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! ים ִר ִדים ְיקָׁ לָׁ , ְי ֹום ל ת שָׁ בַׁ  שַׁ

ר,     יסָׁ קֵּ ת הַׁ ְך ּובַׁ לֶּ מֶּ ן הַׁ ֹות בֶּ ׁשֹונ ֹות  ָקא ַפתְּ ַהרְּ ָלאֹות וְּ ַאֲחֵרי תְּ
ֵהם  ׁשֶׁ ד  ָלם, ַע ִהָּנֵצל ִמכֻׁ ַהכֹל, ּולְּ ל  ר ַע ַלֲעבֹ ים  ּנֹות, זֹוִכ ׁשֻׁ ּומְּ
ה  שֶׁ ַמֲע ת ַה ר ָלנּו אֶׁ ֵמִאי והרנ"ת  . מ ָתם ֵבי ם לְּ ִרי זְּ חֹו וְּ ִׁשים  ָג ִנפְּ

ַר  , ּומְּ ָרתֹו ִטי ֵני פְּ פְּ ת ִל ֲחרֹונֹו ָהַא ו  ִמלֹוָתי , בְּ ה , ַהזֶׁ ת ָצ ּו קְּ ז ָלנ ֵמ
ם  ִעי סְּ נֹו ָאן ֵהם  , לְּ ֵמָרחֹוק .לְּ ת ִי בַׁ הַׁ ן  יכָׁ הֵּ    ְו

       . ׁש ַׁשת ַוִיַג ָפָר ׁש  ֹקדֶׁ ַבת  ַׁש ב  רֶׁ עֶׁ ו'  יֹום  ר לְּ אֹו בְּ ה  זֶׁ ָהָיה 
ֵמי ַחָייו  . ָכל יְּ והרנ"ת ל מ ׁשֶׁ ֲחרֹונֹות  ָהַא עֹוָתיו  ת ׁשְּ ר אֶּ כַׁ זָׁ

, ֹו ת ִלי ְכ ֹו תַׁ מ ׁש ַעצְּ ִקֵד ן וְּ ֵהִכי ,  וְּ ֵביתֹו לְּ ׁשּוב  ֹו ָי ב ׁשֶׁ  , ה ע זֶׁ ַג רֶׁ לְּ
. ִנְצִחי הַׁ ת  ִי בַׁ  הַׁ

ּו      א רְּ קְּ ִי ׁשֶׁ ָידֹו  דּו ָאז לְּ מְּ ָע ׁשֶׁ יו  ִמיָד ִמַתלְּ הרנ"ת  ׁש מו ִבֵק
ּוֵרי  ִספ ר  ֵספֶׁ ַב ׁשֶׁ ׁשֹונֹות  ִרא ת ָה ִשיֹו ַמֲע ֵני ַה ׁשְּ ת  אֶׁ ָפָניו  לְּ

ֵק  ְך וְּ לֶׁ מֶׁ ְך, ּו לֶׁ ֵבַדת ַבת מֶׁ )ֲא ִשיֹות,  ם ַמֲע ּו ִסי ִהִגיעּו לְּ ׁשֶׁ ּוכְּ ָסר(,  י
ת  ֵתבֹו י ַב ִנ ׁש ֵ ה ַה שֶׁ ַמֲע ּו ַה ב ְושָׁ ה  עָׁ ְוִנְס ה  ְלכָׁ , נֵּ ְך לֶּ מֶּ הַׁ ן  ה בֶּ תָׁ עַׁ ְו "

ִזיך  יי  זֵּ אְבן  הָׁ אְרן:  פָׁ יים  הֵּ אַׁ אִמיר  לָׁ ר  עֶּ ה אַׁ ּום  , "ק ם" תָׁ י ְלבֵּ
" ים י הֵּ אַׁ עְרט  עקֶּ ּוְמגֶּ ּו  א ר זְּ ַיחְּ ׁשֶׁ ו  ִמיָדי ִמַתלְּ הרנ"ת  ׁש מו ב ִבֵק ׁשּו

ַמר:  אח"כ ָא . וְּ ַהֵתבֹות ַהָללּו ל  ׁשּוב ַע ּוב ָו ש אָׁ ת שֶּ עֵּ ה הָׁ תָׁ "עַׁ
ה" תָׁ ְי בַׁ   ---הַׁ

ָלם      ֵמעֹו ד  ִמי ר ָת ֹכ ּו ִלזְּ ֵרי ַרֵבנ בְּ ִד בְּ ׁש  ה ֵי דֹוָל ת גְּ ּו ִׁשיב ֲח
ָמה  ֵׁשם  ְך לְּ . ַא ָׁשם ֹזר לְּ ְך ַלֲח ָטֵר צְּ ּו ִנ ָלנ סֹוף כֻׁ ל  סֹוף ָכ ׁשֶׁ  , ַהָבא

כֹ ל ִלזְּ ַבַע ׁשֶׁ ֹׁשב  ַלחְּ ִגיִלים  ? ָאנּו רְּ ֹוב,ר רֹון ט ֵכר  ִזכָׁ ֹו ז ׁשֶׁ ּוא ִמי  ה
ֹות  ר בְּ חֶׁ ֵלי  מְּ ִס ל  ת ָכ ֵכר אֶׁ א זֹו ּו ל ה ָׁש ָמ , לְּ ִטים ָר פְּ ה  ֵב ַהרְּ

ם  י ַהֲחֵבִר ל  ל ָכ ׁשֶׁ פֹון  לֶׁ טֶׁ ֵרי  פְּ סְּ ִמ אֹו   . . . ָבעֹוָלם ׁש  ֵי ׁשֶׁ ים  ָכִב ָהרְּ
. ה ַכדֹומֶׁ  וְּ

"ל ַמִּני     מֹו ַרֵבנּו ַז כְּ ָכרֹון,  ַין ַהִז ִענְּ ֵרי לְּ מְּ ַג ׁש לְּ ָד ָלל ָח ַח כְּ
ד:  הר"ן נ" ֵטי מו ִלקּו ָכתּוב בְּ ִמיד ׁשֶׁ תָׁ ְזכֹּר  ִל א  ּו ה ֹון  ר ִזכָׁ הַׁ ר  ִעקַׁ "

 . י" תֵּ אָׁ א ְד ְלמָׁ עָׁ  ְב

רֹון?     ִזכָׁ ה  זֶּ ה  ,  מַׁ ְזכֹּראֹוֵמר ַרֵבנּו !  ִל א!! ַהָב ָלם  ׁש עֹו ֵי  ׁשֶׁ

ה ָק  ְך זֶׁ ָמה? ֵאי ֹזאת ָל ר  ִבי סְּ ַה ה לְּ סֶׁ ַנ ? נְּ ן ִזָכרֹו לְּ :ׁשּור  ל שָׁ  ְבמָׁ

     , רֹוָבה ת ַהקְּ ַלֲחנּו ה  ָהַרִבי ַבִכָת י  ֵד ל יְּ ח ַע ַל ׁשְּ ר ִנ זֶׁ עֶׁ ֱאִלי
ה  ָח מְּ ִש ת בְּ ץ ַלֲחנּו ר ָר זֶׁ יעֶׁ . ֱאִל ַהָקרֹוב ם  ִסיּו ָיה ַל ִת ׁשְּ נֹות  ִלקְּ

נּות  ַלֲח ִהִגיַע  ׁשֶׁ ְך כְּ ּות , ַא ִריז ִבי שָׁ ּוִבזְּ רַׁ הָׁ ש  ה ִבקֵּ י מַׁ רֵּ ְמ ְלגַׁ ח  כַׁ
. ת ֹו ם,  ִלְקנ י ַמָדִפ ּות ֵבין ַה תֹוֵבב ַבֲחנ סְּ ִה לְּ ל  ר ֵהֵח זֶׁ ֱאִליעֶׁ

ים  ַרִב ם ָה ִטי ִרי ַהפְּ ת ָכל  ֵלב אֶׁ ת  שּומֶׁ ִבתְּ ֵקר  הּוא סֹו ׁשֶׁ כְּ
ב  ֹוֵב ת סְּ ּוא ִה ם ה ַחר ַפַע ם ַא ַפַע   . ִכיָרה מְּ ים ִל ִד ָהעֹומְּ

ד ַע  , בֹוֵנן ִהתְּ ַדע  וְּ ר ָי ָב כְּ א  הּו רׁשֶׁ כַׁ זָׁ ֵיה  ְו , ַא ַבֲחנּות ט  ָר ָכל פְּ
ם,  ִדי בְּ ָהעֹו ם  י ֵה ִמ י ָו ,  ּוִמ ָּנח ּוא מֻׁ ּוק ה ִדי ן בְּ ֵהיָכ ֹודֹו, וְּ ב קֹום כְּ מְּ

. . . קֹוִנים ֵׁשרּות ַה ֹות לְּ ד ָמה ֲעָגלֹות עֹומְּ  ַוֲאִפלּו ַכ

   !? ר זֶׁ ֱאִליעֶׁ ִעיל לֶׁ א מֹו ָל פְּ מֻׁ רֹונֹו ַה כְּ ם ִז ת  ַהִא ַדַע ר  ל ַב ָכ
ה  ַלֲחנּות, ּוַמ ֵׁשם ָמה ִהִגיַע  ֵכר לְּ ינֹו זֹו ר ֵא זֶׁ ִאם ֱאִליעֶׁ ׁשֶׁ ֵמִבין, 

ם  ִטי ָר ַהפְּ ל  ן ָכ רֹו ִזכְּ  , נֹות ִלקְּ ׁש  ַבֵק תְּ א ִה ֹו הּו אֹות ֹלא יֹוִבילּו 
. . . . ֹום ק ּום מָׁ  ְלש

ָט      ִעם ַמ ה  ַהזֶׁ ָלם  ד ָלעֹו ִאָתנּו ָיַר ד ֵמ ָח אֶׁ ל  ם ָכ ַג ְך  ה ָכ ָר
ִלית,  ַתכְּ ,וְּ ְך רַׁ ְתבָׁ ה' ִי ת  אֶּ ֲעבֹּד  ר  לַׁ ַק ה ִע ן זֶׁ ָלֵכ . וְּ ֹכחֹו ִפי  לְּ ָחד  ָכל אֶׁ

רֹון, ִזכָׁ ר  הַׁ ֹז ָלנּו ַנֲח ָחד כֻׁ אֶׁ ֲהֵרי יֹום  ָכאן?  ָבאִתי לְּ ָמה  כֹר ָל ִלזְּ
  , ָאז וְּ ָׁשם,  "לְּ ר בָׁ ָך דָׁ ְלֲח ֹו ְלש ִשיב  תָׁ ה  ּומַׁ  , ה ְפֻקדָׁ ֹום  ְלי ה  ֲעשֶּ תַׁ ה   "מַׁ

ִׁש  ה ) זֶׁ לְּ אֹוָתנּו  ַלח  ׁש ָ ׁשֶׁ ִמי  ה לְּ ַּנֲענֶׁ ּו(  ַמה  ת ַרֵבנ ידּו ִד יר יְּ
ם?   ָהעֹוָל

ּו         ד ֹאָתנ ֵמ ַל ץ ַרֵבנּו מְּ י ִק יָׁ ף שֶּ כֶּ תֵּ ִלי  אֵּ ִאיש ִיְשְר ל  ְלכָׁ ּוי  א רָׁ ְך  כָׁ שֶּ
, י תֵּ אָׁ א ְד ְלמָׁ עָׁ ְזכֹּר מֵּ ִל ֹו  ת נָׁ (  ִמש ְ "מ נ"ד בָׁ )לקו הַׁ ם  לָׁ ֹו ע ש  יֵּ ְזכֹּר שֶּ א, ִל

 . ֲאִני ָכאן ׁשֶׁ ה  זֶׁ ת לְּ ִלי ַתכְּ ה וְּ ָטָר ׁש ַמ ֵי ה וְּ ְרבֵּ הַׁ ן  תֵּ ֹו ה נ זֶּ הַׁ ֹון  ר ִזכָׁ הַׁ
ת, עַׁ דַׁ ת  ִיש ּוב הַׁ אֶׁ ה  ַבלֶׁ א נְּ ֹּל ׁשֶׁ  , ַהַחִיים ל  ִתית ַע ִמ לּות ֲא ַתכְּ סְּ ִה וְּ

 , ם ַוֲהָבָליו ָל ת ָהעֹו ֹו ית ֵבין ַתֲאו ִל ת ַתכְּ ַר סְּ טּות ַח טְּ ׁשֹו ינּו בְּ ַחֵי
ת ַרק נִ  ַא ִירְּ ִׁשים בְּ דּו גְּ ֵלִאים ּו ָׁשִנים מְּ ים וְּ ִמ ַלֲחזֹר ִעם ָי ה  כֶׁ זְּ

, ת ה' ֲעבֹוַד ַמִים, ַו  ָׁש

! ְך בָֹר ם ּומְּ ָׁשלֹו ַׁשַבת 

 



 

 

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

ֶ ר  ֵּ ֶֶ–קֶהֶפ  ךֶ ןב  ֶ'ה  ל  ןרֶֹ'ב  ֶ'ֶ־מ  ֹר  ת  ־ה  ֶ'אש 
ִהי [א] ָהָיה ַהֻיֹום! ַויְּ ָהָיה. ָזֵקן ֶאָחד ֶמֶלךְּ  וְּ ן לוֹ  וְּ  ֻבֵ

יא, ָיִחיד ִ ִהש ֻ כֻותוֹ  ֻוָמַסר, אֹותוֹ  וְּ נוֹ  ַמלְּ ן ָאַמר. ִלבְּ ־ַהֻבֶ
: ֵלךְּ  ֶמֶלךְּ ֻיֵ ֶ ל ש  ֻתוֹ  ִעם ִויַטֻיֵ ְּ ם ִאש  ֻיָ ֵדי, ֻבַ ֶיה ֻכְּ הְּ ֻתִ ֶ  ש 
ִגיָלה ֲאִויר רְּ ם, ֻבַ ן ַהֻיָ לֹוםוְּ ־ַחס ֻפֶ ָ ָרִחים ש  ֵאיזוֹ  ֺמכְּ  ֻבְּ
ַעם רַֹח  ֻפַ ם ִלבְּ ֻיָ  .ֻבַ
ָהַלךְּ  ֻתוֹ  ִעם וְּ ְּ ֵרי ִעם ִאש  ָ לֻוָכה,־ַהש ֻ וֻ  מְּ ש   ֻוָפרְּ

ִפיָנה ֻסְּ ָהיוֻ , ֻבַ ם וְּ ָ ֵמִחים ש  ֲחִקים ש ְּ ש ַ ֹאד ֻומְּ ַאַחר־. מְּ
ךְּ  רֻו: ֻכָ טוֻ  ָאמְּ ש ְּ פְּ ֻיִ ֶ ם ש  ֻלָ ֵדיֶהם ֻכֺ גְּ ן ַהְינּו:) ֻבִ ךְ ־ַהּבֶׁ לֶׁ  ִעם מֶׁ

יַה  רֵּ ָׁ ה־ש ּ יוּ  ְמלּוכָׁ הָׁ ֶׁ ם ש  ָׁ ה, ש  ִפינָׁ ּסְ ֲחַמת ִהְתַיֲעצוּ  ּבַ ה מֵּ ְמחָׁ , ש ִ

ְהיוּ  ּיִ ֶׁ ם ש  ּלָׁ ִטים ּכֻ ְ ש  ת ּפו  ם אֶׁ יהֶׁ ְגדֵּ ן, ּבִ וּ  ְוכֵּ ש  לֹא ,(עָׁ ַאר וְּ ְּ  ִנש 
י ֲעֵליֶהם ֻתֶֹנת ִאם ֻכִ ָהיוֻ . ַהֻכְּ ִקין וְּ ַחֻזְּ  ַעל ַלֲעלֹות ִמתְּ
ָהָיה. ַהֻתֶֹרן ן וְּ ק ל"ַהנַֻ  ֶמֶלךְּ ־ַהֻבֶ ַחֻזֵ ם ַלֲעלֹות ִמתְּ ָ ש   .לְּ
ִהיא ת ַהְינּו:) וְּ ר־ַהּבַ יסָׁ אָתה (ל"ַהנַּ  קֵּ ִפיָנה ִעם ֻבָ ּה ) ַהֻסְּ ּלָׁ ֶׁ  ש 

ָרֲאָתה ,(ל"ַהנַּ  ִפיָנה אֹותוֹ  וְּ ה ַהְינּו:) ל"ַהנַֻ  ַהֻסְּ ִפינָׁ ל ַהּסְ ֶׁ  ש 

ךְ  לֶׁ ן־מֶׁ י ִעם ַהּבֶׁ רֵּ ה־ש ָׁ ה, (ל"ַהנַּ  ְמלּוכָׁ ִחֻלָ ָתה ֻוִבתְּ ֵרָאה ָהיְּ  יְּ
ָקֵרבלְּ  ךְּ . ִהתְּ כוֻ  ַאַחר־ֻכָ מְּ ָצת ִנסְּ ָראוֻ , קְּ ֵהם וְּ ֶ  ש 

ֲחִקים ש ַ ֹאד מְּ ֵהִבינוֻ , מְּ ֵאיָנם וְּ ֶ ָלִנים ש  זְּ ִחילוֻ , ֻגַ ִהתְּ  וְּ
ָקֵרב ִהתְּ  .לְּ

ָרה ת ָאמְּ רֹוֶתיָה  ֵקיָסר־ַהֻבַ ַחבְּ כֹוָלה ֲאִני: לְּ יל יְּ ַהֻפִ  לְּ
ֵרַח  אֹותוֹ  ֶאת תֹוךְּ  ַהֻקֵ ם לְּ ת ַהְינּו:) ַהֻיָ ן אֶׁ ךְ מֶׁ ־ַהּבֶׁ , ל"ַהנַּ  לֶׁ

ה יָׁ הָׁ ֶׁ ה ש  לֶׁ ר אש   עו  ן־ּבְ נַּ , ַהּת רֶׁ י – (ל"ּכַ ן ֻכִ  ל"ַהנַֻ  ֶמֶלךְּ ־ַהֻבֶ
נֻו:, ֵקֵרַח  ָהָיה ַהיְּ ָהָיה ֻדְּ ֶ ָרח ש  וֹ  ֺמקְּ ָערֹות רֹאש  ְּ . ִמש ֻ

רוֻ  ֵאיךְּ : ָלֻה  ָאמְּ ר, וְּ ָ ש  חֹוִקים ָאנוֻ  ֲהלֹא ֶאפְּ  ֵמֶהם רְּ
ֹאד?  ָרה –מְּ ש   ָלֶהן: ָאמְּ ֻיֵ ֶ כֻוִכית ש  ֹוֵרף זְּ ש ֻ ֶ ֵדי, ש  ַעל־יְּ  וְּ

יל ֶזה ֻפִ  .אֹותוֹ  ֻתַ
ָרה: ָאמְּ ֻלֹא וְּ ֶ יל ש  ַהֻפִ ֲעֶלה ַעד אֹותֹו, לְּ ֻיַ ֶ ־רֹאש   ַעל ש 
ש   ַהֻתֶֹרן י, ַמֻמָ הֻוא ֻכִ ש ֶ ָצִעית ֻכְּ ֶאמְּ  ֲאַזי, ַהֻתֶֹרן ֻבְּ

ֻפֹל ֻיִ ֶ ש  ִפיָנה. ֻתֹוךְּ  ֶאל ִיֻפֹל, ֻכְּ ֲעֶלה ֲאָבל ַהֻסְּ ֻיַ ֶ ש   ֻכְּ
רֹאש   ֻפֹל ֲאַזי, ֻבָ ֻיִ ֶ ש  תֹוךְּ  ִיֻפֹל, ֻכְּ ם לְּ יָנה. ַהֻיָ ֻתִ  ַעד ִהמְּ
ָעָלה ֶ ש   ן־ַהֻתֶֹר רֹאש   ֶאל ש  ָחה, ַמֻמָ ָלקְּ כֻוִכית וְּ  ַהֻזְּ
ֹוֵרף ש ֻ ֶ ה ֶנֶגד ש  ִרין) ַהַחֻמָ ּקו  ֶׁ ען ש  רֶׁ ִריל־ּבְ ָנה ,(ּבְ ִכֻוְּ  ֶנֶגד וְּ

ָוה ַעד, ֹמחוֹ  כְּ ֻנִ ֶ ָנַפל ֹמחוֹ  ש  תֹוךְּ  וְּ ם לְּ  .ַהֻיָ
ֵכיָון [ב] ֶ  וְּ י) ָראוֻ ש  ֵּ ה ַאְנש  ִפינָׁ ל ַהּסְ ֶׁ ךְ  ש  לֶׁ ַפל (ל"ַהנַּ  ַהּמֶׁ ֻנָ ֶ , ש 

ה ם ַנֲעש ָ ָ דֹול ַרַעש   ש  י, ֻגָ לוֻ  ֵאיךְּ  ֻכִ ֵביָתם ַלֲחזֹר יֻוכְּ , לְּ
י ֶלךְּ  ֻכִ רֻו:. ַצַער ֵמֲחַמת ָימֻות ַהֻמֶ ָאמְּ ָקֵרב וְּ ִהתְּ  ֶאל לְּ

ִפיָנה רֹוִאין ַהֻסְּ ֶ ה ַהְינּו:) ש  ֶׁ  ל"ַהנַּ  זו   ִלְסִפינָׁ ת לש  ר־ַהּבַ יסָׁ  ,(קֵּ
ם ֵיש   אֻוַלי ָ ֶטי ֵאיֶזה ש  אקְּ ֻיֻוַכל א[רֹופָ ]ר ֻדָ ֶ ן ש   ָלֶהם ִלֻתֵ
 .ֵעָצה

בוֻ  ָקרְּ ִהתְּ ִפיָנה ֶאל וְּ ה ַהְינּו:) ל"ַהנַֻ  ַהֻסְּ ִפינָׁ ל ַהּסְ ֶׁ ת ש  ־ַהּבַ

ר יסָׁ ת ִעם קֵּ רו  ָׁ רוֻ  ,(ל"ַהנַּ  ַהש ּ ָאמְּ י) ָלֶהם וְּ ֵּ ה ַאְנש  ִפינָׁ ל ַהּסְ ֶׁ  ש 

ְך, לֶׁ ָׁ  ַהּמֶׁ תְלַהש ּ ת ִעם רו  ר־ַהּבַ יסָׁ ֻלֹא :(ל"ַהנַּ  קֵּ ֶ אוֻ  ש  ָירְּ  ִיתְּ
ָלל י, ֻכְּ וֻ  לֹא ֻכִ ָלל ָלֶהם ַיֲעש  ֲאלוֻ . ֻכְּ ָ  ֵיש   אֻוַלי: אֹוָתם ש 

יֵניֶכם ֶטי ֻבֵ אקְּ ןֻדָ ֻתֵ ֻיִ ֶ רוֻ . ֵעָצה ָלנוֻ  ר ש  ִסֻפְּ ל ָלֶהם וְּ  ֻכָ
ה ֲעש ֶ ן, ַהֻמַ ֻבֶ ֶ ש  ֶלךְּ ־וְּ תֹוךְּ  ָנַפל ַהֻמֶ ם. לְּ ָר  ַהֻיָ ָאמְּ  הוְּ

ת ֻיֹוִציאוֻ  ֵקיָסר:־ַהֻבַ ֶ ם ִמן אֹותוֹ  ש   .ַהֻיָ

כֻו, ָהלְּ אוֻ  וְּ הֹוִציאוֻ  אֹותֹו, ֻוָמצְּ ָחה. אֹותוֹ  וְּ ָלקְּ  ַהֻדֶֹפק וְּ
ָיָדֻה  ָרה:, ֻבְּ ָאמְּ ַרף וְּ ש ְּ ֻנִ ֶ עוֻ . ֹמחֹו" "ש  ָקרְּ  ַהֻמַֹח, וְּ

אֻו: ָבֶריָה  ֻוָמצְּ דְּ ֻכִ ֶ ן ש  ֲהלוֻ  הֻוא. ֻכֵ ִנבְּ ֹאד וְּ וֻ . מְּ ש   ֻוִבֻקְּ
נָֻ  ֵלךְּ  ה:ִמֻמֶ ֻתֵ ֶ ֶהם "ש  ֵביָתם ִעֻמָ ֶיה, לְּ ִתהְּ ֶטי וְּ אקְּ ר ֻדָ
ֶלךְּ  ֵאֶצל ֶיה, ַהֻמֶ ִתהְּ ֻוָבה וְּ דֹוָלה ֲחש  ֹאד". ֻוגְּ לֹא מְּ  וְּ

ָתה ָרה:. ָרצְּ ָאמְּ י וְּ ֻה  "ֻכִ ֶטי ֵאיֶנֻנָ אקְּ ֻיֹוַדַעת ַרק, רֻדָ ֶ  ש 
ָתם ָבִרים סְּ לֻו" ֻדְּ  .ַהֻלָ

לֹא י) ָרצוֻ  וְּ ֵּ ה ַאְנש  ִפינָׁ ל ַהּסְ ֶׁ ךְ ַהּמֶׁ  ש  ֵביָתם ַלֲחזֹר (לֶׁ , לְּ
כוֻ  ָהלְּ י וְּ ֻתֵ ְּ ִפינֹות ש  ַיַחד ַהֻסְּ  .ֻבְּ

הֻוַטב [ג] ֵעיֵני וְּ ֵרי ֻבְּ ָ לֻוָכה־ַהש ֻ ֹאד: מְּ ה מְּ ֻכָ לְּ ַהֻמַ ֶ  "ש 
ֶהם ֻלָ ֶ א ש  ָ ש ֻ ֶטיַה  ֶאת ֻתִ אקְּ ָמתוֹ  ֻגֶֹדל ֵמֲחַמת –ר" ֻדָ  ָחכְּ
ָראוֻ  ֶ י). ֻבוֹ  ש  י ּכִ רֵּ ָׁ ה־ַהש ּ ל ְמלּוכָׁ ֶׁ ן ש  ךְ ־ּבֶׁ לֶׁ ַפל ל"נַּ ַה  ַהּמֶׁ ּנָׁ ֶׁ  ש 

ת מֵּ ְברּו:, וָׁ ת סָׁ ַהּבַ ֶׁ ר־ש  יסָׁ ת ִעם קֵּ רו  ָׁ ם ל"ַהנַּ  ַהש ּ ִרים הֵּ י, ְזכָׁ  ּכִ

יוּ  ים הָׁ ִ ש  י ְמֻלּבָׁ ֵּ ַמְלּבּוש  ִרים ּבְ נַּ  ְזכָׁ ן־ַעל. ל"ּכַ צּו: ּכֵּ ה רָׁ ְלּכָׁ ַהּמַ ֶׁ  ש 

ם הֶׁ ּלָׁ ֶׁ ִהיא ש  ֶׁ ת ש  ֶׁ ש  ן אֵּ ךְ ־ּבֶׁ לֶׁ ת ַהּמֶׁ ּמֵּ ֶׁ א, ש  ָׁ ש ּ ת ּתִ י אֶׁ אְקטֶׁ , רַהּדָׁ

ִה  ֶׁ ת יאש  ֱאמֶׁ ת ּבֶׁ ר־ַהּבַ יסָׁ יוּ , קֵּ הָׁ ֶׁ ִהיא ְסבּוִרים ש  ֶׁ י ש  אְקטֶׁ , רּדָׁ

ֲחַמת ה מֵּ ְדעָׁ ּיָׁ ֶׁ ּה  ש  תָׁ ְכמָׁ חָׁ ַרף ּבְ ש ְ ּנִ ֶׁ ל ַהּמ ַח  ש  ֶׁ ן ש  ךְ ־ּבֶׁ לֶׁ ַפל ַהּמֶׁ ּנָׁ ֶׁ , ש 

נַּ  ֶיה ,(ל"ּכַ הְּ ֻיִ ֶ ש  ֶהם; ֶמֶלךְּ  הֻוא וְּ ֻלָ ֶ ֶאת ש  ֶלךְּ  וְּ ֶהם ַהֻמֶ ֻלָ ֶ  ש 
ךְ  ַהְינּו:) לֶׁ ן ַהּמֶׁ קֵּ גֻו.  (ל"ַהנַּ  ַהּזָׁ ל)ַיַהרְּ ה ּכָׁ יוּ  זֶׁ ִצים הָׁ  ְמא ד רו 

י רֵּ ָׁ ה־ַהש ּ  .(ל"ַהנַּ  ְמלּוכָׁ

ֻלֹא ַאךְּ  ֶ ר ָהָיה ש  ָ ש  ר ֶאפְּ ַדֻבֵ ָבר לְּ ֶזה ֻדָ ה: ֶאל ֻכָ ֻכָ לְּ  ַהֻמַ
ִהיא ֶ א "ש  ָ ש ֻ ֶטי ֻתִ אקְּ ם. ר"ֻדָ ה ֻגַ ֻכָ לְּ ַהֻמַ ן הֻוַטב לְּ ם־ֻכֵ  ֻגַ
ֹאד: א מְּ ָ ש ֻ ֻתִ ֶ ֶטי ֶאת "ש  אקְּ ָתה ךְּ ַא  –ר" ַהֻדָ ָהיְּ ֶ  ש 

ָאה ָירְּ ִדיָנה ִמן ִמתְּ ן, ַהֻמְּ ַרֻצוֻ  לֹא ֻפֶ ֶיה ִיתְּ הְּ ֻיִ ֶ  הֻוא ש 
.  ֶמֶלךְּ

ימוֻ  ֻכִ ִהסְּ ֹות :וְּ אֹות  ַלֲעש  ֻתָ ְּ ֵדי –ִמש  ַעל ֻכְּ ֶ ה ש  ֻתֶ ְּ ש   ַהֻמִ
ַעת ְּ ש  ָוה, ֻבִ לוֻ  ֶחדְּ ר יֻוכְּ ַדֻבֵ ה לְּ ָהיוֻ . ִמֻזֶ ין וְּ  עֹוש ִ
ה, ֻתֶ ְּ ל ֵאֶצל ִמש  יֹומוֹ  ֶאָחד ֻכָ  .ֻבְּ



 

 

יַע  ִהֻגִ ֶ ש  ה יֹום ֻכְּ ֻתֶ ְּ ל ִמש  ֶ ֶטי ש  אקְּ ת ַהְינּו:) רַהֻדָ ר־ַהּבַ יסָׁ , (קֵּ
ִין ָלֶהם ָנַתן ֻלוֹ  ִמֻיַ ֶ רוֻ  ל,"ַהנַֻ  ש  ֻכְּ ֻתַ ְּ ִנש  ַעת. וְּ ְּ ש  ָוה ֻבִ  ֶחדְּ

רוֻ  ִרים ָאמְּ ָ ֶפה "ַמה: ַהש ֻ ה ָהָיה ֻיָ ֻכָ לְּ ַהֻמַ ֶ א ש  ָ ש ֻ  ֶאת ֻתִ
ֶטי אקְּ ָאַמר. ר"ַהֻדָ ֶטי וְּ אקְּ ֹאד ה"ָיֶפ  ר:ַהֻדָ  ַרק, ָהָיה מְּ

ִרים ָהיוֻ  ִאם ַדֻבְּ י זֹאת מְּ ֻתִ לְּ ה ֻבִ תֻוי" ֻפֶ ָ ּל א ַהְינּו:) ש  ֶׁ  ש 

ַעת ְ ש  ְכרּות ּבִ ִ  .(ש 
ה ַנֲעֵנית ֻכָ לְּ ן ַהֻמַ ם־ֻכֵ ָרה ֻגַ ָאמְּ ֶפה "ַמה: וְּ  ָהָיה, ֻיָ
ִהיא ֶ א ש  ָ ש ֻ ֶטי ֶאת ֻתִ אקְּ ִדיָנה ַרק, רַהֻדָ ַהֻמְּ ֶ ים ש  ֻכִ סְּ  ֻתַ

יב. ֶזה" ַעל ִ ֵ  ֵהש  ֶטי ִניתש  אקְּ ת ַהְינּו:) רַהֻדָ ר־ּבַ יסָׁ : (ַהּקֵּ
ֹאד "ָיֶפה ִרים ָהיוֻ  ִאם ַרק, ָהָיה מְּ ַדֻבְּ י זֹאת מְּ ֻתִ לְּ ה ֻבִ  ֻפֶ

תֻוי" ָ  .ש 
ךְּ  ֵהִקיצוֻ  ַאַחר־ֻכָ ֶ ש  רֻוָתם ֻכְּ כְּ ִ רוֻ , ִמש ֻ ֻכְּ ִרים ִנזְּ ָ  ַמה ַהש ֻ
רֻו, ָאמְּ ֶ וֻ  ש ֻ ש  ֻיְּ ֻבַ ִנתְּ ָמן וְּ ַעצְּ ה ֻבְּ ֻכָ לְּ רוֻ , ֵמַהֻמַ ָאמְּ ֶ ָבר ש   ֻדָ

ֶזה ן ִהיא ֲהֻלֹא ַאךְּ , ֻכָ ם־ֻכֵ ָמֻה  ֻגַ ַעצְּ ָרה ֻבְּ ִהיא ָאמְּ  זֹאת. וְּ
ן ם־ֻכֵ ה ֻגַ ָ ש  ֻיְּ ֻבַ ֵניֶהם ִנתְּ ם ֲהלֹא ַאךְּ , ִמֻפְּ רוֻ  ֵהם ֻגַ  ָאמְּ
ִחילוֻ . זֹאת ִהתְּ ר וְּ ַדֻבֵ ה, לְּ ם ִמֻזֶ ֻכַ ִנסְּ ן וְּ יֵניֶהם־ֻכֵ , ֻבֵ

ָנה ַחֻתְּ ִנתְּ ֶטי ִעם ִהיא וְּ אקְּ נַּ ) רַהֻדָ ת ִעם ַהְינּו: ל,"ְוּכַ ־ּבַ

ר יסָׁ ְברוּ  ַהּקֵּ ּסָׁ ֶׁ ִהיא ש  ֶׁ י ש  אְקטֶׁ נַּ , רּדָׁ כוֻ  .(ל"ּכַ ָהלְּ ִדיָנָתם וְּ  .ִלמְּ
ָראוֻ  [ד] ֶ ש  ֵני ֻוכְּ ִדיָנה ֻבְּ ֵהם ַהֻמְּ ֶ ִאים ש  חוֻ , ֻבָ מְּ ֹאד ש ָ , מְּ
י ַמן ֶזה ֻכִ ָהַלךְּ  ַרב זְּ ֶ ן ש  לֹא, ֶמֶלךְּ ־ַהֻבֶ עוֻ  וְּ  ֵהיָכן ָידְּ

ֶלךְּ , הֻוא ַהֻמֶ ֵקן וְּ ָבר ַהֻזָ ֶטֶרם ֵמת ֻכְּ יָאָתם ֻבְּ ךְּ . ֻבִ  ַאַחר־ֻכָ
י) ָראוֻ  נֵּ ה ּבְ ִדינָׁ ן(ַהּמְ ַה'ֻבֶ ֶ '־: ש  הֻוא ֶמֶלךְּ ֶהם  ֶמֶלךְּ  ש ֶ ֻלָ ֶ  –ש 

ֲאלוֻ . ֵאיֶנֻנוֻ  ָ ש  נֻו" הֻוא "ֵהיָכן: וְּ ֻכֵ רוֻ ?ַמלְּ ִסֻפְּ  ָלֶהם ! וְּ
ל ה: ֻכָ ֲעש ֶ ָבר "ֵאיךְּ  ַהֻמַ ֻכְּ ֶ ָבר, ֵמת ש  ֻכְּ ֶ ש  לוֻ  וְּ  ָלֶהם ִקֻבְּ

א, ֶזה ֶמֶלךְּ  ֻבָ ֶ ֶהם". ש  חוֻ  ִעֻמָ מְּ ש ָ ֹאד: וְּ א ַעל מְּ ֻבָ ֶ  ש 
 .ָחָדש   ֶמֶלךְּ  ָלֶהם

ֶ ר  ֵּ הֶ–קֶוֶפ  ע  ִנס   הֶו  כ  ל  ֶנֵּ
ֶלךְּ  [א] ַהֻמֶ ת ַהְינּו:) וְּ ר־ּבַ יסָׁ ִהיא, ל"ַהנַּ  ַהּקֵּ ֶׁ ית ש  ה ַנֲעש ֵּ  ַעּתָׁ

ךְ  לֶׁ נַּ , מֶׁ ה (ל"ּכַ ִריז ִצֻוָ ַהכְּ ָכל לְּ ִדיָנה ֻבְּ ִדיָנה: מְּ ל ֻומְּ ֻכָ ֶ  ש 
ָצא יִמ  מְּ ֻנִ ֶ ָכל ש  ר, ָמקֹום ֻבְּ הֻוא: ֻגֵ  ֻובֹוֵרח, אֹוֵרַח, אוֹ  ש ֶ

ֹגָרש   ם –ֻומְּ ֻלָ ֻכֺ ֶ ה ַעל ָיבֹואוֻ  ש  ֻלוֹ  ַהֲחֺתֻנָ ֶ  ֵמֶהם ִאיש  , ש 
ֶיה לֹא ר ִיהְּ ֻדָ לוֻ , ֶנעְּ נֹות ִויַקֻבְּ דֹולֹות. ַמֻתָ  ֻגְּ

ה ִצֻוָ ךְ ) וְּ לֶׁ ת ַהְינּו:, ל"ַהנַּ  ַהּמֶׁ ר־ּבַ יסָׁ ֲעש   :(ַהּקֵּ ֻיַ ֶ  בָסִבי וֻ ש 
ל בָסִבי ָינֹות'  ָהִעיר ֻכָ ֵדי –'ַמעְּ ֶאָחד ֻכְּ ֶ ש  ֻכְּ ֶ ֶצה ש   ִירְּ

ֻתֹות, ְּ ָטֵרךְּ  לֹא ִלש  ֻתֹות ֵליֵלךְּ  ִיצְּ ְּ ִלש  ל ַרק, וְּ  ֶאָחד ֻכָ
ָצא ָין ִימְּ לוֹ  ַמעְּ  .ֶאצְּ
ה ִצֻוָ ךְ ) וְּ לֶׁ ת ַהְינּו:, ל"ַהנַּ  ַהּמֶׁ ר־ּבַ יסָׁ ר :(ַהּקֵּ ַצֻיֵ  ֵאֶצל צֻוָרתוֹ  לְּ
ל ָין ֻכָ ָיןוֻ  ַמעְּ דוֻ , ַמעְּ ַעמְּ ֻיַ ֶ ש  ִרים וְּ ֹומְּ רֻו: ש  מְּ ְּ ִיש  ִאם וְּ  ֻבְּ

בֹוא ֻיָ ֶ ל ֶאָחד, ש  ֻכֵ ֻתַ ִיסְּ יֹוֵתר וְּ ה ַהֻצֻוָרה, ַעל ֻבְּ ַיֲעש ֶ  וְּ
ִנים'־'רַֹע  ה ַהְינּו:) ֻפָ ּנֶׁ ּתַ ְ ש  ּיִ ֶׁ יו, ש  נָׁ מו   ּפָׁ יט ִמי ּכְ ּבִ ּמַ ֶׁ ב ש  יטֵּ  ַעל הֵּ

ה יזֶׁ ר אֵּ בָׁ ם ּדָׁ מֵּ ּתו  ְ ר ּוִמש  סוֻ  ַזיֲא  – (ּוִמְצַטעֵּ ֻפְּ  אֹותוֹ  ִיתְּ
ִפיָסה ֻתְּ ֵכן .ֻבַ וֻ  וְּ  .ָעש 

לֹש ָ  ֵאֻלוֻ  ֻוָבאוֻ  [ב] ְּ נֻו: –ל "ַהנַֻ  הַהש ֻ ַהיְּ ן ֻדְּ ־א( ֻבֶ
ֶלךְּ  ֹון ַהֻמֶ הֻוא, ָהִראש  ל ָהֱאֶמת ֶהָחָתן ש ֶ ֶ ת ש  ־ֻבַ
יָסר ִהיא) ַהֻזֹאת ַהֻקֵ ֶׁ ךְ  ש  לֶׁ ו ַהּמֶׁ ָׁ נַּ , ַעְכש  ־ב( ֻוֶבן .(ל"ּכַ
ו   ל,")ַהנַּ  ַהֻסֹוֵחר ְרש  ּגֵּ ֶׁ ִביו ש  ֲחַמת אָׁ ת מֵּ ר־ַהּבַ יסָׁ , ַהּז את ַהּקֵּ

ה ְרחָׁ ּבָׁ ֶׁ ה ִעם ש  ִפינָׁ ל ִעם ַהּסְ ה ּכָׁ רָׁ חו  נַּ , ַהּסְ ֶלךְּ  .(ל"ּכַ ַהֻמֶ  ג( וְּ
ֶהֱעִבירֻוהוֻ  ֶ ן) ש  ם־ּכֵּ ּה  ּגַ דָׁ י, ַעל־יָׁ ה ּכִ ְרחָׁ ּנוּ  ּבָׁ ־ַאַחד ִעם ִמּמֶׁ

ר ש ָׁ ת עָׁ רו  נַּ , ש ָׁ  .(ל"ּכַ
ָכל ְּ  ֵמֵאֻלוֻ  ֶאָחד וְּ יר ה,לֹש ָ ַהש ֻ ה ִהֻכִ ֻזֶ ֶ , צֻוָרָתֻה  ש 

לוֻ  ֻכְּ ֻתַ ִהסְּ רוֻ  וְּ ֻכְּ ִנזְּ ַטֲערֻו. וְּ ִנצְּ אוּ  ַהְינּו:) וְּ ּבָׁ ֶׁ ל ש  צֶׁ ת אֵּ נו  ְעיָׁ  ַהּמַ

אוּ  ל,"ַהנַּ  ּה  ְורָׁ תָׁ ה צּורָׁ ְיתָׁ הָׁ ֶׁ ת ש  רֶׁ ם ְמֻצּיֶׁ ָׁ ירוּ , ש  ּה  ְוִהּכִ תָׁ יוּ , או   ְוהָׁ

ִלים ּכְ ר ִמְסּתַ תֵּ יו  סוֻ  ,'(ְוכוּ  ּבְ ָתפְּ ִפיָסה אֹוָתם וְּ ֻתְּ  .ֻבַ
ַעת [ג] ש ְּ ה: ֻבִ ה ֲחֺתֻנָ ֶלךְּ  ִצֻוָ ת ַהְינּו:) ַהֻמֶ ר־ַהּבַ יסָׁ  :(ַהּקֵּ

בֹואוֻ  ֻיָ ֶ בֻוִיים ש  ְּ ָפָניו ַהש ֻ ֵהִביאוֻ . לְּ לֹש ָ  וְּ ְּ  ל,"ַהנַֻ  הַהש ֻ
יָרה ִהֻכִ ֵהם, אֹוָתם וְּ ירֻוָה  לֹא וְּ ת ֵמֲחַמת, ִהֻכִ ש ֶ ֺלֻבֶ ֻמְּ ֶ  ש 

מוֹ   .ִאיש   ֻכְּ
ָתה ת ָענְּ ָרה ֵקיָסר־ַהֻבַ ָאמְּ  :וְּ

ה ך ֶׂ'ֶַׂאת ָ ל  ךְ  ַהְינּו:)ֶׂ'מ  לֶׁ ֱעִבירּוהוּ  ַהּמֶׁ הֶׁ ֶׁ הּוא, ל"ַהנַּ  ש  ֶׁ ד ש  חָׁ  אֶׁ

בּוִיים ִמג' ְ ָך  :(ל"ַהנַּ  ַהש ּ ִביל ֶהֱעִבירוֻ  אֹותְּ ְּ ש  ־ָהַאַחד ֻבִ
ר נֹות ָעש ָ ִרים־ֻבְּ דוֻ  ש ָ ֱאבְּ ֻנֶ ֶ ךָ  ֲהֵרי. ש  נֹות לְּ ִרים־ַהֻבְּ . ש ָ
ֻוב ָך  ש  ִדיָנתְּ ָך  ִלמְּ כֻותְּ ַמלְּ י) ֻולְּ ַאַחד ּכִ ר־הָׁ ש ָׁ ת עָׁ נו  ִרים־ּבְ  ש ָׁ

יוּ  ּה  הָׁ אן ִעּמָׁ נַּ , ּכָׁ  .(ל"ּכַ
ה ה ַהְינּו:) 'סֹוֵחר'ֶַׂאת ָ ְתִחּלָׁ ה ּבִ רָׁ ּבְ ךְ  ּדִ לֶׁ ֱעִבירּוהוּ  ְלַהּמֶׁ הֶׁ ֶׁ  ש 

ו. ל"ַהנַּ  ָׁ ה ַעְכש  רָׁ ּזְ יהָׁ  חָׁ נֶׁ ה ּפָׁ רָׁ ר ִעם ְוִדּבְ חֵּ ן ִעם ַהְינּו:, ַהּסו  ־ּבֶׁ

ר חֵּ ָך  :(ל"ַהנַּ  ַהּסו  ִביל ָאִביָך  ֵרש  גֵֻ  אֹותְּ ְּ ש  ִפיָנה ֻבִ  ִעם ַהֻסְּ
חֹוָרה ָדה סְּ ֱאבְּ ֻנֶ ֶ ָך  ש  נַּ ) ִמֻמְּ ָך  ֲהֵרי – (ל"ּכַ ִפיָנה לְּ  ַהֻסְּ
ָך  ֻלְּ ֶ ל ִעם ש  חֹוָרה. ֻכָ ַעל ַהֻסְּ ָהא וְּ ֻתַ ְּ ש  ֻנִ ֶ עֹות ש  ל ַהֻמָ  ֻכָ
ךְּ  ָך  ֵיש   –ֻכַ ה לְּ ירֻות ַעֻתָ ִ ִפיָנה, ֲעש  ֻסְּ ֵלי ֻבַ ִכפְּ ַלִים־ֻבְּ פְּ  ֻכִ

ה ֶ  ִמֻמַ י) ָהָיהש ֻ ה ּכִ ִפינָׁ ּה  ַהּסְ ַעְצמָׁ ל ִעם ּבְ ה ּכָׁ רָׁ חו  ל ַהּסְ ֶׁ ן ש  ־ּבֶׁ

ר חֵּ ִהיא, ַהּסו  ֶׁ ה ש  ְרחָׁ ּה  ּבָׁ נַּ  ִעּמָׁ ה ֲעַדִין, ל"ּכַ יָׁ ּה  הָׁ ְצלָׁ מּות אֶׁ לֵּ ְ ש  , ּבִ

נַּ  ף ל."ּכַ סָׁ ה ְונו  יָׁ ה: הָׁ זֶׁ ה לָׁ ִפינָׁ ּסְ ל ּבַ ירּות ּכָׁ ִ ֲעש  ה הָׁ ְקחָׁ ּלָׁ ֶׁ ל ש  צֶׁ  אֵּ

ִנים ְזלָׁ ה, ל"ַהנַּ  ַהּגַ יָׁ הָׁ ֶׁ ירּות ש  ִ ג ֲעש  י, ְמא ד ֻמְפלָׁ ְפלֵּ ְפַלִים־ּכִ , ּכִ

נַּ   .(ל"ּכַ
ה ַאת ָ ן'ֶׂו  ך ֶׂ־ב   ל  ן ַהְינּו:) 'מ  תָׁ חָׁ ּה  הֶׁ ּלָׁ ֶׁ ת ש  ֱאמֶׁ ָכה :(ּבֶׁ  ֵנלְּ

ָעה!  ִנֻסְּ בוֻ  –וְּ ָ ש  ֵביָתם! וְּ  לְּ
רֻוךְּ  עֹוָלם' ה ֻבָ ָאֵמן ָאֵמן לְּ  !וְּ



 

 

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

ר   ֵּ ע –ק ה פ  ך  ןב   ר 'ד  ל  עג  ן 'אֹויפ  ' ־מ  ֹוילז   ם'־ב 
 –'ֶמֶלְך'!  ]ַאְלֶטער[ַוְיִהי ַהּיֹום! אּון ֶעס ִאיז ֶגעֶווען ַא  [א]

ן־ָיִחיד', אּון ֶער ָהאט ִאים ֶדער 'ֶמ  ֶלְך' ָהאט ֶגעַהאט ַא 'ּבֶ
ן ִדי  ֶגעֶגעּבְ 'ֲחתּוָנה' ֶגעַמאְכט, אּון ָהאט ִאים ָאּפְ

 'ְמלּוָכה'!
ַאָמאל ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט צּום 'ָפאֶטער': "ֶער ִוויל ֵגיין 
ֵדי ִזי  אִציְרן ִמיט ַזיין 'ַווייּב', אֹויף ֶדעם 'ַים', ּכְ ּפַ ְ ִזיְך ש 

 ]לּוְפט[ֶוועְרן ִמיט ֶדעם 'ֲאִויר'  ]ֵאייְנֶגעוואֹויְנט[ָזאל ֶגעוואֹויְנט 
פּון ֶדעם 'ַים', ָטאֶמער מּוז ֶמען ַאָמאל ַאְנְטלֹויְפן אֹויף 

ט ֶדעם 'ַים'"  ט, ַאז ִזי ָזאל ֶגעוואֹוינְּ ער ָהאט ֶער ֶגעָוואלְּ )ֶדעִריב ֶ

ן ֶדעם 'ַים'( ן ִמיט ֶדעם 'ֲאִויר' פו   !ֶווערְּ
ן־ֶמֶלְך' ֶגעַגאְנֶגען, ִמיט ַזיין 'ַווייּב', אּון ִמיט ִא  יז ֶדער 'ּבֶ

יף',  ִ ן ִזיְך ֶגעָלאְזט אֹויף ַא 'ש  ֵרי־ְמלּוָכה', אּון ָהאּבְ ִדי 'ש ָ
ן  אּון ֶזעֶנען ָדאְרט ֵזייֶער ְפֵרייֶלעְך ֶגעֶווען, אּון ָהאּבְ

ִטיְפט  ְ  !]ַארּוְמֶגעַלאְכט[ָדאְרט ֵזייֶער ֶגעש 
ן ֵזיי ֶגעָזאְגט: "ֵזיי ָזאְלן ַאֶלע אֹויְסטּוְהן ֶדעְרנָ  אְך ָהאּבְ

ן ֵזיי ַאזֹוי ֶגעָטאן, אּון ֶעס  –ֵזייֶעֶרע 'ְקֵלייֶדער'"!  ָהאּבְ
ן, ָנאר ָדאס 'ֶהעְמד'!  ִליּבְ ט ֶגעּבְ ְ  –ִאיז אֹויף ֵזיי ֶמער ִניש 
רּוְבט ִאיְטֶלעֶכער, ֶווער ֶעס ֶוועט ִזי ן ִזיְך ֶגעּפְ ְך אּון ָהאּבְ

ן, אֹויף ֶדעם 'ֶזעְגל־ּבֹוים'!  ]ֶהעְכְסְטן ֶקעֶנען ַארֹויְפַכאּפְ

'ְשַטאְנג' פּוֶנעם 'ִשיף', ָוואס אֹויף ֶדעם ְפֶלעְגט ֶמען אֹויְסְשְפֵרייְטן ִדי 

אּון ָדאְרט אֹויְפן 'ְשִפיץ' פּוֶנעם 'ֶזעְגל־בֹוים', ִאיז ֶגעֶווען ַא  –'ַלייְווְנְטן' 

ֶמער' ַפאְרן 'ִשיף־ַקאִפיַטאן', צּו קּוְקן פּוְנֶדעְרַווייְטְנס וואּו צּו ְקֵלייֶנע 'ִצי

ן־ֶמֶלְך' ַארֹויְפֶגעִריְסן אֹויף  – ָפאְרן![ ָהאט ִזיְך ֶדער 'ּבֶ
 ֶדעם 'ֶזעְגל־ּבֹוים'!

ת־ֵקיָסר' ַהַנ"ל  , ]ָוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ֶדעְרַווייל ִאיז ִדי 'ּבַ
יף', אּון ִזי ָהאט ֶגעֶזעְהן ִדי ָאְנֶגעקּוֶמען ִמיט ִא  ִ יר 'ש 

יף'  ִ ָכה'('ש  לו  ֵרי־מְּ ' ִמיט ִדי 'ש ָ ן־ֶמֶלךְּ ן ֶדעם 'ב ֶ ָהאט ִזי  –! )פו 
ִחיָלה   –, מֹוָרא ֶגעַהאט צּו־צּוֵגיין! ]ָאְנֵהייב[ִאין ֶדער ּתְ

יְסל, ָהאט ִזי  ֶדעְרָנאְך ִאיז ִזי ֶגעקּוֶמען ָנאְנט ַאּבִ
ִטיְפן  ֶגעֶזעְהן: "ַאז ֵזיי ְ ָהאט ִזי  –ֵזייֶער"!  ]ַלאְכן[ש 

ט ַקיין 'ַגְזָלִנים'"!  ְ ַטאֶנען: "ַאז ָדאס ִאיז ִניש  ְ  –ַפאְרש 
ן צּו־צּוֵגיין ֶנעְנֶטער!  ָהאט ִזי ָאְנֶגעהֹויּבְ

ן:  ְ ת־ֵקיָסר' צּו ִאיֶרע ֶמעְנְטש  ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן ִדי 'ּבַ
ַוואְרְפן ֶדעם ' ִליַח' "ִאיְך ֶקען ַאָראּפְ ]אֹויְסֶגעְפִליְקט פּון ּפְ

' ָוואס ֶער ָהאט , ִאין 'ַים' ַאַריין"! ָהאר[ ן־ֶמֶלךְּ : ֶדעם 'ב ֶ ינו  ַהיְּ )דְּ

ֹוים'( ל־ב  ֵגיין אֹויף ֶדעם 'ֶזעגְּ צו  ן ַארֹויפְּ ָוואְרן ֶדער  – ִזיךְּ ֶגעִריסְּ

ִליַח'  ן־ֶמֶלְך' ָהאט ֶגעַהאט ַא 'ּפְ יף אוֹ  ]אֹויְסֶגעְפִליְקֶטע ָהאר['ּבֶ
 ֶדעם 'ָקאּפ'!

ן ֵזיי צּו ִאיר ֶגעָזאְגט: "ִווי ִאיז ָדאס ֶמעְגִליְך, ִמיר  ָהאּבְ
ָהאט ִזי ֵזיי  –ֶזעֶנען ֵזייֶער ַווייט פּון ֵזיי"?! 

ִריל'  ֶרען־ּבְ אּון  – ]פּון ְגָלאז[ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ִזי ָהאט ַא 'ּבְ
ַוואְרְפן"!  דּוְרְכֶדעם ֶוועט ִזי ִאים ַאָראּפְ

ב ֶגעֶווען: "אּון  ֵ ט  ]ַאז[ִזי ָהאט ִזיְך ְמַייש  ְ ִזי ֶוועט ִאים ִניש 
יז ֶער ֶוועט ַארֹויְפקּוֶמען, ֶהעט  ַוואְרְפן, ּבִ  ]ִאיְנַגאְנְצן[ַאָראּפְ

יץ' פּון ֶדעם 'ֶזעְגל־ּבֹוים'!  ּפִ ְ  –ַארֹויף אֹויף ֶדעם 'ש 
ל־ְזַמן  ַאז ֶער ֶוועט  []ִאיזֶער ִאיז ִאיְנִמיְטן,  ]ִוויַלאְנג[ָוואְרן ּכָ

יף' ַאַריין!  ִ ער  –ַפאְלן, ֶוועט ֶער ַפאְלן ִאין ֶדער 'ש  ָאּבֶ
ַאז ֶער ֶוועט ַפאְלן,  ]ִאיז[, ]צּום ְשִפיץ[ַאז ֶער ֶוועט ַארֹויף 

 ֶוועט ֶער ַפאְלן ִאין 'ַים' ַאַריין!

יץ  ּפִ ְ יז ֶער ִאיז ַארֹויף אֹויף ֶדעם ש  ָהאט ִזי ֶגעַוואְרט, ּבִ
ִריל',  –'ֶזעְגל־ּבֹוים'  ]פּוֶנעם[ ֶרען־ּבְ ָהאט ִזי ֶגענּוֶמען ִדי 'ּבְ

יז ֶעס ָהאט  עַהאְלְטן ַאֶקעְגן ַזיין 'מֹוַח', ּבִ אּון ָהאט ִזי ֵגֶ
ֶגעַפאְלן ִאין 'ַים'  ִריט ִאין 'מֹוַח', ִאיז ֶער ַאָראּפְ ִאים ֶגעּבְ

 ַאַריין!

ֶגעַפאְלן ֶער ִאיז ַאָר  ]ֵזיי ָהאְבן ֶגעֶזעְהן, ַאז[ִווי  [ב] ִאיז  –אּפְ
יף'(ָדאְרט  ִ יְלֶדער  )ִאין ַזיין 'ש  ! ]ַרַעש[ֶגעָוואְרן ַא ְגרֹויס ֶגעּפִ

ט ֶגעוואּוְסט ָוואס צּו ָטאן: "ִוויַאזֹוי  ]ֵזיי[אּון  – ְ ן ִניש  ָהאּבְ
ַאֵהיים? ָוואְרן ֶדער 'ֶמֶלְך'  ]צּוִריק[ֶקעְרט ֶמען ִזיְך אּום 
ן ַפאר ַצ  ַטאְרּבְ ְ  ַער"!ֶוועט ש 

ב ֶגעֶווען: " ֵ ן ֵזיי ִזיְך ְמַייש  ֵזיי ֶוועְלן צּוֵגיין צּו  ]ַאז[ָהאּבְ
יף' ָוואס ֵזיי ֶזעְהן  ִ ן ֶדער ֶדער 'ש  יף' פו  ִ : צו  ֶדער 'ש  ינו  ַהיְּ )דְּ

ת־ֵקיָסר'( עס ַא 'ָדאְקֶטער', 'ב ַ , ָטאֶמער ִאיז ָדאְרט ָדא ֶעּפֶ
ן ַא ֵעָצ   ה"!ָוואס ֶער ֶוועט ֵזיי ֶקעֶנען ֶגעּבְ

ן צּו ֵזיי ֶגעָזאְגט  : ֶזעֶנען ֵזיי צּוֶגעַגאְנֶגען, אּון ָהאּבְ ינו  ַהיְּ )דְּ

ן ֶדער  יף' פו  ִ ן' ָוואס ֶזעֶנען ֶגעֶווען אֹויף ֶדער 'ש  ְּ ש  טְּ צו  ִדי 'ֶמענְּ

ת־ֵקיָסר'( ן, ָוואְרן 'ב ַ ט ָהאּבְ ְ : "ַאז ֵזיי ָזאְלן ַקיין מֹוָרא ִניש 
ט  ְ ן ֵזיי  –טּוְהן"! ֵזיי ֶוועְלן ֵזיי ָגאְרִניש  אּון ָהאּבְ

ן ַאייְך ָדא ַא 'ָדאְקֶטער,  ְ ֶגעְפֶרעְגט: "ָטאֶמער ִאיז ְצִוויש 
ן ַא ֵעָצה"?!  ן ֵזיי  –ָוואס ֶער ָזאל אּוְנז ֶגעּבְ אּון ָהאּבְ

ה!  ן־ֶמֶלְך'  –ֶדעְרֵצייְלט ִדי ַגאְנֶצע ַמֲעש ֶ אּון ַאז ֶדער 'ּבֶ
 ַריין!ִאיז ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין 'ַים' ַא 

ת־ֵקיָסר' ֶגעָזאְגט: "ַאז ֶמען ָזאל ִאים  ָהאט ִדי 'ּבַ
ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען,  –ַארֹויְסֶנעֶמען פּון ֶדעם 'ַים'"! 

ן ִאים ַארֹויְסֶגענּוֶמען!  ן ִאים ֶגעפּוֶנען, אּון ָהאּבְ אּון ָהאּבְ
ת־ֵקיָסר' ֶגענּוֶמען ֶדעם 'ֵדֶפק'  –  ִאין ]פּוְלס[ָהאט ִדי 'ּבַ



 

 

ֶדער ַהאְנט, אּון ָהאט ֶגעָזאְגט: "ֶדער 'מֹוַח' ִאיז ִאים 
ֶרעְנט ֶגעָוואְרן"!  ַפאְרּבְ

ן צּוִריְסן ֶדעם 'מֹוַח'   –ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען, אּון ָהאּבְ
ן ֵזיי ֶגעֶזעְהן: "ַאז ֶעס ִאיז ַאזֹוי־ִווי ִזי ָהאט  ָהאּבְ

ֶגעָוואְרן!  ְרְשטֹויְנט[]עֶ ֶזעֶנען ֵזיי ֵזייֶער ִנְבָהל  –ֶגעָזאְגט"! 
ש  ֶגעֶווען, ִווי ֶדער  רֹויס ִחידו  יי ֵזיי, ֵזייֶער ַא גְּ : ֶעס ִאיז ב ַ ינו  ַהיְּ )דְּ

ת־ֵקיָסר', ָהאט ַאזֹוי  ינו  ִדי 'ב ַ ַהיְּ ֶטער', דְּ  ]פּוְנְקְטִליְך['ָדאקְּ

ן( ָראפְּ ֶגעטְּ  !צו 
ן ִזי  עְטן: "ַאז ִזי ָזאל ִמיט זֵ  ]ִאיר[אּון ָהאּבְ יי ֶגעּבֶ

ִאיְנֵאייֶנעם ֵגיין צּו ֵזיי ַאֵהיים, ֶוועט ִזי ַזיין ַא 'ָדאְקֶטער' 
ּוב ַזיין"!  יי ִאים ֵזייֶער ָחש  יי ֶדעם 'ֶמֶלְך', אּון ֶוועט ּבַ  –ּבַ

ט ֶגעָוואְלט, אּון ִזי ָהאט ֶגעָזאְגט: " ְ ִזי  ]ַאז[ָהאט ִזי ִניש 
ט, ָנאר ִזי ֵווי ְ ַאזֹוי  ]ְסַתם[יְסט ִאיז ָגאר ַקיין 'ָדאְקֶטער' ִניש 

 ַזאְכן"! ]ָדאִזיֶגע[ִדי 
ן־ֶמֶלְך'  ]ֶמעְנְטְשן[אּון ִדי 'ַלייט'  יף' פּון ֶדעם 'ּבֶ ִ פּון ֶדער 'ש 

ט ֶגעָוואְלט ]ָוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ַהַנ"ל  ְ ֹוין ִניש  ן ש  , ָהאּבְ
ייֶדע  –אּוְמֶקעְרן ִזיְך ַאֵהיים!  ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען ִדי 'ּבֵ

 ִ  יְפן' ִאיְנֵאייֶנעם!ש 
ֵרי־ְמלּוָכה': "ַאז ֵזייֶער  [ג] ִאיז ֵזייֶער ֶגעֶפעְלן ִדי 'ש ָ

ה'  ' 'ַמְלּכָ ן־ֶמֶלךְּ ן ֶדעם 'ב ֶ ' פו  : ָדאס 'ַווייב  ינו  ַהיְּ ]ָוואס ִאיז )דְּ

 ]ֲחתּוָנה ָהאְבן ִמיְטן[, ָזאל ֶנעֶמען ֶדעם (ַאַרייְנֶגעַפאְלן ִאין 'ַים'[
ינ'ָדאְקֶטער'  ַהיְּ ֶגען )דְּ ת־ֵקיָסר' ָוואס ִזי ִאיז ֶגעַגאנְּ : ִדי 'ב ַ ו 

ט ִווי ַא 'ָזָכר'  ֵליידְּ ט ַאז ָדאס ִאיז ַא  –ֶגעקְּ ן ֶגעֵמיינְּ ן ֵזיי ָהאב ְּ או 

ֶטער'( ן ֶגעֶזעְהן: "ַאז ֶער  ]ַווייל[ַמֲחַמת  –"! 'ָדאקְּ ֵזיי ָהאּבְ
 ִאיז ַא ְגרֹויֶסער 'ָחָכם' ֵזייֶער"!

ה' ָזאל ָהאּבְ  ]ֶדעִריֶבער[ְדרּום  ן ֵזיי ֶגעָוואְלט: "ַאז ִדי 'ַמְלּכָ
ת־'ָדאְקֶטער'  ]ֲחתּוָנה ָהאְבן ִמיְטן[ֶנעֶמען ֶדעם  : ִדי 'ב ַ ינו  ַהיְּ )דְּ

יי ֵזיי ֶוועְרן ֵקיָסר'( אּון  –'ֶמֶלְך'!  ]ֵזייֶער[, אּון ֶער ָזאל ּבַ
ן ֶדעם 'ֶמ ֵזייֶער 'ַאְלְטן ֶמֶלְך'  : ֶדער 'ָפאֶטער' פו  ינו  ַהיְּ '()דְּ  ֶלךְּ
 ָזאְלן ֵזיי ַהְרֶג'עֶנען"!

עְמט, ָדאס צּו ֶרעְדן  ֶ ן ִזיְך ֶגעש  ֶדער  ]ִמיט[ָנאר ֵזיי ָהאּבְ
ה': "ַאז ִזי ָזאל ֶנעֶמען  ַא  ]ֲחתּוָנה ָהאְבן ִמיט ַא['ַמְלּכָ

 'ָדאְקֶטער'"!
ער אֹויְך ֵזייֶער ֶגעֶפעְלן: "ַאז ִזי  ה', ִאיז ָאּבֶ ֶדער 'ַמְלּכָ

ָנאר ִזי  –'ָדאְקֶטער"!  ]ֲחתּוָנה ָהאְבן ִמיְטן[עם ָזאל ֶנעֶמען ֶד 
ָהאט מֹוָרא ֶגעַהאט ַפאר ֶדער 'ְמִדיָנה', ָטאֶמער ֶוועְלן 

ט ֶוועְלן: "ַאז ֶער ָזאל ַזיין 'ֶמֶלְך'"! ְ  ֵזיי ִניש 
אְלן'  ב ֶגעֶווען: "ֵזיי ָזאְלן ַמאְכן 'ּבַ ֵ ן ֵזיי ִזיְך ְמַייש  ָהאּבְ

דֹות עו  : 'סְּ ינו  ַהיְּ ֵדי '()דְּ ַעת  ]ַאז[, ּכְ ַ ש  יי ֶדעם 'ְטרּוְנק', ּבְ ּבַ
, ָזאל ֶמען ֶקעֶנען ֶדעְרפּון ]ֶווען ֶעס ִאיז ְפֵרייֶלעְך[ֶחְדָוה 

מּוֶעְסן"!  ְ יי ִאיְטֶלעְכן  –ש  אל', ּבַ ן ֵזיי ֶגעַמאְכט ַא 'ּבַ ָהאּבְ
אזּוְנֶדעְרן ָטאג!  ִאין ַא ּבַ

אל' פּון ֶדעם 'ָדאְקֶטער'  ַאז ֶעס ִאיז ֶגעקּוֶמען ֶדער 'ּבַ
ת־ֵקיָסר'( : ִדי 'ב ַ ינו  ַהיְּ ן פּון ַזיין 'ַוויין' )דְּ , ָהאט ֶער ֵזיי ֶגעֶגעּבְ

ַנ"ל  ֶזעֶנען  –! ]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַהאט, ּכַ
יּכֹור' ֶגעָוואְרן! ִ  ֵזיי 'ש 

ֵרי־ְמלּוָכה' ָאְנגֶ  ן ִזיְך ִדי 'ש ָ ַעת ֶחְדָוה, ָהאּבְ ַ ש  ערּוְפן: ּבְ
ייְנֵקייט ָדאס ָוואְלט ֶגעֶווען, ַאז ִדי  ֵ "ָוואְסַפאַרא ש 

ה' ָזאל ֶנעֶמען ֶדעם   –'ָדאְקֶטער'"!  ]ֲחתּוָנה ָהאְבן ִמיְטן['ַמְלּכָ
ת־ֵקיָסר'(ָהאט ִזיְך ֶדער 'ָדאְקֶטער'  : ִדי 'ב ַ ינו  ַהיְּ  )דְּ

יין ֶגע ֵ ַווְדַאי ֵזייֶער ש  ֶווען, ָנאר ָאְנֶגערּוְפן: "ֶעס ָוואְלט ּבְ
ט ִמיט ַא ַפאְרְטרּוְנְקן מֹויל  ְ ַאז ֶמען ָזאל ָדאס ֶרעְדן, ִניש 

 "!]ִניְשט ֶווען ֶמען ִאיז 'ִשיּכֹור'[

ה' ָהאט ִזיְך אֹויְך ָאְנֶגערּוְפן: "ֶעס ָוואְלט ֵזייֶער  ִדי 'ַמְלּכָ
יין ֶגעֶווען, ַאז ִזי ָזאל ֶנעֶמען ֶדעם  ֵ  ]ֲחתּוָנה ָהאְבן ִמיְטן[ש 

ים ַזיין"! ' ָדאְקֶטער', ָנאר ִדי 'ְמִדיָנה' ָזאל ֶדערֹויף ַמְסּכִ
ֶדער 'ָדאְקֶטער'  ל[ָמאן ְצֵווייטְ ם צּו]ָהאט ִזיְך ִוויֶדער  –

יין ֶגעֶווען, ָנאר  ֵ ַווְדַאי ֵזייֶער ש  ָאְנֶגערּוְפן: "ֶעס ָוואְלט ּבְ
ט ִמיט ַקיין ַפאְרְטרּוְנְק  ְ ן ַאז ֶמען ָזאל ָדאס ֶרעְדן, ִניש 

 מֹויל"!

ן ִזיְך אֹויְסֶגעִניְכֶטעְרט פּון ֶדעם  ָנאְכֶדעם! ַאז ֵזיי ָהאּבְ
ִרים': "ָוואס ֵזיי  ן ִזיְך ֶדעְרַמאְנט ִדי 'ש ָ רּות', ָהאּבְ ּכְ ִ 'ש 

ן ָדא ֶגעָזאְגט"!  עְמט ַפאר  –ָהאּבְ ֶ ן ִזיְך ֶגעש   ]פּון[אּון ָהאּבְ
ן ַאזֹויְנס  ה', ָוואס ֵזיי ָהאּבְ ָנאר ֵזיי  –ֶגעָזאְגט! ֶדער 'ַמְלּכָ

ב ֶגעֶווען: " ֵ ן ִזיְך ְמַייש  ה' ַאֵליין, ָהאט  ]ַאז[ָהאּבְ ִדי 'ַמְלּכָ
 ָדאְך אֹויְך ָדאס ֶגעָזאְגט"!

עְמט ַפאר  ֶ ה' ָהאט ִזיְך אֹויְך ֶגעש   –ֵזיי!  ]פּון[אּון ִדי ַמְלּכָ
ב ֶגעֶווען: " ֵ ן ֵזיי ַאֵליין, ָהאּבְ  ]ַאז[ָנאר ִזי ָהאט ִזיְך ְמַייש 

 ָדאְך אֹויְך ָדאס ֶגעָזאְגט"!

מּוֶעְסן!  ְ ן ֶדעְרפּון צּו ש   –ֶדעְרַווייל ָהאט ֶמען ָאְנֶגעהֹויּבְ
ן!  ]ַטאֶקע[ִאיז ַאזֹוי  ִליּבְ ן  –ֶגעּבְ ן ֵזיי ִזיְך ִמְתַחּתֵ  ]ְמַשֵדְך[ָהאּבְ

ה' ִמיט ֶדעם 'ָדאְקֶטער'  : ִמיט ֶדער ֶגעֶווען, ִדי 'ַמְלּכָ ינו  ַהיְּ )דְּ

ת ֶטער', 'ב ַ ט ַאז ָדאס ִאיז ַא 'ָדאקְּ ן ֶגעֵמיינְּ ־ֵקיָסר', ָוואס ֵזיי ָהאב ְּ

ַנ"ל  ֶזעֶנען ֶגעַגאְנֶגען ַאֵהיים,  ]ֵזיי[אּון  –! (]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[כ ַ
 צּו ֵזייֶער 'ְמִדיָנה'!

ִווי ִדי 'ְמִדיָנה' ָהאט ֶדעְרֶזעְהן ַאז ֵזיי קּוֶמען,  [ד]
ָוואְרן ֶעס ִאיז  –ֵרייֶלעְך ֶגעָוואְרן! ֶזעֶנען ֵזיי ֵזייֶער ְפ 

ן־ֶמֶלְך' ִאיז  ֹוין ֶגעֶווען ַא ַלאְנֶגע ַצייט, ַאז ֶדער 'ּבֶ ש 
ט ֶגעוואּוְסט  ְ יף', אּון ְמ'ָהאט ִניש  ִ ַאֶוועק ִמיט ֶדער 'ש 



 

 

וואּו ֶער ִאיז; אּון ֶדער 'ַאְלֶטער ֶמֶלְך', ִאיז ֶדעְרַווייל 
ן,  ָטאְרּבְ ְ  ֵזיי ֶזעֶנען ֶגעקּוֶמען! ער[]ֵאיידֶ ֵאיי ֶגעש 

ן־ֶמֶלְך', ָוואס  ן ֵזיי ֶדעְרֶזעְהן: "ַאז ֶדער 'ּבֶ ֶדעְרַווייל ָהאּבְ
ט ָדא"!  ְ ן  –ֶער ִאיז ֶגעֶוועְזן ֵזייֶער 'ֶמֶלְך', ִאיז ִניש  ָהאּבְ

ט(ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט  ֶרעגְּ ִדיָנה' ָהאט ֶגעפְּ : ִדי 'מְּ ינו  ַהיְּ : "וואּו ִאיז )דְּ
 ְך'"?!אּוְנֶזער 'ֶמֶל 

ן ֵזיי ֶדעְרֵצייְלט  ה': "ַאז  ]ַפאר[ָהאּבְ ֵזיי, ִדי ַגאְנֶצע 'ַמֲעש ֶ
ן  ָטאְרּבְ ְ ֹוין ַלאְנג ֶגעש  ן־ֶמֶלְך' ִאיז ש  אּון ַאז ֵזיי  –ֶדער 'ּבֶ

ֹוין אֹויְפֶגענּוֶמען ַא 'ֵנייֶעם ֶמֶלְך', ֶדעם ָוואס ֶער  ן ש  ָהאּבְ
ֶט ֵגייט ִמיט ֵזיי  : ֶדעם 'ָדאקְּ ינו  ַהיְּ ת־)דְּ ער', ָדאס ִאיז ִדי 'ב ַ

 ]אֹויף[ָהאט ִזיְך ִדי 'ְמִדיָנה' ֵזייֶער ֶגעְפֵרייְדט,  –"! ֵקיָסר'(
ֹוין ַא 'ֵנייֶעם ֶמֶלְך'! ן ש   ָוואס ֵזיי ָהאּבְ

ר   ֵּ ן –ק ו פ  אר  פ  יימ  הֵּ יר א  אמ  ם ל   קו 
ת־ֵקיָסר'(ֶדער 'ֶמֶלְך'  [א] : ִדי 'ב ַ ינו  ַהיְּ , ָהאט ֶגעֵהייְסן )דְּ

ְפן ִאין ַאֶלע 'ְמִדינֹות': "ַאז וואּו ֶעס ֶגעִפיְנט ִזיְך אֹויְסרוּ 
( ָאֶדער ַא 2 –! ]ְפֶרעְמֶדער ֶמעְנְטש[( ַא' ֵגר' 1 –ֶעְרֶגעץ 

( ָאֶדער ַא 3 –'ּבֹוֵרַח', ְדַהְיינּו ַא 'ַאְנְטָלאֶפעֶנער'! 
עֶנער'!  ָזאְלן ֵזיי ַאֶלע קּוֶמען אֹויף ֶדער  –'ַפאְרְטִריּבֶ

ֵגיין  ]ַקיין[ֶעס ָזאל 'ֲחתּוָנה'!  ט ָאּפְ ְ ֵאייֶנער פּון ֵזיי ִניש 
'ְגרֹויֶסע  ן ַבאקּוֶמען[ֶוועלְ י ֵזין אּו]ֶוועְלן ֵזיי ֶנעֶמען  –! ]ֶפעְלן[

נֹות'"!  ַמּתָ
ת־ֵקיָסר'(ִוויֶדער ָהאט ֶגעֵהייְסן ֶדער 'ֶמֶלְך'  : ִדי 'ב ַ ינו  ַהיְּ : )דְּ

ָטאט', "ַאז ֶמען ָזאל ַמאְכן ַארּום ֶדער ַגאְנֶצ  ְ ער 'ש 
ֵדי ַאז  –'ְקַוואְלן', ַארּום אּון ַארּום!  ֵאייֶנער ֶוועט  ]אֹויב[ּכְ

אַדאְרְפן  ט ּבַ ְ ֶוועְלן ַא ְטרּוְנק ָטאן, ָזאל ֶער ִניש 
ַאֶוועְקֵגיין ַא ְטרּוְנק ָטאן, ָנאר ִאיְטֶלעֶכער ָזאל 

ן ִזיְך"!  ֶגעִפיֶנען ַא 'ְקַוואל' ֶנעּבְ
ת־ֵקיָסר'(ְך' ָנאְך ָהאט ֶדער 'ֶמֶל  : ִדי 'ב ַ ינו  ַהיְּ ֶגעֵהייְסן: "ַאז  )דְּ

יי  ]ִביְלד פּוֶנעם ָפִנים[ֶמען ָזאל ַזיין 'צּוָרה'  ָמאְלן, ּבַ ָאּפְ
ֹוְמִרים',  –ִאיְטֶלעְכן 'ְקַוואל'  ֶטעְלן 'ש  ְ  ]ַאז[אּון ְמ'ָזאל ש 

ִאם  ּון ַאז ֵאייֶנער ֶוועט קּוֶמען, א ]אֹויב[ֵזיי ָזאְלן ִהיְטן: ּבְ
ַטאְרק צּוקּוְקן צּו ֶדער 'צּוָרה'  ְ : צו  ֶוועט ִזיְך ש  ינו  ַהיְּ )דְּ

ֶרעט'  אטְּ ַ '  ]ִביְלד[ֶדעם 'פ  ן ֶדעם 'ֶמֶלךְּ ת־ֵקיָסר',  –פו  ָדאס ִאיז ִדי 'ב ַ

ַנ"ל  ִנים' (]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[כ ַ ֶלעְכט ּפָ ְ , אּון ֶוועט ַמאְכן ַא 'ש 
יְך טֹויְשן, ַאזֹוי־ִווי ֵאייֶנער ָוואס קּוְקט גּוט אֹויף ]ַאז ַזיין 'ָפִנים' ֶוועט זִ 

ָזאל ֶמען  – ֶעֶפעס, אּון ֶער וואּוְנֶדעְרט ִזיְך ֶדערֹויף אּון ִאיז ִזיְך ְמַצֵער[
ן, אּון ֶמען ָזאל ִאים ַאייְנֶזעְצן ִאין  ֶדעם ֶמעְנְטש  ַכאּפְ

ִפיָסה'"!  ֶגעָטאן.ַאזֹוי  ]ַאֶלעס[ָהאט ֶמען ַאְלץ   – ֶדער 'ּתְ
( ֶדער 1ְדַהְיינּו:  –ֶזעֶנען ָאְנֶגעקּוֶמען ִדי ַאֶלע ְדֵריי  [ב]

ן־ֶמֶלְך', ָוואס ֶער ִאיז ֶדער ֶרעְכֶטער  ֶטער 'ּבֶ ְ ֶעְרש 

ת־ֵקיָסר'  ]ִריְכִטיֶגער[ ' 'ָחָתן' פּון ֶדער 'ּבַ )ָוואס ִזי ִאיז ָדא 'ֶמֶלךְּ

ן( )ָוואס ֶדער סֹוֵחר' ֶדער 'זּוְהן' פּון ֶדעם '( אּון 2 –! ֶגעָווארְּ

ער  ן, ִאיב ֶ ִריב ְּ טְּ ת־ֵקיָסר',  ]צּוִליב['ָפאֶטער' ָהאט ִאים ַפארְּ ֶדער 'ב ַ

ַנ"ל  ן, כ ַ ן ֶגעָווארְּ ָלאפְּ טְּ ן ִאים ַאנְּ ! (]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ָוואס ִזי ִאיז פו 
ן 3 – ( אּון ֶדער 'ֶמֶלְך' ָוואס ֶמען ָהאט ִאים ַפאְרְטִריּבְ

ן ִאים  ]צּוִליב[ער )אֹויךְּ ִאיב ֶ  ת־ֵקיָסר', ָוואס ִזי ִאיז פו  ֶדער 'ב ַ

ַנ"ל  אֶנעס', כ ַ ַ ן ִמיט ִדי 'ֶעֶלעף פ  ן ֶגעָווארְּ ָלאפְּ טְּ ]ִווי ַאנְּ

 !(אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[
אּון ִאיְטֶלעֶכער פּון ִדי 'ְדֵריי', ָהאט ֶדעְרֶקעְנט ַאז ָדאס 

ן ִזיְך ֵזייֶע   ]ְשַטאְרק[ר ִאיז ִאיר 'צּוָרה'! אּון ָהאּבְ
ן ִזיְך  ן ִזיְך ֶדעְרַמאְנט! אּון ָהאּבְ צּוֶגעקּוְקט! אּון ָהאּבְ

ט ִאין ֶדער  –ֵזייֶער ְמַצֵער ֶגעֶווען!  ָהאט ֶמען ֵזיי ֶגעַכאּפְ
ִפיָסה' ַאַריין!  'ּתְ

ַעת 'ֲחתּוָנה'  [ג] ַ ש  : ָהאט ֶדער 'ֶמֶלְך' ֶגעֵהייְסן  –ּבְ ינו  ַהיְּ )דְּ

ת־ֵקיָסר'( בּוִיים" : "ִדי 'ב ַ ְ ]ֶגעַפאְנֶגעֶנע־ַאז ֶמען ָזאל ִדי 'ש 

ֶרעְנֶגען ַפאר ִאים!  ַאֶרעְסִטיְרֶטע[ ַראְכט  –ּבְ ָהאט ֶמען ֶגעּבְ
 !]אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע[ִדי ַאֶלע 'ְדֵריי'  ]ֶגעְבֶרעְנְגט[

ן ִזי  –ָהאט ִזי ֵזיי ֶדעְרֶקעְנט!  ט  ]ִאיר[אּון ֵזיי ָהאּבְ ְ ִניש 
ִזי ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ָאְנֶגעָטאן ִווי  ]ַווייל[ַמת ֶדעְרֶקעְנט, ַמֲח 
יל'   !]ַמאן[ַא 'ַמאְנְסּבִ

ת־ֵקיָסר' אּון ָהאט ֶגעָזאְגט:  ָהאט ִזיְך ָאְנֶגערּוְפן ִדי 'ּבַ
ך ֶׂ'"דּוֶׂ ל  ער  :'מ  ן, ִאיּבֶ ִדי  ]צּוִליב[ִדיְך ָהאט ֶמען ַפאְרְטִריּבְ

אֶנעס', ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען ַפאְר   –ַפאְלן ֶגעָוואְרן! 'ֶעֶלעף ּפַ
אֶנעס'! ֶקער ִדיְך אּום  ]ָדא ָהאְסטּו צּוִריק[ַנאִדיר ָאּפ  ַדייֶנע 'ּפַ

 ַאֵהיים, צּו ַדיין 'ְמִדיָנה', אּון צּו ַדיין 'ְמלּוָכה'"! ]צּוִריק[
ֶׂ '  'סֹוֵחר'"דּו ם 'ֶמֶלךְּ ט צו  ִריֶער ָהאט ִזי ֶגעֶרעדְּ לֹוַמר: פְּ  –)כ ְּ

ט  ן־ַהסֹוֵחר' ַהַנ"ל ָהאט זִ  ]ֶיעְצט[ַהיינְּ ם 'ב ֶ ן צו  ן צו  ֶרעדְּ ֶגעהֹויב ְּ י ָאנְּ

ן, (]ָוואס אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[ : ִדיְך ָהאט ַדיין 'ַטאֶטע' ַפאְרְטִריּבְ
ער  יף' ִמיט ֶדער 'ְסחֹוָרה', ָוואס ֶעס  ]צּוִליב[ִאיּבֶ ִ ֶדער 'ש 

ַנ"ל ִאיז ַפאְרַפאְלן ֶגעָוואְרן  ַנאִדיר  –! (ט[]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאנְ )כ ַ
יף', ִמיט ָגאר ֶדער  ]ָדא ָהאְסטּו צּוִריק[ָאּפ  ִ  ]ִדי ַגאְנֶצע[ַדיין 'ש 

 'ְסחֹוָרה'!
אּון ֶדעְרַפאר ָוואס ַדיין 'ֶגעְלט' ִאיז ַאזֹוי ַלאְנג אֹויְסן 

, ֶדעְרַפאר ָהאְסטּו ַהייְנט ֶמער ]ִזיְך אֹויְפֶגעַהאְלְטן[ֶגעֶווען 
ירּות' ִאין ֶדער  ִ ְפַלִים ֶמער פּון 'ֲעש  ְפֵלי־ּכִ יף', ּכִ ִ 'ש 

ט ִאיז ָנאךְּ ֶגעֶווען ְפִריֶער  ן ַהיינְּ יף',  ]צּוֶגעקּוֶמען[)ָווארְּ ִ ִאין ֶדער 'ש 

ַנ"ל  ִחים', כ ַ ן ִדי 'רֹוצְּ ת' פו  ירו  ִ רֹויֶסע 'ֲעש  ]ִווי ָדאס גְּ

 "!(אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[
ֶׂאוֶּׂ" ֶׂן ן'דּו ך ֶׂ־ּב  ל  ְּ  'מ  ש  : ֶדער ֶערְּ ינו  ַהיְּ ', ָוואס )דְּ ן־ֶמֶלךְּ ֶטער 'ב ֶ

ֱאֶמת ֶדער 'ָחָתן'( ָלאִמיר  –: קּום ַאֶהער ֶער ִאיז ב ֶ
ן ֵזיי ִזיְך אּוְמֶגעֶקעְרט ַאֵהיים!  –ַאֵהייְמָפאְרן"!   –ָהאּבְ

 ָאֵמן ְוָאֵמן!



 

                    

[ 

 
 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 )סוף( (3דער מלך און דער קיסר ) –די צווייטע מעשה 

 אינמיטן די מעשה דערציילט דער רבי אויף א מלך .א
 וויפיל קינדער האט דער מלך געהאט?

 א בן יחיד 

 זעקס זון 

 ער האט בכלל נישט געהאט קיין קינדער 

 ן זון?וואס האט דער מלך געטון פאר זיי .ב

  ער האט אים קודם אפגעגעבן די מלוכה און נאכדעם

 אים חתונה געמאכט 

  ער האט אים קודם חתונה געמאכט און נאכדעם

 אפגעגעבן די מלוכה

 ער האט אים נאר איבערגעגעבן די מלוכה 

אז  - בה וואס דער בן מלך האט געזאגטיוואס איז די ס .ג

 וויל ער גיין אויפ'ן ים ,וועגן דעם

 יין געוואוינט צו דער לופט פון דער יםכדי זי זאל ז 

  ווייל אפשר וועט מען אמאל דארפן אנטלויפן אין ים 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וועלכע האר האט דער בן מלך געהאט אויפ'ן קאפ? .ד

 שווארצע 

 ווייסע 

  ער האט געהאט א פליח 

וויאזוי האט די בת קיסר אריינגעווארפן דעם בן מלך אין  .ה

 ים?

 ףדורך כישו 

  זי האט אויף אים געווארפן א שטיין 

 דורך א ברען בריל 

 ווען האט זי געמאכט ער זאל אריינפאלן אין ים? .ו

  אויף די זעגל גיין האט אנגעהויבן ארויף ער גלייך ווען

 בוים 

 ווען ער איז געווען אינמיטן זעגל בוים 

 ווען ער איז שוין געווען אויפ'ן שפיץ זעגל בוים 

אדער  ,אז זי איז א דאקטער האט די בת קיסר געזאגט .ז

 ?נישט

 יא! אז זי איז א דאקטער 

 זי איז אמאל געווען א דאקטער 

 אז זי איז נישט קיין דאקטער 

 וואס איז געפעלין פאר  די שרי המלוכה? .ח

  אז זייער מלכה זאל חתונה האבן מיט דעם דאקטער

 און דער דאקטער וועט זיין מלך

 אז זיי זאלן הרג'ענען דעם אלטן מלך 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

וואס האבן די שרים געזאגט ביי די באל פון דעם  .ט

 דאקטער?

  וואספארא שיינקייט וואלט געווען אז די מלכה זאל

 נעמען דעם דאקטער

  דעם אלטן מלךוואו גוט וואלט געווען ווען מ'הרג'ט 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט זיך דער דאקטער אנגערופן? .י

 יער גוט זי 

 זייער גוט נאר מ'זאל דאס רעדן אין קעניגליכן פאלאץ 

  עס וואלט זייער שיין געווען נאר מ'זאל דאס רעדן

 נישט מיט א פארטרונקענעם מויל

וויפיל מאל שטייט אין די מעשה די פריערדיגע ענטפער  .יא

 פון דער דאקטער?

  איין מאל 

  צוויי מאל 

 דריי מאל 

 טער מתחתן געווען?האבן זיך די מלכה און דער דאק .יב

 יא 

 ניין 

 די מלכה האט זיך משדך געווען מיט דעם בן הסוחר 

האט נאך דער מלך געלעבט ווען די מלכה און דער  .יג

 דאקטער זענען אנגעקומען?

 יא 

 ער איז געווען קראנק 

 ניין 

 וועם האט דער דאקטער געהייסן קומען אויף די חתונה? .יד

  אלע אנטלאפענע 

 אלע פארטריבענע 

  בות זענען ריכטיגביידע תשו 

 וועמען האט מען גענומען אין תפיסה? .טו

 דער מלך וואס האט געברענגט די עלעף פאנעס 

 דער בן הסוחר 

  דער ערשטער בן מלך, דער בן הסוחר, און דער מלך

 וואס האט געברענגט די עלעף פאנעס 

וואס האט די בת קיסר געזאגט פאר דעם בן המלך ביי די  .טז

 חתונה?

 דלאנד מיט די עלעף פאנעס גיי צוריק צו דיין 

 נעם די שיף מיט די סחורה 

 קום אהער לאמיר אהיים פארן 

 

 מיט פיל הצלחה - האבן זיי זיך אום געקערט אהיים אמן ואמן



  

 
 
 

 בסיפורי מעשיותמבחן 
 )סוף( (3) ממלך וקיסר –ב' מעשה 

 

 

 כמה בנים היה למלך הזקן? .א
 בן יחיד 
 ששה בנים 
 ו בנים כלל ו ל  לא הי

 מה הסדר שרבינו מספר שהמלך זקן עשה לבנו? .ב
 ותו אח"כ השיא א ו ותו  ו מלכ ר ל  מס
  ו ות ו מלכ ר ל ו ומס ות  השיא א
 ותו ו מלכ ר ל  רק מס

הוא רוצה לטייל עם איזה טעם אמר הבן מלך למה  .ג
 אשתו בים?

 ר הים אוי גילה ב ר  כדי שתהיה 
 וח בים פעם לבר רחים באיזו  ו מוכ  פן ח"
 ות ות נכונ וב  שתי התש

 איזה שערות היה לבן מלך? .ד
 ות ור  שח
 ות  לבנ
   ח  ר  היה ק 

 איך יכלה הבת קיסר להפיל את הבן המלך הזקן לים? .ה
 ף ו  ע"י כיש
 אבן רקה אליו   ע"י שז
 ( ף שיש לה ר ו וכית שש ריל(ע"י זכ רען ב  ב

 היכן היה בן מלך הזקן כשהפילה אותו הבת קיסר לים? .ו
 רן ו  כשהתחיל לעלות על הת
 רן צע לעלות על התו  כשהיה באמ
 רן ראש התו ר ב  כשהיה כב

 מה אמרה הבת קיסר האם היא דוקטור או לא? .ז
 ר אני ו וקט  ד
 ר ו וקט  פעם הייתי ד
 ר אינני ו וקט  ד

 מה רצו לעשות שרי המלוכה כשראו חכמת הבת קיסר? .ח
 תישא שהמ ) ו של בן המלך הזקן לכה שלהם )אשת

וא יהיה המלך וה ר(  הבת קיס ר ) ו וקט  את הד
 ג את המלך הזקן ו ר  לה
 ות ות נכונ וב  שתי התש

 
 

 ?)הבת קיסר(מה אמרו השרים ביום המשתה של הדוקטור  .ט
  ור וקט הד יסר(מה יפה היה שהמלכה תישא את  ת ק ב  )ה
 ג את המלך הזקן ו ר  מה יפה שנה
 ות ות נכונ וב  שתי התש

 מה ענתה הדוקטור )הבת קיסר(? .י
  וד  יפה מא
  ארמון רים זאת ב רק אם מדב וד היה  יפה מא

ן  המלוכה של המלך הזק
  ברים זאת בלתי פה רק אם מד וד היה  יפה מא

) ות ר וי )שלא בשעת שכ  שת
 )הבת קיסר(כמה פעמים מזכיר רבינו במעשה, שהדוקטור  .יא

 ענתה התשובה הנ"ל?

 אחת  פעם 
 פעמיים 
 פעמים ושה   של

 ?)הבת קיסר(וף המלכה התחתנה עם הדוקטור האם לבס .יב
 כן 
 א  ל
  וחר ף המלכה התחתנה עם בן הס ו  בס

למדינה  )הבת קיסר(האם כשחזרו המלכה והדוקטור  .יג
 המלך הזקן היה חי עדיין?

 כן 
 חולה  היה 
 א  ל

 שיבוא לחתונה שלו?)הבת קיסר( את מי צוה המלך  .יד

 רח ו וא ר,   ג
 ורח וב ורח  וא  גר 
  ולם ורש, כ ח ומג ור וב ורח  וא  יבואוגר 

 את מי תפסו בתפיסה? .טו

 ם  המלך שבנה פלטין על הי
 וחר ובן הס ם,   המלך שבנה פלטין על הי
 ר, בן המלך וח ובן הס ם,   המלך שבנה פלטין על הי

 מה אמרה הבת קיסר לבן המלך בחתונה? .טז

 אחת עשר בנות השרים וב למדינתך עם ה  ש
 ם רה בכפלי כפליי ו הסח רי לך הספינה עם כל   ה
 עה  נלכה ונס

 בהצלחה גדולה  -לך נלכה ונסעה ושבו לביתם ואתה בן המ


