
 

 

'  מעשה ט
 (2) מחכם ותם

 75גליון 

לֹום  ת שָׁ בַׁ יםשַׁ ִא ֹוְר ים! ק ִר  ְיקָׁ

בּועַׁ      ש ָׁ ַהָתם הַׁ ְו ם  ָכ ֶהָח ם  ים ִע ּוב ִנְפָגִׁש ּו ׁש ִרים  - ָאנ ְׁשֵני ֲחֵב
יר,  ֹוָתּה ָהִע ְבא ּו  ְדל ֹום ְוָג ַהָמק ֹותֹו  ֶׁשָלֶהם ֵמא ִיים  ַהַח ִהְתִחילּו ֶאת  ֶׁש
ֹוָקה ְמאֹד  ים, ְרח ִי ם ַלַח ֶׁשָלֶה ה  ָׁש ַהִגי ים ְו ם ּפֹוֲעִל ּה ֵה ֶרְך ֶׁשָב ַהֶד ַאְך 

ֹו ּוי ז ּנ ׁש ִ ית ַה ְכִל ְבַת ה  ֹוָנ ׁש ֹו ְו   .ִמּז

ם    ֹוִאי נּו ר ָכל ֶאָחד, ֶׁש  אָׁ ֶׁשל  כֹו  ַדְר ן  ה ַעל ִסְגנֹו ַהְרֵב ּו ִמְתַעֵכב  ֵבנ ַר
ַדא ַו ים,  ַהְקַטִּנ ים  ׁש ַעד ַלְּפָרִט ָכל ֶאָחד ַמָמ ְׁשִביל  יּוְמָתֵאר  ֶׁשֹּלא ִב

ין ַעד  ָהִב ֹד, ְל ּוב ְמא ד ָחׁש ָכאן ִלמּו ׁש  ֶׁשֵי ּור... ֶאָלא  יף נֶֹפְך ַלִסּפ ֹוִס ה ְל
ֶבֶלת ית ְמַבְל ֹוִנ יצ ּות ַהִח יא ַהְמִצ ַהָתם  .ַכָמה  ים ֵאֶצל  ָאנּו רֹוִא

ִדים ים ְמֻיָח ְרִא ֹו ֹלא ִנ ֶׁשל ִיים  ַהַח ְוֹלא ַמ  ;ֶׁש ד  ּו י ָמר ּוא ָעִנ יַח ה ְצִל
ֹו ָדת בֹו ַבֲע ד  ְרֶאה  .ִבְמֻיָח ה ֹלא ִנ ץ ֶז ַבחּו ּו, ִמ ים ִמֶמּנ ֹוֲחִק ים צ ֲאָנִׁש

י ּו ַאֵחר ְלַגְמֵר ה ׁש ֶ ֹו, ְנַגֶלה ַמ ֶׁשל ּות  י יִמ ַבְּפִנ ֵכל  ם ִנְסַת ָבל ִא ֹוב! ֲא  .ט
הּוא ֹלא ה,  ם ָמֵלא ִשְמָח ַהָת ֹו  ּות י ְבַת  יַח  ִבְפִניִמ ֹות ּו ָוא ְׁש ּות ִעם ְבַה ֲחר

ם ָמֵלא  ּוא ַג ה ה,  ַהְרֵב ֹו  ד ֶאת ַעְצמ ֵד ּוְמעֹו ַחֵּזק  ּוא ְמ ה ד,  ף ֶאָח ַא
ֹו ָדת בֹו ַבֲע ה  ּוָנ ֶוֱאמ ן  חֹו ן .ִבָט ֵהב ֶנֱאָמ ְואֹו ּור ְמאֹד  ּוא ָמס ְכמֹו  ,ה

ה:  ר ַבַמֲעֶש ּו ַז"ל ְמָתֵא ֵבנ ֵביִתי ֶׁשַר ְל ל  ּו ִחי, ע אָׁ  : ם כָׁ חָׁ ְלֶה ם  תָׁ ר הַׁ מַׁ ְואָׁ "
תַׁ  ִתי ְו ֵבי ל  ְוכָׁ ד,  חָׁ ֶא ְבקֶֹמץ  ִלי  ֵיש  ה ש ֶ ל מַׁ ֵבץ כָׁ ֲאקַׁ ֲאִני  וַׁ ִלי,  ֶאְצ ד  כֹל -ֲעֹמ הַׁ

ָך" ֹוְנ ָך ִכְרצ ֶני  .ְלפָׁ

ד ֵשִני    ֹד ִמצַׁ יַח ְמא ּוץ ִנְרֶאה ַמְצִל ַבח ם ִמ ֶׁשה  .ֶהָחָכ ד ָק ֹוֵב ּוא ֹלא ע ה
י ַלֲעֹמל ְבִל ד ַר  .ּוַמְצִליַח  בֹו ׁש לֹו ָכ ִהְת ב ֵי ָבה ַעל ְו ִבי ַהְס ּות ֵמ ַּפֲעל

ֶׁשַפע ָגדֹול ה ְב ְרָנָס ׁש לֹו ַּפ ְוֵי ֹו ַהֻמְפֶלֶגת,  ְכָמת ּוא ֹלא ְמֻצְמָצם  .ָח ה
ֹו ּות ד ְבִעיר ַיְל ּוַע  ֹו ,ְוָתק ֲהָנָאת עֹוָלם ַל ֵיל ָב ּוא ְמַט ה ֶזה ִנְרֶאה  .ֶאָלא 

ַהְּפ  ְכִלים ַעל  ְסַת ֶׁשִמ ְכ ָכְך, ַאְך  ָכל  ַׁשְכֵנַע  ְרֶאה ְמ ֶׁשלֹו ֶזה ֹלא ִנ ּות  יִמי ִנ
ְכָלל ִב ב  ֹו ד" .ט ִמי תָׁ ם  א ִיּסּוִרי ֵל ה מָׁ יָׁ ם הָׁ כָׁ חָׁ ְוֶה ַהַהְצָלָחה  ." ה  ִמׁש ּום ָמ

ַח  ָשֵמ ֹו  ֹות ה א ָש ׁש לֹו  .ַהְגדֹוָלה ֹלא עֹו ְוֵי ָבר,  ׁש ּום ָד ּוא ֹלא ְמֻרֶצה ִמ ה
ֹו ֹד ֵמַעְצמ ֹות ְמא ֹוה ֹות ְגב י ֵד  .ִצִּפ בֹו ּוא  ם ִמי  דד ְמאֹה ֹו ִע ן ל י ְוֵא

ְבִבי סֹו ּוא ַגם ְמַזְלֵזל ַב ה ר...  ֵב ַד ֹום ְל ֹות ה  .א יָׁ ֹו ֶשהָׁ ת ְכמָׁ חָׁ ת  ֲחמַׁ "ִכי ֵמ
יו  ְבֵעינָׁ ם  ֹולָׁ ע ְבֵני הָׁ ד ִמ ֶאחָׁ ל  ה כָׁ יָׁ ֶזה, הָׁ אְקִטיר כָׁ דָׁ ְו ם  כָׁ חָׁ ֶזה ְו ל כָׁ ֹו ד ן גָׁ ֻאמָׁ

א" ֹל ֶזה  -   .ְכ לָׁ ף  ֹוסָׁ ֹו ַהגְ  ְבנ ם ָחְכָמת יםַג ּוִל ב ִבְל ּו ֹות  ה ְסִטיר ה ְמֵלָא ֹוָל . ד
ֶׁשל  ֹו  ֹופ ס יט ְב ְחִל ְכִלית, ַאְך ַמ ַהַת ר ֶזה  ָהִעָק ֶׁש ֹו  ב ֶאת ַעְצמ ַיׁש ֵ ּוא ְמ ה

ָבעֹוָלם... ְלַאַח  ֹוֵטט  ָבר ְלׁש ים  רָד ּוִנ ֲהג ים ַה ֹוֲחִר ַהס ב ֶאת  ֶׁשָעַז

ם ֹוָת ֵרת א יוָ  ,ֶׁשׁש ֵ ֹו ןִמֵכ ָבע ֹוְסִעים  ם נ ֵה ֹום ֶׁש ְבָמק ים  ם ִנְמָצִא יָנ ְוֵא ם  ָל
ד....    ֶאָח

ל     " ֵבנּו זַׁ י רַׁ ֹוִנ ַהִחיצ ר  ֶק ׁש ֶ ֹות ֵמַה ּו ֹלא ְלִהְתַּפת ֹוָתנ ד א יְך , ְמַלֵמ ֶמֵא
ה ְרָא ה ִנ ים, ֶׁשֶּז ִבְפִנ קֹוֶרה  ה ׁש ֶ ֵכל ַעל ַמ ִהְסַת ְכמֹו ֶׁשָאנּו  .ֶאָלא ְל

ה ָהֱאֶמת ִמְתַגָל ֹוף  ַבס ֹוִאים ֶׁש ַהָתם  . ר יַע  ִהִג ים ְלָאן  ֹוִא ר ְכֶׁש
ְכמֹו  ֹו,  ָחְכָמת ְב ם  ָכ ֶהָח יַע  ִהִג ה  ֹוָרָא ּות נ ִׁשְפל ֹו  יז ּותֹו, ּוְלֵא ימ ִבְתִמ

ם ֶׁשָאַמר: לָׁ עֹו ְלהָׁ ֹו  ְצמ חַׁ עַׁ ִני ְלהַׁ א  ֹּל ִתי ֶש ּו ֵמִא ל ְב ְתקַׁ ת ֶזה  ֶא ֹות  " ְטע ְלהַׁ
ם" ֹולָׁ ע ֹו הָׁ ֹות א ְטֶעה  א יַׁ ֹּל ( ֶש א נ" ּוַמְטֶעה   .)שיחות הרן  ֵבל  ַבְל ָהעֹוָלם ְמ

יא ֲעַצת  ֶׁשִה ית  ִר ֹו ָהִעָק ַבֲעָצת הֹוֵלְך  יק ְו ֵית ַלַצִד ֶׁשְמַצ י  ד, ַאְך ִמ ְמאֹ
ּות,  ד ֹוְד ִהְתב לַה ֹכ ה ֵמהַׁ לָׁ ֹו ד ְג ּו ה  ֹונָׁ ְלי ה ֶע לָׁ ֲע א מַׁ כֹול ִלזְ  ,ֶשִהי ֹות ָלֶזה ָי כ

ם ָהעֹוָל ֶׁשל  ֶקר  ׁש ֶ ַה ִיְתַּפֶתה ֵמ ְו ֵבל  ַבְל ֶׁשֹּלא ִיְת  .ֶבֱאֶמת, 

דּות    ְד בֹו ְת ם ִה ְך גַׁ ֹוִאים ַגם   אַׁ ֶׁשָאנּו ר ֹו  ְכמ ִכי  ּות,  ימ ֵים ִבְתִמ יְך ְלַק ָצִר
ּות ִבְתִמימ ה  ָהָי ה ֹלא  ה, ַאְך ֶז ְרֵב ב ֶאת ַעְצמֹו ַה ם ִיׁש ֵ יֵ  ,ֶהָחָכ ם ֶאת ְלַק

ֹו, ֶאָלא  ב ֶאת ַדְעת ַיׁש ֵ ּוְל ה  ֹום ָׁשָע ָכל י ד  ֵד בֹו ִהְת יק ְל ִד ַהַצ ב ֲעַצת  ְוִיש ֵ "
א  ֹוְפיָׁ ֹוס ל ם ִפי ב ִע ְחֹש לַׁ ל  ִחי ְת ְוִה ת  ִלי ְכ תַׁ ל הַׁ ִביט עַׁ ְלהַׁ י  ּו א ת רָׁ ֵע : כָׁ ֹו ְצמ עַׁ

ת" ֲעׂשֹו ּלַׁ ה  ּלֹו מַׁ י  .ֶש ים ְלִפ ָבִר ַהְד ׁשֹב ַעל  ה ַלְח ּוא ָרָצ ָחְכָמתֹו ה
ית יִׁש ָהִא ָבָנתֹו  ֵדד  ,ַוֲה בֹו ִהְת ֹוא ְל ֹוָתנּו ָלב ד א יק ְמַלֵמ ֶׁשַהַצִד ֹו  ְכמ ֹלא 

ּות ימ ִבְתִמ ֹום  ְך,  .ָכל י רַׁ בָׁ ְת ו ִי י נָׁ ְלפָׁ ֵפר  ִויסַׁ חַׁ  ִׂשי ֹו יָׁ ב בָׁ ְל ם  ֲאֶשר ִע ל  ת כָׁ ֶא "ְו
ּו ֲחנ תַׁ ת  שַׁ קָׁ בַׁ ְוֵהן   , ר בָׁ ל ֶהעָׁ ה עַׁ בָׁ ּו ְתש ּו ה  טָׁ ֲחרָׁ יו ֵהן  לָׁ ֵא ב  ֵר ְתקָׁ ְלִה ת  ֹו ִלְזכ ם  ִני

ת" ֱאֶמ ה ֶב אָׁ ְל הָׁ וָׁ ם  ֹו י ְך ֵמהַׁ רַׁ בָׁ ְת א ִי נינ מוהר"ן ת טי  ו ִיׁש ּוב  . כ"ה( ,)ליק ַגם ֶאת ַה
ֹות  ַהְחָלט ְו ֹות  ָבנ יַע ַלֲה ִהִג ּוא  ֵכן ה ְכמֹות, ָל ּוא ָעָשה ִעם ָח ַדַעת ה ַה

ָכְך ָכל  ֹות   .ְׁשגּוי

ְך     ִלי ְש ְוִהֵנה נַׁ ם"" תָׁ ֲעֵׂשה הַׁ ְבמַׁ ֵפר  ְלסַׁ ל  ִחי ְת ְונַׁ ם,  כָׁ חָׁ ֶה ֲעֵׂשה  ת מַׁ ֶא ת  ֵע  כָׁ
ְרכֹו  ְוַד ָכם  ֶהָח ּו ֶאת ַמֲעֵשה  יְך ֵמִאָתנ ְׁשִל ֶׁשִּנְזֶכה ְלַה ִהי ָרצֹון   ְי

ם ַהָת ה  ּו ֶאת ַמֲעֵש ר ְלַעְצֵמנ ְוַנְתִחיל ְלַסֵּפ ית,  ִשְמָחה  .ַהֻמְטֵע ה  ַכָמ
כַ  ימּות,  ַבְתִמ ׁש  ית, ֱאֶמת, ִתְקָוה ֵי ה ֲאִמִת ַהְצָלָח ה ְו ּוָנ ה ֱאמ ָמ

יָמה  ַהְתִמ ֹו  ְרכ ְבַד ה ֵליֵלְך  ֶׁשִּנְזֶכ ַהָתם, ַעד  ֶרְך  ֶד ּות ֵיׁש ְב ַחְּזק ִהְת ְו
ּו,  ינ ֵמי ַחֵי ָכל ְי ה  ֹוָׁש ַהְקד  ָאֵמן.ְו

 

 ַׁשַבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

 



 

ת  ֹו ִנּי מֹו ַקְד ם  ִני ש ָּׁ ִשּיֹות ִמ ַמֲע ֵרי  ּפּו ם –ִס ְותָּׁ ם  כָּׁ ֵמחָּׁ  ' ה ט שֶׂ  (2) ַמֲע
ע"א זי ב  ְסלֶׂ רֶׂ ן ִמְב ְחמָּׁ ּו ַנ נ ֵב ּה ַר רָּׁ ִסְּפ  ש ֶׂ

 

ה     יָּׁ הָּׁ שֶׂ ֵמר ְכ ל ּגֹו ְנָע מִּ ן, ַה מִּ ָתם ּו ש לֹו ָהָיה ַהְס  ָשֹל

ת י, ְקָצוֹו ל ָהָיה ֹלא כִּ נּות ָיכֹו ָמ ת ָהָא מּו ֵל ְש נַ , בִּ  ָהָיה, ל"ַכ

ל לֹוֵקַח  ְנָע מִּ דֹו ַה ה ְבָי יָּׁ הָּׁ ַשֵבַח  ְו ֹו ְמ ֹות ֹאד א ג ְוָהָיה ,ְמ ֵנ ְתַע  מִּ

ד נּו ְמֹא מֶּ ֵמר ְוָהָיה מִּ י: אֹו תִּ ְש ָמה אִּ ה ַכ ָלא ָיפֶּ ְפ נִּ  ְו

ל ְנָע מִּ ה ַה ָמה! ַהזֶּ ל ָמתֹוק ַכ ְנָע מִּ ה ַה ה! ַהזֶּ מָּׁ ל ַכ ל ִמְנעָּׁ  שֶׂ

ש ר ְדַב ִקי ל ְוצּו ִמְנעָּׁ ה ַה  ! ַהזֶׂ

ה     ְיתָּׁ הָּׁ ת ְו לֶׂ ן :אֹותֹו שֹואֶׂ ־ֵכ ם ֵני אִּ ְפ ָאֵרי ָמה מִּ ם ְש י נִּ  ַרְצָע

ים לִּ ָשה נֹוְט ֹל ם ְש י בִּ ד ְזהּו ים זּוג ְבַע לִּ ְנָע ָתה, מִּ ח ְוַא ֵק  לֹו

י ַרק ער ֲחצִּ נּו) ָטאלֶּ הּוב ַהְי י ָז צִּ  ? (ָוֵח

ּה ֵהִשיב      י ַמה :לָּׁ ה לִּ ה? ָבזֶּ ה זֶׂ ּלֹו ַמֲעשֶׂ ה, שֶׂ זֶׂ ה ְו  ַמֲעשֶׂ

ִּלי ה: ְועֹוד!, שֶׂ מָּׁ ּו לָּׁ נ ֵבר לָּׁ ם ְלַד ִרי  ? ֵמֲאֵח

ֹלא       ל ֲה ֲחשֹב ַנְתִחי ָמה ַל ָמה ַכ י ְוַכ יַח  ֲאנִּ ְרוִּ ל ַמ ְנָע מִּ  ְב

ה ד זֶּ ָי ד מִּ עֹור: ְלָי ּוא ָה ת, ְבָכְך ה פֶּ זֶּ ים ַה ַהחּוטִּ , ְוכּו ְו '

ְשָאֵרי, ְבָכְך ים ּו ָברִּ יֹוֵצא ְד ה ַכ זֶּ יס, ְבָכְך, ָב ְפקִּ ; ְבָכְך, ַלא

ָתה י ְוַע יַח  ֲאנִּ ד ַמְרוִּ ָי ד מִּ ים ֲעָשָרה ְלָי לִּ דֹו ָמה, ְג ת ּו ְכַפ  אִּ

י ַוח לִּ ה רֶּ ד ָכזֶּ ָי ד מִּ ה?! ְלָי יָּׁ הָּׁ ק ְו ֵלא ַר ה מָּׁ ְמחָּׁ ה ִש וָּׁ ְד ִמיד ְוחֶׂ  .תָּׁ

ל     ֵאצֶׂ ם ְו לָּׁ עֹו ג ָהָיה הָּׁ ַלַע גּו, ְל י ש ִּ ֲאָוָתם ְוהִּ ּו, בֹו ַת ְצא ָמ  שֶּ

י מִּ ץ מִּ לֹוֵצ ְת ָנם ְלהִּ ְרצֹו י, כִּ ָיה כִּ ה ָה מֶּ ְד ָגע נִּ שֻׁ ְמ ּו. לִּ  ְוָהי

ים ָדם ָבאִּ ֵני־ָא לּו, ְב י חִּ ְת ָנה ְוהִּ ֵבר ְבַכָּו ַד מֹו ְל ל עִּ י בִּ ְש  בִּ

ץ לֹוֵצ ְת  . ְלהִּ

ה     יָּׁ הָּׁ ָתם אֹותֹו ְו ֵמר ַה ִלי ַרק: אֹו ּות ְב נ יצָּׁ ף !ֵל ֵתכֶּ  ְו

יבּו ֵהשִּ י לֹו שֶּ לִּ ּות ְב יָצנ ֵבל, ֵל ם קִּ ְבֵריהֶּ ל דִּ י חִּ ְת ר ְוהִּ ֵב ַד  ְל

ָמם י, עִּ ֵתר כִּ ה ָהָיה ֹלא יֹו ק רֹוצֶּ י מִּ ֲחשֹב ְלַהֲע ת ַל מֹו , ָחְכ

ַגם ה שֶּ מֹו זֶּ ּות ְבַעְצ ה ִכי, ֵליָצנ יָּׁ יש הָּׁ ם ִא  , תָּׁ

ה     יָּׁ הָּׁ שֶׂ ְכ ה ּו ָתם, רֹואֶׂ ָנ ַכּוָ ת שֶּ נּו ֵליָצ ֵמר ָהָיה, ְל ֹו  ַמה: א

ה ְהיֶּ ה יִּ יֶּ ְה תִּ ָכם ְכשֶּ י ָח נִּ מֶּ ה ֲאַזי ֲהֹלא? מִּ ְהיֶּ ה תִּ י, שֹוטֶּ  כִּ

י ָמה ח   ֲאנִּ בנֶּ ה?! ָש ְהיֶּ תִּ שֶּ י ָחָכם ּוְכ נִּ מֶּ ָבא, מִּ ְדַר י, ַא  ֲאַז

ה ְהיֶּ ה תִּ ֹוטֶּ ה ָכל)! ש ה זֶּ ֵכי ָהָי ם ַדְר ַעָתה. ַהָת ן ַנֲחזֹר ְו ְנָי ן ְלעִּ אשֹו  .(רִּ

ְך      תֹו ְך ְב ֲעָשה כָּׁ ַעש ַנ ָחָכם, ַר הֶּ ָבא נֹוֵסַע  ל"ַהנַ  שֶּ ן ּו ָכא  ְל

ָלה דֻׁ ְג ָמה בִּ ָלה ְוָחְכ דֹו ץ. ְג ָתם ְוָר ־ֵכן ַה ֹו ַגם ת ְקָרא  לִּ

ְמָחה דֹוָלה ְבשִּ ה, ְג ָי ֵמר ְוָה ֹו אֹו ת ְש ן: ְלאִּ י ֵת  ַמֵהר לִּ

א ת ֵאֵלְך; ַהיּוָפ ַרא ְק י לִּ ֵברִּ י ֲח דִּ י דִּ תֹו ְי ְראֹו ָנה. לִּ ְת ָנ ֹו ְו  ל

ץ ְל ע ץ ְוָהָיה, ַהפֶּ תֹו ָר ָרא ְק  .לִּ

ם      כָּׁ חָּׁ הֶׂ ה ְו יָּׁ ֵסַע  הָּׁ ב נֹו ת־ָצ לֹו ְג עֶּ ָלה ְב דֻׁ ְג ֹו ּוָבא. בִּ ת ְקָרא  לִּ

ה ַהָתם זֶּ מֹו שֹוֵאל ְוָהָיה ַה לֹו ְש ָבה בִּ ְמָחה, ְבַאֲה י: ְבשִּ ִח  אָּׁ

י ה ָמה !ֲחִביִב ה ַאָת ֹושֶּ ָמקֹום ָברּוְך? ע יֲאָך ַה בִּ ה  י, שֶּ  ַוֲאנִּ

ה ְתָך זֹוכֶּ ְראֹו  ! לִּ

ם      כָּׁ חָּׁ הֶׂ נַ  ְו ם ל"ַה ָניו ָהָיה ָהעֹוָלם ָכל ַג ֹלא ְבֵעי נַ , ְכ , ל"ַכ

ֵכן ָכל־שֶּ יש מִּ ה אִּ ה, ָכזֶּ מֶּ ְד נִּ ָגע שֶּ ְמשֻׁ ־ ַאְך, לִּ י ף־ַעל־פִּ ַא

ַמת, ֵכן ֲהַבת ֵמֲח ִרים ַא ּו ה ְנע לָּׁ ְּגדֹו ה ַה יָּׁ הָּׁ ם שֶׂ יהֶׂ ה ֵביֵנ  ָהָי

בֹו ָנַסע, ְמָקְר מֹו ְו ֹוְך עִּ ת יר ְל  .ָהעִּ

ֵני      ש ְ ַה ים ְו ם, ל"ַהנַ  ַבֲעֵלי־ָבתִּ יהֶּ בִּ ל ֲא לּו שֶּ י ֵא ֵנ  ַהש ְ

ים תֹוְך ֵמתּו, ָבנִּ ַמן אֹותֹו ְב ָהָיה ַהְז ָכם שֶּ ָח ט הֶּ  ְמשֹוֵט

ת נֹו י דִּ ְמ ְשֲארּו, ַב נִּ ים ְו תִּ ָב ם ַה הֶּ ָל  .שֶּ

ם      תָּׁ ַה ָהָיה ,ְו מֹו שֶּ ְמקֹו ַנס, בִּ ְכ ֵבית נִּ יו ְל בִּ יָרשֹו ָא , וִּ

ָכם ָח ָהָיה, ְוהֶּ ת שֶּ נֹו י דִּ ְמ י ָהָיה ֹלא, ַב ֵבל מִּ ת ְלַק ַביִּ , ַה

ַנֲעָשה ה ְו לֶּ ד ָכ בּו ָחָכם ֵבית ְוָא ֹלא, הֶּ ַאר ְו ְש נּו נִּ מֶּ לּום מִּ , ְכ

ֹלא ָכם ָהָיה ְו ָח הֶּ ם ְל ֵנס ָמקֹו ָכ בֹואֹו בֹו לִּ  .ְב

ַסע      תֹוְך ְונָּׁ ָיא ְל ְנ ים ָשם לֹו ְוָהָיה, ַאַחת ַאְכַס ּורִּ ס י, יִּ  כִּ

ָתה ֹלא ְנָיא ָהְי ְכַס נֹוכִּ  ָהַא ָתם. ְרצֹו ה לֹו ָמָצא ל"ַהנַ  ְוַה ָת  ַע

ָדא ְב ָדָשה עֻׁ ץ ְוָהָיה, ֲח ל ּוָבא ָר ֵביתֹו ַפַעם ְבָכ ם מִּ ָכ ָח  ְלהֶּ

ה ֲהבָּׁ ַא ה, ְב ְמחָּׁ ִש ָיה, ְב ה ְוָה ֵיש, רֹואֶּ ֹו שֶּ ן ל י סּורִּ  יִּ



 

ָיא ְנ ַמר ֵמָהַאְכַס ָתם ְוָא ָחָכם ַה י: ְלהֶּ ל, ָאחִּ י עּו תִּ ֵבי  ְל

ד ֹמ ַתֲע י ְו לִּ ְצ י, אֶּ ץ ַוֲאנִּ ֵב ַק ֵיש ַמה ָכל ֲא י ש ֶּ ץ לִּ מֶּ ָחד ְבֹק , אֶּ

ל י ְוָכ ָך ַהכֹל, ֵביתִּ י נֶּ ְנָך ְלָפ ְרצֹו ר. כִּ ש ַ יִּ י ַו ֵנ ָכם ְבֵעי ָח , הֶּ

ַנס ְכ נִּ תֹו ְו ֵבי ד ְל ַמ לֹו ְוָע ְצ  .אֶּ

ם     כָּׁ חָּׁ הֶׂ ה ְו יָּׁ ים ָמֵלא הָּׁ ּורִּ ס יד יִּ מִּ י, ָת יַח  כִּ נִּ א, ֵשם הִּ ּו ה  שֶּ

ם ג ָחָכ ָל ְפ ָמן מֻׁ יר ְואֻׁ אְקטִּ ָד ל ְו ד ָגדֹו ה. ְמֹא ר ָבא ְוָהָי  ַש

ָחד ּוָה, אֶּ ה, לֹו ְוצִּ ֲעשֶּ ַי ת לֹו שֶּ ַבַע ל ַט ב שֶּ ֹו ְוָעָשה. ָזָה  ל

ת ַבַע ָלא ַט ְפ ד נִּ ַקק, ְמֹא ים ָשם ְוָח יּורִּ ים צִּ ְדָרכִּ ם בִּ י ָלאִּ ְפ  נִּ

ד ַקק, ְמֹא ם ְוחָּׁ ן שָּׁ לָּׁ ה, ִאי יָּׁ הָּׁ א שֶׂ לָּׁ ְפ ֹאד ִנ   .ְמ

א     ר ּובָּׁ ש ַ ֹלא, ַה ָשר ְו ָניו ָי ל ְבֵעי ָל ת ְכ ַבַע ֹו ְוָהָיה, ַהַט  ל

ים סּורִּ ים יִּ לִּ דֹו ד ְג י, ְמֹא מֹו יֹוֵדַע  ָהָיה כִּ לּו, ְבַעְצ אִּ  ָהָיה שֶּ

ת ַבַע ם ַהַט ָלן עִּ י ה ָהאִּ זֶּ ָיא ַה ְנ ְשַפא ּוב ָהָיה, בִּ א ָחש ָל ְפ נִּ  ְו

ד  .ְמֹא

ן     ֵכ ם ְו ד ַּפַע חָּׁ ל ַשר ָבא אֶׂ דֹו יא ָג בִּ ן ְוֵה בֶּ א, ָיָקר טֹוב אֶּ ָב  שֶּ

ים ְרַחקִּ מֶּ יא, מִּ בִּ ן עֹוד לֹו ְוֵה בֶּ ם טֹוב אֶּ ּור עִּ י ּוָה, צִּ , לֹו ְוצִּ

ֵיר ְיַצ ּור שֶּ י ה ַכצִּ ן ַעל ַהזֶּ בֶּ יא טֹוב ָהאֶּ בִּ ֵה ֵיר. שֶּ ש ְוצִּ ָמ  ַמ

תֹו ּור ְכאֹו י ָגה ַרק, ַהצִּ ש ָ ָבר שֶּ ָד ָחד ְב ֹּלא, אֶּ ם ָהָיה שֶּ ּו  ש

ין ָאָדם בִּ ה ַעל ֵמ דֹו הּוא ַרק, זֶּ ַב  . ְל

א      ר ּובָּׁ ש ַ ל ַה ֵב ן ְוקִּ בֶּ אֶּ ַשר, טֹוב ָה ָניו ַויִּ ֹו ְוָהָיה. ְבֵעי  ל

ָכם ָח ה ְלהֶּ זֶּ ים ַה ּורִּ ס ים יִּ לִּ דֹו ן ְג ָאה מִּ י גִּ ד ֲהֹלא: ַהש ְ  ַע

יַע  ֵהיָכן י ַמגִּ תִּ ָמ ָתה, ָחְכ ַע ֵמן ְו ַד ְז י יִּ יָאה לִּ גִּ .ְש ! 

ַגם    ן ְו ְנַי י ְבִע ַרי ִטי אְק ם לֹו ָהָיה ַהדָּׁ י סּורִּ ָהָיה: יִּ שֶּ א ְכ  ָב

ה לֶּ ֹו נֹוֵתן ְוָהָיה, ְלחֹו ָהָיה, ְרפּוָאה ל ֵברּור יֹוֵדַע  שֶּ , ְב

ם אִּ ה לֹו ֵיֵלְך שֶּ לֶּ חֹו ים ְלַה ַדאי, ְלַחיִּ ב ְבַו ָי ר ְמחֻׁ ֵברּו  ְב

ת ְפאֹו ְתַר ה ְלהִּ זֶּ י, מִּ ּוָאה יאהִּ  כִּ ָלָאה ְרפ ְפ ד נִּ ־, ְמֹא ר ְוַאַח

ה ֵמת ָכְך חֹולֶּ ים ְוָהיּו, ַה ְמרִּ ָלם אֹו ת, ָהעֹו ֵמ ֹו שֶּ ד  ַעל־ָי

ים לֹו ְוָהָיה ּורִּ ס ים יִּ לִּ דֹו ה ְג זֶּ  . מִּ

ן      ֵכ ים ְו ִמ ְפעָּׁ ה ְרפּוָאה ָנַתן ִל לֶּ ֵפא, ְלחֹו ְתַר נִּ  ְוָהיּו, ְו

ים ְמרִּ ם אֹו ה: ָהעֹוָל ְקרֶּ ים ָמֵלא ְוָהָיה. הּוא מִּ סּורִּ יד יִּ מִּ  .ָת

ן     ֵכ יְך ָהָיה ְו בּוש ָצרִּ ְל ַמ ָקָרא. ְל ַגע ַהַחָיט ְו מֹו ְוָי ד, עִּ  ַע

דֹו ְמ לִּ ֲעשֹות שֶּ בּוש ַל ְל ַמ נֹו ַה ְרצֹו מֹו, כִּ ָיה ְכ ָה . יֹוֵדַע  שֶּ

ּוֵן ָיט ְוכִּ ה ַהַח ָעָש בּוש ְו ְל ַמ נֹו ַה ְרצֹו ָנף ַרק, כִּ ָחד ָכ  אֶּ

ין) קֹורִּ יל שֶּ עפִּ ָגה (לֶּ ֹלא, בֹו ָש ֹו ְו ּוְנ ה כִּ ה. ָיפֶּ ר ְוָהָי ְצַטֵע  מִּ

ד י, ְמֹא מֹו יֹוֵדַע  ָהָיה כִּ ָכאן ַאף ְבַעְצ ְב ה הּוא שֶּ י, ָיפֶּ  כִּ

ים ֵאיָנם נִּ י בִּ ה ַעל ְמ ָבל, זֶּ ם ֲא י אִּ יתִּ ְנָיא ָהיִּ א ַפ ְש ם בִּ  עִּ

יל עפִּ ה ַהלֶּ י, ַהזֶּ יתִּ ֹוק ָהיִּ ְשח י לִּ תִּ י ה ְוָהיִּ מֶּ ְד מֹו נִּ יר) ְכ . (ַיתִּ

ֵלא ָהָיה ְוֵכן ים ָמ ּורִּ ס יד יִּ מִּ  .ָת

ם     תָּׁ ַה ה ְו יָּׁ ץ הָּׁ ל ּוָבא ָר ל ַפַעם ְבָכ ָחָכם אֶּ ְמָחה הֶּ , ְבשִּ

ְמָצאֹו ּוא, ּו ה ר שֶּ ָמֵלא ֵמֵצ ם ּו י ּורִּ ס לֹו יִּ ְשָא ֹלא: ּו ם ֲה  ָחָכ

יר ְתָך ְוָעשִּ מֹו ים ְלָך ֵיש ָמה ַעל, ְכ סּורִּ יד יִּ מִּ ֹלא? ָת י ֲה  ֲאִנ

ֵלא ה מָּׁ ְמחָּׁ ִמיד ִש  .תָּׁ

ה      יָּׁ הָּׁ ֵני ְו ֵעי ם ְב כָּׁ חָּׁ ְשחֹוק הֶׂ ָמה, ִל ְד נִּ ָניו ְו ָגע ְבֵעי ְמשֻׁ . לִּ

ַמר ם לֹו ְוָא ַתם ֲהֹלא: ַהָת ָדם ְס ֵני־ָא ם, ְב י לֹוְצצִּ ְת מִּ  שֶּ

י נִּ מֶּ ים ֵהם, מִּ י, שֹוטִּ ם כִּ ָמה אִּ ים ֵה מִּ י ֲחָכ נִּ מֶּ א, מִּ  ֲהֹל

ָבה ְדַר ים ֵהם, ַא ֹוטִּ נַ , ש ָכל, ל"ַכ ֵכן מִּ ְתָך ָחָכם שֶּ ֹו מ ַמה, ְכ  ּו

ה ְהיֶּ ם תִּ י ָחָכם ַאָתה אִּ נִּ מֶּ  ?מִּ

ה      נָּׁ ם עָּׁ תָּׁ ַמר ַה אָּׁ ם ְו כָּׁ חָּׁ הֶׂ י :ְל ֵתן מִּ ֹוא, יִּ ב ָת ָתה שֶּ ל ַא  ַע

ָגה ְדֵר י ַמ לִּ  ! שֶּ

ִשיב     ם ֵה כָּׁ חָּׁ ַמר הֶׂ אָּׁ ה: ְו ָשר זֶּ ְפ ת אֶּ ְהיֹו י, לִּ ֲאנִּ בֹוא שֶּ  ַעל ָא

ְלָך ָנֵטל, שֶּ יִּ י שֶּ נִּ מֶּ ל מִּ כֶּ ש ֵ ֹום ַחס, ַה ל ֹו, ְוָש ה א יֶּ ְה ה אֶּ לֶּ , חֹו

לֹום ַחס ה, ְוָש ְהיֶּ ה ְואֶּ ֲעשֶּ ָגע ַנ י, ְמשֻׁ ֹּלא כִּ ?, ַאָתה ָמה ֲה

ש י ָגע אִּ ָבל! ְמשֻׁ ָתה ֲא ַא בֹוא שֶּ י ַעל ָת לִּ ה, שֶּ י זֶּ ָשר אִּ ְפ  אֶּ

ן םְבשּו ה, ֹאפֶּ ְהיֶּ תִּ ָתה שֶּ י ָחָכם ַא מֹונִּ  .ָכ

ם ֵהִשיב  :ַהתָּׁ

ל ם ֵאצֶׂ ַרְך ַהש ֵ בָּׁ ר ַהכֹל ִיְת שָּׁ ְפ  , אֶׂ
ל ֹו כ ֹות ְויָּׁ ף ִלְהי רֶׂ הֶׂ  ,ַעִין ְכ

י ֲאנִּ ְלָך ַעל ָאבֹוא שֶּ  .שֶּ

ק ָכם ְוָשַח ָח נּו הֶּ מֶּ  .ְמֹאד מִּ



 

ֹות  ִנּי ְדמֹו ים ַק ִנ ִמש ָּׁ ּיֹות  ֲעִש ַמ ֵרי  ּו ט'  –ִסּפ ה  שֶׂ עם ַמֲע ם פּונֶׂ כָּׁ  (2) םַת ן יְט ִמ חָּׁ
הָּׁ וָּׁ  אס  דֶׂ ו ט  ְר א ילְ ֵצ ע א טי " יע ז ב  לֶׂ ְס רֶׂ ְב ן ִמ מָּׁ ְח ַנ נּו   ַרֵב

אּון ִמן ַהְסַּתם  ַאז ֶער ָהאט ׁשֹוין ִגיַמאְכט ֶדעם ׁשּוְך.        

ָהאט ֶדער ׁשּוְך ִגיַהאט ְדַריי ֶעִקין ָוואִרין ֶער ָהאט ִזיְך ִדי 

ְמָלאָכה ִניט ִגיֶקעְנט ִאין ַגאְנִצין. ְפֶלעְגט ֶער ֶנעֶמען ֶדעם 

אּון   ַאַריין אּון ָהאט ִאים ֵזייֶער ִגילֹויְּבט.ׁשּוְך ִאין ֶדער ַהאְנט 

 ֶער ָהאט ְגרֹויס ַּתֲענּוג ִגיַהאט פּון ִאים. 

ַמיין ַווייּב. ָוואִסיר ַא ֵׁשייְנֵקייט אּון  אּון ְפֶלעְגט ָזאִגין.         

ָוואִסיר ַא וואֹויְלֵקייט ָדאס ִׁשיֶכעֶלע ִאיז. ָוואִסיר ַא ִזיְסֵקייט 

ָוואִסיר ַא ָהאִניְקִדיק. ָוואִסיר ַא . ָדאס ִׁשיֶכעֶלע ִאיז

ָהאט ִזי ִאים ִגיְפֶרעְגט. ַאז  צּוִקיְרִדיק ִׁשיֶכעֶלע ָדאס ִאיז.

ֶעס ִאיז יֹוא ַאזֹוי ַפאר ָוואס ַאְנֶדעֶרע ׁשּוְסִטיְרס ֶנעֶמען ְדַריי 

גּוְלֶדען ַפאר ַא ָּפאר ִׁשיְך. אּון דּו ֶנעְמְסט ָנאר ַא ַהאְלִּבין 

  ַא גּוְלְדן ִמיט ַא ַהאְלִּבין( )ְדַהיינּוָטאֶלער. 

ָוואס ָהאט ָדאס צּו ִמיר. ָדאס  ָהאט ֶער ִגיֶעְנֶפעְרט.          

ִאיז ֶיעֶנעְמס ַמֲעֶשה. אּון ָדאס ִאיז ַמיין ַמֲעֶשה. אּון ִוויֶדער 

ָוואס ָהאִּבין ִמיר צּו ְׁשמּוִסין פּון ַאְנֶדעֶרע ַלייט. ָלאִמיר ָנאר 

ִוויִפיל ִאיְך ְגִווין ָדא ִאין ֶדעם ִׁשיֶכעל  ָאְנֵהייְּבן ַּבאֶרעֶכעֶנען

ִמַיד ְלַיד. ִדי ֶלעֶדער ָקאְסט ִמיְך ַאזֹוי ִפיל. ִזיִוויֶצע אּון 

ְדַראְטִוויס ָקאְסט ַאזֹוי ִפיל. ַלאְּפִקיס ַאזֹוי ִפיל. אּון ַאזֹוי 

ַאְנֶדעֶרע ַזאִכין ַאזֹוי ִפיל. ַהייְנט ִגיִווין ִאיְך ִמַיד ְלַיד ֶצעְהן 

אּון  ָראִׁשין. ָנא ָוואס ַאייְרט ֶעס ִמיְך ַאזֹוי ַא ֶרַווח ִמַיד ְלַיד.גְ 

 ֶער ִאיז ִגיֶווען ָנאר ְפֵרייִליְך אּון לּוְסִטיק ָּתִמיד.

ִאיז ֶער ִגיֶווען ַא ִגיְׁשֶּפעט. אּון  אּון ַּביי ֶדער ֶוועְלט       

ֵזיי ָהאְּבן ָדא ִגיְקִריְגן ָוואס ֵזיי ִוויִלין. ָוואִרין ֵזיי ָהאִּבין ָדא 

ִגיַהאט אֹויס ֶוועֶמען צּו ְׁשֶּפעִטין ַאזֹוי ִווי ֵזיי ָהאְּבן ִגיָוואְלט. 

ָוואִרין ֶער ָהאט ַאָּפִנים ִגיַהאט ַּביי ֵזיי ִווי ַא ְמׁשּוֶגעֶנער. 

עִגין ֶמעְנְׁשן קּוֶמען. אּון ָהאִּבין ִאין ִמיְסְטֶנע ָאן ִגיהֹויִּבין ְפלֶ 

ִמיט ִאים צּו ְשמּוִסין. ְּכֵדי ֵזיי ָזאִלין ָהאְּבן ֶעֶּפעס צּו 

 ְׁשֶּפעִטין. 

אּון  ָנאר ָאן ֵליָצנֹות. ְפֶלעְגט ֵזיי צּו ָזאִגין אּון ֶדער ַּתם      

ֵּתיֶּכף ִווי ֶמען ָהאט ִאים ִגיֶעְנֶפעְרט ָאן ֵליָצנֹות. ָהאט ֶער ֵזיי 

צּו ִגיֶהעְרט. אּון ָהאט ָאְנִגיהֹויְּבן ִמיט ֵזיי צּו ְׁשמּוִסין. ָוואִרין 

ַווייֶטער. ָהאט ֶער ִניט ִגיָוואְלט ִאיֶּבער ְטַראְכְטן ָחְכמֹות. 

 ָטאֶמער ִאיז ָדאס ַאֵליין ֵליָצנֹות. 

אּון ַאז ֶער ָהאט ָפאְרט  אִרין ֶער ִאיז ִגיֶווען ַא ַּתם.ָוו    

ִגיֶזעְהן ַאז ֵזיי ֵמייֶנען ֵליָצנֹות. ְפֶלעְגט ֶער ָזאִגין ָוואס ֶוועט 

ַזיין ַאז דּו ֶוועְסט ׁשֹוין ְקלּוֶגער ַזיין פּון ִמיר. ֶוועְסטּו ִזיְך 

ַאז דּו  ֶעְרְׁשט ַזיין ַא ַנאר. ָוואִרין ָוואס ְטֶרעף ִאיְך ָאן. אּון

ֶוועְסט ׁשֹוין פּון ִמיר ְקלּוֶגער ַזיין ֶוועְסטּו ִזיְך ֶעְרְׁשט ַזיין ַא 

)ַאזֹוי ִאיז ַאְלץ ִגיֶווען ֶדער ְשֵטייֶגער פּון ֶדעם ַּתם. ַהייְנט ֶוועְלן ִמיר ִוויֶדער  ַנאר.

 ֶדעְרֵצייְלן פּון ֶדעם ָחָכם(.

ָחָכם ָפאְרט. אּון ִאיז ִגיָוואְרן ַא ַרַעׁש ַאז ֶדער  ֶדעְרַווייל    

ֶער קּוְמט ָאן ִמיט ְגרֹויס ְגדּוָלה אּון ִמיט ְגרֹויס ָחְכָמה. ִאיז 

 ִמיט ְגרֹויס ִשְמָחה.ֶדער ַּתם אֹויְך ִגיָלאִפין ִאים ַאֶקעִגין 

אּון ָהאט ִגיָזאְגט צּום ַווייּב. ִגיּב ִמיר ִגיְך ִדי יּוָּפא ָלאם ִאיְך 

ִאיְך ִאים ֶזעְהן. ָהאט ִזי ִאים  ֵגיין ַאֶקעִגין ַמיין ִליְּבן ָחֵבר ָלאם

ִגיֶגעְּבן ֶדעם ֶּפעְלץ. ִאיז ֶער ִאים ַאֶקעִגין ִגיָלאִפין אּון ֶדעם 

       ָחָכם ִאיז ִגיָפאִרין ִאין ַא ַקאְרֶטע. ִמיט ְגרֹויְסֵקייט. 

ַאֶקעִגין ֶדער ַּתם. אּון ָהאט ִאים  ִאיז ִאים ִגיקּוֶמען     

)אּון  ָחה ִמיט ְגרֹויס ִליְּבַׁשאְפט.ִמיט ִשְמ  ִגיֶגעִּבין ָׁשלֹום

ַמיין ִליֶּבער ְּברּוֶדער ָווואס טּוְסטּו. ִגילֹויְּבט  ָהאט צּו ִאים ִגיָזאְגט(

ִאיז ָגאט ָוואס ֶער ָהאט ִדיְך ִגיְּבַראְכט אּון ִאיְך ִּבין זֹוֶכה ִדיְך 

 צּו ֶזעְהן.



 

ֶצע ַּביי ִאים ִאיז ִזיְך ִדי ַגאנְ  אּון ֶדער ָחָכם קּוְקט ִאים ָאן.    

)ַאזֹוי ִווי אֹויְּבן ִאיז ִגיְשַטאֶנען. ַאז ַאֶלע  ֶוועְלט אֹויְך ִגיֶווען ָגאר ִניְׁשט

ֶמעְנְשן פּון ֶדער ֶוועְלט ָהאִּבין ַּביי ִאים ָגאר ִניט ָאן ִגיְטָראְפן. ָוואִרין ֶער ִאיז ַּביי 

ֶמעְנׁש. ָוואס  ִמָּכל ֶׁשֵּכן. ַאזֹוי ַא  ְקלּוֶגער ִגיֶווען פּון ָגאר ֶדער ֶוועְלט( ִזיְך

 ֶער ָהאט ַא ָּפִנים ִווי ַא ְמׁשּוָגע. 

ֶוועִגין ָפאְרט ַמְחַמת ִדי ַאֲהָבה פּון ֶדער  ָנאר פּון ֶדעְסט    

יּוְגְנט ָוואס ֵזיי ָהאִּבין ִזיְך ֵזייֶער ִליּב ִגיַהאט. ָהאט ֶער ִאים 

 ַאַריין.ְמַקֵרב ִגיֶווען. אּון ֶער ִאיז ִמיט ִאים ִגיָפאִרין ִאין ְׁשָטאט 

 ִדי ֶפעֶטער פּון ִדי ְצֵוויי ִקיְנֶדעראּון ִדי ְצֵוויי ַּבֲעֵלי ַּבִּתים    

ֶזעֶנען ֵזיי ִגיְׁשָטאְרְּבן, ִאין ֶדער  )ְדַהיינּו פּון ֶדעם ָחָכם אּון פּון ֶדעם ַּתם(

ַצייט ָוואס ֶדער ָחָכם ִאיז אֹויִסין ִגיֶווען ִאין ְמִדינֹות. אּון ָהאִּבין 

ֶדער ַּתם ִאיז ִגיֶווען אֹויף  ייֶעֶרע ַהייֶזער.ִאיֶּבער ִגיָלאְזט זֵ 

 ַזיין ָאְרט. 

ִאין ַזיין ָפאֶטעְרס הֹויז אּון ָהאט ֶעס  ִאיז ֶער ַאַריין   

ִגַיְרִׁשי'ט. ֶדער ָחָכם ִאיז ָאֶּבער ִגיֶווען ִאין ְפֶרעְמֶדע ְמִדינֹות 

ס ָהאט ֵקייֶנער ִניט ִגיַהאט ָאּפ צּו ֶנעֶמען ָדאס הֹויז. ִאיז ָדא

הֹויז פּון ֶדעם ָחָכם ָּכָלה ְוָאַבד ִגיָוואִרין. אּון ֶסע ִאיז ֶדעְרפּון 

ָגאר ִניט ִגיְּבִליְּבן. ָהאט ֶדער ָחָכם ִניט ִגיַהאט ֵקיין ְׁשטּוב ֶער 

 ָזאל ַאַריין ְּבַׁשַעת ַאז ֶער ִאיז ִגיקּוֶמען. 

ִאין ֵאיין ַאְרִּביִריק ַאַריין. ָהאט ֶער  ִאיז ֶער ַפאר ָפאִרין   

אְרט ִגיַהאט ְיסּוִרים. ָוואִרין ֶסע ִאיז ִניט ִגיֶווען ַאזֹוי ֵאיין ָד 

ַאְרִּביִריק ִווי ֶער ָהאט גיָוואְלט. אּון ֶדער ַּתם. ָהאט ִזיְך ׁשֹוין 

ַהייְנט ִגיפּוֶנען ַא ַניי טּוֶעְכץ אּון ְפֶלעְגט לֹויִפין ַאֶלע ָמאל 

ר ָהאט אּון ֶע  ִמיט ִליְּבַׁשאְפט אּון ִמיט ִשְמָחה. צּום ָחָכם

      ִגיֶזעְהן ַאז ֶדער ָחָכם ָהאט ְיסּוִרים פּון ֶדער ַאְרְּבִריק. 

ְּברּוֶדער. ֵגיי צּו ִמיר  ָהאט ֶדער ַּתם ִגיָזאְגט צּום ָחָכם.     

ַאַריין ִאין ַמיין ְׁשטּוּב ַאַריין. ֶוועְסטּו ַּביי ִמיר ְׁשֵטיין אּון ִאיְך 

ִני ָגאר ָוואס ִאיְך ֶוועל ִמיְך צּום אֹויף ֶנעֶמען ִאין ֵאיין ְזֶמע

ָהאּב. אּון ָגאר ַמיין ְׁשטּוּב ֶוועְסטּו ָהאִּבין. ִאיז ָדאס ִגיֶפעִלין 

ֶדעם ָחָכם. ִאיז ֶדער ָחָכם צּו ִאים ַאַריין. אּון ֶער ִאיז ַּביי ִאים 

 ִגיְׁשַטאֶנען.

יֶווען פּול ִמיט ְיסּוִרים ָּתִמיד. ָוואִרין גִ ִאיז  אּון ֶדער ָחָכם   

ֶער ָהאט ִגיָלאְזט ַא ֵׁשם ַאז ֶער ִאיז ַא ְגרֹויֶסער ָחָכם אּון ַא 

ְגרֹויֶסער ַּבַעל ְמָלאָכה אּון ַא ְגרֹויֶסער ָדאְקֶטער ֵזייֶער. ִאיז 

ִגיקּוֶמען ַא ְשָרָרה. אּון ָהאט ִגיֵהייִסין ַאז ֶער ָזאל ִאים ַמאִכין 

  ין ִפיְנֶגעִריל.ַא ִגיְלִד 

ֵזייֶער ַא וואֹויל ִפיְנֶגעִריל. אּון  ָהאט ֶער ִאים ִגיַמאְכט   

ָהאט ָדאְרט אֹויס ִגיְקִריְצט ִגיֶמעִלין ִמיט ֵזייֶער וואֹויֶלע 

ֶגעְנג אּון ָהאט ָדאְרט אֹויס ִגיְקִריְצט ַא ּבֹוים ָוואס ֶסע ִגיֶווען 

ָרָרה. אּון ֶסע ִאיז ִאים ָגאר ַא ִחידּוׁש. ִאיז ִגיקּוֶמען ֶדער ְש 

 ָגאר ִניט ִגיֶפעִלין ָדאס ִפיְנֶגעִריל. 

ָוואִרין ֶער ָהאט ַּביי  ָהאט ֶער ִגיַהאט ְגרֹויֶסע ְיסּוִרים.   

ִמיט ֶדעם ֵּבייִמיל ָזאל  ַאז ָדאס ִפיְנֶגעִרילִזיְך ְגוואּוְסט 

ען ָוואְלט ֶעס ֵזייֶער ָחׁשּוב ִגיֶווִגיֶווען ַזיין ִאין ְׁשַּפאְנֶיא 

אּון ָדא ִגיֶפעְלט ֶעס ֶסע ָוואְלט ָדאְרט ִגיֶווען ַא ִחידּוׁש. 

 ָגאר ִניט.

ִאיז ַאָמאל ִגיקּוֶמען ַא ְגרֹויֶסער ְשָרָרה אּון ָהאט  אּון ַאזֹוי    

ִגיְּבַראְכט ַא ַטייֶעִרין דּוִמיט ָוואס ֶמען ָהאט ִאים ִגיְּבַראְכט 

ְּבַראְכט ָנאְך ַא פּון ַווייֶטע ֶלעְנֶדער. אּון ֶער ָהאט ִאים ִגי

דּוִמיט ִמיט ַא ִגיֶמעל אּון ָהאט ִאים ִגיֵהייְסן ַאז ֶער ָזאל 

אֹוְסְקִריִצין ַאזֹוי ִווי ָדאס ִגיֶמעל ִאיז ַאזֹוי ָזאל ֶער אֹויס 

)ָוואס  ְקִריִצין אֹויף ֶדעם דּוִמיט ָוואס ֶער ָהאט ִאים ִגיְּבַראְכט

אט ֶער אֹויס ִגיְקִריְצט ּפּוְנְקט ָה  ֶער ִאיז ִגיֶווען פּון ַווייֶטע ֶלעְנֶדער(

 ַאזֹוי ִווי ָדאס ִגיֶמעל. 

ִגיֶפעְלט ֵאיין ַזאְך ָוואס ֵקיין ׁשּום ֶמעְנׁש  ָנאר ֶער ָהאט   

ִאיז ְדרֹויף ֵקיין ֵמִבין ִניט ִגיֶווען ָנאר ֶער ַאֵליין. ִאיז ִגיקּוֶמען 

ִאיז ֶדער ְשָרָרה אּון ָהאט ָאְּפִגינּוֶמען ֶדעם דּוִמיט. אּון ֶער 

 ִאים וואֹויל ִגיֶפעִלין. 



 

ָהאט ִגיַהאט ְגרֹויֶסע ְיסּוִרים פּון ֶדעם  אּון ֶדער ָחָכם    

ֶפעֶלער ָוואס ֶער ָהאט ִגיֶפעְלט. ֶער ָהאט ִזיְך ִגיְטַראְכט. ַאזֹוי 

 ְקלּוג ִווי ִאיְך ִּבין. ַהייְנט ָזאל ִזיְך ִמיר ְטֶרעְפן ַא ֶפעֶלער.

ָהאט ֶער אֹויְך ִגיַהאט ְיסּוִרים  ַרייאּון ַאזֹוי ִאין ָדאְקִטי    

ַאז ֶער ִאיז ִגיקּוֶמען צּו ֵאיין חֹוֶלה. אּון ֶער ָהאט ִאים ִגיֶגעְּבן 

ְרפּואֹות ָוואס ֶער ָהאט ִגיוואּוְסט ְקָלאר ַאז ֶדעם חֹוֶלה ֶוועט 

ֵגיין אֹויף ֶלעִּבין ִאיז ֶער ְמחּוָיב ְּבַווְדַאי ִגיֵהייְלט צּו ֶוועִרין 

ת ָוואִרין ֶסע ִאיז ֵזייֶער וואֹויֶלע ְרפּואֹות. פּון ִדי ְרפּואֹו

ֶדעְרָנאְך ִאיז ָאֶּבער ֶדער חֹוֶלה ִגיְׁשָטאְרְּבן. ָהאט ֶדער עֹוָלם 

ִגיָזאְגט. ַאז ֶער ִאיז ִגיְׁשָטאְרְּבן דֹוְרְך ִאים. ָהאט ֶער ְגרֹויֶסע 

 ְיסּוִרים ֶדעְרפּון ִגיַהאט.

ָהאט ֶער ִגיֶגעְּבן ְרפּואֹות ַא חֹוֶלה. אּון  אּון ַאזֹוי ַאָמאל    

ֶדער חֹוֶלה ִאיז ִגיזּוְנד ִגיָוואִרין. אּון ֶדער עֹוָלם ָהאט ִגיָזאְגט 

ָהאט )ְּכלֹוֶמר ֶער ִאיז ַאזֹוי ִגיזּוְנד ִגיָוואִרין ִניט פּון ִאים(  ֶסע ִאיז ַא ִמְקָרה

ִאיז פּול  ֶער ֶדעְרפּון אֹויְך ְגרֹויֶסע ְיסּוִרים ִגיַהאט. אּון ֶער

 ִגיֶווען ִמיט ְיסּוִרים ָּתִמיד.

ַאז ֶער ָהאט ַּבאַדאְרְפט ֵאיין ַמְלּבּוׁש. ָהאט ֶער  אּון ַאזֹוי    

ִגירּוְפן ֶדעם ְׁשַנייֶדער. אּון ָהאט ִזיְך ִמיט ִאים ִגימּוְטֶׁשעט. 

ִּביז ֶער ָהאט ִאים אֹויְסִגיֶלעִרְנט ַאז ֶער ָזאל ַמאִכין ָדאס 

אֶדע ַאזֹוי ִווי ֶער ִוויל. ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ַמְלּבּוׁש ִמיט ֶדער ָמ 

ְגוואּוְסט. ָהאט ֶדער ְׁשַנייֶדער צּו ִגיְטָראִפין אּון ָהאט ִאים 

ִגיַמאְכט ָדאס ַמְלּבּוׁש ַאזֹוי ִווי ֶער ָהאט ִגיָוואְלט. ָנאר ֵאיין 

ֶלעִּפיל ָהאט ֶדער ְׁשַנייֶדער ִגיֶפעְלט אּון ָהאט ֶעס ִניט גּוט 

 ן. צּו ִגיְטָראִפי

ָוואְרן ֶער  ְגרֹויֶסע ְיסּוִרים ִגיַהאט. ָהאט ֶער ֶדעְרפּון    

ָדא ִאיז ְדרֹויף ֵקייֶנער ֵקיין ֵמִבין  יָהאט ַּביי ִזיְך ְגוואּוְסט ָכאְטִׁש 

ִניט. ִאיְך ָזאל ָאֶּבער ַזיין ִאין ְׁשַּפאְנָיא. ִמיט ֶדעם ֶלעִּפיל. 

אְלט ַא ָּפִנים ִגיַהאט ָוואְלט ֶמען אֹויס ִמיר ִגיַלאְכט. אּון ִאיְך ָוו

 ִווי חֹוֶזק. אּון ַאזֹוי ִאיז ֶער ִגיֶווען פּול ִמיט ְיסּוִרים ָּתִמיד.

ְפֶלעְגט ַאֶלע ָמאל לֹויִפין אּון ְפֶלעְגט קּוֶמען  אּון ֶדער ַּתם      

. אּון ֶער ָהאט ִאים ַאְלץ ִמיט ִשְמָחה ִמיט ְפֵריידצּום ָחָכם 

סּוִרים. אּון ֶער ָהאט ִאים ִגיפּוֶנען ִאין ַצַער אּון פּול ִמיט יְ 

ִגיְפֶרעְגט ַאזֹוי ַא ָחָכם אּון ַאזֹוי ֵאיין עֹוֶׁשר ִווי דּו ִּביְסט ָוואס 

ַפאר ָוואס ִּבין ִאיְך ָּתִמיד ָהאְסטּו ַאְלץ ְיסּוִרים ָּתִמיד. 

 ְפֵרייִליְך. 

ִגיֶווען ַא ִגיְׁשֶּפעט. אּון ֶער ָהאט ַּביי ִאיז ָדאס ַּבאם ָחָכם      

ם ִגיַהאט ַפאר ְמׁשּוָגע. ָהאט ֶדער ַּתם צּו ִאים ִאים ַא ָּפִני

ִגיָזאְגט: ֲאִפילּו ְגַלאֶטע ֶמעְנְׁשן ַאז ֵזיי ְׁשֶּפעְטן אֹויס ִמיר 

ֶזעֶנען ֵזיי אֹויְך ַנֲעָרִנים. ָוואִרין ַאז ֵזיי ֶזעֶנען ׁשֹוין ְקִליֶגער 

י ַא ָחָכם פּון ִמיר ֶזעֶנען ֵזיי ִזיְך ֶעְרְׁשט ַנֲעָרִנים. ִמָּכל ֶׁשֵּכן ַאזֹו

 יְסט. ָוואס ִאיז ַאז דּו ִּביְסט ׁשֹוין ְקלּוֶגער פּון ִמיר.ִּב ִווי דּו 

ָאְנִגירּוִפין אּון ָהאט ִגיָזאְגט צּום ָהאט ִזיְך ֶדער ַּתם       

ָחָכם ִווי ִגיט ֶדער ֵאייִּביְרְׁשֶטער ַאז דּו ָזאְלְסט קּוֶמען אֹויף 

 )ְּכלֹוֶמר דּו ָזאְלְסט אֹויְך ַא ַּתם ֶוועִרין(  ַמיין ְׁשֵטייֶגער

ִגיֶעְנֶפעְרט. ָדאס ָקאן ִגיָמאְלט ַזיין ַאז  ָהאט ֶדער ָחָכם   

ַאז ָגאט ָזאל ַּביי ִמיר ִאיְך ָזאל קּוֶמען אֹויף ַדיין ְׁשֵטייֶגער. 

אֹוֶדער ִאיְך ָזאל  ֶדעם ֵשֶכל ַאֶוועק ֶנעֶמען ַחס ְוָׁשלֹום,

אְנק ֶוועִרין. ָקאן ַזיין ַאז ִאיְך ָזאל אֹויְך ֶוועִרין ַחס ְוָׁשלֹום ְקַר 

ָנאר ַאז דּו  ָוואִרין ָוואס ִּביְסטּו ֶדען ָנאר ְמׁשּוָגע. ְמׁשּוָגע.

ָזאְלְסט קּוֶמען אֹויף ַמיין ְׁשֵטייֶגער. ָדאס ִאיז ִניט 

ַאז דּו ָזאְלְסט ַזיין ַאזֹוי ַא ָחָכם ִווי  ִגיָמאְלט ְּבׁשּום אֹוָפן.

  ִאיְך.

  ָהאט ֶדער ַּתם ִגיֶעְנֶפעְרט.
 

ְך ַר בָּׁ ִיְת ם   ַביי ַהֵּׁש
ְך י ִל עְג מֶׂ ץ  ְל  ִאיז ַא

ַעִין ף  רֶׂ הֶׂ יין ְּכ אן ַז   קָּׁ
  )ַאזֹוי ִווי ֵאיין אֹויִגין ְּבִליק(

   . ַאז ִאיְך ָזאל קּוֶמען אֹויף ַדיין ָחְכָמה
 

 ָהאט ֶדער ָחָכם אֹויס ִאים ֵזייֶער ִגיַלאְכט.



 

 
 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
 פונעם חכם מיטן תם –( 2די ניינטע מעשה )

 

 

וואס האט דער תם געזאגט פאר זיין ווייב אויף זיין שוך מיט  .א
 ? דריי עקן

 וואספארא שיינקייט און וואוילקייט איז דאס שוך. 

 וואספארא זיסקייט איז דאס שוך. 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג. 
אט אים געפרעגט: "דו נעמסט נאר א גולדן ווען זיין ווייב ה .ב

 ?מיט א האלבן", וואס ענטפערט דער תם

 דאס איז יענעמס מעשה, און דאס איז מיין מעשה. 

 וואס האבן מיר צו שמועסן פון אנדערע לייט. 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג. 
וואס האט דער תם געזאגט פאר די מענטשן וואס האבן מיט  .ג

 ?י צו שפעטן פון איםאנגעהויבן שמועתן כדאים 

 מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד. 

 נאר אן ליצנות. 

 ער האט זיי מוסר געזאגט, פארוואס זיי מאכן ליצנות. 
וואס האט אים זיין ווייב געגעבן אנצוטון ווען ער איז געגאנגען  .ד

 ?צום חכם

 די פעלץ. 

 די טוליפ. 

 די יופא. 
ר האט פאר וואס האט דער חכם מקרב געווען דעם תם ווען ע .ה

 ?אים געזען

 ווייל דער תם איז געווארן א חכם. 

 ער האט אים נישט געוואלט פארשעמען ברבים. 

 וועגן די ליבשאפט פון דער יונגט. 
 ?וואס איז געווארן מיט די הויז פונעם טאטן פונעם חכם .ו

 עס איז זייער שיין איבערגעבויעט געווארן. 

 עס איז אינגאנצן חרוב געווארן. 

 א הערליכע שיינע אכסניא עס איז געווארן. 
וואו איז דער חכם געפארן גלייך ביים אנקומען צו זיין  .ז

 ?שטאט

 )צו אן ארבעריג )אכסניא. 

 צו זיין טאטנ'ס הויז. 

 צו די שטוב פונעם תם. 
האט דער חכם הנאה געהאט פון דעם פלאץ וואו ער איז  .ח

 ? איינגעשטאנען

 זייער הנאה געהאט. 

 אר איםס'איז נישט געווען באקוועם פ. 

 .ער האט געהאט דארטן יסורים 
 ?וואו איז דעם חכם געגאנגען וואוינען נאך דעם .ט

 אין די שטוב פונעם תם. 

 אין א הערליכע שיינע אכסניא. 

 געבליבן די גאנצע צייט אין די אכסניא. 
פארן שררה )שר(, דאס פינגערל וואס דער חכם  איז געפעלן .י

 ?האט געמאכט

 עס איז אים זייער געפעלן. 

 יא, נאר איין זאך איז אים נישט געפעלן. 

 עס איז אים גאר נישט געפעלן. 
האט דער חכם מצליח געווען אויסצוקריצן דעם דומיט  .יא

 )דימאנט( פונקט ווי דאס צווייטע דומיט?

 .יא, ער האט דאס די זעלבע אויסגעקריצט 

 יא, נאר עס האט געפעלט איין זאך. 

 ייטן דומיטבכלל נישט אויסגעקומען ענדליך צום צוו. 
איז געפעלן פאר דעם שררה, דער דומיט וואס דער חכם האט  .יב

 ?געקריצט

 עס איז אים וואויל געפעלן. 

 יא, ער האט געהאט נאר איין הערה. 

 עס איז אים בכלל נישט געפעלן. 
וואספארא יסורים האט דער חכם געהאט פונעם  .יג

 ?אויסגעקריצטן דומיט )דימאנט(

 פט פונעם דומיט.פון א קלאפ וואס ער האט געכא 

 פון א פעלער וואס ער האט געמאכט. 

 ביידע תשובות זענען ריכטיג. 
וואס האט דער עולם געזאגט ווען א קראנקער איז געזונט  .יד

 ?געווארן פון די רפואות פונעם חכם

  געלויבט דעם חכם אז אין זיין זכות איז ער געהיילט
 .געווארן

 )ס'איז א מקרה )סתם אזוי. 

 ואות, וואלט ער שנעלער געהיילט ווען נישט די רפ
 .געווארן

וואס האט דער תם געענטפערט פארן חכם, ווען ער האט אים  .טו
קענסט בשום אופן נישט ווערן אזוי א חכם ווי  וגעזאגט: "ד

 ?מיר" 

 .ביי השם יתברך איז אלעס מעגליך 

 ער האט מודה געווען צו אים. 

 .אים בכלל נישט געענטפערט 
 ?וייל פון די מעשהוואס לערנסטו זיך דערו .טז

  ס'איז כדי זיך צו לערנען אסאך פאכן צו קענען מאכן פון
 .דעם פרנסה

 .נישט קוקן וואס אנדערע טוען 

 ._____________________________ 

 מיט אסאך הצלחה!!!

 



  

 

 

 בספורי מעשיותמבחן 
 מחכם ותם –( 2מעשה ט' )

 

 

מה אמר התם לאשתו, על מנעל בעל שלושת  .א
 ? הקצוות שעשה

 כמה יפה ונפלא המנעל הזה. 
 כמה מתוק המנעל הזה. 
 שתי התשובות נכונות. 

כשאמרה לו אשתו: "אתה לוקח רק זהוב וחצי  .ב
 ?על המנעל", מה ענה התם

 זה מעשה שלי וזה מעשה שלו. 
 ו לדבר מאחריםלמה לנ. 
 שתי התשובות נכונות. 

מה אמר התם לאנשים שהתחילו לדבר עמו   .ג
 ?בשביל להתלוצץ

 מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד. 
 רק בלי ליצנות. 
 הוכיח אותם, על כך שהם מתלוצצים. 

מה נתנה לו אשתו להתלבש כשהלך לקבל את  .ד
 ?פני החכם

 הפעלץ. 
 הטוליפ. 
 היופא. 

 ?ה אותולמה קירב החכם את התם כשרא .ה
 כי התם נהיה חכם. 
 כי לא רצה לביישו ברבים. 
 כי היתה ביניהם אהבת נעורים. 

 ?מה נהיה מהבית של אביו של החכם .ו
 נהיה בית משופץ ומאוד יפה. 
 נהיה כלה ואבוד. 
 נהיה לאכסניא גדולה ומפוארת. 

 ?להיכן נסע החכם מיד כשחזר לעירו .ז
 לאכסניא. 
 לביתו של אביו. 
 לביתו של התם. 

 ? נהנה במקום שהייתו האם החכם .ח
 מאוד נהנה. 
 לא היה לו נח. 
 .היה לו יסורים 

 ?להיכן הלך לגור החכם אח"כ .ט
 בביתו של התם. 
 באכסניא מפוארת מאוד. 
 נשאר באכסניא כל הזמן. 

 ?האם ישר בעיני השר, הטבעת שעשה החכם .י
 מאוד ישר בעיניו. 
 כן, רק היה לו הערה אחד. 
 לא ישר בעיניו כלל. 

האם הצליח החכם לצייר את האבן בדיוק כמו  .יא
 ?האבן השניה, כמו שביקש השר

 .כן, דייק בדיוק 
 כן, רק שגה בדבר אחד. 
 לא יצא בכלל דומה לאבן השניה. 

 ?האם ישר בעיני השר, האבן שצייר החכם .יב
 ישר בעיניו. 
 כן, רק היה לו הערה אחד. 
 לא ישר בעיניו כלל. 

 ?יראיזה יסורים היה לחכם ע"י האבן שצי .יג
 .מכה חזקה שקיבל מהאבן 
 משגיעה שעשה. 
 שתי התשובות נכונות. 

מה אמרו העולם כשהחולה התרפא מהרפואה  .יד
 ?שנתן החכם

 שיבחו את החכם שבזכותו התרפא החולה. 
 מקרה הוא. 
 ללא הרפואה, היה מתרפא יותר מהר. 

מה ענה התם לחכם, כשאמר לו: "לעולם לא  .טו
 ?תהיה חכם" 

 .אצל השם יתברך הכל אפשר 
 הודה לדבריו. 
 .לא ענה לו כלל 

 ?מה אתה לומד מהסיפור בינתיים .טז
 ששוה ללמוד הרבה מלאכות כדי להתפרנס. 
 .לא להסתכל במעשיהם של אחרים 
 ._____________________________ 

 בהצלחה!!!


