
ד ֶאת ָהָאדֹון ֶשּלֹוָהיהָהֹיה  ש  , ֶעֶבד ֶשָרָצה ְלַכבֵּ קֵּ ָלכֵּן בִּ

ָליו  יקּור מאדונו ָלבֹוא אֵּ יתֹוַלבִּ ְקַראת . ְבבֵּ יקּור  לִּ ַהבִּ
ְשּתֹו ֶשל ָהֶעֶבד יָנה אִּ כִּ ים ַלָכבֹוד , הֵּ ים טֹובִּ ינֵּי ְדָברִּ ָכל מִּ

יָנה. ָהָאדֹון כִּ יא הֵּ ים, ְבַשר: הִּ ינֵּי סּוגֵּי עּוגֹות , ָדגִּ ָכל מִּ

ת ָעְזרּו ַבֲהָכַנת ַהְסעּוָדה .  ּוַמְשָקאֹות ַגם ָכל ְבנֵּי ַהַביִּ
יַע ַהּיֹום ַהָגדֹול ֶשבֹו ָהָאדֹון  , ְוָאכֵּן. ַלָכבֹוד ָהָאדֹון גִּ הִּ

ית ַעְבדֹו ַהֶנֱאָמן יַע ְלבֵּ גִּ ְמָחתֹו . הִּ ְגֻדָּלה ַעל ָכְך  ָהיְיָתה שִּ
ילֹו ְשבִּ .ֶשָרָאה ָמה ָהֶעֶבד ָעָשה בִּ

ְמָצא, ָבֶאְמַצע ַהְסעּוָדה יש ָהָאדֹון ֶשָהֶעֶבד לֹא נִּ .ָהָרגִּ

יָכן ָהֶעֶבד ת הֵּ י ַהַביִּ ם לֹא  ? ֶשַאל ָהָאדֹון ֶאת ְבנִּ ַאְך הֵּ
ֲחָשש ָהָאדֹון ֶשָקָרה ַמֶשהּו ָלֶעֶבד ָלכֵּן ָשַלח ֶאת. ָענּו לֹו

ש ֶאת ָהֶעֶבד ים ֶשּלֹו ְלַחפֵּ ים ָלְרחֹוב . ָהֲעָבדִּ יְָצאּו ָהֲעָבדִּ
ש ֶאת ָהֶעֶבד ּלּו ְלַחפֵּ חֵּ יעּו ַלָמקֹום ֶשבֹו  . ְוהֵּ גִּ ַעד ֶשהִּ

ם  ָמָתם הֵּ ים ּוְלַתְדהֵּ ים ּוְמשֹוֲחחִּ ים אֹוְכלִּ ים יֹוְשבִּ ֲאָנשִּ

חַ  יז ְוָשמֵּ ב ָשם ַעּלִּ ים ֶאת ָהֶעֶבד יֹושֵּ ֹאֶכל ְושֹוֶתה  , ְמַגּלִּ
יתֹו ַח ְבבֵּ ְתָארֵּ י ֶשָהָאדֹון ֶשּלֹו מִּ ...  וכאילו ָשַכח ְלַגְמרֵּ

ב   ְפרּו לֹו ֶשָהֶעֶבד יֹושֵּ ים ֶאל ֲאדֹוָנם ְוסִּ ָּיד ָחְזרּו ָהֲעָבדִּ מִּ
ְסָעָדה ֹאֶכל  ת  כַעס . ְושֹוֶתהְבמִּ ַהֶמֶלְך ְמֹאד ְוָעַזב ֶאת ַביִּ
!ַעְבדֹו ְבַצַער ָרב

:ַהִנְמָשל
ְפנֵּי הָאָדם  ל לִּ ְתַפּלֵּ ְך' ֶשמִּ ְתָברֵּ ּלּו הּוא , יִּ י ֶזה ְכאִּ ֲהרֵּ

ְפנֵּי ָאדֹון ָהעֹוָלם יש ְסעּוָדה לִּ ָּלה , ַמגִּ ם ָבֶאְמַצע ַהְּתפִּ ְואִּ

ט ְבַמְחְשבֹוָתיו ְבָכל  ב ַמְחָשבֹות ָזרֹות ּוְמשֹוטֵּ הּוא  חֹושֵּ
י ְמקֹומֹות ינִּ ד ֶשָבֶאְמַצע , מִּ י הּוא דֹוֶמה ְלַעבֵּ ֲהרֵּ

ין ַלָכבֹוד ָהָאדֹון   י ֶשָכל ָכְך ָטַרח ְלָהכִּ ַהְסעּוָדה ַאֲחרֵּ

...ָהַלְך ְלַטּיֵּל-ֶשּלֹו

:ָמָשל-ְבִלי ַכָוָנה
ד ֶאת ָהָאדֹון ֶשּלֹוָהיהָהֹיה  ש  , ֶעֶבד ֶשָרָצה ְלַכבֵּ קֵּ ָלכֵּן בִּ

ָליו  יקּור מאדונו ָלבֹוא אֵּ יתֹוַלבִּ ְקַראת . ְבבֵּ יקּור  לִּ ַהבִּ
ְשּתֹו ֶשל ָהֶעֶבד יָנה אִּ כִּ ים ַלָכבֹוד , הֵּ ים טֹובִּ ינֵּי ְדָברִּ ָכל מִּ

יָנה. ָהָאדֹון כִּ יא הֵּ ים, ְבַשר: הִּ ינֵּי סּוגֵּי עּוגֹות , ָדגִּ ָכל מִּ

ת ָעְזרּו ַבֲהָכַנת ַהְסעּוָדה .  ּוַמְשָקאֹות ַגם ָכל ְבנֵּי ַהַביִּ
יַע ַהּיֹום ַהָגדֹול ֶשבֹו ָהָאדֹון  , ְוָאכֵּן. ַלָכבֹוד ָהָאדֹון גִּ הִּ

ית ַעְבדֹו ַהֶנֱאָמן יַע ְלבֵּ גִּ ְמָחתֹו . הִּ ְגֻדָּלה ַעל ָכְך  ָהיְיָתה שִּ
ילֹו ְשבִּ .ֶשָרָאה ָמה ָהֶעֶבד ָעָשה בִּ

ְמָצא, ָבֶאְמַצע ַהְסעּוָדה יש ָהָאדֹון ֶשָהֶעֶבד לֹא נִּ .ָהָרגִּ

יָכן ָהֶעֶבד ת הֵּ י ַהַביִּ ם לֹא  ? ֶשַאל ָהָאדֹון ֶאת ְבנִּ ַאְך הֵּ
ֲחָשש ָהָאדֹון ֶשָקָרה ַמֶשהּו ָלֶעֶבד ָלכֵּן ָשַלח ֶאת. ָענּו לֹו

ש ֶאת ָהֶעֶבד ים ֶשּלֹו ְלַחפֵּ ים ָלְרחֹוב . ָהֲעָבדִּ יְָצאּו ָהֲעָבדִּ
ש ֶאת ָהֶעֶבד ּלּו ְלַחפֵּ חֵּ יעּו ַלָמקֹום ֶשבֹו  . ְוהֵּ גִּ ַעד ֶשהִּ

ם  ָמָתם הֵּ ים ּוְלַתְדהֵּ ים ּוְמשֹוֲחחִּ ים אֹוְכלִּ ים יֹוְשבִּ ֲאָנשִּ

חַ  יז ְוָשמֵּ ב ָשם ַעּלִּ ים ֶאת ָהֶעֶבד יֹושֵּ ֹאֶכל ְושֹוֶתה  , ְמַגּלִּ
יתֹו ַח ְבבֵּ ְתָארֵּ י ֶשָהָאדֹון ֶשּלֹו מִּ ...  וכאילו ָשַכח ְלַגְמרֵּ

ב   ְפרּו לֹו ֶשָהֶעֶבד יֹושֵּ ים ֶאל ֲאדֹוָנם ְוסִּ ָּיד ָחְזרּו ָהֲעָבדִּ מִּ
ְסָעָדה ֹאֶכל  ת  כַעס . ְושֹוֶתהְבמִּ ַהֶמֶלְך ְמֹאד ְוָעַזב ֶאת ַביִּ
!ַעְבדֹו ְבַצַער ָרב

:ַהִנְמָשל
ְפנֵּי הָאָדם  ל לִּ ְתַפּלֵּ ְך' ֶשמִּ ְתָברֵּ ּלּו הּוא , יִּ י ֶזה ְכאִּ ֲהרֵּ

ְפנֵּי ָאדֹון ָהעֹוָלם יש ְסעּוָדה לִּ ָּלה , ַמגִּ ם ָבֶאְמַצע ַהְּתפִּ ְואִּ

ט ְבַמְחְשבֹוָתיו ְבָכל  ב ַמְחָשבֹות ָזרֹות ּוְמשֹוטֵּ הּוא  חֹושֵּ
י ְמקֹומֹות ינִּ ד ֶשָבֶאְמַצע , מִּ י הּוא דֹוֶמה ְלַעבֵּ ֲהרֵּ

ין ַלָכבֹוד ָהָאדֹון   י ֶשָכל ָכְך ָטַרח ְלָהכִּ ַהְסעּוָדה ַאֲחרֵּ

...ָהַלְך ְלַטּיֵּל-ֶשּלֹו

:ָמָשל-ְבִלי ַכָוָנה ה"בה"ב



:ֲעבֹוָדה

ְמָשל( 1 י ֶאת  ַהנִּ ימִּ :ַהְשלִּ

ַהִנְמָשלַהָמָשל

ָהָאדֹון

ָהֶעֶבד

יקּור ַהֲהָכנֹות ַלבִּ

ַהְסעּוָדה

ל ָבֶאְמַצע   ָהֶעֶבד ְמַטּיֵּ

ַהְסעּוָדה

י ַלֲעֹזר ( 2 ְלַרכֵּז ֶאת  ְלַעְצְמך ָבָמה ּתּוְכלִּ

ְך ְך ַכָּונֹוַתיִּ ַבְזַמן   ּוַמְחְשבֹוַתיִּ

ָּלה ?_______________________ַהְּתפִּ

______________________________

:מילון

ָּלה, ֶבן ָאָדם', ה ָּלה, ַהֲהָכנֹות ַלְּתפִּ , ַהְּתפִּ

ָּלה .ַמְחָשבֹות ָזרֹות ָבֶאְמַצע ַהְּתפִּ

:ֲעבֹוָדה

ְמָשל( 1 י ֶאת  ַהנִּ ימִּ :ַהְשלִּ

ַהִנְמָשלַהָמָשל

ָהָאדֹון

ָהֶעֶבד

יקּור ַהֲהָכנֹות ַלבִּ

ַהְסעּוָדה

ל ָבֶאְמַצע   ָהֶעֶבד ְמַטּיֵּ

ַהְסעּוָדה

י ַלֲעֹזר ( 2 ְלַרכֵּז ֶאת  ְלַעְצְמך ָבָמה ּתּוְכלִּ

ְך ְך ַכָּונֹוַתיִּ ַבְזַמן   ּוַמְחְשבֹוַתיִּ

ָּלה ?_______________________ַהְּתפִּ

______________________________

:מילון

ָּלה, ֶבן ָאָדם', ה ָּלה, ַהֲהָכנֹות ַלְּתפִּ , ַהְּתפִּ

ָּלה .ַמְחָשבֹות ָזרֹות ָבֶאְמַצע ַהְּתפִּ

ה"בה"ב


