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  !דף קריאה לשבת

ִתים ִאם נִים לֹא ׁשוֹ   דָּ

, ִּבירּוָׁשַלִים ַסָּבא ֵאֶצל ַׁשָּבת ְּכמוֹ  ֵאין

 ֶׁשל ָהֶאֶבן ָּבֵּתי. ְוָנִעים ָצלּול ָהֲאִויר

. ְמיֶֻחֶדת ֲאִויָרה ַמְׁשִרים ַהְּׁשכּוָנה

 ַהָּבִּתים ִמן ָהעֹולֹות ַהַּׁשָּבת ּוְזִמירֹות

  .ְמיָֻחד ִניחֹוחַ  ִעָּמן נֹוְׂשאֹות

 ָיַרד ְוִהֵּנה, ָעֵלינּו ָעְבָרה ֶנְחָמָדה ַׁשָּבת

  .ַהָּבְיָתה ַלֲחזֹור ַהְּזַמן ְוִהִּגיעַ  ָהֶעֶרב

 ַסָּבא ִּבֵּקׁש", ַהְבָּדָלה ַאָּתה ֲעֵׂשה"

  ".ַיִין ִלְׁשּתֹות ַעְכָׁשו ִלי ָקֶׁשה. "ֵמַאָּבא

 ֶאת ִמֵּלא ַסָּבא. ַאָּבא ָאַמר"!, ְּבִׂשְמָחה"

 ִמילֹות ֶאת ִסְלֵסל ַאָּבא. ָיָדיו ְּבמוֹ  ְמַיֵּצר ֶׁשהּוא ַהְּמֻׁשָּבח ַּבַּיִין ַהָּגִביעַ 

  .ָקָרא!", טֹוב ַיִין ֵאיֶזה. "ַהַּיִין ּכֹוס ֶאת ְוָׁשָתה ַהַהְבָּדָלה

  .ִאָּמא ָאְמָרה", נֹוֶהֶגת ַוֲאִני, ְמֻצָּין ַהַּיִין"

 ַאָּבא ֶזה ִּבְגַלל ַהִאם. ַיִין ְּגִביעַ  ַרק ֶזה. "ָצַחְקִּתי", ִאָּמא, ֶּבֱאֶמת נּו"

  ?".ִלְנֹהג ָיכֹול א

 ִסיּפּור ָּכ ַעל ָלֶכם ֲאַסֵּפר ָּבאֹוטוֹ . "ַאָּבא ָאַמר", צֹוֶדֶקת ִאָּמא"

  ".ָיֶפה

  :ְלַסֵּפר ִהְתִחיל ְוַאָּבא ַלֶּדֶר ָיָצאנּו



 ָקָראִתי? ֵּכיַצד

__________________________

_____ 

 ְנִׂשיא. ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֻחְרָּבן ַאֲחֵרי, ָׁשָנה ְלַאְלַּפִים ָקרֹוב ִלְפֵני ָהָיה ֶזה

  .ַהִּמְׁשָנה ַחְכֵמי ִמְּגדֹוֵלי, ַּגְמִליֵאל ַרָּבן ָהָיה ַהְיהּוִדים

, ַהֲחמֹור ַעל ָרַכב הּוא. ִלְכִזיב ֵמַעּכוֹ  ַּגְמִליֵאל ַרָּבן ָיָצא ַאַחת ַּפַעם

  .ְׁשמוֹ  ִאְלַעאי ַרִּבי, ַהֲחָכִמים ֶאָחד אֹותוֹ  ְוִלָּוה

 ָנַדְרִּתי: "ַּבָּקָׁשה ּוְבִפיו ְיהּוִדי ַּגְמִליֵאל ַרָּבן ִלְפֵני ָּבא, ִלְכִזיב ְּכֶׁשִהִּגיעּו

  ".אֹותוֹ  ִלי ְלַהִּתיר ּוְמַבֵּקׁש ָעָליו ִמְתָחֵרט ַוֲאִני ֶנֶדר

 ָׁשִתינּו א ַהִאם: "אֹותוֹ  ְוָׁשַאל ִאְלַעאי ַרִּבי ֶאל ַּגְמִליֵאל ַרָּבן ָּפָנה

  ?".ִאיַטְלִקי ַיִין ֶׁשל) ְקַטָּנה ּכֹוס( ְרִביִעית

  ".ָׁשִתינּו, ֵּכן: "לוֹ  ֵהִׁשיב

 ַרָּבן ָאַמר", ַהַּיִין ַהְׁשָּפַעת ֶׁשַּתֲעֹבר ַעד ַאֲחֵרינּו ָהִאיׁש ְיַטֵּיל, ֵּכן ִאם"
  .ַּגְמִליֵאל

ָׁשה ֶׁשל ֶמְרָחק ַאֲחֵריֶהם ַהְּיהּוִדי ָהַלֶׁשִהִּגיעּו ַעד, ִקילֹוֶמֶטר ִּכְׁש 

 צֹור ָלִעיר ַהֶּדֶר עֹוָלה ֶׁשּבוֹ  ַהר' (צֹור ֶׁשל ֻסָּלָמּה, 'ַהְּמֻכֶּנה ְלַהר

 ַּגְמִליֵאל ַרָּבן ָיַרד ָׁשם). ֻסָּלם ְּכמוֹ  ֶׁשִּנְראּו ַמְדֵרגֹות ּבוֹ  ְוָהיּו, ֶׁשִּבְלָבנֹון

  .ַהֶּנֶדר ֶאת ַלְּיהּוִדי ִהִּתיר ְוָאז, ִהְתַיֵּׁשב, ְּבַטִּלית ִהְתַעֵּטף, ֵמַהֲחמֹור

: ְּדָבִרים ַּכָּמה ָלַמְדנּו ַּגְמִליֵאל ַרָּבן ֶׁשל ֶׁשֵּמִהְתַנֲהגּותוֹ  ֲחָכִמים ְוָאְמרּו

 ְׁשִמי - ֵׁשִני ָּדָבר. ְמַׁשֶּכֶרת ִאיַטְלִקי ַיִין ֶׁשל' ְרִביִעית'ׁשֶ  – ֶאָחד ָּדָבר

 ַּבֶּדֶר ֶׁשֲהִליָכה - ְׁשִליִׁשי ָּדָבר. ֲהָלָכה ִלְפֹסק לוֹ  רָאסּו, ַיִין ֶׁשָּׁשָתה

 א ֶנֶדר ֵמְפִרים ֶׁשא -ְרִביִעי ְוָדָבר. ַהַּיִין ַהְׁשָּפַעת ֶאת ְמַסֶּלֶקת

 ֶאָּלא, ַּבֲעִמיָדה א, ֲהִליָכה ְּכֵדי ּתֹו א, ְּבֵהָמה ַעל ְּכֶׁשרֹוְכִבים

  .ִּביִׁשיָבה

 ָּגדֹול ָחָכם ֲאִפילּו, רֹוִאים ַאֶּתם: "ְוָאַמר, ַהִסיּפּור ֶאת ִסֵּיים ַאָּבא

 ָאז. ַיִין ּכֹוס ֶׁשָּׁשָתה ַאֲחֵרי ֶנֶדר ְלַהִּתיר ִהְסִּכים א, ַּגְמִליֵאל ַרָּבן ְּכמוֹ 

  .ֶׁשּׁשֹוִתים ַאֲחֵרי ְּבֶרֶכב ִלְנֹהג ֶׁשְּמֻסָּכן ַוַּדאי

  ):סד ֵערּוִבין ַּבְבִלי ַּתְלמּוד ִּפי ַעל(  

           


