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 מ ל רה  לד  ְֲִִַַָָמעלת 
וע"ב) ע"א פ"ח ל ל תורה (סתרי

רוֹ צה א מי מכריז: היה אבּ א, רבּ י מם ְֶָ
בּ עוֹ לם  ח יּ ים  אר רוֹ צה וּ מי עׁש ר
אליו מת כּ נּ סים היוּ  בּ ּת וֹ רה . ויׁש ּת דּ ל  יבא ה בּ א,

העוֹ לם. כּ ל

אליו.היה בּ א אחד י וֹ ם בּ ׁש כ וּ נת וֹ . אחד רוּ ק  ָָ
בּ ּת וֹ רה  לעסק רוֹ צה  אני רבּ י, לוֹ : אמר 
אמר  ודּ אי. הנּ ה לוֹ : אמר עׁש ר. לי ׁש יּ היה  כּ די 

מ מה לתלמידיול וֹ : אמר יוֹ סי. לוֹ : אמר ? 
י ׁש ב  והכּ בוֹ ד. העׁש ר בּ על י וֹ סי  רבּ י לוֹ  ׁש יּ קראוּ 

בּ ּת וֹ רה. והתעּס ק

 איפה לימי ר בּ י , לוֹ : אמר  לפניו . עוֹ מד היה  ְִָ
עשׂ ה העׁש ר  ׁש לּ א מזּ ה נׁש מע אמר: ? 

ׁש היה  אחד קוֹ ל  ׁש מע לחדרוֹ , נכנס ׁש מים. ל ׁש ם
ׁש יּ היה  אליו ], [ׁש וּ ב א וֹ תוֹ  ּת עני ׁש  אל  א וֹ מר:
ׁש ב, בּ ני , ׁש ב, לוֹ : אמר  אליו . ׁש ב גּ ד וֹ ל. אי ׁש 

עׁש ר.  ל נוֹ תן ואני

 ינתי. ֹבּ ידו ּפ ז ׁש ל וּ כלי אחד אי ׁש  בּ א  ְִֵַ
אמר  בּ בּ ית. אוֹ ר  ונפל  אוֹ תוֹ  ה וֹ ציא
זכיתי, לא ואני בּ ּת וֹ רה לזכּ וֹ ת רוֹ צה  אני ר בּ י , ל וֹ :
לי יׁש  ׁש הרי בּ ׁש בילי, בּ ּת וֹ רה ׁש יּ ׁש ּת דּ ל מי ורוֹ צה 
על  י ׁש ב ׁש כּ אׁש ר אבי, לי  ׁש ה ׁש איר  רב עׁש ר 
כּ וֹ סוֹ ת  עשׂ ר ׁש לׁש ה עליו מסדּ ר היה ׁש לחנ וֹ 

עׁש ר. נוֹ תן ואני  בּ ּת וֹ רה לז כּ וֹ ת ר וֹ צה ואני מאלּ וּ ,

נ וֹ תןאמר וזה  בּ ּת וֹ רה, ּת ׁש ּת דּ ל  הרוּ ק: לאוֹ ת וֹ  ַָ
הּפ ז. ׁש ל הכּ וֹ ס אוֹ תוֹ  לוֹ  נתן עׁש ר.  ל

אבּ א: רבּ י עליו כח)קרא זהב (איוב  יערכנּ ה "לא 
בּ ּת וֹ רה, ולמד י ׁש ב פז ". כּ לי  וּ תמוּ רתּה  וּ זכוּ כית

עׁש ר. ל וֹ  נוֹ תן היה  ההוּ א  והאדם

 אחד לימי יוֹ ם  למעיו . הּת וֹ רה  חמדּ ת נכנסה  ְִָ
רבּ וֹ  אוֹ תוֹ  מצא  בּ וֹ כה. והיה יוֹ ׁש ב היה 
ל וֹ : אמר בּ וֹ כה. ׁש היה

בּ וֹ כה  אּת ה מה  ?על  
מנּ יח  אני וּ מה  לוֹ : אמר

זה  בּ ׁש ביל הבּ א  העוֹ לם חיּ י  אלּ א את רוֹ צה איני  ? 
ׁש הנּ ה  נׁש מע מזּ ה עכׁש ו  אמר : אצלי. לז כּ וֹ ת

ׁש מים. לׁש ם עשׂ ה

עׁש רקרא את טל לוֹ : אמר האיׁש , לא וֹ תוֹ  ָָ
נ וֹ תן ואני וענ יּ ים , ליתוֹ מים א וֹ תוֹ  ותן 
החזיר  ל וֹ מד. אני מה בּ כל בּ ּת וֹ רה  יתר  חלק  ל
סר  לא היּ וֹ ם ועד  ּפ ז , ׁש ל  ה כּ וֹ ס אוֹ תוֹ  יוֹ סי רבּ י ל וֹ 
וזכה  ּפ זי, בּ ן  י וֹ סי ר בּ י  והינ וּ  ּפ זי, בּ ן  וּ מ בּ ניו  ׁש מוֹ ,
ּת וֹ רה]. ׁש לּ מד  [מ וּ ם וּ בניו  הוּ א תוֹ רה לכּמ ה
ּת וֹ רה  ׁש לּ וֹ מד כּ מי  בּ עוֹ לם טוֹ ב שׂ כר ל ׁש אין 

אוֹ ת ּה . וּ מקיּ ם


