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

      , עַׁ ּו ב ש ָׁ הַׁ ֶשה  ֲע מַׁ הַׁ ְך  שֵׁ ֶהְמ ָכל ַהְתָחַלת ַהְישּוָעה  ְב ָאנּו רֹוִאים שֶׁ
ְך ָהֲאִמִתי, ָהְיָתה  לֶׁ ן ַהמֶׁ ל בֶׁ ת!שֶׁ חַׁ אַׁ ת  ּו ד ְד ֹו ב ְת ִה ְפָשר ִלְלמֹד  מֵׁ אֶׁ

ל  ה ְמַעט, ִטָפה ִמן ַהָים ְלִפי ֲהָבָנֵתנּו, ַעד ַכָמה ָגדֹול כָֹחּה שֶׁ ִמזֶׁ
. ת דּו ְד ֹו ב ְת ִה ה  עָׁ ת  שָׁ ה ָיכֹול ְלַשּנֹות אֶׁ ִאם זֹוִכים ְוַהֵלב ִמְתעֹוֵרר, זֶׁ

ה. ל ַהָקצֶׁ ה אֶׁ ל ָהָאָדם ֵמַהָקצֶׁ  ָכל ַמֲהַלְך ַחָייו שֶׁ

ֹוְך    ְבת ּון  " ל לָׁ ְך  רֵׁ ְצטָׁ ֶשִי ו,  י לָׁ ר עָׁ בַׁ עָׁ ֹלא  ִין  דַׁ ֲע ה  ֶז ר כָׁ בָׁ ְודָׁ ה  לָׁ ְי לַׁ ה  ֲעשָׁ ְך נַׁ כָׁ
" ה ֶז ר כָׁ עַׁ יַׁ הַׁ ִבי  ֳע ֹוְך  ת ְב ה  לָׁ ְי לַׁ בַׁ ִדי  ַגם ָכאן ְמַרֵמז ָלנּו ַרֵבנּו ַז"ל ַעל  ְיִחי

 , ת דּו ְד ֹו ב ְת ִה הַׁ ת  צַׁ ִה  -ַאְך ְכָבר ֵיש ָכאן ֲעִלַית ַמְדֵרָגה ֲע ד ְל דֵׁ ֹו ב ְת
ה לָׁ ְי לַׁ ַרֵבנּו ְמַלֵמד בַׁ ת שֶׁ אֹוָתנּו  ְלַבּדֹו ַבַיַער. ְכמֹו שֶׁ ּו ד ְד ֹו ְתב ִה הַׁ ר  ִעקַׁ

ן  ִריִכי ְצ ם  גַׁ ְו  "  .. ." ה ֶז ם הַׁ לָׁ ֹו ע הָׁ ת  דַׁ ְר ּוי ִמִט נ פָׁ ם  לָׁ ֹו ע הָׁ ת ֶש עֵׁ ְב  , ה לָׁ ְי לַׁ א בַׁ ּו ה
יְ  הַׁ ְד  , ד ְמֻיחָׁ ֹום  ק ְבמָׁ ת  ּו ד ְד בֹו ְת ִה הַׁ ה  ְהֶי , ֶשִי ִדי ֶרְך ְיִחי ֶד בַׁ ר  ִעי הָׁ ץ מֵׁ ּו ּו ח נ

. " ם דָׁ אָׁ י  ְבנֵׁ ם  שָׁ ְלִכים  ֹו ה ין  אֵׁ ֶש ֹום  ק ְכֵדי ְלַבֵטל  )לקו"מ נ"ב( ְבמָׁ
ָחַשב ְבָטעּות  ם ְכשֶׁ ִהְתַרֵגל ָבהֶׁ ת ַהִמּדֹות ָהָרעֹות שֶׁ ַגְשִמיּותֹו, אֶׁ

ן ִשְפָחה,  הּוא בֶׁ ְילָׁ שֶׁ לַׁ בַׁ ד  דֵׁ ֹו ב ְת ִה ְל ִריְך  .צָׁ ָשם ַבַיַער ְלַבד, ָרחֹוק  ה
ם ֵמֹרב ֵיאּוש,  ָּנַפל ָבהֶׁ ִמן ַהִישּּׁוב, ִנְמָאִסים ָכל ַהַתֲאוֹות שֶׁ

..ּוַמְתִחיל ְלִהְתעֹוֵרר ָרצֹון ְוַגְעגּוַע  . ת ֱאֶמ ֶב ֲאִני  ֶש  ְלִמי 

ת     ֹו ר ְמ לַׁ ֹו ָכל זֹאת ְו מ הֵׁ ְב ה הַׁ ִהנֵׁ ְו ה  אָׁ רָׁ ְו  , ל כֵׁ תַׁ ְס ר ִה בֶֹּק בַׁ ם " י ִד עֹוְמ ת 
" ֹו! ל ְצ ֶא ּוִכים  ְכָבר ָזָכה ְלַקֵים  ְסמ ר ַאֲחֵרי ַהַלְיָלה ַבַיַער, ְכשֶׁ עֹו נֵׁ הַׁ

, ה לָׁ ְי לַׁ ת ַמְרִגיש ִהְתעֹוְררּות ְוִהְתַעלּות ְגדֹוָלה, ַאַחר ָכְך  בַׁ ֱאמֶׁ ּובֶׁ
ר, ְוהּוא שּוב חֹוֵזר ַלִישּּׁוב, ְלֵביתֹו, ְלִלמּוד ֹו, אֹו ַמִגיַע ַהֹבקֶׁ

ה  .ְלַפְרָנָסתֹו, ְוָאז הּוא רֹואֶׁ . . ֹו ל ְצ ֶא ּוִכים  ְסמ ת  ֹו מ הֵׁ ְב הַׁ ַהכֹל אֹותֹו  ֶש
ְרֵגִלים ַהֹּלא  ֵאלּו ַהַתֲאוֹות ְוַההֶׁ לֹו, שֶׁ ַהָּדָבר... ָכל ַהַבֲהִמיּות שֶׁ
טֹוִבים חֹוְזִרים ֵאָליו ַבֲחָזָרה. שּוב הּוא כֹוֵעס, שּוב הּוא 

ה ָכאן? ָכל ִמְתַבֵטל ה, אֹוי ַוויי, ַמה קֹורֶׁ ְילָׁ לַׁ הַׁ ת  דַׁ ֹו ב ָהְיָתה  ֲע
ה ָיכֹול ִלְהיֹות  ת ַעְצמֹו, ֵאיְך זֶׁ ה ָלִריק?! ְיהּוִדי שֹוֵאל אֶׁ לָׁ ְי לַׁ בַׁ ֶש

, ה' ת  ּו א ִצי ֶאת ְמ ְך  ל כָׁ ִתי כָׁ ְש גַׁ ְר ץ  ִה ֵאין עֹוד ִמְלַבּדֹו, ּוְמֹלא ָכל ָהָארֶׁ

ר, ֲאִני שּוב רֹוֵדף ּוִמְתַיֵגַע ַאֲחֵרי ְכבֹודֹו, ּוִמָיד ְב  ַהִגיַע ַהבֹקֶׁ
ן ִשְפָחה?  - ִמי ֲאִניַהַפְרָנָסה?  ְך אֹו בֶׁ לֶׁ ן מֶׁ  בֶׁ

ל    " זַׁ ּו  נ בֵׁ רַׁ ּו  נ לָׁ ז  מֵׁ רַׁ ה ְמ ֶש ֲע מַׁ בַׁ אן  ֶשכָׁ א  לָׁ ְנֻקָּדה ֲחשּוָבה ְמֹאד. ֹלא  ֶא
ֹּלא  ֹּלא ִהְתַקַּדְמנּו ְבִיְרַאת ה', שֶׁ ְלִהָבֵהל ִאם ָאנּו רֹוִאים שֶׁ
ן  בֶׁ ַעל ְיֵדי שֶׁ ָרִצינּו, ִכי ָאנּו רֹוִאים שֶׁ ת ְכמֹו שֶׁ ֱאמֶׁ ִהְשַתִּנינּו בֶׁ

ְך ָרַדף ַאֲחֵרי ַהְבֵהמֹות, הּוא ִנְכַנס ָכל ַפַעם עֹו לֶׁ ד יֹוֵתר ַהמֶׁ
ת  ן ִשְפָחה ָהֲאִמִתי, ְוַגם ָמָצא אֶׁ ת ַהבֶׁ ָמָצא אֶׁ ק ַהַיַער ַעד שֶׁ ְלעֹמֶׁ

ה ְמַרֵמז ַעל  זֶׁ .ִאיש ַהַיַער שֶׁ ִתי ִדיק ֲאִמ צַׁ ְלָך ָאַמר לֹו: שֶׁ  הַׁ ל  דַׁ ֲח "
ְלָך  ֹות ֶש ֹונ ֲע הָׁ ק  רַׁ ל,  ת ְכלָׁ ֹו מ הֵׁ ה ְב ין ֶז אֵׁ ת! ִכי  ֹו ֹונ ֲע הָׁ י  רֵׁ ֲח אַׁ דֹּף  ְר ם ִל הֵׁ

. . . " ְתָך ֹו א ִליִכים  ֹו ל ֵבית ה', זֹו ֹלא  מ ְך ָהעֹוָלה אֶׁ רֶׁ זֹו ַהּדֶׁ ִנְמָצא שֶׁ
ה עֹוֵבד! ַבַהְתָחָלה  ָלא ָכְך זֶׁ ָטעּות, אֹו ְבָעַית ִאיִשיּות ָקָשה... אֶׁ
זֹוִכים ִלְתשּוָבה ֲאִמִתית, ּוְלִהְתַקֵּדש ָכָראּוי, ֲעַדִין חֹוְזִרים  ַעד שֶׁ

שּוב ְלאֹוָתם ַקְטֻניֹות ּוְרצֹונֹות ַבֲהִמִיים ּוְנמּוִכים. ַרק ִמי שּוב וָ 
ת   ֹּלא ִנְבָהל, ְוזֹוֵכר אֶׁ ר שֶׁ ִעקָׁ הָׁ ְו ל  לָׁ ְכ הַׁ "- " ל לָׁ ד ְכ חֵׁ פַׁ ְת ֹּלא ִי ּוַמֲאִמין  ֶש

,  ִבְתִמימּות " ד אֹּ ְתָך ְמ ֹודָׁ ב ֲע בַׁ ֶצה  ֹו ר ְו ֲחִמים  רַׁ א  לֵׁ ְך מָׁ רַׁ בָׁ ְת ם ִי ש ֵׁ הַׁ  "ִכי 
ת ְגֻדָלתֹו ָהֲאִמִתית, ִכי ה' אֹוֵהב  קו"מ מ"ח()לי ה ִלְמצֹא אֶׁ ִיְזכֶׁ

ה ְמאֹד ַבֲעבֹוָדֵתנּו, ַלְמרֹות ָכל ַהְּנִפילֹות ְוַהִבְלבּוִלים, ִכי  ְורֹוצֶׁ
 ִמי ָכמֹוהּו יֹוֵדַע ִיְצֵרנּו, ְוָכל ַמֲעָבֵרינּו.

ִמים       יָׁ הַׁ ת  ֹו ב ְר ִיְת  ִב ַגע שֶׁ עֹוְררּו ַרֲחֵמי ה' ָעֵלינּו, בֹו ָיבֹוא ָהרֶׁ
ת  ֱאסֹף ה' ִיְתָבַרְך אֶׁ תיֶׁ ֹו ֻרי ְב גַׁ ְת ִה הַׁ ל  ת ָכל ַהַהְחָלטֹות  כָׁ ָלנּו, אֶׁ שֶׁ

ר  בֶׁ ת ַעְצֵמנּו ֵמַהֵיאּוש, ָלקּום ִמתֹוְך ַהשֶּׁׁ ל ְלָהִרים אֶׁ ְתִחי הַׁ ְל ּו
ה לָׁ ְתחָׁ הַׁ ַרֵבנּו ַז"ל ְמַחֵזק אֹוָתנּו:  ,מֵׁ דַׁ ְכמֹו שֶׁ ְו ת " ֹו ע ּו ְתנ ל הַׁ ֶשכָׁ  , ע

ת  ּו ְשִמי גַׁ ט ִמן  עַׁ ֶזה ְמ י אֵׁ ם  עַׁ פַׁ ל  ְבכָׁ ק  ְעתָׁ ְוֶנ ק  תָׁ ה ִנ תָׁ אַׁ ֶש ת,  ֹו ק תָׁ ְע הַׁ הַׁ ְו
ם  ִאי בָׁ ּו ים  ִר ש ְ ְתקַׁ ּוִמ ִרים  ְב ְתחַׁ ּוִמ ִצים  ְב ְתקַׁ ם ִמ לָׁ , ֻכ ְך רַׁ ְתבָׁ ֹו ִי ת דָׁ ֹו ב ֲע לַׁ

 " ֶרְך צֹּ הַׁ ת  עֵׁ ְב ְתָך  רָׁ ְז ֶע ק ָכל ַמ )ליקו"מ מ"ח( ְל יָך הּוא ֵחלֶׁ עֹוֵבר ָעלֶׁ ה שֶּׁׁ
ת ַעְצמֹו, ְוֹלא ִיְתָיֵאש,  ַיֲחִזיק אֶׁ ְלָך ְלִהְתַגלֹות, ּוִמי שֶׁ ְך שֶׁ רֶׁ ֵמַהּדֶׁ

ֹו. ל י  רֵׁ ְש אַׁ  , ה' ת  עַׁ ּו ש ִבי ֹות  א ְר ִל ֹוף  ּס בַׁ ְל ה  ְזֶכ  ִי



 

ת  ֹו ּי ִנ ֹו מ ְד ַק ם  י ִנ ש ָּׁ ִמ ת  ֹו ּי ִש ֲע ַמ י  ֵר ּו ּפ ה –ִס שֶׂ ֲע ן א"י ַמ בֶׂ ְך ִמ לֶׂ ן מֶׂ ה ּובֶׂ חָּׁ ְפ ) ִש ּו  פ ְל ַח ְת ִנ  (3שֶׂ

ע"א זי ב  ְסלֶׂ רֶׂ ן ִמְב ְחמָּׁ ּו ַנ נ ֵב ּה ַר רָּׁ ִסְּפ  ש ֶׂ

ר    ֵכל ַבבֹּקֶׂ ְסַת ה ְוָרָאה ,ִה מֹות ְוִהנֵּ  ְסמּוִכים עֹוְמִדים ַהְבהֵּ

ְך ָהִאיָלן ִמן ְוָיַרד! ֶאְצלֹו ַל ם ְוהָּׁ סָּׁ ְפ ְך. ְלַהָלן ּוָבְרחּו ,ְלתָּׁ ַל הָּׁ  ְו

ם ֹוֵתר ַאֲחֵריהֶׂ ר ּוָבְרחּו ,י מֹות ְוָהיּו. יֹותֵּ  ָשם מֹוְצִאים ַהְבהֵּ

יֶזה ה. ְוֶלֱאכֹל ִלְרעֹות ְוָעְמדּו ֲעָשִבים אֵּ יָּׁ הָּׁ ְך ְו ם הֹוֵל סָּׁ ְפ  ,ְלתָּׁ

ן. ּוָבְרחּו ֵכ ה ְו יָּׁ ְך הָּׁ ם הֹוֵל ם ַאֲחֵריהֶׂ ם הֹוֵלְך, בֹוְרִחים ְוהֵּ  ַאֲחֵריהֶׂ

ם  ָשם ֶשָהָיה, ְמֹאד ַהַיַער ֳעִבי ְבתֹוְך ֶשָבא ַעד, בֹוְרִחים ְוהֵּ

יָנם ַחיֹות ָאָדם ִמְתָיְרִאים ֶשאֵּ ם ִכי, ְכָלל מֵּ  ִמן ְרחֹוִקים הֵּ

 .ַהִישּּׁוב

ה ְושּוב     ֲעשָּׁ ה ַנ א ַהַחיֹות ַנֲהַמת קֹול ְוָשַמע .ַלְילָּׁ  ְוִנְתָירֵּ

ה ַוַיְרא. ְמֹאד ד ְוִהנֵּ  ְוָעָלה. ְמֹאד ְמֹאד ָגדֹול ִאיָלן ָשם עֹומֵּ

ה ְראַויַ , ָהִאיָלן ַעל ְבבֹואֹו. ָהִאיָלן אֹותֹו ַעל ב ְוִהנֵּ  ָשם שֹוכֵּ

א, ָאָדם ֶבן ן ִפי ַעל ַאף ַאְך. ְוִנְתָירֵּ ה כֵּ יָּׁ ה לֹו הָּׁ מָּׁ חָּׁ נֶׂ ַאַחר ,ְל  מֵּ

 . ָאָדם ֶבן ָכאן ֶשָמָצא

ֲאלּו     ה ְושָּׁ ת זֶׂ ה אֶׂ . ָאָדם ֶבן, ַאָתה ִמי" "ָאָדם ֶבן, ַאָתה ִמי" :זֶׂ

ַאִין ר ְרצֹונֹו ָהָיה ְוֹלא" ְלָכאן ָבאָת  מֵּ ָעַבר ַמה לֹו ְלַספֵּ  שֶּׁ

ִשיב. ָעָליו י ַעל: לֹו ְוהֵּ מֹות ְידֵּ ה ֶשָהִייִתי. ַהְבהֵּ מֹות רֹועֵּ , ְבהֵּ

י ְוָתעּו מֹות ְשתֵּ י ְוַעל, ְלָכאן ְבהֵּ . ל"ַכנַ  ְלָכאן ָבאִתי ֶזה ְידֵּ

ַאִין: ָהִאיָלן ַעל ָשם ֶשָמָצא ָהָאָדם ֶאת הּוא ְוָשַאל  ָבאָת  מֵּ

ִשיב? ְלָכאן ַאָתה י ַעל ְלָכאן ָבאִתי ֲאִני: לֹו הֵּ . ַהּסּוס ְידֵּ

ב ֶשָהִייִתי  ַהּסּוס ְוָהַלְך, ָלפּוש ְוָעַמְדִתי, ַהּסּוס ַעל רֹוכֵּ

יִתי. ַהַיַער ְבתֹוְך ְוָתָעה ִי ף ְוהָּׁ יו רֹוֵד רָּׁ סֹו ַאֲח ְפ  ָבַרח ְוהּוא ,ְלתָּׁ

ר  . ְלָכאן ֶשָבאִתי ַעד, יֹותֵּ

ְברּו      ם ְוִנְתַח ד שָּׁ א ָלֶהם ֶשִיְהֶיה ַיַח א ַצְותָּׁ דָּׁ יֶהם ְוִדְברּו .ֲח ינֵּ , בֵּ

ן ִיְהיּו, ְלִישּּׁוב ְכֶשָיבֹואּו ֶשֲאִפלּו ם־ֵכ ד ַג א ְבַיַח ַצְותָּׁ א ְב דָּׁ  ְוָלנּו. ֲח

יֶהם ָשם  ְושֹוֲאִגים ֶשהֹוִמים ַהַחיֹות ַנֲהַמת קֹול ְוָשְמעּו. ְשנֵּ

 .ְמֹאד

רבֹּ ִלְפנֹות       ע קֶׂ ַמ י ַעל, ְמֹאד ְמֹאד ְגדֹוָלה חּוָכא קֹול שָּׁ  ְפנֵּ

ֶטת ֶשָהְיָתה, ַהַיַער ָכל  ִכי, ַהַיַער ָכל ַעל ַהחּוָכא קֹול ִמְתַפשֶּׁ

ַע  ָהִאיָלן ֶשָהָיה ַעד, ְמֹאד ְמֹאד ְגדֹוָלה חּוָכא ָהְיָתה  ִמְזַדְעזֵּ

ַע  ל ְוהּוא. ַהּקֹול ִמן ּוִמְתַנְענֵּ ד ִנְתַבהֵּ  . ִמֶזה ְמֹאד ְמֹאד ְוִנְתַפחֵּ

ַמר    ִני לֹו ְואָּׁ ַכב ָהִאיָלן ַעל ָשם ֶשָמָצא ָהָאָדם ֶזה ַהְינּו) :ַהש ֵ  ָשם ֶששָּׁ

ין שּוב (ִמּקֶֹדם ד ֲאִני אֵּ  ָכאן ָלן ֲאִני ְכָבר ִכי. ִמֶזה ְכָלל ִמְתַפחֵּ

ילֹות ַכָמה ֶזה ל, לֵּ כָּׁ ְב ה ּו מּוְך ַלְילָּׁ ל סָּׁ  קֹול ִנְשָמע ַהּיֹום אֶׂ

. ּוִמְזַדְעְזִעים רֹוֲעִשים ָהִאיָלנֹות ֶשָכל ַעד, ַהֶזה ַהחּוָכא

ל רֹו ְוָאַמר ְמֹאד ְוִנְתַבהֵּ  ְמקֹום ֶשֶזהּו ִנְרֶאה ַהָדָבר: ַלֲחבֵּ

 ָשַמע ִמי ִכי. ָכֶזה חּוָכא קֹול ִנְשַמע ֹלא ַבִישּּׁוב ִכי. ַהְידּוִעים

 ?.ָהעֹוָלם ָכל ַעל חּוָכא קֹול

ְך     כָּׁ ה ְוַאַחר־ ֲעשֶׂ ף ַנ מֹות ְוִהֵנה ַוִיְראּו, ְוִהְסַתְכלּו .יֹום ֵתכֶׂ ְבֵה  ַה

ל ה שֶׂ ם זֶׂ ִדי ְמ ּוס ְוַגם ,עֹו ל ַהס ה שֶׂ ד זֶׂ ּו, ְוָיְרדּו .עֹוֵמ ל  ְוִהְתִחי

ף דֹּ ה. ִלְר מֹות ַאַחר זֶׂ ְבֵה ה, ַה זֶׂ מֹות .ַהסּוס ַאַחר ְו  ָהיּו ְוַהְבהֵּ

ר ְלַהָלן בֹוְרִחים ּוא, יֹותֵּ ה ף ְו ן. ל"ַכנַ ' ְוכּו רֹוֵד ִני ְוכֵּ ף ַהשֵּּׁ ַד  רָּׁ

ַח  ְוַהּסּוס ַהסּוס ַאַחר  .ִמֶזה ֶזה ְוִנְתעּו ֶשִנְתַרֲחקּו ַעד, בֹורֵּ

ְך     ְך ְבתֹו א כָּׁ צָּׁ ם ַשק מָּׁ ם ִע חֶׂ  ְמֹאד ְמֹאד ְבַוַדאי ָחשּוב ְוֶזה .לֶׂ

ק ְוָלַקח. ַבִמְדָבר פֹו ַעל ַהשַּׁ ְך, ְכתֵּ ַל ֹות ַאֲחֵרי ְוהָּׁ מ ְבֵה  .ַה

ְך     ְך ְבתֹו ע כָּׁ ַג ם ּפָּׁ דָּׁ ד ְבאָּׁ חָּׁ ַבֵהל אֶׂ ה ְוִנְת ַאף־ַעל־ִפי־ ַאְך .ִמְתִחלָּׁ

ן ַאַחר, ְקָצת ְלֶנָחָמה לֹו ָהָיה כֵּ  ְוָשַאל. ָאָדם ָכאן ֶשָמָצא מֵּ

יְך: "ָהָאָדם אֹותֹו  ָהָאָדם ֶאת ְוָשַאל הּוא ָחַזר?" ְלָכאן ָבאָת  אֵּ

יְך: "ַהֶזה ִשיב?" ְלָכאן ַאָתה ָבאָת  אֵּ  ֲאבֹוַתי, ֲאִני: "לֹו הֵּ

יְך, ַאָתה ַאְך. ָכאן ִנְתַגְדלּו ֲאבֹוַתי ַוֲאבֹות  ִכי, ְלָכאן ָבאָת  אֵּ

 ". ַהִישּּׁוב ִמן ָאָדם שּום ְכָלל ָיבֹוא ֹלא ְלָכאן

ַבֵהל     ִבין ִכי ,ְוִנְת ין הֵּ ַאַחר. ְכָלל ָאָדם ֶזה ֶשאֵּ ר מֵּ  ֶשאֹומֵּ

ינֹו ַהִישּּׁוב ִמן ְוָאָדם, ָכאן ִנְתַגְדלּו ֲאבֹוָתיו ֶשֲאבֹות  ָבא אֵּ

ן ַעל. ְלָכאן ִבין כֵּ ין ֶשְבַוַדאי הֵּ ַאף־ַעל־ִפי־. ְכָלל ָאָדם ֶזה אֵּ

ן בֹו ְכָלל לֹו ָעָשה ֹלא כֵּ  שּום ָעָשה ֹלא ַהַיַער ָהָאָדם ֶשֶזה ַהְינּו) .ְוֵקְר

י ֶשָהַלְך ָלֶזה ָרָעה מֹות ַאֲחרֵּ  ( ל"ַכנַ  ֶשֶנֱחַלף ָהֱאֶמת ַהֶמֶלְך ֶבן ֶשהּוא, ַהְבהֵּ

ַמר      עֹוֶשה ַאָתה ָמה (ָהֱאֶמת ַהֶמֶלְך ְלֶבן ַהַיַער ָאָדם ַהְינּו): לֹו ְואָּׁ

ִשיב? ָכאן ף ֶשהּוא לֹו הֵּ מֹות ַאַחר רֹוֵד ְבֵה  לֹו ָאַמר. ל"ַכנַ  ַה



 

ַדל: ל"ַהנַ  ָהָאָדם ָך ֲח ף ְל דֹּ ֲעוֹונֹות ַאֲחֵרי ִלְר ין ִכי !הָּׁ מֹות ֶזה אֵּ  ְבהֵּ

ֹות ַרק, ְכָלל ֲעוֹונ ָך הָּׁ ְל ם שֶׂ ָך מֹוִליִכים ֵה ְך אֹוְת  ְכָבר. ְלָך ַדי .כָּׁ

ה, ִקַבְלָת  ְכָבר ֶשְלָך ָהעֶֹנש ַהְינּו, ֶשְלָך ֶאת ִקַבְלָת  ַעתָּׁ ַדל ְו  ֲח

ָך ם ְל ְדפָּׁ  . עֹוד ִמְלרָּׁ

ִמי בֹוא     בֹוא ִע ַמה ְותָּׁ אּות ְל ּיָּׁ ָך ש ֶׂ ְך ְל ַל מֹו ְוהָּׁ א .ִע ר ְוִנְתָירֵּ  ְלַדבֵּ

 ַהְינּו). ְוִיְבָלֶענּו ִפיו ִיְפַתח ֶפן, ָכֶזה ָאָדם ִכי. ּוְלָשֲאלֹו ִעמֹו

א ְוָהָיה, ַהֶזה ַהַיַער ָהָאָדם ִעם ָהַלְך תָהֱאֶמ  ַהֶמֶלְך ַהֶבן ֶשֶזה ר ִמְתָירֵּ  ְלַדבֵּ

ִבין ִכי. ְוִיְבָלֶענּו ִפיו ִיְפַתח ֶפן, ָדָבר אֹותֹו ְוִלְשֹאל ִעמֹו ין הֵּ  ָאָדם ֶזה ֶשאֵּ

ְך (ְכָלל ַל יו ְוהָּׁ  .ַאֲחרָּׁ

ְך ְבתֹוְך     ַגע כָּׁ ת ּפָּׁ ֵברֹו אֶׂ ֶכף. ל"ַכנַ  ַהּסּוס ַאַחר ֶשָרַדף ֲח  ְותֵּ

ַדע: לֹו ָרַמז ֶכֶשָרָאהּו ין, תֵּ א ְוֹלא, ְכָלל ָאָדם ֶזה ֶשאֵּ  ִתשָּׁ

ן ין ִכי. ְכָלל ִעמֹו ְוִתתֵּ  לֹו ְוָלַחש ִמָיד ְוָהַלְך! ְכָלל ָאָדם ֶזה אֵּ

ין. ֶזה ָכל ְבָאְזָניו  . ל"ַכנַ ' ְוכּו, ְכָלל ָאָדם ֶזה ֶשאֵּ

ֵכל     ְסַת ֵבירֹו ְוִה ה ַוַיְרא (ַהּסּוס ֶשל ָהָאָדם ַהְינּו) ,ֲח  ִעם ַשק ְוִהנֵּ

פֹו ַעל ֶלֶחם ן ְוִהְתִחיל. ְכתֵּ ִחי: לֹו ְלִהְתַחנֵּ  ָיִמים ַכָמה ֶזה !אָּׁ

ן, ָאַכְלִתי ֶשֹּלא ם ִלי ֵת חֶׂ ִשיב !לֶׂ ין ַבִמְדָבר ָכאן: לֹו הֵּ  מֹוִעיל אֵּ

ן ַחַּיי ִכי, ָדָבר שּום ִמי ְד  . ִבְשִביִלי ַהֶלֶחם ָצִריְך ַוֲאִני קֹו

ן ְוִהְתִחיל      ַבְקשֹו לֹו ְלִהְתַחֵנ ד ּוְל ן: ְמאֹּ ן ַמה ְלָך ֶאתֵּ ֶאתֵּ  ַאְך) שֶּׁ

ין ְבַוַדאי ִשיב (ַבִמְדָבר ֶלֶחם ְבַעד ּוַמָתן מַֹהר שּום מֹוִעיל אֵּ  ַמה: לֹו הֵּ

ן ֵתת תּוַכל ַמה ִכי, ִלי ִתתֵּ ד ִלי לָּׁ ַע ם ְב חֶׂ ר לֶׂ בָּׁ ִמְד ִשיב .ַב : לֹו הֵּ

ש ֶזה ַהְינּו) ִשיב, ַהּסּוס ֶשל ָהָאָדם ֶשהּוא, ַהֶלֶחם ֶשִבּקֵּ  ֶשל ָלָאָדם הֵּ

מֹות ן (ָהֱאֶמת ַהֶמֶלְך ֶבן ֶשהּוא, ַהְבהֵּ ֵת ָך אֶׂ ל ְל ִמי כָּׁ ְצ ת ֶשֶאְמֹכר ,ַע  אֶׂ

ִמי ְצ ַעד ְלָך ַע ם ְב חֶׂ   .לֶׂ

ב     מֹות ֶשל ָהָאָדם ַהְינּו) :ְוִנְתַיֵש ב ַהְבהֵּ נֹות( ְבַעְצמֹו ִנְתַישֵּּׁ ם ִלְק דָּׁ  ,אָּׁ

ן ְכַדאי ה! ֶלֶחם לֹו ִלתֵּ נָּׁ קָּׁ ד אֹותֹו ְו בֶׂ עֶׂ ם ְל  לֹו ְוִנְשַבע .עֹולָּׁ

ה ִבְשבּועֹות ִּיְהיֶׂ ד לֹו שֶׂ בֶׂ ם עֶׂ א, ְלִישּּׁוב ְכֶשָיבֹואּו ַגם עֹולָּׁ  ְוהּו

ן ם לֹו ִיֵת חֶׂ ד ֶשֹיאְכלּו, ְדַהְינּו .לֶׂ ק ִמן ַיַח  ֶשִיְכֶלה ַעד ַהשַּׁ

 .ַהֶלֶחם

כּו      ְל ד ְוהָּׁ ם ַאֲחֵרי ַיַח דָּׁ אָּׁ ַער הָּׁ ד ְוֶזה .ל"ַהנַ  ַהַּי בֶׂ עֶׂ ְך הָּׁ ו הֹוֵל י  ַאֲחרָּׁ

מֹות ֶשל ְלָהָאָדם ְלֶעֶבד ֶשִנְמָכר ַהּסּוס ֶשל ָהָאָדם ֶזה ַהְינּו)  ָהַלְך, ַהְבהֵּ

י ַאֲחָריו מֹות ֶשל ָהָאָדם ַאֲחרֵּ יֶהם. ַהְבהֵּ י ָהְלכּו ּוְשנֵּ  ְוַעל (ַהַיַער ָאָדם ַאֲחרֵּ

י ל ֶזה ְידֵּ קֵּ יֶזה ְלַהְגִביַה  ָצִריְך ְכֶשָהָיה. ְקָצת ָעָליו הֵּ  ָדָבר אֵּ

יֶזה אֹו ר ִעְנָין אֵּ  ָהָאָדם ֶזה ַעל ַהְינּו) ַעְבדֹו ַעל ְמַצֶּוה ָהָיה ַאחֵּ

 . ֶחְפצֹו לֹו ְוֶשַיֲעֶשה לֹו ֶשַיְגִביַה  (ֶעֶבדלְ  לֹו ֶשִנְמָכר ַהּסּוס ֶשל

כּו     ְל ד ְוהָּׁ ם ַאֲחֵרי ַיַח דָּׁ ַער אָּׁ ַּי  ָשם ֶשָהיּו ְלָמקֹום ּוָבאּו .ל"ַהנַ  ַה

ד ְוַעְקַרִבים ְנָחִשים ֵח ד ְוִנְתַּפ ֲחַמת .ְמאֹּ ד ּומֵּ  ֶאת ָשַאל ַהַּפַח

יְך: ַהַיַער ָהָאָדם ִשיב?! ָכאן ַנֲעבֹר אֵּ ם ֲהֹלא. לֹו הֵּ ה ַג א זֶׂ ֵל  ִיּפָּׁ

יְך (ַמאי ֶאָלא) ס אֵּ יִתי ְוָתבֹוא ִתָכנֵּ ֹו ֶאת ְוֶהְרָאהּו?! ְלבֵּ  ֵבית

ד עֹוֵמ ֲאִויר שֶׂ יְך .בָּׁ יִתי ִתְכֹנס ְואֵּ כּו?! ְבבֵּ ְל ם ְוהָּׁ ם ִע דָּׁ אָּׁ ַער הָּׁ  ַהַּי

ִביר, ל"ַהנַ  ֱע ם ְוהֶׂ ם אֹותָּׁ לֹו יתֹו ְוִהְכִניָסם .ְבשָּׁ ם ְלבֵּ ִכילָּׁ ֱא  ְוהֶׂ

ם ְך. ְוִהְשקָּׁ ַל  .לֹו ְוהָּׁ

ה     זֶׂ מֹות ֶשל ָהָאָדם ֶשהּוא ָהֱאֶמת ַהֶמֶלְך ֶבן ַהְינּו) ְו  ָהָיה (ַהְבהֵּ

ש  ְוָחָרה. ָצִריְך ָהָיה ֲאֶשר ְכָכל ל"ַהנַ  ַעְבדֹו ִעם ְמַשמֵּ

ר ַעל, ְמֹאד ְלָהֶעֶבד ַכר ֲאשֶׂ ְמ ד ִנ בֶׂ עֶׂ ִביל ְל ה ִבְש עָּׁ השֶׂ  ַאַחת שָּׁ יָּׁ  הָּׁ

ִריְך ם צָּׁ חֶׂ כֹּל לֶׂ ֱא ש ַעָתה ִכי .לֶׂ ק. ֶלֱאכֹל ַמה ָלֶהם יֵּ ִביל ְוַר  ִבְש

ה עָּׁ ה, ַאַחת שָּׁ ד ִיְהיֶׂ בֶׂ ם עֶׂ  . עֹולָּׁ

ה     יָּׁ יְך :ְוגֹוֵנַח  ִמְתַאֵנַח  ְוהָּׁ יֹות, ָכזֹו ְלִמָדה ָבאִתי אֵּ ד ִלְה בֶׂ  .עֶׂ

 (אֹותֹו ָשַאל ֶשלֹו ָהָאדֹון ֶשהּוא ָהֱאֶמת ַהֶמֶלְך ֶבן ַהְינּו): לֹו ָשַאל

יֶזה ַח  ֶשַאָתה, ָהִייָת  ְגֻדָלה ּוְבאֵּ  ? זֹו ְלִמָדה ֶשָבאָת  ַעל ִמְתַאנֵּ

ִסֵּפר לֹו ֵהִשיב    יְך ,לֹו ְו  ָעָליו ְמַרְנִנים ְוָהיּו, ֶמֶלְך ָהָיה ֶשהּוא אֵּ

 ַהֶמֶלְך הּוא הּוא, ַהּסּוס ֶשל ָהָאָדם ֶזה ֶבֱאֶמת ִכי). ל"ַכנַ ', ְוכּו ֶשֶנֱחַלף

ְפָחה ֶבן הּוא ֶבֱאֶמת ֲאֶשר ל"ַהנַ  ש (ל"ַכנַ  ַהשִּׁ רֵּ רֹו ֶאת ְוגֵּ . ל"ַכנַ  ֲחבֵּ

ט ָעָשה טֹוב ֶשֹּלא ַדְעתֹו ַעל ָבא ַאַחת ּוַפַעם '. ְוכּו ְוִנְתָחרֵּ

יּו ִאים ְוהָּׁ יו בָּׁ לָּׁ טֹות עָּׁ ִמיד ֲחרָּׁ  ְוָהַעְוָלה ָהָרָעה ַהַמֲעֶשה ַעל תָּׁ

רֹו ֶנֶגד ֶשָעָשה ַהְגדֹוָלה  .ֲחבֵּ

ם     ם ַאַחת ַּפַע ַל ְך, הּוא ֶשלֹו ֶשַהִתּקּון ,לֹו חָּׁ ַּיְשִלי ת שֶׂ  אֶׂ

ה כָּׁ ְמלּו ְך ,ַה לֵּ יָניו ְלָמקֹום ְויֵּ אּו ֶשעֵּ ה, אֹותֹו ִישְּׁ זֶׂ ן ּובָּׁ ְטאֹו ְיֻתַק  חֶׂ

ה ְוֹלא צָּׁ ֲעשֹות רָּׁ יּו ַאְך, ָכזֹאת ַל ְב  הָּׁ ַבְל ןְמ ִמיד אֹותֹו ִלי  ֲחלֹומֹות תָּׁ

ד, ל"ַכנַ  ֶשַיֲעֶשה, ַהָללּו ַמר ַע ִנְג ְעתֹו שֶׂ ַד ה, ְב ֲעשֶׂ ַּי ְך שֶׂ ְך , כָּׁ  ְוִהְשִלי

ת ה אֶׂ כָּׁ ְמלּו ה, ְלָכאן ֶשָבא ַעד, ָהַלְך ַבֲאֶשר ְוָהַלְך ,ַה ַעתָּׁ ה ְו יֶׂ  ִיְה

ד בֶׂ ַתק ֶזה ָכל ֶאת ָשַמע ְוֶזה .עֶׂ  ֶשהּוא, ָהֱאֶמת ֶמֶלְך ַהֶבן ֶזה ַהְינּו) ְושָּׁ

מֹות ֶשל ָהָאָדם ר ֶזה ָכל ָשַמע, ַהְבהֵּ  ֶשהּוא, ַהּסּוס ֶשל ָהָאָדם לֹו ֶשִּספֵּ

ה: ְוָאַמר (ְוָשַתק ַעְבדֹו ַעְכָשו ְראֶׂ ב אֶׂ ְתַיש ֵ ם ִלְנהֹּג ֵאיְך ְואֶׂ ה ִע  .זֶׂ



  

 
 

 בספורי מעשיותמבחן 
 מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו –( 3) י"אמעשה 

 

 

מה עשה בן המלך אמיתי בבוקר כשראה  .א
 שהבהמות עומדים סמוכים אצלו,?

 ירד מן האילן לתפסם וברחו להלן 
 תפס אותם וקשר אותם לאילן 
   ה אותםכ  ה 

 את מי מצא בן המלך אמיתי על האילן? .ב
 הסוחר 
 בן אדם 
 חבירו 

המלך האמיתי כששאל אותו מאין  מה ענה בן .ג
 באת לכאן?

 על ידי הבהמות שתעו 
 על ידי הסוס שתעה 
 על ידי סוחר אחד 

 מה דברו ביניהם? .ד
 שאפילו כשיבואו לישוב יהיו גם כן ביחד 
 שאין צורך לרדוף אחרי הבהמות והסוס 
 חיזקו אחד את השני 

 מה שמעו שם לפנות בוקר ביער? .ה
 קול נהמת החיות 
 דול מאודקול חוכא )צחוק( ג 
 קול שיר הציפורים 

 מה קרה להאילנות מקול החוכא )צחוק(? .ו
 נזדעזעו 
 נפלו 
 נשברו 

 מה ראו שוב כשנעשה יום? .ז
  הבהמות 
 הסוס 
 שתי התשובות נכונות 

 מה עשו? .ח
 ירדו והתחילו לרדוף אחריהם 
 בן המלך ירד לבדו לרדוף אחריהם 
 בן אדם השני ירד לבדו לרדוף אחריהם 

 ?מי מצא במדבר את השק לחם .ט
 בן המלך האמיתי 
 בן אדם השני שהיה שם 
 שתיהם יחדיו 

 

 את מי פגע בן המלך אמיתי שם? .י
 אדם, שאבותיו נתגדלו שם ביער 
 את שומר היער 
 את אביו 

מה ענה לו כשאמר לו בן המלך אמיתי שהוא  .יא
 רודף אחרי הבהמות שלו?

 חדל לך לרדוף אחר הסוס 
 חדל לך לרדוף אחרי העוונות 
 חדל לך לרדוף אחרי הבהמות 

 בעד מה נתן בן המלך אמיתי לחבירו לחם? .יב
 שיהיה לו לעבד עד שיגיעו לישוב 
 שיהיה לו לעבד עולם 
 שיתן לו הרבה מעות 

 היכן היה עומד ביתו של האדם היער? .יג
 על האילן 
 באויר 
 בשמים 

 איך נכנסו לביתו של האדם היער? .יד
 קפצו לשם והגיעו 
 אחד עלה על השני 
 ביר אותם לשםאדם היער הע 

מה חרה להעבד כשהגיעו לביתו של האדם  .טו
 היער והאכילם?

  על אשר נמכר לעבד בשביל שעה אחת
 שהיה צריך לחם

 על זה, שחבירו מצא את הלחם, ולא הוא 
 על הסוס שנאבד לו 

 מה סיפר העבד לבן המלך אמיתי? .טז
  ,שהוא היה מלך ומרננים עליו שנחלף

 וגירש את חבירו )בן המלך האמיתי(
 ה באים עליו חרטות על המעשה שהי

שעשה נגד חבירו וחלם שישליך את 
 המלוכה  וילך למקום שעיניו ישאו

 שתי התשובות נכונות 
 מה אתה לומד מהסיפור בינתיים? .יז

 שלא צריך לרדוף אחרי עבודות קשות 
  שצריך להמתין עד שהישועה תגיע 
 ._________שאני בן ה 

 בהצלחה!!!


