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   הרב והחייט

 

ִנים ִלְפֵני ָ חֻוץ ַרֻבֹות ש  ְלִמיד ַרב ָהָיה. ָלָאֶרץ ֻבְ יק ָחָכם ֻתַ דֹול ְוַצֻדִ  ָעַסק הֻוא ְוַגם. ֻגָ

ְגִמילֻות ת ִנֵהל ָהַרב. ֲחָסִדים ֻבִ דֹוָלה ח"גמ ֺקֻפַ ים ִהְלָוה ֻוָבהֻ  ֻגְ קֻוִקים ָלֲאָנש ִ  ַהזְֻ

ֶסף ְסכֻוֵמי דֹוִלים ֻכֶ קֻוָפה ֻגְ  .ַלֻתְ

יעַ  ֶאָחד יֹום ַמִים ְיֵרא ַחֻיָט ְלַרב ִהֻגִ ָ ש  , ש  ל ֶאֶלף ַהְלָוָאה ֻוִבֻקֵ ה רֻוֻבָ לֹוש ָ ים ִלש ְ . ֳחָדש ִ

ר ֶ ֲאש  יעַ  ֻכַ ָרעֹון ְזַמן ִהֻגִ ט ִנְכַנס, ַהֻפֵ קֻועַ  ָהָיה ְוָהַרב, ַהַחֻיָ ִלֻמֻודוֹ  ש ָ ט. ֻבְ  לֹא ַהַחֻיָ

ֶסף ֶאת ֵהִניחַ  ָלֵכן. ִלְלמֹד ָלַרב ְלַהְפִריעַ  ָרָצה ָמָרא ַעל ַהֻכֶ  ָהָיה ָהַרב. ְוָהַלךְ  ַהֻגְ

קֻועַ  ִלֻמֻודוֹ  ש ָ ָכךְ  ִהְבִחין ְולֹא ֻבְ  .ֻבְ

ה ְלַאַחר ֻמָ בֻועֹות ֻכַ ַתח, ש ָ ֶרת ֶאת ָהַרב ֻפָ ְחֻבֶ ֻלוֹ  ַהֻמַ ֶ  לֹא ֲעַדִין ַהַחֻיָטש ֶ  ְוָרָאה, ש 

ֻלֵם ְרעֹון ֶאת ש ִ ַלח הֻוא. ַהַהְלָוָאה ֻפִ ִליחַ  ֵאָליו ש ָ ָ יר ש  ְזֻכִ ֻיַ ֶ ֻלֵם לוֹ  ש  ַ ט ַאךְ . ְלש   ַהַחֻיָ

יעַ  הֻוא ְוָטַען ִהֻגִ ֶ ָבר ש  ֻלֵם ֻכְ ֶזה זֹוֵכר לֹא ֲאִני: לוֹ  ָעָנה ָהַרב. ַהחֹוב ֶאת ש ִ ָבר ֻכָ , ֻדָ

ה ש   ְסָתם ְוַאֻתָ רֻוִצים ְמַחֻפֵ ק ֻתֵ לֻום ְלִהְתַחֻמֵ ש ְ  ְלִדין ַהַחֻיָט ֶאת ִהְזִמין ָהַרב. ִמֻתַ

ט ְוָהיוֻ . ֻתֹוָרה ֹות ַלַחֻיָ דֹולֹות ֻבֻוש  קֹוחֹות. ֻגְ ֻלוֹ  ַהֻלָ ֶ נוֹ  ְוַגם. ֶאְצלוֹ  ִלְקנֹות ִהְפִסיקוֻ  ש   ֻבְ

חֻור ַמד ַהֻבָ ֻלָ ֶ יָבה ש  יש ִ יָבה ֶאת ָעַזב, ְמֺצֻיֶֶנת ֻבִ ש ִ  .   ַאֶחֶרת ָלִעיר ְוָעַבר ַהֻיְ

קֻוָפה ַאֲחֵרי ַתח, ֻתְ ָמָרא ֶאת ָהַרב ֻפָ ה, ַהֻגְ תֹוךְ  ְוִהֻנֵ ָמָרא ֻבְ ח ַהֻגְ ל ֶאֶלף ֺמֻנָ , רֻוֻבָ

ד ר ִמֻיָ ַהַחֻיָט ָהַרב ִנְזֻכַ ֶ ן ש  ֻלֵם ֻכֵ ֶבל ַעל ְמאֹוד ִהְצַטֵער ְוהֻוא. לוֹ  ש ִ ַרם ַהֻסֵ ֻגָ ֶ  .לוֹ  ש 

ַלח הֻוא ט ִלְקרֹא ש ָ ט. ַלַחֻיָ יעַ  ַהַחֻיָ רֹאש   ִהֻגִ ל ֻבְ ֻפָ ֻלוֹ  ֺמש ְ  הֹוִדיעַ  ְוָהַרב, ְוַצַער ֵסֶבל ֻכֺ

ים לֹוַמר מֻוָכן ֲאִני: "לוֹ  ַרֻבִ ִעיִתי ֻבָ ֻטָ ֶ ש   ש  ט לוֹ  ָעָנה"!! ְסִליָחְתךָ  ֶאת ֻוְלַבֻקֵ  ֶזה: ַהַחֻיָ

ָבר ַיֲעזֹר לֹא ים, ֻכְ ָהַרב ֹיאְמרוֻ  ֲאָנש ִ ֶ הוְ  ָעַלי ְמַרֵחם ש  י עֹוש ֶ . ַיֲאִמינוֻ  ְולֹא. ֶחֶסד ִאֻתִ

ַהְבָרָקה ָהַרב ָעָנה ְתאֹוִמית ֻבְ ִביא: ֻפִ ה ֻתָ ְנךָ  ֶאת ֵהֻנָ חֻור ֻבִ ן ַהֻבָ ְצַטֻיֵ ח, ַהֻמִ  ְוֶאֻקַ

יתִֻ לְ  ָחָתן אֹותוֹ   .  יֻבִ
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 וגם. גדול וצדיק חכם תלמיד רב היה. לארץ בחוץ רבות שנים לפני

 הלווה ובה גדולה ח"גמ קופת ניהל הרב. חסדים בגמילות עסק הוא

 .לתקופה גדולים כסף סכומי הזקוקים לאנשים

 רובל אלף הלוואה וביקש, שמים ירא חייט לרב הגיע אחד יום

 היה והרב, החייט נכנס, הפירעון זמן הגיע כאשר. חודשים לשלושה

 את הניח לכן. ללמוד לרב להפריע רצה לא החייט. בלימודו שקוע

 .בכך הבחין ולא בלימודו שקוע היה הרב. והלך הגמרא על הכסף

 שהחייט וראה, שלו המחברת את הרב פתח, שבועות כמה לאחר

 לו שיזכיר שליח אליו שלח הוא. ההלוואה פרעון את שילם לא עדיין

: לו ענה הרב. החוב את שילם כבר שהוא וטען הגיע החייט אך. לשלם

 להתחמק תירוצים מחפש סתם ואתה, דבר כזה זוכר לא אני

 בושות לחייט והיו. תורה לדין החייט את הזמין הרב. מתשלום

 שלמד הבחור בנו וגם. אצלו לקנות הפסיקו שלו הלקוחות. גדולות

 .   אחרת לעיר ועבר הישיבה את עזב, מצוינת בישיבה

 אלף מונח הגמרא בתוך והנה, הגמרא את הרב פתח, תקופה אחרי

 על מאוד הצטער והוא. לו שילם כן שהחייט הרב נזכר מיד, רובל

 .לו שגרם הסבל

, וצער סבל כולו מושפל בראש הגיע החייט. לחייט לקרוא שלח הוא

 את ולבקש שטעיתי ברבים לומר מוכן אני: "לו הודיע והרב

 שהרב יאמרו אנשים, כבר יעזור לא זה: החייט לו ענה"!! סליחתך

 בהברקה הרב ענה. יאמינו ולא. חסד איתי ועושה עלי מרחם

 חתן אותו ואקח, המצטיין הבחור בנך את הנה תביא: פתאומית

 .  לביתי
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               שורש

 נכנס   ל.ק.ח. 

 הצטער  כ.נ.ס. 

 פרעון  פ.ר.ע.

 זקוקים   ח.מ.ק

 להתחמק   ז.ק.ק

 לקוחות  צ.ע.ר. 

 

 

 

     זכר ונקבה

   רב

   צדיק

   זקוק

   שילם

   עזב

   קנה

   פתח
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תחיליות סופיות   –מיליות 

 נא צבע את המיליות )תחיליות( בלורד זרחן ♦

 נא סדר את המילים בעמודה המתאימה ♦

 כשהתחמק כשהחייט כשפרע

 כשהבחור כשטעה כשהלקוחות

 מהצדיק הצדיק הישיבה

 מהישיבה כשהפסיק המצטיין

 לחייט  ששמע לישיבה

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 


