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  הרבים מצדיקי
  

ַוִּיַּקח ַאְבָרם ֶאת ָׂשַרי ִאְׁשּתֹו ְוֶאת לֹוט ֶּבן ָאִחיו ְוֶאת ָּכל "

  )ה, יב(' וגו" ְרכּוָׁשם ֲאֶׁשר ָרָכׁשּו ְוֶאת ַהֶּנֶפׁש ֲאֶׁשר ָעׂשּו ְבָחָרן
  

אברהם ,  תחת כנפי השכינהןשהכניס, אשר עשו בחרן'

ומעלה , רה מגיירת את הנשיםמגייר את האנשים וש

  ).י"רש. ('עליהם הכתוב כאילו עשאום

שפעם אחת אירח אברהם אבינו עובר ,  במדרשמסופר

ולאחר שאכל ושתה עמו , אורח זקן בן תשעים שנה

אמר לו אברהם שצריך להודות לבורא , סעודת מלכים

לקח הזקן את הפסל שהיה בכיסו , עולם על האכילה

רהם להוכיח לו שיש בורא החל אב. ונישקו בחיבה

אמר לו , במשך שש שעות אך הזקן לא השתכנע, ולםלע

מיד . וכך נפרדו השנים, שילך לו לדרכו לשלום, אברהם

, אברהם אוהבי, 'נגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו

, תשעים שנה תמימות היה לי סבלנות לחכות לזקן זה

ואתה אין לך סבלנות , אולי ישנה את דרכו לטובה

ואמר , מיד רץ אברהם לקראת הזקן. 'ליותר משש שעות

, ויש חיות טרף מסביב, לו לסור לביתו כי עתה עת ערב

למחרת בבקר לאחר . וכך אירח אותו באדיבות ללינה

שוב ניסה לפקוח את עיני שכלו של , שהאכילו והשקהו

קם הזקן זרק את הפסל לרצפה , ואכן סוף סוף, הזקן

 בבורא ןווסף עוד מאמיוכך הת, וניפצו לרסיסים

ב "תוספתא הוריות פ(לא בחינם אמרו חכמינו . העולם

מעלין , כל המכניס בריה אחת תחת כנפי השכינה') ז"ה

  .'עליו כאילו יצרו ורקמו והביאו לעולם

 ישראל מאיר הכהן רבינתבקש , ב" קיץ תרעבשלהי

, על ידי רבה של לידא', חפץ חיים' בעל הל"זצמראדין 

נשי עירו שישיגו את האמצעים הדרושים שישפיע על א

חפץ 'פנה ה. כדי לבנות מחדש את המקווה שבמקום

ובקשו , ל"אל חתנו רבי צבי הירש לוינסון זצ' חיים

לא השיב , בהיותו טרוד בענייני הישיבה. שיתלווה אליו

  ,משהתקרב חדש אלול. לו רבי צבי מיד תשובה ברורה

, רבי צבי' , לפניושוב אל חתנו והתחנן' חפץ חיים'פנה ה

 , עם מה לבוא ליום הדיןליקרבו הימים הנוראים ואין 

..  

  

 כללהבה ניסע עתה לעיר לידא לפעול משהו למען 

 לבוא לפני במהויימצא בידינו לפחות דבר מה , ישראל

 נסעו ואכן.  'ריבון העולמים בימים הקדושים והנוראים

 והנה .ברם לא השיגו את מטרתם, יחד אל העיר לידא

, בבוקרו של ערב שבת אחד' חפץ חיים'החליט ה

 בלידא לשבות לנסוע, ג"בעיצומו של חורף שנת תרע

חפץ 'כידוע כיון שגמר ה. כדי לסיים את המפעל בו החל

לא הסכים לדחותה , בלבו לעשות מצווה כלשהי' חיים

, ועמד על דעתו לבצעה במהירות האפשרית, לאחר זמן

, לפיכך. תחמיצנהמשום מצוה הבאה לידך אל 

כשביקשוהו בני ביתו עקב חולשתו שידחה את נסיעתו 

לא אבה לשמוע , לעונה בה מזג האויר יהיה חם יותר

ומה , ישאלוני מדוע לא נסעת' שם'הלא 'ואמר , על כך

חפץ 'נסע ה. 'האם יתקבל תירוץ זה, היה קר, אענה

אך שוב לא עלה בידו לעורר את הציבור לבניית ', חיים

לנסוע ' חפץ חיים' שנים כאשר התכונן הכעבור .המקוה

, נסע להיפרד מיהודי העיירות השכנות, לארץ ישראל

כשבא לעיר שלח להזמין את . וביקר גם בעיר לידא

ומשהתכנסו התחנן בפניהם , ראשי הקהל לאכסנייתו

הלא ידעתם כמה כוחות השקעתי כדי , 'בדברים אלה

אין לי  ,אך ללא תוצאות, שהמקווה בלידא יחודש

אפשר שגם אתם אינכם , חלילה שום טענה כנגדכם

ובקרוב יעמידוני , אך היות ואדם זקן אני, אשמים בכך

הן שכן , ישראל מאיר, ויתבעו ממני, לדין בעולם האמת

 בשעה שידעת חרשתמדוע ה, קרוב היית ללידא

עשו עמדי , לפיכך מבקש אני ממכם ,שבלידא אין מקוה

, אני עוררתי, נני אשם בדברואשרו לי בכתב שאי, טובה

, עשיתי כל מה שבידי לעשות, ביקשתי ודרשתי, תבעתי

ואשרו לי את  ,גמלו נא עמדי חסד, אלא שלא צייתו לי

הנוכחים הזדעזעו עמוקות . 'הדבר בכתב בחתימותיכם

בכל נחמיה לוינסון ' אושש רראשון הת. לשמע בקשה זו

, ירב, מה זאת אומרת, 'ואמר, מראשי הקהל בלידא

הריני מתנדב , חלילה לנו מלהתייאש, איננו מצייתים

 התנדבו בעקבותיו. 'ראשון חמש מאות רובל למטרה זו

  .והמקווה חודש, גויס סכום ניכר, גם האחרים

  

  ד"בס

  לך לך פרשת
  יוסף אריה לייב' ה בן ריונ' נ ר"יעקב ולע' יצחק בן ר' נ ר"לע



 
2

  
  

   בערך המעשיםהתבוננות
  

ַוֵּיְצאּו ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכַנַען ַוָּיֹבאּו ַאְרָצה ' ַוִּיַּקח ַאְבָרם וגו"

  )ה, בי(" ְּכָנַען
  

ל " לייב חסמן זצרביאומר ,  גדול בעבודת האדםכלל

צריך האדם שלא ,  מפסוק זהמוד לליש ',אור יהל 'בעל

ולעולם תהיה מטרתו , ישכח אף לרגע את תכלית חייו

הוא הגורם , היסח הדעת מהמטרה, לנגד עיניו בכל עת

ומביאה לעצלות ולכל , לנפילות ולרפיון בעבודתו

 חובה על האדם לשים לבו לדרך לפיכך, המסתעף ממנה

וכמו שמצינו אצל אברהם שיצא . שהוא הולך בה

ולבסוף בא באמת לארץ , במטרה ללכת אל ארץ כנען

צריך רק , כי אין צורך בידיעות חדשות, ידע האדם .כנען

והיינו , לעורר את זכרונו בדברים הידועים לו מכבר

, שפעמים רבות מקבל האדם על עצמו הנהגות טובות

במשך זמן , מתחדשות בו שאיפות לעניינים יקרי ערךו

אך כעבור , מה הוא הולך לקראת המטרה שהציב לעצמו

עד שלעתים , העניין נחלש והולך, תקופה מסוימת

הרי המצב היה צריך להיות , הכיצד, נשכח ממנו לגמרי

היה עליו , ככל שמתרגל למעשים הטובים, להיפך

אלא . ותר ויותרלהתעורר יותר ולהתחזק ולהתעלות י

שחוסר ההתבוננות על מעלת מעשיו גורם לאדם 

ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו "וזהו שכתוב , לנפילה

שבכל פסיעה ופסיעה שפסע , פירוש, "ארצה כנען

נתחדש אצלו הציווי , אברהם אבינו בדרכו לארץ כנען

גם בהיותו , "ללכת ארצה כנען"', שנצטווה מפי ה

הייתה אצלו מטרת ,  כנעןבפסיעה אחת סמוך לארץ

 כפי שהייתה בראשית בדיוק, קיום ציווי השם יתברך

  .וזו היא מעלה עליונה, כאילו רק עכשיו נצטווה, דרכו

 ישראל מאיר הכהן רביאמר ,  שכר פסיעותבעניין

כי אפילו על חצי ', חפץ חיים' בעל הל"מראדין זצ

יקבל שכר לעתיד , פסיעה שעושה אדם לצורך מצוה

והביא לזה ראיה מהמעשה המובא בגמרא . לבוא

בעת ההיא ) "א, ישעיהו לט(על הפסוק , )א, סנהדרין צו(

', וגו" שלח מרודך בלאדן בן בלאדן מלך בבל ספרים

, שלום למלך חזקיהו, 'כתבו לו, שבשעה שחלה חזקיהו

נבוכדנצר  .'קים הגדולושלום לאל, שלום לעיר ירושלים

. ם באותה שעהלא היה ש, שהיה סופרו של בלאדן

, אמר להם, שאל אותם איך כתבו, כשהגיע למקום

אמרו ', בסוףקראתם לו אלקים הגדול וכתבתם אותו '

רץ .  על הדבר הוא יהיה השליח לתקןחשב שמי, לו

בא המלאך גבריאל , לאחר שרץ שלש פסיעות, אחריהם

אלמלא בא , אמר רבי יוחנן. ועצר אותו שלא ירוץ עוד

שואלת .  היה תקנה לעם ישראללא, גבריאל והעמידו

, ה"אמר לו הקב, 'עונה הגמרא ,הגמרא ומה היה שכרו

 שאני חייך, אתה פסעת שלש פסיעות בשביל כבוד שמי

  

  

מעמיד ממך שלשה מלכים שיהיו שולטים מסוף העולם 

. מרודך ובלשצר, אויל, נבוכדנצר, ואלו הם, ועד סופו

 ובילקוט ,פסיעות' ארבע' בגמרא היא הגירסאוהנה 

, פסיעות' שלש'הגירסא ) מלכים ב אות רמד(שמעוני 

, ששתי הגירסאות אינם חלוקים' חפץ חיים'אומר ה

וכשהחל , באמת לא רץ נבוכדנצר אלא שלש פסיעות

, בא גבריאל ועצר אותו, לפסוע את הפסיעה הרביעית

 אנו רואים .אלא מחציתה, כך שלא פסע פסיעה שלמה

   .'ות לכבוד המכאן כמה חשובה כל התאמצ

  
   המריבהסכנת  

  

ַוְיִהי ִריב ֵּבין ֹרֵעי ִמְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין ֹרֵעי ִמְקֵנה לֹוט "

  )ז, יג(" ְוַהְּכַנֲעִני ְוַהְּפִרִּזי ָאז ֹיֵׁשב ָּבָאֶרץ

שהרי בתחילה כתוב ,  ביאור בשינוי לשון הפסוקצריך

) פסוק ח(ובהמשך הפסוקים , בלשון זכר" ויהי ריב"

 תירץ.  נקבהשוןבל"  נא תהי מריבה בני ובינךאל"כתוב 

יש ,  כשיש ריב בין שנים,ל"רבינו משה אלשיך זצ

, בתחילה לכל אחד סיבה שבעבורה עושה את המריבה

אולם לבסוף נגררים ומריבים על דברים שאין בהם 

ועל כן בתחילה שהריב הוא על  .ללא שום מטרה, צורך

מנם כשנגרר א, בלשון זכר" ריב"מטרה מסוימת נקרא 

בלשון נקבה ' מריבה'נקראת , הריב אפילו שלא לצורך

, וזהו שאמר אברהם אבינו ללוט). שנקבה פרה ורבה(

שאמנם בתחילה הריב הוא משום שהרועים שלך 

אל נא תהי מריבה ביני "אך , גוזלים משדות אחרים

, ריב זה לא יסתיים בזה שיריבו הרועים ביניהם, "ובינך

לכך הפרד נא , בה גם ביני ובינךאלא בסוף תהיה מרי

  . מעלי כבר עכשיו קודם שיתפשט הריב

בתחילה היא רק על דבר ,  הוא בכל מחלוקת ומריבהכן

אך כאשר לא משתיקים את המריבה , קטן מאוד

 יםהיא גוברת והולכת עד שרבים על דבר, והמחלוקת

שלא היו קשורים כלל למריבה הראשונה שהייתה 

  .ביניהם
  
  
  

  תיית מידות טובו קנחשיבות
  

ַוִּיְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ָּכל ִּכַּכר ַהַּיְרֵּדן ַוִּיַּסע לֹוט ִמֶּקֶדם "

  )יא, יג(" ַוִּיָּפְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו
  

  

ר אי אמ, הסיע עצמו מקדמונו של עולם, מדרש אגדה'

  )י"רש ('אפשי לא באברם ולא באלוקיו
  

יבת  ישמשגיחל "זצ  רבי יחזקאל לוינשטייןהקשה

שהרי לוט שהה כל הזמן עם אברהם ושרה ', פוניבז'

  ומפיצים  ,גרים מגיירים ,בכל ליבם 'שהיו עובדים את ה
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מובן שגם לוט ספג מהם יראה , בעולם' את שם ה

, והיאך ברגע אחד הגיע לשפל המדרגה. והתרוממות

ילקוט (' אי אפשי לא באברהם ולא באלוקיו'שאמר 

שללוט היו מידות רעות , ר וביא.)שמעוני רמז ע

והייתה לו תאווה לרדיפה אחר ממון , ותכונות רעות

 עם דכל עוד היה שרוי ביח. ותענוגות עולם הזה

מפני שהתבייש , אף שלא הלך אחר תאוותיו, אברהם

לא עבד על עצמו לשנות את מידותיו , מאברהם

התפרצו כל , ולכן ברגע שעזב את אברהם, הגרועות

, חוצה והתגלתה מהותו האמיתיתמידותיו הרעות ה

מה , ובזה הסביר. [שאין לו חפץ באברהם ובאלוקיו

שרואים בחורים שהיו בישיבה מצויינים בתורה וביראת 

לא נשאר עליהם שום , וכשעוזבים את הישיבה, שמים

  ].משום שלא עבדו על עצמם, רושם

וביקש לעמוד על ,  לעיר אחתשנקלע  ברב גדולמעשה

פגש באחד . להורות לתושביה אורחות חיים, טיבה

מה מצב בני העיר , אמור נא בני, 'מתושבי העיר ושאלו

עלינו נאמר , רבי'אמר לו ', בשמירת התורה והמצוות

אין בנו , "ועמך כולם צדיקים) "כא, ישעיהו ס(הפסוק 

. 'ולא רוצח ולא מושחת במידותי, לא שודד ולא גנב

פגש באדם אחר ושאלו . והמשיך לדרכו, הודה לו הרב

 ,כולם אהובים כולם ברורים, רבי'אמר לו , למצב העיר

לא חומד ממון , אין אחד מעיד בחברו עדות שקר

לו היו כל ישראל . אין מרים יד על חברו, אחרים

, התפעל הרב מאוד. ' מכברההיה משיח בא ז, כמותנו

, תפילה, קיום המצוותואיך , אמור נא לי, 'ושאלו

למה לקטרג , 'ואמר, נבוך מעט האיש. 'שבת וחג, תפילין

, נולתשאנו נמנעים מעבירות ככל יכו, די אם אומר, רבי

מדוע לדרוש , וצנועים באורחות חיינו, נוחים לבריות

שדי , הבין הרב שהשקפת בני המקום היא .'מעבר לכך

זה ובהיותם נוחים , בכך שהם נמנעים ממעשים רעים

. בואין דואגים לקיום המצוות כראוי בעשה טו, לזה

   .איך יוכיח להם שאין די בסור מרע לבד, חשב לעצמו

נשא עיניו וראה , הגיע לנחיריו ריח רע,  כדי הילוכותוך

פנה , מיד אורו עיניו. נבלת חמור מושלכת בצד הדרך

הלך , וביקש ממנו לקנות אריג שחור, אל השמש שלוהו

. נטלו הרב וכיסה את החמור,  האריגהשמש והביא את

לך והכרז שנמצא במבואות הכרך מת , אמר לשמש

שהרי קבורת מת , ועל כולם לצאת ללוותו, מצווה

ועל כן יסגרו , מצווה קודמת לכל המצוות שבתורה

הלך  .האנשים את עסקיהם ותצאנה הנשים מבתיהן

עד מהרה נאספו ובאו יהודי . השמש והכריז כדברי הרב

תגרים , ותיהםחנוונים סגרו את חני, בהמוניהםהעיר 

ועקרות , סוחרים פסקו ממסחרם, נעלו את דוכניהם

 הכל נהרו ובאו לחלוק למת מצווה, בית יצאו מבתיהן

.....  

  

  
  

  

במי פגעה , מי הנהרג, 'הכל תמהו. את הכבוד האחרון

אחינו , 'התחיל הרב את דבריו בקול רוטט. 'מדת הדין

שר נמצא חלל באדמה ולא נודע כא, בני ישראל שמעו

חייבים בני העיר הקרובים אל החלל להביא , מי הכהו

ידינו לא שפכו את ) "ז, דברים כא(ולומר , עגלה ערופה

על אחת כמה וכמה . אין לנו חלק באסון, "הדם הזה

מימיו לא דיבר לשון  ,כאשר המת הוא צדיק וקדוש

 כל אלא, ולא זו בלבד, לא סח שיחה של רכילות, הרע

ההתרגשות והסקרנות . 'בורימיו היה שרוי בתענית די

מיהו הצדיק הנסתר שמת כך שלא , בלב הציבור גבר

אך הרב לא נתן להם הרבה זמן . בכבוד הראוי לו

הנפטר שלפנינו היה , 'והמשיך בהספדו, לחשוב

שומעים חרפתם ואינם , מהנעלבים ואינם עולבים

כמה וכמה , כיםאלא שגוו נתן למ, לא זו בלבד. משיבים

מימיו לא . פעמים הכוהו מכות נמרצות וסבל בדומיה

והסתפק , כל ימיו סבל מקור. אכל בשר ולא שתה יין

רק רבץ לארץ , מימיו לא ישן במטה. במלבושים דלים

כמובן שגעו כל העם . 'מי יתן לנו תמורתו, הוי. וישן

לא ידענו כי צדיק , מיהו'ורבו קולות הקוראים , בבכייה

, הנה הוא לפנינו, ' הרב בקול גדולאקר. 'היה בינינוכזה 

. 'וחייבים אנו לבקש סליחתו על שלא הערכנוהו כדבעי

אחז בקצה , ניגש אל הגופה המכוסה, ותוך כדי הדברים

כולם נסוגו אחור מפני צחנת גויתו של . האריג והסירו

, אמר הרב. 'הוליכונו שולל, 'החלו כולם רוטנים. החמור

אמת , כל מה שהזכרתי לפניכם, ונניםמה לכם מתל'

קיים , החמור הוא בעל יסורים וסגופים, לאמיתה

ועם כל זאת חמור , בעצמו סור מרע עד קצה האחרון

, אלא שכדי להיות אדם ולא חמור. היה וחמור נשאר

, יש לנקוט עשה טוב, אין די בשמירה על גדרי סור מרע

בהתקדשות ובשמירת , בהתעלות ובלימוד תורה

  .'ואתם בני העיר תבינו את הנמשל, תצווהמ
          
   

  
  
  
  

   במעלת עשיית חסדהתבוננות
  

  )יג, יג(" ְמֹאד' ְוַאְנֵׁשי ְסֹדם ָרִעים ְוַחָּטִאים ַלה"
  

ששיטת אנשי סדום היתה על דרך ,  לבארשמעתי

השאלה ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא 

מפני ,  הואאם אלקיכם אוהב עניים, ')א, בבא בתרא י(

שאם , והיינו שחשבו אנשי סדום. 'מה אינו מפרנסם

אסור , ושל אחרים רעה, הארץ שלהם כל כך טובה

משום שכל ענין הרחמנות הוא רק מצד , לרחם עליהם

צוה ' אבל אם ה, זה שישנם כאלה הזקוקים לרחמים

והאמת היא . אם כן אסור לרחם, וגזר שיהיה עניים

    ,מצד המקבל אינו הצדקה ענין ,גדולה טעות כאן שיש
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וכמו שהשיב . עיקר נתינת הצדקה בשביל הנותן היא

 אנו בהן מדינה לכדי שניצו, 'רבי עקיבא לטורנוסרופוס

יש הבדל מהותי כיצד מסתכלים על מטרת . 'של גיהנם

שהוציא הקדוש ברוך , 'מצינו אצל אברהם אבינו. החסד

ולפי , ורחיםהוא חמה מנרתיקה שלא להטריחו בא

הביא  ,שראהו מצטער שלא היו אורחים באים

  ). י ריש פרשת וירא"רש(', המלאכים עליו בדמות אנשים

בספרו ', טלז' ראש ישיבת ל"זצ  מרדכי גיפטררבי כתב

שבפרשה זו למדנו לקח יסודי במעשי ', פרקי תורה'

הוא דרך , רגילים אנו לחשוב שהמניע לחסד, חסד

אבל .  אין סיבה למעשה חסד,ואם אין מקבל, המקבל

האדם צריך , הסיבה לתת הוא בשביל הנותן, לא כן הוא

 רהוהיא הצו, להיות שופע חסד ומטיב עם אחרים

ממילא כל , האמיתית לחיי אדם שהוא בחיר היצורים

. הרי הוא מחוסר חיים, שאין לו אפשרות לפעול חסד

נולד הרצון להשפעת החסד אצל , מכח שאיפה עזה זו

ועל כן גם אם אין לאדם הזדמנות לקיים חסד . אברהם

עליו להרגיש בקרבו לכל הפחות שאיפה , בפועל

  .לעשיית חסד
  

  היתה זאת'  המאת
  

ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתי� ֵמאּור ַּכְׂשִּדים ָלֶתת ' ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה"

  )ז, טו(" ְל� ֶאת ָהָאֶרץ ַהֹּזאת ְלִרְׁשָּתּה
  

העקידה התורה מאריכה  ביאור מדוע בניסיון צריך

ומאידך נסיון אור כשדים לא , בסיפור פרשה שלימה

אשר הוצאתיך מאור ", הזכירה התורה רק בדרך רמז

ולכאורה ניסיון אור כשדים היה גדול יותר , "כשדים

משום שאור כשדים היה בתחילת חייו , מניסיון העקידה

ואילו ניסיון , והיה אז יחידי נגד כל העולם, של אברהם

. עקידה היה בסוף ימיו וכבר היו לו הרבה תלמידיםה

ואילו נסיון אור , ועוד שהרי ניסיון העקידה היה על בנו

 ומדוע לא סיפרה זאת התורה, כשדים היה על עצמו

 שאמנם ,ל" יחזקאל לוינשטיין זצרבי המשגיח ביאר

מה שמסר אברהם עצמו לאור , דבר גדול הוא זה

אלא , ה"מאת הקבאבל היה זה ללא ציווי , כשדים

וכל אדם מוכן למסור , מחמת ההכרה שלו בבורא עולם

נפשו ולהישרף עבור דבר ששכלו ואמונתו מחייבים 

לא היה בה הבנה ,  יצחקקידתמה שאין כן בע. אותו

פ כן "ואע, ואדרבה היה זה נגד השכל, שכלית כלל

זהו שבח גדול על , אברהם מסר עצמו על מצוה זו

 כתבה זאת התורה באריכות ועל כן, אברהם אבינו

  .גדולה

והיה מקבל ,  אצל פריץ בחכירותשעבד ביהודי מעשה

 כיצדמידי פעם היה מתעניין הפריץ . ממנו את פרנסתו

  תמיד, בכבודוהאם מצליח להתפרנס  ,מתנהלת העבודה

  
        

  

 התרגזהפריץ . ' 'הכל מאת ה', ברוך ה, 'היה עונה לו

,  העבודה והפרנסהאני הוא שמביא לך את ':מרוא

 על חוזרוכך היה הדבר ' ', ומדוע הנך אומר הכל מאת ה

הדבר היה . הפריץ של  עד שפעם פקעה סבלנותו.עצמו

לך למי שאתה מאמין , 'אמר לו הפריץ, קרוב לחג הפסח

היהודי הלך . וסלקו מעבודתו', שיתן לך את הפרנסה

ישבו הוא ובני ביתו רעבים ללחם , לביתו בפחי נפש

כולם , והנה התקרב ובא חג הפסח. אים למיםוצמ

והוא ובני ביתו יושבים , מסביב מתעסקים בצרכי החג

בכדי , יום אחד ירד הפריץ לאוצרותיו. עצובים בביתם

לבדוק את מטבעות הזהב שלו אם הם מזויפים אם 

על ידי שהיו , דרך הבדיקה באותם ימים היה. לאו

די הצליל היו ועל י, מכניסים מטבע לפה וכוססים אותו

 הפריץ ובדק ישב. יודעים אם המטבע מזויף אם לאו

היה . ושמח שמחה גדולה על עושרו, מטבע אחר מטבע

לו בביתו קוף ששהה עמו בזמן שבדק את מטבעות 

לקח הקוף מן , לאחר שעזב את המקום. הזהב

והכניס לפיו מטבע , המטבעות וחיקה את מעשה אדונו

 שהפריץ פלט את ןאלא שהקוף לא הבחי. אחר מטבע

אחרי . כן בלע את המטבעותול, המטבעות החוצה

הפריץ . נחנק ומת, שבלע הקוף כמעט את כל המטבעות

 אמר לעצמו כי זו הזדמנות להרגיז את הקוףשמצא את 

שלח את נבלת הקוף ביד , באמצע הלילה. היהודי

היהודי . שזרקו לחצרו של היהודי המסכן, משרתו

יצא לראות מה , לההליששמע חבטה בחצר באמצע 

כשהתבונן מקרוב . והנה נבלת קוף מושלכת בחצר, קרה

והנה מטבע , התקרב עוד, כי משהו נוצץ בתוך פיו, ראה

, הכניס היהודי את נבלת הקוף לביתו. זהב בפי הקוף

פתח , תוך כדי שנפלטים מפיו עוד ועוד מטבעות זהב

 .ומצא בתוכו כמויות גדולות של דינרי זהב, את בטנו

על כל הטובה שגמל עמו שהמציא לו מציאה ' הודה לה

הלך היהודי לשוק וקנה את כל צרכי החג , בבוקר. זו

והוסיף , קנה בגדים לכל משפחתו כיד המלך, ביד נדיבה

כך , להזמין את מכריו שיבואו ויחגגו אתו את ליל הסדר

 זמן חשב ותובא. ישב בליל הסדר ברוב פאר והדר

, ה זה ליד ביתו של היהודיאלך בליל, הפריץ בלבו

, ודאי כבר למד את הלקח, לראות איך חוגג הוא את חגו

הלך אל ביתו של . שאני הוא המפרנס אותו ולא אחר

, והופתע לראותו יושב הוא וכל משפחתו, היהודי

צוהלים , שרים, ואורחים רבים מסובים על שולחנו

נכנס לביתו , התפלא מאוד למראה עיניו. ושמחים

, ' 'הכל מאת ה'ענה לו היהודי ', מנין לך כל זה', ושאלו

הפריץ לדעת גם ואכן נוכח , וסיפר לו את המעשה

  .'שהכל מאת ה
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