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 שני מרצים צעירים

 ישבו כהרגלם
 ואכלו חומוס בפיתה

 על הדשא 
 בגבעת רם

 
 : אמרו זה לזה

 מה יוצא לבנאדם "
 ?"מזה שהוא חכם

 , אין קביעות
 המשכורת לא משהו

 והעבודה סתם
 
 "אפס לא יהיה בך אביון"

 חשבו השניים 
 לקיים בעצמם

 נמנו וגמרו
 ליזום מיזם

 
 לא עבר זמן רב

  קטן sms-ו
 לנייד של יוחנן 

 גונב
 היה בו מסר

 ממשרדו של הדיקן
 

 אחד משניים
 יעלה לדוכן
 במסר נאמר

 ראה אותו יוחנן
 ולאילפא חברו
 לא סיפר דבר

 
 "לא יחדל אביון מקרב הארץ"

 אקיים בעצמי
 יוחנן אמר

 את המיזם גנז
 ולביתו חזר

 
 עברו ימים ושנים

 יוחנן שבעירו נשאר
 היה לפרופסור חבר
 אילפא צבר עושר

 וחזר לביתו 
 באוניית  פאר

 
 ה'פגשו אותו החבר

 ?ומי נעדר
 חברו יוחנן

 
 לו היית לומד איתנו כאן

 היית אתה
 עומד היום על הדוכן

 אמרו לו חבריו
 

 אילפא נעלב
 והיו הדברים
 שאמרו עליו

 כחרב המנקרת
 בבני מעיו

 
 עלה לתורן ואמר
 הציגו לי שאלה

 פתרנהאם לא א
 אקפוץ למצולה

 
 נחלץ לעזרתו

 זקן אחד
 וחידה לא קשה 

 למענו חד
 פתר אותה אילפא 

 ומן התורן ירד
 

 זה סיפור פשוט
 עליו היה אומר

 רבי יוחנן
 סיפור לתינוקות של בית רבן

 ?האמנם



 
 ?היכן טמון הכלב

 כאן אולי העורך הדביק, הסיפא נכתב העברית בעוד שהרישא בארמית, יכולים אתם לטעון 

 שני קטעים זרים בדרך מלאכותית 

 אבל אם נעשה לסיפור ברית מילה  ישאר אילפא תלוי על התורן למעלה  

 לסיפור הזה שלושה מפתחות 
o אפס לא יהיה בכך אביון 
o לא יחדל אביון מקרב הארץ 
o וכתב החידה 

 
 ?אפס לא יהיה בכך אביון מהו

 כאשר הפרנסה אינה מצויה ישנן שתי אפשרויות

  את החסרהאל יוסיף .א

 כך חשב אילפא, עליך למלא את החסר .ב

 
 ?לא יחדל אביון מקרב הארץ מהו

הוא סמך , לא בדיוק? כך עשה יוחנן. כל אדם מקבל מן האל את המגיע לו ועל האדם לסמוך על האל

 על המסר שקיבל מן הדיקן

 
 ?והחידה

 : הבנים ישראל והאל קוצב לבנים את צרכם, האב הוא האל. החידה היא משל

 סכום קבוע לשבועב .א

 מעלה עד לרמה הראויה .ב

 ).קיימא קוראים לזה היום-פיתוח בר( דואג גם לדורות הבאים  .ג

 
 ?ומה עושה שם רבי מאיר

 .בלעדיו לא הייתה נפתרת החידה ואילפא היה נשאר תלוי על התורן
 כך אמר"  מצווה לקיים דברי המת"

קל  ?החכמים נותנים יותר, אז למה כשהמת ציוה ש 

 
 ?אז מה המסר,  האלואם זה

 ?אפס לא יהיה בך אביון או לא יחדל אביון מקרב הארץ

  



 החברים
 . אף שיצא עשיר מן המיזם מדד עצמו בסרגל של תלמיד חכם וזה צרם? למה נפגע אילפא
 ?ולמה נאלם יוחנן

 כי אז לחברו יוחנן את המסר לא סיפר
 ועל כך המשיך מצפונו לייסר
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