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 יהח על  מגת תיה ְְִִִִֵַַַַפ ת

ורבּ ירי , בּ דּ ר ה וֹ ל היה  ׁש לוֹ ם בּ ר  יה וּ דה  ִַ
ולנ וּ  אחד למקוֹ ם נכנסוּ  ע ּמ וֹ . היה  אבּ א
בּ אוֹ תוֹ  רא ׁש ם  שׂ מוּ  ל ׁש כּ ב, כּ ׁש רצוּ  אכלוּ . ׁש ם.
ׁש לּ א  עד אחד. קבר  ׁש ם  ׁש היה  הארץ ׁש ל תל
ה זּ רע  ואמר, מהּק בר אחד קוֹ ל קרא  נרדּ מוּ ,
היה  ׁש נה  עשׂ רה  ׁש ּת ים לאדמה.  הוֹ ל ׁש לּ י 
אני בּ ני  ׁש ּפ רצוּ ף לעכׁש ו, ּפ רט התעוֹ ררּת י  ׁש לּ א

כּ אן.ר וֹ אה  

אּת ה אמר מי יה וּ דה, אנירבּ י לוֹ , אמר ? ַָ
יכוֹ ל  ׁש איני נזוּ ף, י וֹ ׁש ב ואני יהוּ די ,
אוֹ תוֹ  מוּ ם להכּ נס
ׁש גּ נב  בּ ני ׁש ל צער
קטן כּ ׁש היה  ג וֹ י  אוֹ תוֹ 
י וֹ ם, כּ ל א וֹ תוֹ  וּ מלקה
דּ וֹ חה  ׁש לּ י והצּ ער 
מלּ הכּ נס  אוֹ תי
ּפ רט  התעוֹ רר ּת י  לא  זה  וּ במקוֹ ם  למקוֹ מי,

לעכ ׁש ו.

החיּ ים אמר בּ צער יוֹ דעים האם  ואּת ם  ?לוֹ , ַָ
לא  אם הּק בר , בּ שׂ ר  נׁש בּ ע ל וֹ , אמר
חצי אפ לּ וּ  עוֹ מדים הי וּ  לא החיּ ים, על בּ ּק ׁש וֹ תינ וּ 
ׁש היוּ  כּ אן, התעוֹ ררּת י ועכ ׁש ו בּ עוֹ לם, יוֹ ם 
בּ ני, לכאן  יבא  ׁש בּ מהרה יוֹ ם  בּ כל לי א וֹ מרים

בּ ּמ ות. אוֹ  בּ חיּ ים אם  ידעּת י  ולא

בּ אוֹ תוֹ אמר ּמ עשׂ יכם מה יה וּ דה , רבּ י לוֹ  ַָ
לכוּ ,העוֹ לם  קוּ מ וּ  ואמר, הּק בר רעׁש  ? 

כּ חצי מם וּ ברחוּ  ּת מהוּ  בּ ני . את מכּ ים ׁש עכ ׁש ו 
וראוּ  ללכת, קמ וּ  הבּ קר. ׁש האיר  עד יׁש בוּ  מיל.
על  דּ ם ׁש וֹ תת  והיה וּ בוֹ רח , רץ ׁש היה אחד אי ׁש 
אמרוּ  הּמ עשׂ ה. את להם וסּפ ר ב וֹ , אחז וּ  כּ תפיו .

מ מה ליואי.לוֹ , בּ ר לחמא  להם, אמר  ? 
אוֹ תוֹ  היה לחמא  בּ ר ליואי [בּ ן ] וּ מה אמרוּ ,
אמר  חזר וּ . ולא י וֹ תר, אּת וֹ  לד בּ ר וּ פחד וּ  ה ּמ ת.
מג נּ וֹ ת  ה ּמ תים ׁש ּת פלּ וֹ ת ׁש אמרוּ  זה וּ  אבּ א , ר בּ י 

לנ וּ  מ נּ ין  הח יּ ים, ויּ בא על  בנּ גב "ו יּ עלוּ  ׁש כּ תוּ ב ? 
חבר וֹ ן". עד 

ּוִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה ָחְכָמה זֹו ֹלא ָרָאה אֹורֹות ִמָּיָמיו

ְּכָלל ָהעֹוֶלה ֶׁשַחָּיב ָאָדם ֵליַדע ְׁשמֹו ִיְתָּבַרְך ּוִמי ֶׁשֹּלא ָרָאה ָחְכָמה זֹו ֹלא ָרָאה אֹורֹות ִמָּיָמיו ְוַהְּכִסיל ַּבֹחֶׁשְך הֹוֵלְך כּו' ּוִמי 
ה ָחְכָמה ֹזאת  ֶׁשֹּלא רֹוֶצה ְּבָחְכָמה ֹזאת הּוא ְּכגּוף ְּבֹלא ְנָׁשָמה ּוְבדֹורֹות ֵאּלּו ִמְצָוה ְוִׂשְמָחה ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ֶׁשִּתְתַּגלֶּ
)אֹוְצרֹות ַחִּיים ַּדף יח:(  ְּדִבְזכּוָתא ָיבֹוא ְמִׁשיַח ִצְדֵקנּו ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו ָאֵמן. 


