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 במדבר פרק כא 
 ֶאֶר� ֶאת ִלְסבֹב ס�� ַי� ֶ�ֶרְ� ָהָהר ֵמהֹר ַוִ
ְסע�) ד(

�� ָהָע� ַוְיַדֵ&ר) ה( :ַ&ָ�ֶרְ� ָהָע� ֶנֶפ# ַוִ"ְקַצר ֱאד
נ� ָלָמה ְבמֶֹ#ה� ֵ&אלִֹהי�  ָלמ�ת ִמִ(ְצַרִי� ֶהֱעִלית)
 ַ&ֶ-ֶח� ָקָצה ְוַנְפֵ#נ� ַמִי� ְוֵאי+ ֶלֶח� ֵאי+ ִ*י ַ&ִ(ְדָ&ר
 ַהְ/ָחִ#י� ֵאת ָ&ָע� ְיקָֹוק ַוְיַ#ַ-ח) ו( :ַהְ.לֵֹקל
 :ִמִ
3ְָרֵאל ָרב ַע� ַוָ
ָמת ָהָע� ֶאת ַוְיַנ2ְכ� ַה0ְָרִפי�

 ִדַ&ְרנ� ִ*י ָחָטאנ� ַו
ֹאְמר� מֶֹ#ה ֶאל ָהָע� בֹאַוָ
) ז(
 ֶאת ֵמָעֵלינ� ְוָיֵסר ְיקָֹוק ֶאל ִהְת6ֵַ-ל ָוָבְ� ַביקָֹוק
 ְיקָֹוק ַו
ֹאֶמר) ח( :ָהָע� ְ&ַעד מֶֹ#ה ַוִ
ְת6ֵַ-ל ַהָ/ָח#

 ָ*ל ְוָהָיה ֵנס ַעל אֹת� ְו3ִי� 3ָָר� ְלָ� ֲע3ֵה מֶֹ#ה ֶאל
 ְנחֶֹ#ת ְנַח# מֶֹ#ה ַוַ
ַע3) ט( :ָוָחי אֹת� ְוָר8ה ָ/#�ְ�ַה

 ִאי# ֶאת ַהָ/ָח# ָנַ#ְ� ִא� ְוָהָיה ַהֵ/ס ַעל ַוְי3ִֵמה�
 ִי3ְָרֵאל ְ&ֵני ַוִ
ְסע�) י( :ָוָחי ַהְ/חֶֹ#ת ְנַח# ֶאל ְוִהִ&יט
 :ְ&אֹבֹת ַוַ
ֲחנ�

 

 י"רש
 עליה� ובאה אהר+ מתש כיו+ 9 סו� י� דר�) ד(

 הוא, סו� י� דר� לאחוריה� חזרו זו מלחמה
, מרגלי� גזירת עליה� כשנגזר לה� שחזרו הדר�

. סו� י� דר� המדברה ויסעו) מ, א דברי� (שנאמר
, י ש� (שנאמר, מסעות שבע לאחוריה� חזרו וכא+

 ש� מוסרה יעק+ בני מבארות נסעו ישראל ובני) ו
, מת ההר בהר הלאו, מת במוסרה וכי. אהר+ מת
 כאילו והספידוהו עליו והתאבלו חזרו ש� אלא
 שבע ותמצא במסעות ובדוק וצא. בפניה� הוא

 אר� את לסבב :ההר הר עד מוסרה מ+ מסעות
 נפש ותקצר :בארצו לעבור נתנ� שלא 9 אדו�
 אמרו. לה� שהוקשה הדר� בטורח 9 בדר� הע�
 חוזרי� ואנו לאר� להכנס קרובי� היינו עכשיו

 שלשי� ונשתהו אבותינו חזרו כ� חורינולא
  בעינוי נפש� קצרה לפיכ�, היו� עד שנה ושמונה

. בדר� בהיותו בדר� הע� נפש ותקצר לומר יתכ+ ולא] לה� נמאס [ר"לו ט"אינקרו ז"לע ובלשו+. הדר�
 זכריה (כגו+, קצרה במה ש� מפורש במקרא נפש קצור שתמצא מקו� שכל, קצרה במה בו פירש ולא
 אד� על הקשה דבר וכל, ישראל בעמל נפשו ותקצר) טז, י שופטי� (וכגו+, בה� נפשי ותקצר) ח ,יא

 מקו� לו ואי+, הדבר אותו לקבל רחבה דעתו ואי+ עליו בא שהטורח כאד�, נפש קצור לשו+ בו נופל
 כגו+, האד� על וכבד הוא שגדול, גודל לשו+ נופל המטריח ובדבר, הצער אותו ש� לגור לבו בתו�

 לשו+ כל פירוש של כללו, תצודני כשחל ויגאה) טז, י איוב(, עלי גדלה, בי בחלה נפש� וג�) ח, יא זכריה(
 עבד השוו 9 ובמשה באלהי� )ה( :סובלתו הדעת שאי+, הוא לסובלו יכול שאי+ לשו+, בדבר נפש קצור
 9 הקלוקל בלח� :ומאוס נפש קצור לשו+ זה א� 9 קצה ונפשנו :שוי� שניה� 9 העליתנו למה :לקונו
 אשה ילוד יש כלו�, במעינו שיתפח הזה המ+ עתיד אמרו. קלוקל קראוהו באיברי� נבלע שהמ+ לפי

 את וינשכו :שיניה� בארס האד� את ששורפי� 9 השרפי� הנחשי� את) ו( :מוציא ואינו שמכניס
 טע� לו מי�נטע המיני+ שכל נחש יבא. דבה ממוציאי ויפרע דבה הוצאת על שלקה נחש יבא 9 הע�
 למי מכא+ 9 משה ויתפלל) ז( :טעמי� לכמה לה� משתנה אחד שדבר, טובה מכפויי ויפרע אחד

 ז"בלע א"פירק שקורי� כלונס על 9 נס על) ח( :מלמחול אכזרי יהא שלא מחילה ממנו שמבקשי�
 גבוה שהוא יולפ, נס שאו) ב, יג ש�(, נסי ארי�) כב, מט ש�(, הגבעה על וכנס) יז, ל ישעיה (וכ+] מוט[

 אלא, והול� ומתנונה נזוק היה נושכו חמור או כלב אפילו 9 הנשו� כל :נס קוראו ולראיה לאות
, והביט נאמר הנחש ובנשיכת, בעלמא ראיה אותו וראה כא+ נאמר לכ�, להמית ממהרת הנחש שנשיכת

 בו מביט כ+ א� אלא להתרפאות הנחש נשו� ממהר היה שלא', וגו והביט איש את הנחש נש� א� והיה
 מעלה כלפי מסתכלי+ ישראל שהיו בזמ+ אלא, מחיה או ממית נחש וכי רבותינו ואמרו. בכוונה

 נאמר לא 9 נחשת נחש) ט( :נמוקי� היו לאו וא�, מתרפאי� היו שבשמי� לאביה� לב� את ומשעבדי+
 :לשו+ על פלנו לשו+, נחושת של אעשנו ואני, נחש קוראו ה"הקב משה אמר אלא, נחשת של לעשותו לו
 

 ן"רמב
 אני, נחש לי אמר ה"הקב משה אמר אלא, נחשת של לעשותו לו נאמר לא 9 נחשת נחש משה ויעש) ט(

, זה הבינותי ולא). ח לא ר"ב (רבותינו מדברי י"רש לשו+ זה, הלשו+ על נופל לשו+, נחשת של אעשנו
 העצ� ש� אחר משה הל� כי לומר דעת� אבל". שר� ל� עשה "אלא" נחש "לו הזכיר לא ה"הקב שהרי
 הנזק תסיר, נס בתו� נס מעשיה שכל התורה מדרכי הוא כי, הזה הדבר בסוד בעיני והנראה. לו אשר

 במלח וכ+) כה טו שמות (ע�' ה בויורהו) א ויסע מכילתא (שהזכירו כמו, במחליא החולי ותרפא במזיק
 או אות� בראות� יסתכנו הארס ליבע נשוכי שכל, הרפואות מדרכי וידוע). כא ב ב"מ (במי� אלישע
 ש� לה� יראה במי� יביטו א� השוטות הבהמות שאר וכ+ השוטה הכלב נשוכי כי עד, דמות� בראות
 וכ+). א פד (יומא במסכת בגמרא ומוזכר הרפואות בספרי שכתוב כמו, וימותו המזיק או הכלב בבואת
 במחשבה תדבק נפש� כי כלל ות�א יזכרו שלא, הנוש� ש� בפניה� מהזכיר הרופאי� אות� ישמרו
  נשו� כי, התולדה מפלאות מנוסה דבר הזכירו וכבר. אות� שתמית עד כלל ממנה תפרד ולא ההיא
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 )המשך(ן "רמב
 כלבי� גורי דמות בשת+ יראה זכוכית בכלי שלו השת+ יקובל א� בחליו שנשתטה אחרי השוטה הכלב
 הזכוכית לכלי וכשתחזיר�, כלל רוש� שו� בה� תמצא לא ננ�ותס במטלית המי� תעביר וא�, קטני�
 וכשיהיה. הנפש כחות בפלאי הוא אמת וזה, מתוארי� הכלבי� גורי ש� ותראה תחזור כשעה ש� וישתהו

 וצוה, כלל לב על יעלו ולא יזכרו ולא נחש יראו שלא השרפי� הנחשי� נשוכי לישראל היה ראוי, כ� זה כל
 רחבי העיני� אדומי השרפי� הנחשי� כי וידוע. אות� הממית הוא, שר� דמות לה� לעשות למשה ה"הקב

 כי נחשת נחש שיעשה בלתי בשר� מצותו לקיי� משה מצא לא ולכ+, בצואר� הנחשת כעי+ שגופ� הראש
 הנופל הלשו+ מ+ שאמרו ומה. שר� דמות ולא נחש דמות היה אחר מדבר יעשנו וא�, שר� נחש דמות הוא
 דמותו ועשו בטבע הממית במזיק שיתרפאו הש� צוה כי, והכלל. תזיק בלבד הש� זכרתה כי, הלשו+ על

 הש� כי להודיע�, חי היה, לגמרי המזיק כעי+ שהוא הנחשת נחש אל בכוונה מביט האד� וכשיהיה, ושמו
 :ומחיה ממית

 
 א "מסכת שבת דף צז ע

 טובה מדה: חנינא ברבי יוסי רבי ואיתימא רבא אמר
 פורענות במדת דאילו. פורענות ממדת לבא ממהרת
  ואילו כשלג מצרעת ידו והנה ויוציאה )ד שמות( כתיב

 י"רש
 ולא, בלע+ מטה ונעשה שחזר לאחר 9 נס בתו� נס

 .אהר+ תני+ ויבלע כתיב דלא, תני+ כשהוא

 את הר+א מטה ויבלע )ז שמות(. כבשרו דשבה הוא מחיקו, כבשרו שבה והנה מחיקו ויוציאה כתיב טובה במדה
 .נס בתו� נס: אלעזר רבי אמר מטת�

 
 שמות פרק יז 

 ֶאֶב+ ַוִ
ְקח� ְ*ֵבִדי� מֶֹ#ה ִויֵדי) יב( :ֲעָמֵלק ְוָגַבר ָיד� ָיִניַח ְוַכֲאֶ#ר ִי3ְָרֵאל ְוָגַבר ָיד� מֶֹ#ה ָיִרי� ַ*ֲאֶ#ר ְוָהָיה) יא(
 :ַה2ֶָמ# &ֹא ַעד ֱאמ�ָנה ָיָדיו ַוְיִהי ֶאָחד �ִמCֶה ֶאָחד ִמCֶה ְבָיָדיו ָ"ְמכ� ח�רְו ְוBֲהרֹ+ ָעֶליָה ַוֵ
ֶ#ב ַתְחָ"יו ַוָ
3ִימ�

 
   ו סימןהלכות נטילת ידים -ליקוטי הלכות 

ֵני ָ*ב�ד �ָבא ְלִהָ-ֵח� ָ#ַמע ֶ#ֵ(ת Bֲהרֹ+ ְוִנְסַ"ְ-ק� ַעְנ,  ְוֶזה ְ&ִחיַנת ַוִ
ְ#ַמע ַהְ*ַנֲעִני ֶמֶלְ� ֲעָרד ֶ#ה�א ֲעָמֵלק]צט[
ִ*י ִעַ.ר ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ה�א ִע� ַהֲחל�ֵ#י *ַֹח ֶ#ְ&ִי3ְָרֵאל ֶ#ָהָיה . ְ*מ� 8#ְֶמר� ַר&�ֵתינ� ִזְכר�ָנ� ִלְבָרָכה, ְ&ִי3ְָרֵאל

ְוַהDִַ�יק ָהר�ֶעה . ְ*מ� 8#ְֶמר� ַר&�ֵתינ� ִזְכר�ָנ� ִלְבָרָכה'  ְוכ�ֶהָעָנ+ 6�ְלָט+ ִ&ְבִחיַנת ַוְיַזֵ/ב ְ&ָ� ָ*ל ַהֶ/ֱחָ#ִלי� Bֲחֶריָ�
�ְלַהְכִניָס� . ָהֲאִמִ"י ְ&ִחיַנת מֶֹ#ה ל�ֵח� ִ&ְ#ִביָל� ְלַהDִיָל� ִמְ&ִחיַנת ְקִל6ַת ֲעָמֵלק ְוֵחיל�ָתיו �ִמֵ�ע�ֵתיֶה� ָהָרע�ת

ָ*ה ְוַכ(�ָבא ַ&Cַֹהר ַהָ.ד�# ֶ#ֵ(ִביא �ְל8ְסָפ� ְלת�ְ� ַהִ.&� ָ&ִצי� ְ&ת�ְ� ָהַעְנֵני ָ*ב�ד ֶ#ֵה� ְ&ִחיַנת ס) � ַהָ.ד�# ַהְמק)
ָ*ה"ָ#� 6ָָרַ#ת ַוִ
ְ#ַמע ַהְ*ַנֲעִני ַהַ/ ַעְנֵני ָ*ב�ד ֲאִפ-� ִ*י מֶֹ#ה ָהר�ֶעה ָהֲאִמִ"י ח�ֵזר �ַמְמִ#יְ� ָה. ַעֵ
+ ָ#�, ל ְלִעְנַי+ ס)

. ִ*י ְ&ֵאר ָעָנ+ �ָמ+ *)ָ-� ָחְזר� ִ&ְזכ�ת מֶֹ#ה ְ*מ� 8#ְֶמר� ַר&�ֵתינ� ִזְכר�ָנ� ִלְבָרָכה. ְלBַחר ִהְסַ"ְ-ק�ת Bֲהרֹ+ ַה*ֵֹה+
ְו8ְמר� ַר&�ֵתינ� . ִהִ&יט ֶאל ְנַח# ַהְ/חֶֹ#ת ָוַחיְוַעל  ֵ*+ ָע3ָה 8ז ְנַח# ְנחֶֹ#ת ְוָהָיה ִא� ָנַ#ְ� ַהָ/ָח# ֶאת ִאי# ְו

ֶאָ-א ִ&ְזַמ+ ֶ#ִ
3ְָרֵאל ִמְסַ"ְ*ִלי+ ְ*ַל6ֵי ַמְעָלה ָהי� ִמְתַר6ְִאי+ ְוִא� ָלאו ! ?ְוִכי ָנָח# ֵמִמית א� ְמַחֶ
ה, ִזְכר�ָנ� ִלְבָרָכה
ְלִעְנַי+ ְוָהָיה ַ*ֲאֶ#ר ָיִרי� מֶֹ#ה ָיד� ְוָגַבר ) ְ&א�ת פח(ל ְ*מ� ֶ#ְ(ב8ֹר ְלֵעיל "ַ/ֶזה ְ&ִחיַנת ְרָמִזי� ַה. ָהי� ִנ(�ִקי+
ְלה�ר�ת ֶ#Dְִריִכי+ ַה*ֹל . ִ*י ֵה� ְ&ִחיָנה Bַחת ַ*(�ָב+ ַ&ִ(ְ#ָנה רֹא# ַה2ָָנה ֶ#ִ/ְסְמכ� ָ#� ַיַחד. 'ִי3ְָרֵאל ְוכ�
ל ֶ#ֵה� ִעַ.ר ֶה8ַרת ַהַ�ַעת ְלִהְת&�ֵנ+ ְ&ָכל ֵעת ַעל  ְיֵדי "ַהְינ� ְ&ִחיַנת ְרָמִזי� ֶ#ַ&ַ�ַעת ַהַ/,  ְ*ַל6ֵי ַמְעָלהְלִהְסַ"ֵ*ל

ֶ#ֵאי+ מ�ִעיל ָהְרָמִזי� ִ*י ִלְפָעִמי� ֵי# . ל"ַ*ַ/' ל ְלִהְתַחCֵק ִל2ֵָאר ַעל ָעְמ�� ְוכ�"ָהְרָמִזי� ַהְ.ד�ִ#י� ֶ#ל ַהַ�ַעת ַהַ/
ְוָצִריְ� ע�ד ַלֲע3�ת ע)ְבָ�א ָלֶזה ְ*מ� מֶֹ#ה ֶ#ָע3ָה 8ז ְנַח# ְנחֶֹ#ת ֶ#ָרַמז ָלֶה� ִיְרBת ָהעֶֹנ# ֶ#Bל . ֶ#ל ֲהָרַמת ָיָדיו

ְכָרח ְלִהְסַ"ֵ*ל ְ*ַל6ֵי ַמְעָלהַעל  ֵ*. ִיְ#ְ*ח� ֶ#ֵ
# ְנָחִ#י� 3ְר�ִפי� ֶ#ֵה� ֳעָנִ#י� ָקִ#י� �ָמִרי� ִ*י ֵאי+ . + Bָ"ה מ)
' ֶ#ֵ*+ ְלBַחר ִמיָתה ַ&Hֵיִה/ֹ� ְוַכ� ַהֶ.ַלע ְוִגְל�Hִלי� ְוכ� ָמק�� ִלְברַֹח ֵמֳעָנָ#יו ַהָ.ִ#י� ְוַהָ(ִרי� �Hַ ָ&ע�ָל� ַהֶזה ִמָ*ל

. 'ִ&ְבִחיַנת ֵאֶליָ� ָנ3ָאִתי ֶאת ֵעיַני ְוכ�, ָליו ִיְתָ&ַרְ� ְוָל3ֵאת ֵעיָניו ַלָ(ר�� ָ"ִמידִ*י ִא� ְלִהְסַ"ֵ*ל ֵא, ַרֲחָמָנא ִלְצַל+
י� ְו8ַמר ֶ#ִעָ.ר ה�א ִיְרBת ָהעֶֹנ# �B  ַעל  6ִי ֶ#ָ*ת�ב ַ&Iְָפִר. �ְכמ� ֶ#ָרַמז ָלנ� ֲאד�ֵננ� מ�ֵרנ� ְוַרֵ&נ� ִזְכר�נ� ִלְבָרָכה

ֲאָבל ֶ&ֱאֶמת ַהְלַואי ֶ#ִ/ְזֶ*ה ְלִהָ/ֵצל ִמַ(ה Dְ2ִֶריִכי+ ְלִהָ/ֵצל ַעל  ְיֵדי ִיְרBת . 'ֶ#Dְִריִכי+ ַ�ְיָקא ִיְרBת ָהר�ְממ�ת ְוכ�
ְוָרַמז ָלנ� 8ז ֵהיֵטב ֵהיֵטב . עֶֹנ#ְוֵכ+ ָ#ַמְענ� ְ&ֵ#� ַ*ָ(ה ַצִ�יִקי� Hְד�ִלי� 8#ְֶמר� ֶ#ָהִעָ.ר ה�א ִיְרBת ָה. ָהעֶֹנ#

ְוֶזה ְ&ִחיַנת ְנַח# ַהְ/חֶֹ#ת ֶ#ָע3ָה מֶֹ#ה ְוָרַמז ָלֶה� ַעל  . 'ַ*ָ(ה ְוַכָ(ה ְצִריִכי+ ְלִהְתָיֵרא ְוִלְפחֹד ִמִ
ְרBת ָהעֶֹנ# ְוכ�
Bי� ְוַכַ/. ל"ת ָהעֶֹנ# ְוַכַ/ְיֵדי ֶזה ְלִהְסַ"ֵ*ל ְ*ַל6ֵי ַמְעָלה ַהְינ� ַעל  ְיֵדי ִיְר
ְוַעל  . ל"ִ*י ָהִעָ.ר ה�א ָהְרָמִזי� ָהֲאִמִ"ִ

 �ְיֵדי ֶזה ָלַח� מֶֹ#ה ְ&ִחיַנת ַהDִַ�יק ָהֱאֶמת ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ְלַהDִיל ֲחל�ֵ#י ַה*ַֹח ֶ#-ֹא ִיְהי� ִנְפָרִדי� ִמ"�ְ� ַהִ.&�
ָ*ה ֶ#ִהוא ְ&ִחיַנת ַעְנֵני ָ*ב�ד ַ*ַ/. ֵני ָ*ב�דַהָ.ד�# ִמ"�ְ� ָהַעְנ ִ*י ִעְנַי+ ַהְ/ַח# ְנחֶֹ#ת ִנְסַ"ֵ&ב ַעל   :ל"ְוֶזה� ְ&ִחיַנת ס)

�ת ְ&ֵני ַיֲעָק+ י ָ#� �ְבָפָרַ#ת ֵעֶקב ַעל 6ָס�ק �ְבֵני ִי3ְָרֵאל ָנְסע� ִמְ&ֵאר"ְיֵדי ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ַ*(�ָב+ ְ&ֵפר�# ַרִ#
ְו8ז ָע3ָה מֶֹ#ה . 'ֶ#ֵ*יָו+ ֶ#ָ&א ֲעֵליֶה� ִמְלָחָמה זֹאת ֶ#ִהוא ִמְלֶחֶמת ֲעָמֵלק ָחְזר� ַלֲאח�ֵריֶה� ְוכ�' מ�ֵסָרה ְוכ�

 :'ְנַח# ְנחֶֹ#ת ְוכ�
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