
 בס"ד.

 

 נחום איש גם זו והעני.

 על  משמעותו של רגע.

ָהָיה סֹוֵמא ִמְשֵתי ֵעיָניו,  ָאְמרּו ָעָליו, ַעל ַנחּום ִאיׁש ַגם זֹו,   ִגֵדם ִמְשֵתי ָיָדיו,  ׁשֶׁ

ֹּא ַיֲעלּו ָעָליו ְנָמִלים. ְוַרְגֵלי ִמָטתֹו ֻמָנחֹות ִבְסָפִלים ְוָכל גּופֹו ָמֵלא ְׁשִחין; ִקֵטַע ִמְשֵתי ַרְגָליו ל ל ַמִים, ְכֵדי ׁשֶׁ  ׁשֶׁ

 

ת ַהֵכִלים, ִבְקׁשּו ַתְלִמיָדיו ְלַפנֹות ִמָטתֹו ַפַעם ַאַחת ָהְיָתה ִמָטתֹו ֻמַנַחת ְבַבִית ָרעּוַע, ָאַמר  ְוַאַחר ָכְך ְלַפנֹות אֶׁ

ת ַהֵכִלים ְוַאַחר ָכְך ַפנּו ם: ָבַני, ַפנּו אֶׁ ת ִמָטִתי, ָלהֶׁ ֲאִני ַבַבִית ֵאין ַהַבִית נֹוֵפל. אֶׁ ם, ָכל ְזַמן ׁשֶׁ ֻמְבָטח ָלכֶׁ  ׁשֶׁ

 

ת ִמָטתֹו  ת ַהֵכִלים ְוַאַחר ָכְך ִפנּו אֶׁ  ְוָנַפל הַבִית. –ִפנּו אֶׁ

 

ַצִדיק ָגמּור ַאָתה ָלָמה ָעְלָתה לְ  ם: ָבַני, ֲאִני ָגַרְמִתי  ָך ָכְך?ָאְמרּו לֹו ַתְלִמיָדיו: ַרִבי, ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶׁ ָאַמר ָלהֶׁ

ְך ְלֵבִית ָחִמי רֶׁ ַפַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהֵלְך ַבדֶׁ ל ַמֲאָכל ְוָהָיה ִעִמי ַמּׂשֹוי ְׁשֹלָשה ֲחמֹוִרים, ְלַעְצִמי, ׁשֶׁ ָחד ׁשֶׁ ל  אֶׁ ָחד ׁשֶׁ ְואֶׁ

ה ל ִמיֵני ְמָגִדים. ִמְׁשתֶׁ ָחד ׁשֶׁ ָחד ְואֶׁ ְךוְ  ָבא ָעִני אֶׁ רֶׁ ָאַמְרִתי לֹו: ַהְמֵתן ַעד  ְוָאַמר ִלי: ַרִבי, ַפְרְנֵסִני. ָעַמד ִלי ַבדֶׁ

ק ִמן ַהֲחמֹור. ְפרֹּ אֶׁ  ׁשֶׁ

 

ָיְצָאה ִנְׁשָמתֹו. ק ִמן ַהֲחמֹור ַעד ׁשֶׁ ֹּא ִהְסַפְקִתי ִלְפרֹּ ֹּא ָחסּו ַעל ֵעי ָהַלְכִתי ְוָנַפְלִתי ַעל ָפָניו ל ל נֶׁיָך ְוָאַמְרִתי: ֵעיַני ׁשֶׁ

יָך  ִיּסֹומּו; – ֹּא ָחסּו ַעל ָידֶׁ ל יָך  ִיְתַגְדמּו; –ָיַדי ׁשֶׁ ֹּא ָחסּו ַעל ַרְגלֶׁ ל ֹּא ִנְתָקְרָרה ַדְעִתי ַעד  ִיְתַקְטעּו; –ַרְגַלי ׁשֶׁ ְול

ָאַמְרִתי: ָכל גּוִפי ְיֵהא ָמֵלא ְׁשִחין.  ׁשֶׁ

 

ְרִאינּוָך ְבָכְך! ֹּא ְרִאיתּוִני ְבָכְך.ָאַמר לָ  ָאְמרּו לֹו: אֹוי ָלנּו ׁשֶׁ ם: אֹוי ִלי, ִאם ל  הֶׁ

 

 דף כג/ב  תלמוד ירושלמי מסכת שקלים( 11) 

נחום איש גם זו היה מוליך דורון לבית חמיו פגע בו מוכה שחין א' א"ל זכה עמי ממה דאית גבך אמר ליה מיחזור 

ידיה דלא פשטן מיתן לך יתקטעון  חזר ואשכחיה מית והוה אמר לקיבליה עינייא דחמינך ולא יסבון לך יסתמיין

רגלייא דלא רהטן למיתן לך יתברון ומטתיה כן סליק לגביה ר"ע אמר ליה אי לי שאני רואה אותך בכך א"ל אי לי 

 שאין אני רואה אותך בכך א"ל מה את מקללני א"ל ומה את מבעט ביסורין 

 


