
הטיפש שחיפש תבונה 
 

סיפור טטרי 

 
חיו פעם שלושה אחים. שניים נבונים 

והשלישי, הצעיר, טיפש. כשאביהם נפטר 
שני הגדולים חילקו ביניהם את כל הרכוש 
ולא השאירו דבר לאח הצעיר, אלא גירשו 

אותו מהבית. 
"כדי לעסוק ברכוש ועושר דרוש שכל" 

אמרו לו. 
"אם כן, אחפש לי שכל" אמר הצעיר ויצא 
לדרך. הוא הלך זמן רב עד שראה לפניו 
כפר. עייף כבר היה ולכן ניגש ישר לבית 
שבקצה הכפר, בית בודד, שאור נראה 

בחלון. מאחר וטיפש היה לא ידע 
שבבתים קיצונים כאלה גרים בדרך כלל 

מכשפים, וכך גם בבית זה. 
הצעיר נכנס לבית וראה שם זקן בעל 

קרחת וזקן ארוך. 
"אולי אתה זקוק לעובד?" שאל. 

"ואתה חזק ועובד טוב?" שאל הזקן. 
"חזק ועובד טוב, אבל טיפש" ענה הצעיר. 

קיבל אותו בעל הבית לעבודה לשנה. 
בגמר השנה היה צריך לשלם על עבודתו. 

שאל בעל הבית "מה תרצה תמורת 
עבודתך? עושר או מזל טוב?" 

"אין לי צורך במזל טוב ולא בעושר" ענה 
הצעיר "אלא רק בשכל ותבונה, כי אני 

טיפש." 
"אינך כל כך טיפש אם זה חפצך" אמר 
המכשף "שכל ותבונה אמנם לא אוכל 
לתת לך, אבל תמורת עבודתך אזרוק 

עליך לחש ותוכל עכשיו לדבר עם חפצים 
שונים." 

הצעיר לא האמין לו אבל לא התווכח ויצא 
לדרך. הלך ביער ופתאום ראה בין עצים 

עמוד גבוה בלי אף ענף עליו. 



"מעניין מאיזה עץ העמוד הזה?" אמר 
הטיפשון "נראה אם בעל הבית לא רימה 

אותי" ושאל "מי אתה?" 
"הייתי פעם עץ אורן גבוה ויפה" ענה 

העמוד. 
הצעיר הבין שדבריו של בעל הבית הם 

אמת והמשיך בדרכו. הידע החדש עזר לו 
למצוא אוכל בשפע. העצים הסבירו לו 

איפה למצוא פטריות רבות וגרגירי יער 

מתוקים, ואיך להסתתר בפני חיות טרף.  
כך הלך עד שהגיע לארץ זרה. 

והצאר של הארץ הזו היה במצב רוח 
ירוד. המקטרת האהובה שלו נעלמה, 

נפלה לאן שהוא ולא מצאו אותה. המלך 
הבטיח שלמוצא המקטרת ייתן שק זהב 

מהאוצר שלו וכתוספת את בתו היפהפייה 
לאישה. 

כל המדינה חיפשה את המקטרת אך 
לשווא. 

כשהצעיר הטיפש שמע זאת התנדב 
למצוא את המקטרת. הוא נעמד על גבעה 

וקרא בקול רם "מקטרת הצאר! איפה 
את?" 

"אני שוכבת תחת אבן גדולה שבין 
השיחים על שפת האגם" ענתה מיד 

המקטרת. 
"איך הגעת לשם?" 

"הצאר הניע את זרועו כשעבר ליד האגם, 



והחלקתי מכף ידו." 
רץ הצעיר והביא למלך את מקטרתו. 

לשמחה של הזקן לא היה גבול. הוא מיד 
ציווה למלא שק בזהב ולתת לבחור וערך 
נשואים של הצעיר עם הבת היפה. הנשף 

המפואר נמשך יומיים. 
 *

אינכם מאמינים? תשאלו את אישתו של 
האח הבכור. נכון, אינני יודע איפה היא 
חיה, אך אין זו בעיה למצוא אותה. כל 

שכנה תראה לכם. 


