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  חֶֹדׁש ִּכְסֵלו ְמָבְרִכיןת ּבָ ׁשַ 
  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה

  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה
  ק"מוצש  נ"הד  

  17:14  16:00  ְירּוָׁשַלִים
  17:13  16:04  ֵחיָפה

  17:10  16:01  חיספין
  17:15  16:15  ֵּתל ָאִביב

  17:15  16:06  ןרֹובְ חֶ 

  . ִרים ַוֲאהּוִביםַׁשָּבת ָׁשלֹום ְיָלִדים ְיקָ 

 ִאָּמא ֵהִכיָנה ַמְטַעִּמים ִלְכבֹוָדּה ֶׁשל. ֶעֶרב ַׁשָּבת ָקְרָבה ְוָהְלָכה

ֶדת ַהַּׁשָּבת ָחל יֹום ַהֻהּלֶ . ַאְך ַׁשָּבת זֹו ָהְיָתה ְמֻיֶחֶדת ְבִמיָנּה, ַהַּׁשָּבת

. ָעה ְּמֻיֶחֶדתּוְלְכבֹוד יֹום ֻהַּלְדּתֹו ֵהִכיָנה ִאָּמא ַהְפּתָ , ֶׁשל ָאִחי רֹוֵנן

ּוְלָיָדם , רֹוֵנן אֹוֵהב ְמאֹד ַּתּפּוֵחי ֲאָדָמה ְטבּוִלים ְּברֶֹטב ִּפְטִרּיֹות

ָּכֶזה הּוא . ְיָרקֹות ֵמאּוִדים ְּבַטַעם ִטְבִעי ְללֹא ּתֹוֶסֶפת ֶׁשל ַּתְבִליִנים

א ִמֻּכָּלנּו ֶאת ַהּסֹוד ִּבְּקָׁשה ִאּמָ . ְוַעל ָטַעם ְוֵריַח ֵאין ְלִהְתַוֵּכחַ , רֹוֵנן

ָהַלְכנּו , ְּכֶׁשִּנְכְנָסה ַהַּׁשָּבת .ַלְּׁשמֹור ְולֹא לֹוַמר ְלרֹוֵנן ָּדָבר ָוַחִצי ָּדָבר

ן ֵּבן ְבֶאְמַצע ַהְּתִפָּלה ָרִאיִתי ֶׁשרֹונֵ ּו. ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ִלְתִפַּלת ַהַּׁשָּבת

ִעם  ה הּוא ָעַמד ֶּבָחֵצרּוְכֶׁשִהְסַּתְּיָמה ַהְּתִפּלָ , ַהֵּׁשׁש יֹוֵצא ַהחּוָצה

, ַאְלִּתיַמּדּוַע ַאָּתה אֹוֵכל ִלְפֵני ַהִּקּדּוׁש ׁשָ . ֲחֵבָריו ּוִפיו ָמֵלא ְּבִּביְסִלי

ְוִהְמִׁשיְך ֶלֱאכֹל , ֲאִני ָרֵעב ָּכל ָּכְך ָעָנה רֹוֵנן? ֵאין ָלָך ַסְבָלנּות

ִּתין ִּכי ֵיׁש לֹו ַהְפָּתָעה ִנִּסיִתי ִלְרמֹז לֹו ֶׁשַּימְ . ַּׂשִּקית ֶׁשְּבָידֹוהַ מִ 

ת ְלַאַחר ַהִּקּדּוׁש ֵהֵחָּלה ְסֻעּדַ . ֶזה ָהָיה סֹוד ַאְך לֹא ָיכְֹלִּתי, ַּבַּבִית

, ֶׁשְּכָבר לֹא ָהָיה ָרָעב לֹא ַטַעם ִּכְמַעט ְּכלּום, רֹוֵנןוְ . ַהַּׁשָּבת

ֵאיֶזה : ְּבִׂשְמָחהְקָרא רֹוֵנן , ּוְכֶׁשִאָּמא ִהִּגיָׁשה ֵאת ַהָּמָנה ָהִעָּקִרית

כֹל ַאְך ְּכֶׁשֵהֵחל רֹוֵנן ֶלאֱ . ּתֹוָדה ִאָּמא, ַמָּמׁש ְּכמֹו ֶׁשֲאִני אֹוֵהב. יִֹפי

ָמה ָקָרה . לֹא ָהָיה לֹו ֵּתָאבֹון ְורֹב ַהָּמָנה ֶׁשּלֹו ִנְׁשֲאָרה ְּבַצַּלַחת

ֵאין ִלי , ה רֹוֵנןָאַכְלִּתי ַׂשִּקית ִּביְסִלי ִלְפֵני ַהִּקּדּוׁש ָענָ ? ָׁשַאל ַאָּבא

ַוָּיבֹא "ִנְקָרא ָמָחר  ְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּועַ : ִהִּביט ּבֹו ַאָּבא ְוָאַמר. ֵּתָאבֹון

ַעל  רֵעָׂשו ָרֵעב ְוָעֵיף ְוֵאינֹו חֹוֵׁשב ָּדבָ , "ְוהּוא ָעֵיף, ַהָּׂשֶדה ֵעָׂשו ִמן

 ָּגְרָמה לֹו ְלַאֵּבד ֶאתִמָּדה ָרָעה זֹו . ֶרַגע ְוַעְכָׁשוֶאָּלא ַהּכֹל ּכָ , ַהָּמָחר

ְוָהִעָּקר ֶׁשַּיֲעקֹב ִיֵּתן לֹו , "ְלַיֲעקֹב, ְּבכָֹרתֹו ַוִּיְמּכֹר ֶאת"ְּבכֹוָרּתֹו 

, ֶאת ִּבְטנֹו הּוא ִהְׂשִּביעַ . ֶלֱאכֹל ּוָמה ֶׁשִּיְהֶיה ַאַחר ָּכְך לֹא נֹוֵגַע ֵאָליו

ָך ֶׁשְּלְכבֹוד יֹום ֻהַּלְדְּת , ֹוֵנןֲאִני ְמַקֶּוה ר. ַאְך ַהֶהְפֵסד ָהָיה ָּגדֹול יֹוֵתר

  . ִמָּדת ַהַּסְבָלנּות טֹוָבה ִהיא ְמאֹד ְמאֹד, ָלַמְדְּת ַרְעיֹון ָחׁשּוב

 ?ָמה ַאֶּתם חֹוְׁשִבים ֲחֵבִרים ֶׁשִּלי
  

  ִראׁשֹוָנה ָׁשָנה׀  4 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”ַמְרֶחְׁשָון התשע ט"כ׀  תדֹלְ ֹוּתַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת 

 ד"בס

  ַאְבָרָהם ָדִוד ִמּבּוְטַׁשאְטׁש 

  1841 -  1771ִמְּגּדֹוֵלי ַרָּבֵני ַהֲחִסידּות 

 ֲאֶׁשר' בנאדבודנה ְלָאִביו ר) 1771(א "ֲאָדר תקל' נֹוַלד ְּביֹום ו

ְצִעירּותֹו ִנְתַּפְרֵסם ְּכָבר ּבִ . א"ִמֶּגַזע ַהַּמַהְרׁשָ , ַאְנִׁשיל וואהרמן

 ְוַרִּבי ְמֻׁשָּלם" ְלבּוֵׁשי ְׂשַרד"ְוָזָכה ְלַהֲעָרָצָתם ֶׁשל ַּבַעל , ְּכִעּלּוי

 ָרָּבה ֶׁשל. ְּכֶׁשהּוא ֵּבן ֶעֶׂשר, ֶׁשָּבַחן אֹותֹו ַּבּתֹוָרה, מטיסמיניץ

" יםֶנַטע ַׁשֲעׁשּועִ "ת "ַּבַעל ׁשּו, ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש, ּבּוְטַׁשאְטׁש

 ַרתּוְּבֵביתֹו ָׁשַקד ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְּבֶחבְ , ָּבַחר ּבֹו ְלָחָתן ִּבּתֹו

יֹותֹו ֵּבן ֶעְׂשִרים ִנְתַמָּנה ְלַרב ֶּבהֵ . ַרִּבי ַחִּיים מטשרנוביץ

ָּכאן ִהִּכיר ְלִראׁשֹוָנה ֶאְּת ַרִּבי ֵלִוי ִיְצַחק . ביאזלוביץ

ּוֵמָאז ָּדַבק ּבֹו , לוב ַהְסמּוָכהֶׁשִּבֵּקר ברימא, ִמַּבְרִדיְטׁשֹוב

  . ּוִבְדָרָכיו

  

ְּכָרּבֹוָתיו . ִנְמָנה ַּגם ַעל ַּתְלִמיָדיו ֶׁשל ַרִּבי מֶֹׁשה ֶלייּב מסאסוב

ּות ַּבֲחִסידּות ִהְצַטֵּין ְּבַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל ֲעצּוָמה ּוְבִהְתַלֲהב

ַקֵּבל ְלַרב ד ִנְת "ִעם ְּפִטיַרת חֹוְתנֹו ִּבְׁשַנת תקע. ִעָּלִאית

ִמָּכאן ָעַמד ְּבִקְׁשֵרי . ם ְּגֻדָּלתֹוָּבּה ִהִּגיַע ָלרּו, ְטַׁשאְטׁשְּבבּו

 ָרת ְּבִרית ֶׁשל ַאֲהָבה ִויִדידּות ִעםּכָ וְ , ת ִעם ְּגּדֹוֵלי ַהּדֹור"ּוׁש

ַרִּבי ֶאְפַרִים ַזְלָמן ַמְרָּגִליֹות ִמְּברֹוִדי ְוַרִּבי ְצִבי ִהְרׁש 

, ת ַּתְלִמיִדים ָלְמדּו ֶאְצלֹו ּתֹוָרה ַוֲחִסידֹותֵמאֹו. מזידיטשזב

ֵּבית "ת "ס ׁשּו"ַרִּבי ְׁשלֹמֹה ִמְּסָקאהל בעמח: ּוְבתֹוָכם

ל ַרִּבי ֶאְפַרִים ֱאִליָׁשע מסשרנוביץ ַרִּבי ֶׁשֵּמֲערֵ , "ְׁשלֹמֹה

ַרִּבי פייבל ַהֵּלִוי ְׁשַרייֶער , ַרִּבי מֶֹׁשה מבודזאנוב, מרימלוב

ֲאֵסַפת "וַ " ִמְקָּדׁש ְמַעט", "ִּגּדּוֵלי ֶהְקֵּדׁש"ס "מח ,מברודטשין

  . ַוֲאֵחִרים" ְזֵקִנים

  .ָיאִסיְּבנֹו ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל ֶלייּב ָהָיה ֲחָתנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְיַׁשְעָיה מ

  : ִסידּותַרִּבי ַאְבָרָהם ָדִוד ִחֵּבר ְסָפִרים ֲחׁשּוִבים ַּבֲהָלָכה ּוַבחֲ 

ַמֲחֶזה ", "ֵאֶׁשל ַאְבָרָהם", ד"ע ְויֹו"ַעל שו "ַּדַעת ְקדֹוִׁשים"

  . ְועֹוד" ְּתִהָּלה ְלָּדִוד", "ְּתִפָּלה ְלָּדִוד", "חֹוֶזה ָדִוד", "ַאְבָרָהם

 ).1841(א "ט ִּתְׁשֵרי תר"ִנְפַטר ְּביֹום כ

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלִעּלּוי ִנְׁשַמת

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי



                 
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

        -  ַאל ִּתְסְמכּו ָעַלי  
  
  
  
  
  








 








  ).יט, כו(' י ִיְצָחק ַּבַּנַחל וגוְוַיְחְּפרּו ַעְבּדֵ 

ת ֶׁשְּלעֹוָלם לֹא ַיְרֶּפה ָהָאָדם אֶ , ְּמֵדנּוּלַ ֵארֹות ֲאֶׁשר ָחַפר ִיְצָחק מֵ ִעְנָין ַהּבְ 

ִאם ִיְצַחק . ַאל ֵיאּוׁש ְוַאל ִּכָּׁשלֹון, ָיָדיו ִמְּלַהְמִׁשיְך ֶאת ָהֵעֶסק ֲאֶׁשר ִהְתִחיל

ְוִאם ָרבּו , ָחַפר ְּבֵאר ַאֶחֶרת ַעד ֶׁשָּמָצא ַמִים,  ָאִבינּו ָחַפר ְולֹא ָמָצא ַמִים

ַעד ֶׁשְּבסֹופֹו , ְוָכְך ִהְמִׁשיְך ִּבְמֶלאֶכת ַהֲחִפיָרה, ֶחֶרתָחַפר ְּבֵאר ַא, ָעֶליהָ 

  . ָחַפר ּוָמָצא ְּבֵאר ֶׁשּלֹא ָרבּו ָעֶליָה ּוְקָרא ְׁשָמּה ְרחֹובֹות

ֵהן ַּבִּמְסָחר ְוֵהן ְּבִלּמּוד , ֵּכן ַהָּדָבר ְּבָכל ָהִעְנָיִנים ַהחְֹמִרִּיים ְוָהרּוָחִנִּיים

, לֹא ַיֲעזֹב ֶאת ַהּתֹוָרה, ִמי ֶׁשֵאינֹו ַמְצִליַח ִּבְתִחָּלה ְּבִליּמּודֹוְוָלֶכן . ַהּתֹוָרה

 .ָּתהּוְּבסֹוף ַיֲעמֹד ַעל ָאִמת, ָּלהְוִאם ִנְכַׁשל ְּתחִ , ִּכי סֹוף ַהָּכבֹוד ָלבֹוא
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ֵאת ַהֶּכֶסף ָרָצה ָלֵתת ָלַרִּבי . ּוְבָידֹו ַאְרָנק ָמֵלא ְּבֶכֶסףָהִאיׁש ִהִּגיַע ִמָּמקֹום ָרחֹוק . ַּפַעם ָּבא ֶאל ַהּצִּדיק ֵמִנְׁשִכיז ְיהּוִדי חֹוֶלה

לֹא ָרָצה ַהְּיהּוִדי . ֲאָבל לֹא ִהְבִטיַח לֹו ֶׁשָאֵכן ַיְבִריא, ָהַרִּבי ִאֵחל ָאְמָנם ְלִאיׁש ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה. ּוְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה

ִאם : "ִהְקִׁשיב ָהַרִּבי ִלְדָבַריו ְוָאַמר. ּוִבְלַבד ֶׁשַּיְבִטיַח לֹו ֶׁשַיְבִריא, ָּכְך ָאַמר, ֶאת ָּכל ַּכְסּפֹו ִיֵּתן לֹו. ָהַרִּביָעַמד ְוִהְתַחֵּנן ֶאל , ָלֶלֶכת

 ַאָּתה ָׁשַכְחָּת ְלַהֲאִמין ְוִלְבטַֹח ְּבָקדֹוׁשִּכי . ֲאָבל ְלַהְבִטיַח ְלָך ֶׁשִּתְהֶיה ָּבִריא ֵאיִני ָיכֹל, ְּבַוַּדאי ִיְׁשַלח ְלָך ְרפּוָאה ְׁשֵלָמה' ִיְרֶצה ה

 ָּת ֵאָליו ְוֵהֵבאתָ ִהִּגיָעה ֵאֶליָך ַהְּׁשמּוָעה ַעל ַרב ֶאָחד ַהּיֹוֵׁשב ֵּבִנְׁשִכיז ּוְמַרֵּפא חֹוִלים ּוִמָּיד ַרצְ . הּוא ְלַבּדֹו רֹוֵפא חֹוִליםָּברּוְך הּוא ׁשֶ 

 - ַרק ַּכֲאֶׁשר ַּתֲאִמין ְּבּבֹוֵרא עֹוָלם ִּבְלַבד . ֹוִליםל ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא רֹוֵפא ַהחקֹום ִלְבטַֹח ּוְלִהְתַּפֵּלל אֵ ָּבַטְחָּת ּבֹו ְּבמָ , לֹו ֶּכֶסף

ַּפַעם : ְוָכְך ִסֵּפר ַהַצִּדיק ֵמִנְׁשִכיז, ִּבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ָהַרִּבי ְלַהְקִׁשיב ַלִּסּפּור, ִלְפֵני ֶׁשָּיָצא ַהחֹוֶלה ֵמַחְדרֹו. ִהְבִטיַח ָהַרִּבי ְלִאיׁש". ַּתְבִריא

ִהְסַּתֵּכל ֲעֵליֶהם ָהַרִּבי . ֵהם ִסְּפרּו לֹו ֶׁשִּנְגַנב ִמֵּביָתם ֶּכֶסף ָרב ּוִבְּקׁשּו ֶאת ֶעְזַרת ָהַרִּבי. ִניץ'ּתֹו ֶאל ָהַרִּבי ִמּקֹוזְ ָּבאּו ְיהּוִדי ְוִאְׁש 

ְּבֵני ַהּזּוג לֹא ֵהִבינּו ָמה ". ִמֶּכם ׁשּום ָּדָברלֹא ָהִייִתי ְּבֵביְתֶכם ַאף ַּפַעם ְולֹא ָּגַנְבִּתי ? ָמה ַאֶּתם רֹוִצים ִמֶּמִּני: "ְוָאַמר ִּבְתִמימּות

 ָהִאיׁש הֹוִציא ַמְטֵּבַע ֶׁשל ָזָהב ֶמִּכיסֹו. ִמְתַּכֵּון ַהַּצִּדיק ִּבְדָבַריו ְוִהְמִׁשיכּו ְלִהְתַחֵּנן ֵאָליו ֶׁשַּיֲעזֹר ָלֶהם ִלְמצֹא ֶאת ַּכְסָּפם ַהָּגנּוב

א ַאְך ַּגם ְׁשֵני ַהַּמְטְּבעֹות לֹ. הֹוִציא ַהְּיהּוִדי ַמְטֵּבַע ָזָהב נֹוַסף ְוָנַתן לֹו. ִניץ'ָאַמר ָהַרִּבי ִמּקֹוזְ , "ֶזה ַמְסִּפיק ֵאין. "ְוִהִּניחּו ִלְפֵני ָהַרִּבי

י ָּפְתחּו ֶאת ָהַאְרָנק ְוֶהְראּו ָלַרּבִ . ַהַּצִּדיקִנְדָהִמים ָעְמדּו ָהִאיׁש ְוִאְׁשּתֹו ִלְפֵני . ֵהם ִׁשִּׁשים ַמְטְּבעֹות ָזָהבהּוא ִּבֵּקׁש מֵ . ַּדי ְלַרִּבי ָהיּו

ִאם לֹא . ְלַמְרֶּבה ַהֶּפֶלא לֹא ִוֵּתר ָהַרִּבי ְוָעַמד ַעל ֶׁשּלֹו. ֶׁשַּגם ִאם ִיְּתנּו לֹו ֶאת ָּכל ַּכְסָּפם לֹא ִיְהֶיה ֶזה ֲעַדִין ִׁשִּׁשים ַמְטְּבעֹות ָזָהב

ָהָבה ְוֵנֵלְך : "ָחְטָפה ֶאת ָהַאְרָנק ָמַעל ַהֻּׁשְלָחן ְוָאְמָרה ְלַבֲעָלּה, ִהְתַרְּגָזה ָהִאָּׁשה. ָאַמר, ׁש לֹא ַיֲעזֹר ָלֶהםִיְּתנּו לֹו ֵאת ַהְּסכּום ֶׁשִּבּקֵ 

ָקָרא ָהַרִּבי , "מַֹע ָּכל ַהְּזַמןזֹאת ָרִציִתי ִלְׁש "... "ֲהלֹא ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָיכֹל ְלהֹוִׁשיַע ַּגם ְּבִלי ֶׁשִּנֶּתן לֹו ְּפרּוָטה ַאַחת. ִמָּכאן

. ָלֶכן ַּבָּקָׁשִתי ִמֶּכם ֶּכֶסף. ֶאת ַּבָּקַׁשְתֶכם לֹא ָיכְֹלִּתי ְלָמֵלא ִמֵּכיָון ֶׁשַאֶּתם ְׁשַכְחֶּתם ֶאת ַהּבֹוֵרא ַהָּגדֹול ּוְבַטְחֶּתם ַרק ִּבי. "ְּבִׂשְמָחה

 - ָעִנים ַעְכָׁשו ֶׁשִּנְזַּכְרֶּתם ּבֹו ְוַרק ָעָליו ַאֶּתם ִנְׁש . ֶּמִּני ְוַתֲאִמינּו ַרק ְּבַהָׂשם ִיְתָּבַרְך ִּבְלַבדָרִציִתי ְלַהְרִּגיז ֶאְתֶכם ַעד ֶׁשִּתְתָיֲאׁשּו מִ 

 .ְלכּו ְלָׁשלֹום ְלֵביְתֶכם ְוַהְׁשִאירּו ָּכאן ַרק ֶאת ַהָּזהּוב ָהִראׁשֹון ֶׁשְרִציֶתם ָלֵתת ִלְצָדָקה. ְּכָבר נֹוָׁשֲעֶּתם

 .א ֶאת  ֵאיְך ִהְסִּבירּו ַאְנֵׁשי ְּפִליְׁשִתים 

 ?ְסִתיַמת ַהֶּבֵארֹות ֶׁשָחַפר ִיְצָחק
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