ָהֱאֶמת ָיְצָאה ָלאוֹר ַ -אָגָּדה
ַבּשּׁוּק ִהְת ַפְּר ְנסוּ ַבֲּעֵלי ִמ ְקצוַֹע ַר ִבּיםַ :הַקּ ָצּב ָ -מַכר ַבּ ַשּׂר ְועוֹפוֹת,
ָהאוֶֹפה ָ -אָפה ֶלֶחם ְועוּגוֹתַ ,הַיְּרָקן ָ -מַכר ְיָרקוֹתַ ,הַחָיּט ָ -תַּפר
ְבָּגִדיםַ ,הַנָּגּר ָ -בָּנה ָרִהיִטים ְוַה ַסּ ְנְדָּלר ִ -תֵּקּן ַנֲעַל ִים.
ַהַקּ ָצּב ְוַהַיְּרָקן ָעְבדוּ ִבּ ְשֵׁכנוּתֵ .בּין ַהֲחנֻיּוֹת ִהְפִריָדה ַרק ְמִחיַצת ֵעץ
חר ֶשָׁהָיה ַבּ ְמִּחיָצה ַה ְיּ ָשָׁנה
ַדָּקּה .יוֹם ֶאָחד ִהְס ַתּ ֵכּל ַהַיְּרָקן ֶדֶּרְך ֹ
ְוָרָאה ֵאיֹפה ֶהְח ִבּיא ַהַקּ ָצּב ֶאת ַכְּספּוֹ.
ְבּאוֹתוֹ ַל ְיָלה ָחַזר ַהַיְּרָקן ַלֲחנוּתוֵֹ ,הִזיז ֶאת ַה ְמִּחיָצהָ ,לַקח ֶאת
ַכְּספּוֹ ֶשׁל ַהַקּ ָצּב ְוֶהְחִזיר ֶאת ַה ְמִּחיָצה ִלְמקוָֹמהּ.
ַבּ ֹבֶּקר ִנְכַנס ַהַקּ ָצּב ַלֲחנוּתוֹ ְו ִגיָלהְּ ,לַהְפ ָתָּעתוֹ ָהַר ָבּהִ ,כּי ָכּל ַכְּספּוֹ
ִנ ְגַנב .הוּא ֶהֱא ִשׁים ֶאת ַהַיְּרָקן ַבּ ְגֵּנָבהַ ,אְך ַהַיְּרָקן ָאַמר ֶשַׁה ֶכֶּסף -
ַכְּספּוֹ הוּא.
ַה ְשַּׁנ ִים ָרבוּ ְוִהְתַו ְכּחוַּ ,עד ֶשִׁה ִגּיעוּ ְלִמ ְשׁ ָפּט ֵאֶצל ָדִּוד ַה ֶמֶּלְךָ .שַׁמע
ָדִּוד ַה ֶמֶּלְך ֶאת ַטֲענוֹת ַהַקּ ָצּב ְוִה ְק ִשׁיב ְלִדְבֵרי ַהַיְּרָקןָ .שַׁאל ַה ֶמֶּלְך
ֶאת ַהַקּ ָצּבַ'' :הִאם ֵישׁ ְלָך ֵעִדים ֶשָׁראוּ ֶאת ַהַגָּנּב?''
 ''לֹא''ָ ,עָנה ַהַקּ ָצּב.ָשַׁאל ַה ֶמֶּלְך ֶאת ַהַיְּרָקןַ'' :הִאם ַא ָתּה ָיֹכל ְלהוִֹכיַח ֶשַׁה ֶכֶּסף ַהֶזּה
ֶשׁ ְלָּך הוּא?'' ַאְך ַגּם ְתּשׁוָּבתוֹ ֶשׁל ַהַיְּרָקן ָה ְיָתה ְשִׁליִלית.
לֹא ָיַדע ָדִּוד ַה ֶמֶּלְךִ ,מי ֵמֶהם דּוֵֹבר ֱאֶמת וִּמי ְמ ַשֵׁקּר.
שלמהֶ ,שָׁהָיה ָאז ַנַער ָצִעירָ ,שַׁמע ַעל ַה ִמּ ְשׁ ָפּטַ .מה ָע ָשׂה? הוּא
ָיָצא ֶלָחֵצרָ ,אַסף ֶאת ֲחֵבָריו ְוָאַמר ָלֶהם'' :בּוֹאוּ ִנ ְשַׁחק בֵ '-בּית
קבַ ,א ָתּה ִתְּהֶיה ַהַיְּרָקןַ ,וֲא ִני
ִמ ְשׁ ָפּט' .יוֵֹסףַ ,א ָתּה ִתְּהֶיה ַהַקּ ָצּבַ .יֲע ֹ
ֶאֱהֶיה ַהשּׁוֵֹפט''.
ָכּל אוָֹתהּ ָשָׁעה ָעַמד ָדִּוד ַה ֶמֶּלְך ְבַּחלּוֹן ָהַאְרמוֹןָ ,צָפה ַבּ ִמּ ְשָׂחק
ְוִה ְק ִשׁיבָ .שַׁאל שלמה ֶאת 'ַהַיְּרָקן' ''ַהִאם ַה ֶכֶּסף ַשָׁיְּך ְלָך?''
ָעָנה 'ַהַיְּרָקן'ֻ'' :כּלּוֹ ֶשׁ ִלּי''.
ָאַמר שלמה 'ַהשּׁוֵֹפט'ָ'' :הִביאוּ ְלָכאן ַקֲעַרת ַמ ִים רוְֹתִחים,
ְוַהְכ ִניסוּ ְלתוָֹכהּ ֶאת ַמְט ְבּעוֹת ַה ֶכֶּסף! ִאם ָיצוּפוּ ִטפּוֹת ֶשֶׁמן ַעל ְפֵּני
ַה ַמּ ִים ַ -כְּספּוֹ ֶשׁל ַהַקּ ָצּב הוּא''...
ָשַׁמע ֹזאת ָדִּוד ַה ֶמֶּלְך ְוָע ָשׂה ְכִּדְבֵרי שלמה ְבּנוֹ .הוּא ִצָוּה ְלָהִביא
ֵאָליו ֶאת ַהַקּ ָצּב ְוֶאת ַהַיְּרָקן ְלִמ ְשׁ ָפּט חוֵֹזרְ ,וִהֵנּה ,הוִֹכיחוּ ִטפּוֹת
ַה ֶשֶּׁמן ֶשׁ ָצּפוּ ְבֵּמי ַה ְקָּעָרה ִ -מי ָצַדק ,הוּא ִמי ָהָיה ָא ֵשׁםָ .אַמר ָדִּוד
ַה ֶמֶּלְך ִלְבנוְֹ .גּדוָֹלה ָחְכָמְתָךְ ,בּ ִניִ ,כּי ִבְּזכוְּתָך ָיְצָאה ָהֱאֶמת ָלאוֹר.

האמת יצאה לאור  -אגדה
בשוק התפרנסו בעלי מקצוע רבים :הקצב  -מכר בשר ועופות,
האופה  -אפה לחם ועוגות ,הירקן  -מכר ירקות ,החייט  -תפר
בגדים ,הנגר  -בנה רהיטים והסנדלר  -תיקן נעליים.
הקצב והירקן עבדו בשכנות .בין החנויות הפרידה רק מחיצת
עץ דקה .יום אחד הסתכל הירקן דרך חור שהיה במחיצה
הישנה וראה איפה החביא הקצב את כספו.
באותו לילה חזר הירקן לחנותו ,הזיז את המחיצה ,לקח את
כספו של הקצב והחזיר את המחיצה למקומה.
בבוקר נכנס הקצב לחנותו וגלה ,להפתעתו הרבה ,כי כל כספו
נגנב .הוא האשים את הירקן בגניבה ,אך הירקן אמר שהכסף -
כספו הוא.
השניים רבו והתווכחו ,עד שהגיעו למשפט אצל דויד המלך.
שמע דויד המלך את טענות הקצב והקשיב לדברי הירקן .שאל
המלך את הקצב'' :האם יש לך עדים שראו את הגנב?''
 ''לא'' ,ענה הקצב.שאל המלך את הירקן'' :הִאם אתה יכול להוכיח שהכסף הזה
שלך הוא?'' אך גם תשובתו של הירקן הייתה שלילית.
לא ידע דויד המלך ,מי מהם דובר אמת ומי משקר.
שלמה ,שהיה אז נער צעיר ,שמע על המשפט .מה עשה? הוא
יצא לחצר ,אסף את חבריו ואמר להם'' :בואו נשחק ב'-בית
משפט' .יוסף ,אתה תהיה הקצב .יעקב ,אתה תהיה הירקן ,ואני
אהיה השופט''.
כל אותה שעה עמד דויד המלך בחלון הארמון ,צפה במשחק
והקשיב .שאל שלמה את 'הירקן' ''האם הכסף שייך לך?''
ענה 'הירקן''' :כולו שלי''.
אמר שלמה 'השופט''' :הביאו לכאן קערת מים רותחים,
והכניסו לתוכה את מטבעות הכסף! אם יצופו טיפות שמן על
פני המים  -כספו של הקצב הוא''...
שמע זאת דויד המלך ועשה כדברי שלמה בנו .הוא ציווה
להביא אליו את הקצב ואת הירקן למשפט חוזר ,והנה ,הוכיחו
טיפות השמן שצפו במי הקערה  -מי צדק ,ומי היה אשם .אמר
דויד המלך לבנו .גדולה חוכמתך ,בני ,כי בזכותך יצאה האמת
לאור.

Vocabulaire

הפרידה ,להפריד בין
מחיצת עץ
הסתכל ,להסתכל
החביא ,להחביא
האשים ,להאשים
התווכחו ,להתווכח
טענה ,טענות
עד ,עדים
להוכיח
שלילי ,שלילית
דובר אמת
צפה ,לצפות
מטבעה ,מטבעות
יצופו ,לצוף
אשם
יצאה האמת לאור

séparer
séparation de bois
regarder
cacher
accuser
se diisputer
argument
témoin
prouver
négatif
dire la vérité
regarder, observer
pièce de monnaie
flotter
coupable
la vérité a éclaté
Quetions

אילו בעלי מקצוע עבדו בשוק ?
איזה מעשה עשה הירקן ?
מדוע ,לדעתכם ,האשים הקצב את הירקן בגניבת הכסף?
מדוע לא ידע המלך  -מי דובר אמת ,ומי משקר ?
איזה רעיון היה לשלמה ?
ספרו ,איך יצאה האמת לאור ?

