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ָהַלְך .ִלְׁשתֹות ַמִים ָלֶהם ָהָיה ְולֹא ִלירּוָׁשַלִים ָלֶרֶגל ִיְׂשָרֵאל לָּכ ָעלּו ַאַחת ַּפַעם

)ֵּתן ִלי ְּבַהְלָוָאה(ַהְלֵויִני " :לֹו ָאַמר ,ֶאָחד ָאדֹון ֵאֶצל ּגּוְריֹון ֵּבן ַנְקִּדימֹון

ֵעינֹות ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ֵלְך ַאֶּתן ַוֲאִני ְרָגִלים ְלעֹוֵלי ַמִים ַמְעָינֹות ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים

לֹו ְוָקַבע ".ֶּכֶסף ֶעְׂשֵרה ִּכָּכר ְׁשֵּתים ְלָך נֹוֵתן ֲהֵריִני ְלָך נֹוֵתן ֵאיִני ְוִאם .ַמִים

אֹו ַשֵּגר ִלי" :לֹו ָׁשַלח ,ְּבַׁשֲחִרית ְּגָׁשִמים ָיְרדּו ְולֹא ַהְּזַמן ֶׁשִהִּגיַע ְּכיֹון .ְזַמן

ַהּיֹום ָּכל ,ְזַמן ִלי ֵיׁש ֲעַדִין" :לֹו ָׁשַלח ".ְּבָיְדָך יִל ֶׁשֵּיׁש )ֶּכֶסף(ָמעֹות  אֹו ַמִים

ִלי ֶׁשֵּיׁש ָמעֹות אֹו ַמִים אֹו ִלי ַשֵּגר" :לֹו ָׁשַלח ִיםַּבָּצֳהַר ".הּוא ֶׁשִּלי ֻּכּלֹו

אֹו ִלי ַשֵּגר" :לֹו ָׁשַלח ַּבִּמְנָחה ".ַּבּיֹום ְׁשהּות ִלי ֵיׁש ֲעַדִין" :לֹו ָׁשַלח ".ְּבָיְדָך

ִלְגֵלג ".ְּביֹום ְׁשהּות ִלי ֵיׁש ֲעַדִין" :לֹו ָׁשַלח ".ְּבָיְדָך ִלי ֶׁשֵּיׁש ָמעֹות אֹו ַמִים

!".?ְּגָׁשִמים ֵיְרדּו ְוַעְכָׁשו ָיְרדּו לֹא ֻּכָּלּה ַהָּׁשָנה ָּכל" :ָאַמר ,ָאדֹון אֹותֹו ָעָליו

,ַהֶּמְרָחץ ְלֵבית ְּבִׁשְמָחתֹו ִנְכַנס ןֶׁשָהָאדֹו ַעד .ְּבִׂשְמָחה ַהֶּמְרָחץ ְלֵבית ִנְכַנס

ָאַמר .ִּבְתִפָּלה ְוָעַמד ִנְתַעֵּטף .ָעֶצב  ְּכֶׁשהּוא ַהִּמְקָּדׁש ְלֵבית ִנְכַנס ַנְקִּדימֹון

ִלְכבֹוד ְולֹא ָעִׂשיִתי ִלְכבֹוִדי ֶׁשּלֹא ְלָפֶניָך ְוָידּוַע ָּגלּוי ,עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו" :ְלָפָניו

".ְרָגִלים ְלעֹוֵלי ְמֻצִיּן ַמִים ֶׁשִּיְהיּו ,ָעִׂשיִתי ִלְכבֹוְדָך ָעִׂשיִתי ֶאָּלא אָאָּב ֵּבית

ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ֶׁשִּנְתַמְּלאּו ַעד ְּגָׁשִמים ְוָיְרדּו ֶּבָעִבים ָׁשַמִים ִנְתַקְשרּו ִמָּיד

ִמֵּבית ָאדֹון ֶׁשָּיָצא ַעד ).ַהּבֹורֹות ִנְתַמְּלאּו ַעד ַהּסֹוף(ְוהֹוִתירּו  ַמִים ַמְעָינֹות

:לֹו ָאַמר ַּבֶּזה ֶזה ְּכֶׁשָּפְגעּו .ַהִּמְקָּדׁש ִמֵּבית ָיָצא ּגּוְריֹון ֵּבן ַנְקִּדימֹון ,ַהֶּמְרָחץ

ֶהֱחַזְרִּתי ְלָך ַמִים יֹוֵתר ִמָּמה ֶׁשָּנַתָּת" (ְּבָיְדָך ִלי ֶׁשֵּיׁש יֹוֵתר ַמִים ְּדֵמי ִלי ַּתן"

ֶאָּלא עֹוָלמֹו ֶאת הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ִהְרִעיׁש ֶׁשּלֹא ֲאִני יֹוֵדַע" :ֹול ָאַמר ). ִלי

ֶׁשְּכָבר ,ָמעֹוָתי ֶאת ִמְּמָך ֶׁשאֹוִציא ָעֶליָך ֶּפה ִּפְתחֹון ִלי ֵיׁש ֲעַדִין ֶאָּלא ,ִּבְׁשִביְלָך

ִנְתַעֵּטף ַהִּמְקָּדׁש ֵביתְל ְוִנְכַנס ָחַזר ".ָיְרדּו ִּבְרׁשּוִתי ּוְגָׁשִמים ַחָּמה ָׁשְקָעה

ֲאהּוִבים ְלָך ֶׁשֵּיׁש הֹוַדע ,עֹוָלם ֶׁשל ִרּבֹונֹו" :ְלָפָניו ְוָאַמר ִּבְתִפָּלה ְוָעַמד

:ָהָאדֹון לֹו ָאַמר ָׁשָעה ְּבאֹוָתּה .ַהַחָּמה ְוָזְרָחה ֶהָעִבים ִנְתַּפְזרּו ִמָּיד". ְּבעֹוָלֶמָך

".ָמעֹוָתי ִמְּמָך ֶׁשאֹוִציא ָעֶליָך ֶּפה ִּפְתחֹון ִלי ָיהָה ַהַחָּמה ִנְקְדָרה לֹא ִאּלּו"

?ַנְקִּדימֹון ְׁשמֹו ִנְקָרא ְוָלָּמה ,ְׁשמֹו ּבֹוֵני ֶאָּלא ְׁשמֹו ַנְקִּדימֹון לֹא ,ָּתָנא

 .ַּבֲעבּורֹו ַחָּמה ְׁשִנְקְדָרה
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