
 בסיע˙א ד˘מיא 

  דף חזרה ב˙ורה 

  פר˜ים י"ג וי"ד 

ָרם נו˘אים: פריד˙   ים , מלחמ˙ ה לֹוטו   ַאב¿ ƒָלכ   מ¿

ָרם פרד˙     לֹוט ו   ַאב¿

ָרם , והוא 'כבד' (י˘ לו לֹוטחוזר מארı מˆרים יחד עם ˘רי ו ַאב¿

, בן אחיו, י˘ הרבה ˆאן  לֹוטהרבה) במ˜נה, ˆאן וב˜ר. גם ל

  וב˜ר.

ָרםוכך רועי הˆאן ˘ל    סיבו˙: 2-רבים מ  לֹוטורועי הˆאן ˘ל  ַאב¿

י˘ כל כך הרבה בעלי חיים והמרעה (ע˘ב וˆמחיה) לא   .1

 מספי˜ לכולם. 
לא   לֹוטבגלל ˘המרעה לא מספי˜, רועי הˆאן ˘ל  .2

מ˜פידים ל˙˙ לˆאן לרעו˙ ר˜ ב˘דו˙ הפ˜ר ונו˙נים 

˘ל   ˆאןהלהם לאכול גם ב˘דו˙ פרטיים, וזה גזל. רועי 

ָרם  רואים א˙ זה ומ˙ווכחים אי˙ם. ַאב¿

ָרם˜ורא  לו: ראה, למה לנו לריב? בוא ניפרד  ואומר לֹוטל  ַאב¿

  כידידים מא˘ר להמ˘יך לריב ולה˙ווכח כל יום. 

  הנה כל ארı כנען לפניך, בחר לך מ˜ום לגור בו. 

  אני אלך ימינה  –אם ˙לך ˘מאלה 

  אני אלך ˘מאלה.  –אם ˙לך ימינה 

דֹוםואז בוחר לו א˙ העיר  לֹוטמ˙בונן    ˘בככר הירדן.   ס¿

מאד, עמוס בˆמחיה ומרעה, אך,  ככר הירדן זהו אזור ˘ופע 

דֹום היא עיר מלאה בר˘עים, ˘ונאי מˆוו˙ (ספרנו על   ס¿

יודע ˘אנ˘י העיר  לֹוט˘נא˙ם למˆו˙ הכנס˙ אורחים). 

ה˘חי˙ו א˙ דרכם, אבל לא אכפ˙ לו ללכ˙ לגור לידם, 

  העי˜ר ˘יהיה לו הרבה מרעה לˆאן ˘לו. 

ָרם ֵראבוחר לגור באלוני  ַאב¿   ˘בעיר חברון. ַממ¿

ָרםאל אז מדבר ד'  ואומר לו: כל כך הרבה ˆאˆאים אני   ַאב¿

א˙ן לך, כמו גרגירי החול. האם אפ˘ר לספור או˙ם? לא, אי  

אפ˘ר מרוב ˘הם רבים (ניסינו בכ˙הֈ). כך לא יהיה  

  אפ˘ר לספור א˙ הˆאˆאים ˘יˆאו ממך.

ָרם   רוˆה להודו˙ לד' והוא בונה מזבח.  ַאב¿

ים מלחמ˙ ה  ƒָלכ   מ¿

יםבעיר  ƒּד ¿ׂ̆ ָרםגר אדם אחד ˘כועס על  ּכַ ורוˆה מאד  ַאב¿

רֹודלנ˜ום בו. ˜וראים לו  מ¿ ƒנ.  
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 ̆ ָרםלמה הוא כועס עליו? לפני  רֹודבא  ַאב¿ מ¿ ƒלט על כל   נ˘

ָרםהעולם וכולם ח˘בו ˘הוא ברא א˙ העולם.  בא ו'הרס'  ַאב¿

  לו א˙ ה˙כניו˙. 

רֹוד מ¿ ƒָרֶפלמ˘נה א˙ ˘מו ומעכ˘יו הוא נ˜רא  נ . הוא  ַאמ¿

ארˆו˙ יחד עם ידיד   7מ˙˜רב לארı כנען ובדרך הוא כוב˘  

ָלעֶֹמר, המלך  ˘לו ָדר¿ ים 2מˆטרפים אליהם עוד .  ּכ¿ ƒָלכ   מ¿

יֹוך¿ ( ָעלו ַאר¿ ד¿ ƒּ̇ ָרם˜ח˙ א˙ ליחד ) והם יוˆאים העברי  ַאב¿

  ב˘בי. 

דֹוםכ˘הם מ˙˜רבים לעיר  הם מ˙חכמים. הם יודעים  ס¿

דֹום˘אנ˘י  אז מה הם   ,יˆאו ל˜רא˙ם להלחם בהם ס¿

מכסים , עו˘ים? הם חופרים בורו˙ עמו˜ים סביב העיר

או˙ם בסיד ˘ורף ומלמעלה פיזרו עפר. העפר גרם  

דֹום˘אנ˘ים  לא ראו א˙ הבורו˙ ורבים נפלו ל˙וך הסיד  ס¿

  לטו על נפ˘ם. ˘אר נמה ונ˘רפו. 

דֹוםהם כוב˘ים גם א˙  כך  דֹום. ס¿ הי˙ה מחול˜˙ בימים   ס¿

מלך אחר. כך הם כב˘ו  ˘לטכרכים ובכל כרך  5-אלו ל

ים 5ב˜לו˙  ƒָלכ דֹוםב . מ¿ ולו˜חים או˙ו   לֹוטהם מוˆאים א˙  ס¿

  ב˘בי. 

ָרםהיה דומה ל  לֹוט מאד והם טועים וחו˘בים כי ˘בו א˙    ַאב¿

ָרם ָרם. ר˜ בדרך הם מגלים ˘זה לא ַאב¿   . לֹוט, אלא ר˜ ַאב¿

רֹודמו אמר לעˆ מ¿ ƒָרֶפל-נ : איזו נ˜מה מ˙ו˜ה זו ˙היה. כל  ַאמ¿

 ̆ ָרםמ˜ום  יעבור וילמד א˙ האנ˘ים על ד' ˘ברא א˙  ַאב¿

ָרם, ˘נראה בדיו˜ כמו לֹוט, נעבור בו אחר כך עם העולם , ַאב¿

ָרםוהוא יגיד להם ˘הכל טעו˙. וכך העבודה ˘ל  ˙רד  ַאב¿

  לטימיון.

  ויבוא הפליט 

ָרםאל  'פליט') ומספר לו בא עוג (˘מכונה ב˙ורה  ַאב¿

רֹוד̆  מ¿ ƒָרֶפל-נ   , בן אחיו, ב˘בי.לֹוטל˜ח א˙  ַאמ¿

ָרםעוג לא היה ˆדי˜ במיוחד. הוא בא לומר ל נפל   לֹוט̆  ַאב¿

 ̆ ָרםב˘בי ר˜ כדי  יˆא למלחמה, בטח הוא ימו˙ ˘ם כי   ַאב¿

ָרֶפל הוא מלך חז˜ וגיבור, ואז עוג יוכל ל˜ח˙ א˙ ˘רי,    ַאמ¿

ָרםא˘˙    . ַאב¿

̆  ָרםַאב¿  נפל ב˘בי ומיד מ˙ארגן לˆא˙  לֹוט˘ומע 

ּכֹול, ָעֵנרידידים ˘לו  3למלחמה. הוא ממנה  ¿ ׁ̆ ֵראו ֶא , ַממ¿

. הוא לו˜ח לֹוטעל הרכו˘ ˘לו בזמן ˘יˆא להˆיל א˙ להגן 

אי˙ו א˙ העבד ˘לו, אליעזר, וכך הם יוˆאים ˘ניהם להלחם  

ָרֶפלבˆבא הגדול ˘ל  ָלעֶֹמרו ַאמ¿ ָדר¿   . ּכ¿

בדרך נע˘ה להם נס ˘נ˜רא '˜פיˆ˙ הדרך', ה˙˜ˆרה הם  

  ˙וך יום אחד.  הדרך והם הגיעו
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ָרםכיˆד נלחמו? ע˘ה להם ד' נס נוסף: ה˘ליכו  ליעזר  וא  ַאב¿

יםעפר על ה ƒָלכ והעפר הפך לחיˆים   ,והˆבא ˘להם מ¿

  ניˆל.  לֹוטה˘אר ברחו ו ,םרבי וחרבו˙. כך הם הרגו 

ָרםבדרכו חזור פוג˘  גויים רבים ˘יוˆאים ל˜רא˙ו.  ַאב¿

הגויים הללו ראו א˙ הניסים הגדולים ˘נע˘ו לו במלחמה   

וכולם עמדו בעמ˜ ונ˘בעו לא לעבוד יו˙ר עבודה זרה אלא  

ֶוהנ˜רא ˘ם העמ˜: ' ר˜ א˙ ד'. מאז ָ ּׁ̆   '. ֵעֶמ˜ ַה

ָרםא˙ ל˜ר ֶד˜ַמ יוˆא גם  ַאב¿ ֶ̂ י  ƒּכ , המלך ˘ל העיר ˘לם. הוא  ל¿

ָרםא למוˆי  ָרםם ויין. לח  ַאב¿ ֶד˜נו˙ן ל ַאב¿ ֶ̂ י  ƒּכ , ˘היה כהן,  ַמל¿

  מע˘ר מכל ה˘לל ˘נפל לידיו במלחמה. *א˙ ה

דֹוםמלך  ָרם. רואה ˘הוא מחל˜ ˘לל ורוˆה ל˜בל גם כן ס¿   ַאב¿

לומר   : לא א˜ח דבר מכל ˘לל העיר ˘לך, ˘לא ˙וכלואומר ל

ָרם'אני הפכ˙י א˙    לע˘יר'. ַאב¿

,  ָעֵנרמ˙נו˙ ל  כ˘הוא מגיע בחזרה אל בי˙ו הוא נו˙ן

ּכֹול ¿ ׁ̆ ֵראו ֶא ידידיו ˘˘מרו על רכו˘ו בזמן ˘יˆא   ַממ¿

  להילחם. 

  ˙וספ˙: סיפור על נחום אי˘ גמזו ומ˙נ˙ המלך. 


