
 

 

 י"אמעשה 
מבן מלך ובן שפחה 

 (1) שנתחלפו
 119גליון 

לֹום,  ת שָׁ בַׁ ִרים! קֹוְרִאיםשַׁ    ְיקָׁ

ְך,    רַׁ ה' ִיְתבָׁ ה לַׁ יָׁ ח ְוהֹודָׁ בַׁ ָאנּו זֹוִכים ְלַהְתִחיל ֶאת ַמֲעֶשה י"א  ְבשֶׁ
ל, ֲאֶשר ַכָּידּוַע ֵיש ָבֶהם סֹודֹות ֵמַהִסּפּוֵרי ַמֲעִשּיֹות ֶשל ַרֵבנּו ַז"

ֲעֻמִקים ּוְרָמִזים ִנְפָלִאים ְלִהְתָקֵרב ַלה' ִיְתָבַרְך. ִאם ִנְתבֹוֵנן 
ְלֶרַגע ְוַנְחשֹׁב ְבִישּּׁוב ַהַדַעת, ִבְשִביל ִמי ִסֵּפר ַרֵבנּו ַז"ל ֶאת 

"ִכי  ִהיא: "ִבְשִביִלי!" ַהַמֲעֶשה ֵמַהָבִנים ֶשִנְתַחְלפּו? ַהְתשּוָבה 
א ִבְשִביִלי".  לָׁ א אֶׁ ם ֹלא ִנְברָׁ עֹולָׁ ל הָׁ ר: כָׁ ם לֹומַׁ דָׁ ל אָׁ ִריְך כָׁ  )לקו"מ ה'.(צָׁ

ַרֵבנּו ַהָקדֹוש ִלְפֵני ְלַמְעָלה ִמָמאַתִים ָשָנה ָעָלה ְוִנְתַעָלה 
ה ִנְפָלָא  ה, ַעד ֶשָזָכה ְבַמְדֵרגֹות ֶעְליֹונֹות, ּוָמַסר ַנְפשֹו ִבְקֻדשָּׁ

ה ְלַגלֹות ֶאת ַהַמֲעֶשה ַהנֹוָרא ַהֶזה,  ל זֶׁ ִבְשִביל  ִבְשִביִלי! -ְוכָׁ
ָנה! ִבְשִביל ְלַגלֹות ִלי ֶשֲאִני ֹלא ֶעֶבד ְלַהְבֵלי  ְלעֹוֵרר אֹוִתי ֵמַהשֵּׁ

ִכים! ָהעֹוָלם ַהֶזה ְוַתֲאוֹוָתיו, ֶאָלא ֶבן ֶמֶלְך, ְלֶמֶלְך ַמְלֵכי ַהְמלָ 
ְמֵרי...ְכֶשִנָגִשים ָכְך ַלַמֲעֶשה,  ֵחר ְלגַׁ ר ִסּפּור אַׁ ה ְכבָׁ  זֶׁ

ה     ה זֶׁ ֲעשֶׁ ם ְבמַׁ ד".ְמַצֵּין ַרֵבנּו  גַׁ חָׁ ר אֶׁ דֶׁ ד ְבחֶׁ חַׁ יּו לֹוְמִדים יַׁ ם הָׁ  "ּוְשֵניהֶׁ

ְפָח  ֵניֶהם, ַגם ֶבן ַהֶמֶלְך ְוַגם ֶבן ַהשִּׁ ה, ֶאְפָשר ִלְלמֹׁד ִמֶזה ֶששְּׁ
ֵאָלה: ֵאיְך ֶזה ָיכֹול  ְשֵניֶהם ִנְמָצִאים ְבתֹוֵכנּו. ָכאן ִמְתעֹוֶרֶרת ַהשְּׁ
ִלְהיֹות? ַהִאם ֲאִני ֶעֶבד אֹו ֶבן ֶמֶלְך? עֹוֶנה ַעל ֶזה מוהרנ"ת ַז"ל 
בֹוהַׁ  ֵאל גָׁ ד ִמִיְשרָׁ חָׁ ל אֶׁ ש כָׁ פֶׁ נֶׁ ֲאִמין שֶׁ ע ּוְלהַׁ ם ֵלידַׁ דָׁ אָׁ ִריְך הָׁ ת צָׁ ֱאמֶׁ "בֶׁ

ִכים". ִויקָׁ  ת ְבֵני ְמלָׁ ם ֵהם ְבִחינַׁ ה ְמאֹד ְמֹאד ְוֻכלָׁ  )ליקו"ה ברכות השחר ג'(רָׁ

ָהֱאֶמת ִהיא, אֹוֵמר ר' ָנָתן, ֶשָכל ֶאָחד ֵמִאָתנּו הּוא ֶבן ֶמֶלְך! זֹו 
ָהֱאֶמת! ָאז ֵאיְך ֶזה ָיכֹול ִלְהיֹות ֶשֲאַנְחנּו ֹלא ַמְרִגיִשים ָכְך? 

יִשים ָכל ָכְך ִנְבִזים ּוְשָפִלים? ַעְבֵדי ֲעָבִדים ְלָכל ָלָמה ָאנּו ַמְרגִ 
ַתֲאוֹוֵתינּו ְוֶהְרֵגֵלינּו ַהֹּלא טֹוִבים? ֶאָלא ֶשֵּיש ֶאָחד ְבתֹוֵכנּו 
ֶשְמַשֵקר ָלנּו! ֶשְמַנֶסה ְלַשְכֵנַע אֹוָתנּו ְכָבר ֵמָהֶרַגע ֶשִהַגְענּו 

ְחְשבֹות  ם ֲעָבִדים.ָלעֹוָלם ֶשֲאַנְחנּו ְסַת  ק ִּפּתּוי ּומַׁ ה הּוא רַׁ ל זֶׁ "ְוכָׁ
א  ְטנּות ְדִסְטרָׁ ְכִניס ְבִלבֹו ֲחִלישּות ְוקַׁ ְעּתֹו ּומַׁ ְחִליש דַׁ מַׁ ע שֶׁ רָׁ ר הָׁ ֵיצֶׁ הַׁ
ן  בֶׁ ל הַׁ ִחלּוף שֶׁ ת הַׁ ְּתמּורֹות ִמְבִחינַׁ ת ֵהיְכֵלי הַׁ ְך ִמְבִחינַׁ ה ִנְמשָׁ זֶׁ א. שֶׁ ֲחרָׁ אַׁ

" נַׁ ְך הַׁ לֶׁ ְך מֶׁ לֶׁ מֶׁ ן הַׁ ְצמֹו ִאם הּוא בֶׁ ע ְבעַׁ דַׁ ֹּלא יָׁ ד שֶׁ ְך עַׁ ל כָׁ ל כָׁ פַׁ נָׁ ל. שֶׁ
ת".  ֱאמֶׁ ֲאִני ִנְמָצא ֶשֵּיש ְבתֹוֵכנּו ֶאת ַהֶבן ֶמֶלְך, ֶשֶזה  )שם(הָׁ "ִמי שֶׁ
ת", ֱאמֶׁ ֶשֵּיש לֹו ֱאמּוָנה ְבַעְצמֹו, ְויֹוֵדַע ֶשָכל ְגֻדָלתֹו הּוא ַרק  בֶׁ
ּוְבכַֹׁח ַהֶמֶלְך ַהָגדֹול ְוַהנֹוָרא, ְוֵיש ֶאת ָהֶעֶבד, ֶשֶזה "ִמי ִבְזכּות 

ֶקר ֶשֵּיש ָבנּו, ֶשַהֵּיֶצר ָהָרע  ֶשֲאִני ֹלא...". ֶשֶזה ָכל ַהַקְטנּות ְוַהשֶּׁ
ִהְתָעה אֹוָתנּו, ְוִהְרִחיק אֹוָתנּו ִמְגֻדָלֵתנּו ְוִתְפַאְרֵתנּו ָהֲאִמִתית, 

ִנְדֶמה ָלנּו ֶשֲאַנְחנּו ְסַתם ְבֵני ִשְפָחה, ֲעָבִדים ַלַּפְרָנָסה, ַעד ֶש 
ֲעָבִדים ְלַמה ַּיִגידּו ַהֲחֵבִרים, ְוַכדֹוֶמה. ְוָכְך ָכל ַמֲהַלְך ַהַמֲעֶשה 
ְמַדֵבר ֵמַהֶדֶרְך ְוַהַמֲעָבִרים ֶשעֹוֵבר ַעל ָהָאָדם, ַעד ֶשזֹוֶכה 

ֶשִמְתַחֶזה ְלֶבן ֶמֶלְך, ְוֵאיְך ֶשה' ִיְתָבַרְך  ְלַהְכִניַע ֶאת ָהֶעֶבד
ְמַסֵבב ִעמֹו ִעְנָיִנים, ַעד ֶשִנְתַגָלה ְבֵברּור ֲאִמִתי ְבִלי שּום ָסֵפק, 

ת. ֱאמֶׁ ְך הָׁ לֶׁ מֶׁ ן הַׁ הּוא בֶׁ  שֶׁ

ן      ִעְניָׁ ז לָׁ מֶׁ ים ָאנּו מֹוְצִאים ִבְתִפַלת "ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם" ֶשאֹוְמִר רֶׁ
ָנה. ל ְיצּוֵרי  ַאַחר ַהְתִקיעֹות ְברֹׁאש ַהשָּׁ ט כָׁ ִמְשּפָׁ ֲעִמיד בַׁ יֹום יַׁ "הַׁ

ִדים". ֲעבָׁ ִנים ִאם כַׁ ִמים, ִאם ְכבָׁ ְביֹום ַהִדין ְכֶשָאנּו עֹוְמִדים  עֹולָׁ
 ִלְפֵני "ַהֶמֶלְך" ָאנּו ַגם ְמַבְקִשים ִמֶמנּו ְלִפי ְבִחיָנֵתנּו. ִאם ָזִכינּו
 ֶשִהְתַקַדְשנּו ָכָראּוי, ְוָאנּו ָבִאים ִכְבֵני ְמָלִכים, ָאז ָאנּו ְמַבְקִשים

ִנים", ל בָׁ ב עַׁ ֵחם אָׁ ֲחֵמנּו ְכרַׁ ִדים", ַאְך "רַׁ ֲעבָׁ ִאם ח"ו ָאנּו  "ְוִאם כַׁ
עֹוְמִדים ִלְפֵני ה' ִיְתָבַרְך ַכֲעָבִדים, ְרחֹוִקים ְוִנָדִחים ִמְמקֹוֵמנּו 

י, ָאז ָאנּו ְמַבְקִשים ֶשִּיְרֶאה אֹוָתנּו ְבִרחּוֵקנּו ְוָגלּוֵתינּו ָהֲאִמִת 
ד   ַהַמר, ְונֹוְשִאים ֵעיֵנינּו ֵאָליו ִיְתָבַרְך. "ֵעיֵנינּו ְלָך ְתלּויֹות עַׁ

ֵטנּו", אֹור ִמְשּפָׁ ֵננּו ְותֹוִציא כָׁ ְּתחָׁ ַתֲעֶשה  שֶׁ ֶשַתֲעֶשה ִעָמנּו ַמה שֶּׁ
ם ִנְמָשְך ָכל ְבַרֲחֶמ  ֶקר ֶשִמשָּׁ יָך ָהַרִבים, ַעד ֶשִּיְתַבֵטל ַהשֶּׁ

ַהְסֵפקֹות ְוַהִבְלבּוִלים, ְוִיְתַגֶלה ָהֱאֶמת ִכי ֵיש ֱאֹלִקים ַשִליט 
ִכים. ָבָאֶרץ, ַוֲאַנְחנּו ָבָניו ַהִנְבָחִרים,  ְמלָׁ ְלֵכי הַׁ ְך מַׁ לֶׁ ִכים, ְלמֶׁ  ְבֵני ְמלָׁ



 

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  (1שֶׂ
א " ע י ז ב  ְסלֶׂ רֶׂ ְב ִמ ן  מָּׁ ְח ַנ ּו  נ ֵב ַר ּה  רָּׁ ְּפ ִס  ש ֶׂ

 

ה      ְך ַמֲעשֶׂ לֶׂ מֶׂ ד ְב חָּׁ ָתה ,אֶׂ ְי ָה ה שֶׁ ָח ְפ ת שִׁ  ַאַח

תֹו י ָתה, ְבֵב ְי ָה ת שֶׁ שֶׁ ַשמֶׁ ת ְמ ָכה אֶׁ . ַהַמְל

ָמא) ָת ְס מִׁ ת ּו לֶׁ ַבש ֶׁ ָאה ֵאיָנּה ְמ ש ָ ֵנס ַר ָכ ל לִׁ ְך אֶׁ לֶׁ מֶׁ ְך, ַה  ַא

ָתה ה ָהְי יזֶׁ ְפָחה ֵא ת שִׁ תֶׁ ָשרֶׁ ָנה ְמ ָלה ְקַט ַמֲע ַע . (ְב י גִׁ  ְוהִׁ

ן ּה ְזַמ ָת ָד ל ֵל ה שֶׁ ַמְלָכ ם, ַה ַג ה ְו ָח ְפ ש ִׁ  ל"ַהנַ  ַה

ַע  י גִׁ ן הִׁ ּה ְזַמ ָת ָד תֹו ֵל אֹו ת ְב  . ָהֵע

ה     ְלכָּׁ ת ְוהָּׁ דֶׂ לֶׂ ַי ְמ ה ַה פָּׁ י ִל ֱח דֹות ְוהֶׂ ּוְלָּׁ ן ַה ַמַע  ְל

ה ְראֶׁ ח ַמה תִׁ ְצַמ ה יִׁ זֶׁ יְך מִׁ פֹּל ְוֵא ר יִׁ ה. ָדָב פָּׁ י ִל ֱח הֶׂ  ְו

דֹות ּוְלָּׁ ָחה ,ַה י נִׁ ן ְוהִׁ ְך בֶׁ לֶׁ ל ַהמֶׁ צֶׁ ָחה ֵא ְפ ש ִׁ ן ַה  ּובֶׁ

ָחה ְפ ש ִׁ ל ַה צֶׁ ְלָכה ֵא  .ַהַמ

ְך     ַחר־כָּׁ ּו ְוַא ל י ִח לּו ִהְת ים ֵא ִנ ל ַהבָּׁ ֵד ן .ְלִהְתַג  ּובֶׁ

ְך לֶׁ נּו) ַהמֶׁ ה ַהְי ל זֶׁ ֵד ַג ְת נִׁ ל שֶׁ ְך ֵאצֶׁ לֶׁ מֶׁ י, ַה ים ָהיּו כִׁ ְברִׁ , סֹו

ּוא ה ן שֶׁ ְך בֶׁ לֶׁ מֶׁ יּו (ַה ם הָּׁ י ִל ֹו ְמַגְד ה אֹות לָּׁ  ִמַמֲע

ה לָּׁ ֲע ַמ ד ,ְל ה ַע ָי ָה ְך שֶׁ ל הֹוֵל דֹו ָיה ְוָג ה ְוָה יֶׁ ְר  בֶׁ

ה דֹוָל  , ְג

ם     ן אֹותֹו ְוַג ה בֶׂ חָּׁ ְפ נּו) ַהש ִ ן ַהְי ְך בֶׁ לֶׁ מֶׁ ת ַה מֶׁ ֱא  ַאְך, בֶׁ

ל ֵד ַג ְת ל נִׁ ָחה ֵאצֶׁ ְפ נַ , ַהש ִׁ ֵדל (ל"ַכ ְתַג תֹו נִׁ י , ְבֵב

ם יהֶׂ יּו ּוְשֵנ ם הָּׁ י ְמִד ֹו ַחד ל ר ַי דֶׁ חֶׁ ד ְב ָח  . אֶׁ

ה     ן ְוזֶׂ ְך ַהבֶׂ לֶׂ י מֶׂ ֲאִמִת ָרא ,הָּׁ ְק נִׁ ן שֶׁ ָחה בֶׁ ְפ ש ִׁ , ַה

ָיה ֹו ָה ע ְך ִטְב ְמשָּׁ ּוס ִנ מ ּות ְלִנ ְלכ ַמ ְך ,ַה ָיה ַא ָה  שֶׁ

ֵדל ְתַג ת נִׁ י ד ְבֵב בֶׁ ְך ,ָהעֶׁ פֶׁ ן: ּוְלֵה ָחה בֶׁ ְפ ש ִׁ , ַה

ָרא ְק נִׁ ן שֶׁ ְך בֶׁ לֶׁ ָיה, ַהמֶׁ ֹו ָה ע ְך ִטְב שָּׁ ְמ ּוס ִנ מ ר ְלִנ ֵח  ַא

א ֹּל ס שֶׁ מּו נִׁ ְך ְכ לֶׁ ְך, ַהמֶׁ ָיה ַא ָה ל שֶׁ ֵד ְתַג ת נִׁ י  ְבֵב

ְך לֶׁ ָיה ַהמֶׁ ח ְוָה ָר ג ֻמְכ ַנֵה ְת ס ְלהִׁ מּו נִׁ ת ְב כּו , ַהַמְל

ָהיּו ים שֶׁ ְדלִׁ ֹו ְמַג ס אֹות מּו נִׁ ה ְב  .זֶׁ

תוְ      דֶׂ לֶׂ ַי ְמ ת ,ל"ַהנַ  ַה ים ֵמֲחַמ שִׁ ָנ ן שֶׁ ָת ת ַדְע , ַקּלֹו

ה ה ָהְלָכ ְלתָּׁ ֹוד ְוִג ד ַהס חָּׁ יָפה ֵאיְך ,ְלאֶׂ ֱחלִׁ הֶׁ  שֶׁ

ים ָרא, ל"ַכנַ , ַהָבנִׁ ְב ַח א ְו ָר ית ַחְב ד, ֵלּה אִׁ  ַע

ה לָּׁ ִנְתַג ד שֶׂ ד ַהסֹו ָח ֹו ֵמאֶׁ ר ְך, ַלֲחֵב רֶׂ ם ְכדֶׂ ֹולָּׁ ע ד ,הָּׁ  ַע

יּו הָּׁ ם שֶׂ ֹולָּׁ ע ם הָּׁ י ה ְמַרְנִנ זֶׂ ְך ,בָּׁ י ַלף ֵא ֱח נֶׁ ן שֶׁ ְך ַהבֶׂ לֶׂ  , מֶׂ

ל     ין ֲאבָּׁ ים ֵא ִא ה ְלַדֵבר ַרש ָּׁ א ִמזֶׂ ֹּל ה שֶׁ ְתַגּלֶׁ  יִׁ

ְך לֶׁ י, ַלמֶׁ י כִׁ ַדא ם ֵאין ְבַו י אִׁ ש ָ ַדע ַר ֵי ְך שֶׁ לֶׁ  ַהמֶׁ

ה זֶׁ י, מִׁ ה ַמה כִׁ שֶׁ ְך ַיֲע לֶׁ ה ַהמֶׁ י, ָבזֶׁ ָקָנה ֵאין כִׁ  ַת

ה י, ָלזֶׁ ר כִׁ ָש ְפ ־אֶׁ י ין אִׁ ֲאמִׁ י, ְלַה א אּוַל ר הּו קֶׁ , שֶׁ

יְך ר ְוֵא ָש ְפ יף ַלֲחזֹּר אֶׁ ֲחלִׁ י ֵכן ְוַעל? ּוְלַה ַדא  ְבַו

סּור ם ָא הֶׁ ת ָל ַגּלֹו ת ְל ְך זֹּא לֶׁ ם ַרק, ַלמֶׁ עָּׁ יּו הָּׁ  הָּׁ

ם י ם ְמַרְנִנ יהֶׂ יֵנ ל ֵב ה ַע  .זֶׂ

י      ְּיִה ֹום ַו ּי ְך ,ַה ד ְוָהַל ָח ה אֶׁ ָּל ד ְוגִׁ י ַהסֹו ֵנ  ְבָאְז

ן ְך ַהבֶׁ לֶׁ ים ֵאיְך, מֶׁ רִׁ ֹוְמ א ף, ָעָליו שֶׁ ֱחַל נֶׁ נַ , שֶׁ , ל"ַכ

ר ַאְך ָש ְפ ־אֶׁ י ָך אִׁ קֹּר ְל ה ַעל ַלֲח י, זֶׁ ין ִכ ה ֵא ָך זֶׂ ֹוְד  ְכב

ר ָש ְפ ־אֶׁ י ָך ְואִׁ קֹּר ְל ֲח ת ַל ל זֹּא ְך, ְכָל י ַא תִׁ ַדְע  הֹו

ָך ת ְל י, זֹּא י כִׁ ה אּוַל יֶׁ ְה ר יִׁ שֶׁ ד קֶׁ גֶׁ נֶׁ ּוָכה ְכ , ַהְמל

יּוַכל ר ְו שֶׁ קֶׁ ק ַה ַחֵז ְת ה ְלהִׁ ־זֶׁ י ֵד ְי ־ י, ַעל רּו כִׁ , יֹּאְמ

ֵהם ם שֶׁ י חִׁ ְק ם לֹו ְצָמ ן ְלַע ְך ַהבֶׁ לֶׁ ְך מֶׁ לֶׁ ּו, ְלמֶׁ נ ְי  ַה



 

ֹו ים אֹות רִׁ ֹוְמ א ו שֶׁ י א ָעָל הּו ן שֶׁ ְך ַהבֶׁ לֶׁ  מֶׁ

י תִׁ נַ , ָהֲאמִׁ  , ל"ַכ

ל     ה ֵכן ַע יְך ַאתָּׁ ִר שֹּב צָּׁ ָשבֹות ַלֲח ן לַע  ַמֲח  ַהֵב

רֹו ל"ַהנַ  י ֲעבִׁ ַה ה ָכל). ְל א זֶׁ ְבֵרי הּו ֹו דִׁ יש אֹות , ָהאִׁ

ָּלה גִׁ ן ַהסֹוד שֶׁ בֶׁ ְפָחה ְל ְקָרא, ַהש ִׁ נִׁ ן ַה ְך בֶׁ לֶׁ מֶׁ  .(ַה

ַלְך      ה ְוהָּׁ ן זֶׂ ְך ַהבֶׂ לֶׂ נּו) מֶׂ ה ַהְי ְקָרא זֶׁ נִׁ ן שֶׁ ְך בֶׁ לֶׁ , מֶׁ

ל ָל ל: ְוַהְכ ֹום ְבָכ ְזָכר, ָמק נִׁ אן שֶׁ ן ָכ ְך בֶׁ לֶׁ מֶׁ ם ַה ָת ה, ְס  ַהַכּוָָנ

ֱחַלף ַעל נּו, ַהנֶׁ ּוא ַהְי ה ת שֶׁ מֶׁ ֱא ן בֶׁ ְפָחה בֶׁ ש ִׁ א ַרק, ַה ָר ְק נִׁ  שֶׁ

ן ְך בֶׁ לֶׁ מֶׁ י, ַה ל כִׁ ֵד ַג ְת ל נִׁ ְך ֵאצֶׁ לֶׁ מֶׁ נַ , ַה ן ְוֵכן. ל"ַכ בֶׁ  ְב

ה ְפָח ָמקֹום; ַהש ִׁ ְזָכר ְב נִׁ ן שֶׁ ָחה בֶׁ ְפ ש ִׁ ק. ַה ָמקֹום ַר  ְב

ָכר ְז נִׁ ן שֶׁ ְך בֶׁ לֶׁ מֶׁ ת ַה מֶׁ ן אֹו ָהֱא ְפָחה בֶׁ ת ַהש ִׁ מֶׁ ֱא ז, ָה  ָא

ת ַעל ַהַכּוָָנה מֶׁ תֹו ָהֱא מִׁ ֲא יל (ַל חִׁ ְת ם ְוהִׁ עֹות ִלְגֹר  רָּׁ

י ֲאבִׁ ן ַל ר) ל"ַהנַ  ַהֵב שֶׁ ת ֲא מֶׁ ֱא יו הּוא בֶׁ בִׁ נַ , ָא  (ל"ַכ

ָשם ינֹו ְו ת ֵע יֹו ְה ה לִׁ עֹות בֹו רֹובֶׁ ִמיד רָּׁ ה ,תָּׁ ָי  ְוָה

יד עֹות לֹו גֹוֵרם ָתמִׁ ה רָּׁ עָּׁ ַחר רָּׁ ה ַא עָּׁ י ,רָּׁ ֵד  ְכ

ח ַר ֻיְכ קֹּר שֶׁ ם ַלֲע נֹו עִׁ  . ְב

ל      ן ְוכָּׁ ַמ ה ְז יָּׁ הָּׁ ְך שֶׂ לֶׂ י ַהמֶׂ ִין ַח ָיה ֹלא ,ֲעַד ֹו ָה  ל

ָלה ָש ְמ ְך מֶׁ ָכ ־ י־ֵכן, ָכל ־פִׁ ָיה ַאף־ַעל ֹוֵרם ָה ֹו ג  ל

ְך. ָרעֹות ־ַכ ר ַח ַקן ְוַא ְז ְך נִׁ לֶׁ מֶׁ ת ַה ח, ּוֵמ ַק לָּׁ  הּוא ְו

ת ה אֶׂ ּוכָּׁ ל ְמ נּו) ַה ן ַהְי בֶׁ ְפָחה ַה ֱחַלף ַהש ִׁ נֶׁ ְקָרא שֶׁ נִׁ ה ְו ָת  ַע

ן ְך בֶׁ לֶׁ נַ  מֶׁ ז (ל"ַכ ָשה ְוָא ת ָע ר ָרעֹו י יֹוֵת ֲאבִׁ  ַהֵבן ַל

ה, ל"ַהנַ  ר ָרָע ָיה, ָרָעה ַאַח ה ְוָה ְך עֹושֶׁ רֶׁ דֶׁ  ְב

ה ְרָמ ן, ָע פֶׂ ֹּלא ְבֹא ינּו שֶׂ ִב ם יָּׁ ֹולָּׁ ע א ,הָּׁ הּו ה שֶׁ  עֹושֶׁ

עֹות לֹו י, ָר ה ֵאין כִׁ ה זֶׁ י ָנאֶׁ ֵנ ְפ ֹון בִׁ ָהמ ה ַרק, הֶׁ יָּׁ  הָּׁ

ים ִל ר ַמֲע בָּׁ ַרם ,ַהדָּׁ יד ָרעֹות לֹו ְוָג  .ָתמִׁ

ן      י י ְוֵהִב נַ  ַהֵבן ֲאִב א ,ל"ַה הּו ה שֶׁ ֹו עֹושֶׁ ת ל  ָרעֹו

ל י ְשבִׁ ָין בִׁ ְנ נַ  ָהעִׁ ה. ל"ַה ָנ ר ְוָע ָאַמ ֹו ְו נ ְב נּו) לִׁ ן ַהְי  בֶׁ

ְך לֶׁ מֶׁ ת ַה מֶׁ ֱא ֵדי ַאְך, בֶׁ ־ְי ל ּוף ַע ּל ה ַהחִׁ מֶׁ ְד הּוא, נִׁ נֹו שֶׁ  (ְב

ר ֵפ סִׁ ָין ָכל לֹו ְו ְנ ר, ָהעִׁ ָאַמ ֹו ְו ֵּיש, ל ֹו שֶׂ נּות ל ֲחמָּׁ  ַר

ֹול ד יו גָּׁ לָּׁ י ,עָּׁ ה כִׁ ַמ ָשְך מִׁ ְפ ם; ַנ ה אִׁ ָת י ַא נִׁ י, ְב ַוַדא  ְב

י ֵיש נּות ִל ֲחמָּׁ יָך ַר לֶׂ ם ;עָּׁ אִׁ ָתה ְו ן ַא ְך בֶׁ לֶׁ  ַהמֶׁ

ת ֱאמֶׁ י, בֶׁ ַוַדא נּות ְב ֲחמָּׁ ַר ֹול הָּׁ ד ר גָּׁ ֹוֵת י יָך ְב לֶׂ י ,עָּׁ  כִׁ

א ה הּו ר רֹוצֶׁ י ַהֲעבִׁ ָך ְל ְת י אֹו ֵר ַגְמ ס, ְל ם ַח ָשלֹו , ְו

ָתה ֵכן ַעל ח ַא ָר קֹּר ֻמְכ ן ַלֲע ָכא ַרע. מִׁ הּו ו ְו י ָנ י  ְבֵע

ר ָדָב ד ַה  .ְמאֹּ

ְך ַאְך     לֶׂ נּו) ל"ַהנַ  ַהמֶׂ ה ְדַהְי ֲעָשה זֶׁ ַנ ְך שֶׁ לֶׁ ת מֶׁ  ַתַח

יו בִׁ י, ָא ה כִׁ מֶׁ ְד הּוא נִׁ ן שֶׁ בֶׁ ְך ַה לֶׁ ַמת מֶׁ ּלּוף ֵמֲח ה (ַהחִׁ ָי  ָה

ה ֹו רֹובֶׁ ל ל ַעם ְבָכ י ַפ ֵצ ה, ָרָעתֹו חִׁ ר זֶׁ ה ַאַח   , זֶׁ

ב      ַיש ֵ ם ַלֲעקֹר ל"ַהנַ  ַהֵבן ְוִנְת ן .ִמש ָּׁ ַת ָנ ו לֹו ְו י  ָאבִׁ

ן ה ָממֹו ְרֵב ַלְך ַה ָה ה. לֹו ְו ָר ָח ֹו ְו ר ל ָדָב ד ַה  ְמאֹּ

ן נַ  ַלֵב ר) ל"ַה א ֲאשֶׁ ת הּו מֶׁ ֱא ן בֶׁ ְך בֶׁ לֶׁ מֶׁ ל (ַה ר ַע שֶׁ  ֲא

ש ֵר ְתָג תֹו נִׁ ָנ י דִׁ ְמ ָנם מִׁ חִׁ י, ְב ל כִׁ ַתֵכ ְס ְצמֹו הִׁ : ְבַע

ה ל ָלָמ ַע  ַמה ְוַע י י ַמגִׁ ת לִׁ ש זֹּא ֵר ְתָג ם? ְלהִׁ י ִא  ֲאִנ

ן ְך בֶׂ לֶׂ י ,ַהמֶׂ ַדא ינֹו ְבַו ַע  ֵא י י ַמגִׁ את לִׁ ם, זֹּ י ְוִא יִנ  ֵא

ן ְך בֶׂ לֶׂ ן ,ַהמֶׂ ינֹו ַגם־ֵכ ַע  ֵא י י ַמגִׁ ת לִׁ א ת זֹּ יֹו ְה  לִׁ

ם בֹוֵרַח  ָנ חִׁ י, ְב ה כִׁ י ַמ ְטאִׁ ע? חֶׁ ַר ֹו ְוֵה ד ל  , ְמאֹּ

ת     ֲחַמ ה ּוֵמ ח זֶׂ ַק ת לָּׁ ֹו אֶׂ מ ל ַעְצ ה אֶׂ ּיָּׁ ִת ְך ,ַהש ְ ַל  ְוָה

ת נֹו ־ַהזֹו ת י ָצה, ְלֵב ָר ת ְו ַבּלֹו ה ְל זֶׁ ת ָב ו אֶׁ י  ָיָמ

ר ַתֵכ ְש ְך ְלהִׁ יֵל ת ְוֵל רּו י רִׁ ְש ֹו בִׁ ב ת לִׁ ֲחַמ  ֵמ

ש ֵר ְתָג נִׁ ם שֶׁ ִחנָּׁ  .ְב



 

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 פּו ִש ְל ַח ְת ִנ  (1) שֶׂ

הָּׁ וָּׁ  אס  דֶׂ ו ְר אט  לְ ֵצ ע י א טי " ע י ז ב  לֶׂ ְס רֶׂ ְב ִמ ן  מָּׁ ְח ַנ ּו  נ ֵב יש) – ַר ד  (אי

ה      וען ִאיז ַאָמאל ַמֲעשֶׂ ְך ֵאיין ִגיוֶׂ לֶׂ  ִאיז .מֶׂ

טּוּב ִאין ִאים ַּביי ָחה ֵאיין ִגיֶווען שְׁ  ִזי ָוואס. ִשפְׁ

ט ָהאט ָּכה ִדי ַּבאִדינְׁ ְרן ֵקין ַהְסַּתם ִמן) ַמלְׁ עֶכע ר ֶק יט ָטא  ִנ

ַריין ר. ֶמֶלְך צּום קּוֶמען ַא י ָנא יַהאט ָהאט ִשְפָחה ִד יין ֶעֶּפעס ִג  ֵא

ר ְנֶדע יֶנע ַא . ִדיְנְסט ַא יְנְסט ְקֵל  ַצייט ִדי ִגיקּוֶמען ִאיז (ִד

ָּכה ִדי ָוואס ט ָהאט ַמלְׁ פְׁ ן ַּבאַדארְׁ ד ֵאיין ָהאּבְׁ . ִקינְׁ

ָחה ִדי אּון ט אֹויְך ָהאט ִשפְׁ פְׁ ִוויֶנען צּו ַּבאַדארְׁ  גְׁ

 . ַצייט ֶדער ִאין

עןִגיגַ  ִאיז      ָהאט אּון ָּבאֶּבע ִדי אְנגֶׂ

ן ֶדער ִדי ִאיֶּבערִגיִּביטְׁ ֵדי. ִקינְׁ ן ָזאל ִזי ּכְׁ  ָוואס ֶזעהְׁ

פּון ָוואס. ָטאן ִזיְך ֶוועט ָדא  ַארֹויס ֶוועט ֶדערְׁ

ן סְׁ ד ָדאס ִגינּוֶמען ָהאט ִזי אּון. ַוואקְׁ  ֶדעם פּון ִקינְׁ

ט ַאִניֶדער ָהאט אּון ֶמֶלְך ן ִגיֵלייגְׁ ָחה ֶדער ֶלעּבְׁ . ִשפְׁ

ד ָדאס אּון ָחה ֶדער פּון ִקינְׁ ט ִזי ָהאט ִשפְׁ  ִגיֵלייגְׁ

ן ָּכה ֶדער ֶלעּבְׁ  .ַמלְׁ

עְרָנאְך     ן דֶׂ ן ָאן ָהאּבְׁ ֶדער ִדי ִגיהֹויּבְׁ ֶטער ִקינְׁ  אּונְׁ

ן צּו סְׁ ינּו) ֶמֶלְך ֶּבן ֶדעם אּון. ַוואקְׁ י אס ְדַה ד ָד  ָוואס ִקיְנ

ע ְסן ֶס עְרַוואְק יָוואְרן ֶד אם ִג ֶלְך ַּב ייְנט ָהאט ֶמען ָוואס ֶמ יֵמ  ִג

אס ַאז יז ָד ער ִא עם פּון זּון ֶד ֶלְך ֶד  ִאים ֶמען ָהאט( ֶמ

ַגֵדל ייְסט ְדַהיינּו) ִגיֶווען מְׁ ֵר יְג ן אּון (ִג  ַאֶלע אֹויפִגיהֹויּבְׁ

רֹויס ֵזייֶער ִאיז ֶער ִּביז. ֶהעֶכער ֶהעֶכער ָמאל  גְׁ

ן רֹוֶסער ֵאיין ִגיֶווען ִאיז ֶער אּון ִגיָווארְׁ ָיה גְׁ  . ֶּברְׁ

ער אּון      ן דֶׂ יינּו) ַהִּׁשְפָחה בֶׂ ר ְדַה ר ָוואס ֶדע יז ֶע  ִא

ְרצֹויְגן ְרן ֶדע יי ִגיָווא ר ַּב ס ִשְפָחה ֶדע ם ָווא ֶמת צּו יז ֶא ר ִא  ִגיֶווען ֶע

ר ם פּון זּון ֶדע ּנַ  ֶמֶלְך ֶדע ן אֹויְך ִאיז (ל"ַּכ סְׁ ַוואקְׁ  ֶדערְׁ

ן ָחה ֶדער ַּביי ִגיָווארְׁ ֶדער ֵּבייֶדע ִדי אּון. ִשפְׁ  ִקינְׁ

ן ט ָהאּבְׁ נְׁ  . ֵחֶדר ֵאיין ִאין ֵאייֶנעם ִאין ִגיֶלערְׁ

ער אּון     יר דֶׂ תֶׂ ן ֱאמֶׂ ְך ּבֶׂ לֶׂ ט ֶער ָוואס) מֶׂ עְר  ֶוו

ירּוְפן ִג ן ֶטַבע ַזיין ִזיְך ָהאט( ַהִּׁשְפָחה ֶּבן ָאְנ  צּום ִגיצֹויגְׁ

גּוָדל ִאיז ֶער ָנאר ַמְלכּות ֵאיין פּון ִנימּוס  מְׁ

ן טּוּב ִאין ֶעֶבד ֶדעם ַּביי ִגיָווארְׁ ט אּון. שְׁ ֶקערְׁ  ַפארְׁ

ָחה ֶּבן ֶדער ט ֶער ָוואס) ַהִּׁשפְׁ עְר ירּוְפן ֶוו ִג ן ָאְנ ֶלְך ֶּב  (ַהֶּמ

ן ֶטַבע ַזיין ִזיְך ָהאט ֶדער ֵאיין צּו ִגיצֹויגְׁ  ִנימּוס ַאנְׁ

 ָנאר. ִאיז ֶמֶלְך ֵאיין פּון ִנימּוס ֶדער ִווי ַאזֹוי ִניט

גּוָדל ִאיז ֶער טּוּב ִאין ֶמֶלְך ֶדעם ַּביי ִגיָוואִרין מְׁ . שְׁ

ט ִזיְך ֶער ָהאט ן ִגימּוזְׁ  פּון ִנימּוס ֶדעם ִמיט ִפירְׁ

כּות ֵאיין ן. ַמלְׁ ט ַאזֹוי ִאים ָהאט ֶמע ָווארְׁ  ִגיִפירְׁ

 .ִנימּוס ֶדעם ִמיט

ע ִדי אּון      ַמת ָּבאּבֶׂ ָתן ָנִשים ַמחְׁ  ַקלֹות ַדעְׁ

ינּו) י ער ְדַה יין ָהאְּבן ַוויֶּב ע ֵא ֶג יְנ ָעה ְגִר לֹוֶמר (ֵד  ֵזיי ּכְׁ

ן ִניט ִזיְך ֶקעֶנען טְׁ ַהאלְׁ ֶגען ִזי ִאיז. ַאיינְׁ  אּון ִגיַגאנְׁ

ט ָהאט ִגיָזאגְׁ ן ֵאיין ַפאר סֹוד ֶדעם אֹויסְׁ שְׁ . ֶמענְׁ

ן ָהאט ִזי ַאז ַּבֲאֶשר ִּביטְׁ ֶדער ִדי ַפארְׁ  אּון ִקינְׁ

ִליֶכער ש ִאיטְׁ  .ָחֵבר ֵאיין ִזיְך ָהאט ֶמענְׁ



 

ער אּון      ָהאט. ָחֵבר ֵאיין ָנאְך ָהאט ָחֵבר דֶׂ

ט ֵאייֶנער ַאזֹוי ִגיָזאגְׁ ן ֶדעם אֹויסְׁ ֶדערְׁ  ֶדער ִּביז. ַאנְׁ

ֵטייֶגער ֶדער ִווי ַאזֹוי. ִגיקּוֶמען ַארֹויס ִאיז סֹוד  שְׁ

ט ֶדער פּון  . ִאיז ֶוועלְׁ

ער ִּביז     פּון ָהאט עֹוָלם דֶׂ ט ֶדערְׁ מּוסְׁ  ִגישְׁ

ֵהייט ִטיֶלערְׁ  ִאיז ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער ַאז ַּבֲאֶשר שְׁ

ן ִּביטְׁ ן ַפארְׁ ִמיר. ִגיָווארְׁ ן לּושְׁ מּוסְׁ ף שְׁ  ָקאן ַשארְׁ

ַאי ֶמען ַוודְׁ פּון ּבְׁ  טִנישְׁ  ָזאל ֶמֶלְך ֶדער. ִניט ֶדערְׁ

ן ן ִגיָווארְׁ ן. ֶווערְׁ  ֶקעֶנען ֶמֶלְך ֶדער ֶוועט ָוואס ָווארְׁ

ן. ַזאְך ַא  ַאזֹוי ִאין ָטאן  ִניט ָדאס ָקאן ֶער ָווארְׁ

ן טְׁ ֶרעכְׁ ן ִניט ֶעס ָקאן ֶער. ַפארְׁ ֵלייּבְׁ  ִאיז ָטאֶמער. גְׁ

ן ָדאס . צּוִריק ִוויֶדער ֶמען ַּבייט ַאזֹוי ִווי אּון. ִליגְׁ

ַאי ָדאס ֶמען ָטאר ֶדעם ִאיֶּבער ַוודְׁ ן אֹויס ִניט ּבְׁ  ָזאגְׁ

ן ָהאט עֹוָלם ֶדער ָנאר. ֶמֶלְך ֶדעם ַפאר ִווישְׁ  ִזיְך צְׁ

ֵהייט ִטיֶלערְׁ ט שְׁ מּוסְׁ פּון ִגישְׁ  .ֶדערְׁ

ֶגען ִאיז .ַהּיֹום ַוְיִהי       ָהאט אּון. ֵאייֶנער ִגיַגאנְׁ

ט ִגיָזאגְׁ  ַּבֲאֶשר. ֶמֶלְך ֶּבן ֶדעם ַפאר סֹוד ֶדעם אֹויסְׁ

ט ן ִאיז ֶער ַאז ִאים אֹויף ִמָזאגְׁ ִּביטְׁ ן ַפארְׁ . ִגיָווארְׁ

ט דּו. ָנאר סְׁ ן ִניט ָדאס ָקאנְׁ ֶלערְׁ ן. קְׁ  ֶסע ָווארְׁ

ֵטייט ט ַאזֹוי ִווי אּון. ָאן ִניט ִדיר שְׁ ֶלערְׁ  ַאזֹוי ֶמען קְׁ

 . ַזאְך ֵאיין

עְרֵצייל ִאיְך ָנאר    ס דֶׂ ֵדי .ִדיר עֶׂ ט דּו ּכְׁ סְׁ  ָזאלְׁ

ן ן. ִוויסְׁ ט ֵאין ַזיין ַאָמאל ֶוועט ָטאֶמער ָווארְׁ  ּבּונְׁ

ן לּוָכה ֶדער ַאֶקעגְׁ ט ֶדער ֶוועט. מְׁ ְך ּבּונְׁ  ֶדעם ָדארְׁ

ֶקער ָקאֶנען ַטארְׁ ן ַזיין שְׁ ן ֵזיי ָווארְׁ ן ֶוועלְׁ  ֵזיי ָזאגְׁ

ַהיינּו. ֶמֶלְך ֵאיין ַפאר ֶמֶלְך ֶּבן ֶדעם ִזיְך ֶנעֶמען  דְׁ

ט ָוואס ֶדער  ֶאֶמת צּום ִאיז ֶער ַאז ִאים אֹויף ִמָזאגְׁ

רּום. ל"ַּכנַ  ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער טּו דְׁ סְׁ פְׁ ן ַּבאַדארְׁ  צּו ֶזעהְׁ

ן טְׁ ַראכְׁ טְׁ י). ָּבחּור ֶדעם ַפארְׁ ְלץ ָהאט ַאזֹו ער ֶדער ַא ייֶנ  ֵא

ט ְג יָזא ֶלְך ֶּבן ֶדעם צּו ִג ס ַהֶּמ ְטן צּום ָווא עְכ ת ֶר ֶמ יז ֶא  ֶער ִא

ער ער פּון זּון ֶד  (.ל"ַּכּנַ  ִשְפָחה ֶד

ען      ערִאיז ִגיַגאְנגֶׂ ן דֶׂ ְך ּבֶׂ לֶׂ  ָהאט אּון מֶׂ

ן ִגיהֹויּבְׁ ֶלעְך ָטאן צּו ָאנְׁ ִפיצְׁ ס שְׁ  ָפאֶטער ֶיעֶנעמְׁ

ת צּום ָוואס) יז ֶאֶמ יֶווען ִזיְך ֶער ִא ע ִג ער ַזיין ַטאֶק  אּון( ָפאֶט

ץ ִזיְך ָהאט ֶער ט ַאלְׁ ץ ָטאן צּו ִאים ִגיֵלייגְׁ ֶלעכְׁ  שְׁ

ץ ִאים ָהאט ֶער אּון. ָתִמיד ט ַאלְׁ גְׁ ַלאנְׁ  ֶדערְׁ

ֶלעְך ִפיצְׁ ס שְׁ ֶדעֶרע ֶעס ָנאְך ֵאיינְׁ ֵדי. ַאנְׁ  ָזאל ֶער ּכְׁ

ן  . זּון ַזיין ִמיט ַזיין עֹוֵקר מּוזְׁ

 ָנאְך ָהאט ַאֵליין ֶמֶלְך ֶדער ְזַמן ָכל אּון     

ט ט ָנאְך ֶער ָהאט. ִגיֶלעּבְׁ ָשָלה ֵאיין ַאזֹוי ָפארְׁ  ֶממְׁ

ט פּון. ִגיַהאט ִניט ן ֶדעסְׁ ט ֶוועגְׁ ט ָפארְׁ ֶלעגְׁ  ֶער פְׁ

ֶלעְך ָטאן ִאים ִפיצְׁ ָנאְך. שְׁ ט ֶמֶלְך ֶדער ִאיז ֶדערְׁ  ַאלְׁ

ן ן ִאיז אּון ִגיָווארְׁ ּבְׁ ָטרְׁ  .ִגישְׁ

ר ָהאט     ען ָאּפ עֶׂ  ֶער ָהאט .ְמלּוָכה ִדי ִגינּומֶׂ

ט ץ ֶמער ָנאְך ֶדעָמאלְׁ ֶלעכְׁ ס ֶיעֶנעם צּו ִגיָטאן שְׁ  זּונְׁ

ינּו) ָפאֶטער י עם צּו ְדַה ער ֶד עם פּון ָפאֶט ה ֶּבן ֶד ְפָח  ַהש ִ

ת צּום ָוואס יז ֶאֶמ ר ִא יֶווען ֶע ער ִג ֶלְך ֶּבן ֶד ער אּון ַהֶּמ  ֶד

ער יז ָפאֶט ע ִא יין ִגיֶווען ַטאֶק ער ַז עם פּון ָפאֶט  ֶער ָוואס ֶד

ינּוֶמען ָאּפ ָהאט י ִג לּוָכה ִד י ָוואְרן ְמ י עֶנען ֵז יְטן ִזיְך ֶז  ַפאְרִּב



 

יָוואְרן ץ ִאים ִגיָטאן ָהאט ֶער אּון( ל"ַּכּנַ  ִג ֶלעכְׁ  שְׁ

ט ֶטעלְׁ שְׁ ן ִניט ָזאל ֶמען ַפארְׁ  פּון ִאיז ֶסע ַאז ִוויסְׁ

ן. ִאים  ָהאט אּון. ַלייט ַפאר ֵשיין ִניט ִאיז ֶסע ָווארְׁ

ט ִאים גְׁ ַלאנְׁ ֶלעְך ָמאל ַאֶלע ֶדערְׁ ִפיצְׁ ס שְׁ  ָנאְך ֵאיינְׁ

ֶדעֶרע ֶעס  .ַאנְׁ

ען ָהאט     ער ַפאְרְשַטאנֶׂ ער דֶׂ  ֶער ַאז. ָדאִזיגֶׂ

ֶלעְך ִאים טּוט ִפיצְׁ ַמת שְׁ ינּו). ַזאְך ֶדער ַמחְׁ י יל ְדַה י  ַוו

י ט ִד עְל ט ֶוו י ַאז ְשמּוְס ער ִד ֶד יְנ עֶנען ִק יְטן ֶז יָוואְרן ַפאְרִּב  (ִג

ן ִזיְך ֶער ָהאט ִגירּופְׁ ט ָהאט אּון ָאנְׁ  זּון צּום ִגיָזאגְׁ

יינּו) ר ְדַה ר ֶעֶבד ֶדע ר פּון ַמאן ֶדע ה ֶדע ס ִשְפָח ים ָווא ן ָהאט ִא  ֶמע

אְנגט ַאְלץ ֶעס ְרַל ְצֶלעְך ֶדע י י ְשִּפ ר ְּכֵד ַרייְּבן ָזאל ֶע ְרְט יין ַפא ן ַז  זּו

י ַאז ָזאְגט ֶמען ַווייל ר ִד יְנֶדע יְטן ֶזעֶנען ִק ְרִּב ְרן ַפא ּנַ  ִגיָווא  (ל"ַּכ

ֶצע ַמֲעֶשה. אּון  ִאים ָהאט אּון ט ִדי ַגאנְׁ ֵציילְׁ ֶדערְׁ

ָמנֹות  רֹויס ַרחְׁ ט. ִאיְך ָהאּב גְׁ ָהאט צּו ִאים ִגיָזאגְׁ

 אֹויף ִדיר.

ְפַשְך.     ד.  ָוואְרן ִמָמה נֶׂ ש ַמיין ִקינְׁ ֶדרְׁ טּו ַאנְׁ ִּביסְׁ

ָמנֹות אֹויף ִדיר.  רֹויס ַרחְׁ ַאי גְׁ ַודְׁ ָהאּב ִאיְך ִזיְך ּבְׁ

טּו ש ִּביסְׁ ֶדערְׁ ד ַמיין ִניט ַאנְׁ ט ָנאר. ִקינְׁ  צּום ִּביסְׁ

ָמנֹות ֶמער ָנאְך ִזיְך ִאיז. ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער ֶאֶמת  ַרחְׁ

ן. ִדיר אֹויף יינּו) ֶדער ָווארְׁ ר ְדַה ר אסָוו ֶדע  ָהאט ֶע

ינּוֶמען י ָאְּפִג ן אֹויס ָגאר ִדיְך ִזיְך ִוויל (ְמלּוָכה ִד  ַרייסְׁ

ָשלֹום ַחס טּו ֶדעם ִאיֶּבער. וְׁ ינּו) ַזיין עֹוֵקר מּוסְׁ  ְדַה

ְנְטלֹויְפן  ֵזייֶער ִאים ֶעס ָהאט. ַדאֶנעט פּון (ַא

ט ט ֵזייֶער ִאים ִאיז ֶסע אּון. ִגיַאיירְׁ ֶלעכְׁ  ִגיֶווען שְׁ

 .ַזאְך ִדי

ער ָנאר     ְך דֶׂ לֶׂ ט מֶׂ גְׁ ַלאנְׁ ץ ֶדערְׁ ַווייל ַאלְׁ  ֶדערְׁ

ֶלעְך ָמאל ַאֶלע ִפיצְׁ ס. שְׁ ֶדעֶרע ֶעס ָנאְך ֵאיינְׁ . ַאנְׁ

ַייֵשב זּון ֶדער ִזיְך ָהאט ינּו) ִגיֶווען מְׁ י ער ְדַה ער ֶד ֶת  ֱאֶמ

ֶלְך ֶּבן יז ֶער ָוואס ֶמ יְטן ִא יָוואְרן ַפאְרִּב  מּוז ֶער( ִג

ן לֹויפְׁ טְׁ ן ָפאֶטער ֶדער ִאים ָהאט. ַאנְׁ  ַאַסאְך ִגיִגיּבְׁ

ט  .ַאֶוועק ִזיְך ִאיז ֶער אּון. ֶגעלְׁ

ס ָהאט     ן ֵזייֶער ִאים עֶׂ ָראסְׁ דְׁ  ֶער ָוואס. ַפארְׁ

ן ִאיז ִריּבְׁ טְׁ ן ַפארְׁ ִדיָנה ַזיין פּון ִגיָווארְׁ ט מְׁ ִזיסְׁ . אּומְׁ

ן ט ַארּום ִזיְך ָהאט ֶער ָווארְׁ ָוואס. ִגיקּוקְׁ  ַפארְׁ

ט ן ָזאל ִאיְך ַאז ָדאס ִמיר קּומְׁ ִריּבְׁ יטְׁ ן ַפארְׁ . ֶווערְׁ

ש ִאיְך ִּבין ֶדערְׁ ט. ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער ַאנְׁ ַאי ִמיר קּומְׁ ַוודְׁ  ּבְׁ

ן ָזאל ִאיְך ַאז ָדאס ִניט ִריּבְׁ טְׁ ן ַפארְׁ  אּון. ֶווערְׁ

ט. ֶמֶלְך ֶּבן ֶדער ִניט ִּבין ִאיְך ַאז ֲאִפילּו  ִמיר קּומְׁ

יינּו) ּבֹוֵרַח  ֵאיין ַזיין ָזאל ִאיְך ַאז ָדאס ִניט אֹויְך  ְדַה

יין ער ֵא יֶנ ָלאִפ ְט ט (ַאְנ ִזיסְׁ ן. אּומְׁ  ִאיְך ָהאּב ָוואס ָווארְׁ

ט ִדיגְׁ ִדיג ָדא ִאיְך ִּבין ָוואס ִגיִזינְׁ  .שּולְׁ

ס ָהאט     ן ֵזייֶער ִאים עֶׂ ָראסְׁ דְׁ ַמת אּון ַפארְׁ  ַמחְׁ

ק צּום ִגינּוֶמען ִזיְך ֶער ָהאט ֶדעם רּונְׁ  ִאיז אּון. טְׁ

ֶגען ֵבית ִגיַגאנְׁ ינּו) ַהזֹונֹות לְׁ ין ְדַהי ער ִדי ִא  וואּו ְשִטיֶּב

יְצן הּוְרן ט ָהאט ֶער אּון (ִז ִמיט ִגיָוואלְׁ  ִזיְך ֶדערְׁ

ֶגען ֶרענְׁ ּבְׁ ן ַזייֶנע ַפארְׁ ן ָזאל ֶער. ָיארְׁ  ָזאל אּון ִשיּכּורְׁ

ץ ַזיין ָוואס ָנאְך ֵגיין ָנאְך ט ַהארְׁ לּוסְׁ ר ַווייל. גְׁ  עֶׂ

 . אּוְמִזיְסט ִגיָוואְרן ַפאְרְטִריְּבן ִאיז

     



  

 
 

 בספורי מעשיותמבחן 
 מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו –( 1) י"אמעשה 

 

 

 מתי סיפר רבינו את המעשה שלפנינו? שאלה זכות: .א
 )עין בחיי מוהר"ן אות  ס"א(

 אחר פורים שנת תקס"ט 
 קודם פורים שנת תקס"ט 
 מוצש"ק פרשת נח שנת תק"ע 

מי החליף הוולדות )התינוקות( של המלך  .ב
 והשפחה?

 אחת מהשפחות 
 השפחה היולדת 
 המיילדת 

 לאיזה טבע נמשך הבן המלך האמיתי? .ג
 לנימוס המלכות 
 לנימוס עבדים 
 .שתי התשובות נכונות 

 לאיזה טבע נמשך הבן השפחה האמיתי? .ד
 לנימוס המלכות 
 לנימוס עבדים 
 לנימוס אחר 

 מי גילה הסוד שהבנים התחלפו? .ה
 המשרת של המלך 
 השפחה בעצמה 
 המיילדת 

 העולם? איך נתגלה הסוד הזה לכל .ו
 אנשי המלך הודיעו הדבר 
 חבר סיפר לחבירו עד שנתפרסם 
 .שתי התשובות נכונות 

למה אין רשאים שידע המלך שהחליפו  .ז
 הבנים?

 כי מרוב צער ימות 
 כי המלך יעניש את זה שהחליפם 
 כי מה יעשה המלך, אין תקנה לזה 

 למי עוד גילו שהחליפו הבנים? .ח
 לבן השפחה אמיתי 
 לבן המלך אמיתי 
 למלך 

 
 

 למי גרם רעות בן המלך )הנחלף(? .ט
 לבן המלך אמיתי 
 לאביו של בן השפחה אמיתי 
 לשפחה 

 מי לקח את המלוכה אחר שהמלך מת? .י
 בן המלך אמיתי 
 בן השפחה אמיתי 
 בן של מלך אחר 

 מי סיפר לבן המלך האמיתי הסוד שהחליפו? .יא
 בן השפחה האמיתי 
 השפחה 
 אביו של בן השפחה אמיתי 

למה אביו של הבן השפחה מרחם על הבן מלך  .יב
 האמיתי?

 כי אם הוא בנו, האב מרחם על בנו 
  כי אם הוא בן המלך האמיתי, בחינם רוצה

 בן השפחה להעביר אותו לגמרי
 .שתי התשובות נכונות 

 מה עשה בן המלך האמיתי? .יג
 הלך לו מהמדינה 
 נשאר במקומו 
 הטמין עצמו בבור 

 למה חרה לו לבן המלך האמיתי? .יד
 י בן השפחה אמיתי נהיה מלךכ 
 כי נתגרש בחינם ממדינתו 
 כי אביו לא עזר לו 

 מה עשה בן המלך האמיתי אחר כך? .טו
 התחיל ללמוד תורה בסתר 
 לקח לו כלי נגינה והתחיל לנגן ולשיר 
 לקח את עצמו אל השתיה 

מה עוד אתה לומד מהסיפור שמובא בחיי מוהר"ן אות  .טז
 ס"א?
 תלוי בזה הרבה.איך שמדיוק כל תיבה בהמעשיות, ו 

  ללמוד לדייק בכל דיבור ודיבור של  –מטרת המבחנים

 המעשיות

 .___________________________________ 

 בהצלחה!!!



 

 

 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
 וואס זענען פארביטן געווארןבן שפחה און בן מלך  דער –( 1די עלעפטע מעשה )

 

 

ווען האט דער היילגער רבי דערציילט די  שאלה בונוס: .א
 מעשה וואס מיר הייבן יעצט אן?

 נאך פורים יאר תקס"ט 
 פאר פורים יאר תקס"ט 
 מוצש"ק פרשת נח יאר תק"ע 

 )זעה חיי מוהר"ן אות ס"א(
 יטן די קינדער?ווער האט פארב .ב

 עפעס א דינסט 
 די דינסט וואס האט געבוירן 
 )די באבע )הייבאם 

צו וועלכע נימוס האט געצויגן די טבע פון אמת'ן  .ג
 בן המלך?

 צו א נימוס פון מלכות 
 צו א נימוס פון קנעכט 
 .ביידע תשובות זענען ריכטיג 

צו וועלכע נימוס האט געצויגן די טבע פון אמת'ן  .ד
 בן השפחה?

 מוס פון מלכותצו א ני 
 צו א נימוס פון קנעכט 
 צו א אנדערע נימוס 

ווער האט אויסגעזאגט די סוד אז די קינדער זענען  .ה
 פארביטן?

 די באדינער פון קעניג 
 די דינסט 
 )די באבע )הייבאם 

 ווי אזוי איז ארויס די סוד אויף דער וועלט? .ו
 מ'האט עס מפרסם געווען אין די צייטונגען 
 ר'ן אנדעריןאיינער האט געזאגט פא 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

פארוואס טאר דער מלך נישט געוואר ווערן אז  .ז
 מ'האט פארביטן?

 ווייל ער קען שטארבן פון צער 
  ווייל דער קעניג וועט באשטראפן דער וואס

 האט זיי פארביטן
 ווייל ער קען דאס נישט פאררעכטן 

פארוועמען נאך האט מען דערציילט אז די קינדער  .ח
 ן פארביטן?זענע
 פאר דער אמת'ער בן השפחה 
 פאר דער אמת'ער בן המלך 
 פאר'ן קעניג 

 פארוועם האט דער בן המלך געטאן שפיצלעך? .ט
 פאר'ן אמת'ן בן המלך 
 פאר דער טאטע פון אמת'ן בן השפחה 
 פאר די שפחה 

ווער האט איבער גענומען די מלוכה נאכדעם וואס  .י
 דער קעניג איז געשטארבן?

 דער אמת'ער בן המלך 
 דער אמת'ער בן השפחה 
 א זון פון א אנדערער קעניג 

ווער האט דערציילט פארן אמת'ן בן המלך די  .יא
 גאנצע מעשה?

 דער אמת'ער בן השפחה 
 די שפחה 
 דער טאטע פון אמת'ער בן השפחה 

פארוואס האט דער טאטע פון בן השפחה רחמנות  .יב
 אויף דער אמת'ער בן המלך?

 ר זיין זוהן און א טאטע האט ווייל אפשר איז ע
 רחמנות אויף א קינד

  ווייל אויב איז ער נישט זיין זוהן, וויל מען
אים אויסרייסן אימזיסט, איז אודאי א 

 רחמנות
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואס האט דער אמת'ער בן המלך געטאן? .יג
 ער איז אוועק פון די מדינה 
 ער איז געבליבן אויף זיין פלאץ 
 יך באהאלטן אין א גרובער האט ז 

 וואס האט פארדראסן פאר'ן אמת'ער בן המלך? .יד
 ווייל דער אמת'ער בן השפחה איז דער קעניג 
 ווייל ער איז פארטריבן געווארן אימזיסט 
 ווייל זיין טאטע האט אים נישט געהאלפן 

 וואס האט דער אמת'ער בן המלך געטאן נאכדעם? .טו
  א ער האט אנגעהויבן צו לערינען תורה אין

 באהאלטעניש
 ער האט אנגהויבן שפילן אויף כלי שיר 
 ער האט זיך גענומען צום טרונק 

וואס נאך לערנסטו ארויס פון די מעשה וואס ווערט  .טז
 ?געברענגט אין חיי מוהר"ן אות ס"א

 ווי יעדע ווארט אין די מעשה איז מדיוק 
  די ציל פון די פארהער צו מדייק זיין אין יעדע

 ווארט פון די מעשיות
 ._____________________________ 

 מיט אסאך הצלחה!!!


