
ּכֹות ַחג ַהּסֻ

בס"ד

ַיֲעקֹב ּפֹוֵטר ֶאת ֶצֱאָצָאיו ִמָּגלּות
ִהְרַחְקִּתי  ְּכִאּלּו  זֹאת  ִלי  ֵיָחֵׁשב  ַהחּוָצה...  ִמֵּביִתי  ֵצאִתי  "ּוִבְזכּות 
ְנדֹוד, ְוֶהֶרב ַּכְּבֵסִני ֵמֲעֹוִני ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרִני" (ִמּתֹו ְּתִפָּלה ְּכֶׁשִּנְכָנִסים 

ַלֻּסָּכה)

ֶרֶמז  סֹוף  ֱאמֹר,  (ילק"ש  ַהִּמְדָרׁש  ְּבִדְבֵרי  ִהּנֹו  זֹו  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ְמקֹוָרּה 
ָהֲעוֹונֹות  ַּכָּפַרת   ַּתֲהִלי ֶאת  ַמְׁשִליָמה  ַּבֻּסָּכה  ַהְּיִׁשיָבה  ִּכי  תרנג) 
ֶׁשֵהֵחל ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ֶׁשָּקְדמּו ַלַחג: ִאם ָחִליָלה ִהְתַחְּיבוּ ִיְׂשָרֵאל 
ְּבָגלּות, ֶנֱחֶׁשֶבת ָלֶהם ָהֻעְבָּדה ֶׁשֵהם 'ּגֹוִלים' ִמָּבֵּתיֶהם ַלֻּסָּכה, ְּכִאּלּו 

ָּגלּו ְלָבֶבל.
ֶאָּלא ֶׁשִּלְכאֹוָרה ִאם ַהַּצַער ְוַהֵּסֶבל ִהָּנם ֵחֶלק ִמַּמְטָּרָתּה ֶׁשל ִמְצַות 
ב)?  כה  (ֻסָּכה  ִמִּקּיּוָמּה  ַה'ִּמְצַטֵער'  ֶאת  ֲחָכִמים  ָּפְטרּו  ַמּדּוַע  ֻסָּכה, 

ֲהא ַאְדַרָּבה, ְּכָכל ֶׁשִּיְצַטֵער יֹוֵתר ָּכ ִיְתַּכֵּפר לֹו יֹוֵתר?
:'מֹה ַּגְנְצְפִריד, ַּבַעל 'ִקּצּור ֻׁשְלָחן ָערּוֵּבֵאר ַרִּבי ְׁש

ָּבֵעֶגל,  ֶׁשָחְטאּו  ְלַאַחר  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  מֶֹׁשה  ֶׁשל  ַהָּסֵנגֹוְרָיה  ְּבִדְבֵרי 
 ,"ֲעָבֶדי ּוְלִיְׂשָרֵאל  ְלִיְצָחק  ְלַאְבָרָהם  "ְזכֹר  יג):  לב  (ְׁשמֹות  ָאַמר 
ּוֵבֲארּו ֲחָכֵמינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה (ַּתְנחּוָמא ִּכי ִתָּׂשא כד): "ָאַמר מֶֹׁשה: 
ֶׁשָּנַתן  ְלַאְבָרָהם  ְזכֹר   – ַחָּיִבים  ֵהם  ְׂשֵרָפה  ִאם  עֹוָלם,  ֶׁשל  'ִרּבֹונוֹ 
ֵהם  ְׁשִחיָטה  ִאם  ַּכְׂשִּדים,  ְּבאּור   ְׁשֶמ ְקֻדַּׁשת  ַעל  ְלִהָּׂשֵרף  ַנְפׁשֹו 
ַחָּיִבים – ְזכֹר ְלִיְצָחק ֲאִביֶהם ֶׁשָּפַׁשט ַצָּוארוֹ ְלִהָּׁשֵחט ַעל ְקֻדַּׁשת 

ְׁשֶמ, ִאם ָּגלּות ֵהם ַחָּיִבים – ְזכֹר ְלַיֲעקֹב ֲאִביֶהם ֶׁשָּגָלה ְלָחָרן".
ְּכֶנֶגד  ְמֻכָּוִנים  ָהְרָגִלים  ְׁשֶׁשת  ִּכי  תיז)  או"ח  טּור  (ְרֵאה  ָידּוַע  ְוִהֵּנה, 
ַּבָּכתּוב  ַּכִּנְרָמז  ַיֲעקֹב.  ְּכֶנֶגד  ִהּנֹו  ַהֻּסּכֹות  ְוַחג  ָהָאבֹות,  ְׁשֶׁשת 
ָעָׂשה  ּוְלִמְקֵנהּו  ָּבִית  לֹו  ַוִּיֶבן  ֻסּכָֹתה  ָנַסע  "ְוַיֲעקֹב  יז):  לג  (ְּבֵראִׁשית 
ֻסּכֹת ַעל ֵּכן ָקָרא ֵׁשם ַהָּמקֹום ֻסּכֹות", ּוְלִפי ַהִּמְדָרׁש ָהָאמּור ָנִבין; 
ָּבּה,   ַהָּכרּו ַהַּצַער  ֵמֲחַמת  ְּכָגלּות  ֶנֱחֶׁשֶבת  ֵאיָנּה  ַּבֻּסָּכה  ַהְּיִׁשיָבה 
ֶׁשָּגָלה  ָאִבינּו  ַיֲעקֹב  ֶׁשל  ְזכּותֹו  ֶאת  ְמעֹוֶרֶרת  ֶׁשִהיא  ִמּׁשּום  ֶאָּלא 

ְלָחָרן, ְוָלֵכן ִהיא ֶנֱחֶׁשֶבת ְלֶצֱאָצָאיו ַּכָּגלּות ַהְּמַכֶּפֶרת.
'ַאִּפְריֹון' פר' ֱאמֹר

ֵּתְׁשבּו ְּכֵעין ָּתדּורּו
"ָּברּו ַאָּתה... ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְוִצָוּנּו ֵליֵׁשב ַּבֻּסָּכה" 

ִעְנַין  ֶאת  ַּדְוָקא  ַהֻּסָּכה  ִמְצַות  ִּבְרַּכת  ְּבֻנַּסח  ָלנּו  ָקְבעּו  ָמה  ִמְּפֵני 
ַהְּיִׁשיָבה, ֲהא ָאָדם ְמֻחָּיב ַלֲעׂשֹות ַּבֻּסָּכה ָּכל ָּדָבר ֶׁשֶּדֶר ָהָאָדם 

ַלֲעׂשֹות ְּבֵביתֹו, ַּכֲאִכיָלה, ְׁשִתָּיה, ֵׁשָנה, ִטּיּול ְוִלּמּוד?
ֵּבֵאר ָהַרְמָּב"ן:

ָלׁשֹון זֹו ִנְתְקָנה ַעל ִּפי ְלׁשֹון ַהָּכתּוב (ַוִּיְקָרא כג מב): "ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו 
'ֵּתְׁשבּו'  ְלׁשֹון  ִּכי  ָּדְרׁשּו  א)  כז  (ֻסָּכה  ַּבְּגָמָרא  ְוָאֵכן  ָיִמים",  ִׁשְבַעת 
'ָּתדּורּו', ַהְינּו ָּכל ְּפִעילּות ֶׁשָאָדם ָרִגיל  ֶׁשְּבָפסּוק ֶזה, ַמְׁשָמעּוָתּה 

ִחּדּוֵׁשי ָהַרְמָּב"ן ְּפָסִחים ז אַלֲעׂשֹות ְּבִדיָרתֹו, ְוָלאו ַּדְוָקא ְיִׁשיָבה. 

ְנִטיַלת ַהּלּוָלב ְמַסֶּמֶלת ֶאת ִנְצחֹוָנם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל
"ָּברּו ַאָּתה... ֲאשֶׁר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו ְוִצָּונּו ַעל ְנִטיַלת לּוָלב"

לּוָלב"  ְנִטיַלת  "ַעל  ָאנּו:  ְמָבְרִכים  ָמה  ִמְּפֵני  ַהֻּקְׁשָיה,  ִהיא  ְידּוָעה 
"ּוְלַקְחֶּתם  מ):  כג  (ַוִּיְקָרא  ַהָּכתּוב  ִּכְלׁשֹון  לּוָלב",  ְלִקיַחת  "ַעל  ְוא 

ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשוֹן..."?
ֵּבאּור ִנְפָלא ְלָכ ֵהִׁשיב ַרִּבי ָּברּו ֶאְּפְׁשֵטין ִמִּפיְנְסק:

ַהּנֹוָרִאים,  ַּבָּיִמים  ָׁשָנה  ְּבָכל  ִּכי  ְמבָֹאר  יח)  ֱאמֹר  (ַּתְנחּוָמא  ַּבִּמְדָרׁש 
ִמי  יֹוְדִעים  ְוֵאין  ָהעֹוָלם.  ֻאּמֹות  ִעם  ְלִדין  ִיְׂשָרֵאל  ְּבֵני  ִנְכָנִסים 
ֵּביֵניֶהם ַהְּמַנֵּצַח, ַעד ֶׁשִּיְׂשָרֵאל יֹוְצִאים ְּבַחג ַהֻּסּכֹות ְּכֶׁשּלּוְלֵביֶהם 

ְואְֶתרֹוֵגיֶהם ִּביֵדיֶהם, ְּכִפי ֶׁשּנֹוֲהִגים ַהְּמַנְּצִחים ִלּטֹל ִּביֵדיֶהם ֲעֵצי 
ְּתָמִרים ְּכאֹות ְלִנְצחֹוָנם. 

ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָהִבין ֶאת ֻנַּסח ַהְּבָרָכה: ֵּכיָון ֶׁשַהְגָּבַהת ַהּלּוָלב ִהיא 
ָאנּו   ְלִפיָכ ָהעֹוָלם,  ֻאּמֹות  מּול  ַּבִּדין  ִנַּצְחנּו  ִּכי  ַלּכֹל  ָואֹות  ֵסֶמל 
'ְנִטיָלה' ֶׁשַּמְׁשָמעּוָתּה ַהְגָּבָהה ְוִהְתַנְּׂשאּות  נֹוְקִטים ַּבְּבָרָכה ְלׁשֹון 

(ְיַׁשְעָיה סג ט).
'ּתֹוָרה ְּתִמיָמה' ַוִּיְקָרא כג מ, ֶהָעָרה קכא

ַּכָּונֹות ְּתִמימֹות ַּבַּנְענּוִעים
ַעל ָהַרִּבי ַּבַעל 'ֶׁשַפע ַחִּיים' ִמַּצאְנז ְמֻסָּפר:

ְּכָבר ְּבַקְטנּותֹו ָּבַלט ָהַרִּבי ַעד ְמאֹד ְּבקֹוָמתֹו ָהרּוָחִנית. ִּבְהיֹותֹו ֶיֶלד 
ָצִעיר ְלָיִמים, ָרַכׁש ַּבֲעבּורֹו ָאִביו ד' ִמיִנים. ְוִהֵּנה, ִּבְׁשַעת ֲאִמיַרת 
ַּבַּנְענּוִעים.  ְמאֹד   ַמֲאִרי ְּבנֹו  ִּכי  ִלְראֹות  ָהָאב  ִהְתַּפֵּלא  ַהַהֵּלל 
ְלֵפֶׁשר  ְׁשָאלֹו  ְּבַעְלָמא,  ְּכ'ִחּקּוי'  זֹאת  הּוא  עֹוֶׂשה  ֶּפן  ֵמֲחָׁשׁש 

ַהְנָהָגתֹו, ּוָמה ַרָּבה ָהְיָתה ַהְפָּתָעתֹו ְּכֶׁשִהְסִּביר ִּבְתִמימּות:
ֶאת  ְלַבֵּטל  ְמַכֵּון  ֲהֵריִני  ַנֲענּוַעי,  ֶאת  ְמַכֵּון  ֲאִני  ֶׁשֵאָליו  ַצד  "ְּבָכל 
ְוֵכן  ַצד.  ְּבאֹותֹו  ַהָּדִרים  ִיְׂשָרֵאל  ִמְּבֵני  ְוִקְטרּוגֹו  ַהֵּיֶצר  ְׁשִליַטת 
ִּבְמֵהָרה  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשְּיַקְּבֵצם  ֲעֵליֶהם  ֲאִני  ִמְתַּפֵּלל 

ִמְּמקֹוָמם ְלֶאֶרץ ַהּקֶֹדׁש, ְוָלֵכן אֹוֵר ִלי ַהָּדָבר ְזַמן ַרב".
'ַלִּפיד ָהֵאש' ח"א עמ' מ

ֵּבית ִמְדָרׁש ְּבִמּדֹות 'לּוָלב'
ַעל ִמְנָהג ְמֻיָחד ֶׁשָּנֲהגּו ְּבֵבית ִמְדָרׁשֹו ֶׁשל ַהַּמַהְרשָׁ"ל ֵהִעיד ַרִּבי 
ָּבָנה  לּוְּבִלין  ָּבִעיר  ַהּנֹוָדע  ִמְדָרׁשֹו  ֵּבית  ֶאת  ִמֶּוועְרּבֹוי:  ַוִיס  ִיְצָחק 
רַֹחב.  ַאּמֹות  ְול"ב   ,אֶֹר ַאּמֹות  ל"ו  'לּוָלב';  ְּבִמּדֹות  ַהַּמַהְרשָׁ"ל 
ַהִּמיִנים  ְּכֶׁשַאְרַּבַעת  אֹותֹו  ַמִּקיִפים  ַהִּמְתַּפְּלִלים  ָהיּו  ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג 

ִּביֵדיֶהם, ְוֵהם צֹוֲעִדים ָסמּו ַלְּכָתִלים.
'ֶאֶלף ְּכָתב' ח"ב אֹות תקצט

'ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ִלְנֵויֶהם' ְּבֶטֶרם 'ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה'
"ְּבֵנה ֵּביְת ְּכַבְּתִחָּלה... ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ִלְנֵויֶהם, ְוָׁשם ַנֲעֶלה ְוֵנָרֶאה 
ְלָׁשלֹוׁש  מּוָסף  ְּתִפַּלת   ִמּתֹו) ְרָגֵלינּו"  ַּפֲעֵמי  ְּבָׁשׁש   ְלָפֶני ְוִנְׁשַּתֲחֶוה 

ְרָגִלים) 
ֵּבית  ִּבְנַין  ַעל  ַּבָּקָׁשה  הּוא  זֹו  ְּתִפָּלה  ֶׁשל  ִעְנָיָנּה  ֲהא  ְלָהִבין,  ֵיׁש 

ִיְׂשָרֵאל  "ְוָהֵׁשב  ַּבָּקַׁשת  ְלתֹוָכּה  ִהְׁשַּתְרְּבָבה  ְוֵכיַצד  ַהִּמְקָּדׁש, 
ִלְנֵויֶהם" ַהִּמְתַיֶחֶסת ְלִׁשיַבת ִיְׂשָרֵאל ְלַאְדָמָתם?

ֵּבֵאר ַהְּגִרי"ז ִמְּבִריְסק:
ְּבַמֶּסֶכת ְּפָסִחים (ח ב) ְמבָֹאר ִּכי ֵמי ֶׁשֵאין ִּבְרׁשּותֹו ַקְרַקע ְּבֶאֶרץ 
ֶׁשִּבַּקְׁשנּו:  ְלַאַחר   ,ְלִפיָכ ָלֶרֶגל.  ָהֲעִלָּיה  ִמִּמְצַות  ָּפטּור  ִיְׂשָרֵאל 
"ְּבֵנה ֵּביְת ְּכַבְּתִחָּלה", קֶֹדם ֶׁשְּנַבֵּקׁש "ְוָׁשם ַנֲעֶלה... ְּבָׁשׁש ַּפֲעֵמי 
ַרְגֵלינּו", ׂשּוָמה ָעֵלינּו ְלַבֵּקׁש: "ְוָהֵׁשב ִיְׂשָרֵאל ִלְנֵויֶהם", ֶׁשֵּכן ַרק 

ְלַאַחר ֶׁשֵּיְׁשבּו ִיְׂשָרֵאל ְּבָבֵּתיֶהם ִיְתַחְּיבוּ ַלֲעלֹות ָלֶרֶגל.
הגש"פ 'ִמֵּבית ֵלִוי', עמ' רעב

ְּתִפָּלה ַהּיֹוֵצאת ִמֶּפה ָנִקי ִמְתַקֶּבֶלת
"הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ֱאקֵינּו הֹוַׁשע ָנא" (ִמּתֹו ֵסֶדר הֹוַׁשְענֹות)

ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג  ְלַהְרּבֹות  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ִּתְּקנּו  ַמּדּוַע 
ִּבְתִפּלֹות ּוַבֲאִמיַרת הֹוַׁשְענֹות?

ֵּפֵרׁש ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת':
ַּבָּיִמים ֶׁשְּלַאַחר יֹום ַהִּכּפּוִרים, ְזַמן ַּכָּפָרֵתנּו, ֶהֶבל ִּפינּו ָטהֹור ְוָנִקי 
ֵמרֶֹׁשם ֶׁשל ֵחְטא, ְלִפיָכ ָראּוי ֶׁשְּנַנֵצּל ֵעת זֹו ִלְתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים, 
ּוִמְתַקֶּבֶלת  ִנְׁשַמַעת  ְּבַוַּדאי  ָטהֹור  ִמֶּפה  ַהּיֹוֵצאת  ְּתִפָּלה  ֶׁשֲהֵרי 

יֹוֵתר.
ֶרֶמז ַלְּדָבִרים נּוַכל ִלְלֹמד ִמְּסִמיכּות ַהְּכתּוִבים ִּבְתִהִּלים (יט יד-טו): 
"ְוִנֵּקיִתי ִמֶּפַׁשע ָרב; ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי" – ַּכֲאֶׁשר ֲאִני ָנִקי ֵמֵחְטא 

'ִלּקּוֵטי ְיהּוָדה' ֻסּכֹותּוִמֶּפַׁשע, ֲאַזי ַיֲעלּו ִאְמֵרי ִּפי ְלָרצֹון.

ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות ִלְתִפָּלה
"הֹוַׁשע ָנא ָׁשׁש ָׁשעֹות, הֹוַׁשע ָנא" (ִמּתֹו ֵסֶדר הֹוַׁשְענֹות)

ָׁשעֹות",  ָׁשׁש  ָנא  "הֹוַׁשע  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַההֹוַׁשְענֹות  ְּבֵסֶדר 
ְוַהְּמָפְרִׁשים ִהְתַחְּבטּו ְּבֵבאּוָרּה ֶׁשל ַּבָּקָׁשה זֹו.

ֵּפֵרׁש ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר הֹורֹוִביץ ִמַּטְרִניְגָראד ַּבַעל 'נַֹעם ְמָגִדים':
ָהִראׁשֹוִנים  "ֲחִסיִדים  ַהְּגָמָרא:  ְמִעיָדה  ב)  (לב  ְּבָרכֹות  ְּבַמֶּסֶכת 
ַאַחת...".  ָׁשָעה  ּוִמְתַּפְּלִלין  ַהְּתִפָּלה)  (קֶֹדם  ַאַחת  ָׁשָעה  ׁשֹוִהין  ָהיּו 
ָׁשעֹות  ָׁשלֹוׁש  ְלַהְקִּדיׁש  ֵיׁש  יֹום  ֶׁשְּבָכל  ִנְמָצא  ַהְּגָמָרא  ִּדְבֵרי  ְלִפי 
ִלְתִפָּלה, ְוַעל ָּכ ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: "הֹוַׁשע ָנא ָׁשׁש ָׁשעֹות" – אֹוָתן 
ָׁשלֹוׁש ָׁשעֹות ֶׁשָּבֶהן ָאנּו ִמְתַּפְּלִלים, ֲעזֹר ָלנּו ֶׁשַּנְׂשִּכיל ִלְפעֹל ָּבֶהן 

'ֲאָמרֹות ְטהֹורֹות' ְּתִהִּלים קלו כדִמּתֹו ַּכָּוַנת ַהֵּלב.

יֹומֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו
ֵסֶדר   ִמּתֹו) ַאָּתה"  ָאִבינּו  ָנא,  ְוהֹוִׁשיָעה  הֹוַׁשְעָנא  ָנא,  ֵא-ל  "ָאָּנא 

הֹוַׁשְענֹות ְלהֹוַׁשְעָנא ַרָּבה)

ְּבָכל ָׁשָנה, ֶטֶרם ְּתִחַּלת ֵסֶדר ַהַהָּקפֹות ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבה, נֹוֵהג ָהָיה 
ַהַּמְׁשִּגיַח ְּדֵלייְקוּוד ַרִּבי ָנָתן וֹוְכְטפֹויֶגל ָלֵׂשאת ִּדְבֵרי ִחּזּוק ְקָצִרים 
ִּבְפֵני ַּתְלִמיָדיו, ְּבתֹוָכם ָהָיה ַמְזִּכיר ֶאת ִּדְבֵרי ַהִּמְדָרׁש (הּוָבא ְּבַהָּגהֹות 
ַהִּמְנָהִגים – ֻסּכֹות, אֹות רטז): "ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּו הּוא ְלַאְבָרָהם: 'ֲאִני 
ָיִחיד ְוַאָּתה ָיִחיד, ֶאֵּתן ְל יֹום ַהְּמֻיָחד ְלַכֵּפר ּבֹו ֲעוֹונֹוֵתיֶהם, ְוֶזהּו 

הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה'".
 ּוֵבֵאר ַהַּמְׁשִּגיַח: ְּכִפי ֶׁשּיֹום ַהִּכּפּוִרים הּוא יֹומֹו ֶׁשל ַהָּקדֹוׁש ָּברּו
הּוא, ָּכ הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה הּוא יֹומֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו; ְּביֹום ֶזה ִנָּתן 
ְּביֹום  ָזכּו  ֶׁשֹּלא  ָמה  ּוְלָכל  ֶצֱאָצָאיו,  ֶאת  ְלהֹוִׁשיַע  ְמֻיָחד  ּכֹחַ  ְּבָידֹו 
ְּבַכָּוַנת  ְּתִפָּלה  ְּבֶאְמָצעּות  ֶזה  ְּביֹום  ִלְזּכֹות  ֵהם  ְיכֹוִלים  ַהִּכּפּוִרים, 

'ֶלֶקט ְרִׁשימֹות' ֱאלּול ְוָיִמים נֹוָרִאים עמ' קמבַהֵּלב.

ְתִפּלֹות ַהַחג ִניִנים ּוֵבאּוִרים ּבִ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
לּות

חק

ני ּפְ ם

ֻסָּכה ְּבסֹוד ָאֵמן
ָּכַתב  ֻסָּכה  ִהְלכֹות  ַעל  ַיֲעקֹב'  'ִּבּכּוֵרי  ִסְפרֹו  ִּבְפִתיַחת 

ֶה'ָערּוךְ ְלֵנר':
צ"א  ְׁשָמּה  ֶׁשִּמְסַּפר  ֻסָּכה,  ִמְצַות  ְלַקֵּים  ְמאֹד  "ְוִיָּזֲהרּו 
'ָאֵמן',  (ְּבִגיַמְטִרָּיה)  ֶׁשּכֹוְלָלם  ַהּקֶֹדׁש  ְׁשמֹות  ְׁשֵני  ְּכִמְסַּפר 
ִמן  ְׂשָכרֹו  ִיְכְּפלּו  ְּכִהְלָכָתּה  ְוַהְּמַקְּיָמּה  ֻמְכֶּפֶלת  ּוְקֻדָּׁשָתּה 

ַהָּׁשַמִים".
הֹוִסיף ְוָאַמר ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ִמָּבאּבֹוב:

ה'  טֹוב  ִּכי  ּוְראּו  "ַטֲעמּו  ֶנֱאָמר:  ט)  (לד  ְּתִהִּלים  ְּבֵסֶפר 
ֻסָּכה  ִמְצַות  ַעל  ְמֻכָּון  ֶזה  ָּפסּוק  ּבֹו";  ֶיֱחֶסה  ַהֶּגֶבר  ַאְׁשֵרי 
ִהָּנן  ּבֹו"  ְוַהִּמִּלים "ֶיֱחֶסה  ה',  ְּבֵצל  חֹוִסים  ָּבּה  ֶׁשַהּיֹוְׁשִבים 
ִּבְזַמן  ִּכי  ְלַלְּמֵדנּו  'ָאֵמן'.  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ"א  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ַהָּטמּון  ַהָּקדֹוׁש  ַהִּיחּוד  ֶאת  ְלַיֵחד  ֵיׁש  ַּבֻּסָּכה  ַהְּיִׁשיָבה 

'ִמיִלין ַיִּקיִרין' ְּתִהִּלים לד טַּבִּמָּלה 'ָאֵמן'.

ּלּוָל‡  ƒה „ ֻסּכֹו˙, ָיחּול יֹוָמ‡ ּ„¿ חֹל ַהּמֹוע≈ יֹום ‚' ה' ּ„¿ ּב¿
 'ı ‡ יֹוע≈ ל∆ ַעל 'ּפ∆ י"ַע ּבַ ƒּפֹו ז‡ ר ּפַ ז∆ יע∆ ƒל י ‡¡ ƒל ה‚ה"˜ ַרּב ∆ׁ̆

ים' (‡ו"ח נו ‡): ƒַלֲ‡ָלפ „ ס∆ רֹו 'ח∆ פ¿ ƒס ב ּב¿ ַ̇ ר ּכָ ∆ׁ̆ ‡ֲ

 ˙ ּיַ ƒין ַעל ֲענ ƒּ̇ ַהמ¿ ל ָלרּוı ּול¿ ≈„ּ ַּ̇ ¿ׁ̆ ƒה ָכל ָ‡ָ„ם ל¿ "ָר‡ּוי ל¿
ים  ƒנ ֲ‡מ≈  ˙ ּיַ ƒֲענ ַעל  לּו  ¿„ּ ַּ̇ ¿ׁ̆ ƒּי ∆ׁ̆ ָהָיה  ו¿ ן  ≈ּ̇ ƒי י  ƒּומ ים.  ƒנ ֲ‡מ≈
י  ל≈ ¿ׁ̆ ƒָמר (מ ¡‡ ה נ∆ ‚ֹון ז∆ רּוטֹו˙. ַעל ּכ¿ ה ּפ¿ יז∆ ַוח ‡≈ מֹו ַעל ר∆ ּכ¿
ה;  ּנָ ∆ׂ̆ ּפ¿ ח¿ ַּ̇ ים  ƒמֹונ ט¿ ַכּמַ ף ו¿ ס∆ ה ַכּכָ ּנָ ∆ׁ̆ ¿̃ ַב ¿ּ̇ ם  ƒ‡' :(ב „-ה

ים' ‡ו"ח נו ‡ ƒָלֲ‡ָלפ „ ס∆ 'ח∆ ַ‡˙ ה'".   ר¿ ƒין י ƒב ָּ̇ ָ‡ז 
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ְּבַמֲהַל ְיֵמי ַחג ַהֻּסּכֹות נֹוֵהג ָהָיה ָמָרן ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים זֹוֶנְנֶפְלד 
ָזָצ"ל, ַרָּבּה ֶׁשל ְירּוָׁשַלִים, ְלַהְׁשִּכים קּום ִמִּמָּטתוֹ ִעם אֹור ַהּבֶֹקר 
ְלָׁשָעה ֲאֻרָּכה ֶׁשל ֲאִמיַרת ִמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים, ְּבקֹול ָנִעים, ְּבֶרֶגׁש 

ּוְבִנּגּון ַמְרִטיט. 
ְּבאֹוָתּה  ָהיּו  ִמְתַקְּבִצים  קּום,  ֶׁשִהְׁשִּכימּו  ְירּוָׁשַלִים  ִמְּבֵני  ַּכָּמה 
ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ַמְקִׁשיִבים  ְּכֶׁשֵהם  ַהְּצנּוָעה,  ְלֻסָּכתוֹ  ָסִביב  ָׁשָעה 
ְּכִאּלּו  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה  ְירּוָׁשַלִים  ְּבֵני  ָהיּו  ָחִׁשים  ַהֻּמְפָלא.  ַלִּנּגּון 
ָהֲעסּוִקים  ַּבּכֲֹהִנים  צֹוִפים  ְּכֶׁשֵהם  ָהֲעָזָרה,  מּול  ֵהם  עֹוְמִדים 
ַּבֲעבֹוַדת ָקְרַּבן ָּתִמיד ֶׁשל ַׁשַחר, ּוַבְּלִוִּיים ָהעֹוְמִדים ַעל ּדּוָכָנם, 

ַמְנִעיִמים ְּבקֹול ּוְבֶזֶמר ִלְפֵני ה'.
ֲאִביְגדֹור  ַרִּבי   ָהַאְבֵר ֶׁשל  ִּבּתֹו  ַהָּׁשִנים  ּוְבַאַחת  ָהָיה,  ה  ַמֲעֹשֶ
עְֶנֶּדען, ִמַּיִּקיֵרי ְּבֵני ַקְרָּתא ְּדׁשּוְפַרָּיא, ָנְפָלה ְלִמְׁשָּכב. ְּביֹום טֹוב 
ִראׁשֹון ֶׁשל ֻסּכֹות ֵהֵחל חֹם ּגּוָפּה ַלֲעלֹות, ּוִמּיֹום ְליֹום ִהַּדְרֵּדר 

ַמָּצָבּה ְּבַהְדָרָגה.
ַרִּבי  ִלְמאֹד.  ַעד  ַמָּצָבּה  הּוַרע  ַהּמֹוֵעד  חֹל  ִמֵּלילֹות  ְּבַאַחד 
ֲאִביְגדֹור ִמֵהר ְלֵעֶבר ֵּבית ַהחֹוִלים 'ִמְׂשָּגב ַלָּד' ַהָּסמּו ְלֵביתֹו 
ְּכֵדי ְלַהְזִעיק רֹוֵפא ֶׁשִּיְבּדֹק ֶאת ַהַּיְלָּדה. ְלֶחְרָדתֹו ִנְלָאה ָהרֹוֵפא 
ִמִּלְמצֹא ָמזֹור ְלַמֲחָלָתּה, ְוַאף הֹוִסיף ְוָקַבע ִּבְמנֹוד רֹאׁש ְּבָאְזֵני 
ֵיׁש  ֲאַזי  ַהחֹם  ֵיֵרד  ָׁשעֹות  ְוַאְרַּבע  ֶעְׂשִרים   ּתֹו ִאם  ִּכי  ָאִביָה, 
ִּתְקָוה ְלַחֶּייָה, ַא ִאם ָחִליָלה ַיֲעמֹד חֹם ַהּגּוף ְּבֵעינֹו, ֲאַזי ָעָליו 

ְלָהִכין ֶאת ַעְצמֹו, ָחִליָלה, ַלָּגרּוַע ִמּכֹל.
ֶאת  ְלֶרַגע  ִאֵּבד  א  ַהְּדָבִרים,  ְלִמְׁשַמע  ֶׁשֶּנֱחַרד  ֲאִביְגדֹור  ַרִּבי 
ַהּכֶֹתל  ֶאל  ְּבֶבָהָלה  ִמָּיד  הּוא  ָרץ  ַמֲאִמין  ִּכיהּוִדי  ַהִּתְקָוה. 
 ֶהֱאִרי ָׁשם  ֵמעֹוָלם,  ְׁשִכיָנה  ָזָזה  א  ִמֶּמּנּו  ָמקֹום  ַהַּמֲעָרִבי, 
ִּבּתֹו  ַחֵּיי  ַעל  ָיחּוס  ִּכי  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ָאִביו  ִלְפֵני  ִּבְתִחָּנה  ְלַהְעִּתיר 

ְוַיִּציֶלָּנה ִמָּמֶות.
ְּבַדְרּכֹו  ְלֵביתֹו.  ָלׁשּוב  ֲאִביְגדֹור  ַרִּבי  ְּכֶׁשָּפָנה  ָעָלה  ְּכָבר  ַהַּׁשַחר 
ֲחָזָרה ִמן ַהּכֶֹתל ַהַּמֲעָרִבי ָׂשם ְּפָעָמיו ֶאל ְׁשכּוַנת 'ָּבֵּתי ַמֲחֶסה', 
ְמקֹום ְמגּוָריו ֶׁשל ַרֵּבנּו, ְּכֵדי ְלַבֵּקׁש ִמֶּמּנּו ֶׁשְּיעֹוֵרר ַרֲחֵמי ָׁשַמִים 

ְוַיֲאִציל ִמִּבְרַּכת ָקְדׁשֹו ִלְרפּוַאת ַהַּיְלָּדה ַהִּמְתַיֶּסֶרת ְּבָחְלָיּה.
ְּפסּוֵקי  ַּבֲאִמיַרת  ָׁשקּוַע  ַחִּיים  יֹוֵסף  ַרִּבי  ָהָיה  ָׁשָעה  ְּבאֹוָתּה 
ָּכְתֵלי  ִמֵּבין  ּבֹוֵקַע  ַהָּנִעים  ְּכֶׁשּקֹולֹו  ַּבּקֶֹדׁש,  ְּכַדְרּכֹו  ַהְּתִהִּלים 
ַהֻּסָּכה ּוְמַמֵּלא ֶאת ֲחַלל ַהִּסְמָטה ַּבֲאִויָרה ֶׁשל ְקֻדָּׁשה ְוָטֳהָרה. 
ַהֻּסָּכה  ְּפִנים  ֶאל  קֶֹדׁש  ְּבֶחְרַּדת  ֲאִביְגדֹור  ַרִּבי  ֵאפֹוא  ִנְכַנס 
ְוִהְתַיֵּצב מּול ְּפֵני ַרּבֹו. ַּדָּקה ָחְלָפה ַעד ֶׁשִהְבִחין ּבֹו ָמָרן, אּוָלם 
עֹוד   ִהְמִׁשי ֶאָּלא  ְלהֹוִׁשיבֹו,  ִמֵהר  א  ּבֹו  ֶׁשִהְבִחין  ְלַאַחר  ַּגם 

ַּדּקֹות ֲאֻרּכֹות ִּבְקִריַאת ַהִּמְזמֹוִרים ַהְּקדֹוִׁשים.
ַרק ְלַאַחר ֶׁשִּסֵּים ֶאת ְקִריָאתֹו, ִנְפָנה ָמָרן ְלהֹוִׁשיב ֶאת ָהאֹוֵרַח 
קֹולֹו  ְלֶׁשַמע  ּבֹואֹו.  ְלִסַּבת   ְֹּבר ִמְתַעְנֵין  ֶׁשהּוא   ּתֹו ְלִצּדֹו, 
ָהְרִחיָמִאי ֶׁשל ַרּבֹו, א ָיכֹול ָהָיה ַרִּבי ֲאִביְגדֹור ְלִהְתַאֵּפק, ְוהּוא 
ְּדַבר  ֶאת  ַרּבֹו  ִּבְפֵני  ִלְׁשטַֹח  ִהְצִליַח  ְּבקִֹׁשי   ַא ַמר.  ִּבְבִכי  ָּפַרץ 

ַמָּצָבּה ַהָּקֶׁשה ֶׁשל ִּבּתֹו, ְוֶאת ַּתֲחִזיתֹו ַהּקֹוֶדֶרת ֶׁשל ָהרֹוֵפא.
ֲאִביְגדֹור,  ַרִּבי  ֶׁשל  ִלְדָבָריו  ּוִבְכֵאב  ְּבַסְבָלנּות  ִהְקִׁשיב  ָהַרב 
ֶׁשהּוא   ּתֹו חֹוֵדר  ְּבַמָּבט  ּבֹו  ְוִהִּביט  ֵעיָניו  ֶאת  ֵהִרים  ּוִמֶׁשִּּסֵּים 
ָּתנּוַח   ;ְלֵביְת ְוׁשּוב  ֲאִביְגדֹור  ַרִּבי  "ֵהָרַגע  ְּבֶנֱחָרצּות:  קֹוֵבַע 
ֲעִתיָדה  ְוִהיא  ֵיֵרד,  ֻחָּמּה  ִהְׁשַּתֵּפר,   ִּבְּת ֶׁשל  ַמָּצָבּה  ִּכי   ,ַּדְעְּת

ְלַהְבִריא ִּבְמֵהָרה".
ְלֵביתֹו.  ָלׁשּוב  ֲאִביְגדֹור  ַרִּבי  ִמֵהר  ַרּבֹו  ְּבִבְרַּכת  ָּבטּוַח  ְּכֶׁשִּלּבֹו 
ְוָאֵכן, ִמֶּׁשַא ָּדְרכּו ַרְגָליו ַעל ִמְפַּתן ַהֶּדֶלת, ְּכָבר ִקְּדמּוהּו ְיָלָדיו 
ִלְפֵני  ִּכי  ְּבִהְתַרְּגׁשּות  ְמַסְּפִרים  ֶׁשֵהם   ּתֹו ִׂשְמָחה  ִּבְתרּועֹות 
ְמַעט  ִנַּכר  ְוַהֶּצַבע  ָלֶרֶדת,  ַהַּיְלָּדה  ֶׁשל  ֻחָּמּה  ֵהֵחל  ַקָּלה  ָׁשָעה 

ְּבָפֶניָה ַהִחְּורֹות.
 ,ִהְתַעְנֵין ַרִּבי ֲאִביְגדֹור ַּבָּׁשָעה ַהְּמֻדֶּיֶקת ֶׁשָּבּה ִהְתַרֵחׁש ַהַּמְהָּפ
ָעַמד  ֶׁשָּבֶהן  ַּדּקֹות  ְּבאֹוָתן  ְּבִדּיּוק  ֶזה  ָהָיה  ִּכי  ָלַדַעת  ְונֹוַכח 
ִּבְׁשִתיָקה ְּבֻסָּכתוֹ ֶׁשל ַרּבֹו, ְּכֶׁשהּוא ַמְקִׁשיב ִלְפסּוֵקי ַהְּתִהִּלים 

ַהּיֹוְצִאים ִמִּפיו.
ְמִציָפה  ַהִּׂשְמָחה  ְּבעֹוד  ֵמַהַהְפָּתָעה,  ְמַעט  ֶׁשִהְתַעֵּׁשת  ְלַאַחר 
ַעל  ְלַבְּׂשרֹו  ְּכֵדי  ָמָרן  ֶׁשל  ְלֻסָּכתוֹ  ֲאִביְגדֹור  ַרִּבי  ָׁשב  ִלּבֹו  ֶאת 
ַהִּׁשּנּוי ַהְּמבָֹר. ְּבֵסֶתר ִלּבֹו ָהָיה ַסְקָרן ָלַדַעת ֵמֵהיָכן ָׁשַאב ָמָרן 
ֶאת ַהִּבָּטחֹון ְּכֶׁשהֹוִדיַע לֹו ְּבֶהְחֵלִטּיּות ִּכי ַמָּצָבּה ֶׁשל ִּבּתֹו ְּכָבר 
ִהְׁשַּתֵּפר, ְּכִפי ֶׁשָאֵכן ִהְתַרֵחׁש ְּבפַֹעל, ֵהן ֵמעֹוָלם א ָהְיָתה ַּדְרּכֹו 

ֶׁשל ָמָרן ַלֲעׂשֹות 'מֹוְפִתים' ְולֹוַמר ִּדְבֵרי ְנִביאּות...
ְוִהְסִּביר  ִּבְפִליָאתֹו,  ִמָּיד  ָמָרן  ָחׁש  ַהֻּסָּכה  ֶאל  ְמֻרָּגׁש  ִמֶּׁשִּנְכַנס 

:לֹו ְּבִחּיּו
"ְּבאֹותֹו ֶרַגע ֶׁשִּנְכַנְסָּת ַלֻּסָּכה, ָאַחְזִּתי ְּבִדּיּוק ַּבֲאִמיַרת ַהָּפסּוק: 
'ָהֹרֵפא ְלָכל ַּתֲחלּוָאְיִכי' (ְּתִהִּלים קג ג); ֵהַבְנִּתי ִמָּיד ִּכי 'ִסיָמָנא 
ְלִהָּכֵנס  ָהֶעְליֹוָנה  ַהַהְׁשָּגָחה   אֹוְת ִזְּמָנה  ְלִחָּנם  ְוא  ִמיְלָתא', 
ְלֻסָּכִתי ְּבִדּיּוק ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, ִּכי ִאם ְּכֵדי ִלְרמֹז ִלי ֶׁשִבְּּת ֲעִתיָדה 

ְלִהְתַרֵּפא ֵמָחְלָיּה ְוָלׁשּוב ְלַאְרצֹות ַהַחִּיים, ְּכִפי ֶׁשָאֵכן ֵאַרע".
'ִעְּקֵבי ַחִּיים' עמ' פא; 'ִּתְפֶאֶרת ָּבִנים' ַעל קצשו"ע עמ' תצא

ְּבִעּצּומוֹ ֶׁשל יֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת – 'ִׂשְמַחת ּתֹוָרה' ְלִמְנַהג ְּבֵני ֶאֶרץ 
ִיְׂשָרֵאל, ּפֹוֵׁשט ַהָּקָהל ֶאת ֲאֶרֶׁשת ַהֲחִגיִגּיּות ֶׁשָּבּה הּוא ָמצּוי ּופֹוֶנה 
ִלְלּבֹשׁ ַאֶּדֶרת ֶׁשל ּכֶֹבד רֹאׁש ּוְרִצינּות. ְּבֶהְתֵאם ְלָכ, עֹוֶטה ְׁשִליַח 
ְלַסְלֵסל  ּוַמְתִחיל  ַהִּדין,  יֹום  ֶׁשל  ַה'ִּקיְטל'  ֶאת  ַעְצמֹו  ַעל  ַהִּצּבּור 

ְּבַמְנִּגיַנת ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים; 'ִיְתַּגֵּדל ְוִיְתַקֵּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא...'.

ָאנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָּבּה  ַהַּמְרִטיָטה  ַהְּתִפָּלה  ְמֻכָּנה   ָּכ ֶּגֶׁשם',  'ְּתִפַּלת 
ָהֲאִר"י  ְּבִכְתֵבי  ַהְּמַעֵּין  ַהָּבָאה.  ַהָּׁשָנה  ִּגְׁשֵמי  ַעל  ִנְׂשָּגבֹות  ְּבִמִּלים 
ּוְבִסְפֵרי  ָּבּה,  ְטמּוִנים  ַרִּבים  סֹודֹות  ִּכי  ִיְמָצא  ַּתְלִמיָדיו  ּוְבִכְתֵבי 

ְּגדֹוֵלי ַהּתֹוָרה ְוַהֲחִסידּות ַאף ֶהֱאִריכּו ְּבֵבאּור ִּפּיּוֶטיָה.

ְלֵבין  ֵּביָנּה  ַהַּׁשָּיכּות  ּוַמִהי  ֶזה,  ְּביֹום  ַּדְוָקא  ֶנֱאֶמֶרת  ִהיא  ָמה  ִמְּפֵני 
ַהָּיִמים ַהּנֹוָרִאים? ַעל ָּכ ָועֹוד ַּבַּמֲאָמר ֶׁשְּלָפֵנינּו:

ְּתִפַּלת ֶּגֶׁשם – ְלַאַחר ַחג ַהֻּסּכֹות
ַאף ִּכי ַּבִּמְׁשָנה (ר"ה ב א) ְמבָֹאר ִּכי ִּביֵמי ַחג ַהֻּסּכֹות ִנּדֹון ָהעֹוָלם 
ַעל ַהַּמִים, ֵאין ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ַעל ַהְּגָׁשִמים ַעד יֹום ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת 
(ַּתֲעִנית ב א) ֶׁשֵּכן ַהְּגָׁשִמים – ִסיַמן ְקָלָלה ַּבַחג ֵהם (ֻסָּכה כח ב), ּוְכֵדי 

ְיֵמי  ְלַאַחר  ַעד  ֲעֵליֶהם  ַהְּתִפָּלה  ֶאת  ָּדחּו  ַּבַחג  ְּגָׁשִמים  ֵיְרדּו  ֶׁשֹּלא 
ַהַחג (ַרִׁש"י ָׁשם ד"ה ִסיָמן). 

ְּבֶהְתֵאם ְלָכ ָּכַתב ַהְּלבּוׁש (או"ח קיד א) ִּכי ְלִפיָכ ָקְבעּו ָלנּו ְלַהְזִּכיר 
ֶאת ְּתִפַּלת ַהָּטל ַּדְוָקא ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ֶׁשל ַחג ַהֶּפַסח, ְוֶאת ְּתִפַּלת 
ִמְסַּתֵּבר  ֶׁשֹּלא  ַאף  ַהֻּסּכֹות.  ַחג  ֶׁשל  ָהַאֲחרֹון  ַּבּיֹום  ַּדְוָקא  ַהֶּגֶׁשם 
לֹוַמר ֶׁשְּתקּוַפת ַהְּגָׁשִמים ַמְתִחיָלה ּוִמְסַּתֶּיֶמת ַּדְוָקא ְּבָיִמים ֵאּלּו, 
ַעל  ַרֲחִמים  ֶׁשְּנַבֵּקׁש  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ֶׁשָרצּו  ִמְּפֵני  ֶאָּלא 
ָּכ ֶׁשָּכל ְׁשֶׁשת ָהְרָגִלים ַיַעְברּו ָעֵלינּו ְלא ֶׁשֵּיְרדּו ָּבֶהם ְּגָׁשִמים. 
ֶׁשִּמְּלַבד ֶׁשַהְּגָׁשִמים ְמַׁשְּמִׁשים ִסיַמן ְקָלָלה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות, ֲעלּוִלים 
ַעל  ָּכָראּוי.  ַּבּמֹוֲעִדים  ַהִּׂשְמָחה  ִמְצַות  ְּבִקּיּום  ָלנּו  ְלַהְפִריַע  ֵהם 
ְיֵמי  ְלַאַחר  ַרק  ֶׁשַּיְתִחילּו  ַהְּגָׁשִמים  ַעל  ֶׁשְּנַבֵּקׁש  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  ֵּכן 

ַהֻּסּכֹות ְוִיָּפְסקּו ִמָּיד ִּבְתִחַּלת ַהֶּפַסח.

ְטָעִמים נֹוָסִפים ִלְדִחַּית ְּתִפַּלת ַהֶּגֶׁשם ַעד ְלַאַחר ַחג ַהֻּסּכֹות ָּכְתבּו 
ָהַאֲחרֹוִנים:

א. ַעל ִעַּקר ִּדין ַהְּגָׁשִמים – ִאם ִיְהיּו ְמֻרִּבים אֹו מּוָעִטים, ִנּדֹוִנים 
ָאנּו ְּבַחג ַהֻּסּכֹות. אּוָלם ְּגַמר ַהִּדין – ִאם ֵיְרדּו ְּכִגְׁשֵמי ְּבָרָכה ְּבַנַחת 
ַעל  אֹו  ִיּׁשּוב  ִּבְמקֹום  ֵיְרדּו  ִאם  ְוֵכן  ָאָדם,  ְּבֵני  ֵמֶהם  ֶׁשֻּיְּזקוּ  ּוְבא 

ַהָּים, ֵאינֹו ֶאָּלא ִּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ('ַמֵּטה מֶֹׁשה' תתקעא).

ב. ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (פר' ַצו ַּדף לא ב) ָאְמרּו ֶׁשָּכל ְימֹות ַהָּׁשָנה ִמְתָּבְרִכים 
ֵמַהּיֹום ָהַאֲחרֹון ֶׁשל ַחג ַהֻּסּכֹות, ְוַאף ִנְרָמז ַהָּדָבר ַּבָּפסּוק (ְזַכְרָיה יד 
ִּבְפֵני  'ֶרֶגל  ֵּתבֹות  ָראֵׁשי  'ֶעֶרב'   – אֹור"  ִיְהֶיה  ֶעֶרב  ְלֵעת  "ְוָהָיה  ז): 
ַעְצמֹו' ["ְׁשִמיִני – ֶרֶגל ִּבְפֵני ַעְצמֹו הּוא" (ר"ה ד ב)]. ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשִּמּיֹום 
ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת ִנְמָׁש אֹור ְלָכל ְימֹות ַהָּׁשָנה ְּבָכל ִעְנְיֵני ַהֶּׁשַפע – ְּבֵני 
ַּדְוָקא  ַהְּגָׁשִמים  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  ָאנּו  ַמְתִחיִלים   ְלִפיָכ ּוְמזֹוֵני.  ַחֵּיי 
ַעל  ַּבָּקָׁשה  ַּגם  ְּבתֹוָכּה  [ַהּכֹוֶלֶלת  ַהְּגָׁשִמים  ֶׁשַּבָּקַׁשת  ֶזה,  ְּביֹום 
ַהָּׁשָנה,  ְימֹות  ָּכל  ַעל  ַּבֲעבּוֵרנּו  ַּתְׁשִּפיַע  ב)]  ח  ַּתֲעִנית  (ְרֵאה  ַהַחִּיים 
ְלִהְתָּבֵר ְּבַחִּיים טֹוִבים ּוְבַפְרָנָסה ְּבֶרַוח ('ַאֲהַבת ִיְׂשָרֵאל' ח"א, ִלּקּוִטים 

אֹות עב).

ְּגָׁשִמים  ֲעִציַרת  ֶׁשָהְיָתה  ֶׁשְּבָׁשָעה  ְמבָֹאר  ח)  ג  (ַּתֲעִנית  ַּבִּמְׁשָנה  ג. 
ֵּכיָון  ַהְּגָׁשִמים,  ַעל  ֶׁשִּיְתַּפֵּלל  ְּכֵדי  ַהְּמַעֵּגל  חֹוִני  ֶאת  ֲחָכִמים  ָּבֲחרּו 
ָאִביו.  ִלְפֵני  ַהִּמְתַחֵּטא  ְּכֵבן  ַהָּמקֹום  ִלְפֵני  ְלִהְתַּפֵּלל  ָרִגיל  ֶׁשָהָיה 
ֵּבן  ְּבַדְרַּגת  ִלְהיֹות   ָצִרי ַהְּגָׁשִמים  ַעל  ְלַבֵּקׁש  ֶׁשְּכֵדי   ִמָּכ ְמבָֹאר 

ַהִּמְתַחֵּנן ִלְפֵני ָאִביו.

ַהָּמקֹום.  ִלְפֵני  ָּבִנים  ְלַדְרַּגת  ִמְתַעִּלים  ִיְׂשָרֵאל  ָּכל  ֲעֶצֶרת  ִּבְׁשִמיִני 
ִהְמִׁשילּו זֹאת, ְלֶמֶל ֶׁשִּזֵּמן ֶאת ָּבָניו ְלִׁשְבַעת ְיֵמי ִמְׁשֶּתה, ּוְכֶׁשָּבאּו 
ָקָׁשה   – ֶאָחד  יֹום  עֹוד  ִעִּמי  ֵמֶהם: "ִהְתַעְּכבּו  ִּבֵּקׁש  ִמֶּמּנּו  ְלִהָּפֵרד 
ָעַלי ְּפֵרַדְתֶכם" (ַרִׁש"י ַוִּיְקָרא כג לו). ְלִפיָכ ִּתְּקנּו ְלַבֵּקׁש ַעל ַהֶּגֶׁשם 
ָאִביו"  ִלְפֵני  ַהִּמְתַחֵּטא  "ְּכֵבן  ֻּכָּלנוּ  ֶנֱחָׁשִבים  ֶׁשּבֹו  ֶזה  ְּביֹום  ַּדְוָקא 

('ִרַּנת ִיְצָחק' מֹוֲעִדים עמ' צז).

ִמְצוַֹתי  ְוֶאת  ֵּתֵלכּו  ְּבֻחּקַֹתי  "ִאם  ג-ד)  כו  (ַוִּיְקָרא  ַהָּכתּוב  ִמְּלׁשֹון  ד. 
ֲחָכִמים  ָלְמדּו  ְּבִעָּתם",  ִגְׁשֵמיֶכם  ְוָנַתִּתי  אָֹתם;  ַוֲעִׂשיֶתם  ִּתְׁשְמרּו 
 ְלִפיָכ ָׁשם).  ַרִׁש"י  (ְרֵאה  ַהּתֹוָרה  ַּבֲעַמל  ְּתלּוָיה  ַהְּגָׁשִמים  ִּבְרַּכת  ִּכי 
ָראּוי ֶׁשִּנְתַּפֵּלל ַעל ָּכ ַּדְוָקא ְּביֹום ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ֶׁשּבֹו ְמַבְּטִאים ָאנּו 

ְּביֹוֵתר ֶאת ַאֲהָבֵתנּו ַלּתֹוָרה ַהְּקדֹוָׁשה ('ַאְבֵני ַנַחל' עמ' קלה).

ַטַעם ְקִביעּוָתּה ִּבְתִפַּלת ַהּמּוָסף
ָאנּו  ַמְמִּתיִנים  ַמּדּוַע  ְלָהִבין  ֵיׁש  ָהֲאמּוִרים  ַהְּטָעִמים  ְלאֹור 
ִלְכאֹוָרה  ֲהא  ַהּמּוָסף,  ִלְתִפַּלת  ַעד  ַהֶּגֶׁשם  ַעל  ִמְּלִהְתַּפֵּלל 
הּוְבָאה  זֹו  ְׁשֵאָלה  ֲעֶצֶרת?  ְׁשִמיִני  ְּבֵליל  ְּכָבר  ְלאֹוְמָרּה  ָהָיה  ָעִדיף 
ִּבירּוַׁשְלִמי (ַּתֲעִנית א א) ּוְרֵאה ְּב'ֵבית יֹוֵסף' (או"ח קיד) הּוְבאּו ַּכָּמה 

ִיּׁשּוִבים ַלָּדָבר.

ְּבֶדֶר ְּדרּוׁש ֵּבֵאר ָהַרב ַהָּקדֹוׁש ַרִּבי ִיָּׂשָכר ּדֹב ִמֶּבעְלְזא: ְּבָפָרַׁשת 
ְוָכל  ָבָאֶרץ  ִיְהֶיה  ֶטֶרם  ַהָשֶֹדה  ִשֹיַח  " ְוכֹל  ֶנֱאָמר:  ה)  (ב  ְּבֵראִׁשית 
ֵעֶשֹב ַהָשֶֹדה ֶטֶרם ִיְצָמח ִּכי א ִהְמִטיר ה' ֱאקִים ַעל ָהָאֶרץ ְוָאָדם 
ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה", ּוֵפֵרׁש ַרִׁש"י: "ּוָמה ַטַעם 'א ִהְמִטיר', ְלִפי 
ֶׁש'ָאָדם ַאִין ַלֲעבֹד ֶאת ָהֲאָדָמה', ְוֵאין ַמִּכיר ְּבטֹוָבָתן ֶׁשל ְּגָׁשִמים. 
ְוָיְרדּו,  ֲעֵליֶהם  ִהְתַּפֵּלל  ָלעֹוָלם   צֶֹר ֶׁשֵהם  ְוָיַדע  ָאָדם  ּוְכֶׁשָּבא 

ְוָצְמחּו ָהִאיָלנֹות ְוַהְּדָׁשִאים".

ִׁשְמעֹוִני  ַיְלקּוט  (ְרֵאה  ַהִּמְדָרׁש  ִמִּדְבֵרי  זֹו?  ְּתִפָּלה  ָאָדם  ָנָׂשא  ֵאיָמַתי 
ַהּיֹום  ֶׁשל  ַהְּׁשִביִעית  ַּבָּׁשָעה  ֶזה  ָהָיה  ִּכי  ְמבָֹאר  תשפב)  ֶרֶמז  ִּפיְנָחס 

ָהִראׁשֹון ִלְבִריַאת ָהעֹוָלם. ֵּכיָון ֶׁשּזֹו ִהיא ַאף ְׁשַעת ַהְקָרַבת ַהּמּוָסף 
(ְרֵאה ְּבָרכֹות כו א-ב), ִּתְּקנּו ֶׁשַאף ָאנּו ִנְתַּפֵּלל ַעל ַהְּגָׁשִמים ְּבָׁשָעה זֹו, 

ֶׁשִהיא ַהְּזַמן ַהְּמֻסָּגל ְלָכ ('אֶָלף ְּכָתב' ח"א אֹות א).

ַהַחָּזן לֹוֵבׁש 'ִקיְטל'

ְונֹוְׂשָאּה  ֶּגֶׁשם  ְּתִפַּלת  ִּבְׁשַעת  'ִקיְטל'  לֹוֵבׁש  ֶׁשַהַחָּזן  ִיְׂשָרֵאל  ָנֲהגּו 
זֹאת  ַהַחג.  ִׂשְמַחת  ֶאת  ַהְּמַבֵּטא  ְּבִנּגּון  ְוא  ֵלב  ְמעֹוֶרֶרת  ְּבַמְנִּגיָנה 
ִמּׁשּום ֶׁשַּבַחג ִנּדֹוִנים ַעל ַהַּמִים, ְוִנְמָצא ֶׁשְּתִפָּלה זֹו ִהיא ִּכְתִפַּלת 
ְיֵמי ַהִּדין ('ַׁשֲעֵרי ַחג ַהֻּסּכֹות', ַׁשַער יב פ"ב אֹות יט). ַטַעם נֹוָסף ִלְלִביַׁשת 
ַה'ִּקיְטל' הּוָבא ְּב'ִמְנֲהֵגי ְיֻׁשרּון' (ִויְלָנא תרנ"ט, סי' קיא): ִּבְלִביַׁשת ֶּבֶגד 
ָלָבן, ְּכֻדְגַמת ַהַּתְכִריִכים ֶׁשּלֹוְבִׁשים ַהֵּמִתים, ְמַבְּקִׁשים ָאנּו ְלעֹוֵרר 
ֶאת ֵלב ָהָעם ְלִהְתּבֹוֵנן ָּבֻעְבָּדה ִּכי עֹוְמִדים ָאנּו ְלִהְתַּפֵּלל ַעל ִעַּקר 

ַהַחִּיים, ֶׁשֵּכן ַחֵּיי ָהָאָדם ְּתלּוִיים ַּבַּפְרָנָסה.

ִיְׂשָרֵאל  ַרִּבי  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשּבֹו  ַּבִּמְנָין  ֲעֶצֶרת,  ְׁשִמיִני  ִמיֵמי  ְּבַאַחד 
ִמַּסַּלְנט ִעם ְּגדֹוֵלי ַּתְלִמיָדיו, ִנְׁשַלח ֶאָחד ֵמֶהם ִלְפֵני ְּתִפַּלת ֶּגֶׁשם 
ְּכֵדי ְלָהִביא ֶאת ַהִּקיְטל ַּכָּנהּוג, אּוָלם ִמּׁשּום ָמה ִהְתַאֵחר ַהַּתְלִמיד 
ִמַּלֲחזֹר. ִנְּגׁשּו ַהַּתְלִמיִדים ְוָׁשֲאלּו ֶאת ַרָּבם, ֶׁשָּמא ְיַוְּתרּו ַהַּפַעם ַעל 
'ִטְרָחא ְּדִצּבּוָרא', ָעָנה ָלֶהם ַהְּגִרי"ס ְּבֶמֶתק ְלׁשֹונֹו:  ַהִּמְנָהג ִמְּפֵני 
('ִּכְתֵבי ַהַּסָּבא ִמֶּקעֶלם'  "ָמה עֹוד ִנְׁשַאר ָלנּו ַּכּיֹום ִמְּלַבד ַה'ִּקיְטל'..." 

ח"ב עמ' תשפז).

ֵּבין 'ְּתִפַּלת ֶּגֶׁשם' ְלֵבין 'ְּתִפַּלת ַטל'

ִמְּׁשמּוֵאל'  'ֵׁשם  ד;  אֹות  יג  ַמֲאָמר  ִיָּׂששָכר'  ('ְּבֵני  ַהֲחִסידּות  ְּגדֹוֵלי  ָּכְתבּו 
ַהָּטל,  ַעל  ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו  ֶׁשְּבֶפַסח  ַהַּטַעם  ִּכי  רמז)  עמ'  מֹוֲעִדים 

ִהְתעֹוְררּות  ַהֶּפַסח  ֶׁשְּבַחג  ִמּׁשּום  הּוא  ַהָּמָטר,  ַעל   – ּוְבֻסּכֹות 
ָהַרֲחִמים א ָּבָאה ִמּכֹחַ ַמֲעֵׂשינּו, ּוְכִפי ַהָּידּוַע ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִנְגֲאלּו 
ְּבִחָּפזֹון ְּכֵדי ֶׁשֹּלא ִיְּפלּו ְלַׁשַער ַהנ' ֶׁשל ַהֻּטְמָאה. ַעל ֵּכן ְמַבְּקִׁשים 
ה  ִמיָכה  ַרִׁש"י  (ְרֵאה  ָהָאָדם  ְּבַמֲעֵׂשי  ָּתלּוי  ֶׁשֵאינֹו  ַהָּטל  ַעל  ְּבֶפַסח 
ְּכתֹוָצָאה  ָׁשַמִים  ְלַרֲחֵמי  ָאנּו  זֹוִכים  ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג  זֹאת  ְלֻעַּמת  ו). 
ֵמַהְּתׁשּוָבה ּוֵמַהַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים ֶׁשָעִׂשינּו, ְוָלֵכן ָראּוי ֶׁשִּנְתַּפֵּלל ּבֹו 
ַעל ַהְּגָׁשִמים ֶׁשִּבְרָּכָתם ְּתלּוָיה ְּבַמֲעֵׂשי ְּבֵני ָהָאָדם, ַּכְּמבָֹאר ַּבְּגָמָרא 
ֲעוֹנֹוֵתיֶהן  ִנְמֲחלּו  ֵּכן  ִאם  ֶאָּלא  יֹוְרִדים  ַהְּגָׁשִמים  "ֵאין  ב):  ז  (ַּתֲעִנית 

ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל".

ְּבָכ ֵּבֵאר ַרִּבי ָצדֹוק ַהּכֵֹהן ִמֻּלְּבִלין ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשִּפּיּוֵטי ְּתִפַּלת ַהָּטל 
ָּדָגן"],  רֹ ב   ֶׁשִּיְּתנּו...  ֵּתן...  ["ַטל  תשר"ק   – יֹוֵרד  ְּבֵסֶדר  ְמֻסָּדִרים 
אבג"ד   – עֹוֶלה  ְּבֵסֶדר  ַהְּמֻסָּדִרים  ַהֶּגֶׁשם  ְּתִפַּלת  ִּפּיּוֵטי  ְלֻעַּמת 
ַהָּטל  ֶׁשִהְתָּבֵאר,  ֶׁשְּכִפי  ִמּׁשּום  ְּגַנְנּתֹו],  ֵּבַרְכּתֹו...  ָאב...  ["ְזכוֹ ר 
ַמִּגיַע ִמּכֹחַ 'ִאְתֲערּוָתא ִּדְלֵעיָלא', ַא ַהֶּגֶׁשם ָּבא ִמּכֹחַ 'ִאְתֲערּוָתא 
ִּדְלַתָּתא' ַעל ֵּכן ָצִרי ְלַהְתִחיל ְלַבֵּקׁש ָעָליו ֵמָהאֹות א' ַעד ָלאֹות 

ת' ('ְּפִרי ַצִּדיק' ֶּפַסח אֹות י').

ִלְבָרָכה ְוא ִלְקָלָלה ָאֵמן

ְּתִפַּלת ַהֶּגֶׁשם ִמְסַּתֶּיֶמת ְּבָׁשלֹוׁש ַּבָּקׁשֹות ַהֶּנֱאָמרֹות ִּבְזָעָקה ִמִּפי 
ִלְקָלָלה...  ְוא  "ִלְבָרָכה  'ָאֵמן':  ַאֲחֵריֶהן  עֹוֶנה  ְּכֶׁשַהָּקָהל  ַהַחָּזן, 

ְלַחִּיים ְוא ַלָּמֶות... ְלׂשַֹבע ְוא ְלָרזֹון".

יט)  ז  (ג  ָיִמים'  ַה'ֶחְמַּדת  ֶׁשל  ּתֹוַכְחּתֹו  ֶאת  ְלַהְזִּכיר  ַהָּמקֹום  ָּכאן 
ַאַחר  'ָאֵמן'  ִלְזעֹק  ָהָעם  ֶׁשְּמַדְקְּדִקים  ָמה  ְּבִעְנַין  ָאְמָנם  ֶׁשֶּנֶאְמָרה 
ָאֵמן  ַלֲעִנַּית  ְּבנֹוֵגַע  ַּגם  ְלֵהָאֵמר  ְראּוָיה  ִהיא   ַא ְּתַאְּמֵצנּו',  'ַהּיֹום 
ַאַחר ָׁשלֹוׁש ַּבָּקׁשֹות ֵאּלּו : "ַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ַהְּמִקִּלים ִּבְכבֹוד 
ה' ִּתְבַקע ָהָאֶרץ ְלקֹוָלם ַלֲענֹות ָאֵמן ְּכֶׁשַהְּׁשִליַח ִצּבּור אֹוֵמר 'ַהּיֹום 
ַהְּקַטִּנים  ְּבֵניֶהם  ְוֶאת  ַעְצָמם  ּוְמָזְרִזים  ַהּנֹוָרִאים,  ַּבָּיִמים  ְּתַאְּמֵצנּו' 
ְוֵאין  קֹול  ֵאין   – ְוַקִּדיִׁשים  ְּבָרכֹות  ְּבָׁשְמָעם  ְואּוָלם  ָאֵמן.  ַלֲענֹות 
עֹוֶנה. קֹוֵרא ֲאִני ֲעֵליֶהם 'ָּבִנים א ֵאֻמן ָּבם' (ְּדָבִרים לב כ) –'א ָאֵמן 

ָּבם', ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ַהָּטֵפל ִעָּקר ְוֶאת ָהִעָּקר ָטֵפל". 

ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ָהֹרֵפא ְלָכל ַּתֲחלּוָאְיִכי

ע טּתַ בבּבָּ בּוִעים  ממַמַ ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ

ּתחלּוא ל

סִסּפו
עַעל

ִ ם
ם ׁשֶ ת ּגֶ ִפּלַ  ּתְ

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


