
  
וישלח משה מלאכי� מקדש אל מל
 אדו� כה אמר אחי
 ישראל וגו' 

לעבור דר  רצו לאר� ישראל כשהלכולמה נעברה נא בארצ
 (כ', י''ז) צ''ע 
שלכאורה צ''ע , וי''ל עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות זצ''לאר� אדו�. 

ותי' שבנ''י לא שלח שלוחי�, רק משה שלח בשביל�. הפסוק ממשמע ש
) ל''א, ה' במדבר,ת מדי� דכתיב (שמצינו בפרשת מטות במלחמשכמו 

וימסרו מאלפי ישראל, שלא רצו ללכת כדי שלא להקדי� מיתת משה כמו 
מיד לאר�  כמו כ� כא� א� ילכו דר אר� אדו� הי' באי�שפרש''י ש�, ו

 הישראל, כי אר� אדו� הי' סמו ממש לאר� ישראל, וכיו� שכבר נגזר
�שלא לבוא לאר� ישראל, לכ� לא רצו ליל דר אר�  גזירה על משה ואהר

אדו�, כדי שלא למהר מיתת�, אבל משה עצמו לא חשש לזה כמו שפרש''י 
 מהרליל דר אר� אדו�, כדי לבוא משה  שמטע� זה רצה ולפ''ז י''ל ש�.

  לאר� ישראל. 
  

משה שלוחי�  למה מתחלה כששלח, באופ� נפלא ת הפסוקולפ''ז פירש כוונ
בלשו�  לא נשתה מי באר, #הוסי"  ,בדר המל נל –אמר למל אדו� ו

מימ א�  –במסלה נעלה, אז הוסי"  –כששלח פע� שני ואמר ודאי, ו
מסתפק שמא יצטרכו למימי אדו�, והטע� הוא,  הי' משהנשתה, דהיינו ש

שמכיו� שנגזרה הגזירה על משה ואהר� שימותו קוד� ביאת� לאר�, 
לא א� יכנסו בנ''י לאר� ע''י אדו� הסמוכה לאר�, אז ימותו משה ממי

ואהר� ש�, ובמיתת� תפסיק הבאר, דהא אחר מיתת מרי� חזרה הבאר 
בזכות� של משה ואהר� כדאיתא במס' תענית (ט') וא''כ א� יעברו בנ''י 

יבואו לסו" גבול אדו� במהירות, וממילא א" כשימותו  , אזדר המל
�ולא יצטרכו למימי בבת אחת, יכנסו לאר� כמעט כול� כבר  משה ואהר

בודאי  , אזאבל א� ילכו במסלה, דהיינו שילכו זה אחר זה ובמתינותאדו�, 
   א� מימ נשתה.   –יצרכו למימי אדו�, לפיכ אמר 

  
להוציא מש�  ההעברה באדו� הי' כדי עיקרש, באופ� אחר החת� סופר תי'

שבאר� אדו� גורמי� שכחת  ואות� הניצוצות ת הקדושות שהיו ש�,ניצוצו
א'י� ד'ורש ו'אי� מ'בקש. ולכ� ישוטטו לבקש דבר ה', זו  –התורה, אדו''� 

 הלכה ברורה, ולא ימצאו בעו''ה (שבת, קל''ח) ואלו היו ישראל עוברי� דר
רק אי� דבר, דהיינו שאותה הבחינה  # ש� הי' מתקני� את זה, וע''ז אמרו 

'ר, שהוא שכחת התורה וסילוק הנבואה, אותה ברגלי אי� דב' #נקראת 
  אעבורה, הייתי מעבירה מ� העול� ברגלי בעברי דר ש�.   

  
שמשה ידע שלא ית�  עפ''י דברי הנצי''ב (העמק דבר), וי''ל באופ� אחר

 �מל אדו� רשות לה� לעבור בארצ�, כמ''ש (דברי�, ב', ה') כי לא את
משו� שהקב''ה אמר לו (דברי�, ב', ד') לכ� מארצ� עד מדר כ" רגל, אבל 

דבר וייראו מכ� ונשמרת� מאד, דהיינו הי' בזה מצוה שלא תגרמו לה� 
ישראל לעבור עליה� בעל כרח�, בכח י� אשיהיו יראי�, ויהיו בטוחי� ש

 �וע''כ עשה משה שליחות זה כדי שיבי� מל אדו� שהוא תלוי ברצונו, ואי
וימא� אדו� נת� את  – ה שנאמר לבסו�ולפ''ז מוב� מלו לירא מישראל. 

 של הבנ''יזה הי' עיקר רצונ� ש –ישראל עבר בגבלו ויט ישראל מעליו 
ה� מיד , וכשקיי� מצות� מה� שלא יהי' אדו� יראי�ה',  מצותלקיי� 

  מעליה�.  נטו
  

האור החיי� (דברי� א', ל''ז) על הפסוק ג� בי  דברי עפ''י, וי''ל באופ� אחר
התאנ" ה' בגללכ� כתב מדברי חז''ל שא� היה נכנס משה לאר� והיה בונה 

ולפ''ז י''ל נחרב, שאי� אומה ולשו� נוגעת בו. בית המקדש לא היה הבית 
שא� הי' נכנס משה רבינו לאר� אדו�, לא הי' לאדו� הכח , בדר
 חידוש

) זכור ה' לבני קל''ז, ז'השני, וכמ''ש בתהלי� ( את בית המקדש יבחרהל
לפ''ז מדוייק וערו ערו עד היסוד בה. האומרי� אדו� את יו� ירושלי�, 

שלכאורה צ''ע  –ויצא אדו� לקראתו בע� כבד וביד חזקה  הפסוק (כ', כ')
למה נאמר כפול לשו�, ע� כבד, יד חזקה, הלא כל ע� כבד יש לה� יד חזקה 

 קאי על אותה זמ� –זה שנאמר בע� כבד  ולדברינו י''ל(עיי� פרש''י). 
קאי על אותה זמ�  #לעבור בארצ�. ויד חזקה  לבנ''י שותת� רשאדו� לא נ

שמשה רבינו שלח השלוחי�, שהוא ולפ''ז מוב� הטע� של חורב� בית שני. 
ב את בית יחרתהי' לה� היכולת להידע שא� הוא נכנס לארצ�, לא 

(לבני אדו�  אשרי שישל� ל – רי דוד המל
בדב בזה ומסיי�המקדש. 
 אשרי שיאחז ונפ� את עללי אל הסלע #ולבני בבל) את גמול שגמלת לנו 

  . אכי''ר
  

שבאמת ה� ידעו את שנאת אדו� כנגד�,  באופ� אחר, התפארת יהונת� תי'
 ובודאי לא יניחו לה� לעבור דר ארצ�, ואי� לה� היכולת לעבור בכח, כי

אעפ''כ  כי לעשו נתתי את הר שעיר ירושה, אבל –ד� ונאמר לה� מק כבר

כנגד סיחו� מל  לבסו" יהי' לה� עלילה להלח�שרשות כדי  וביקש ה�
להלח� בו,  ועלילה יבא לא תחי' כל נשמה, ובאיזו –האמורי, שבה� נאמר 

הנסי�  שמעכש ,, בודאי ית� לו רשות לעבורשא� יאמר לו לעבור דר ארצו
בו, לכ� שלח משה תחלה לאדו� בדברי ת שעשה ה' לישראל ונמס לבוונפלא

 לעבור בגבולו, ובחרב יצא את ישראל א יניחריצוי ושלו�, וידע של
מל קט� כזה לא מלאו לב� לק''ו בעצמו, א� סיחו� ד וילממזה לקראתו, ו

, וע''כ יעבור בחרב של ישראל לעמוד כנגדו, א''כ האי יעמוד כנגדי
לו שריד,  וריעלילה להלח� עמו באופ� שלא ישא תהי' לבנ''י לקראתו, ואז

כה אמר אחי ישראל, לשו� הכנעה לזכור משפט אחי�,  –ולכ� שלח לאדו� 
ולא  לאדו� שלוחי�ה שלח משה לכ�לב סיחו�, ו את כדי להכבידוזה הי' 
, שמשה לא רצה וישלח משה מלאכי� מקדש אל מל אדו� כמ''ש ,ישראל
ימס לבב� כשיבינו שע''י השליחות לאדו� יצא  כדי שלאהטע�  לה� לומר

  סיחו� בחרב לקראת�.  
  

צה שבנ''י יכבשו את אר� סיחו� ועוג, ושיהי' כיו� שהקב''ה ר – ביתר ביאור
ג� זה חלק מכיבוש האר�, לכ� צוה שישאלו בשלו� אדו�, א" שידע שלא 

וצרכו לנטות מדרכ� ולחפש הויט ישראל מעליו, ש –יקבלוהו, ומחמת זה 
דר חדשה, וזה הראה לכל העול� כאילו ישראל חלשי� ה�, ושוב אפשר 

לצאת למלחמה כנגד�,  להלח� עמה� ולנצח�, וזה נת� לסיחו� ועוג העזות
ד� שוב הותר לה� להג� על עצמ� ולצאת � כנגמילחומכיו� שה� נ

  האר�.  ה�, וה� כבשו את ארצו, והי' זה חלק מכיבוש למלחמה עלי
  

� –וישלח משה מלאכי� מקדש אל מל אדו�  –מה שנאמר  ולפ''ז מוב
מה הי' חטא של משה רבינו שהכה את הסלע, הלא הקב''ה שלכאורה צ''ע 

ללמד לנו דר  ההמטה הזה. וי''ל שהתורה בא קח את –בעצמו אמר לו 
אר�, שלא לבוא מיד ליסר את חבירו בחירופי� וגידופי�, רק יהי' אמירתו 
מקוד� בדברי רצוי ונחת, וא� עד אלה לא ישמע לו אז יש לו רשות לבוא 

שהקב''ה אמר למשה שמקוד� ידבר  ולפ''ז י''לבדברי� הקשי� כגידי�. 
כדי לקדש שמו ולפרס� הדר אר�, ואז א� לא נת�  ,אל הסלע בדברי רצוי

ולא נזהר בדר אר�,  ,מימיו יש לו להכות אותה, אבל משה לא עביד הכי
� לתק� את זה שלח מתחלה שלוחי� לאר� אדו�, כדי להכביד לב של לכ

מל סיחו� וכדברינו הנ''ל, שמשה לא רצה לכתחילה ליל להלח� כנגד 
ש במעשה של מי ''סיחו� בלי שו� טע�, ולימוד זה של דר אר� למד בקד

לדבר תחילה וישלח משה מלאכי� מקד''ש, שש� למד  #מריבה, לכ� נאמר 
  ונחת. בדברי ריצוי

  
מגיד  –ויאמר ה' וגו' על גבול אר� אדו�  ולפ''ז י''ל כוונת פרש''י (כ', כ''ג)

שמפני שנתחברו כא� להתקרב לעשו הרשע, נפרצו מעשיה� וחסרו הצדיק 
מה� רק ביקש  ,, הלא בנ''י לא התקרבו לה�וכבר הקשו המפרשי�הזה. 

שבאמת כבר הגיע  ולדברינו י''לרשות לעבור בארצ� כדי ליכנס לאר� מיד. 
זמ� לאהר� הכה� למות, שכבר נגזירה גזירה עליו שלא יכנס לאר�, והטע� 

ק� לק) להלח� כנגד�, ועי''ז בנ''י ינשמתה עכשיו, כדי שיבוא הכנעני (עמ
  חרמי גבוה.  –בהריגה. ואת עריה�  –בה� כמ''ש ויחר� אתה� 

  
שראל עבר וימא� אדו� נת� את י –הטע� מה שנאמר לבסו"  ולפ''ז י''ל

ויאמר לא  –פסוק זה הוא כפל לשו�, שכבר נאמר לכאורה ש צ''ע #גבלו ב
. , וממילא מוב� הכלתעבור ויצא אדו� לקראתו בע� כבד וביד חזקה

נו רשעתו של אדו�, כי יעשהכתוב בא להשמ תי' המהרי''ל דיסקי� זצ''ל
 אח''כ לא תעבור, והוא במחשבתו הרעה סבור שמא יבואו –כשאמר לה� 

בע''כ במלחמה, ע''כ יצא לקראת� בע� כבד, ועשה הוצאות הרבה עבור 
וימא� אדו�, היינו מיד  # כי מיד שהי'  ,המלחמה, ע''ז בא הכתוב לומר

לא תעבור, מיד  –שמל אדו� בביתו נענע בראשו אל מלאכי משה ואמר 
ויט ישראל ידע זאת משה רבינו ברוח קדשו, והבי� שאינו מניחו לעבור, ע''כ 

� בזיו�, הי' לו כשבא לקראת� ולא מצא אות� ש� מעליו והלכו מש�, ולכ
ולבסו" לא  הרבה, ועשה הוצאות ,מהחלדול, כי הוא הזמי� את עצמו למג

  לריק.  ה היתהעייגהכל מצא אות�, ו
  

זה שנאמר וימא� אדו� נת� את ישראל עבר בגבלו ויט  – ביתר ביאור
ויצא אדו� לקראתו בע�  # הפסוק כאילו נאמר קוד� הוי ישראל מעליו, 

 �ישראל  לבסו" כשיצאו אדו� לקראתו כבר נטהכבד וביד חזקה, ולכ
  !הבזיו� גדול לה� והיתהמעליו, 

  
רבינו בזה ששלח מלאכי�  שעיקר כוונת משה ולדברינו י''ל באופ� אחר,

כדי להכביד לב סיחו�, ועי''ז יהי' לו עלילה להלח� כנגד�  לאדו� הי'

  

 
פרשת 
  חקת
  ע''זתש

  לפ''ק



 יסברלא תחי' כל נשמה, וזה שיי רק כשסיחו�  #המצוה ולקיי� בה� 
שהטע� שלא עברו בנ''י באר� אדו�, כיו� שנתפחדו מה�, לכ� מסיי� 

וימא� אדו� נת� את ישראל עבר בגבולו ויט ישראל מעליו, לרמז  –הפסוק 
הי' לה� עלילה להלח� כנגד סיחו�, וג� שזה הי' עיקר כוונת� כדי לבסו" י

 יונחת, דהיינו כיו� שהי' לישראל ציוו יהדיבור בריצו להראות על מעלת
דברי ריצוי ודיבר לה� ב � רצו� ה',מישלא להלח� כנגד אדו�, ה� מקיי

� לה� רשות לעבור בארצ�, ה� נטו נעברה נא בארצ, וכשלא נת –ונחת 
  ליה�. מע
  

וי''ל באופ� אחר, עפ''י דברי הגאו� ר' וועלוול מרגליות זצ''ל (תורת 
לא  # שמתחלה בקשו לעבור בתו ארצו בדר המל, ואמר לה�  גבריאל)

לא  –השיב  –תעבור בי, ואח''כ בקשו לעבור במסילה, דהיינו מ� הצד 
תעבור כלל וכלל, ויצא לקראתו בע� כבד וביד חזקה, ולא נת� אות� א" 
לעבור לפני גבול ארצו, דהיינו מחו� לארצו בסמו לה, וזו היתה עזות 

כי את עוצ� תקפ� וגבורת�,  להראות� יכולתלה� ההי' באמת ו נוראה,
ויט ישראל  –ו על זה להרחיק את עצמ� חו� מגבול�, וע� כל זה לא נצטו

להכנס בתגר עמה�, שמא  , כדי לאמעליו, ועשו משמרת לקול דברי ה'
  תבוא עי''ז להתגרות מלחמה ג� בארצ�. 

  
מל לא נאמר ''למה  צ''ע ויאמר אליו אדו� לא תעבור בי (כ', י''ד)ב) 

וי''ל עפ''י דברי סיחו�. במל אמורי  כמו שנאמר לקמ� (כ''א, כ''ג) ''אדו�
�כי נסכמו כל עמו ע� אדוניה� במיאו� הזה.  –ויאמר אליו אדו�  – הרמב''

אות שכול� דבאמת התשובה הי' מהמל, אבל נאמר אדו�, להר ולפ''ז י''ל
  עמו, שלא לית� רשות לבנ''י לעבור בארצ�.  ימוכסה
  

כיו� שהי' לאדו� בית מועצת הע�  באופ� אחר, המש
 חכמה תי'
) קט� נתתי בגוי� בזוי מאד, , א', ב'עובדי'( ונאמר על אדו�(פארלאמענט) 

שאי� המלכות ירושה עיקר כדעת הע�. שאי� לה� מל ב� מל, ובמקו� 
בסיחו� שהי'  וימא� אדו�, אבל –שמטע� זה נאמר ויאמר אדו�  ולפ''ז י''ל

) ונ אותו ואת בנו, נאמר לא נת� ב', ל''גבדברי� ( ירושה לבנו, וכמ''ש
�  ולא אבה סיחו�.  ,סיחו

  
התשובה למה הי'  ,שהשליחות הי' למל אדו� כיו�צ''ע  – ביאור הדבר

דו�, אבל כיו� א דבאמת התשובה הי' ממלוי''ל . הע� ולא מהמל עצמומ
נחשב תשובת המל ירושה ועיקר כדעת הע�, דבאדו� אי� המלכות 

  בה�.  'כתשובת הע�, כיו� שמלכותו תלוי
  

�, למה לא הזכיר שמו של מל אדו� כמו ולפ''ז יש ליישב קושיית הרמב''
כיו� שעיקר הממשלה  ולדברינו י''לשהזכיר סיחו� ועוג מלכי האמורי. 

ע�, לכ� לא הזכיר את הבמל אלא ב �לא תלוי ,והכח של מלכות אדו�
  שמו. 

  
הנה  עפ''י דברי הרה''ק מדינוב זצ''ל (אגרא דכלה) וי''ל באופ� אחר,

והתשובה מאדו�, שהנה ידוע שמלכי אדו�  ,השליחות הי' אל מל אדו�
פרשת סו" בזמ� ההוא לא מבני אומת�, רק מאומות אחרות כמ''ש ב

  ,כדר כל האר� לשלוח אל המל ,אדו�וישלח, והנה שלח משה אל מל
אשר יש בידו שבט המושל ויעשה בעמו כרצונו, והנה באה השליחות אל 

אדו� השיב דבר בפני המל  של סיפר הכתוב גודל השנאה אשר ע� ,המל
לא תעבור בי, והנה הורה הכתוב שלא היתה סיבה מאת המל לבל יאבה,  –

ות. וכ� מבואר מדברי יפתח עזב ורק שהמל לא השיב דבר, וה� השיב

) וישלח ישראל מלאכי� אל מל אדו� שופטי�, י''א, י''זהגלעדי באמרו (
, וג� אל מל מואב שלח ולא לאמר אעברה נא בארצ, ולא שמע מל אדו�

ולא שמע ר''ל  –ולא אבה, ובמל אדו�  –הנה במל מואב נאמר אבה. 
עזות, וזה שציינה בבו שלא השיב דבר כאילו לא שמע הדבר, רק עמו השי

� הי' אדו�, דהיינו שיזכרו ישראל שהמיאו� אמוי –התורה למשמרת לאות 
 אע''פ שהשליחות  ולפ''ז י''למאדו� ולא מהמל, כי הוא הי' מע� אחר. 

  הי' למל אדו�, התשובה לא הי' מהמל עצמו אלא מעמו. 
  

רשות , שלכאורה צ''ע שמתחלה כשבקשו ולפ''ז יש ליישב קושי' אחרת
ויאמרו אליו  –כה אמר אחי ישראל, ולבסו" נאמר  –נאמר  לעבור בארצ�
למה בקשו עוד הפע� לעבור בארצ�, אחרי שכבר  ועוד צ''עבני ישראל. 

שלחו  שאע''פ שבנ''י ולדברינו י''ללא תעבור בי (עיי� ברמב''�).  – והשיב
ובאמת  ו,הע� השיב אלא ,המל לא השיב תשובהשלוחי� למל אדו�, 

אמר אחי ישראל כה  –אמרו רק להע�, דהא הי'  שלה� עיקר השליחות
מה ראה להזכיר כא� אחוה, אלא אמר לו אחי� אנחנו בני  #(עיי� בפרש''י 

מה שאמר עשו ליעקב (בראשית, שכוו� ל –אברה�. ועיי� בבעל הטורי� 
 וכיו� שהמל של אדו� לא הי' מאומת�, אלאל''ג, י''ב) נסעה ונלכה.) 

שאחר  ולפ''ז י''ללו ''אחי ישראל''.  לומר מאומות אחרות, לא שיי
בקשו בנ''י עוד הפע� מהמל עצמו, וכיו�  לא תעבור בי, אז –שהע� השיב 

 – אחי ישראל, לכ� שינו לומר –שהמל הי' מע� אחר, לא שיי לומר 
דר המל נל  –ומטע� זה מתחלה בקשו רשות  אליו בני ישראל,מרו אוי
–  �שבקשו רשות לבוא לערי�, רק הבטיחו שילכו בדר  # (עיי� ברמב''

הע�  שזה תלוי בדעת המל שהיא דר הרבי�, ולא דר יחיד) שמסתברא
דהיינו שלא יקרבו לערי� שיושבי� בערי�, ולבסו" בקשו במסלה נעלה (

שזה כלל, רק ילכו במסלה העולה לאר� כנע� שהיא סלולה וכבושה לכל) 
ויאמר אדו�  –ויאמר לא תעבור, ולא נאמר  –המל, ולכ� נאמר בדעת תלוי 

הע�, ועכשיו לא תעבור, כמו שנאמר מתחלה, שמתחלה קאי על תשובת 
  המל. קאי על תשובת

   
 – ויצא אדו� לקראתו בע� כבד וביד חזקה ולפ''ז מדוייק הפסוק (כ', כ')

כל ע� כבד כפול, ע� כבד, יד חזקה, הלא  בלשו� שלכאורה צ''ע למה נאמר
קאי על הע�,  #  בדשע� כ ולדברינו י''ל. (עיי� פרש''י) יש לה� יד חזקה

קאי על תשובת  # לא תעבור בי, וביד חזקה  –דהיינו כנגד מה שהע� אמר 
  לא תעבור.   –אמר שהוא המל, דהיינו כנגד מה 

  
של שליחות משה למל אדו�, בדברי האור החיי�  עני� זה וכדאי לסיי�

 א� נפרשה מלת נ''א לשו� זמ�,  –זצ''ל על הפסוק (כ', י''ז) נעברה נא בארצ
יתבאר על דר אומר� ז''ל, שאחד מג' אומות שנת� ה' לזרעו של אברה� 
הוא אדו�, לזה דקדק משה בשליחות זה ואמר שכל התנאי� שהוא מתנה 

ימי� ושמאל וגו', כל זה אינו אלא בהעברה של עתה,  לא נטה כגו� על עצמו
אבל כשיעברו לעתיד לבוא, כי משה הוא אשר יהי' מושיע ורב, אז לא יקבל 
עליו כל התנאי�, אלא להוריש� ולהומ� ולבוז ביז� כמ''ש (עובדי' א', י''ח) 

 משה את שלחשמטע�  ולפ''ז י''לבית יעקב אש וגו' ובית עשו לקש. 
השלוחי� למל אדו�, לרמז לנו ימות המשיח, שבקרוב בימינו יבוא משה 

בהר  ) ועלו מושיעי�עבדי', א', כ''אע� משיח צדקנו לנקו� באדו�, כמ''ש (
זכה כולנו לראות בני� בית שלישי בירושלי� ציו� לשפוט את הר עשו, ואז נ

  עיר הקודש אכי''ר. 
  
  

  
זצ''ל) סיפר שפע� הגיע משולח א' לעיר קרלי� לאסו� כס�  מתלמידי החפ  חיי�או� רב יעקב משה שורקי� זצ''ל (הג �ודברת� אל הסלע 

 לטובת ישיבתו, ונכנס המשולח הזה ג� לבית הרב הגאו� ר' דוד קרלינר זצ''ל (היד דוד) שהי' אז בזקנותו, ושאלו הגאו� ר' דוד קרלינר כמה
המשולח נת� לו הגאו� ר' דוד אותו סכו� ג� לשנה זו, והנה הגאו� ר' דוד הי' אז סגי נהר וחזר ללימודו  כס� נת� לו בשנה שעברה, וכשענהו

בהתמדתו העצומה באמירת דפי� גמ' רש''י ותוס' בלשונ� בעל פה בניגו� מתוק למאד בקול כשהי' מטייל הל
 ושב בחדרו, והנה הי' 
שולח לעמוד ש� לשמוע עוד איזה דקות את מתק לימודיו בע''פ של גדול הדור הזה המראה נפלא וקול נעי� תורתו ערב כ''כ, שנשאר המ

בהיותו סגי נהר, לאחר עשר דקות הרגיש הגאו� ר' דוד שמישהו עומד ש� בחדרו ושאלו מי הוא זה, וענהו המשולח שהוא המשולח, ושאלו 
המשולח בתמיהה שהלא כבר נת� לו הרב את תמיכתו, אמר לו ר' ר' דוד כמה כס� נת� לו בשנה שעברה שרוצה לית� זה ג� השנה, והשיב לו 

דוד בהתנצלות שאז בזקנותו הוא אינו זוכר שו� דבר, ועל שאלת המשולח הלא הרב אומר אז דפי� שלמי� של גמרא בעל פה, ענה ר' דוד 
בזקנותו, ושוב חזר ר' דוד ללימודו בקולו  שש''ס כזה זוכר הוא מאז שהי' ב� שש עשרה שנה, אבל כל מה שאירע לו עכשיו אינו זוכר כלו�

הנעי� אמירת עוד דפי� גפ''ת בלשונ� ממש בע''פ, וא� הפע� לא הי' המשולח יכול לצאת, כי מתק שמיעת לימודו של ר' דוד בע''פ צד אותו 
ש�, שוב אמר ר' דוד שהוא להמקו�, ושוב אחר עוד עשר דקות הרגיש בו ר' דוד ושאלו מי הוא זה, וכשענה המשולח שהוא עדיי� נשאר 

רוצה לית� לו כס� וכו', וא� הפע� השיבו המשולח שכבר נת� לו הכס�, וא� הפע� התנצל ר' דוד בדבר באמרו שהוא אינו זוכר שו� דבר 
משמיעת בזקנותו וכו', וחזר ר' דוד ללימודו עוד באמירת דפי� גפ''ת בע''פ בקול מתוק, וא� הפע� לא הי' המשולח יכול להתאפק לצאת 

מתק קול הלימוד, והמעשה חזר על עצמו עוד ב' פעמי�, שלא זכר ר' דוד אודות נתינת כספו להמשולח אותו יו�, אבל דפי� גפ''ת אמר בע''פ 
בקול מתק בלי אש�, עד שאחר פע� הרביעי חשש המשולח שלא יתבייש הרב מזה, שהוא אינו זוכר אותו ואת תרומתו שנת� לו, ולכ� עזב את 

רב, לאחר זמ� הגיע אותו משולח לראדי�, ונכנס לבית החפ  חיי�, וסיפר המשולח להחפ  חיי� כל העובדא הנ''ל, מאד התרש� החפ  בית ה
חיי� מ� העובדא, ועד כדי כ
 שלאחר איזה זמ�, כשנתבקש הגאו� ר' דוד לישיבה של מעלה, ביקש החפ  חיי� לערו
 כנס הספד בישיבת 

, ושלח אחר אותו המשולח שיבא לההספד, כדי שיגיד בעצמו את כל העובדא לבני הישיבה, באמרו החפ  חיי� ראדי� לזכרו של גדול הדור
  שמוטב שישמעו העובדא מ� עד הראיי' ולא עד מפי עד. (תולדות הגרי''מ שורקי� זצ''ל)  
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