
                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

א-143עלון , ד"בס
 שמיני
ה"התשע  

 )'ב',(: "' הַוֵּתֵצא ֵאׁש ִמִּלְפֵני ְיהָוה ַוּתֹאַכל אֹוָתם ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני  "
 

, צריך להבין למה ומדוע ביום השמחה הגדולה. 'לאמר בקרובי אקדש וגו' ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר ה
ואולי אפשר לומר שזה . א דווקא אז נפטרו שני גדולי הדור נדב ואביהו-בו השכינה סוף סוף ירדה לעיני כל העם 

שזוהי עדות לכל העולם , לכן הוא נקרא משכן העדות. בא לכפר על עגל הזהב, שנבנה בזהב, קרה כיוון שהמשכן
וכמו שבירידת משה מהשמים עם התורה .  כך התיקון-אבל כפי הקלקול , ה כיפר לנו על מעשה העגל"שהקב

כשהשכינה יורדת למשכן : כך עכשיו בתיקון, רה ולשכינהוגרמו צער לתו, הקדושה אירע החטא הנורא של העגל
 . 'נגרם הצער לבני ישראל בראותם את השריפה אשר שרף ה

 

 ?רופא או רוצח
 

ובנה בה כל מיני דברים יוצאים מן , מלך אחד הקים עיר לתפארת: והמגיד מדובנא מביא משל נפלא בעניין זה
אם יש למישהו רעיון נוסף 'הנה באמצע המסיבה קם המלך ואמר ו, מסיבה גדולה נערכה לכבוד חנוכת העיר. הכלל

לא ראיתי עיר כזו 'אחד הנוכחים קם ואמר למלך . ' הוא מוזמן להציע אותו כאן ועכשיו–בכדי לשפר את העיר הזו 
שאל ?', מה חסר בעיר'. 'דבר אחד עדיין חסר בעיר הזו, אבל במחילה, אנו מודים לך על הכל, יפה בחיים שלי

איך לא חשבתי על , 'אמר המלך', אתה צודק'. ?' לאן ילך-כי אם מישהו יהיה חולה מחר . חסר כאן רופא'. ךהמל
 . 'עוד היום אביא לעירנו את אחד הרופאים הטובים ביותר שיש? זה
 

כבר למחרת הגיע אליו החולה . ועשו לו קבלת פנים נאה, עוד באותו יום הגיע רופא מיוחד במינו. אמר ועשה
נתן לו כדורים והורה לו , הרופא בדק אותו. וטען שיש לו כאבים חזקים בראש ובבטן, שון עם כמה מלוויםהרא

 .  והאיש שבק חיים-לא עברו יומיים . לקחת אותם שלוש פעמים ביום במשך שבוע
 

. 'ורג אותו הוא נותן לו כדורים וה-במקום לרפא את החולה ? איזה מן רופא זה, 'באו כולם והתלוננו בפני המלך
כשהגעתי לעיר שמעתי את האנשים , אדוני המלך'אמר לו הרופא . מיד קרא המלך לרופא ושאל אותו לפשר הדבר

-ואם נהיה חולים , כי יש רופא. וגם לעשן, לשתות מה שרוצים, עכשיו אפשר לאכול מה שרוצים, אומרים שזהו
ולכן האיש שהגיע אלי , להם להיות חולים ולסמוך עליאמרתי בלבי שלא אתן . לכן אין מה לדאוג, הוא ירפא אותנו

ולא , כדי שיחשבו שאני גרמתי למותו, הכדורים שהבאתי לו היו סתם סוכריות. חולה ממש עמד למות בכל מקרה
 . כ המשל"ע. 'ימהרו להיות חולים

 

שות  עבירות כי עד עכ שיו אי אפשר היה לע'התחילו חלק מהעם להגיד , ה בנה את המשכן"והנמשל הוא שכשהקב
אמר  . 'ה ויכפר עלינו"ממילא נוכל להביא קרבנות לקב. אבל עכשיו נעשה עבירות, לא היה מה שיכפר עלינו

ולכן בו . 'מסוכן להיכנס אליו, אני אעשה שתראו שהמשכן הזה? ו"וכי בניתי משכן כדי שתעשו עבירות ח': ה"הקב
בקרובי  ' הוא אשר אמר ה", ר משה רבינו לאהרן אחיווזה מה שאמ.  נדב ואביהוא נפטרו-ביום שנבנה המשכן 

 ) הרב יפת ח סו פר–ובחרת בח יים                         (. ועתה יראים להיכנס אליו, בגלל בניך המשכן נעשה מקודש". אקדש

 

 חלי החשדנות

ֲהַגם  ֶׁשּנֹוְכח ּו ָלַדַעת  ֶׁשַחְׁשדֹוֵת יֶהם  ְּבַחְבֵריֶהם ־  , רֹב ְּכָכל ַהִּמְקִר ים: ְוֶאְפָׁשר ל ֹו ַמר,  יםֶׁשַהְרֵּבה אֲ ָנִׁשים  ְלַאַח ר ִמְקִרים ַרִּב, ְמַעְניֵ ן
ְמִדים   ִמָּכל  ָמקֹום  ֲעַדיִ ן  לֹא ל ֹו, ּוְבמ ֹו עֵ ינֵ י ֶהם ָראּו  ֶׁשחּוׁש  ַהֲחָׁשד  ֶאְצלָ ם ְמֻפָּתח  ְמאֹד  ְוַעל  ִּפי  רֹב ט ֹוִעים  ֵהם, ַמִּכיֵריֶהם  ִהְתַּבּד ּו

ְוַכּמּובָ ן ֶׁשּג ֹוֵרר ַאֲחָרי ו  ,  ּוְבָכל ֵאר ּוַע ָקָט ן ַהְּמע ֹוֵרר ָסֵפק רָ חֹוק ֶׁשל  ֲחָׁש ד ְּכָבר ִמְתַמֵּלא ַה ֵּלב ְּבִׁשּפּוט   ְׁשִליִלי  ַעל ַהּז ּוַלת,  ְלָקִחים ִמָּכְך
 ... 'ּוֵמַה ַהְקָּפדָ ה ִׂשנְ ָאה ְוכּו , ַהְקָּפָדה ּבַ ֵּלב

ַהחֹוֵׁשד ִּבְכֵׁש ִרים לֹוֶקה   : ל" ּוְכמֹו ֶׁש אֹוְמִרים ֲחַז, ְוִיָּתכֵ ן ְוַגם ָלִקיָת עַ ל ֶזה, ַכְחָּת ָלדַ ַעת ֶׁשָּטִעיָת ְוָחַׁשְדָּת ִּבְכֵׁשִר יםְּפָעִמים ַרּבֹות נ ֹו
 .  ּוְבָכל זֹ את ַמֲעֶרֶכת  ַהַּמ ְחֵׁשב ֶׁשל ַהְפ ָעַלת ַה ֲחָׁשדֹות  עֹו ֶבֶדת ְללֹא ִׁש ּנּוי,  ְּבגּופֹו
 ?   ֵּכיַצד ִהי א ַהְרָּגָׁשְתָך-ִל ְפנֵ י ֶׁשָּפעַ ְלָּת ְל ַמֲעֶׂשה  , ְּכֶׁשִּגִּלי ָת ֶאת ָט עּות ַחְׁשדָ נּוְתָך, ֶרה ַהּט ֹובַּבִּמְק

 !  ֲהלֹא ה ּוא ַהַּצִּד יק ַואֲ ִני  ָהָרָׁשע !  ?ְסָתם ָחַׁשְדִּת י!  ? ֶמה ָעִׂשי ִתי-
  ְלָך ִס ַּיְעָּתא  ִדְׁשַמָּיא ְל ַגּלֹות  ֶאת  ָטעּות  ַה ֲחָׁשד  ְּבעֹוד מ ֹוֵעד  ִלְפנֵ י ֶׁשִּת ְפַעל  ְלַמעֲ ֶׂשה ְּבִׂשְנָאה   ָהיְ ָתה, ְּבִמְקֶרה ֶזה  ע ֹוד ִהִּצ ילּוךָ  ִמן  ַה ָּׁשַמִים

ִריב   , ַחְׁשָדנּוְתךָ  ְּב ִׂשְנָאהאּוָלם  ַּכָּמה ָקֶׁש ה  ַהַּמָּצב ְּכֶׁשּלֹא ּגִ ִּליָת  ֶאת ָטע ּות  ַחְׁשָדנּוְתךָ  ְּבעֹוד  מֹוֵעד  ּוְכָבר  ָּפַעְלָּת ְּב ֶהְתֵאם ְל , ּוַמֲחלֶֹק ת
,  הֲ לֹא  ִהְּנָך ְמֻצֶּוה  ְוִנְדָרׁש ֵּתֶכף לָ קּום  ּוְלִהְתַרּפֵ ס ִלְפ ֵני ַה ִּנְפָּגע  ּוְלַבֵּקׁש  ְסִליָחת ֹו. ְוַרק ְלַא ַחר ִמֵּכן ּגִ ִּלי ָת ֶׁשֲחָׁשְדָך ָהָיה ְּבָט עּות, ּוַמֲחלֶֹק ת
 ) הרב  יעקב  ישראל  לוגאס י                                           (.ִנְתַקְּב ָלה ְמִח יָלְתָך ֵמ ִאּתֹו  ּוָמ ַחל ְלָך ִמּכָ ל ִלּבֹוִלְדר ֹׁש ְולַ ְחקֹר ִאם ָאכֵ ן , ְוִלְבּדֹק

                                                  אמונה
 )ספר המידות(. ַעל ְיֵדי ָהֱאֶמת ָהעֹוָלם ִנְׁשָמר ִמָּכל ֶהֵּזקֹות .ס
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 דיני השבת אבידה
 

)   2(,ו ן גזלהרי הוא ע ובר גם על עו, מלבד  האיסור ים שנזכרו בסעיף ה קודם, הלוקח את הא בידה ל עצמו ו אינו מחז ירה לב עלי ה
 )  3. (ועתיד  לחזור  בגלג ול כד י לה שיב את האב ידה לב עלי ה

".   ה שב תשיבם: "שנ אמר, חי יב לט פל בה  ל השיבה  לבעל יה,  הרו אה אב י דת ישראל): סימ ן רנט  סעיף  א(כתב השו לחן  ערוך  ). 2(
ומשום  לא  , ם לא תגז ו לומש ו, ע ובר משום  השב תש יבם לאח יך, ו עדיי ן לא  נתי יאשו  הבעל ים  ממנה, ואם נטל ה על  מנת  לגֹזל ה

 .  כבר  עבר ע ל  לא תוכל  להת עלם, ואפי לו אם  י חזירנ ה אחר כך.  תוכל ל התעלם
ולא  קא מר שעובר ע ל   , "לא ת גזול "מד וע קא מר שעובר  משום , )סי מן לח(והקשה בש יעור י רבי שמ ואל  רוזובסק י על בב א מציעא  

ויגז ול  את  החני ת מ יד   " ה  דומ ה  לגזי לה שנ אמר בה  ואי ן ז,  ו הרי  הו א ג ונב  את ה אבידה  לל א יד יעת  ה בעלים, "לא תג נוב "
 .  ואם כן  דמי ל גנ יבה ו לא לגזי לה, אב ל  באבידה א ין  הבעל ים מודע י ם לכך. דה יי נו שה גזלן  לוק ח חפץ  בידי עת הב עלים, "המצרי

אחר   ומ.  דה י ינו ש יגנ וב את  החפץ  מבית  בעליו, "וג ּונב מב ית הא יש "-שאחד  התנא ים של גנ יבה  הוא  , ז"ותירץ בשם  הגרי 
שכל   , וע וד ִלמד ונ ו רב ותינ ו. לכן א ין  לו די ן ג נב,  אלא מה הפקר, אינ ו ל וקחה  מבית  הא יש, שהמוצא אביד ה ו לוקח ה לע צמו

אבל . נתח דש שיש לו דין גנב שצריך ל שלם כפל, וא ם יש לו פחד בלקיחת ו. זהו גזיל ה, הלוקח ממ ון חבר ו לרשותו ל לא שום פחד
מפ ני  שאין לו פ חד   , נקרא גז לן, ולכן המוצא אב ידה וא ינ ו מחזירה.   היא גז ילה,כל לקיחת ממ ון שאי ן בה פחד מהבעל ים

 ) אברהם ישראל ' ר(ׁ                       :).ד ף כו(א בחידוש יו  לבבא מצי עא " ו עיי ן לר יטב. ש"ע. וגם א ינ ו ל וקח מב ית הא יש, בלקיחת ו

 ד"חב/ התועלת מידיעת התורה 
-אּו ָלם ָּבּה , ִׂשְגְׂשגּו  ְוָגְד ל ּו,  ֶׁשִּל ְפנֵ י ָמאַת יִ ם ַוֲחִמִּׁשים  ָׁשָנה, ַהְּקִה ּלֹות  ַהּיְ הּוִדּי ֹות ְּבפ ֹוִל ין.  ׁשּו ְּבִעְרּב ּוְבָיהְּבאֹוָתם ָיִמ ים א ֹור  ַוֲאֵפלָ ה ִׁש ְּמ

 . ָּבל ֹותְּגֵזר ֹות וְ ַהְג, ְוָגְרָרה  ִהְתַנְּכ ֻלּי ֹות ַלּיְ הּוִדים,  ְּבָׁשָעה ָּגְבָרה  ְוִהְת ַעְּצָמה ָהַא ְנִט יֵׁשִמּיּות
,   ַמֲעֶׂשה ֶזה  ָהיָ ה ְמנֻ ָּגד ַלח ֹק  ְּבאֹוָתּה  ֵעת. ִהְתָּבֵרר ִּכ י ָהִא יׁש ָס ַחר ִעם ַאַח ד ַהַּכְפִר ִּיים  ַהּגֹו ִיי ם:  'ָחמּור'יֹום ֶאָחד  ִנְת ַּפס יְ הּוִד י ְּבֵחְטא  

 ". ַהַּכְפִרּיִ ים ַהְּתִמי ִמים"  ָלֶהם  ָּתִוית  ֶׁשל  נֹוְכִל ים ַהְּמַרִּמ ים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ִהְׁש ִחירּו  ֶאת ְּפ ֵני  ַהְּיה ּוִדים וְ ִהְדִּביק ּו-ְלַאַחר ֶׁשּׂשֹו ְנֵאי 
ּוְבתֹוְך ָּכְך ָקָנה ְסח ֹוָרה ִמי ֵדי   , ָעַבר ֶּדֶרְך ַאַחד ַהְּכָפִר ים, ְמגּוָרי ו-ֶׁשָעָׂשה ֶאת ַּדְרּכֹו ְלִעיר , ַהְּיהּו ִדי ַהּסֹו ֵחר.  ַהַּמֲעֶׂשה ִהְתַרֵחׁש ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת

 . ֶאת  ַהְּסח ֹוָרה ֶה ֱעִמי ס ַעל ֶעגְ ָלתֹו  ְוִהְמִׁש יְך ְּבַדְרּכֹו. ַהָּמקֹום-ןֶּב
ִנְטְּפל ּו ֵאָלי ו  ְוֵהֵחּל ּו ִלְבּדֹק  , ְּכֶׁשָראּו ַהּׁשֹו ְטִרים ְיהּוִד י מֹוִב יל ֲעָגלָ ה עֲ מּוַסת ְסחֹורָ ה. ָסמּוְך ְלַׁשֲעֵרי ָה ִעיר ִנְת ַקל ְּב ֶצֶמד ׁשֹוְטִרים

 . ָוֵעֶרב ִּבְדַבר ְמ קֹור ַה ְּסחֹורָ ה-ַהּׁש ֹוְטִרים ָח ְקרּו  ֶאת ַהְּיה ּוִדי  ֲחִקיַרת  ְׁשִתי . י וְּבִציִצּיֹוָת
ִּכי ָק ָנה   , ה ֶאת  ָהֱאֶמתְּבָׁשָלב ָּכְלֶׁש הּו ִנְד ַחק ַלִּפ ָּנה ַעד ֶׁשּגִ ָּל. ְּבַהְרִּגיׁש ֹו ַּבַּסָּכנָ ה ַהְּמרַ ֶחֶפת ֵמַעל ר ֹאׁשֹו, ִלּבֹו ֶׁשל ַהּס ֹוֵחר ַה ְּיה ּוִדי ּפַ ג ְּב ִקְרּבֹו

 . ַהַּמֲעָצר- ֶאל ֵּבית –ִעם  ֶעְגָלת ֹו ָהֲעמ ּוָסה  ְס חֹוָרה  , ַהּׁשֹו ְטִרים ָּפְקדּו  ָעלָ יו ְל ִהְתלַ ּוֹות אֲ ֵליֶהם.  אֹוָתּה ֵמַא ַחד ַהַּכְפִר ִּיים
הּו א ִהְכנִ יס ֶאת   . רֹב הֹוִכיָח ה ֶא ת ַעְצָמּה-ִּפי-ֶׁשעַ ל , ת  ַהִּׁשיָטה  ַה ְּיָׁשָנה ִנָּסה ְל ַהְפִע יל ֶא–ְּכֶׁשָרָאה ַהּיְ הּוִדי  ָהֻאְמלָ ל ִּכי ּכָ ְלָתה ֵאלָ יו ָהרָ ָעה  

 . הֹוִציא  ִמָּׁשם ֲחִבי לַ ת ְׁשָטרֹות וְ הֹוִׁשי ָטם ְלֵעֶבר  ַה ּׁשֹוְטִרים,  ָידֹו ְלִכ יסֹו
א ֹו ֶׁשָּמא   , ֶׁשָה ָיה  ָיָׁשר ִמֶּמ ּנּו,  אּוָלם  ֲחֵברֹו.  ד  ְּכֵדי  ִלּטֹ ל ֶאת  ַהּׁשֹ ַחדּוְכָבר ה ֹו ִׁשיט ָי,  ִזיק ֶׁשל  ַחְמדָ נּות  ִנַּצת ְּב ֵעי ָניו   ֶׁשל ַאַחד  ַהּׁשֹוְטִר ים

י   הּוא ֵה ֵח ל ִלְצעֹק ַעל  ַהְּיה ּוִדי ִּכ י ֶהעָ וֹון  ָהִראׁשֹון ֶׁשָעַבר  ֲהרֵ .  ִסֵּכל ֶאת ַהַּמֲהלָ ְך–ִׂשְנַאת ַהּיְ הּוִדים ֶׁשְּבִלּב ֹו ָּגְבָרה  ַאף ַעל ַּתֲאַות  ַהָּממֹו ן 
ַעל   , ְּבעֹוד ַעל ַס ַחר ִעם ּגֹוִיים ָה ָיה ָצפ ּוי ַלּיְ הּוִד י עֶֹנׁש ַקל יַ ֲחִסית, ְוָאְמ ָנם. חֹק-הּוא ְּכַאיִ ן ּוְכֶאֶפס ְל ֻעַּמת ִנְס י ֹונֹו ַה ּנֹוָא ל ְלַׁשֵחד ִאיׁש 

 .ִׁשחּוד ׁשֹוֵטר ָצפ ּוי  ָהיָ ה ְלַמֲאָס ר ְמֻמָּׁשְך
ָחָכם -ִׁש ֵּמׁש ְיהּוִדי ַּתְלִמ יד , ַאף ַהֻחִּקים ֶׁשִהְגִּב ילּו ֶאת יְ ה ּוִדים ְּבַחּיֵ יֶהם ּוְבִמְסָחָרם-ַעל , ֶׁשְּבאֹוָתם ָיִמיםִמּׁשּום , ָאַמְר נּו" אֹור ַוֲאפֵ ָלה"

.  'ְּתב ּואֹו ת  ׁשֹור'ּבַ ַעל ַה, ֶסְנֶדר ׁשֹור-ֶּדר ָהָיה  ֶנְכּדֹו  ֶׁשל ַרִּבי אֲ לֶ ְּכַסְנ, ֶׁשֵּׁשם ִמְׁשַּפְחּת ֹו  ׁשֹור, ַהּלָ ה. ְּבַתְפִקיד ַה ּתֹוֵבַע  ַהְּכָלִל י ֶׁשל  ּפֹוִלי ן
ְלַמ ּנֹות  ְלִמְקָצת  ַהַּתְפִק יִדי ם ַהְּבִכיִר ים   ) ְּכִפ י  ֶׁשָּנֲהגּו  ְמִדי נֹות  נ ֹוָספֹות  ְּבֵאיר ֹו ָּפה(ָנֲהגָ ה ',  ְנא ֹורּוָת ּה'ִּבְרצֹו ָתּה  ְלהֹוִכ יַח ֶאת  , ֶמְמֶׁשֶלת ּפ ֹוִלי ן

 . ָּכְך ִהּגִ י ַע ֶנְכּדֹו ֶׁש ל ַהּפ ֹוֵסק ַה ּנֹודָ ע ְלַתְפ ִקידֹו ֶה ָחׁשּוב  ְוַהָּבִכיר. ַּבְּמִדיָנה ְּב ֵני  ִמעּוִט ים
ַהִּמְׁשָּפט ֶנֶאְספ ּו  ּוָבאּו   -ְלֵבית . לֹא ִצּפָ ה ְל יֹוֵת ר ִמַּדי, ָיָדיו  ִהִּפ יל ֶאת ַעְצמ ֹו ִמן  ַהּפַ ח ֶאל ַהּפַ ַחת-ֶׁשְּבמֹו,  ַה ִּנְתָּבע. מֹוֵעד ַהִּמְׁשּפָ ט ִהּגִ יַע

 .ּוְסָתם ַס ְקָרִני ם, ֶׁשּיִ ֲחלּו  ְלַמַּפְל ּתֹו ַּבאֲ ֶׁשר הּוא יְ הּוִד י, ִיְׂשָרֵאל-ְלַצד ּג ֹויִ ים ׂשֹוְנֵא י , ְיהּוִד ים ֶׁשִרֲחמּו  ַעל אֲ ִחיֶהם  ַה ּסֹוֵחר
ִעם  ְּתִחַּלת ַהִּמְׁשּפָ ט ִהְקִרי א ַהּתֹו ֵבַע ַהְּכָלִל י ֶאת   . ּכּויִ יםַה ִּסּיּו ַע ּבֹוא  ָיבֹוא  ַּגם ְּכֶנֶגד ָּכל ַה ִּס, ַאְך ַּכֲאֶׁשר ִמָּׁשַמִים ֲחֵפִצים  ְל ַסֵּיַע ְלָאָדם

ֶׁשְּבסֹופָ ן ַהְּׁשֵאלָ ה ִאם ֵיׁש לֹו לֹוַמ ר   , ְלַאַחר ִמּכֵ ן ָּפנָ ה ַהּׁשֹו ֵפט ַלּסֹוֵחר  ְוִהִּציג  לֹו ִסְדַרת  ְׁשֵאלֹות. ִּגְליֹו ן ַהַהֲאָׁשמ ֹות ֶנֶגד  ַהּסֹוֵחר  ַהְּיהּו ִדי
 .ה ַלהֲ ָגָנת ֹוָמ-ְּדַבר

ְיע ֹוֵרר ּגִ ח ּוְך וְ אּולַ י ַאף   ,  ְּבָיְדעֹו  ִּכי  ָּכל  ִנָּס יֹון  ֶׁשּל ֹו ְל ַהְכ ִחיׁש ֶאת  ַמֲעָׂש יו  מּול  ֵעד ּוָתם  ֶׁשל ְׁשֵני  ַהּׁש ֹוְטִרים,  ָהֻאְמָלל  ִמֵּלא  ֶאת  ִּפי ו ַמ ִים
 . ַיְחִמיר  ֶאת ַמָּצבֹו

ְּבָכְך   ". נ ֹוֵתן ִּכיס ֹו ְלָנְכִרי , ִמי ֶׁש ֶהְחִׁשיְך ָעלָ יו ַּבֶּדֶרְך: " ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה ְּבַמֶּסֶכת ַׁשָּבת–ְלַעְצמֹו   ְּכִאּלּו –ְלֶפַתע ֵהֵח ל ַהּתֹובֵ ַע ְלַזְמֵזם 
ֶאָּלא ִמ ֵּכיָון  ֶׁשַהָּדבָ ר   ,  ֵחד ֶאת  ַהּׁשֹוְטִריםִּכי ְּב ִעְניַ ן ַאְׁשַמת  ַהּׁשַֹחד  ָיכֹול  הּוא  ִלְט עֹן ֶׁשּל ֹא ָה ְיָתה  לֹו ׁש ּום ַּכּוָ ָנה  ְלַׁש,  ִהְתַּכֵּון  ִלְרמֹז  ֶלָחׁשּוד

 .ִאְּלצָ ה אֹות ֹו  ַהֲהָלָכה  ִלְמסֹר ֶאת  ַּכְסּפֹו  ַלּׁשֹו ְטִרים, ֵאַרע ְּבֶעֶרב ַׁשָּבת
-ָחַזר ַהֶּצַבע  ִלְל ָחיָ יו  ְוהּו א ִּבֵּק ׁש ֶאת ְרׁשּות ְל ֶפַתע  . ַהַהָּצָלה ֶׁשֻהְׁשלַ ְך ְלֶעְבר ֹו-ִמֵהר  ְלֵהָא ֵחז ְּבֶחבֶ ל , ֵסֶפר-ֶׁשָהיָ ה י ֹוֵדעַ ,  ַהּסֹוֵחר  ַהּיְ הּוִדי

ִסיָמִנים ֶׁש ל   . ְּבקֹו ל רֹוֵעד ְּבִמְקָצת  ִהְׁשִמיַע ֶאת ִט עּונ ֹו וְ ִלֵּמד ֶאת  ַהּׁשֹוֵפט וְ ֶאת ָּכל ְקַה ל ַהּנ ֹוְכִחי ם ָּבאּוָלם ֶּפֶרק ְּבִה ְלכֹות ַׁשָּבת . ַהִּדּבּור
 . ַיַחד-רֹאׁש ַּגם -ֶׁשֶהֱאִזין  ַלְּדָבִרים ְּבִהְׁשָּת אּות  ּו ְבכֶֹבד,  ֹוֵפטְמבּוָכה ִנְּכ רּו עַ ל ְּפנֵ י ַהּׁש 

ַהּׁשֹוֵפט ָׁשַאל ֶאת  ָהַרב ִאם ָאְמָנם . ֶׁשֵאָלי ו ִזֵּמן ֶאת ַרָּבּה  ֶׁשל ַוְרָׁשה, ָקַבע ַהּׁשֹוֵפט מ ֹוֵעד ְלִדּי ּו ן נֹוָסף, ָמה-ְלַאַחר ְׁשִקיַלת ַהְּדָבִר ים ְזַמן 
 ָאסּור ל ֹו ְלַטְלֵט ל ֶאת ַאְר נָ קֹו ְוה ּוא ַרַּׁשאי   –ְּב תֹוַרת  ִיְׂשָרֵאל ַה ּקֹוַבַעת ִּכי  ְיה ּוִדי  ַהִּנְמָצא ַּבּדֶ ֶרְך ְוַהַּׁשָּבת ע ֹוֶמֶדת ְל ִהָּכֵנס  ֵיׁש ֲהָלָכה 

 . ְׁש ָנה ֻּכּלָ ּה וְ ַהְסָּברָ ָתּה ְּבֶמֶתק ְׂשָפַת ִיםָהַרב ִאֵּׁשר ֶאת  ַהְּדָבִרים ּת ֹוְך  ַהְׁשָמַעת ַהִּמ. ְלָמְסרֹו ְל גֹוי  ֶׁשְּיַטְלְּט ֶלּנ ּו ַּבֲעבּור ֹו
ַּכָּפיו  ֶׁשל  -ִמּכֵ יוָ ן ֶׁשֻּׁשְכַנע ְּב נִ ְקיֹון . ִּדְבֵרי ָהַרב ִׁשְכ ְנעּו ֶא ת ַהּׁשֹו פֵ ט ְוהּו א ֶהְח ִליט  ִלְפטֹר ֶא ת ַה ְּיהּוִד י ֵמַאְׁשַמת  ַהָּצַעת ׁשַֹחד   ַלּׁשֹוְטִרים

ִסֵּכם   , "ִהְׁשַּתְכ ַנְעִּת י ֶׁש ֶהָחׁשּוד  הּוא  ָאָדם  ָיָׁשר  ְוׁשֹוֵמ ר חֹק .  "ֶהְחִל י ט ְלָהֵק ל  ִעּמֹו  ַּגם ּבָ ֲעֵבָרה  ַעל   ֻחֵּקי  ַהִּמְסָחר,  רַהְּיהּו ִדי  ֶּבָעו ֹון  ֶהָחמ ּו
 .ַהּׁשֹוֵפט  ְוָׁשַלח ֶאת  ַהּיְ הּוִד י ְלדַ ְרּכֹו

 

ֵצא ּוְלַמד ֵאיז ֹו ּתֹוֶעלֶ ת : " ָנֲהגּו ַהְּמַס ְּפִרים ְלה ֹוִסיף  ֶהָעָרה–ִנים וְ ָעַבר ִמּדֹור ְלד ֹור  ֶׁשֵאַרע ִלְפֵני י ֹוֵתר ִמָּמאַתִים  ַוֲחִמִּׁשים ָׁש–ְלִסּפּור ֶזה  
עֶ ְברֹו ַהּתֹובֵ עַ   לֹא ָה ָיה קֹוֵלט ֶאת ָהֶרֶמז ֶׁשִּׁשֵּגר ְל, ֶׁשֵּכן ִאּלּו ֵלא ָיַדע ֶהָח ׁשּוד ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְׁשָנה, נֹוֶסֶפת ְיכ ֹולָ ה ִלְצמַֹח ִמְּיִד יַעת  ַהּתֹוָרה

 ". ְולֹא ָה ָיה  ִנָּצל
 


