
ָ ּגָדה ָהֱאֶמת ָיְצָאה ָלא ֹור - ַא

ַ  ּׂשר ְוע ֹופ ֹות,  ַ ּב ָ ּצב - ָמַכר  ִ ּבים: ַהַ ּק ַ ּבֲעֵלי ִמְקצ ֹוַע ַר ַ ּפְרְנס ּו  ַ ּב  ּׁש ּוק ִהְת
ָ ּתַפר  ָהא ֹוֶפה - ָאָפה ֶלֶחם ְוע ּוג ֹות, ַהַ ּיְרָקן - ָמַכר ְיָרק ֹות, ַהַחָ ּיט - 

ִ ּתֵ ּקן ַנֲעַלִים. ְ ּדָלר -  ַ ּסְנ ָ ּבָנה ָרִהיִטים ְוַה ְ ּבָגִדים, ַהַ ּנָ ּגר - 
ֵ ּבין ַהֲחֻנ ּי ֹות ִהְפִריָדה ַרק ְמִחיַצת ֵעץ  ְ ׁשֵכנ ּות.  ִ ּב ָ ּצב ְוַהַ ּיְרָקן ָעְבד ּו  ַהַ ּק
ָ ׁשָנה  ְ ּי ְ ּמִחיָצה ַה ַ ּב ֶ ׁשָהָיה  ֹחר  ֵ ּכל ַהַ ּיְרָקן ֶ ּדֶרְך  ַ ּת ַ ּדָ ּקה. י ֹום ֶאָחד ִהְס

ַ ּכְס ּפ ֹו. ָ ּצב ֶאת  ִ ּביא ַהַ ּק ֹפה ֶהְח ְוָרָאה ֵאי
ְ ּמִחיָצה, ָלַקח ֶאת  ְ ּבא ֹות ֹו ַלְיָלה ָחַזר ַהַ ּיְרָקן ַלֲחנ ּות ֹו, ֵהִזיז ֶאת ַה

ְ ּמִחיָצה ִלְמק ֹוָמ ּה. ָ ּצב ְוֶהְחִזיר ֶאת ַה ֶ ׁשל ַהַ ּק ַ ּכְס ּפ ֹו 
ַ ּכְס ּפ ֹו  ָ ּכל  ִ ּכי  ָ ּבה,  ָ ּתָעת ֹו ָהַר ָ ּצב ַלֲחנ ּות ֹו ְוִגיָל ּה, ְלַהְפ ֹ ּבֶקר ִנְכַנס ַהַ ּק ַ ּב
ֶ ּכֶסף -  ֶ ׁשַה ְ ּגֵנָבה, ַאְך ַהַ ּיְרָקן ָאַמר  ַ ּב ִ ׁשים ֶאת ַהַ ּיְרָקן  ִנְגַנב. ה ּוא ֶהֱא

ַ ּכְס ּפ ֹו ה ּוא.
ָ ׁשַמע  ֶ ּמֶלְך.  ָ ּפט ֵאֶצל ָ ּדִוד ַה ְ ׁש ִ ּגיע ּו ְלִמ ֶ ׁשִה ְ ּכח ּו, ַעד  ְ  ּׁשַנִים ָרב ּו ְוִהְתַו ַה
ֶ ּמֶלְך  ָ ׁשַאל ַה ִ ׁשיב ְלִדְבֵרי ַהַ ּיְרָקן.  ָ ּצב ְוִהְק ֶ ּמֶלְך ֶאת ַטֲענ ֹות ַהַ ּק ָ ּדִוד ַה

ֶ ׁשָרא ּו ֶאת ַהַ ּגָ ּנב?'' ָ ּצב: ''ַהִאם ֵי ׁש ְלָך ֵעִדים  ֶאת ַהַ ּק
ָ ּצב. - ''לֹא'', ָעָנה ַהַ ּק

ֶ ּכֶסף ַהֶ ּזה  ֶ ׁשַה ֹכל ְלה ֹוִכיַח  ָ ּתה ָי ֶ ּמֶלְך ֶאת ַהַ ּיְרָקן: ''ַהִאם ַא ָ ׁשַאל ַה
ְ ׁשִליִלית. ֶ ׁשל ַהַ ּיְרָקן ָהְיָתה  ְ ּת ׁש ּוָבת ֹו  ְ ּלָך ה ּוא?'' ַאְך ַ ּגם  ֶ ׁש

ַ ׁשֵ ּקר. ֶ ּמֶלְך, ִמי ֵמֶהם  ּד ֹוֵבר ֱאֶמת  ּוִמי ְמ לֹא ָיַדע ָ ּדִוד ַה
ָ ׂשה? ה ּוא  ָ ּפט. ַמה ָע ְ ׁש ִ ּמ ָ ׁשַמע ַעל ַה ֶ ׁשָהָיה ָאז ַנַער ָצִעיר,  שלמה, 
ֵ ּבית  ְ ׁשַחק ב-' ָיָצא ֶלָחֵצר, ָאַסף ֶאת ֲחֵבָריו ְוָאַמר ָלֶהם: '' ּב ֹוא ּו ִנ
ִ ּתְהֶיה ַהַ ּיְרָקן, ַוֲאִני  ָ ּתה  ֹקב, ַא ָ ּצב. ַיֲע ִ ּתְהֶיה ַהַ ּק ָ ּתה  ָ ּפט'. י ֹוֵסף, ַא ְ ׁש ִמ

ֶאֱהֶיה ַה  ּׁש ֹוֵפט''.
ְ ׂשָחק  ִ ּמ ַ ּב ְ ּבַח ּל ֹון ָהַאְרמ ֹון, ָצָפה  ֶ ּמֶלְך  ָ ׁשָעה ָעַמד ָ ּדִוד ַה ָ ּכל א ֹוָת ּה 

ַ ׁשָ ּיְך ְלָך?'' ֶ ּכֶסף  ָ ׁשַאל שלמה ֶאת 'ַהַ ּיְרָקן' ''ַהִאם ַה ִ ׁשיב.  ְוִהְק
ִ ּלי.'' ֶ ׁש ָעָנה 'ַהַ ּיְרָקן': ''ֻ ּכ ּל ֹו 

ָאַמר שלמה 'ַה  ּׁש ֹוֵפט': ''ָהִביא ּו ְלָכאן ַקֲעַרת ַמִים ר ֹוְתִחים, 
ְ ּפֵני  ֶ ׁשֶמן ַעל  ֶ ּכֶסף! ִאם ָיצ ּופ ּו ִט ּפ ֹות  ְ ּבע ֹות ַה ְוַהְכִניס ּו ְלת ֹוָכ ּה ֶאת ַמְט

ָ ּצב ה ּוא''... ֶ ׁשל ַהַ ּק ַ ּכְס ּפ ֹו  ַ ּמִים -  ַה
ְ ּבנ ֹו. ה ּוא ִצָ ּוה ְלָהִביא  ְ ּכִדְבֵרי שלמה  ָ ׂשה  ֶ ּמֶלְך ְוָע ָ ׁשַמע ֹזאת ָ ּדִוד ַה
ָ ּפט ח ֹוֵזר, ְוִהֵ ּנה, ה ֹוִכיח ּו ִט ּפ ֹות  ְ ׁש ָ ּצב ְוֶאת ַהַ ּיְרָקן ְלִמ ֵאָליו ֶאת ַהַ ּק
ֵ ׁשם. ָאַמר ָ ּדִוד  ְ ּקָעָרה - ִמי ָצַדק, ה ּוא ִמי ָהָיה ָא ְ ּבֵמי ַה ָ ּצפ ּו  ֶ ׁש ֶ  ּׁשֶמן  ַה

ִ ּבְזכ ּוְתָך ָיְצָאה ָהֱאֶמת ָלא ֹור. ִ ּכי  ְ ּבִני,  ְ ּגד ֹוָלה ָחְכָמְתָך,  ֶ ּמֶלְך ִלְבנ ֹו.  ַה



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

séparer הפרידה, להפריד בין
séparation de bois מחיצת עץ
regarder הסתכל, להסתכל
cacher החביא, להחביא
accuser האשים, להאשים
se diisputer התווכחו, להתווכח
argument טענה, טענות
témoin עד, עדים
prouver להוכיח
négatif שלילי, שלילית
dire la vérité דובר אמת
regarder, observer צפה, לצפות
pièce de monnaie מטבעה, מטבעות
flotter יצופו, לצוף
coupable אשם
la vérité a éclaté יצאה האמת לאור

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 ?


