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פ ָּ ָר פׁפ ָר ָל ְפ  - ְּ ּ ָ

ּהםפ ְּ בר יֹונֹוְפא  ִנסר

יק  ּדִ ַהּצַ ְדִהים,  ַהּמַ דֹול,  ַהּגָ ָהִאיׁש  ֶאת  ָלנּו  יר  ַמּכִ ְלָך, הקב"ה  ֶלְך  ת  ָפָרׁשַ ּבְ
ית ָאִביָך  ָך ּוִמּבֵ דֹוׁש, "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדּתְ ְוַהּקָ
ית יב, א(, הקב"ה אֹוֵמר ְלַאְבָרָהם ַלֲעׂשֹות  ֵראׁשִ )ּבְ ר ַאְרֶאָּך"  ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
הּוא לֹא  יר ְוָלֶלֶכת ְלָמקֹום ׁשֶ הּוא ַמּכִ קֹום ׁשֶ ְמִסירּות ֶנֶפׁש, ַלֲעזֹב ֶאת ַהּמָ

ה'.  ִלי ָלַדַעת ְלֵאיפֹה, ּוְבִלי ָלַדַעת ָמה ִיְהֶיה. ְוַאְבָרָהם ּבֹוֵטַח ּבַ יר, ּבְ ַמּכִ

ֶאת  ְועֹוֵבר  יח(   - יד  יב,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְלִמְצַרִים  הֹוֵלְך  ַאְבָרָהם  ה  ָרׁשָ ַהּפָ ְך  ֶהְמׁשֵ ּבְ
ֲאחֹותֹו.  ִהיא  ׁשֶ ב  חֹוׁשֵ הּוא  י  ּכִ ּתֹו  ִאׁשְ ֶאת  לֹוֵקַח  ְרעֹה  ּפַ ׁשֶ דֹול  ַהּגָ ְסט  ַהּטֵ
ית יב, טז(, ְותֹוְך ֶרַגע ַאְבָרָהם  ֵראׁשִ נֹות )ּבְ דֹול ּוַמּתָ ָכר ּגָ הּוא נֹוֵתן ְלַאְבָרָהם ׂשָ
ְרעֹה הּוא ֵמִבין  הקב"ה ַמֲעִניׁש ֶאת ּפַ דֹול. ַאֲחֵרי ׁשֶ יר ּגָ ָאִבינּו ֶנֱהָפְך ְלָעׁשִ
לֹו  ָהָיה  ַאְבָרָהם,  ל  ׁשֶ ּתֹו  ִאׁשְ ָרה  ׂשָ ֶאת  ַקח  ּלָ ׁשֶ ַעל  עֶֹנׁש  ּכְ לֹו  א  ּבָ ַהּכֹל  ׁשֶ
ת ֶלְך ְלָך ֶרֶמז  ָרׁשַ ּפָ ְמעֹוִני ּתֹוָרה  ְדָרׁש )ַיְלקּוט ׁשִ ּמִ ּבַ ר  ְוִכְמֻסּפָ ִרים ָרָחב  ע ֶהְסּבֵ ַמּסַ
ָידֹו, ְוִאם  ְלָאְך עֹוֵמד ְוׁשֹוט ּבְ ְיָלה ָהָיה ַהּמַ ל אֹוָתּה ַהּלַ י ֵלִוי ּכָ סט(: ָאַמר ַרּבִ

ְפִסיק  ּיַ ה. ְוִאם ָהְיָתה אֹוֶמֶרת לֹו ׁשֶ ה, ָהָיה ַמּכֶ ָרה ַהּכֵ ָהְיָתה אֹוֶמֶרת לֹו ׂשָ
ת ִאיׁש ֲאִני, ְולֹא  ָהְיָתה אֹוֶמֶרת ְלַפְרעֹה ֵאׁשֶ ה? ׁשֶ ְך ָלּמָ ָהָיה ַמְפִסיק. ְוָכל ּכָ

ָהָיה ּפֹוֵרׁש.

ְ ֵ - ָ ע  ְר ָֹוטפִמ

ּתֹו  ְוִאׁשְ הּוא  ְצַרִים  ִמּמִ ַאְבָרם  ַעל  "ַוּיַ ִמְצַרִים  ֶאת  עֹוֵזב  ַאְבָרָהם  ׁשֶ ַאֲחֵרי 
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ָהב"  ֶסף ּוַבּזָ ּכֶ ְקֶנה ּבַ ּמִ ֵבד ְמאֹד ּבַ ה, ְוַאְבָרם ּכָ ְגּבָ ר לֹו ְולֹוט ִעּמֹו ַהּנֶ ְוָכל ֲאׁשֶ
ָבר נֹוָסף - "ְוַגם ְללֹוט ַההֵֹלְך ֶאת ַאְבָרם  ֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה ּדָ ית יג, ב(, ְמַסּפֶ ֵראׁשִ )ּבְ

ה. לֹוט  ל ָהִעְנָין ַהּזֶ ם לֹוט ִהְרִויַח ִמּכָ סּוק ה(, ּגַ ם ּפָ ָהָיה צֹאן ּוָבָקר ְואָֹהִלים" )ׁשָ
ה  יק ָהעֹוׂשֶ ּדִ ָהַלְך ִעם ַאְבָרָהם ְוָסַמְך ַעל ַהּצַ יָון ׁשֶ ה ִמּכֵ ר ַהּזֶ ָזָכה ְלָכל ָהעֹׁשֶ

ֶרק יג ִסיַמן ה(. ת ֶלְך ְלָך ּפֶ ָרׁשַ א ּפָ א זּוַטְרּתָ ִסיְקּתָ ר )ּפְ ֵ ְרצֹון ה', ְוָלֵכן ָזָכה ְוִהְתַעּשׁ

יְָוְ ִ ִהיְָוְפֲע - זר

ם ְללֹוט ַההֹוֵלְך ִעם ַאְבָרָהם  ּגַ ֲאַנְחנּו רֹוִאים ׁשֶ ׁשֶ ה, ּכְ סּוק ַהּזֶ ֲאָבל ַאֲחֵרי ַהּפָ
ֵלי יח,  יר ַיֲעֶנה ַעּזֹות" )ִמׁשְ יר "ְוָעׁשִ ֶסף ָזָהב ְוַיֲהלֹוִמים, הּוא ִנְהֶיה ָעׁשִ ֵיׁש ּכֶ
ים  ל ֲאָנׁשִ דֹות ׁשֶ ִטים ַעל ׂשָ ּלְ ּתַ ים, ְוָהיּו ִמׁשְ ְרָתיו ָהיּו ַעּזִ ן ְמׁשָ כג(, ְוָכמֹוהּו ּכֵ
ם ּגֹוְנִבים?" ֵהם ָענּו: "ֲהֵרי  ֲאלּו אֹוָתם: "ָמה ַאּתֶ ָ ּשׁ ֶהם, ּוְכׁשֶ ּלָ ִעם ַהּצֹאן ׁשֶ
ְוָלֵכן לֹוט  ים,  יֹוְרׁשִ ַוֲהֵרי ֵאין לֹו  ל ָהָאֶרץ  ּכָ ְלַאְבָרָהם ֶאת  ִהְבִטיַח  ֱאלִֹקים 
יג  ֶרק  ּפֶ ית  ֵראׁשִ ּבְ "י  )ָרׁשִ ַהּכֹל"  ל ֶאת  ּוְמַקּבֵ יֹוֵרׁש  ו  ַעְכׁשָ ָבר  ּכְ ָאִחיו  ן  ּבֶ הּוא  ׁשֶ

סּוק ז(.  ּפָ

ל ָהָאֶרץ. ֵדי ִלְגנֹב ֶאת ּכָ ת ּכְ ְלּפּול ְמֻעּוָ ֵהם ִהְמִציאּו ּפִ

ֶכם? ֲהלֹא ַאְבָרָהם ָאִבינּו  ּלָ ָהְיָתה ַלּבֹוס ׁשֶ ֶרַגע, ָמה ִעם ָהֱאמּוַנת ֲחָכִמים ׁשֶ
ַאְבָרָהם  רֹוֵעי  ׁשֶ רֹוֶאה  ה  ַאּתָ ׁשֶ ְמֻיָחד  ּבִ ר?  ֻמּתָ ֶזה  ַהִאם  אֹותֹו  ַאל  ׁשְ ּתִ ַחי, 
ּלֹא יֹאְכלּו  ה ְוָקׁשּור ׁשֶ ה ְמֻכּסֶ ֶהם ִעם ּפֶ ּלָ ָכל ָמקֹום הֹוְלִכים ִעם ַהּצֹאן ׁשֶ ּבְ
ה לֹא נֹוֵהג  ה ַאּתָ ה נט ִסיָמן יא(, ָאז ָלּמָ ָרׁשָ ָרה ּפָ י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ ה ּפָ ֵזל )ִמְדַרׁש ַרּבָ ֵמַהּגָ
ין רֵֹעי ִמְקֵנה  ֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה "ַוְיִהי ִריב ּבֵ ַסּפֶ ּמְ ֶ ָך? ְוֶזה ַמה ּשׁ ּלְ מֹו ָהַרב ׁשֶ ּכְ

ית יג, ז(.  ֵראׁשִ ַאְבָרם ּוֵבין רֵֹעי ִמְקֵנה לֹוט" )ּבְ

ּמִאי צר ִמידפע  ָר  ְָ
י ּוַמֲחִליט  הּוא ַעְצָמִאי ִמּדַ ֶזה ׁשֶ ְלִמיד' ּכָ ָבר לֹא רֹוֶצה 'ּתַ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּכְ
ּוֵביֶניָך  יִני  ּבֵ ְוָלֵכן אֹוֵמר לֹו: "ַאל ָנא ְתִהי ְמִריָבה  ַעת ַעְצמֹו,  ּדַ ָבִרים ַעל  ּדְ
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ֶרד  ים ַאִחים ֲאָנְחנּו, ֲהלֹא ָכל ָהָאֶרץ ְלָפֶניָך ִהּפָ י ֲאָנׁשִ ּוֵבין רַֹעי ּוֵבין רֶֹעיָך ּכִ
ט(  יג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ְמִאיָלה"  ְוַאׂשְ ִמין  ַהּיָ ְוִאם  ְוֵאיִמָנה  מֹאל  ַהּשְׂ ִאם  ֵמָעָלי  ָנא 
ָך ִיְהֶיה ּפֹה ָאז  ּלְ ַהּצֹאן ׁשֶ ה רֹוֶצה ׁשֶ ַאְבָרָהם אֹוֵמר ְללֹוט: ֵאין ָמה ָלִריב, ַאּתָ
ֵרד, ַעד  ֵאר ּפֹה, ֲאָבל ּבֹוא ִנּפָ ָ ם? ָאז ֲאִני ֶאּשׁ ה רֹוֶצה ׁשָ ם, ַאּתָ ֲאִני ֵאֵלְך ְלׁשָ
יס  ּכִ ָקִלים ּבַ ה ׁשְ ּמָ ׁש ְללֹוט ּכַ ּיֵ ו ׁשֶ ֵסֶדר, ַעְכׁשָ ִנים ַרּבֹות ָהָיה ַהּכֹל ּבְ ו ׁשָ ַעְכׁשָ
ה לֹא  ַהּזֶ ָבר  ַהּדָ ָבִרים ב, טו(,  )ּדְ ְבָעט"  ַוּיִ רּון  ְיׁשֻ ַמן  ׁשְ "ַוּיִ ּגַֹבּה  ּתֹוֵפס  ּוִפְתאֹום 
מּוָכה ְוָהַעִין ַהּטֹוָבה  ֶפׁש ַהּנְ ַעל ַהּנֶ ל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ּבַ ַמְתִאים ְלַהְנָהגֹוָתיו ׁשֶ

ָנה יט(.  ֶרק ה ִמׁשְ )ָאבֹות ּפֶ

ְתִחיִלים  ּמַ ׁשֶ ּכְ יֵזְנס,  ַהּבִ עֹוַלם  ּבְ ם  ּגַ ָעִמים  ּפְ ה  ַהְרּבֵ קֹוֶרה  ָכה  ּכָ ְלַצֲעֵרנּו 
ָהיּו אֹוֲהִבים ְלָפֵרק  ִפים ׁשֶ ּתָ ֻ ְתאֹום רֹוִצים ַהּשׁ דֹוִלים, ּפִ ְלַהְרִויַח ְסכּוִמים ּגְ
ף  ָבא ְמִציָעא ּדַ ן ּבָ י )ַעּיֵ ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ י ְוֶזה אֹוֵמר ּכֻ ּלִ ּה ׁשֶ ּלָ פּות ְוֶזה אֹוֵמר ּכֻ ּתָ ֻ ֶאת ַהּשׁ

ב ַעּמּוד א(. 

י" ָּ דפּנאפֵמּע ְל "ִהָ ּ

ָהְיָתה  ט(,  יג,  ית  ֵראׁשִ )ּבְ ֵמָעָלי"  ָנא  ֶרד  "ִהּפָ ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ָהֵעָצה  ְוָלֵכן 
ָהָאֶרץ  ַעל  ט  ּלֵ ּתַ ְלִהׁשְ יְך  ַיְמׁשִ ּלֹוט לֹא  ׁשֶ ֵדי  ּכְ כֹון,  ַהּנָ ַמן  ּזְ ּבַ כֹוָנה  ַהּנְ ָהֵעָצה 
ה  ּלָ ּגִ ַהּזֹו  ֵרָדה  ַהּפְ ה  ַמֲעׂשֵ ּבְ ָאִבינּו.  ַאְבָרָהם  ל  ׁשֶ ַהּיֹוֵרׁש  הּוא  ׁשֶ רּוץ  ּתֵ ּבַ
ר ֲאִפּלּו ִעם  ֶקׁשֶ הּוא לֹא ְמֻעְנָין ּבְ ְעּתֹו ְוֶאת ְרצֹונֹו, ׁשֶ ַאְבָרָהם ָאִבינּו ֶאת ּדַ
יַע ּוְלַקְלֵקל ַעל  ּפִ ַמִים ְוֵהם ְיכֹוִלים ְלַהׁשְ ָחה ִאם ֵאין ָלֶהם ִיְרַאת ׁשָ ּפָ ֵני ִמׁשְ ּבְ

יתֹו.  ְחּתֹו ּוְבֵני ּבֵ ּפַ תֹו, ִמׁשְ י ְקִהּלָ ַאְנׁשֵ

ִים מ  ּ ְפ - א  ְר ִי ְֹוןפָבר סר חל

ַאְבָרָהם  יָון ׁשֶ ל ַאְבָרָהם ִמּלֹוט, ִמּכֵ ִהיָרה ׁשֶ ֵרָדה ַהּמְ ה ַלּפְ ה ַהּיֹוֵתר ֲעֻמּקָ ּבָ ַהּסִ
ּלֹו,  ַמִים ׁשֶ ְרַאת ׁשָ ד ֶאת ַהּיִ ָבר ִאּבֵ ּלֹוט ּכְ ים, ׁשֶ יו ָהרּוָחִנּיִ חּוׁשָ ָאִבינּו ִזָהה ּבְ
ָיכֹול  הּוא  ְכלּום,  ּבִ ָעָליו  ִלְסמְֹך  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ַמִים  ׁשָ ִיְרַאת  ְלָאָדם  ֵאין  ּוְכׁשֶ
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ְלַמד  ּנִ ׁשֶ ּוְכִפי  ּוְרצֹונֹוָתיו,  ֲאוֹוָתיו  ּתַ ֶאת  לֹו  נּו  ִיּתְ לֹא  ן ִאם  ְמֻסּכָ ִלְהיֹות  ם  ּגַ
ָרה,  ַקח ֶאת ׂשָ ּלָ ָרה ִעם ֲאִביֶמֶלְך ׁשֶ ּקָ ֶ ם ִעם ַמה ּשׁ ֵ ֶעְזַרת ַהּשׁ א ּבְ בּוַע ַהּבָ ָ ּשׁ ּבַ
א ֲאִביֶמֶלְך  ּבָ ל ַאְבָרָהם. ּוְכׁשֶ ּתֹו ׁשֶ ִהיא ִאׁשְ ַמִים ׁשֶ ָ ְוֶנֱעַנׁש, ְוָאְמרּו לֹו ִמן ַהּשׁ
ית כ, י( ָעָנה לֹו  ֵראׁשִ )ּבְ ִהיא ֲאחֹוְתָך?  ׁשֶ ִלי  ָאַמְרּתָ  ה  ָלּמָ ְלַאְבָרָהם  ְלִהְתלֹוֵנן 
ַבר  ה ַוֲהָרגּוִני ַעל ּדְ קֹום ַהּזֶ ּמָ י ַרק ֵאין ִיְרַאת ֱאלִֹקים ּבַ י ָאַמְרּתִ ַאְבָרָהם "ּכִ
אי לֹא  ַמִים ֲאִפּלּו ַיַהְרגּו, ּוְבַוּדַ ִלי ִיְרַאת ׁשָ ים ּבְ סּוק יא(. ֲאָנׁשִ ם ּפָ י" )ׁשָ ּתִ ִאׁשְ
יֹוֵתר  ָבר ַהּטֹוב ּבְ יעּו ְלָרָעה, ְוָלֵכן ַהּדָ ּפִ ׁשְ ּיַ ׁש ׁשֶ ַדאי ָלגּור ְלָיָדם ִאם ֵיׁש ֲחׁשָ ּכְ

-ֵר-ָד-ה!!! הּוא ּפְ

פּות אֹו ֲאִפּלּו  ּתָ ל ׁשֻ רֹוִצים ְלָהִקים ֵעֶסק ׁשֶ זֹו ָהֵעָצה ְלָכל ֶאָחד ְוַאַחת ׁשֶ
ִריִכים ִלְבּדֹק, ַהִאם ֵיׁש לֹו  ּצְ ָבר ָהִראׁשֹון ׁשֶ ים, ַהּדָ ת זּוג ַלַחּיִ ן אֹו ּבַ ִלְבחֹר ּבֶ

ַמִים.  אֹו ָלּה ִיְרַאת ׁשָ

ִים מ  ּ ְפ - א  ְר ִי ָר ּחןפ ִמבר

ַמִים?  ר ָלַדַעת ִמי ְיֵרא ׁשָ ֵאיְך ֶאְפׁשָ

ְהֶיה  ּיִ ֵכן ׁשֶ ֵהם ׁשֹוְמִרים ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות, לֹא ִיּתָ ָבר ִראׁשֹון – ָצִריְך ִלְראֹות ׁשֶ ּדָ
הּוא לֹא יֹוֵדַע ֶאת ִמְצֹות  ַמִים ְוהּוא לֹא ׁשֹוֵמר ִמְצוֹות אֹו ׁשֶ הּו ְיֵרא ׁשָ ִמיׁשֶ

ָנה ה(.  ֶרק ב ִמׁשְ ַהּתֹוָרה, ּוְכַמֲאַמר ַרּבֹוֵתינּו ֵאין ּבּור ְיֵרא ֵחְטא )ָאבֹות ּפֶ

י ְרצֹונֹוָתיו  ּפִ ַנֲעׂשֹות לֹא ַעל  ּלֹו  ׁשֶ ַהַהְחָלטֹות  ִני – ָצִריְך ִלְראֹות ׁשֶ ׁשֵ ָבר  ּדָ
ָאָדם ׁשֹוֵאל  ׁשֶ ּכְ ּוֵברּור ְרצֹון ה' הּוא  י ְרצֹון ה'.  ּפִ א ַרק ַעל  ֶאּלָ ים,  ּיִ ָהִאיׁשִ
ָבר  י ַהּדָ ּפִ יָת ַעל  יֶהם, "ְוָעׂשִ ּפִ ה ַעל  ְוָדָבר ְועֹוׂשֶ ָבר  ּדָ ל  ּכָ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים  ּתַ
ר  י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ ּפִ ר יֹורּוָך. ַעל  כֹל ֲאׁשֶ ּכְ ַמְרּתָ ַלֲעׂשֹות  ְוׁשָ ְלָך...  ידּו  ַיּגִ ר  ֲאׁשֶ
ר  ֲאׁשֶ ָבר  ַהּדָ ִמן  ָתסּור  לֹא  ה  ֲעׂשֶ ּתַ ְלָך  יֹאְמרּו  ר  ֲאׁשֶ ט  ּפָ ׁשְ ַהּמִ ְוַעל  יֹורּוָך 

מֹאל" )ׁשֹוְפִטים יז, י - יא(.  ידּו ְלָך ָיִמין ּוׂשְ ַיּגִ
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ב?  ְ ִמיהָופ

ֶקר.  ֵני ׁשֶ ֵדי ְלַפְרֵסם ַרּבָ עֹות נֹוָספֹות' ּכְ ֶצר ָהַרע עֹוֵבד 'ׁשָ דֹוֵרנּו ַהּיֵ ְלַצֲעֵרנּו ּבְ
ית ְמפֶֹאֶרת ְוכֹוַבע  הּוא ְמָבֵרְך ְוַטּלִ ָרכֹות ׁשֶ ל ִמיֵני ּבְ ׁש לֹו ּכָ ּיֵ ל ֶאָחד ׁשֶ לֹא ּכָ
ׁשּובֹות  ְוַהּתְ ַהּיֹום,  ל  ּכָ ּתֹוָרה  ּבַ קּוַע  ָ ּשׁ ׁשֶ ָאָדם  ַרק  א  ֶאּלָ ַרב,  הּוא  ְמפָֹאר, 
ַעת ּתֹוָרה' - הּוא  'ּדַ א ַרק ֶנטֹו  י, ֶאּלָ ּקּול ִאיׁשִ הּוא עֹוֶנה ְלָך ֵהן ְללֹא ׁשִ ׁשֶ

י.  ָהַרב ָהֲאִמּתִ

י ְוַלֲעׂשֹות לֹו ַרב )ָאבֹות  ל ֶאָחד ָצִריְך ָלַדַעת ְוִלְבּדֹק ִלְבחֹר ַרב ֲאִמּתִ ְוָלֵכן ּכָ
ים,  הּוא לֹא ָמָצא ַרב טֹוב הּוא עֹוד לֹא ָמָצא ַחּיִ ל עֹוד ׁשֶ י ּכָ ָנה ו(. ּכִ ֶרק א ִמׁשְ ּפֶ

ֱאֶמת.  לּום ּבֶ עֹוד לֹא ָמָצא ֶאת ָהֱאֶמת, ֵאין לֹו ּכְ

ְ ֻ ָטּ מר 'ּהעֹוֵבד'פה 

ֵאין לֹו  ׁשֶ ָאָדם  ׁשֶ ִהְלָכִתּיֹות,  ׁשּובֹות  ּתְ יִעים ַעל  ַמְפּתִ ִסּפּוִרים  ֵני  ׁשְ ר  ּוְנַסּפֵ
יַע ֲאֵליֶהן ְלַבד.  ַעת ּתֹוָרה לֹא ָהָיה ַמּגִ ּדַ

לֹא  הּוא  ְמֻיָחד.  ּבִ ָקׁשּוַח  ְמַנֵהל  ָהָיה  ק,  ׁשֶ ּמֶ ּבַ דֹולֹות  ַהּגְ ַהֲחָברֹות  ַאַחת  ּבְ
ֶחְבָרה, ָצִריְך  יַע ְלִבּקּור ּבַ הּוא ַמּגִ ׁשֶ ּכְ ם ָהיּו יֹוְדִעים ׁשֶ ּלָ ָלה, ּכֻ ּטָ ָהָיה סֹוֵבל ּבַ
ּלֹא  עֹוְבִדים, ִמי ׁשֶ ֵהר לֹא ָלנּוַח ְלָידֹו, הּוא אֹוֵהב ַרק ֶאת ָהעֹוְבִדים ׁשֶ ְלִהּזָ

ר! עֹוֵבד - ְמֻפּטָ

עֹוֵמד  ׁשֶ ָצִעיר  חּור  ּבָ רֹוֶאה  הּוא  ְלִבּקּור  יַע  ִהּגִ הּוא  ׁשֶ ָעִמים  ַהּפְ ַאַחת  ּבְ
ם, הּוא ֶהְחִליט ִלְראֹות ָמַתי הּוא ַיְתִחיל ַלֲעבֹד,  ּלָ ל ַעל ּכֻ ּכֵ ד ְוַרק ִמְסּתַ ּצַ ּבַ
יִסים  ּכִ ד ִעם ָיַדִים ּבַ ּצַ ֲעמֹד ּבַ לּום חּוץ ִמּלַ ה ּכְ הּוא לֹא עֹוׂשֶ ְוהּוא רֹוֶאה ׁשֶ

ם. ּלָ ל ַעל ּכֻ ּכֵ ּוְלִהְסּתַ

ם,  ּלָ ּכֻ ִלְפֵני  ֶלַקח  אֹותֹו  ד  ְלַלּמֵ ְוֶהֱחִליט  ה  ַהּזֶ ַהּפֹוֵעל  ַעל  ְמאֹד  ַעס  ּכָ הּוא 
חֶֹדׁש?",  ָך ּבְ ּלְ ּכֶֹרת ׁשֶ ׂשְ ה ַהּמַ ּמָ הּוא ִהְתָקֵרב ֵאָליו ְוִהְתִחיל ִלְצעֹק ָעָליו: "ּכַ
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ֶקל  ׁשֶ ִים  ַאְלּפַ הֹוִציא  ַהְמַנֵהל  ֶקל.  ׁשֶ ִים  ַאְלּפַ לֹו:  ם  ְמּגֵ ּגִ ֶהָהמּום  חּור  ַהּבָ
אן ַרק עֹוְבִדים ְולֹא  ֲחזֹר ְלָכאן ְלעֹוָלם, ּכָ ְוָזַרק ָעָליו אֹוָתם ְוָאַמר לֹו: ַאל ּתַ

יִסים". ּכִ עֹוְמִדים ִעם ָיַדִים ּבַ

ַהִאם  ַרב,  ֵאַלת  ׁשְ ַלֲעׂשֹות  ְוָנַסע  ֶקל,  ׁשֶ ִים  ָהַאְלּפַ ִעם  ׁש  ְמֻבּיָ ָיָצא  חּור  ַהּבָ
ֶקל? ִים ׁשֶ ר לֹו ָלַקַחת ֶאת אֹוָתם ָהַאְלּפַ ֻמּתָ

ר אֹוְתָך, ְוהּוא ָנַתן ְלָך  ּטֵ ם, הּוא ּפִ ה לֹא? ָעַבְדּתָ ׁשָ א: "ָלּמָ ּלֵ ּלֹו ִהְתּפַ ָהַרב ׁשֶ
ֵמְרצֹונֹו!".

ִליַח  ׁשְ ּכִ עֹוֵבד  ֲאִני  ם,  ׁשָ י  ָעַבְדּתִ לֹא  ֲאִני  ָהַרב,  בֹוד  "ּכְ ְוָאַמר:  ְך  ִחּיֵ חּור  ַהּבָ
ּקֹות, ָמה  ּדַ ה  ּמָ ּכַ ָלנּוַח  י  ַאְרּתִ ְוִנׁשְ יָצה, ֵהֵבאִתי ָלֶהם  ּפִ ְוֵהם ִהְזִמינּו  יָצה,  ּפִ
ְוָזַרק ָעַלי  ּלֹו ְוָצַעק ָעַלי,  ֲאִני עֹוֵבד ׁשֶ ב ׁשֶ ְוָחׁשַ ִנְכַנס  ַהּבֹוס  ה ׁשֶ ֲאִני ֶאֱעׂשֶ

ֶקל...." ִים ׁשֶ ַאְלּפַ

ֶזה? ל ֶאָחד ָהָיה אֹוֵמר ַעל ִמְקֶרה ּכָ ָמה ּכָ

ח" ּקַ "ֱאלִֹקים ָנַתן ְלָך – ּתִ

ְלַמד ֶלַקח" ּיִ ׁשּוַח, ׁשֶ ה ַהּקָ יַע ַלְמַנֵהל ַהּזֶ "ַמּגִ

ִפּצּוי" ֶסף ּכְ ׁש אֹוְתָך, ַקח ְלָפחֹות ֶאת ַהּכֶ ּיֵ "הּוא ּבִ

ַמה  ְוָלֵכן  ֲאסּוָרה,  ָרֵאל  ׂשְ ַהּיִ "ָטעּות  רּוָרה:  ּבְ ָהְיָתה  ָהַרב  ׁשּוַבת  ּתְ ֲאָבל 
ְוַלְמרֹות  ֵזל.  ּגָ ְוֶזה  ָלַקַחת  ְלָך  ָאסּור  ֶקל,  ׁשֶ ִים  ַאְלּפַ ְלָך  ְוָנַתן  ָטָעה  הּוא  ֶ ּשׁ
ט  ּפָ ן ִמׁשְ ְלָחן ָערּוְך חֹׁשֶ ן ׁשֻ ת )ַעּיֵ לּוִמים ַעל ּבֹׁשֶ ׁשְ ׁש אֹוְתָך, ְוֵיׁש ִחּיּוב ּתַ ּיֵ הּוא ּבִ ׁשֶ
ָרַקק ַעל  ְדָבִרים אֹו ׁשֶ ׁש ֶאת ֲחֵברֹו ּבִ ִסיָמן תכא(, ֲהֵרי ִנְפַסק ַלֲהָלָכה "ַהְמַבּיֵ

ָכל ָמקֹום ּוְבָכל  ָבר ּבְ ּדָ ין ִלְגּדֹר ּבַ לּוִמין, ְוֵיׁש ְלֵבית ּדִ ׁשְ טּור ִמן ַהּתַ ָגָדיו ּפָ ּבְ
ֶרק ג ֲהָלָכה ה( ְוָלֵכן ָצִריְך ִלְבּדֹק  יק ּפֶ "ם ִהְלכֹות חֹוֵבל ּוַמּזִ ְראּו" )ַרְמּבָ ּיִ מֹו ׁשֶ ְזַמן ּכְ
ן ָצִריְך  הּוא ּכֵ ין ְצִריִכים ִלְגּדֹר, ְוַגם ִאם ַיֲחִליטּו ׁשֶ ית ּדִ ה ּבֵ ִעְנָין ַהּזֶ ם ּבָ ִאם ּגַ
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א  יִעים ְלָך, ֶאּלָ ֶקל ַמּגִ ִים ׁשֶ ל ָהַאְלּפַ ּכָ ת, ֶזה לֹא אֹוֵמר ׁשֶ ם ְלָך ַעל ַהּבֹׁשֶ ּלֵ ְלׁשַ
ף  ּדַ ֻתּבֹות  )ּכְ ׁש  ּיֵ ְתּבַ ְוַהּמִ ׁש  ַהְמַבּיֵ ְלִפי  ְוַהּכֹל  ה,  ַהּבּוׁשָ ּגֶֹדל  ֶאת  ֶלֱאמֹד  ָצִריְך 
ה ָצִריְך  ָאר ַאּתָ ְ ֶסף, ְוֶאת ַהּשׁ יַע ְלָך ֵחֶלק ֵמַהּכֶ ְוַיּגִ ֵכן  מ ַעּמּוד א(, ְוַרק ָאז ִיּתָ

ׁשּוַח".  ְלַהֲחִזיר ַלְמַנֵהל ַהּקָ

ַעת ּתֹוָרה? ב ַעל ֶזה ְללֹא ּדַ ִמי ָהָיה חֹוׁשֵ

יח  ְִ סר ָמ  ּהעֹוףפה 

ְלַהְכִניס  ים  ִהְסּכִ ָהָאִדיב  ָהג  ַהּנֶ י.  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ְטֵרְמּפ  ָעַצר  ֶאָחד  ִני,  ׁשֵ ִסּפּור 
הּוא ָצִריְך. יַע אֹותֹו ְלָאן ׁשֶ ּלֹו ּוְלַהּסִ ִנּיֹות ׁשֶ ל ַהּקְ אֹותֹו ִעם ּכָ

ב  ָהג ּפֹוֵתַח ֶאת ָהֶרֶכב ִלְנסַֹע ּוֵמִריַח ֵריַח נֹוָרא ֵמַהּמֹוׁשָ ת, ַהּנֶ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ּבְ
ַעל  ַכח  ׁשָ י  ִ ּשׁ ׁשִ יֹום  ּבְ ָלַקח  הּוא  ׁשֶ יְסט'  'ְטֶרְמּפִ אֹותֹו  ׁשֶ ֵרר  ִמְתּבָ ָהֲאחֹוִרי. 
ת ִהְתַקְלֵקל ְוִהְסִריַח.  ּבָ ַ ְך ַהּשׁ ֶמׁשֶ ּבְ הּוא ָקָנה, ׁשֶ ִרי ׁשֶ ָהִרּפּוד ֶאת ָהעֹוף ַהּטָ
ָקִלים. הּוא  ה ֵמאֹות ׁשְ ּמָ עֹוֶלה ּכַ ָהִרּפּוד ְוָהֶרֶכב ָהיּו ְצִריִכים ִנּקּוי ְיסֹוִדי ׁשֶ

ּקּוי.  ם ַעל ַהּנִ ּלֵ ּנּו ְלׁשַ ׁש ִמּמֶ ה, ּוִבּקֵ יְסט' ַהּזֶ ֶרְמּפִ יג ֶאת 'ַהּטְ ִהְצִליַח ְלַהּשִׂ

ָמה ֱהִייֶתם אֹוְמִרים?

ם  ּלֵ ְכָחה ָצִריְך ְלׁשַ ַכח, ַעל ׁשִ ד ֶאָחד הּוא ׁשָ אן ְצָדִדים ְלָכאן ּוְלָכאן. ִמּצַ ֵיׁש ּכָ
ה  הּוא לֹא ָעׂשָ ְמֻיָחד ׁשֶ ה ָהָיה עֹוף? ּבִ ּזֶ ָמתֹו ׁשֶ ֶסף? ָמה ַאׁשְ ה ּכֶ ְך ַהְרּבֵ ל ּכָ ּכָ
ם,  ן ָאׁשֵ ְסּכֵ ָהג ַהּמִ ִני ָמה ַהּנֶ ד ׁשֵ ׁשֹוֵגג. ִמּצַ א ַרק ּבְ ָנה ֶאּלָ ַכּוָ ַדִים ּבְ ּיָ הּו ּבַ ֶ ַמּשׁ
יב  יָעה ְלָמָרן ָהַרב ֶאְלָיׁשִ ֵאָלה ַהּזֹו ִהּגִ ְ הּוא ָנַתן לֹו ְטֵרְמּפ ְוָיָצא ֻמְפָסד. ַהּשׁ
ה? ֲהֵרי הּוא  יֹון, ְוָלּמָ ּקָ ם ַעל ַהּנִ ּלֵ ב ְלׁשַ יְסט ַחּיָ ֶרְמּפִ ַהּטְ ׁש, ׁשֶ זצ"ל, ְוהּוא ִחּדֵ
ים ָלַקַחת  ָהג ִהְסּכִ ר ַהּנֶ ֲאׁשֶ ּכַ יָון ׁשֶ ׁשּוָבה ָלֶזה, ִמּכֵ ַדִים? ְוַהּתְ ּיָ ה ֶנֶזק ּבַ לֹא ָעׂשָ
ם ֶאת ָהעֹוף  ח ׁשָ ּכַ הּוא לֹא ִיׁשְ ַעת ֶזה ׁשֶ אי ַעל ּדַ ַוּדַ אֹותֹו ְטֵרְמּפ, ֶזה ָהָיה ּבְ
ְלַאט  א  ֶאּלָ ַאַחת  ַבת  ּבְ ִמְתַקְלֵקל  לֹא  ֲהֵרי  ְוָהעֹוף  ָהֶרֶכב.  ֶאת  לֹו  ְוַיְסִריַח 
ָהָיה  ֶ ּשׁ ַמה  ְוֶזה  אֹותֹו,  ֶלֱאכֹל  ר  ֶאְפׁשָ ִאי  ׁשֶ ב  ְלַמּצָ יַע  ַמּגִ הּוא  ׁשֶ ַעד  ְלַאט 
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ִרי  הּוא ִנְכַנס ָלֶרֶכב ִעם ָהעֹוף ַהּטָ ה ָהִראׁשֹוָנה ׁשֶ ִנּיָ ְ ּשׁ ָבר ּבַ ּכְ ה, ׁשֶ עֹוף ַהּזֶ ּבָ
ׁש,  ָאְמָנם הּוא לֹא ֻמְרּגָ ָבר ָהעֹוף ֵיׁש ּבֹו ִקְלקּול ָקָטן ׁשֶ ֶזה, ּכְ ּכָ יֹום ַחם ׁשֶ ּבְ
ָהעֹוף  ַהְכָנַסת  ֶעֶצם  ּבְ ָהֶרֶכב  ִקְלקּול  ל  ׁשֶ ֲהִליְך  ַהּתַ ֶאת  ִהְתִחיל  ֲאָבל הּוא 
ה ַלֲהָלָכה  ל ִמְקֶרה ְלגּופֹו ְוֵאין ִלְלמֹד ִמּזֶ ּכָ ּמּוָבן ׁשֶ ב ]ּכַ ְלֶרֶכב, ְוָלֵכן הּוא ַחּיָ
ְהֶיה לֹו ַרב,  ּיִ ב ׁשֶ ה ָהָאָדם ַחּיָ ּמָ ָסִקים ָהֵאּלּו ַמְרִאים ָלנּו ַעד ּכַ ה[. ַהּפְ ּוְלַמֲעׂשֶ

ְולֹא ִיְסמְֹך ַעל ַעְצמֹו. 

ּמה ּחכר ּאהפור ְר ִי

ִיְרַאת  ׁש לֹו  ּיֵ ׁשֶ ָחָכם  ְלִמיד  ּתַ ַרב  ְהֶיה  ּיִ ׁשֶ ִריְך  ּצָ ׁשֶ ְרנּו,  ְוִהְזּכַ ָאַמְרנּו  ׁשֶ ּוְכמֹו 
ה ּתֹוָרה הּוא יֹוֵדַע ֵאין ָחְכָמתֹו  ּמָ ה ּכַ ּנֶ ַמִים, לֹא ְמׁשַ ִלי ִיְרַאת ׁשָ י ּבְ ַמִים, ּכִ ׁשָ
ּיֹוִביל אֹוְתָך  ֱאֶמת ַרב טֹוב ׁשֶ ָנה ט(, ְוהּוא לֹא ִיְהֶיה ּבֶ ֶרק ג ִמׁשְ ֶמת )ָאבֹות ּפֶ ִמְתַקּיֶ
ְך ִיְטַרח  ל ּכָ ֵעיֶניָך, ְוהּוא לֹא ּכָ ה ִלְמצֹא ֵחן ּבְ י הּוא ְיַנּסֶ א. ּכִ י ָהעֹוָלם ַהּבָ ְלַחּיֵ
ֵלי ג, ד(. ִאם ֵיׁש ְלַרב  ֵעיֵני ֱאלִֹקים ְוָאָדם )ִמׁשְ ֶכל טֹוב ּבְ ְמָצא ֵחן ְוׂשֵ ה ּתִ ַאּתָ ׁשֶ
ֵעיֵני  א ַרק ִלְמצֹא ֵחן ּבְ ֵעיֶניָך ֶאּלָ ׁש ִלְמצֹא ֵחן ּבְ ַמִים, הּוא לֹא חֹוׁשֵ ִיְרַאת ׁשָ
י  ׁשּובֹות ְנִקּיֹות ּוְטהֹורֹות ַעל ּפִ ל ֵהן ּתְ ה ְמַקּבֵ ַאּתָ ׁשּובֹות ׁשֶ ַרְך, ְוַהּתְ ה' ִיְתּבָ

ְרצֹון ה'. 

ִנְסיֹון  ַאֲחֵרי  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם  ֶאת  הקב"ה  ַח  ּבֵ ׁשִ ַמִים  ׁשָ ְרַאת  ַהּיִ ת  ִמּדַ ּבְ
ית כב, יב(  ֵראׁשִ ה" )ּבְ י ְיֵרא ֱאלִֹקים ַאּתָ י ּכִ ה ָיַדְעּתִ י ַעּתָ ָהֲעֵקָדה, ְוָאַמר לֹו: "ּכִ
ו ֲאִני יֹוֵדַע  ַמִים! הּוא לֹא ָאַמר לֹו ַעְכׁשָ ׁש ְלָך ִיְרַאת ׁשָ ּיֵ ו ֲאִני יֹוֵדַע ׁשֶ ַעְכׁשָ
י  א ַרק "ּכִ דֹול, ֶאּלָ ּגָ יק  ַצּדִ דֹול, אֹו  ּגָ ְלִמיד ָחָכם  ּתַ דֹול, אֹו  ּגָ ה ַלְמָדן  ַאּתָ ׁשֶ

ה".  ְיֵרא ֱאלִֹקים ַאּתָ

ה  ְזּכֶ ּנִ ית, ְוׁשֶ ַמִים ֲאִמּתִ ל ִיְרַאת ׁשָ ה ׁשֶ יַע ְלַדְרּגָ נּו ְלַהּגִ ּלָ ּכֻ ה  ְזּכֶ ּנִ ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
ַמִים. ְהֶיה ִיְרַאת ׁשָ ם ְלָכל ַהּסֹוְבִבים אֹוָתנּו ּתִ ּגַ ׁשֶ


