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ַשׁ ָבּת ק ֶֹדשׁ ָפּ ָר ַשׁת ַו ֵיּ ָרא ׀ ט"ו ַמ ְר ֶח ְשׁוָן התשע”ב ׀ גִּ ָלּיוֹן ִמ ְס ָפּר  2׀ ָשׁנָה ִראשׁוֹנָה

נ ְֻק ָדּה ל ַ
ָהם ַבּבּ ֶֹקר"
אַבר ָ
ְמ ְח ָשׁ ָבה "ַויּ ְַשׁ ֵכּם ְ
יבים.
ַח ִב ִ
ְק ִרים ו ֲ
ַשׁ ָבּת ָשׁלוֹם י ְָל ִדים י ָ
ְבּיוֹם ִראשׁוֹן ְכּ ֶשׁ ָהיִינוּ ְבּ ַה ְפ ָס ָקה ְבּ ִמגְ ָרשׁ ַה ִמּ ְשׂ ָח ִקים ָפּנָה ֵא ֵלינוּ
יכה ַה ַח ָמּה
וְאָמרָ :כּל ָכּ ְך ָק ֶשׁה ִלי ָלקוּם ְבּבּ ֶֹקרַ .ה ְשּׂ ִמ ָ
יוֹנִ י ַ
וְאין ִלי כּ ַֹח ָלקוּם
קוֹר ִאים ַל ֲחזֹר וְ ַל ֲעצֹם ֵעי ַניִםֵ ,
נּוֹחה ְ
וְ ַה ִמּ ָטּה ַה ָ
יע
יח ְל ַהגִּ ַ
וּבק ִֹשׁי ֲאנִ י ַמ ְצ ִל ַ
אַרגֵּן ִל ְת ִפ ָלּה ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפרְ ,
וּל ִה ְת ְ
ְ
יע ַבּזְּ ַמן
יח ָכּל יוֹם ְמ ַח ֵדּשׁ ְל ַהגִּ ַ
יּאל ַמ ְצ ִל ַ
יך ָדּנִ ֵ
ַבּזְּ ַמןֵ .אינִ י ֵמ ִבין ֵא ְ
ְשׂ ַמחָ .מה ַהסּוֹד ֶשׁלּוֹ?
וְ ִל ְהיוֹת ַחי ְָכן ו ָ
יּאל ,גַּם ִלי ָק ֶשׁה ָלקוּם ַבּבּ ֶֹקר ו ְָל ֵצאת
אַתּה יוֹנִ יָ ,ענָה ָדּנִ ֵ
ֵע ָ
יוֹד ַ
ירה ִל ְבחֹר
יוֹד ַע ֶשׁיֵּשׁ ְל ָפנַי ְבּ ִח ָ
נּוֹחהֲ ,א ָבל ֲאנִ י ֵ
ְה ָ
ֵמ ַה ִמּ ָטּה ַה ַח ָמּה ו ַ
ְשׁלוֹם ָבּ ַרע.
ַבּטּוֹב אוֹ ָחס ו ָ
יך ְל ָבחֹר ַבּטּוֹב ֲא ָבל
יוֹד ַע ֶשׁ ָצ ִר ְ
זֶה ַקל ְל ַד ֵבּר ָענָה יוֹנִ י ,גַּם ֲאנִ י ֵ
ישׁהוּ
חוֹשׁב ֶשׁיֵּשׁ ִמ ֶ
ְאינִ י ֵ
יוֹתר ִמ ֶמּנִּ י ו ֵ
ֵצר ָה ַרע ָתּ ִמיד ָחזָק ֵ
יֶ
וּב ְפ ָרט ְבּב ֶֹקר.
ַצּ ַח אוֹתוֹ ָכּל יוֹם ִ
ֶשׁ ְמּ ֻסגָּל ְלנ ֵ
בוּע
יּאלַ ,ס ָבּא ֶשׁ ִלּי ִס ֵפּר ִלי ֶשׁ ְבּ ָפ ָר ַשׁת ַה ָשּׁ ַ
אָמר ָדּנִ ֵ
אַתּה ַ
ֵע ָ
יוֹד ַ
אָבינוּ ְמ ַק ֵבּל ִצוּוּי ָק ֶשׁה ְמאֹדָ .ל ַק ְחתּ ֶאת ְבּנוֹ
אַב ָר ָהם ִ
ֶשׁ ָלּנוּ ְ
וּל ַה ְק ִריב אוֹתוֹ ָק ְר ָבּן ָלהּ'ָ .כּל ֶא ָחד
אוֹהב ְ
ָחיד ֶשׁהוּא ָכּל ָכּ ְך ֵ
ַהיּ ִ
אוֹמר ִמיָּד ָמה ִפּ ְתאֹם? זֶה לֹא ֶהגְ יוֹנִ י ְולֹא נָכוֹן ַל ֲעשׂוֹת,
ָהיָה ֵ
אוֹהב ,נָכוֹן? נָכוֹן ְמאֹדֲ ,אנִ י
ַה ֵרי ֵאין ִלי עוֹד ֵבּן ֶשׁ ֲאנִ י ָכּל ָכּ ְך ֵ
וֲ
ִיתי ְמ ֻס ָגּל
יוֹד ַע ִאם ָהי ִ
ִיתי ַמ ְס ִכּים ָענָה יוֹנִ י .גַּם ֲאנִ י לֹא ֵ
לֹא ָהי ִ
אָבינוּ ָקם ֻמ ְק ָדּם
אַב ָר ָהם ִ
יּאלֲ ,א ָבל ְ
אָמר ָדּנִ ֵ
ַל ֲעשׂוֹת ָדּ ָבר ָכּזֶה ַ
ָתן
ְעל י ְֵדי ַה ַמּ ֲע ֶשׂה ֶשׁלּוֹ נ ַ
ְבּב ֶֹקרַ ,על ְמנַת ְל ַקיֵּם ֵאת ִמ ְצווֹת ה' .ו ַ
ְהוּדי ָלקוּם ֻמ ְק ָדּם ְבּב ֶֹקר ַעל ְמנַת ְל ַקיֵּם ֵאת ִמ ְצווֹת ה'
כּ ַֹח ְל ָכל י ִ
וּלהוֹדוֹת ָלהּ' ַעל ַהיּוֹם
יע ִל ְת ִפ ָלּה ְבּ ֵבית ַה ֵסּ ֶפר ְ
וּל ַה ְס ִפּיק ְל ַהגִּ ַ
ְ
טוֹבים.
ָתן ָלנוּ ַעל ְמנַת ַל ֲעשׂוֹת בּוֹ עוֹד ַמ ֲע ִשׂים ִ
ֶה ָח ָדשׁ ֶשׁנּ ַ
וְעל ַהכֹּ ַח
אָבינוּ ַ
אַב ָר ָהם ִ
ַסּה ָמ ָחר ַל ֲחשֹׁב ַעל ְ
אָמר יוֹנִ יֲ ,אנ ֶ
תּוֹדה ַ
ָ
יע ַבּזְּ ַמן ַל ְתּ ִפ ָלּה.
וּב ֶעז ְַרת ה' אַגִּ ַ
ָתן ִלי ְ
ֶשׁנ ַ

     
ֵרשׁוֹן מקוֹטוֹב
אַב ָר ָהם גּ ְ
ְ
וֹלי ַר ָבּנֵי ַה ֲח ִסידוּת  -נְ ְפ ֵטּר ְ ) 1760בּ ֵע ֶר ְך(
ִמגְּ ד ֵ
רוֹדי,
ָשׁב ִמ ְצּ ִעירוּתוֹ ִבּ ְב ִ
ֵרשׁוֹן מקוֹטוֹב י ַ
אַב ָר ָהם גּ ְ
ר' ְ
מוֹשׁבוֹ ֶשׁל
נוֹלד אוֹ בקוֹטוֹבְ ,מקוֹם ָ
ָדוּע ִאם ָבּהּ ַ
וְ לֹא י ַ
תּוֹרה,
ֵרשׁוֹן ָה ָיה גָּדוֹל ַבּ ָ
אַב ָר ָהם גּ ְ
אָביו ר' ֶא ְפ ַריִםַ .ר ִבּי ְ
ִ
ָתן
ָכה ְל ַה ֲע ָר ַצת גְּ אוֹנֵי דּוֹרוַֹ :ר ִבּי יְהוֹנ ָ
וּבנִ ְס ָתּרְ ,וז ָ
ְבּנִ גְ ֶלה ְ
ְקאל ַלנְ ָדּא,
ְחז ֵ
אוֹמים ו ְַר ִבּי י ֶ
יוֹסף ְתּ ִ
ייבּ ִשׁיץַ ,ר ִבּי ֵ
ֵא ְ
יהם.
תּוֹך ָכּבוֹד ַרב ְבּ ִס ְפ ֵר ֶ
ירים אוֹתוֹ ְ
ַה ַמּז ְִכּ ִ
ָדה ִה ְת ַנגֵּד ְתּ ִח ָלּה ל ַבּ ַע ֵשׁ"ט ,וְ אַף ָר ָצה ְל ַב ֵטּל
ְל ִפי ָהאַגּ ָ
וּב ְד ָר ָכיו,
דּוּך ֵבּינוֹ ְל ֵבין ֲאחוֹתוֹ .אח"כ ָדּ ַבק בּוֹ ִ
ֶאת ַה ִשּׁ ְ
ָה ַפ ְך ְל ַת ְל ִמידוֹ ַה ֻמּ ְב ָהק ,וְאַף ָע ַבר ְל ֵביתוֹ במזיבוז
ֵך ִל ְבנוֹ -י ְִחידוֹ ר' ְצ ִבי.
וּמ ַחנּ ְ
מוֹרה ְ
וְ ִשׁ ֵמּשׁ ֶ
ִשׂ ָר ֵאל ִבּ ְכ ֵדי
ִבּ ְשׁנַת תק"ז ָע ָלה ְבּ ִמ ְצו ַות גִ יסוֹ ְל ֶארֶץ -י ְ
ְל ִה ָפּגֵשׁ ִעם ַר ִבּי ַח ִיּים ֶבּן ַע ֵטּרֶ ,שׁ ַה ַבּ ַע ֵשׁ"ט ֶה ֱע ִריצוֹ
נוּעתּוֹ
וּכ ֵדי ִליצוֹר ֶמ ְר ָכּז ִל ְת ָ
ְבּ ֶשׁל ִס ְפרוֹ "אוֹר ַה ַחיִּים"ְ ,
אַב ָר ָהם
ַשּׁב ַר ִבּי ְ
ִשׂ ָר ֵאל ִה ְתי ֵ
באה"קִ .עם בּוֹאוֹ ְל ֶא ֶרץ -י ְ
יה,
ֻבּד ְמאֹד ְבּ ֵעינֵי תוֹ ָש ֶב ָ
ֵרשׁוֹן ַבּ ֶח ְברוֹן ,וְ ָהיָה ְמכ ָ
גְּ
ירוּשׁ ַליִםִ ,מ ֵמ ָנּה ָע ַמד
אוּלם ְל ִפי ְבּ ָק ָשׁת ַר ִבּים ָע ָבר ִל ָ
ָ
לּוּפיִ -מ ְכ ָתּ ִבים ִעם גִּ יסוֹ.
ְבּ ִח ִ
ֵרשׁוֹן ְל ָה ִפיץ ֶאת
אַב ָר ָהם גּ ְ
ִשׂ ָר ֵאל ִה ְשׁ ַתּ ֵדּל ַר ִבּי ְ
ְבּ ֶא ֶרץ -י ְ
ידּים
יח ִל ְרכֹּשׁ ָלהּ ֲח ִס ִ
תּוֹרת ַה ַבּ ַע ֵשׁ"ט ,וְאַף ִה ְצ ִל ַ
ַ
ירוּשׁ ַליִם ִבּ ְשׁ ַנת תק"כ )ְ (1760בּ ֵע ֶר ְך.
וְאוֹה ִדים .נִ ַפ ֵטּר ִבּ ָ
ֲ

אָדם
נֵר ה' ִנ ְשׁ ַמת ָ
יוֹצא ְל ִעלּוּי ִנ ְשׁ ַמת
ֶה ָעלוֹן ֵ
ָתן ָפּ ְל ֶמר
ַה ִתּינוֹק יוֹנ ָ
הי"ד

  
      
   
ֶך ה' ַל ֲעשׂוֹת ְצ ָד ָקה )יח ,יֵט(.
וְ ָשׁ ְמרוּ ֶדּר ְ
חוֹשׁ ִבים
תּוֹרה וְ גַם נְ ִתינַת ְצ ָד ָקה ,לֹא ְכּ ֵאלּוּ ַה ְ
ירת ַה ָ
ַחד ,גַּם ְשׁ ִמ ַ
ֵיהם י ַ
ְשׁנ ֶ

אִ .מי ִה ְת ִחיל ְל ָה ִציק ְללוֹט ְכּ ֶשׁ ָבּאוּ ֵא ָליו
דוֹלים אוֹ ַה ְקּ ַטנִּ ים?
אָכיםַ .ה ְגּ ִ
ַה ַמּ ְל ִ

טּוּרים ִמ ָלּ ֵתת ְצ ָד ָקה ,וְ לֹא ְכּ ֵאלּוּ
לוֹמ ִדים ְבּ ַע ְצ ָמם ְכּ ָבר ְפּ ִ
יוֹשׁ ִבים וְ ְ
ֶשׁ ִאם ְ
ידי ֲח ָכ ִמים ְכּ ָבר
תּוֹרה וּ ְב ַת ְל ִמ ֵ
מוֹסדוֹת ַה ָ
תּוֹמ ִכים ְבּ ְ
חוֹשׁ ִבים ֶשׁ ִאם ְ
ַה ְ
ֶך ה'ִ ,מ ִלּ ְלמֹד ְבּ ַע ְצ ָמם.
טּוּרים ִמ ִלּ ְשׁמֹר ֶדּר ְ
ְפּ ִ

יְלה ְכּ ֶשׁ ָבּאוּ ֵא ָליו
בֶ .מה ָע ָשׂה לוֹט ָכּל ַה ַלּ ָ
אָכים?
ַה ַמּ ְל ִ
ג.

אָכים ָהיוּ?
אָכים ֶשׁ ָבּאוּ ִל ְסדוֹםֵ ,איזֶה ַמ ְל ִ
ַה ַמּ ְל ִ

ֶח ְר ָבה ְסדוֹם?
אַב ָר ָהם ְכּ ֶשׁנּ ֶ
דֵ .בּן ַכּ ָמּה ָהיָה ְ




    
ָחה  -ב
נִ ְפ ָתלוֹת ַדּ ְר ֵכּי ַה ַה ְשׁגּ ָ
יע ֵאת
ַשׂ ִבּ ַ
וּב ֵקּשׁ ִל ְקנוֹת ֵאיזֶה ְדּ ָבר ַמ ֲא ָכל ֶשׁיּ ְ
אַב ָר ָהם ֶה ָענִ י .הוּא ִה ִשּׂיג ֵאי ְך ֶשהוּא ִשׁ ָשּׁה צולדיִ ,
יע ַל ָחנוּתְ ,
אוֹתהּ ָשׁ ָעה ִהגִּ ַ
ְבּ ָ
גִּיע ְל ֵביתוֹ
ְה ָענִ י ָשׂ ַמח ַעל ַה ְמּ ִציאָה ֶשׁ ָמּ ָצא ִבּ ְמ ִחיר זוֹל ָכּל ָכּ ְךְ .כּ ֶשׁ ִה ַ
ָבים ,ו ֶ
אַרגָּז ָה ֲענ ִ
יע לוֹ ָל ַק ַחת ֶאת ְ
עוֹ ָל ָליו .מוֹ ֵכר ַהיּ ְָרקוֹת ִה ִצּ ַ
ידי
ָבים ֶשׁ ָקּנָה זֶה ַע ָתּה נִ ְמ ְצאוּ ֲחבוּיִּים ֵשׁ ֵני ְצ ִמ ֵ
אַרגַּז ָה ֲענ ִ
תוֹך ְ
אַרגָּז ,נִ ְפעֲרוּ ֵעינָיו ְבּ ַת ְד ֵה ָמה ְ -בּ ְ
ָבים ִמן ָה ְ
הוֹציא ֶאת ָה ֲענ ִ
וְ ֵה ֵחל ְל ִ
ָדי ֶשׁ ַמּיִם .לֹא
נוֹשׁע ְבּי ֵ
יקםְ ,כּ ָבר ַ
הוּשׁבוּ ָפּנָיו ֵר ָ
ָחהְ .בּק ִֹשׁי ָח ְלפוּ ֶא ָלּא ָשׁעוֹת ֲא ָחדוֹת ֵמאָז ְ
אַב ָר ָהם ָראָה ְבּ ָכ ְך ֶאת יַד ַה ַה ְשׁגּ ָ
ָז ָהבְ .
ְאַב ָר ָהם ָע ַמד שׁוּב ַעל ִמ ְפ ָתּן ֵבּיתוֹ ֶשׁל ַר ֲח ִמיםָ ,שׁ ֵכנּוַֹ .ה ַפּ ַעם לֹא ִבּ ֵקּשׁ ְס ָתם ַה ְלוָאָהֶ ,א ָלּא ְדּ ֵמי ָמ ְשּׁכּוֹן.
ָח ְלפוּ ַדּקּוּת ְמ ַעטוֹת ו ְ
וּמ ָצא ֶאת ָפּנָיו
מוּרה ֲח ֵמשׁ ֵמאוֹת ִריאָלְ .ל ָמ ֳח ָרת ָפּגַשׁ ַר ֲח ִמים ֶאת ֵסנְ יוֹר ָכּמוּס ָ
נוֹצץ וְ ִק ֵבּל ִבּ ְת ָ
ָהב ֵ
הוּא ִה ִצּיג ְל ָפנָיו ָצ ִמיד ז ָ
ָמים
ֵק ִרים ֶשׁ ָר ָכשׁ ִל ְפנֵי י ִ
ָהב י ָ
ידי ז ָ
אַחר ִמ ֵכּן נֵאוֹת ְלגַלּוֹת ִכּי ֵשׁ ֵני ְצ ִמ ֵ
אַך ְל ֵ
ְנפוּלוֹתָ " .מה ָק ָרהֵ ,סנְ יוֹר ָכּמוּס?"ְ ,שׁאַל ִבּ ְדאָגָהְ .
ְה ְראָה לוֹ ֵאת
זְמין ֶאת ֵסנְ יוֹר ָכּמוּס ו ֶ
ֶשׁת ַה ְפ ָתּ ָעה .הוּא ִה ִ
תּוֹריָ .פּנָיו ֶשׁל ַר ֲח ִמים ָל ְבשׁוּ ֲאר ֶ
ֶע ְלמוּ ִמ ֵבּיתוֹ ְבּא ַֹרח ִמ ְס ִ
ֲא ָח ִדים ,נ ֶ
בוּדים
ידים ָה ֲא ִ
ַה ָצ ִמיד ֶשׁ ִמּ ְשׁ ֶכּן ֶא ְצלוֹ ָשׁ ַכנּוּ ֶה ָענִ יֵ .עינָיו ֶשׁל ֶה ָע ִשׁיר ִה ִבּיטוּ ְבּ ָצ ִמיד ֶכּלֹא ֵמ ֲא ִמינוּתָ .היָה זֶה ֶא ָחד ִמ ְשּׁנֵי ַה ְצּ ִמ ִ
ָבל ַהזֶּה ָשׁ ַמע ֵאת ְד ַב ָרי ֵא ֶלי ָךְ ,בּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ָבּא ְל ַב ֵקּשׁ נְ ָד ָבה,
ֶשׁלּוֹ! הוּא נְ ַמ ֵלּא ֵח ָמה ו ְִסנֵּן ֵמ ֵבּין ִשׁנָּיוֲ " :אנִ י ְכּ ָבר ֵמ ִביןַ .ה ַבּ ְט ָלן ַהנּ ָ
ָשׁב ַעל ִכּ ְסּאוֹ ְבּ ֵביִת ִדּינוֹ
אשׁי ֶשׁל תּוּנִ יס ,י ַ
ְשׁוּעה ָבּ ִסיסָ ,ר ָבּה ָה ָר ִ
יתי!"ַ .ר ִבּי י ָ
ְק ִרים ִמ ֵבּ ִ
ידים ַהיּ ָ
וּב ֵקּשׁ ִלנְ קֹם ִבּי .הוּא ָגּנַב ֵאת ַה ְצּ ִמ ִ
ִ
וּשׁ ַמע גַּם ֶאת
ֶח ָרצוּת ֶשׁל ֵסנְ יוֹר ָכּמוּס ְ
ְהנּ ֱ
להאָ ָשׁמוֹ ָתיו ַה ֲח ִריפוּת ו ַ
יהם ֶשׁל ַה ְצּ ָד ִדים .הוּא ֶה ֱאזִ ין ַ
נוֹת ֶ
ְו ִה ְק ִשׁיב ְבּ ַס ְב ָלנוּת ְל ַט ֲע ֵ
וּמעוֹ ָלם לֹא ָע ָלה ַעל ַדּ ְעתּוֹ
אוֹמר ִדּ ְב ֵרי ֱא ֶמת ֵ
אַב ָר ָהם ֵ
אַב ָר ָהםְ .כּ ֶשׁ ִסּיֵּם ַל ֲחקֹר ֶאת ַה ְשּׁ ָניִּיםִ ,ה ְת ַר ֵשּׁםֶ ,שׁ ְ
ִדּ ְב ֵרי ַה ִה ְתגּוֹנְ נוּת ֶשׁל ְ
אָדם זֶה,
ַא ִמ ִתּיִּיםֲ .אנִ י ְמ ֻשׁ ְכנָעֶ ,שׁ ָ
אַב ָר ָהם נְ כוֹנִ ים ו ֲ
אתי ֶאת ְדּ ָב ָריו ֶשׁל ְ
ְלגְ נוֹב ָדּ ָבר ִמ ֵבּית ֵר ֵעהוְּ .וכֹה ָח ַרץ ֶאת ִדּינוָֹ " :מ ָצ ִ
ידיםֶ ,שׁ ִהגִּ יעוּ
אַחר ָגּנַב ֵאת ַה ְצּ ִמ ִ
ישׁהוּ ֵ
ַעת ְבּ ָממוֹנוֹ ֶשׁל זֵרֵ .אין זֹאת ֶא ָלּא ֶשׁ ִמּ ֶ
אָפּיוֵ ,אינֶנּוּ ְמ ֻסגָּל ְלג ַ
ֶעת ַ
ַה ְמּ ַפ ְרנֵס ֶאת ֵבּיתוֹ ְבּז ַ
אַתּה
אַחר ָכּ ְך ָפּנָה ָה ַרב ל ֵסנְ יוֹר ָכּמוּס" :נִ ְר ֶאה ֶשׁ ִמּ ָשּׁ ַמיִם ִבּ ְקּשׁוּ ְל ַל ְמּ ֶד ָך ֶל ַקחְ .בּעוֹד ָ
אַרגַּז ַהיּ ְָרקוֹת ֶשׁ ָקּנָה ְבּשׁוּק"ַ .
ְבּ ֶד ֶר ְך ָכּ ְל ֶשׁ ִהי ְל ְ
אַך גּוֹז ְַרנִ י ָע ֶלי ָךִ ,כּי ֶאת ֲח ֵמשׁ
אָכן ֶשׁ ְלּ ָךְ ,
ידים ֵהם ֵ
יב ָתּ ְבּ ַע ְצ ְמ ָך ְל ַפ ְרנָסוַֹ .ה ְצּ ִמ ִ
ִבּ ַקּ ְשׁ ָתּ ְל ָהנִ יא ֶאת ֲח ֵב ֶרי ָך ִמ ְלּ ַסיַּע ֶל ָענִ י וְ ֶא ְביוֹן ,נִ ְת ַח ָי ְ
ַהגוּתוֹ ֶשׁל ֵסנְ יוֹר ָכּמוּסֶ ,שׁ ָקּ ָלט
אַתּה"ֵ .מאוֹתוֹ יוֹם ִה ְשׁ ַתּנְּ ָתה ִה ְתנ ֲ
ִשׁכּוּן ַה ָצּ ִמידְ ,תּ ַשׁ ֵלּם ָ
אַב ָר ָהם ְבּ ֵעת ִמיּ ְ
ֵמאוֹת ָה ִריאָל ֶשׁ ִקּ ֵבּל ְ
ָחה ִל ְפנֵי ָכּל ָענְ ֵיי תּוּנִ יס] .סוֹף[
יטב ֶאת ַה ֶמּ ֶסרִ .לבּוֹ ָהאָטוּםְ ,כּמוֹ גַּם ִכּסּוֹ ֶה ָחתוּם ,נִ ְפ ְתּחוּ ִל ְרו ָ
ֵה ֵ
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