
 

 

'  מעשה ה
היה  לך ש מבן מ

ובות נים ט  מאב
 52גליון 

בַׁ  לֹות שַׁ ִדים שָׁ ִרים ְילָׁ !ְיקָׁ  ם

ם י אִׂ ָל ְפ נִׂ ם  י שִׂ ּדּו ם חִׂ י אִׂ לֵּ ם ְמ ּו הֵּ נ ַרבֵּ ל  ת שֶׁ ּיֹו ֲעשִׂ ם  .ַהַמ אִׂ
ם שֶׁ  ק ַבש ֵּ ַר ן  ְתבֹונֵּ הל נִׂ ֲעשֶׁ א ,ַהַמ ְמָצ , נִׂ ַע בּו ש  ַהש ָ ּדּו ֹו חִׂ ב

נּו, ל ָגדֹו כֵּ תֹו ְב ַלּטֹוב שֶׁ ם  ָעצּו ת  ְררּו עֹו ְת ה ְוהִׂ יָׁ הָׁ שֶּ ְך  לֶּ ן מֶּ "בֶּ
ֹות" ֹוב ִנים ט בָׁ ֲא א, .ֵמ ָל ְפ נִׂ ה  ְך ָכזֶׁ לֶׁ ן מֶׁ ש בֶׁ ֹו  יֵּ ּל א כֻּ לֵּ א ָמ הּו שֶׁ

ְך  לֶׁ ן מֶׁ ַהבֶׁ ם שֶׁ י ְרשִׂ ְמָפ "ש ָהיּו  ַאַנ ָחד  -ְבטֹוב,  אֶׁ ל  ְחנּו, ָכ ֲאַנ ה  זֶׁ
י ְמ  ל, ְבנֵּ אֵּ ְשָר ּיִׂ ַאְך מִׂ ת,  רֹו יָק ת וִׂ ֹובֹו ת ט ּדֹו ם ְנקֻּ י אִׂ לֵּ ְמ ם, שֶׁ י ָלכִׂ

ש  ַחפֵּ ם ְל י יכִׂ נּו, ּוְצרִׂ ש ָב ּיֵּ ַהּטֹוב שֶׁ ם מֵּ י עִׂ ֹוְד א י ָאנּו ֹל ְכמֹו שֶׁ
ּו נ כֵּ תֹו ת ְב בֹו ת טֹו ּדֹו קֻּ ת ַהְנ ֲעשֶׁ  ,אֶׁ ְך ְבַמ לֶׁ ן ַהמֶׁ ם בֶׁ ְך ַג ֹו ה ָכ ז

ָע  ָכר  נִׂ ָהָיה  א  ה ֹל ה, זֶׁ ת זֶׁ אֶׁ ע  א ָיַד ה ֹל ָהָי א  הּו ץ,  ַבחּו ל מִׂ ָל ָליו ְכ
.. . י ְמרֵּ ר ְלַג חֵּ ַא הּו  ש ֶׁ א ָהָיה ַמ ם הּו י ְפנִׂ בִׂ ְך מִׂ ַא ם,  ָּל מֹו כֻּ ה ְכ אֶׁ ְר  נִׂ

ם    ַע ָאַמר ַפ ּו  נ ִרין  :ַרבֵּ ֹו ּק שֶּ ר ) ֵש ש כָׁ ִאי ד  ֹא א ְמ ֵנ קַׁ ְמ ֲאִני  "
ִּק  דַׁ ִעם  ם  דָׁ ן אָׁ בֶּ ֵלְך  ֹו ה ה שֶּ ְדמֶּ (, ִכי ִנ ִאיד ר  עֶּ ִליְכ ְר ת עֶּ ֹו ש כָׁ ְר ְוכַׁ ין 

ר  ֵח אַׁ ן  ִעְניָׁ א  ּו ה ת  ֱאמֶּ בֶּ ִפי ֵכן  ל  עַׁ ף  אַׁ ְו ם  לָׁ ֹו ע הָׁ ל  ר כָׁ אָׁ ְש ִרים ִכ בָׁ ֵא ְו
" . לֹו ֵרי  ְש אַׁ ד  ֹא ר ְמ קָׁ ר יָׁ ֵש ש כָׁ ִאי , ִכי  ֵרי ְמ גַׁ ת הר"ן  ְל אות  -)שיחו

ת  (י"ד ֹומֹו ְמק ה ַה ת, זֶׁ טֹובֹו ם  י נִׂ ֲאָב ָה , שֶׁ ין ְלָהבִׂ ר  ְפָש אֶׁ ה  י זֶׁ ְלפִׂ
ַה   , ָּלנּו ת שֶׁ ְשרּו ה ַהַכ ָּל ְתַג ם מִׂ ש ָ יד"-שֶׁ אִׂ ר  עֶׁ יְכ לִׂ ְר  "עֶׁ

ּלּו,  אֵּ ת ָה ת טֹובֹו ּדֹו ְנקֻּ ת ַה אֶׁ ת  ֹו ּל ל ְלַג י ְשבִׂ בִׂ ְך  ַא נּו,  תֹוכֵּ ְב שֶׁ
ה זֶׁ שֶׁ ין  מִׂ ֲא י ַהכֹּל ְלַה ְפנֵּ ְך לִׂ י ר  ָצרִׂ ָכשֵּ יש  אִׂ ת ָה אֶׁ ש  ּיֵּ ם, שֶׁ ַקָּי

ם,  עֹוָל ב ָב בֵּ ּתֹו ְס מִׂ ּו שֶׁ ה ישֶׁ מִׂ ד  ם עֹו ָת א ְס י ֹל ֲאנִׂ י,  תֹוכִׂ י ְב "ֲאִנ
ֹות" ֹוב ִנים ט בָׁ ֲא ְך ֵמ לֶּ ן מֶּ    .בֶּ

ת      ְרַכ בִׂ ן ְל י ֲאמִׂ ְך ְלַה י ה ָצרִׂ ְך ָהָי לֶׁ , ַהמֶׁ ה ֲעשֶׁ ַבַמ ֹו שֶׁ ּוְכמ
א א ֹל הּו שֶׁ ת  רֹו יק, ַלְמ ,  ַהַצּדִׂ ָמה ְתַקְּי ן הִׂ ָאכֵּ ה  ְבָרָכ ַה ָאה שֶׁ ָר

ין אֵּ ם, ְו ָּל ֹו כֻּ ל ְכמ י נֹוַלד ָרגִׂ ְך  לֶׁ ן ַהמֶׁ ֹלא  ,ּובֶׁ ם ְו י ֹומִׂ ל א ַיֲה ֹל
ה זֶׁ ְנָין ַה עִׂ ם ָב ְך ַג . ָכ . . ם י י   .ֲאָבנִׂ ְברֵּ ְלדִׂ ּוָנה  ֱאמ יל מֵּ חִׂ ְת ַהכֹּל ַמ

ְמ  יק שֶׁ ם ַלַצּדִׂ י נִׂ י ֲאמִׂ ּו ַמ ָאנ ה  ָמ ד ַכ ַע יק,  נּוַהַצּדִׂ ָת ד אֹו מֵּ י  :ַל "ִכ
ֵאין  ש ֶּ ה  , מַׁ ה דָׁ ֻק ת ְנ ְבִחינַׁ ּוא  ה שֶּ ר  קָׁ ר יָׁ בָׁ דָׁ ל,  ֵא רָׁ ֹשְ ד ִמִי חָׁ אֶּ ל  כָׁ ְב ש   ֵי

 

רֹו" ֵב ֲח והר"ן  בַׁ וטי מ א  לד( -)ליק ש  קמ ּיֵּ ה ָלנּו שֶׁ ּלֶׁ נּו ְמַג ַרבֵּ
ַא  ְל ה  ָכזֶׁ עֹוד טֹוב  ין  אֵּ י, שֶׁ ָעדִׂ ְל ָחד ּובִׂ ה ְמיֻּ זֶׁ ֹוב ָכ נּו ט תֹוכֵּ ף ְב

ם עֹוָל ָחד ָב ,  .אֶׁ ר תֵּ ה יֹו זֶׁ ין ָב ֲאמִׂ ַנ ָמה שֶׁ מּות  ְוַכ י ְתמִׂ ש בִׂ פֵּ ַח ּוְנ
ת ה' ְזַר עֶׁ א ְב ְמָצ ם נִׂ ְך ַג  .ָכ

ּדֹו     קֻּ ת ַהְנ אֶׁ ם  י ּלִׂ ְך ְמַג י אֵּ ַּדְוָק  תְו ת  אטֹובֹות?  ֹומֹו ְמק בִׂ
ב ָלנּו אֵּ כֹו ּו .שֶׁ נ בֵּ ַר ֹו שֶׁ :ְמַספֵּ  ְכמ הַׁ  ר ה  יָׁ הָׁ ת  חַׁ ם אַׁ עַׁ פַׁ ְך " לֶּ ן מֶּ בֶּ

" ֹו ע בָׁ ְצ אֶּ ְב ף  ְוִנּקַׁ ים  ֵעִצ ֵתְך  אֹּם  .ְמחַׁ ְת ם פִׂ ּלֹו, ָש ה שֶׁ ָע י ְך ַהְפצִׂ תֹו ְב
בֹו ֹוב שֶׁ ָּלה ַהּט ְתַג ר,  .נִׂ דֶׁ סֵּ ְך ַכ א הֹולֵּ ֹּל ם, ְכשֶׁ י ַהָקשִׂ ם  י עִׂ ָבְרָג

ר ּתֵּ ַּת ְס ֹוב מִׂ ן ט בֶׁ אֶׁ ם ָה ה,  .ָש בֵּ ְר ם ַה י אִׂ רֹו ש ֶׁ ָבר  ה ָּד ְוזֶׁ
ְכשֶׁ  ְמָצ שֶׁ א נִׂ ְוהּו י,  דִׂ ְיהּו ל  ַע ר  ֹובֵּ ַצ א ע שֶׁ ר ְבמֵּ ם ה ְוָק ש ָ , מִׂ לֹו

ה  ָעָק ְך, אֹו ְצ ְתָבַר ם ַלה' יִׂ י ֳחָדשִׂ ם  י בּורִׂ א לֹו ּדִׂ ם יֹוצֵּ אֹּ ְת פִׂ
מּות,  י ֲאטִׂ ן ְוָה בֶׁ אֶׁ ת ָה ירֹו ת קִׂ אֶׁ ת  רֶׁ ֹובֶׁ ש  בֹו, שֶׁ ְך לִׂ ּתֹו ת מִׂ י ּתִׂ ֲאמִׂ

ְפנִׂ  בִׂ בֹו  ש  ּיֵּ ה שֶׁ ּלֶׁ ְמַג א  ָאז הּו יְו ְמרֵּ ר ְלַג חֵּ ַא הּו  ש ֶׁ ם ַמ יְך , י אֵּ מֵּ
ַהְזַמן ה ָכל  אֶׁ ְר א נִׂ הּו   .שֶׁ

ל  ָרה שֶׁ ּתֹו ַקר ַה עִׂ ה  "זֶׁ ה רָׁ ְמ זַׁ ֲא ק  ," י ין ַלַצּדִׂ ֲאמִׂ ְלַה
ַלמֵּ  ְמ ּוד שֶׁ ָתנ ת  אֹו ּדֹו ְנקֻּ ת ַה אֶׁ ש  פֵּ ַח , ּוְל טֹוב נּו  כֵּ תֹו ש ְב ּיֵּ שֶׁ

נּו תֹוכֵּ ת ְב ף  .ַהּטֹובֹו אַׁ ר ְו בָׁ דָׁ תֹו הַׁ ֹו א ְב ל  ֵכ תַׁ ְס ִה ְל ל  ְתִחי מַׁ שֶּ ְכ שֶּ
. תֹם ֹו ְמ ב ֵאין  ְו ִעים  צָׁ ְפ א  ֵל ם ֵכן מָׁ גַׁ א  ּו ה ה שֶּ אֶּ ֹו ר א  ּו ה  , ב ֹו ּט וטי  הַׁ יק )ל

ן  רפ -מוהר" א  ע, ( בקמ ָר צֹּ ֹו ְמ ּל ה כֻּ ֲעָש ַנ שֶׁ ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ן  ֹו בֶׁ ְכמ
, ַּדְוָק  ּלֹו ֹוב שֶׁ י ַהּט ְמרֵּ ַּתר ְלַג ְס ש ָ א ְונִׂ ְךם מִׂ ּתֹו לּו מִׂ ְפ ש ִׂ ת ַה

ָזיֹו בִׂ זֶׁ ן ְוַה ש הָזכָ א הּוה ַה קֵּ בִׂ ל ּו ּלֵּ ְתַפ הִׂ יק שֶׁ כַֹּח ַהַצּדִׂ  , ְב
ָליו, שֶׁ  תָע עַׁ רַׁ צָׁ הַׁ ש  ֵב ְתיַׁ ְוִנ  , א ֵפ רַׁ ְת ל  ,"ִנ ף כָׁ לַׁ ְוִנְק ל  פַׁ  ְונָׁ

ֹור  ע נּוהָׁ ה  ,ִממֶּ יָׁ הָׁ ְו ֹו,  ּל ת ֻכ ֹו ב ֹו ִנים ט בָׁ ֲא ה ֵמ שָׁ ֲע נַׁ  ְו
ְס לֹו  הַׁ ל  ֹות"כָׁ ֹוב ִנים ט בָׁ ֲא הָׁ ל  ל כָׁ שֶּ ּלֹות  ןֻג ָאמֵּ  ,. 

                             

ְךם ָשלֹות ַשַב  ּוְמבָֹּר

 



 

ת  ֹו ִנּי ֹו מ ְד ַק ם  ִני ש ָּׁ ִמ ת  ֹו ִשּי ֲע ַמ ֵרי  ּו ּפ ה  –ִס ֲעשֶׂ בֹותַמ טֹו ם  ִני בָּׁ ֲא ֵמ ה  יָּׁ הָּׁ ְך שֶׂ לֶׂ ן מֶׂ בֶׂ ִמ  ה' 
א " ע זי ב  ְסלֶׂ רֶׂ ְב ִמ ן  מָּׁ ַנְח ּו  נ ֵב ַר ּה  רָּׁ ְּפ ִס  ש ֶׂ

 

ד חָּׁ ְך אֶׂ לֶׂ ה ְבמֶׂ ְוָה  ַמֲעשֶׂ ָבִנים,  לֹו  ּו  ֹּלא ָהי ק שֶׁ ְוָעַס ַלְך 

ֹוִרים ָדאְקט ת ְב כֶׁ פֶׁ ְה ֹו נֶׁ ּות כ ְל ה ַמ ֹּלא ִתְהיֶׁ שֶׁ ֵדי  ְכ  ,

 . ֹו ל לּו  ֹוִעי ֹלא ה ְו ָזִרים,   ְל

ם      י ּוִד ְּיה ַעל ַה ַזר  ֹו  ְוגָּׁ ל ּו  ִיְהי ּורֹו שֶׁ ב ַבֲע ּו  ל ְל ַפ ִיְת שֶׁ

ְפִשים ָב  ַח ּוְמ ַבְקִשים  ִדים ְמ ּו ּו ַהְיה ְוָהי  . יק,ִנים  ַצִד

ּו  ִבְקש ּו ָבִנים,  ֹו  ל ּו  ִיְהי ל שֶׁ ְפַע ְוִי ל  ֵל ַפ ִיְת ֵדי שֶׁ ְכ

ּוז, נ גָּׁ ק  י ּו ַצִד ְצא ּו  ּומָּׁ ִיְהי ֵלל שֶׁ ַפ ִיְת ֹו שֶׁ ל ּו  ְוָאְמר

ְוָעָנה  ָבִנים,  ְך  לֶׁ לְלַהמֶׁ ֹוֵדַע ְכלָּׁ י ֹו  נ י ֵא ּו  .שֶׂ ִדיע ֹו ְוה

ְך,  לֶׁ  ְלַהמֶׁ

ְך      לֶׂ ח ַהמֶׂ ַל ֹו  ְושָּׁ ָדת ֹוַקאז(ְפֻק קֹוִרין א ֲחָריו,  )שֶׁ ַא

ֹו  ְלַדֵבר ִעמ ְך  לֶׁ ִחיל ַהמֶׁ ְוִהְת  . ְך לֶׁ ְלַהמֶׁ ֹו  ֹות ּו א ִביא ְוֵה

י  ִד ְבָי ִדים ֵהם  ּו ה ַהְי ֵדַע, שֶׁ ֹו ֹלא ַאָתה י ב: ֲה ֹו ְבט

ֵכן . ַעל  ֹוִני צ ִכְר ם  ָבהֶׁ ֹות  ָך  ַלֲעש ַבֵקש ִמְמ ֲאִני ְמ

 . ָבִנים ִלי  ּו  ִיְהי ל שֶׁ ַפֵל ִתְת ב שֶׁ ֹו  ְבט

ַח לֹו       י ְך  ְוִהְבִט ַל . ְוָה ד ֹוָתּה ָשָנה ָוָל ְבא לֹו  ה  ִיְהיֶׁ שֶׁ

ַבת  ֹוָתּה ַה ְוָהְיָתה א ַבת,  ָכה  ְל ָדה ַהַמ ְל ְוָי ֹו,  ֹומ ִלְמק

ֹּד,  ־תַֹּאר ְמא ַפת ָכה ְי ְל  ַמ

ְר       ה ַבת ַא תָּׁ ְי הָּׁ ים,ּוְכשֶׂ ִנ ל  ַבע שָּׁ ָכ ָלה  ֹו כ ָהְיָתה ְי

ל  ָכ ַדַעת  ֹו ְוָהְיָתה י ֵלי ִשיר,  ִבְכ ֵמר  ַז ּוְל ֹות  מ ְכ ָח ַה

ת  ֹו ִדינ ל ַהְמ ָכ ִכים ִמ ָל ֹוְסִעים ְמ ּו נ ְוָהי  . ֹות ֹונ ְלש ַה

ְך. לֶׁ ל ַהמֶׁ ָלה ַע ֹו ד ְג ְוָהָיה ִשְמָחה  ֹוָתּה,   ִלְרא

ְך       יִ  ַאַחר־כָּׁ ד שֶׁ ְך ְמאֹּ לֶׁ מֶׁ ַה ְכַסף  ֵדי ִנ ְכ ֵבן,  ֹו  ל ה  ְהיֶׁ

ב  ּו ַזר ש ָזר, ְוָג ְלִאיש  ֹו  ּות כ ְל ת ַמ בֶׁ ה ֻמסֶׁ ֹּלא ִתְהיֶׁ שֶׁ

ּו  ְוָהי ֹו ֵבן,  ל ה  ִיְהיֶׁ ּו שֶׁ ל ְל ַפ ְת ִי ִדים שֶׁ ּו ל ַהְיה ַע

יק ַהַצִד ת  ם אֶׂ י ַחְּפִש ּוְמ ם  י ְצאּו  ְמַבְקִש ְוֹלא ָמ ל  " ַהַנ

ְפַטר.  ָבר ִנ ְכ ִכי  ֹו,  ֹות  א

ּוז,עֹוד  ּוּוִבְקש       נ גָּׁ יק  ֹוד ַצִד ּו ע א ְצ לֹו  ּומָּׁ ּו  ְמר ָא ְו

ְוָאַמר  ֵבן,  ְך  לֶׁ ַהמֶׁ ְל ִיֵתן  .שֶׁ ל ֹוֵדַע ְכלָּׁ ֹו י נ י ֵא ּו  שֶׂ ִדיע ֹו ְוה

ֹלא  ל: ֲה ַכַנ" ֵכן  ־ ַגם ְך  לֶׁ ֹו ַהמֶׁ ל ְוָאַמר  ְך,  לֶׁ ְלַהמֶׁ

 . ל " ּו', ַכַנ כ ְו ִדי  ְבָי ִדים  ּו  ַהְיה

ם      כָּׁ חָּׁ ֹו הֶׂ ַמר ל ּו אָּׁ ְינ ה  )ַה ִדיקזֶׁ ַצ : תּוַכל ַהַנ"ל( ַה

ְך: ֵהן. ָאַמר לֹו  לֶׁ ַצּוֶׁה? ָאַמר ַהמֶׁ ֲא ַלֲעשֹות ַמה ש ֶׁ

ם  ָבִני י ֲא ל ַהִמיֵנ ִביא ָכ ָת ָכם: ֲאִני ָצִריְך שֶׁ ָח הֶׁ

,טֹובֹות,  ת רֶׂ ה ַאחֶׂ ֻגלָּׁ ְס ֹו  ֵיש ל ֹוב,  ן ט בֶׂ ל אֶׂ י כָּׁ ִכי ֵיש  ִכ

ב ב  ּו ָכת ר שֶׁ פֶׁ ִכים ֵס ָל ל ַהְמ צֶׁ ל ִמיֵני ֵא ים ֹו ָכ ִנ ֲאבָּׁ הָּׁ

ֹובֹות.   ט

ְך:      לֶׂ מֶׂ ַמר ַה י  אָּׁ ֵד ְכ כּוִתי  ְל ִצי ַמ ֲח ִציא  ֹו י א ִנ ֲא

לֹו  ִביא  ֵה ְו ַלְך  ְוָה  . ֵבן ִלי  ה  ִיְהיֶׁ ים שֶׁ ִנ ֲאבָּׁ י הָּׁ יֵנ ל ִמ כָּׁ

ן  טֹובֹות ֹוס ַיִי ח כ ָלַק ְו  . ִדָקם ֱה וֶׁ ָחָכם  ָחם הֶׁ ְלָק ּו

ֹו כ ִצי ַה ֲח ְוָנַתן  ֹו,  כ ֹו ְלת ת ּוְנָתָנם  ֹו ִלְשת ְך  לֶׁ ְלַהמֶׁ ס 

 . ָכה ְל ַהַמ ְל ְצָיּה  חֶׁ  ְו

ם      הֶׂ לָּׁ ר  ַמ אָּׁ ֵבן  ְו ם  ָלהֶׁ ה  ִיְהיֶׁ ם שֶׁ י ִנ ֹו ֵמֲאבָּׁ ה ֻכל יֶׂ ִּיְה שֶׂ

ֹו  טֹובֹות, ב ּו  ֹות,ְוִיְהי ֹוב ם ט י ִנ ֲאבָּׁ ל הָּׁ ל כָּׁ ֹות שֶׂ ֻגל ְס ַה ל   כָּׁ

לָ  ֹו ד ְג ָחה  ְוַנֲעָשה ִשְמ ֵבן,  ְלָדה  ְוָי  . ֹומֹו ִלְמק ְך  ַל ה ְוָה

ְך.  לֶׁ ל ַהמֶׁ  ַע

ֹוַלד      ּנ ן ַה ֹובֹות. ְוַהֵב ים ט ִנ ה ֵמֲאבָּׁ יָּׁ א הָּׁ ֵבן  ֹל ָהָיה ַה ְכשֶׁ

ֹול  ד ָג ָחָכם  ד ְו ־תַֹּאר ְמאֹּ ֵפה ַבע ָשִנים ָהָיה ְי ן ַאְר בֶׁ



 

ּו  ְוָהי ֹונֹות,  ְלש ל ַה ָכ ֵדַע  ֹו ְוָהָיה י ֹות,  ְכמ ָח ל ַה ָכ ְב

. ֹו ֹות ִלְרא ִכים  ָל ֹוְסִעים ְמ  נ

כָּׁ          ת ַמְל ־ָכְך  הְוַהַב ל ּוָבה ָכ ֲחש ֵאיָנּה  ֲאָתה שֶׁ ָר

ר  ַבֲאשֶׁ ָמָתּה,  ָח זֹּאת ָהָיה נֶׁ . ַרק  ֹו ב ְוִנְתַקְנָאה 

ה  ִיְהיֶׁ ִדיק ָאַמר שֶׁ ַצ ֹו ַה ֹות א טֹובֹות.שֶׁ ים  ִנ  ֻכלֹו ֵמֲאבָּׁ

ָבִנים טֹובֹות. ֵאינֹו ֵמֲא ב שֶׁ  טֹו

ַחֵתְך ֵעִצים  ַּפַעם ַאַחת       ְך ְמ לֶׁ ן מֶׁ בֶׁ ף וְ ָהָיה ַה ִנַק

ֹו, ע ְצבָּׁ ֹו,  ְבאֶׂ ָבע ְצ ת אֶׁ ְך אֶׁ ְכרֹּ ָכה ִל ְל ְצָתה ַהַבת ַמ ְוָר

ֹוב, ן ט בֶׂ ם אֶׂ ה שָּׁ ֲאתָּׁ רָּׁ ה  ְו ד ְוָעְשָת ֹו ְמאֹּ ב ְוִנְתַקְנָאה 

ּו  ְוֹלא ָהי ֹוִרים,  ָדאְקט ָמה  ַכ ָבאּו  ּו ָלה,  ֹו ְצָמּה ח ַע

ּוָאה,  פ ָלּה ְר ֹות  ַלֲעש ִלים  ֹו  ְיכ

ם      י ִפ ְמַכש ְ ּו ַל ְרא לֹו  .ְוקָּׁ ְלָתה  ְוִג ף,  ַכש ֵ ָהָיה ָשם ְמ ְו

ל,  " ַכַנ ָלה,  ֹו ח ְצָמּה  ְשָתה ַע ָע ִהיא  ת, שֶׁ ָהֱאמֶׁ

ָדם  ְלָא ּוף  ִכש  ֹות  ַלֲעש ל  ַכ ּו ֹו ִאם י ֹות ָלה א ְוָשֲא

 . . ָאַמר: ֵהן צָֹּרע ה ְמ ִיְהיֶׁ  שֶׁ

    : ֹו ה ל רָּׁ ְמ ּוף  אָּׁ ִכש  ל ַה ַבֵט ְי ף שֶׁ ַכש ֵ ַבֵקש ְמ ַלי ְי ּו א

ל ְוִיְתַר  ּוף אֶׁ ִכש  ּו ַה כ ִלי ִאם ַיְש ף:  ַכש ֵ . ָאַמר ַהְמ ֵפא

ד.  ֹו ֹו ע ל ְלַבְט ּו  ל ְכ ּו ֹלא י  ַהַמִים, 

ן,      ה ֵכ ְשתָּׁ עָּׁ ,  ְו ל ַהַמִים ּוף אֶׁ ִכש  ָכה ַה ִלי ְוִהְש

ד,  ָֹּרע ְמאֹּ ְך ְמצ לֶׁ ן מֶׁ בֶׁ (ְוַנֲעָשה ַה ֹו ָיה ל ְוָה מֹו  ) ָחְט ַעל 

ל ְשָאר  ְוַע ו  ָפָני ל  ְוַע ְך ָצַרַעת  לֶׁ ְוָעַסק ַהמֶׁ ֹו,  פ ּו ג

ּו. ל ֹוִעי ֹלא ה ְו ִפים  ַכש ְ ִבְמ ּו ֹוִרים  ָדְקט  ְב

ּו,      ִּיְתַּפְלל ם שֶׂ י ּוִד ְּיה ַזר ַעל ַה גָּׁ ּו  ְו ְקש ִב  ַהַצִדיקּו

ְך,  לֶׁ ַלמֶׁ ֹותֹו  ּו א ִביא ֵה ְו ל,  " יקַהַנ "ל ָהָיה  ְוַהַצִד ַהַנ

ַרְך ִיְתבָּׁ ם  ַהש ֵ ד ְל י ִמ ל תָּׁ ּוא ָהָיה ַבֲאשֶׁ  ִמְתַּפֵל ה ר שֶׁ

ה  ִיְהיֶׁ ַח שֶׁ ְבִטי ֹות,ַמ ים טֹוב ִנ ֹו ֵמֲאבָּׁ ְך ֻכל לֶׂ ן מֶׂ ֹלא  ַהבֶׂ ְו

 ָהָיה ֵכן, 

     : ַרְך ִיְתבָּׁ ם  ְלַהש ֵ ן  ֹוֵע ה ט יָּׁ יִתי זֹּאת  ְוהָּׁ ִש ַהִאם ָע

ְדָך,  ֹו ב ְכ ל  ִבי ִבְש ִאם  ִכי  ֹלא ָעִשיִתי   ? ִדי בֹו ְכ ל  ִבי ִבְש

ְכמ ֹלא ִנְתַקֵים  ְכָשו  . ְוַע ָאַמְרִתי  ֹו שֶׁ

ַהַצִדיק     א  ל,  ּובָּׁ ֹוִעי ֹלא ה ְו ל  ֵל ַפ ָהָיה ִמְת ְו ְך,  לֶׁ ְלַהמֶׁ

. ּוף ּוא ִכש  ה ֹו שֶׁ ל ּו  ִדיע ֹו  ְוה

"ל       ַּנ יק ַה ָכל  ְוַהַצִד ָלה ִמן  ַמְע ְל ֹוַּה  ב ָג ָהָיה 

ָבא  ּו ִפים,  ְכָש ִדיקַה ּוא  ַהַצ ה ְך שֶׁ לֶׁ ְלַהמֶׁ ִדיַע  ֹו ְוה

ִהְש  ְושֶׁ ּוף,  ה ִכש  ן ַתָקָנ ְוֵאי ַלַמִים,  ּוף  ִכש  ּו ַה כ ִלי

ה  ָעָש ף שֶׁ ַכש ֵ ּו ַהְמ כ ִלי ַיְש ִכי ִאם שֶׁ ְך  לֶׁ ן מֶׁ בֶׁ ַה ְל

  ,ַהִכש ּוף ַלַמִים

ְך:      לֶׂ ַמר ַהמֶׂ ם  אָּׁ ִפי ַכש ְ ָכל ַהְמ ָך  ְל ֹוֵתן  י נ ֲאִנ

 . ְבִני ֵפא  ִיְתַר ֵדי שֶׁ ְכ ַלַמִים  ָכם  ִלי  ְלַהְש

ה     ְראָּׁ יָּׁ ִנְת ַב  ְו ל ַהַמִים ַה ְצָתה אֶׁ ְוָר ָכה  ְל ת ַמ

ָכן  ַדַעת ֵהי ֹו ה י ִכי ָהְיָת ּוף ִמן ַהַמִים,  ִכש  ִציא ַה ֹו ה ְל

ח ַהכִ  . ֻמָנ ל ַהַמִים ְפָלה אֶׁ ְוָנ ּוף,  ְוַנֲעָשה ַרַעש ש 

ל ַהַמִים,  ָלה אֶׁ ְך ָנְפ לֶׁ ַבת מֶׁ ַה ל שֶׁ ֹו ד  ָג

"ל      ק ַהַּנ י א ַהַצִד ם  ּובָּׁ ָלהֶׁ ַהבֶׂ ְוָאַמר  ְך שֶׂ לֶׂ ן מֶׂ

ַרֵּפא, ַפל  ִיְת ְוָנ ָצַרַעת  ֵבש ַה ְוִנְתַי ֵפא,  ל ְוִנְתַר ף כָּׁ ְוִנְקַל

ּנּו  עֹור ִממֶׂ  הָּׁ

ֹו, ֻכל ֹות  ֹוב ִנים ט בָּׁ ֵמֲא ה  ֲעשָּׁ ַנ ל  ְו כָּׁ ֹו  ה ל יָּׁ ְוהָּׁ

ֹות: ֹוב ִנים ט בָּׁ ֲא הָּׁ ל  כָּׁ ל  ֹות שֶׂ ֻגל  ַהְס

וְ        ר ָאז ִנְתַגָלה  ֹו ַלף ָהע ְק ִנ ר שֶׁ י ַאַח ִכ ּו  ְינ ן )ַה בֶׁ ַה ָאה שֶׁ ְר ִנ

יק ַהַנ"ל( ַהַצִד ר ָאַמר  ַכֲאשֶׁ בֹות,  טֹו ם  ֻכלֹו ֵמֲאָבִני ְך הּוא  לֶׁ  .מֶׁ

 



 

ת  ֹו ִנּי ֹו מ ְד ַק ם  ִני ש ָּׁ ִמ ת  ֹו ִשּי ֲע ַמ ֵרי  ּו ּפ בֹות –ִס טֹו ם  ִני בָּׁ ֲא ֵמ ה  יָּׁ הָּׁ ְך שֶׂ לֶׂ ן מֶׂ בֶׂ ִמ ה'  ה  ֲעשֶׂ  ַמ
הָּׁ וָּׁ  אס  דֶׂ ו ְר אט  א טיילְ ֵצ ע " ע זי ב  ְסלֶׂ רֶׂ ְב ִמ ן  מָּׁ ְח ַנ ּו  נ ֵב  ַר

 

אל יז ַאמָּׁ וען ִא ְך ַא  ִגיוֶׂ לֶׂ  ֵקיין ָהאט ֶמֶלְך ֶדער .מֶׂ

 ִזיְך ָהאט אּון ִגיַגאְנֶגען ֶער ִאיז. ִגיַהאט ִניט ִקיְנֶדער

 ָזאל ְמלּוָכה ַזיין ְּכֵדי. ָדאְקטֹויִרים ִמיט ִגיָּפאֶרעט

 ִניט ָאֶּבער ִאים ָהאִּבין ֵזיי. ֶוועִרין ְפֶרעְמד ַפאר ִניט

 . ִגיָהאְלְפן

אט      ר הָּׁ  ַפאר ָזאִלין ֵזיי ַאז יּוִדן אֹויף ִגיֶווען גֹוֵזר עֶׂ

 ַא  ִגיזּוְכט יּודין ָהאִּבין ָזאל ֶער ַאז. ַזיין ִמְתַּפֵלל ִאים

ִדיק  ַאז. ּפֹוְעִלין ָזאל אּון ַזיין ִמְתַּפֵלל ָזאל ֶער ְּכֵדי .ַצ

 . ִקיְנֶדער ָהאִּבין ָזאל ֶער

ן      ְב א  ַא  ִגיפּוֶנען ָהאִּבין אּון ִגיזּוְכט ֵזיי הָּׁ

עם נֶׂ י ַהאְלִט ִדיק ַבא  ַאז ִגיָזאְגט ִאים ָהאִּבין ֵזיי אּון. ַצ

 ָהאְּבן ָזאל ֶמֶלְך ֶדער ַאז ַזיין ִמְתַּפֵלל ָזאל ֶער

 . ִניט ָגאר ֵווייְסט ֶער ִגיֶעְנֶפעְרט ֶער ָהאט. ִקיְנֶדער

ין       אִב  ַּבֲאֶשר) ֶמֶלְך ֶדעם ִגיֶווען מֹוִדיַע  ָדאס ֵזיי הָּׁ

 ֵוויְסט ֶער ָזאְגט ֶער ָנאר ַצִדיק ַּבאַהאְלִטיֶנער ַא  ָדא ִאיז ֶסע ַאז

 ָנאְך אֹוַקאז ֵאיין ִגיִשיְקט ֶמֶלְך ֶדער ָהאט (ִניט ָגאר

 . ִאים

אט       ען הָּׁ ים מֶׂ  ֶדער ָהאט. ֶמֶלְך צּום ִגיְּבַראְכט ִא

 דּו. גּוְטן ִמיט ְשמּוִסין צּו ָאְנִגיהֹויְּבן ִאים ִמיט ֶמֶלְך

 ֶדער ִאין ִמיר ַּביי ֶזעֶנען ְיהּוִדים ִדי ַאז. דֹוְך ֵווייְסט

 ְּבֵכן. ִוויל ִאיְך ָוואס ֵזיי ִמיט ָטאן ָקאן ִאיְך. ַהאְנט

 ָזאל ִאיְך. ִמְתַּפֵלל ַזיי גּוִטין ִמיט ִדיְך ִאיְך ֶּבעט

 . ִקיְנֶדער ָהאִּבין

אט       ים הָּׁ ער ִא ִדיק דֶׂ  ָזאל ֶער ַאז ִגיֶווען ַמְבִטיַח  ַצ

 ַאֵהיים ִזיְך ִאיז אּון ִקיְנד ַא  ָיאר ָדאס ָהאִּבין

אט. ִגיַגאְנֶגען י הָּׁ ה ִד יַהאט ַמְלּכָּׁ ין ִג י ער ֵא אְכטֶׂ  ִדי אּון .טָּׁ

 . ַּפאְרשֹוין ְגרֹויֶסע ַא  ֵזייֶער ִגיֶווען ִאיז ַמְלָּכה ַּבת

ּון     י ַאז א  ִזי ָהאט. ָיאר ִפיר ִגיֶווען ַאְלט ִאיז ִז

 ְשִּפיִלין אּון ְלשֹונֹות ַאֶלע אּון ָחְכמֹות ַאֶלע ִגיֶקעְנט

 ַאֶלע פּון ְמָלִכים ַאֶלע ִגיָפאִרין ֶזעֶנען. ֵּכִלים אֹויף

 ֶמֶלְך ֶדעם אֹויף ִגיֶווען ֶסע אּון. ֶזעְהן צּו ִזי. ְמִדינֹות

 .ִשְמָחה ְגרֹויֶסע ַא 

ער      אְך דֶׂ  ָזאל ֶער. ִגיָוואְלט ֵזייֶער ֶמֶלְך ֶדער ָהאט נָּׁ

 ֵגייֶען ַאֶוועק ִניט ָזאל ְמלּוָכה ִדי ְּכֵדי זּון ֵאיין ָהאְּבן

 אֹויף ִגיֶווען גֹוֵזר ִוויֶדער ֶער ָהאט. ְפֶרעְמְדן ֵאיין צּו

 ָהאְּבן ָזאל ֶער ַאז ַזיין ִמְתַּפֵלל ָזאִלין ֵזיי ַאז יּוִדין

 . זּון ֵאיין

ְבן      א יי הָּׁ ט ֵז ּוְכ יז ִדיק ֶעְרְשְטן ֶדעם ִג  ָהאִּבין ֵזיי אּון .ַצ

 שֹוין ִאיז ֶער ָוואִרין ִגיפּוֶנען ִניט שֹוין ִאים

 . ִגיזּוְכט ַווייֶטער ֵזיי ָהאְּבן. ִגיְשָטאְרִּבין

אִבין      יי הָּׁ ען ֵז ּונֶׂ יפ ם ַא  ָנאְך .ִג ע נֶׂ ַהאְלִטי  אּון .ַצִדיק ַבא

 ֶמֶלְך ֶדעם גיִּבין ָזאל ֶער ַאז. ִגיָזאְגט ִאים ָהאִּבין ֵזיי

 ָהאְּבן. ִניט ָגאר ֵוויְסט ֶער. ִגיָזאְגט ֶער ָהאט. זּון ַא 

 . ֶמֶלְך ֶדעם ִגיֶווען מֹוִדיַע  ִוויֶדער ֵזיי

אט      ער הָּׁ ְך דֶׂ לֶׂ יק ֶדעם מֶׂ ִד  דּו: ִגיָזאְגט ַאזֹוי אֹויְך ַצ

 ֶדער ִאין ִמיר ַּביי ֶזעֶנען ְיהּוִדים ִדי ַאז דּוְך ֵווייְסט

 ֶדער ְדַהיינּו) ָחָכם ֶדער ִאים ָהאט .ל"ַּכּנַ ' ְוכּו. ַהאְנט

ִדיק  ִאיְך ָוואס טּון ֶקעֶנען ָאֶּבער ֶוועְסטּו. ִגיָזאְגט (ַצ

 . יֹוא ִגיָזאְגט ֶמֶלְך ֶדער ָהאט. ֵהייִסין ִדיר ֶוועל



 

אט      ער הָּׁ ם דֶׂ כָּׁ  ַאז ַּבאַדאְרף ִאיְך: ִגיָזאְגט ִאים צּו חָּׁ

י ְּבֶרעְנֶגען ָזאְלְסט דּו י ְרֵל י ִנים ַאִל  ְּכלֹוֶמר) טֹובֹות ַאבָּׁ

 ִאין ָהאט טֹוב ֶאֶבן ִאיְטִליֶכער ָוואִרין (ַוואְרג דּוִמיט

 ִאיז ְמָלִכים ִדי ַּביי אּון. ְסגּוָלה ַאְנֶדעֶרע ֵאיין ִזיְך

 ַפאְרְשִריְּבן ִאיז ָדאְרט ָוואס ֵסֶפר ַא  ַהאְנְדן ַפאר

 . טֹובֹות ַאָבִנים ַאִליְרֵליי

אט       ער הָּׁ ְך דֶׂ לֶׂ ט מֶׂ אְג זָּׁ י . ְּבֶרעְנֶגען אֹויס ֶוועל ִאיְך .ִג

 אּון זּון ַא  ָהאְּבן ָזאל ִאיְך ַאִּבי. ְמלּוָכה ַהאְלֶּבע ַמיין

 ַאִליְרֵליי ִגיְּבַראְכט ִאים ָהאט אּון. ִגיַגאְנֶגען ִאיז

 . טֹובֹות ַאָבִנים

אט      ער הָּׁ ם דֶׂ כָּׁ ען ֵזיי חָּׁ נּומֶׂ  צּו ֵזיי ָהאט אּון .ִגי

 אּון. ַוויין ֶּבעֶכער ַא  ִגינּוֶמען ָהאט אּון. ְקַלאְּפט

 ָהאט ֶער אּון. ַוויין ֶדעם ִאין ִגיִשיט ַאַריין ֵזיי ָהאט

. ְטִריְנֶקען ֶמֶלְך ֶדעם ַוויין ֶּבעֶכער ַהאְלְּבן ַא  ִגיֶגעִּבין

 . ַמְלָּכה ֶדער. ֶהעְלְפט ַאְנֶדעֶרע ִדי אּון

אט אּון      ּו הָּׁ יי צ אְגט ֵז זָּׁ . זּון ַא  ָהאִּבין ֶוועִלין ֵזיי ַאז .ִגי

ּון דֹוְרְך ַזיין ֶוועט ֶער ָוואס ִנים פ בֹות ַאבָּׁ ּון טֹו ר א  עֶׂ

ועט ין וֶׂ ין ִזיְך ִא אִב ע הָּׁ ֹות ַאלֶׂ ּול ּון ְסג ע פ ים ַאלֶׂ ִנ  ַאבָּׁ

ֹובֹות  . ִגיַגאְנֶגען ַאֵהיים ִאיז אּון .ט

אט      י הָּׁ ה ִד  ַא  ִגיָוואִרין ִאיז .זּון ַא  ִגיַהאט ַמְלּכָּׁ

יז זּון ֶדער ָנאר. ֶמֶלְך ֶדעם אֹויף ִשְמָחה ְגרֹויֶסע  ִא

יט וען ִנ ים פּון ִגיוֶׂ ִנ בֹות ַאבָּׁ  . טֹו

ער ַאז       ֶער ִאיז. ָיאר ִפיר ִגיֶווען ַאְלט ִאיז זּון דֶׂ

 ָחָכם ְגרֹויֶסער ַא  אּון ַּפאְרשֹוין ְגרֹויֶסער ַא  ִגיֶווען

. ְלשֹונֹות ַאֶלע ִגיֶקעְנט ָהאט אּון. ָחְכמֹות ַאֶלע ִאין

 .ֶזעְהן ִאים ְמָלִכים ִגיָפאִרין ֶזעֶנען

ּון      י א ה ַבת ִד  ִניט שֹוין ִאיז ִזי ַאז ִגיֶזעְהן ָהאט ַמְלּכָּׁ

 ָנאר. ִגיֶווען ְמַקָנא ִאים ִאין ִזיְך ִזי ָהאט. ָחשּוב ַאזֹוי

 ָהאט ַצִדיק ֶדער ַּבֲאֶשר ִגיֶווען ְנָחָמה ִאיר ִאיז ָדאס

יין ֶוועט זּון ֶדער ַאז. ִגיָזאְגט אר ַז ּון גָּׁ ים פ ִנ ֹובֹות ַאבָּׁ  .ט

 ַאָבִנים פּון ִניט ִאיז ֶער ָוואס ָכאְטֶשע ִאיז גּוט

 .טֹובֹות

אל       אט ַאמָּׁ  אּון ָהאְלץ ִגיְשִניְצט ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער הָּׁ

 ַּבת ִדי ִאיז. ִפיְנֶגער ִאין ִגיָטאן ְשִניט ַא  ִזיְך ָהאט

. ִפיְנֶגער ֶדעם ִּביְנְדן ַארּום ִאים. ִגיָלאִפין צּו ַמְלָּכה

יין ֶדעְרֶזען ָדאְרט ִזי ָהאט ן ֵא בֶׂ ֹוב אֶׂ   .ט

אט      י הָּׁ  ִזי ָהאט. ִגיֶווען ְמַקֶנא ֵזייֶער ִאים ִאין ִזיְך ִז

 ַּכָמה ִגיקּוֶמען ֶזעֶנען. ְקַראְנק ִגיַמאְכט ִזיְך

 ִאיר ִגיֶקעְנט ִניט ָאֶּבער ָהאִּבין ֵזיי. ָדאְקטֹויִרים

 . ָטאן ְרפּוָאה ֵקיין

אט       ען הָּׁ ין מֶׂ ירּוִפ ם ִג י ְשִפ  ִגיֶווען ָדאְרט ִאיז .ְמַכ

. ֶאֶמת ֶדעם אֹויְסִגיָזאְגט ִאים ִזי ָהאט ְמַכֵשף ֵאיין

 ֶדעם ַמְחַמת ְקַראְנק ִגיַמאְכט ַאֵליין ִזיְך ָהאט ִזי ַאז

 ִגיְפֶרעְגט ְמַכֵשף ֶדעם ָהאט ִזי אּון ל"ַּכּנַ  ְּברּוֶדער

 ֶמעְנש ַא  ָטאן ִמָזאל ַאז. עְגִליְךֶמ  ִאיז ֶסע אֹויּב

 ֶער ָהאט. ְקֶרעִציג ֶוועִרין ָזאל ֶער ַאז ִּכישּוף

 . יֹוא ִגיָזאְגט

אט      י הָּׁ ּום ִז ֵשף צ אְגט ְמַכ זָּׁ י  ִזיְך ֶער ֶוועט ָטאֶמער .ִג

 ַזיין ְמַבֵטל ֶוועט ֶער ָוואס ְמַכֵשף ַאְנֶדעְרן ֵאיין זּוִכין

 . ֶוועִרין ִגיֵהייְלט ֶוועט ֶער אּון ִּכישּוף ֶדעם

אט     ער הָּׁ ֵשף דֶׂ  ַאַריין ִמֶוועט ַאז. ִגיָזאְגט ְמַכ

 ֶמען ֶוועט ַאַריין ַוואֶסער ִאין ִּכישּוף ֶדעם ַוואְרִפין

 . ַזיין ְמַבֵטל ִאים ֶקעֶנען ִניט שֹוין



 

אט      ֹוי ִזי הָּׁ אן ַאז יטָּׁ  ִגיָוואְרִפין ַאַריין ָהאט אּון .ִג

 . ַאַריין ַוואֶסער ִאין ִּכישּוף ֶדעם

יז       ער ִא ן דֶׂ ְך בֶׂ לֶׂ  ֶער. ִגיָוואִרין ְקֶרעִציג ֵזייֶער מֶׂ

 ֶדעם אֹויף אּון ְקֶרעץ ָנאז ֶדער אֹויף ִגיַהאט ָהאט

 . גּוף ִאיְּבִריְקן ֶדעם אֹויף אּון ָּפִנים

אט      יְך הָּׁ ער ִז ְך דֶׂ לֶׂ  אּון. ָדאְקטֹוִרים ִמיט ִגיָּפאִריט מֶׂ

יט ִאים ָהאִּבין ֵזיי אּון. ְמַכְשִפים ִמיט ן ִנ ְפ אְל הָּׁ י  .ִג

אט      ער הָּׁ ְך דֶׂ לֶׂ  ָזאִלין ֵזיי ַאז יּוִדין אֹויף ִגיֶווען גֹוֵזר מֶׂ

ִדיק ֶדעם ִגיזּוְכט ְיהּוִדים ִדי ָהאִּבין. ַזיין ִמְתַּפֵלל  ַצ

 זּון ַא  ָהאְּבן ָזאל ֶמֶלְך ֶדער ַאז ִגיֶווען ִמְתַּפֵלל ָהאט ֶער ָוואס)

 . ֶמֶלְך ֶדעם ַפאר ִגיְּבַראְכט ִאים ָהאִּבין ֵזיי אּון (ל"ַּכּנַ 

ער אּון      ַּפֵלל ָּתִמיד ְפֶלעְגט ַצִדיק דֶׂ יין ִמְת  ַפאר ַז

ֵּׁשם ַרְך ַה בָּׁ  ֶמֶלְך ֶדעם ִגיָזאְגט צּו ָהאט ֶער ַּבֲאֶשר ִיְת

ּון ָגאר ַזיין ָזאל זּון ֶדער ַאז ים פ ִנ ֹובֹות ַאבָּׁ  ֶסע אּון ט

 . ִגיָוואִרין ְמקּוָים ִניט

ּון      ר א אט עֶׂ ט הָּׁ נֶׂ יַטֲע  ִאיְך ָהאּב ֵאייֶּבעְרְשִטין צּום ִג

 ָדאס ִזיְך ָהאּב ִאיְך. ֶוועְגן ָּכבֹוד ַמיין פּון ִגיָטאן ָדאס

 ַהייְנט אּון. ֶוועְגן ָּכבֹוד ַדיין פּון ָנאר ִגיָטאן ִניט ֶמער

   . ִגיָזאְגט ָהאּב ִאיְך ִווי ַאזֹוי ִגיָוואְרן ְמקּוָים ִניט ִאיז

ּון      ער א ִדיק דֶׂ  ֶדער ָהאט. ֶמֶלְך צּום ִגיקּוֶמען ִאיז ַצ

יק ִד  ֶּבן ֶדעם פּון ְקֶרעץ ִדי אֹויף ְדַהיינּו) ִגיֶווען ִמְתַּפֵלל ַצ

 ִניט ָהאט ֶסע אּון (ֶוועִרין ִגיֵהייְלט ָזאל ֶער ַאז ֶמֶלְך

 ָדאס ַאז ִגיֶווען מֹוִדיַע  ִאים ֶמען ָהאט. ִגיָהאְלִפין

 .ִּכישּוף ַא  ִאיז

ּון       ער א  ַאֶלע פּון ִגיֶווען ֶהעֶכער ִאיז ַצִדיק דֶׂ

ִדיק ֶדער ִגיקּוֶמען ִאיז. ְמַכְשִפים  מֹוִדיַע  ָהאט אּון ַצ

 ַאז אּון. ִּכישּוף ַא  ִאיז ָדאס ַאז ֶמֶלְך ֶדעם ִגיֶווען

. ִגיָוואְרִפין ַאַריין ַוואֶסער ִאין ִּכישּוף ֶדעם ִמָהאט

. ֶוועִרין ִגיֵהייְלט ִניט ַאְנֶדעְרש ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער ֶקען

 ָוואס ְמַכֵשף ֶדעם ַוואְרִפין ַאַריין ִמָזאל ַאז ַסייִדין

 . ַאַריין ַוואֶסער ִאין ִּכישּוף ֶדעם ִגיָטאן ָהאט ֶער

אט      ער הָּׁ ְך דֶׂ לֶׂ  ַאֶלע ִדיר ִגיּב ִאיְך גיָזאְגט מֶׂ

 ַוואֶסער ִאין ַוואְרִפין ַאַריין ֵזיי ִמָזאל ְמַכְשִפים

 . ֶוועִרין ִגיֵהייְלט ָזאל זּון ַמיין ַאִּבי. ַאַריין

אט      י הָּׁ ה ַבת ִד  ִגיָלאִפין ִאיז אּון ִגיַהאט מֹוָרא ַמְלּכָּׁ

 ֶדעם פּון ִּכישּוף ֶדעם ֶנעֶמען ַארֹויס ַוואֶסער צּום

 ִּכישּוף ֶדער וואּו ִגיוואּוְסט ָהאט ִזי ָוואִרין. ַוואֶסער

 . ַאַריין ַוואֶסער ִאין ִגיַפאִלין ַאַריין ִזי ִאיז. ִליְגט

יז      ין ִא ואִר  ַּבת ִדי ָוואס ִגיּפּוְלֶדער ְגרֹויס ַא  ִגיוָּׁ

 . ַאַריין ַוואֶסער ִאין ִגיַפאִלין ַאַריין ִאיז ַמְלָּכה

יז      ען ִא יקּומֶׂ ער ִג ִדיק דֶׂ ער ַאז ִגיָזאְגט ָהאט אּון ַצ  דֶׂ

ן ְך בֶׂ לֶׂ ועט מֶׂ ט שֹוין וֶׂ יְל י ֵה ין ִגי ועִר  שֹוין ֶער ִאיז .וֶׂ

 ַפאְרַדייְרט ִאיז ָצַרַעת ָדאס אּון ִגיָוואִרין ִגיֵהייְלט

 ִזיְך ָהאט ַפאִליןִגי ַאָראּפ ִאיז ֶסע אּון ִגיָוואְרן

 . הֹויט ִדי ָגאר ָאְּפִגיֵשייְלט

ר ִאיז ואִרין עֶׂ אר ִגיוָּׁ   גָּׁ

ִנים פּון  . טֹובֹות ַאבָּׁ

אט אּון יְך ִאין הָּׁ יַהאט ִז   ִג

ע ֹות ַאלֶׂ ל ּו ע פּון ְסג ִנים ַאלֶׂ  .טֹובֹות ַאבָּׁ

 ֶמען ָהאט ָאְּפִגיֵשייְלט ִאים ִזיְך ָהאט הֹויט ִדי ַאז ָוואִרין)     

 ַצִדיק ֶדער ִווי ַאזֹוי. טֹובֹות ַאָבִנים פּון ָגאר ִאיז ֶער ַאז ִגיֶזעְהן

 (.ִגיָזאְגט ָהאט



 

                    

[ 

 
 אויף סיפורי מעשיות בחינה

דער בן מלך פון אבנים טובות –די פינעפטע מעשה 
 

 וואס האט דער מלך גוזר געווען אויף די אידן? .א
 אז זיי זאלן ברענגען א צדיק וואס זאל פאר אים דאווענען 
  אז זיי זאלן אים ברענגען א חכם וואס זאל פאר אים

 דאווענען
 לן פאר אים דאווענעןאז זיי זא 

 וויאזוי רופט דער רבי וועם די אידן האבן געבעטן צו דאווענען? .ב
 א חכם 
 א באהאלטענער צדיק 
 א בעל שם 

וואס האט ער זיי געענטפערט ווען זיי האבן געבעטן צו  .ג
 דאווענען?

 אז ער וועט דאווענען 
 אז דער מלך וועט האבן קינדער 
 ער ווייסט גארנישט 

ערט ווען דער מלך האט אים געבעטן צו וואס האט ער געענטפ .ד
 ?דאווענען

 אז ער וועט האבן  דאס יאר א קינד 
 אז ער וועט האבן  דאס יאר א זון 
 אז ער וועט האבן  דאס יאר א טאכטער 

 וואס האט די מלכה דעמאלט  געבוירן? .ה
  א זון 
  א טאכטער 
 א זון און א טאכטער 

 ען פיר יאר?וואס האט די בת מלכה געקענט ווען זי איז געוו .ו
 אלע חכמות 
 שפילן אויף כלים 
  אלע חכמות און אלע לשונות און שפילן אויף כלים 

 אויף די אידן?געווען וואס האט דער מלך נאכדעם גוזר  .ז
  אים דאווענען אויףאז זיי זאלן ברענגען א צדיק וואס זאל 

 ער זאל האבן א זון
  אים  אויףאז זיי זאלן אים ברענגען א חכם וואס זאל

 ער זאל האבן א זון דאווענען
  ער זאל האבן א זון דאווענעןאים  אויףאז זיי זאלן 

 ?וואס איז געווען מיט דעם צדיק וואס זיי האבן פריער געטראפן .ח
  ער האט זיך באהאלטן און מ'האט אים נישט געקענט

 טרעפן
  ער איז נפטר געווארן 
 ער איז געווען קראנק 

 

זיי  מעשה דעם וואסדי שאלת זכות: וויאזוי רופט דער רבי בהמשך  .ט
 ?האבן די צוויטע מאל געבעטן צו מתפלל זיין

  חכםצדיק, א א באהאלטענער צדיק, א 
  חכםבעל שם, א א באהאלטענער צדיק, א 
  צדיקא באהאלטענער צדיק, א 

וואס האט ער זיי געענטפערט ווען זיי האבן געבעטן צו  .י
 דאווענען?

 אז ער וועט דאווענען 
 אז דער מלך וועט האבן א זון 
 ער ווייסט גארנישט 

 וואס האט דער חכם געזאגט פאר דעם מלך? .יא
 אז ער זאל ברענגען אלע אבנים טובות 
 האז ער זאל ברענגען א אבן טוב 
 אז ער זאל ברענגען פערל שטיינער 

וואס זאגט דער חכם? וואס וועט זיין מיט זייער זון וואס זיי וועלן  .יב
 געבוירן?

 ער וועט זיין פון אבנים טובות 
 האבן אין זיך אלע סגולות פון אלע אבנים טובות ער וועט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס איז דער בן המלך געווען ביי די פיר יאר? .יג
 פון אבנים טובות 
 ער האט געקענט אלע לשונות 
 און געקענט אלע שפראכן ,א גרויסער חכם אין אלע חכמות 

 ונדן?וואס האט די בת מלכה געזען ווען זי האט אים ארום געב .יד
 א אבן טוב 
 א פערל שטיין 
 אבנים טובות 

 וואס איז געשען צו דעם בן מלך דורך די כישוף? .טו
 זייער קרעציג 
 זייער קראנק 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער צדיק מודיע געווען פאר דעם מלך? .טז
 אז זיין זון וועט שטענדיג אזוי זיין 
  אז זיין זון וועט ווערן אויסגעהיילט 
 איז א כישוף אז עס 

נאכדעם וואס זי איז  געוועןוואס האט דער צדיק מודיע  .יז
 אריינגעפאלן אין וואסער?

 אז דער בן מלך וועט שטענדיג אזוי זיין 
  אז מ'האט די כישוף אריינגעווארפן אין וואסער 
  אז דער בן מלך וועט ווערן אויסגעהיילט 

 

 פיל הצלחהמיט  – יך געהאט אלע סגולות פון אלע אבנים טובותאון האט אין ז
 



  

 
 
 

 בסיפורי מעשיותמבחן 
ה ה'  ָהָיה ֵמֲאָבִנים טֹובֹות –ַמֲעשֶׂ ְך שֶׂ לֶׂ ן מֶׂ  ִמבֶׂ

 

 

 מה גזר המלך על היהודים? .א
 שיביאו לו צדיק שיתפלל עליו 
 שיביאו לו חכם שיתפלל עליו 
 שיתפללו בעבורו שיהיה לו בנים 

איך מכנה רבינו את מי מצאו היהודים שיתפלל על  .ב
 המלך?
 חכם אחד 
 זצדיק גנו 
 צדיק גדול 

 מה ענה הצדיק שמצאו? .ג
 שיתפלל על המלך 
  שכל אחד יתן צדקה 
 שאינו יודע כלל 

 מה הבטיח הצדיק למלך? .ד
 שיהיה לו באותה שנה ולד 
 שיהיה לו באותה שנה בן 
 שיהיה לו באותה שנה בת 

 מה ילדה המלכה אז? .ה
 בן 
 בת 
 בן ובת 

 מה היתה יכולה הבת כשהיתה בת ד' שנים? .ו
 כל החכמות 
 לזמר בכלי שיר 
 כל החכמות ולזמר בכלי שיר וכל הלשונות 

 מה שוב גזר המלך על היהודים? .ז
 שיביאו לו צדיק שיתפלל עליו 
 שיביאו לו חכם שיתפלל עליו 
 שיתפללו שיהיה לו בן 

 מה קרה לצדיק שמצאו בפעם הראשונה? .ח
 הסתתר ולא יכלו למצאו 
 כבר נפטר 
 נפל למשכב 

ך המעשה את מי שאלת זכות: איך מכנה רבינו בהמש .ט
 שמצאו היהודים שיתפלל על המלך?

 ופעם בשם  ,פעם בשם צדיק ,פעם בשם צדיק גנוז
 חכם

 ופעם  ,פעם בשם בעל שם ,פעם בשם צדיק גנוז
 בשם חכם

 פעם בשם צדיק  ,פעם בשם צדיק נסתר 
 מה ענה הצדיק שמצאו? .י

 שיתפלל על המלך 
 שיהי' להמלך בן 
 שאינו יודע כלל 

 מה אמר החכם למלך? .יא
 שיביא לו כל המיני אבנים טובות 
 שיביא לו אבן טובה 
 שיביא לו כל המיני מרגליות שבעולם 

 מה אמר אח"כ החכם מה יהי' עם הבן שלהם? .יב

 שיהיה כולו מאבנים טובות 
 שיהיה לו כל הסגולות של כל אבנים טובות 
 שתי התשובות נכונות 

 מה היה הבן כשהיה בן ד' שנים? .יג

 יפה תואר מאבנים טובות 
 ידע כל הלשונות 
  יפה תואר מאוד וחכם גדול והיה יודע כל

 הלשונות
 מה ראתה הבת מלכה כשרצתה לכרוך אצבעו של הבן? .יד

 ראתה שם אבן טוב 
 ראתה שם מרגלית 
 ראתה שם אבנים טובות 

 מה נעשה אח"כ הבן מלך מכח הכישוף? .טו

 מצורע מאוד 
 חולה מאוד 
 שתי התשובות נכונות 

 ?מה הודיע הצדיק הנ"ל למלך .טז

 שבנו ישאר כך תמיד 
 שבנו יתרפא 
 שהוא כישוף 

 מה הודיע הצדיק הנ"ל אחרי שהבת מלכה נפלה למים? .יז

 שבנו ישאר כך תמיד 
 שהשליכו הכישוף למים 
 שבנו יתרפא 

 בהצלחה גדולה  -והיה לו כל הסגולות של כל האבנים טובות 


