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  שלמה אבס /הצדיק, האבנים ומחילת העוונות 

  

היה היה צדיק אחד, ישיש נערץ ומכובד היה על כל הבריות. באו אליו אנשים 

  ונשים להתוודות לפניו על חטאיהם, לבקש ברכתו וללמוד מדרכיו.

חטא כבד שחטאה, ותאמר פעם באו לפניו שתי נשים. התוודתה אחת מהן על 

לצדיק: "כבר הלכתי וביקשתי סליחת האדם שגרמתי לו רעה, ובכל זאת, אין 

אמנם סלח לי האדם, אך מי יודע אם סלח לי אלוהים. חמור  .מצפוני נותן לי מנוח

  ".מאוד מאוד החטא שעשיתי, ובקשתי היא כי גם האלוהים יסלח לי

  שאל אותה: "ומה לך?"החריש הצדיק. אחר פנה אל האישה השנייה ו

" .ענתה האישה: "אני רק ליוויתי את חברתי, זו שהתוודתה לפניך זה עתה

  ".והוסיפה: "לקבל את ברכתך באתי

  ".שלהתוודות אין לך צורך נרֶאה" אמר הצדיק, "ברכתי נתונה לך. ,"יפה מאוד

אם חטאתי, הרי אלה  .אמרה לו האישה: "אין דבר מכביד על מצפוני, ברוך השם

אלו הן  .ק חטאים פעוטים, עברות קלות, ולא כדאי אפילו לגזול זמנך בסיפורןר

  " .עברות של מה בכך

ולכן  ,אמר הצדיק הישיש לאישה הראשונה: "ראיתי כי נכנע לבבך לפני האלוהים

זאת עשי, בתי: צאי אל מעבר לגדר ביתי. בקשי והביאי לי אבן גדולה ככל שתוכלי 

  ".שאת, כי גדול החטא שחטאת

ואל השנייה פנה ואמר: "צאי גם את, וצברי אבנים קטנות, כי עברותייך קטנות 

  " יצאו השתיים ועשו כמצוותו..היו

חזרה האחת והביאה אבן גדולה, והשנייה הביאה שק מלא צרורות אבן קטנים. 

לעשות.  ןהעביר הישיש עיניו העששות אל פני האבן והצרורות ואמר: "היטבת

 ,ן ושימו את האבן והצרורות שצברתן במקום שממנו לוקחוועתה הואילו בטובכ

  ".יאז אגיד לכן את דברי –י יוחזרו אל

הלכו השתיים לעשות כדבריו. הראשונה מצאה על נקלה את המקום שממנו 

יה טרחה ועמלה ולא יכלה יוהניחה אותה שם. והשנ ,לקחה את האבן הגדולה

הצרורות וחלוקי האבנים. וע את המקומות שמהם נצברו כל בשום אופן לקּב

  חזרה אל הישיש עם שק האבנים הקטנות. 

  אמר הזקן: "עתה אגיד לכן את דבריי.

הראשונה, הנחת את האבן הגדולה במקומה, כי זכרת מהיכן ומנין לוקחה,  ,"את

כך גם עניין העוון שלך. זכרת את עוונך הגדול ועינית את נפשך, נשאת בתוכחות 
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ות מצפונך שלא נתן לך מנוח, התביישת בחטא ורצית אנשים שנזפו בך, ובתוכח

  ".ולא התביישת להתוודות עליו, והאלוהים סלח לך ,לשוב בתשובה

"ואת, בעלת האבנים הקטנות, חטאת לכאורה חטאים קלים, פעוטים ושונים, 

והם לא הכבידו על לבך ולא הכאיבו לך, לא זכרת אותם ולא התחרטת עליהם, גם 

ואולי גם הטפת מוסר לאחרים, ואיך יסלח לך  ,יךלא תיקנת את מעשי

  האלוהים?" 

  

   משימות
  

  צרו במחברתכם תבנית כמו זו שלפניכם, והשלימו אותה. 

  אירועי האישה השנייה      אירועי האישה הראשונה 

  מהו סיפור האישה השנייה?       מהו סיפור האישה הראשונה? 

________________________    _________________________  

  מה ביקש ממנה הצדיק לעשות בפעם      מה ביקש ממנה הצדיק לעשות

  הראשונה?        בפעם הראשונה?

________________________    _________________________  

  מה ביקש ממנה הצדיק לעשות בפעם      מה ביקש ממנה הצדיק לעשות

  השנייה?          בפעם השנייה?

________________________    _________________________  

  מה אמר לה הצדיק בסוף?      מה אמר לה הצדיק בסוף? 

  איך יסלח לך אלוהים?        אלוהים סלח לך!

________________________    _________________________  

  הרעיון במילים שלנו        הרעיון במילים שלנו

  כתבו במחברת.       האישה הראשונה חטאה חטא 

       ה סליחה.גדול, אך היא ביקש

         היא הרגישה רע מאוד עם 

        החטא, ולכן נסלח לה. 

  

  שלבו בין הרעיונות, וכתבו רעיון משותף לשני המקרים.

  מהו המסר של הסיפור?

  עולם הקוראים. , כשמנסחים מסר, יש להמיר את הרעיון לעולמנו
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