
 

ה ָאַכל ַהְרּבֵ ן ׁשֶ ם־טֹוב ְוַהַדְרׁשָ ַעל־ׁשֵ   ַּהּבַ
ִסיָמן       ִלקוֵטי ִתְנָיָנא ּבְ נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהתֹוָרה ַהִנְדֶפֶסת ּבְ ָאַמר ַרּבֵ ֶּדם ׁשֶ ּּ ּּ ּ ּ
נוִזים"ל      ּב ַהַמְתֶחֶלת ֵיׁש ַצִדיִקים ּגְ ּ ּבָ, ּ ׁשַ ת ְוֶנֶאְמָרה ּבְ ט "ִיְתרֹו תקסּת ָפָרׁשַ
ם־טֹוב ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה . ]ִלְפָרט ָקָטן[ק "לפ ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ה ִמקֶֹדם ׁשֶ ְּוִסֵפר ַמֲעׂשֶ ּ

ם ַעל  ין ׁשָ ִביר ֶאָחד ְוָהיו ְמֻסּבִ ָראד ְוִנְתַאְכֵסן ֵאֶצל ּגְ ְקִהַלת־ֹקֶדׁש ּבְ ָּהָיה ּבִ ּ
ִדים ִל ים ְמֻכּבָ ים ַרּבִ ְלָחן ֲאָנׁשִ ָנהוגַּהׁשֻ ְּכבֹודֹו ּכַ ם ְלַמָטה ֵאֶצל , ּ ב ׁשָ ְּוָהָיה יֹוׁשֵ

ן יר ֶאָחד ַהְינו ַדְרׁשָ ַעל ַדְרׁשֶ ְלָחן ּבַ ַּהׁשֻ ּ ה. ּּ לו ָעָליו , ְוָהָיה אֹוֵכל ַהְרּבֵ ְּוִהְסַתּכְ ּ
ה ְמֹאד אֹוֵכל ַהְרּבֵ ִביל , ׁשֶ ׁשְ ה ּבִ יט לֹו ֲאִכיָלה ַהְרּבֵ ְּוִהְתִחילו ִלֵתן לֹו וְלהֹוׁשִ ּּ

לֹו. ֵּליָצנות ה ֶאת ׁשֶ ן ָעׂשָ ְּוַהַדְרׁשָ גֹון ָדִגים , ּ יטו לֹו ּכְ הֹוׁשִ ל ַמה ׁשֶ ה ּכָ ְּוָאַכל ַהְרּבֵ ּּ
ֵתי ֲחִתיכֹות  ַעְצמֹו ׁשְ ן ָאַכל ּבְ ים ֲחִתיָכה ַאַחת ְוַהַדְרׁשָ ֵני ֲאָנׁשִ ָהיו אֹוְכִלים ׁשְ ּׁשֶ ּ ּ

ַעְצמֹו ְק, ָּדִגים ָהָיה אֹוֵכל ּבְ ָאר ַהַמֲאָכִלים ְוֵהם ְוֵכן ֹרֶטב ׁשֶ ׁשְ ָּעָרה ְמֵלָאה ְוֵכן ּבִ
ה        אֹוֵכל ַהְרּבֵ ָראו ׁשֶ ִביל ֵליָצנות ֵמֲחַמת ׁשֶ ׁשְ ָכל ַפַעם ּבִ יטו לֹו ּבְ ּהֹוׁשִ ּ ּּ.  

יֹאַמר ִלְפֵניֶהם תֹוָרה       ך ִהְתִחילו ְלַהְפִציר אֹותֹו ׁשֶ ַּחר־ּכָ ּ ּ ם . ְ ְּוַכָוָנָתם ָהְיָתה ּגַ
ם־טֹוב ִזְכרֹונֹו ּכֵ       ַעל־ׁשֵ ַהּבַ ְלָחן ׁשֶ ֹיאַמר תֹוָרה ַעל ַהׁשֻ ִביל ֵליָצנות ׁשֶ ׁשְ ּן ּבִ ּ ּ ּ

ֹראׁש ם ּבָ ְפֵניֶהם . ִלְבָרָכה ֵמֵסב ׁשָ ְתִמימותֹו ְוִהְתִחיל לֹוַמר ּבִ ְּוהוא ָנַהג ּבִ ּ
ת ְיֵדיֶהם ְוָהָיה, ּתֹוָרה תֹוך ִפּסַ ֹחק ִמֶמנו ּבְ ְּוִהְתִחילו ִלׂשְ ּ ְּ ּ ֵעיּ ֵּניֶהם ְלִאחוָכא  ּבְ

חֹוק ְוֵליָצנות[ְּוִאְטלוָלא  ִביל . ]ְּלׂשְ ׁשְ ֵהם ִמְתלֹוְצִצים ִמֶמנו ּבִ ן ׁשֶ ְּוֵהִבין ַהַדְרׁשָ ּ ּ ּ
ן ְוָאַמר ְוִכי ִאם ֵאין ְיכֹוִלים לֹוַמר תֹוָרה ָאסור  ה ָעָנה ַהַדְרׁשָ אֹוֵכל ַהְרּבֵ ּׁשֶ ּ ּ

ך ִהְס. ֶּלֱאֹכל ֲחִתיָכה ָדג ל ָהִעְנָין ְַאַחר־ּכָ ם־טֹוב ְוָרָאה ּכָ ַעל־ׁשֵ ל ַהּבַ ַּתּכֵ
ֵעיָניו ְמֹאד, ְּוִהְקִפיד ְוָכַעס ֲעֵליֶהם ן ְוהוַטב ּבְ ל ַהַדְרׁשָ ַמע תֹוָרתֹו ׁשֶ ְּוׁשָ ּ ְוָאַמר . ּ

ל זֶה  ן אֹוֵמר תֹוָרה ִמִפי ֵאִלָיהו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ּכָ זֶה ַהַדְרׁשָ ם־טֹוב ׁשֶ ַעל־ׁשֵ ַּהּבַ ּ ּ ּ ּ ּ
נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה                                     ִּסֵפר ַרּבֵ ּ.  

ֵעיָניו ְמֹאד ַמה      ָדָבר זֶה הוַטב ּבְ נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ׁשֶ ך ָאַמר ַרּבֵ ַּאַחר־ּכָ ּּ ְ

ן ְוִכי ִאם ֵאיָנם ְיכֹוִלים לֹוַמר תֹוָרה ָאסור ֶלֱאֹכל ֲחִתי     ָאַמר ַהַדְרׁשָ ּׁשֶ ּ ּ . ָּכה ָדגּ
נו ִזְכרֹונֹו ִלְבָרָכה ַהתֹוָרה ַהַנ ך ָאַמר ַרּבֵ ַּאַחר־ּכָ ּ ּ נוִזים , ל"ְ ְּלִעְנַין ַהַצִדיִקים ַהּגְ ּ ּ

נוִזים ִמן ָהעֹוָלם יֹוְדִעים תֹוָרה ִנְפָלָאה ְוֵהם ּגְ ּׁשֶ ּ ָהָיה יֹוֵדַע תֹוָרה , ּ ן ׁשֶ מֹו ַהַדְרׁשָ ּּכְ ּ
ִּנְפָלָאה ַאך ָהָיה ַצִדיק       נוז ְוָהעֹוָלם ִהְתלֹוְ ְּצצו ִמֶמנוּ ּגָ ּּ   .)ן נב"חיי מוהר(. ּ
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