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ים ִר ְיקָׁ ם  י ְרִא ֹו ם ק לֹו שָׁ ת  בַׁ  שַׁ

בּועַׁ       שָׁ ר הַׁ ע ה הֹויקֶּ ָהָי י שֶּ ֲחִמיִש ר ַה ע עְטלֶּ ַעל ַהבֶּ ַב (
ת( רֶּ ן  ֲחטֹוטֶּ ֻתָנה ַעל ָהִאיָל דֹוש ַבֲח ר ַלּזּוג ַהָק ְמַספֵּ

ָתיו. ְח ל ַת ן צֵּ ֹות ָלהֶּ ַחּיֹות מֹוְצא ָכל ַה , שֶּ עַׁ  ַהֻמְפָלא ל "ְו
י פָׁ נּוו ֲענָׁ ְכ ֲפר  ל כָׁ  ִיְש יָׁ י ִצ מַׁ .אְש ן   " י ת בֵּ ְוָנַפל ַמֲחֹלקֶּ

ל ָהִאיָלן. ם אֶּ יְך הֹוְלִכי ם אֵּ כָׁ א "ּובָׁ  ָהֲאָנִשי חָׁ ם חָׁ מַׁ  ד,ֶא אָׁ ר ְו
ֶה  מָׁ ם: לָׁ ֶת ה לָׁ יזֶ ם חֹוְקִרים אַׁ ְךד צַׁ ה ְבא  יל  ִאילָׁ ל ֶא  ל  ּון, הָׁ  ִחְקר

ִחלָׁ  ִמ  ִמיה ִמְת ִשיי וָׁ ֲאנָׁ כֹוִלים הָׁ בֹום ֶשְי ִאילָׁ  אֹותֹול ֶא א לָׁ י כִ  ןהָׁ
ִאילָׁ  אֹותֹול ֶא  אן הָׁ דָׁ ל כָׁ ו לָׁ כֹום אָׁ בֹול יָׁ שי ִמ ם ִא י כִ , ֶאְצלֹוא לָׁ י   ֶש

ִמּדֹו לֹו ִאילָׁ ל ֶש ת הַׁ .ןהָׁ "  

ה?    ֶז הַׁ ן  ִאילָׁ הָׁ הּו  ם ַתֲענּוג  מַׁ ש ָש ּיֵּ ם שֶּ יָכן הּוא ַהָמקֹו הֵּ
ם ְלַהִגיַע ְלָשם??  ִעי ם ִויגֵּ ִחי ְך טֹוְר ָכל ָכ ה שֶּ ִנְפָלא ָכזֶּ

ז ַעל  ה ְמַרמֵּ ָהִאיָלן ַהּזֶּ ם שֶּ "ש ָהיּו ְמָפְרִשי ,ֲאַנ ִּדיק צַׁ  הַׁ
הּוא  אשֶּ נָׁ . "ִאילָׁ י" י  חַׁ ַחִּיים  ְּד ָדָשה ְו ּות ֲח ן ִחּי ֹותֵּ הּוא נ

ק  ל ַהַצִדי צֶּ דֹוש. ְואֵּ ּלֹו ַהָק ִצ ָבא ְב ם ְלִמי שֶּ ִתִּיי ֲאִמ
 . הּוא ד ִמָכל ָמקֹום שֶּ ָח ד ְואֶּ ָח ש  ָמקֹום ְלָכל אֶּ ִתי יֵּ ָהֲאִמ

ש  יֵּ יק  ל ַהַצִד צֶּ אֵּ ַעִין שֶּ ְב ָמש  ם ַמ ִאי רֹו ר שֶּ ה ָדָב ּזֶּ שֶּ ת ָכל ) אֶּ
) ם חּוִגי ל ַה ם ִמָכ ֲאָנִשי י ָה  .סּוגֵּ

י      ְכד  ְך  ת  אַׁ , ְלַהְרִגיש אֶּ ת ֱאמֶּ ִדיק בֶּ ל ַהַצ ב אֶּ ְתָקרֵּ ְלִה
ֲענּוַה  ְפלָׁ ג "תַׁ ְהיֹוד ְמֹאג ֻמ ֶצ ם שָׁ ת ִל ִאילָׁ  אֹותֹול א  ָצִריְך  ",ןהָׁ

ת ַד ַע ְלִמ ר ְלַהִגי , ּוְבִעָק דֹות ת ַהִמ ן אֶּ ַתקֵּ ֹות ְל ת,  ִלְזכ ָהֱאמֶּ
ֶמ  ִכי ִאילָׁ ף ּגּוא הּו - ת"ֱא .ןהָׁ " 

ם     ִכי ר זֹו ְכבָׁ ְכֶש ִפלּו  ֲא ּות  וַׁ מ דֹות ִבְשלֵּ ת ַהִמ ן אֶּ ַתקֵּ ְל
א  ָּל , אֶּ ד ל ָהִאיָלן ְלַב ת אֶּ כֶּ ְפָשר ָללֶּ ַדִין ִאי אֶּ , ֲע ת ֱאמֶּ בֶּ

ם, יהֶּ ֹותֵּ ד ַתְקנּו ִמ ם ְי ר ָהֲאָנִשי ם ְשָא ַג שֶּ ִתין   ָצִריְך ְלַהְמ
ְך  רֶּ ה דֶּ יזֶּ ת ְבאֵּ ֲחֹלקֶּ ם ַמ ם שּו יהֶּ ינֵּ ה בֵּ ֹּלא ִיְהיֶּ ד שֶּ ַע
י  דֵּ י ְכ . ִכ ל ָהִאיָלן ד אֶּ ַח ם ַי ְלכּו ֻכָּל ָּלא יֵּ , אֶּ ם הֹוְלִכי
ָשיו  ין ֲאָנ בֵּ ה  ְהיֶּ ִּי ּות ָצִריְך שֶּ מ ִדיק ִבְשלֵּ ב ַלַצ ְתָקרֵּ ְלִה

ְמעֹון ִבי ִש ָאַמר ַר , ְכמֹו שֶּ דּות ְח ֹוַחאי  ַאֲהָבה ְוַא ר י ַב
ָדיו ַתְלִמי א" ְל ִמיְלתָׁ א  ְליָׁ א תַׁ ֲחִביבּותָׁ ן בַׁ נַׁ וה"ק(. "ֲא נּו  )ז ְצלֵּ אֶּ

ב  ְחשֹּ ה ַל ִתית זֶּ , ְוַאֲהָבה ֲאִמ דּות ְח ה ְוַא לּוי ְבַאֲהָב ַהכֹּל ָת
יָלן  ל ָהִא ם אֶּ ִרי חֵּ ם ֲא ב ַג יְך ְלָקרֵּ ֹות אֵּ , ִלְרא ת ם ַעל ַהּזּוַל ַג

 , ה . ֶשעֹודַהִנְפָלא ַהּזֶּ ן ִאילָׁ הָׁ עַׁ ֶאל  ִּגי ה ְלהַׁ ֶכ ד ִיְז חָׁ לֹוַמר,  ֶא ְכ
רֹו  ם ֲחבֵּ ַג ד שֶּ , ּוִבְלַב ְדמּות ַהְפָרִטית ְתַק ר ַעל ַהִה תֵּ ַו ְל
ַרת  תֹו ם ִמ ִרי חֵּ ם ֲא ד ִע ק. ִלְלמֹּ ִדי ר ַהַצ ַע ְלאֹו ה ְלַהִגי ִיְזכֶּ

 , ה דֹומֶּ ם ְוַכ ת ָשַמִי רֹו ְבִיְרַא ם ֲחבֵּ ר ִע ַדבֵּ , ְל ִדיק ה ַהַצ ּזֶּ שֶּ
ל  דֹות שֶּ לֹוש ִמ ת ַהש ָ ן אֶּ ַתקֵּ ת ָזָכה ְל ֱאמֶּ בֶּ ִתי שֶּ ִסיָמן ֲאִמ

ֲעָנָוה  ִשית ִהיא  ִלי ָדה ַהש ְ , ִכי ַהִמ ב  -ָהִאיָלן ְחשֹּ ֹּלא ַי שֶּ
ן  י י אֵּ , ֲהרֵּ ִני ם ַהש ֵּ , ּוַמה ִּלי ִע ִתי , ֲאִני ְכָבר ִהַגְע ַרק ַעְצמֹו

ְדַר  ָּלא ַא ... אֶּ ִני, ִלי ְזַמן. ש ֵּ חֹּז ַב ֱא ִדיש ִמְּזַמנֹו לֶּ ָבה ַיְק
ַחְּזקֹו ֲחִזיקֹו ּוְל ְכד   ְלַה ְהיּוי " בֹום ְראּוִיים ֻכלָׁ  ֶשִי ל ֶא א לָׁ

ִאילָׁ  ֲחלֹוקֹות,  ",ןהָׁ ל ָכל ַהַמ ְתַבטֵּ ִנ ם שֶּ ְך זֹוִכי ַרק ָכ שֶּ
ת  ל אֶּ .ְוזֹוִכים ְלַקבֵּ מּות ִּדיק ִבְשל  צַׁ הַׁ  אֹור 

ָֹּרְך!  ַשַבת ָשלֹום ּוְמב
 

   

 

 



 

ֹות  ִנּי ְדמֹו ים ַק ִנ ִמש ָּׁ ּיֹות  ֲעִש ַמ ֵרי  ּו ה י –ִסּפ שֶׂ בֶׂ עָּׁ ְב ִש ַה ִמ' – גַמֲע ְט ה  ְר לֶׂ ע סי ''  (6) 

א ע" י ב ז לֶׂ ְס רֶׂ ִמְב ן  מָּׁ ְח ּו ַנ ֵבנ ַר ּה  רָּׁ ִסְּפ   ש ֶׂ

ִשי ַבּיֹום    יּו ַגם־ֵכן ַהֲחִמי ּו .ְשֵמִחים הָּׁ ָזְכר ֶליר ֶאת ַהּזּוג ְו ְט ֶבע ה ַה ָי  ֶשָה

ֹו ָטרֹות ל טֹו ., ֲח ) ֹוֶקיר ּקֹוִרין ה ּו )ֶש ם ְוָהי ִעי ְתַגְעְג ְך: ְמֹאד ִמ ם ֵאי ִחי ְק ֹו  ל

ן ֹו ֶאת ְבָכא ֶליר אֹות ְט ֶבע ֶקיר ַה ּוא ָהָיה ִאם ִכי, ַההֹו ן ה ָכא ה ְב ָת ְי  ָה

ה ְמָח ֹוָלה ַהש ִ  ! ְמֹאד ְגד

ה    ִהֵנ ּוא ְו א ה ַמר ,בָּׁ י: ְוָא ִנ ֵנ ֵנה! ִה י ִה ל ָבאִת ָנה ַע ַפל. ַהֲחֻת ָנ ֵליֶהם ְו , ֲע

ק ֵב ק ְוִח ִנש ֵ ַמר, אֹוָתם ְו ִחָלה: ָלֶהם ְוָא ְת ִתי ַב ֶכם ֵבַרְכ ְת ּו ֶא ְהי ִת  ֶש

ֹוִני מ ָתה, ָכ י ְוַע ִנ ָנה. ָלֶכם נֹוֵתן ֲא ָת ַמ ה ְב ְדָרָש ּו ַל ִתְהי ֹוִני ֶש מ  . ָכ

ין     ֵא ל ֲאִני ְו ַע ֹות ַב ר נּו) ֲחטֹוטָּׁ ְי ֹוֶקיר ַה ק. ְכָלל (ה ָבא ַר ם ִלי ֵיש ַאְדַר ַפִי ֵת  ְכ

ּו ּקֹוִרין) ָכֵאל ס ֶש י יֶצ י ם (,ְפֵל ת ֶשֵה ַנ ט" ְבִחי ק ֻמָע ת ַמֲחִזי ֶבה ֶא ֻר ְמ . ַה ש" ֵי  ְו

ה ִלי ָמ  .ֶזה ַעל ַהְסָכ

ַעם ִכי     ה ַאַחת ַּפ יָּׁ ה הָּׁ ר ִשיחָּׁ ּו ּפ ִס ּו ,ְו ים ֶשָהי ָנִש ים ֲא ִר ָפֲא ם ְמ ָמ ְצ  ַע

ה ָנ ְבִחי ֹו ִב ל. ז ד ֶשָכ ָחד ֶאָח ה ְוֶא ֵאר ָהָי ָפ ְת ש ִמ ֵי ֹו ֶש ָנה ל י ִח ֹו ְב ל ז  ֶש

ט ק ֻמָע ֶבה ֶאת ַמֲחִזי ְמֻר ְיִכים ָהיּו ֵמֶהם ּוֵמֶאָחד. ַה ם ְמַח י ִק ֹוֲח  ְוש

נּו ֶמ ָאר, ִמ ּו ְוַהש ְ ָפֲאר ְת ָנה ֶשִה ְבִחי ֹו ִב ט ֶשל, ז ק ֻמָע ת ַמֲחִזי ֶבה ֶא ְמֻר , ַה

ּו ְבל ַק ְת יֶהם ִנ ְבֵר ָבל. ִד ת ֲא ַנ ִחי ט ְב ק ֻמָע ת ַמֲחִזי ה ֶא ֶב ְמֻר ֵיש ַה , ִלי ֶש

ֻכָלם ָגדֹול הּוא  . ִמ

ד ִכי     חָּׁ ַהנַ  אֶׂ ר ל"ֵמ ָפֵא ְת ַהמַֹח  ִה א ֶשלֹו ֶש ת הּו ַנ ט ְבִחי ק ֻמָע ת ַמֲחִזי  ֶא

ֶבה ְמֻר י, ַה א ִכ ֵשא הּו ַח  נֹו ם ֶשלֹו ַבמֹ ִפי ת ֲאָל ֹו ב ָב ים ּוְר ִש ָנ ם ֲא ל ִע  ָכ

ת ּו ָטְרכ ְצ ָלֶהם ַהִה ָכל), ֶש ּות ְו ג ַנֲה ְת ם ִה ָכל (,ֶשָלֶה ת ְו ּו ַהֲהָויֹו נ ְת תְוַה  עֹו

ֶהם ֹכל, ֶשָל ֲאֶשר ַה ֹכל ַכ א ַל ּו א ה ֹו נֹוֵש ֹמח  , ְב

ל־ֵכן     ַע ט הּוא ְו ּועָּׁ ִזיק מ ת ַמֲח ה אֶׂ בֶׂ ֻר ֵשא מֹחֹו ִכי ,ַהְמ ־ָכְך נֹו ם ָכל ָנִשי  ֲא

ּו ִעם נַ ' ְוכ ּו. ל"ַכ ק נּו ְוָשֲח ֶמ ּו, ִמ ְמר ם ִכי, ְוָא ָנִשי ם ָהֲא ּום ֵאיָנ ל א, ְכ ּו  ְוה

נֹו ּום ֵאי  . ְכל

ה    ֲענָּׁ ד ְוַנ חָּׁ ר אֶׂ ַמ אָּׁ ִני: ְו ִתי ֲא י ט ָרִא ק ֻמָע ה ֶאת ַמֲחִזי ֶב ְמֻר  .ָכֶזה ַה

ַעם ִכי    ת ַּפ ִתי ַאַח ָהָיה ַהר ָרִאי ָנח ֶש ָליו ֻמ ֵבה ָע ֶבל ַהְר ף ֶז ּו נ ִט ה. ְו  ְוָהָי

ש ְצִלי ִחדּו ן: ֶא יָכ א ֵמֵה ל ָב ר ַע ה ַה ְך ַהֶּז ל ָכל־ָכ ֶב ף ֶז ּו נ ִט ה? ְו ם ְוָהָי  ָש

ל ֶאָחד ָאָדם ֶצ ֹו ֵא ָהר אֹות ַמר, ָה ה ָכל: ְוָא ִני ֶז ֶמ י. ִמ ֹו ִכ ה ָהָאָדם אֹות  ָהָי

ֶצל ָשם יֹוֵשב ֹו ֵא ת ֹו ִליְך. ָהָהר א יד ָשם ְוִהְש ִמ ֹו ַעל ָת ת ֹו ל ָהָהר א ֶב  ֶז

יָלה ֶשלֹו ּוֶפֶרש ָיה ֵמֲאִכ ִת ף, ֶשלֹו ּוְש ֵנ ִט ַעל ַעד. ָשם ְו דֹו ֶש ֶבה ָי ְתַר  ִנ

ֶבל ף ַהֶּז ּו נ ִט ל ָשם ְוַה ֹו ַע ת ֹו  . ָהָהר א

א    צָּׁ ה ִנְמ זֶׂ ש שֶׂ ִאי ט הּוא הָּׁ ק ֻמָע ת ַמֲחִזי ֶבה ֶא ְמֻר י, ַה דֹו ַעל ִכ ה ָי ָב ְתַר  ִנ

ֶבל ּוא ֵכן). ָכל־ָכְך ַהֶּז ַנת ה י ִח ָעט ְב יק ֻמ ֲחִז ְמֻרֶבה ֶאת ַמ יש ֶשל ַה נַ  ָהִא ר ל"ַה ָפֵא  ֶשִהְת

ֹו ח ֹמ יק ְב ֲחִז ַמ ים ַכָמה ֶש ָנִש נַ  ֲא .ל"ַכ ) 

 

ד     חָּׁ אֶׂ ר ְו ֵא ּפָּׁ ְת ֵיש ִה ֹו ֶש ת ל ַנ ִחי ט ְב ק ֻמָע ת ַמֲחִזי ֶבה ֶא ְמֻר י. ַה ש ִכ  ֵי

ֹו) ת (ל ָנה ֲחִתיַכ יא, ְמִדי יָאה ֶשִה ֹוִצ ֵבה ֵפרֹות מ ְך. ַהְר ר־ָכ  ְוַאַח

ן ִבי ְמַחש ְ ֵפרֹות ֶאת ְכֶש ֹוִציָאה ַה ָנה ֶשה ִדי ְמ ֹוִאין, ַה ָנה ר ִדי ְמ ּה ֶשַה  ֵאיָנ

ֶקת קֹום ַמֲחֶז ְך ָמ ֹו ָכל־ָכ מ ֵפרֹות ְכ י. ַה ן ִכ ם ָבּה ֵאי קֹו ָכְך ָמ ק ָכל־ ִזי  ְלַהֲח

ְך  . ֵפרֹות ָכל־ָכ

א     צָּׁ יא ִנְמ ת ֶשִה ַנ ִחי ט ְב ק ֻמָע ת ַמֲחִזי ֶבה ֶא ְמֻר ּו. ַה ב ְט ּו ו ְוה ָבָרי י. ְד  ִכ

ֶמת אי, ֶבֱא ַוַד ּוא ְב ת ה ַנ ִחי ט ְב ק ֻמָע ת ַמֲחִזי ֶבה ֶא ְמֻר  .ַה

ד    חָּׁ אֶׂ ר ְו ַמ ש אָּׁ ֹו) ֶשֵי ֵדס (ל א ַפְר ְפָל ֵיש, ְמֹאד ִנ ּו ֵפרֹות ָשם ֶש '. ְוכ

ֹוְסִעים נ ָשם ְו ָמה ְל ָמה ַכ ֵני ְוַכ ם ְב ת ָאָד ֹו ְשָרר ּוא ִכי, ּו ְרֵדס ה ה ַפ  ָנֶא

ץ. ְמֹאד ַּקִי ם ּוַב ִעי ֹוְס ם נ ה ְלָש ָמ י ַכ ֵנ ם ְב ת ָאָד ֹו ְשָרר ל ּו ַטֵי . ָשם ְל

ֶמת ַפְרֵדס ֵאין ּוֶבֱא קֹום ְבַה ק ָכל־ָכְך ָמ ִזי ָכְך ֶשַיֲח ים ָכל־ ָנִש ן ְוַעל. ֲא  ֵכ

ט הּוא ק ֻמָע ִזי ת ַמֲח ֶבה ֶא ְמֻר ּו. ַה ב ְט ּו ו ְוה ָבָרי ן ְד ־ֵכ  .ַגם

ד    חָּׁ אֶׂ ר ְו ַמ ת הּוא ֶשלֹו ֶשַהִדבּור אָּׁ ַנ ט ְבִחי ק ֻמָע ֶבה ֶאת ַמֲחִזי ְמֻר . ַה

א ִכי ַעל הּו ד ַב ין) סֹו ּקֹוִר יר ֶש ֶרֶט עְק ל (ֶס ֶצ ְך ֵא ן. ָגדֹול ֶמֶל ָבִאי ֹו ּו ְצל ה ֶא ָמ  ַכ

ָמה י ְוַכ ֵנ ָדם ְב ה ָא א ֶז ם ָב ם ִע ָבִחי ֶלְך ְש ֶמ ה, ְלַה ֶז א ְו ת ִעם ָב ָּקשֹו  ַב

ֵצא ֹו ֶזה ְוַכי י. ָב ַוַדא ְב ְפָשר ִאי ּו ֶמֶלְך ֶא ֹמַע  ְלַה  . ֻכָלם ֶאת ִלְש

ֲאִני     ל ַו כֹו ץ יָּׁ ֵב ַק ְבֵריֶהם ָכל ֶאת ְל ֹוְך ִד ת ִרים ֵאיֶזה ְב בּו ִטים ִד , ֻמָע

ֵפר ֵני ּוְלַס ְפ ֶמֶלְך ִל ִדבּוִרים ֵאלּו ַה ים ַה ִט ְהֶיה, ֻמָע ל ָבֶהם לָכלּו ְוִי  ָכ

ִחים ָב ת ַהש ְ ֹו ָּקש ַב ָלֶהם ְוַה ֶהם ְוָכל. ֶש ְבֵרי ֹוְך, ֻכָלם ִד ת ֶזה ְב ם ֵאי ִרי בּו  ִד

ִטים ָצא. ֶשִלי ֻמָע ְמ ר ִנ בּו ט הּוא ֶשִלי ֶשַהִד ק ֻמָע ֶבה ֶאת ַמֲחִזי ְמֻר  .ַה

ד    חָּׁ אֶׂ ר ְו ַמ ָקה אָּׁ ִתי א ֶשלֹו ֶשַהש ְ ת ִהי ַנ ט ְבִחי ק ֻמָע ִזי ת ַמֲח ֶבה ֶא ְמֻר . ַה

ו ֵיש ִכי ם ָעָלי ְטְרִגי ַק ֵבה ְמ ֵלי ַהְר ן ּוַבֲע ֹו ִנים ָהָרע ְלש ִשי ְל ַמ ו ֶש  ָעָלי

ֵבה ָכל. ְמֹאד ַהְר ה ְו ִנים ַמ ִשי ַמְל ם ש ֶ ְבִרי ֹו ים ְוד ְטְרִג ַק ְמ ָליו ּו ן ָע ֹו ָלש  ְב

ֵבה ָהָרע ּוא, ַהְר ֹו ה ת ָק ִתי ץ ִבְש ָתֵר ־ְיֵדי ַהכֹל ְמ ּוא ַמה ַעל ה ק ש ֶ  שֹוֵת

ַבד י). ְל ּוא ִכ ֹוֶשה ה יֶזה ַרק ע יָקה ֵא ּוא ְשִת ָצא (ַהכֹל ַעל ֵתרּוץ ְוה ְמ ֹו, ִנ ת ָק ִתי  ֶשש ְ

ט הּוא ק ֻמָע ִזי ת ַמֲח ֶבה ֶא ְמֻר  .ַה

ד    חָּׁ אֶׂ ר ְו ַמ ת ֶשהּוא אָּׁ ַנ ט ְבִחי ָע ק ֻמ ֶבה ֶאת ַמֲחִזי ְמֻר ִני ֵיש ִכי, ַה ד ָע  ֶאָח

ּוא ִגי ְוה ֹור ַס א. ְנה ּו ּו) ְוה נ ְי י ַה ִנ ָע ל (ֶה א. ְמֹאד ָגדֹו ּו ּו) ְוה נ ְי ה ַה ר ֶז ָפֵא  ֶשִהְת

ִסֵפר ָטן( זֹאת ְו ֵרי ָק ְמ יְך, ְלַג ֹוִל ֹו ּומ ת ֹו ּו. א נ ֶּזה ַהְי ר ֶש ָפֵא ְת ה ֶשִה א ָבֶז  הּו

ָטן מֹוִליְך ָק ִני ֶאת ּו ִגי ֶהָע ֹור ַהַס ל ֶשהּוא, ְנה  .ְמֹאד ָגדֹו

א      צָּׁ ט ֶשהּוא ִנְמ ק ֻמָע ִזי ֶבה ֶאת ַמֲח ְמֻר ַסִגי ִכי, ַה ֹור ַה ל ָהָיה ְנה  ָיכֹו

ק ֲחִלי ה, ְלַה ל ְוָהָי ֹפל ָיכֹו ּוא, ִל ה ק ְו ִזי ֹו ַמֲח ת ֹו ל א ֵדי ַע ֹוִליכֹו ְי מ ל. ֶש  ְוַע

ן ּוא ֵכ ט ה ק ֻמָע ת ַמֲחִזי ֶבה ֶא ְמֻר א ִכי. ַה ָטן הּו ק ָק ת ּוַמֲחִזי י ֶא ִג  ַהַס

ֹור ָגדֹול ְנה נַ  ַה  . ל"ַכ



 

ֲאִני     ּו) ַו נ ְי ֹוֶקיר ֶזה ַה ַסֵפר ַהה ְמ י (ֶזה ָכל ֶש ִייִת ן ָה ִתי. ָשם ַגם־ֵכ ַמְר ת: ְוָא ֶמ  ָהֱא

ֵיש, הּוא ת ָלֶכם ֶש ַנ ט ְבִחי ק ֻמָע ה ֶאת ַמֲחִזי ֶב ְמֻר ִני ַה ֵדַע  ַוֲא ל יֹו ה ָכ  ַמ

ֶתם ְנ ַּו ִכ ְבֵריֶכם ש ֶ ּו). ְבִד נ ְי ּוא ַה ַע  ֶשה ַנת יֹוֵד ּוָ נַ  ָכל ַכ ּו ל"ַה ְתָפֲאר ַנת ֶשִה י ִח ְב ָעט ִב  ֻמ

יק ֲחִז ְמֻרֶבה ֶאת ַמ ם ַה ֶזה (ֶשָלֶה ַאֲחרֹון ְו ֵאר ָה ָפ ְת א ֶשִה ִליְך ֶשהּו י ֶאת מֹו ִג  ַהַס

ֹור ָגדֹול ְנה ל הּוא, ַה ְלֶכם ָגדֹו  . ִמֻכ

י ֲאָבל ִנ ְע  ֲא ַמ ְעָלה ָלהְל ַמ ָלל ִמֻכְלֶכם ְל  . ִבְכ

ה ִכי     ר זֶׂ ֵא ּפָּׁ ִהְת יְך ֶשהּוא שֶׂ ֹוִל ת מ י ֶא ר ַהַסִג ֹו ָנתֹו, ַהָגדֹול ְנה א ַכּוָ ּו  ֶשה

ְלַגל ֶאת מֹוִליְך ֵרַח  ַג הּוא, ַהָי ת ֶש ַנ ִגי ְבִחי ֹור ַס ן ִכי. ְנה ר ָלּה ֵאי  אֹו

ָמּה ְצ ת, ְכָלל ֵמַע ּה ְוֵלי ַמּה ָל ְר ּום ִמַג א. ְכל ּו ּו) ְוה נ ְי ְתָפֵאר ֶזה ַה ה ֶשִה ( ָבֶז

יְך ָיֵרַח  ֶאת מֹוִל ל־ִפי ַה ָטן ֶשהּוא ַאף־ַע ַגל, ָק ַגְל ל ַהָיֵרַח  ְו א. ְמֹאד ָגדֹו ּו  ְוה

ל ִקיּום ֹוָלם ָכ ם ִכי, ָהע ָיֵרַח  ֶאת ָצִריְך ָהעֹוָל  .ַה

א    צָּׁ ת ֶשהּוא ִנְמ ַנ ט ְבִחי ק ֻמָע ֶבה ֶאת ַמֲחִזי ְמֻר ֶמת ַה ָבל. ֶבֱא ת ֲא ַנ  ְבִחי

ט ק ֻמָע ת ַמֲחִזי ה ֶא ֶב ְמֻר ֵיש ַה ְעָלה הּוא ִלי ֶש ַמ ֻכָלם ְל ְכָלל ִמ  .ִב

א     הָּׁ ה ְו יָּׁ אָּׁ ם ִכי. ְר ַחת ַפַע יּו ַא ת ָה ת ַכ ּו ַאַח ִרים ֶשָהי ְק ֹו ר: ח ֲאֶש ל ַב ָכ  ֶש

ּה ֵיש ַחָיה ל ָל ה, ְמֻיָחד ֵצ ל ֶשָבֶז ֵצ ָקא ַה יא ַדְי ֹוָצה ִה ַח  ר נּו ן. ָשם ָל  ְוֵכ

ש ל ֵי ֻיָחד ֵצ ל ְמ ָכ ה ְל ַחָיה ַחָי ל ִכי. ְו ה ָכ ה ַחָי ת ְוַחָי ֶחֶר ּה בֹו ה ָל , ֵצל ֵאיֶז

ֹו ת ֹו ְבא ל ּו ֵצ א ַה ָק יא ַדְי ֹוָצה ִה ן ר י, ָשם ִלְשֹכ ִפ ל ְכ ֵצ ָחד ַה ְמֻי ן. ָלּה ַה ֵכ  ְו

ש ל ֵי ָכ ף ְל ֹו ף ע ף ָועֹו ָנ ֻיָחד ָע ֹו, ְמ ת ֹו ְבא ָנף ֶש א ֶהָע ָק ה הּוא ַדְי ֹוֶצ  ר

ן  . ִלְשֹכ

ַעל     ּו ֵכן ְו ְקר ם ָח ים ִא ֹוִל צֹא ְיכ ְמ ן ִל יָל ֶזה ִא ֶשר, ָכ ֹו ֲא ִצל ּו ְב נ ל ִיְשְכ  ָכ

ת ֶשָכל. ַהַחיֹות ּו ַהַחיֹו ְהי ֹוֲחִרים ִי ּו ב צ ְתַר ן ְוִי ל ִלְשֹכ ֵצ ֹותֹו ְב ן א ִאיָל , ָה

ו ְוַעל ָפי ָנ ֹו ֶשל) ֲע יָלן אֹות ּו( ָהִא נ ְשְכ ֵרי ָכל ִי פֳּ ָיא ִצ ַמ  . ְש

ּו     ר ְק א ְוחָּׁ צָּׁ ִנְמ ן שֶׂ לָּׁ ה ִאי זֶׂ ּו ,כָּׁ צ יֵלְך ְוָר ֹו ֶאל ְלָשם ֵל ת ֹו ן א יָל י. ָהִא  ִכ

ָלא ָהעֶֹנג ְפ ֻמ ֶצל ָשם ֶשֵיש ַה ֹו ֵא ת ֹו ן א ִאיָל ֵער ֵאין ָה ל ָשם ֵיש ִכי. ְלַש  ָכ

פֹות ַחיֹות ְוָכל ָהעֹו ָשם, ַה ק שּום ֵאין ְו ּום ֶהֵּז ָכל. ַחָיה ִמש  ת ְו  ַהַחיֹו

ּו ִבים' ְוכ ֻכָלם, ָשם ְמעָֹר ִקים ְו ַשֲח ַדאי, ָשם ְמ ַו ְב ג ַתֲענּוג הּוא ּו ָל ְפ  ֻמ

ת ְמֹאד ֹו ם ִלְהי ֶצל ָש ֹו ֵא ת ֹו ן א יָל  . ָהִא

ּו    ר ְק ה ְוחָּׁ זֶׂ ֵאי ד ְל ם ַצ יֵלְך ְצִריִכי א ֵל בֹו ֹו ֶאל ָל ת ֹו ן א יָל  . ָהִא

ַפל   ת ְונָּׁ ֹלקֶׂ ם ַמֲח הֶׂ ל ֵביֵני ה ַע ה ְוֹלא ,זֶׂ ִריַע  ָהָי י. ֵביֵניֶהם ַמְכ ר ֶזה ִכ ַמ  ָא

ם יִכי ְצִר ֵלְך ֶש ַצד ֵלי י ְל ִנ ֹו ְזָרח ְפל ִמ ה, ְל ֶז ַמר ְו ב ָא ַמֲעָר ֶזה, ְל ַמר ְו  ָא

ן ֶזה ְלָכא ן ְו ָכא ּו ְל . ְוכ ֹּלא ַעד' ֹוִלים ָהיּו ֶש ְכִריַע  ְיכ ֶזה ְלַה ֵאי ד ְל  ַצ

ים יֵלְך ְצִריִכ א ֵל בֹו ֹו ֶאל ָל ן אֹות ִאיָל  .ָה

א    ם ּובָּׁ כָּׁ ד חָּׁ חָּׁ ַמר ,אֶׂ ָמה: ָלֶהם ְוָא ִרים ַאֶתם ָל ְק ֹו ֶזה ח ְך ַצד ְבֵאי יֵל  ֵל

ל ן ֶא ִאיָל ּו, ָה ְקר ה ִח ִחָל ְת ִמי ִמי ִמ ים ָו ָנִש ים ָהֲא ֹוִל בֹוא ֶשְיכ ל ָל ֹו ֶא ת  אֹו

ן יָל ל ִכי. ָהִא ֹותֹו ֶא ן א יָל ם ָכל ָלאו ָהִא ל ָאָד ֹוא ָיכֹו ֹו ָלב ל ְצ י, ֶא ם ִכ  ִא

ש ִמי ֹו ֶשֵי ִמדֹות ל ל ַה ן ֶש יָל  . ָהִא

ה ִכי    ן זֶׂ לָּׁ ִאי ֹו ֵיש הָּׁ ֹלָשה ל ים ְש ש: ָשָרִש ָחד ֹשֶר ּוא ֶא ּוָנה ה מ ִני, ֱא , ְוַהש ֵ

ָאה הּוא ִשי, ִיְר ִלי ַהש ְ ּוא, ְו ִניוּות ה ֶמת. ֲע ּוא, ֶוֱא ף ה ּו ן ג ָל ִאי ם. ָה  ּוִמש ָ

ים ְצִא ֹו ים י ִפ ָנ ַעל. ֲע ן ְו ְפָשר ִאי ֵכ ֹוא ֶא ל ָלב ן ֶא יָל י ִאם ִכי, ָהִא ש ִמ  ֶשֵי

ֹו ָללּו ִמדֹות ב נַ  ַה  . ל"ַה

ּו    ּל ֵא ת ְו נַ  ַהַכ ה ל"ַה ם ָהָי יֶה ת ֵביֵנ ּו ֹול ַאְחד ֹלא, ְמֹאד ָגד ּו ְו צ ד ָר ָפֵר ְת  ְלִה

ָתם ִמֶּזה ֶזה ָצ ְּק ּו ֶש ן ֶאל ֵיְלכ יָל ָתם ָהִא ָצ ְק ֲארּו ּו ש ָ א ִכי. ִי ם ָהיּו ֹל  ֻכָל

ם ִיי ּו ֹוא ְרא ל ָלב ן ֶא יָל א ִכי, ָהִא ָצא ֹל ְמ יֶהם ִנ ם ִכי ֵביֵנ ָתם ִא ָצ ּו ְק י  ֶשָה

נַ  ִמדֹות ָבֶהם ָבל. ל"ַה ָאר ֲא ש ְ ִמדֹות ֵאלּו ָבֶהם ָהיּו ֹלא ַה  . ַה

ל    ּו ֵכן ְוַע ב ַעְכ ְת ם ִנ ּלָּׁ ּו ַעד ,ֻכ ִיְהי ם ֶש ים ְיֵגִעי ֹוְרִח ט ְנֵשי ְשָאר ְו ת ַא  ַהַכ

נַ  ד, ל"ַה ּו ַע ְהי ֶהם ֶשִי ן ָב ִמדֹות ַגם־ֵכ נַ  ַה י. ל"ַה ּו ְכֵד ְהי ָלם ֶשִי ם ֻכ י ּוִי  ְרא

בֹוא ן ֶאל ָל יָל  . ָהִא

שּו ְוֵכן    ּו .עָּׁ ּו ְוָיְגע ָטְרח ּו ֻכָלם ֶשָבאּו ַעד ְו ֵאל ת ְל ִמדֹו נַ  ַה , ַוֲאַזי. ל"ַה

ּו ָבא ָלם ְכֶש ּו ֻכ ֵאל ת ְל ִמדֹו נַ  ַה ם ָבאּו ֲאַזי, ל"ַה ל ֻכָל ַעת ַע , ַאַחת ַד

ּו מ ָלם ְוִהְסִכי ְך ַעל ֻכ ַחת ֶדֶר ְך ַא ֹו ֵליֵל ת ֹו ֶרְך ְבא ל ֶד ן ֶא ִאיָל נַ  ָה , ל"ַה

ּו  .ֻכָלם ְוָהְלכ

ּו    ְלכ הָּׁ ה ְו ּו ַעד ְזַמן ֵאיזֶׂ ים ֶשָהי ֹוק) רֹוִא ח ת (ֵמָר ן ֶא ִאיָל ּו. ָה ְכל ַת  ְוִהְס

ּו ה, ְוָרא ֵנ ן ֵאין ְוִה ִאיָל ד ָה ֹוֵמ ֹום ע ק ָמ ָלל ְב י. ְכ ן ֵאין ִכ יָל קֹום ָלִא ָלל ָמ . ְכ

ֵאין ּוֵמַאַחר ֹו ֶש קֹום ל ְך, ָמ ר ֵאי ְפָש ֹוא ֶא ָליו ָלב  ? ֵא

ֲאִני    ּו) ַו נ ְי ֹוֶקיר ֶזה ַה י( ַהה ִייִת ן ָה ם ַגם־ֵכ ֶהם ָש ָמ י. ִע ִת ַמְר י: ָלֶהם ְוָא ִנ  ֲא

ִביא ָיכֹול ְתֶכם ְלָה ן ֶאל ֶא יָל ִא ן ֶזה ִכי. ָה יָל ֹו ֵאין ָהִא ֹום ל ק ָלל ָמ י, ְכ  ִכ

ה הּוא ַמְעָל קֹום ְל ָמ ְמֵרי ֵמַה ת, ְלַג ַנ ְבִחי ט ּו ק ֻמָע ה ֶאת ַמֲחִזי ֶב ְמֻר  ַה

ן הּוא קֹום ֲעַדִי ָמ ִנים ָכל ַעל ִכי. ַב ֹו ֵיש ָפ קֹום ל ט ָמ ק ֻמָע א ַר  ֶשהּו

ט ק ֻמָע ת ַמֲחִזי ֶבה ֶא ְמֻר ל. ַה ן ֲאָב ַדִי ש ֲע ֹו ֵי ם ל קֹו ט ָמ ָע ל ֻמ ל ַע  ָכ

ִנים  , ָפ

ת    ְבִחיַנ ט ּו ק ֻמָע ֶבה ֶאת ַמֲחִזי ְמֻר ֵיש ַה ּו), ִלי ֶש נ ְי ַעל ַה ֲחטֹוָטרֹות ְלַב ( ַה

ת ִהיא ַנ ִחי ף ְב ֹו קֹום ס ָמ ְמֵרי ַה ַג ם, ְל ִמש ָ ְעָלה ֶש ַמ קֹום ֵאין ּוְל . ְכָלל ָמ

ן ַעל ִני ֵכ ל ֲא א ָיכֹו ת ִלש ָ ְלֶכם ֶא ן ֶאל ֻכ ִאיָל ּוא ָה ה ֶשה ְעָל ַמ קֹום ְל ָמ  ֵמַה

ֵרי ְמ  . ְלַג

י)    ַעל ֶזה ִכ ֲחטֹוָטרֹות ַב ּוא ַה ֹו ה מ ַנת ְכ י ִח ע ְב ֻמָצ ֹום ֵבין ְמ ה ּוֵבין ַהָמק ְעָל ַמ ם ִמן ְל ֹו  ַהָמק

י ְמֵר ַג י. ְל ָנה לֹו ֵיש ִכ י ִח ָנה ְב ֹו י ַנת ֶשל ֶעְל י ִח ָעט ְב יק ֻמ ֲחִז ְמֻרֶבה ֶאת ַמ יא, ַה ת ֶשִה ַנ י ִח  ְב

ף ֹו ֹום ס ם, ַמָמש ַהָמק ִמש ָ ְמָצא ֵאין ָוָהְלָאה ֶש ֹום ֵתַבת ִנ ם ִכי. ְכָלל ָמק ְעָלה ִמש ָ ַמ יא ּוְל  ִה

ַנת י ִח ְעָלה ְב ַמ ֹום ִמן ְל י ַהָמק ְמֵר ַג ּוא ֵכן ְוַעל. ְל ֹול ה א ָיכ ם ִלש ָ תֹוְך אֹוָת ֹום ִמ ַנת, ַהָמק י ִח  ִלְב

ְעָלה ַמ ֹום ִמן ְל י (ְוָהֵבן. ַהָמק ִת ַקְח י, אֹוָתם ְוָל ִת א ָנָש ָתם ְו ם אֹו ן ֶאל ְלָש ִאיָל  ָה

נַ   .ל"ַה

א     צָּׁ ש ִנְמ ֵּי ה ִלי שֶׂ מָּׁ ְסכָּׁ ש, ל"ֵמַהנַ  ַה ָנה ִלי ֶשֵי ִחי ָנה ְב ֹו ט ֶשל ֶעְלי  ֻמָע

ק ֶבה ֶאת ַמֲחִזי ְמֻר יל). ַה ָיה ֶזה ִבְשִב ֶמה ָה ַעל ִנְד ֹוֵשא הּוא ִכי, ֲחטֹוָטרֹות ְכַב ו נ י  ָעָל

י, ַהְרֵבה ּוא ִכ ַנת ה י ִח ּוָעט ְב יק מ ֲחִז ְמֻרֶבה ֶאת ַמ נַ  ַה ָתה (ל"ַכ ַע י ְו ִנ ם נֹוֵתן ֲא ת ָלֶכ  זֹא

ָנה ָת ַמ ּו ְב ְהי ִת ִני ֶש מֹו  . ָכ
 

ה ֲעשָּׁ ם ְוַנ ה שָּׁ חָּׁ ְמ ה ִש לָּׁ ֹו ה ְגד וָּׁ ְד חֶׂ ה ְו ֹאד ַרבָּׁ  .ְמ



  

 
 

 

 בספורי מעשיותמבחן 
 מהשבעה בעטלירס –( 6) י"גמעשה 

 

 

 איזה כתפיים יש לבעטלער ההוקיר? .א
 כתפיים חלשים מאוד 
 כתפיים שבורות 
 כתפיים בבחינת מועט מחזיק את המרובה 

זה שהתפאר שהוא מחזיק במחו האנשים וההצטרכיות  .ב
 שלהם, האם קבלו את דבריו?

 קבלו את דבריו 
 שחקו ממנו 
 וד ממנוהתפעלו מא 

למה דומה זה שהתפאר שהוא מחזיק במחו האנשים  .ג
 וההצטרכיות שלהם?

  לאדם שיושב על ההר ועל ידו מונח הרבה זבל וטנוף
 מהאוכל שלו

  לאדם שיש לו פרדס נפלא, והוא מחזיק הרבה
 אנשים יותר ממה שיכול להיכנס בפרדס

  לבעל סוד אצל מלך גדול, והוא יכול לקבץ את כל
 מועטים הדברים לדיבורים

 במה התפאר השני? .ד
 כי יש לו חתיכת מדינה שמוציאה פירות הרבה 
  כי יש לו פרדס נפלא, והוא מחזיק הרבה אנשים

 יותר ממה שיכול להיכנס בפרדס
  כי הוא בעל סוד אצל מלך גדול, ואני יכול לקבץ את

 כל הדברים לדיבורים מועטים
 במה התפאר השלישי? .ה

 רות הרבהכי יש לו חתיכת מדינה שמוציאה פי 
  כי יש לו פרדס נפלא, והוא מחזיק הרבה אנשים

 יותר ממה שיכול להיכנס בפרדס
  כי הוא בעל סוד אצל מלך גדול, ואני יכול לקבץ את

 כל הדברים לדיבורים מועטים
 במה התפאר הרביעי? .ו

 כי יש לו חתיכת מדינה שמוציאה פירות הרבה 
  כי יש לו פרדס נפלא, והוא מחזיק הרבה אנשים

 ממה שיכול להיכנס בפרדס יותר
  כי הוא בעל סוד אצל מלך גדול, ואני יכול לקבץ את

 כל הדברים לדיבורים מועטים
 במה התפאר החמישי? .ז

 שהשתיקה שלו הוא מועט מחזיק את המרובה 
 כי הוא קטן לגמרי והוא מוליך עני גדול מאוד 
 שתי התשובות נכונות 

 

 במה התפאר השישי? .ח
  מחזיק את המרובהשהשתיקה שלו הוא מועט 
 כי הוא קטן לגמרי והוא מוליך עני גדול מאוד 
 שתי התשובות נכונות 

 שאלת זכות: האם נתקבלו דבריהם? .ט
 כן 
 לא 
 דברי כולם נתקבלו חוץ מהראשון 

 על מי אמר הבעטלער שהוא גדול מכולם? .י
 על בעל הפרדס 
 על בעל הסוד אצל המלך 
 על הקטן שמוליך את העני 

החיות יתרצו לשכון בצל האילן האם נמצא אילן כזה שכל  .יא
 ועל ענפיו ישכנו כל הציפורים?

 נמצא אילן שחוץ מהאריה כולם ישכנו בצילו 
 נמצא כזה אילן 
 .חלק אמרו שנמצא, וחלק אמרו שלא 

 לאיזה צד הולכים לאותו אילן? .יב
 חלק אמרו לצד מזרח וחלק אמרו לצד מערב 
 כולם אמרו לצד מערב 
 כולם אמרו לצד מזרח 

 לאותו האילן? מי יכול לבוא .יג
 מי שיש לו אמונה ויראה 
 מי שיש לו עניוות ואמת 
 מי שיש לו אמונה, יראה, עניוות, ואמת 

האם חכו שכולם יתקנו את המידות הנ"ל, והאם בסוף  .יד
 ידעו באיזה צד האילן?

 לא חכו לכולם ולא ידעו לאיזה צד האילן 
 חכו לכולם ולא ידעו לאיזה צד האילן 
  דעת אחד באיזה צד חכו לכולם, ובאו כולם על

 נמצא האילן
 איזה בחינה של מועט מחזיק את המרובה יש לבעטלער? .טו

 כי הוא יכול להביא את כולם לאותו האילן 
 כי הוא יכול להוליך את העני הגדול 
 כי יש לו חתיכת מדינה שמוציאה פירות הרבה 

 מה אתה לומד מהסיפור של היום החמישי? .טז
 שאחדות הוא דבר גדול מאוד 
  השורש של אותו האילןשאמת הוא 
 .____________________ 

 

 בהצלחה -ונעשה שם שמחה גדולה וחדוה רבה מאוד 


