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חיבר למעלה מאלף ספרים על כל מקצועות התורה

חד)הב"חלבעל צדקה(הית  בעל  עיר  אחד  למיד  היה ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָ
ח י   י י צדקה הלכת ד מל היה אהְְְְֲִִֶַַַָָָָָ
 ' יעה , אר  צדק תיו  ה רה אל יקלע  לא  ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהאי
א  מיד אמר היה לד' ריכה  היא רה  הדקה ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמע ה 
מעי  וכל איכת וה כת ה מעיו  נכל  ולא ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹנכל
עצת י  על   הי ריס וה  גליה העיר ל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻהדקה

. ל ה עליו  הב "ח על אַַַַָָָָה

ע דברי ל וסר אחד  מזג  א ה הרב  אל א אחת  ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
לאמר : ֵֵֶָֹהאה 

הפר'הה מאד ני יה ית  את ח כר אני  ני ער ת  זה  ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
על פק  הא י  י בלי, את להיג יהדי א ְְְְִִִֵֶַַַָָועה 
ד לה הספה  ל מבטיח דברי  דלהמ  רי ה ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָתחי

.יה ית את ל חכיר ְֲִִִֵֶֶַַַַבלבד

עלי מרי נא רח יתי, ני לחי ירד ה ז האי הה  ור י! ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָ
האת. ה רה  מ ְִִִֵַַַָָֹוה ילני

הרב :ואמר  אליו  ֵֶַַָָֹ

ל',פג חסד  מילת מ תב לני    לני  הביר  אל  ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַ
אד ני  אר אזניו, טבת  עלי ויד ר  רי ה אל לְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

אליו'. ני א י  ק ְִִֵַָָָה

לו צא את אליו וידר הביר  אל  ובא הרב ני מאת הזג ְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
תח את לפניו ה יל   הרב אזני  ר  אר  בריְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָה

הרב. עצת רי ה פני  עליו  מליְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ

לד העיר   ל והבטיח ההדי ברי  ל  את  אד ני מע ע ר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
.יה ית דבר  קְִִֵַַַַָה

 מאדא  והפציר  ה ביר הבטחת הסק לא ה זג ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹֹ
יקדמנ א רי ה ע לדר וימהר  מד  לְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

מזימתיו.  ְִִִֶָָהערי

עדאז מס ר ימי עד לחת  עלי  ל ואמר העיר התנל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
ליי ציג אר הדל ל ריד  מסחרי  עניני  את  אסר ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאר
אפסיד בירה מי ה ל את אס ר  לא וא ע בר   זמ ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹֹי 

הני . רב ִֶאת

ואמר :א ר לב ת  התחיל העיר  ברי  את ה זג מע  ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
א  אר הערי הלא א? אני אא ה בר,   א'ֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

רי ה אל תח ל תיו  ויבא ה א, חר ב לי את ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָלה יג
רנסתי '. את ְִִֶַַַָָויקח 

בחאז אמנה  דברי  קלח דברי סלפ העיר  התחיל ְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶַַָָָָָ
חכמינ דברי להאמי  ועלי א ה יהדי 'הלא אליו : ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹו אמר 
מרא ל בי קצ  אד ל מזנתיו "ל  : אמר לברכה  נ ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹזכר
לחבר כ מה נגע אד ואי הנה רא ועד ְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹהנה 
דע  הרי ,חכמינ דברי אה מאמי וא נימא". מלא  ְְְְֲֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹאפיל
ירא  לא   על חר צת, הכי הח לת  לערי ל  עילי ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָֹֹא
יתי  אל אס ר  לא ה ריד , מ ב אי ואני, ה ה. ינ על  ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹפני
אהיה הד ל  וחס  העלי  ברצ , רי ה אל אב א אר ְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעד

.'בת לט ְְִַָָליח

כראחר נ" ה תב : את העיר    ק האה בריה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
להצלחה ילח ניה  ו "נפ למרי  ויי ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלאבד 

. ל ל לבית חה ְְְְֵֵַַָוי

אתוצא  ל ויסר א אל ובא  הע יר מית  ה זג ְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
קוה מלא  ול העיר  ע ר אר בריה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָל 

יבא.לימי   ְִָָ

 לבא על  ר אר  ה ביר דברי מינח מצאה  לא א ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹ
חרב , מדקר ת  טי ברי אליו ו דר ב ו , עלְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מיג את  חר עיני ראתה והיא פחד  יא מלא היה ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָל

.רנסת מעל  ת א מנל   ריה אל  ל ה הא  ל ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָגב

עלר לד , סלפ כהתחיל  בר,  ל לה יב יכל  ולא י ב ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֹ
בכ ה רצה  , חב אמנה  דברי  קלח ל ְְְְְְֱִִִִִֵַַָָָָָָָעל 
אר האס כל א הא ורק הא תא והאימה  ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָביללה 

.לה ֶָָָקרה 

 ל לימ מס ק היה לא אחר,  אי העיר  אל  א ְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהיה 
אל  יל אר  עד  מ נפטר  היה  לא לבד, י ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹבדברי

טב. כי  הל  את ויסר   ריִִִֵֵֶַַַָֹה

אכה ולוה,  ל  אי בבית ורגז ריב ימי הזג  על   עבר ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
את ק והעיר  לייציג, אר ה ריד  ימי חלפ  ס ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָס
רי ה ית אל  סר ,ית  מפ על  רגליו רכ לא עד  ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹבריו,
. לבב מס ת מצא דבריו ,וחכירת ה זג בר על א ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָוד ר 

וחאר  ה זג את לקרא לח ,רי ה מית  העיר  יצא ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
.ני לע ר  החזה  ְִֶֶֶֶַָאת 
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,קראקא לימי העיר ני ,למע לבית  והל העיר  נפטר ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
אר למי ע למנחת ה והביא הלכה  הידְְֱֲֲִִִִִֶֶַַַָָָהס

.ע ל ביר ְְִֶַַָנאה 

ל:לילה  ואמר הב"ח על  ר אל  חל א  אחת  ְְֲֶַַַַַַַַָָָ

ור'אתי מרי  ליא אלי ני  את לק אי ל לסר י  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
מתי . אחרי מעלה ֲֲִֵֶַַָל 

מרחפתבאי נמת ה מצאתי  הראנה  פע ה ְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָָ
תא ה רי נמת ני  ביניה , יה  לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָמחת

.חה לע ע ד ְְִִַַָָהיתי 

נבל תהנת  האכיל ביק ני  ל   מתנ הי לה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
.יר ימי קראקא אר ה ' לקהל  ְְְֲִִִִֵֶַַָָָטרפת

ענאחד על והתוה חיו  ימי  ע ד ורי , ,מרי  אלי א מה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
בה'. ודר  מ בְְְִִִֵֶֶָ

''למה ת בה  חזר מה אחד  הבר ,  נכ 'אמת  הרב, אמר ְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
רע '. מת מת התחרט  לא  ְְִִֵֵֵַָָָֹוהני 

 א'רס את העיר   יהמ מכריז' קל מעי  תא ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָ
 לני  לאמר  הע למ ת כל נמע 'והל  ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹהצמרר ,

מעלה. ל  י ית לפני יב א ְְֲִִִֵֵֶַָָלני 

מאחריו ,והה לפניו  רצי אצי נפ עי כלבי  אי נכנס ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
את היג הה האי עני ט וה נביחה, ל ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָמה מה 
מימת חלק מנת ה וה רפת ה בל ת את  מה וגזל לְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָגב

.אד לבני  ת א מכר לְִֵַָָָָָע

פתא: חרדה מכריזה יצאת קל  בת הס  לה ְְְֲִִֵַַַַַָָָֻ

ני'ט ה  העז אי ? יה  ה מני  חד לא  אי סר חה  ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
טרפת'. נבלת ני את ְְְְֲִֵֵֵֶַלהאכיל

 אאחז ר די ות מאמה, ענה ולא  נב היה  ה צב ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָָֹ
מ נאבד  וה א אל  עמקי   אל ה ליכ וה ְְְְְֱִִִִֵֶֶַ

.ואינ ְֵֶַָָההל 

הע:אחר  עד  הכריז  ְִִַַַַַָ

מעלה'.'לני  ל י ית  לפני יב א לני   ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָ

הי.נכנס  ית לפני  ועמד  רעדה פחד חבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ורגז:והה  בכעס  אל  ק ל  נמע ְְְְִִֵֵֶַַַֹ

לבני..'.'ט ה  טרפת נבל ת מהאכיל  חד לא אי סר חה  ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

א ע ד ה , ממה קל נמע והה  ה אלה את  מר ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלא
הב "ח ל ינ מית י סק  ביד אחד   מלי ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמלא

זה. תב  מה  זה   מעידי ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָועדי

האה :מד ברי  ויקרא הגה את ר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

כפלי',לני  חטא ה '  לע טרפת  נבל ת  האכיל לני   ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָ
 י הר את זל הרי  ל רת גע מה ולרת. ק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָל
נה  ל ואי טרפה  ר  עד ר ר  ל  מחיר  לקח ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָי 
גע  מה  .יהר לצרכי נכסיו  ל את י להק רק ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחרת,

.' ל ורפא וב  לח במי צר  לח להסק  עליו  קְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָל

לוהעדי את הצב  י הק ואיל  י תא מעידי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
ל בחסר ער נאר  וה א י הר לצרכי ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָָָֹֹנכסיו

.האלקי לפני ניבתחנ צמת  ימיו  את ְְְֱֲִִִִֵֶַָָָָֹלה

היכלאחר אל הבילוה האי את לקח האה  בריה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
בה. ְֲֵַָעלי

הל .מד אל לב א אני  נקראתי  ְֲִִִִֵֶֶֶַָָ

התחיל מ אר  ה רז מי יצא  מפר מי את עי  ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ויצאתי  עלי  הי ה ' חסדי  לא .נק לדא א ְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָאר ב תי 

דיני . ְִִַַז אי

להיכלי ותכ וירה ר ה קל  א תי ליכוה ל מלאכי א ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ
.עד ג ְֲֵֶֶַאר

אי ערי עלה ניחח וריח ומחה  ארה  לפני חנפ  עד  ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ
הי תי  ימי ל  טעמי לא זה  טע ,תא לער אי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹאר 

.האר ֶַָָעל

ראיתי ויהי והה  עד  ה ערי   ס על  רגלי ת רכ אר  ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָ
מתאח נח לקראתי  קט ת  סיע ת סע אחד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָמלא

. ר טל לי  ונב  אלי נ ְְְִִִֵֶֶַַָָָָוהא

אלה רוא לס א אה   ל עיתי מה  א ה 'מי לאמר: ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹ
פני '. ר י ְְִֶַַָאת

עיתוע חסד  ממיל ת  ברא לאה ה א 'אני  ויאמר: ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ט ב ת'. עליו  לדר רי ה אל  הלכ עה הזג ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָע

נבהל י א ר  לא ה מי  צאיי האה בריה את מע י  ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
ואמרי: ְְְִַָֹמאד 

לי 'וכי ט ל יתי ב חסדי מיל ת ל  לא ה בר אפר ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
הריד מ ב אי כ  רי ה אל מהרי אנכי  הלא ְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹדר י ,

מראל'. למה  מחה  ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָוה ל י

לדי א ה ל ט בה עית ה בר 'אמת ואמר: ענה  לאה ְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ
 טר יד על כנ מעת ה  ידע אינ א ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָהה א,
עד והאה האי י  הי קטט ת מריבת וכה הי עה , ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָא

.רי ה אל   נסע ְֲִֶֶַַָָָאר 

ודע י   ל יר וה בינכ פר  האה יעה ל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
החק'. פי תא  לד מט צדק ,י הית ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹמאת

די אז א א לב, מרע  זאת  עיתי  לא 'הלא : ל אמרי ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹֹ
מפסיד הייתי  הה , לריד נסעי וללא סי, את  ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלה יל 

ה ני '. רב ִֶאת 

לא י לבית אתי   החזיר עה וע ד , עיל ה לא טענתי  ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַֹ
עלי  ,חד סק  י הית ה ציא דברי י ואחרי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָמעלה,
אר מי ה מסר  נימה  לה נס ולא  עד  ה ערי  ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹלבת

לייציג. אר ה ריד   מ בי  עד הזג  יְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָהמ

י עד אחז  יק מלאכי ני ה סק את  לקרא  ל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹֹלא
.עד  ה ל ערי ְֱֲִִֵֵֶֶַַַוהביא ני 

יבה א מה היה לי  א אדע, לא , יב י   ימי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
לתאר אי הה מי צערי היה  וגדל ני ו  ימי ְְְֲֲֳִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָאני 
 מק אל ורגע  רגע כל לי  היתה מ פה ל ת ,ימְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

אתי . לא ואליו  מרחק ראיתיו ְְְִִִִֵֵֶָָָָֹמנחתי 

: ואמר ועדה , קהל פני    החל את  א ה הרב  סר  הני ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
כל נזהרי להי ת אד ני  צריכי ה  עד רא מע'ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ

. תא  להחמי א ְְְִִֶַָָֹמצוה

צדקהועל  ג  לחבר אד  י מצות וכה  ה אחת ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָ
להית צריכי ,ה ייל אד ני  חי  חסדי ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָגמיל ת

למצו ת'.  ימימק ריזי ה מ ְְְְִִִִִִִַַָמיד


