
ִיחּוָדּה ֶׁשל ִמְׁשַּפַחת רֹוְטִׁשיְלד
ִמי לֹא ָׁשַמע ַעל ִמְׁשַּפַחת רֹוְטִׁשיְלד, ִמֶּמָּנה ָיְצאּו ַּבְנָקִאים ֲעִׁשיִרים ֻמְפָלִגים, ֶׁשְּׁשָמם נֹוַדע ִלְתִהָּלה ְּבַמֲעֵׂשי ַהְצָּדָקה ֶׁשָּלֶהם.

רֹאׁש ַהִּמְׁשָּפָחה מאיר־אנשל רֹוְטִׁשיְלד, נֹוַלד ִּבְפַרְנְקפּוְרט, ְוָהָיה ֵּבן ְלִמְׁשַּפַחת ַרָּבִנים ְיֵרֵאי ָׁשַמִים.

ָאְמָנם ַרִּבי משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד, ָאִביו ֶׁשל מאיר־אנשל, ֶׁשָהַל� ְלעֹוָלמֹו ָׁשָנה ַאֲחֵרי ֶׁשְּבנֹו ִנְהָיה ְלַבר־ִמְצָוה, ִקָּוה ֶׁשְּבנֹו ִיְהֶיה ַרב,
אּוַלם ְּבנֹו, ַאף ֶׁשָהָיה ׁשֹוֵמר ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות ַּבַעל ִמּדֹות ְּתרּוִמּיֹות, ָהַפ� ִּבְרבֹות ַהָּיִמים ְלִאיׁש ַּכְלָּכָלה ִמַּמְדֵרָגה ִראׁשֹוָנה, ֶׁשָּכל

ַהַּבְנָקִאים ּוַבֲעֵלי ַהֶּכֶסף ָרֲחׁשּו לֹו ָּכבֹוד ַרב.
ְוָאֵכן ִסּפּור ַהְצָלָחתֹו ַעד ֶׁשִהִּגיַע ְלִׂשיא ָהֹעֶׁשר הּוא ִסּפּור ְמַאֵּלף ִּבְפֵני ַעְצמֹו.

 

ֵראִׁשית ַּדְרּכֹו ֶׁשל מאיר־אנשל רֹוְטִׁשיְלד
ַּבְּקִהָּלה ַהְּיהּוִדית ֶׁשל ָהִעיר צ׳ורטקוב ְּבָגִליְצָיה ִנְבַחר ַרב ַלְמָדן ֻמְבָהק ְוָחִסיד ָּגדֹול ְׁשמֹו ְצִבי הורביץ, ֶׁשּנֹוַדע יֹוֵתר ְּבִכּנּוי ַהִחָּבה ֶׁשּלֹו
ַרִּבי הרשלה צ׳ורטקובר. ִאיׁש ָקדֹוׁש ֶׁשַרִּבים ִהְׁשִּכימּו ְלִפְתחֹו ְלַבֵּקׁש ֶעְזָרה רּוָחִנית ְוַגְׁשִמית. ּוִבְהיֹותֹו ִאיׁש ֶחֶסד ָּגדֹול ֻהְפְקדּו ְּבָיָדיו

ַּגם ַּכְסֵּפי ְיתֹוִמים ְוַאְלָמנֹות.
ְלֵׁשם ָּכ� ִנְזַקק ְלַׁשָּמׁש ֶׁשַּיֲעֹזר לֹו ְּבָׂשָכר לֹא ָּגבֹוַּה.

משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד, ֶׁשָהָיה ָצִעיר ְלָיִמים ּוְצָרָכיו ֻמָעִטים, ִהְתַאָּוה ְלִמְׂשָרה זֹו ֶׁשְרצּוָפה ַמֲעֵׂשי ֶחֶסד. הּוא ִקֵּבל ִמְׂשָרה זֹו
ְּבִהְתַלֲהבּות, ַעד ֶׁשָהַפ� ְּכֶבן ִמְׁשָּפָחה ֶׁשל ַרִּבי הרשלה צ׳ורטקובר ְוֶנֱהָנה ֵמַהְׁשָּפָעתֹו ַהִּנְפָלָאה.

ְּכֶׁשִהִּגיַע ַהָּבחּור ְלִפְרקֹו ִהְׁשַּתֵּד� ִעם ִמְׁשָּפָחה ֵמָהִעיר שיאטן ַהְּסמּוָכה, ָהַל� ָלגּור ָׁשםְוֶנֱאַלץ ַלֲעֹזב ִמְׂשָרתֹו. חֹוְתנֹו ִסֵּיַע לֹו ִלְפֹּתַח
ֲחנּות ְקַטָּנה ּוִמֶּזה ִהְתַּפְרֵנס.

 

ָהַרב ְמַגֶּלה ְּגֵנָבה
ְזַמן ָקָצר ְלַאַחר ֶׁשָעַזב משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד ֶאת ָהַרב, ִּגָּלה ַרִּבי הרשלה צ׳ורטקובר ֶׁשָהַאְרָנק ּובֹו 500 ִּכְתֵרי ָזָהב, ֶּכֶסף
ַהַּׁשָּי� ְלַאְלָמנֹות ִויתֹוִמים ֶׁשִהְפִקידּו ְּבָיָדיו ִנְגַנב. ְּבֵליל ְּבִדיַקת ָחֵמץ, ֵעת ָּבַדק ָהַרב ֶאת ַהַּבִית ַּכֲאֶׁשר הּוא ָּתר ַאֲחֵרי ֵּפרּוֵרי

ָחֵמץ, ִנְדַהם ִלְראֹות ֶׁשָהַאְרָנק ֶנֱעַלם. ְועֹוד יֹוֵתר ִמֶּׁשִהְצַטֵער ַעל ָהַאְרָנק ּוְתכּוָלתֹו ִהְצַטֵער ֶׁשִּמיֶׁשהּו ִמְּבֵני ֵּביתֹו ָּגַנב ֶאת ָהַאְרָנק
ִעם ַהֶּכֶסף. ּוִמי ָהָאָדם ֶׁשָּיַדע ַעל ֶּכֶסף ֶזה? משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד ִּבְלַבד. ָהַרב ָיַדע ֶׁשֹּמֶׁשה־אנשל ֶנֱאָמן, ֲהֵרי ָנַתן ּבֹו ֵאמּון
ָמֵלא, אּוָלם ְּבֶהְעֵּדר ֶאְפָׁשרּות ַאֶחֶרת, ָהָיה ָּברּור ְלַרב ֶׁשֹּמֶׁשה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד ָעָׂשה זֹאת. הּוא ָאְמָנם ָּדן אֹותֹו ְלַכף ְזכּות,

ְּבַוַּדאי ָהָיה ָזקּוק ַלַהְלָוָאה ְּכֶׁשִהְתַחֵּתן, ָחַׁשב, ּומּוָבן ֵמֵאָליו ֶׁשָהָיה ְּבַדְעּתֹו ְלַהְחִזיר ֶאת ַהֶּכֶסף ְּכֶׁשּיּוַכל…
משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד ַרק ָלָוה ֶּכֶסף ּוָבטּוַח ְיַׁשֵּלם… ָּכ� ָחַזר ְוָאַמר ְלַעְצמֹו.

ְוָאז ֶהְחִליט לֹא ְלַסֵּפר ָלִאיׁש ַעל ַהְּגֵנָבה. ֶאָּלא ִלְפֹּתר ֶאת ַהְּבָעָיה ֵּבינֹו ְלֵבין משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד, ַׁשָּמׁשֹו ְלֶׁשָעַבר.

ֶנֱאָמן ְלַהְחָלָטתֹו ִהְזִמין ְּבֹחל ַהּמֹוֵעד ִּכְרְּכָרה ְוָנַסע לשיאטן…

ְּכֶׁשָרָאה משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד ֶאת ַרּבֹו ִהְתַּפֵּלא ְמֹאד. ְוִהֵּנה ְּכֶׁשִּנְׁשֲארּו ְׁשֵניֶהם ְלַבָּדם ַּבֲחנּות, ִסֵּפר ָהַרב למשה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד
ַעל ָהַאְרָנק ֶׁשֶּנֱעַלם, ְוִהְבִטיַח לֹו ֶׁשֵאין הּוא חֹוֵׁשב אֹותֹו ַלַּגָּנב, ַחס ְוָׁשלֹום, ֶאָּלא הּוא ֵמִבין ֶׁשָהָיה ָזקּוק ַלֶּכֶסף ִלְזַמן־ָמה. ָאְמָנם ַּגם ֶזה
ָאסּור ַעל ִּפי ִּדין, ֶאָּלא ֶׁשִּלְפָעִמים ָקֶׁשה ָלָאָדם ַלֲעֹמד ַּבִּנָּסיֹון, אּוָלם ָּתִמיד הּוא ָיכֹול ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו� הּוא סֹוֵלַח ַעל ָּכ�,

ְוַגם הּוא ִאיִׁשית ִהְבִטיַח ִלְמֹחל לֹו, ְולֹא ְלַסֵּפר ַעל ָּכ� ְלִאיׁש. ְועֹוד הֹוִסיף ְוָאַמר, ֶׁשִאּלּו ָהָיה ֶּכֶסף ֶזה ַּכְסּפֹו ַהְּפָרִטי לֹא ָהָיה עֹוֶׂשה
ָּדָבר. אּוָלם, ִמֵּכיָון ֶׁשֶּזה ַׁשָּי� ָלַאְלָמנֹות ְוִליתֹוִמים ֵאין לֹו ְּבֵרָרה ֶאָּלא ְלַבֵּקׁש ֶאת ַהֶּכֶסף ַּבֲחָזָרה..

משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד ֶהְחִויר ַּכִּסיד ּוְדָמעֹות ָזְלגּו ֵמֵעיָניו. נּו, ָחַׁשב ָהַרב, ְּבַוָּדֵאי ִמְתָחֵרט הּוא. ְוָאֵכן, משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד לֹא ָאַמר
ִמָּלה ְלָהֵגן ַעל ַעְצמֹו. הּוא ָּפַתח ַאְרָנקֹו ֱהִריקֹו ְלֵעיֵני ָהַרב. ָמָנה ֶאת ַהֶּכֶסף ּוְנָתנֹו ָלַרב, ְוָהַל� ָלתּור ַאֵחר עֹוד ֶּכֶסף ְּכֵדי ְלַהְׁשִלים ֶאת

ַהְּסכּום ַהְּמֻבָּקׁש. אּוָלם ָחַזר ְלַאַחר ְזַמן ָקָצר ְוָאַמר ָלַרב, ֶׁשְּלַצֲערֹו ִהְצִליַח ְלַהִּׂשיג ַרק ַמֲחִצית ַהְּסכּום, אּוָלם ִהְבִטיַח ְלַסֵּלק ֶאת
ַהֶחְׁשּבֹון ַעד ֻּתּמֹו ֶּבָעִתיד ְּבָמנֹות ְקַטּנֹות.

ָהַרב ָהָיה ְמֻרֶּצה ֵמִהְתַנֲהגּותֹו ֶׁשל משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד, ְועֹוד יֹוֵתר ָׂשַמח ֶׁשִהְצִליַח ִלְפֹּתר ֶאת ְּבָעַית ַהְּיתֹוִמים ְוָהַאְלָמנּות, ְוָחַזר
ְלֵביתֹו.



ְוָאֵכן משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד ְּכמֹו ֶׁשִהְבִטיַח ָׁשַלח ִמֵּדי ַּפַעם ְּבַפַעם ְסכּוֵמי ֶּכֶסף ַעל ַהֶחְׁשּבֹון, ַעד ֶׁשְּלַבּסֹוף ִסֵּלק ֶאת ֶחְׁשּבֹון ָּכל 500
ַהְּכָתִרים. ַרִּבי הרשלה ָהָיה ְמֻרֶּצה ִמָּיְׁשרֹו ְוטּוב ִלּבֹו ֶׁשל משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד, ֶׁשְּכַבַעל ְּתׁשּוָבה ִּתֵּקן ֶאת ַמֲעָׂשיו, ְוָהָיה ְׂשַבע ָרצֹון

ֶׁשַהְּבָעָיה ִנְפְּתָרה ַלֲחלּוִטין.
 

ָהַרב ִנְקָרא ַלִּמְׁשָטָרה
ְוִהֵּנה ְּביֹום ָּבִהיר ֶאָחד, ְּכֶׁשָהַרב ָהָיה יֹוֵׁשב ְּבֵביתֹו ַמֲעִמיק ְּבִלּמּודֹו, ִהִּגיַע ְלֵביתֹו ָׁשִליַח ֵמַהִּמְׁשָטָרה ֶׁשָּבִעיר. ּוָמַסר לֹו, ֶׁשרֹאׁש

ַהִּמְׁשָטָרה ְמַבֵּקׁש ִלְראֹותֹו ְּבֹאֶפן ָּדחּוף, ְוַאף ָׁשַלח ִּכְרָּכָרה ַלֲהִביאֹו ְלִמְׂשָרדֹו. ָהַרב לֹא ֵהִבין, לֹא ָהָיה לֹו ׁשּום ֻמָּׂשג ָלָּמה ְוַעל ָמה.
אּוָלם הּוא ִהְזָּדֵרז ְלַהִּגיַע ְלִמְפֶקֶדת ַהִּמְׁשָטָרה ִמּתֹו� ִּבָּטחֹון ְּבַהֵּׁשם ֶׁשַהֹּכל ְלטֹוָבה.

רֹאׁש ַהִּמְׁשָטָרה ִקֵּבל ֶאת ָּפָניו ְּבֵסֶבר ָּפִנים ָיפֹות ְוָׁשַאל אֹותֹו ִאם ִנְגַנב ֶּכֶסף ִמֵּביתֹו ָלַאֲחרֹוָנה.

ָהַרב ָעָנה ֶׁשָאְמָנם ֵּכן, ָהְיָתה ְּגֵנָבה ְּבֵביתֹו, אּוַלם ַהֶּכֶסף ֶׁשֶּנֱעַלם ְּכָבר הּוַׁשב לֹו ִמְּזַמן. רֹאׁש ַהִּמְׁשָטָרה ִהְתַּפֵּלא ּוִבֵּקׁש ֶהְסֵּבר
ִלְדָבָריו. ָהַרב ָהָיה מּוָכן ְלַסֵּפר ִּבְתַנאי ֶׁשְּיַקֵּבל ַהְבָטָחה ֶׁשּלֹא ְיֻאֶּנה ֵרַע ָלִאיׁש ֶׁשָּׁשָגה ְוָחַזר ַּבְּתׁשּוָבה.

רֹאׁש ַהִּמְׁשָטָרה ָׁשַמע ְּבַסְקָרנּות ּוְבִתָּמהֹון ָּגדֹול ֶאת ִסּפּורֹו ֶׁשל ָהַרב, ְוָאַמר ָלַרב: ָאֵכן ַהְּיהּוִדים ְּבֵני ָאָדם ִנְפָלִאים. ִעם זֹאת ָּפַתח
ֶאת ְמֵגָרתֹו ְוהֹוִציא ִמּתֹוָכּה ֶאת ָהַאְרָנק ֶׁשל ָהַרב ְוָאַמר לֹו: ַהַּמִּכיר ַאָּתה ַאְרָנק ֶזה?…

ָהַרב ָהָיה ְּבֶהֶלם ְלַמְרֵאה ָהַאְרָנק, ּוְבתֹוכֹו 500 ַהְּכָתִרים, ֶׁשֶּנֱעַלם ִמֵּביתֹו. ִמָּיד ִצְלֵצל רֹאׁש ַהִּמְׁשָטָרה ַּבַּפֲעמֹון ּוִבֵּקׁש ְלַהְכִניס ֶאת
ַהַּגָּנִבים: ִאיׁש ַּכְפִרי ְוִאְׁשּתֹו, ֶׁשָהיּו ְקׁשּוִרים ָּבֲאִזִּקים.

ַהִאם ָהַרב ַמִּכיר אֹוָתם? ָׁשַאל רֹאׁש ַהִּמְׁשָטָרה.

ָהַרב ֶׁשָהָיה ָּתִמיד ָׁשקּוַע ְּבִלּמּודֹו, לֹא ָיַדע ִמיִהי ָהִאָּׁשה ֶׁשִּנְּקָתה ֶאת ֵּביתֹו.

ְלַאַחר ֶׁשִּצָּוה רֹאׁש ַהִּמְׁשָטָרה ְלהֹוִציא ֶאת ַהַּגָּנִבים, הֹוִסיף רֹאׁש ַהִּמְׁשָטָרה ְוָאַמר, ֶׁשָהִאָּׁשה ֶׁשָעְבָדה ְּבֵבית ָהַרב ַּבִּנָּקיֹון ָמְצָאה ְׁשַעת
ֹּכֶׁשר ְּכֶׁשָהַרב לֹא ָהָיה ְּבַחְדרֹו ִלְפֵני ֶּפַסח, ְוָגְנָבה ֶאת ָהַאְרָנק ִעם ַהֶּכֶסף. ָמְסָרה אֹותֹו  ְלַבֲעָלּה. ַהָּלה ִהְטִמין אֹותֹו ַּבֹּגֶרן ִלְזַמן ָמה.

ּוִמֵּכיָון ֶׁשָהָיה ַׁשְתָין לֹא ִהְתַּגֵּבר ַעל ִיְצרֹו ָלַקח ֶּכֶתר ָזָהב ֶאָחד ְוָהַל� ְלֵבית ַמְרֵזַח ְוָקָנה ּבֹו ִטָּפה ָמָרה. ַהּמֹוֵזג ָׁשַאל אֹותֹו, ִמַּנִין לֹו ֶּכֶתר
ָזָהב ֶזה, ָעָנה ַהַּכְפִרי ּתֹו� ְּכֵדי ִׁשְכרּותֹו, ֶׁשָּמָצא אֹותֹו. ּוִמֵּכיָון ֶׁשַהַּכְפִרי ָחַזר ַעל ַמֲעֵׂשהּו ֶזה ַּגם ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני ְוַגם ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי,

ִהְתעֹוֵרר ֲחָׁשד ֵאֶצל ַּבַעל ֵּבית ַהַּמְרֵזַח, ֶׁשֶּזה ֶּכֶסף ָּגנּוב ְוִהְתַקֵּׁשר ַלִּמְׁשָטָרה. ַהַּכְפִרי ֶנֱעַצר ְוהֹוָדה ַּבְּגֵנָבה. ָהַאְרָנק ְוַהֶּכֶסף ֻהְחְזרּו,
ִמְּלַבד ְׁשלֹוָׁשה ַהְּכָתִרים ֶׁשַהַּכְפִרי ִהְסִּפיק ְלִהְׁשַּתֵּמׁש ָּבֶהם.

ְּכֶׁשֵהִבין רֹאׁש ַהִּמְׁשָטָרה ֶׁשַהֶּכֶסף ָאֵכן ַׁשָּי� ָלַרב, לֹא ִהְצִליַח ִלְק�ט ֵאי� ַהְּיהּוִדי משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד לֹא ַרק ֶׁשּלֹא ִנָּסה ְלַטֵהר ֶאת
ַעְצמֹו ֵמַאְׁשָמה ֶׁשֵאיָנּה ְמיֶֻחֶסת לֹו, ֶאָּלא ַאף ִׁשֵּלם ִמַּכְסּפֹו ַעל ְּגֵנָבה ֶׁשל ִמיֶׁשהּו ַאֵחר…

 

ָהַרב ִמְתַנֵּצל ּוְמָבֵר� ֶאת משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד
ִנְפָעם ְוִנְרָּגׁש ָרץ ָהַרב הרשלה ֶאל משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד. ְּכֶׁשהּוא ִמְתַנֵּצל ּוִמְתַחֵּנן ִּבְדָמעֹות: ְסַלח ָנא ִלי, ַרִּבי משה־אנשל, ַמּדּוַע

לֹא ִּגִּליָת ִלי ֶׁשּלֹא ַאָּתה ָלַקְחָּת ֶאת ַהֶּכֶסף?
משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד ָאַמר ְלַרב, ֶׁשַּמה ֶּׁשָעַמד ְלָפָניו הּוא ֵסֶבל ָהַאְלָמנֹות ְוַהְּיתֹוִמים ְוַצַער ָהַרב ִּבְלַבד. ִאּלּו ָהָיה ַמְכִחיׁש ְואֹוֵמר

ֶׁשּלֹא הּוא ַהַּגָּנב, ָהַרב לֹא ָהָיה ְמַקֵּבל ֶאת ֶעְזָרתֹו. ּוֶבֱאֶמת הּוא ֶנֱאַלץ ְלַמְׁשֵּכן ֶאת ָּכל ְרכּוׁשֹו ְּכֵדי ְלַהִּׂשיג ֶאת ַהֶּכֶסף, ְוָעָׂשה זֹאת, ִּכי
ָיַדע ֶׁשּלֹא ִּתְהֶיה ְלַרב ׁשּום ֶאְפָׁשרּות ַאֶחֶרת ְלַהִּׂשיג ֶּכֶסף ֶזה.

ָהַרב ִחֵּבק ְּבִהְתַרְּגׁשּות ֶאת משה־אנשל רֹוְטִׁשיְלד ּוֵבֵר� אֹותֹו ַּבֲעִׁשירּות ֻמְפָלָגה, ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל ַלֲעׂשֹות ַהְרֵּבה ַמֲעֵׂשי ֶחֶסד. הּוא ָמַסר
לּו ֶאת ַהֶּכֶסף ֶׁשהֹוִציא ִמִּכיסֹו ִּבְנִדיבּותֹו, ְוִהִּציַע לֹו ַלְחֹזר ְלִעירֹו ְפַרְנְקפּוְרט, ָׁשם יּוַכל ְלַהְצִליַח יֹוֵתר ְּבִמְסָחר, ְּכֶׁשהּוא ְמַסֵּים ֶאת

ְּדָבָריו ִּבְבָרָכה: ְיִהי ַהֵּׁשם ִעָּמ� ְוִעם ָּכל יֹוְצֵאי ֲחָלֶצי� ַעד סֹוף ָּכל ַהּדֹורֹות.
ְּברּו� ַהֵּׁשם, ִהְתַקְּיָמה ִּבְרַּכת ָהַרב, ֹמֶׁשה אנשל ָהַפ� ְלִאיׁש ְּכָסִפים ַמְצִליַח, ּוְבנֹו ֵמִאיר אנשל ִהְמִׁשי� ַּדְרּכֹו ְוִהְצִליַח ַאף יֹוֵתר

ֵמָאִביו, ַעד ֶׁשָהָיה ַלַּבְנַקאי ֶהָחׁשּוב ְּביֹוֵתר ְּבֵאירֹוָּפה, ּוֶבן ְּבנֹו ַהָּברֹון אדמונד ֶּדה רֹוְטִׁשיְלד, ֶׁשַחי ְּבָצְרַפת ַעד ִּגיל 90, ָּתַמ� ַּבִּיּׁשּוב
ַהְּיהּוִדי ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל, ְוָזָכה ַלִּכּנּוי "ַהָּנִדיב ַהָּידּוַע".


