
 

 

'  מעשה ג
 (1)מחיגר 
 48גליון 

לֹום שָׁ ת  בַׁ ִרים ,שַׁ קָׁ ִדים ְי לָׁ  !ְי

ֲעש      מַׁ שה בַׁ דָׁ חָׁ ּו ה  ְלנ ְתחַׁ ִה ּועַׁ  ש  ב ש ָׁ ּו ,הַׁ נ ַספֵּ  ַרבֵּ ג  ל ַע ר ְמ ִח  ר,הַׁ
ֹּל כֶׁ ל ָיכֹוא שֶׁ לֶׁ ָליל ַע ת ָל , ַרְג ְךא ְוהּוו ְזָר  ִנְצָר עֶׁ ָחיה ְל אֶׁ ו. מֵּ

י ְלקֵּ ן ִמבֵּ פּוי חֶׁ ְתבֹונֵּ ל ָיכֹור, ַהִס אֹוב, לֵּ ת ְבִשיַמ ן ַהִמ ת ִלְר
ָש ת אֶׁ  דֶׁ ה ַהִגי חֶׁ ְךת ַהְמֻי לֶׁ ּתֹו ְוהֵּ ֲחַשְב ָא  ַמ ָל ֻמְפ ג  ל שֶׁ ה ַה ִח , רהַׁ

ְפָש  אֶׁ מ  ר שֶׁ ְל ּוד ִל ּנ ְרבֵּ  ִממֶׁ א ה ַה .ְמ  ד

לָ      ָח ְת ג  ה ַבַה ִח ֲעמ ק ַר ל ָיכֹו רהַׁ ְךד, ַל כֶׁ א ֹל ַא לֶׁ , ָל ָחית אֶׁ ו ְו
ְרנֵּ  לֹו ָעְזרּו ְתַפ . ְלִה ּוס ִספ ַּתיֵּ ל ָיכֹוה ָהיָ ר ַה אם ְלִהְס ְךן, ָכ  ַא

ג   ִח ָלנּו רהַׁ נֹו שֶׁ י צֶׁ  אֵּ ֹוה רֹו ְהי ְךן ִמְסכֵּ ת ִל ְצָר ֹושֵּ א ְוהּו, ְוִנ ב ח
ֲחָשבֹו ְךת ַמ י ֲעס ל יּוכַ  אֵּ הּוק ַל ש ֶׁ ְרנֵּ , ְבַמ ְתַפ ַע ס ְלִה  ִמיִגי

. ַכָפי אשֹוד ִלמּוה זֶׁ ו ג  ן ִר ִח הַׁ ַלמֵּ  רש  נּוד ְמ ָת ֹו: אֹו ַקּו ת, ְל
ִלְרצֹו ֹלת, ְו שא ְו א  ְתיָׁ ִה ָעיָ ת ַלְמרֹו, ְל ַהְב לֹוה שֶׁ י שֶׁ אֵּ ת ִנְר

ָע  א  ה, ְּתקּו ִתיד ּוְמ יאּו ְךת, ְמִצ ְךא הּו ַא ְמִשי ש ַמ פ  צֹו ְלחַׁ ,ע   ת
ְך י אל ְבכָ  אֵּ ֲעשֹול ָיכֹוא הּות ז  הּות ַל ש ֶׁ ֲעז י ְכדֵּ , ַמ ר ַל

ַעְצמֹו  .ְל

ּנֵּ  לָ ה ְוִה ָּתִמים ֻכ תֹום ִנְר ָר ְז עֶׁ ְךא יֹוצֵּ א ְוהּו, ְל רֶׁ דֶׁ לֵּ  ַל א ָמ
ְךה, ִּתְקוָ  אֹו ַא ְת ְךל ַהכ ם ִפ ְהָפ יל ַע  נֶׁ הּוו, ָפָנ ת אֶׁ א מֹוצֵּ א ְו

ַע  ְלַבדֹו ַעְצמֹו . ַבַי לִ ר סֶׁ י ְב לִ ף, ַהכֶׁ ָר י ְב לה, ַהְסחֹו ֲאִפ לִ  ּוַו י ְב
ֱאָמִניו ֲאָנָשי . ַהּנֶׁ . . דם ִיינּוה מַׁ  ְלַב ִבי הָׁ ְש ֹו ֹום ח ֹומ ק ְמקֹו ?ִבְמ  ם ִב

ְתַקדֵּ  ַע ם ְלִה , ַצ ֹוא הּוד חֹוַרִּניג ָנס ּות, ֲא ל ַע  ֲאִפ ָב ט ַהְמ ְכ ר שֶׁ
ֹוה ָהיָ  .  ָאַב  ל ִהּנֵּ ד ָב א הּוה ְו מ  ל ָיכֹוא ֹלר ְכ ֲע יד,  ַל אֵּ  לֹון ְו

ֲחיֹון ָמזֹו אַׁ ה מַׁ  .ַעְצמֹות אֶׁ ת ְלַה ְש ֹור ִנ ּו ל שץ ח אּו דֹו ִמי  ל גָׁ
לֹומֹול ִמכָׁ  פ   ֲח ְתנַׁ ִה  ץ?ש 

כֹוה ָהיָ א הּו     לֹול ָי ִרית אֶׁ ת ְלַב אֵּ ַע ו ָיָמית ְש ִתְסכּוס ְבַכ , ְו ל
ָלִניל ַע  ָחְמסּום ַהַגְז ֹו שֶׁ ת ַע , אֹו ַע ל ְו לָ ל ַהַב ֱאָמ ה ֲעָג ן ְוַהּנֶׁ

ֹּל) ֱאָמ א שֶׁ ָבְרחּון( נֶׁ רּו,  לֹו שֶׁ ִאי עֵּ  אֹותֹו ְוִהְש ֲחַס ב ָר ר ַו
ְךם, אֹוִני ג   ַא ִח ָלנּו רהַׁ א -שֶׁ ע מֶׁ ן ָכ ֹוק ְב ת יָל לָ  ְנִפ ְתַג ֹוה ִמ ת דָׁ ֻק  ְנ

ֹובָׁ  ּט שא ֹלא הּו ה!הַׁ א  ְתיָׁ לָ  ִמ ! ְכ ֹושֵּ א הּול ּתֹוב ח ְע ה הּו ְבַד א ַמ
ֲעשֹול ָיכֹו ְכָשות ַל ֹו, ַע ַלְמר הּות ְו דֵּ א שֶׁ ָח ד, בֹו ַע ד ְוִנְפ ר ַבַי

ּו, ְלַבדֹו ש  א ה ּלֹות א  ה עֹו לָ  .ש  ִח ְת ַא ה ַמ ל אֹוכֵּ א הּוה ִב ִּנְש ר ש ֶׁ
לָ  לֹו ֲעָג אחה, ָב ְתִחי"כ ְו ח  למַׁ ָארֶׁ ל ַע ל ִלְז אֹוכֵּ ץ, ָה ת אֶׁ ל ְו

שֶׁ  עֵּ ָגדֵּ ב ָה יבֹול שֶׁ .   ִמְסִב . . ַדְוָק ב חֹושֵּ ה ָהיָ י ִמ . ש ָ א שֶׁ ם, ִמ
ע מֶׁ  ִפילָ ק מֵּ לֹוה ַהְּנ ּו, שֶׁ ה ַע ר ְכָב א שֶׁ ֹודֵּ ִבי י ֲעמֵּ ן ּומֵּ י ְבַט

שֶׁ  עֵּ ֹוִניב ָה ש ָׁ ם, ַהש  ְצמַׁ ם ִמ ֹוח ִת ת עָׁ ּו ש ִיְמָצ  .ְי דּוִמית אֶׁ א שֶׁ ,הַׁ  ט
ֹות אֶׁ א ִויַרפֵּ  אֶׁ  ַעְצמ תֹול כָ ת ְו עֹולָ ל ְוכָ , ְסִביָב ל ַע א ָיבֹום ָה

ֹו ֹו ִּתּקּונ ת ּו כ ְז  !ִב

ג      ִח ַלמֵּ  רהַׁ ָתנּוד ְמ נּוה ַמ ת אֶׁ  אֹו ב  רַׁ אַׁ  ש   ֹוג שָׁ ק דֹול ְב , גָׁ יל א  ן ש 
ּו שם ש אּו לָׁ  י  עֹו לָׁ ם בָׁ ֲאִפלּו ל!ְכ ִשי ַו ְרִגי ַמ ים שֶׁ ִמ ָע ם ִלְפ

צֹו ָהָר ּוב ַהּטֹון שֶׁ ָלנ יאּוק ָרחֹו שֶׁ ַהְמִצ , מֵּ ֹות ְמק ם ּוִב
ְתָקרֵּ  ְחנּוב ְלִה ֲחִקיק ַר  ֲאַנ ַר ְת ִלים, ִמ ֹוְפ ִנְשָבִרים, ְונ . ְו ם

עֵּ  ּוק צֹו ִדי ָלנ צַׁ ,הַׁ שא ֹל ק אֵּ ְתָי של ַא ! ְלִה אֵּ ְתָי ְך, ִּת ְמִשי  ַּת
שֹו ֲע ְּלָךת א  ת לַׁ ְפָש ה ַמ  ,ש  אֶׁ קֹור ש ֶׁ ָךם ַבָמ ְל ָא , שֶׁ מֶׁ ז ְו ע  ק ְב

ָד  יא ֹלם ִא ה, ַהְיִרי ֲאִש ְתָי ש"ם, ִמ ְךן ִעְניָׁ  י  פ  הַׁ ְת ִי כֹּ ש  ל הַׁ
בָׁ  ֹו ...ְלט  ה"

ְךם ָשלֹות ַשַב  ְמב ָר  !ּו

 



 

 

ִ ִס  ּיוִ יִּפּור  יתִַמֲעש   נ  ָּׁ ש ּ ּיוִ םִמ  נ  ִתַקְדמו 
ֶׂ ֶֶׂׂ–ֶׂהֶׂבַמֲעש   ֶׂ'רִחג  ֶׂ'מ 

ה ]א[ ָחָכם ַמֲעש ֶ  ֶאת ָקָרא מֹותֹו, ֹקֶדם ֶאָחד: ֻבְּ
ָניו ֻתֹו, ֻבָ חְּ ֻפַ ְּ ה ֻוִמש  ִצֻוָ קֹות אֹוָתם: וְּ ְּ ַהש   "לְּ

ם –ִאיָלנֹות"!  ֻות ָלֶכם ֵיש   ֻגַ ש  ָאר ַלֲעֹסק רְּ ְּ ש   ֻבִ
ָנסֹות! רְּ ֶזה ֲאָבל ֻפַ לוֻ  ֻבָ ֻדְּ ֻתַ ְּ ש  ִמית ַלֲעׂשֹו] ֻתִ , ד[תָּ
קֹות ְּ ַהש   ִאיָלנֹות! לְּ

ךְּ  ַטר ַאַחר־ֻכָ יַח  ֶהָחָכם, ִנפְּ ִהֻנִ ִנים! וְּ ָהָיה ֻבָ ן לוֹ  וְּ  ֻבֵ
ֻלֹא ֶאָחד ֶ ָהָיה, ֵליֵלךְּ  ָיכֹול ָהָיה ש  , ַלֲעֹמד ָיכֹול וְּ
ֻלֹא ַרק ֶ . ָיכֹול ָהָיה ש   ֵליֵלךְּ

ָהיוֻ  ִנים ֶאָחיו וְּ י ִסֻפֻוק לוֹ  נֹותְּ ָנָסתוֹ  ֻדֵ רְּ ָהיוֻ , ֻפַ  וְּ
יִקים ֻפִ , אֹותוֹ  ַמסְּ ךְּ ל־ֻכָ ַאר ַעד ֻכָ ְּ ש  ֻנִ ֶ  .לוֹ  ש 

ָהָיה ן אֹותוֹ  וְּ ֻלֹא) ַהֻבֵ ֶ ץ ,(ֵליֵלך   ָיכֹול ָהָיה ש  ַקֻבֵ ַעל־ מְּ
ה ַעל־ָיד ָיד ַאר ִמֻמַ ְּ ש  ֻנִ ֶ ָנָסתֹו, לוֹ  ש ֻ רְּ  ַעד ִמֻפַ

ץ ֻבֵ ֻקִ ֶ ם. ַסךְּ  ש  ֺסֻיָ  מְּ

ב ֵ ִיש ֻ מוֹ  וְּ ה: ַעצְּ ל ִלי "ָלֻמָ ַקֻבֵ ָקה לְּ ֻפָ  – ?ֵמֶהם ַהסְּ
ִחיל טֹוב ַאתְּ ֶ ֹות ש  ן"! ֵאיֶזה ַלֲעש  א־ֻוַמֻתָ ָ  ַמש ֻ

ַאף ֵאינוֹ  וְּ ֶ ֻתֹו: ָיַעץ, ֵליֵלךְּ  ָיכֹול ש  ַדעְּ ֻכֹר ֻבְּ  "ִלש ְּ
ֶנֱאָמן, ֲעָגָלה, לוֹ  ע, ֻוַבַעל־ֲעָגָלה וְּ ִיֻסַ ֶהם וְּ  ִעֻמָ
ִעיר]לְּ  ִסי'[הָּ ֻפְּ יֻוַכל, ק'ַליְּ ֹות וְּ ן ַלֲעש  א־ֻוַמֻתָ ָ , ַהַמש ֻ

ֵאינוֹ  ַאף ֶ "! ָיכֹול ש   ֵליֵלךְּ

עוֻ  מְּ ָ ש ֻ ֶ ש  ָחה ֻכְּ ֻפָ ְּ ש  ֵעיֵניֶהם הֻוַטב, זֹאת ַהֻמִ  ֻבְּ
רוֻ  ָאמְּ ה: וְּ ן ָלנוֻ  "ָלֻמָ ָקה לוֹ  ִלֻתֵ ֻפָ  טֹוב? ַהסְּ
ֶיה הְּ ֻיִ ֶ ָנָסה!  לוֹ  ש  רְּ ווֻ  –ֻפַ ִהלְּ ֵדי, ָמעֹות עֹוד לוֹ  וְּ  ֻכְּ
ֻיֻוַכל ֶ הֹג ש  ן ִלנְּ א־ֻוַמֻתָ ָ  .ַהַמש ֻ

ַכר ]ב[ ש ָ 'ֶנֱאָמן', 'ֲעָגָלה', לוֹ  וְּ  'ַבַעל־ֲעָגָלה'.וֻ  וְּ
ָנַסע, ֶמע  ֻוָבא וְּ ְּ ש  ֶרעטְּ  .א[ַאְכַסְניָּ ]ִלקְּ

ָאַמר ֱאָמן: וְּ ִלינוֻ  ַהֻנֶ ֻיָ ֶ ם"!  "ש  ָ לֹא –ש  . ָרָצה וְּ
ִצירוֻ  ִהפְּ הֻוא, ֻבוֹ  וְּ ש   וְּ  אֹוָתם. ִעֻקֵ

עוֻ  ָנסְּ ם וְּ ָ ָתעוֻ , ִמש ֻ ַער, וְּ ֻיַ לוֻ  ֻבַ ָנפְּ  ֲעֵליֶהם וְּ
ָלִנים' זְּ  .'ֻגַ

אֹוָתן ָלִנים' וְּ זְּ ֻו, ַה'ֻגַ ֵדי ַנֲעש  ָהָיהה[ַמֲעׂש  ] ַעל־יְּ ֶ  : ש 
ַעם ִריז ָלִעיר ֶאָחד ֻוָבא, 'ָרָעב' ַאַחת־ֻפַ ִהכְּ  "ִמי: וְּ

רֹוֶצה ֶ זֹונֹות, ש  צוֻ  –ֵאָליו!  ָיבֹוא מְּ ַקֻבְּ ִנתְּ  ֵאָליו וְּ
ה ֻמָ ים. ֻכַ ִ  ֲאָנש 

הֻוא ה וְּ ָמה'  ָעש ָ 'ָערְּ ָהָיה ֻוִמי –ֻבְּ ֶ  ֻבוֹ  ֵמִבין ש 
ֵאין ֶ ָחה, ֵאָליו צֶֹרךְּ  ֻבוֹ  ש  ֶאָחד. אֹותוֹ  ֻדָ  ָהָיה ֻולְּ
ה: אֹוֵמר יֹות ֻתֻוַכל "ַאֻתָ ָלאָכה"!  ִלהְּ ַעל־מְּ  –ֻבַ
ָלֶזה ה: ָאַמר וְּ יֹות ֻתֻוַכל "ַאֻתָ ֵרַחִים"! ִלהְּ  ֻבָ

ים ַרק ֻוֵבֵרר ִ ָהַלךְּ , ֲחָכִמים' 'ֲאָנש  ֶהם וְּ ַער ִעֻמָ , ַלֻיַ
ָאַמר יוֻ  ָלֶהם: וְּ הְּ ֻיִ ֶ ים "ש  ר ַנֲעש ִ ֶ ֲאש  ָלִנים! ֻבַ זְּ  ֻגַ

אן ֻכָ ֻמִ ֶ ִכים ש  ָרִכים הֹולְּ ִעיר]לְּ  ַהֻדְּ ִסי'[הָּ ֻפְּ , ק'ַליְּ
ִעיר]לְּ  ָלא',[הָּ ֶרעסְּ ָאר 'ֻבְּ ְּ ִלש  קֹומֹות וְּ ִעים, מְּ נֹוסְּ  וְּ

ָכאן זֹל, סֹוֲחִרים ֻבְּ ִנגְּ ץ אֹוָתם, וְּ ַקֻבֵ  ָמעֹות"! ֻונְּ

לוֻ  ָנפְּ נֻו:) ֲעֵליֶהם וְּ ָלִנים'ַה  ֵאֻלוֻ  ַהי  ז  לוֻ  –ל "ַהנַֻ  'ֻגַ  ַעל ָנפ 

ן ֻלֹא ל"ַהנַֻ  ַהֻבֵ ֶ ַעל, ֵליֵלך   ָיכֹול ָהָיה ש  ים ו  ִ ֻלוֹ  ָהֲאָנש  ֶ נֻו:, ש  ַהי   ֻד 

ֱאָמן', ַעל־ ַה'ֻנֶ ַה'ֻבַ  .(ה'ֲעָגלָ ו 

ַעל־ ֱאָמן' ה'ֲעָגָל ַה'ֻבַ ַה'ֻנֶ ָהיוֻ  וְּ ֶ כֹוִלים ש  רַֹח, יְּ  ִלבְּ
חֻו. רְּ הֻוא ֻבָ ַאר וְּ ְּ  ָלה'.ָה'ֲעגָ  ַעל ִנש 

ִני'הַ ]ֻוָבאֻו  חוֻ  ,ם'[ַגְזלָּ ָלקְּ ָבה וְּ ל ַהֻתֵ ֶ עֹות ש  , ַהֻמָ
ֲאלוֻ  ָ ש  ה: אֹותוֹ  וְּ ה "ָלֻמָ ב" ַאֻתָ ֵ יב: –! ?יֹוש  ִ ֵהש   וְּ
ֵאינוֹ  ֶ "!  ָיכֹול "ש  לוֻ  –ֵליֵלךְּ ָגזְּ ָבה וְּ ַהֻסֻוִסים ַהֻתֵ , וְּ

הֻוא ַאר וְּ ְּ  .ָהֲעָגָלה ַעל ִנש 

ֱאָמן' ]ג[ ַה'ֻנֶ ַעל־ֲעָגָלה' וְּ ַה'ֻבַ חוֻ ) וְּ ר  ֻבָ ֶ ָמקֹום ש   ל 

חוֻ  ר  ֻבָ ֶ בוֻ  ,(ש  ְּ ָמם: ִיש ֻ ר ַעצְּ ֶ ֲאש  חוֻ  "ֻבַ קְּ ֻלָ ֶ  ש 
ַלאִדין'  רֻוקְּ ִריִצים ת[ַכְסִפיֹות ֹויִהְתַחְיבִ ]'ֻפְּ ה, ִמֻפָ ָלֻמָ  וְּ

ֻוב ָלֶהם ֵביָתם ָלש  לוֻ , לְּ ֻיֻוכְּ ֶ  ָלבֹוא ש 
ָלאֹות ְּ ש  לְּ ַ ש  ֵאר ָלֶהם טֹוב? ֻבְּ ָ ם ִלש ֻ ָ קֹום) ש  ֻמָ  ֻבַ

חוֻ  ר  ֻבָ ֶ ם ש  ָ ש  יוֻ , (ל  ִיהְּ ָכאן וְּ  ֻו'ַבַעל־ֲעָגָלה'"! 'ֶנֱאָמן' ֻבְּ

ן ַהֻבֵ ל –ל "ַהנַֻ  ר[ַהִחג  ] וְּ ַמן ֻכָ ָהָיה זְּ ֶ ֲאָכל לוֹ  ש   ַהֻמַ
ַקח ֻלָ ֶ יתוֹ  ש  ' 'ֶלֶחם ִמֻבֵ ָהָיה ָיֵבש  ֶ ֲעָגָלה ש   ֻבָ

ֻקֹוִרין:) ֶ  אֹוָתם. ָאַכל ,('סֻוַחֶריס' ש 

ךְּ  ַאַחר־ֻכָ ָלה וְּ ֻכָ ֶ ש  לֹא ֻכְּ ב, ֶלֱאֹכל לוֹ  ָהָיה וְּ ֵ  ִיש ֻ
מֹו: ֹות"!  "ַמה ַעצְּ ֲעש  ִליךְּ  –ֻלַ ְּ ִהש  מוֹ  וְּ  ַעצְּ

ִבים'. ֶלֱאֹכל ֵמָהֲעָגָלה,  'ֲעש ָ



 

 

ָהָיה ִחיִדי ָלן וְּ ֶדה, יְּ ָ ש ֻ ַחד ֻבַ ִנפְּ ל, וְּ ִנֻטַ ֻנוֻ  וְּ ַהֻכַֹח  ִמֻמֶ
ֻלֹא ַעד – ֶ ֹחשׁ  ַרק, ַלֲעֹמד ֲאִפֻלוֻ  ָיכֹול ָהָיה ש  ִלרְּ
ֹון) ל[ִלְזחֹ] ש  ל  ַנז ֻבִ ֻכ  ' ןרֻוק  ': ַאש   ָהָיה, (ִזיך   אֹוֵכל וְּ

ב ִביבֹוָתיו. ָהֵעש ֶ  סְּ
ַמן ָכל־זְּ ָהָיה וְּ ֶ יט ָיכֹול ש  ִ הֹוש  ֶלֱאֹכל לְּ  ָהָיה, וְּ

ם. אֹוֵכל ָ ךְּ  ש  ַאַחר־ֻכָ ָלה, וְּ ֻכָ ֶ ש  ב ֻכְּ ִביבֹו, ָהֵעש ֶ  סְּ
ֻלֹא ַעד ֶ יט  ָיכֹול ָהָיה ש  ִ הֹוש  ק ָהָיה –לְּ ַנֻתֵ  מְּ

מוֹ  ן, ַעצְּ ַהֻלָ ָאַכל לְּ ם. וְּ ָ ָהָיה ש  ב אֹוֵכל וְּ  ָהֵעש ֶ
ַמן ֵאיֶזה  .זְּ

ַעם־ֶאָחד: ]א[ א ֻפַ ב ֻבָ 'ֵעש ֶ ֲעַדִין ֶאָחד', לְּ ֶ  לֹא ש 
ב ָאַכל ֶזה', 'ֵעש ֶ הֻוַטב ֻכָ ֵעיָניו וְּ ב' 'אֹותוֹ  ֻבְּ , ָהֵעש ֶ

ָהָיה ֵמֲחַמת ֶ ַמן אֹוֵכל ש  ִבים' ַרב זְּ ָהָיה, 'ֲעש ָ  וְּ
יר ֶהם ַמֻכִ ב ָרָאה לֹא ַוֲעַדִין, ֻבָ ֶזה'. 'ֵעש ֶ  ֻכָ
ב ֵ ִיש ֻ מֹו: וְּ רוֹ  ַעצְּ ָעקְּ ֹו"!  ִעם "לְּ ש  רְּ ָ ָהָיה –ש  ַחת וְּ  ֻתַ

: ֶֹרש  ב  ]'ֻדֻוִמיט'  ַהש ֻ ַה  .[םַיֲהלֹ ן א   ָהָיה 'ֻדֻוִמיט'וְּ
ע. ֺרֻבָ ָכל מְּ הַ ] ַצד וְּ ה לוֹ  ָהָיה ט'[דּוִמי'מ  ֺגֻלָ  .ַאֶחֶרת סְּ
ַצד תֻוב: ָהָיה ֶאָחד ֻובְּ י ֻכָ ֻמִ ֶ ֻיֹאֵחז "ש  ֶ  'אֹותוֹ  ש 
א, ַצד' ָ ָמקֹום אֹותוֹ  ִיש ֻ ֻיֹום לְּ ֶ ָלה ש  ִצים ָוַליְּ ַקֻבְּ  ִנתְּ

ַיַחד ֶמש  , ֻבְּ ֶ ַהש ֻ ֶ ֵרַח  ש  ַהֻיָ ִצים וְּ ַקֻבְּ ם ִנתְּ ָ ַיַחד"! ש   ֻבְּ
ָעַקר ֶ ש  ב ֻוכְּ ֶֹרש   ִעם ָהֵעש ֶ ָהָיה ַהש ֻ ֶ ם ש  ָ  ש 

ן:, 'ֻדֻוִמיט'ַה  ֻמֵ ֻדַ ָאַחז ִנזְּ ֶ 'אֹותוֹ  ש  ד' ֻבְּ ל) ַהֻצַ ֺסֻגָ  ַהמ 

א ָ ָמקֹום אֹותוֹ  ִלש ֻ ֻיֹום ל  ֶ ָלה ש  ִצים ָוַלי  ַקֻב  נַֻ , ִמת   .(ל"ֻכַ
א ָנש ָ ָמקֹום ֻוָבא, וֹ אֹות וְּ ֻיֹום לְּ ֶ ָלה ש  ַוֲעִדים ָוַליְּ  ִנתְּ
ל. ַיַחד ֻכֵ ֻתַ ִהסְּ ה :וְּ ִהֻנֵ ם הֻוא וְּ ָ קֹום ,ש  ֻמָ ֶמש   ֻבַ ֶ ש ֻ ֶ  ש 
ָיֵרַח  ִאים וְּ ַיַחד ֻבָ נַֻ  ,ֻבְּ  .ל"ֻכַ
ַמע: ]ב[ ָ ש  ֶמש   וְּ ֶ ַהש ֻ ֶ ֵרַח  ִעם ש  ִרים! ַהֻיָ ַדֻבְּ  מְּ
ָהָיה ֶמש   וְּ ֶ ֵני קֹוֵבל ַהש ֻ ֵרַח: ִלפְּ ר ַהֻיָ ֶ ֲאש  ש   "ֻבַ ֻיֵ ֶ  ש 
ש   ִאיָלן ֻיֵ ֶ ים, ֲעָנִפים לוֹ  ש  יוֹ  ַרֻבִ ָעָליו! ֻוִפרְּ  וְּ
ָכל ָעָנף, ָעָנף וְּ ִרי, וְּ ָעֶלה, ֵיש   ֻופְּ ה לוֹ  וְּ ֺגֻלָ  סְּ

ֺיֶחֶדת!  ה –מְּ ֻזֶ ֶ ל ש  ֺסֻגָ ָבִנים! מְּ ֶזה לְּ ל וְּ ֺסֻגָ  מְּ
ָנָסה! ַפרְּ ֶזה לְּ ל וְּ ֺסֻגָ פֻוַאת מְּ ֶזה ֶזה! חֹוַלַאת ִלרְּ  וְּ
חֹוַלַאת ל –ַאֶחֶרת!  לְּ ֶאָחד  ֶאָחד ֻכָ ִאילָּ י ִמִפְרט  ]וְּ  ,ן[הָּ

ל ֺסֻגָ ָדָבר מְּ  ַאֵחר! לְּ

ֶזה ִריִכין ָהיוֻ  ָהִאיָלן וְּ קֹותֹו!  צְּ ְּ ַהש  ִאם –לְּ  ָהיוֻ  וְּ
ִקין ְּ ל ָהָיה אֹותֹו, ַמש  ֺסֻגָ ֹאד!  מְּ לֹא –מְּ י וְּ ֵאין ֻדַ ֶ  ש 

ֶקה ֲאִני ְּ א, אֹותוֹ  ַמש  ֵדי ֶאֻלָ ַעל־יְּ ֶ ֲאִני ש  ֶ ִריַח  ש   ַמזְּ
ש   ֲאִני ָעָליו, ַיֻבֵ  אֹותֹו"! מְּ
ָתה ]ג[ ָבָנה ָענְּ ָרה ַהֻלְּ ָאמְּ ה: וְּ ָאגֹות ֻדֹוֵאג "ַאֻתָ  ֻדְּ

ר ֲאִני –ֲאֵחִרים!  ךָ  ֲאַסֻפֵ י: ֵעֶסק לְּ ֻלִ ֶ  ש 
ש   ֱהיֹות ֻיֵ ֶ ִביבֹות, ָהִרים' 'ֶאֶלף ִלי ש   ָה'ֶאֶלף ֻוסְּ
ם, ָהִרים' 'ֶאֶלף עֹוד ֵיש   ָהִרים' ָ ש  קֹום וְּ  'מְּ
ִדים' ֵ ִדים, ש  ֵ ַהש ֻ ֵלי ָלֶהם ֵיש   וְּ גֹוִלים' 'ַרגְּ נְּ רְּ , ֻתַ
ֵאין ֵליֶהם, ֻכַֹח  ָלֶהם וְּ ַרגְּ ִקים ֻבְּ יֹונְּ ַלי וְּ , ֵמַרגְּ

ַלי! ֻכַֹח  ִלי ֵאין ֶזה ֻוֵמֲחַמת ַרגְּ  ֻבְּ
ֵיש   נוֻ , 'ָאָבק' ִלי וְּ הֻוא, 'ֻפֻול' ַהיְּ ֶ פֻוָאה ש  ַלי רְּ ַרגְּ , לְּ
א רֻוַח  ֻוָבא נֹוש ֵ  .אֹותֹו" וְּ
ָתה ]ד[ ה ָענְּ ה ֶזה "ֶאת: ַהַחֻמָ ֹון)? ֻדֹוֵאג ַאֻתָ ש  ל   ֻבִ

ַמֻה  יד !(ֻתֵ ָך  ַאֻגִ פֻוָאה': לְּ ר 'רְּ ֶ ֲאש  ש   ֻבַ ֻיֵ ֶ , ש  ֶרךְּ  ֻדֶ
ֶרךְּ  אֹותוֹ 'ֻוֵמ  ִלים 'ַהֻדֶ ֻצְּ ֻפַ ה' ִמתְּ ֻמָ ָרִכים ֻכַ  !'ֻדְּ

ֶרךְּ  ל ֶאָחד ֻדֶ ֶ יִקים!  ש  יק ֲאִפֻלוֻ  –ַצֻדִ ֻדִ הֻוא ַהֻצַ ֶ  ש 
ָכאן ִרים, ֻבְּ ַפֻזְּ יו מְּ ֻתָ חְּ ֻבְּ  'ָהָאָבק אֹותוֹ ' ֻתַ ֶ  אֹותוֹ 'ש 
ֶרךְּ  ָכל ל,"ַהנַֻ  'ַהֻדֶ ִסיָעה. ֻבְּ ָכל ֻפְּ ִסיָעה וְּ הֻוא ֻפְּ ֶ  ש 
 .'ָהָאָבק אֹותוֹ 'ֻבְּ  ֻדֹוֵרךְּ  הֻוא ֻפֹוֵסַע,
ֵיש   ֶרךְּ  וְּ ל ֻדֶ ֶ ִסים!  ש  יקֹורְּ ס ֲאִפֻלוֻ  –ֶאֻפִ יקֹורְּ  ֶאֻפִ

ָכאן ֻבְּ ֶ ִרים, ש  ַפֻזְּ יוֻתַ  מְּ ֻתָ ָכל חְּ ִסיָעה ֻבְּ אֹותֹו 'ֵמ  ֻפְּ
נַֻ  ,'ָהָאָבק  ל."ֻכַ
ֵיש   ֶרךְּ  וְּ ל ֻדֶ ֶ ִעים ש  ֻגָ ֺ ש  ע ֲאִפילוֻ  –! מְּ ֻגָ ֺ ש   מְּ

ָכאן ֻבְּ ֶ ִרים, ש  ַפֻזְּ יו, מְּ ֻתָ חְּ נַֻ  ֻתַ  ל."ֻכַ
ֵכן ה ֵיש   וְּ ֻמָ ָרִכים ֻכַ  !ֻדְּ
ֵיש   ֶרךְּ  וְּ ר ַאֵחר: ֻדֶ ֶ ֲאש  ש   ֻבַ ֻיֵ ֶ יִקים'  ש  'ַצֻדִ

ִלים ַקֻבְּ ֻמְּ ֶ ָמם ַעל ש   אֹוָתם ֻומֹוִליִכים, ִיֻסֻוִרים ַעצְּ
ִריִצים ָלאֹות ַהֻפָ ְּ ש  לְּ ַ ש  ֵאין, ֻבְּ  ֻכַֹח  ָלֶהם וְּ
ֵליֶהם ַרגְּ ִרים, ֻבְּ ַפֻזְּ יֶהם ֻומְּ ֻתֵ חְּ  'ָהָאָבק אֹותוֹ 'ֵמ  ֻתַ

ל ֶ ֶרךְּ  אֹותוֹ ' ש  ֵיש  , 'ַהֻדֶ ֵליֶהם ֻכַֹח  ָלֶהם וְּ ַרגְּ  .ֻבְּ
ן ֵלךְּ  ַעל־ֻכֵ ם ֻתֵ ָ ש  ְך] לְּ ר  ְמַקְבִלים ַהַצִדיִקיל ש  "ל ַהנַ  ְלד  ם ש 

יה   ש  , ם[ִיּסּוִרים ֲעל  ֻיֵ ֶ ם ש  ָ ה ש  ֻבֵ ֶיה – ָאָבק ַהרְּ ִיהְּ ךָ  וְּ  לְּ
פֻוָאה ֶליָך"! ַעל רְּ  ַרגְּ

ל) ֵרי [םה   – "לַהנַ ] ֶזה ֻכָ ב  ה ֻדִ ָבָנה ֶאל ַהַחֻמָ הֻוא –! (ַהֻל   וְּ
ַמע ר[ַהִחג  ] ָ ל ש   ה!זֶ  ֻכָ



 

 

ִ ִס  ּיוִ יִּפּור  יתִַמֲעש   נ  ָּׁ ש ּ ּיוִ םִמ  נ  ִתַקְדמו 
ֶׂ ערֶֶׂׂ–ֶׂבהֶַׂמֲעש   ע'ד  עִדיג   'רִהיְנק 

ֶרק  ֵּ ייֶמען ָאְנְטֶרעְנֶקע [א]פ  ֶטעְנִדי רב ֵּ ר ֶדע/  גש ְ
ְה  רִהיְנֶקעִדיֶגע'  זְגָראט ֶעְס ר ֶע /  ם'ַגְזָלִניי 'ִד /  'ןזו 

ה: ]א[ ַפאר  – !ַאָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא 'ָחָכם' ַמֲעש ֶ
ַזיין טֹויט, ָהאט ֶער ֶגערּוְפן ַזייֶנע 'ִקיְנֶדער', אּון ַזיין 

ָחה' ּפָ ְ אט ֵזיי ֶגעָלאְזט 'ַצָווָאה': "ַאז ֵזיי אּון ָה  ,'ִמש 
ייֶמער ]ִזיְך ִאיר ֶמעְגט עֹוֵסק ַזיין  !ָזאְלן ָאְנְטֶרעְנְקן ּבֵ

ְרָנסֹות' אֹויְך  ַבאֶשעְפִטיְגן[ ָנאר ָדאס  ,ִאין ַאְנֶדעֶרע 'ּפַ
ִמיד  צּו ָטאן,  ]ְשֶטעְנִדיג[ָזאְלט ִאיר ֶזעְהן ּתָ

ייֶמער"!ָאְנצּוְטֶרעְנֶקע  ן ּבֵ
ןֶד  ָטאְרּבְ ְ אּון ָהאט  ,עְרָנאְך ִאיז ֶדער 'ָחָכם' ֶגעש 

אּון ֶער ָהאט  – !ִקיְנֶדער ]ִאיֶבעְרֶגעָלאְזט[ֶגעָלאְזט 
ט ֶגעֶקעְנט  ֶגעַהאט ֵאיין זּוְהן, ָוואס ֶער ָהאט ִניש ְ

ֵטיין' – !ֵגיין ְ  'ֵגיין'ָהאט ֶער ָיא ֶגעֶקעְנט, ָנאר  'ש 
ט ֶגעֶקעְנט   !['ִהיְנֶקעִדיג'ִאיז ֶגעֶווען ]ֶער ָהאט ֶער ִניש ְ

ן ִסיּפּוק אֹויף ַזיין  רּוֶדער' ֶגעּבְ ְפֶלעְגן ִאים ִדי 'ּבְ
ְרָנָסה  ן ִאים  – [ןאֹויְסַהאְלטְ ן אּו ןְשַפייזְ ]ּפַ אּון ֵזיי ָהאּבְ

יז ֶעס ִאיז ִאים ָנאְך  ן, ּבִ ַאזֹויִפיל ֶגעֶגעּבְ
ן ִליּבְ עְרֶגעּבְ  !ִאיּבֶ

ִזיְך , ן[ֵגייט ֶגעֶקענְ ט ִנישְ ט ָהא סָוואן זּוהְ ר ָדאִזיֶגער ֶדע]ָהאט ֶער 
יְסֶלעְכֵווייז,  ]צֹונֹויְפֶגעַזאְמְלט[צּום אֹויְפֶגעַזאְמְלט   ]פּון[ּבִ

ן  ִליּבְ עְרֶגעּבְ חּוץ  ]ִאיֶבעִריג[ָדאס ָוואס ֶעס ִאיז ִאים ִאיּבֶ
ְרָנָסה  ]פּון ַזיין[ יז ֶער ָהאט ִזיְך ָאְנֶגעַזאְמְלט –ּפַ  אַ ] ּבִ

 !ַאַסאְך ֶגעְלט [ןפּום ְסכּו
ב ֶגעֶווען: "ָנאְך ָוואס  ָהאט ֵ  ]ַפאְרָוואס[ֶער ִזיְך ְמַייש 

יי ֵזיי ִקְצָבה  עֶסער  ]ַא ֶגעַהאְלט[ָזאל ִאיְך ּבַ ֶנעֶמען? ּבֶ
ן  ן' ס[ֶעֶפע]ֶוועל ִאיְך ָאְנֵהייּבְ א־ּוַמּתָ  צּו ָטאן 'ַמש ָ

 "!]ַהאְנְדְלן[
ט ֶגעֶקענְ  ע ֶער ָהאט ִניש ְ ט ֵגיין, ָהאט ֶער אּון ָכאְטש ֶ

ב ֶגעֶווען: " ֵ ֶער ֶוועט ִזיְך ִדיְנֶגען ַא  ז[אַ ]ִזיְך ְמַייש 
]ַבאְגֵלייְבֶטער ֶמעְנְטש צּו ִפיְרן , ִמיט ַא 'ֶנֱאָמן' ]ָוואְגן['פּוְהר' 

ַעל־ֲעָגָלה'ִדי ַהאְנְדל[ אּון ֶוועט ִמיט ֵזיי  ;, ִמיט ַא 'ּבַ
ִציג'  ֶער ֶקעֶנען ִפיְרן ֶדעם ֶוועט  –ָפאְרן ַקיין 'ֵלייּפְ

ט ֵגיין"! ְ ע ֶער ֶקען ִניש  ן', ָכאְטש ֶ א־ּוַמּתָ  'ַמש ָ
ָחה' ָהאט ָדאס ֶדעְרֶהעְרט, ּפָ ְ ִאיז ָדאס ֵזיי  ִווי ִדי 'ִמש 

ן אֹויְך  י[ֵזי] אּון – !ֶגעֶפעְלן־ֵזייֶער וואֹויל ָהאּבְ

ן ]ַפאְרָוואס[ֶגעָזאְגט: "ָנאְך ָוואס   ָזאְלן ִמיר ִאים ֶגעּבְ
ָקה  עֶסער ָלאז  ?]ֶגעַהאְלט[ַהְסּפָ ֶער ִזיְך ַמאְכן ַא  ]ָזאל[ּבֶ
ְרָנָסה" ן ִאים ָנאְך צּוֶגעִליְגן  י[ֵזי]אּון  – !ּפַ ָהאּבְ

ֵדי ֶער ָזאל ֶקעֶנען ִפיְרן ֶדעם  ]ַפאְרָבאְרְגט[ ֶגעְלט, ּכְ
ן' א־ּוַמּתָ  !'ַמש ָ

ְנֶגען ַא אּון ָהאט ִזיְך ֶגעִדי ,ָהאט ֶער ַאזֹוי ֶגעָטאן [ב]
]ַבאְגֵלייְבֶטער ֶמעְנְטש צּו ִפיְרן , אּון ַא 'ֶנֱאָמן' ]ָוואְגן['פּוְהר' 

ַעל־ֲעָגָלה'! ִדי ַהאְנְדל[  ,אּון ִאיז ֶגעָפאְרן –, אּון ַא 'ּבַ
ֶמע' ְ  !אּון ִאיז ֶגעקּוֶמען צּו ַא 'ְקֶרעְטש 

ָהאט ֶדער 'ֶנֱאָמן' ֶגעָזאְגט: "ַאז ְמ'ָזאל ָדאְרט 
ט  ]ֶדער ִהיְנֶקעִדיֶגער[ָהאט ֶער  - ְגן"!ֶנעְכִטי ְ ִניש 

עְטן ן ִאים ֶגעּבֶ ן ָהאבְ י ֵזין אּו] ,ֶגעָוואְלט ָוואס ֵזיי ָהאּבְ

אּון ֶער ָהאט ֵזיי  ,ם[ִאיי ַבין ַאייְנֶגעֶבעטְ  ִזיְך
אְרט  ּפַ ְ עְרֶגעש   !]ֶגע'ַעְקְשְנ'ט[ִאיּבֶ

ּון ֶזעֶנען א ,ֶזעֶנען ֵזיי ַאֶוועְקֶגעָפאְרן פּון ָדאְרט
ָלאְנְדֶזעט ֶגעָוואְרן ִאין ַא 'ַוואְלד'  ]אֹויף[ֶזעֶנען  !ַפאְרּבְ

 !ֵזיי ָאְנֶגעַפאְלן 'ַגְזָלִנים'

י  ע[ָדאִזיגֶ ]אּון ִדי  'ַגְזָלִנים', ֶזעֶנען ֶגעָוואְרן ַעל־ּפִ
ה ִאיז  –'הּוְנֶגער'  ]ַא[ֶעס ִאיז ַאָמאל ֶגעֶווען  -: ַמֲעש ֶ

ָטאט ַאַריין, אּון ָהאט ֵאייֶנער ֶגעקּוֶמען ִא  ְ ין ש 
אֹויְסֶגערּוְפן: "ֶווער ֶעס ִוויל ֶעְסן, ָזאל צּו ִאים 

, ט[ַפאְרַזאֶמעלְ  ִזיְך] ֶזעֶנען צּו ִאים ֶגעקּוֶמען - קּוֶמען"!
ָמה  ן ]ַאַסאְך[ּכַ ְ  !ֶמעְנְטש 

 –ן ֶעסְ  צּון ֶגעֶגעבְ ט ִנישְ י ֵזין אּו, לְשִוויְנדְ  אַ ט ֶגעַמאכְ ]ָהאט ֶער 

ְ י ִד  י[ַביז אַ  :ֶדעְרצּו]ן ֶגעֶזעְה  ט[ָהאר עֶ : ְדַהְיינּו ס ָוואן ֶמעְנְטש 
ְ ם ִאין קּוֶמע י[ֵזיז אַ ן ַפאְרְשַטאֶנעט ָהאר עֶ ]  ,ץצּוִניט ִניש 

צּו ֵאייֶנעם  – !]ָאְפֶגעְשטֹויְסן[ָהאט ֶער ֵזיי ַמְדֶחה ֶגעֶווען 
ַעל־ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט: "דּו ֶקעְנְסט ַזיין ַא ' ּבַ

ָהאט ֶער ֶגעָזאְגט:  ן[ַאְנֶדעְר ] אּון צּו ֶדעם !ְמָלאָכה'"
 !ֶקעְנְסט ַזיין ִאין ַא 'ִמיל'" "דוּ 

ן ָנאר 'ְקלּוֶגע יּוְנְגן' ר[עֶ ]אּון   –! ָהאט אֹויְסֶגעְקִליּבְ
אּון  ,אּון ִאיז ִמיט ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען ִאין 'ַוואְלד' ַאַריין

 !ז ֵזיי ָזאְלן ֶוועְרן 'ַגְזָלִנים'ָהאט ֵזיי ָאְנֶגעֶרעְדט: "ַא 
ר  ֶ ֲאש  ֵגייֶען ֶוועְגן ַקיין  ]ָדא[פּון ַדאֶנעט  ]ַאזֹוי־ִווי[ּבַ

ִציג' אוּ  ֶרעְסָלא' ן ַקיין'ֵלייּפְ אּון צּו ַאְנֶדעֶרע  'ּבְ
ֶוועְלן ִמיר ֵזיי  ,ָפאְרן ָדא דּוְרְך סֹוְחִרים ,ֶעְרֶטער

עֶווען  ן , ֶוועְלן]ַבארֹויְבן[ַראּבֶ  ן[ַזאְמֶלע ִזיְך] ִמיר ָהאּבְ



 

 

)ַאזֹוי ָהאט ֶדער 'ַגְזָלן' ָוואס ָהאט ְפִריֶער  !ֶגעְלט"

ָטאט, ֵזיי ָאְנֶגעֶרעְדט( ְ  .אֹויְסֶגערּוְפן ִאין ש 
'ַגְזָלִנים' ָאְנֶגעַפאְלן  ע[אֹויְבְנֶדעְרַמאְנטֶ ע ָדאִזיגֶ ] ֶזעֶנען ִדי
ֶדער , ןזּוהְ ן יְבְנֶדעְרַמאְנטְ אֹו] )ְדַהְיינּו: אֹויף ֶדעםאֹויף ֵזיי 

ט ֶגעֶקעְנט ֵגייןָוו [ִהיְנֶקעִדיֶגער ְ , אּון אֹויף ַזייֶנע אס ָהאט ִניש 

ַעל־ֲעָגָלה'( ן, ְדַהְיינּו: ֶדער 'ֶנֱאָמן, ִמיט ֶדעם 'ּבַ ְ  .ֶמעְנְטש 
ן  ס[ָווא] ַעל־ֲעָגָלה'ֶדער 'ֶנֱאָמן' אּון ֶדער 'ּבַ  ָהאּבְ

 – !ֶזעֶנען ֵזיי ַאְנְטָלאְפן ֶגעָוואְרן ,ֶגעֶקעְנט ַאְנְטלֹויְפן
ן אֹויף ֶדעם ]ֶדער ִהיְנֶקעִדיֶגער[ 'ֶער'אּון  ִליּבְ , ִאיז ֶגעּבְ
 !ָוואְגן

יי  ,ֶזעֶנען ִדי 'ַגְזָלִנים' צּו ִאים ֶגעקּוֶמען ן ּבַ אּון ָהאּבְ
 – !ִאים ַאֶוועְקֶגענּוֶמען ָדאס 'ֶקעְסְטל' ִמיט 'ֶגעְלט'

ן ִאים ֶגעְפ   – !ִזיְצטּו"? סָווא[ַפאְר ]ֶרעְגט: "אּון ָהאּבְ
ט ֵגיין" ז[אַ ]ָהאט ֶער ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: " ְ  -! ֶער ֶקען ִניש 

עֶוועט  יי ִאים ֶגעַראּבֶ ן ּבַ ָדאס  ]ַבארֹויְבט[אּון ֵזיי ָהאּבְ
ִאיז  'ֶער'אּון  – !אּון ִדי 'ֶפעְרד' ,]ִמיט ֶגעְלט['ֶקעְסְטל' 

ן אֹויף ֶדעם וָ  ִליּבְ  !ואְגןֶגעּבְ
ַעל־ֲעָגָלה' ָוואס ֵזיי  []ג אּון ֶדער 'ֶנֱאָמן' ִמיט ֶדעם 'ּבַ

, ן[ַאְנְטָלאפְ ן ֶזעֶנעי ֵזי וואּוט ָדאְר ] ֶזעֶנען ַאְנְטָלאְפן ֶגעָוואְרן
ר  ֶ ֲאש  ב ֶגעֶווען: "ּבַ ֵ ן ִזיְך ְמַייש  ן  ]ַאזֹוי־ִווי[ָהאּבְ ֵזיי ָהאּבְ

רּוְקַלאְדן'  יי  [תְשָטרֹו דּוְרְך ֶגעְלט ]ֶגעָבאְרְגטֶגענּוֶמען 'ּפְ ּבַ
ִריִצים'  ָזאְלן ֵזיי ִזיְך  ַפאְרָוואס[ז ִאי]ָנאְך ָוואס  –'ּפְ
קּוֶמען  ]ָדאְך[ַאֵהיים, ֵזיי ֶקעֶנען  ]צּוִריְקֶקעְרן[אּוְמֶקעְרן 

ן  –ִאין ֵקייְטן ַאַריין?  ַלייּבְ עֶסער ֶוועְלן ֵזיי ָדאְרט ּבְ ּבֶ
, אּון ֶוועְלן ִהין ַאְנְטָלאְפן ֶגעָוואְרן()ָדאְרט וואּו ֵזיי ֶזעֶנען ַא 

ַעל־ֲעָגָלה'"!  ָדאְרט ַזיין, ַא 'ֶנֱאָמן' אּון ַא 'ּבַ
ָוואס  ֶדער ִהיְנֶקעִדיֶגער[ן, זּוהְ ר אֹויְבְנֶדעְרַמאְנֶטע] אּון ֶדער

ן  ִליּבְ ט ֶגעֶקעְנט ֵגיין, ָוואס ֶער ִאיז ֶגעּבְ ָהאט ִניש ְ
ל־זְ  –אֹויף ֶדעם ָוואְגן  ֶער ָהאט ָנאְך  ]ִוויַלאְנג[ַמן ּכָ

 ]ְטרּוֶקעֶנע ְברֹויט[ִדי 'סּוַכאֶרעס'  ,ן[ָוואגְ ן אֹויפְ ] ֶגעַהאט
ָהאט  –ָוואס ֶער ָהאט ִמיְטֶגענּוֶמען פּוְנֶדעְרֵהיים 

 !ֶער ֵזיי ֶגעֶגעְסן
ֹוין אֹויְסֶגעַגאְנֶגען, אּון ֶער  ֶדעְרָנאְך ַאז ָדאס ִאיז ש 

ט ֶגעַהאט צ ְ ב  ,ּו ֶעְסןָהאט ִניש  ֵ ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייש 
ָהאט ֶער ִזיְך  – !ֶגעֶווען: "ָוואס טּוט ֶמען"?

ֶגעָוואְרְפן פּון ֶדעם ָוואְגן, ֶער ָזאל ֶעְסן 'ְגָראז'  !ַאָראּפְ

ִאיז ֶער  – !ָהאט ֶער ֶגעֶנעְכִטיְגט ַאֵליין ִאין 'ֶפעְלד'
ָראְקן ֶגעָוואְרן ְ עְרֶגעש  יי ִאים –! ִאיּבֶ  ִאיז ּבַ

ֹוין  – !ַאֶוועְקֶגענּוֶמען ֶגעָוואְרן ֶדער ּכַֹח  ָהאט ֶער ש 
ֵטיין, ָנאר רּוְקן ִזיְך  ְ ט ֶגעֶקעְנט ֲאִפילּו ש   ,]ְקִריְכן[ִניש ְ

אּון ֶער ְפֶלעְגט ֶעְסן ָדאס 'ְגָראז', ָוואס ֶעס ִאיז 
 !ֶגעֶווען ַארּום ִאים

ל־ְזַמן  ַלאְנְגן ֶער ָהאט ֶגעֶקעְנט ֶדעְר  ]ִוויַלאְנג[אּון ּכָ
 – !ֶגעֶגעְסן ]ָדאְרט[צּום 'ְגָראז' אּון ֶעְסן, ָהאט ֶער 

ֹוין אֹויְסֶגעַגאְנֶגען ָדאס  ֶדעְרָנאְך ַאז ֶעס ִאיז ש 
ט  ]ָדאס['ְגָראז' ַארּום ִאים, ַאז ֶער ָהאט  ְ ֹוין ִניש  ש 

ָהאט ֶער ִזיְך ַאֶוועְקֶגערּוְקט  –ֶגעֶקעְנט ֶדעְרַלאְנְגן 
ָהאט ֶער ַאזֹוי  –אט ַווייֶטער ֶגעֶגעְסן ַווייֶטער, אּון ָה 

 !ַצייט ]ְשִטיְקל[ֶגעֶגעְסן ָדאס 'ְגָראז' ַא 

ֶרק ב[ ֵּ ָל 'ן ִמיְט  'ץְקַרייֶטעְכ 'ס ָדא ]פ  ה ְסגו 
 יִד /  ה'ְלָבנָ 'י ִד ן או   'ןזו  ' יִד /  'טִדיַמאנְ 

ָל '     ֹויה ְסגו  טֹויב  י 'ִד ן או  ן' ֶוועגְ י 'ִד /  'םב  ְ  'ש 

 ע[ֶגעִוויסֶ ]ִאיז ֶער ֶגעקּוֶמען צּו ַא  :ַאָמאל []א
 ]ַאַזא[ַאזֹוי ַא ', ָוואס ֶער ָהאט ָנאְך ]ְגָראז['ְקַרייֶטעְכץ' 

 ְ  ע[ָדאִזיגֶ ]ָדאס 'ִאיז ִאים  – !ט ֶגעֶגעְסןְקַרייֶטעְכץ' ִניש 
ֶער ָהאט  ]ַווייל[ַמֲחַמת  ,ְקַרייֶטעְכץ' ֵזייֶער ֶגעֶפעְלן

, אּון ]ְגָראְזן[ֶגעֶגעְסן ַא ַלאְנֶגע ַצייט 'ְקַרייֶטעְכֶצער' 
ֹוין ֶגעֶקעְנט  ]ַאַזא[ַאזֹוי ַא 'אּון  ,ֶער ָהאט ֵזיי ש 

ט ֶגעֶזעְה ְקַרייֶטעְכץ',   !ןָהאט ֶער ָנאְכִניש ְ

ב ֶגעֶווען: "ֶער ֶוועט ֶעס  ֵ ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייש 
ִאיז ֶגעֶווען  - אֹויְסַרייְסן ִמיט ֶדעם 'ָוואְרְצל'"!

אּון ֶדער  – !]ִדיַמאְנט[ַא 'דּוִמיט'  :אּוְנֶטעְרן 'ָוואְרְצל'
־ִפיר; ֶעֶקעִדיג־רִפי]ִאיז ֶגעֶווען ִפיר־ֶעֶקעִכיג  'דּוִמיט'

ע ַזייט פּון ֶדעם 'דּוִמיט', אּון ִאיְטֶלעֶכ  – ![גַקאְנִטי
 !ָהאט ֶגעַהאט ִאין ִזיְך ַא ַאְנֶדעֶרע 'ְסגּוָלה'

ַטאֶנען  ְ אֹויף 'ֵאיין ַזייט' פּון ֶדעם 'דּוִמיט', ִאיז ֶגעש 
ן: "ַאז ֶווער ֶעס ֶוועט ָאְנֶנעֶמען  ִריּבְ ְ ]ָאְנַכאְפן ִדי ָאְנֶגעש 

יי 'ֶדער  דּוִמיט[ ֶעס ִאים ְטָראְגן ֶוועט  ,ַזייט' ]ָדאִזיֶגער[ּבַ
וואּו 'ָטאג' אּון 'ַנאְכט' קּוֶמען ִזיְך  ]צּום ְפַלאץ[ַאִהין 

ְדַהְיינּו: וואּו ִדי 'זּון' ִמיט ֶדער  -! ]צּונֹויף[צּום־אֹויף 
 !ִאיְנֵאייֶנעם" ]צּונֹויף['ְלָבָנה' קּוֶמען ִזיְך צּום־אֹויף 

ָדאס ָהאט אֹויְסֶגעִריְסן  ]ִהיְנֶקעִדיֶגער[ִווי ֶדער 
)ָוואס ָדאְרט ִאיז 'ְקַרייֶטעְכץ' ִמיט ֶדעם 'ָוואְרְצל' 

]ְס'ָהאט ָהאט ִזיְך ִמְזַדֵמן ֶגעֶווען  – ֶגעֶווען ֶדער 'דּוִמיט'(

יי  ]ָאְנֶגעַכאְפט[ָאְנֶגענּוֶמען  ]ָדאס[ַאז ֶער ָהאט  :ַפאִסיְרט[ ּבַ



 

 

יי 'ֶדער !ַזייט' ר[ָדאִזיֶגע] 'ֶדער ַזייט'  ר[יֶגעָדאזִ ] )ְדַהְיינּו: ּבַ

ָוואס ֶעס ִאיז ְמסּוָגל, ֶעס ָזאל ִאים ְטָראְגן, צּו ֶדעם ָאְרט ָוואס 

 .(]צּונֹויף['ָטאג' אּון 'ַנאְכט' קּוֶמען ִזיְך צּום־אֹויף 

וואּו  ]צּום ְפַלאץ[ָהאט ֶעס ִאים ַאֶוועְקֶגעְטָראְגן ַאִהין, 
 - !נֹויף[]צּו'ָטאג' אּון 'ַנאְכט' קּוֶמען ִזיְך צּום־אֹויף 

ֹוין ָדאְרט ]ַביי ) !ֶער קּוְקט ִזיְך ַארּום, אּון ֶער ִאיז ש 

וואּו 'ָטאג' אּון 'ַנאְכט', ְדַהְיינּו: ִדי 'זּון' ִמיט ֶדער  ֶדעם ְפַלאץ[

 .(]צּונֹויף['ְלָבָנה', קּוֶמען ִזיְך ִאיְנֵאייֶנעם צּום־אֹויף 

ער 'ְלָבָנה' ָהאט ֶער ֶגעֶהעְרט: ִווי ִדי 'זּון' ִמיט ֶד  []ב
מּוֶעְסן  !ש ְ

 אּון ֶדער 'זּון' ָהאט ִזיְך ֶגעְקָלאְגט ַפאר ֶדער 'ְלָבָנה':
ר ֶ ֲאש  ָוואס ֶדער 'ּבֹוים'  – ְס'ַפאְרַהאְנְדן ַא 'ּבֹוים' ]ַאזֹוי־ִווי[ "ּבַ

ֶלעְטֶלעְך' ירֹות', אּון 'ּבְ  !ָהאט ַאַסאְך 'ְצַווייְגן', אּון 'ּפֵ

ִרי', אּון אּון ִאיְטֶלעֶכע 'ְצַוו ייג', אּון ִאיְטֶלעֶכע 'ּפְ
אזּוְנֶדעֶרע  ֶלעְטל', ָהאט ִאין ִזיְך ַא ּבַ ִאיְטֶלעְכס 'ּבְ

אּון ָדאס  !ָדאס ִאיז ְמסּוָגל צּו 'ִקיְנֶדער' – !'ְסגּוָלה'
ְרָנָסה' אּון ָדאס ִאיז ְמסּוָגל ְס'ָזאל  !ִאיז ְמסּוָגל צּו 'ּפַ
אּון ָדאס ִאיז ְמסּוָגל צּו  !]ְקֶרעְנק[ֵהייְלן ָדאס 'חֹוַלַאת' 
יְצל פּון  – !]ְקֶרעְנק[ַא ַאְנֶדער 'חֹוַלַאת'  ִאיְטֶלעְכס ּפִ

 !ֶדעם 'ּבֹוים', ִאיז ְמסּוָגל צּו ַא ַאְנֶדעֶרע ַזאְך 

'ּבֹוים', ָוואְלט ֶמען ֶגעַדאְרְפט  ן[ָדאִזיגְ ]אּון ֶדעם 
ן, ָוואְלט אּון ַאז ְמ'ָזאל ִאים ָאְנְטֶרעְנְק  – !ָאְנְטֶרעְנְקן

 ]ִניְשט־ָנאר[אּון לֹא־ַדי  - !ֶעס ֵזייֶער ְמסּוָגל ֶגעֶווען
ט ָאן  יין ִאיְך ָנאְך אֹויף  –ִאיְך ְטֶרעְנק ִאים ִניש ְ ַ ש 

 !ִאים" [ִאיְך] ַפאְרְטרּוְקן ם[דּוְרְכֶדען אּו] ִאים, אּון

 : "דוּ )צּו ֶדער 'זּון'(ָהאט ִזיְך ִדי 'ְלָבָנה' ָאְנֶגערּוְפן  []ג
עְרֵצייְלן ִאיְך ֶוועל ִדיר ֶד  –ָזאְרְגְסט ְפֶרעְמֶדע ָזאְרג! 

 :ַמיין ַדֲאָגה

ר  ֶ ֲאש  עְרג' ]ַאזֹוי־ִווי[ּבַ אּון ַארּום  – !ִאיְך ָהאּב 'טֹויְזְנט ּבֶ
עְרג' עְרג', ִאיז ָדא ָנאְך 'טֹויְזְנט ּבֶ אּון  – !ִדי 'טֹויְזְנט ּבֶ

ִדים' ֵ ִדים'  – !ָדאְרט, ִאיז ָדאס ָאְרט פּון 'ש  ֵ אּון ִדי 'ש 
ע ִפיס' ֶ ן 'ִהיֶנעִריש  ט ִאין  !ָהאּבְ ְ ַח' ִניש  ן ֵזיי ַקיין 'ּכֹ ָהאּבְ

ַח' פּון ַמייֶנע 'ִפיס' !ִדי 'ִפיס' אּון ַמֲחַמת  – !ֶנעֶמען ֵזיי 'ּכֹ
ט ִאין ַמייֶנע 'ִפיס' ]צּוִליב[ ְ ַח' ִניש   !ֶדעם, ָהאּב ִאיְך ַקיין 'ּכֹ

טֹויּב'(ּול' אּון ִאיְך ָהאּב ַא 'ּפ  ְ ָוואס ֶדער  ,)ְדַהְיינּו: ַא 'ש 
 –! 'ְרפּוָאה' צּו ַמייֶנע 'ִפיס' 'ּפּול' ִאיז ַא  ]ָדאִזיֶגער[

 !קּוְמט ַא 'ִוויְנט', אּון ְטָראְגט ִאים ַאֶוועק"

: ]צּו ִדי 'ְלָבָנה'[ָהאט ִזיְך ִדי 'זּון' ָאְנֶגערּוְפן  []ד
ֶוועל ִדיר ָזאְגן ַא ְך ִאי !ָזאְרְגְסטּו? ]ֶדערֹויף["ַאָדאס 
ר  :'ְרפּוָאה' ֶ ֲאש  אּון  !ְס'ַפאְרַהאְנְדן ַא 'ֶוועג' ]ַאזֹוי־ִווי[ּבַ

ָמה  ]צּוְשְפֵרייְטן['ֶוועג', צּוֵטייְלן  ן[ָדאִזיגְ ]פּון ֶדעם  ִזיְך ּכַ
 !'ֶוועְגן' ]ַאַסאְך[

ֲאִפילּו ֶדער 'ַצִדיק'  – !ִאיז פּון 'ַצִדיִקים' ,ֵאיין 'ֶוועג'
יט  – ס ֶער ִאיז ָדאָווא ִ ֶמען ִאים אּוְנֶטער,  ]ְשְפֵרייט[ש 

]פּון 'ֶוועג'  ]ָדאִזיְגן[פּון ֶדעם  ]ְשטֹויב['ּפּול'  ן[ָדאִזיגְ ]ֶדעם 

אּון  –! ]ַביי ֶיעְדן ְטִריט[, ִאין ִאיְטֶלעְכן ְטֶרעט ִדי 'ַצִדיִקים'[
ס ֶער ]ֶיעְדן ְטִריט ָוואִאיְטֶלעְכן ְטֶרעט ָוואס ֶער טּוט 

 !]ְשטֹויב['ּפּול'  ן[ָדאִזיגְ ] , ֵגייט ֶער ַאְלץ, אֹויף ֶדעםֵגייט[

יקֹוְרִסים', אּון ְס'ַפאְרַהאְנְדן ַא 'ֶוועג'  – !פּון 'ַאּפִ
יקֹוֶרס' ָוואס ֶער ִאיז ָדא יט  – ֲאִפילּו ֶדער 'ַאּפִ ִ ש 

עם ]פּונֶ 'ּפּול'  ן[ָדאִזיגְ ] ֶמען ִאים אּוְנֶטער ֶדעם ]ְשְפֵרייט[

]ַביי , ִאין ִאיְטֶלעְכן ְטֶרעט ָדאִזיְגן 'ֶוועג' פּון ִדי 'ַאִפיקֹוְרִסים'[

ַנ"ל ֶיעְדן ְטִריט[  !]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[, ּכַ

ּוָגִעים', 'ֶוועג' אּון ְס'ַפאְרַהאְנְדן ַא  ֲאִפילּו  – !פּון 'ְמש 
ּוָגע' ָוואס ֶער ִאיז ָדא יט  – ַא 'ְמש  ִ ֶמען  ]ְשְפֵרייט[ש 

]פּוֶנעם ָדאִזיְגן 'ֶוועג' פּון ִדי ִאים אּוְנֶטער ֶדעם 'ּפּול' 

ַנ"ל 'ְמשּוָגִעים'[  !]ִווי אֹויְבְנֶדעְרַמאְנט[, ּכַ

ָמה   'ֶוועְגן'! ]ַאַסאְך[אּון ַאזֹוי ִאיז ַפאְרַהאְנְדן ּכַ

ֶ  :'ֶוועג' ֶגעִוויְסן[ן ַאְנֶדעְר ]אּון ְס'ַפאְרַהאְנְדן ַא  ֲאש  ר ּבַ
ְס'ַפאְרַהאְנְדן 'ַצִדיִקים', ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען  ]ַאזֹוי־ִווי[

ל אֹויף ִזיְך 'ִיסּוִרים',  ִפיְרן ֵזיי ִדי  ]אּון ֶעס[ְמַקּבֵ
ִריִצים ִאין ַקייְטן  ט ִאין  –ּפְ ן ֵזיי ַקיין 'ּכַֹח' ִניש ְ ָהאּבְ

יט  –ִדי 'ִפיס'  ִ  םֶמען ֵזיי אּוְנֶטער, פּון ֶדע ]ְשְפֵרייט[ש 
ן  –'ֶוועג'  ן[ָדאִזיגְ ] פּון ֶדעם ]ְשטֹויב['ּפּול'  ן[ָדאִזיגְ ] ָהאּבְ

 !'ּכַֹח' ִאין ִדי 'ִפיס' ]ַבאקּוֶמען ֵזיי ֶדעְרפּון[ֵזיי 

ֵכן  ]צּום 'ֶוועג' וואּו ַאִהיְנֵגיין  ט[ָדאְר ]ָזאְלְסטּו  :]ֶדעִריֶבער[ּבְ

ְך 'ִיסּוִרים', ַבאקּוֶמען ָדאְרט ִדי 'ַצִדיִקים' ָוואס ֶזעֶנען ְמַקֵבל אֹויף ִזי

ָוואְרן ָדאְרט ִאיז ָדא ַאַסאְך 'ּפּול'  – 'כַֹח' ִאין ִדי 'ִפיס'[
ן ַא 'ְרפּוָאה' אֹויף ִדי 'ִפיס'" – ]ְשטֹויב[  !ֶוועְסטּו ָהאּבְ

אּון  – !)ָדאס ָהאט ַאְלץ ִדי 'זּון' ֶגעֶרעְדט, צּו ֶדער 'ְלָבָנה'(
)ַהְיינּו: ֶדער ָוואס ָהאט ַקיין 'ּכַֹח'  !'ֶער' ֶהעְרט ָדאס ַאְלץ

ט ֶגעַהאט ִאין ִדי 'ִפיס'  ְ ָהאט ָדאס ַאְלץ  ,]ֶדער ִהיְנֶקעִדיֶגער[ִניש 

 .ֶגעֶהעְרט(



 

                    

[ 

 
 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 (1מעשה מחיגר ) –די דריטע מעשה 

 וואס האט דער חכם געלאזט צוואה פאר זיינע קינדער? .א
 צו פלאנצן פרוכט 

 צו אקערן פעלדער 

 צו אנטרונקען ביימער 

 וואס האט דער חיגר  יא געקענט? .ב
  גיין 

  שטיין 

 לויפן 

 פרנסה? פון וואו האט דער זון געהאט .ג
 ער האט באקומען פון גבאי צדקה 

 ער האט נישט געהאט וואס צו עסן 

 די ברודער האבן אים געגעבן 

 פון וואו האט ער געהאט געלד צו טון משא ומתן? .ד
 פון וואס ס'איז אים איבערגעבליבן פון זיין פרנסה 

 )די ברודער האבן אים פארבארגט )גיליגען 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 יך מיישב געווען צו פארן קיין?ער האט ז .ה
 ברעסלא 

 לייפציק 

 איטליא 

 וועמען האט ער מיטגענומען אויפ'ן וועג? .ו
 א בעל עגלה 

 א נאמן 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט פאסירט אינמיטן וועג? .ז
 א גזלן האט זיי באפאלן 

 גזלנים זענען זיי אנגעפאלן 

 די וואגן האט זיך צובראכן 

 ווער איז אנטלאפן? .ח
 ער חיגר און דער נאמןד 

 דער נאמן און דער בעל עגלה 

 דער חיגר דער נאמן און דער בעל עגלה 

 וואס האבן זיי גראבעוועט פון אים? .ט
 דאס קעסטל און די פערד 

 די פערד און די וואגן 

 דאס קעסטל די פערד און די וואגן 

 וואס האט ער געגעסן אנפאנג? .י
 )סוחערעס )טרוקענע ברויט 

 נקעןער האט נאר געטרו 

 מצות 

וואס האט ער געגעסן ווען ס'האט זיך געענדיגט די עסן פון  .יא
 וואגן?
 ער האט געטראפן ברויט 

 ער האט נאר געטרונקען 

  גראז 

נאכדעם וואס ער האט גענעכטיגט אין פעלד האט ער  .יב
 געקענט שטיין?

  ער האט צוריק אנגהויבן צו גיין 

 ער האט געקענט שטיין 

 ער האט נאר געקענט זי רוקן 

 פארוואס האט ער אויסגרוסן די קרייטיכץ מיט די ווארצל? .יג
 ווייל ס'האט אים אויסגעזען גאר א אלטע קרייטיכץ 

 ווייל ער האט געוואלט עסן אויך די ווארצל 

 ווייל אזא קרייטיכץ האט ער נאכנישט געזען 

 וויאזוי איז געווען דער דומיט וואס ער האט געטראפן? .יד
 רינדעכיג 

 א לאנגע קעסטל 

 קעדיגפיר ע 

וויאזוי איז ער אנגעקומען צו פלאץ וואס טאג און נאכט  .טו
 טרעפן זיך?

 ער איז געגאנגען צופיס 

 מיט פערד און וואגן 

  ער האט אנגעכאפט דער דומיט אויף די זייט וואס ווער

עס כאפט אן די זייט קומט אן צו פלאץ וואס טאג און 

 נאכט טרעפן זיך

 ה?וואס האט די זון געקלאגט פאר דער לבנ .טז
  אז ער האט נישט כח און די פוס ווייל די שדים נעמען

 זייער כח פון זיינע פוס

  אז ער טרוקענט די בוים וואס האט אין זיך אסאך

 סגולות

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואספארא דאגה האט די לבנה דערציילט? .יז
  אז ער האט נישט כח און די פוס ווייל די שדים נעמען

 פוסזייער כח פון זיינע 

  אז זי טרוקענט די בוים וואס האט אין זיך אסאך

 סגולות

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 

 

 מיט פיל הצלחה - ֵּבייֶמער ְטֶרעְנֶקען צּו ָאן. ָטאן צּו ָּתִמיד ֶזעְהן ִאיר ָזאְלט ָדאס ָנאר



  

 
 
 

 בסיפורי מעשיותמבחן 
 (1) מחיגר –ג' מעשה 

 

 

 מה צוה החכם לבניו ומשפחתו לפני מותו? .א
 לזרוע פירות 
 לזרוע פירות ולחרוש שדות 
 שישתדלו להשקות אילנות 

 הבן החיגר היה יכול לעמוד או לא? .ב
 לא 
 כן 
 יכול לעמוד רק עם מקל 

 איך היה פרנסה לחיגר? .ג
 קיבץ נדבות 
 לא היה לו מה לאכול כלל 
 אחיו נותנים לו די פרנסתו 

 איך היה מעות לחיגר לעסוק במשא ומתן? .ד
 קיבץ ממה שנשאר לו מפרנסתו 
 משפחתו הלוו לו מעות 
 שתי התשובות נכונות 

 לאן רצה ליסוע החיגר? .ה
 לברעסלא 
 ללייפסיק 
 לאיטליא 

 את מי לקח עמו החיגר לדרך? .ו
 בעל עגלה 
 נאמן 
 שתי התשובות נכונות 

 מה קרה בדרך? .ז
 לן אחדנפל עליהם גז 
 נפלו עליהם גזלנים 
 העגלה נשברה 

 מי הצליח לברוח? .ח
 החיגר והנאמן 
 הבעל עגלה והנאמן 
 החיגר והבעל עגלה והנאמן 

 מה הם גזלו? .ט
 והסוסים התיבה 
 והעגלה הסוסים 
 התיבה והסוסים והעגלה 

 מה אכל בתחילה החיגר? .י
 לחם יבש שהיה בעגלה 

 לא אכל רק שתה 
 מצות שהיה בעגלה 

 בעגלה? מה אכל החיגר אח"כ כשכלה האוכל .יא
 מצא חבילת לחם ישן לאכול 
 היה רק שותה מים 
 השליך עצמו מהעגלה לאכול עשבים 

 היה יכול לעמוד או לא? אחר שהחיגר לן בשדה, .יב
 התרפא והתחיל ללכת 
 כן 
 היה יכול רק לרחוש 

 למה החיגר עקר העשב מהשורש? .יג
 כי זה היה נראה לו עשב ישן מאוד 
 כי רצה לאכול גם השורש 
 כי היה מכיר בהם ועדיין לא ראה עשב כזה 

 איך היה נראה הדומיט שמצא מתחת לעשב הנ"ל? .יד
 עגול 
 מלבן 
 מרובע 

 איך הגיע החיגר למקום שיום ולילה נתוועדים יחד? .טו
 התחיל ללכת ברגליו והלך עד שהגיע לשם 
 עם סוס ועגלה 
  נזדמן לו שאחז הדומיט בצד המסוגל לשא למקום

 שיום ולילה מתקבצים
 ע שהשמש קובל לפני הירח?מה שמ .טז

  שהשדים אין להם כח ברגליהם והם יונקים מרגלי
 ואין לי כח ברגלי

  כי יש אילן שהוא מסוגל להרבה דברים והאילן
הזה צריך להשקותו ואני מזריח עליו השמש 

 ומייבש אותו
 שתי התשובות נכונות 

 מה שמע שהירח מספר לשמש על הדאגות שיש לה? .יז
 ליהם והם יונקים מרגלי שהשדים אין להם כח ברג

 ואין לי כח ברגלי
  כי יש אילן שהוא מסוגל להרבה דברים והאילן

 הירחהזה צריך להשקותו ואני מזריח עליו 
 ומייבש אותו

 שתי התשובות נכונות 

 בהצלחה גדולה  -תשתדלו להשקות אילנות 


