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  ַהְּתרּוָפה ַהְּנכֹוָנה 
  

. נֹוְדָעה ְלֶמְרַחִּקים"ם, ָהַרְמּבָ , ַמְימֹון-ְּגדּוָּלתֹו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ֶּבן   

ם ִׁשְמעֹו ֶׁשל ֶהָחכָ . ִנְלְמדּו ַּגם ָּבֲאָרצֹות ְרחֹוקֹותּוְכָתָביו ִאְגרֹוָתיו 

ֲהלֹא הּוא , ִמִּזְקֵני ּוְגדֹוֵלי ּדֹורֹוְלֶאָחד ַהֻּמְפָלג ְוַהָּצִעיר ִהִּגיַע ַּגם 

ְוָכְך , ְלָמקֹוםִמָּמקֹום ֶׁשָהָיה נֹוֵדד , ֶעְזָרא-ַרִּבי ַאְבָרָהם ִאְּבן

  .ֵגׁש ִעם ַּכָּמה ְוַכָּמה ִמְּגדֹוֵלי ְזַמּנֹוִנְזַּדֵּמן לֹו ְלִהּפָ 

ְוָעְמדּו , ֶעְזָרא נֹוְדעּו ָאז ַלּכֹל-ֵּפרּוָׁשיו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ִאְּבן

 ַהָּללּו ְמַצְּדִדים ְּבִהְתַלֲהבּות. ְּברֹאׁש ֵסֶדר ַהּיֹום ַהּתֹוָרִני ָּבעֹוָלם

ַאְך ִעם , יָטתֹו ְּבֵפרּוׁש ַהּתֹוָרהְוַהָּללּו ִמְסַּתְּפִקים ְּבִׁש , ַּבֵּפרּוׁש

 ָׁשֵניְוהּוא נֹוַדע ְּכַאַחד ַהֲחׁשּוִבים ְּבַפְר , ַהְּזַמן הֹודּו ֻּכָּלם ְוִהְסִּכימּו

ה ְוַגם ִנְתָּבֵרְך ְּבָׂשָפה ֲעִׁשירָ , ָּכַתב ַּגם ְסָפִרים ִּבְׁשָאר ָחְכמֹותַלּתֹוָרה נֹוַסף ַעל ֵּפרּוׁשֹו . ַהּתֹוָרה

ָהָיה ַמָּצבֹו , ַאְך ְּכגֶֹדל ַלְמָדנּותֹו ּוְגֻדָּלתֹו ָהרּוָחִנית. ָהַרִּביםְּבִפּיּוָטיו ֶׁשָּבָאה ִליֵדי ִּבּטּוי , ּוְנִדיָרה

ִּבְמֻיָחד ִּבְנדּוָדיו . הּוא ָסַבל ֵמֲעֹוִני ּוַמְחסֹור ְּתִמיִדִּיים. ַהַּגְׁשִמי ְוַהַּכְלָּכִלי ְּבֶׁשֶפל ַהַּמְדֵרָגה

ּוְלִעִּתים ְקרֹובֹות לֹא ָיַדע ֵמַאִין , ָהָיה סֹוֵבב ֵמִעיר ְלִעיר ְּבִלי ְּפרּוָטה, ֶׁשָּגַזר ַעל ַעְצמֹו, ַרִּביםהָ 

  .ִיַּקח ֶלֶחם ַלֲארּוָחתֹו ַהָּבָאה

"ם, ת ָהַרְמּבָ הּוא ִהְׁשּתֹוֵקק ְמאֹוד ִלְפּגֹׁש ֶא . ּוִמָּׁשם ְלִמְצַרִים, ַּבְּדָרִכיםָּכְך ָנַדד ַרִּבי ַאְבָרָהם 

ְּבבֹואֹו ְלִמְצַרִים . ַּבָּגלּויֹות ָהַרּבֹותָחְכָמתֹו ַהִּנְפָלָאה ִהִּגיַע ְלָכל ִקּבּוֵצי ַהְיהּוִדים ְׁשַמע ֲאֶׁשר 

- יְוזֹאת ֲאֶׁשר ֵהִׁשיבּו לֹו יֹוְדעֵ , ְוֶאְפָׁשרּות ְלִהָּפֵגׁש ִעּמֹו"ם ָהִעיר ַעל ָהַרְמּבָ ְיהּוֵדי ִהְתַעְנֵין ֵאֶצל 

, זֹאת ִמְּלַבד ֱהיֹותֹו רֹוֵפא ְּכָלִלי, ְמַׁשֵּמׁש רֹוֵפא ַהֻּסְלָטן ְוַגם יֹוֵעץ ְּבֵעת ַהּצֹוֵרְך "ם ָהַרְמּבָ : ָּדָבר

ּפֹוִנים ֵאָליו לֹא ַרק ִמִּמְצַרִים ֶאָּלא ַּגם חֹוִלים ְוַאף , ָלּהּדֹוֶמה ֶּׁשֵאין , ֲאֶׁשר ִּבְגַלל ֻמְמִחּיּותֹו

 ִנְּתָנה ְּבָידֹו ָהֶאְפָׁשרּות ְלָהִקים, ִּבְגַלל ִקְרָבתֹו ַלֻּסְלָטן, נֹוַסף ַעל ָּכְך . ְמִדינֹותר ִמְּׁשָארֹוְפִאים 

  .ְללֹא ְּתמּוָרה, ָּכל ַהחֹוִלים ִחָּנם ֻטְּפלּוַמְרֵּפא ֶזה -ְּבֵבית. ַמְרֵּפא ְמֻיָחד ְלֶאָחיו ַהְיהּוִדים-ֵּבית

ְוָהָיה , ִמְקָצָתן ְּבִעְנָיִנים ְדחּוִפים. ִמָּכל ְקָצוֹות ָהעֹוָלם ַהּתֹוָרִניִהִּגיעּו ְׁשֵאלֹות "ם ֶאל ָהַרְמּבָ 

ֶׁשִהְצִריכּו ְיִגיָעּה ַרָּבה ', ָיד ַהֲחָזָקה'הַ ֵּכן ָׁשַקד ַעל ְּכִתיַבת ִסְפֵרי -ְּכמֹו. ָעָליו ְלָהִׁשיב ִמַּיד

ֶאת ֵסֶדר "ם ֵּבין ָּכל ֵאּלּו ִחֵּלק ָהַרְמּבָ . ֲחִסירלֹא ְלהֹוִתיר ְולֹא ְלהַ , ַוֲעצּוָמה ְלַדֵּיק ְּבָכל ֲהָלָכה

ַּגם ַלְּתׁשּובֹות , ַהַּמְרֵּפא-ַּכֲאֶׁשר הּוא ַמְקִּדיׁש ִמְּזַמּנֹו ַּגם ַלֻּסְלָטן ְוַגם ְלִבּקּור יֹוִמי ְּבֵבית, יֹומֹו

  . ַהּתֹוָרִנּיֹות ְוַגם ִלְכִתיַבת ְסָפָריו

זֹאת ִניָסה -ְּבָכל. ֶאְפָׁשִרית-ִּכְמַעט ִּבְלִּתי"ם יָׁשה 'ְרִגיָלה' ִעם ָהַרְמּבָ ֵהִבין ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶׁשְּפגִ 

ִחֵּבר ֶאת , ָּכְך ְמֻקָּבל, ְּבֶהְקֵׁשר ֶזה. ַלָּׁשְואַאְך , ֶׁשָמא ִיְזַּדֵּמן לֹו ְלָפְגׁשֹו, ֵּביתֹוְלֶפַתח ְלַהִּגיַע 
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  ב"ה

/  אֹוְמִרים ְּכָבר ָׁשַכב/ ָאבֹוא ְלֵעת ֶעֶרב / אֹוְמִרים ְּכָבר ָרַכב / ַאְׁשִּכים ְלֵבית ַהָּׂשר ": ַהִּפּיּוט

   ".נֹוָלד ְּבִלי ּכֹוָכב/  ָעִני ְלִאיׁש אֹוָיה 

ְלֶפַתע ִנְצֵנץ ּבֹו ַרְעיֹון ֵּכיַצד יּוַכל . ָחְכָמתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם ָהְיָתה ַּגם ִהיא ִמן ַהְמֻפְרָסמֹות

ָין ִנָּכר ָהָיה ֶׁשְּבִבנְ . ֶׁשִּנְבָנה ַלְּיהּוִדיםַהַּמְרֵּפא -הּוא ִנָּגׁש ֶאל ֵּבית"ם. ְלִהָּפֵגׁש ִּבְמִהירּות ִעם ָהַרְמּבָ 

ְוַאף ָהֲאִויָרה , א ֶאת ַהחֹוִליםְּכֵדי ָלֶתת ֶאת ָּכל ָהֶאְפָׁשרּויֹות ְלַרּפֵ , ַרּבֹות"ם ֶזה ִהְׁשִקיַע ָהַרְמּבָ 

  .ּבֹו ִהְׁשְרָתה ַׁשְלָוה ְמֻיֶחֶדת

. וַרִּבי ַאְבָרָהם ֵהֵחל ְלִהְתלֹוֵנן ַעל ִמחּוִׁשים ְּבָכל ֵאיָבָרי. ָהרֹוֵפא ֶׁשִּקֵּבל אֹותֹו ָׁשַאל ִלְרצֹונֹו

ְלַקֵּבל ֶאת ָהרֹוֵפא ' ֶעְזָרא-ִאְּבן'הַ  ִּבֵּקׁש. ַאְך לֹא ָרָאה ׂשּום ִסיָמן ְלַמֲחָלה, ָהרֹוֵפא ָּבַדק אֹותֹו

"ם, יֹומֹו ֶהָעמּוס ֶׁשל ָהַרְמּבָ -ִּכי ִּבְגַלל ֵסֶדר, ִהְסִּביר לֹו ָהרֹוֵפא"ם. ֲהלֹוא הּוא ָהַרְמּבָ , ָהָראִׁשי

ָלֵכן הּוא ַמְפִעיל ֶצֶות . ַהַּמְרֵּפא-ֵאינֹו ָיכֹול ְלַהְרׁשֹות ְלַעְצמֹו ֶאָּלא ִּבּקּור ָקַצר ְּבָכל יֹום ְּבֵבית

ְוָאז הּוא רֹוֵׁשם ָלרֹוְפִאים ֶאת , ֶאת ַהחֹוִלים ְּבָכל ְׁשעֹות ַהְיָמָמהַהְמַלֶּוה , רֹוְפִאים ָמסּור

ַּדי ָהָיה ְּבַהָּבָטה , ֵמעֹוָלם לֹא ָהָיה ָזקּוק ְליֹוֵתר ִמָּכְך . "ַהְּתרּופֹות ַהַּמְתִאימֹות ְלָכל חֹוֶלה

  .ָאַמר ָהרֹוֵפא", ֶאת ַמֲחָלתֹו ְמַאְבֵחן "םָהַרְמּבָ ּוְכָבר ָהָיה ֶלה ְקָצָרה ַעל ַהחֹו

ֶאת  ְיַאְבֵחןֵּכיַצד "ם, ַלֲעמֹוד ַעל ָחְכָמתֹו ֶׁשל ָהַרְמּבָ , ֶאְתָּגר נֹוַסף' ֶעְזָרא-ִאְּבן'לַ ָּכֵעת ָהָיה 

, ַהָּׁשַחר ָעָלה. ה ְלחֹוִלים ֳחָדִׁשיםֶׁשּנֹוֲעדָ , הּוא ֻהְפָנה ְלִמָּטה ְּפנּוָיה ַּבַּמְחָלָקה'. ַמֲחָלתֹו'

תֹו ְלַאַחר ֶּׁשִּסֵּים ֶאת ְּתִפּלָ . יֹומֹוְלֵסֶדר ָקם , ֶׁשּלֹא ִהְסִּפיק ִליׁשֹון ֶאָּלא ָׁשעֹות ְמַעּטֹות"ם, ָהַרְמּבָ 

ֶׁשִּבְׁשִליחּותֹו יֹוֵדַע הּוא . ִלְראֹות ֶאת ַמָּצָבם ֶׁשל ַהחֹוִלים, ַהַּמְרֵּפא-ָעָׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו ְלֵבית

ַּגם . ִיםֶׁשֲהֵרי ָהְרפּוָאה ְּתלּוָיה ַּגם ִהיא ְּבַחְסֵדי ָׁשַמ , אֹותֹו ַהַּמְלָאְך ְרָפֵאל ְּבַעְצמֹוְמַלֶּוה , ְּכרֹוֵפא

  .ּוִמְתַחֵּנן ַלה' ַעל ְרפּוָאָתם, ִּבְתִפּלֹוָתיו ַמְרֶּבה הּוא ַלְחׁשֹב ַעל ַהחֹוִלים ֶׁשהּוא ּפֹוֵגׁש

. ֻאְבֲחנּוֶּׁשֲעַדִין לֹא , ַהֳחָדִׁשיםַלחֹוִלים ּכֹל -ּופֹוֶנה ֵראִׁשית, ַהַּמְרֵּפא-הּוא ִנְכַנס ְּבַׁשֲעֵרי ֵּביתִהֵּנה 

ָהרֹוְפִאים ְּבִגְליֹון ְורֹוֵׁשם לֹו ֶאת ְּתרּוָפתֹו , ַּבחֹוֶלהַמִּביט ְלֶרַגע ָקַצר , ְּבָכל ִּמָּטה הּוא ֶנְעָצר

ַּכֲאֶׁשר ִהִּגיַע . ּוְבִבְרכֹוֵתיֶהםָהֲעֻמָּקה  ְּבתֹוָדָתםְמִׁשיִבים לֹו ִמִּצָּדם חֹוִלים הַ . ַהָּצמּוד ְלִמָּטתֹו

  ...ּוִמַּיד ֵהֵחל ִלְרׁשֹם, ִהִּביט ּבֹו ְלֶרַגע, ֶנְעָצר, 'ֶעְזָרא- ִאְּבן'הַ , ְלִמָּטתֹו ֶׁשל ַרִּבי ַאְבָרָהם

, ַהִאם ַמָּצבֹו ַהָּבִריא, ְלֶרַגע ָנַפל ְּבמֹוחֹו ִהְרהּור ַקל. ְוֵאינֹו ַמֲאִמין ַרִּבי ַאְבָרָהם ַמִּביט ְּבִתָּמהֹון

ָיָצא "ם הּוא ִהְמִּתין ַעד ֶּׁשָהַרְמּבָ "ם? ָלַרְמּבָ , ָחִליָלה, ֵאינֹו ָּברּור, ַהָּברּור ְלָכל רֹוֵפא ַמְתִחיל

ָּפָנה ֶאל ָהרֹוֵפא , ת ַסְקָרנּותֹו ְוִהְתַרְּגׁשּותֹוָעַמד ִמִּמָּטתֹו ּוְבִלי ְיכֶֹלת ְלַהְסִּתיר ֶא , ֵמַהֶחֶדר

  ?!".ַּבֲעבּוִרי"ם ַהִאם תּוַכל לֹוַמר ִלי ֵאיזֹו ְּתרּוָפה ָרַׁשם ָהַרְמּבָ : "ַהּתֹוָרן ְוָׁשַאל

: ה ָּכתּובַּבֶּפֶתק ָהיָ . ְוֶהְרָאה ְלַרִּבי ַאְבָרָהם ֶאת ַהֶּפֶתק, ִהְתַקָּׁשה ָהרֹוֵפא ְלַהְסִּתיר ֶאת ִחּיּוכֹו

  "...ֵמאֹות ִּדיָנִרים-ַאְרַּבע: ַהְּתרּוָפה.  ַמְחסֹור ְוַדּלּות, עִֹני: ַהַּמֲחָלה"

  

  תשס"ח, ֵטֵבת ', י"ט ִׂשיַחת ַהָּׁשבּועַ ('

  )"םיֹום ַהִהּלּוָלא ֶׁשל ָהַרְמּבָ , ְּבֵטֵבתכ' ְלֶרֶגל 
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  ב"ה

  ַהְּתרּוָפה ַהְּנכֹוָנה 

  
  ?. כיצד נודע לאבן עזרא על הרמב"ם 1

  הרמב"ם טיפל בו כאשר היה חולה וכך הוא התוודע אליו.  .א

  הרמב"ם שלח לו את כתביו וספריו וע"י כך הוא הכיר את הרמב"ם.  .ב

  .שמע על הרמב"ם בנדודיו הרבים ברחבי העולםהאבן עזרא   .ג

  
  .ים הקטע המוכיחים זאתטהבא ציטו – במיוחדעני  ה. האבן עזרא הי2

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

  
  .וכו')תורני, , כלכלי, חברתי(  רמב"םתאר את מצבו של האבן עזרא לעומת מצבו של ה. 3

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

____________________________________________________________

____________________________________________________________  

____________________________________________________________  

  

   – "הּוא ִהְׁשּתֹוֵקק ְמאֹוד ִלְפּגֹׁש ֶאת ָהַרְמָּב"ם"כתוב:  15בשורה . 4

  האבן עזרא לפגוש את הרמב"ם?מדוע השתוקק 
  

  יטפל במחלתו.האבן עזרא היה חולה ורצה שהרמב"ם שהוא רופא מומחה   .א

  .הרבים כדי לבקש ממנו שיעזור לו ויסייע לו להדפיס את ספריו  .ב

  .ופלגתרצה להכירו מקרוב לאחר ששמע על חכמתו המ האבן עזרא  .ג

  אותו את חכמת הרפואה.ְיַלֵּמד רצה שהרמב"ם האבן עזרא   .ד

  
  חולה?לאיש  אהתחזה האבן עזרמדוע . 5

  עם הרמב"ם.במהירות כי הוא חשב שע"י כך הוא יוכל להיפגש   .א

  .התבייש לבקש צדקה מהרמב"םכיוון שהוא   .ב

  הוא היה רעב ועייף מנדודיו הרבים, על כן הוא חיפש מקום להתאכסן.  .ג

 הוא רצה לבקש מהרמב"ם הסכמה על ספריו שיצאו לאור.כיוון ש  .ד



  ב"ה

  ֶאְפָׁשִרית.-יֵהִבין ַרִּבי ַאְבָרָהם ֶׁשְּפִגיָׁשה 'ְרִגיָלה' ִעם ָהַרְמָּב"ם ִּכְמַעט ִּבְלִּת כתוב:  27בשורה . 6

   זאת האבן עזרא? ֵהִביןכיצד 

____________________________________________________________

____________________________________________________________  
  

  האבן עזרא?ֶׁשִחֵּבר ַאְׁשִּכים ְלֵבית ַהָּׂשר' "העולה מהפיוט: ַהֶּמֶסר מהו . 7

  ה'אבן עזרא' היה איש עני במיוחד.  .א

  ו חברים.יל'אבן עזרא' לא ה  .ב

 ה'אבן עזרא' היה איש ללא מזל.  .ג
  

   – "נֹוַסףֶאְתָּגר ֶעְזָרא' -'ִאְּבןָּכֵעת ָהָיה לַ כתוב: " 42בשורה . 8

  הוא: ֶאְתָּגרא. פירוש המילה 

  הזדמנות שאסור להפסיד אותה. .1

 ה.מטרה שיש להתאמץ כדי להשיג .2

  הזמנה שחייבים לבצע אותה. .3

  שעמדו בפני האבן עזרא? ָהֶאְתָּגִרים ב. מה הם 

____________________________________________________________

____________________________________________________________  
  

  בקטע הממחיש זאת.  מעשה תאר  -. הרמב"ם דאג לבני עמו ולזולת 9

____________________________________________________________

____________________________________________________________  
  

   ב. ח. נמילים מהשורש:   3. העתק מהקטע 10

_____________       ____________          _____________ 

  ".ּוְנִדיָרהְך ְּבָׂשָפה ֲעִׁשיָרה ְוַגם ִנְתָּברֵ כתוב: " 9-10. בשורות 11

  ? ּוְנִדיָרהאיזו מילה יש לחפש במילון כדי להבין את פירוש המילה: 

  נדר.  .א

 נדיר.  .ב

 ונדירה.  .ג

  נדירה.  .ד


