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לפני זמן חיה אישה זקנה, ולה שני בנים. הבן 
הגדול לא אהב לחיות עם אמו ועם אחיו ועזב 

אותם, אך הבן הצעיר דאג מאוד לאמו כך שבכל 
הכפר שיבחו על מסירותו. 

יום אחד בא תיאטרון להציג בכפר. הבן הצעיר רצה 
שגם אמו תיהנה ולקח אותה על גבו, להביא אותה 
למקום ההצגה. אך בדרך התחלק, נפל, והאבנים 
שהתגלגלו מההר הרגו את האישה. הבן עמד ליד 

גופתה ובכה מרות. הוא רצה להרוג את עצמו מרוב 
צער אך פתאום ראה איש דת עומד לידו. 

האיש אמר "אל פחד, אני יכול להחיות את אמך!" 
וכשאמר זאת לקח את גופת האם וסידר אותה על 

הארץ, ואחר כך נשף עליה והיא קמה לחיים. 
הבן המאושר נפל על ברכיו והודה לאיש הקדוש. 

אך תוך כדי כך הוא ראה חלק קטן מבשר אמו 
שנשאר על אבן חדה. הוא אסף אותו ושם על 

חזהו. 
איש הדת אמר "אכן, אתה אוהב את אמך כפי שבן 

צריך לאהוב." ואז ביקש שיתן לו את החלק 
מבשרה, יצר ממנו דמות קטנה ונשף עליה. והנה 

תוך רגע ילד קטן יפה עמד לידם. 
"שמו 'רווח קטן' והוא אחיך" אמר האיש "אתם 

אנשים עניים ולא תמיד משגת ידך לכלכל את אמך. 
אבל אם תזדקק לדבר כלשהו 'רווח קטן' ישיג לך 

אותו." 
הבן הודה לאיש קדוש, לקח את אמו שוב על גבו, 
לאחיו הקטן נתן יד וחזר הביתה. שם אמר לילד 

"הביא לנו אוכל ויין!" ומיד סיר אורז חם הופיע על 
השולחן. אז אמר הצעיר "הביא לנו בגדים וכסף" 
ומיד הארנק שלו התמלא בכסף והארונות בבית 

בבגדים טובים. וכך תמיד, כשרק היה זקוק לדבר 
מה, יכול היה לקבל הכל, וחייו וחיי אמו היו טובים. 

הדבר נודע לאח הגדול. וזה קינא מאוד באח 
הצעיר. לכן חזר הביתה, וכששוב אמורה הייתה 

להתקיים הצגה בכפר, לקח את אמו על הגב והלך 
אתה. בדרך לגיא הוא החליק בכוונה ונתן לאמו 



לפול למטה. הוא הסתכל אחריה כדי להיות בטוח 
שהיא נהרגה ועצמותיה התפזרו על הארץ. ואמנם 
כך היה. אז הוא ירד לגיא, לקח את ראשה של אמו 

בידיו ופרץ בבכי מלאכותי. 
מיד הופיע לידו איש הדת הקדוש ואמר "סדר את 

גופת אמך כפי שהיא בחיים, ואני אחיה אותה." וכך 
אמנם היה.  

אך הבן הגדול הסתיר בכוונה אחת מצלעותיה של 
אמו. עכשיו הוא הוציא אותה, הראה לקדוש ושאל 

"נשארה עוד עצם. מה לעשות בה?" 
האיש לקח את הצלע, עטף אותו באדמה, נשף 

עליה וכמו קודם הצלע נעשה לאדם, אך גדול יותר. 
ואז אמר הקדוש "שמו 'רווח גדול' ואם תחזיק בו 

הוא תמיד יוכל לעזור לך." 
הבן לקח את אמו חזרה על גבו והלך הביתה ואת 

'רווח גדול' החזיק ביד. 
כשבאו לדלת הבית יצא לקראתם הבן הצעיר עם 

'רווח קטן' בזרועותיו. 
"לאן זה?" שאל האח הגדול. 

והצעיר הסביר ש'רווח קטן' הוא ייצור שמימי ולא 

רוצה להישאר כל הזמן בין אנשים. הוא רוצה 
לחזור לשמיים והנה הוא משחרר אותו. 

"תן לי אותו! אל תיתן לו לברוח" קרא הבן הגדול, 
אך 'רווח קטן' כבר התעופף באוויר. הבן הגדול 

הושיט את ידיו כדי לתפוס אותו אך לא הצליח. אבל 
אז גם 'רווח גדול' התרומם מהאדמה ועף אחרי 

'רווח קטן' ושניהם נעלמו בין העננים. 
הבן הגדול נאנח קשה. "אכן, הפסדתי את הרווח 

הגדול שלי כי חמדתי גם את הרווח הקטן." 


