דרומא

– בית מדרש לסטודנטים

דרומא

– בית מדרש לסטודנטים

ר' אייזיק מקראקא שהיה עני מרוד .לילה אחד חל ר' אייזיק חלו ובו הוא
שומע קול שקורא אליו 'מתחת לגשר של העיר ורשה מזומ ל אוצר'
בבוקר ניעור ר' אייזיק משנתו והחל אורז את מטלטליו כשפניו לעיר ורשה.
שלושה ימי ארכה הדר עד שבערב היו השלישי הגיע ר' אייזיק אל
מתחת לגשר של העיר ורשה ,אלא שש חיכתה לו אכזבה גדולה .כל מתח
הגשר היה מוק בחיילי הצאר  אי יוצא ואי בא.
אמנ ר' אייזיק לא ויתר ובאישו לילה הוא ק והתגנב אל מתחת לגשר
והחל לחפור במר ,הוא חפר וחפר עד שלפתע חש בזרוע הלופתת את

ר' אייזיק מקראקא שהיה עני מרוד .לילה אחד חל ר' אייזיק חלו ובו הוא
שומע קול שקורא אליו 'מתחת לגשר של העיר ורשה מזומ ל אוצר'
בבוקר ניעור ר' אייזיק משנתו והחל אורז את מטלטליו כשפניו לעיר ורשה.
שלושה ימי ארכה הדר עד שבערב היו השלישי הגיע ר' אייזיק אל
מתחת לגשר של העיר ורשה ,אלא שש חיכתה לו אכזבה גדולה .כל מתח
הגשר היה מוק בחיילי הצאר  אי יוצא ואי בא.
אמנ ר' אייזיק לא ויתר ובאישו לילה הוא ק והתגנב אל מתחת לגשר
והחל לחפור במר ,הוא חפר וחפר עד שלפתע חש בזרוע הלופתת את
צוארו .היה זה קצי הצאר שפנה אליו בקשיחות ושאל למעשיו.

ר 'אייזיק נאל לספר לו את כל הסיפור על החלו ועל המסע שלו בעקבות

ר 'אייזיק נאל לספר לו את כל הסיפור על החלו ועל המסע שלו בעקבות

האוצר שמתחת לגשר .לשמע דבריו הקצי כבר לא יכול היה להתאפק והוא

האוצר שמתחת לגשר .לשמע דבריו הקצי כבר לא יכול היה להתאפק והוא

פר בצחוק ולעג לר' אייזיק ומעשיו " :אי ,ל יהודי ,שוגה בחלומות אתה .ג

פר בצחוק ולעג לר' אייזיק ומעשיו " :אי ,ל יהודי ,שוגה בחלומות אתה .ג

אני ראיתי בחלומי שבביתו של יהודי בש אייזיק מקראקא ,ש במרת ,טמו
אוצר יקר ,שמא אקו אני ואסע לש?"
מיד לקח היהודי עגלה רתומה לשני סוסי אמיצי וא לנסוע אל עירו ,ירד
למרת ביתו
ומצא ש את האוצר.
כיוו שראה היהודי כ פתח ואמר__________________________ :

אני ראיתי בחלומי שבביתו של יהודי בש אייזיק מקראקא ,ש במרת ,טמו
אוצר יקר ,שמא אקו אני ואסע לש?"
מיד לקח היהודי עגלה רתומה לשני סוסי אמיצי וא לנסוע אל עירו ,ירד
למרת ביתו
ומצא ש את האוצר.
כיוו שראה היהודי כ פתח ואמר__________________________ :

צוארו .היה זה קצי הצאר שפנה אליו בקשיחות ושאל למעשיו.

 מה לדעתכ אמר היהודי? מהו המסר של הסיפור?

 מה לדעתכ אמר היהודי? מהו המסר של הסיפור?

