The Lame, the Blind, and the King

 וְ הו ִֹׁשיב ּב ֹו.מָ ָשל לְ מֶ לֶך ֶשהָ יָה ל ֹו פַ ְר ֵּדס וְ הָ יָה ב ֹו בַ ּכּורוֹת נָאוֹת
 ִׁהזָ הֲ רּו: וְ ָאמַ ר לָהֶ ם, אֶ חָ ד ִׁחגֵּר וְ אֶ חָ ד סוֹמֵּ א,הַ מֶ לֶך שו ְֹמ ִׁרים
 ּבַ ּכּורוֹת:עַ ל ּבַ ּכּורוֹת הַ נָאוֹת הָ אֵּ ּלּו! לְ י ִָׁמים ָאמַ ר ִׁחגֵּר לְ סוֹמֵּ א
 הָ בֵּ א וְ נֹאכַל! ָאמַ ר: ָאמַ ר ל ֹו סוֹמֵּ א.נָאוֹת אֲ נִׁי רוֹאֶ ה ּבַ פַ ְר ֵּדס
 וְ כִׁ י רוֹאֶ ה אֲ נִׁי? ָרכַ ב: וְ כִׁ י יְ כ ֹו ַלנִׁי לְ הַ ּלֵּך? ָאמַ ר סוֹמֵּ א:ל ֹו ִׁחגֵּר
 וְ הָ לְ כּו וי ְָשבּו לָהֶ ם,ִׁחגֵּר עַ ל גַּבֵּ י סוֹמֵּ א וְ ָאכְ לּו אֶ ת הַ ּבַ ּכּורוֹת
: ָאמַ ר לָהֶ ן. לְ י ִָׁמים נִׁכְ נַס הַ מֶ לֶך ְּבאוֹת ֹו פַ ְר ֵּדס.ִׁאיש ּבִׁ ְמקוֹמ ֹו
 וְ כִׁ י, אֲ ד ֹונִׁי הַ מֶ לֶך:הֵּ יכַן הֵּ ם הַ ּבַ ּכּורוֹת הַ נָאוֹת? ָאמַ ר ל ֹו סוֹמֵּ א
? וְ כִׁ י יָכוֹל אֲ ִׁני לְ הַ ּלֵּך, אֲ ד ֹונִׁי הַ מֶ לֶך:רוֹאֶ ה אֲ נִׁי? ָאמַ ר ל ֹו ִׁחגֵּר
 מֶ ה עָ ָשה לָהֶ ן? ִׁה ְרּכִׁ יב ִׁחגֵּר עַ ל גַּבֵּ י, ַ ֶשהָ יָה פִׁ ֵּקח,אוֹת ֹו הַ מֶ לֶך
 ּכַך ע ֲִׁשיתֶ ם וַ אֲ ַכלְ ֶתם אֶ ת: ָאמַ ר לָהֶ ן.סוֹמֵּ א וְ ִׁה ְת ִׁחילּו ְמהַ ּלְ כִׁ ין
.הַ ּבַ ּכּורוֹת
A parable concerning a king who had an orchard which contained fine
figs: He appointed watchmen, one lame and one blind, and said to them:
Be careful concerning these choice figs! Some days later the lame guard
said to the blind: I see fine figs in this orchard. Said the blind man: But
can I see? The lame man rode on the back of the blind man and they ate
the figs then returned each to his place. Some days later, the king came
into the orchard. He said to the watchmen: Where are those choice
figs? Said the blind man: My Lord, King, can I see? Said the lame one:
My lord, King, and am I able to walk? Now the king, who was very
clever, what did he do to them? He set the lame man on the back of the
blind man and they began functioning as one. He said to them: This is
what you did and you ate the figs.
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