
 

 ה"ב

 השבועות חג

 'בעדנו ערבים בנינו' משל

 ובהמשך – דמות של תמונה מקבלת קבוצה כל. טורים לפי, קבוצות 4-ל הכיתה את יחלק המורה)
 (איתה לעשות מה הסבר תקבל היא

 :יקריא המורה

 ,במיוחד וחזק גדול מלך היה היה

 .העולם כל על ששלט

 ,מיוחד עם היה מלך לאותו

 .ורצונו בקשותיו את למלא תמיד ורצה אותו שאהב

  ,בעם האמין הוא – עמו מאד חיבב המלך

 .מרוצה שיהיה בכדי הכל יעשה שעמו וידע

 

 ,ולכן

 אחד בהיר ביום

 !מתנה לעמו להעניק המלך החליט

 ...מתנה סתם לא

 ,יוקרתי יהלום עוד לא

 מלוטשת אבן או

 -במיוחד יקרה מתנה זו היתה

 !בעולם עוד כמוה שאין

 ,לה שווה לא שבעולם כסף שום

 .להחליפה יוכל לא ערך יקר חפץ ואף

 

 כן על

 ,שכזו יקרה מתנה לעמו להביא המלך כשהחליט

 -אחד תנאי עימם התנה הוא

 !"ערבים לי הבו"

 .לעם המלך אמר

 ,הזו הנדירה המתנה את לקבל רצונכם באם"



 

 

 ,תשמר שהיא לכך ערבים שיהיו אנשים לי להביא עליכם

 .ותתקלקל תהרס שלא

 !".הראוי הכבוד את בה לנהוג ידע שהעם לכך ערבים שיהיו
 

 ?כך כל יוקרתית למתנה ערב להיות ראוי מי - שונות הצעות להציע העם החלו

 לדעתו מדוע להסביר ועליו אחת דמות קיבל טור שכל לתלמידים המורה יסביר כעת -
 '.ערב'ה להיות ביותר מתאימה הזו הדמות

 ',ערב'ל כאפשרות הלוח על אותה ותלה שלו הדמות את הציג טור של נציג שכל לאחר -
 

 :לספר המורה ימשיך

 ,ההצעות כל את המלך שמע

 ,האפשרויות כל את בדק

 .מרוצה היה לא אך

 ,נוספים רעיונות והביאו העם ניסו

 ...המלך בעיני חן מצא לא מהם אחד אף אך

 ...את והציע מוזר רעיון העלה אחד שאיש עד

 (הלוח על אותה ויתלה קטן ילד של תמונה יוציא המורה)

 ..בפליאה האיש על הסתכל העם

 ?!מוזרה הצעה איזו

 - המלך של דעתו נחה, ופלא הפלא אך

 !מוכן הוא כאלה לערבים

 

 ?הייתכן

 ?מבין לא המלך האם

 ?טועה הוא האם

 כך כל וגדול חשוב מלך כיצד

 ,מכל לו היקרה המתנה את שמעניק

 ?שכאלה שומרים על לסמוך יכול

 ?מאמינים אתם

 ?!הקטנים הילדים הם – המלך של שהערבים

 



 

 

 ה"ב

 

 :הנמשל את המורה יקריא כעת

 (הלוח של השני בצידו הנמשל תמונות את השני המורה ידביק ההקראה כדי תוך)

 ,אלוקים' ה

 העולם כל מלך

 .מכולם יותר ישראל עמו את אוהב

 ,מיוחדת עת מגיעה והנה

 ,מיועדת אליהם יקרה מתנה

 -מכל היא יקרה מתנה

 !הגדול לערכה ישווה לא דבר שום

 

 נדירה מאד מתנה זו, אכן

 !התורה את' מה יקבל ישראל עם

 ערבים חייבים שכזו לתורה אך

 !טובים הכי השומרים את מוכרחים

 

 ה"לקב ישראל עם הציעו

 -מעולים שומרים

 .הקדושים הנביאים הם הלא

 ,עוצמה עם שומרים להציע ניסו

 .האומה אבות – האבות 3 הם הלא

 

 ,התקבל לא דבר שום אך

 .המלכים מלכי מלך לפני

 - מיוחדים ערבים לעצמו בחר והוא

 !הילדים, אנחנו הם הלא



 

 

 

 ,כן

 ,השומרים נהיה אנחנו דווקא

 .ונזכרים נעשים אכן התורה שדברי

 - אחרים ולא אנחנו דווקא

 !נבחרים ערבים – רבן בית של תינוקות

 

 ,הילדים בזכותנו

 .לעם תורה ירדה

 

 ,הילדים בזכותנו ורק

 .בעולם שבועות חג יש

 

 ,בשמירה תמיד – הילדים אנחנו כן

 !התורה מצוות וקיום ללימוד

 

 

 

 


