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  חביבין יסורין

  

  'הלכה ז' ירושלמי פאה פרק ח

ל מי "ל זכה עמי ממה דאית גבך א"א' נחום איש גם זו היה מוליך דורון לבית המא פגע ביה מוכה שחין א

נך ולא יהבון ליך יסתמיין ידים דלא פשטן חזר חזר ואשכחוניה ומית והוה אמר לקיבליה עיינוהי דחמו

ל אי לי שאני רואה "ע א"ר' כן סליק לגבי' ליך יתברון ומטתי' דלא רהטן מית' למיתן לך יתקטעון רגליי

  .ל ומה את מבעט ביסורין"ל מה את מקללני א"א.  ל אי לי שאני אין רואה אותך בכך"אותך כך א

  

  .א"תענית כ

אמרו עליו על נחום איש גם זו שהיה סומא משתי עיניו גידם משתי ידיו קיטע משתי רגליו וכל גופו מלא 

היתה [שחין והיה מוטל בבית רעוע ורגלי מטתו מונחין בספלין של מים כדי שלא יעלו עליו נמלים פעם אחת 

אמר להם בניי פנו את הכלים כ לפנות את הכלים "בקשו תלמידיו לפנות מטתו ואח] מטתו מונחת בבית רעוע

כ פנו את מטתי שמובטח לכם שכל זמן שאני בבית אין הבית נופל פינו את הכלים ואחר כך פינו את "ואח

מטתו ונפל הבית אמרו לו תלמידיו רבי וכי מאחר שצדיק גמור אתה למה עלתה לך כך אמר להם בניי אני 

חמורים אחד של מאכל ואחד של ' יה עמי משוי גגרמתי לעצמי שפעם אחת הייתי מהלך בדרך לבית חמי וה

משתה ואחד של מיני מגדים בא עני אחד ועמד לי בדרך ואמר לי רבי פרנסני אמרתי לו המתן עד שאפרוק מן 

החמור לא הספקתי לפרוק מן החמור עד שיצתה נשמתו הלכתי ונפלתי על פניו ואמרתי עיני שלא חסו על 

יך יתגדמו רגליי שלא חסו על רגליך יתקטעו ולא נתקררה דעתי עד שאמרתי עיניך יסומו ידיי שלא חסו על יד

  כל גופי יהא מלא שחין אמרו לו אוי לנו שראינוך בכך אמר להם אוי לי אם לא ראיתוני בכך

  


