
זירארבי 
(יחידת אגדה)



נושאים ביחידה–זירארבי 

לאמוראיםהשלישיבדורחי,בבליאמוראהוא,הירושלמיבתלמודמכונהשהואכפיזעירארביאו,זירארבי.

יוחנןרבישלהמדרשבביתלמדלארץעלייתוולאחר,יהודהרבשלתלמידוהיהבבבל.

חכמיםמפישנאמרוהשמועותבנוסחובדקדקנותוהרבהברצינותוידועהיה.

חלקיםארבעהלפרק:

ללימוד התורה ודייקנותו הרבה זיראמסירותו של רבי , ענוותנותו-גדולתו בתורה ומידותיו -א

.במסירת התורה

.לקרב גם את הרחוקים והקשים ביותרזיראדרכו השקטה ומלאת הענווה של רבי -קירוב רחוקים ב-

.לעלייה לארץ והדרך לארץ ישראל, רבי יהודה, התמודדותו עם התנגדותו של רבו-עלייתו לארץ -ג

עם הגעתו לארץ וקשיי ההתערות בארץ זיראהשינוי שחל ברבי -ישראל מחכים דארץאוירא-ד

הן בלימוד התורה הארצישראלי והן ביחסם  -על המנטליות השונה כל כך מזו הבבלית -החדשה 

.של בני הארץ כלפיו



גדולתו בתורה ומידותיו. א

עמוד אכחתלמוד בבלי מסכת מגילה דף 1.

?ימיםהארכתבמה:זירארביאתתלמידיושאלו

:להםאמר

,ביתיבתוךהקפדתילאמימי

,ממנישגדולמיבפניצעדתיולא

,המטונפותבמבואותהרהרתיולא

,תפיליןובלאתורהבלאאמותארבעהלכתיולא

,עראישינתולאקבעשינתלאהמדרשבביתישנתיולא

,חביריבתקלתששתיולא

.(שלוהמשפחהבשם)=בחניכתולהואמרי(האמיתיבשמוולאבכינוי)=בחכינתולחביריקראתיולא



(המשך)גדולתו בתורה ומידותיו . א

לבתשאכי , באר מים חיים', רנוביץ'מצטירררבי חיים 2.

.'וכוביתיבתוךהקפדתילאמימי

?הקפדתילאמימילומרדיוהיה,מובןאינולכאורהביתיבתוךולשון

לצורךלפעמיםבהלהשתמשהאדםצריךמקוםמכלמאודמאודהמגונההכעסבמדתגםכיבאמתואמנם

בפסוק(.ג"סברכות)ל"חזוכמאמר,מצוהבדברוכדומהשמויתברךרצונועובריעללכעוסכמוגבוהעבודת

עבירהלדבראפילורבאואמר,בהתלוייןתורהגופישכלקטנהפרשהזה,"דעהודרכיךבכל"('ו',גמשלי)

השםביחודגדולהעבודהשהואהרי....'וכו

.(והבן,בדרכיווהלכתמקייםהיהזירא'רבודאיכי)גבוהלצורךבזההשתמשזירארביהקדושגםובודאי

כלהקפדהשוםבוהיהלאבלבבובפנימיותופירוש,ביתובתוךהקפידלאשמעולםזירארביהתפארואמנם

.שמיםלשםכחפצושיעשולפניםכמתכעסנראההיהמבחוץרקדהוא



(המשך)גדולתו בתורה ומידותיו . א
43עמוד סיראדבןאלפא ביתא ( אייזנשטיין)אוצר המדרשים 3.

:פפארבועלזירארביעלעליהםואמרו

אדםקידמןולא,עראיישינתולאקבעשינתלאהמדרשבביתישנוולא,חוליןשיחתשחולאשמימיהם

רעשםכנוולא,היוםמקדושבטלוולא,ושוניןיושביןאלאושותקיןיושביןאדםמצאןולא,המדרשלבית

דמותבצלםנסתכלוולא,מטתםעלחביריהםקללתעלתהולא,חביריהםבקלוןנתכבדוולא,לחביריהם

."אמלאואוצרותיהםישאוהבילהנחיל"שנאמרמהלקייםהיוותרנין,מתנותקבלוולא,רשע



?מה למדנו עד כאן–זירארבי 

נושאים העולים מתוך הלימוד:

שאלתאתמעוררתהימיםאריכותלביןהזהבעולםההתנהגותביןהקשריצירת

ששכרמקובלנווכן,ימיםבאריכותזכושלאגדוליםצדיקיםראינוהרי-והעונשהשכר

עשייתאומצווהשהידורהמסביריםיש.הזהבעולםולאהבאבעולםהואהמצוות

.חייםשנותלאדםלהוסיףיכולהאכןהמינימלילחיובמעברמצוות

ושניםימיםשלכתוספתלא"ימיםאריכות"הביטויאתהסבירמברסלבנחמןרבי

.עצמובפניויוםיוםכלוהעמקתכהרחבתאלא,לחיים

אדםשביןהתחוםעלוהןלמקוםאדםשביןהתחוםעלהןשמקפידכמיהשלםהאדם

.לחברו



(המשך)גדולתו בתורה ומידותיו . א

תרגוםתלמוד בבלי מסכת יומא דף פז עמוד א4.

לקמיהותניחליףהוהאינישבהדימילתאליההוהכי,זירארבי

,ליהוממציא

.מדעתיהליהוניפוקדניתיהיכיכי

עוברהיה,(בופגעמישהוכאשר)=אדםעםדברלוהיהכאשרזירארבי

,עצמוומראהלפניוושונה

.(לפייסו)=מדעתוולהוציאולבואשיוכלכדי



(המשך)גדולתו בתורה ומידותיו . א
תרגוםעמוד אכחתלמוד בבלי מסכת ברכות דף 5.

שלמתפלל-מוסףשלואחתמנחהשלאחת,תפלותשתילפניוהיו:רבנןתנו

.תדירהאינהוזותדירהשזו,מוסףשלמתפללכךואחרמנחה

וזועוברתמצוהשזו,מנחהשלמתפללכךואחרמוסףשלמתפלל:אומריהודהרבי

.עוברתשאינהמצוה

.מוסףשלמתפללכךואחרמנחהשלמתפלל-הלכה:יוחנןרביאמר

.טוביברנתןרבידביאפתחאויתיבאזילהוה,מגירסיהחלישהוהכיזירארבי

.אגראואקבלמקמייהואיקוםאזרבנןחלפיכי:אמר

?מדרשאביהלכהאמרמאן:ליהאמר.טוביברנתןרביאתאנפק

שלאדםמתפלל:דאמריהודהכרביהלכהאין:יוחנןרביאמרהכי:ליהאמר

.מנחהשלמתפללכךואחרמוסף

.אין:ליהאמר?אמרהיוחנןרבי:ליהאמר

.זמניןארבעיןמיניהתנא

?לךהיאחדתאו,לךהיאחדא:ליהאמר

.לויבןיהושעברבילידמספקאמשום,ליהיאחדת:ליהאמר

,טוביברנתןרבישלביתובפתחויושבהולךהיה,מתלמודונחלשכשהיה,זירארבי

.שכרואקבל(לכבודם)ממקומיאקוםאז(המדרשמבית)חכמיםיצאוכאשר:אמר

בביתהלכהאמרמי(נתןלרביזירארבי):לואמר,טוביברנתןרביובאיצא

?המדרש

מוסףשלאדםמתפלל:שאמריהודהכרביהלכהאין:יוחנןרביאמרכך:לואמר

.מנחהשלמתפללכךואחר

.כןלואמר?אמרהיוחנןרבי:לואמר

.פעמיםארבעיםממנושנה

רבישלמשמודברלמדתשלא:י"רש)?לךהיאאחת(זיראלרבינתןרבי):לואמר

סבורשהיית:י"רש)?לךהיאחדשהאו(לךהיאחביבהלכך,בלבדזואלאיוחנן

.(אמרההאחריםמןשאחד

רביולא)אמרהלויבןיהושעשרביסבורשהייתימשם,ליהיאחדשה:לואמר

.(יוחנן



(המשך)גדולתו בתורה ומידותיו . א

תרגוםתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף יד עמוד א 6.

קבלהוהלעולם:אלעזררבידאמר,למיסמכיהמיטמרהוהזירארבי

.וקיים

כןאםאלאלגדולהעולהאדםאין:אלעזררבידאמרלהאדשמעהכיון

.אנפשיהליהאמצי-עונותיוכלעללומוחלין

-פירכוסולאשרקולאכחללא:הכיליהשרוזיראלרביסמכוהכי

.חןויעלת

היהלעולם:אלעזררבישאמר,הסמיכהמפנימתחבאהיהזירארבי

.תחיהוכךבחשכה

אםאלאלגדולהעולהאדםאין:אלעזררבישאמרמהאתששמעכיון

.עצמואתגילה-עונותיוכלעללומוחליןכן

-פירכוסולאשרקולאכחללא:כךלושרוזירארביאתכשסמכו

.חןויעלת



(המשך)גדולתו בתורה ומידותיו . א
סנהדרין דף יד עמוד אא"מהרש, איידלשהרב שלמה בן 7.

.יפהואינו,הצבעי"עיפהעצמושעושהכמו.צבועמקרי,פרושואינוכפרושעצמוהעושה

ישכךלעיניםצבעשהואהזהככחול,כפרושיןעצמןשעושיןהצבועיםמןשאינו.'וכו"כחללא":אמרוולזה

...בנשיםיסתכלשלאעיניוכעוצםעצמןעושין.כפרושיםצבועין

...(חוץכלפי)=לפניםכפרושיםעצמןעושיןהצבועיםהםהם,לפניםצבעשהוא"שרקלא"וכן

אלושמכל,שיערלגדלוכנזיריםכפרושיםעצמםהעושיםכן,בשערותשעושהצבעשהוא"פירכוסלא"וכן

.זיראברביהיולאהצבועיןמידות

.התורהשהיאחןמעלהשהיהזירארביהיהכןצבעבליעצמומצדחןשנושא-"חןיעלת"אבל



?מה למדנו עד כאן–גדולתו בתורה ומידותיו 

נושאים העולים מתוך הלימוד:

זירארבישלסמיכתוסיפורבעקבות:

צדכלשלוחסרונותיתרונות–ציבוריתוהכרהלעשייהוענווהצניעותשביןהמתח.

שיר"בהמוזכריםוהשרקלכחללהשוותאפשראותם)והדרכבודגינונישביןהיחס

.צדכלשלוחסרונותיתרונות–גינוניםנטולתפשטותלבין(זירארבישל"הסמיכה



קירוב רחוקים. ב

תרגוםעמוד אלזתלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף 8.

היכיכילהומקרבדהוה,זיראדרביבשיבבותיהדהוהבריוניהנהו

.בתיובתאלהודניהדרו

.רבנןקפדיוהוו

שקיהקטיןחריכאהוההאידנאעד:אמריזיראדרבינפשיהנחכי

?רחמיעלןבעימאןהשתא,רחמיעלןבעידהוה

.תשובהועבדו,בלבייהוהרהרו

שיחזרוכדימקרבםשהיה,זירארבשלבשכנותושהיובריוניםאותם

.בתשובה

.מקפידיםחכמיםוהיו

'רשלכינויו)השוקיםחרוךהקטןהיהעכשיועד:אמרוזירא'רכשמת

?רחמיםעלינויבקשמיעכשיו.רחמיםעלינומבקששהיה(זירא

.תשובהועשובלבםהרהרו



(המשך)קירוב רחוקים . ב
סנהדרין שם, פירוש לעין יעקב, ענף יוסף, זונדלרבי חנוך 9.

.להוצייתידלאזירא'רודעת,בריונילהנהולהודמקרבעלזירא'רעלקפדידהוורבנןמחולקיםבמהלפרש

לא.מקרבתוימיןדוחהשמאלתהאלעולם:רבנןתנו":ראשוניםהיותרבזמןדעותחילוקידמצינודתלינןאמרתי

.(א"עקזסנהדרין)"ידיםבשתילגחזישדחפוכאלישע

:נאמרזהולפי

.להקירבולאלגיחזישדחפובאלישעדראומשוםלהומקרבדהויזירא'רעלקפדותלמידיםדהיינורבנןדהנהו

בשתילדחותשלא]=כךלנהוגשלאהתנאשמזהירהברייתאגםוידע,רבנןמהנהויותרידערבםזירארביואולם

.[מקרבתוימיןדוחהשמאלתהאאלא,לגחזיאלישעשדחפוכפיידים

,יתירהבהרחקההבריוניםלהרחיק,תלהעלהדתלהעמידהכשריםבידכוחשאיןהאחרוניםבדורותובפרט

ששפךכמיוידמה,וכלמכליפרושלגמרידיחויבדרך,דאדרבא,זירארביבחרבאלהלא.הנופלאחרהאבןלדחות

נזהרזירארביוגם,הברייתאהזהירהולכך.התבערהמוסיף,אדרבאאלא,מכבהושאינולבדלא.האשלתוךשמן

כךידיועל,אליולקרבנטויהתהיה,התגברותכוחבהשיש,וימין.דוחה,הכהההידשהיא,שמאלשתהא,בה

.מעשיהםוייטיבוהחטאיםיעזבו



(המשך)קירוב רחוקים . ב
רפבתורה , ן"מהרליקוטי , נחמן מברסלב' ר10.

שבאותו,טובמעטאיזהבוולמצואלחפשצריך,גמוררשעשהואמיואפילו,זכותלכףאדםכללדוןצריךכידע

ויוכל,זכותלכףאותומעלהבאמתזהידיעל,זכותלכףאותוודןטובמעטבושמוצאזהידיועל,רשעאינוהמעט

.בתשובהלהשיבו

14' פרי עץ הדר עמ, הרב יצחק דוד אתרוג11.

הצפוןהטובלעוררולפעולברשעיםגםהמאירהגנוזהאוראתלדעתבומתברכיםסגולהיחידישרקנפלארגשיש

מידנראותפעולותיהםלפעמים.ריקםחוזרתאינהזוחכמיםפעולת.ויכניעושבוהבחיריהרעעלשיתגברעדברשע

ומכוסהנגוזההפעולהולפעמים,בפועלדעותיהםומיישריםמעשיהםאתמטיביםלהםשהמקורביםידיעלבגלוי

גםגילוילידייבואוסוףוסוףתשובהבלימהעולםיפטרושלאבטוחיםבעתידאבל,בהםפנימיגרעיןרקונכנס

וכך[...].סגולההיחידיהשפעותידיעלנעלותומדותטוביםמעשיםשליקרותמרגליותכמה,מהםקליםבקלי

יותרבמיתתםצדיקיםגדולים'בוונתקיים,מותואחרנגלית,הרשעיםאתבהתקרבותוזירארביפעולתהייתה

היהחיזירא'רכשהיהעכשיועד"בריוניהניאמרומותודאחרי[.לז]בסנהדריןהמסופרוזה,[:זחולין]"מבחייהם

.תשובהועשועבורנויתפללמיבחייםעודאיןזירא'שרעכשיואבל,עבורנומתפלל



?מה למדנו עד כאן–זירארבי 

נושאים העולים מתוך הלימוד:

ההתנהגותאףעלאמוןבוולתתהאדםשלהפנימיותאתלראותהיכולת

.השליליתהחיצונית

קירובעלביקורתשהביעוהחכמיםמולאלזירארבישלהאיתנהעמידתו

.שלוהרחוקים

התשובהונושאעבירהלעובריהנכוןהיחסשאלת.



עלייתו לארץ ישראל. ג
תרגוםעמוד אמאתלמוד בבלי מסכת שבת דף 12.

לארעאלמיסקדבעי , יהודהמדרבמשתמיטקאהוהזירארבי 

,דישראל

:  שנאמר, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה: רב יהודהדאמר

(.כב, כזירמיהו " )בבלה יובאו ושמה יהיו"

...ואיסקואיתי , ואשמע מיניה מילתאאיזיל: אמר

כיוון שרצה לעלות לארץ , היה משתמט מרבו רב יהודהזירארבי 

,ישראל

:  שנאמר, כל העולה מבבל לארץ ישראל עובר בעשה: שאמר רב יהודה

(.כב, כזירמיהו " )בבלה יובאו ושמה יהיו"

...ואבוא ואעלה, אלך ואשמע ממנו דבר: אמר

עמוד א  מאי מסכת שבת דף "רש13.

סביראלאיהודהורב,דישראללארעאלמיסקזירא'רבעידהוהמשום,לוליראותיראהיה-משתמיט

.מלילךעליויגזורפןוירא,ליה



(המשך)עלייתו לארץ ישראל . ג

א, פרק ג, שבת חלק ב, עין איה, קוקה"הראי14.

נעוצותשהןאמיתיותכןגםוישנןועיוןלימודי"עדוקאנקנותשהןכאלהאמיתיותישנןהאדםבנפש

בגדרמוקףהואהתלמידאלהרבביןשישהגדולהיחשכל.והוראהלימודכלמעלנעלותשהן,הנפשבעומק

היאעולםבאירובלדרוךצריכיםשבההכוללתוהדרך...והשינוןהלימודהואשמקורםהלימודיםאותם

בעתגםכןעל....לתלמידרבשביןהנשגבביחסמקושרתלהיותצריכהלעולםשהיאוההוראהההשפעהדרך

השיחלאזאתבכל...,ישראללארץלעלות[זירא'ר]זהעליוןקדוששלוהעליונההקדושההתשוקהלהבת

האישיםבכלהזמניםובכלהדורותבכל,עולםשליסודולעולםלהיותהדרושההכבודמהוראתדעתורגע

הואנזהרוכמה,רבושלהגדולההדעהאתהואמכבדכמהניכרשיהיההדברפניסבבכןעל.העניניםובכל

הזמנייםחייולמרכזלושהיתהשבעליונותהעליונההנטיהיסודשלבמקוםשגםעד,דבריועלמעבור

רוחולמרותנפשבשאטעושהשהואיוחששלאכדימיניהאישמיטרק,ישראללארץעלייתוהיא,והנצחיים

.התלמידשלהפרטיתמדעתוכללייותרמקוםוכמובן,מקוםהגדולהלדעתוגםיששבודאי,הרבשל

דבעימשום,ביחודעליופרטיתגזירהשלצרבמשעוליפגששלאיהודהדרבמיניהמשתמיטהוהכןעל

.וביחודבדיוקעליותסבולא,כלליתיהודהרבשלמחאתושתשארהיהחפץכןעל.ישראללארץלמיסק



(המשך)עלייתו לארץ ישראל . ג
תרגוםעמוד אנזתלמוד בבלי מסכת ברכות דף 15.

:שנאמר,שלוםראה-בחלוםחטיםהרואה:אבאברחייארביאמר

.(יד,קמזתהילים)"ישביעךחטיםחלבשלוםגבולךהשם"

וחטאתךעונךוסר":שנאמר,עונותיוסרו-בחלוםשעוריםהרואה

.(ז,וישעיהו)"תכפר

שערידחזאיעדישראללארץמבבלסלקילאאנא:זירארביאמר

.בחלמא

שעורהשראיתיעדישראללארץמבבלעליתילאאני:זירארביאמר

.בחלום

הדרן על מסכת כתובות-חלק יא , ת ציץ אליעזר"שו, וולדינברגהרב אליעזר 16.

מה,עונותיושסרוסימןשזהושעריבחלוםלושיראועדישראללארץלעלותשלאככהעלהקפידזירארבידוקאמדועלהביןויש

.בכזאתשינהגוואמוראיםתנאיםלשארמצינושלא

,ישראללארץלעלותכשרצהרביהיהודהדרבמיניהמשתמיטהוהזירא'דרדאיתאל"הנבכתובותהגמראי"עפלפרשואמרתי

ואם.ישראללארץבעליהאיכאמצוהשעודוסברבזהרבועלנחלקוהוא,ישראללארץמבבללעלותשאסורהיהסבורשרבומפני

בדעתושהחליטהגםלכן,ישראללארץמבבללעלותהזהבדברעבירהישנהשעודאלאכמוהוסברלאשרבוזהשמפנילומרישכן

לושהראועדלארץמבבללעלותבנפשיהגמרלאכןעל,רבועםהצדקדאוליהזהבדברהיה(מתלבט)=מהנדזעדייןאבל,כןדלא

שכרעודאלאישראללארץבהעליהעווןכלשאיןאתושהצדקבנפשושפטומזה,עונותיושסרוסימןשזהושעוריםהשמיםמן

.יעשווככהיראושממנולדורותלימודזהרבמעשהוהיה.ישראללארץועלהבנפשיהעובדאעשהאזואו,בידומצוה



(המשך)עלייתו לארץ ישראל . ג
תרגוםתלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף פה עמוד א17.

גמראדלשתכחתעניתאמאהיתיבדישראללארעאסליקכיזירארבי

.נטרדיהדלאהיכיכי,מיניהבבלאה

עילויהונפליןבשניהאלעזררבילשכובדלאאחריניתאמאהיתיב

.דצבוראמילי

.דגיהנםנוראביהנשלוטדלאאחרינימאהויתיב

ולא,בגויהויתיבסליקתנוראשגר,נפשיהבדיקהוהיומיתלתיןכל

.נוראביהשלטאהוה

חריךקטיןליהוקרו,שקיהואיחרכו,עינארבנןביהיהבוחדיומא

.שקיה

שישתכחתעניותמאהישב,ישראללארץעלהכאשרזירארבי

.אותויטרידשלאכדי,ממנוהבבליהתלמוד

.הציבורעניניעליוויפלובימיואלעזר'רימותשלאאחרותמאהישב

.הגהנוםאשבותשלוטשלאאחרותמאהוישב

ולאבתוכווישבעלההתנוראתהסיק,עצמובודקהיהיוםשלושיםכל

.אשבושולטתהיתה

חרוךקטןלווקראו,שוקיוונחרכו,עיניהםחכמיםבונתנואחדיום

.השוקיים

בניהיולאישראלשבארץואמוראין,יוחנןרבימפיללמודישראללארץכשעלה-ניטרדיהדלא:י"רש

.ופירוקיןקושיותבלאהטעמיםאתומיישבין,(א,כד)בסנהדריןכדאמרינן,כשמןלזהזהונוחין,מחלוקת



(המשך)עלייתו לארץ ישראל . ג

292' עמ, ה"הראימאמרי , קוקה"הראי18.

דברים.נמוכיםודרושיםפלפוליםשלהקטנהבחכמהדווקאמחכיםלהיותמסוגלישראלארץאויראין

זירארבי.ישראלוחמדתחייםאלהיםחמדתהמלאה,האורהארץשלהמיוחדתממעלתהלמטההםכאלה

שלהאחרונהותכליתהמגמתהזהאיןכי.לטרדיהדלאבבלאהגמראמיניהדלשתכחהיכיכיהרבההתענה

ונשגבנישאבדגללהופיעעלינו....ישראלארץשבתורתהיתרוניהטובשלהאורהוגדולתישראלארץחכמת

כלאתהמסירההלבבותכלאתהמאירה,לשמהאמתתורתשלגדולהבהרחבה,חייםתורתבאור

.ולצהלהלתחיההעגומותהנפשותכלאתהמשיבה,המכשולים



(המשך)עלייתו לארץ ישראל . ג
תרגוםעמוד אקיבתלמוד בבלי מסכת כתובות דף 19.

נקט,למעברמבראאשכחלא,ישראללארץסליקהוהכיזירארבי

.וקעברבמצרא

אכתי,לאודנייכופומייכודקדמיתופזיזאעמא:צדוקיההואליהאמר

!קיימיתובפזיזותייכו

?להדזכינאיימרמיאנא,להזכולאואהרןדמשהדוכתא:ליהאמר

אחז.בהלעבורמעבורתמצאלאישראללארץעלהכאשרזירארבי

.ועברבחבל

עדיין!לאוזניכםפיכםשהקדמתםפזיזעם:צדוקיאותולואמר

!עומדיםאתםבפזיזותכם

?לושאזכהיאמרמיאני-זכולאואהרןשמשהמקום:לואמר

אהפרק,בחלקשבת,איהעין,קוקה"הראי20.

אףשאז,נכראדמתעלשרוישהואבשעההישראליתהנפששלהמצבביןהוא,ההבדליםמכלהגדולההבדל

התורהערכישהם,הפנימיותההשקפותלויראוערכוולפימדתולפימ"מ,מאדונעלהמרוםיהיהאם

דברכמו,ממקורוחילאבכלישאובכמו,עניןשלצלכעין,רבותהלכותלקצבאבותשהמה,הפנימיים

אותהבמעמד,כןעל.עליואותונושאבעצמושהמקורוהחייםהעזאותולושאין,שפהאלמשפהמתורגם

נפשוומקורלבבוחשקמקום,דישראללארעאחפצומקוםאלבעלותו,זירארבישבחייהאדירההחליפה

אתהלכהבכלבהירהיותרבהקשבהולהאזיןלחושבקרבופותחרוחו,הענייניםכללוהתרוממוהנה,וחייו

.ותפארתעוזקדושתרגשומלאנכוןבלבעמוקעמוק,הפנימיתוכה



ישראל מחכיםדארץאוירא. ד

דף קנח עמוד ב בתראתלמוד בבלי מסכת בבא 21.

אמר.בחזקתןשהנכסיםבזואנימודה:עקיבארביאמר.שיחלוקומודיןואלואלו-אמוועלעליוהביתנפל.'מתני

.השויןאתעלינולחלקשבאתאלא,מצטעריןאנוחלוקיןעל:עזאיבןלו

קם,זירארביסליקכי.הבןיורשיבחזקת:אמרזירא'ר;האםיורשיבחזקת:אמראילא'ר?מיבחזקת.'גמ

.מחכיםישראלדארץאוירא:מינהשמע,זירארביאמר.זיראדרביבשיטתיהרבהקם,אילאדרביבשיטתיה

לצאתלביאתנתתיישראללארץשמשעליתי-מחכיםישראלדארץאויראמינהשמעזירא'ראמר:ם"רשב

.דבריםאמיתתעלולעמודהראשונהמשיטתי



(המשך)ישראל מחכים דארץאוירא. ד

קסזקובץ ז אות , שמונה קבצים, קוקה"הראי22.

החפץלהלבשתהאלהיתהאמתלהופעתומסוגלוטהורנקי,וברורצלולהואישראלארץשלהדמיון

להבהקת,ואורותיהנבואהלהסברתמוכן,הקדשבעליונותאשרהאידיאליתהמגמהשלוהנשגבהמרומם

יוכללא,וזיהוםטומאהבצללי,במחשכיםמעורב,הואעכורהעמיםבארץאשרוהדמיון.וזהריוהקדשרוח

העולמיםשפלותמכלהמתעלההאלהיתהאורהלשפעתבסיסלהיותיוכלולאקודשלמרומילהתנשא

גםיוכללאלכן,מזהוזהזהעלזהונפעליםופועליםבזהזהאחוזיםוהדמיוןשהשכלמתוך.ומצריהם

."םמחכיישראלדארץאוירא".ישראלשבארץבאורומאירלהיותל"שבחוהשכל



(המשך)ישראל מחכים דארץאוירא. ד

תרגוםג , פרשה ח( וילנא)שיר השירים רבה 24.

.מקומאלמיזבןלשוקאליהנפיקזעירארבי

.יאותתקיל:תקילדהואלדיןליהאמר

?אבהתיהחרבוןדיבבלייאהכאמןלןאזילאתלית:ליהואמר

?דהדיןכאבהתהוןאבהתילית:זעירא'ראמרענתהבההיא

"היאחומהאם":דרישיתיבשילאדרביקליהושמע,וועדאלביתעל

ביתחרבלאהגולהמןחומהישראלעלואילו.(ט,חהשיריםשיר)

.שנייהפעםהמקדש

.הארץעםלימדנייפה:אמר

.מהדברלקנותלשוקיצאזעירארבי

.יפהתשקול:שוקלשהואלזהלואמר

ביתאתהחריבושאבותיו,בבלי,מכאןהולךאתההאין:לואמר

?המקדש

?זהשלכאבותיואבותיאין:זעירא'ראמרשעהבאותה

חומהאם":ודורשיושבשילארבישלקולוושמע,הוועדלביתנכנס

פעםהמקדשביתחרבלאהגולהמןחומהישראלעלואילו-"היא

.שנייה

.הארץעםלימדנייפה,אמר

ה ז  "פרשה לד ד( וילנא)ויקרא רבה 23.

.תורהישראלארץבנישלשיחתןאפילו:זעירארביאמר



(המשך)ישראל מחכים דארץאוירא. ד

תרגוםתלמוד בבלי מסכת מגילה דף ו עמוד א25.

:ספדנאההואעליהפתחזיראדרבינפשיהנחכי

,וילדההרה(בבל)=שנערארץ

,שעשועיהגידלה(ישראלארץ)=צביארץ

.חמדתהכליאבדהכי,(טבריה)=רקתאמרהלהנאאוי

:כךמספידאותועליו(ההספדאת)פתח,זירארבישלנפשוכשנחה

...

מגילה דף ו עמוד א, א"מהרש, איידלשהרב שלמה בן 26.

מהםשנאבדהמהעללהספידישראללכללישאבל,הנפשהישארותלושיש,במיתתואבדאינוודאיהצדיק

.וטוביםחשוביםדבריםפועליםידושעלחשובכלידימיוןהואשהצדיק.חמדתןכלי


