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ָמָׁשל ֶאֶבן ַהֲחָכִמיםָמָׁשל ֶאֶבן ַהֲחָכִמים

ְוָגָרה  ַאַחת לֹו,  ַאְלָמן, ַּבת  ְוהּוא  ָּבָאֶרץ  ָאָדם  ַוְיִהי 
ִהיא ְּבֶאֶרץ ְרחֹוָקה: ַוֵּיֶלְך ֶאל ֵּבית ֶהָעְלִמין, ַוִּיְפקֹד 
ֶאת ֶקֶבר ַרְעָיתֹו, ֲאֶׁשר ֵמָתה ִמן ַהַּמֲחָלה: ַוִּיְקַרב ֶאל 
ַהַּמֵּצָבה:  ַעל  ׁשֹוֵכב  ַּתִּנים  ּגּור  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ַהֶּקֶבר, 
ַוָּיֵרם ָהִאיׁש ָהַאְלָמן ֶאת ַהּגּור ַוִּיָּקֵחהּו ְלֵביתֹו, ַוַּיֲחֹלק 
ִעּמֹו ֶאת חֹם ִיּצּוָעיו ַּבַּלְיָלה: ַוִּיְגַּדל ּגּור ַהַּתִּנים, ַוְיִהי 
ַוֵּיֵצא  ְוֶנֱאָמן ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ָנַהג ּבֹו ְּכָאִביו:  ַּתן ּבֹוֵגר 
ּוַבֲאֶׁשר  ַנְפׁשֹו  ְּכַאַּות  ֵאָליו,  ַוָּיָׁשב  ַהַּבִית  ִמן  ַהַּתן 
ִלְמעֹונֹו,  ִמחּוץ  ֲאֶׁשר  ַהחֶֹרׁש  ֶאל  ַהַּתן  ַוֵּיֶלְך  ָחַפץ: 
ֶאָחד,  ּבֶֹקר  ַוְיִהי  ָחַזר:  ּוַבְּבָקִרים  ָיָצא  ַלְיָלה  ִמֵּדי 
ְּכַחּלּוק  ְּבִפיו,  ֲעֻגָּלה  ְוֶאֶבן  ַהַּבִית  ֶאל  ַהַּתן  ַוָּיָׁשב 
ַהַּנַחל ָהָאחּוז ֵּבין ִלְסּתֹוָתיו: ַוָּיבֹוא ֶאל ְּבָעָליו, ֶאל 
ַוָּתַנח  ִמָּטתֹו:  ַעל  יֹוֵׁשב  ָהִאיׁש  ְוִהֵּנה  ַהֵּׁשָנה,  ֲחַדר 
ֶהָחָיה ֶאת ָהֶאֶבן ְלַרְגֵלי ָהִאיׁש: ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ָהַאְלָמן 
ַהחּוָצה  אֹוָתּה  ַוּיֹוֵצא  ַהַּתן,  ֵהִביא  ֲאֶׁשר  ָהֶאֶבן  ֶאת 
ִמן ַהֶחֶדר, ֶאל ִמחּוץ ַלַּבִית: ַוָּיָׁשב ֶאל ַחְדרֹו, ַוַּיְעבֹר 
ַׁשָּמה:  ֻמַּנַחת  ָהֶאֶבן  ְוִהֵּנה  ִמָּטתֹו,  ְלֵעֶבר  ַּבֶּפַתח 
ְוֹלא  ּוִמְּצָדָדיו  ּוִמְּלָפָניו  ֵמֲאחֹוָריו  ָהִאיׁש  ַוִּיְתּבֹוֵנן 
ִהְתַחֵּבא ַהַּתן ַּבֶחֶדר: ַוְיַחֵּפׂש ַאַחר ַהַּתן ְוֹלא ִנְרֲאָתה 
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ֶהָחָיה ְּבָכל ַהַּבִית, ּוִמן ַהּיֹום ַההּוא ֹלא ֵּתָרֶאה עֹוד 
ֲאֶׁשר  ַהִּׁשָּדה  ַעל  ַוַּיִּניֶחָה  ָהֶאֶבן,  ַוָּיֵרם ֶאת  ְלעֹוָלם: 
ַוַּיֵּסב  ִמָּטתֹו:  ֶאל  ָלׁשּוב  ַוָּיבֹוא  ַהַּמָּצִעים,  ַיד  ַעל 
ָהִאיׁש ַּבֵּׁשִנית ֶאת ַמָּבטֹו ֶאל ָחלּוק ַהַּנַחל ַהַּנח ַעל 
ַוִּתְדֶמה  ִמֶּמּנּו:  ָיְצָאה  ְּבִליָטה  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ַהִּׁשָּדה, 
ַהְּבִליָטה ֲאֶׁשר ַעל ָהֶאֶבן ְלִאיׁשֹון ָהַעִין, ֲעֻגָּלה ִהיא, 
ִנְרֵאית ְוֵאיָנּה רֹוָאה: ַוִּיַּקח ָהִאיׁש ֶאת ָהֶאֶבן ְּבָידֹו, 
ַוִּיְסקֹר אֹוָתּה ְּבַמָּבטֹו ַויַמְּׁשָׁשּה ְּבֶאְצְּבעֹוָתיו: ְוִהֵּנה 
ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִמֵּׁשׁש ֶאת ָהֶאֶבן, ַוִּתָּׁשַמע ְּדִפיָקה ְּבֶדֶלת 
ַהַּבִית: ַוִּיְתֶהה ָהִאיׁש, ִמי ֶזה עֹוֵמד ַעל ַּדְלִּתי, ַוֲהֵרי 
ֵאין ִלי ָּבָאֶרץ ֹלא ַאח ְוֹלא ֵרַע, ֹלא ָקרֹוב ְוֹלא ָיִדיד: 
ַוִּתָּׁשַמע ַּבת קֹול ְּבָאְזנֹו, ִמן ָהֶאֶבן, ַוֹּתאֶמר ֵלְך ְּפַתח 
ֶאת ַהֶּדֶלת, ִּכי ִּבְּתָך עֹוֶמֶדת ַׁשָּמה, ֶׁשֹּלא ָרִאיָת ְּכָבר 
ָׁשִנים: ַוֵּיֶלְך ַוִּיְפַּתח ְוִהֵּנה ִּבּתֹו עֹוֶמֶדת ַׁשָּמה: ַוִּיְּפלּו, 
ַּבת ַעל ְזרֹועֹות ָאִביָה, ְוָאב ַעל ְזרֹועֹות ִּבּתֹו: ַוַּיְרא 
ָׁשַאל,  ֲאֶׁשר  ַעל  ָהֱאֶמת  ֶאת  ָהֶאֶבן  ָיְדָעה  ִּכי  ָהָאב 
ְּבִכיסֹו,  ָהֶאֶבן  ַוִּיָּׂשא  ַרּבֹות:  ְׁשֵאלֹות  עֹוד  ַוִּיְׁשַאל 
ְוֹלא ָהָיה ָדָבר ֲאֶׁשר ֹלא ָיְדָעה ָהֶאֶבן ְלָהִׁשיב: ַוְיִהי 
ַּכֲעבֹר ָיִמים ֲאָחִדים ְוֹלא ָעַצר ְּבִיְצרֹו, ַוּיֹאֶמר ָלֶאֶבן 

ַוֹּתאֶמר  ַהּזֹו:  ָּבֵעת  ַהּגֹוָלה  ִמן  ִּבִּתי  ָּבָאה  ֶזה  ַמּדּוַע 
ָיֶמיָה  ִּכי  ֵאֶליָך,  ִּבְּתָך  ָּבָאה  ָהֶאֶבן  ִמן  ַהּקֹול  ַּבת 
ְספּוִרים ְועֹוֶמֶדת ִהיא ְלֵהָהֵרג: ַוִּיְזַעק ָהִאיׁש, ַוִּיְקַרע 
ֶאת ְּבָגָדיו, ַוְיַקֵּלל ֶאת ָהֶאֶבן ַוַּיְׁשִליֶכָה ַלֶּמְרָחק ִמן 
ַוִּתֹּפל  ָזַרק,  ֲאֶׁשר  ָהֶאֶבן  ִמן  ִּבּתֹו  ַוִּתָּפַגע  ַהַחּלֹון: 
ַוִּיְתַאֵּבל  ֵאָליו:  ְּבַדְרָּכּה  ָהְיָתה  ִּכי  ַוָּתָמת,  ֵמָעֶליָה 
ָהִאיׁש ַעל ִּבּתֹו, ַוִּיָּקֶחָה ֶאל ֵּבית ֶהָעְלִמין, ִלְקּבֹר ֶאת 

ּגּוָפָתּה ְלַיד ַרְעָיתֹו, ְוִהֵּנה ַּתן עֹוֵמד ַעל ַיד ַהֶּקֶבר.
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ָמָׁשל ִּגְבַעת ַהְּירֶֹקתָמָׁשל ִּגְבַעת ַהְּירֶֹקת

ֻּכָּלּה  ְוִהיא  ַהְּירֶֹקת,  ִּגְבַעת  ַעל  ָהְיָתה  ִמְׁשָּפָחה 
ְמרֵֹמי  ַעל  ֲאֶׁשר  ְּבִבְקָּתָתם  ָהַאִחים  ַוִּיְחיּו  ַאִחים: 
ָהָהר, ַוִּיְׂשרֹר ַהֶּׁשֶקט ֵּביֵניֶהם, ְּכֶׁשֹּלא ָהָיה ִסְכסּוְך: 
ַוַּיְׁשִּכימּו  ּבֶֹקר,  ּוִמֵּדי  ֶעֶרב  ִמֵּדי  ַיְחָּדיו,  ַוְיַבּלּו 
ַוּיֹאְכלּו ַוֵּיָהְלכּו ַוַּיַעְבדּו ַוֵּיְׁשבּו ַוָּינּוחּו, ַאִחים ָהיּו, 
ְּבֵעיֵני  טֹוב  ָהֶאָחד  ָהָאח  ַוְיִהי  ֵהם:  ֶאָחד  ּוָבָׂשר 
ְוַהְּׁשִליִׁשי ׁשֹוֵמר  ִמְּפֵני מֹותֹו,  ָחֵרד  ְוַהֵּׁשִני  ַעְצמֹו, 
ַוְּתִהי  ְיָצִרים:  ּוַבַעל  ַחְרָמן  ְוָהְרִביִעי  ּוִמְׁשָּפט,  חֹק 
ִּגְבַעת ַהְּירֶֹקת, ְיֻרָּקה ִּכְׁשָמּה, ֲעָׂשִבים ְוֵעִצים ִצְּמחּו 
ַוְּתִהי  ְוָהִרָּקבֹון:  ַהֶּׁשֶמׁש  ִמְּפַאת  ְירֶֹקת  ְוַגם  ָׁשָּמה, 
ֵלַדת  ְמקֹום  ַלָּמֶות,  ּוָמקֹור  ַלַחִּיים  ָמקֹור  ַהִּגְבָעה 
ַהַחִּיים ּוְמקֹום ְקבּוָרָתם: ַוִּיְׁשְרצּו ָעֶליָה, ַּגם ָהֶרֶמׁש 
ִּבְקָּתה  ַוְּתִהי  ַהָּדג:  ְוַגם  ָהעֹוף  ַּגם  ַהְּבֵהָמה,  ְוַגם 
ְׁשֵקָטה  ְוִהיא  ַהִּגְבָעה,  מֹוָרד  ְּבַתְחִּתית  נֹוֶסֶפת, 
ָיָצא:  ְוֹלא  ִאיׁש,  ֵאֶליָה  ָּבא  ֹלא  ָׁשִנים,  ּוְנטּוָׁשה 
ַהִּבְקָּתה,  ְּבתֹוְך  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ֵאת  ָהַאִחים  ָיְדעּו  ְוֹלא 
ְּבֵני  ַוִּיָּמְנעּו  ְּבאֹוָצרֹות:  ְמֵלָאה  אֹו  ִהיא  ֵריָקה  ִאם 
ִמְּפֵני  ָהֶאָחד  ַהְּנטּוָׁשה,  ַּבִּבְקָּתה  ִמּבֹוא  ַהִּמְׁשָּפָחה 
ִמְּפֵני  ְוַהְּׁשִליִׁשי  ַהְּבָעָתה,  ִמְּפֵני  ְוַהֵּׁשִני  ַהּמּוָסר, 

ָהְרִביִעי  ָהָאח  ַוְיַבֵּקׁש  ֶאָחד,  יֹום  ַוְיִהי  ַהְּזִהירּות: 
ָלבֹוא ָּבּה, ְלַחֵּטט ִמְּפֵני ַהַּסְקָרנּות: ַוְיָמֲאנּו ָהַאִחים 
ָלֵצאת ִעּמֹו ֶאל ַהַהְרַּפְתָקה ְוֹלא ַיְסִּכימּו, ִאיׁש ִאיׁש 
ִמִּסָּבתֹו: ַוְיַדֵּבר ָהָאח ָהְרִביִעי ַעל ִלָּבם, ַוְיַׁשְכְנֵעם 
ַאְך  ַהִּבְקָּתה,  ֶאל  ֶאָּכֵנס  ְלַבִּדי  ַוּיֹאֶמר,  ָלבֹוא, 
ַעל  ַוַּיֲעלּו  ִמֵּביָתם,  ַוֵּיְצאּו  ַוֵּיֹאתּו  ַנֲחֹלָקה:  ָּבאֹוָצר 
ַוְיַבְקׁשּו ָלֶרֶדת ְּבמֹוַרד ַהִּגְבָעה  ַוִּיְרְּכבּו:  אֹוַפֵּניֶהם 

ֶאל ַהִּבְקָּתה, ְוֹלא ָיְדעּו ֵאת ֲאֶׁשר ַחי ְוֹלא ֵאת ֲאֶׁשר 
ַוִּיְסעּו ַּבֲעלֹות ַהַּׁשַחר ּוְבֶרֶדת ַהְּׁשִביל,  ֵמת ָׁשָּמה: 
ֵעֶבר  ֶאל  ַּבּמֹוָרדֹות  ְלִהְתַּגְלֵּגל  אֹוַפֵּניֶהם  ַוָּיֵחּלּו 
ֱאֵלי  ַוִּיֶפן  ַהַּמָּסע,  ִמן  ַהַּצִּדיק  ָהָאח  ַוִּיְפרֹׁש  ַמָּטה: 

יאי



ַוִּיְרְּכבּו  ַהֶּדֶרְך:  ַוַּיֲעזֹב  ַהְּצָדִדִּיים,  ַהְּׁשִביִלים  ַאַחד 
ַוִּיָּׁשֲאבּו  ַהְּׁשִביל,  ַעל  ַהּנֹוָתִרים  ָהַאִחים  ְׁשלֶֹׁשת 
ִמן  ַהַּפְחָדן  ָהָאח  ַוִּיְפרֹׁש  ַהִּבְקָּתה:  ֵעֶבר  ֶאל  ַמָּטה 
ַהְּצָדִדִּיים,  ַהְּׁשִביִלים  ַאַחד  ֶאל  ַוֶּיט  ַהַהְרַּפְתָקה, 
ַוָּיָׁשב ַהַּבְיָתה: ַוַּיְמִׁשיכּו ְׁשֵני ָהַאִחים ַהּנֹוָתִרים ֶאל 
ֵעֶבר ַמָּטה, ַוִּתְגַּבר ְמִהירּוָתם ֱאֵלי ִּבְקָּתה: ַוִּיְפרֹׁש 
ָהָאח ַהָּזִהיר ִמן ָהֶאְתָּגר, ַוּיֹאֶמר ְלָאִחיו, ַוֵּתר ָעָליו, 
ַהַּקׁש:  ִקירֹות  ִמֵּבין  ְלָך  אֹוֵרב  ָמה  ָיַדְעָּת  ֹלא  ִּכי 
ִּכי  ַהִּמְדרֹון,  ַעל  ַוִּיְדַהר  ַהּנֹוָתר,  ָהָאח  ַוַּיְמֵׁשְך 
ִמן  ֲחָזָקה  ַהַּסְקָרנּות  ַוְּתִהי  ַסְקָרנּותֹו:  ָעָליו  ָּגְבָרה 
ַוְיַאֵּבד  ַהַּגְלַּגִּלים:  ֲחָזָקה ִמן  ְוַהְּמִהירּות  ַהְּבִדידּות, 
ַהֶּדֶרְך  ַוְּתַדְרְּדֵרהּו  ֵמאֹוַפָּניו,  ַהְּבָלִמים  ֶאת  ָהָאח 
ַמָּטה: ְוֹלא ָעָלה ְּבָידֹו ַלֲעצֹר, ְוֹלא ָיַדע ָהֵאט, ְוֹלא 

ִהִּכיר ַהַהְפָּתָעה ֲאֶׁשר ַּתְמִּתין לֹו.

ָמָׁשל ָהאֹוִתּיֹותָמָׁשל ָהאֹוִתּיֹות

ַרִּבים  ּוְסָפִרים  ָּבָאֶרץ,  ַוִּיְחיּו  ָהיּו,  ְוִאָּׁשה  ֶּגֶבר 
ֶרֶדת  ַוְיִהי יֹום ֶאָחד ִעם  ּוְמִגּלֹות:  ִאְּגרֹות  ְּבֵביָתם, 
ַהְּסָפִרים:  ֲארֹון  ִלְפֵני  ֶאל  ַהֶּגֶבר  ַוָּיבֹוא  ָהֶעֶרב, 
ַהַּמָּדף,  ִמן  ַוּיֹוִציֵאהּו  ַהְּסָפִרים,  ַאַחד  ֶאל  ַוִּיַּגׁש 
ַוִּיְקָרא ַהְּמַׁשִּלים ֲאֶׁשר ְּכתּוִבים ּבֹו: ַוֵּתֶרא ָהִאָּׁשה 
ֶאת ִאיָׁשּה, ֲאֶׁשר הּוא ִמְתַעֵּנג ַעל ַהָּכתּוב, ַוָּתבֹוא 
ֵאָליו: ַוֹּתאֶמר ָהִאָּׁשה ַהֵּגד ִלי ֶאת ֲאֶׁשר ַאָּתה קֹוֵרא 
ַהָּמָׁשל  ֶאת  ָלְך  ְוַאְׁשִמיַע  ִעִּמי  ְׁשִבי  ַוַּיַען  ַּבֵּסֶפר: 
ֲאֶׁשר ָקָראִתי, ֶזה ָמָׁשל ָהאֹוִתּיֹות: ַוֵּתֶׁשב ְלַהֲאִזין, 
ַוְּיַצֲחקּו  ָקָרא,  ֲאֶׁשר  ַהָּמָׁשל  ֶאת  ְּבאֹוְזֶניָה  ַוִּיְקָרא 
ְׁשֵניֶהם, ְוִהֵּנה ֵנס יֵֹצא ִמּתֹוְך ַהֵּסֶפר: ַוָּיָקם ַהָּכתּוב 
ִמֶּמּנּו, ַוִּתְזַחְלָנה ָהאֹוִתּיֹות ִמן ַהַּדִּפים, ַוֵּתֶצאָנה ִמן 
ַהֵּסֶפר, ֶאל ֵעֶבר ָהִרְצָּפה: ַוְּתַהֵּלְכָנה ָהאֹוִתּיֹות ַעל 
ַהּיֹוֶׁשֶבת  ָהִאָּׁשה,  ֶאל  ִּדְּלגּו  ַהַּקְרַקע  ּוִמן  ַהַּקְרַקע 
ַהָּתו,  ְוַעד  ָהָאֶלף  ִמן  ָהאֹוִתּיֹות,  ַוָּתבֹואָנה  ַׁשָּמה: 
ְוָהיּו ָּכֶרֶמׂש ַהִּמְתַּפֵּתל ִלְפֵני ָהִאָּׁשה, ְלַמְרְּגלֹוֶתיָה: 
ַוִּתְצַחק:  ַוְּתַדְגֵּדְגָנה,  ַרְגֶליָה,  ְּבַכּפֹות  ַוִּתַּגְעָנה 
ַוְּתַטֵּפְסָנה ִמן ַהְּבהֹונֹות, ְּכֵעֶדר ָהִעִּזים ָהעֹוֶלה ִמן 
ַהַּנֲחָלה, ַוָּתבֹואָנה ִמַּמֲעֵלה ַהּׁשֹוק ֶאל ֵעֶבר ַהָּיֵרְך: 

יג יב



ַוּתֹוֵסְפָנה ָלבֹוא ִמן ָהֶרֶגל ֶאל ַהִּמְפָׂשָעה, ַוִּתְהֶייָנה 
ִמָּׁשם,  ַוִּתְתַּפֵּזְרָנה  ַהָּנִׁשּיּות:  ֶאת  ַהְּמַלֶּטֶפת  ַּכּנֹוָצה 
ַוִּתְתַעֵּנג  ַהּגּוף:  ִּפְתֵחי  ְׁשֵאִרית  ֵעֶבר  ֶאל  ַוִּתְזַחְלָנה 
ָהִאָּׁשה ַעל ַהָּכתּוב, ַוָּתבֹוא ֶאל ִּפְרָקּה ִמן ָהאֹוִתּיֹות: 

ַוֵּתֶצאָנה ָהאֹוִתּיֹות ִמן ַהחִֹרים ּוִמן ַהְּתָעלֹות ֲאֶׁשר 
ָיָדעּו, ַוַּתֲחזְֹרָנה ֶאל ַהֵּסֶפר ֲאֶׁשר ָאַחז ַהֶּגֶבר ְּבָיָדיו: 
ַעל  ַוַּיֲעבֹר  ָּבאֹוִתּיֹות,  ַהְּמֻנָּסח  ֶאת  ִלְקרֹא  ַוַּיְמֵׁשְך 
ַוָּיָקם  ַהֵּסֶפר:  ִמּתֹוְך  ַּבֵּׁשִנית  ֵנס  ַוֵּיֵצא  ַהְּמַׁשִּלים, 
ַוֵּתֶצאָנה  ַהַּדִּפים,  ִמן  ָהאֹוִתּיֹות  ַוִּתְזַחְלָנה  ַהָּכתּוב, 

ַוְּתַטֵּפְסָנה  ָהִאיׁש:  ְיֵדי  ַעל  ַוָּתבֹואָנה  ַהֵּסֶפר,  ִמן 
ָהאֹוִתּיֹות ַוִּתְתַּפֵּזְרָנה ַעל ַהֶּגֶבר, ְּכֵקן ַהְּנָמִלים ֲאֶׁשר 
ְּפֵני ּגּופֹו:  ֶׁשַטח  ַעל  ִמָּיָדיו  ַוֵּתֶצאָנה  ַּבֶּגֶׁשם:  ֻטַּבע 
ֲאֶׁשר  ַהְּפָתִחים  ֶאל  ַהַּצָּואר,  ֵעֶבר  ֶאל  ַוָּתבֹואָנה 
ּוִבְנִחיָריו,  ְּבִפיו  ָהאֹוִתּיֹות  ַוִּתָּכֵנְסָנה  ְּבַפְרצּופֹו: 
ָהאֹוִתּיֹות  ַוַּתֲחסְֹמָנה  ּוְבאֹוְזָניו:  ְּבלֹועֹו  ְּבֵעיָניו, 
ֶאת ִּפְתֵחי ָהֲאִויר ַהִּנְכָנס ִמָּׁשָּמה: ְוֹלא ָיֹכל ָהִאיׁש 

ִלְנׁשֹם, ַוֵּיָחַנק ִמן ָהאֹוִתּיֹות ֲאֶׁשר ָקָרא, ָוֵמת.

טו יד



ָמָׁשל ֶהָאִחים ַּבָּׂשֶדהָמָׁשל ֶהָאִחים ַּבָּׂשֶדה

ַלֶּזה,  ֶזה  ָהיּו  ַאִחים  ַהָּׁשַמִים,  ַּתַחת  ְׁשַנִים  ַוִּיְהיּו 
ַוָּיבֹואּו  ִמֶּמּנּו:  ּגֹוֵנב  ַהֵּׁשִני  ִּכי  ָהֶאָחד  ָיַדע  ְוֹלא 
ָהֶאָחד  ַוּיֹאֶמר  ַהָּׂשֶדה,  ֶאל  ָהֲעָרִבים  ַאַחד  ְּבֶרֶדת 
ָאַהְבנּו:  ֲאֶׁשר  ַהִּפְטִרּיֹות  ְנַלֵּקט  ָהָבה  ָהַאֵחר,  ֶאל 
ַוֵּיְרדּו  ָהֲאָבִנים,  ֵּבין  ֶאל  ַהְּׁשִביל  ַאַחר  ַוֵּיְלכּו 
ַהֲחֵׁשיָכה:  ַּגם  יֹוֶרֶדת  ַהֶּסַלע  ֵמַעל  ְוִהֵּנה  ִמֶּמּנּו, 
ָמְצאּו,  ְוֹלא  ְּבָאְזָנם,  ַהַּיְנׁשּוף  ִאְּוַחת  קֹול  ַוַּיַעל 
ָלַקַחת:  ִּבְּקׁשּו  ֲאֶׁשר  ַהִּפְטִרּיֹות  ִמן  ַאַחת  ֹלא  ַאף 
ַהֶּדֶרְך,  ָיְדעּו  ְוֹלא  ִעְקבֹוֵתיֶהם,  ַעל  ָלׁשּוב  ַוִּיְתַאּוּו 
ִּכי ָּגְבָרה ַהֲחֵׁשיָכה ָעֶליָה ְמֹאד: ַוּיֹאֶמר ָהֶאָחד ֶאל 
ֶׁשָּמא  ָאַבְדנּו,  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ַנֲחֶנה  ָהָבה  ַהֵּׁשִני, 
ָהָבה  ַוּיֹאֶמר,  ָאִחיו  לֹו  ַוַּיַען  ַהְּזֵאִבים:  ָעָליו  ָצִרים 
ַהְּזֵאִבים  ִמן  ֹלא  ַהְּׁשִביל:  ִנְמָצא  ֲאֶׁשר  ַעד  ְוֵנֵלְך 
ָּפַחְדנּו, ִּכי ִאם ִמן ַהּזֹוֵחל ָהאֹוֵרב ָּבֵעֶׂשב: ַוָּיׁשּובּו 
ְׁשֵניֶהם ֶאל ַהֲהִליָכה, ַוִּיְצֲעדּו ַּבחֶֹׁשְך, ַוְיִהי ַהָּׂשֶדה 
ַוַּיְרא  ַהְּצָדִדים,  ֶאל  ָהֶאָחד  ַוַּיֵּבט  ַּבֲעָלָטה:  ָעטּוף 
ְׁשֵניֶהם  ַוְיַמֲהרּו  ֶלָהָבה:  ּבֹוֶעֶרת  ֵמָרחֹוק  ִּכי  ְוִהֵּנה 
ְלַׁשָּמה, ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ְמַרֶּצֶדת ּבֹו ָהֵאׁש, ְוִאיׁש 
ַהֶּלָהבֹות  ֶאל  ַוָּיבֹואּו  ַמִּצית:  ֹלא  ְוַאף  ָעֶליָה,  ֵאין 

ְּבֵעיֵניֶהם,  טֹוב  ַהָּדָבר  ַוְיִהי  ָּבֵעֶׂשב,  ַהּלֹוֲחׁשֹות 
ֲחִמיִמים:  ִּכי ָהֵאׁש ְּגדֹוָלה ּוַמְראֹוֶתיָה  ַוַּיֲחנּו ָׂשָמה 
ַוַּיּטּו ָראֵׁשיֶהם ִליׁשֹן, ַוִּתֹּפל ֲעֵליֶהם ַהַּתְרֵּדָמה, ְוֹלא 

ִהְתַאוּו ַהְּזֵאב ְוַהָּנָחׁש ִלְקרֹב ֶאל ַהְּמדּוָרה: ַוִּתְבַער 
ָהֵאׁש, ַוְתַכֶּלה ֶאת ָהֵעִצים ֲאֶׁשר ְׂשרּוִעים ְּבַתְחִּתית 
ַהֶּלָהָבה, ַוְּתִהי ָהֵאׁש ְרֵעָבה ְמֹאד, ַוַתֲחרֹץ ְלׁשֹוָנּה 
ָׁשְמעּו  ְוֹלא  ֶזה,  ְלַצד  ֶזה  ָהַאִחים  ַוִּיְׁשנּו  ַהחּוָצה: 
ַּבֲחִמימּות:  ָלֶהם  ָהאֹוֵרב  ָהָאסֹון  ֶאת  ָיְדעּו,  ְוֹלא 

יז טז



ָמָׁשל ַהֶּגֶבר ַהֲהֵרהָמָׁשל ַהֶּגֶבר ַהֲהֵרה

ְלֵעת  ֶעֶרב,  ְלֵעת  ַהָּמִים  ְּבֵאר  ֶאל  ֶאָחד  ַנַער  ַוָּיבֹוא 
יְֹצֹאת  ָהִעיר,  ַאְנֵׁשי  ְּבנֹות  ַוָּתבֹואָנה  ַהּׁשֲֹאבֹת:  ֵצאת 
ַמְרֶאה  ַאַחת טַֹבת  ַנֲעָרה  ֵּביֵניֶהן  ַוְּתִהי  ָמִים:  ִלְׁשֹאב 
ֶאל  ַהַּנֲעָרה  ַוֵּתֶרד  ְיָדָעּה:  ֹלא  ְוִאיׁש  ְּבתּוָלה  ְמֹאד, 
ָהַעִין ַוְּתַמֵּלא ַּכָּדּה ַוַּתַעל: ַוָּיבֹוא ֵאֶליָה ַהַּנַער, ַוּיֹאֶמר 
ַהְגִמיִאיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדְך: ַוֹּתאֶמר ְׁשֵתה ֲאדִֹני, 
ַוִּיְׁשָּתֶאה ָלּה  ַוַּתְׁשֵקהּו:  ָיָדּה  ַוֹּתֶרד ַּכָּדּה ַעל  ַוְּתַמֵהר 
ַהַּנַער, ַוִּיַּקח ֶנֶזם ָזָהב ּוְׁשֵני ְצִמיִדים ַעל ָיֶדיָה ַוּיֹאֶמר 
ַּבת ִמי ַאְּת, ַהִּגיִדי ָנא ִלי, ֲהֵיׁש ֵּבית ָאִביְך ָמקֹום ָלנּו 
ִאָּמּה,  ְלֵבית  ַוָּתָרץ  ָאִביָה  ֵׁשם  ֵאָליו  ַוֹּתאֶמר  ָלִלין: 
ֶאת  ָאִביָה  ִּכְרֹאת  ַוְיִהי  ָהֵאֶּלה:  ַהְּדָבִרים  ָלֶהם  ַוַּתֶּגד 
ַהַּנַער  ֶאל  ַוָּיבֹוא  ִּבּתֹו,  ְיֵדי  ַעל  ַהְּצִמִדים  ְוֶאת  ַהֶּנֶזם 
ֲאֶׁשר עֹוֵמד ַעל ָהַעִין: ַוּיֹאֶמר ָהָאב ֶאל ַהַּנַער ּבֹוא, 
ְוֶהֱעֵליִתי  ַהַּבִית  ִּפִּניִתי  ְוָאֹנִכי  ַּבחּוץ,  ַתֲעמֹד  ָלָּמה 
ַוִּיְרחֹץ  ַהַּבִית,  ֶאל  ַהַּנַער  ַוָּיבֹוא  ַהְּמדּוָרה:  ַעל  ָקֶפה 
ֶאת ַרְגָליו ַוּיּוַׂשם ְלָפָניו ֶלֱאֹכל ַוּיֹאֶמר ֹלא ֹאַכל, ַעד 
ֹּכה  ַוּיֹאֶמר  ַּדֵּבר,  ָהָאב,  ַוּיֹאֶמר  ְּדָבָרי:  ִּדַּבְרִּתי  ִאם 
ָאַמר ִלי ָאִבי ַקח ַהֶּנֶזם ְוַהַּתְכִׁשיִטים ְוֵלְך ֵאל ַהְּבֵאר: 
ּוָמָצאָת ַנֲעָרה ְוָנְׂשָאה ֵחן ְּבֵעיֶניָך, ְוָהַלְכָּת ֶאל ָאִביָה 

ַוִּתְפרֹץ ַהֶּלָהָבה ְמֹאד, ַוִּתְפׁשֹט ַעל ֵּבין ָהֲעָׂשִבים, 
ַוְּתִהי ְׂשֵרָפה ְּגדֹוָלה, ְוִהיא ְמַלֶחֶכת ֶאת ָהֵעֶׂשב ֵּבין 
ַוֲאהּוָבתֹו  ְּבִמָּטתֹו,  ְוהּוא  ָהֶאָחד  ַוַּיֲחֹלם  ַהְּיֵׁשִנים: 
קֹול  ַוִּיְׁשָמע  ַּבַּבִית:  ְיֵׁשִנים  ְוֵהָּמה  ְלִצּדֹו,  ׁשֹוֶכֶבת 
ֶאת  ְלָבֵרר  ַוֵּיֶלְך,  ַוָּיָקם  ַוֵּיעֹור  ַהִּמְטָּבח,  ִמן  עֹוֶלה 
ֵעירֹם,  ְוהּוא  ַהִּמְטָּבח,  ֶאל  ַוָּיבֹוא  ַהַּלַחׁש:  ְמקֹור 
ַוָּיבֹואּו  ַההּוא,  ַּבַּלְיָלה  ַוְיִהי  ָעָליו:  ֻּכָּתְנּתֹו  ַרק 
ַּגָּנִבים ַּבַּבִית, ַויַחְּפׂשּו ָזָהב ָּבֲארֹונֹות ָהֵעץ: ַוָּיבֹוא 
ִהְפַּתְעֶּתם  ֲאֶׁשר  ַאֶּתם  ִמי  ֲאֵליֶהם,  ַוִּיְזַעק  ֲאֵליֶהם, 
ֶאל ֵּביִתי: ַוִּיֶפן ֵאָליו ַאַחד ַהַּגָּנִבים, ַוְיִהי ֵנר ּדֹוֵלק 
ְּבָידֹו, ִּכי ַּגם ַהַּגָּנב ָזקּוק ְלאֹור: ַוַּיְׁשֵלְך ַהַּגָּנב ֶאת 
ַהֵּנר ַהּבֹוֵער ַעל ָהִאיׁש ַהִּמְתעֹוֵרר, ַוֹּתאֶחז ַהֶּלָהָבה 
ְּבָיָדיו  ַּבֻּכֹּתֶנת  ַוַּיְך  ָהֵאׁש,  ִמן  ַוִּיָּבֵהל  ְּבֻּכָּתְנּתֹו: 
ְוִהֵּנה הּוא  ַוַּיְרא  ַהֲחלֹום,  ִמן  ַוֵּיעֹור  ַהֶּלָהבֹות,  ַעל 

ַּבָּׂשֶדה, ְוָאֲחָזה ָהֵאׁש ְּבכֹוָבעֹו.

יט יח



ְוֶאל ִאָּמּה ּוִבַּקְׁשָּת ֶאת ָיֶדיָה ִמָּיָדם: ְוִהֵּנה ָאֹנִכי ִנָּצב 
ַעל ֵעין ַהָּמִים ְוָהָיה ָהַעְלָמה ַהּיֵֹצאת ִלְׁשֹאב, ְוָאַמְרִּתי 
ֵאֶליָה ַהְׁשִקיִני ָנא ְמַעט ַמִים ִמַּכֵּדְך ְוָנְתָנה ִלי: ָוָאִׂשם 
ִּכי  ַוֲאַבֵּקׁש  ָיֶדיָה,  ַעל  ְוַהְּצִמיִדים  ַאָּפּה  ַעל  ַהֶּנֶזם 
ַוּיֹאֶמר  ָהַעְלָמה  ֲאִבי  ַוַּיַען  ָאִביָה:  ֵּבית  ֶאל  ִּתָּקֵחִני 
ֹלא נּוַכל ַּדֵּבר ֵאֶליָך ַרע אֹו טֹוב, ִּכי ֹלא ָיַדְענּו ִאם 
ּתֹוְכָך ְּכָבְרָך ְוִאם ָׁשֶוה ִלְּבָך ְלִפיָך: ָׁשב ָנא ִעָּמנּו ַּכָּמה 
ַוּיֹאְכלּו  ֵאֵׁשב,  ַוּיֹאֶמר  ְוַנִּכיְרָך,  ֵלילֹות  ְוַכָּמה  ָיִמים 
ַוֵּיְלכּו ָּכל  ַהַּבִית,  ַוֵּיֶרד ַהחֶֹׁשְך ַעל  ָהֶעֶרב:  ֵמֲארּוַחת 
יֹוְׁשָביו ִליׁשֹן ְּבָחסּות ָהֲאֵפָלה: ַוְיִהי ַּבֲחצֹות ַהַּלְיָלה, 
ַעל  ַהַּנֲעָרה  ֲחַדר  ֶאל  ַוִּיְצַעד  ַחְדרֹו  ֶאת  ַהַּנַער  ַוֵּיֵצא 
ָרפֹות,  ִּבְדִפיקֹות  ַהֶּדֶלת  ַעל  ַוַּיְך  ֶאְצְּבעֹוָתיו:  ְקצֹות 
ַוִּתְפַּתח ַהַּנֲעָרה ֶאת ַהֶחֶדר ַוַּתְכִניֵסהּו ְּפִניָמה, ִּכי ָנָׂשא 
ֵחן ְּבֵעיֶניָה ְמֹאד: ַוִּיְׁשְּכבּו ַהְּׁשַנִים ֶזה ִעם זֹו ַּבַּלְיָלה 
ְּבתּוָלה  ָהְיָתה  ְוֹלא  ַהֵּׁשִני,  ֶאת  ָהַאַחת  ַוֵּיְדעּו  ַההּוא, 
עֹוד, ְוַאף הּוא עֹוד ֹלא ָהָיה ָּבתּול: ַוְיִהי ַאַחר ַהַּלְיָלה 
ַההּוא, ַוִּתְתַּפח ְּכֵרסֹו ֶׁשל ַהֶּגֶבר, ַוַּיַהר ֶמֶׁשְך ִּתְׁשָעה 
ְיֵרִחים: ְוֹלא ָיַדע ַהֶּגֶבר ַהֵּכיַצד ִיָּתֵכן ַהָּדָבר, ִּכי ָזַכר 

ְלִאָּׁשה  ַוִּיָּׂשא  ָהָיה לֹו:  ֶרֶחם ֹלא  ֻהַּלְדּתֹו,  ִמּיֹום  הּוא 
ֶאת ַהַּנֲעָרה ַוִּיְבנּו ָלֶהם ַּבִית ַוָּיִקימּו ֲחַדר ְיָלִדים ְּבתֹוְך 
ַהְּיֵרִחים  ִּתְׁשַעת  ְּבֹתם  ַוְיִהי  ְלטֹוב:  ַוִּיְתַּכְּונּו  ַהַּבִית 
ַוֶּיֱחֶלה ַהַּנַער ְּבִציִרים, ִּכי ָלִאָּׁשה ֶנֱאַמר ְּבֶעֶצב ֵּתְלִדי 

ַוִּיְכַרע  יֹוִלידּו:  ָקִׁשים  ְּבִיּסּוִרים  ַהָּבִנים  ַאְך  ָּבִנים, 
ִּבְטנֹו  ַוִּיְלַחץ  ְּבָידֹו  ִאְׁשּתֹו  ַוֹּתאֶחז  ָלֶלֶדת,  ַהֶּגֶבר 
ּגּוׁש  ַוִּיָּפֵלט  ָהֵאֶּלה,  ַהַּמֲאַמִּצים  ַאַחר  ַוְיִהי  ַהחּוָצה: 

צֹוָאה ָעצּום ֵמַעּכּוזֹו.

כא כ



ַוַּיְחִּביאּו ֶאת ַהֻּגְלֹּגֶלת ַּתַחת ַהִּמָּטה, ַּבֲחַדר ַהְּיָלִדים 
ֲאֶׁשר ְּבַאַחד ַהָּבִּתים: ַוִּיַׁשן ַהֶּיֶלד ַעל ַהִּמָּטה, ְוֵזֶכר 
ֹלא ָהָיה ֵמָעֶליָה, ַלָּמֶות ַהָּטמּון ְּבַתְחִּתיָתּה: ַוַּיְחְלפּו 

ָמָׁשל ַהֻּגְלֹּגֶלתָמָׁשל ַהֻּגְלֹּגֶלת

ַוָּיבֹוא  ָּבּה,  ּוֵמִהְתַהֵּלְך  ָּבָאֶרץ  ִמּׁשּוט  ַהְּזֵאב  ַוָּיׁשֹב 
ֶאל ּתֹוְך ַהַּיַער, ְוֻגְלֹּגֶלת ָאָדם ְּבִפיו: ַוִּיְקּבֹר ַהֻּגְלֹּגֶלת 
ַוֵּיֶלְך  ַהַּיַער,  ִמָּקְרחֹות  ְּבַאַחת  ָהֲאָדָמה,  ְּפֵני  ַּתַחת 
ַוֵּיְרדּו ַהֵּלילֹות ַעל  ַוַּיֲעלּו ַהָּיִמים  ָלצּוד ֶאת ְמזֹונֹו: 
ַוַּתֲחֹלְפָנה ָהעֹונֹות,  ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְּבָקַרַחת ַהַּיַער, 
ִמֶּפַתח  ְיָלִדים  ְׁשֵני  ַוֵּיְצאּו  ִהִּגיַע:  ַהָּזִמיר  ֵעת  ְוִהֵּנה 
ֵּביָתם ֶאל ַהַּיַער, ַוָּיבֹואּו ֶאל ֶׁשַטח ָהֲאָדָמה, ַהֵּקַרַחת 
ַהִּנָּצִנים  ְוָרגּוַע,  ָׁשֵלו  ָיֶפה,  ַהָּמקֹום  ַוְיִהי  ֵמֵעִצים: 
ַהְּיָלִדים,  ָהיּו  ְוַתִּמים  ַהְּפָרִחים:  ְוַגם  ּבֹו,  ִנְראּו 
ְוֹלא ָיְדעּו ֶאת ֲאֶׁשר ָהָיה ָידּוַע, ִּכי ָּכל ַהָּיֶפה ֲהֵרי 
ְוָכל ַהָּׁשֵלו מּוָמת:  ָהָרגּוַע ָּגרּוַע,  הּוא ְמֹכָער, ָּכל 
ַוְיַׂשֲחקּו ְּבָקַרַחת ַהַּיַער ַוְיַצֲחקּו ָּבּה, ְוֹלא ָהָיה ָמה 
ָׁשָּמה  ֶׁשֲהֵרי  ֶׁשִּמַּתְחֶּתיָה,  ְּכָמה  ָלֲאָדָמה  ֶׁשֵּמַעל 
ָרֲחׁשּו ַהּתֹוָלִעים: ַוִּיְמַעד ַאַחד ַהְּיָלִדים, ַוִּיֹּפל ַאַּפִים 
ַאְרָצה, ְוִהֵּנה ַהֻּגְלֹּגֶלת ִמַּתְחָּתיו: ַוַּיֵּבט ֶאל ָהֲאָדָמה, 
ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ְׁשֵּתי ֲאֻרּבֹות ָהֵעיַנִים ְמִציצֹות ֵאָליו ִמן 
ֶהָעָפר: ַוִּיָּבֵהל ַהֶּיֶלד ַוִּיְקָרא ַלֲחֵברֹו, ַוַּיְחְּפרּו ָהֶעֶצם 
ַהֻּגְלֹּגֶלת,  ַהְּיָלִדים ֶאת  ַוִּיְקחּו  ָהֲאָדָמה:  ִמן  ַהחּוָצה 
ָּבאּו:  ִמֶּמָּנה  ֲאֶׁשר  ַהּמֹוָׁשָבה  ֶאל  ַהַּבְיָתה,  ַוָּיׁשּובּו 

ִמְסָּפר ָיִמים ּוִמְסָּפר ֵלילֹות, ַוָּיבֹוא ָהִאיׁש ָהעֹוֵבד 
ִּבְרָּכיו,  ַעל  ַוִּיְכַרע  ַלִּמָּטה:  ִמַּתַחת  ְלַנּקֹות  ַּבַּבִית, 
ְסַמְרטּוט,  ַיֲעִביר  ְּבֶטֶרם  ָהַאְפלּוִלית  ֶאל  ַוַּיֵּבט 
ִמן  ֵאָליו  ַמִּביטֹות  ֵעיַנִים,  ֲאֻרּבֹות  ְׁשֵּתי  ְוִהֵּנה 
ִמן  ַהֻּגְלֹּגֶלת  ַוּיֵֹצא  ְמֹאד,  ָהִאיׁש  ַוִּיָּבֵהל  ַהֲחֵׁשָכה: 

כג כב



ַוִּיָּבֵהל  ַהְּיָלִדים:  ַאַחד  ֲאִבי  ֶאל  ַוִּיָּקֶחָה  ַהַּמֲחבֹוא, 
ָהָאב ַוִּיְזַעף, ְוֹלא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו ִמַּזַעם: ַוָּיבֹוא ֶאל 
ַוַּיַען  ְּבִני,  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ָאַהב,  ֲאֶׁשר  ְיִחידֹו  ֶאל  ְּבנֹו, 
ִהְנִני: ַוּיֹאֶמר ִמַּנִין ֵהֵבאָת ַהָּמֶות ַהֶּזה ֶאל ַהַּבִית, ָמה 
ַרּבּו ַמֲעֶׂשיָך ָהָרִעים: ַוֵּיבֹוׁש ַהֶּיֶלד, ַוַּיַען ַוּיֹאֶמר ִמן 
ֶהָעָפר ֲאֶׁשר ַּבַּיַער ֲהִבֹאִתיו: ַוּיֹאֶמר לֹו ָאִביו, ְּתֹפס 
ֶאת ָהרֹאׁש ַהֶּזה ְוֵלְך, ׁשּוב ֶאל ַהַּיַער, ְוָקַבְרָּת אֹותֹו 
ַהֻּגְלֹּגֶלת  ֶאת  ָהָאב  ַוַּיְׁשֵלְך  ָמָצאָת:  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום 
ַוִּיָּקֵחהּו ִמָּׁשָּמה:  ַהֶּיֶלד ֶאת ָהרֹאׁש,  ַוִּיְתֹּפס  ִמָּיָדיו, 
ַוָּיבֹוא  ָהֲעָיָרה,  ְּבחּוצֹות  ָהרֹאׁש  ִעם  ַהֶּיֶלד  ַוֵּיֶלְך 
ֵאָליו ַאַחד ַהַּצָּיִדים: ַוִּיְרֹּכׁש ַהַּצָּיד ֶאת ַהֻּגְלֹּגֶלת ִמן 
ַהֶּיֶלד, ַוִּיֵּתן לֹו ְׁשלֹוִׁשים ֶׁשֶקל ֶּכֶסף ֲעבּוָרּה: ַוָּיֶׂשם 
ָלצּוד  ַהַּיַער,  ֶאל  ַוֵּיֵצא  ַהֻּגְלֹּגֶלת,  ֶאת  ְּבַאְמַּתְחּתֹו 
ֶאת ְמזֹונֹו: ַוָּיבֹוא ַהְּזֵאב ְלָפָניו, ַוִּיָּבֵהל ַהַּצָּיד, ַוָּיֶרם 

ֶאת ִנְׁשקֹו, ַוִּיׇרה ַוַּיֲהרֹג ֶאת ַהְּזֵאב.

ָמָׁשל ַהֵהָריֹוןָמָׁשל ַהֵהָריֹון

ַוֲאָבִנים,  ְסָלִעים  ָּבָאֶרץ,  ָהְיָתה  ְׁשָמָמה  ְּבֵראִׁשית 
ָהֲאָדָמה,  ַעל  ְמַהֶּלֶכת  ְּגדֹוָלה  ְוִאָּׁשה   ְוחֹול:  ָחָצץ 
ַרְגֶליָה ַעל ַהַּקְרַקע ְורֹאָׁשּה ַּבֲעָנִנים: ַוַּתַהר ָהִאָּׁשה 
ַוִּתָּׂשא ֻעָּבר ָּבֶרֶחם, ְוֵאין ִאיׁש ִעָּמּה, ַאף ֹלא ַּבַעל 
ְוֹלא  ָנֵמר  ֹלא  ֶרֶמׁש,  ְוֹלא  ָהְיָתה  ִצּפֹור  ֹלא  ַחִּיים: 
ָּבָאֶרץ,  ַוְּתׁשֹוֵטט  ְּבֵעיֻרָּמה  ָהִאָּׁשה  ַוִּתֲהַלְך  ַּתִּנין: 
ְּכֵרָסּה  ַוִּתְתַּפח  ָהֲאָבִנים:  ּוִמן  ֶהָחָצץ  ִמן  ַוֹּתאַכל 
ַוִּתָּמֵלא, ִמן ֶהָחָצץ ּוִמן ַהֵהָריֹון: ַוָּיבֹוא יֹום ַוִּתְכַרע 
ָלֶלֶדת, ַוֹּתֵצא ַיְלָּדה ִמֶּמָּנה, ְוִהיא ָהָרה ַּגם ֵּכן: ַוְיִהי 
ַּבּיֹום ַההּוא ַמִים ָיְרדּו ִמן ַהָּׁשַמִים, ַוִּיְצַמח ָהֵעֶׂשב 
ִמן ָהֲאָדָמה: ַוִּתֲהַלְך ַהַּיְלָּדה ַּבָּׂשֶדה, ַוְּתׁשֹוֵטט ִעם 
ִאָּמּה ָּבָאֶרץ, ַוֹּתאַכְלָנה ִמן ַהִּגְבעֹול ּוִמן ָהֲעָׂשִבים: 
ַוִּתְתַּפח ְּכֵרָסּה ַוִּתָּמֵלא, ִמן ַהְּצָמִחים ּוִמן ַהֵהָריֹון: 
ַוָּיבֹוא יֹום ַוִּתְכַרע ָלֶלֶדת, ַוֹּתֵצא ַיְלָּדה ִמֶּמָּנה ְוִהיא 
ַההּוא  ַּבּיֹום  ַוְיִהי  ִאָּמּה:  ִמֶּבֶטן  עֹוד  ֵּכן,  ַּגם  ָהָרה 
ַוִּיְצְמחּו ֵעִצים ִמן ַהָּׂשֶדה, ְוֵאד ָעָלה ִמֶּמּנּו ַוַּיְׁשֶקה 
ַוְּתׁשֹוֵטט ִעם  ַּבַּיַער,  ַהַּיְלָּדה  ַוִּתֲהַלְך  ָהֲאָדָמה:  ֶאת 
ַוֹּתאַכל  ָהֵעִצים  ִמן  ַוִּתְקטֹף  ָסָבָתּה,  ְוִעם  ִאָּמּה 
ַהּיֹום  ַוָּיבֹוא  ַוִּתָּמֵלא,  ְּכֵרָסּה  ַוִּתְתַּפח  ַהֵּפרֹות:  ִמן 

כה כד



ַוִּתְכַרע ָלֶלֶדת: ַוֹּתֵצא ַיְלָּדה ִמֶּמָּנה, ְוִהיא ָהָרה עֹוד 
ּוִמַּתַחת  ָהֵעֶׂשב  ִמן  ָהְרָמִׂשים  ַוֵּיְצאּו  ִאָּמּה,  ִמֶּבֶטן 
ִלְקִלּפֹות ָהֵעִצים: ַוֵּתֶלְך ַהַּיְלָּדה ֵּבין ָהֵעִצים ֲאֶׁשר 
ּוִמן  ַהֵּפרֹות  ּוִמן  ֶהָעִלים  ִמן  ַוִּתּזֹון  ַהָּׂשֶדה,  ַעל 

ָהְרָמִׂשים, ִהיא ְוָכל ִאְּמהֹוֶתיָה: ַוְיִהי ַהּיֹום ַוִּתְכַרע 
ָלֶלֶדת, ַוֵּתֶלד ַיְלָּדה ִמֶּמָּנה, ְוִהיא ָהָרה, ְוִאָּתּה ָיְצאּו 
ֵהָּנה,  ֵעיֻרּמֹות  ָּבָאֶרץ,  ַהָּנִׁשים  ַוְיַהְּלכּו  ַהְּנָחִׁשים: 
ַהָּבא  ִמָּכל  ַוּיֹאְכלּו  ְּכִלָּמה:  ְוֹלא  ַאְׁשָמה  ָיְדעּו  ֹלא 
ַהַּיְלָּדה  ַוִּתְגַּדל  ַהּזֹוֲחִלים:  ּוִמן  ַהֵּפרֹות  ִמן  ַלֶּפה, 

ַוִּתָּמֵלא ְּכֵרָסּה, ַוָּיבֹוא ַהּיֹום ַוִּתְכַרע ָלֶלֶדת: ַוֹּתֵצא 
ַיְלָּדה ִמֶּמָּנה, ְוִהיא ָהָרה, ַאף ִהיא ִמֶּבֶטן ִאָּמּה ָהָרה 
ִהיא: ֲאָחיֹות ָהיּו ְּבַרֲחָמּה, ַאַחת ַיְלָּדה ְוַאַחת ַחַּית 
ָהֲאָחיֹות,  ֶאת  ַוֵּתֶלד  ַלְּנָחִׁשים:  ָמזֹון  ַוְּתִהי  ַהָּׂשֶדה, 
ָּבָאֶרץ:  ֶהָחָיה  ַּגם  ַוִּתְרֶּבה  ִהיא,  ָהָרה  ַהַּיְלָּדה 
ַוֹּתֵצא  ָלֶלֶדת,  ַוִּתְכַרע  ַהַּיְלָּדה,  ְּכֵרָסּה ֶׁשל  ַוִּתְתַּפח 
ַיְלָּדה ְוֶאת ַהִּצּפֹוִרים: ַוְּתִהי ַהַּיְלָּדה ָהָרה עֹוד ִמֶּבֶטן 
יֹוֶלֶדת  זֹאת  עֹוד  ָּבָאֶרץ,  ַהָּנִׁשים  ְוֵתָהַלְכָנה  ִאָּמּה, 
ְוזֹו ָהָרה: ַוִּתְגַּדל ַהַּיְלָּדה, ַוִּתְתַּפח ִּבְטָנּה, ַוֵּתֶלד עֹוד 
ַיְלָּדה ְוִעָּמּה ַהְּבֵהָמה אֹוֶכֶלת ֵעֶׂשב: ַוּיִֹסיפּו ַהָּנִׁשים 
ַּגן  ָהָאֶרץ  ַוְּתִהי  ַהְּׁשִנָּיה:  ֶאת  ָהָרה  ָהַאַחת  ָלֶלֶדת, 

ְּבֵעֶדן ִמֶּקֶדם, ּוַבָּיִמים ַהֵהם ֹלא ָהיּו ְזָכִרים.      

כז כו



ָמָׁשל ַהֶּוֶסתָמָׁשל ַהֶּוֶסת

ָּבּה  ַוָּיגּורּו  ָּבָאֶרץ,  ִעיר  ַוְּתִהי  ַהֵהם,  ַּבְּזַמִּנים  ַוְיִהי 
ֶאת  ְמַבְּצרֹות  חֹומֹות  ּוְׁשֵּתי  ָוַטף:  ְּגָבִרים  ָנִׁשים 
ָהִעיר  ַוְּתִהי  ַהְּׁשִנָּיה:  ֶאת  ַמִּקיָפה  ָהַאַחת  ָהִעיר, 
ַצְיָתִנים:  ְוֶאְזָרֶחיָה  ְמֻמְׁשָמִעים  ַּבֶּתיָה  ְמֻאְרֶּגֶנת, 
ַוְיִהי ֶמֶלְך ָזָכר מֶֹלְך ֲעֵליֶהם: ַוִּיְהיּו ָׂשדֹות ְּבִרּבֹונּות 
ָׁשם  ַוְיַגְּדלּו  ַהחֹומֹות:  ֵּבין  ַלחֹוָמה,  ֵמֵעֶבר  ָהִעיר, 
ְוָׁשָרִׁשים:  ְזָרִעים  ִויָרקֹות,  ֵּפרֹות  ְמזֹונֹוֵתיֶהם,  ֶאת 
ִנְצָטְרָכה  ֹלא  ַּכּבּוָעה,  ְמֻסֶּגֶרת  ָהִעיר  ַוְּתִהי 
ָהִעיר  ַאְנֵׁשי  ַוִּיְחיּו  ָלּה:  ִנְצָטֵרְך  ֹלא  ְוָדָבר  ָּדָבר 
ַוֵּיְרדּו  ֲאֻרּכֹות:  ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ּוְבַׁשְלָוה,  ְּבֶׁשֶקט 
ִּגּדּוֵליֶהם  ְוָהיּו  ְּבמֹוֲעָדם,  ּוְטָלִלים  ְּבִעָּתם  ְּגָׁשִמים 
ַהִחיצֹוִנית,  ַלחֹוָמה  ִמחּוץ  ִּכי  ַוְיִהי  ְמַׂשְגְׂשִגים: 
ָיָצא  ְוֹלא  ַהּׁשֹוְדִדים:  ְוׁשֹוְטטּו  ַהֶּפֶרא  ָּגַדל  ָׁשם 
ֶטֶרף  ַחַּית  ֹלא  ֵאֶליָה,  ִנְכַנס  ְוֹלא  ָהִעיר  ִמן  ִאיׁש 
ַוָּתבֹוא  ָׁשִנים טֹובֹות,  ַּכָּמה  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  ָאָדם:  ְוֹלא 
ָיְרדּו  ְוֹלא  ַהֶּׁשֶמׁש  ָׁשְקָעה  ֹלא  ָהָאֶרץ:  ַעל  ַּבּצֶֹרת 
ְוִגּדּוֶליָה  ָהִעיר  ֶׁשל  ְׂשדֹוֶתיָה  ַוֵּיָחְרבּו  ַהִּמְמָטִרים: 
ַהֶּמֶלְך  ַוִּיְׁשַלח  ָּגדֹול:  ָרָעב  ָעֶליָה  ַוָּיבֹוא  ָיֵבׁשּו, 
ֲאָנִׁשים ֶאל מֹוֶעֶצת ַחְרֻטֵּמי ָהִעיר ַוֲחָכֶמיָה, ַוּיֹאֶמר 

ְזָקָנם  ַוְיַגְּלחּו  ֵאַלי:  ַוָּיבֹואּו  אֹוָתם  ִקְראּו  ֲאֵליֶהם, 
ַהֶּמֶלְך,  ַאְרמֹון  ֶאל  ַוָּיבֹואּו  ִׂשְמלֹוֵתיֶהם,  ַוַּיְחִליפּו 
ְוגֹוְוִעים ֵהָּמה ָּבָרָעב, ִּכְׁשַאר ַאְנֵׁשי ָהִעיר: ַוּיֹאֶמר 
ַוִּיְלֲחׁשּו  ַּתִּציעּו:  ֲאֶׁשר  ִּפְתרֹון  ָמה  ַהֶּמֶלְך,  ֲאֵליֶהם 
ִמן  ָהָרָעב  ָחַלף  ְוֹלא  ְקָסִמים,  ַוִּיְקְסמּו  ְלָחִׁשים 
ֶאת  ַוִּיְׁשַלח  ָּפָניו,  ֵמַעל  ַהֶּמֶלְך  ַוְיָגְרֵׁשם  ָהָאֶרץ: 
ַמְלָאָכיו ֶאל ָהִאָּמהֹות, ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ִקְראּו אֹוָתן 
ָהַאְרמֹון,  ֶאל  ָהִאָּמהֹות  ַוָּתבֹואָנה  ֵאַלי:  ַוָּתבֹואָנה 
ְזֵקנֹות ַהֵּׁשֶבט ֵהָּנה, ַוִּיְׁשַאל ְלָעָצָתן: ַוֹּתאֶמר ַאַחת 
ֶאל  ַהִּנָּדה,  ֹאֶהל  ֶאל  ֵלְך  ַהֵּׁשֶבט,  ִמִּזְקנֹות  ַהָּנִׁשים 
ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ֶהֱחַרְמֶּתם ָׁשָּמה, ַּבֵּקׁש ִּכי ְיַדְּממּו ַעל 
ַהִּנָּדה,  ֹאֶהל  ֶאל  ַוֵּיֶרד  ַהֶּמֶלְך,  ֵּכן  ַוַּיַעׂש  ַהָּׂשדֹות: 
ָׁשָּמה ַהְּנָערֹות ְוַהָּנִׁשים ַהֻּמְחָרמֹות: ַוֵּיֶרד ַעל ִּבְרָּכיו 
ִּבְפֵניֶהן, ַוּיֹאֶמר ָלֶהן ָיגֹון ָּגדֹול ָיַרד ָעֵלינּו, ְוָרֲעבּו 
ָנִׁשים, ְזֵקִנים ָוַטף: ְלכּו ֶאל ַהָּׂשדֹות, ִׁשְפכּו ְּדֵמיֶכן 
ָהֲאָדָמה  ֶאל  ַוָּתבֹואָנה  ָׁשָּמה:  ַהֶּוֶסת,  ִמן  ֲאֶׁשר 
ַהְּצרּוָבה ִמן ַהֶּׁשֶמׁש, ֵּבין ַהחֹומֹות, ַוְּתחֹוֵלְלָנה ַעל 
ְּפִרי  ֶזַרע  ַעל  ַרְגֵליֶהן,  ִמֵּבין  ַוְּתַדֵּמְמָנה  ַהִּגּדּוִלים: 
ַהּיֹום,  ּוְׁשִליׁש  ָיִמים  ְׁשלֹוָׁשה  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  ָהֲאָדָמה: 

כט כח



ָמָׁשל ַהחֹרָמָׁשל ַהחֹר

ַוְּתִהי ַּבָּיִמים ַהֵהם ִמְׁשָּפָחה ִמִּמְׁשַּפַחת ָהָאָדם, ֵאם 
ַוָאב, ַיְלָּדה ַוֶיֶלד: ַוָּיגּורּו ְּבַבִית ֲאֶׁשר ְּבתֹוְך ָהֲעָיָרה: 
ְוִתְקרֹוָתיו  ְּכֵהיָכל  ְמֻרָּוח  ָיַדִים,  ְרַחב  ַהַּבִית  ַוְיִהי 
ָלרֹב,  ְוִקּׁשּוִטים  ַּבַּבִית,  ָהיּו  ַוֲעִציִצים  ְּגבֹוהֹות: 
ַוִּיְחיּו ַהֶּגֶבר ְוִאְׁשּתֹו ְּבַׁשְלָוה ְּבתֹוְך ַהַּבִית, ְוֹלא ָיְדעּו 
ַאַחת,  ִמָּטה  ַעל  ֶאָחד,  ְּבֶחֶדר  ַוָּילּונּו  ָוִריב:  ָמדֹון 
ְמֻחָּבִקים:  יֹום  ָּכל  ַוִּיְׁשְּכבּו  ַאַחת,  ְׂשִמיָכה  ַּתַחת 
ַוְיִהי ַהַּבַעל ֶנֱאָמן ְלִאְׁשּתֹו, ֹלא ָּבא ַעל ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו 
ְמֹאד:  ִאְׁשּתֹו  ֶאת  ַוּיֹאַהב  ְׁשֵכְנתֹו,  ֵאֶׁשת  ַעל  ְוֹלא 
ִאיׁש  ַעל  ָּבָאה  ֹלא  ְלַבֲעָלּה,  ֶנֱאָמָנה  ָהִאָּׁשה  ַוְּתִהי 
ִמְּלַבד ִאיָׁשּה, ְוֹלא ָרֲעָתה ִּבְׂשדֹות ְׁשֵכִנים, ַוֹּתאַהב 
ֶאת ַּבֲעָלּה ְמֹאד: ַוִּיְחיּו ַּגם ַיְלֵדיֶהם ְּבַׁשְלָוה ְּבתֹוְך 
ַהַּבִית, ַאִחים ָהיּו, ְוֹלא ָּבָאה ָּכל ְקָטָטה ְוֹכל ִּתְגָרה 
ְוַלַּבת,  ַלֵּבן  ַּבַּבִית,  ֶחֶדר  ֶיֶלד  ְלָכל  ַוְיִהי  ֵּביֵניֶהם: 
ַוִּיְהיּו ַהֲחָלִלים ְּגדֹוִלים, ְוַהַּׁשְלָוה ׂשֹוֶרֶרת ְּבתֹוָכם: 
ַּגֲאָוה  ַוֵׂשֶכל,  ַמְחָׁשָבה  ְּבֵני  ְנבֹוִנים,  ַהְּיָלִדים  ְוָהיּו 
ְמֹאד:  הֹוֵריֶהם  ֶאת  ַוְיַכְּבדּו  ְּבמֹוִליֵדיֶהם,  עֹוְררּו 
ְּבֵעת  ִּבְמעֹוָנם,  ָהָיה  ַּבַּבִית, ָממֹון  ָחַסר  ְוֶכֶסף ֹלא 
ַהּצֶֹרְך ְוַגם ָּבֵעת ֶׁשֹּלא ָהָיה ָּבּה צֶֹרְך: ּוְבִריאּות ַאף 

ֶאל  ַהְּנָבִטים  ַוָּיֵנּצּו  ְוַהְּׂשעֹוָרה,  ַהִחָּטה  ַוִּתְגַּדְלָנה 
ַוְיִהי  ַהְּׁשֵאִרית:  ִמן  ַהְּצָמִחים  ַוִּיְצְמחּו  ַהְּכַחְלַחָּלה, 
ִמֵּקץ ְׁשלֹוָׁשה ָיִמים ּוְׁשִליׁש ַהּיֹום, ַוְּתַכס ֲעָנָנה ֶאת 
ַהָּׁשַמִים: ַוְיִהי ָמָטר ָּכֵבד ַעל ָהָאֶרץ, ַוַּיֲחֹלף ַהֶּׁשֶבר 

ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה.

לא



ִהיא ָהְיָתה ַּבַּבִית, ְוֹלא ָּבא ַהחִֹלי ֵּבין ִמְרְּפסֹוָתיו: 
ְּבֶאְמַצע  ָּפעּור  ָּגדֹול  חֹר  ַהַּבִית,  ְּבֶאְמַצע  ַוְיִהי 
ַוְיִהי ָׁשם ֵמֵראִׁשית ַהְּזַמן: ְוֹלא ָהָיה ַהחֹר,  ַהָּסלֹון, 
ְּבִקירֹוָתיו  ֹלא  ְּבִתְקָרתֹו,  ְוֹלא  ַהַּבִית  ְּבִרְצַּפת  ֹלא 

ַהְּמַרֵחף  ָּכַאִין  ָהָיה,  ַהָּסלֹון  ְּבֶאְמַצע  ְּבִפָּנתֹו:  ְוֹלא 
ְּבֲאִויר ַהֶחֶדר: ְוֹלא ָזַכר ַהֶּגֶבר, ְוֹלא ָזְכָרה ָהִאָּׁשה, 
ָמַתי ָהָיה ֶזה ֶׁשִּנְפַער ַהחֹר: ְוַגם ֹלא ָיְדעּו ַהְּיָלִדים 
ֵלָדָתם:  קֶֹדם  ָהָיה ָׁשם  ָהיֹה  ִּכי  ַהחֹר,  ֵראִׁשית  ֶאת 

ַוִּיְחיּו ַהְּיָלִדים ְוהֹוֵריֶהם ַּבַּבִית ַההּוא ָׁשִנים ֲאֻרּכֹות, 
ַעל ַיד ַהחֹר, ַוִּיְתַרְּגלּו ֵאָליו, ַוִּיְנֲהגּו ָמָׁשל ְוֹלא ָהָיה: 
ַוְיַצֲחקּו  ַוְיַׂשֲחקּו  ַוְיׂשֹוֲחחּו  ַהַּבִית,  ְּבָסלֹון  ַוָּינּוחּו 
ָהָיה  ְוֹלא  ַהחֹר:  ְׂשַפת  ַעל  ָּתִמיד  ֶזה  ְוָכל  ַוּיֹאֲהבּו, 
ְוֹלא  ֵחְטא  ֹלא  ּבּוָׁשה,  ְוֹלא  ַההּוא  ַּבַּבִית  ַּכַעס 
ַוֲאֵפָלה  ַההּוא,  ַּבַּבִית  ָהָיה  ָעמֹק  חֹר  ַרק  ַאְׁשָמה, 
ְּגדֹוָלה ּבֹו: ְוֹלא ָׁשֲאלּו ַהַּדָּיִרים, ָמה הּוא ַהחֹר ַהֶּזה 
ְׁשֵאלֹות:  ׁשֹוֶחֶקת  ַהִּׁשְגָרה  ִּכי  ַּבַּבִית,  ָהָיה  ֲאֶׁשר 
ְּתׁשּובֹות,  ִיְהיּו  ֹלא  ְׁשֵאלֹות,  ּבֹו  ֶׁשֵאין  ּוַבָּמקֹום 
ּוַבָּמקֹום ֶׁשֵאין ְּתׁשּובֹות, ֵאין ּבֹו ּתֹוָבנֹות, ַרק ָמה 
ִׂשְמָחה  ַוְּתִהי  ַהחֹר:  ְׂשַפת  ֶׁשהּוא  ּוָמה  חֹר,  ֶׁשהּוא 
ְּגדֹוָלה ַּבַּבִית ַעל ְׂשַפת ַהחֹר: ַוִּיְגָּדל ֶזה ְלִאּטֹו ְוֹלא 

ִהְבִחינּו, ִּכי ֵאין ָאָדם ָּבעֹוָלם, ֶׁשֵאין לֹו סֹוד.

לג לב



ָהִעיר  ֲאַבק  ֶאת  ַוָּיחּוׁש  ִּבְלׁשֹונֹו,  ְוַצֲחָנָתּה  ְּבַאּפֹו 
ְּבָכִרּיֹות ֶאְצְּבעֹוָתיו: ַאְך ִלְראֹות ֹלא ָרָאה, ִּכי ָהיּו 
ֵּביתֹו,  ְּבֶדֶלת  ִאיׁש  ַוָּיבֹוא  ְּפִניָמה:  ְמֻגְלָּגלֹות  ֵעיָניו 
ְוהּוא ָאָדם ְמֻכָּבד, ָעִני ְּבִעירֹו ְוַצִּדיק ְּבֵעיֵני ַעְצמֹו: 
ִאֶּמָך:  ְוַאֵּיה  ָאִביָך  ַאֵּיה  ַהֶּיֶלד,  ֶאת  ָהִאיׁש  ַוְיַבֵּקׁש 
ַוַּיְרא  ָאֹנִכי:  הֹוַרי  ַהּׁשֹוֵמר  ַוּיֹאֶמר,  ַהֶּיֶלד  ַוַּיַען 
ַוּיֹוֵצא ּגּור ַחָּיה ִמַּמְרֻּכְלּתֹו,  ָהִאיׁש ִּכי ִעֵּור ַהַּנַער, 
ַהַחָּיה,  ֶאת  ַהַּנַער  ַוְיַלֵּטף  ַהַּנַער:  ֶאל  ַוַּיִּגיֵׁשהּו 
ַהָּזֵקן,  ַוַּיַען  הֹוַרי:  ֶאת  ִחַּפְׂשָּת  ֶזה  ַמּדּוַע  ַוּיֹאֶמר 
ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ַוָאבֹוא  ִמַּיְלדּוִתי,  ָיַדְעִּתי  ָאִביָך  ֶאת 
ֶעְזָרתֹו: ִאָּׁשה ָּבָאה ֶאל ֵּביִתי ְוִהיא ָהָרה, ַוְתַבֵּקׁש 
ִּכי  ִאיָׁשּה,  ִמְּפֵני  ִהיא  ֲחֵרָדה  קֹוָרִתי,  ַּתַחת  ָללּון 
ַוַּיַען ַהֶּיֶלד ַוּיֹאֶמר, ַּבֶּמה ֲאִבי ָיבֹוא  ֻעָּבָרּה ַמְמֵזר: 
ַוּיֶֹסף  ָהִאָּׁשה:  ֶאת  ַמִּכיר  ָאִביָך  לֹו  ַוַּיַען  ְלֶעְזָרְתָך, 
ַהֶּיֶלד ַלֵּטף ֶאת ַהַחָּיה, ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהִאיׁש, ַהְמֶּתן ֹּפה 
ַּכֲאֶׁשר ָחַפְצָּת: ַוַּיְמִּתינּו ַהַּנַער ְוָהִאיׁש, ַוַּיֲחֹלף ַהְּזַמן 
ַוֵּיֶרד ָהֶעֶרב, ַוְיַכס ַּבּכֹוָכִבים: ְוִהֵּנה, ִּכי ָעָלה ֲאִבי 
ַוַּיְרא  ַהַּבִית:  ְּבַמֲעֵלה ַהְּׁשִביל ַהּמֹוִביל ֶאל  ַהַּנַער, 
ָהָאב ֶאת ָהִאיׁש ַהּיֹוֵׁשב ַעל ַיד ְּבנֹו, ַוִּיְּפלּו ָּפָניו ִּכי 

ָמָׁשל ַהֶּיֶלד ָהִעֵּורָמָׁשל ַהֶּיֶלד ָהִעֵּור

ַוִּיָּוֵלד ָאָדם ָּבִעיר, ְוהּוא ֶיֶלד ְּכָכל ַהְּיָלִדים ִמְּלַבד 
ּתֹוְך  ֶאל  ְּפִניָמה,  ִמְתַּגְלְּגלֹות  ֵהָּנה  ְּבֵעיָניו:  ֲאֶׁשר 
ָהרֹאׁש: ַוֵּתָרֵאָּנה ֵעיָניו ֶׁשל ַהֶּיֶלד ֵריקֹות ִמן ַהחּוץ, 
ֶאל  ַהֶּיֶלד  ָאָבה  ְוֹלא  ְּפִניָמה:  ַּבֶּנֶפׁש  ִאיׁשֹוָניו  ִּכי 
אֹוָתם  ָרָאה  ֹלא  ִּכי  ַּבחּוץ,  ֲאֶׁשר  ַהַּׁשֲעׁשּוִעים 
ָהֲאָדָמה:  ְּפֵני  ַעל  ֲאֶׁשר  ַהַחִּיים  ֶאת  ְוֹלא  ְּבֵעיָניו, 
ֵּביתֹו,  ֶּפַתח  ִרְצַּפת  ַעל  ֲאֻרִּכים  ָיִמים  ַהֶּיֶלד  ַוָּיַנח 
ָהְרחֹובֹות,  ְוֶאת ְׁשאֹון  ַהֲחֵצרֹות,  ֶאת קֹול  ַוִּיְׁשָמע 
ָהִעיר  ֵריַח  ַוַּיַעל  ַהְּיָלִדים:  ִׂשְמַחת  ָצֳהלֹות  ְוֶאת 

לה לד



ָמָׁשל ַהְּכָלִביםָמָׁשל ַהְּכָלִבים

ַוְיִהי ָאָדם ָּבָאֶרץ, ַוְיִחי ִמחּוץ ָלִעיר, ִעם ְּבנֹו ְוִעם 
ַהַּתִּנים  ִיְּללּו  ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַּבָּמקֹום  ַוִּיְחיּו  ַרְעָיתֹו: 
ְׁשלֹוָׁשה  ַוִּיְחיּו  ַּבַּלְיָלה:  ָצְוחּו  ְוַהִּתְנָׁשמֹות  ָּבֶעֶרב, 
ֶּפֶרא,  ָהֶאָחד  ְוָזָכר:  ְנֵקבֹות  ְׁשֵּתי  ַּבֲחֵצָרם,  ְּכָלִבים 
ֲערּוָמה  ָּכל,  לֹוֶעֶסת  ַהְּׁשִנָּיה  ַוֲעָגָלה,  ֹאַפן  רֹוֵדף 
ַוֲחַמְקֶמֶקת, ְוַהְּׁשִליִׁשית נֹוַבַחת, ׁשֹוֶמֶרת ֶנֱאָמנּוָתּה 
ָהָיה  ְוָׁשמּור  ַהַּגן,  ֶאת  סֹוֶבֶבת  ָּגֵדר  ַוְּתִהי  ְוִגָּנָתּה: 
ַהַּגן, ִמן ָהרּוַח ּוִמן ָהַרַעׁש ּוִמן ָהֵאׁש ֲאֶׁשר ַּבחּוץ: 
ֵּפרֹות ּוְפָרִחים ִלְבְלבּו ּבֹו, ְוקֹול ְּדָמָמה ַּדָּקה: ַוְיִהי 
ַהַּגן,  ַּבֲחַצר  ַהְּכָלִבים  ַוִּיְחיּו  ָיִמים,  ְׁשָנַתִים  ְּבֶמֶׁשְך 
ָקֶצה:  ֶאל  ִמָּקֶצה  ֶרֶסן,  ְׁשלּוֵחי  ְּבִקְרָּבּה  ַוִּיְתרֲֹצצּו 
ַוִּיְׁשְמרּו ֶאת ֲחַצר ַהַּבִית ֵמָאָדם ּוִמְּבֵהָמה ּוֵמֶרֶמׁש, 
ִּבְּקׁשּו  ְוֹלא  ַהִּקּפֹוד:  ּוִמן  ַהַּתן  ּוִמן  ַהּפֹוֵרץ  ִמן 
ַהְּכָלִבים ָלֵצאת ִמן ֶהָחֵצר, ְוֹלא ִהְתַאּוּו ָלַדַעת, ֶאת 
ַהחֶֹפׁש ֲאֶׁשר ְּבֵעֶבר ַהָּגֵדר: ַוְיִהי יֹום ֶאָחד, ַוָּתבֹוא 
ַהַּכְלָּבה ָהַעְרמּוִמית, ַוְּתַגֶּלה ִּפְרָצה ְּדחּוָקה ְלֹאֶרְך 
ַהָּגֵדר, ַוֵּתֵצא ַּדְרָּכּה ַהחּוָצה: ַוִּתֲהַלְך ַהַּכְלָּבה ַּבחּוץ, 
ַמְלְּתעֹוֶתיָה:  ֶאל  ָּבא  ֲאֶׁשר  ִמָּכל  ַוִּתּזֹון  ַוִּתְתרֹוֵצץ, 
ַוִּתְתַּפֵּלׁש ְּבָכל ְנֵבָלה ֲאֶׁשר ָמְצָאה ָלּה, ִּכי ְּפָגִרים 

ָיַדע ַמּדּוַע: ַוָּיָקם ַהָּזֵקן ִלְפֵני ָהָאב, ַוִּיָּכְנסּו ְׁשֵניֶהם 
ְוָהָיה  ַּבֶפַתח,  ַהּיֹוֵׁשב  ַהֶּיֶלד  ַעל  ַהָּזֵקן  ַוְיַצו  ַלַּבִית: 
ִּכי ִּתְקַרב ִאְּמָך ֶאל ַהַּבִית, ֱאסֹר ָעֶליָה ָלבֹוא ַאַחר 
ֶּפַתח ַהַּבִית: ַוַּיְרא ַהֶּיֶלד ְּבֵעיֵני רּוחֹו ֶאת ָהֲעֵברֹות, 
ִּכי  ַהַּמְלקֹות,  ְוֶאת  ַהְּבִגידֹות,  ְוֶאת  ָהַעָּולֹות,  ְוֶאת 
ֵאם  ַוָּתבֹוא  ְּפִניָמה:  ַּבֶּנֶפׁש  ִאיׁשֹוָניו  ָהָיה,  ָחָכם 
ַהֶּיֶלד ֶאל ֶּפַתח ַהַּבִית, ַוַּתֲעמֹוד ִלְפֵני ַהֶּפַתח, ַוְּתִהי 
ָּתִׂשיִמי  ָנא  ַאל  ַהֶּיֶלד,  ָלּה  ַוּיֹאֶמר  ְּפִניָמה:  ּפֹוַסַעת 
ִעם  ִּבְפִנים  ֲאִבי  ִּכי  ַהַּבִית,  ֶּפַתח  ֶאל  ַרְגֵלְך  ֶאת 
ֲאמּוִרים:  ְּדָבִרים  ַּבֶּמה  ָרִאיִתי  ָרֹאה  ַוֲאִני  ַהָּזֵקן, 
ַהֶּיֶלד,  ֶׁשל  ְלַרְגלֹו  ֲאֶׁשר  ַהַחָּיה  ֶאת  ָהֵאם  ַוְּתַלֵּטף 
ַוֵּיָעְצבּו ָּפֶניָה ְמֹאד, ְוִהיא ֲעָקָרה, ֹלא ָּבא עֹוד ֶּבן 

אֹו ַּבת ְּבֶפַתח ַרְחָמּה.  

לז לו



ָהִאיׁש  ַוָּיבֹוא  ָיִמים:  ְּבאֹוָתם  ָּבָאֶרץ,  ָהיּו  ַרִּבים 
ַוִּיְתְּפֶׂשָה ַוְיִׁשֶבָה ֶאל ַהַּגן: ַוִּיְסֹּגר ֶאת ַהִּפְרָצה ֲאֶׁשר 
ַעל ַהָּגֵדר, ַוִּיְׁשטֹף ִמֶּמָּנה ֶאת ַהַּצֲחָנה: ַוָּיָׁשב ַהֵּסֶדר 
ַעל ַּכּנֹו ְּבתֹוְך ֶהָחֵצר, ַוְּתִהי ַהַּכְלָּבה ָחְפִׁשָּיה, ְּבתֹוְך 
ַּבָּגֵדר,  חֹר  ַוִּתְפַער  ֶּבָחֵצר,  ַוִּתְתרֹוֵצץ  ִמְגְּבלֹוֶתיָה: 
ִמן  ַהַּכְלָּבה  ַוִּתָּמֵלט  נֹוֶסֶפת:  ִּפְרָצה  ָעְׂשָתה  ְוִהֵּנה 
ָהֲעָגלֹות:  סֹוֲאנֹות  ָׁשם  ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ַהַּגן 
ַוִּתּזֹון ִמן ַהְּׁשָּיִרים ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ַוִּתְתַּפֵּלׁש ַּבְּנֵבָלה: 
ַוִּיְסֹּגר  ַהַּגן,  ֶאל  ַוַּיֲחִזיֶרָה  ַּבֵּׁשִנית,  ָהִאיׁש  ַוִּיְתְּפֶׂשָה 

ַלָּגֵדר,  ִמַּתַחת  ַהַּכְלָּבה  ַוַּתְחֹּפר  ַהִּפְרָצה:  ֶאת  ׁשּוב 
ִּכי ְנבֹוָנה ִהיא, ֲחָכָמה ְמֹאד: ַוֵּתֵצא ׁשּוב ֶאת ֲחַצר 
ְׁשֵניֶהם  ַוָּירּוצּו  ַהָּזָכר:  ַהֶּפֶרא  ִעָּמּה  ַוָּיבֹוא  ַהַּבִית, 
ִּבְׁשִביֵלי ַהְּכָפר, ַוִּיְטרֹפּו ִמָּכל ַהָּבא ַלֶּפה: ַוִּיְתַּפֵּלׁש 
ָהִאיׁש,  ֲאֵליֶהם  ַוֵּיֵצא  ַּבֶּפֶגר:  ְוַהְּנֵקָבה  ַּבּבֹץ  ַהָּזָכר 
ַוֶּיֱאסֹף אֹוָתם, ַוְיַמֵּלא ַהּבֹור ָּבֲאָדָמה ִמַּתַחת ַהָּגֵדר: 
ָחְפִׁשִּיים  ַוִּיְהיּו  ִמּמֹוְסרֹוֵתיֶהם,  ַהְּכָלִבים  ַוְיַנֵּתק 
ׁשּוב, ֶּבָחֵצר ְלִהְתרֹוֵצץ: ַוִּיְכרּו עֹוד ּבֹורֹות, ַוִּיְפְרצּו 
ֶזה  עֹוד  ָוׁשֹוב,  ָהלֹוְך  ְׁשֵניֶהם  ַוֵּיְצאּו  ְּפָרצֹות,  עֹוד 
ְמַמֵּלא ְוֶזה ֶנְחַּפר: ַוִּתָּׁשֵאר ַהַּכְלָּבה ַהְּׁשִליִׁשית ַּבַּגן 
ָיְצָאה ְוֹלא ִהְתרֹוְצָצה: ְוֹלא  ְּבָכל ָהֵעת ַהִהיא, ֹלא 
ָטֲעָמה ִמן ַהחֶֹפׁש ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר ַלָּגֵדר: ַוְיִהי ַּבַּפַעם 
ָהַאֲחרֹוָנה, ַוִּיְתֹּפס אֹוָתם ָהִאיׁש, ַוָּיֵבא ֶאת ְׁשֵניֶהם 
ֶאל ֶהָחֵצר ַוִּיְקְׁשֵרם ְלַעּמּוִדים: ְוֹלא ָיְדעּו עֹוד ֶאת 

ַהחֶֹפׁש, ֹלא ַּבחּוצֹות ְוֹלא ַּבֲחֵצרֹות.

לט



ָמָׁשל ֻהֶּלֶדת ָהֵאׁשָמָׁשל ֻהֶּלֶדת ָהֵאׁש

ֵׂשָעָרּה  ַוֲחָכָמה,  ָיָפה  ְוִהיא  ָּבָאֶרץ,  ִאָּׁשה  ַוְּתִהי 
ַוְּתַהֵּלְך  ֶּפָחם:  ִּכְפִניֵני  ְוֵעיֶניָה  ָהֲאָדָמה,  ְּכֶצַבע 
ַהּזֹוֲחִלים,  ּוֵבין  ַהַחּיֹות  ֵּבין  ַוִּתְחֶיה  ָּבָאֶרץ,  ְּתִמיָמה 
ַוֹּתאַכל ִעם ַהְּבֵהָמה אֹוֶכֶלת ֵעֶׂשב, ַוָּתלּון ִעם ַהְּזֵאב 
ְוִעם ַהַּתן ִּבְמאּוָרָתם: ְוֵׁשׁש ֵעיַנִים ָהיּו ָלּה ְּברֹאָׁשּה, 
ְלִצֵּדי  ּוְׁשַּתִים  ֵמָאחֹור,  ְׁשַּתִים  ִמְּלָפִנים,  ְׁשַּתִים 
ַהִּכּוּוִנים,  ִמָּכל  ָהעֹוָלם  ֶאת  ָהִאָּׁשה  ַוֵּתֶרא  ָהרֹאׁש: 
ַוִּתְתַהֵּלְך  ֲחָזקֹות:  אֹוְזֶניָה  ְוָהיּו  ִּבְנִחיֶריָה,  ַוְּתִריֵחהּו 
ָהִאָּׁשה ַּבָּׂשדֹות, ַוִּתְצַעד ֵּבין ַהִּׂשיִחים: ַוִּתְחֶיה ְלֹלא 
ָהִאָּׁשה  ַוַּתַהר  ָלּה:  ְוטֹוב  ְּבַגָּפּה  ִאָּׁשה,  ּוְלֹלא  ִאיׁש 
ָיַדע אֹוָתּה,  ָאָדם  ִהיא: ֹלא  ִּכי ְּבתּוָלה  ָיְדָעה,  ְוֹלא 
ְוֹלא ַּבַעל ַהַחִּיים: ַוְּתַהֵּלְך ֵּבין ָהֵעִצים ּוֵבין ַהְּצָמִחים, 
ַּבֵּלילֹות ּוַבָּיִמים, ִמַּתַחת ַלֶּׁשֶמׁש ּוְבָחסּות ַהּכֹוָכִבים: 
ּוֵמֶעיָה  ּתֹוַפַחת,  ּוִבְטָנּה  ְוַהֵּלילֹות,  ַהָּיִמים  ַוַּיְחְלפּו 
ּגֹוֲעִׁשים: ַוָּיבֹוא יֹום ֶאָחד, ִעם ֲעלֹות ַהַּׁשַחר, ַוָּתחּוׁש 
ַוֵּיְלכּו ַהִּמחּוִׁשים,  ָהִאָּׁשה ִמחּוִׁשים ָקִׁשים ְּבִבְטָנּה: 
ֲאֶׁשר  ָהֻעָּבר  ִמן  ֵהָּמה,  ֵלָדה  ִציֵרי  ֲאֵחִרים,  ַוָּיבֹואּו 
ְּבַרֲחָמּה: ַוְּתַבֵּקׁש ָהִאָּׁשה ִלְמצֹא ֶעְזָרה, ַוְּתַמֵהר ֶאל 
ַהְּכָפר  ַאְנֵׁשי  ָיְדעּו  ַלָּגֵדר: ְוֹלא  ַהְּכָפר ֲאֶׁשר ֵמֵעֶבר 

ֶאת ָהִאָּׁשה ְוֹלא ִהִּכירּו, ִּכי ֹלא ָחְצָתה ֵמעֹוָלם ֶאת 
ַהַּקִּוים: ְוָהָיה ִּכי ַּבֲאֶׁשר ָראּו ָהֲאָנִׁשים ֶאת ָהִאָּׁשה, 
ְוַגם  ָהְיָתה  ָיָפה  ַּגם  ִּכי  ַהַּתְדֵהָמה,  ִמן  ִלָּבם  ַוֶּיֱחַרד 
ֶאת  ַוְּתַבֵּקׁש  ָהִאָּׁשה,  ֲאֵליֶהם  ַוָּתבֹוא  ִמְפֶלֶצת: 
ֶעְזָרָתם ְוָׂשָפה ֵאין ָלּה: ִּכי ֹלא ָיְדָעה ֶאת ָהֲאָנִׁשים, 
ְוֹלא  ִמְּסִביָבּה  ַהְּכָפר  ַוֵּיָאְספּו ּתֹוָׁשֵבי  ִהִּכיָרה:  ְוֹלא 
ָיְדעּו, ִאם ֲחֵבָרה ִהיא, אֹו ִאם ַסָּכָנה אֹוֶרֶבת: ַוִּתְקָּפא 
אֹוָתּה,  ַהַּמִּקיף  ֶהָהמֹון  ִּבְפֵני  ְמקֹוָמּה,  ַעל  ָהִאָּׁשה 
ְוֹלא ָיְדָעה ָמה ַלֲעׂשֹות, ִּכי ִּתְרֵאהּו ִמָּכל ַהִּכּוּוִנים: 
ַוִּתְרֶאיָנה  ִּבְטָנּה:  ֵאת  ַוְיַפַּלח  ַהְּכֵאב,  ְלֶפַתע  ַוָּיבֹוא 
ֵאֶליָה:  ַוִּיְזָּדְרזּו  ַהֵהָריֹון,  ֶאת  ַוָּיִבינּו  אֹוָתּה,  ַהָּנִׁשים 

מ



ָמָׁשל ֻהֶּלֶדת ַהָּׁשלֹוםָמָׁשל ֻהֶּלֶדת ַהָּׁשלֹום

ָּדרֹום,  ְוַעד  ִמָּצפֹון  ָּבָאֶרץ  עֹוֵבר  ֶאָחד  ַנַחל  ַוְיִהי 
ַוַּיֲחֶצה ֶאת ָהָאֶרץ ִלְׁשַנִים: ְוָהָיה ַהַּנַחל ְמקֹור ַמִים 
ַחִּיים, ְלָכל יֹוְׁשֵבי ָהָאֶרץ, ּוְלָכל ַהְּבֵהָמה ַהְּמַהֶּלֶכת 
ֶרֶמׁש  ּוְלָכל  ְּבָׁשֶמיָה,  ָהָעף  עֹוף  ּוְלָכל  ָּפֶניָה,  ַעל 
ִצְמֵחי  ַוִּיְגְּדלּו  ַהַּנַחל:  ָהֲאָדָמה ֶׁשְּלִצֵּדי  ָהרֹוֵמׂש ַעל 
ַּבִּמְזָרח  ָקִנים  ַהַּנַחל,  ְּגדֹות  ַעל  ְוַהָּקֶנה  ַהּסּוף 
ִצֵּדי  ִמְּׁשֵני  ָחיּו  ֲאָנִׁשים  ַעֵּמי  ּוְׁשֵני  ַּבַּמֲעָרב:  ְוָקִנים 
ַוִּיְׁשּתּו  ִמֵּמיָמיו,  ַוִּיְחיּו  ַהּסּוף:  ֶעְבֵרי  ִמְּׁשֵני  ַהַּנַחל, 
ַוִּיְרֲחצּו ּבֹו, ַוִּיְטְּבלּו ּבֹו ֶאת ַיְלֵדיֶהם ַוִּיְׂשְרפּו ָעָליו 
ֵּביֵניֶהם  ַרק  ַחֵּייֶהם,  ָּכל  ַהַּנַחל  ְוָהָיה  ֵמֵתיֶהם:  ֶאת 
ֶזה  ָהַעִּמים  ְׁשֵני  ַוִּיָּלֲחמּו  ִהְסִּכימּו:  ְוֹלא  ִּדְּברּו  ֹלא 
ַהּׁשֹוְכִנים  ָעֶליָה:  ָיְׁשבּו  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל  ַּבֶּזה, 
ָּדְרׁשּו  ַּבַּמֲעָרב  ְוַהָּגִרים  ַּבַּמֲעָרב,  ָחְׁשקּו  ַּבִּמְזָרח 
ַהִּמְלָחָמה  ִמן  ְּבָדם,  ַהַּנַחל  ַוִּיָּמֵלא  ַהִּמְזָרח:  ֶאת 
ַוְיִהי  ִמֶּמּנּו,  ַצֲחָנה  ַוַּתַעל  ֵּביֵניֶהם,  ָלֲחמּו  ֲאֶׁשר 
ִמְּמקֹור ַמִים ַחִּיים ְלַמְלֹּכֶדת ָמֶות: ַוָּיבֹואּו ְזבּוִבים 
ָּבאּו  ּוְרָמִׂשים  ֵמָעָליו:  ַוְיעֹוְפפּו  ַהַּנַחל,  ֶאל  ַרִּבים 
ְלִהּזֹון ִמן ַהַּמִים ַהְּמֻעָּפִׁשים, ְלַהְרוֹות ֶאת ִצְמאֹוָנם 
ַהַּמִים,  ִמן  ַאַחת  ּתֹוַלַעת  ַוַּתַעל  ָּבם:  ּוְלִהְתַרּבֹות 

ְּכַמּבּול,  ִמֶּמָּנה  ַוֵּיְרדּו  ַרְגֶליָה,  ִמֵּבין  ַהַּמִים  ַוִּיְפְרצּו 
ַּתַחת  ָהִאָּׁשה  ַוֵּתָאֵנק  ָלֶלֶדת:  ָהֲאָדָמה  ַעל  ַוִּתְכַרע 
ַהְּכֵאב, ַוִּתְכַרע ָלֶלֶדת, ַוֹּתאַחְזָנה ָּבּה ְנׁשֹות ַהְּכָפר: 
ַהִּמְתַּפֵּתל  ָהֻעָּבר  ֶאת  ּכֹוָחּה,  ְּבָכל  ָהִאָּׁשה  ַוִּתְדחֹוף 
ָאָדם  ָהֶרֶחם, ֹלא  ִמן  ָהֻעָּבר  ָיָצא  ִּכי  ְוִהֵּנה  ַהחּוָצה: 
הּוא, ִּכי ִאם ַלֶהֶבת ָהֵאׁש: ַוִּתָּוֵלד ָהֵאׁש ַּבּיֹום ַההּוא 
ִמן ָהִאָּׁשה, ַוִּתְׂשרֹף ֶאת ַהְּׂשִמיָכה, ֲאֶׁשר ָׁשְכָבה ָּבּה.

מג מב



ַהָּקִנים,  ִמן  ַוִּתּזֹון  ָּבם:  ַוְּתַקֵּנן  ַהָּקִנים,  ֶאל  ַוָּתבֹוא 
ַוְּתַכְרֵסם ֶאת ְּתכּוָלָתם, ַוְּתחֹוֵרר ָּבֶהם חִֹרים ַרִּבים: 
ְּבתֹוְך  ַוִּתָּכֵנס  ָּבֲאִויר,  רּוַח  ַוַּתַעל  ֶאָחד,  יֹום  ַוְיִהי 
ַהָּקִנים ַוֵּתֵצא ִמן ַהחִֹרים, ַוִּתַּפח ָּבֶהם ְצִליִלים ָיִפים 
ְּבִהָמְלָטּה ַהחּוָצה: ַוִּיְׁשְמעּו ָּכל ַאְנֵׁשי ַהַּנַחל, ֵאֶּלה 
ֶאת  ַהַּמֲעָרב,  ַעל  ֲאֶׁשר  ְוֵאֶּלה  ַהִּמְזָרח  ַעל  ֲאֶׁשר 
ְוֹלא  ֵמחֵֹרי ַהּתֹוֵלָעה:  ָהרּוַח  ָעָׂשה  ֲאֶׁשר  ַהְּצִליִלים 

ָהָיה ַּכָּדָבר ַהֶּזה ְּבָכל ְיֵמיֶהם ּוְבָכל ְיֵמי ַחֵּייֶהם, ֹלא 
ָׁשְמעּו ְוֹלא ָיְדעּו ִמֶּמּנּו: ַוַּתַעל ַהּמּוִסיָקה ִמן ַהָּקֶנה 
ֶאל ָהרּוַח ּוִמן ָהרּוַח ֶאל ָהֲאִויר ּוִמן ָהֲאִויר ֶאל ָאְזֵני 
ִמְּׁשֵני  ַהַּנַחל,  ֶאל  ַהָּמדֹון  ַאְנֵׁשי  ַוִּיְקְרבּו  ַהַּמֲאִזין: 
ַוְיַחְּיכּו ֶזה ֶאל ֶזה ֵמֵעֶבר  ְצָדָדיו, ְלֵהיִטיב ִלְׁשמַֹע: 
ַלִּמְכׁשֹול, ִּכי ַנֲעָמה ַהּמּוִסיָקה ְלָאְזֵניֶהם, ְוֹלא ָיְכלּו 
ָלֵׂשאת עֹוד ֶאת ָהרַֹע: ְוֹלא ָיְדעּו ָהַעִּמים ִמַּנִין נֹוַלד 
ַהָּׁשלֹום, ִאם ִמן ַהְּצִליל אֹו ִמן ָהרּוַח, ִאם ִמן ַהָּקֶנה 

אֹו ִמן ַהַּזַחל, ִאם ִמן ַהַּמִים אֹו ִמן ָהִרָּקבֹון.

מה מד



ָמָׁשל ַהְּלָטָאהָמָׁשל ַהְּלָטָאה

ַוָּתבֹוא ְלָטָאה ְּגדֹוָלה ְּבֶפַתח ֲאֶׁשר ָּבֲאָדָמה ִמַּתַחת 
ַלֶּסַלע, ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ָׁשם ָּפְרחּו ָהַרָּקפֹות: ַוִּתְתַּפֵּתל 
ַהְּלָטָאה ְּפִניָמה ֶאל ַמֲעַבר ַהִּפְתָחה, ַוְּתִהי ַהְּמִחיָלה 
ְּפִניָמה,  ַוָּתִציץ ֶאת רֹאָׁשּה  ְלִהְׁשַּתֵחל:  ִמְּכֵדי  ָצָרה 
ְוַלָחה ָּכֵעֶׂשב  ַּכַּלְיָלה,  ַהְּמִחיָלה  ַוֵּתֶרא ִּכי ֲחׁשּוָכה 
ַהֵּנעֹור ַּבַּׁשַחר: ְוֵאד עֹוֶלה ִמן ַהְּמָעָרה, ְוַצֲחַנת ַהִּגיר 
ִקירֹות  ֶאת  ְּבִצָּפְרֶניָה  ַהְּלָטָאה  ַוְּתָגֵרד  ּבֹו:  עֹוָלה 
ַהחֹר:  צֹוֵפן  ֲאֶׁשר  ַהֶחְלזֹונֹות  ָיְדָעה  ִּכי  ַהְּמִחיָלה, 
ַיְרִחיב  ַצַעד  ַצַעד  ַהְּמִחיָלה,  ֶאת  ַהְּלָטָאה  ַוִּתְפַער 
ַהְּבִעיָלה:  ִּבְפֵני  ָהעֹוֵמד  ָּכֶרֶחם  ַהחֹר  ַוְיִהי  ַהֶּפַתח: 
ֲאֶׁשר  ַּבִחּבּוק  ַּבָּתֶוְך,  ַוִּתְתַקֵּדם  ַהְּלָטָאה,  ַוָּתבֹוא 
ְּבִפי ַהּבֹץ: ַוֵּיֶרד ָהֶעֶרב ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ְוֹלא ָיַדע 
ַהּזֹוֵחל, ֹלא יֹום ְוֹלא ָלְיָלה, ֹלא ַמָּטה ְוֹלא ַמְעָלה, 
ַוְּתַרְחֵרַח ִּבְלׁשֹוָנּה  ְוִהיא ְסגּוָרה ְּבַמֲעֵבה ָהֲאָדָמה: 
ֶאת ֶהְמֵׁשְך ַהֶּדֶרְך, ִּכי ֹלא ָׁשְמָעה ָּבֹאֶזן ְוֹלא ָרֲאָתה 
ָּבַעִין, ַוְּתִהי ְׁשקּוָעה ַּבִחָּלזֹון: ַוְיִהי ִּכי ַּבֲחלֹוף ַהְּזַמן, 
ַוָּתבֹוא ֶאל ָמקֹום ֲאֶׁשר ִמְתַרֵחב ַּבְּמִחיָלה: ַוִּתְׂשַּבע 
ְלִחָּכּה  ַוֶּיֶעְרבּו  ָמְצָאה,  ֲאֶׁשר  ַהֶחְלזֹונֹות  ִמן  ָׁשם 
ְמֹאד: ַוִּתְפֶנה ַהְּלָטָאה ַלֲחזֹר, ּוִבְטָנּה ְמֵלָאה ִמְּכֵדי 

ִמחּוץ  ֶאל  ַהחּוָצה,  ַּדְרָּכּה  ַוְּתָגֵרד  ַּבֶּפַתח:  ָלׁשּוב 
ֹלא  ַהּׂשַֹבע  ִּכי  ְּבקִֹׁשי,  ַּדְרָּכּה  ַוִּתְׁשַּתֵחל  ַלְּמִחיָלה: 
ַהֶּפַתח,  ֶאל  ָקְרָבה  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  ֶהָעָמל:  ִמן  ּפֹוֵטר 
ֲעֵיָפה  ַהְּמִחיָלה,  ִמֹּלַע  ַוֵּתֵצא  ַהָּנָחׁש:  ֵאֶליָה  ַוָּיבֹוא 
ַוִּיְפַער  ַהָּנָחׁש,  ַוָּיבֹוא  ַהֵּגרּוִדים:  ִמן  ִהיא  ְוִאִּטית 
ִמֶּמָּנה  ַוִּיְׂשַּבע  ַוִּיְבְּלֶעָה:  ַהְּלָטָאה  ַוִּיְתֹּפׂש  ִּפיו,  ֶאת 
ּוִמן ָהַרִּכיכֹות ֲאֶׁשר ְּבֵקָבָתּה, ַוֵּיֶׁשב ַּבָּמקֹום ָלנּוַח: 
ַוַּתֵּׁשר  ַהּזֹוֶחֶלת,  ֶאת  ַהּזֹוֵחל  ָּבַלע  ְּבֶטֶרם  ִּכי  ַוְיִהי 

מז מו



ָמָׁשל ַהְּלׁשֹונֹותָמָׁשל ַהְּלׁשֹונֹות

ַוְיִהי ַּבָּיִמים ָהְרחֹוִקים ַהֵהם, ַוָּילּונּו ְנָעִרים ְּבתֹוְך 
ְּתֵריָסר  ַוִּיְהיּו  ַּבּמֹוָׁשָבה:  ֲאֶׁשר  ַהָּבִּתים,  ַאַחד 
ַעל  ַנַער  ָּכל  ַוִּיְׁשַּכב  ַּבֶחֶדר,  ּוְצִעיִרים  ְצִעירֹות 
ַהְּצִעיִרים,  ִנְׁשְּכבּו  ַּכֲאֶׁשר  ַוְיִהי  ְיצּוָעיו:  ֶעֶרׂש 
ָהָהר  ַעל  ַהּיֹוֵרד  ָּכֲעָרֶפל  ַהֵּׁשָנה,  ֲעֵליֶהם  ַוָּתבֹוא 
ַוְיִהי  ַוִּיְׁשנּו:  ַהַּתְרֵּדָמה,  ֲעֵליֶהם  ַוִּתֹּפל  ַּבַּלְיָלה: 
ִמּתֹוְך  ַהְּיֵׁשִנים  ְלׁשֹונֹות  ַוֵּתֶצאָנה  ַהַּלְיָלה,  ַּבֲחִצי 
ַהִּמְזָרִנים:  ִמֵּבין  ַהחּוָצה  ַוִּתְזַחְלָנה  ִּפּיֹוֵתיֶהם, 
ַעל  ַהִּנְדָּבקֹות  ְּכתֹוָלִעים  ַהְּלׁשֹונֹות,  ַוִּתְהֶייָנה 
ַהֶחֶדר:  ְּבַטּבּור  ַוִּתָּפֵגְׁשָנה  ַוִּתְזַחְלָנה,  ָהִרְצָּפה, 
ָלׁשֹון  ַהְּׁשִנָּיה,  ַעל  ָהַאַחת  ַהְּלׁשֹונֹות,  ַוַּתֲעֶליָנה 
ֶׁשְּלַאַחר  ֲחׂשּוִפּיֹות  ִּכְצִביר  ָלׁשֹון,  ַעל  נֹוֶפֶלת 
ַהֶּגֶׁשם: ַוְּתַלֵּקְקָנה ַהְּלׁשֹונֹות זֹו ֶאת זֹו, ַוִּתְתַּפֵּתְלָנה 
ְּבֶמֶׁשְך  ַוְיִהי  ָהרֹק:  ְּבָחסּות  ַוִּתְׁשַּתְרֵּבְבָנה,  ְּבַיַחד, 
ַוָּתבֹוא  ַהָּׁשַמִים,  ְּבֶאְמַצע  ַהְּלָבָנה  ַוְּתִהי  ַהַּלְיָלה, 
ָאְרִּגַּית ַהְּלׁשֹונֹות ֶאל ִסּיּוָמּה: ַוֵּתֶצאָנה ִמן ַהֶחֶדר, 
ְוֵהן ְּכֻאְמצֹות ָּבָׂשר ֲעִסיִסּיֹות, ַהּזֹוֲחלֹות ְּבַׁשָּיָרה: 
ַהַּבִית,  ִמְסְּדרֹונֹות  ֶאל  ַהְּלׁשֹונֹות  ַוָּתבֹואָנה 
ַוַּתֲעבְֹרָנה ֵּבין ָּכל ַהֲחָדִרים: ַוַּתֲעֶליָנה ַהְּלׁשֹונֹות, 

ְּכתֹוַלַעת  ָּבֲעִויתֹות,  ַהָּזָנב  ַוִּיְתַּפֵּתל  ִמֶּמּנּו:  ְזָנָבּה 
ְקַטָּנה ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, ֲאֶׁשר ְּבַמֲעֵלה ַהחֹר: ַוָּיבֹוא 
ַעְקָרב ֶאל ַהָּזָנב ַהִּמְׁשּתֹוֵלל, ַוְיַנְּקֵבהּו ְּבֻעְקצֹו, ָזָנב 
ֶאל ָזָנב ַיַעְקֵצהּו: ַוִּיּדֹם ַהָּזָנב ִמן ַהִּפּתּוִלים, ַוֵּיעֹור 
ַהָּנָחׁש, ַוַּיַעל ְּבגּופֹו ַעל ָהֶרֶמׁש, ַוַּיַעְקֵצהּו ָהַעְקָרב 
ֶאל  ָּבא  ֲאֶׁשר  ָהַעְקָרב,  ִמן  ַהָּנָחׁש  ַוָּיָמת  ֵּכן:  ַּגם 
ַהָּזָנב, ֲאֶׁשר ָנַׁשר ֵמֵאת ַהְּלָטָאה, ֲאֶׁשר ָאְכָלה ֶאת 
ָהיּו  ְוֵאֶּלה  ַהָּנָחׁש:  ִמֶּמָּנה  ָׂשַבע  ֲאֶׁשר  ַהֶחְלזֹונֹות, 

ַהְּדָבִרים ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה.
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ַוְּתַלֵּקְקָנה,  ַּבֶּדֶרְך,  ָלֶהן  ִנְקרּו  ֲאֶׁשר  ַהְּדָבִרים  ַעל 
ָלׁשֹון  ָהְיָתה  ִּכי  ַוְיִהי  ְּבִריר:  ַהֹּכל  ֶאת  ַוְּתַמֶּלאָנה 
ַאַחת ָנָחה ַעל ֵאיֶזה ָּדָבר ַוְּתַלְּקקֹו, ַוֶּיְחַּדל ַהָּדָבר 
ֶׁשַּתּמּו  ַאַחר  ַהְּלׁשֹונֹות,  ַוָּתבֹואָנה  ִמַּתָּקָנתֹו: 
ַהְּדָבִרים ֻּכָּלם, ַוֵּתֶצאָנה ִמן ַהַּבִית: ַוִּתְזַחְלָנה ַאַחר 
ַהִּקּפֹוִדים  ְוַאַחר  ַהֲחתּוִלים  ַאַחר  ַהַּלְיָלה,  ַחּיֹות 
ַעל  ַהְּלׁשֹונֹות  ַוִּתְתַנֵּפְלָנה  ָהְרָמִׂשים:  ְוַאַחר 
ַהִּנְצָמדֹות  ַּכֲעלּוקֹות  ֲאֵליֶהן,  ַוִּתַּטֵּפְלָנה  ַהַחּיֹות, 

ָהִריר,  ִמן  ַוְּתַחֵּנק  ַחָּיה,  ָּכל  ַוָּתָמת  ַהָּבָׂשר:  ֶאל 
ָּבּה:  ָּבֲחָרה  ֲאֶׁשר  ַהָּלׁשֹון  ָעֶליָה  ִהִּגיָרה  ֲאֶׁשר 
ַּכֲאֶׁשר  ַהַחִּיים,  ֲאָבֵרי  ֶאת  ַהְּלׁשֹונֹות  ַוְּתַעֵּכְלָנה 
ַהְּלׁשֹונֹות  ַוִּתְגַּדְלָנה  ַהֲחָפִצים:  ֶחְלֵקי  ֶאת  ִעְּכלּו 
ִעם ָּכל ָּדָבר ֲאֶׁשר ָהְרגּו: ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָקַרב ַהּיֹום, 
ֶאת  ַהְּלׁשֹונֹות  ַוִּתּטְֹׁשָנה  ַהַּׁשַחר,  ֲעלֹות  ִלְקַראת 
ַהְּלׁשֹונֹות  ַוָּתבֹואָנה  ִעְּכלּו:  ֲאֶׁשר  ַהַחּיֹות  ִּפְגֵרי 
ַלַּבִית,  ִמחּוץ  ֲאֶׁשר  ָּבְרחֹוב,  ֶאָחד  ָמקֹום  ֶאל 
ַוִּיְתַרְּכזּו ָׁשם, ַלֲחזֹר ֶאל ַהְּנָעִרים: ַוַּתַעל ַהֶּׁשֶמׁש, 
ֲאֶׁשר  ַהָּמקֹום  ֶאל  ַהָּׁשַמִים,  ַמֲעֵלה  ֶאל  ַוָּתבֹוא 
ַעל  ַהֶּׁשֶמׁש ֵמאֹוָרּה  ַוַּתֵּטל  ַהְּלָבָנה:  ָהְיָתה  ָׁשם 
ַוִּתְׂשרֹף  ַוָּתֵאר ַהֶּׁשֶמׁש ֶאת ַהְּלׁשֹונֹות,  ַהְּלׁשֹונֹות: 
אֹוָתן ַוְּתַיְּבֵׁשן, ַוִּתְצרֹב אֹוָתן ַעל ְּגִריל ַהִּמְדָרָכה: 
ַוְיִהי ַּבּיֹום ַההּוא, ִּכי ָחְדלּו ַהְּלׁשֹונֹות ִמן ַהַחִּיים: 
ִמן  ַוֵּיעֹרּו  ִמְׁשָנָתם,  ְוַהְּנָערֹות  ַהְּנָעִרים  ַוָּיִקיצּו 
ְוֹלא  ְלַפְטֵּפט  ֹלא  ַהְּנָעִרים,  ָיְכלּו  ְוֹלא  ַהַּתְרֵּדָמה: 
ִלְצעֹק, ֹלא ָלִׁשיר ְוֹלא ִלְלחֹׁש: ִּכי ָנְטָׁשה ַהָּלׁשֹון 
ַוְיׂשֹוֲחחּו  ָעְזָבה:  ִׂשְפתֹוֵתיֶהם  ְוֶאת  ִּפיֶהם,  ֶאת 
ֵּביֵניֶהם ַהְּנָעִרים, ִּבְנָהמֹות, ְּבֲאָנחֹות ּוְבִגְרּגּוִרים.
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ָמָׁשל ַהַּמֵּגָפהָמָׁשל ַהַּמֵּגָפה

ְסרּוָחה  ְקַטָּנה  ִטָּפה  ַוִּתָּוֵלד  ְרחֹוָקה,  ְּבֶאֶרץ  ַוְיִהי 
ֶאל  ַוָּיָׁשב  ַהִּטָּפה,  ִמן  ָהִאיׁש  ַוַּיֲחֶלה  ִאיׁש:  ְּבֶבֶטן 
נֹוֵזל  ַאּפֹו  ָּבּה,  ָעַבד  ֲאֶׁשר  ָהֲעבֹוָדה  ִמן  ֵּביתֹו 
ּוָבִנים  ָלִאיׁש,  ַרְעָיה  ַוְּתִהי  ְמֻקָּטעֹות:  ּוְנִׁשימֹוָתיו 
ְוֹלא  ַהַּמֲחָלה:  ִמן  ַּבַּבִית  ַוִּיְתַעֵּטׁש  לֹו,  ָהיּו  ּוָבנֹות 
ְוֹלא  ַּבָּיד  ְוֹלא  ְּבַמְרֵּפק  ֹלא  ִּפיו,  ֶאת  ָהִאיׁש  ִּכָּסה 
ַוִּתְתַּפח  ְּבִעּטּוׁשֹו,  ַהִּטָּפה  ַוִּתְדַּבק  ְּבִמְמָחָטה: 
ַהֶּיֶלד  ַוְיַהֵּלְך  ִמְּיָלָדיו:  ֶאָחד  ֶאל  ַוַּתֲעבֹר  ְמַעט, 
ַוִּתְגַּדל  ַאְחיֹוָתיו,  ְוִעם  ֶאָחיו  ִעם  ַוִּיְתרֹוֵעַע  ַּבַּבִית, 

ּבֹו ַהִּטָּפה ּוְבִליטֹות ְקַטּנֹות ָצְמחּו ָעֶליָה: ְוֹלא ָחׁש 
ַהֶּיֶלד, ְוֹלא ָיַדע ְמאּום ַעל ַהֶּׁשֶרץ ֲאֶׁשר ׁשֹוֵרץ לֹו 
ֶזה,  ִעם  ְוֶזה  זֹו  ִעם  ֶזה  ַהְּיָלִדים  ַוְיַהְּלכּו  ְּבִבְטנֹו: 
ַוְיַׂשֲחקּו ַוְיַצְחְקקּו, ָהֶאָחד ִעם ַהֵּׁשִני ְוָהֶאָחד ְלֵעֶבר 
ַהֵּׁשִני: ַוִּתְגַּדל ַהִּטָּפה ְמַעט ְּבֶבֶטן ַהָּפעֹוט, ַוִּתְתַהֵּדק 
ְּבָמְתֶניָה, ַוִּתְתַחֵּלק ִלְׁשַּתִים: ְוִהֵּנה ִּכי ִמִּטָּפה ָהְיָתה 
ַוַּתֲעבֹר ַאַחת ַהִּטּפֹות,  ַוִּיְתַעֵּטׁש ַהֶּיֶלד,  ְלִטֹּפַתִּיים: 
ֲאֶׁשר  ַהְּבִליטֹות  ַוִּתְהֶייָנה  ָהֲאָחיֹות:  ַאַחת  ֶאל 
ְּכֶאְצָּבעֹות  ַהַּיְלָּדה,  ֶאל  ָעְבָרה  ֲאֶׁשר  ַהִּטָּפה  ַעל 
ֲאֶׁשר  ַהִּטָּפה  ַוִּתְתַחֵּלק  ְּכָנַפִים:  ּוְכָהֵנץ  ְקַטּנֹות 
ָהְיָתה ְּבֶבֶטן ַהַּיְלָּדה, ַוַּתֲעבֹר ִמֶּמָּנה ֶאל ָהֵאם, ִהיא 
ּוִמן  ַהָּׁשֵכן,  ֶאל  ָהֵאם  ִטַּפת  ַוַּתֲעבֹר  ָהִאיׁש:  ַרְעַית 
ַהָּׁשֵכן ֶאל ַהְׁשֵכָנה, ּוִמן ַהְׁשֵכָנה ֶאל ַּבַעל ַהַּמֹּכֶלת, 
ּוִמַּבַעל ַהַּמֹּכֶלת ֶאל עֹוֵרְך ַהִּדין: ַוִּתְגַּדְלָנה ַהִּטּפֹות 
ִלְׁשַּתִים,  ָהיּו  ַאַחת  ִמִּטָּפה  ִּכי  ַוְיִהי  ַוִּתְתַרֵּבָנה, 
ּוִמְּׁשַּתִים ָהיּו ְלַאְרַּבע ּוֵמַאְרַּבע ִלְׁשמֹוֶנה ּוִמְּׁשמֹוֶנה 
ְלִמיְליֹון: ַוְיִהי ִּכי ְּבֶטֶרם ֶנְחְלָקה ָּכל ִטָּפה, ַוִּתְתַּפח 
ְצְמחּו ָּבּה עֹוד ָהֵאָבִרים: ַוִּתְהֶייָנה ַהִּטּפֹות  ְמַעט ַוִיּ
ָלׁשֹון  ַמְלְּתעֹות,  נֹוֵׂשא  ּוֶפה  ְוָכָנף  ְזרֹוַע  ְלַבֲעלֹות 
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ַוִּתְהֶייָנה  ַוִּתְתַּפַּתְחָנה,  ַהִּטּפֹות  ַוִּתְגַּדְלָנה  ָוֹלַע: 
ִלְּיצּוִרים ְּבֶבֶטן ִאיׁש, ְזרֹועֹוֵתיֶהן ְּכזֹוֲחִלים ְוַכְנֵפיֶהן 
ְּכָכְנֵפי ַהַחָּיה ַהְּמעֹוֶפֶפת, ְוֵהָּנה ְּבָכל ַעם ָהֲאָנִׁשים: 
ִמֶּבֶטן  ְלָאָדם,  ֵמָאָדם  ַוַּיַעְברּו  ַהְּיצּוִרים,  ַוָּינּועּו 
ֲאֶׁשר  ָאָדם  ָּכל  ַוָּיָמת  ּוֵמִעּטּוׁש:  ִמִּׁשעּול  ְלֶבֶטן, 
ִנְמַלט ִמֶּמּנּו ַהְּיצּור, ַוְיַכְרְסמּו ַהְּיצּוִרים ֶאת ְלָדָתם 
ַהחּוָצה: ַוִּיַמְּלטּו ַהְּיצּוִרים, ָּכל ֶאָחד ִמֶּבֶטן מֹוִלידֹו, 
ְּבַדְרָּכם,  ָהעֹוֵמד  ִמָּכל  ַוִּיְטְרפּו  ַוִּיְׁשּתֹוְללּו  ַוִּיְזַּדְּוגּו 
ַעל  ַוִּיְׁשְרצּו  ַוִּיְזַּדֲחלּו  ָחָמס:  ָהָאֶרץ  ֶאת  ַוְיַמְלאּו 
ְּפֵני ָּכל ָהָאֶרץ, ַוְיעֹוְפפּו ְּבָׁשֶמיָה, ּוְבֵמיֶמיָה ָׁשטּו: 
ְּבִמְלמּוִלים,  ְּתִחָּלה  ֵּביֵניֶהם,  ַהְּיצּוִרים  ַוְיַתְקְׁשרּו 
ְּבִמְׁשָּפִטים  ְּבִמִּלים,  ְוַאַחר  ִמִּלים,  ְּבִמְלמּוֵלי  ַאַחר 

ּוְבִׁשיָרה.

ָמָׁשל ַהַּמִים ָהעֹוְמִדיםָמָׁשל ַהַּמִים ָהעֹוְמִדים

ַּכּפֹוָתיו  ָיֵחף,  ְוהּוא  ַּבִּמְדָּבר,  ְמַהֵּלְך  ֵהֶלְך  ַוְיִהי 
ַאַחר  ַוָּיתּור  ַהֵהֶלְך,  ַוְיַהֵּלְך  ִנָחר:  ּוְגרֹונֹו  לֹוֲהטֹות 
ְמקֹור ַמִים ִלְלִגיָמה, ְוֵעין ַהֶּׁשֶמׁש קֹוַפַחת ֵמָעָליו: 
ַוִּיְגַמע ֶמְרַחִּקים ִּבְצָעָדיו, ְוֹלא ָׁשַמע ְוֹלא ָרָאה, ַאף 
ֶנֶפׁש ַחָּיה: ֹלא ָרַחׁש ַּכְנֵפי ִצּפֹור, ְוֹלא ֶרֶמׂש רֹוֵמׂש 
ַעל ַהַּקְרַקע: ַרק חֹול ָיֵבׁש ַּתַחת ַהַחָּמה ַהְּמַלֶהֶטת: 
ַוֶּתֱאַזל ַנְפׁשֹו ִמֶּמּנּו, ַוִּתַּזל ִנְׁשָמתֹו ַּכְּזַמן ַהּדֹוֵלף ִמן 
ֵמַעל  ַוְיַרֵחף  ַהִּמְדָּבר  ֵמעֶֹמק  ְזבּוב  ַוָּיבֹוא  ַהחִֹרים: 
מֹותֹו:  ְנִעיַמת  ֶאת  ְּבאֹוְזָניו,  לֹו  ַוְיַזְמֵזם  ַהֵהֶלְך, 
ַהְּזבּוב, ְּבכֹוחֹוָתיו  ְלַהְרִחיק  ְּבָיָדיו,  ַהֵהֶלְך  ַוְיַנְפֵנף 
ַוְיִהי ַהֶחֶרק ִעֵּקׁש ַעד ְמֹאד, ְוֹלא  ָהאֹוְזִלים ִמֶּמּנּו: 
ַיְחָּדיו,  ַהְּׁשַנִים  ַוְיַהְּלכּו  ִמְּלָהִציק:  ַלְחּדֹל  ָאָבה 
ַהֵהֶלְך ַהְּמַדֶּדה ְּבִיּסּוָריו, ְוַהִּׁשּקּוץ ַהְּמעֹוֵפף ְסִביבֹו, 
ַּבֶּמְרָחק  ָׁשם  ְוִהֵּנה  ַוָּיְרא  ַהֵהֶלְך,  ַוָּיבֹוא  ּוֵמָעָליו: 
ַהֵהֶלְך  ֵעיֵני  ַוֵּיאֹורּו  עֹוְמִדים:  ַמִים  ְׁשלּוִלית, 
ַהְּכבּויֹות, ַוָּיְרא ְוִהֵּנה ַהִּתְקָוה ׁשֹוֶרֶצת ָׁשָּמה: ַוֵּיֶלְך 
ַוִּיְכַרע ַעל  ַוָּיבֹוא ֵאל ִסָּפם,  ֶאל ַהַּמִים ָהעֹוְמִדים, 
ִּבְרָּכיו, ִלְלֹּגם ִמן ַהַּמִים: ַוַּיְרֶוה ַהֵהֶלְך ֶאת ִצְמאֹונֹו 
ִהְרָּפה  ֹלא  ַאְך  ְלַאּפֹו,  ִנְׁשָמתֹו  ַוָּתָׁשב  ַהַּמִים,  ִמן 

נה נד



ִּכי  ִקְמָעא,  ְמֻעָּפִׁשים  ַהַּמִים  ְוָהיּו  ַהְּזבּוב:  ִמֶּמּנּו 
ַּתַחת ַהֶּׁשֶמׁש ָעְמדּו, ְוִנְמְלאּו ַאּצֹות ּוְרָמִׂשים: ַוְּתִהי 
ַהְּׁשלּוִלית, ְרַחַבת ָיָדִים ַוֲעֻמָּקה ְמֹאד, ְוִדְבֵרי ַהָּיִמים 
ַהְּׁשלּוִלית,  ְּבׁשּוֵלי  ַהֵהֶלְך  ַוָּיֶלן  ַּבַּמִים:  ִמְתַּפְּתִלים 
ֶמֶׁשְך ֲחִמָּׁשה ֵלילֹות ַוֲחִמָּׁשה ָיִמים: ַוָּיׁשּובּו, ַהֵהֶלְך 
ֶאל ַהַחִּיים ְוַהַחִּיים ֶאל ַהֵהֶלְך, ַוֶּיְחְזקּו ּכֹוחֹו ְוַהֶּצַבע 
ְּבעֹורֹו: ַוִּיֶבן ֶאת ֵּביתֹו ַעל ְּגַדת ַהְּׁשלּוִלית, ַוֶּיֱאסֹף 
ַוֵּיֶׁשב  ִקירֹות:  ֵמֶהם  ַוָּיִכין  ַהַּמִים,  ִמן  ּובֹץ  ֲאָבִנים 
ַוָּיְרא  ֲאֻרִּכים,  ְיֵרִחים  ַהְּׁשלּוִלית,  ְּגַדת  ַעל  ַהֵהֶלְך 
ֶאת ַהַחּיֹות ַהָּבאֹות ַּבַּלְיָלה, ְלַהְרוֹות ֶאת ִצְמאֹוָנן: 
ַוְּתִהי ַהְּׁשלּוִלית ָהֲעֵבָׁשה, ְמקֹור ַמִים ַחִּיים ָלָאָדם 

ִמן  ְמֻרֶּצה  ָהִאיׁש  ַוְיִהי  ְוַלְּזבּוב:  ַלִּצּפֹור  ְוַלַחָּיה, 
ַוּיּוְסרּו  ְלָבבֹו,  ַעל  ַוִּיְׂשַמח  לֹו,  ֶׁשִהְזַּדְּמנּו  ַהַחִּיים 
ַהְּׁשלּוִלית  ֵמי  ִמְפַלס  ַוֵּיֶרד  ַהְּדָאָגה:  ִיּסּוֵרי  ִמֶּמּנּו 
ְלֹאֶרְך ַהָּיִמים, ַוָּיבֹוא יֹום ֶאָחד, ִלְׁשּתֹות, ִמן ַהַּמִים 
ָהאֹוְזִלים: ַוִּיְכַרע ַהֵהֶלְך ַעל ִּבְרָּכיו, ַוׇּיְצֵּמד ְׂשָפָתיו 
ֶאל ַהַּמִים, ַוִּיְלֹּגם: ַוִּיְפרֹץ ַּתִּנין ִמֶּפַתח ַהַּמִים, ַוִּיְנַעל 
ֶאת רֹאׁשֹו, ֵּבין ִלְסּתֹוָתיו: ַוָּיָמת ָהִאיׁש ַּבּיֹום ַההּוא 

ִמן ַהַּתִּנין, ְוֹלא ָיַדע עֹוד ֶאת ַהַּמִים ָהעֹוְמִדים.
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ָמָׁשל ַהְּמִׁשילּותָמָׁשל ַהְּמִׁשילּות

ֲעֵליֶהם  ְלַהְמִׁשיל  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ָהְלכּו  ֲהֹלְך 
ַוּיֹאֶמר  ָעֵלינּו:  ָמְׁשָלה  ָלַאְרֵיה,  ַוּיֹאְמרּו  מֹוֵׁשל, 
ִּבי  ֲאֶׁשר  ְּגבּוָרִתי,  ֶאת  ֶהֳחַדְלִּתי  ָהַאְרֵיה,  ָלֶהם 
ְּבַבֲעֵלי  ִלְמׁשֹל  ְוָהַלְכִּתי  ַוֲאָנִׁשים,  ֱאֹלִהים  ְיַכְּבדּו 
ַאָּתה,  ֵלְך  ַלּׁשּוָעל,  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ַוּיֹאְמרּו  ַהַחִּיים: 
ֶאת  ֶהֳחַדְלִּתי  ַהּׁשּוָעל,  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָּבנּו:  ָמְׁשָלה 
ַהַחִּיים:  ַּבֲעֵלי  ַעל  ִלְמׁשֹל  ְוָהַלְכִּתי  ַעְרמּוִמּיּוִתי, 
ָמְׁשָלה  ַאָּתה,  ֵלְך  ַלַּיְנׁשּוף,  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ַוּיֹאְמרּו 
ֶאת  ֶהֳחַדְלִּתי  ַהַּיְנׁשּוף,  ָלֶהם  ַוּיֹאֶמר  ָעֵלינּו: 
ַוּיֹאְמרּו  ַהַחִּיים:  ְּבַבֲעֵלי  ִלְמׁשֹל  ְוָהַלְכִּתי  ַחְכָמִתי, 
ִמְׁשִלי  ַאְּת,  ְלִכי  ַהֲחִסיָדה,  ֶאל  ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ָּכל 
ַרֲחַמי,  ֶאת  ֶהֳחַדְלִּתי  ַהֲחִסיָדה,  ָלֶהם  ַוֹּתאֶמר  ָּבנּו: 
ְוָהַלְכִּתי ִלְמׁשֹל ַעל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים: ְוֹלא ָמְצאּו ַּבֲעֵלי 
ַחּיֹות  ָּכל  ֶאל  ַוֵּיְלכּו  ָּבם,  ִיְמׁשֹל  ֲאֶׁשר  ֵאת  ַהַחִּיים 
ַהַּיַער, ַוּיֹאְמרּו, ָהָבה יֹוִפיַע ְּבָפֵנינּו ִמי ֲאֶׁשר ָחֵפץ 
ַּבְּמִׁשילּות: ַוַּיֲעלּו ָּכל ָהְרָמִׂשים, ַהָּנָדל ְוַהִחּפּוִׁשית, 
ְוַהֲחׂשּוִפית:  ְוַהִחָּלזֹון  ָהַעְקָרב  ְוַהְּנָמָלה,  ַהִּתיָקן 
ַוַּיְצִּביעּו ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים, ַוִּתׇּבֵחר ַהֲחׂשּוִפית, ִלְמׁשֹל 
ְוִהיא  ַהְּמִׁשילּות,  ֵּכס  ַעל  ַהֲחׂשּוִפית  ַוַּתַעל  ָּבם: 

ְׁשָפִטים  ַוַּתַעׂש  ְּבִריר:  ּוְמֵלָאה  ַוֲחׂשּוָפה,  ֵעיֻרָּמה 
ְוַהָּׁשבּועֹות  ְוַהָּיִמים  ַהָּׁשעֹות  ַוַּיְחְלפּו  ַּבַּמְמָלָכה, 
ְוַהָּׁשִנים, ְוֹלא ָיְרָדה ַהֲחׂשּוִפית ִמן ַהִּכֵּסא: ַוְיִהי ִּכי 
ַּבָּיִמים ֲאֶׁשר ָיְׁשָבה ַהֲחׂשּוִפית ַעל ֵּכס ַהְּמִׁשילּות, 

נח



ַהַחִּיים  ַּבֲעֵלי  ַוִּיְמֲאסּו  ַהִּכֵּסא:  ַעל  ַרב  ִריר  ַוַּתֵּגר 
ְוֹלא  ַהִּכֵּסא  ִמן  ְלהֹוִריָדּה  ַוָּיבֹואּו  ְּבַמְלָּכָתם, 
ַוָּתבֹוא  ַהִּכֵּסא:  ַעל  ָהִריר  ִמן  ָּדְבָקה  ִּכי  ָלּה,  ָיְכלּו 
ַהֲחִסיָדה ַוֹּתאֶמר, ֲאִני אֹוִריד ַהֲחׂשּוִפית ִמן ַהִּכֵּסא: 
ְוֹלא  ַהֲחׂשּוִפית,  אֹותֹו  ַוַּתְקִׁשיַח  ִלָּבּה  ַעל  ַוְּתַדֵּבר 
ַוָּיבֹוא  ַהִּכֵּסא:  ַעל  ָּדַבק  ֲאֶׁשר  ָהִריר,  ִמן  ָיְרָדה 
ַהַּיְנׁשּוף ַוּיֹאֶמר, ֲאִני אֹוִריד ַהֲחׂשּוִפית ִמן ַהִּכֵּסא: 
אֹותֹו  ָׁשְמָעה  ְוֹלא  ַהִהָּגיֹון,  ְּבקֹול  ַהַּיְנׁשּוף  ַוְיַדֵּבר 
ַהַּיְנׁשּוף,  ַאַחר  ַוְיִהי  ִהְקִׁשיָבה:  ְוֹלא  ַהֲחׂשּוִפית, 
ַוָּיבֹוא ַהּׁשּוָעל ְּבַתְחּבּולֹות,  ַוָּיבֹוא ֵאֶליָה ַהּׁשּוָעל: 
ְוֹלא ָיְרָדה ִמן ַהִּכֵּסא, ִּכי ָּדְבָקה ְּבִריר: ַוְיִהי ַאַחר 
ָהַאְרֵיה  ַוָּיבֹוא  ָהַאְרֵיה:  ֵאֶליָה  ַוָּיבֹוא  ַהּׁשּוָעל, 
ְּבכֹוַח, ְוֹלא ָיֹכל ַלֲחׂשּוִפית ְלַבּדֹו, ֹלא ְּבִׁשָּניו ְוֹלא 
ְּבַכּפֹוָתיו: ַוָּיבֹואּו ְלֶעְזרֹו ָּכל ַּבֲעֵלי ַהַחִּיים, ַוְיַסְּיעּו 
ַוִּיְדַּבק  ָהִריר:  ִמן  ְּבכֹוַח  ַהֲחׂשּוִפית  ַוִּיְתְּלׁשּו  לֹו, 
ָהִריר ְּבַבֲעֵלי ַהַחִּיים ּוְבָכל ֲאֶׁשר ָנְגעּו, ְוֹלא ָאָבה 
ָלֶרֶדת: ַוָּיבֹואּו ֶאל ָהַאְרֵיה ַוַּיְמִליֻכהּו ֲעֵליֶהם, ְוהּוא 
ִמן  ַאף הּוא  ַוִּיְדַּבק  ַהִּכֵּסא,  ַעל  ַוֵּיֶׁשב  ָּבם:  ִיְמׁשֹל 
ָהִריר, ֲאֶׁשר ֻמָּנח ַעל ַהּמֹוָׁשב: ַוֵּיָאֵבק ֶמֶלְך ַהַחּיֹות, 

ַּבּנֹוֵזל  ַּפְרָותֹו  ַוִּתְדַּבק  ְמקֹומֹו:  ַעל  ַּבֲעַצָּביו  ַוָּינּוַע 
ִמָּכל  ַׂשֲערֹוָתיו,  ַוִּתָּתֵלְׁשָנה  ַרֲעָמתֹו:  ְוַגם  ַהָּצִמיג, 
ְּתנּוָעה ֲאֶׁשר ָעָׂשה: ַוֵּיֶׁשב ָהַאְרֵיה ַעל ַהִּכֵּסא, ְוֹלא 
ָיֹכל ָלקּום ִמֶּמּנּו, ַּגם ֹלא ַּכֲאֶׁשר ָרָצה: ַוְיִהי ָהַאְרֵיה 
ְּבִריר,  ְוָעטּוף  ַהְּׂשָערֹות  ִמן  ֵקֵרַח  ַהַחּיֹות,  ֶמֶלְך 

ְועֹורֹו ָחׂשּוף ְוָדִביק, ְּכעֹור ַהֲחׂשּוִפית.

סא ס



ָמָׁשל ַהִּנְקָּבהָמָׁשל ַהִּנְקָּבה

ַוְּתִהי ִעיר ָּבָאֶרץ, ְמֻבֶּצֶרת חֹוָמה, ּתֹוָׁשֶביָה ֲהמֹוִנים, 
ְּגָבִרים ָנִׁשים ָוַטף: ַוְיִהי ַמְעָין ִמחּוץ ָלִעיר, ְמקֹור 
ַמִים ַחִּיים ְלתֹוָׁשֶביָה: ַוֵּיְצאּו ִמֵּדי יֹום ֶאת ַהחֹומֹות, 
ַוּיֹוִבילּו ֶאת ְּבֵהמֹוֵתיֶהם, ַוִּיְׁשֲאבּו ַהַּמִים, ַוְיִביאּום 
ַהחֹומֹות,  ֵּבין  ָּבִעיר  ָּדָבר  ֲחַסר  ְוֹלא  ְּבַסֵּליֶהם: 
ַהַחִּיים  ִמְלאּו  ִּכי  ְׁשִתָּיה:  ְּדַבר  ְוֹלא  ָמזֹון  ְּדַבר  ֹלא 
ָּבָאה  ִּכי  ַוְיִהי  ַהִּמְלָחָמה:  ּבֹוא  ַעד  ָצְרֵכיֶהם,  ֶאת 
ַהִּמְלָחָמה, ַוָּיבֹואּו ָיִמים ָקִׁשים ַעל ָהִעיר: ַוִּתְׁשַלח 
ֶאל  ַוָּיבֹואּו  ַהחֹוָמה:  ֶאל  ַמְלָאִכים,  ָהִעיר  ַמְלַּכת 
ָהאֹוֵיב  ָקַרב  ִּכי  ַוִּיְראּו  ִמֶּמָּנה,  ַוִּיְסַּתְּכלּו  ַהחֹוָמה, 
ְמֹאד: ְּכִׁשָּטפֹון ַהָּבא ְלִהְתּגֹוֵלל ַעל ָהִעיר: ַוִּיְפְקדּו 
ַוִּתְקַרע  ַהֲחָדׁשֹות,  ֶאת  ָלּה  ַוּיֹאמרּו  ַהַּמְלָּכה,  ֶאת 
ָהֲאָנִׁשים,  ֶאל  ַוֹּתאֶמר  ְּבַׂשק:  ַוְּתַכס  ְּבָגֶדיָה,  ֶאת 
ָקַרב  ִהֵּנה  ַהֶּזה:  ַהּיֹום  ּוְנָאָצה,  ְותֹוֵכָחה  ָצָרה  יֹום 
ּוָמה  ִּפינּו,  ַעל  ָמזֹון  ָיבֹוא  ָמַתי  ֵנַדע  ְוֹלא  ַהָּמצֹור, 
ְׁשִתָּיה ִנְׁשֶּתה, ֶׁשֹּלא ִניַבׁש: ַוֹּתאֶמר ֲאֵליֶהם, ִׁשְלחּו 
ִמֶּמּנּו  ֲאֶׁשר  ַהַּמְעָין  ֶאל  ַלחֹוָמה,  ֵמֵעֶבר  ֶאל  ֲעָבַדי 
ְלָהִביא  ַהַּמְעָין,  ִמן  ְּתָעָלה  ַוַּיְחְּפרּו  ַמִים,  ָׁשִתינּו 
ַהַּמִים ְּפִניָמה: ַוַּיֲעׂשּו ִּכְדָבֶריָה, ַוֵּיְצאּו ּפֹוֲעִלים ֶאל 

ְמקֹור ֵמי ַהְּׁשִתָּיה, ַוַּיְחְצבּו ִנְקָּבה, ִמֶּמּנּו ֶאל ָהִעיר: 
ַוַּיְחְצבּו ּפֹוֲעִלים ִמּתֹוְך ָהִעיר ֶאת ַהִּנְקָּבה, ִמַּתַחת 
ֶאת  ֵאֶּלה,  מּול  ֵאֶּלה  ַוַּיְחְּפרּו,  ַהחּוָצה:  ַלחֹוָמה, 
ֶאת  ַהָּצָמא  ִיְפקֹד  ֶׁשָּמא  ַהַּמִים,  ְלַהֲעִביר  ַהְּתָעָלה 
ַוַּיַעְבדּו  ְלָרָעה:  ָעֶליָה  ַהָּבא  ַהָּמצֹור  ַּתַחת  ָהִעיר, 
ָיִמים ַרִּבים, ַוִּיְקְרבּו ֶזה ָלֶזה, ְוֵאֶּלה ְלֵאֶּלה: ֶזה ִמן 

סג סב



ַוְיִהי  ָהִעיר:  ֶאל  ַהחּוָצה  ִמן  ְוֵאֶּלה  ַהחּוָצה,  ָהִעיר 
ְוִהֵּנה  ֶזה,  מּול  ֶזה  ַהחֹוְפִרים  ַוָּיבֹואּו  ֶאָחד,  יֹום 
ֶאת  ַהחֹוְצִבים  ַוָּיִניפּו  ְלִסּיּוָמּה:  ַהִּנְקָּבה  ָקְרָבה 
קֹוֵרא  ִאיׁש  קֹול  ַוִּיְׁשְמעּו  ֵרעֹו,  ֶאל  ִאיׁש  ַהַּגְרֶזן, 
ֶאל ֵרעֹו: ַוִּיְסּדֹקּו ַהֶּסַלע ֵּביֵניֶהם ִעם ַהַּגְרֶזן, ַוֵּיָרֶאה 
אֹור, ּבֹוֵקַע ִמן ַהֶּסֶדק: ְוִאיׁש ַהחֹוֵצב ֶאל ֵרעֹו ִיְזַעק 
ְוִיְׂשַמח ַּבֲעָמלֹו, ִּכי ִחְּברּו ָהִעיר ֶאל ַהַּמְעָין, ִמַּתַחת 
ֵּבין  ַהַּמְפִריד  ַהֶּסַלע  ֶאת  ָׁשְברּו  ִּכי  ַוְיִהי  ַלחֹוָמה: 
ֶאת  ַוְיַכּסּו  ַהְּתָעָלה,  ֶאת  ַהַּמִים  ַוְיַמְלאּו  ַהֲחָלִקים, 
ַהחֹוְפִרים, ְוֹלא ִנְׁשַאר ֵמֶהם ֶאָחד: ַוָּיבֹואּו ַמִים ֶאל 
ַהָּצָמא:  ְלבֹוא  ֲערּוָכה  ַוְּתִהי  ַהַּמִים,  ִמְּמקֹור  ָהִעיר 
ֹּתאַכל  ְוֹלא  ַהְּבֵארֹות,  ְוֹלא  ַהּבֹורֹות,  ֶיֱחָרבּו  ְוֹלא 

ֵאם ֶאת ְיָלֶדיָה, ַּתַחת ַהָּמצֹור.

ָמָׁשל ָהֵעיִטיםָמָׁשל ָהֵעיִטים

ְּבֵקן  ַהּצּוק,  ַעל  ַּבַּיַער  ֵּביִצים  ְׁשֵּתי  ַוִּתְהֶייָנה 
ָהעֹוף  ְמִטיָלָתן,  ִאָּמן  ֲעֵליֶהן  ַוִּתְדֹּגר  ָהֵעיִטים: 
ַהָּגדֹול ְוַהּנֹוָרא, ַוַּתְמֵתן ִלְבִקיָעָתן ְּבַסְבָלנּות: ַוְיִהי 
ַּגם  ַהֵּביִצים  ִּבְׁשֵּתי  ְסָדִקים,  ַוִּיָּבְקעּו  ֶאָחד,  ּבֶֹקר 
ַיַחד: ַוִּיְבְקעּו ְׁשֵני ּגֹוָזִלים ִמן ַהֵּביִצים, ָעֵבי ָמקֹור 
ְוַחֵּדי ַעִין, ַצְוָחִנים ּוְרֵעִבים ְמֹאד: ַוִּיְגְּדלּו ַהּגֹוְזִלים, 
ֲאֶׁשר  ַהָּבָׂשר,  ִמן  ַוִּיְזְללּו  ֶעֶרב,  ְוַעד  ִמּבֶֹקר 
ָמזֹון  ָהֵאם  ַוָּתֵבא  ְּגרֹונֹוֵתיֶהם:  ִאָּמם  ּבֹו  ִהְלִעיָטה 
ְלגֹוָזֶליָה, ִמן ַהְּלָטָאה ּוִמן ַהּתֹוַלַעת, ִמן ַהָּדְרָּבן ּוִמן 
ָלצּוד:  ִּבְמקֹוָרּה  ָעָלה  ֲאֶׁשר  ַהַּצִיד  ּוִמָּכל  ַהִּקּפֹוד, 
ָראּו,  ֶאָחד  יֹום  ְוִהֵּנה  ְלִהְתַּבֵּגר,  ַהּגֹוָזִלים  ַוּיֹוִסיפּו 
ַהֵּקן,  ִמן  ַהּגֹוָזִלים  ַוִּיְקְּפצּו  ָלעּוף:  ְזַמָּנם  ִהִּגיַע  ִּכי 
ַוִּיְפְרׂשּו ְּכָנַפִים, ַוַּיַעְזבּו ֶאת ַהּצּוק ֲאֶׁשר ָּגְדלּו ּבֹו: 
ְוֹלא ָראּו ַהּגֹוָזִלים ֶאת ִאָּמם, ְולּו ְלֶרַגע ֶאָחד נֹוָסף: 
ַוָּיָעף ַעִיט ֶאָחד ֶאל ֵעֶבר ַהַחָּמה ַהּׁשֹוַקַעת, ְוָהַאֵחר 
ֶאָחד  ָּכל  ָהעֹופֹות,  ַוִּיְחיּו  ַהְּזִריָחה:  ֵעֶבר  ֶאל  ָעף 
ְוָהַאֵחר ָעף  ֶהָעִתיד  ָהֶאָחד ָעף ֶאל  ָהַאֵחר,  ָּבֵעֶבר 
ָּפָניו  ְוָהַאֵחר,  ָקִדיָמה,  ָּפָניו  ָהֶאָחד,  ֶהָעָבר:  ֶאל 

סה סד



ֲאחֹוַרִּנית: ַוְיעֹוֵפף ָהַעִיט ָהֶאָחד ֵמַעל ָהָאֶרץ, ַוַּיְרא 
ֶאת ְצפּונֹות ֶהָעִתיד ְּבֵעיָניו: ּוָמְלָאה ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר 
ָהַעִיט  ַוְיעֹוֵפף  ּוְלָטָאה:  ֻחְלָּדה  ַעְכָּבר,  ַּתְחָּתיו, 
ַהֵּׁשִני ֵמַעל ָהָאֶרץ, ַוַּיְרא ֶאת אֹוְצרֹות ַהֶּקֶדם, ֲאֶׁשר 
ִאּמֹו  ֵהִביָאה  ֲאֶׁשר  ַהַּצִיד  ִנְבַלת  ֶאת  ָהֲאָדָמה:  ַעל 
ִאְּמהֹוֶתיָה  ֵהִביאּו  ֲאֶׁשר  ַהְּנֵבלֹות  ְוֶאת  ַהֵּקן,  ֶאל 
ְלָפֶניָה: ַוְיַבֵּקׁש ָהַעִיט ֲאֶׁשר ָעף ֶאל ֶהָעִתיד ְלָהִביא 

ָמזֹון ֶאל ִּפיו: ְוָכל ַהְּמַכְרֵסם ֲאֶׁשר ָנַגע, ָּפַרח ָחַלף 
ַוָּיבֹוא  ַהָּמָחר:  ֵעֶבר  ֶאל  ָקִדיָמה,  ַוִּיְתרֹוֵצץ  לֹו, 
ָהַעִיט ֲאֶׁשר ָעף ֶאל ֶהָעָבר, ַוְיַבֵּקׁש ֶאת ַהָּמזֹון ֶאל 
ַוִּיְהיּו  ּבֹו,  ָנַגע  ֲאֶׁשר  ְוָכל  ַהְּלָטָאה  ַוִּתְתּפֹוֵרר  ִּפיו: 
ְלָאָבק, ְּבֶטֶרם ָעָלה ָּדָבר ִּבְמקֹורֹו: ַוִּיְנַחת ָּכל ַעִיט 
ַעל ַאְדַמת ִעּתֹו, ָהֶאָחד ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ָׁשם זֹוַרַחת 
ְׁשֵני  ַוֶּיְחְּדלּו  ְׁשִקיָעָתּה:  ִּבְמקֹום  ְוָהַאֵחר  ַהֶּׁשֶמׁש, 
ָהֵעיִטים ִמן ַהִּמְרָּדף ַאַחר ַהַּצִיד, ִמֶּזה ַהִּנְמָלט ֶאל 
ָּכל  ַוִּיְתַמֵּקם  ָהֶאְתמֹול:  ֶאל  ַהִּנְׁשָּכח  ּוִמֶּזה  ַהָּמָחר 
ָּבֵעֶבר  ָהֶאָחד  ָהַעְכָׁשו,  ֶׁשל  ָהַאֵחר  ְּבֶעְברֹו  ַעִיט 
ֶאל  ַהּפֹוֶנה  ָּבֵעֶבר  ְוָהַאֵחר  ֶהָעָבר,  ֶאל  ַהּפֹוֶנה 
ֶהָעִתיד: ַוַּיְמִּתינּו ָׁשם, ְלבֹוָאם ֶׁשל ָּכל ַהְּדָבִרים ֶאל 

ַמּקֹוֵריֶהם.

סז



ָמָׁשל ָהַעְכִביׁשֹוִניםָמָׁשל ָהַעְכִביׁשֹוִנים

ְמֹאד,  ַעד  ָזֵקן  ָעבֹות,  ַיַער  ְּבתֹוְך  ֶאָחד  ֵעץ  ַוְיִהי 
ֻּגְמחֹות  ַוִּתְהֶייָנה  ַּבַּיַער:  ֲאֶׁשר  ָהֵעץ  ִמָּכל  ְוָחָכם 
ְּבֶגַזע ָהֵעץ, ִּכי ִהְתַּפֵּתל ַהְּזַמן ֵּבין ְקִלּפֹוָתיו, ְוַהְּזַמן 
ָהַעָּכִביׁש  ְנֵקַבת  ַוָּתבֹוא  ֶהֳחָמִרים:  ְמחֹוֵרר  הּוא 
ִהיא ֲעבּוָרּה,  ִּכי טֹוָבה  ַוֵּתֶרא  ַהֻּגְמחֹות,  ַאַחת  ֶאל 
ִלְטוֹות ֶאת ְמעֹוָנּה: ַוִּתְטֶוה ַהַעְכִביָׁשה ֶאת קּוֶריָה 
ָׁשם  ַוַּתְמֵּתן  ַהֶּגַזע,  ְּבתֹוְך  ֲאֶׁשר  ַהֻּגְמָחה,  ְּבתֹוְך 
ְלַטְרָּפּה ְּבַסְבָלנּות: ַוָּיבֹואּו ֲחָרִקים ֶאל ַהֻּגְמָחה, ִּכי 
ִנְמְׁשכּו ֶאל ֶמֶתק ְּפִרי ָהֵעץ ּוְקִלָּפתֹו: ַוָּיבֹואּו ַוִּיְּפלּו 
ַּבּקּוִרים, ַוִּתְסַעד ַהַעְכִביָׁשה ִמן ַהָּקְרָּבנֹות: ַוִּתְגַּדל, 
ַוֹּתֶסף ִלְרעֹב ּוְלַהְמִּתין: ְוֹלא ָיְדעּו ַהִּצּפֹוִרים ֲאֶׁשר 
ַוָּיבֹוא  ְּבַתְחִּתיתֹו:  ַהִּמְתַרֵחׁש  ֶאת  ָהֵעץ,  ְּבַצֶּמֶרת 
ַוַּיֵּבט  ַהֶּגַזע,  ְּבַמֲעֵלה  ַוְיַטֵּפס  ָהֵעץ,  ֶאל  ַעָּכִביׁש 
ֶאל ַהֻּגְמָחה: ַוַּיְרא ָהַעָּכִביׁש ֶאת ַהְּנֵקָבה, ָהאֹוֶרֶבת 
ֵאֶליָה,  ִּבְזִהירּות  ָהַעָּכִביׁש  ַוָּיבֹוא  ְלֶטֶרף:  ִּבְפִנים 
ְלַמַען ֹלא ַיְרִעיד ֶאת ַהּקּוִרים: ְוֹלא ָיְדָעה ַהְּנֵקָבה, 
ַאַחד  ַעל  ַוַּיַעל  ְלַהְרּבֹוָתּה:  ַהָּזָכר,  ָעֶליָה  ָּבא  ִּכי 
ַהַעְכִביָׁשה  ַוֵּתֶרא  ֵאֶליָה:  ַוָּיבֹוא  ַוִּיְקַרב,  ַהּקּוִרים, 
ֶאת ָהַעָּכִביׁש, ַוָּתֵסב ֵאָליו ֶאת ָעֹגל ִּבְטָנּה: ַוָּיבֹוא 

ָעֶליָה, ַוִּיְתָעְרבּו ֶזה ָּבזֹו: ַוָּתבֹוא ַהִּביָאה ֶאל ִסּיּוָמּה, 
ַוִּיֶפן ָהַעָּכִביׁש ֶאל ַּדְרּכֹו, ָלֶלֶכת: ַוַּיְרֵעד ָהַעָּכִביׁש 
ֶאת ַהּקּוִרים, ִּכי ֹלא ָׂשם ִלּבֹו ֶאל ַהַּסָּכָנה, ָהאֹוֶרֶבת 
לֹו ְּבַמֲעֵלה ָהעֶֹנג: ַוָּיבֹוא ָהַרַעד, ַוַּיֲעבֹר ִמן ַהָּזָכר 

סט סח



ְּכַאֲחרֹון  ַוְּתִמיֵתהּו  ֵאָליו,  ַוְּתַמֵהר  ַהְּנֵקָבה,  ֶאל 
ַהֶּטֶרף: ַוִּתְטרֹף ַהְּנֵקָבה ֶאת ַהָּזָכר, ַוִּתְׂשַּבע ִמֶּמּנּו, 
ְלַכָּמה ָיִמים: ַוִּתְתַּפח ִּבְטָנּה ַוִּתְגַּדל, ַוּתֹוֶסף ִלְרעֹב 
ּוְלַהְמִּתין: ְוֹלא ָיְדעּו ַהִּצּפֹוִרים ֲאֶׁשר ְּבַצֶּמֶרת ָהֵעץ, 
ְוֹלא ָהַעְכָּבִרים ֲאֶׁשר ְּבַמֲעֵלה ַהֶּגַזע, ֶאת ַהִּמְתַרֵחׁש 
ְּבַתְחִּתיתֹו: ַוַּתַהר ַהַעְכִביָׁשה ִמן ַהִהְזַּדְּוגּות, ַוֵּתֶלד 
ֶאת  ַהַעְכִביָׁשה  ַוִּתָּׂשא  ַהחֶֹפן:  ְמלֹוא  ֶצֱאָצִאים, 
ְלַהְמִּתין  ַוּתֹוֶסף  ִּבְטָנּה,  ַּגב  ַעל  ָהַעְכִביׁשֹוִנים 
ֶּבֶטן  ַעל  ַהְּקַטִּנים  ָהַעְכִביִׁשים  ַוִּיְחיּו  ְלֶטֶרף: 
ַעל  ַהְּמַהֵּלְך  ַהַּצִיד  ִמן  ִעָּמּה,  ַיַחד  ַוִּיְׂשְּבעּו  ִאָּמם, 
ַהּקּוִרים: ַוָּיבֹוא ַהּיֹום, ְוִהֵּנה ִּכי ָּגְדלּו ָהַעְכִביׁשֹוִנים 
ֶאָחד  ַוִּיָּׁשְך  ָעֶליָה:  ָמקֹום  עֹוד  ָהָיה  ְוֹלא  ְמֹאד, 
ָהַעְכִביׁשֹוִנים ֶאת ִאּמֹו ְּבִבְטָנּה, ַוָּתָמת ָהֵאם ַּתַחת 
ְיָלֶדיָה: ַוִּיּזֹונּו ָהַעְכִביׁשֹוִנים ִמְּנָבַלת ִאָּמם, ַוִּיְתְּפחּו 
ַוִּיְגְּדלּו ַוִּיְתַּפְּזרּו ִמֶּמָּנה: ַוָּיֻפצּו ֶאל ְׁשֵאִרית ֻּגְמחֹות 

ָהֵעץ, ַוִּתְמָלֶאָּנה ְּבַעְכִביִׁשים.

ָמָׁשל ָהֵעץ ַהָּכפּולָמָׁשל ָהֵעץ ַהָּכפּול

ְּבָגְדלֹו,  ָעצּום  ָהֵעץ  ְוָהָיה  עּוץ,  ְּבֶאֶרץ  ָהָיה  ֵעץ 
ָהֵעץ  ָׁשְרֵׁשי  ְוָהיּו  ְמֹפָאִרים:  ַוֲעָנָפיו  ְרָחָבה  ֻחָּפתֹו 
ָהֲאָדָמה:  ּתֹוְך  ֶאל  ּוִמְסַּתֲעִפים  ֲאֻרִּכים  ַּכֲעָנָפיו, 
ַהֵּׁשִני  ְלָקְטָבּה  ַוַּיִּגיעּו  ַוִּיְגְּדלּו,  ַהָּׁשָרִׁשים,  ַוִּיְצְמחּו 
ֶׁשל ָהָאֶרץ: ַוִּיְפְרצּו ָׁשם ֶּגַזע ִמן ָהֲאָדָמה, ַוֲעָנִפים 
ָלרֹב: ַוְיִהי ָהֵעץ ְלֵעץ ָּכפּול, ִמּקֶֹטב ֶאל קֶֹטב ְׁשֵני 
ָהַאֵחר,  ַּבַּצד  ְוָהַאֵחר  ָהֶאָחד  ַּבַּצד  ָהֶאָחד  ְּגָזִעים, 
ְוׁשֶֹרׁש ְמֻׁשָּתף ָלֶהם: ַוְיִהי ָאָדם ָּבָאֶרץ ַהִהיא, ֲאֶׁשר 
ְוָיָׁשר  ָּתם  ַההּוא,  ָהִאיׁש  ְוָהָיה  ִמִּגָּנתֹו:  ָצַמח  ָהֵעץ 
ֶעֶרב,  ַעד  ִמּבֶֹקר  ָהֵעץ  ֶאת  ַוַּיְׁשֶקה  ֵמַרע:  ְוָסר 
ֲעָקִרים,  נֹוְתרּו  ֲעָנָפיו  ִמֵּפרֹוָתיו:  ָהֵעץ  ָנַתן  ְוֹלא 
ָאַמר  ְוֹלא  ָהִאיׁש,  ִנְכַנע  ְוֹלא  ָעָליו:  ִלְבְלבּו  ְוֶטֶרם 
ָׁשִנים  ְּבֶמֶׁשְך  ָהֵעץ,  ֶאת  ְלַהְׁשקֹות  ַוַּיְמֵׁשְך  נֹוָאׁש, 
ֲאֻרּכֹות: ַוֶּיֱחֶסה ָהִאיׁש ַּתַחת ִצּלֹו ֶׁשל ָהֵעץ, ַוֶּיְהֶּגה 
ְּבַהְׁשָקָעתֹו ֶׁשֹּלא ֵהִניָבה, ַוִּיְׁשַאל, ָמה ִלי ְלַהְׁשקֹות 
ֲאֶׁשר  ּוַבֵּצל  ַהֻחָּפה,  ְּברַֹחב  ָהִאיׁש  ַוַּיֵּבט  ָהֵעץ: 
ַוִּיְנֲעמּו  ַלִּצּפֹוִרים:  ָהְיָתה  ֲאֶׁשר  ּוַבָּמקֹום  ָנְתָנה, 
ֲאֶׁשר  ַהֵּצל  לֹו  ַוִּיְנַעם  ָהעֹופֹות,  ִצּיּוֵצי  ְלאֹוְזָניו 
ָיַדע  ְוֹלא  ֵאֶּלה:  ְלַמַען  ְלַטְּפחֹו  ַוַּיְמֵׁשְך  ָהֵעץ,  ָנַתן 

עא ע



ַהַּמִים  ִּכי  ָיַדע  ְוֹלא  ָלֵעץ,  ְצָדִדים  ְׁשֵני  ִּכי  ָהִאיׁש 
ֶאת  ּוַמְפִרים  ְמַלְבְלִבים  ַהֶּזה,  ַּבַּצד  ִהְׁשָקה  ֲאֶׁשר 
ַהַּמִים, ֲאֶׁשר  ַוִּיְׁשּתּו ָׁשְרֵׁשי ָהֵעץ ֶאת  ַהַּצד ַההּוא: 

ִהְׁשָקה ָהִאיׁש ַּבַּגן, ַוִּיְּתנּום ַּבֶּגַזע ֶהָהפּוְך: ִּכי ָּבֵעת 
ַהִהיא, ָיְדעּו ָהֵעִצים ְלִמי ָלֵתת, ּוִמִּמי ָלַקַחת: ַוְיִהי 
ַּבַּצד ַההּוא, ִּכי ִלְבֵלב ָהֵעץ ָעָליו, ְוֵהֵנץ ֶאת ִנָּצָניו, 
ָהָאֶרץ  ָחְרָבה  ִּכי  ַוְיִהי  ָעָליו:  ֵּפרֹוָתיו,  ְוִהְׁשִּפיַע 
ָּגדֹול  ְוָרָעב  ָעֶליָה,  ַהַחִּיים  ֲחמּוִרים  ַההּוא,  ַּבַּצד 
ְמֹאד ָהָיה ָּבּה: ַוְּתִהי ָׁשם ָהֲאָדָמה ְיֵבָׁשה ּוְסדּוָקה, 
ָקָׁשה ַוֲעֵבָׁשה: ְוִטַּפת ַמִים ַאִין, ְלַהְׁשקֹות ָּבּה ֶאת 
ֲעִנִּיים  ַהִהיא,  ָּבָאֶרץ  ֲאָנִׁשים,  ָׁשם  ַוִּיְחיּו  ָהֲאָדָמה: 
ְׁשדּוִפים ּוְרֵעִבים, ְוִסְבָלם ָּגדֹול: ַוְיִהי ָהֵעץ ִלְגֻאָּלה 
ָלֶהם, ִּכי ֵּפרֹות ִהְפָרה ְלֹאֶרְך ַהָּׁשָנה, ְוֹלא ָּבא ַאף 
ָמזֹון ֶאל ִּפיֶהם, ִּבְלָעָדיו: ְוֹלא ָיְדעּו ָהֲאָנִׁשים, ֵּכיַצד 
ִלְבֵלב ָהֵעץ ִמְּבִלי ַהְׁשקֹוָתם אֹותֹו, ַוַּיְחְׁשבּו ִּכי ִמן 
ַוְיַקְּדׁשּוהּו,  ָהֵעץ  ֶאל  ַוִּיְתַּפְּללּו  ִהִּגיַע:  ָהֱאֹלִהים 
ַוְיַבְקׁשּו ִמֶּמּנּו ְּפִרי ּוְבָרָכה ְוִזּוּוג, ְוֹלא ָיְדעּו ִּכי ִמן 

ָהֵעֶבר ַהֵּׁשִני, ָהיּו ַהַּמִים ְלַהְׁשקֹות.

עג



ָמָׁשל ַהָּפָרה ַהְּמַבֶּקֶׁשת ְלָהִניקָמָׁשל ַהָּפָרה ַהְּמַבֶּקֶׁשת ְלָהִניק

לֹו,  קֹומֹות  ֶאֶלף  ָּגבֹוַּה,  ִמְגָּדל  ַאַחת  ְּבִעיר  ַוְיִהי 
ְּבֵני  ַוִּיְׁשְּכנּו  ַּבָּׁשַמִים:  ְורֹאׁשֹו  ָּבֲאָדָמה  ַרְגָליו 
ָאָדם  ֶאֶלף  ֲעִלָּיתֹו,  ְוַעד  ִמַּתְחִּתיתֹו  ַּבִּמְגָּדל,  ָאָדם 
ֲאֶׁשר  ָהֶעְליֹוָנה  ַוְיִהי ַּבּקֹוָמה  ְּבִפיֶהם:  ְוֶאֶלף ָׂשָפה 
ֵאֶליָה,  ַוַּיֲעלּו  ְּגדֹוָלה:  ָּפָרה  ָׁשם  ַוִּתְׁשֹּכן  ַּבָּׁשַמִים, 
ַוָּיִביאּו  ָלֶרֶגל:  ָהָאָדם  ְּבֵני  יֹום,  ְּבָכל  ַהָּפָרה,  ֶאל 
ַוִּיְנקּו  ְלָפֶניָה,  ַוִּיְׁשָּתחּו  ִמְנחֹוֵתיֶהם  ֶאת  ְלָפֶניָה 
ֲחַלב  ָהָיה  ְוֹלא  ָנְתָנה:  ֲאֶׁשר  ֶהָחָלב  ֶאת  ֵמֲעִטיֶניָה 
ַהָחְכָמה  ִּכי  ַהָּׂשֶדה,  ָּפַרת  ְּכֲחַלב  ַהִּמְגָּדל  ָּפַרת 
ֲחַלב  ַעל  ַהִּמְגָּדל  יֹוְׁשֵבי  ַוִּיְחיּו  ֵמֲעִטיֶניָה:  ָנְבָעה 
ַהָּפָרה ְלַבּדֹו, ִּכי ַהֹּכל ָהָיה ּבֹו, ׂשַֹבע ּוְתבּוָנה, ְרָוָיה 
ְׂשֵבִעים  ַהִּמְגָּדל  ְּבַמֲעֵלה  ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ְוָהיּו  ָוָדַעת: 
יֹוֵתר  ֵהָּמה  ְקרֹוִבים  ִּכי  ְּבַתְחִּתיתֹו,  ֲאֶׁשר  ֵמֵאֶּלה 
ָהֶעְליֹונֹות,  ַהּקֹומֹות  ַאְנֵׁשי  ַוִּיְתְּפחּו  ַהִּפְטָמה:  ֶאל 
ָהֲעִטיִנים:  ִמן  ָיְנקּו  ֲאֶׁשר  ַהַּדַעת,  ּוִמן  ַהָּמזֹון  ִמן 
ַהַּתְחּתֹונֹות  ַהּקֹומֹות  ַאְנֵׁשי  ִהִּגיעּו  ַּכֲאֶׁשר  ִּכי  ַוְיִהי 
ַהְרֵּבה  נֹוַתר  ֹלא  ִּכי  ְמַעט,  ַוְיַקְּבלּו  ַהָּפָרה,  ֶאל 
ַהְּקרֹוִבים,  ַוַּיְׁשִמינּו  ָהְרחֹוִקים  ַוִּיְרזּו  ֶהָחָלב:  ִמן 
יֹום  ַוְיִהי  ָהֶעְליֹונֹות:  ְּבקֹומֹוָתיו  ַהִּמְגָּדל  ַוִּיְכַּבד 

ֶאָחד, ַוִּיְתנֹוֵדד ַהִּמְגָּדל ַעל ְמקֹומֹו, ַוִּיְקרֹס ַּתְחָּתיו: 
ַוִּיָּקְברּו ְּבֵני ָהָאָדם ַּתַחת ֲהִריסֹות ַהִּמְגָּדל, ַהְּׁשֵמִנים 
ִמֶּמּנּו:  ְוָהְרחֹוִקים  ֶהָעִטין  ֶאל  ַהְּקרֹוִבים  ְוָהָרִזים, 

עה עד



ַוִּתְׁשַּתְחֵרר ַהָּפָרה ִמִּכְלָאּה, ִּכי ָצְנָחה ֶאל ַהַּקְרַקע 
ְׂשִריֵדי  ִמֵּבין  ַהָּפָרה  ַוֵּתֵצא  ַהִּמְגָּדל:  ֶׁשל  ֵמרֹאׁשֹו 
ַוֵּתֵצא  ָהֲאָנִׁשים:  ּגּופֹות  ֵמַעל  ַוַּתֲחֹלף  קֹוָמָתּה, 
ַהָּפָרה  ַוִּתְנּדֹד  ְּבחּוצֹוֶתיָה:  ְוִתְתַהֵּלְך  ָהִעיר,  ֶאל 
ְּתפּוִחים,  ֲעִטיֶניָה  ָהְלָכה,  ֹאֶפק  ֶאל  ֵמֹאֶפק  ָּבִעיר, 
ְּבֵני  ֶאת  ְלָהִניק  ַהָּפָרה  ַוְּתַבֵּקׁש  ָעֶליָה:  ּוְכֵבִדים 
ָאָבה  ְוֹלא  ְותֹוָׁשֶביָה:  ָהִעיר  אֹוְרֵחי  ֶאת  ָהָאָדם, 
ִאיׁש ִליֹנק ִמן ַהָּפָרה, ִּכי ִעְּוִרים ָהיּו, ֶאל ַהָחְכָמה 
ֹלא  ָלַדַעת,  ָרצּו  ְוֹלא  ָיְדעּו  ֹלא  ִמֶּמָּנה:  ֶׁשִּנְׁשְּפָכה 
ׁשּוֵלי  ֶאל  ַהָּפָרה  ַוֵּתֶלְך  ִלְראֹות:  ִּבְּקׁשּו  ְוֹלא  ָראּו 
ַאַחד  ַיד  ַעל  ַוִּתְׁשַּכב  ְמקֹוָמּה,  ַעל  ַוִּתְכַרע  ָהִעיר, 
ַהָּבִּתים: ַוָּיבֹואּו ֲאָנִׁשים ְרֵעִבים, ַוִּיְראּו ֶאת ַהָּפָרה, 
ֶאת  ָיְדעּו  ִּכי ֹלא  ַיְלֵדיֶהם:  ֶאת  ְלַהֲאִכיל  ַוַּיַהְרגּוָה, 
ַוְיִהי  ַּבֲעִטיֶניָה:  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַהָחְכָמה,  ְוֶאת  ַהּׂשַֹבע 
ֶהָחָלב  ַוִּיְפרֹץ  ַהָּפָרה,  ָהֲאָנִׁשים ֶאת  ַּכֲאֶׁשר ָׁשֲחטּו 
ְוַהַּדַעת,  ֵמֲעִטיֶניָה: ְוֹלא ָּפַסק ֶהָחָלב, נֹוֵזל ַהַחִּיים 
ִלְזרֹם, ֶאֶלף יֹום ְוַלְיָלה, ִמן ָהֲעִטיִנים: ַוִּיְטְּבעּו ָּכל 
ִּבְּקָׁשה  ֲאֶׁשר  ֶהָחָלב,  ַּתַחת  ִויָלֶדיָה  ָהִעיר  ַאְנֵׁשי 

ַהָּפָרה ְלֲהִניָקם ִמֶּמּנּו.

ָמָׁשל ַהַּקְרָּפדֹותָמָׁשל ַהַּקְרָּפדֹות

ִּדְבֵרי  ְוֵאֶּלה  ָהֲאָדָמה,  ְּפֵני  ַעל  ָהְיָתה  ַאַחת  ֶאֶרץ 
ְרחֹוָקה  ַהִהיא  ָהָאֶרץ  ְוָהְיָתה  ָהְרָמִׂשים:  ִמן  ָיֶמיָה 
ַטל  ּוְרוּוַית  ֶׁשֶמׁש  ְׁשטּוַפת  ְמֹאד,  ַעד  ּוְגׁשּוָמה 
ַהִהיא,  ָּבָאֶרץ  ָהיּו  ִמְּספֹור  ַרִּבים  ְוִאיָלנֹות  ּוָמָטר: 
ַוְּתִהי  ִויָערֹות:  ָׂשדֹות  ָלרֹב,  ַוֲעָׂשִבים  ֵעִצים 
ְּבתֹוְך  ֲאֶׁשר  ַהַּיַער,  ָקַרַחת  ְּבתֹוְך  ַאַחת  ִּבָּצה 
ַוִּיְפרּו  ְּבַקְרָּפדֹות:  ַהִּבָּצה  ַוִּתְׁשרֹץ  ַהְּיָערֹות,  ַאַחד 
ַהַּקְרָּפדֹות ַוִּיְרּבּו, ַוִּתָּמֵלא ַהִּבָּצה ֵּביִצים ְורֹאָׁשִנים: 
ַוִּתְחֶייָנה ַהַּקְרָּפדֹות ְּבִמְקֵוה ַהַּמִים, ּדֹור ַאַחר ּדֹור 
ִמֶּקֶדם, ְוִנְמְלָאה ַהְּׁשלּוִלית ְּבִקְרקּוִרים: ַוְיִהי ֶעֶרב 
ַוְיַבֵּקׁש  ַהַּקְרָּפדֹות,  ַאַחת  ֶאל  ַקְרָּפד  ַוָּיבֹוא  ֶאָחד, 
ָעָליו  ַוְיַצו  ָעָליו,  ִזָּמתֹו  ָּגְבָרה  ִּכי  ָעֶליָה:  ָלבֹוא 
ַהְּנֵקָבה,  ַאַחר  ַהָּזָכר  ַוְיַחֵּזר  ַהַהְפָרָיה:  ֶאת  ַהֶּטַבע 
ַוָּיֶׂשם  ָעֶליָה:  ַוִּיְגַהר  ַוִּיַּגׁש,  ְּבִעְקבֹוֶתיָה,  ַוִּיְׂשֶחה 
ַּכֶּפיָה,  ְוַכָּפיו ַעל  ֵעיֶניָה,  ְוֵעיָניו ַעל  ִּפיָה,  ִּפיו ַעל 
ַוְיַלֵּקק ֶאת עֹוָרּה, ַוִּיְנַעם ָלּה: ַוִּיְמַׁשח ַהַּקְרָּפד ֶאת 
ֲאֶׁשר  ָהִריר  ִמן  ַוְיַלֵּקק  ַהַּקְרָּפָדה,  ַעל עֹור  ְלׁשֹונֹו 
ַוַּיֲחֹלם  ַהֲהָזָיה:  ֶאל  ַהִּלּקּוק  ִמן  ַוֵּיעֹור  ִמֶּמָּנה,  ִנָּגר 
ַהִּקְרקּוִרים  ָּגְברּו  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ְּבַמָּסעֹו,  ַהַּקְרָּפד 

עז עו



ְלָאְזָניו, ְוַהִּבָּצה רֹוֶטֶטת: ַוְּתִהי ַהִּבָּצה ִלְיצּור ֶאָחד 
ַהַחי  ַּכּגּוף  ְוָזע,  רֹוֵעׁש  ְורֹוֵטט,  ְמַקְרֵקר  ְּבֵעיָניו, 
ַּבַּקְרָּפד,  ַהַּמְרֶאה  ַוַּיֲהלֹום  ַהַחְיַּדִּקים:  ִמן  ַהָּמֵלא 
ִמן  ַהַחִּיים  ַעל  ָּדָבר  ַוָּיֵבן  ָהִריר,  ִמן  ַהִּׁשּכֹור 
ַהֲהָזָיה: ַוַּיְמֵׁשְך ֶאת ַמָּסעֹו, ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ֶּכֶתר ִנְרֶאה 
ִּכְנִסיָכה,  ְּבֵעיָניו  ָיָפה  ַוְּתִהי  ַהַּקְרָּפָדה:  רֹאׁש  ַעל 
ַהַּנְרִקיס,  ֶּפַרח  ּוִמָּכל  ַּבִּבָּצה,  ֲאֶׁשר  ַהַּקְרָּפד  ִמָּכל 
ֶאת  ַהַּקְרָּפָדה  ַוִּתְפַּתח  ַהַּמִים:  ְּבתֹוְך  ַהִּמְׁשַּתֵּקף 
ַהְּירֶֹקת ֲאֶׁשר ְלַרְגֶליָה, ַוָּיבֹוא ָעֶליָה ַהַּקְרָּפד: ְוהּוא 
ַוִּיְגֲהרּו  ַהֲהָזָיה:  ִמן  ִנְפָעם  ִלּבֹו  ָהִריר,  ִמן  ִׁשּכֹור 

ַוִּיְזַּדְּוגּו, ַוְיַלְּקקּו ֶזה ֶאת עֹוָרּה ֶׁשל זֹו, ְוזֹו ֶאת עֹורֹו 
ֶׁשל ֶזה: ַוְיַדְּלגּו ְּבָראֵׁשיֶהם ְלֶמְרַחִּקים, ְּכגּוף ֶאָחד 
ֵהם, ְּבָחסּות ַהִחָּזיֹון: ַוְיִהי ִּכי ַּבֲחלֹוף ַהְּזַמן, ַוְיַרְּגעּו 
ַהְּׁשַנִים ִמן ַהִּמְׁשָּגל ַוַּיְחְּדלּו ִמֶּמּנּו, ַוָּיׁשּובּו ִמַּמָּסָעם 
ֶאל ַהַּמִים ָהעֹוְמִדים: ַוִּיָּפְרדּו ֶזה ִמּזֹו, ַקְרָּפד ֵמַעל 
ַקְרַּפְדּתֹו, ַוִּיְפנּו ֶאל ַהִּבָּצה, ְלַהְמִׁשיְך ְּבַחֵּייֶהם: ַוְיִהי 
ִּכי ַּבֲחלֹוף ַּכָּמה ָיִמים, ַוְיַבֵּקׁש ַהַּקְרָּפד ָלׁשּוב ֶאל 
ַהַּקְרָּפד  ַוְיִהי  ְּבֵעיָניו:  ֵחן  ָהִעְנָין  ָנָׂשא  ִּכי  ַהִחָּזיֹון, 
ְלַבּדֹו, ַוְיַלֵּקק ֶאת ַעְצמֹו ּוְבָׂשרֹו, ַוַּיְמֵּתן, ְוֹלא ָקָרה 
ִּכי  ָהֶרֶטט,  ֲחַזק  ְוֹלא  ַהִּקְרקּוִרים  ָּגְברּו  ֹלא  ָּדָבר: 

ֶאת ַעְצמֹו ִלֵּקק, ְוַהֲהָזָיה, ִהיא ָּתבֹוא ִמן ַהּזּוָלת.

עט עח



ָמָׁשל ַהַּקְׂשַקִּׂשיםָמָׁשל ַהַּקְׂשַקִּׂשים

ִלְנֹּפׁש  ַהַּמְרֵזַח,  ַוֵּתֵצא ֶאל ֵּבית  ַוֵּתֶלְך ִאָּׁשה ַאַחת, 
ַוְּתׂשֹוַחְחָנה  ַהָּנִׁשים,  ְׁשֵּתי  ַוֵּתֵׁשְבָנה  ֲחֶבְרָתּה:  ִעם 
זֹו ִעם זֹו ְוזֹו ַעל זֹו, ַוְּתַחֵּיְכָנה ָהַאַחת ֶאל ַהְּׁשִנָּיה, 
ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ְּבֵבית  ְוָהַאַחת ֶאל ֵמֵעֶבר ַלְּׁשִנָּיה: 
ְמַׁשַּלַחת  ִהיא  ְוִהֵּנה  ָהִאָּׁשה,  ֶאת  ַוַּיְרא  ַהַּמְרֵזַח, 
ִחּיּוְך ְלִכּוּונֹו: ַוִּיְקַרב ֵאֶליָה ַוְיַחֵּיְך ַּבֲחָזָרה, ַוִּיֶפן ֶאל 
ְׁשֵּתי ַהֲחֵברֹות, ַוְיַדֵּבר ֲאֵליֶהן ֵלאמֹר: ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי 
ַהַּיַער, ֵּכן ֲאִני ֵּבין ַהָּבִנים: ּבֹואָנה ִעִּמי ִמֵּבית ַהַּיִין, 
ַוֲאַרְּפְדֶכן ְּבַתּפּוִחים, ִּכי חֹוֵלה ַאֲהָבה ֲאִני: ַוִּיְׂשאּו 
ְּדָבָריו ֵחן ְּבֵעיֵני ַהָּבנֹות ַוָּתבֹואָנה ִעּמֹו ֶאל ִמְׁשָּכנֹו: 
ַוֵּיעֹור  ַההּוא:  ַּבַּלְיָלה  ִמָּטתֹו,  ֶאת  ִעּמֹו  ַוַּתֲחֹלְקָנה 
ָהִאיׁש ַּבּבֶֹקר ֶׁשְּלָמֳחָרת ִעם ֲעלֹות ַהֶּׁשֶמׁש, ְוַהָּנִׁשים 
ְּבַקְׂשַקִּׂשים:  ּגּופֹו  ִנְמָלא  ְוִהֵּנה  ַוַּיְרא  ַּבֶחֶדר,  ֵאיָנן 
ְּבָּבבּוָאתֹו,  ַוַּיֵּבט  ָהְרִאי,  ֶאל  ַוֵּיֶלְך  ִמִּמָּטתֹו,  ַוָּיָקם 
ֶאת  ַהַּקְׂשַקִּׂשים  ָמְלאּו  ִּכי  ַרָּבה:  ַּבֲחָרָדה  ַוִּיָּמֵלא 
ּגּופֹו, ְוֹלא ִנְרָאה ּגּופֹו עֹוד ְּכִמקֵֹּדם: ַוֵּיֶׁשב ְּבֶמֶׁשְך 
ָנבֹוְך  ִּכי  ִמֶּמּנּו,  ָיָצא  ְוֹלא  ְּבֵביתֹו,  ַרִּבים  ָיִמים 
ֶאָחד,  יֹום  ַוְיִהי  ְּבַמֲעָׂשיו:  ְוַגם  ְּבַמְרֵאהּו  ָהִאיׁש, 
ַהַּמְרֵזַח,  ֵּבית  ֶאל  ַהַּבִית  ִמן  ַהחּוָצה,  ָלבֹוא  ַוָּיֵעז 

ְּבֵבית  ַוֵּיֶׁשב  ַהָּנִׁשים:  ֶאת  ֶׁשָּפַגׁש  ֵאיֹפה  ֲאֶׁשר 
ַהַּמְרֵזַח ַעל ַאַחד ַהַּסְפָסִלים, ַוֵּיְׁשְּת ְלׁשֹוְכָרה, ַוַּיְרא 
ֵמיִׁשיָרה  ְוִהיא  ָׁשָּמה,  עֹוֶמֶדת  ַאַחת  ִאָּׁשה  ְוִהֵּנה 
ַמָּבט ֶאל ַקְׂשַקָּׂשיו: ַוֵּיֶלְך ֵאֶליָה ָהִאיׁש, ַאַחר ֲאֶׁשר 
ָהִאיׁש,  ֶאת  ַהֵּׁשָכר  ַוְיַׁשְחֵרר  ְּבָדמֹו:  ַהֵּׁשָכר  ָעָלה 
ִמן ַהְּגבּולֹות ּוִמן ַהְּמבּוכֹות ּוִמן ָהִאּסּוִרים: ַוִּיְׁשַּכח 

פ



ָהִאיׁש ֶאת ַקְׂשַקָּׂשיו, ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהִאָּׁשה, ַמה ּטֹבּו 
ַּגִּני  ָהִפיִחי  ָּכָלה: עּוִרי ּובֹוִאי,  ִמַּיִין, ֲאחֹוִתי  דַֹדִיְך 
ַוֹאַכל ְּפִרי ְמָגַדִיְך: ַוִּיְׂשאּו ְּדָבָריו ֵחן ְּבֵעיֵני ָהִאָּׁשה, 
ִּכי ֹלא ָׁשְמָעה ְּכמֹוֶהם ִמָּיֶמיָה, ְוַאֲחֵריֶהם ֹלא ָרֲאָתה 
ִעּמֹו  ַוַּתֲחֹלק  ֵּביָתּה,  ֶאל  ַוִּתָּקֵחהּו  ַקְׂשַקָּׂשיו:  ֶאת 
ַּבּבֶֹקר  ָהִאָּׁשה  ַוֵּתעֹור  ַההּוא:  ַּבַּלְיָלה  ִמָּטָתּה  ֶאת 
ִמְּלַבָּדּה  ְוִאיׁש  ַהֶּׁשֶמׁש:  ֲעלֹות  ִעם  ֶׁשְּלָמֳחָרת, 
ַוָּתָקם  ְלִהְתַּפּנֹות:  ָהַאְסָלה  ֶאל  ַוֵּתֶלְך  ַּבֶחֶדר,  ֵאינֹו 
ָּפֶניָה  ְוֶאת  ָיֶדיָה  ֶאת  ִלְרחֹץ  ַוָּתבֹוא  ַהִּכּיֹור,  ֶאל 
ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַהִהְזַּדְּוגּות  ּוִמן  ַהֵּׁשָנה  ִמן  ֶעְרָוָתּה,  ְוֶאת 
ַּבַּלְיָלה: ַוָּתֶרם רֹאָׁשּה ֶאל ָהְרִאי, ַוַּתֲחֹלף ְצַמְרמֶֹרת 
ִּכי  ָהעֶֹרף,  ְלַמֲעֵלה  ְוַעד  ַהָּזָנב  ֵמֶעֶצם  ֵּגָוּה,  ְלֹאֶרְך 

ִהֵּנה ִנְמָלא ּגּוָפּה ְּבַקְׂשַקִּׂשים.

ָמָׁשל ַהִּׁשעּולָמָׁשל ַהִּׁשעּול

ָהָיה  ָּתִמים  ַצִּדיק  ִאיׁש,  ֶׁשל  ּתֹוְלדֹוָתיו  ֵאֶּלה 
ְּבדֹרָֹתיו: ֶאת ָהֱאֹלִהים ִהְתַהֵּלְך ְוֹלא ֵהֵפר, ֹלא חֹק 
ָהִאיׁש  ְוָהָיה  ְּבָאְפָניו:  ְוֹלא  ְּבִלּבֹו  ֹלא  ֵסֶדר,  ְוֹלא 
ְוֶנֶפׁש:  ַמְרֶאה  ְיֵפה  ֵמַרע,  ְוָסר  ְוָיָׁשר  ָּתם  ַההּוא, 
ַוִּיָּוְלדּו  ַּבָּנִׁשים,  ַהָּיפֹות  ִמן  ִאָּׁשה  ַרְעָיתֹו  ַוְּתִהי 
ָלֶהם ָּבנֹות ּוָבִנים, ַוְיִהי ִמְקֵנהּו ַרב ְוָעצּום, ְוָׂשֵדהּו 
ָעצּום ָוַרב: ַוְיַהֵּלְך ָהִאיׁש ִּבְמקֹומֹוָתיו, ַוַּיַעׂש טֹוב 
ִּבְלָבבֹו:  ֲאֶׁשר  ַהּטֹוב  ִמן  ַוַּיְׁשִּפיֵעהּו  ָהָאֶרץ,  ַעל 
ְוֹלא ָּפַסח טּובֹו, ֹלא ַעל ִאיׁש ְוֹלא ַעל ִאָּׁשה, ֹלא 
ִעם  ֵהיִטיב  טֹוב  ַרק  ֶיֶלד,  ַעל  ְוֹלא  ְקִׁשיָׁשה  ַעל 
ִהָּכה,  ְוֹלא  ִקֵּלל  ָנָקם, ֹלא  ְוֹלא  ָנַטר  מּוָטָביו: ֹלא 
ֹלא ִנֵאץ ְוֹלא ָהַלְך ָרִכיל: ַוְיִהי ַהּיֹום, ּוָבָניו ּוְבֹנָתיו 
ֹאְכִלים ְוׁשִֹתים ַיִין ְּבֵבית ֶאָחד ִמן ָהַאִחים: ּוַמְלָאְך 
ָּבא ֶאל ָהִאיׁש, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו, ּבֹור ָּפֲעָרה ָהֲאָדָמה 
עֹוד  ְוִגּדּוֶליָך:  ְיבּוְלָך  ָּכל  ֶאת  ּוָבְלָעה  ִּבְׂשדֹוֶתיָך, 
ֶזה ְמַדֵּבר ְוֶזה ָּבא ַוּיֹאַמר, ְׂשֵרָפה ָעְלָתה ְּבִמְקְנָך, 
ָּבא  ְוֶזה  ְמַדֵּבר  ֶזה  עֹוד  ַוֹּתאְכֵלם:  ַּבּצֹאן  ַוִּתְבַער 
ַוּיֹאַמר, ַמִים ָרִעים ִהְׁשקּו ַהְּמָׁשְרִתים ֶאת ִאְׁשְּתָך, 
ַוּיֹאַמר,  ָּבא  ְוֶזה  ְמַדֵּבר  ֶזה  עֹוד  ָוֵמָתה:  ַוֻּתְרַעל 
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ֲאִחיֶהם,  ְּבֵבית  ַיִין  ְוׁשִֹתים  ֹאְכִלים  ּוְבנֹוֶתיָך  ָּבֶניָך 
ְוִהֵּנה רּוַח ְּגדֹוָלה ָּבָאה, ַוִּיַּגע ְּבַאְרַּבע ִּפּנֹות ַהַּבִית, 
ַוִּיֹּפל ַעל ַהְּנָעִרים ַוָּימּותּו: ַוָּיָקם ָהִאיׁש ַוִּיְקַרע ֶאת 
ֵמַאְרַּבע  ַזֲעָקתֹו,  ֶאת  ַוִּיְזַעק  ַאְרָצה  ַוִּיֹּפל  ַּבָּדיו, 
ַוֵּיְבְּך  ָהָאֶרץ:  ַּכְנפֹות  ַאְרַּבע  ֶאל  ָהִאּיֹוב  ְּבׂשֹורֹות 
ָיַדע  ֹלא  ִּכי  ִמָּׁשָּמה,  ְנִׁשיָמתֹו  ַוִּתָּקַרע  ִּבְכיֹו,  ֶאת 
ָיֶפה  ִאיׁש  ִּכי  ָיִמיָמה:  ָיִמים  ִמָּיָמיו,  ָּכֵאֶּלה  ָצרֹות 
ָהָיה, ְוָסר ֵמַרע, ְוַצִּדיק ְוַרֲחָמן ְוָאִדיב ְוַקְּפָדן: ַוַּיַעל 
ְנִׁשיָמתֹו,  ַוִּיְׁשַּתֵעל ֶאת  ַהֶּבִכי,  ִמן  ִּבְגרֹונֹו  ַהִּׁשעּול 
ְוֹלא ָּפַסק ַהִּׁשעּול, ֶמֶׁשְך ְׁשלֹוָׁשה ֵלילֹות ּוְׁשלֹוָׁשה 
ְלַהֲחִזיקֹו  ַהִּׁשעּול,  ַעל  עֹוד  ּגּופֹו  ָיֹכל  ְוֹלא  ָיִמים: 
ְּפִניָמה: ַוִּיְׁשַּתֵעל ֶאת ְּגרֹונֹו ְוֶאת ֵראֹוָתיו, ַוֵּתֶצאָנה 
ַצְלעֹוָתיו ִמֶּמּנּו, ְוִעָּמן ָיְצאּו ָּכל ֶאְבֵרי ַהּגּוף, ַוֵּיָהֵפְך 
ָּכל ָהִאיׁש ַעל ּגּוָפתֹו ִמִּבְפִנים ַהחּוָצה: ַוֵּיָרא ָהִאיׁש 
ְּכִעַּסת ָּבָׂשר ַוֲאָבִרים, ִמְתַהֶּלֶכת ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה, 
ַמְבִריָחה ְּבַמְרֶאיָה ֶאת ָהֲאָנִׁשים ִמֶּמָּנה: ְוֹלא ָיְדעּו 
ִהיא:  ָהִאיׁש  אֹותֹו  ִּכי  ַהִּמְפֶלֶצת,  ֶאת  ַהִּנְמָלִטים 
ָהַרֲחָמן  ְוַהֵּמיִטיב,  ַהּטֹוב  ִהִּכירּו,  ֲאֶׁשר  ַהָּׁשֵכן 
ְוַהָּנִדיב: ִּכי ָעַבר ָהִאיׁש ֶאת ִׂשיאֹו, ַוִּיְתַהֵּפְך: ַוְיִהי 

ָאָבה  ְוֹלא  ַהחּוָצה,  ַהְּפִנים  ִמן  ָיָצא  ֲאֶׁשר  ַאַחר 
ַאֲחִרית  ַוְּתבַֹרְך  ָהֲאָנִׁשים:  ְּבֵעיֵני  ֵחן  ָלֵׂשאת  עֹוד 
ִמִּגְׁשֵמי  ְוִגּדּוָליו,  ְׂשדֹוָתיו  ַוִּיְרּבּו  ֵמֵראִׁשיתֹו,  ָיָמיו 
ּוְבצֹאן,  ְּבַבָּקר  ַוִּיְזֶּכה  ָעֶליָה:  ָנְפלּו  ֲאֶׁשר  ַהְּבָרָכה 
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ְּגדֹוִלים ְוַרִּבים ִמן ַהּקֹוְדִמים ֲאֶׁשר ָהיּו לֹו: ַוָּתבֹוא 
ִאָּׁשה ֶאל ֶּדֶלת ֵּביתֹו, ִּכי ָנְׂשָאה ֵּכנּותֹו ֵחן ְּבֵעיֶניָה, 
ְוַאֲהָבה ְמֹאד ֶאת ַהְּפִנים ֲאֶׁשר ַּבחּוץ: ַוְּתִהי ָהִאָּׁשה 
ָיָפה ַוֲחָכָמה יֹוֵתר ִמן ַהּקֹוֶדֶמת, ֲאֶׁשר ָהְיָתה ִאָּׁשה 
ָּבנֹות  ַלְּׁשַנִים  ַוִּיָּוְלדּו  ַהֲחָכמֹות:  ּוִמן  ַהָּיפֹות  ִמן 
ִניִנים,  ּוְבֵני  ְוִניִנים  ְנָכִדים  הֹוִלידּו  ְוֵאֶּלה  ּוָבִנים, 

ְוַהֹּכל ָהָיה ִמן ַהִּׁשעּול.

 

ָמָׁשל ַהְּתהֹוםָמָׁשל ַהְּתהֹום

ַוִּתְהֶייָנה ְׁשֵּתי ָנִׁשים ָּבָאֶרץ, ּוְתהֹום ְּגדֹוָלה ְּפעּוָרה 
נֹוְדָעה  ְוֹלא  ָהֲאָדָמה:  ְּבֶאְמַצע  ָּגדֹול  חֹר  ֵּביֵניֶהן, 
ֲאֶׁשר  ַהֹּלַע  ְּכֶפַתח  ֲעִלָּיתֹו,  ַרק  ַהּבֹור,  ַּתְחִּתית 
ְּבֶחְלָקָתּה,  ַאַחת  ָּכל  ַהָּנִׁשים,  ַוִּתְחֶייָנה  ַלִּלְוָיָתן: 
ֶאת  ִאָּׁשה  ָּכל  ַוְּתַגֵּדל  ַהּבֹור:  ְׂשַפת  ַעל  ֲאֶׁשר 
ֲעָׂשֶביָה, ַוָּתצּוד ֶאת ְמזֹוָנּה, ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָהָיה ָלּה 
ְלָאְכָלּה: ַוִּתְׁשַחט ַוִּתְפׁשֹט ַוִּתְמרֹט ַוַּתֲחֹתְך ַוִּתְצֶלה 
ֲאֵחִרים  ּוִפּיֹות  ָהָיה,  ֹלא  ַמְחסֹור  ִּכי  ַוִּתְׂשַּבע, 
ְלַהֲאִכיל, ַאִין: ַוְיִהי ִּכי ִמֵּדי ַּפַעם ְּבַפַעם, ַוָּתבֹואָנה 
ְוַהִהיא  ַהֶּזה,  ַהַּצד  ִמן  זֹו  ַהּבֹור,  ְּפֵני  ֶאל  ַהָּנִׁשים 
ְּבִדידּוָתּה  ֶאת  ִאָּׁשה  ָּכל  ַוִּתְצַעק  ַההּוא:  ַהַּצד  ִמן 
ְּבעֶֹמק  ִנְבָלעֹות  ַצֲעקֹוֶתיָה  ְוָהיּו  ַהּבֹור,  ּתֹוְך  ֶאל 
ֵהד  ַאף  ָעָלה  ְוֹלא  ַהְּתהֹום,  ְוָדְמָמה  ַהַּתְחִּתית: 
ַוְיִהי  ַרַעׁש:  ָּכל  ַוִּתְבַלע  ִהיא,  ֲחׁשּוָכה  ִּכי  ִמֶּמָּנה, 
ַהָּנִׁשים ֶאל ַהְּתהֹום, ְּבאֹותֹו  ַוָּתבֹואָנה  ֶאָחד,  יֹום 
ַהְּזַמן, ִלְצעֹק ִמְּׁשֵני ָהֲעָבִרים: ַוִּתְרֶאיָנה זֹו ֶאת זֹו 
ַעל  ָהַאַחת  ָיְדעּו  ֹלא  ִּכי  ַוִּתְׂשַמְחָנה,  ָלִראׁשֹוָנה, 
ָהַאַחת  ַהָּנִׁשים,  ַוִּתְצַעְקָנה  ָהַאֶחֶרת:  ֶׁשל  ִקּיּוָמּה 
ַוְּתִהי ַהְּתהֹום  ִצֵּדי ַהֹּלַע:  ֶאל ֵעֶבר ַהְּׁשִנָּיה, ִמְּׁשֵני 

פז פו



ְוַהְּצָעָקה  ְמֹאד,  ַוֲעֻמָּקה  ְרָחָבה  ֵּביֵניֶהן,  ֲאֶׁשר 
ֲאֶׁשר ָצֲעָקה ָהַאַחת, ִלְצָעָקה ַאֶחֶרת ָהְיָתה ְּבָאְזֵני 
ָהַאֶחֶרת, ִּכי ָּבְלָעה ָהֲאָדָמה ֶאת ַהְּדָבִרים: ַוְיִהי ִּכי 
ַהָּנִׁשים יֹום ַאַחר יֹום  ַוִּתָּפֵגְׁשָנה  ִמן ַהּיֹום ַההּוא, 
ִמְּׁשֵני ִצֵּדי ַהּבֹור: ַוְּתׂשֹוַחְחָנה זֹו ִעם זֹו ִּבְצָעקֹות 
ָהַאַחת ֶאת  ֵהִבינּו  ִּכי ֹלא  ָיְדעּו  ְוֹלא  ֵמַעל ַהּבֹור, 
ְרעּוָתּה: ַוִּתְתַחֵבְרָנה ַהָּנִׁשים, ָהַאַחת ִעם ַהְּׁשִנָּיה, 

ַהֶּזה, ֹלא  ַהְּזַמן  ּוְבָכל  ְּבִדידּוָתן:  ַעל  ַהָּדָבר  ַוָּיֵקל 
אֹוֶמֶרת  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶאת  ֵמֶהן,  ַאַחת  ַאף  ָיְדָעה 
ַהָּנִׁשים,  ַוִּתְזַקָּנה  ַהָּׁשִנים  ַוַּתֲחֹלְפָנה  ַהְּׁשִנָּיה: 
ַוַּתְמֵׁשְכָנה ְלִהָּפֵגׁש, ְיָמָמה ַאַחר ְיָמָמה, ְוֶיַרח ַאַחר 
ֶיַרח: ַוִּתְרֶאיָנה ֵמָרחֹוק ָהַאַחת ֶאת ַהְּׁשִנָּיה, ַוֵּתָדע 
ָהַאֶחֶרת:  ְּפֵני  ִמִּקְמֵטי  ָּפֶניָה,  ִקְמֵטי  ָּכל ַאַחת ֶאת 
ִמַּתְחִּתית  ַהַּלָּבה  נֹוֵזל  ַוַּיַעל  ֶאָחד,  יֹום  ַוְיִהי 
ְוֹלא  ַהְּתהֹום  ַוְּתַכס  ְּבֶסַלע,  אֹותֹו  ַוְיַמֵּלא  ַהּבֹור, 
ֹלא  ִּכי  ַוִּתְרֶאיָנה  ַהָּנִׁשים,  ַוָּתבֹואָנה  עֹוד:  ָהְיָתה 
ֶאל  ָהַאַחת  ַוִּתְקַרְבָנה  ֵּביֵניֶהן,  ִמְכׁשֹול  עֹוד  ָהָיה 
ְזרֹועֹות  ַעל  זֹו  ַוִּתֹּפְלָנה  ְּבִהְתַרְּגׁשּות:  ַהְּׁשִנָּיה 
ָהַאֶחֶרת, ַוִּתְתַחֵּבְקָנה ַוִּתְבֶּכיָנה, ְוֹלא ָיְדעּו ַעְצָמן 
ַהָּנִׁשים  ֵּביֵניֶהן  ַוְּתׂשֹוַחְחָנה  ַהִהְתַרְּגׁשּות:  ֵמרֹב 
ִּכי  ַוְיִהי  ִלְצָעקֹות:  עֹוד  ִנְדְרׁשּו  ֹלא  ִּכי  ְּבַלַחׁש, 
ַּגם ַּבָּיִמים ַהֵהם ֶׁשְּלַאַחר ִהְתָּפְרצּות ַהַּלָּבה ֲאֶׁשר 
ִּכְּסָתה ֶאת ַהְּתהֹום, ֹלא ֵהִביָנה ִאָּׁשה ֶאת ְרעּוָתּה, 
ַאַחת  ֶאָחד  יֹום  ַוָּתבֹוא  ִהיא:  ִּבְפִנים  ַהְּתהֹום  ִּכי 
ְוֹלא  ָמה:  ְּדַבר  ָלּה  ַוֹּתאֶמר  ֲחֶבְרָתּה,  ֶאל  ַהָּנִׁשים 
ְּדַבר  ַוָּתֶבן  ָלּה,  ָאְמָרה  ָאֵׁשר  ֶאת  ַהְּׁשִנָּיה  ֵהִביָנה 

פט פח



ָמה ַאֵחר ַלֲחלּוִטין: ַוַּיַעל ַהַּזַעם ֵּבין ַהֲחֵברֹות, ִּכי 
ֹלא ֵהִבינּו ֶאת ָאֵׁשר ָאְמרּו: ַוִּתְתקֹוֵטְטָנה ַהָּנִׁשים, 
ַמֲחֶנָה,  ֶאל  ַאַחת  ָּכל  ַוַּתֲחזֹר  ִמּזֹו,  זֹו  ַוִּתְרַחְקָנה 

ְוֹלא ִּדְּברּו עֹוד.

ָמָׁשל ֵלב ָהֶאֶבןָמָׁשל ֵלב ָהֶאֶבן

ָהָבה  ַוּיֹאֶמר לֹו,  ֲחֵברֹו,  ֵּבית  ֶאל  ֶאָחד  ִאיׁש  ַוֵּיֶלְך 
ֲאֶׁשר  ַהֵּׁשָכר  ִמן  ְמַעט  ִלְׁשּתֹות  ַהּׁשּוק,  ֶאל  ֵנֵצא 
ֶאל  ַוָּיבֹואּו  ַהַּבִית,  ֶאת  ְׁשֵניֶהם  ַוֵּיְצאּו  ָאַהְבנּו: 
ַהַּמְׁשָקאֹות:  ִמן  ַוִּיְקנּו  ַּבּׁשּוק,  ֲאֶׁשר  ַהִּמְסָּבָאה 
ֵּביֵניֶהם  ַוְיׂשֹוֲחחּו  ַוִּיְלְּגמּו,  ֶזה,  ְלַצד  ֶזה  ַוֵּיְׁשבּו 
ַוִּיְתַּבְּסמּו  ַהֵּׁשָכר,  ִמן  ָועֹוד  עֹוד  ַוִּיְׁשּתּו  ְּבַלַחׁש: 
ַוִּיְׁשַּתְּכרּו  ְלָראֵׁשיֶהם:  ֵאָדיו  ַהֹּכַהל, ֲאֶׁשר ָעלּו  ִמן 
ֶׁשל  ְלָאְזנֹו  ָהֶאָחד  ִלְלחֹׁש  הֹוִסיפּו  ְוֹלא  ַהְּׁשַנִים, 
ְלִפְטּפּוט  ְוַהִּדּבּור  ְלִדּבּור  ַהַּלַחׁש  ָהַפְך  ִּכי  ַהֵּׁשִני, 
ַהְּׁשַנִים  ַוֵּיְצאּו  ְלִריב:  ְוַהְּצָעָקה  ִלְצָעָקה  ְוַהִּפְטּפּוט 
ַהִּמְדָרָכה:  ַעל  ַּבחּוץ  ַוִּיְתקֹוְטטּו  ַהִּמְסָּבָאה,  ִמן 
ַוִּיָּלֲחמּו  ְזֵאב:  ְלָאָדם,  ְוָהָאָדם  ְלאֹוֵיב,  ֶהָחֵבר  ַוְיִהי 
ֶזה ָּבֶזה, ְּכַמֲאָבק ַהַחּיֹות ֲאֶׁשר ַּבַּיַער: ַוַּיּכּו ָהֶאָחד 
ֲחֵבר  ָיַדע  ְוֹלא  ְוִדְמָעה,  ֶיַזע  ָּדם  זֹוב  ַעד  ַּבֵּׁשִני 
ַוּיֵֹצא  ָיַדע:  ֹלא  ֶחְמָלה  ְוַגם  ֲחֵברֹו,  ַעל  ַרֲחִמים 
ָהֶאָחד ַסִּכין ִמַּמְרֻּכְלּתֹו, ַוִּיְדקֹר ֶאת ָהַאֵחר ְּבָחֵזהּו, 
ָוֵמת: ַוַּיְחְלפּו ַוָּיבֹואּו ַהָּיִמים, ַוִּיְתַּפֵּכַח ִמן ַהִּׁשָּכרֹון, 
ַוָּיבֹוא ֶאל ֶטֶקס ַהְּקבּוָרה, ִלְקּבֹר ֶאת ֲחֵברֹו: ַוּיֶֹרד 
ֶאת ֲחֵברֹו ֶאל ַמֲעֵבה ַהּבֹור, ֶאל ַהֹּלַע ֲאֶׁשר ָּפֲעָרה 

צא צ



ָהֲאָדָמה ִלְבֹלַע: ַוֵּיְבְּך ַההֹוֵרג ַעל ֶהָהרּוג ְוַעל ַעְצמֹו, 
ֲאֶׁשר  ֵאֶּלה  ְוַעל  ַהֵּמת,  ִמן  ָלַקח  ֲאֶׁשר  ַהַחִּיים  ַעל 
ִיָּלְקחּו ַעָּתה ִמֶּמּנּו: ַוְיִהי ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ָּכַבד ִלּבֹו 

ַהִּׁשְכרּות,  ִּבְׁשַעת  ְלֶאֶבן  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ְוַהֵּלב  ָעָליו: 
ֶאת  ַוִּיְחֶיה  ַוֵּיֶלְך,  ַהִּפָּכחֹון:  ִּבְׁשַעת  ְּכֶאֶבן  ִיְׁשקֹל 

ַחָּייו, ְוָהָיה ִלּבֹו ְלִמְׁשקֶֹלת ְּבָחֵזהּו, ְלֶאֶבן ֶׁשֵאין ָלּה 
הֹוְפִכין ְוֵאין ָלּה ֵמִריִמין: ַוִּתְכַּבד ַהִּמְׁשקֶֹלת, ִמּיֹום 
ְליֹום ּוִמַּלְיָלה ְלַלְיָלה, ִּבְׁשַעת ָהֵערּות ְוַגם ִּבְׁשַעת 
ַהַּתְרֵּדָמה: ַוִּיְתּכֹוֵפף ִמן ַהִּמְׁשָקל, ֶאל ֵעֶבר ָהֲאָדָמה 
ַהִּמְתָקֶרֶבת, ֶאל ֵעֶבר יֹום ַהִּדין: ְוָהָיה ִלּבֹו ְּכֶאֶבן, 
ֶאָחד,  ַלְיָלה  ַוְיִהי  ָהֲאָדָמה:  ֶאל  ָלׁשּוב  ַהְּמַבֶּקֶׁשת 
ְּלָך,  ַמה  לֹו  ַוּיֹאֶמר  ַּבֲחלֹומֹו:  ֲחֵברֹו  ֵאָליו  ַוָּיבֹוא 
ַוַּיַען, ְּכֶאֶבן ִמְׁשקֶֹלת ָּכֵבד ִלִּבי ָעַלי, ְרֵאה, ָזַקְנִּתי 
ִלִּבי  ְוטֹל  ִקְבִרי  ֶאל  ּבֹוא  ֶהָחֵבר,  ַוּיֹאֶמר  ַּבָּׁשִנים: 
ֵמָעַלי ֵאֶליָך, ְוִתְחֶיה: ַוֵּיעֹור, ַוֵּיֶלְך ֶאל ֶקֶבר ַהֵּמת, 
ַהֵּמת  ֵלב  ֶאת  ַוַּיֲעקֹר  ַוַּיְחֹּפר  ִעּמֹו,  ַסִּכינֹו  ַוִּיּטֹל 
ֵמָחֵזהּו,  ָהֶאֶבן  ַוִּתְבַקע  ָּבֶרַגע ַההּוא,  ַוְיִהי  ֵמָחֵזהּו: 
ָעֶליָה:  ַוִּיְסֹּגר ַהָּבָׂשר  ַוִּתֹּפל ַאְרָצה ֶאל ָחֶזה ַהֵּמת, 
ַוִּיְתַחב ֶאת ֵלב ַהָּבָׂשר ֶאל ּתֹוְך ָחֵזהּו, ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר 

ָהְיָתה ָהֶאֶבן, ַוְיִחי.

צג צב



ָמָׁשל ִמְפֶלֶצת ַהָּיִמיםָמָׁשל ִמְפֶלֶצת ַהָּיִמים

ַוְיִהי ַּבָּיִמים ַהֵהם, ַוִּתָּוֵלד ִמְפֶלֶצת ַּבָּיִמים: ַוַּתֲעבֹר 
ַמִים:  ֶאל  ּוִמַּמִים  יֹום,  ֶאל  ִמּיֹום  ָים,  ֶאל  ִמָּים 
ַּבֶּזֶרם,  ַהּזֹוֵרם  ְּכֶזֶרם  ַהַּמִים,  ְּבתֹוְך  ְּכַמִים  ַוְּתִהי 
ַהִּמְתַעְרֶּבֶלת:  ְוַכְּמַעְרּבֶֹלת  ַּבַּגל,  ַהִּמְתּגֹוֵלל  ְּכַגל 
ַּפְרָנָסתֹו,  ֶאת  ַהָּים  ִמן  ַהָּדג  ֶאָחד,  ִאיׁש  ַוָּיבֹוא 
רֹוֶאה  ִחּׁשּוִבים,  ַּבַעל  ָהִאיׁש  ַוְיִהי  ַלַּדִיג:  ַוִּיְפֶנה 
ַוִּיְסֹּפר  ַהָּדָגה,  ִמן  ַוָּידּוג  ּוְבִמְסָּפִרים:  ִּבְכָסִפים 
ִּכי  ָהִאיׁש  ַוָּיְרא  ַהִּמְסָּפִרים:  ִּפי  ַעל  ַחָּכתֹו  ַויַכֵּון 
ַּכְלָּכַלת  ַויַחֵּׁשב  ַהַּגל,  ַּבֲעבֹר  ְלַהִּגיַע  ַהָּדִגים  ַרּבּו 
ִהֵּנה  ִּכי  ַוָּיְרא  ַהַּסְלָסָלה:  ְמלֹוא  ַוָּיצּוד  ַהָּדָגה, 
ִמַּטְלַטָּליו,  ֶאת  ַוֶּיֱארֹז  ְּבַאְמַּתְחּתֹו,  ַהָּדִגים  ָמְלאּו 
ַוִּיְסָחֵפהּו  ָּגדֹול,  ַּגל  ַוָּיבֹוא  ֵּביתֹו:  ֶאל  ָלׁשּוב  ַוִּיֶפן 
ְלעֶֹמק ַהַּמִים ְוִעּמֹו ַסְלָסַלת ַהַּקׁש, ַהְּדִלי ֲאֶׁשר ּבֹו 
ִמֵּלא ֶאת ַהָּדִגים: ַוִּיְתַּפְּזרּו ַהָּדִגים ְּבתֹוְך ַהַּמִים ִמן 
ַעְצמֹו  ֶאת  ָהִאיׁש  ַוִּיְׁשֶחה  ַהָּים:  ֶאל  ַוָּיֻׁשבּו  ַהַּסל, 
ְוֹלא  ַהְּגֵזָרה:  ִמן  ְלִהָּמֵלט  ַויַנֶּסה  ַלֶּזֶרם,  ִמחּוץ  ֶאל 
ַוִּיְתַקֶּׁשה  ֲחָזִקים:  ַלֶּבֶרז  ֶׁשִּמחּוץ  ַהַּמִים  ִּכי  ָיֹכל, 
ַוִּיְסֹּפר  ְּפֵני ַהַּמִים ָלֲאִויר,  ַוַּיַעל ֶאל  ָהִאיׁש ִלְנׁשֹם, 
ַוְיִהי  ִלְנׁשֹם:  ָרָצה  ֲאֶׁשר  ְוַהְּזַמִּנים  ַהְּפָעִמים  ֶאת 

ַּבֲאֶׁשר ִהִּגיַע ַלְּסִפיָרה, ַוַּיַעל ַוִּיְנׁשֹם, ּוַבֲאֶׁשר ִנְמַנע 
ִמֶּמּנּו ַהִּמְסָּפר, ַוַּיֲעצֹר ֶאת ְנִׁשיָמתֹו ְוֹלא ָיֹכל לֹו, ִּכי 

ַהָּים הּוא ִמְפֶלֶצת ַאִּדיָרה: ַוִּיְסֹּפר ָהִאיׁש ַהַּדָּיג ֶאת 
ַוָּיבֹואּו  ֶנֱחֶלֶׁשת:  ַהְּסִפיָרה  ִּכי  ַוָּיְרא  ִלּבֹו,  ַהְלמּות 
ַוָּיָמת ַהַּדָּיג  ַוִּיָּקֻחהּו ַלָּמֳעָמִקים:  ְוַהְּמַעְרּבֶֹלת,  ַהַּגל 
ָׁשם  ַוָּיַנח  ַּבְּמצּולֹות,  ִּפְגרֹו  ַוִּיְׁשַקע  ַההּוא,  ַּבּיֹום 
ַּבֲחלֹוף  ִּכי  ַוְיִהי  ְּבַסְלָסָלה:  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַהָּדִגים,  ִעם 
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ַהָּיִמים, ַוִּיְסַּתְּלקּו ַהּמּוָצִקים ִמּגּוָפתֹו, ַויַרֵּקב ַּבַּמִים 
ָׁשָּמה, ִּכי ָּבְלָעה אֹותֹו ִמְפֶלֶצת ַהָּיִמים: ַוְיִהי ָהִאיׁש, 
ִמן ַהּיֹום ַהֶּזה, ְּכַמִים ְּבתֹוְך ַהַּמִים, ִּכי ַהָּמֶות הּוא 
ֶאת  ַהָּים  ִמן  ַהָּדג  ַאֵחר  ִאיׁש  ַוָּיבֹוא  ַהִהְׁשַּתְּתפּות: 
ַּפְרָנָסתֹו, ַוִּיְפֶנה ַלַּדִיג: ַוְיִהי ָהִאיׁש ַּבַעל ִמְסָמִכים, 
ֲאֶׁשר  ַהָּדָגה  ִמן  ַוָּידּוג  ּוְבַתָּקנֹות:  ְּבחֹוִזים  רֹוֶאה 
לֹו  ָעְזרּו  ֹלא  ִּכי  ַהַּגִּלים,  ִמן  הּוא  ַאף  ַוָּיָמת  ַּבָּים, 
ַהֻחִּקים ְוֹלא ַהַּתָּקנֹות, ִמְּפֵני ַהַּפָּלצּות ֲאֶׁשר ַּבָּים.  

ָמָׁשל סּוס ַהֶּפֶראָמָׁשל סּוס ַהֶּפֶרא

ַוְיִהי ִלְפֵני ָׁשִנים, ׇוָאבֹוא ִמן ַהִּצָּיה, ׇוֶאְרַּכב ַעל ַּגֵּבי 
סּוס ֶּפֶרא, ְוֹלא ָאָבה ַהּסּוס ְלַצֵּית ְלהֹוָראֹוַתי: ַוִּיְדַהר 
ַוִּיָּׂשֵאִני ֶאל ֵעֶבר  ׇוֶרֶכס,  ְּפֵני ִמיׁשֹור  ִּבְמִהירּות ַעל 
ֶאֶרץ ֹלא ָיַדְעִּתי: ַוָּנבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ַהִהיא, ְוִהיא ָזַבת 
ַהּצּוִקים,  ֵּבין  ַהֶּפֶרא  ַוִּיָּקֵחִני  ֶהָהִרים:  ַעל  נֹוֵזל  מֹר 
ּוִמָּכאן:  ִמָּכאן  ֵהם  ֵקְרִחים  ֲעֵליֶהם,  ָּגַדל  ְוִׂשיַח ֹלא 
ׇוֶאְמׁשְֹך מֹוְׁשכֹוָתיו ְלַרְּסנֹו, ְוֹלא ָאָבה ַלֲעצֹר, ַוִּיְדַהר 
ַיַחד  ַוָּנבֹוא  ַהָּנִקיק,  ְּבַמֲעַבר  ַוְיִהי  ָקִדיָמה:  ַמֵהר 
ֶאל ֵעֶבר ְמָעָרה, ָאֹנִכי ְוַהְּבֵהָמה ַהּדֹוֶהֶרת ִמַּתְחַּתי: 
ַמֲעֶלה  ֶאל  ַהְּמָעָרה,  ֶאת  ַוַּתֲעקֹף  ֶהָחָיה,  ַוְּתַדֵּלג 
ִמַּמֲעֵבה  ַוָּתבֹוא  ַהִּׂשיַח:  ָצַמח  ּבֹו  ֲאֶׁשר  ָמקֹום, 
ַוְּתַבֵּקׁש  ָׁשם,  ָהְיָתה  ֲאֶׁשר  ְּבֵאר  ֵעֶבר  ֶאל  ַהִּׂשיַח, 
ִלְׁשּתֹות ֶאת ֵמי ַהְּמָלִחין: ַוָּיִגיַח ָנָחׁש ִמן ַהּבֹור, ַוֵּיֵצא 
ֶאת ַהַּמִים, ַוְיַבֵּקׁש ְלַהִּכיׁש ַהּסּוס ְּבִלְסתֹוָתיו: ְוָאֹנִכי 
ַּתַחת  ַוִּיְתַּפֵּתל  ִמֶּמּנּו,  רֹאׁשֹו  ׇוַאִּתיז  ַּבָּנָחׁש,  ִהֵּכיִתי 
ַוִּיְגָמֵעם  ַהַּמִים,  ִמן  ַהּסּוס  ַוֵּיְׁשְּת  ַהְּבֵהָמה:  ַּפְרסֹות 
ְלַהִּכיׁש  ַוָּיבֹוא  ַהָּנָחׁש,  ִצֵּמַח  ָחָדׁש  ְורֹאׁש  ִּבְלׁשֹונֹו, 
ַהּסּוס: ַוֲאַקֵּפד רֹאׁש ַהָּנָחׁש ַּבֵּׁשִנית, ַוְיִהי ְּבָכל ַּפַעם 
ַהּסּוס  ַוַּיְרֶוה  ָׁשָּמה:  ִצֵּמַח  ָחָדׁש  רֹאׁש  ֶנֱעַרף,  ֲאֶׁשר 
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ַהְּגָבעֹות,  ֵעֶבר  ֶאל  ַּבֶּדֶרְך,  ַוַּיְמֵׁשְך  ִצְמאֹונֹו  ֶאת 
ׇוֹאַחז  ְּגחֹונֹו:  ַעל  ִלְזחֹל  ֵמֲאחֹוֵרינּו,  ַהָּנָחׁש  ַוּנֹוִתיר 
ָחָזק ְּבַגב ַהּסּוס, ַוֲאַבֵּקׁש ׁשּוב ְלָהֵאט ְמרּוָצתֹו: ְוֹלא 
ִצְּיָתה ַהְּבֵהָמה, ַוַּתְמֵׁשְך ָקִדיָמה, ִמן ַהְּסָעָרה: ַוָּנבֹוא 
ַוְנַדֵּלג ַעל ֶהָהִרים, ַוְנַקֵּפץ ֶאל ֵעֶבר ַהְּגָבעֹות, ְוִהֵּנה 
ָׁשם רֹוִעים ְׁשֵני ֳעָפִרים: ַוָּיֵאט ַהּסּוס ַּדֲהָרתֹו, ַוָּיבֹוא 
ַּבֲעִדינּות:  ָּפָניו  ַוַּיֵּגׁש  ְּפֵניֶהם  ֶאל  ַוִּיַּגׁש  ִלְקָראָתם, 
ׇוֵאֵרד ָאֹנִכי ִמַּגב ֶהָחָיה, ׇוָאבֹוא ֶאל ָהֳעָפִרים ְּתאֹוֵמי 
ַּכָּמה  ִמֵּקץ  ַוְיִהי  ַּבּׁשֹוַׁשִּנים:  ִעָּמם  ׇוֶאְרֶעה  ַהְּצִבָּיה, 
ַּגּבֹו:  ַעל  ׁשּוב  ׇוֶאְרַּכב  ַהּסּוס,  ֶאל  ׇוָאבֹוא  ְרָגִעים, 
ָּכרֹוֵכב  סּוס  ְמֹתָאִמים,  ַוִּנְדַהר  ַהַּפַעם  ָּבזֹאת  ַוְיִהי 
ַוָּנׁשּוב  ַהְּמצּולֹות:  ֶאל  ָהרֹוְכִבים  ַּכּסּוס,  ְורֹוֵכב 
ָהְיָתה  ֲאֶׁשר  ַהְּמָעָרה,  ֵעֶבר  ֶאל  ֶהָהִרים,  ֶאל  ַיְחָּדיו 
ְּבַתְחִּתית ַהִּׂשיַח: ַוִּנְדַהר ֶאל ַהְּמָעָרה ַוִּנָּכֵנס ְּבִפְתָחּה, 
ַוִּיְצַהל ַהּסּוס ֲאֶׁשר  ַוִּיָּסְגרּו ִקירֹוֶתיָה, ַוָּתֵצר ָעֵלינּו: 
ַעל  ׇוֶאָּׂשֵאהּו  ַוָּיָמת,  ַוִּיֹּפל  ַרְגָליו,  ַעל  ַוָּיָקם  ַּתְחַּתי, 
ִמן  ַהּסּוס  ַוֵּיעֹור  ַהּיֹום,  ְלָמֳחָרת  ַוְיִהי  ַהחּוָצה:  ַּגִּבי 
ַהֵּמִתים, ׇוֶאְדַהר ָעָליו ַוִּיָּׂשֵאִני, ְוֹלא ָאָבה ַּגם ַהַּפַעם, 

ְלַצֵּית ְלהֹוָראֹוַתי.
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