
 

 

 בס"ד.                                                                                                    סיפורי תנאים

 מעשה באבא אומנא.

 

א נָּא ַאבָּ יָּה ֻאמָּ א הָּ לֹום לֹו בָּ ה שָּ ל ִמיִשיבָּ ה שֶׁ ל ַמְעלָּ ל ּוְלַאַביֵּי ,יֹום ְבכָּ ב יֹום כָּ רֶׁ ת עֶׁ א ,ַשבָּ בָּ ל ּוְלרָּ ב כָּ רֶׁ  יֹום עֶׁ

 . ִכּפּוִרים

ה ְלשָּ ל ַדְעּתֹו חָּ א ִמּׁשּום ַאַביֵּי שֶׁ נָּא ַאבָּ ְמרּו , ֻאמָּ ה ִאי: לֹו אָּ יו ַלֲעׂשֹות יָּכֹול ַאּתָּ ל ְכַמֲעׂשָּ א שֶׁ נָּא ַאבָּ  .ֻאמָּ

  

ה יּו ּומֶׁ יו הָּ ל ַמֲעׂשָּ א שֶׁ נָּא ַאבָּ יָּה ?ֻאמָּ הָּ ם ַמִקיז ְכשֶׁ יָּה דָּ ה .ְלַבד ּוְלנִָּשים ְלַבד ַלֲאנִָּשים ַמִקיז הָּ ְיתָּ  ְכסּות לֹו ְוהָּ

יֵּש ּה שֶׁ ן בָּ רֶׁ ה, קֶׁ ְיתָּ הָּ ה שֶׁ ת ְקרּועָּ לֶׁ  ,ְככֹוסֶׁ

ה ְיתָּ הָּ ה ּוְכשֶׁ ה ִאּׁשָּ אָּ יו בָּ נָּ יָּה ְלפָּ ּה הָּ ת ַמְלִבישָּ י, ַהְכסּות אֶׁ ֹּא ְכדֵּ ל ל שֶׁ ּה ִיְסַּתכֵּ יָּה .בָּ קֹום לֹו ְוהָּ נּועַ  מָּ  ִמַבחּוץ צָּ

ִטיל ל ְּפִשיִטין בֹו ְלהָּ ִקבֵּ  ;שֶׁ

יֵּש ִמי ִטיל לֹו שֶׁ ין ּוִמי, בֹו מֵּ אֵּ א לֹו שֶׁ ב בָּ ינֹו ְויֹושֵּ ן .ִמְתַביֵּש ְואֵּ ִנְזַדמֵּ ם ַּתְלִמיד לֹו ּוְכשֶׁ כָּ ֹּא חָּ יָּה ל ל הָּ נּו נֹוטֵּ  ִממֶׁ

ר כָּ יָּה ;ׂשָּ הָּ ה ּוְכשֶׁ ם רֹואֶׁ דָּ ין אָּ אֵּ יָּה, ְביָּדֹו שֶׁ ן הָּ ַמד ְלַאַחר ְּפִשיִטין לֹו נֹותֵּ עָּ  שֶׁ

ר ְך: לו ְואֹומֵּ א לֵּ ד יֹום. ַעְצְמָך ַהְברֵּ חָּ ַלח אֶׁ י ַאַביֵּי לֹו שָּ י ְשנֵּ ִמים ַּתְלִמידֵּ ְדקֹו ֲחכָּ ם .ְלבָּ ם הֹוִשיבָּ ֱאִכילָּ ם ְוהֶׁ  ְוִהְשקָּ

ם ְוִהִציעַ  הֶׁ עֹות לָּ ה ַמצָּ  .ַבַלְילָּ

ר קֶׁ כּום ַבבֹּ לּום ְכרָּ ְמדּו ּוְנטָּ ם ְויְָּצאּו ְועָּ הֶׁ ם. ַלּׁשּוק לָּ אָּ ְמרּו.ּוְמצָּ ם: לֹו אָּ ה, ַמר ְישּומֵּ ם ַכמָּ ִוים הֵּ ַמר .שָּ ם אָּ הֶׁ ְך: לָּ  כָּ

ְך ְמרּו ,ְוכָּ א: לֹו אָּ מָּ ִוים ְושֶׁ ם שָּ ר הֵּ  ?יֹותֵּ

ַמר ם אָּ הֶׁ ְך: לָּ ְמרּו .ְלַקְחִּתים ְבכָּ ְלָך: לֹו אָּ ם שֶׁ ְמרּו .ְנַטְלנּום ּוִמְמָך הֵּ ה: לֹו אָּ שָּ ה, ִמְמָך ְבַבקָּ נּו ַבמֶׁ  ?ֲחַשְדּתָּ

ַמר ם אָּ הֶׁ ַמְרִּתי: לָּ א, אָּ מָּ ן ְשבּוִים ִּפְדיֹון שֶׁ ם ִנְזַדמֵּ הֶׁ ִמים לָּ  .ִלי לֹוַמר ְוִנְתַבְישּו ַלֲחכָּ

ְמרּו ו: לֹו אָּ ל ַעְכשָּ ת ַמר ִיטֹּ לֹו אֶׁ ַמר .שֶׁ ם אָּ הֶׁ ּה: לָּ אֹותָּ ה מֵּ עָּ ה ִמַדְעִּתי ִהַסְחִּתים שָּ קָּ  .ִלְצדָּ

 


