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ֵרָפה ֵמִאיר ַיֲעֹקב ָהַרב ְ ָסלֹוִניִקי ְוַהׂשּ   ּבְ

ת ּבָ ֳהַרִים ַאַחר ׁשַ רַֹבע ַהּצָ הּוִדי ּבָ ל ַהּיְ  חֶֹדׁש  רֹאׁש , ָסלֹוִניִקי ׁשֶ
אֹוגּוְסט 18( ז"התרע ָאב' ל, ֱאלּול  ֵמִאיר ַיֲעקֹב ָהַרב, )1917 ּבְ
יעַ  ֵבית ִלְדרֹׁש  ַמּגִ ֶנֶסת ּבְ ָהל ְוָכל ִמְנָחה ִלְפֵני ַהּכְ דֹוִלים ַהּקָ  ּגְ

ים ְקַטּנִ ֵרת ֵמִאיר ַיֲעקֹב ָהַרב, ִלְכבֹודוֹ  ַרְגָליו ַעל ָקם ּכִ ָבר ְמׁשָ  ּכְ
ַרב ָעׂשֹור ה ּכְ ִהּלָ ָסלֹוִניִקי ַהּקְ   . ּבְ

ְמִדיַנת ָסלֹוִניִקי ָהִעיר ַלִים" ִנְקְרָאה ָיָון ּבִ ל ְירּוׁשָ , "ְלָקןֲהבָּ  ׁשֶ
הּוִדים בוּ  ַהּיְ ְ הּ  ִהְתַיׁשּ יֵמי עֹוד ּבָ ית ּבִ ׁש  ּבֵ ְקּדָ ִני ַהּמִ ֵ ֲעֹבר ,ַהׁשּ  ּכַ

ִניםֵמאֹות  רּוׁש  ְלַאַחר ׁשָ יעוּ , ְסָפַרד ּגֵ ים ְיהּוִדים ֵאֶליהָ  ִהּגִ  ַרּבִ
ָפַרד הּ  ְוֵהִקימוּ  ִמּסְ יבֹות ּבָ י ְיׁשִ ֶנֶסת ּוָבּתֵ י. נֹוָסִפים ּכְ  ַהּתֹוָרה ַחּיֵ

ִעיר בוּ , ׁשֹוְקִקים ָהיוּ  ּבָ הּ  ִנְכּתְ ָדה ֲהָלָכה ִסְפֵרי ּבָ הּ  ְוָחיוּ  ְוַאּגָ  ּבָ
ְך  ֶמׁשֶ ִני ּבְ ִנים םׁשָ דֹוֵלי ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדי ַרּבָ . ְסָפַרד ַחְכֵמי ִמּגְ

אֹוָתהּ  הּ  ָהֵעת ּבְ ַמֲחִצית ִסּפּוֵרינוּ  ִמְתַרֵחׁש  ּבָ ֵבי זֶה ּכְ  ִמּתֹוׁשָ
הּ  ְוֵיׁש  ְיהּוִדים ָהִעיר ֵהם ים ֵמַעל ּבָ לֹוׁשִ י ִלׁשְ ּתֵ ֶנֶסת ּבָ ִעיִלים ּכְ   .ּפְ

ת ּדֹוֵרׁש  ֵמִאיר ַיֲעקֹב ָהַרב ָפָרׁשַ ָהל ְוַלְמרֹות, ְרֵאה ּבְ ַהּקָ  ׁשֶ
ר ַפת ְמַדּבֵ ׂשְ ָוִנית ַהַלְאִדינוֹ  ּבִ ְוָקא ּדֹוֵרׁש  ָהַרב, ְוַהּיְ ָפה ּדַ ָ ׂשּ  ּבַ

י ָהִעְבִרית ה ִלְפֵני, אֹוָתהּ  ְלַהֲחיֹות לוֹ  ָחׁשּוב ּכִ ּמָ ִנים ּכַ  ׁשָ
ַלִים ירּוׁשָ ִקימֵ  ָהָיה ּבִ ַעד' יִמּמְ  ֲחֵברוֹ  ִעם ַיַחד' ִעְבִרית ְלָלׁשֹון ַהּוַ

ן ֱאִליֶעזֶר ה, ְיהּוָדה ּבֶ ָרׁשָ ּדְ הּוִדים רֹוֶצה ָהַרב ּבַ ַהּיְ ִעיר ׁשֶ  ּבָ
לוּ  ָרָכה ְיַקּבְ ִלים ֶאת ּוְמַחזֵּק, ּבְ ּלְ ְתּפַ ִקּיּום ַהּמִ  ַהּתֹוָרה ּבְ

 חֶֹדׁש  – ֱאלּול חֶֹדׁש  ִלְקַראת אֹוָתם ֵמִכין הּוא, ּוִמְצוֹוֶתיהָ 
ִליחֹות ָהַרֲחִמים ֵדי ּתֹוְך . ְוַהּסְ ָבָריו ּכְ יר ָהַרב ּדְ ה ַעד ַמְזּכִ ּמָ  ּכַ

עַ  ָחׁשּוב בּות ְלַסּיֵ ְ ּיֹוִנית ְלִהְתַיׁשּ ֶאֶר  ַהּצִ ָרֵאל ץּבְ   .ִיׂשְ

ֵדי ּתֹוְך , ְלֶפַתע ה ּכְ ָרׁשָ ִלים, ַהּדְ ּלְ ְתּפַ ה ׁשֹוְמִעים ַהּמִ  ֲהֻמּלָ
ְרחֹוב ה. ּוְבִכי ְצָעקֹות, ּבִ י ָאָדם ְוִהּנֵ ה ֵמַאְנׁשֵ ִהּלָ ֵרץ ַהּקְ  ִמְתּפָ

ֶנֶסת ְלֵבית ֵרָפה" ְוצֹוֵעק ַהּכְ ֵרָפה!  ׂשְ אן ְצאוּ !  ׂשְ ד ִמּכָ ל". ִמּיָ  ּכָ
ָהל ּפֹוְרצֹות ֶלָהבֹות ְורֹוֶאה ַהחּוָצה יֹוֵצא ַהּקָ  ָהרַֹבע ִמּתֹוְך  ׁשֶ

הּוִדי   .ַהּיְ

הּוִדים ְוָכל ֵמִאיר ַיֲעקֹב ָהַרב ְזִריזּות יֹוְצִאים ַהּיְ , ָהִעיר ְלַפֲאֵתי ּבִ
ם יו ַעל צֹוִפים ֵהם ׁשָ ּתָ ל ּבָ הּוִדי ָהרַֹבע ׁשֶ ָרִפים ַהּיְ ֵאׁש  ִנׂשְ  ּבָ

 ֶאֶרץ ֶחֶבל – ְלָקןֲהבְָּ 

 ִמְזַרח ִּבְדרֹום ָּגדֹול
 ִנְמָצאֹות ּבוֹ  ֵאירֹוָּפה
, ַרּבֹות ְמִדינֹות
 ָיָון, ּבּוְלַּגְרָיה: ְּכֻדְגַמת

  .ְוטּוְרִקָּיה

רּוׁש   ֵּגרּוׁש – ְסָפַרד ּגֵ

 ב"הרנ ִּבְׁשַנת ְיהּוִדים
 ִמְּמִדיַנת) 1492(

 ֶמְרַּכז ֶׁשָהְיָתה, ְסָפַרד
. ָּגדֹול ְיהּוִדי

 ֹּגְרׁשּו ִּכי ַמֲעִריִכים
 100,000- ִמ  ְלַמְעָלה
 ְיהּוִדים. ְיהּוִדים

 ָלֲאָרצֹות ִהִּגיעּו ֵאֶּלה
 ְּבֵאירֹוָּפה ׁשֹונֹות
 ַעד ַאְפִריָקה ּוְצפֹון
  .ִיְׂשָרֵאל ְלֶאֶרץ

 ֶׁשל ְׂשָפָתם – ַלְאִדינוֹ 

 ְסָפַרד יְיהּודֵ 
 ַהָּׂשָפה. ְוֶצֱאָצֵאיֶהם

, ְסָפַרִּדית ַעל ְמֻבֶּסֶסת
  .ַוֲאָרִמית ִעְבִרית

ַעד  ִעְבִרית ְלָלׁשֹון ַהּוַ
 ְּכיֹום ִנְקָרא –
 ַלָּלׁשֹון ָהָאָקֶדְמָיה'

 ַּתְפִקידוֹ ', ִעְבִריתהָ 
 ְוִלְקֹּבעַ  ִמִּלים ְלַחֵּדׁש
 ַּבָּׂשָפה ֲאִחיִדים ֻחִּקים

 .ָהִעְבִרית
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דֹוָלה ְרָצה ַהּגְ ּפָ ֵרָפה. ׁשֶ ְ ָכה ַהׂשּ יֹוַמִים ִנְמׁשְ ֶהם, ּכְ ְבִעים ּבָ  ֶאֶלף ׁשִ
הּוִדי ג קֹוַרת ְללֹא נֹוְתרוּ  ָהִעיר ִמּיְ   .ּגַ

ה ָכה הּוא, ִלְבּכֹות ָהַרב ֵהֵחל ְוִהּנֵ ָנהּ  ַעל ּבָ ל ֻחְרּבָ  ַעל, ָהִעיר ׁשֶ
ן י ֻחְרּבַ ּתֵ ֵנִסּיֹות ּבָ ל ֲאסֹוָנם ַעל, ַהּכְ הּוִדים ׁשֶ   .ַהּיְ

ָכה ָהַרב ם ּבָ ַתב ְסָפִרים, ְסָפָריו ַעל ּגַ ּכָ ֲהָלָכה ׁשֶ ים, ּבַ  ִחּדּוׁשִ
ַתב ּכָ יֵני ַעל ׁשֶ ְלָחן ּדִ ֻ י, ָערּוְך  ַהׁשּ ֲחרּותוֹ  ִמיֵמי ּתֹוָרה ִחּדּוׁשֵ  ּבַ

ה ְוַעד ָהיוּ  ַעּתָ ִרים ׁשֶ ְכָתב ְמֻסּדָ ָבר ָיד ּבִ ִעים ּכְ ָנה ַאְרּבָ , ׁשָ
ים ׁש  ִחּדּוׁשִ ִחּדֵ עָ  ׁשֶ ַמּסָ ר ִעּמוֹ  אֹוָתם ְוָלַקח יוּבְ ֲאׁשֶ ׁש  ּכַ ּמֵ  ׁשִ

ַלִים, ר"כשד ה יר'וַאְלגִ  ְלָמרֹוקוֹ , ַלּבּוָכֳאָרה ִמירּוׁשָ  ְוַעּתָ
  .ְלָסלֹוִניִקי

ַהּכֹל ֵהִבין ֵמִאיר ַיֲעקֹב ָהַרב ַמְעָלה' ה ֵמֵאת ׁשֶ  לוֹ  רֹוְמִזים ּוִמּלְ
י ָרֵאל ְלֶאֶרץ ַלֲחזֹר ָהֵעת זוֹ  ּכִ ַאר ָהַרב אּוָלם. ִיׂשְ  עֹוד ִנׁשְ

ָנַתִים ׁשְ ֵדי ּכִ הּוִדים ַלֲעזֹר ּכְ דוֹ  ַלּיְ ִאּבְ יֶהם ֶאת ׁשֶ ּתֵ ם ְוֶאת ּבָ . ְרכּוׁשָ
ׁש  הּוא ּמֵ ְלטֹונֹות מּול ְלֶפה ָלֶהם ׁשִ ִ ׁש  הּוא, ַהׁשּ ּקֵ  ֶעְזָרָתן ֶאת ּבִ
ל עוּ  ְמָנת ַעל ֲאֵחרֹות ְקִהּלֹות ׁשֶ ַסּיְ ּיְ הּוִדים ׁשֶ  ִלְבנֹות ָלׁשּוב ַלּיְ
יֶהם ֶאת ּתֵ ם ּבָ ּקֵ ן ְלַאַחר ַרק. ִעְסֵקיֶהם ֶאת ּוְלׁשַ  ָהַרב ָחזַר ִמּכֵ

ָרֵאל ְלֶאֶרץ   .ִיׂשְ

ָנַתִים ׁשְ ה ׁשּובוּ  ְלַאַחר ּכִ ִראׁשֹון ֵמִאיר ַיֲעקֹב ָהַרב ִהְתַמּנָ  ּכָ
י ְוָהַרב ְלִצּיֹון י ָהָראׁשִ ָפַרּדִ ל ָהִראׁשֹון ַהּסְ ָרֵאל ֶאֶרץ ׁשֶ  ְלִצּדוֹ  ִיׂשְ

ל י ָהַרב ׁשֶ י ָהָראׁשִ ִּ ַנז ּכְ  ִיְצָחק ַאְבָרָהם ָהִראׁשֹון ָהַרב ָהַאׁשְ
  .קּוק ַהּכֵֹהן

 ְׁשלּוָחא – ר"שד

 ֵמֶאֶרץ ָׁשִליחַ , ְּדַרָּבָנן
 ַלְּקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל

 ָהֹאֶסף ָלָאֶרץ ַּבחּוץ
 ְלטֹוַבת ְּתרּומֹות

, ִיְׂשָרֵאל ֶאֶרץ ְיהּוִדי
 ַהָּׁשִליחַ  ִלְפָעִמים

 ַּבָּמקֹום ִנְׁשַאר
 יֹוְׁשָביו ֶאת ּוְמַחֵּזק
 .ּוַבִּמְצוֹות ַּבּתֹוָרה

 

 - ְלִצּיֹון ָהִראׁשֹון
 ַרבלַ  ַהִּנָּתן ֹּתַאר

 ַהְּסָפַרִּדי ָהָראִׁשי
 ַּגם אֹותוֹ  ּוְמַלֶּוה
 ִסּיּום ְלַאַחר

 ִּבְתקּוַפת, ַּתְפִקידוֹ 
 ָהעֹותּוָמֲאֵני ַהִּׁשְלטֹון

 ִנְקָרא) ַהּטּוְרִקי(
  .'ָּבאִׁשי ָחָכם'

 


