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  (א, ג)  ה'ַיְקִריב ֹאתֹו ִלְרצֹנֹו ִלְפֵני 

ַ�ם דֹוׁש' הּוִדי'ַהיְּ  ָנַסע ּפַ ֶרךְ  םֵא  ְוַ�ל, ְלִמיָדיוּתַ  ִעם אָח ְס יׁשִ ּפְ ִמ  ַהּקָ  ָנְכִרי ָראוּ  ַהּדֶ
ַחתבְּ  ֵלָאהְמ  ָלהגָ ֲ�  מֹוִביל ֶאָחד ה. ׁשַ ָכה ְוִהּנֵ  ֵהֵחל ְוַהּגֹוי, ָלהגָ ָהֲ�  ְלֶפַתע ִהְתַהּפְ

בֹואוּ  ֲאֵליֶהם ִלְזעֹק ּיָ א, לוֹ  ַ� ְלַסיֵּ  ׁשֶ ָהֲ�  ֶאּלָ ֵבָדה ָהְיָתה ָלהגָ ׁשֶ  ְמֹאד ּכְ
ְלִמיִדים ז. ְלָהִריָמּה  ִליחוּ ִהצְ  לֹא ְוַהּתַ ְכִרי ִהְתַרּגֵ ָפתוֹ  ְוָצַ�ק ַהּנָ ׂשְ : ַהּפֹוָלִנית ּבִ

ם ְיכֹוִלים" א, ָהִריםלְ  ַאּתֶ ֵאיְנֶכם ֶאּלָ ָנה". רֹוִצים ׁשֶ : ְוָאַמר ְלַתְלִמיָדיו הּוִדי''ַהיְּ  ּפָ
ם ׁשֹוְמִעים" ֶ  הַמ  ַאּתֶ ְדָבָר  ֲהֵרי? אֹוֵמר ֵרלָ� ֶה ׁשּ לַהׂשְ  מּוָסר ֵיׁש  יוּבִ , ֲ�בּוֵרנוּ בַּ  ּכֵ

י ָלַדַ�ת בָּ ַה  ֶאל נוּ ֵמ צְ ַ� ־ֶאת ְלרֹוֵמם ָאנוּ  ְיכֹוִלים ּכִ א, ה"ּקָ ֵאיֶנּנוּ  ֶאּלָ   "...רֹוִצים ׁשֶ
�  

ַמת ָהָ�ם  יַח ֶיֱחָטא ְלַאׁשְ ׁשִ   (ד, ג) ִאם ַהּכֵֹהן ַהּמָ

ךְ  ֵאר ּכָ י ּבֵ דֹול' ָחםְירֹ  ַרּבִ יְנְסק 'ַהּגָ סּוק־ֶאת ִמּמִ ל ְטאוֹ ֶח  ִאם ַאף: ַהּפָ ְנִהיג ׁשֶ  ַהּמַ
א ֵאינוֹ  ַמת ֶאּלָ ָה , ם'ָהָ�  'ְלַאׁשְ ים ָ�םׁשֶ ָדָבר ׁשֶ  אֹותוֹ  ַמֲאׁשִ  ַלְמרֹות, ָחָטא אּלֹ ּבְ
ר ָחָטא־ְוִהְקִריב ַ�ל" זֹאת אתֹו ֲאׁשֶ ּום" ַחּטָ ם ִייֶתםְה וִ  ִמׁשּ ָרֵאל ה'ֵמ  ְנִקּיִ ׂשְ   .ּוִמּיִ

�  

ה ַאַחת ִמּכָ  יא ֶיֱחָטא ְוָ�ׂשָ ר ָנׂשִ ר לֹאָק ֱאלֹ  ה'ִמְצֹות ־לֲאׁשֶ יָנה ־יו ֲאׁשֶ   (ד, כב) ֵתָ�ׂשֶ

יי ֵמֲחִסיֵד  דָח ֶא  ַ�ם ּבוֹ  ִהְפִציר, ִמּקֹוסֹוב הש.ֶ מֹ  ַרּבִ ל ְלַהְתִחיל ּפַ ּלֵ  ִלְפֵני ְלִהְתּפַ
ָבה ְקִביעּות ַהּתֵ ִמְנַה  ּבִ ךְ  ְיֵדי־ְוַ�ל, ֲאֵחִרים יםִר "מוֹ ְד ַא  גּכְ  יםבִּ ַר  ֲחִסיִדים ִיְנֲהרוּ  ּכָ

ֵצל סוּ ְח ְויֶ  ָליוֵא  ָנָפיו ּבְ י הַנֲ�נָ . ּכְ ת: "ְוָאַמר ָהַרּבִ ָפָרׁשַ יא  ֶנֱאַמר ְקָראיִּ וַ  ּבְ ר ָנׂשִ 'ֲאׁשֶ
ל ה ַאַחת ִמּכָ ר לֹא־ֶיֱחָטא ְוָ�ׂשָ יָנה'־ִמְצֹות ה' ֱאלָֹקיו ֲאׁשֶ אן ֵיׁש  זֶמ ְוֶר . ֵתָ�ׂשֶ  ּכָ

יִאים ׂשִ ָרֵאל ְורֹוֵ�י ַלּנְ ּלֹא ִיׂשְ ְרִאים ָבִריםּדְ  ַיֲ�ׂשוּ  ׁשֶ ּנִ ִמְצָוה ׁשֶ ָכךְ  ֵיׁש  ּוֶבֱאֶמת, ּכְ  ּבְ
ּום י לוֹ ָיכ הּמֶ בַּ  ַוֲהֵרי. ְוַגֲאָוה אְט ֵח  ִמׁשּ ָרֵאל ּוַמְנִהיג ַרּבִ ִיׂשְ  ִאם ֲהֵרי? ַלֲחטֹא ּבְ
ה ל ֲ�ֵבָרה ַיֲ�ׂשֶ ׁש  ׁשֶ לוּ , ַמּמָ ד יַא וִ  ֵאָליו ָלבֹוא ַהֲחִסיִדים ַיְחּדְ ָכךְ ּבֵ  קֹורְמ  ֶאת ּבְ

ְר  א... ָנָסתוֹ ּפַ ָנה? ַמאי ֶאּלָ ּוָ ה ַהּכַ ֲ�ׂשֶ ּיַ ר ֹותצְ ַהּמִ  ַאַחת ֶאת ׁשֶ יָנה'ָ� ֵת ־לֹא 'ֲאׁשֶ , ׂשֶ
ַהְינוּ  ְתִחיל ּדְ ּיַ ָבר ַלֲ�ׂשֹות ׁשֶ ּלֹא ּדָ ן ַלֲ�ׂשֹות גַה נָ  ׁשֶ ִביל ַרק, ּכֵ ׁשְ ֲאָוה ּבִ  .ִויִהירּות ּגַ

ָברׁשֶ  ֵריֲה  ֵחְטא ֶאְצלוֹ  ִנְקָרא ַהּדָ הְמצ1  ְוהּוא ,ּכְ ֹמר  ּוֶ ֵאּלּו"2ִלׁשְ ְצֹות ּכָ   ַ�ְצמֹו ִמּמִ
�  

יב ֶאת ָזל ־ְוֵהׁשִ ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ   (ה, כג) ַהּגְ

לֵ  ֶדר ילּבְ יו ִליֵמי ָהַאֲחרֹון ַהּסֵ ל ַחּיָ י ׁשֶ ַכי ַרּבִ ַ�ל אדִמּמַ  רלֶ ְק ינְ וִ  בּ יְ לֵ  ָמְרּדְ  ּבַ
ַכי יְלבּוׁשֵ " ּנוּ  ָנַטל", ָמְרּדְ ּמְ  ֶאָחד ִמּמֶ ׁשַ יוִמּמְ ֵהָחֵבא ָהֲאִפיקֹוָמן ֶאת ׁשָ  הּוגנָּ כַּ , ּבְ

ה ַכּמָ ָרֵאל ְקִהּלֹות ּבְ ִיׂשְ ׁש , ּבְ מּוָרה ָ�ָליו ּוִבּקֵ ֵליל. ּתְ ֶדר ּבְ  הַנֲ�נָ  לֹא ָהִראׁשֹון ַהּסֵ
ִחּיּוךְ  לוֹ  ָאַמר ְוָהַרב ּתֹוָרה ֶנֱאַמר ֲהֵרי: "ּבְ יב ּבַ ר הלָ זֵ גְּ ַה ־ֶאת 'ְוֵהׁשִ ַזל' ֲאׁשֶ  ַאךְ ". ּגָ

ֵליל, ְלָמֳחָרת ִני טֹוב־יֹום ּבְ ל ׁשֵ ּיֹות ׁשֶ ל1 ׁש  ָנַטל ׁשּוב, ּגָ ּמֵ  ָהֲאִפיקֹוָמן ֶאת ַהְמׁשַ
ל ְוָדַרׁש  ָרָכה ְלַקּבֵ ל: "ְוָאַמר ָהַרב הַנֲ�נָ . ַרּבוֹ ֵמ  ּבְ ְהֶיה עֹוד ּכָ ּיִ יכָ  ׁשֶ יּבִ  ָאבֹוא, ְלּתִ
ר ָ�ְברוּ ". ְלךָ  ַלֲ�זֹר ֶ�ׂשֶ ִנים ּכְ ל ּה ָמ וּ צּ ִע בְ וּ , ׁשָ ֹוָאה ׁשֶ ה ַהׁשּ ּמָ  ָהִאיׁש  ִנְלַקח ָהֲאי1
ט ֲ�בֹוָדה הְלַמֲחנֵ  הּוא אוֹ  ֵאָליו וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ֶאת ְלָהִביא ִאם ְוִהְתַלּבֵ  ִיְצָטֵרף ׁשֶ

ֲחלֹום וֹ בּ ַר  ֶאת ָרָאה ְיָלהלַּ בַּ . ְמגּוָריו קֹוםְמ בִּ  ֲאֵליֶהם  ְלִהְצָטֵרף לוֹ  הֹוָרה ְוהּוא, ּבַ
ֵלט ְחּתוֹ  לֶא  ָטֵרףּוְלִהצְ  ְלִהּמָ ּפַ םוְ  ,סנֵ לְ  ָזָכה ְוָאְמָנם, ִמׁשְ ּלָ לוּ  דוּ ְר ׂשָ  כ1 יםבַּ  ְוִנּצְ   .ַחּיִ

�  

רֹאׁשֹו  ם ֹאתֹו ּבְ ּלַ   (ה, כד) ְוׁשִ

ַ�ם ים ץֵפ ָח "ֶה  ֶאל ָלהֵא ׁשְ ִעם  בִמְכּתָ  הינָ ִט ְס ֶר ּטְ ִמ  ְיהּוִדי ַלחׁשָ , ּפַ  ֶאל ְוֵצֵרף", ַחּיִ
ב ְכּתָ ְמִחיר ּדַֹאר־ּבּול ִלְתׁשּוָבה ַהּמִ רּוטֹות ַבעׁשֶ  ּבִ יב לֹא תמוֹ יָּ ס1 ְמ  ּבֹותּסִ ִמ . ּפְ  ֵהׁשִ

ים ץֵפ ָח "ֶה  ִרים רּוְלַאַח , תוֹ לָ ֵא ׁשְ לִ " ַחּיִ ֶ�ׂשְ ָנה ּכְ ַגׁש  ׁשָ ּפָ ׁשֶ  ִעירבָּ  ָהִאיׁש  ֶאת ּכְ
רּוטֹות ַבעׁשֶ  לוֹ  ֶהֱחִזיר, קטוֹ יְס לִּ ַא יבִּ  י ֲהֵרי: "ְוָאַמר ּפְ ַ�ל עֹוֶדּנִ ׁשֶ  ךָ חֹובְ ־ּבַ  לּבְ

ַלְחּתָ  ַהּבּול ָ ׁשּ ַ�ם ילַ ֵא  ׁשֶ ל", ּפַ ָפָניו ְוִהְתַנּצֵ ּלֹא ַ�ל ּבְ ָ�תוֹ  ָ�ָנה ׁשֶ ׁשְ בוֹ ִמכְ  ַ�ל ּבִ   .ּתָ
�  

  
ְקָרא ֶאל ר ־ַוּיִ ה ַוְיַדּבֵ -  )א, א(ֵאָליו ה' ֹמש)ֶ
ה ִגיַמְטִרּיָ ִסְפֵרי'בְּ  ּמּוָבאכַּ , ִניָסן ֶדׁש וֹ ח ֹראׁש  ּבְ

יֹום' זּוָטא ּבְ ה ה' רּבֵ ּדִ  ֶזה ׁשֶ  )מגדנות( .ְלֹמש)ֶ
�  

י ם־ָאָדם ּכִ ה -  ), בא( ַיְקִריב ִמּכֶ ִגיַמְטִרּיָ אלֹ ּדְ  ּבְ
ֵזל־ִמן ַיְקִריב ִפי, ַהּגָ ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ  )שם( .י"ׁשּ

�  

ֵהן ֵאׁש ַ�ל ֵני ַאֲהרֹן ַהּכֹ ַח ־ְוָנְתנּו ּבְ ְזּבֵ -  )א, ז( ַהּמִ
ִ ַר  ְמָפֵרׁש  י־ַ�ל־ַאף, י"ׁשּ ָהֵאׁש  ּפִ יֹוֶרֶדת ׁשֶ

ַמִים־ִמן ָ זֶמ ֶר וְ . ַהֶהְדיֹוט־ִמן ְלָהִביא ִמְצָוה, ַהׁשּ
ִאם, ֶזהלָ  ִמְניַ  ּתֹוִריד ׁשֶ ַבת ןּכְ ִהיא ֵאׁש  ּתֵ 301 ׁשֶ

בֹות ַמִים־ִמן ֵמַהּתֵ ָ ֵהן ַהׁשּ ל, 485 ׁשֶ ַקּבֵ , 184 ּתְ
ִמְניַ  בֹות ןּכְ ֶהְדיֹוט הוָ ְצ ּוִמ  ַהּתֵ  )שם( .ּבְ

�  

ה ֵריַח  ֵ ֶנֱאַמר ל"ֲחזַ  ָאְמרוּ  -  )א, ט( ה'ִניחֹוַח ַל ־ִאׁשּ
עַֹלת ֵהָמה ּבְ ֵ  ּבְ עַֹלת ְוֵכן ִניֹחַח ־ֵריַח  הִאׁשּ , ָהעֹוף ּבְ
ה ֶאָחד ְלךָ  לֹוַמר ְרּבֶ ְמִעיט ְוֶאָחד ַהּמַ ּוִבְלַבד ַהּמַ

ן ַכּוֵ ּיְ ַמִים ִלּבוֹ  ׁשֶ ָ ַבת, ֶזהלָ  זֶמ ְוֶר . ַלׁשּ ּתֵ ם' ׁשֶ 'ּגַ
ָאה ָאה 'ַאךְ 'וְ  ַרּבֹותלְ  ּבָ יֵניֶהן ַוֲהֵרי, טֵ� ַמ לְ  ּבָ ּבֵ

ַבת ִנְמֵצאת ִהיא', ֵלב' ּתֵ ' ַאךְ ' רַאַח  ֹוִפיָ�המ ׁשֶ
ם' ְוִלְפֵני ין ְלךָ  לֹוַמר', ּגַ ּבֵ ּוֵבין', ַאךְ ' -  טֵ� ַמ ַהְמ  ׁשֶ

ם' -  הּבֶ ְר ַהּמַ  ןיְ ', ּגַ ַמִיםִלבּ  ַכּוֵ ָ  )הפלא"ה( .ֹו ַלׁשּ
�  

יא ֶיֱחָטא ר ָנׂשִ י -  )ד, כב( ֲאׁשֶ בֹות ָראׁשֵ , ֲאִני ּתֵ
ל ְלִפְתחוֹ  ָהרֹוֵבץ ַהֵחְטא יא ׁשֶ ִהיא, ּוַמְנִהיג ָנׂשִ
ֲאָוה  )נטע שעשועים( .ינִ ֲא ָה  תׁשַ ְרגָּ ַה , תהוּ בְ ְוַהגַּ  ַהּגַ

�  

ָתיו יֵֹסף ָ�ָליו ֹראׁשֹו ַוֲחִמׁשִ ם ֹאתֹו ּבְ ּלַ -  )ה, כד( ְוׁשִ
אן ֵיׁש  זֶמ ֶר  ְחִליָפא ַרב ינֵ ּתָ , ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי ּכָ ל ּתַ ּכָ

ל ְמזֹונֹוָתיו ָנה ֵמרֹאׁש  לוֹ  ְקצּוִבים ָאָדם ׁשֶ ָ ַהׁשּ
ָנה רֹאׁש  דְוַ�  ָ , תתוֹ בָּ ׁשַ  ֵמהֹוָצַאת חּוץ, ַהׁשּ

ָניות ַא ְוהֹוצָ , טֹוב־יֹום תַא ְוהֹוצָ  , ּתֹוָרה ְלַתְלמּוד ּבָ
ם הֹוִסיפוּ  ְדָרׁש ּמִ ּובַ  ים יָראׁשֵ  תַא הֹוצָ  ּגַ , ֳחָדׁשִ

ִאם ַחת ׁשֶ מֹוִסיִפים הֹוִסיף ְוִאם, לוֹ  ּפֹוֲחִתין ּפָ
הּוא הַמ  נוּ יְ ַה  - ֹאתוֹ  םּלַ ְוׁשִ . לוֹ  ם ׁשֶ ּלֵ ּומֹוִציא ְמׁשַ

י ַדעיֵ , הֹוָצאֹות ֹראׁשוֹ  ּכִ ֹראׁש  - ּבְ ָנה ּבְ ָ ָבר ַהׁשּ ּכְ
ִבילוֹ  ְצבוּ ָק  ׁשְ ְיִציָאה יֹוִציא ְולֹא ְמזֹונֹוָתיו ּבִ
ָתיו אּוָלם, הבָּ ר1 ְמ  ּוץְוח נֹוָטִריקֹון -  ַוֲחִמׁשִ
תׁשַ  הֹוָצאֹותֵמ  ֶזה, ֹחֶדׁש ־רֹאׁש וְ  טֹוב־ֹוםי ֹוָרהּת  ּבָ
בָּ ְוַה , ָ�ָליו ֵסףיֹ    )הרואוצרות הת( .לוֹ  יֹוִסיף ה"ּקָ

�  

ִמים ִמן נֹוָטִריקֹון לַאיִ  - )ה, כה( ַהּצֹאן־ַאִיל ּתָ
ִמים, 'ה־תֶא  ַאֲהָבהְל  ה ִמן־ַהּצֹאן ּתָ ִגיַמְטִרּיָ ּבְ

ׁשּוָבה יָון, ֲהָבהַא  ּתְ ׁשּוב ּכֵ ּיָ כוּ  ֵמַאֲהָבה ׁשֶ ִיְתַהּפְ
ּיֹותלִ  תנוֹ דוֹ זְּ ַה  בֹות  ,ְזכ1 אּור ַהּתֵ מוֹ ׁשָ ְוֶאת־ֲא ְוֶזה ּבֵ

ֶאת, ה'ַל  ָיִביא ָנה ָיִביא ַ�ְצָמם ָטִאיםֲח ַה  ׁשֶ ַמּתָ
ּיֹות ה'לַ  ְזכ1  )שלחן מלכים( .ָמתֹוק אצֵ יֵ  זּוֵמַ� , ּכִ

  

  זתשע"פרשת ויקרא, ה' בניסן     
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ָהל הּוא את ַהּקָ   ַחּטַ

ה ֲ�ׂשֶ ְבֶזה ַהּמַ ִהְרִעיׁש , ַהּנִ ּלוֹ  הּוִדיַהיְּ  ָהעֹוָלם ֶאת ׁשֶ ֹבֶקר ֵאַרע, ּכ1 י יֹום ּבְ ִ ׁשּ בַּ  ֶ�ֶרב, ׁשִ ָר  ֹקֶדׁש ־תׁשַ  תׁשַ ּפָ
ַנת ְקָראיִּ וַ  ית לֶא . ד"תרכ ׁשְ ֶנֶסת־ּבֵ דֹול ַהּכְ בָּ  ַהּגָ טּבּוָקרֶ  ִעירׁשֶ יַרת ׂשְ יָ�ה ,רֹוַמְנָיה ּבִ ה ִהּגִ ּגָ ל1 ל ּפְ  ׁשֹוְטִרים ׁשֶ

ים ׁשִ ַ�ם ֲחמ1 ָלה ִמּטַ ְמׁשָ ֶנֶגד ַמֲ�ָצר ַצו ּוִביֵדיֶהם, ָהרֹוָמִנית ַהּמֶ י ַרבָה  ּכְ ְלבִּ  ֶזה ָהָיה .ָהָראׁשִ י, ם"יַהּמַ  ַרּבִ
ּנֹוַדע, רֶס יְ וַ  לכְ יִמ  ְיִחיֵאל ר"בַּ  ּבּוׁש יְ לֵ  ֵמִאיר ֶאָחד ׁשֶ םלְ  נֹוְדעוּ  יוָר וּ בּ ִח וְ  ַהּדֹורֹות ַחְכֵמי ֵלידוֹ ִמגְּ  ּכְ  ׁשֵ

הלִ וְ  אֹוָתּה י רוּ ׁשָ  ָהָיהוְ , ְתִהּלָ ָ�ה ּבְ ֶאְמַצע ׁשָ ת ּבְ ִפּלַ ֲחִרית ּתְ וֹ  .ׁשַ ּלוֹ  ָהֵאזֹור ַ�ל ָמצֹור ִטילוּ ֵה ְטִרים ַהׁשּ , ּכ1
ל יויצָ ִר ֲ� ַמ  יּוְכלוּ  ְלַבל ַתחוְ  ,ְלֶ�ְזָרתוֹ  ָלבֹוא ָהַרב ׁשֶ דֹול ָהָיה ַהּמֶ ּה  ִעירָה  .ּגָ ּלָ ַבר עַמ ׁשֵ לְ  ָתהְמ ָה  ּכ1 , ָהָאסֹון ּדְ
קֹום ְוֶאל ָ�ְמדוּ , ְיהּוִדים ְוַאְלֵפי ֵמאֹות ָנֲהרוּ  ַהּמָ  ַ�ל ָחְמלוּ  ְולֹא ָחסוּ  לֹא יםִר ְט וֹ ׁשּ ַה  אּוָלם, ִכיבְ בִּ  ּוֵמְררוּ  ׁשֶ

ֱאָסִפים ם אֹוָתם ַיְפִריעוּ  ְלַבל ָהעֹוְמִדים ֶאת ִהּכוּ , ַהּנֶ ַדְרּכָ י ֶאת ַאֲחֵריֶהם ְוָגְררוּ , ּבְ ְלּבִ עֹוד ם"ַהּמַ  לֹא ׁשֶ
יק ם ֲאִפּלוּ  ִהְסּפִ ה ֶאת ְלַסּיֵ ִפּלָ יב ַהּתְ ְמַ�ט ְפׁשוֹ נַ  ֶאת ּוְלָהׁשִ ֶקה ָמזֹון ּבִ ַא . ּוַמׁשְ ִעיםַהּפ  דַח ּכְ ִנים ֹוׁשְ ּכָ , ַהְמס1
ַלךְ  ׁשְ י ה1 ְלּבִ ֲאָסר ֶ�ְגַלת לֶא  ם"ַהּמַ ר, ַהּמַ ֲאׁשֶ ְ  ּכַ יו ינֵ ִמׁשּ ִבים ִצּדָ ִלים יֹוׁשְ ים ַחּיָ ׁשִ לּוָפה םבָּ ְר ַח וְ  ֲחמ1 ָיָדם ׁשְ   . ּבְ

ֲאָסר יא ָהָיה ַהּמַ ל םָת לוּ ְפ ׁשִ  ׂשִ טּבּוָקרֶ  ילֵ יכִּ ׂשְ ַמ  ׁשֶ י ֵהןכִּ  ּה בָּ , ׂשְ ְלּבִ ַרב ם"ַהּמַ י ּכְ ַנת ֵהֵחל ָראׁשִ ְ  ִמׁשּ
ם ןיוֹ ּסָ נִּ ַה  ַ�ל ַהּגֹוֵללם ּתַ ְס נִ  ךְ כָ בְ וּ , ח"תרי ּקֵ ב ֶאת ְלׁשַ ּצָ ִעיר ָהרּוָחִני ַהּמַ דֹוָלה ּבָ  ְלָיֶמיָה  ִזיָרּה ֲח ּוְלַה  ַהּגְ

קּוָפה. ַהּזֹוֲהִרים ּתְ טְלבּוָקרֶ  י"םבִּ לְ ּמַ ַה  תָ� ְלַהגָּ  ָהִראׁשֹוָנה ּבַ ם, ִעירָה  ילֵ יכִּ ׂשְ ַמ  וּ ּמ ּדִ , ׂשְ  ַהּסֹוֵפר ּוְברֹאש.ָ
י, ׁש אַר אבַּ  יוּ לְ יוּ  ַהּפֹוֵחז ְוָהרֹוֵפא י ּכִ ְלּבִ סּולֹות םיֶה ֵת עוֹ ֵד לְ  ָקרֹוב ִיְהֶיה ם"ַהּמַ ן, ַהּפְ ּכֵ ִקיאּותוֹ  ׁשֶ ָחְכַמת ּבְ  ּבְ
ְקּדּוק ים ּוְבִמְקצֹועֹות ַהּדִ ם ָתהָהיְ  ַרּבִ ָבר־ְלׁשֵ א, ּדָ ה ֶאּלָ ַמֲ�ׂשֶ ּלְ י. ָקׁשֹות ִהְתַאְכְזבוּ  ׁשֶ ְלּבִ  אֹוןגָ בְּ  ָ�ַמד ם"ַהּמַ

רֹות ּוְללֹא ׁשָ ֶנֶגד ּפְ יִלים ּכְ ּכִ ׂשְ ת יֵס ְר ָה ְמ  ַהּמַ אּותַק ּובְ , ַהּדָ ַמר ּנָ ָרֵאל ָמֹסֶרת ַ�ל ׁשָ ל ַ�ל ִיׂשְ  יָה ֶט ָר ּפְ  ּכָ
ָנה ָ�ְבָרה לֹא עֹוד. ְוִדְקּדּוֶקיָה  ִמיָמה ׁשָ ל ֵמָאז ּתְ לְ  ִהְתַקּבֵ יַהּמַ נּות ם"ּבִ טּבּוָקרֶ  ְלַרּבָ יִלים, ׂשְ ּכִ ׂשְ ָבר ְוַהּמַ  ּכְ

ְוא ֲ�ִלילֹות ָ�ָליו ְוֶהֱ�ִלילוּ , ֶנְגּדוֹ  ָהִעיר ְיהּוֵדי ֶאת ִסיתְלָה  ֵהֵחּלוּ  ְפֵני ׁשָ ְלטֹונֹות ּבִ ִ ת. ַהׁשּ ּדַ ְס�1  ַהּפּוִרים ּבִ
ּלוֹ  ָהִראׁשֹוָנה בּוָקרֶ  ׁשֶ טּבְ לֹוַח  ִעירָה  ילֵ יכִּ ׂשְ ַמ  ֵאָליו רוּ גְּ ׁשִ , ׂשְ ִמׁשְ ׁש , ָמנֹות ּכְ ה הּסֶ כ1 ְמ  ַמּגָ ַמּפָ  ּובוֹ , ְלָבָנה ּבְ

ְבֵרי צּוַרת הֶפ ֲא ַמ  ּדִ יםַהְמס1 . ר'ַאֵח ־רבָ 'ּדָ  ּבְ ֵביתוֹ  ּבִ ל ּבְ ֲחֶזה מּול לֶא  ֶנְחְרדוּ  ָהַרב ׁשֶ י אּוָלם, ַהּמַ ְלּבִ  ם"ַהּמַ
ְלָותוֹ  נֹוַתר ׁשַ מּוָנה ָנַטלהּוא . ּבְ יָמ  ּתְ מּותה ַמְרׁשִ יֹוָקנוֹ  ִמּדְ יָחּה , ּדְ אֹותוֹ  ִהּנִ ׁש  ּבְ יִלים ֶאל ּה ָר גְּ ְוׁשִ  ַמּגָ ּכִ ׂשְ , ַהּמַ

ֵצרּוף ֶתק ּבְ ם: "ָקָטן ּפֶ ם ַאּתֶ ַלְחּתֶ יֹוָקן ילַ ֵא  ׁשְ ֶכם ּדְ ּלָ יב ֲאִני ַאף, ׁשֶ יֹוָקִני ֶאת ֲאֵליֶכם ְוׁשֹוֵלַח  ֵמׁשִ י ּדְ ּלִ   "...ׁשֶ

יּמַ לַ  לוֹ  ָהיוּ  ִמיםָד  יֵק בְ ַא ַמ  ְתחּום, ִעירָה  ילֵ יכִּ ׂשְ ַמ  ִעם ם"ְלּבִ ת, ַהִחּנּוךְ  ּבִ ּבָ ַ ִחיָטה תרוּ ׁשְ כַ וְ  ַהׁשּ ְ לוּ . ַהׁשּ  ַהּלָ
ּנוּ  ְרּפוּ ִה  לֹא ָכל לוֹ  ְוֵהִציקוּ  ִמּמֶ ַ�ל ַצַ�ד ּבְ ים יוָר וּ ּס יִ  תכֶ ַמּסֶ  ַ�ל ּוְכֵאב ַצַ�ר לוֹ  ְוהֹוִסיפוּ , ָוׁשַ ָרִטּיִ ָתה ַהּפְ ּוְ ּלִ  ׁשֶ

ִטיָרתוֹ ־ְוַ�ד ֵלָדתוֹ  ּיֹוםִמ  אֹותוֹ  ֲחלוּ  לֹא ַנְפׁשוֹ  יׁשֵ ְמַבְק . ּפְ ׁשּום ּבָ ְפֵני ֲ�נוּ ְוָט , ֶאְמָצִעי ּבְ ְלטֹונֹות ּבִ ִ י ַהׁשּ  ָהַרב ּכִ
ׁש  הּוִדיַהיְּ  טּבּוָקרֶ  יְיהּוֵד  ֶאת ְלַהֲחִזיר ְמַבּקֵ יַנִים־יֵמ יְ  לֶא  ׂשְ אי ִאיׁש  הּוא ְוִכי, ַהֲחׁשּוִכים ַהּבֵ  רַס ֲח וַ  יִט נָ ָפ וּ  ַקּנַ

ָלה ּכָ ָלִלית ַהׂשְ ַלֲח . ּכְ ל ָצםּבְ יִלים ׁשֶ ּכִ ׂשְ ימוּ , ַהּמַ ְלטֹונֹות ִהְסּכִ ִ  'ָנאֹור ַרב ִלְבִחיַרת ָחָדׁש  ִמְכָרז ְלַפְרֵסם ַהׁשּ
ם' ְמקֹומוֹ  ּוִמְתַקּדֵ ל ּבִ י ׁשֶ ְלּבִ ר ְוהּוא, ם"ַהּמַ ּטַ ְפִקידוֹ  ּפ1 ל ּדוֹ ּוְלצִ , ָקהָ� זְ  קֹול ָקָמה ִעירבָּ . ִמּתַ י ׁשֶ ְלּבִ  ם"ַהּמַ

ים ֶנֶ�ְמדוּ  ְרְסמוּ  ַאף לוּ ְוַהלָּ , ה'־רבַ ְד לִ  ַהֲחֵרִדים ָהִעיר ֵביִמּתֹוׁשְ  ַרּבִ ִביםִמכְ  ּפִ ִמים ינֵ וֹ ּת ִע בְּ  ּתָ , ָהֵהם ַהּיָ
ַ�ר ְלהֹוִדיַ�  ׁשַ ת ּבְ ים־ּבַ י ַרּבִ י ּכִ ְלּבִ ל ּה בָּ ַר  ִהּנוֹ  ם"ַהּמַ טּבּוָקרֶ  ׁשֶ ל ָחִניָהרוּ  ְוָהרֹוֶ�ה ׂשְ הּוִדים ׁשֶ , ּה בָּ ׁשֶ  ַהּיְ

ךְ  ןוָ יְוכֵ  ּכָ ה ַחְבֵרי ֶהְחִליטוּ , מֹוָרא ְללֹא. ְמקֹומוֹ ־ַ�ל ְלִהְתָחרֹות ֵאין ׁשֶ ִהּלָ ִעיר ָהַ�ְצָמִאית ַהּקְ  ֹותנּ ְלַמ  ּבְ
י ֶאת ֲ�ֵליֶהם ְלּבִ ַא  ם"ַהּמַ ית־בּכְ ין־ּבֵ י ּדִ ָלה, ָראׁשִ ְמׁשָ ךְ  ןַ�יִ  ְלַהֲ�ִלים ֶהְחִליָטה ְוַהּמֶ  ְלִהְתָ�ֵרב ּוְלַהְפִסיק ִמּכָ

ים יָה נֶ יָ נְ ִע בְּ  ִניִמּיִ ל ַהּפְ ה ׁשֶ ִהּלָ ִעים אּוָלם. ִעירבָּ  הּוִדיתַהיְּ  ַהּקְ ם ָהְרׁשָ ּיָ י ִנְגָרׁש  ּכַ ֵקט ּכִ  רּוְלַאַח , יּוָכל לֹא ַהׁשְ
ִנים רּפַ ְס ִמ  ָיָדם ָ�ָלה ׁשָ ֵזַר  ילִט ְלָה  ּבְ רּוׁש  תּגְ י ַ�ל ּגֵ ְלּבִ ֵבית ֶנֱ�ַצר הּוא רמוּ ָא כָ וְ , ם"ַהּמַ ֶנֶסת־ּבְ דֹול ַהּכְ  ַהּגָ

ַ�ׁש  הּוִדיַהיְּ  ָהעֹוָלם. הבָּ נוּ ּדָ ַה  רַה נְ לִ  רבֶ ֵ� ֵמ , רֹוַמְנָיה ִלְגבּול ִמחּוץ לֶא  ְוֹגַרׁש  ַבר עַמ ׁשֵ לְ  ַ�ׁש ְוָר  ּגָ בָ  ּדְ , ָלהַהּנְ
יֵקי ל ְלֶ�ְזָרתוֹ  ְלצוּ ֶנְח  רוֹ דּ ַה  ַצּדִ ָרֵאל־אֹוןגְּ  ׁשֶ ַת  ֵלידוֹ גְּ  ַאףוְ , ִיׂשְ ְ ֶהם ְדָלִניםַהׁשּ ַ  ּבָ ה ר' רַהׂשּ  יִר יוֹ יְפ ִט נְ מוֹ  ֹמש.ֶ

ָ לַ  אּוָלם, ְלֶ�ְזָרתוֹ  ְלצוּ ֶנְח  ל ָהָיה ְואׁשּ י. לֶהָ�ָמ ־ּכָ ְלּבִ ָ�ִרים ןֵה ְלכַ  ָ�ַבר ם"ַהּמַ  לֹא יוָר וּ ּס יִ  ְסַאת ַאךְ , ֲאֵחרֹות ּבְ
ר ַ�ד ,הּמָ ּתַ  ק ֲאׁשֶ ּלֵ ֶרךְ ־םֵא  ַ�ל ִנְסּתַ ִטיָרתוֹ  רְלַאַח  ַרק. ְורֶֹגז ִיּסּוִרים ַבעׂשְ , ביֶּ ִק  ִעירבָּ  ַהּדֶ ֵני ִהְתַנֲחמוּ , ּפְ  ּבְ

טּבּוָקרֶ  םְולִ , ַ�ל ִהְתַנֲהגּוָתם ׂשְ ה ּבָ יֶהם ַ�ל אֹוָתם ִהּכָ ֲ�ׂשָ  ֶאת אּוָלם, יםזִ לוֹ נְּ ַה  ַמֲ�ׂשֵ יב ֵאין הַהּנַ   .ְלָהׁשִ

בָּ ַה  אּוָלם א ה"ּקָ בֹוד ֶאת ִקּנֵ ם, ָרהַהּתוֹ ־ּכְ ּלֵ ִעיםלָ  ְוׁשִ מּוָלם ֶאת ְרׁשָ ם ּגְ רֹאׁשָ ה ךָ ְד ְלַלּמֶ , ּבְ ּמָ  ָצִריךְ  ּכַ
ֵהר ם ְלִהּזָ ַגַחְלּתָ ל ּבְ ּלֹ  ֲחָכִמים־ׁשֶ ֶוה אׁשֶ יָכָתן, ִתּכָ ׁשִ ּנְ יַכת ׁשֶ ָתן, ַ�ְקָרב ֲ�ִקיַצת ַוֲ�ִקיָצָתן, ׁשּוָ�ל ְנׁשִ  ּוְלִחיׁשָ

ת ָרף ְלִחיׁשַ ְבֵריֶהם ְוָכל, ׂשָ יִלים רֹאׁש . ֵאׁש ־ַגֲחֵליכְּ  ּדִ ּכִ ׂשְ ֵה  ַהּמַ ךְ  יתִס ׁשֶ ֶמׁשֶ ִנים ּבְ י ֶנֶגד ׁשָ ְלּבִ  ֵמת, ם"ַהּמַ
ָסמּוךְ  רּוׁש  ּבְ הּוא, ַלּגֵ ׁשֶ ָאר ְוַגם. ִמיםיָ לְ  ָצִעיר ִאיׁש  ּכְ יִלים ׁשְ ּכִ ׂשְ ְת  ַהּמַ ּנָ רּוׁש  ָיד וּ נׁשֶ , ֵמעֶֹנׁש  וּ ּק נ1  לֹא, ַלּגֵ

ם ּלָ ם ַ�ד, ָקׁשֹות ׁשוּ ְוֶנֶ�נְ  עוּ ִנְפגְּ  ְוכ1 ּלָ ּכ1 ָכךְ  ָראוּ  ׁשֶ ֵני ַרק ְולֹא. ה'־דיַ  ּבְ ִרית ִמּבְ א, ֶנֶ�ְנׁשוּ  ּבְ ם ֶאּלָ י ּגַ  ָראׁשֵ
ְלטֹונֹות ִ לוּ  ַהׁשּ מּוָלם־ֶאת ִקּבְ ָלה רֹאׁש . ּגְ ְמׁשָ ה ַ�ל םַת ָח ׁשֶ , ָהרֹוָמִני ַהּמֶ ּדָ ק1 ְפִקידוֹ  הּוַסר, היָר ּפִ ְח ּמַ ַה  ַהּפְ  ִמּתַ

ָנה רְלַאַח  ָהָרם ִדּיּוק, ׁשָ יֹום ּבְ ָנה ּבְ ָ ל וֹ ׁש רוּ גֵ לְ  ַהׁשּ י ׁשֶ ְלּבִ ִסיךְ  ַאףוְ  ,ם"ַהּמַ ְלכּוִתי ַהּנָ ּלֹא ַהּמַ ע ָנַקף ׁשֶ  ֶאְצּבַ
ַלת י ְלַהּצָ ְלּבִ ַרׁש , ם"ַהּמַ ְסאוֹ  ּגֹ ְלכּוִתי ִמּכִ ר וְ . ַהּמַ לִסּפֵ ּבָ י ַהְמק1 ִליּ  יגֶזלִּ  רׁשֵ ָא  ַרּבִ י, ֹותַמְרּגָ נַ  ּכִ ׁשְ  ד"תרע תּבִ

ר ּקֵ טּבּוָקרֶ  ִעירבָּ  ּבִ ָהה ַאְכַסְנָיהּובָ , ׂשְ ּה ׁשָ ַגׁש  ,ּבָ ֵני ֶאָחד ֶאת ּפָ ָהָיה, ָהִעיר ִמּבְ ָאָדם ִנְרֶאה ׁשֶ יר ּכְ  ַאךְ  ָ�ׁשִ
ַאַחד ִהְתַנֵהג ֹוִטים ּכְ ַמּה  ְלַאַחר. ַהׁשּ ּתָ ְך ־ַ�ל ׁשֶ ְפֵניּכָ ַ�ל ּבִ ר, ָהַאְכַסְנָיה ּבַ הַה  לוֹ  ִסּפֵ  הּוא ָהִאיׁש  יכִּ  ּלָ

י י'ֵד כְ 'נֶּ ִמ  ְלּבִ ַהְינוּ , ם"ַהּמַ דֹוִלים יוָפ ְד רוֹ ֵמ  ֶאָחד ָהָיה בוֹ ָס  ּדְ ְלָלתוֹ  ִנּזֹוק ְוהּוא, ַהּגְ ל ִמּקִ י ׁשֶ ְלּבִ  ם"ַהּמַ
חּוצֹות ְוִהְסּתֹוֵבב עֹוןׁשִ בְּ  ִעירָה  ּבְ ַ�ת־ְוֵטרּוף ּגָ ֶנְכּדוֹ  ְוַאף. ּדַ ְבָקה ֶזה ּבְ ָלָלה ּדָ ָנה יּוִמּדֵ , ַהּקְ ךְ  ׁשָ ֶמׁשֶ  ִיםָחְדׁשַ  ּבְ

ךְ  הּוא ָיִמים ל ְלָאָדם ֶנְהּפַ ְלּבָ ה ְמב1 עוֹ  יַמֲ�ׂשֵ  ְועֹוׂשֶ ּגָ אן, ןׁשִ ַבק ּוִמּכָ ּנּוי ּבוֹ  ּדָ י 'ֶנֶכד ַהּכִ ְלּבִ  �         ...ם'"ַהּמַ

  
  

י ָטא ַרּבִ יל ֵמַאּפְ ִ � ֶהׁשַּ   ל"ַזּצַ  ַאְבָרָהם ְיהֹוׁש1

ִניָסן תקפ"ה ַהִהּלּוָלא ְליֹום  ה' ּבְ
  

ְלִמיֵדי י ִמּתַ יֵקי ןַק זְ וּ , קְס 'נְ זֶ ילִּ ִמ  ֱאִליֶמֶלךְ  ר' ָהַרּבִ  ַצּדִ
מוֹ . רוֹ ּדוֹ  א ׁשְ ָ ה ִנׂשּ ם־ַ�ל ִלְתִהּלָ  אֹוֵהב" ִסְפרוֹ  ׁשֵ

ָרֵאל ָהְיָתה", ִיׂשְ ל ֶלֱאֹהב תוֹ ּדָ ִמ  ׁשֶ ָרֵאל ֶאָחד־ּכָ ׂשְ  ִמּיִ
ְבנוֹ  ָאַמר ַ�ד, ּכִ ה ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ׁשֶ ִמּדָ ּבְ  יּוַכל זוֹ  ׁשֶ

ֵאר ית ִלְפֵני ֲאִפּלוּ  ְלִהְתּפָ ין־ּבֵ ַ�ם. ַמְעָלה־לׁשֶ  ּדִ  ּפַ
יתוֹ  ִרֵחק ע רֹוֵפא ִמּבֵ ָרֵאל רְועֹוכֵ  ָרׁשָ ךְ נִּ ְכׁשֶ וּ , ִיׂשְ ּפַ  ׁשְ

יוֹ  ַתב בִמְכּתָ  ַ�ל ּדְ ּכָ ים, ׁשֶ ּלִ ָרֵאל' 'אֹוֵהב ְוַהּמִ  ִיׂשְ
ה ֵהִבין, ִנְמֲחקוּ  ּזֶ ְגַלל ׁשֶ ְמרֹות, רֹוֵפאָה  קחוּ ִר  ּבִ ּלַ  ׁשֶ

ַ�ם. ְיהּוִדיהּו ֲהֵרי ָטָאיוֲח  אִה  ּפַ ּטֵ ֶאת, ְתּבַ  ַהּתַֹאר ׁשֶ
ָרֵאל' 'אֹוֵהב ר ִיׂשְ  ןכֵּ ׁשֶ , ה"בָּ ּקָ לַ  ַרק ְלַהֲ�ִניק ֶאְפׁשָ

ם דֹול ּגַ ַאֲהַבת ַהּגָ ָרֵאל ּבְ  דֹולגְּ  ֶאת אֹוֵהב ֵאינוֹ  ִיׂשְ
יִקים ּדִ ִפי ַהּצַ ַה  ּכְ בָּ ׁשֶ ִעים דֹולגְּ  ֶאת אֹוֵהב ה"ּקָ . ָהְרׁשָ

ׁש  ּמֵ נּות ׁשִ ַרּבָ ה ּבְ ַכּמָ ָרֵאל ּלֹותְקִה  ּבְ ִיׂשְ  נוּ ָנְת  ןְוִסּמָ , ּבְ
ָטא, בסוֹ בְּ לְ ַק  - ם'"יֵא ָק  'ּוַמְלכּוֵתּה : ֵהןלָ  , אסיַ , ַאּפְ
ְרֵסם, ז'וּ יבּ זִּ ֶמ  ם־ַ�ל ְוִהְתּפַ ָטא ׁשֵ ְצִעירּותוֹ . ַאּפְ  ַ�ד ּבִ
יעוֹ ַה  ִנים ו"ל ְלִגיל ּגִ ף היָ ָה , ׁשָ ה נָּ ְוִע  ְצמוֹ ַ�  ְמַסּגֵ
ַ�ם. ְפׁשוֹ נַ  ֹוםצּ בַּ  יַ�  ַ�ד תׁשוֹ נוּ ֲא  ָלהָח  ּפַ ִהּגִ  ַ�ד ׁשֶ

ָ�ַמד, ָמֶות־ֵריֲ� ׁשַ  ֶנְגּדוֹ  נוּ ָטֲ� ְלִדין  ּוְכׁשֶ  לֹא ַמּדּוַ�  ּכְ
ֵדי ׁשֹוִנים ַמֲאָכִלים ָאַכל , ּוְלַהֲ�לֹוָתם ָנםּקְ ְלַת  ּכְ

ִאם ְוָאְמרוּ  ל ׁשֶ , יוָת מוֹ צוֹ  ְלַהְפִסיק ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ְיַקּבֵ
א ָה  לוֹ  יחוּ ְוִהְבִט  ,יוֹ לְ ָח ֵמ  ִיְתַרּפֵ יק לֹא ִכיָלהֲא ׁשֶ ּזִ  ּתַ

ָאר יֹוֵתר ָאַכל ּוֵמָאז .לוֹ  ְ ֵני ִמׁשּ ֵדי ָאָדם־ּבְ  ןּקֵ ְלַת  ּכְ
ֲאָכִלים ֶאת יק ְולֹא, ַהּמַ  ָאְמרוּ . ָמהוּ אְמ  לוֹ  ִהּזִ

מוֹ  ְ ּיֹום, ִמׁשּ יקצַּ ַה  תלַ וּ לּ ִה  ׁשֶ ֵ�ין הּוא ּדִ  יֹום ּכְ
ם, תוֹ נָּ ֲחת1  הּוג ּוְכׁשֵ ּנָ הָר ּדְ  רֹוןּדוֹ  ָלֵתת ׁשֶ ְזַמן ׁשָ  ּבִ

ה ּנָ ךְ , ַהֲחת1 בָּ ַה  נֹוֵתן ּכָ ָנה ה"ּקָ יִקיםּצַ ַל  טֹוָבה ַמּתָ  ּדִ
יֹום יַ� , םָת לָ וּ לּ ִה  ּבְ ּפִ ָרֵאל ַ�ל ְלַהׁשְ י, ֵניבָּ  ִיׂשְ  ַחּיֵ

ִטיָרתוֹ  ִלְפֵני. ייֵח וִ ְר  ּוְמזֹוֵני י, ָאַמר ּפְ ּמִ ְדִליק ׁשֶ ּיַ  ֵנר ׁשֶ
ָמתוֹ  ְלטֹוַבת ָ בַּ  טֹוָבה לוֹ  הַיֲ�ׂשֶ , ִנׁשְ    . םיִ ַמ ׁשּ

  
במסכת במנחות מובא, שמכך שגם בשור הגדול ובעוף 
הקטן נאמר "אשה ריח ניחוח" אנו למדים ש'אחד המרבה 
ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון לבו לשמים'. אחת הדרכים 
לכוונת הלב לשמים, הוא מנהג אמירת "לשם יחוד" לפני 

 סום הקבלה,עשיית מצווה, מנהג שנוצר בעקבות פר
בשנת ש' בערך.  וכעדות רבי אליעזר פלעקלש התחדש

המקור הראשון הוא ב"ראשית חכמה" שכותב ש"צריך 
קודם שיעשה הייחוד ההוא, יאמר בפיו ויוציא בשפתיו 
'דבר זה או מצווה זו, אני עושה ְלַיֵחד השכינה עם קוב"ה', 

הריני הולך ְלַיֵחד השכינה 'הולך לתפילת שחרית יאמר 
וכיוצא לשאר התפילה והמצוות". התפילה  ',קוב"ה עם

מובאת בכתבי רבי חיים ויטאל, ונקבעה לראשונה בסידור 
התפילה "שערי ציון" של רבי נתן נטע הנובר בעל 'ְיֵון 
מצולה' על גזירות ת"ח ות"ט. בעקבותיו הלכו מדפיסי 
סידורים אחרים, והדבר עורר פולמוס גדול. ראשון 

ת יאיר' שכותב ש"לא נאמרו הדברים המעוררים היה ה'ַחֹּו
רק לתלמידי חכמים מופלגים", וכותב שם בענווה שהוא 
בעצמו אינו מבין את רמזי התפילה ואינו יודע אם בעלי 
הקבלה אחרים מבינים אותה לאשורה. גדול המתנגדים 
לאמירת התפילה היה ה"נודע ביהודה", שכותב כנגדה 

בדורנו... ועל הדור דברים חריפים "ולדעתי זה רעה חולה 
היתום הזה אני אומר 'ישרים דרכי ה' וצדיקים ילכו בם 

ְוַצִּדִקים ֵיְלכּו ָבם וחסידים יכשלו בם', על משקל הפסוק "
". מספרים, כי במהדורה השנייה של ּוֹפְׁשִעים ִיָּכְׁשלּו ָבם

השו"ת "נודע ביהודה", שיחדו החסידים את המדפיסים 
לנוסח הפסוק, וכשראה זאת  לשנות את הנוסח ולהחזירו

המחבר אמר: "אני הפכתי את הפושעים לחסידים, אך הם 
הפכו את החסידים לפושעים"... הסיפור נחמד אבל 
כנראה לא נכון, שכן לא נמצאה שום מהדורה כזו של 
השו"ת ובכולם הנוסח הוא 'וחסידים'. ה"באר מים חיים" 

וכבר כתב תשובה ארוכה להצדיק את אמירת 'לשם יחוד' 
פשט כן המנהג. מסופר, כי רבי אהרן מבעלזא לא אמר 

  פעם לשם יחוד ביום פטירת הנודע ביהודה, י"ז באייר.
  

�תַ  יֹוִסיף ּדַ

  ְמאֹורֹות



 

 

י ֶתֱחָטא ּוָמֲ�ָלה ַמַ�ל ּבַ    ה'ֶנֶפׁש ּכִ

ְלֵהי ית לֶא . ט"תקכ ֹחֶרף ׁשִ ל וֹ ִמְדָרׁש ־ּבֵ יד ׁשֶ ּגִ נֹות ְיהּוִדי ִנְכַנס, ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ ׁשְ ָניו ְוַ�ל, ִמיָדהֲ� ָה  ּבִ  ּפָ
ת ָמעֹות ָזְלגוּ  ֵמֵ�יָניו. ְותּוָגה לבֶ ֵא  ֲאֶרׁשֶ ר היָ ָה וְ , ִליׁש ׁשָ  ּדְ י ִנּכָ רֹוב ֶזה לוֹ  ֵאַרע נֹוָרא ָאסֹון ּכִ י. "ִמּקָ !" ַרּבִ

קֹול ָצַוח בָּ  ּבְ ילוּ ַה " ,רִנׁשְ נִ  ׁש ֶפ נֶ  ֶאת ּצִ ְ ִמ  יּבְ ן !"ָמדׁשּ ר ָצִעיר ֵרךְ בְ ַא , ַהּבֵ ְכׁשָ ס, ּומ1 לֹו ּת ׁשְ ִר בְּ  ִנְתּפַ  ַהּכֶֹמר ׁשֶ
ַטׁש  ,ַהּנֹוְצִרי ּלָ ר ַ�ִין ָ�ָליו ׁשֶ ֲאׁשֶ רּוִכים יוָת נוֹ רוֹ ׁשְ כִּ  ַ�ל ָ�ַמד ּכַ  ּמוֹ ִע  ִנְכַנס, ֵאָליו ִהְתָקֵרב ַאט־ַאט .ַהּבְ

יחֹות ִעְניְ  ְלׂשִ ֵני. ִלּבוֹ ־ֶאת בנֹ גְ לִ וְ  ַנְפׁשוֹ ־ֶאת ָלצּוד ִהְצִליַח  ְלׁשֹונוֹ  תּוַבֲחַלְקַלּקוּ , ְוֵדעֹות ֱאמּונֹות ינֵ ּבְ  ּבְ
ל וֹ ּת ְח ּפַ ִמׁשְ  ַ�ִין ָראוּ  לֹא ָהַאְבֵרךְ  ׁשֶ ֲ�רוּ  לֹא ַאךְ , ַהּנֹוְצִרי ַהּכֶֹמר ִעם תוֹ עוּ ֲ� רוֹ ְת ִה  ֶאת ָיָפה־ּבְ ם ׁשִ ַנְפׁשָ  ַ�ד ּבְ

ה ּמָ ָבר רָחמוּ  ּכַ ר ְוַרק. ַהּדָ ֲאׁשֶ יֹום ּכַ ִהיר ּבְ הַה  ָאַרז, ּבָ ֵבית ֹוֵררְלִהְתגּ  רְוָ�בַ  יוֲחָפצָ ־ֶאת ּלָ  ִמּתֹוךְ , ַהּכֶֹמר ּבְ
ָרה י תֶר ֶה צְ מ1  ַמּטָ ַדְעּתוֹ  ּכִ תוֹ ־ֶאת ְלָהִמיר ּבְ ָבר אּוָלם. ֵ�יֵניֶהם ִנְפְקחוּ , ַלןִלצְּ  ַרְחָמָנא ,ּדָ ָחר ָהָיה ּכְ י ְמא1 , ִמּדַ

ְפֵני םיֶה נֵ נוּ ֲח ּתַ  לְוכָ  ים ַמִיםְמקֹור  ַיֲ�זֹב ְלַבל ָהַאְבֵרךְ  ּבִ ִרים תארֹ בֹּ  רֹותאּבֹ  בצֹ ְח לַ  ַחּיִ ּבָ  ֶאת. הוּ ּתֹ בַּ  לוּ ָ� , ִנׁשְ
ל ר זֹאת ּכָ בּור ָהָאב ִסּפֵ ָ ָאְזנֵ  ַהׁשּ יד יּבְ ּגִ ר ְוִלּבוֹ , ַהּמַ ּבַ ִקְרבּ  ִנׁשְ ֵבד ָהָאסֹון עַמ ׁשֵ לְ  וֹ ּבְ  ֵרךְ בְ ַא ?! ֵכןֲהִיּתָ . "ַהּכָ

ְלִמיד ת ָנַפל, םָחכָ ־ּתַ ֶרׁשֶ יד ָקָרא"?! ָראָאֳח ־ְטָראַהּסִ  ּבְ ּגִ  ַ�ל ּתֹוָרה יְבֵר ּדִ  לֹוַמר ֵהֵחל ֲ�צּוָמה תקוּ בֵ ְד בִ וּ , ַהּמַ
סּוק ת ַהּפָ ָפָרׁשַ ּבְ י ֶנֶפׁש : "ְקָראיִּ וַ  ׁשֶ ה' ַמַ�ל ּוָמֲ�ָלה ֶתֱחָטא ּכִ הּוא", ּבַ ׁשֶ ר ּכְ ֵ ֱאַמ ַה  ֶאת ְמַקׁשּ  ִעם סּוקּפָ בַּ  רּנֶ

ְקֶרה ל ֶהָ�גּום ַהּמִ ָחְטָאה ָהַאְבֵרךְ  ֶנֶפׁש  ׁשֶ ים ֱאלִֹקים ה'בַּ  ַ�לַמ  ּוָמֲ�ָלה ׁשֶ ְדָבָר  ְוֶהֱאִריךְ , ַחּיִ . ָמה־ְזַמן יוּבִ
ם ְלַאַחר ּיֵ ּסִ יד ההֹוָר , ׁשֶ ּגִ ְלִמיָדיו ִמְנָין סנֵּ ְלכַ  ַהּמַ ְבָחִרים ִמּתַ ִהלִּ , ַהּמ1 ְיָלה ַלֲאִמיַרת ּתְ ל ַהּלַ ַלתים ּכָ  ְלַהּצָ

י , ְוִנְמָנה ֲ�ֵליֶהםֵרךְ בְ ַא ָה  ֵניאֹור ַרּבִ ַ�ל יאִד ִמלַּ  ַזְלָמן ׁשְ ְנָיא' ּבַ ַחר. 'ַהּתַ ַ ָחה ְלֶפַתעוּ , הָ�לָ  ַהׁשּ ֶלתַה  ִנְפּתְ  ּדֶ
ר ָהַאְבֵרךְ  הֹוִפיַ�  ַתחּפֶ ּובַ  ּבָ הַה . ַהְמד1 ם דָח ֶא  ְוַאף, הָמ וּ אְמ  ָאַמר לֹא ּלָ ס אּוָלם, ֵאלֹותׁשְ בִּ  ְטִרידוֹ ִה  לֹא ּגַ  ַהּנֵ

לּוי ר ַהּגָ ֲאׁשֶ בוּ  ּכַ ִנים ׁשָ יב ִלְגבּוָלם ּבָ ִנים־ַ�ל ָאבֹות ֵלב ְוֵהׁשִ ם ֶאת ִהְרִעיׁש , ּבָ ּלָ ֵרר. ּכ1 י, ִהְתּבָ ִאיׁשֹון ּכִ  ּבְ
עֹוד, ַלְיָלה ְלִמיָדיו ּבְ דֹוִלים ּתַ ל ַהּגְ יד ׁשֶ ּגִ ִנים ַהּמַ  ילֵּ גַ בְּ  ְלֶפַתע ָהַאְבֵרךְ  ָחׁש , ְלַמֲ�נוֹ  םיִריּתִ ְע ּוַמ  ִמְתַחּנְ

דֹוִלים ָטהָר ֲח  ׁש , ּגְ ֵלט ּוִבּקֵ יתוֹ  ְלִהּמָ ל ִמּבֵ א. ַהּכֶֹמר ׁשֶ ֶלת ֶאּלָ ַהּדֶ  ֵאין, יַח ִר ּובְ  רְסגֵּ ַמ  ַ�ל ְנעּוָלה ָהְיָתה ׁשֶ
א ְוֵאין יֹוֵצא ל רּוחוֹ . ּבָ יו ַ�ל םִנַח  הכֹּ  ְוהּוא, ָ�ָליו סֹוֶ�ֶרת ָהְיָתה ָהַאְבֵרךְ  ׁשֶ ֶהְחִליט ַ�ד, ָהָרִעים ַמֲ�ׂשָ  ׁשֶ

בֹוּהַ  ַהַחּלֹון ֵמַ�ל ץּפֹ ְק לִ  ָבר לוֹ  ַיֲ�ֶלה ִאם ַאף, ַהּגָ יו ַהּדָ ַחּיָ ַמִים־ִמן אּוָלם. ּבְ ָ ָ�ה, ָ�ָליו ָחְמלוּ  ַהׁשּ  ּוְבׁשָ
ַפץ ּקָ ַ�ד ׁשֶ יָ�ה, ַלַחּלֹון ִמּבַ ְרַח  וּ ּת ַא ׂשָ נְּ ׁשֶ  ְסָ�ָרה רּוַח  ִהּגִ יםַלּמֶ ְרַקע ַ�ל תַח נָ  ְוהּוא, ּקִ ה ַהּקַ . לֹוםׁשָ בְּ  ָהַרּכָ
ם ָ ֶרךְ  לוֹ  ָאָצה ִמׁשּ ל ִמְדָרׁשוֹ ־ְלֵבית ַהּדֶ יד ׁשֶ ּגִ ר, ִדיםֲאָח  ָיִמים ָההׁשָ  םְוׁשָ , ַהּמַ ֲאׁשֶ יַ�  םכָ לָ ֲה ַמ בְּ  ּכַ ּפִ  ִהׁשְ
יד ָ�ָליו ּגִ ךְ  וֹ בּ לִּ ׁשֶ  ַ�ד, דוֹ וֹ ֵמה ַהּמַ יםַר ֵמ  ִיםַמ ׁשָ  ִויֵרא רׁשֵ כָּ  ַאְבֵרךְ  ִלְהיֹות ָהַפךְ א הוּ וְ  ֹוָבהטלְ  ָ�ָליו ִהְתַהּפֵ   .ּבִ

ִנים ָ�ְברוּ  ּכֹות ׁשָ ּפּור, ֲאר1 צּוָרה ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ָחַזר ְוַהּסִ ַ�ם. ּדֹוָמה ּבְ ָבר ֵאַרע ַהּפַ  ָצִעיר ֵרךְ בְ ַא  ִעם ַהּדָ
ִהְתגּ  ֲ�ָיָרה ֹוֵררׁשֶ ה ּבַ ָסמּוךְ  ְקַטּנָ ל ָריוְמגוּ  קֹוםְמ , ְלִליאֹוְזָנה ּבְ ַ�ל ׁשֶ ְנָיא ּבַ ָרִכים תיַ נְ ַס כְ ַא  הְמָד ָ�  םׁשָ , ַהּתַ  ּדְ

ָהְיָתה ֶכת ׁשֶ ּיֶ י ְוָלּה , היָּ ִד הוּ יְ  ְלַאְלָמָנה ׁשַ ּתֵ ת. נֹותבָּ  ׁשְ דֹוָלה ַהּבַ ָאה ַהּגְ ְ ר ִנׂשּ ֲאׁשֶ יָ�ה ּכַ  ְלָבחּור ,ְלִפְרָקּה  ִהּגִ
ָהָיה ָצִעיר ְפָלג ַלְמָדן ׁשֶ רֹונוֹ  ּוַבַ�ל מ1 ׁשְ הוּ , ִנְפָלִאים תּכִ ל ּוְכַמֲ�ׂשֵ ךְ  ָהִראׁשֹון ׁשֶ הוּ  ּכָ ל ַמֲ�ׂשֵ ִני ׁשֶ ֵ ם, ַהׁשּ  ּגַ
ַ�ל ָהָיה הּוא ֲאָוה־ּבַ דֹול ּגַ ִהְתגּ  ַהּנֹוְצִרי ַהּכֶֹמר ִעם ְלִהְתרֹוֵ�ַ�  ֵהֵחל הּוא ְוַאף ּגָ הַה . ֲ�ָיָרהבָּ  ֹוֵררׁשֶ  ִהְצִליַח  ּלָ
ֶחְלַקת אֹותוֹ  ִלְלּכֹד הּוא ַאף ָ�ָלה ַ�ד, ׁשֹונוֹ לְ  ּבְ ָידוֹ  ׁשֶ ֵגׁש  עוֹ נְ כְ ׁשַ לְ  ּבְ ָמִרים רֹאׁש  ִעם ְלִהּפָ ִהְתגּ  ַהּכְ  ֹוֵררׁשֶ

דֹוָלה קְס ּפְ ֶט יוִ  ִעירבָּ   ְמָלִכים בֹודכְ לִ  ָזָכה םכָ לָ ֲה ַמ בְּ ׁשֶ כְּ , קְס ּפְ יֶט וִ בְּ  ָהַאְבֵרךְ  ָההׁשָ  ִדיםֲאָח  ָיִמים. ַהּגְ
הֹוִסיפוּ  ֲאָוה ׁשֶ ִפיָרה ֶאֶרסוְ , ְלַגֲאָותוֹ  ּגַ ִקְרּבוֹ  ַהּכְ ַ� ּבְ ְעּפֵ ר. ּפִ ֲאׁשֶ ב ּכַ קֹום ּוְבֵני ְלֵביתוֹ  ׁשָ  לוֹ  ֶהֱ�ִניקוּ  לֹא ַהּמָ

בֹוד ֶאת ְעּתוֹ  ְלִפי לוֹ  ָהָראּוי ַהּכָ ְמָלה, ּדַ ִלּבוֹ  ַהַהְחָלָטה ּגָ בֵ  ֹוֵררְלִהְתגּ  ַלֲ�בֹר ּבְ י ַהּכֶֹמר תיּבְ ְסק ָהָראׁשִ ִויֶטּפְ , ּבְ
ע ינוֹ  ָיהָה  ּוְכֶפׂשַ ת ְלֵבין ּבֵ לָ ְוַה  ַ�ּמוֹ  ְנִטיׁשַ תוֹ  תכַ ׁשְ ווֹ  רַאַח  ּדָ נוּ , ןֶה לָ  רצַּ בַּ . ּגֵ נֹוֶתיָה  יּתֵ ּוׁשְ  ָהַאְלָמָנה ּפָ  לֶא  ּבְ

ַ�ל ְנָיא ּבַ רוּ  ִליׁש ׁשָ  ּוִבְדָמעֹות, ַהּתַ ין. ֶהָ�גּום ִסּפּוָרן ֶאת לוֹ  ִסּפְ י ִהְמּתִ ֵניאֹור ַרּבִ  ֶאת וּ לּ כִּ ׁשֶ  ַ�ד ַזְלָמן ׁשְ
ְבֵריֶהן ן רּוְלַאַח , ּדִ הּמַ כַּ : "ָאַמר ִמּכֵ ה ֲ�ׂשֶ ׁש  ַהּזֶ ְלִמיד יֹוִתיְה בִּ  ִלי ֵאַרע, ַמּמָ יד יְוַרבִּ  יִר מוֹ  לצֶ ֵא  ּתַ ּגִ  ַהּמַ

לֹום ָ�ָליו ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ָ ׁש  םׁשָ  ְוַאף, ַהׁשּ ּקֵ תוֹ  ְלָהִמיר ְיהּוִדי ָצִעיר ּבִ ר. ּדָ א ְוַכֲאׁשֶ  ַתחּפָ , יְטׁש ְלֶמְזִר  ָאִביו ּבָ
יד ּגִ ְבֵרי ְוָאַמר ַהּמַ סּוק ַ�ל ּתֹוָרה ּדִ י ֶנֶפׁש ' ַהּפָ ה' ַמַ�ל ּוָמֲ�ָלה ֶתֱחָטא ּכִ ד ".ּבַ ַ�ל ֵהֵחל ּוִמּיָ ְנָיא ּבַ  ַלֲחזֹר ַהּתַ

ָבִרים ַאַחר ָאַמר ַהּדְ יד ׁשֶ ּגִ ָ�תוֹ  ַהּמַ ׁשְ ם. ּבִ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ְלִמיָדיו ֵהִבינוּ , ּכְ ל ּתַ ַ�ל ׁשֶ דוּ , ֲ�ׂשֹותלַּ  הַמ  ְנָיאַהּתַ  ּבַ ֲחרוּ  ִמּיָ  ּבָ
ים ִמיַרתֲא לַ  ִמְנָין ִהּלִ ל ּתְ ְיָלה אֹותוֹ  ּכָ ּפּור ָחַזר, ְוׁשּוב. ַהּלַ ֹאַרח ַ�ְצמוֹ ־ַ�ל ַהּסִ ֶלא ּבְ ֹמֶרת ְוִעם, ּפֶ  ַהּבֶֹקר ַאׁשְ

ִהְצָטֵרף, ָצִעיר ֵרךְ בְ ַא  קֹוםּמָ בַּ  הֹוִפיַ�  ים יַרתִמ ֲא לַ  תוֹ יָס נִ כְּ  ִעם הּוא ַאף ׁשֶ ִהּלִ ָמעֹות ִמּתֹוךְ  ַהּתְ . ִליׁש ׁשָ  ּדְ
בּוַ�  ִליאֹוְזָנה ֶהָחָתן ָההׁשָ  ָיִמים ׁשָ ן רּוְלַאַח , ּבְ ה ְלֵביתוֹ  ָחַזר ִמּכֵ ְבִרּיָ ה ּכִ   . לוֹ  אָפ ְוָר  בְוׁשָ , ּוְמֹטֶהֶרת ֲחָדׁשָ

ִנים ָ�ְברוּ  ׁשּוב ּכֹות ׁשָ י לְוֶא , ֲאר1 ל ינוֹ נִ  ,ׁש הוּ וֹ בּ ִמ  לֶמְנּדְ  ְמַנֵחם ַרּבִ יקצַּ ַה  ׁשֶ י ּדִ לֹום ַרּבִ נוֹ  יֹוֵסף ׁשָ כֹורוֹ  ּבְ  ּבְ
ל אַקּדִ  אבָ ּסָ 'ַה  ׁשֶ י 'יׁשָ ָרֵאל ַרּבִ יַ� , ֵמרּוִז'ין ִיׂשְ בּור,  ְיהּוִדי ִהּגִ אּוב ְוׁשָ רּכָ ְכֵאב ְוִסּפֵ ְתגּ  נוֹ בְּ  ַ�ל ּבִ ּמִ  ִעירבָּ  ֹוֵררׁשֶ

ד ּוְבַדְעּתוֹ  בינֶ יׁשִ ִק  ּמֵ ּתַ ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ . ַלןִלצְּ  ָנאַרְחָמ  ,ְלִהׁשְ י ׁש ִנְרַ� , ַהּדְ ָמתוֹ  ִעְמֵקי ַ�ד ָהַרּבִ  ְוֶהְחִליט, ִנׁשְ
ֶרךְ  ָלֵצאת ֵדי בינֶ יׁשִ ִק  ִעירבָּ  ֹותבּ ׁשְ לִ וְ  ַלּדֶ יב ְלַנּסֹות ּכְ ל ִלּבוֹ ־ֶאת ְלָהׁשִ ן ׁשֶ בַּ  ְלָאִביו ַהּבֵ ָ ׁשֶ ִסיָ�ה. ַמִיםׁשּ  ַהּנְ
ה הָקׁשָ  ָהְיָתה ּכָ ְת  ַוֲאר1 ִמים ָהֵהםּבִ ה בכֶ ֶר ָה  ִהְתַקְלֵקל ֶרךְ ּדֶ ּובַ , ָנֵאי ַהּיָ ּמָ ָ�ִמים ּכַ י אּוָלם .ּפְ  ָאַמר לֹא ָהַרּבִ

י, יווָּ לַ ְמ לִ  ְוָאַמר ׁש נֹוָא  ר ּכִ ה ַ�ד ִנּכָ ּמָ ֶלת ָראָאֳח ־ְטָראַהּסִ  ּכַ ּדֶ ּתַ ֵחם ִמׁשְ יל לוֹ  ּוְלַהְפִריַ�  ּבוֹ  ְלִהּלָ  ֶנֶפׁש  ְלַהּצִ
ָרֵאל ׂשְ רכַּ . ִמּיִ י ָרָאה ֲאׁשֶ רּות ֵאין ּכִ יךְ  ֶאְפׁשָ ֶרךְ  ֶאת ְלַהְמׁשִ ְנִסיָ�ה ַהּדֶ ׁש , ֶרֶכבבְּ  ּבִ ּקֵ י ּבִ  סּוס רכֹּ ׂשְ לִ  ָהַרּבִ

ה ְוָ�ֶליָה  ָלהגָ ֲ� וַ  ֵאִרית ֶאת ָ�ׂשָ ֶרךְ  ׁשְ יַ�  ַ�ד, ַהּדֶ ִהּגִ ר םׁשָ  תוֹ הוּ ׁשְ בִּ . בינֶ יׁשִ ִק  ִעירלָ  ׁשֶ ּפּור ֶאת ִסּפֵ  ַהּסִ
ֵאַרע יד נוֹ ְזֵק  םִע  ׁשֶ ּגִ רּמְ כַּ , ׁש ְזִריְט ִמּמֶ  ַהּמַ ּפָ ְתׁשּוָבה.ְלֵ�יל ס1 יב ֵלב אֹוֵבד ּבִ ָ�תֹו ְלָהׁשִ ּפָ  ֵלילבְּ  , ְוַ�ל ַהׁשְ

בַּ  ַ�ת, ֹקֶדׁש ־תׁשַ ׁשְ ּדּוׁש  ִמיַרתֲא  ּבִ ֲ�רוּ , ַהּקִ ָניו ּבָ י  ּפָ ל ָהַרּבִ ידׁשֶ ַלּפִ ר ְוָהָיה ,ֵאׁש ־ּכְ י ִנּכָ  ּוָרהְקׁש  זוֹ  ֲ�בֹוָדתוֹ  ּכִ
ַהְחָזַרת ת. ּה ּתָ בְ צַ ֲח ַמ ־ְלכּור תַח ּדַ נִ  ָמהׁשָ נְ  אֹוָתּה  ּבְ ּבָ ַ ה ַהּנֹוְכִחים ַ�ל ָ�ְבָרה ַהׁשּ ׁשָ ַהְרּגָ ִאית ּבְ  ֵצאת ְוִעם, ִעּלָ

ת ּבָ ַ יַ�  ַהׁשּ ן ִהּגִ י ְוהֹוִדיַ�  ,ָאִביו תֶא  שׂ ּפֵ ַח לְ  ַהּבֵ יו ַ�ל ִמְתָחֵרטהּוא  ּכִ מּור ׁשּוָבהּתְ ־ַ�לבַּ  הְוַנֲ�ׂשָ  ,ַמֲ�ׂשָ � .ּגָ

  
 
 

ְבֵרי ים ָהאֹור ִמּדִ דֹוׁש  ַהַחּיִ ה ַ�ל ַהּקָ ָרׁשָ   ַהּפָ
ריְ ַו  ה�  ַטַ�ם -  )א, א( מֹוֵ�ד ֵמֹאֶהל ֵאָליו ה' ַדּבֵ  לֹוַמר ְצַרךְ ׁשֶ

ּלֹא, ֵאָליו ּלֹא ֹתאַמר ׁשֶ ְ  קֹולוֹ  ה' ָמַנע ׁשֶ  זּוַלתְל  ַ� מוֹ ִמׁשּ
א הש%ֶ מֹ  ֵ�ֶרךְ  ֶאּלָ ָרֵאל ּבְ ר ֲאָבל, ִיׂשְ ַדּבֵ ּיְ ׁשֶ ֹאֶהל ּכְ  לֹא מֹוֵ�ד ּבְ

ִמיַ�ת ִיְמַנע ּבּור ׁשְ ִנים ַהּדִ ּמְ ְזּדַ ֵהם םׁשָ  ֵמַהּמִ ְרָתיו ׁשֶ  ְמׁשָ
ֲאִפּלוּ  מֹוֵ�ד ֵמֹאֶהל ֵאָליו רָאַמ  ֶזהָל , ה' יֲהנֵ ּכֹ  ת ׁשֶ ֶגׁשֶ  ּבְ
א םׁשָ  ִיְהיוּ  ְולֹא מֹוֵ�ד ְלֹאֶהל הש%ֶ מֹ   ָהָיה לֹא ,ה' יֲהנֵ ּכֹ  ֶאּלָ

ָמ  ּבּור עִנׁשְ א ַהּדִ ה ֶאּלָ ּיֹאַמר ִיְרֹמז ֶרֶמז ּוְבֶדֶרךְ : ְלֹמש%ֶ  ׁשֶ
ה ָרֵאל ֹמש%ֶ ֹאֶהל םׁשָ  ְלִיׂשְ ר לּכֹ  מֹוֵ�ד ּבְ  ֶזהָל , ה' הוּ ּוֵ ַצ יְ  ֲאׁשֶ
רּוׁש , ֵלאֹמר דֵ� מוֹ  ֵמֹאֶהל ָסַמךְ  ם ּפֵ ָ  הּוא ֹיאַמר ִמׁשּ

ָרֵאל ֵדי ַטַ�ם־בטוּ  ֶזהבָּ  ְוֵיׁש  ,ְלִיׂשְ ְהֶיה ּכְ ּיִ ּבּור ֵאיַמת ׁשֶ  ַהּדִ
ֶלְך  ִלְפֵני ָ�יוְמ ׁשוֹ  ַ�ל ה ַהּמֶ ם, הּוא ךְ וּ רבָּ  ַהְמַצּוֶ יקוּ  ּגַ ְצּדִ ּיַ  ׁשֶ

יֹוֵתר אֹותוֹ  ּיֹאַמר ּבְ ׁשֶ ָבִריםַה  ּכְ ַר  ְלָפָניו ּדְ ּלֹא ְך ִיְתּבָ  הֹוִתיר ׁשֶ
ָבָריו ַ�ל הֹוִסיף ְולֹא ֶרךְ  ֶזה־ַ�ל ִיְרֹמז עֹוד. ּדְ  ֵאָליו ַהּדֶ

רּוׁש  מֹוֵ�ד ֵמֹאֶהל ּלֹא ,ּפֵ יג ׁשֶ ִ א ֵאָליו ה' רבַ ְד ִל  ִהׂשּ  ַצדְל  ֶאּלָ
ַחל ּמָ ַכן ָהֵ�ֶגל ֹוןֲ�  ַ�ל ה' ׁשֶ ֹאֶהל ְוׁשָ  אֹותְל  מֹוֵ�ד ּבְ

ִחיָלה ָהְיָתה לֹא ִאם ֲאָבל, ֵפתמוֹ ְל וּ  ָרֵאל ַהּמְ  ָהְרמּוָזה ְלִיׂשְ
ֹאֶהל ר ה' ָהָיה לֹא ,מֹוֵ�ד ּבְ ּיֹאַמר לוֹ  ְוָאַמר, ֵאָליו ְמַדּבֵ  ׁשֶ

ָבר ָרֵאל ֶזה ּדָ ָאְמרוּ  ְוִתְמָצא. ֵלאֹמר אֹוְמרוֹ  ְוהּוא, ְלִיׂשְ  ׁשֶ
תֹוַרת םׁשָ  בְ  ָלֶהם רוֹ מָא  - ֵלאֹמר ּכֲֹהִנים ּבְ יםבּ ּכִ  ֵריּדִ  ,ּוׁשִ

ִביְלֶכם ׁשְ רְמ  ּבִ אן־ַ�ד ְוכּו' יּמִ ִע  ַדּבֵ  .נוּ ׁשֵ רוּ ֵפ ְל  ןוָּ ְמכ�  ְוהּוא ּכָ
 ,ְצמוֹ ַ�  ְלֹצֶרךְ  ּמוֹ ִע  רבֵּ ַד ְמ  ָהָיה לוֹ ָיכ ל"ַרזַּ  ָאְמרוּ  עֹוד

ְלמּוד ִבילבִּ  ֵלאֹמר לֹוַמר ּתַ ָרֵאל  ׁשְ  ְולֹא ּמוֹ ִע  רּבֵ ַד ְמ  ָהָיה ִיׂשְ
ִביל ׁשְ י ...וֹ ְצמַ�  ּבִ ַבת ּכִ ּלֹא ְלַמֵ�ט ,איִה  ִמעּוט ֵלאֹמר ּתֵ  ׁשֶ

ּבּורוֹ  ָהָיה ה ּדִ ִביל זּוַלת ְלֹמש%ֶ ׁשְ ָרֵאל ּבִ רּוׁש  ִיׂשְ  רבֵּ ְלַד  ּפֵ
אן, ָלֶהם ה ִמּכָ ּלֹא דָלֵמ  ַאּתָ ר ׁשֶ ּבֵ א הש%ֶ מֹ  ִעם ה' ּדִ ְבֵרי ֶאּלָ  ּדִ

ַסר ּתֹוָרה ּמָ ָרֵאל ׁשֶ נָּ  רַמֲאַמ  ְוהּוא, ְלִיׂשְ ה אַהּתַ לִק  ֹמש%ֶ  ּבֵ
יַני ּתֹוָרה ַ� ִל  ָרּה ָס ּוְמ  ִמּסִ �ל ָלַמְדּתָ  אָה , יהֹוׁש ּכָ  הַמ  ׁשֶ

 ֶ לׁשּ ּבֵ אן, רַס ָמ  ּקִ ה ּוִמּכָ ּלֹא דָלֵמ  ַאּתָ  סֹוד ה' הֹוִדיעוֹ  ׁשֶ
ּלֹא ָרֵאל ֶאת דוֹ ּמְ ִל  ׁשֶ ָרֵאל ווּ ׁשְ הוּ ְו , ִיׂשְ ה ִיׂשְ יִדיָ�ה ְלֹמש%ֶ  ,ּבִ
א הּוא ֶאּלָ י ָלַמד ׁשֶ בּוָרה ִמּפִ ָרֵאל ַהּגְ י ְוִיׂשְ  :ִאיׁש  ִמּפִ

  
  

קודש פרשת ויקרא שנת תי"ו, התכנסה בעיר ־בשבת
ב, במהלך תקופת היריד המסחרי ארוסלעי

שהתקיים בה, אסיפה חשובה של גדולי הדור, 
טוב", ואז הכריזו בנוכחות ־בראשות ה"תוספות יום

קהל נאספים גדול, שאין לקנות את משרת הרבנות 
נה קדומה שכבר נקבעה בשנת ש"נ ביריד בכסף, תק

קרעמניץ שבלובלין, עלה חתמו שלושים גאוני הדור 
ההוא בהם בעל הלבושים, המהרש"ל, הכלי ְיָקר, 
הסמ"ע, המהר"ם מלובלין, המהרש"א, השל"ה 
הקדוש ועוד, ועתה הוחלט לחזקה שוב. "והוכרז 

קודש פרשת ויקרא בקיבוץ גדול עם רב ־ביום שבת
אל, ונכתב בספר פנקס הארצות מן ועצום מישר

הראשי ישיבות והרבנים, שיהיה חוק ולא יעבור, 
להכריז מדי שנה בשנה בדבר הרבנות, שלא לקנות 
הרבנות משר העיר כאשר נעשה מאז ומקדם", כפי 
שכותב התויו"ט בעצמו בספרו 'מגילת איבה', והוא 

ידי זה גרמתי לי שונאים רבים, עד ־מוסיף: "ועל
י שטנה וכסבורים היו לדחות אותי מן אשר עשו ל

הרבנות". בדבריו הוא מרמז על העלילה השפלה 
שהלשינו כנגדו שונאיו בפני השלטונות, והללו 
הטילו עליו צו גירוש מלודמיר בה שימש ברבנות, 
אולם יהודי העיר הצליחו לבטל את הצו. "ועד ארבע 

 244ארצות", שהוקם בשנת ר"פ והתקיים במשך 
נת תקכ"ד, העניק סמכות לגדולי הדור שנים עד ש

להנהיג את קהילות ישראל ברחבי פולין וארצותיה, 
לייצגם בפני השלטונות ולתקן את הפרצות. ראשי 
הוועד תיקנו תקנות רבות, ובהן תקנה זו שלא לקנות 
את הרבנות בכסף לאחר שהדבר גרם למחלוקות 
קשות. ובפנקס הקהילה בלבוב נכתב, שבשעה 

רבה של העיר רבי חיים רייצעס  שהוציאו את
לשריפה בערב שבועות תפ"ח, לאחר עלילה שפלה, 

  אמר שמותו נגרם לו על שרכש את השררה בכסף.
  

ְבֵרי ִמים ּדִ  ַהּיָ

 

ִניֵני ים אֹור ּפְ   ַהַחּיִ



 

 

 
נֹות ַהְקָרַבתי ינֵ ּדִ ִמ  ְרּבָ ה ִדיםְלֵמ  ָאנוּ  ַהּקָ ּמָ בֹוד ַ�ל רמֹ ׁשְ לִ  ָחׁשּוב ּכַ ָחד ִצּוּוי ןכֵּ ׁשֶ , ַהּזּוַלת ּכְ  ַ�ל ֵיׁש  ְמי1

ָ�ָליו ָ�ִני תִמְנַח  י ׁש ֶפ ְונֶ " ֶנֱאַמר ׁשֶ בָּ ְוַה ", ִמְנָחה ןָקְרבַּ  ַתְקִריב־ּכִ נֶּ  יוָ�לָ  אֹוֵמר ה"ּקָ ִאּלוּ  בׁשָ ְח ׁשֶ  ִהְקִריב ּכְ
ָ�ה. ַנְפׁשוֹ  ּמַ  ּוְבׁשָ ּלֹא ַהּכֵֹהן הִנְצַטוָּ  עֹוף ְקִריבׁשֶ ָנָפיו עּסַ ׁשַ יְ  ׁשֶ ֵדי, "ּכְ ְהֶיה ּכְ ּיִ ַח  ׁשֶ ְזּבֵ בֵ  ַהּמִ ר ַ� ׂשָ ּדָ  ּוְמה1

ָק  ל נוֹ ְרבָּ ּבְ יבּות לוֹ  ְלַהֲ�ִניק", ָ�ִני ׁשֶ הּוא ַ�ל ֲחׁשִ ן יבְלַהְקִר  זֹוֶכה ׁשֶ הּוא ַאף־ַ�ל, ָקְרּבָ ן ׁשֶ ל ָקְרּבָ   . ּדַ
�  

ָיָמיו ל ּבְ י ׁשֶ מּוֵאל ַרּבִ ִוי ׁשְ ַ�ל יןלִּ ֶק  ַהּלֵ ֶקל ַמֲחִצית" ּבַ ֶ ִעירוֹ  ד"ָהַרֲאבָ  הֹוָרה", ַהׁשּ ה ָכהלָ ֲה  ּבְ  ְלַמֲ�ׂשֶ
ִדיֵני ד ָהָיה ְסקוֹ ּפִ  אּוָלם, רּתֵ ְוֶה  ִאּסּור ּבְ ּגָ ל תוֹ ָא ָר הוֹ לְ  ְמנ1 נוּ  ׁשֶ ַתב ח"ַהבַּ  ַרּבֵ ּכָ ךְ  ךְ ֶפ ְלֵה  ׁשֶ ִסְפרוֹ  ִמּכָ ִית" ּבְ  ּבַ
ְמָדִנים ַאַחד ָהַלךְ ". ָחָדׁש  ִעירׁשֶ  יםנִ ָר ְט נְ ּקַ ַה  ַהּלַ ה, ּבָ ּזֶ ּמִ ַרֲאבַ  ָצָרה ֵ�ינוֹ  ָהְיָתה ְזַמן ׁשֶ  ללֵ וֹ ְוח, ָהִעיר ד"ּבְ

דֹוָלה ְמהּוָמה ֶנְגּדוֹ  ּגְ ךְ ־ַ�ל ּכְ הּוא ּכָ ָרֵאל דֶנגֶ  ֲהָלָכה ּפֹוֵסק ׁשֶ ִיׂשְ רוֹ ְלַפ  ְוָתַבע, ַ�ּמּוד ַההֹוָרָאה ּבְ  ּטְ
ְפִקידוֹ  ֲחִצית"ַה . ִמּתַ ֶקל ּמַ ֶ ֲחלֶֹקת ִהְתָ�ֵרב לֹא" ַהׁשּ ּמַ בֹודוֹ  ַ�ל סָח  ןכֵּ ׁשֶ , ּבַ ל ּכְ ר, ד"ָהַרֲאבָ  ׁשֶ  ִנְכַנס ְוַכֲאׁשֶ

ךָ  ַמּדּוַ� : "ְוָצַוח ַלְמָדן אֹותוֹ  ֵאָליו א ִהּנְ ִנים נֹוׂשֵ ן וֹ ְלאֹות ּפָ ּיָ ְכׁשַ  ּדַ ּנִ דֹול ָלנוּ  ִמיְוִכי ? ָכהלָ ֲה  רבַ ְד בִּ  לׁשֶ  ּגָ
נוּ  יב לֹא"?! ח"ַהבַּ  ֵמַרּבֵ י לוֹ  ֵהׁשִ מּוֵאל ַרּבִ ָבר ׁשְ ם, ּדָ ְתָקה ַ�ל לוֹ  ְוָרׁשַ ּוָרה ֶאת ּפִ ם: "זוּ ַהלֵּ  ַהׁשּ  ח"ַהבַּ  ּגַ

א עֹוָלםלָ  קלֶ ֵח  לוֹ  ֵאין הַה  ִנְדַהם". ַהּבָ ר ּלָ ּה  ִעירְוָה  ָברַהּדָ  ְלֵפׁשֶ ּלָ ׁשּוָבתוֹ  עַמ ׁשֵ לְ  ָתהְמ ָה  ּכ1 ל ּתְ  ׁשֶ
ֲחִצית"ַה  ֶקל ּמַ ֶ הּוא ַ�ד", ַהׁשּ ֵאר ׁשֶ ָבִרים ֶאת ּבֵ ד נֹוָטִריקֹון ח"ַהבַּ : "ְוָאַמר ַהּדְ ּבֵ ְתּכַ   "...'רוֹ בֵ ֲח  לֹוןְק בִּ  'ַהּמִ

�  
י ַ�ל היָ ָה , םלֶ ּקֶ ִמ א' בָ 'ּסָ ן ַה יו, בֶּ זִ  ְזֵאב ַנחּום ַרּבִ יקַמ  הּפֶ  ּבַ ִליּ  ּפִ ִקים ַמְזִהיִרים ָהיוּ  יוָמ אוּ נְ וּ  ֹותַמְרּגָ . ּוְמַרּתְ

ַ�ם ף ּפַ ּתֵ ּתַ ֲאֵסָפה ִהׁשְ ְכִנית ּוְלִפי, ִויְלָנא ִעירבָּ  ֲחׁשּוָבה ּבַ את ָאמּור ָהָיה ַהּתָ ָבִרים ָלׂשֵ  ַאַחד רְלַאַח  ּדְ
ִנים יַ�  אּוָלם, ַהֲחׁשּוִבים ָהַרּבָ ִהּגִ ׁשֶ את ַהּדּוָכן ֶאל תַלֲ�לוֹ  בֵסַר  ּתֹורוֹ  ּכְ ל הֹוִעילוּ  ְולֹא, מוֹ אוּ נְ  ֶאת ְוָלׂשֵ  ּכָ

ן רְלַאַח . ַהַהְפָצרֹות ְמהוּ , ִמּכֵ ּתָ ׁשֶ ָפָניו יווָּ לַ ְמ  ּכְ ךְ ־ַ�ל ּבְ יר, ּכָ י: "ִהְסּבִ ַדם ָהַרב ְלִדְבֵרי ֶהֱאַזְנּתִ ּקָ , ִלי ׁשֶ
ָרִאיִתי י, ֹאֶזןֵאָליו  הּטָ ִה  לֹא ּבּורְוַהצִּ  ַמְבִריק ָהָיה לֹא מוֹ אוּ נְּ ׁשֶ  ּוְכׁשֶ י ָאַמְרּתִ ִלּבִ ִאם ּבְ ר ׁשֶ  ַאֲחָריו ֲאַדּבֵ

ְכבֹודוֹ  ּפֹוֵגַ�  ִנְמֵצאִתי, ָיֶפה ַיֲ�ֶלה יִמ אוּ נְ וּ  דִמ וּ  ּבִ ּבֵ י ְוָלֵכן, וֹ נלוֹ ְק בִּ  ְתּכַ ְרּתִ ה ַ�ל ִוּתַ ָרׁשָ י ַהּדְ ֵהַכְנּתִ   ".ׁשֶ
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ַ�ם ֵדי ִמְדָרׁשוֹ ־ֵביתלְ  מ'"יִר ָה  יׁשֵ וּ דּ 'ִח ַה  ִנְכַנס ּפַ יׁש  לֹוַמר ּכְ אֹותוֹ  ןכֵּ ׁשֶ , ּבּורצִ בְּ  ַקּדִ ָנה יֹום ָחל יֹום ּבְ ָ  ַהׁשּ
ל ה ְלַאַחר .ֵמֲאבֹוָתיו ֶאָחד ׁשֶ ִפּלָ ׁש  ,ְלַחְדרוֹ  ִנְכַנס ַהּתְ ִאים ֵמַאַחד ּוִבּקֵ ּבָ ם ַהּגַ ׁשֵ , ןַמ רוּ ְפ  ַיֲ�ֹקב ר' ּבְ

ְסּגֹר ּיִ ֶלת ֶאת ׁשֶ ֶדֶרךְ  ןכֵּ ׁשֶ  ,ַאֲחָריו ַהּדֶ ָלל ּבְ ֵנס ֲחׁשּוִבים אֹוְרִחים נֹוֲהִגים ָהיוּ  ּכְ י ֶאל ְלִהּכָ  ְלַאַחר ָהַרּבִ
ה ִפּלָ יֵמי ַהּתְ ִדְבֵרי ּמוֹ ִע  יםִד ֲ� וַ ְת ִמ  יוּ ָה וְ , ׁשֹוִנים טיְ צַ ָיאְר  ּבִ ה. יםֲחִסיִד  ְוִסּפּוֵרי ּתֹוָרה ּבְ אי ִנּסָ ּבַ  דמֹ ֲ� לַ  ַהּגַ

ָמר־ַ�ל ׁשְ ׁש  ַהּמִ ֶלת־ֶאת רגֹּ ְס לִ  ּוִבּקֵ ה אּוָלם, ַהּדֶ ּמָ ה ּכַ ּמָ ִניָמה ְוִנְכְנסוּ  ִנְדֲחקוּ  ָוִתיִקים יםֲחִסיִד  ּכַ  ּוְבעֹוד. ּפְ
הַה  ץ ּלָ ַ�ד רצֹ ֲ� לַ  ִמְתַאּמֵ ְכָנִסים ּבְ יַ� , ַהּנִ ל יוָת יפוֹ ִח ּדְ ׁשֶ , ָיִמים־לוּ ְוע ָצִעיר ֵרךְ בְ ַא  םְלׁשָ  ִהּגִ אי ׁשֶ ּבַ  לֹא ַהּגַ

ֵ�יָניו הּוְטבוּ  ֹתֶקף ּבוֹ  ִלְמחֹות ֵהֵחל ְוהּוא, ּבְ ךְ ־ַ�ל ּבְ הּוא ּכָ יםַהְמַבְק  יםַהֲחִסיִד  ֶאת ְלַהְכִניס ְמָסֵרב ׁשֶ  ׁשִ
םַר ־ִעם ֵ�דוַ ְלִהְת  ּלֹא ּמוֹ ִע  ֶנֱאַבק ְוַאף, ּבָ ָידוֹ  ַיֲ�ֶלה ׁשֶ ֶלת ֶאת רגֹּ ְס לִ  ּבְ ל ֲחָמתוֹ . ַהּדֶ אי ׁשֶ ּבַ ֲ�ָרה ַהּגַ , ּבוֹ  ּבָ

רּוחוֹ  ַלטׁשָ א ּלֹ ׁשֶ  ַ�ד ה ּבְ ֶלת ֶאת ְוָסַגר הָק זְ ָח בְּ  הצָ ַהחוּ  פוֹ ָח ּדְ , ֶלְחיוֹ  ַ�ל ָהַאְבֵרךְ  ֶאת ְוִהּכָ ֲ�דוֹ  ַהּדֶ  ַהּיֹום. ּבַ
ָנה יַ� , יבִר ֱ� ֶה וְ  ּפָ ת ְזַמן ְוִהּגִ ִפּלַ ְנָחה ּתְ ָנה. ַהּמִ י ּפָ אי אֹותוֹ  לֶא  ָהַרּבִ ּבַ ׁש  ּגַ ּנוּ  ּוִבּקֵ ָ�ה ְלָהִביא ִמּמֶ ׁשְ  ּתִ

ים ית יםנֹוָסִפ  ֲאָנׁשִ ְדָרׁש ־ִמּבֵ ֵדי, ְלַחְדרוֹ  ַהּמִ ּיּוַכל ּכְ ל ׁשֶ ּלֵ הְוַה , ּבּורצִ בְּ  ְלִהְתּפַ  ִעם ָמה־ְזַמן רְלַאַח  ָחַזר ּלָ
מֹוָנה ִלים ׁשְ ּלְ יט. ִמְתּפַ י ּבוֹ  ִהּבִ הֹוןִת בְּ  ָהַרּבִ יַצד: "ְוָאַמר ּמָ אן ֵיׁש  ּכֵ א"? ִמְנָין ּכָ ּלֵ אי ִהְתּפַ ּבַ : ְוָאַמר ַהּגַ

מֹוָנה יּמִ ִע  ֵהֵבאִתי" ים ׁשְ ָ�ה ינוּ ֵר ֲה  יִד ּמָ ִע  ְוַיַחד, ֲאָנׁשִ ׁשְ י ּוְבֵצרּוף, ּתִ ָרה ינוּ ֵר ֲה  ָהַרּבִ ל". יןּדִ כַּ  ֲ�ׂשָ ּטֵ  ּבִ
י ָבָריו־ֶאת ָהַרּבִ אן רֹוֶאה ֲאִני ֲאָבל: "ְוָאַמר ּדְ מֹוָנה ַרק ֲהֵרי ּכָ ים ׁשְ ָ�ה ְולֹא ֲאָנׁשִ ׁשְ אי ִנְבַהל"?!  ּתִ ּבַ  ַהּגַ

ָבִרים עַמ ׁשֵ לְ  י, ַהּדְ י ֵהִבין ּכִ י ּכִ ן ָהַרּבִ ּוֵ ַבר לוֹ  זּמֵ ְלַר  ִמְתּכַ ַתק ָמה־ּדְ ה, ְוׁשָ ָנה ְוִהּנֵ י ּפָ : ְוָאַמר ׁשּוב ָהַרּבִ
ה ְרֶאהנִּ כַּ " ַאּתָ ּבֹון ַ�ְצְמךָ  ֶאת ַמְכִניס ׁשֶ ֶחׁשְ ׁש  ּבַ ְנָין ְלִהְצָטֵרף ּוְמַבּקֵ  ְלָצֵרף לוֹ ָיכ ֲאִני ֵאיךְ  אּוָלם, ַלּמִ

ר אֹוְתךָ  ֲאׁשֶ ה"? ֶלְחיוֹ ־ַ�ל ְיהּוִדי ַהּיֹום יָת ִהכֵּ  ּכַ אי ִנּסָ ּבַ ל ַהּגַ ָבר ְוָטַ�ן ְלִהְתַנּצֵ ַהּדָ רּור ׁשֶ ּלֹא ּבָ ה ׁשֶ ן ָ�ׂשָ  ּכֵ
א ל ִלְכבֹודוֹ  ֶאּלָ י ׁשֶ י אּוָלם, ָהַרּבִ ָדהבְּ  קֹולוֹ  ֶאת ָ�ָליו ֵהִרים ָהַרּבִ ּכוּ  ְרצֹוִני ֶזהוּ  ְוִכי: "ְוָאַמר ַהְקּפָ ּיַ  ִאיׁש  ׁשֶ

ן ְלַאְבֵרךְ  ּוִבְפָרט ?ֲ�בּוִריבַּ  ְיהּוִדי ה ּתֹוָרה־ּבֶ ַאּתָ אי ׁשֶ ַוּדַ י יֹוֵדַ�  ּבְ ׁש  ילַ ָ�  ֲחִביִבים ֵהם ּכִ   "?!ַניבָ כְּ  ַמּמָ
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ַ�ם י, ׁש "ִאי זֹוןֲח לַ  נֹוַדע ּפַ ַאַחת ָהֵ�רּוב ּכִ ִח  רׁשֵ כָּ  ֵאינוֹ  ֶרץָא ָה  פֹוןצְ בִּ ׁשֶ  ִריםָ� ֶה  ּבְ ׁש  ְוֶהְחִליט, הלָּ ְלַכּתְ ּיֵ  ׁשֶ
נוֹ ְלַת  ּבּור ְלתֹוֶ�ֶלת ּקְ ַ�  ִנְמַנעהּוא  אּוָלם. ַהּצִ ַבּצֵ ּקּון ֶאת ִמּלְ ֵני, ַהּתִ ּלֹא ִמּפְ ְכבֹודוֹ  ַ� ִלְפגֹּ  ָרָצה ׁשֶ ל ּבִ  ׁשֶ

ָרא ין ְוָלֵכן, םׁשָ  ְדַאְתָרא ַהּמָ ִתיָקה ִהְמּתִ ׁשְ ר. בַר  ְזַמן ּבִ ַה  לוֹ  נֹוַדע ְוַכֲאׁשֶ הׁשֶ , םיָּ ת ַה ינַ ִד ְמ לִ  ָיָצא ּלָ
ֵרז ן םׁשָ לְ  ְוָנַסע ִהְזּדָ עּות ֶאת ְוִתּקֵ ּקּון ַהּטָ ד, ּתִ ן רְלַאַח  ּוִמּיָ ב ִמּכֵ ִלי קַר בְ ־יִלְבנֵ  ׁשָ יֵּ  ּבְ ךְ ־ַ�ל עוּ ְד ׁשֶ ָבר ּכָ   .ּדָ

�  
י ַ�ם דבַּ ּכ1  ךְ ְרבַּ אֹויֶ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ ין רּדֵ ְלַס  ּפַ יָמן ֵמעֹוֵלי זּוג ִלְבֵני ִקּדּוׁשִ ָ�ה אּוָלם, ּתֵ ׁשָ ָ�ַמד ּבְ ַחת ׁשֶ  ּתַ

ה ּפָ ה ַהח1 ּלָ הוּ  לוֹ  ּגִ י, ֵמַהּנֹוְכִחים ִמיׁשֶ ךְ  ָהֵ�ִדים ַאַחד ּכִ ּיֵ ּתַ ֶמת ְלַכת ִמׁשְ ּיֶ ֵתיָמן,  ְמס1 ָהְיָתה ּבְ ֵאיןׁשֶ  רּוַח  ׁשֶ
ה נֹוָחה ֲחָכִמים ֶניָה  ְוֵאין ֵהיֶמּנָ ׁשֵ ּבָ ין יֵד ֵ� כְּ  ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ִריםּכְ ַמן. ִקּדּוׁשִ ה ןכֵּ ׁשֶ , רצָ ָק  ָהָיה ַהּזְ ּפָ  ָהְיָתה ַהח1
ָהל ְוָכל ְנטּוָיה ין ַהּקָ ין ְלִסּדּור ִהְמּתִ ּדּוׁשִ ל מֹוָצא ִלְמצֹא ָצִריךְ  היָ ָה וְ , ַהּקִ בֹוד ׁשֶ ֵדי ּכָ ּלֹא ּכְ ין ׁשֶ  ֶאת ְלַהְלּבִ

ֵני ים דָהֵ�  ּפְ ַרּבִ ׁש  ןִנּתָ  לֹא ֲהֵרי ּוֵמִאיָדךְ , ּבָ ּמֵ ּתַ רֹב .תְלֵ�דוּ  ּבוֹ  ְלִהׁשְ י ָמָצא, תוֹ חוּ ְק ּפִ  ּבְ  ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ
ד ְתרֹון ִמּיָ ָנה הּוא. ִעְנָיןלָ  ַמְבִריק ּפִ ה ִלי־ׁש יֶ : "ְוָאַמר דָהֵ�  ֶאל ּפָ ׁשָ ּקָ ךָ  ּבַ  לֹא ּוֵמעֹוִדי הֹוִאיל. ִמּמְ

י כְּ  ּתִ ׁשְ ּמַ ׁשּום  דֵ� ׁשִ הּבְ ּנָ ַ�ם ׁש ּמֵ ְלׁשַ  ֲאִני רֹוָצה, ֲחת1 ֵ�  ַהּפַ ׁש  ַוֲאִני דּכְ ף ְמַבּקֵ ךָ ִע  ְלִהְתַחּלֵ . ְפִקיִדיםּתַ בַּ  ּמְ
ה ר ַאּתָ ַסּדֵ ין ֶאת ּתְ ּדּוׁשִ ׁש  ַוֲאִני קֹוִמיְמ בִּ  ַהּקִ ּמֵ ֵ�  ֲאׁשַ ְמקֹוְמךָ  דּכְ הַה ". ּבִ ה ֵסֵרב ּלָ ְתִחּלָ ן ַלֲ�ׂשֹות ּבִ , ּכֵ

ֵאין ַ�ןָט וְ  בֹודוֹ  ְלִפי ֶזה ׁשֶ ל ּכְ י אּוָלם, ָהַרב ׁשֶ ַה  ַ�ד ֹותבּ ַר  ּבוֹ  ִהְפִציר ַזְלָמן המֹ לֹ ׁשְ  ַרּבִ הׁשֶ ר ּלָ , ךְ כָ לְ  ֶנְעּתַ
א ְוַהּכֹל ִלי, לֹוםׁשָ בְּ  ְמקֹומוֹ  ַ�ל ּבָ ּבּור ִמּבְ ַהּצִ ים ׁשֶ ִלי ָלִעְנָין ֵלב ָיׂשִ ְכבֹודוֹ  ַ� ִלְפגֹּ  ּוִמּבְ ל ּבִ   . ָאָדם אֹותוֹ  ׁשֶ

�  
  

י ֶתֱחָטא ּוָמֲ�ָלה ַמַ�ל ּבַ " �ִמיתוֹ  ה'ֶנֶפׁש ּכֲִ ּמ  ִמי -" ְוִכֵחׁש ּבַ יד ְוֵאינוֹ  'הּבַ  ַמַ�ל ֹוֵ�לׁשֶ ין ִעְנָיִניםּבְ  ָזִהיר ִלְהיֹות ַמְקּפִ ּבֵ   , קֹוםּמָ ַל  ָאָדם ׁשֶ
ַדע ָאז ֵברּור ָ�ָליו ּתֵ הּוא ּבְ ם ׁשֶ �ִמיתוֹ  ׁש ֵח ַכ ְמ  ּגֲַ ֲאִמין ְוַאל, ּבַ ם ּבוֹ  ּתַ ין ִעְנָיִניםּבְ  ּגַ ּבֵ  ה'ישמח משה')(... ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ׁשֶ

  
י רּוְך  ַרּבִ �ם בׁשַ יָ , יץִל ְר וֹ גּ ִמ  ּבַָ יר ּפַ ְבֵרי ֶאת ְוִהְזּכִ  ּדִ

ְדָרׁש  ָפ  ַהּמִ ֵתנוּ ּבְ ָאְמרוּ  ָרׁשָ ל ׁשֶ ְלִמיד 'ּכָ ֵאין םָחָכ  ּתַ  ּבוֹ  ׁשֶ
�תַ ָנה ִהיא ְוָאַמר, ּו'ֵהיֶמנּ  טֹוָבה ָלהְנֵב  - ּדַ ּוָ  ְלאֹוָתם: "ַהּכַ

ִנים �ִניִקים הֹוָרָאה ּומֹוֵרי ַרּבֲָ ּמַ ִריםֶה  ׁשֶ  רׂשָ ּבָ  ַ�ל ְכׁשֵ
�דַ ַצע ּבְ ֶסף ּבֶ ִחים ְוֵאיָנם, ּכֶ ָראּוי ְמַפּקְ ַהּכֹל ּכָ  ִיְהֶיה ׁשֶ

ַתְכִלית ִרּיֹות ֶאת יםיִל ׁשִ ְכ ַמ , וּ תרוּ ׁשְ ַהּכַ  ּבְ ֲאִכיַלת ַהּבְ  ּבַ
רּוִעים ּוְבָכְך . ּוְטֵרפֹות ְנֵבלֹות ֵב  ִמן ֵהם ּגְ  ןּכֵ ׁשֶ , ָלהַהּנְ

ר ְצָמּה ַ�  ָלהֵב ַהנְּ  ּה  לׁשֵ ּכָ ִה ְל  ֶאְפׁשָ ִהיא ֵהיָכן ַרק ּבָ  ׁשֶ
ִנים אֹוָתם ֲאָבל, ִנְמֵצאת ִבים ַרּבָ ִע  יֹוׁשְ  םָת ָד צוּ ְמ וּ  םיָר ּבְ
ה רּוׂשָ ִרּיֹות ֶאת יםיִל ׁשִ ְכ ּמַ ׁשֶ  ֵאפֹוא ְוִנְמָצא, קחוֹ ֵמָר  ּפְ  ַהּבְ

ם ְמקֹומֹות ּגַ   "...םֵמֶה  הָב טוֹ  הָל ֵב נְּ ַה  ְוָלֵכן, ֲאֵחִרים ּבִ

  

  

  
סּוק ַ�ל י ְוָהָיה" ַהּפָ ם ֶיֱחָטא־ּכִ ִ ַר  ְמָפֵרׁש " ְוָאׁשֵ : י"ׁשּ

יר ּכִ ּיַ ׁשֶ �ְצמוֹ  ּכְַ  ֹותּוְלִהְתַודּ  ְוָלַדַ�ת ְתׁשּוָבהּבִ  ׁשּובָל  ּבְ
י י ְוַאף, מּוָבן ֵאינוֹ  חּסַ ַהּנ1 ". םְוָאׁשֵ  ֶיֱחָטא־ּכִ  הוּ ִליָּ ֵא  ַרּבִ

ט ִמְזָרִחי הּוא ְוכֹוֵתב, ָכְך ּבְ  ִמְתַחּבֵ  רָקָצ  ִמְקָרא ׁשֶ
ִאּלוּ  ָנתוֹ ְוַכּוָ  י 'ְוָהָיה ָאַמר ּכְ ָח  יֹוֶדה ּכִ . ם'ְוָאׁשַ  אָט ׁשֶ

הּסִ ִמ  ַתב ֶזה ּבָ י ּכָ ִליּ  ַזְלָמן ֶאְפַרִים ַרּבִ י, ֹותַמְרּגָ י ּכִ ּתֵ  ׁשְ
ּיֹות 1�אן ָנְפלוּ  רֵפ סוֹ  ָט יתֵר . ּכָ  ְולֹוַמר ןּקֵ ַת ְל  ֵיׁש  אׁשִ

ם' ֶיֱחָטא י'ּכִ  ְולֹא, רָ�ָב  ׁשֹוןְל ּבִ  ם'ְוָאׁשַ  אָט 'ָח   ְוָאׁשֵ
ְקָרא ׁשֹוןְל ּבִ  הּוא ַהּמִ ִנית, ָ�ִתיד ׁשֹוןְל  ׁשֶ  ןּקֵ ְלַת  ֵיׁש  ְוׁשֵ

, 'ֹותּוְלִהְתַודּ  ְוָלַדַ�ת' קֹוםְמ ּבִ  ֹות'ְלִהְתַודּ  'ּוְבַדְעּתוֹ 
עּות ְך  נֹוְצָרה ְוַהּטָ יִקים ִמּכָ ְעּתִ ַהּמַ  ֶאת ְוָנְטלוּ  ָטעוּ  ׁשֶ

סֹוף ו"אּוָ ַה  ּבְ ַבת ׁשֶ ָבה ֶאל ָה בוּ ְר ֵק ְו  ְבַדְעּתוֹ וּ  ּתֵ  ַהּתֵ
 ָיָצא ֹות'ְלִהְתַוּד  'ּוְבַדְעּתוֹ  ּוְבָמקֹום, יָה ֶר ֲח ַא ּלְ ׁשֶ 

ם נוּ ְוִתּקְ  ֹות'ּוְלִהְתַודּ  'ּוְבַדַ�ת ְעּתָ . 'ְוָלַדַ�ת' ִמּדַ
ְך ־ַ�ל ְוהֹוִסיפוּ  ֵכן ּכָ ּלָ ,  ְמָחהׂשִ  ׁשֹוןְל  'ְוָהָיה' ֶנֱאַמר ׁשֶ

י  ִה  ִהיא ְמָחהׂשִ ּכִ יו עֹוד ׁשּובָל  ֵמַ�ְצמוֹ  ְתעֹוֵררׁשֶ ַחּיָ   . ּבְ

 

  
ֹו ַלֽה�  נ	 ֹוף ֹעָל�ה ָקְרּבָ ם ִמן־ָהע�   (א, יד)   'ְוִא�

ַטֲ�ֵמי א ּבְ ְרּגָ ְמָנחֹות ל"ֲחזַ  ְלִדְבֵרי זּמֵ ְלַר , ִבירּתְ  ּדַ , ּבִ
עַֹלת ֶנֱאַמר ֵהָמה ּבְ ֵ  ּבְ  עַֹלתּבְ ֵכן ְו  ִניחֹוַח ־ֵריַח  הִאׁשּ
ה ֶאָחד ְלָך  לֹוַמר, ָהעֹוף ְרּבֶ ְמִעיט ְוֶאָחד ַהּמַ  ּוִבְלַבד ַהּמַ

ן ַכּוֵ ּיְ ַמִים ִלּבוֹ  ׁשֶ ָ ִאים ְוָלֵכן. ַלׁשּ עַֹלת ֵאּלוּ  ִמיםְטָ�  ּבָ  ּבְ
ז, ָהעֹוף ֹעַלת ְלַרּמֵ  ֶהָ�ִני ַמְקִריב אֹוָתּה  ָהעֹוף ׁשֶ

ת ִנְמֵצאת ַדְרּגַ ָ ַל  ענָ ִנְכ  וֹ ּב ּלִ ׁשֶ  ִבירּתְ  ּבְ   תורה מסיני)(. ַמִיםׁשּ
�  

 �ָרָתּה ֽ ן ֶאת־ַאְזּכָ יר ַהּכֵֹה"     (ב, ב)ְוִהְקִט%

ֶזה ִמיםְטָ�  ֵצרּוף ִלְמֹצא ָנִדיר ל, ּכָ  ְזָלאְוַא  ַקְדָמא ׁשֶ
ָטאּפַ  ְוַאֲחָריו אן ְוֵיׁש , ׁשְ ם, ַלּכֵֹהן זֶמ ֶר  ּכָ ּגַ ר ׁשֶ ֲאׁשֶ א ּכַ  ּבָ

ׁשּוָטה ִמְנָחה ִעם ָ�ִני ֵאָליו ִפי, ּפְ ֵרׁש  ּכְ ּפֵ ִ ַר  ׁשֶ  י"ׁשּ
ַה  אן ָנהּוָ ּכַ ׁשֶ ָק  ּכָ ל לֹא, ָ�ִנין ּבַ ְר ּבְ ַהְקִריבוֹ  ִיְתַ�ּצֵ  ֶאת ּבְ

א, נוֹ ּבָ ְר ָק  ים ֶאּלָ ְזִריזּות ְוֵיֵלְך  ַיְקּדִ   נר תמיד)(. ְלַהְקִריב ּבִ
�  

ה אֹו'  ה ְטֵמָא) ת ַחּיָ"     )ה, ב( ְבִנְבַל%

ְרׁשוּ   ִיתזַּ ּכַ  ֲאִפּלוּ  - ְטֵמָאה היָּ ַח  ְבִנְבַלת אוֹ  ל"ֲחזַ  ּדָ
ִנְבַלת, אֹו הנָּ ּמֶ ִמ  ֵהָמה ּבְ  ָנּה ְר ַק  ֲאִפּלוּ  -  ְטֵמָאה ּבְ
ְקָרא ְוַטֲ�ֵמי. ָרּה ָ� ׂשְ וּ  ִזים ַהּמִ בֹות, ֶזהָל  ְמַרּמְ ַהּתֵ  ׁשֶ

ה ה ְטֵמָא) ת ַחּיָ" ַטֲ�ֵמי תמוֹ ָ� ְט מ1  ְבִנְבַל%  ַקְדָמא ּבְ
ה ְוֵתַבת, ִביַ� ְר  ְזָלאְוַא  הּמִ ַה  ַ�ל ֵאפֹוא תֶב מּוֶס  ְטֵמָא)  ּלָ

תְבִנְב  ִריְך  לֹוַמר, ַל% ּצָ עּור ׁשֶ ם ׁשִ ּיָ ֵדי ְמס1 , אּמֵ ַט ְל  ּכְ
בֹות ְוִאּלוּ . תוֹ חָפ ְל  ִיתזַּ ּכַ  ה  ַהּתֵ ֵהָמ* ִנְבַלת� ּבְ ֹו ּבְ א+

ה ַטֲ�ֵמי תמוֹ ָ� ְט מ1  ְטֵמָא, ָטאּפַ  ּבְ  ְוֵתַבת, ןָקטֹ  ףָזֵק  ׁשְ
ה ה ִעם ֶרתּבֶ ח1 ְמ  ְטֵמָא, ֵהָמ* ֵדי ְל ּבְ ֵהָמה זּמֵ ַר , ּכְ ַהּבְ  ׁשֶ

ּלָ  ָאה ּה ּכ1   נחלת זאב)(. ָרּה ָ� ׂשְ וּ ּה נָ ְר ַק  ְלַרּבֹות, ְמַטּמְ
�  

ׁש  ְדּגָ  מ1
 

 חּלָ מ1 ְמ 

 ִ 

ְטָ�ם   מ1
 


