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 פרשה יא, א

 מעשה בר' עקיבה 

 ע"ה שהיה בא בספינה בים וראה ספינה אחרת שהיתה טובעת 

 מצטער עליו ר' עקיבהבים והיה בה תלמיד חכם אחד והיה 

 וכשבא למגזת הפופוקיאה ראהו שהיה יושב לפניו 

 5 ושאל לו שאלות רבות אמר לו בני היאך עלית מן הים אמר

 לו גל שטפני לחבירו וחבירו לחבירו עד שהגעתי ליבשה אמר

 לו ומה מעשים טובים עשית אמר לו כשהייתי עובר לספינה

 ויהיבנא ליה עיגול ריפתאפגע בי איש עני ואמר לי זכה עמי 

 ואמר לו אשריך די יהיבת נפשי אף את יהי רצון שתתיהיב לך

 10 נפשך וקרא עליו ר' עקיבה שלח לחמך על פני המים וגו'

 ושוב מעשה בספינה גדולה שפירטה

 לים ונטלה הרוח והוליכה למקום שאין המים מהלכין

 כיון שראו צרתן שעמדה הספינה אמרו נשתתף במזונות שאם

 נמות נמות כולנו ואם נחיה נחיה כולנו והאיר הקב"ה עיני סכלם

 15 ולקחו כבש אחד ועשו אותו צלי באש בראש הספינה  ובאה חית

 אחת גדולה מן הים לריחו והתחילה גוררת הספינה עד שהוליכה

 הספינה למקום שהמים הולכים כיון שהגיעו לרומי תנון עובדא

 ח לחמך על פני המים וגו'לר' אליעזר ור' יהושע קראו עליהם של

 בר קפרא הוה מטייל בשפתא דימא דקסרין וראה

 20 ספינה שטעה בים ואנטיפתא עולה מתוכה ערום בא אצלו ונתן

 לו שלום ונתן לו שני סלעים אמר לו אדם כמוך נותן לאדם

 שעולה מן המים שני סלעים מה עשה הכניסו לביתו והאכילהו

 בתר יומי איצטרכו והשקהו ונתן לו עוד ג' סלעים אחרים

 יהודאי ספסירא אמרו מאן יזיל ויסיים עליהון אמרי ליזיל

 25 בר קפרא דהוא חשוב למלכותא אמר להון ידעתון אתון דהדא

 מלכותא לא עבדן כלום על מגן אמרי ליה אית הכא מאה דינארי

 נסיבתון בידו וסליק למלכותא כיון שראהו אנטיפתא

 ה אנטיפתא להבא אמר לועמד על רגליו ונתן לו שלום אמר לי

 בעינא תרחמי על אילין יהודאי אמר ליה ולא ידעת את דהדא

 30 מלכותא לא עבדת כלום על מגן אמר לו אית לו מאה דינרי

 סביתהון וזיל סיים עלי נאמר ליה אילין מאה דינרי משכונן לך

 חליף חמשה סלעין די יהיבת לי ועמך משכנא לך חלף מיכלא

 וקרון עלוהי שלח לחמך על פני המיםומישתיא דאכלית בביתך 

 עוד היה בר נשחר דבכל יומא הוה נסיב דוד עיגול ומקלקל

 35 בימא חד יומא אזל וזבן נונא בזעיה ואשכח ביה חדא מרגניתא

 אמרו ליה חיווי דההוא גברו רעדו גע גוליא סירין וקראו עליה

 שלח לחמך על פני המים וגו'

  


