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ַרא תשפשת ֵּ פרשת ור
ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ַהְּגדֹוִלים

ֶעֶרב הּוא הֹוֵלְך ַיַחד ִעם ָאִביו ְל"פֹור ַטאֹוְנס",  ׁש. ַהּיֹום ּבָ ֶכר ָהָיה ְמאֹוד ְמֻרּגָ ֲאִרי הֹוְלְצּבַ
ִעיר! יֹוֵתר ּבָ ְקָרִתית ּבְ ְסָעָדה ַהּיֻ ַהּמִ

י, ְסִטיִבי ִריְסִניק,  ּלִ ֵכן ׁשֶ ָ ל ֲאִרי. "ַהּשׁ יִמי, ֲחֵברֹו ׁשֶ ַאל ׁשִ ם?!" ׁשָ ֱאֶמת הֹוְלִכים ְלׁשָ ם ּבֶ "ַאּתֶ
עֹוָלם!" יֹוֵתר ּבָ ם ֶאת ָהאֶֹכל ַהּטֹוב ּבְ ׁש ׁשָ ּיֵ ה, ְוׁשֶ ם ַהְרּבֵ ֵהם הֹוְלִכים ְלׁשָ ר ִלי ׁשֶ ִסּפֵ

ִמְסָעדֹות.  ּבְ ֶלֱאֹכל  אֹוָתנּו  לֹוְקִחים  ֵאיָנם  נּו  ּלָ ׁשֶ ַההֹוִרים  ֶעְקרֹוִני  אֶֹפן  ּבְ ׁשֶ ִהיא  "ָהֱאֶמת 
ל ִמְפַעל  יא ׁשֶ ׂשִ ת ֲעָסִקים ֲחׁשּוָבה ִעם ַמר ג'ֹול א. מּוְנז, ַהּנָ ִגיׁשַ י ּפְ ּלִ א ׁשֶ ֲאָבל ָהֶעֶרב ֵיׁש ְלַאּבָ
ם  ֵאר ׁשָ ָ רּוץ לֹא ְלִהּשׁ ְהֶיה לֹו ּתֵ ּיִ ֵדי ׁשֶ ים "ּג'ֹוִלי מּוְנז", ְוהּוא לֹוֵקַח אֹוִתי ַיַחד ִאּתֹו ּכְ ּקִ ְמּתַ ַהּמַ

י." ְזַמן ַרב ִמּדַ

ָעְמדּו  ׁשֶ יעּו ְלִמְסֶעֶדת "פֹור ַטאֹוְנס", אּוָלם ּכְ אֹותֹו ָהֶעֶרב, ֲאִרי ְוָאִביו ִהּגִ ְמֻאָחר יֹוֵתר ּבְ
ִפְתאֹוִמּיּות. ל ֲאִרי ֶנֱעַצר ּבְ ְסָעָדה, ָאִביו ׁשֶ ֵנס ֶאל ּתֹוְך ַהּמִ ְלִהּכָ

ַאל ֲאִרי. ה ֲאַנְחנּו לֹא ִנְכָנִסים?" ׁשָ א, ָלּמָ "ַאּבָ

דֹולֹות  אֹוִתּיֹות ּגְ ם, ּבְ ְנָין. ׁשָ ָקה ַעל ִקיר ַהּבִ ֻהְדּבְ יַע ְלֵעֶבר מֹוָדָעה ׁשֶ ֶכר ִהְצּבִ ל הֹוְלְצּבַ ר' ַאְנׁשֶ
ִמְסֶעֶדת "פֹור  ם ִאּסּור ָחמּור ֶלֱאֹכל ּבְ ָד"ץ הוְֺרִקי, ַקּיָ י הֹוָרַאת ּבָ ְך: "ַעל ּפִ ב ּכָ ּוְברּורֹות, ִנְכּתַ

ַטאֹוְנס"".

לּוי ְועֹוֵמד." ִרין' ֲעַדִין ּתָ ר ִלְמַהּדְ ׁשֵ ּתּוב 'ּכָ ֶלט ִעם ַהּכִ ֶ ַאל ֲאִרי. "ַהּשׁ ה?" ׁשָ "ָמה? ָלּמָ

ָהיּו  ם.  ׁשָ ֶלֱאֹכל  ָלנּו  ָאסּור  ָאז  ם,  ׁשָ ֶלֱאֹכל  ָלנּו  ָאסּור  ׁשֶ ָקַבע  ין  ַהּדִ ית  ּבֵ ִאם  ֲאָבל  "ָנכֹון, 
ִמּיּות  ׁשְ ים סֹוף ִלְרִדיָפה ַאַחר ַהּגַ ִליָט"א ֶהֱחִליט ָלׂשִ ת ָהַאְדמֹו"ר ׁשְ ַ בֹוד ְקֻדּשׁ ּכְ מּועֹות ׁשֶ ׁשְ
ים  ְסָעדֹות ֻיְקָרִתּיֹות, קֹוִנים ְרָכִבים ְיָקִרים, עֹוׂשִ ים הֹוְלִכים ַלּמִ ּיֹום. ֲאָנׁשִ ֲאַנְחנּו רֹוִאים ּכַ ׁשֶ
ְזּבּוז  ּבִ ה  ּזֶ ׁשֶ ה  ֵמָהֻעְבּדָ ָרֵאל. חּוץ  ִיׂשְ ל ַעם  ׁשֶ ְרּכֹו  ּדַ זֹו ִהיא  ְולֹא  ְיָקרֹות,  ָמחֹות  ּוׂשְ ֲחֻתּנֹות 
ּבֹו  ׁשֶ א,  ַהּבָ ֵמָהעֹוָלם  ּכַֹח  ְוִלׁשְ ה  ַהּזֶ ָהעֹוָלם  ַעל  י  ִמּדַ יֹוֵתר  ַלֲחׁשֹב  יל אֹוָתנּו  ַמְרּגִ ֶזה  ֶסף,  ּכֶ
ה  ַהְרּבֵ דֹול ּבְ ֲענּוג ּגָ י, ּתַ ה ָלעֶֹנג ָהֲאִמּתִ ּבֹו ִנְזּכֶ קֹום ׁשֶ ם ֶזה ַהּמָ ד! ׁשָ ֲאַנְחנּו ֲאמּוִרים ְלִהְתַמּקֵ

עֹוָלם." יֹוֵתר ּבָ ֹפֶאֶרת ּבְ ָקָרה ְוַהּמְ ְסָעָדה ַהּיְ ֵמַהּמִ

ְוָאִביו  יִמי. הּוא  ׁשִ ל  ׁשֶ ֵכנֹו  ׁשְ ִריְסִניק,  ְוָרָאה ֶאת ְסִטיִבי  ֵעיָניו  ֲאִרי ֶאת  ִדּיּוק ָאז, ֵהִרים  ּבְ
ְסָעָדה. ַתח ַהּמִ ם ָהֲעָנק, ְלִכּוּון ּפֶ ְלּבָ ָצֲעדּו, ַיַחד ִעם ּכַ

אֹוֵמר  ל הוְֺרִקי ׁשֶ ין ׁשֶ ית ַהּדִ ב ִמּבֵ אן ִמְכּתָ ה ֶרַגע!" ָקָרא ְלֶעְברֹו ֲאִרי. "ֵיׁש ּכָ "ְסִטיִבי, ַחּכֵ
ֹו." ְסָעָדה ַהּז ּמִ ָאסּור ֶלֱאֹכל ּבַ ׁשֶ
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אן,"  י ֲאִרי. "אּוַלי ָלֶכם ָאסּור ֶלֱאֹכל ּכָ ַלּפֵ טֹו ּכְ ּמֹוָדָעה ְוָאז ִהְפָנה ֶאת ַמּבָ יט ּבַ ְסִטיִבי ִהּבִ
ּלֹו, ָאז ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים  ִרין' ֲעַדִין עֹוֵמד ַעל ּתִ ר ִלְמַהּדְ ׁשֵ תּוב 'ּכָ ָעָליו ּכָ ֶלט ׁשֶ ֶ בּוז. "ַהּשׁ ָאַמר ּבְ

ְסָעָדה. ֵנס ְוֶלֱאֹכל," ְוָאז ִנְכַנס ַיַחד ִעם ָאִביו ֶאל ּתֹוְך ַהּמִ ְלִהּכָ

ה  קֹולֹו. "ָלּמָ ל, ֲאִרי!" ִהְרִעים ּבְ ֵ ְסָעָדה. "ֵהי, ַאְנׁשֶ ֶפַתח ַהּמִ ִדּיּוק ָאז הֹוִפיַע ַמר מֹוְנז ּבְ ּבְ
ֵנס!" ים? ּבֹואּו ִנּכָ ם ְמַחּכִ ַאּתֶ

ֹו  ְסָעָדה ַהּז ּמִ ֲעִדינּות. "אּוָלם ֵאיֶנּנּו ְיכֹוִלים ִלְסעֹד ּבַ ל ּבַ ֵ "ֲאִני ִמְצַטֵער ג'ֹול," ָאַמר ר' ַאְנׁשֶ
ָהֶעֶרב."

אֹוִתּיֹות  ּבְ ִרין'  ִלְמַהּדְ ר  ׁשֵ 'ּכָ תּוב  ּכָ ֶלט  ׁשֶ "ּבְ ל.  ְמֻבְלּבָ קֹול  ּבְ מֹוְנז  ַמר  ַאל  ׁשָ לֹא?"  ה  "ָלּמָ
ֲעָנִקּיֹות."

אן." אֹוֵסר ָעֵלינּו ִלְסעֹד ּכָ ֵתנּו ׁשֶ ֵני ְקִהּלָ ֶלט נֹוָסף ֵמַרּבָ ם ֵיׁש ׁשֶ "ָנכֹון, ֲאָבל ׁשָ

ין. ית ַהּדִ ְרֵסם ּבֵ ּפִ ב ׁשֶ ְכּתָ ּמִ ַמר מֹוְנז ֵהִציץ ּבַ

לּו -  ּכְ ְסּתַ ְסָעָדה. ּתִ ּמִ תּוב ַמּדּוַע ָאסּור ֶלֱאֹכל ּבַ ה ֲאִפּלּו לֹא ּכָ ב ַהּזֶ ְכּתָ ּמִ "ֲאִני לֹא ֵמִבין. ּבַ
ה  ּנֶ ֶכם, ְולֹא ְמׁשַ ּלָ ִנים ׁשֶ יִבים ְלקֹול ָהַרּבָ ם ַמְקׁשִ ה! ַהִאם ַאּתֶ ּפָ י ּכִ ים חֹוְבׁשֵ ְפִנים ֲאָנׁשִ ֵיׁש ּבִ

ָמה ֵהם אֹוְמִרים ָלֶכם?"

ּפּור אֹודֹות לֹוט  ַעם ֶאת ַהּסִ ַמְעּתָ ֵאי ּפַ ל. "ֱאמֹר ִלי ג'ֹול, ַהִאם ׁשָ ֵ ְך ר' ַאְנׁשֶ ן," ִחּיֵ "ָאֵכן ּכֵ
ִעיר ְסדֹום?" ּבָ

ָהִייִתי  ה ֵמָאז ׁשֶ ּפּור ַהּזֶ ֶמֶרץ. "ֲאִני זֹוֵכר ֵהיֵטב ֶאת ַהּסִ רֹאׁשֹו ּבְ ַטח!" ַמר מֹוְנז ִהְנֵהן ּבְ "ּבֶ
ֶפר." ֵבית ַהּסֵ ָנ"ְך ּבְ עּור ּתָ ׁשִ רּו ָלנּו אֹותֹו ּבְ ֶיֶלד. ִסּפְ
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ָרה ִלְסדֹום  ּקָ ה ׁשֶ ל ִמּמָ ּלֹוט ִנּצַ ְבִחין ׁשֶ ֶרת ָלנּו ַהּתֹוָרה, ּתַ ַסּפֶ ּמְ ים ֵלב ְלָמה ׁשֶ ׂשִ "ָאז ִאם ּתָ
ה  ים(. זֹוִהי ִמּדָ ב ְלֲאָנׁשִ ְלָאִכים )אֹוָתם ָחׁשַ ֵביתֹו ֶאת ַהּמַ ׁש ְלָאֵרַח ּבְ הּוא ִהְתַעּקֵ ַרק ְלַאַחר ׁשֶ
ד אֹותֹו ַרּבֹו, ָזָכה  ּמֵ ּלִ ְזכּות ֶנֱאָמנּותֹו ְלָמה ׁשֶ אֹוָתּה ָלַמד לֹוט ֵמַרּבֹו, ַאְבָרָהם ָאִבינּו, ְוַרק ּבִ ׁשֶ

דֹם." ֵצל ִמּסְ לֹוט ְלִהּנָ

ְסָעָדה ַהּזֹאת?"  ַמִים ַעל ַהּמִ ָ ֵאׁש ְוָגְפִרית עֹוְמִדים ָלֶרֶדת ִמן ַהּשׁ ן לֹוַמר ׁשֶ ּוֵ ה ִמְתּכַ "ַאּתָ
י ַמְעָלה. ַלּפֵ ט ְמֻפָחד ּכְ ַמּבָ יט ּבְ עֹודֹו ַמּבִ ַאל ַמר מֹוְנז, ּבְ ׁשָ

ֶנֱאָמִנים  ֲאַנְחנּו  "אּוָלם  ִחּיּוְך.  ּבְ ל  ֵ ַאְנׁשֶ ר'  ָעָנה  יד,"  ְלַהּגִ ה  ְמַנּסֶ ֲאִני  ׁשֶ ָמה  לֹא  ֶזה  "לֹא, 
ֱאַסר ַעל ָיָדם." ּנֶ ָמקֹום ׁשֶ ִנים ָואֶֹפן לֹא ִנְסַעד ּבְ ְלִדְבֵרי ַרּבֹוֵתינּו, ּוְבׁשּום ּפָ

ַסְנֵטרֹו. ף ּבְ ְפׁשֵ עֹודֹו ְמׁשַ "ַמְדִהים," ָאַמר ַמר מֹוְנז, ּבְ

ּדּו ַהחּוָצה,  ים ּדִ ר ֲאָנׁשִ ָעְצָמה, ּוִמְסּפַ ָחה ּבְ ל ִמְסֶעֶדת "פֹור ַטאֹוְנס" ִנְפּתְ ּה ׁשֶ ְלּתָ ְלֶפַתע, ּדַ
ְכֵאב. ִבְטָנם ּבִ עֹוָדם ַמֲחִזיִקים ּבְ ּבְ

ר  ְסּפָ ּמִ "זֹו ֻמְכַרַחת ִלְהיֹות ַהְרָעַלת ָמזֹון!" ָאַמר ֶאָחד ֵמֶהם ַלֲחֵבָריו. ְוָאֵכן, ִנְרֶאה ָהָיה ׁשֶ
ַחת ִריְסִניק, ָסְבלּו ֵמַהְרָעַלת ָמזֹון ֲחִריָפה. ּפַ ֵני ִמׁשְ ל סֹוֲעִדים, ּכֹוֵלל ּבְ דֹול ׁשֶ ּגָ

יל אֹוָתנּו  ת ַמר מֹוְנז ְוָקָרא, " ָוואוֺ! ה' ִהּצִ ֵ ה, ִהְתַעּשׁ ָרָאה ֶזה ַעּתָ ל ֶאת ָמה ׁשֶ ִעּכֵ ְלַאַחר ׁשֶ
ִנים  ָלַרּבָ ְבנּו  ִהְקׁשַ ׁשֶ ְזכּות  ּבִ ְוַהּכֹל  דֹם.  ִמּסְ לֹוט  ֶאת  יל  ִהּצִ ׁשֶ ִפי  ּכְ ׁש  ַמּמָ ָמזֹון,  ֵמַהְרָעַלת 
ר ִלי  ּתּוַכל ְלַסּדֵ ָך - ִנְרֶאה ְלָך ׁשֶ ּלְ ה ׁשֶ ל, ָהִייִתי ְמאֹוד רֹוֶצה ִלְפּגֹׁש ֶאת ָהַרב ַהּזֶ ֵ ֶכם! ַאְנׁשֶ ּלָ ׁשֶ

ה ֶאְצלֹו?" ִגיׁשָ ּפְ

ֶאת  ַנֲעִביר  ָהָבה  יְנַתִים,  ּבֵ "ַאְך  ֲחִמימּות.  ּבַ ל  ֵ ַאְנׁשֶ ר'  ָעָנה  ְמָחה,"  ׂשִ ּבְ זֹאת  ה  "ֶאֱעׂשֶ
ים  יׁשִ ּגִ ּמַ מֹו ָהאֶֹכל ׁשֶ ֶלת ָטִעים ְלָפחֹות ּכְ ֶ י ְמַבּשׁ ּתִ ִאׁשְ י. ָהאֶֹכל ׁשֶ ּלִ ִית ׁשֶ נּו ַלּבַ ּלָ ה ׁשֶ ִגיׁשָ ַהּפְ

ִריא!" ה יֹוֵתר ּבָ אי ַהְרּבֵ ַוּדַ 'פֹור ַטאֹוְנס' - ְוהּוא ּבְ ּבְ

ַׁשָּבת ָׁשלֹום ּוְמבָֹרְך!

ֵציָדה ַלֶּדֶרְך
ם  ְך ּגַ ֹדם, ּכָ ל ִמּסְ ּלֹוט ָלַמד ֵמַרּבֹו ּוִבְזכּות ֶזה ִנּצַ מֹו ׁשֶ ּכְ
ל ַרּבֹוֵתינּו ּוְגדֹוֵלי  יִבים ְלהֹוָראֹוֵתיֶהם ׁשֶ ֲאַנְחנּו ַמְקׁשִ
ין ִאם ֲאַנְחנּו ְמִביִנים אֹוָתם ּוֵבין ִאם ֵאיֶנּנּו  ַהּדֹור, ּבֵ

ְמִביִנים.
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