
ּכֹות ַחג ַהּסֻ

בס"ד

ְּתׁשּוָבה ֵמַאֲהָבה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות
"ּוְלַקְחֶּתם  מ):  כג  (ַוִּיְקָרא  ֶׁשַּבָּפסּוק  'ָהִראׁשֹון'  ַהִּמָּלה  ַמְׁשָמעּות  ֶאת 
ֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי  ִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים וַֽ ָלֶכם ַּבּיֹום הָֽ
ֲעוֹונֹות",  ְלֶחְׁשּבֹון  "ִראׁשֹון  כב):  ֱאמֹר  (ַּתְנחּוָמא  ֲחָכִמים  ָּדְרׁשּו  ָנַחל", 

ְוַרִּבים ָּתְמהּו ַעל ֵּפֶׁשר ַהְּדָבִרים.
ִהְסִּביר זֹאת ַהַּצִּדיק ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ִמַּבְרִּדיְטׁשֹוב:

 ַא ַהִּדין,  יֹום  ִמַּפַחד  ִמִּיְרָאה,  ִּבְתׁשּוָבה  ָׁשִבים  ָאנּו  ַהִּכּפּוִרים  ְּביֹום 
ּוְבִׂשְמָחה,  ְּבִחָּבה  ַהַחג  ִמְצַות  ֶאת  ְמַקְּיִמים  ְּכֶׁשָאנּו  ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג 
ַעל  ב)  פו  (יֹוָמא  ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַוֲהֵרי  ֵמַאֲהָבה.  ַהּבֹוֵרא  ֶאל  ָאנּו  ָׁשִבים 
ַהּיֹום  ִנְקָרא   ְלִפיָכ ִלְזֻכּיֹות,  לֹו  ֶנֱהָפִכים  ֶׁשְּזדֹונֹוָתיו  ֵמַאֲהָבה  ַהָּׁשב 
 ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֻּסּכֹות "ִראׁשֹון ְלֶחְׁשּבֹון ֲעוֹונֹות", ִּכי ִמּיֹום ֶזה ָוֵאיָל

ַמְתִחיִלים ְלַחֵּׁשב ַאף ֶאת ֲעוֹונֹות ֶהָעָבר ִּכְזֻכּיֹות.
ָאנּו  ֶׁשַּמְזִּכיִרים  ֶאת  ִיְצָחק'  ַה'ִּמְנַחת  ַּבַעל  ֵּפֵרׁש  ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל 
ִּבְתִפַּלת מּוָסף ֶׁשל ְׁשלֹוָׁשה ְרָגִלים: "ּוִמְּפֵני ֲחָטֵאינּו ָּגִלינּו ֵמַאְרֵצנּו". 
ְלִפי   ַא טֹוב,  ְּביֹום  ֵחְטא  ַמְזִּכיִרים  ֶׁשָאנּו  ָהֻעְבָּדה  ְּתמּוָהה  ִלְכאֹוָרה 
ָׁשִבים ַלּבֹוֵרא  ַהּכֹל  ָהֶרֶגל  ִׂשְמַחת   ִמּתֹו ְלָהִבין:  ְלֵעיל נּוַכל  ָהָאמּור 
ְלַהְזִּכיר  ִנָּתן  ֵּכן  ַעל  ִלְזֻכּיֹות,  ְזדֹונֹוֵתיֶהם  ֶׁשַּיַהְפכּו  ְוזֹוִכים  ֵמַאֲהָבה 

ֲעוֹונֹות ַּגם ַּבַחג.
'ְקֻדַּׁשת ֵלִוי' ַהֲאִזינּו; קֶֹבץ 'קֹול ַהּתֹוָרה' מב' עמ' 13

ֶזה  ְיסֹוד  ִּפי  ַעל  ֶׁשֵּבֵאר  ַהַהְפָלָאה  ַּבַעל  ִּדְבֵרי  ֶאת  ְלַצֵּין  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ָּפסּוק ִמֵּסֶפר ְּתִהִּלים (כה ז) ֶׁשְּתִחָּלתוֹ ְוסֹופֹו ִנְרִאים ְּכסֹוְתִרים ֶזה ֶאת 
ֶזה; ִּבְתִחָּלה ְמַבֵּקׁש ָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום: "ַחּטֹאות ְנעּוַרי ּוְפָׁשַעי 
ַאל ִּתְזּכֹר" ּוַבֶהְמֵׁש ְמַבֵּקׁש: "ְּכַחְסְּד ְזָכר ִלי ַאָּתה ְלַמַען טּוְב ה'". 
ּוְלאֹור ָהָאמּור ֵיׁש ְלָפֵרׁש ִּכי ָּכ ִּבֵּקׁש ָּדִוד: ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם, ְּבַחן ָנא 
ֶאת ְּתׁשּוָבִתי; ִאם ֶנֶעְׂשָתה ִהיא ִמִּיְרָאה, ֲאַזי "ַאל ִּתְזּכֹר", אּוָלם ִאם 
ָזִכיִתי ִלְהיֹות ִמן ַהָּׁשִבים ְּבַאֲהָבה, ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמ: "ְּכַחְסְּד ְזָכר ִלי" 

ֶאת ַחְּטאֹוַתי, ֶׁשֲהֵרי ֶנֶהְפכּו ֵהן ִלְזֻכּיֹות.
'ַהִּמְקֶנה' ִּפְתָחא ְזִעיָרא אֹות יא

ַּבַחג ִנּדֹוִנים ַעל ַהַּמִים
ָּבֶהם  ֶׁשֵּכן  ִּדין  ְיֵמי  ַּגם  ֵהם  אּוָלם  ִׂשְמָחה,  ְיֵמי  ִהָּנם  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ְיֵמי 
ִנּדֹוִנים ַעל ַהַּמִים. ַאף ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ָּבִאים ְּכִרּצּוי ַעל ַּבָּקַׁשת ַהַּמִים 
ה ַּבֵּסֶפר 'ַמִּגיד ֵמיָׁשִרים'  (ר"ה טז א, ַּתֲעִנית ב ב), ְוַעל ָּכ הּוָבא ַמֲעֹשֶ

(ָּפָרַׁשת ֱאמֹר):

ֶׁשל  ִצּיּונוֹ  ַעל  ְּגדֹוָלה  ֻסָּכה  יֹוֵסף'  ַה'ֵּבית  ָמָרן  ָּבָנה  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ִּביֵמי 
ַהַחג.  ְיֵמי  ָּכל  ָׁשַבת  ּוָבּה  ְּבנֹו,  ֶאְלָעָזר  ְוַרִּבי  יֹוַחאי  ַּבר  ִׁשְמעֹון  ַרִּבי 
ֶׁשל  ִצּיּונוֹ  ֶאת  יֹוֵסף'  ַה'ֵּבית  ִהִּקיף  ַההֹוַׁשְענֹות  ֲאִמיַרת  ְּבֵעת  ְוִהֵּנה, 
ַרִּבי ֶאְלָעָזר ְּכֶׁשַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְּבָידֹו, ּוִמָּיד ִהְתַקְּדרּו ַהָּׁשַמִים ֶּבָעִבים, 

ְוֵהֵחּלּו ָלֶרֶדת ְּגָׁשִמים.

ִלּבֹו ֶׁשל ַה'ֵּבית יֹוֵסף' ְנָקפֹו, ֶׁשֲהֵרי ִהְמִׁשילּו ֲחָכִמים (ֻסָּכה כח ב) ֶאת 
 ַהְּגָׁשִמים ַהּיֹוְרִדים ְּבַחג ַהֻּסּכֹות ְלֶעֶבד ֶׁשָּבא ִלְמזֹג ּכֹוס ְלַרּבֹו ְוָׁשַפ
לֹו ַרּבֹו ִקיתֹון ַעל ָּפָניו. ֵהִפיס ַה'ַּמִּגיד' ֶאת ַּדְעּתֹו ְוָאַמר לֹו ִּכי ְּגָׁשִמים 
ֵאּלּו ִהָּנם ּתֹוָצָאה ֶׁשל ַהָּקָפתֹו ֶאת ַהִּצּיּון ַהָּקדֹוׁש ִעם ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים, 
ְוִאּלּו ָהָיה ַמִּקיף ַּפַעם נֹוֶסֶפת ָהיּו יֹוְרִדים ְּגָׁשִמים ְּכִביֵמי חֹוִני ַהְּמַעֵּגל.

* * *

ְּבֶדֶר ֶרֶמז ֵיׁש ְלהֹוִסיף, ִּכי 'ַמִים' (ִעם ַהּכֹוֵלל) ִהָּנם ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ָאֵמן', 
ּוִמָּכאן ֶרֶמז ֶׁשַהְּגָׁשִמים ָּבִאים ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן, ְּכִדְבֵרי ֲחָז"ל (ַּתֲעִנית 
ח א): "ֵאין ְּגָׁשִמים יֹוְרִדין ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ַּבֲעֵלי ֲאָמָנה", ְוֵכן 'ָאֵמן' ִהיא 

ָראֵׁשי ַהֵּתבֹות "ָנַתִּתי ְמַטר ַאְרְצֶכם" (ְּדָבִרים יא יד). 

'ֱאמּוַנת ִיְצָחק' ח"ב עמ' קיט

ִּתּקּוִנים נֹוָרִאים ַּבַּנְענּוִעים
ְּדָבִרים ִנְׂשָּגִבים ְּבגֶֹדל ַמֲעַלת ַהַּנְענּוִעים ְּבַחג ַהֻּסּכֹות ָּכַתב ַּבַעל 'ְיסֹוד 

ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה' (ַׁשַער ָהִאיתֹון יד):

"ָהֲאִריזָ"ל ָּכַתב ַּכָּונֹות ֲעצּומֹות ְונֹוָראֹות ַּבַּנֲענּוִעים ֶׁשּלֹו, ּוְבַוַּדאי ָלאו 
ַּכָּוָנה  ְיַכֵּון  ְּכֶעְרִּכי  ֱאנֹוׁש  ְוַאָּתה  ַּכָּונֹוָתיו.  ְלַכֵּון  ָּדא  סֹוֵבל  מֹוָחא  ָּכל 
ְּפׁשּוָטה ַהֶהְכֵרִחי ּוִמָנּּה א ָּתזּוַע, ְוהּוא, ֶׁשְּבָכל הֹוָלָכה ַוֲהָבָאה... ְיַכֵּון 
ַלֲעׂשֹות  ּוְׁשִכיְנֵּתיהּ  הּוא  ְּבִריךְ  קּוְדָׁשא  ִיחּוד  'ְלֵׁשם   :ָּכ ְּבַמֲחַׁשְבּתֹו 
ַנַחת רּוַח ְליֹוְצִרי'... ֶׁשִאם ְיַכֵּון ַּכָּוָנה זֹו ְּבִׂשְמָחה ֲעצּוָמה ְמאֹד, ֵיָחֵׁשב 
ִלְפֵני ַהָּמקֹום ָּברּו הּוא, ְּכִאּלּו ִּכֵּון ְּבָכל ַהַּכָּונֹות ֶׁשִּכְּונּו ָּבֶהם ַאְנֵׁשי 

ְּכֶנֶסת ַהְּגדֹוָלה".

* * *

ָׂשח ַהָּגאֹון ַרִּבי ְיֶחְזֵקאל ַאְבַרְמְסִקי ְלֶאָחד ִמָּבֵאי ֵּביתֹו:

ַּכֲאֶׁשר  ַהַּנְענּוִעים:  ִּבְׁשַעת  ְלַכֵּון  ֶׁשּתּוַכל  ְּפׁשּוָטה  ַּכָּוָנה   ְל "אַֹמר 
ְּתַנֲעַנע ְלַצד ִמְזָרח ּתֹוֶדה ְּבִלְּב ַעל ַהֲחָסִדים ְוַהַהְׁשָּפעֹות ַהּטֹובֹות 
ֶׁשִהְרִעיף ָעֶלי ַהּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ִמַּצד ִמְזָרח, ַּכֲאֶׁשר ְּתַנֲעַנע ְלַצד ָצפֹון 

ּתֹוֶדה ַעל ַהֲחָסִדים ֶׁשִּמָּצפֹון, ְוֵכן ְלָכל ַהְּצָדִדים.

ִּכי ְּבֵעת ֶׁשְּמעֹוֵרר ָהָאָדם ְּבִלּבֹו ֶאת ַהַהָּכָרה ְּבַחְסֵדי ה' ּומֹוֶדה ֲעֵליֶהם, 
הּוא ֵמִביא ְּבָרָכה ִויׁשּוָעה ָלעֹוָלם, ְוַעל ֵּכן ָאְמרּו ֲחָכִמים (ֻסָּכה לז ב) 

ֶׁשַהַּנְענּוִעים עֹוְצִרים רּוחֹות ָרעֹות ּוְטָלִלים ָרִעים".
'ְּפִניֵני ַרֵּבנּו ְיֶחְזֵקאל' ח"ב עמ' נו

ָהֻאְׁשִּפיִזין ִנְמָצִאים ִאָּתנּו
ֶאת  ֵלב'  'ִייַטב  ַּבַעל  ַהָּקדֹוׁש  ָהַרב   ָעַר ֵעת  ַהֻּסּכֹות,  ִמיֵמי  ְּבַאַחד 
ִלְזּכֹות  ּוִבְּקׁשּו  ְּבִצּלֹו  ֶׁשִהְסּתֹוְפפּו  ַלֲחִסיִדים  ְוָאַמר  ִנְפָנה  ֻׁשְלָחנֹו, 

ִּביׁשּוָעה ּוְבָרָכה:

ִנְמָצִאים  ָהֻאְׁשִּפיִזין  ֲהלֹוא  ּוְסֻגּלֹות,  ְּבָרכֹות  ַאַחר  ָלתּור  ָלֶכם  "ָמה 
ַעָּתה ִעָּמנּו ְותּוְכלּו ְלַבֵּקׁש ֵמֶהם ָּכל ִמְׁשֲאלֹוֵתיֶכם..."

'ַצִּדיק ַּכָּתָמר ִיְפָרח' עמ' ו

ֻסָּכה ְוָאֵמן
ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ְמֻכָּנה  ֶׁשִהיא  ְּכִפי  ֱאמּוָנה,  ְמַסֶּמֶלת  ֶׁשַהֻּסָּכה  ָידּוַע 
עֹוֵזב  ֶׁשְּיהּוִדי  ָהֻעְבָּדה  ֶעֶצם  ִּכי  ִדְמֵהיְמנּוָתא',  'ִצָלּא  ב):  קפו  (ְּתַצֶּוה 
ַעל  מֹוִכיָחה  ּבֹוְראֹו,  ְּבִמְצַות  ַאְרַעי  ְלִדיַרת  ְועֹוֵבר  ַהָּקבּוַע  ֵּביתֹו  ֶאת 

ֱאמּוָנתֹו ּוִבְטחֹונֹו ַּבֲאדֹון ָהעֹוָלִמים.

ַחִּיים'  ('ִׂשְפֵתי  ְפִריְדַלְנֶדּר  ַחִּיים  ַרִּבי  ַהַּמְׁשִּגיַח  זֹאת   ְלַהְגִּדיר  ֵהיִטיב 
ְּבָחְזָקּה  ְלִהְתָחרֹות  ֶׁשָּיכֹול  ָּבעֹוָלם  ִמְבָצר  "ֵאין  שלג):  עמ'  א'  מֹוֲעִדים 
ּוְכֶׁשָאָדם  ֱאמּוָנה,  ִהיא  ֻסָּכה  ֶׁשל  ֶׁשַהַּמְׁשָמעּות  ִמּׁשּום  ַהֻּסָּכה,  ֶׁשל 
ַמֲאִמין ְּבבֹוֵרא ָהעֹוָלם ֶּבֱאמּוָנה ְׁשֵלָמה ֲהֵרי הּוא ִנְמָצא ַמָּמׁש ַּתַחת 

ַּכְנֵפי ַהְּׁשִכיָנה".

ֶרֶמז ִנְפָלא ַלֶּקֶׁשר ֵּבין ַהֻּסָּכה ָלֱאמּוָנה ָּכַתב ַה'ֶחֶסד ְלַאְבָרָהם' (ֻסּכֹות 
'ָאֵמן',  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ"א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  'ֻסָּכה'  ַהִּמָּלה  לד):  ַּדף 
ֻסָּכה  ִמְצַות  ַּגם   ָּכ ֱאמּוָנה,  ְמַסֶּמֶלת  ָאֵמן  ֶׁשֲעִנַּית  ֶׁשְּכֵׁשם  ְלַלְּמֵדנּו 

ְמַסֶּמֶלת ֱאמּוָנה.

ּוְכָבר ָידּוַע ַעל ְּגדֹוֵלי עֹוָלם ְּכַרִּבי ַנְפָּתִלי ֵמרֹוְפִׁשיץ ּוַבַעל 'ִּדְבֵרי ַחִּיים' 
ִמַּצאְנז ֶׁשִהְקִּפידּו ְלַהְדִליק ְּבֻסָּכָתם צ"א ֵנרֹות, ְוַעל ַּבַעל 'ִּדְבֵרי יֹוֵאל' 
 ְלָכ ְּכֶרֶמז  ַחְׁשַמל  נּורֹות  צ"א  ְּבֻסָּכתוֹ  ִלְתלֹות  ֶׁשִצָּּוה  ִמַּסאְטֶמר 

ֶׁשַהִּמְסָּפר צ"א ְמַסֵּמל ֶאת עֶֹמק ַמְׁשָמעּות ַהַחג.
'ְּפִרי ַהֶּכֶרם' עמ' ג'; ַמְחזֹור 'ִּדְבֵרי יֹוֵאל' ִמְנֲהֵגי קֶֹדׁש אֹות ג

ְסָכ ְּכֶנֶגד ֵמָאה ְּבָרכֹות
'ְסָכ' ְּבִגיַמְטִרָּיה 'ֵמָאה', ְּכֶנֶגד ֵמָאה ְּבָרכֹות, ֶרֶמז ְלָכ ֶׁשֲאִמיַרת ֵמָאה 
ְּבָרכֹות ְּבָכל יֹום סֹוֶכֶכת ּוְמִגָּנה ַעל ָהָאָדם, ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ַּבּטּור (או"ח 
מו) ֶׁשָּדִוד ַהֶּמֶל ָעָליו ַהָּׁשלֹום ִּתֵּקן ֲאִמיַרת ֵמָאה ְּבָרכֹות ּוְבָכ ָעַצר 

ֶאת ַהַּמֵּגָפה ֶׁשָּפְׁשָתה ְּבַעם ִיְׂשָרֵאל ְוִהִּפיָלה ְּבָכל יֹום ֵמָאה ֲחָלִלים.

'ָאֵמן',  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  'ֻסָּכה'  ִּכי  ַהָּידּוַע  ִּפי  ַעל  ְולֹוַמר  ְלהֹוִסיף  ִנָּתן 
ַעל  ְוִנְסֶמֶכת  ִנְׁשֶעֶנת  ַהְּבָרָכה   ָּכ ַהֻּסָּכה,  ַעל   ִנְסָמ  ֶׁשַהְּסָכ ּוְכֵׁשם 
ֲעִנַּית 'ָאֵמן' ֶׁשַּמְׁשִליָמה אֹוָתּה, ְּכִדְבֵרי 'ַרֵּבנּו ַּבְחֵיי' (ְׁשמֹות יד א) ֶׁשִּדָּמה 
ֶאת  ַהַּמְׁשִלים  ֵׁשִני  ְלֵעד  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ְוֶאת  ֶאָחד,  ְלֵעד   ַהְּמָבֵר ֶאת 

ֵעדּות ָהִראׁשֹון ְוַעל ָידֹו ָהֵעדּות ִמְתַקֶּיֶמת.
'אֹור ִיְצָהר' ֶּפַתח ָּדָבר

ַׂשְּמֵחנּו ה' ֱאֵקינּו
ַעל ַהִּׂשְמָחה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות ִהְצַטֵּוינוּ ַּבָּכתּוב (ְּדָבִרים טז יד): "ְוָׂשַמְחָּת 
ְּבַחֶּג ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבֶּת ְוַעְבְּד ַוֲאָמֶת" ְוַאף ֻהְבַטְחנּו ִּכי ִאם ַנֲעֶׂשה ֵּכן 

ִיְתַקֵּים ָּבנּו (ָׁשם פס' טו עפ"י ַרִׁש"י): "ְוָהִייָת ַא ָׂשֵמַח".

ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק ִהְסִּביר ֶאת ֶּכֶפל ַהָּלׁשֹון ִּבְתִפַּלת ָהְרָגִלים: "ְוַהִּׂשיֵאנּו 
ּוְלָׂשׂשֹון  ְלִׂשְמָחה  ּוְלָׁשלֹום  ְלַחִּיים   מֹוֲעֶדי ִּבְרַּכת  ֶאת  ֱאֵקינוּ  ה' 
"ָרִציָת"  ֲאֶׁשר  ֶאת  ֶׁשִּקַּיְמנוּ  ַאַחר  ְלָבְרֵכנּו";  ְוָאַמְרָּת  ָרִציָת  ַּכֲאֶׁשר 
ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים   ,"ְּבַחֶּג "ְוָׂשַמְחָּת  ַּכָּכתּוב  ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג  ֶׁשִּנְׂשַמח   –
ֶׁשְּתֻקַּים ָּבנּו ַהְבָטַחת "ְוָהִייָת ַא ָׂשֵמַח" – ֶׁשאֹוָתּה "ָאַמְרָּת ְלָבְרֵכנּו".
'ִׁשעּוֵרי ִמְׁשַמר ַהֵּלִוי' ֲעָרִכין ג ב

'לּוָלב' אֹו 'ַּכּפֹות ְּתָמִרים'?!
ְוֵאיֶנּנּו  ֶזה  ְּבֵׁשם  ַל'ּלּוָלב'  ִלְקרֹא  ָאנּו  ְרִגיִלים  ָמה  ִמְּפֵני  ְלָהִבין  ֵיׁש 

ִמְׁשַּתְּמִׁשים ִּבְלׁשֹון ַהּתֹוָרה: 'ַּכּפֹות ְּתָמִרים'?

ֲחָכִמים ֵּבֲארּו (ְמִגָּלה יד א) ֶׁשַהָּתָמר ְמַרֵּמז ַעל ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשֵאין 
ַהְינּו   – ָהִאיָלן'  ֶׁש'ֵּלב  ָהִאיָלנֹות  ִמָּכל  [ְּבׁשֹוֶנה  ֶאָחד'  'ֵלב  ֶאָּלא  לֹו 
ְּבִגְזעֹו  ַרק  הּוא  ִנְמָצא  ַהֶּדֶקל  ְּבֵעץ  ָהֲעָנִפים,  ְלָכל  ִמְתַּפֵּצל  ַהָּׂשָרף, 

(ַרִׁש"י ָׁשם)] ָּכ ִיְׂשָרֵאל ֵאין ָלֶהם ֶאָּלא ֵלב ֶאָחד ַלֲאִביֶהם ֶׁשַּבָּׁשַמִים.

ְוֵיׁש לֹוַמר ִּכי ְּכֵדי ְלַהְזִּכיר ְזכּות זֹו ְמַכִּנים ָאנּו ֶאת 'ַּכּפֹות ַהְּתָמִרים' 
ְּבֵׁשם 'לּוָלב', ֶׁשִּמְּלַבד ֶׁשהּוא ּכֹוֵלל ְּבתֹוכֹו ֶאת ַהִּמָּלה 'ֵלב' רֹוֵמז הּוא 

ְּבָראֵׁשי ַהֵּתבֹות ְלַבָּקַׁשת: "ְוַטֵהר ִלֵּבנּו ְלָעְבְּד ֶּבֱאֶמת".

'ּתֹוָרה ִמִּצּיֹון' ָׁשָנה יא, חֹוֶבֶרת ב' סי' ה ְּבֵׁשם ָהַרב ִיְצָחק ְפִריְדַמן

ה ָרׁשָ ּפָ ה ּבַ ִניֵני ָאֵמן ּוְתִפּלָ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ת

ח

ני ּפְ ם

ְּתׁשּוָעה ִּבְזכּות ֲעִנַּית ָאֵמן 
"הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ֱאקֵינּו הֹוַׁשע ָנא"

ִהָּנם  הֹוַׁשע'  ֱאֵקינוּ   ְלַמַעְנ ָנא  'הֹוַׁשע  ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי 
ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א, ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ַהֵּׁשמֹות ַהְּקדֹוִׁשים 'ֲהָוָי"ה' 

ַו'ֲאֹדָנ-י' ְוֶׁשל 'ָאֵמן'.

ִמָּכאן ֶרֶמז ְלִדְבֵרי ֲחָז"ל ('ִּתּקּוֵני זַֹהר' מ א) ֶׁשָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל 
ּכֹחוֹ ְּתִפָּלתֹו ִנְׁשַמַעת, ְוקֹוְרִעים לֹו ְּגַזר ִּדין ֶׁשל ִׁשְבִעים ָׁשָנה. 
ַּכָּכתּוב (ְיַׁשְעָיהּו נח ט): "ָאז ִּתְקָרא ַוה' ַיֲעֶנה" – 'ָאז' ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ְׁשֵני  ֶאת  ַהַּמְרִּכיבֹות  ָהאֹוִתּיֹות  ח'  ֶׁשִּבְזכּות   ְלַלֶּמְד ח', 
ָהָאָדם  זֹוֶכה  ָאֵמן,  סֹוד  ֶׁשֵהם  ַהִּנְזָּכִרים,  ַהְּקדֹוִׁשים  ַהֵּׁשמֹות 

ּוִמְתַקֶּבֶלת ְּתִפָּלתֹו.
 'ַלֲהבֹות ֵאׁש' עמ' רפד

ֶׁשֲהֵרי  ֱאמּוָנה.  ָאֵמן:  ֲעִנַּית  ֶׁשל  ְּכַמהּוָתּה  הּוא  ַהֻּסּכֹות  ַחג  ֶׁשל  ַמהּותֹו 
ָאְמרּו ֲחָז"ל (ִמְדַרׁש ְּתִהִּלים לא י): "ֱאמּוִנים נֵֹצר ה'" (ְּתִהִּלים לא כד) - ֵאּלּו 

ִיְׂשָרֵאל ֶׁשעֹוִנים 'ָאֵמן' ֶּבֱאמּוָנה.
ַהְּזַמן  ֶזהּו  ִדְמֵהיְמנּוָתא  ְּבִצָּלא  ָאנּו  ׁשֹוִהים  ֵעת  ַהֻּסּכֹות,  ְּבַחג 
ְלִהְתַחֵּזק ַּבֲעִנַּית ָאֵמן ֶּבֱאמּוָנה ּוְבַכָּוָנה, ּוְבָכ ִנְזֶּכה ֶׁשִּיְפרֹׂש ה' 

ֶאת ֻסַּכת ְׁשלֹומֹו ָעֵלינּו, ֻסַּכת ַרֲחִמים ְוַחִּיים ְוָׁשלֹום.

ׁשהר אמּונהה אאממן: עעעננּיּיתת ׁשל ּכמההּוּוּותתתּהּה הּוא ההּסּכּכֹוֹות חחחגג ׁשׁשׁשׁשלללל מהּותתֹוֹוֹוֹו
ם ƒי ּמַ ב ּכַ ָך ל≈ ים ל¿ ƒכ פ¿ ו… ׁ̆ ים  ƒמּונ ¡‡ ‰ ֲענ∆ םַּ̇ ƒי ּמַ ב ּכַ ָך ל≈ ים ל¿ ƒכ פ¿ ו… ׁ̆ ים  ƒמּונ ¡‡ ‰ ֲענ∆ ַּ̇
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ְׁשָמן ֶׁשל ְיֵדי ַהָּזָהב ֶׁשֵּנַחן ָּבֶהן ְיהֹוֻׁשַע ְּכַמְּתַנת ָׁשַמִים ָיָצא ְלֵמָרחֹוק. ְּבַמֲהַל ַהָּׁשִנים ָהַרּבֹות ֶׁשָחְלפּו 
ֵמָאז ֵהֵחל ַלֲעסֹק ִּבְמַלאְכּתֹו, ְּכָבר ָיְצאּו ַּתְחֵּתיֶהן ֵמאֹות ַרּבֹות ֶׁשל ֶּפְרּגֹולֹות ְיֵפהִפּיֹות, ּוְקַהל ָלקֹוחֹוָתיו 

ָהַל ְוָגַדל ְּבַהְתָמָדה.

ְּכָלל ָקַבע לֹו ְיהֹוֻׁשַע ְמֻיָּדֵענוּ; ִּביֵמי ִׁשִּׁשי ֵאין הּוא עֹוֵבד ְּכָלל, ִיְהֶיה ֲאֶׁשר ִיְהֶיה. יֹום ֶזה ִנֵּצל ִּבְמלֹואֹו 
ְלִלּמּוד ּתֹוָרה ּוְלִהְתּכֹוְננּות ִלְקַראת ַהַּׁשָּבת ְּבַצְוָּתא ִעם ִמְׁשַּפְחּתֹו.

ָהָיה ֶזה ִּבְבִחיַנת חֹק ַּבל ַיֲעבֹר ַּבֲעבּורֹו, ַעד ְלאֹותֹו יֹום ִׁשִּׁשי ֶׁשָעָליו ָנסֹוב ִסּפּוֵרנוּ. אֹוָתּה ָׁשָנה ָהְיָתה 
ֻמְצַלַחת ִּבְמֻיָחד ַּבֲעבּור ְיהֹוֻׁשַע. ְּבַאְרָּבִעים ַהָּיִמים ֶׁשֵּמרֹאׁש חֶֹדׁש ֱאלּול ַעד ְליֹום ַהִּכּפּוִרים ִהְסִּפיק 
ִלְבנֹות ְלַמְעָלה ֵמֶעְׂשִרים ֶּפְרּגֹולֹות ְמֻהָּדרֹות, ֵאיכּוִתּיֹות ַוֲחָזקֹות. ּוְביֹום ַהִּׁשִּׁשי ֶׁשְּלָמֳחַרת יֹום ַהִּכּפּוִרים 

ְּכָבר ָּגַמר ְּבִלּבֹו ֶׁשֶּזהּו, ַהָּׁשָנה הּוא ִסֵּים.

ֶאָּלא ֶׁשָּתְכִנּיֹות ְלחּוד ּוְמִציאּות ְלחּוד. ַהְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ִצְלֵצל ַהֶּטֶלפֹון ְּבִכיסֹו, ּוֵמֵעֶבר ַלַּקו ִנְׁשַמע קֹולֹו 
ַהִּמְתַחֵּנן ֶׁשל ְיִדידֹו ִמֶּׁשְּכָבר ַהָּיִמים, ִאיׁש ָאִמיד ּוַבַעל ַהְׁשָּפָעה ֶׁשֶּזה ַעָּתה ִסֵּים ִלְבנֹות ֶאת ֵּביתֹו ֶהָחָדׁש:

"ְיהֹוֻׁשַע, ֲאִני יֹוֵדַע ֶׁשֵאיְנ עֹוֵבד ִּביֵמי ִׁשִּׁשי, אּוָלם ָּבֶרַגע ָהַאֲחרֹון הֹוִדיַע ִלי ַהַּקְּבָלן ִּכי א ַיְסִּפיק ְלַסֵּים 
ֶאת ַהְתָקַנת ַהֶּפְרּגֹוָלה. ֲאַׁשֵּלם ְל ְמִחיר ָּכפּול ִאם ַּתְסִּכים ְלַבֵּצַע ֶאת ָהֲעבֹוָדה, ְּכֵדי ֶׁשאּוַכל ָלֶׁשֶבת 

ְּבֻסָּכה ְראּוָיה ִלְׁשָמּה ַּבַחג ַהָּקֵרב ּוָבא".

ִמְּבִלי ָלַדַעת ַמּדּוַע, ַנֲעָנה ְיהֹוֻׁשַע ְּבִחּיּוב. ְוָכ, ִּבְׁשַעת ּבֶֹקר ֻמְקֶּדֶמת ֶׁשל יֹום ִׁשִּׁשי ְּכָבר ִנְׁשְמעּו ַהְלמּות 
ַהַּפִּטיׁש ְּבָכל ַרֲחֵבי ָהְרחֹוב. ַאט ַאט ָקְרמּו ַהְּקָרִׁשים צּוָרה, ּוִבְׁשַעת ַהָּצֳהַרִים ְּכָבר ָהְפכּו ַּתַחת ָיָדיו 

ָהֲאמּונֹות ְלֶפְרּגֹוָלה ְיֵפהִפָּיה.

ַהֶּכֶסף ֶׁשֻּׁשַּלם לֹו ְּבָיד ְרָחָבה ַּכֻּמְבָטח, ְּכמֹו ַּגם עֹוֵבר אַֹרח ֶׁשָּצָפה ַּבֲעבֹוָדתֹו ְוהֹוִדיַע ַעל ַּכָּוָנתוֹ ְלִהְצָטֵרף 
ְלַמְעַּגל ָלקֹוחֹוָתיו, א ִהְרִּגיעּו ֶאת ַמְצּפּונֹו ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע ֶׁשִהָּכה ּבֹו ַעל ָּכ ֶׁשֹּלא ָעַמד ַּבִּנָּסיֹון... 

אּוָלם ַהַהְפָּתָעה ַהְּגדֹוָלה ִצְּפָתה לֹו ְּבֶעֶרב ַחג ַהֻּסּכֹות. ׁשּוב ִצְלֵצל ַהֶּפֶלאפֹון ְּבִכיסֹו, ּוֵמֵעֶבר ַלַּקו ָהָיה 
ֶׁשִהְזִמינֹו  ַהִּמִּסים,  ָרׁשּות  ִאיׁש  ְּכ'עֶֹפר',  ְלִהְתַּבֵּיׁש  ְּבִלי  ֶׁשִהְזַּדָהה  'ָּתִמים'  אַֹרח  עֹוֵבר  ֵמאֹותֹו  ַאֵחר  א 

ִּביבֶֹׁשת ָלֲחִקיָרה ַהְּמֻתְכֶנֶנת ַּבֲעבּורֹו ְּבִמְׂשְרֵדי ָהָרׁשּות ִמָּיד ְלַאַחר ַחג ַהֻּסּכֹות.

ַההֹוָדָעה ָנְפָלה ַעל ְיהֹוֻׁשַע ְּכַרַעם ְּביֹום ָּבִהיר. ָאְמָנם ְּבַמֲהַל ְׁשנֹות ֲעבֹוָדתֹו ִהְׁשַּתֵּדל ְלַדֵּוַח ְלָרֻׁשּיֹות 
ֶׁשל  ְמֻדְקֶּדֶקת  ְּבִחיָנה  ִּבְפֵני  ַלֲעמֹד  ִיְתַקֶּׁשה  ִּכי  ָיַדע  זֹאת  ִעם  ַיַחד   ַא ֶׁשִּבֵּצַע,  ֲעבֹוָדה  ָּכל  ַעל  ַהַּמס 
ָהָרֻׁשּיֹות, ֵמַהִּסָּבה ַהְּפׁשּוָטה ִּכי ָהיּו ֲעבֹודֹות א ְמַעּטֹות ֶׁשֲעֵליֶהן א ִּבֵּצַע ִרּׁשּום ַּכִּנְדָרׁש, ְּכמֹו ְלָמָׁשל 

.אֹוָתּה ֲעבֹוָדה ֶׁשִּסֵּים ֶזה ַעָּתה, ְוֶׁשְּבִגיָנּה ִהְתַּבֵּיׁש ֵמַעְצמֹו ָּכל ָּכ

*

ַּבַּצר לֹו ִנָּסה ְיהֹוֻׁשַע ִלְפנֹות ְלַכָּמה 'ְמִביִנים' ֶׁשִהְבִטיחּו לֹו ְּבֵהן ִצְדָקם ִּכי ְּתמּוַרת ַּתְׁשלּום 'ִסְמִלי' ִיְפְּתרּו 
לֹו ֶאת ַהְּבָעָיה ְּבֶדֶר זֹו אֹו ַאֶחֶרת, ֶאָּלא ֶׁשַעד ְמֵהָרה ִהְתָּבֵרר לֹו ִּכי ַהְבָטחֹוֵתיֶהם ָׁשוֹות ִּכְקִלַּפת ַהּׁשּום.

יֹום ַהֲחִקיָרה ִהְתָקֵרב, ְוַלַחץ ָּדמֹו ֶׁשל ְיהֹוֻׁשַע ִטֵּפס ִלְגָבִהים. הּוא ִנָּסה ָּכל ֶּדֶר ֶאְפָׁשִרית ִלְמצֹא מֹוָצא 
ֵמַהְּסַב, ַא ּדֹוֶמה ָהָיה ִּכי ָּכלּו ָּכל ַהִּקִּצים ְוהּוא עֹוֵמד ִלּפֹל ִּכְפִרי ָּבֵׁשל ִּבְפֵני ַהחֹוְקִרים ַהְּמֻיָּמִנים. ּוִמי 

יֹוֵדַע ָמה ִיְהֶיה ָעְנׁשֹו...

ְּבָבְקרֹו ֶׁשל יֹום ַהֲחִקיָרה ִהְתַקָּׁשה ְיהֹוֻׁשַע ְלִהְתַרֵּכז ִּבְתִפָּלתֹו. ְּבמֹחוֹ ִהְתרֹוְצצּו ְלא ֶהֶרף ֵׁשמֹות ֶׁשל 
ֲעַדִין  אּוָלם  ְּבֵיאּושׁ,  ָיַדִים  ֵהִרימּו  ְּכָבר  ְּכֻכָּלם  ֻרָּבם  ָהַאֲחרֹוִנים.  ַּבָּיִמים  ִּדֵּבר  ֶׁשִעָּמם  ַרִּבים  ְׁשַתְּדָלִנים 

נֹוְתרּו ְׁשלֹוָׁשה ֶׁשִהְבִטיחּו ַלֲעׂשֹות ְּכָכל ְיָכְלָּתם, ְּתמּוַרת ַּתְׁשלּום ָהגּון ַּכּמּוָבן, ִויהֹוֻׁשַע ֲעַדִין ִקָּוה...

ְלֶפַתע ִנְנַער ְיהֹוֻׁשַע ֵמִהְרהּוָריו. הּוא ִנְזַּכר ֵהיָכן ְוִלְפֵני ִמי הּוא עֹוֵמד, ּוִמָּיד ָעְלָתה ְּבִלּבֹו ַהַּמֲחָׁשָבה: 
'ְלֵׁשם ָמה ָזקּוק ֲאִני ִלְמַתְּוִכים, ְּבָׁשָעה ֶׁשִרּבֹון ָהעֹוָלִמים ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו מּוָכן ּוְמֻזָּמן ְלַהְקִׁשיב ִלי?!' 

ּוִפְתאֹום ְּכמֹו ֵמֵאֶליָה ָּבְקָעה ִמּתֹוכֹו ְּתִפָּלה:

 .ְסִליָחְת ֶאת  ֲאִני  ְמַבֵּקׁש   ָּכ ְוַעל  ִׁשִּׁשי  ְּביֹום  ֲעבֹוָדה  ֶׁשָּנַטְלִּתי   ְּבָכ ָׁשִגיִתי  ָאֵכן  עֹוָלם,  ֶׁשל  "ִרּבֹונוֹ 
ַהּנֹוֵגַע  ְּבָכל  ִּכי  יֹוֵדַע   ִהְּנ אּוָלם  ַּכָּיאּות,  ֶחְׁשּבֹונֹוַתי  ֶאת   ַֹלֲער ִהְׁשַּתַּדְלִּתי  ֶׁשֹּלא   ְּבָכ ַּגם  ָׁשִגיִתי 
ְמֻדְקָּדק  ְּבֶחְׁשּבֹון  ַמַעְׂשרֹוַתי  ֶאת  ָנַתִּתי  חֶֹדׁש  ְּבָכל  ֻמְחֶלֶטת.  ַיְׁשרּות  ַעל  ִהְקַּפְדִּתי   מּוְל ַלִהְתַנֲהלּות 
ְוִהְׁשַּתַּמְׁשִּתי ָּבֶהם ְלַמְּטרֹות ְצָדָקה ָוֶחֶסד, ְוֶאת ֵמַרב ַּכְסִּפי ָנַתִּתי ְּכֵדי ִלְזּכֹות ְּבָבִנים ּוַבֲחָתִנים ַּתְלִמיֵדי 
ֲחָכִמים. ְמַבֵּקׁש ֲאִני ִמְּמ ִרּבֹונוֹ ֶׁשל עֹוָלם ִּכי ַּתֲעמֹד ִליִמיִני ַּבַּפַעם ַהּזֹאת ְותֹוִׁשיֵעִני ֵמָהִאּיּום ַהְּמַרֵחף 

ְלֶנֶגד ֵעיַני".

ִמָּיד ְּכֶׁשִּסֵּים ֶאת ְּתִפָּלתֹו ַהְּקָצָרה ָּפְׁשָטה ְּבִלּבֹו ְּתחּוַׁשת רַֹגע ּוִבָּטחֹון. ִמּלֹוָתיו ַהַחּמֹות ְוַהֵּכנֹות ָנְסכּו ּבֹו 
ּכֹחַ, ְוהּוא ִהְתַחֵּזק ְלִהְתַּפֵּלל ֶאת ְּתִפַּלת ַהַּׁשֲחִרית ְּבַכָּוָנה ּוִמּתֹו ִּבָּטחֹון ִּביׁשּוַעת ה'.

ּכֹה ָסמּו ּוָבטּוַח ָהָיה, ַעד ֶׁשִּמָּיד ְלַאַחר ַהְּתִפָּלה ִמֵהר ְלִהְתַקֵּׁשר ְלַאְחרֹוֵני ַהְּׁשַתְּדָלִנים ֶׁשֲעֵליֶהם ָׂשם 
ֶׁשְּכָבר  ָהֲעבֹוָדה  ַעל  ָלֶכם  "ֲאַׁשֵּלם  מֹוִסיף:  ֶׁשהּוא   ּתֹו ְּבִתיקֹו  ַהִּטּפּול  ֶאת  ַלֲעצֹר  ֵמֶהם  ּוִבֵּקׁש  ְיָהבֹו 

ֲעִׂשיֶתם, ַא ְּכָבר ִהְסַּתַּדְרִּתי..."

ְּבֵני ִׂשיחֹו א ֶהֱאִמינּו ְלִמְׁשַמע ָאְזֵניֶהם, אּוָלם הּוא ָעַמד ַעל ַּדְעּתֹו ִּכי הּוא ְּכָבר ִהְסַּתֵּדר. ְּבֵלב ּבֹוֵטַח 
ִהְתִניַע ֶאת ְמכֹוִניתֹו, ּוָפָנה ַהְיֵׁשר ְלִמְׂשְרֵדי ָרׁשּות ַהִּמִּסים.
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ַהְּכָתִלים ָהַאְפרּוִרִּיים ִקְּבלּו ֶאת ָּפָניו ְּבֵסֶבר ָחמּור. ְוַכֲאֶׁשר ְלֶחְרָדתֹו הּוא ֻהְפָנה ַהְיֵׁשר ַלֲחַדר ַהַּמְנָּכ"ל 
הּוא ָחַׁשב ֶׁשַהָּׁשַמִים עֹוְמִדים ִלּפֹל ַעל רֹאׁשֹו.

ִמִּפי  ָעָליו  ֶׁשֻהְמַטר  ַהְּׁשֵאלֹות  ְצרֹור  ַהָּפִנים.  ְזעּוף  ַהְּמַנֵהל  מּול  ַהִּכֵּסא  ַעל  ִהְתַיֵּׁשב  הּוא  רֹוֵתת  ְּבֵלב 
ַהְּמַנֵהל הֹוִכיחּו ִּכי ַהָּלה ָּבִקי ֵהיֵטב ַּבחֶֹמר:

ֲעבֹוָדה  ַעל  ִּדַּוְחתָּ  א  ּוַמּדּוַע  ְּפלֹוִני,   ְּבַתֲאִרי ֶׁשִּבַּצְעָּת  ְּפלֹוִנית  ֲעבֹוָדה  ַעל  ַקָּבָלה   ְל ֵאין  "ַמּדּוַע 
ְנׂשּואֹות  ְּכֶׁשֵעיָניו  ְּכִאֵּלם,  ְיהֹוֻׁשַע  עֹוֵמד  מּולֹו  ַּכֲאֶׁשר  ְקׁשּוחֹות,  ְּבָפִנים  ַהְּמַנֵהל  ָּתָהה  ַאְלמֹוִנית...?", 

ַלָּמרֹום ִּבְתִחָּנה.

ְיהֹוֻׁשַע ִצָּפה ִלְגַזר ַהִּדין, ֶאָּלא ֶׁשְּבֶפַתע ִּפְתאֹום ִהְתַרֵּכ ּגֹון קֹולֹו ֶׁשל ַהַּמְנָּכ"ל ְוהּוא ָאַמר:

 א אֶֹמר ּוְדָבִרים, ַאַלִּדין ְל ַהֲאֵמן ִלי ִּכי ַאף ַעל ַמֲחִצית ֵמָהֲעֵברֹות ֶׁשִּבַּצְעָּת ָיכֹול ָהִייִתי ְלַהֲעִמיְד"
.ְּכִאּלּו אֹוֵמר ִלי ְלַהְרּפֹות ִמְּמ ִמְּבִלי ֶׁשאּוַכל ְלַהְסִּביר ַמּדּוַע, ְּדַבר ָמה ַּבְּנתּוִנים ֶׁשְּל

ְּבָכל זֹאת א ֶאָּמַנע ִמִּלְרׁשֹם ֶאת ָּכל ַהַּמְסָקנֹות ּוְלַהְכִניָסן ְלִתיְק. ָהֵבא ַּבֶחְׁשּבֹון ִּכי ִאם הּוא ִיָּפַתח 
ַּפַעם נֹוֶסֶפת ַאָּתה ָעלּול ְלִהְסַּתֵּב ָקׁשֹות. ָּכֵעת ַאָּתה ְמֻׁשְחָרר ְלֵביְת, ּוֵמַעָּתה ָוֵאיָל ַהְקֵּפד ְמאֹד ַעל 

ִּדּוּוִחים הֹוְגִנים, ִּכי ְּכִפי ֶׁשָאַמְרִּתי, ׁשּום ָּדָבר א ִנְמַחק..."

ַלֲחַדר  ִמחּוץ  ֶאל  ּדּוָמם  ּפֹוֵסַע  ְּכֶׁשְּיהֹוֻׁשַע  ַהּמּוָזָרה,  ַהְּפִגיָׁשה  ָלּה  ִהְסַּתְּיָמה  ֵּפֶׁשר  ֲחַסר  ְּבֹאֶפן   ,ָּכ
ַהֲחִקירֹות, ְמֻׁשְחָרר ְלַנְפׁשֹו, ְוִלּבֹו ָמֵלא הֹוָדָיה ַלה' ַעל ֶׁשָּׁשַמע ִלְתִפָּלתֹו ְוהֹוִׁשיעֹו ֵמַעל ְלֶדֶר ַהֶּטַבע.

'ּוָמתֹוק ָהאֹור' ַחג ַהֻּסּכֹות

ְּבָכל יֹום ִמיֵמי ַחג ַהֻּסּכֹות, ְלַאַחר ֲאִמיַרת ַהַהֵּלל נֹוֲהִגים ָאנּו ְלַהִּקיף ֶאת ַהֵּתָבה ְוֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה 
ֶזה  ְּבַמֲאָמֵרנּו  ַה'הֹוַׁשְענֹות'.  ִּפּיּוֵטי  ֲאִמיַרת  ְּכֵדי   ּתֹו ְּבָיֵדינּו,  ֲאחּוִזים  ַהִּמיִנים  ְּכֶׁשַאְרַּבַעת  ֶׁשָעֶליָה 

ְנַנֶּסה ְלִהְתַחּקֹות ַאַחר ְמקֹורֹו ְוַטֲעמֹו ֶׁשל ִמְנָהג ָקדּום ֶזה, ּוְלָפֵרט ְמַעט ִמְּסֻגּלֹוָתיו ּוַמֲעלֹוָתיו.
ַהָּקַפת ַהִּמְזֵּבַח ְוַהָּקַפת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה

ְיסֹודֹו ֶׁשל ִמְנַהג ֲאִמיַרת ַההֹוַׁשְענֹות ִהּנֹו ָקדּום ְמאֹד, ְוהּוָבא ְּכָבר ִּבְלׁשֹון ַהִּמְׁשָנה ְּבַמֶּסֶכת ֻסָּכה (פ"ד 
מ"ה) ַעל ַהְּזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים: "ְּבָכל יֹום ַמִּקיִפין ֶאת ַהִּמְזֵּבַח ַּפַעם ַאַחת, ְואֹוְמִרים: ָאָּנא 

ה' הֹוִׁשיָעה ָּנא, ָאָּנא ה' ַהְצִליָחה ָּנא. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֲאִני ָוהוֹ הֹוִׁשיָעה ָּנא".
ַעל ֶהְמֵׁש ִהְׁשַּתְלְׁשלּות ַהִּמְנָהג ִמּיֹום ֶׁשָחַרב ֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ַּבֲעוֹונֹוֵתינּו נּוַכל ִלְלֹמד ִמִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש 

(ילק"ש ְּתִהִּלים תשג) ַעל ַהָּפסּוק ִּבְתִהִּלים (כו ו): "ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון ַּכָּפי ַוֲאֹסְבָבה ֶאת ִמְזַּבֲח ה'":

ְּגדֹוִלים  ִיְׂשָרֵאל,  ָּכל  ַהַהָּקָפה?  ֵסֶדר  הּוא  ְוֵכיַצד  ַאַחת.  ַּפַעם  ַהִּמְזֵּבַח  ֶאת  ַמִּקיִפין  ָהיּו  יֹום  "ְּבָכל 
ּוְקַטִּנים, נֹוְטִלים ֶאת לּוְלֵביֶהם ִּביֵדיֶהם ַהְּיָמִנית ְוֶאְתרֹוֵגיֶהם ִּביֵדיֶהם ַהְּׂשָמאִלית ּוַמִּקיִפים ַאַחת... 
ָהא ּתֵיַנח ִּבְזַמן ֶׁשֵּיׁש ִמְזֵּבַח, ַּבְּזַמן ַהֶּזה – ַחָּזן ַהְּכֶנֶסת עֹוֵמד ְּכַמְלַא ָהֱאִקים ְוֵסֶפר ּתֹוָרה ִּבְזרֹועֹו, 

ְוָהָעם ַמִּקיִפין אֹותֹו ֻּדְגַמת ִמְזֵּבַח".
ַעל ַהַּטַעם ֶׁשִּתְּקנּו ְלַהִּקיף ֶאת ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ֵזֶכר ַלִּמְזֵּבַח ֵּבֵאר הב"ח (או"ח תרס): "ִּכי ְׁשִמיַעת ַהּתֹוָרה 
ֲחָז"ל  ִּדְבֵרי  ִּפי  ַעל  ֹנֶפְך   ְלָכ הֹוִסיף  סק"א)  (ָׁשם  ַיֲעקֹב'  ּובְ'ִבּכּוֵרי  ִמְזֵּבַח",  ְּכמֹו  ָעֵלינּו  ְמַכֶּפֶרת  ִהיא 

(ְמָנחֹות לא ב) ֶׁשְּקִריַאת ַּפְרִׁשּיֹות ַהָּקְרָּבנֹות ַּבְּזַמן ַהֶּזה ְמַכֶּפֶרת ָעֵלינּו ִּבְמקֹום ַהִּמְזֵּבַח.

עֹוד ָּכַתב ַהַּמֲהָר"ם ִׁשיק ִּבְדָרׁשֹוָתיו (סג) ֶׁשְּבַהָּקָפֵתנּו ֶאת ַהִּביָמה ֶׁשָעֶליָה ֻמָּנח ֵסֶפר ַהּתֹוָרה ָאנּו 
ָּכל  ְיסֹוְבבּו  ִּפיָה  ַעל  ְוַרק  ַחּיּוֵתנּו  ֶאת  ְמַקְּבִלים  ָאנּו  ִמֶּמָּנה  ַחֵּיינּו,  ֶמְרַּכז  ִהיא  ַהּתֹוָרה  ִּכי  ַמְרִאים 

ְּתנּועֹוֵתינּו ְוָכל ַמֲעֵׂשינּו.
ֵסֶדר ִּפּיּוֵטי ַההֹוַׁשְענֹות

ְמַסְּדֵרי  הֹוִסיפּו  ְוִתְפַאְרֵּתנּו,  ָקְדֵׁשנּו  ֵּבית  ִזְכרֹון  ֶאת  ְלדֹורֹות  ְלַהְנִציַח  ִּבְרצֹוָתם  ַהּדֹורֹות,   ְּבַמֲהַל
ָויֹום,  יֹום  ְלָכל  ְוִיחּוִדִּיים  נֹוָסִפים  ִּפּיּוִטים  ֲחָז"ל,  ֶׁשִּתְּקנּו  ַההֹוַׁשְענֹות  ְלֵסֶדר  ַהַּקְדמֹוִנים  ַהְּתִפָּלה 

ֶׁשַּתְכִליָתם ְוָתְכָנם ַמִּביִעים ַאף ֵהם ֶאת ַהִּתְקָוה ִליׁשּוַעת ה' ַּבְּגֻאָּלה ַהְּׁשֵלָמה.
ֶאת ָהִאְזּכּוִרים ָהִראׁשֹוִנים ְלִפּיּוֵטי ַההֹוַׁשְענֹות ַהְּנהּוִגים ְּבָיֵמינּו מֹוְצִאים ָאנּו ְּבִסּדּוֵרי ַהְּגאֹוִנים (רע"ג, 
רס"ג ָועֹוד), ּוְבִסּדּוֵרי ָהִראׁשֹוִנים ֶׁשַאֲחֵריֶהם ְּכָבר ֻהְרֲחָבה ַהְּיִריָעה ְּבִפּיּוִטים ַרִּבים נֹוָסִפים ֶׁשִחְּברּו 
ְּגדֹוֵלי ַהּדֹורֹות, ַּכֲאֶׁשר ַהּבֹוֵלט ֶׁשֵּביֵניֶהם ִהּנֹו ַהַּפְיָטן ַהּנֹוָדע ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַהָּקִליר, ֲאֶׁשר ִפּיּוָטיו ִנְקְּבעּו 

ַּבִּסּדּוִרים ֶׁשל ָיֵמינּו.
ִאם ִנְתּבֹוֵנן ְּבִסְדָרם ֶׁשל ִּפּיּוִטים ֵאּלּו, ַנְבִחין ִּכי ֻּכָּלם ְמֻסָּדִרים ְּבֵסֶדר ָאֶל"ף ֵּבי"ת, ַּכֲאֶׁשר ִּבְפִתיָחתֹו 
ְוִסּיּומֹו ֶׁשל ָּכל ַּבִית חֹוְזִרים ָאנּו ׁשּוב ָוׁשּוב ַעל ַּבָּקַׁשת 'הֹוַׁשע ָנא', ְּכֵזֶכר ְלַבָּקַׁשת 'הֹוִׁשיָעה ָנא' ֶׁשָהיּו 

אֹוְמִרים ֲאבֹוֵתינּו ִּבְזַמן ֶׁשֵּבית ַהִּמְקָּדׁש ָהָיה ַקָּים.
ַעל ַהַּטַעם ֶׁשּכֹוְפִלים ָאנּו ַּבָּקַׁשת 'הֹוַׁשע ָנא' ִּבְתִחַּלת ָּכל ָחרּוז ּוְבסֹופֹו ֵּבֵאר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי יֹוֵאל 
'הֹוַׁשע ָנא' קֶֹדם ַהְזָּכַרת ַהְּזכּות ('ְלַמַעְנ ֱאֵקינוּ' וכיו"ב),  ִמַּסאְטֶמר ָזָצ"ל, ִּכי ִּבְתִחָּלה ְמַבְּקִׁשים ָאנּו 
ְּכָעִני ַהְּמַבֵּקׁש ְיׁשּוָעה ַאף ֶׁשֵאין לֹו ָּכל ְזכּות ְלָכ. אּוָלם ַאף ְלַאַחר ֶׁשִהְתַעֵּלינּו ְּבַדְרָגֵתנּו ְּבֶאְמָצעּות 
ַהְזָּכַרת ַהְּזכּות ְזקּוִקים ָאנּו ְלַבָּקַׁשת 'הֹוַׁשע ָנא', ְּכִדְבֵרי ַּבַעל ָה'ֲעֵקָדה' (פר' ִנָּצִבים) ֶׁשַּכֲאֶׁשר ִמְתַעֶּלה 
ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ְמֻחֶּדֶׁשת  ִליׁשּוָעה  הּוא  ָזקּוק  ְוׁשּוב  יֹוֵתר,  ְּגֵדָלה  ְּכַלָּפיו  ַהְּתִביָעה  ַאף  ְּבַדְרָּגתֹו  ָהָאָדם 

ְלִהְתַעּלֹות עֹוד ָועֹוד ַעד ַלַּמְדֵרָגה ָהֶעְליֹוָנה ְּביֹוֵתר ('ִּדְבֵרי יֹוֵאל' להו"ר א').
ֲאִמיַרת ַההֹוַׁשְענֹות – ְׁשַעת ִׂשְמָחה

ַעל ַאף ֶׁשְּבִפּיּוֵטי ַההֹוַׁשְענֹות ְמַבְּטִאים ָאנּו ְּתִחָּנה ּוַבָּקָׁשה ִליׁשּוָעה, ּובַ'ֻּׁשְלָחן ָערּו' (או"ח תקעו יב) 
ִנְפָסק ֶׁשֵאין ְלַהְזִּכיר ַּבָּקׁשֹות ְּבַׁשָּבת ּוְביֹום טֹוב, ׁשֹוִנים ֵהם ִּפּיּוֵטי ַההֹוַׁשְענֹות ֶׁשָּכל ַמהּוָתם ִהיא 
ִׂשְמָחה. ְּכִפי ֶׁשהּוָבא ַּב'ַּתְרּגּום ֵׁשִני' ִלְמִגַּלת ֶאְסֵּתר (ג ח) ִׁשְבָחם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשֵהם ַמִּקיִפים 

ְואֹוְמִרים 'הֹוַׁשע ָנא', ֲהֵרי ֵהם ְׂשֵמִחים ְורֹוְקִדים.
ְּכמֹו ֵּכן ְּבֵבאּור ַהְגָּר"א ְלשו"ע (או"ח תרס ב) ֵהִביא ִּכְרָאָיה ְלִמְנַהג ַההֹוַׁשְענֹות ֶאת ָהֻעְבָּדה ֶׁשִהְסִמיָכה 
ה'  ִלְפֵני  "ּוְׂשַמְחֶּתם  ַהִּצּוּוי:  ֶאת  ָהָדר",  ֵעץ  ְּפִרי  ָלֶכם...  "ּוְלַקְחֶּתם  מ):  כג  (ַוִּיְקָרא  ַלִּצּוּוי  ַהּתֹוָרה 
ֱאֵקיֶכם", ְוָכַתב ַהְגָּר"א ֶׁשַעל ֵּכן ָנֲהגּו ֶׁשָאֵבל ֵאינֹו ַמִּקיף ֶאת ַהִּביָמה ִּבְׁשַעת ַההֹוַׁשְענֹות ִּכי ַמהּוָתן 

ְמַבֵּטאת ִׂשְמָחה.
ֶאת עֶֹמק ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְזַמן ַהִּׂשְמָחה ַלַּבָּקָׁשה נּוַכל ְלָהִבין ַעל ִּפי ִּדְבֵרי ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ְׂשַפת ֱאֶמת' 
ִמּגּור (ֻסּכֹות תרל"ט): "ֲחָז"ל ָקְבעּו לֹוַמר הֹוַׁשְענֹות ַּבָּיִמים ַהָּללּו... ִּכי ָיִמים ַהָּללּו ִנְקְראּו ְיֵמי ְיׁשּוָעה... 

ּוְבֵעת ְּגֻאָּלה ִויׁשּוָעה ְצִריִכין ְלַהְרּבֹות ְּבַתֲחנּוִנים ִלְהיֹות נֹוָׁשע ְּתׁשּוַעת עֹוָלִמים".
ְסֻגּלֹוֵתיֶהן ֶׁשל ַהָּקפֹות 'הֹוַׁשְעָנא'

ְּבִמְׁשָנָתם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ִיְׂשָרֵאל, ּוִבְפָרט ַחְכֵמי ַהַּקָּבָלה, רֹוִאים ָאנּו ִּכי ֶהֱעִניקּו ִמְׁשֵנה ֲחִׁשיבּות ִלְׁשַעת 
ֲאִמיַרת ַההֹוַׁשְענֹות, ְּכָׁשָעה ְקדֹוָׁשה ּוְמֻסֶּגֶלת ִּבְמֻיָחד. ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ַהְּמֻקָּבל ַרִּבי ִעָּמנּוֵאל ַחי רִיִקי 
ְּבִסְפרֹו 'ִמְׁשַנת ֲחִסיִדים' (ְיֵמי ִמְצָוה י ב): "ּוַבַהָּקָפה ֶׁשִּמֵּדי יֹום ְּביֹום ָאנּו ִנּצֹוִלים ִמַּׂשר ֶאָחד ַהּכֹוֵלל 

ֶעֶׂשר ָׂשִרים ִמִּׁשְבִעים ֻאּמֹות".
ָּכ ֵהִעיד ַעל ַעְצמֹו ַרִּבי יֹוְזָפא ֶסַג"ל ַּבַעל 'יֹוֵסף אֶֹמץ' (תתרמ"ח): "ָמה ְמאֹד ֵיׁש ְלַדְקֵּדק ְלִהְתַאֵּמץ 
ְלַהַהָּקפֹות ִעם ַהּלּוָלב... ִּכי ִעְנַין ַהַהָּקָפה הּוא ֵזֶכר ְלַהָּקַפת ַהִּמְזֵּבַח, ָלֵכן ִעְנָיָנּה ָּגדֹול ְוִנְכָּבד... ּוִמְּפֵני 
 ֵּכן ִנְתַאַּמְצִּתי ְּבָכל עֹז ַעל ַהַהָּקָפה, ַאף ַעל ִּפי ֶׁשַּלַחץ ֶזה ַהְּדָחק ָקֶׁשה ְמאֹד ַלֲחִליַׁשת ִטְבִעי, ּוָברּו

ּפֹוֶדה ּוַמִּציל... ֶׁשֹּלא ָּכַאב ִלי ׁשּום ֵּכיָבא ֵמעֹוָלם ַעל ְיֵדי ַהַהָּקָפה..."
ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַּבַעל 'ַאְרֵיה  ְּדֵבי ִעילָאֵי' נֹוֵהג ָהָיה ְלִהְתַּפֵּלל ַּבֶחֶדר ַהָּסמּו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת. ַּפַעם ִּבְׁשַעת 
ֶׁשל  ָקְדׁשֹו  ַּבֲעבֹוַדת  ַהַחּלֹון   ֶּדֶר ְוִהִּביט  אֶֹמץ  ַהְּצִעיִרים  ִמְּנָכָדיו  ֶאָחד  ָאַזר  ַההֹוַׁשְענֹות  ֲאִמיַרת 
ָסבֹו. ְוִהֵּנה ִנְדַהם הּוא ִלְראֹות ֶאת ָסבֹו ַהָּקדֹוׁש ׁשֹוֵכב ַעל ָהָאֶרץ ְּבִפּׁשּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים ְוזֹוֵעק ֶאת 

ַה'הֹוַׁשְענֹות' ְּכֶׁשֻּכּלֹו רֹוֵתת ֵמֵאיָמה ָוַפַחד ִמּגֶֹדל ְקֻדַּׁשת ַה'הֹוַׁשְענֹות' ('ֲאִרי ֶׁשַּבֲחבּוָרה' ח"א עמ' סז).
ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ

ֶאת ֵסֶדר ֲאִמיַרת ַההֹוַׁשְענֹות ְמַסְּיִמים ָאנּו ְּבַהְכָרַזת: "ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ה' הּוא ָהֱאִקים 
ֵאין עֹוד", ּוְלִסַּבת ַהָּדָבר ָמִצינּו ַּכָּמה ֵּבאּוִרים:

ַּבַעל 'ְּבֵני ִיָּׂששָכר' (אֹות ַחִּיים טו) ֵּבֵאר ֶׁשִּבְׁשַעת ַהַהָּקפֹות חֹוְלִקים ָאנּו ָּכבֹוד ִויָקר ְלַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים, 
ַהּבֹוֵרא  ִמַּבְלֲעֵדי  ְיכֶֹלת  ַּבֲעַלת  ְמִציאּות  ָחִליָלה  ַקֶּיֶמת  ֶׁשָּמא  ַלֲחׁשֹב  ָהֲאָרצֹות  ַעֵּמי  ֲעלּוִלים  ְוָלֵכן 
ִיְתָּבַר, ְּכאֹוָתם עֹוְבֵדי ֱאִליִלים ֶׁשָהיּו עֹוְבִדים ִלְׁשלּוֵחי ַהָּמקֹום. ְלִפיָכ ִמָּיד ְּכֶׁשָאנּו ַמִּניִחים ִמָּיֵדינּו 
ֶאת ַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים ְמַמֲהִרים ָאנּו ְלַהְצִהיר: "ְלַמַען ַּדַעת ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ה' הּוא ָהֱאִקים ֵאין 

עֹוד".
ֵּבאּור נֹוָסף ָאַמר ַהָּגאֹון ַרִּבי ִיְרְמָיהּו ְפֶלעְסְנֶּבְרג ַּבַעל 'ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו' ְוַתְלִמיד ָמָרן ַה'ֵּבית ַהֵּלִוי', ַעל 
ִּפי ָמה ֶׁשהּוָבא ְלֵעיל ֶׁשְּבכֹחַ ַהַהָּקפֹות ַמְכִניִעים ָאנּו ֶאת ָׂשֵריֶהם ֶׁשל ִׁשְבִעים ָהֻאּמֹות, ּוְלִפיָכ ִמָּיד 
ְלַאַחר ִמֵּכן ַמְכִריִזים ָאנּו ְּבקֹול ָרם: "ְלַמַען ַּדַעת... ִּכי ַה' הּוא ָהֱאִקים ֵאין עֹוד", ִּכי ֻּכָּלנוּ ְמַקִּוים 
ִמְנֲהֵגי  ('אֹוַצר  ִמְּלַבּדֹו  עֹוד  ֵאין  ִּכי  ְוֵיְדעּו  ְוַיִּכירּו  ה'  ִלְפֵני  ִיָּכְנעוּ  ָהָאֶרץ  ַעֵּמי  ֶׁשָּכל  ָהֲאִמִּתית  ַלַּתְכִלית 

ְיֻׁשרּון' מז יב).

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ֵנס ָּגלּוי ַּבֲחַדר ַהֲחִקירֹות

ע טּתַ ה ם  ממַמבבּבָ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ּבחד לּוי

ססִספפּפור ם
יָעה ָנא א ַה' הֹוׁשִ ָאּנָ

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


