
 ב"ה
 סידרת שיעורים לעילוי נשמת דניאלי זוננפלד     לוט –הדחויים/ האיש הטוב ללא התכונות 

יָלה:הֲ  .1 ין ְוַאְׂשְמִאֽ ָנה ְוִאם־ַהָּיִמ֖ אל ְוֵאיִמ֔ ֹ֣ י ִאם־ַהְּׂשמ ֶרד ָנ֖א ֵמָעָל֑ י� ִהָּפ֥ ֶר֙ץ ְלָפֶנ֔ א ָכל־ָהָא֙ ֹ֤   ל
אלא הפרד מה הפרדה הזו אינה קולטת זרע הפרד נא מעלי, אמר רבי חלבו הבדל נא אין כתיב כאן  .2

 (ב"ר מ"א).כך א"א לאותו האיש להתערב בזרעו של אברהם,
ר יודה אומר כעס היה לאבינו אברהם בשעה שפירש לוט בן אחיו מעמו, אמר הקדוש ברוך הוא לכל  .3

 ....(ב"ר מ"א)הוא מדבק, וללוט אחיו אינו מדבק
ת  .4 יוַוִּיְבַחר־֣לֹו ֗לֹוט ֵא֚ ל ָאִחֽ יׁש ֵמַע֥ ְר֔דּו ִא֖ ֶדם ַוִּיָּפ֣ ע ֖לֹוט ִמֶּק֑ ן ַוִּיַּס֥  ָּכל־ִּכַּכ֣ר ַהַּיְרֵּד֔
יט ָּיבֹא֙ וַ   .5 ם ַוַּיֵּג֖ד ַהָּפִל֔ י ְלַאְבָר֣ ן ְוהּוא֩  ָהִעְבִר֑ י ֹׁשֵכ֨ �ֵנ֜ א ְּבֵאֽ י ַמְמֵר֣ י ָהֱאֹמִר֗ י ֶאְׁשֹּכל֙  ֲאִח֤ ר ַוֲאִח֣ ם ָעֵנ֔ י ְוֵה֖ ְבִרית־ ַּבֲעֵל֥

םאַ  ע:ְבָרֽ ם ַוִּיְׁשַמ֣ י ַאְבָר֔ ה ִּכ֥ יו ִנְׁשָּב֖ ֶרק ָאִח֑ יו ַוָּי֨ י ֶאת־ֲחִניָכ֜ ן ַוִּיְרֹּד֖ף ֵמ֔אֹות ּוְׁש֣�ׁש ָעָׂשר֙  ְׁשֹמָנ֤ה ֵבי֗תֹו ְיִליֵד֣ : ַעד־ָּדֽ
ק ם ַוֵּיָחֵל֨ ְיָלה ֲעֵליֶה֧ יו ֥הּוא ַל֛  ִּיְרְּדֵפם֙  ַוַּיֵּכ֑ם ַוֲעָבָד֖ ה ַוֽ ר ַעד־חֹוָב֔ אל ֲאֶׁש֥ ֶׂשק ִמְּׂשמֹ֖ ֶׁשב  :ְלַדָּמֽ ת ַוָּי֕  ְוַגם֩  ָּכל־ָהְרֻכׁ֑ש ֵא֖

יו ֶאת־֨לֹוט יב ּוְרֻכׁשֹו֙  ָאִח֤ ים ְוַג֥ם ֵהִׁש֔ ם ֶאת־ַהָּנִׁש֖  :ְוֶאת־ָהָעֽ
 ב"ר מ"ט)לו? ( מגלה ואיני אחיו, בן לוט שם יש הרי הוא ברוך: הקדוש אמר יודן: ר"א .6
ּיֹאֶמר .7 א ַו֠ ַחר ַאל־ָנ֞ אֹדָני֙  ִי֤ ה ַלֽ ַעם ַוֲאַדְּבָר֣ י ַא�־ַהַּפ֔ ם ִיָּמְצ֥אּון אּוַל֛ ה ָׁש֖ אֶמר֙  ֲעָׂשָר֑ ֹ֙ א ַוּי ֹ֣ ית ל ה ַּבֲע֖בּור ַאְׁשִח֔  :ָהֲעָׂשָרֽ

 (יח לב)
 חתניו..." (ב"ר מט) וד בנותיו וד ואשתו לוט עשרה שם שיש סבור שהיה עשרה "למה .8
ם ַוַּיְׁשֵּכ֥ם .9 ֶקר ַאְבָרָה֖ ָּמ֔קֹום ַּבֹּב֑ ַמד ֶאל־ַה֨ ם ֲאֶׁשר־ָע֥ ף: ְיֹקָוֽק ֶאת־ְּפֵנ֥י ָׁש֖ י ַוַּיְׁשֵק֗ ה ְסֹדם֙  ַעל־ְּפֵנ֤ י ַוֲעֹמָר֔ ל־ָּכל־ְּפֵנ֖  ְוַעֽ

ֶרץ ְרא ַהִּכָּכ֑ר ֶא֣ ר ָעָלה֙  ְוִהֵּנ֤ה ַוַּי֗ ֶרץ ִקיֹט֣ ר ָהָא֔ ן ְּכִקיֹט֖ י: ַהִּכְבָׁשֽ ת ַוְיִה֗ י ֱא�ִהים֙  ְּבַׁשֵח֤ ר ֶאת־ָעֵר֣ ר ַהִּכָּכ֔ ים ַוִּיְזֹּכ֥  ֱא�ִה֖
ם ח ֶאת־ַאְבָרָה֑ ה ִמּ֣תֹו� ֶאת־לֹוט֙  ַוְיַׁשַּל֤ ים ַּבֲהֹפ�֙  ַהֲהֵפָכ֔ ָעִר֔ ב ֶאת־ֶה֣ ן ֲאֶׁשר־ָיַׁש֥  ֽלֹוט:  ָּבֵה֖

ק (ד .10 ר ֵאָלי֙ו ְיֹקָו֔ ר ִּדֶּב֤ ם ַּכֲאֶׁש֨ ׁש ָׁשִני֙ם ְוִׁשְבִע֣ ַוֵּיֶ֥ל� ִאּ֖תֹו ֑לֹו) ַוֵּיֶ֣ל� ַאְבָר֗ ם ֶּבן־ָחֵמ֤ ן:ט ְוַאְבָר֗ ה ְּבֵצא֖תֹו ֵמָחָרֽ   ים ָׁשָנ֔
י ִאְׁשּ֜תֹו ְוֶאת־֣לֹוט(ה)  ח ַאְבָר֩ם ֶאת־ָׂשַר֨ ׁשּו ְוֶאת־ַהֶּנֶ֖פׁש ֲאֶׁשר־ָעׂ֣שּו  ַוִּיַּק֣ ר ָרָכ֔ יו ְוֶאת־ָּכל־ְרכּוָׁש֙ם ֲאֶׁש֣ ֶּבן־ָאִח֗

עַ  ְרָצה ְּכָנֽ אּו ַא֥ ַען ַוָּיֹב֖ ְרָצה ְּכַנ֔ ֶכ֙ת ַא֣ ן ַוֵּיְצ֗אּו ָלֶל֨  ן:ְבָחָר֑
רבי נחמיה אמר כעס היה לו להקב"ה בשעה שהיה מהלך לוט עם אברהם אבינו, אמר הקדוש ברוך  .11

הוא אני אמרתי לו לזרעך נתתי את הארץ הזאת, והוא מדביק את לוט בן אחיו כדי לירשו, א"כ ילך 
  (ב"ר מ"א) ויביא לו שני פרסתקין מן השוק, ויורישם את שלו, כמו שהוא רוצה בן אחיו

ִים ֠הּוא ְוִאְׁשּ֧תֹו ְוָכל־ֲאֶׁשר־֛לֹו (א) וַ  .12 ם ִמִּמְצַר֜ ה ַּבֶּכֶ֖סף  ְו֥לֹוט ִעּ֖מֹוַּיַעל֩ ַאְבָר֨ ד ַּבִּמְקֶנ֕ ד ְמֹא֑ ם ָּכֵב֣  ְגָּבה:(ב) ְוַאְבָר֖ ַהֶּנֽ
ב: ים: ....ּוַבָּזָהֽ ר ְוֹאָהִלֽ ם ָהָי֥ה צֹאן־ּוָבָק֖ � ֶאת־ַאְבָר֑  (בר יג) (ה) ְוַגם־ְל֔לֹוט ַהֹהֵל֖

ד .13 ד ְמֹא֑ ם ָּכֵב֣ ם ......ְוַאְבָר֖ � ֶאת־ַאְבָר֑  ְוַגם־ְל֔לֹוט ַהֹהֵל֖
 היה הוא אבל, ה"ע אבינו כאברהם הבריות אהבת כן גם בו שיש חשב אברהם את ההולך לוט וגם .14

(מחשבות  ,הרועים בין המריבה התחיל התאוות מילוי הוא שבהם קנינים וכשרכש, תאוות מלא באמת
 חרוץ יט).

ב ָּבאָֽ ז)  .15 ז ֹיֵׁש֥ י ָא֖ ְּכַנֲעִנ֙י ְוַהְּפִרִּז֔ י ִמְקֵנה־֑לֹוט ְוַהֽ ין ֹרֵע֣ ם ּוֵב֖ ה־ַאְבָר֔ י ִמְקֵנֽ ין ֹרֵע֣ יב ֵּב֚  ְיִהי־ִר֗ ם ַוֽ אֶמר ַאְבָר֜ ֹ֨ ֶרץ:(ח) ַוּי
י־ֲאָנִׁש֥  י� ִּכֽ ין ֹרֶע֑ י ּוֵב֣ ין ֹרַע֖ � ּוֵב֥ י ּוֵביֶנ֔ י ְמִריָב֙ה ֵּביִנ֣ א ְתִה֤ ְחנּו:ֶאל־֗לֹוט ַאל־ָנ֨ ים ֲאָנֽ  ים ַאִח֖

ק) יד( .16 יֹקָו֞ ר ַוֽ ם ָאַמ֣ ֶרד־֣לֹוט ַאֲחֵרי֙  ֶאל־ַאְבָר֗ ִעּ֔מֹו ִהָּפֽ א ֵמֽ י�֙  ָנ֤א ָׂש֣ ה ֵעיֶנ֙ ה ִמן־ַהָּמ֖קֹום ּוְרֵא֔ ם ֲאֶׁשר־ַאָּת֣ ָנה ָׁש֑  ָצֹפ֥
ְדָמה ָוֶנ֖ ְגָּבה י) טו:(ָוָיָּֽמה ָוֵק֥ ֶרץ ִּכ֧ ה ֶאת־ָּכל־ָהָא֛ ה ֲאֶׁשר־ַאָּת֥ ם ּֽוְלַזְרֲע�֖  ֶאְּתֶנָּ֑נה ְל�֣  ֹרֶא֖ י) טז:(ַעד־עֹוָלֽ  ְוַׂשְמִּת֥

ת־ַזְרֲע�֖  ר ֶאֽ ֶרץ ַּכֲעַפ֣ ר׀ ָהָא֑ יׁש ִאם־יּוַכ֣ל ֲאֶׁש֣ ר ִלְמנֹות֙  ִא֗ ֶרץ ֶאת־ֲעַפ֣ ם־ַזְרֲע�֖  ָהָא֔ � ֚קּום) יז:(ִיָּמֶנֽה ַּגֽ  ִהְתַהֵּל֣
ֶרץ ּה ְלָאְרָּכּ֖ה ָּבָא֔ י ּוְלָרְחָּב֑ ָּנה ְל�֖  ִּכ֥  (בר יג) :ֶאְּתֶנֽ

 ,ראה כמה קיפח לוט הרשע את אברהם הצדיק מן הדיבר :א"ר אלעזר בן פדת בשם ר יוסי בן זמרא" .17
קפץ  ,כיון שפירש לוט הימנו ,שכל זמן שהיה לוט דבוק בו לא הסיח הקדוש ברוך הוא עם אברהם

 ג). (פס"ר "אחרי הפרד לוט מעמווה אמר אל אברם  :שנאמר ,הדיבר על אברהם
ֶר� ָּכל־הָ  .18 ינּו ְּכֶד֖ ֶר֙ץ ָל֣בֹוא ָעֵל֔ ין ָּבָא֙ יׁש ֵא֤ ן ְוִא֨ ינּו ָזֵק֑ ה ָאִב֣ ה ֶאל־ַהְּצִעיָר֖ אֶמר ַהְּבִכיָר֛ ה (לא) ַוּתֹ֧ ֶרץ:(לב) ְלָכ֨ ָאֽ

ה ינּו ַי֖ ִין ְוִנְׁשְּכָב֣ ה ֶאת־ָאִב֛ יןָ אֶ  ַנְׁשֶק֧  ַרע:(לג) ַוַּתְׁשֶק֧ ינּו ָזֽ ְיָלה ֑הּואִעּ֑מֹו ּוְנַחֶּי֥ה ֵמָאִב֖ ן ַי֖ ִין ַּבַּל֣ א  ת־ֲאִביֶה֛ ֹ֤ ַוָּתב
ב ה  ַהְּבִכיָר֙ה ַוִּתְׁשַּכ֣ אֶמר ַהְּבִכיָר֙ה ֶאל־ַהְּצִעיָר֔ ת ַוּתֹ֤ ָּמֳחָר֔  ְיִה֙י ִמֽ ּה:(לד) ַוֽ ּה ּוְבקּוָמֽ ע ְּבִׁשְכָב֖ א־ָיַד֥ ֹֽ יָה ְול ֶאת־ָאִב֔

י ֶמׁש ֶאת־ָאִב֑ ְבִּתי ֶא֖ ִין ּגַ֣  ֵהן־ָׁשַכ֥ ּנּו ַי֜ י ִעּ֔מֹו וַנְׁשֶק֨ ִא֙י ִׁשְכִב֣ ְיָלה ּוֹב֨ יןָ ַּג֣ם ם־ַהַּל֗  ַרע:(לה) ַוַּתְׁשֶק֜ ינּו ָזֽ ְּנַחֶּי֥ה ֵמָאִב֖
ן: ן ָי֑ ִין  ֵמֲאִביֶהֽ ְיָלה ַה֛הּוא ֶאת־ֲאִביֶה֖  ַּבַּל֧

 ִין ַוֵּיְׁ֥שְּת ) כא(  .19 ְרא) כב:(ָאֳהֽ�ה ְּב֥תֹו� ַוִּיְתַּג֖ל ַוִּיְׁשָּכ֑ר ִמן־ַהַּי֖ ם ַוַּי֗ י ָח֚ ַען ֲאִב֣ ת ְכַנ֔ יו ֶעְרַו֣ת ֵא֖ יו ַוַּיֵּג֥ד ָאִב֑ י־ֶאָח֖  ִלְׁשֵנֽ
 (בר ט) :ַּבֽחּוץ

ם (ח)   .20 יָאה־ָּנ֤א ֶאְתֶה֙ן ֲאֵליֶכ֔ יׁש אֹוִצֽ א־ָיְדעּ֙ו ִא֔ ֹֽ ר ל י ָב֗נֹות ֲאֶׁש֤ י ְׁשֵּת֣ א ִל֜ ן ַּכּ֖טֹוב ְּבֵעיֵניֶכ֑םִהֵּנה־ָנ֨ ק  ַוֲעׂ֣שּו ָלֶה֔ ַר֠
ים ָהֵא֙ל אַ  ֲאָנִׁש֤ י:ָלֽ ל ֹקָרִתֽ אּו ְּבֵצ֥ ן ָּב֖ י־ַעל־ֵּכ֥ ר ִּכֽ  ....ל־ַּתֲעׂ֣שּו ָדָב֔

הּו) כא( .21 ים ַוּיָ  ויבול ְלֵבי֔תֹו ַוְיִביֵא֣  ִּיְרֲחצּו֙  ַלֲחמֹוִר֑ ם ַוֽ ים ֵהָּמ֘ה ) כב:(ַוִּיְׁשּֽתּו ַוּיֹאְכ֖לּו ַרְגֵליֶה֔  ְוִהֵּנה֩  ֶאת־ִלָּבם֒  ֵמיִטיִב֣
י יר ַאְנֵׁש֨ י ָהִע֜ ַעל ַאְנֵׁש֣ י־ְבִלַּי֗ ּבּו֙  ְבֵנֽ ִית ָנַס֙ ים ֶאת־ַהַּב֔ ְתַּדְּפִק֖ ֶלת ִמֽ ִאיׁש ַוּיֹאְמ֗רּו ַעל־ַהָּד֑ ַעל ֶאל־ָה֠ ִית ַּב֣  ַהָּזֵקן֙  ַהַּב֤
ר א ֵלאֹמ֔ יׁש הֹוֵצ֗ א ֶאת־ָהִא֛ ּנּו ֶאל־ֵּביְת�֖  ֲאֶׁשר־ָּב֥ א) כג:(ְוֵנָדֶעֽ ם ַוֵּיֵצ֣ ַעל ָהִאיׁש֙  ֲאֵליֶה֗ ִית ַּב֣ ֹ֣  ַהַּב֔ ם אֶמרַוּי ַאל־ ֲאֵלֶה֔

י עּו ַאַח֖ ֲחֵרי ָנ֑א ַאל־ָּתֵר֣ א ַא֠ יׁש ֲאֶׁשר־ָּב֞ י ַהֶּזה֙  ָהִא֤ ל־ַּתֲעׂ֖שּו ֶאל־ֵּביִת֔ את ֶאת־ַהְּנָבָל֥ה ַאֽ ֹֽ י ִהֵּנה֩ ) כד:(ַהּז  ִבִּת֨
ה הּו ַהְּבתּוָל֜ יַלְגֵׁש֗ יָאה־ָּנ֤א ּוִפֽ ם ְוַעּ֣נּו אֹוָתם֙  אֹוִצֽ ם ַוֲעׂ֣שּו אֹוָת֔ יׁש ְּבֵעיֵניֶכ֑ם ַהּ֖טֹוב ָלֶה֔ א ַהֶּזה֙  ְוָלִא֤ ֹ֣ ר ַתֲעׂ֔שּו ל  ְּדַב֖

את (שופטים ַהְּנָבָל֥ה ֹֽ  יט) ַהּז
ומתחילה ...כל הדברים הללו היה עושה כדי שילך למערה לעסוק בעריות. ....אלא הנה העיר הזאת " .22

. הפרד נא וגו  כשהיה עם אברהם היה מתאוה לזנות כשאמר לו אברהם אל נא תהי מריבה ביני וגו
לפיכך אמר אברהם הפרד נא מעלי וגו, ...מיד וישא לוט את עיניו וגו אין וישא אלא שנתאוה לזנות, 

 (אגב"ר כה)  "והיה לוט סבר שחוטא ואין אדם יודע



ֳה�ה֙  " .23 ם ָאֽ ָיה ָׁש֤ ל ַעד־ַהָּמ֗קֹום ֲאֶׁשר־ָה֨ ית־ֵא֑ יו ִמֶּנ֖ ֶגב ְוַעד־ֵּבֽ ֶל֙� ְלַמָּסָע֔ ין (ג) ַוֵּי֙ ל ּוֵב֥ ית־ֵא֖ ין ֵּבֽ ה ֵּב֥  ַּבְּתִחָּל֔
ם ְיֹקָוֽק:  ם ְּבֵׁש֥ ם ַאְבָר֖ א ָׁש֛ ם ָּבִראֹׁשָנ֑ה ַוִּיְקָר֥ ָׂשה ָׁש֖ ַח ֲאֶׁשר־ָע֥ י:(ד) ֶאל־ְמקֹו֙ם ַהִּמְזֵּב֔   ָהָעֽ

מה כתיב ויאמר אברם אל לוט, נשמתא אהדרא לגבי יצר הרע ואמר ליה אל נא תהי מריבה ביני וביניך  .24
רועי ובין רועיך סטרין דילי וסטרין דילך, כי אנשים אחים אנחנו יצר טוב ויצה"ר קריבין דא בדא דא  ובין

לימינא ודא לשמאלא, הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי סגיאין חייביא אינון בעלמא זיל ושוט 
 )דף פ  ב בראשית זוהר(אבתרייהו ואתפרש מעמי, אם השמאל ואימינה וגו 

ער וגו, אמר ר אבהו בא וראה מה כתיב ביצר הרע תדע לך שאינו מתבטל לעולם מבני ויעל לוט מצו .25
אדם עד אותו זמן דכתיב (יחזקאל לו) והסירותי את לב האבן וגו שאע"פ שרואה בני אדם נדונין 

בגיהנם הוא בא וחוזר לו אצל בני אדם הדא הוא דכתיב ויעל לוט מצער מצערה של גיהנם משם עולה 
 )מדרש הנעלם כרך א (בראשית) פרשת וירא דף קט עמוד א -זוהר (ני אדם, לפתות ב

ואתה  -ילד עברי, בביתי בציון המשפלת. ערב. דמדום. אני שח - אורי צבי גרינברג -באזני ילד אספר  .26
 .לך, חביבי, אספר את ספור המעשה במשיח הטוב שלא בא .לברכי

 .עינים כאלה ויקר שכזה אשר בעיניךלגדולים פה ממך לא אספר, חביבי. לגדולים אין 
 ...גדולים לא יקשיבו כמוך, אטמם מאד הגורל בציון, ונפשם משולה למנורת כלי חרס בכפר

  ;ויגונם לא יזרח בשתי דמעות נפלאות כאשר בעיניך
הוא לא בא, המשיח... - - - ולא אוכל נשק במצחם כאשר במצחך בעת אספר את ספור האסון במשיח

 .מעל לתהומות הדמיםכנשר הוא עף 
 .אני שמעתי ביום ובלילה את משק כנפיו

  - - - ועד לחוף יפו הגיע בצורת אדם עם ילקוט עלי שכם: עני ואביון בר חזון ובר חרב
 .הוא היה כה קרוב... היה פה. כבעבוע היין מכד אלי כוס כן שמעתי לבעבוע דמו...

  ; ותיו על כל סלע גבהאני שמעתיו מדלג מני הר אלי הר, כצבי וכיעל פסיע
 .הבית לא בא: זה ההר היחיד שעליו לא דרך ברגליו-אך אל הר הר

 ...ושם הרוכלים מצאוהו: בהוד יקוד כעש -הוא הגיע רק עד המבוא, רק עד סף המלכות 
  !הרוכלים - -ויקבלו את פניו שם ... בלעג ובכחש שפתם העברית 

 :אני שמעתי אזי מה הגידו -מה הגידו לו אז? 
 .ה-שגית, ההלך. בכל דור יש כזה השוגה, החוזה חזון שווא: מלכות ירושלים... ה

 :ובכל דור הננו כך עומדים על הסף ללמד בינה לחוזים השוגים
 .ירושלים צריכה דוד עשיר, שק טבין ותקילין, לבנות בה בתים ולסחר, לאכול ולשתות

 .י גבוריםבלי מקדש אלהים על ההר ובלי כס למלכנו דוד ובלי שלט
 ...פז ולא דמות בר גיורא: עני ואביון בר חזון ובר חרב-ירושלים צריכה עגל

  ;ולא רע כי השלט הבריטי בחומת העיר...
 ?בנת, ההלך- -ולא רע כי ערב במרום הר ואנחנו בעמק 

 .ת המשיח: כמי שנחתך בסכיןוה, התעו-מו דברם וצחקו אז: היויהי כי סי
 .שנחתך בסכיןתי, כמי וגם אני התעו

 .וזנק עם סכין בלבו מעל לגופיהם -אלו קמו עליו בסכין ותקעו בו בלב 
  ,נצחוהו אזי -אך יען בלעג דקרוהו 

 ...פה: ואים הדורות שחכו לבואי-ואני שמעתיו שואל בדם.הרוכלים
 ...ואני שמעתיו גומר: אין אתי הדורות... אבוי לי, אבוי

 .לא יודע אני, לא יודע אני, המספרואל אן  -וישט המשיח ויט את דרכו 
אולי הוא היה זה אשר על בדמות נשר מנחל ....ואולי הלך לו לבדידות בבודד מכל מבצרי העולם ...

 .ועף, עג עגול על פני הר הבית ויבך קדרון
 אני ראיתי אותו עג עגול ושמעתי בכיו. עוף בוכה... ואמרתי אזי: עוף בוכה, האין זאת

 ?ול הפרידה: הסיוםאחרית התוחלת, עג
 שוב לאלפים שנה... מי יודע אם לא...משיחיות ישראל בדמות עוף מהר הבית נפרדת

ִאם ֻּכּלֹו ִיְהֶיה רּוַח ְלִצְדָקתֹו: ָּכָכה ִבְהיֹותֹו רּוַח -ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא יֹוִתיר ֵמרּוחֹו ַאף ֵנֶטף ְלַנְפׁשֹו, ִּכי-ַהְבִּתי ֶאתאָ .27
ַנְפׁשֹו ּוְלגֹוַרל ַחָּייו: ָּכָכה ִבְגַלל -ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִּתְהֶיה לֹו ִצְדָקתֹו ְלַמְׂשַאת-ָאַהְבִּתי ֶאת.רַהָּגׁשֶ -הּוא עֹוֵבר ֶאת

ָהִאיׁש ֲאֶׁשר לֹא ַיְחֹּפץ ְּבֹרב ְצָדקֹות. ַרָּבה ַהְּצָדָקה -ָאַהְבִּתי ֶאת.  ִצְדָקתֹו הּוא ָחֵפץ ִלְחיֹות ְולֹא ִיְחֶיה עֹוד
ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ִנְׁשָמתֹו -ָאַהְבִּתי ֶאת  .ַהַחִּיים-ַּתִים, ִּכי ַרּבּו ְקָׁשֶריָה, ְלַבֲעבּור ָּת�ה ָבם ֶאת ּגֹוַרלָהַאַחת ִמן ַהְּׁש 

 ֹ  – א ִיָּׁשֶמרְמַפֶּזֶרת הֹון ְוֲאֶׁשר ּתֹוָדה לֹא ְיַבֵּקׁש ְוֲאֶׁשר לֹא ָיִׁשיב ַאֲחֵרי ַקְחּתֹו: ִּכי ָתִמיד הּוא נֹוֵתן ּוְלַנְפׁשֹו ל
  ןכה אמר זרטוסטרא ניטשה, בתרגום של פרישמ

וביום בהיר אחד חדל אולריך לרצות להיות חוקר מבטיח. באותו פרק כבר החלו מדברים על גאוני "     .28
מגרש הכדורגל או זירת האגרוף, אף כי המקום שתפסו בעיתונות בלם גאוני או טניסאי דגול, עדיין לא 

ה עצמה היה אלא אחד לעשרה, לעומת ְמַגֵלי ארצות, טנורים או סופרים. הרוח החדשה עדיין לא חש
כמעין משב אביבי המבשר את הקיץ הבשל  –בטוחה די צורכה. אך דווקא אז הגיע לעיניו של אולריך 

הסוסים, -הביטוי "סוס מירוץ גאוני". הביטוי בכלל נכתב אודות הצלחה מסחררת על מסלול מירוץ –
..." לו אותה והכתב אולי לא היה מודע לגודל חשיבותה של המצאתו, ורוח הזמן היא שכנראה הכתיבה

 (רוברט מוסיל, מתוך האיש ללא תכונות
וילך אתו לוט, מלשון לוטה בשמלה, איזה לבוש גופניי, כדי שיניחהו היצר לעשות המצוה בשלימות, .". .29

 (מקו"ח בר) כמו שפירש רש"י (שם, ב) ואברכך בממון בבנים ושאודיע טבעך בעולם, זהו הלבוש
 ן הרב אהרן ובתיה ואימי מורתי ברטה בת החבר רפאל וחוה ז"ללעילוי נשמת אבי מורי ראובן צבי ב


