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 ותם מחכם מעשה

ה ֵני ַמֲעשֶׂ ים-ַבֲעֵלי שְׁ תִּ יּו בָּ יר  הָּ עִּ יּו, ַאַחת בְׁ הָּ ים וְׁ דֹולִּ ירּות גְׁ יָּה, ַבֲעשִּ הָּ ם וְׁ הֶׂ ים לָּ תִּ ים בָּ דֹולִּ יּו, גְׁ הָּ ם וְׁ הֶׂ ֵני לָּ   שְׁ

ים נִּ כָּל, בָּ ד לְׁ חָּ ד ֵבן אֶׂ חָּ דּו, אֶׂ מְׁ לָּ ם וְׁ ֵניהֶׂ ר שְׁ דֶׂ חֶׂ ד בְׁ חָּ ֵאּלּו.  אֶׂ ֵני וְׁ ים ַהשְׁ נִּ יּו בָּ ד הָּ חָּ ם אֶׂ נָּה-ַבר ֵמהֶׂ ד, ֲהבָּ חָּ אֶׂ הָּ  וְׁ

יָּה ם הָּ א) תָּ  ׁ יָּה ל הָּ ֵפש שֶׂ א, טִּ ּלָּ יָּה אֶׂ הָּ שּוט ֵשכֶׂל לֹו שֶׂ נָּמּוְך פָּ ֵאּלּו( וְׁ ֵני וְׁ ים ַהשְׁ נִּ יּו בָּ ים  הָּ ת זֶׂה אֹוֲהבִּ  זֶׂה אֶׂ

ֹאד י-ַעל-ַאף; מְׁ ד פִּ חָּ אֶׂ הָּ יָּה שֶׂ כָּם הָּ ד חָּ חָּ אֶׂ הָּ יָּה וְׁ ם הָּ יָּה ּוֹמחֹו תָּ י-ַעל- ַאף, נָּמּוְך הָּ ֲהבּו  ֵכן-פִּ ת זֶׂה אָּ ֹאד זֶׂה אֶׂ  .מְׁ

ים יָּמִּ ילּו לְׁ חִּ תְׁ ֵני הִּ ים  ַבֲעֵלי ַהשְׁ תִּ דּו , ֵליֵרד ל”ַהנַ  בָּ יָּרְׁ ה וְׁ ה ַמטָּ דּו ַעד, ַמטָּ בְׁ אִּ ַנֲעשּו ַהֹכל שֶׂ ים וְׁ יֹונִּ בְׁ לֹא,  אֶׂ ַאר וְׁ שְׁ ם נִּ הֶׂ  לָּ

י ם כִּ ים אִּ תִּ ם ַהבָּ הֶׂ ּלָּ ים, שֶׂ נִּ ַהבָּ ילּו וְׁ חִּ תְׁ ַגֵדל הִּ תְׁ הִּ רּו. לְׁ מְׁ בֹות  אָּ אָּ ים ל”ַהנַ  הָּ נִּ ַהבָּ יֵָּדינּו ֵאין: לְׁ ַשֵּלם בְׁ כֶׂם לְׁ יק ֲעבּורְׁ ַהֲחזִּ  לְׁ

כֶׂם תְׁ כֶׂם ֲעשּו; אֶׂ ַתֲעשּו ַמה לָּ ַלְך. שֶׂ ם הָּ ַמד ַהתָּ לָּ אכֶׂת וְׁ לֶׂ ן מְׁ עָּ ר) ַרצְׁ לָּ דְׁ  (.ַסנְׁ

כָּם חָּ הֶׂ הָּ , וְׁ נָּה-ַבר יָּהשֶׂ א, ֲהבָּ  ׁ יָּה ל צֹונֹו הָּ אכָּה ַלֲעֹסק רְׁ לָּ מְׁ ה בִּ שּוטָּ זֹו פְׁ ֵשב, כָּ יִּ תֹו וְׁ ַדעְׁ ֵיֵלְך, בְׁ ם שֶׂ עֹולָּ ַתֵכל בָּ סְׁ יִּ  ַמה וְׁ

יָּה. ַּלֲעשֹות הָּ שֹוֵטט  הֹוֵלְך וְׁ ה, ַבשּוק ּומְׁ אָּ רָּ ה וְׁ לָּ ה ֲעגָּ דֹולָּ ם  גְׁ ה עִּ עָּ בָּ ים ַארְׁ יש סּוסִּ יטֶׂ אמִּ חָּ י) וְׁ לִּ יַמת כְׁ תִּ ים רְׁ (, ַהּסּוסִּ

ה תָּ יְׁ הָּ ה שֶׂ צָּ כֶׂת רָּ הֹולֶׂ נָּה. וְׁ ַמר עָּ אָּ ים וְׁ ַהּסֹוֲחרִּ ן: לְׁ ם ֵמַאיִּ יבּו? ַאתֶׂ א: לֹו ֵהשִּ שָּ ַּוארְׁ ן. מִּ ֵהיכָּ ם לְׁ ים ַאתֶׂ עִּ א? נֹוסְׁ שָּ ַוארְׁ .  לְׁ

ַאל ם שָּ א: אֹותָּ מָּ ם שֶׂ ים ַאתֶׂ יכִּ רִּ ים צְׁ תִּ רְׁ שָּ אּו? מְׁ הּוא רָּ נָּה-רבַ   שֶׂ ז ֲהבָּ ֹזרָּ הּוַטב, ּומְׁ ם וְׁ ֵעיֵניהֶׂ לּו, בְׁ בְׁ קִּ ם אֹותֹו  וְׁ הֶׂ מָּ   עִּ

נַָּסע ם וְׁ מָּ ֵמש עִּ שִּ ם וְׁ ֹאד ֵהיֵטב אֹותָּ ְך ַעל מְׁ רֶׂ בֹואֹו. ַהדֶׂ א בְׁ שָּ ַוארְׁ יָּה ֵמַאַחר, לְׁ הָּ נָּה -ַבר שֶׂ ֵשב, ֲהבָּ מֹו יִּ   ֵמַאַחר: ַעצְׁ

ר בָּ כְׁ י שֶׂ א ֲאנִּ שָּ ַוארְׁ ה, בְׁ מָּ י לָּ ַקֵשר לִּ תְׁ הִּ ם לְׁ קֹום יֵש אּוַלי? ֵאּלּו עִּ ם טֹוב מָּ ה ַוֲאַבֵקש ֵאֵלְך? ֵמהֶׂ אֶׂ רְׁ אֶׂ ַלְך. וְׁ הָּ , ַבשּוק וְׁ

יל חִּ תְׁ הִּ ֹאל ַלֲחֹקר וְׁ שְׁ לִּ ים ַעל וְׁ ֲאנָּשִּ יאּוהּו הָּ ֱהבִּ ם שֶׂ אִּ ם טֹוב ֵיש וְׁ רּו, ֵמהֶׂ מְׁ אָּ ים, לֹו וְׁ ֲאנָּשִּ הָּ לּו שֶׂ ים ֵהם ַהּלָּ טֹוב , ֲהגּונִּ  וְׁ

יֹות הְׁ ם לִּ לָּ צְׁ ה ַאְך, אֶׂ שֶׂ קָּ ֹאד שֶׂ יֹות מְׁ הְׁ ם לִּ לָּ צְׁ א ֵמֲחַמת אֶׂ ַהַמשָּ ן שֶׂ ם ּוַמתָּ הֶׂ ּלָּ ים הּוא שֶׂ ַחקִּ רְׁ מֶׂ ֹאד לְׁ  . מְׁ

ַלְך ה הָּ אָּ רָּ ים וְׁ תִּ רְׁ שָּ ל מְׁ ין שֶׂ בִּ וֶׂעלְׁ ה ֲחנֻיֹות) גִּ שָּ בָּ יּו(, ַהלְׁ הָּ ים שֶׂ כִּ יּו-ַבשּוק הֹולְׁ הָּ ים וְׁ כִּ כָּ   הֹולְׁ ַדרְׁ ם, םכְׁ יֵני עִּ ם ֵחן  מִּ הֶׂ ּלָּ  שֶׂ

ם ֵעיהֶׂ כֹובְׁ ם בְׁ ֲעֵליהֶׂ נְׁ מִּ ם  ּובְׁ וֹות  עִּ צָּ טֹות ַהקְׁ ר בֹולְׁ אָּ יֵני ּושְׁ ֵיש ֵחן  מִּ ם שֶׂ הֶׂ ם לָּ ּלּוֵכיהֶׂ הִּ ם בְׁ בּוֵשיהֶׂ ַמלְׁ הּוא - ּובְׁ יָּה וְׁ -ַבר הָּ

נָּה יף ֲהבָּ רִּ חָּ ר, וְׁ יָּשָּ יו וְׁ ֵעינָּ ֹאד בְׁ הּוא ֵמֲחַמת מְׁ יָּן שֶׂ נְׁ ה עִּ ַגם נָּאֶׂ ר וְׁ בָּ ֵביתֹו ַהדָּ קֹומֹו בְׁ מְׁ ַלְך. בִּ ל הָּ ים אֶׂ ֲאנָּשִּ יאּוהּו הָּ ֱהבִּ , שֶׂ

נַָּתן ם וְׁ הֶׂ שּואֹות לָּ ַמר, ֵחן תְׁ אָּ ם וְׁ הֶׂ ֵאין לָּ יו ֹנחַ  שֶׂ נָּ פָּ יֹות לְׁ הְׁ ם לִּ לָּ צְׁ ַעל אֶׂ יאּוהּו ַמה וְׁ ֱהבִּ ַעד, שֶׂ ֵמש זֶׂה בְׁ ם שִּ ְך אֹותָּ רֶׂ  .ַבדֶׂ

ַלְך הָּ ַמד וְׁ עָּ מֹו  וְׁ ל ַעצְׁ ת- ַבַעל ֵאצֶׂ ד ַהַביִּ חָּ ְך. אֶׂ רֶׂ דֶׂ ים וְׁ תִּ רְׁ שָּ ה, ַהמְׁ ּלָּ חִּ תְׁ בִּ ים שֶׂ יכִּ רִּ ֵכר צְׁ שָּ הִּ חֹות לְׁ פָּ ַלֲעשֹות בְׁ   ֲעבֹודֹות  וְׁ

ֵבדֹות ַאַחר, כְׁ ְך-וְׁ ים כָּ אִּ ַמֲעלֹות בָּ ים לְׁ תִּ רְׁ שָּ ים ַהמְׁ דֹולִּ יָּה.  ַהגְׁ הָּ ת-ַהַבַעל וְׁ ה ַהַביִּ מֹו עֹושֶׂ אכֹות עִּ לָּ יָּה, ֵבדֹותכְׁ  מְׁ הָּ   וְׁ

חֹו ים שֹולְׁ ֵשאת ַלֲאדֹונִּ ה לָּ חֹורָּ ְך סְׁ רֶׂ דֶׂ ים כְׁ תִּ רְׁ שָּ ים, ַהמְׁ יכִּ רִּ צְׁ ֹכף שֶׂ ם לָּ ֵדיהֶׂ ם ַתַחת יְׁ יֵליהֶׂ יחַ  ַאצִּ ַהנִּ ד לְׁ גֶׂ יַטת ַעל ַהבֶׂ לִּ  בְׁ

ֹרַחב ַהיָּד יָּה, ַהכֵָּתף בְׁ הָּ ֵבד וְׁ יו כָּ לָּ ֹאד עָּ ה  מְׁ זֹו ֲעבֹודָּ ים. כָּ מִּ עָּ פְׁ יָּה לִּ יְך הָּ רִּ ם  ַלֲעלֹות צָּ יֹות ַעל ל”ַהנַ  ַהַמשאֹוי  עִּ  ֲעלִּ

בֹוהֹות יָּה, ַהגְׁ הָּ ה וְׁ שֶׂ יו קָּ לָּ ה  עָּ ֲעבֹודָּ ֵשב הָּ יִּ מֹו וְׁ י , ַעצְׁ יָּה כִּ ילֹוסֹוף הָּ נָּה -ַבר פִּ י ַמה: ֲהבָּ ה  ּלִּ ר ֲהלֹא? זֹו ַלֲעבֹודָּ קָּ עִּ  הּוא הָּ

יל ַרק בִּ שְׁ ית בִּ לִּ א - ַהַתכְׁ שָּ ה לִּ שָּ ֵנס אִּ ַפרְׁ תְׁ הִּ ן, ּולְׁ י ֲעַדיִּ יְך  ֵאינִּ רִּ ַתֵכל צָּ סְׁ הִּ יֶׂה זֶׂה ַעל, זֶׂה ַעל לְׁ הְׁ ַנאי יִּ א פְׁ ַהבָּ ים, לְׁ נִּ  ַבשָּ

אֹות ֵעת, ַהבָּ י טֹוב כָּ יֹות לִּ הְׁ שֹוֵטט  לִּ ץ מְׁ רֶׂ אָּ יֹות, בָּ הְׁ ינֹות לִּ דִּ יעַ , ַבמְׁ בִּ ַהשְׁ ם  ֵעיַני לְׁ עֹולָּ  . בָּ

ַלְך ה ַבשּוק הָּ אָּ רָּ ים וְׁ עִּ נֹוסְׁ ה שֶׂ לָּ ה ַבֲעגָּ דֹולָּ ים גְׁ ַאל,  סֹוֲחרִּ שָּ ם וְׁ ן: אֹותָּ ֵהיכָּ ם לְׁ ים ַאתֶׂ עִּ נָּא? נֹוסְׁ ַלאגֹורְׁ ל ֵשם) לְׁ יר שֶׂ (. עִּ

חּו קְׁ י ֲהתִּ ם אֹותִּ שָּ לּו. ֵהן? לְׁ בְׁ קִּ ם אֹותֹו וְׁ שָּ ם. לְׁ שָּ יג ּומִּ לִּ פְׁ יָּא הִּ ַטלְׁ אִּ ם, לְׁ שָּ יָּא-מִּ ַפאנְׁ שְׁ ַרד) לִּ פָּ ְך ֵבין(. סְׁ ְך ּוֵבין כָּ רּו  כָּ בְׁ   עָּ

ה ים ַכמָּ נִּ ַעל, שָּ ֵדי-וְׁ ה זֶׂה יְׁ כָּם עֹוד ַנֲעשָּ יָּה ֵמַאַחר יֹוֵתר  חָּ הָּ ינֹות שֶׂ דִּ מְׁ ֵשב, ַרבֹות בִּ יִּ מֹו וְׁ ֵעת: ַעצְׁ אּוי  כָּ יט רָּ ַהבִּ   ַעל לְׁ

ית לִּ יל. ַהַתכְׁ חִּ תְׁ הִּ ם ַלֲחשב וְׁ יָּא עִּ ילֹוסֹופְׁ ּלֹו פִּ יַשר, ַּלֲעשֹות ַמה שֶׂ יו ַויִּ ֵעינָּ ֹמד בְׁ לְׁ אכֶׂת לִּ לֶׂ ב) צֹוֵרף מְׁ זָּהָּ יא(, בְׁ הִּ  שֶׂ
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אכָּה לָּ ה מְׁ דֹולָּ ה גְׁ נָּאָּ ֵיש, וְׁ ּה וְׁ ה בָּ מָּ כְׁ ַגם, חָּ יא וְׁ אכָּה הִּ לָּ ה מְׁ ירָּ הּוא, ֲעשִּ יָּה וְׁ נָּה-ַבר הָּ ילֹוסֹוף  ֲהבָּ לא, ּופִּ ַרְך וְׁ ֹמד ֻהצְׁ לְׁ  לִּ

אכָּה לָּ ה ַהמְׁ ים ַכמָּ נִּ ַבע ַרק, שָּ רֶׂ נָּה בְׁ ֵבל שָּ ת קִּ נּות אֶׂ מָּ אָּ ה הָּ ַנֲעשָּ ן וְׁ מָּ דֹול אָּ ֹאד גָּ יָּה,  מְׁ הָּ י וְׁ קִּ אכָּה בָּ לָּ ן יֹוֵתר ַבמְׁ   מִּ

ן מָּ אָּ דֹו הָּ מְׁ ּלִּ  .שֶׂ

ֵשב כְָּך-ַאַחר מֹו יִּ י- ַעל-ַאף: ַעצְׁ ֵיש פִּ י שֶׂ יָּדִּ אכָּה בְׁ לָּ זֹו מְׁ י-ַעל-ַאף, כָּ י ַדי  ֵאין ֵכן-פִּ זֶׂה לִּ שּוב םַהיֹו,  בָּ ן, זֹאת חָּ ַמן פֶׂ זְׁ   בִּ

ַשב ַאֵחר ר יֻחְׁ בָּ ַלְך . ַאֵחר דָּ הָּ יד וְׁ ֱעמִּ הֶׂ מֹו   וְׁ ל ַעצְׁ ֵטיין ֵאצֶׂ ער- שְׁ ַניידֶׂ תּוי) שְׁ טּוש חִּ לִּ ים וְׁ נִּ נָּה ּוֵמֲחַמת(, טֹובֹות ֲאבָּ  ֲהבָּ

ּלֹו ֵבל, שֶׂ נּות קִּ מָּ ַמן ֵכן-ַגם ַהזֹאת אָּ זְׁ ט בִּ ַבע, ֻמעָּ רֶׂ נָּה בְׁ ֵשב כְָּך-ַאַחר. שָּ מֹו יִּ ם ַעצְׁ יָּא עִּ ילֹוסֹופְׁ ּלֹו ַהפִּ ֵיש ַגם: שֶׂ י  שֶׂ יָּדִּ  בְׁ

ֵתי נּות שְׁ מָּ אָּ י, הָּ ן  יֹוֵדעַ  מִּ בּו לֹא פֶׂ שְׁ ם יֻחְׁ ֵניהֶׂ י טֹוב; שְׁ מד לִּ לְׁ נּות לִּ מָּ יא, אָּ הִּ ה שֶׂ ם ֲחשּובָּ עֹולָּ ַקר. לְׁ חָּ נָּה וְׁ  ַבֲהבָּ

יָּא ילֹוסֹופְׁ ּלֹו ּופִּ ֹמד שֶׂ לְׁ יַרייא לִּ טִּ אקְׁ צֹועַ ) דָּ קְׁ ה מִּ פּואָּ הּוא(, רְׁ ר שֶׂ בָּ יְך דָּ רִּ שּוב ַהצָּ חָּ יד וְׁ מִּ ְך, תָּ רֶׂ דֶׂ מּוד וְׁ יַריי לִּ טִּ אקְׁ   -דָּ

ין יכִּ רִּ צְׁ מד שֶׂ לְׁ ם לִּ ֹקדֶׂ שֹון מִּ ֵטיין  לָּ ית) לִּ ינִּ טִּ ב( לָּ תָּ ַהכְׁ ֹמד, וְׁ לְׁ לִּ מֹות וְׁ כְׁ יָּא חָּ ילֹוסֹופְׁ הּוא , פִּ נָּתֹו ֵמֲחַמת וְׁ מַ  ֲהבָּ  זֹאת ַגם דלָּ

ַמן זְׁ ט בִּ ַבע, ֻמעָּ רֶׂ נָּה בְׁ ה, שָּ ַנֲעשָּ יר וְׁ טִּ אקְׁ דֹול דָּ ילֹוסֹוף גָּ כָּם  ּופִּ חָּ ל וְׁ כָּ מֹות בְׁ כְׁ  .ַהחָּ

יל כְָּך-ַאַחר חִּ תְׁ ם הִּ עֹולָּ יֹות הָּ הְׁ יו  לִּ ֵעינָּ לֹא בְׁ י, כְׁ תֹו ֵמֲחַמת כִּ מָּ כְׁ יָּה חָּ הָּ ן שֶׂ מָּ דֹול אָּ זֶׂה גָּ כָּם כָּ חָּ יר וְׁ טִּ אקְׁ דָּ זֶׂה וְׁ יָּה, כָּ  כָּל  הָּ

ד חָּ ֵני אֶׂ בְׁ ם מִּ עֹולָּ יו  הָּ ֵעינָּ לֹא בְׁ ֵשב, כְׁ יִּ מֹו וְׁ ית לֹו ַלֲעשֹות ַעצְׁ לִּ א ַתכְׁ שָּ לִּ ה וְׁ שָּ ַמר, אִּ אָּ תֹו וְׁ ַדעְׁ ם: בְׁ א אִּ שָּ ה אֶׂ שָּ אן אִּ כָּ י, בְׁ   מִּ

ה ַמה ֵיַדע ַנֲעשָּ י שֶׂ נִּ מֶׂ שּוב ֵאֵלְך? מִּ אָּ י וְׁ ֵביתִּ ַמַען לְׁ אּו  לְׁ רְׁ יָּה ַמה  יִּ הְׁ נִּ י שֶׂ נִּ מֶׂ י, מִּ יתִּ יִּ הָּ ן ַנַער שֶׂ טָּ ו, קָּ שָּ ַעכְׁ י וְׁ אתִּ ה בָּ ֻדּלָּ גְׁ  לִּ

זֹו ַלְך! כָּ הָּ נַָּסע וְׁ ֵביתֹו וְׁ יָּה , לְׁ הָּ ין  לֹו וְׁ ּסּורִּ ים  יִּ דֹולִּ ְך גְׁ רֶׂ י , ַבדֶׂ תֹו ֵמֲחַמת  כִּ מָּ כְׁ יָּה לֹא חָּ ם לֹו הָּ י עִּ ַדֵבר מִּ לא, לְׁ יָּה וְׁ   מֹוֵצא הָּ

יָּא ַסנְׁ צֹונֹו ַאכְׁ רְׁ יָּה, כִּ הָּ ים לֹו וְׁ ּסּורִּ ֵבה יִּ  .ַהרְׁ

ֵנה הִּ יְך וְׁ לִּ ֵעת ַנשְׁ ת כָּ כָּם ַמֲעֵשה אֶׂ חָּ יל, הֶׂ חִּ ַנתְׁ ַסֵפר וְׁ ַמֲעֵשה לְׁ ם בְׁ  :ַהתָּ

ם ַמד ל”ַהנַ  ַהתָּ אכֶׂת לָּ לֶׂ נּות מְׁ עָּ רּות) ַרצְׁ לָּ דְׁ יָּה ּוֵמֲחַמת(, ַסנְׁ הָּ ם שֶׂ ַמד, תָּ ֵבה לָּ ֵבל ַעד ַהרְׁ קִּ לֹא, שֶׂ יָּה וְׁ י הָּ קִּ  בָּ

נּות מָּ אָּ הָּ ֵלמּות בְׁ שְׁ א, בִּ נָּשָּ ה וְׁ שָּ יָּה, אִּ הָּ ֵנס וְׁ ַפרְׁ תְׁ ן מִּ אכָּה מִּ לָּ יָּה ּוֵמֲחַמת, ַהמְׁ הָּ ם שֶׂ לֹא, תָּ יָּה וְׁ י הָּ קִּ אכָּה בָּ לָּ ַהמְׁ ל בְׁ -כָּ

יָּה ֵכן ַעל, כְָּך תֹו  הָּ נָּסָּ ֹדַחק ַפרְׁ דֹול בְׁ צּום גָּ מְׁ צִּ לֹא, ּובְׁ יָּה  וְׁ ַנאי לֹו הָּ ּלּו פְׁ ֱאֹכל ֲאפִּ י, לֶׂ יָּה כִּ יְך הָּ רִּ יד צָּ מִּ אכָּה ַלֲעֹסק תָּ לָּ , ַבמְׁ

ּלֹא ֵמֲחַמת יָּה שֶׂ נּות יָּכֹול הָּ מָּ אָּ ֵלמּות הָּ שְׁ ַעת ַרק, בִּ שְׁ אכָּה בִּ לָּ ה, ַהמְׁ עָּ שָּ יָּה בְׁ הָּ ֵצעַ  נֹוֵקב שֶׂ יָּה ַבַמרְׁ הָּ יס וְׁ נִּ יא  ַמכְׁ  ּומֹוצִּ

ב ַהחּוט עָּ ל הָּ ה שֶׂ ירָּ פִּ ְך ַהתְׁ רֶׂ דֶׂ ים כְׁ נִּ עָּ ַרצְׁ ז, הָּ יָּה אָּ יַכת  נֹוֵשְך הָּ ם ֲחתִּ חֶׂ אֹוֵכל לֶׂ  .וְׁ

גֹו הָּ נְׁ יָּה ּומִּ יָּה, הָּ הָּ יד שֶׂ מִּ ה תָּ חָּ מְׁ שִּ ה בְׁ דֹולָּ ֹאד גְׁ יָּה, מְׁ הָּ ֵלא ַרק וְׁ ה מָּ חָּ מְׁ יד שִּ מִּ יּו. תָּ הָּ ים כָּל לֹו וְׁ לִּ כָּל ַהַמֲאכָּ  וְׁ

אֹות קָּ כָּל ַהַמשְׁ ים וְׁ בּושִּ יָּה, ַהַמלְׁ הָּ תֹו אֹוֵמר וְׁ שְׁ אִּ י: לְׁ תִּ שְׁ י ֵתן, אִּ ֱאֹכל לִּ ה! לֶׂ תָּ יְׁ הָּ נֶׂת וְׁ יַכת לֹו נֹותֶׂ ם ֲחתִּ חֶׂ ַכל לֶׂ אָּ -ַאַחר. וְׁ

יָּה כְָּך י ֵתן: אֹוֵמר הָּ ב לִּ ֹרטֶׂ ם  הָּ ית עִּ נִּ טְׁ ה! קִּ תָּ יְׁ הָּ כֶׂת וְׁ יַכת עֹוד לֹו חֹותֶׂ ם ֲחתִּ חֶׂ ַכל  לֶׂ אָּ יָּה. וְׁ הָּ ַשֵבחַ  וְׁ אֹוֵמר מְׁ ה: וְׁ ה ַכמָּ  יָּפֶׂ

טֹוב ֹאד וְׁ ב מְׁ ֹרטֶׂ ה הָּ ֵכן! ַהזֶׂ יָּה  וְׁ ַצּוֶׂה הָּ ֵתן מְׁ ר לֹו לִּ שָּ ר ַהבָּ אָּ ים ּושְׁ לִּ ים ַמֲאכָּ זֶׂה ַכיֹוֵצא טֹובִּ ַעד, בָּ  ּוַמֲאכָּל ַמֲאכָּל כָּל ּובְׁ

ה תָּ יְׁ נֶׂת הָּ יַכת לֹו נֹותֶׂ ם ֲחתִּ חֶׂ הּוא, לֶׂ יָּה וְׁ ַעֵנג הָּ תְׁ ֹאד מִּ ה מְׁ זֶׂ ַבח מִּ שִּ ֹאד וְׁ ת מְׁ ה, ַהַמֲאכָּל אֹותֹו אֶׂ ן הּוא ַכמָּ ֻתקָּ טֹוב מְׁ , וְׁ

ּלּו אִּ יָּה כְׁ ל אֹותֹו אֹוֵכל הָּ ש ַהַמֲאכָּ ת, ַממָּ ֱאמֶׂ יָּה ּובֶׂ יש הָּ גִּ תֹו ַמרְׁ ילָּ ם ַבֲאכִּ חֶׂ יָּה ּוַמֲאכָּל ַמֲאכָּל כָּל ַטַעם ַהּלֶׂ הָּ ה שֶׂ  רֹוצֶׂ

ימּותֹו ֵמֲחַמת מִּ תֹו תְׁ חָּ מְׁ שִּ ה וְׁ דֹולָּ  .ַהגְׁ

ֵכן יָּה וְׁ צַ  הָּ י: ּוֶׂהמְׁ תִּ שְׁ י  ֵתן, אִּ ר לִּ תֹות ֵשכָּ שְׁ נָּה! לִּ נָּתְׁ ם לֹו וְׁ יָּה, ַמיִּ הָּ ַשֵבחַ  וְׁ ה: מְׁ ה ַכמָּ ר  יָּפֶׂ ה ַהֵשכָּ י ֵתן! ַהזֶׂ ַבש לִּ ! דְׁ

נָּה נָּתְׁ ם לֹו וְׁ יָּה, ַמיִּ הָּ ַשֵבחַ  וְׁ י ֵתן. ל”ַכנַ  ֵכן-ַגם  מְׁ ן  לִּ כּו ַייִּ זֶׂה ַכיֹוֵצא ’וְׁ נָּה! בָּ נָּתְׁ ם לֹו וְׁ יָּה, ַמיִּ הָּ ַעֵנג וְׁ תְׁ ַשֵבחַ  מִּ  אֹותֹו ּומְׁ

ה קֶׂ ּלּו ַהַמשְׁ אִּ ה הּוא כְׁ ּה שֹותֶׂ ש אֹותָּ  .ַממָּ
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ֵכן ים וְׁ בּושִּ ַמלְׁ יָּה, בְׁ ם הָּ הֶׂ פּות לָּ ֻשתָּ תֹו לֹו, בְׁ שְׁ אִּ ץ, ּולְׁ עלְׁ יל) פֶׂ עִּ וָּה מְׁ י ַפרְׁ פִּ רְׁ ד( חָּ חָּ יָּה.  אֶׂ הָּ י: אֹוֵמר וְׁ תִּ שְׁ י ֵתן, אִּ   לִּ

ץ עלְׁ יָּה! ַהפֶׂ הָּ שֶׂ יְך כְׁ רִּ ֹבש צָּ לְׁ ץ לִּ עלְׁ גֹון , פֶׂ ה, ַלשּוק ֵליֵלְך כְׁ תָּ יְׁ הָּ נֶׂת וְׁ יָּה. לֹו נֹותֶׂ הָּ שֶׂ יְך כְׁ רִּ ֹבש צָּ לְׁ יפ לִּ יל) טּולִּ עִּ יֹון מְׁ לְׁ (  עֶׂ

ים ֵבין ֵליֵלְך יָּה, ֲאנָּשִּ י: אֹוֵמר הָּ תִּ שְׁ י ֵתן, אִּ יפ לִּ ה! ַהטּולִּ תָּ יְׁ הָּ נֶׂת וְׁ ץ לֹו נֹותֶׂ עלְׁ יָּה, ַהפֶׂ הָּ ַעֵנג וְׁ תְׁ נּו מִּ מֶׂ יָּה, מִּ הָּ ַשֵבחַ  וְׁ :  מְׁ

ה ה ַכמָּ יפ יָּפֶׂ ה ַהטּולִּ יָּה! ַהזֶׂ הָּ שֶׂ יְך כְׁ רִּ ין  צָּ טִּ ַקאפְׁ ה ) לְׁ גֹון(, ַקפֹוטָּ ֵבית ֵליֵלְך כְׁ ת-לְׁ נֶׂסֶׂ יָּה, ַהכְׁ ַצּוֶׂה הָּ אֹוֵמר מְׁ י: וְׁ תִּ שְׁ   ֵתן, אִּ

י ין לִּ טִּ ה!  ַהַקאפְׁ תָּ יְׁ הָּ נֶׂת וְׁ ץ לֹו נֹותֶׂ עלְׁ יָּה, ַהפֶׂ הָּ ַשֵבחַ  וְׁ אֹוֵמר מְׁ ה: וְׁ ה ַכמָּ ה יָּפֶׂ נָּאֶׂ ין וְׁ טִּ ה ַהַקאפְׁ ֵכן ! ַהזֶׂ יָּה וְׁ הָּ שֶׂ יְך כְׁ רִּ   צָּ

בש לְׁ א לִּ ה) יּופָּ ה(, ַקפֹוטָּ תָּ יְׁ נֶׂת הָּ ץ ֵכן-ַגם לֹו נֹותֶׂ עלְׁ יָּה, ַהפֶׂ הָּ ַשֵבחַ  וְׁ ַעֵנג מְׁ תְׁ ה: ֵכן-ַגם ּומִּ ה ַכמָּ ה יָּפָּ נָּאָּ א וְׁ  ַהזֹאת ַהיּופָּ

ֵכן, ל”ַכנַ  ַכיֹוֵצא וְׁ זֶׂה בְׁ יָּה בָּ הָּ ֵלא ַרק  וְׁ ה מָּ חָּ מְׁ וָּה שִּ דְׁ חֶׂ יד וְׁ מִּ  .תָּ

יָּה הָּ שֶׂ ל גֹוֵמר כְׁ עָּ נְׁ ן - ַהמִּ ם  ּומִּ תָּ יָּה ַהּסְׁ לש לֹו הָּ וֹות שָּ צָּ י, קְׁ יָּה לֹא כִּ נּות יָּכֹול הָּ מָּ אָּ ֵלמּות הָּ שְׁ יָּה-ל”ַכנַ  בִּ  לֹוֵקחַ  הָּ

ל עָּ נְׁ יָּדֹו ַהמִּ יָּה בְׁ הָּ ַשֵבחַ  וְׁ ֹאד אֹותֹו מְׁ יָּה, מְׁ הָּ ַעֵנג וְׁ תְׁ ֹאד מִּ נּו  מְׁ מֶׂ יָּה מִּ הָּ י: אֹוֵמר וְׁ תִּ שְׁ ה אִּ ה ַכמָּ א יָּפֶׂ לָּ פְׁ נִּ ל וְׁ עָּ נְׁ ה ַהמִּ ! ַהזֶׂ

ה תֹוק ַכמָּ ל מָּ עָּ נְׁ ה ַהמִּ ה! ַהזֶׂ ל ַכמָּ עָּ נְׁ ל מִּ ַבש שֶׂ יר דְׁ צּוקִּ ל( ֻסכָּר) וְׁ עָּ נְׁ ה ַהמִּ ה! ַהזֶׂ תָּ יְׁ הָּ ת וְׁ לֶׂ ם: אֹותֹו שֹואֶׂ ֵני ֵכן-אִּ פְׁ ה מִּ  מָּ

ֵרי אָּ ים שְׁ נִּ עָּ ים ַרצְׁ לִּ ה נֹוטְׁ לשָּ ים שְׁ הּובִּ ַעד זְׁ ים זּוג בְׁ לִּ עָּ נְׁ ה, מִּ ַאתָּ י  ַרק לֹוֵקח וְׁ ער ֲחצִּ אלֶׂ נּו) טָּ י זָּהּוב ַהיְׁ יב(? וֵָּחצִּ  ֵהשִּ

ּה י ַמה: לָּ זֶׂה ּלִּ ה זֶׂה? בָּ ּלֹו ַמֲעשֶׂ זֶׂה, שֶׂ י הַמֲעשֶׂ  וְׁ ּלִּ עֹוד! שֶׂ ה: וְׁ מָּ נּו לָּ ַדֵבר לָּ ים לְׁ יל ֲהלֹא?  ֵמֲאֵחרִּ חִּ ה ַלֲחשב ַנתְׁ  ַכמָּ

ה ַכמָּ י וְׁ יחַ  ֲאנִּ וִּ ל ַמרְׁ עָּ נְׁ מִּ יָּד  זֶׂה בְׁ יָּד מִּ עֹור: לְׁ כְָּך הּוא הָּ ת, בְׁ פֶׂ ים ַהזֶׂ ַהחּוטִּ כּו  וְׁ ְך-’וְׁ כָּ ֵרי, בְׁ אָּ ים ּושְׁ רִּ בָּ זֶׂה ַכיֹוֵצא דְׁ ְך-בָּ כָּ , בְׁ

יס קִּ ּלּוי) ַלאפְׁ ֵבין ַהמִּ עֹורֹות שֶׂ כְָּך-(הָּ ה; בְׁ ַעתָּ י וְׁ יחַ  ֲאנִּ וִּ יָּד ַמרְׁ יָּד מִּ ה  לְׁ רָּ ים ֲעשָּ דֹולִּ ה,  גְׁ ַפת  ּומָּ כְׁ י אִּ ַוח לִּ זֶׂה רֶׂ יָּד כָּ   מִּ

יָּד יָּה?! לְׁ הָּ ֵלא ַרק  וְׁ ה מָּ חָּ מְׁ וָּה שִּ דְׁ חֶׂ יד  וְׁ מִּ  . תָּ

ל ֵאצֶׂ ם וְׁ עֹולָּ יָּה הָּ ַלַעג הָּ יגּו, לְׁ שִּ הִּ ם וְׁ אּו, בֹו ַתֲאוָּתָּ צְׁ מָּ י שֶׂ מִּ לֹוֵצץ מִּ תְׁ הִּ צֹונָּם לְׁ רְׁ י, כִּ יָּה כִּ ה הָּ מֶׂ דְׁ ע נִּ ֻשגָּ מְׁ יּו, לִּ הָּ ים  וְׁ אִּ  בָּ

ֵני ם -בְׁ דָּ ילּו, אָּ חִּ תְׁ הִּ נָּה וְׁ ַכּוָּ ַדֵבר  בְׁ מֹו לְׁ יל עִּ בִּ שְׁ לֹוֵצץ בִּ תְׁ הִּ יָּה, לְׁ הָּ ם אֹותֹו וְׁ י ַרק : אֹוֵמר ַהתָּ לִּ נּות בְׁ ף! ֵליצָּ ֵתכֶׂ יבּו  וְׁ ֵהשִּ  שֶׂ

י לֹו לִּ נּות בְׁ ֵבל, ֵליצָּ ם קִּ ֵריהֶׂ בְׁ יל דִּ חִּ תְׁ הִּ ַדֵבר וְׁ ם לְׁ מָּ י, עִּ יָּה לֹא יֹוֵתר כִּ ה הָּ יק רֹוצֶׂ ַהֲעמִּ מֹות ַלֲחשב  לְׁ כְׁ ַגם, חָּ  זֶׂה שֶׂ

מֹו ַעצְׁ נּות בְׁ י, ֵליצָּ יָּה כִּ יש הָּ ם  אִּ יָּה, תָּ הָּ שֶׂ ה ּוכְׁ ם, רֹואֶׂ נָּתָּ ַכּוָּ נּות שֶׂ ֵליצָּ יָּה, לְׁ יֶׂה  ַמה: אֹוֵמר הָּ הְׁ יֶׂה יִּ הְׁ תִּ שֶׂ כָּם כְׁ י חָּ נִּ מֶׂ ?  מִּ

יֶׂה ֲאַזי ֲהלֹא הְׁ ה תִּ י, שֹוטֶׂ ה כִּ י מָּ ב ֲאנִּ יֶׂה?! נֱֶׂחשָּ הְׁ תִּ שֶׂ כָּם ּוכְׁ י חָּ נִּ מֶׂ א, מִּ ַרבָּ יֶׂה ֲאַזי, ַאדְׁ הְׁ ה תִּ  !שֹוטֶׂ

יָּה זֶׂה כָּל) ֵכי הָּ ם ַדרְׁ ה ַהתָּ ַעתָּ יָּן ַנֲחֹזר וְׁ נְׁ עִּ אשֹון לְׁ תֹוְך( רִּ ה כְָּך  בְׁ כָּם, ַרַעש ַנֲעשָּ חָּ הֶׂ א נֹוֵסעַ  ל”ַהנַ  שֶׂ כָּאן ּובָּ ה לְׁ ֻדּלָּ גְׁ  בִּ

ה מָּ כְׁ חָּ ה וְׁ דֹולָּ ץ, גְׁ רָּ ם וְׁ אתֹו ֵכן-ַגם  ַהתָּ רָּ קְׁ ה לִּ חָּ מְׁ שִּ ה בְׁ דֹולָּ יָּה, גְׁ הָּ תֹו אֹוֵמר וְׁ שְׁ אִּ י ֵתן: לְׁ א ַמֵהר  לִּ ַראת ֵאֵלְך; ַהיּופָּ קְׁ  לִּ

י י ֲחֵברִּ ידִּ דִּ אֹותֹו יְׁ רְׁ נָּה,  לִּ נָּתְׁ ץ לֹו וְׁ עלְׁ יָּה, ַהפֶׂ הָּ ץ וְׁ אתֹו רָּ רָּ קְׁ כָּם לִּ חָּ הֶׂ יָּה וְׁ לֹות נֹוֵסעַ  הָּ גְׁ עֶׂ ב-בְׁ ה צָּ ֻדּלָּ גְׁ א בִּ אתֹו ּובָּ רָּ קְׁ  לִּ

ם יָּה ַהזֶׂה ַהתָּ הָּ לֹומֹו שֹוֵאל וְׁ שְׁ ה בִּ ַאֲהבָּ ה, בְׁ חָּ מְׁ שִּ י: בְׁ חִּ י אָּ יבִּ ה! ֲחבִּ ה מָּ ה ַאתָּ רּוְך? עֹושֶׂ קֹום בָּ יֲאָך ַהמָּ ֱהבִּ י, שֶׂ   ַוֲאנִּ

ָך זֹוכֶׂה אֹותְׁ רְׁ כָּם! לִּ חָּ הֶׂ ם כָּל ַגם ל”ַהנַ  וְׁ עֹולָּ יָּה הָּ ֵעינָּיו הָּ לֹא בְׁ ל, ל”ַכנַ  כְׁ כָּ ֵכן-מִּ יש שֶׂ זֶׂה אִּ ה, כָּ מֶׂ דְׁ נִּ ע שֶׂ ֻשגָּ מְׁ -ַאף ַאְך, לִּ

י -ַעל ים ַאֲהַבת ֵמֲחַמת, ֵכן-פִּ עּורִּ ה נְׁ דֹולָּ יָּה ַהגְׁ הָּ ם  שֶׂ יָּה ֵביֵניהֶׂ בֹו הָּ רְׁ קָּ נַָּסע, מְׁ מֹו וְׁ תֹוְך עִּ יר לְׁ עִּ  . הָּ

ֵני ַהשְׁ ים-ַבֲעֵלי וְׁ תִּ ם, ל”ַהנַ  בָּ יהֶׂ ל ֲאבִּ ֵני ֵאּלּו שֶׂ ים ַהשְׁ נִּ תֹוְך ֵמתּו, בָּ ַמן אֹותֹו בְׁ יָּה ַהזְׁ הָּ כָּם שֶׂ חָּ שֹוֵטט הֶׂ ינֹות מְׁ דִּ ,  ַבמְׁ

ֲארּו שְׁ נִּ ים וְׁ תִּ ם ַהבָּ הֶׂ ּלָּ ם, שֶׂ ַהתָּ יָּה, וְׁ הָּ קֹומֹו שֶׂ מְׁ ַנס, בִּ כְׁ ֵבית נִּ יו לְׁ בִּ שֹו אָּ ירָּ כָּם, וִּ חָּ הֶׂ יָּה, וְׁ הָּ ינֹות שֶׂ דִּ יָּה לֹא, ַבמְׁ י הָּ   מִּ

ַקֵבל ת לְׁ ה, ַהַביִּ ַנֲעשָּ ה וְׁ לֶׂ בּוד כָּ אָּ כָּם ֵבית וְׁ חָּ לא, הֶׂ ַאר וְׁ שְׁ נּו נִּ מֶׂ לּום מִּ לֹא, כְׁ יָּה וְׁ כָּם הָּ חָּ הֶׂ קֹו לְׁ ֵנס םמָּ כָּ בֹואֹו בֹו לִּ ,  בְׁ

נַָּסע תֹוְך וְׁ יָּא לְׁ ַסנְׁ יָּה, ַאַחת ַאכְׁ הָּ ם לֹו וְׁ ים שָּ ּסּורִּ י, יִּ ה לֹא כִּ תָּ יְׁ יָּא הָּ ַסנְׁ ַאכְׁ צֹונֹו הָּ רְׁ ם, כִּ ַהתָּ א ל”ַהנַ  וְׁ צָּ ה לֹו מָּ א ַעתָּ דָּ  ֻעבְׁ

ה שָּ יָּה, ֲחדָּ הָּ ץ וְׁ א רָּ כָּל ּובָּ ֵביתֹו ַפַעם בְׁ כָּם מִּ חָּ הֶׂ ה לְׁ ַאֲהבָּ ה, בְׁ חָּ מְׁ שִּ יָּה, בְׁ הָּ ה וְׁ ֵיש, רֹואֶׂ ין  לֹו שֶׂ ּסּורִּ יָּא יִּ ַסנְׁ ַאכְׁ ַמר ֵמהָּ אָּ  וְׁ
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ם כָּם ַהתָּ חָּ הֶׂ י: לְׁ חִּ י עּול, אָּ ֵביתִּ ַתֲעֹמד לְׁ י וְׁ לִּ צְׁ י,  אֶׂ ל ֲאַקֵבץ ַוֲאנִּ ֵיש ַמה כָּ י שֶׂ ץ לִּ ֹקמֶׂ ד בְׁ חָּ כָּל, אֶׂ י וְׁ נֶׂיָך ַהֹכל - ֵביתִּ פָּ   לְׁ

ָך צֹונְׁ רְׁ ַשר, כִּ ֵעיֵני ַויִּ כָּם בְׁ חָּ ַנס,  הֶׂ כְׁ נִּ ֵביתֹו וְׁ ַמד לְׁ עָּ לֹו וְׁ צְׁ  . אֶׂ

כָּם חָּ הֶׂ יָּה וְׁ ֵלא הָּ ים מָּ ּסּורִּ יד יִּ מִּ י, תָּ יחַ  כִּ נִּ הּוא, ֵשם הִּ כָּם שֶׂ ג חָּ לָּ ן ֻמפְׁ מָּ אָּ יר וְׁ טִּ אקְׁ דָּ דֹול וְׁ ֹאד גָּ יָּה מְׁ הָּ א וְׁ ד ַשר בָּ חָּ , אֶׂ

ּוָּה צִּ ה, לֹו וְׁ ַיֲעשֶׂ ל  ַטַבַעת לֹו שֶׂ ב שֶׂ ה זָּהָּ שָּ עָּ א ַטַבַעת לֹו וְׁ לָּ פְׁ ֹאד נִּ ַקק, מְׁ חָּ ם וְׁ ים שָּ יּורִּ ים  צִּ כִּ רָּ דְׁ ים בִּ אִּ לָּ פְׁ ֹאד נִּ ַקק, מְׁ חָּ  וְׁ

ם ן שָּ ילָּ יָּה, אִּ הָּ א שֶׂ לָּ פְׁ ֹאד נִּ א, מְׁ לא, ַהַשר ּובָּ יו  יַָּשר וְׁ ֵעינָּ ל  בְׁ לָּ יָּה, ַהַטַבַעת כְׁ הָּ ים לֹו וְׁ ּסּורִּ יםגְׁ  יִּ ֹאד דֹולִּ י, מְׁ יָּה כִּ  יֹוֵדעַ  הָּ

מֹו ַעצְׁ ּלּו, בְׁ אִּ יָּה שֶׂ ם  ַהַטַבַעת הָּ ן עִּ ילָּ אִּ ה הָּ יָּא ַהזֶׂ ַפאנְׁ שְׁ יָּה, בִּ שּוב הָּ א חָּ לָּ פְׁ נִּ ֹאד וְׁ  .מְׁ

ֵכן ד ַפַעם וְׁ חָּ א אֶׂ דֹול ַשר בָּ יא  גָּ ֵהבִּ ן וְׁ בֶׂ ר טֹוב אֶׂ א, יָּקָּ בָּ ים שֶׂ ַחקִּ רְׁ מֶׂ יא, מִּ ֵהבִּ ן  עֹוד  לֹו וְׁ בֶׂ ם טֹוב אֶׂ יּור   עִּ ּוָּה, צִּ צִּ ,  לֹו וְׁ

ַצֵיר יְׁ יּור  שֶׂ ה ַכצִּ ן ַעל ַהזֶׂ בֶׂ אֶׂ יא טֹוב  הָּ ֵהבִּ ֵיר שֶׂ צִּ ש וְׁ אֹותֹו ַממָּ יּור כְׁ גָּה ַרק , ַהצִּ שָּ ר שֶׂ בָּ דָּ ד בְׁ חָּ ּלא, אֶׂ יָּה שֶׂ ם שּום הָּ דָּ  אָּ

ין ַבדֹו  הּוא ַרק, זֶׂה ַעל ֵמבִּ א.  לְׁ ֵבל ַהַשר ּובָּ קִּ ן וְׁ בֶׂ אֶׂ יַשר, טֹוב הָּ ֵעינָּיו ַויִּ יָּה,  בְׁ הָּ כָּם לֹו וְׁ חָּ הֶׂ ה לְׁ ים ַהזֶׂ ּסּורִּ ים יִּ דֹולִּ ן גְׁ   מִּ

ה יאָּ גִּ ן ַעד ֲהלֹא: ַהשְׁ יעַ  ֵהיכָּ י ַמגִּ תִּ מָּ כְׁ ה, חָּ ַעתָּ ַדֵמן וְׁ זְׁ י הִּ ה  לִּ יאָּ גִּ  !שְׁ

ַגם ַין  וְׁ נְׁ עִּ יַריי  בְׁ טִּ אקְׁ יָּה ַהדָּ ים לֹו  הָּ ּסּורִּ יָּה: יִּ הָּ שֶׂ ה אבָּ  כְׁ חֹולֶׂ יָּה, לְׁ הָּ ה לֹו נֹוֵתן וְׁ פּואָּ יָּה, רְׁ הָּ ֵברּור יֹוֵדעַ  שֶׂ ם, בְׁ אִּ  לֹו  ֵיֵלְך שֶׂ

ה ַהחֹולֶׂ ים לְׁ ַחיִּ ַוַדאי, לְׁ ֻחיָּב בְׁ ֵברּור מְׁ אֹות בְׁ ַרפְׁ תְׁ הִּ ה לְׁ זֶׂ י, מִּ יא כִּ ה הִּ פּואָּ ה רְׁ אָּ לָּ פְׁ ֹאד נִּ ַאַחר, מְׁ ְך-וְׁ ה ֵמת כָּ יּו, ַהחֹולֶׂ הָּ   וְׁ

ים רִּ ם אֹומְׁ עֹולָּ ֵמת, הָּ יָּה יָּדֹו-ַעל שֶׂ הָּ ים  לֹו וְׁ ּסּורִּ ים  יִּ דֹולִּ ה גְׁ זֶׂ ֵכן, מִּ ים וְׁ מִּ עָּ פְׁ ה נַָּתן לִּ פּואָּ ה רְׁ חֹולֶׂ ַרֵפא - לְׁ תְׁ נִּ יּו, וְׁ הָּ   וְׁ

ים רִּ ם אֹומְׁ עֹולָּ ה: הָּ רֶׂ קְׁ יָּה. הּוא  מִּ הָּ ֵלא וְׁ ים מָּ ּסּורִּ יד יִּ מִּ  . תָּ

ֵכן יָּה וְׁ יְך הָּ רִּ בּוש צָּ ַמלְׁ א, לְׁ רָּ קָּ יַָּגע ַהַחיָּט וְׁ מֹו  וְׁ דֹו ַעד, עִּ מְׁ ּלִּ בּוש ַלֲעשֹות שֶׂ צֹונֹו ַהַמלְׁ רְׁ מֹו,  כִּ יָּה כְׁ הָּ ֵּון, יֹוֵדעַ  שֶׂ כִּ   ַהַחיָּט וְׁ

ה שָּ עָּ בּוש וְׁ צֹונֹו ַהַמלְׁ רְׁ נָּף  ַרק, כִּ ד כָּ חָּ ין) אֶׂ קֹורִּ יל שֶׂ עפִּ גָּה(  לֶׂ לא, בֹו שָּ נֹו וְׁ ּוְׁ ה כִּ יָּה , יָּפֶׂ הָּ ַטֵער וְׁ צְׁ ֹאד מִּ י , מְׁ יָּה כִּ   יֹוֵדעַ  הָּ

מֹו ַעצְׁ כָּאן ַאף בְׁ בְׁ ה  הּוא שֶׂ י, יָּפֶׂ ים ֵאינָּם כִּ ינִּ בִּ ל, זֶׂה ַעל  מְׁ ם ֲאבָּ י אִּ יתִּ יִּ יָּא הָּ ַפאנְׁ שְׁ ם בִּ יל  עִּ עפִּ ה ַהּלֶׂ י, ַהזֶׂ יתִּ יִּ חֹוק  הָּ שְׁ  לִּ

י יתִּ יִּ הָּ ה וְׁ מֶׂ דְׁ מֹו נִּ יר  כְׁ ם) ַיתִּ דָּ ים אָּ עֹושִּ נּו שֶׂ מֶׂ נּות מִּ ֵכן ( ֵלצָּ יָּה וְׁ לֵ  הָּ ים אמָּ ּסּורִּ יד יִּ מִּ  . תָּ

ם ַהתָּ יָּה וְׁ ץ הָּ א רָּ כָּל ּובָּ ל ַפַעם בְׁ כָּם אֶׂ חָּ ה הֶׂ חָּ מְׁ שִּ אֹו, בְׁ צָּ הּוא, ּומְׁ ֵלא ֵמֵצר שֶׂ ים ּומָּ ּסּורִּ לֹו יִּ אָּ כָּם ֲהלֹא: ּושְׁ יר חָּ שִּ עָּ   וְׁ

ָך מֹותְׁ ה ַעל, כְׁ ָך ֵיש מָּ ים לְׁ ּסּורִּ יד יִּ מִּ י ֲהלא? תָּ ֵלא ֲאנִּ ה מָּ חָּ מְׁ יד שִּ מִּ יָּה. תָּ הָּ ֵעיֵני וְׁ כָּם בְׁ חָּ חֹוק הֶׂ שְׁ ה, לִּ מָּ דְׁ נִּ יו וְׁ ֵעינָּ   בְׁ

ע ֻשגָּ מְׁ ַמר, לִּ אָּ ם לֹו וְׁ ַתם ֲהלֹא: ַהתָּ ֵני סְׁ ם-בְׁ דָּ ים, אָּ צִּ לֹוצְׁ תְׁ מִּ י שֶׂ נִּ מֶׂ ים ֵהם, מִּ י , שֹוטִּ ם כִּ ה אִּ ים ֵהמָּ י ֲחכָּמִּ נִּ מֶׂ  ֲהלא, מִּ

ה ַרבָּ ים ֵהם, ַאדְׁ כָּל, ל”ַכנַ  שֹוטִּ ֵכן מִּ כָּם שֶׂ ָך חָּ מֹותְׁ יֶׂה  ּוַמה, כְׁ הְׁ ם תִּ ה אִּ כָּם ַאתָּ י חָּ נִּ מֶׂ נָּה? מִּ ם עָּ ַמר ַהתָּ אָּ כָּם וְׁ חָּ הֶׂ י:  לְׁ  מִּ

ֵתן בֹוא, יִּ תָּ ה שֶׂ ֵרגָּה ַעל ַאתָּ י ַמדְׁ ּלִּ יב! שֶׂ כָּם ֵהשִּ חָּ ַמר הֶׂ אָּ ר זֶׂה: וְׁ שָּ פְׁ יֹות אֶׂ הְׁ י, לִּ ֲאנִּ בֹוא שֶׂ ָך ַעל אָּ ּלְׁ נֵָּטל, שֶׂ יִּ י שֶׂ נִּ מֶׂ  מִּ

לֹום ַחס, ַהֵשכֶׂל שָּ יֶׂה אֹו, וְׁ הְׁ ה אֶׂ לֹום ַחס, חֹולֶׂ שָּ יֶׂה, וְׁ הְׁ אֶׂ ה וְׁ ע ַנֲעשֶׂ ֻשגָּ י, מְׁ ה ֲהלֹא כִּ ה מָּ יש-?ַאתָּ ע אִּ ֻשגָּ ל! מְׁ  ֲאבָּ

ה ַאתָּ בֹוא שֶׂ י ַעל תָּ ּלִּ י זֶׂה, שֶׂ ר אִּ שָּ פְׁ שּום אֶׂ ן בְׁ יֶׂה , ֹאפֶׂ הְׁ תִּ ה שֶׂ כָּם ַאתָּ י חָּ יב. כָּמֹונִּ ם ֵהשִּ ַרְך ַהֵשם לֵאצֶׂ : ַהתָּ בָּ תְׁ  ַהכל יִּ

ר שָּ פְׁ יָּכֹול, אֶׂ יֹות וְׁ הְׁ ף לִּ רֶׂ הֶׂ ן  כְׁ י, ַעיִּ ֲאנִּ בֹוא שֶׂ ָך ַעל אָּ ּלְׁ ַחק שֶׂ שָּ כָּם וְׁ חָּ נּו הֶׂ מֶׂ ֹאד מִּ  . מְׁ

ֵאּלּו ֵני וְׁ ים ַהשְׁ נִּ יּו בָּ ים הָּ אִּ רָּ קְׁ י נִּ פִּ ם בְׁ עֹולָּ נּוי זֶׂה, הָּ כָּם ַבכִּ זֶׂה, חָּ נּוי וְׁ ם ַבכִּ י -ַעל- ַאף, תָּ ֵיש פִּ ה שֶׂ ים ַכמָּ ים ֲחכָּמִּ ַתמִּ   וְׁ

ם עֹולָּ י-ַעל-ַאף, בָּ יָּה  כָּאן ֵכן -פִּ כָּר הָּ ר נִּ בָּ יֹוֵתר ַהדָּ י, בְׁ ם כִּ ֵניהֶׂ קֹום שְׁ מָּ ד מִּ חָּ דּו  אֶׂ מְׁ לָּ ַיַחד וְׁ זֶׂה, בְׁ ה וְׁ כָּם ַנֲעשָּ ג חָּ לָּ   ֻמפְׁ

ֹאד זֶׂה, מְׁ יָּה וְׁ ם הָּ דֹול תָּ ֹאד גָּ י, מְׁ קִּ ַקאסְׁ ַהּסְׁ ר) ּובְׁ ַשם ֵספֶׂ רְׁ ים מִּ בִּ ם(, ַהתֹושָּ שָּ ין שֶׂ בִּ ד כָּל כֹותְׁ חָּ ם אֶׂ נּוי  עִּ יֶׂא כִּ עלְׁ  ַפאמֶׂ

ּלֹו יּו, שֶׂ ין הָּ בִּ נּוי זֶׂה ַעל  כֹותְׁ כָּם  כִּ ַעל חָּ נּוי זֶׂה וְׁ ם  כִּ ד  ַפַעם. תָּ חָּ א אֶׂ ְך בָּ לֶׂ י ַעל ַהמֶׂ קִּ ַקאסְׁ א, ַהּסְׁ צָּ יּו , ּומָּ הָּ ין שֶׂ תּובִּ ם כְׁ   שָּ

ֵני ֵאּלּו ים ַהשְׁ נִּ כָּם ַבֵשם זֶׂה, בָּ זֶׂה, חָּ ם ַבֵשם וְׁ יָּה, תָּ הָּ יו וְׁ ֵעינָּ א בְׁ לֶׂ פֶׂ ֵאּלּו, לְׁ ם שֶׂ ַניִּ ים ַהשְׁ ֻכנִּ כָּם ַבֵשם מְׁ ם חָּ תָּ ַאּוָּה, וְׁ תְׁ נִּ  וְׁ
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ְך לֶׂ ם ַהמֶׂ אֹותָּ רְׁ ַשב לִּ חָּ ְך וְׁ לֶׂ ם: ַהמֶׂ ַלח אִּ שְׁ ם אֶׂ ֹאם ַאֲחֵריהֶׂ תְׁ יָּבֹואּו, פִּ ַני שֶׂ פָּ ַפֲחדּו -לְׁ תְׁ ֹאד  יִּ כָּם, מְׁ חָּ הֶׂ מּו-וְׁ ַתתְׁ סְׁ יו יִּ   ַטֲענֹותָּ

ֵרי ַגמְׁ ם, לְׁ ַהתָּ ר ֵכן-ַגם וְׁ שָּ פְׁ ַתַגע  אֶׂ שְׁ ַיֵשב, ַפַחד ֵמֲחַמת יִּ תְׁ נִּ ְך וְׁ לֶׂ לחַ  ַהמֶׂ שְׁ כָּם לִּ ד חָּ חָּ ל אֶׂ כָּם אֶׂ חָּ ם, הֶׂ תָּ ל וְׁ ם אֶׂ  ַרק ; ַהתָּ

ין ֵאיְך אִּ יר מֹוצְׁ עִּ לּוכָּה בְׁ ם מְׁ י, תָּ יר כִּ עִּ לּוכָּה בְׁ י-ַעל מְׁ ים ֵהם ֹרב-פִּ ֻמנֶׂה ַרק, ֲחכָּמִּ ַהמְׁ רֹות ַעל שֶׂ אֹוצָּ ם הּוא הָּ א תָּ קָּ , ַדוְׁ

י כָּם כִּ חָּ ים ֵאינָּם הֶׂ ֻמנֶׂה ַלֲעשֹות רֹוצִּ רֹות ַעל מְׁ אֹוצָּ ן הָּ ֵדי ַעל  פֶׂ תֹו יְׁ מָּ כְׁ לֹו  חָּ כְׁ שִּ ֵבז יּוַכל וְׁ ַבזְׁ רֹות לְׁ אֹוצָּ ין ֵכן ַעל, הָּ   עֹושִּ

ֻמנֶׂה רֹות ַעל מְׁ אֹוצָּ ם הָּ א תָּ קָּ  .ַדוְׁ

א רָּ קָּ ְך וְׁ לֶׂ כָּם ַהמֶׂ חָּ ד לְׁ חָּ אֹותֹו אֶׂ ם ּולְׁ ם, ל”ַהנַ  ַהתָּ חָּ לָּ ֵני ּושְׁ ַהשְׁ ים לְׁ נִּ נַָּתן, ל”ַהנַ  בָּ ם וְׁ יָּדָּ רֹות בְׁ גְׁ כָּל אִּ ד לְׁ חָּ ד אֶׂ חָּ אֶׂ   ַגם וְׁ

ם נַָּתן יָּדָּ ת בְׁ רֶׂ גֶׂ יר אִּ נִּ ירְׁ ַהַגאבִּ ל( חֹוזַהמָּ  מֹוֵשל) לְׁ יא שֶׂ נִּ ערְׁ ל) ַהַגאבֶׂ שָּ מְׁ י ַהמִּ חֹוזִּ ֵאּלּו(, ַהמְׁ ֵתי שֶׂ ים ַהשְׁ נִּ  ַתַחת ֵהם בָּ

תֹו ַשלְׁ מְׁ ּוָּה, מֶׂ צִּ ת וְׁ רֶׂ גֶׂ אִּ הָּ יר, בְׁ נִּ ירְׁ ַהַגאבִּ ַלח שֶׂ שְׁ ם יִּ הֶׂ רֹות לָּ גְׁ מֹו אִּ שְׁ כָּם מִּ חָּ הֶׂ ם לְׁ ַהתָּ ֵדי וְׁ ּלֹא  כְׁ ַפֲחדּו שֶׂ תְׁ ֹתב, יִּ כְׁ יִּ ם וְׁ הֶׂ ,  לָּ

ֵאין ר שֶׂ בָּ ֵאין , נָּחּוץ ַהדָּ ְך וְׁ לֶׂ א גֹוֵזר ַהמֶׂ קָּ יָּבֹואּו ַדוְׁ ר ַרק  שֶׂ בָּ לּוי ַהדָּ צֹונָּם תָּ רְׁ ם: בִּ ים ֵהם אִּ ְך ַרק , יָּבֹואּו-רֹוצִּ לֶׂ ַהמֶׂ ֵפץ שֶׂ  חָּ

ם אֹותָּ רְׁ  .לִּ

עּו נָּסְׁ ים ֵאּלּו וְׁ לּוחִּ כָּם - ַהשְׁ חָּ ם הֶׂ ַהתָּ אּו - וְׁ יר ּובָּ נִּ ירְׁ ַהַגאבִּ נּו לְׁ נָּתְׁ ת לֹו וְׁ רֶׂ גֶׂ אִּ ַאל הָּ שָּ יר וְׁ נִּ ירְׁ ֵני ֵאּלּו ַעל ַהַגאבִּ ים ַהשְׁ נִּ , בָּ

רּו מְׁ אָּ כָּם, לֹו וְׁ חָּ הֶׂ כָּם הּוא שֶׂ ג חָּ לָּ יר  ֻמפְׁ שִּ עָּ דֹול וְׁ ם גָּ ַהתָּ ם הּוא  וְׁ יֹוֵתר תָּ ֵיש, בְׁ ים כָּל לֹו וְׁ בּושִּ ל ַהַמלְׁ ץ שֶׂ עלְׁ , ל”ַכנַ  ַהפֶׂ

תְׁ  נִּ יר ַיֵעץוְׁ נִּ ירְׁ ַוַדאי , ַהַגאבִּ בְׁ אּוי ֵאין שֶׂ יאֹו רָּ ֵני  ַלֲהבִּ פְׁ ְך לִּ לֶׂ בּוש ַהמֶׂ לְׁ ץ בִּ עלְׁ ה, פֶׂ שָּ עָּ ים לֹו וְׁ בּושִּ אּוי ַמלְׁ רָּ יחַ , כָּ נִּ הִּ תֹוְך  וְׁ  בְׁ

לֹות גְׁ עֶׂ ב-הָּ ל צָּ ם שֶׂ נַָּתן, ַהתָּ ם וְׁ הֶׂ רֹות לָּ גְׁ עּו, ל”ַכנַ  אִּ נָּסְׁ ים וְׁ לּוחִּ אּו ַהשְׁ ם ּובָּ שָּ נּו לְׁ נָּתְׁ רֹות וְׁ גְׁ אִּ ם הָּ הֶׂ כָּם: לָּ חָּ כָּם-הֶׂ חָּ הֶׂ , לְׁ

ם ַהתָּ ם-וְׁ ַהתָּ ם. לְׁ ַהתָּ ף, וְׁ יעַ  ֵתכֶׂ גִּ הִּ ת לֹו שֶׂ רֶׂ גֶׂ אִּ ַמר, הָּ ם אָּ ַהתָּ יחַ  לְׁ לִּ יאֹו ַהשָּ ֱהבִּ י ֲהלֹא: שֶׂ א ; בֹו כָּתּוב ַמה יֹוֵדעַ  ֵאינִּ רָּ  קְׁ

ַני אֹותֹו פָּ יב! לְׁ י: לֹו ֵהשִּ ָך ֲאַסֵפר ֲאנִּ ַעל לְׁ ה-בְׁ כָּתּוב ַמה פֶׂ ְך-בֹו שֶׂ לֶׂ ַהמֶׂ ה שֶׂ בֹוא רֹוצֶׂ תָּ יו שֶׂ ַאל. ֵאלָּ י ַרק: ֵתכֶׂף שָּ לִּ  בְׁ

נּות יב! ֵליצָּ ַוַדאי: לֹו ֵהשִּ ת בְׁ י, ֱאמֶׂ לִּ נּות בְׁ ַמֵּלא, ֵליצָּ תְׁ נִּ ה וְׁ חָּ מְׁ ץ ֵתכֶׂף שִּ רָּ ַמר וְׁ אָּ תֹו וְׁ שְׁ אִּ י: לְׁ תִּ שְׁ ְך, אִּ לֶׂ ַלח ַהמֶׂ  שָּ

י ילִּ בִּ שְׁ ה! בִּ ֲאלָּ שָּ ה ַעל: אֹותֹו וְׁ ה מָּ מָּ לָּ לֹא? וְׁ יָּה וְׁ ַנאי  לֹו הָּ ּה פְׁ יבָּ ל ַלֲהשִּ לָּ ֵתכֶׂף, כְׁ ֵרז וְׁ דָּ זְׁ ה נִּ חָּ מְׁ שִּ ַלְך בְׁ הָּ נַָּסע וְׁ ם וְׁ  עִּ

יחַ  לִּ ַנס, ֵתכֶׂף ַהשָּ כְׁ נִּ יַָּשב וְׁ תֹוְך וְׁ לֹות בְׁ גְׁ עֶׂ ב-הָּ א צָּ צָּ ם ּומָּ ים  שָּ דִּ גָּ ַמח ל”ַהנַ  ַהבְׁ שָּ יֹוֵתר יֹוֵתר וְׁ  .וְׁ

תֹוְך חּו כְָּך-בְׁ לְׁ שְׁ ירֹות נִּ סִּ יר ַעל מְׁ נִּ ירְׁ הּוא, ַהַגאבִּ ה שֶׂ לֹות עֹושֶׂ ירֹו, ַעוְׁ ֱעבִּ הֶׂ ְך וְׁ לֶׂ ַיֵעץ,  ַהמֶׂ תְׁ נִּ ְך וְׁ לֶׂ טֹוב, ַהמֶׂ יֶׂה, שֶׂ הְׁ יִּ   שֶׂ

יר נִּ ירְׁ יש ַגאבִּ ם אִּ ם, תָּ ַהתָּ ַהג שֶׂ נְׁ ינָּה יִּ דִּ ת ַהמְׁ ֱאמֶׂ ר בֶׂ ֵאינֹו ֵמֲחַמת וָּישֶׂ מֹות יֹוֵדעַ  שֶׂ כְׁ אֹות חָּ צָּ ַהמְׁ ַלְך וְׁ מְׁ נִּ ְך וְׁ לֶׂ  ַלֲעשֹות ַהמֶׂ

ת ם אֶׂ יר ל”ַהנַ  ַהתָּ נִּ ירְׁ ַלח, ַגאבִּ שָּ ְך וְׁ לֶׂ תֹו ַהמֶׂ ֻקדָּ ם פְׁ ַהתָּ ַלח, ל”ַהנַ  שֶׂ שָּ יו שֶׂ יֶׂה הּוא, ַאֲחרָּ הְׁ יר יִּ נִּ ירְׁ הּוא ַגאבִּ יְך וְׁ רִּ   צָּ

ֹסעַ  נְׁ ְך לִּ רֶׂ עִּ  דֶׂ ל ירהָּ יא שֶׂ נִּ ערְׁ דּו, ַהַגאבֶׂ ַיַעמְׁ ים ַעל  וְׁ רִּ עָּ ל  ַהשְׁ יר שֶׂ עִּ ֵתכֶׂף, הָּ בֹואֹו וְׁ בּו, בְׁ ַעכְׁ ירּו אֹותֹו יְׁ תִּ ַיכְׁ   אֹותֹו וְׁ

ַמנּות תְׁ יֶׂה, ַהזֹאת ַבהִּ הְׁ יִּ יר שֶׂ נִּ ירְׁ ֵכן, ַגאבִּ שּו  וְׁ דּו עָּ מְׁ עָּ ים ַעל  וְׁ רִּ עָּ ֵתכֶׂף , ַהשְׁ רֹו וְׁ בְׁ עָּ ם  בְׁ בּו, שָּ כְׁ רּו  אֹותֹו עִּ מְׁ אָּ הּוא, לֹו וְׁ  שֶׂ

ה יר ַנֲעשָּ נִּ ירְׁ ַאל ַגאבִּ שָּ ַמר וְׁ אָּ י ַרק: וְׁ לִּ נּות בְׁ יבּו! ֵליצָּ ַוַדאי: לֹו ֵהשִּ י בְׁ לִּ נּות שּום  בְׁ ה ֵליצָּ ַנֲעשָּ ם וְׁ יר ֵתכֶׂף ַהתָּ נִּ ירְׁ   ַגאבִּ

ף ֹתקֶׂ  . וָֹּעז בְׁ

ה ַעתָּ רֹוֵמם, וְׁ תְׁ נִּ לֹו שֶׂ ל-ַמזָּ ים ּוַמזָּ כִּ א-ַמחְׁ ת לֹו ּובָּ צָּ נָּה קְׁ י-ַעל-ַאף, ֲהבָּ ַתֵמש לֹא ֵכן-פִּ שְׁ ל הִּ לָּ תֹו כְׁ מָּ כְׁ חָּ  נַָּהג ַרק, בְׁ

ימּותֹו מִּ תְׁ אשֹונָּה בִּ רִּ בָּ יג כְׁ הִּ נְׁ הִּ ת וְׁ ינָּה אֶׂ דִּ ימּות ַהמְׁ מִּ תְׁ ת, בִּ ֱאמֶׂ ר בֶׂ ישֶׂ ה, ּובְׁ לָּ ַעוְׁ א לֹא וְׁ צָּ מְׁ ַעל, בֹו נִּ ַגת וְׁ הָּ ינָּה ַהנְׁ דִּ  ַהמְׁ

ין ֵאין יכִּ רִּ דֹול ֵשכֶׂל צְׁ מֹות גָּ כְׁ חָּ י ַעל ַרק, וְׁ ר פִּ ימּות ַהישֶׂ מִּ תְׁ אּו. בִּ בָּ שֶׂ יו כְׁ נָּ פָּ ם לְׁ ַניִּ ין שְׁ דִּ יָּה, לְׁ ה: אֹוֵמר הָּ ה ַזַכאי ַאתָּ ַאתָּ  וְׁ

י , ַחיָּב פִּ ימּותֹו כְׁ מִּ ת תְׁ ֱאמֶׂ י,  בֶׂ לִּ ה שּום בְׁ מָּ רְׁ ה עָּ מָּ רְׁ ֵכן , ּומִּ ת ַהֹכל נַָּהג וְׁ ֱאמֶׂ יּו. בֶׂ הָּ ים וְׁ ינָּה אֹותֹו אֹוֲהבִּ דִּ ֹאד ַהמְׁ יָּה, מְׁ הָּ  וְׁ

ים לֹו ים  יֹוֲעצִּ ת אֹוֲהבִּ ֱאמֶׂ ה ּוֵמֲחַמת, בֶׂ ַאֲהבָּ ד לֹו יַָּעץ הָּ חָּ ר: אֶׂ ַוַדאי ַבֲאשֶׂ בְׁ ֵרחַ  שֶׂ כְׁ הֶׂ יֶׂה בְׁ הְׁ רּוא תִּ ל קָּ ְך אֶׂ לֶׂ בֹוא ַהמֶׂ תָּ  שֶׂ

יו נָּ פָּ י, לְׁ ר ֲהלא כִּ בָּ ַלח כְׁ יָך שָּ ַגם  ַאֲחרֶׂ ְך וְׁ רֶׂ יר-ַהדֶׂ נִּ ירְׁ ַהַגאבִּ ח שֶׂ רָּ בֹוא ֻמכְׁ ֵני לָּ פְׁ ְך לִּ לֶׂ ַעל,  ַהמֶׂ י-ַעל-ַאף ֵכן וְׁ ה פִּ ַאתָּ  כֵָּשר שֶׂ
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ֹאד לא, מְׁ א וְׁ צָּ מְׁ ָך יִּ ה שּום בְׁ לָּ ָך ַעוְׁ תְׁ גָּ הָּ ַהנְׁ ינָּה בְׁ דִּ י-ַעל-ַאף, ַהמְׁ ְך ֵכן-פִּ רֶׂ ְך דֶׂ לֶׂ יו ַהמֶׂ רָּ בָּ דְׁ טֹות בִּ נְׁ רָּ  לִּ בָּ דְׁ ַצד יובִּ ,  ַאֵחר לְׁ

ַדֵבר מֹות לְׁ כְׁ שֹונֹות חָּ ים ּולְׁ ה ֵכן ַעל, ֲאֵחרִּ ְך נָּאֶׂ רֶׂ דֶׂ ץ-וְׁ רֶׂ תּוַכל - אֶׂ יבֹו שֶׂ ָך, טֹוב ֵכן ַעל; ַלֲהשִּ דְׁ ֲאַלמֶׂ מֹות שֶׂ כְׁ שֹונֹות חָּ , ּולְׁ

ַקֵבל תְׁ נִּ ר וְׁ בָּ ֵעיֵני ַהדָּ ם בְׁ ַמר ַהתָּ אָּ ה: וְׁ ַפת מָּ כְׁ י אִּ ם לִּ ַמד אִּ לְׁ מֹות אֶׂ כְׁ שֹונֹות חָּ ֵתכֶׂף ?! ּולְׁ ה וְׁ לָּ תֹו ַעל עָּ ֲחֵברֹו, ַדעְׁ   שֶׂ

כָּם חָּ ַמר הֶׂ י, לֹו אָּ אִּ ר שֶׂ שָּ פְׁ שּום אֶׂ ן בְׁ הּוא ֹאפֶׂ ּלֹו  ַעל יָּבֹוא שֶׂ ֵנה, שֶׂ הִּ ה וְׁ ר ַעתָּ בָּ א כְׁ תֹו ַעל בָּ מָּ כְׁ ַאף) חָּ י-ַעל-וְׁ -ַאף, ֵכן-פִּ

י-ַעל ר פִּ בָּ כְׁ יָּה שֶׂ מֹות יֹוֵדעַ  הָּ כְׁ יָּה לֹא, חָּ ַתֵמש הָּ שְׁ ם מִּ מֹות עִּ כְׁ ל ַהחָּ לָּ ימּותֹו ַהֹכל נַָּהג ַרק, כְׁ מִּ תְׁ אשֹונָּה בִּ רִּ בָּ  (.כְׁ

ַלח כְָּך-ַאַחר ְך שָּ לֶׂ יָּבֹוא, ַהמֶׂ ם זֶׂה שֶׂ יר ַהתָּ נִּ ירְׁ יו ַהַגאבִּ נַָּסע, ֵאלָּ יו וְׁ ֵבר, ֵאלָּ דִּ ְך וְׁ לֶׂ ם  ַהמֶׂ ם עִּ ה ַהתָּ ּלָּ חִּ תְׁ ַגת בִּ הָּ  ֵמַהנְׁ

ינָּה דִּ הּוַטב - ַהמְׁ ֵעיֵני וְׁ ְך בְׁ לֶׂ ֹאד ַהמֶׂ ֹאד מְׁ י, מְׁ ה כִּ אָּ הּוא, רָּ ַנֵהג שֶׂ תְׁ ר מִּ ישֶׂ ת בְׁ דֹול וֱֶׂאמֶׂ י, גָּ לִּ ה שּום בְׁ לָּ ה ַעוְׁ מָּ רְׁ .  ּומִּ

יל כְָּך-ַאַחר חִּ תְׁ ְך הִּ לֶׂ ַדֵבר ַהמֶׂ מֹות לְׁ כְׁ שֹונֹות חָּ יבֹו-ּולְׁ ם וֱֶׂהשִּ אּוי ַהתָּ רָּ הּוַטב, כָּ ֵעיֵני וְׁ ְך בְׁ לֶׂ יֹוֵתר זֹאת ַהמֶׂ יֹוֵתר בְׁ ַמר, וְׁ אָּ : וְׁ

י ה ֲאנִּ הּוא, רֹואֶׂ כָּם שֶׂ זֶׂה חָּ ַאף, כָּ י-ַעל-וְׁ ַנֵהג הּוא ֵכן-פִּ תְׁ ימּות  מִּ מִּ תְׁ זֶׂה בִּ יַטב! כָּ ֵעיֵני ַויִּ ְך  בְׁ לֶׂ ֹאד ַהמֶׂ ֹאד מְׁ נָּה מְׁ  ּומִּ

ְך לֶׂ יֶׂה, אֹותֹו ַהמֶׂ הְׁ יִּ ר שֶׂ טֶׂ יסְׁ ינִּ יש כָּל ַעל( ַשר) מִּ רִּ טֶׂ יסְׁ ינִּ ים) ַהמִּ רִּ ּוָּה(, שָּ צִּ קֹום לֹו וְׁ ד מָּ יֻחָּ ם, מְׁ שָּ יֶׂה שֶׂ הְׁ תֹו יִּ יבָּ שִּ ּוָּה , יְׁ צִּ , וְׁ

נֶׂה בָּ יִּ רֹות נָּאֹות חֹומֹות לֹו שֶׂ ֹפאָּ אּוי ּומְׁ רָּ נַָּתן, כָּ ב לֹו וְׁ תָּ ַמנּות ַעל  כְׁ תְׁ יֶׂה, ַהזֹאת הִּ הְׁ יִּ ר שֶׂ טֶׂ יסְׁ ינִּ ֵכן ל”ַכנַ  מִּ יָּה וְׁ נּו, הָּ בָּ  שֶׂ

ים לֹו יָּנִּ נְׁ אֹותֹו, ל”ַכנַ  בִּ קֹום בְׁ ּוָּה ַהמָּ צִּ ְך שֶׂ לֶׂ ַלְך, ַהמֶׂ הָּ ֵבל  וְׁ קִּ ה וְׁ ֻדּלָּ ף ַהגְׁ ֹתקֶׂ  .בְׁ

כָּם חָּ הֶׂ א, ל”ַהנַ  וְׁ בָּ שֶׂ יו כְׁ ת ֵאלָּ רֶׂ גֶׂ אִּ ְך הָּ לֶׂ יב, ל”ַכנַ  ֵמַהמֶׂ כָּם ֵהשִּ חָּ הֶׂ ּה לְׁ יאָּ ֱהבִּ ֵתן: שֶׂ ין ַהמְׁ לִּ ַדֵבר, ֹפה וְׁ ַיֵשבוְׁ , ּונְׁ תְׁ ב. נִּ רֶׂ עֶׂ  לָּ

ה שָּ ה ֲעבּורֹו עָּ ֻעדָּ ה סְׁ דֹולָּ תֹוְך,  גְׁ תֹו בְׁ ֻעדָּ ַחֵכם סְׁ תְׁ כָּם נִּ חָּ תֹו הֶׂ מָּ כְׁ חָּ יָּה בְׁ ילֹוסֹופְׁ ּלֹו ּופִּ נָּה, שֶׂ עָּ ַמר וְׁ אָּ , זֹאת ַמה: וְׁ

ְך לֶׂ ַהמֶׂ זֶׂה שֶׂ ַלח כָּ שְׁ ַפל ֲעבּור, ַאֲחַרי יִּ ְך שְׁ רֶׂ י בֶׂ ה, כָּמֹונִּ י ּומָּ ְך, ֲאנִּ לֶׂ ַהמֶׂ ַלח שֶׂ שְׁ ְך ֲהלֹא?! ַאֲחַרי יִּ לֶׂ זֶׂה מֶׂ ֵיש כָּ  לֹו שֶׂ

ה לָּ שָּ מְׁ ה מֶׂ ֻדּלָּ זֹו ּוגְׁ י -כָּ ל ַוֲאנִּ פָּ זֶׂה שָּ בְׁ נִּ ד וְׁ נֶׂגֶׂ ְך כְׁ לֶׂ דֹול מֶׂ א גָּ נֹורָּ זֶׂה וְׁ ֵאיְך, כָּ ַיֵשב וְׁ תְׁ ְך, ַבַדַעת זֹאת יִּ לֶׂ מֶׂ זֶׂה שֶׂ ַלח כָּ שְׁ  יִּ

ל ֲעבּור פָּ י שָּ ם? כָּמֹונִּ יל ֹאַמר אִּ בִּ שְׁ י בִּ תִּ מָּ כְׁ ה - חָּ י מָּ ד ֲאנִּ גֶׂ נֶׂ ְך כְׁ לֶׂ י? ַהמֶׂ כִּ ְך ֵאין וְׁ לֶׂ ַהמֶׂ ים לְׁ ַגם? ֲחכָּמִּ ְך וְׁ לֶׂ מֹו ַהמֶׂ ַעצְׁ   בְׁ

ַוַדאי כָּם בְׁ דֹול חָּ ה, גָּ ר ּומָּ בָּ ה ַהדָּ ְך, ַהזֶׂ לֶׂ ַהמֶׂ ַלח שֶׂ שְׁ י יִּ תֹוֵמם? ֲעבּורִּ שְׁ ֹאד זֶׂה ַעל ַויִּ ֹאד  מְׁ נָּה. מְׁ ַמר עָּ אָּ כָּםהֶׂ  זֶׂה וְׁ   חָּ

נּו) כָּם ַהיְׁ חָּ אשֹון הֶׂ רִּ הּוא, הָּ ל ֲחֵברֹו שֶׂ ם שֶׂ י, ַהתָּ יו ַהכל -זֶׂה כָּל כִּ רָּ בָּ דְׁ ל מִּ כָּם אֹותֹו שֶׂ חָּ אשֹון הֶׂ רִּ ל ֲחֵברֹו הָּ ם שֶׂ , ַהתָּ

ַאַחר תֹוֵמם שֶׂ שְׁ הִּ יּהַ  שֶׂ מִּ תְׁ הִּ מֹו וְׁ ֹאד ַעצְׁ נָּה ל”ַכנַ  מְׁ מֹו  עָּ ַעצְׁ ים בְׁ רִּ בָּ ַמר ֵאּלּו דְׁ אָּ כָּם וְׁ חָּ הֶׂ יחַ   לְׁ לִּ י ַמה ֵתַדע(: ַהשָּ ֲאנִּ  שֶׂ

י אֹוֵמר תִּ ֵרחַ , ַדעְׁ כְׁ הֶׂ בְׁ ר שֶׂ בָּ ן ַהדָּ ר מּובָּ ֹברָּ ֵאין , ּומְׁ ְך שֶׂ לֶׂ ם מֶׂ עֹולָּ ל בָּ לָּ כָּל, כְׁ ם וְׁ עֹולָּ ים הָּ טּות טֹועִּ ה ַבשְׁ ים, ַהזֶׂ רִּ ּסֹובְׁ , שֶׂ

ֵיש ְך שֶׂ לֶׂ ֵאה. מֶׂ ֵבן ּורְׁ הָּ ר  ֵאיְך, וְׁ שָּ פְׁ כָּל, זֹאת אֶׂ ֵני שֶׂ ם-בְׁ עֹולָּ רּו הָּ סְׁ מְׁ ן יִּ מָּ ֹמְך ַעצְׁ סְׁ יש ַעל לִּ ד אִּ חָּ הּוא, אֶׂ ְך שֶׂ לֶׂ ? ַהמֶׂ

ַוַדאי ְך ֵאין בְׁ לֶׂ ם מֶׂ עֹולָּ ל בָּ לָּ יב.  כְׁ כָּם ֵהשִּ חָּ יחַ  הֶׂ לִּ י ֲהלֹא: ל”ַהנַ  ַהשָּ י ֲאנִּ ָך ֵהֵבאתִּ ת לְׁ רֶׂ גֶׂ ְך אִּ לֶׂ ַאל! ֵמַהמֶׂ כָּם אֹותֹו שָּ חָּ  הֶׂ

אשֹון רִּ ה: ל”ַהנַ  הָּ ָך ַהַאתָּ מְׁ ַעצְׁ תָּ  בְׁ ַבלְׁ ת קִּ רֶׂ גֶׂ אִּ ַיד הָּ ְך מִּ לֶׂ מֹו ַהמֶׂ ַעצְׁ ש בְׁ יב? ַממָּ או:  לֹו ֵהשִּ יש ַרק, לָּ י  נַָּתן ַאֵחר אִּ יָּדִּ  בְׁ

ת רֶׂ גֶׂ אִּ ֵשם הָּ ְך בְׁ לֶׂ נָּה. ַהמֶׂ ַמר עָּ אָּ ה: וְׁ ֵאה ַעתָּ ֵעינֶׂיָך רְׁ ַרי, בְׁ בָּ דְׁ ים שֶׂ י , ֵכנִּ לֶׂ  ֵאין כִּ ל ְךמֶׂ לָּ ַזר. כְׁ ַאל וָּחָּ שָּ י תֹאַמר: אֹותֹו וְׁ ; לִּ

ה ֲהלֹא ן ַאתָּ יר מִּ עִּ לּוכָּה הָּ ל מְׁ ֻגדָּ ם ּומְׁ יָך שָּ יָּמֶׂ ה, מִּ ידָּ י ַהגִּ יתָּ : לִּ אִּ יָך ֲהרָּ יָּמֶׂ ת מִּ ְך אֶׂ לֶׂ יב? ַהמֶׂ או: לֹו ֵהשִּ י) לָּ ת כִּ ֱאמֶׂ  ֵכן בֶׂ

ר בָּ ּלֹא, ַהדָּ ד כָּל שֶׂ חָּ ד אֶׂ חָּ אֶׂ אֹות זֹוכֶׂה וְׁ רְׁ ת לִּ ְך אֶׂ לֶׂ י, ַהמֶׂ ְך ֵאין כִּ לֶׂ ה ַהמֶׂ אֶׂ רָּ תְׁ ים ַרק, מִּ תִּ עִּ חֹוקֹות בְׁ ֹאד רְׁ נָּה( מְׁ כָּם  עָּ חָּ  הֶׂ

אשֹון רִּ ַמר הָּ אָּ ה: וְׁ ֵאה ַעתָּ ֵאה ַגם רְׁ ַרי, רְׁ בָּ דְׁ ים שֶׂ רּורִּ ים  בְׁ רִּ בֹרָּ ַוַדאי ּומְׁ בְׁ ְך ֵאין שֶׂ לֶׂ ל מֶׂ לָּ י, כְׁ ּלּו ֲהלֹא כִּ ה ֲאפִּ  לֹא ַאתָּ

יתָּ  אִּ ת רָּ ְך אֶׂ לֶׂ ם ַהמֶׂ ַאל שּוב. ֵמעֹולָּ כָּם שָּ חָּ יחַ  הֶׂ לִּ ם: ַהשָּ י ֵכן אִּ יג מִּ הִּ ינָּה ַמנְׁ דִּ יב? ַהמְׁ כָּם ֵהשִּ חָּ אשֹון הֶׂ רִּ י זֹאת: הָּ  ֲאנִּ

ָך ֲאַסֵפר י, ַהֵברּור לְׁ י כִּ נִּ מֶׂ ַאל  מִּ שְׁ י, תִּ י כִּ י ֲאנִּ קִּ זֶׂה בָּ י, בָּ י כִּ יתִּ יִּ שֹוֵטט הָּ ינֹות מְׁ דִּ י,  ַבמְׁ יתִּ יִּ הָּ יַנת וְׁ דִּ מְׁ יָּה בִּ יַטלְׁ כְָּך, אִּ   וְׁ

ג הָּ נְׁ ֵיש-ַהמִּ ים שֶׂ עִּ בְׁ ֵרי שִּ ים שָּ ין) יֹוֲעצִּ קֹורִּ ין שֶׂ ֵהיירִּ ֵהם(, ַראטְׁ ים וְׁ ים עֹולִּ יגִּ הִּ ינָּה ּוַמנְׁ דִּ ַמן ַהמְׁ ד זְׁ יֻחָּ ם,  מְׁ עִּ   זֶׂה וְׁ

רּות רָּ ין ַהשְׁ קִּ ן חֹולְׁ מָּ ֵני כָּל ַעצְׁ ינָּה-בְׁ דִּ זֶׂה ַהמְׁ ילּו, זֶׂה ַאַחר בָּ חִּ תְׁ הִּ יו וְׁ רָּ בָּ ֹנס דְׁ כְׁ ֵני לִּ זְׁ אָּ כָּם בְׁ חָּ יחַ  הֶׂ לִּ ימּו ַעד, ַהשָּ כִּ סְׁ הִּ   שֶׂ

רּו זְׁ גָּ ַוַדאי, וְׁ בְׁ ְך ֵאין שֶׂ לֶׂ ם מֶׂ עֹולָּ ל בָּ לָּ  .כְׁ
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נָּה שּוב כָּם עָּ חָּ אשֹון הֶׂ רִּ ֵתן: הָּ ר ַעד ַהמְׁ ֵרר, ַהֹבקֶׂ ָך ֲאבָּ ֵברּור עֹוד לְׁ ֵאין, ֵברּור  ַאַחר בְׁ ְך  שֶׂ לֶׂ ם מֶׂ עֹולָּ ל בָּ לָּ ֵכם. כְׁ  ַוַישְׁ

כָּם חָּ אשֹון הֶׂ רִּ ר הָּ כָּם) ַבֹבקֶׂ חָּ הּוא, הֶׂ ל ֲחֵברֹו שֶׂ ם שֶׂ נּו ַהתָּ ים אָּ אִּ יד אֹותֹו  קֹורְׁ מִּ ֵשם תָּ כָּם  בְׁ חָּ אשֹון הֶׂ רִּ יץ(, הָּ ֵהקִּ ת וְׁ  אֶׂ

כָּם ֲחֵברֹו חָּ יחַ  הֶׂ לִּ ַמר ַהשָּ אָּ י בֹוא: לֹו  וְׁ מִּ ל עִּ ךָּ , ַהחּוץ אֶׂ אֶׂ ַארְׁ ר וְׁ בָּ ֵברּור ַהדָּ ם ֵאיְך, בְׁ עֹולָּ עּות ֻכּלֹו הָּ טָּ ת, בְׁ ֱאמֶׂ   ֵאין ּובֶׂ

ְך לֶׂ ל מֶׂ לָּ ם, כְׁ ֻכּלָּ עּות וְׁ טָּ דֹול בְׁ כּו. גָּ לְׁ הָּ אּו, ַבשּוק וְׁ רָּ יש וְׁ ל- אִּ ד ַחיִּ חָּ סּו, אֶׂ פְׁ תָּ ֲאלּו אֹותֹו  וְׁ שָּ י: אֹותֹו וְׁ מִּ ה לְׁ ?  עֹוֵבד ַאתָּ

יב ת: ֵהשִּ ְך אֶׂ לֶׂ ֲאלּו. )ַהמֶׂ יתָּ :( אֹותֹו שָּ אִּ ת ֲהרָּ ְך אֶׂ לֶׂ יָך ַהמֶׂ יָּמֶׂ או? מִּ נָּה.  לָּ ַמר עָּ אָּ ֵאה: וְׁ טּות ֲהֵיש, רְׁ זֶׂה שְׁ כּו שּוב?! כָּ לְׁ  הָּ

ל דֹון אֶׂ ד אָּ חָּ ן אֶׂ ל מִּ סּו,  ַהַחיִּ נְׁ כְׁ נִּ מֹו וְׁ ים  עִּ רִּ בָּ דְׁ לּוהּו ַעד , בִּ אָּ שְׁ י: שֶׂ מִּ ה לְׁ ת? עֹוֵבד ַאתָּ ְך אֶׂ לֶׂ יתָּ . ַהמֶׂ אִּ ת ֲהרָּ ְך אֶׂ לֶׂ ? ַהמֶׂ

או נָּה. לָּ ַמר עָּ אָּ ה: וְׁ ֵאה ַעתָּ ֵעינֶׂיָך  רְׁ ר, בְׁ בָּ ַהדָּ ר שֶׂ ֹברָּ ם, מְׁ ֻכּלָּ ים  שֶׂ ֵאין, טֹועִּ ְך וְׁ לֶׂ ל מֶׂ לָּ ם כְׁ עֹולָּ ַכם, בָּ סְׁ נִּ ם וְׁ ר ֵביֵניהֶׂ בָּ , ַהדָּ

ֵאין ְך שֶׂ לֶׂ ל מֶׂ לָּ  .כְׁ

נָּה כָּם עָּ חָּ ַמר הֶׂ אָּ ַּסע בֹוא: עֹוד וְׁ נִּ ֵנֵלְך וְׁ ם וְׁ עֹולָּ ךָּ , בָּ אֶׂ ַארְׁ ם ֹכָּל ֵאיְך עֹוד וְׁ עֹולָּ ים ֻכּלֹו הָּ עּותִּ טָּ ים בְׁ דֹולִּ יּו , גְׁ הָּ ים וְׁ כִּ   הֹולְׁ

ים עִּ נֹוסְׁ ם וְׁ עֹולָּ ֹכָּל, בָּ קֹום  ּובְׁ אּו מָּ בָּ אּו, שֶׂ צְׁ ת מָּ ם אֶׂ עֹולָּ עּות הָּ טָּ ַבר בְׁ ְך ּודְׁ לֶׂ ה ל”ַהנַ  ַהמֶׂ ם ַנֲעשָּ לָּ צְׁ ל אֶׂ שָּ מָּ ֹכָּל, לְׁ קֹום ּובְׁ  מָּ

מָּ  אּושֶׂ ם צְׁ עֹולָּ עּות הָּ טָּ חּו, בְׁ קְׁ ת לָּ ְך אֶׂ לֶׂ ל ַהמֶׂ שָּ מָּ מֹו: לְׁ ה כְׁ זֶׂ ת שֶׂ ֵיש, ֱאמֶׂ ְך שֶׂ לֶׂ ר ֵכן, מֶׂ בָּ ה ַהדָּ יּו ַהזֶׂ הָּ ים וְׁ כִּ ים  הֹולְׁ עִּ נֹוסְׁ  וְׁ

ה ַעד לָּ כָּ ם ַמה שֶׂ יָּדָּ בְׁ ילּו, שֶׂ חִּ תְׁ הִּ ֹכר וְׁ מְׁ ד סּוס לִּ חָּ ַאַחר אֶׂ ְך-וְׁ י כָּ רּו ַעד, ַהֵשנִּ כְׁ מָּ ם שֶׂ חּו ַעד,  ֻכּלָּ רְׁ ֻהכְׁ י ֵליֵלְך שֶׂ לִּ ,  ַרגְׁ

יד מִּ תָּ יּו וְׁ ים  הָּ רִּ ם חֹוקְׁ עֹולָּ אּו,  הָּ צְׁ ם ּומָּ עֹולָּ הָּ עּות שֶׂ טָּ ַנֲעשּו בְׁ ים וְׁ יִּ ֵכי  ֲענִּ י הֹולְׁ לִּ ַתֵּלק,  ַרגְׁ סְׁ נִּ ם וְׁ יבּותָּ לֹא, ֲחשִּ יּו וְׁ   הָּ

ים בִּ ל נֱֶׂחשָּ לָּ י, כְׁ יּו לֹא כִּ ים הָּ יחִּ גִּ ל םֲעֵליהֶׂ  ַמשְׁ לָּ ים ַעל,  כְׁ יֹונִּ בְׁ ם אֶׂ מֹותָּ  . כְׁ

ֵגל ַגלְׁ תְׁ נִּ ר וְׁ בָּ יּו, ַהדָּ הָּ ים וְׁ כִּ ים הֹולְׁ בִּ סֹובְׁ אּו ַעד,  וְׁ בָּ ל שֶׂ יר אֶׂ עִּ ר, הָּ דָּ ּה שֶׂ ר בָּ טֶׂ יסְׁ ינִּ הּוא) ל”ַהנַ  ַהמִּ ם שֶׂ ל ֲחֵברֹו, ַהתָּ  שֶׂ

כָּם חָּ ם(, ל”ַהנַ  הֶׂ שָּ ּה, וְׁ אֹותָּ יר בְׁ עִּ יָּה, הָּ י ֵשם-ַבַעל הָּ תִּ יָּה, ֲאמִּ הָּ שּוב וְׁ ֹאד חָּ י, מְׁ ה  כִּ שָּ ים עָּ רִּ בָּ ים דְׁ אִּ לָּ פְׁ ּלּו , נִּ   ֵבין ַוֲאפִּ

ים רִּ יָּה ַהשָּ שּוב הָּ ם  חָּ סָּ ֻפרְׁ ֵאּלּו, ּומְׁ ים וְׁ מִּ אּו ַהֲחכָּ ּה בָּ אֹותָּ יר לְׁ עִּ כּו,  הָּ לְׁ הָּ בּו וְׁ בְׁ סָּ אּו וְׁ ֵני ּובָּ פְׁ אּו, ֵשם-ַהַבַעל ֵבית לִּ רָּ ,  וְׁ

יּו הָּ ים שֶׂ דִּ ם עֹומְׁ ה שָּ לֹות  ַכמָּ ים-ֲעגָּ עִּ בָּ ים ַארְׁ שִּ ם-ַוֲחמִּ ים  עִּ ַבר, חֹולִּ סָּ כָּם וְׁ חָּ ם, הֶׂ שָּ ר  שֶׂ יר דָּ טִּ אקְׁ יָּה, דָּ הָּ ה וְׁ ֵנס רֹוצֶׂ כָּ  לִּ

ֵביתֹו ַגם ֵמֲחַמת לְׁ יָּה הּוא שֶׂ יר הָּ טִּ אקְׁ דֹול דָּ ה,  גָּ צָּ רָּ ֵנס וְׁ כָּ ֵכרּות ַלֲעשֹות לִּ מֹו הֶׂ ַאל, עִּ שָּ י וְׁ ר מִּ כָּאן דָּ יבּו? בְׁ -ַבַעל: ֵהשִּ

ֵלא. ֵשם מָּ יו  ַויִּ חֹוק פִּ ַמר , שְׁ אָּ ר הּוא זֶׂה: ַלֲחֵברֹו וְׁ קֶׂ עּות שֶׂ טָּ א וְׁ לָּ פְׁ ֹאד נִּ זֶׂה, מְׁ טּות הּוא וְׁ עּות יֹוֵתר שְׁ טָּ ל מִּ ְך שֶׂ לֶׂ . ַהמֶׂ

י ָך ֲאַסֵפר! ֲחֵברִּ ר לְׁ קֶׂ ה ַהשֶׂ ה ַהזֶׂ ה ַכמָּ ַכמָּ ם וְׁ עֹולָּ עּות הָּ טָּ שֶׂ  בְׁ רבְׁ זֶׂה קֶׂ  .כָּ

תֹוְך יּו כְָּך בְׁ ים הָּ ֵעבִּ אּו ,  רְׁ צְׁ ן ּומָּ ם ֲעַדיִּ לָּ צְׁ ה אֶׂ לשָּ ה-שְׁ עָּ בָּ ים ַארְׁ דֹולִּ ֵבעַ  סּוג) גְׁ כּו (.  ַמטְׁ לְׁ הָּ ל וְׁ יל-ֵבית אֶׂ שִּ ין, )ַהַתבְׁ קֹורִּ  שֶׂ

עְך-גָּאר ם(, קֶׂ שָּ ים וְׁ אִּ ֱאֹכל מֹוצְׁ ּלּו לֶׂ ַעד ֲאפִּ ה בְׁ לשָּ ה אֹו שְׁ עָּ בָּ ים ַארְׁ דֹולִּ ּוּו, גְׁ צִּ ֵתן וְׁ ם לִּ הֶׂ נּו, ַמֲאכָּל  לָּ נָּתְׁ ם וְׁ הֶׂ תֹוְך. לָּ  בְׁ

יּו הָּ ים שֶׂ לִּ יּו, אֹוכְׁ ים הָּ רִּ ַספְׁ ים  מְׁ צִּ לֹוצְׁ תְׁ ר ּומִּ קֶׂ עּות ֵמַהשֶׂ טָּ ל  וְׁ ַבר שֶׂ ַהַבַעל, ֵשם -ַהַבַעל דְׁ עְך-ַהגָּאר וְׁ ַמע קֶׂ ם שָּ ֵריהֶׂ בְׁ , דִּ

ה רָּ חָּ ֹאד לֹו וְׁ י, מְׁ יָּה ֵשם-ַהַבַעל כִּ שּוב הָּ ם חָּ ֹאד שָּ ר, מְׁ ם ַויֹאמֶׂ הֶׂ לּו: לָּ כְׁ כֶׂם אִּ ֵיש ַמה לָּ ֵניכֶׂם שֶׂ פְׁ אּו לִּ כָּאן ּוצְׁ  כְָּך-ַאַחר. מִּ

א ם בָּ שָּ ן לְׁ ֵהם, ֵשם-ַהַבַעל בֶׂ ן וְׁ יּו  ֲעַדיִּ ים הָּ צִּ לֹוצְׁ תְׁ ן  מִּ ֵני ֵשם-ַהַבַעל מִּ פְׁ נֹו בִּ ַער , בְׁ גָּ ם וְׁ הֶׂ עְך-גָּאר ַהַבַעל בָּ ֵהם ַעל קֶׂ  שֶׂ

ים צִּ לֹוצְׁ תְׁ ן מִּ ֵני ֵשם-ַהַבַעל מִּ פְׁ נֹו בִּ כָּה ַעד, בְׁ הִּ ם שֶׂ צֹועַ  ַהֵכה אֹותָּ ם ּופָּ פָּ חָּ ֵביתֹו ּודְׁ ה, מִּ רָּ חָּ ם וְׁ הֶׂ ֹאד לָּ צּו, מְׁ רָּ ַבֵקש וְׁ  לְׁ

ט פָּ שְׁ ם ַהַמכֶׂה ַעל מִּ בּו, אֹותָּ ַישְׁ תְׁ נִּ ל ֵליֵלְך וְׁ ת ַהַבַעל אֶׂ ם ַהַביִּ הֶׂ ּלָּ יחּו, שֶׂ נִּ הִּ ם שֶׂ ילֹות שָּ ם ַהֲחבִּ הֶׂ ּלָּ ַיֵעץ, שֶׂ תְׁ הִּ מֹו לְׁ  ֵאיְך  עִּ

יג ַהשִּ ט לְׁ פָּ שְׁ אּו, ל”ַהנַ  ַעל מִּ רּו ּובָּ פְׁ סִּ ַבַעל, לֹו וְׁ עְך-ַהגָּאר שֶׂ כָּה קֶׂ ם הִּ ֹאד אֹותָּ ַאל. מְׁ שָּ ם וְׁ הֶׂ ה: לָּ מָּ רּו? לָּ פְׁ סִּ ,  לֹו וְׁ

רּו בְׁ דִּ יב. ֵשם -ַהַבַעל ַעל שֶׂ ם ֵהשִּ הֶׂ ַוַדאי: לָּ ר  ֵאינֹו בְׁ ַהכֹות ישֶׂ ֵני לְׁ ם -בְׁ דָּ ל, אָּ ם ֲאבָּ ם לֹא ַאתֶׂ יתֶׂ כֹונָּה ֲעשִּ ל נְׁ לָּ , כְׁ

ם תֶׂ ַברְׁ דִּ י, ֵשם-ַהַבַעל ַעל שֶׂ שּוב ֵשם-ַהַבַעל כִּ ֹאד כָּאן חָּ אּו. מְׁ רָּ ֵאין, וְׁ ש בֹו  שֶׂ ַגם, ַממָּ עּות הּוא וְׁ טָּ כּו, בְׁ לְׁ הָּ נּו וְׁ מֶׂ ל מִּ   אֶׂ

יד קִּ יד, )ַהפָּ קִּ ַהפָּ יָּה וְׁ רּו( ם” ַעכּו  הָּ פְׁ סִּ ה לֹו וְׁ כּו, ַהַמֲעשֶׂ הִּ ם שֶׂ ַאל. אֹותָּ ה ַעל: שָּ יבּו? מָּ רּו, ֵהשִּ בְׁ דִּ , ֵשם -ַהַבַעל ַעל  שֶׂ

כָּה הִּ ם וְׁ יד אֹותָּ קִּ צֹועַ  ַהֵכה ַהפָּ ם   ּופָּ פָּ חָּ ֵביתֹו ּודְׁ  . מִּ
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כּו לְׁ הָּ ה וְׁ זֶׂ זֶׂה מִּ מֹושֵ ; לָּ מֹוֵשל למִּ בֹוּהַ  לְׁ נּו גָּ מֶׂ אּו ַעד, מִּ בָּ ֵני  שֶׂ פְׁ ר לִּ טֶׂ יסְׁ ינִּ ם, ל”ַהנַ  ַהמִּ שָּ ֵני, וְׁ פְׁ ר ֵבית לִּ טֶׂ יסְׁ ינִּ ,  ַהמִּ

ים דִּ ֵשי עֹומְׁ ל-ַאנְׁ נּו, )ַחיִּ ַהיְׁ ן דְׁ יעּו (, ַוואכְׁ הֹודִּ ר וְׁ טֶׂ יסְׁ ינִּ ַהמִּ יש,  לְׁ אִּ ד שֶׂ חָּ יְך אֶׂ רִּ יו צָּ ּוָּה , ֵאלָּ צִּ ֹנס וְׁ כְׁ יִּ א, שֶׂ כָּם אֹותֹו ּובָּ חָּ  הֶׂ

ֵני פְׁ ר לִּ טֶׂ סְׁ ינִּ ֵתכֶׂף, ַהמִּ בֹואֹו וְׁ ירֹו בְׁ כִּ ר הִּ טֶׂ סְׁ ינִּ הּו ַהמִּ זֶׂ כָּם שֶׂ חָּ כָּם, ל”ַכנַ  ֲחֵברֹו הֶׂ חָּ הֶׂ ירֹו לֹא וְׁ כִּ יָּה ֵמֲחַמת הִּ הָּ ה שֶׂ ֻדּלָּ גְׁ  בִּ

זֹו ֵתכֶׂף, כָּ יל וְׁ חִּ תְׁ ר הִּ טֶׂ יסְׁ ינִּ ֵבר ַהמִּ דִּ יו וְׁ ֵאה: ֵאלָּ י  רְׁ ימּותִּ מִּ ַמה תְׁ יא לְׁ ֵהבִּ י שֶׂ ה, אֹותִּ ֻדּלָּ גְׁ זֹו לִּ ל, כָּ אֶׂ ה וְׁ ָך מָּ תְׁ מָּ כְׁ ה חָּ יאָּ  ֵהבִּ

ָך  ?אֹותְׁ

נָּה כָּם עָּ חָּ ַמר הֶׂ אָּ ה ֵמַאַחר: וְׁ ַאתָּ י הּוא שֶׂ ם ֲחֵברִּ ה, ַהתָּ זֶׂ ַסֵפר מִּ ֵעת; כְָּך-ַאַחר נְׁ ה לְׁ י ֵתן  ַעתָּ ט לִּ פָּ שְׁ כּו ַעל מִּ הִּ י  שֶׂ , אֹותִּ

לֹו אָּ ה: שְׁ מָּ יבֹו? לָּ יל: ֱהשִּ בִּ שְׁ י בִּ תִּ ַברְׁ דִּ הּוא, ֵשם-ַהַבַעל ַעל שֶׂ ר שֶׂ קֶׂ ה שֶׂ מָּ רְׁ ה ּומִּ דֹולָּ נָּה. גְׁ ם עָּ ר ַהתָּ טֶׂ יסְׁ ינִּ ַמר ַהמִּ אָּ : וְׁ

ן  ה ֲעַדיִּ מֹות אֹוֵחז ַאתָּ כְׁ ָך ַבחָּ ּלְׁ ֵאה? שֶׂ ה: רְׁ תָּ  ַאתָּ ַמרְׁ ה אָּ ַאתָּ בֹוא יָּכֹול שֶׂ י ַעל לָּ ּלִּ ַקל שֶׂ בֹוא אּוַכל לֹא יַוֲאנִּ , בְׁ ָך ַעל לָּ ּלְׁ ; שֶׂ

ֵאה י, רְׁ ֲאנִּ ר שֶׂ בָּ י כְׁ אתִּ ָך ַעל בָּ ּלְׁ ה, ל”ַכנַ  שֶׂ ַאתָּ ן וְׁ אתָּ  לֹא ֲעַדיִּ י ַעל בָּ ּלִּ י, שֶׂ ה ַוֲאנִּ ה, רֹואֶׂ זֶׂ ה שֶׂ שֶׂ ה, יֹוֵתר קָּ ַאתָּ בֹוא שֶׂ  תָּ

ימּות ַעל מִּ י תְׁ ּלִּ ַאף. שֶׂ י-ַעל-וְׁ יָּה ֵמֲחַמת, ֵכן -פִּ הָּ יר שֶׂ ר בֹו  ַמכִּ בָּ כְׁ תֹו מִּ ֻדּלָּ גְׁ ּוָּה, בִּ ֵתת צִּ ים לֹו לָּ דִּ גָּ ישֹו בְׁ בִּ ַהלְׁ שֹו, לְׁ קְׁ   ּובִּ

יֹאַכל מֹו שֶׂ  .עִּ

ַעת שְׁ ם בִּ תָּ ילָּ ילּו ֲאכִּ חִּ תְׁ ַדֵבר הִּ יל. ַיַחד לְׁ חִּ תְׁ כָּם הִּ חָּ יחַ  הֶׂ הֹוכִּ תֹו לֹו לְׁ ֵאין, ל”ַהנַ  ַדעְׁ ְך שֶׂ לֶׂ ל מֶׂ לָּ ַער. כְׁ ם בֹו גָּ   ַהתָּ

ר טֶׂ יסְׁ ינִּ י ֲהלֹא: ַהמִּ י ֲאנִּ מִּ ַעצְׁ י בְׁ יתִּ אִּ ת רָּ ְך אֶׂ לֶׂ יב! ַהמֶׂ כָּם לֹו ֵהשִּ חָּ חֹוק הֶׂ שְׁ ה: בִּ ָך  יֹוֵדעַ  ַאתָּ מְׁ ַעצְׁ ה, בְׁ זֶׂ יָּה שֶׂ ְך הָּ לֶׂ ? ַהמֶׂ

ה יר ַאתָּ ת אֹותֹו ַמכִּ אֶׂ יו וְׁ בִּ ת אָּ אֶׂ ֵקנֹו וְׁ יּו זְׁ הָּ ים שֶׂ כִּ לָּ ן? מְׁ ה ֵמַאיִּ ה יֹוֵדעַ  ַאתָּ זֶׂ ְך שֶׂ לֶׂ ים? מֶׂ ידּו ֲאנָּשִּ גִּ ָך הִּ ה לְׁ זֶׂ ְך שֶׂ לֶׂ ,  מֶׂ

מּו רִּ ָך וְׁ ר אֹותְׁ קֶׂ שֶׂ ה. בְׁ רָּ חָּ ם וְׁ ַהתָּ ֹאד לְׁ ֹאד מְׁ ַבר ַעל מְׁ ְך דְׁ לֶׂ הּוא ַעל ַהמֶׂ ְך כֹוֵפר שֶׂ לֶׂ  .ַבמֶׂ

תֹוְך א כְָּך בְׁ ד בָּ חָּ ַמר אֶׂ אָּ ֲעזָּאֵזל: וְׁ נּו, )הָּ ַהיְׁ ול דְׁ ַלח( ַהַטייוְׁ ַזע, ַאֲחֵריכֶׂם שָּ ַדעְׁ זְׁ נִּ ם וְׁ ֹאד ַהתָּ ֹאד מְׁ ץ, מְׁ רָּ ֵפר וְׁ סִּ תֹו וְׁ שְׁ אִּ   לְׁ

ַפַחד דֹול בְׁ ר גָּ ַהנַ  ַבֲאשֶׂ ַלח ל”שֶׂ יו שָּ ה, ַאֲחרָּ יֲָּעצָּ תֹו לֹו וְׁ שְׁ ֹלחַ  אִּ שְׁ ַלח, ֵשם-ַהַבַעל ֲעבּור לִּ שָּ יו וְׁ א, ַאֲחרָּ  ֵשם-ַהַבַעל ּובָּ

נַָּתן יעֹות לֹו וְׁ מִּ ירֹות  קְׁ מִּ ַמר ּושְׁ אָּ ה, לֹו וְׁ ַעתָּ ַחד לֹא שֶׂ פְׁ ל יִּ לָּ יָּה, כְׁ הָּ ה ֱאמּונָּה לֹו וְׁ דֹולָּ זֶׂה גְׁ יּו. בָּ הָּ ים  וְׁ בִּ כָּם עֹוד יֹושְׁ חָּ   הֶׂ

ם ַהתָּ ַאל, ל”ַהנַ  וְׁ שָּ כָּם וְׁ חָּ ה ַעל: אֹותֹו הֶׂ תָּ  מָּ ַחדְׁ פְׁ ל נִּ ַמר? כְָּך -כָּ יל: לֹו אָּ בִּ שְׁ ַלח, ל”ַהנַ  בִּ שָּ ַחק. ַאֲחֵרינּו שֶׂ נּו שָּ מֶׂ :  מִּ

ה ין ַאתָּ ֵיש, ַמֲאמִּ ול שֶׂ יב?  ַטייוְׁ ם: לֹו ֵהשִּ אִּ י ֵכן-וְׁ ַלח זֶׂה  הּוא מִּ שָּ נָּה? ַאֲחֵרינּו שֶׂ כָּם עָּ חָּ ַמר הֶׂ אָּ ַוַדאי: וְׁ י זֶׂהּו בְׁ חִּ ,  אָּ

ה צָּ רָּ ה שֶׂ אֶׂ רָּ תְׁ יִּ י שֶׂ מִּ ַלח, עִּ שָּ ה ַאֲחַרי וְׁ מָּ רְׁ מִּ ַאל. זֹו בְׁ ם אֹותֹו שָּ ם: ַהתָּ ַבר ֵאיְך ֵכן-אִּ ש כָּל ַעל  עָּ טֶׂ ים) ַהַווארְׁ רִּ (?  ַהשֹומְׁ

יבֹו ַוַדאי: ֱהשִּ ֵחד בְׁ ם שִּ ֵהם,  אֹותָּ ים וְׁ רִּ ה אֹומְׁ מָּ רְׁ מִּ ר בְׁ קֶׂ ּלא,  וָּשֶׂ אּו שֶׂ ל אֹותֹו רָּ לָּ  .כְׁ

תֹוְך ַזר כְָּך בְׁ א חָּ ד ּובָּ חָּ ַמר אֶׂ אָּ ול, ל”ַכנַ  וְׁ ַהַטייוְׁ ַלח שֶׂ ם שָּ םוְׁ , ַאֲחֵריהֶׂ ַזע לֹא ַהתָּ ַדעְׁ זְׁ ה  נִּ לֹא, ַעתָּ יָּה וְׁ  ַפַחד  שּום לֹו הָּ

ל לָּ ה ֵמֲחַמת, כְׁ ירָּ מִּ ל ַהשְׁ נָּה. ל”ַכנַ  ֵשם-ַהַבַעל שֶׂ ַמר עָּ אָּ כָּם וְׁ חָּ הֶׂ ה: לְׁ ה ַעתָּ ה מָּ ַמר? אֹוֵמר ַאתָּ יעַ : אָּ ָך אֹודִּ ֵיש, לְׁ י  שֶׂ  לִּ

ח הּוא, אָּ י שֶׂ מִּ ַכַעס עִּ ה, בְׁ שָּ עָּ ה וְׁ מָּ רְׁ ֵדי זֹו מִּ יד  כְׁ חִּ ַהפְׁ י לְׁ ַמד . אֹותִּ עָּ ַאל וְׁ שָּ אֹותֹו וְׁ א לְׁ בָּ ם שֶׂ ילָּ בִּ שְׁ מּותֹו הּוא ּוַמה: בִּ   דְׁ

ל ַלח זֶׂה שֶׂ שָּ ים ֵאיזֶׂה? ַאֲחֵרינּו שֶׂ נִּ ֵאיזֶׂה  לֹו ֵיש פָּ ה וְׁ אֶׂ רֹות ֵיש ַמרְׁ עָּ ּלֹו ַלשְׁ כּו שֶׂ ַכיֹוֵצא  ’וְׁ יב? וְׁ כְָּך כְָּך: לֹו ֵהשִּ נָּה. וְׁ   עָּ

כָּם חָּ ַמר הֶׂ אָּ ֵאה: וְׁ ֵאה הּוא זֶׂה, רְׁ י ַמרְׁ חִּ ַמר. ל”ַהנַ  אָּ ם לֹו אָּ ם ֲהֵתֵלְך: ַהתָּ מָּ יב? עִּ ֵתן ַרק, ֵהן:  ֵהשִּ תִּ י שֶׂ מִּ   ֵאיזֶׂה עִּ

ֵשי ל-ַאנְׁ יּו, )ַחיִּ הְׁ יִּ ים( )ַזַלאגָּא שֶׂ רִּ ים שֹומְׁ ַלּוִּ ֵדי( מְׁ ּלא כְׁ ַצֲערּו שֶׂ י יְׁ נַָּתן, אֹותִּ א לֹו וְׁ כּו, ַזַלאגָּ לְׁ הָּ ֵני וְׁ ים ַהשְׁ ם ל”ַהנַ  ֲחכָּמִּ  עִּ

יש אֹותֹו אִּ א הָּ בָּ ם שֶׂ ילָּ בִּ שְׁ רּו, בִּ זְׁ חָּ ל וְׁ ַאל,  ַהַחיִּ שָּ ם וְׁ ם אֹותָּ ר ַהתָּ טֶׂ יסְׁ ינִּ ן: ַהמִּ ים ֵהם ֵהיכָּ יבּו? ל”ַהנַ  ַהֲחכָּמִּ  ֵאינָּם, ֵהשִּ

ים עִּ ל יֹודְׁ לָּ מּו ֵאיְך כְׁ לְׁ  . נֶׂעֶׂ

ַהנַ  נּו) ל”וְׁ ול ַהיְׁ ַטף( ַהַטייוְׁ ם חָּ ת, אֹותָּ ים אֶׂ ֵאּלּו ַהֲחכָּמִּ יא, ל”ַהנַ  הָּ ֵהבִּ ם וְׁ ל אֹותָּ ש אֶׂ פֶׂ יט רֶׂ ם, וָּטִּ שָּ יָּה וְׁ ול יֹוֵשב  הָּ  ַהַטייוְׁ

ֵּסא ַעל תֹוְך כִּ ש בְׁ פֶׂ רֶׂ יכּו, הָּ לִּ שְׁ הִּ ת וְׁ ים אֶׂ תֹוְך ל”ַהנַ  ַהֲחכָּמִּ ש בְׁ פֶׂ רֶׂ ש, הָּ פֶׂ רֶׂ הָּ יָּה וְׁ ב הָּ בּוק  עָּ דָּ מֹו וְׁ בֶׂ  כְׁ ש קדֶׂ ין, )ַממָּ קֹורִּ   שֶׂ
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ֵליי לא(, קְׁ יּו וְׁ ים  הָּ כֹולִּ זּוז יְׁ ן לָּ מָּ ל ַעצְׁ לָּ תֹוְך כְׁ ש בְׁ פֶׂ רֶׂ ֲעקּו, הָּ צָּ ים ֵאּלּו) וְׁ ֵאּלּו ַהֲחכָּמִּ יּו לְׁ הָּ ים  שֶׂ רִּ ַיּסְׁ ם מְׁ נּו, אֹותָּ ַהיְׁ   דְׁ

ול יו ַהַטייוְׁ ים(: ַוֲאנָּשָּ עִּ שָּ ה ַעל!  רְׁ ם מָּ ים ַאתֶׂ רִּ ַיּסְׁ נּו מְׁ י? אֹותָּ כִּ ויל ֵיש וְׁ ם ַטייוְׁ עֹולָּ ם? בָּ ים, ַאתֶׂ עִּ שָּ ים, רְׁ רִּ ַיּסְׁ נּו מְׁ   אֹותָּ

נָּם חִּ י) בְׁ ים ֵאּלּו כִּ ן ל”ַהנַ  ַהֲחכָּמִּ ינּו לֹא ֲעַדיִּ ֱאמִּ ֵיש, הֶׂ ויל שֶׂ רּו  ַרק, ַטייוְׁ מְׁ ים אָּ ֲאנָּשִּ ים שֶׂ עִּ שָּ ים רְׁ רִּ ַיּסְׁ ם מְׁ נָּם אֹותָּ חִּ (  בְׁ

יּו הָּ ים וְׁ ֵני ֵאּלּו ֻמנָּחִּ ים ַהשְׁ תֹוְך ֲחכָּמִּ י בְׁ ש ֳעבִּ פֶׂ רֶׂ יּו , הָּ הָּ ים וְׁ רִּ ים ַרק, זֹאת ֵאין: זֹאת ַמה חֹוקְׁ ֲאנָּשִּ ים שֶׂ ינּו, פֹוֲחזִּ יִּ הָּ   שֶׂ

ים טִּ קֹוטְׁ תְׁ ם מִּ הֶׂ מָּ ה, ַפַעם ֵאיזֶׂה עִּ ַעתָּ ים ֵהם וְׁ רִּ ַיּסְׁ נּו  מְׁ יּו. כְָּך-כָּל אֹותָּ הָּ ים וְׁ רִּ ַיּסְׁ תְׁ ם מִּ ים  שָּ נּויִּ עִּ דֹו בְׁ יםגְׁ ה לִּ ים ַכמָּ נִּ  . שָּ

ַבר  ַאַחת ַפַעם ם עָּ ר ַהתָּ טֶׂ יסְׁ ינִּ ֵני ל”ַהנַ  ַהמִּ פְׁ ַכר, ֵשם-ַהַבַעל ֵבית לִּ זְׁ נִּ כָּם ַבֲחֵברֹו וְׁ חָּ ַנס, הֶׂ כְׁ נִּ ל וְׁ ה, ֵשם-ַהַבַעל אֶׂ טָּ הִּ  וְׁ

מֹו יו ַעצְׁ ְך ֵאלָּ רֶׂ דֶׂ ים כְׁ רִּ ַאל, ַהשָּ שָּ ם אֹותֹו וְׁ ר אִּ שָּ פְׁ ה אֶׂ אֶׂ רְׁ יִּ נּו) אֹותֹו שֶׂ ת ַהיְׁ כָּם אֶׂ חָּ ם(, ל”ַהנַ  הֶׂ אִּ יאֹו יּוַכל וְׁ הֹוצִּ ם  לְׁ שָּ , מִּ

ַמר אָּ ל וְׁ ם: ֵשם-ַהַבַעל אֶׂ ים ַהַאתֶׂ רִּ ת זֹוכְׁ כָּם אֶׂ חָּ ַלח, הֶׂ שָּ ול שֶׂ אֹו ַהַטייוְׁ שָּ יו לֹא ַהיֹום  ּוֵמאֹותֹו,  ּונְׁ יתִּ אִּ יבֹו? רְׁ .  ֵהן : ֱהשִּ

ֵקש נּו ּובִּ מֶׂ ה, מִּ אֶׂ ַירְׁ קֹומֹו לֹו שֶׂ יאֹו מְׁ יֹוצִּ ם וְׁ שָּ ַמר,  מִּ אָּ ַוַדאי: ֵשם-ַהַבַעל לֹו וְׁ י בְׁ אֹות יָּכֹול ֲאנִּ ַהרְׁ ָך לְׁ קֹומֹו לְׁ יאֹו מְׁ הֹוצִּ , ּולְׁ

ּלא ַרק כּו שֶׂ י ֵילְׁ ם כִּ י אִּ ה ֲאנִּ ַאתָּ כּו. וְׁ לְׁ הָּ ה ַיַחד וְׁ שָּ עָּ יַָּדע ַמה ֵשם-ַהַבַעל וְׁ אּו, שֶׂ ם ּובָּ שָּ ה, לְׁ אָּ רָּ ֵהם, וְׁ ים שֶׂ י  ֻמנָּחִּ ֳעבִּ   בָּ

יט ש טִּ פֶׂ ה,  וָּרֶׂ אָּ רָּ שֶׂ כָּם ּוכְׁ חָּ ת הֶׂ ר אֶׂ טֶׂ יסְׁ ינִּ ַעק, ַהמִּ יו צָּ י:  ֵאלָּ חִּ ֵאה! אָּ ֵהם, רְׁ ים שֶׂ ים ַמכִּ ַענִּ י ּומְׁ ים כְָּך-כָּל אֹותִּ עִּ שָּ רְׁ   הָּ

לּו נָּם ַהּלָּ חִּ ַער. בְׁ ר בֹו גָּ טֶׂ יסְׁ ינִּ ן: ַהמִּ ה ֲעַדיִּ מֹו  אֹוֵחז ַאתָּ כְׁ ָך תַבחָּ ּלְׁ ֵאין שֶׂ ה וְׁ ין ַאתָּ שּום ַמֲאמִּ ר בְׁ בָּ יָך, דָּ רֶׂ בָּ דְׁ לִּ  ֵהם  ֵאּלּו וְׁ

ים ה? ֲאנָּשִּ ֵאה ַעתָּ יתָּ , ֵשם-ַהַבַעל הּוא זֶׂה ֲהלא; רְׁ יִּ הָּ הּוא, בֹו כֹוֵפר שֶׂ א וְׁ קָּ יֲאכֶׂם יָּכֹול  ַדיְׁ הֹוצִּ הּוא) לְׁ ה וְׁ אֶׂ כֶׂם ַירְׁ   לָּ

ת ֱאמֶׂ ֵקש(, הָּ ם ּובִּ ר ַהתָּ טֶׂ יסְׁ ינִּ ן ל”ַהנַ  ַהמִּ יֵאם, ֵשם-ַהַבַעל מִּ יֹוצִּ ה  שֶׂ אֶׂ ַירְׁ ם וְׁ הֶׂ הּו, לָּ זֶׂ ול שֶׂ ֵאינָּם  ַטייוְׁ ים וְׁ ה, ֲאנָּשִּ שָּ עָּ   וְׁ

ה ַמה ֵשם-ַהַבַעל שָּ עָּ ֲארּו-שֶׂ שְׁ נִּ ים וְׁ דִּ ה ַעל  עֹומְׁ שָּ לֹא, ַהַיבָּ יָּה וְׁ ם הָּ ש שָּ פֶׂ ל רֶׂ לָּ ֵאּלּו, כְׁ ים וְׁ יקִּ א ַנֲעשּו ל”ַהנַ  ַהַמזִּ רָּ   ַעפְׁ

א מָּ לְׁ עָּ ז. בְׁ ה אָּ אָּ כָּם רָּ חָּ ַרח ל”ַהנַ  הֶׂ ֻהכְׁ ַעל וְׁ חֹו בְׁ רְׁ הֹודֹות כָּ ֵיש ַהֹכל ַעל לְׁ ְך שֶׂ לֶׂ כּו מֶׂ  .’וְׁ

ה זֶׂה ַעל ה ַהַמֲעשֶׂ רָּ מְׁ ה נֶׂאֶׂ קּוֵטי ַעֵין) ַהתֹורָּ ק, ן”מֹוֲהרַ  לִּ ן, ’ב ֵחלֶׂ ימָּ ת( ט”י סִּ רֶׂ ַדבֶׂ מֹות ַהמְׁ כְׁ ימּות ֵמחָּ מִּ ַקר, ּותְׁ עִּ   שֶׂ

ֵלמּות ימּות ַרק הּוא ַהשְׁ מִּ יטּות תְׁ שִּ ַין, ּופְׁ נְׁ עִּ ֵלק  וְׁ יָּה, ֲעמָּ הָּ כָּם שֶׂ ַפר חָּ כָּ ר וְׁ קָּ עִּ כּו בָּ ם  ַעֵין  ’וְׁ סּוק ַעל שָּ ֵלי) פָּ שְׁ (: ד”כ מִּ

ַבע פל ”שֶׂ יק ”יִּ ם ”ַצדִּ קָּ לֵ  ֵתבֹות סֹוֵפי ”וְׁ י ק”ֲעמָּ קַ  כִּ ילֹות כָּל ר עִּ פִּ ֵדי-ַעל ֵהם ַהנְׁ מֹות יְׁ כְׁ כּו חָּ ם ַעֵין, ’וְׁ ג ַגם.  שָּ ַרע  ֲאגָּ זֶׂ  מִּ

ֵלק י-ַעל-ַאף, ֲעמָּ ה פִּ אָּ רָּ תֹו שֶׂ ה ַמַפלְׁ עָּ שָּ א בְׁ בָּ מּוֵאל שֶׂ ל שְׁ אּול ֵאצֶׂ גֹו שָּ רְׁ הָּ ן, לְׁ יָּה  לֹא ֲעַדיִּ ין הָּ מֹו, ַמֲאמִּ נֱֶׂאַמר כְׁ  שֶׂ

מּוֵאל) ג ַוֵיֵלְך(: ו”ט א-שְׁ ֵגם ַמֲעַדנֹות ֲאגָּ רְׁ תִּ ן  וְׁ א : יֹונָּתָּ קָּ ַפנְׁ י, מְׁ ן כִּ ין לֹא ֲעַדיִּ ֱאמִּ תֹו הֶׂ ַמַפלְׁ ה ַעד , בְׁ אָּ רָּ יו שֶׂ ֵעינָּ   סֹוף  בְׁ

תֹו ז, ַמַפלְׁ ר: אָּ ֵכן: ַויֹאמֶׂ ר אָּ וֶׂת ַמר  סָּ י, ַהמָּ ה ַעד  כִּ ין  לֹא ַעתָּ ֱאמִּ ים) הֶׂ ה ַעל  ֵעינֶׂיָך שִּ ין, ַהַמֲעשֶׂ בִּ תָּ ֵאי וְׁ לְׁ אֹות פִּ לָּ ם(: פְׁ אִּ  וְׁ

ה ּלָּ פִּ אּוי ֵאינָּּה ַהתְׁ רָּ ל הּוא, כָּ עָּ נְׁ ה מִּ לשָּ שְׁ וֹות בִּ צָּ ֵבן, קְׁ הָּ ַעֵין וְׁ סֹוף עֹוד וְׁ ר בְׁ ֵפרּוש  ַהֵּספֶׂ ַרב בְׁ ה הָּ אֶׂ רְׁ תִּ ים וְׁ רּושִּ   דְׁ

ים אִּ לָּ פְׁ  .נִּ

 

 


