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לא הבטחתי לקיים
נגעו ברצפה.  גבו המכופף של המורה קפא כשאצבעותיו 
צחוק רועם מילא את חלל הכיתה, כאשר המורה התכופף 
בציור  שמדובר  וגילה  שקלים,  מאה  של  שטר  להרים 

אומנותי להפליא...
"מי צייר את זה?" זעם המורה. 

והוזהר  למנהל  כבוד  אחר  נשלח  הוא  בני.  השיב  "אני", 
שלא יחזור בלי אישור מאבא שלו.
"אבא שלי בבית חולים, המורה". 

סירב  קברות",  בבית  שלי  "וסבתא 
הוא  רגע  של  בהחלטה  להאמין.  המורה 
לבית  בני  עם  ויצא  מקום  ממלא  מינה 
אבא  את  להפתעתו  גילה  שם  החולים. 
ראש.  ועד  רגל  מכף  כולו  חבוש  בני  של 
"הבן  בגרונו:  המורה  כחכח  במבוכה 

שלך מאוד מוכשר".
לי?  מספר  "אתה  אותו:  קטע  האבא 
מאתיים  של  שטר  צייר  הזה  הכשרון 

בשקע חשוף"...
 ***

משפחתו  כל  את  עימו  נוטל  אברהם 
והתורה  ה',  מצות  את  לקיים  נודע  הבלתי  אל  בדרכו 
והיכן  אברהם.  אחי   – הרן  בן  לוט  היה  שביניהם  מספרת 
היה הרן עצמו? זאת כתבה התורה ברמז בסוף פרשת נח: 

"וימת הרן על פני תרח אביו". 
יג) מספר את הסיבה למותו של הרן:  המדרש (רבה לח, 
ממש  יש  האם  נמרוד  לבין  אברהם  בין  היה  עז  ויכוח 
באלילים או לא. כאשר נותר נמרוד ללא תשובה מספקת, 
להפסיד:  יודעים  שלא  לאנשים  המקובלת  בדרך  נקט 

לו,  עזר  לא  זה  גם  האש.  לכבשן  אברהם  את  להשליך 
אברהם יצא משם חי.

אברהם  "אם  והכריז:  אברהם  אחי  הרן  היה  זה  במעמד 
מנצח (סימן שהאמת איתו) אני אומר שאני משלו, ואם 
נמרוד מנצח – אני אומר שאני משלו. כיון שירד אברהם 
לכבשן האש וניצול, שאלו את הרן: של מי אתה? והשיב 
שהוא משל אברהם. נטלוהו והשליכוהו 
ויצא  מעיו  בני  ונחמרו  האש  לכבשן 

ומת". [תרגום מארמית].
ויש להבין מדוע לא נעשה להרן נס כמו 
אחיו שיינצל אף הוא מן האש. הרי הוא 

נטל הימור על חייו בשביל שם שמים. 
העטלף  משל  את  זוכר  אני  כילד  כבר 
בעל  הנקדן,  נטרונאי  בן  ברכיה  רבי  של 
לרבים:  המוכר  משל  שועלים",  "משלי 
בזה,  זה  להילחם  החליטו  החיים  בעלי 
בעלי  מחנה  הייתה  המחנות  חלוקת 
בעלי  כנגד  הארץ,  על  ההולכים  החיים 

הכנף לסוגיהם.
לו העטלף מן הצד וחשב: אני הרי  עמד 
צריך להילחם עם  ולכן אני  כנפיים  בעל 
העופות, מצד שני, רגַלי, הן רגֵלי חיות, וצריך אני להיות 
מי  ויראה  הצד  מן  יעמוד  שהוא  החליט  החיות.  במחנה 

מנצח, הוא ילך רק עם הצד החזק.
והחיות  הבהמות  יד  גברה  ערב  לקראת  הראשון  ביום 
הידד  בקריאות  אליהם  הצטרף  והעטלף  הכנף,  בעלי  על 
במתקפה  הכנף  בעלי  גברו  השני  ביום  אבל  סוערות. 
הצטרף  כמובן  העטלף  הגובה,  יתרון  את  וניצלו  אווירית 
שני  לב  תשומת  את  מישהו  הסב  לפתע  לשורותיהם. 

הפוליטיקאי 
הראשון בתבל

עטלף - בהמה 
או בעל כנף?



המחנות לעטלף שעבר צד.
בבושת  וגירשוהו  נגדו  כוחות  כולם  איחדו  העת  באותה 

פנים מן המקום... 
נענש  ולכן  הפכפך,  עטלף  כאותו  היה  הרן  תאמרו?  מה 

שלא נעשה לו נס.
הגאון רבי שלום שבדרון מסביר את לשון 
עולה  ממנו  נפלא,  דיוק  פי  על  המדרש 
שהפוליטיקאי הראשון בעולם היה בעצם 

- הרן...
שאין  הסביר  הוא  לכולם  בצד.  עמד  הרן 
לי  תן  בוויכוח.  פעיל  חלק  ליטול  טעם 
מי  אותי  מעניין  ולא  מהעולם  ליהנות 

האלוקים האמיתי אם בכלל ישנו כזה. 
"אם אברהם ינצח, אני אומר שאני משלו", להגיד מותר. 
שאני  אומר  אני  ינצח,  נמרוד  "ואם  כלום.  מחייב  לא  זה 

משלו", רק להגיד. לא לבצע מאומה.
מדייק רבי שלום שבדרון שלא כתוב במדרש שהוא נשרף 

המדרש  דהיינו,  ומת".  "יצא  שהוא  אלא  הכבשן,  בתוך 
בפועל  הייתה  לא  לכבשן  ההשלכה  מטאפורית:  מדבר 
כמו אצל אברהם, אלא שהרן פשוט "נשרף" מבחינת שני 

המחנות וכולם נידו אותו וכך הוא מת מבושה...  
 ***

אמונתו  את  לקחת  חייב  מאמין  אדם 
הגר"ש  מדגיש  מעשה,  לידי  ולהביאה 
הזדמנות  בכל  ש'אומר'  אדם  שבדרון. 
ומצוות,  תורה  ושומר  בה'  מאמין  אני 
מאמין  גם  אני  מידה  באותה  אבל 
האמונה  עיקרי  את  הסותרים  בדברים 
שהדעות  דבר  של  סופו  היהודית, 
ל"קצר  להביא  עלולות  הסותרות 

חשמלי" בנפשו, והוא פשוט יכול "להישרף". 
זמנית,  בו   – לזה  זה  התעסקות בשני הקטבים הסותרים 

הינה כמגע בשטר כסף מפתה הנתון על שקע חשוף.

"ואגדלה שמך" (יב, ב)

"ואעשך לגוי גדול, זהו שאומרים אלוקי אברהם. ואברכך, זהו 
אלוקי  שאומרים  זהו  שמך,  ואגדלה  יצחק.  אלוקי  שאומרים 

יעקב" (רש"י).

היהודים  במנהגי  מאוד  בקי  שהיה  פראג  בעיר  היה  כומר 
ובהליכותיהם, והיה נוהג לקנטר את היהודים בשאלות וקושיות 
טורדניות. בעיר ריננה שמועה על אודותיו שהוא יהודי שהמיר 

דתו. אך איש לא ידע האם הדברים נכונים.

באחת הפעמים שהגיע המהר"ל מפראג לטקס ממלכתי שהוא 
חויב להשתתף בו מתוקף תפקידו כרב העיר, מצא אותו כומר 
שעת רצון להטריד את רב היהודים וניגש לשאול: מדוע אינכם 
גם  האבות,  לשלושת  בנוסף  עשרה  שמונה  בתפילת  אומרים 

"אלוקי משה"?

אפיים:  מנה  לו  השיב  לקנטר,  הוא  רצונו  שכל  שידע  המהר"ל 
לפרנסתו  אלא  להכעיס,  לא  אבל  היה,  זרה  עבודה  עובד  תרח 
את  וזנח  בוראו  את  הכיר  אברהם  כאשר  לכן  צלמים.  מכר 
עבודת האלילים, התעלה עד כדי שיזכירו את שמו ואת שם בניו 
היה  הנביאים  אדון  היותו  למרות  רבינו,  משה  אולם  בתפילה. 
בו פגם משפחה שמחמתו אין מזכירים אותו בתפילה – משום 

שחמיו היה כומר...

"אם מחוט ועד שרוך נעל" (יד, כג)

היה:  מאומה  ליטול  מוכן  שאינו  לכך  אברהם  שציין  הטעם 
"ולא תאמר אני העשרתי את אברם".

מקשה הגה"ק ה"בן איש חי": הרי אברהם היה באותו הזמן 
"כבד במקנה בכסף ובזהב", כפי שהעיד עליו הכתוב. יתירה 
מזו, מלך סדום אמר בפירוש: "תן לי הנפש והרכוש קח לך", 
משמע שהוא הבין שהכל שייך לאברהם, אלא שהוא מבקש 

את הנפשות כטובה.

איך ייתכן שאברהם מפחד שמלך סדום יאמר: "אני העשרתי 
את אברם"?

והוא מבאר באופן נפלא: אדם קשור מאוד לרכושו. ואע"פ 
שהבין מלך סדום שהרכוש אבד ממנו והוא שייך כעת חוקית 
לאברהם, הוא עדיין היה חש תחושה: אברהם התעשר בשלי. 

אברהם  הכריז  נס,  בדרך  התנהלה  הזו  המלחמה  שכל  כיון 
שאין ליהנות מ'מעשה ניסים' ולכן הוא לא מוכן לקחת אף 
מחוט ועד שרוך נעל. הכרזה זו גורמת לכולם לדעת שאברהם 
כעת  בלבד.  לקב"ה  אלא  הצלחה,  שום  לעצמו  מייחס  אינו 
כיון  אברהם",  התעשר  "בשלי  לטעון  יכול  אינו  סדום  מלך 

שכולם למדו שהקב"ה הוא המנהל את עולמו. 

הוציאוה 
ותשרף



"ברוך אברם לא-ל עליון קונה שמים 
וארץ" (יד, יט)

(בראשית  במדרש  אמרו  חז"ל 
הקב"ה  לו  "אמר  פ"ז):  פמ"ג  רבה 
ניכר  שמי  היה  לא  אני  [לאברהם] 
בבריותי.  אותי  והכרת  לבריותי, 
שותף  אתה  כאילו  עליך  אני  מעלה 
הוא  הדא  עולם,  של  בברייתו  עמי 

דכתיב 'קונה שמים וארץ'".
להחדיר  יכולתו  ככל  פעל  אברהם 
הבורא  מציאות  את  העולם  בבני 
בשל  וברצונו.  בו  המחייבת  וההכרה 
הנפש  "ואת  בפרשתנו  נאמר  כך 
אשר עשו בחרן, שהכניסן תחת כנפי 
השכינה, אברהם מגייר את האנשים 

ושרה מגיירת הנשים" (רש"י).
זכה  מה  מפני  להבין  יש  ועדיין 
אברהם בשל כך להיקרא "שותף עמי 

[עם הקב"ה] בברייתו של עולם". 
***

משל  הביא  רבים"  בת  "שער  בספר 
לבאר  הדורות  מדרשני  מאחד  נפלא 

את העניין ולקרבו להבנתנו: 
בעשר  בועז  צבר  הרב  עושרו  את 
רבה  דשמיא  ובסייעתא  אצבעותיו 
אמון  בה  להשקיע  השתדל  שהוא 
יהודי  כל  שיישאל  כפי  רב  ויושר 

"נשאת ונתת באמונה?" 
שבמפעל  גילה  הוא  הרב,  לצערו 
בכדי  הקים  אותו  שלו,  הראשי 
איכותית  סחורה  ולייצא  לייצר 
ישנה  העולם,  רחבי  לכל  ומשובחת 
שחיתות גבוהה מאוד. לפי הדוחו"ת 
כל   – שלו  האישיים  והמעקבים 
בענייני  יושר  בחוסר  לקו  העובדים 

ממון. 
לבועז.  הציק  הכספי  ההפסד  לא 

והיקף  תועפות,  בהון  נאמד  עושרו 
לעשרות  קרוב  שהיה  אף  הגניבות 
נגע  שלא  באמת  חודש,  מדי  אלפים 
לו.  חשוב  היה  שהיושר  אלא  לליבו. 
בא  לא   – העובדים  כל  את  לפטר 
למקצועיותם  זקוק  הוא  בחשבון. 
רצה  לא  הוא  מאידך,  שלהם.  ולידע 
שהם  לכולם  ולהוכיח  אותם  לבייש 

גנבים. 

לשמחתו הרבה כל זה השתנה כאשר 
לקח  בנצי  אצלו.  לעבוד  בנצי  הגיע 
רצינית.  בצורה  הגניבות  נושא  את 
בהפסקות היה נוטל פועל אחר פועל 
בעדינות  אותו  מוכיח  בצד,  לשיחה 
הבית  בעל  אחד  שיום  לו  ומסביר 
אותו  ויתבע  אדיב  להיות  יפסיק 
על  והוכחות  מסמכים  באמצעות 

הגניבות. 
במפעל,  הגניבות  פסקו  אט  אט 

בשילוב  בנצי,  של  האישית  דוגמתו 
את  שכנעו  החביבה  ודמותו  כנותו 
כולם לשוב למוטב. בועז שמח כל כך 
והעניק  משרדו  אל  לבנצי  שקרא  עד 
מרווחי  אחוזים  שלושה  במתנה  לו 

המפעל מדי חודש!
מן  שיהנה  לאדם  לו  "אסור  הנמשל: 
הנהנה  וכל  ברכה  בלא  הזה  העולם 
מעל"   – ברכה  בלא  הזה  העולם  מן 
הפלגה  דור  לאחר  לה.).  (ברכות 
את  גזלו  האדם  בני  שכל  מצב  נוצר 
בלא  העולם  מן  שנהנו  בכך  הקב"ה 
את  שפתח  אבינו  אברהם  ברכה. 
והשקם  והאכילם  לאורחים  ביתו 
לברך.  האדם  בני  את  לימד  בחינם, 
בשכר זאת הקב"ה כביכול העניק לו 

אחוזים בשותפות בבריאת העולם.
 ***

דרשת  את  היטב  נבין  האמור  פי  על 
המתפלל  "כל  קיט:):  (שבת  חז"ל 
בערב שבת ואומר ויכולו מעלה עליו 
להקב"ה  שותף  נעשה  כאילו  הכתוב 
באמירת  העדות  בראשית".  במעשה 
את  ברא  שהקב"ה  היא  "ויכולו" 
אנו  ולכן  השביעי,  ביום  ונח  העולם 

נחים דווקא ביום השביעי.
מלכות  את  לחזק  גורמת  זו  עדות 
כביכול  אנו  ולכן  בעולם,  הקב"ה 

מקבלים אחוזים בשותפות עימו.
שאמר  מה  בזה  נבאר  רמז  בדרך 
המשורר: "לקראת שבת לכו ונלכה כי 
היא מקור הברכה", אותם "אחוזים" 
שבורא עולם מעניק לנו כשכר טרחה 
הם  השבת,  שמירת  בשל  בשותפות, 
הברכה  את  לאדם  המעניקים  אלו 

והשפע בימות החול. 

בהפסקות היה נוטל 
פועל אחר פועל 

לשיחה בצד, מוכיח 
אותו בעדינות ומסביר 

לו שיום אחד בעל 
הבית יפסיק להיות 
אדיב ויתבע אותו 

באמצעות מסמכים 
והוכחות על הגניבות

שותף על בסיס אחוזים
במחשבה שניה

במחשבה תחילה
להארות, להערות וכן להצטרפות לרשימת התפוצה: bemachshava@gmail.com }{סוף מעשה


