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בֶ יַּחְמ ַה ה נָ וּמֱ ָאה

ָּפ ָרׁשַת לֶ ְך לְ ָך
הָאֱמּונָה הַמְחַּיֶבֶת
אַבְ רָהָ ם וְנִ מְ רֹוד
ּמּובא ְּב ַכ ָּמה ְמקֹומֹותֲ ,אנַ ְחנּו נָ ִביא
בּוע יֵ ׁש ִמ ְד ָרׁש ֶׁש ָ
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ּמּובא ַּב ִּמ ְד ָרׁש (רבה פרשת נח פרשה לח אות יג ,ובאוצר
ֶאת ַה ִּמ ְד ָרׁש ֶׁש ָ
המדרשים איזנשטיין ערך אברהם אבינו עמוד ְ ,)7ו ָׁשם ְמ ֻס ָּפר ַעל ַא ְב ָר ָהם
ָא ִבינּו ֶׁש ְּכ ֶׁש ָהיָ ה יֶ לֶ ד ָק ָטןָ ,הלַ ְך ְו ָׁש ַבר ֶאת ָּכל ַה ְּפ ָסלִ ים ֶׁשל ָא ִביו,
ְולִ ֵּמד ֶאת ֻּכּלָ ם ֶׁש ֵאין ִהּגָ יֹון לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות לַ ֶּפ ֶסלְ .וֹלא ַרק ֶׁש ָּׁש ַבר
אֹותםַ .א ָּבא ֶׁשּלֹו ֶּת ַרחָ ,הלַ ְך ֵא ֶצל
ָ
ֶאת ַה ְּפ ָסלִ יםֶ ,אּלָ א ּגַ ם ָׂש ַרף
אֹלהיָך ָּב ֵאׁש" – ְמ ַענְ יֵ ן
ֹלהי ֵו ֶ
"ּבנִ י ָׂש ַרף ֶאת ֱא ַ
נִ ְמרֹוד ְו ָא ַמר לֹוְ :
ֹלהים ֶׁש ֶא ְפ ָׁשר לִ ְׂשרֹף אֹותֹו ֵאיזֶ ה
ֶׁשהּוא ֹלא ָח ַׁשב ַעל זֶ הֶׁ ,ש ֱא ִ
אֹלהים ֶׁש ָּכזֶ ה – ָׁשלַ ח נִ ְמרֹוד
ֹלהים הּוא? ִמ ְס ֵּכן ִמי ֶׁש ַּמ ֲא ִמין ֵּב ִ
ֱא ִ
"אנִ י ֹלא
ית ָּכְך?" ָענָ ה ַא ְב ָר ָהםֲ :
ּוׁש ָאלֹו" :לָ ָמה ָע ִׂש ָ
ֶאל ַא ְב ָר ָהם ְ
יתי ָּכ ָכה ֶאּלָ א ַה ֶּפ ֶסל ַהּגָ דֹול הּוא זֶ ה ֶׁש ָע ָׂשהִ ,מ ֵּכ ָיון ֶׁש ִה ְפ ִריעּו
ָע ִׂש ִ
נֹור ָמלִ י?
"א ָּתה ְ
לֹו לֶ ֱאכֹל" .נִ ְמרֹוד ִה ְת ַע ְצ ֵּבן ְו ָצ ַעק ַעל ַא ְב ָר ָהםַ :
רּוח ַחּיִ ים ֶׁשּיְ כֹולִ ים לַ ֲעׂשֹות ֵּכן?"ָ ,א ַמר לֹו ַא ְב ָר ָהם:
ְו ִכי יֵ ׁש ָּב ֶהם ַ
"יִ ְׁש ְמעּו ָאזְ נֶ יָך ַמה ֶּׁש ִּפיָך ְמ ַד ֵּברֶׁ ,ש ֲה ֵרי ִאם ֵאין ָּב ֶהם ּכ ַֹח ,לָ ָּמה
אֹומר
ַּתּנִ יחּו לְ ִמי ֶׁש ָּב ָרא ָׁש ַמיִ ם ָו ָא ֶרץ ְו ִת ְׁש ַּת ֲחוּו לָ ֵעץ" ַ -א ָּתה ֲה ֵרי ֵ
ּוב ְּפ ִסילִ יםִ ,אם ֵּכן לָ ָמה ַא ָּתה ִמ ְׁש ַּת ֲח ֶוה לָ ֶהם? ָענָ ה
ֶׁש ֵאין ּכ ַֹח ָּב ֵעץ ַ
אתי
אֹלקי ַה ָּׁש ַמיִ ם ְו ָה ָא ֶרץֶׁ ,ש ֵּכן ֲאנִ י ָּב ָר ִ
"אינִ י ַמ ֲא ִמין ֵּב ֵ
לֹו נִ ְמרֹודֵ :
[א ָּבא ֶׁשל
אתי ֵמ ַה ְּמ ָע ָרה ַ
"ּכ ֶׁשּיָ ָצ ִ
ָׁש ַמיִ ם ָו ָא ֶרץ!"ָ ,א ַמר לֹו ַא ְב ָר ָהםְ :
ׁשֹוק ַעת
יתי ֶאת ַה ֶּׁש ֶמׁש עֹולָ ה ַּב ִּמזְ ָרח ְו ַ
ַא ְב ָר ָהם ֶה ְח ִּביאֹו ִּב ְמ ָע ָרה] ָר ִא ִ
אתם ְּת ַצ ֶּוה ַעל ַה ֶּׁש ֶמׁש לְ ָמ ָחר ֶׁש ַּת ֲעלֶ ה
ַּב ַּמ ֲע ָרבְ ,ו ִאם ַא ָּתה ְּב ָר ָ
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 ְךֶל תַׁשָרָּפ
ּמּובן ֵה ֵחל לְ גַ ְמּגֵ ם ַמ ֶּׁשהּוָׁ .ש ַאל
ַּב ַּמ ֲע ָרב ְו ִת ְׁש ַקע ַּב ִּמזְ ָרח" .נִ ְמרֹוד ַּכ ָ
"ּב ֶּמה נַ ֲענִ יׁש אֹותֹו?ֲ ,ה ֵרי ֵאין לָ נּו ְּתׁשּובֹות
יֹוע ָציוַ :
נִ ְמרֹוד ֶאת ֲ
מֹודד ִעם
ּנֹוצ ִריםְּ ,כ ֶׁשֹּלא יָ ְכלּו לְ ִה ְת ֵ
לַ ְּׁש ֵאלֹות ֶׁשּלֹו"ַ .מ ָּמׁש ְּכמֹו ַה ְ
ּנֹוצ ִרים ְּתׁשּובֹות
הּודיםֶׁ ,ש ְּכ ֶׁש ֵאין לַ ְ
ַהּיַ ֲהדּות ָּפׁשּוט ָׂש ְרפּו ֶאת ַהּיְ ִ
יציֹות.
עֹוׂשים? ִאינְ ְק ִויזִ ְ
ִ
לַ ּיַ ֲהדּות ַמה ֵהם
"ּב ַמה ֶּׁשהּוא ָע ָׂשה לַ ְּפ ִסילִ ים ָּבזֶ ה
יֹוע ָציו ֶׁשל נִ ְמרֹודְ :
ָא ְמרּו לֹו ֲ
ּוב ֱא ֶמת ָהלְ כּו
אֹותםֲ ,אנַ ְחנּו נִ ְׂשרֹף אֹותֹו"ֶ .
ָ
נַ ֲענִ יׁשֹו  -הּוא ָׂש ַרף
ְוזָ ְרקּו ֶאת ַא ְב ָר ָהם לְ ִכ ְב ַׁשן ָה ֵאׁשְ ,וֹלא ָק ָרה לֹו ׁשּום ָּד ָברְ ,ויָ ָצא
דּוע.
ְּב ָכבֹוד ּגָ דֹול ִמ ִּכ ְב ַׁשן ָה ֵאׁשַ .עד ָּכאן ַה ִּסּפּור ַהּיָ ַ
יֵ ׁש ָּכאן ְׁש ֵאלָ ה ְמ ַענְ יֶ נֶ ת ְמאֹדַּ .ב ִּמ ְד ָרׁש (רבה סוף פרשת נח)ְ ,מ ֻס ָּפר
ּכּוח ֶׁש ָהיָ ה לְ ַא ְב ָר ָהם ִעם נִ ְמרֹוד ,נִ ְמרֹוד ְמ ַצ ֶּוה ַעל
ַעל ָּכל ַה ִּו ַ
ַא ְב ָר ָהם ֶׁשּיִ ְׁש ַּת ֲח ֶוה לָ ֵאׁשְ ,ו ַא ְב ָר ָהם ְמ ָס ֵרב ִּכי ִאם ְּכ ָבר נִ ְׁש ַּת ֲח ֶוה
"ּת ְׁש ַּת ֲח ֶוה
אֹומר לֹו ִ
לַ ַּמיִ ם ֶׁש ְּמ ַכ ִּבים ֶאת ָה ֵאׁשְ ,והּוא ַמ ְמ ִׁשיְך ְו ֵ
יעים ֵמ ָה ֲענָ נִ יםְ ,וגַ ם לָ ֶהם
לַ ַּמיִ ם"ְ ,ו ַא ְב ָר ָהם ְמ ָס ֵרבֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַה ַּמיִ ם ַמּגִ ִ
אֹומר
ֵ
רּוח ְמ ַפּזֶ ֶרת ֶאת ָה ֲענָ נִ ים.
הּוא ְמ ָס ֵרב לְ ִה ְׁש ַּת ֲחוֹות ֶׁש ֲה ֵרי ָה ַ
רּוח" ,עֹונֶ ה לֹו ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו" :יֵ ׁש ִמי
"ּת ֲעבֹד ֶאת ָה ַ
לֹו נִ ְמרֹודַ :
ּומֹוריד ַהּגֶ ֶׁשם".
ִ
רּוח
ּבֹורא עֹולָ ם ַ -מ ִּׁשיב ָה ַ
רּוח ְוהּוא ֵ
ֶׁש ְּמ ַפּזֵ ר ֶאת ָה ַ
זֹורק אֹותֹו לְ ִכ ְב ַׁשן ָה ֵאׁש.
ּכֹועס ְו ֵ
נִ ְמרֹוד ֵ
מּוכן
ָ
ְו ַה ְּׁש ֵאלָ ה ִמ ְת ַּב ֶּק ֶׁשת לָ ָּמה? לָ ָּמה ֶאת ָה ֵאׁש ְו ֶאת ַה ְּפ ִסילִ ים
רּוחֶ ,את ַהּכֹל
בּוכ ְדנֶ ַּצאר לַ ֲעבֹדְּ ,כמֹו ֵכן ּגַ ם ֶאת ַה ַּמיִ םָ ,ה ֲענָ נִ ים ְו ָה ַ
נְ ַ
ֹלקים? ָמה ַה ִהּגָ יֹון ּפֹה?
חּוץ ֵמ ֱא ִ


ע מ ְצוֹת ּבְנֵ י נֹחַ
ׁשֶבַ ִ
"ּכל ּגֹוי
ּכֹותבָ :
ֵ
ָה ַר ְמ ָּב"ם (הלכות מלכים ומלחמות פרק ח הלכה יא)
בֹודה
ֶׁש ְּמ ַק ֵּבל ָעלָ יו ֶׁש ַבע ִמ ְצוֹת ְּבנֵ י נ ַֹחֹ[ ,לא לִ ְרצ ַֹחֹ ,לא לַ ֲעבֹד ֲע ָ
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בֶ יַּחְמ ַה ה נָ וּמֱ ָאה
ּסּורי ֲע ָריֹותַ ,ה ֲע ָמ ַדת ַּדּיָ נִ יםֹ ,לא לְ ַקּלֵ ל ֶאת ה'ֵ ,א ֶבר ִמן
זָ ָרהִ ,א ֵ
ׂשֹותם ֲה ֵרי זֶ ה ֵמ ֲח ִס ֵידי ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם,
ַה ַחיְ ,וֹלא לִ גְ נֹב] ְונִ זְ ָהר לַ ֲע ָ
אֹותםִ ,מ ְּפנֵ י
אֹותם ְויַ ֲע ֶׂשה ָ
ְויֵ ׁש לֹו ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבאְ ,והּוא ֶׁשּיְ ַק ֵּבל ָ
יענּו ַעל יְ ֵדי מ ֶֹׁשה ַר ֵּבנּו,
הֹוד ָ
ּתֹורה ְו ִ
ֶׁש ִּצ ָּוה ָּב ֶהן ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַּב ָ
אֹומ ֶרתָ ,מ ַתי נֶ ְח ָׁשב ּגֹוי לְ ֶא ָחד
ֶׁש ְּבנֵ י נ ַֹח ִמּק ֶֹדם נִ ְצ ַטּוּו ָּב ֶהם" .זֹאת ֶ
ֵמ ֲח ִס ֵידי ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם? ַרק ִּבזְ ַמן ֶׁשהּוא ְמ ַקּיֵ ם ֶאת ֶׁש ַבע ִמ ְצוֹת
מּוס ִרי ְויָ ֶפהֶ ,אּלָ א ַרק ִּבגְ לַ ל ִצּוּוי ה'ְ .ו ָכְך
ְּבנֵ י נ ַֹחֹ ,לא ִמ ֵּכ ָיון ֶׁשּזֶ ה ָ
"א ָבל ִאם ֲע ָׂש ָאן ִמ ְּפנֵ י ֶה ְכ ֵר ֵחי ַה ַּד ַעת,
אֹומרֲ :
ַמ ְמ ִׁשיְך ָה ַר ְמ ָּב"ם ְו ֵ
יהם".
ּתֹוׁשבְ ,ו ֵאינֹו ֵמ ֲח ִס ֵידי ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם ֶאּלָ א ֵמ ַח ְכ ֵמ ֶ
ָ
ֵאין זֶ ה ּגֵ ר
רֹוצה ֶאת ְׁשלֵ מּות ָהעֹולָ םֲ ,א ָבל ֵאין
– הּוא נִ ְק ָרא ַרק ָח ָכם ִּבלְ ַבד ֶׁש ֶ
אֹותּה ְּפ ֻעּלָ ה
לֹו ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבאִ .מ ְת ָּב ֵאר ִמ ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָּב"םֶׁ ,ש ְּב ָ
ּופ ָע ִמים ֹלאִ .אם
עֹוׂשהְּ ,פ ָע ִמים יֵ ׁש לֹו ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבאְ ,
ֶ
ֶׁש ָה ָא ָדם
ׁשֹומר ֶאת ֶׁש ַבע ִמ ְצוֹת ְּבנֵ י נ ַֹח ֵמ ֲח ַמת ִצּוּוי ה' ֲה ֵרי הּוא ֵמ ֲח ִס ֵידי
ֵ
ׁשֹומר ִּבגְ לַ ל
ֵ
ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם ְויֵ ׁש לֹו ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבאַ ,אְך ִאם הּוא
ַצו ַמ ְצּפּונֹו אֹו ָח ְכ ָמתֹו ,הּוא ֹלא נֶ ְח ָׁשב לַ ֲח ִסיד ֻאּמֹות ָהעֹולָ ם ְו ֵאין
לֹו ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבא.
ָמה ַה ֲה ָבנָ ה ָּבזֶ ה?
מּוכן לְ ָה ִבין ֶׁשּיֵ ׁש ֵמ ָעלֶ יָך
ָ
ׁשּוטהִ :אם ַא ָּתה ֹלא
ׁשּובה ִהיא ְּפ ָ
ַה ְּת ָ
אֹומר לְ ָך ַמה ּלַ ֲעׂשֹותַ ,א ָּתה ֲא ִפּלּו ֹלא
אֹותָך ְו ֵ
ְ
ּבֹורא ֶׁש ַּמגְ ִּביל
ֵ
בֹודה ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ הְ ,ו ֵאין לְ ָך ׁשּום ֶק ֶׁשר לָ עֹולָ ם
ִה ְת ַחלְ ָּת ֶאת ָה ֲע ָ
ַה ָּבאֲ .א ִפּלּו ֶׁש ַא ָּתה ַמגְ ִּביל ֶאת ַע ְצ ְמָך ֹ -לא לַ ֲהרֹגְ ,וֹלא לִ ְרצ ַֹחֲ ,א ָבל
יׁשהּו
מּוכן ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ֵמ ָעלֶ יָך ִמ ֶ
ַהּכֹל זֶ ה לְ ִפי ַה ִהּגָ יֹון ֶׁשּלְ ָךְ ,ו ַא ָּתה ֹלא ָ
ֶׁשּיִ ְׁשֹלט ְּבָך.
"אנִ י
ָּכְך ָהיָ ה נִ ְמרֹוד .הּוא ָהיָ ה ֵס ֶמל ַהּגַ ֲא ָוה ,הּוא ָא ַמר לְ ַא ְב ָר ָהםֲ :
אתי ֶאת ָהעֹולָ ם"ֲ ,א ָבל ָמהֵ ,אין לִ י ְּב ָעיָ ה לַ ֲעבֹד לָ ֵאׁש ,לַ ַּמיִ ם,
ָּב ָר ִ
אֹותיַ .רק ֹלא לְ ִמי ֶׁש ָּב ָרא
רּוח ,לְ ִמי ֶׁש ִּת ְר ֶצהֶׁ ,ש ֵּכן ֵהם ֹלא ְמ ַחּיְ ִבים ִ
לָ ַ
ֶאת ָהעֹולָ םֶׁ ,ש ֲאנִ י ַחּיָ ב לִ ְהיֹות ָּכפּוף ֵאלָ יו ְולִ ְׁשמ ַֹע לֹוִּ ,כי ָה ֱאמּונָ ה
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ּבֹורא ָצ ִריְך לִ ְׁשמֹר ַעל ֶׁש ַבע
ּובגְ לַ ל ְרצֹונֹו ֶׁשל ַה ֵ
אֹותיִ ,
ַהּזֹו ְמ ַחּיֶ ֶבת ִ
ּובגְ לַ ל זֶ ה ֲאנִ י ֶא ְׂשרֹף ֶאת ַא ְב ָר ָהם
ִמ ְצוֹת ְּבנֵ י נ ַֹחְ ,וזֶ ה ֹלא ַמ ְת ִאים לִ יִ .
ָא ִבינּו ְו ֶא ָּׁש ֵאר ַּב ַּמ ְח ָׁש ָבה ֶׁשּלִ י.
ָּכְך ָהיְ ָתה ַמ ְח ַׁש ְבּתֹו ֶׁשל נִ ְמרֹוד.


הַ ּגַאַ וְתָ ן מּול הֶ עָנָ ו
ּוכנֶ גְ ּדֹו ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ֶׁשהּוא ֵס ֶמל ָה ֲענָ ָוהַּ ,ב ָּפ ָר ָׁשה ַה ָּב ָאה הּוא
ְ
"ו ָאנ ִֹכי ָע ָפר ָו ֵא ֶפר" (בראשית יח ,כז) ,הּוא ְמיַ ֵּצג ֶאת ָה ֱאמּונָ ה
אֹומר ְ
ֵ
ְּב ַה ֵּׁשם יִ ְת ָּב ַרְךֶׁ ,ש ֵּכן ִאם יֵ ׁש לְ ָך ֲענָ ָוה ַא ָּתה יָ כֹול לִ ְהיֹות ַמ ֲא ִמין
יע ֶאת
מּוכן לְ ַק ֵּבל ָמרּותּ ,ולְ ַה ְכנִ ַ
ָ
בֹוההִּ ,כי ַא ָּתה
ַּב ַּד ְרּגָ ה ֲה ִכי ּגְ ָ
ַע ְצ ְמָך מּול ְרצֹון ַה ֵּׁשם.
מּוכן
ָ
ֲה ֵרי לָ נּו ֵס ֶמל ַהּגַ ֲא ָוה מּול ֵס ֶמל ָה ֲענָ ָוהֵ ,ס ֶמל ַהּגַ ֲא ָוה יִ ְהיֶ ה
בֹורא
לַ ֲעׂשֹות ַהּכֹל ,יִ ְׁש ַּת ֲח ֶוה לְ נַ ַעל ,לְ ָע ִציץ ,לְ ַב ַעל ַחיַ ,רק ֹלא לְ ֵ
ָהעֹולָ ם ֶׁשהּוא ֶּב ֱא ֶמת ַהּׁשֹולֵ ט ַעל ָהעֹולָ ם ֶׁש ְּמ ַחּיֵ ב אֹותֹו לַ ֲעׂשֹות
ּקֹופים ,יָ ְצאּו
לֹומר ֶׁש ֵהם יָ ְצאּו ִמ ִ
מּוכנִ ים ַ
ָ
ַמ ֶּׁשהּו .לְ ַצ ֲע ֵרנּו ֲאנָ ִׁשים
עּועיתֶׁ ,ש ֵהם ְׁשיָ ִרים ֶׁשל ְּפ ָצ ָצה ,אֹו ֶׁש ֵהם ֲחלָ ִקים ֶׁשל ָּכל ִמינֵ י
ִמ ְּׁש ִ
ּומּזֶ ה נִ ְהיָ ה ֵאיזֶ ה
ַע ָּב ִמי"ם ְו ַחיְ זָ ִרים ֶׁשּזָ ְרעּו ֵאיזֶ ה ִּדי ֶאן ֵאי ָּבעֹולָ םִ ,
מֹוצ ָאםָ ,ה ִע ָּקר ֶׁשֹּלא יִ ְהיֶ ה
מּוכנִ ים ָּכל ָּכְך לְ ַה ְׁש ִּפיל ֶאת ָ
עֹולָ םֵ .הם ָ
יהם.
וֹות ֶ
ּוב ַת ֲא ֵ
יהם ְ
צֹונֹות ֶ
ֵ
אֹותםְ ,ויִ ְת ָע ֵרב לָ ֶהם ִּב ְר
ָ
ַמ ֶּׁשהּו ֶׁשּיְ ַחּיֵ ב
ּבֹורא לָ עֹולָ ם ֶׁשּיַ ּגִ יד
מּוכן לְ ַהּגִ יד ֶׁשהּוא קֹוףֲ ,א ָבל ֹלא ֶׁשּיֵ ׁש ֵ
הּוא ָ
לֹו ַמה ּלַ ֲעׂשֹותְ .וזֹו ַהּגַ ֲא ָוה ֲה ִכי ּגְ דֹולָ ה ְו ַה ִּט ְּפׁשּות ֲה ִכי ּגְ דֹולָ הִּ ,כי
ָא ָדם ֶׁשהּוא ּגַ ַא ְו ָתן הּוא ִט ֵּפׁשְ ,ולָ ֵכן ָּד ְרׁשּו ֲחזַ "ל ַּב ִּמ ְד ָרׁש (רבה קהלת
"ו ַה ְּכ ִסיל ַּבח ֶֹׁשְך הֹולֵ ְך" (קהלת ב ,יד) זֶ ה נִ ְמרֹוד,
פרשה ב אות יד) ְ
ּכֹופר ֵהם ְּכ ִסילִ יםֶׁ ,ש ֲה ֵרי ַּב ֶּמה יֵ ׁש לְ ָך לְ ִה ְתּגָ אֹות? ַמה
ֶׁש ַהּגַ ֲא ָו ָתן ְו ַה ֵ
ּבֹורא לָ עֹולָ םַ ,א ָּתה ֵמ ִבין
ֶּׁשּלְ ָך ָּבעֹולָ ם ַהּזֶ ה? ִאם ַא ָּתה ֵמ ִבין ֶׁשּיֵ ׁש ֵ
ּתֹורהַ ,א ָּתה ֵמ ִבין ֶׁשּיֵ ׁש ַהנְ ָהגָ ה ,זֶ ה ַמ ֶּׁשהּו ַא ֵחר לְ גַ ְמ ֵריַ ,א ָּתה
ֶׁשּיֵ ׁש ָ
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בֶ יַּחְמ ַה ה נָ וּמֱ ָאה
ִּב ְכלָ ל ֹלא ַּבר ּ -גַ ֲא ָוה.


ַּב ַעל ַּדעַת הּוא עָנָ ו
יסֹודי ַה ָּדת
"מ ֵ
ּכֹותבִ :
ֵ
ָה ַר ְמ ָּב"ם (הלכות יסודי התורה פרק ז הלכה א)
בּואה
[ּפרּוׁשֶׁ :שּיֵ ׁש ּכ ַֹח נְ ָ
לָ ַד ַעת ֶׁש ָה ֵאל ְמנַ ֵּבא ֶאת ְּבנֵ י ָה ָא ָדם ֵ
בּואה ָחלָ ה ֶאּלָ א ַעל ָח ָכם ּגָ דֹול ַּב ָח ְכ ָמהּ ,גִ ּבֹור
לִ ְבנֵ י ָא ָדם] ְו ֵאין ַהּנְ ָ
ּדֹותיוְ ,וֹלא יִ ְהיֶ ה יִ ְצרֹו ִמ ְתּגַ ֵּבר ָעלָ יו ְּב ָד ָבר ָּבעֹולָ םֶ ,אּלָ א הּוא
ְּב ִמ ָ
ִמ ְתּגַ ֵּבר ְּב ַד ְעּתֹו ַעל יִ ְצרֹו ָּת ִמידְ .והּוא ַּב ַעל ֵּד ָעה ְר ָח ָבה נְ כֹונָ ה ַעד
אֹותנּו ָּכאן ֶׁש ָּצ ִריְך ַּכ ָּמה ְּתנָ ִאים ְּכ ֵדי לִ זְ ּכֹות
ְמאֹד"ָ .ה ַר ְמ ָּב"ם ְמלַ ֵּמד ָ
ּדֹותיו ְו ֶׁש ָּת ִמיד הּוא ִמ ְתּגַ ֵּבר
בּואהֶׁ ,שּיִ ְהיֶ ה ָח ָכם ּגָ דֹולּ ,גִ ּבֹור ְּב ִמ ָ
לִ נְ ָ
ׁשֹואלִ ים ַה ְמ ָפ ְר ִׁשים ַעל ָה ַר ְמ ָּב"ם (עיין
ּוב ַעל ֵּד ָעה ְר ָח ָבהְ .ו ֲ
ַעל יִ ְצרֹו ַ
שם בדברי הכסף משנה והלחם משנה ועוד) ֲה ֵרי ְמקֹור ִּד ְב ֵרי ָה ַר ְמ ָּב"ם
הּוא ַּבּגְ ָמ ָרא (נדרים דף לח ע"א) ְו ָׁשם ָּכתּוב ֶׁש ָּצ ִריְך ֶׁשּיִ ְהיֶ ה ָענָ ו,
ּותׁשּובֹות.
ּדּוע ָה ַר ְמ ָּב"ם ֹלא ַמזְ ִּכיר ֶאת זֶ ה? ְויֵ ׁש ָּבזֶ ה ִּפלְ ּפּולִ ים ְ
ּומ ַ
ַ
ּכֹותב ָּד ָבר
ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי ְּב ִסּיַ ְע ָּתא ִּד ְׁש ַמּיָ א ֵּתרּוץ ָּפׁשּוטֶׁ ,ש ָה ַר ְמ ָּב"ם ֵ
ֶא ָחד ֶׁשּכֹולֵ ל ְּבתֹוכֹו ֶאת ִמ ַּדת ָה ֲענָ ָוהְ ,והּואֶׁ :שּיִ ְהיֶ ה ַּב ַעל ֵּד ָעה
אֹומ ֶרת ַּב ַעל ַּד ַעתָ .א ָדם ֶׁשהּוא ּגַ ַא ְו ָתן  -הּוא
ְר ָח ָבה ַעד ְמאֹד ,זֹאת ֶ
ִט ֵּפׁשֵ ,אין לֹו ַּד ַעתְּ ,ב ָמה ַא ָּתה ִמ ְתּגָ ֶאה? ֲה ֵרי ְּכלּום ֹלא ֶׁשּלְ ָך!!! ִאם
ֵּכן ָה ַר ְמ ָּב"ם ָּכ ַתב ּגַ ם ֶאת ַה ְּתנַ אי ַהּזֶ הֶׁ ,ש ַה ַּב ַעל ַּד ַעת ֵמ ִבין ֶׁש ֵאין לֹו
ּומ ְכ ָרח לִ ְהיֹות ָענָ ו.
ַּב ֶּמה לְ ִה ְתּגָ אֹות ֻ


ּנֹוע
לְאֹופ ַ
ַ
ַח ִוים
ִמ ְׁשּת ֲ
אֹומר לְ נִ ְמרֹוד:
ּבֹורא לָ עֹולָ ם ְו ֵ
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִמ ַּד ְעּתֹו ֵמ ִבין ֶׁשּיֵ ׁש ֵ
"א ָּתה ֶא ֶפס !" ,לְ ָמה ַא ָּתה ִמ ְׁש ַּת ֲח ֶוה? לָ ֵאׁש? ֲה ֵרי ַה ַּמיִ ם ְמ ַכ ִּבים ֶאת
ַ
יׁשהּו ֵמ ַעל ֻּכּלָ ם ֶׁש ַא ָּתה ַחּיָ ב לְ ַק ֵּבל
ּובסֹופֹו ֶׁשל ָּד ָבר יֵ ׁש ִמ ֶ
ָה ֵאׁש ְוכּו'ְ ,
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ּיּותָךִ .מי ֶׁש ֵּמ ִבין ֶׁשּיֵ ׁש
ּומּגַ ְדלּותֹו ַא ָּתה ַמ ְרּגִ יׁש ֶאת ַא ְפ ִס ְ
ֶאת ָמרּותֹוִ ,
"אנ ִֹכי ָע ָפר ָו ֵא ֶפר"ֲ ,א ָבל ִאם
ּומ ְרּגִ יׁש ֶאת ָ
יֹוד ַע ַ
ּבֹורא לָ עֹולָ ם הּוא ֵ
ֵ
ּבֹורא ,הּוא יַ ְס ִּכים לְ ַהּכֹל,
ּומ ָס ֵרב לְ ַק ֵּבל ֶאת ָמרּות ַה ֵ
ָא ָדם ּגַ ַא ְו ָתן ְ
ּנֹוע ..
אֹופ ַ
הּוא יִ ְׁש ַּת ֲח ֶוה לְ נַ ַעל ,לְ ָע ִציץֲ ,א ִפּלּו יַ ֲא ִמין ְּב ַ
לֹור ָידהַ ,א ַחד ָה ַר ָּבנִ ים ַהּגְ דֹולִ ים
אּובן שליט"א ִמ ְפ ִ
יְ ִד ִידי ָה ַרב יָ רֹון ְר ֵ
ַה ְמזַ ִּכים ֶאת ָה ַר ִּבים ָׁשםָ ,א ַמר לִ יֶׁ ,שּיֵ ׁש ֲאנָ ִׁשים ְּבהֹּדּו ֶׁש ִּמ ְׁש ַּת ֲח ִוים
ּמּוסְך ָהיָ ה
את אֹותֹו ֵמ ַה ָ
הֹוצ ָ
ֹלהים ֶׁשּלָ ֶהםַ .ע ְכ ָׁשו ֵ
ּנֹוע ,זֶ ה ָה ֱא ִ
אֹופ ַ
לְ ַ
ֹלהים ֶׁשּלְ ָך נְ זִ ילַ ת ֶׁש ֶמןְ ,ו ַא ָּתה ִמ ְׁש ַּת ֲח ֶוה ֵאלָ יו? ֵאיְך? ַא ָּתה יָ ַצ ְר ָּת
לָ ֱא ִ
מּוכן לְ הֹודֹות
נֹוׁשית ֶׁשל ָה ָא ָדם ֶׁשֹּלא ָ
ּגֹור ֶמת ַהּגַ ֲא ָוה ָה ֱא ִ
אֹותֹו! לָ זֶ ה ֶ
כֹופף ַע ְצמֹו ֵאלָ יו
ּבֹורא לְ עֹולָ ם ָּכל ָּכְך ּגָ דֹולֶׁ ,שהּוא ְמ ֻחּיָ ב לְ ֵ
ֶׁשּיֵ ׁש ֵ
ֹלקים
ּתֹורהֶׁ ,ש ִהיא ִמ ְכ ַּתב ֱא ִ
צֹונֹותיו ַעל ִּפי ַה ְמב ָֹאר ַּב ָ
ָ
ּולְ ַב ֵּטל ְר
(שמות לב ,טז).


בָה ּופתְ רֹונָ ּה
ִ
הַ ּגְנֵ
יתי ַעל ַר ִּבי לֵ ִוי יִ ְצ ָחק ִמ ַּב ְר ִדיצ'וֹב זַ ַצ"ל.
נְ ַסּיֵ ם ְּב ִסּפּור ַמ ְד ִהים ֶׁש ָר ִא ִ
ּוב ָכל
ייׁשיל ,הּוא ָהיָ ה ָע ִׁשיר ּגָ דֹולְ ,
ֶא ָחד ֵמ ֲח ִס ָידיו ְׁשמֹו ָהיָ ה ַר ִּבי ַא ִ
אֹומר לֹו ֶׁש ָּצ ִריְך ֶּכ ֶסף לִ ְצ ָד ָקה ,יָ ָׁשר ָהיָ ה
ַּפ ַעם ֶׁשר' לֵ ִוי יִ ְצ ָחק ָהיָ ה ֵ
נֹותן ַּכ ָּמה ֶׁש ָה ַרב ָהיָ ה ָצ ִריְך.
ֵ
יע ֶאל ָה ַרבְ ,ו ָא ַמר
יח ְּב ִע ְס ָקה ּגְ דֹולָ הְ ,ו ִהּגִ ַ
ייׁשיל ִה ְצלִ ַ
יֹום ֶא ָחד ר' ַא ִ
נֹותן",
"ר ִּביַּ ,כ ָּמה ֶּכ ֶסף ַא ָּתה ָצ ִריְך? ָּכל ְסכּום ֶׁש ִּת ְר ֶצה ֲאנִ י ֵ
לָ ַרבַ :
"ה ְצלַ ְח ִּתי
"מה ּזֶ ה ְו ַעל ַמה ּזֶ ה?" ָענָ ה לֹו ַה ַּתלְ ִמידִ :
ְׁש ָאלֹו ָה ַר ִּביַ :
ְּב ִע ְס ָקה ּגְ דֹולָ הַ ,ו ֲאנִ י ּגַ ם הֹולֵ ְך לְ ַח ֵּתן ֶאת ַה ַּבת ֶׁשּלִ יְ ,ו ַכ ָּמה ֶׁש ָה ַרב
"ּת ְתרֹם ְסכּום ּגָ דֹול לְ ִפ ְדיֹון
מּוכן לָ ֵתת"ָ .א ַמר לֹו ָה ַרבִ :
רֹוצה ֲאנִ י ָ
ֶ
ְׁשבּויִ ים"ְ ,ו ָכְך ָהיָ הָּ ,ת ַרם ְסכּום ּגָ דֹול ְו ָהלַ ְך לְ ֵביתֹוֵּ .בינְ ַתיִ ם ְּב ֵביתֹו
בּוע לִ ְפנֵ י ַה ֲח ֻתּנָ ה ַהּכֹל
ּצּומןָׁ ,ש ַ
ֶׁשל ַהּגְ ִביר ַה ֲה ָכנֹות לַ ֲח ֻתּנָ ה ְּב ִע ָ
מּוכןָ ,האּולָ םָ ,הא ֶֹכלָ ,קנּו ְּכ ָב ִׂשיםַּ ,ת ְרנְ גֹולֹותֵ ,ה ִכינּו ְּבגָ ִדים
ְּכ ָבר ָ
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בֶ יַּחְמ ַה ה נָ וּמֱ ָאה
בּוע לִ ְפנֵ י ַה ֲח ֻתּנָ ה
יטים ְו ָכל ַהּנִ ְד ָרׁשָׁ .ש ַ
ְמפ ָֹא ִרים לַ ַּכּלָ הַּ ,ת ְכ ִׁש ִ
יטים ֶׁשל ַה ַּכּלָ הַ ,ה ִּׂש ְמלָ ה,
ּומגַ ּלֶ ה ֶׁש ָּכל ַה ַּת ְכ ִׁש ִ
נִ ְכנָ ס ַהּגְ ִביר לְ ַח ְדרֹו ְ
ּׁשּוטיםַ ,הּכֹל נִ גְ נַ ב! ַה ְּב ָעיָ ה ַהּגְ דֹולָ ה ִהיא ֹלא ַה ֶה ְפ ֵסד ַה ַּכ ְס ִּפי,
ַה ִּק ִ
לֹוק ַח ַּכ ָּמה
יטים ֲח ָד ִׁשים ֵ
ֶאּלָ א ֶׁש ְּכ ֵדי לְ ָה ִכין ָּכ ֵאּלֶ ה ְּבגָ ִדים ְו ַת ְכ ִׁש ִ
"ר ִּבי,
ְו ַכ ָּמה ֳח ָד ִׁשים .הּוא נִ ְכנַ ס ֶאל ַרּבֹו ַר ִּבי לֵ ִוי יִ ְצ ָחק ְו ָא ַמר לֹוַ :
"אל ִּת ְד ַאגַ ,הּכֹל
ְּב ַב ָּק ָׁשה ִמ ְּמָך ַּת ֲעזֹר לִ י!" ָא ַמר לֹו ר' לֵ ִוי יִ ְצ ָחקַ :
"הּכֹל נִ גְ נַ ב,
ייׁשילַ ,
"איְך יִ ְהיֶ ה ְּב ֵס ֶדר?" – ָּת ַמּה ַר ִּבי ַא ִ
יִ ְהיֶ ה ְּב ֵס ֶדר!" ֵ
ֵאין לַ ַּכּלָ ה ַמה ּלִ לְ ּבֹׁש ַּב ֲח ֻתּנָ ה!"" ,לֵ ְך לַ ַּדּיָ נִ ים ֶׁשל ַּב ְר ִדיצ'וֹב" – ִצ ָּוה
ֹאמר לָ ֶהם ֶׁש ֵהם יִ ְפ ְסקּו ַּב ִּדין ַהּזֶ ה"ַ .הּגְ ִביר ָהלַ ְך ֶאל
"ות ַ
ָעלָ יו ָה ַרב ְ
"אין ִּדין ָּכזֶ ה ְּב ָכל
ּוב ֵּקׁש ֶׁשּיִ ְפ ְסקּו ָּבזֶ הָ ,א ְמרּו לֹו ַה ַּדּיָ נִ יםֵ :
ַה ַּדּיָ נִ ים ִ
יֹוד ִעים ִמי
ֻׁשלְ ָחן ָערּוְך ח ֶֹׁשן ִמ ְׁש ָּפט! ַמה ּיֵ ׁש לִ ְפסֹק? ָאנּו ֲה ֵרי ֹלא ְ
ַהּגַ ּנָ ב"ָ .חזַ ר ַהּגְ ִביר ֶאל ָה ַרב ְו ָא ַמר לֹו ֶׁש ַה ַּדּיָ נִ ים ֹלא יָ ְדעּו לִ ְפסֹק
צֹותיו
יכת ְקלָ ףְ ,ו ָכ ַתב ָעלָ יו ְּב ַא ְר ַּבע ְק ָ
ָּבזֶ הִּ .ב ֵּקׁש ִמ ֶּמּנּו ָה ַרב ֲח ִת ַ
"א ָּתה יָ כֹול לָ לֶ ֶכת ַה ַּביְ ָתה,
"ֹלא ִּתגְ נֹב" (שמות כ ,יג)ְ ,ו ָא ַמר לֹוַ :
יֹוצא ַהּגְ ִביר לְ ַטּיֵ ל ַּבּיַ ַער
ַהּגְ זֵ לָ ה ַּת ְחזֹר ֵאלֶ יָך" .יֹום לִ ְפנֵ י ַה ֲח ֻתּנָ ה ֵ
רֹואה לְ ֶפ ַתע ֲאנָ ִׁשים ֶׁש ָר ִצים ְּבתֹוְך ַהּיַ ַערֵ .איְך ֶׁש ָראּו אֹותֹו
ֶׁשּלֹוְ ,ו ֶ
ּופ ְתאֹום
יהם ִ
ּוב ְרחּו .הּוא ִמּיָ ד ָרץ ַא ֲח ֵר ֶ
ָעזְ בּו ֶאת ַמה ֶּׁש ָהיָ ה ְּביָ ָדם ָ
יטים ְו ַה ְּבגָ ִדים ֶׁשל ַה ַּבת ֶׁשּלֹו ַה ַּכּלָ ה .הּוא ָׂש ַמח
רֹואה ֶאת ָּכל ַה ַּת ְכ ִׁש ִ
ֶ
ּומּיָ ד ָרץ ֶאל ָה ַרבְ ,ו ָׁש ַאל:
ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ ה ,לָ ַקח ֶאת ַה ְּד ָב ִרים לְ ֵביתֹוִ ,
ית ּפֹה? ק ֶֹדם ָה ַרב ָא ַמר לִ י לָ לֶ ֶכת לַ ַּדּיָ נִ יםְ ,ו ֵהם ֹלא
"ר ִּביֶ ,מה ָע ִׂש ָ
ַ
יָ ְדעּו ַמה ּלַ ֲעׂשֹות .לְ ַא ַחר ִמ ֵּכן ָה ַרב ָּכ ַתב ַעל ַה ְּקלָ ף "ֹלא ִּתגְ נֹב",
ְו ַכ ָּמה יָ ִמים ַא ַחר ָּכְך נִ ְמ ְצ ָאה ַהּגְ נֵ ָבהַ ,מה ֵּפ ֶׁשר ַה ָּד ָבר ַהּזֶ ה?" ָא ַמר לֹו
"אנִ י יָ ַד ְע ִּתי ֶׁש ַהּגַ ּנָ ִבים ֶׁשּגָ נְ בּו ְּב ַו ַּדאי ֶׁשֹּלא יִ ְׁש ַּת ְּמׁשּו ַּבּגְ נֵ ָבה
ָה ַרבֲ :
ייׁשיל ָּכל ָה ֲא ִביזָ ִרים ֶׁשל
יֹוד ִעים ֶׁשּנִ גְ נְ בּו לְ ר' ַא ִ
ִמּיָ ד ,לָ ָּמה? ֻּכּלָ ם ְ
ַה ֲח ֻתּנָ הְ ,ולָ ֵכן ֵהם יַ ְח ִּביאּו ֶאת זֶ ה ַּכ ָּמה ָׁשבּועֹות לִ ְפנֵ י ֶׁשּיִ ְמ ְּכרּו ֶאת
אֹותָך לַ ַּדּיָ נִ ים ֶׁשל
יאים? ָּב ֲא ָד ָמה! ְולָ ֵכן ָׁשלַ ְח ִּתי ְ
זֶ הֵ ,איפֹה ֵהם ַמ ְח ִּב ִ
דֹוׁשה ְויֶ ֶא ְסרּו ַעל ָה ֲא ָד ָמה לְ ַק ֵּבל
ּתֹורה ַה ְּק ָ
ַּב ְר ִדיצ'וֹב ֶׁשּיִ גְ זְ רּו ְּבכ ַֹח ַה ָ
נּובים ֶׁש ֵהם יַ ְח ִּביאּו ָּבּהֲ ,א ָבל ַה ַּדּיָ נִ ים ֹלא ֵה ִבינּו.
יטים ַהּגְ ִ
ֶאת ַה ַּת ְכ ִׁש ִ
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 ְךֶל תַׁשָרָּפ
צֹותיו "ֹלא
יכת ַּדף ְו ָכ ַת ְב ִּתי ְּב ָכל ְק ָ
ֹלא ָהיְ ָתה לִ י ְּב ֵר ָרה ,לָ ַק ְח ִּתי ֲח ִת ַ
ִּתגְ נֹב" ְוגָ זַ ְר ִּתי ַעל ָה ֲא ָד ָמה ְּב ַא ְר ַּבע ַק ְצוֹות ָהעֹולָ ם ֹלא לְ ַק ֵּבל ֶאת
ָה ְרכּוׁש ַהּגָ נּובִ ,מ ֵּכ ָיון ֶׁש ִאם ִהיא ְּת ַק ֵּבל אֹותֹו ִהיא ִּכ ְביָ כֹול ְמ ַסּיַ ַעת
ּוב ֱא ֶמת ָּכְך ָהיָ ה,
ּתֹורה ָא ְמ ָרה "ֹלא ִּתגְ נֹב"ֶ .
עֹוב ֵרי ֲע ֵב ָרהְ ,ו ַה ָ
ִּב ֵידי ְ
ּוכ ֶׁש ָּבאּו
ַהּגַ ּנָ ִבים לָ ְקחּו ֶאת ָה ְרכּוׁש ְו ִה ְט ִמינּו אֹותֹו ָּב ֲא ָד ָמהִּ ,כּסּוְ ,
חּוצה ֶאת ָה ְרכּוׁשָ .הלְ כּו לְ ָמקֹום ַא ֵחר ְוׁשּוב
לָ לֶ ֶכת ָה ֲא ָד ָמה ָּפלְ ָטה ַה ָ
ּובזְ ַמן ֶׁש ַא ָּתה
קֹורה ָּכ ָכהְ ,ו ָכְך אֹותֹו ָּד ָבר ְּב ַכ ָּמה ְו ַכ ָּמה ְמקֹומֹותִ .
ֶ
אֹותָך
ּוכ ֶׁש ָראּו ְ
אֹותם ְּב ִדּיּוק ָה ֲא ָד ָמה ָּפלְ ָטה ׁשּוב ֶאת ָה ְרכּוׁשְ ,
ית ָ
ָר ִא ָ
"ר ִּבי,
ּוב ְרחּו"ַ .הּגְ ִביר ָּכל ָּכְך ִה ְתלַ ֵהב ְו ָא ַמרַ :
זָ ְרקּו ֶאת ָּכל ַהּגְ נֵ ָבה ָ
ֵאיזֶ ה ֶּפלֶ א זֶ הֵ ,איזֹו ְק ֻד ָּׁשה!".
ָא ַמר לֹו ַר ִּבי לֵ ִוי" :זֶ ה ֹלא ֶּפלֶ א ְוֹלא ְק ֻד ָּׁשהָּ ,פׁשּוט ְמאֹד ּגַ ם ָה ֲא ָד ָמה
ַחּיֶ ֶבת ְּב"ֹלא ִּתגְ נֹב""...


ַב ׁש ַטיינְמָ ן זַ ַצ"ל
ר מהָ ר ְ
הַ ֶּמ ֶס ֵ
הּודי ֶׁשהֹולֵ ְך לְ ַח ֵּתן
יע ֶאל ָה ַרב ְׁש ַטיינְ ָמן זַ ַצ"ל :יְ ִ
נֹוסףִ ,הּגִ ַ
ִסּפּור ָ
ֶאת ַה ֵּבן ֶׁשּלֹו ְו ֵאין לֹו ׁשּום ָּד ָבר לַ ֲח ֻתּנָ הָּ ,בא לְ ַב ֵּקׁש ֵמ ָה ַרב ְׁש ַטיינְ ָמן
הּודי ָע ִׁשיר ְמאֹד ֶׁשהֹולֵ ְך לְ ַח ֵּתן ֶאת
בּועיִ ם יֵ ׁש יְ ִ
ּובעֹוד ְׁש ַ
ֶׁש ֱהיֹות ְ
ַה ַּבת ֶׁשּלֹוַּ ,ב ֲח ֻתּנָ ה יֻ ְק ָר ִתית ֶׁשל ַא ְר ָּב ָעה ִמלְ יֹון ֶׁש ֶקלִ ,אם ָה ַרב
יִ ְכּתֹב לִ י ַה ְמלָ ָצה ֶאל ַהּגְ ִביר ַו ֲאנִ י ֵאלֵ ְך ֵאלָ יו ְּב ַו ַּדאי ֶׁשהּוא יַ ֲעזֹר לִ י.
"א ְכּתֹב לְ ָך ַה ְק ָּד ָׁשהֲ ,א ָבל ִּב ְתנַ אי ֶא ָחד
ָא ַמר לֹו ָה ַרב ְׁש ַטיינְ ָמןֶ :
יׁשי ִמ ֶּמּנִ י"ָ ,ה ִאיׁש
אֹומר לְ ָך ָּכ ֶרגַ עֶ ,מ ֶסר ִא ִ
ֶׁש ַּתּגִ יד לֹו ֶאת ַמה ֶּׁש ַ
"ּת ְמסֹר לֹו ֶׁש ֵאין לֹו ְמ ִחילָ הַ ,על ַה ֻח ְצ ָּפה
ִה ְס ִּכיםָ .א ַמר לֹו ָה ַרבִ :
עֹוׂשה ֲח ֻתּנָ ה לַ ַּבת ֶׁשּלֹו
ֶ
ּובזְ ּבּוז ַה ֶּכ ֶסף ֶׁשהּוא
ְו ָה ַעּזּות ָּפנִ ים ִ
ּדֹומה לָ ֲענִ ּיִ ים".
ֶ
יֹוציא ְסכּום
ְּב ַא ְר ָּב ָעה ִמלְ יֹון ֶׁש ֶקלַ ,עד ֶׁשֹּלא ִ
"ּכבֹוד ָה ַרבֵ ,איְך הּוא יִ ְתרֹם לִ י ַא ֲח ֵרי ֶׁש ֲאנִ י
הּודי נִ ְב ַהלְ :
אֹותֹו יְ ִ
ַאּגִ יד לֹו ֶאת ַה ְּד ָב ִרים ָה ֵאּלֶ ה?" ְו ָה ַרב ְׁש ַטיינְ ָמן ְּב ֶׁשּלֹו ,זֶ ה ַה ְּתנַ אי
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בֶ יַּחְמ ַה ה נָ וּמֱ ָאה
הּודיֶׁ ,ש ֵאין לֹו ַמה ּלְ ַה ְפ ִסיד ֵּבין ּכֹה ָוכֹה,
לַ ַה ְמלָ ָצהָ .ח ַׁשב ְּבלִ ּבֹו ַהּיְ ִ
לְ ָפחֹות הּוא יַ ֲע ֶׂשה ִמ ְצ ָוה לִ ְׁשמ ַֹע לָ ַרבְ .ו ָכְך ָהיָ ה ,הּוא לָ ַקח ֶאת
יע לְ ֵביתֹו ,הּוא ָא ַמר
ַה ַה ְמלָ ָצה ְונָ ַסע לְ ֵביתֹו ֶׁשל ֶה ָע ִׁשירְּ .כ ֶׁש ִהּגִ ַ
יח ֵמ ָה ַרב ְׁש ַטיינְ ָמןֶ .ה ָע ִׁשיר ְמאֹד ִה ְתלַ ֵהבְ ,ו ָק ָרא לְ ָכל
ֶׁשהּוא ָׁשלִ ַ
יח ַה ְמיֻ ָחד ֵמ ָה ַרב ְׁש ַטיינְ ָמן,
ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ֶׁשּיָ בֹואּו לִ ְראֹות ֶאת ַה ָּׁשלִ ַ
נֹוסף לָ זֶ ה יֵ ׁש לִ י ֶמ ֶסר
"ּב ָ
אֹותּהְ .
הֹוציא ֶאת ַה ַה ְמלָ ָצה ְונָ ַתן לֹו ָ
הּוא ִ
יחידּות"ָ .הלְ כּו לְ ֶח ֶדר
יׁשי ֵמ ָה ַרב ֵאלֶ יָךֲ ,א ָבל זֶ ה ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ִּב ִ
ִא ִ
לֹומר לֹו ִמּלָ ה ְּב ִמּלָ ה ַמה ֶּׁש ָא ַמר לֹו ָה ַרב
ַ
ְצ ָד ִדיָ ,ה ִאיׁש ַמ ְת ִחיל
"אין לְ ָך ְמ ִחילָ הְ ,וזֹו ֻח ְצ ָּפה ְוכּו' ְוכּו'"ָ .א ַמר לֹו ֶה ָע ִׁשיר:
ְׁש ַטיינְ ָמןֵ :
את לְ פֹה ְּכמֹו ֻּכּלָ ם ִּב ְׁש ִביל ֶּכ ֶסףַּ ,כ ָּמה
יֹוד ַע ֶׁש ַא ָּתה ָּב ָ
"ּת ְׁש ַמעֲ ,אנִ י ֵ
ִ
ּׂשּואי ְּבנֹו.
ַא ָּתה ָצ ִריְך?" ָא ַמר לֹו ָה ִאיׁש ֶאת ַה ְּסכּום ֶׁשהּוא ָצ ִריְך לְ נִ ֵ
יח ֵמ ָה ַרב ְׁש ַטיינְ ָמן יָ ַד ְע ִּתי
ית ְּכ ָׁשלִ ַ
"איְך ֶׁש ִהזְ ַּד ֵה ָ
ָא ַמר לֹו ֶה ָע ִׁשירֵ :
את לְ פֹה ְּב ִענְ יְ נֵ י ְצ ָד ָקהְ ,ו ָא ַמ ְר ִּתי ְּבלִ ִּבי ֶׁש ֶא ֵּתן לְ ָך ְסכּום
ֶׁש ַא ָּתה ָּב ָ
לֹומר ֶאת ָּכל ַמה
ְמ ֻסּיָ םַ .אְך ִמ ֵּכ ָיון ֶׁש ַא ָּתה ִאיׁש ֱא ֶמתְ ,וֹלא ָּפ ַח ְד ָּת ַ
ֶּׁש ָה ַרב ָא ַמר לְ ָך לְ ַהּגִ יד לִ יַ ,א ְכ ִּפיל לְ ָך ֶאת ַה ְּסכּום ֶׁש ִה ְת ַּכ ַּונְ ִּתי
לָ ֵתת לְ ָך"...


יק מֹוׁשל
ֵ
ַצ ִּד
בּוע,
ׁשּורים לָ ַר ֲעיֹון ֶׁשּיָ ָצא לָ נּו ִמ ָּפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ּפּורים ַהּלָ לּו ְק ִ
ְׁשנֵ י ַה ִּס ִ
ּומ ְכ ִריז לְ ֻכּלָ ם :יֵ ׁש לָ נּו ֶאת ֶמלֶ ְך
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ְמ ַפ ְר ֵסם ֶאת ֵׁשם ה' ַ
ּבֹורא יִ ְת ָּב ַרְך ֶׁש ִאם ָה ָא ָדם יְ ַק ֵּבל ָמרּותֹו ְויַ ֲע ֶׂשה
ָהעֹולָ ם ,יֵ ׁש לָ נּו ֶאת ַה ֵ
מֹוׁשל יִ ְר ַאת
ֵ
"צ ִּדיק
יאה ֻּכּלָ ּה ַ -
יּוכל לִ ְׁשֹלט ַעל ַה ְּב ִר ָ
ְרצֹונֹו הּוא ַ
ּוכ ֶׁש ַה ַּצ ִּדיק ּגֹוזֵ ר ַעל ֲא ָד ָמה "ֹלא ִּתגְ נֹב"
ֹלקים" (שמואל ב ,כג ,ג)ְ ,
ֱא ִ
רֹוצה ֶׁש ָה ֵאׁש ֹלא ִּת ְׂשרֹף ֶאת
ּבֹורא ֶ
ּוכ ֶׁש ַה ֵ
ִהיא ֵאינָ ּה ְמ ַק ֶּבלֶ ת ּגָ זֵ לְ ,
ׂשֹור ֶפתְ .ו ַהּכֹל ְּבכ ַֹח ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ִהיא ָא ֵכן ֹלא ֶ
ּפּוׂשים
דֹוׁשהְ .ו ִאּלּו ֲאנָ ִׁשים ְמ ַבזְ ְּבזִ ים ֶאת זְ ַמּנָ ם ְּב ִח ִ
ּתֹורה ַה ְּק ָ
ְוכ ַֹח ַה ָ
אֹלהי
ּומ ֻׁשּנִ ים ,אּולַ י נִ ְת ַחּנֵ ף לַ ֲע ִׁש ִירים ,נַ ֲעבֹד לֵ ֵ
ַא ַחר ּכֹחֹות ׁשֹונִ ים ְ
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 ְךֶל תַׁשָרָּפ
אֹותי ְו ִת ְׁשלְ טּו
ִ
אֹומר ַה ָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואַּ :ת ַע ְבדּו
ַה ֶּכ ֶסף ְו ַהּזָ ָהבְ ,ו ֵ
ַעל ָהעֹולָ ם.
אֹותנּו לִ ְהיֹות ְּכמֹו ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָעלָ יו ַה ָּׁשלֹוםְ ,וֹלא
ָ
ַה ֵּׁשם יְ זַ ֶּכה
ָחלִ ילָ ה לְ ֵה ֶפְך ְולִ ּפֹל ְּב ֶר ֶׁשת ָה ְר ָׁש ִעים ָחס ְו ָׁשלֹוםָ ,א ֵמן ֵּכן יְ ִהי ָרצֹון.
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