
 
 

 

 

 

 

ַגן ֵעֶדן  ִטּיּול בְּ

ֹּאֵכל" ֹּל ת ֹּל ֵעץ ַהגָּן ָאכ ֵראִשית ב" )ִמכ  (ז"ט', בְּ

 

י" נָתִּ ּיּול ַהשְּ ַריִּם!" בְָּקרֹוב נֵֵצא ַלטִּ יז ַהּמֹוֶרה ֶאפְּ רִּ כְּ  .הִּ

ָלנּו יַַחד!" יֵׁש" נּו כֻּ ים. ָצַעקְּ ָגׁשִּ נּו ָהיִּינּו ָכל ָכְך נִּרְּ ַדֵבר ֲאָבל ֲאנַחְּ יְך לְּ ׁשִּ ַהמְּ  .ַהּמֹוֶרה נִָּסה לְּ

נִּיַׁשן יַַחד ַבֶחֶדר" ים וְּ ַתקִּ יֶה יַַחד ַבַּממְּ י ָדוִּד, "נִּהְּ י. ָלַחׁש לִּ ַלֲחׁשִּ תְּ ים מִּ ַאר ַהּיְָּלדִּ י ֵלב ֶׁשַגם ׁשְּ תִּ ם ַשמְּ

נְּנִּים ַתכְּ  .ּומְּ

ֶעזְַּרת ה" ָרַמת ַהגֹוָלן' בְּ ים. נֵֵצא לְּ לֹוָׁשה יָמִּ ּיּול ֶבן ׁשְּ ָפט  ..."וְּ ... ַהטִּ ׁשְּ יל עֹוד מִּ חִּ ַהׁשְּ יַח לְּ לִּ צְּ , ַהּמֹוֶרה הִּ

ַרגְּׁשּות תְּ ַלת הִּ  .וְּׁשּוב ֵהֵחָלה ֲהמֻּ

קֵ  ּיּול ּובִּ ֵבר ַעל ַהטִּ ֵלק ַהּמֹוֶרה ַדף ֶהסְּ רֹא אֹותֹו ֵהיֵטבלְַּבסֹוף חִּ קְּ ָכל ֶאָחד לִּ נּו . ׁש מִּ ַבַקׁשְּ תְּ בְּסֹוף ַהַדף הִּ

ים יַמת ַההֹורִּ יף ֶאת ֲחתִּ  .לְּהֹוסִּ

גִּיעַ  בּוק ָגדֹול. ַהּיֹום ַהָגדֹול הִּ י חִּ ָקה אֹותִּ בְּ גִּילֹות וְּחִּ ָכל ָהַאזְָּהרֹות ָהרְּ י בְּ יָרה אֹותִּ זְּהִּ ָּמא הִּ י , אִּ ַאָבא נַָתן לִּ

ֵלמָ  מֹר ָעֶליהָ ֶאת ַהַּמצְּ ֶּמנִּי לִּׁשְּ ֵקׁש מִּ יק ַהָגדֹול ַעל ַהַגב. ה ֶׁשלֹו ּובִּ י ֶאת ַהתִּ תִּ י ֵמהֹוַרי , ֶהֱעַמסְּ תִּ ַרדְּ נִּפְּ

י ַלֶדֶרְך  .לְָּׁשלֹום וְּיָָצאתִּ

ים ימִּ ָרה ַבנְּעִּ יָעה ָעבְּ קֹומֹות ֶׁשָעבַ . ַהנְּסִּ קֹות ַעל ַהּמְּ ַרתְּ ידֹות מְּ ין חִּ ַריִּם ֵהכִּ נּו ָבֶהםַהּמֹוֶרה ֶאפְּ ינּו , רְּ ָראִּ

יֵרי מֹוָרל ַעד ֶׁשקֹוֵלנּו נֲַעָשה ָצרּוד נּו ׁשִּ ים וְַּׁשרְּ יבִּ הִּ ים ַמרְּ  .נֹופִּ

לּול  נּו ֶאל ַהַּמסְּ ָתָעה -יַָרדְּ ָתה ָלנּו ַהפְּ כְּ ַחב ׁשּוַליִּם וְָּאַמר בְּקֹול . וְָּׁשם חִּ ַריִּם ָחַבׁש כֹוַבע רְּ ַהּמֹוֶרה ֶאפְּ

אּו לִּ : "ָעֶבה רְּ יְךָכֵעת קִּ רִּ י ַהַּמדְּ יָמה , י ֶאפִּ ים ַלֶדֶרְך -ָקדִּ אִּ ַריִּם ָהיָה !" יֹוצְּ ָבֵרר ֶׁשַהּמֹוֶרה ֶאפְּ תְּ הִּ

ים נֲַעָרץ ּיּולִּ יְך טִּ רִּ ירּותֹו ַמדְּ עִּ צְּ כִּיר ֶאת ָרַמת ַהגֹוָלן כְּמֹו ֶאת ַכף יָדֹו, בִּ ֶפַתע ָהַפְך ַהּמֹוֶרה . הּוא הִּ לְּ

ָבע"הַ  רֻּ ָלה " ּמְּ ַריִּם לְַּאחְּ יְךֶאפְּ רִּ יקֹות. ַמדְּ חִּ יחֹות ַמצְּ ֵפר בְּדִּ ים , הּוא סִּ ָמחִּ מֹות ַהצְּ כִּיר ֶאת ָכל ׁשְּ הִּ

ים ֶׁשָּמָצאנּו ַבֶדֶרְך ָמחִּ צְּ ין ָלנּו ֵתה ָמתֹוק מִּ לּו ֵהכִּ ינּו ַבֶדֶרְך ַוֲאפִּ ים ֶׁשָראִּ פֹורִּ ים . וְַּהצִּ ירִּ ֵּמד אֹוָתנּו ׁשִּ הּוא לִּ

ַעצְּמֹו ֶּמנּו. ָכַתב ַבֲחרּוזִּים ֶׁשהּוא בְּ נּו מִּ ַפַעלְּ תְּ י, ַמָּמׁש הִּ תִּ ֶרָמן ֲאמִּ  .הּוא ָהיָה ֶחבְּ

ֶלה עֻּ ּיּול ַמָּמׁש מְּ י ֶׁשַהטִּ מִּ ַעצְּ י לְּ תִּ לּול, ָחַׁשבְּ י טֹוב ַבַּמסְּ ָבר ַלֶקַטע ֲהכִּ י כְּ יתִּ כִּ ֵרָכה וְַּהַּמָפל: ֲאָבל חִּ   .ַהבְּ

מִּ  י ֶאת ַעצְּ יַנְּתִּ מְּ י ַחם ּוכְָּבר דִּ יםָהיָה לִּ ירִּ רִּ  ...י שֹוֶחה ַבַּמיִּם ַהקְּ

יַע ַעל ַמָפל יְֵּפהֶפה, "מּוֵלנּו ַהַּמָפל ַהָלָבן" בִּ צְּ יְך וְּהִּ רִּ י ַהַּמדְּ י ָכל ָכְך. ָקָרא ֶאפִּ תִּ ַרַגׁשְּ תְּ י וְּהִּ תִּ קֹולֹות . ָשַמחְּ

י בִּ נִּינּו ֶאת לִּ רְּ ַפכִּים הִּ כְּׁשּוְך יָָפה נֲַעצֹר ָכאן ַלֲארּוַחת ָצֳהַריִּ . "ַהַּמיִּם ַהּמְּ ֵרַכת ׁשִּ יְך לִּבְּ ׁשִּ  ם וְַּאֲחֶריָה נַמְּ

 



 
 

 

 

 

 

תֹוֵלל ַרֲענֵן ָבּה ּולְּהִּׁשְּ תְּ הִּ אֹות ֵמָרחֹוק. ֶׁשתּוכְּלּו לְּ רְּ נּו , ֶאת ַהַּמָפל ַהָלָבן תּוכְּלּו לִּ ַבלְּ ָללִּים ֶׁשקִּ י ַהכְּ פִּ ַאְך לְּ

ָקֵרב ֵאָליו בְּׁשּום תְּ נּוְך ֹלא נּוַכל לְּהִּ ַרד ַהחִּ שְּ ּמִּ יְך, "ָפנִּים מִּ רִּ י ַהַּמדְּ  .הֹוָרה ֶאפִּ

ים" ?ָלָּמה? ָמה" זָבִּ כְּ אֻּ ָלנּו ָהיִּינּו מְּ נֵַע בְּרֹאׁשֹו וְָּאַמר. כֻּ י נִּעְּ יֹות : "ֲאָבל ֶאפִּ הְּ ָהַרֲחָצה ַבַּמָפל ֲעלּוָלה לִּ

ֶכנֶת סֻּ  ."מְּ

י ָכל ָכְך תִּ ַטַערְּ צְּ קֹוָמּה ֶׁשל ָהַא. הִּ י ָהַלם בְּחֹזְָּקה וְֶּאת מְּ ֵלא ַכַעסלִּבִּ זָָבה מִּ ָעיָה . כְּ י ָמה ַהבְּ ֹלא ֵהַבנְּתִּ

ֵעינַי ַחץ ַבַּמָפל ֶׁשנִּגְָּלה לְּ ים. ֶׁשנִּרְּ קִּ ַמיִּם ֲעמֻּ לּו בְּ ּיָה ֲאפִּ חִּ ֶלה בִּשְּ עֻּ יב ָהַפְך . ֲאנִּי מְּ יְך ֶהָחבִּ רִּ י ַהַּמדְּ ַמדּוַע ֶאפִּ

ַריִּם ַהָקׁשּוחַ  אֹום ַלּמֹוֶרה ֶאפְּ תְּ ָצתַמדּוַע הּוא ? פִּ ֶׁשה ָלנּו ֵלָהנֹות קְּ נָה ָלֶׁשֶבת ? ֹלא ַמרְּ ׁשֻּ ָלָטה מְּ ֵאיזֹו ַהחְּ

ַרֲענֵן יֵָדנּו ַמַפל ַמיִּם מְּ ֶׁשלְּ ַעט? ָכאן ַבחֹם כְּ ֶחה מְּ ם נִּשְּ ַפת לֹו אִּ כְּ י? ָמה אִּ תִּ יְך ֲאמִּ רִּ . ֲחָבל ֶׁשֵאין ָלנּו ַמדְּ

כָ  הִּ עֹוֵדד אֹוָתנּו לְּ ַוַדאי ָהיָה מְּ יְך ֶׁשבְּ רִּ  .נֵס ַלַּמיִּםַמדְּ

י ָלבֹוא ֵאָליו ָכנֵס ַלַּמיִּם. ַהַּמָפל ָקָרא לִּ הִּ י ַרק לְּ יתִּ גִּיׁש ֶאת זֶֶרם ַהַּמָפל ַהצֹונֵן, ָרצִּ ַהרְּ ֵרָכה ּולְּ חֹות ַבבְּ . לִּשְּ

ׁשֹב ַעל ׁשּום ָדָבר ַאֵחר י ַלחְּ לּול. ֹלא יָכֹלְּתִּ ֵׁשְך ַהַּמסְּ ל ֶׁשּמּול ַהַּמפָ . ֹלא ַעל ֲארּוַחת ַהָצֳהַריִּם וְֹּלא ַעל ֶהמְּ

לִּי ים ֵלב , וְָּאז. ֵעינַי ָתַפס ֶאת כֻּ ים יָשִּ יְך אֹו ַאף ֶאָחד ֵמַהֲחֵברִּ רִּ י ַהַּמדְּ י ֶׁשֶאפִּ לִּ י ֶאל ַהַּמָפל -בְּ תִּ ָקַרבְּ תְּ . הִּ

י ֶאת ָפנַי תִּ ֵתי ַרגְַּלי ַלַּמיִּם וְָּׁשַטפְּ י ֶאת ׁשְּ תִּ נַסְּ כְּ ַענֵג ַעל ֵאין ׁשּום סִּ . "זֶה ָהיָה ַמָּמׁש ַגן ֵעֶדן. הִּ ָבה ֶׁשֹּלא ֶאתְּ

ים ָהֵאֶלה ָלאִּ י, "ַהַּמיִּם ַהנִּפְּ תִּ י. "ָחַׁשבְּ ין ֶאת ָהֶאפִּ ַריִּם ַהזֶה-ֲאנִּי ֹלא ֵמבִּ י ָעמֹק ֶאל תֹוְך ַהַּמיִּם ". ֶאפְּ ָצַללְּתִּ

י ֵכיף ַחּיִּים תִּ ַגׁשְּ רְּ י ֵמַהכֹל. וְּהִּ תִּ י . ָׁשַכחְּ תִּ ַפסְּ י ַעד ַלַּמָפל וְּטִּ תִּ ַגעְּ יָדֹוהִּ ֶפַתע . ַעל ֶסַלע ָקָטן ֶׁשָהיָה לְּ לְּ

ָעָקה ֲחזָָקה  י קֹול צְּ תִּ ַריִּם -ָׁשַמעְּ ים ֵלב: "קֹולֹו ֶׁשל ַהּמֹוֶרה ֶאפְּ י ַרַעׁש ֵמָעַלי!" שִּ תִּ י , ָׁשַמעְּ ַתַכלְּתִּ סְּ הִּ

י תִּ ַעַלפְּ תְּ ַעט הִּ ָלה וְּכִּמְּ ַמעְּ יבֹות ַהַּמָפל נִַּתק . לְּ בִּ סְּ ים ֶׁשבִּ ָלעִּ ּוּונִּיַאַחד ַהסְּ כִּ ֵדר לְּ ַדרְּ הִּ ֵהֵחל לְּ קֹומֹו וְּ ּמְּ . מִּ

י קֹומִּ ָּמר לִּמְּ סֻּ י מְּ תִּ י ָלזּוז. ָעַמדְּ  .ֹלא יָכֹלְּתִּ

ֵחה ַמֵהר ַהחּוָצה! בְַּרח" י!" שְּ ָפאֹון. ָצַעק ֶאפִּ י ֵמַהקִּ תִּ ַררְּ ַתחְּ ֶפַתע הִּׁשְּ יַצת רֹאׁש ֲחזָָקה . לְּ פִּ י קְּ תִּ ָקַפצְּ

ַחלְּתִּ  תְּ יָרה הִּ הִּ יָלה מְּ לִּ צְּ ֵרָכהּובִּ חֹות לְּׁשּוֵלי ַהבְּ י ַמֵהר. י לִּשְּ יתִּ י ֵלב , ָשחִּ תִּ ָפזֹון ֹלא ַשמְּ גְַּלל ַהחִּ ֲאָבל בִּ

ֶסַלע ֶׁשָהיָה ַבַּמיִּם יָרה בְּ נּוָפה ַאדִּ תְּ ָכל ַהכֹוַח ּובִּ י בְּ תִּ נַַגׁשְּ תְּ אֹוד. וְּהִּ י ָכַאב מְּ י כְָּבר . רֹאׁשִּ י ָהיִּיתִּ ַמזָלִּ לְּ

גְַּדת ַהבְּרֵ  ָצַעי. ָכהָקרֹוב לִּ פְּ ֵפל בִּ י לֹוַמר ָדָבר טִּ לִּ ֵחק ֵמַהַּמָפל ּובְּ י ַהחּוָצה ַהרְּ י ָמַׁשְך אֹותִּ ַבת . ֶאפִּ רְּ בְּקִּ

ָתב ָגדֹול כְּ נֹוֵסס ֶׁשֶלט בִּ תְּ ירּות:"ַהַּמָפל הִּ יַלת ֲאָבנִּים! זְּהִּ ּיָה ַבָּמקֹום ֲאסּוָרה. ַסָכנַת נְּפִּ הִּ  ."ַהשְּ

אֹו תְּ י ָרָאה ֶׁשהִּ ֶׁשֶאפִּ ַעטכְּ י מְּ תִּ י ֶאת ָפָרַׁשת ַהָשבּוַע : "ָאַסף אֹוָתנּו וְָּאַמר, ַׁשׁשְּ ֶרה ֶׁשָקָרה ַמזְּכִּיר לִּ קְּ ַהּמִּ

 ."ֶׁשָלנּו

י וְָּאַמר בִּיט בִּ ַריִּם הִּ ים ֶׁשהקב"ֲחזָ : ַהּמֹוֶרה ֶאפְּ דִּ ַלּמְּ גַן "ל מְּ ָלא בְּ פְּ ּיּול מֻּ אׁשֹון לְּטִּ ה ָלַקח ֶאת ָאָדם ָהרִּ

ּיּול. ֵעֶדן כְּבֹודֹו  ַבטִּ ים וְָּאַמר לֹו ֶׁשֶאת ַהכֹל הּוא ָבָרא לִּ ָבחִּ ׁשֻּ ים וְַּהּמְּ ָאה לֹו ֶאת ָכל ֲעֵצי ַהַגן ַהּיָפִּ  הּוא ֶהרְּ



 
 

 

 

 

 

ַלֲהנָָאתֹו ֶׁשל ָהָאָדם כֹל ֵעץ ַהָגן ָאכֹל תֹאֵכל: "ָאַמר' ה. וְּ ָּוה ֶׁשֹּלא ֶלֱאכֹל ֵמֵעץ ַהַדַעת טֹוב , "מִּ וְּעִּם זֹאת צִּ

ֵרי ַהנָָחׁשַאְך . ָוַרע בְּ דִּ ַפָתה לְּ תְּ ּוּוי ה, יֵֶצר ָהַרע, ָהָאָדם הִּ צִּ ָבה לְּ וְֹּלא עֹוד ֶאָלא ' ֶׁשָאַמר לֹו ֶׁשֵאין ָכל סִּ

 .ֹלא אֹוֵהב אֹותֹו וְֵּאינֹו רֹוֶצה בְּטֹוָבתֹו' ֶׁשה

י ֶאת ֵעינַי ַפלְּתִּ ׁשְּ ַריִּם ֹלא ָרָצה בְּ . הִּ י ֶׁשַהּמֹוֶרה ֶאפְּ תִּ יַגם ֲאנִּי ָחַׁשבְּ י ֵלב ַעד ַכָּמה . טֹוָבתִּ תִּ ֵאיְך ֹלא ַשמְּ

ּיּול ים ָלנּו ֶאת ַהטִּ ַהנְּעִּ ַתֵדל לְּ ׁשְּ ָכנֵס ַלַּמיִּם ַאף ֶׁשַהּמֹוֶרה ָאַסר זֹאת? הִּ הִּ י לְּ ַפֵתיתִּ תְּ   .ַגם ֲאנִּי הִּ

עּו ָלֶכם" ַריִּם ֶאת קֹולֹו, "דְּ גְּבִּיר ַהּמֹוֶרה ֶאפְּ יםַאֲהָבה , אֹוֵהב אֹוָתנּו' ה", הִּ ' ה. לְֹּלא גְּבּולֹות ּוַמֲעצֹורִּ

ים קִּ ים וְּחֻּ ָללִּ ָלֵכן נַָתן ָלנּו כְּ ים ַהּיֵֶצר יְַּפֶתה אֹוָתנּו. רֹוֶצה בְּטֹוָבֵתנּו וְּ תִּ ם לְּעִּ נִּזְּכֹר ֶׁשה, אִּ ַאֵּמץ וְּ רֹוֶצה ' נִּתְּ

ם . בְּטֹוָבֵתנּו ֵמנּו וְּגַם עִּ יב עִּם ַעצְּ ים נֵיטִּ ָללִּ יַרת ַהכְּ מִּ ַדוְָּקא בִּׁשְּ  ."ַהסֹוֵבב אֹוָתנּווְּ

ָלל ָחׁשּוב ַבַחּיִּים י כְּ תִּ י ֶׁשָלַמדְּ תִּ ַגׁשְּ רְּ ים הִּ גָעִּ  .בְּאֹוָתם רְּ

 


