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משמעות האהבה האמיתית
היו היתה בארץ רחוקה  ,אישה נבונה עם נפש טהורה ובליבה השלווה ,
חיה בהרים  ,יוצאת היא לטור את הסביבה מידי פעם .
יום אחד כאשר טיילה על אבני הנחל  ,מצאה לפתע אבן יקרת ערך המונחת
בין אבני הנחל  ,אספה את האבן לאמתחתה והמשיכה בדרכה עד ערוב
היום .
הכינה את סעודתה ולאחר מכן את יצועה ולנה את שנת הישרים .
הקיצה בהנץ השחר  ,סעדה את ארוחתה והמשיכה בטיולה  ,ראשה מורם
לשמים וטרה את העצים ואת יופי הבריאה  ,ליבה היה קל  ,על דרכה נקרה
איש רעב ומותש  .מיד פתחה את צרורה וחלקה עמו את מזונה .
בעת פתיחת הצרור ראה האיש את האבן יקרת הערך  ,התפעל האיש
מהאבן וביקש מהאישה לתת לו אותה .
האישה משכה את האבן היקרה מצרורה והושיטה לאיש  ,עזב מאושר
ורגוע על מזלו אשר הייטיב עימו .
ידע האיש שאם ימכור את האבן היקרה  ,לא יהיה עוד מחסור חומרי בחייו
.
כעבור ימים ספורים חזר האיש לאישה והושיט לה חזרה את האבן היקרה .
בשלוותה הרגילה שאלה " ,מה קרה איש יקר ?"
ענה האיש " ,חשבתי על זה"  ,השיב " ,האבן אשר נתת לי יקרה ורבת
ערך היא  ,אבל אני מחזיר לך אותה בתקווה שתתני לי משהו אחר – רב
ערך עוד יותר מהאבן  ...האם תוכלי לתת לי את הדבר
שבקרבך ?  ,אשר איפשר לך לתת לי את האבן ?" .
הכנת העבודה -:
יש לקרא מס´ פעמים כדי לא לאבד נקודות חשובות הלא נראות לעיין .
יש לציין את העובדות שעל פיהם נכתב הסיפור .
יש לסכם את הסיפור על פי ראייתך אחרי הסדר שצויין לעי"ל .
יש לציין כמה מוסריי השכל יש כאן  ,ולסכמם ע´י הבאת דוגמאות מחייך,בין אם שליל
או חיובי .
אשרי המבין והפתוח לקבל

אוהבת ומברכת
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יוצאת אני מנקודת הנחה שיש לעבוד ביושר ובאמת ללא ייפוי הדוגמה או הסתרה .
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