
ם. חּו ֵביֵניהֶׂ ַוכְׁ תְׁ הִּ ים שֶׂ ֵני ֲאָנשִּ שְׁ ה בִּ ַמֲעשֶׂ

ָחד. ָך", ָאַמר ָהאֶׂ מְׁ יר יֹוֵתר מִּ י ָעשִּ  "ֲאנִּ

ַעֵקש  תְׁ יר יֹוֵתר", הִּ י ָעשִּ "לֹא ָנכֹון, ֲאנִּ

י.  ַהֵשנִּ

הּוא  י שֶׂ ת ַהֵשנִּ ֵנַע אֶׂ ַשכְׁ ָסה לְׁ ָחד נִּ ָכל אֶׂ

ּנּו. מֶׂ יר יֹוֵתר מִּ  ָעשִּ

יַע  צִּ יר "ַאָתה יֹוֵדַע ָמה?" הִּ ָעשִּ הֶׂ

י. אשֹון ַלֵשנִּ  ָהרִּ

י יֹוֵתר  יַח מִּ ּיֹוכִּ ָסיֹון, שֶׂ ַנֲעֹרְך נִּ "ָהָבה וְׁ

ת". ֱאמֶׂ יר בֶׂ  ָעשִּ

ֹרק ַלָּים  זְׁ ָחד יִּ ָכל אֶׂ ַפת ַהָּים, וְׁ שְׁ "ֵנֵלְך לִּ

ּל ף שֶׂ סֶׂ ת ַהכֶׂ ֵבַע.אֶׂ ֵבַע ַאַחר ַמטְׁ ֹו, ַמטְׁ  



יק סִּ ַּיפְׁ י שֶׂ אשֹון  מִּ ֹרק רִּ זְׁ ֲחָבל  –לִּ יָמן שֶׂ סִּ

ם ֵכן  אִּ יק, וְׁ פִּ י ֵאין לֹו ַמסְׁ ף, כִּ סֶׂ לֹו ַעל ַהכֶׂ

יר י הּוא יֹוֵתר ָעשִּ .ַהֵשנִּ  

יֹון ָהָיה ָאָדם ַרַמאי.ַבַעל   ָהַרעְׁ

ין הַ  ָסיֹון הּוא ֵהכִּ ת ַהּנִּ כּו אֶׂ ָערְׁ ֵני שֶׂ פְׁ ֵבה לִּ רְׁ



ים ֻזָּיפִּ עֹות מְׁ בְׁ  .ַמטְׁ

ֹרק ַלּיָ  זְׁ ם לִּ ֵניהֶׂ ילּו שְׁ חִּ תְׁ ֵבַע ַאֲחֵרי הִּ ם ַמטְׁ

ֵבַע.  ַמטְׁ

אשֹון זָ  י ָכל ַצַער,ָהרִּ לִּ ָזַרק בְׁ  ַרק וְׁ

ים,  ּיִּ תִּ ּלֹו ֲהֵרי לֹא ָהיּו ֲאמִּ עֹות שֶׂ בְׁ י ַהַמטְׁ כִּ

י  ּלּו ַהֵשנִּ אִּ ַמן  –וְׁ ֹרק ַאֲחֵרי זְׁ זְׁ יק לִּ סִּ פְׁ הִּ

עֹות  בְׁ י ָהיּו ֵאּלּו ַמטְׁ ים, ָקָצר, כִּ ּיִּ תִּ ֲאמִּ

ף. סֶׂ ָהָיה לֹו ֲחָבל ַעל ַהכֶׂ  וְׁ

ָתה,  ת ָהיְׁ ַהֵשנִּ ֲאָבל ָהֱאמֶׂ יר  ישֶׂ ָעשִּ ָהָיה הֶׂ

י. תִּ  ָהֲאמִּ

יש ַחי":  ן אִּ יר ַה"בֶׂ בִּ ֵאצֶׂ ַמסְׁ ַעם ל שֶׂ

ָרֵאל  שְׁ ף  רָיָק ר אֹוצַ  הּוא ָכל ַדָקהיִּ סֶׂ מֹו כֶׂ כְׁ

י. תִּ  ֲאמִּ



ֵאין ַמה ַאף  יָֻתר שֶׂ ַמן מְׁ ם זְׁ ַפַעם ֵאין ָלהֶׂ

ָשר  ֲעשֹות בֹו.ּלַ  פְׁ ַנצֵ ָכל ַדָקה אֶׂ מּוד  ללְׁ לִּ לְׁ

ים ּלִּ הִּ יַרת תְׁ ּיַ  תֹוָרה, ַלֲאמִּ ַלֲעשִּ וֹות וְׁ צְׁ , תמִּ

ַצח ל נֶׂ יַח אֹוָצרֹות שֶׂ וִּ ַהרְׁ ים  .ּולְׁ ירִּ ֵהם ָהֲעשִּ

ים ּיִּ תִּ  .ָהֲאמִּ

ים ַאְך ַצֲעֵרנּו  ,ַהּגֹויִּ ּלְׁ ים שֶׂ הּודִּ ּלּו יְׁ אֹו ֲאפִּ

וֹות ֵאיָנם צְׁ ים תֹוָרה ּומִּ רִּ  ,שֹומְׁ

ַמן ת ַהזְׁ ים אֶׂ קִּ י זֹורְׁ זִּ בְׁ ַבזְׁ ים ּומְׁ ָימִּ ם ָשעֹות וְׁ

ים ֻטּיֹות ַוֲהָבלִּ ַמן הּוא ָדָבר , ַעל שְׁ י ַהזְׁ כִּ

יָלם בִּ שְׁ מֹו זֹול בִּ סֶׂ  כְׁ ֻזּיָ ף כֶׂ  .ףמְׁ

ים ֵקש ֵמָהַאחִּ יק בִּ  יֹוֵסף ַהַצדִּ

הַ  ת"ּומִּ ם אֶׂ תֶׂ הֹוַרדְׁ ם וְׁ תֶׂ י-רְׁ  " ָאבִּ

ת ַיֲעֹקב. יא אֶׂ ָהבִּ יַמֲהרּו לְׁ זּו וִּ ָדרְׁ זְׁ ּיִּ  שֶׂ



ַמן,  צּול ַהזְׁ נִּ יזּות וְׁ רִּ ל ַהזְׁ ָדה ַהזֹאת, שֶׂ ַהמִּ

ת ַשּיֶׂכֶׂ ָדה שֶׂ יא מִּ י הִּ הּודִּ  .םַלּיְׁ


