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בע'ה
בוקר טוב ומבורך !
סיפוריי פעם היו עם מוסר השכל ,וכך חינכו אותנו ,למדנו מתוך רמז ,מה להבין ואיך להפעיל
מחשבה )כמובן ללא יישום(  .כיום ,גם לא את המעט הזה  .סיפוריי היום הם מתמקדים
באהבת בשרים ,מזימות ,רשעות ,בצע כסף ,המון מסר שלילי") ,כך זה היום"( ועל מוסר זה
גדלים הילדים.
אחד הסיפורים  ,אשר סופר לי על-ידי אישי היקר ,סיפור מן המדרש ,גרם לי לשכתבו.
היו  ,היו שני חברים סוחרים שעברו מעיר לעיר כדרך העולם אז .המרחקים היו ארוכים
מאוד.שני החברים הצליחו במסחרם ,והחליטו לחזור לביתם ,בדרכם חזרה נכנסו לעיר
הוללות.
חבר א' אמר לחבר ב' - :אנו עייפים מאוד ,הבה נעלה על יצוענו ונלך לישון ,כדי להשכים קום
מחר ונצא לדרכנו.
חבר ב' ענה - :אינני עייף ,אתור את העיר שמא אמצא דבר מה לסחור בו.
חבר א' ענה - :חברי היקר  ,בו ועזוב את ההוללות ,חווית בעבר והפסדת אין זו פעם
ראשונה ,אנא ,בו לישון ועזוב את יצר הרע.
אך חבר ב' לא הקשיב.
באותה המידה שסוחר יכול להצליח ,כך יכול להפסיד.
חבר ב' יצא לדרכו לתור בעיר ,עבר ממקום למקום ,עד שלפתע מצא את עצמו ללא פרוטה
בכיסו  .הכה בראשו ,מה יעשה ,מה יגיד ,מה יביא לבני ביתו ,וכו', ...
צער רב ירד עליו ויגון סימא את הגיונו.
למחרת לא סיפר לחברו דבר ,יצאו לדרכם וירד הלילה ושני החברים עלו על יצועם ,לפני
לכתם לישון אמר חבר ב' -:חברי ,אתמול איבדתי את כל כספי ,הלווה לי מחצית משלך ,כדי
שאוכל לתת לבני ביתי.
ענה א' - :אם אלווה לך ,זה יחסר לבני ביתי במחצית השנה הבאה ,ואני אהיה שוב בדרכים
ולא אוכל לעזור לבני ביתי ,ולך ייקח שנה אם וכאשר תוכל להחזיר לי את המחצית ,לכן אני
לא אלווה לך.
באותה העת החל לרדת גשם.
כעס רב עלה ב -ב' ואמר - :אם לא תיתן לי ,אני ארצח אותך ואקח את כל כספך ואשר לך.
ענה בשלווה א' - :אינך יכול לרצוח אותי ,כי יעידו נגדך.
אמר ב' - :אין כאן איש לכן לא יהיו עדים.
השיב א' - :הגשם ,יעיד ,בעדי.
צחק צחוק מתגלגל חבר ב' על א' ,הרגו ולקח את כל אשר היה לו.
המשיך ב' בדרכו הביתה והגיע לעיירה נוספת ,בעיירה זו יצא המלך בצו ,שכל אשר יזהה את
המלך מות יומת .
חבר ב' התהלך ברחוב  ,ברוח טובה עליו ,נכנס למסעדה לאכול ,סיים ,שילם ,ויצא החוצה.
עמד בפתח המסעדה  ,לפתע החל לרדת גשם ,הגשם הזכיר לו את דברי חברו ז"ל ,צחק
וחייך על טיפשותו של חברו  ,באותו הזמן עבר על פניו אדם ומיד קרא :תפסוהו ,הוא זיהה
אשרי המבין והפתוח לקבל
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חבר ב' נפל על פניו והתחנן וניסה להסביר שאין הוא מכיר את המלך ,שהרגע רק הגיע
לעיירה זו.
המלך שאל - :אם כך ,מדוע צחקת ?
ב' ענה - :אספר לך את סיפורי ותראה שלא צחקתי מפני שהכרתי אותך.
ענה המלך - :אם וכאשר לא אשתכנע מסיפורך ,מות תומת.
ענה ב' - :אכן כך יהיה  ,והחל לגולל את סיפורו ,וסיפר למלך על חברו ועל טיפשותו של חברו
אשר אמר" :אם תרצח אותי הגשם יעיד בעדי" ,לכן צחקתי ,האם הגשם יכול לדבר!
ענה המלך - :אכן סיפורך שכנע אותי שאתה דובר אמת ,אך ,מות תומת ,כי אכן הגשם העיד
עליך.
עבודה  -:קראו היטב והעמיקו .
נדרש מכם להבהיר את ההבנות הנכונות של הסיפור .
לציין את המידות השליליות והחיוביות אשר בסיפור .
לציין את פועלו של כל אחד מהמוזכרים לעי'ל ואת המניע .
לשאלות והבהרות והכנת הנדרש בפורום ההדרכה .
הברכה והשלום עליכם
אילנה
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