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ה. ָאָגה ַרּבָ ָרס ּדְ ל ֶמֶלְך ּפָ ַאְרמֹונֹו ׁשֶ ּבְ

ֶלְך חֹוֶלה ְמאֹד ְוַאף ֶאָחד לֹא יֹוֵדַע ַמה ַלֲעׂשֹות! ַהּמֶ

א  יַע ַרְעיֹונֹות ְלַרּפֵ ֶלְך ְוִנּסּו ְלַהּצִ יעּו ֶאל ַהּמֶ ים ִהּגִ רֹוְפִאים ַרּבִ
אֹותֹו.

ַאף* ֲאִויר ַקר״.  ֶלְך ִיׁשְ ַהּמֶ יַע: ״ׁשֶ רֹוֵפא ֶאָחד ִהּצִ

ִמיכֹות ָעבֹות״. ׂשְ ֶלְך ּבִ מּו ֶאת ַהּמֶ ַחּמְ ּיְ יַע: ״ׁשֶ ִני ִהּצִ רֹוֵפא ׁשֵ

לֹו  נּו  ּתְ ּיִ ׁשֶ ׁש  ּוִבּקֵ ְיָקָרה  רּוָפה  ּתְ ֶלְך  ַלּמֶ ֵהִביא  י  ִליׁשִ ׁשְ רֹוֵפא 
י יֹום. ה ִמּדֵ ּנָ ּתֹות ִמּמֶ ִלׁשְ

לּום לֹא ָעַזר.  ֲאָבל ּכְ

ַאף - ִיְנׁשֹום ביאורי מילים ִיׁשְ

ׁשֹון ָיד ַהּלָ ים ּבְ ַחּיִ
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ְרִתים,  ׁשָ ַהּמְ ִרים,  ַהּשָׂ ְוָכל  ֵמחֹם,  קֹוֵדַח*  ה  ּטָ ּמִ ּבַ ַכב  ׁשָ ֶלְך  ַהּמֶ
ֲאגּו לֹו ְמאֹד. ְמָלָכה ּדָ י ַהּמַ ְוָכל ַאְנׁשֵ

ֵמֶאֶרץ  יַע  ִהּגִ ׁשֶ ָחָכם  רֹוֵפא  ָהַאְרמֹון  ֶפַתח  ּבְ הֹוִפיַע  ֶאָחד  יֹום 
ְרחֹוָקה.

ֶלְך.  ל ַהּמֶ בֹו ׁשֶ ַדק ֶאת ַמּצָ ּבָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ״ֶאֶהממ... ״ הּוא ִהְמֵהם ּבְ
ֶלְך״. כֹוָלה ַלֲעזֹר ְלָך, ֲאדֹוִני ַהּמֶ ּיְ רּוָפה ַאַחת ׁשֶ ״ֵיׁש ַרק ּתְ

אֹוֶזן  ִהּטּו  ְרִתים  ׁשָ ְוַהּמְ ָהרֹוְפִאים  ְוָכל  ֶלְך,  ַהּמֶ ַאל  ׁשָ ״ּוַמִהי?״ 
ַסְקָרנּות*. ּבְ

ַסק ָהרֹוֵפא. ל ְלִביָאה*!״ ּפָ ״ָחָלב ׁשֶ

ֶלְך. א ַהּמֶ ּלֵ ל ְלִביָאה?״ ִהְתּפַ ״ָחָלב ׁשֶ

יבּו ְמאֹד ָחָזק         ַסְקָרנּות - ִהְקׁשִ ביאורי מילים קֹוֵדַח - ַחם ְמאֹד, רֹוֵתַח | ִהּטּו אֹוֶזן ּבְ

ת ָהַאְרֵיה                    ְלִביָאה -ֵאׁשֶ
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ְוַהּיֹוֲעִצים.  ִרים  ַהּשָׂ ָאְמרּו  ְלִביָאה!״  ַלֲחלֹב  ְמאֹד  ן  ְמֻסּכָ ״ֶזה 
ְטרֹף* אֹותֹו?״ ִהיא ּתִ ִלי ׁשֶ ״ִמי ָיכֹל ַלֲחלֹב ְלִביָאה ִמּבְ

יב ָהרֹוֵפא  ד ָלׁשּוב ְלֵאיָתנֹו*״, ֵהׁשִ ְכּבָ ֶלְך ַהּנִ ״ַרק ֶזה ַיֲעזֹור ַלּמֶ
ֶהָחָכם.

ְיכֹוִלים  ֵהם  ֵאיְך  ַלֲחׁשֹב  ְוִנּסּו  ֲעָצתֹו,  ַעל  ְלרֹוֵפא  הֹודּו  ם  ּלָ ּכֻ
ל ְלִביָאה. ֶלְך ָחָלב ׁשֶ ְלָהִביא ַלּמֶ

ִעיר,  ּבָ רֹוז*  ּכָ ְלהֹוִציא  ֶהְחִליטּו  ְוַהּיֹוֲעִצים  ִרים  ַהּשָׂ ַהְחָלַטת  ּבְ
רּוָפה  ַהּתְ ֶאת  יג  ּוְלַהּשִׂ ְלַנּסֹות  ְמָלָכה  ַהּמַ ֵני  ּבְ ל  ִמּכָ ׁש  ַבּקֵ ּיְ ׁשֶ
ל ְלִביָאה  ֶלְך ָחָלב ׁשֶ ְהֶיה לֹו אֹוֶמץ* ְלָהִביא ַלּמֶ ּיִ ָקָרה. ִמי ׁשֶ ַהּיְ

דֹול. ָכר ּגָ ל ׂשָ ְיַקּבֵ

הּוא ָהָיה מֹו ׁשֶ ִריא ּכְ ְטרֹף - ּתֹאַכל | ָלׁשּוב ְלֵאיָתנֹו - ִלְהיֹות ּבָ ביאורי מילים ּתִ

ַחד רּות ַעל ּפַ ּבְ קֹול הֹוָדעֹות ֲחׁשּובֹות | אֹוֶמץ - ִהְתּגַ ּמֹוִדיַע ּבְ רֹוז - ָאָדם ׁשֶ ּכָ
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תּוִקים ֶאת ָרֵאל ַהּמְ יׁש ְלַיְלֵדי ִיׂשְ ֵמִחים ְלַהּגִ ָאנּו ׂשְ
 

ר״ ְרּגֶ ל ״ַמְלכּות ַוְקְסּבֶ ְפרֹוִנים ׁשֶ ִסְדַרת ַהּסִ
ְוִסּפּוִרים  ֲחָכִמים  ִסּפּוֵרי  יִקים,  ַצּדִ ּפּוֵרי  ִמּסִ ֵמיַטב  ְדָרה  ּסִ ּבַ

ֶלה.  ל קֹוּפָ ִמּדֹות ֵמֲחָויֹות ַהּיֹום־יֹום ׁשֶ ַעל  ים  ְוִחּנּוִכּיִ ים  ְיהּוִדּיִ ְמָסִרים  זּוִרים  ׁשְ ּפּוִרים  ּסִ ּבַ
ִקּיּום ִמְצוֹות. ְמָחה ּבְ ִצּיּוִרים טֹובֹות ְוׂשִ ּבְ ים  ּוְמֻלּוִ ּוְנִעיָמה  רּוָרה  ּבְ ָפה  ׂשָ ּבְ תּוִבים  ּכְ ְפרֹוִנים  ית ַהּסִ ִמּבֵ ִרים  ּכָ ַהּמֻ ַהַחּיּות  ּוְמֵלֵאי  ָהֵעיַנִים  ְמִאיִרי 

ר״. ְרּגֶ ״ַמְלכּות ַוְקְסּבֶ
ֶלה ְמַאֵחל ָלֶכם  קֹוּפָ

ה! ְקִריָאה ְנִעיָמה ּוְמַהּנָ


