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 128גליון 

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

נּו  ר לָׁ פֵׁ ְמסַׁ "ל  נּו זַׁ בֵׁ ה רַׁ ֲעֶש מַׁ הַׁ ְך  ְמשֵׁ ֶה עַׁ ְב בּו ש ָׁ י הַׁ ה ִמינֵּ ַעל ַהְרבֵּ
ָלְקחּו ִמָדה ַאַחת ְכַתְכִלית, ְוָעׂשּו  י ָאָדם, שֶׁ ל ְבנֵּ ִכּתֹות שֶׁ
ל ַעל  ן ְמַעט ְוִנְסַּתכֵּ ה ֲעבֹוַדת ֱאִליִלים. ִאם ִנְתבֹונֵּ ִמזֶׁ
ה ִמדֹות טֹובֹות ְוִנְפָלאֹות  ַהִמדֹות ַעְצָמן, ִנְמָצא ָשם ַהְרבֵּ
ם  יְך הֵּ ם, אֵּ ְכמֹו ִׂשְמָחה, ָחְכָמה, ָכבֹוד ְוכּו'. ָאז ַמה ָקָרה ָלהֶׁ

 ָכל ָכְך ִהְתַבְלְבלּו?

ש לִ      אן יֵׁ .כָׁ ְמאֹד שּוב  חָׁ "ִמָדה" ִהיא ִמְלשֹון ִמָדה  מּוד 
ְבָכל ִמָדה ָצִריְך ַדַעת  ד אֹוָתנּו שֶׁ נּו ָבא ְלַלמֵּ מֹוְדִדים. ַרבֵּ שֶׁ
יְך ִלְנֹהג ִעָמּה  נּו ְבִמָדה ּוְבִמְשָקל, אֵּ ס ַדְרכֵּ ּוְתבּוָנה ְלַפלֵּ

ש  יֵּ ה,  טֹובֹות" "ִמּדֹותַבֲעבֹוַדת ה'. ִכי ְכמֹו שֶׁ ה ְלֻעַמת זֶׁ ש זֶׁ יֵּ
פּולֹות" ְנ ִמּדֹות  ֹּלא " ת ְכשֶׁ לֶׁ ה ִמדֹות ְנפּולֹות? ִמָדה נֹופֶׁ . ַמה זֶׁ

ר  נּו ְמַספֵּ ַרבֵּ ִמְשַּתְמִשים ָבּה ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתָבַרְך!  ְכמֹו שֶׁ
ַהִמָדה ִעָקר ְוַת  ָכל ַהִכּתֹות ָעׂשּו מֵּ ה שֶׁ ְכִלית. ַכת ָלנּו ַבַמֲעׂשֶׁ

ַהָכבֹוד  ם ָעׂשּו מֵּ ן הֵּ ָהִעָקר הּוא ַהָכבֹוד, ָלכֵּ ַהָכבֹוד ָחְשבּו שֶׁ
ת ֱאִליל ַהָכבֹוד. ם ָעְבדּו אֶׁ צֶׁ ם ְבעֶׁ כַׁ  ַּתְכִלית, ְוהֵּ ֶחֶר ת " ת אַׁ

ְמרּו י, אָׁ בֹון ֶשאֵׁ כָׁ ְכִליר ִעקַׁ ד הַׁ תַׁ ְקרּות, הַׁ חָׁ ְכִליר ֶשִעקַׁ  ְו תַׁ א הּות הַׁ
חָׁ  ר וְ  .."הְרִצי ָהָיה ָחסֵּ ל ֻכָלם. ָמה ָאנּו רֹוִאים שֶׁ צֶׁ ן ָכְך אֵּ כֵּ

ר  ה ַהכֹל!!! ָהָיה ָחסֵּ זֶׁ ָחד ָפשּוט, שֶׁ ְלָכל ַהִכּתֹות? ָדָבר אֶׁ
ת ַהִמָדה ִבְמקֹום  ם ִהְמִליכּו אֶׁ ת ה' ִיְתָבַרְך!! הֵּ ם אֶׁ ָלהֶׁ

י ַהְמָלִכים! ְך ַמְלכֵּ לֶׁ ת מֶׁ  ְלַהְמִליְך אֶׁ

ר     ן ִעקַׁ כֵׁ ִמּדֹות"לָׁ הַׁ ת  דַׁ ה ִלְזכֹות ִלְהיֹות ִאיש  "ֲעבֹו רֹוצֶׁ ְלִמי שֶׁ
ָטה  יזֹו ִפָנה ְשקֵּ נּו אֵּ ה ָפשּוט ִלְמצֹא ְלַעְצמֵּ ת, זֶׁ ֱאמֶׁ ר בֶׁ ָכשֵּ

ר, ּוְלַישֵּ  ת ִמי ְבתֹוְך ָים ַהַחִיים ַהּסֹועֵּ ת; אֶׁ ֱאמֶׁ ת ַהַדַעת בֶׁ ב אֶׁ
ד? ַהִאם  ש ֲאִני עֹובֵּ ִלי? ִכי ְבִלי ִישּוב ה' ִיְתָבַרְך ַב יֶׁ ַחִיים שֶׁ

עֹוְמִדים  רֹב ַהְמִניעֹות ַהִפּתּוִיים שֶׁ ַהַדַעת ְוִהְתבֹוְדדּות, מֵּ
ל ְוַלֲעׂשֹות  נּו, ְיכֹוִלים ְבַקלּות ְלִהְתַבְלבֵּ ינּו ְלַכלֹותֵּ ָעלֵּ

ד אֹוָתנּו בליקו"מ ִּתְניָ  נּו ְמַלמֵּ ַרבֵּ ל ִעָקר... ְכמֹו שֶׁ ַהָטפֵּ ָנא מֵּ
ו " י': י לָׁ ם אֵׁ י ְרִב ִמְתקָׁ ם  נָׁ י ְך ְואֵׁ רַׁ ם ִיְתבָׁ שֵׁ הַׁ ם מֵׁ חֹוִקי ם ְר עֹולָׁ ה ֶשהָׁ מַׁ

ם ִישּוב ֶה ין לָׁ ת ֶשאֵׁ מַׁ ֲח מֵׁ ק  הּוא רַׁ ְך,  רַׁ ן -ִיְתבָׁ ְשִבי ְמיַׁ ם  נָׁ י ת, ְואֵׁ עַׁ ּדַׁ הַׁ
ר ִעקָׁ הָׁ ן ְו מָׁ ְצ ל -עַׁ כָׁ ִמ ְכִלית  תַׁ הַׁ ה  מָׁ ב,  טֵׁ י הֵׁ מֹו  ְצ עַׁ ב  שֵׁ ל ְליַׁ ּדֵׁ ִהְשתַׁ ְל

תַׁ  ן הַׁ הֵׁ ּגּוף,  סֹות לַׁ נָׁ ְכ ִנ הַׁ ֲאוֹות  ן תַׁ הֵׁ ה,  ֶז הַׁ ם  עֹולָׁ הָׁ י  נֵׁ ְנְי ִע ל  כָׁ ִמ ֲאוֹות ּו
ה' שּוב ֶאל  אי יָׁ ּדַׁ ז ְבוַׁ בֹוד, ְואָׁ כָׁ גֹון  ּגּוף, ְכ ץ לַׁ חּו ֲאוֹות ֶש ַרק ַעל  ."תַׁ

ת ַהִמדֹות ָנכֹון,  ְפָשר ִלְמדֹד אֶׁ ת אֶׁ ֱאמֶׁ י ִישּוב ַהַדַעת בֶׁ ְידֵּ
יַ  ן שֶׁ  ַעְזרּו ְויֹוִעילּו ַלֲעבֹוַדת ה' ִיְתָבַרְך.ְבאֹפֶׁ

ל     חֵׁ ְמיַׁ ש ּו קֵׁ ְמבַׁ הַׁ י  ְשרֵׁ י ַחָייו ִלְזכֹות ְלִהָמנֹות ִעם  אַׁ ָכל ְימֵּ
ִבינּו ם הֵּ הֵּ י ַהַכת ָהַאֲחרֹוָנה, שֶׁ ְכִליה זֶ ל כָׁ ן "ֶשאֵׁ ר ִעקַׁ ק רַׁ ת, תַׁ

ְכִלי תַׁ ֲעסֹק רַׁ א הּות הַׁ ִפלָׁ ק לַׁ שֵׁ ה ִבְת הַׁ ְךם ְל רַׁ ְהיֹו ִיְתבָׁ ות ְוִל נָׁ פַׁ  עָׁ -לּוְש
. כּו'" ְך ְו ָהִעָקר הּוא ה'  ֶבֶר י ַהַכת ַהזֹאת ָזכּו ְלַהְפִנים, שֶׁ ַאְנשֵּ

ָכתּוב: כָׁ  ִיְתָבַרְך! ְכמֹו שֶׁ ְבִריאָׁ ל " ְיתָׁ א ֹלה הַׁ ֹול ִבְשִביק רַׁ ה הָׁ  ְכבֹוד
ְך" רַׁ ה ְוַרק אֹותֹו ָצִר  .)קיצור ליקו"מ עא ב'( ִיְתבָׁ יְך ַלֲעבֹד! ְוזֶׁ

ב ָשם  ה ָהעֹוָלם, ְכמֹו שמוהרנ"ת כֹותֵּ ִעַקר ַהַּתְכִלית ְבזֶׁ
יֵׁ  ְבסֹוְגַרִים: עַׁ ְמ ין "ְוהַׁ לָׁ אֵׁ ִביו מֵׁ כָׁ ן, יָׁ ִכתֹול ֶש נַׁ ת הַׁ לָׁ "ל הַׁ עּום כֻּ  טָׁ

כֹוד ְמֹא ְמבּו , ְמֹאת ְּגדֹולֹות ִב כַׁ ת זֹאק רַׁ ד ֲחרֹונָׁ ת הַׁ אַׁ ֶמ  ִכּוְנּוה הָׁ ֱא ת, הָׁ
ְשרֵׁ  ֶה י אַׁ  "...םלָׁ



 

ת  ֹו ִנּי ֹו ְדמ ַק ם  ִני ש ָּׁ ִמ ת  ֹו ִשּי ַמֲע ֵרי  ּו ּפ ה –ִס ב ַמֲעשֶׂ ַבַעל' י ה ִמ ִפלָּׁ  (5) ְת
א " ע זי ב  ְסלֶׂ רֶׂ ְב ִמ ן  מָּׁ ַנְח ּו  נ ֵב ַר ּה  רָּׁ ְּפ ִס  ש ֶׂ

ן      ֵכ בֹור ְו ה ַהִג יָּׁ בֹור הָּׁ מֹו ִג ְצ ַע ְך. ֵמ לֶּ ְרָאה ְוַהמֶּ ֹו הֶּ ְך ל רֶּ יְך דֶּ  ֵא

ה יַקֵבל ַיֲעלֶּ ָרה ִו ּו ב י, ְג ְיֵד ה ְוַעל־ בֹור ָהָיה זֶּ ָלא ִג ְפ ָרא ִנ ֹו  ְונ

ב ֵיש ִכי, ְמֹאד רֶׂ ִהיא חֶׂ יר ּתֹוָלה שֶּ ִו ב ְוֵיש, ָהעֹוָלם ַבֲא רֶּ  ְלַהחֶּ

ַמְגִביִהיןכְ : כֹחֹות ְשֹלָשה ַהזֹאת ת שֶּ ב אֶּ רֶּ ים ֲאַזי, ַהחֶּ ְרִח ֹו  ב

ים ִס ם ֵיש ּוִמֵמיָלא, ַהֲחָילֹות ָשֵרי ָכל ְוָנ  ִכי, ַמָפָלה ָלהֶּ

ים ִס ָנ ִרים ְכשֶּ ן, ַהש ָ ִיְנַהג ִמי ֵאי ִמְלָחָמה שֶּ ן ַוֲאַזי, ַה  ֵאי

ּוָמה ק ְך, ַבִמְלָחָמה ְּת ן ַא ֵכ ר ַאף־ַעל־ִפי־ ְפָש ּו אֶּ ב ְר ָק ִיְת  שֶּ

ים ִר  .ַלִמְלָחָמה ַהִנְשָא

ב ְוֵיש     רֶׂ ֵיש ,ִּפּיֹות ְשֵני, ל"ַהנַ  ְלַהחֶׂ ם ְו י ָלהֶּ ֹוחֹות ְשֵנ ַעל־, כ שֶּ

י ָחד חֹד ְיֵד ים אֶּ ֹוְפִל ָלם נ י, כֻּ ְיֵד ִני חֹד ְוַעל־ ם ַמִגיע ַהש ֵ  ָלהֶּ

ּקֹוִרין), ַהחִֹלי ּו, (ַדאר שֶּ ְינ ָרם ְדַה ְבָש ְכָחש שֶּ ס ִנ דּוַע , ְוָנֵמ  חִֹלי ַכָי

ה ּו, ִלְצָלן ַרֲחָמָנא, זֶּ ְינ ק ַה ַר י שֶּ ְיֵד ּוָעה ַעל־ עֹוִשין ַהְּתנ  שֶּ

ֹו ֹות ב ְבא רֶּ ֹום ַהחֶּ ק ִהיא ְבָמ ה, שֶּ י־זֶּ ְיֵד ם ַמִגיַע  ַעל־ י ֹוְנִא  ְלַהש 

ּו, ל"ַכנַ  ְינ י ְדַה ְיֵד יֵ  ַהכַֹח  ָוחֹד חֹד ָכל ַעל־  . ָלּה ששֶּ

ְך    לֶׂ מֶׂ ה ְוַה ְראָּׁ בֹור הֶׂ ְך ְלַהִג רֶּ ֵיש ַהדֶּ ב שֶּ רֶּ ם, ל"ַהנַ  ְלַהחֶּ  ּוִמש ָ

ֹו ִקֵבל ָרת ּו ב ֹוָלה ְג ם. ַהְגד ה, ֲאִני ְוַג ְראָּׁ ְך ִלי הֶׂ לֶׂ מֶׂ ְך ַה רֶׂ ן ַהדֶׂ ִעְניָּׁ  לָּׁ

ִלי ִתי, שֶׂ ַבְל ם ְוִק ֲאִני ַמה ִמש ָּׁ ִריְך ש ֶׂ  .צָּׁ

ן    ֵכ ה ְו יָּׁ ְך הָּׁ לֶּ ב ְלַהמֶּ ן אֹוֵה מָּׁ ֱא ָהָיה נֶׂ ת, אֹוֵהב שֶּ ֹו אֶּ  ִעם ַעְצמ

ְך לֶּ ָבה ַהמֶּ ָרָאה ִנְפָלָאה ְבַאֲה ֹו ֹּלא ַעד, ְמֹאד ְמֹאד ְונ  ָהָיה שֶּ

ר ְפָש ם אֶּ ֹּלא ְכָלל ָלהֶּ ּו שֶּ ְרא ה ִי ת זֶּ ה אֶּ ה זֶּ ְך. ָשָעה ֵאיזֶּ ־ ַא ַאף

ֵכן עֹות ֵיש ַעל־ִפי־ ין, ָש ִכ י ִר ְצ ֵרד שֶּ ּו. ְקָצת ְלִהְתָפ י ם ְוָה  ָלהֶּ

ּורֹות יּו, צ ָה ין שֶּ ִר ָי ַרת ְמצֻּ ם צּו יהֶּ ּו ,ְשֵנ י ין ְוָה ן ְמַשְעְשִע  ַעְצָמ

ּו ּורֹות ְבֵאל ּו ְבֵעת ַהצ ְרד ְפ ִנ ָחד שֶּ רֹו אֶּ ֹות. ֵמֲחֵב ר ּו ּו ְוַהצ  ָהֵאל

יּו ין ָה ִר ָי ְך ֵאיְך ְמצֻּ לֶׂ מֶׂ ם ַה ב ִע אֹוֵה ן הָּׁ מָּׁ ֱא ִביםאֹו נֶׂ ן ֲה  ַעְצָמ

ים ִק ְב ים ּוְמַח ִק ָבה ַעְצָמן ּוְמַנש ְ ֹוָלה ְבַאֲה  . ְגד

ה    יָּׁ ה ְוהָּׁ רֹות ְלֵאלּו ְסֻגלָּׁ ּו ּצ ִמי ,ַה ָהָיה שֶּ ֵכל שֶּ ְסַּת ּו ִמ  ְבֵאל

ּורֹות ה ַהצ יָּׁ ַע  הָּׁ ה לֹו ַמִגי בָּׁ ה ַאֲה דֹולָּׁ ד ְג נּו) ְמֹא ִמַדת ַהְי ה שֶּ  ָבָאה ָהַאֲהָב

ִמי ה ְל ָהָי ֵכל שֶּ ְסַּת צּורֹות ְבֵאלּו ִמ ם .(ַה ב ְוַג אֹוֵה ן הָּׁ מָּׁ ֱא  ָהַאֲהָבה ִקֵבל נֶׂ

קֹום ִמן ְרָאה ַהָמ הֶּ ֹו שֶּ ְך ל לֶּ יַע . ַהמֶּ ּו ֵעת ְוִהִג כ ָהְל , ל"ַהנַ  ָכל שֶּ

ָחד ָכל ָחד אֶּ ֹו ְואֶּ ֹומ ק ֵבל ִלְמ ַק ם ְל ּו, כֹחֹו ִמש ָ ְינ  ַהֵמִליץ ְדַה

ר ֹו ב ָכל ְוַהִג י ְו ְך ַאְנֵש לֶּ ָחד ָכל, ל"ַהנַ  ַהמֶּ ָחד אֶּ אֶּ ה ְו  ָעָל

ֹו ֹומ ק  .כֹחֹו ָשם ְלַחֵדש ל"ַהנַ  ִלְמ

ה, ַהּיֹום ַוְיִהי    יָּׁ הָּׁ ּוַח  ְו ה ר רָּׁ עָּׁ ה ְס דֹולָּׁ ם ְג עֹולָּׁ רּוַח  .בָּׁ ָרה ְוָה  ְסָע

ה ֵבל ַהזֶּ ת ִבְל ל אֶׂ ם כָּׁ עֹולָּׁ ְך ֻכלֹו הָּׁ ַפ ם ְוהָּׁ ה ִמּיָּׁ שָּׁ בָּׁ ה, ְלַי שָּׁ בָּׁ ם ּוִמַּי . ְליָּׁ

ר בָּׁ ְד ִמ ִמ ר ּוִמִּיש ּוב, ִיש ּוב ּו בָּׁ ְך, ִמְד ַפ ת ְוהָּׁ ל אֶׂ ם כָּׁ עֹולָּׁ  ּוָבא .ֻכלֹו הָּׁ

רּוַח  ה הָּׁ רָּׁ עָּׁ ה ְס זֶׂ ְך ַה ְך ֵבית ְלתֹו לֶׂ מֶׂ ה ְוֹלא ַה שָּׁ ם עָּׁ ֵזק שּום שָּׁ ק ,הֶׂ  ַר

ס ְכַנ ִנ רּוַח  שֶׂ ָרה הָּׁ ף ְסָע ַט ת ְוחָּׁ ד אֶׂ ל ַהּוָּׁלָּׁ ת־ שֶּ ָכהַהַב  . ל"ַהנַ  ַמְל

ְך    ְבתֹו ַעש ּו ַר ּקֹוִרין) ,הָּׁ ִפיט שֶּ ְמ ף, (אּו כֶּ ָחַטף ֵּת ת ְכשֶּ ֹוק אֶּ  ַהִּתינ

ָקר ה, ל"ַהנַ  ַהָי ְדפָּׁ ה רָּׁ כָּׁ ַמְל ַבת־ יו ַה ֵכן. ַאֲחָר ה ְו כָּׁ ַמְל ֵכן ַה ְך ְו לֶׂ מֶׂ , ַה

ְזרּו ַעד ִנְתַּפ ם שֶׂ ֹוָמם נֹוַדע ְוֹלא ,ֻכלָּׁ ק ּו ַאָים ְמ ְחנ ָלנּו ַוֲאַנ א כֻּ  ֹל

ָכל ָהִיינּו ה ְב ָחד ָכל עֹוִלים ָהִיינּו ִכי, זֶּ ָחד אֶּ ֹו ְואֶּ ֹומ ק  ִלְמ

    , ל"ַכנַ , כֹחֹו ְלַחֵדש

ַזְרנּו    חָּׁ ְכשֶׂ אנּו ּו ָלם אֹוָתם ָמָצאנּו ֹלא ,ּובָּׁ ד ְוַגם, ל"ַכנַ , כֻּ  ַהּיָּׁ

ה ל"ַהנַ  דָּׁ ְב ֱא ְזרּו ּוֵמָאז, ָאז נֶׂ ְתַּפ נּו ִנ ן ּוֵמָאז ,ֻכלָּׁ נּו ֵאי ם אָּׁ כֹוִלי  עֹוד ְי

ֲעלֹות ל ַל ד כָּׁ חָּׁ ד אֶׂ חָּׁ מֹו ְואֶׂ ְך ַאַחר ִכי, כֹחֹו ְלַחֵדש ִלְמקֹו ְהַּפ נֶׂ  שֶׂ

ֵבל ַבְל ם ְוִנְת עֹולָּׁ ּו ֻכלֹו הָּׁ ְלפ ְח ל ְונֶּ מֹות כָּׁ ם ְמקֹו עֹולָּׁ ם הָּׁ ּיָּׁ ה ִמ שָּׁ בָּׁ  ְלַי

ּו כ ַדא, ל"ַכנַ ', ְו ר יְבַו שָּׁ ְפ י־אֶׂ ה ִא ֲעלֹות ַעתָּׁ ם ַל ִכי ְדרָּׁ ִראשֹוִנים ַב  ,הָּׁ

ה ִכי ם ַעתָּׁ ִכי ם ְצִרי ִכי י ֲאֵחִרים ְדרָּׁ י ִחלּוף ְלִפ ּו ֹות ְוִשנ ֹומ ק ְמ  ,ַה

ַעל    ן ְו ֹוִלים ָהִיינּו ֹלא ֵכ כ ֹות ַלֲחזֹר עֹוד ְי ד ָכל ְוַלֲעל ָח  אֶּ

ָחד ֹו ְואֶּ ֹומ ק ְך, ל"ַהנַ  כֹחֹו ְלַחֵדש ִלְמ ה ַא מָּׁ ְרִשי ר הָּׁ ִנְשאָּׁ ל שֶׂ צֶׂ  ֵא

ל ד כָּׁ חָּׁ ד אֶׂ חָּׁ ה ַגם־ֵכן ִהיא ְואֶׂ דֹולָּׁ ד ְג בֹור ְוִאם ,ְמֹא ה ַהִג א ַהזֶּ  הּו

בֹור ל ַהִג ְך שֶׂ לֶׂ מֶׂ י הּוא, ל"ַהנַ  ַה ַוַדא בֹור ְב דֹול ִג ד גָּׁ ה) ְמֹא  ִלי ִנְראֶּ

ן ָכא ֵסר שֶּ ָצת ָח ן, ְק ַעֵי ה ְו ַמָט ה ָכל) (ְל ִפָלה ֵהִשיב זֶּ ַעל־ְּת ם ַהַב ָנִשי ָהֲא נַ  ְל  .(ל"ַה

ּו ְוֵהם ו ָשְמע י ָר ָב ּו, ְד ּו, ְמֹאד ְוָתְמה ִזיק ֱח ת ְוהֶׂ ה אֶׂ ל־ְתִפלָּׁ ַע ַב , ַה

יחּו ְוֹלא ְך אֹותֹו ִהִנ ִגבֹור אּוַלי ִכי) ֵמִאָּתם ֵליֵל ָבא ַה ם שֶּ  הּוא ֲעֵליהֶּ

ִגבֹור נַ  ַה ֵיש, ל"ַה ה שֶּ ִפָל ַעל־ְּת ַהַב ֵכרּות ְל  .(ִעמֹו הֶּ



 

בֹור    ְך ָהָיה ל"ַהנַ  ְוַהִג ב הֹוֵל ֵר ָק ֹוֵלַח  ּוִמְת ם ְבָכל ְוש  ַפַע

ו י ּוָח ב ַעד, ְשל ֵר ָק ִנְת ָבא שֶּ ם ּו ץ ְוָעַמד, ֲאֵליהֶּ יר חּו  ְוָשַלח ָלִע

ם ו ָלהֶּ י ּוָח ּו. ְשל ְרא ָי ִבְקשּו, ְמֹאד ְוִנְת ַעל־ְתִפ  ּו ַב הֵמַה , ל"ַהנַ  לָּׁ

ִיֵּתן ם שֶּ ר. ֵעָצה ָלהֶּ ַבַעל־ְּתִפָלה ְוָאַמ ן, ַה י ִכ י ִר ְצ קֹר שֶּ  ַלֲח

ְך רֶּ ל ְוַהַהְנָהָגה ַהדֶּ בֹור אֹותֹו שֶּ י ַהִג ִכיר ְכֵד ַי ה שֶּ י־זֶּ ְיֵד  ַעל־

בֹור אֹותֹו הּוא ִאם נּו) ַהִג ַהְי ִגבֹור ְד ל ַה ְך שֶּ לֶּ נַ  ַהמֶּ   .(ל"ַה

ְך    ַל ה ְוהָּׁ ִפלָּׁ ַעל־ְת ַב א ,ַה ָיָצ ל ְו בֹור אֶּ ל ּוָבא, ל"ַהנַ  ַהִג ה אֶּ  ַהַמֲחנֶּ

ל בֹור שֶּ יל, ַהִג ר ְוִהְתִח ֵב בֹור ִעם ְלַד ד ִג חָּׁ יו אֶׂ בֹורָּׁ ל ִמִג בֹור שֶׂ  ַהִג

נּו) ָחד ִעם ַהְי ם אֶּ ְמִרי ַהש ֹו ם ַלֲחקֹר ְכֵדי ֵמ ִגבֹור אֹותֹו הּוא ִא נַ  ַה ל (ל"ַה ַא  ְושָּׁ

ה אֹותֹו ִפלָּׁ ַעל־ְת ַב ם ַמה :ַה כֶּ ְך ַמֲעֵשי ם ְוֵאי ַבְרתֶׂ בֹור ִעם ִנְתַח  ַהִג

ה נּו) .לֹו ֵהִשיב? ַהזֶּ ָחד ַהְי ם אֶּ ִגבֹוִרי ַה נַ  ֵמ ה ֵהִשיב ל"ַה ַעל־ְּתִפָל ַהַב   (ְל

ה     ֲעשֶׂ ה ַמ יָּׁ הָּׁ ְך, שֶׂ ה כָּׁ יָּׁ יֹות .הָּׁ ִנְמָצא ֱה ּוב שֶּ ִסְפֵרי ָכת ־ ְב ְבֵרי ִד

ִמים ם ַהּיָּׁ הֶׂ לָּׁ ן) שֶׂ ּקֹוִרי יש שֶּ קֶּ יְך ,(ְקראֹויִני ָהָיה ֵא ה רּוַח  שֶּ רָּׁ עָּׁ ה ְס דֹולָּׁ  ְג

ם עֹולָּׁ ּוַח , בָּׁ ר ָרה ְוָה ְך ְסָע ת ָהַפ ל אֶּ לֹו ָהעֹוָלם ָכ ְך, כֻּ ָהַפ ם שֶּ  ִמָי

ָבָשה ַי ָים ּוִמַיָבָשה ְל ר, ְל ָב ּוב ּוִמִמְד ּו ִיש  כ ֵבל', ְו ִבְל ת ּו ל אֶׂ  כָּׁ

ם עֹולָּׁ ר ,ֻכלֹו הָּׁ ּול ָהַרַעש ְוַאַח ב ִבְל ּו ְוַה ְבל ַבְל ִנְת , ָהעֹוָלם ָכל שֶּ

בּו ן ִיש ְ מָּׁ ְצ ם ְבֵני ַע עֹולָּׁ ם ַלֲעשֹות הָּׁ הֶׂ ְך לָּׁ לֶׂ  . מֶׂ

ְקרּו    אּוי ִמי ְוחָּׁ ֲעשֹותֹו רָּׁ ְך ַל לֶׂ ם מֶׂ ּו ,ֲעֵליהֶׂ ְקר ּו ְוָח ר. ְוָאְמר  ַבֲאשֶּ

ָּקר ִע ית הּוא שֶּ ְכִל הּוא ִמי ֵכן ַעל, ַהַּת ל שֶּ ר ִמְשַּתֵד ֹוֵת י  ְב

ית ְכִל ֹות ָראּוי הּוא, ְבַהַּת י ְך ִלְה לֶּ ּו. מֶּ יל קֹר ְוִהְתִח ֲח הּו ַל  ַמ

ית ְכִל ה, ַהַּת יָּׁ ם ְוהָּׁ ֵניהֶׂ  .ִכתֹות ִכתֹות ֵבי

ְמרּו ַאַחת ַכת    ַּקר ,אָּׁ ִע ית שֶּ ְכִל בֹוד הּוא ַהַּת , רֹוִאים ָאנּו ִכי ,כָּׁ

בֹוד ָכ ַה ל ָהִעָּקר הּוא שֶּ ין ִכי, ָהעֹוָלם ֵאצֶּ ֵא ין ְכשֶּ ֹוְתִנ  ְלָאָדם נ

ֹו ֹוד ב ּו, ְכ ְינ ים ְדַה ִר ְב ְמַד ֹו שֶּ ה ל בּור ֵאיזֶּ ד ִד גֶּ ֹו ְכנֶּ ֹוד ב ֹו ֵיש, ְכ  ל

ים ּות־ָדִמ כ י ר ִכי, ְשִפ ִעקָּׁ בֹוד הּוא הָּׁ כָּׁ ל ַה צֶׂ ל ֵא ם כָּׁ עֹולָּׁ ּו ,הָּׁ  ַוֲאִפל

ר ים ִמיָתה ְלַאַח יִד ְקִפ ֹו ְלַהֵמת ִלֵּתן ַמ ֹוד ב ֹו, ְכ ר ְב ָק ֹוד ְל ָכב  ְב

ֹוֵצא י ַכ ם). ְו ְמִרי ָכל, לֹו ְואֹו ה שֶּ ן ַמ עֹוִשי  (ְכבֹוְדָך ִבְשִביל ְלָך עֹוִשין ַהכֹל, ש ֶּ

ַאַחר ַאף־ַעל־ִפי ְך ֵאין ִמיָתה שֶּ ּום ָממֹון ַשָי ָוה ְוש ל ַּתֲא  ֵאצֶּ

ֵכן, ַהֵמת ־ִפי־ ד ַעל ַאף־ַעל בֹו ֵמת ְכ ם ַה ִדי בֹוד ִנְמָצא .ַמְקִּפי כָּׁ ַה  שֶׂ

ר הּוא ִעקָּׁ ְכִלית הָּׁ ֹוֵצא .ַהַת י ַכ ֹות ְו ר ָב ְס ל). ָכֵאלּו ִב ה שֶּ ָכ . ּוְשטּות ְמבּו

ן ֵכ ם ַהִכּתֹות ָכל ְו ְמֹבָאִרי ה ַה ַמָט ם, ְל ָל ם ָהיּו כֻּ ה ְסָברֹות ָלהֶּ ם ַהְרֵב נְ  ְלַדְעָּת  בּוָכהַה

ה ָכָל ְס ַה ם. ְו ָצָת ה ְמֹבָאִרים ּוְק ַמָט נּו ַאְך, ְל ָצה ֹלא ל"זַ  ַרֵב ְסָברֹות ָכל ְלָבֵאר ָר  ַה

כֹות ְנבּו ֵיש ַה עֹות ְבֵאלּו שֶּ ה ֵיש ִכי, ַהֵד כֹות ְסָברֹות ָבזֶּ ְפָשר ַעד, ָכל־ָכְך ְנבּו אֶּ  שֶּ

ס עֹות ְוָשלֹום ַח ת ִלְט ֱאמֶּ ְסָברֹות ְבֵאלּו בֶּ ל ַה ר שֶּ קֶּ ָנא, שֶּ ן ַרֲחָמ ְצַל  . (ִל

ד     ְסַכם ַע ִנ ם שֶׂ ְצלָּׁ ַּקר ,אֶׂ ִע ית שֶּ ְכִל בֹוד הּוא ַהַּת ֵכן .כָּׁ  ַעל־

ין ִכ י ִר ֵּקש ְצ ַב ָבד ִאיש ְל כֻּ ה ְוַגם, ְמ יֶּ ִיְה ר רֹוֵדף שֶּ בֹוד ַאַח ָכ , ַה

ּו ְינ ה ַה יֶּ ִיְה בֹוד ַאַחר רֹוֵדף שֶּ ָכ יג ַה ַיש ִ בֹוד תאֶּ  ְו ָכ הּו) ַה זֶּ  ִאיש שֶּ

ָבד כֻּ ֵיש, ְמ הּוא ֵמַאַחר ִכי ,(ָכבֹוד לֹו שֶּ ָבד ִאיש שֶּ כֻּ ֵיש, ְמ ֹו שֶּ  ל

בֹוד ּוא, ָכ בֹוד ַאַחר רֹוֵדף ְוה ֵיַע , ָכ ַס ת ּוְמ ַבע אֶּ א ַהטֶּ ִהי  שֶּ

ֹוד רֹוָצה ב ָכ  , ל"ַכנַ  ְב

א     צָּׁ ה ִנְמ זֶׂ ִאיש שֶׂ ֵדל הָּׁ ית ַאַחר ִמְשַת ְכִל יגֹו ַהַת ַמש ִ  ִכי ,ּו

ית ְכִל בֹוד הּוא ַהַּת ה ָכל) ָכ ה זֶּ ְעָּתם ָהָי ָכָלה ַד ְס ה ַה ָכ ְנבּו ,ְוַה ־, ל"ַכנַ  ( ַעל

ה ֵכן ֹות ָראּוי ָהִאיש זֶּ י ְך ִלְה לֶּ  . מֶּ

כּו    ְל ַבֵקש ְוהָּׁ ה ִאיש ְל זֶׂ ּו ,כָּׁ כ ּו ְוָהְל יּו ּוָמְצא ָה ים שֶּ ֹוְשִא ת נ  אֶּ

יר' ְטלֶׂ ע ן 'בֶׂ ֵק ָחד זָּׁ ּו, אֶּ כ ְך ַאֲחָריו ְוָהְל רֶּ ה ְלֵע  ֵמאֹות ֲחִמש ָ

ָלם, ֲאָנִשים ס' כֻּ ְר י ינֶּ י יַג ר' ָהָיה הּוא ְוַגם', ִצ י ינֶּ י . ִצַג '

יר ְטלֶׂ ע בֶׂ ה ְוַה ם ִעֵּור ָהָיה ַהזֶּ ֹק עָּׁ ם ְו ים ,ְוִאֵל ּו ל"ַהנַ  ְוָהֲאָנִש כ  ָהְל

יו ָלם ִכי, ַאֲחָר יּו כֻּ י ָה ְנֵש לֹו ַהִמְשָפָחה ַא יּו ִכי, שֶּ ֹו ָה ת ל יֹו  ֲאָח

ים ַרע ְוַאִח ים ְוזֶּ ֵרִע לֹו ְמ ַנֲעָשה ַעד, שֶּ ם שֶּ , ל"ַהנַ  ִקבּוץ ֵמהֶּ

ּו כ ָהְל יו שֶּ ּו ַאֲחָר  .אֹותֹו ְוָנְשא

ד ְוהּוא     ד ִהְקִּפי דֹו ַעל ְמֹא בֹו ָסן ָהָיה ִכי ,ְכ ֹול ַכֲע ֹוֵעס ָגד כ  ְו

כָ  ם ַפַעם לְב ֹות ֲעֵליהֶּ יד ְקִפ ֹות ִב ֹול ָּוה, ְגד ם ְבָכל ְוִצ  ַפַע

ּו ִיְנְשא ָנִשים אֹותֹו שֶּ ס ֲאֵחִרים ֲא ָכַע ָכל ְו ם ַפַעם ְב  . ֲעֵליהֶּ

א    צָּׁ ְמ ה ִנ זֶׂ יר שֶׂ ְטלֶׂ ע בֶׂ ן ַה ֵק זָּׁ ד ִאיש הּוא ַה בָּׁ ֻכ דֹול ְמ ֵּיש, גָּׁ ֹו שֶׂ  ל

בֹוד ה כָּׁ זֶׂ בֹוד ַאַחר רֹוֵדף ְוַגם. כָּׁ כָּׁ יד הּוא ִכי ,ַה ְקִפ ְך ַמ ָכ ל ָכל־  ַע

ֹו ֹוד ב   . ל"ַכנַ  ְכ

ן     ב ַעל־ֵכ ֵעיֵני הּוַט ַכת ְב ר ַהזֹאת ַה י עְטלֶּ בֶּ ה ַה ּו ַהזֶּ ְבל ִק  אֹותֹו ְו

ְך לֶּ ֹות. ְלמֶּ י ץ ַגם ְוִלְה רֶּ ת אֶּ מֶּ ש ִכי, גֹורֶּ ץ יֶּ רֶּ ת אֶּ מֶּ גֹורֶּ  שֶּ

ת לֶּ גֶּ סֻּ ֹוד ּוְמ ב ָכ ֵכן, ְל ץ ֵיש ְו רֶּ ת אֶּ מֶּ ת ְלִמָדה גֹורֶּ רֶּ ֵכן, ַאחֶּ  ַעל־

ַכת ֵאלּו ְקרּו) ַה ָח ם שֶּ ְצָמ ִעַּקר ְלַע ְכִלית שֶּ ּו (ָכבֹוד הּוא ַהַּת ץ ִבְקש רֶּ  אֶּ

ת מֶּ ֹוד גֹורֶּ ב ָכ ּו, ְל יָנה ּוָמְצא ת ְמִד לֶּ גֶּ סֻּ ְמ ה שֶּ ּו ָלזֶּ ב ְש ָי  .ָשם ְו

 



 

ת  ֹו ִנּי ֹו ְדמ ַק ם  ִני ש ָּׁ ִמ ת  ֹו ִשּי ַמֲע ֵרי  ּו ּפ ה –ִס ב ַמֲעשֶׂ ַבַעל' י ה  ִמ ִפלָּׁ  (5)ְת
ט דֶׂ ואס הָּׁ וָּׁ  ְר א א טיילְ ֵצ ע " זיע ב  ְסלֶׂ ְברֶׂ ִמ ן  מָּׁ ַנְח ּו  נ ֵב  ַר

 ֶמֶלְך ֶדער ָנאר. ִגּבֹור ַא  ַאֵליין ִגיֶווען ִאיז ִגּבֹור ֶדער ַאזֹוי אּון   

. ְגבּוָרה ֶנעֶמען ָזאל ֶער ַוואֶנען פּון ֶוועג ֶדעם ְגִוויִזין ִאים ָהאט

. ִגּבֹור ְגרֹויֶסער ִוויְלד ַא  ֵזייֶער ִגיֶווען ֶער ִאיז ֶדעם דֹוְרְך אּון

 ֶדער ִאין ֶהעְנְגט ִזי ָוואס ְשֶוועְרד ַא  ַפאְרַהאְנִדין ִאיז ֶסע ָוואִרין

 ִדי אֹויף ֵהייְּבט ֶמע ַאז. ּכֹחֹות ְדַריי ָהאט ְשֶוועְרד ִדי אּון. לּוְפִטין

 . ַחִיל ֶדעם פּון ֶעְלְצֶטע ַאֶלע ִזיְך לֹויִפין צּו ַאזֹוי. ְשֶוועְרד

 ַאז ָוואִרין (ׂשֹוְנִאים ִדי ְדַהיינּו) ַמָּפָלה ַא  ְמֵמיָלא ׁשֹוין ֵזיי ָהאִּבין   

 ִמְלָחָמה ִדי ִפיִרין צּו ִניט ֵקייֶנער ָהאט. ַאְנְטלֹויִפין ֶעְלְצֶטע ִדי

. ָפאְרט ֶוועִגין ֶדעְסט פּון ָנאר. ַמָּפָלה ַא  ְּבַווְדַאי שֹוין ֵזיי ָהאִּבין

 ִמְלָחָמה ָנאְך ֶעֶּפעס ִגיָקאְנט ִאיְּבִריֶקע ִדי ָפאְרט ֶאְפֶשר ָוואְלִטין

 . ַהאְלִטין

 ָהאִּבין ֵזיי אּון .ַׁשאְרִפין ְצֵוויי ְׁשֶוועְרד ִדי ָאֶּבער ָהאט     

 ֶדער דֹוְרְך אּון. ַאֶלע ֵזיי ַפאִלין ַשאְרף ֵאיין דֹוְרְך. ּכֹחֹות ְצֵוויי

 ַהאְלט ֶמען ָוואס ׂשֹוְנִאים ִדי ְדַהיינּו). ָדאר ִדי ֵזיי ְקִריִגן ַשאְרף ַאְנֶדעֶרער

 ֵזיי ַפאְלט ַלייּב ָדאס אּון ָמאֶגער ֶוועִרין ֵזיי ְדַהיינּו (ִמְלָחָמה ֵזיי ִמיט

 . ִליְצַלן ַרְחָמָנא ִאיז ְקֶרעְנק ִדי ִווי ַאזֹוי. ָאּפ

 ְשֶוועְרד ֶדער ִמיט ַמאְך ַא  טּוט ֶמע ָוואס ֶדעם דֹוְרְך ָנאר אּון  

 ְדַהיינּו ל"ַהּנַ  ַזאִכין ִדי ׂשֹוְנִאים ִדי שֹוין ְקִריִגין ִאיז ִזי ִווי ָדאְרט

 ׂשֹוְנִאים ִדי ָהאִּבין ַשאְרף ֶדער ִמיט ַמאְכט ֶמע ָוואס ֶדעם דֹוְרְך

 ֶדער ִמיט ַמאְכט ֶמע ָוואס ֶדעם דֹוְרְך אּון. ַמָּפָלה ַא  ָגאר

 . ל"ַּכּנַ  ָדאר ִדי ׂשֹוְנִאים ִדי ְקִריִגין. ַשאְרף ַאְנֶדעֶרער

 ֶסע ָוואס ֶוועג ֶדעם .ִגּבֹור ֶדעם ְגִוויִזין ָהאט ֶמֶלְך ֶדער אּון   

 ֶער ָהאט ָדאְרט פּון אּון. ְשֶוועְרד ֶדער צּו ַהאְנִדין ַפאר ִאיז

 ְגִוויִזין אֹויְך ֶמֶלְך ֶדער ָהאט ִמיר אּון. ְגבּוָרה ְגרֹויֶסע ַזיין ִגינּוֶמען

 ִאיְך ָהאּב. ַזאְך ַמיין ֶנעֶמען ָזאל ִאיְך ַוואֶנען פּון ֶוועג ֶדעם

 ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדער ְּכלֹוֶמר) ַּבאַדאְרף ִאיְך ָוואס ָדאס ָדאְרט פּון ִגינּוֶמען

 ֶדעם ְגִוויִזין ֶמֶלְך ֶדער אֹויְך ָהאט ִאים ַאז ִגיָזאְגט ֶער ָהאט ַאְלץ ָדאס ֶדעְרֵצייְלט ֶער ָוואס

 (.ְּתִפָּלה ְדַהיינּו ַזאְך ַזיין ֶנעֶמען ָזאל ֶער ַוואֶנעט פּון ֶוועג

 ַא  ְּכלֹוֶמר) ֶנֱאָמן אֹוֵהב ֵאיין ִגיַהאט ֶמֶלְך ֶדער ָהאט ַאזֹוי אּון   

 ֶמֶלְך ֶדעם ִמיט ִגיַהאט ִליּב ִזיְך ָהאט ֶער ָוואס (ִגיְטַרייֶען ַא  ְפַרייְנט גּוְטן

 ִּביז. ִגיַהאט ִליּב ַאזֹוי ִזיְך ָהאִּבין ֵזיי ִליְּבַשאְפט ְגרֹויס ֵזייֶער ִמיט

 ָזאִלין ֵזיי ַאז ַאְנֶדעִרין ֶדעם ָאן ֵאייֶנער ַזיין ִגיֶקעְנט ִניט ָהאִּבין ֵזיי

 ַפאְרַהאְנִדין ָפאְרט ָאֶּבער ִזיְך ִאיז ֶסע ָנאר. ֶזעְהן ִניט ָשָעה ַא  ִזיְך

 . ֵאייֶנעם ִאין ַזיין ִניט מּוז ֶמע ָוואס ַצייט

 ִגיֶווען ִאיז ָדאְרט ָוואס .ַּפאְטֶרעִטין ִגיַהאט ֵזיי ָהאִּבין   

 ַזיין ְמַשְעֵשַע  ִזיְך ֵזיי ְפֶלעִגין. צּורֹות ֵּבייֶדע ֵזייֶעֶרע אֹויְסִגיָמאְלט

 ִזיְך ָהאִּבין ֵזיי ַאז ֶדְעמּוְלט צּורֹות ִדי ִמיט( ָהאִּבין ַנַחת אּון ַּתֲענּוג ְּכלֹוֶמר)

 . ֶזעְהן ִגיָקאְנט ִניט

 ֶדער ִווי ַאזֹוי ִגיָמאְלט אֹויס ַאזֹוי ִגיֶווען ֶזעֶנען צּורֹות ִדי אּון    

 ִזיְך קּוִשין ֵזיי ִווי אּון ִליּב ִזיְך ָהאִּבין ֶנֱאָמן אֹוֵהב ֶדעם ִמיט ֶמֶלְך

 .ִליְּבַשאְפט ְגרֹויס ִמיט ִזיְך ַהאְלְדִזין אּון

 ֶווער ַאז. ִגיַהאט ְסגּוָלה ַא  ִזיְך ִאין ָהאִּבין ַּפאְטֶרעִטין ִדי אּון   

 ְגרֹויס ִגיְקִריִגין ֶער ָהאט צּורֹות ִדי אֹויף ִגיקּוְקט ָהאט ֶסע

 אֹויף ִגיקּוְקט ָהאט ֶמע ַאז ִגיְקִריִגין ֶמען ָהאט ַאֲהָבה פּון ִמָדה ִדי ְּכלֹוֶמר) ִליְּבַשאְפט

  (צּורֹות ִדי

 ָדאס ְדַהיינּו) ַאֲהָבה ִדי ִגינּוֶמען אֹויְך ָהאט ֶנֱאָמן אֹוֵהב ֶדער אּון   

 ִאיז. ְגִוויִזין ִאים ָהאט ֶמֶלְך ֶדער ָוואס ָאְרט ֶדעם פּון (ִליְּבַשאְפט

 ִאין ִאיְטִליֶכער ִגיַגאְנֶגען ֶזעֶנען ַאֶלע ִדי ָוואס. ַצייט ַא  ִגיקּוֶמען

. ַזאְך ַזיין פּון ּכַֹח  ַזיין ֶנעֶמען ָדאְרט ָזאל ֶער ַאז. ַאַריין ָאְרט ַזיין

 ֶמֶלְך ֶדעם פּון ַלייט ַאֶלע ִדי אּון ִגּבֹור ֶדער אּון ֵמִליץ ֶדער ְדַהיינּו

 ָדאְרט ָזאל ֶער ַאַריין ָאְרט ַזיין ִאין ִגיַגאְנֶגען ִאְטִליֶכער ִאיז

 .ּכַֹח  ַזיין ַּבאַנייֶען

 ַא  ְדַהיינּו) ְסָעָרה רּוַח  ְגרֹויֶסער ַא  ִגיֶווען ִאיז ַהּיֹום ַוְיִהי    

 ְמַבְלֵּבל ָהאט ְסָעָרה רּוַח  ֶדער אּון. ֶוועְלט ֶדער אֹויף (ִוויְנט ְשטֹוֶרעם

 ִאיֶּבער ָהאט ֶער אּון. ֶוועְלט ִדי ָגאר( ַפאְרִמיְשט ְּכלֹוֶמר) ִגיֶווען



 

 ִיישּוב ִמְדָּבר פּון אּון. ַים ַיָּבָשה פּון אּון ַיָּבָשה ַים פּון ִגיֶקעְרט

 .ִמְדָּבר ִיישּוב פּון אּון

 רּוַח  ֶדער אּון. ִגיֶקעְרט ִאיֶּבער ֶוועְלט ִדי ָגאר ָהאט ֶער אּון    

 ְסָעָרה רּוַח  ֶדער אּון. ַאַריין ְשטּוּב ִאין ֶמֶלְך צּום ַאַריין ִאיז ְסָעָרה

 שּום ֵקיין ֶמֶלְך ַּבאם ָדאְרט ָהאט ֶער ְּכלֹוֶמר) ִגיָטאן ִניט ָגאר ָדאְרט ָהאט

 ַאֶוועק ָהאט אּון( ְסָעָרה רּוַח  ֶדער) ַאַריין ִאיז ֶער ָנאר( ִגיָטאן ִניט ָשאִדין

 . ל"ַהּנַ  ַמְלָּכה ַּבת ֶדער פּון ִקיְנד ָדאס ִגיַחאְּפט

 ִגיַחאְּפט ַאֶוועג ָהאט ֶער ִווי ֵּתיֶּכף .אּוְמִּפיט ֶדעם ִאין אּון  

 ַמְלָּכה ַּבת ִדי ְּכלֹוֶמר) ָנאְך ַמְלָּכה ַּבת ִדי ֵּתיֶּכף ִאיז. ִקיְנד ַטייֶער ָדאס

 אֹויְך ִזי ִאיז. ַחאִּפין ְקִריק ֶעס ָזאל ִזי ִקיְנד ֶדעם ָנאְך לֹוִפין ָנאְך ָאְנִגיהֹויִּבין ֵּתיֶּכף ָהאט

 . ַמְלָּכה ִדי ַאזֹוי אּון (ִווי ִניט ַווייְסט ֶמע אּון ַאֶוועק ֶעְרִגיץ

 ֵזיי ִּביז. ִקיְנד ֶדעם ָנאְך. ָנאְך ַאֶלע ֶזעֶנען ֶמֶלְך ֶדער ַאזֹוי אּון   

 ֵזיי וואּו ִניט ֵווייְסט ֶמע אּון. ִגיָוואִרין צּוְשְּפֵרייט ַאֶלע ֶזעֶנען

 ִמיר ָוואִרין. ִגיֶווען ִניט ָגאר ֶדעְרַּביי ֶזעֶנען ַאֶלע ִמיר אּון. ֶזעֶנען

 ַאַריין ָאְרט ַזיין ִאין ִאיְטִליֶכער ִגיַגאְנֶגען ַאֶוועק ֶדעמּוְלט ֶזעֶנען

. ִגיקּוֶמען צּוִריק ֶזעֶנען ִמיר ִווי אּון. ל"ַּכּנַ  ּכַֹח  ַזיין ַנייֶען ַּביי צּו

 . ל"ַּכּנַ  ִגיפּוֶנען ִניט שֹוין ַאֶלע ֵזיי ִמיר ָהאִּבין

 פּון אּון. ֶדעמּוְלט ִגיָוואִרין ַפאְרַפאִלין אֹויְך ִאיז ַיד ִדי אּון    

 ִמיר אּון. ִגיָוואִרין צּוְשְּפֵרייט ַאֶלע ִמיר ֶזעֶנען. ָאן ֶדעמּוְלט

 ַּבאַנייֶען צּו. ַאַריין ָאְרט ַזיין ִאין ִאיְטִליֶכער ֵגיין ִניט שֹוין ֶקעֶנען

. ִגיָוואִרין ִגיֶקעְרט ִאיֶּבער שֹוין ִאיז ֶוועְלט ִדי ַאז ָוואִרין. ּכַֹח  ַזיין

 . ַהייְנט ֶוועִגין ַאְנֶדעֶרע שֹוין ִזיְך ֶמען ַּבאַדאְרף

 ִוויֶדער ֵגיין ַארֹויף ִניט ׁשֹוין ִמיר ָקאֶנען ֶדעם ִאיֶּבער    

 ִדי ָנאר. ּכַֹח  ַזיין ֶנעֶמען ָזאל ֶער ַאַריין ָאְרט ַזיין ִאין ִאיְטִליֶכער

 ָדאס ְדַהיינּו ֵצייִכין ֶדער ְּכלֹוֶמר) ִגיְּבִליְּבן ִאיז ִאיְטִליְכן ַּביי ָוואס ָמהְרִשי

 ֵזייֶער אֹויְך ִאיז( ַלאְנג פּון ִגיְּבִליְּבן ִאיְטִליְכן ַּביי ָנאְך ִאיז ֶסע ָוואס ּכַֹח  ִּביְסל

 . ְגרֹויס

 ִאיז (ִגיַהאט מֹוָרא ִאים ַפאר ָהאט ְמִדיָנה ִדי ָוואס) ִגיּבֹור ֶדער אֹויּב אּון   

 ִגּבֹור ְגרֹויֶסער ַא  ֵזייֶער ְּבַווְדַאי ֶער ִאיז. ֶמֶלְך ֶדעם פּון ִגּבֹור ֶדער

 ָהאִּבין ֵזיי אּון( ל"ַהּנַ  ַלייט ִדי ַפאר ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדער ֶדעְרֵצייְלט ַאְלץ ָהאט ָדאס)

  .ַפאְרוואּוְנֶדעְרט ֵזייֶער ִזיְך ָהאִּבין אּון ֵרייד ַזייֶנע ִגיֶהעְרט אֹויס

 אּון. ִזיְך ַּביי ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדעם ִגיַהאְלִטין ׁשֹוין ָהאִּבין ֵזיי אּון   

 ָוואִרין) ִזיְך פּון ָלאִזין ַאֶוועק ִגיָוואְלט ִניט שֹוין ִאים ָהאִּבין ֵזיי

 ל"ַהּנַ  ֶמֶלְך ֶדעם פּון ִגּבֹור ֶדער ֶער ִאיז. ֵזיי אֹויף ָאְנקּוֶמען ִוויל ֶער ָוואס ִגּבֹור ֶדער ָטאֶמער

 (.ִאים ִמיט ִזיְך ָקאן ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדער ָוואס

 צּו ֶנעְנֶטער ִגיקּוֶמען צּו ָמאל ַאֶלע ִאיז ל"ַהּנַ  ִגּבֹור ֶדער אּון    

 צּו ְשלּוִחים ַזייֶנע ִגיִשיְקט ָמאל ַאֶלע ָהאט ֶער אּון ְמִדיָנה ֶדער

 ִזיְך ָהאט ֶער אּון ְמִדיָנה ֶדער צּו ִגיקּוֶמען ִאיז ֶער ִּביז. ֵזיי

 ִגיִשיְקט ַאַריין ֵזיי צּו ָהאט אּון ְשָטאט ֶדער אּוְנֶטער ִגיְשֶטעְלט

 ֵניין צּו ִזיְך ִגיִּבין אּוְנֶטער צּו ִוויִלין ֵזיי ָוואס ָזאִגין ִאים ָזאִלין ֵזיי ַאז) .ְשלּוִחים ַזייֶנע

  (ל"ַּכּנַ 

 ֵזיי ָהאִּבין. ִאים ַפאר ִגיַהאט מֹוָרא ְגרֹויס ֵזייֶער ֵזיי ָהאִּבין   

 ָהאט. ֶגעִּבין ֵעָצה ֵאיין ֵזיי ָזאל ֶער ַאז. ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדעם ִגיֶּבעִטין

 ָדאס. ְקֶלעִרין ַּבאַדאְרף ֶמען. ִגיָזאְגט ֵזיי צּו ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדער

 אֹויּב. ֶדעְרֶקעֶנען ֶדעם דֹוְרְך ָזאל ֶער ְּכֵדי. ִגּבֹור ֶדעם פּון ִפיִריְכץ

 . ל"ַהּנַ  ֶמֶלְך ֶדעם פּון ִגּבֹור ֶדער ִאיז ָדאס

 ִגיַגאְנֶגען ַארֹויס ִאיז אּון .ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדער ִגיַגאְנֶגען ִאיז    

 אּון. ִגּבֹור ֶדעם פּון ַחִיל ַזיין צּו ִגיקּוֶמען ִאיז ֶער אּון. ִגּבֹור צּום

 ִגּבֹוִרים ִדי פּון ִגּבֹור ֵאיין ִמיט ְשמּוִסין צּו ָאְנִגיהֹויִּבין ָהאט ֶער

 ִדי פּון ֵאייֶנעם ִמיט ְדַהיינּו) ִגּבֹור ֶדעם ִמיט ִגיַגאְנֶגען ֶזעֶנען ֵזיי ָוואס

  (ִאים ִמיט ִזיְך ָקאן ֶער ָוואס ִגּבֹור ֶדער ִאיז ָדאס אֹויּב ְקֶלעִרין ָזאל ֶער ְּכֵדי( )ַוואְרֶטעס

. טּון ַאייֶער ִאיז ָוואס .ִגיְפֶרעְגט ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדער ִאים ָהאט   

 ִגּבֹור ֶדעם ִמיט ִגיקּוֶמען אֹויף צּום ַאייְך ִאיר ֶזעְנט ַאזֹוי ִווי אּון

 ִגיֶעְנֶפעְרט ָהאט ִגּבֹוִרים ִדי פּון ֵאייֶנער ֶדער ְדַהיינּו) ִגיֶעְנֶפעְרט ִאים ֶער ָהאט

 .ִגיֶווען ַאזֹוי ִאיז ַמֲעֶׂשה ִדי (ְּתִפָּלה ַּבַעל ֶדעם

 ִאיז ֶסע ַאז. ְקרֹויִניֶקעס ֵזייֶעֶרע ִאין ַפאְרְׁשִריְּבן ֶסע ַּבֲאֶׁשר   

 אֹויף( ִוויְנט ְשטֹוִרים ַא  ְדַהיינּו) ְסָעָרה רּוַח  ְגרֹויֶסער ַא  ִגיֶווען ַאָמאל

 ִדי ָגאר ִגיֶקעְרט ִאיֶּבער ָהאט. ְסָעָרה רּוַח  ֶדער אּון. ֶוועְלט ֶדער

 ַים ַיָּבָשה פּון אּון ַיָּבָשה ַים פּון ִגיֶקעְרט ִאיֶּבער ָהאט ֶער. ֶוועְלט

 . ִמְדָּבר ִיישּוב פּון אּון ִיישּוב ִמְדָּבר פּון אּון

 ַרַעש ֶדעם ָנאְך אּון. ַפאְרִמיְשט ֶוועְלט ִדי ָגאר ָהאט ֶער אּון   

 ָהאִּבן ֶדעם ָנאְך. ִגיָוואְרן ַפאְרִמיְשט ַאזֹוי ִאיז ֶוועְלט ִדי ָגאר ָוואס

 ַמאִכין ִזיְך ִוויִלין ֵזיי. ִגיֶווען ְמַייֵשב ֶוועְלט ֶדער פּון ֶמעְנְשן ִדי ִזיְך



 

 ָראּוי ִאיז ֶסע ֶווער. ְקֶלעִרין צּו ָאְנִגיהֹויִּבין ֵזיי ָהאִּבין . ֶמֶלְך ַא 

 . ֵזיי ִאיֶּבער ֶמֶלְך ַא  ַפאר ַמאִכין ִאים ָזאל ֶמען ַאז

 ֶדער ָנאר ִזיְך ִאיז ִעיָקר ֶדער ַּבֲאֶשר .ִגיְקֶלעְרט ֵזיי ָהאִּבין   

 ֶמער ִזיְך ִאיז אּון ֶמער ִזיְך ָּפאִריט ֶסע ֶווער. ְדִריֶּבער. ַּתְכִלית

 צּו ֶקער ָדאִזיֶגער ֶדער ֶוועְלט ֶדער פּון ַּתְכִלית ֶדעם ִאין ִמְשַּתֵדל

 ֶדער ִאיז ָוואס. ְקֶלעִרין צּו ָאְנִגיהֹויִּבין ֵזיי ָהאִּבין. ֶמֶלְך ַא  ַזיין

 .ֵדעֹות ַּכָמה ִגיָוואִרין ֵזיי ְצִוויְשן ִאיז. ַּתְכִלית

. ָּכבֹוד ִאיז ַּתְכִלית ִעיָקר ֶדער ַאז .ִגיָזאְגט ָהאִּבין ֵטייל ַא      

. ֶוועְלט ֶדער ַּביי ִעיָקר ֶדער ִאיז ָּכבֹוד ַאז ִזיְך ֶזעְהן ִמיר ָוואִרין

 ֶמע ַאז ְדַהיינּו. ָּכבֹוד ַזיין ֶמעְנְשן ֶדעם ָאּפ ִניט ִגיט ֶמען ַאז ָוואִרין

 ְשִפיכֹות ֶער ָהאט. ָּכבֹוד ַזיין ַאֶקעִגין ָוואְרט ַא  ֶעֶּפעס ִאים ֶרעט

 אּון .ֶוועְלט ֶדער ָגאר ָּביי ָּכבֹוד ֶדער ִאיז ִעיָקר ֶדער ָוואִרין. ָדִמים

 ֶדעם ָאְּפִגיִּבין ָזאל ֶמען ַאז. ָאּפ אֹויְך ֶמען ִהיט טֹויט ֶדעם ָנאְך

 . ָּכבֹוד ַזיין ֵמת

 .ְגַלייִכין ֶדעְסט אּון ָּכבֹוד ִמיט ַזיין ְמַקֵּבר ִאים ָזאל ֶמען ַאז   

( ֶוועִגין ָּכבֹוד ַדיין פּון ַאְלץ ִדיר ֶמען טּוט ִדיר טּוט ֶמע ָוואס ִאים ָזאְגט ֶמען אּון)

 ֶדער אּון ֶגעְלט ֵקיין ִניט שֹוין ֶמען ִוויל. טֹויט ֶדעם ָנאְך ָחאְטֶשע

 ֶוועִגין ֶדעְסט פּון. ַזאְך שּום ֵקיין ִניט ְּבַווְדַאי שֹוין ְגלּוְסט ֵמת

 ֶמע אּון. ַמְקִּפיד ֶמען ִאיז ֵמת ֶדעם פּון ָּכבֹוד ֶדעם אֹויף ָפאְרט

 . ָּכבֹוד ַזיין ָאּפ ִאים ִהיט

 ַאזֹויֶנע ָנאְך אּון. ַּתְכִלית ִעיָקר ֶדער ָּכבֹוד ֶדער ִזיְך ִאיז ִנְמָצא  

. ִגיָזאְגט ַאְלץ ָדאִזיֶגע ִדי ָהאִּבין ַאזֹויֶנע ִגיְדַראְנֶגען אּון ְסָברֹות

 ַּביי ִאיז ֶסע ִּביז. ֶוועְלט ֶדער פּון ַּתְכִלית ִעיָקר ֶדער ִאיז ָּכבֹוד ַאז

 . ָּכבֹוד ִאיז ַּתְכִלית ִעיָקר ֶדער ַאז. ִגיְּבִליְּבן ֵזיי

 ֶמעְנְטש ַא  ְּכלֹוֶמר) ְמכּוָּבד ִאיש ֵאיין זּוִכין ֶמען מּוז ֶדעם ִאיֶּבער  

 ָנאְך ָיאִגין ָנאְך ֶמעְנְטש ֶדער ָזאל ֶדעְרצּו אּון (ָּכבֹוד ָהאט ֶער ָוואס

 ֶדעם ָנאְך ָיאְגט אּון ָּכבֹוד ָהאט ֶמעְנְטש ֶדער ַווייל ָוואִרין. ָּכבֹוד

 . ָּכבֹוד ִוויל ִזי ָוואס ֶטַבע ִדי ֶהעְלְפט ֶער אּון. ָּכבֹוד

 ֶדעם ָנאְך ֵגייט אּון ִמְׁשַּתֵדל ֶמעְנְטׁש ֶדער ִזיְך ִאיז ִנְמָצא   

 ַּתְכִלית ֶדער ָוואְרן. ַּתְכִלית ֶדעם ֶדעְרַלאְנְגט ָהאט אּון. ַּתְכִלית

 . ל"ַּכּנַ . ָּכבֹוד ִזיְך ִאיז

 ִגיֶווען ַאְלץ ִאיז ַאזֹוי) ֶמֶלְך ַזיין צּו ֶקער ֶמעְנׁש ֶדער ֶדעם ִאיֶּבער    

 אּון. ְסָברֹות ַנאִריֶשע ִגיפּוֶנען ַאזֹוי ִזיְך ָהאִּבין ֵזיי אּון. ֵזיי פּון ֵטייל ַא  פּון ֵדיָעה ַנאִריֶשע ִדי

 ֶדער ִאיז ָּכבֹוד ַאז ִגיָזאְגט ָהאִּבין אּון. ִגיָוואִרין ַפאְרִפיְרט ְדִריֶנען ֶזעֶנען ֵזיי ִּביז ִגיְדַראְנֶגען

 ִגיַהאט ַאֶלע ֵזיי ָהאִּבין ְשֵטיין ַווייֶטער ֶוועט ָדא ָוואס ִּכּתֹות ַאֶלע ִדי ַאזֹוי אּון. ַּתְכִלית

 זּוִכין ִגיַגאְנֶגען ֵזיי ֶזעֶנען( ֵדעֹות ַנאִריֶשע ֵזייֶעֶרע אֹויף ִגיְדַראְנֶגען ַנאִריֶשע

 . ֶמעְנְשן ַא  ַאזֹוי

 ִגיְטָראִגין ָהאט ֶמע ִווי. ִגיֶזעְהן ָהאִּבין אּון ִגיַגאְנֶגען ֵזיי ֶזעֶנען   

 ָנאְך ִאים ֶזעֶנען ֶסע אּון. ִציַגייֶנער ַא  ֶּבעְטֶלער ַאְלִטין ֵאיין

 . ִציַגייֶנעְרס הּוְנֶדעְרט ִפיֶנעף ֶאְפֶשר ִגיַגאְנֶגען

 אּון. ְשטּום אּון ְקרּום אּון ְּבִליְנד ִגיֶווען ִאיז ֶּבעְטִליר ֶדער אּון   

 ִגיֶווען ֶזעֶנען ַאֶלע ֵזיי ָוואִרין ִגיַגאְנֶגען ָנאְך ִאים ֶזעֶנען ַלייט ִדי

 אּון. ְשֶוועְסֶטעְרס ִגיַהאט ָהאט ֶער ָוואִרין ִמְשַּפְחִתיֶרע ַזיין

 ַאזֹוי ִגיָוואִרין ֵזיי פּון ִאיז ֶסע ִּביז. ְמֵרִעים ֶזַרע ַזיין אּון. ְברּוֶדעְרס

 ִאים ָהאִּבין אּון. ִגיַגאְנֶגען ָנאְך ִאים ֶזעֶנען ֵזיי ָוואס ַאֶלע ִדי. ִפיל

  .ִגיְטָראִגין

 אֹויף ִגיֶווען ַמְקִּפיד ֵזייֶער ָהאט ֶּבעְטֶלער ַאְלֶטער ֶדער אּון    

 ַאֶלע ִזיְך ָהאט ֶער אּון. ֵּבייז ֵזייֶער ִגיֶווען ִאיז ֶער ָוואִרין. ָּכבֹוד ַזיין

 ָמאל ַאֶלע ָהאט אּון. ִגיָטאן ֵּבייֶזער ְגרֹויִסין ַא  ֵזיי אֹויף ָמאל

 ָמאל ַאֶלע ִזיְך ָהאט אּון. ְטָראִגין ִאים ָזאִלין ַאְנֶדעֶרע ַאז ִגיֵהייִסין

 . ֵזיי אֹויף ִגיֵּבייֶזעְרט

 ִאיש ְגרֹויֶסער ַא  ֶּבעְטֶלער ַאְלֶטער ֶדער ִזיְך ִאיז ִנְמָצא   

 ֶדעם ָנאְך ַאזֹוי ָיאְגט אּון. ָּכבֹוד ַא  ַאזֹוי ָהאט ֶער ָוואִרין. ְמכּוָּבד

 ִאיֶּבער. ָּכבֹוד ַזיין אֹויף ַמְקִּפיד ֵזייֶער ִזיְך ִאיז ֶער ָוואִרין. ָּכבֹוד

 . ִגיֶפעִלין ֵזיי ֶּבעְטֶלער ֶדער ִאיז ֶדעם

 ַווייל אּון .ֶמֶלְך ַא  ַפאר ִגינּוֶמען אֹויף ִאים ָהאִּבין ֵזיי אּון   

 ָוואס ְמִדיָנה ַא  ַפאְרַהאְנִדין ֶסע ָוואִרין. גֹוֵרם אֹויְך ִאיז ַלאְנד ָדאס

 ִאיז ַאזֹוי אּון. ָּכבֹוד צּו ְמסּוְגל ִאיז ִזי אּון גֹוֵרם ִאיז ְמִדיָנה ִדי

 . ִמָדה ַאְנֶדעֶרע ֵאיין צּו ְמסּוְגל ִאיז ִזי ָוואס ְמִדיָנה ַא  ַפאְרַהאְנִדין

 ִעיָקר ֶדער ִגיֶווען ִאיז ֵזיי ַּביי ָוואס) ִּכיָתה ִדי ָהאִּבין. ֶדעם ִאיֶּבער   

 צּו ְמסּוְגל אּון גֹוֵרם ִאיז ִזי ָוואס ְמִדיָנה ַא  ִגיזּוְכט (ָּכבֹוד ַּתְכִלית

 ֶדעְרצּו ְמסּוְגל ִאיז ִזי ָוואס ְמִדיָנה ַא  ִגיפּוֶנען ֵזיי ָהאִּבין. ָּכבֹוד

 .ַּבאֶזעְצט ָדאְרט ִזיְך ֵזיי ָהאִּבין



  

 
 

 

 בספורי מעשיותמבחן 
 מבעל תפילה –( 5) י"במעשה 

 

 

 גבור? –איך היה הגבור  .א
 היה גבור מעצמו 
  המלך הראה לו דרך איך יעלה ויקבל

 גבורה
 שתי התשובות נכונות 

 היכן החרב של הגבור תלוי? .ב
 על עמודי העולם 
 באויר העולם 
 מונח על ההר 

 מה קורה כשמגביהין את החרב של הגבור? .ג
 ים כל שרי החיילותבורחים ונס 
 נופלים כולם 
  מגיע להם חולי שקורין "דאר" שבשרם

 נכחש ונמס
 איך ידע הגבור היכן החרב? .ד

 היה לו לבד חרב 
 המלך הראה לו הדרך שיש להחרב 
 הבעל תפילה נתן לו החרב 

איך הי' אפשר להמלך והאוהב נאמן ליו'  .ה
 נפרדין בשעות שהיו צריכין להיפרד?

 ריאחד הסיח דעתו מהשני לגמ 
 לא הי' נפרדין אף פעם 
   הי' משעשעין עצמן עם הצורות שמצויר

 צורת שניהם
איזה סגולה היה למי שהיה מסתכל הצורות  .ו

 האלו?
 היה לו בנים 
 היה מגיע לו אהבה גדולה מאוד 
 היה לו עשירות 

מה היה פעם אחת כשעלו כל אחד לחדש  .ז
 כוחו?
 היה רוח סערה גדולה בעולם 
 דתנשארו למעלה ולא הצליחו לר 
 היה רוח סערה רק במדינתו של הגבור 

 מה עשה הרוח סערה? .ח
 הפך מים ליבשה ומיבשה לים 
 הפך מדבר לישוב ומישוב למדבר 

 שתי התשובות נכונות 
 מה עשה הרוח סערה בביתו של המלך? .ט

 הפך את הכל 
 היזק את הכל 
 חטף את הוולד של הבת מלכה 

 מי רדף אחרי הוולד שנחטף? .י
 הבת מלכה והמלכה 
 המלך 
 שתי התשובות נכונות 

 המלך והמלכה והבת מלכה חזרו למקומם? .יא
 חזרו לביתם 
 נשארו בחוץ ביחד 
 נתפזרו, ולא נודע מקומם איה 

 מה עוד נאבד ברוח סערה? .יב
 היד שהיה למלך 
 החרב של הגבור 
 שתי התשובות נכונות 

אחרי הרוח סערה היו יכולים עדיין לעלות  .יג
 לחדש כוחו, ולמה?

 אחרים לא, כי עתה צריכים דרכים 
 כן, כי נשאר עדיין הדרכים במקומן 
 מצאו דרך חדש ועלו לחדש כוחן 

למה התחילו כת אחד לחקור שהתכלית  .יד
 בעולם הוא כבוד, אחרי הרוח סערה?

 כי כך קבלו בקבלה 
 כי רואים שהכבוד הוא עיקר אצל העולם 
 שתי התשובות נכונות 

 איזה מלך מצאו שראוי להיות להם למלך? .טו
 ור ועקם ואלם, זקן אחד )בעטלער( ע

 שהקפיד מאוד על כבודו
 זקן אחד בעל בשר שדוחף את כולם 
 איש צעיר שכל היום מדבר על כבודו 

 מה אתה לומד מהסיפור בינתיים? .טז
 .___________שכל התכלית בעולם הוא 
 ._______________?שכבוד הוא לא ה 
 .____________________________ 

  בהצלחה!!!



 

 

 

 אויף ספורי מעשיות בחינה
מבעל תפילה –( 5די צוועלעווטע מעשה )

 

 וויאזוי איז דער גבור געווען שטארק? .א
 פון זיך אליין 
  דער מלך האט אים געוויזן פון וואו ער זאל נעמען

 גבורה
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

 וואו הענגט די שווערד? .ב
 אויף די זוילן פון דער וועלט 
 אין דער לופטן 
 ס איז געליגן אויף א בארגע 

 וואס פאסירט ווען מ'הייבט אויף דעם שווערד? .ג
 אלע עלצטע )שרים( אנטלויפן 
  אלע פאלן 
 זיי באקומען די קרענק וואס הייסט דאר ר"ל 

 פון וואו האט דער גבור געוואוסט פון דעם שווערד? .ד
  ער האט אליין געהאט אזא שווערד 
 צום  דער קעניג האט אים געוואוזן דעם וועג

 שווערד
  דער בעל תפלה האט אים געוואוזן דעם וועג צום

 שווערד
וויאזוי האבן די אוהב נאמן און דער מלך  .ה

אויסגעהאלטן אין די צייט וואס זיי קענען נישט זיין 
 צוזאמען?

  זיי האבן אינגאנצן מסיח דעת געווען איינער פון
 צווייטן

 זיי זענען אייביג געווען צוזאמען 
 ט פאטרעטן וואס איז געווען זיי האבן געהא

ביידע צורות האבן זיי זיך  עאויסגמאלט זייער
 דעמאלט משעשע געווען מיט דעם

 וואספארא סגולה האבן געהאט די פאטרעטין? .ו
  אז ווער ס'האט געקוקט אויף דעם איז געהאלפן

 געווארן מיט קינדער
  אז ווער ס'האט געקוקט אויף דעם האט באקומען

 די מדה פון אהבה
  ווער ס'האט געקוקט אויף דעם איז געהאלפן אז

 געווארן מיט עשירות
וואס איז געשען איינמאל ווען זיי זענען געגאנגען  .ז

 באנייען זייערע כוחות?
  עס איז געווען א גרויסע שטורעם ווינט אויף דער

 וועלט
  זיי זענען געבליבן דארטן און האבן נישט געקענט

 צוריק קומען
 ע שטורעם ווינט אין די עס איז געווען א גרויס

 מדינה פונעם גבור
 וואס האט דער שטורעם ווינט געמאכט? .ח

 איבערגעדרייט פון ים צו יבשה און פון יבשה צו ים 

  איבערגעדרייט פון מדבר צו ישוב און פון ישוב צו
 מדבר

 ביידע תשובות זענען ריכטיג 
וואס האט דער שטורעם ווינט געמאכט אין שטוב  .ט

 פונעם מלך?
 עס האט אלעס איבערגעדרייט 
 עס האט אלעס שאדן געמאכט 
 עס האט ארויס געכאפט דאס קינד פון בת מלכה 

 ווער איז נאכגעלאפן נאך דאס קינד   .י
 די בת מלכה און די מלכה 
 דער מלך 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

און בת מלכה גלייך צוריק  ,מלכה ,זענען די מלך .יא
 געקומען?

 יא 
 לאנדזעטזיי האבן צוזאמען פארב 
  זיי זענען צושפרייט געווארן און מ'האט נישט

 געוואוסט וואו זיי זענען
 וואס נאך איז פארלוירן געווארן ביים שטורעם ווינט? .יב

 די יד פונעם מלך 
 די שווערד פונעם גבור 
 ביידע תשובות זענען ריכטיג 

נאכ'ן שטורעם ווינט האבן זיי נאכאמאל געקענט  .יג
 אס?באנייען זייער כח? און פארוו

 ניין, ווייל יעצט דארף מען שוין נייע וועגן 
 יא, ווייל די וועגן זענען געבליבן 
 יא, ווייל זיי האבן געטראפן א נייע וועג 

פארוואס האט איין כתה געזאגט אז דער תכלית איז  .יד
 כבוד?
 ווייל אזוי האט זיי א עהרליכע איד געזאגט 
 ל ביי די וועלט איז דער עיקר די כבודיווי 
 ובות זענען ריכטיגביידע תש 

 וועלכע קעניג האבן די כת פון כבוד געטראפן? .טו
  א אלטער בעטלער א ציגיינער וואס האט זייער

 מקפיד געווען אויף זיין כבוד
 א אלטער פעשער מענטש 
  א אינגער מענטש וואס האט א גאנצן טאג גערעדט

 פון זיין כבוד
 ?וואס לערנסטו זיך דערווייל ארויס פון די מעשה .טז

 ר גאנצער תכלית אויף דער וועלט אז דע
 איז_______________________________.

 .__________________אז כבוד איז נישט דער 
 _______________.__________________ 

 מיט אסאך הצלחה!!!


