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וַ יְ ִהי ָא ָדם ָּב ָא ֶרץ וְ הּוא ַא ְל ָמןַּ ,בת ַא ַחת לֹו ,וְ גָ ָרה
חֹוקה :וַ ּיֵ ֶלְך ֶאל ֵּבית ֶה ָע ְל ִמין ,וַ ּיִ ְפקֹד
ִהיא ְּב ֶא ֶרץ ְר ָ
ֶאת ֶק ֶבר ַר ְעיָ תֹוֲ ,א ֶׁשר ֵמ ָתה ִמן ַה ַּמ ֲח ָלה :וַ ּיִ ְק ַרב ֶאל
ׁשֹוכב ַעל ַה ַּמ ֵּצ ָבה:
ֵ
ַה ֶּק ֶבר ,וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה ּגּור ַּתּנִ ים
וַ ּיָ ֵרם ָה ִאיׁש ָה ַא ְל ָמן ֶאת ַהּגּור וַ ּיִ ָּק ֵחהּו ְל ֵביתֹו ,וַ ּיַ ֲחֹלק
ּצּועיו ַּב ַּליְ ָלה :וַ ּיִ גְ ַּדל ּגּור ַה ַּתּנִ ים ,וַ יְ ִהי
ִעּמֹו ֶאת חֹם יִ ָ
ַּתן ּבֹוגֵ ר וְ נֶ ֱא ָמן ָל ִאיׁש ֲא ֶׁשר נָ ַהג ּבֹו ְּכ ָא ִביו :וַ ּיֵ ֵצא
ּוב ֲא ֶׁשר
ַה ַּתן ִמן ַה ַּביִ ת וַ ּיָ ָׁשב ֵא ָליוְּ ,כ ַאּוַ ת נַ ְפׁשֹו ַ
ָח ַפץ :וַ ּיֵ ֶלְך ַה ַּתן ֶאל ַהח ֶֹרׁש ֲא ֶׁשר ִמחּוץ ִל ְמעֹונֹו,
ּוב ְּב ָק ִרים ָחזַ ר :וַ יְ ִהי ּב ֶֹקר ֶא ָחד,
ִמ ֵּדי ַליְ ָלה יָ ָצא ַ
וַ ּיָ ָׁשב ַה ַּתן ֶאל ַה ַּביִ ת וְ ֶא ֶבן ֲעגֻ ָּלה ְּב ִפיוְּ ,כ ַחּלּוק
ּתֹותיו :וַ ּיָ בֹוא ֶאל ְּב ָע ָליוֶ ,אל
ַהּנַ ַחל ָה ָאחּוז ֵּבין ִל ְס ָ
יֹוׁשב ַעל ִמ ָּטתֹו :וַ ָּתנַ ח
ֲח ַדר ַה ֵּׁשנָ ה ,וְ ִהּנֵ ה ָה ִאיׁש ֵ
ֶה ָחיָ ה ֶאת ָה ֶא ֶבן ְל ַרגְ ֵלי ָה ִאיׁש :וַ ּיִ ַּקח ָה ִאיׁש ָה ַא ְל ָמן
חּוצה
אֹותּה ַה ָ
ּיֹוצא ָ
ֶאת ָה ֶא ֶבן ֲא ֶׁשר ֵה ִביא ַה ַּתן ,וַ ֵ
ִמן ַה ֶח ֶדרֶ ,אל ִמחּוץ ַל ַּביִ ת :וַ ּיָ ָׁשב ֶאל ַח ְדרֹו ,וַ ּיַ ְעבֹר
ַּב ֶּפ ַתח ְל ֵע ֶבר ִמ ָּטתֹו ,וְ ִהּנֵ ה ָה ֶא ֶבן ֻמּנַ ַחת ַׁש ָּמה:
ּומ ְּצ ָד ָדיו וְ ֹלא
ּומ ְּל ָפנָ יו ִ
חֹוריו ִ
וַ ּיִ ְתּבֹונֵ ן ָה ִאיׁש ֵמ ֲא ָ
ִה ְת ַח ֵּבא ַה ַּתן ַּב ֶח ֶדר :וַ יְ ַח ֵּפׂש ַא ַחר ַה ַּתן וְ ֹלא נִ ְר ֲא ָתה
ז

ּומן ַהּיֹום ַההּוא ֹלא ֵּת ָר ֶאה עֹוד
ֶה ָחיָ ה ְּב ָכל ַה ַּביִ תִ ,
עֹולם :וַ ּיָ ֵרם ֶאת ָה ֶא ֶבן ,וַ ּיַ ּנִ ֶיח ָה ַעל ַה ִּׁש ָּדה ֲא ֶׁשר
ְל ָ
ַעל יַ ד ַה ַּמ ָּצ ִעים ,וַ ּיָ בֹוא ָלׁשּוב ֶאל ִמ ָּטתֹו :וַ ּיַ ֵּסב
ָה ִאיׁש ַּב ֵּׁשנִ ית ֶאת ַמ ָּבטֹו ֶאל ָחלּוק ַהּנַ ַחל ַהּנַ ח ַעל
יטה יָ ְצ ָאה ִמ ֶּמּנּו :וַ ִּת ְד ֶמה
ַה ִּׁש ָּדה ,וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה ְּב ִל ָ
יטה ֲא ֶׁשר ַעל ָה ֶא ֶבן ְל ִאיׁשֹון ָה ַעיִ ןֲ ,עגֻ ָּלה ִהיא,
ַה ְּב ִל ָ
רֹואה :וַ ּיִ ַּקח ָה ִאיׁש ֶאת ָה ֶא ֶבן ְּביָ דֹו,
נִ ְר ֵאית וְ ֵאינָ ּה ָ
עֹותיו :וְ ִהּנֵ ה
ימ ְּׁש ָׁשּה ְּב ֶא ְצ ְּב ָ
אֹותּה ְּב ַמ ָּבטֹו וַ ַ
וַ ּיִ ְסקֹר ָ
ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ִמ ֵּׁשׁש ֶאת ָה ֶא ֶבן ,וַ ִּת ָּׁש ַמע ְּד ִפ ָיקה ְּב ֶד ֶלת
עֹומד ַעל ַּד ְל ִּתי ,וַ ֲה ֵרי
ַה ַּביִ ת :וַ ּיִ ְת ֶהה ָה ִאיׁשִ ,מי זֶ ה ֵ
ֵאין ִלי ָּב ָא ֶרץ ֹלא ַאח וְ ֹלא ֵר ַעֹ ,לא ָקרֹוב וְ ֹלא יָ ִדיד:
ֹאמר ֵלְך ְּפ ַתח
וַ ִּת ָּׁש ַמע ַּבת קֹול ְּב ָאזְ נֹוִ ,מן ָה ֶא ֶבן ,וַ ּת ֶ
עֹומ ֶדת ַׁש ָּמהֶׁ ,שֹּלא ָר ִא ָית ְּכ ָבר
ֶאת ַה ֶּד ֶלתִּ ,כי ִּב ְּתָך ֶ
עֹומ ֶדת ַׁש ָּמה :וַ ּיִ ְּפלּו,
ָׁשנִ ים :וַ ּיֵ ֶלְך וַ ּיִ ְפ ַּתח וְ ִהּנֵ ה ִּבּתֹו ֶ
ַּבת ַעל זְ רֹועֹות ָא ִב ָיה ,וְ ָאב ַעל זְ רֹועֹות ִּבּתֹו :וַ ּיַ ְרא
ָה ָאב ִּכי יָ ְד ָעה ָה ֶא ֶבן ֶאת ָה ֱא ֶמת ַעל ֲא ֶׁשר ָׁש ַאל,
וַ ּיִ ְׁש ַאל עֹוד ְׁש ֵאלֹות ַרּבֹות :וַ ּיִ ָּׂשא ָה ֶא ֶבן ְּב ִכיסֹו,
וְ ֹלא ָהיָ ה ָד ָבר ֲא ֶׁשר ֹלא יָ ְד ָעה ָה ֶא ֶבן ְל ָה ִׁשיב :וַ יְ ִהי
ֹאמר ָל ֶא ֶבן
ַּכ ֲעבֹר יָ ִמים ֲא ָח ִדים וְ ֹלא ָע ַצר ְּביִ ְצרֹו ,וַ ּי ֶ
ח

ֹאמר
ּגֹולה ָּב ֵעת ַהּזֹו :וַ ּת ֶ
ּדּוע זֶ ה ָּב ָאה ִּב ִּתי ִמן ַה ָ
ַמ ַ
ַּבת ַהּקֹול ִמן ָה ֶא ֶבן ָּב ָאה ִּב ְּתָך ֵא ֶליָךִּ ,כי יָ ֶמ ָיה
עֹומ ֶדת ִהיא ְל ֵה ָה ֵרג :וַ ּיִ זְ ַעק ָה ִאיׁש ,וַ ּיִ ְק ַרע
פּורים וְ ֶ
ְס ִ
יכ ָה ַל ֶּמ ְר ָחק ִמן
ֶאת ְּבגָ ָדיו ,וַ יְ ַק ֵּלל ֶאת ָה ֶא ֶבן וַ ּיַ ְׁש ִל ֶ
ַה ַחּלֹון :וַ ִּת ָּפגַ ע ִּבּתֹו ִמן ָה ֶא ֶבן ֲא ֶׁשר זָ ַרק ,וַ ִּתּפֹל
ֵמ ָע ֶל ָיה וַ ָּת ָמתִּ ,כי ָהיְ ָתה ְּב ַד ְר ָּכּה ֵא ָליו :וַ ּיִ ְת ַא ֵּבל
ָה ִאיׁש ַעל ִּבּתֹו ,וַ ּיִ ָּק ֶח ָה ֶאל ֵּבית ֶה ָע ְל ִמיןִ ,ל ְקּבֹר ֶאת
עֹומד ַעל יַ ד ַה ֶּק ֶבר.
ּגּופ ָתּה ְליַ ד ַר ְעיָ תֹו ,וְ ִהּנֵ ה ַּתן ֵ
ָ

ָמ ָׁשל ּגִ ְב ַעת ַהּיְ ר ֶֹקת
יעי
ַהּזְ ִהירּות :וַ יְ ִהי יֹום ֶא ָחד ,וַ יְ ַב ֵּקׁש ָה ָאח ָה ְר ִב ִ
ָלבֹוא ָּבּהְ ,ל ַח ֵּטט ִמ ְּפנֵ י ַה ַּס ְק ָרנּות :וַ יְ ָמ ֲאנּו ָה ַא ִחים
ָל ֵצאת ִעּמֹו ֶאל ַה ַה ְר ַּפ ְת ָקה וְ ֹלא יַ ְס ִּכימּוִ ,איׁש ִאיׁש
יעי ַעל ִל ָּבם ,וַ יְ ַׁש ְכנְ ֵעם
ִמ ִּס ָּבתֹו :וַ יְ ַד ֵּבר ָה ָאח ָה ְר ִב ִ
ֹאמרְ ,ל ַב ִּדי ֶא ָּכנֵ ס ֶאל ַה ִּב ְק ָּתהַ ,אְך
ָלבֹוא ,וַ ּי ֶ
ֹלקה :וַ ּיֵ אֹתּו וַ ּיֵ ְצאּו ִמ ֵּב ָיתם ,וַ ּיַ ֲעלּו ַעל
אֹוצר נַ ֲח ָ
ָּב ָ
מֹורד ַהּגִ ְב ָעה
אֹופּנֵ ֶיהם וַ ּיִ ְר ְּכבּו :וַ יְ ַב ְקׁשּו ָל ֶר ֶדת ְּב ַ
ַ

ִמ ְׁש ָּפ ָחה ָהיְ ָתה ַעל ּגִ ְב ַעת ַהּיְ ר ֶֹקת ,וְ ִהיא ֻּכ ָּלּה
ַא ִחים :וַ ּיִ ְחיּו ָה ַא ִחים ְּב ִב ְק ָּת ָתם ֲא ֶׁשר ַעל ְמר ֵֹמי
ָה ָהר ,וַ ּיִ ְׂשרֹר ַה ֶּׁש ֶקט ֵּבינֵ ֶיהםְּ ,כ ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ִס ְכסּוְך:
ּומ ֵּדי ּב ֶֹקר ,וַ ּיַ ְׁש ִּכימּו
וַ יְ ַבּלּו יַ ְח ָּדיוִ ,מ ֵּדי ֶע ֶרב ִ
ֹאכלּו וַ ּיֵ ָה ְלכּו וַ ּיַ ַע ְבדּו וַ ּיֵ ְׁשבּו וַ ּיָ נּוחּוַ ,א ִחים ָהיּו,
וַ ּי ְ
ּוב ָׂשר ֶא ָחד ֵהם :וַ יְ ִהי ָה ָאח ָה ֶא ָחד טֹוב ְּב ֵעינֵ י
ָ
ׁשֹומר
ֵ
יׁשי
ַע ְצמֹו ,וְ ַה ֵּׁשנִ י ָח ֵרד ִמ ְּפנֵ י מֹותֹו ,וְ ַה ְּׁש ִל ִ
ּוב ַעל יְ ָצ ִרים :וַ ְּת ִהי
יעי ַח ְר ָמן ַ
חֹק ִ
ּומ ְׁש ָּפט ,וְ ָה ְר ִב ִ
ּגִ ְב ַעת ַהּיְ ר ֶֹקת ,יְ ֻר ָּקה ִּכ ְׁש ָמּהֲ ,ע ָׂש ִבים וְ ֵע ִצים ִצ ְּמחּו
ָׁש ָּמה ,וְ גַ ם יְ ר ֶֹקת ִמ ְּפ ַאת ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ָה ִר ָּקבֹון :וַ ְּת ִהי
ּומקֹור ַל ָּמוֶ תְ ,מקֹום ֵל ַדת
ַהּגִ ְב ָעה ָמקֹור ַל ַחּיִ ים ָ
בּור ָתם :וַ ּיִ ְׁש ְרצּו ָע ֶל ָיהּ ,גַ ם ָה ֶר ֶמׁש
ּומקֹום ְק ָ
ַה ַחּיִ ים ְ
וְ גַ ם ַה ְּב ֵה ָמהּ ,גַ ם ָהעֹוף וְ גַ ם ַה ָּדג :וַ ְּת ִהי ִּב ְק ָּתה
מֹורד ַהּגִ ְב ָעה ,וְ ִהיא ְׁש ֵק ָטה
נֹוס ֶפתְּ ,ב ַת ְח ִּתית ָ
ֶ
טּוׁשה ָׁשנִ יםֹ ,לא ָּבא ֵא ֶל ָיה ִאיׁש ,וְ ֹלא יָ ָצא:
ּונְ ָ
וְ ֹלא יָ ְדעּו ָה ַא ִחים ֵאת ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ְּבתֹוְך ַה ִּב ְק ָּתה,
אֹוצרֹות :וַ ּיִ ָּמנְ עּו ְּבנֵ י
ִאם ֵר ָיקה ִהיא אֹו ְמ ֵל ָאה ְּב ָ
טּוׁשהָ ,ה ֶא ָחד ִמ ְּפנֵ י
ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ִמּבֹוא ַּב ִּב ְק ָּתה ַהּנְ ָ
יׁשי ִמ ְּפנֵ י
ּמּוסר ,וְ ַה ֵּׁשנִ י ִמ ְּפנֵ י ַה ְּב ָע ָתה ,וְ ַה ְּׁש ִל ִ
ַה ָ

ֶאל ַה ִּב ְק ָּתה ,וְ ֹלא יָ ְדעּו ֵאת ֲא ֶׁשר ַחי וְ ֹלא ֵאת ֲא ֶׁשר
ּוב ֶר ֶדת ַה ְּׁש ִביל,
ֵמת ָׁש ָּמה :וַ ּיִ ְסעּו ַּב ֲעלֹות ַה ַּׁש ַחר ְ
ּמֹורדֹות ֶאל ֵע ֶבר
אֹופּנֵ ֶיהם ְל ִה ְתּגַ ְלּגֵ ל ַּב ָ
ַ
וַ ּיָ ֵחּלּו
ַמ ָּטה :וַ ּיִ ְפרֹׁש ָה ָאח ַה ַּצ ִּדיק ִמן ַה ַּמ ָּסע ,וַ ּיִ ֶפן ֱא ֵלי

י

יא

אֹותּיֹות
ָמ ָׁשל ָה ִ
ַא ַחד ַה ְּׁש ִב ִילים ַה ְּצ ָד ִדּיִ ים ,וַ ּיַ ֲעזֹב ַה ֶּד ֶרְך :וַ ּיִ ְר ְּכבּו
ּנֹות ִרים ַעל ַה ְּׁש ִביל ,וַ ּיִ ָּׁש ֲאבּו
ְׁש�ֹל ֶׁשת ָה ַא ִחים ַה ָ
ַמ ָּטה ֶאל ֵע ֶבר ַה ִּב ְק ָּתה :וַ ּיִ ְפרֹׁש ָה ָאח ַה ַּפ ְח ָדן ִמן
ַה ַה ְר ַּפ ְת ָקה ,וַ ּיֶ ט ֶאל ַא ַחד ַה ְּׁש ִב ִילים ַה ְּצ ָד ִדּיִ ים,
ּנֹות ִרים ֶאל
וַ ּיָ ָׁשב ַה ַּביְ ָתה :וַ ּיַ ְמ ִׁשיכּו ְׁשנֵ י ָה ַא ִחים ַה ָ
ירּותם ֱא ֵלי ִּב ְק ָּתה :וַ ּיִ ְפרֹׁש
ֵע ֶבר ַמ ָּטה ,וַ ִּתגְ ַּבר ְמ ִה ָ
ֹאמר ְל ָא ִחיו ,וַ ֵּתר ָע ָליו,
ָה ָאח ַהּזָ ִהיר ִמן ָה ֶא ְתּגָ ר ,וַ ּי ֶ
אֹורב ְלָך ִמ ֵּבין ִקירֹות ַה ַּקׁש:
ִּכי ֹלא יָ ַד ְע ָּת ָמה ֵ
ּנֹותר ,וַ ּיִ ְד ַהר ַעל ַה ִּמ ְדרֹוןִּ ,כי
וַ ּיַ ְמ ֵׁשְך ָה ָאח ַה ָ
ּגָ ְב ָרה ָע ָליו ַס ְק ָרנּותֹו :וַ ְּת ִהי ַה ַּס ְק ָרנּות ֲחזָ ָקה ִמן
ַה ְּב ִדידּות ,וְ ַה ְּמ ִהירּות ֲחזָ ָקה ִמן ַהּגַ ְלּגַ ִּלים :וַ יְ ַא ֵּבד
אֹופּנָ יו ,וַ ְּת ַד ְר ְּד ֵרהּו ַה ֶּד ֶרְך
ָה ָאח ֶאת ַה ְּב ָל ִמים ֵמ ַ
ַמ ָּטה :וְ ֹלא ָע ָלה ְּביָ דֹו ַל ֲעצֹר ,וְ ֹלא יָ ַדע ָה ֵאט ,וְ ֹלא
ִה ִּכיר ַה ַה ְפ ָּת ָעה ֲא ֶׁשר ַּת ְמ ִּתין לֹו.

ּוס ָפ ִרים ַר ִּבים
ּגֶ ֶבר וְ ִא ָּׁשה ָהיּו ,וַ ּיִ ְחיּו ָּב ָא ֶרץְ ,
ּומגִ ּלֹות :וַ יְ ִהי יֹום ֶא ָחד ִעם ֶר ֶדת
ְּב ֵב ָיתםִ ,אּגְ רֹות ְ
ָה ֶע ֶרב ,וַ ּיָ בֹוא ַהּגֶ ֶבר ֶאל ִל ְפנֵ י ֲארֹון ַה ְּס ָפ ִרים:
ּיֹוצ ֵיאהּו ִמן ַה ַּמ ָּדף,
וַ ּיִ ּגַ ׁש ֶאל ַא ַחד ַה ְּס ָפ ִרים ,וַ ִ
תּובים ּבֹו :וַ ֵּת ֶרא ָה ִא ָּׁשה
וַ ּיִ ְק ָרא ַה ְּמ ַׁש ִּלים ֲא ֶׁשר ְּכ ִ
יׁשּהֲ ,א ֶׁשר הּוא ִמ ְת ַעּנֵ ג ַעל ַה ָּכתּוב ,וַ ָּתבֹוא
ֶאת ִא ָ
קֹורא
ֹאמר ָה ִא ָּׁשה ַהּגֵ ד ִלי ֶאת ֲא ֶׁשר ַא ָּתה ֵ
ֵא ָליו :וַ ּת ֶ
יע ָלְך ֶאת ַה ָּמ ָׁשל
ַּב ֵּס ֶפר :וַ ּיַ ַען ְׁש ִבי ִע ִּמי וְ ַא ְׁש ִמ ַ
אֹותּיֹות :וַ ֵּת ֶׁשב ְל ַה ֲאזִ ין,
אתי ,זֶ ה ָמ ָׁשל ָה ִ
ֲא ֶׁשר ָק ָר ִ
וַ ּיִ ְק ָרא ְּבאֹוזְ נֶ ָיה ֶאת ַה ָּמ ָׁשל ֲא ֶׁשר ָק ָרא ,וַ ּיְ ַצ ֲחקּו
ְׁשנֵ ֶיהם ,וְ ִהּנֵ ה נֵ ס י ֵֹצא ִמּתֹוְך ַה ֵּס ֶפר :וַ ּיָ ָקם ַה ָּכתּוב
אֹותּיֹות ִמן ַה ַּד ִּפים ,וַ ֵּת ֶצאנָ ה ִמן
ִמ ֶּמּנּו ,וַ ִּתזְ ַח ְלנָ ה ָה ִ
אֹותּיֹות ַעל
ַה ֵּס ֶפרֶ ,אל ֵע ֶבר ָה ִר ְצ ָּפה :וַ ְּת ַה ֵּל ְכנָ ה ָה ִ
ּיֹוׁש ֶבת
ּומן ַה ַּק ְר ַקע ִּד ְּלגּו ֶאל ָה ִא ָּׁשהַ ,ה ֶ
ַה ַּק ְר ַקע ִ
אֹותּיֹותִ ,מן ָה ָא ֶלף וְ ַעד ַה ָּתו,
ַׁש ָּמה :וַ ָּתבֹואנָ ה ָה ִ
לֹות ָיה:
וְ ָהיּו ָּכ ֶר ֶמׂש ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּתל ִל ְפנֵ י ָה ִא ָּׁשהְ ,ל ַמ ְרּגְ ֶ
וַ ִּתּגַ ְענָ ה ְּב ַכּפֹות ַרגְ ֶל ָיה ,וַ ְּת ַדגְ ֵּדגְ נָ ה ,וַ ִּת ְצ ַחק:
עֹולה ִמן
וַ ְּת ַט ֵּפ ְסנָ ה ִמן ַה ְּבהֹונֹותְּ ,כ ֵע ֶדר ָה ִעּזִ ים ָה ֶ
ַהּנַ ֲח ָלה ,וַ ָּתבֹואנָ ה ִמ ַּמ ֲע ֵלה ַהּׁשֹוק ֶאל ֵע ֶבר ַהּיָ ֵרְך:
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ּתֹוס ְפנָ ה ָלבֹוא ִמן ָה ֶרגֶ ל ֶאל ַה ִּמ ְפ ָׂש ָעה ,וַ ִּת ְהיֶ ינָ ה
וַ ֵ
ּנֹוצה ַה ְּמ ַל ֶּט ֶפת ֶאת ַהּנָ ִׁשּיּות :וַ ִּת ְת ַּפּזֵ ְרנָ ה ִמ ָּׁשם,
ַּכ ָ
וַ ִּתזְ ַח ְלנָ ה ֶאל ֵע ֶבר ְׁש ֵא ִרית ִּפ ְת ֵחי ַהּגּוף :וַ ִּת ְת ַעּנֵ ג
אֹותּיֹות:
ָה ִא ָּׁשה ַעל ַה ָּכתּוב ,וַ ָּתבֹוא ֶאל ִּפ ְר ָקּה ִמן ָה ִ

ִמן ַה ֵּס ֶפר ,וַ ָּתבֹואנָ ה ַעל יְ ֵדי ָה ִאיׁש :וַ ְּת ַט ֵּפ ְסנָ ה
אֹותּיֹות וַ ִּת ְת ַּפּזֵ ְרנָ ה ַעל ַהּגֶ ֶברְּ ,כ ֵקן ַהּנְ ָמ ִלים ֲא ֶׁשר
ָה ִ
ֻט ַּבע ַּבּגֶ ֶׁשם :וַ ֵּת ֶצאנָ ה ִמּיָ ָדיו ַעל ֶׁש ַטח ְּפנֵ י ּגּופֹו:
וַ ָּתבֹואנָ ה ֶאל ֵע ֶבר ַה ַּצּוָ ארֶ ,אל ַה ְּפ ָת ִחים ֲא ֶׁשר
ּובנְ ִח ָיריו,
אֹותּיֹות ְּב ִפיו ִ
ְּב ַפ ְרצּופֹו :וַ ִּת ָּכנֵ ְסנָ ה ָה ִ
אֹותּיֹות
ּובאֹוזְ נָ יו :וַ ַּת ֲחס ְֹמנָ ה ָה ִ
ְּב ֵעינָ יוְּ ,בלֹועֹו ְ
ֶאת ִּפ ְת ֵחי ָה ֲאוִ יר ַהּנִ ְכנָ ס ִמ ָּׁש ָּמה :וְ ֹלא יָ כֹל ָה ִאיׁש
אֹותּיֹות ֲא ֶׁשר ָק ָרא ,וָ ֵמת.
ִלנְ ׁש ֹם ,וַ ּיֵ ָחנַ ק ִמן ָה ִ

ּומן ַה ְּת ָעלֹות ֲא ֶׁשר
אֹותּיֹות ִמן ַהח ִֹרים ִ
וַ ֵּת ֶצאנָ ה ָה ִ
יָ ָדעּו ,וַ ַּת ֲחז ְֹרנָ ה ֶאל ַה ֵּס ֶפר ֲא ֶׁשר ָא ַחז ַהּגֶ ֶבר ְּביָ ָדיו:
אֹותּיֹות ,וַ ּיַ ֲעבֹר ַעל
וַ ּיַ ְמ ֵׁשְך ִל ְקרֹא ֶאת ַה ְּמנֻ ָּסח ָּב ִ
ַה ְּמ ַׁש ִּלים ,וַ ּיֵ ֵצא נֵ ס ַּב ֵּׁשנִ ית ִמּתֹוְך ַה ֵּס ֶפר :וַ ּיָ ָקם
אֹותּיֹות ִמן ַה ַּד ִּפים ,וַ ֵּת ֶצאנָ ה
ַה ָּכתּוב ,וַ ִּתזְ ַח ְלנָ ה ָה ִ
יד
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ָמ ָׁשל ֶה ָא ִחים ַּב ָּׂש ֶדה
ּלֹוחׁשֹות ָּב ֵע ֶׂשב ,וַ יְ ִהי ַה ָּד ָבר טֹוב ְּב ֵעינֵ ֶיהם,
ַה ֲ
ימים:
אֹות ָיה ֲח ִמ ִ
ּומ ְר ֶ
דֹולה ַ
וַ ּיַ ֲחנּו ָׂש ָמה ִּכי ָה ֵאׁש ּגְ ָ
אׁש ֶיהם ִליׁש ֹן ,וַ ִּתּפֹל ֲע ֵל ֶיהם ַה ַּת ְר ֵּד ָמה ,וְ ֹלא
וַ ּיַ ּטּו ָר ֵ

וַ ּיִ ְהיּו ְׁשנַ יִ ם ַּת ַחת ַה ָּׁש ַמיִ םַ ,א ִחים ָהיּו זֶ ה ַלּזֶ ה,
וְ ֹלא יָ ַדע ָה ֶא ָחד ִּכי ַה ֵּׁשנִ י ּגֹונֵ ב ִמ ֶּמּנּו :וַ ּיָ בֹואּו
ֹאמר ָה ֶא ָחד
ְּב ֶר ֶדת ַא ַחד ָה ֲע ָר ִבים ֶאל ַה ָּׂש ֶדה ,וַ ּי ֶ
ֶאל ָה ַא ֵחרָ ,ה ָבה נְ ַל ֵּקט ַה ִּפ ְט ִרּיֹות ֲא ֶׁשר ָא ַה ְבנּו:
וַ ּיֵ ְלכּו ַא ַחר ַה ְּׁש ִביל ֶאל ֵּבין ָה ֲא ָבנִ ים ,וַ ּיֵ ְרדּו
יכה:
יֹור ֶדת ּגַ ם ַה ֲח ֵׁש ָ
ִמ ֶּמּנּו ,וְ ִהּנֵ ה ֵמ ַעל ַה ֶּס ַלע ֶ
וַ ּיַ ַעל קֹול ִאּוְ ַחת ַהּיַ נְ ׁשּוף ְּב ָאזְ נָ ם ,וְ ֹלא ָמ ְצאּו,
ַאף ֹלא ַא ַחת ִמן ַה ִּפ ְט ִרּיֹות ֲא ֶׁשר ִּב ְּקׁשּו ָל ַק ַחת:
בֹות ֶיהם ,וְ ֹלא יָ ְדעּו ַה ֶּד ֶרְך,
וַ ּיִ ְת ַאּוּו ָלׁשּוב ַעל ִע ְק ֵ
ֹאמר ָה ֶא ָחד ֶאל
יכה ָע ֶל ָיה ְמאֹד :וַ ּי ֶ
ִּכי ּגָ ְב ָרה ַה ֲח ֵׁש ָ
ַה ֵּׁשנִ יָ ,ה ָבה נַ ֲחנֶ ה ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָא ַב ְדנּוֶׁ ,ש ָּמא
ֹאמרָ ,ה ָבה
ָצ ִרים ָע ָליו ַהּזְ ֵא ִבים :וַ ּיַ ַען לֹו ָא ִחיו וַ ּי ֶ
וְ נֵ ֵלְך ַעד ֲא ֶׁשר נִ ְמ ָצא ַה ְּׁש ִבילֹ :לא ִמן ַהּזְ ֵא ִבים
אֹורב ָּב ֵע ֶׂשב :וַ ּיָ ׁשּובּו
ּזֹוחל ָה ֵ
ָּפ ַח ְדנּוִּ ,כי ִאם ִמן ַה ֵ
יכה ,וַ ּיִ ְצ ֲעדּו ַּבח ֶֹׁשְך ,וַ יְ ִהי ַה ָּׂש ֶדה
ְׁשנֵ ֶיהם ֶאל ַה ֲה ִל ָ
ָעטּוף ַּב ֲע ָל ָטה :וַ ּיַ ֵּבט ָה ֶא ָחד ֶאל ַה ְּצ ָד ִדים ,וַ ּיַ ְרא
ּבֹוע ֶרת ֶל ָה ָבה :וַ יְ ַמ ֲהרּו ְׁשנֵ ֶיהם
וְ ִהּנֵ ה ִּכי ֵמ ָרחֹוק ֶ
ְל ַׁש ָּמהֶ ,אל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ְמ ַר ֶּצ ֶדת ּבֹו ָה ֵאׁש ,וְ ִאיׁש
ֵאין ָע ֶל ָיה ,וְ ַאף ֹלא ַמ ִּצית :וַ ּיָ בֹואּו ֶאל ַה ֶּל ָהבֹות

דּורה :וַ ִּת ְב ַער
ִה ְת ַאוּו ַהּזְ ֵאב וְ ַהּנָ ָחׁש ִל ְקרֹב ֶאל ַה ְּמ ָ
רּועים ְּב ַת ְח ִּתית
ָה ֵאׁש ,וַ ְת ַכ ֶּלה ֶאת ָה ֵע ִצים ֲא ֶׁשר ְׂש ִ
ַה ֶּל ָה ָבה ,וַ ְּת ִהי ָה ֵאׁש ְר ֵע ָבה ְמאֹד ,וַ ַת ֲחרֹץ ְלׁשֹונָ ּה
חּוצה :וַ ּיִ ְׁשנּו ָה ַא ִחים זֶ ה ְל ַצד זֶ ה ,וְ ֹלא ָׁש ְמעּו
ַה ָ
אֹורב ָל ֶהם ַּב ֲח ִמימּות:
וְ ֹלא יָ ְדעּוֶ ,את ָה ָאסֹון ָה ֵ

טז

יז

ָמ ָׁשל ַהּגֶ ֶבר ַה ֲה ֵרה
וַ ִּת ְפרֹץ ַה ֶּל ָה ָבה ְמאֹד ,וַ ִּת ְפׁש ֹט ַעל ֵּבין ָה ֲע ָׂש ִבים,
דֹולה ,וְ ִהיא ְמ ַל ֶח ֶכת ֶאת ָה ֵע ֶׂשב ֵּבין
וַ ְּת ִהי ְׂש ֵר ָפה ּגְ ָ
הּובתֹו
ַהּיְ ֵׁשנִ ים :וַ ּיַ ֲחֹלם ָה ֶא ָחד וְ הּוא ְּב ִמ ָּטתֹו ,וַ ֲא ָ
ׁשֹוכ ֶבת ְל ִצּדֹו ,וְ ֵה ָּמה יְ ֵׁשנִ ים ַּב ַּביִ ת :וַ ּיִ ְׁש ָמע קֹול
ֶ
עֹולה ִמן ַה ִּמ ְט ָּבח ,וַ ּיֵ עֹור וַ ּיָ ָקם וַ ּיֵ ֶלְךְ ,ל ָב ֵרר ֶאת
ֶ
ְמקֹור ַה ַּל ַחׁש :וַ ּיָ בֹוא ֶאל ַה ִּמ ְט ָּבח ,וְ הּוא ֵעירֹם,
ַרק ֻּכ ָּתנְ ּתֹו ָע ָליו :וַ יְ ִהי ַּב ַּליְ ָלה ַההּוא ,וַ ּיָ בֹואּו
ּגַ ּנָ ִבים ַּב ַּביִ ת ,וַ ַיח ְּפׂשּו זָ ָהב ָּב ֲארֹונֹות ָה ֵעץ :וַ ּיָ בֹוא
ֲא ֵל ֶיהם ,וַ ּיִ זְ ַעק ֲא ֵל ֶיהםִ ,מי ַא ֶּתם ֲא ֶׁשר ִה ְפ ַּת ְע ֶּתם
ּדֹולק
ֶאל ֵּב ִיתי :וַ ּיִ ֶפן ֵא ָליו ַא ַחד ַהּגַ ּנָ ִבים ,וַ יְ ִהי נֵ ר ֵ
ְּביָ דֹוִּ ,כי ּגַ ם ַהּגַ ּנָ ב זָ קּוק ְלאֹור :וַ ּיַ ְׁש ֵלְך ַהּגַ ּנָ ב ֶאת
ֹאחז ַה ֶּל ָה ָבה
עֹורר ,וַ ּת ֶ
ּבֹוער ַעל ָה ִאיׁש ַה ִּמ ְת ֵ
ַהּנֵ ר ַה ֵ
ְּב ֻּכ ָּתנְ ּתֹו :וַ ּיִ ָּב ֵהל ִמן ָה ֵאׁש ,וַ ּיַ ְך ַּב ֻּכּתֹנֶ ת ְּביָ ָדיו
ַעל ַה ֶּל ָהבֹות ,וַ ּיֵ עֹור ִמן ַה ֲחלֹום ,וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה הּוא
כֹובעֹו.
ַּב ָּׂש ֶדה ,וְ ָא ֲחזָ ה ָה ֵאׁש ְּב ָ

וַ ּיָבֹוא נַ ַער ֶא ָחד ֶאל ְּב ֵאר ַה ָּמיִ ם ְל ֵעת ֶע ֶרבְ ,ל ֵעת
ֵצאת ַהּׁש ֲֹאבֹת :וַ ָּתבֹואנָ ה ְּבנֹות ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר ,י ְֹצאֹת
ינֵיהן נַ ֲע ָרה ַא ַחת ט ַֹבת ַמ ְר ֶאה
ִל ְׁשאֹב ָמיִ ם :וַ ְּת ִהי ֵּב ֶ
תּולה וְ ִאיׁש ֹלא יְ ָד ָעּה :וַ ֵּת ֶרד ַהּנַ ֲע ָרה ֶאל
ְמאֹדְּ ,ב ָ
ֹאמר
ָה ַעיִ ן וַ ְּת ַמ ֵּלא ַּכ ָּדּה וַ ַּת ַעל :וַ ּיָבֹוא ֵא ֶל ָיה ַהּנַ ַער ,וַ ּי ֶ
ֹאמר ְׁש ֵתה ֲאדֹנִי,
ַהגְ ִמ ִיאינִי נָ א ְמ ַעט ַמיִ ם ִמ ַּכ ֵּדְך :וַ ּת ֶ
וַ ְּת ַמ ֵהר וַ ּת ֶֹרד ַּכ ָּדּה ַעל יָ ָדּה וַ ַּת ְׁש ֵקהּו :וַ ּיִ ְׁש ָּת ֶאה ָלּה
ֹאמר
ּוׁשנֵי ְצ ִמ ִידים ַעל יָ ֶד ָיה וַ ּי ֶ
ַהּנַ ַער ,וַ ּיִ ַּקח נֶ זֶ ם זָ ָהב ְ
ַּבת ִמי ַא ְּתַ ,הּגִ ִידי נָ א ִליֲ ,היֵ ׁש ֵּבית ָא ִביְך ָמקֹום ָלנּו
ֹאמר ֵא ָליו ֵׁשם ָא ִב ָיה וַ ָּת ָרץ ְל ֵבית ִא ָּמּה,
ָל ִלין :וַ ּת ֶ
וַ ַּתּגֶ ד ָל ֶהם ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה :וַ יְ ִהי ִּכ ְראֹת ָא ִב ָיה ֶאת
ַהּנֶ זֶ ם וְ ֶאת ַה ְּצ ִמ ִדים ַעל יְ ֵדי ִּבּתֹו ,וַ ּיָ בֹוא ֶאל ַהּנַ ַער
ֹאמר ָה ָאב ֶאל ַהּנַ ַער ּבֹוא,
עֹומד ַעל ָה ַעיִ ן :וַ ּי ֶ
ֲא ֶׁשר ֵ
ָל ָּמה ַת ֲעמֹד ַּבחּוץ ,וְ ָאנ ִֹכי ִּפּנִ ִיתי ַה ַּביִ ת וְ ֶה ֱע ֵל ִיתי
דּורה :וַ ּיָבֹוא ַהּנַ ַער ֶאל ַה ַּביִ ת ,וַ ּיִ ְרחֹץ
ָק ֶפה ַעל ַה ְּמ ָ
ֹאמר ֹלא א ַֹכלַ ,עד
ּיּוׂשם ְל ָפנָיו ֶל ֱאכֹל וַ ּי ֶ
ֶאת ַרגְ ָליו וַ ַ
ֹאמר ּכֹה
ֹאמר ָה ָאבַּ ,ד ֵּבר ,וַ ּי ֶ
ִאם ִּד ַּב ְר ִּתי ְּד ָב ָרי :וַ ּי ֶ
יטים וְ ֵלְך ֵאל ַה ְּב ֵאר:
ָא ַמר ִלי ָא ִבי ַקח ַהּנֶ זֶ ם וְ ַה ַּת ְכ ִׁש ִ
את נַ ֲע ָרה וְ נָ ְׂש ָאה ֵחן ְּב ֵעינֶיָך ,וְ ָה ַל ְכ ָּת ֶאל ָא ִב ָיה
ּומ ָצ ָ
ָ

יח

יט

הּוא ִמּיֹום ֻה ַּל ְדּתֹוֶ ,ר ֶחם ֹלא ָהיָ ה לֹו :וַ ּיִ ָּׂשא ְל ִא ָּׁשה
ּיָקימּו ֲח ַדר יְ ָל ִדים ְּבתֹוְך
ֶאת ַהּנַ ֲע ָרה וַ ּיִ ְבנּו ָל ֶהם ַּביִ ת וַ ִ
ַה ַּביִ ת וַ ּיִ ְת ַּכּוְ נּו ְלטֹוב :וַ יְ ִהי ְּבתֹם ִּת ְׁש ַעת ַהּיְ ֵר ִחים
וַ ֱּיֶח ֶלה ַהּנַ ַער ְּב ִצ ִיריםִּ ,כי ָל ִא ָּׁשה נֶ ֱא ַמר ְּב ֶע ֶצב ֵּת ְל ִדי

ּוב ַּק ְׁש ָּת ֶאת יָ ֶד ָיה ִמּיָ ָדם :וְ ִהּנֵ ה ָאנ ִֹכי נִ ָּצב
וְ ֶאל ִא ָּמּה ִ
ַעל ֵעין ַה ָּמיִ ם וְ ָהיָ ה ָה ַע ְל ָמה ַהּי ֵֹצאת ִל ְׁשאֹב ,וְ ָא ַמ ְר ִּתי
ֵא ֶל ָיה ַה ְׁש ִקינִי נָ א ְמ ַעט ַמיִ ם ִמ ַּכ ֵּדְך וְ נָ ְתנָ ה ִלי :וָ ָא ִׂשם
ַהּנֶ זֶ ם ַעל ַא ָּפּה וְ ַה ְּצ ִמ ִידים ַעל יָ ֶד ָיה ,וַ ֲא ַב ֵּקׁש ִּכי
ֹאמר
ִּת ָּק ֵחנִי ֶאל ֵּבית ָא ִב ָיה :וַ ּיַ ַען ֲא ִבי ָה ַע ְל ָמה וַ ּי ֶ
נּוכל ַּד ֵּבר ֵא ֶליָך ַרע אֹו טֹובִּ ,כי ֹלא יָ ַד ְענּו ִאם
ֹלא ַ
ּתֹוכָך ְּכ ָב ְרָך וְ ִאם ָׁשוֶ ה ִל ְּבָך ְל ִפיָךָׁ :שב נָ א ִע ָּמנּו ַּכ ָּמה
ְ
ֹאכלּו
ֹאמר ֵא ֵׁשב ,וַ ּי ְ
יָ ִמים וְ ַכ ָּמה ֵלילֹות וְ נַ ִּכ ְירָך ,וַ ּי ֶ
רּוחת ָה ֶע ֶרב :וַ ּיֵ ֶרד ַהח ֶֹׁשְך ַעל ַה ַּביִ ת ,וַ ּיֵ ְלכּו ָּכל
ֵמ ֲא ַ
יֹוׁש ָביו ִליׁשֹן ְּב ָחסּות ָה ֲא ֵפ ָלה :וַ יְ ִהי ַּב ֲחצֹות ַה ַּליְ ָלה,
ְ
וַ ּיֵ ֵצא ַהּנַ ַער ֶאת ַח ְדרֹו וַ ּיִ ְצ ַעד ֶאל ֲח ַדר ַהּנַ ֲע ָרה ַעל
עֹותיו :וַ ּיְַך ַעל ַה ֶּד ֶלת ִּב ְד ִפיקֹות ָרפֹות,
ְקצֹות ֶא ְצ ְּב ָ
נִימהִּ ,כי נָ ָׂשא
נִיסהּו ְּפ ָ
וַ ִּת ְפ ַּתח ַהּנַ ֲע ָרה ֶאת ַה ֶח ֶדר וַ ַּת ְכ ֵ
ינֶיה ְמאֹד :וַ ּיִ ְׁש ְּכבּו ַה ְּׁשנַיִ ם זֶ ה ִעם זֹו ַּב ַּליְ ָלה
ֵחן ְּב ֵע ָ
תּולה
ַההּוא ,וַ ְּיֵדעּו ָה ַא ַחת ֶאת ַה ֵּׁשנִי ,וְ ֹלא ָהיְ ָתה ְּב ָ
עֹוד ,וְ ַאף הּוא עֹוד ֹלא ָהיָ ה ָּבתּול :וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ַּליְ ָלה
ַההּוא ,וַ ִּת ְת ַּפח ְּכ ֵרסֹו ֶׁשל ַהּגֶ ֶבר ,וַ ַּיַהר ֶמ ֶׁשְך ִּת ְׁש ָעה
יְ ֵר ִחים :וְ ֹלא יָ ַדע ַהּגֶ ֶבר ַה ֵּכ ַיצד יִ ָּת ֵכן ַה ָּד ָברִּ ,כי זָ ַכר

יֹולידּו :וַ ּיִ ְכ ַרע
ּסּורים ָק ִׁשים ִ
ָּבנִיםַ ,אְך ַה ָּבנִים ְּביִ ִ
ֹאחז ִא ְׁשּתֹו ְּביָ דֹו וַ ּיִ ְל ַחץ ִּב ְטנֹו
ַהּגֶ ֶבר ָל ֶל ֶדת ,וַ ּת ֶ
חּוצה :וַ יְ ִהי ַא ַחר ַה ַּמ ֲא ַמ ִּצים ָה ֵא ֶּלה ,וַ ּיִ ָּפ ֵלט ּגּוׁש
ַה ָ
צֹואה ָעצּום ֵמ ַעּכּוזֹו.
ָ

כ

כא

ָמ ָׁשל ַהּגֻ ְלּג ֶֹלת
וַ ּיַ ְח ִּביאּו ֶאת ַהּגֻ ְלּג ֶֹלת ַּת ַחת ַה ִּמ ָּטהַּ ,ב ֲח ַדר ַהּיְ ָל ִדים
ֲא ֶׁשר ְּב ַא ַחד ַה ָּב ִּתים :וַ ּיִ ַׁשן ַהּיֶ ֶלד ַעל ַה ִּמ ָּטה ,וְ זֵ ֶכר
ֹלא ָהיָ ה ֵמ ָע ֶל ָיהַ ,ל ָּמוֶ ת ַה ָּטמּון ְּב ַת ְח ִּת ָיתּה :וַ ּיַ ְח ְלפּו

ּומ ִה ְת ַה ֵּלְך ָּבּה ,וַ ּיָ בֹוא
וַ ּיָ ׁש ֹב ַהּזְ ֵאב ִמּׁשּוט ָּב ָא ֶרץ ֵ
ֶאל ּתֹוְך ַהּיַ ַער ,וְ גֻ ְלּג ֶֹלת ָא ָדם ְּב ִפיו :וַ ּיִ ְקּבֹר ַהּגֻ ְלּג ֶֹלת
ַּת ַחת ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמהְּ ,ב ַא ַחת ִמ ָּק ְרחֹות ַהּיַ ַער ,וַ ּיֵ ֶלְך
ָלצּוד ֶאת ְמזֹונֹו :וַ ּיַ ֲעלּו ַהּיָ ִמים וַ ּיֵ ְרדּו ַה ֵּלילֹות ַעל
ֹלפנָ ה ָהעֹונֹות,
ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר ְּב ָק ַר ַחת ַהּיַ ַער ,וַ ַּת ֲח ְ
יע :וַ ּיֵ ְצאּו ְׁשנֵ י יְ ָל ִדים ִמ ֶּפ ַתח
וְ ִהּנֵ ה ֵעת ַהּזָ ִמיר ִהּגִ ַ
ֵּב ָיתם ֶאל ַהּיַ ַער ,וַ ּיָ בֹואּו ֶאל ֶׁש ַטח ָה ֲא ָד ָמהַ ,ה ֵּק ַר ַחת
גּועַ ,הּנִ ָּצנִ ים
ֵמ ֵע ִצים :וַ יְ ִהי ַה ָּמקֹום יָ ֶפהָׁ ,ש ֵלו וְ ָר ַ
נִ ְראּו ּבֹו ,וְ גַ ם ַה ְּפ ָר ִחים :וְ ַת ִּמים ָהיּו ַהּיְ ָל ִדים,
דּועִּ ,כי ָּכל ַהּיָ ֶפה ֲה ֵרי
וְ ֹלא יָ ְדעּו ֶאת ֲא ֶׁשר ָהיָ ה יָ ַ
מּומת:
רּוע ,וְ ָכל ַה ָּׁש ֵלו ָ
גּוע ּגָ ַ
הּוא ְמכ ָֹערָּ ,כל ָה ָר ַ
וַ יְ ַׂש ֲחקּו ְּב ָק ַר ַחת ַהּיַ ַער וַ יְ ַצ ֲחקּו ָּבּה ,וְ ֹלא ָהיָ ה ָמה
ֶׁש ֵּמ ַעל ָל ֲא ָד ָמה ְּכ ָמה ֶׁש ִּמ ַּת ְח ֶּת ָיהֶׁ ,ש ֲה ֵרי ָׁש ָּמה
ּתֹול ִעים :וַ ּיִ ְמ ַעד ַא ַחד ַהּיְ ָל ִדים ,וַ ּיִ ּפֹל ַא ַּפיִ ם
ָר ֲחׁשּו ַה ָ
ַא ְר ָצה ,וְ ִהּנֵ ה ַהּגֻ ְלּג ֶֹלת ִמ ַּת ְח ָּתיו :וַ ּיַ ֵּבט ֶאל ָה ֲא ָד ָמה,
וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה ְׁש ֵּתי ֲא ֻרּבֹות ָה ֵעינַ יִ ם ְמ ִציצֹות ֵא ָליו ִמן
ֶה ָע ָפר :וַ ּיִ ָּב ֵהל ַהּיֶ ֶלד וַ ּיִ ְק ָרא ַל ֲח ֵברֹו ,וַ ּיַ ְח ְּפרּו ָה ֶע ֶצם
חּוצה ִמן ָה ֲא ָד ָמה :וַ ּיִ ְקחּו ַהּיְ ָל ִדים ֶאת ַהּגֻ ְלּג ֶֹלת,
ַה ָ
ּמֹוׁש ָבה ֲא ֶׁשר ִמ ֶּמּנָ ה ָּבאּו:
וַ ּיָ ׁשּובּו ַה ַּביְ ָתהֶ ,אל ַה ָ

עֹובד
ּומ ְס ָּפר ֵלילֹות ,וַ ּיָ בֹוא ָה ִאיׁש ָה ֵ
ִמ ְס ָּפר יָ ִמים ִ
ַּב ַּביִ תְ ,לנַ ּקֹות ִמ ַּת ַחת ַל ִּמ ָּטה :וַ ּיִ ְכ ַרע ַעל ִּב ְר ָּכיו,
לּולית ְּב ֶט ֶרם יַ ֲע ִביר ְס ַמ ְרטּוט,
וַ ּיַ ֵּבט ֶאל ָה ַא ְפ ִ
וְ ִהּנֵ ה ְׁש ֵּתי ֲא ֻרּבֹות ֵעינַ יִ םַ ,מ ִּביטֹות ֵא ָליו ִמן
ַה ֲח ֵׁש ָכה :וַ ּיִ ָּב ֵהל ָה ִאיׁש ְמאֹד ,וַ ּי ֵֹצא ַהּגֻ ְלּג ֶֹלת ִמן

כב

כג

ָמ ָׁשל ַה ֵה ָריֹון
ַה ַּמ ֲחבֹוא ,וַ ּיִ ָּק ֶח ָה ֶאל ֲא ִבי ַא ַחד ַהּיְ ָל ִדים :וַ ּיִ ָּב ֵהל
ָה ָאב וַ ּיִ זְ ַעף ,וְ ֹלא יָ ַדע ֶאת נַ ְפׁשֹו ִמּזַ ַעם :וַ ּיָ בֹוא ֶאל
ֹאמר לֹו ְּבנִ י ,וַ ּיַ ַען
ְּבנֹוֶ ,אל יְ ִחידֹו ֲא ֶׁשר ָא ַהב ,וַ ּי ֶ
את ַה ָּמוֶ ת ַהּזֶ ה ֶאל ַה ַּביִ תָ ,מה
ֹאמר ִמּנַ יִ ן ֵה ֵב ָ
ִהנְ נִ י :וַ ּי ֶ
ֹאמר ִמן
ַרּבּו ַמ ֲע ֶׂשיָך ָה ָר ִעים :וַ ּיֵ בֹוׁש ַהּיֶ ֶלד ,וַ ּיַ ַען וַ ּי ֶ
ֹאמר לֹו ָא ִביוְּ ,תפֹס
ֶה ָע ָפר ֲא ֶׁשר ַּבּיַ ַער ֲה ִבא ִֹתיו :וַ ּי ֶ
ֶאת ָהרֹאׁש ַהּזֶ ה וְ ֵלְךׁ ,שּוב ֶאל ַהּיַ ַער ,וְ ָק ַב ְר ָּת אֹותֹו
את :וַ ּיַ ְׁש ֵלְך ָה ָאב ֶאת ַהּגֻ ְלּג ֶֹלת
ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָמ ָצ ָ
ִמּיָ ָדיו ,וַ ּיִ ְתּפֹס ַהּיֶ ֶלד ֶאת ָהרֹאׁש ,וַ ּיִ ָּק ֵחהּו ִמ ָּׁש ָּמה:
וַ ּיֵ ֶלְך ַהּיֶ ֶלד ִעם ָהרֹאׁש ְּבחּוצֹות ָה ֲעיָ ָרה ,וַ ּיָ בֹוא
ֵא ָליו ַא ַחד ַה ַּצּיָ ִדים :וַ ּיִ ְרּכֹׁש ַה ַּצּיָ ד ֶאת ַהּגֻ ְלּג ֶֹלת ִמן
בּורּה :וַ ּיָ ֶׂשם
לֹוׁשים ֶׁש ֶקל ֶּכ ֶסף ֲע ָ
ַהּיֶ ֶלד ,וַ ּיִ ֵּתן לֹו ְׁש ִ
ְּב ַא ְמ ַּת ְחּתֹו ֶאת ַהּגֻ ְלּג ֶֹלת ,וַ ּיֵ ֵצא ֶאל ַהּיַ ַערָ ,לצּוד
ֶאת ְמזֹונֹו :וַ ּיָ בֹוא ַהּזְ ֵאב ְל ָפנָ יו ,וַ ּיִ ָּב ֵהל ַה ַּצּיָ ד ,וַ ּיָ ֶרם
ֶאת נִ ְׁשקֹו ,וַ ּיִ ׇרה וַ ּיַ ֲהרֹג ֶאת ַהּזְ ֵאב.

אׁשית ְׁש ָמ ָמה ָהיְ ָתה ָּב ָא ֶרץְ ,ס ָל ִעים וַ ֲא ָבנִ ים,
ְּב ֵר ִ
דֹולה ְמ ַה ֶּל ֶכת ַעל ָה ֲא ָד ָמה,
ָח ָצץ וְ חֹול :וְ ִא ָּׁשה ּגְ ָ
ֹאׁשּה ַּב ֲענָ נִ ים :וַ ַּת ַהר ָה ִא ָּׁשה
ַרגְ ֶל ָיה ַעל ַה ַּק ְר ַקע וְ ר ָ
וַ ִּת ָּׂשא ֻע ָּבר ָּב ֶר ֶחם ,וְ ֵאין ִאיׁש ִע ָּמּהַ ,אף ֹלא ַּב ַעל
ַחּיִ יםֹ :לא ִצּפֹור ָהיְ ָתה וְ ֹלא ֶר ֶמׁשֹ ,לא נָ ֵמר וְ ֹלא
ׁשֹוטט ָּב ָא ֶרץ,
ַּתּנִ ין :וַ ִּת ֲה ַלְך ָה ִא ָּׁשה ְּב ֵע ֻיר ָּמה וַ ְּת ֵ
ּומן ָה ֲא ָבנִ ים :וַ ִּת ְת ַּפח ְּכ ֵר ָסּה
ֹאכל ִמן ֶה ָח ָצץ ִ
וַ ּת ַ
ּומן ַה ֵה ָריֹון :וַ ּיָ בֹוא יֹום וַ ִּת ְכ ַרע
וַ ִּת ָּמ ֵלאִ ,מן ֶה ָח ָצץ ִ
ָל ֶל ֶדת ,וַ ּת ֵֹצא יַ ְל ָּדה ִמ ֶּמּנָ ה ,וְ ִהיא ָה ָרה ּגַ ם ֵּכן :וַ יְ ִהי
ַּבּיֹום ַההּוא ַמיִ ם יָ ְרדּו ִמן ַה ָּׁש ַמיִ ם ,וַ ּיִ ְצ ַמח ָה ֵע ֶׂשב
ׁשֹוטט ִעם
ִמן ָה ֲא ָד ָמה :וַ ִּת ֲה ַלְך ַהּיַ ְל ָּדה ַּב ָּׂש ֶדה ,וַ ְּת ֵ
ּומן ָה ֲע ָׂש ִבים:
ֹאכ ְלנָ ה ִמן ַהּגִ ְבעֹול ִ
ִא ָּמּה ָּב ָא ֶרץ ,וַ ּת ַ
ּומן ַה ֵה ָריֹון:
וַ ִּת ְת ַּפח ְּכ ֵר ָסּה וַ ִּת ָּמ ֵלאִ ,מן ַה ְּצ ָמ ִחים ִ
וַ ּיָ בֹוא יֹום וַ ִּת ְכ ַרע ָל ֶל ֶדת ,וַ ּת ֵֹצא יַ ְל ָּדה ִמ ֶּמּנָ ה וְ ִהיא
ָה ָרה ּגַ ם ֵּכן ,עֹוד ִמ ֶּב ֶטן ִא ָּמּה :וַ יְ ִהי ַּבּיֹום ַההּוא
וַ ּיִ ְצ ְמחּו ֵע ִצים ִמן ַה ָּׂש ֶדה ,וְ ֵאד ָע ָלה ִמ ֶּמּנּו וַ ּיַ ְׁש ֶקה
ׁשֹוטט ִעם
ֶאת ָה ֲא ָד ָמה :וַ ִּת ֲה ַלְך ַהּיַ ְל ָּדה ַּבּיַ ַער ,וַ ְּת ֵ
ֹאכל
ִא ָּמּה וְ ִעם ָס ָב ָתּה ,וַ ִּת ְקטֹף ִמן ָה ֵע ִצים וַ ּת ַ
ִמן ַה ֵּפרֹות :וַ ִּת ְת ַּפח ְּכ ֵר ָסּה וַ ִּת ָּמ ֵלא ,וַ ּיָ בֹוא ַהּיֹום

כד

כה

וַ ִּת ְכ ַרע ָל ֶל ֶדת :וַ ּת ֵֹצא יַ ְל ָּדה ִמ ֶּמּנָ ה ,וְ ִהיא ָה ָרה עֹוד
ּומ ַּת ַחת
ִמ ֶּב ֶטן ִא ָּמּה ,וַ ּיֵ ְצאּו ָה ְר ָמ ִׂשים ִמן ָה ֵע ֶׂשב ִ
ִל ְק ִלּפֹות ָה ֵע ִצים :וַ ֵּת ֶלְך ַהּיַ ְל ָּדה ֵּבין ָה ֵע ִצים ֲא ֶׁשר
ּומן
ּומן ַה ֵּפרֹות ִ
ַעל ַה ָּׂש ֶדה ,וַ ִּתּזֹון ִמן ֶה ָע ִלים ִ

וַ ִּת ָּמ ֵלא ְּכ ֵר ָסּה ,וַ ּיָ בֹוא ַהּיֹום וַ ִּת ְכ ַרע ָל ֶל ֶדת :וַ ּת ֵֹצא
יַ ְל ָּדה ִמ ֶּמּנָ ה ,וְ ִהיא ָה ָרהַ ,אף ִהיא ִמ ֶּב ֶטן ִא ָּמּה ָה ָרה
ִהיאֲ :א ָחיֹות ָהיּו ְּב ַר ֲח ָמּהַ ,א ַחת יַ ְל ָּדה וְ ַא ַחת ַחּיַ ת
ַה ָּׂש ֶדה ,וַ ְּת ִהי ָמזֹון ַלּנְ ָח ִׁשים :וַ ֵּת ֶלד ֶאת ָה ֲא ָחיֹות,
ַהּיַ ְל ָּדה ָה ָרה ִהיא ,וַ ִּת ְר ֶּבה ּגַ ם ֶה ָחיָ ה ָּב ָא ֶרץ:
וַ ִּת ְת ַּפח ְּכ ֵר ָסּה ֶׁשל ַהּיַ ְל ָּדה ,וַ ִּת ְכ ַרע ָל ֶל ֶדת ,וַ ּת ֵֹצא
ּפֹורים :וַ ְּת ִהי ַהּיַ ְל ָּדה ָה ָרה עֹוד ִמ ֶּב ֶטן
יַ ְל ָּדה וְ ֶאת ַה ִּצ ִ
יֹול ֶדת
ִא ָּמּה ,וְ ֵת ָה ַל ְכנָ ה ַהּנָ ִׁשים ָּב ָא ֶרץ ,עֹוד זֹאת ֶ
וְ זֹו ָה ָרה :וַ ִּתגְ ַּדל ַהּיַ ְל ָּדה ,וַ ִּת ְת ַּפח ִּב ְטנָ ּה ,וַ ֵּת ֶלד עֹוד
אֹוכ ֶלת ֵע ֶׂשב :וַ ּי ִֹסיפּו ַהּנָ ִׁשים
יַ ְל ָּדה וְ ִע ָּמּה ַה ְּב ֵה ָמה ֶ
ָל ֶל ֶדתָ ,ה ַא ַחת ָה ָרה ֶאת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה :וַ ְּת ִהי ָה ָא ֶרץ ּגַ ן
ּובּיָ ִמים ַה ֵהם ֹלא ָהיּו זְ ָכ ִרים.
ְּב ֵע ֶדן ִמ ֶּק ֶדםַ ,

הֹות ָיה :וַ יְ ִהי ַהּיֹום וַ ִּת ְכ ַרע
ָה ְר ָמ ִׂשיםִ ,היא וְ ָכל ִא ְּמ ֶ
ָל ֶל ֶדת ,וַ ֵּת ֶלד יַ ְל ָּדה ִמ ֶּמּנָ ה ,וְ ִהיא ָה ָרה ,וְ ִא ָּתּה יָ ְצאּו
ַהּנְ ָח ִׁשים :וַ יְ ַה ְּלכּו ַהּנָ ִׁשים ָּב ָא ֶרץֵ ,ע ֻירּמֹות ֵהּנָ ה,
ֹאכלּו ִמ ָּכל ַה ָּבא
ֹלא יָ ְדעּו ַא ְׁש ָמה וְ ֹלא ְּכ ִל ָּמה :וַ ּי ְ
ּזֹוח ִלים :וַ ִּתגְ ַּדל ַהּיַ ְל ָּדה
ּומן ַה ֲ
ַל ֶּפהִ ,מן ַה ֵּפרֹות ִ
כו

כז

ָמ ָׁשל ַהּוֶ ֶסת
וַ יְ ִהי ַּבּזְ ַמּנִ ים ַה ֵהם ,וַ ְּת ִהי ִעיר ָּב ָא ֶרץ ,וַ ּיָ גּורּו ָּבּה
ּוׁש ֵּתי חֹומֹות ְמ ַב ְּצרֹות ֶאת
נָ ִׁשים ּגְ ָב ִרים וָ ַטףְ :
יפה ֶאת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה :וַ ְּת ִהי ָה ִעיר
ָה ִעירָ ,ה ַא ַחת ַמ ִּק ָ
ְמ ֻא ְרּגֶ נֶ תַּ ,ב ֶּת ָיה ְמ ֻמ ְׁש ָמ ִעים וְ ֶאזְ ָר ֶח ָיה ַציְ ָתנִ ים:
וַ יְ ִהי ֶמ ֶלְך זָ ָכר מ ֶֹלְך ֲע ֵל ֶיהם :וַ ּיִ ְהיּו ָׂשדֹות ְּב ִרּבֹונּות
חֹומהֵּ ,בין ַהחֹומֹות :וַ יְ גַ ְּדלּו ָׁשם
ָה ִעירֵ ,מ ֵע ֶבר ַל ָ
זֹונֹות ֶיהםֵּ ,פרֹות וִ ָירקֹות ,זְ ָר ִעים וְ ָׁש ָר ִׁשים:
ֶאת ְמ ֵ
ּבּועהֹ ,לא נִ ְצ ָט ְר ָכה
וַ ְּת ִהי ָה ִעיר ְמ ֻסּגֶ ֶרת ַּכ ָ
ָּד ָבר וְ ָד ָבר ֹלא נִ ְצ ָט ֵרְך ָלּה :וַ ּיִ ְחיּו ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר
ּוב ַׁש ְלוָ הְּ ,ב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים ֲא ֻרּכֹות :וַ ּיֵ ְרדּו
ְּב ֶׁש ֶקט ְ
ּדּול ֶיהם
מֹוע ָדם ,וְ ָהיּו ּגִ ֵ
ּגְ ָׁש ִמים ְּב ִע ָּתם ְ
ּוט ָל ִלים ְּב ֲ
חֹומה ַה ִחיצֹונִ ית,
ְמ ַׂשגְ ְׂשגִ ים :וַ יְ ִהי ִּכי ִמחּוץ ַל ָ
ּׁשֹוד ִדים :וְ ֹלא יָ ָצא
ׁשֹוטטּו ַה ְ
ָׁשם ּגָ ַדל ַה ֶּפ ֶרא וְ ְ
ִאיׁש ִמן ָה ִעיר וְ ֹלא נִ ְכנַ ס ֵא ֶל ָיהֹ ,לא ַחּיַ ת ֶט ֶרף
וְ ֹלא ָא ָדם :וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ַּכ ָּמה ָׁשנִ ים טֹובֹות ,וַ ָּתבֹוא
ַּבּצ ֶֹרת ַעל ָה ָא ֶרץֹ :לא ָׁש ְק ָעה ַה ֶּׁש ֶמׁש וְ ֹלא יָ ְרדּו
ּדּול ָיה
דֹות ָיה ֶׁשל ָה ִעיר וְ גִ ֶ
ַה ִּמ ְמ ָט ִרים :וַ ּיֵ ָח ְרבּו ְׂש ֶ
יָ ֵבׁשּו ,וַ ּיָ בֹוא ָע ֶל ָיה ָר ָעב ּגָ דֹול :וַ ּיִ ְׁש ַלח ַה ֶּמ ֶלְך
ֹאמר
מֹוע ֶצת ַח ְר ֻט ֵּמי ָה ִעיר וַ ֲח ָכ ֶמ ָיה ,וַ ּי ֶ
ֲאנָ ִׁשים ֶאל ֶ

אֹותם וַ ּיָ בֹואּו ֵא ַלי :וַ יְ גַ ְּלחּו זְ ָקנָ ם
ֲא ֵל ֶיהםִ ,ק ְראּו ָ
לֹות ֶיהם ,וַ ּיָ בֹואּו ֶאל ַא ְרמֹון ַה ֶּמ ֶלְך,
וַ ּיַ ְח ִליפּו ִׂש ְמ ֵ
ֹאמר
וְ גֹווְ ִעים ֵה ָּמה ָּב ָר ָעבִּ ,כ ְׁש ַאר ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר :וַ ּי ֶ
ֲא ֵל ֶיהם ַה ֶּמ ֶלְךָ ,מה ִּפ ְתרֹון ֲא ֶׁשר ַּת ִּציעּו :וַ ּיִ ְל ֲחׁשּו
ְל ָח ִׁשים וַ ּיִ ְק ְסמּו ְק ָס ִמים ,וְ ֹלא ָח ַלף ָה ָר ָעב ִמן
ָה ָא ֶרץ :וַ יְ גָ ְר ֵׁשם ַה ֶּמ ֶלְך ֵמ ַעל ָּפנָ יו ,וַ ּיִ ְׁש ַלח ֶאת
אֹותן
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהם ִק ְראּו ָ
ַמ ְל ָא ָכיו ֶאל ָה ִא ָּמהֹות ,וַ ּי ֶ
וַ ָּתבֹואנָ ה ֵא ַלי :וַ ָּתבֹואנָ ה ָה ִא ָּמהֹות ֶאל ָה ַא ְרמֹון,
ֹאמר ַא ַחת
זְ ֵקנֹות ַה ֵּׁש ֶבט ֵהּנָ ה ,וַ ּיִ ְׁש ַאל ְל ָע ָצ ָתן :וַ ּת ֶ
ַהּנָ ִׁשים ִמּזִ ְקנֹות ַה ֵּׁש ֶבטֵ ,לְך ֶאל א ֶֹהל ַהּנִ ָּדהֶ ,אל
ַהּנָ ִׁשים ֲא ֶׁשר ֶה ֱח ַר ְמ ֶּתם ָׁש ָּמהַּ ,ב ֵּקׁש ִּכי יְ ַד ְּממּו ַעל
ַה ָּׂשדֹות :וַ ּיַ ַעׂש ֵּכן ַה ֶּמ ֶלְך ,וַ ּיֵ ֶרד ֶאל א ֶֹהל ַהּנִ ָּדה,
ָׁש ָּמה ַהּנְ ָערֹות וְ ַהּנָ ִׁשים ַה ֻּמ ְח ָרמֹות :וַ ּיֵ ֶרד ַעל ִּב ְר ָּכיו
ֹאמר ָל ֶהן יָ גֹון ּגָ דֹול יָ ַרד ָע ֵלינּו ,וְ ָר ֲעבּו
ִּב ְפנֵ ֶיהן ,וַ ּי ֶ
יכן
נָ ִׁשים ,זְ ֵקנִ ים וָ ַטףְ :לכּו ֶאל ַה ָּׂשדֹותִׁ ,ש ְפכּו ְּד ֵמ ֶ
ֲא ֶׁשר ִמן ַהּוֶ ֶסתָׁ ,ש ָּמה :וַ ָּתבֹואנָ ה ֶאל ָה ֲא ָד ָמה
חֹול ְלנָ ה ַעל
רּובה ִמן ַה ֶּׁש ֶמׁשֵּ ,בין ַהחֹומֹות ,וַ ְּת ֵ
ַה ְּצ ָ
ּדּולים :וַ ְּת ַד ֵּמ ְמנָ ה ִמ ֵּבין ַרגְ ֵל ֶיהןַ ,על זֶ ַרע ְּפ ִרי
ַהּגִ ִ
ּוׁש ִליׁש ַהּיֹום,
לֹוׁשה יָ ִמים ְ
ָה ֲא ָד ָמה :וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ְׁש ָ

כח

כט

ָמ ָׁשל ַהחֹר
עֹורה ,וַ ּיָ נֵ ּצּו ַהּנְ ָב ִטים ֶאל
וַ ִּתגְ ַּד ְלנָ ה ַה ִח ָּטה וְ ַה ְּׂש ָ
ַה ְּכ ַח ְל ַח ָּלה ,וַ ּיִ ְצ ְמחּו ַה ְּצ ָמ ִחים ִמן ַה ְּׁש ֵא ִרית :וַ יְ ִהי
ּוׁש ִליׁש ַהּיֹום ,וַ ְּת ַכס ֲענָ נָ ה ֶאת
לֹוׁשה יָ ִמים ְ
ִמ ֵּקץ ְׁש ָ
ַה ָּׁש ַמיִ ם :וַ יְ ִהי ָמ ָטר ָּכ ֵבד ַעל ָה ָא ֶרץ ,וַ ּיַ ֲחֹלף ַה ֶּׁש ֶבר
ֵמ ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה.

וַ ְּת ִהי ַּבּיָ ִמים ַה ֵהם ִמ ְׁש ָּפ ָחה ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת ָה ָא ָדםֵ ,אם
וַ ָאב ,יַ ְל ָּדה וַ יֶ ֶלד :וַ ּיָ גּורּו ְּב ַביִ ת ֲא ֶׁשר ְּבתֹוְך ָה ֲעיָ ָרה:
רֹותיו
יכל וְ ִת ְק ָ
וַ יְ ִהי ַה ַּביִ ת ְר ַחב יָ ַדיִ םְ ,מ ֻרּוָ ח ְּכ ֵה ָ
ּׁשּוטים ָלרֹב,
יצים ָהיּו ַּב ַּביִ ת ,וְ ִק ִ
ּגְ בֹוהֹות :וַ ֲע ִצ ִ
וַ ּיִ ְחיּו ַהּגֶ ֶבר וְ ִא ְׁשּתֹו ְּב ַׁש ְלוָ ה ְּבתֹוְך ַה ַּביִ ת ,וְ ֹלא יָ ְדעּו
ָמדֹון וָ ִריב :וַ ּיָ לּונּו ְּב ֶח ֶדר ֶא ָחדַ ,על ִמ ָּטה ַא ַחת,
יכה ַא ַחת ,וַ ּיִ ְׁש ְּכבּו ָּכל יֹום ְמ ֻח ָּב ִקים:
ַּת ַחת ְׂש ִמ ָ
וַ יְ ִהי ַה ַּב ַעל נֶ ֱא ָמן ְל ִא ְׁשּתֹוֹ ,לא ָּבא ַעל ֵא ֶׁשת ֵר ֵעהּו
ֹאהב ֶאת ִא ְׁשּתֹו ְמאֹד:
וְ ֹלא ַעל ֵא ֶׁשת ְׁש ֵכנְ תֹו ,וַ ּי ַ
וַ ְּת ִהי ָה ִא ָּׁשה נֶ ֱא ָמנָ ה ְל ַב ֲע ָלּהֹ ,לא ָּב ָאה ַעל ִאיׁש
ֹאהב
יׁשּה ,וְ ֹלא ָר ֲע ָתה ִּב ְׂשדֹות ְׁש ֵכנִ ים ,וַ ּת ַ
ִמ ְּל ַבד ִא ָ
ֶאת ַּב ֲע ָלּה ְמאֹד :וַ ּיִ ְחיּו ּגַ ם יַ ְל ֵד ֶיהם ְּב ַׁש ְלוָ ה ְּבתֹוְך
ַה ַּביִ תַ ,א ִחים ָהיּו ,וְ ֹלא ָּב ָאה ָּכל ְק ָט ָטה וְ כֹל ִּתגְ ָרה
ֵּבינֵ ֶיהם :וַ יְ ִהי ְל ָכל יֶ ֶלד ֶח ֶדר ַּב ַּביִ תַ ,ל ֵּבן וְ ַל ַּבת,
תֹוכם:
ׂשֹור ֶרת ְּב ָ
דֹולים ,וְ ַה ַּׁש ְלוָ ה ֶ
וַ ּיִ ְהיּו ַה ֲח ָל ִלים ּגְ ִ
וְ ָהיּו ַהּיְ ָל ִדים נְ בֹונִ יםְּ ,בנֵ י ַמ ְח ָׁש ָבה וַ ֵׂש ֶכלּ ,גַ ֲאוָ ה
הֹור ֶיהם ְמאֹד:
מֹול ֵיד ֶיהם ,וַ יְ ַכ ְּבדּו ֶאת ֵ
עֹוררּו ְּב ִ
ְ
וְ ֶכ ֶסף ֹלא ָח ַסר ַּב ַּביִ תָ ,ממֹון ָהיָ ה ִּב ְמעֹונָ םְּ ,ב ֵעת
ּוב ִריאּות ַאף
ַהּצ ֶֹרְך וְ גַ ם ָּב ֵעת ֶׁשֹּלא ָהיָ ה ָּבּה צ ֶֹרְךְ :
לא

סֹותיו:
ִהיא ָהיְ ָתה ַּב ַּביִ ת ,וְ ֹלא ָּבא ַהח ִֹלי ֵּבין ִמ ְר ְּפ ָ
וַ יְ ִהי ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ַּביִ ת ,חֹר ּגָ דֹול ָּפעּור ְּב ֶא ְמ ַצע
אׁשית ַהּזְ ַמן :וְ ֹלא ָהיָ ה ַהחֹר,
ַה ָּסלֹון ,וַ יְ ִהי ָׁשם ֵמ ֵר ִ
ירֹותיו
ֹלא ְּב ִר ְצ ַּפת ַה ַּביִ ת וְ ֹלא ְּב ִת ְק ָרתֹוֹ ,לא ְּב ִק ָ

הֹור ֶיהם ַּב ַּביִ ת ַההּוא ָׁשנִ ים ֲא ֻרּכֹות,
וַ ּיִ ְחיּו ַהּיְ ָל ִדים וְ ֵ
ַעל יַ ד ַהחֹר ,וַ ּיִ ְת ַרּגְ לּו ֵא ָליו ,וַ ּיִ נְ ֲהגּו ָמ ָׁשל וְ ֹלא ָהיָ ה:
ׂשֹוחחּו וַ יְ ַׂש ֲחקּו וַ יְ ַצ ֲחקּו
וַ ּיָ נּוחּו ְּב ָסלֹון ַה ַּביִ ת ,וַ יְ ֲ
ֹאהבּו ,וְ ָכל זֶ ה ָּת ִמיד ַעל ְׂש ַפת ַהחֹר :וְ ֹלא ָהיָ ה
וַ ּי ֲ
ּבּוׁשהֹ ,לא ֵח ְטא וְ ֹלא
ָ
ַּכ ַעס ַּב ַּביִ ת ַההּוא וְ ֹלא
ַא ְׁש ָמהַ ,רק חֹר ָעמֹק ָהיָ ה ַּב ַּביִ ת ַההּוא ,וַ ֲא ֵפ ָלה
דֹולה ּבֹו :וְ ֹלא ָׁש ֲאלּו ַה ַּדּיָ ִריםָ ,מה הּוא ַהחֹר ַהּזֶ ה
ּגְ ָ
ׁשֹוח ֶקת ְׁש ֵאלֹות:
ֶ
ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ַּב ַּביִ תִּ ,כי ַה ִּׁשגְ ָרה
ּוב ָּמקֹום ֶׁש ֵאין ּבֹו ְׁש ֵאלֹותֹ ,לא יִ ְהיּו ְּתׁשּובֹות,
ַ
ּתֹובנֹותַ ,רק ָמה
ּוב ָּמקֹום ֶׁש ֵאין ְּתׁשּובֹותֵ ,אין ּבֹו ָ
ַ
ּומה ֶׁשהּוא ְׂש ַפת ַהחֹר :וַ ְּת ִהי ִׂש ְמ ָחה
ֶׁשהּוא חֹרָ ,
דֹולה ַּב ַּביִ ת ַעל ְׂש ַפת ַהחֹר :וַ ּיִ גְ ָּדל זֶ ה ְל ִאּטֹו וְ ֹלא
ּגְ ָ
עֹולםֶׁ ,ש ֵאין לֹו סֹוד.
ִה ְב ִחינּוִּ ,כי ֵאין ָא ָדם ָּב ָ

וְ ֹלא ְּב ִפּנָ תֹוְּ :ב ֶא ְמ ַצע ַה ָּסלֹון ָהיָ הָּ ,כ ַאיִ ן ַה ְּמ ַר ֵחף
ְּב ֲאוִ יר ַה ֶח ֶדר :וְ ֹלא זָ ַכר ַהּגֶ ֶבר ,וְ ֹלא זָ ְכ ָרה ָה ִא ָּׁשה,
ָמ ַתי ָהיָ ה זֶ ה ֶׁשּנִ ְפ ַער ַהחֹר :וְ גַ ם ֹלא יָ ְדעּו ַהּיְ ָל ִדים
אׁשית ַהחֹרִּ ,כי ָהיֹה ָהיָ ה ָׁשם ק ֶֹדם ֵל ָד ָתם:
ֶאת ֵר ִ
לב

לג

ָמ ָׁשל ַהּיֶ ֶלד ָה ִעּוֵ ר
וַ ּיִ ּוָ ֵלד ָא ָדם ָּב ִעיר ,וְ הּוא יֶ ֶלד ְּכ ָכל ַהּיְ ָל ִדים ִמ ְּל ַבד
ימהֶ ,אל ּתֹוְך
ֲא ֶׁשר ְּב ֵעינָ יוֵ :הּנָ ה ִמ ְתּגַ ְלּגְ לֹות ְּפנִ ָ
ָהרֹאׁש :וַ ֵּת ָר ֵאּנָ ה ֵעינָ יו ֶׁשל ַהּיֶ ֶלד ֵריקֹות ִמן ַהחּוץ,
ימה :וְ ֹלא ָא ָבה ַהּיֶ ֶלד ֶאל
ִּכי ִאיׁשֹונָ יו ַּבּנֶ ֶפׁש ְּפנִ ָ
אֹותם
ָ
ׁשּועים ֲא ֶׁשר ַּבחּוץִּ ,כי ֹלא ָר ָאה
ַה ַּׁש ֲע ִ
ְּב ֵעינָ יו ,וְ ֹלא ֶאת ַה ַחּיִ ים ֲא ֶׁשר ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה:
וַ ּיָ נַ ח ַהּיֶ ֶלד יָ ִמים ֲא ֻר ִּכים ַעל ִר ְצ ַּפת ֶּפ ַתח ֵּביתֹו,
וַ ּיִ ְׁש ָמע ֶאת קֹול ַה ֲח ֵצרֹות ,וְ ֶאת ְׁשאֹון ָה ְרחֹובֹות,
וְ ֶאת ָצ ֳהלֹות ִׂש ְמ ַחת ַהּיְ ָל ִדים :וַ ּיַ ַעל ֵר ַיח ָה ִעיר

ְּב ַאּפֹו וְ ַצ ֲחנָ ָתּה ִּב ְלׁשֹונֹו ,וַ ּיָ חּוׁש ֶאת ֲא ַבק ָה ִעיר
עֹותיוַ :אְך ִל ְראֹות ֹלא ָר ָאהִּ ,כי ָהיּו
ְּב ָכ ִרּיֹות ֶא ְצ ְּב ָ
ימה :וַ ּיָ בֹוא ִאיׁש ְּב ֶד ֶלת ֵּביתֹו,
ֵעינָ יו ְמגֻ ְלּגָ לֹות ְּפנִ ָ
וְ הּוא ָא ָדם ְמ ֻכ ָּבדָ ,ענִ י ְּב ִעירֹו וְ ַצ ִּדיק ְּב ֵעינֵ י ַע ְצמֹו:
וַ יְ ַב ֵּקׁש ָה ִאיׁש ֶאת ַהּיֶ ֶלדַ ,אּיֵ ה ָא ִביָך וְ ַאּיֵ ה ִא ֶּמָך:
הֹורי ָאנ ִֹכי :וַ ּיַ ְרא
ּׁשֹומר ַ
ֹאמרַ ,ה ֵ
וַ ּיַ ַען ַהּיֶ ֶלד וַ ּי ֶ
ּיֹוצא ּגּור ַחּיָ ה ִמ ַּמ ְר ֻּכ ְלּתֹו,
ָה ִאיׁש ִּכי ִעּוֵ ר ַהּנַ ַער ,וַ ֵ
יׁשהּו ֶאל ַהּנַ ַער :וַ יְ ַל ֵּטף ַהּנַ ַער ֶאת ַה ַחּיָ ה,
וַ ּיַ ּגִ ֵ
הֹורי :וַ ּיַ ַען ַהּזָ ֵקן,
ּדּוע זֶ ה ִח ַּפ ְׂש ָּת ֶאת ַ
וַ ּי ֶ
ֹאמר ַמ ַ
דּותי ,וַ ָאבֹוא ְל ַב ֵּקׁש ֶאת
ֶאת ָא ִביָך יָ ַד ְע ִּתי ִמּיַ ְל ִ
ֶעזְ ָרתֹוִ :א ָּׁשה ָּב ָאה ֶאל ֵּב ִיתי וְ ִהיא ָה ָרה ,וַ ְת ַב ֵּקׁש
יׁשּהִּ ,כי
קֹור ִתיֲ ,ח ֵר ָדה ִהיא ִמ ְּפנֵ י ִא ָ
ָללּון ַּת ַחת ָ
ֹאמרַּ ,ב ֶּמה ֲא ִבי יָ בֹוא
ֻע ָּב ָרּה ַמ ְמזֵ ר :וַ ּיַ ַען ַהּיֶ ֶלד וַ ּי ֶ
ְל ֶעזְ ָר ְתָך ,וַ ּיַ ַען לֹו ָא ִביָך ַמ ִּכיר ֶאת ָה ִא ָּׁשה :וַ ּי ֶֹסף
ֹאמר ֶאל ָה ִאיׁשַ ,ה ְמ ֶּתן ּפֹה
ַהּיֶ ֶלד ַל ֵּטף ֶאת ַה ַחּיָ ה ,וַ ּי ֶ
ַּכ ֲא ֶׁשר ָח ַפ ְצ ָּת :וַ ּיַ ְמ ִּתינּו ַהּנַ ַער וְ ָה ִאיׁש ,וַ ּיַ ֲחֹלף ַהּזְ ַמן
ּכֹוכ ִבים :וְ ִהּנֵ הִּ ,כי ָע ָלה ֲא ִבי
וַ ּיֵ ֶרד ָה ֶע ֶרב ,וַ יְ ַכס ַּב ָ
ּמֹוביל ֶאל ַה ַּביִ ת :וַ ּיַ ְרא
ַהּנַ ַערְּ ,ב ַמ ֲע ֵלה ַה ְּׁש ִביל ַה ִ
ּיֹוׁשב ַעל יַ ד ְּבנֹו ,וַ ּיִ ְּפלּו ָּפנָ יו ִּכי
ָה ָאב ֶאת ָה ִאיׁש ַה ֵ

לד

לה

ָמ ָׁשל ַה ְּכ ָל ִבים
ּדּוע :וַ ּיָ ָקם ַהּזָ ֵקן ִל ְפנֵ י ָה ָאב ,וַ ּיִ ָּכנְ סּו ְׁשנֵ ֶיהם
יָ ַדע ַמ ַ
ּיֹוׁשב ַּב ֶפ ַתח ,וְ ָהיָ ה
ַל ַּביִ ת :וַ יְ ַצו ַהּזָ ֵקן ַעל ַהּיֶ ֶלד ַה ֵ
ִּכי ִּת ְק ַרב ִא ְּמָך ֶאל ַה ַּביִ תֱ ,אסֹר ָע ֶל ָיה ָלבֹוא ַא ַחר
ֶּפ ַתח ַה ַּביִ ת :וַ ּיַ ְרא ַהּיֶ ֶלד ְּב ֵעינֵ י רּוחֹו ֶאת ָה ֲע ֵברֹות,
וְ ֶאת ָה ַעּוָ לֹות ,וְ ֶאת ַה ְּבגִ ידֹות ,וְ ֶאת ַה ַּמ ְלקֹותִּ ,כי
ימה :וַ ָּתבֹוא ֵאם
ָח ָכם ָהיָ הִ ,איׁשֹונָ יו ַּבּנֶ ֶפׁש ְּפנִ ָ
ַהּיֶ ֶלד ֶאל ֶּפ ַתח ַה ַּביִ ת ,וַ ַּת ֲעמֹוד ִל ְפנֵ י ַה ֶּפ ַתח ,וַ ְּת ִהי
ימי
ֹאמר ָלּה ַהּיֶ ֶלדַ ,אל נָ א ָּת ִׂש ִ
ימה :וַ ּי ֶ
ּפֹוס ַעת ְּפנִ ָ
ַ
ֶאת ַרגְ ֵלְך ֶאל ֶּפ ַתח ַה ַּביִ תִּ ,כי ֲא ִבי ִּב ְפנִ ים ִעם
מּורים:
ַהּזָ ֵקן ,וַ ֲאנִ י ָראֹה ָר ִא ִיתי ַּב ֶּמה ְּד ָב ִרים ֲא ִ
וַ ְּת ַל ֵּטף ָה ֵאם ֶאת ַה ַחּיָ ה ֲא ֶׁשר ְל ַרגְ לֹו ֶׁשל ַהּיֶ ֶלד,
וַ ּיֵ ָע ְצבּו ָּפנֶ ָיה ְמאֹד ,וְ ִהיא ֲע ָק ָרהֹ ,לא ָּבא עֹוד ֶּבן
אֹו ַּבת ְּב ֶפ ַתח ַר ְח ָמּה.

וַ יְ ִהי ָא ָדם ָּב ָא ֶרץ ,וַ יְ ִחי ִמחּוץ ָל ִעירִ ,עם ְּבנֹו וְ ִעם
ַר ְעיָ תֹו :וַ ּיִ ְחיּו ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָׁשם יִ ְּללּו ַה ַּתּנִ ים
לֹוׁשה
ָּב ֶע ֶרב ,וְ ַה ִּתנְ ָׁשמֹות ָצוְ חּו ַּב ַּליְ ָלה :וַ ּיִ ְחיּו ְׁש ָ
ְּכ ָל ִבים ַּב ֲח ֵצ ָרםְׁ ,ש ֵּתי נְ ֵקבֹות וְ זָ ָכרָ :ה ֶא ָחד ֶּפ ֶרא,
רּומה
לֹוע ֶסת ָּכלֲ ,ע ָ
ֵ
רֹודף א ַֹפן וַ ֲעגָ ָלהַ ,ה ְּׁשנִ ּיָ ה ֶ
נּותּה
ׁשֹומ ֶרת נֶ ֱא ָמ ָ
נֹוב ַחתֶ ,
יׁשית ַ
וַ ֲח ַמ ְק ֶמ ֶקת ,וְ ַה ְּׁש ִל ִ
סֹוב ֶבת ֶאת ַהּגַ ן ,וְ ָׁשמּור ָהיָ ה
וְ גִ ּנָ ָתּה :וַ ְּת ִהי ּגָ ֵדר ֶ
ּומן ָה ֵאׁש ֲא ֶׁשר ַּבחּוץ:
ּומן ָה ַר ַעׁש ִ
רּוח ִ
ַהּגַ ןִ ,מן ָה ַ
ּופ ָר ִחים ִל ְב ְלבּו ּבֹו ,וְ קֹול ְּד ָמ ָמה ַּד ָּקה :וַ יְ ִהי
ֵּפרֹות ְ
ְּב ֶמ ֶׁשְך ְׁשנָ ַתיִ ם יָ ִמים ,וַ ּיִ ְחיּו ַה ְּכ ָל ִבים ַּב ֲח ַצר ַהּגַ ן,
לּוחי ֶר ֶסןִ ,מ ָּק ֶצה ֶאל ָק ֶצה:
וַ ּיִ ְתר ֲֹצצּו ְּב ִק ְר ָּבּה ְׁש ֵ
ּומ ֶר ֶמׁש,
ּומ ְּב ֵה ָמה ֵ
וַ ּיִ ְׁש ְמרּו ֶאת ֲח ַצר ַה ַּביִ ת ֵמ ָא ָדם ִ
ּומן ַה ִּקּפֹוד :וְ ֹלא ִּב ְּקׁשּו
ּומן ַה ַּתן ִ
ּפֹורץ ִ
ִמן ַה ֵ
ַה ְּכ ָל ִבים ָל ֵצאת ִמן ֶה ָח ֵצר ,וְ ֹלא ִה ְת ַאּוּו ָל ַד ַעתֶ ,את
ַהח ֶֹפׁש ֲא ֶׁשר ְּב ֵע ֶבר ַהּגָ ֵדר :וַ יְ ִהי יֹום ֶא ָחד ,וַ ָּתבֹוא
חּוקה ְלא ֶֹרְך
מּומית ,וַ ְּתגַ ֶּלה ִּפ ְר ָצה ְּד ָ
ַה ַּכ ְל ָּבה ָה ַע ְר ִ
חּוצה :וַ ִּת ֲה ַלְך ַה ַּכ ְל ָּבה ַּבחּוץ,
ַהּגָ ֵדר ,וַ ֵּת ֵצא ַּד ְר ָּכּה ַה ָ
עֹות ָיה:
רֹוצץ ,וַ ִּתּזֹון ִמ ָּכל ֲא ֶׁשר ָּבא ֶאל ַמ ְל ְּת ֶ
וַ ִּת ְת ֵ
וַ ִּת ְת ַּפ ֵּלׁש ְּב ָכל נְ ֵב ָלה ֲא ֶׁשר ָמ ְצ ָאה ָלּהִּ ,כי ְּפגָ ִרים

לו

לז

אֹותם יָ ִמים :וַ ּיָ בֹוא ָה ִאיׁש
ַר ִּבים ָהיּו ָּב ָא ֶרץְּ ,ב ָ
וַ ּיִ ְת ְּפ ֶׂש ָה וַ יְ ִׁש ֶב ָה ֶאל ַהּגַ ן :וַ ּיִ ְסּגֹר ֶאת ַה ִּפ ְר ָצה ֲא ֶׁשר
ַעל ַהּגָ ֵדר ,וַ ּיִ ְׁשטֹף ִמ ֶּמּנָ ה ֶאת ַה ַּצ ֲחנָ ה :וַ ּיָ ָׁשב ַה ֵּס ֶדר
ַעל ַּכּנֹו ְּבתֹוְך ֶה ָח ֵצר ,וַ ְּת ִהי ַה ַּכ ְל ָּבה ָח ְפ ִׁשּיָ הְּ ,בתֹוְך
רֹוצץ ֶּב ָח ֵצר ,וַ ִּת ְפ ַער חֹר ַּבּגָ ֵדר,
לֹות ָיה :וַ ִּת ְת ֵ
ִמגְ ְּב ֶ
נֹוס ֶפת :וַ ִּת ָּמ ֵלט ַה ַּכ ְל ָּבה ִמן
וְ ִהּנֵ ה ָע ְׂש ָתה ִּפ ְר ָצה ֶ
סֹואנֹות ָה ֲעגָ לֹות:
ֲ
ַהּגַ ן ֶאל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָׁשם
וַ ִּתּזֹון ִמן ַה ְּׁשּיָ ִרים ֲא ֶׁשר ִּת ְמ ָצא וַ ִּת ְת ַּפ ֵּלׁש ַּבּנְ ֵב ָלה:
וַ ּיִ ְת ְּפ ֶׂש ָה ָה ִאיׁש ַּב ֵּׁשנִ ית ,וַ ּיַ ֲחזִ ֶיר ָה ֶאל ַהּגַ ן ,וַ ּיִ ְסּגֹר

ׁשּוב ֶאת ַה ִּפ ְר ָצה :וַ ַּת ְחּפֹר ַה ַּכ ְל ָּבה ִמ ַּת ַחת ַלּגָ ֵדר,
ִּכי נְ בֹונָ ה ִהיאֲ ,ח ָכ ָמה ְמאֹד :וַ ֵּת ֵצא ׁשּוב ֶאת ֲח ַצר
ַה ַּביִ ת ,וַ ּיָ בֹוא ִע ָּמּה ַה ֶּפ ֶרא ַהּזָ ָכר :וַ ּיָ רּוצּו ְׁשנֵ ֶיהם
ִּב ְׁש ִב ֵילי ַה ְּכ ָפר ,וַ ּיִ ְטרֹפּו ִמ ָּכל ַה ָּבא ַל ֶּפה :וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּלׁש
ַהּזָ ָכר ַּבּבֹץ וְ ַהּנְ ֵק ָבה ַּב ֶּפגֶ ר :וַ ּיֵ ֵצא ֲא ֵל ֶיהם ָה ִאיׁש,
אֹותם ,וַ יְ ַמ ֵּלא ַהּבֹור ָּב ֲא ָד ָמה ִמ ַּת ַחת ַהּגָ ֵדר:
וַ ּיֶ ֱאסֹף ָ
רֹות ֶיהם ,וַ ּיִ ְהיּו ָח ְפ ִׁשּיִ ים
ּמֹוס ֵ
וַ יְ נַ ֵּתק ַה ְּכ ָל ִבים ִמ ְ
רֹוצץ :וַ ּיִ ְכרּו עֹוד ּבֹורֹות ,וַ ּיִ ְפ ְרצּו
ׁשּובֶּ ,ב ָח ֵצר ְל ִה ְת ֵ
עֹוד ְּפ ָרצֹות ,וַ ּיֵ ְצאּו ְׁשנֵ ֶיהם ָהלֹוְך וָ ׁשֹוב ,עֹוד זֶ ה
יׁשית ַּבּגַ ן
ְמ ַמ ֵּלא וְ זֶ ה נֶ ְח ַּפר :וַ ִּת ָּׁש ֵאר ַה ַּכ ְל ָּבה ַה ְּׁש ִל ִ
רֹוצ ָצה :וְ ֹלא
ְּב ָכל ָה ֵעת ַה ִהיאֹ ,לא יָ ְצ ָאה וְ ֹלא ִה ְת ְ
ָט ֲע ָמה ִמן ַהח ֶֹפׁש ֲא ֶׁשר ֵמ ֵע ֶבר ַלּגָ ֵדר :וַ יְ ִהי ַּב ַּפ ַעם
אֹותם ָה ִאיׁש ,וַ ּיָ ֵבא ֶאת ְׁשנֵ ֶיהם
ָה ַא ֲחרֹונָ ה ,וַ ּיִ ְתּפֹס ָ
ּמּודים :וְ ֹלא יָ ְדעּו עֹוד ֶאת
ֶאל ֶה ָח ֵצר וַ ּיִ ְק ְׁש ֵרם ְל ַע ִ
ַהח ֶֹפׁשֹ ,לא ַּבחּוצֹות וְ ֹלא ַּב ֲח ֵצרֹות.

לט

ָמ ָׁשל ֻה ֶּל ֶדת ָה ֵאׁש
וַ ְּת ִהי ִא ָּׁשה ָּב ָא ֶרץ ,וְ ִהיא יָ ָפה וַ ֲח ָכ ָמהֵׂ ,ש ָע ָרּה
ְּכ ֶצ ַבע ָה ֲא ָד ָמה ,וְ ֵעינֶ ָיה ִּכ ְפנִ ינֵ י ֶּפ ָחם :וַ ְּת ַה ֵּלְך
ּזֹוח ִלים,
ּובין ַה ֲ
ימה ָּב ָא ֶרץ ,וַ ִּת ְחיֶ ה ֵּבין ַה ַחּיֹות ֵ
ְּת ִמ ָ
אֹוכ ֶלת ֵע ֶׂשב ,וַ ָּתלּון ִעם ַהּזְ ֵאב
ֹאכל ִעם ַה ְּב ֵה ָמה ֶ
וַ ּת ַ
ֹאׁשּה,
אּור ָתם :וְ ֵׁשׁש ֵעינַ יִ ם ָהיּו ָלּה ְּבר ָ
וְ ִעם ַה ַּתן ִּב ְמ ָ
ּוׁש ַּתיִ ם ְל ִצ ֵּדי
ְׁש ַּתיִ ם ִמ ְּל ָפנִ יםְׁ ,ש ַּתיִ ם ֵמ ָאחֹורְ ,
עֹולם ִמ ָּכל ַה ִּכּוּונִ ים,
ָהרֹאׁש :וַ ֵּת ֶרא ָה ִא ָּׁשה ֶאת ָה ָ
וַ ְּת ִר ֵיחהּו ִּבנְ ִח ֶיר ָיה ,וְ ָהיּו אֹוזְ נֶ ָיה ֲחזָ קֹות :וַ ִּת ְת ַה ֵּלְך
ָה ִא ָּׁשה ַּב ָּׂשדֹות ,וַ ִּת ְצ ַעד ֵּבין ַה ִּׂש ִיחים :וַ ִּת ְחיֶ ה ְלֹלא
ִאיׁש ְּולֹלא ִא ָּׁשהְּ ,בגַ ָּפּה וְ טֹוב ָלּה :וַ ַּת ַהר ָה ִא ָּׁשה
אֹותּה,
תּולה ִהיאֹ :לא ָא ָדם יָ ַדע ָ
וְ ֹלא יָ ְד ָעהִּ ,כי ְּב ָ
ּובין ַה ְּצ ָמ ִחים,
וְ ֹלא ַּב ַעל ַה ַחּיִ ים :וַ ְּת ַה ֵּלְך ֵּבין ָה ֵע ִצים ֵ
ּכֹוכ ִבים:
ּוב ָחסּות ַה ָ
ּובּיָ ִמיםִ ,מ ַּת ַחת ַל ֶּׁש ֶמׁש ְ
ַּב ֵּלילֹות ַ
ּומ ֶע ָיה
ּתֹופ ַחתֵ ,
ּוב ְטנָ ּה ַ
וַ ּיַ ְח ְלפּו ַהּיָ ִמים וְ ַה ֵּלילֹותִ ,
ּגֹוע ִׁשים :וַ ּיָ בֹוא יֹום ֶא ָחדִ ,עם ֲעלֹות ַה ַּׁש ַחר ,וַ ָּתחּוׁש
ֲ
חּוׁשים,
חּוׁשים ָק ִׁשים ְּב ִב ְטנָ ּה :וַ ּיֵ ְלכּו ַה ִּמ ִ
ָה ִא ָּׁשה ִמ ִ
וַ ּיָ בֹואּו ֲא ֵח ִריםִ ,צ ֵירי ֵל ָדה ֵה ָּמהִ ,מן ָה ֻע ָּבר ֲא ֶׁשר
ְּב ַר ֲח ָמּה :וַ ְּת ַב ֵּקׁש ָה ִא ָּׁשה ִל ְמצֹא ֶעזְ ָרה ,וַ ְּת ַמ ֵהר ֶאל
ַה ְּכ ָפר ֲא ֶׁשר ֵמ ֵע ֶבר ַלּגָ ֵדר :וְ ֹלא יָ ְדעּו ַאנְ ֵׁשי ַה ְּכ ָפר
מ

עֹולם ֶאת
ֶאת ָה ִא ָּׁשה וְ ֹלא ִה ִּכירּוִּ ,כי ֹלא ָח ְצ ָתה ֵמ ָ
ַה ַּקּוִ ים :וְ ָהיָ ה ִּכי ַּב ֲא ֶׁשר ָראּו ָה ֲאנָ ִׁשים ֶאת ָה ִא ָּׁשה,
וַ ּיֶ ֱח ַרד ִל ָּבם ִמן ַה ַּת ְד ֵה ָמהִּ ,כי ּגַ ם יָ ָפה ָהיְ ָתה וְ גַ ם
ִמ ְפ ֶל ֶצת :וַ ָּתבֹוא ֲא ֵל ֶיהם ָה ִא ָּׁשה ,וַ ְּת ַב ֵּקׁש ֶאת
ֶעזְ ָר ָתם וְ ָׂש ָפה ֵאין ָלּהִּ :כי ֹלא יָ ְד ָעה ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים,
ּתֹוׁש ֵבי ַה ְּכ ָפר ִמ ְּס ִב ָיבּה וְ ֹלא
וְ ֹלא ִה ִּכ ָירה :וַ ּיֵ ָא ְספּו ָ
אֹור ֶבת :וַ ִּת ְק ָּפא
יָ ְדעּוִ ,אם ֲח ֵב ָרה ִהיא ,אֹו ִאם ַס ָּכנָ ה ֶ
אֹותּה,
קֹומּהִּ ,ב ְפנֵ י ֶה ָהמֹון ַה ַּמ ִּקיף ָ
ָה ִא ָּׁשה ַעל ְמ ָ
וְ ֹלא יָ ְד ָעה ָמה ַל ֲעׂשֹותִּ ,כי ִּת ְר ֵאהּו ִמ ָּכל ַה ִּכּוּונִ ים:
וַ ּיָ בֹוא ְל ֶפ ַתע ַה ְּכ ֵאב ,וַ יְ ַפ ַּלח ֵאת ִּב ְטנָ ּה :וַ ִּת ְר ֶאינָ ה
אֹותּה ,וַ ּיָ ִבינּו ֶאת ַה ֵה ָריֹון ,וַ ּיִ זְ ָּד ְרזּו ֵא ֶל ָיה:
ַהּנָ ִׁשים ָ

ָמ ָׁשל ֻה ֶּל ֶדת ַה ָּׁשלֹום
וַ ּיִ ְפ ְרצּו ַה ַּמיִ ם ִמ ֵּבין ַרגְ ֶל ָיה ,וַ ּיֵ ְרדּו ִמ ֶּמּנָ ה ְּכ ַמּבּול,
וַ ִּת ְכ ַרע ַעל ָה ֲא ָד ָמה ָל ֶל ֶדת :וַ ֵּת ָאנֵ ק ָה ִא ָּׁשה ַּת ַחת
ֹאחזְ נָ ה ָּבּה נְ ׁשֹות ַה ְּכ ָפר:
ַה ְּכ ֵאב ,וַ ִּת ְכ ַרע ָל ֶל ֶדת ,וַ ּת ַ
ּכֹוחּהֶ ,את ָה ֻע ָּבר ַה ִּמ ְת ַּפ ֵּתל
וַ ִּת ְדחֹוף ָה ִא ָּׁשה ְּב ָכל ָ
חּוצה :וְ ִהּנֵ ה ִּכי יָ ָצא ָה ֻע ָּבר ִמן ָה ֶר ֶחםֹ ,לא ָא ָדם
ַה ָ
הּואִּ ,כי ִאם ַל ֶה ֶבת ָה ֵאׁש :וַ ִּתּוָ ֵלד ָה ֵאׁש ַּבּיֹום ַההּוא
יכהֲ ,א ֶׁשר ָׁש ְכ ָבה ָּבּה.
ִמן ָה ִא ָּׁשה ,וַ ִּת ְׂשרֹף ֶאת ַה ְּׂש ִמ ָ

עֹובר ָּב ָא ֶרץ ִמ ָּצפֹון וְ ַעד ָּדרֹום,
וַ יְ ִהי נַ ַחל ֶא ָחד ֵ
וַ ּיַ ֲח ֶצה ֶאת ָה ָא ֶרץ ִל ְׁשנַ יִ ם :וְ ָהיָ ה ַהּנַ ַחל ְמקֹור ַמיִ ם
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץְּ ,ול ָכל ַה ְּב ֵה ָמה ַה ְּמ ַה ֶּל ֶכת
ַחּיִ יםְ ,ל ָכל ְ
ַעל ָּפנֶ ָיהְּ ,ול ָכל עֹוף ָה ָעף ְּב ָׁש ֶמ ָיהְּ ,ול ָכל ֶר ֶמׁש
רֹומׂש ַעל ָה ֲא ָד ָמה ֶׁש ְּל ִצ ֵּדי ַהּנַ ַחל :וַ ּיִ גְ ְּדלּו ִצ ְמ ֵחי
ָה ֵ
ַהּסּוף וְ ַה ָּקנֶ ה ַעל ּגְ דֹות ַהּנַ ַחלָ ,קנִ ים ַּב ִּמזְ ָרח
ּוׁשנֵ י ַע ֵּמי ֲאנָ ִׁשים ָחיּו ִמ ְּׁשנֵ י ִצ ֵּדי
וְ ָקנִ ים ַּב ַּמ ֲע ָרבְ :
ימיו ,וַ ּיִ ְׁשּתּו
ַהּנַ ַחלִ ,מ ְּׁשנֵ י ֶע ְב ֵרי ַהּסּוף :וַ ּיִ ְחיּו ִמ ֵּמ ָ
וַ ּיִ ְר ֲחצּו ּבֹו ,וַ ּיִ ְט ְּבלּו ּבֹו ֶאת יַ ְל ֵד ֶיהם וַ ּיִ ְׂש ְרפּו ָע ָליו
ֶאת ֵמ ֵת ֶיהם :וְ ָהיָ ה ַהּנַ ַחל ָּכל ַחּיֵ ֶיהםַ ,רק ֵּבינֵ ֶיהם
ֹלא ִּד ְּברּו וְ ֹלא ִה ְס ִּכימּו :וַ ּיִ ָּל ֲחמּו ְׁשנֵ י ָה ַע ִּמים זֶ ה
ּׁשֹוכנִ ים
ַּבּזֶ הַ ,על ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר יָ ְׁשבּו ָע ֶל ָיהַ :ה ְ
ַּב ִּמזְ ָרח ָח ְׁשקּו ַּב ַּמ ֲע ָרב ,וְ ַהּגָ ִרים ַּב ַּמ ֲע ָרב ָּד ְרׁשּו
ֶאת ַה ִּמזְ ָרח :וַ ּיִ ָּמ ֵלא ַהּנַ ַחל ְּב ָדםִ ,מן ַה ִּמ ְל ָח ָמה
ֲא ֶׁשר ָל ֲחמּו ֵּבינֵ ֶיהם ,וַ ַּת ַעל ַצ ֲחנָ ה ִמ ֶּמּנּו ,וַ יְ ִהי
בּובים
ִמ ְּמקֹור ַמיִ ם ַחּיִ ים ְל ַמ ְלּכ ֶֹדת ָמוֶ ת :וַ ּיָ בֹואּו זְ ִ
עֹופפּו ֵמ ָע ָליוְּ :ור ָמ ִׂשים ָּבאּו
ַר ִּבים ֶאל ַהּנַ ַחל ,וַ יְ ְ
ְל ִהּזֹון ִמן ַה ַּמיִ ם ַה ְּמ ֻע ָּפ ִׁשיםְ ,ל ַה ְרוֹות ֶאת ִצ ְמאֹונָ ם
ּתֹול ַעת ַא ַחת ִמן ַה ַּמיִ ם,
ְּול ִה ְת ַרּבֹות ָּבם :וַ ַּת ַעל ַ

מב

מג

ּוב ָכל יְ ֵמי ַחּיֵ ֶיהםֹ ,לא
ָהיָ ה ַּכ ָּד ָבר ַהּזֶ ה ְּב ָכל יְ ֵמ ֶיהם ְ
ּמּוס ָיקה ִמן ַה ָּקנֶ ה
ָׁש ְמעּו וְ ֹלא יָ ְדעּו ִמ ֶּמּנּו :וַ ַּת ַעל ַה ִ
ּומן ָה ֲאוִ יר ֶאל ָאזְ נֵ י
רּוח ֶאל ָה ֲאוִ יר ִ
ּומן ָה ַ
רּוח ִ
ֶאל ָה ַ
ַה ַּמ ֲאזִ ין :וַ ּיִ ְק ְרבּו ַאנְ ֵׁשי ַה ָּמדֹון ֶאל ַהּנַ ַחלִ ,מ ְּׁשנֵ י
יטיב ִל ְׁשמ ַֹע :וַ יְ ַחּיְ כּו זֶ ה ֶאל זֶ ה ֵמ ֵע ֶבר
ְצ ָד ָדיוְ ,ל ֵה ִ
ּמּוס ָיקה ְל ָאזְ נֵ ֶיהם ,וְ ֹלא יָ ְכלּו
ַל ִּמ ְכׁשֹולִּ ,כי נַ ֲע ָמה ַה ִ
נֹולד
ָל ֵׂשאת עֹוד ֶאת ָהר ַֹע :וְ ֹלא יָ ְדעּו ָה ַע ִּמים ִמּנַ יִ ן ַ
רּוחִ ,אם ִמן ַה ָּקנֶ ה
ַה ָּׁשלֹוםִ ,אם ִמן ַה ְּצ ִליל אֹו ִמן ָה ַ
אֹו ִמן ַהּזַ ַחלִ ,אם ִמן ַה ַּמיִ ם אֹו ִמן ָה ִר ָּקבֹון.

וַ ָּתבֹוא ֶאל ַה ָּקנִ ים ,וַ ְּת ַקּנֵ ן ָּבם :וַ ִּתּזֹון ִמן ַה ָּקנִ ים,
חֹורר ָּב ֶהם ח ִֹרים ַר ִּבים:
כּול ָתם ,וַ ְּת ֵ
וַ ְּת ַכ ְר ֵסם ֶאת ְּת ָ
רּוח ָּב ֲאוִ יר ,וַ ִּת ָּכנֵ ס ְּבתֹוְך
וַ יְ ִהי יֹום ֶא ָחד ,וַ ַּת ַעל ַ
ַה ָּקנִ ים וַ ֵּת ֵצא ִמן ַהח ִֹרים ,וַ ִּת ַּפח ָּב ֶהם ְצ ִל ִילים יָ ִפים
חּוצה :וַ ּיִ ְׁש ְמעּו ָּכל ַאנְ ֵׁשי ַהּנַ ַחלֵ ,א ֶּלה
ְּב ִה ָמ ְל ָטּה ַה ָ
ֲא ֶׁשר ַעל ַה ִּמזְ ָרח וְ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ַעל ַה ַּמ ֲע ָרבֶ ,את
ּתֹול ָעה :וְ ֹלא
רּוח ֵמח ֵֹרי ַה ֵ
ַה ְּצ ִל ִילים ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה ָה ַ
מד
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ָמ ָׁשל ַה ְּל ָט ָאה
דֹולה ְּב ֶפ ַתח ֲא ֶׁשר ָּב ֲא ָד ָמה ִמ ַּת ַחת
וַ ָּתבֹוא ְל ָט ָאה ּגְ ָ
ַל ֶּס ַלעַּ ,ב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָׁשם ָּפ ְרחּו ָה ַר ָּקפֹות :וַ ִּת ְת ַּפ ֵּתל
ימה ֶאל ַמ ֲע ַבר ַה ִּפ ְת ָחה ,וַ ְּת ִהי ַה ְּמ ִח ָילה
ַה ְּל ָט ָאה ְּפנִ ָ
ימה,
ֹאׁשּה ְּפנִ ָ
ָצ ָרה ִמ ְּכ ֵדי ְל ִה ְׁש ַּת ֵחל :וַ ָּת ִציץ ֶאת ר ָ
ׁשּוכה ַה ְּמ ִח ָילה ַּכ ַּליְ ָלה ,וְ ַל ָחה ָּכ ֵע ֶׂשב
וַ ֵּת ֶרא ִּכי ֲח ָ
עֹולה ִמן ַה ְּמ ָע ָרה ,וְ ַצ ֲחנַ ת ַהּגִ יר
ַהּנֵ עֹור ַּב ַּׁש ַחר :וְ ֵאד ֶ
עֹולה ּבֹו :וַ ְּתגָ ֵרד ַה ְּל ָט ָאה ְּב ִצ ָּפ ְרנֶ ָיה ֶאת ִקירֹות
ָ
צֹופן ַהחֹר:
ַה ְּמ ִח ָילהִּ ,כי יָ ְד ָעה ַה ֶח ְלזֹונֹות ֲא ֶׁשר ֵ
וַ ִּת ְפ ַער ַה ְּל ָט ָאה ֶאת ַה ְּמ ִח ָילהַ ,צ ַעד ַצ ַעד יַ ְר ִחיב
עֹומד ִּב ְפנֵ י ַה ְּב ִע ָילה:
ַה ֶּפ ַתח :וַ יְ ִהי ַהחֹר ָּכ ֶר ֶחם ָה ֵ
וַ ָּתבֹוא ַה ְּל ָט ָאה ,וַ ִּת ְת ַק ֵּדם ַּב ָּתוֶ ְךַּ ,ב ִחּבּוק ֲא ֶׁשר
ְּב ִפי ַהּבֹץ :וַ ּיֵ ֶרד ָה ֶע ֶרב ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ,וְ ֹלא יָ ַדע
ּזֹוחלֹ ,לא יֹום וְ ֹלא ָליְ ָלהֹ ,לא ַמ ָּטה וְ ֹלא ַמ ְע ָלה,
ַה ֵ
גּורה ְּב ַמ ֲע ֵבה ָה ֲא ָד ָמה :וַ ְּת ַר ְח ֵר ַח ִּב ְלׁשֹונָ ּה
וְ ִהיא ְס ָ
ֶאת ֶה ְמ ֵׁשְך ַה ֶּד ֶרְךִּ ,כי ֹלא ָׁש ְמ ָעה ָּבאֹזֶ ן וְ ֹלא ָר ֲא ָתה
קּועה ַּב ִח ָּלזֹון :וַ יְ ִהי ִּכי ַּב ֲחלֹוף ַהּזְ ַמן,
ָּב ַעיִ ן ,וַ ְּת ִהי ְׁש ָ
וַ ָּתבֹוא ֶאל ָמקֹום ֲא ֶׁשר ִמ ְת ַר ֵחב ַּב ְּמ ִח ָילה :וַ ִּת ְׂש ַּבע
ָׁשם ִמן ַה ֶח ְלזֹונֹות ֲא ֶׁשר ָמ ְצ ָאה ,וַ ּיֶ ֶע ְרבּו ְל ִח ָּכּה
ּוב ְטנָ ּה ְמ ֵל ָאה ִמ ְּכ ֵדי
ְמאֹד :וַ ִּת ְפנֶ ה ַה ְּל ָט ָאה ַל ֲחזֹרִ ,

חּוצהֶ ,אל ִמחּוץ
ָלׁשּוב ַּב ֶּפ ַתח :וַ ְּתגָ ֵרד ַּד ְר ָּכּה ַה ָ
ַל ְּמ ִח ָילה :וַ ִּת ְׁש ַּת ֵחל ַּד ְר ָּכּה ְּבק ִֹׁשיִּ ,כי ַהּׂש ַֹבע ֹלא
ּפֹוטר ִמן ֶה ָע ָמל :וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָק ְר ָבה ֶאל ַה ֶּפ ַתח,
ֵ
ֹּלע ַה ְּמ ִח ָילהֲ ,עיֵ ָפה
מ
ִ
א
צ
ֵ
ּת
ֵ
וַ
ׁש:
ח
ָ
ּנָ
ה
ַ
יה
ָ
ל
ֶ
א
ֵ
בֹוא
וַ ּיָ
ַ
רּודים :וַ ּיָ בֹוא ַהּנָ ָחׁש ,וַ ּיִ ְפ ַער
וְ ִא ִּטית ִהיא ִמן ַהּגֵ ִ
ֶאת ִּפיו ,וַ ּיִ ְתּפֹׂש ַה ְּל ָט ָאה וַ ּיִ ְב ְּל ֶע ָה :וַ ּיִ ְׂש ַּבע ִמ ֶּמּנָ ה
נּוח:
ּומן ָה ַר ִּכיכֹות ֲא ֶׁשר ְּב ֵק ָב ָתּה ,וַ ּיֵ ֶׁשב ַּב ָּמקֹום ָל ַ
ִ
ּזֹוח ֶלת ,וַ ַּת ֵּׁשר
ּזֹוחל ֶאת ַה ֶ
וַ יְ ִהי ִּכי ְּב ֶט ֶרם ָּב ַלע ַה ֵ
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ָמ ָׁשל ַה ְּלׁשֹונֹות
תֹול ַעת
זְ נָ ָבּה ִמ ֶּמּנּו :וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּתל ַהּזָ נָ ב ָּב ֲעוִ יתֹותְּ ,כ ַ
ְק ַטּנָ ה ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמהֲ ,א ֶׁשר ְּב ַמ ֲע ֵלה ַהחֹר :וַ ּיָ בֹוא
ּתֹולל ,וַ יְנַ ְּק ֵבהּו ְּב ֻע ְקצֹו ,זָ נָ ב
ַע ְק ָרב ֶאל ַהּזָ נָ ב ַה ִּמ ְׁש ֵ
ּתּולים ,וַ ּיֵ עֹור
ֶאל זָ נָ ב יַ ַע ְק ֵצהּו :וַ ּיִ ּדֹם ַהּזָ נָ ב ִמן ַה ִּפ ִ
ַהּנָ ָחׁש ,וַ ּיַ ַעל ְּבגּופֹו ַעל ָה ֶר ֶמׁש ,וַ ּיַ ַע ְק ֵצהּו ָה ַע ְק ָרב
ּגַ ם ֵּכן :וַ ּיָ ָמת ַהּנָ ָחׁש ִמן ָה ַע ְק ָרבֲ ,א ֶׁשר ָּבא ֶאל
ַהּזָ נָ בֲ ,א ֶׁשר נָ ַׁשר ֵמ ֵאת ַה ְּל ָט ָאהֲ ,א ֶׁשר ָא ְכ ָלה ֶאת
ַה ֶח ְלזֹונֹותֲ ,א ֶׁשר ָׂש ַבע ִמ ֶּמּנָ ה ַהּנָ ָחׁש :וְ ֵא ֶּלה ָהיּו
ַה ְּד ָב ִרים ַּבּיָ ִמים ָה ֵא ֶּלה.

חֹוקים ַה ֵהם ,וַ ּיָ לּונּו נְ ָע ִרים ְּבתֹוְך
וַ יְ ִהי ַּבּיָ ִמים ָה ְר ִ
יסר
ּמֹוׁש ָבה :וַ ּיִ ְהיּו ְּת ֵר ָ
ַא ַחד ַה ָּב ִּתיםֲ ,א ֶׁשר ַּב ָ
ּוצ ִע ִירים ַּב ֶח ֶדר ,וַ ּיִ ְׁש ַּכב ָּכל נַ ַער ַעל
ְצ ִעירֹות ְ
צּועיו :וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר נִ ְׁש ְּכבּו ַה ְּצ ִע ִירים,
ֶע ֶרׂש יְ ָ
ּיֹורד ַעל ָה ָהר
וַ ָּתבֹוא ֲע ֵל ֶיהם ַה ֵּׁשנָ הָּ ,כ ֲע ָר ֶפל ַה ֵ
ַּב ַּליְ ָלה :וַ ִּתּפֹל ֲע ֵל ֶיהם ַה ַּת ְר ֵּד ָמה ,וַ ּיִ ְׁשנּו :וַ יְ ִהי
ַּב ֲח ִצי ַה ַּליְ ָלה ,וַ ֵּת ֶצאנָ ה ְלׁשֹונֹות ַהּיְ ֵׁשנִ ים ִמּתֹוְך
חּוצה ִמ ֵּבין ַה ִּמזְ ָרנִ ים:
ּיֹות ֶיהם ,וַ ִּתזְ ַח ְלנָ ה ַה ָ
ִּפ ֵ
תֹול ִעים ַהּנִ ְד ָּבקֹות ַעל
וַ ִּת ְהיֶ ינָ ה ַה ְּלׁשֹונֹותְּ ,כ ָ
ָה ִר ְצ ָּפה ,וַ ִּתזְ ַח ְלנָ ה ,וַ ִּת ָּפגֵ ְׁשנָ ה ְּב ַטּבּור ַה ֶח ֶדר:
וַ ַּת ֲע ֶלינָ ה ַה ְּלׁשֹונֹותָ ,ה ַא ַחת ַעל ַה ְּׁשנִ ּיָ הָ ,לׁשֹון
ׂשּופּיֹות ֶׁש ְּל ַא ַחר
נֹופ ֶלת ַעל ָלׁשֹוןִּ ,כ ְצ ִביר ֲח ִ
ֶ
ַהּגֶ ֶׁשם :וַ ְּת ַל ֵּק ְקנָ ה ַה ְּלׁשֹונֹות זֹו ֶאת זֹו ,וַ ִּת ְת ַּפ ֵּת ְלנָ ה
ְּביַ ַחד ,וַ ִּת ְׁש ַּת ְר ֵּב ְבנָ הְּ ,ב ָחסּות ָהרֹק :וַ יְ ִהי ְּב ֶמ ֶׁשְך
ַה ַּליְ ָלה ,וַ ְּת ִהי ַה ְּל ָבנָ ה ְּב ֶא ְמ ַצע ַה ָּׁש ַמיִ ם ,וַ ָּתבֹוא
ּיּומּה :וַ ֵּת ֶצאנָ ה ִמן ַה ֶח ֶדר,
ָא ְרּגִ ּיַ ת ַה ְּלׁשֹונֹות ֶאל ִס ָ
ּזֹוחלֹות ְּב ַׁשּיָ ָרה:
יסּיֹותַ ,ה ֲ
וְ ֵהן ְּכ ֻא ְמצֹות ָּב ָׂשר ֲע ִס ִ
וַ ָּתבֹואנָ ה ַה ְּלׁשֹונֹות ֶאל ִמ ְס ְּדרֹונֹות ַה ַּביִ ת,
וַ ַּת ֲעב ְֹרנָ ה ֵּבין ָּכל ַה ֲח ָד ִרים :וַ ַּת ֲע ֶלינָ ה ַה ְּלׁשֹונֹות,
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ַעל ַה ְּד ָב ִרים ֲא ֶׁשר נִ ְקרּו ָל ֶהן ַּב ֶּד ֶרְך ,וַ ְּת ַל ֵּק ְקנָ ה,
וַ ְּת ַמ ֶּלאנָ ה ֶאת ַהּכֹל ְּב ִריר :וַ יְ ִהי ִּכי ָהיְ ָתה ָלׁשֹון
ַא ַחת נָ ָחה ַעל ֵאיזֶ ה ָּד ָבר וַ ְּת ַל ְּקקֹו ,וַ ּיֶ ְח ַּדל ַה ָּד ָבר
ִמ ַּת ָּקנָ תֹו :וַ ָּתבֹואנָ ה ַה ְּלׁשֹונֹותַ ,א ַחר ֶׁש ַּתּמּו
ַה ְּד ָב ִרים ֻּכ ָּלם ,וַ ֵּת ֶצאנָ ה ִמן ַה ַּביִ ת :וַ ִּתזְ ַח ְלנָ ה ַא ַחר
ּפֹודים
תּולים וְ ַא ַחר ַה ִּק ִ
ַחּיֹות ַה ַּליְ ָלהַ ,א ַחר ַה ֲח ִ
וְ ַא ַחר ָה ְר ָמ ִׂשים :וַ ִּת ְתנַ ֵּפ ְלנָ ה ַה ְּלׁשֹונֹות ַעל
ַה ַחּיֹות ,וַ ִּת ַּט ֵּפ ְלנָ ה ֲא ֵל ֶיהןַּ ,כ ֲעלּוקֹות ַהּנִ ְצ ָמדֹות

ֶאל ַה ָּב ָׂשר :וַ ָּת ָמת ָּכל ַחּיָ ה ,וַ ְּת ַחּנֵ ק ִמן ָה ִריר,
ֲא ֶׁשר ִהּגִ ָירה ָע ֶל ָיה ַה ָּלׁשֹון ֲא ֶׁשר ָּב ֲח ָרה ָּבּה:
וַ ְּת ַע ֵּכ ְלנָ ה ַה ְּלׁשֹונֹות ֶאת ֲא ָב ֵרי ַה ַחּיִ יםַּ ,כ ֲא ֶׁשר
ִע ְּכלּו ֶאת ֶח ְל ֵקי ַה ֲח ָפ ִצים :וַ ִּתגְ ַּד ְלנָ ה ַה ְּלׁשֹונֹות
ִעם ָּכל ָּד ָבר ֲא ֶׁשר ָה ְרגּו :וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ֶׁשר ָק ַרב ַהּיֹום,
ִל ְק ַראת ֲעלֹות ַה ַּׁש ַחר ,וַ ִּתּט ְֹׁשנָ ה ַה ְּלׁשֹונֹות ֶאת
ִּפגְ ֵרי ַה ַחּיֹות ֲא ֶׁשר ִע ְּכלּו :וַ ָּתבֹואנָ ה ַה ְּלׁשֹונֹות
ֶאל ָמקֹום ֶא ָחד ָּב ְרחֹובֲ ,א ֶׁשר ִמחּוץ ַל ַּביִ ת,
וַ ּיִ ְת ַר ְּכזּו ָׁשםַ ,ל ֲחזֹר ֶאל ַהּנְ ָע ִרים :וַ ַּת ַעל ַה ֶּׁש ֶמׁש,
וַ ָּתבֹוא ֶאל ַמ ֲע ֵלה ַה ָּׁש ַמיִ םֶ ,אל ַה ָּמקֹום ֲא ֶׁשר
אֹורּה ַעל
ָׁשם ָהיְ ָתה ַה ְּל ָבנָ ה :וַ ַּת ֵּטל ַה ֶּׁש ֶמׁש ֵמ ָ
ַה ְּלׁשֹונֹות :וַ ָּת ֵאר ַה ֶּׁש ֶמׁש ֶאת ַה ְּלׁשֹונֹות ,וַ ִּת ְׂשרֹף
אֹותן ַעל ּגְ ִריל ַה ִּמ ְד ָר ָכה:
אֹותן וַ ְּתיַ ְּב ֵׁשן ,וַ ִּת ְצרֹב ָ
ָ
וַ יְ ִהי ַּבּיֹום ַההּואִּ ,כי ָח ְדלּו ַה ְּלׁשֹונֹות ִמן ַה ַחּיִ ים:
וַ ּיָ ִקיצּו ַהּנְ ָע ִרים וְ ַהּנְ ָערֹות ִמ ְׁשנָ ָתם ,וַ ּיֵ עֹרּו ִמן
ַה ַּת ְר ֵּד ָמה :וְ ֹלא יָ ְכלּו ַהּנְ ָע ִריםֹ ,לא ְל ַפ ְט ֵּפט וְ ֹלא
ִל ְצעֹקֹ ,לא ָל ִׁשיר וְ ֹלא ִל ְלחֹׁשִּ :כי נָ ְט ָׁשה ַה ָּלׁשֹון
ׂשֹוחחּו
תֹות ֶיהם ָעזְ ָבה :וַ יְ ֲ
ֶאת ִּפ ֶיהם ,וְ ֶאת ִׂש ְפ ֵ
ּגּורים.
ּובגִ ְר ִ
ֵּבינֵ ֶיהם ַהּנְ ָע ִריםִּ ,בנְ ָהמֹותְּ ,ב ֲאנָ חֹות ְ
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ָמ ָׁשל ַה ַּמּגֵ ָפה
רּוחה
חֹוקה ,וַ ִּתּוָ ֵלד ִט ָּפה ְק ַטּנָ ה ְס ָ
וַ יְ ִהי ְּב ֶא ֶרץ ְר ָ
ְּב ֶב ֶטן ִאיׁש :וַ ּיַ ֲח ֶלה ָה ִאיׁש ִמן ַה ִּט ָּפה ,וַ ּיָ ָׁשב ֶאל
בֹודה ֲא ֶׁשר ָע ַבד ָּבּהַ ,אּפֹו נֹוזֵ ל
ֵּביתֹו ִמן ָה ֲע ָ
ּובנִ ים
ימֹותיו ְמ ֻק ָּטעֹות :וַ ְּת ִהי ַר ְעיָ ה ָל ִאיׁשָ ,
ּונְ ִׁש ָ
ּובנֹות ָהיּו לֹו ,וַ ּיִ ְת ַע ֵּטׁש ַּב ַּביִ ת ִמן ַה ַּמ ֲח ָלה :וְ ֹלא
ָ
ִּכ ָּסה ָה ִאיׁש ֶאת ִּפיוֹ ,לא ְּב ַמ ְר ֵּפק וְ ֹלא ַּבּיָ ד וְ ֹלא
ְּב ִמ ְמ ָח ָטה :וַ ִּת ְד ַּבק ַה ִּט ָּפה ְּב ִעּטּוׁשֹו ,וַ ִּת ְת ַּפח
ְמ ַעט ,וַ ַּת ֲעבֹר ֶאל ֶא ָחד ִמּיְ ָל ָדיו :וַ יְ ַה ֵּלְך ַהּיֶ ֶלד
יֹותיו ,וַ ִּתגְ ַּדל
רֹוע ַע ִעם ֶא ָחיו וְ ִעם ַא ְח ָ
ַּב ַּביִ ת ,וַ ּיִ ְת ֵ

ּוב ִליטֹות ְק ַטּנֹות ָצ ְמחּו ָע ֶל ָיה :וְ ֹלא ָחׁש
ּבֹו ַה ִּט ָּפה ְ
ׁשֹורץ לֹו
ַהּיֶ ֶלד ,וְ ֹלא יָ ַדע ְמאּום ַעל ַה ֶּׁש ֶרץ ֲא ֶׁשר ֵ
ְּב ִב ְטנֹו :וַ יְ ַה ְּלכּו ַהּיְ ָל ִדים זֶ ה ִעם זֹו וְ זֶ ה ִעם זֶ ה,
וַ יְ ַׂש ֲחקּו וַ יְ ַצ ְח ְקקּוָ ,ה ֶא ָחד ִעם ַה ֵּׁשנִ י וְ ָה ֶא ָחד ְל ֵע ֶבר
ַה ֵּׁשנִ י :וַ ִּתגְ ַּדל ַה ִּט ָּפה ְמ ַעט ְּב ֶב ֶטן ַה ָּפעֹוט ,וַ ִּת ְת ַה ֵּדק
ְּב ָמ ְתנֶ ָיה ,וַ ִּת ְת ַח ֵּלק ִל ְׁש ַּתיִ ם :וְ ִהּנֵ ה ִּכי ִמ ִּט ָּפה ָהיְ ָתה
ְל ִטּפ ַֹתּיִ ים :וַ ּיִ ְת ַע ֵּטׁש ַהּיֶ ֶלד ,וַ ַּת ֲעבֹר ַא ַחת ַה ִּטּפֹות,
ֶאל ַא ַחת ָה ֲא ָחיֹות :וַ ִּת ְהיֶ ינָ ה ַה ְּב ִליטֹות ֲא ֶׁשר
ַעל ַה ִּט ָּפה ֲא ֶׁשר ָע ְב ָרה ֶאל ַהּיַ ְל ָּדהְּ ,כ ֶא ְצ ָּבעֹות
ּוכ ָהנֵ ץ ְּכנָ ַפיִ ם :וַ ִּת ְת ַח ֵּלק ַה ִּט ָּפה ֲא ֶׁשר
ְק ַטּנֹות ְ
ָהיְ ָתה ְּב ֶב ֶטן ַהּיַ ְל ָּדה ,וַ ַּת ֲעבֹר ִמ ֶּמּנָ ה ֶאל ָה ֵאםִ ,היא
ּומן
ַר ְעיַ ת ָה ִאיׁש :וַ ַּת ֲעבֹר ִט ַּפת ָה ֵאם ֶאל ַה ָּׁש ֵכןִ ,
ּומן ַה ְׁש ֵכנָ ה ֶאל ַּב ַעל ַה ַּמּכ ֶֹלת,
ַה ָּׁש ֵכן ֶאל ַה ְׁש ֵכנָ הִ ,
עֹורְך ַה ִּדין :וַ ִּתגְ ַּד ְלנָ ה ַה ִּטּפֹות
ּומ ַּב ַעל ַה ַּמּכ ֶֹלת ֶאל ֵ
ִ
וַ ִּת ְת ַר ֵּבנָ ה ,וַ יְ ִהי ִּכי ִמ ִּט ָּפה ַא ַחת ָהיּו ִל ְׁש ַּתיִ ם,
ּומ ְּׁשמֹונֶ ה
ּומ ַא ְר ַּבע ִל ְׁשמֹונֶ ה ִ
ּומ ְּׁש ַּתיִ ם ָהיּו ְל ַא ְר ַּבע ֵ
ִ
ְל ִמ ְיליֹון :וַ יְ ִהי ִּכי ְּב ֶט ֶרם נֶ ְח ְל ָקה ָּכל ִט ָּפה ,וַ ִּת ְת ַּפח
ְמ ַעט וַ ִ ּי ְצ ְמחּו ָּבּה עֹוד ָה ֵא ָב ִרים :וַ ִּת ְהיֶ ינָ ה ַה ִּטּפֹות
נֹוׂשא ַמ ְל ְּתעֹותָ ,לׁשֹון
ּופה ֵ
רֹוע וְ ָכנָ ף ֶ
ְל ַב ֲעלֹות זְ ַ
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עֹומ ִדים
ָמ ָׁשל ַה ַּמיִ ם ָה ְ
ֹלע :וַ ִּתגְ ַּד ְלנָ ה ַה ִּטּפֹות וַ ִּת ְת ַּפ ַּת ְחנָ ה ,וַ ִּת ְהיֶ ינָ ה
וָ ַ
זֹוח ִלים וְ ַכנְ ֵפ ֶיהן
רֹועֹות ֶיהן ְּכ ֲ
ֵ
צּורים ְּב ֶב ֶטן ִאיׁש ,זְ
ִלּיְ ִ
עֹופ ֶפת ,וְ ֵהּנָ ה ְּב ָכל ַעם ָה ֲאנָ ִׁשים:
ְּכ ָכנְ ֵפי ַה ַחּיָ ה ַה ְּמ ֶ
צּורים ,וַ ּיַ ַע ְברּו ֵמ ָא ָדם ְל ָא ָדםִ ,מ ֶּב ֶטן
וַ ּיָ נּועּו ַהּיְ ִ
ּומ ִעּטּוׁש :וַ ּיָ ָמת ָּכל ָא ָדם ֲא ֶׁשר
ְל ֶב ֶטןִ ,מ ִּׁשעּול ֵ
צּורים ֶאת ְל ָד ָתם
נִ ְמ ַלט ִמ ֶּמּנּו ַהּיְ צּור ,וַ יְ ַכ ְר ְסמּו ַהּיְ ִ
מֹולידֹו,
צּוריםָּ ,כל ֶא ָחד ִמ ֶּב ֶטן ִ
חּוצה :וַ ּיִ ַמ ְּלטּו ַהּיְ ִ
ַה ָ
עֹומד ְּב ַד ְר ָּכם,
ּתֹוללּו וַ ּיִ ְט ְרפּו ִמ ָּכל ָה ֵ
וַ ּיִ זְ ַּדּוְ גּו וַ ּיִ ְׁש ְ
וַ יְ ַמ ְלאּו ֶאת ָה ָא ֶרץ ָח ָמס :וַ ּיִ זְ ַּד ֲחלּו וַ ּיִ ְׁש ְרצּו ַעל
ימ ָיה ָׁשטּו:
ּוב ֵמ ֶ
עֹופפּו ְּב ָׁש ֶמ ָיהְ ,
ְּפנֵ י ָּכל ָה ָא ֶרץ ,וַ יְ ְ
מּולים,
צּורים ֵּבינֵ ֶיהםְּ ,ת ִח ָּלה ְּב ִמ ְל ִ
וַ יְ ַת ְק ְׁשרּו ַהּיְ ִ
מּולי ִמ ִּלים ,וְ ַא ַחר ְּב ִמ ִּליםְּ ,ב ִמ ְׁש ָּפ ִטים
ַא ַחר ְּב ִמ ְל ֵ
ּוב ִׁש ָירה.
ְ

ּפֹותיו
וַ יְ ִהי ֵה ֶלְך ְמ ַה ֵּלְך ַּב ִּמ ְד ָּבר ,וְ הּוא יָ ֵחףַּ ,כ ָ
לֹוהטֹות ּוגְ רֹונֹו נִ ָחר :וַ יְ ַה ֵּלְך ַה ֵה ֶלְך ,וַ ּיָ תּור ַא ַחר
ֲ
קֹופ ַחת ֵמ ָע ָליו:
ימה ,וְ ֵעין ַה ֶּׁש ֶמׁש ַ
ְמקֹור ַמיִ ם ִל ְלגִ ָ
וַ ּיִ גְ ַמע ֶמ ְר ַח ִּקים ִּב ְצ ָע ָדיו ,וְ ֹלא ָׁש ַמע וְ ֹלא ָר ָאהַ ,אף
רֹומׂש
נֶ ֶפׁש ַחּיָ הֹ :לא ָר ַחׁש ַּכנְ ֵפי ִצּפֹור ,וְ ֹלא ֶר ֶמׂש ֵ
ַעל ַה ַּק ְר ַקעַ :רק חֹול יָ ֵבׁש ַּת ַחת ַה ַח ָּמה ַה ְּמ ַל ֶה ֶטת:
ּדֹולף ִמן
וַ ֶּת ֱאזַ ל נַ ְפׁשֹו ִמ ֶּמּנּו ,וַ ִּתּזַ ל נִ ְׁש ָמתֹו ַּכּזְ ַמן ַה ֵ
ַהח ִֹרים :וַ ּיָ בֹוא זְ בּוב ֵמע ֶֹמק ַה ִּמ ְד ָּבר וַ יְ ַר ֵחף ֵמ ַעל
ימת מֹותֹו:
ַה ֵה ֶלְך ,וַ יְ זַ ְמזֵ ם לֹו ְּבאֹוזְ נָ יוֶ ,את נְ ִע ַ
כֹוחֹותיו
ָ
וַ יְ נַ ְפנֵ ף ַה ֵה ֶלְך ְּביָ ָדיוְ ,ל ַה ְר ִחיק ַהּזְ בּובְּ ,ב
ָהאֹוזְ ִלים ִמ ֶּמּנּו :וַ יְ ִהי ַה ֶח ֶרק ִע ֵּקׁש ַעד ְמאֹד ,וְ ֹלא
ָא ָבה ַל ְחּדֹל ִמ ְּל ָה ִציק :וַ יְ ַה ְּלכּו ַה ְּׁשנַ יִ ם יַ ְח ָּדיו,
עֹופף ְס ִביבֹו,
ּסּוריו ,וְ ַה ִּׁשּקּוץ ַה ְּמ ֵ
ַה ֵה ֶלְך ַה ְּמ ַד ֶּדה ְּביִ ָ
ּומ ָע ָליו :וַ ּיָ בֹוא ַה ֵה ֶלְך ,וַ ּיָ ְרא וְ ִהּנֵ ה ָׁשם ַּב ֶּמ ְר ָחק
ֵ
עֹומ ִדים :וַ ּיֵ אֹורּו ֵעינֵ י ַה ֵה ֶלְך
ְ
לּוליתַ ,מיִ ם
ְׁש ִ
ׁשֹור ֶצת ָׁש ָּמה :וַ ּיֵ ֶלְך
ַה ְּכבּויֹות ,וַ ּיָ ְרא וְ ִהּנֵ ה ַה ִּת ְקוָ ה ֶ
עֹומ ִדים ,וַ ּיָ בֹוא ֵאל ִס ָּפם ,וַ ּיִ ְכ ַרע ַעל
ֶאל ַה ַּמיִ ם ָה ְ
ִּב ְר ָּכיוִ ,ל ְלּגֹם ִמן ַה ַּמיִ ם :וַ ּיַ ְרוֶ ה ַה ֵה ֶלְך ֶאת ִצ ְמאֹונֹו
ִמן ַה ַּמיִ ם ,וַ ָּת ָׁשב נִ ְׁש ָמתֹו ְל ַאּפֹוַ ,אְך ֹלא ִה ְר ָּפה
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ִמ ֶּמּנּו ַהּזְ בּוב :וְ ָהיּו ַה ַּמיִ ם ְמ ֻע ָּפ ִׁשים ִק ְמ ָעאִּ ,כי
ַּת ַחת ַה ֶּׁש ֶמׁש ָע ְמדּו ,וְ נִ ְמ ְלאּו ַאּצֹות ְּור ָמ ִׂשים :וַ ְּת ִהי
לּוליתְ ,ר ַח ַבת יָ ָדיִ ם וַ ֲע ֻמ ָּקה ְמאֹד ,וְ ִד ְב ֵרי ַהּיָ ִמים
ַה ְּׁש ִ
לּולית,
ׁשּולי ַה ְּׁש ִ
ִמ ְת ַּפ ְּת ִלים ַּב ַּמיִ ם :וַ ּיָ ֶלן ַה ֵה ֶלְך ְּב ֵ
ֶמ ֶׁשְך ֲח ִמ ָּׁשה ֵלילֹות וַ ֲח ִמ ָּׁשה יָ ִמים :וַ ּיָ ׁשּובּוַ ,ה ֵה ֶלְך
ֶאל ַה ַחּיִ ים וְ ַה ַחּיִ ים ֶאל ַה ֵה ֶלְך ,וַ ּיֶ ְחזְ קּו ּכֹוחֹו וְ ַה ֶּצ ַבע
לּולית ,וַ ּיֶ ֱאסֹף
ְּבעֹורֹו :וַ ּיִ ֶבן ֶאת ֵּביתֹו ַעל ּגְ ַדת ַה ְּׁש ִ
ֲא ָבנִ ים ּובֹץ ִמן ַה ַּמיִ ם ,וַ ּיָ ִכין ֵמ ֶהם ִקירֹות :וַ ּיֵ ֶׁשב
לּולית ,יְ ֵר ִחים ֲא ֻר ִּכים ,וַ ּיָ ְרא
ַה ֵה ֶלְך ַעל ּגְ ַדת ַה ְּׁש ִ
ֶאת ַה ַחּיֹות ַה ָּבאֹות ַּב ַּליְ ָלהְ ,ל ַה ְרוֹות ֶאת ִצ ְמאֹונָ ן:
לּולית ָה ֲע ֵב ָׁשהְ ,מקֹור ַמיִ ם ַחּיִ ים ָל ָא ָדם
וַ ְּת ִהי ַה ְּׁש ִ

וְ ַל ַחּיָ הַ ,ל ִּצּפֹור וְ ַלּזְ בּוב :וַ יְ ִהי ָה ִאיׁש ְמ ֻר ֶּצה ִמן
ּיּוסרּו
ַה ַחּיִ ים ֶׁש ִהזְ ַּד ְּמנּו לֹו ,וַ ּיִ ְׂש ַמח ַעל ְל ָבבֹו ,וַ ְ
לּולית
ּסּורי ַה ְּד ָאגָ ה :וַ ּיֵ ֶרד ִמ ְפ ַלס ֵמי ַה ְּׁש ִ
ִמ ֶּמּנּו יִ ֵ
ְלא ֶֹרְך ַהּיָ ִמים ,וַ ּיָ בֹוא יֹום ֶא ָחדִ ,ל ְׁשּתֹותִ ,מן ַה ַּמיִ ם
ָהאֹוזְ ִלים :וַ ּיִ ְכ ַרע ַה ֵה ֶלְך ַעל ִּב ְר ָּכיו ,וַ ּיׇ ְצ ֵּמד ְׂש ָפ ָתיו
ֶאל ַה ַּמיִ ם ,וַ ּיִ ְלּגֹם :וַ ּיִ ְפרֹץ ַּתּנִ ין ִמ ֶּפ ַתח ַה ַּמיִ ם ,וַ ּיִ נְ ַעל
ּתֹותיו :וַ ּיָ ָמת ָה ִאיׁש ַּבּיֹום ַההּוא
ֶאת רֹאׁשֹוֵּ ,בין ִל ְס ָ
עֹומ ִדים.
ִמן ַה ַּתּנִ ין ,וְ ֹלא יָ ַדע עֹוד ֶאת ַה ַּמיִ ם ָה ְ

נז

ָמ ָׁשל ַה ְּמ ִׁשילּות
ֲהֹלְך ָה ְלכּו ַּב ֲע ֵלי ַה ַחּיִ ים ְל ַה ְמ ִׁשיל ֲע ֵל ֶיהם
ֹאמר
ֹאמרּו ָל ַא ְריֵ הָ ,מ ְׁש ָלה ָע ֵלינּו :וַ ּי ֶ
מֹוׁשל ,וַ ּי ְ
ֵ
בּור ִתיֲ ,א ֶׁשר ִּבי
ָל ֶהם ָה ַא ְריֵ הֶ ,ה ֳח ַד ְל ִּתי ֶאת ּגְ ָ
ֹלהים וַ ֲאנָ ִׁשים ,וְ ָה ַל ְכ ִּתי ִל ְמׁש ֹל ְּב ַב ֲע ֵלי
יְ ַכ ְּבדּו ֱא ִ
ּׁשּועלֵ ,לְך ַא ָּתה,
ל
ַ
ים
ּיִ
ח
ַ
ה
ַ
י
ל
ֵ
ע
ּב
ַ
רּו
ֹאמ
ְ
ַה ַחּיִ ים :וַ ּי
ָ
ֲ
ּׁשּועלֶ ,ה ֳח ַד ְל ִּתי ֶאת
ָמ ְׁש ָלה ָּבנּו :וַ ּי ֶ
ֹאמר ָל ֶהם ַה ָ
ּיּותי ,וְ ָה ַל ְכ ִּתי ִל ְמׁש ֹל ַעל ַּב ֲע ֵלי ַה ַחּיִ ים:
מּומ ִ
ַע ְר ִ
ֹאמרּו ַּב ֲע ֵלי ַה ַחּיִ ים ַלּיַ נְ ׁשּוףֵ ,לְך ַא ָּתהָ ,מ ְׁש ָלה
וַ ּי ְ
ֹאמר ָל ֶהם ַהּיַ נְ ׁשּוףֶ ,ה ֳח ַד ְל ִּתי ֶאת
ָע ֵלינּו :וַ ּי ֶ
ֹאמרּו
ַח ְכ ָמ ִתי ,וְ ָה ַל ְכ ִּתי ִל ְמׁש ֹל ְּב ַב ֲע ֵלי ַה ַחּיִ ים :וַ ּי ְ
ָּכל ַּב ֲע ֵלי ַה ַחּיִ ים ֶאל ַה ֲח ִס ָידהְ ,ל ִכי ַא ְּתִ ,מ ְׁש ִלי
ֹאמר ָל ֶהם ַה ֲח ִס ָידהֶ ,ה ֳח ַד ְל ִּתי ֶאת ַר ֲח ַמי,
ָּבנּו :וַ ּת ֶ
וְ ָה ַל ְכ ִּתי ִל ְמׁש ֹל ַעל ַּב ֲע ֵלי ַה ַחּיִ ים :וְ ֹלא ָמ ְצאּו ַּב ֲע ֵלי
ַה ַחּיִ ים ֵאת ֲא ֶׁשר יִ ְמׁש ֹל ָּבם ,וַ ּיֵ ְלכּו ֶאל ָּכל ַחּיֹות
יע ְּב ָפנֵ ינּו ִמי ֲא ֶׁשר ָח ֵפץ
ֹאמרּוָ ,ה ָבה ִ
ַהּיַ ַער ,וַ ּי ְ
יֹופ ַ
ּפּוׁשית,
ַּב ְּמ ִׁשילּות :וַ ּיַ ֲעלּו ָּכל ָה ְר ָמ ִׂשיםַ ,הּנָ ָדל וְ ַה ִח ִ
ׂשּופית:
ַה ִּת ָיקן וְ ַהּנְ ָמ ָלהָ ,ה ַע ְק ָרב וְ ַה ִח ָּלזֹון וְ ַה ֲח ִ
ׂשּופיתִ ,ל ְמׁש ֹל
וַ ּיַ ְצ ִּביעּו ַּב ֲע ֵלי ַה ַחּיִ ים ,וַ ִּת ׇּב ֵחר ַה ֲח ִ
ׂשּופית ַעל ֵּכס ַה ְּמ ִׁשילּות ,וְ ִהיא
ָּבם :וַ ַּת ַעל ַה ֲח ִ
נח

ּומ ֵל ָאה ְּב ִריר :וַ ַּת ַעׂש ְׁש ָפ ִטים
ׂשּופהְ ,
ֵע ֻיר ָּמה וַ ֲח ָ
ַּב ַּמ ְמ ָל ָכה ,וַ ּיַ ְח ְלפּו ַה ָּׁשעֹות וְ ַהּיָ ִמים וְ ַה ָּׁשבּועֹות
ׂשּופית ִמן ַה ִּכ ֵּסא :וַ יְ ִהי ִּכי
וְ ַה ָּׁשנִ ים ,וְ ֹלא יָ ְר ָדה ַה ֲח ִ
ׂשּופית ַעל ֵּכס ַה ְּמ ִׁשילּות,
ַּבּיָ ִמים ֲא ֶׁשר יָ ְׁש ָבה ַה ֲח ִ

וַ ַּתּגֵ ר ִריר ַרב ַעל ַה ִּכ ֵּסא :וַ ּיִ ְמ ֲאסּו ַּב ֲע ֵלי ַה ַחּיִ ים
הֹור ָידּה ִמן ַה ִּכ ֵּסא וְ ֹלא
ְּב ַמ ְל ָּכ ָתם ,וַ ּיָ בֹואּו ְל ִ
יָ ְכלּו ָלּהִּ ,כי ָּד ְב ָקה ִמן ָה ִריר ַעל ַה ִּכ ֵּסא :וַ ָּתבֹוא
ׂשּופית ִמן ַה ִּכ ֵּסא:
אֹוריד ַה ֲח ִ
ֹאמרֲ ,אנִ י ִ
ַה ֲח ִס ָידה וַ ּת ֶ
ׂשּופית ,וְ ֹלא
וַ ְּת ַד ֵּבר ַעל ִל ָּבּה וַ ַּת ְק ִׁש ַיח אֹותֹו ַה ֲח ִ
יָ ְר ָדה ִמן ָה ִרירֲ ,א ֶׁשר ָּד ַבק ַעל ַה ִּכ ֵּסא :וַ ּיָ בֹוא
ׂשּופית ִמן ַה ִּכ ֵּסא:
אֹוריד ַה ֲח ִ
ֹאמרֲ ,אנִ י ִ
ַהּיַ נְ ׁשּוף וַ ּי ֶ
וַ יְ ַד ֵּבר ַהּיַ נְ ׁשּוף ְּבקֹול ַה ִהּגָ יֹון ,וְ ֹלא ָׁש ְמ ָעה אֹותֹו
יבה :וַ יְ ִהי ַא ַחר ַהּיַ נְ ׁשּוף,
ׂשּופית ,וְ ֹלא ִה ְק ִׁש ָ
ַה ֲח ִ
ּׁשּועל ְּב ַת ְחּבּולֹות,
ּׁשּועל :וַ ּיָ בֹוא ַה ָ
וַ ּיָ בֹוא ֵא ֶל ָיה ַה ָ
וְ ֹלא יָ ְר ָדה ִמן ַה ִּכ ֵּסאִּ ,כי ָּד ְב ָקה ְּב ִריר :וַ יְ ִהי ַא ַחר
ּׁשּועל ,וַ ּיָ בֹוא ֵא ֶל ָיה ָה ַא ְריֵ ה :וַ ּיָ בֹוא ָה ַא ְריֵ ה
ַה ָ
ׂשּופית ְל ַבּדֹוֹ ,לא ְּב ִׁשּנָ יו וְ ֹלא
כֹוח ,וְ ֹלא יָ כֹל ַל ֲח ִ
ְּב ַ
ּפֹותיו :וַ ּיָ בֹואּו ְל ֶעזְ רֹו ָּכל ַּב ֲע ֵלי ַה ַחּיִ ים ,וַ יְ ַסּיְ עּו
ְּב ַכ ָ
כֹוח ִמן ָה ִריר :וַ ּיִ ְד ַּבק
ׂשּופית ְּב ַ
לֹו ,וַ ּיִ ְת ְּלׁשּו ַה ֲח ִ
ּוב ָכל ֲא ֶׁשר נָ גְ עּו ,וְ ֹלא ָא ָבה
ָה ִריר ְּב ַב ֲע ֵלי ַה ַחּיִ ים ְ
יכהּו ֲע ֵל ֶיהם ,וְ הּוא
ָל ֶר ֶדת :וַ ּיָ בֹואּו ֶאל ָה ַא ְריֵ ה וַ ּיַ ְמ ִל ֻ
יִ ְמׁש ֹל ָּבם :וַ ּיֵ ֶׁשב ַעל ַה ִּכ ֵּסא ,וַ ּיִ ְד ַּבק ַאף הּוא ִמן
ּמֹוׁשב :וַ ּיֵ ָא ֵבק ֶמ ֶלְך ַה ַחּיֹות,
ָה ִרירֲ ,א ֶׁשר ֻמּנָ ח ַעל ַה ָ

נּוע ַּב ֲע ַצ ָּביו ַעל ְמקֹומֹו :וַ ִּת ְד ַּבק ַּפ ְרוָ תֹו ַּבּנֹוזֵ ל
וַ ּיָ ַ
רֹותיוִ ,מ ָּכל
ַה ָּצ ִמיג ,וְ גַ ם ַר ֲע ָמתֹו :וַ ִּת ָּת ֵל ְׁשנָ ה ַׂש ֲע ָ
נּועה ֲא ֶׁשר ָע ָׂשה :וַ ּיֵ ֶׁשב ָה ַא ְריֵ ה ַעל ַה ִּכ ֵּסא ,וְ ֹלא
ְּת ָ
יָ כֹל ָלקּום ִמ ֶּמּנּוּ ,גַ ם ֹלא ַּכ ֲא ֶׁשר ָר ָצה :וַ יְ ִהי ָה ַא ְריֵ ה
ֶמ ֶלְך ַה ַחּיֹותֵ ,ק ֵר ַח ִמן ַה ְּׂש ָערֹות וְ ָעטּוף ְּב ִריר,
ׂשּופית.
וְ עֹורֹו ָחׂשּוף וְ ָד ִביקְּ ,כעֹור ַה ֲח ִ

ס

סא

ָמ ָׁשל ַהּנִ ְק ָּבה
ּתֹוׁש ֶב ָיה ֲהמֹונִ ים,
חֹומהָ ,
וַ ְּת ִהי ִעיר ָּב ָא ֶרץְ ,מ ֻב ֶּצ ֶרת ָ
ּגְ ָב ִרים נָ ִׁשים וָ ַטף :וַ יְ ִהי ַמ ְעיָ ן ִמחּוץ ָל ִעירְ ,מקֹור
תֹוׁש ֶב ָיה :וַ ּיֵ ְצאּו ִמ ֵּדי יֹום ֶאת ַהחֹומֹות,
ַמיִ ם ַחּיִ ים ְל ָ
מֹות ֶיהם ,וַ ּיִ ְׁש ֲאבּו ַה ַּמיִ ם ,וַ יְ ִביאּום
ּיֹובילּו ֶאת ְּב ֵה ֵ
וַ ִ
ְּב ַס ֵּל ֶיהם :וְ ֹלא ֲח ַסר ָּד ָבר ָּב ִעיר ֵּבין ַהחֹומֹות,
ֹלא ְּד ַבר ָמזֹון וְ ֹלא ְּד ַבר ְׁש ִתּיָ הִּ :כי ִמ ְלאּו ַה ַחּיִ ים
ֶאת ָצ ְר ֵכ ֶיהםַ ,עד ּבֹוא ַה ִּמ ְל ָח ָמה :וַ יְ ִהי ִּכי ָּב ָאה
ַה ִּמ ְל ָח ָמה ,וַ ּיָ בֹואּו יָ ִמים ָק ִׁשים ַעל ָה ִעיר :וַ ִּת ְׁש ַלח
חֹומה :וַ ּיָ בֹואּו ֶאל
ַמ ְל ַּכת ָה ִעיר ַמ ְל ָא ִכיםֶ ,אל ַה ָ
חֹומה ,וַ ּיִ ְס ַּת ְּכלּו ִמ ֶּמּנָ ה ,וַ ּיִ ְראּו ִּכי ָק ַרב ָהאֹויֵ ב
ַה ָ
ּגֹולל ַעל ָה ִעיר :וַ ּיִ ְפ ְקדּו
ְמאֹדְּ :כ ִׁש ָּטפֹון ַה ָּבא ְל ִה ְת ֵ
ֶאת ַה ַּמ ְל ָּכה ,וַ ּיֹאמרּו ָלּה ֶאת ַה ֲח ָדׁשֹות ,וַ ִּת ְק ַרע
ֹאמר ֶאל ָה ֲאנָ ִׁשים,
ֶאת ְּבגָ ֶד ָיה ,וַ ְּת ַכס ְּב ַׂשק :וַ ּת ֶ
תֹוכ ָחה ּונְ ָא ָצהַ ,הּיֹום ַהּזֶ הִ :הּנֵ ה ָק ַרב
יֹום ָצ ָרה וְ ֵ
ּומה
ַה ָּמצֹור ,וְ ֹלא נֵ ַדע ָמ ַתי יָ בֹוא ָמזֹון ַעל ִּפינּוָ ,
ֹאמר ֲא ֵל ֶיהםִׁ ,ש ְלחּו
יבׁש :וַ ּת ֶ
ְׁש ִתּיָ ה נִ ְׁש ֶּתהֶׁ ,שֹּלא נִ ַ
חֹומהֶ ,אל ַה ַּמ ְעיָ ן ֲא ֶׁשר ִמ ֶּמּנּו
ֲע ָב ַדי ֶאל ֵמ ֵע ֶבר ַל ָ
ָׁש ִתינּו ַמיִ ם ,וַ ּיַ ְח ְּפרּו ְּת ָע ָלה ִמן ַה ַּמ ְעיָ ןְ ,ל ָה ִביא
ּפֹוע ִלים ֶאל
ַה ַּמיִ ם ְּפנִ ָ
ימה :וַ ּיַ ֲעׂשּו ִּכ ְד ָב ֶר ָיה ,וַ ּיֵ ְצאּו ֲ

ְמקֹור ֵמי ַה ְּׁש ִתּיָ ה ,וַ ּיַ ְח ְצבּו נִ ְק ָּבהִ ,מ ֶּמּנּו ֶאל ָה ִעיר:
ּפֹוע ִלים ִמּתֹוְך ָה ִעיר ֶאת ַהּנִ ְק ָּבהִ ,מ ַּת ַחת
וַ ּיַ ְח ְצבּו ֲ
חּוצה :וַ ּיַ ְח ְּפרּוֵ ,א ֶּלה מּול ֵא ֶּלהֶ ,את
חֹומהַ ,ה ָ
ַל ָ
ַה ְּת ָע ָלה ְל ַה ֲע ִביר ַה ַּמיִ םֶׁ ,ש ָּמא יִ ְפקֹד ַה ָּצ ָמא ֶאת
ָה ִעירַּ ,ת ַחת ַה ָּמצֹור ַה ָּבא ָע ֶל ָיה ְל ָר ָעה :וַ ּיַ ַע ְבדּו
יָ ִמים ַר ִּבים ,וַ ּיִ ְק ְרבּו זֶ ה ָלזֶ ה ,וְ ֵא ֶּלה ְל ֵא ֶּלה :זֶ ה ִמן
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יטים
ָמ ָׁשל ָה ֵע ִ
חּוצה ֶאל ָה ִעיר :וַ יְ ִהי
חּוצה ,וְ ֵא ֶּלה ִמן ַה ָ
ָה ִעיר ַה ָ
חֹופ ִרים זֶ ה מּול זֶ ה ,וְ ִהּנֵ ה
יֹום ֶא ָחד ,וַ ּיָ בֹואּו ַה ְ
חֹוצ ִבים ֶאת
ּיּומּה :וַ ּיָ נִ יפּו ַה ְ
ָק ְר ָבה ַהּנִ ְק ָּבה ְל ִס ָ
קֹורא
ַהּגַ ְרזֶ ןִ ,איׁש ֶאל ֵרעֹו ,וַ ּיִ ְׁש ְמעּו קֹול ִאיׁש ֵ
ֶאל ֵרעֹו :וַ ּיִ ְסּדֹקּו ַה ֶּס ַלע ֵּבינֵ ֶיהם ִעם ַהּגַ ְרזֶ ן ,וַ ּיֵ ָר ֶאה
חֹוצב ֶאל ֵרעֹו יִ זְ ַעק
ּבֹוק ַע ִמן ַה ֶּס ֶדק :וְ ִאיׁש ַה ֵ
אֹורֵ ,
וְ יִ ְׂש ַמח ַּב ֲע ָמלֹוִּ ,כי ִח ְּברּו ָה ִעיר ֶאל ַה ַּמ ְעיָ ןִ ,מ ַּת ַחת
חֹומה :וַ יְ ִהי ִּכי ָׁש ְברּו ֶאת ַה ֶּס ַלע ַה ַּמ ְפ ִריד ֵּבין
ַל ָ
ַה ֲח ָל ִקים ,וַ יְ ַמ ְלאּו ַה ַּמיִ ם ֶאת ַה ְּת ָע ָלה ,וַ יְ ַכּסּו ֶאת
חֹופ ִרים ,וְ ֹלא נִ ְׁש ַאר ֵמ ֶהם ֶא ָחד :וַ ּיָ בֹואּו ַמיִ ם ֶאל
ַה ְ
רּוכה ְלבֹוא ַה ָּצ ָמא:
ָה ִעיר ִמ ְּמקֹור ַה ַּמיִ ם ,וַ ְּת ִהי ֲע ָ
ֹאכל
וְ ֹלא יֶ ֱח ָרבּו ַהּבֹורֹות ,וְ ֹלא ַה ְּב ֵארֹות ,וְ ֹלא ּת ַ
ֵאם ֶאת יְ ָל ֶד ָיהַּ ,ת ַחת ַה ָּמצֹור.

יצים ַּבּיַ ַער ַעל ַהּצּוקְּ ,ב ֵקן
וַ ִּת ְהיֶ ינָ ה ְׁש ֵּתי ֵּב ִ
יטים :וַ ִּת ְדּגֹר ֲע ֵל ֶיהן ִא ָּמן ְמ ִט ָיל ָתןָ ,העֹוף
ָה ֵע ִ
יע ָתן ְּב ַס ְב ָלנּות :וַ יְ ִהי
ַהּגָ דֹול וְ ַה ָ
ּנֹורא ,וַ ַּת ְמ ֵתן ִל ְב ִק ָ
יצים ּגַ ם
ּב ֶֹקר ֶא ָחד ,וַ ּיִ ָּב ְקעּו ְס ָד ִקיםִּ ,ב ְׁש ֵּתי ַה ֵּב ִ
יציםָ ,ע ֵבי ָמקֹור
יַ ַחד :וַ ּיִ ְב ְקעּו ְׁשנֵ י ּגֹוזָ ִלים ִמן ַה ֵּב ִ
וְ ַח ֵּדי ַעיִ ןַ ,צוְ ָחנִ ים ְּור ֵע ִבים ְמאֹד :וַ ּיִ גְ ְּדלּו ַהּגֹוזְ ִלים,
ִמּב ֶֹקר וְ ַעד ֶע ֶרב ,וַ ּיִ זְ ְללּו ִמן ַה ָּב ָׂשרֲ ,א ֶׁשר
רֹונֹות ֶיהם :וַ ָּת ֵבא ָה ֵאם ָמזֹון
ֵ
יטה ּבֹו ִא ָּמם ּגְ
ִה ְל ִע ָ
ּומן
ּתֹול ַעתִ ,מן ַה ָּד ְר ָּבן ִ
ּומן ַה ַ
ְלגֹוזָ ֶל ָיהִ ,מן ַה ְּל ָט ָאה ִ
קֹורּה ָלצּוד:
ּומ ָּכל ַה ַּציִ ד ֲא ֶׁשר ָע ָלה ִּב ְמ ָ
ַה ִּקּפֹודִ ,
ּיֹוסיפּו ַהּגֹוזָ ִלים ְל ִה ְת ַּבּגֵ ר ,וְ ִהּנֵ ה יֹום ֶא ָחד ָראּו,
וַ ִ
יע זְ ַמּנָ ם ָלעּוף :וַ ּיִ ְק ְּפצּו ַהּגֹוזָ ִלים ִמן ַה ֵּקן,
ִּכי ִהּגִ ַ
וַ ּיִ ְפ ְרׂשּו ְּכנָ ַפיִ ם ,וַ ּיַ ַעזְ בּו ֶאת ַהּצּוק ֲא ֶׁשר ּגָ ְדלּו ּבֹו:
נֹוסף:
וְ ֹלא ָראּו ַהּגֹוזָ ִלים ֶאת ִא ָּמם ,וְ לּו ְל ֶרגַ ע ֶא ָחד ָ
ּׁשֹוק ַעת ,וְ ָה ַא ֵחר
וַ ּיָ ָעף ַעיִ ט ֶא ָחד ֶאל ֵע ֶבר ַה ַח ָּמה ַה ַ
ָעף ֶאל ֵע ֶבר ַהּזְ ִר ָיחה :וַ ּיִ ְחיּו ָהעֹופֹותָּ ,כל ֶא ָחד
ָּב ֵע ֶבר ָה ַא ֵחרָ ,ה ֶא ָחד ָעף ֶאל ֶה ָע ִתיד וְ ָה ַא ֵחר ָעף
ימה ,וְ ָה ַא ֵחרָּ ,פנָ יו
ֶאל ֶה ָע ָברָ :ה ֶא ָחדָּ ,פנָ יו ָק ִד ָ

סד

סה

עֹופף ָה ַעיִ ט ָה ֶא ָחד ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ,וַ ּיַ ְרא
חֹורּנִ ית :וַ יְ ֵ
ֲא ַ
ּומ ְל ָאה ָה ֲא ָד ָמה ֲא ֶׁשר
ֶאת ְצפּונֹות ֶה ָע ִתיד ְּב ֵעינָ יוָ :
עֹופף ָה ַעיִ ט
ַּת ְח ָּתיוַ ,ע ְכ ָּברֻ ,ח ְל ָּדה ְּול ָט ָאה :וַ יְ ֵ
אֹוצרֹות ַה ֶּק ֶדםֲ ,א ֶׁשר
ַה ֵּׁשנִ י ֵמ ַעל ָה ָא ֶרץ ,וַ ּיַ ְרא ֶאת ְ
ַעל ָה ֲא ָד ָמהֶ :את נִ ְב ַלת ַה ַּציִ ד ֲא ֶׁשר ֵה ִב ָיאה ִאּמֹו
הֹות ָיה
ֶאל ַה ֵּקן ,וְ ֶאת ַהּנְ ֵבלֹות ֲא ֶׁשר ֵה ִביאּו ִא ְּמ ֶ
ְל ָפנֶ ָיה :וַ יְ ַב ֵּקׁש ָה ַעיִ ט ֲא ֶׁשר ָעף ֶאל ֶה ָע ִתיד ְל ָה ִביא

ָמזֹון ֶאל ִּפיו :וְ ָכל ַה ְּמ ַכ ְר ֵסם ֲא ֶׁשר נָ גַ עָּ ,פ ַרח ָח ַלף
ימהֶ ,אל ֵע ֶבר ַה ָּמ ָחר :וַ ּיָ בֹוא
רֹוצץ ָק ִד ָ
לֹו ,וַ ּיִ ְת ֵ
ָה ַעיִ ט ֲא ֶׁשר ָעף ֶאל ֶה ָע ָבר ,וַ יְ ַב ֵּקׁש ֶאת ַה ָּמזֹון ֶאל
ּפֹורר ַה ְּל ָט ָאה וְ ָכל ֲא ֶׁשר נָ גַ ע ּבֹו ,וַ ּיִ ְהיּו
ִּפיו :וַ ִּת ְת ֵ
ְל ָא ָבקְּ ,ב ֶט ֶרם ָע ָלה ָּד ָבר ִּב ְמקֹורֹו :וַ ּיִ נְ ַחת ָּכל ַעיִ ט
זֹור ַחת
ַעל ַא ְד ַמת ִעּתֹוָ ,ה ֶא ָחד ַּב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָׁשם ַ
יע ָתּה :וַ ּיֶ ְח ְּדלּו ְׁשנֵ י
ַה ֶּׁש ֶמׁש ,וְ ָה ַא ֵחר ִּב ְמקֹום ְׁש ִק ָ
יטים ִמן ַה ִּמ ְר ָּדף ַא ַחר ַה ַּציִ דִ ,מּזֶ ה ַהּנִ ְמ ָלט ֶאל
ָה ֵע ִ
ּומּזֶ ה ַהּנִ ְׁש ָּכח ֶאל ָה ֶא ְתמֹול :וַ ּיִ ְת ַמ ֵּקם ָּכל
ַה ָּמ ָחר ִ
ַעיִ ט ְּב ֶע ְברֹו ָה ַא ֵחר ֶׁשל ָה ַע ְכ ָׁשוָ ,ה ֶא ָחד ָּב ֵע ֶבר
ַהּפֹונֶ ה ֶאל ֶה ָע ָבר ,וְ ָה ַא ֵחר ָּב ֵע ֶבר ַהּפֹונֶ ה ֶאל
בֹואם ֶׁשל ָּכל ַה ְּד ָב ִרים ֶאל
ֶה ָע ִתיד :וַ ּיַ ְמ ִּתינּו ָׁשםְ ,ל ָ
ּקֹור ֶיהם.
ַמ ֵ
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ָמ ָׁשל ָה ַע ְכ ִביׁשֹונִ ים
וַ יְ ִהי ֵעץ ֶא ָחד ְּבתֹוְך יַ ַער ָעבֹות ,זָ ֵקן ַעד ְמאֹד,
וְ ָח ָכם ִמ ָּכל ָה ֵעץ ֲא ֶׁשר ַּבּיַ ַער :וַ ִּת ְהיֶ ינָ ה ּגֻ ְמחֹות
ּפֹותיו ,וְ ַהּזְ ַמן
ְּבגֶ זַ ע ָה ֵעץִּ ,כי ִה ְת ַּפ ֵּתל ַהּזְ ַמן ֵּבין ְק ִל ָ
חֹורר ֶה ֳח ָמ ִרים :וַ ָּתבֹוא נְ ֵק ַבת ָה ַע ָּכ ִביׁש
הּוא ְמ ֵ
בּורּה,
טֹובה ִהיא ֲע ָ
ֶאל ַא ַחת ַהּגֻ ְמחֹות ,וַ ֵּת ֶרא ִּכי ָ
קּור ָיה
יׁשה ֶאת ֶ
ִל ְטוֹות ֶאת ְמעֹונָ ּה :וַ ִּת ְטוֶ ה ַה ַע ְכ ִב ָ
ְּבתֹוְך ַהּגֻ ְמ ָחהֲ ,א ֶׁשר ְּבתֹוְך ַהּגֶ זַ ע ,וַ ַּת ְמ ֵּתן ָׁשם
ְל ַט ְר ָּפּה ְּב ַס ְב ָלנּות :וַ ּיָ בֹואּו ֲח ָר ִקים ֶאל ַהּגֻ ְמ ָחהִּ ,כי
ּוק ִל ָּפתֹו :וַ ּיָ בֹואּו וַ ּיִ ְּפלּו
נִ ְמ ְׁשכּו ֶאל ֶמ ֶתק ְּפ ִרי ָה ֵעץ ְ
יׁשה ִמן ַה ָּק ְר ָּבנֹות :וַ ִּתגְ ַּדל,
ּקּורים ,וַ ִּת ְס ַעד ַה ַע ְכ ִב ָ
ַּב ִ
ּפֹורים ֲא ֶׁשר
וַ ּת ֶֹסף ִל ְרעֹב ְּול ַה ְמ ִּתין :וְ ֹלא יָ ְדעּו ַה ִּצ ִ
ְּב ַצ ֶּמ ֶרת ָה ֵעץֶ ,את ַה ִּמ ְת ַר ֵחׁש ְּב ַת ְח ִּתיתֹו :וַ ּיָ בֹוא
ַע ָּכ ִביׁש ֶאל ָה ֵעץ ,וַ יְ ַט ֵּפס ְּב ַמ ֲע ֵלה ַהּגֶ זַ ע ,וַ ּיַ ֵּבט
אֹור ֶבת
ֶאל ַהּגֻ ְמ ָחה :וַ ּיַ ְרא ָה ַע ָּכ ִביׁש ֶאת ַהּנְ ֵק ָבהָ ,ה ֶ
ִּב ְפנִ ים ְל ֶט ֶרף :וַ ּיָ בֹוא ָה ַע ָּכ ִביׁש ִּבזְ ִהירּות ֵא ֶל ָיה,
ּקּורים :וְ ֹלא יָ ְד ָעה ַהּנְ ֵק ָבה,
ְל ַמ ַען ֹלא יַ ְר ִעיד ֶאת ַה ִ
ּבֹותּה :וַ ּיַ ַעל ַעל ַא ַחד
ִּכי ָּבא ָע ֶל ָיה ַהּזָ ָכרְ ,ל ַה ְר ָ
יׁשה
ּקּורים ,וַ ּיִ ְק ַרב ,וַ ּיָ בֹוא ֵא ֶל ָיה :וַ ֵּת ֶרא ַה ַע ְכ ִב ָ
ַה ִ
ֶאת ָה ַע ָּכ ִביׁש ,וַ ָּת ֵסב ֵא ָליו ֶאת ָעגֹל ִּב ְטנָ ּה :וַ ּיָ בֹוא

ּיּומּה,
ָע ֶל ָיה ,וַ ּיִ ְת ָע ְרבּו זֶ ה ָּבזֹו :וַ ָּתבֹוא ַה ִּב ָיאה ֶאל ִס ָ
וַ ּיִ ֶפן ָה ַע ָּכ ִביׁש ֶאל ַּד ְרּכֹוָ ,ל ֶל ֶכת :וַ ּיַ ְר ֵעד ָה ַע ָּכ ִביׁש
אֹור ֶבת
ּקּוריםִּ ,כי ֹלא ָׂשם ִלּבֹו ֶאל ַה ַּס ָּכנָ הָ ,ה ֶ
ֶאת ַה ִ
לֹו ְּב ַמ ֲע ֵלה ָהעֹנֶ ג :וַ ּיָ בֹוא ָה ַר ַעד ,וַ ּיַ ֲעבֹר ִמן ַהּזָ ָכר
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ָמ ָׁשל ָה ֵעץ ַה ָּכפּול
ֶאל ַהּנְ ֵק ָבה ,וַ ְּת ַמ ֵהר ֵא ָליו ,וַ ְּת ִמ ֵיתהּו ְּכ ַא ֲחרֹון
ַה ֶּט ֶרף :וַ ִּת ְטרֹף ַהּנְ ֵק ָבה ֶאת ַהּזָ ָכר ,וַ ִּת ְׂש ַּבע ִמ ֶּמּנּו,
ּתֹוסף ִל ְרעֹב
ְל ַכ ָּמה יָ ִמים :וַ ִּת ְת ַּפח ִּב ְטנָ ּה וַ ִּתגְ ַּדל ,וַ ֶ
ּפֹורים ֲא ֶׁשר ְּב ַצ ֶּמ ֶרת ָה ֵעץ,
ְּול ַה ְמ ִּתין :וְ ֹלא יָ ְדעּו ַה ִּצ ִ
וְ ֹלא ָה ַע ְכ ָּב ִרים ֲא ֶׁשר ְּב ַמ ֲע ֵלה ַהּגֶ זַ עֶ ,את ַה ִּמ ְת ַר ֵחׁש
יׁשה ִמן ַה ִהזְ ַּדּוְ גּות ,וַ ֵּת ֶלד
ְּב ַת ְח ִּתיתֹו :וַ ַּת ַהר ַה ַע ְכ ִב ָ
יׁשה ֶאת
ֶצ ֱא ָצ ִאיםְ ,מלֹוא ַהח ֶֹפן :וַ ִּת ָּׂשא ַה ַע ְכ ִב ָ
ּתֹוסף ְל ַה ְמ ִּתין
ָה ַע ְכ ִביׁשֹונִ ים ַעל ּגַ ב ִּב ְטנָ ּה ,וַ ֶ
יׁשים ַה ְּק ַטּנִ ים ַעל ֶּב ֶטן
ְל ֶט ֶרף :וַ ּיִ ְחיּו ָה ַע ְכ ִב ִ
ִא ָּמם ,וַ ּיִ ְׂש ְּבעּו יַ ַחד ִע ָּמּהִ ,מן ַה ַּציִ ד ַה ְּמ ַה ֵּלְך ַעל
ּקּורים :וַ ּיָ בֹוא ַהּיֹום ,וְ ִהּנֵ ה ִּכי ּגָ ְדלּו ָה ַע ְכ ִביׁשֹונִ ים
ַה ִ
ְמאֹד ,וְ ֹלא ָהיָ ה עֹוד ָמקֹום ָע ֶל ָיה :וַ ּיִ ָּׁשְך ֶא ָחד
ָה ַע ְכ ִביׁשֹונִ ים ֶאת ִאּמֹו ְּב ִב ְטנָ ּה ,וַ ָּת ָמת ָה ֵאם ַּת ַחת
יְ ָל ֶד ָיה :וַ ּיִ ּזֹונּו ָה ַע ְכ ִביׁשֹונִ ים ִמּנְ ָב ַלת ִא ָּמם ,וַ ּיִ ְת ְּפחּו
וַ ּיִ גְ ְּדלּו וַ ּיִ ְת ַּפּזְ רּו ִמ ֶּמּנָ ה :וַ ּיָ ֻפצּו ֶאל ְׁש ֵא ִרית ּגֻ ְמחֹות
יׁשים.
ָה ֵעץ ,וַ ִּת ְמ ָל ֶאּנָ ה ְּב ַע ְכ ִב ִ

ֵעץ ָהיָ ה ְּב ֶא ֶרץ עּוץ ,וְ ָהיָ ה ָה ֵעץ ָעצּום ְּבגָ ְדלֹו,
ֻח ָּפתֹו ְר ָח ָבה וַ ֲענָ ָפיו ְמפ ָֹא ִרים :וְ ָהיּו ָׁש ְר ֵׁשי ָה ֵעץ
ּומ ְס ַּת ֲע ִפים ֶאל ּתֹוְך ָה ֲא ָד ָמה:
ַּכ ֲענָ ָפיוֲ ,א ֻר ִּכים ִ
וַ ּיִ ְצ ְמחּו ַה ָּׁש ָר ִׁשים ,וַ ּיִ גְ ְּדלּו ,וַ ּיַ ּגִ יעּו ְל ָק ְט ָבּה ַה ֵּׁשנִ י
ֶׁשל ָה ָא ֶרץ :וַ ּיִ ְפ ְרצּו ָׁשם ּגֶ זַ ע ִמן ָה ֲא ָד ָמה ,וַ ֲענָ ִפים
ָלרֹב :וַ יְ ִהי ָה ֵעץ ְל ֵעץ ָּכפּולִ ,מּק ֶֹטב ֶאל ק ֶֹטב ְׁשנֵ י
ּגְ זָ ִעיםָ ,ה ֶא ָחד ַּב ַּצד ָה ֶא ָחד וְ ָה ַא ֵחר ַּב ַּצד ָה ַא ֵחר,
וְ ׁש ֶֹרׁש ְמ ֻׁש ָּתף ָל ֶהם :וַ יְ ִהי ָא ָדם ָּב ָא ֶרץ ַה ִהיאֲ ,א ֶׁשר
ָה ֵעץ ָצ ַמח ִמּגִ ּנָ תֹו :וְ ָהיָ ה ָה ִאיׁש ַההּואָּ ,תם וְ יָ ָׁשר
וְ ָסר ֵמ ַרע :וַ ּיַ ְׁש ֶקה ֶאת ָה ֵעץ ִמּב ֶֹקר ַעד ֶע ֶרב,
נֹותרּו ֲע ָק ִרים,
רֹותיוֲ :ענָ ָפיו ְ
וְ ֹלא נָ ַתן ָה ֵעץ ִמ ֵּפ ָ
וְ ֶט ֶרם ִל ְב ְלבּו ָע ָליו :וְ ֹלא נִ ְכנַ ע ָה ִאיׁש ,וְ ֹלא ָא ַמר
נֹואׁש ,וַ ּיַ ְמ ֵׁשְך ְל ַה ְׁשקֹות ֶאת ָה ֵעץְּ ,ב ֶמ ֶׁשְך ָׁשנִ ים
ָ
ֲא ֻרּכֹות :וַ ּיֶ ֱח ֶסה ָה ִאיׁש ַּת ַחת ִצּלֹו ֶׁשל ָה ֵעץ ,וַ ּיֶ ְהּגֶ ה
יבה ,וַ ּיִ ְׁש ַאלָ ,מה ִלי ְל ַה ְׁשקֹות
ְּב ַה ְׁש ָק ָעתֹו ֶׁשֹּלא ֵהנִ ָ
ּוב ֵּצל ֲא ֶׁשר
ָה ֵעץ :וַ ּיַ ֵּבט ָה ִאיׁש ְּבר ַֹחב ַה ֻח ָּפהַ ,
ּפֹורים :וַ ּיִ נְ ֲעמּו
ּוב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה ַל ִּצ ִ
נָ ְתנָ הַ ,
ּיּוצי ָהעֹופֹות ,וַ ּיִ נְ ַעם לֹו ַה ֵּצל ֲא ֶׁשר
ְלאֹוזְ נָ יו ִצ ֵ
נָ ַתן ָה ֵעץ ,וַ ּיַ ְמ ֵׁשְך ְל ַט ְּפחֹו ְל ַמ ַען ֵא ֶּלה :וְ ֹלא יָ ַדע
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ָה ִאיׁש ִּכי ְׁשנֵ י ְצ ָד ִדים ָל ֵעץ ,וְ ֹלא יָ ַדע ִּכי ַה ַּמיִ ם
ּומ ְפ ִרים ֶאת
ֲא ֶׁשר ִה ְׁש ָקה ַּב ַּצד ַהּזֶ הְ ,מ ַל ְב ְל ִבים ַ
ַה ַּצד ַההּוא :וַ ּיִ ְׁשּתּו ָׁש ְר ֵׁשי ָה ֵעץ ֶאת ַה ַּמיִ םֲ ,א ֶׁשר

ִה ְׁש ָקה ָה ִאיׁש ַּבּגַ ן ,וַ ּיִ ְּתנּום ַּבּגֶ זַ ע ֶה ָהפּוְךִּ :כי ָּב ֵעת
ּומ ִּמי ָל ַק ַחת :וַ יְ ִהי
ַה ִהיא ,יָ ְדעּו ָה ֵע ִצים ְל ִמי ָל ֵתתִ ,
ַּב ַּצד ַההּואִּ ,כי ִל ְב ֵלב ָה ֵעץ ָע ָליו ,וְ ֵהנֵ ץ ֶאת נִ ָּצנָ יו,
רֹותיוָ ,ע ָליו :וַ יְ ִהי ִּכי ָח ְר ָבה ָה ָא ֶרץ
יע ֵּפ ָ
וְ ִה ְׁש ִּפ ַ
מּורים ַה ַחּיִ ים ָע ֶל ָיה ,וְ ָר ָעב ּגָ דֹול
ַּב ַּצד ַההּואֲ ,ח ִ
דּוקה,
ּוס ָ
ְמאֹד ָהיָ ה ָּבּה :וַ ְּת ִהי ָׁשם ָה ֲא ָד ָמה יְ ֵב ָׁשה ְ
ָק ָׁשה וַ ֲע ֵב ָׁשה :וְ ִט ַּפת ַמיִ ם ַאיִ ןְ ,ל ַה ְׁשקֹות ָּבּה ֶאת
ָה ֲא ָד ָמה :וַ ּיִ ְחיּו ָׁשם ֲאנָ ִׁשיםָּ ,ב ָא ֶרץ ַה ִהיאֲ ,ענִ ּיִ ים
דּופים ְּור ֵע ִבים ,וְ ִס ְב ָלם ּגָ דֹול :וַ יְ ִהי ָה ֵעץ ִלגְ ֻא ָּלה
ְׁש ִ
ָל ֶהםִּ ,כי ֵּפרֹות ִה ְפ ָרה ְלא ֶֹרְך ַה ָּׁשנָ ה ,וְ ֹלא ָּבא ַאף
יצד
ָמזֹון ֶאל ִּפ ֶיהםִּ ,ב ְל ָע ָדיו :וְ ֹלא יָ ְדעּו ָה ֲאנָ ִׁשיםֵּ ,כ ַ
קֹותם אֹותֹו ,וַ ּיַ ְח ְׁשבּו ִּכי ִמן
ִל ְב ֵלב ָה ֵעץ ִמ ְּב ִלי ַה ְׁש ָ
יע :וַ ּיִ ְת ַּפ ְּללּו ֶאל ָה ֵעץ וַ יְ ַק ְּדׁשּוהּו,
ָה ֱא ִ
ֹלהים ִהּגִ ַ
ּוב ָר ָכה וְ זִ ּוּוג ,וְ ֹלא יָ ְדעּו ִּכי ִמן
וַ יְ ַב ְקׁשּו ִמ ֶּמּנּו ְּפ ִרי ְ
ָה ֵע ֶבר ַה ֵּׁשנִ יָ ,היּו ַה ַּמיִ ם ְל ַה ְׁשקֹות.

עג

ָמ ָׁשל ַה ָּפ ָרה ַה ְּמ ַב ֶּק ֶׁשת ְל ָהנִ יק
בֹוּהֶ ,א ֶלף קֹומֹות לֹו,
וַ יְ ִהי ְּב ִעיר ַא ַחת ִמגְ ָּדל ּגָ ַ
ַרגְ ָליו ָּב ֲא ָד ָמה וְ רֹאׁשֹו ַּב ָּׁש ַמיִ ם :וַ ּיִ ְׁש ְּכנּו ְּבנֵ י
ָא ָדם ַּב ִּמגְ ָּדלִ ,מ ַּת ְח ִּתיתֹו וְ ַעד ֲע ִלּיָ תֹוֶ ,א ֶלף ָא ָדם
ּקֹומה ָה ֶע ְליֹונָ ה ֲא ֶׁשר
וְ ֶא ֶלף ָׂש ָפה ְּב ִפ ֶיהם :וַ יְ ִהי ַּב ָ
דֹולה :וַ ּיַ ֲעלּו ֵא ֶל ָיה,
ַּב ָּׁש ַמיִ ם ,וַ ִּת ְׁשּכֹן ָׁשם ָּפ ָרה ּגְ ָ
ֶאל ַה ָּפ ָרהְּ ,ב ָכל יֹוםְּ ,בנֵ י ָה ָא ָדם ָל ֶרגֶ ל :וַ ּיָ ִביאּו
חֹות ֶיהם וַ ּיִ ְׁש ָּתחּו ְל ָפנֶ ָיה ,וַ ּיִ נְ קּו
ְל ָפנֶ ָיה ֶאת ִמנְ ֵ
ֵמ ֲע ִטינֶ ָיה ֶאת ֶה ָח ָלב ֲא ֶׁשר נָ ְתנָ ה :וְ ֹלא ָהיָ ה ֲח ַלב
ָּפ ַרת ַה ִּמגְ ָּדל ְּכ ֲח ַלב ָּפ ַרת ַה ָּׂש ֶדהִּ ,כי ַה ָח ְכ ָמה
יֹוׁש ֵבי ַה ִּמגְ ָּדל ַעל ֲח ַלב
נָ ְב ָעה ֵמ ֲע ִטינֶ ָיה :וַ ּיִ ְחיּו ְ
ּותבּונָ הְ ,רוָ יָ ה
ַה ָּפ ָרה ְל ַבּדֹוִּ ,כי ַהּכֹל ָהיָ ה ּבֹוׂ ,ש ַֹבע ְ
וָ ָד ַעת :וְ ָהיּו ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ְּב ַמ ֲע ֵלה ַה ִּמגְ ָּדל ְׂש ֵב ִעים
יֹותר
רֹובים ֵה ָּמה ֵ
ֵמ ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר ְּב ַת ְח ִּתיתֹוִּ ,כי ְק ִ
ֶאל ַה ִּפ ְט ָמה :וַ ּיִ ְת ְּפחּו ַאנְ ֵׁשי ַהּקֹומֹות ָה ֶע ְליֹונֹות,
ּומן ַה ַּד ַעתֲ ,א ֶׁשר יָ נְ קּו ִמן ָה ֲע ִטינִ ים:
ִמן ַה ָּמזֹון ִ
וַ יְ ִהי ִּכי ַּכ ֲא ֶׁשר ִהּגִ יעּו ַאנְ ֵׁשי ַהּקֹומֹות ַה ַּת ְחּתֹונֹות
נֹותר ַה ְר ֵּבה
ֶאל ַה ָּפ ָרה ,וַ יְ ַק ְּבלּו ְמ ַעטִּ ,כי ֹלא ַ
רֹובים,
חֹוקים וַ ּיַ ְׁש ִמינּו ַה ְּק ִ
ִמן ֶה ָח ָלב :וַ ּיִ ְרזּו ָה ְר ִ
קֹומֹותיו ָה ֶע ְליֹונֹות :וַ יְ ִהי יֹום
ָ
וַ ּיִ ְכ ַּבד ַה ִּמגְ ָּדל ְּב

נֹודד ַה ִּמגְ ָּדל ַעל ְמקֹומֹו ,וַ ּיִ ְקרֹס ַּת ְח ָּתיו:
ֶא ָחד ,וַ ּיִ ְת ֵ
וַ ּיִ ָּק ְברּו ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ַּת ַחת ֲה ִריסֹות ַה ִּמגְ ָּדלַ ,ה ְּׁש ֵמנִ ים
חֹוקים ִמ ֶּמּנּו:
רֹובים ֶאל ֶה ָע ִטין וְ ָה ְר ִ
וְ ָה ָרזִ יםַ ,ה ְּק ִ
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ָמ ָׁשל ַה ַּק ְר ָּפדֹות
וַ ִּת ְׁש ַּת ְח ֵרר ַה ָּפ ָרה ִמ ִּכ ְל ָאּהִּ ,כי ָצנְ ָחה ֶאל ַה ַּק ְר ַקע
ֵמרֹאׁשֹו ֶׁשל ַה ִּמגְ ָּדל :וַ ֵּת ֵצא ַה ָּפ ָרה ִמ ֵּבין ְׂש ִר ֵידי
קֹומ ָתּה ,וַ ַּת ֲחֹלף ֵמ ַעל ּגּופֹות ָה ֲאנָ ִׁשים :וַ ֵּת ֵצא
ָ
חּוצֹות ָיה :וַ ִּתנְ ּדֹד ַה ָּפ ָרה
ֶ
ֶאל ָה ִעיר ,וְ ִת ְת ַה ֵּלְך ְּב
פּוחים,
ָּב ִעירֵ ,מא ֶֹפק ֶאל א ֶֹפק ָה ְל ָכהֲ ,ע ִטינֶ ָיה ְּת ִ
ּוכ ֵב ִדים ָע ֶל ָיה :וַ ְּת ַב ֵּקׁש ַה ָּפ ָרה ְל ָהנִ יק ֶאת ְּבנֵ י
ְ
תֹוׁש ֶב ָיה :וְ ֹלא ָא ָבה
אֹור ֵחי ָה ִעיר וְ ָ
ָה ָא ָדםֶ ,את ְ
ִאיׁש ִלינֹק ִמן ַה ָּפ ָרהִּ ,כי ִעּוְ ִרים ָהיּוֶ ,אל ַה ָח ְכ ָמה
ֶׁשּנִ ְׁש ְּפ ָכה ִמ ֶּמּנָ הֹ :לא יָ ְדעּו וְ ֹלא ָרצּו ָל ַד ַעתֹ ,לא
ׁשּולי
ֵ
ָראּו וְ ֹלא ִּב ְּקׁשּו ִל ְראֹות :וַ ֵּת ֶלְך ַה ָּפ ָרה ֶאל
קֹומּה ,וַ ִּת ְׁש ַּכב ַעל יַ ד ַא ַחד
ָה ִעיר ,וַ ִּת ְכ ַרע ַעל ְמ ָ
ַה ָּב ִּתים :וַ ּיָ בֹואּו ֲאנָ ִׁשים ְר ֵע ִבים ,וַ ּיִ ְראּו ֶאת ַה ָּפ ָרה,
גּוהְ ,ל ַה ֲא ִכיל ֶאת יַ ְל ֵד ֶיהםִּ :כי ֹלא יָ ְדעּו ֶאת
וַ ּיַ ַה ְר ָ
ַהּׂש ַֹבע וְ ֶאת ַה ָח ְכ ָמהֲ ,א ֶׁשר ָהיּו ַּב ֲע ִטינֶ ָיה :וַ יְ ִהי
ַּכ ֲא ֶׁשר ָׁש ֲחטּו ָה ֲאנָ ִׁשים ֶאת ַה ָּפ ָרה ,וַ ּיִ ְפרֹץ ֶה ָח ָלב
ֵמ ֲע ִטינֶ ָיה :וְ ֹלא ָּפ ַסק ֶה ָח ָלב ,נֹוזֵ ל ַה ַחּיִ ים וְ ַה ַּד ַעת,
ִלזְ רֹםֶ ,א ֶלף יֹום וְ ַליְ ָלהִ ,מן ָה ֲע ִטינִ ים :וַ ּיִ ְט ְּבעּו ָּכל
ַאנְ ֵׁשי ָה ִעיר וִ ָיל ֶד ָיה ַּת ַחת ֶה ָח ָלבֲ ,א ֶׁשר ִּב ְּק ָׁשה
ַה ָּפ ָרה ְל ֲהנִ ָיקם ִמ ֶּמּנּו.

ֶא ֶרץ ַא ַחת ָהיְ ָתה ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה ,וְ ֵא ֶּלה ִּד ְב ֵרי
חֹוקה
יָ ֶמ ָיה ִמן ָה ְר ָמ ִׂשים :וְ ָהיְ ָתה ָה ָא ֶרץ ַה ִהיא ְר ָ
טּופת ֶׁש ֶמׁש ְּורוּויַ ת ַטל
ׁשּומה ַעד ְמאֹדְׁ ,ש ַ
ּוגְ ָ
ּומ ָטר :וְ ִא ָילנֹות ַר ִּבים ִמ ְּספֹור ָהיּו ָּב ָא ֶרץ ַה ִהיא,
ָ
יערֹות :וַ ְּת ִהי
וִ
דֹות
ׂש
ָ
ֹב,
ר
ל
ָ
ים
ב
ִ
ׂש
ָ
ע
וַ
ים
צ
ִ
ֵע
ָ
ֲ
ִּב ָּצה ַא ַחת ְּבתֹוְך ָק ַר ַחת ַהּיַ ַערֲ ,א ֶׁשר ְּבתֹוְך
ַא ַחד ַהּיְ ָערֹות ,וַ ִּת ְׁשרֹץ ַה ִּב ָּצה ְּב ַק ְר ָּפדֹות :וַ ּיִ ְפרּו
ֹאׁשנִ ים:
יצים וְ ר ָ
ַה ַּק ְר ָּפדֹות וַ ּיִ ְרּבּו ,וַ ִּת ָּמ ֵלא ַה ִּב ָּצה ֵּב ִ
וַ ִּת ְחיֶ ינָ ה ַה ַּק ְר ָּפדֹות ְּב ִמ ְקוֵ ה ַה ַּמיִ םּ ,דֹור ַא ַחר ּדֹור
קּורים :וַ יְ ִהי ֶע ֶרב
לּולית ְּב ִק ְר ִ
ִמ ֶּק ֶדם ,וְ נִ ְמ ְל ָאה ַה ְּׁש ִ
ֶא ָחד ,וַ ּיָ בֹוא ַק ְר ָּפד ֶאל ַא ַחת ַה ַּק ְר ָּפדֹות ,וַ יְ ַב ֵּקׁש
ָלבֹוא ָע ֶל ָיהִּ :כי ּגָ ְב ָרה זִ ָּמתֹו ָע ָליו ,וַ יְ ַצו ָע ָליו
ַה ֶּט ַבע ֶאת ַה ַה ְפ ָריָ ה :וַ יְ ַחּזֵ ר ַהּזָ ָכר ַא ַחר ַהּנְ ֵק ָבה,
בֹות ָיה ,וַ ּיִ ּגַ ׁש ,וַ ּיִ גְ ַהר ָע ֶל ָיה :וַ ּיָ ֶׂשם
וַ ּיִ ְׂש ֶחה ְּב ִע ְק ֶ
ִּפיו ַעל ִּפ ָיה ,וְ ֵעינָ יו ַעל ֵעינֶ ָיה ,וְ ַכ ָּפיו ַעל ַּכ ֶּפ ָיה,
עֹורּה ,וַ ּיִ נְ ַעם ָלּה :וַ ּיִ ְמ ַׁשח ַה ַּק ְר ָּפד ֶאת
וַ יְ ַל ֵּקק ֶאת ָ
ְלׁשֹונֹו ַעל עֹור ַה ַּק ְר ָּפ ָדה ,וַ יְ ַל ֵּקק ִמן ָה ִריר ֲא ֶׁשר
נִ ּגָ ר ִמ ֶּמּנָ ה ,וַ ּיֵ עֹור ִמן ַה ִּלּקּוק ֶאל ַה ֲהזָ יָ ה :וַ ּיַ ֲחֹלם
קּורים
ַה ַּק ְר ָּפד ְּב ַמ ָּסעֹו ,וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה ּגָ ְברּו ַה ִּק ְר ִ

עו
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רֹוט ֶטת :וַ ְּת ִהי ַה ִּב ָּצה ִליְ צּור ֶא ָחד
ְל ָאזְ נָ יו ,וְ ַה ִּב ָּצה ֶ
רֹועׁש וְ זָ עַּ ,כּגּוף ַה ַחי
ְּב ֵעינָ יוְ ,מ ַק ְר ֵקר וְ ֵ
רֹוטטֵ ,
ַה ָּמ ֵלא ִמן ַה ַחיְ ַּד ִּקים :וַ ּיַ ֲהלֹום ַה ַּמ ְר ֶאה ַּב ַּק ְר ָּפד,
ַה ִּׁשּכֹור ִמן ָה ִריר ,וַ ּיָ ֵבן ָּד ָבר ַעל ַה ַחּיִ ים ִמן
ַה ֲהזָ יָ ה :וַ ּיַ ְמ ֵׁשְך ֶאת ַמ ָּסעֹו ,וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה ֶּכ ֶתר נִ ְר ֶאה
יכה,
ַעל רֹאׁש ַה ַּק ְר ָּפ ָדה :וַ ְּת ִהי יָ ָפה ְּב ֵעינָ יו ִּכנְ ִס ָ
ּומ ָּכל ֶּפ ַרח ַהּנַ ְר ִקיס,
ִמ ָּכל ַה ַּק ְר ָּפד ֲא ֶׁשר ַּב ִּב ָּצהִ ,
ַה ִּמ ְׁש ַּת ֵּקף ְּבתֹוְך ַה ַּמיִ ם :וַ ִּת ְפ ַּתח ַה ַּק ְר ָּפ ָדה ֶאת
ַהּיְ ר ֶֹקת ֲא ֶׁשר ְל ַרגְ ֶל ָיה ,וַ ּיָ בֹוא ָע ֶל ָיה ַה ַּק ְר ָּפד :וְ הּוא
ִׁשּכֹור ִמן ָה ִרירִ ,לּבֹו נִ ְפ ָעם ִמן ַה ֲהזָ יָ ה :וַ ּיִ גְ ֲהרּו
עח

עֹורּה ֶׁשל זֹו ,וְ זֹו ֶאת עֹורֹו
וַ ּיִ זְ ַּדּוְ גּו ,וַ יְ ַל ְּקקּו זֶ ה ֶאת ָ
אׁש ֶיהם ְל ֶמ ְר ַח ִּקיםְּ ,כגּוף ֶא ָחד
ֶׁשל זֶ ה :וַ יְ ַד ְּלגּו ְּב ָר ֵ
ֵהםְּ ,ב ָחסּות ַה ִחּזָ יֹון :וַ יְ ִהי ִּכי ַּב ֲחלֹוף ַהּזְ ַמן ,וַ יְ ַרּגְ עּו
ַה ְּׁשנַ יִ ם ִמן ַה ִּמ ְׁשּגָ ל וַ ּיַ ְח ְּדלּו ִמ ֶּמּנּו ,וַ ּיָ ׁשּובּו ִמ ַּמ ָּס ָעם
עֹומ ִדים :וַ ּיִ ָּפ ְרדּו זֶ ה ִמּזֹוַ ,ק ְר ָּפד ֵמ ַעל
ֶאל ַה ַּמיִ ם ָה ְ
ַק ְר ַּפ ְדּתֹו ,וַ ּיִ ְפנּו ֶאל ַה ִּב ָּצהְ ,ל ַה ְמ ִׁשיְך ְּב ַחּיֵ ֶיהם :וַ יְ ִהי
ִּכי ַּב ֲחלֹוף ַּכ ָּמה יָ ִמים ,וַ יְ ַב ֵּקׁש ַה ַּק ְר ָּפד ָלׁשּוב ֶאל
ַה ִחּזָ יֹוןִּ ,כי נָ ָׂשא ָה ִענְ יָ ן ֵחן ְּב ֵעינָ יו :וַ יְ ִהי ַה ַּק ְר ָּפד
ּוב ָׂשרֹו ,וַ ּיַ ְמ ֵּתן ,וְ ֹלא ָק ָרה
ְל ַבּדֹו ,וַ יְ ַל ֵּקק ֶאת ַע ְצמֹו ְ
קּורים וְ ֹלא ֲחזַ ק ָה ֶר ֶטטִּ ,כי
ָּד ָברֹ :לא ּגָ ְברּו ַה ִּק ְר ִ
ּזּולת.
ֶאת ַע ְצמֹו ִל ֵּקק ,וְ ַה ֲהזָ יָ הִ ,היא ָּתבֹוא ִמן ַה ָ
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ָמ ָׁשל ַה ַּק ְׂש ַק ִּׂשים
וַ ֵּת ֶלְך ִא ָּׁשה ַא ַחת ,וַ ֵּת ֵצא ֶאל ֵּבית ַה ַּמ ְרזֵ ַחִ ,לנְ ּפֹׁש
ׂשֹוח ְחנָ ה
ִעם ֲח ֶב ְר ָתּה :וַ ֵּת ֵׁש ְבנָ ה ְׁש ֵּתי ַהּנָ ִׁשים ,וַ ְּת ַ
זֹו ִעם זֹו וְ זֹו ַעל זֹו ,וַ ְּת ַחּיֵ ְכנָ ה ָה ַא ַחת ֶאל ַה ְּׁשנִ ּיָ ה,
וְ ָה ַא ַחת ֶאל ֵמ ֵע ֶבר ַל ְּׁשנִ ּיָ ה :וַ יְ ִהי ִאיׁש ֶא ָחד ְּב ֵבית
ַה ַּמ ְרזֵ ַח ,וַ ּיַ ְרא ֶאת ָה ִא ָּׁשה ,וְ ִהּנֵ ה ִהיא ְמ ַׁש ַּל ַחת
ִחּיּוְך ְל ִכּוּונֹו :וַ ּיִ ְק ַרב ֵא ֶל ָיה וַ יְ ַחּיֵ ְך ַּב ֲחזָ ָרה ,וַ ּיִ ֶפן ֶאל
ּפּוח ַּב ֲע ֵצי
ְׁש ֵּתי ַה ֲח ֵברֹות ,וַ יְ ַד ֵּבר ֲא ֵל ֶיהן ֵלאמֹרְּ :כ ַת ַ
ַהּיַ ַערֵּ ,כן ֲאנִ י ֵּבין ַה ָּבנִ יםּ :בֹואנָ ה ִע ִּמי ִמ ֵּבית ַהּיַ יִ ן,
חֹולה ַא ֲה ָבה ֲאנִ י :וַ ּיִ ְׂשאּו
ּפּוחיםִּ ,כי ֵ
וַ ֲא ַר ְּפ ְד ֶכן ְּב ַת ִ
ְּד ָב ָריו ֵחן ְּב ֵעינֵ י ַה ָּבנֹות וַ ָּתבֹואנָ ה ִעּמֹו ֶאל ִמ ְׁש ָּכנֹו:
ֹלקנָ ה ִעּמֹו ֶאת ִמ ָּטתֹוַּ ,ב ַּליְ ָלה ַההּוא :וַ ּיֵ עֹור
וַ ַּת ֲח ְ
ָה ִאיׁש ַּבּב ֶֹקר ֶׁש ְּל ָמ ֳח ָרת ִעם ֲעלֹות ַה ֶּׁש ֶמׁש ,וְ ַהּנָ ִׁשים
ֵאינָ ן ַּב ֶח ֶדר ,וַ ּיַ ְרא וְ ִהּנֵ ה נִ ְמ ָלא ּגּופֹו ְּב ַק ְׂש ַק ִּׂשים:
בּואתֹו,
וַ ּיָ ָקם ִמ ִּמ ָּטתֹו ,וַ ּיֵ ֶלְך ֶאל ָה ְר ִאי ,וַ ּיַ ֵּבט ְּב ָּב ָ
וַ ּיִ ָּמ ֵלא ַּב ֲח ָר ָדה ַר ָּבהִּ :כי ָמ ְלאּו ַה ַּק ְׂש ַק ִּׂשים ֶאת
ּגּופֹו ,וְ ֹלא נִ ְר ָאה ּגּופֹו עֹוד ְּכ ִמק ֵֹּדם :וַ ּיֵ ֶׁשב ְּב ֶמ ֶׁשְך
יָ ִמים ַר ִּבים ְּב ֵביתֹו ,וְ ֹלא יָ ָצא ִמ ֶּמּנּוִּ ,כי נָ בֹוְך
ָה ִאיׁשְּ ,ב ַמ ְר ֵאהּו וְ גַ ם ְּב ַמ ֲע ָׂשיו :וַ יְ ִהי יֹום ֶא ָחד,
חּוצהִ ,מן ַה ַּביִ ת ֶאל ֵּבית ַה ַּמ ְרזֵ ַח,
וַ ּיָ ֵעז ָלבֹוא ַה ָ
פ

ֲא ֶׁשר ֵאיפֹה ֶׁש ָּפגַ ׁש ֶאת ַהּנָ ִׁשים :וַ ּיֵ ֶׁשב ְּב ֵבית
ׁשֹוכ ָרה ,וַ ּיַ ְרא
ַה ַּמ ְרזֵ ַח ַעל ַא ַחד ַה ַּס ְפ ָס ִלים ,וַ ּיֵ ְׁש ְּת ְל ְ
יׁש ָירה
עֹומ ֶדת ָׁש ָּמה ,וְ ִהיא ֵמ ִ
ֶ
וְ ִהּנֵ ה ִא ָּׁשה ַא ַחת
ַמ ָּבט ֶאל ַק ְׂש ַק ָּׂשיו :וַ ּיֵ ֶלְך ֵא ֶל ָיה ָה ִאיׁשַ ,א ַחר ֲא ֶׁשר
ָע ָלה ַה ֵּׁש ָכר ְּב ָדמֹו :וַ יְ ַׁש ְח ֵרר ַה ֵּׁש ָכר ֶאת ָה ִאיׁש,
ּסּורים :וַ ּיִ ְׁש ַּכח
ּומן ָה ִא ִ
ּומן ַה ְּמבּוכֹות ִ
ִמן ַהּגְ בּולֹות ִ

ָמ ָׁשל ַה ִּׁשעּול
ֹאמר ֶאל ָה ִא ָּׁשהַ ,מה ּטֹבּו
ָה ִאיׁש ֶאת ַק ְׂש ַק ָּׂשיו ,וַ ּי ֶ
ּובֹואיָ ,ה ִפ ִיחי ּגַ ּנִ י
ִ
עּורי
חֹותי ָּכ ָלהִ :
ד ַֹדיִ ְך ִמּיַ יִ ןֲ ,א ִ
וַ א ַֹכל ְּפ ִרי ְמגָ ַדיִ ְך :וַ ּיִ ְׂשאּו ְּד ָב ָריו ֵחן ְּב ֵעינֵ י ָה ִא ָּׁשה,
מֹוהם ִמּיָ ֶמ ָיה ,וְ ַא ֲח ֵר ֶיהם ֹלא ָר ֲא ָתה
ִּכי ֹלא ָׁש ְמ ָעה ְּכ ֶ
ֶאת ַק ְׂש ַק ָּׂשיו :וַ ִּת ָּק ֵחהּו ֶאל ֵּב ָיתּה ,וַ ַּת ֲחֹלק ִעּמֹו
ֶאת ִמ ָּט ָתּה ַּב ַּליְ ָלה ַההּוא :וַ ֵּתעֹור ָה ִא ָּׁשה ַּבּב ֶֹקר
ֶׁש ְּל ָמ ֳח ָרתִ ,עם ֲעלֹות ַה ֶּׁש ֶמׁש :וְ ִאיׁש ִמ ְּל ַב ָּדּה
ֵאינֹו ַּב ֶח ֶדר ,וַ ֵּת ֶלְך ֶאל ָה ַא ְס ָלה ְל ִה ְת ַּפּנֹות :וַ ָּת ָקם
ֶאל ַה ִּכּיֹור ,וַ ָּתבֹוא ִל ְרחֹץ ֶאת יָ ֶד ָיה וְ ֶאת ָּפנֶ ָיה
ּומן ַה ִהזְ ַּדּוְ גּות ֲא ֶׁשר ָהיּו
וְ ֶאת ֶע ְרוָ ָתּהִ ,מן ַה ֵּׁשנָ ה ִ
ֹאׁשּה ֶאל ָה ְר ִאי ,וַ ַּת ֲחֹלף ְצ ַמ ְרמ ֶֹרת
ַּב ַּליְ ָלה :וַ ָּת ֶרם ר ָ
ְלא ֶֹרְך ּגֵ וָ ּהֵ ,מ ֶע ֶצם ַהּזָ נָ ב וְ ַעד ְל ַמ ֲע ֵלה ָהע ֶֹרףִּ ,כי
ּגּופּה ְּב ַק ְׂש ַק ִּׂשים.
ִהּנֵ ה נִ ְמ ָלא ָ

דֹותיו ֶׁשל ִאיׁשַ ,צ ִּדיק ָּת ִמים ָהיָ ה
ּתֹול ָ
ְ
ֵא ֶּלה
ֹלהים ִה ְת ַה ֵּלְך וְ ֹלא ֵה ֵפרֹ ,לא חֹק
ְּבדֹר ָֹתיוֶ :את ָה ֱא ִ
וְ ֹלא ֵס ֶדרֹ ,לא ְּב ִלּבֹו וְ ֹלא ְּב ָא ְפנָ יו :וְ ָהיָ ה ָה ִאיׁש
ַההּואָּ ,תם וְ יָ ָׁשר וְ ָסר ֵמ ַרע ,יְ ֵפה ַמ ְר ֶאה וְ נֶ ֶפׁש:
וַ ְּת ִהי ַר ְעיָ תֹו ִא ָּׁשה ִמן ַהּיָ פֹות ַּבּנָ ִׁשים ,וַ ּיִ ּוָ ְלדּו
ּובנִ ים ,וַ יְ ִהי ִמ ְקנֵ הּו ַרב וְ ָעצּום ,וְ ָׂש ֵדהּו
ָל ֶהם ָּבנֹות ָ
קֹומֹותיו ,וַ ּיַ ַעׂש טֹוב
ָ
ָעצּום וָ ַרב :וַ יְ ַה ֵּלְך ָה ִאיׁש ִּב ְמ
יעהּו ִמן ַהּטֹוב ֲא ֶׁשר ִּב ְל ָבבֹו:
ַעל ָה ָא ֶרץ ,וַ ּיַ ְׁש ִּפ ֵ
וְ ֹלא ָּפ ַסח טּובֹוֹ ,לא ַעל ִאיׁש וְ ֹלא ַעל ִא ָּׁשהֹ ,לא
יטיב ִעם
יׁשה וְ ֹלא ַעל יֶ ֶלדַ ,רק טֹוב ֵה ִ
ַעל ְק ִׁש ָ
מּוט ָביוֹ :לא נָ ַטר וְ ֹלא נָ ָקםֹ ,לא ִק ֵּלל וְ ֹלא ִה ָּכה,
ָ
ּובנ ָֹתיו
ּובנָ יו ְ
ֹלא נִ ֵאץ וְ ֹלא ָה ַלְך ָר ִכיל :וַ יְ ִהי ַהּיֹוםָ ,
ּומ ְל ָאְך
א ְֹכ ִלים וְ ׁש ִֹתים יַ יִ ן ְּב ֵבית ֶא ָחד ִמן ָה ַא ִחיםַ :
ֹאמר ֵא ָליוּ ,בֹור ָּפ ֲע ָרה ָה ֲא ָד ָמה
ָּבא ֶאל ָה ִאיׁש ,וַ ּי ֶ
ּדּוליָך :עֹוד
בּולָך וְ גִ ֶ
ּוב ְל ָעה ֶאת ָּכל יְ ְ
דֹותיָךָ ,
ִּב ְׂש ֶ
ֹאמרְׂ ,ש ֵר ָפה ָע ְל ָתה ְּב ִמ ְקנְ ָך,
זֶ ה ְמ ַד ֵּבר וְ זֶ ה ָּבא וַ ּי ַ
ֹאכ ֵלם :עֹוד זֶ ה ְמ ַד ֵּבר וְ זֶ ה ָּבא
וַ ִּת ְב ַער ַּבּצֹאן וַ ּת ְ
ֹאמרַ ,מיִ ם ָר ִעים ִה ְׁשקּו ַה ְּמ ָׁש ְר ִתים ֶאת ִא ְׁש ְּתָך,
וַ ּי ַ
ֹאמר,
וַ ֻּת ְר ַעל וָ ֵמ ָתה :עֹוד זֶ ה ְמ ַד ֵּבר וְ זֶ ה ָּבא וַ ּי ַ
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נֹותיָך א ְֹכ ִלים וְ ׁש ִֹתים יַ יִ ן ְּב ֵבית ֲא ִח ֶיהם,
ּוב ֶ
ָּבנֶ יָך ְ
דֹולה ָּב ָאה ,וַ ּיִ ּגַ ע ְּב ַא ְר ַּבע ִּפּנֹות ַה ַּביִ ת,
רּוח ּגְ ָ
וְ ִהּנֵ ה ַ
וַ ּיִ ּפֹל ַעל ַהּנְ ָע ִרים וַ ּיָ מּותּו :וַ ּיָ ָקם ָה ִאיׁש וַ ּיִ ְק ַרע ֶאת
ַּב ָּדיו ,וַ ּיִ ּפֹל ַא ְר ָצה וַ ּיִ זְ ַעק ֶאת זַ ֲע ָקתֹוֵ ,מ ַא ְר ַּבע
ְּבׂשֹורֹות ָה ִאּיֹוב ֶאל ַא ְר ַּבע ַּכנְ פֹות ָה ָא ֶרץ :וַ ּיֵ ְב ְּך
ימתֹו ִמ ָּׁש ָּמהִּ ,כי ֹלא יָ ַדע
ֶאת ִּב ְכיֹו ,וַ ִּת ָּק ַרע נְ ִׁש ָ
ימהִּ :כי ִאיׁש יָ ֶפה
ָצרֹות ָּכ ֵא ֶּלה ִמּיָ ָמיו ,יָ ִמים יָ ִמ ָ
ָהיָ ה ,וְ ָסר ֵמ ַרע ,וְ ַצ ִּדיק וְ ַר ֲח ָמן וְ ָא ִדיב וְ ַק ְּפ ָדן :וַ ּיַ ַעל
ימתֹו,
ַה ִּׁשעּול ִּבגְ רֹונֹו ִמן ַה ֶּב ִכי ,וַ ּיִ ְׁש ַּת ֵעל ֶאת נְ ִׁש ָ
לֹוׁשה
ּוׁש ָ
לֹוׁשה ֵלילֹות ְ
וְ ֹלא ָּפ ַסק ַה ִּׁשעּולֶ ,מ ֶׁשְך ְׁש ָ
יָ ִמים :וְ ֹלא יָ כֹל ּגּופֹו עֹוד ַעל ַה ִּׁשעּולְ ,ל ַה ֲחזִ יקֹו
אֹותיו ,וַ ֵּת ֶצאנָ ה
ימה :וַ ּיִ ְׁש ַּת ֵעל ֶאת ּגְ רֹונֹו וְ ֶאת ֵר ָ
ְּפנִ ָ
עֹותיו ִמ ֶּמּנּו ,וְ ִע ָּמן יָ ְצאּו ָּכל ֶא ְב ֵרי ַהּגּוף ,וַ ּיֵ ָה ֵפְך
ַצ ְל ָ
חּוצה :וַ ּיֵ ָרא ָה ִאיׁש
ּגּופתֹו ִמ ִּב ְפנִ ים ַה ָ
ָּכל ָה ִאיׁש ַעל ָ
ְּכ ִע ַּסת ָּב ָׂשר וַ ֲא ָב ִריםִ ,מ ְת ַה ֶּל ֶכת ַעל ְּפנֵ י ָה ֲא ָד ָמה,
ַמ ְב ִר ָיחה ְּב ַמ ְר ֶא ָיה ֶאת ָה ֲאנָ ִׁשים ִמ ֶּמּנָ ה :וְ ֹלא יָ ְדעּו
ַהּנִ ְמ ָל ִטים ֶאת ַה ִּמ ְפ ֶל ֶצתִּ ,כי אֹותֹו ָה ִאיׁש ִהיא:
יטיבָ ,ה ַר ֲח ָמן
ַה ָּׁש ֵכן ֲא ֶׁשר ִה ִּכירּוַ ,הּטֹוב וְ ַה ֵּמ ִ
וְ ַהּנָ ִדיבִּ :כי ָע ַבר ָה ִאיׁש ֶאת ִׂשיאֹו ,וַ ּיִ ְת ַה ֵּפְך :וַ יְ ִהי
פד

חּוצה ,וְ ֹלא ָא ָבה
ַא ַחר ֲא ֶׁשר יָ ָצא ִמן ַה ְּפנִ ים ַה ָ
עֹוד ָל ֵׂשאת ֵחן ְּב ֵעינֵ י ָה ֲאנָ ִׁשים :וַ ְּתב ַֹרְך ַא ֲח ִרית
ּדּוליוִ ,מּגִ ְׁש ֵמי
דֹותיו וְ גִ ָ
אׁשיתֹו ,וַ ּיִ ְרּבּו ְׂש ָ
יָ ָמיו ֵמ ֵר ִ
ּובצֹאן,
ַה ְּב ָר ָכה ֲא ֶׁשר נָ ְפלּו ָע ֶל ָיה :וַ ּיִ זְ ֶּכה ְּב ַב ָּקר ְ

ָמ ָׁשל ַה ְּתהֹום
ּקֹוד ִמים ֲא ֶׁשר ָהיּו לֹו :וַ ָּתבֹוא
דֹולים וְ ַר ִּבים ִמן ַה ְ
ּגְ ִ
ִא ָּׁשה ֶאל ֶּד ֶלת ֵּביתֹוִּ ,כי נָ ְׂש ָאה ֵּכנּותֹו ֵחן ְּב ֵעינֶ ָיה,
וְ ַא ֲה ָבה ְמאֹד ֶאת ַה ְּפנִ ים ֲא ֶׁשר ַּבחּוץ :וַ ְּת ִהי ָה ִא ָּׁשה
ּקֹוד ֶמתֲ ,א ֶׁשר ָהיְ ָתה ִא ָּׁשה
יֹותר ִמן ַה ֶ
יָ ָפה וַ ֲח ָכ ָמה ֵ
ּומן ַה ֲח ָכמֹות :וַ ּיִ ּוָ ְלדּו ַל ְּׁשנַ יִ ם ָּבנֹות
ִמן ַהּיָ פֹות ִ
ּובנֵ י נִ ינִ ים,
הֹולידּו נְ ָכ ִדים וְ נִ ינִ ים ְ
ּובנִ ים ,וְ ֵא ֶּלה ִ
ָ
וְ ַהּכֹל ָהיָ ה ִמן ַה ִּׁשעּול.

עּורה
דֹולה ְּפ ָ
ּותהֹום ּגְ ָ
וַ ִּת ְהיֶ ינָ ה ְׁש ֵּתי נָ ִׁשים ָּב ָא ֶרץְ ,
נֹוד ָעה
ֵּבינֵ ֶיהן ,חֹר ּגָ דֹול ְּב ֶא ְמ ַצע ָה ֲא ָד ָמה :וְ ֹלא ְ
ֹּלע ֲא ֶׁשר
ַּת ְח ִּתית ַהּבֹורַ ,רק ֲע ִלּיָ תֹוְּ ,כ ֶפ ַתח ַה ַ
ַל ִּלוְ יָ ָתן :וַ ִּת ְחיֶ ינָ ה ַהּנָ ִׁשיםָּ ,כל ַא ַחת ְּב ֶח ְל ָק ָתּה,
ֲא ֶׁשר ַעל ְׂש ַפת ַהּבֹור :וַ ְּתגַ ֵּדל ָּכל ִא ָּׁשה ֶאת
ֲע ָׂש ֶב ָיה ,וַ ָּתצּוד ֶאת ְמזֹונָ ּהֵ ,את ָּכל ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ָלּה
ְל ָא ְכ ָלּה :וַ ִּת ְׁש ַחט וַ ִּת ְפׁשֹט וַ ִּת ְמרֹט וַ ַּת ֲחתְֹך וַ ִּת ְצ ֶלה
ּופּיֹות ֲא ֵח ִרים
וַ ִּת ְׂש ַּבעִּ ,כי ַמ ְחסֹור ֹלא ָהיָ הִ ,
ְל ַה ֲא ִכילַ ,איִ ן :וַ יְ ִהי ִּכי ִמ ֵּדי ַּפ ַעם ְּב ַפ ַעם ,וַ ָּתבֹואנָ ה
ַהּנָ ִׁשים ֶאל ְּפנֵ י ַהּבֹור ,זֹו ִמן ַה ַּצד ַהּזֶ ה ,וְ ַה ִהיא
ידּותּה
ִמן ַה ַּצד ַההּוא :וַ ִּת ְצ ַעק ָּכל ִא ָּׁשה ֶאת ְּב ִד ָ
קֹות ָיה נִ ְב ָלעֹות ְּבע ֶֹמק
ֶאל ּתֹוְך ַהּבֹור ,וְ ָהיּו ַצ ֲע ֶ
ַה ַּת ְח ִּתית :וְ ָד ְמ ָמה ַה ְּתהֹום ,וְ ֹלא ָע ָלה ַאף ֵהד
ׁשּוכה ִהיא ,וַ ִּת ְב ַלע ָּכל ַר ַעׁש :וַ יְ ִהי
ִמ ֶּמּנָ הִּ ,כי ֲח ָ
יֹום ֶא ָחד ,וַ ָּתבֹואנָ ה ַהּנָ ִׁשים ֶאל ַה ְּתהֹוםְּ ,באֹותֹו
ַהּזְ ַמןִ ,ל ְצעֹק ִמ ְּׁשנֵ י ָה ֲע ָב ִרים :וַ ִּת ְר ֶאינָ ה זֹו ֶאת זֹו
ָל ִראׁשֹונָ ה ,וַ ִּת ְׂש ַמ ְחנָ הִּ ,כי ֹלא יָ ְדעּו ָה ַא ַחת ַעל
ּיּומּה ֶׁשל ָה ַא ֶח ֶרת :וַ ִּת ְצ ַע ְקנָ ה ַהּנָ ִׁשיםָ ,ה ַא ַחת
ִק ָ
ֹּלע :וַ ְּת ִהי ַה ְּתהֹום
ֶאל ֵע ֶבר ַה ְּׁשנִ ּיָ הִ ,מ ְּׁשנֵ י ִצ ֵּדי ַה ַ
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ֲא ֶׁשר ֵּבינֵ ֶיהןְ ,ר ָח ָבה וַ ֲע ֻמ ָּקה ְמאֹד ,וְ ַה ְּצ ָע ָקה
ֲא ֶׁשר ָצ ֲע ָקה ָה ַא ַחתִ ,ל ְצ ָע ָקה ַא ֶח ֶרת ָהיְ ָתה ְּב ָאזְ נֵ י
ָה ַא ֶח ֶרתִּ ,כי ָּב ְל ָעה ָה ֲא ָד ָמה ֶאת ַה ְּד ָב ִרים :וַ יְ ִהי ִּכי
ִמן ַהּיֹום ַההּוא ,וַ ִּת ָּפגֵ ְׁשנָ ה ַהּנָ ִׁשים יֹום ַא ַחר יֹום
ׂשֹוח ְחנָ ה זֹו ִעם זֹו ִּב ְצ ָעקֹות
ִמ ְּׁשנֵ י ִצ ֵּדי ַהּבֹור :וַ ְּת ַ
ֵמ ַעל ַהּבֹור ,וְ ֹלא יָ ְדעּו ִּכי ֹלא ֵה ִבינּו ָה ַא ַחת ֶאת
עּותּה :וַ ִּת ְת ַח ֵב ְרנָ ה ַהּנָ ִׁשיםָ ,ה ַא ַחת ִעם ַה ְּׁשנִ ּיָ ה,
ְר ָ

ּוב ָכל ַהּזְ ַמן ַהּזֶ הֹ ,לא
ידּותןְ :
וַ ּיָ ֵקל ַה ָּד ָבר ַעל ְּב ִד ָ
אֹומ ֶרת
ֶ
יָ ְד ָעה ַאף ַא ַחת ֵמ ֶהןֶ ,את ַה ָּד ָבר ֲא ֶׁשר
ֹלפנָ ה ַה ָּׁשנִ ים וַ ִּתזְ ַקּנָ ה ַהּנָ ִׁשים,
ַה ְּׁשנִ ּיָ ה :וַ ַּת ֲח ְ
וַ ַּת ְמ ֵׁש ְכנָ ה ְל ִה ָּפגֵ ׁש ,יְ ָמ ָמה ַא ַחר יְ ָמ ָמה ,וְ יֶ ַרח ַא ַחר
יֶ ַרח :וַ ִּת ְר ֶאינָ ה ֵמ ָרחֹוק ָה ַא ַחת ֶאת ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ,וַ ֵּת ָדע
ָּכל ַא ַחת ֶאת ִק ְמ ֵטי ָּפנֶ ָיהִ ,מ ִּק ְמ ֵטי ְּפנֵ י ָה ַא ֶח ֶרת:
וַ יְ ִהי יֹום ֶא ָחד ,וַ ּיַ ַעל נֹוזֵ ל ַה ַּל ָּבה ִמ ַּת ְח ִּתית
ַהּבֹור ,וַ יְ ַמ ֵּלא אֹותֹו ְּב ֶס ַלע ,וַ ְּת ַכס ַה ְּתהֹום וְ ֹלא
ָהיְ ָתה עֹוד :וַ ָּתבֹואנָ ה ַהּנָ ִׁשים ,וַ ִּת ְר ֶאינָ ה ִּכי ֹלא
ָהיָ ה עֹוד ִמ ְכׁשֹול ֵּבינֵ ֶיהן ,וַ ִּת ְק ַר ְבנָ ה ָה ַא ַחת ֶאל
ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ְּב ִה ְת ַרּגְ ׁשּות :וַ ִּתּפ ְֹלנָ ה זֹו ַעל זְ רֹועֹות
ָה ַא ֶח ֶרת ,וַ ִּת ְת ַח ֵּב ְקנָ ה וַ ִּת ְב ֶּכינָ ה ,וְ ֹלא יָ ְדעּו ַע ְצ ָמן
ׂשֹוח ְחנָ ה ֵּבינֵ ֶיהן ַהּנָ ִׁשים
ֵמרֹב ַה ִה ְת ַרּגְ ׁשּות :וַ ְּת ַ
ְּב ַל ַחׁשִּ ,כי ֹלא נִ ְד ְרׁשּו עֹוד ִל ְצ ָעקֹות :וַ יְ ִהי ִּכי
ּגַ ם ַּבּיָ ִמים ַה ֵהם ֶׁש ְּל ַא ַחר ִה ְת ָּפ ְרצּות ַה ַּל ָּבה ֲא ֶׁשר
עּותּה,
ִּכ ְּס ָתה ֶאת ַה ְּתהֹוםֹ ,לא ֵה ִבינָ ה ִא ָּׁשה ֶאת ְר ָ
ִּכי ַה ְּתהֹום ִּב ְפנִ ים ִהיא :וַ ָּתבֹוא יֹום ֶא ָחד ַא ַחת
ֹאמר ָלּה ְּד ַבר ָמה :וְ ֹלא
ַהּנָ ִׁשים ֶאל ֲח ֶב ְר ָתּה ,וַ ּת ֶ
ֵה ִבינָ ה ַה ְּׁשנִ ּיָ ה ֶאת ָא ֵׁשר ָא ְמ ָרה ָלּה ,וַ ָּת ֶבן ְּד ַבר
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ָמ ָׁשל ֵלב ָה ֶא ֶבן
לּוטין :וַ ּיַ ַעל ַהּזַ ַעם ֵּבין ַה ֲח ֵברֹותִּ ,כי
ָמה ַא ֵחר ַל ֲח ִ
קֹוט ְטנָ ה ַהּנָ ִׁשים,
ֹלא ֵה ִבינּו ֶאת ָא ֵׁשר ָא ְמרּו :וַ ִּת ְת ֵ
וַ ִּת ְר ַח ְקנָ ה זֹו ִמּזֹו ,וַ ַּת ֲחזֹר ָּכל ַא ַחת ֶאל ַמ ֲחנֶ ָה,
וְ ֹלא ִּד ְּברּו עֹוד.

ֹאמר לֹוָ ,ה ָבה
וַ ּיֵ ֶלְך ִאיׁש ֶא ָחד ֶאל ֵּבית ֲח ֵברֹו ,וַ ּי ֶ
נֵ ֵצא ֶאל ַהּׁשּוקִ ,ל ְׁשּתֹות ְמ ַעט ִמן ַה ֵּׁש ָכר ֲא ֶׁשר
ָא ַה ְבנּו :וַ ּיֵ ְצאּו ְׁשנֵ ֶיהם ֶאת ַה ַּביִ ת ,וַ ּיָ בֹואּו ֶאל
ַה ִּמ ְס ָּב ָאה ֲא ֶׁשר ַּבּׁשּוק ,וַ ּיִ ְקנּו ִמן ַה ַּמ ְׁש ָקאֹות:
ׂשֹוחחּו ֵּבינֵ ֶיהם
וַ ּיֵ ְׁשבּו זֶ ה ְל ַצד זֶ ה ,וַ ּיִ ְלּגְ מּו ,וַ יְ ֲ
ְּב ַל ַחׁש :וַ ּיִ ְׁשּתּו עֹוד וָ עֹוד ִמן ַה ֵּׁש ָכר ,וַ ּיִ ְת ַּב ְּסמּו
אׁש ֶיהם :וַ ּיִ ְׁש ַּת ְּכרּו
ִמן ַהּכ ַֹהלֲ ,א ֶׁשר ָעלּו ֵא ָדיו ְל ָר ֵ
הֹוסיפּו ִל ְלחֹׁש ָה ֶא ָחד ְל ָאזְ נֹו ֶׁשל
ִ
ַה ְּׁשנַ יִ ם ,וְ ֹלא
ַה ֵּׁשנִ יִּ ,כי ָה ַפְך ַה ַּל ַחׁש ְל ִדּבּור וְ ַה ִּדּבּור ְל ִפ ְטּפּוט
וְ ַה ִּפ ְטּפּוט ִל ְצ ָע ָקה וְ ַה ְּצ ָע ָקה ְל ִריב :וַ ּיֵ ְצאּו ַה ְּׁשנַ יִ ם
קֹוטטּו ַּבחּוץ ַעל ַה ִּמ ְד ָר ָכה:
ִמן ַה ִּמ ְס ָּב ָאה ,וַ ּיִ ְת ְ
וַ יְ ִהי ֶה ָח ֵבר ְלאֹויֵ ב ,וְ ָה ָא ָדם ְל ָא ָדם ,זְ ֵאב :וַ ּיִ ָּל ֲחמּו
זֶ ה ָּבזֶ הְּ ,כ ַמ ֲא ָבק ַה ַחּיֹות ֲא ֶׁשר ַּבּיַ ַער :וַ ּיַ ּכּו ָה ֶא ָחד
ַּב ֵּׁשנִ י ַעד זֹוב ָּדם יֶ זַ ע וְ ִד ְמ ָעה ,וְ ֹלא יָ ַדע ֲח ֵבר
ַר ֲח ִמים ַעל ֲח ֵברֹו ,וְ גַ ם ֶח ְמ ָלה ֹלא יָ ַדע :וַ ּי ֵֹצא
ָה ֶא ָחד ַס ִּכין ִמ ַּמ ְר ֻּכ ְלּתֹו ,וַ ּיִ ְדקֹר ֶאת ָה ַא ֵחר ְּב ָחזֵ הּו,
וָ ֵמת :וַ ּיַ ְח ְלפּו וַ ּיָ בֹואּו ַהּיָ ִמים ,וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּכ ַח ִמן ַה ִּׁש ָּכרֹון,
בּורהִ ,ל ְקּבֹר ֶאת ֲח ֵברֹו :וַ ּי ֶֹרד
וַ ּיָ בֹוא ֶאל ֶט ֶקס ַה ְּק ָ
ֹּלע ֲא ֶׁשר ָּפ ֲע ָרה
ֶאת ֲח ֵברֹו ֶאל ַמ ֲע ֵבה ַהּבֹורֶ ,אל ַה ַ
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הֹורג ַעל ֶה ָהרּוג וְ ַעל ַע ְצמֹו,
ֹלע :וַ ּיֵ ְב ְּך ַה ֵ
ָה ֲא ָד ָמה ִל ְב ַ
ַעל ַה ַחּיִ ים ֲא ֶׁשר ָל ַקח ִמן ַה ֵּמת ,וְ ַעל ֵא ֶּלה ֲא ֶׁשר
יִ ָּל ְקחּו ַע ָּתה ִמ ֶּמּנּו :וַ יְ ִהי ַּבּיֹום ַההּוא ִּכי ָּכ ַבד ִלּבֹו

ַחּיָ יו ,וְ ָהיָ ה ִלּבֹו ְל ִמ ְׁשק ֶֹלת ְּב ָחזֵ הּוְ ,ל ֶא ֶבן ֶׁש ֵאין ָלּה
ימין :וַ ִּת ְכ ַּבד ַה ִּמ ְׁשק ֶֹלתִ ,מּיֹום
הֹופ ִכין וְ ֵאין ָלּה ֵמ ִר ִ
ְ
ּומ ַּליְ ָלה ְל ַליְ ָלהִּ ,ב ְׁש ַעת ָה ֵערּות וְ גַ ם ִּב ְׁש ַעת
ְליֹום ִ
ּכֹופף ִמן ַה ִּמ ְׁש ָקלֶ ,אל ֵע ֶבר ָה ֲא ָד ָמה
ַה ַּת ְר ֵּד ָמה :וַ ּיִ ְת ֵ
ַה ִּמ ְת ָק ֶר ֶבתֶ ,אל ֵע ֶבר יֹום ַה ִּדין :וְ ָהיָ ה ִלּבֹו ְּכ ֶא ֶבן,
ַה ְּמ ַב ֶּק ֶׁשת ָלׁשּוב ֶאל ָה ֲא ָד ָמה :וַ יְ ִהי ַליְ ָלה ֶא ָחד,
ֹאמר לֹו ַמה ְּלָך,
וַ ּיָ בֹוא ֵא ָליו ֲח ֵברֹו ַּב ֲחלֹומֹו :וַ ּי ֶ
וַ ּיַ ַעןְּ ,כ ֶא ֶבן ִמ ְׁשק ֶֹלת ָּכ ֵבד ִל ִּבי ָע ַליְ ,ר ֵאה ,זָ ַקנְ ִּתי
ֹאמר ֶה ָח ֵברּ ,בֹוא ֶאל ִק ְב ִרי וְ טֹל ִל ִּבי
ַּב ָּׁשנִ ים :וַ ּי ֶ
ֵמ ָע ַלי ֵא ֶליָך ,וְ ִת ְחיֶ ה :וַ ּיֵ עֹור ,וַ ּיֵ ֶלְך ֶאל ֶק ֶבר ַה ֵּמת,
וַ ּיִ ּטֹל ַס ִּכינֹו ִעּמֹו ,וַ ּיַ ְחּפֹר וַ ּיַ ֲעקֹר ֶאת ֵלב ַה ֵּמת
ֵמ ָחזֵ הּו :וַ יְ ִהי ָּב ֶרגַ ע ַההּוא ,וַ ִּת ְב ַקע ָה ֶא ֶבן ֵמ ָחזֵ הּו,
וַ ִּתּפֹל ַא ְר ָצה ֶאל ָחזֶ ה ַה ֵּמת ,וַ ּיִ ְסּגֹר ַה ָּב ָׂשר ָע ֶל ָיה:
וַ ּיִ ְת ַחב ֶאת ֵלב ַה ָּב ָׂשר ֶאל ּתֹוְך ָחזֵ הּוַּ ,ב ָּמקֹום ֲא ֶׁשר
ָהיְ ָתה ָה ֶא ֶבן ,וַ יְ ִחי.

ָע ָליו :וְ ַה ֵּלב ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ְל ֶא ֶבן ִּב ְׁש ַעת ַה ִּׁש ְכרּות,
יִ ְׁשקֹל ְּכ ֶא ֶבן ִּב ְׁש ַעת ַה ִּפ ָּכחֹון :וַ ּיֵ ֶלְך ,וַ ּיִ ְחיֶ ה ֶאת
צב

צג

ָמ ָׁשל ִמ ְפ ֶל ֶצת ַהּיָ ִמים
ּוב ֲא ֶׁשר נִ ְמנַ ע
יע ַל ְּס ִפ ָירה ,וַ ּיַ ַעל וַ ּיִ נְ ׁשֹםַ ,
ַּב ֲא ֶׁשר ִהּגִ ַ
ימתֹו וְ ֹלא יָ כֹל לֹוִּ ,כי
ִמ ֶּמּנּו ַה ִּמ ְס ָּפר ,וַ ּיַ ֲעצֹר ֶאת נְ ִׁש ָ

וַ יְ ִהי ַּבּיָ ִמים ַה ֵהם ,וַ ִּתּוָ ֵלד ִמ ְפ ֶל ֶצת ַּבּיָ ִמים :וַ ַּת ֲעבֹר
ּומ ַּמיִ ם ֶאל ַמיִ ם:
ִמּיָ ם ֶאל יָ םִ ,מּיֹום ֶאל יֹוםִ ,
ּזֹורם ַּבּזֶ ֶרם,
וַ ְּת ִהי ְּכ ַמיִ ם ְּבתֹוְך ַה ַּמיִ םְּ ,כזֶ ֶרם ַה ֵ
ּגֹולל ַּבּגַ ל ,וְ ַכ ְּמ ַע ְרּב ֶֹלת ַה ִּמ ְת ַע ְר ֶּב ֶלת:
ְּכגַ ל ַה ִּמ ְת ֵ
וַ ּיָ בֹוא ִאיׁש ֶא ָחדַ ,ה ָּדג ִמן ַהּיָ ם ֶאת ַּפ ְרנָ ָסתֹו,
רֹואה
ּׁשּוביםֶ ,
וַ ּיִ ְפנֶ ה ַל ַּדיִ ג :וַ יְ ִהי ָה ִאיׁש ַּב ַעל ִח ִ
ּוב ִמ ְס ָּפ ִרים :וַ ּיָ דּוג ִמן ַה ָּדגָ ה ,וַ ּיִ ְסּפֹר
ִּב ְכ ָס ִפים ְ
יכּוֵ ן ַח ָּכתֹו ַעל ִּפי ַה ִּמ ְס ָּפ ִרים :וַ ּיָ ְרא ָה ִאיׁש ִּכי
וַ ַ
יע ַּב ֲעבֹר ַהּגַ ל ,וַ ַיח ֵּׁשב ַּכ ְל ָּכ ַלת
ּגִ
ה
ַ
ל
ְ
ים
גִ
ּד
ָ
ה
ַ
ּבּו
ַר
ַ
ַה ָּדגָ ה ,וַ ּיָ צּוד ְמלֹוא ַה ַּס ְל ָס ָלה :וַ ּיָ ְרא ִּכי ִהּנֵ ה
ָמ ְלאּו ַה ָּדגִ ים ְּב ַא ְמ ַּת ְחּתֹו ,וַ ּיֶ ֱארֹז ֶאת ִמ ַּט ְל ַט ָּליו,
וַ ּיִ ֶפן ָלׁשּוב ֶאל ֵּביתֹו :וַ ּיָ בֹוא ּגַ ל ּגָ דֹול ,וַ ּיִ ְס ָח ֵפהּו
ְלע ֶֹמק ַה ַּמיִ ם וְ ִעּמֹו ַס ְל ָס ַלת ַה ַּקׁשַ ,ה ְּד ִלי ֲא ֶׁשר ּבֹו
ִמ ֵּלא ֶאת ַה ָּדגִ ים :וַ ּיִ ְת ַּפּזְ רּו ַה ָּדגִ ים ְּבתֹוְך ַה ַּמיִ ם ִמן
ַה ַּסל ,וַ ּיָ ֻׁשבּו ֶאל ַהּיָ ם :וַ ּיִ ְׁש ֶחה ָה ִאיׁש ֶאת ַע ְצמֹו
ֶאל ִמחּוץ ַלּזֶ ֶרם ,וַ ינַ ֶּסה ְל ִה ָּמ ֵלט ִמן ַהּגְ זֵ ָרה :וְ ֹלא
יָ כֹלִּ ,כי ַה ַּמיִ ם ֶׁש ִּמחּוץ ַל ֶּב ֶרז ֲחזָ ִקים :וַ ּיִ ְת ַק ֶּׁשה
ָה ִאיׁש ִלנְ ׁשֹם ,וַ ּיַ ַעל ֶאל ְּפנֵ י ַה ַּמיִ ם ָל ֲאוִ יר ,וַ ּיִ ְסּפֹר
ֶאת ַה ְּפ ָע ִמים וְ ַהּזְ ַמּנִ ים ֲא ֶׁשר ָר ָצה ִלנְ ׁש ֹם :וַ יְ ִהי

ַהּיָ ם הּוא ִמ ְפ ֶל ֶצת ַא ִּד ָירה :וַ ּיִ ְסּפֹר ָה ִאיׁש ַה ַּדּיָ ג ֶאת
ַה ְלמּות ִלּבֹו ,וַ ּיָ ְרא ִּכי ַה ְּס ִפ ָירה נֶ ֱח ֶל ֶׁשת :וַ ּיָ בֹואּו
ַהּגַ ל וְ ַה ְּמ ַע ְרּב ֶֹלת ,וַ ּיִ ָּק ֻחהּו ַל ָּמ ֳע ָמ ִקים :וַ ּיָ ָמת ַה ַּדּיָ ג
ַּבּיֹום ַההּוא ,וַ ּיִ ְׁש ַקע ִּפגְ רֹו ַּב ְּמצּולֹות ,וַ ּיָ נַ ח ָׁשם
ִעם ַה ָּדגִ יםֲ ,א ֶׁשר ָהיּו ְּב ַס ְל ָס ָלה :וַ יְ ִהי ִּכי ַּב ֲחלֹוף

צד

צה

ָמ ָׁשל סּוס ַה ֶּפ ֶרא
ּגּופתֹו ,וַ ַיר ֵּקב ַּב ַּמיִ ם
ּמּוצ ִקים ִמ ָ
ַהּיָ ִמים ,וַ ּיִ ְס ַּת ְּלקּו ַה ָ
ָׁש ָּמהִּ ,כי ָּב ְל ָעה אֹותֹו ִמ ְפ ֶל ֶצת ַהּיָ ִמים :וַ יְ ִהי ָה ִאיׁש,
ִמן ַהּיֹום ַהּזֶ הְּ ,כ ַמיִ ם ְּבתֹוְך ַה ַּמיִ םִּ ,כי ַה ָּמוֶ ת הּוא
ַה ִה ְׁש ַּת ְּתפּות :וַ ּיָ בֹוא ִאיׁש ַא ֵחר ַה ָּדג ִמן ַהּיָ ם ֶאת
ַּפ ְרנָ ָסתֹו ,וַ ּיִ ְפנֶ ה ַל ַּדיִ ג :וַ יְ ִהי ָה ִאיׁש ַּב ַעל ִמ ְס ָמ ִכים,
ּוב ַת ָּקנֹות :וַ ּיָ דּוג ִמן ַה ָּדגָ ה ֲא ֶׁשר
רֹואה ְּבחֹוזִ ים ְ
ֶ
ַּבּיָ ם ,וַ ּיָ ָמת ַאף הּוא ִמן ַהּגַ ִּליםִּ ,כי ֹלא ָעזְ רּו לֹו
ַה ֻח ִּקים וְ ֹלא ַה ַּת ָּקנֹותִ ,מ ְּפנֵ י ַה ַּפ ָּלצּות ֲא ֶׁשר ַּבּיָ ם.

וַ יְ ִהי ִל ְפנֵ י ָׁשנִ ים ,וׇ ָאבֹוא ִמן ַה ִּצּיָ ה ,וׇ ֶא ְר ַּכב ַעל ּגַ ֵּבי
אֹותי :וַ ּיִ ְד ַהר
הֹור ַ
סּוס ֶּפ ֶרא ,וְ ֹלא ָא ָבה ַהּסּוס ְל ַצּיֵ ת ְל ָ
ִּב ְמ ִהירּות ַעל ְּפנֵ י ִמיׁשֹור וׇ ֶר ֶכס ,וַ ּיִ ָּׂש ֵאנִ י ֶאל ֵע ֶבר
ֶא ֶרץ ֹלא יָ ַד ְע ִּתי :וַ ּנָ בֹוא ֶאל ָה ָא ֶרץ ַה ִהיא ,וְ ִהיא זָ ַבת
ּצּוקים,
מֹר נֹוזֵ ל ַעל ֶה ָה ִרים :וַ ּיִ ָּק ֵחנִ י ַה ֶּפ ֶרא ֵּבין ַה ִ
ּומ ָּכאן:
וְ ִׂש ַיח ֹלא ּגָ ַדל ֲע ֵל ֶיהםֵ ,ק ְר ִחים ֵהם ִמ ָּכאן ִ
כֹותיו ְל ַר ְּסנֹו ,וְ ֹלא ָא ָבה ַל ֲעצֹר ,וַ ּיִ ְד ַהר
מֹוׁש ָ
וׇ ֶא ְמׁש ְֹך ְ
ימה :וַ יְ ִהי ְּב ַמ ֲע ַבר ַהּנָ ִקיק ,וַ ּנָ בֹוא יַ ַחד
ַמ ֵהר ָק ִד ָ
ּדֹוה ֶרת ִמ ַּת ְח ַּתי:
ֶאל ֵע ֶבר ְמ ָע ָרהָ ,אנ ִֹכי וְ ַה ְּב ֵה ָמה ַה ֶ
וַ ְּת ַד ֵּלג ֶה ָחיָ ה ,וַ ַּת ֲעקֹף ֶאת ַה ְּמ ָע ָרהֶ ,אל ַמ ֲע ֶלה
ָמקֹוםֲ ,א ֶׁשר ּבֹו ָצ ַמח ַה ִּׂש ַיח :וַ ָּתבֹוא ִמ ַּמ ֲע ֵבה
ַה ִּׂש ַיחֶ ,אל ֵע ֶבר ְּב ֵאר ֲא ֶׁשר ָהיְ ָתה ָׁשם ,וַ ְּת ַב ֵּקׁש
ִל ְׁשּתֹות ֶאת ֵמי ַה ְּמ ָל ִחין :וַ ּיָ גִ ַיח נָ ָחׁש ִמן ַהּבֹור ,וַ ּיֵ ֵצא
תֹותיו :וְ ָאנ ִֹכי
ֶאת ַה ַּמיִ ם ,וַ יְ ַב ֵּקׁש ְל ַה ִּכיׁש ַהּסּוס ְּב ִל ְס ָ
ִה ֵּכ ִיתי ַּבּנָ ָחׁש ,וׇ ַא ִּתיז רֹאׁשֹו ִמ ֶּמּנּו ,וַ ּיִ ְת ַּפ ֵּתל ַּת ַחת
ַּפ ְרסֹות ַה ְּב ֵה ָמה :וַ ּיֵ ְׁש ְּת ַהּסּוס ִמן ַה ַּמיִ ם ,וַ ּיִ גְ ָמ ֵעם
ִּב ְלׁשֹונֹו ,וְ רֹאׁש ָח ָדׁש ִצ ֵּמ ַח ַהּנָ ָחׁש ,וַ ּיָ בֹוא ְל ַה ִּכיׁש
ַהּסּוס :וַ ֲא ַק ֵּפד רֹאׁש ַהּנָ ָחׁש ַּב ֵּׁשנִ ית ,וַ יְ ִהי ְּב ָכל ַּפ ַעם
ֲא ֶׁשר נֶ ֱע ַרף ,רֹאׁש ָח ָדׁש ִצ ֵּמ ַח ָׁש ָּמה :וַ ּיַ ְרוֶ ה ַהּסּוס

צו

צז

ֶאת ִצ ְמאֹונֹו וַ ּיַ ְמ ֵׁשְך ַּב ֶּד ֶרְךֶ ,אל ֵע ֶבר ַהּגְ ָבעֹות,
חֹורינּוִ ,לזְ חֹל ַעל ּגְ חֹונֹו :וׇ א ַֹחז
ּנֹותיר ַהּנָ ָחׁש ֵמ ֲא ֵ
וַ ִ
רּוצתֹו :וְ ֹלא
ָחזָ ק ְּבגַ ב ַהּסּוס ,וַ ֲא ַב ֵּקׁש ׁשּוב ְל ָה ֵאט ְמ ָ
ימהִ ,מן ַה ְּס ָע ָרה :וַ ּנָ בֹוא
ִצּיְ ָתה ַה ְּב ֵה ָמה ,וַ ַּת ְמ ֵׁשְך ָק ִד ָ
וַ נְ ַד ֵּלג ַעל ֶה ָה ִרים ,וַ נְ ַק ֵּפץ ֶאל ֵע ֶבר ַהּגְ ָבעֹות ,וְ ִהּנֵ ה
רֹועים ְׁשנֵ י ֳע ָפ ִרים :וַ ּיָ ֵאט ַהּסּוס ַּד ֲה ָרתֹו ,וַ ּיָ בֹוא
ָׁשם ִ
אתם ,וַ ּיִ ּגַ ׁש ֶאל ְּפנֵ ֶיהם וַ ּיַ ּגֵ ׁש ָּפנָ יו ַּב ֲע ִדינּות:
ִל ְק ָר ָ
אֹומי
וׇ ֵא ֵרד ָאנ ִֹכי ִמּגַ ב ֶה ָחיָ ה ,וׇ ָאבֹוא ֶאל ָה ֳע ָפ ִרים ְּת ֵ
ּׁשֹוׁשּנִ ים :וַ יְ ִהי ִמ ֵּקץ ַּכ ָּמה
ַה ְּצ ִבּיָ ה ,וׇ ֶא ְר ֶעה ִע ָּמם ַּב ַ
ְרגָ ִעים ,וׇ ָאבֹוא ֶאל ַהּסּוס ,וׇ ֶא ְר ַּכב ׁשּוב ַעל ּגַ ּבֹו:
רֹוכב
וַ יְ ִהי ָּבזֹאת ַה ַּפ ַעם וַ ּנִ ְד ַהר ְמת ָֹא ִמים ,סּוס ָּכ ֵ
רֹוכ ִבים ֶאל ַה ְּמצּולֹות :וַ ּנָ ׁשּוב
רֹוכב ַּכּסּוסָ ,ה ְ
וְ ֵ
יַ ְח ָּדיו ֶאל ֶה ָה ִריםֶ ,אל ֵע ֶבר ַה ְּמ ָע ָרהֲ ,א ֶׁשר ָהיְ ָתה
ְּב ַת ְח ִּתית ַה ִּׂש ַיח :וַ ּנִ ְד ַהר ֶאל ַה ְּמ ָע ָרה וַ ּנִ ָּכנֵ ס ְּב ִפ ְת ָחּה,
ירֹות ָיה ,וַ ָּת ֵצר ָע ֵלינּו :וַ ּיִ ְצ ַהל ַהּסּוס ֲא ֶׁשר
וַ ּיִ ָּסגְ רּו ִק ֶ
ַּת ְח ַּתי ,וַ ּיָ ָקם ַעל ַרגְ ָליו ,וַ ּיִ ּפֹל וַ ּיָ ָמת ,וׇ ֶא ָּׂש ֵאהּו ַעל
חּוצה :וַ יְ ִהי ְל ָמ ֳח ָרת ַהּיֹום ,וַ ּיֵ עֹור ַהּסּוס ִמן
ּגַ ִּבי ַה ָ
ַה ֵּמ ִתים ,וׇ ֶא ְד ַהר ָע ָליו וַ ּיִ ָּׂש ֵאנִ י ,וְ ֹלא ָא ָבה ּגַ ם ַה ַּפ ַעם,
אֹותי.
הֹור ַ
ְל ַצּיֵ ת ְל ָ
צט

ק

