
 

  / יהודה בורלא הדינר הגזול

  

ה יָ לְ מעשה בבחור בן עניים מהעיר איזמיר, ראובן אלנקווה שמו, שהיה משמש כשּו

י (בנקאי) ידוע בעיר, ר' אברהם טולדו, והיה עובד את אדוניו ביושר. נִ לחָ אצל שּו

ונות שעות רבות, ומשגמר יום אחד ראה הבחור הלז, שהשולחני שקע בחשב

  בארגז הברזל, נעלו במפתח ויצא לענייניו. ממוןמלאכתו הניח כל ה

שייקח לו  השיאו יצרולכבד את המקום מצא דינר, שהיה חבוי.  שוליהכשבא ה

זה הדינר, דינר אחד. הרי לשולחני הרבה אלפים בארגז. לקחו ושבוע ימים 

  במקום סתר. החזיקו אצלו אבל לא פרטו, אלא החביאו אצלו

פתאום לעקור מביתו באיזמיר  אנוסובימים ההם אירע, שהשולחני היה 

נשמט שהייתה מהומה באותה עקירת פתע,  מחמתולהשתקע בקושטא הבירה. 

הדינר מדעתו של השוליה. לאחר ימים גמר בדעתו שיקנה באותו דינר מעט  עניין

ום הצלחתו גדולה , וינסה מזלו. קנה ומכר, וכל יכלי סדקיתסחורה, כגון 

  שה ובנה לו בית.ימקודמו. ובה בשנה כבר פתח חנות גדולה ונשא לו א

אשרי ; לית דין ולית דייןאין עין רואה,  –אמר הבחור בינו לבין עצמו  –אם כך 

ם של עשיר ויצא לו ׁשֵ  –גיע לגיל שלושים האיש אשר לו הדינר. עברו שנים וכבר ִה 

טיפין א לו, שלא היה נותן למעשה צדקה אלא גדול יצלי יכם גם ׁשֵ  ברםגדול. 

 –ירדה עליו שואה גדולה; וטרם תחלוף שנה  –. ובעודו טובל בשפע עושרו טיפין

  .יצא נקי לגמרי מנכסיו

משראה עצמו בדרגה התחתונה הבין שכל הרעה שבאה עליו בשביל אותו דינר 

כי ה': למה אותו דינר גזול על סוד דר ּוִמְׁשּתֹוֵמם ָּתֵמּהַ גזול באה עליו, אלא שהיה 

על שכמו ט עניים הביא לו בתחילה ברכה גדולה? כמדי שנה היה נודד מעיר וילקּו

עד שהגיע לקושטא. חקר ודרש ונודע לו שאותו שולחני עלה לירושלים. נצטער 

  ויצא לארץ ישראל. אזר חילוהגביר העני אך 

ועד הסוף. הזמינו  שם פגש ברב בית כנסת וסיפר לו כל הקורות אותו מתחילה

הרב למחרת לבית דינו. כשבא, ישבו שני חכמים בבית הדין ואיש שלישי ישב 

מהצד. אמר לו הרב: האיש היושב לפניך, ר' שמעיה טולדו, הוא בנו יורשו של ר' 

מחילה והחזר את הדינר. מיד קם העני בחיל והשיב לו  אברהם טולדו. שאל ממנּו

  את הדינר.
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נים: הרי קיבלתי את שלי ואין לי לא טענה ולא טינה על ור' שמעיה אמר לרב

האיש הזה. ואחר הוסיף ואמר לעני: עכשיו קח ממני את הדינר בתורת מתנה מלב 

ובנפש. לא עברה שנה אחת עד כי חזר האיש לעשירותו. והיה מטופל בעושר 

  ובכבוד והיה ביתו פתוח לעניים וידו שלוחה לכל דורש.
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