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בס"ד

’ְלרֹאׁש ְוא ְלָזָנב‘
”ְוִאְּתֶכם ִיְהיּו ִאיׁש ִאיׁש ַלַּמֶּטה ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲאבָֹתיו הּוא“ 

(א ד)

ֵּפֵרׁש ַרִּבי מֶֹׁשה ֵחֶפץ ֵמַחְכֵמי ִאיַטְלָיה:
ְּבַמֶּסֶכת יֹוָמא (כב ב) ָאְמרּו ֲחָכִמים: ”ֵאין ַמֲעִמיִדין ַּפְרָנס ַעל 
ַהִּצּבּור ֶאָּלא ִאם ֵּכן ֻקָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים ְּתלּוָיה לֹו ֵמֲאחֹוָריו 
[ֶׁשֵּיׁש ְּפָגם ְּבִיחּוס ִמְׁשַּפְחּתֹו (ַרִׁש“י ָׁשם)], ֶׁשִאם ָּתזּוַח ַּדְעּתֹו 
ָעָליו, אֹוְמִרים לֹו ֲחזֹר ַלֲאחֹוֶרי“. ּוַמֲעֶׂשה ָהָיה ְּבִאיׁש ֵריק 
ִמִּמְׁשָּפָחה  ֶׁשָּבא  ְּבָחָכם  ָּפַגע  ֲאֶׁשר  ְּגדֹוִלים  ִמֶּגַזע  ֶׁשָּבא 
ְּבָמה  ”ְוִכי  ָחָכם:  אֹותֹו  ֵהִגיב  ִיחּוסֹו.  ְּדַבר  ַעל  ְּפׁשּוָטה 
ִמְתָּגֶאה ַהּפֹוֵגַע? ֲהא ֲאִני ֵראִׁשית ִיחּוס ִמְׁשַּפְחִּתי, ְוִאּלּו ּבֹו 

ִהְסַּתֵּים ִיחּוס ִמְׁשַּפְחּתֹו...“
ַהַּמּטֹות  ְנִׂשיֵאי  ֲחָכִמים,  ְּכִדְבֵרי  ֶׁשָאֵכן  ַהָּכתּוב,  ֵמִעיד  ָּכאן 
א ִנְבֲחרּו ִמִּמְׁשָּפחֹות ָרמֹות ַיַחס, ְואּוָלם ִמָּכל ָמקֹום ְלרֹב 
ַּגְדלּוָתם, ָּכל ֶאָחד ֵמֶהם: ”ִאיׁש רֹאׁש ְלֵבית ֲאבָֹתיו הּוא“ – 

ֶׁשּבֹו ֵהֵחל ֵראִׁשית ִיחּוס ִמְׁשַּפְחּתֹו.
ֵמַאַראׁש- ֶׁשל  ַרָּבּה  ְׁשֶטְרן  ֵּגְרׁשֹון  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 

לּוַדאשׁ ֶאת ַּבָּקָׁשֵתנּו ְּבֵעת ֲאִכיַלת רֹאׁש ֶּכֶבׂש ְּבֵליל רֹאׁש 
 – יב)  תקפג  או“ח  (ׁשוּ“ַע  ְלָזָנב“  ְוא  ְלרֹאׁש  ”ֶׁשִּנְהֶיה  ָנה:  ַהּׁשָ
ֶׁשִּנְזֶּכה ִלְהיֹות ’רֹאׁש‘ ְלִיחּוס ִמְׁשַּפְחֵּתנּו, ְוא ָחִליָלה ’ָזָנב‘ 

– סֹוף ַהִּיחּוס.
’ְמֶלאֶכת ַמְחֶׁשֶבת‘ [ֶוֶנְצָיה ת“ע]; ’ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּני‘ – ְּכָלִלים, ח“ג ַּבַהְקָּדָמה 

ַהְזָּכַרת ַהִּיחּוס ִּבְקִריַאת ַהּתֹוָרה
”ַוִּיְתַיְלדוּ ַעל ִמְׁשְּפחָֹתם ְלֵבית ֲאבָֹתם“ (א יח)

ִמִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש ַעל ָּפסּוק ֶזה ָלַמד ַרִּבי ִהֵּלל ִליְכֶטְנְשֵׁטיין 
ַלּתֹוָרה  ָלעֹוֶלה  ִלְקרֹא  ִיְׂשָרֵאל  ְלִמְנַהג  ַטַעם  ִמּקֹולֹוָמָיא 

ִּבְׁשמֹו ּוְבֵׁשם ָאִביו (ַרָּמ“א או“ח קלט ג):
ֶׁשִּקְּבלּו  ”ְּבָׁשָעה  תרפד):  ֶרֶמז  ַּבִּמְדָּבר  (ילק“ש  ַּבִּמְדָרׁש  מּוָבא 
ָסַתם  ָּבֶהן...  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ִנְתַקְּנאוּ  ַהּתֹוָרה  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל 
יּוֲחִסין  ִסְפֵרי  ָהִביאּו  ָלֶהן:  ָאַמר  הּוא,   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִּפיֶהם 
ִמְׁשְּפחָֹתם‘“.  ַעל  ’ַוִּיְתַיְלדוּ   – ְמִביִאין  ֶׁשָּבַני   ְּכֶדֶר ֶׁשָּלֶכם... 
 ֵּכיָון ֶׁשָּזכּו ִיְׂשָרֵאל ְלַקֵּבל ֶאת ַהּתֹוָרה ִּבְזכּות ִיחּוָסם, ְלִפיָכ

ְּכֶׁשִּנְקָרִאים ֵהם ַלֲעלֹות ַלּתֹוָרה, ֵיׁש ְלַהְזִּכיר ֶאת ִיחּוָסם.
’ַמְקֵרי ַּדְרְּדֵקי‘

ָמקֹום ָקבּוַע ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת
”ְוָחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ַעל ַמֲחֵנהּו ְוִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְלִצְבאָֹתם“ 

(א נב)

ַעל ֶלַקח ָחׁשּוב ַהּנֹוֵגַע ַלְּתִפָּלה ּוְמֻרָּמז ְּבָפסּוק ֶזה עֹוֵרר ַרִּבי 
ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרה:

ַהָּמקֹום  ְקִביעּות  חֹוַבת  ֶאת  ְמאֹד  ַעד  ֶהְחִׁשיבּו  ֲחָכִמים 
ִלְתִפָּלה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ְוָאְמרּו (ְּבָרכֹות ו ב): ”ָּכל ַהּקֹוֵבַע ָמקֹום 
ִלְתִפָּלתֹו ֱאֵקי ַאְבָרָהם ְּבֶעְזרֹו“. חֹוָבה זֹו ִנְרֶמֶזת ַּבָּפסּוק 
ַעל  ”ִאיׁש  ִּבְתִפָּלָתם,   – ִיְׂשָרֵאל“  ְּבֵני  ”ְוָחנּו  ֶׁשְּלָפֵנינּו: 

ִכיָנה ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת, ”ְוִאיׁש ַעל  ַמֲחֵנהּו“ – ִּבְמקֹום ֲחִנַּית ַהּׁשְ
’ִּפּתּוֵחי חָֹתם‘ִּדְגלֹו“ – ִּבְמקֹומֹו ַהָּקבּוַע.

ָּבת ְׁשלֹוָׁשה ִסיָמִנים ַּבּׁשַ
”ִאיׁש ַעל ִּדְגלֹו ְּבאֹתֹת ְלֵבית ֲאבָֹתם ַיֲחנּו ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ (ב ב)

ֶהָעָנן  ַעּמּוד  ַּגֵּבי  ֶׁשַעל  הּוָבא,  ְּבָפָרָׁשֵתנּו  ְראּוֵבִני‘  ְּב‘ַיְלקּוט 
ָהיּו  ָהֵעדּות,  ֲארֹון  ֵמַעל  ַהַּמֲחֶנה,  ְּבֶמְרַּכז  ָקבּוַע  ֶׁשָהָיה 
ֵהן  ָהיּו  בּוַע  ַהּׁשָ ְימֹות   ְּבֶמֶׁש ’ָי-ּה‘;  אֹוִתּיֹות  ְמִאירֹות 
ְּבַאְרַּבַעת  ֶׁשָחנּו  ַהְּדָגִלים  ַאְרַּבַעת  ַעל  ְלֵסרּוִגין  ְמַרֲחפֹות 
ָּבת ֵהן ִנְׁשֲארּו חֹונֹות ַעל אֹותֹו  ִצֵּדי ַהִּמְׁשָּכן, ְוִאּלּו ְּביֹום ַהּׁשַ

ָּבת ְוַעד ֵצאָתּה.               ַהֶּדֶגל, ִמְּכִניַסת ַהּׁשַ
’ַמה  ַּבֶּזֶמר  אֹוְמִרים  ֶׁשָאנּו  ֶאת  ַהַּיֲעבֵ“ץ  ֵּבֵאר  ְּדָבָריו  ִּפי  ַעל 
ֶּדֶגל,  ְואֹות  ְּבָמן   ְל טֹוב  ִסיָמן  ”ְּדַבר  ַׁשָּבת:  ְּבֵליל  ָּיִפית‘ 
ַסְמַּבְטיֹון ַהִּמְתַּגְלֵּגל“; ְּכלֹוַמר ִמְּלַבד ָהֻעְבָּדה ֶׁשְּבַׁשָּבת א 
ִסיָמן  ִהְתַוֵּסף  ֵמִהְתַּגֲעׁשּותֹו,  ָנח  ַהַּסְמַּבְטיֹון  ּוְנַהר  ָמן,  ָיַרד 
ֶּדֶגל  אֹותֹו  ַעל  ָנח  ’ָי-ּה‘  ם  ֶׁשּׁשֵ  – ָּבת  ַהּׁשַ ִלְמנּוַחת  נֹוָסף 

ִמְּכִניָסָתּה ַעד ֵצאָתּה.
’ִסּדּור ֵּבית ַיֲעקֹב‘ עמ‘ קנה

’ָּבִנים‘ ֶׁשָּבאּו ֵמֲחַמת ַהְּתִפָּלה
ְּבַהר  מֶֹׁשה  ֶאת  ה‘  ִּדֶּבר  ְּביֹום  ּומֶֹׁשה  ַאֲהרֹן  ּתֹוְלדֹת  ”ְוֵאֶּלה 

ִסיָני“ (ג א)
ָּפַתח ַהָּכתּוב: ”ְוֵאֶּלה ּתֹוְלדֹת ַאֲהרֹן ּומֶֹׁשה“ ְוא ָמָנה ֶאָּלא 

ֶאת ּתֹוְלדֹות ַאֲהרֹן. ָהֵכיַצד?
ֵּפֵרׁש ָה‘אֹור ַהַחִּיים‘ ַהָּקדֹוׁש:

ַאֲהרֹן  ְּבֵני  ַעל  ִמיָתה  ֶׁשְּכֶׁשִּנְגְזָרה  הּוָבא  ה)  י  (ויק“ר  ַּבִּמְדָרׁש 
עֹוָׂשה  ֶׁש‘ְּתִפָּלה  ּוְלִפי  ַהְּגֵזָרה.  ֶׁשִּתְתַּבֵּטל  מֶֹׁשה  ִהְתַּפֵּלל 
ֶמֱחָצה‘ ִנְּצלּו ְׁשַנִים ֵמֶהם, ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר, ִּבְזכּות ְּתִפָּלתֹו. 
ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְלִפי ֶׁשִּנְּצלּו ִּבְזכּות ְּתִפָּלתֹו, ֶהֱחִׁשיָבם ַהָּכתּוב 

ְּכָבָניו.
הֹוִסיף ְוָאַמר ַּבַעל ַה‘ֵּלב ִׂשְמָחה‘ ִּכי ְלִפי ֶזה ַאף ַעם ִיְׂשָרֵאל 
ֻּכּלֹו ֶנֱחָׁשִבים ְּכָבָניו ֶׁשל מֶֹׁשה, ֶׁשֲהֵרי ֻּכָּלם ִנְּצלּו ֵמֹעֶנׁש ַעל 

’אֹור ַהַחִּיים‘; ’ֵלב ִׂשְמָחה‘ֵחְטא ָהֵעֶגל ִּבְזכּות ְּתִפָּלתֹו. 

ֵכן ַרע‘ ּומֵ‘ָרָׁשע‘ ַהְרֵחק ִמ‘ּׁשָ
”ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני ְקָהת ַיֲחנּו ַעל ֶיֶר ַהִּמְׁשָּכן ֵּתיָמָנה“ (ג כט)

”ּוְסמּוִכין ָלֶהם ֶּדֶגל ְראּוֵבן ַהחֹוִנים ֵּתיָמָנה, אֹוי ָלָרָׁשע ְואֹוי 
ים ִאיׁש  ִלְׁשֵכנֹו, ְלָכ ָלקּו ֵמֶהם ָּדָתן ַוֲאִביָרם ּוָמאַתִים ַוֲחִמּׁשִ

ִעם קַֹרח ַוֲעָדתֹו ֶׁשִּנְמְׁשכּו ִעָּמֶהם ְּבַמֲחָלְקָּתם“ (ַרִׁש“י).
(ָאבֹות א ז) ְמבָֹאר ִּכי ֵּכיָון ֶׁשַּדְרּכֹו ֶׁשל ָאָדם ְלִהָּגֵרר  ַּבִּמְׁשָנה 
רָע  ֵכן  ִמּׁשָ ”ַהְרֵחק   :ְלָכ ִמַּמֲעֵׂשיֶהם,  ְוִלְלמֹד  ְׁשֵכָניו  ַאַחר 

ְוַאל ִּתְתַחֵּבר ָלָרָׁשע“.
ֵּגְרׁשֹון  ַרִּבי  ָעַמד  ַהִּמְׁשָנה  ְּבִדְבֵרי  ַהָּטמּון  נֹוָסף  ֶמֶסר  ַעל 

ְׁשֶטְרן ַרָּבּה ֶׁשל ֵמַאַראׁש-לּוַדאשׁ:
ַּבְּגָמָרא (ְּבָרכֹות ח א) ְמבָֹאר ִּכי: ”ָּכל ִמי ֶׁשֵּיׁש לֹו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת 
 ְלִפיָכ ַרע“;  ָׁשֵכן  ִנְקָרא  ְלִהְתַּפֵּלל,  ָׁשם  ִנְכָנס  ְוֵאינֹו  ְּבִעירֹו 
ֵכן רָע“ – ִמִּמי ֶׁשֵאינֹו ִנְכָנס ְלֵבית  ָׁשִנינּו ַּבִּמְׁשָנה: ”ַהְרֵחק ִמּׁשָ
ַהְּכֶנֶסת ְּכֵדי ְלִהְתַּפֵּלל, ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִּתְלַמד ִמַּמֲעָׂשיו ְוִתְתַּפֵּלל 
”ַאל  ַהְּכֶנֶסת:  ְּבֵבית   ְּבִׁשְבְּת ַאף   ֵמִאיָד אּוָלם  ִּביִחידּות, 
ַהְּכֶנֶסת  ֵּבית  ְּכבֹוד  ֶאת  ַהְּמַבִּזים  ְלֵאּלּו   – ָלָרָׁשע“  ִּתְתַחֵּבר 

ְוַהְּתִפָּלה ְּבָכ ֶׁשְּמַדְּבִרים ָּבֶהם ִּדְבֵרי ֻחִּלין.
’ַיְלקּוט ַהֵּגְרֻׁשִּני‘ ַעל ַאָּגדֹות ַהשַּׁ“ס ח“ב עמ‘ נג

טֹוב ְלִהְתַּפֵּלל ִּבְמִחַּצת ַהַּצִּדיק
”ְוַהחִֹנים ִלְפֵני ַהִּמְׁשָּכן ֵקְדָמה ִלְפֵני אֶֹהל מֹוֵעד ִמְזָרָחה מֶֹׁשה 

ְוַאֲהרֹן ּוָבָניו“ (ג לח) 
שָכר  ִיּׂשָ ָעָליו  ְוַהחֹוִנים  ְיהּוָדה,  ַמֲחֵנה  ֶּדֶגל  ָלֶהם  ”ּוְסמּוִכין 
ֶׁשל  ְׁשֵכָניו  ֶׁשָהיּו  ְלִפי  ִלְׁשֵכנֹו,  טֹוב  ַלַּצִּדיק  טֹוב  ּוְזבּולּון. 

מֶֹׁשה ֶׁשָהָיה עֹוֵסק ַּבּתֹוָרה ַנֲעׂשּו ְּגדֹוִלים ַּבּתֹוָרה“ (ַרִׁש“י).
ַמְׁשָמעּות ֲחׁשּוָבה נֹוֶסֶפת ַלְּכָלל: ”טֹוב ַלַּצִּדיק טֹוב ִלְׁשֵכנֹו“, 
ֶׁשִּתְתַקֵּבל  ִנְפָלָאה  ”ְסֻגָּלה  סֹוֵפר‘:  ַה‘ֲחַתם  ָמָרן  ֵהִביא 
ַהְּתִפָּלה ְּביֹוֵתר ְּבָעְמדֹו ָסמּו ְלִאיׁש ַצִּדיק... ְוטֹוב ַלַּצִּדיק 

’ְּדָרׁשֹות ֲחַתם סֹוֵפר‘ ח“ב עמ‘ שנזטֹוב ִלְׁשֵכנֹו“.

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים

יו הּו

ני ּפְ ם

ְלִהָּזֵהר א ְלַבֵּטל ַאף ָאֵמן
ָסִביב  ַיֲחנּו  ְוַהְלִוִּים  ַהְלִוִּים...;  ֶאת  ַהְפֵקד  ”ְוַאָּתה 
ְלִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת ְוא ִיְהֶיה ֶקֶצף ַעל ֲעַדת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל“ 

(א נ-נג)

ָּכַתב ַרִּבי ַיֲעקֹב ַאּבּוֲחִציָרה: 
”‘ַהְּלִוִּיים‘ ִּגיַמְטִרָּיה ָאֵמן, ְו‘ַהְלִוִּים‘ ְלׁשֹון ִחּבּור. ֶׁשַעל 
ְוַאְדנּות [ֶׁשֵהן  ֲהָוָי“ה  מֹות  ַהּׁשֵ ִמְתַחְּבִרים  ’ָאֵמן‘  ְיֵדי 
ְלַהְזִהיר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ּוָבא  ָאֵמן].  ַּבִּגיַמְטִרָּיה 
ֶזה,  ִעְנָין  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ְלַהְזִהיר  ְּכֵדי  מֶֹׁשה,  ֶאת 
ְמאֹד,  ִּבְמאֹד  ַהֶּזה  ָּבִעְנָין  ּוְזִריִזים  ְזִהיִרים  ֶׁשִּיְהיּו 
ִמּשּׁום ֶׁשְּפֻעּלֹות ַרּבֹות ַנֲעׂשֹות ְלַמְעָלה ַעל ְיֵדי ֲעִנַּית 
מֹות, ּוַמֲעִלים  ָאֵמן, ֶׁשֲהֵרי ַעל ְיֵדי ֶזה ִמְתַחְּבִרים ַהּׁשֵ

ַפע.  ָהעֹוָלמֹות ּומֹוִריִדים ַהּׁשֶ
ָהֵעֻדת‘  ְלִמְׁשַּכן  ָסִביב  ַיֲחנּו  ’ְוַהְלִוִּים  ְוָאַמר  ְוָחַזר 
ְלַהְזִהיר ַאְזָהָרה ַאַחר ַאְזָהָרה ָלעֹוִנים ָאֵמן, ֶׁשִּיְׁשְמרּו 
ְׁשִמיָרה ְּגדֹוָלה ֶׁשֹּלא ְלַבֵּטל ׁשּום ָאֵמן... ּוְכֶׁשִּיְׁשְמרּו 
ְּגדֹוָלה  ְּגֵזָרה  ֲעֵליֶהם  ִנְגְזָרה  ֲאִפּלוּ  ָאֵמן,  ַלֲענֹות 
ִמְתַּבֶּטֶלת ְוֶזה ֶׁשָּכתּוב: ’ְוא ִיְהֶיה ֶקֶצף ַעל ֲעַדת ְּבֵני 
ִיְׂשָרֵאל‘ ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ַׁשָּבת 
ִּדין  ְּגַזר  לֹו  קֹוְרִעין  ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ָאֵמן  ֶׁש‘ָהעֹוֶנה  ב)  קיט 

’ִּפּתּוֵחי חָֹתם‘ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה‘“.

ר ְדּבָ ּמִ ת ּבַ ָרׁשַ 281ּפָ תשע"ט

ה ָרׁשָ ּפָ ְמקֹורֹות ּבַ
ת ָאֵמן  ֵאר ֱאמּוִנים ַעל ַמֲעַלת ֲעִנּיַ ִמּבְ

ׁש
–
ָזָנב‘ 

קּדָמה

ְ ִמ

ִמּב
א לַבֵּטל ַאף
הל

רוֹות מְמקקוֹוֹ
 ַעל מ

ְ ִנים

ִלְׁשהֹות  ֵמַאְמִׁשינֹוב,  ֵמִאיְר‘ל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר  ָהָיה  נֹוֵהג 
ַחר ִמִּפי  ָׁשעֹות ֲאֻרּכֹות ְּכֵדי ַלֲענֹות ’ָאֵמן‘ ַאַחר ִּבְרכֹות ַהּׁשַ
ִמְדָרׁשֹו  ְּבֵבית  ֶׁשִהְתַקְּימּו  ָהַרִּבים  ַּבִּמְנָיִנים  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
’ֶּכֶתר ְמלּוָכה‘ עמ‘ שיא  ֶׁשִּבְׁשכּוַנת ַּבִית ָוַגן. 

נלב"ע כ"ז אייר תשל"ו
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ֶזהּות  ְלַגֵּבי  ֲחלּוִקים  ָהִעִּתים  קֹורֹות  רֹוְׁשֵמי 
ָּנַעְמְּת‘  ּוַמה  ָּיִפית  ’ַמה  ַהֻּמְפָלא  ַהִּפּיּוט  ְמַחֵּבר 
ַהּמּוָׁשר ְּבֶקֶרב ַרּבֹות ִמְּקִהּלֹות ִיְׂשָרֵאל ִּבְסעּוַדת 
ַעל  ַהִּפּיּוט  ֻחַּבר  ַהֵּדעֹות  ַאַחת  ְלִפי  ָּבת.  ַהּׁשַ יֹום 
ַּבַעל  ָזָצ“ל  ָיֶפה  ָמְרְּדַכי  ַרֵּבנּו  ַהּנֹוָדע  ַהָּגאֹון  ְיֵדי 
’ַהְּלבּוִׁשים‘. ֶאת ַהִּסּפּור ַהֻּמְפָלא ֶׁשָעַמד ֵמֲאחֹוֵרי 
ִחּבּור ִּפּיּוט ָמֵלא ֶרֶגׁש ֶזה, ִסֵּפר ַרִּבי ַהַּמִּגיד ַרִּבי 

יֹאֶׁשע ׁשּו“ּב ִמְּבִריְסק:
הֹורֹוְדָנא,  ָאָב“ד  ָיֶפה  ָמְרְּדַכי  ַרֵּבנּו  ֶׁשָהָיה  ְּבֵעת 
ָחָכם  ַּתְלִמיד  ֲחמּודֹות,  ֶעֶלם  ָיִחיד,  ֵּבן  לֹו  ָהָיה 
ֶׁשַהּכֹל ִנְּבאּו לֹו ְּגדֹולֹות ְוָהָיה ָאהּוב ְוָיָקר ַעד ְמאֹד 
ָעָׂשה  ַּכֲאֶׁשר  ָּבתֹות,  ַהּׁשַ ֵמַעְרֵבי  ְּבַאַחד  ְלָאִביו. 
 ָסמּו ָהָיה  ּוְכָבר  הֹוָריו  ְלֵבית  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ַהַּנַער 
ְלהֹורֹוְדָנא, ִהְתַנְּפלּו ָעָליו ְלֶפַתע ֲחבּוַרת ׁשֹוְדִדים 
ְמַעט  ֶאת  ֵמָעָליו  ֶׁשָּנְטלּו  ְלַאַחר  ֲאֶׁשר  רֹוְצִחים, 

.ַּכְסּפֹו, ֲהָרגּוהּו ְוִהְׁשִליכּו ֶאת ּגּוָפתֹו ְּבַצד ַהֶּדֶר
ַעל  ָּדָבר  ְלִמְׁשַּפְחּתֹו  נֹוַדע  ֶטֶרם  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ַלִּמְקֶרה,  ּדֹוֵרׁש  ָהָיה  ֶׁשֹּלא  ְוֵכיָון  ַיִּקיָרם,  ּגֹוַרל 
ִעיִרַּית  רֹאׁש  ִנְדַרׁש  ַהָּיִמים,  אֹוָתם  ְּכִמְׁשַּפט 
ַהִּמְקֶרה.  ַעל  ַאְחָריּות  ִלּטֹל  ַהְּסמּוָכה  הֹורֹוְדָנא 
ּגּוַפת  ֶאת  ָנַטל  ָהֶרַצח,  ְלִזיַרת  ֵאפֹוא  ָנַסע  הּוא 
ַהִּנְרָצח ְוִצּוָה ְלַהִּניָחּה ַּבֶחֶדר ֶׁשְּבַיְרְּכֵתי ֵּבית ָמלֹון 
ֵיָעֶׂשה  ָמה  ֻיְחַלט  ֲאֶׁשר  ַעד  ָסמּו ַלִּזיָרה,  ַכן  ֶׁשּׁשָ

ָּבּה.
ַעל  ְוִהִּניחּוָה  ַהִּנְרָצח  ּגּוַפת  ֶאת  ָנְטלּו  ַהּשֹׁוְטִרים 
ִרְצַּפת ֲחַדר ֵּבית ַהָּמלֹון. ֶּדֶלת ַהֶחֶדר ִנְנֲעָלה ַעל 
ֶאת  ַלֲחקֹר  ֵהֵחָּלה  ְוַהִּמְׁשָטָרה  ּוְבִריַח,  ַמְנעּול 
ָהרֹוְצִחים  ִעם  ַהִּדין  ֶאת  ְלַמּצֹות  ְּכֵדי  ַהִּמְקֶרה 

ָפִלים. ַהּׁשְ
ָּבת, ְּבֶדֶר א ֶּדֶר ִהִּגיָעה  ְּכָׁשָעה ִלְפֵני ְּכִניַסת ַהּׁשַ
ַהְּיִדיָעה ַהָּמָרה ֶאל ָהָאב ַהָּדגּול. ְּבָׁשָעה ְמֻאֶחֶרת 
ְלַהְמִּתין  ִמְּלַבד  ָּדָבר  ַלֲעׂשֹות  ְּבָיָדיו  ָהָיה  א  זֹו 
ֵמתֹו  ַּכֲאֶׁשר  זֹו,  ָקָׁשה  ְּבָׁשָעה  ָּבת.  ַהּׁשַ ֵצאת  ַעד 
ֵהֵחָּלה  ְוָקֶׁשה  ָעמֹק  ַצַער  ּוְתחּוַׁשת  ְלָפָניו  מּוָטל 
ֶלֱאפֹף ֶאת ָּכל ֵיׁשּותֹו, ָהיּו ָּכל ַמֲעָיָניו ְוַדֲאָגתֹו ֶׁשל 
ָהָאב ְנתּונֹות ְלָדָבר ֶאָחד – ֵּכיַצד יּוַכל ְלַקֵּבל ֶאת 

ָּבת ַּכָּדת ְוַכִּדין, ִמּתֹו ִׂשְמָחה ּוְלא ֶעֶצב. ַהּׁשַ
ָעה ֶׁשּנֹוְתָרה ַעד ְּכִניַסת  ָהָאב ַהַּצִּדיק ִנֵּצל ֶאת ַהּׁשָ
ָּבת, ְּכֵדי ְלַקֵּבל ִּדין ָׁשַמִים ְּבַאֲהָבה ּוְבִׂשְמָחה.  ַהּׁשַ
ַעל  ַהָּגדֹול  ֵמַהַּצַער  ָחִליָלה  ִהְתַעֵּלם  א  הּוא 
ּכֹחוֹ  ְּבָכל  ִהְתַאֵּמץ  ִאם  ִּכי  ֲאהּובֹו,  ְּבנֹו  ָאְבַדן 
ֶׁשּיּוַכל  ְּכֵדי  ָּבת,  ַהּׁשַ ְיִציַאת  ְלַאַחר  ַעד  ְלַהְדִחיקֹו 
ָּבת  ַּגם ְּבַׁשָּבת זֹו ְלַקֵּים ֶאת ַהִּמְצָוה ְלַעֵּנג ֶאת ַהּׁשַ
ְוִלְׂשמַֹח ָּבּה ַּכְּמֻחָּיב ַעל ִּפי ִּדין ּוְכִפי ֶׁשָהָיה ָרִגיל 

ִמָּיִמים ָיִמיָמה.
אּוָלם  ִלְמאֹד,  ַעד  ַּבֲעבּורֹו  ָקֶׁשה  ָהָיה  ַהָּדָבר 
ְּכמֹו  ֶׁשְּלַבּסֹוף,  ַעד  ּכֹחוֹ.  ְּבָכל  ִהְתַאֵּמץ  הּוא 
ָּיִפית  ”ַמה  ְלָבבֹו:  ִמַּמֲעַמֵּקי  ַהֶּזֶמר  ָּבַקע  ֵמֵאָליו, 
ְמׂשֹוׂש  ַׁשָּבת  ַאְּת  ַּבַּתֲענּוִגים,  ַאֲהָבה  ָּנַעְמְּת  ּוַמה 

נּוִגים...“
 ָהַפ ֶׁשְּלָיִמים  ַהִּנְׂשָּגב  ַהֶּזֶמר  לֹו  ְוֻחַּבר   ָהַל  ָּכ
ְלׁשּוָרה  ִמּשּׁוָרה  ִיְׂשָרֵאל;  ְּכַלל  ֶׁשל  ְלַנֲחָלתֹו 
ָּבת ְוִׂשְמָחָתּה ְּבִלּבֹו ֶׁשל ָהָאב  ִהְתַחְּזָקה ַאֲהַבת ַהּׁשַ
ַהַּצִּדיק. ַהְּכֵאב ַהּנֹוָרא ְוַהּצֹוֵרב ִהְתַחֵּלף ֶּבֱאמּוָנה 
 ְּתִמיָמה ְּבִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם, ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
ּוְבַקָּבַלת  ָּבת  ַהּׁשַ ְּביֹום  ִלְׂשמַֹח  ִצּוָנוּ  ֲאֶׁשר  הּוא, 

ַהִּדין ְּבַאֲהָבה.
ָהְיָתה  ְּכָבר  ַהִּנְפָלא,  יר  ַהּׁשִ ִסּיּום  ִלְקַראת 
ְּבַאֲהַבת  ְּכלֹוָתּה  ַעד  ְּדבּוָקה  ָהָאב  ֶׁשל  ַמֲחַׁשְבּתֹו 
ה‘, ִמּתֹו ְּתׁשּוָקה ְוֶעְרַּגת ַהֵּלב. ָעְגַמת ַנְפׁשֹו ְּכָבר 

א ֻהְרְּגָׁשה ְּכָלל ּוְכָלל.
ַרַעׁש  ָהֶעְליֹוִנים  ָּבעֹוָלמֹות  ִהְתחֹוֵלל  ּוֵביְנַתִים, 
ֵּכיַצד  ִמְּמרֹוִמים,  ִהְתּבֹוְננּו  ָמרֹום  ַמְלֲאֵכי  ָּגדֹול. 
ַהּנֹוָרא  ַצֲערֹו  ֵמַעל  ְלִהְתַעּלֹות  ֱאנֹוׁש  ֶּבן  ַמְצִליַח 
ְּכֵדי  ַנְפׁשֹו  ָעְגַמת  ֶאת  ְוִלְדחֹות  ִנְתָּפס  ְוַהִּבְלִּתי 

 ִמּתֹו ָּבת  ַהּׁשַ ְּביֹום  ִלְׁשּבֹת  ה‘  ִמְצַות  ֶאת  ְלַקֵּים 
רֹב ִׂשְמָחה.

ְמַבֵּקׁש  הּוא  ֶׁשּבֹו  ַלַּבִית  ַהַּצִּדיק  ִהִּגיַע  ַּכֲאֶׁשר 
ְּבֶרֶגׁש: ”ַחי ְזקֹוף ָמ, ְלקֹוְרֵאי ְׁשָמ, ְׁשַמע ֶעְליֹון 
ְוַאל ֶּתֱחרָשׁ ְלָרׁש ְוֶאְביֹון, ְוַקֵּבל ִניב ְוַגם ִהָּגיֹון...“, 
ְלַהֲחיֹות  ֵיׁש  ִּכי  ַמְעָלה  ֶׁשל  ָּפַמְלָיא  ָּכל  ִהְסִּכימּו 
ְוִלְזקֹף ֶאת קֹוַמת ַהֵּבן ַהִּנְרָצח, ְוָכ ִהְתַרֵחׁש ַהֵּנס 

ַהֻּמְפָלא:

ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל ַהֵּבן ָחְזָרה ְלגּופֹו. הּוא ִהְתעֹוֵרר ְּכמֹו 
ְסִביבֹו  ְוִהִּביט  ָעְמּדֹו  ַעל  ִהְזַּדֵּקף  ֲחלֹום,   ִמּתֹו
ִהְתַרֵחׁש  ֲאֶׁשר  ְּבָכל  ִנְזַּכר  הּוא  ַאט  ַאט  ְּבִבְלּבּול. 
ֶׁשל  ְּבִעּצּומוֹ  ֶזה  ָהָיה  ָהַאֲחרֹונֹות.  עֹות  ַּבּׁשָ ִעּמֹו 
ֶאל  ְלֵביתֹו  ָלׁשּוב  ִּבֵּקׁש  ְוַהַּנַער  קֶֹדׁש,  ַׁשָּבת  ֵליל 
ִמְׁשַּפְחּתֹו ֶׁשְּבַוַּדאי ּדֹוֶאֶגת ִלְׁשלֹומֹו. ֶּדֶלת ַהֶחֶדר 
ָעָליו  ֵּכיַצד  ְּבַדְעּתֹו   ָחַכ ְוהּוא  ְנעּוָלה,  ָהְיָתה 
ִמַּבַעל  ִויַבֵּקׁש  ַהֶחֶדר  ֶּדֶלת  ַעל  ִיְנקֹשׁ  ִאם  ִלְנהֹג; 
ַהָּמקֹום ָלֵצאת, ְּבַוַּדאי א ַיְסִּכים ַהָּלה ְלַׁשְחְררֹו, 
ַיֲאִמין  ֶׁשֹּלא  ָהִעיר  רֹאׁש  ִּביֵדי  ֵיָעֵנׁש  ֶּפן  ִמַּפַחד 
ֶּבָהָלה   ִמּתֹו ַיַהְרֵגהּו  ֶׁשַהָּלה  ַאף  ִיָּתֵכן  ְלִסּפּורוֹ. 

ְוחֶֹסר ֵאמּון.

ַהַחּלֹון  ֶאל  ְלַטֵּפס  ֶאָּלא  ְּבֵרָרה  לֹו  נֹוְתָרה  א 
ַּדְרּכֹו  ְוִלְברֹחַ  ַלּסֹוָרִגים  ִמַּבַעד  ְלִהָּדֵחק  ַהָּגבֹוַּה, 

.ֶאל ַהַּיַער ַהָּסמּו

ַהָּמקֹום ָהָיה ִמחּוץ ִלְתחּום ָהִעיר, ְוַעל ֵּכן ֶהֱחִליט 
ּוִמָּיד  ַהַּיַער,  ֲעֵצי  ֵּבין  ָּבת  ַהּׁשַ ֶאת  ְלַהֲעִביר  ַהַּנַער 
ֵּבית  ְלֵעֶבר  ָלִעיר  ָלרּוץ  ִמֵהר  ָּבת  ַהּׁשַ ְּבמֹוָצֵאי 

ָאִביו.

ָהָאב  ִסֵּים  ָאִביו,  ֵּבית  ֶאל  ַהַּנַער  ֶׁשָרץ  ְּבָׁשָעה 
ְלאֹותֹו  ַעד  ֶׁשָהיּו  ָּפָניו  ַהַהְבָּדָלה.  ֲאִמיַרת  ֶאת 
ֵהֵחּלּו  ָּבת,  ַהּׁשַ ְמַחת  ִמּׂשִ ְוזֹוְרחֹות  ְמִאירֹות  ֶרַגע 
 ֶמֶׁש ֶׁשֻהְדַחק  ַהּנֹוָרא  ַהְּכֵאב  ְלָרָעה.  ְלִהְׁשַּתּנֹות 
ְוַהְּבִכי  ָעְצָמתֹו  ִּבְמלֹוא  ְלֶפַתע  ָצף  ָּבת,  ַהּׁשַ ָּכל 

ָעַמד ְלַטְלֵטל ֶאת ָּכל ֵיׁשּותֹו.

ִׁשְבָעה,  ָלֶׁשֶבת  ְּכֵדי  ְנָעָליו  ֶאת  ָחַלץ  ְּכָבר  ָהָאב 
ַּכֲאֶׁשר ְלֶפַתע ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת, ּו‘ָבא ָהרּוג ְּבַרְגָליו‘.

ַלַּמֲחֶזה.  ְלַהֲאִמין  ה  ִהְתַקּׁשָ ָיֶפה  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי 
ְוִדְמיֹון,  ַּתְעּתּוִעים  ַמֲחֵזה  ֶזהּו  ִּכי  ָסַבר  ִּבְתִחָּלה 
ֶאָּלא ֶׁשַהַּנַער ַהִּנְרָּגׁש ִמֵהר ְלַהְסִּביר: ”ָאֵכן, ַאָּבא, 
ְּכָבר ָהִייִתי ָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון, ָעַמְדִּתי ִּבְפֵני ֵּבית ִּדין 
ֶׁשל ַמְעָלה, ְּכֶׁשְּלֶפַתע ָּבַקע ִנּגּוְנָך ַהְּמעֹוֵרר ְוֵהֵחל 

ַמע ְּבֵהיַכל ֵּבית ַהִּדין. ְלִהּׁשָ

ָּבת  ַהּׁשַ ִלְכבֹוד   ְּכֵאְב ֶאת  ִלְכּבֹׁש   ִהְתַאְּמצּוְת
ְוִלְכבֹוד ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ֶׁשִּצּוָה ִלְׂשמַֹח ָּבּה, עֹוְרָרה 
ֵּבית  ֵמֵאת  ָיָצא  ְוַהּקֹול  ְמרֹוִמים,  ִּבְׁשֵמי  ַרֲחִמים 
ִּדין ֶׁשל ַמְעָלה ַלֲהִׁשיֵבִני ֲחָזָרה ֶאל ָהעֹוָלם ַהֶּזה“.

ַעל  ִלְׁשמַֹע  ָהִעיר  רֹאׁש  ִהְסִּפיק  ְּכָבר  ֵּביְנַתִים 
ֵהָעְלמּותוֹ ֶׁשל ַהִּנְרָצח. ְּבִפיו ֶׁשל ַהּשֹׁוֵמר א ָהָיה 
ָּכל ֶהְסֵּבר ְלֵפֶׁשר ַהֵהָעְלמּות, אּוָלם ְּבֶטֶרם ַיֲעֶׂשה 
הֹוֵרי  ְלֵבית  ָלֶגֶׁשת  ָהִעיר  רֹאׁש  ֶהֱחִליט  ִּדין,  ִעּמֹו 
ָהְיָתה  ַרָּבה  ּוָמה  ָהִעְנָין.  ֶאת  ְלָבֵרר  ְּכֵדי  ַהִּנְרָצח 
ּוְמׂשֹוֵחַח  יֹוֵׁשב  ַהַּנַער  ֶאת  ִּגָּלה  ַּכֲאֶׁשר  ַהְפָּתָעתֹו 

ִעם הֹוָריו ְּכַאַחד ָהָאָדם.

ֶׁשֵּמֲאחֹוֵרי  ַהִּסּפּור  ֶאת  ָהִעיר  רֹאׁש  ָׁשַמע  ַּכֲאֶׁשר 
ִמּלֹות  ֶאת  ַּבֲעבּורֹו  ִלְרׁשֹם  ִּבֵּקׁש  ַהִּנְפָלא,  ַהֵּנס 
’ַמה  ִנּגּון  ִהְתַּפְרֵסם   ָוֵאיָל ַהּיֹום  ּוֵמאֹותֹו  ַהֶּזֶמר, 

ָּיִפית‘ ְּבִפי ּכֹל, ְיהּוִדים ְוגֹוִיים ְּכֶאָחד.
’ִּכְתֵבי ַרִּבי יֹאׁשֶע ׁשּו“ּב‘  עמ‘ קלח 

יֹום ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש
ַמְדִּגיִׁשים  ָאנּו  ’ְרֵצה‘  ַּבָּקַׁשת  ְּבֻנַּסח 
 .“ְלָפֶני הּוא  ְוָקדֹוׁש  ָּגדֹול  ֶזה  יֹום  ”ִּכי 
ִּכי  ָהֻעְבָּדה,  ֶאת  ְמַבֵּטאת  זֹו  ַהְדָּגָׁשה 
ָהָאָדם  ְׁשִביַתת  ַרק  ָּבת  ַהּׁשַ ַמהּות  ֵאין 
ּוִמיִגיָעָתם,  ַהָּיִמים  ֵׁשֶׁשת  ֵמֲעַמל 
ה;  ְקֻדּׁשָ ֶׁשל  ּוְמנּוָחה  ְׁשִביָתה  ֶאָּלא 
ִהיא  ָּבת,  ַהּׁשַ ְּביֹום  ָהָאָדם  חֹוַבת  ִעַּקר 
ִּבְמנּוַחת  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶאת  ’ְלַקֵּדׁש‘ 
ַהָּפנּוי  ַהְּזַמן  ִנּצּול  ְּבֶאְמָצעּות  ַהֶּנֶפׁש, 
ַהּטּור  ֶׁשֵהִביא  ּוְכִפי  ַהּתֹוָרה.  ְלִלּמּוד 
(או“ח רצ) ְּבֵׁשם ַהִּמְדָרׁש: ”ָאְמָרה ּתֹוָרה 
ֶׁשל  ’ִרּבֹונוֹ  הּוא:   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני 
ֶזה  ָלָאֶרץ,  ִיְׂשָרֵאל  ְּכֶׁשִּיָּכְנסּו  עֹוָלם, 
ָמה  ַוֲאִני  ְלָׂשֵדהּו,  ָרץ  ְוֶזה  ְלַכְרמֹו  ָרץ 
ְּתֵהא ָעַלי?‘ ָאַמר ָלּה: ’ֵיׁש ִלי זּוג ֶׁשֲאִני 
ְּבֵטִלים  ֶׁשֵהם  ְׁשמֹו,  ְוַׁשָּבת   ְל ְמַזּוֵג 
ְוָכַתב   .“‘ְּב ַלֲעסֹק  ִויכֹוִלין  ִמְּמַלאְכָּתם 
ִמְדָרׁש  ֶׁשִּיְקְּבעּו   ָצִרי ֵּכן  ”ַעל  ַהּטּור: 
ָּבת], ְלהֹוִדיַע ָלָעם ֶאת ֻחֵּקי  [ְּביֹום ַהּׁשַ

ָהֱאִהים ְוֶאת ּתֹורֹוָתיו“.
ְּבֵׁשם  ְוֵהִביא  הֹוִסיף  ָׁשם  יֹוֵסף‘  ּובַ‘ֵּבית 
ַהָּקדֹוׁש  ”ָאַמר  ַוַּיְקֵהל):  (ַּתְנחּוָמא  ַהִּמְדָרׁש 
ִלי  ַוֲעֵׂשה  ’ֵרד  ְלמֶֹׁשה:  הּוא   ָּברּו
ֶׁשִּיְלְמדּו  ְּכֵדי  ְּבַׁשָּבת  ְּגדֹולֹות  ְקִהּלֹות 
ְלַהְקִהיל   ַאֲחֶרי ַהָּבִאים  ַהּדֹורֹות  ָּכל 
ְּבָבֵּתי  ְלִהָּכֵנס  ַׁשָּבת,  ְּבָכל  ְקִהּלֹות 
ָּבֶהם  ִלְלמֹד  ִמְדָרׁשֹות  ּוָבֵּתי  ְּכֵנִסּיֹות 
ַהָּקדֹוׁש  ָלֶהם  ָאַמר  ָלַרִּבים...‘  ּתֹוָרה 
ָּברּו הּוא ְלִיְׂשָרֵאל: ’ִאם ַאֶּתם ִנְקָהִלים 
ְּבָכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת ְּבָבֵּתי ְּכֵנִסּיֹות ּוְבָבֵּתי 
ּוַבְּנִביִאים,  ַּבּתֹוָרה  ְוקֹוִרין  ִמְדָרׁשֹות 
ִהְמַלְכֶּתם  ְּכִאּלּו  ֲעֵליֶכם  ֲאִני  ַמֲעֶלה 

אֹוִתי ְּבעֹוָלִמי‘“.
ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִּכי  ָלַמְדנּו  ֲחָכִמים  ִמִּדְבֵרי 
ַהּתֹוָרה  ּוְבא  ָּבת,  ַהּׁשַ ֶׁשל  זּוגֹו  ַּבת 
ָּבת ַרק ַּכֲחִצי ָּדָבר. ַעל ֵּכן  ֶנֱחֶׁשֶבת ַהּׁשַ
”ִּכי  לֹוַמר:  ’ְרֵצה‘  ְּבַבָּקַׁשת  ָלנּו  ִּתְּקנּו 
יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש הּוא ְלָפֶני“ – יֹום 
ָּבת ִהּנֹו ’ָּגדֹול‘ ּוֻמְׁשָלם, ַרק ְּכֶׁשהּוא  ַהּׁשַ
ְּכִמְצַות  ּבֹו...  ”ִלְׁשּבָת  ְּדַהְינוּ:   ,‘ְלָפֶני’
ּבֹו  ִלְׁשּבֹת  ֶׁשִּצּוִיתָ,  ְּכִפי   –  “ְרצֹוֶנ
 ִמְּמָלאָכה ֵמַחד ְוַלֲעסֹק ַּבּתֹוָרה ֵמִאיָד
ח“ב  מֹוֲעִדים,   – ֶּגְׁשֶטְטֶנר]  [להגר“נ  ָנַתן‘  (’ְלהֹורֹות 

עמ‘ מח).

ָגתֹו ֶׁשל רֹוֵכל ַהּׂשָ
ַמְׁשָמעּוָתן ַהְּפׁשּוָטה ֶׁשל ֶצֶמד ַהִּמִּלים: 
ּבֹו  ֶׁשֵּיׁש   – ’ָּגדֹול‘  ִהיא:  ְוָקדֹוׁש‘  ’ָּגדֹול 
ִּפי  ַעל  ַהּמּוָבן  ְּבאֶֹפן  ְמרֹוָמם  ֵחֶלק 
ְּתִפיָסה  ָלנּו  ֶׁשֵאין   – ְו‘ָקדֹושׁ‘  ָגֵתנּו,  ַהּׂשָ
ְיֶחְזֵקאל  ַמְלִּבי“ם  (ע“פ  ַמהּותֹו  ְּבעֶֹמק  ְּכָלל 

לח כג).

ַעל  נֹוֵׂשא  ָהָיה  סֹוֵפר‘  ַה‘ֲחַתם  ָמָרן 
רֹוֵכל  ִליהּוִדי  ָמָׁשל  ְמָׁשלֹו:  ֶאת   ָּכ
ִּבֵּקר  ֲאֶׁשר  ִנַּדַחת,  ֲעָיָרה  ֶּבן  ָּפׁשּוט, 
 ָסמּו ָעַבר  ַּכֲאֶׁשר  ַהִּביָרה.  ְּבֶּפֶטְרּבּורג 
ָהַאְרמֹון  ְּבִגַּנת  ְוִהְבִחין  ַהָּצאר  ְלַאְרמֹון 
ַעל  ְלִהְתַּגֵּבר  ָהָיה  ָיכֹול  א  ַהְּמֻטַּפַחת, 
ִמְּבִלי  ְלתֹוָכּה,  ִהְתַּגֵּנב  הּוא  ַסְקָרנּותֹו. 
ְּכֵדי   ּתֹו ִהיא.  ָהַאְרמֹון  ִּגַּנת  ִּכי  ָלַדַעת 
ּוִמְתַּפֵעל  ַהַּגן  ְּבִמְׁשעֹוֵלי  צֹוֵעד  ֶׁשהּוא 
ּוֵמַהֵּסֶדר  ַהַּמְרִהיָבה  ֵמַהִּצְמִחָּיה 
ַהָּצאר  ְלֶפַתע  מּולֹו  הֹוִפיַע  ַהּמֹוְפִתי, 

ָהרּוִסי.
ַהְּפִליָׁשה  ַעל  ַּכֲעסֹו  ֶאת  ָּכַבׁש  ַהָּצאר 
”ִמי  ַהְּיהּוִדי:  ֶאת  ַלֲחקֹר  ְוֵהֵחל  ִלְגבּולֹו 

ַאָּתה?“ ָׁשַאל. ”ְּפלֹוִני ֵמֲעָיָרה ְּפלֹוִנית“, 
 “?ַמֲעֶׂשי ”ּוָמה  ַהְּיהּוִדי.  ֵהִׁשיב 
ֲאִני“,  ”רֹוֵכל  ְלִהְתַעְנֵין.  ַהָּצאר   ִהְמִׁשי
ְיהּוִדים  ֶׁשל  ּוְכַדְרָּכם  ַהָּלה,  ֵהִׁשיב 
ַאָּתה  ֶנְגִּדית: ”ּוִמי  ִּבְׁשֵאָלה  ִמָּיד  ֵהִׁשיב 
ֲאדֹוִני?“  ”ִניקֹוַלאי ְׁשִמי“, ֵהִׁשיב ַהָּצאר 
 ִהְמִׁשי ִעּסּוְקָך?“  ”ּוַמהּו  ֶהָהמּום. 
ַהָּצאר  ”ֲאִני  ִלְׁשאֹל.  ַהָּתִמים  ַהְּיהּוִדי 
ְּכֶׁשהּוא  ַהָּצאר  ֵהִׁשיב  רּוְסָיה“,  ֶׁשל 
 .ַמְבִליַע ִּגחּוךְ ַעל ְּתִמימּותֹו ֶׁשל ַהֵהֶל
ַמִּביט  ְּכֶׁשהּוא  ַהְּיהּוִדי  ֵהִגיב  ”ָצאר?!“ 
יֹוֵדַע  ”ֵאיֶנִּני  ֶׁשְּסִביבֹו,  ַהָּירֹק  ַּבֶּמְרָחב 
ֵּדי  ַּפְרָנָסה  ֶׁשּזֹו  ֵמִניַח  ֲאִני   ַא ֶזה,  ָמה 

טֹוָבה...“
ַה‘ֲחַתם  ָאַמר  ַהְמָחָׁשה“,  ָלנּו  ”ִהֵּנה 
ֶׁשל  ָגתֹו  ַהּׂשָ ִמְסַּתֶּכֶמת  ”ֵּכיַצד  סֹוֵפר‘, 
רֹוֵכל ֶּבן ֲעָיָרה ִנַּדַחת ַּבָּצאר ַהָּגדֹול ֶׁשל 
רּוְסָיה. ּוִמָּכ – ְלַהְבִּדיל ַאְלֵפי ַהְבָּדלֹות 
ָגֵתנּו  – נּוַכל ְלָהִבין ַעד ַּכָּמה ְקַטָּנה ַהּׂשָ
ה‘‘  ֵמִעם  (’ֶעְזִרי  ַהְּקדֹוָׁשה“  ָּבת  ַהּׁשַ ִּבְגֻדַּלת 

ִיְתרֹו).

ָּבת ַהָּגדֹול‘ ’יֹום ָּגדֹול‘ – ֵהֵחל ִמ‘ּׁשַ
ָאָב“ד  ֶּבְנִּגיס  ְראּוֵבן  ֶזִליג  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ַהְּמָפְרִׁשים  ְּבֵׁשם  ֵהִביא  ְירּוָׁשַלִים 
’ַׁשָּבת  ְמֻכָּנה  ַהֶּפַסח  ֶׁשִּלְפֵני  ָּבת  ֶׁשַהּׁשַ
ָּבת זֹו ָוֵאיָל ִהִּכירּו ַהּכֹל  ַהָּגדֹול‘, ִּכי ִמּׁשַ
ָּבת ַעל ֵׁשֶׁשת ַהָּיִמים,  ְּבַגְדלּוָתּה ֶׁשל ַהּׁשַ
ָּבתֹות ֻמְגָּדרֹות ’יֹום  ְואּוָלם ֵמָאז ָּכל ַהּׁשַ

ָּגדֹול‘, ְּכֻנַּסח ַּבָּקַׁשת ’ְרֵצה‘.
ּוֵבֵאר הגרז“ר: ַעד ִליִציַאת ִמְצַרִים ָטעּו 
ַאְנֵׁשי ָהעֹוָלם ְוָסְברּו ֶׁשּכָֹחם ֶׁשל ֵׁשֶׁשת 
ֶׁשֲהֵרי  ָּבת,  ַהּׁשַ ִמן  ָּגדֹול  ַהַּמֲעֶׂשה  ְיֵמי 
ְּברּוֵאי  ָּכל  ֶאת  ַהּבֹוֵרא  ָּבָרא  ְּבַמֲהָלָכם 
ָּבָרא  ְוא  ָנח  ְּבַׁשָּבת  ְוִאּלּו  ָהעֹוָלם, 
ָּבת ֶׁשָּקְדָמה ִליִציַאת  ְמאּום. אּוָלם ַּבּׁשַ
ָּבת,  ִמְצַרִים ֵהִבינּו ַהּכֹל ֶאת ַּגְדלּות ַהּׁשַ
ָּבת ָוֵאיָל, ַעד ֶעֶצם ַהּיֹום  ִּכי ִמּיֹום ַהּׁשַ
ַאַחת,  ְּבִרָּיה  ְולּו  ִהְתַחְּדָׁשה  א  ַהֶּזה, 
ֶׁשל  ּתֹוָלדֹות  ִהָּנן  ַהְּבִרּיֹות  ָּכל  ֶאָּלא 
ְּבֵׁשֶׁשת  ֶׁשִּנְבְראּו  ָהִראׁשֹונֹות  ַהְּבִרּיֹות 
ָוָהְלָאה  ָּבת  ַהּׁשַ ּוִמּיֹום  ְּבֵראִׁשית.  ְיֵמי 
ֶאת  ְלַבּדֹו  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ַמְנִהיג 
ֻמְחֶלֶטת,  ּוִבְׁשִליָטה  ְּבַהְׁשָּגָחה  ַהֶּטַבע 
ִמְצַרִים  ִּביִציַאת  ַהּכֹל  ֶׁשָראּו  ְּכִפי 
ּכֹחַ  ַהֶּטַבע.  ִסְדֵרי  ָּכל  ֶׁשִהְתַהְּפכּו 
ְלָכל  ּוֵמֵעֶבר  ֵמַעל  ֶׁשהּוא  ֶזה  ְׁשִליָטה 
ָּבת, ְוַעל  ּכֹחֹות ַהְּבִריָאה, ָטמּון ְּביֹום ַהּׁשַ
ְוָקדֹוׁש‘  ָּגדֹול  ’יֹום  ָּבת  ַהּׁשַ ִנְקֵראת  ֵּכן 

(’ִלְפַלּגֹות ְראּוֵבן‘ – ַאָּגָדה ח“ב ְּדרּוׁש י‘ עמ‘ קמא).

’יֹום ָּגדֹול‘ ְלא ִׁשעּור
ֵּפרּוׁש נֹוָסף ַלֶׁשַּבח ’ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש‘ ֵהִביא 
ָהַאְדמֹו“ר ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ְׁשָרָגא ִליְפִׁשיץ 
ְסֻגָּלתוֹ  ִמְּסְטרֹוְּפקֹוב:  ַהְלֶּבְרְׁשָטאם 
ֶׁשָּיכֹול  ִהיא,  ָּבת  ַהּׁשַ יֹום  ֶׁשל  ַהְּמֻיֶחֶדת 
ָהָאָדם ְלהֹוִסיף ָעָליו ְּבַהְקָּדַמת ְּכִניָסתֹו 
ּוְבִאחּור ְיִציָאתֹו ְּכָכל ֶׁשַּיְחּפֹץ, ְותֹוֶסֶפת 
ְוֶזהּו  ָּבת.  ַהּׁשַ ת  ִּבְקֻדּׁשַ ִמְתַקֶּדֶׁשת  זֹו 
ֶׁשָאנּו אֹוְמִרים: ’ִּכי יֹום ֶזה ָּגדֹול ְוָקדֹוׁש‘ 
ּוְלִהְתַקֵּדׁש  ָּגדֹול  ִלְהיֹות  הּוא  ָיכֹול   –
’ִלְׁשּבֹת ּבֹו  ֵמֵעֶבר ְלִׁשעּורוֹ, ִאם ַנְקִּפיד 
ְוָלנּוַח ּבֹו ְּבַאֲהָבה‘ – ְלהֹוִסיף ָעָליו, א 
ה‘  ַאֲהַבת   ִמּתֹו ִאם  ִּכי  ִחּיּוֵבנּו,   ִמּתֹו

שָכר ּדֹב‘ עמ‘ קסד). (’ִּדְבֵרי ִיּׂשָ

זֹון‘ ת ַהּמָ ְרּכַ ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ’ּבִ ּפְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ָּבת ֶׁשֶהֱחיּו ֵמִתים ְזִמירֹות ַהּׁשַ

ע פְּפִנינּתַ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
רֹות ַהּׁש

ססִספּפּור ם
ת ’ְרֵצה‘ (ב‘) ׁשַ ּקָ זֹון – ּבַ ת ַהּמָ ְרּכַ ּבִ

מֹו. (ִאֶּגֶרת ָהַרְמָּב"ן) ר ּתּוַכל ְלַקּיְ ָבר ֲאׁשֶ ר ָלַמְדּתָ ִאם ֵיׁש ּבֹו ּדָ ֲאׁשֶ ׂש ּבַ ַחּפֵ ֶפר, ּתְ קּום ִמן ַהּסֵ ר ּתָ ְוַכֲאׁשֶ


