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  ָנא לֹא ִלְקרֹא ַּבְּזַמן ַהְּתִפָּלה

  ּוְקִריַאת ַהּתֹוָרה
  ק"מוצש  נ"הד  

  17:14  15:59  ְירּוָׁשַלִים
  17:16  16:03  ֵחיָפה

  17:10  16:00  חיספין
  17:15  16:14  ֵּתל ָאִביב

  17:15  16:05  ןרֹובְ חֶ 

  .ַׁשָּבת ָׁשלֹום ְיָלִדים ְיָקִרים ַוֲאהּוִבים
ֵהם ֲחֵבִרים , ִדים ִאִּתי ַּבִּכָּתהְׁשֵני ֲחֵבַרי ֶאְלָעד ְוָדִוד ֶׁשּלֹומְ 

ַאְך ָמה . ֶׁשִאי ֶאְפָׁשר ִּבְלֲעֵדיֶהם, ַמְקִסיִמים ּוְמֻיָחִדים ָּכל ָּכךְ 
ָמָצא , ְּכֶׁשָחַזְרנּו ִמֵּבית ַהֵּסֶפר. ֶׁשָּקָרה ַהּיֹום ִהְפִּתיַע ֶאת ֻּכָּלם

 ּוִמָּיד ָקָרא, ֹוִנִּייםֶאְלָעד ְּבֶאָחד ִמַּפֵחי ָהַאְׁשָּפה ְמָכֵלי ִרּסּוס ִצְבע
? ָמה ַּדְעְּתֶכם, ּבֹואּו ּוְנַרֵּסס ַעל ַּתֲחַנת ָהאֹוטֹוּבּוס: ְלֻכָּלם ְוָאַמר

ּו ְוָלְקחּו ְמָכֵלי ִרּסּוס ְוֶנֶעְמד ַהְּמִציָאהִמְסָּפר ֲחֵבִרים ָקְפצּו ַעל 
ִּתי ִּכי ָחַׁשבְ , ֲאִני לֹא ָרִציִתי ְלִהְצָטֵרף ֲאֵליֶהם, מּול ַהַּתֲחָנה

 ַלֲעצֹרַאְך לֹא ָיַדְעִּתי ֵאיְך , תֶׁשֶּזה ָאסּור ִלְפגַֹע ִּבְרכּוׁש ַהּזּולַ 
ֶאְלָעד ִהִּביט ִמָּסִביב ? ּוָמה ִיְקֶרה ִאם ִנָּתֵפס, ָׁשַאְלִּתי. אֹוָתם
. ֲאַנְחנּו ְלַבד? ַאָּתה רֹוֶאה, ַאף ֶאָחד לֹא רֹוֶאה אֹוָתנּו: ַוֲעָנה

ָהָיה ִלי ְמאֹד , ֶּבֱאֶמת. ַאל ִּתְהֶיה ׁשֹוֶנה ִמֻּכָּלם, ְּתַפֵחדּבֹוא ְוַאל 
ה ֲאָבל ָיַדְעִּתי ֶׁשּזֶ , ִּכי ֵהם ַהֲחֵבִרים ַהּטֹוִבים ֶׁשִּלי, ָקֶׁשה ְלָסֵרב

ּו ַהְּׁשַנִים ָּפְתחּו ֶאת ְמָכֵלי ַהֶצַבע ְוָרצ. ְוָעַמְדִּתי ְּבַצד, ָאסּור
. רֹוִאים, רֹוִאים: ַמְענּו קֹולַאְך ִּפְתאֹם ׁשָ , ְלַהְתִחיל ָּבִרּסּוס

ְברַֹח ַהְּׁשַנִים ָזְרקּו ֶאת ַהְּמָכִלים ָלַאְׁשָּפה ְוֵהֵחּלּו ָלרּוץ ְולִ 
ְוִהַּבְטנּו , ְלַאַחר ַּכָּמה ַּדּקֹות ֶׁשל ִריָצה ֻּכָּלנּו ָעַצְרנּו. ֵמַהָּמקֹום

? ָעדִמי ֶזה ָהָיה ָׁשַאל ֶאלְ .  ְולֹא ָרִאינּו ַאף ֶאָחד, ְלָאחֹור
ְוַחִּיים ִמִּכָּתה , לֹא ִהְסַּפְקנּו ְלָבֵרר. ָעִנינּו, לֹא? ְרִאיֶתם ִמיֶׁשהּו

ַמּדּוַע ָׁשַאל . ֲאִני ָקָראִתי רֹוִאים רֹוִאים: ָעַמד ְלָיֵדנּו ְוָאַמר' ז
? ְוָאסּור ְלַׁשֵּקר, ֲהֵרי ֶּבֱאֶמת לֹא ָהָיה ָׁשם ַאף ֶאָחד, ֶאְלָעד

ּבֹו , לֹוםְּבָפָרַׁשת ַהָּׁשבּוַע ַיֲעקֹב ָאִבינּו חֹוֵלם חֲ  :ַחִּיים ִחֵּיְך ְוָעָנה
ּוְכֶׁשהּוא , הּוא רֹוֶאה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה ְורֹאׁשֹו ַמִּגיַע ַהָּׁשַמְיָמה

קֹום ֶׁשִאם הּוא ָהָיה יֹוֵדַע ֶׁשַהּמָ , ה"ִמְתעֹוֵרר הּוא אֹוֵמר ָלָקּבָ 
ְוֵאיְך . הּוא לֹא ָהָיה ָיַׁשן ָׁשם, ֶׁשּבֹו הּוא ָיַׁשן הּוא ָמקֹום ָקדֹוׁש
ַאֶּתם יֹוְדִעים ֶׁשָאָדם ? ֶזה ָקׁשּור ְלָּמה ֶׁשְרִציֶתם ַלֲעׂשֹות

ים ָעָליו ִמְתַנֵהג ַאֶחֶרת ְּכֶׁשהּוא יֹוֵדַע ֶׁשרֹוִאים אֹותֹו ּוִמְסַּתְּכלִ 
ְוִאם הּוא חֹוֵׁשב ֶׁשּלֹא רֹוִאים אֹותֹו הּוא ִמְתַנֵהג ? ָנכֹון

 ה אֹוֵהב אֹוָתנּו ּוַמִּביט ְורֹוֶאה"ָהָּקּבָ !! ָאז ֶזה לֹא ָנכֹון ?ַאֶחֶרת
ֲאָבל , ָנכֹון ֶׁשְּבַתֲחָנה לֹא ָרָאה ֶאְתֶכם ִאיׁש. אֹוָתנּו ָּכל ַהְּזַמן

ּוְכֶׁשֵהַבְנִּתי , ה ָצָפה ָּבֶכם ְוָרָצה ֶׁשְּתַנְּצחּו ֶאת ֵּיֶצר ַהַרע"ָהָּקּבָ 
ה אֹוָתנּו ִהְזַּכְרִּתי ָלֶכם ֶׁשֵּיׁש ִמי ֶׁשרֹואֶ , לֶׁשַאֶּתם עֹוְמִדים ְלִהָּכׁשֵ 

 ִלְטעֹותַוֲאַנְחנּו ְצִריִכים ְלִהְתַנֵהג ְּכִפי ֶׁשָּצִריְך ְולֹא , ָּכל ַהְּזַמן
ַהְּׁשלָֹׁשה ִהְנֵהנּו ְּברֹאָׁשם . ֶׁשּלֹא רֹוִאים אֹוָתנּו ְוַלֲחׁשֹב

ּוָמה . ּור ֶהָחׁשּוב ְׁשָנָתן ָלֶהםְוהֹּדּו ְלָחַיִים ַעל ַהִּׁשע, ַלַהְסָּכָמה
  ?     ַחִּיים צֹוֵדק? ַאֶּתם אֹוְמִרים ֲאהּוִבים ֶׁשִּלי

  

  

  ָׁשָנה ִראׁשֹוָנה׀  5 ִמְסָּפרִּגָּליֹון ׀ ב ”התשע ִּכְסֵלו' ז׀  אצֵ ּיֵ וַ ַׁשָּבת קֶֹדׁש ָּפָרַׁשת 
     

 ד"בס

  ַאְבָרָהם ַהַּמְלָאְך 

  )1776 -  1741(ת ִמְּגּדֹוֵלי ַרָּבֵני ַהֲחִסידּו

ר ָאִביו ַהָּגדֹול ַרִּבי ּדֹב ּבֶ לְ ) 1741(א "נֹוַלד ִּבְׁשַנת תק

 רּותֹו ֶהְרָאה ְנִטָּיה ֲחָזָקהיֵמי ָׁשחְ ְּכָבר מְ . ִמֶמְזִריְטׁש- ידַהַּמּגִ 

ֶּכָחֵבר . ַעְנֵין ְּבִלּמּוֵדי ַהַּקָּבָלהה ְלִהְת ְוִהְרּבָ , ַהּסֹוד - ְלתֹוַרת

ֵניאֹור לֹו ָּבַחר לֹו ָאִביו ֵאת ַהַּלְמָדן ַהָּצִעיר ְוֶהָחִריף ַרִּבי ְׁש 

ְלֻעַּמת ֶזה ִלֵּמד ַרִּבי . ת"ְוָלְמדּו ַיַחד ֶּגפֶ , ַזְלָמן ִמְּלַאִּדי

. ַהַּקָּבָלהַאְבָרָהם ֶאת ַרֵּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִמְּלַאִּדי ֶאת ּתֹוַרת 

. יו ְלִנְסָּתרֶחְציֹו ַלִּנְגֶלה ְוֶחצְ : ֵהם ִחְּלקּו ֵּביֵניֶהם ֵאת ַהּיֹום

, ֶּדֶרְך ַהִּנְסָּתרֶלה ָּתַפס ַרִּבי ַאְבָרָהם ּבְ י ַהִּנגְ ַּגם ֶאת ִלּמּודֵ 

יד ָאַמר ְוַכֲאֶׁשר ִסֵּפר זֹאת ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן ִמְּלַאִּדי ְלַמּגִ 

 ֵרׁשְלַמד ַאָּתה ַעּמֹו ְּכִפי ֲהָבָנְתָך ְוהּוא ְיפָ , ַּנח ִלְבִניהַ " :ֵאָליו

ֹוִני ַהְּלבּוׁש ַהִחיצ ַאָּתה ָּתְרֵאהּו ֶאת. ּמּוד ַּכֲהָבָנתֹוֵאת ַהּלִ 

  ". ַהְּפִניִמי ֶׁשּבֹו, ֵלָך ֵאת ַהּתֹוךְ  ַיְרֶאהֶׁשל ַהַּתְלמּוד ְוהּוא 

ְבָרָהם ְּבֶדֶרְך ָהִעּנּוִים ְצִעירּותֹו ָנַקט ַרִּבי ַא ְיֵמיעֹוד מֵ 

, ָנַהג ִּבְפִריׁשּות ִקיצֹוִנית ּוְבחּוְמרֹות ְיֵתירֹות, ְוַהִּסיגּוִפים

ְּבֶדֶרְך זֹו ָּדַבק . םיהֶ ּכֶ צֹרְ ַהַחִּיים וְ , ַהֶחְבֶרה ֵמַעלְוִהְתַּבֵּדל 

 ִעם ְּפִטיַרת ָאִביו ַהַּמִּגיד .ְּבֶמֶׁשְך ָּכל ְׁשנֹות ַחָּייו ַהְּקָצִרים

ת ג לֹא ָהָיה ַרִּבי ַאְבָרָהם ְמֻסָּגל ָלֶרֶׁשת אֶ "ִּבְׁשַנת תקל

ַעל ַאף ַהַהֲעָרָצה , ְמקֹומֹו ְּבַהְנָהַגת ַהְּתנּוָעה ַהֲחִסיִדית

הּוא ִהְתַיֵּׁשב . ַהְּגדֹוָלה ֵאָליו ֵמֵאת ָּכל ַצִּדיֵקי ַהּדֹור

ִלי ִלְראֹות ם ִּבְבִדידּות ִמּבְ ב ְוַחי ׁשָ יְלִקיֵ  ַהְּקרֹוָבהבפאסטוב 

  . ְּפֵני ִאיׁש

 ֶּבֱהיֹותֹו, )1776(ז "ב ְּבִתְׁשֵרי תקל"ר ִנְפַטר ביַּכֲעבֹר ְזַמן ָקצָ 

ַהְּבכֹור ַרִּבי : י ָּבִניםִהְׁשִאיר ֵׁשנֵ . ֵׁשׁשַרק ֵּבן ֶׁשּלִֹׁשים וָ 

ְרִלין ָתנֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשלֹמֹה ִמּקֶ חֲ  לּוְדִמירִיְׂשָרֵאל ַחִּיים מִ 

 ַהָּצִעיר ַרִּבי ָׁשלֹוםוְ , )ג ֵׁשִני ָחָתן ַרִּבי ְּגַדְלָיה מלינץּוְבִזּוּו(

ין 'ָאִבי ׁשֹוֶׁשֶלת רּוזִ , ָאִביו ֶׁשל ַרִּבי ִיְׂשָרֵאל, אֶׁשְכנָ 

 ". ד ְלַאְבָרָהםֶחמֶ "ָרתֹו ִנְדְּפסּו ְּבִסְפרֹו י ּתֹוִּדְברֵ  .ַהְּמפֶֹאֶרת

   

  ִנְׁשַמת ָאָדם' ֵנר ה
  ּלּוי ִנְׁשַמתֶהָעלֹון יֹוֵצא ְלעִ 

  רמֶ לְ ַהִּתינֹוק יֹוָנָתן פָ 
 ד"הי



                
   

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  


  

  

          
  
  
  
  
  








 








  ).כ, ּכֹחַ (ד ִלְלּבֹׁש כֹל ּוְבגֶ ְוִיֵּתן ִלי ָלֶחם ָלאֶ 

ה "ָהָּקּבָ  ִעים ְוִׁשְבָעה ְמַבֵּקׁש ֵמֵאתן ֶׁשַּיֲעקֹב ִּבְׁשָנתֹו ַהִּׂשבְ ֵאיְך ִיָּתכֵ 

ַיֲעקֹב ָאִבינּו ִהִּגיַע ָאז , ֶאָּלא". ד ִלְלּבֹׁשָלֶחם ָלֶאכֹל ּוְבגֶ " ְּבַסְך ַהּכֹל

 ָלֶכן ִּבֵּקׁש, ֵאין לֹו ׁשּום ְזכּותָּגתֹו ַהֶעְליֹוָנה ְּבַהִּכירֹו ַעל ַעְצמֹו ׁשֶ ְלַדרְ 

ַנת ן ִלי ֵמאֹוָצר ַמְּת י ָראּוי ְלׁשּום ָּדָבר ַאְך ּתֶ ָאְמָנם ֵאינִ : ְּכָעִני ְּבֶפַתח

ֶאת ַהִּמיִנימּום ַהָּדרּוׁש , ד ִלְלּבֹׁשָּנם ְלָפחֹות ֶלֶחם ָלֶאכֹל ּוְבגֶ חִ 

 .ִלְחיֹות ְּבעֹוָלם
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  ָמה ָהֱאֶמת

ִּכי ֱהיֹות ּוְבֶחְבַרת , ל"ט ַזצַ ִדי ְוֵרִעי ַרִּבי ַאְבָרָהם רֹוִעם ְיִדי ַּבְרִּתיּדְ נִ , ֶּבֱהיֹוִתי ָּבחּור ָצִעיר ַלָּיִמים: ל"ִסֵּפר ַרִּבי ָׁשלֹום ְׁשַבְדרֹון זצוק

 ְוַעל ֵּכן ֶהְחַלְטנּו ֶׁשַּנְחִּמיר, ִנְמֵצינּו ְמַסְּיִעים ִלְמַחְּלֵלי ַׁשָּבת - ה ּתָ רְ צָ תֹוֲהֵרי ֶׁשִאם ָאנּו אֹוְכִלים מִ , ְמַחְּלִלים ֶאת ַהַּׁשָּבת" ְּתנּוָבה"

, יִתיְּכֶׁשָחַזְרִּתי ֵמַהְּיִׁשיָבה ְלבֵ , ֲאָבל ְּכָבר ְּבאֹותֹו ֶעֶרב, ִקַּבְלנּו ַעל ַעְצֵמנּו, ֵאפֹוא, ךְ ּכָ . ּוִמָּכאן ּוְלַהָּבא ִנְתַנֵּזר ִמּתֹוֶצֶרת זֹו ַעְצֵמנּוַעל 

א ֶׁשָּתִמיד ֶאּלָ , ה ֵהִכיָנה ִלי ֲארּוַחת ֶעֶרב ְּכמֹו ְּבָכל ַלְיָלה"ָהָיה ֶזה ְּכֶׁשִאִּמי ע. ל ְּבִעְנָין ֶזהַעְצִמי עֹוֵמד ְּבִמְבָחן לֹא קַ ָמָצאִתי ֶאת 

ְוַדְוָקא ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ֲאִני רֹוֶאה ֶׁשַעל , ְוזֹאת ֵמֲחַמת ָהֲעִנּיֹות ַהְּגדֹוָלה ֶׁשְּׂשָרָרה ָאז, ָרִגיל ָהִייִתי ְלִהְסַּתֵּפק ַּבֶּלֶחם ּוְבכֹוס ָקֶפה

ֲאָבל  .ֲארּוַחת ֶעֶרב ָּכזֹו ֶנְחְׁשָבה ַמָּמׁש ְליֹום טֹוב - ּוְבאֹוָתם ָיִמים ִּבירּוָׁשַלִים , "ְּתנּוָבה"ן ִמּתֹוֶצֶרת ּכֹוס ֶלּבֶ  ֲחִציְלָחן ֵיׁש ַּגם ַהּׁשֻ 

  !ְבָרה זֹול ִמּתֹוֶצֶרת חֶ ֶׁשּלֹא נֹאכַ  ַעְצֵמנּוֶׁשֲהֵרי ַרק ִלְפֵני ִמְסָּפר ָׁשעֹות ִקַּבְלנּו ַעל , ֶלֶּבןהַ  ֶאתלֹא ֶאְׁשֶּתה : ְרִּתי אֹוֵמרִמָּיד ָּגמַ 

 ְלךָ  ֵהִכיָנה ךָ ְת רָ ֲהֵרי ִאְּמָך מֹו, ןִיָּתֵכן ֶׁשּלֹא ִּתְׁשֶּתה ֶאת ַהֶלּבֶ  ֵאיךְ : ְוהּוא לֹוֵחׁש ִלי ְׁשָמָריוַּגם הּוא לֹא ׁשֹוֵקט ַעל ַרע ַהֵּיֶצר הַ , ְּבַרם

  ?םּוד אֵ ְּכֶנֶגד ִּכּב הְלחּוְמרָ ְוֵאיֶזה ָמקֹום ֵיׁש , םאֹותֹו ּוְמֻדָּבר ְּבִמְצָות ִּכּבּוד אֵ 

ֲאָבל ִמָּיד ָחַזְרִּתי ַלֵּדָעה , ּוְכָבר הֹוַׁשְטִּתי ָיִדי ָלַקַחְּת ֶאת ַהַּכִּפית ְלָיִדי, ק ַּבַּטֲעָנהֵיׁש ֶצּדֶ , ָאַמְרִּתי ְלַעְצִמי -  ְּדָבִרים ֶׁשל ַטַעם

ְּבׁשּום אֶֹפן ֲאִני לֹא : ִמָּיד ִהַּנְחִּתי ֵאת ַהַּכִּפית ְּבַהְחָלָטה ְנחּוָׁשה. "ְּתנּוָבה"ּתֹוֶצֶרת מִ  ֶלֱאכֹלִקַּבְלִּתי ַעל ַעְצִמי לֹא ֲהלֹא : ָהִראׁשֹוָנה

ר ְלַצעֶ ְוֵאיְך ְיַמֶּלֶאָך ִלְּבָך , ָך ַאְלָמָנהֲהֵרי ִאּמְ : ָעַלי ּומֹוִפיַע ְּבַטֲעָנה ִרְגִׁשית יֹוֵתר ַרעַהֵּיֶצר הַ לֹו  םַחּכֶ ְת מִ ! ַמְכִניס זֹאת ְלֶפה

, ן ְלִפיֶאת ַהֶּלּבֶ  ֲאָקֵרבַעל ַעְצִמי ֶׁשּלֹא  ֲהלֹא ִקַּבְלִּתי: ֶאָּלא ֶׁשּׁשּוב ֲאִני ִנְרַּתע, ְוָאז ֲאִני ׁשּוב לֹוֵקַח ֶאת ַהַּכִּפית ְלָיִדי? ַאְלָמָנה

ּתּוַכל ֵאיְך : ף ַטֲעָנה יֹוֵתר ְמַׁשְכַנַעתׁשֹולֶ  ַרעַהֵּיֶצר הַ ְּכׁשֶ , ֹוְוׁשּוב ָחַזר ָּכל ָהִעְנָין ַעל ַעְצמ. ְוָאסּור ָלֶסֶגת ִמַּקָּבָלה ֻמְחֶלֶטת ָּכזֹאת

, רְזכֹו: ינִ יחֶ כִ הַֹהּטֹוב לְ  ִדי ְוׁשּוב ִהְתעֹוֵרר ַהֵּיֶצרׁשּוב ָנַטְלִּתי ֶאת ַהַּכִּפית ְליָ ! ֲהֵרי לֹא ִיְהֶיה ְלָך ּכַֹח ִלְלמֹד, ןֶׁשּלֹא ִלְׁשּתֹות ֶאת ַהֶלּבֶ 

ְרִּתי לֹו ֶאת ט ְוִסּפַ ָרת ְּכֶׁשָּפַגְׁשִּתי ֶאת ַרִּבי ַאְבָרָהם רֹוְלָמחֳ . ן ְוָׁשַכְבִּתי ִליׁשֹןֶׁשל ָּדָבר ִהְׁשַאְרִּתי ֶאת ַהֶלּבֶ  ְּבסֹופֹו! ַעל ַעְצְמךָ ִקַּבְלָּת 

 ֶׁשֲהֵרי ָהיּו לֹו ֶּבֱאֶמת ְטָענֹות צֹוְדקֹות, ַרעַהֵּיֶצר הַ ְטָענֹות  ִאם ִּתְׁשַאל אֹוִתי ִמַּנִין ָיַדְעִּתי ֶׁשֵאּלּו: ִסַּיְמִּתי ְּבָאְמִרי לֹו, רָּכל ַהִּסּפּו

ת ֶׁשְּבבֶֹקר ִאִּמי לֹא ָאְמָרה ִלי ֲאִפּלּו ִמָּלה ַאחַ , ַההֹוָכָחה ַהּטֹוָבה ְּביֹוֵתר ִּבְׁשִביִלי ָהְיָתה? ַוֲאִמִּתּיֹות ְלַגֵּבי ֶזה ֶׁשֲאִני ֵּכן ָצִריְך ֶלֱאכֹל

 ,ֶׁשֲהֵרי ָּכךְ , תָּיה ֶׁשַהּכֹל ָהָיה ַמֲעֶׂשה ַהֵּיֶצר ְוָכל ַהְּטָענֹות לֹא ָהיּו ְנכֹונֹוִמָּכאן ְרָא. ָלל לֹא ֶנֶעְלָבהן ּוִבכְ י ֶאת ַהֶּלּבֶ ִהְׁשַאְרִּת ַעל ָּכְך ׁשֶ 

 .ַּדְרּכֹו ֶׁשל ַהֵּיֶצר

  ?חֹותֵמֵהיָכן ָהָיה ְלַיֲעקֹב ֲעָבִדים ּוְׁשפָ . א

  ? "מֹוִנים"ָמה ַהֵּפרּוׁש . ב

  ? ֵמֵאיֶזה ֵׁשֶבט ָהיּו ּבַֹעז ּוֵבית ִּדינֹו. ג

  ?ֵמֵהיָכן ֵהִביא ְראּוֵבן ֶאת ַהּדּוָדִאים. ד
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