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לֹום,  ת שָׁ בַׁ ִרים! קֹוְרִאיםשַׁ  ְיקָׁ

ְך     ֲעֶש  ְבֶהְמשֵׁ מַׁ בּוַע  ההַׁ נּו, ַהש ָּׁ חָּׁ  ֶמֶלְךל ַע ר ְמַספֵּ  ַרבֵּ ד, ֶא
נָּׁ  ִטיה ֶשבָּׁ לָּׁ , ִנְפלָּׁ ע ִנְשמָּׁ ם. ַהיָּׁ ל ַע ן פָּׁ ֹול ַע ת ַאְרמֹונֹוא ף ח

, ַהיָּׁ  ַחּלֹונֹות נֹוֶשֶב ם ַהיָּׁ  ְורּוַח ם יסָׁ ת ּובַׁ ת.... ַב קֵׁ אָּׁ  רהַׁ ת ֶא ה רֹו
ִטי לָּׁ כֵּ ן ַהפָּׁ ִחילָּׁ ן ְואָּׁ ְת רֵּ ה ַמ ְתקָּׁ ל ֶא ה ַהְסִפינָּׁ ם ִע ב ְלִה

ַאְרמֹו ְךן. הָּׁ יז אָּׁ  ַא ֶב א ִה ְתַיש ֶ ּהת ִמ תָּׁ ַדְע מָּׁ , ְב י לִ ה לָּׁ
ִטי לָּׁ מָּׁ ן??? פָּׁ ון ַאְרמֹוה ְצִריכָּׁ י ֲאנִ ה לָּׁ יפ  ), ַעְכשָּׁ אֵּ יֹוה מֵּ ַרְע ה ַהזֶ ן הָּׁ

יַע  תֹוֶבֶב א ְוִהי  ?(ִהִג רָּׁ ת ִמְס ֲחזָּׁ , ַב ִחילָּׁ ה ְת חֵּ ה ּוַמ ְתַר ק ְלִה
ִטי לָּׁ ַהפָּׁ ְךן, מֵּ ֶמֶלְךז, אָּׁ  ַא ַח ר ְכבָּׁ  הַׁ ֲחֶריהָּׁ  שֹולֵּ ּה, ַא .ְלת ְפסָּׁ .. 

נּו     בֵׁ פֵׁ  ְכֶשרַׁ ִמי ,ֶמֶלְךל עַׁ ר ְמסַׁ ְךל ַע ז ְמַרמֵּ ה זֶ ם ִלְפעָּׁ י ַמְלכֵּ  ֶמֶל
ִכי , ַהְמלָּׁ דֹושם ּוְך ַהקָּׁ ר ּו בָּׁ ְךא. ה ִמי ַא שם ִלְפעָּׁ ּוְךם גַ  יֵּ פ , הָּׁ

קֵׁ  ֶמֶלְךל ַע ז ְמַרמֵּ ה ֶשזֶ  ֶצ ה ֶשזֶ , לּוְכִסין זָׁ רָּׁ ר ַהיֵּ יע הָּׁ ֹותָּׁ יל חֵּ ו, ְו
נֹול ֶשכָּׁ  תֹו ִעְניָּׁ ַתְכִלי יְךק ַר ה זֶ  ְו ְתפ  אֵּ ִאישת ֶא ס ִל לִ  הָׁ י ִיְשְראֵׁ

תֹו דָּׁ חֵּ , ִבְמצּו תֹוק ְלַר ְךה' מֵּ  אֹו ַר ְתבָּׁ ת ַלֲעׂשֹון מּוכָּׁ א ְוהּו, ִי
ְרמֹונֹות ִלְבנֹו -ה: זֶ ל ִבְשִביל ַהכ  יָׁ ל עַׁ ת אַׁ ְך, םהַׁ ם גַ  ּוַבֶהְמשֵּ

ִטי לָׁ יסָּׁ ת ְלַב  דְמֻיחָׁ ן פָׁ , ַהקֵּ ּלּור חַׁ  ַוֲאִפ שָׁ ד אַׁ ְרמֹונֹור עָׁ ל ְלכָּׁ  תאַׁ
נֹו ִרית ַהבָּׁ , ׂשָּׁ ִשירּום ּה ְוֶשיָׁ ְמרּו לָׁ ּה ִויזַׁ יזֶ   ר.ִשיי ִבְכלֵׁ  לָׁ ה אֵּ

קָּׁ  , ֲהפָּׁ עָּׁ ה ַכמָּׁ ה קָּׁ , ַהְש ְשִביה ? מָּׁ ל ִב ִביה ְתפ ל ִבְש ת בַׁ ת ֶא ס ִל
יסָׁ  קֵׁ ש) רהַׁ ִאי לִ  הָּׁ ְראֵּ ְׂש תֹו י(ַהִי דָּׁ  !ִבְמצּו

ְנשֵׁ      נּוי אַׁ יּו ְשלֹומֵׁ ִדי הָּׁ , מּוסָּׁ ה ִמזֶ ם ְמַלְמ ל ַהַבַע ה ַכמָּׁ ד ַע ר
בָּׁ  נּוב אֹורֵּ ר דָּׁ חָּׁ ל ְלכָּׁ , לָּׁ חָּׁ ד ֶא , ְוֶא ְתפ ד תֹוס ִל . ֶשּלֹוק ַבׂש ָּׁ  אֹו

ּו תֵּ ן מּוכָּׁ א ה חָּׁ ת לָּׁ דֹות ֲעִשירּוד ְלֶא "ו ֶשִיפ  ל,גָׁ וַ ל ח ַתֲא ת ְל
מֹו דֵּ ל ַע ן מָּׁ , זֶ י ְי ֹוה ִבי א ִריל ִבְש חֵּ ְתַקְנאּום ֶשֲא ֹו ִי לּו, ב  ְוִיְפ

תָּׁ  דָּׁ ֲעבֹו , מֵּ שם ִבי"ר ֶשַהיצה ְויֵּ ֶה א מֵּ ְצלָׁ ם לָּׁ ְך, תְגדֹולֹות חֹוהַׁ  ַא
חָּׁ  ֹותָּׁ ה ְמִביאָּׁ ה ַהַהְצלָּׁ וָּׁ ם א אּוה ְלַגֲא ְתַנׂש ְ ִריל ַע ת ְוִה חֵּ , ֲא ם

זֶ א ַכיֹוצֵּ ד ְועֹו נֹוי ְלִפ ד ֶאחָּׁ ל כָּׁ ה, בָּׁ ַדא. ִעְניָּׁ ת, ז אר ִלְזכ י ּוְכ
ש יֵּ  ֶשיֵּ נּוד ֶשעֹומֵּ ב אֹו י לֵּ נּו עָּׁ ֹותֵּ ,  ְלַכּל ִריְךח"ו ה ַהְרבֵּ  ְוצָּׁ
קָׁ ה, ְתִפלָׁ  ְךה' לַׁ ה ּוְצעָׁ רַׁ נּו ,ִיְתבָׁ י ֶשַיִצילֵּ דָּׁ .ִמיָּׁ  ו

יסָׁ ת ֶשבַׁ  ּוְכמֹו     קֵׁ חָּׁ  רהַׁ ְר ְךה בָּׁ ַהֶמֶל ְחבּולֹוֶב  מֵּ ְך ת,תַׁ נּום גַ  כָּׁ  אָּׁ
צֹום ְצִריִכי ּולֹות עֵּ ְחב ַת דֵּ ת ְו צֵּ י ְכ ֶמֶלְךל ְלִהנָּׁ הַׁ קֵׁ  מֵׁ זָׁ ְכִסין הַׁ ל ְוהַׁ

זֶ  תּו ְכמֹו ה,הַׁ מָׁ "ב ֶשכָּׁ ֲעֶשה ְלָך ִמְלחָׁ ְחֻבלֹות תַׁ ד,  ה"ְבתַׁ )משלי כ"

נּוב ְלַיש ֵּ  ו'( תֵּ יטֵּ  ַדְע , הֵּ ְחבּולֹוא ְוִלְמצ ב יְך ת,תַׁ לֵּ  אֵּ ִהמָּׁ ט ְל
ֶצ  ַהיֵּ רָּׁ ר מֵּ , הָּׁ נּוה ֶשרֹוֶצ ע ַהְכִשילֵּ שָּׁ  -. ְל  ת,ְבִהְתבֹוְדדּול ְלמָּׁ

ֶצ  רָּׁ ר ֶשַהיֵּ שע הָּׁ ֹוחֵּ נּו ל י, לָּׁ , ְזַמ י לִ ן אֵּ ין ִּליי לִ ן אֵּ , ְוַכדֹוֶמ ם ִמ ה
ֹום אֹוְמִריז אָּׁ  בֵׁ ה רֹוֶצ י ֲאנִ : ל ְךם ה' ִע ר ְלדַׁ רַׁ קָׁ ק רַׁ  ִיְתבָׁ חַׁ ה דַׁ ת! אַׁ
חַׁ ה ִמלָׁ ק רַׁ   ת! אַׁ

ְך      ְחבּולֹו ְוכָּׁ ית ְבתַׁ ַח ם מֹוִסיִפ ֹון ִמכֵּ ר ְלַא ד ְועֹוה ַדקָּׁ ד ע
,  ִמּלָּׁ  ִציה ֶשִנְזכֶ ד ַע ה נּול כָּׁ ל ַלפ ַע א ְלהֹו ינּו ֶחְפצֵׁ  ּוְרצֹונֹותֵׁ

ּטֹוִבי  ה'.ת ְבֶעְזַר  ם,הַׁ
לֹות ַשַב  ְךם שָּׁ  !ּוְמב רָּׁ



 

ת  ֹו ִנּי ֹו ְדמ ַק ם  ִני ש ָּׁ ִמ ת  ֹו ִשּי ַמֲע ֵרי  ּו ּפ ה –ִס ' ַמֲעשֶׂ ר  ב ֵקיסָּׁ ְו ְך  לֶׂ מֶׂ  (2)ִמ
א " ב זיע ְסלֶׂ רֶׂ ְב ִמ ן  מָּׁ ּו ַנְח נ ֵב ַר ּה  רָּׁ ְּפ ִס  ש ֶׂ

 

   , ד חָּׁ ְך אֶׂ לֶׂ ה מֶׂ יָּׁ ְוהָּׁ  , ֹום ּי י ַה ִה ֹו  ַוְי ה ל ֹוֶנ ָהָיה ּב יןְו ִט לָּׁ ַעל  ּפָּׁ

ת  נֹו ְב ו לִּ ָני ב ְּבֵעי ּוַט ה י ָשם  יןַהָים, כִּ ִט לָּׁ יר  ּפָּׁ וִּ ֵמֲחַמת ֲא

ת ָשם.  ֹו ֹוְלכ ת ה נֹו י פִּ ַהְס  ַהָים. ְו

יא     ל ְוִה " ַנ ַה יָסר  ת ֵק ַהַּב נּו  ַהְי ַהָים,  () ת ַעל  ֹוֶלֶכ ה ה  ָת ָהְי

ְךּוָבאָתה ָסמּוְך  לֶׂ ל ַהמֶׂ שֶׂ ין  ִט לָּׁ ּפָּׁ יט  ַל ּבִּ הִּ ַהֶמֶלְך  ְו ַנ"ל.  ַה

ַבר  ְוָס ים,  ָנשִּ ן ָשם ֲא ְוֵאי ים,  יגִּ ְנהִּ י ַמ ְּבלִּ ה  יָנ פִּ ה ְס ְוָרָא

ּו  ְוָרא ּו,  ַתְכל ְס ו, ֶשיִּ ָנָשי ּוָה ַלֲא צִּ ֹו. ְו ְצמ ֹוֶעה ַע ּוא ט ה ֶש

ם־ֵכן כֵ  ה ֶאל ַג ָב ְתָקְר נִּ יא  הִּ ין.ן, ְו ִט לָּׁ ּפָּׁ ַאַחר־ָכְך  ַה

ּה:  ְצָמ ה ַע ָב ְתַיש ְ ִטין?הִּ לָּׁ ּפָּׁ ּה ַה ה לָּׁ מָּׁ יָלה ַלֲחזֹר.  לָּׁ ְתחִּ הִּ ְו

ּה רָּׁ ִזי ֱח הֶׂ ְו ְך  לֶׂ ַהמֶׂ ַלח  שָּׁ ֹו. ְו ת ֵבי ּה ְל יָא בִּ ֱה  ְו

    , ה ֹו ִאש ָּׁ ה ל יָּׁ הָּׁ "ל ֹלא  ַהַנ ְך  לֶׂ ַהמֶׂ י ֹלא ָהָיה ָיכֹול  ְו כִּ

ֹו, ְברֹר ל ן  לִּ ְוֵכ יא,  ה הִּ ָת ה, ֹלא ָרְצ ֶצ ה רֹו ָהָי י ֶש י מִּ כִּ

ה  ַנ"ל, ָאְמָר ַה ת ֵקיָסר  ַהַּב ה ְלָשם  ָּבאָת ּוְכֶש ֶפְך,  ֵה ְל

ֶאָנה ַכָדת.  ש ָ ה ַעד ֶשיִּ ַגע ָּב ַבע ָלּה, ֶשֹּלא יִּ ש ָ לֹו, ֶשיִּ

ַתח ֶאת  ְפ ּוי ֶשֹּלא יִּ ֹו, ֶשָרא ה ל ְוָאְמָר ּה.  ַּבע ָל ְש נִּ ְו

ַהָים ַהְס  ַתֲעמֹד ָכְך ַעל  ּה, ַרק ֶש ָּב ַגע  ְוֹלא יִּ ּה  ה ֶשָל יָנ פִּ

ה  ֹוָר ּוי ַהְסח ּב ת רִּ ַהֹכל ֶא ּו  ְרא ְוָאז יִּ ן,  י ש ּואִּ נִּ ַה ַעד 

ּוק.  ַהש  ן  ה מִּ ש ָ ּו, ֶשָלַקח אִּ ַבל ֹיאְמר ה, ְל יָא בִּ ֵה ֶש

ן. ּה ֵכ יַח ָל ְבטִּ הִּ  ְו

ֹות,     ינ ִד ַהְמ ל  ַתב ְלכָּׁ ְך כָּׁ לֶׂ ַהמֶׂ ּו ַעל  ְו ְוָיבֹוא ּו  צ ְתַקְּב ֶשיִּ

ָנה  ּה.ַהֲחֻתָנה ֶשלֹו, ּוָב ילָּׁ ְשִב ין ִב ִט לָּׁ ה,  ּפָּׁ ְָת ּו צִּ יא  הִּ ְו

ּה.  ָמ ּו עִּ ְהי ים ֶשיִּ רִּ ת ש ָ נֹו ְּב ה  ־ֶעְשֵר ּה ַאַחת ּו ָל יא בִּ ֶשָי

־ֶע  ת ּה ַאַח ּו ָל ְוָשְלח ַהֶמֶלְך,  ה  ָּו ים ְוצִּ ת ָשרִּ נֹו ְשֵרה ְּב

ּו ְלָכל ַאַחת  ָבנ ים ְמֹאד, ּו ֹולִּ ,ְגד ד ֻיחָּׁ ן ְמ י ִט לָּׁ יא  ּפָּׁ הִּ ְו

ן  ־ֵכ ּה ַגם ה ָל ָת ין ָהְי ִט לָּׁ ת ּפָּׁ ֹו ְּבצ ְתַק ָהיּו מִּ ְמֻיָחד. ְו

ים ָשם  ּוְמַשֲחקִּ יר  ־שִּ ְכֵלי ּבִּ ֹות  ָהיּו ְמַזְמר ָה, ְו ֵאֶלי

ָמּה.  עִּ

ֵת      , שֶׂ ם הֶׂ ה לָּׁ רָּׁ ְמ ם ַאַחת אָּׁ ם,ַּפַע ם ַעל ַהּיָּׁ הֶׂ ְוָהְלכּו  ֵלְך ִעמָּׁ

ֵּבד  ְתַכ ֶהם, ֶש ה ָל ְוָאְמָר ים ָשם.  ּו ְמַשֲחקִּ ָהי ְו ּה,  ָמ עִּ

ן  ַהַייִּ ה ָלֶהם ֵמ ָנ ָנְת ְו ּה.  ב ֶשֵיש ָל ֹו ן ט ְּבַייִּ ָתם  ֹו א

יָרה  תִּ הִּ ָהְלָכה ְו ּו. ְו ב ְוָשְכ ּו  ְפל ָנ ַתְכרּו ְו ְש נִּ ה, ְו יָנ פִּ ַּבְס ֶש

ה,  יָנ פִּ ה. ַהְס ָנ י פִּ ַהְס ם  ה עִּ ָבְרָח ת, ּו ֹו ֹונ ּוִּיל ה ַה ֵפְרָש  ּו

ם     ֵה יו( ְו ֶלְך ַוֲאָנָש ֶמ נּו ַה ְי ַה ָנה  ) י פִּ ּו ֶשַהְס ְוָרא ּו  יצ צִּ ֵה

ּו ֶשֹּלא  ֲהר ָז הִּ ַהֶמֶלְך:  ְוָאַמר  ֲהלּו ְמֹאד,  ְב נִּ ָנּה ְו ֶנ ֵאי

ְתֹאם,  פִּ ּה  יד ָל ַהגִּ ד ַעל ְל ֹול ְמֹא ד ה גָּׁ יֶׂ ִיְה ּה  רָּׁ ַצֲע י  ה ִכ ינָּׁ ִפ ְס

ֹו ז ה כָּׁ רָּׁ ם  ְיקָּׁ ה עִּ ָח ּה ָּבְר ָמ ַעְצ יא ְּב , ֶשהִּ יֹוֵדַע ה  ָי ֶלְך ֹלא ָה ַהֶמ י  )כִּ

, ּה( ַחְדָר ן ְּב יִּ ֲעַד יא  הִּ ה ָסבּור ֶש ָהָי , ְו ָנה י ּבֹר,  ַהְספִּ ְס תִּ ּוַלי  ַגם א

ת  ּו ֶא ְשְלח ה, ַרק יִּ ָנ י פִּ ַהְס ת  ן ְלֶאָחד ֶא ַת ָנ ַהֶמֶלְך  ֶש

ְּב  ת ֵמַה ה ַאַח יד ָלּה ְשָרָר ַהגִּ ַנ"ל ְל ַה ים  ת ָשרִּ נֹו

ה.   ְּבָחְכָמ

     , ד חָּׁ ר אֶׂ דֶׂ ּו ְלחֶׂ ְלכ הָּׁ י  ְו נִּ ן ְלֶחֶדר ֵש ְוֵכ ְצאּו ָאָדם,  ְוֹלא ָמ

ּו ָאָדם.  ְצא ְוֹלא ָמ ים,  ־ָעָשר ֲחָדרִּ ָהַאַחד ן ְלָכל  ְוֵכ

ּה.  יד ָל ַהגִּ ָנה ְל ה ְזֵק ה ְשָרָר ַּבַלְיָל ְשֹלַח  ימּו לִּ ְסכִּ הִּ ְו

ּו לְ  ָהְלכ ּו ְמאֹד.ְו ֲהל ְב ְונִּ ּו ָאָדם,  ְצא ְוֹלא ָמ ּה,   ַחְדָר

"ל,     ַנ ם ַה י ִר שָּׁ ֹות  ְבנ ל ַה שֶׂ ן  הֶׂ י ים  ַוֲאִב ילִּ ָהיּו ְרגִּ ֶש

ֵהם  ּו ֶש ה ָרא ָת ְוַע ה,  ֶז ה מִּ ֹות ֶז ְגר ֶהם אִּ ּו ָל יע ֶשַיגִּ

ֶהם  ֵתי ֹו נ ְּב ת מִּ ֶגֶר ּום אִּ ֶהם ש ְוֵאין ָל ת,  ֹו ְגר ים אִּ ֹוְלחִּ ש

רִּ  ַהש ָ ּו  ּו ֶאת ָעְמד ְצא ן ְלָשם, ְוֹלא ָמ ְצָמ ְּבַע ּו  ְוָנְסע ים 

ְשֹלַח ֶאת  ּו לִּ ְוָאְמר ה ָלֶהם ְמֹאד,  ְוָחָר ֶהם.  ֵתי נֹו ְּב



 

ן ַהֶמֶלְך  י ָתה, ֶשּקֹורִּ י ם מִּ י ָיבִּ ַהַח ין  חִּ ְל ם ֶשש ֹו ָמקֹו נּו ְל ְי ַה )ְד

, יְקן( ּו ַפאְרשִּ ב ְתַיש ְ נִּ ה, ַאְך  ּוָכ ֵרי ְמל ָהיּו ַהש ָ ֵהם  י  : ֶמה כִּ

ָבר?  ַּבָד ַנס  ֶנֱא י  ּוַח, כִּ ל ב שִּ ְתַחֵי ַהֶמֶלְך ֶשיִּ ָחָטא 

ירּו  בִּ ֶהֱע ֹו, ְו ּוְלָגְרש ֹו  ת ּו ַמְלכ ֹו מִּ יר בִּ ַהֲע ימּו ְל ְסכִּ הִּ ְו

ֹו. ָהַלְך ל ְו ּו,  ּוה ְוֵגְרש ֹו  ֹות  א

יא     ֶעְשֵרה  ְוִה ת־ ָהַאַח ם  ה עִּ ָח , ֶשָּבְר "ל ַנ ַה יָסר  ת ֵק ַהַּב נּו  ַהְי (

ת  נֹו ים(ְּב ְנֲערּו  ָשרִּ נִּ ־ָכְך  ָנה. ַאַחר י פִּ ַהְס ם  ָהְלָכה עִּ

ַנ"ל  רֹות ַה עּו ַהש ָ ָיְד ֹלא  י  , כִּ ם ּקֶֹד מִּ ֵחק ְכ ְלַש ב  ילּו שּו חִּ ְת הִּ )ְו

, ַהְסָפר( ן  ה מִּ ְלָכ ָה ה ְכָבר  יָנ ַהְספִּ ַנֲחזֹר!  ֶש ּה:  ּו ָל ְוָאְמר

־ ת. ַאַחר ָצ ן ְק ֹוד ָכא ה ע ֶה ְש נִּ ָבה ָלֶהם:  י ֵהשִּ ָכְך ָעַמד ְו

ֶהם,  ה ָל יָע ֹודִּ ה ּו! ְו נ ֵת ֵבי ּו: ַנֲחזֹר ְל ְוָאְמר ה  ּוַח ְסָעָר ר

ּה ַעל  ָת ּו אֹו ְוָשֲאל ָפר.  ַהְס ן  ֵפְרָשה מִּ ָבר  ה ְכ יָנ פִּ ַהְס ֶש

ֵבר  ש ָ תִּ ן  ה ֶפ ָתה ְיֵרָא ָהְי ה, ֶש ְוָאְמָר ן,  ָתה ֵכ ה ָעְש ֶמ

ה לְ  ֻהְכְרָח ּוַח ְסָעָרה, ַעל ֵכן  ָהר ת  יָרּה ֵמֲחַמ ַהתִּ

ת. ֹו ּוִּיָלא ְפרֹש ַה  ְולִּ

ם      ם ַעל ַהּיָּׁ י ֹוְלִכ ה ּו  י ה  ְוהָּׁ ֶעְשֵר ת־ ָהַאַח ם  עִּ יָסר  ת ֵק ַהַּב (

, ל( ַנ" ַה ם  י ת ָשרִּ נֹו ָפְגעּו  ְּב ּו ֶמר.  ־ֶז ְכֵלי ּבִּ ים ָשם  ּו ְמַזְמרִּ ָהי ְו

ב ְלָשם!  ְתָקֵר נִּ ַנ"ל:  ת ַה ֹו ר ַהש ָ ה  ּו ָל ְוָאְמר ן,  י ָפָלטִּ ְּב

ה ָת ְצ ָבה ְוֹלא ָר ְתָקְר ְתָחְרָטה ַעל ֶשנִּ נִּ י  ְוָאְמָרה כִּ  ,

ֶצל  יןֵא ִט לָּׁ ַנ"ל  ּפָּׁ ֶלְך ַה ֶמ ל ַה ין ֶש טִּ ָל ַלָפ ְתָקְרָבה  נִּ ל ֶש ַע נּו  ַהְי (

ַנ"ל( , ַכ א אֹוָתּה ש ָ לִּ , ֶשָרָצה  ל ַנ"  .ַה

    , ם ּיָּׁ ַה י  ן ִא ּו ְכִמי א רָּׁ ְך  ־כָּׁ ר ּו ָשם  ַאַח ָהי ּו ְלָשם. ְו ב ְתָקְר ְונִּ

־ ֵנים י ְש יא: מִּ הִּ ה  ְוָשֲאָל ָהְרָגם.  ּו ְל צ ים, ְוָר נִּ ָעָשר ַגְזָל

ה  ֹו: ַמ ה ל ּה. ָאְמָר ּו ָל ְוֶהְרא ָּבֶכם?  ֹול ֶש ַהָגד

ֹו: ַאף  ה ל ים. ָאְמָר נִּ ֵהם ַגְזָל ּה, ֶש ַמֲעֵשיֶכם? ָאַמר ָל

ים  נִּ ֶתם ַגְזָל ים, ַרק ֶשַא נִּ ּו ַגְזָל נ ַנְח ם,ֲא כֶׂ לָּׁ שֶׂ ה  רָּׁ בּו  ַבְג

נַ  ים ַוֲא נִּ ,ְחנּו ַגְזָל ה ְכמָּׁ י חָּׁ ֵד ־ְי ים  ַעל ּו ְמֻלָמדִּ י ָאנ כִּ

ר, מֶׂ זֶׂ ־ י ִבְכֵל ּו נֹות  שֹו ַהְרגּו  ִבְל ַת י  ַצע כִּ ֶּב ה  ן ַמ ְּבֵכ

ְהֶיה  ְויִּ ים,  ָנשִּ ּו ְל נ ֹוָת ּו א א ש ְ תִּ ֹוב ֶש ֲהֹלא ט ּו?!  ָתנ ֹו א

ּו. נ ת ֶשָל ּו יר ָהֲעשִּ  ָלֶכם ַגם 

ש ֶׂ       ה  ם ַמ הֶׂ יא לָּׁ ה ִה ְרֲאתָּׁ ,ְוהֶׂ ה נָּׁ ִפי ָה,  ַבְס ָבֶרי ְד ּו לִּ ְתַרּצ נִּ ְו

ֶהם,  ת ֶשָל ּו יר ־ֵכן ָכל ָהֲעשִּ ֶהם ַגם ים ָל נִּ ַהַגְזָל ֶהְראּו  ְו

ימּו  ְסכִּ הִּ ֶהם, ְו ת ֶשָל ֹו ֹומ ַהְמק ְּבָכל  ָתם  ּו אֹו יכ הֹולִּ ְו

ה  ה ַאַחר ֶז ָּבֶז ם  י אִּ ת, כִּ ־ַאַח ת ְּבַב ים  ֹוְשאִּ ּו נ ְהי ֶשֹּלא יִּ

ל נּו ֶשָכ ְי ַה ַנ"ל  ) ַה ת  ָררֹו ַהש ְ ת  ם ֶא י נֹוְשאִּ יּו  ְה יִּ ֹלא  ל  " ַהַנ ם  י נִּ ְזָל ַהַג

ה( ֶז ַחר  ה ַא ֶז ה ָּב ֶי ְה ם יִּ ָלֶה ין ֶש ש ּואִּ נִּ ַה , ַרק  ַחת ת־ַא ם ְּבַב ָל ַגם  ֻכ

ֹו,  ּוי ל ָהָרא י  פִּ ת ְל ה ַאַח ּו ְלָכל ֶאָחד ְשָרָר ְבְרר ֶשיִּ

ּו'. ְוכ ֹו  י ָגְדל פִּ ֹול ְל  ַהָגד

ֹוב,ַאַחר־כָּׁ      ן ט ִי ְבַי ם  ֹותָּׁ ֵבד א ְתַכ שֶׂ  , ם הֶׂ ה לָּׁ ְמרָּׁ ְפָלא  ְך אָּׁ נִּ

ּו,  נ ֶמ ֶפֶקת מִּ ַת ְס ּה מִּ ה, ֶשֵאיָנ ָנ י פִּ ַּבְס ְמֹאד, ֶשֵיש ָלּה 

ֹום  ּה ַעד י ְצָל ּון ֶא ּוא ָטמ ה ַרְך ַרק  בָּׁ ִיְת ם  ַהש ֵ ּה  ַזֵמן לָּׁ ְּי שֶׂ

ּה. לָּׁ שֶׂ ִזּוּוג  ה ָלֶהם  ַה ָנ ָנְת ַּיִיןְו ְש  ַה ים ּבִּ יעִּ בִּ ־ָעָשר ְג ֵנים

־ָעָשר,  ֵנים ַהש ְ ה ְלָכל ֶאָחד ֵמ ֶת ְש ה, ֶשָכל ֶאָחד יִּ ְוָאְמָר

ַנ"ל:  ַה ֶתיָה  ְברֹו ה ְלַח ְוָאְמָר ּו.  ְפל ְוָנ ּו  ַתְכר ְש נִּ ְו ּו  ת ְוָש

ְוָשֲחטּו  ָהְלכּו  ְו ּה,  ַּבֲעָל ת  ת ֶא ּו ָכל ֲאַח ְוַשֲחט ּו  ְלכ

 ֻכָלם. 

י     ִש ם ֲע שָּׁ ּו  ְצא ד,ּומָּׁ ג ְמֹא ְפלָּׁ ּות ֻמ ֶצל  ר ֶשֹּלא ָהָיה ֵא

י  ף, כִּ ְוֹלא ֶכֶס ְנחֶֹשת  ַּקח  ימּו ֶשֹּלא לִּ ְסכִּ הִּ ְו ּום ֶמֶלְך,  ש

ם  ֹובֹות.אִּ ים ט ִנ ב ַוֲאבָּׁ הָּׁ ֶהם  זָּׁ ָנה ֶשָל י פִּ ַהְס ן  יכּו מִּ ְשלִּ הִּ ְו

ָנה  י פִּ נּו ָכל ַהְס ְוָטֲע ־ָכְך,  ים ָכל בִּ ָנם ֲחשּו ים ֶשֵאי ָברִּ ְד

ם ְד  ים: עִּ ים ְיָקרִּ ים טֹובֹותָברִּ ִנ ב ַוֲאבָּׁ הָּׁ ּו ָשם,  זָּׁ  ֶשָמְצא

ימּו     ְסִכ ִה ים,  ְו ָנשִּ ָּבש ְכמֹו  ֹוד ְמֻל ֶשֹּלא ֵליֵלְך ע

ַנז,  ּוֵשי ַאְשְכ ּב ים, ַמְל ְגֵדי ְזָכרִּ ּבִּ ֶהם  ּו ָל ְפר ָת ם ְו ּו ִע ְלכ הָּׁ ְו

ה. נָּׁ י ְסִפ  ַה



  

 
 
 

 

 בסיפורי מעשיותמבחן 
 (2) ממלך וקיסר –ב' מעשה 

 

 

 למה בנה המלך פלטין על הים? .א
 מחמת אויר הים 
 מחמת שהספינות הולכות שם 
 שתי התשובות נכונות 

 מה ראה המלך על הים? .ב
 גלים גדולים 
 הרבה ספינות עוברות שם 
 ספינה בלי מנהיגים 

 למה לא היה למלך הנ"ל אשה? .ג
 ה היא, וכן להיפךכי מי שהיה רוצה לא רצת 
 כי לא רצה שום אשה 
 כי אף אשה לא רצתה אותו 

 מה אמרה בת הקיסר למלך הנ"ל? .ד
 שישבע לה שלא יגע בספינה לעולם 
 שישבע לה שלא יגע בספינה עד שישאנה כדת 
  שראוי שלא יפתח הספינה שלה, ולא יגע בה

 עד הנישואין
 ?הנ"למלך איזה טעם נתנה ל .ה

  אשה מן השוקלבל יאמרו שלקח 
 לבל יאמרו שלקח אשה עשירה 
 לבל יאמרו שלקח אשה חשובה 

 מה בנה המלך לבת קיסר? .ו
 פלטין בשבילה 
 לא בנה לה כלום 
 בנה לה ספינה גדולה 

 כמה בנות שרים צותה בת הקיסר שיביאו לה? .ז
 עשרה 
 אחד עשר 
 שנים עשר 

 מה בנו לבנות השרים? .ח
 לכולם ביחד פלטין גדול 
 לכל אחת פלטין מיוחד 
 בנו להם כלום  לא 

 מה היו עושים הבנות השרים אצל בת הקיסר? .ט
 היו מזמרות בכלי שיר 

 היו משחקים שם עמה 
 שתי התשובות נכונות 

מה עשתה בת הקיסר אחרי שנשתכרו הבנות  .י
 ושכבו?
 חזרה לפלטין שלה 
 גם שכבה עמהם 
  וילונות וברחה עם ההתירה הספינה ופרשה

 הספינה
 האם מצאו את הבנות השרים בפלטין שלהם? .יא

 כן 
 לא 
 מצאו רק חמישה 

 מה עשו אביהם של הבנות כשלא מצאו אותם? .יב
 חפשו אותם על הים 
  שלחו את המלך להיכן ששולחים החייבים

 מיתה
 העבירו את המלך ממלכותו וגרשו אותו 

 כמה גזלנים מצאו הבת קיסר והבנות על הים? .יג
 שנים עשר גזלנים 
 עשרה גזלנים 
 ד עשרה גנביםאח 

 מה אמרה הבת קיסר לגזלנים? .יד

  שאתם גזלנים בגבורה שלכם 
 שאנחנו גזלנים על ידי חכמה 
 שתי התשובות נכונות 

מה עשו הבת קיסר והבנות אחרי שהגזלנים שתו  .טו
 ונשתכרו ונפלו?

 ברחו להם עם הספינה 
 שחטו את כל הגזלנים 
 זרקו אותם לים 

 נות?איזה בגדים הלכו להם מעכשיו הבת קיסר והב .טז
 בגדי צרפת 
 בגדי מלכות 
 בגדי זכרים 

 בהצלחה גדולה  -ואתה בן המלך נלכה ונסעה ושבו לביתם 


