
חֹון ּטָ ת ַהּבִ ִמּדַ
ְצָדָקה  ַעל  ּבַ דּוַע  ּיָ ּכַ ָהָיה  זיע"א  אְנז  ִמּצַ ים  ַחּיִ י  ַרּבִ הרה"ק 
ְצָרָכיו  ּלִ ׁשֶ ְוַאף  ִלְצָדָקה.  ַרב  הֹון  ר  ּוִפּזֵ ּוְמֻפְרָסם,  דֹול  ּגָ
ֶאת  ְך  ְמַהּפֵ ָהָיה  ִלְצָדָקה  ְמאֹד,  ְמַצְמֵצם  ָהָיה  יתֹו  ּבֵ ּוְלָצְרֵכי 
ַלח  לֹוִנים זיע"א ׁשָ הרה"ק ִמּסְ ה. ָידּוַע ׁשֶ ר ַהְרּבֵ ִטְבעֹו ּוְמַפּזֵ
לֹו  ּוֵבֵאר  ָדָקה.  ַהּצְ ת  ִמּדַ ֶאת  ְלַמד  ּיִ ׁשֶ ֵדי  ּכְ ְלַצאְנז,  נֹו  ּבְ ֶאת 
ֶזה  ְזָרן, ְוֵאין ּבָ ְבִעי ִהְנִני ּפַ י ֲאִני ִמּטִ ֹוְלחֹו ֵאָליו, ּכִ ּשׁ ַעם ׁשֶ ַהּטַ
אְנז הּוא  ר ִלְצָדָקה, ֲאָבל הרה"ק ִמּצַ ֲאִני ְמַפּזֵ ֶ ַמה ּשׁ ְרבּוָתא ּבְ

ָבה. ּגָ ה ְוִנׂשְ ִפְזרֹון ִצְדָקתֹו ֲעבֹוָדה ַרּבָ ְבעֹו ַקְמָצן, ְוֵיׁש ּבְ ִמּטִ
ָלִעיר  ִלְנסַֹע  אְנז  ִמּצַ ָצִריְך הרה"ק  ָהָיה  ַאַחת  נּות  ּמְ ִהְזּדַ ּבְ
ִנים ַרּבֹות,  ן ָהָיה חֹוֶלה ַעל ַרְגלֹו ׁשָ ּכֵ ִויָנה, ְלָצְרֵכי ְרפּוָאתֹו, ׁשֶ
אְרִליץ  ִמּגָ רּוְך  ּבָ י  ַרּבִ הרה"ק  נֹו  ּבְ ֵאָליו  ה  ִהְתַלּוָ ּוִבְנִסיָעתֹו 
ֵני  ׁשְ ם  ׁשָ ִעּמֹו  ׁשּו  ִנְפּגְ ֶבת,  ַרּכֶ ּבָ ְהיֹוָתם  ּבִ ֶרְך  ּדֶ ּבַ זצוק״ל. 
יהּוָדה'  ַעל 'נֹוָדע ּבִ אֹון ּבַ ְכֵדי ַהּגָ ִדים, ִמּנֶ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ִנְכּבָ ּתַ
ִנים  ּפָ ּוְבֵסֶבר  דֹול  ּגָ ָכבֹוד  ּבְ ָלם  ִקּבְ אְנז  ִמּצַ ְוָהַרב  זצוק״ל, 
אְרִליץ  ִמּגָ הרה"ק  יהּוָדה.  ּבִ ַהּנֹוָדע  ְלֶנְכֵדי  אּות  ּיָ ּכַ ָיפֹות, 
ְך,  ָ ִלּמּוד עֹוד ְזַמן ְמֻמּשׁ רּו ִעם ָאִביו ּבְ ָתָמא ְיַדּבְ ּסְ ּמִ ֶהֱעִריְך ׁשֶ

ר ִעם ָאִביו, ְוָהַלְך לֹו. יָחם ְלַדּבֵ ְוִהּנִ
ְהיֹוָתם  ּבִ ׁשֶ אְנז,  ִמּצַ הרה"ק  ִלְפֵני  ֵהם  יעּו  ִהּצִ ְלֵביְנַתִים, 
יּוַכל  אּוַלי  בּוִיים,  ׁשְ ְדיֹון  ּפִ ל  ׁשֶ ִמְצָוה  ְדַבר  ּבִ ֵעת  ּכָ ֲעסּוִקים 
ל ִמְצָוה. לֹא  ָראּוי ִלְכבֹוָדּה ׁשֶ ְתרּוָמה הֹוֶגֶנת ּכָ ָיָדם ּבִ ַע ּבְ ְלַסּיֵ
ֵהִכין  מֹון ׁשֶ יס ַהּמָ ד הֹוִציא ֶאת ּכִ אְנז, ּוִמּיָ ס הרה"ק ִמּצַ ִהּסֵ
ְצַרְך  ּנִ דֹול ְמאֹד ׁשֶ ָהָיה ּבֹו ְסכּום ּגָ ִסיָעה ְלִויָנה, ׁשֶ ִביל ַהּנְ ׁשְ ּבִ
ְוָצְרֵכי  ָהרֹוְפִאים  לּום  ּוְלַתׁשְ ֶרְך  ַהּדֶ הֹוָצאֹות  ִביל  ׁשְ ּבִ ָלֶהם 
ּוְלֵעיֵניֶהם  ְוכּו',  ם  ׁשָ ְצָטְרכּו  ּיִ ׁשֶ הֹוָצאֹות  ָאר  ּוׁשְ ָהְרפּוָאה, 
רּוָטה  ַהּפְ ַעד  עֹות  ַהּמָ יס  ּכִ ל  ּכָ ֶאת  רֹוֵקן  אֹות  ּתָ ׁשְ ַהּמִ

ׁש ְוָנַתן ָלֶהם ִלְצָדָקה. ָהַאֲחרֹוָנה ַמּמָ
ּתֹוְכֵכי  ְוָיְרדּו ִמן ָהָרִציף ֶאל  ִתי,  ַרּבָ ְלִויָנה  ֶבת  ָהַרּכֶ יַע  ַהּגִ ּבְ
ֵמָאִביו  אְרִליץ  ִמּגָ הרה"ק  ׁש  ּקֵ ּבִ ְוַהּסֹוֶאֶנת,  דֹוָלה  ַהּגְ ָהִעיר 
ַאַחד  ֶאל  אֹוָתם  ח  ּקַ ּתִ ׁשֶ ֲעָגָלה  ּכֹר  ִלׂשְ ֵדי  ּכְ ָמעֹות  ְמַעט 

ִעיר.  ְצאּוָתם ּבָ ל ֵעת ִהּמָ הּו ּכָ ִעיר, ּבֹו ִיׁשְ לֹונֹות ּבָ ַהּמְ
ַתן  ּנָ ה, ׁשֶ ֲעׂשֶ ל אֹותֹו ַהּמַ אְנז ּכָ ח לֹו הרה"ק ִמּצַ ׂשָ

ׁשּוהּו  ּקְ ּבִ ׁשֶ יהּוָדה,  ּבִ ַהּנֹוָדע  ְלֶנְכֵדי  ֵלם  ָ ִמּשׁ ְמעֹוָתיו  ל  ּכָ ֶאת 
רּוָטה  ָידֹו ַאף לֹא ּפְ ה ֵאין ּבְ בּוִיים, ְוַעּתָ ְדיֹון ׁשְ ֶבת ֲעבּור ּפִ ַרּכֶ ּבָ
ִכיַרת ֲעָגָלה. לֹון, ְוַגם לֹא ַעל ׂשְ ְלָפְרָטּה, לֹא ַעל הֹוָצַאת ַהּמָ

יַע ְלִעיר  ֵכן ְלַהּגִ אְרִליץ ֶנֱחַרד ְמאֹד, ֲהֵכיַצד ִיּתָ הרה"ק ִמּגָ
ה?  ים ַעּתָ רּוָטה ַאַחת. ּוָמה עֹוׂשִ לֹא ְכלּום?! ַאף לֹא ּפְ ָזָרה ּבְ
ֶרת  ז ְרחֹוב ָהִעיר, ִעיר ָזָרה ּוְמֻנּכֶ ֶמְרּכַ אן ּבְ ֲהלֹא עֹוְמִדים ֵהם ּכָ
ּה ֲחִסיִדים,  ְמַעט לֹא ָהיּו ּבָ ּכִ אי ׁשֶ מּוִרים ּוְבַוּדַ ּה ּגֹוִיים ּגְ ֻרּבָ ׁשֶ
ָנה ֵאפֹוא ֶאל  ּפָ אְרִליץ  ִמּגָ ִלְפנֹות. הרה"ק  ְלָאן  יֹוְדִעין  ְוֵאין 
ה?  ה ַעּתָ ן ַנֲעׂשֶ ה: ָמה ִאם ּכֵ ְדָאָגה ַרּבָ ַאל ּבִ דֹוׁש ְוׁשָ ָאִביו ַהּקָ
ֵבית ָמלֹון,  ה ּבְ ִהּיָ רּות ׁשְ ָיֵדנּו לֹא ֶאְפׁשָ ֵאין ּבְ ָאַמר לֹו ָאִביו, ּבְ
ֵנס ֵאפֹוא ְלֵבית ִמְדָרׁש ָסמּוְך,  ִכירּות ֲעָגָלה, ִנּכָ ְוַאף לֹא ִלׂשְ

ְלָפחֹות ִלְלמֹד ְקָצת.
יחּו ֶאת ֲחִבילֹוֵתיֶהם  ֵאזֹור, ִהּנִ ַנִים ְלֵבית ִמְדָרׁש ּבָ ְ ִנְכְנסּו ַהּשׁ
ָפִרים, הֹוִציא  ר ֶאל ֲארֹון ַהּסְ ׁש ַהְיׁשֵ אְנז ִנּגַ ד, ְוהרה"ק ִמּצַ ּצַ ּבַ
הּוא  ׁשֶ ּתֹוְך  ַדְרּכֹו,  ּכְ דֹוָלה  ּגְ ְדֵבקּות  ּבִ ִלְלמֹד  ְוֵהֵחל  ָמָרא  ּגְ
ָלל ִאם  ּכְ ת לֹו  ִאְכּפַ ּלֹא  ׁשֶ ִמי  ּכְ ּוְמלֹואֹו,  ְלַגְמֵרי עֹוָלם  ׁשֹוֵכַח 
אְרִליץ לֹא ָיכֹל ָלֵתת  ַצאְנז. הרה"ק ִמּגָ ִויָנה אֹו ּבְ ֵעת ּבְ ֵהם ּכָ
ֶאל  ָלֵצאת  ְוֶהְחִליט  ה,  ׁשֶ ַהּקָ ָבם  ַמּצָ ֶפל  ׁשֵ ּבְ ְלַנְפׁשֹו  ְמנּוָחה 
ִהיא  ׁשֶ ֵאיזֹו  ּבְ ָמעֹות  ְמַעט  יג  ְלַהּשִׂ ּוְלַנּסֹות  דֹוָלה  ַהּגְ ָהִעיר 
דֹוׁש.  ַהּקָ ְלָאִביו  ְתִאים  ּיַ ׁשֶ ַאְכַסְנָיה  ְמקֹום  ְלָפחֹות  אֹו  ֶרְך,  ּדֶ
ְרחֹובֹות ָהִעיר ָאֶנה ָוָאָנה,  אְרִליץ ִמְתרֹוֵצץ ּבִ ָהָיה הרה"ק ִמּגָ
ְלָוה. ְמנּוָחה ְוׁשַ תֹוָרתֹו ּבִ ב ְועֹוֵסק ּבְ אְנז יֹוׁשֵ ְוִאּלּו הרה"ק ִמּצַ
ְיהּוִדי  ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית  ִנְכַנס  ה  ְוִהּנֵ ה,  ַקּלָ ָעה  ׁשָ ָעְבָרה  לֹא 
א,  ַנז הּוא ּבָ ּכְ ֶאֶרץ ַאׁשְ ּמֵ ָניו ָעְנָתה ּבֹו ׁשֶ ר, צּוַרת ּפָ י ֻמּכָ ְלּתִ ּבִ
ֶאת  ּנֹות  ַהּפִ ַאַחת  ּבְ ְלֶפַתע  ְראֹותֹו  ּבִ ד.  ִנְכּבָ ְגִביר  ּכִ ְוִנְרָאה 
ְמָחה  ׂשִ ֶכף ֵאָליו ּבְ ּתֹוָרה, ָרץ ּתֵ ב ְוהֹוֶגה ּבַ אְנז יֹוׁשֵ הרה"ק ִמּצַ
לֹום ֲעֵליֶכם' ְוִהְתַעְנֵין  ת 'ׁשָ ְרּכַ ה ּוְבָפִנים קֹוְרנֹות ְוָנַתן לֹו ּבִ ַרּבָ
הּו ֲחֵברֹו  ּזֶ אְנז ׁשֶ ֵרר לֹו ְלהרה"ק ִמּצַ לֹומֹו. ַעד ְמֵהָרה ִהְתּבָ ׁשְ ּבִ
דֹול  ִנים ַרּבֹות ֵאֶצל ָחִמיו ַהּגָ ַמד ִעּמֹו ַיַחד ִלְפֵני ׁשָ ּלָ ִמּנַֹער ׁשֶ
ּלֹא  ִנים ַרּבֹות ׁשֶ ִניק, ּוֵמָאז ָעְברּו ׁשָ ַלייּפְ רּוְך ַטַעם' ּבְ ַעל 'ּבָ ּבַ
ַמח  לֹום ּתֹוָרתֹו, ְוׂשָ לֹומֹו ּוִבׁשְ ׁשְ ַרׁש ּבִ ׁשּו. ָהִאיׁש ּדָ ִנְפּגְ
ִנים לֹא ָנס ֵלחֹו ְוהּוא עֹוֶלה  ָ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ ִלְראֹות ׁשֶ
יֵניֶהם  ּבֵ ְוֶהֱחִליפּו  תֹוָרתֹו,  ּבְ ה  ּוִמְתַעּלֶ

נֹות  ִמְגָדּ
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ת  ָבּ ְלַחן ַשׁ ְלֻשׁ
ח ּלַ ׁשַ ת ּבְ ָרׁשַ ּפָ



ְלַסְפַסל  ֲחֵבִרים  ל  ׁשֶ ם  ַדְרּכָ ּכְ ָיִמיָמה,  ִמים  ִמּיָ ִזְכרֹונֹות  ה  ּמָ ּכַ
ּמּוִדים. ַהּלִ

ֲהלֹא  אְנז:  ִמּצַ הרה"ק  ֶאת  ֶהָחֵבר  ׁשֹוֵאל  ְוָהֵכי,  ָהֵכי  ַאּדְ
ה  ַאּתָ ם  ׁשָ ָהְרחֹוָקה,  ַצאְנז  ִעיר  ּבָ הּוא  ְבֶכם  מֹוׁשַ ְמקֹום 
ין, ָמה ֵאפֹוא ֱהִביֲאֶכם ֲהלֹום  ית ַהּדִ נּות ּוְכַאב ּבֵ ַרּבָ ׁש ּבְ ּמֵ ְמׁשַ
ַרְגלֹו  ְרפּוַאת  ָצְרֵכי  ּלְ ׁשֶ אְנז  ִמּצַ הרה"ק  לֹו  ר  ִסּפֵ ְלִויָנה? 
ֵדי  ּכְ ַהּזֹו  ָהְרחֹוָקה  ֶרְך  ַהּדֶ ל  ּכָ ֶאת  ַלֲעׂשֹות  ֶנֱאַלץ  ַהחֹוָלה 
ה ְוִהְתַעְנֵין ַעל  יְך ַהּלָ ִויָנה. ִהְמׁשִ ּבְ טֹוֵבי ָהרֹוְפִאים ׁשֶ ִלְדרֹׁש ּבְ
ֲהָוָיָתן,  ּכַ ָבִרים  ּדְ ָעָנה לֹו  אְנז  ִמּצַ ָהַאְכַסְנָיה, ְוהרה"ק  ְמקֹום 
ְדָרׁש,  ַהּמִ ֵבית  ּבְ אן  ּכָ ָללּון  ְרֶאה  ּנִ ּכַ הּוא  ָאר  ִנׁשְ ֵביְנַתִים  ּלְ ׁשֶ
ָהָיה  ְסּפֹו ְמאּוָמה! ֶהָחֵבר ׁשֶ ל ּכַ זֹאת ֵמַאַחר ְולֹא נֹוַתר לֹו ִמּכָ
ָאְזנֹו,  ַמע  ְלִמׁשְ ְמאֹד  ׁש  ִהְתַרּגֵ דֹול  ּגָ יר  ְוָעׁשִ ד  ִנְכּבָ ִביר  ּגְ
ָצָרתֹו,  הּוא לֹא ָיכֹול ָהָיה ִלְראֹות ֶאת ֲחֵברֹו ַהּטֹוב ּבְ ְוַכּמּוָבן ׁשֶ
ֵדי ְלַכּסֹות ֶאת  ׁש ּבֹו ּכְ ּיֵ ְוַעל ֲאַתר הֹוִציא ְסכּום ָהגּון ְמאֹד, ׁשֶ
י הֹוָדה  י ְוהֹוֵתר! ָהַרּבִ ִויָנה, ּדַ י ּבְ ְצָטֵרְך ָהַרּבִ ּיִ ל ַההֹוָצאֹות ׁשֶ ּכָ
ד  ב ִמּיָ ֵ י ִהְתַיּשׁ לֹום ּוִבְבָרָכה ְלָבִבית, ְוָהַרּבִ לֹו, ּוְבָכְך ִנְפְרדּו ְלׁשָ
ה, ְוַעד ְמֵהָרה ָצַלל ְלעֶֹמק  ִחּלָ ַבּתְ ַתְלמּודֹו ּכְ יְך ּבְ ֲחָזָרה ְוִהְמׁשִ

ּה. ָעַסק ּבָ ִנְבֵכי ַהּסּוְגָיא ׁשֶ
ַפֵחי  ּבְ ְדָרׁש  ַהּמִ ְלֵבית  אְרִליץ  ִמּגָ הרה"ק  ָחַזר  ְזַמן,  ֲעבֹר  ַאַחר 
ְלֵביְנַתִים  ָידֹו  ּבְ ָעְלָתה  ּלֹא  ׁשֶ ַעל  ְך  ּוְמֻדְכּדָ בּור  ׁשָ ָהָיה  הּוא  ֶנֶפׁש, 
ֵעת,  ים ּכָ ִלְמצֹא ׁשּום ֵעָצה אֹו ָממֹון, ְולֹא ָיַדע ֶאת ַנְפׁשֹו, ָמה עֹוׂשִ
ְדָרׁש ָרָאה  ְנסֹו ְלֵבית ַהּמִ ִהּכָ ְיָלה. ּבְ יק ֶאת רֹאׁשֹו ַהּלַ יַח ַצּדִ ֵהיָכן ַיּנִ
ְמנּוָחה  ל ֲהָלָכה ּבִ ָעְמָקּה ׁשֶ ל ּתֹוָרה, ְוָלן ּבְ ָאֳהָלּה ׁשֶ ב ּבְ ֶאת ָאִביו יֹוׁשֵ
ַרת  ַמּטְ ִנְמָצִאים,  ֵהם  ֵהיָכן  ְלַגְמֵרי  ַכח  ָ ּשׁ ׁשֶ ִמי  ּכְ ְוִנְרֶאה  ְלָוה,  ּוְבׁשַ
ׁש ֶאל  ֵעת. הּוא ִנּגַ ּה ּכָ תּוִנים ּבָ ּנְ ה ׁשֶ ׁשָ ְנִסיָעָתם, ְוֹגֶדל ַהְמצּוָקה ַהּקָ

ב. ּצָ ְלמּודֹו, ּוְלַהֲעִמידֹו ַעל ֻחְמַרת ַהּמַ ָאִביו ְוֻהְכַרח ְלהֹוִציאֹו ִמּתַ
ָטרֹות  ְ ַהּשׁ ֲחִביַלת  ֶאת  יסֹו  ִמּכִ ים  ַחּיִ ְבֵרי  ַהּדִ ַלף  ׁשָ ְלַתְדֵהָמתֹו 
אְרִליץ  ִמּגָ ִלְבנֹו. הרה"ק  ְוֶהְרָאה  יר,  ָעׁשִ ֵמאֹותֹו  ה  ַעּתָ ֶזה  ל  ּבֵ ּקִ ׁשֶ
הּוא  ה  ִהּנֵ י  ּכִ זֹאת?  ּכָ ֵכן  ִיּתָ ֲהֵכיַצד  ֵעיָניו,  ְלַמְרֵאה  ּתֹוֵמם  ִהׁשְ
ה  ַהְרּבֵ ֵאֶצל  לֹו  ַמּזָ ֶאת  ה  ְוִנּסָ עֹות  ׁשָ ה  ּמָ ּכַ ִעיר  ּבָ אן  ּכָ ִהְתרֹוֵצץ 
ְמַעט  יג ּכִ דֹוִלים, ְולֹא ִהְצִליַח ְלַהּשִׂ ִביִרים ַהּגְ ים, ְוַאף ֵאֶצל ַהּגְ ֲאָנׁשִ

ְסכּום  יג  ִהּשִׂ ְתאֹום  ּפִ ְדָרׁש  ַהּמִ ית  ִמּבֵ ָזז  ּלֹא  ׁשֶ ָאִביו  ְוִאּלּו  לּום,  ּכְ
ִמּנַֹער  ְיִדידֹו  אן  ּכָ ְכַנס  ּנִ ׁשֶ אְנז  ִמּצַ לֹו הרה"ק  ר  ִסּפֵ ֶזה?  ּכָ ׁשֶ ד  ִנְכּבָ
ּתֹוְממּותֹו  ִמים, ְוֶהֱעִניק לֹו ְסכּום ֶזה. ּוִבְראֹותֹו ֶאת ִהׁשְ ָבר ַהּיָ ּכְ ֶ ִמּשׁ
אְנז  ַעת, ָאַמר לֹו הרה"ק ִמּצַ ְפּתַ נֹו ִמן ַהּמֹוֵפת ְוַהְיׁשּוָעה ַהּמֻ ל ּבְ ׁשֶ
אֹותֹו  ִויָנה?  ּבְ ִנְמָצא  לֹא  הקב״ה  ׁשֶ ְבּתָ  ָחׁשַ ֶמה  ״ְוִכי  יטּות:  ְפׁשִ ּבִ

ִויָנה!״. אן ּבְ ם ּכָ ַצאְנז, ִנְמָצא ּגַ נּו ּבְ ְמָצא ִעּמָ ּנִ ל עֹוָלם ׁשֶ ִרּבֹונֹו ׁשֶ

ה' ְטחֹונֹו ּבַ ּתֹוָרה - ָצִריְך ִלְהיֹות ּבִ ל ָהעֹוֵסק ּבַ ּכָ
ה ִהְנִני ַמְמִטיר  סּוק )שמות טז ד(: 'ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ ַעל ַהּפָ
ְלַמַען  יֹומֹו  ּבְ יֹום  ַבר  ּדְ ְוָלְקטּו  ָהָעם  ְוָיָצא  ָמִים  ָ ַהּשׁ ִמן  ֶלֶחם  ָלֶכם 
ַיֲעקֹב  ָהֲאִביר  הרה"ק  ַתב  ּכָ לֹא',  ִאם  תֹוָרִתי  ּבְ ֲהֵיֵלְך  ּנּו  ֲאַנּסֶ
ל לֹוְמֵדי  חֹון ׁשֶ ּטָ ת ַהּבִ ִעְנַין ַמֲעַלת ִמּדַ זיע"א ּתֹוַכַחת מּוָסר ּבְ

ּתּוֵחי חֹוָתם':  ִסְפרֹו 'ּפִ ָבָריו ּבְ ַהּתֹוָרה. ְוֵאּלּו ּדְ
ְטחֹונֹו  ּבִ ִלְהיֹות  ָצִריְך  ּדְ ּתֹוָרה,  ּבַ ָהעֹוֵסק  ל  ּכָ ַעל  ִלְרמֹז  ר  ֶאְפׁשָ
ַדְעּתֹו  ְחׁשֹב ּבְ ּיַ מֹון, ׁשֶ ַרְך ְולֹא ִיְהֶיה ָלהּוט ַאַחר ִקּבּוץ ַהּמָ ה' ִיְתּבָ ּבַ
ִלּבֹו  ִיְהֶיה  ָאז  ָידֹו,  ּבְ ָמצּוי  ְמזֹונֹו  ְוִיְהֶיה  ָממֹון  לֹו  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ּכְ לֹוַמר: 
מ"ה(  פ"ב  )אבות  א  ּנָ ַהּתַ ָאַמר  ֶזה  ַעל  ּדְ ּתֹוָרה,  ּבַ ַלֲעסֹק  נּוי  ּפָ
ים  א ָיׂשִ ֶנה', ֶאּלָ ּפָ א לֹא ּתִ ּמָ ֶנה, ׁשֶ ֶאְפֶנה ֶאׁשְ 'ַאל ּתֹאַמר ִלְכׁשֶ
ָראּוי ִלי ָיבֹוא  ֶ ַרְך, ּוַמה ּשׁ ָידֹו ִיְתּבָ ה' ְויֹאַמר: ַהּכֹל ּבְ ְטחֹונֹו ּבַ ּבִ
ִאי  זֹו,  ֶדֶרְך  ּבְ ְך  ִיְתַהּלֵ לֹא  ְוִאם  ה'.  ֲעבֹוַדת  ִהיא  ר  ְוָהִעּקָ ִלי. 
ָלֶכם  ַמְמִטיר  'ִהְנִני  ָאַמר  ׁשֶ ְוֶזה  ּתֹוָרה.  ּבַ ַלֲעסֹק  לֹו  ר  ֶאְפׁשָ
לּוָיה  ּתְ ְרָנָסה  ַהּפַ ׁשֶ ְמִטיר,  ַהּמַ הּוא  ֲאִני  ָמִים',  ָ ַהּשׁ ִמן  ֶלֶחם 
ם. ְוֶזהּו  ֵני ָאָדם ִהיא ְלִחּנָ ּטֹוְרִחים ּבְ ְרָחא ְיֵתָרה ׁשֶ ָיִדי, ְוַהּטִ ּבְ
ְרָנָסה  ְמִטיר ְוַהּפַ ָמִים', ֲאִני הּוא ַהּמַ ָ 'ִהְנִני ַמְמִטיר ָלֶכם ֶלֶחם ִמן ַהּשׁ
מֹון, ַרק ִיְבְטחּו  ָיִדי, ְוָלֵכן ָהָעם לֹא ִיְהיּו ְלהּוִטים ֶלֱאסֹף ַהּמָ ִהיא ּבְ
תֹוָרִתי  ר 'ֲהֵיֵלְך ּבְ יֹומֹו', ּוָבֶזה ְיֵהא ִנּכָ ַבר יֹום ּבְ ה' ְוֵיְצאּו 'ְוָלְקטּו ּדְ ּבַ
ָראּוי ְוִאם  ּתֹוָרה ּכָ ֶזה ָיבֹואּו ַלֲעסֹק ּבַ ה' ּבָ ִאם ִיְבְטחּו ּבַ ִאם לֹא', ּדְ

תֹוָרִתי ִאם לֹא'. לּו ִמן ַהּתֹוָרה, ְוֶזהּו 'ֲהֵיֵלְך ּבְ ּטְ אי ִיְתּבַ ָלאו ַוּדַ
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