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   העשיר שחזר לגדולתו

 

נוֻּ ם"הַַּּרֻבֵּ רַּחֻתַ ּסֹופֵּ ב" עֻורוֶֹּּאתְּוָלַמדָּיש ַ יּש ִׁ םַּיַחדַּהֻיֹומִׁ ָניוּעִׁ .ֻּבָ

ְתאֹום הֻּפִׁ יש ָ ֶלתְּנקִׁ ֻדֶ ֻּבַ ֶפַתח, דֻּבְ ָהלּרֹאשּ ּעֹומֵּ ַּהֻקָ טוֹּ, לַּמֻבָ ֻפָ ְּוֺכֻלוֹֺּּמש ְ

ְּוָעצֻובֺּמְטָרד ה. ֻוָ ָניוַּעלָּהַרבּצִׁ אתֻּבָ ַהֶחֶדרָּלצֵּ ּמֵּ לְּוָאז. חֵּ ּרֹאשּ ּהֵּ

ָהל רַּהֻקָ י:ּ"ָלַרבְּלַסֻפֵּ ְדֻתִׁ ֻבַ לֶּאתּאִׁ יֻּכָ ְסֻפִׁ יֻּכַ יֻּוְרכֻוש ִׁ יַטתַּסףַּעלַּוֲאנִׁ ש ִׁ ֻּפְ

ּ".ֶּרֶגל

זֵֻּקָּהַרב ּרֻוחוֶֹּּאתּחִׁ ּלוְֹּּוָאַמר; דַּאל: ַאֻבֵּ ְקָוהֻּתְ ֻּתִׁ יא!! ָּהַרבּהֹוצִׁ

ָרה גֵּ ַהֻמְ ָאהֻּובוְֹּּצרֹורּמֵּ יּמֵּ יְנרֵּ ָהלְּלרֹאשּ ּאֹוָתםְּוָנַתןָּזָהבֻּדִׁ ַּהֻקָ

ַהְלָוָאה ּ.ֻבַ

ָהלּרֹאשּ  חַָּּיָצאַּהֻקָ מֵּ רּש ָ ָ יתֻּוְמֺאש ֻ ֻבֵּ רְּוָנַסעָּהַרבּמִׁ ידַּמהֵּ רִׁ ַּלֻיָ

יג צִׁ ַלְיֻפְ ה.ֻּבְ ֻנֵּ הוְֻּּוהִׁ ֶ יש  מוֹּּקֹוֶרהּמִׁ ש ְ רוָֹּּאָדםּאֹותוֹּ.ֻּבִׁ עֻוָריוַּהֻטֹובֲּחבֵּ ֻנְ ּמִׁ

ָּהָיה רּהֻואְּוָכךְּ. ּלוֹּּאֹומֵּ י; חֲַּּאנִׁ מֵּ יּש ָ ֲאנִׁ ֶ אןּאֹוְתךָּּרֹוֶאהּש  ֻּכָ י, ְלֻתִׁ ֻבַ ּקִׁ

יָנהַּהֻיֹום ָקֶפהְּטעֻוָנהְּספִׁ ֻּבְ יןֲּאָבל, יּאֵּ קְּזַמןּלִׁ ְתַעֻסֵּ םְּלהִׁ ֶּזהּעִׁ ַּקח.

י ֻנִׁ ֻמֶ חֹוָרהֶּאתּמִׁ ָאהַּהֻסְ מֵּ יֻּבְ יְנרֵּ ןָּזָהבֻּדִׁ ְמֺזֻמָ ֻּבִׁ ְתַרתְּוֶאת. ַּהחֹובּיִׁ

ֻלֵּם ַ ש  יֻּתְ יםּלִׁ לֻומִׁ ַתש ְ ישּ ָּקַפץ.ֻּבְ ְסָקהַּעלָּהאִׁ אָּהעִׁ מֹוצֵּ ָללֻּכְ ן.ַּרבּש ָ ,ְּוָאכֵּ

רֻּתֹוךְּ ְסֻפַ יםּמִׁ לֶּאתָּמַכרּהֻואָּימִׁ חֹוָרהֻּכָ יםַּהֻסְ ְרָוחִׁ יםְּמאֹודֻּבִׁ דֹולִׁ ,ֻּגְ

רוְֹּּוָחַזר מוָֹּּהַרבְּלָעש ְ יםֻּכְ מִׁ ֻיָ יםֻּבַ ּּּּּ.ַּּּּהֻטֹובִׁ

ּ
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 יחד היומי שיעורו את ולמד ישב" סופר חתם"ה רבנו

 ראש עומד בפתח, בדלת נקישה פתאום. בניו עם

 הרב ציווה. ועצוב מוטרד וכולו מושפל מבטו, הקהל

 לספר הקהל ראש החל ואז. מהחדר לצאת בניו על

 סף על ואני ורכושי כספי כל את אבדתי: "לרב

 ". רגל פשיטת

!! תקווה תאבד אל: לו ואמר; רוחו את חיזק הרב

 ונתן זהב דינרי מאה ובו צרור מהמגירה הרב הוציא

 .בהלוואה הקהל לראש אותם

 מהר ונסע הרב מבית ומאושר שמח יצא הקהל ראש

 אדם אותו. בשמו קורה מישהו והנה. בלייפציג ליריד

 שמח אני; לו אומר הוא וכך. היה מנעוריו הטוב חברו

 טעונה ספינה היום קבלתי, כאן אותך רואה שאני

 את ממני קח. זה עם להתעסק זמן לי אין אבל, בקפה

 החוב יתרת ואת. במזומן זהב דינרי במאה הסחורה

 כמוצא העסקה על האיש קפץ. בתשלומים לי תשלם

 כל את מכר הוא ימים מספר תוך, ואכן. רב שלל

 הרב לעושרו וחזר, גדולים מאוד ברווחים הסחורה

 .    הטובים בימים כמו
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ּכסףּוזהבּּּמו"מּ

ּפשיטתּרגלּּּכו"זּ

ּפארּמעלתוּּּפ"מּ

ּאישּחשובּּּפ"רּ

ּחסדּגדולּּּחס"גּ

ּמשאּומתןּּּא"חּ

 

 

ּפרקמטיאּּּכושר

ּ(בעלּהון)גביר,ּאמיד,ּּנגיד,ּּתקווה

ּלב,ּציפייהּלטובּמשאלתּּּמאושר

ּעמוסּּטעון

ּנכסּּממון,ּּסחורה

ּעליז,ּשמחּוטובּלבּּצוהל,ּּעשירּ
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 מושפל  ס.ח.ר.

 נקישה  ע.ס.ק. 

 בדתיא    ט.ע.נ.

 טעונה  א.ב.ד. 

 להתעסק  נ.ק.ש.

 סחורה   ש.פ.ל. 

 

 

 

   ישב

   למד

   סיפר

   מאושר

   נסע

   מכר

   חזר
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 גוף  המשפט

 ח הלוואות "פתח גמאיציק 
____________________________ 

   כסף לשכן שלך תלווה 
____________________________ 

 חורה ביריד סקניתי   
____________________________ 

 

 

V X 

 ציון גוף המשפט

  הלוואות ח"גמ פתח איציק
  שלישי

  ביריד סחורה קניתי
  שני

    שלך לשכן כסף תלווה
  שלישי

 נוסע כל שנה לחוץ לארץ יוסי 
  ראשון

  ללא שינוי  –זכר ונקבה אחידים 

   שאמצא סחורה טובההתפללתי 

טוב לפני הנסיעה ליריד אכלתי    

מהר לקנות סחורה בשוק רוצי    

   ח "מהר למנהל הגמתתקשר 

 


