
  בס"ד 

  

  

  !דף קריאה לשבת

  הַחֲמוֹר בְּצַוָּאר יַהֲלוֹם
 ַעל ַמֲעִמיס ָׁשַטח ֶּבן ִׁשְמעֹון ַרִּבי ָהָיה ֹּבֶקר ְּבָכל

. ַלּׁשּוק אֹוָתם ְונֹוֵׂשא ְּגדֹוִלים ַׂשִּקים ְׁשֵני ְּכֵתָפיו

 ָחָזק חּוט - ִּפְׁשָּתן ְמֵלִאים ָהיּו ָהֵאֶּלה ַהַּׂשִּקים

 ּוְלעֹוד ֲחָבִלים ְלִיּצּור, ְּבָגִדים ַלֲאִריַגת ַהְּמַׁשֵּמׁש

  .ִׁשּמּוִׁשים

, ַּבּׁשּוק ַהִּפְׁשָּתן ֶאת מֹוֵכר ָהָיה ִׁשְמעֹון ַרִּבי

 ֶׁשָהָיה ַאֲחֵרי. ִמְׁשַּפְחּתוֹ  ֶאת ְמַפְרֵנס ּוֵמָהֶרַוח

 ְלֵבית הֹוֵל ָהָיה ְסחֹוָרתוֹ  ֶאת ִלְמֹּכר ּגֹוֵמר

  .ּתֹוָרה ַּתְלִמיָדיו ֶאת ּוְמַלֵּמד ַהִּמְדָרׁש

 ֶאת ַּגּבוֹ  ַעל סֹוֵחב ַהָּגדֹול ַרָּבם ֶאת ִלְראֹות ְמֹאד ִהְצַטֲערּו ַהַּתְלִמיִדים

 ֶאת ִיָּׂשא ְוהּוא, ֲחמֹור ְל ִנְקֶנה: "ַהָּצָעה לוֹ  ִהִּציעּו ֵהם. ַהִּפְׁשָּתן ַׂשֵּקי

  ".ַהּׁשּוק ֶאל ַהִּפְׁשָּתן ַׂשֵּקי

. ְוָחָזק ָּבִריא ֲחמֹור ְלַחֵּפׂש ָיְצאּו ְוַהַּתְלִמיִדים, ִׁשְמעֹון ַרִּבי ִהְסִּכים

 אֹותוֹ  ְוֵהִביאּו ַהֲחמֹור ֶאת ָקנּו, ֶאָחד ֲעָרִבי ֵאֶצל ָּכֶזה ֲחמֹור ָמְצאּו ֵהם

  .ִׁשְמעֹון ַרִּבי ֶׁשל ַלֲחֵצרוֹ 

 ֶאֶבן ַעל עַ ְוִהְצִּבי, ַהַּתְלִמיִדים ֶאָחד ִּפְתאֹום ָׁשַאל?", ֶזה ָמה! ֶרַגע"

 ָּבֶאֶבן ַהַּתְלִמיִדים ִהִּביטּו. ַהֲחמֹור ֶׁשל ְּבַצָּוארוֹ  ְּתלּוָיה ֶׁשָהְיָתה נֹוֶצֶצת



 אֹותוֹ  ִלְמֹּכר ֶׁשֶאְפָׁשר, ְוָנִדיר ָיָקר ַיֲהלֹום ָהָיה ֶזה. ְמֹאד ְוִהְתַרְּגׁשּו

  .ֶּכֶסף ְּבַהְרֵּבה

, ַרֵּבנּו: "ְוָקְראּו ִׁשְמעֹון ַרִּבי ֶאל ְּבִהְתַרְּגׁשּות ַהַּתְלִמיִדים ִנְכְנסּו

  !".ְלַפְרָנָסְת ְוַלֲעֹבד ַלּׁשּוק יֹום ְּבָכל ָלֶלֶכת ִּתְצָטֵר א ֵמַעְכָׁשו

  .ִׁשְמעֹון ַרִּבי ָׁשַאל?" ָלָּמה"

 ִּגִּלינּו ְוַעְכָׁשו, ֶאָחד ֵמֲעָרִבי ֲחמֹור ַּבֲעבּוְר ָקִנינּו: "ַהַּתְלִמיִדים ָענּו

 ַיְסִּפיק ְוַהֶּכֶסף, ַהַּיֲהלֹום ֶאת ִלְמֹּכר ּתּוַכל. ְמֹאד ָיָקר ַיֲהלֹום ְּבַצָּוארוֹ 

ְלַפְרָנָסְת ָּכל ְלֶמֶׁש ַחֶּיי."  

 ְרִציִנּיֹות ַנֲעׂשּו ָּפָניו ֲאָבל, ְמֹאד ִיְׂשַמח ִׁשְמעֹון ֶׁשַרִּבי ִצּפּו ַהַּתְלִמיִדים

  ?".ֶהָחמֹור ְּבַצָּואר ָּתלּוי ֶׁשַהַּיֲהלֹום ָיַדע ָהֲעָרִבי ָהִאם: "ָׁשַאל ְוהּוא

  .ַהַּתְלִמיִדים ָענּו", א"

, ָקִניִתי ֲחמֹור. "ִׁשְמעֹון ַרִּבי ָּפַסק", אֹותוֹ  לוֹ  ְלַהְחִזיר ֲעֵליֶכם, ֵּכן ִאם"

  ".ָקִניִתי א ַיֲהלֹום ֲאָבל

 ֶׁשל ַצָּוארוֹ  ַעל ָמָצאנּו: "לוֹ  ְוָאְמרּו ָהֲעָרִבי ֶאל ַהַּתְלִמיִדים ָחְזרּו

 ְמַצָּוה ְוַהּתֹוָרה, ְל ָאְבָדה ִהיא ַוַּדאי ַהּזוֹ  ַהְּיָקָרה ָהֶאֶבן ֶאת ַהֲחמֹור

  ".ִלְבָעֶליהָ  ֲאֵבָדה ְלַהֲחִזיר אֹוָתנּו

, ַהְּיהּוִדים ֱאֵקי ַהֵּׁשם ָּברּו: "ְּבקֹול ְוָקָרא ְמֹאד ִהְתַּפֵעל ָהֲעָרִבי

 ּוְמַקְּיִמים ּבוֹ  ַמֲאִמיִנים ְוֵהם, ִלְבָעֶליהָ  ֲאֵבָדה ְלַהֲחִזיר אֹוָתם ֶׁשִּצָּוה

  ".ִמְצוֹוָתיו

 ָאַמר. ָהֲעָרִבי ֶׁשל ְּתגּוָבתוֹ  לוֹ  ְוִסְּפרּו ִׁשְמעֹון ַרִּבי ֶאל ַהַּתְלִמיִדים ָחְזרּו

 יֹוֵתר ְּבֵעיָני ָיָקר ַהּבֹוֵרא ֶאת ְמַׁשֵּבחַ  ֶׁשָהַעְרִבי ַהֶּׁשַבח: "ִׁשְמעֹון ַרִּבי

  ".ַהֶּזה ָהעֹוָלם ֶׁשל ְוַהָּזָהב ַהֶּכֶסף ִמָּכל

 _________? יֵּכיַצד ָקָראִת 


