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בַׁ  לֹות שַׁ ִדים שָׁ לָׁ ִרים ְי !ְיקָׁ  ם

ֶׂ ש  ֲע מַּ ֶׂהֶׂבַּ ש ִּׁ ש ִּׁ ּויֶׂהַּ ְלנ ְתחַּ הִּׁ ֶֶׂׂש  בּועַּ ש ָּׁ ֶׂ,ֶׂהַּ פ  סַּ נּורְֶׂמ ּוֶׂלָּׁ נ ב  לֶׂזֶֶַּׂׂרַּ "ֶׂ לֶׂעַּ
ְך ל  ֶֶׂׂמ  חָּׁ ֶׂא  לֶַּׂד, ש ָּׁ ֶׂש  ֶׂח ֶׂא  כֶָּׁׂת חָּׁ ֶׂה  ּלֹום ֶׂש  ,ֶׂ ר  ְֶׂלבָּׁ ֶׂר חַּ ֶׂאַּ ְךר ל  ֶֶׂׂמ  חָּׁ ֶׂא  ד

ֶׂ חֹות  ֶׂש  ְצמֹום ֶׂעַּ ּו, ה ֶׂש  בֹוא ֶׂגִּׁ דֹור ֶׂגָּׁ ִאישל, נֶֶָּׁׂׂתֱאמ   ְו ְֶׂועָּׁ ֶׂו, חַּ אַּ ֶׂמ  ר
ֶׂ צָּׁ רָּׁ ֶׂש  ֶׂה עַּ דַּ ֶׂלָּׁ ֶׂת אִּׁ ֶׂהַּ ּום ֶׂה ֶׂא מ  ֱא ֶׂב  נֶֶָּׁׂׂתֱאמ   ִאישת ְֶׂועָּׁ ֹוו מ ּוְֶׂכ ה ֶׂש  א

ֶׂ ֶׂחֹות  ֶׂם ֶׂא  ְצמֹות כ ֶֶׂׂ.עַּ אָּׁ ֶֶׂׂ,ןְו צָּׁ ֶׂיָּׁ כֶָּׁׂא חָּׁ ֶׂה  יחּום לִּׁ ש ְ ֶׂלַּ , ְכנֶַּׂת ְֶׂונִּׁ ֶׂס לֶׂא 
ינֶָּׁׂ ְמדִּׁ ֶׂהֶׂהַּ ְךֶׂאֹותֹולֶׂש  ל  ֶׂ,ֶׂמ  בַּ תֹורְֶׂועָּׁ מָּׁ ְכ חָּׁ ְֶֶׂׂב ילֶׂכֶָּׁׂלֶׂעַּ שֹולִּׁ ְכ מִּׁ ,ֶׂהַּ ם

ֶׂ ר  ֶּׂוב  ֶׂר ט  י ֶׂה  ֶׂב ֶׂמַּ הּוה ֶׂמַּ ְֶׂבנ ֶׂת ינֶָּׁׂי ְמדִּׁ ֶׂהַּ ֶׂה, ֶׂעַּ כֶָּׁׂד זָּׁ ֶׂש  נ ֶׂה כָּׁ הִּׁ ְֶׂל ֶׂס לֶׂא 
ְך ל  מ  ְצמֹוֶׂהַּ ְֶׂבעַּ אֹו, רָּׁ ְֶׂול  ֶׂת ֶׂא  ית נָּׁ ֶׂפָּׁ יּוו הָּׁ ֹוֶׂש  ר ְסתָּׁ ֶֻׂמ ֶׂת ר  ֲאחֹו יֶׂמ 

ּוִּׁילֹו ִבין,ֶׂהַּ הָׁ ְל עת א  א ּו אְטר  פָׁ ּונָׁ )ט הַׁ ּלה( ְתמ ְךל א   ֹוש  ל  מ  ֶׂ .הַׁ

ֶֶׂׂ ְך"ֶֶׂׂ ל  דֹור ִגבֹו מ  ִאישל גָׁ נָׁ ת ֱאמ   ְו עָׁ ֶֶׂׂ-ו"ְו מ  ְֶׂמרַּ ֶׂז ֶׂעַּ ' ֶׂה ְךל רַּ בָּׁ ְת ,ֶׂיִּׁ
הּו ְךאֶׂש  ל  מ  ֶֶׂׂהַּ לֶָּׁׂלֶׂכֶָּׁׂלֶׂעַּ עֹו ז ֶׂםֶׂהָּׁ הּוה,ֶׂהַּ ל ֶׂאֶׂש  ֶׂאֶׂמָּׁ ק  יֶָּׁׂר,ֶׂש  מִּׁ ֶּׂוְר ה,

ְמִדינָׁ  הַׁ אָׁ ה ְו ֵל ִריה ְמ ּהם ְשקָׁ ּלָׁ ֶֶׂׂ,כֻּ מ  ְֶׂמרַּ ֶׂז ֶׂעַּ ְֶׂבנ ֶׂל עֹולֶָּׁׂי ֶׂהָּׁ ים אִּׁ ְמל  ֶׂש  ם
י רִּׁ ְֶׂשקָּׁ , ֶׂם יֶֶָּׁׂׂדשֹׁחַּ מִּׁ ֶּׂוְר , ְגלֶַּׂה ֶּׂובִּׁ יל רִּׁ קָּׁ ש ְ ֶׂהַּ יֶׂ-ם ֹוקִּׁ ְֶׂרח ְךם ל  מ  הַּ ,ֶׂמ 

ְך ל  מ  יְֶׂוהַּ ְסתִּׁ ֶׂמַּ ֶׂר ֶׂא  ית נָּׁ ֶׂפָּׁ ֶׂו ה  ֶֶׂׂ.םמ  ֶׂמִּׁ ֶׂי ק  שַּ ְמ ֶׂש  ֶׂר ְסתֹוב  ֶׂמִּׁ ֶׂב םֶׂעִּׁ
ֶׂ שָּׁ ֶׂהְֶׂתחּו חּולֶׂש  ֶׂק,ֶׂרִּׁ ֶׂש  ֶׂל רָּׁ תָּׁ ְס ֶׂהֶׂהַּ 'ֶׂמ  ְךה רַּ בָּׁ ְת ֶׂ.יִּׁ

כֶֶֶָּׁׂׂׂ ֶׂ חָּׁ ְֶׂוה  ּום, ה ֶׂש  ִדיא צַׁ ֱאמ  ק הַׁ דֹוֶׂתהָׁ גָּׁ ֶׂהַּ לֶָּׁׂל ֲע מַּ ֶׂבַּ ְֶׂמאֹׁה ּוד, ֶׂה א
ֶׂ ס  ֶׂמֹו ֶׂר ֶׂא  ֹות ש ְפ ּוֶׂנַּ נ יל  ְשבִּׁ ְכנֶֶָּׁׂׂבִּׁ ְֶׂונִּׁ ֶׂס ֶׂא  ינֶָּׁׂל ְמדִּׁ ֶׂהַּ ּל ֶׂה ֶּׂוְמגַּ ה

ֹו ת מָּׁ ְכ ְֶֶׂׂבחָּׁ ֶׂתֶׂא  בָּׁ סִּׁ ֶׂהֶׂהַּ ר  ש ֹׁ ְגלֶַּׂשְֶׂוהַּ בִּׁ ינֶָּׁׂיְֶׂבנ ֶׂהֶׂז ֶׂלֶׂש  ְמדִּׁ ְךלֶׂכֶָּׁׂהֶׂהַּ ֶׂכָּׁ
י ְךםְֶׂרחֹוקִּׁ ל  מ  הַּ ּוְֶׂכמֹו,ֶׂמ  נ ב  רַּ ֶֶׂׂש  פ  סַּ ֶׂרְֶׂמ ש  ֲע מַּ ֵהִבי"ה:ֶׂבַּ כָׁ ן ְו חָׁ ם ה 

ֹו ת ֹו א ֹו ְב ְצח ְמִדינָׁ ק הַׁ הַׁ ּהה ש  ּלָׁ אָׁ  כֻּ ֵל ִריה ְמ ּום ְשקָׁ א מָׁ רַׁ ֵאית, ְו ּהן ְו  בָׁ
ּו יֶׂת"ֱאמ  ם ש דִּׁ צַּ ֶׂהַּ ּל ֶׂק ְֶׂמגַּ נּוה ֶֶׂׂלָּׁ ק  ש   הַּ ֶׂש  יֶָּׁׂר מִּׁ ְר ְֶׂוהָּׁ ֶׂז ֶׂה ֶׂה ֶׂמַּ ה

י ְרחִּׁ מַּ ֶׂש  נּוק ֶֶׂׂאֹותָּׁ ֶׂמ  ֶׂה' בָּׁ ְת ְךיִּׁ ֶׂרַּ ְֶֶׂׂכמֹו! מָּׁ ְמֻר ֶׂש  סּוז פָּׁ ר "ֶׂ:קבַּ ֵב דֹּ
ג   ְלנ  ֹון  א ִיכ ֹל ִרים  יד ְשקָׁ ז(ֶׂ"ֵעינָׁ ֶׂ א, ֶׂק" ם, הילי ֶֶׂׂ)ת ֶׂמִּׁ ֶׂי ק  שַּ ְמ ֶׂש  ה' ֶׂ , ר

י ְסתִּׁ ֶׂמַּ ֶׂר ֶׂא  ית נָּׁ ֶׂפָּׁ ּנּוו מ  ֶׂמִּׁ יֶׂ-, יקִּׁ דִּׁ ְֶׂוצַּ יּום יֶׂהָּׁ שִּׁ ְר פָּׁ ְֶׂמ ֶׂם תֶׂא 
סּו פָּׁ ִתְרחָׁ "ֶׂ:קהַּ ר  ק  ש  ר  "ִמְדבַׁ ז(ֶׂק ֶׂ ג, כ" ֶׂ ֶֶׂׂ)שמות, ק  ש   הַּ ֶׂש  ֶׂר ר  ֹו ֶׂג ם

ֶׂ ח  ְתרַּ ּנִּׁ ֶׂש  ֶׂק ֶׂהמ  ְך' רַּ בָּׁ ְת ֶֹׂלֶׂ-ֶׂיִּׁ ּנ ֶׂא שַּ ְֶׂמ ֶׂה ֶׂאִּׁ ֶׂז ֶׂם ֶׂה ֶׂש  ֶׂק  דֹור ֶׂגָּׁ ֹול ֶׂא
ֶׂ טָּׁ ין,ֶׂקָּׁ רִּׁ יםְֶׂשקָּׁ ,ְֶׂגלּויִּׁ ֹום יֶׂא רִּׁ קָּׁ יםְֶׂש נִּׁ ְֶׂלבָּׁ ילֶׂכֶָּׁׂם, עִּׁ ְצבָּׁ ֶׂהַּ ֶׂם

ֶׂ

ֶׂ

י ינִּׁ מִּׁ ֶׂהַּ ים סּוגִּׁ ְֶׂוהַּ ֶׂם ֶׂש  יֶָּׁׂל מִּׁ ְֶׂר ִניה, בֹום ִעְניָׁ ֹוו ִפי ש  ִלב ִוים ֵאינָׁ  ְו , שָׁ ם
לָׁ ם ֵה  ק  ל ִבְכ ֵח ר ש  ְמרַׁ נּוק ש  ֹותָׁ ' ֵמ  א ְךה רַׁ ְתבָׁ ֶׂ.ִי

ֶׂ יֶׂ  ֶׂ דִּׁ צַּ ְֶׂוהַּ ֶׂק מ  ֱא ֶׂהָּׁ כֶָּׁׂת ֶׂש  יל יָּׁ ֶׂחַּ שו ק  שְֶׂמבַּ פ  חַּ ֶֶּׂׂוְמ ֶׂא  ה', ֶׂ כ ֶׂת הֶׂזֹו
סֹו ֶׂבַּ ֹו"ף ל ֵהיכָׁ ֵקר ְב ְלבַׁ ּו ה'  ם  עַׁ ת ְבנֹּ ֹו ז ֲח נ ֶֶׂׂ,"לַׁ כָּׁ הִּׁ ְֶׂל ֶׂס ֶׂא  כֶַּׂל י לֶׂה 

ְך ל  מ  ְפנֶֶַּׂׂהַּ ֶׂלִּׁ יי ְפנִּׁ ְֶׂולִּׁ ֶׂם, ֶׂמַּ ּלּוה ֲאפִּׁ יֶׂש   כִּׁ ְלאָּׁ ֶׂמַּ נֶָּׁׂם י ֶׂא  ים ,ֶׂזֹוכִּׁ ם
ְֶׂוהּו ּל ֶׂא ְֶׂמגַּ ּוה נ ֶֶׂׂלָּׁ ֶׂא  סֹות ֶׂהַּ ֶׂד, ֶׂש  ְךה' רַּ בָּׁ ְת ֹוֶׂיִּׁ ינ יֶׂא  ְסתִּׁ ֶׂמַּ ֶׂר ֶׂא  ת

י נָּׁ ֶׂפָּׁ ֶׂח"ו, ְֶׂוֹלו ֶׂא ח  ְתרַּ ֶׂמִּׁ נּוק תָּׁ אִּׁ ְֶׂכלֶֶָּׁׂׂמ  ּלֶָּׁׂל, ֶׂא  ֶׂא ק  ש   ֶׂהַּ יֶָּׁׂר מִּׁ ְר ְֶׂוהָּׁ ה
נּו ּלָּׁ יֶׂש  יקִּׁ ְרחִּׁ ֶׂמַּ נּום ּוֶׂאֹותָּׁ ּנ מ  ֶׂמִּׁ י, ירִּׁ ְסתִּׁ ֶּׂומַּ נּום תָּׁ אִּׁ ֶֶׂׂמ  ֶׂא  ֹות רֶׂא

ֶׂ ֶׂה',ֶׂ

ֶׂםֶׂגֶַּׂאְֶׂוהּו     ּוןֶׂנֹות  נ יֶׂלָּׁ כִּׁ צֹוםְֶׂדרָּׁ ,ְֶׂקדֹושֹותְֶׂוע  יְךת ְזכֹוֶׂא  ֶׂגֶַּׂתֶׂלִּׁ ם
ְחנּו ֹוֲֶׂאנַּ ְהי ֶׂלִּׁ ְנֵש ת ,ֱאמ  י אַׁ כ ֶֶׂׂת ל  ֶׂלָּׁ ְךת ר  ד  ֱאמ   ְב ֶׂתהָׁ ז ֶׂ, ֶׂש  ֶׂה קַּ ֶׂעִּׁ ר

יסֹו ּולֶׂכֶָּׁׂדֶׂוִּׁ ְרב קָּׁ ְת הִּׁ מֹוֶׂ.ה'לֶַּׂתֶׂהַּ נּוְֶׂכ ב  רַּ ֶֶׂׂש  מ  כֹּלד:ְֶׂמלַּ הַׁ ר ש  ִעקָׁ  הָׁ
ֵליְ   , ת ֱאמ  א  ּו ה ֹו  ּוי ב ל ל תָׁ ש  ֹו  מ תָׁ ֹו 'ח , ִכי  ֹו ת ְדֵרגָׁ ִפי מַׁ ְל ת  ֱאמ  ְך  ר  ְך ְבד  ֵל

ל כֹּ הַׁ ֹוד  א ְיס ּו ה ְו  ' ת ֱאמ  א  ּו ה ְך  ּו ר ֹוש בָׁ ד קָׁ ג    ,ֶׂהַׁ ר"ןֶׂקמאֶֶׂׂקי ה וטיֶׂמו ֶׂ()ליק

ֶֶֶׂׂׂ ֶֶֶׂׂׂ ּועַּ ד ֶֶׂׂיָּׁ ֶׂמַּ ּוה נ ב  רַּ ֶׂזֶֶַּׂׂש  ֶׂ"ל מַּ ֶׂאָּׁ ח(ר ֶׂקפ" "מ עַׁ  )לקו סֹּ ִלְנ ך  ִרי צָׁ ש 
ִדיק  צַׁ הַׁ זֵ ְל ך ְלחַׁ ִרי ְוצָׁ  . . . ֹו ת ֲאֵבדָׁ ל  עַׁ זֹּר  ֲח ך לַׁ . אַׁ . . ֹו  ת ֵבדָׁ ֲא ֵקש  בַׁ ְל ּו ר 

ן  ְקרָׁ ְושַׁ אי  מַׁ רַׁ ֹו  ֵאינ ִאם  ּו  ּנ ִיְדְרש  ד ש  עַׁ ה  ֲאֵבדָׁ הָׁ ֹו  ל יב  ֹו ֵמִש ֵאינ ִדיק  צַׁ הַׁ
" : ּוב ת כָׁ ֹו ש  ָךְכמ ִחי אָׁ ד ְדרֹּש  תֹו לֹו עַׁ ֲהֵשבֹּ ת וַׁ א  ִתְדרש  ד ש  עַׁ ִחיָך"   אָׁ

איִאם ֵא  מַׁ ( .ינֹו רַׁ כז: ֶׂ א יעָּׁ ְמצִּׁ ֶׂ א בָּׁ ֶֶׂׂ.)בָּׁ ֶׂעַּ ֶׂד ְֶׂכד  ְךי ֱאמ  ֶׂכָּׁ יָׁ ת הָׁ ֹוה הָׁ ד ְיס
ֹו ֹוד ְיס ֶֶׂׂתהַׁ צ  ֶׂא  נּול ב  ֶׂרַּ ,ֶׂ שָּׁ ְפ א  ֶׂש  ֶׂר ְֶׂכבָּׁ ְהיֹור ֶׂלִּׁ ֶׂת צ  ֶׂא  יל דִּׁ צַּ קֶׂהַּ

ש ק  ֶֶּׂׂוְלבַּ ֶׂעַּ ֶׂכֶָּׁׂל ֶׂל ֶׂמַּ ֶׂה בַּ ֱא ּנ  ֶׂש   ֶׂ)ֶׂ,לֹוד ס  חָּׁ ֶׂש  ְךֶׂ(לֹור ֶֶׂׂאַּ ֶׂאַּ ֶׂף ֶׂעַּ ֶׂל ֶׂפִּׁ ֶׂ,ןכ ֶׂי
י דִּׁ צַּ זֶֹׁׂלֶׂיּוכֶַּׂאֶֹׂלקֶׂהַּ ֲע ֹורֶׂלַּ וֶֶׂׂל ּום ִא ח" אא ה מַׁ ֶׂ.ירַׁ ֶֶׂׂ

ֶֶֶׂׂׂ ֶֶֶׂׂׂ' ְךה רַּ בָּׁ ְת נּוֶׂיִּׁ כ  ְֶֶׂׂיזַּ ר  ְתקָּׁ הִּׁ ִדיבְֶׂל ֱאמ  ק ְלצַׁ ז ֶֶׂׂתהָׁ ּל ֶׂה,ֶׂהַּ ְמגַּ נּוהֶׂש  ֶׂלָּׁ
ֶׂ ֶׂעַּ ֶׂד מָּׁ ֶׂכַּ יְךה רִּׁ ֶֶׂׂצָּׁ ה  זָּׁ הִּׁ ְֶׂל ֶׂר מ  ש ָּׁ ֶּׂוְלהִּׁ ֶׂר ְדבַּ ֶׂמִּׁ ֶׂר ק  ֶׂש  , ֶׂר ּופָּׁ ֲחנ ֶׂמ  ֶׂה ח  ןְֶׂו

ֶׂ ֶׂלֶׂש  ק  י',ְֶׂוכּור,ֶׂש  ֲחזִּׁ הַּ נּוקֶּׂוְל מ  ְצ יֶׂעַּ מִּׁ ֱאמ  ם ִע דֶׂתָּׁ הּו,ֶׂתהָׁ רֶׂאֹואֶׂש 
ְךיְֶׂפנ ֶׂ ל  ְהי ֶׂ,ֶׂמ  ֶׂהֶׂיִּׁ ְהי ֶׂהֶׂמַּ יִּׁ סֹוהֶׂז ֶׂיֶׂכִֶּׁׂהֶׂש   כֹׁדְֶׂי ֵמ ֶׂ.להַּ !אָׁ  ן

בֶַּׂ לֹותֶׂשַּ ְךםֶׂשָּׁ ֹׁרָּׁ ֶׂ!ּוְמב

 



 

ת  ֹו ִנּי ֹו מ ְד ַק ם  ִני ש ָּׁ ִמ ת  ֹו ִשּי ֲע ַמ ֵרי  ּו ּפ ה –ִס ֲעשֶׂ ְך' ו ַמ לֶׂ מֶׂ ו ִמ נָּׁ   עָּׁ
א " ע זי ב  ְסלֶׂ רֶׂ ְב ִמ ן  מָּׁ ַנְח ּו  נ ֵב ַר ּה  רָּׁ ְּפ ִס  ש ֶׂ

 

ה שֶׂ ְך ַמֲע לֶׂ מֶׂ ד ְב חָּׁ ה אֶׂ ָהָי ְך ָאַמר. ָחָכם לֹו ְו לֶּ  ַהמֶּ

ָחָכם הֶּ ר: ְל ש ַבֲאשֶּ יֵּ ְך שֶּ לֶּ ם מֶּ ֹותֵּ ח ְצמֹו שֶּ הּוא ַע  שֶּ

ֹור ב דֹול ִג ש גָּׁ ת ְוִאי ו ֱאמֶׂ נָּׁ   .ְועָּׁ

ה      ִהֵנ ֹור ְו ב ִני ,ִג ַע  ֲא הּוא יֹודֵּ ֲחַמת, ִגבֹור שֶּ ב מֵּ ִבי ְס  שֶּ

ֹו ת ָנ ְך ְמִדי ַעל, ַהָים הֹולֵּ ִדים ַהָים ְו ֹוְמ  ַעל ַחִיל ע

ת נֹו ִפי ֹוְרַמאִטיס ִעם ְס ָנם, ה י ִניִחים ְואֵּ ב ַמ ְתָקרֵּ . ְלִה

ִנים ש ַהָים ִמן ְוִלְפ ין ָמקֹום) יֵּ ִע ּטֹוְב ּקֹוִרין בֹו שֶּ ְפ '( שֶּ ּוְמ  'ז

דֹול ה ְסִביב ָג ָנ ִדי ין, ַהְמ אֵּ ִביל ִאם ִכי ָשם שֶּ , ָקָטן ְש

נֹו י אֵּ ְך ָיכֹול שֶּ ילֵּ ָחד ָאָדם ִאם ִכי ָשם לֵּ  ָשם ְוַגם, אֶּ

ִדים ֹוְמ ֹוְרַמאִטיס ע ֹוא, ה ב ָי ָחד ּוְכשֶּ ם אֶּ ִהָלחֵּ , ְל

ֹוְרַמאִטיס ִעם מֹוִרים ְפָשר, ַהה ־אֶּ ב ְוִאי ְתָקרֵּ  ְלִה

 , ְלָשם

חֹוֵתם ַמה ַאְך      ֹו ש ֶׂ ת ִאיש ַעְצמ ו ֱאמֶׂ נָּׁ ה ,ְועָּׁ יִני זֶּ  אֵּ

ַע  ִני, יֹודֵּ ה ַוֲא ָתִביא רֹוצֶּ ַלי שֶּ עט  אֵּ ַפאְטרֶּ ל ַה ֹותֹו שֶּ  א

ְך לֶּ ש ִכי, ַהמֶּ ְך יֵּ לֶּ ַהמֶּ ן ָכל ְל עִטי ַפאְטרֶּ ל ַה  ָכל שֶּ

 , ַהְמָלִכים

עט      רֶׂ ַּפאְט ַה ּלֹו ְו ָצא ֹלא שֶׂ ל ִנְמ צֶּ ְך שּום אֵּ לֶּ  ִכי, מֶּ

ָתר הּוא ־ָאָדם ִנְס י נֵּ ב הּוא ִכי, ִמְב ִכָלה,  ַתַחת יֹושֵּ

הּוא י ָרחֹוק ְו נֵּ תֹו ִמְב ָנ ִדי  .ְמ

ַלְך       ם הָּׁ כָּׁ חָּׁ ל הֶׂ ה אֶּ ָנ ָחָכם ָאַמר. ַהְמִדי ֹו הֶּ , ְבַדְעת

ָצִריְך ֹו שֶּ יַדע ל ה ַמהּות לֵּ ָנ ִדי ַעל, ַהְמ י ְו דֵּ ַדע ַמה ְי  יֵּ

ּות ל ַהַמה ה שֶּ ִדיָנ י? ַהְמ ־ְידֵּ יׂשַה  ַעל ל ַּקאָטאוֶּ  שֶּ

ה ָנ נּו) ַהְמִדי ְי י ַה ְינֵּ ְנ חֹוק ִע ּקֹוִרין, ְצ יׂש שֶּ ,ַקאָטאוֶּ )  

י      ם ִכ י יִכ ִר ְצ יַדע ְכשֶׂ ר ֵל בָּׁ יַדע ְצִריִכים ,דָּׁ  לֵּ

יׂש אוֶּ ל ַהַּקאָט תֹו שֶּ ש ִכי, ַהָדָבר אֹו י ַכָמה יֵּ  ִמינֵּ

יׂש אוֶּ ש: ַקאָט ָחד יֵּ ן אֶּ ּוֵּ ְמַכ ת שֶּ ֱאמֶּ ַהִזיק בֶּ רֹו ְל  ַלֲחבֵּ

ו רֹו, ִבְדָבָרי ֲחבֵּ ִפיד ּוְכשֶּ ר, ָעָליו ַמְק ֹו אֹומֵּ ִני: ל  ֲא

ק ַצחֵּ תּוב ְכמֹו, ְמ ָכ ַה " :שֶּ ְהלֵּ ְתַל ּו ְכִמ  ֲהֹלא: ְוָאַמר'. ְוכ

ק ַצחֵּ ִני" ְמ  ! ָא

ן     ש ְוֵכ ד ֵי חָּׁ ֵּן אֶׂ ְתַכּו ִמ ְך שֶּ רֶּ דֶּ ֹוק ְב ן, ְצח ־כֵּ ִפי ־ ־ַעל ף  ְוַא

רֹו י ִנזֹוק ֲחבֵּ ־ְידֵּ ו ַעל  . ְדָבָרי

ש ְוֵכן     ה ֵי יֵני ַכמָּׁ יׂש ִמ אוֶּ ש. ַקאָט ֹות ְבָכל ְויֵּ נ  ַהְמִדי

ה ָנ ת ְמִדי לֶּ כֹולֶּ ת ָכל שֶּ ֹו נ ה, ַהְמִדי ֹוָת ְבא ה ּו ָנ ש ַהְמִדי  יֵּ

ָחד ִעיר ת אֶּ לֶּ כֹולֶּ ֹות ָכל שֶּ ל ָהֲעָיר ָנה ָכל שֶּ  ַהְמִדי

ת לֶּ כֹולֶּ ֹות ָכל שֶּ  , ַהְמִדינ

ּה      ֹותָּׁ ְבא יר ּו ִע ש הָּׁ ָחד ַבִית יֵּ ת אֶּ לֶּ כֹולֶּ ִתים ָכל שֶּ  ַהָב

ל ת ָהִעיר ָכל שֶּ לֶּ כֹולֶּ ֹות ָכל שֶּ ל ָהֲעָיר ה שֶּ ָנ  ַהְמִדי

ת לֶּ כֹולֶּ ת ָכל שֶּ ִדינֹו ש ְוָשם, ַהְמ לּול ָאָדם יֵּ ָכ  ִמָכל שֶּ

ּו ַהַבִית ש ְוָשם', ְוכ ָחד יֵּ ה אֶּ עֹוׂשֶּ נּות ָכל שֶּ יָצ  ַהלֵּ

ויׂש וֶּ ַהַּקאָטא ל ְו ה שֶּ ָנ ִדי  .ַהְמ

ַקח      ם ְולָּׁ כָּׁ חָּׁ ֹון ִעמֹו הֶׂ ָהַלְך, ַרב ָממ ה ְלָשם ְו  ְוָרָא

עֹוִׂשים י ַכָמה שֶּ יָצנּות ִמינֵּ ֹוק לֵּ ְצח  , ּו

ין     ִב ש ְוֵה י וֶׂ א ַהַקאטָּׁ ה ְב ָנ ִדי ַהְמ ָלה שֶּ ָאה כֻּ  ְשָקִרים ְמלֵּ

ה ְתִחָל ַעד ִמ ף ְו ֹו עֹוִׂשין ָרָאה ִכי, ס יְך ְצחֹוק שֶּ  אֵּ

ִנים ִעים ְמַא י־ָאָדם ּוַמְט נֵּ א ְב יְך, ּוַמָתן ְבַמׂש ָ  הּוא ְואֵּ

ּון ָבא ְוָשם ָלד ִניְסְטַראט  ַהַמא לֹו ְב ר כֻּ קֶּ ן שֶּ ְבִלי  ּוְמַק

 . שַֹׁחד

ֹוֵלְך     ַּה  ְוה בֹו ַהגָּׁ אְנד  סָּׁ ַה לֹו ָשם םְוגַ  ,יֹוֵתר ְל ר כֻּ קֶּ , שֶּ

ּו ָהי ְך עֹוִׂשים ְו רֶּ ֹוק ְבדֶּ ן ִמָכל ָאן ְצח עִלי  ַהְדָבִרים ְשטֶּ

לּו ן. ַהָל ִבי ָחָכם ְוהֵּ ֹו הֶּ ֹות ֹוק ְבא ְצח ה ַה ָנ ַהְמִדי ָלה שֶּ  כֻּ



 

ה ָא ת ְשָקִרים ְמלֵּ ין, ְוַרָמאּו ה ְואֵּ ת שּום ָב ָהַלְך, ֱאמֶּ  ְו

ָנָׂשא ַתן ְו ָנ ה ְו ָנ ִדי ַהְמ ִניַח , ְב ִה ְצמֹו ְו ת ַע ֹונֹו  אֹותֹו ְלה

א ַהַמׂש ָ  , ּוַמָתן ְב

ַלְך     הָּׁ ּון ְו ד י לָּׁ ְפֵנ ֹות ִל א ַעְרכָּׁ ם, הָּׁ הֵּ ָלם ְו ִאים כֻּ לֵּ ר ְמ קֶּ  שֶּ

ֹום, ּוְשָחִדים ְבי ה ּו ם ָנַתן זֶּ  ֹלא ְלָמָחר, שַֹׁחד ָלהֶּ

הּו ָהַלְך. ִהִכירּו ת ְו ֹו ַעְרָכא ר ָגבֹוַה  ְל לֹו ָשם ְוַגם, יֹותֵּ  כֻּ

ר קֶּ ָבא ַעד, שֶּ י שֶּ נֵּ ְפ ְוַגם ִל ַנאט,  א ם ַהסֶּ ִאים הֵּ  ְמלֵּ

ר קֶּ א ַעד, ּוְשָחִדים שֶּ בָּׁ ל שֶׂ ְך אֶׂ לֶׂ ְצמֹו ַהמֶׂ  .ְבַע

א      בָּׁ ל ּוְכשֶׂ ְך אֶׂ לֶׂ ָנה ַהמֶׂ ָאַמר ָע ְך ַאָתה ִמי ַעל: ְו לֶּ ? מֶּ

ה ָנ ַהְמִדי ה שֶּ ָא ָלה ְשָקִרים ְמלֵּ ה, כֻּ ְתִחָל ַעד ִמ ף ְו ֹו , ס

ן י ה ְואֵּ ת שּום ָב ְתִחיל. ֱאמֶּ ִה ר ְו פֵּ ָקִרים ָכל ְלַס  ַהש ְ

ל ה שֶּ ָנ  , ַהְמִדי

ְך      לֶׂ ַהמֶׂ ַמע ּוְכשֶׂ יו שָּׁ רָּׁ ָניו ִהְרִכין ,ְדבָּׁ ל ָאְז צֶּ ִּוילֹון אֵּ  ַה

ו ִלְשמַֹׁע  ְך ָתמּוַה  ָהָיה ִכי, ְדָבָרי לֶּ ַהמֶּ ְמָצא ְל יֻּ  ִאיש שֶּ

ַע שֶּ  ָקִרים ִמָכל יֹודֵּ ל ַהש ְ ה שֶּ ָנ ִדי  . ַהְמ

י      ֵר ש ָּׁ ה ְוַה ּוכָּׁ ּו ְמל ְמע ש ָּׁ ו שֶׂ י רָּׁ בָּׁ  ָעָליו כֹוֲעִסים ָהיּו ְד

ּוא, ְמאֹׁד ה ר ָהָיה ְו פֵּ ַס ְך ְמ ֹולֵּ ָקִרים ְוה ל ַהש ְ  שֶּ

ה ָנ  . ַהְמִדי

ה     נָּׁ ר עָּׁ ַמ ָחָכם) ְואָּׁ נַ  הֶּ ָהָיה: (ל"ַה ַגם לֹוַמר ָראּוי ְו  שֶּ

ְך לֶּ ָתם ַהמֶּ ֹו הּוא, ְכמ ב שֶּ ֹוהֵּ ר א קֶּ ֹו שֶּ ה ְכמ ָנ  ַאְך, ַהְמִדי

ה ִני ִמזֶּ ה ֲא יְך רֹואֶּ ת ִאיש ַאָתה אֵּ ה ּוִבְשִביל, ֱאמֶּ  זֶּ

ם ָרחֹוק ַאָתה הֶּ ֲחַמת, מֵּ ין מֵּ ֵא ה שֶׂ כֹול ַאתָּׁ בֹּל יָּׁ ְס  ִל

ר קֶׂ ש ֶׂ ל ַה ה שֶׂ נָּׁ ִדי  . ַהְמ

יל      ְתִח ִה ֵבַח  ְו ְך ְלַש לֶׂ ְך, ְמאֹׁד ְמאֹׁד ַהמֶׂ לֶּ ַהמֶּ ת, ְו ֲחַמ  מֵּ

ָהָיה ו שֶּ ֹום, ְמאֹׁד ָעָנ ִבְמק ֹו ּו ָלת ֹו ָשם ְגדֻּ ּות נ ְוָת י, ַעְנ  כֵּ

ן ְך כֵּ רֶּ ו דֶּ ָעָנ ְבָכל, הֶּ ן ַמה שֶּ ְבִחי ְמַש ן ש ֶּ  אֹותֹו ּוְמַגְדִלי

ר ֹותֵּ ה, י ו ָקָטן ַנֲעׂשֶּ נָּׁ   ,יֹוֵתר ְועָּׁ

ל ּוֵמֲחַמת      ַבח גֹּדֶׂ ל ַהש ֶׂ ָחָכם שֶּ ַבח, הֶּ ש ִ ל שֶּ ת ְוִגדֵּ  אֶּ

ְך לֶּ ְך ָבא, ַהמֶּ לֶּ ּות ַהמֶּ ִניו ת ַבֲע ּו ַקְטנ ד, ְמאֹׁד ְו  ַע

ה שָּׁ ַנֲע ִין שֶׂ ש ַא ק ָיכֹול ָהָיה ְוֹלא .ַממָּׁ פֵּ ְתַא ִה ִהְשִליְך, ְל  ְו

ת ת ַהּוִילֹון אֶּ ת ִלְראֹו תֹו אֶּ ָחָכם אֹו ה הּוא ִמי, הֶּ  זֶּ

הּוא ַע  שֶּ ִבין יֹודֵּ  . זֹׁאת ָכל ּומֵּ

ה     ִנְתַגּלָּׁ יו ְו נָּׁ ה ,ּפָּׁ ָחָכם אֹותֹו ְוָרָא ִביא, הֶּ הֵּ  ְו

עט ַפאְטרֶּ לֹו ַה ל שֶּ ְך אֶׂ לֶׂ  .ַהמֶׂ

י ִצּיֹון ֲאֵבלֹות  ֵכ ְר ָכה א(דַּ י ם )ֵא י ִצּיּוִנ ת הַּ ינַּ ִח יא ְב ּיֹון ִה . ִצ

ב  תּו ָכ מֹו שֶׁ ְכ ָשם.  ֲעִדים ְל ְתוַּ ָלם ִנ כֻּ ת, שֶׁ ינֹו ְמִד הַּ ָכל  ל  שֶׁ

ְזֵקאל לט( ּיּון.)ְיחֶׁ לֹו ִצ ְצ ה אֶׁ ָנ ם ּוָב ָד ה ָא  : ְוָרָא

הּו     ג(:ְוזֶׁ ה ל ָּי ־ )ְיְשעַּ י ינּו, ָראֵש ֲעֵד ת "מֹו יַּ ְר ה "ִצּיֹון "ִק ֲחֵז "

" , ֵתבֹות ְמ ים ּוִנ ּי ִצ הַּ ָכל  ֲעִדים  ְתוַּ ם ָהיּו ִנ ש ָ שֶׁ  , "ק ֵח "  צַּ

ֹו      ָדָבר א הַּ ֲעׂשֹות  ִאם לַּ ע  ְך ֵלידַּ י ה ָצִר ָהָי י שֶׁ ּוִמ

ה  ֵהָר ה ִבְמ נֶׁ ִיָב ִהי ָרצֹון שֶׁ ה יֹוֵדעַּ ָשם. ְי ן, ָהָי ָת ּומַּ א  ׂש ָ מַּ הַּ

. ן ינּו ָאֵמ ָיֵמ  ְב

ּיֵ      ְמעַּ ה, הַּ ָת ט אַּ ֵב ן ְוהַּ ה ְוָהֵב ם ְרֵא י ְדָבִר ן הַּ ד ֵהיָכ ן, עַּ

ים.  יִע ִג ט מַּ יג ְמעַּ ׂש ִ ע ּוְלהַּ ִגיעַּ ֵלידַּ ה ְויַּ כֶׁ ְמחַּ י הַּ ְשֵר אַּ

ה ר ֹלא ִנְשְמעּו ָכֵאלֶׁ ָללּו, ֲאשֶׁ ֲעִׂשּיֹות הַּ מַּ  ִמּסֹודֹות הַּ

. ים ְדמֹוִנ ים קַּ ָּיִמ  ִמ

חַּ      ים אַּ מּוָבִא הַּ ים  ְרָמִז ים ְוָה ּוִק ְפס לּו הַּ ָכל ֵא ע שֶׁ ר ְודַּ

 , ָתא ְבָעְלָמא ִמְל ִגלּוי  ים ְו ק ְרָמִז רַּ ֵהם  ֲעִׂשּיֹות  מַּ הַּ ת  ְקָצ

 , ֹום ָשל ס ְו חַּ  , יק הּוא ר ֵר י ֹלא ָדָב ִכ עּו  ן ֵיְד עַּ  ְלמַּ

א      הּו ר שֶׁ ָאמַּ ּוש שֶׁ ֵפר ֹוש ְב ָקד ו הַּ ִפי ע ִמ ר ִנְשמַּ ֲאשֶׁ כַּ ְו

ְפסּוִק  ה  ְלָמא ְבֵאיזֶׁ ם ְבָע י ָמִז ה ְר ה ֵאיזֶׁ לֶׁ גַּ ם ְמ י

ר  ֵב ינֹו ְמדַּ ֵא ת שֶׁ עַּ ן דַּ עַּ ֲעִׂשיֹות ְלמַּ מַּ סֹוד הַּ ים ְל ְמִז ְמרַּ הַּ

ֵטִלים,  לֹום ְדָבִרים ְב ס ְוָש  חַּ

נּו  ֵת ַדְע חֹוק ִמ רָּׁ ם  צֶׂ ְבעֶׂ ת  ֹו ִשּי ַמֲע ד ַה ל סֹו בָּׁ ֲא

נּו. אֶׂ צָּׁ ְמ ק, ִמי ִי מֹּ מֹּק עָּׁ  ְועָּׁ



 

ת  ֹו ִנּי ֹו מ ְד ַק ם  ִני ש ָּׁ ִמ ת  ֹו ִשּי ֲע ַמ ֵרי  ּו ּפ ה –ִס ֲעשֶׂ ְך' ו ַמ לֶׂ מֶׂ ו ִמ נָּׁ  עָּׁ
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

 

ה אל ַמֲעשֶׂ ז ַאמָּׁ י וען ִא וֶׂ י ְך ַא  ִג לֶׂ  ָהאט ֶמֶלְך ֶדער מֶׂ

 ִגירּוְפן ָאן ֶמֶלְך ֶדער ִזיְך ָהאט. ָחָכם ַא  ִגיַהאט

 : ָחָכם צּום

ר     שֶׂ ע ַבֲא  ֶער ָוואס. ֶמֶלְך ַא  ַהאְנִדין ַפאר סֶׂ

 אּון ִגּבֹור ְגרֹויֶסער ַא  ִאיז ֶער ַאז. ִזיְך ַחְתִמעּת

ין אּון ֶאֶמת ִאיׁש ֵאיין י יו ֵא נָּׁ  ֶאֶמִתיר ֵאיין ְּכלֹוֶמר) .עָּׁ

  (ִניְשט ִזיְך פּון ַהאְלט אּון ֶמעְנׁש

ֹור ַא      ס ִגב וי יְך ֵו . ִגּבֹור ְגרֹויֶסער ַא  ִאיז ֶער ַאז .ִא

 אֹויף אּון. ַים ֶדער ֵגייט ְמִדיָנה ַזיין ַארּום ָוואִרין

 ִמיט ִׁשיִפין אֹויף ַחִיל ְׁשֵטייט. ַים ֶדעם

 פּון אּון. ְטֶרעִטין צּו ִניט ָלאְזן אּון הֹויְרַמאִטיס

 ַא  ַהאְנְדן ַפאר ִאיז. ִאיֶנעֵוויִניק ַים ֶדעם

 ִאיז ֶסע ָוואס. ְמִדיָנה ֶדער ַארּום זּוְמּפ ְגרֹויֶסער

. ֶוועִגיל ְקֵליין ַא  ָנאר ָדא ִניט ֶמער ָדאְרֶטען

 , ֶמעְנׁש ֵאיין ָנאר ֵגיין ִניט ָדאְרט ֶקאן ֶסע ָוואס

ן      ּו ן א י ִט אְר  ַאז אּון. הֹוְרַמאִטין אֹויְך ְׁשֵטייֶען דָּׁ

 ֶמען ִׁשיְסט ַהאְלִטין ִמְלָחָמה קּוְמט ֵאייֶנער

 צּו ִניט ַאִהין ֶמען ָקאן. הֹוְרַמאִטיס ִדי ִמיט

 . ְטֶרעִטין

אר      ס נָּׁ א  ִאיז ֶער ַאז ִזיְך ט'ַחְתִמי ֶער ָוואס דָּׁ

ין י יש ֵא ת ִא מֶׂ ן אֶׂ ּו ין א י יו ֵא נָּׁ . ִניט ִאיְך ֵווייס ָדאס .עָּׁ

 ֶדעם ְּבֶרעְנֶגען ִמיט ָזאְלְסט דּו ַאז ִוויל ִאיְך אּון

 ֶמֶלְך ֶדער ָוואִרין. ֶמֶלְך ֶדעם פּון ַּפאְטֶרעט

. ְמָלִכים ַאֶלע פּון ָפאְטֶרעִטין ַאֶלע ִגיַהאט ָהאט

 ָוואס ְדַהיינּו) ֶמֶלְך ֶדעם פּון ָפאְטֶרעט ֶדער אּון

 ִניט ִזיְך ָהאט (ל"ַּכּנַ  ט'ִגיַחְתִמי ַאזֹוי ִזיְך ָהאט ֶער

 . ֶמֶלְך ׁשּום ֵקיין ַּביי ִגיפּוֶנען

ין     ואִר ער וָּׁ ְך דֶׂ לֶׂ  פּון ָּבאְרִגין ַפאר ִאיז מֶׂ

 ַא  אּוְנֶטער ִזיְצט ֶער ָוואִרין. ֶמעְנֶׁשען

 ַזיין פּון ַלייט ִדי פּון ַווייט ִאיז ֶער אּון. ִפיְרַהאְנג

 .ְמִדיָנה

ז     י ר ִא ע ם דֶׂ כָּׁ . ַאַריין ְמִדיָנה ֶדער ִאין ִגיַגאְנֶגען חָּׁ

 ַּבאַדאְרף ֶער. ִגיֶווען ְמַייֵׁשב ָחָכם ֶדער ִזיְך ָהאט

 ַזאְך ִדי ְּכלֹוֶמר) ְמִדיָנה ֶדער פּון ְמהּות ֶדעם ִוויִסין

  (ִזיְך ִפיְרט ְמִדיָנה ִדי ַאזֹוי ִווי ְמִדיָנה ֶדער פּון

ן      ּו ְך א ֹוְר ואס ד  פּון ְמהּות ֶדעם ִוויְסן ֶער ָקאן וָּׁ

 ֶדער פּון ַקאָטאֶוועס ֶדעם ָדאְרְך. ְמִדיָנה ֶדער

 מּוז. ַזאְך ַא  ִוויְסן ִמיַּבאַדאְרף ַאז ָוואְרן. ְמִדיָנה

 . ַזאְך ֶדער פּון ַקאָטאֶוועס ֶדעם ִוויְסן ֶמען

ן       ואְר ע וָּׁ  ִאיְרֵליי ַּכָמה ַהאְנְדן ַפאר סֶׂ

 ִוויל ֵאייֶנער ַהאְנְדן ַפאר ֶסע. ַקאָטאֶוועס

 . ֵרייד ַזייֶנע ִמיט ְטֶרעְפן ֶיעֶנעם ַטאֶקע

ן    ּו ער ַאז א ענֶׂ  ִאים ֶער ָזאְגט. ַארּום ִזיְך קּוְקט יֶׂ

  ַקאָטאֶוועס ְטַרייּב ִאיְך

וי ַאזֹוי     ע ִו ט סֶׂ י י ין ְשֵט סּוק ִא  ְּכִמְתַלְהֵלַּה  ּפָּׁ

 ְּכלֹוֶמר) ָאִני ְמַצֵחק ֲהֹלא ְוָאַמר' ְוכּו ִזיִקים ַהּיֹוֶרה



 

 ֶער אּון. ַאַריין ַהאְרְצן יןִא  ַפייְלן ִׁשיְסט ֵאייֶנער ִווי ַאזֹוי

 ( ַקאָטאִוועס ְטַרייּב ִאיְך ָזאְגט

ן     ֹוי אּו  ֶער ָוואס ֵאייֶנער ַהאְנְדן ַפאר ִאיז ַאז

 ִאיז ֶער אּון. ַקאָטאֶוועס אֹויף ַטאֶקע ֵמייְנט

 . ֵרייד ַזייֶנע ִמיט ַאְנֶדעְרן ֶדעם ַמִזיק ָפאְרט

ן      ּו ֹוי א  ִאיְרֵליי ַּכָמה ַהאְנְדן ַפאר ִאיז ַאז

 ַאֶלע ִאין ַפאְרַהאְנְדן ֶסע אּון. ַקאָטאֶוועס

 ּכֹוֵלל ִאיז ְמִדיָנה ִדי ָוואס ְמִדיָנה ֵאיין ְמִדינֹות

 אּון ִעיָקר ֶדער ִאיז ְמִדיָנה ִדי ְּכלֹוֶמר). ְמִדינֹות ַאֶלע

  (ְמִדינֹות ַאֶלע פּון ְּכַלל ֶדער

ן      ּו ין א ער ִא ה דֶׂ ינָּׁ ִד  ְׁשָטאט ַא  ַהאְנְדן ַפאר ִאיז ְמ

 ָגאר פּון ְׁשֶטעט ַאֶלע ּכֹוֵלל ִאיז ְׁשָטאט ִדי ָוואס

 . ְמִדינֹות ַאֶלע ּכֹוֵלל ִאיז ִזי ָוואס ְמִדיָנה ֶדער

ן     ין אּו ר ִא ע ט דֶׂ א טָּׁ  ֵאיין ַפאְרַהאְנְדן ִאיז ְש

 פּון ְׁשִטיֶּבער ַאֶלע ּכֹוֵלל ִאיז ִזי ָוואס ְׁשטּוּב

 ּכֹוֵלל ִאיז ְׁשָטאט ִדי ָוואס ְׁשָטאט ַגאְנֶצע ֶדער

 . ל"ַּכּנַ ' ְוכּו

ן      ּו אְרט א ין דָּׁ ער ִא ב דֶׂ ּו ט  ַא  ַפאְרַהאְנְדן ִאיז ְש

, ְׁשטּוּב ִדי ָגאר ּכֹוֵלל ִאיז ֶער ָוואס ֶמעְנְטׁש

 . ל"ַּכּנַ ' ְוכּו ּכֹוֵלל ִאיז ְׁשטּוּב ִדי ָוואס

ן      ּו אְרט א  ֶער ָוואס ֵאייֶנער ַפאְרַהאְנְדן ִאיז דָּׁ

 ַקאָטאֶוועס ֶדעם אּון ֵליָצנּות ָדאס ָגאר ַמאְכט

 .ְמִדיָנה ַגאְנֶצער ֶדער פּון

אט     ער הָּׁ ם דֶׂ כָּׁ  ַאַסאְך ֵזייֶער ִגינּוֶמען ִזיְך ִמיט חָּׁ

 ִגיֶזעְהן ֶער ָהאט. ִגיַגאְנֶגען ַאִהין ִאיז אּון. ֶגעְלד

 אּון ִגיְׁשֶּפעט ִאיְרֵליי ַּכָמה ָדאְרט ִמיַמאְכט ַאז

  ַקאָטאֶוועס

ט     ר האָּׁ ן עֶׂ ע נֶׂ ְשַטא  ַקאָטאֶוועס ֶדעם ִאין ַפאְר

 ְדהיינּו) ְׁשָקִרים ִמיט פּול דֹוְרְך ִאיז ְמִדיָנה ִדי ַאז

 ִמַמאְכט ַאז ִגיֶזעְהן ָהאט ֶער ָוואִרין (ִליְגן

 ַמָשא ִאין ֶמעְנְטְׁשן ִמַנאְרט ַאזֹוי ִווי. ִגיְׁשֶּפעט

 . ּוַמָּתן

ן     ּו ֹוי ִווי א  ִאין ָלאִדין ִזיְך קּוְמט ֶער ַאז

 ֵזיי ּוןא. ִליְגן דֹוְרְך ִאיז ָדאְרט אּון. ַמאִניְסְטַראט

. ָסאְנד ֶהעֶכעִרין צּום ֶער ֵגייט. ׁשֹוַחד ֶנעֶמען

 ָהאִּבין ֵזיי אּון. ִליְגן ָגאר אֹויְך ִאיז ָדאְרט אּון

 ָאן. ַקאָטאֶוועס אֹויף ִגיְׁשֶּפעט ִגיַמאְכט ַאְלץ

 . ַזאִכין ַאֶלע ִדי פּון ְׁשֶטעִלין

אט      ער הָּׁ ם דֶׂ כָּׁ ן חָּׁ ע נֶׂ ַטא ְש  ֶדעם ִאין ַפאְר

 אּון ִליְגן ִמיט פּול ִאיז ְמִדיָנה ִדי ַאז ַקאָטאֶוועס

 ִניט ֶאֶמת ׁשּום ֵקיין ָגאר ֶסע אּון ַרָמאּות ִמיט

 . ְמִדיָנה ֶדער ִאין

ר ִאיז      ן עֶׂ ע ְנגֶׂ יַגא  ִאין ִגיַהאְנְדְלט ָהאט אּון ִג

 ִאין ַנאִרין ִגיָלאְזט ִזיְך ָהאט אּון. ְמִדיָנה ֶדער

 ָלאִדין ִזיְך ִגיַגאְנֶגען ֶער ִאיז. ּוַמָּתן ַמָשא ֶדעם

 ִמיט פּול ַאֶלע ֶזעֶנען ֵזיי אּון. ָסאְנִדיס ִדי ַפאר

 ֵזיי ֶער ָהאט ַהייְנט. ׁשֹוַחד ֶנעֶמען אּון ִליְגן

 ִניט ִאים ֵזיי ָהאְּבן ָמאְרְגן. ׁשֹוַחד ִגיֶגעְּבן

 ֶהעֶכעִרין ֵאיין צּו ִגיַגאְנֶגען ֶער ִאיז. ִגיֶקעְנט

 . ִליְגן ִמיט פּול אֹויְך ִאיז ָדאְרט אּון ָסאְנד



 

ר ִביז     ען ִאיז עֶׂ יקּומֶׂ  אּון. ֶסעַנאט ֶדעם ַפאר ִג

ר ִביז. ׁשֹוַחד אּון ִליְגן דּוְרְך אֹויְך ִאיז ָדאְרט  עֶׂ

ען ִאיז יקּומֶׂ ם ִג ּו ְך צ לֶׂ ין מֶׂ י  .ַאֵל

ר ַאז     ען ִאיז עֶׂ יקּומֶׂ ם ִג ּו ְך צ לֶׂ  ָאן ִזיְך ֶער ָהאט .מֶׂ

 ֶוועֶמען ִאיֶּבער. ִגיָזאְגט ָהאט אּון ִגירּוְפן

 ַגאְנְצן ִאין דּוְך ִאיז ְמִדיָנה ִדי. ֶמֶלְך ַא  ִּביְסטּו

 ִאין ִּביז ָאְנֵהייּב ֶדעם פּון. דֹוְרְך ִליְגן ִמיט פּול

 ֶאֶמת ׁשּום ֵקיין ִאיר ִאין ִאיז ֶסע אּון. אֹויְסָלאז

 . ָדא ִניט

ן     ּו אט א ן הָּׁ ְבן אָּׁ י ֹו יה  ָגאר ֶדעְרֵצייְלן צּו אֹויס ִג

 . ְמִדיָנה ֶדער פּון ַפאְלְטְׁשֵקייט ָדאס

וי     ער ִו ְך דֶׂ לֶׂ  ָהאט. ֵרייד ַזייֶנע ִגיֶהעְרט ָהאט מֶׂ

. ִפיְרַהאְנג צּום אֹויֶעִרין ַזייֶנע ִגיּבֹויְגן צּו ִזיְך ֶער

 . ֵרייד ַזייֶנע ֶהעִרין ָזאל ֶער

ן     ואְר ע וָּׁ יי סֶׂ עם ַב ְך דֶׂ לֶׂ  ִוויְנֶדער ְגרֹויס ַא  מֶׂ

 ָוואס ֶמעְנְטׁש ַא  ִגיִפיֶנען ִזיְך ָזאל ֶסע ַאז ִגיֶווען

 ֶדער פּון ַפאְלְטְׁשֵקייט ָדאס ָגאר ִוויְסן ָזאל ֶער

 . ְמִדיָנה

ן     ּו י א י ִד ֵר ה שָּׁ כָּׁ ּו  ֵרייד ַזייֶנע ִגיֶהעְרט ָהאְּבן ְמל

 אּון. ִגיֶווען ְּברֹוֶגז ֵזייֶער ִאים אֹויף ֶזעֶנען אּון

 ַפאְלְׁשֵקייט ִדי ַווייֶטער ַאְלץ ֶדעְרְצייְלט ֶער

 . ְמִדיָנה ֶדער פּון

אט      יְך הָּׁ ער ִז ם דֶׂ כָּׁ ן חָּׁ ְפ ּו יר ְנִג  ָוואְלט ֶמען .אָּׁ

 ִווי ַאזֹוי אֹויְך ִאיז ֶמֶלְך ֶדער ַאז ָזאִגין ִגיֶקעְנט

 ָנאר. ְמִדיָנה ִדי ִווי ַאזֹוי ִליְגן ִליּב ָהאט ֶער ַאז ֵזיי

 דּו ַאזֹוי ִווי ֶמען ֶזעְהט ַדאֶנעט פּון ַאְדַרָּבא

  ֶאֶמת ִאיׁש ֵאיין ִּביְסט

ן     ּו ער א יבֶׂ עִרִא ְחַמת ֵזיי פּון ַווייט ִּביְסטּו דֶׂ ּו ַמ  ד

ט ְס ְנ א יט קָּׁ ֹוֵבל ִנ ין ס י עם ַז ר דֶׂ קֶׂ ן שֶׂ ּו ר פ ע ה דֶׂ נָּׁ י ִד  . ְמ

ן      ּו אט א ן הָּׁ ְב י ֹו יה ְנִג  צּו ֵזייֶער ֵזייֶער ֶמֶלְך ֶדעם אָּׁ

 ִגיֶווען ִאיז ֶער ַמְחַמת ֶמֶלְך ֶדער אּון. לֹויִּבין

 ָׁשם ְגדּוָלתֹו ּוִבְמקֹום ָעָניו ְגרֹויֶסער ַא  ֵזייֶער

 . ַעְנוּוְתנּותֹו

ן     י ואִר ֹוי וָּׁ ז ַאז י ער ִא ער דֶׂ יגֶׂ י ֵט  ַאז. ָעָניו ֵאיין פּון ְש

. ִאים ִמְגֵרייְסט אּון ִאים ִמלֹויְּבט ֶמער ָוואס

 ָעָניו ֶמער אּון ִזיְך ַּביי ְקֶלעֶנער ַאְלץ ֶער ֶוועְרט

 . ַאְלץ

ן     ּו ְחַמת א  אּון ִגילֹויְּבט ֵזייֶער ָהאט ָחָכם ֶדער ַמ

 . ֶמֶלְך ֶדעם ִגיְגֵרייְסט

ער ִאיז    ְך דֶׂ לֶׂ  ֲעָנָוה ְגרֹויס ִאין ִגיקּוֶמען ַאַריין מֶׂ

ר ִביז. ַאַריין ְקֵלייְנֵקייט ֵזייֶער ִאין אּון ז עֶׂ י  ִא

ין ואִר יוָּׁ אר ִג ְשט גָּׁ י  . ִנ

אט     ר הָּׁ יְך עֶׂ ט ִז ְש י ְנט ִנ א יקָּׁ  אּון ַהאְלִטין ַאיין ִג

 ָזאל ֶער. ִפיְרַהאְנג ֶדעם ִגיָטאן ָוואְרף ַא  ָהאט

 ֶער ָוואס ָדאס ִאיז ֶווער. ָחָכם ֶדעם ֶזעְהן

 . ַאְלץ ָדאס ַפאְרְׁשֵטייט אּון ֵווייְסט

ט ִאיז      עְק ְּפלֶׂ ְנ ין ַא ואִר יוָּׁ  ֶדעם פּון ָּפִנים ָדאס ִג

אט ִגיֶזעְהן ָחָכם ֶדער ִאים ָהאט. ֶמֶלְך ר הָּׁ  עֶׂ

ט אְל מָּׁ י ְּפִג ין אָּׁ י ט ַז ע רֶׂ ְט  . ַּפא

אט אּון ט הָּׁ ְכ ַרא ְך צּום ִגיְב לֶׂ  .מֶׂ



 

                    

[ 

 
 אויף סיפורי מעשיות בחינה

 א מלך עניו –די זעקסטע מעשה 

 וויאזוי האט זיך דער מלך גע'חתמ'עט? .א
 אז ער איז א גרויסער גבור 
 אז ער איז א גרויסער גבור און א איש אמת און א עניו 
  אז ער איז א גרויסער גבור און א איש אמת און א

 עושר
חתימה האט דער מלך געזאגט פאר דעם וועלכע זאך פון די  .ב

 חכם אז ער ווייסט עס נישט?
 אז ער איז א איש אמת און א עניו 
  אז ער איז א גרויסער גבורא 
 אז ער איז א איש אמת 

 וואס בעט דער מלך פון דעם חכם, ער זאל אים ברענגען? .ג
 א בריוו פון דעם מלך 
  דעם פאטרעט פון דעם מלך 
 מלך איינע פון די שרים פון דעם 

 האט דער מלך געהאט דעם פאטרעט פון אלע מלכים? .ד
 ער האט געהאט אלע פאטרעטן 
 ער האט נישט געהאט קיין איין פטרעט 
  ער האט געהאט אלע פאטרעטן חוץ פון דעם

פאטרעט פון דער מלך וואס האט זיך אזוי 
 גע'חתמ'עט

 וואס איז מיט דעם מלך? .ה
 ער זיצט אונטער א פארהאנג 
  די לייט פון זיין מדינהער איז ווייט פון 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 דורך וואס קען דער חכם וויסן די מהות פון די מדינה? .ו
 דורך די קאטאוועס פון דער מדינה 
 דורך די שרים פון די מדינה 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער חכם גענומען מיט זיך? .ז
 א משרת 
 זייער אסאך געלט 
 מלכים די פאטרעט פון אלע 

 וואס האט דער חכם פארשטאנען אויף יענע מדינה? .ח
 אז די מדינה איז פול מיט גאוה 
 אז די מדינה איז פול מיט צדיקים 
 אז די מדינה איז פיל מיט שקרים 

 וואס האט ער געזען ביי די געשפעט? .ט
 וויאזוי מנארט מענטשן אין משא ומתן 

  ווי די מאניסטראט און אויך די העכרע סאנד איז דורך
 ליגן 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
 וואס האט דער חכם געטון אין דער מדינה? .י

 ער האט זיי גע'מוס'רט 
 ער האט געהאנדלט און זיך געלאזט נארן 
 ער האט געהאנדלט און זיך נישט געלאזט נארן 

 וואו איז דער חכם אנגעקומען ביים סוף? .יא
 די סאנדיס צו 
 צו דער משנה למלך 
 צום מלך אליין 

 וואס האט דער חכם פארציילט פאר דעם מלך .יב
 די פאלשקייט פון די מדינה 
 די גאוה פון די מדינה 
 די אמת פון די מדינה 

וואס האט דער מלך געטון ווען דער חכם האט דאס  .יג
 געזאגט?

 גארנישט 
 האט זיך צוגעבויגן זיינע אויערן צום פארהאנג ער 
 ט גלייך אראפ געווארפן דעם פארהאנג צו זען ער הא

 דעם חכם
זענען די שרי מלוכה געווען ברוגז אויפן חכם ווען ער האט  .יד

 גערעדט?
 זיי זענען געווען זייער ברוגז 
 זיי זענען געווען אביסל ברוגז 
 זיי האבן זיך געפרייט 

וואס האט דער חכם געזאגט וויאזוי ווייסט ער אז דער מלך  .טו
 ?איז א איש אמת

 ווייל דעריבער איז ער ווייט פון דער מדינה 
 פון די ענטפער וואס דער מלך האט אים געענטפערט 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער מלך געטון? .טז
  ער האט געקוקט פון די זייט פון פארהאנג צו זען

 דעם חכם
  ער האט געלייגט נאך א פארהאנג אז דער חכם זאל

 אים נישט זען
 רהאנג ער זאל זען אווארף געטון דעם פ ער האט א

 דעם חכם
 

 מיט פיל הצלחה – .ער זאל זעהן דעם חכם, ווער איז דאס וואס ער ווייסט און פארשטייט דאס אלץ

 



  

 
 
 

 בסיפורי מעשיותמבחן 
ה ו'  ְך ָעָנו –ַמֲעשֶׂ לֶׂ  ִממֶׂ

 

 

מה אמר המלך להחכם שיש מלך אחד שחותם עצמו  .א

 שהוא?

 ול גד  גבור 

  ול ואיש אמת גד ָעָנוגבור   ְו

 ול גד ועשיר  ול ואיש אמת  גד  גבור 

 מה המלך לא ידע על המלך הנ"ל? .ב

 וענו וא איש אמת   שה

  וא ר שה ו ולגב  גד

  וא  איש אמתשה

 המלך מהחכם שיביא לו?מה ביקש  .ג

 ו הכל ע עלי יד  מכתב מהמלך הנ"ל כדי ש

 ל ך הנ" ( של המל וקן ות די רעט )דמ  הפאט

 ל רים של המלך הנ"  אחד מהש

 של כל המלכים?ַהַפאְטֶרעט האם יש למלך את כל  .ד

 ם ו של כול  יש ל

 לך ום מ רעט של ש ו בכלל פאט  אין ל

  ך וץ משל המל כים ח כל המל של  רעט  ו פאט יש ל

 הנ"ל

 מלך הנ"ל?איך יושב ה .ה

   ון(לָ תחת כ ויל ו  ה )

 ו וק מבני מדינת  רח

 ות ות נכונ וב  שתי התש

 איך יכול לידע מהות המדינה של המלך הנ"ל? .ו

  ֶויׂש ע"י א אָט וק(ַהַק צח י   של המדינה )ענינ

 ה רים של המדינ ופין של הש צ ר  ע"י שידע הפ

 ות ות נכונ וב  שתי התש

 מה לקח עמו החכם בדרך למדינה? .ז

 רך רת לד  מש

 רב  ממון 

 רע םהפאט  ט של כל המלכי

 מה הבין החכם על המדינה שם? .ח

 וה גא בבעלי  ולה מלאה   שהיא כ

 צדיקים ולה מלאה   שהיא כ

 ולה מלאה שקרים  שהיא כ

 

 מה ראה החכם באותה המדינה? .ט

  ם בני אדם במשא וק איך מאנים ומטעי צח עושין  ש

 ומתן

  ראט ר( איך שהמאניסט ות בי רכאה נמוכה  והסאנד )ע

ר( ות והה י ב רכאה ג וחד )ע ר ומקבלין ש ו שק  כול

 ות ות נכונ וב  שתי התש

 מה עשה החכם במדינה זו? .י

 ותם וכיח א  ה

 ו בהמשא ומתן ות ות א ונ ו לה עצמ והניח   נשא ונתן, 

 ו בהמשא ומתן ות ות א הונ ולא הניח ל  נשא ונתן, 

 לאן הגיע החכם בסוף? .יא

 אה ערכ וד( להסנאט ) ונה מא  עלי

 ה  למשנה למלך של המדינ

 צמו של המדינה בע  למלך 

 מה אמר החכם למלך של המדינה? .יב

 מלאה שקרים  על מי אתה מלך? על מדינה 

 וה גא בבעלי  אה  דינה מל  על מי אתה מלך על מ

 באנשי אמת אה  דינה מל  על מי אתה מלך על מ

 מה עשה המלך כששמע את החכם מדבר? .יג

 לא ענה כלל 

 צל ה ו א רכין אזני בריוה וע ד ון לשמ ויל  ו

 ות את החכם רא ווילון מיד ל וריד את ה  ה

 האם שרי המלוכה כעסו, כששמעו איך שהחכם מדבר? .יד

 וד  מא

 צת  ק

 שמחו 

מה אמר החכם למלך איך הוא יודע שהמלך הוא איש  .טו

 אמת?

 וק מהמדינה רח וא   כי ה

 ו המלך  ממה שענה ל

 ות ות נכונ וב  שתי התש

 מה עשה אח"כ המלך? .טז

  וילון ו צד של ה ות את החכםהביט מה רא  ל

 ותו אה א ר ון שהחכם לא י וויל וד  ח ע  הני

 החכם ות את  רא ון ל ויל ו  השליך את ה
 בהצלחה גדולה -ולהשיג מעט מסודות המעשיות הללו   אשרי המחכה ויגיע לידע


