
 

 

'  מעשה ד
ד  ממלך שגזר שמ

 51גליון 

בַׁ  לֹות שַׁ ִדים שָׁ ִרים ְילָׁ !ְיקָׁ  ם

ש   ֲע שה ְבמַׁ דָׁ חָׁ ְתִחי ה  נַּ בּועַּ ל שֶׁ ש ָּׁ ִנְקרָּׁ , הַּ ש  "ם גַּ א שֶׁ ֲע "ִנִסיה מַׁ , ם
נּו בֵּ פֵּ  רַּ ְךל עַּ ר ְמסַּ לֶׁ זַּ  מֶׁ גָּׁ ְיהּוִדיל עַּ ד ְשמָּׁ ר שֶׁ . הַּ רָּׁ ם ְגזֵּ ְיתָּׁ ה הַּ ה הָּׁ

ִא  שָּׁ י שֶׁ ְפ יֹור אֶׁ צֹום ְיהּוִדית ִלְה ְר לֶׁ , ְבאַּ ּוק ְוחֵּ ְזב ּושָּׁ ל כָּׁ ת אֶׁ  עָּׁ ם ְרכ
ְצאּו לּו ְויָּׁ גָּׁ ְלקָּׁ ת, ְל יּו ִנְשֲארּום ְוחֶׁ נּוִסי ְוהָּׁ נּום. ֲא ב  ר   רַׁ ִביט ְמפָׁ ְס  רּומַׁ

ּיּוה זֶׁ ה מַּ  נּוק ְבִד ְנעָׁ ס, אָּׁ ְבִצ יּו – אש  ִגי הָּׁ ְסיָׁ ת, ְיהּוִדית דָּׁ ם נֹוֲה ה  ְר  אּוְבפַׁ
יּוא ֹל – ִאי הָּׁ ש ָּׁ ְנהֹם רַּ הּוִדי ְכמֹוג ִל .ְי  ם

חָּׁ ל ְלכָּׁ      שד אֶׁ ִבי יֵּ צָּׁ ש ָּׁ ם מַּ ּום שֶׁ נּוא ה ,אָׁ הּות ְמקֹומֹו ס א שֶׁ
כֹוא ֹל , יָּׁ ֹול שֶׁ  א ֹוה קָּׁ יֹו ל ֹות ִלְה הּו ְכמ ֱאמ  א ש  .רֹוצ  ת ב  י ה ִמ ם ִלְפעָּׁ

ֹול עַּ ד חַּ פַּ ִמ  ד ֲעמָּׁ ֹו מַּ ִמי, ְרכּושֹו א ֲחמַּ ם ְוִלְפעָּׁ הּות מֵּ ְמצָּׁ א שֶׁ א ִנ
ֹּלה ִבְסִביבָּׁ  ְךל כָּׁ א שֶׁ נָּׁ  כָּׁ ֲאִמי ְךה מַּ רֶׁ דֶׁ ִכי בַּ ֲערָּׁ הּום ּובַּ ֲאִמיא שֶׁ ן, מַּ

שן ְוכֵּ  ְרבֵּ  יֵּ ִביה הַּ צָּׁ ּיֵּ ם מַּ דָּׁ י ְבחַּ אָּׁ ֹוי קִֹש ל שֶׁ ם הָּׁ "ו חֹלִ  א הּוי ח א שֶׁ
נּו כֹוס אָּׁ , ִכְביָּׁ נֹול י כֹו ְואֵּ יֹול יָּׁ עֵּ י ְיהּוִד ת ִלְה ' לַּ ר בֹו ְךה רַּ בָּׁ  ְכמֹו ִיְת

הּו שָּׁ ה, רֹוצֶׁ א שֶׁ קֹום ְו זֶׁ ם ְבמָּׁ ּוה, כָּׁ יְךא ה ִר מֹ  צָּׁ חֹול ְלכָּׁ ר ִלְש פָּׁ ת הַּ
ֹו ְהי ּוִד ת ִל ה ִצְנעָׁ י ְי ,ְב ְבִלבֹו א יִ  שֶׁ דַּ ּיֵּ ף ְוִיְכסֹוה ִיְרצֶׁ ן ֲע בָּׁ ת אֶׁ ם ְלקַּ דָּׁ ר הַּ

ִבְקֻדש ָּׁ  הּוה שֶׁ ,  רֹוצֶׁ א שֶׁ חֹוה בּוה ִיְהיֶׁ  ּומֹ ' בַּ ק דָּׁ ְךה רַּ ְתבָּׁ ֲחשֹ, ִי ב ְויַּ
ְרבֵּ ה זֶׁ ל עַּ  ,  הַּ חּוק ְורַּ ה ְסיָׁ "ץ, ִמבַּ ה  ְר "ְבפַׁ ּו א ֲעשֶׁ א ֹלא ה .ְכלּוה יַּ  ם

שָּׁ      לֶׁ ל ְלמָּׁ דֶׁ ד יֶׁ י חֵּ , בַּ מַּ ר לָּׁ ְפרֵּ ד שֶׁ נּוי ְבִס בֵּ ֲעלַׁ ל עַּ , רַּ ת מַׁ
אַׁ  ִחי ְמ יִ ת הַׁ פַׁ ְתִפלָׁ ם כַׁ ּיֵּ ד ְמאֹה ְורֹוצֶׁ , הבַׁ ֲעשֶׁ ה זֶׁ ת אֶׁ ם ְלקַּ מַּ ם ִא ה, ְל

ְתִחי חֹ ל יַּ יִ א ִלְמ פַּ ִכתָּׁ ם כַּ , בַּ ְמחָּׁ ה ֲהבּוה ְבִש ְשעַּ ת ּוְבִהְתלַּ ת ִב
ְתִפלָּׁ  ..  הַּ ִסכּוִייב ֹרה. ְכלּום הַּ ִּיְסתַּ י שֶׁ לָּׁ ְמהֹוה ִבְפִליאָּׁ ו עָּׁ ִת ן, ּוְב

ֹוי ְואּולַּ  שד ע נֵּ עָּׁ ֻחְמרָּׁ  יֵּ עָּׁ ל עַּ ה ְב ְפרָּׁ הַּ ְתִפ ה הַּ ת אֶׁ א ְוִיְמצָּׁ ה, לָּׁ בַּ
ְצמֹו חַּ  עַּ בֹור אַּ ִכתָּׁ ץ ִמחּוד כָּׁ ..לַּ .  ה

ּון ְוכֵּ      ח צֶׁ ה, ִביִשיבָּׁ ר בָּׁ רֹו ' לַּ ק ִלְצעֹד ְמאֹה שֶׁ ְךה רַּ בָּׁ    ִיְת
עּוְמקָּׁ  בָּׁ א מֵּ עֹובֵּ ה מַּ ל ל כָּׁ עַּ  ,אְדִל יר ש ֶׁ לָּׁ שו עָּׁ פֶׁ נֶׁ י, בַּ ְךה  זֶׁ ן  אֵּ רֶׁ דֶׁ  הַּ

 

 

 

 

יכַּ  ְבהֵּ ְּיִשיבָּׁ ל שֶׁ , הַּ ְנדֵּ ד ְליַּ ה ְסטֶׁ ִריר הַּ קָּׁ  קֹולֹות אֶׁ ם יָּׁ ִכּיָּׁ ה ִבְזעָּׁ ה, ּוְב
.. קֹולֹום ּוְבִשְבִעי מֹו)ת. ְמקֹו ית ִב אֵּ ְךה זֶׁ ן שֶׁ רֶׁ דֶׁ שֹו הַּ ֲע ( כֵּ ת לַּ לָּׁ ן א אֶׁ

צָּׁ  ְבמַּ זֶׁ ב שֶׁ ּוה כָּׁ כֹוא ה ֹוק ִלְצֹעל יָׁ ִלב ֹו ְב תּו ְכמ כָּׁ רַּ ת ְבִשיחֹוב שֶׁ 'ז טן, הָּׁ
ע, ":   ע דַׁ ְשמַׁ א ִי ְוֹל אֹד  ה ְמ ֹולָׁ ה ְגד קָׁ ה ִבְצעָׁ קָׁ ה דַׁ מָׁ מָׁ ֹול ְד ֹעק ְבק ֹוִלין ִלְצ כ ְי ש 

ל ְכלָׁ ם  דָׁ אָׁ ּום  . ש " 

צָּׁ ה זֶׁ      נּול שֶׁ ב מַּ אָּׁ ס, אָּׁ יְךז שֶׁ ִר ִניל כָּׁ ל עַּ ת ִלְראֹו צָּׁ , פָּׁ ם
ִבְפִני ֹום ש  ח ֹו ְבֹמ ז  , ְוִלב יע ֻמְצנָׁ ה ש  ע  ִשיְךם, ֻכלָׁ ן מ  ְמ ל   יַׁ ְתפַׁ ִה של ְל ק  , ּוְלבַׁ

ֹו ְרצ עַׁ ת ִל ְעג  ְתגַׁ ִה בָׁ  ּוְל דָׁ ש ָׁ ר לַׁ ִבְקֻד רֹוצ  ה ש  י  ה ש  ,ְלקַׁ ' ְורַּ  ם ְךק ה רַּ ְתבָּׁ  ִי
הּו יֹון בֹוחֵּ א שֶׁ לֵּ ת ְכלָּׁ דַּ ב, וָּׁ ְבתֹות אֶׁ ע יֵּ שַּ ֲח ִיְראֶׁ , מַּ נֹות אֶׁ ה ְו צֹו  ְר

ּטֹו ִּיְזכֶׁ ד עַּ ב, הַּ יֹוה שֶׁ ֹות ִלְה הּו ְכמ א  א שֶׁ , רֹוצֶׁ ת מֶׁ בֶׁ יֹוה ּוִד "ת ִלְה ה י ְי
ְסיָׁ  ה  ְר "ְבפַׁ רֹוִאי ְכמֹו, א ֲעשֶׁ ם ש ֶׁ מַּ אַּ ה, בַּ ש ָּׁ ְכשֶׁ ְךל שֶׁ לֶׁ מֶׁ ש ָּׁ ת אֶׁ  הַּ ר הַּ

נּו אָּׁ יז  "ס: הָּׁ בֹוה א  תָׁ ד כָׁ ש  ה, רֹוצ  ה אַׁ ֱע א  ש "ְלָךה ְו ר ִעקַׁ " ה,זֶׁ ל עַּ ק רַּ  ִבקֵּ
ֹוִד  ֱהי  י ְכב א  אה ש  ש ַׁ ֹוי רַׁ ְהי ּוִד ת ִל ה ְסיָׁ י ְי ה  ְר "ְבפַׁ ּוה מַּ ה זֶׁ י כִ  א ה צָּׁ א ש ֶׁ ה רָּׁ

ְזמַּ ל כָּׁ  יָּׁ ק רַּ ן, הַּ הָּׁ נּוה שֶׁ כֶׁ ס, אָּׁ תֵּ רַּ ף ְו נּוק ְכשֶׁ ְת ֹו נָּׁ נּו ל ְמ שת, ִהְזדַּ ק   ִב
.ז  ל עַׁ ק רַׁ   ה

ְך     "ו ִא  אַּ ְנעָּׁ ם גַּ ם ח נֹוא ְבִצ י ֲעבֹודַּ ה רֹוצֶׁ  אֵּ , בַּ ' נָּׁ ת ה ִנְכ ע ְו
ְמרֵּ  גַּ ְברָּׁ י ְל חֶׁ ִביה לַּ רָּׁ ה זֶׁ ב, ִמסָּׁ ְק רַׁ "א ִנ "ְשמָׁ ת ְגז  ְכבָּׁ . ד נֹור שֶׁ י ֹוצֶׁ  אֵּ ה ר

יֹו ְנעָּׁ א ֹלי ְיהּוִד ת ִלְה ְסיָּׁ א ְוֹלה ְבִצ ְרהֶׁ "ל. ְבפַּ כֵּ ה רח שּון לָּׁ ְךל כָּׁ ב חָּׁ  כָּׁ
ְקִפי ּיֵּ ד ְלהַּ ּות ֲעצַּ ת אֶׁ ם ְלקַּ ֹוְדד ְתב ִה ,הַׁ נּו ת בֵּ רַּ ּהג ִהְפִלי שֶׁ , ְמאֹ בָּׁ ד

מַּ  ִהיר ְואָּׁ ֲעלָׁ "א שֶׁ ֹונָׁ ה מַׁ ְלי ֹולָׁ ה ע  ְגד כֹן ִמ ה ּו "הַׁ ְךה זֶׁ י כִ .  ל רֶׁ דֶׁ ידָּׁ  הַּ ְּיִח ה הַּ
צ   ִהנָׁ רַׁ ל ְל ְגז  מָׁ ת ִמ ש ְ בֶׁ  דהַׁ אֹורֶׁ הֵּ י, ְיהּוִד ל כָּׁ ל עַּ ת הָּׁ נַּ ִּיְת ֹוג שֶׁ ם, ֻכלָּׁ  ְכמ

תֵּ  יוַּ נֹול עַּ ר ִו צֹו ְר ְקדֹוִשית הָּׁ ְּטהֹוִרים הַּ לֹום ְוהַּ ז  , שֶׁ ֲהדּור ִעקַׁ ה ש  יַׁ .הַׁ  ת

ּו     ֹוְדד ְתב ֹון ְזמָּׁ ה זֶׁ  תִה ב ְפשָּׁ  שֶׁ פֵּ ר אֶׁ ' לַּ ר ְלסַּ ְךה רַּ בָּׁ ל עַּ  ִיְת
נֹו צֹו ְר ֲאִמִתִּיית הָּׁ נּום הָּׁ לָּׁ יִ ה מַּ ל ְועַּ , שֶׁ ֲעדַּ נּון ש ֶׁ נּוִסי אָּׁ ם ִא ם, ֲא

חַּ  ֹוד ִמפַּ ִלים ִא ה, ִמבּושָּׁ  א גֵּ ְר הֶׁ ֹום טֹוִביא ֹלם מֵּ ֻחְלשָּׁ  א ד עַּ ה, מֵּ
ְחמֹ ּיַּ נּול שֶׁ י לֵּ ְך עָּׁ לֶׁ ְלכֵּ  מֶׁ ִכיי מַּ לָּׁ ְמ ים הַּ ֲחמָּׁ צּוִמיו ְברַּ ֲע , הָּׁ נּון ְוִיתֵּ ם  לָּׁ

נָּׁ  תָּׁ ְהי  ה, ְבמַּ ִנ ִאיה ש  ש ָׁ ֹום רַׁ ְהי ּוִדית ִל ה ִרים ְי ש  ִאים, ְכ ר  ים ְי ִמ ְשל  ם, ּו
ֹו ֹונ ְרצ ֱאמ   ִכ מ  ת, ב   ן.אָׁ

בַּ                              לֹות שַּ ְךם שָּׁ ֹברָּׁ !ּוְמ

 



 

 

 

ִ ִס  ּיוִ יִּפּור  יתִַמֲעש   נ  ָּׁ ש ּ ּיוִ םִמ  נ  ִתַקְדמו 
ה ד – ד ַמֲעש ֶׂ מָּ ְ ַזר ש  ג ָּ ֶׂ ְך ש  לֶׂ ֶׂ  ִממ 

יםִִ– ס  הִנ  ִ–ַמֲעש  

ק א] רֶּ ֵּ ך  'הַּ [ פ  לֶּ זַּ ' מֶּ רוֹּ ר גָּ זֵּ ג  ׁש ב ִּ רו  מָּ  תג ֵּ י'הָּ ד / ׁש  סִּ ך  ם' / 'ֲאנו  לֶּ  מֶּ
ׁש     דָּ חָּ 'הֶּ נו  ' / הֶּ אס' אָּ ַּ ׁש  יחַּ רַּ נ ִּ הַּ ית י ל  ל ִּ ין טַּ ל ִּ פִּ ת  א ו  יָּ ס  הֶּ ר  פַּ  ב  

ם ]א[ עַּ ת־ֻפַּ חַּ ר 'ֶמֶלְך' ָהָיה אַּ ל ְוָגזַּ ִדיָנה עַּ ֻמְ רֻוׁש' הַּ  'ֻגֵּ
רֹות 'ְגזֵּ ָמד': ֻבִ י ׁשְ ֻמִ ְרֶצה "ׁשֶ ֻיִ ר ׁשֶ אֵּ ָ ִדיָנה, ִלׁשֻ ֻמְ תֹו; ָיִמיר ֻבַּ  ֻדָ

ׁש  ִיְהֶיה, ָלאו ְוִאם רֵּ ִדיָנה"! ִנְתֻגָ ֻמְ הַּ  מֵּ

ֶהם: ְקָצת ְוָהיוֻ  ִהְפִקירוֻ  מֵּ ל ׁשֶ ם ֻכָ ירֻות ְרכֻוׁשָ ֲעׁשִ ֶהם, וַּ ֻלָ  ׁשֶ
ם ְוָיְצאוֻ  ָ ֻלֻות, ִמׁשֻ דַּ י ֻבְ דֵּ ר ֻכְ אֵּ ָ ֱאמֻוָנה ִלׁשֻ ְהיוֻ  ֻבֶ ֻיִ  ׁשֶ

ִלים! ְראֵּ  ִיש ְ

ֶהם: ֻוְקָצת ל ָחסוֻ  מֵּ ם עַּ ירֻוָתם, ְרכֻוׁשָ ֲעׁשִ ֲארוֻ  וַּ ם! ְוִנׁשְ  ׁשָ
ִצְנָעא –'ֲאנֻוִסים'!  ְוָהיוֻ  ת נֹוֲהִגים ָהיוֻ  ֻבְ  ְיהֻוִדית',־'ֻדָ

ְרֶהְסָיא ִאים ָהיוֻ  לֹא ֻוְבפַּ ָ ׁשֻ מוֹ  ִלְנֹהג) רַּ ִדים כ ְ  !(ְיהו 

ת []ב ֶלְך!  ֻומֵּ ֻמֶ ה –הַּ ֲעש ָ נוֹ  ְונַּ  ִלְנֹהג ְוִהְתִחיל –ֶמֶלְך!  ֻבְ
ִדיָנה ֻמְ ָיד הַּ ׁש  –ָרָמה!  ֻבְ ה ְוָכבַּ ֻמָ  ָחָכם ְוָהָיה –ְמִדינֹות!  ֻכַּ
דֹול!  ֻגָ

ת ֲחמַּ ָהָיה ֻומֵּ ֲחִזיק ׁשֶ ֹתֶקף מַּ י ֶאת ָידוֹ ־ֻבְ רֵּ ָ 'ש ֻ  –ְמלֻוָכה' ־הַּ
רֻו: ָעָליו, ָיֲעצוֻ  ְ ׁשֻ ְכִרית ָעָליו, "ִלֻפֹל ְוִנְתקַּ  ְוֶאת אֹותוֹ  ֻוְלהַּ

ְרעֹו"!  זַּ

ין ְוָהָיה ִרים, ֻבֵּ ָ ש ֻ ָה'ֲאנֻוִסים'!  ֶאָחד הַּ ב –מֵּ ֵּ ְצ  ְוִיׁשֻ : מוֹ עַּ
י "ֲהלֹא נֵּ ת? ָאנֻוס ֲאִני ָמה ִמֻפְ ֲחמַּ ָהִייִתי מֵּ ל ָחס ׁשֶ  הֹוִני עַּ

י!  ו –ֻוְרכֻוׁשִ ְכׁשָ ְהֶיה עַּ ֻיִ ִדיָנה ׁשֶ ֻמְ לֹא הַּ ַהְרגו  ]ֶמֶלְך  ֻבְ י ַ ֶ ת ֶא  ש 

הוֻ  ֶאת "ִאיׁש  ִיְהֶיה – [ַהֶמֶלךְ  עֵּ ים רֵּ ֻיִ ָלעֹו"  חַּ  ת פ"ג מ"ב(ָאבוֹ )ֻבְ
י – ר־ִאי ֻכִ ְהֶיה ֶאְפׁשָ ֻיִ לֹא ְמִדיָנה ׁשֶ  ֶמֶלְך"! ֻבְ

ל ן־עַּ ץ ֻכֵּ ְצמֹו: ָיעַּ עַּ ךְ  ֻבְ ילֵּ יד "לֵּ ֻגִ ֶלְך, ֻוְלהַּ ֻמֶ ִלי לַּ  ֻבְ
 ְיִדיָעָתם"!

ךְ  יד ְוָהלַּ ֶלְך: ְוִהֻגִ ֻמֶ רוֻ  לַּ ְ ׁשֻ ְתקַּ ֻנִ ֻנַּ  ָעָליו "ׁשֶ  ל"!",ֻכַּ

ךְ  ֶלְך, ְוָהלַּ ֻמֶ ה: הַּ ָבר"?! ֱאֶמת "ִאם ְוִנֻסָ ֻדָ  הַּ

הֻוא ְוָרָאה:  ֱאֶמת"! "ׁשֶ

 'ׁשֹוְמִרים'! ְוֶהֱעִמיד

אֹותוֹ  ְיָלה ֻבְ ְפלוֻ  לַּ ֻנָ ְפסוֻ  ָעָליו, ׁשֶ ל אֹוָתם ְוָדן אֹוָתם! ֻתָ  ֻכָ
ִפי ֶאָחד טֹו! ֻכְ ֻפָ  ִמׁשְ

ֶלךְ  ָעָנה []ג ֻמֶ ר הַּ ר ְוָאמַּ ָ ש ֻ ֻנַּ  ָהָאנֻוס ְלהַּ יֶזה: ל"הַּ בֹוד "אֵּ  ֻכָ
ן ִביל ְלָך, ֶאֻתֵּ ׁשְ ִני ֶזה ֻבִ ְלֻתָ ִהֻצַּ ְרִעי ְוֶאת ׁשֶ  !?זַּ

ר: ִאם ֹות ֹאמַּ ֲעש  ר"!  אֹוְתךָ  "לַּ י –ש ַּ ה ֲהרֵּ ֻתָ לֹא אַּ  ֶזה ֻבְ
ר'!  'ש ַּ

ן ְוִאם: ׁש  –ָמעֹות"!  ְלָך  "ִלֻתֵּ  ְלָך! יֵּ

יֶזה ֱאֹמר: בֹוד "אֵּ ה ֻכָ ֻתָ ה –רֹוֶצה"?!  אַּ  ְלָך! ְוֶאֱעש ֶ

ר ָה'ָאנֻוס' ָעָנה ה "ֲאָבל: ְוָאמַּ ֲעש ֶ ה ִלי ֻתַּ ר" מַּ ֹאמַּ ֶ  –? ?ׁשֻ
ר ֶלךְ  ָאמַּ ֻמֶ ן"!: הַּ  "הֵּ

ר ע: ָאמַּ בַּ ָ ִכְתְרךָ  ִלי "ִהׁשֻ ְלכֻוְתָך"!  ֻבְ ע –ֻומַּ ֻבַּ  לֹו! ְוִנׁשְ

ר ָעָנה ס') ְוָאמַּ ר: (ל"ַהנ ַ  ָה'ָאנו  בֹוִדי: "ִעֻקַּ ֶאְהֶיה ֻכְ אי ׁשֶ ַּ ׁשֻ  רַּ
ְרֶהְסָיא ְיהֻוִדי ִלְהיֹות פַּ יחַּ , ֻבְ ֻנִ ית ְלהַּ ֻלִ ין' 'טַּ  ֻוְתִפֻלִ

ְרֶהְסָיא"! פַּ  ֻבְ

ֶלְך ְל  ְוָחָרה ֻמֶ ת –ְמֹאד  הַּ ֲחמַּ ָכל מֵּ ֻבְ יָנם ְמִדיָנתוֹ  ׁשֶ  אֵּ
ִאים ָ ׁשֻ ָרה, לוֹ  ָהָיה לֹא ֲאָבל, ְיהֻוִדים ִלְהיֹות רַּ רֵּ ת ֻבְ ֲחמַּ  מֵּ

בֻוָעה'  ְ 'ׁשֻ ב ַ ]הַּ ְ ש  נ ִ ֶ ֲעש ֶ : "לוֹ  עש   י ַ ֶ ְרצֶ ה ַמ  לוֹ ה ש  י ִ ֶ  !ה"[ש 

ֻבֶֹקר! ךְ  ֻבַּ יחַּ  ָה'ָאנֻוס', ָהלַּ ית ְוִהֻנִ ֻלִ ין טַּ ְרֶהְסָיא! ֻוְתִפֻלִ פַּ  ֻבְ

ק ב] רֶּ ֵּ ך  'הַּ [ פ  לֶּ ׁש  מֶּ דָּ חָּ כֶּ ' הֶּ נ ֶּ מֹּרהַּ ׁש  י ִּ מוֹּ  ד / ׁשֶּ צ  ר עַּ וֹּ ׁש  ה  מִּ ש ֶּ וָּ
ך  'הַּ /  לֶּ ׁש  מֶּ דָּ חָּ י' הֶּ נ ִּ מו  ן / 'הַּ דָּ ת ד   אָּ עָּ 'מִּ ם' הָּ ב  ִּ י־ׁש  ינֵּ ה־מִּ

ת' כוֹּ ת ָּ ' מַּ נו  / הֶּ ינוֹּ ס' אָּ אי אֵּ ַּ ׁש  תֵּ  רַּ תיוֹּ יוֹּ ה  י ר לִּ דִּ הו  א י  יָּ ס  הֶּ ר  פַּ  ב  

ךְ  ]א[ ר־ֻכָ חַּ ת אַּ ֶלְך'! מֵּ 'ֻמֶ  הַּ

ה ֲעש ָ נוֹ  ְונַּ ְנִהיג ִהְתִחיל ְוהֻוא –ֶמֶלְך!  ֻבְ ֻכֻות ְמִדיָנתוֹ  ְלהַּ רַּ , ֻבְ
ת ֲחמַּ ָרָאה מֵּ ָרצוֻ  ׁשֶ ְכִרית ׁשֶ ֻנַּ  ָאִביו ֶאת ְלהַּ ׁש  –ל! "ֻכַּ  ְוָכבַּ
ֻבֹות!  ְמִדינֹות דֹול ָחָכם ְוָהָיה –רַּ ה: –ְמֹאד!  ֻגָ ץ ְוִצֻוָ ֻבֵּ  "ְלקַּ
ל ֶאת ְוִלְקרֹות י־ֻכֹוָכִבים: ֻכָ חֹוזֵּ ידֻו: הַּ ֻגִ ֻיַּ יֶזה ׁשֶ אֵּ ָבר 'מֵּ  ֻדָ

ל ְרעֹו'!  ִנְכָרת ִלְהיֹות יֻוכַּ י –זַּ דֵּ ֹמר ֻכְ ׁשְ ֻיִ ה"! ׁשֶ  ִמֻזֶ

ְרעוֹ  לֹו: ְוָאְמרוֻ  ֻזַּ ת!  לֹא "ׁשֶ ק –ֺיְכרַּ ֹמר רַּ ׁשְ ֻיִ ֹור ׁשֶ  ִמׁשֻ
ה"!  ָוש ֶ

ְכרֹונֹות'!  זֹאת ְוָכְתבוֻ  ֻזִ ֶפר־הַּ 'סֵּ ה –ֻבְ ְנֲהגוֻ  ְלָבָניו: ְוִצֻוָ ֻיִ  "ׁשֶ
ן ם־ֻכֵּ מֹותוֹ  ֻגַּ ה! ֻכְ ֻכָ ֶדֶרְך־רַּ  ֻבְ

ת!  []ב ה –ֻומֵּ ֲעש ָ נוֹ  ְונַּ ָיד־ָרָמה ִלְנהֹג ְוִהְתִחיל –ֶמֶלְך!  ֻבְ  ֻבְ
מוֹ  ֻוְבֹחֶזק, נֹו!  ֻכְ ׁש  –ְזקֵּ ֻבֹות! ְמִדינֹות ְוָכבַּ  רַּ

ל ל ְוָנפַּ הוְ  –'ָחְכָמה'  עַּ ְכִריז: ִצֻוָ ֻלֹא ְלהַּ א "ׁשֶ צֵּ ְמִדיָנתוֹ  ִיֻמָ  ֻבִ
י 'ׁשֹור דֵּ ה'! ֻכְ ֻלֹא ָוש ֶ ְרעֹו!  ִנְכָרת ִיְהֶיה ׁשֶ ן –זַּ ל־ֻכֵּ ין עַּ  לוֹ  אֵּ
ֻום מֹוָרא ָבר! ִמׁשֻ  ֻדָ

ג ָרָמ  ְמִדיָנתוֹ  ְוָנהַּ ה –ה! ֻבְ ֲעש ָ דֹול ָחָכם ְונַּ  ְמֹאד! ֻגָ

ל []ג ל ְוָנפַּ ל ֶאת "ִלְכֻבֹש 'ָחְכָמה': עַּ לֹא ָהעֹוָלם ֻכָ  ֻבְ
 'ִמְלָחָמה'"!

י ׁש  ֻכִ ְבָעה יֵּ י 'ׁשִ ָהעֹוָלם –עֹוָלם'  ֶחְלקֵּ ק ׁשֶ ֻלֵּ ְבָעה ִנְתחַּ  ְל'ׁשִ
 ֲחָלִקים'!

ׁש  ע ְויֵּ בַּ י־ֶלֶכת'  'ׁשֶ ל –ֻכֹוְכבֵּ ֻכָ ִאיר 'ֻכֹוָכב' ׁשֶ ֶלק מֵּ חֵּ  ֻבְ
י ֶחְלקֵּ  ָהעֹוָלם! מֵּ

ׁש  ְבָעה ְויֵּ י 'ׁשִ כֹות'  ִמינֵּ ֻתָ ל –מַּ ֻכָ ת ׁשֶ חַּ ע אַּ בַּ י־ ִמ'ׁשֶ ֻכֹוְכבֵּ
ִאיר ֶלֶכת', ִמין מֵּ ֶכת ֻבְ ֻתֶ  ֶאָחד! מַּ

ְך, ץ ְוָהלַּ ל ְוִקֻבֵּ ְבָעה ֻכָ ִ 'ׁשֻ י הַּ כֹות'! ִמינֵּ ֻתָ  מַּ



 

 

ה ל ְלָהִביא ְוִצֻוָ אְטֶרעִטין'  ֻכָ 'ֻפַּ מּונֹו]הַּ ל ת[תְּ ל ׁשֶ ָלִכים ֻכָ ֻמְ  הַּ
ם הֵּ ל ׁשֶ ֻתֹוִלין ָזָהב, ׁשֶ ְלְטִרין  ׁשֶ ֻפַּ מֹו]ֻבַּ ֶהם ן[ַארְּ ֻלָ ה, ׁשֶ  ְוָעש ָ
ה ל רֹאׁשוֹ  –'ָאָדם'!  ִמֻזֶ ל ְוגֻופוֹ  ָזָהב, ׁשֶ ֶסף ׁשֶ ן, ֻכֶ ָאר ְוכֵּ  ׁשְ

יָבִרים י ָהאֵּ ינֵּ כֹות ִמֻמִ ֻתָ ִרים!  מַּ 'אֹותוֹ  ְוָהָיה –ָהֲאחֵּ  ֻבְ
ל ָהָאָדם', ע ֻכָ בַּ ֶ 'ׁשֻ י הַּ כֹות'! ִמינֵּ ֻתָ  מַּ
ל אֹותוֹ  ְוֶהֱעִמיד ר עַּ '! 'הַּ בֹוֻהַּ  ֻגָ

ל ְוָהיוֻ  ְבָעה ֻכָ ִ 'ׁשֻ י־ֶלֶכת' הַּ אֹותוֹ  ְמִאיִרין ֻכֹוְכבֵּ  ָהָאָדם! ֻבְ
ָהָיה יֶזה ָצִריךְ  ָאָדם ֻוְכׁשֶ ָצה', ְלאֵּ יֶזה אוֹ  'עֵּ ן'  אֵּ ֻתָ א־ֻומַּ ָ ש ֻ 'מַּ

ֹותוֹ  ִאם ֲעש  ד ָהָיה –ָלאו  ִאם לַּ יָבר אֹותוֹ  ֶנֶגד עֹומֵּ ל ָהאֵּ  ׁשֶ
ין ֻמִ ֶכת, הַּ ֻתֶ ְך  מַּ ֻיָ ַּ ׁשֻ ֶלק הַּ הֻוא ָהעֹוָלם ְלחֵּ ם  ׁשֶ ָ  ְוָהָיה –ִמׁשֻ
ב ְעֻתֹו: חֹוׁשֵּ דַּ ֹות"? "ִאם ֻבְ ֲעש   ָלאו"? "ִאם לַּ

ָהָיה ֹות, ָהָיה ָצִריךְ  ֻוְכׁשֶ ֲעש  ִאיר לַּ ְזִריחַּ  מֵּ יָבר!  אֹותוֹ  ֻומַּ ָהאֵּ
ךְ  ָהָיה, ָלאו ְוִאם – ָבר! ֶנְחׁשָ  ָהאֵּ
ל) ה ֶזה כ ָ ֶלךְ  ָעש ָ י – (ל"ַהנ ַ  ַהמ ֶ ל־ְידֵּ ׁש  ָהָיה ֶזה ְועַּ ל ֻכֹובֵּ  ֻכָ

ף –ָהעֹוָלם!  ב! ָממֹון ְוָאסַּ  רַּ
מֻות־ָאָדם'  ְואֹותוֹ  []ד 'ֻדְ ל ָהָיה לֹא –הַּ ֻנַּ  ְמֺסֻגָ ק, ל"ְלהַּ  רַּ

ֹאֶפן) ִבְתַנאי ב ְ ְהֶיה :(ו  ֻיִ ֶלךְ  "ׁשֶ ֻמֶ יל הַּ ֻפִ ׁשְ ִאים', 'מַּ יֻהַּ  ֻגֵּ ְגֻבִ  ֻו'מַּ
ָפִלים'!  ׁשְ

ךְ  ח'[ֶמֶלְך'הַַ] ְוָהלַּ לַּ ֺקֻדֹות' , ְוׁשָ :) 'ֻפְ ל ֲעבֻור ,(אֹוַקאִזין ַהְינו   ֻכָ
אִלין  עְדִנירַּ ֻיֶ ִציִני]הַּ ָאר ,ם[קְּ ִרים ֻוׁשְ ָ ש ֻ ׁש  הַּ ֻיֵּ  ָלֶהם ׁשֶ

ֻנֻות', ַמּנּו]ׁש' "ְו'אֹוְרֶדיְר  'ִהְתמַּ ֻיָחדֹותִַהתְּ  !ת[מְּ
ם  ֻוָבאוֻ  ֻלָ יל –ֻכֺ ֻפִ ח, אֹוָתם ְוִהׁשְ ֶהם ְוָלקַּ ֻנֻות' מֵּ 'ִהְתמַּ  הַּ

ֶהם!  ֻלָ ָהיוֻ  אֹוָתן ֲאִפֻלוֻ  –ׁשֶ ֻנֻות' ָלֶהם ׁשֶ ָעְבדוֻ  'ִהְתמַּ ֶצל ׁשֶ  אֵּ
ח נֹו, ָלקַּ ֶהם! ֲאִבי־ֲאִבי־ְזקֵּ  מֵּ

יֻהַּ  ָפִלים', ְוִהְגֻבִ יֶהם  אֹוָתם ְוֶהֱעִמיד 'ׁשְ ְחֻתֵּ "לַַהנַַםַַהָשִרילַשֶַ]ֻתַּ

ִפי  .ל[ֶשִהשְּ
תֹוָכם []ה ֵַבי] ֻבְ ַַהָשִרין ִפים ֶַשִהשְּ ר ָהָיה – ם[אֹותַָל ַּ ש ֻ  ָהָאנֻוס הַּ
ֻנַּ  א ַהְינו  ) ל"הַּ הו  ֶ תֹוךְ  ָהָיה ש  ִרים ב ְ ָ ֶלךְ  ַהש   ַהמ ֶ ֶ  עֹוֵסק ָהָיה ש 

יָלם ִ פ  ְ  !(ְלַהש 
ל אַּ ֶלךְ  אֹותוֹ  ְוׁשָ ֻמֶ הוֻ : הַּ ָררֻות "מַּ ְ ש ֻ ֻנֻות הַּ ִהְתמַּ ָך" ְוהַּ ֻלְ ! ?ׁשֶ

יב – ׁשִ ָררֻות': לוֹ  הֵּ ְ 'ש ֻ י "הַּ ֻלִ ֶאְהֶיה הֻוא, ׁשֶ אי ׁשֶ ַּ ׁשֻ  ִלְהיֹות רַּ
ְרֶהְסָיא, ְיהֻוִדי פַּ ִביל ֻבְ ׁשְ ֻטֹוָבה אֹוָתה ֻבִ יִתי הַּ ָעש ִ ְנָך, ׁשֶ  ִלְזקֵּ

ֻנַּ   !תַג[אֹוקַאֶַפרֶַ]ל "ֻכַּ
ח ִאֻתוֹ  [ַהֶמֶלְך] ְוָלקַּ יֶַ]זֹאת  מֵּ ֶַשִיהְּ ַַרַשאה יֹוי ִַלהְּ הּודִַת ַיְּ ָהִניחַַי תַַטִליַּולְּ

ִפִלי יַָןַּותְּ ֶהסְּ ַפרְּ ר – א[בְּ ה ְוָחזַּ ֲעש ָ  'ָאנֻוס'! ְונַּ

ק] רֶּ ֵּ ה' רׁשוֹּ [ 'ג פ  ש ֶּ ים וָּ ֲחקִּ ש ַּ ט מ  בֶּ ו  / 'ׁשֵּ נ  ֶּ מ  זֶּ  מִּ ר  ב ַּ  ל'הַּ
ׁש 'הָּ /        ך  'הַּ ' / אֵּ לֶּ רַּ ' מֶּ כ  דֵּ ל־עַּ ת נִּ ש ֶּ ר ׁשוֹּ י 'י   ה'וָּ
ת ]א[ חַּ ם־אַּ עַּ ב ֻפַּ כַּ ֶלךְ  ׁשָ ֻמֶ ֲחלֹום: ְוָרָאה –ִליׁשֹן  הַּ  ֻבַּ

ִים מַּ ָ ׁשֻ הַּ ים"!  "ׁשֶ ֻכִ ל ְוָרָאה: –זַּ ר "ֻכָ ים־ָעש ָ נֵּ ְ ׁשֻ לֹות"! הַּ ֻזָ  מַּ
נּו] ַהיְּ ִקים'ֶַשַבָשַמִיםַּכֹוָכִבי'הַַ:ַדְּ ַחלְּ ֵני'לִַםִַמתְּ ֶנגֶַם',ֲַחָלִקירַָעשַָם־שְּ ֵני'הַַדַּכְּ ם־שְּ

מֹואַהּום,ֵַמַהּכֹוָכִבידֶַאחַָקֵַחלֶַַ–ם'!ֳַחָדִשירַָעשַָ ן'!ִַניסַָלַשֶַַַמָזלֹו'ֶַזהּוה',ַשֶַ'ַּכְּ

ֻכּנֶַר',ִַאָיילַשֶַַַמָזלֹו'ּוַ– ָכְךַ–!ַ'רשֹו'ַהמְּ כֵַַָישַוְּ  .'![ַמָזלֹותַ'אֶַַחֶֹדשלַלְּ

ֹור ְוָרָאה: 'ׁשֻ ה' "ׁשֶ ׁש  ָוש ֶ ֻיֵּ ין ׁשֶ לֹות'  ֻבֵּ ֻזָ 'ֻמַּ ם –הַּ ֲחִקים הֵּ  ְמש ַּ
ֻנֻו"!  ִמֻמֶ

*ִ

ִקיץ ס ְוהֵּ עַּ 'כַּ דֹול'  ֻבְ ד –ֻגָ  ְמֹאד! ְוִנְפחַּ

ה: ְכרֹונֹות'!  ֶאת "ְלָהִביא ְוִצֻוָ ֻזִ ֶפר־הַּ תֻוב ְוָרָאה –'סֵּ  ֻבֹו: ֻכָ
י ל־ְידֵּ עַּ ה', 'ׁשֹור ׁשֶ ְרעֹו! ִנְכָרת ִיְהֶיה ָוש ֶ  זַּ

ל ד ָעָליו ְוָנפַּ חַּ דֹול'!  'ֻפַּ ר –ֻגָ ה!  ת[זֹא] ְוִסֻפֵּ ְלֻכָ ֻמַּ ל –ְלהַּ  ְוָנפַּ
ל ָעֶליָה  ֶניָה  ְועַּ ן ֻבָ ם־ֻכֵּ ד ֻגַּ חַּ דֹול'!  'ֻפַּ ֶעם –ֻגָ ֻפָ ֻתִ  רֻוחוֹ  "וַּ

ִ ־לַע )ְמֹאד"  יי פ  ִ ֵראש  את מא, ח; ב ְ ִני ֵ  ל ב, ג(!ד ָ

י־ֲחלֹומֹות'!  ְלָכל ְוָקָרא 'ֻפֹוְתרֵּ ר ָהָיה ֶאָחד ְוָכל –הַּ  ֻפֹותֵּ
ְצמֹו!  ָאְזָניו!  ִנְכָנס קֹוָלן ָהָיה ְולֹא –ְלעַּ ל –ֻבְ ד ָעָליו ְוָנפַּ חַּ  ֻפַּ

דֹול  ְמֹאד! ֻגָ

ָליו ֻוָבא []ב ר ֶאָחד, ָחָכם אֵּ ׁש  לֹו: ְוָאמַּ ֻיֵּ ָלה לוֹ  "ׁשֶ ֻבָ  קַּ
ָאִביו: ׁש  ֱהיֹות מֵּ ֻיֵּ אֹות ׁשֶ לֹשׁ־מֵּ ה 'ׁשְ ָ ֲחִמׁשֻ ים־וַּ ִ ׁשֻ י ְוׁשִ  ִמינֵּ

ֲהלֻוכֹות ֶמׁש'  ֻתַּ ֶ ׁשֻ ׁש  –הַּ ל ָמקֹום ְויֵּ ֻכָ אֹות ׁשֶ לֹשׁ־מֵּ ְ 'ׁשֻ  הַּ
ה ָ ֲחִמׁשֻ ים־וַּ ִ ׁשֻ י ְוׁשִ ֲהלֻוכֹות ִמינֵּ ֶמׁש' ֻתַּ ֶ ׁשֻ ְזִריִחים הַּ ם  מַּ ְלׁשָ

ם – ל ְוׁשָ דֵּ ֶבט ֻגָ ְרֶזל'  'ׁשֵּ ׁש  ֻוִמי –ֻבַּ ֻיֵּ ד' לוֹ  ׁשֶ חַּ א, 'ֻפַּ ֻבָ ׁשֶ  ֻכְ
ֶבט' ֵּ 'ׁשֻ ֻנַּ  ְלהַּ ד'"! ִנֻצֹול, ל"הַּ חַּ 'ֻפַּ הַּ  מֵּ

ב ֶלְך'!  ְוהֻוטַּ 'ֻמֶ ךְ  –ְלהַּ ֻתוֹ  ִעם ְוָהלַּ ְרעֹו, ְוָכל ֻוָבָניו ִאׁשְ  זַּ
קֹום ֻמָ ֻנַּ  לַּ ֻנַּ  ֶהָחָכם ִעם ל,"הַּ  ל!"הַּ

ע ֶרְך, ֻוְבֶאְמצַּ ֻדֶ ד הַּ ְלָאְך' עֹומֵּ הֻוא 'מַּ ה ׁשֶ ל ְמֺמֻנֶ ס'!  עַּ עַּ  –'ֻכַּ
י י ֻכִ ל־ְידֵּ ס' עַּ עַּ ִחית'!  ֻבֹוְרִאים 'ֻכַּ ׁשְ ֻמַּ ְלָאְך־הַּ  ְו'אֹותוֹ  –'מַּ

ְלָאךְ  ֻנַּ  מַּ ה הֻוא ל',"הַּ ל ְמֺמֻנֶ ל עַּ ִחיִתים'! ֻכָ ׁשְ 'ֻמַּ  הַּ

ָאְך] אֹותוֹ  ְוׁשֹוֲאִלין ֶרְך'! "ל[ַהנֵַַַמַהַמלְּ 'ֻדֶ י –, הַּ ׁש  ֻכִ ֶרךְ  "יֵּ ר ֻדֶ  ָיׁשָ
י לֵ )ִאיׁש"  ִלְפנֵּ ְ ׁש  –! יד, יב; טז, כה(י ִמש  ֶרְך' ְויֵּ הֻוא 'ֻדֶ א ׁשֶ  ָמלֵּ

ׁש  –ִטיט!  הֻוא 'ֶדֶרְך' ְויֵּ א ׁשֶ ָחִתים ָמלֵּ ן –ֻובֹורֹות!  ֻפְ  ְוכֵּ
ָאר ָרִכים! ׁשְ  ֻדְ

ׁש  ֶרךְ  ְויֵּ ׁש , ֶאָחד' 'ֻדֶ ֻיֵּ ם ׁשֶ ׁש'  ׁשָ ע –'אֵּ ְרֻבַּ 'אַּ ְרָסאֹות' ׁשֶ  ֻפַּ
'אֹותוֹ  ׁש' מֵּ ָרִפים! ָהאֵּ  ִנש ְ

ֲאלו  ) ָ ֶרְך'  לוֹ  ְוש  ָאְך]ַה'ד ֶ ֶרְך' 'אֹותוֹ  ָלֶהם ְוָאַמר – "ל[ַהנֵַַַמַהַמלְּ ש   ַהד ֶ י ֵ ֶ  ש 

ם ָ ' ש   הֹוְלִכים! ְוָהיוֻ  –! (ָה'ֵאש 

ל ֶה'ָחָכם' ְוָהָיה ֻכֵּ ָכל ְלָפָניו ִמְסֻתַּ ם:־ֻבְ עַּ ׁש  "ִאם ֻפַּ ם יֵּ  ׁשָ
ׁש'"?!  'אֹותוֹ  י –ָהאֵּ ָלה לוֹ  ָהָיה ֻכִ ֻבָ ָאִביו: קַּ ׁש  מֵּ ֻיֵּ ם "ׁשֶ  ׁשָ
ׁש, ֻנַּ  אֵּ  ל"!"ֻכַּ

תֹוךְ  ךְ ־ֻבְ ִכי] ֻכָ ׁש'  ָרָאה ם[ֶשהֹולְּ ָהיוֻ  ְוָרָאה: –ָה'אֵּ  הֹוְלִכים "ׁשֶ
ֶרךְ  ׁש', ֻדֶ ִפים ִו'יהֻוִדים', 'ְמָלִכים' ָה'אֵּ ית ְמֺעֻטָ ֻלִ 'טַּ  ֻבְ

ין'!  ת ָהָיה: ְוֶזה –ֻוְתִפֻלִ ֲחמַּ ָהיוֻ  מֵּ ֶצל ׁשֶ ָלִכים', אֹוָתן אֵּ 'ֻמְ  הַּ
ִבים ְמִדיָנָתם  'ְיהֻוִדים' יֹוׁשְ ל –ֻבִ ן־עַּ ךְ  ְיכֹוִלים ָהיוֻ  ֻכֵּ ילֵּ  לֵּ

ֶרךְ  ׁש'! ֻדֶ  ָה'אֵּ
ר ֶלְך' ֶה'ָחָכם' ְוָאמַּ 'ֻמֶ ר: ְלהַּ ֲאׁשֶ ׁש  "ֻבַּ ֻיֵּ ָלה' ׁשֶ ֻבָ ָיִדי: 'קַּ  ֻבְ

ע ְרֻבַּ 'אַּ ְרָסאֹות' ׁשֶ ׁש', ִמן ָרחֹוק ֻפַּ ָרִפים!  ָה'אֵּ ל –ִנש ְ ן־עַּ  ֻכֵּ
ין ךְ  רֹוֶצה ֲאִני אֵּ ילֵּ ָךִַאם,ַ]ַאָתהעֹוד!  לֵּ צֹונְּ  !ֵלְך[,ֵַליֵלְךַרְּ



 

 

ֶלְך' 'ֻמֶ ב ְוהַּ ר: ָחׁשַּ חַּ אַּ ָאר רֹוֶאה:ה[ָהיַָ]ׁשֶ  "מֵּ ְ 'ׁשֻ  ְמָלִכים' ׁשֶ
ם הֹוְלִכים ֶרְך  ׁשָ ׁש'  ֻדֶ ל –ָה'אֵּ ן־עַּ ר, ֻכֵּ ם ָאמַּ ֻגַּ לַָיכֹו] הֻוא ׁשֶ

ךְ  [ֵליֵלְך לֵּ  !יֵּ

ׁש  "ֲאִני: ֶה'ָחָכם' ְוָעָנה ָלה' ִלי יֵּ ֻבָ 'ָאִבי', 'קַּ ֻנַּ  מֵּ לל, "ֻכַּ ן־עַּ  ֻכֵּ
יִני ְך!  רֹוֶצה אֵּ ילֵּ ה –לֵּ ֻתָ ךְ  ְרצֹוְנךָ  ִאם, אַּ ילֵּ ְך!, לֵּ  לֵּ

ךְ  ֶלְך', ְוָהלַּ 'ֻמֶ ְרעֹו'!ל[כַָ]וְ  הַּ ט 'זַּ לַּ ֶהם ְוׁשָ ׁש' ֻבָ ף, ָה'אֵּ רַּ  ְוִנש ְ
ְרעֹו! ל[כַָ]וְ  הֻוא ם! ְוִנְכְרתוֻ  –זַּ ֻלָ  ֻכֺ

א []ג ֻבָ ׁשֶ יתֹו  ֶה'ָחָכם' ֻכְ מֻוֻהַּ  ָהָיה –ְלבֵּ י ֻתָ ינֵּ עֵּ ִרים': ֻבְ ָ 'ש ֻ  הַּ
רַַהַָלמַָ]" עֹוַַהֶמֶלְךתִַנכְּ ַזרְּ ָמר ָהָיה ֲהֻלֹא – ?[וְּ ֹור ִנׁשְ ה'?  ִמ'ׁשֻ  –ָוש ֶ

יךְ  א ְואֵּ ְהֶיה ֻבָ ֻיִ ְרעֹו?! הֻוא ִנְכָרת ׁשֶ  ְוזַּ

ר ָה'ָאנֻוס' ָעָנה ל־ָיִדי: ְוָאמַּ ת"?! "עַּ  ִנְכרַּ

י י ֻכִ 'חֹוזֵּ עֹו"ָראֻו:  ֻכֹוָכִבים'־הַּ ַַעל־ַ]ֶשַזרְּ ַרת דֵַֻיכְּ ַ'יְּ  – "!ָוֶשה'[ַרשֹוי
י –ָראֻו  ָמה ָיְדעוֻ  ְולֹא ין, 'ׁשֹור' ֻכִ 'עֹורֹו', עֹוש ִ ין'; מֵּ ִפֻלִ  'ֻתְ

ין, ה'ש ֶ 'וְ  ְמרֹו', עֹוש ִ ית'  ִצ'יִצית' ִמ'ֻצַּ ֻלִ יֶהם –ְל'טַּ ל־ְידֵּ  ְועַּ
ִפִלי]' ְרעֹו'! 'הֻוא' ִנְכָרת ת'[ִציִצי'וְַּן'ַתְּ  ְו'זַּ

י ָלִכים', 'אֹוָתן ֻכִ ֻמְ ָהיוֻ  הַּ ִרים 'ְיהֻוִדים' ׁשֶ ְמִדיָנָתם ֻדָ , ֻבִ
ין ׁשִ ֺלֻבָ ֻמְ ית ׁשֶ ֻלִ 'טַּ ין'  ֻבְ ַאֹותַָ] ָהיוֻ  –ֻוְתִפֻלִ ָלִכין  הֹוְלִכים ם[ַהמְּ

ֶרךְ  ׁש', ֻדֶ ָלל! ִנֻזֹוִקים ָהיוֻ  ְולֹא ָה'אֵּ  ֻכְ

ת  "ל[ַהנַַַַהֶמֶלְך] ְו'הֻוא' י –ִנְכרַּ ל־ְידֵּ ֻלֹא עַּ ִאים ָהיוֻ  ׁשֶ ָ ׁשֻ  רַּ
ין ''ְיהֻוִדים ֻלֹוְבׁשִ ית ׁשֶ ֻלִ ין', 'טַּ ב ֻוְתִפֻלִ יׁשֵּ ְמִדיָנתֹו! לֵּ  ֻבִ

ל ן־ְועַּ ֹור ָהיוֻ  ֻכֵּ 'ׁשֻ ה' הַּ לֹות', ָוש ֶ ֻזָ 'ֻמַּ ֻבַּ ֹוֲחִקים ׁשֶ ֻנֻו!  ש   –ִמֻמֶ
י י ֻכִ 'חֹוזֵּ עֹוָראֻו: " ֻכֹוָכִבים'־הַּ ַרתַַעל־ַ]ֶשַזרְּ דֵַֻיכְּ ַ'יְּ  –"! ָוֶשה'[ַרשֹוי

ת –ָראֻו!  ָמה ָיְדעוֻ  ְולֹא ְרעֹו',ל[כַָ]'וְ  'הֻוא' ְוִנְכרַּ ֻנַּ  זַּ  ל!"ֻכַּ

רֶּ ] ֵּ "ל ק ד[ פ  נו  זַּ ב ֵּ רַּ ה מֵּ ֲעש ֶּ ַּ מ  ל הַּ ים' עַּ זִּ מָּ 'ר   –הָּ
ק ב רֶּ ֶּ ים' פ  ל ִּ הִּ 'ת   ב ִּ

ה" ]א[ סו  ) 'ְוכוֻ  ֻגֹוִים" ָרְגׁשוֻ  ָלֻמָ ָ ִשיחֹו]" ק א(פ  ַעלַמְּ ַוְּ ַַעלַה' "–ַ

ִרי ַ'ֶשּגֹוזְּ מַָם ַשְּ ַַּכנַַד', ֶַפרֶַ"ל ַא ַאֹוק ַא; ֵאינַָת ַוְּ ַַמִּניִחים יֹום ַ'ִלהְּ הּוִדית ם'ַיְּ

יַָ ֶהסְּ ַפרְּ  !תַה[אֹוקַבֶַפרֶַ"לַַּכנַַא,ַבְּ

ם []ב רֹעֵּ ֶבט "ֻתְ ׁשֵּ ְרֶזל"  ֻבְ סו  )ֻבַּ ָ ַָּכא] – ק ט(פ  ֻרמַָן ַ'מְּ ־טֵשבֶַז:

זֶַ  !תַב[אֹוקַגֶַפרֶַ"לַַּכנַַל',ַַהַברְּ

ן []ג ף "ֻפֶ י ֶדֶרךְ  ְוֹתאְבדוֻ  ֶיֱאנַּ ר ֻכִ סו  ' ְוכוֻ " ִיְבעַּ ָ  .(ק יב)פ 
ֻרמַָןַָּכא] ַַּכעַַ'הַַזַמְּ ֶַמֶלְך'הַַלַשֶַס' ַאֹוקַגֵַפרֶַ"לַַּכנַַ', עַַתַא; ָאְך'הַַלַוְּ ַַמלְּ ֻמּנֶַ' הַַהמְּ

רַָס',ַַּכעַַ'הַַלַעַַ דֵַלעַַאֶַשִּנבְּ ָאְךַאֹותֹו'ֶשמֵַַ–תַבַאֹוקַגֶַפרֶַ"לַַּכנַַס,ַַהַּכעַַיַ־יְּ 'ַַהַמלְּ

ַשֹוֲאִלי ֶַדֶרְך'הַַן ַָלֶלכֶַ' עַַ)ַ–ת! דֵַלוְּ ַ־יְּ ַַּכעַַ'הַַי כֹוִליס', ַיְּ ִהָשרֵַן ַלְּ דֵַלעַַף ַ־יְּ 'ֵַאש'הַָי

צַָ  !תַב([אֹוקַגֵַפרֶַ',ֶַמֶלְך'הַַלֵַאצֶַ"לַַּכנַַ',ַַהֶדֶרְךַאֹותֹו'בְַּםַשַָאֶַשִּנמְּ
*ִ

ָבִרים ֻדְ יִקים – [ָהֵאלּו] ְוהַּ ֻתִ  ְמֹאד! ֻוְסתֻוִמים עַּ

ל י  – "ל[ַהנַַ] ֶזה־ֻכָ ְעֻתִ מַּ  !"ל[זֵַַַמַרֵבנּו]ׁשָ

ה 'ְרָמִזים' ְקָצת – "ל[זֵַַַמַרֵבנּו] ָמָצאִתי עֹוד []ד ֲעש ֶ ֻמַּ הַּ  זֹו, מֵּ
יְטל ֻפִ ֻקַּ ֻנַּ  ֻבַּ ִהִלי]ל "הַּ  !קַב[ֶפרֶַםַתְּ

ָקה" ֻתְ ימוֹ  ֶאת ְננַּ סו  ) "מֹוְסרֹותֵּ ָ רֹות' – ק ג(פ  ם 'מֹוסֵּ ל הֵּ  ׁשֶ
ת, 'עֹור' ִחינַּ ִפיִלין'!  ֻבְ ִַנתֶַַַשַהֶמֶלְך] –'ֻתְ מֹוק ִפִלי'הֵַַַמַעצְּ ַתְּ חֶַשָלקַַַ–ן'

שּו הּודִַסַָאנּו'ֵמהַָתַָהרְּ ָהִניחַַי'ַַהיְּ ִפיִליִַמלְּ יַָןַתְּ ֶהסְּ ַפרְּ  .תַה[אֹוקַבֶַפרֶַ"לַַּכנַַא,ַבְּ
ִַמֶמּנּו]" ִליָכה ַנשְּ ימוֹ  [וְּ ָ ) "ֲעבֹותֵּ ם 'ֲעבֹות' – ם(ש  , 'ֲחָבִלים' הֵּ

ת ִחינַּ ִליְךֶַשַהֶמֶלְך] –'ִציִצית'!  ֻבְ ִַציִצי'הַַוֵַמָעָליִַהשְּ שּוחֶַשָלקַַַ–ת' תַָהרְּ

הּודִַסַָאנּו'ֵמהַָ ָהִניחַַי'ַַהיְּ יַָת'ִַציִצילַשֶַתַַטִלי'הַַַלְּ ֶהסְּ ַפרְּ  .תַה[אֹוקַבֶַפרֶַ"לַַּכנַַא,ַבְּ
מוֹ  ְרׁשוֻ  ֻכְ ֻדָ ינוֻ  ׁשֶ ֻבֹותֵּ סֻוק ִלְבָרָכה־ִזְכרֹוָנם־רַּ  ֶזה', 'ֻפָ

ֶכת ֻסֶ מַּ ל ::(ג ף)ד ַ  ָזָרה־ֲעבֹוָדה ֻבְ ין"! ִציִצית "עַּ  ֻוְתִפֻלִ
ב" []ה ִים יֹוׁשֵּ מַּ ָ ׁשֻ ָח  ֻבַּ סו  ) "קִיש ְ ָ י – ק ד(פ  ֹור ֻכִ 'ׁשֻ  ה'ָוש ֶ  הַּ

ִים, ת[ַהַמָזלֹוןֵַביֶַשֵיש] מַּ ָ ׁשֻ ֻבַּ ֲחקוֻ  ׁשֶ ֻנֻו  ש ָ  !תַא[אֹוקַגֶַפרֶַ"לַַּכנַַ]ִמֻמֶ
ר ָאז" []ו ֻבֵּ ימוֹ  ְידַּ לֵּ ֻפוֹ  אֵּ אַּ ֲחרֹונוֹ  ֻבְ מוֹ  ֻובַּ ֲהלֵּ סו  ) "ְיבַּ ָ  – ק ה(פ 

ֻרמַָןַָּכא] ס'ז[מְּ עַּ 'ֻכַּ ָהָלה' : הַּ 'ֻבֶ ד' ְוהַּ חַּ 'ֻפַּ ֻנַּ  ְוהַּ  !תַא[אֹוקַגֶַפרֶַ]ל "הַּ
ֲאִני" []ז י וַּ ְכֻתִ י ָנסַּ ְלֻכִ ל מַּ ר ִצֻיֹון עַּ י הַּ סו  ) "ָקְדׁשִ ָ  – ק ו(פ 

ר ֶזה: ָהֶרֶמז ֶאְפׁשָ י ֻבָ מֻות ֻכִ 'ֻדְ ֶהֱעִמיד ָאָדם' הַּ ֶלְך  ׁשֶ ֻמֶ  הַּ
ֻנַּ  ל ל"הַּ ר עַּ בֹוֻהַּ  הַּ ַַּכנַַ]ֻגָ ֶַפרֶַ"ל ַב ַג[אֹוק ַָהיַָ] ,ת ֻכּוַָה  ֶזה "ֶאת ן[מְּ

ת רַָ]' ת ז, יד(ֹקֶהלֶ )ֶזה"  ְלֺעֻמַּ ֻעמַַא'ַ־ַאֲחרַָאִסטְּ ֻדשַָ'הַַתַלְּ י – ה'[קְּ  הֻוא ֻכִ
ֶנֶגד ֶלךְ  ֻכְ ֻמֶ ָיכֹוַַהָקדֹוש־ָברּוְך־הּוא] הַּ ִַּכבְּ ל ה[ַהשֹורֶַל, ר 'ִצֻיֹון עַּ  הַּ

ֻקֶֹדׁש'  י –הַּ ם ֻכִ לֻוִלים ַהקֶֹדש'[ַַהרַ'ִציֹוןבְַּ] ׁשָ ל ֻכְ י ֻכָ  עֹוָלם ֶחְלקֵּ
 .אַנד:[יֹומַָןַַעיֵַ;ַַּכָידּועַַ] !'ְוכוֻ 

ר" ְוֶזהֻו: ֻנַּ  – "הַּ  ל!"ֻכַּ
י" ְכֻתִ י) ְלׁשֹון – "ָנסַּ ִ ֵראש  ֹצק ֶנֶסךְ ": ת לה, יד(ב ְ ֻיִ ַָּכא] !"וַּ ֻרמַָן זַמְּ

מּו'הַַ ָיצֶַַַשָיַסְךם'ַָאדַָתַדְּ עַָ'הַַלִַמּכַָ'ֶַמֶלְך'הַַקַוְּ  .ַמָתכֹות'[ִַמיֵניַהִשבְּ
ל" []ח אַּ י ׁשְ ֻנִ סו  ) "ִמֻמֶ ָ ֻרמַָןַָּכא] – ק ח(פ  לז[מְּ צֹות'  : ֻכָ יֶַשמִַ]ָה'עֵּ

מּו'לִַַהֹוֵלְךהַָהיַָה',ֵַעצַָ'ֶַשָצִריְך ֻנַּ  ,ם'[־ָהָאדַָתדְּ  !תַג[אֹוקַבֶַפרֶַ]ל "ֻכַּ
ֻרמַָםַּגַַיַאּולַַ] הַָ'ֶַמֶלְך'הַַרֶַשָאמַַהַמַַןַָּכאזַמְּ הֶַאֱעשֶַה,ַרֹוצֶַהֶַשַאתַָהַמַַס':ַ"ָאנּו'לְּ

ָך  !תַג[אֹוקַאֶַפרֶַ"לַַּכנַַ",ַלְּ
ֲחָלֶתךָ  ֻגֹוִים" []ט י נַּ ְפסֵּ ֲאֺחָזְתָך אַּ ָ ) "ָאֶרץ וַּ ןַָּכא] – ם(ש 

ֻרמַָ ד : ֶלֱאֹחזז[מְּ חַּ ל יַּ י ֻכָ ְפסֵּ ְינֻו: –ָאֶרץ"  "אַּ ל הַּ ְבָעה ֻכָ  'ׁשִ
י ַַהנַַ]עֹוָלם'  ֶחְלקֵּ ֶפרֶַ"ל ַבְּ ַב ַג[אֹוק ָלִכים , ְוָכלת ֻמְ ֻגֹוִים, הַּ  ְוהַּ

ֲחָלה יו  ְלנַּ ְחֻתָ ֵקנּוַָמִשיחַַתַַתחַַ]ֻתַּ  ![ִצדְּ
ַרמֵַהַזֶַ] מּולַ'עַַז:ַמְּ לַָלֶַשַהּכַֹ–תַגַאֹוקַבֶַפרֶַ"ל,ַַהנַַם'ַ־ָהָאדַָתדְּ ַּוִמֶמּנּו;ַבֹולִַנכְּ

ַשֹוֲאִלי ֵַעצֹון ַזֶַַ–ת! ֶנגֶַה ַּכְּ ַ־ָהֲאִמתִַקַצִדי'הַַד ִחינַַי', ַ'בְּ ֵקנּוַָמִשיחַַת ִַצדְּ ֶַשִמֶמּנּו',

שֵַת,ַ־ֲהָלכֹויִלקּוטֵַןַ'ַעיֵַַ–ת!ַָהֵעצֹולַּכַָןַשֹוֲאִלי ַםַב,ַה([!־ֵּכִלירֶהכְּ

סו  ) "ִעְבדוֻ " []י ָ ַרמֵַ] ֶזה – ק יא(פ  ַמְּ ַ'עַַז ַ־ַהשֵַתֲעבֹודַַל ַשֶַם' וַַל  ת[ִמצְּ
יִצי'  ת'!ֻצִ
ִיְרָאה" ָ ) "ֻבְ ַרמֵַ] ֶזה – ם(ש  ַמְּ ַעַַז וַַל י' ת[ִמצְּ ִפֻלִ ֶַשהּו] !ן'ֻתְ ִחינַַא תַבְּ

אַָ' בֹאַָה',ִַירְּ ָמרַָרַַּכמְּ ָרכֹואִַבגְּ  .ןַפט.[ֻחִליהַיז.ַסֹוטַָתַו.ַבְּ
ְרָעָדה "ְוִגילוֻ  ָ ) ם[ַהּגֹוִילַעַַאֶַשָיבֹו] "ֻבִ ַָּכא] – ם(ש  ֻרמַָן  : 'ְרָעָדה'ז[מְּ

ֻנַּ  ד[ַפחַַ]  .ב[־תַאאֹוקַגֶַפרֶַ',ֶַמֶלְך'הַַלַעַַלֶַשָּנפַַ] !ל"הַּ
*ִ

ֲעש ֶ ל ֻכָ  א[י] ֻמַּ יְט  – [ַהזֹו]ה הַּ ֻפִ קַּ ז ֻבְ ֻזֹו ל ְמֺרֻמָ ִהִלים ב)הַּ  !(ת ְ
רֵַ] ַַאשְּ ַמִַַ!לֹוי ֶַשֵידַַי צַָע ַקְּ ַַהַמֲעִשיֹוֵַאלּו'בְַּת ֶַשהֵַת', ַ'ֻּכלַָם ה'ַ־ַהתֹורַָתסֹודֹום

דֹוִלי  !ם[ּגְּ



 

 

 

ִ ִס  ּיוִ יִּפּור  יתִַמֲעש   נ  ָּׁ ש ּ ּיוִ םִמ  נ  ִתַקְדמו 
ה  ע –ד ַמֲעש ֶׂ ך  ' רדֶׂ לֶׂ ָוואס  'מֶׂ

וען  עוֶׂ ַמד'ָהאט גֹוֵזר גֶׂ  'ש  
יםִ– ס  הִנ  ַ]ִַמֲעש   ַַא  ֲעש   יינַ ןַפוַ הַמ  ִ–ִם[ס 

ֶרק א] ֵּ יַרת ר גֹוזֵּ ז ִאי' ֶמֶלך  ר 'ֶדע[ פ  זֵּ ג  ׁש' ב ִ ירו  'גֵּ
ַמד' ִסיי 'ִד /  'ׁש  ייֶע ר 'ֶדעם' / ֲאנו   רֶדע' / ֶמֶלך  ר נֵּ

ייג  ג ֶמעס' ָאנו  '       ִפיִלית ַטִלין 'לֵּ ת  ָי ן' ו  ֶהס  ַפר   אב  

ָהאט ֶער גֹוֵזר ֶגעֶווען  –ַאָמאל ִאיז ֶגעֶווען ַא 'ֶמֶלְך'  ]א[
ַמד'  ְגֵזיַרת 'ׁשְ ַאז ": )ְדַהְיינּו( –אֹויף ֶדער 'ְמִדיָנה', 'ֵגירֻוׁש', ֻבִ

ן ִאין ֶדער 'ְמִדיָנה', מֻוז ֶער ִזיְך  ַלייֻבְ ֶווער ֶעס ִוויל ֻבְ
ַמְד'ן ט, ָזאל ֶמען ִאים ַארֹויְס  – !ׁשְ ן פֻון אֻון ַאז ִניׁשְ ְטַרייֻבְ

 "!ֶדער 'ְמִדיָנה'

ן ַמְפִקיר ֶגעֶווען  :י[ֵזין פּו] ִאיז ֶגעֶווען ַא ֵטייל ָוואס ֵזיי ָהאֻבְ
ירֻות  אֻון ֶזעֶנען פֻון  –ָגאר ֵזייֶער גֻוְטס, ִמיט ֵזייֶער ֲעׁשִ

ַדלֻות  יי  – ]ָאִרים[ָדאְרט ַארֹויס ֻבְ ן ֻבַ ַלייֻבְ ֵדי ֵזיי ָזאְלן ֻבְ ֻכְ
 !ֶדער 'ֱאמֻוָנה', ֵזיי ָזאְלן ֶקעֶנען ַזיין ִאיְדן

ן ַרֲחָמנֻות ֶגעַהאט אֹויף ֵזייֶער  :י[ֵזין פּו] אֻון ַא ֵטייל ָהאֻבְ
ירֻות, אֻון  ר[ֵזייעֶ ט ִמיס, גּוט  ] ן י[ֵזי]ֲעׁשִ ִליֻבְ ! ֶזעֶנען ָדאְרְטן ֶגעֻבְ

ִציְנָעא'  ז[אַ ] – !וען 'ֲאנֻוִסים'ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעוֶ  )ְדַהְיינּו: 'ֻבְ

אְרְגן  ֵהייַפאְרּבָ ֶטעֶנער  ן ֵזיי נֹוֵהג ֶגעֶווען  ([ט]ַבאַהאל  ]ִזיְך ָהאֻבְ

ט[ ַפְרֶהְסָיא'  ',ַדת פֻון ִאיְדן'ֶדעם  ֶגעִפיר  )ְדַהְיינּו: ַפאר אֻון 'ֻבְ

ן[ַלייט  ש  ט  ן ֶמענ  ִוויש  ֵהייט צ  ט ֶגעָטאְרט ִזיְך ָהאֻבְ  (]ָאֶפעֶנער  ן ֵזיי ִניׁשְ
 !נֹוֵהג ַזיין ִווי ִאיְדן

ן []ב ָטאְרֻבְ ִאיז ֶדער  – !ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶדער 'ֶמֶלְך' ֶגעׁשְ
ן ִפיְרן ִדי  – !'זֻוְהן' ֶגעָוואְרן 'ֶמֶלְך' אֻון ָהאט ָאְנֶגעהֹויֻבְ
אְרף ֶגענֻוֶמען ַאַסאְך  – !'ְמִדיָנה' ֵזייֶער ׁשַ אֻון ָהאט ָאֻפְ

 !אֻון ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא ְגרֹויֶסער 'ָחָכם' – !ְמִדינֹות

עַהאְלְטן ִאין  ]ַווייל[אֻון ַמֲחַמת  אְרף ֵגֶ ֶער ָהאט ֵזייֶער ׁשַ
ֵרי־ְמלֻוָכה'  ן ֵזיי ִזיְך אֹויף ִאים  –ֶדער ַהאְנט ִדי 'ש ָ  אַ ]ָהאֻבְ

ַאז ֵזיי ָזאְלן אֹויף ִאים " :עַמאְכט ַא 'ֻבֻוְנד'גֶ  ן[אּון, ֶגעֶגעב  ה ֵעצָ 
ָאְנַפאְלן, אֻון ָזאְלן ִאים אֹויְס'ַהְרֶג'עֶנען, ִאים ִמיט ַאֶלע 

 "!ַזייֶנע ִקיְנֶדער

ִרים', ִאיז ֶגעֶווען ֵאייֶנער פֻון ִדי  ן ִדי 'ש ָ אֻון ְצִוויׁשְ
ב ֶגעֶווען: "ָנאְך  – !'ֲאנֻוִסים' ָוואס  ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייׁשֵ
ָוואס[ ין ִאיְך ַא 'אֹוֵנס' ]ַפאר  ִאיְך ָהאֻב ַחס  ]ַווייל[, ַמֲחַמת ס[ָאנּו] ֻבִ
ט[ֶגעַהאט  ירֻות ]ֶגעשֹוינ   !אֹויף ַמיין ָהאֻב, אֻון אֹויף ַמיין ֲעׁשִ

ַהייְנט ַאז ֶמען ֶוועט ֶדעם 'ֶמֶלְך' ַהְרֶג'עֶנען, אֻון ִדי  –
ן ָאן ַא 'ֶמֶלְך'  ַלייֻבְ ֵאייֶנער  [ָדאְך]ֶוועט " –'ְמִדיָנה' ֶוועט ֻבְ

ִליְנְגן עִדיֶגעְרַהייט ַאייְנׁשְ ת פ"ג ָאבוֹ )" ֶדעם ַאְנֶדעְרן, ֶלעֻבֶ

ט ַזיין ָאן ַא  – מ"ב(  !'ֶמֶלְך' ָוואְרן ַא 'ְמִדיָנה' ֶקען ִניׁשְ

ב ֶגעֶווען ]ֶדעִריֶבער[ְדרֻום  ה ֵעצָ  אַ  ִזיְךן אּו] ָהאט ֶער ִזיְך ְמַייׁשֵ

ֶדעם  ]ַפאר[ֶער ֶוועט ֵגיין, אֻון ֶוועט אֹויְסָזאְגן  ז[אַ ]": ן[ֶגעֶגעב  
טֶ י דִ ]אֻון ֵזיי  –'ֶמֶלְך'  ַמאנ  ֶדער  נ  לּוָכה'ע אֹויב  ט  ['ָשֵרי־מ  ָזאְלן ִניׁשְ
 !ִוויְסן"
ֶדעם  ]ַפאר[ִאיז ֶגעַגאְנֶגען, אֻון ָהאט ֶגעָזאְגט  ר[עֶ ]אֻון 

ַנ"ל  'ֶמֶלְך': "ַאז ֶמען ָהאט ִזיְך אֹויף ִאים ֶגעֻבֻוְנֶטעֶוועט, ֻכַ
ט[ ַמאנ  ֶדער  נ   !"]ִווי אֹויב 

רֻוְבט  :ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ֶדער 'ֶמֶלְך', אֻון ָהאט אֹויְסֶגעֻפְ
ַאז ֶעס ִאיז " :ֶער ֶגעֶזעְהןָהאט  – "?!אֹויֻב ֶעס ִאיז ֱאֶמת"

ֶטעְלט 'ׁשֹוְמִרים' – "!ֱאֶמת  !ָהאט ֶער ֶגעׁשְ
ַנאְכט ָוואס ֵזיי ֶזעֶנען אֹויף ִאים  ע[ָדאִזיגֶ ]ִדי  ]ִאין[

ט אֻון ֶמען ָהאט ֵזיי ַדן  !ָאְנֶגעַפאְלן, ָהאט ֶמען ֵזיי ֶגעַכאֻפְ
ָפט[ֶגעֶווען  ט' ִאיז  ]לֹויט[, ִאיְטֶלעְכן ]ֶגע'ִמש  ֻפָ ִווי ַזיין 'ִמׁשְ
 !ֶגעֶווען

ָהאט ִזיְך ֶדער 'ֶמֶלְך' ָאְנֶגערֻוְפן אֻון ָהאט ֶגעָזאְגט, צֻו  []ג
ט  ]ֶדעם  ַמאנ  ֶדער  נ  ר' ָוואס ֶער ִאיז ֶגעֶווען ַא 'אֹוֵנס' ן[אֹויב   'ש ַ

ן, ֶדעְרַפאר  :ס[ָאנּו] בֹוד ָזאל ִאיְך ִדיר ֶגעֻבְ "ָוואס ַפאר ַא ֻכָ
 !ָהאְסט ִמיְך ַמִציל ֶגעֶווען ִמיט ַמייֶנע ִקיְנֶדער? ָוואס דוֻ 

ר?  דֻו  –? )ְדַהְיינּו: ַפאר ַא ַהאר(ָזאל ִאיְך ִדיְך ַמאְכן ַפאר ַא ש ַ
לֹויז  יְזט ָדאְך ֻבְ ָרָרה' ]ָאן ֶדעם אֹויְך[ֻבִ  !?ׁשֹוין ַא 'ש ְ

ן 'ֶגעְלט'? ַאֵליין  [ָדאְך]דֻו ָהאְסט  – ָזאל ִאיְך ִדיר ֶגעֻבְ
 !?ֶגעְלט

בֹוד דֻו ִוויְלְסט ֶוועל ִאיְך ֶעס ִדיר  – ָזאג ָוואְסַפאַרא ֻכָ
ַווְדַאי טֻוְהן"!  ֻבְ

ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ֶוועְסטֻו ִמיר  ס[ָאנּו]ָהאט ֶדער 'אֹוֵנס' 
ער ָטאן, ָוואס ִאיְך ֶוועל ָזאְגן"?  !ָאֻבֶ

ַווְדַאי  ָטאן ָוואס ָזאְגט ֶדער 'ֶמֶלְך': "ָיא, ִאיְך ֶוועל ִדיר ֻבְ
 דֻו ֶוועְסט ֶוועְלן"!
יי ַדיין  ס[ָאנּו]ָהאט ֶדער 'אֹוֵנס'  ֶווער ִמיר ֻבַ ֶגעָזאְגט: "ׁשְ

יי ַדיין 'ְמלֻוָכה'"!  ְקרֹוין, אֻון ֻבַ
וואֹויְרן!  ָהאט ִאים ֶדער ֶמֶלְך ֶגעׁשְ

בֹוד'  ס[ָאנּו]ָהאט ִזיְך ֶדער 'אֹוֵנס'  ָאְנֶגערֻוְפן: "ָגאר ַמיין 'ֻכָ
ַפְרֶהְסָיא ִאיז, ַא  )ְדַהְיינּו: ז ִאיְך ָזאל ֶמעְגן ַזיין ַא 'ְיהֻוִדי' ֻבְ

ן[ַפאר ַלייט  ש  ט  ן ֶמענ  ִוויש  ֵהייט צ  ִאיְך ָזאל ֶמעְגן ֵלייְגן  ,(]ָאֶפעֶנער 
ַפְרֶהְסָיא" ִפיִלין' ֻבְ  !'ַטִלית אֻון ֻתְ

ין ִאין ַזי ]ַווייל[ָהאט ֶעס ֶדעם 'ֶמֶלְך' ֵזייֶער ֶגעַאְרט, ַמֲחַמת 
ט ַזיין ַקיין 'ְיהֻוִדים'  ָנאר ֶער  –ַגאְנֶצער 'ְמִדיָנה', ָטאר ִניׁשְ

ט ֶגעַהאט, ַמֲחַמת  ]ָדאְך[ָהאט  ֵריָרה ִניׁשְ ער ַקיין ֻבְ  ]צּוִליב[ָאֻבֶ
וואֹויְרן בֻוָעה' ָוואס ֶער ָהאט ִאים ֶגעׁשְ ַאז ָוואס " :ֶדער 'ׁשְ

 "!ֶער ֶוועט ֶוועְלן ָזאל ֶער ִאים טֻוְהן
ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ֶדער 'אֹוֵנס', אֻון ָהאט  !ֶדעְרְפִריִאינְ 

ַפְרֶהְסָיא ִפיִלין' ֻבְ  !ֶגעֵלייְגט 'ַטִלית אֻון ֻתְ



 

 

ֶרק ב] ֵּ ייֶע ר 'ֶדע[ פ  ייִניק  ר 'ֶדע' ֶמֶלך  ר נֵּ ן פו  ן ִהיט   ִזיך  ל / אֵּ
ייֶע ר 'ֶדעה' / ָוש ֶ ר ׁשוֹ ' ייִניק  ראו  ר 'ֶדע' ֶמֶלך  ר נֵּ ר ֶדעל' / ־אֵּ
ֶטע' ׁש  נ  ַזאמ  ׁש־צו  ט  יןִזיב   ן 'פו  ל' ֶמענ  לֵּ ַוואר  י־ֶער  נ   ג' /־ַאייז 
ָי ד ִאי ַא ן ַזייס' ָאנו  ם 'ֶדער ֶמעט ִניׁש  ט ָלאז  ר ֶע    ֶהס  ַפר   אב  

ן ֶדעְרָנאךְ  ]א[ ָטאְרֻבְ  !ִאיז ֶדער 'ֶמֶלְך' ֶגעׁשְ

ֶדער 'זֻוְהן' ָהאט  –! ִאיז ֶגעָוואְרן ַזיין זֻוְהן 'ֶמֶלְך'
ן צֻו ִפיְרן ִדי 'ְמִדיָנה' ִמיט גֻוְטן ַמֲחַמת ֶער  ,ָאְנֶגעהֹויֻבְ

ְמ'ָהאט ֶגעָוואְלט ַזיין 'ָפאֶטער'  ]ַאז[ָהאט ֶגעֶזעְהן 
ַנ"ל  ט[אֹויְסַרייְסן, ֻכַ ַמאנ  ֶדער  נ  אֻון ֶער ָהאט  –! ]ִווי אֹויב 

יֶער ִאיז ֶגעֶווען ֵזי ר[עֶ ]אֻון  – !ַאייְנֶגענֻוֶמען ַאַסאְך ְמִדינֹות
 !ַא ְגרֹויֶסער 'ָחָכם'

ֶדער 'ֶמֶלְך' ָהאט ֶגעֵהייְסן: "ַאז ְמ'ָזאל צֻום אֹויְפרֻוְפן 
ן[ רּופ  ֶטעְרְנֶזעְהער', ַאז ֵזיי ָזאְלן ִאים ָזאְגן:  ]צּונֹויפ  ַאֶלע 'ׁשְ

ַפאַרא[פֻון ַא ָוואֶסעֶרע  ִניְטן  ]ָוואס  ַזאְך ֶקען ַזיין 'ֶזַרע' ַפאְרׁשְ
ֵדי ֶע  –ֶוועְרן  פּון[ר ָזאל ִזיְך ֶדעְרַפאר ֻכְ  !ִהיְטן" ]ֶדער 

ֶטעְרְנֶזעְהער' ֶגעָזאְגט: "ַאז ַזיין 'ֶזַרע'  ן ִאים ִדי 'ׁשְ ָהאֻבְ
ִניְטן ֶוועְרן  ט ַפאְרׁשְ ָנאר ֶער ָזאל ִזיְך ִהיְטן  –ֶוועט ִניׁשְ

ה'  !  ")ְדַהְיינּו: פּון ַא 'ָאְקס', אּון פּון ַא 'ֶלעֶמעֶלע'(פֻון ַא 'ׁשֹור־ָוש ֶ
ן ִאין ֶדעם 'ֵסֶפר־ַהִזְכרֹונֹות'! – ִריֻבְ  ָהאט ֶמען ָדאס ַפאְרׁשְ

ֶדער 'ֶמֶלְך' ָהאט ָאְנֶגעָזאְגט ַזייֶנע 'ִקיְנֶדער': "ַאז ֵזיי ָזאְלן 
 אֹויְך ַאזֹוי ִפיְרן ִדי 'ְמִדיָנה' ִווי ֶער, ִמיט גֻוְטן"!

ן []ב ָטאְרֻבְ ְרן ַזיין ִאיז ֶגעָווא – !ֶדעְרָנאְך ִאיז ֶער ֶגעׁשְ
ן ִפיְרן ִדי 'ְמִדיָנה'  –! 'זֻוְהן' 'ֶמֶלְך' אֻון ֶער ָהאט ָאְנֶגעהֹויֻבְ

אְרְפֵקייט, ַאזֹוי־ִווי ַזיין 'ֵזייֶדע' אֻון ָהאט  – !ִמיט ׁשַ
ֶגענֻוֶמען ַאַסאְך ְמִדינֹות  !ָאֻפְ

ן[ִאיז ֶגעַפאְלן  ]ֶער[אֻון  ֶגעַפאל   אֹויף ַא 'ָחְכָמה', ]ֶעס ִאיז ִאים ַאיינ 
ט  אֻון ָהאט ֶגעֵהייְסן אֹויְסרֻוְפן: "ַאז ֶעס ָזאל ִזיְך ִניׁשְ
אף'   –ֶגעִפיֶנען ִאין ַזיין 'ְמִדיָנה', ַקיין 'ָאְקס' אֻון ַקיין 'ׁשָ

ִניְטן ֶוועְרן"! ט ֶקעֶנען ַפאְרׁשְ ֵדי ַזיין 'ֶזַרע' ָזאל ִניׁשְ  ֻכְ

ייְנט ָהאט ֶער ַה  ]ַאז ֶדעִריֶבער[ָהאט ִזיְך ֶגעְטַראְכט: " ]ֶער[אֻון 
ט ַפאר ַקיין ׁשֻום ַזאְך"  !ַקיין מֹוָרא ִניׁשְ

אְרף אֻון ֶער ִאיז  – !אֻון ָהאט ֶגעִפיְרט ִדי 'ְמִדיָנה' ֵזייֶער ׁשַ
 !ֶגעָוואְרן ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער 'ָחָכם'

ן[ֶדער 'ֶמֶלְך' ִאיז ֶגעַפאְלן  []ג ֶגעַפאל  אֹויף ַא  ]ֶעס ִאיז ִאים ַאיינ 
ֶנעֶמען ָגאר ִדי ֶוועְלט ָאן " :'ָחְכָמה' ַאז ֶער ָזאל ֶקעֶנען ָאֻפְ

 "!'ִמְלָחָמה'

ן־ֲחָלִקים' ִאין ֶדער ֶוועְלט   –ָוואְרן ְס'ַפאְרַהאְנְדן 'ִזיֻבְ
ן־ֲחָלִקים'  !ָוואְרן ִדי ֶוועְלט ִאיז ֶגעֵטייְלט אֹויף 'ִזיֻבְ

ְבָעה־ֻכֹוְכֵבי־ֶלֶכת' ן־ !אֻון ְס'ַפאְרַהאְנְדן 'ׁשִ )ְדַהְיינּו: 'ִזיּבְ

ן־ֶטעג' פּון ֶדער 'ָוואְך'( ֶטעְרן', ָוואס ֵזיי ֵגייֶען ַארּום ִדי 'ִזיּבְ ְ  !ש 

ֶטעְרן' ֶטעְרן''פֻון ִדי ] אֻון ִאיְטֶלעֶכער 'ׁשְ ן־ׁשְ [ ָדאִזיֶגע ִזיֻבְ
ן־ֲחָלִקים' פֻון ֶדער  – ַלייְכט ַאַריין ִאין ַא ֵחֶלק פֻון ִדי 'ִזיֻבְ

 !ֶוועְלט

כֻות'אֻון ְס  ְבָעה־ִמיֵני־ַמֻתְ ן ֶעְרֵליי  !'ַפאְרַהאְנְדן 'ׁשִ )ְדַהְיינּו: ִזיּבְ

ער', אּון 'ִצין'  ער', אּון 'קּוּפֶ 'ַאייְזְנַוואְרג', ְדַהְיינּו: 'ָגאְלד', אּון 'ִזיְלּבֶ

 !ְוכּו'(

ֶטעְרן' פֻון ִדי  טֶ ]אֻון ִאיְטֶלעֶכער 'ׁשְ ַמאנ  ֶדער  נ  ן־ ע[אֹויב  'ִזיֻבְ
ֶטעְרן' אזֻוְנֶדער ִמין  – ׁשְ ַלייְכט ַאַריין ִאין ַא ֻבַ

 !'ַאייְזְנַוואְרג'

ִאיז ֶדער 'ֶמֶלְך' ֶגעַגאְנֶגען, אֻון ָהאט צֻום אֹויְפֶגענֻוֶמען 
ֶגענּוֶמען[ ן־ֶעְרֵליי־ַאייְזְנַוואְרג'  ]צּונֹויפ  אֻון ָהאט  –ִדי ַאֶלע 'ִזיֻבְ

ֶרעְנֶגען ַאֶלע 'גִ  יְלֶדעֶנע־ֶגעֵהייְסן: "ְמ'ָזאל ִאים ֻבְ
אְטֶרעְטן'  ֶדער[ֻפַ פֻון ַאֶלע 'ְמָלִכים', ָוואס ֵזיי ֶהעְנְגן ִאין  ]ִביל 

אַלאְצן'"  !ֵזייֶעֶרע 'ֻפַ

ֶדער 'ָקאֻפ'  –אֻון ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ֶדעְרפֻון ַא 'ֶמעְנְטׁש' 
ער'  –ִאיז ֶגעֶווען פֻון 'ָגאְלד'  אֻון  –ֶדער 'גֻוף' פֻון 'ִזיְלֻבֶ

ִריֶגע 'ֵאָבִרים', ֶזעֶנען ֶגעֶווען פֻון ַאְנֶדעֶרע ַאזֹוי ִדי ִאיֻבְ 
'ִאיז[ֶסע  –'ַאייְזְנַוואְרג'  ן',  ]ס  ֶגעֶווען ִאין ֶדעם 'ֶמעְנְטׁשְ

ן־ֶעְרֵליי־ַאייְזְנַוואְרג'  !ַאֶלע 'ִזיֻבְ

ֶטעְלט, אֹויף ַא  הֹויְכן־'אֻון ֶער ָהאט ֶדעם 'ֶמעְנְטׁש' ֶגעׁשְ
אְרג' ן ַאֶלע 'ׁשִ  –! ֻבַ )ְדַהְיינּו: ַאֶלע ְבָעה־ֻכֹוְכֵבי־ֶלֶכת' ָהאֻבְ

ֶטעְרן'( ְ ן־ש  ן' ן[ָדאִזיג  ]ַאַרייְנֶגעַלייְכט ִאין ֶדעם  – 'ִזיּבְ  !'ֶמעְנְטׁשְ

עס ַא 'ֵעָצה',  אֻון ַאז ַא 'ֶמעְנְטׁש' ָהאט ֶגעַדאְרְפט ֶעֻפֶ
ן'  א־ֻוַמֻתָ ל[ָאֶדער ַא 'ַמש ָ ד  ט ֶגעוואֻוְסט  – ]ַהאנ  אֻון ָהאט ִניׁשְ

ְפֶלעְגט ֶער ִזיְך  –אֹויֻב ֶער ָזאל ָיא ָטאן, ָאֶדער ֵניין 
ֶטעְלן, ַאֶקעְגן ֶדעם 'ֵאֶבר' פֻון ֶדעם  ט[ׁשְ 'ַאייְזְנַוואְרג',  ]ָסאר 

ט[ָוואס ְס'ֶקער  ג  צֻו ֶדעם 'ֵחֶלק' פֻון ֶדער ֶוועְלט,  ]ֶעס ַבאַלאנ 
ט ִדי 'ֵעָצה'[ָוואס ֶדער 'ֶמעְנְטׁש'  ֶרעג  ִאיז פֻון ָדאְרט  ]ָוואס פ 

אֻון ֶדער 'ֶמעְנְטׁש' ָהאט ִאיְנִזין ֶגעַהאט: "אֹויֻב  –ֶגעֶווען 
אַדאְרְפט, אֹויֻב  ֶער ָזאל ָטאן ִדי ַזאְך ָוואס ֶער ָהאט ֻבַ

 !ֵניין"

אַדאְרְפט ָיא צֻו ָטאן ְפֶלעְגט ַלייְכְטן  ,אֻון ַאז ֶער ָהאט ֻבַ
ייֶנע ט, ִאיז ִפיְנְסֶטער  – !ן ָדאס 'ֵאֶבר'אֻון ׁשַ אֻון ַאז ִניׁשְ

 !ֶגעָוואְרן ָדאס 'ֵאֶבר'

אֻון דֻוְרְכֶדעם ָהאט ֶער  – )ָדאס ָהאט ַאְלץ ֶדער 'ֶמֶלְך' ֶגעָטאן(
ֶגענֻוֶמען  ֶגענּוֶמען[ָאֻפְ צֶ ]ָגאר ִדי  ]ַאיינ  אֻון ָהאט  – !ֶוועְלט ע[ַגאנ 

 !ֶגעְלטַאייְנֶגעַזאְמְלט ֵזייֶער ַאַסאְך 

ֶטע]'ֶמעְנְטׁש  ר[ָדאִזיֶגע]ָנאר ֶדער  []ד ש  נ  ָוואס ֶער ' ל[צּוַזאמ 
ן־ֶעְרֵליי־ַאייְזְנַוואְרג'  ִאיז  –ָהאט ֶגעַמאְכט פֻון ִדי 'ִזיֻבְ

ט ְמסֻוָגל ֶגעֶווען צֻו ֶדער  ֶטער[ִניׁשְ ַמאנ  ֶדער  נ  ָנאר  –ַזאְך  ]אֹויב 
אֹוָפן  ג[ֻבְ ן ַבאִדינ  יל־ֵגִאים' ַאז : ]אּון ִמיט  ֻפִ ֶדער 'ֶמֶלְך' ָזאל 'ַמׁשְ

ָפִלים' ַזיין יַה־ׁשְ )ְדַהְיינּו: 'ְגרֹויֶסע־ַלייט'  !ַזיין, אֻון ָזאל 'ַמְגֻבִ



 

 

ַוואְרְפן פּון ֵזייֶער ְגדּוָלה  אּון 'ְקֵלייֶנע־ַלייט' ָזאל ֶער  –ָזאל ֶער ַאָראּפְ

ן(  !אֹויְפֵהייּבְ

יְקט 'אֹוַקאְזן' ִאיז ֶגעַגאְנֶגען ֶדער 'ֶמֶלְך', אֻון ָה  אט ֶגעׁשִ
ן[ ן[, ָנאְך ַאֶלע 'ֶיעְדִניַראְלן' ]ַבאֶפעל  , אֻון ָנאְך ]ֶגעֶנעַראל 

ָררֹות'  ן[ַאְנֶדעֶרע 'ש ְ ָטאר  ן ֶגעַהאט  – ]ִמיִניס  ָוואס ֵזיי ָהאֻבְ
יֶנעס'  אְפט 'ְטׁשִ ַ ָרָרה'ש  ֶטעֶלע'[)ְדַהְיינּו: ש ְ אֻון 'אֹוְרֶדעְרס'  (]ַא 'ש 

ֶטעֶלעע ֶדערֶ ]ַבאזּונ    ![סש 

יל ֶגעֶווען,  –ֶזעֶנען ֵזיי ַאֶלע ֶגעקֻוֶמען  ֻפִ ָהאט ֶער ֵזיי ַמׁשְ
יֶנעס'  יי ֵזיי ַאֶוועְקֶגענֻוֶמען ֵזייֶעֶרע 'ְטׁשִ אֻון ָהאט ֻבַ

ֶטעֶלעס[ יֶנעס' ָנאְך  – ]ש  ן ֶגעַהאט 'ְטׁשִ ֲאִפילֻו ִדי ָוואס ָהאֻבְ
יי ִאים פֻון ַזיין 'ֶעְלֶטער־ֵזייְדן', ָוואס  ן ָנאְך ֻבַ ֵזיי ָהאֻבְ

ט[ַפאְרִדיְנט  יי ֵזיי ַאֶלע, ַאֶוועְקֶגענֻוֶמען  – ]ֶגעִדינ  ָהאט ֶער ֻבַ
ֶטעֶלעס[  !]ֵזייֶעֶרע ש 

ן, אֻון ָהאט ֵזיי  – אֻון 'ְקֵלייֶנע־ַלייט' ָהאט ֶער אֹויְפֶגעהֹויֻבְ
ט[ֶגעַמאְכט  ֶטעל   !ֶסע־ַלייט'()פּון ִדי 'ְגרֹויאֹויף ֵזייֶער ָאְרט  ]ֶגעש 

ִרים' ָוואס ֶדער 'ֶמֶלְך' ָהאט  []ה ן ִדי 'ש ָ ְצִוויׁשְ
ֶגעָוואְרְפן  ַהַנ"ל  ס[ָאנּו]ִאיז ֶגעֶווען ֶדער 'אֹוֵנס'  –ַאָראֻפְ
ט[ ַמאנ  ֶדער  נ   !]ָוואס אֹויב 

ָהאט ִאים ֶדער 'ֶמֶלְך' ֶגעְפֶרעְגט: "ָוואס ִאיז ַדיין 
אְפט'" ָרָרה'ׁשַ ֶטעלֶ ן 'ַדיין אּו] 'ש ְ ָהאט ֶער ִאים  – !?ע'[ש 

אְפט' ִאיז ָנאר, ַאז ִאיְך  ָרָרה'ׁשַ ֶגעֶעְנְטֶפעְרט: "ַמיין 'ש ְ
ַפְרֶהְסָיא  ַפאר ֶדער 'טֹוָבה'  –ָזאל ֶמעְגן ַזיין ַא 'ְיהֻוִדי' ֻבְ
ַמאנ  י ִוו] ָוואס ִאיְך ָהאֻב ֶגעָטאן ַדיין 'ֵזייְדן'"! ֶדער  נ  ק ֵפרֶ  –ט אֹויב 

 .ג[־ת באֹוא 

יי ִאים ָדאס ַאֶוועְקֶגענֻוֶמעןָה  ן ֶמעג  ן פּו] אט ֶדער 'ֶמֶלְך', ֻבַ

ִפיִלית ַטִלין ֵלייג  ן אּוד ִאי אַ ן ַזיי יָ ן ּות  ֶהס  ַפר  ִאיז ֶער ִוויֶדער  –! א[ב 
 !ס[ָאנּו] ֶגעָוואְרן ַא 'אֹוֵנס'

ֶרק ג] ֵּ ר ֶדעם / ִאין פו  ן ַלאכ  ה' ָוש ֶ ר ׁשוֹ [ 'פ 
ֶנע' ייֶע ר 'ֶדעט' / רו  ר ַאייֶזער   'ֶמֶלך  ר 'ֶדער' / פֵּ

ִניט  ט ֶווער                 ׁש  ך  ן ַפאר  ר   ה'ָוש ֶ ר ׁשוֹ ' דו 

ָלאְפן  ]א[  –ַאָמאל ָהאט ִזיְך ֶדער 'ֶמֶלְך' ֶגעֵלייְגט ׁשְ
ָהאט ֶער ֶגעֶזעְהן ִאין 'ָחלֹום': "ִווי ֶדער 'ִהיְמל' ִאיז 

 !אֻון ָהאט ֶגעֶזעְהן: "ַאֶלע 'ְצֶוועְלף־ַמָזלֹות'" – !לֹויֶטער"
ֶטעְרן ִאין ִהיְמל' ֶזעֶנען ֶגעֵטייְלט אֹויף 'ְצֶוועְלף־ ְ )ְדַהְיינּו: ִדי 'ש 

ים' ִ ֶטעְרן', ִאיז ַאזֹוי־ִווי  – !ֲחָלִקים', ַאֶקעְגן 'ְצֶוועְלף־ֲחָדש  ְ ֵאיין ֵחֶלק 'ש 
אּון ָדאס 'ַמָזל פּון  – !פּון ִניָסן'ַא 'ֶלעֶמעֶלע', ָדאס ִאיז ָדאס 'ַמָזל 

ֹור', ְדַהְיינּו: ַא 'ָאְקס' אּון ַאזֹוי  – !ִאָייר', ֶוועְרט ָאְנֶגערּוְפן 'ש 
', ָהאט ַזיין 'ַמָזל'(  !ִאיְטֶלעֶכער 'חֹוֶדש 

ה'  )ְדַהְיינּו ַא 'ָאְקס', אּון אֻון ֶער ָהאט ֶגעֶזעְהן: "ַאז 'ׁשֹור־ָוש ֶ

ן ִדי 'ַמָזלֹות' ַא 'ֶלעֶמעֶלע'(  – ָוואס ְס'ַפאְרַהאְנְדן ְצִוויׁשְ
 !"]ִאים אֹויס[ַלאְכן ֵזיי אֹויס ִאים 

*ִ

ט ִמיט  ַעס'ָהאט ֶער ִזיְך אֹויְפֶגעַכאֻפְ אֻון ִאיז  – 'ְגרֹויס ֻכַ
ָראְקן ֶגעָוואְרן  !ֵזייֶער ֶדעְרׁשְ

ֶרעְנֶגען ֶדעם 'ֵסֶפר־ַהִזְכרֹונֹות' " :ָהאט ֶער ֶגעֵהייְסן ֻבְ
ן( ִריּבְ ְ ָהאט ֶער  –"! )ְדַהְיינּו: ָדאס 'ֵסֶפר' ָוואס ָדאְרט ִאיז ַאְלץ ַפאְרש 

ן: "ַאז דֻוְרְך  ִריֻבְ ֵטייט ָדאְרט ַפאְרׁשְ ֶגעֶזעְהן, ַאז ְס'ׁשְ
ִניְטן ֶוועְרן" ה', ֶוועט ַזיין 'ֶזַרע' ַפאְרׁשְ  !'ׁשֹור־ָוש ֶ

אֻון  –! ַחד'ְגרֹויֶסער ֻפַ ־ַא ־ֵזייֶער' ,ִאיז אֹויף ִאים ֶגעַפאְלן
ה'  ]ַפאר[ֶער ָהאט ָדאס ֶדעְרֵצייְלט  ִאיז אֹויף  –ֶדער 'ַמְלֻכָ

'ִאיר' אֻון אֹויף ִדי 'ִקיְנֶדער', אֹויְך ֶגעַפאְלן ַא ְגרֹויֶסער 
ַחד' עְרט ָדאס  – !'ֻפַ אֻון ְס'ָהאט ִאים ֵזייֶער ֶגעְקַלאֻפֶ

 !'ַהאְרץ'

)ְדַהְיינּו: ִדי לֹומֹות' אֻון ֶער ָהאט ֶגערֻוְפן ַאֶלע 'ֻפֹוְתֵרי־ֲח 

ייְדן  ֵ אש  אֻון ִאיְטֶלעֶכער ָהאט ִזיְך  – !'ָחלֹום'( ]ַא[ָוואס ֶקעֶנען ּבַ
ס[ ט  – !ֻפֹוֵתר ֶגעֶווען ]ַאֵליינ  ער ָגאְרִניׁשְ אֻון ֶעס ִאיז ִאים ָאֻבֶ

ִטימֶ ר ֵזייעֶ ]ַאַרייְנֶגעַגאְנֶגען  אֻון ֶעס  – !ִאין ִדי 'אֹויֶעְרן' ע[ש 
ַחד' ִאיז אֹויף  !ִאים ֶגעַפאְלן ֵזייֶער ַא ְגרֹויֶסער 'ֻפַ

ִאיז ֶגעקֻוֶמען צֻו ִאים ַא 'ָחָכם', אֻון ָהאט ִאים  []ב
ר  ֲאׁשֶ ָלה' פֻון ַזיין  ]ַא[ֶער ָהאט  ]ַאז[ֶגעָזאְגט: "ֻבַ 'ַקֻבָ

ר  ֲאׁשֶ ָס"ה ִמיֵני 'ְס'ַפאְרַהאְנְדן  ]ַאז['ָפאֶטער': ֻבַ ׁשְ
ֶמׁש'  ֲהלֻוכֹות־ַהׁשֶ )ְדַהְיינּו: ְדֵריי הּוְנֶדעְרט ִמיט ִפיֶנעף אּון ֻתַ

אֻון ְס'ַפאְרַהאְנְדן ֵאיין ָאְרט,  – ֶזעְכִציג 'ֶגעְנג', ָהאט ִדי זּון(
ָוואס ַאֶלע ְדֵריי הֻוְנֶדעְרט אֻון ִפיֶנעף אֻון ֶזעְכִציג 'ֶגעְנג' 

אֻון ָדאְרט  –פֻון ֶדער זֻון, ַלייְכְטן אֹויף ֶדעם ָאְרט 
ן[ַא 'ַאייֶזעְרֶנע־רֻוט'  ַוואְקְסט ֶטעק  אֻון ֶווער ֶעס ָהאט ַא  – ]ש 
ַחד' ֶוועְרט ֶער ִניצֻול  ,ֶער קֻוְמט צֻו ֶדער 'רֻוט' ]ֶווען[ַאז , 'ֻפַ

ַחד'"  !פֻון ֶדעם 'ֻפַ

ט[)אּון ַאזֹוי  ַמאנ  ט ֶדער  ֶדעם  ]צּו[ָהאט ֶדער 'ָחָכם' ֶגעָזאְגט  – ]ִווי ֶיעצ 

 .'ֶמֶלְך'(

אֻון ִאיז  – !ם 'ֶמֶלְך' וואֹויל־ֶגעֶפעְלןִאיז ָדאס ֶדע
ֶגעַגאְנֶגען ִמיט ַזיין 'ַווייֻב' אֻון 'ִקיְנֶדער' אֻון ִמיט ָגאר ַזיין 

ט  ]''ֶזַרע', צֻו ֶדעם  ַמאנ  ֶדער  נ  אֻון ֶדער  –! ָאְרט' ן[אֹויב 
ֶטע]' ַמאנ  ֶדער  נ   ָחָכם', ִאיז אֹויְך ִמיט ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען! ר[אֹויב 

ֵטייט ַא 'ַמְלָאְך'אֻון   ר[ָדאִזיֶגע]'ֶדער  ס[ָווא] ,ִאיְנִמיְטן ֶוועג, ׁשְ
ער[ַמְלָאְך' ִאיז ַא 'ְממֻוֶנה'  ֶזעה  ַעס' ]אֹויפ  ָוואְרן  – !אֹויף 'ֻכַ

ִחית' אְפט ֶמען ַא 'ַמְלָאְך־ַהַמׁשְ אׁשַ ַעס', ֻבַ )ְדַהְיינּו:  !דֻוְרְך 'ֻכַ

ט( ַא 'ַמְלָאְך' ָוואס ֶער ִאיז ַמִזיק אּון אֻון ֶדער  – !ַפאְרַדאְרּבְ
ֶטער ָדאִזיֶגע]' ַמאנ  ֶדער  נ  ער  ר[אֹויב  ַמְלָאְך', ִאיז ַא 'ְממֻוֶנה' ִאיֻבֶ

ִחיִתים'  !ַאֶלע 'ַמׁשְ

 – !ַמְלָאְך', ְפֶרעְגט ֶמען ֶדעם 'ֶוועג' ן[ָדאִזיג  ]'ֶדעם  ן[פּו]אֻון 
ןְס'ַפאְרַהאְנְדן ַא 'גֻוֶטער־ֶוועג' ַפאר ֶמעְנְט "ָוואְרן  " ׁשְ

ֵל ) ְ אֻון ְס'ַפאְרַהאְנְדן ַא 'ֶוועג', ָוואס ֶער  – !י יד, יב; טז, כה(ִמש 
אֻון ְס'ַפאְרַהאְנְדן ַא 'ֶוועג', ָוואס  – !ִאיז פֻול ִמיט 'ֵליים'



 

 

ער' אֻון ַאזֹוי ִאיז ַפאְרַהאְנְדן  – !ֶער ִאיז פֻול ִמיט 'ְגִריֻבֶ
ָמה 'ֶוועְגן'  !ֻכַ

אֻון ְס'ַפאְרַהאְנְדן ַא 'ֶוועג', ָוואס ָדאְרט ִאיז ַפאְרַהאְנְדן ַא 
ֵפייֶער', ֶוועְרט  ן[ָדאִזיג  ]'ָוואס ִפיר ַמייל פֻון ֶדעם  –'ֵפייֶער' 

ֶרעְנט  !ֶמען ַפאְרֻבְ

ן ֵזיי ֶגעְפֶרעְגט ֶדעם 'ֶוועג'  ָהאט ֶער  –ַמְלָאְך'  ן[ָדאִזיג  ]ֶדעם ' ]פּון[)ָהאּבְ

 !'ֶוועג' ָוואס ָדאְרט ִאיז ָדאס 'ֵפייֶער'( ן[ָדאִזיג  ]ְגט ֶדעם ֵזיי ֶגעָזא

)ְדַהְיינּו: ֶדער 'ֶמֶלְך' ִמיט ַאֶלע ַזיין 'ֶזַרע',  !ֶזעֶנען ֵזיי ֶגעַגאְנֶגען

 .ִמיט ֶדעם 'ָחָכם'(

 :אֻון ֶדער 'ָחָכם' ָהאט ַאְלץ ֶגעקֻוְקט ַפאר ִזיְך ַאֶלעָמאל
'ִאיז[אֹויֻב ֶסע " ָוואְרן ֶער  – "?!א ָדאס 'ֵפייֶער'ָדאְרט ָד  ]ס 

ָלה' פֻון ַזיין 'ָפאֶטער': "ַאז ְס'ִאיז  ָהאט ֶגעַהאט ַא 'ַקֻבָ
ַמאנ  י ִוו] ָדאְרט ַפאְרַהאְנְדן ָדאס 'ֵפייֶער'" ֶדער  נ   !ט[אֹויב 

ִוויש  ]ֶדעְרַווייל  צ  ָהאט ֶער ֶדעְרֶזעְהן ָדאס  ן[ֵגייעֶ י ֵזיי ִוון ִאינ 
ַאז ְס'ִאיז ָדאְרט " :ֶגעֶזעְהן אֻון ָהאט –'ֵפייֶער' 

ֶגען[אֻוְמֶגעַגאְנֶגען  ֶגעַגאנ  ִאין ֶדעם 'ֵפייֶער', 'ְמָלִכים'  ]ַארּומ 
ִפיִלין'  "!אֻון 'ְיהֻוִדים', ָאְנֶגעָטאן ִאין 'ַטִלית אֻון ֻתְ

ָלִכיע ָדאִזיגֶ י 'דִ י ַביל ַוויי צּוִליבן: ֶגעֶוועז ִאיס ָדאן אּו] ן ֶגעֶזעצ  ן ֶזעֶנעם', מ 

הּוִדי' ִדינֹוע ֵזייֶערֶ ן ִאים' י  ם ִאיֶנען ֵגייט ֶגעֶקענ  י ֵזין ָהאב  ר ֶדעִריֶבע –ת מ 

 ר'[.ֵפייעֶ '

ָהאט ֶדער 'ָחָכם' ֶגעָזאְגט צֻום 'ֶמֶלְך': "ִאיְך ָהאֻב ַא 
ָלה': ַאז ִפיר ַמייל פֻון ֶדעם 'ֵפייֶער', ֶוועְרט ֶמען  'ַקֻבָ

ֶרעְנט ער ֶדעם  – !ַפאְרֻבְ ט ֵגיין  ]צּוִליב ֶדעם[ִאיֻבֶ ִוויל ִאיְך ִניׁשְ
 ֵגיי"! ,דֻו, ַאז דֻו ִוויְלְסט –ַווייֶטער 

אֻון ֶדער 'ֶמֶלְך' ָהאט ִזיְך ֶגעְטַראְכט: "ַווייל ֶער ָהאט 
ִאין  ]ַארּום[ַאְנֶדעֶרע ְמָלִכים' ֵגייֶען ָדאְרט אֻום 'ַאז  :ֶגעֶזעְהן

אֹויְך ֶקעֶנען ֵגיין  ֶוועט ֶער ר[ֶדעִריֶבע] – ֶדעם 'ֵפייֶער'
 !ָדאְרט"

ָלה' פֻון  ָהאט ִזיְך ֶדער 'ָחָכם' ָאְנֶגערֻוְפן: "ִאיְך ָהאֻב ַא 'ַקֻבָ
ט[ַמיין 'ַטאְטן'  ַמאנ  ֶדער  נ  ט ]ִווי אֹויב  עְרֶדעם ִוויל ִאיְך ִניׁשְ , ִאיֻבֶ

 ֵגיי ִדיר"! ,דֻו, ַאז דֻו ִוויְלְסט – !ֵגיין

ָהאט ֵזיי  –ִמיט ָגאר ַזיין 'ֶזַרע'  ִאיז ֶדער 'ֶמֶלְך' ֶגעַגאְנֶגען,
ט  ִטיג  ]ֶגעַכאֻפְ ִאיז  'ֶער'אֻון  ,ָדאס 'ֵפייֶער' ט[ֶגעֶוועל 

ֶרעְנט ֶגעָוואְרן ִמיט  צֶ ]ָגאר ַזיין 'ַפאְרֻבְ אֻון ֵזיי  –! ֶזַרע' ע[ַגאנ 
 ֶזעֶנען ַאֶלע אֹויְסֶגעִריְסן ֶגעָוואְרן!

ִאיז ֶגעֶווען ַא  –ִווי ֶדער 'ָחָכם' ִאיז ֶגעקֻוֶמען ַאֵהיים  []ג
ִרים': "ָוואס  יי ִדי 'ש ָ ָוואס[וואֻוְנֶדער ֻבַ ֶדער 'ֶמֶלְך' ִאיז  ]ַפאר 

ִניְטן ֶגעָוואְרן ִמיט ַזיין 'ֶזַרע' ֶער ָהאט ָדאְך ִזיְך  – ?ַפאְרׁשְ
ה' אס פֻון ַוואֶנען ִאיז ָד  – ?ֶגעִהיט פֻון ַא 'ׁשֹור־ָוש ֶ

ִניְטן ֶגעָוואְרן ִמיט  ֶגעקֻוֶמען, ָוואס ַזיין 'ֶזַרע' ִאיז ַפאְרׁשְ
 !ִאים"?

ָאְנֶגערֻוְפן: "דֻוְרְך ִמיר ִאיז ֶער  ס[ָאנּו]ָהאט ִזיְך ֶדער 'אֹוֵנס' 
ִניְטן ֶגעָוואְרן  "!ַפאְרׁשְ

ן ֶגעֶזעְהן ֶטעְרְנֶזעְהער' ָהאֻבְ )ַאז דּוְרְך ַא 'ָאְקס' " :ָוואְרן ִדי 'ׁשְ

 י[ֵזי]אֻון  – "!אּון ַא 'ֶלעֶמעֶלע', ֶוועט ַזיין 'ֶזַרע' אֹויְסֶגעִריְסן ֶוועְרן(
ט ֶגעוואֻוְסט ָוואס ֵזיי ֶזעְהן  ן ִניׁשְ ָוואְרן ַא 'ָאְקס',  –ָהאֻבְ
ִפיִלין' אֻון ַא 'ֶלעֶמעֶלע',  ;ַמאְכט ֶמען פֻון ַזיין 'ֶפעל', 'ֻתְ

 –, 'ִציִצית' צֻום 'ַטִלית' ע[ַזיינֶ ] ַמאְכט ֶמען פֻון ֶדער 'ָוואל'
ִפיִלין' אּון 'ִציִצית'[אֻון דֻוְרְך ֵזיי  ִאיז ֶדער 'ֶמֶלְך'  ]'ת 

 אֹויְסֶגעִריְסן ֶגעָוואְרן ִמיט ַזיין 'ֶזַרע'!

ן ִאין ֵזייֶער ְמִדיָנה  ָוואְרן ִדי 'ְמָלִכים', ָוואס 'ְיהֻוִדים' ָהאֻבְ
עָטאן ִאין 'ַטִלית אֻון ָיא ֶגעוואֹויְנט, ָוואס ֵזיי ֵגייֶען ָאְנגֶ 

ִפיִלין'  ן ִדי  –ֻתְ עְרֶדעם ָהאֻבְ ְמָלִכים', ָיא  ע[ָדאִזיגֶ ]'ִאיֻבֶ
ט  ֶגעֶקעְנט ֵגיין ִאין ֶדעם 'ֵפייֶער', אֻון ְס'ָהאט ֵזיי ָגאר ִניׁשְ

אט  !ֶגעׁשַ

ער ֶדער  ִניט  ז ִאי] ֶמֶלְך' ר[ָדאִזיֶגע]'ָאֻבֶ ש  ַווייל  – ן[ֶגעָוואר  ן ַפאר 
ד[]ִוויבַ  ִפיִלין',  אל  ַקיין 'ְיהֻוִדים' ָוואס ֵגייֶען ִאין 'ַטִלית אֻון ֻתְ

ט ֶגעָטאְרט ִזיְצן ִאין ַזיין 'ְמִדיָנה'  ן ִניׁשְ עְרֶדעם  –ָהאֻבְ ִאיֻבֶ
 !ִאיז ֶער אֹויְסֶגעִריְסן ֶגעָוואְרן ִמיט ַזיין 'ֶזַרע'

ה' פֻון ִדי 'ַמָזלֹות', גֶ  ן ִדי 'ׁשֹור־ָוש ֶ עַלאְכט אֻון ָדאס ָהאֻבְ
ֶגעַלאכ  ם ִאי] ִאים ]פּון[אֹויס  ֶטעְרְנֶזעְהער'  – ט[אֹויס  ָוואְרן ִדי 'ׁשְ

ן ֶגעֶזעְהן ה', ֶוועט ַזיין 'ֶזַרע' " :ָהאֻבְ ַאז דֻוְרְך 'ׁשֹור־ָוש ֶ
ִניְטן ֶוועְרן ט ֶגעוואֻוְסט  – "!ַפאְרׁשְ ער ִניׁשְ ן ָאֻבֶ ֵזיי ָהאֻבְ

ן ֶגעֶזעְהן ִניְטן ִאיז  – !ָוואס ֵזיי ָהאֻבְ ֶדער 'ֶמֶלְך' ַפאְרׁשְ
ן יֹאְבדֻו ָכל אֹוְיֶביָך ה'"  !ֶגעָוואְרן ִמיט ַזיין 'ֶזַרע', ָאֵמן, ֻכֵ

ֶר ] ֵּ ָמִזיק ד[ 'פ  נו  ן פו  ה ַמֲעש ֶ י ִד ף אֹוים' ר   "לַז  ַרב ֵּ
ין ִאי –                      ִהל ִ יט  ם ת   ִ  ל בַקאפ 

ַהאז ִאיק', ֵפרֶ ן ָדאִזיג  ם 'ִאיֶנע] ָמִזי' ַאַסאְךן ַפאר  ֵטייס ָוואם' ר  י דִ י ַביר ָנאט ש 

ֶגעֶזעצ  ס ָדאן ָהאב  ר ִמין אּו –ק ֵחלֶ ע ִדיגֶ '־ַהקֹוֶדשןָלשֹו'  .[ִאיִדישן ִאיט ִאיֶבער 

ה ָרְגׁשֻו גֹוִים ]א[ י ִד ן רֹויׁשְ ס ַפאְרָווא. "א[ ק]ָפסּו" "ָלֻמָ
יַח ן ֶקעגְ )ר ֶפעְלֶקע ִ  ["!(ָמש 

ַרמֵ ז ִאיס ָדא] מַ ר 'ּגֹוזֵ ן ֶזעֶנעי ֵזיז אַ ז: מ  ַמאנ  י ִווד', ש  ֶדער  נ  ת אֹוק א ֵפרֶ ט אֹויב 

ַקֵייט ִניש  ן ָלאז  י ֵזין אּוא;  יָ ת ֹווּוִמצ  ה תֹורָ י דִ ן ַזיים מ  ֶהס  ַפר  י ִוו –א ב 

ַמאנ   ֶדער  נ   !ת ה[אֹוק ב ֵפרֶ ט, אֹויב 

ְרֶזל" " [ב] ֶבט ֻבַ ׁשֵ רֵֹעם ֻבְ סוּ )ֻתְ ֶרעךְ " .(טק ּפָ ע ַדיינֶ  צֻוֻבְ
 ט'"!רוֻ ע־ַאייֶזעְרנֶ ' ַא ט ִמיט ַפיינְ 

רּומָ ז ִאיא דָ ] ַמאנ  ס ָווא]! ִדי 'ַאייֶזעְרֶנע־רֻוט' :ז[מ  ֶדער  נ  ק ג ֵפרֶ ט, אֹויב 

 .ת ב[אֹו

ן []ג י ֶדֶרְך; ְוֹתאְבדוֻ  ֶיֱאַנף, "ֻפֶ סוּ ' ְוכוֻ " ִיְבַער ֻכִ  .(ק יב)ּפָ
ַרךְ ט ֶווער ָטאֶמע" ם־ִיְתֻבָ ֵ ט ֶווער ִאין אוֻ ן, ֶצעֶרעֶנע ַהׁשֻ

ט ֶוועס ֶע ן ֶווע; ן(ַראֶטעֶווע צוּ  ִזיךְ )ג' ֶוועם 'ֶדען ַפאְרִליְר 
יְס  ֶרעֶנעל ַאֻבִ  ן'"!ָצאְר ן 'ַזיין ֻבְ



 

 

ַרמֵ ז ִאיס ָדא] ט  ן אֹויפ  ז: מ  ַמאנ  ֶדער  נ  ת א; אֹוק ג ֵפרֶ ', ֶמֶלְךם 'פּוֶנעס' ַכעַ ן 'אֹויב 

ָאְךן 'אֹויפ  ן אּו מּונֶ ז ִאיס ָווא' ַמל  ן ַבאַשאפ  ט ֶווער  ר עֶ ס ָוואס', ַכעַ ף 'אֹויה מ 

כ   ַמאנ  י ִווס', ַכעַ ן 'דּור  ֶדער  נ  ן ָדאִזיג  ם 'פּוֶנעס ָווא –ת ב! אֹוק ג ֵפרֶ ט אֹויב 

ָאְך ֶרעג  ' ַמל  ְךן אּו) –ן! ֵגיי צּו וואּוג' ֶוועם 'ֶדען ֶמעט פ  ן ֶמען ֶקעס', ַכעַ ' דּור 

ֶרענ   ב  כ  ן ֶווער  ט ַפאר  ן ָדאִזיג  ן 'אֹויפ  ט ָדאר   ִזיְךט ֶגעִפינ  ס ָוואר' ֵפייעֶ ן 'דּור 

ט  ם 'ַבייי ִווג', ֶווע ַמאנ  ֶדער  נ   !ת ב([אֹוק ג ֵפרֶ ג', ֶקעִנין אֹויב 

*ִ

הֹויל  ן 'אּו' הֹויְךר 'ֵזייעֶ ן ֶזעֶנע –ד ֵרייע ָדאִזיגֶ י דִ ן אּו]  !ן'[ַפאר 

 !"ל([זַ  ַרֵבינּון פּוט )ֶגעֶהער   ִאיְך ָהאב –ר( ַאֶהעז ִביס )ַאֶלעס ָדא]

ָמִזיל 'ַאִביס   ָנאְך] []ד ק  ם' )ר  ָראפ   ִאיְך ָהאב –ן( ִווינ  "ל(, זַ  ַרֵבינּון פּון )ֶגעט 

ט  ם ִאיֶנע –ה ַמֲעשֶ ן ָדאִזיג  ם 'פּוֶנע ַמאנ  ֶדער  נ  ִהִליל )ַקאִפיט  ן אֹויב   !ק ב([ֵפרֶ ם ת 

ֻנֻו ֲעבֵֹתימֹו"  ִליָכה ִמֻמֶ ָקה ֶאת מֹוְסרֹוֵתימֹו, ְוַנׁשְ סוּ )"ְנַנֻתְ ק ּפָ

ַרייְס ר ָלאִמי: ן(ָזאגְ ר' ֶפעְלֶקעי 'ִד )" (ג ְטִריְק ע 'ַזיינֶ ן ָאֻפְ ן' ׁשְ
יַח ן פוּ ) ִ אְפ 'ס ָמש  ַ ַוואְרְפ ר ָלאִמין אוֻ , ט(ֶהעְרש  ז אֻונְ ן פוֻ ן ַאָראֻפְ

ְטִריְק ע ִדיֶק ע 'ַזיינֶ   ן'"!ׁשְ

ַרמֵ )ָדאס ִאיז ] ִריק  י 'דִ ף אֹויז מ  ט  צּועֹון 'אּור' ֶפעִדיֶמע' ,ן'ש   (ידִ ן פּות', ר 

ִפיִלין' ס', ָאנּון 'ַפאר  ט ֶגעָלאז  ט ִניש  ט ָהא' ֶמֶלְךר 'ֶדעס ָווא] –! 'ִציִצית' אּון 'ת 

ִפיִלית ַטִליט 'ִמין ֵגיי יָ ן' ּות  ֶהס  ַפר  ַמאנ  י ִוו –א ב  ֶדער  נ   .ת ה[אֹוק ב ֵפרֶ ט, אֹויב 

ִריק  תמֹוֵסרֹו]" ט  י דִ ז ִאיס ָדא –ר' ־ֶלעֶדעלֶפען 'פּוט ֶגעַמאכ  ן ֶזעֶנע –ן" ־ש 

ִחינָ  צּועֹוי 'דִ ן )פּוה ב  ִפיִליי( 'דִ ן פּות' ר   ן'.ת 

ָראבֶ ת; ֲעבֹו" ִריעג  ט  ִחינָ י דִ  –ם' ֲחָבִלין 'ֶזעֶנעס ָדא –ק" ־ש  י דִ ן )פּוה ב 

 ת'.ִציִציי( 'דִ ן פּור' ֶפעִדיֶמע'

ֶשנֶ "ל ֲחזַ י ־ִוויַאזֹו : [ף ג:(דַ ה )־ָזרָ הֲעבֹודָ ת ַמֶסכֶ ן ִאיק', ָפסּון ָדאִזיג  ם 'ֶדען ע'ַדר 

ִפיִליי 'דִ ן אּות' ִציִציי 'דִ ף אֹוי"  ן'"[!ת 

ב" []ה ַמִים יֹוׁשֵ ָ ׁשֻ ָחק ֻבַ סוּ ) "ִיש ְ עֶפער ֶדע. "ק ד(ּפָ אׁשֶ ר ֻבַ
 ד"!ֵרייע ֵזייֶעֶר ן פוֻ ן ַלאְכ ט ֶוועל, ִהיְמ ן ִאיט ִזיְצ ס ָווא

ס' אּון דִ י דִ ה' )ָושֶ ר שֹוי 'דִ ל ַוויי] ן  'ֶלעֶמעֶלע' י'ָאק  ִוויש  ן צ  ד  ַהאנ  'ַפאר  ָוואס ס 

ֶגעַלאכ  ם ִאין ָהאב   –ל ִהימ  ן ִאי( ִדי 'ַמָזלֹות'  !ת א[אֹוק ג ֶפרֶ "ל ַכנַ  –ט אֹויס 

ר ָאז" []ו ַאֻפֹו, ֵאֵלימוֹ  ְיַדֻבֵ סוּ ) "ְיַבֲהֵלמוֹ  ֻוַבֲחרֹונוֹ  ֻבְ . ק ה(ּפָ
ֵ ן ֶווע)ס ֶדעָמאְל " ַרךְ םַהש  ט ֶווע, ד(ֵרייע ֵזייֶעֶר ן ֶהעְר ט ֶווע ־ִיְתּבָ
ַע ן ַזייט ִמין אוֻ ן; ָצאְר ן ַזייט ִמיי ֵזי צוֻ ן ֶרעְד ר ֶע  ט ֶוועס, ֻכַ
ֶרעְק י ֵזיר ֶע   ן"!ֶדעְרׁשְ

ַרמֵ ז ִאיס ָדא]) ט  י דִ ף אֹויז מ  ַמאנ  ֶדער  נ  ן 'ַפַחד' אּו ן 'ֶבָהָלה'אּו ן(: 'ַכַעס'אֹויב 

ָראק   ִזיְךט ָהאג ֶקעִניר ֶדעס ָווא) ש   !ת א[אֹוק ג ֶפרֶ  –ם( ָחלֹום פּוֶנען ֶדער 

י ַוֲאִני" []ז י ָנַסְכֻתִ י ַהר ִצֻיֹון ַעל ַמְלֻכִ סוּ ) "ָקְדׁשִ . ק ו(ּפָ
ף אֹוי', ־ַהֶמֶלְך דָדוִ ג 'ֶקעִנין ַמייט ֶגעַזאְלֻבְ  ָהאבֻ  ִאיךְ ן אוֻ "
אְר ן ֵהייִליגְ ן ַמיין, ִצֻיוֹ '  ג'"!ֻבַ

שַ ] ַרמֵ ס ָדאז ִאיר ֶאפ  ֶטעס 'ָדאז אַ ז: מ  ש  נ  ש־צּוַזאמ  ט  ר ֶדעס ָוואל' ֶמענ 

ֶטע' ַמאנ  ֶדער  נ  ֶטעל  ט ָהאג' ֶקעִניר אֹויב  ֶגעש  י ִווג', ־ַבאר  ןהֹויכ  ' אַ ף אֹויט ַאֶוועק 

ַמאנ   ֶדער  נ  נ  ן )ֶגעֶוועס ָדאז ִאי – גת אֹוק ב ֵפרֶ ט אֹויב  ֶגעֶרעכ  ֻעַםת ט( "אֹויס  ֶזה ל 

ֶדער  ם ֶדען ֶקעג  ס ֵאיינ  ת ז, יד(, "קֶֹהלֶ ה" )זֶ  רָ ן" )'ַאנ  י דִ ן ֶקעג  א' ־ַאֲחרָ אִסט 

דּושָ ' ֶטער ֶדע' )ֶמֶלְךם 'ֶדען ֶקעג  ז ִאיס ָדאל ַוויי –ה'( ק  ש  ָיכֹוכִ ר ֵאייֶבער  ל( ב 

 ג'!ַבאר  ן ֵהייִליג  ם ֶדען, ִצּיֹוף 'אֹוי ט[רּוה  ר עֶ ] ִזיְךט ֶגעִפינ  ס ָווא

אְר ן ֵהייִליגְ ם ֶדען, ִצֻיוֹ ן 'ִאי טָדאְר ל ַוויי ל ִנְכַל ן ֶוועְר  –ג' ֻבַ
אוואּוְס י ִוו) !טֶוועְל י ִד ן פוֻ ן ֵטייְל ע ַאֶל   .א נד:(יֹוָמ ה ֶזעט; ּבַ

סוֻ ר ֶדעט ֵמיינְ ס ָדאן אוֻ  אְר ן אֹויְפ ר", "ַה ק: "ֻפָ י ִוו –ג"  ֻבַ
 ט[!אֹויְבְנֶדעְרַמאנְ 

י" ר ֶדעז ִאיס ָדא –ט" ֶגעַזאְלֻבְ  ָהאבֻ  ִאיְך , ""ָנַסְכֻתִ
ע סוֻ ם פֻוֶנען ָלׁשוֹ ר ֶזעְלֻבֶ י)ק ֻפָ ִ ֵראש   ֶנֶסְך,": ת לה, יד(ּבְ
ֹצק ַח ן אֹויְפ  ַווייןן ֶגעָגאְס ט ָהא ־ָאִבינוֻ בַיֲעקֹ ; ""ַוֻיִ ; ִמְזֻבֵ
 .ל"אֹוין ֶגעָגאְס ט ָהאר ֶע ן אוֻ 

ַרמֵ ז ִאיס ָדא] ש  ן 'אֹויפ  ז מ  ט  ֶטעןֶמענ  ש  נ  ט ָהא' ֶמֶלְךר 'ֶדעס ָוואל' ־צּוַזאמ 

ֶגעָגאס   צ  ןצּוַזאמ  ָמאל  ֶגעש  ֵליןִזיב  י 'דִ ן פּון ־צּוַזאמ  ַוואר  י־ֶער  נ   !ג'[־ַאייז 

ַאל" []ח י  ׁשְ ֻנִ נָ ]ִמֻמֶ ֶאת  סוּ ) "ה[ו  ע. "ק ח(ּפָ ן אוֻ ר, ִמין פוֻ ט ֻבֶ
 ן"!ֶגעֻבְ ר ִדיל ֶווע ִאיךְ 

ר עֶ ט ֵגייה', ֵעצָ ' אַ ף ַדאר  'ס  ר ֶוועס ָווא]ת' ֵעצוֹ ע 'ַאֶל  :ז(ְמרּוָמ ז ִאיא ָד )

ֶטעם 'צּו ש  נ  ש־צּוַזאמ  ט  נַֻ ל'[ֶמענ   !ת ג[אֹוק ב ֶפרֶ ]ל ", ֻכַ
( ַ ס': ָאנוּ ם 'פּוֶנעט ְפֶרעגְ ' ֶמֶלךְ ר 'ֶדעס ָוואז: ְמרּוָמ  אֹויךְ א ָד ז ִאיר ֶאְפש 
ע" י ִוו –ן" ֶגעבְּ ס ָדאר ִדי ִאיךְ ל ֶוועט, ִוויְלְס  דוּ ס ָוואר ִמין פוּ ט ּבֶ

ֶר ט, אֹויְבְנֶדעְרַמאנְ   .ת ג(אוֹ ק א ּפֵ

נָ )" []ט ָ ) "ָאֶרץ ַאְפֵסי ַוֲאֺחָזְתךָ  ַנֲחָלֶתָך, ֻגֹוִים ה(ְוֶאּתְ . ם(ש 
ֵטיין ַדייץ ַאְל ם' גֹויִ י 'ִד  ן(ֶגעבְּ ר ִדיל ֶווע ִאיךְ )" ן ַדיין אוֻ ל; ַאְרֻבְ

ֵטיי ין ָאְנקֻוֶמעט ֶוועל ַאְרֻבְ  ד"!ֶעְר י ִד ן פוֻ ן ֶעְק י ִד ז ֻבִ
רּומָ ז ִאיא דָ ]) ס ָדא –ן! צּוַזאֶמען ַזיין ֶוועל  ד" ֶער  י דִ ן פּון ֶעק  ע ַאלֶ ז "אַ ז(: מ 

ן־ֲחָלִקים' ָוואע ַאלֶ ז אַ  ט:ֵהייס   טן ֶזעֶנע ס'ִזיב  ן ִאין ֶדער ֶוועל  ד  ַהאנ  ס ָווא) ַפאר 

ַמאנ   ֶדער  נ  ַרייכ  ע 'ַאלֶ ן אּות ג(, אֹוק ב ֵפרֶ ט אֹויב  ֶקעע 'ַאלֶ ן אּון', ֶקעִניג   –ר' ֶפעל 

ֵטייהַנֲחלָ ' אַ ר ַפאן ַזיין ֶוועל   ב  ֶטעל' ־ַאר  קֵ  ָמִשיחַ ם )ִאיר אּונ   (!נּויִצד 

ַרמֵ ז ִאיס ָדא) ט  ם ֶדעף אֹויז: מ  ַמאנ  ֶדער  נ  ֶטען 'אֹויב  ש  נ  ש־צּוַזאמ  ט  ק ב ֵפרֶ ל', ֶמענ 

לַ ז ִאיס ַאֶלעס ָווא –ת ג אֹו ֶרעג  ם ִאין פּון אּום; ִאין ִאיל ִנכ   –ת'! ֵעצֹון 'ֶמעט פ 

ִחינָ י דִ ק', ַצִדי'ן ֱאֶמתֶ ם 'ֶדען ֶקעג  ז ִאיס ָדא קֵ  ָמִשיחַ ן 'פּוה ב  ן פּוס ָווא', נּויִצד 

ֶרעג  ם ִאי שֵ ת, ־ֲהָלכֹויִלּקּוטֵ ן 'ִאיה ֶזע –ת! ֵעצֹוע ַאלֶ ן ֶמעט פ   !ם ב, ה([־ֵכִלירֶהכ 

סוּ ) "ִעְבדוֻ " []י ְט ם ֶדעט ִדינְ . "ק יא(ּפָ עְרׁשְ ס ָדא] –ן"! ֵאייֻבֶ

ַרמֵ ז ִאי וַ ן פּום' ־ַהשֵ תֲעבֹודַ י 'דִ ף )אֹויז: מ   .ת'[ִציִצית( 'ִמצ 

ִיְרָאה" ָ ) "ֻבְ ַרםֵ ) זִאיס ָדא] –ט"! ָפאְרְכִטיְגֵקייט 'ִמי. "ם(ש  ז מ 

וַ ף אֹוי ִפיִלית( 'ִמצ  ִחינָ י דִ ן' )ת  אָ ן 'פּוה ב  ֵטיי'ס  י ִווה', ִיר  ָמרָ ן ִאיט ש  ָרכֹוא ּג  ת ב 

 .ן פט.([חּוִליה יז. סֹוטָ ו. 

ְרָעָדה"  "ְוִגילוֻ  ָ )ֻבִ ם ֶדעט ִמי ַאייךְ יט יֵר ְפ ן אוֻ . "ם(ש 
רּומָ ז ִאיא דָ ]) –"! ם(גֹויִ י ִד ף אֹוין ַפאלְ ט ֶוועס ָווא)' ִציֶטעְרִניׁש ' ז(: מ 

ט  י דִ  ַמאנ  ֶדער  נ  ִנישן 'אֹויב  ֶגעַפאל  ז ִאיס ָוואד' ַפחַ ר 'ֶדע' ]ִציֶטער  ן אֹויפ  ן ַארֹויפ 

 .ב(־ת אאֹוק ג ֵפרֶ ', ֶמֶלְך'

*ִ

ה ַגאְנֶצע ע[ָדאִזיגֶ ]'ִדי  א[י] ִאיז ְמרֻוָמז ִאין ֶדעם  –' ַמֲעש ֶ
יְטל ן[ָדאִזיג  ]' ִהִלים ב) 'ַקאֻפִ  !(ּתְ

עס ִוויְסן ִאין ִדי  ]ִאיז[ַאז וואֹויל  ֶדעם, ָוואס ֶער ֶוועט ֶעֻפֶ
יֹות', ָוואס ֶזעֶנען דֻוְרְך  ְגרֹויֶסע 'סֹודֹות־ ]לֹויֶטער['ַמֲעש ִ

 !ַהֻתֹוָרה'



  

 
 
 

 בסיפורי מעשיותמבחן 
ה ד'  ד –ַמֲעשֶׂ מָּ ַזר שְׁ גָּ ְך שֶׂ לֶׂ  ִממֶׂ

 

 

 מה גזר המלך על המדינה? .א
 לגרש את כל היהודים 
 להרוג את כל היהודים 
 לגרש את מי שלא ימיר דתו 

 מה עשו היהודים במדינה? .ב
 קצת מהם הפקירו כל רכושם  ויצאו משם 
 קצת מהם נשארו שם והיו אנוסים 
 ותשתי התשובות נכנ 

 מי גילה לבן של המלך שנתקשרו נגדו להכרית זרעו? .ג
  גוי שהוא אחד מהשרים 
 יהודי אנוס 
 יהודי אנוס שהיה אחד מהשרים 

 איזה כבוד נתן המלך לשר האנוס? .ד
 עשה אותו שר 
 נתן לו הרבה מעות 
 שיהיה רשאי להיות יהודי בפרהסיא 

ממה אמרו חוזי הכוכבים למלך שישמור שלא יכרת  .ה
 זרעו?
 מו מלהנהיג את המדינה ביד רמהשישמור עצ 
 שישמור עצמו מפרה וסוס 
 שישמור עצמו משור ושה 

 איזה חכמה נפל על המלך?שאלה זכות:  .ו
  שלא ימצא במדינתו שור ושה 
 לכבוש כל העולם ללא מלחמה 
 שתי התשובות נכנות 

מה היה למלך ע"י דמות האדם שהעמיד אותו על הר  .ז
 גבוה?
 היה כובש כל העולם 
 אסף ממון רב 
  נכונותשתי התשובות 

מה היה התנאי שדמות האדם יהיה מסוגל למה  .ח
 שמסוגל?

 שיהיה המלך משפיל גאים 
 שיהיה המלך מגביה שפלים 
 שתי התשובות נכנות 

 מה עשה המלך הנ"ל ליהודי שהיה יהודי בפרהסיא? .ט
 עשה אותו לשר גדול מאוד 
 הכניס אותו לבית הסוהר 

 לקח מאתו זאת, וחזר להיות יהודי אנוס 
 מה ראה המלך בחלום? .י

 פרה וסוס שיש בין המזלות משחקים ממנו 
 שהשרים שלו משחקים ממנו 
 ששור ושה שיש בין המזלות משחקים ממנו 

 עם מי הלך המלך לאותו מקום? .יא
 עם אשתו ובניו 
 עם אשתו ובניו וכל זרעו 
 עם אשתו ובניו וכל זרעו והחכם 

 על מה ממונה המלאך שעומד באמצע הדרך? .יב
 על כעס 
 העל גאו 
 על שקר 

 באיזה דרך אמר המלאך שהוא ממונה על הכעס שילכו? .יג

 לדרך שהוא מלא טיט 
 לדרך שהוא מלא פחתים ובורות 
 לדרך שיש שם אש שד' פרסאות מהאש נשרפין 

 את מי ראו הולכים בדרך שהלכו? .יד
 מלכים ויהודים מעוטפים בטלית ותפילין 
 מלכים ושרים 
 מלכים ויהודים אנוסים 

 ראו את הנ"ל?מי המשיך ללכת אחרי ש .טו

 המלך ואשתו וכל זרעו והחכם 
 המלך לבדו 
 המלך ואשתו וכל זרעו 

 מי נשרף באש? .טז

 המלך ואשתו וכל זרעו והחכם 
 המלך לבדו 
 המלך ואשתו וכל זרעו 

 ע"י מה באמת נכרת זרעו של המלך? .יז
 ע"י שלא שמר עצמו משור ושה 
 ע"י שלא הנהיג המדינה ביד רמה 
 תפילין ע"י שלא נתן ליהודים להניח טלית ו

 בפרהסיא
 באיזה קאפיטל מרומז המעשה ? .יח

 קאפיטל ב' בתהלים 
 'קאפיטל ג' בישעי 
 קאפיטל נ' בתהלים

 בהצלחה גדולה  -עקר כבודי, שאהיה רשאי להיות יהודי בפרהסיא 



 

                    

[ 

 
 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 דער מלך שגזר שמד   –די פערטע מעשה 

  וואס האט דער מלך גוזר געווען אויף דער מדינה? .א
 צו פארטרייבן אלע אידן פון דער מדינה 
 צו הרג'ענען אלע אידן פון דער מדינה 
 אז ווער עס וויל  בלייבן אין דער מדינה מוז זיך שמד'ן 

 ? אס האבן די אידן געטוןוו .ב
  א טייל האבן מפקיר געווען זייער גאנצער פארמעגן, און

 זענען ארויס פון דארטן
  טייל זענען געבליבן און זיך געפירט ווי אידן א

 באהאלטענערהייט
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 ווער האט אויסגעזאגט פאר דעם מלך אז מען וויל אים הרג'ענען? .ג
 ון די שריםא גוי, איינער פ 
 א איד איינער פון די אנוסים 
 א איד א שר איינער פון די אנוסים 

 וועלכע כבוד האט מען געגעבן פאר דער וואס האט אויסגעזאגט? .ד
 מען האט אים געמאכט פאר א שר 
 מען האט אים געגעבן געלט 
 אז ער זאל מעגן לייגן טלית און תפילין בפרהסיא 

 מלך זיך צו אפהיטן פון?די שטערן זעערס האבן געזאגט פאר'ן  .ה
 פירן די מלכות שארף 
 פון א קו און א אקס 
 פון א אקס און א לעמעלע 

 דער מלך איז געפאלן אויף א חכמה אז?שאלה זכות:  .ו
  אז עס זאל זיך נישט געפונען אין זיין מדינה קיין אקס און

 קיין שאף
 ער זאל קענען אפנעמען די וועלט אן קיין מלחמה 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

ס האט דער מלך געהאט פון דעם וואס ער האט געמאכט די ווא .ז
 מענטש פון אייזן?

 ער האט איינגענומען די וועלט 
 ער האט איינגעזאמלט אסאך געלט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער מלך געטון ? .ח
 משפיל געווען אלע שרים 
 געמאכט פשוטע מענטשן פאר שרים 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

האט דער מלך געטון צו דעם איד וואס האט געמעגט זיין א  וואס .ט
 איד בפרהסיא?

 ער האט אים געמאכט פאר זייער א גרויסע שר 

 ער האט אים איינגעשפארט אין תפיסה 
 ער האט אים מער נישט געלאזט זיין א איד בפרהסיא 

 ?וואס האט דער מלך געזען אין חלום .י
 אז א אקס און א קו לאכן פון אים 
 אז זיינע שרים לאכן פון אים 
 אז א אקס און א לעמעלע פון די מזלות לאכן אים אויס 

 מיט וועמען איז דער מלך אהין געגאנגען? .יא
 אליין 
  מיט זיין ווייב און קינדער 
 מיט זיין ווייב און קינדער און אויך דער חכם 

 אויף וואס איז ממונה דער מלאך וואס שטייט אינמיטן וועג? .יב
  אויף כעס 
 יף גאוהאו 
 אויף שקר 

 ? וועלכער וועג האט זיי דער מלאך געהייסן גיין .יג
 אין דער וועג פון ליים 
 אין דער וועג וואס איז פול מיט גרובער 
 אין דער וועג פון דעם פייער 

 וועמען האבן זיי דארטן געזען גיין? .יד
 מלכים און אידן אנגעטון טלית און תפילין 
 מלכים און שרים 
 םמלכים מיט אידן אנוסי 

 אין דעם וועג? געגאנגעןווער איז ווייטער  .טו
 דער מלך מיט דער חכם 
 נאר דער מלך 
 דער מלך מיט זיינע קינדער 

 ווער איז פארברענט געווארן? .טז
 דער מלך מיט דער חכם 
 נאר דער מלך 
 דער מלך מיט זיינע קינדער 

 וואס האט באמת געמיינט די אקס און לעמעלע? .יז
 עךער זאל הרג'ענען אלע אקסן און לעמעל 
  ער זאל פארטרייבן אלע אקסן און לעמעלעך 
  אז ווייל ער לאזט נישט אנטון טלית און תפלין וואס מען

 מאכט פון א אקס און א לעמעלע וועט ער פארשניטן ווערן
 אין וועלכער קאפיטל איז מרומז די מעשה? .יח

 קאפיטל ב' פון תהלים 
 'קאפיטל ג' פון ישעי 
 קאפיטל נ' פון תהלים

 

 מיט פיל הצלחה –ז, אז איך זאל מעגין זיין א איד בפרהסיא מיין כבוד אי
 



ישר כח חברים יקרים!
בזכות תרומתכם נוכל להמשיך ולהדפיס ולהפיץ את אורו של הצדיק בכל 

העולם כולו. עדיין אנו רחוקים מהיעד ויש הזדמנות להשתתף במגבית קד' 
זה כדי שנוכל להמשיך את הקיים ולהוסיף עוד ולהדפיס מדי שבוע אלפי 

עותקים את הגליונות שנקראים על שם הצדיק

"דעם רבינ'ס ליכט"  ~ "דעם רבינ'ס מעשיות"

בעזרת השי"ת

אנו יודעים כמה חשוב ונצרך להעביר לילדינו ולדורות הבאים אחרינו לדעת את 

דעת רבינו הק' - כמו שאמר רבינו גם לבניכם תודיעו את כל התורות והשיחות 
הנפלאות והנוראות והמעשיות וכיוצא בהם אשר גלה לנו ואמר אז זה הפסוק 

בהתלהבות גדול כגחלי אש. "והודעתם לבניך ולבני בניך"

מאות גליונות מודפסים בעז"ה מדי שבוע עם מבחנים על 
שמאות  כדי   - הק'  רבינו  של  מעשיות  ספורי  הק'  הספר 

ילדים יוכלו להיבחן מדי שבוע על הספר הק' זה.

כרטיסים מיוחדים עם תמונות נפלאות על מאמרים ושיחות של 
רבינו הק' מוגשים ומומחשים לצעירי הצאן, הכרטיסים יודפסו 
שוב בעז"ה ויחולק בת"ת ובבתי מדרש של אנ"ש, כדי שילדינו 

ילכו עם התורות והשיחות בכל עת.

ווערט געשריבן; איבערגעקוקט; ניקוד; דעזיינט; געדריקט 
דורך עטליכע אינגעלייט מאנ"ש וועלכע געבן אוועק זייערע 
טייערע צייט וואך איין וואך אויס, להפיץ דעת רבינו בעולם.  

פעם אחת אמר רבינו: 
אצל מי שאני לוקח ומקבל ממון 

וכיוצא, אני נותן לו. כי בזה שאני 
מקבל אני נותן.

 
ר' נתן אמר לפני פטירתו: 
יפוצו מעינותיך חוצה, תהי' 
חזקים בממון, ברצון ובטרחה.

זענען  קינדער  הונדערטער  ווי  ליין,  טעלעפאן 
איינגעשריבן, א גרויסע צאל פון זיי האלטן מיט יעדע 
וואך די בחינות און גייען מיט די הייליגע לשונות פון 

רבי'נס מעשיות אין זייער טאג-טעגליכע לעבן. 

ס'איז דא א

 אנדער וועלט!

ֲהִקיצֹו ּבֶקר ּבַ ֶכף ּבַ ם, ּתֵ ְך ָראּוי ִלְהיֹות ִמְנַהג ִיְרֵאי ַהּשֵׁ ּכָ

ָאֵתי. ָעְלָמא ּדְ ד ּבְ ָבר, ִיְזכּ ֹר ִמּיָ ְתִחיל ׁשּום ּדָ ּיַ ק ֶֹדם ׁשֶ

)ליקו"מ תורה נ"ד(

  
 דעם רבינ'ס

ליכט      

 דעם רבינ'ס  

ליכט      
חברים יקרים!

את  חייבים  אנו  זה,  קד'  מפעל  להמשיך  שנוכל  כדי 
נוכל  וגם  החובות  את  לכסות  שנוכל  כדי   - עזרתכם 
להמשיך להדפיס ולהפיץ את דעת רבינו הק' לילדינו 
היקרים, אנא השתתפו בעין יפה עבור מגבית קדוש זה 

ותתברכו בכל הברכות ובכל הישועות:

 תתקשר: #8  02-5-3333-72

 דעם רבינ'ס  

מעשיות     

 

בס"ד 

 

 

 
 

 

דבקבעתא
שנו

שעת קביעת עתים בכל בתי מדר
8:30 - 9:30
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שעת קביעת עתים בכל בתי מדר
8:30 - 9:30

א
ת

ר
ו

ב
ח

ו 
ה

נ
ה

ב
הוון 

ת
כן 

קביעין 

שליט"א
של כ"ק מרן אדמו"ר 

שו 
שאת קד

כמ

 

 

 

 

1

ליכט       דעם רבינ'ס  
ַא גּוְטן ַׁשָּבת ַפאר ַאֶלע ֶלעְכִטיֶגע ִקיְנֶדער.

ָּברּוְך ֶׁשֶהֱחָינּו ְוִקְּיָמנּו ְוִהִּגיָענּו ַלְּזַמן ַהֶּזה

ֶגעלֹויְּבט ַהֵּׁשם ִיְתָּבַרְך ַאז ֶעס ִאיז ׁשֹוין ַאִריֶּבער ַא ָיאר 

"ֶדעם  ֶוועֶכעְנְטִליך  בעז"ה  ַארֹויס  קּוְמט  ָוואס  ַצייט 

ֶרִּביְנ'ס ִליְכט" אּון ַמאְכט ִליְכִטיג ִדי יּוְנֶגע ֶהעְרֶצעֶלעך 

ַארּום ֶדער ֶוועְלט. ִאיּלּו ִפינּו ָמֵלא ִׁשיָרה ַּכָּים ֶקעֶנען 

ִמיר ִניְׁשט ֶגענּוג ַדאְנְקן ֶדעם אֹויֶּבעְרְשְׁטן ַפאר ַאֶלע 

ֲחָסִדים אּון טֹובֹות ָוואס ֶער ָהאט ֶגעַמאְכט ִמיט אּוְנז 

ֶגעָהאְלְפן  אּוְנז  ָהאט  ֶער  ֲעָזרּונּו  ֵהָּנה  ַעד  ִאיְצט,  ִּביז 

ֶהעְלְפן  ַווייֶטער  אּוְנז  ָזאל  ֶער  ִמיר  ֶּבעְטן  ַאֶהער,  ִּביז 

צּוְׁשְּפֵרייְטן ֶדעם ֶרִּבי'ְנס ַּדַעת ִּביז ֶעס ֶוועט ְמֻקָּים ֶוועְרן 
"אֹור ָחָדש ַעל ִצּיֹון ָּתִאיר".

ָּבָלק  ָוואס  ֶזען  ָלאִמיר  ָּבָלק,  ַּפְרַׁשת  ִאין  ְׁשֵטייֶען  ִמיר 

ֲחַז"ל  ִקיְנֶדער.  ִאיִדיֶׁשע  ִדי  ַפאר  טּון  ֶגעָוואְלט  ָהאט 

ָהָיה  ַמה  ְלֵמִדים  ָאנּו  ָרָׁשע  "ִמִּבְרכֹוָתיו ֶׁשל אֹותֹו  ָזאְגן 

ְּבִלּבֹו – פּון ַזייֶנע ְּבָרכֹות ֶקעֶנען ִמיר ֶלעְרֶנען ָוואס ֶער 

ֵאייֶנע  ַהאְרץ אּוְנז צּו ֶׁשעְלְטן".  ַזיין  ִאין  ֶגעַהאט  ָהאט 

ֲעַפר  ָמָנה  "ִמי  ֶגעֶווען,  ִאיז  ִּבְלָעם  פּון  ְּבָרכֹות  ִדי  פּון 

ַיֲעקֹב ּוִמְסָּפר ֶאת רַֹבע ִיְׂשָרֵאל", ַטייְטׁש ֶרִּבי ָנָתן ַאזֹוי: 

אּון  ַטייֶעְרַקייט  ָדאס  ָאְּפַׁשאְצן  אּון  ֵצייְלן  ֶקען  "ֶווער 

ֵהייִליְגַקייט פּון ֶיעֶדע ְטִריט ֶווען ֶמען ְטֶרעט אֹויף ִדי 

ֶעְרד, ֵגייֶעְנִדיג ִאין ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ָאֶדער ִאין ֵחֶדר, ָוואס 

פּון ִדי ַאֶלע ְטִריט ֶוועְרט אֹויְבן ִאין ִהיְמל ִּתּקּוִנים אּון 

ֶעס ִאיז ָדא ְלַמְעָלה פּון ֶדעם ַא ֶגעַוואְלִדיֶגע ַנַחת רּוַח".

ֶעס ִאיז ָנאְך ִניְׁשט ַּבאַׁשאְפן ֶגעָוואְרן ֶדער ָקאְמְּפיּוֶטער 

ָוואס ֶקען ָאְּפֵצייְלן אּון אֹויְסֶרעֶכעֶנען ִדי  ַטייֶעְרַקייט 

ֶמען  ָוואס  ְטִריט  אּון  ְטִריט  ֶיעְדן  פּון  ַׁשֲעׁשּוִעים  אּון 

ֵגייט אֹויף ֶדער ֶעְרד צּו טּון ַא ֵהייִליֶגע ַזאְך, ִווי ְלָמָׁשל 

ֵגיין  ֶּבעְטן,  ַטאֶטע-ַמאֶמע  ֶווען  ִמיְסט  ִדי  ַארֹויְסְטָראְגן 

ַזיין  ָאן  טּוט  ִאיְנְגל  ַא  ֶווען  ַׁשָּבת,  ְלָכבֹוד  ַאייְנקֹויְפן 

ְטִריט  ִדי  ֲאִפילּו ָנאר פּון  ֵחֶדר,  ִאין  ֵגיין  ֶטעֶׁשעֶלע צּו 

ֵגייֶעְנִדיג אֹויְפן ֶוועג ָנאְך ַפאְרן ָאְנקּוֶמען ִאין ֵחֶדר, ֶוועְרן 

פּון ִדי ַאֶלע ְטִריט ָאְּפֶגעטּון ָגאר ְגרֹויֶסע ִּתּקּוִנים ָוואס 

ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע ַזיין 

ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן )שיהר"ן ר"ט(
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ִמיר ֶקעֶנען ָדאס ִניְׁשט ַאַרייֶנעֶמען ִאין אּוְנֶזער מַֹח, ִדי 

ַטייֶעְרַקייט אּון ְגרֹויְסֵקייט ֶדעְרפּון.

ִּבְלָעם ָזאְגט: "ֵהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹון ּוַבּגֹוִים ֹלא ִיְתַחָּׁשב" 

ֶרעֶכעֶנען  ִיְׂשָרֵאל  ְּכַלל  ַאז  יֹוָנָתן  ַּתְרּגּום  ֶדער  ַטייְטׁש 

ִזיְך ִניְׁשט ִמיט ִדי ּגֹוִים, ֵזיי ֵגייֶען ִניְׁשט ָנאְך ִדי גֹוי'ֶׁשע 

ָסאְרְטן  ַאֶלע  אּון  ְׁשִּפיֶלעַרייֶען  גֹוי'ֶׁשע  ִדי  ָמאֶדעס 

ִאיֶּבעְרֶגעְטִריֶּבעֶנע ַנאֶׁשעַרייֶען, ַטייֶעֶרע ְקֵלייֶדער אּון 

לּוקסּוס'ִדיֶגע ֶמעְּבל א.א.וו. ִדי ּגֹוִים ֶלעְּבן ָנאר ֵאייְנָמאל 

אֹויף ִדי ֶוועְלט מּוְזן ֵזיי ְגַלייְך ִזיְך אֹויְפַכאְּפן אֹויף ֶיעֶדע 

ְּכֵסֶדר  ְׁשִוויֶמען  ָוואס  ַּתֲאוֹות  אּון  ֶטעְכָנאָלאִגֶיע  ַנייֶע 

ַגאְנֶצער ִחיּות.ַארֹויף ִווי ְׁשַוואֶמען ָנאְך ַא ֶרעְגן, ַווייל ָדאס ִאיז ֵזייֶער 

ַאְנֶדעְרן  ַאן  ָגאר  ִמיט  ֶלעְּבן  ִקיְנֶדער  ִאיִדיֶׁשע  ָאֶּבער 

ָנאר  קֹויְפן  אּון  ֶלעְּבן  ָּפׁשּוֶטע  ַא  ֶלעְּבן  ֵזיי  ַּתְכִלית 

ֶדעם  ִדיֶנען  ֶדעם  ִמיט  ֶקעֶנען  צּו  ְּכֵדי  מּוז  ֶמען  ָוואס 

ַּבאֶׁשעֶפער. ִוויַאזֹוי ֶקען ֶמען ַטאֶקע צּוקּוֶמען צּו ֶדעם? 

ָזאְגט ֶרִּבי ָנָתן "ֵהן ָעם ְלָבָדד ִיְׁשּכֹון" ִדי ִאיְדן ֶזעֶנען ַא 

ֵהייִליג ָפאְלק ֵזיי ֶגעוואֹויֶנען ִזיְך צּו צּו ַמאְכן ִהְתּבֹוְדדּות 

ַאזֹוי ִווי ֶדער ָּפסּוק ָזאְגט "ֵלְך ַעִּמי ּבֹא ַבֲחָדֶריָך ּוְסגֹר 

ֶדעם  אּוְנֶטער  ִזיְך  ַּבאַהאְלְטן  ֵזיי  כ(  כו,  )ְיַׁשְעָיהּו  ְּדָלֶתיָך" 

ְּתִהִּלים  ִאין  ְס'ְׁשֵטייט  ִווי  ַאזֹוי  ְפִליְגֶלען  ַבּאֶׁשעֶפעְר'ס 

"ִּכי ַאָּתה ה' ַמְחִסי ֶעְליֹון ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך )ְּתִהִּלים צא, ט(" ָזאְגט 

ָּדִוד ַהֶּמֶלְך ַפאְרן ַּבאֶׁשעֶפער: "ָגאט ָּברּוְך הּוא ִדי ִּביְסט 

ִאיְך  ַפאְרִזיֶכערּוְנג,  ַמיין  ְׁשטּוּב,  ַמיין  וואֹויְנָאְרט  ַמיין 

ֶלעְּבן ָנאר ַפאר ִדיר". ִאיְך ַדאְרף ָנאר ָוואס ֶעס ֶפעְלט 

אּון ִיּׁשּוב ַהַּדַעת".אֹויס צּו ֶקעֶנען ִדיֶנעם ֶדעם ַּבאֶׁשעֶפער ִמיט ַא ִׂשְמָחה 

ִּבְלָעם ָהאט ִזיְך ֶגעוואּוְנְטְׁשן "ָּתמֹת ַנְפִׁשי מֹות ְיָׁשִרים 

ּוְתִהי ַאֲחִריִתי ָּכמֹהּו", ַהְלַוואי ָוואְלט ִאיְך זֹוֶכה ֶגעֶווען צּו 

ֵגיין ִאין ֶדעם ֶוועג, ִזיְך ְׁשַטאְרְקן ֶיעְדן ָטאג אּון אֹויְסִגיְסן 

ָדאס ַהאְרץ ַפאְרן אֹויֶּבעְרשְְׁטן ִמיט ְׁשַטאְרֶקע ְרצֹונֹות אּון 

ַקייְנָמאל ִניְׁשט ָאְּפָלאְזן ָדאס ָרצֹון אּון ְגלּוְסֶטעִניְׁשן צּום 

 קינדער
ליכט

 משפחה
ליכט

 דעם רבינ'ס  

ליכט      

ַאֶייעֶרע ִקיְנֶדער ָזאְלט ִאיר מֹוִדיַע 

ַזיין ָוואס ָּדא ָהאט ִזיְך ִּגיָטאן
 )שיהר"ן ר"ט(

"ַפארָוואס ַמאְכט ִאיר ִניְׁשט ַאייֶעֶרע 

ַווייֶּבער ֵקיין ֲחִסידֹות" 
)שיש"ק(
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דבקבעתא
שעת קביעת עתים בכל בתי מדרשנו

8:30 - 9:30
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כמשאת קדשו של כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א
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כהליכט       חנ
ֶדער ֶמעְכִטיֶגער ֶקעִניג ֶנעְּבן ְקַראְנְקן ֶּבעט

ה ֶטעג קּוֶמען צּו ֵגיין. ֵטייֶעֶרע ִקיְנֶדער, ֶמען ַדאְרף  ִדי ֵהייִליֶגע ֲחנּוּכָ
ה ָוואס ִאיז ָנאְך  ִוויְסן ַאז ָדאס ָיאר ֵגייט קּוֶמען ַא יֹום טֹוב ֲחנּוּכָ
ָרָכה  ט ֶגעֶווען ַאָזאְנס, ֶמען ַמאְכט ַטאֶקע ַא ּבְ ֵקייְנָמאל ִניׁשְ
ה – ַהייְנִטיֶגע  ְזַמן ַהּזֶ ִמים ָהֵהם, ּבִ ּיָ ים ַלֲאבֹוֵתינּו ּבַ ה ִנּסִ ָעׂשָ ׁשֶ

ַצייְטן! 

ִני( ַאז ֶווען  י ֶלעְרְנט אּוְנז אֹויס )ּתֹוָרה קכ"ה ֵחֶלק ׁשֵ ֶדער ֶרּבִ
ן אֹויף  ים, ַדאְרף ֶמען ָדאס ַטייְטׁשְ ִהּלִ ֶמען ָזאְגט ּתְ
ֶלְך  ַאן אֹוָפן ַאז ִדי ַאֶלע ִמְלָחמֹות ָוואס ָדִוד ַהּמֶ
ֶטער ָזאל ִאים  עְרׁשְ עְטן ַאז ֶדער אֹויּבֶ ָהאט ֶגעּבֶ
עְטן אֹויף  ַראֶטעֶווען – ָדאס ַאֶלעס ַדאְרף ֶמען ּבֶ

ֶטער ָזאל ִמיְך ַראֶטעֶווען פּון ַמייֶנע ַפייְנט. עְרׁשְ ִזיְך, ַאז ֶדער אֹויּבֶ

ה ֶווען ֶמען ֶרעְדט פּון ִדי ְיָווִנים ֵמייְנט ֶמען ִדי ְיָווִנים  יי ֲחנּוּכָ ע ַזאְך ּבַ ִדי ֶזעְלּבֶ
א  ים צּו ְמַטּמֵ יְרן ִמיט ַאֶלע ּכֹוחֹות אּון אֹוַפּנִ רּוּבִ פּון ַהייְנִטיְגן דֹור ֶוועְלֶכע ּפְ
ַוואְרְפן ֶיעֶדער ֵאייֶנער פּון אּוְנז. ֶווען ֶמען ִזיְנְגט  ֶרעְכן אּון ַאָראּפְ ַזיין, צּו צּוּבְ
ן אֹויף ִזיְך, ַאז ִדי  צּו ָעַלי" ַדאְרף ֶמען ָדאס אֹויְסַטייְטׁשְ ֶדער ִניגּון "ְיָווִנים ִנְקּבְ
ֶרעְכן  ַלי" - ֵזיי ּבְ ן ִזיְך ַפאְרֵלייְגט "ָעַלי" - אֹויף ִמיר, "חֹומֹות ִמְגּדָ ְיָווִנים ָהאּבְ
ִזיְך ַאַריין ִאין ַמיין מַֹח, ַאז ַמיין מַֹח ָזאל ַזיין ָאֶפען צּו ִדי ַגאס אּון ַח"ו ִזיְך 

בֹות. ט ֶקעֶנען ִהיְטן ִדי ַמֲחׁשָ ִניׁשְ

ַפאר  לֹוֵחם  ֶזעֶנען  ָוואס  דֹוִלים  ּגְ ּכֲֹהִנים  ַהייְנט  ִמיר  ן  ָהאּבְ ֵזיי  ֶקעְגן  ער  ָאּבֶ
ית  ה ִמיט ִדי ֶהָאָרה פּון ּבֵ יְך ִדי ְקדּוׁשָ אּוְנז ִדי ִמְלָחָמה, אּון ֵזיי ֶזעֶנען ַמְמׁשִ
ֵזיי ִליְגט  יי  ּבַ ְפַרט.  ּבִ ְכַלל אּון אֹויף ֶיעְדן ִאיד  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ַלל  ּכְ ׁש אֹויף  ְקּדָ ַהּמִ
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