
 

 

ָהַאְרֵיה ֶמֶלְך ַהַחּיֹות ָהָיה ָרֵעב ְמֹאד, ַעד 

י ֵמֹרב ָרָעב הֵ  יף ַהֶפה ֶשּלֹו ֵריַח ַרע.כִּ  דִּ

י ָרֵעב..." ָנַהם ָהַאְרֵיה.  י ָרֵעב, ֲאנִּ "ֲאנִּ

הּוא ָפַחד ֶשָּימּות ֵמֹרב ָרָעב. ְלֶפַתע ָעָלה 

 ַרְעיֹון ְברֹאשֹו:

 ֵהר!"! ַחּיֹות! ָלבֹוא ְלֹפה מַ "ַחּיֹות

 ָשַאג ָהַאְרֵיה ְבקֹול.

אשֹון ֶאת ַהְשָאגֹות,ַהּסּוס, ֶששָ   ַמע רִּ

ֵהר ְוָדַהר ְלֵעֶבר ָהַאְרֵיה.  מִּ

 ֵהָנה, סּוס", ָאַמר ָהַאְרֵיה,"בֹוא 

יד "ָקֵרב ֶאת ָהרֹאש ֶשְּלָך  י, ְוַתגִּ ַלֶפה ֶשּלִּ

י  יַח?"לִּ  ָמה ַאָתה ֵמרִּ



ְת  ְתכֹוֵפף ְוהִּ ָקֵרב ַלֶפה ַהָפתּוַח ֶשל ַהּסּוס הִּ

ָּיד ָקַפץ ֲאחֹוָרה:ָהַא   ְרֵיה, ּומִּ

 "פּוי, ֵאיֶזה ֵריַח נֹוָרא!"

ְתַבֵּיש ְלָך!" ָכַעס ָהַאְרֵיה, "ַאָתה מֹוֵרד  "תִּ



 יַע ְלָך ֶשֶאְטֹרף אֹוְתָך!"ַבֶמֶלְך! ַמגִּ 

ְתַנֵפל ָהַאְרֵיה ַעל ַהּסּוס ְוָטַרף אֹותֹו. ָּיד הִּ  ּומִּ

יש ָהַאְרֵיה ָשֵבַע. ֲאָבל ֶזה הִּ עַ  ְרגִּ יקְכָשו הִּ  ְספִּ

ים, לֹו ְשֹלָשה ָימִּ  ַרק לִּ

יל א הּוְוָאז  ְתחִּ ְהיֹות שּוב ָרֵעב.הִּ  לִּ

 שּוב ָקָרא ַלַחּיֹות ֶשָּיבֹואּו ֵאָליו ַמֵהר.

ְמרּוָצה, ְוָהַאְרֵיה ָאַמר לֹו:  יַע בִּ גִּ ַהְזֵאב הִּ

ְתָקֵרב ַלֶפה ֶשּלִּ  יד "הִּ ָמה ַאָתה  –י ְוַתגִּ

יַח?"  ֵמרִּ

ַהְזֵאב, ֶשָזַכר ֵהיֵטב ֶאת ַמה ֶשָקָרה ַלּסּוס 

ְתכֹוֵפף ְוָאַמר:הַ  ְסֵכן, הִּ  מִּ

יַח שּום ֵריַח מּוָזר!" י לֹא ֵמרִּ  "ֲאנִּ

י,  ַקְרָת לִּ "ַשְקָרן!" ָשַאג ָהַאְרֵיה, "ַאָתה שִּ

יַע ְלָך שֶ   ֶאְטֹרף אֹוְתָך!"ְוָלֵכן ַמגִּ

ָּיד ָטַרף ָהַאְרֵיה ֶאת ַהְזֵאב.  ּומִּ



יש ָהַאְרֵיה  ְרגִּ ים, שּוב הִּ ַאֲחֵרי ְשֹלָשה ָימִּ

 ָרֵעב ְמֹאד, ְוָקָרא ַלַחּיֹות.ֶשהּוא 

ְתָקֵרב ֵאָליו ַהשּוָעל, ְוָהַאְרֵיה  הִּ

 : "בֹוא, בֹוא ֵהָנה שּוָעל.ָאַמר לֹו

ְתָקֵרב ַלֶפה ֶשּלִּ  יַח".הִּ י ָמה ַאָתה ֵמרִּ יד לִּ  י ְוַתגִּ

י ַהֶבֶלְך", ָעָנה ַהשּוָעל ְבקֹול  ן ְמֻצנָ "ֲאדֹודִּ

י  י ְבֹאד ְבֻצָדד, ָהַאף ֶשּלִּ ּוְבַאף ָסתּום, "ֲאדִּ

יַח ְכלּוב"... י לֹא ְבֻסָגל ְלָהרִּ  ָסתּוב ַוֲאדִּ

ְמשָ  ים ל: ַהנִּ יָבה, ֵיש ֲאָנשִּ ְכֶשפֹוֶרֶצת ְמרִּ

ישֶ  ְתָעְרבִּ יבָ ם מִּ ים.ה ַבְמרִּ ְסַתְבכִּ יק  ּומִּ ֶזה ַמזִּ

 .ָלֶהם ַגם ָבעֹוָלם ַהֶזה ְוַגם ָבעֹוָלם ַהָבא

ְהיֹות ְכמֹו ַהשּוָעל ֶהָחָכם,  ים לִּ יכִּ ֲאַנְחנּו ְצרִּ

ים  יחִּ ּלּו ֲאַנְחנּו לֹא ְמרִּ יָבה ְכאִּ ְתַרֵחק ֵמַהְמרִּ ְלהִּ

ים ְכלּום ַבְמ  – ינִּ ים לֹא ְמבִּ יָבה, לֹא ַשָּיכִּ רִּ

יַע ֵדעֹות לֹא ַלצַ  ְכָלל. לֹא ְלַהבִּ ד ַהֶזה ְולֹא ַלַצד בִּ

 .ָהַאֵחר



ֵקש ֶשּלֹא  ינּו בִּ "י אֹוֵמר, ֶשַּיֲעֹקב ָאבִּ ַרשִּ

ירּו ֶאת ְשמֹו ְבַמֲעֵשה ֹקַרח, ְכֶשְמֻסָפר  ַיְזכִּ

ם ֹמֶשה ַרבֵ  יב עִּ ים ָלרִּ  נּו.ֵכיַצד ָאַסף ֲאָנשִּ

יבֹות ֵהן ָדָבר ָגרּוַע. ַאף ַפַעם לֹא ְכַדאי  ְמרִּ

ְלַמד ֵמַהשּוָעל  יב, ְוֶאת ֶזה נִּ ְתָעֵרב ְברִּ ְלהִּ

 ֶהָחָכם. 

 


