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שני אחים.
לפני שנים רבות חיו בירושלים שני אחים .אחד מהם היה נשוי.
היו לו אישה וילדים .האח השני היה ערירי .לא הייתה לו אישה
ולא היו לו ילדים.
שני האחים עבדו יחד בשדה שלהם .יחד חרשו ויחד זרעו .והנה
הגיע זמן הקציר ,האחים קצרו את החיטה וחילקו אותה לשני
חלקים שווים :חלק אחד לאח הבכור ,והחלק השני לאח
הצעיר.
בלילה לא יכול היה האח הצעיר להירדם .הוא חשב בליבו :לי
אין אישה ואין לי ילדים .לאח שלי מגיע חלק גדול יותר מן
החיטה!
קם האח הצעיר מן המיטה ויצא לשדה .הוא לקח חיטה מן
הערימה שלו  -והעביר אותה לערימה של אחיו הבכור.
גם האח הבכור לא יכול היה להירדם באותו לילה ,הוא חשב:
לי יש אישה וילדים ,אך אחי הוא ערירי .אין לו שום דבר מלבד
החיטה .מגיע לו חלק גדול יותר!
קם האח הבכור ממיטתו ויצא לשדה ,הוא לקח חיטה
מהערימה שלו והעביר אותה לערימה של אחיו הצעיר.
בבוקר קמו שני האחים ויצאו לשדה ,והנה הם ראו :שתי
הערימות שוות! התפלאו מאוד האחים  -אך לא אמרו דבר.
בלילה השני שוב יצאו האחים לשדה .כל אחד מהם העביר
חיטה מהערימה שלו לערימה של אחיו .אך בבוקר שוב היו שתי
הערימות שוות ,וכך היה גם בלילה השלישי.
בלילה הרביעי החליט כל אחד מהם :אצא לשדה ואראה מה
קורה לערימות החיטה! מדוע הן שוות בבוקר?
קמו שני האחים ויצאו לשדה .באמצע הדרך  -הם נפגשו .ברגע
זה הבינו האחים את הסוד ...התחבקו האחים והתנשקו ,והם
ברכו את האלוקים על שנתן להם לב טוב ואהבה לזולת.
האגדה מספרת :במקום שבו הם נפגשו בנו את בית-המיקדש.
מן האגדה.
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ְשֵׁני ַאִחים.
ִלְפֵני ָשׁ ִנים ַרבּוֹת ַחיוּ ִבּירוּ ָשַׁל ִים ְשֵׁני ַאִחיםֶ .אָחד ֵמֶהם ָהָיה ָנשׂוּי.
ָהיוּ לוֹ ִאי ָשׁהּ ִויָלִדיםָ .הָאח ַה ֵשּׁ ִני ָהָיה ֲעִריִרי .לֹא ָה ְיָתה לוֹ ִאי ָשׁהּ
ְולֹא ָהיוּ לוֹ ְיָלִדים.
ְשֵׁני ָהַאִחים ָעְבדוּ ַיַחד ַבּ ָשֶּׂדה ֶשׁ ָלֶּהםַ .יַחד ָחְרשׁוּ ְוַיַחד ָזְרעוְּ .וִהֵנּה
ִה ִגּיַע ְזַמן ַהָקִּצירָ ,הַאִחים ָקְצרוּ ֶאת ַהִח ָטּה ְוִח ְלּקוּ אוָֹתהּ ִל ְשֵׁני
ֲחָל ִקים ָשִׁויםֵ :חֶלק ֶאָחד ָלָאח ַה ְבּכוֹרְ ,וַהֵחֶלק ַה ֵשּׁ ִני ָלָאח ַה ָצִּעיר.
ַבּ ַלּ ְיָלה לֹא ָיכוֹל ָהָיה ָהָאח ַה ָצִּעיר ְלֵהָרֵדם .הוּא ָח ַשׁב ְבִּלבּוִֹ :לי
ֵאין ִא ָשּׁה ְוֵאין ִלי ְיָלִדיםָ .לָאח ֶשׁ ִלּי ַמ ִגּיַע ֵחֶלק ָגּדוֹל יוֵֹתר ִמן
ַהִח ָטּה!
ָקם ָהָאח ַה ָצִּעיר ִמן ַה ִמּ ָטּה ְוָיָצא ַל ָשֶּׂדה .הוּא ָלַקח ִח ָטּה ִמן
ָהֲעֵרָמה ֶשׁלּוֹ ְ -וֶהֱעִביר אוָֹתהּ ָלֲעֵרָמה ֶשׁל ָאִחיו ַה ְבּכוֹר.
ַגּם ָהָאח ַה ְבּכוֹר לֹא ָיכוֹל ָהָיה ְלֵהָרֵדם ְבּאוֹתוֹ ַל ְיָלה ,הוּא ָח ַשׁב:
ִלי ֵישׁ ִא ָשּׁה ִויָלִדיםַ ,אְך ָאִחי הוּא ֲעִריִריֵ .אין לוֹ שׁוּם ָדָּבר ִמ ְלַּבד
ַהִח ָטּהַ .מ ִגּיַע לוֹ ֵחֶלק ָגּדוֹל יוֵֹתר!
ָקם ָהָאח ַה ְבּכוֹר ִמ ִמּ ָטּתוֹ ְוָיָצא ַל ָשֶּׂדה ,הוּא ָלַקח ִח ָטּה ֵמָהֲעֵרָמה
ֶשׁלּוֹ ְוֶהֱעִביר אוָֹתהּ ָלֲעֵרָמה ֶשׁל ָאִחיו ַה ָצִּעיר.
ַבּבּוֵֹקר ָקמוּ ְשֵׁני ָהַאִחים ְוָיְצאוּ ַל ָשֶּׂדהְ ,וִהֵנּה ֵהם ָראוְּ :שׁ ֵתּי
ָהֲעֵרמוֹת ָשׁווֹת! ִהְת ַפּ ְלּאוּ ְמאוֹד ָהַאִחים ַ -אְך לֹא ָאְמרוּ ָדָּבר.
ַבּ ַלּ ְיָלה ַה ֵשּׁ ִני שׁוּב ָיְצאוּ ָהַאִחים ַל ָשֶּׂדהֹ .כּל ֶאָחד ֵמֶהם ֶהֱעִביר
ִח ָטּה ֵמָהֲעֵרָמה ֶשׁלּוֹ ָלֲעֵרָמה ֶשׁל ָאִחיוַ .אְך ַבּ ֹבֶּקר שׁוּב ָהיוּ ְשׁ ֵתּי
ָהֲעֵרמוֹת ָשׁווֹתְ ,וָכְך ָהָיה ַגּם ַבּ ַלּ ְיָלה ַה ְשִׁלי ִשׁי.
ַבּ ַלּ ְיָלה ָהְרִביִעי ֶהְחִליט ֹכּל ֶאָחד ֵמֶהםֵ :אֵצא ַל ָשֶּׂדה ְוֶאְרֶאה ַמה
קוֶֹרה ַלֲעֵרמוֹת ַהִח ָטּה! ַמדּוַּע ֵהן ָשׁווֹת ַבּ ֹבֶּקר?
ְ
ָקמוּ ְשֵׁני ָהַאִחים ְוָיְצאוּ ַל ָשֶּׂדהְ .בֶּאְמַצע ַהֶדֶּרך ֵ -הם ִנְפ ְגּשׁוְּ .בֶּרַגע
ֶזה ֵהִבינוּ ָהַאִחים ֶאת ַהסּוֹדִ ...הְתַח ְבּקוּ ָהָאִחים ְוִהְתַנ ְשּׁקוְּ ,וֵהם
ֵבְּרכוּ ֶאת ָהֱאלֹ ִקים ַעל ֶשָׁנַּתן ָלֶהם ֵלב טוֹב ְוַאֲהָבה ְלזוַּלת.
ָהַאָגָּדה ְמַס ֶפֶּרתַ :בּ ָמּקוֹם ֶשׁבּוֹ ֵהם ִנְפ ְגּשׁוּ ָבּנוּ ֶאת ֵבּיתַ-ה ִמּ ְקָדּשׁ.
ִמן ָהַאָגָּדה
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הפעלים
שם הפועל
לחרוש
לחלק
להירדם
לקצור
להתפלא
להעביר
להתחבק
להתנשק
לברך
להיפגש

בניין
פעל

הוא  -עבר

הוא הווה

Traduction

מחלק
נרדם
פעל
התפלא
הפעיל
מתחבק
התפעל
מברך
נפגש
Vocabulaire

נשוי
ערירי
קציר
שדה
בכור
צעיר
חלק
חיטה
ערימה
שווה
באמצע הדרך
סוד
זולת
אגדה
בית-המקדש

marié
sans postérité
moisson
champ
âiné
jeune
part
blé
pile, tas
égal
à la moitié du chemin
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secret
prochain
légende
Le Temple
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שאלות
 .1מה חשב האח הראשון ?
 .2מה חשב האח השני ?
 .3מה קרה בלילה הראשון ?
 .4מה קרה בלילה השני והשלישי ?
 .5מה קרה בלילה הרביעי ?
 .6אילו היה האח הנשוי חושב רק על עצמו ,היה אומר  :לי מגיע
יותר ,כי _________________________________________________________
 .7אילו האח הערירי היה חושב רק על עצמו היה אומר  :לי מגיע
יותר ,כי _________________________________________________________
 .8מדוע לא אמרו האחים דבר זה לזה ,כאשר ראו את הערימות ?
 .9מה הבינו האחים כשנפגשו באמצע הדרך ?
 .10מדוע בחר הקב''ה לבנות את בית המקדש במקום זה ?
 .11למה נחרב בית המקדש הראשון ,מתי ועל-ידי מי ?
 .12למה נחרב בית המקדש השני מתי ועל-ידי מי ?
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השלם :
 .1לאחים היה ___________________________ אחד.
 .2האחים ______________________________ בתבואה שווה בשווה.
 .3האחים חילקו את התבואה לשתי ערימות ________________ .
 .4אין לי אישה ואין לי ילדים .אני _________________________.
 .5בבוקר ראו האחים והנה ה_____________________ שוות.
 .6האחים ________________________ זה את זה באמצע הדרך.
 .7האחים _____________________ את סוד הערימות השוות.
 .8ראה הקב''ה את פגישת האחים ו______________ את המקום.
 .9את המקום הזה _______________ הקב''ה בשביל בית המקדש.
 .10המקום היה _____________________ לשלום ,אהבה ורעות.
הבינו ,ברך ,ערימות ,שוות ,בודד ,התחלקו ,סמל ,פגשו ,בחר ,שדה.

כתיבה יוצרת :
 -נסו לחבר המשך לסיפור.
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