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 ב'מברדיצ יצחק לוי' ר - ישראל של סנגורם .3

 מעשה אבות

 שכבה בוגרת

 

 הרציונאל

הוא  .אחד ממנהיגי התנועה החסידית באוקראינההיה ) 1819 -בערך  1740(ב 'לוי יצחק מברדיצ' ר

הוא נולד בגליציה והתקרב לתנועת . ט כמלמד זכות על כלל ישראל"הלך בדרכו של הבעש

ב 'גדים נאלץ לנדוד ממקום למקום עד שהגיע לעיר ברדיצובלחץ חוגי המתנ, החסידות

כמנהיג , שם התמנה לאב בית דין וקנה את מעמדו כרב ופוסק). 1785 -ה "תקמ(שבאוקראינה 

ובה חי ופעל , ב הייתה לעיר מגוריו'ברדיצ. וכאיש ציבור שפעל למען כלל היהודים, צדיק, חסידי

 . שנה עד למותו 25-במשך כ

ולפי תפיסתו , והיה מלמד זכות על כל יהודי" סנגורם של ישראל"ב נחשב ל'רדיצלוי יצחק מב' ר

הוא נפטר בחודש . רק מי שמספר תמיד בצדקת ובגדולת ישראל ראוי להיות מנהיג על ישראל

 . עיר מגוריוב 'בברדיצונקבר בבית הקברות היהודי  1810 -ע "תשרי תק

לול ליד בית מרזח וראה יהודים משחקים עבר פעם בשעת בוקר מוקדמת בחודש אמספרים כי 

יודעים הם כי בקרוב יצטרכו לקום ! ראה איזה עם נפלא יש לך, ריבונו של עולם: "אמר .בקלפים

מתרגלים הם כבר עתה להיות , ומתוך חשש שמא יקשה עליהם הדבר, לסליחות השכם בבוקר

 ...."ערים בשעות אלה

מספר , לוי יצחק מונה את מעלותיהם של היהודים' ר', לדרכו בעבודת ה הזה הוא דוגמהסיפור ה

ואפילו בפושעי ישראל הוא מחפש ומוצא סגולות , "מי כעמך ישראל"קורא בלי הרף , בשבחיהם

 .ומגלה טעם לשבח בכל מום ופגם שבהם, יקרות

". סנגורם של ישראל"ב המכונה 'לוי יצחק מברדיצ' בשיעור זה נכיר את דמותו המיוחדת של ר

ט מן העוצמה של אהבת ישראל שהקרין על קהילתו ונלמד על חשיבותה של ההתבוננות נחוש מע

 . בעין טובה על כלל ישראל

 

 המטרות

 .ב'מברדיצ יצחק לוי רבי של המופלאה דמותו את יכירו התלמידים •

 . ישראל כלל על בלימוד זכות שיש הרבה החשיבות על ילמדו התלמידים •

 

 מבנה השיעור

 )מליאה(שמים  שערי פתיחת: פתיחה •

  )מליאה( בניה על אם כמו נא רחם :'א שלב •

 )ומליאה זוגות( ישראל על המצוות חביבות כמה עד נא ראה: 'ב שלב •

 )אישית ועבודה מליאה( ב'מברדיצ יצחק לוי רבי הצדיק תפילת: סיכום •
              

 ההכנות הנדרשות
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 .כיתהה תלמידי כמספר) 1 נספח" (אימא של לב" השיר את לצלם יש •

 .)1 נספח( השיר להשמעת השמעה אמצעי להביא יש •

 .הכיתה תלמידי כמספר) 2 נספח" (זכות הבא" הדף את לצלם יש •

 ההנחיות פי על!" וחלילה חס? בפסח חמץ"ו) 3נספח (" האתרוג" הסיפורים את לצלם יש •

 .השיעור בגוף

 .יתההכ תלמידי כמספר) 5 נספח( ב'מברדיצ יצחק לוי רבי תפילת את לצלם יש •

 . מים צבעי: המלצה .התפילה לקישוט לצבעים לדאוג יש •

 .בשמים להכנת רשת ובדי בשמים מיני להביא יש •

 .  השיעור בגמר המוכנות לתפילות למינציה לעשות לדאוג יש •

 

 מהלך השיעור

 )מליאה(שערי שמים  פתיחת:  פתיחה

 :נספר •
אלוקי דרבי : "ישועה יאמרמי ששרוי בצרה וזקוק לולפיה דים ייש מסורת העוברת בין החס

 ."ב ענני'אלוקי דרבי לוי יצחק מברדיצ, לוי יצחק בן שרה סשה ענני

את כל , זה בדוק ומנוסה ופותח את כל השערים: "באחד מסיפוריו מספר רבי שלמה קרליבך

רק אתמול שמעתי על יהודי ששעתיים לפני שבת אמרו לו שהוא לא יכול לטוס , שערי שמים

הוא חיכה בחדר ופתאום החדר התמלא בעוד אנשים שהוויזה שלהם  .לא טובהכי הוויזה שלו 

אלוקי : "הוא בכה והתפלל ואמר. הוא פרץ בבכי איך יקיים את השבת בלי כלום. לא טובה

שהו לקרוא לו שהוא יכול לטוס כי הכול יפתאום נכנס מ ."דרבי לוי יצחק בן שרה סשה ענני

הבעל שם טוב הקדוש עשה סעודה גדולה , ד רבי לוי יצחקעוד מספרים כי   ביום שנול ."בסדר

 . ואמר שבאה נשמה גדולה לעולם

מה ומה כל כך מיוחד באישיותו ? ב'מי מכיר או שמע על רבי לוי יצחק מברדיצ: נשאל •

איזה מעשה עשה שבזכותו נפתחים שערי ? מייחד אותו מכל החסידים שלפניו ואחריו

 ?זכה לוהאם ידוע לכם מה הכינוי ש? שמים

 . נאזין לתשובות •

ב שהיה צדיק 'נאמר שבשיעור זה נכיר את דמותו המופלאה של רבי לוי יצחק מברדיצ •

 .      ונענה על השאלות ,גדול

 

 ) מליאה(" בניה על אם כמו נא רחם: "'א שלב

 על לענות וננסה המופלאה דמותו על המלמד הראשון לסיפור נאזין שכעת נסביר •

 .בפתיחה שהצגנו השאלות

 .פריד אברהם ששר הזמר שיר בצורת נכתב הסיפור כי נספר •

 .  ונקרא) 1 נספח( השיר מילות את נחלק •

 .המיליםאחרי ונבקש מהתלמידים לעקוב ) 1נספח (השיר נשמיע את  •
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 ) רובל עבור פדיון נפש(? ב מאנשי העיר'מה ביקש רבי לוי יצחק מברדיצ: נשאל •

מעותו לתת סכום כסף לצדקה ובכך לבטל את רוע נסביר כי פדיון נפש הוא מנהג שמש •

  .)תוצדקה תציל ממו( הגזרה

מעשיו (? מדוע עשה זאת? כיצד הרגשתם כאשר הרבי הקפיד ודקדק עם האלמנה: נשאל •

אולם בסוף הסיפור אנו רואים שהייתה לרבי  ,לא מובנים ולא מתאימים לאדם חסיד

  ).שראלהוא חיפש דרך ללמד זכות על עם י, כוונה במעשיו

 ?  על דרכוומה אנו למדים מהסיפור על אישיותו  •

  דברים לראות היה יכול הוא, מיוחדת מעלה הייתה ב'מברדיצ יצחק לוי לרבי: נאמר •

 תמיד וחיפש ישראל עם את דנים שבהם םיהמאזני את ראה הוא, פשוט מאדם שנסתרים

 .בדין ישראל עם את ולזכות הכף את להטות סיבות

  .)2 נספח" (זכות הבא" דף תלמיד לכל נחלק •

 איך ראה: "הכף את להכריע כדי ב'מברדיצ יצחק לוי רבי שאמר המשפט את יחד נמלא •

  ."בניה על אם כמו נא רחם, ממך אני מבקש, חייה את לבנה מסרה עלובה אם

 
 )זוגות ומליאה(ראה נא עד כמה חביבות המצוות על ישראל : 'שלב ב

 .)3 נספח" (גהאתרו" סיפוראת ה זוג לכל נחלק •

 .)2 נספח( הריק בענן הזכות את למלא נבקש •

 .הסיפור של תוכנו על שאלות נשאל •

? זכות ללמד לרצון פרט מהסיפור ב'מברדיצ יצחק לוי רבי על למדים אנו מה: נדון •

רבי לוי יצחק כבש כעסו ובמקום , כעס גדולללגרום לצער ו יכול מעשהו של השמש היה(

 .)ל כלל ישראללימד זכות דרך השמש ע זאת

 ראה הוא ברע גם. טובה בעין המציאות את ראה ב'מברדיצ יצחק לוי רבי: ונאמר נסכם •

 כלל לטובת הכף את ולהטות שמים שערי לפתוח היכולת את לו נתנה זו גדולה מעלה, טוב

  .ישראל

 את השני ולחצי ,)3נספח ( "האתרוג" סיפור את בכיתה מהזוגות לחצי נחלק: הצעה •

 במליאה לספר קבוצה מכל מנציגים נבקש .)4 נספח" (וחלילה חס? בפסח ץחמ" הסיפור

  .)2 נספח( בענן כתבוש הזכות ואת הסיפור את

 יצחק לוי רבי מלמד בשניהם(? שונים הם במה? הסיפורים לשני משותף מה :נשאל  •

 ,שקרה מקרה מתוך הוא הלימוד הראשון בסיפור .מצוות קיום על זכות ב'צמברדי

 מכל .האלמנה עם הראשון לסיפור בדומה זכות לחפש מתאמץ לוי רבי שניה ובסיפור

  .)"ישראל של סנגורם" לכינוי זכה ישראל עם על זכויות ללמד התאמצותו בזכות ,מקום
              

 )מליאה ועבודה אישית(ב 'תפילת הצדיק רבי לוי יצחק מברדיצ: וםכסי

 תפילה ב'מברדיצ יצחק לוי רבי הקדוש הרב של הקודש בכתבי מצאו רבות שנים שלפני נספר •

 ונשים אנשים שיאמרו להצלחה גדולה סגולה" :יצחק לוי רבי כתב לתפילה מתחת .מרגשת
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 בוודאי שיצליחו אני ובטוח, פעמים שלוש ההבדלה קודם קודש שבת מוצאי בכל זו בקשה וטף

  ."ה"אי

 .התלמידים עם יחד אותה ונקרא) 5 נספח( התפילה את נחלק •

 ? ההבדלה לפני אותה לומר נוהגים בביתכם האם? התפילה את מכיר משהו האם :שאלנ •

 )ישראל עם עבור( ?ב'מברדיצ יצחק לוי רבי מתפלל מי עבור: נשאל •

 ...את ונאהב... ב שנאמין יצחק לוי רבי מבקש התפילה של הראשון בחלק: השלימו •

 בחלק ישראל עם עבור חקיצ לוי רבי שמבקש הבקשות רשימת נבקש מהתלמידים למנות את •

 .התפילה של השני

 פרנסה= רווחי מזוני. ארוכים חיים= אריכי  חיי .ילדים שייוולדו=  בני: המילים את נסביר •

 . משמים עזרה= דשמיא  סייעתא. בשפע

 .בשמים מיני לתלמידים נחלק •

 .בשמים מיני לצידה ולחבר התפילה את לקשט מהתלמידים נבקש •

 ).מאחור שם לכתוב לשכוח לא(למינציה  לצורך מידיםמהתל התפילות את נאסוף •

 .מלכה במלווה, הסיכום בפעילות נחלק התפילה את •
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