קראו את הטקסט שלפניכם ,וענו על השאלות שאחריו.

מבחן החכמה
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שֵׁ י של אחד השבטים פטר ,וב ו הצעיר שאר ל ֶָר ֶשׁת את משרת ַה ֵשׁיכוּת .אולם
השיך של
זק י השבט חששו מגילו הצעיר של בן השֵ יך ואת חששם זה ִהביעו לפ י ֵ
השיך שמת.
השבט השכן ,שהיה ידידו של ֵ
יא שכ ו הגדול! הן ידיד היית כל הימים לשיך של ו ,כאח לו .עוץ ל ו והגד איך
יוכל ער צעיר זה ְל ַהֲ ֵג וּ ולשפט ו בחכמה ,כאשר עשה אביו ,ולא יְכְ בַּ ד ממ ו?"
ע ה השיך:
"הוי ,אחים יקרים ,הלא תדעו ,כי לא רק ברוב ש ים תי ָמצא החכמה! אשר יהיה
אהוב בעי י אללה ,יְחוֹ ְ ֵהוּ בִּ ְתבוּ ָה וָשֵׂ כֶל ,גם רך הוא וצעיר! א י מכיר את העלם
והלכות המשפט לא זרות לו.
הזה מילדותו ,ויודע א י ,כי בון הוא ובהיר מחשבהִ ,
אך אם חוששים אתם – זאת עשה :בתום ימי האבל ְ ַכ ֵס את זק י השבט ,וא י
אבחן אותו בשלוש שאלות .אם יע ה עליהן בשכל ודעת ,דע כי ראוי הוא להיות
ֵשיך אחרי אביו".
בתום ארבעים ימי האבל ערכה כּ ֵָרה גדולה לזכר המת .כל זק י השבטים
התאספו באוהל הגדול ,העלו זיכרו ות מחיי השֵ יך וסיפרו מעללי גבורתו וחכמתו.
עוד הם מיטיבים ִלבם בסעודה ומדברים ומספרים ,קם השיך השכן וקרא:
"הוי' ,בן אחי היקר! ה ה ועדת להיות לשיך אחרי אביך הגדול ,אשר היה רעי
כאחד לי .אך צעיר אתה ורך בש ים .ולא דע אם אמ ם תוכל ְל ֵַהג ולה היג את
הקרואים ,ברך אותך כְּ בָ ֵר אחד השֵ יכים".
דממה השתררה באוהל הגדול .כל ה אספים ִהטו אוזן בסקר ות ,לשמוע אם
יצליח השֵ יך לעמוד במבחן החכמה.
"מה תעשה אם יבואו אליך למשפט ש י א שים טיפשים?" שאל השיך את שאלתו
הראשו ה.
הרהר העלם רגעים מספר .חשב וע ה" :ש י א שים טיפשים לא ירצו לשמוע בקול
ההיגיון ,כי טיפשים הם .כל אחד יתעקש וימשיך לטעון ,כי הוא הצודק .על כן
אוציא מכיסי ואֲ פצה את ש יהם".
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"יפה אמרת ",אמר השיך במאור פ ים ושאל בש ית" :ומה תעשה ,אם יבואו ש י
אחרים ,אחד טוב ואחד רע?"
"במקרה כזה אקח מן הטוב ואתן לרע ,וש יהם יהיו מרוצים :הרע ישמח כי הוא
זכה במשפט ,והטוב ישמח על כי חוסל הריב בי יהם ,גם אם הוא המפסיד".
וה ְקשָׁ ה בשלישית" :ומה יהיה כי יביאו לפ יך את ריבם
"וטוב תעשה ",אמר השיך ִ
ש י א שים טובים וחכמים?"
חיוך עלה על פ י השיך .הוא פ ה אל הקרואים ,ולשמחת לב השיך השכן ,השיב
תשובה יצחת:
"הוי אורחים כבדים ,הלא ידעתם ,כי א שים כאלה לעולם לא יבואו אליי
למשפט! ש י א שים טובים ,ש י א שים חכמים ,תמיד ימצאו דרך להתפשר
בי יהם ולחיות בשלום!"

מבחן החכמה – משימות
.1

לאיזו מטרה פ ו זק י הכפר לשיך השבט השכן?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

.2

מה השיב השכן לזק י הכפר?
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

 .3א .מה הייתה השאלה הראשו ה ש שאל בן השיך ,וכיצד ע ה? הסבירו מדוע
חשבה התשובה ל בו ה.
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
76

