
ּכֹות ַחג ַהּסֻ

בס"ד

ה  ִעְנְיֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ּבְ ָרׁשָ ל ַהּפָ ֵמָעְמָקּה ׁשֶ ְנִתיבֹות ֱאמּוִנים  נּבִ ֵמעּבִ ם 
ַחג ַהֻּסּכֹות ְּכֶהְמֵׁש ַלָּיִמים ַהּנֹוָרִאים

ָלעֹוְמִדים  ַנְפֵׁשנּו.  ַעל  ָזָהב  ֶׁשל  חֹוָתם  ְוהֹוִתירּו  ִמְּכָבר  ֶזה  ָעֵלינּו  ָחְלפּו  ַהּנֹוָרִאים  ַהָּיִמים 
ִמן ַהַּצד ִנְדֶמה ְּכִאּלּו עֹוְמִדים ָאנּו ָּכֵעת ִלְקַראת ְּתקּוָפה ֶׁשל ְיִריָדה ִמִּפְסגֹות ָהרֹוְממּות 
ֶׁשֲאֵליֶהן ִהַּגְענּו ַּבָּיִמים ַהְּקדֹוִׁשים. ֶׁשֵּכן ַהְיֵׁשר ִמּיֹום ַהִּכּפּוִרים ֶׁשּבֹו ָהַפְכנּו ְלַמְלָאִכים, ִהֶּנּנּו 
יֹוְרִדים ְלִהְתרּוְצצּות ָּבְרחֹובֹות ּוַבְּׁשָוִקים ְוַלֲעבֹוַדת ַּכַּפִים ְמָפֶרֶכת ִּבְבִנַּית ַהֻּסָּכה ּוַבֲהָכַנת 

ַּתְבִׁשיֵלי ַהַחג.

ְּכמֹוֶהם  ִּתְׁשֵרי  חֶֹדׁש  ְיֵמי  ַהָּנכֹון;  הּוא   ַהֵהֶפ ִּכי  ִנְרֶאה  ַהַּקְדמֹוִנים  ְּבִסְפֵרי  ֵמִעּיּון  א.   ַא
ְּכֻסָּלם ַהַּמְעִּפיל ַמְעָלה ַמְעָלה ַּדְרָּגה ַאַחר ַּדְרָּגה, ַעד ַלִּפְסָגה ַהְּגבֹוָהה ְּביֹוֵתר ֶׁשִהיא יֹום 

ִׂשְמַחת ּתֹוָרה (ִׂשיחֹות ַהְּגַר“ש ִּפיְנקּוס ִּתְׁשֵרי עמ‘ מא).

ְלֵבאּור ָהִעְנָין ִנְדַרׁש ָמָרן ַה‘ֲחַתם סֹוֵפר‘ ְּבִסְפרֹו ’ּתֹוַרת מֶֹׁשה‘ (פר‘ ֱאמֹר) ְלאֹור ְּתִמיָהה ָהעֹוָלה 
ְלִמְקָרא ַהָּפסּוק ְּבָפָרָׁשֵתנּו ֶׁשּבֹו ַמְזִּכיָרה ַהּתֹוָרה ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות (כג לד): ”ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 
יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ַחג ַהֻּסּכֹות“ - ַמּדּוַע ָנְקָטה ַהּתֹוָרה ַּבָּלׁשֹון ’ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה‘ 

ִּבְמקֹום ִלְכּתֹב ’ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי‘ ְלא ּתֹוֶסֶפת ַהִּמָּלה ’ַהֶּזה‘?

ּוֵבֵאר: ְּבִמָּלה זֹו ָרְמָזה ָלנּו ַהּתֹוָרה ִּכי ַחג ַהֻּסּכֹות ִהּנֹו ֶהְמֵׁש ָיִׁשיר ִליֵמי ַהִּדין ַהֻּמְזָּכִרים ַאף 
ַהִּׂשְמָחה  ִעְנַין  ִעַּקר  ֶׁשֵּכן  ’ַהֶּזה‘,  ֵהם ַּבָּפָרָׁשה זֹו ְוָחִלים ַּבחֶֹדׁש 

ֶׁשּבֹו ִהיא ִׂשְמַחת ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַעל ֶׁשָּזכּו ָּבָניו ְלִהָּטֵהר 
ַּבִּדין ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשָעְברּו ֲעֵליֶהם ְּבחֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי.

ֻסַּכת ַאְרַעי - ֵסֶמל ַלֲאָרִעּיּות ָהָאָדם ָּבעֹוָלם
ַהִחיָד“א  ּכֹוֵתב  ַהֻּסּכֹות)  ְלַחג  א‘  (ִלּמּוד  ָהֶרֶגל‘  ’ִׂשְמַחת  ְּבִסְפרֹו 
ֶאת  ּוְלַהְׁשִלים  ְלַהֲעִמיק  ִהיא  ַהֻּסָּכה  ִמְצַות  ֶׁשַּתְכִלית 
ַרק  ֶׁשֵּכן  ְּתׁשּוָבה,  ְיֵמי  ַּבֲעֶׂשֶרת  ִהְתַחְלנּו  ֶׁשָּבּה  ַהְּתׁשּוָבה 
מֹוָׁשבֹו  ַּכָּמה  ַעד  ָהָאָדם  ַמְפִנים  ַאְרַעי  ְלִדיַרת  ִּביִציָאתֹו 
ָּבעֹוָלם הּוא ְזַמִּני ְוא ָקבּוַע, ּוְלִפיָכ ַּכָּמה ָחׁשּוב ֶׁשַּיְׁשִקיַע 

ְּבִקְנָיִנים רּוָחִנִּיים ְוא ָיׁשּוב עֹוד ְלִכְסָלה.

ְוָאַמר ַעל ָּכ ָהְרַה“ק ַרִּבי ָּדִוד ִמָּטאְלֶנא: ִהֵּנה הֹורּונּו ֲחָז“ל 
ְּבִדיַרת  ְוֵׁשב  ֶקַבע  ִמִּדיַרת  ”ֵצא  א):  ב  (ֻסָּכה  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ְלַגֵּבי 
ַאְרַעי“, ְוֶאְפָׁשר לֹוַמר ְּבֶדֶר ֶרֶמז ִּכי ַּכָּוָנָתם ֶׁשּנֹוִציא ִמַּדְעֵּתנּו 
ֶאת ַהָּטעּות ֶׁשִהְׁשָּתְרָׁשה ְּבִקְרֵּבנּו ֶׁשָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ְּכִדיַרת 
ֶקַבע, ָנִבין ִּכי ֵאין הּוא ֶאָּלא ְּכִדיַרת ֲעַראי ּוִמּתֹו ָּכ ַנְׁשִקיַע 

יֹוֵתר ְּברּוָחִנּיּות (’ְּכֶנֶסת ָּדִוד‘ עמ‘ כ).

ּוִב‘יְָערֹות ְּדַבׁש‘ (ח“א ְּדרּוׁש ו) הֹוִסיף ַרֵּבנּו ְיהֹוָנָתן ַאְיְּבִׁשיץ ְּבֶדֶר ְּדָרׁש, ֶׁשְּלִפיָכ ִנְפָסק ַּבּׁשּו“ַע 
(או“ח תרלא ג) ֶׁשָראּוי ְלַסֵּכ ֶאת ַהֻּסָּכה ְּבֹאֶפן ֶׁשֵּיָראּו ַהּכֹוָכִבים ֶּדֶר ַהְּסָכ, ִּכי ְּכֶׁשַּיִּגיַע ָהָאָדם 

ִמּכַֹח ִמְצַות ַהֻּסָּכה ְלַהָּכָרה ַּבֲאָרִעּיּותֹו ָּבעֹוָלם, יּוַכל ָלֵׂשאת ֵעיָניו ַלָּמרֹום ּוִמּתֹו ָּכ ְלַהִּכיר 
ִמיהּו ַהַּמְנִהיג ְוַהְּמַכֵּון ֶאת ַהּכֹל.

עֹוד הֹוִסיף ָׁשם, ִּכי ְלזֹאת ִּכֵּון ִּבְלָעם ְּבָאְמרֹו (ַּבִּמְדָּבר כד ה): ”ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב“ - ָמה 
טֹוב ָלֶהם ְלִיְׂשָרֵאל ְּבֵעת ֶׁשּזֹוְכִרים ֵהם ִּכי ָהעֹוָלם ַהֶּזה הּוא ַאְרַעי ְּכאֶֹהל.

ְוָכ ַּגם ִנְרָמז ַּבָּכתּוב (ַוִּיְקָרא כג מב): ”ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים“ - ְּפׁשּוֵטי ִיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים 
ִמִּדיַרת ֲעַראי ְלִׁשְבַעת ָיִמים ִּבְלַבד, אּוָלם ”ָּכל ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו ַּבֻּסּכֹת“ - ַהַּצִּדיִקים 
ֵהם  ְיֵמיֶהם  ָּכל  ’ֶאְזָרִחי‘]  ַהְּמֻכֶּנה  ָאִבינּו  ַאְבָרָהם   ְּבֶדֶר ֶׁשְּבִיְׂשָרֵאל [ַההֹוְלִכים  ְוַהְּמֻיָחִדים 

ִּבְבִחיַנת ֻסּכֹות, ִמּתֹו ֶׁשֵהם יֹוְדִעים ּוַמִּכיִרים ַּבֲעָרִאּיּות ַחֵּייֶהם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה.

ּוָבזֹאת ֵּבֵאר ַהָּגאֹון ַרִּבי מֶֹׁשה ַפְייְנְׁשֵטיין ֶאת ְלׁשֹון ַהַּפְיָטן (יֹוְצרֹות ְלַׁשֲחִרית ב‘ ְּדֻסּכֹות): ”ַּבל ְּתִהי 
ִמְצַות סּוָּכה ְּבֵעיֶני ַקָּלה, ִּכי ְּכֶנֶגד ָּכל ִמְצוֹת ַּדת חּוקֹוֶתיָה ְׁשקּוָלה“, ֶׁשֵּכן ַהְּיסֹוד ָהָאמּור 

ַהִּנְלָמד ִמִּמְצַות ֻסָּכה, הּוא ׁשֶֹרׁש ְוָעָנף ְלָכל ַהִּמְצוֹות, ְּכִפי ֶׁשִהְתָּבֵאר ֶׁשְּכֶׁשַּמִּכיר ָהָאָדם 
ַּבֲעָרִאּיּותֹו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה, ֵיַקל ָעָליו יֹוֵתר ְלַהְׁשִקיַע ְּבִטּפּוַח עֹוָלמֹו ָהרּוָחִני ְּבַהְרּבֹותֹו ַלֲעסֹק 
ַּבּתֹוָרה ּוְבִקּיּום ִמְצוֹוֶתיָה, ְוא ְיַכֶּלה ְזַמּנֹו ְּבִקְנַין ִקְנָיִנים ַּגְׁשִמִּיים ָּבעֹוָלם ֲעָרִאי ְוחֹוֵלף (’ְּדַבר 

מֶֹׁשה‘ ְּדרּוׁש כד).

ֻסּכֹות ְּכֶנֶגד ַיֲעקֹב
ָהָאבֹות:  ְּכֶנֶגד  ִנְתְקנּו  ֶׁשַהּמֹוֲעִדים  ְיהּוָדה...  ָהַרב  ֵמַאִחי  תיז): ”ְוָׁשַמְעִּתי  (או“ח  ַה‘ּטּור‘  ָּכַתב 
יז):  לג  (ְּבֵראִׁשית  ְּכִדְכִתיב  ַיֲעקֹב,  ְּכֶנֶגד  ֻסּכֹות  ִיְצָחק...  ְּכֶנֶגד  ָׁשבּועֹות  ַאְבָרָהם...  ְּכֶנֶגד  ֶּפַסח 

’ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסּכֹת‘“.

ֶאָּלא  ִׁשְּמׁשּו  א  ַהָּכתּוב  ִּדֵּבר  ֶׁשֲעֵליֶהן  ֻסּכֹות  אֹוָתן  ֲהלֹוא  ַהִחיָד“א:  ְּדָבָריו  ַעל  ָּתַמּה 
”ַוִּיֶבן  (ָׁשם):  ָּפסּוק  ְּבאֹותֹו  ֶנֱאָמר  ַעְצמֹו  ַיֲעקֹב  ַעל  ְוַאְדַרָּבה,  ַיֲעקֹב,  ֶׁשל  ְלצֹאנֹו  ְּכִמְכָלאֹות 

לֹו ָּבִית“?

ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ַּבִית  ְלַעְצמֹו  ָּבָנה  ֶׁשַּיֲעקֹב  ִּכְפׁשּוטֹו  ַהָּפסּוק  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ֵאין  ֶׁשְּבַוַּדאי  ּוֵבֵאר 
ֶׁשֲהֵרי ֵהִעיָדה ָעָליו ַהּתֹוָרה ֶׁשָהָיה ִמְּנעּוָריו ”ִאיׁש ָּתם יֵֹׁשב אָֹהִלים“ (ְּבֵראִׁשית כה כז). ֶאָּלא ֵיׁש 
ְלָפֵרׁש: ”ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית“ –  ַיֲעקֹב ָּבָנה ְלַעְצמֹו ַּבִית ָּבעֹוָלם ַהָּבא, 
”ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסּכֹת“ - ְלָכל ִקְנָיָניו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָעָׂשה ִּדיַרת 

ֲעַראי. ְלִפיָכ מּוָבן ִמְּפֵני ָמה ִּתְּקנּו ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות ַעל ְׁשמֹו.

ְזַמן ִׂשְמָחֵתנּו
ְרֵאה)  פר‘  ְׁשמּוֵאל‘  (’ְמִעיל  יּוֶדֶלִביץ  ַאֲהרֹן  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
ְזַמן  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ְמֻכֶּנה  ַמּדּוַע  ַהְּפׁשּוָטה:  ַהְּתִמיָהה  ַעל  ָעַמד 
ִׂשְמָחֵתנּו, ֲהלֹוא ַמְתִאים ָהָיה יֹוֵתר ִלְקרֹא ְלֻסּכֹות ’ְזַמן ָּגלּוֵתנּו‘ 
ּגֹוִלים  ָאנּו  ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג  ִּכי  ִׂשְמָחֵתנּו‘,  ’ְזַמן  ַהַּמּצֹות  ּוְלַחג 
ְמֻסִּבים  ָאנּו  ַהַּמּצֹות  ְּבַחג  ְוִאלּּו  ֲעַראי,  ְלִדיַרת  ֶקַבע  ִמִּדיַרת 

ִּכְבֵני חֹוִרין?

ַהָּׁשָנה  ָּכל  ַהּנֹוֶתֶנת!  ִהיא  ַאְדַרָּבה,  ַאֲהרֹן:  ְׁשמּוֵאל  ַרִּבי  ֵּבֵאר 
לֹו  ’ֵיׁש  ֶׁשל  ַחִּיים  רּוַח,  ּוְרעּות  ֶהֶבל  ְּבַחֵּיי  ָהָאָדם  ָׁשטּוף  ֻּכָּלּה 
ָמָנה - רֹוֶצה ָמאַתִים‘, ְוִנְמָצא ֶׁשָּתִמיד הּוא ָרדּוף ּוְלעֹוָלם א 
ָּבא ַעל ִסּפּוקֹו. ָלֵכן ִּתֵּקן ָלנּו ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְּבַרֲחָמיו ֶאת 
ַחג ַהֻּסּכֹות ֶׁשְּמַׁשֵּמׁש ֵמֵעין ’ִאי ֶׁשל ְׁשִפּיּות‘ ְּבתֹו ָים ָהְרִדיָפה 
ַאַחר ַהַּתֲאוֹות. ְּבַחג ֶזה ָאנּו יֹוְצִאים ִמ‘ִּדיַרת ַהֶּקַבע‘, ִמְתַנְּתִקים 
ֵמַהַּגְׁשִמּיּות ּוִמְתַרְּכִזים ַא ְוַרק ְּבַאֲהַבת ה‘ ּוִבְדֵבקּותֹו - ֲהֵיׁש ְל ֵחרּות ְוִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה 

ִמּזֹו?!

ֻסָּכה ִּבְמקֹום ָּגלּות
ְליֹום  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ֶׁשל  ִלְסִמיכּותֹו  נֹוָסף  ְּבַטַעם  ַמֲאָמֵרנּו  ְנַסֵּים  ִעְנָין,  ְּבאֹותֹו  ְלִעְנָין  ֵמִעְנָין 
ַהִּכּפּוִרים; ָאְמרּו ֲחָז“ל ְּבַיְלקּוט ִׁשְמעֹוִני (ֱאמֹר תרנג): ”ָאַמר ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ַּבר ָמרֹוס: ָלָּמה ָאנּו 
עֹוִׂשים ֻסָּכה ַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים? ַאָּתה מֹוֵצא ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה יֹוֵׁשב ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַּבִּדין 
ַעל ָּבֵאי ָהעֹוָלם, ּוְביֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא חֹוֵתם ֶאת ַהִּדין; ֶׁשָּמא ֵיֵצא ִּדיָנן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ִלְגלֹות?

ְוַעל ְיֵדי ֵּכן עֹוִׂשים ֻסָּכה ְוגֹוִלים ִמָּבֵּתיֶהן ַלֻּסָּכה, ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַמֲעֶלה ֲעֵליֶהן ְּכִאּלּו 
ָּגלּו ְלָבֶבל, ֶׁשֶּנֱאָמר (ִמיָכה ד י): ’חּוִלי ָוגִֹחי ַּבת ִצּיֹון ַּכּיֹוֵלָדה ִּכי ַעָּתה ֵתְצִאי ִמִּקְרָיה ְוָׁשַכְנְּת 

.“‘ה‘ ִמַּכף ֹאְיָבִי ַּבָּׂשֶדה ּוָבאת ַעד ָּבֶבל ָׁשם ִּתָּנֵצִלי ָׁשם ִיְגָאֵל

ִויִהי ָרצֹון ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבַחג ֻסּכֹות ֶזה ְלֵחרּות ֲאִמִּתית ְוִנְצִחית, ֵנֵצא ִמִּדיַרת ֲעַראי ְלִדיַרת ֶקַבע 
ְּבִבְנַין ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ִּבְמֵהָרה ְּבָיֵמינּו. ָאֵמן.

ְּתׁשּוָעה ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן 
”הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ  ֱאֵקינּו הֹוַׁשע ָנא“

הֹוַׁשע‘  ֱאֵקינּו   ְלַמַעְנ ָנא  ’הֹוַׁשע  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ַהֵּׁשמֹות  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ“א,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנם 

ַהְּקדֹוִׁשים ’ֲהָוָי“ה‘ ַו‘ֲאֹדָנ-י‘ ְוֶׁשל ’ָאֵמן‘.

ֶׁשָהעֹוֶנה  א)  מ  זַֹהר‘  (’ִּתּקּוֵני  ֲחָז“ל  ְלִדְבֵרי  ֶרֶמז  ִמָּכאן 
ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחֹו ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת ְוקֹוְרִעים לֹו ְּגַזר ִּדין 
ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה. ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיהּו נח ט): ”ָאז ִּתְקָרא 
ַוה‘ ַיֲעֶנה“ - ’ָאז‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ח‘, ְלַלֶּמְד ֶׁשִּבְזכּות ח‘ 
ַהְּקדֹוִׁשים  ַהֵּׁשמֹות  ְׁשֵני  ֶאת  ַהַּמְרִּכיבֹות  ָהאֹוִתּיֹות 
ּוִמְתַקֶּבֶלת  ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָאֵמן,  סֹוד  ֶׁשֵהם  ַהָּנ“ל 

ְּתִפָּלתֹו.
ע“פ ’ַלֲהבֹות ֵאׁש‘ עמ‘ רפד

’ֻסָּכה‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ’ָאֵמן‘
ִּכי ִעְנָיָנם ֶׁשל ִמְצַות ֻסָּכה ְוֶׁשל ִמְצַות ֲעִנַּית ָאֵמן ֶאָחד הּוא:

ְלַחֵּזק ּוְלַבֵּסס ְּבִלֵּבנּו ֶאת ָהֱאמּוָנה ַּבה‘ ִיְתָּבַר ֲאֶׁשר ַהְׁשָּגָחתֹו סֹוֶכֶכת ָעֵלינּו ָּתִמיד.
 (’ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם‘ ֵמָראדֹוְמְסק ְלֻסּכֹות)

ְיהּוִדי ָיָקר!
ְּבַחג ַהֻּסּכֹות, ֵעת יֹוְצִאים ָאנּו ִמִּדיַרת ֶקַבע ְלִדיַרת ֲעַראי ַלֲחסֹות ְּבֵצל ָהֱאמּוָנה,ָהָבה ִנְתַחֵּזק ַּבֲאִמיַרת ִּבְרכֹות 

ַהַּׁשַחר ְּבַכָּוָנה ּוַבֲעִנַּית ָאֵמן ַאֲחֵריֶהן ָּכָראּוי ּוְבָכ ִנְזֶּכה ֶׁשַּיְצִּפיֵננּו ה‘ ְּבֻסָּכתֹו ַוַּיִּציֵלנּו ִמָּכל ָצָרה ְוצּוָקה. ָאֵמן.
כֹות 

ֵמן.
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ַעל ְסֻגָּלָתּה ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים ֶׁשִהְתַּבְּטָאה ְּבֵעת ָהֲעִלָּיה ָלֶרֶגל ָאְמרּו ֲחָז“ל (יֹוָמא 
כא א): ”ֵמעֹוָלם א ָאַמר ָאָדם ַלֲחֵברֹו ַצר ִלי ַהָּמקֹום ֶׁשָאִלין ִּבירּוָׁשַלִים“, ַא ְלִמְׁשַּפַחת 
ו. ֶׁשִהְתּגֹוְרָרה ָּבִעיר ְרחֹובֹות ְּבִבְנָין ַרב קֹומֹות ֶׁשֹּלא ִנְבָנה ִמְּלַכְּתִחָּלה ִלְמגּוֵרי ִמְׁשְּפחֹות 
ֲחֵרִדּיֹות, ַצר ָהָיה ַהָּמקֹום ַעד ְמאֹד. ַהֻּסָּכה ַהַּזֲערּוִרית ֶׁשָהְיָתה ְּבִדיָרָתם, א ִהְסִּפיָקה 
ָמקֹום  ְלָכל  ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג  ָׁשָנה  ְּבָכל  ִמַּטְלְטִלים  ַעְצָמם  ָמְצאּו   ְוָכ ְּבדַֹחק,  ֲאִפּלּו  ָלֶהם 

ֶׁשּבֹו ִהְסִּכימּו ְלָאְרָחם.
ַּגם ַּבָּיִמים ַהֻּמָעִטים ֶׁשָעׂשּו ְּבֵביָתם ֶנֶאְלצּו ְלִהְזַּדֵּקק ְלַחְסֵדי ְׁשֵכִנים ּוַמָּכִרים ְּבָכל ֵעת 

ֶׁשָרצּו ִליׁשֹן אֹו ֶלֱאכֹל, ְוַהַּמָּצב ָהַפ ְלִבְלִּתי ִנְסָּבל.
ִמַּבְרֶזל  ְמֻיֶחֶדת  ִמְרֶּפֶסת  הֹוָסַפת   - ָּפׁשּוט  ִּפְתרֹון  זֹו  ִלְבָעָיה  ָמְצאּו  ַהֲחֵרִדּיֹות  ֶּבָעִרים 
ּוֵמֵעץ, אּוָלם ְּבִעיר ִחּלֹוִנית ִּכְרחֹובֹות ּוְבִבְנָין ִחּלֹוִני ְּכׁשֶָּלֶהם א ָהָיה ַהָּדָבר מּוָבן ֵמֵאָליו 

ְּכָלל ְוִעָּקר.
ִמְׁשַּפַחת ו. ִהִּגיׁשּו ַּבָּקָׁשה ֶׁשָּכזֹו ָלִעיִרָּיה, ַהֶהֵּתר ִנַּתן ַא ֻהְתָנה ְּבַהְסָּכָמָתם ֶׁשל ָּכל ַּדָּיֵרי 

ַהִּבְנָין, ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשֻרָּבן ֵאיָנן ׁשֹוְמרֹות ּתֹוָרה ּוִמְצוֹות.
ְמִׂשיַמת ִׁשְכנּוַע ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִמְׁשָּפחֹות ֶׁשַּיְסִּכימּו ’ְלַקֵּׁשט‘ ֶאת ֲחִזית ַהִּבְנָין ְּבִמְרֶּפֶסת 
א   ַא ַאֶחֶרת,  ִמְׁשָּפָחה  ְלָכל  ֶאְפָׁשִרית  ְּכִבְלִּתי  ִנְרֲאָתה  ֶׁשְּתֵהא,  ְּכָכל  ’ָיָפה‘  ַּבְרֶזל 

ְלִמְׁשָּפָחה ְּכִמְׁשַּפַחת ו. ֶׁשְּלֶהָאַרת ַהָּפִנים ַהְּמֻיֶחֶדת ֶׁשִּנחֹוָנה ָּבּה ָיָצא ֵׁשם ְלֶמְרַחִּקים.
ִמְׁשַּפַחת ו. ֶהֱאִהיָבה ְּבנַֹעם ֲהִליכֹוֶתיָה ֶאת ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצוֹות ַעל ָּכל רֹוֶאיָה ִּבְכָלל, ְוַעל 
ָּכל ְׁשֵכֶניָה ִּבְפָרט. ִמּתֹו ָּכ א ָהָיה ֶזה ֶּפֶלא, ַּכֲאֶׁשר ְּבזֹו ַאַחר זֹו ָחְתמּו ְׁשַבע ֶעְׂשֵרה 

ִמּתֹו ַח“י ַהִּמְׁשָּפחֹות ַעל ֶהֵּתר ַהְּבִנָּיה ְּבִׂשְמָחה ַרָּבה.
’ְּכֵאב ָהרֹאׁש‘ ֶׁשָּלּה ָהָיה ַהָּׁשֵכן ַהְּׁשמֹוָנה ָעָׂשר, ְּפרֹוֶפסֹור ְמֻבָּגר, ַּגְלמּוד ּובֹוֵדד, ֶׁשְּבׁשֹוֶנה 
ִמָּכל ַהְּׁשֵכִנים, ַהְּיָחִסים ִעּמֹו נֹוְתרּו ְקִריִרים ְלַמַּדי. הּוא א ָנַהג ְלָהִגיב ְלִבְרכֹות ַהָּׁשלֹום 
ֶׁשֻּׁשְּגרּו ְלֶעְברֹו, ְוַגם ֶאת ַמְטַעֵּמי ַהַּׁשָּבת ֶׁשָהְיָתה ְּגֶבֶרת ו. ְמַׁשֶּגֶרת ֵאָליו ִמֵּדי ָׁשבּוַע ָהָיה 

ַמְחִזיר ְּבִנימּוס.
ְּבֶטֶרם ָנַקׁש ַעל ַּדְלּתֹו ֶׁשל ְׁשֵכנֹו, ָנָׂשא ָהַרב ו. ְּבִלּבֹו ְּתִפָּלה ֲחִריִׁשית. הּוא ָחַׁשׁש ֵּכיַצד 

ִּתְתַקֵּבל ַהַּבָּקָׁשה ְּבֵעיֵני ַהְּפרֹוֶפסֹור ְזעּוף ַהָּפִנים...
ְלַמְרֵּבה ַהֶחֶסד ַּגם ְּפִנָּיה זֹו ַנַעְנָתה ְּבִחּיּוב. ַהָּׁשֵכן ַרק ָׁשַאל ְּבטֹון מּוָזר: ”ַאֶּתם ְצִריִכים 
ְוָחַתם  ִמִּכיסֹו  ַהֻּמְזֶהֶבת  ָהֵעט  ֶאת  ִמָּיד  הֹוִציא  ְּבִחּיּוב  ַנֲעָנה  ְוַכֲאֶׁשר  ְלִמְצָוה?“  ֶזה  ֶאת 

ְּבא אֶֹמר ּוְדָבִרים.
עֹודֹו מֹוֶדה לֹו ְּבחֹם ּוַמְרִעיף ַעל רֹאׁשֹו ְּבָרכֹות, ָּפָנה ָהַרב ו. ָלֵצאת ִמן ַהַּבִית, ֶאָּלא ֶׁשָאז 
ִנְׁשַמע ֵמֲאחֹוָריו קֹול ְמֻהָּסס. הּוא ִהְפָנה ֶאת ַמָּבטֹו ְוֻהְפַּתע ִלְׁשמַֹע ִמִּפי ַּבַעל ַהַּבִית ֶאת 

“!ַהַהְכָרָזה ַהַּמְפִּתיָעה: ”ָהַרב ו., ֲאִני ְמַקֵּנא ְּב
ְמַקֵּנא - ַעל ָמה ְוָלָּמה?

”ֲאִני ְמַקֵּנא ְּב ִּכי ָזִכיָת ִלְׁשמֹר ֶאת ַהִּמְצוֹות. ֲאִני א ָזִכיִתי ְלָכ, ּוְלַמְרֵּבה ַהַּצַער ַּגם 
ַיְלֵדי א ָזכּו ְלָכ. ֵּבן ּוַבת ֵיׁש ִלי, ָהִראׁשֹון ִהְתַחֵּתן ִעם ּגֹוָיה ְוָיַרד ִמן ָהֶאֶרץ, ּוִבִּתי ֲעַדִין 

יֹוֶׁשֶבת ַּבַּבִית ְּכֶׁשַּׂשֲערֹוֶתיָה הֹוְלכֹות ּוַמְלִּבינֹות...“
ְוַעד  ֵמעֹודֹו  ָעָליו  ֶׁשָעְברּו  ַהִּגְלּגּוִלים  ָּכל  ֶאת  ִּבְמִרירּות  ַהָּזֵקן  ֵּתֵאר  ִמְתַנֵּצל,  ְּכמֹו  ַאַחר, 
ַהּיֹום ַהֶּזה. ֵּכיַצד ָנַדד ֶמֶׁש ָּכל ְּתקּוַפת ַהִּמְלָחָמה ְּבֶמְרֲחֵבי ֵאירֹוָּפה ְוֵכיַצד ָעָלה ָלָאֶרץ 

ְוִנֵהל ֶאת ַחָּייו ְּבאַֹרח ְמֻרָחק ֵמרּוַח ַהַּיֲהדּות.
ַּגם ִמְּבִלי ֶׁשַּיֲעסֹק ְּב‘ֵקרּוב‘ ָחׁש ָהַרב ו. ִּכי ְלָפָניו ִהְזַּדְּמנּות: ”ֵאיְנ ָצִרי ְלַקֵּנא ִּבי“, ָאַמר, 

”ַּגם ַאָּתה ָיכֹול ְלַהְתִחיל ַעְכָׁשו ְלַקֵּים ְלָפחֹות ִמְצָוה ַאַחת, ֲעַדִין א ְמֻאָחר!“
”ִמְצָוה ַאַחת? נּו, ִניָחא!“, ִהְסִּכים ַהָּזֵקן, ְוָהַרב ו. ִהִּציַע לֹו ְלַהְתִחיל ִלְקרֹא ְּבָכל יֹום ַּפַעם 

ַאַחת ְקִריַאת ְׁשַמע.
”ְקִריַאת ָמה?“, ָּתָהה ַהָּׁשֵכן, ְוָהַרב ו. ֶׁשֵהִבין ִּכי ְלָפָניו עֹוֵמד ִּתינֹוק ֶׁשִּנְׁשָּבה, ְּפׁשּוטֹו 
ִמְצַות  ֶׁשל  ַמְׁשָמעּוָתּה  ֶאת  ְלִתינֹוק,  ֶׁשַּמְסִּביִרים  ְּכִפי  לֹו  ְלַהְסִּביר  ִהְתִחיל  ְּכַמְׁשָמעֹו, 

ְקִריַאת ְׁשַמע ְוֶאת אֶֹפן ִקּיּוָמּה.
הּוא ִהְסִּביר לֹו ֶׁשֵּיׁש ְלַכּסֹות ֶאת ָהֵעיַנִים, ַא ִנְזַּכר ִמָּיד ֶׁשַהָּדָבר ִּבְלִּתי ֶאְפָׁשִרי, ִמּׁשּום 
הּוא  ְּבֵרָרה  ְּבֵלית  ַהְּכָתב.   ִמּתֹו ֶׁשֹּלא  ַאַחת  ִמָּלה  ְולּו  לֹוַמר  ָהָיה  ָיכֹול  א  ֶׁשַהָּׁשֵכן 

ִהְסַּתֵּפק ְּבֶהְסֵּבר ַהַּכָּוָנה ָהִעָּקִרית ְוִאֵּמן אֹותֹו ִּבְקִריָאה ְמֻדְקֶּדֶקת ִמּתֹו ַהִּסּדּור.
ִּבְרָגׁשֹות ְמעָֹרִבים ָיָצא ָהַרב ו. ִמן ַהַּבִית, ּתֹו ֶׁשהּוא מֹוִתיר ֵמֲאחֹוָריו ֶאת ַהִּסּדּור ָחבּוק 

ִּבְזרֹועֹוָתיו ָהרֹוְטטֹות ֶׁשל ַהְּפרֹוֶפסֹור ַהָּזֵקן ֶׁשָהָיה ָאפּוף ְּבִהְרהּוִרים ּוִבְדָמעֹות.
ֶׁשִּזְכרֹון   ָּכ ַהִּמְרֶּפֶסת,  ַּבֲהָקַמת  רֹאׁש  ְלַמְעָלה  ַעד  ָעסּוק  ו.  ָהַרב  ָהָיה   ָוֵאיָל ִמָּכאן 
ַהַּמֲעֶׂשה ָמׁש ִמּתֹוַדְעּתֹו. ַהִּמְרֶּפֶסת ֵהֵחָּלה ִלְקרֹם ַּבְרֶזל ּוְקָרִׁשים ּוְׁשבּוַעִים ְלַאַחר ִמֵּכן 

ָעְמָדה ִּבְמא ֲהָדָרּה ְוִתְפַאְרָּתּה, מּוָכָנה ְלַחג ַהֻּסּכֹות ֶׁשָעַמד ַמָּמׁש ַּבֶּפַתח.
ַהַּלַחץ ֶׁשל ֶעֶרב ַהַחג ִנְרַּגע, ּוְבִדּיּוק ְּבאֹותֹו ָהֶרַגע ֶׁשִּנְזַּכר ִּבְׁשֵכנֹו ִנְׁשְמעּו ְּדִפיקֹות ַעל 
ַהֶּדֶלת, ַּבֶּפַתח ָעְמָדה א ַאֶחֶרת ֵמֲאֶׁשר ִאְׁשּתֹו ֶׁשל ַהָּׁשֵכן, ֲאֶׁשר ְּבָפִנים קֹוְדרֹות ִּבְּׂשָרה 

ַעל ְּפִטיָרתֹו ַהִּפְתאֹוִמית ֶׁשל ַּבֲעָלּה.
”ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ֶׁשּבֹו ָהִייָת ְּבֵביֵתנּו“, ִסְּפָרה ָהִאָׁשּה ָלַרב ו., ”ִאֵּבד ַּבֲעִלי ְּבַמֲהַל ַהֵּׁשיָנה 

ֶאת ַהָּכָרתֹו, ּוֵמָאז ְוַעד ַעָּתה ָהָיה ְמֻאְׁשָּפז ְּבֵבית ַהחֹוִלים ַעד ֶׁשִּנְפַטר ַּבַּלְיָלה ָהַאֲחרֹון.
א ָהיּו ְלַבֲעִלי ַמָּכִרים ַרִּבים, ְוֵכיָון ֶׁשַאָּתה ָהִייָת ָהָאָדם ָהַאֲחרֹון ֶׁשּׂשֹוַחח ִעּמֹו, ְמַבֶּקֶׁשת 

ֲאִני ִמְּמ ֶׁשִּתְדַאג לֹו ִלְלָוָיה ְיהּוִדית“.
ָהַרב ו. ִהְסִּכים, ַא ֵיֶצר ַהַּסְקָרנּות ֶׁשָּבַער ּבֹו ֱהִביאֹו ִלְׁשאֹל ֶאת ָהִאָׁשּה: ”אּוַלי ָרִאית ִאם 

ַּבֲעֵל ָקָרא ְקִריַאת ְׁשַמע ְּבאֹותֹו ַלְיָלה ִלְפֵני ֶׁשָהַל ִליׁשֹן?“
”ֵּכן!“ ֵהִׁשיָבה ָהִאָׁשּה ֶנְחָרצֹות ְוִסְּפָרה: ”ִמָּיד ְלַאַחר ֶׁשָּיָצאָת ִמֵּביֵתנּו ֵהֵחל ַּבֲעִלי ִלְקרֹא, 
ְּבֶעֶצם ִלְבּכֹות, ֶאת ָּכל ְקִריַאת ָׁשַמע. ָאַר לֹו ְזַמן ַרב, אּוָלם ְלַבּסֹוף הּוא ִסֵּים ִלְקרֹא 

ֶאת ֻּכָּלּה“.
ְמֵתי ְמַעט ֲאָנִׁשים ָהיּו ַּבְּלָוָיה, ַּכֲאֶׁשר ֻּכַּבד ָהַרב ו. ָלֵׂשאת ְּדָבִרים; הּוא ִסֵּפר ַעל ַהַּלְיָלה 
ָהַאֲחרֹון ֶׁשּבֹו ָהָיה ַהִּנְפָטר ַּבַהָּכָרה, ִהְזִּכיר ֶאת ַמֲאַמר ֲחָז“ל: ”ֵיׁש קֹוֶנה עֹוָלמֹו ְּבָׁשָעה 

ַאַחת“, ְוִהְרֵהר ְּבקֹול:
”ִמי יֹוֵדַע ֵאיזֹו ְזכּות ָעְמָדה לֹו ַלִּנְפָטר ִלְזּכֹות ִּבְרָגָעיו ָהַאֲחרֹוִנים ָלׁשּוב ִּבְתׁשּוָבה ְוִלְקרֹא 
ְקִריַאת ְׁשַמע ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה ְוָהַאֲחרֹוָנה ְּבַחָּייו. ִמי יֹוֵדַע - אּוַלי ִמְצַות ֻסָּכה ֶׁשָּלּה ִסֵּיַע 
ָּכֵעת,  אֹותֹו  ְמַלָּוה  ֶׁשַּוַּדאי  ַהִּנְפָלָאה  ַהִּמְצָוה  ֶאת  ַאֲחֶריָה  ֶׁשָּגְרָרה  זֹו  ִהיא  ֵלב,  ִּבְנִדיבּות 

ְּבַדְרּכֹו ְלַגן ֵעֶדן.“ 
     ’ּוָמתֹוק ָהאֹור‘ ֻסּכֹות ח“א עמ‘ שסז

הֹוַׁשע ְּב‘ָנ“א‘
”הֹוַׁשע ָנא“

ִּבְלׁשֹון  ָהֵאּלּו  ַּבָּיִמים  ִמְתַּפְּלִלים  ֶׁשֲאַנְחנּו  ”ָמה  ִמִּדינֹוב:   ֱאִליֶמֶל ְצִבי  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ָּכַתב 
ִהיא:  ֶׁשַהַּכָּוָנה  ִלי  ִנְרָאה  ַרָּבה‘;  הֹוַׁשְעָנא  ’יֹום  ַהֲחִתיָמה  ְּגַמר  ְליֹום  קֹוְרִאים  ְוֵכן  ’הֹוַׁשְעָנא‘, 
’הֹוַׁשע ָנא‘ ַהְינּו ּתֹוִׁשיַע ָלנּו ְלַקֵּבל ַצֲעָקֵתנּו ְּבנ“א ָיִמים ֶׁשֵּמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד ַהּיֹום ַההּוא, 
ְלטֹוָבה  ַהְּפָתִקים,  ּוְמִסיַרת  ַהֲחִתיָמה  ְּגַמר  יֹום   - ַהָּנ“א  ְּביֹום  ָלנּו  ּתֹוִׁשיַע  ָנא‘,  ’הֹוַׁשע  ֵּכן  ְוַגם 

ּוְלַרֲחִמים ּוְלַחִּיים ּוְלָׁשלֹום ְוִלְגֻאָּלה ְׁשֵלָמה ְלִיְׂשָרֵאל. ָאֵמן“.
’ְּבֵני ִיָּׂששָכר‘ חֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי ַמֲאָמר יב

ַאְׁשֵרי ָהעֹוְמִדים ַעל סֹוֶד
“הֹוַׁשע ָנא ְלַמַען סֹוָד”

ֶׁשִהיא  ֶּפה,  ֶׁשְּבַעל  ַהּתֹוָרה  ַהְינּו  ’סֹוד‘  ֵמַרדֹוְמְסק:  ַוייְנְטרֹוְיְּב  ָּדִוד  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ֵּפֵרׁש 
ִּבְבִחיַנת ’סֹוד ה‘ ִליֵרָאיו‘, ֵּכיָון ֶׁשַרק ִיְׂשָרֵאל ֵהם ַהּיֹוְדִעים ָעֶליָה ּוַמֲאִמיִנים ָּבּה. ּוִבְזכּות סֹוד 

’ַאְבֵני ַהָּמקֹום‘ עמ‘ כבֶזה ִנְזֶּכה ְוִנָּוַׁשע.

ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיָּפְסלּו ַהְּתִפִּלין
“הֹוַׁשע ָנא ְלַמַען ְּפֵאָר”

ַהְּמַדְּבִרים  ְּפסּוִקים  ְּכתּוִבים  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ַּבְּתִפִּלין  ִּכי  ֶנֱאָמר  א)  י  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ְּבִׁשְבָחם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְּכגֹון: ”ּוִמי ְכַעְּמ ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ“ (ְׁשמּוֵאל ב ז כג) ָועֹוד; ְוָאַמר 
 ,“ַצחּות, ִּכי ָלזֹאת ְמַכְּוִנים ָאנּו ְּבַבָּקַׁשת ”הֹוַׁשע ָנא ְלַמַען ְּפֵאָר ָהְרַה“ק ֵמרֹוִז‘ין ָזָצ“ל ְּבֶדֶר
ֶׁשִּיְמַחל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ַלֲעוֹונֹוֵתינּו ְויֹוִׁשיֵענּו, ֶׁשֲהֵרי ִּב‘ְפֵאָר‘ [-ֵאּלּו ַהְּתִפִּלין (ְּבָרכֹות יא א)] 
ָּכתּוב: ”ּוִמי ְכַעְּמ ְּכִיְׂשָרֵאל ּגֹוי ֶאָחד ָּבָאֶרץ“, ְוִאם ָחִליָלה ַיַעְמדּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֶחְטָאם, ְׁשָבִחים 

’ָרִביד ַהָּזָהב‘ ִלּקּוִטיםֵאּלּו ִיְתָּבְררּו ְּכָטעּות, ְוַהְּתִפִּלין ִיְהיּו ָחִליָלה ְּפסּולֹות...

ַהַּמֲעָלה ַהֶּנְחֶׁשֶבת ְּביֹוֵתר
”הֹוַׁשע ָנא ַהֲהרּוָגה ָעֶלי... ְוֶנֱחֶׁשֶבת ְּכצֹאן ִטְבָחה“

ֵּבֵאר ָהְרַה“ק ַרִּבי ְׁשמּוֵאל ִמְּסלֹוִנים: ַמֲעָלָתם ַהְּיֵתָרה ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֵאיָנּה ִמְתַּבֵּטאת ַרק ְּבֶעֶצם 
 ָּכ ַעל  ֶאָּלא  ַלֶּטַבח,  ַּכּצֹאן   ִיְתָּבַר ְׁשמֹו  ִקּדּוׁש  ְלַמַען  ַנְפָׁשם  ִלְמסֹר  מּוָכִנים  ֶׁשֵהם  ָהֻעְבָּדה 
ַאֶחֶרת,  ְּבֵרָרה  ֶׁשֵאין  ִמּׁשּום  ַרק  זֹאת  עֹוִׂשים  ֵאיָנם  ֵהם   – ֶאְצָלם  ’ֶנְחֶׁשֶבת‘  ַהֶּנֶפׁש  ֶׁשְּמִסירּות 
ֶאָּלא נֹוְתִנים ְלָכ ֲחִׁשיבּות ִראׁשֹוָנה ַּבַּמֲעָלה, ְּכִדְבֵרי ַרִּבי ֲעִקיָבא ְלַתְלִמיָדיו ְּבָׁשָעה ֶׁשָּסְרקּו 
 ‘ֶאת ְּבָׂשרֹו ְּבַמְסְרקֹות ֶׁשל ַּבְרֶזל (ְּבָרכֹות סא ב): ”ָּכל ָיַמי ָהִייִתי ִמְצַטֵער ַעל ָּפסּוק ֶזה ’ְּבָכל ַנְפְׁש

- ֲאִפּלּו נֹוֵטל ֶאת ִנְׁשָמְת, ָאַמְרִּתי: ’ָמַתי ָיבֹא ִליֵדי ַוֲאַקְּיֶמּנּו‘“.
’ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם‘ ֲחֻנָּכה 

ַצִּדיִקים ִנְדֶמה ָלֶהם ְּכַהר
”הֹוַׁשע ָנא ְוַהר ֵיָרֶאה“

ַּבְּגָמָרא (ֻסָּכה נב א) ָאְמרּו ֶׁשֶּלָעִתיד ָלבֹא ָעִתיד ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ִלְׁשחֹט ֶאת ַהֵּיֶצר ָהַרע ִּבְפֵני 
ָּבֵאי עֹוָלם, ּוְלַצִּדיִקים ִיָּדֶמה הּוא ְּכ‘ַהר‘ ָּגבַֹּה ַעד ֶׁשֹּלא ָיִבינּו ֵּכיַצד ִהְצִליחּו ְלַנְּצחֹו. 

ְלִפי ֶזה ָנִבין ֶאת ֲאֶׁשר ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ָּכאן ֵמִרּבֹונֹו ֶׁשל עֹוָלם: ֶׁשַּנְצִליַח ְלַהִּכיר ְּבַתֲעתּוֵעי ַהֵּיֶצר 
ּוְלָכְבׁשֹו, ַאף ֶׁשְּכֵדי ְלָמְנֵענּו ֵמֲעבֹוַדת ה‘ ִנְדֶמה הּוא ָלנּו ְּפָעִמים ַרּבֹות ְּכ‘ַהר‘ ֶׁשֵאין ֶּדֶר ְלַנְּצחֹו.
’ִּדְבֵרי ְיֶחְזֵקאל ְׁשָרָגא‘ מֹוֲעִדים תשמ“ט

ַהַּצִּדיִקים סֹוְבִלים ָּבעֹוָלם ַהֶּזה
“הֹוַׁשע ָנא סֹוֶבֶלת ִסְבָל”

ַּבּתֹוָרה  ַהְּדֵבִקים  ַּבָּגלּות,  ַהּׂשֹוֶרֶרת  ַהָּקָׁשה  ַּבְּמִציאּות  ֵמרֹוְפִׁשיץ:  ַנְפָּתִלי  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ֵּבֵאר 
ּוַבִּמְצוֹות ְׁשרּוִיים ְּבַצַער ּוַבֵּסֶבל, ְלֻעַּמת ֵאּלּו ֶׁשָּפְרקּו ֵמֲעֵליֶהם עֹל ֲאֶׁשר ִנְרֶאה ִּכי ֶנֱהִנים ֵהם 

ַעד ְמאֹד ִמּטּוב ָהעֹוָלם ַהֶּזה.
ְוזֹאת ַּכָּוָנֵתנּו ְּבָאְמֵרנּו: ”הֹוַׁשע ָנא סֹוֶבֶלת ִסְבָלְך“ - הֹוַׁשע ָנא ֶאת ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהּטּו ִׁשְכָמם 
ִרְׁשֵעי  ִמַּצד  ָלֶהם ְלֵסֶבל ּוְרִדיפֹות  ֶׁשַהָּדָבר ּגֹוֵרם  ַאף  ַעל   ּוִמְצוֹוֶתי  ַמָּׂשא ּתֹוָרֶת ֶאת  ִלְסּבֹל 

’ֶזַרע קֶֹדׁש‘ ִלּקּוִטים להו“רַעֵּמנּו ְוֻאּמֹות ָהעֹוָלם.

ּגֹוג ּוָמגֹוג
”הֹוַׁשע ָנא ָׁשלׁש ָׁשעֹות“

ֵהִעיד ַהָּגאֹון ַרִּבי ֶזַרח ְּבַרֶווְרָמן ִמִּפי ַהַּמֲהִרי“ל ִּדיְסִקין ִּכי ַקָּבָלה ְּבָיָדיו ֶׁשִּמְלֶחֶמת ּגֹוג ּוָמגֹוג 
ִּתְתַרֵחׁש ְּבֵליל הֹוַׁשְעָנא ַרָּבא, ּוְבֶמֶׁש ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות ִיְהֶיה ַמָּצב ָאיֹם ְונֹוָרא, ֶׁשִּמֶּמּנּו ִיָּנְצלּו ָּכל 

ֵאּלּו ֶׁשֵּיְׁשבּו ְּבֻסָּכה ְוַיַעְסקּו ַּבּתֹוָרה ּוָבֲעבֹוָדה.
ּוֵבֵאר ִּכי ַעל ָּכ ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ְּבַחג ַהֻּסּכֹות: ”הֹוַׁשע ָנא ָׁשׁש ָׁשעֹות“, ַהְינּו ֶׁשִּנְזֶּכה ְלִהָּנֵצל 

קֶֹבץ ’ֵּבית ַחֵּיינּו‘ ג עמ‘ מטְּבאֹוָתן ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות.

ַהָּצַלת ַהֶּנֶפׁש ִמֶּבָהָלה
”הֹוַׁשע ָנא ֲאָדָמה ֵמֶאֶרר... ֶנֶפׁש ִמֶּבָהָלה“

ֶׁשְּכֵׁשם  ִנְרֶאה  זֹו  ְּב‘הֹוַׁשְעָנא‘  ָהִעְנָיִנים  ִמְּסִמיכּות  ָזָצ“ל:  ְׁשמּוֵאֶלִביץ  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָּדַרׁש 
ֶׁשָה‘ֶאֶרר‘ ִהּנֹו ַהַּמְפִסיד ַהָּגדֹול ְּביֹוֵתר ָלֲאָדָמה, וְַה‘ָּגָזם‘ ְמַכֶּלה ַלֲחלּוִטין ֶאת ַהּגֶֹרן, ָּכ ַה‘ֶּבָהָלה‘ 
- ַהְּפִזיזּות ִהָּנּה ַהַּמִּזיק ַהָּגדֹול ְלֶנֶפׁש ָהָאָדם, ַעד ֶׁשְּיכֹוָלה ִהיא ִלְפגַֹע ּוְלַכּלֹות ֶאת ְסֻגּלֹות ַנְפׁשֹו. 
’ֵמרֹאׁש צּוִרים‘ ָּפָרַׁשת ִיְתרֹו

ְענֹות  ר הֹוׁשַ אּוִרים ְלַסּדֵ ה ּבֵ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ִניֵני ֱאמּוִנים ה ֱאמּוִניםּפְ ַמֲעׂשֵ
ְקִריַאת ְׁשַמע ִראׁשֹוָנה ְוַאֲחרֹוָנה

ני ַמעּפְ
הֹוׁש

אוווו ּבֵ פּפווום סססִסִִ ם
ׁשמע ִרא

ה ֲעׂשֶ א ַהּמַ ר ֶאּלָ ְדָרׁש ִעּקָ לֹא ַהּמִ

ַהְּתִפָּלה  קֶֹדם  ַרָּבא  הֹוַׁשְעָנא  ְּביֹום  ִזּוּוגֹו.  ֶאת  ִלְמצֹא  ֶׁשִהְתַקָּׁשה  קֹוָמה   ְנמּו ְּבָבחּור  ַמֲעֶׂשה 
ִּבְתִפַּלת  ַּבֲעדֹו  ְוַיֲעִתיר  ָעָליו  ְיַכֵּון  ֶׁשָהַרִּבי  ּוִבֵּקׁש  ִזי“ַע  ִמַּסאְטֶמר  יֹוֵאל  ַרִּבי  ַהָּקדֹוׁש  ָלַרב  ִנַּגׁש 

’הֹוַׁשע ָנא‘.

ַּבֲחִריפּות:  ֵהִגיב  ְוַהָּבחּור  הֹוַׁשְענֹות?  ִּבְתִפַּלת   ָעֶלי ֲאַבֵּקׁש  ”ֵהיָכן  ְוָתָהה:  ָהַרִּבי  זֹאת  ָׁשַמע 
”ְּב‘הֹוַׁשְעָנא ְלַמַען ָּגְדָל‘... ְלֶׁשַמע ַהְּדָבִרים ִנְתַחֵּי ָהַרִּבי ּוֵבְרכֹו ִמָּיד ַּבֲחִמימּות.

’ְנִעיַמת ַהַחִּיים‘ עמ‘ צ


