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 118גליון 

לֹום,  ת שָׁ בַׁ םשַׁ י ֹוְרִא ! ק ם י ִר    ְיקָׁ

חּו בָׁ נַׁ ר "ְוהַׁ יָׁ "ל הַׁ ֹוה הָׁ ּכ ְר ְך דַׁ כָׁ  ֵליֵל שָׁ ם יֹול ְב עָׁ ֹוה ְו ן ִסימָׁ  ל
נֹוה ִבְשֹלשָׁ  .תִאילָׁ ִחיִלים  " ה ַמתְּ סֹוף ַהַמֲעשֶׂ אן, בְּ כָּ

תֹו  ֻקדָּ תֹו ּונְּ ֻדלָּ ַעט ִבגְּ ִבין מְּ הָּ ִגיר, לְּ ערְּ ן ַהבֶׂ ל בֶׂ ה שֶׂ ַהּטֹובָּ
ֵרי ִמַלֲחזֹר  ַגמְּ ֵאש לְּ יָּ ִהתְּ ה שֶׂ אֶׂ ר ִנרְּ בָּ כְּ ַאף ַעל ִפי שֶׂ שֶׂ
ֵמי  ַפר יְּ ר ִמסְּ בָּ ַבלֹות ַבִמדְּ יו לְּ נָּ פָּ ר טֹוב לְּ בָּ ַלִישּּׁוב, ּוכְּ
ת  ַחֵפש אֶׂ ִביּות, ּומְּ ִעקְּ יו, ֲעַדִין הּוא הֹוֵלְך יֹום יֹום בְּ ַחיָּ

ב תָּ ן  ַהכְּ ַדע ֵהיכָּ נֹות. הּוא ֹלא יָּ ה ִאילָּ לֹושָּ ַתַחת שְּ
תֹו. ִחינָּ ִפי בְּ כֹול ַלֲעשֹות לְּ ה יָּ יָּ הָּ ה ַמה שֶּׁׂ שָּ ֵכן עָּ ב, לָּ תָּ  ַהכְּ

יָׁ  הָׁ ְכשֶׁ יָׁ ם, ִמש ָׁ ר חֹוזֵ ה "ּו יִ ם ִע א בָׁ ה הָׁ כּויֹום ֵעינַׁ מַׁ ת ְב ת ֵמֲח
יָׁ  הָׁ .הבֹוכֶׁ ה שֶׁ יו  " עֹותָּ ִדמְּ דֹול וְּ ֵאבֹו ַהגָּ נּו כְּ ִדים אֹותָּ ַלמְּ מְּ

ה  ה לֹו ֱאמּונָּ תָּ יְּ ֵאש, ֲעַדִין הָּ יָּ תֹוְך תֹוכֹו הּוא ֹלא ִהתְּ בְּ שֶׂ
ש  פֶׂ ַחל ַמַפח נֶׂ נָּ ְך וְּ ל כָּ ה כָּ כָּ ֵכן בָּ לָּ ב, וְּ תָּ ת ַהכְּ א אֶׂ צָּ ִימְּ שֶׂ

א. צָּ ֹּלא מָּ שֶׂ  כְּ

עְרִגיר     בֶׁ ן הַׁ בֶׁ ד ִמ ֹמ ר ִלְל ְפשָׁ ַאף  אֶׁ ה, שֶׂ קּות ֲעצּומָּ ַחזְּ ִהתְּ
ה ֹלא ַע  זֶׂ ם ֲעַדִין, וְּ חֹוִקים ֵמהֶׂ נּו רְּ אָּ ִרים שֶׂ בָּ ֵיש דְּ ל ִפי שֶׂ

ם ֵאי ַפַעם,  ַהִגיַע ֲאֵליהֶׂ ה לְּ כֶׂ ִנזְּ ל שֶׂ לָּ ה כְּ אֶׂ ע ִנרְּ דַׁ ֵאיְך ֵנ
? ְשנּו אַׁ ֹּלא ִהְתיָׁ ִתים  שֶׁ ַציְּ נּו ֲעַדִין מְּ דֹק ִאם ֲאַנחְּ ֵאיְך ִנבְּ

ַעק  צָּ ט אַׁ ַלַצִדיק שֶׂ יי זַׁ ד  אְל ו עוַׁ ֵאש""גֶׁ יַׁ ְמ ט  ְך ִניְש ? יי
ה  ֵמנּו ַהִאם זֶׂ ת ַעצְּ דֹק אֶׂ ה: ִנבְּ שּוטָּ ה ִהיא פְּ שּובָּ ַהתְּ

נּו  נּו, ַהִאם אָּ ם ְלהשי"תכֹוֵאב לָּ ִכי ִמים ַעל  בֹו עָּ ִלפְּ

ְך.  ל כָּ נּו רֹוִצים כָּ אָּ ה שֶׂ ֻדשָּּׁ ִבקְּ ר שֶׂ בָּ ִרחּוֵקנּו ֵמאֹותֹו דָּ
ִרחּוק, ּומֹוַרת הָּ  ֵאב הָּ תֹוְך כְּ ֵמנּו ֵיש ִחזּוק בְּ רּוַח ֵמַעצְּ

דֹול,  ְשִתי!גָּ אַׁ ן! ֹלא ִהְתיָׁ ִמי ֲא מַׁ ן  ִי דַׁ ֲע ֲאִני   ֲאִני  ַאף ַעל ִפי שֶׂ
חֹור,  אָּ סֹוג לְּ ֲאִני ַרק נָּ ה שֶׂ אֶׂ ִנרְּ ֵבה, וְּ ְך ַהרְּ ל כָּ י נֹוֵפל כָּ ֲאִנ

ה!  ן רֹוצֶׁ ִי דַׁ ה ֲע ַנסֶׂ ם!ֲאִני מְּ עַׁ ְך כֹוֵאב ִלי עֹוד פַׁ ל כָּ ֵכן כָּ לָּ , וְּ
ַאֵבד  ֵרי ח"ו הּוא מְּ ַגמְּ ֵאש לְּ יָּ הּוִדי ִמתְּ יְּ שֶׂ ַצֲעֵרנּו כְּ ִכי לְּ
ַטֵער ַעל  ה ּוִמצְּ ר ֹלא בֹוכֶׂ בָּ ן, ּוכְּ יָּ ִענְּ ל הָּ כָּ ש לְּ גֶׂ רֶׂ ת הָּ אֶׂ

ַפת לֹו... ר ֹלא ִאכְּ בָּ ה כְּ רֹונֹו, ִכי זֶׂ סְּ  חֶׂ

ַדֵבר ִאתֹו ַע  מוהרנ"ת ּכֹוֵתב,     ה מְּ יָּ ַרֵבנּו ַז"ל הָּ שֶׂ כְּ ל שֶׂ
ה... ה שֹוֵאל אֹותֹו ִאם הּוא בֹוכֶׂ יָּ כֹו, הָּ ַדרְּ ַמִים כְּ ַאת שָּ  ִירְּ

יָׁ  ֵפ ה "הָׁ סַׁ ִמ  ּוֵמִשיחַׁ ר ְמ ִעְניַׁ י ִע ש ֵ ת ִיְראַׁ ן ֵמ ה בֹוכֶׁ י ֲאנִ ם ְוִא ם הַׁ
ִקי כּו'"ם ִלְפרָׁ נּו  )חיי מוהר'ן קצה( ְו ֵיש לָּ ַהַצַער שֶׂ ה וְּ ִכיָּ ִכי ַהבְּ

ִה  ִכינּו לְּ ֹּלא זָּ שֶׂ ן ַעל כְּ ה ִסימָּ אּוי, זֶׂ רָּ ַקֵדש כָּ ּו תְּ צֹוֵננ ְר
דֹוש קָׁ ֵבנּו.  הַׁ ִקרְּ ֲעַדִין פֹוֵעם בְּ  שֶׂ

ה,    זֶׁ ה  ֲעשֶׁ מַׁ ְב ם  נּו רֹוִאי ן, אָׁ ֵכ ה זֹו,  ְואָׁ גָּ הָּ ֵדי ַהנְּ ַעל יְּ שֶׂ
א,  צָּ ֹּלא מָּ שֶׂ ה כְּ כָּ ב, ּובָּ תָּ ת ַהכְּ ַחֵפש אֶׂ ל יֹום לְּ ַלְך כָּ הָּ שֶׂ

ה  ֵדי זֶׂ ה בַׁ ַעל יְּ כָׁ ִני,זָׁ עָׁ ת הֶׁ בַׁ ה  לָׁ ּכַׁ ת הַׁ ב ְואֶׁ ְּכתָׁ ת הַׁ ְמצֹא אֶׁ  ּסֹוף ִל
ת  ֱאמֶׂ כֹון. ִכי בֶׂ קֹומֹו ַהנָּ ַזר ַהכֹל ִלמְּ חָּ ת וְּ ֲעשֹו לַׁ ִריְך  ם צָׁ דָׁ אָׁ הָׁ

לֹו, ת שֶׁ לֹו,  אֶׁ ַהכֹחֹות שֶׂ ת וְּ כֹלֶׂ ִפי ַהיְּ .לְּ ה עָׁ ְישּו ה' הַׁ  ְולַׁ



 

ת  ֹו ִנּי ֹו מ ְד ַק ם  ִני ש ָּׁ ִמ ת  ֹו ִשּי ֲע ַמ ֵרי  ּו ּפ ה  –ִס ֲעשֶׂ ר' יַמ ִגי ְר ע בֶׂ ִני  ִמ עָּׁ  (6)ְו

א " ע זי ב  ְסלֶׂ רֶׂ ְב ִמ ן  מָּׁ ַנְח ּו  נ ֵב ַר ּה  רָּׁ ְּפ ִס ק – ש ֶׂ ה" לש

בּו      ְש ם ְויָּׁ ד ל"ַהנַ  ֵאּלּו שָּׁ נַּ , ְוׁשֹוִתים אֹוְכִלים ְוָהיּו ,ַיַח . ל"כַּ

יּו ם ְוהָּׁ ְכֵלי־ִשיר ְמַנְגִני ָלם ִכי, ִב ן ְיכֹוִלים ָהיּו כֻּ גֵּ  ֶזה ִכי, ְלנַּ

יָסר ן, קֵּ ם ְוכֵּ ן ָיְכלּו הֵּ ם־כֵּ ן גַּ גֵּ נַּ , ְלנַּ  .ל"כַּ

חּור, ְוהּוא      בָּׁ ה, ל"ַהנַ  ַה יָּׁ ם הָּׁ ֵביֵניהֶׂ ה  ְריֶׂ בֶׂ  ָׁשם ָהָיה ְכָבר ִכי, ַה

ִביא ְוָהָיה. ִמְכָבר  ָׁשם שֹוְרִפים ְוָהיּו ְוָאְכלּו ָבָשר ָלֶהם מֵּ

ִצים יּו, עֵּ הָּׁ ם שֶׂ ִרי קָּׁ ן ְי ב ִמ הָּׁ   ,ַבִּיש ּוב זָּׁ

ה     יָּׁ ֹותֹו ְוהָּׁ חּור א בָּׁ נַּ  ַה רּור הֹוָכָחה ְלׁשֹון) ָלֶהם מֹוִכיחַּ  ל"הַּ  ּובֵּ

ן, (ְדָבִרים א כָּׁ ַבּלֹות טֹוב שֶׂ ֵמי ְל ם ְי ּטֹוב ְכִפי ַחֵּייהֶׂ ׁש הַּ י־ ֶׁשיֵּ ִלְבנֵּ

ִיׁשּּׁוב ָבעֹוָלם ָאָדם יֶהם טֹוב, בַּ ב ִלְפנֵּ יׁשֵּ לֹות ָכאן לֵּ  ָכאן ְלבַּ

י יֶהם ְימֵּ יֵּ ה: אֹותֹו ָׁשֲאלּו. חַּ ָתה, ְלָך ָהָיה ּטֹוב מַּ ר ֶׁשאַּ , אֹומֵּ

ר טֹוב ֶׁשָכאן ִׁשיב? ְלָפֶניָך יֹותֵּ ר ָלֶהם הֵּ יֶהם ְוִספֵּ ה ִלְפנֵּ  מַּ

ר ָעבַּ ד', ְוכּו ֶבעְרֶגיר ֶבן ֶׁשָהָיה ָעָליו ׁשֶּׁ  ּוֶמה, ְלָכאן ֶׁשָבא עַּ

ם, טּוב ָכל לֹו ֶׁשָהָיה, ֶבעְרֶגיר ֶבן ֶׁשהּוא ָבֶזה לֹו ָהָיה  ָכאן גַּ

ׁש ּטֹוב, ָלֶהם ְוהֹוִכיחַּ . טּוב ָכל לֹו יֵּ ַבּלֹות שֶׂ ן ְל א ֵמי כָּׁ ם ְי  .ַחֵּייהֶׂ

לֹו      ר ְשאָּׁ ה ַהֵקיסָּׁ זֶׂ נַּ  ַה ְעָת : ל"הַּ אֹותֹו ֲהָׁשמַּ יָסר מֵּ קֵּ ִׁשיב? הַּ  הֵּ

ע לֹו מַּ ל. ֶׁשׁשָּׁ ל אֹותֹו ָׁשאַּ ר עַּ ת־תֹּאַּ ְיפַּ ע ִאם, הַּ . ִמֶמָנה ָׁשמַּ

ִׁשיב ן לֹו הֵּ ם־כֵּ ן: גַּ ָבחּור ְוִהְתִחיל. הֵּ ז הַּ גֵּ ר ְלִהְתרַּ ה: ְוָאמַּ  זֶׂ

רֹוֵצַח  ְינּו) !הָּׁ יָסר אֹותֹו הַּ קֵּ נַּ  הַּ ע ֹלא הּוא ִכי, ִמֶמנּו ֶׁשִדְברּו ל"הַּ  ֶׁשֶזה, ָידַּ

ר בֵּ יָסר הּוא הּוא ִעמֹו ֶׁשְמדַּ קֵּ ְצמֹו הַּ ָבחּור ְוָהָיה. ְבעַּ ר הַּ ס אֹומֵּ עַּ ק ְבכַּ  ְכחֹורֵּ

ר יוָעלָ  ְבִׁשָניו ס ְוָאמַּ עַּ חַּ  ֶזה ְבכַּ לֹו .(ָהרֹוצֵּ ְינּו) ּוְשאָּׁ יָסר ֶזה הַּ קֵּ  ֶׁשִנְדָמה, הַּ

ר ְלִאיׁש חֵּ ל, אַּ ָבחּור ָׁשאַּ ה ִמְּפֵני: (ְלהַּ ִׁשיב ?רֹוֵצַח  הּוא מָּׁ ִביל: לֹו הֵּ  ִבְש

ִרּיּות זָּׁ ְכ ּלֹו ַא תֹו שֶׂ סּו י ְוַג אִת ן בָּׁ א כָּׁ  . ְל

לֹו     ְך: ְשאָּׁ ב ?ְוֵאי ְצמֹו ְוִיׁשֵּּׁ ָבחּור עַּ ין ֶׁשְבָכאן, הַּ  ִמִמי לֹו אֵּ

א ר לֹו ְוִהִגיד, ְלִהְתָירֵּ ֵּפ ִס ל לֹו ְו ע אֹותֹו כָּׁ ְמאֹרָּׁ ַבר ַה עָּׁ יו שֶׂ לָּׁ  .עָּׁ

ְדָבִרים ִנְרִאין) ר ֹלא ֶׁשִבְתִחָלה, הַּ ֲעֶשה גּוף לֹו ִספֵּ מַּ ק, הַּ    (ֶבעְרֶגיר ֶבן ֶׁשָהָיה רַּ

לֹו      יָסר ֶזה ָהָיה ִאם :ְשאָּׁ קֵּ ִייתָּׁ  ְלָיְדָך ָבא הַּ ם הָּׁ ו בֹו נֹוֵק ְכשָּׁ  ?ַע

ִׁשיב או: לֹו הֵּ ֲחָמן ָהָיה הּוא ִכי) .לָּׁ ָבא (רַּ ְדרַּ ִייִתי! אַּ סֹו הָּׁ ְרְנ  ְכמֹו ְמַפ

ס ֶׁשֲאִני ְרנֵּ  .אֹוְתָך ְמפַּ

ר ִהְתִחיל שּוב      ָמה :ְוִלְגנַֹח  ְלִהְתַאֵנַח  ַהֵקיסָּׁ יָבה כַּ  ָרָעה שֵּ

יָסר ּוָמָרה קֵּ ֶזה ְלהַּ ע ִכי, הַּ ר, ָׁשמַּ ת־תֹּאַּ ְיפַּ , ֶנֶאְבָדה ֶׁשלֹו ֶׁשהַּ

ח ְוהּוא יֹּאֶמר! ִנְׁשלַּ ָבחּור אֹותֹו עֹוד, וַּ ִביל: הַּ ֹו ִבְש ִרּיּות זָּׁ ְכ  ַא

ְדלּות ּלֹו ְוַג ד שֶׂ ֵב ת ִא מֹו אֶׂ ת ַעְצ ֲאִני ,ִבּתֹו ְואֶׂ ְכִתי וַּ ; ְלָכאן ִנְׁשלַּ

ֹכל דֹו ַה   !ַעל־יָּׁ

לֹו     ְינּו) עֹוד ְשאָּׁ יָסר הַּ קֵּ ָבחּור הַּ  ָהִייָת  ְלָיְדָך ָבא ָהָיה ִאם: (ְלהַּ

ם ִׁשיב? בֹו נֹוקֵּ ָבא! ָלאו: לֹו הֵּ ְדרַּ יִתי! אַּ ִי סֹו הָּׁ ש ְמַפְרְנ מָּׁ  ְכמֹו ַמ

ס ֶׁשֲאִני ְרנֵּ  . אֹוְתָך ְמפַּ

ע      ַד ר ַוִּיְתַו יו ַהֵקיסָּׁ עֹו ֵאלָּׁ ִדי ְצמֹו ֶׁשהּוא ,ְוהֹו יָסר הּוא ְבעַּ קֵּ  הַּ

נַּ  ה, ל"הַּ ר ּומַּ ָעבַּ ל'. ְוכּו ָעָליו ׁשֶּׁ ָבחּור) ָעָליו ְוָנפַּ נַּ  הַּ ְבקֹו (ל"הַּ  ְוִח

קֹו ְינּו) ְוִהיא .ּוְנשָּׁ ר הַּ ת־תֹּאַּ ְיפַּ ן ֶׁשָהְיָתה, הַּ ם־כֵּ ק, ָׁשם גַּ ית ֶׁשָהְיָתה רַּ  ִנְדמֵּ

ה, זֹּאת ָכל ָׁשְמָעה (ְלָזָכר לּו מַּ אֵּ ְבִרים ׁשֶּׁ  .ָלֶזה ֶזה ְמדַּ

חּור      בָּׁ ה ל"ַהנַ  ְוַה יָּׁ ְך ַדְרכֹו הָּׁ ל ֵליֵל כָּׁ  ִסיָמן לֹו ְוָעָשה יֹום ְב

י ָׁשם ָהָיה ִכי, ִאיָלנֹות ִבְׁשֹלָׁשה ְלפֵּ  ּוִבֵקש, ִאיָלנֹות ֲאָלִפים אַּ

ם ב שָּׁ ְכתָּׁ ְינּו) ל"ַהנַ  ַה ֶהם ִאיָלנֹות ִבְׁשֹלָׁשה הַּ  ִסיָמן ָבֶהם ְוָעָשה (מֵּ

י ְך ֹלא ֶׁשְלָמָחר ְכדֵּ ש ִלְבדֹּק ִיְצָטרֵּ פֵּ לּו ּוְלחַּ ֹלָׁשה ְבאֵּ ׁשְּׁ  הַּ

י. ִאיָלנֹות לֵּ אי כֻּ י הַּ ְכָתב אֹותֹו ִיְמָצא ְואּולַּ נַּ  הַּ  . ל"הַּ

ה      יָּׁ הָּׁ ְכשֶׂ ם חֹוֵזר ּו ִים ִעם ָבא ָהָיה ,ִמש ָּׁ ינַּ ת ְבכּויֹות עֵּ ֲחמַּ  מֵּ

ה יָּׁ הָּׁ ה שֶׂ ׁש ,בֹוכֶׂ ָתה ָמה: אֹותֹו ָׁשֲאלּו. ָמָצא ְוֹלא ְכֶׁשִבקֵּ  אַּ

ׁש קֵּ לּו ְמבַּ נַּ , ָהִאיָלנֹות ְבאֵּ ר־ָכְך, ל"כַּ חַּ ָתה ְואַּ ר אַּ יֶניָך חֹוזֵּ  ְועֵּ

 ? ְבכּויֹות

ם ֵהִשיב     הֶׂ ר לָּׁ ֲעֶשה אֹותֹו ָכל ָלֶהם ְוִספֵּ מַּ ת, הַּ יָסר ֶׁשבַּ קֵּ  הַּ

ן', ְוכּו ְכָתב לֹו ָׁשְלָחה לּו אֹותֹו ְוָטמַּ  רּוחַּ  ּוָבא, ִאיָלנֹות ְבאֵּ

נַּ ', ְוכּו ְסָעָרה ה, ל"כַּ ַעּתָּׁ ַבֵקש הּוא ְו א אּוַלי ְמ צָּׁ ְמ   .ִי

ְמרּו      ְך, ְלָמָחר :לֹו אָּׁ לֵּ ׁש ְכֶׁשתֵּ קֵּ ְך, ְלבַּ לֵּ ן נֵּ ם־כֵּ י, ִעְמָך גַּ  אּולַּ

ְחנּו ִנְמָצא ְכָתב אֹותֹו ֲאנַּ ן. הַּ ם ְוָהְלכּו, ָהָיה ְוכֵּ ן ִעמֹו הֵּ ם־כֵּ , גַּ

ה ְצאָּׁ מָּׁ ַבת ּו ר ַה ת ֵקיסָּׁ ב אֹותֹו אֶׂ ְכתָּׁ ן ַה  אֹותֹו ּוָפְתָחה ,ְבִאילָּׁ

ב־ָיָדּה ֶׁשהּוא, ְוָרֲאָתה ָמׁש ְכתַּ  .מַּ



 

ה     בָּׁ ְש ה חָּׁ ְעּתָּׁ ַד ִגיד ִאם: ְב ֶכף לֹו תַּ ֲחזֹּר, ִהיא ֶׁשִהיא תֵּ  ְכֶׁשתַּ

לּו ְוִתְפׁשֹּט ְלבּוִׁשים אֵּ מַּ ֲחזֹּר הַּ ת־ ׁשּוב ְוִתְהֶיה ְלָיְפָיּה ְותַּ ְיפַּ

ר ל ְכִמקֶֹּדם תֹּאַּ  ֶׁשִיְהֶיה רֹוָצה ְוִהיא, ְוִלְגֹועַּ  ִלפֹּל יּוכַּ

ְׁשרּות ָדת ְבכַּ ה ְוָהְלָכה. כַּ ִזירָּׁ ֱח ב לֹו ְוהֶׂ ְכתָּׁ , לֹו ְוָאְמָרה ,ַה

ְכָתב ֶׁשָמְצָאה ֶכף. הַּ ל ְותֵּ ָלׁשּות ָנפַּ , אֹותֹו ְוִהְבִריאּו ֱחיּוְוֶה . חַּ

ה יָּׁ ם ְוהָּׁ ה ֵביֵניהֶׂ ְמחָּׁ ה ִש דֹולָּׁ  .ְג

ְך     ַמר ַאַחר־ַכ חּור אֹותֹו אָּׁ בָּׁ ְכָתב ִלי ָלָמה :ַה יָכן? הַּ  הֵּ

חַּ  ִכי? ֶאְמָצָאּה ְכָׁשו ִהיא ְבֶהְכרֵּ ֶצל עַּ יֶזה אֵּ  ִלי ְוָלָמה, ֶמֶלְך אֵּ

ה? זֹּאת ַבּלֶׂ ן ֲא א ֵמי כָּׁ ִׁשיב !ַחַּיי ְי ְכָתב ָלּה ְוהֵּ ר הַּ א: ָלּה ְוָאמַּ  הֵּ

ְכָתב ְלָך ְך הַּ לֵּ ֶאָנה ְותֵּ ית ִהיא ִכי) ְוִתשָּׁ נַּ , ְלָזָכר ִנְדמֵּ  ְוָרְצָתה( ל"כַּ

ְך ילֵּ  .לֵּ

ה      ִבְקשָּׁ נּו ּו מֶׂ ְך ,ִמ לֵּ ן ִעָמּה ֶׁשיֵּ ם־כֵּ אי הּוא ִכי, גַּ דַּ ח ְבוַּ  ִיקַּ

ּטֹוב ְוָהָיה, אֹוָתּה הּוא הַּ ן, ִלי ִיְהֶיה ֲאֶׁשר, הַּ ֶלק ְלָך ֶאתֵּ ם־ חֵּ גַּ

ן ְינּו) כֵּ ת הַּ בַּ יָסר ֶׁשהַּ ית, קֵּ ָבחּור ֶאל ָאְמָרה, ְלָזָכר ֶׁשִנְדמֵּ ע ֶׁשֹּלא, הַּ  ֶׁשִהיא ָידַּ

ְצָמּה ר ִהיא ְבעַּ ת־תֹּאַּ ְיפַּ נַּ  הַּ ְך, ל"הַּ לֵּ ן ִעמֹו ֶׁשיֵּ ם־כֵּ אי ְוהּוא, גַּ דַּ ח ְבוַּ  ֶאת ִיקַּ

ר ת־תֹּאַּ ְיפַּ ב הַּ ָבחּור ִעם ְוִייטַּ ן הַּ ם־כֵּ חּור. (גַּ בָּׁ ה ְוַה אָּׁ הּוא, רָּׁ ם ִאיש שֶׂ כָּׁ  חָּׁ

ְינּו) ת הַּ בַּ יָסר הַּ ְבִרים ֶׁשָאנּו, קֵּ נַּ  ָזָכר ִבְלׁשֹון ָעֶליָה  ְמדַּ אי, (ל"כַּ דַּ יג ּוְבוַּ שִּׁ  יַּ

ח ָצה, אֹוָתּה ְוִיקַּ ְך ְוִנְתרַּ ילֵּ   ִעמֹו לֵּ

ר      סָּׁ ה ל"ַהנַ  ְוַהֵקי יָּׁ ר הָּׁ דֹו ִנְשאָּׁ ַב א ָהָיה הּוא ִכי ,ְל  ֶאל ָלׁשּוב ָירֵּ

ְמִדיָנה ְך ִמֶמנּו ּוִבְקָׁשה, הַּ לֵּ ן ֶׁשיֵּ ם־כֵּ ר ִכי, גַּ חַּ אַּ  ָיׁשּוב ֶׁשהּוא מֵּ

ח ר ְוִיקַּ ת־תֹּאַּ ְיפַּ ין, הַּ יָמה לֹו אֵּ ר ִכי) עֹוד אֵּ ְחזַּ ָזל יֻּ מַּ ַכל (הַּ  ְויּו

ן ַלֲהִשיבֹו ם־כֵּ  .גַּ

כּו     ְל ה ֵאּלּו ְוהָּׁ ֹלשָּׁ ד ַהש ְ ַח  ֶאל ּוָבאּו. ְסִפיָנה ָלֶהם ְוָשְכרּו ,ַי

ְמִדיָנה יָסִרית ָׁשם ֶׁשיֹוֶׁשֶבת, הַּ קֵּ , ָהִעיר אֹותֹו ֶאל ּוָבאּו, הַּ

דּו, ָׁשם יֹוֶׁשֶבת ֶׁשִהיא י ִמ ֱע ה ְוהֶׂ ְסִפינָּׁ   ,ַה

ה     בָּׁ ּה ְוִיש ְ מָּׁ ְצ ת) ַע יָסר בַּ קֵּ ֶכף תֹוִדיעַּ  ִאם: (הַּ , ְלִאָמּה תֵּ

ל ֶׁשָבאָתה ֲאֶׁשר ֶאְצָלּה ְוָׁשְלָחה. ִלְגֹועַּ  תּוכַּ , ִאיׁש ֶׁשִנְמָצא בַּ

עַּ  ר־ָכְך. ִמִבָתּה ְיִדיָעה ֶׁשיֹודֵּ חַּ ְצָמה ָהְלָכה אַּ  ְוִסְפָרה ְבעַּ

יָסִרית קֵּ ה ָכל ְלהַּ ר מַּ ָעבַּ ל ׁשֶּׁ  ָכל ָלּה ְוִסְפָרה, ִבָתּה עַּ

ֲעֶשה מַּ ּסֹוף, הַּ ן ְוִהיא: ָלּה ָאְמָרה ּוְלבַּ ם־כֵּ ר־ָכְך. ְבָכאן גַּ חַּ  אַּ

ִני ֲאִני: ָהֱאֶמת ָלּה ָאְמָרה  ,ִהיא ֲא

ה      עָּׁ ִדי ּה ְוהֹו ם ,לָּׁ ֶבעְרֶגיר ֶבן, ֶׁשָלּה ֶהָחָתן ֶׁשגַּ ן הּוא, הַּ ם־כֵּ  גַּ

ְך, ְבָכאן יָנּה, ָלּה ָאְמָרה אַּ ר ְבאֶֹּפן רֹוָצה ֶׁשאֵּ חֵּ ּו ַרק, אַּ ִשיב ּיָּׁ  שֶׂ

ת ִביהָּׁ  אֶׂ ר אָּׁ ֵקיסָּׁ מֹו ַה ְמקֹו ית ָהְיָתה ֹלא ְוִאָמּה, ִל צֵּ , ְכָלל ָלֶזה ְמרֻּ

ל ְמאֹּד ָעָליו ָלּה ָחָרה ִכי נַּ  ָכל ָהָיה ֶׁשִבְׁשִבילֹו עַּ ְך, ל"הַּ  אַּ

ן ל־ִפי־כֵּ ף־עַּ ְכְרָחה אַּ ְלאֹות הֻּ ֲהִׁשיבֹו ְוָרצּו. ִבָתּה ְרצֹון ְלמַּ  לַּ

ְקׁשּו ְיבַּ ה וַּ ין ְוִהנֵּ יָסר אֵּ קֵּ  . ְכָלל ִנְמָצא הַּ

ה      דָּׁ ּה ְוִהִגי ּה לָּׁ ם ,ִבּתָּׁ ה, ְבָכאן הּוא ֶׁשגַּ ְיתָּׁ ה ְוהָּׁ . ַהֲחֻתנָּׁ

ה ְמחָּׁ מּות ְוַהש ִ ְמלּוָכה ,ִבְשֵל יָסִרית ְוהַּ קֵּ זּוג ִקְבלּו ְוהַּ ֶזה הַּ  הַּ

כּו ְל מָּׁ ה ּו ִכּפָּׁ  .ְב
 

ם ְך גַּ ר־כָּ חַּ ה ֹלא אַּ יָּ ר הָּ יסָּ קֵּ ן ְלהַּ קֵּ זָּ ה הַּ י, ְגֻדלָּ כֹּל כִּ ה הַּ יָּ דֹו הָּ ל־יָּ  .עַּ

אס אְטרָּ מַּ ְפחּו הַּ ְפחּו טָּ ל אֹותֹו טָּ יו עַּ נָּ פּוהּו פָּ  .ּוְדחָּ

יר עְרגֶּ בֶּ ה הַּ יָּ ה לֹו הָּ י) ְמאֹּד ְגֻדלָּ י (הּוא כִּ ר ֲאבִּ יסָּ קֵּ הּוא, הַּ ר שֶּ קָּ עִּ  .הָּ

ט לֹו יב בְּ ִת ִשית) כְּ א ֵר ָרה: (יט בְּ ט ָהָה ָמֵל נּו, ִה יר ַהיְּ גֶּ ערְּ ּנו, בֶּ מֶּ ִמ ד ּו  נֹוַל

ִשיַח  א, ָמ ָיבֹו ֵהָרה שֶּ מְּ ֵמינּו ִב ָי ֵמן, בְּ  .ָא

ָרֵאל שְּ ָיה ִי ם ָה הֶּ יָמִנים ָל ם ִס ַרִי ִמצְּ מֹות) בְּ ד: "(ג שְּ ִתי ָפקֹ ַקדְּ י" ָפ  ִמ

ֹיאַמר ם שֶּ ה ָלהֶּ שֹון זֶּ א, ַהָל ר. ַהּגֹוֵאל הּו ַהָדָב ַחר: ָתמּוַה  וְּ ּו ֵמַא ע ָידְּ  שֶּ

ל ָכל ָרֵא שְּ ה ִי ן, ִמזֶּ יָמן ַמהּו ִאם־ֵכ ִס ָשר? ַה פְּ ָסר ֹלא אֶּ מְּ א ִנ ָל  אֶּ

ֵקִנים ַהזְּ ם, לְּ ַג ל וְּ ַאֲחרֹון ַהּגֹוֵאל ַע ַדאי ָה ַו ש בְּ יָמִנים ֵי  .ִס

ִשיַח  ד ָמ ָרֵאל ַיִּגי שְּ ִי ה ָכל לְּ ר ַמ ָעַב ל ש ֶּ ָרֵאל ַע שְּ ָכל ִי ם בְּ ֹו יֹום י ל. ָו ל ַע  ָכ

ָחד ד אֶּ ָח אֶּ ל וְּ ָרֵא שְּ ט ִמִי ָר  .ִבפְּ

ָמר ָדה ָת בְּ ־ֵכן ִא יָמִנים ַּגם ִס ָבא, ַה ש ַכמּו ָר ִמדְּ ָבה) ַב ש־ַר ָר דְּ ַשת ִמ ִשית ָפָר ֵרא  בְּ

ָשה ה ַּגם. (ה"פ ָפָר ָת ָהיְּ שֶּ את כְּ ֵרף יֹוֵצ ש ָ א, ִל ס ָב מֶּ ) מ"ה ק (ם"ְך־ֵמ "ַהָס י ִח רְּ ִה  וְּ

ָּנה מֶּ יָמִנים ִמ ִס ָבא, ַה ל ּו ֵא ִרי בְּ ָבן ַּג ֵקרְּ מֹו, וְּ ר כְּ ַמ ֱא ּנֶּ ש שֶּ ָר דְּ ִמ ָּנה, ַב מֶּ  ּוִמ

ִשיַח  נֹוַלד א, ָמ ָיבֹו ָרה שֶּ ֵה מְּ ֵמינּו ִב ָי ֵמן בְּ  .ָא

ָין ֹבָאר ָבִענְּ מְּ ה ַה שֶּ ַמֲע ָכל, זֹו בְּ ָחד שֶּ ל ִשיר ִעם ָבא אֶּ ק שֶּ שֶּ , ֵח

ם ָצָת ִלקְּ כּו וְּ , וְּ ָש ' מְּ ן לַהִּנ מֹו, מּוָב כְּ ן שֶּ ה ֵכ ָמ ים ַכ דֹוִל ִשים ּגְּ ֹו ה ע  ַמ

ִשים עֹו ָכל, ש ֶּ ָחד וְּ ר אֶּ א ִשיִרים אֹוֵמ ַכיֹוֵצ ים וְּ רֹוִצ יג וְּ ש ִ ַה ת לְּ י ִל  ַתכְּ

ש ֻבָק מְּ ן, ַה ֵאי ה ִמי וְּ זֹוכֶּ ר שֶּ ִעַק ית לְּ ִל י ַהַתכְּ ִמִת מּות ָהֲא ֵל שְּ ם ִכי, ִב  ִא

י ה ָהָראּו ָתם, ָלזֶּ ָצ ִלקְּ ים וְּ ִשיִב ל מְּ י ַע ֵד ַח  יְּ ִלי ֹו ָש י א ֲאחֹוֵר ל ֵמ ֹו ַהֹכתֶּ  א

ִאים ַמרְּ ם שֶּ הֶּ ים ָל כּו ָפִנ בָֹאר', וְּ מְּ ה ַכ שֶּ ַמֲע ַה ְך, ל"ַהּנַ  בְּ סֹוף ַא נּו, ַל  ַהיְּ

ִקים ַתלְּ סְּ ִמ שֶּ ִשיִבים, כְּ ם מְּ הֶּ ֲעַדִין, ָל שּו ֹלא שֶּ לּום ָע כּו כְּ ֹו', וְּ מ  כְּ

ָכתּוב ם שֶּ ה ָש שֶּ ַמֲע שּוָבה סֹוף ַב תְּ ִשיָבה, ַה מְּ ַאר שֶּ ת־תֹ ַפ יְּ , ָשם ַעֵין, ַה

בֹוא ַעד ָי ִהיג שֶּ ַמנְּ כֹון ַה כּו ַהָּנ .וְּ ' 



  

 
 

 

 בספורי מעשיותמבחן 
 מבערגיר ועני –)סוף( ( 6מעשה י' )

 

 

מה עשו המלך והבת קיסר ובן הבערגיר  .א
 במדבר?

 מנגנים בכלי שיר 
 שמחו ורקדו 
 שתי התשובות נכונות 

 איזה עצים היו שורפין שם? .ב
 עצים שהיו יקרים מן כסף בישוב 
  עצים שהיו יקרים מאבנים טובות

 בישוב
 ב בישובעצים שהיו יקרים מן זה 

 מי גילה את עצמו הראשון? .ג
 הקיסר 
 בן הבערגיר 
 בת הקיסר 

 מי התגלה עצמו השני? .ד
 הקיסר 
 בן הבערגיר 
 בת הקיסר 

בכמה אילנות חיפש בן הבערגיר כל יום  .ה
 את הכתב שקיבל מבת הקיסר?

 בשתים 
 בשלש 
 לא ספר 

מה היה עושה בן הבערגיר כשחיפש ולא  .ו
 מצא הכתב?

 התעצב 
 בכה 
 התחזק 

 הכתב? מי מצא בסוף את .ז
 הקיסר 
 בן הבערגיר 
 בת הקיסר 

 

 מה קרה לבן הבערגיר כשנמצא הכתב? .ח
 נפל חלשות 
 שמח מאוד 
 בכה מרוב התרגשות 

 מה עשה בן הבערגיר עם הכתב שנמצא? .ט
 נתנו לקיסר 
 השאיר אצלו 
 נתנו לבת הקיסר 

האם הקיסר הלך עם בן הבערגיר ובת  .י
 הקיסר?

 נשאר לבדו 
 הלך עמהם יחד 
 הלך אחריהם 

 לאיזה מדינה הגיעו? .יא
 למדינה שהיה שם הבערגיר 
 למדינה שיושבת שם הקיסרית 
 למדינה שהיה שם הרוצח 

 מה שלחה בת הקיסר להודיע לאמה? .יב
 שנמצאה בת הקיסר 
 שנמצא איש שיודע ידיעה מבתה 
 שנמצא איש שיודע היכן  נמצאת בתה 

 מה ספרה בת הקיסר לקיסרית בתחילה? .יג
 כל מה שעבר על בתה 
 ל הקיסרכל מה שעבר ע 
 כל מה שעבר על בן הבערגיר 

 למי היה גדולה אחר כך? .יד
 לקיסר 
 לבת הקיסר 
 לבערגיר 

 ?מה אתה לומד מסיפור זה .טו
 שאין שום יאוש בעולם כלל 
 שבסוף יתוקן הכל 
 .__________________________ 

ְיָתה ָחה. ַהֲחֻתָנה ְוָה ְמ ּות ְוַהש ִּׂ ְשֵלמ  בהצלחה!!! - בִּׂ


