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  !דף קריאה לשבת

ְבָחן ֲעִמיָדה ִמ   ּבְ

 ְלָכל ֳחָדִׁשים ְּבָגִדים ְצִריִכים ֲאַנְחנּו"

 ֶהָעִׁשיר ָאַמר", ַהַחג ִלְקַראת ַהִּמְׁשָּפָחה

 ַחָּיט ְלָכאן ְוָהֵבא ֵל. "ִלְמָׁשְרתוֹ  ָהרֹוָמִאי

  ".ַהְּבָגִדים ֶאת ֲעבּוֵרנּו ֶׁשִּיְתֹּפר ִמְקצֹוִעי

 ְוַרִּבים, טֹוב ַחָּיט ְלַחֵּפׂש ַהְּמָׁשֵרת ָיָצא

 הּוא. ְזִמיָנא ֶּבן ַאָּבא ַרִּבי ַעל לוֹ  ִהְמִליצּו

 ֵמֲעבֹוַדת ֶׁשִהְתַּפְרֵנס ָּגדֹול ָחָכם ַּתְלִמיד ָהָיה

 ָהָיה ְּבָגִדים ּתֹוֵפר ֶׁשָהָיה ְּבָׁשָעה. ַהַחָּיטּות

 ַּבּתֹוָרה ָעַסק ְוָכ, ֶׁשָּלַמד ַהּתֹוָרה ַעל חֹוֵׁשב

  . ֲעבֹוָדתוֹ  ְּבֵעת ַּגם

 ַהְּדרּוׁשֹות ַהְמִדידֹות ָּכל ֶאת ָעָׂשה, ֶהָעִׁשיר ֶׁשל ֵּביתוֹ  ֶאל ַאָּבא ַרִּבי ָּבא

 ְוָתַפר, ַהְּבָגִדים ֶאת ָּגַזר, ִּבְזִריזּות ְוָעַבד ָיַׁשב הּוא. ָּבֲעבֹוָדה ְוִהְתִחיל

  .ָאָּמן ְּבַיד ְלזוֹ  זוֹ  ַהֲחִתיכֹות ֶאת

 ָּבָׂשר ְצִלי ְוָעָליו ַמָּגׁש ֶהֱחִזיק ְּבָידוֹ . ַחְדרוֹ  ֶאל ֶהָעִׁשיר ִנְכַנס ַהּיֹום ְּבָצֳהֵרי

 ָאַמר", ָצֳהָרִים ֲארּוַחת ְל ֵהֵבאִתי, ְּבַבָּקָׁשה. "ְמָגֶרה ֵריחַ  ֶׁשֵהִפיץ

  .ַאָּבא ְלַרִּבי



 ָקָראִתי? ֵּכיַצד

__________________________

_____ 

 ֶלֱאכֹול ָיכֹול ֵאיֶנִּני ֲאָבל, "ַאָּבא ַרִּבי לוֹ  ָאַמר", ְמאֹוד ְל מֹוֶדה ֲאִני"

 ּתֹוָדה ֶּבֱאֶמת. ָּדֵתנּו ִמְצַות ִּפי ַעל ְּכֵׁשָרה ֵאיֶנָּנה ִהיא ִּכי, ָהֲארּוָחה ֶאת

ֹאֶכל ִלי ֵיׁש. ֶאְסַּתֵּדר ֲאִני. ְל."  

 ְל ֵמִביא ֲאִני! ֻחְצָּפה ֵאיזוֹ : "ֶהָעִׁשיר ֶׁשל ָּפָניו ַעל הֹוִפיָעה ַזַעם ַהָּבַעת

 ַמֲעִליב ַאָּתה ָּכָכה?! אֹוָתּה ֶלֱאכֹול ְמָסֵרב ְוַאָּתה ְמֻׁשַּבַחת ּוָחהֲאר

  ?!".אֹוִתי

 ְיהּוִדי ֲאָבל. ְמאֹוד אֹוְת ְמַכֵּבד ֲאִני. ַאָּבא ַרִּבי ָאַמר!", ְוָׁשלֹום ַחס"

  ".ַּבֲהָבָנה ֹזאת ַקֵּבל ָאָּנא. ָּכֵׁשר ֶׁשֵאינוֹ  ָמזֹון ֶלֱאכֹול ָיכֹול ְוֵאיֶנִּני ֲאִני

 ׁשּום ִלְׁשמֹועַ  מּוָכן א ֲאִני. "יֹוֵתר עֹוד ָּכַעס ָהרֹוָמִאי ֶהָעִׁשיר ֲאָבל

  !".ָהֲארּוָחה ֶאת ַעְכָׁשו ֹּתאַכל ַאָּתה. "ְּבקֹול ָצַעק!", ֵּתרּוִצים

 ֵמַעל אֹוָתּה ּוֵמִניף ַחְרּבוֹ  ֶאת ׁשֹוֵלף ֶׁשֶהָעִׁשיר ִלְראֹות ֶנֱחַרד, ַאָּבא ַרִּבי

  .ִהְכִריז!", אֹוְת ֶאֱהרֹוג, ָהֲארּוָחה ֶאת ֹּתאַכל א ִאם. "ֹראׁשוֹ 

 ֲאָבל, אֹוִתי ַלֲהרֹוג ָיכֹול ַאָּתה: "ְּבַתִּקיפּות ֲאָבל ְּבֶׁשֶקט ָעָנה ַאָּבא ַרִּבי

  !"ַמה ִויִהי ָּכֵׁשר ֶׁשֵאינוֹ  ָּבָׂשר אֹוֵכל א ֲאִני

 ַהֶחֶרב ֶאת ֶהְחִזיר הּוא. ֶהָעִׁשיר ֶׁשל ָּפָניו ַעל ִחּיּו הֹוִפיעַ  ֶרַגע ְּבאֹותוֹ 

. ְּבִמְבָחן אֹוְת ְלַהֲעִמיד ָרִציִתי ַרק! ְל ַהָּכבֹוד ָּכל: "ְוָאַמר ִלְמקֹוָמּה

 ֶזה ִּכי, אֹוְת הֹוֵרג ָהִייִתי ָאז אוֹ , ַהָּבָׂשר ֶאת אֹוֵכל ָהִייתָ  ֶׁשִאּלּו ְל ַּדע

  ".ֶעְקרֹונֹות ְל ֶּׁשֵאין מֹוִכיחַ  ָהָיה

 ְיהּוִדי ִלְהיֹות ָצִרי ְיהּוִדי-ִלְהיֹות ָצִרי ָּכ: "הֹוִסיף ָהרֹוָמִאי ְוֶהָעִׁשיר

  ".ַהּסֹוף ַעד רֹוָמִאי ִלְהיֹות ָצִרי ְורֹוָמִאי, ַהּסֹוף ַעד

  ).ב ֲהָלָכה', ד ֶּפֶרק ְׁשִביִעית ַמֶּסֶכת ְירּוַׁשְלִמי ַּתְלמּוד ִּפי ַעל(

   

           


