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מדריך יקר!

מבנה הפעילות:
 .1מזקנים אתבונן  -שיח משותף
" .2ספרי לי איזו מעשיה -"...סיפור ודיון
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מזקנים אתבונן  -שיח משותף

במפגש הפעם נעסוק בנושא " :איזהו עשיר השמח בחלקו"?
שאלות לדיון משותף:
 .1מהו אושר אמיתי בחיים? (תשובה אפשרית :אדם מסופק ,אדם ששמח בחלקו ,בריאות ,משפחה
הצלחה בעבודה ובלימודים)...
 .2האם הכסף הוא בהכרח אמצעי לאושר? (תשובה אפשרית  :ממש לא! כסף הוא אמנם חשוב ,אבל
הוא אינו אמצעי לאושר)
 .3ספרו מקרים על אנשים שלא היה להם ממון ובכל זאת היו שמחים ומאושרים.
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"ספרי לי איזו מעשיה-"...סיפור ודיון

קראו ביחד את הסיפור ונסו לחלץ מוסר השכל ותובנות לחיים מתוכו:
כשהיה ר' נחמן בחג השבועות בקהילת זאסלב ,דיברו לפניו החסידים על אחד מחבריהם שיצא לנסות את
מזלו בעסקים בפטרבורג ונתקע שם זמן רב .בכל פעם חשב שהנה ,הפעם יצליח בעסקיו ,אך שוב ושוב
נכשל .אמר ר' נחמן" :כך קורה כשבאים למקומות כאלה .בכל פעם חושב אדם שהנה דווקא הפעם יצליח,
אך לא כך ".וסיפר מעשה:
איש אחד לא האמין שיש בעולם שדים שבאים לפעמים להטעות את האדם ולבלבלו .פעם אחת בא אליו
לֵ ץ ,שהוא ממין השדים ,ורצה למכור לו סוס נאה מאוד.
שאלו האיש" :כמה אתה רוצה בעבורו?"
השיב הלץ" :ארבעה זהובים".
השתומם מאוד ,שהרי נראה לו כי ערכו שמונה זהובים לפחות .קנה האיש מהלץ את הסוס בארבע זהובים
ושמח מאוד על העסקה.
למחרת יצא אל השוק למוכרו .הציעו לו בעבורו סכום מסוים.
חשב לעצמו" :אם סכום כזה מציעים לי ,בוודאי שווה הסוס כפליים לפחות ",ולא נתרצה למוכרו .המשיך
להלך בשוק .הציעו לו כפליים מהסך הקודם" .בוודאי גם מסך זה שווה הסוס כפליים ",חשב לעצמו ולא
מכרו .כך הוליך את הסוס בשוק מאדם לאדם ומסוחר לסוחר ,ועלה מחירו והאמיר לאלפים עד שאיש
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לא יכול לקנותו מלבד המלך .הלך לארמון המלך.
ראה המלך את הסוס והציע לו סכום עצום כי נראה בעיניו הסוס נהדר ונפלא מאוד .חשב לעצמו האיש:
"אם סך כזה מציע לי המלך ,בוודאי שווה סוסי כפליים גם מכך ",ולא נתרצה למוכרו אפילו למלך.
הלך עם סוסו מארמון המלך להשקותו מים .ניגש אל הּפלֹומּפ ,משאבת מתכת בעלת ידית שאיבה .קפץ
הסוס לפתח הפלומפ ,נעלם ואיננו .זעק האיש צעקות גדולות" :סוסי היקר! סוסי הנהדר!"
רבים הגיעו לראות מה קרה" .מדוע הנך צועק?" שאלו .השיב להם" :סוסי היקר קפץ לתוך הפלומפ!" תמהו
האנשים עליו מאוד והחלו להכותו" .טיפש!" אמרו" ,כיצד יכול סוס גדול לקפוץ לתוך משאבה קטנה?"
רצה האיש לברוח משם ,אך לפתע שם לב כי ראשו של הסוס מציץ מפתח המשאבה" .הנה הוא! הנה
הסוס שלי!" צעק" .אין כאן שום סוס!" צעקו עליו והכוהו כי חשבו אותו למשוגע .שוב הוציא הסוס את ראשו
מהפלומפ ,ושוב צעק ,ושוב הכוהו.
וקצת מובן הנמשל.
בעקבות הסיפור:
 .1מה היתה הטעות של האדם במכירת הסוס? (תשובה אפשרית :חשב שיקבל יותר כסף
ועוד ועוד ....ולא הסתפק במה שהיה לו)
 .2מה הייתם עושים אילו הסוס היה שלכם? (תשובה אפשרית :מוכרים אותו במחיר של
רווח סביר) ...
 .3מהו הנמשל לסוס שמציץ כל רגע מהפלומפ? (תשובה אפשרית :האשליה שעוד רגע
יהיה לי ...ואם לא עכשיו אז הנה ...עוד מעט)...

