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ָכר ַאל ּתְ ־ַיִין ְוׁשֵ ׁשְ   )י, ט( ּתֵ

ל ֵמֲחִסיָדיו דָח ֶא  אַקּדִ  ָבאַהּסָ  ׁשֶ י יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ ִגיָמה ֶאת ָאַהב, ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ  ַהּלְ
ןי ָהַרבִּ  ַלחׁשָ . ַיִין תיַּ ִת ׁשְ בִּ  הְרבָּ ְוִה  ֹמַ"  ִנְבַהל ֶהָחִסיד, וְ ֵאָליו אֹותוֹ  ְוִזּמֵ ַר  ִלׁשְ  וֹ בּ ׁשֶ
ב אֹותוֹ  ןּמֵ זַ ְמ  ד ְלָפָניו ְוִהְתַיּצֵ י ֵהֵחל. ִמּיָ  ַאַחר תוֹ יטוּ ִה לְ  ַ"ל ְלהֹוִכיחוֹ  ָהַרּבִ
ּפָ ַה  ָרה הּטִ ׁש , ַהּמָ ּנוּ  ּוִבּקֵ א. ֵ"ינוֹ  ֹוסכּ בַּ  נֹוֵתן ִלְהיֹות לּדֹ ְח לַ  ִמּמֶ ּלֵ  ֶהָחִסיד ִהְתּפַ

ם: "ַאלְוׁשָ  י ָהָיה ָמה ְלׁשֵ לַֹח  ָצִריךְ  ָהַרּבִ  ָהָיה לוֹ ָיכ ַוֲהֵרי? ֵאָליו ילִ  ִלְקרֹא ִלׁשְ
ָ לַ  תוֹ וּ ְלצַ  ן ַלֲ"ׂשֹות ִלי לֹוַמר ִליַח ׁשּ ד, ּכֵ  לוֹ  ָאַמר". יִמְנָהגִ  ֶאת ַמְפִסיק ָהִייִתי ּוִמּיָ
י ָרֵאל ַרּבִ ת: "ִיׂשְ ָפָרׁשַ ִמיִני ּבְ ר, ֶנֱאַמר ׁשְ ָכר ַיִין ,ֵלאֹמר ַאֲהרֹן־ֶאל ה' 'ַוְיַדּבֵ  ְוׁשֵ
'־ַאל ּתְ ׁשְ בָּ ַה  ָמַסר לֹא ַמּדּוַ"  ּהַ מֹ ְת לִ  ֵיׁש  ְוִלְכאֹוָרה, ּתֵ ּוּוי ֶאת ה"ּקָ ה ַהּצִ  ְלֹמש.ֶ
ם, ַאֲהרֹן ֶאת תוֹ וּ ְלצַ  י ַאֲהרֹן הִנְצַטוָּ  ָמה ּוְלׁשֵ בָּ ַה  ִמּפִ ְכבֹודוֹ  ה"ּקָ א? ּוְבַ"ְצמוֹ  ּבִ  ֶאּלָ

ֵדנוּ לְ  א ַלּמְ ְדָבִרים, ּבָ ּבִ ֵ"ין ׁשֶ ִאים, ֵאּלוּ  ּכְ ּבָ ׁשֶ ִין־ִמן ְלִהְתַרֵחק ָאָדם ְלהֹוִכיַח  ּכְ , ַהּיַ
ִליַח  ְיֵדי־ַ"ל זֹאת ֹסרְמ לִ  ֵאין א, ׁשָ ִמיַ" ֵיׁש  ֶאּלָ ָאְזָניו ְלַהׁשְ ִצְנָ"ה ּבְ   ". ָכבֹודבְ וּ  ּבְ

�  

י  הוּ לוּ ָא ׁשְ . ִעירּותוֹ צְּ ִמ  עֹוד ַיִין תיַּ ִת ׁשְ בִּ  הְרבָּ ִה  ָנאמֹוֵד ־יּדִ  ַאְרֵיה ְיהּוָדה ַרּבִ
ְלִמיָדיו ֵאין, ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ֲהֵרי: "ּתַ ּת  ׁשֶ יל רְלַאַח  ַרק ַיִין ֹותִלׁשְ ִעים ּגִ "? ַאְרּבָ

יב ִחּיּוךְ  ְוֵהׁשִ ַנת: "ּבְ ּוָ ָבִרים ּכַ ֵאין ַהּדְ ּת  ׁשֶ ּמַ כְּ  ַרק ַיִין ֹותִלׁשְ יִעיםׁשֶ , יָנהבִּ ַה  ְלִגיל ּגִ
יִ ־ְוָאז עֹוְמִדים ַ"ל ַ"ת ַהּיַ ָבר ֲאִני ֲאָבלן, ּדַ י ּכְ ְעּתִ ְצִעירּוִתי ִהּגַ   "...  זוֹ  יָנהְלבִ  ּבִ

�  

ר ּתֹאְכלּו  ה ֲאׁשֶ   )יא, ב(זֹאת ַהַחּיָ

סוּ  ַהּדֹור ֵלידוֹ גְּ  ּנְ ַ"ם ִהְתּכַ ֵדי, ִתיַרבָּ  ַלֲאֵסָפה ִויְלָנא ִעירבָּ  ּפַ ִעְניְ  ָלדּון ּכְ ָ"ה ינֵ ּבְ ָ  ַהׁשּ
נֹות ןּקֵ ּוְלַת  ּקָ רֹאׁש . ְנחּוצֹות ּתַ ים ץֵפ ָח "ֶה  ָ"ַמד ָהֲאֵסָפה ּבְ  ִהְתִריַ"  ְוהּוא", ַחּיִ

ְלזּול ַ"ל מוֹ אוּ נְ בִּ  ִאּסּור ַהּזִ ׁש , ּוְרִכילּות ַרעָה  ָלׁשֹון ּבְ ִנים ּוִבּקֵ ֱאָסִפים ֵמָהַרּבָ  ַהּנֶ
קֹול ָלֵצאת י, ֶנֱחָרץ קֹוֵרא־ּבְ  ַהּתֹוָרה־ִמן ְוָאסּור ְמֹאד רמוּ ָח  ַרעָה  ָלׁשֹון ִאּסּור ּכִ

ֲאִכיַלת ָ"ה עַמ ׁשֵ לְ . ּוְטֵרפֹות ְנֵבלֹות ּכַ י ֵהִגיב, ַהַהּצָ ים ַרּבִ , יִק ְס 'ינְ זִ ְד רוֹ גְּ  עֹוֵזר ַחּיִ
ִנים ֵלידוֹ ִמגְּ  וִ  ָהַרּבָ זוֹ  ַהְכָרָזה ְנַפְרֵסם ִאם: "ְוָאַמר, יְלָנאּבְ ָיֵדינוּ  ַיֲ"ֶלה לֹא, ּכָ  ּבְ

ְמַרת תֶא  ְלהֹוִכיַח  א, ַרעָה  ָלׁשֹון ֹוןֲ"  ח1 ְהֶיה ַהּתֹוָצָאה ֶאּלָ ֲהמֹון ּתִ יעּו  םָהָ"  ׁשֶ ַיּגִ
ֲאִכיַלתִליֵדי ִזְלזּול  ֵאיָנם ַמֲאָכִלים ּבַ ׁשֵ  ׁשֶ ִאּסּורְלָהֵקל רֹאׁש  ְוַיְתִחילוּ , ִריםּכְ  ּבְ

ׁשֵ , ֶזה ָחמּור ֵהם םּכְ ים ׁשֶ ׁשִ   . "ַרעָה  ָלׁשֹון ִאּסּור ַ"ל ָ"ֵקבבֶּ  ּדָ
�  

ֵהָמה ֹאָתּה ּתֹאֵכלוּ  ּבְ ָרה ּבַ ָרֹסת ַמֲ!ַלת ּגֵ ַסע ּפְ ְרָסה ְוׁשַֹסַ!ת ׁשֶ   )יא, ג( ּכֹל ַמְפֶרֶסת ּפַ

ֳהָרה ֵניִסּמָ  ֵהָמה ַהּטָ ּבְ ם ֵהם, ּבַ ֳהָרה ֵניִסּמָ  ּגַ ל ַהּטָ ן ׁשֶ ָרֵאל־ּבֶ  תֶס ֶר ְפ ַמ . "ִיׂשְ
ְחמוֹ  ִלְפרֹס -" ְרָסהּפַ  יםלַ  ָקהָד צְ  ְנִתיַנת - " ָרהגֵּ  תלַ ֲ" ַמ "וּ , ֶלָ"ִני ִמּלַ  ׁשֹוןִמלְּ , ֲ"ִנּיִ

ִרים ֶקל ָרהגֵּ  ֶ"ׂשְ ֶ ּנֹוֵהג ּוִמי, ַהׁשּ ן ׁשֶ ַרע ֲהֵריהוּ , ּכֵ   .  ְוַיֲ"ֹקב קִיְצָח  ַאְבָרָהם ִמּזֶ
�  

ר לֹא ֵתָאֵכל ה ֲאׁשֶ ֱאֶכֶלת ּוֵבין ַהַחּיָ ה ַהּנֶ   )יא, מז( ּוֵבין ַהַחּיָ

י לֶא  ַ"  ַרּבִ יעוּ  אנָ ְט ִמּקוּ  ְיהֹוׁש1 ַ"ם ִהּגִ ֵני ּפַ ה ּבְ ְטָ"נֹות ְוָתְבעוּ , ַאַחת ְקִהּלָ ׁשֹונֹות  ּבִ
ִחיָטתוֹ  ֶאת רסֹ ֱא לֶ  ל ׁשְ ֹוֵחט ׁשֶ ִע  ַהׁשּ י רַק ָח . םיָר ּבְ ַ"  ַרּבִ ָבר ֶאת ְיהֹוׁש1 ה ַהּדָ י, ְוִגּלָ  ּכִ

ל ֵאין סּול ּכָ ִחיָטתוֹ  ּפְ ׁשְ ל ּבִ ֹוֵחט ׁשֶ דּות, ַהׁשּ ךְ  ַרק ַ"תנֹובַ  ֵאָליו ְוַהִהְתַנּגְ  ִמּכָ
הּוא ךְ  לֹא ׁשֶ ּיֵ ּתַ דֹוָלה ֵ"ָדה ְלאֹוָתּה  ִמׁשְ ִעיר ּגְ ּבָ  ֶנֱאַנח. ּבוֹ  ֵ"יֵניֶהם ָצָרה ְוָלֵכן, ׁשֶ

י ַ"  ַרּבִ ו: "ְוָאַמר ְיהֹוׁש1 ֵרר ַ"ְכׁשָ בָּ ַה ָ"ִתיד  ַמּדּוַ"  ִלי ִהְתּבָ יִקיםצַּ לַ ָלֵתת  ה"ּקָ  ֶאת ּדִ
ְוָיָתן ְוֶאת רַהבָּ  ׁשֹור י ְוָתִמיד, לכֹ ֱא לֶ  ַהּלִ ַמְהּתִ ה ּתָ י ֵאין ָלּמָ ׁשֹור ַרק ּדַ , רַהבָּ  ּבְ

ם ם ָצִריךְ  ָמה־ּוְלׁשֵ א? ןָת יָ וְ לִּ ַה  ֶאת ּגַ ֶאת ֶאּלָ ר ׁשֶ ׂשַ ֹור ּבְ ם יֹאְכלוּ  לֹא ַהׁשּ ּלָ  ְוַרק, ּכ1
ֵני ֹוֵחט ָהֵ"ָדה ּבְ ַהׁשּ ֵני ִיְהֶיה ׁשֶ ם ָיִכינוּ  ְוָלֵכן, רׂשָ בָּ ת ַה ֶא  לוּ כְ איֹ  םָת ָר בוּ ֲח  ִמּבְ  ּגַ

ֵדי ,ןָת יָ וְ לִ  ָכל ּכְ ּלְ חֹות־ׁשֶ ל ָמָנה יֹאְכלוּ  ַהּפָ ג ׁשֶ ל לֹא ִאם, ּדָ ר ׁשֶ ׂשָ   "... ּבָ

  
ִמיִני ְ ּיֹום ַהׁשּ ִמיִני - ) ט, א( ַוְיִהי ּבַ ְ י ַהׁשּ בֹות ָראׁשֵ , ּתֵ

ִריםיְ  תוּ ֵמ  יָסןנִ  לׁשֶ  ִראׁשֹוןָה  ֹוםי ָנָדב ֵהם, ׁשָ
תוּ  ִביהּואֲא וַ  ּמֵ ִניָסן א'בְּ  ׁשֶ    )ויאמר שאול(. ּבְ

�  

ּיֹום ִהייְ וַ  ִמיִני ּבַ ְ י ַהׁשּ בֹות ָראׁשֵ ׁש וְ  ּתֵ חּודיִ  ִנְתַקּדֵ
ַר יִ  ּבֹוֵראַה  ָרֵאליִ  תֹוךְ ּבְ  ךְ ְתּבָ ְ בַ וּ , ׂשְ יֵא וּ לּ ִמ  ִמיִניׁשּ
ןַה  ּכָ ׁשְ תוּ ׁשֶ , ּמִ ָרֵאליִ  ְנִהיֵגיַמ  ּמֵ ָנָדב( א"ונ ׂשְ
   )מנוחתם כבוד(. ַחדיַ  )ִביהּואֲא וַ 

�  

ִמיִני ַהּיֹום ְ רֹאׁש  ָהָיה ּלּוִאיםּמִ לַ  ַהׁשּ ִניָסן ֹחֶדׁש  ּבְ
ְדָרׁש  ּוָבאּמ כַּ  ּמִ י ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ּבַ ָראׁשֵ בֹות ּבְ ָראָק  ַהּתֵ
המֹ  ֵהם ַאֲהרֹןְל  ׁשֶ ִמְניַ  ׁשֶ    )שואל ומשיב(. ִניָסן ןּכְ

�  

ִמיִני ה ׁשְ ִגיַמְטִרּיָ ִמְניַ  ,410 ּבְ נֹות ןּכְ ית ׁשְ ּבֵ
ׁש  ְקּדָ ֶזת א"ְוַהֵה , ָהִראׁשֹון ַהּמִ ת ַ"ל ְמַרּמֶ ֲחֵמׁשֶ
ָבִרים ָהיוּ  ַהּדְ ֵבית ׁשֶ ית ְוֶנְחְסרוּ  ֶזה ׁש ּדָ ְק ִמ  ּבְ ִמּבֵ
ׁש  ְקּדָ ִני ַהּמִ ֵ ֶנה, ַהׁשּ ּבָ ּיִ ְמֵהָרה ׁשֶ    )פניני עמו(. ּבִ

�  

ַבד עַֹלת ַהּבֶֹקר ַבד -) ט, יז( ִמּלְ יָר  ִמּלְ בֹות אׁשֵ ּתֵ
ַ"תּבִ  ָ"ִניְל  ְלֶוהַמ  אן ֵיׁש  ֶרֶמז, ֲחקוֹ ּדָ  ׁשְ י ּכָ ּמִ ׁשֶ

ְלֶוה ּמַ ן לוֹ  בׁשָ ְח נֶ , ָ"ִנילְ  ׁשֶ ָקְרּבָ    )פעמי יעקב(. ּכְ
�  

נּוָפה ֶנֱאַמר ֶזהלָ  ָסמּוךְ  -) ט, כא( ֵהִניף ַאֲהרֹן ּתְ
א ַאֲהרֹן ֶאת־ָיָדיו ָ ׂשּ אן, ַוּיִ ּכֵֹהן ִמּכָ א ׁשֶ תֶא  ַהּנֹוׂשֵ

   )בעל הטורים(. ָיָדיו ְלָהִניף ָצִריךְ  יוּפָ כַּ 
�  

ֵני ָכל־ְוַ!ל ּדֹם ַאֲהֹרן־ּפְ ֵבד ַוּיִ י - ) י, ג( ָהָ!ם ֶאּכָ ָראׁשֵ
בֹותַה  ֵבד ֶא ָ"ם ָה  ּתֵ ּדֹם וַ ּכָ םּדֹ יִּ וַ . ַאֲהָבהֲהרֹן ֵהם ַא ּיִ

י בֹות ָראׁשֵ ליְ  ּתֵ לִו , ַהְרֵהרְמ  ֵאינוֹ ְו  יןּדִ  ַקּבֵ יַקּבֵ
ַר יִ  ינוֹ ּדִ     )שמחת האמא(. ַאֲהָבהֵמ  ךְ ְתּבָ

�  

ן ּתַ ה - ) יא, לח(ֶזַרע ־ַמִים ַ!ל־ְוִכי י* ִגיַמְטִרּיָ ַאֲחֵרי ּבְ
ה ִליׁשָ י, ּתְ ל  ּכִ רּכָ ּבָ ְרַקע לֹא ִנְהָיה  ַהְמח1 ַלּקַ
ר ְכׁשָ ְמָאה ִיםּמַ בַּ  מ1    )נפש חיה(. לּוׁש ַהּתָ  ַרק, ְלט1

�  

ָגָדיו ְוָטֵמא ַ!ד ס ּבְ ַתב -) יא, מ(ָהָ!ֶרב ־ְיַכּבֵ ִ ַר  ּכָ , י"ׁשּ
י־ַ"ל־ַאף ַבל ּפִ ּטָ ֶמ ב־ֶר ֲ! ַה  ָצִריךְ  ׁשֶ ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר , ׁש ׁשֶ

בֹות ּתֵ ֵהן ַ!ד־ָהֶ!ֶרב ְוָטֵמא ּבַ הבְּ  ׁשֶ ַגםֲה וַ  ִגיַמְטִרּיָ
הּוא    )שיירי הנפש( .ָטַבל ׁשֶ

�  

חֹון ־הֹוֵלְך ַ!ל חֹון -) יא, מב(ּגָ ה ּגָ ִגיַמְטִרּיָ ְטנוֹ  ּבְ , ּבִ
ְטנוֹ  אלֵּ ְלַמ יֹאַכל ּלֹא ׁשֶ  ֶקץ ֵהם ּבִ י־ׁשֶ  )אור תורה( .ּכִ

�  

הֹר ֵמא ּוֵבין ַהּטָ ין ַהּטָ יל ּבֵ ָפסּוקבְּ  -) יא, מז( ְלַהְבּדִ
ִמְנַין  אֹוִתּיֹות ב"נ ֵיׁש  ֶזה הּו ׁשֶ , הוּ יָּ ִל ֵא ּכְ ֵאִלּיָ

ִביא  יל אבוֹ יָ ַהּנָ ין ְלַהְבּדִ ָרֵאל ּבֵ הֹוִרים ִיׂשְ ַהּטְ
ים ְלֵבין ֵמִאים ָהַ"ּמִ ל ִיְפּתֹרהּוא וְ  ַהּטְ ֵפקֹות ּכָ ַהּסְ

לּות.  ּגָ ָהיּו ּבַ    )האשל(ׁשֶ
 �  

  תשע"וב' ־פרה, כ"ג באדר־פרשת שמיני    
  קודש.־חודש בשבת־ראש .חלקים 16דקות,  15עם  10שבת מברכים חודש ניסן, המולד ביום ה', בשעה      
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הֹורְל  ֵמא ּוֵבין ַהּטָ ין ַהּקֶֹדׁש ּוֵבין ַהֹחל ּוֵבין ַהּטָ יל ּבֵ   ַהְבּדִ

יּ  לֵת כְּ  ְלּפִ יַבת ָהְיָתה ֹותּתַ ים ֵ"ץ" ְיׁשִ וֹולֹוִז'ין" ַחּיִ ּנֹוְס , ּבְ יֵדי ָדהׁשֶ י ּבִ ים ַרּבִ ְלִמידוֹ  ִמּוֹולֹוִז'ין ַחּיִ  ּתַ
ְבָהק ל ַהּמ1 יְלָנא א"ָר גְּ ַה  ׁשֶ יבֹות' ם'ֵא  ָתהנָּ ְוכ1 , ִמּוִ ׁשַ  ַהְיׁשִ הּמְ ּבְ ְגָמה ְיסֹוד ׁשָ יבֹותיְ לַ  ְוד1 עֹולַ  ׁשִ ּבְ . ַהּתֹוָרה םׁשֶ
ךְ  ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ יָבה ֵהיַכל ָמהָה  ֲאר1 ַמע ֹוָרהַהּת  ִמּקֹול ַהְיׁשִ ׁשְ ּנִ ּה  ׁשֶ ךְ  ּבָ ֶמׁשֶ ל ּבְ עֹות ּכָ  ,ַהְיָמָמה ׁשְ

ִנים ְידּוִעים ּתֹוָרה ֵלידוֹ גְּ  ָיְצאוּ  יָה לֶ ְת כָּ ִמ וּ  ְרָסִמים ְוַרּבָ ְקָ"ה ֵלב־תנַּ גִ ְמ לִ  ַאךְ , ְמפ1 ּה  ׁשָ ְמׁשָ ל ׁשִ יָבה ׁשֶ  ַהְיׁשִ
ִעים רְלַאַח  ׁשְ ִנים ּתִ ַנת, ְרצּופֹות ׁשָ םנִ  בּ "נַ ְר ּתַ  ּוִבׁשְ ִית ַ"ל ַהּגֹוֵלל ְסּתַ דֹול ּבַ ל ָיָמיו ברֹ ֲ" בַּ  ֶזה ָהָיה. ֶזה ּגָ  ׁשֶ
ִצי ִהְתַמ , ִמּוֹולֹוִז'ין ב"ַהּנְ הׁשֶ יָבה ְלָראׁשּות ּנָ י חֹוְתנוֹ  קֹוםְמ  ַ"ל ַהְיׁשִ ל נוֹ בְּ  ,קִיְצָח  ַרּבִ י ׁשֶ ים ַרּבִ  ַחּיִ

יָבה ְלַמַ"ן תוֹ ירוּ ִס ְמ וּ , ִמּוֹולֹוִז'ין ךְ  ִמיֶדיָה ְוַתלְ  ַהְיׁשִ ֶמׁשֶ ִעים ּבְ ָנה ַאְרּבָ בּול ְללֹא ָהיוּ  ְרצּופֹות ׁשָ ה ּגְ . ּוִמּדָ
ל ּה גָ וּ שׂ גְ ׂשִ  יבָ ַה  ׁשֶ ֵ"יֵני יםינִ נִ צְ לִ  ָהְיָתה, הְיׁשִ יִלים ּבְ ּכִ ׂשְ ָראוּ , ַהּמַ יָבה ׁשֶ יׁשִ ם ףגֶ נֶ ־ֶאֶבן זוֹ  ּבִ ִמְלַחְמּתָ  ֶנֶגד ּבְ

ְסקוּ  לֹא ְוֵהם, ַהּתֹוָרה ׁשֹוְמֵרי ְח  ּפָ ַחת רּתֹ ִמּלַ ָרה יָה ְיסֹודֹוֶת  ּתַ ַמּטָ ְלָחָמה. יללִ כָּ  ּה לָ ּסְ ַח לְ  ּבְ ִית ָהְיָתה ַהּמִ  ִמּבַ
ר, ּוִמחּוץ ֲאׁשֶ יָבה ּתֹוְכֵכי לֶא  ּכַ ל ָזרֹות רּוחֹות רוּ ְד ָח  ַהְיׁשִ ָלה ׁשֶ ּכָ יבְּ  ְוִזְלזּול ַהׂשְ יָבה ָראׁשֵ חּוץ, ַהְיׁשִ  ּוִמּבַ

 "ֲ יִלים לוּ ּפָ ּכִ ׂשְ נֹות ַהּמַ ַהְלׁשָ ָאְזנֵ  תבוֹ ָ" ְת נִ  ּבְ ל יּבְ ְמׁשָ ָרה ִמּתֹוךְ , ָהרּוִסי ַהּמִ ּזוֹ  ַמּטָ ה ׁשֶ ַצּוֶ  ְסִגיַרת ַ"ל ּתְ
יָבה ת. ַהְיׁשִ ֲאֶרׁשֶ יֵ"י ַ"תַד  יַקלֵּ  אֹוָתם וּ נָטֲ"  ֲחסּוָדה ּבַ ִרית ּוַמְרׁשִ י, ּבְ יָבה ּכִ ֲאִדיקּות ִמְתַנֶהֶלת ַהְיׁשִ , ֶתריֶ  ּבַ

ּמּוִדים ין ְוַהּלִ תֹוַרת ַרק עֹוְסִקים יָה לֶ ְת כָּ  ּבֵ ָרֵאל ּבְ ַפת תַר כָּ ְוַה  יםיִּ ִד סוֹ יְ  לחֹ  יִלּמּוֵד  ְללֹא, ִיׂשְ ִדיָנה ׂשְ   . ַהּמְ

ךְ  ֶמׁשֶ ִנים ּבְ ּכֹות ׁשָ ְפַ"ל ֲאר1 י ץַח לַ  ה1 ְלּתִ ֵבד ֶמְמׁשַ ִצי ַ"ל ּכָ ים לְ  ִמּוֹולֹוִז'ין ב"ַהּנְ ּנּויִ ְלַהְסּכִ ִס  יםׁשִ  יֵר ְד ּבְ
ּמּוִדים יְ  ַהּלִ יָבהּבַ דוּ , ׁשִ ְלִמיִדים ֶאת ְלַלּמֵ ָפה ֶאת ַהּתַ ָ ל ְוהּוא, נֹוָסִפים יםיִּ לִ לָ כְּ  ּוִמְקצֹועֹות ָהרּוִסית ַהׂשּ  ִקּבֵ

ָבִרים ֶאת י ַרק ַהּדְ ַלּפֵ עֹוד, חּוץ ּכְ ה ּבְ ַמֲ"ׂשֶ ּלְ ל ַלֲ"ׂשֹות בֵסַר  ׁשֶ ּנּוי ּכָ ִס  ׁשִ יבָ  יֵר ְד ּבְ ים הַהְיׁשִ ׁשִ ּדָ  ֵהֵחל. ַהְמק1
ַנת ְ ב הַנֲ"ׂשָ  מ"תר ִמׁשּ ּצָ ּלוּ  יםילִ כִּ ׂשְ ּמַ ַה ׁשֶ  רְלַאַח , יֹוֵתר ָחמּור ַהּמַ י ּגִ ּנּוי ׁשּום ּכִ ל ׁשִ ׁש ־ׁשֶ  ָחל לֹא ַמּמָ

יְ  יָבהּבַ ל ֶאת ִהְפִעילוּ  ְוֵהם, ׁשִ ָקָלם ּכֶֹבד ּכָ ּנּוי ִמׁשְ ּמּוִדים יְדֵר ִס  ְלׁשִ ִצי. ַהּלִ ַלַהט ֵגןֵה  ב"ַהּנְ יָבה ַ"ל ּבְ  ַהְיׁשִ
ה דֹוׁשָ ב, ַהּקְ ָרִט  ּוְבִמְכּתָ יָבה הָפ ְק ְת ה1  ּבוֹ , ִליץ'ּמֵ 'ַה  ָהִעּתֹון ךְ ֵר עוֹ  לֶא  רגֵּ ׁשִ  אֹותוֹ  יּפְ ַתב, םֵח ַר  ְללֹא ַהְיׁשִ  ּכָ

ִצי ַד  ב"ַהּנְ ילְלַה  ָ"ָליו: "ִלּבוֹ ־םּבְ ּכִ י ,ׂשְ יִרים ּכִ ְסג1  ֲאַנְחנוּ  ַמּכִ ְלמוּ  תלַּ ּבִ דֹוׁש  דַהּתַ ּנוּ  יֹוֵתר ַהּקָ  ָאנוּ  ְויֹוְדִעים, ִמּמֶ
י מוֹ  ּכִ ין ּכְ ּלִ ח1 ִאים ְטהֹוִרים ׁשֶ ךְ , ִגיָ"הנְ בִּ  ַהּקֶֹדׁש  ֶאת ְמַטּמְ י־ַ"ל־ַאף לחֹ  יִלּמּוֵד  ּכָ ֵאין ּפִ ֶהם ׁשֶ ֶמץ ּבָ  ׁשֶ

ְמָאה ַ  ֵהם ַמְפִריִעים, ְוִאּסּור ט1 ׁשּ ְלמּוד תְקד1 ֵה  ּה ָת ָח לָ צְ ַה וְ  ַהּתַ ׁשֶ ִנים םּכְ ּמְ ק ִמְזּדַ ְנּדָ פ1 ה אּוָלם". ֶאָחד ּבְ  ַמֲ"ׂשֶ
ָטן ל, ִהְצִליַח  ׂשָ ְמׁשָ ידְלַה  ֵהֵחל ָהרּוִסי ְוַהּמִ י ַ"ל וֹ לּ "1  ֶאת ְכּבִ יָבה ָראׁשֵ  ַ" ּבֹ ְק לִ  רָ" צְ ִמ לְ  ְוָדְרׁשוּ , ַהְיׁשִ

יָבהיְ בַּ  ָפה ִלּמּוד יְדֵר ִס  ׁשִ ָ ׂשּ לּות ְלַאַחר. ָהרּוִסית ּבַ ּדְ ּתַ ל הבָּ ר1 ְמ  ִהׁשְ ם־יֵ" דוּ יְ  ַ"ְסָקִנים ׁשֶ  ָלהיִא הוֹ , ׁשֵ
ָלה ְמׁשָ ים ַהּמֶ ָפה ִלּמּוֵדי ְלִצְמצּום ְלַהְסּכִ ָ ים ַהׂשּ ִ ְלִמיִדים ַלֲחִמׁשּ ְלַבד ּתַ ִהּווּ , ּבִ ְנָין ׁש ֶמ חֹ  ׁשֶ ִמי ֵמַהּמִ  ָהִרׁשְ

ל ְלִמיֵדי ׁשֶ יָבה ּתַ ְלִמיִדים ּוֵבין, ַהְיׁשִ ִמְצוַ  ִנְמנוּ  ֵאּלוּ  ּתַ ִצי תּבְ ִרים ִריםחוּ בַּ  ַרק ב"ַהּנְ ּגָ ָבר ְמב1 ּכְ אוּ  ׁשֶ  םָס ֵר כְּ  ִמּלְ
 ַ ׁשּ ּמּוִדים, ְיֵרִאים ּוְבִסְפֵרי ס"ּבַ . חֹוָבה ְיֵדי ָלֵצאת תְמנָ ־ַ"לַרק , ָיד־ְלַאַחרכִּ  היבָ ׁשִ יְ לַ ץ וּ חִמ  ַנֲ"ׂשוּ  ְוַהּלִ

ר ךְ  לֹא ֶזה ֶהְסּדֵ יִלים, בַר  ְזַמן ִנְמׁשַ ּכִ ׂשְ ָ"ְקבוּ  ְוַהּמַ ל ׁשֶ ְתַרֵחׁש  ַחרַא  ָהֵ"ת ּכָ י ְוָראוּ  ַהּמִ , יקָלִר  ֵהם ֲ"ֵמִלים ּכִ
ְלטֹונֹות ֶאל ׁשּוב ִמֲהרוּ  ִ ֵדי ַהׁשּ י ָאְזָנם ֶאת ְלַגּלֹות ּכְ יָבה ְמַנֲהֵלי ּכִ ים ַהְיׁשִ ַבר ְוִאְטלּוָלא חּוָכא עֹוׂשִ ו ִמּדְ . ַהּצַ

יָ"ה, ֶאָחד יֹום יָבהיְ ֶאל ַה  הֹוָדָ"ה ִהּגִ י ׁשִ ל ַחתלַ ׁשְ ִמ  ּכִ ִקיִדים ׁשֶ יָבהיְ בַּ  ְלהֹוִפיַ"  עֹוֶמֶדת יםיִּ ּתִ לְ ׁשַ ְמ ֶמ  ּפְ  ׁשִ
רֹוִבים ִמיםיָּ בַּ  ָרה, ַהּקְ ַמּטָ ם ַ"ל ִלְתהֹות ּבְ ל ַקְנַקּנָ ְלִמיֵדי ׁשֶ יָבה ּתַ רּוִסית םָת יָ" ִד יְ  ֶאת ְוִלְבֹחן ַהְיׁשִ  ַאַחד. ּבְ

חּוִרים ִרים ַהּבַ ְכׁשָ יֹוֵתר ַהּמ1 יְ ָאז  ּבְ יָבהּבַ י היָ ָה , ׁשִ ָיִמים, יסגִּ נְ בֶּ  ְראּוֵבן יגֶזלִּ  ַרּבִ ּלְ ַרֲאבַ  ֵהןכִּ  ׁשֶ ַלִים ד"ּכְ  ְירּוׁשָ
ְרָסם ִסְפרוֹ  ּוְמפ1 בֹור נֹוַדע ְוהּוא", ְראּוֵבן ּגֹותִלְפלַ " ּבְ ֵאינוֹ  דסוּ  ּכְ ד ׁשֶ ה ְמַאּבֵ ׁש  ֶזה ִעּלּוי. ִטּפָ ּקֵ ן ִהְתּבַ ּנֵ  ְלׁשַ

ה ּמָ ּלֹ  ְוַלְמרֹות, םְידּוִעי יםרּוִסיִּ  ִריםיׁשִ  ּכַ ה ֵהִבין אׁשֶ ָפה ַאַחת ִמּלָ ׂשָ ִזְכרֹונוֹ  רכֹּ זְ לִ  ִהְצִליַח , זוֹ  ּבְ יר ּבְ ּבִ  ֶאת ַהּכַ
ל יִרים ּכָ ִ ה ַהׁשּ הִמ בְּ  ִמּלָ ִקיִדים ִלְפֵני נוֹ רוֹ כְ זִּ ִמ  אֹוָתם ְוִהְקִריא, ּלָ ם ַאךְ . ַהֲהמּוִמים ַהּפְ ְחּבּוָלה ּגַ  לֹא זוֹ  ּתַ

ל םיָ ְט ֶ" בְּ  ִהְצִליָחה יִנים ׁשֶ ְלׁשִ ל ּה יָ ְט ֶ" בְ וּ  ,יםבִ ָ" ְת נִּ ַה  ַהּמַ ִניִמית תֶק ֲחלֹ ַמ  ׁשֶ יְ  ּפְ יָבהּבַ ָהְרָסה ׁשִ ל ׁשֶ  ֶחְלָקה ּכָ
יָבה תיוֹ ׁשְ ָא  ֶאת הָ" זְ ְע זִ וְ  ,טֹוָבה ָהיוּ  ִויסֹודֹוֶתיָה  ַהְיׁשִ   . ֵאיָתִנים ּכֹה־ַ"ד ׁשֶ

יֹום ֵטֵבת ג' ּבְ ר ָחַתם, בּ "נַ ְר ּתַ  ּבְ ָלהַהַהׂשְ  ׂשַ ְכִנית ַצו ַ"ל ָהרּוִסי ּכָ יַבת ִלּמּוִדים ּתָ יׁשִ  ּוָבּה , וֹולֹוִז'ין ּבִ
ִעְנָיִנים ְסִעיִפים רֹותׂשְ ַ"  ָ"ה ַאךְ , ׁשֹוִנים ּבְ מוּ  ִמּתֹוָכם ַאְרּבָ ִרין ִאּיְ ֵמיׁשָ ל ֲ"ִתיָדּה  ַ"ל ּבְ יָבה ׁשֶ י־ַ"ל. ַהְיׁשִ  ּפִ

ו ל, ַהּצַ ְגּבַ ּמּוִדים ְזַמן ה1 ר ַהּלִ עֹות ְלֶ"ׂשֶ ָכל ׁשָ ר, ְיָמָמה ּבְ ֲאׁשֶ ל ְסקוּ ִיּפָ  ָהֶ"ֶרב עֹותׁשְ בִּ  ּכַ ּמ ַה  ּכָ  ּוִדיםּלִ
קֹום ֵגר ְוַהּמָ ִליל ִיּסָ עֹות ַללכְּ  ּוִמּתֹוךְ , ּכָ ּמּוִדים ׁשְ מוּ , ַהּלִ ָ"הֵמַה  ֹחל יִלּמּוֵד  ִיְתַקּיְ ָ ע ׁשּ ׁשַ לֹש.  ַ"ד ֶקרבֹּ בַּ  ּתֵ  ׁשָ

לֹש.  ְוַרק ֳהַרִיםצָּ בַּ  ע ׁשָ ְלַבד ֹותׁשָ נֹוָסף. ֹקֶדׁש  יְלִלּמּוֵד  ּבִ ְק , ךְ כָ לְ  ּבְ ל וּ ׁש ִהְתּבַ יָבה ּכָ ֵני ַהְיׁשִ  ֵליֲ" בַּ  ִלְהיֹות ַרּבָ
ָלה ּכָ ָלִלית ַהׂשְ בּוַ" . ּכְ ן רְלַאַח  ָיִמים ׁשָ ס, ִמּכֵ ּנֵ ִצי ּכִ דֹוָלה ֲאֵסָפה ב"ַהּנְ פּות ִויְלָנא ִעירבָּ  ּגְ ּתְ ּתַ ִהׁשְ  ֵלידוֹ גְּ  ּבְ

י ָקם ּוְבַמֲהָלָכּה , ַהּדֹור ִריְסק ּדֹב־יֹוֵסף ַרּבִ ִכי רֹוֵ"ד ּוְבקֹול ִמּבְ ים ְוַחס ָחִליָלה: "ָאַמר ִמּבֶ ְסּכִ ּנַ ל ׁשֶ  ֶאת ְלַקּבֵ
זֵ  ָ"ה תכוּ לְ ַהּמַ  תַר ּגְ ָתה ַהּתֹוָרה ָאְמָנם. ָהְרׁשָ ד דמֹ לְ לִ  ָלנוּ  ִצּוְ  ָבלֲא , ְלַתְלִמיֵדינוּ  ַהּתֹוָרה ֶאת ּוְלַהֲ"ִביר ּוְלַלּמֵ

ֶדׁש  תַר ֳה ָט  ַ"ל ַרק יָבה ֶאת רגֹּ ְס לִ  ָ"ֵלינוּ  ְוָלֵכן, ֹחל יִלּמּוֵד  ּוְבִלי ַהּקֹ ד ַהְיׁשִ ְברֹון". ִמּיָ ׁשִ ִצי הָא ָר , ֵלב ּבְ  ב"ַהּנְ
ם טֹוַבַ"ת ְסִפיָנתוֹ  ֶאת ּיָ צּור ָ"ַמד הּוא ַאף אּוָלם, ּבַ ִמיׁש  ּכְ ָט  ַהּתֹוָרה ַ"ל ַחּלָ וַה  ֶאת ְוָדָחה ָרָתּה ֳה ּבְ  ּצַ

י ְלּתִ ְמׁשַ ָבר ַאף־ַ"ל, ַהּמֶ ַהּדָ ל ּה ִקצָּ  ֶאת ֵהִביא ׁשֶ יָבה ׁשֶ ַלִים. ַהְיׁשִ ירּוׁשָ ל ּבִ ֵר ּתִ  ֹחֶדׁש  ׁשֶ ָיָמיו, ג"ַ" ְר ּתַ  יׁשְ  ּבְ
ל ָהַאֲחרֹוִנים י ׁשֶ ים ַרּבִ ְרִלין ַחּיִ נוֹ  ּבֶ ל ּבְ ִצי ׁשֶ י ֵהִעיד, ב"ַהּנְ י ַאְרֵיה ֶלּוִ ְלִמידֹו ַרּבִ ְפֵני ּתַ םן ּבִ ׁשֵ : ְוָאַמר ,ָאִביו ּבְ

ִטיָרתוֹ  ֹקֶדם ָאִבי ינִ יַר ִה זְ ִה " ּלֹא ּפְ ים ׁשֶ ׁשּום לחֹ  ִלּמּוֵדי ְלַהְכָנַסת ְלַהְסּכִ ִלי ֹאֶפן ּבְ , ללָ כְּ  רּתֵ ֶה  הֹוָרַאת ׁשּום ּבְ
ַה  ְוָאַמר בָּ ׁשֶ ת ֹוָרהּת בַּ  ֶזה ָרַמז ה"ּקָ ָפָרׁשַ ִמיִני ּבְ ילּולְ ' סּוקּפָ בַּ  ׁשְ ֵמא ּוֵבין ַהֹחל ּוֵבין ַהּקֶֹדׁש  יןבֵּ  ַהְבּדִ  ּוֵבין ַהּטָ

הֹור ל, 'ַהּטָ ּכָ ְתָ"ְרִבים ֹחל ִעְנְיֵני ׁשֶ ִלי ֶדׁש ּקֹ בַּ  ַהּמִ ל ּבְ י לֹא, ֶהְבּדֵ ֵאין ּדַ ִלים ֹחל ִלּמּוֵדי ִעְנְיֵני ׁשֶ ה ְמַקּבְ ָ ׁשּ , ְקד1
א ה ִעְנְיֵני ַאף ֶאּלָ ָ ׁשּ ד1 ה ִמְתַקְלְקִלים ַהּקְ דֹול ָהִעְנָין הּוא יּוְכַדא, ִמּזֶ ה ַהּגָ   �    ".ָ"ָליו ְפׁשוֹ נַ  ֹסרְמ לִ  ַהּזֶ

  
  

אֹון י ַהּגָ יָראׁשַ  ְרָפֵאל ַרּבִ   ל"ַזּצַ  'יןזִ לוֹ וֹ וּ ִמ  ּפִ
ֲאָדר, כ"ג ַהִהּלּוָלא ְליֹום  תרפ"א ב'־ּבַ

  

יַבת רֹאׁש  אֹוֵני ֵלידוֹ ּוִמגְּ  וֹולֹוִז'ין ְיׁשִ  נֹוַלד. רוֹ ּדוֹ  ּגְ
ֲאָדר יָראׁשַ  בּ יְ לֵ  ַאְרֵיה יְלַרבִּ  ז"תקצ ּבַ , ָנהבְ ִמּקוֹ  ּפִ

ָהָיה  ְלִמיֵדי ֵלידוֹ ִמגְּ ׁשֶ י ּתַ ים ַרּבִ . ִמּוֹולֹוִז'ין ַחּיִ
בֶ  יֹותוֹ ְה בִּ  א, ו"ט ןּכְ ִצי תבַּ  ֶאת ָנׂשָ  ִמּוֹולֹוִז'ין ב"ַהּנְ

ה רֹאׁש  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ְוִהְתַמּנָ יַבת ּכְ  ְלַצד וֹולֹוִז'ין ְיׁשִ
ַנת. וֹ חֹוְתנ ׁשְ ר א"תרמ ּבִ  ְלטֹוַבת תוֹ ָר ׂשְ ִמ  ַ"ל ִוּתֵ
י ֲחָתנוֹ  ים ַרּבִ ִריְסק ַחּיִ  ַ"ד ְמֹאד ֶהֱ"ִריץ אֹותוֹ , ִמּבְ

ָאַמר ַ"ם ׁשֶ ִצי ְלחֹוְתנוֹ  ּפַ  רבָ ְלָד  ָזִכיִתי ֲאִני" ב"ַהּנְ
ה ַאּתָ ן, ָזִכיָת  לֹא ׁשֶ ּכֵ  טֹוב יֹוֵתר ִלְלֹמד יֹוֵדַ"  ֲחָתִני ׁשֶ

נּות ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ְוָ"ַבר", ֵמֲחָתְנֶכם ַרּבָ  ינִ ַר 'זֶּ ֶא  ּבְ
ַנת, וּ קְס יְ רוֹ בְּ בַ וּ  יַבת ָחַזר ט"תרנ ִבׁשְ  וֹולֹוִז'ין ִליׁשִ

ת ּה ָת יָח ִת ּפְ  ִעם ׁשֶ ּדֶ ִמְלֶחֶמת. ַהְמח1  ָהעֹוָלם ּבְ
ַנת רַט ְפ נִ  םְוׁשָ , ְלִמיְנְסק ָ"ַבר ָהִראׁשֹוָנה ׁשְ  ּבִ

ִלּמּוד תוֹ יָט ׁשִ . א"ֵפ ָר ּתֵ   ְוָכְלָלה, יתִד חוּ יִ  ָהְיָתה ּבְ
ּלּוב ל ׁשִ ִקיאּות ְלַצד תקוּ ְמ ַ" וְ  תֲחִריפוּ  ׁשֶ יָפה ּבְ . ַמּקִ

רוּ  יוׁשָ וּ דּ ִח  ּמְ ּתַ ַ  ַ"ל" ְרָפֵאל ּתֹוַרת" ֶפרּסֵ בַּ  ִהׁשְ  ס"ַהׁשּ
ְלָחן ָחה ָיְצָאה יוָא ָצ ֱא ּצֶ ִמ . ךְ וּ רָ"  ְוׁש1 ּפָ , ְמֹפֶאֶרת ִמׁשְ

אֹוִנים ּוָבֶהם יבֹות יְוָראׁשֵ  ּגְ . ָאנוּ  נוּ ֵר וֹ דּ  ַ"ד יםבִּ ַר  ְיׁשִ
ַ"ם א ּפַ ׁש  ֶאָחד ָאָדם ֵאָליו ּבָ ּנוּ  ְלַבּקֵ  ְסִמיָכה ִמּמֶ

נּות ָרָאה, ָלַרּבָ הּוא ּוְכׁשֶ ֲ"ִמיָדה ׁשֹוֶתה ׁשֶ ִלי ּבַ  ּבְ
ַבד. יכוֹ ִמ ְס ַה ְל  ָרָצה לֹא, ֶאֶרץ ְוֶדֶרךְ  ִנימּוס  ִמּלְ

אֹונּותוֹ  ְרָסם היָ ָה , ּגְ ם ְמפ1 , תוֹ ימוּ ִמ ְת ִצְדקּותֹו וּ בְּ  ּגַ
ב ָיָמיו ְוָכל ּתֹוָרה ְוָ"ַסק ָיׁשַ ּתוֹ  ּבַ ִנית ְוִאׁשְ ָאה ָהַרּבָ  ָנׂשְ
עֹל ִית ּבְ ל תוֹ נָּ ֲחת1 בַּ . ַהּבַ אוּ , ִמיָלָדיו ֶאָחד ׁשֶ  ֵאָליו ּבָ
ה ִלְפֵני רָקצָ  ְזַמן ּפָ יָ"ה ִלי ְוהֹוִדיעוּ  ַהח1 ִהּגִ  ָהֵ"ת ׁשֶ

ית לֶא  ָלֶלֶכת ה ּבֵ ּתֶ ׁשְ ָמָרא תֶא  ָסַגר. ַהּמִ ָפָניו ַהּגְ ּלְ , ׁשֶ
ּה  ל ָהָגה ּבָ ִים ָצֵמא ךְ ֶל ֵה כְּ  ָהֵ"ת ּכָ ַבׁש , ַלּמַ ּלָ  ֶאת ּוְכׁשֶ

ְגֵדי ת ּבִ ּבָ ַ ּלוֹ  ַהׁשּ ָכה, ׁשֶ ּבְ  ֶנֱאַנח. ְמַ"ט ָידוֹ  ִהְסּתַ
ה, אֹוי: "ְוָאַמר ּמָ דֹול ּכַ ּדּול ַצַ"ר הּוא ּגָ ִנים ּגִ   "...  ּבָ

  
טוב, אחד ־שם־בעלכשרות השחיטה היה בעיני ה

היסודות להעמדת הדת על תילה, כפי דרישתם של 
 –דורשי רשומות על הפסוק בזע"ם תצעד ארץ, זע"ם 

ראשי תיבות זבחים, עירובין מקוואות. תלמידו הגדול 
טש ותלמידו בעל התניא, תיקנו תקנה יהמגיד ממעזר

 התקנה יטה הידועה בשם 'סכינים מלוטשים'.בענייני שח
גדול בתקופת המחלוקת על החסידות, עוררה פולמוס 

 ואף פורסמו כרוזים האוסרים שחיטה זו ודנו אותה
התקבלה תקנה זו כנבילה וטריפה, אולם למרבה הפלא 

עד ימינו אנו.  ,הכלל־על כל קהילות ישראל בלי יוצא מן
באותם ימים, היו סכיני השחיטה, המכונים 'חלפים', 

ו משחיזים עד עשויים ממתכת עבה ואת חודה התחתון הי
דק. ההשחזה גרמה שנוצרה כעין מדרגה בין החלק 
המושחז בתחתית הסכין לבין עובי הסכין שמעליו, וכדי 
להימנע מאיסורי דרסה ושהייה בשעת השחיטה, היו 
השוחטים נזקקים לזהירות ומומחיות גדולה. היו 
שוחטים שביקשו להשתמש בסכינים בעלי מתכת דקה, 

ת המדרגה, אולם סכינים אלו היו כדי למנוע את היווצרו
מתעגלים בשעת ההשחזה מחמת היותם גמישים מדי, 
והסכינים לא היו יוצאים חלקים כראוי. הסכינים 
המלוטשים של המגיד היו עשויים בשיפוע, כאשר החל 
העליון עבה יותר והחלק התחתון דק מאוד, וכך נמנעה 

בותו. המדרגה בסכין, בלי פגיעה בחוסנו של הסכין וביצי
התקנה החדשה עוררה התנגדות גדולה, כי היה בכך 

דנא, ונפוצו אף ־הטלת דופי בסכיני השחיטה מקדמת
שמועות על שוחטים שמשתמשים בתער של גלבים 
לשחיטת כבשים, בזמן שהתער שימש רק לשחיטת 
עופות כדין. גם בעל "תולדות יעקב יוסף", שהיה מגדולי 

שה, ולאחר שנסע תלמידי הבעש"ט תמה על התקנה החד
למעזריטש הסכים עמה. הרר"ש מניקלשבורג כתב מכתב 
לחכמי ברוד כדי להגן על תקנה זו, ומפורסם מכתבו של 
בעל התניא בעניין, בו הוא כותב שרבי חיים מוולוז'ין 

  שמע מהגר"א מווילנא שאין איסור בשחיטה זו. 
  

ַ!ת  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

  

ל ר ּתֹאְכלּו ִמּכָ ה ֲאׁשֶ ר ַ!ל־זֹאת ַהַחּיָ ֵהָמה ֲאׁשֶ   ָהָאֶרץ־ַהּבְ

ה1 ׁשֶ  ראוַ ׁשְ ַא  יֲחִסיֵד ַ"ל ֲחבּוַרת  ָהיוּ , ְרָיהְנגַּ ּבְ ֵני ׁשֶ ה ּבְ עּור ילֵ ֲ" ּובַ  ֲ"ִלּיָ יֵקי ַהדּ קֹוָמה ׁשִ ּנּו אֹוָתם , ְוַצּדִ ֹור ּכִ
םִנְמָנה , 'ֲחִסיֵדי ֵאׁש ָואֹור' ֹוֵחט ּגַ י ַהׁשּ ְרגֶּ  לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ַרּבִ ל, רּבֶ ּדֵ ִהְתּגַ י דוֹ ּדוֹ  ֵצלֵא  ׁשֶ  ַקְלָמן ְקלֹוִנימּוס ַרּבִ

ִוי ֵטיְ  ַהּלֵ ׁשְ ַ"ל אָק רָ ּקְ ִמ  ןֶאּפְ אא הוּ וְ  ",ֶמׁש ׁשָ וָ  אֹורָמ " ּבַ ייו לָ ָ"  ִנּבֵ ַיְלדּותוֹ . דֹולֹותגְ לִ  ֶ"ְדיוֹ  ּכִ ַ"ם ָנַסע, ּבְ  ִעם ּפַ
י לֶא ַרּבֹו  רּוךְ  ַרּבִ ְפַרד, ז'וּ בּ י'זִ ּמֶ ִמ  ּבָ ּנִ ּנוּ  ּוְכׁשֶ ְרכוֹ  ִמּמֶ י ְוִהְבִטיחוֹ , ִיםַמ ׁשָ  ְרַאתיִ בְּ  ּבֵ ְרָאה ּכִ מּוׁש  לֹא ַהּיִ ּנוּ  ּתָ  ִמּמֶ
ע ּוָאיוִנׂשּ  רְלַאַח . תוֹ מוֹ  יֹום ַ"ד ּקֵ ּתַ ה1  ִהׁשְ יַ" , ָיהְר ְנגַּ ּבְ ִהּגִ ָידוֹ  ָהָיה ֵאֶליָה  ּוְכׁשֶ ַיַחד ִעם , ַרּבוֹ ֵמ  ְסִמיָכה ַתבכְּ  ּבְ

ֶרת ֶחֶדת ִאּגֶ י לֶא  ְמי1 ירוֹ ַה לְ  הׁשָ ּקָ בַ בְּ  בלוֹ ּקָ ִמ  ִזיקַאיְ  קִיְצָח  ַרּבִ ַרב ְכּתִ א, קֶד צֶ  הּומֹוֶר  ּכְ הּוא ֶאּלָ  ָרָצה לֹא ׁשֶ
ַמד רַאַח ּולְ , ּבוֹ  רּפֹ ַלְח  ַקְרּדֹם ּתֹוָרתוֹ  ַלֲ"ׂשֹות ּלָ ִחיָטה כֹותלְ ִה  ֵהיֵטב ׁשֶ ְמֶחה ׁשֹוֵחט הַנֲ"ׂשָ , ּוְבִדיָקה ׁשְ . מ1

ל רוֹ וּ ּק בִ בְּ  י ׁשֶ א ְיֶחְזֵקאל ַרּבִ ַרּגָ ִ ִמ  ׁשְ ִעיר הבָ ינוֹ ׁשּ ֶדׁש  ּבְ ַנת תַפ צְ  ַהּקֹ ׁשְ ׁש , ט"תרכ ּבִ ּקֵ ל ּבִ ֹוֲחִטים ִמּכָ  ִעירבָּ  ַהׁשּ
ָדָקם ַאַחרּולְ , םיֶה ינֵ כִּ ַס  ֶאת לוֹ  ְלַהְראֹות ּבְ ל: "ָאַמר, ׁשֶ יִנים ּכָ ּכִ ׁשֵ  ַהּסַ ל ינוֹ כִּ ּסַ ִמ  ֵהם ְרחֹוִקים אּוָלם, ִריםּכְ  ׁשֶ
ֹוֵחט י ַהׁשּ ָ"ָליו, אָק רָ ּקְ ִמ  לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ַרּבִ ם ָחקּוק ָהָיה ׁשֶ ה, ה"ֲהָויָ  ׁשֵ דֹוָלה ּוְזִכּיָ ר לכֹ ֱא לֶ  ִהיא ּגְ ׂשָ  ּבָ
ַחט ׁשְ ּנִ יֵדי ֲאִפּלוּ  ׁשֶ ְלִמיָדיו ְלִמיֵדיּתַ  ּבִ ר ךְ כָּ ". ּתַ ּפָ ם  ְמס1 ר, ֶאָחד ׁשֹוֵחט ַ"לּגַ ּקֵ ּבִ ה1  ׁשֶ ַמע ְרָיהְנגַּ ּבְ י ַ"ל ְוׁשָ  ַרּבִ

ֹוֵחט לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ָחַזר, ה"ֲהָויָ  םׁשָ  ִעם ינוֹ כִּ ַס וְ  ַהׁשּ  ִהְתַמְרֵמר, יןִט ֶר ְט ּסְ ִמ  ְצִבי ְיהּוָדה יַרבִּ  וֹ בּ ַר  לֶא  ּוְכׁשֶ
ָפָניו יבוֹ ֱה  וֹ בּ ְוַר , ךְ כָ לְ  זֹוֶכה ֵאינוֹ  ַ" ַמּדוּ  ּבְ ֵמ  ךָ לְּ  הַמ : "ׁשִ י ַ"ל ּהַ ּתָ ִחיז לֹא הּוא ֲהלֹא? ׁשֹוֵחט לכְ יִמ  ַרּבִ  ַמׁשְ

י ַמִיםבְּ  ינוֹ כִּ ַס  ֶאת ה ַאף ּתּוַכל ְוִאם, ֵ"יָניו עֹותְמ ִד בְּ  ִאם ּכִ ן ַלֲ"ׂשֹות ַאּתָ   ". ָהָרָמה תוֹ ַמְדֵרגָ ת לְ ִלְזּכוֹ  ּתּוַכל, ּכֵ

ֶמת קּוָפהּתְ  ּיֶ י ֹוֵררִהְתגּ , ְמס1 ֲ"ָיָרה לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ַרּבִ ה ּבַ ה1  ְקַטּנָ ם ְרָיהְנגַּ ּבְ ׁשֵ  ּמוֹ ִע  ֵאַרע םְוׁשָ , עֶט לֶ יׁשְ ִק  ּבְ
ה ֶלא ַמֲ"ׂשֶ ָהָיה ּפֶ יַח  ׁשֶ ִפי ְלׂשִ י ְוֶנְכּדוֹ , לכֹּ ־ּבְ ָרֵאל ַרּבִ ְרֶגר ִיׂשְ טִמּבּוָקרֶ  ּבֶ ַ"ל ׂשְ י ִמ  מוֹ ׁשָ ְר , ת'רוֹ 'אוֹ ָה  ּבַ  יֵד ֵ" ּפִ

ה וּ  ֶאל בצָּ ַהּקַ  ִריׁש בֶּ  ר' ָיָצא, ֶאָחד רֶק בֹּ  .ְרִאּיָ דֹול קַהׁשּ ם ַהּגָ ִהְתַקּיֵ ִעיר ׁשֶ דֹוָלה ּבָ ֵדי, ַהּגְ ֵהָמה םׁשָ  ש.ִלְרכֹּ  ּכְ  ּבְ
ִחיָטה ֵני־ַ"ל ִריׁש בֶּ  ר' בסֹובֵ . ִלׁשְ וּ  ּפְ ּלוֹ  קַהׁשּ ַחן, ּכ1 ְ  ֶאת ּבָ רֹות ִריםוָ ַהׁשּ הּוְבאוּ  ְוַהּפָ קֹום ֶאל ׁשֶ  ייֵד בִּ  ַהּמָ

ִביָבה ֵביִמּתֹוׁשְ  יםיִּ ִר ְפ כַּ  ֵדי םבָּ גַּ ־ַ"ל ָטַפח, ַהּסְ  תֵא  ָמָצא לֹא ְלַאְכָזָבתוֹ  אּוָלם, הּמָ ֵה  רׂשָ בָּ  ֵליֲ" בַּ  ִאם קּדֹ בְ לִ  ּכְ
ר ְ . ְפׁשוֹ נַ  הָת וְּ ִא  ֲאׁשֶ ָצא ִריםוָ ַהׁשּ ּמָ ים ָהיוּ  ׁשֶ חּוׁשִ ים ּכְ בֹוִהים ָהיוּ  םיֶה יֵר ִח ְמ  ְוַאף, ְוַדּלִ ֵ"יָניו ּגְ ךְ , ּבְ הּוא ּכָ  ׁשֶ
ָיַדִים ְלֵביתוֹ  ׁשּובלָ  ְלִהְתּכֹוֵנן ֵהֵחל ַפֲאֵתי ּפֹוֵסַ"  עֹוֶדּנוּ . ֵריקֹות ּבְ ֵהמֹות קׁשוּ  ּבְ ה ּוְלֶפַתע, ַהּבְ ּלָ  ִריׁש בֶּ  ר' ּגִ
יםַמ ְמ ־לָד גְ וּ  ֲ"ָנק ׁשֹור ָהָיה, ּדִ יר ֵ"ץ לֶא  ָ"ֶבה לבֶ ֶח בְּ  ָקׁשּור ׁשֶ ין ּוְבָ"ָליו, ַאּדִ ים ֹוֶנהקלְ  ִהְמּתִ ְסּכִ ּיַ  םלֵּ ְלׁשַ  ׁשֶ

בֹוּהַ  ְמִחיר ֹור ַ"ל ּגָ ֵתַפ  בַח ְר  רבַּ ־ׁשֹור ֶזה ָהָיה. ָהֲ"ָנק ַהׁשּ ן, ִיםּכְ יֵדי ַהְמזֶֹהה 'לוֹ ָפ וּ 'בּ ַה  ִמּזַ  ִעם ָהִראׁשֹוִנים ּבִ
ָ"ֶליָה , יוֹ כּ ַה  ִהיא ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  ׁשֶ ה ׁשֶ ִרּיָ ְפֵני ּבְ ּה  ִהְכִריעוּ  ְולֹא ְצָמּה ַ"  ּבִ ֵהָמה ִמין ִאם ֲחָכִמים ּבָ  ִאם ִהיא ּבְ

יט. ִהיא היָּ ַח  ִמין אּות ִריׁש בֶּ  ר' ִהּבִ ּתָ ִהׁשְ ֹור ּבְ ׁשּ ְמָלה ֲאָתר־ְוַ"ל, ָהֲ"ָנק ּבַ ִלּבוֹ  ּגָ  ֶאת ש.ִלְרכֹּ  ַהַהְחָלָטה ּבְ
ֹור ָכל ַהׁשּ ִעים ָהַרב רוֹ ׂשָ ִמבְּ  ןכֵּ ׁשֶ , ָ"ָליו תׁשַ וּ יּ ׁשֶ  ְמִחיר ּבְ  ֶהֱחִליף ְמֵהָרה ַ"ד. ָהגּון ֶרַוח ְלַהְרִויַח  יּוַכל ְוַהּטָ

ָבִרים בצָּ ַהּקַ  ַ"ל ִעם ּדְ ֹור ּבַ ר ְרָגִעים רּוְלַאַח , ַהׁשּ ַדְרּכוֹ  יׁש ִר בֶּ  ר' ָהָיה ִמְסּפָ ֹור עֵס וֹ ּפ  ַאֲחָריווְ  ,ְלֵביתוֹ  ּבְ  ַהׁשּ
דֹול ֶכֶבשׂ  ַהּגָ ִמים ּכְ ַה . ּתָ יעוֹ ּבְ ֲחַצר ֶרֶפתלָ  ּגִ ּבַ יתוֹ  ׁשֶ ב  ָנַטל לֹא, ּבֵ ּצָ ֹור וְ , רּתָ י1 ְמ  ִסּכּוןַהּקַ ר ֵהיֵטב ֶאת ַהׁשּ ָקׁשַ

ָ"ַמד ֵאיָתן ֵ"ץ ַ"ּמּוד ֶאל ָחֵצר ׁשֶ ּלֹא ָצָרה ְלָכל, ּבֶ בֹוא ׁשֶ ָנה. ּתָ ִריׁש  ר' ּפָ ְתא ּוְלֶפַתע, יונָ יָ נְ ִע לְ  ּבֶ  ְללֹא, םוֹ ּפִ
ל ה ּכָ ְרֵא  ִסּבָ ֹור ֵהֵחל, ָלַ"ִין יתַהּנִ ּתֹוֵלל ָהֲ"ָנק ַהׁשּ ִאּלוּ  ְלִהׁשְ ָזִזית רּוַח  ּבוֹ  ִנְכְנָסה ּכְ יר ּוְבֹכחוֹ , ּתְ  ִהְצִליַח  ָהַאּדִ
ִאּלוּ  ָקׁשּור ָהָיה ֵאָליו ָהֵאיָתן ָהַ"ּמּוד ֶאת רקֹ ֲ" לַ  ַבתָ"לּוב ֵקיָסם ֶזה ָהָיה ּכְ יל ּבְ ֶדר ָהֶרֶפת־, ְוִהּפִ   . ַאַחת ֶאת ּגֶ

ָ"ָטהבִּ  יָרה ׁשְ ַרץ ַאּדִ ֹור ּפָ ַ"ל, ָהְרחֹוב ֶאל ַהׁשּ ׁשֶ ארוֹ  ּכְ  ָזַרע תוֹ צָ רוּ ְמ בִ וּ , ֶהָ"קּור ָהֵ"ץ ַ"ּמּוד ָקׁשּור ַצּוָ
ֹור ן סֶר ֶה  ַהׁשּ ְרּבָ ְגַר  ָהֲ"ָנק ָהַ"ּמּוד. ְוח1 ּנִ ַגע, ַאֲחָריו רׁשֶ ָכל ּפָ ְקרֶ  ּבְ ַדְרּכוֹ  הַהּנִ ָפר ַ"ד ּבְ ַהּכְ , ָקָחהְר ּמֶ כַּ  ָהָיה ׁשֶ
ם ּלָ ׂשוּ  ְוכ1 ה. ִמְסּתֹור קֹוםְמ  ְלַ"ְצָמם ִחּפְ ּמָ ֹור ֵמֲחַמת ָקׁשֹות ִנְפְצעוּ  ֹאַרח יֵר בְ וֹ ע ּכַ ְגָחן ַהׁשּ ֶהם, ַהּנַ ה ּבָ ּמָ  ּכַ

ּסוּ  ֵלב־ייצֵ ִמ ֲא  ּנִ ֹור ֶאת ִלְלּכֹד ׁשֶ אֹוָתּה . ֵמֲחָמתוֹ  עוּ ְוִנְפגְּ  ַהׁשּ י ָ"ַמד, ֵ"ת ּבְ ֹוֵחטַה  לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ַרּבִ הּוא ׁשּ ׁשֶ  ּכְ
תוֹ  ּוַ" קׁשָ  ְתִפּלָ ַמע לֹא ללָ כְּ  ְוהּוא, ּבִ ה ֶאת ׁשָ ּלָ דֹוָלה ַהֲהמ1 בָּ  ַהּגְ ם ְלַאַחר ַרק. ְרחֹובׁשֶ ּיֵ ּסִ תוֹ  ֶאת ׁשֶ ִפּלָ  ּתְ

ת ׁשֶ ְרּגֶ י ֵלב םׂשָ , ַהּנִ ם ֵמָאָדם ֵריִקים ָהְרחֹובֹות ּכִ ּלָ ִרים ְוכ1 ּתְ ַפַחד ִמְסּתַ ים ּבְ ּתִ ּבָ ת ַ"ל ִהְתַ"ְנֵיןֵהֵחל לְ וְ , ּבַ  ִסּבַ
הּוָמה ּנֹוְדָ"ה. ַהּמְ ׁשֶ ל תוֹ צוּ ְר ּפָ ְת ִה  ַ"ל לוֹ  ּכְ ֹור ׁשֶ ְגָחן ַהׁשּ י ָנַטל, ַהּנַ ין ֶאת לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ַרּבִ ִחיָטה ַסּכִ ְ  ַהׁשּ

ּלוֹ  ן רּוְלַאַח , ֵהיֵטב קוֹ ָד בְּ , ׁשֶ ַתח ִמּכֵ ֶלת ֶאת ּפָ ִלי ְוָיָצא ֶהָחֵצר ּדֶ ם. ָהְרחֹוב ֶאל מֹוָראוּ  ַחדּפַ  ּבְ ּלָ יטוּ  ּכ1  ִהּבִ
ֵאיָמה ָ"ָליו ַ"ד ּבְ ים ְלַחּלֹונֹות ִמּבַ ּתִ ֹור מּול לֶא  קֹוְמִמּיּות ָצַ"ד הּוא ַאךְ , ַהּבָ ְתּפָ  ַהׁשּ ֵ"יָניו, ֵרַ" ַהּמִ  ָהיוּ  ׁשֶ

ם מּוָצפֹות ּלוֹ  ְוָכל ּדָ ֹור. ברָ ְק  ילֵ ֱא  שׂ ׂשָ  ּכ1 ַהׁשּ ׁשֶ , ִהירּותְמ בִּ  רוֹ בְ ֶ" לְ  טעֹ ׁשְ לִ  ֵהֵחל, וֹ ּפ ְר ַט  ֵריַח  ֶאת ֵהִריַח  ּכְ
ר יֵניֶהם קָח ְר ַהּמֶ  ְוַכֲאׁשֶ ַלף, ְוִהְצַטְמֵצם ָהַלךְ  ּבֵ י ׁשָ ין ֶאת לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ַרּבִ ִחיָטה ַסּכִ ְ  וֹ ִניפֱה , ֵמֵחיקוֹ  ַהׁשּ

קֹול ָראָק וְ , ַ"ל־לֶא  דֹול ּבְ ֵאיֶזה ָנא הֵא ְר : "ּגָ ין ּבְ א ַסּכִ ִביל ֵאֶליךָ  ֲאִני ּבָ ׁשְ ֹחט ּבִ ע. יןּדִ כַּ  אֹוְתךָ  ִלׁשְ , ְלךָ  ּדַ
ין ַסּכִ ּבְ ׁש  לֹא ֶזה ׁשֶ ּיֵ ֹחטף ַא  ֶאְתּבַ יִקיםצַּ לַ  ָלבֹוא ָ"ִתידלֶ  ִלׁשְ ַלִים  ּדִ ירּוׁשָ ּבִ יַח  תיַא בִ בְּ ׁשֶ ׁשִ ְמֵהָרה ַהּמָ ם". ּבִ ּלָ  ּכ1

ְתא ּוְלֶפַתע, םָת יָמ ׁשִ נְ  ֶאת ָ"ְצרוּ  ס ִהְתַרֵחׁש  םוֹ ּפִ ֹור. ֵ"יֵניֶהם ְלֶנֶגד ַהּנֵ ע ַהׁשּ ַבת ִנְרּגַ , תוֹ לוּ לְ וֹ ּת ׁשְ ִה ֵמ  ַאַחת־ּבְ
ִכְבׂשָ  ִלְהיֹות ָהַפךְ  ֶרַגע־ןּובִ  ִמיָמה הּכְ הּוא, ּתְ ׁשֶ ְצָ"  ִמְתָקֵרב ּכְ ֵקִטים יםיִּ ִט יִא  ִדיםּבִ ֹוֵחט ֶאל ּוׁשְ ָפָניו ַהׁשּ ּלְ . ׁשֶ

ִהּסּוס ם ִהְתָקֵרב ָמה־ּבְ קֹוםַה  ֶאל בצָּ ַהּקַ  ִריׁש בֶּ  ר' ּגַ ׁש  ,ָרָאהוּ  טֵח וֹ ׁשּ ַה ׁשֶ כְ וּ , ּמָ ּקֵ נּ  ּבִ ִחיָטה לוֹ  ַ" ְלַסיֵּ  וּ ִמּמֶ ְ ׁשּ  ּבַ
ָתה ֶ"ׂשְ ּנֶ ֹור. רֲאָת ־ַ"ל ׁשֶ יַח  ַהׁשּ ארוֹ  ֶאת הּטָ ִה  ְוַאף ,אֹותוֹ  רׁשְֹק לִ  בצָּ ּקַ לַ  ִהּנִ ָמה ַצּוָ ַהְסּכָ ְ לַ  ּבְ  ָ"ְבָרהׁשֶ  ִחיָטהׁשּ

לֹות ְללֹא ּקָ ִדיַק  ְלַאַחר .ּתַ ֹוֵחט קַס ּפָ ים, יִּ יִמ נִ ּפְ יו ַה ָר יבָ ֵא ר וְ וֹ ׁשּ ת ַה ּבְ י ַהׁשּ ֹור ּכִ ִריןלַ  רׁשֵ כָּ  ַהׁשּ  ר'וְ , ְמַהּדְ
ק ִריׁש בֶּ  ם. ִעירָה  ייֵּ נִ ֲ" לַ ָהַרב  רוֹ ׂשָ בְּ  ֶאת ִחּלֵ ּלָ ְפִליָאה ָסחוּ  ּכ1 ֹוֵחט אֹודֹות ּבִ ה ַהׁשּ ּלָ ִהְתּגַ , ַמֲ"ָלתוֹ  םוּ רבְּ  ׁשֶ

ַהּקַ  אּוָלם ׁשֶ ׁש  בצָּ ּכְ ּקֵ דֹול ְסכּום לוֹ  םלֵּ ְלׁשַ  ּבִ ל ּגָ ְצִליַח  ְלִמי ִהְבִטיַח  אֹותוֹ , יםלִ בָּ ר1  ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ׁשֶ ּיַ  סּפֹ ְת לִ  ׁשֶ
ֹור ֶאת רּוָטה ַאף ִלּטֹל בֵסַר , ַהׁשּ ֹוֵחט לכְ יִמ  ְיִחיֵאל יְלַרבִּ  ַהַהֲ"ָרָצה. ּפְ ְסָקה לֹא, ַהׁשּ ם ּפָ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ּגַ , ּפְ
ּוביִּ בַּ ׁשֶ  ְברוֹ ִק  לְוֶא  מּוךְ  טׁשְ לֶ ְר יגֶ נִ  ׁשּ ֵקד ֹוִניםמֲה  יםִר ֲה נוֹ  יוּ ָה , ׁש עֶד לְ  ַהּסָ   � .ְוַרֲחִמים ְיׁשּוָ"ה רבַ ְד בִּ  ְלִהּפָ

  
 
 

ְבֵרי ים אֹורָה  ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ"ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ּיֹום ה ָקָרא 'ְוגוֹ  ּבַ ע - 'ְוגוֹ  ַאֲהרֹןְל  ֹמש3ֶ י ּדַ ה ּכִ ָבר ָהעֹוׂשֶ ּדָ
ֶזה ן ּכָ ּתֵ ּיִ ד$  ׁשֶ , ָאִחיו ִיְהֶיה לוּ , תוֹ ָל זוּ ְל  לוֹ  ַהּנֹוַדַ%ת הּלָ ּגְ

ר ֲאׁשֶ ב ּכַ לֹט לֹא, ַלֲ%ׂשֹוָתּה  ִיְתַחּיֵ ַנְפׁשוֹ  ִיׁשְ ג'בְּ  ֹוָתּה ֲ%שׂ  ּבְ
ֵצרּוף ְוַהב', ְמִהירּותבִּ  הנָּ ׂשֶ ֲ% יַּ ׁשֶ  א'ָה  .תוֹ יּ מ$ ֵל ׁשְ  ִחיַנת ּבְ ּבְ
יֶּ  תגוֹ ָר ְד ַה ַה  ת ַהג' ,ָברּדָ בַּ  םנָ ׁשְ ׁשֶ ּיַ ָבר ֲ%ׂשִ ִפְרסּום ַהּדָ ִלְפֵני ּבְ

ים תּוב ְוהֹוִדיַ%  .ַרּבִ י ,ַהּכָ ּתָ ָל ׁשְ  ּכִ ַלט ַיַחד םׁשְ ה ׁשָ ֹמש-ֶ
ַנְפׁשוֹ  ֶנֶגד. םָא ׂשָ ֲ% וַ  ּבְ ִהירּות ּכְ ּיֹום ָאַמר ַהּמְ ִמיִני ּבַ ְ , ַהׁשּ
רּוׁש  ב לֹא ֵלב־הֹורְט  רֶק ַהבֹּ  יֹותְה ּבִ  ּפֵ א ,ִעּכֵ ֶכף ֶאּלָ ָקָרא ּתֵ

ה לוֹ  ָלֵתת ְלַאֲהרֹן ּנָ ה$ ל ְולֹא ַהּכְ ה ,ב'. ִנְתַ%ּצֵ ָבר ָ%ׂשָ ַהּדָ
ֵצרּוף ִחיַנת ּבְ ַתן תגוֹ ָר ְד ַה ַה  ּבְ ּנָ ה ׁשֶ ּנָ ה$ ּוְלָבָניו ַאֲהרֹןְל  ַהּכְ

י ֲהַגם, ַיַחד ל ֶזהבָּ  ּכִ בֹון ִיְגּדַ ִלּבוֹ  ָהִעּצָ ְרֶאה ּבְ ּיִ ד$  ׁשֶ הּלָ ּגְ
ֶכת ר ּוָבָניו ַאֲהרֹןְל  מֹוׁשֶ ה ִלּבוֹ ־לֶא  ֵצבָ% יֵ  ַוֲאׁשֶ ָבר ַיֲ%ׂשֶ ַהּדָ

ה, תגוֹ ָר ְד ַה בְּ  ְתִחּלָ ְך  ְוַאַחר ַאֲהרֹןְל  ִיְקָרא ּבִ י, ְלָבָניו ּכָ לֹא ּכִ
ְקִריַאת ֶהְכֵרַח  ָהָיה ִנים ּבִ ַמּצַ  ,ַהג'. ַאֲהרֹן ִעם ָאז ַהּבָ ל בּבְ ּכָ

ֵקִנים ְכִתיב ַהּזְ ָרֵאל ּוְלִזְקֵני ּדִ ָבר ַלֲ%ׂשֹות, ִיׂשְ ְמבֵּ  ַהּדָ פ$ יּבְ
ְפֵני ים ּבִ ִדים ַרּבִ ַלֲ%ׂשֹות ָהָרצֹון תוּ מֵל ׁשְ  ַ%ל יֹוֶרה ְוֶזה, ְוִנְכּבָ

ׁשֹוָתיוַה  ְוָכָפה, ךְ ַר ִיְתבָּ  ְרצֹונוֹ  ר ֵלאֹמר :ְרּגָ ַדּבֵ עֹוד -  ּתְ
י ,ִנְרֶאה ָ%ָלה ַצדְל  ּכִ ְפָלָאה ֲ%ָלהּמַ בַּ  ַאֲהרֹן ׁשֶ ז ַהּנִ ִמּתֹוְך  ַהּלָ

ל ָרֵאל־ּכָ ַחר ּבוֹ  ִיׂשְ ה ֵאָליו ָאַמר ֶזהָל  ,ה' ּבָ ר ֹמש-ֶ ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ
ָרֵאל ְמָצ  ְוֵכן ,ֵלאֹמר אֹוְמרוֹ  ְוהּוא ַרּכֹות ֲאִמירֹות ְלִיׂשְ אּתִ

ָאַמר י ׁשֶ רּוׁש , ֲאֵליֶכם הִנְרָא  ה' ַהּיֹום ּכִ ל ּפֵ ג ּכָ ָ ׂשּ ְוָכל ַהּמ$
א ֵאינוֹ  ָהָרצֹון ָרֵאל ְלַצד ֶאּלָ אֹוְמרוֹ  ִיׂשְ ,ִלי ְולֹא ֲאֵליֶכם ּכְ
ּמָ  ּוְכֶדֶרךְ  ָאַמר ִצינוּ ׁשֶ ה ׁשֶ ָרֵאל ֹמש-ֶ ל ֲהלֹא ְלִיׂשְ ְזַמן ּכָ
ָהיוּ  ָרֵאל ׁשֶ רּדִ  לֹא יםִפ זוּ נְ  ִיׂשְ י ,הש-ֶ מֹ  ִעם ה' ּבֵ ל ּכִ ג ּכָ ָ ׂשּ ַהּמ$
א ֵאינוֹ  ָרֵאל תַל ֲ% ַמ  ְלַצד ֶאּלָ ַ!ְדָך  רּפֵ ְוַכ : ִיׂשְ - םָ! ָה  ּוְבַ!ד ּבַ

ַמ  י עַמׁשְ ם נֹוַגַ%ת ַאֲהרֹן תַר ּפָ ּכַ  ּכִ ַ%ם. םָלָ%  ּגַ ְלַצד הּוא ְוַהּטַ
י ָרֵאל - ַאֲהרֹן אְט ֵח  ּכִ ה לוֹ  ָהיוּ  ִיׂשְ ָאְמ  ,ַלֲחטֹא ִסּבָ לוֹ  רוּ ׁשֶ

ּלֹא עֹוד ְוָכל, 'ְוגוֹ  ָלנוּ  הׂשֵ ֲ%  קּום נוֹ ׁשְ יֶ  ַאֲהרֹן רּפֵ ּכַ ְת נִ  ׁשֶ
רּפֵ ּכַ ְת נִּ ׁשֶ  רְוַאַח , הוּ ׂשֵ עוֹ  בֵב וֹ סְמ ִל וְ  הוּ ׂשֵ עוֹ ְל  ַהֵחְטא

רוּ  ּפְ ֵניֶהם ִנְתּכַ ַ!ְדָך  רּפֵ ְוַכ  לוֹ  ָאַמר ֶזהָל , ׁשְ   :םָ! ָה  ּוְבַ!ד ּבַ

  
  

א החודש הראשון לחודשי השנה חודש ניסן הו
וראש לכל החודשים. הרמב"ן מפרש, שטעם הדבר 
הוא לזכור את נס יציאת מצרים, ולכן אין שמות 
לחודשים בתורה אלא רק לפי מספרם, כדי לזכור 
בכל מניין את החודש הראשון שאז יצאנו ממצרים. 

שם ־חודש ניסן מכונה בתורה חודש האביב על
השם ניסן כמו כל החודשים התבואה המתבכרת בו, ו

כשדיים שהעלו עולי בבל עמם.  ־הם שמות פרסיים
פולמוס גדול יש בין הפוסקים, אם מותר להשתמש 
בתאריך לועזי לפי מניין הנוכריים, שכן נצטווינו 
בתורה למנות לפי החודש הראשון שהוא חודש 
ניסן, ולא ינואר שהוא החודש הראשון למניינם, 

ם הם שמות פסלים ובפרט ששמות החודשי
ואלילים, הגם שגם שמות החודשים שהעלו עולי 
בבל, מקורם משמות של אלילים, כמו תמוז שמוזכר 

ָׁשם ־ְוִהֵּנהביחזקאל כשם עבודה זרה בפסוק: "
". כך גם שמות ימי ַהַּתּמּוז־ַהָּנִׁשים יְׁשבֹות ְמַבּכֹות ֶאת

השבוע באנגלית הם שמות של אלילים וכוכבים 
בשפות האחרות הם מספרים שמתייחסים ידועים, ו

לספירת ימי השבוע מיום ראשון ולא משבת, 
כאמונת הגויים. בעל שו"ת 'יפה ללב' כותב, שאסור 

ם ויש בזה ילחתום על מכתב בתאריך של נוכרי
איסור של "ובחוקותיהם לא תלכו", כנאמר 
בפסיקתא על הפסוק "ובגויים לא יתחשב" שאין 

. המהר"ם שיק כתב ישראל מחשבונם של גויים
שהוא איסור דאורייתא שנאמר "ושם אלקים אחרים 
לא תזכירו", וציווה לשנות תאריך של מצבה שנכתב 

אולם פוסקים אחרים מתירים  פי המניין הלועזי,־על
יש המעדיפים שימוש  .את השימוש בתאריך הלועזי
מספרים הנוגדים את בבשמות החודשים מאשר 

ון, ויש הטוענים דברי התורה על החודש הראש
  להיפך, שכן לחודשים יש כאמור משמעות פסולה. 

�  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

  

  
סּוקל ַ"  ַמעיִּ וַ " ַהּפָ ה ׁשְ ֵ"יָניו יַטביִּ וַ  ֹמש.ֶ ִ ַר  ְמָפֵרׁש " ּבְ י לֹא לֹוַמר, ּבֹוׁש  ְולֹא הֹוָדה" י"ׁשּ ַמְעּתִ א, ׁשָ  ֶאּלָ

ַמְעּתִ  ָאַמר י יׁשָ ַכְחּתִ ךְ ־ַ"ל ָאַמר". ְוׁשָ יַח  ּכָ ּגִ ׁשְ יַבת ַהּמַ יׁשִ י יץ'בִ נוֹ ָר בְּ  ּבִ ָרֵאל ַרּבִ  ,יִק ְס 'נְ צַ בְּ לוּ  ַיֲ"ֹקב ִיׂשְ
ׁש  ּיֵ ל ׁשֶ דֹול ֶהְבּדֵ ין ּגָ י' 'לֹא ּבֵ ַמְעּתִ י ְלֵבין ׁשָ ַמְעּתִ י' 'ׁשָ ַכְחּתִ יֶּ  ּוִמי, ְוׁשָ ת ּבוֹ  ׁש ׁשֶ ֲאָוה ִמּדַ  ַמרלוֹ  ִדיףֲ" ַמ  ַהּגַ

י ַמְעּתִ י ׁשָ ַכְחּתִ ר, ְוׁשָ י לֹא ֵמֲאׁשֶ ַמְעּתִ ֵדי, ׁשָ לָּ  ְלַהְראֹות ּכְ ָבר ַמדׁשֶ ָבר ֶאת ּכְ ְלִמיד  יֹותוֹ ְה בִּ  ַהּדָ  םָחכָ ּתַ
דֹול אֹוְמרוֹ  אּוָלם, ּגָ ארוֹ צַ בְּ  קֹוָלר ּתֹוֶלה הּוא זֹאת ּבְ ּלֹא ּוָ ְלמּודוֹ  ַ"ל ָחַזר ׁשֶ ַכח ְוָלֵכן ָראּויכָּ  ּתַ  הַמ  תֶא  ׁשָ

 ֶ ַמדׁשּ י' 'לֹא אֹוֵמר ָהָיה ְוִאּלוּ , ּלָ ַמְעּתִ ְבִחיַנת ֲהֵריהוּ  ׁשָ ה ַאךְ . ׁשֹוֵגג ּבִ ָהָיה נוּ ַרבֵּ  ֹמש.ֶ ל ָ"ָנו ׁשֶ , ָאָדם־ִמּכָ
י ָאַמר ַמְעּתִ י' 'ׁשָ ַכְחּתִ ָכךְ  ַאף־ַ"ל, ְוׁשָ ּבְ ְדָלה ׁשֶ ה ּגָ   . דוֹ מוּ לְ ל ּתַ ַ"  וֹ יּ ר ּדַ זַ א ָח לֹ  וּ לּ ִא כְּ  רֵת וֹ י ַהּבּוׁשָ

�  
ׁשוּ  ַכי רַמֲאַמ " ת"ּבְ ַכי יְלַרבִּ " ָמְרּדְ ַטש  ָמְרּדְ ְרׁשְ ָגה מּוֵבאת, ףְר וֹ דּ לְ יֶס ּדִ ִמ ַהְלּבֶ ָ יר ַ"ל ַהׂשּ ִהּתִ ין ׁשֶ  דָח ֶא  ּדִ

ְזַמן, ָהֵרָאה ִדיַקתבְ בִּ  ָבר ּבִ ַהּדָ ר, ִאּסּורלְ  ז"ּטַ בַּ  ְמֹפָרׁש  ׁשֶ נֶּ  ּבֹוׁש  ְולֹא מֹוֶדה ְוַהְמַחּבֵ ּנוּ  ֶ"ְלמוּ ׁשֶ ְבֵרי ִמּמֶ  ּדִ
י ִלְהיֹות: "ְוכֹוֵתב, ז"ַהּטַ  ַ בַּ  נוּ ֵד מוּ לְ ּתַ  רִעּקַ  ּכִ ְמטוּ , ךְ "ׁשּ י ִנׁשְ ּנִ ְבֵרי ִמּמֶ  חֹוֵזר ֲאִני ְוָלֵכן, ָזָהב־יֵר וּ ּט ַה  ּדִ
ֶ  הַמ בְּ  ָהִראׁשֹוִנים יַר בָ ִמּדְ  ִח  ֲאִפּלוּ  רּתֵ ְלֶה  הֹוֵריִתיׁשּ י תַלֲ"ִנּיוּ  יכִּ  ָאְמָנם ְוִאם, הלָּ ְלַכּתְ ְעּתִ יב ֵיׁש  ּדַ  ְלָהׁשִ
ל ַ"ל ָבָריו־ּכָ הּוא ז"ַהּטַ  נוּ ַרבֵּ  ֶנֶגד רֹאׁש  ָיֵקל ִמי ֲאָבל, ּדְ תֹוָרתוֹ  עֹוָלםלָ  ַח יִר זְ ַהּמַ  ַהּתֹוָרה רׂשַ  ׁשֶ   ". ּבְ

�  
יַ"  ָטאׂשְ קוֹ  ִעירָה  ֶאל ַ"ם ִהּגִ ַלִים ר"ּדָ ׁשַ  ּפַ ֵדי ִמירּוׁשָ ל ּכְ ֶ"ְזבֹונ ְלַטּפֵ ל וֹ ּבְ יר ׁשֶ דֹול ָ"ׁשִ ה ּגָ ּוָ ּצִ  ְלַהֲ"ִבירוֹ  ׁשֶ
ַלִים יִלְבנֵ  אַקּדִ  אבָ ְוַהּסָ , ְירּוׁשָ י יׁשָ ָהָיה, יִר ּדָ נְ ַפ לְ ַא  ֱאִליֶ"ֶזר המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ י ּה בָּ ַר  ָאז ׁשֶ ל ָהָראׁשִ , ָהִעיר ׁשֶ

דוֹ  ּבְ ָראּוי ּכִ ל ויָת וֹ ׁש ָר ְד בִּ . לוֹ  ּכָ ַ  ּמוֹ ִע  ִנְכַנס, ָהַרב ׁשֶ ה, ּוְדָבִרים יןִד בְּ  ר"ּדָ ַהׁשּ יב ִהְקׁשָ ָבָריו ַ"ל ְוֵהׁשִ , ּדְ
יב בֹודכָ בְּ  לוֹ  הַנֲ"נָ  ְוָהַרב ַ"ְנְוָתנּות לוֹ  ְוֵהׁשִ דֹוָלה ּבְ בֹוד ֶאת ַהּסֹוְבִבים ָראוּ . ּגְ דֹול ַהּכָ ַר  ַהּגָ םׁשֶ  ָרץֲ" ַהנַּ  ּבָ

דּוהוּ  ֵהם ְוַאף, ָלאֹוֵרַח  רֹוֵחׁש  ּבְ ךְ  בֶק ְוֵ"  ְמֹאד ּכִ ָידוֹ  ָלהָ"  ּכָ בֹון ןִעְניַ  ֶאת רּדֵ ְלַס  ּבְ ד ַ"ל ָהִעּזָ  ַהּטֹוב ַהּצַ
יֹוֵתר ַ  ִנְכַנס, דוֹ ְר ּפָ ִה  ֶטֶרם. ּבְ ֵרד ר"ּדָ ַהׁשּ אַקּדִ  ָבאֵמַהּסָ  ְלִהּפָ בוּ  ֵ"תּובְ , יׁשָ ׁשְ ּיָ ם ׁשֶ י ָהַרב לוֹ  ֶהְרָאה ְלַבּדָ  ּכִ

ָ ַה בְּ  ָטָ"ה הּוא ְדָר  ָ"ָליו יוָת גוֹ ׂשּ ְעּתוֹ  ְלסֹוף ָיַרד לֹא ללָ כְ וּ  וֹ תׁשָ ּבִ א, ּדַ ּלֹא ֶאּלָ  םַ" ־לבָ ֳק  וֹ ׁש יְּ בַ לְ  ָרָצה ׁשֶ
בֹוָד  ּוְלַמַ"ן וֹ בֹודכְּ  ְלַמַ"ן ָדהֵ" וְ  ל ּה ּכְ ׁש . ַהּקֶֹדׁש  ֶאֶרץ ׁשֶ ַ  ִהְתַרּגֵ ל ֲאִצילּותוֹ  ֶאל מּול ר"ּדָ ַהׁשּ , ָהַרב ׁשֶ

י ּבֹוׁש  ְולֹא הֹוָדה ָבָריו ּכִ ּלֹא ַ"ל ת לוֹ דוֹ ְלהוֹ  הְרבָּ ְוִה , צֹוְדִקים ּדְ ׁשוֹ  ׁשֶ ּיְ תֹוךְ  ּבִ   .ָדהֵ" וְ  ָקָהל ּבְ
�  

י ַ"ל יָראֲחצֵ יבִ ֲא  ַיֲ"ֹקב ַרּבִ יר" ּבַ ַ"ם ֶהְחִליט", ַיֲ"ֹקב ַאּבִ ין ְלַ"ְצמוֹ  בּתֹ כְ לִ  ּפַ ִפּלִ רֹות ּתְ ּדָ  רּוְלַאַח , ְמה1
רּוִרים ְמֶחה ם"ְסָת  רֵפ סוֹ  ַכרׂשָ  ּבֵ ָהָיה מ1 יםַר ֵמ  ִיםַמ ׁשָ  ְיֵרא ׁשֶ ׁש  ּבִ ּנוּ  ּוִבּקֵ יּ ָר ַהּפָ  ֶאת לוֹ  בּתֹ כְ לִ  ִמּמֶ , ֹותׁשִ

ָכל לּבֹ ְט לִ  ּמוֹ ִע  הנָ ְת ִה וְ  ם ּבְ מֹות ׁשֵ ְ ן ַהּקֶֹדׁש  ִמׁשּ נֹות ֶאת ּוְלַכּוֵ ּוָ , ְמַלאְכּתוֹ בִּ  רֵפ ַהּסוֹ  ֵהֵחל. ל"ָהֲאִריזַ  ּכַ
יַ"  ִהּגִ מֹות דַח ְלַא  ּוְכׁשֶ ֵ ַכח ַהׁשּ ן ׁשָ ם ְלַאַחר ְוַרק, ְלַכּוֵ ּיֵ ּסִ ִתיָבה ֶאת ׁשֶ ר ַהּכְ ָכךְ  ִנְזּכַ  ַ"ל רֵפ ַהּסוֹ  ָחס. ּבְ
יּהַ  ,הָמ וּ אְמ  ָאַמר ְולֹא, הׁשָ ּקָ ַה  ְמַלאְכּתוֹ  ִהּגִ ׁשֶ יר"ָה ַאְך ּכְ ָלף ֶאת" ַיֲ"ֹקב ַאּבִ ִעּיּון ַהּקְ יַ"  בַר  ּבְ  ְלאֹותוֹ  ְוִהּגִ

ם ְנּתָ  ַהִאם: "רֵפ וֹ ּס לַ  ָאַמר ,ׁשֵ ּוַ אן ּכִ ִפי ּכָ בִּ  ּכְ יׁשֶ ּתִ ׁשְ ךָ  ּקַ ּתֹוֵמם"? ִמּמְ ד, ַהּסֹוֵפר ִהׁשְ  ּבֹוׁש  ְולֹא הֹוָדה ּוִמּיָ
י ֱאֶמת ּכִ ַכח ּבֶ ן ׁשָ ָראּוי ְלַכּוֵ ּיֹותָר ּפָ  ְוָכַתב ְמַלאְכּתוֹ בִּ  ׁשּוב ֵהֵחל אוּ ְוה, ּכָ   . הנָ וָּ כַ בְּ  ֲחָדׁשֹות ׁשִ

�  
י יַבת רֹאׁש , ּכֵֹהן דוִ ּדָ  ַרּבִ ֶנֶסת" ְיׁשִ ָר  ּכְ ַ"ם ָ"ַמד, ֶחְברֹון" ֵאלִיׂשְ עּור ּפַ ׁשִ ָלִלי ּבְ א ּכְ ְלּפּול ְוָנׂשָ  ַ"ל ִנְפָלא ּפִ
ְלֶמֶדת ְגָיהַהּס1  יָבהיְ בַּ  ַהּנִ ה ְלֶפַתע. ׁשִ ָיה דָח ֶא  רחוּ בָּ  ִהְקׁשָ ׁשְ יב ַהְיסֹוד ַ"ל ק1 ִהּצִ עּור ָהַרב ׁשֶ ִ ׁשּ ָיה, ּבַ ׁשְ  ְוַהּק1

יָבה ׁש רֹא ִהְרֵהר. ְרֶזלבַּ כַּ  ֲחָזָקה ָהְיָתה ן רּוְלַאַח , ָמה־ְזַמן ָברּדָ בַּ  ְוָהַפךְ  ַהְיׁשִ ִלי ָהֱאֶמת־ַ"ל הֹוָדה ִמּכֵ  ּבְ
ֵטׁש  ְלַנּסֹות ֶנֱחָרצוּ  ְוָאַמר, ָהִעְנָין ֶאת ְלַטׁשְ חּור: "תּבְ ה ַהּבָ י ַהְיסֹוד ְוָכל, צֹוֵדק ַהּזֶ ּלִ ן־ְוִאם. ָנכֹון לֹא ׁשֶ  ּכֵ
ָברַה  ְוָהָיה ".ַאֵחר ְלִעְנָין ַנֲ"בֹר עּור ּדָ יָבה יִלְבנֵ  רָס מוּ  ְלׁשִ ׁש  ָהֱאֶמת ַ"ל ְלהֹודֹות ׁש יֵּ ׁשֶ  ַהְיׁשִ ּיֵ   . ְולֹא ְלִהְתּבַ

�  
ִריְסק ָהַרב ב ִמּבְ ַ"ם ָיׁשַ ְרכַּ  ךְ ֵר ְלבָ  ּפַ זֹון תּבִ יַ" , ַהּמָ ִהּגִ בֹות ָך'לְּ  'נֹוֶדה תְלִבְרכַּ  ּוְכׁשֶ ּתֵ  ָמזֹון ֲאִכיַלת־ְוַ"ל" ּבַ

ה ַאּתָ ה' ָאַמר ",ּוְמַפְרֵנס ןזָ  ׁשֶ ַאּתָ ֶס  'ׁשֶ ַחת לגֹּ ּבְ ִ  ּתַ ב לוֹ  ָסמּוךְ . ן"יַהׁשּ ָהָיה ֶנְכּדוֹ  ָיׁשַ  ְוהּוא, ָקָטן ֶיֶלד ָאז ׁשֶ
ֵמִסיַח  ִעירֵה  בַּ  וֹ ּמ ּת1  ְלִפי ּכְ תּוב ּדּורּסִ ׁשֶ הׁשָ ' ּכָ ָק  'ַאּתָ ַחת ץַמ ּבְ ִ  ּתַ י־ַ"ל ְוהּוא, ן"יַהׁשּ ֵסֶפר ַהּמּוָבא ּפִ  ּבְ

יָת : "ְדעֹוןגִּ  לצֶ ֵא  ׁשְֹפִטים י ְוָ"ׂשִ ה אֹות ּלִ ַאּתָ ר ׁשָ י ְמַדּבֵ ֶאְמַצע". ִעּמִ ָרָכה ּבְ , ְלָהִגיב ָהַרב לָיכֹ  לֹא, ַהּבְ
ְרכַּ  ִסּיּום רְלַאַח  אּוָלם זֹון תּבִ יַצד ִנְרֶאה ָהָבה: "ֶלדיֶּ לַ  ְוָאַמר דוֹ ְליָ  ִסּדּור ָנַטל, ַהּמָ תּוב ּכֵ ּדּור ּכָ ּסִ ", ּבַ

ר י ָרָאה ְוַכֲאׁשֶ תּוב ָאְמָנם ּכִ ִפי ּכָ ְכּדוֹ  ּכְ ּנֶ ָטן ׁשֶ ֶפ  הֹוָדה, ָאַמר ַהּקָ   ". צֹוֵדק הּוא" לֹוַמר ּבֹוׁש  ְולֹא ָמֵלא הּבְ
�  

ל ָיָמיו ברֹ ֲ" בַּ  יַ" , רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  ׁשֶ ְרִלין דָח ֶא  ָאָדם ֵאָליו ִהּגִ ם ִמּבֶ ׁשֵ ָהָיה, רינֶ ִפ  הש.ֶ מֹ  ֶאְפַרִים ר"ד ּבְ  ׁשֶ
נָ ְד  אלָּ ַט צְ ִא בְּ  בּוׁש לָ  ָיהְוָה  אֹוְרָין־רבַּ  ּום, ןַרּבָ ךְ  ּוִמׁשּ ָידוֹ  ָ"ָלה ּכָ יג ּבְ ִ ּנוּ  ְלַהׂשּ ם ָמהכָּ ַהְס  ִמּמֶ  ֶאת ְלַתְרּגֵ

ְלמּוד יג, ְלֶגְרָמִנית ַהּתַ ִהּצִ ֶאָחד ְצמוֹ ַ"  ֶאת ְלַאַחר ׁשֶ ל ּכְ ּכָ וָּ  ׁשֶ קּוָפה ָ"ְבָרה לֹא. ִיםַמ ׁשָ  םׁשֵ לְ  ָנתוֹ ּכַ  ּתְ
ה ּכָ ה רֵפ וֹ ס ם"ַת ֲח ְוַה , ֲאר1 ּלָ ל יתוֹ ִמ ְר ּתַ  ֶאת ּגִ ָהָיה ָהִאיׁש  ׁשֶ ר ליכִּ ׂשְ ַמ  ׁשֶ יםבָּ  ְלַפְרֵסם ּבֹוׁש  לֹאוְ , ִנְסּתָ י ַרּבִ  ּכִ
ָלה ּקָ ַחת ָיְצָאה ּתַ ַתן,  ָידוֹ  ִמּתַ ּנָ ָמה ׁשֶ י ַ"ל ֲאִני ׁש וֹ בּ : "בַת כָּ  ַ"ְנְוָתנּות ּוְברֹבְוהּוא חֹוֵזר ּבֹו ֵמַהַהְסּכָ  ּכִ

ֲ"ֹונֹוַתי ן־ְוַ"ל, תֵמְראוֹ  יֵ"ינַ  ַטחוּ  ּבַ ָבִרים ּכֵ י ּדְ ָאַמְרּתִ  ארָ ֵמִעּקָ  ָמִתיַהְסכָּ  ְועֹוֵקר חֹוֵזר ְוִהְנִני ,ֵהם ָטעּות ׁשֶ
ָבִרים בוּ ׁשְ ָח יֵ  ןיִ ַא וָ  ּוְכֶאֶפס ,ָהָיה אלֹ כְּ  ְוָהיוּ  הָה  ּדְ ךְ ־ַ"ל ְוָכַתב". ֵהּמָ י ֶנְכּדוֹ  ּכָ י, רֵפ וֹ ס המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ל ּכִ  ּכָ

ה ֲ"ׂשֶ ל לֹא ַהּמַ ְלּגֵ אַלֲחַת"ם סֹוֵפר,  ִהְתּגַ ִביל ֶאּלָ ׁשְ ם, םָלָ"  ְלהֹורֹות ּבִ ּגַ ם,  ָברָד בְּ  טֹוֶ"ה ָאָדם ִאם ׁשֶ ּיָ ְמס1
ָברבַּ  ַיֲחִזיק אלֹ  ּתוֹ  ּדָ ׁשְ עּות  ֵמֲחַמת ּבָ ּטָ ִנית לׁשֵ כָּ יִ ְבָכְך וּ ְלהֹודֹות ּבַ א, ׁשֵ י יֹוֶדה ֶאּלָ ָגָגה ּכִ ָפָניו ְצָאהיָ  ׁשְ  ִמּלְ

ָבִרים ְוַיֲחזֹר ל קוֹ בָ ֲא ַמ . ֵמַהּדְ ֶמת תכֶ ַמּסֶ  ְוַרק, ִהְצִליַח  רֵפ סוֹ  ם"ַת ַהֲח  ׁשֶ ְרּגֶ    .ָלאֹור ָיְצָאה ַאַחת ְמת1
�  

  

יו ־ְוֹכל הֹוֵלְך ַ!ל" ּפָ ע ְטֵמִאים ֵהם ָלֶכם־ַ!ל ְוגֹו'ּכַ ל -" ַאְרּבַ ם ִמי ּכָ ַקּיֵ ּמְ יו ַרק ֹותְצ ַהּמִ  ֶאת ׁשֶ ַכּפָ ְל  ּבְ ים תוַ ְצ ִמ ּכְ  לגֵּ ְר ֶה  ִמּתֹוךְ , ַבדּבִ   ָדהּמָ ל* ְמ  ֲאָנׁשִ
ִלי ָבהַמֲח  ּבְ ָמה ִליּבְ , ׁשָ ָנה ּוְבִלי ְנׁשָ ּוָ ְבִחיַנת ֲהֵריהוּ , ֶרֶגׁש ָו  ּכַ   הרבי ר' בונים מפשיסחא)(. ָלֶכם ֵהם ּוְטֵמִאים" יוּפָ ּכַ ־ַ!ל הֹוֵלךְ " ּבִ

  
יׁש  ִניָ!  ל־ּבִ יַ!  ַמּזָ ִהּגִ ֵדי ַ!ד ׁשֶ ק, םֶלֶח ־תּפַ  ּכְ ּפֵ ַ!ם ִהְתּדַ  ּפַ

יתוֹ  ַ!ל ל ּבֵ יר ׁשֶ ָהָיה ֶאָחד ָ!ׁשִ ם ׁשֶ ׁש , רֶפ ֵס  יֹוֵדַ!  ּגַ  ּוִבּקֵ
ּנוּ  יר ִהְכִניסוֹ . תוֹ יָ ְח ִמ ְל  ְנָדָבה ִמּמֶ  ְוֵהֵחל ְלֵביתוֹ  ֶהָ!ׁשִ
ִדְבֵרי ּמוֹ ִע  לְלַגְלגֵּ   ַאף לוֹ  ָנַתן לֹא ַאְך , תַוֲחִסידוּ  ּתֹוָרה ּבְ

רּוָטה ׁשֶ . ּפְ ַמעּכְ ָ י זֹאת ׁשּ ִלי ַרּבִ יץֵמרוֹ  ַנְפּתָ ׁשִ  ָאַמר, ּפְ
ֲחִריפוּ  ו: "תּבַ י ַ!ְכׁשָ ְבֵרי ֶאת ֵהַבְנּתִ ִ ַר  ּדִ  ַהֲחִסיָדה ַ!ל י"ׁשּ

ת ָפָרׁשַ ּבְ ִמיִני ׁשֶ עֹוׂשָ , ׁשְ  רֹוֶתיָה ְב ַח  ִעם ֶחֶסד ה'ׁשֶ
י ְוָתִמיד, ְמזֹונֹות'ּבִ  ַמְהּתִ  ִהיא ֶחֶסד העֹוׂשָ  ִאם ּתָ

ֵמִאים ָהעֹופֹות ַ!ל ִהיא ִנְמֵנית ַמּדּוַ! , ַהֲחִסיָדה ? ַהּטְ
א י ֶאּלָ ּמִ ד ׁשֶ ַלּמֵ ּמְ ְבֵרי ַלֲאֵחִרים ׁשֶ  קֹוםְמ ּבִ  תֲחִסידוּ  ּדִ
גֶ  ֲהֵריהוּ , זֹונֹותְמ  לוֹ  ָלֵתת   "...ָטֵמא עֹוף רֶד ּבְ

  

  

  
סּוק ַ!ל ָפ  ַהּפָ ּבְ ֵתנוּ ׁשֶ ֵמא ָלֶכם ְוֶזה" ָרׁשָ ֶרץ ַהּטָ ֶ ׁשּ  ּבַ

ֵֹרץ ַתב", ָהָאֶרץ־ַ!ל ַהׁשּ ַ!ל ּכָ ֹ " ַהּטּוִרים־ּבַ  ץֵר ַהׁשּ
ה ִגיַמְטִרּיָ עֹוָרה ּבְ ׂשְ ִ ׁשֶ , ּכִ עֹוָרה רוֹ עוּ ׁשּ ׂשְ ים". ּכִ  ַרּבִ

ְמהוּ  ָבר ַ!ל ּתָ ֲהֵרי, ַהּדָ ֲאִכיַלת ׁשֶ ָרִצים ּבַ  ֲאִפּלוּ  ָאסּור ׁשְ
הוּ ּבְ  ֶ ְמָאה רעוּ ְוׁשִ  ַמׁשּ ה ְוַאף, הׁשָ ָד ֲ! ּכַ  ט* יַמְטִרּיָ  ַהּגִ
ֶבת יָנּה ֵא  ֶ ן ִמְתַיׁשּ ּכֵ ֶר  ׁשֶ עֹוָרה ְוֵתַבת 595עֹוֶלה  ץׁשֶ ׂשְ  ּכִ

ּכָ  ֵיׁש . 601עֹוָלה  ְפָלה בוּ ְת ׁשֶ ּנָ אן  ׁשֶ פּוס ָטעּותּכָ  ּדְ
ב קֹורּמָ ּוַב  ֲ!ָרה ִנְכּתַ ׂשַ ִלי ָהאֹות  ּכְ ּמּוָבא ו"ָואּבְ , ְוהּוא ּכַ

ַמּסֶ  ין תֶכ ּבְ ּלִ ֶרץ תיַצ ּבֵ  תיַב ִק נְּ ׁשֶ  ח* ֶ אתְמַט  ַהׁשּ חּוט ּמֵ  ּכְ
 ַ ה ְוַגם, ָרהֲ! ַהׂשּ יַמְטִרּיָ ֶרץ, הֶפ יָ  העֹוָל  ַהּגִ ֶ ֲ!ָרה־ַהׁשּ ׂשַ  ּכְ

ִמְניַ  ֵֹרץ 595 ןּכְ ִדְבֵרי ָהרֹוֵקַח: "ַהׁשּ , ּוְרָאָיה ְלָכְך ּבְ
ֲ!ָרה".  ׂשַ ֵקב? ַ!ד ּכְ ּנָ ה ּתִ ּמָ ֲ!ָרה, ַ!ד ּכַ ׂשַ ה ּכְ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ִבים ֵיׁש ְו  ְ ְר  ֶאת ַהְמַיׁשּ עֹוָרה ָסהַהּגִ ׂשְ י־ַ!ל ּכִ ַ!ת ּפִ  ּדַ
ֲהִר  עּור, לַויְ  י"ַהּמַ ִ ׁשּ ה ׁשֶ עֹוָרה ָהֲ!ָדׁשָ ְ ֶו  ְוַהׂשּ , הׁשָ
ַנת ַ!ל ְוַכּוָ ֹוֵרץ' ַ!ל ָהְיָתה ַהּטּוִרים ּבַ ְכִתיב' ַהׁשּ  ָמֵלא ּבִ

ֹוֵרץ ןּוִמְניַ , ו"ָוא ִעם עֹוָרה־ַהׁשּ ׂשְ ִדּיּוק  עֹוֶלה ּכִ   . 601ּבְ

  
ה לְ  א מֹׁשֶ� לָקָר� ָרֵאֽ �י ִיׂשְ ן ּוְלָבָנ�יו ּוְלִזְקֵנ ֲהֹר�    )(ט, א ַאֽ

ַבת אּוְלָבָנ�יו  ּתֵ ֶאְתַנְחּתָ בֹות, ּבְ ל ְוַהּתֵ ָרֵאֽ �י ִיׂשְ  ּוְלִזְקֵנ

ְפָסקֹות ֵני, ּוָבָניו ֵמַאֲהרֹן מ* ֵקִנים ִמּפְ ַהּזְ  ִנְקְראוּ  לֹא ׁשֶ
א ְפֵניֶהם ְלַהְכִריז תְמנָ ־ַ!ל ֶאּלָ ה ּבִ ַ!ּתָ ּמֵ  ְך ַל יֵא ָו  ׁשֶ

ׁשוּ  ּמְ הּבִ  ּוָבָניו ַאֲהרֹן ְיׁשַ ּנָ ה ַ!ד ןּכֵ ׁשֶ , ְכה* ְבַ!ת ַ!ּתָ ׁשִ  ּבְ
ּלּוִאים ְיֵמי ׁש  ַהּמִ ּמֵ ה ׁשִ ַ!ְצמוֹ  נוּ ַרּבֵ  ֹמש3ֶ , ֲ!בֹוָדהּבַ  ּבְ

ה   )מעשה אֹרג(. ּוָבָניו ַאֲהרֹן זֹאת ַיֲ!ׂשוּ  ּוֵמַ!ּתָ
�  

 � ְזּבֵ ב ֶאל־ַהּמִ ן ְקַר! ל־ַאֲהֹר" ה ֶאֽ אֶמר מֹׁשֶ#    )(ט, ז ַח$ ַוּיֹ�

ַטֲ!ֵמי ְך ְה ַמ , ְרִביִעי ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ּבְ ָטאּפַ  ּפַ  ֵיׁש  זֶמ ֶר . ׁשְ
אן ַאֲהרֹן, ן"ָהַרְמּבַ  ְלִדְבֵרי ּכָ ַח  ֶאת ָרָאה ׁשֶ ְזּבֵ  ַהּמִ

ַתְבִנית ּנוּ  ֵראיָ ְוִהְת  ׁשֹור ּכְ ֵני ִמּמֶ  ְוָאַמר, ָהֵ!ֶגל ֵחְטא ִמּפְ
ּלֹא הש3ֶ מֹ  לוֹ  א ּוַח ר־לַפ ׁשְ  ִיְהֶיה ׁשֶ ׁש ֵאָליו  ֶאּלָ ִיּגַ

ָ! . יוָת נוֹ ּבְ ְר ָק  ֶאת ְלַהְקִריב ִזים ִמיםְוַהּטְ , ֶזהָל  ְמַרּמְ
ים לוֹ  ָאַמר הש3ֶ ּמֹ ׁשֶ  ַח  ֶאל ְוָלֶלֶכת ְלַהְקּדִ ְזּבֵ , ַהּמִ

ָ!ה ּבוֹ  ְוַלֲ!ׂשֹות ָבִרים ַאְרּבָ ֵהם ּדְ אתוֹ  ׁשֶ , ְועֹוָלתוֹ  ַחּטָ
ֲ!דוֹ  רּפֵ ַכ ְל  , םָ! ָה  ןָקְרּבַ  ֶאת ְקִריבְלַה , םָהָ!  ּוְבַ!ד ּבַ
ֲ!ָדם רּפֵ ַכ ְל וּ  ֵה  ּוְלִהְתַנֵהג, ּבַ ֶ  הִמּמַ  ְך ֶפ ּבְ ׁשּוט ָהָיהׁשּ  ּפָ

ֵ!יָניו ֵאין ּבְ ה ָקֵטגֹור ׁשֶ הּוא, רָסֵנגוֹ  ַנֲ!ׂשֶ  ָחָטא ׁשֶ
ֵחְטא ר ֵמִליץ ִלְהיֹות לוֹ ָיכ ְוֵאינוֹ  ָחִליָלה ָהֵ!ֶגל ּבְ  יֹש3ֶ

ָרֵאל ַ!ל יוָת נוֹ ּבְ ְר ִק ּבְ  ּלֹא הֶש מֹ  ר לוֹ ַמ ָא ְו , ִיׂשְ  ָחָטא ׁשֶ
ָלל ָ!ה ַלֲ!ׂשֹות ִנְבַחרְו  ּכְ ָבִרים ַאְרּבָ   )מליצי אש(. ֵאּלוּ  ּדְ

�  

וּ  ְרב&     )(י, ד ִק'

ז, ִמיםְטָ!  ינֵ ׁשְ ּבִ  ּמִ  ְלַרּמֵ ׁשוּ  ְוֶאְלָצָפן לֵא ׁשָ יׁשֶ  ָחׁשְ
ֵנס ה, יםׁשִ ָד ּקֳ ַה  ְלֹקֶדׁש  ְלִהּכָ ׁש  ּוֹמש3ֶ ּקֵ י םֵמֶה  ּבִ ּתֵ  ׁשְ

ָ!ִמ  ּלֹא םיָח ִט ְב ִה ְו  יםּפְ   )אמרי לשון(. ָמהוּ אְמ  ָלֶהם ַרעֱא יֶ  ׁשֶ
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