה  [ב]
ד ַזיין, ִמיט 'ֵזייֶער־גּוְטן ַוויין' ָוואס  ֶוועט ֵזיי ְמַכּבֵ
יף', ָוואס ִזי ִניְצט ָגאר ֶדעם  ִ ִזי ָהאט ִאין ֶדער 'ש 

ט  יי ִאיר  –'ַוויין' ִניש ְ ָנאר ֶדער 'ַוויין' ִאיז ּבַ
עְרן ִא  אש ֶ יז ָגאט ֶוועט ִאיר ּבַ אַהאְלְטן, ּבִ יר ּבַ

 ִזיוּוג"!

ן ֶדעם 'ַוויין', ִאין 'ְצֶוועְלף  ָהאט ִזי ֵזיי ֶגעֶגעּבְ
עֶכעְרס'!  אּון ָהאט ֶגעֵהייְסן: "ַאז  –ּבֶ
, ָזאל ְטִריְנְקן צּו ַאֶלע 'ְצֶוועְלף' ]ַגְזָלן[ִאיְטֶלעֶכער 

ן ֵזיי ֶגעְטרּוְנְקן, אּון ֶזעֶנען  –"! ]ַפאֶנעס[ ָהאּבְ
יּכֹור' ֶגעָוואְרן, אוּ  ִ  ן ֶזעֶנען ַאִניֶדעְרֶגעַפאְלן!'ש 

אֶנעס'  ִריֶגע 'ּפַ ָהאט ִזי ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן צּו ִדי ִאיּבְ
: "ַהייְנט ֵגייט, אּון ]ָדאס ֵהייְסט: צּו ַאֶלע ֶעֶלעף ַפאֶנעס[

ֶזעֶנען  –ִאיְטֶלעֶכע ִאיר 'ַמאן'"!  ]ֶשעְכְטס[קֹויֶלעט 
ן ֵזיי ַאֶלע  ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען, אּון ָהאּבְ

 !]אֹויְסֶגעָשאְכְטן[אֹויְסֶגעקֹויֶלעט 

ן ָדאְרט ֶגעפּוֶנען, ֵזייֶער ַא ְגרֹויס  [ג] אּון ֵזיי ָהאּבְ
יי ַקיין  ט ּבַ ירּות', ָוואס ֶעס ֶגעִפיְנט ִזיְך ִניש ְ ִ 'ֲעש 

ּום 'ֶמֶלְך'!  ב ֶגעֶווען: "ַאז  –ש  ֵ ן ֵזיי ִזיְך ְמַייש  ָהאּבְ
ט ֶנעֶמען ַקיין ער' אּון ַקיין  ֵזיי ָזאְלן ִניש ְ 'קּוּפֶ

ער', ָנאר 'ָגאְלד' אּון 'ֲאָבִנים־טֹובֹות'  'ִזיְלּבֶ
ן  –"! ]ִדיַמאְנְטן אּון ְבִריְלַיאְנְטן[ אּון ָהאּבְ

יף', ַזאְכן ָוואס  ִ ֶגעָוואְרְפן פּון ֶדער 'ש  ַאָראּפְ
ּוב!  ט ַאזֹוי ָחש  ן ָאְנֶגעָלאְדן  –ֶזעֶנען ִניש ְ אּון ָהאּבְ

י ִ ף', ִמיט ֵטייֶעֶרע ַזאְכן, ִמיט 'ָגאְלד' ָגאר ִדי 'ש 
ן ָדאְרט  אּון 'ֲאָבִנים־טֹובֹות', ָוואס ֵזיי ָהאּבְ

 ֶגעפּוֶנען!

ב ֶגעֶווען: " ֵ ן ִזיְך ְמַייש  ֵזיי ָזאְלן  ]ַאז[אּון ֵזיי ָהאּבְ
ער'"!  ט ֵגיין ָאְנֶגעָטאן ִווי 'ַווייּבֶ ְ ֹוין ִניש  אּון  –ש 

ן ִזיְך ֶגעִניט 'ַמאְנְס  ע ָהאּבְ יְלש ֶ  ]ֶמעֶנעִר'יֶשע[ּבִ
 ' אּון ֶזעֶנען  –! ]ֵדייְטש ֶגעְקֵלייְדט[ְקֵלייֶדער', 'ֵדייְטש 

יף'! ִ  ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ֶדער 'ש 

 



 

                    

[ 

 
 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 (2דער מלך און דער קיסר ) –די צווייטע מעשה 

פארוואס האט דער מלך געבויט פאלאצן אויפ'ן  .א
 ים?
 וועגן די לופט פון דער ים 
 ל די שיפן גייען דארטןיווי 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער מלך געזען אויפ'ן ים? .ב
 וואליעסגרויסע כ 
 אסאך שיפן וואס זענען אריבער 
 א שיף אהן קיין רודערס 

 פארוואס האט דער מלך נישט געהאט א ווייב? .ג
  ווייל וועמען ער האט געוואלט האט זי נישט

 געוואלט, און אזוי אויך פארקערט
  ווייל ער האט קיינעם נישט געוואלט 
 ווייל קיינער האט אים נישט געוואלט 

 קיסר געזאגט?וואס האט אים די בת  .ד
  אז ער זאל איר שווערן אז ער וועט קיינמאל

 נישט אנרורן די שיף 
  אז ער זאל איר שווערן אז ער וועט נישט

 אנרורן די שיף ביז ער וועט איר נעמען כדת
  אז עס איז רעכט אז ער זאל נישט עפענען די

 שיף ביז די חתונה
וואספארא טעם האט זי געזאגט פארוואס ער  .ה

 ענען די שיף?זאל נישט עפ
  כדי מ'זאל נישט זאגן אז ער האט גענומען א

 פרוי פון מארק
  כדי מ'זאל נישט זאגן אז ער האט גענומען א

 .רייכע פרוי
  כדי מ'זאל נישט זאגן אז ער האט גענומען א

 חשובע פרוי 
 וואס האט דער מלך געבויט פאר די בת קיסר? .ו

 פאלאצן 
  גארנישט 
 א גרוסע שיף 

 זי געהייסן ברענגען?וויפיל פאנעס האט  .ז
 צען 
 עלעף 
 צוועלעף 

 וואס האט מען געבויט פאר די פאנעס? .ח
 איין פאלאץ פאר אלע צוזאמען 
 א עקסטערע פאלאץ פאר יעדע איינע 

 מ'האט גארנישט געבויט פאר זיי 
 וואס האבן די פאנעס געטון ביי די בת קיסר? .ט

 זיי פלעגן שפילן אויף כלי שיר 
 זיי האבן זיך מיט איר געשפילט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האט זי געטון נאכדעם וואס די פאנעס  .י
 זענען געווארן שיכור?

 זי איז צוריק צו איר פאלאץ 
 זי איז איינגעשלאפן צוזאמען מיט זיי 
  זי האט אויפגעבינדן די שיף און אנטלאפן

 מיט דער שיף
האט מען געטראפן די פאנעס אין זייערע  .יא

 ?פאלאצן
 יא 
  ניין 
 ינעףנאר פ 

וואס האבן געטון די טאטעס פון די פאנעס ווען  .יב
 ?זיי האבן זיי נישט געטראפן זייערע טעכטער

 זיי זענען געגאנגען זיי זוכן אויפ'ן ים 
  זיי האבן פארשיקט דעם מלך 
 זיי האבן אפגעזאגט דעם מלך פון די מלוכה 

וויפיל גזלנים האבן די בת קיסר און די פאנעס  .יג
 געטראפן אויפ'ן ים?

 ועלעף צו 
 צען 
 עלעף 

 וואס האט די בת קיסר געזאגט פאר די גזלנים? .יד
  ענק זענען גזלנים מיט גבורה 
 אונז זענען גזלנים מיט חכמה 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האבן זיי געטון נאכדעם וואס די גזלנים  .טו
 זענען געווארן שיכור און איינגעשלאפן?

 זיי זענען אנטלאפן מיט די שיף 
  זיי אלע אויסגעקוילטזיי האבן 
  בן נישט געוואוסט וואס צו טוןזיי הא 

 וועלכע בגדים האבן זיי נאכדעם אנגעטון? .טז
 קליידער פון צרפת 
 קעניגליכע קליידער 
 מאנסבילשע קליידער דייטש 

 

 מיט פיל הצלחה - און דו בן מלך קום אהער לאמיר אהיים פארין
 

 



  

 
 
 

 בסיפורי מעשיותמבחן 
 (2) ממלך וקיסר –ב' מעשה 

 

 

 למה בנה המלך פלטין על הים? .א
 מחמת אויר הים 
 מחמת שהספינות הולכות שם 
 שתי התשובות נכונות 

 מה ראה המלך על הים? .ב
 גלים גדולים 
 הרבה ספינות עוברות שם 
 ספינה בלי מנהיגים 

 למה לא היה למלך הנ"ל אשה? .ג
 ה היא, וכן להיפךכי מי שהיה רוצה לא רצת 
 כי לא רצה שום אשה 
 כי אף אשה לא רצתה אותו 

 מה אמרה בת הקיסר למלך הנ"ל? .ד
 שישבע לה שלא יגע בספינה לעולם 
  שישבע לה שלא יגע בספינה עד שישאנה

 כדת
  שראוי שלא יפתח הספינה שלה, ולא יגע בה

 עד הנישואין
 למה אמרה לו הבת קיסר שלא יגע בספינה? .ה

  אשה מן השוקלבל יאמרו שלקח 
 לבל יאמרו שלקח אשה עשירה 
 לבל יאמרו שלקח אשה חשובה 

 מה בנה המלך לבת קיסר? .ו
 פלטין בשבילה 
 לא בנה לה כלום 
 בנה לה ספינה גדולה 

 כמה בנות שרים צותה בת הקיסר שיביאו לה? .ז
 עשרה 
 אחד עשר 
 שנים עשר 

 מה בנו לבנות השרים? .ח
 לכולם ביחד פלטין גדול 
 לכל אחת פלטין מיוחד 
 בנו להם כלום  לא 

 מה היו עושים הבנות השרים אצל בת הקיסר? .ט

 היו מזמרות בכלי שיר 
 היו משחקים שם עמה 
 שתי התשובות נכונות 

מה עשתה בת הקיסר אחרי שנשתכרו הבנות  .י
 ושכבו?
 חזרה לפלטין שלה 
 גם שכבה עמהם 
  התירה הספינה ופרשה וילונות וברחה עם

 הספינה
 האם מצאו את הבנות השרים בפלטין שלהם? .יא

 כן 
 לא 
 מצאו רק חמישה 

 מה עשו אביהם של הבנות כשלא מצאו אותם? .יב
 חפשו אותם על הים 
  שלחו את המלך להיכן ששולחים החייבים

 מיתה
 העבירו את המלך ממלכותו וגרשו אותו 

 כמה גזלנים מצאו הבת קיסר והבנות על הים? .יג
 שנים עשר גזלנים 
 עשרה גזלנים 
 ד עשרה גנביםאח 

 מה אמרה הבת קיסר לגזלנים? .יד

  שאתם גזלנים בגבורה שלכם 
 שאנחנו גזלנים על ידי חכמה 
 שתי התשובות נכונות 

מה עשו הבת קיסר והבנות אחרי שהגזלנים שתו  .טו
 ונשתכרו ונפלו?

 ברחו להם עם הספינה 
 שחטו את כל הגזלנים 
 זרקו אותם לים 

 נות?איזה בגדים הלכו להם מעכשיו הבת קיסר והב .טז

 בגדי צרפת 
 בגדי מלכות 
 בגדי זכרים 

 בהצלחה גדולה  -ואתה בן המלך נלכה ונסעה ושבו לביתם 


