
  
איתא במדרש  )כ''א, א'ר אל הכהני� בני אהר� (ויאמר ה' אל משה אמ

א''ר לוי מיראה שנתיירא אהר� לפני  �  יראת ה' טהורה עומדת לעד � רבה
שאינה זזה ממנו ולא מבניו עד סו� כל  ,זכה וניתנה לו פרשה זו ,הקב''ה
אל משה אמור אל הכהני�  שנאמר ויאמר ה' ,ואיזה זו פרשת המת ,הדורות
כאכילת  ,שהרי ריבה הכתוב ג� כמה מצוות יתירות בכהני�צ''ע  .בני אהר�
שג� ה� אינ� זזות מה� לעול�, ומדוע פרט  ,והקרבת הקרבנות ,תרומה

שהיא השכר שניתנה לאהר� בעבור יראתו מלפני  ,המדרש דוקא פרשה זו
  הקב''ה.

  
נאמר במשלי (כ''ד,  – לפרשתינובהקדמתו וי''ל עפ''י דברי רבינו בחיי 

קרא דברי החכמה  –ע''ד הקבלה  –כ''ו) שפתי� ישק משיב דברי� נכחי� 
כעני� שכתוב (משלי, ח', ט') כל� נכוחי� למבי�, ולשו� ''דברי נכוחי�'' 

כלשו� (שיר ''ישק'' לפי שהנשיקה דבקות גופני, בא המשל על דבקות שכלי 
מנשיקות פיהו, ומלת ''שפתי�'' מלשו� שפת הנהר  השירי�, א', ב') ישקני

כי החכ� המתבונ� בעקרי החכמה העליונה,  – אור הכתוביובשענינו גבול. 
בתו נפרדת ממנה לעול�, והוא המשיב בה לכל שואל דברי� שאי� מחש

ומעלת  הלא הוא בסו� דבק בגבולי החכמה ההיא, –נכוחי�, שפתי� ישק 
הדבקות הזה היא מיתת נשיקה שהוא הדבקות בש� הנכבד, והיא מעלת 
החשק שהזכיר דוד ע''ה (תהלי� צ''א, י''ד) כי בי חשק ואפלטהו, והצדיק 

אי� מיתתו ע''י הכח המשחית כשאר בני העול�,  ,תהזוכה אל המעלה הזא
) על זכיר בה� הכתוב (דברי�, ל''ד, ה'י', שהכו אלוהנה משה אהר� ומרי� ז

פי ה', והיא מיתת נשיקה, אבל במרי� לא נאמר ''על פי ה' '' כי אינו דר" 
כמבואר  ,כל ,מכל ,בכל –כבוד של מעלה, וכ� באבות העול� שכתוב בה� 

לפי שברור הדבר מתו" שנתעלה  ,, ג� רבינו הקדוש זכה אלי'ז)בב''ב (י''
בהשגת החכמה, לא היתה מיתתו ע''י מלא" המשחית, ודרשו רז''ל 

עשר אצבעותיו כלפי מעלה  זק� ,בכתובות (ק''ד) בשעת פטירתו של רבי
ולא  ,בתורה ר אצבעותישעעול� גלוי וידוע לפני" שיגעתי ב בונו שלואמר, ר

, יהי רצו� מלפני" שיהא שלו� במנוחתי, יצתה קטנה נהניתי אפילו באצבע
, ואמרו בירושלמי (ברכות, ג', ו על משכבת�בת קול ואמרה, יבא שלו� ינוח

כד דמ" ר' יהודה נשיאה הכריז ר' ינאי, אי� כהונה היו�, וטע� הדבר א') 
מפני שהכהני� מוזהרי� על טומאת המת, לפי שה� משרתי עליו� מקודשי� 

א ע''י שכינה, לא אל ,כיו� שמיתתו היתה שלא ע''י הכח המשחיתלעבודתו, ו
היתה ש� טומאה, ולכ" הכריז ר' ינאי, אי� כהונה היו�, לפי שהכהני� 
נתעסקו בקבורתו, ונסתלקה מעליה� תורת כהונה היו�, אבל שאר בני 
העול� שמיתת� ע''י כח המשחית, שהוא סבת טומאה המת, הנה הכהני� 

  יטמאו. מוזהרי� מזה שלא 
  

הטע� שמי שאי� מחשבתו נפרדת מחכמה העליונה לעול�,  – ביתר ביאור
חייו הוא זוכה להתדבק בהשכינה ימי דכמו שכל  הוא, זוכה למיתת נשיקה,
ובודאי זה מדריגה גדולה כה לזה בשעת מיתתו, וזהוא ע''י דביקותו, כמו''כ 
 ,סגולה, אשרי מי שזוכה להשבע מטובו של הקב''ה ישזוכה לזה רק יחיד
תקרב ישכו� חצרי", נשבעה בטוב ו) אשרי תבחר , ה'כמ''ש (תהלי�, ס''ה
  בית" קדוש היכל". 

  
כיו� שה� הוא  ,כהני� מוזהרי� על טומאה המתהשהטע� ש נראה מדבריו

שמי הוא סתירה לזה, משרתי עליו� מקודשי� לעבודתו, וטומאת מת 
מי רק ומטע� זה , כראוי מת א''א להתדבק בשכינה שנטמאה בטומאת

שגופו טהור ונשמתו טהור, זוכה להתדבק בשכינה ע''י מיתת נשיקה, דרק 
מי שבמדריגה כזה של ''שפתי� ישק'' שאי� מחשבתו נפרדת מחכמה 

כגו� האבות הקדושי�, כראוי, , יכול להתדבק בהשכינה לעול� העליונה
, דרק כוונת המדרש הנ''לולפ''ז י''ל  ש.ומרי�, ורבינו הקדו ,אהר� ,משה

מת,  פרשת טומאתבניו ל, זכה שנתיירא אהר� לפני הקב''המצד היראה 
להיות משרתי עליו�  �דהיינו כיו� שה� זכו למדת היראה, ה� ראוי

 ,מת שנטמאה בטומאתמת, דמי  , ולכ� נצטוו על טומאתמקודשי� לעבודתו
  א''א להיות משרתי עליו�. 

  
כיו� מתו במיתת נשיקה,  הקדושי� שהאבותשמבואר בב''ב (י''ז)  וי''ל עוד

שלא חסרו שו� כבוד, ומצינו כבוד  –פרש''י  –בכל, מכל, כל  –שנאמר בה� 
זה למשה ולאהר� שנאמר בה� ''על פי ה' '' ואילו מתו ע''י מלא" המות, 

 א''א לומר מלת ''כל'' רקש באופ� אחר, ולדברינו י''לנמצא שחסרו כבוד. 
 שיש לו אד�על דאי" אפשר לומר להתדבק בשכינה כראוי,  מי שזכה על

, שפרש''י יש להביא ראי' לזהלא מתדבק בשכינה כראוי.  הוא ''כל'' א�
 ואוכל מכל. �וה' בר" את אברה� בכל. ביצחק כתיב  �רה� כתיב באב –ש� 

 הלאיש להעיר כלומר לא חסרו לו שו� טובה עכ''ד.  וכי יש לי כל, –ביעקב 

כ וא''סכנת עשו,  לא עבר עוד , וג�שהוא מקו� מסוכ� הי' אז בדר" יעקב
כיו� שאפילו במצב כזה,  ולדברינו י''לכל''. '' האי" יכול לומר שיש לו

  יעקב אבינו הי' דבוק בהשכינה, נחשב לו שיש לו ''כל''. ש
  

איזה דבר לכדאי להזכיר שפע� אחת כשישב הגאו� רע''א זצ''ל, וחיכה ל
, נתעורר פתאו� ושאל ''איפה הילד'' בחושבו שהוא סנדק, כ''כ היתה שר

   דביקותו שלא חשב כלל על סביבותיו.
  

לוי' של הל ,ביחד ע� רב אחר פע� אחת הל� המהרי''ל דיסקי� זצ''ל
הולכי� במרכבה כל הלילה כדי לבוא בזמ� להלוי',  ,הרה''ג מקוברי� זצ''ל

 ממנו כלו�, ושאל אותו הרברבינו לא הרגיש  ,וא  שהי' קור חזק בחו�
בזמ�  ,, האי� אינ� מרגיש הקור הגדול, ענה לו האי� יכול להיות קרלרבינו

  . שחוזר על גמ' פי' תוס'
  

חזר מישיבה לביתו, והי' גש�  ,פע� אחת מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל
אשתו שאלו למה לא נטל שירע� (מטרי') אמר לה  ,חזק, והי' רטוב במי�

דהיינו שהי' שקוע כ''כ בלימודו שלא הרגיש  ,גיש כלל שהי' גש�שלא הר
   . שו� דבר

  
 ,פע� אחת נכנס הגביר המפורס� ר' יוס  דוב שערשעווסקי זצ''ל

להצדיק ר' נחו� הוראדנער זצ''ל, וראה שלמד בספר שאגת ארי' בשקידה 
רבה, ואמר לו רבינו שכל ההוגה בספר זה מרגיש מתיקות עצומה יותר 

התענוג תענוגי� שבעול�, ולו הייתי יודע כי היו נותני� לי שכרי מכל ה
  הייתי שמח בחלקי מאד.   ,כל העת הזה בג� עד� ללמוד השג''א

  
אמירה ב' פעמי�, משל למה הדבר דומה  �מדרש תנחומא וי''ל עוד עפ''י ה

לטבח וכו' אמר המל" גוזר אני עלי" שלא תראה את המת וכו' מפני שאתה 
וכו' שלא תטמא את הפלטרי� שלי, כ" גזר הקב''ה על הכהני�  יוצא ונכנס

טע� זה לא היה צרי" לשצ''ע  .הנכנסי� לבית המקדש שלא יטמאו למת
להיות איסור טומאת כהני�, רק בזמ� שבהמ''ק קיי�, שנכנסי� למקדש 

  לעבוד עבודה, ולא בזמ� הזה.
  

''י דברי המדרש עפהפרי צדיק (הרה''ק ר' צדוק הכה� זצ''ל מלובלי�) תי' 
רבה הנ''ל, א''ר לוי מיראה שנתיירא אהר� לפני הקב''ה, זכה וניתנה לו 
פרשה זו, שאינה זזה ממנו ולא מבניו עד סו� כל הדורות, ואיזה זו פרשת 

דהא ג�  צ''עהמת, שנאמר ויאמר ה' אל משה אמור אל הכהני� בני אהר�. 
שאיסור טומאת מת  בירוהסאיסור גרושה וזונה ג''כ נוהגת לדורות עול�. 

היה וא''כ  שהוא מטע� עבודת� בביהמ''ק, וכמ''ש במדרש תנחומא הנ''ל,
ראוי להיות נוהגת רק בזמ� שבית המקדש היה קיי�, מ''מ ע''י היראה 

ולדברינו שנתיירא אהר�, זכה לזה שיהיה נוהג לבניו ולבני בניו עד עול�. 
 ,היות משרתי עליו�יכול ל ,דרק מי שגופו טהור ונשמתו טהור י''ל
אה של אהר� הכה�, ה� זכו ריהתדבק בשכינה כראוי, לכ� בזכות הול

אפילו בזמ�  ,לפרשת המת לדורות עול�, שעי''ז יכול להיות משרתי עליו�
  שאי� בית המקדש קיי�. 

  
וי''ל עוד עפ''י דברי האור גדליהו (הגאו� ר' גדלי' שארר זצ''ל, ר''י תורה 

דהנה  –וייראני  לאכי (ב', ה') ואתנ� לו מוראעפ''י הפסוק במ ודעת)
הקב''ה ברא מדת היראה בעול�, שייראו בני אד� מדברי� המזיקי� לה�, 
כגו� מאש וממפולת וכדומה, ויש שהוא ירא מהמלכות, וכמה מיני יראה, 

 –ויראני שהקב''ה נת� עני� של יראה.  – לו מורא ואתנ� –וזה כוונת הפסוק 
שאהר� הכה� נטל מדת היראה, ועבד על עצמו, עד שלא הי' ירא משו� דבר, 
רק מפני הקב''ה, ובאמת זה הוא החיוב לכל איש ישראל שיעשה חשבו� זה, 
כי ממי הוא ירא, הלא הכל בידו של הקב''ה, ואהר� הכה� הי' לו יראת 

ז ולפ''וייראני.  –שמי� טהורה, עד שממילא לא הי' ירא משו� דבר אחר 
, שמיראה שנתיירא אהר� לפני הקב''ה, זכה הוא י''ל כוונת המדרש הנ''ל

ובניו לפרשת המת, דהיינו שאהר� מלמד לבניו האי" להיות יראי שמי�, 
  וממילא ה� זכו לפרשת המת, ועי''ז זכו להיות משרתי ה'. 

  
מה נסמכה פרשה זו של כהני� לו – עפ''י דברי רבינו בחיי באופ� אחר,וי''ל 
פסוק האחרו� בפרשת קדושי�) אמרו במדרש של אוב וידעוני ( וקלפס

ולהרוג עיר  ,צפה הקב''ה שעתיד שאול למלו" על ישראל –תנחומא 
ולדרוש אוב וידעוני, שנאמר (שמואל א', כ''ח, ז') ויאמר שאול  ,הכהני�

אלי' ואדרשה בה, וא� תאמר ממי  ואלכה ,לעבדיו בקשו לי אשת בעלת אוב
ואל  ,וא אומר (דברי�, י''ז, ט') ובאת אל הכהני� הלוי�נדרוש, הרי ה

  

  
  פרשת
   אמר

  תשע''ו
 לפ''ק



ודרשת. א''ר יהושע דסכני� בש� רבי יהושע  ,השופט אשר יהי' בימי� הה�
ב� לוי, הראה לו הקב''ה למשה דור דור ודורשיו, דור דור ופרנסיו, דור דור 
ומלכיו, והראהו שאול המל" הוא ובניו נופלי� בחרב, אמר לפניו רבש''ע 

 ראשו� שיעמוד ידקר בחרב, אמר לו אמור אל הכהני� בני אהר�מל" 
דרש הוא ליו שעליו, וג� הי' קיטרוג ע י�(דהיינו הכהני� של עיר נוב מקטרג

דכיו� שהכהני� בכל דור ודור היו  ולפ''ז י''ל. כהני�)מהמאוב וידעוני, ולא 
היראת שמי� של  לה� הקב''ה רצה לזכותהשופטי� אשר שפטו את הע�, 

 ,שהכל בידי שמי� חו# מיראת שמי�חז''ל  אמרו כבראבל  ,אביה� אהר�
אלא המצוה המביאה את עושיה לידי  ,לכ� לא נת� הקב''ה לאהר� בשכרו

שאחד  ,וכמבואר בברייתא דרבי פינחס ב� יאיר ,והיא הטהרה ,יראת שמי�
   טהרה.המהשלבי� להגיע לידי יראת חטא היא 

  
דברי זקני הרה''ק ר' גרשו� האגער זצ''ל (אדמו''ר  וכדאי להזכיר

עני� טהרה הוא שיתאמ# האד� בכל עת לטהר נפשו ש מזבאלטוב)
בהתבוננת יתירה, ולהעמיק מחשבותיו לדעת לתק� נפשו רוחו ונשמתו 
בפשפוש מעשי המצוה ומעשי� טובי�, א� עשה ועושה אות� כתיקונ� 

כשנכנס דוד המל" (מ''ג) מנחות לשמה בלי שו� פני', והנה אמרו חז''ל ב
לבית המרח#, כיו� שראה עצמו ערו�, אמר אוי לי שאני ערו� מ� המצוות, 

עשי המצות ומעשי� טובי�, דרמזו בזה שדוד נכנס למרח# לטהר נפשו במ
יו, ותגודל קדושתו הרגיש שעדיי� לא תיק� בשלימות עשיות מצ ולפי ער"

� נפלה שלהבת הדאגה פ� והנה א� בארזי ת,ואמר אוי לי שאני ערו� ממצו
  מה יענו איזובי קיר אנשי� כמוני.  ,לא עשה כהוג�

  
הנה בעניני הלכות העיר מ פיינשטיי� זצ''ל (דרש משה) מר� הגר''הנה ב) 

לבד במקומות מועטי�, ''וידבר'' ודיני� נאמר בתורה ברובא דרובא בלשו� 
 ותי'. ''ויאמר''וא''כ צ''ע למה פרשה זו לדיני כהני� וקדושת� נאמר בלשו� 

וקדושת� הוא כדי שה� יהיו מורי הע�, כמו שאמר שעיקר עני� כהונה 
יורו משפטי" ליעקב ותורת" לישראל, וכ� נאמר בהבאת  –בתורה בברכתו 

למע� תלמד ליראה את ה' אלקי" כל הימי�, שהוא ממה  –מעשר שני 
כל שעל  –כהני� בעבודת�, ועיי� ברמב''� סו� הלכות שמיטה השרואה 

שבט לוי נאמר יורו משפטי", אבל העיקר הוא על הכהני�, ולכ� א� שלא 
קל הדבר להיות בקדושה, שה� מה שניתוספו לו כמה דיני� בשביל זה 
הנאמרי� בפרשה, ושצרי" להיות זהיר הרבה באכילותיו ובכל הנהגותיו, 

 שהוא לשו� נוח וקל, ורק שידע הכה� עני�''ויאמר'' אמרה תורה כא� בלשו� 
הגדול לעבוד בבית המקדש, וללמד לבנ''י תורת ה', צרי" שיהי' עליו כל 

 (דברי�, י', י''ב)הדברי� כדבר קל מאד, וכהא דמצינו שאמר משה לישראל 
חז''ל בברכות (ל''ג) אטו יראת  ומה ה' שואל מעמ" כי א� ליראה, ואמר

שמי� מילתא זוטרתא היא, וכ� צרי" להיות אצל הכהני� כל מה שנאמר 
תי, ולקבל בשמחה ובטוב לבב, מאחר שעבודת� דבר מילתא זוטר –לה� 

  גדול מאד, וא� אינו דבר קל לפניו, אינו ראוי בעצ� לכהונה. 
  

קי� בחינו� ובלמוד התורה, אשר ודאי ידוע עסתומזה יש ללמוד לכל המ
מצד עצ�  ,לכל כמה דברי� קשי� מאד יש בעבודת הקודש הזה

ה� לקבל באהבה וע� הלמודי�, מ''מ צרי� כל אחד מ ,התלמידי�
ובשמחה, כמו שהוא דבר נוח וקל, ורק מצד גודל העני� שעושה, וא� אינו 

    .יותר טוב שלא יעסוק בחינו�, כי אינו ראוי לזה ,דבר קל לפניו
  

שבהיות כאשר צוה ה' למשה לאמר  – וי''ל עוד עפ''י דברי הקדושת לוי
לכהני� שיקדשו עצמ�, פ� ירו� לבב� ויתגאו לבב� לאמר מי כמוה�, 

אשר בה� בחר ה' מכל ישראל להקדיש� בקדושה, והאכיל� קדשי שמי� 
בודאי ה� חשובי� לפני המקו� מאד, וחיבתו לה� יותר ושאסור לזרי�, 

צוה  ,ציא זה מלב�מכל ישראל, וירו� לבב� על אחיה� בנ''י, לכ� להו
הקב''ה שיקדי� לה� הקדמה אחת שלא ירו� לבב�, ואח''כ יגיד לה� את 

אלא בדבר שהוא עמל  ,אשר צוה ה', והוא דבאמת לא שיי" שיתנשא האד�
לא שיי"  ,וטרח ויגע עצמו בו, משא''כ בדבר שלא עמל כגו� יחוס אבותיו
בני אהר�, בזה התנשאות, כי במה נחשב הוא, וזהו אמור אל הכהני� 

כלומר שמקוד� תקדי� לה� מה שחפ# השי''ת בה�, הוא לא מצד עצמ�, 
רק מצד שה� בני אהר�, שאהר� הי' קדוש כ''כ עד שבקדושתו הכניס בבניו 
קדושה גדולה קדושי עליו�, ולא ה� עצמ� פעלו כל זאת, ולכ� אי� לה� 

ושה במה להתפאר, ואחר כ� אז ואמרת אליה� לנפש לא יטמא בעמיו, הקד
שאני מקדש אות�, משא''כ כשתאמר לה� מקוד�, אז ח''ו ירו� לבב� על 

  אחיה� בנ''י, וצוה השי''ת להכניס� במדת ענוה לבלתי ירו� לבב�. 
  

א''ר לוי מיראה שנתיירא אהר� לפני  � ולפ''ז י''ל כוונת המדרש הנ''ל
כל שאינה זזה ממנו ולא מבניו עד סו�  ,זכה וניתנה לו פרשה זו ,הקב''ה
דהיינו הכהני� צריכי� לזכור תמיד, שהטע� שאהר� עצמו זכה  ,הדורות

לכהונה, הוא רק מחמת ''יראת שמי�'' שלו, ובודאי אד� שמתגאה א''א 
שבעבור הענוה תעלה על  –רתו וכמו שכתב הרמב''� באג להיות יראי שמי�,

לב" מדת היראה, כמ''ש עקב ענוה יראת ה', לכ� מי שרוצה להיות מנהיג 
בישראל צרי" להתרחק מאד ממדת מגונה של גאוה, ואדרבה צרי" להיות 

כל אד� צרי" להיות גדול ממ" בעיני", ורק עי''ז תשרה דהיינו ש''עניו'' 
  עלי" רוח השכינה. 

  
 �  ויאמר משה אל אהר� קרב אל המזבח(ט', ז')  כתיב הנה בפרשת שמיני

אמר לו משה למה אתה בוש לכ"  ,פרש''י שהיה אהר� בוש וירא לגשת
פרש''י  �  ויבא משה ואהר� אל אהל מועד (ט', כ''ג) נבחרת, וכתיב אחריו

כיו� שראה אהר� שקרבו כל הקרבנות, ונעשו כל המעשי�, ולא ירדה שכינה 
לישראל, היה מצטער אמר יודע אני שכעס הקב''ה עלי, ובשבילי לא ירדה 

י כ" עשית לי שנכנסתי שכינה לישראל, אמר לו למשה, משה אח
ונתביישתי, מיד נכנס משה עמו ובקשו רחמי� וירדה שכינה לישראל. מכא� 
אנו רואי� עד היכ� מגעת ענותנותו של אהר� הכה�, שאע''פ שכבר אמר לו 
משה שעלי" לעשות העבודה ולכ" נבחרת, אעפ''כ כשלא ירדה השכינה לא 

השכינה הוא ממני  תלה הסרחו� באחר, אלא אמר דבודאי זה שלא ירדה
דהיינו כיו�  – לכ" נבחרת –מה שמשה אמר לו  ולפ''ז י''ל ובגלל חסרוני.

  שמי�, נבחרת.  שאתה עניו, וירא
  

ובעבור הענוה תעלה על לב" מדת  – וי''ל עוד עפ''י דברי הרמב''� באגרתו
היראה, כי תת� לב" תמיד מאי� באת, לא� אתה הול", ושאתה רמה ותולעה 

א� כי במות", ולפני מי אתה עתיד לית� די� וחשבו�, לפני מל" בחיי", ו
דמי שמטפל במתי� לא יכול להתגאות, וכמ''ש  נראה מזההכבוד עכ''ד. 

 תזכולא יכול ל לכת לבית משתה, ולכ� הכהני�מב ללכת לבית אבל חז''ל טו
א� יראת שמי� שלה�, דלנפש לא יטמא בעמיו, רק בעבור  –לפרשת המת 
''יראת שמי�'' א''א לית� לה� מצוה כזו, שח''ו ה� יכול  לא הי' לה�
   להתגאות. 

  
  
  
  

  
מספרי� מהרה''ק מסוכוטשוב זצ''ל בקטנותו כשאכל ביוה''כ, שאל אביו אותו א� עשה קידוש, והשיב  � להזהיר גדולי� על הקטני�  �אמור אל הכהני� 

  קידוש קט� הוא רק משו� חינו�, ובזה ל''ש חינו�, דביו� כיפור כשיגדל לא יהי' צרי� לעשות קידוש. 
  

ל מחלוקת ע� המתנגדי�, והי' רגיל לומר מוטב להיות בשלו� ע� זקני החוזה מלובלי� זצ''ל, הי' משתדל ע� חסידיו שלא לנה �לנפש לא יטמא בעמיו 
שלח� ערו� ''יורה דעה'' מתחיל ''בהלכות שחיטה'' וגומר ''בהלכות  –חבירו, הג� שהוא בשקר, מלהיות במחלוקת, הג� שהוא באמת. ועוד הי' אומר 
  ''באבלות'' רח''ל.  אבילות'' לרמז מי שמתחיל לנהל ''במחלוקת'' שמרומז ''בשחיטה'' סופו להיות

  
מספרי� על הנתיבות זצ''ל שנכנס פע� לביתו של יהודי בכפר בימי החור , מבלי שידע שהוא הגאו� הנתיבות, בינתי� נכנס  �בחדש הראשו� וגו' פסח לה 

יד הכפרי בקבוק יי� שר  השוחט של הכפר כדי לשחוט העופות, והלה בא כשהוא קפוא מהקור, ובקש לתת לו כוס יי� שר  כדי להתחמ� מעט, העמ
, נגש משופרי דשופרי, והשוחט שתה כוס ראשונה ושני' וחזר על השלישית ורביעית, ואחר ''לגימה'' כזאת, צוה להביא לפניו את העופות לשחוט אות�

מלא� המות ושחט לשוחט דשחט ''ואתא  –אליו הנתיבות ואמר לו מודה אני למר כי על יד� מצאתי תשובה לקושיא על הפיוט של ''חד גדיא'' שכתוב 
לתורא'' שלכאורה צ''ע למה נגזרה גזירה לשחוט את השוחט משו� ששחט את השור, והלא בשחיטת השור מקיי� השוחט מצות שחיטה, וג� מבר� על 

ד גדיא'' אומרי� אחרי השחיטה כהלכתה, ומשו� מה מגיע לו עונש על זה, אבל עכשיו נוכחתי לדעת כי הצדק ע� מלא� המות כלפי השוחט שהרי ''ח
  שתיית ''ארבע כוסות'' ולפי ההלכה בשו''ע (יו''ד ס''א, סע''ח) אסור לשחוט אחרי שתייה כזאת. (ברכת חיי�)  

  
כל המבזה אפילו מצוה אחת, ומיקל כלל בכבוד שמי� נקרא מחלל הש�  –איתא בספר יראי� במצוה ו'  –אל תעשה חילול הש�  –לא תחלל את ש� קדשי 

בשנת תרמ''ד התגורר בראדי� מגיד זק� מעיר הוראדנא בש� יעקב המגיד, בצעירותו הי' מחזר בכל � חיי� הי' מוריד דמעות כשחזר על דברי� אלו. החפ –
ב ברבי� את הדרשות שלו, אבל עכשיו לעת זקנתו הי' יושב בהישיבה וחוזר לפני התלמידי� את דרשותיו מימי� שעברו, ר' יעק יעירות ישראל, ומשמע

הפלאת לדרוש. אבל היו ג� כאלו שאהבו  –חוק בי� השומעי�, א  כי התלמידי� היו משבחי� אותו בפניו באמר� ר' יעקב לא הי' למד�, ודרשותיו עוררו צ
אחריה�.  ב חימה הי' רוד  במקלוורלו היו מצערי� ומכעיסי� לזק�, ובר' יעקב התורה שאתה משמיע אי� לה� טע� וריח, דברי� א –להקניטו באמר� 

א� אנו שומעי� שהגאו� מוילנה הי' צ� מערב שבת לערב שבת, ושכמעט לא נת� שינה  –כשהדבר נודע להחפ� חיי�, אמר שיחה מיוחדת, וכה היו דבריו 
גאו� וצדיק עומד לפני מקור מי� חיי�, נהנה מזיו  –אבל באמת הי' מקו� להשתוממות לו הי' המעשה להפו�  –תוהי� תמהי� היתכ� אנו עומדי�  –בעיניו 

ק� ר' יעקב התורה, מתענג רוחני כה גדול, ויזדקק לאכילה ושינה, הלא התורה היא ס� חיי� ומחי' לכל יהודי ויהודי. הנה יושב כא� בבית המדרש מגיד ז
זלזל בדרשותיו הרי זה כאילו גוזל את חייו! י שמת כה גדולה, ומאד� שבור ורצו�, שמעול� לא אכל לשובע נפשו, ומדרשותיו שאמר נהנה הנאה רוחניו

  (חפ� חיי� על התורה)
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