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 בגדי היערן

 על פי סיפור של ר' יצחק לוי מברדיטשוב

 

ביער. ד ב  ָאוהמלך  תיםבּווע  ת היו גדולים רֹוד ביערות. היע  י  מלך אחד יצא לצ  

המלך ביערות ,ופתאום נתקל  תעהחפש וחפש את הדרך ולא מצא. חודש שלם 

,הוא מסתובב תמיד ביערות ומכיר אותם היטב.  היערמטפל בעצי  היערןן. ר  ע  י  ב  

, והוציא אותו  ." אמר היערן למלךְךב  מהס  "בוא, אראה לך את הדרך לצאת 

 מתוך היער.

ר אותך לש   הנ  מ  א  את חיי." אמר המלך ליערן. " לת  לי טובה גדולה ,הצ   "עשית  

 בממלכתי."

נה המלך את היערן לשר , והלביש אותו ואכן , כאשר הגיעו השניים לארמון מ  

 המלכות. חצרבגדים מפוארים של 

ים "מעתה והלאה ,תוכל ללבוש בגדי חצר , ולא תלבש עוד את בגדי היערן. נש  

ר צ  י ח  צ  פ  של הארמון ,שם נשמרים כל אוצרות המלך וח   יםז  נ  ג  בבית ה  אותם  

 ה."המלוכ

עברו שנים והשר שהיה פעם יערן נתפס בחטא כבד. הוא עסק בריגול בחצר 

 המלך. 

: " השר אשם בריגול , המיתו אותו של השר וחרץ את דינוהמלך כעס מאוד ,

 בתליה."

ל לתלות אותו . אז ב  ן כבר הכין את הח  לי  ת  היערן לשעבר עמד מוכן למותו . ה  

"אני מבקש בקשה אחרונה לפני מותי. אני רוצה ללבוש  אמר השר שנידון למות:

 בפעם אחרונה בחיי את בגדי היערן שלי."

ביערות , ואיך תעה המלך ראה את בגדי היערן ונזכר בעבר הרחוק . נזכר איך 

היערן הציל את חייו. מיד אמר המלך:" הוא הציל את חיי , הרחיקו ממנו את 

 "החבל. אל תהרגו אותו , אני סולח לו.

יש אומרים שתקיעת השופר בראש השנה דומה לבגדי היערן. מזכירים שגם אם 

יזכור לא היינו בסדר כל השנה , הסכמנו לקבל את התורה ומבקשים שכך ה' 

 יסלח לנו.ו

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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כל מילה את פירושה. העזר בהקשר של  כתוב ליד .1

 הסיפור כדי להבין .

 

 __________עבותים :_____________

 _________________________אבד: 

 ____________תעה :_____________

 __________יערן : _______________

 __________יער :________________

 ___________ך :______________סב  

 _________ה :_______________נ  מ  א  

 ___________חצר :_____________

 בית הגנזים :____________________

 את דינו :___________________חרץ 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 –ענפי עצים שנאחזים זה בזה  –ארמון המלוכה  –שטח ובו עצים רבים 

אשים  –הלך לאיבוד –בית אוצרות  –שומר יערות  –בעלי ענפים מרובים 

 גזר את דינו. –ך לא מוצא את הדר –אותך 

 

 ענה על השאלות : .2

 כיצד הציל היערן את המלך ? .א

______________________________________________

______________________________________________ 

 מה היתרונות  של היערן על המלך ? .ב

______________________________________________

______________________________________________ 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D
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 מה היתרונות של המלך על היערן ? .ג

______________________________________________

______________________________________________ 

 

 איזה פשע עשה השר שהיה פעם יערן ? .ד

______________________________________________

______________________________________________ 

 מתי החליט המלך לסלוח לשר על פשעו ? .ה

______________________________________________

______________________________________________ 

 

מקצוע "כל מקצוע מכבד את עצמו" . יש בעלי  .3

בתחומים שונים. כתוב ליד כל בעל מקצוע במה הוא 

 יכול לעזור לנו.

 חשמלאי :_______________________________ .א

 ____רופא :_____________________________ .ב

 מורה :_________________________________ .ג

 סבל :_________________________________ .ד

 _________________________________חיט:  .ה

 נגר :________________________________ .ו

 שען :_______________________________ .ז

 חלילן :_______________________________ .ח

 

 

 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%95%D7%99%D7%A7%D7%99%D7%A4%D7%93%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%95%D7%9F_Creative_Commons_%D7%99%D7%99%D7%97%D7%95%D7%A1-%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3_%D7%96%D7%94%D7%94_3.0_%D7%9C%D7%90_%D7%9E%D7%95%D7%AA%D7%90%D7%9D

