
ּכֹות ַחג ַהּסֻ

בס"ד

'ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם' אֹו 'עּולּו אּוְׁשִּפיִזין', ִמי קֹוֵדם?
”עּולּו אּוְׁשִּפיִזין ִעָּלִאין ַקִּדיִׁשין“ (ֵסֶדר ָהֻאְׁשִּפיִזין).

ַהּמֹוֵעד;  חֹל  ַׁשָּבת  ֵליל  ְלַהְנָהַגת  ְּבנֹוֵגַע  ִהְסַּתְּפקּו  ַרִּבים 
ַהִאם ַּבְּכִניָסה ַלֻּסָּכה ֵיׁש ְלַהְקִּדים ’ָׁשלֹום ֲעֵליֶכם‘, אֹו ’עּולּו 

אּוְׁשִּפיִזין‘? 

ְולֹוַמר  ְלַהְקִּדים  ָנַהג  ִמֶּבעְלְזא  ּדֹב  ִיָּׂששָכר  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר 
ְּכָבר  ַהַּמְלָאִכים  ְוִהְטִעים:  ֲעֵליֶכם‘,  ’ָׁשלֹום  ַלַּמְלָאִכים 
ַהְּכֶנֶסת  ִמֵּבית  ָהָאָדם  ֶאת  ֶׁשִּלּוּו  ְלַאַחר  ַּבֻּסָּכה  ַמְמִּתיִנים 
ִהְזַמּנּו  ֶטֶרם  ֶׁשֵּכן  ִהִּגיעּו,  א  ֲעַדִין  ָהֻאְׁשִּפיִזין  ְוִאּלּו  ְלֵביתֹו, 

אֹוָתם.

ְלַהְקִּדים  ָנַהג  ִמַּסאְטֶמר  יֹוֵאל  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר  זֹאת  ְלֻעַּמת 
ַעל  ַהְנָהָגתֹו  ֶאת   סֹוֵמ ְּכֶׁשהּוא  אּוְׁשִּפיִזין‘,  ’עּולּו  ְולֹוַמר 
ִּדְבֵרי ַהְּגָמָרא (ַסְנֶהְדִרין צג א): ”ְּגדֹוִלים ַצִּדיִקים יֹוֵתר ִמַּמְלֲאֵכי 

ַהָּׁשֵרת“.

ִמַּצד  ִּכי  ִמַּסאְטֶמר  ָהַרִּבי  ְּכַלֵּפי  ָהַרָּבִנים  ַאַחד  ָטַען  ַּפַעם 
ֶׁשֵּכן  אּוְׁשִּפיִזין‘,  ְל‘עּולוּ  ֲעֵליֶכם‘  ’ָׁשלֹום  ְלַהְקִּדים  ֵיׁש  ַהִּדין 
ְלֻעַּמת  ַׁשָּבת,  ֵליל  ְּבָכל  ָהָאָדם  ֶאת  ְמַלִּוים  ַהַּמְלָאִכים 
ֲחָכִמים  ָאְמרּו  ַוֲהֵרי  ַהֻּסּכֹות,  ְּבַחג  ַרק  ַהַּמִּגיִעים  ָהֻאְׁשִּפיִזין 
ֵהִׁשיבוֹ   קוֹ ֵדם“?  ָּתִדיר   – ָּתִדיר  ְוֶׁשֵאינֹו  ”ָּתִדיר  ב):  נא  (ְּבָרכֹות 

ְּבָכל  ִנְׁשָלִחים  ַמְלָאִכים  אֹוָתם  ִּכי   ִהְּנ ָסבּור  ”ְוִכי  ָהַרִּבי: 
ֶאל  ִנְׁשָלִחים  ַׁשָּבת  ֵליל  ְּבָכל  ֶאָּלא  ֵּכן!  ַהָּדָבר  ֵאין  ָׁשבּוַע? 
ָהָאָדם ַמְלָאִכים ַּבֲעֵלי ַּדְרָּגה ַהֻּמְתֶאֶמת ְלִהְתַנֲהגּותֹו ְּבֵׁשֶׁשת 
ְיֵמי ַהַּמֲעֶׂשה, ְוִאם ֵּכן ִנְמָצא ֶׁשַהַּמְלָאִכים ַהָּבִאים ְּבֵליל ַחג 

ַהֻּסּכֹות ֵאיָנם ְּתִדיִרים ֵמָהֻאְׁשִּפיִזין“.
’ֵּביתֹו ָנאָוה קֶֹדׁש‘ ח“ג עמ‘ תתמז; ’ַּפְרֵּדס ֱאִליֶעֶזר‘ ֻסּכֹות ח“א עמ‘ רצב

’ַעל ְנִטיַלת לּו-ָלב‘
ְנִטיַלת  ַעל  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוָֹתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ַאָּתה...   ָּברּו”

לּוָלב" (ִּבְרַּכת ַהּלּוָלב).

ְמבֶֹאֶרת  א)  יח  ֻסָּכה  ָהִרי“ף  ַעל  ַרִׁש“י  ע“פ  ב,  לב  (ֻסָּכה  ַּבְּגָמָרא 
הֹוִאיל  ַהְּבָרָכה:  ְּבֻנַּסח  ֻהְזַּכר  ַהּלּוָלב  ֶׁשַרק  ָלֻעְבָּדה  ַהִּסָּבה 
ֵמָהֵעִצים  ְּבקֹוָמתֹו  ָּגבֹוַּה  ַהּלּוָלב,  ָּגֵדל  ֶׁשָעָליו  ַהָּתָמר  ְוֵעץ 

ֶׁשֲעֵליֶהם ְּגֵדִלים ְׁשַאר ַהִּמיִנים.

ַאף  ִּכי  ִמּלֹוְדז‘  ַּפַצנֹוְבְסִקי  יֹוֵסף  ַרִּבי  ֵהִביא  ְלַמֲעֶׂשה  אּוָלם 
יט)  ֱאמֹר  (ַּתְנחּוָמא  ַּבִּמְדָרׁש  ֶׁשֵּכן  זֹו,  ִּבְבָרָכה  ִנְרָמז  ָהֶאְתרֹוג 
הּוָבא ֶׁשַאְרַּבַעת ַהִּמיִנים רֹוְמִזים ָלֵאיָבִרים ַהֶּמְרָּכִזִּיים ְּבגּוף 
ָהֲעָרָבה  ָלֵעיַנִים,  ַהֲהַדס  ַהִּׁשְדָרה,  ְלַעּמּוד  ַהּלּוָלב  ָהָאָדם; 
ֻמְרֶּכֶבת  ’לּוָלב‘  ֶׁשַהִּמָּלה  ְוֵכיָון  ַלֵּלב.  ְוָהֶאְתרֹוג  ַלְּׂשָפַתִים, 
ֻהְזַּכר  ַלֵּלב  ַהּדֹוֶמה  ָהֶאְתרֹוג  ֶׁשַּגם  ִנְמָצא  ’לּו-ָלב‘  ֵמַהִּמִּלים 

ְּבֻנַּסח ַהְּבָרָכה. 
’ַּפְרֵּדס יֹוֵסף‘ ֱאמֹר

ַעל ָמה ָּבָכה ַרִּבי ָּדִוד?!
ְנִטיַלת  ַעל  ְוִצָּונּו  ְּבִמְצוָֹתיו  ִקְּדָׁשנּו  ֲאֶׁשר  ַאָּתה...   ָּברּו”

לּוָלב" (ִּבְרַּכת ַהּלּוָלב).
ָהָיה ֶזה ְּבָבְקרֹו ֶׁשל ֶאָחד ִמיֵמי חֹל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות. ַהַּצִּדיק 
ָנַטל  ָוִתיִקין,  ִלְתִפַּלת  ַהְּכֶנֶסת  ְלֵבית  ִנְכַנס  ַּבֲהָר“ן  ָּדִוד  ַרִּבי 
קֶֹדם  ְּכִמְנָהגֹו  ֲעֵליֶהם   ְלָבֵר ְּכֵדי  ַהִּמיִנים  ַאְרַּבַעת  ֶאת 
ִּבְדֵבקּות  ֲעֵליֶהם   ְלָבֵר ֶׁשִּסֵּים  ְלַאַחר  ּוִמָּיד  ַהְּתִפָּלה, 

ִהְתָּפֵרץ ְלֶפַתע ְּבֶבִכי ַמר.
ְמֵתי ְמַעט ֲאָנִׁשים ָנְכחּו ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה. ֶאָחד 
ּוִבֵּקׁש  ְלֶעְברֹו  ִמֵהר  ַהַּצִּדיק,  ֶׁשל  ְּבִבְכיֹו  ֶׁשִהְבִחין  ֵמֶהם 
ֵהִניף ָידֹו ִּבְתנּוַעת  ֶׁשַרִּבי ָּדִוד  ְלַהִּגיׁש לֹו ֶאת ֶעְזָרתֹו. ֶאָּלא 

ִּבּטּול ְּכאֹוֵמר: ’ֵאיִני ָזקּוק ְלֶעְזָרה‘. 
ָּדִוד  ַרִּבי  ַּבֲעִדינּות.  ַהָּלה  ִהְתַעְנֵין  ָהַרב?“,  ָּבָכה  ”ּוַמּדּוַע 
ְלַאַחר  ַהּלּוָלב  ַּבֲאגּוַדת  ”ְּכֶׁשִהַּבְטִּתי  ָרָפה:  ְּבָׂשָפה  ִהְפִטיר 
ִנְׁשְמטּו  ְוָהֲעָרבֹות  ַהֲהַדִּסים  ִּכי  ִהְבַחְנִּתי  ַהְּבָרָכה,  ִסּיּום 
ְוָהֶאְתרֹוג  ַהּלּוָלב  ַעל  ֶׁשֵּבַרְכִּתי  ֵּכן  ִאם  חֹוְׁשַׁשִני  ֵמֲאֻגָּדָתם. 

ִּבְלַבד, ְוָהְיָתה זֹו ֵאפֹוא ְּבָרָכה ְלַבָּטָלה“.
ֶׁשל  ַהֲחִריִׁשי  ִּבְכיֹו  קֹול  ִנְׁשַמע  עֹוד  ֲאֻרָּכה  ָׁשָעה   ְּבֶמֶׁש
ְּבָרָכה  ֵמֲחַׁשׁש  הּוא  ָחַרד  ּכֹה  ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית  ַּבֲחַלל  ּדֹוד  ר‘ 

ְלַבָּטָלה.
ָׁשִנים ִמְסָּפר ָחְלפּו ֵמָאז. אֹותֹו ָאָדם ִהְזַּדֵּמן ַּבֵּׁשִנית ַלָּמקֹום 
ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ֶׁשָּבּה ֵּבֵר ַרִּבי ָּדִוד ַעל ַהּלּוָלב, ְוִהֵּנה ְלַמְרֵּבה 
ַהְפָּתָעתֹו ׁשּוב ָמָצא הּוא ֶאת ַרִּבי ָּדִוד ְמָמֵרר ִּבְבִכי. ַּכֲאֶׁשר 
ָּדִוד  ַרִּבי  ֶׁשל  ְּבִפיו  ָהָיה  ַהֶּבִכי,  ִסַּבת  ֶאת  ְוָחַקר  ַהָּלה  ָׁשב 
ִּבְבָרָכה  ִנְכַׁשְלִּתי  ָׁשִנים  ַּכָּמה  ”ִלְפֵני  ְלַהְפִליא:  ֻמָּכר  ֶהְסֵּבר 
ָּפַגׁש  ַּכֲאֶׁשר  ַהָּבָאה,  ַלָּׁשָנה  ּבֹוֶכה...“.  ֲאִני   ָּכ ְוַעל  ְלַבָּטָלה 
ׁשּוב ְּבַרִּבי ָּדִוד ְּכֶׁשהּוא ִמְתמֹוֵגג ְּבִבְכיֹו, ׁשּוב א ָחַקר ַהָּלה 

ֶאת ִסַּבת ַהֶּבִכי...
הגש“פ ’ִמֻּׁשְלָחָנם ֶׁשל ְּגדֹוֵלי ְירּוָׁשַלִים‘ עמ‘ 157

’ִלְהיֹות ְׂשֵמִחים‘ ְּבַחג ַהֻּסּכֹות
”ֲאִני ָוהוֹ הֹוִׁשיָעה ָנּא" (ֵסֶדר ַההֹוַׁשְענֹות).

’ֲאִני ָוהוֹ‘ ִהָּנם ְׁשַנִים ִמּתֹו ִׁשְבִעים ּוְׁשַנִים ְׁשמֹות ְּבֵני ָׁשלֹוׁש 
ַרּבֹוֵתינּו  ָּתְמהּו  ַהְּמפָֹרׁש.  ַהֵּׁשם  ֶאת  ַהַּמְרִּכיִבים  אֹוִתּיֹות 
ַההֹוַׁשְענֹות  ְּבֵסֶדר  ָאנּו  ַמְזִּכיִרים  ָמה  ִמְּפֵני  ַהְּמָפְרִׁשים: 
ַּדְוָקא ֵׁשמֹות ֵאּלּו? ְועֹוד ִהְקָׁשה ַה‘ּתֹוְספֹות יֹום טֹוב‘ (ֻסָּכה 
ַהְּׁשלֹוִׁשים  ֶׁשהּוא  ’ֲאִני‘  ֵׁשם  ֶאת  ִהְקִּדימּו  ָמה  ִמְּפֵני  ה)  ד 

ְוִׁשְבָעה ְּבִמְנַין ע“ב, ַלֵּׁשם ָהִראׁשֹון: ’ָוהוֹ‘?

ֵּבֵאר ַרֵּבנּו ַהְגָּר“א:

ֶׁשָאנּו  ָאדֹון‘  ’ֵא-ל  ֶזֶמר  ִּכי  הּוָבא  ַהָּקדֹוׁש  ָהֲאִר“י  ְּבֵׁשם 
אֹוְמִרים ִמֵּדי ַׁשָּבת, ְמֻיָּסד ְּכֶנֶגד ע“ב ְׁשמֹות ַהֵּׁשם ַהְּמפָֹרׁש, 
ְּכֶׁשֵּתַבת ’ִלְהיֹות‘ [”ִלְהיֹות מֹוְׁשִלים“] ִהָּנּה ְּכֶנֶגד ֵׁשם ’ֲאִני‘, 

ְוֵתַבת ’ְׂשֵמִחים‘ [”ְׂשֵמִחים ְּבֵצאָתם“] ִהָּנּה ְּכֶנֶגד ֵׁשם ’ָוהוֹ‘.

ֵּתבֹות  ְּכֶנֶגד  ִהָּנן  ָוהוֹ‘  ’ֲאִני  ֶׁשֵּׁשמֹות  ֵּכיָון  ִּכי  ָנִבין  ֵמַעָּתה 
ְּבַחג  ֵאּלּו  ֵׁשמֹות  ַּדְוָקא  ָאנּו  ַמְזִּכיִרים  ְׂשֵמִחים‘,  ’ִלְהיֹות... 
ַהֻּסּכֹות, ּוְבַדְוָקא ַּבֵּסֶדר ַהֶּזה ֶׁשֵּיׁש ּבֹו ַהַּמְׁשָמעּות ָהֲאמּוָרה.
ַהָּגהֹות ’ֶּפַתח ַהְּדִביר‘ ַעל ’ֵסֶפר ָהִעּטּור‘ ִהְלכֹות לּוָלב ס“ק לט

ָׁשלֹוׁש ְּתׁשּובֹות ְלַבָּקָׁשה ַאַחת
ְוַרב  ִּגּבֹור  ְלהֹוִׁשיַע,  ֵאין  ִּבְלְּתָך  ַהּמֹוִׁשיַע,  ָאדֹון  ָנא  ”הֹוַׁשע 

ְלהֹוִׁשיַע, ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיעַ" (ֵסֶדר ַההֹוַׁשְענֹות).

ַה‘ִּדְבֵרי ַחִּיים‘ ֵּפֵרׁש ְּתִחָּנה זֹו ַעל ִּפי ָמָׁשל:

ְּפֵני  ְלַחּלֹות  ְוֶנֱאַלץ  ְּדחּוָפה  ְלֶעְזָרה  ֶׁשִּנְזַקק  ְּבָעִני  ה  ַמֲעֹשֶ
ְׁשֵכנֹו  ֵּבית  ֶּדֶלת  ַעל  ִהִּקיׁש  ּכֹוְׁשלֹות  ְּבִבְרַּכִים  ְנִדיִבים. 
ְלֶאָחד  ַהָּלה  ִהְפָנהּו  ִּבְתגּוָבה  ֶעְזָרתֹו.  ֶאת  ּוִבֵּקׁש  ֶהָעִׁשיר 
ַּכְסּפֹו  ָּכל  ִּכי  ִמְתַנֵּצל  ֶׁשהּוא   ּתֹו ָהֲעִׁשיִרים,  ִמְּמיּוָדָעיו 
ֻמְׁשָקע ָּכֶרַגע ַּבֲעָסִקים ְוֵאין ְּבָידֹו ָהֶאְפָׁשרּות ְלַסֵּיַע. ֵמחֶֹסר 
ָּבּה  ֶׁשַּגם  ֶאָּלא  לֹו,  ֶׁשִּנְמְסָרה  ַלְּכתֶֹבת  ָהִאיׁש  ָּפָנה  ְּבֵרָרה 
ֵהִׁשיב ֶהָעִׁשיר ָּפָניו ֵריָקם, ּתֹו ֶׁשהּוא ַמְסִּביר ִּכי ֶזה ַעָּתה 
ִסֵּים ְלַחֵּלק ֶאת ָּכל ִמְכַסת ִצְדקֹוָתיו. ְּכמֹוָצא ַאֲחרֹון ֶהֱחִליט 
ַהּבּוָׁשה,  ְלַמְרֵּבה  ַהָּלה,   ַא ְׁשִליִׁשי,  ְלָעִׁשיר  ִלְפנֹות  ָהִאיׁש 
ִהְתַנֵּפל ָעָליו ִּבְצָעקֹות: ”ֵּכיַצד א ֵּתבֹוׁש ְלַבֵּקׁש ְנָדבֹות?! 

ֵהן ְיהּוִדי ָּבִריא ַאָּתה, ּוִביָכְלְּתָך ַלֲעבֹד ּוְלַהְרִויחַ!“.

ֶׁשּיֹוִׁשיֵענּו,  ֶׁשַּבָּׁשַמִים  ָאִבינּו  ְּפֵני  ֶאת  ְמַחִּלים  ָאנּו  ַאף 
ֶׁשְּיַקֵּבל  ְּבטּוִחים  ָאנּו  ָמה  ִמְּפֵני  ּוַמְטִעיִמים,  ּומֹוִסיִפים 
ַּבָּקׁשֹוֵתינּו: ֶׁשֵּכן, ְּבַוַּדאי א ַיְפֶנה אֹוָתנּו ְלֶעְזָרתֹו ֶׁשל ַאֵחר, 
ֶׁשֲהֵרי ”ִּבְלֶּתָך ֵאין ְלהֹוִׁשיַע“. ַאף א ִיְדֶחה אֹוָתנּו ְויֹאַמר ִּכי 
ִסֵּים ְלַחֵּלק ֶאת ָּכל ִמְכַסת ַמְּתַנת ָידֹו, ֶׁשֲהֵרי ִהּנֹו ”ִּגּבֹור ְוַרב 
ֶאת  ָאנּו ְלַבֵּקׁש  ֶׁשְּמִעִּזים  ַעל  ְלהֹוִׁשיַע“, ְוַאף א ִיְגַער ָּבנּו 
ֶעְזָרתֹו, ֶׁשֲהֵרי ָּגלּוי ְוָידּוַע ְלָפָניו ִּכי ”ַּדּלֹוִתי“, ְוַעל ֵּכן ְסמּוִכים 

ּוְבטּוִחים ָאנּו ִּכי ”ִלי ְיהֹוִׁשיעַ“.
’ַאָּתה ְּבַחְרָּתנּו‘ עמ‘ קעח

ִפּלֹות ַהַחג  ִניִנים ּוֵבאּוִרים ַעל ּתְ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
קֹוֵדם? מי

ני ּפְ ם
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ֵאין ָּגדֹול יֹוֵתר ִמ‘ֻּסָּכה‘
”ַּבל ְּתִהי ִמְצַות ֻסָּכה ְּבֵעיֶני ַקָּלה, ִּכי ָּכל ִמְצַות ַּדת 

ְּכֻחּקֹוֶתיהָ ְׁשקּוָלה" (ִּפּיּוט ְלַׁשֲחִרית יֹום ב‘ ְּדֻסּכֹות).

ָּכל  ְּכֶנֶגד  ְׁשקּוָלה  ֻסָּכה  ֶׁשִּמְצַות  ָמִצינּו  ֵהיָכן  ְוִכי 
ַהִּמְצוֹות?

ֶׁש‘ּסוָּּכה‘  ַהְּמֻקָּבִלים  ִּדְבֵרי  ְלִפי  זֹאת  ְלַהְסִּביר  ִנָּתן 
א):  ז  (דב“ר  ֲחָכִמים  ֶׁשָאְמרּו  ּוְלִפי  ’ָאֵמן‘.  ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ֵמָאֵמן  יֹוֵתר  הּוא   ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ִלְפֵני  ָּגדֹול  ”ֵאין 
ַהְּמֻיֶּסֶדת  ֻסָּכה  ִמְצַות  ַאף   ְלָכ עֹוִנים“,  ֶׁשִּיְׂשָרֵאל 

ְּכֶנֶגד ֲעִנַּית ָאֵמן ְׁשקּוָלה ְּכֶנֶגד ָּכל ַהִּמְצוֹות.
’ִמְׁשַנת יֹוֵסף‘ ְלחֶֹדׁש ִּתְׁשֵרי

ָרֵזי ֱאמּוִנים ַלת 

ֶאת

ָרֵזי
יֹוֵתר ִמ‘ֻּסּכ ל

ֵמִרְמֵזי ָאֵמן ם
ה ָרׁשָ ּפָ ּבַ

ָר‰ ≈‰ ל מ¿ יָך ַ‰ּכ… ן ַיֲענּו ַ‡ֲחר∆ ָ‡מ≈
ר!  ָ̃ י ָי ƒ„ּו‰ י¿

ַח‚  ּב¿  '‡ ָ̇ נּו ימ¿ ≈‰ מ¿ ƒ„  ‡ ּלָ ƒ̂ ' ּב¿ ָך  ּנ¿ ƒ‰  ‰ ס∆ חו…  ˙ ע≈  ,‰ ָ ׁ̆ ֲחָ„ ָנ‰  ָ ׁ̆ ל  ∆ ׁ̆ ָחּ‰  ¿̇ ƒפ ּב¿
ים  ƒכ ָבר¿ ַ‰ּמ¿ ַ‡ַחר  ן  ָ‡מ≈  ˙ ּיַ ƒֲענ ּבַ ָך  מ¿ יו…  ˙ ∆‡ ַח  … ּ̇ פ¿ ƒל ָך  מ¿ ¿̂ ַע ַעל  ל  ּב≈ ַ̃  ,˙ ּכו… ַ‰ּסֻ
ל  ≈̂ ּב¿  ˙ ַלֲחסו…  ‰ ּכ∆ ז¿ ƒ ּ̇ ך¿  ּכָ ל.  ּל≈ ּפַ ¿̇ ƒמ ָך  ּנ¿ ƒ‰ ּבו…  ∆ ׁ̆  ˙ ס∆ נ∆ ַ‰ּכ¿ י˙  ב≈ ּב¿ ַחר  ַ ׁ ּ̆ ‰ַ  ˙ כו… ר¿ ƒּב
ים ַעל  ƒנ ים ֲ‡מ≈ ƒע ¿ ׁ̆ ƒ ּ̇ ם  י יו… י„≈ ƒר מ ּב… ¿̂ ƒף ל‡ַ ָנ‰, ו¿ ָ ׁ ּ̆ ‰ַ ˙ מו… ל י¿ ך¿ ּכָ ∆ ׁ̆ מּוָנ‰ מ∆ ¡‡‰ָ

ים (˙י˜ו"ז מ ב, ‰ּוָב‡ במ‚"‡ ו ב). ƒנ מו… ¿„ ַּ̃ ָרַ‡˙ ַ‰ ‰ו… ˙, ּכ¿ ָרכו… ּב¿
מּוָנ‰. ¡‡‰ָ „ ן. סו… מּוָנ‰.ָ‡מ≈ ¡‡

¿ ˜ ָָ ¿ ָ
ן. ס ָ‡מ≈
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ַרִּבי  ְירּוָׁשַלִים,  ֶׁשל  ַהּנֹוָדע  ְלַרָּבּה  ָהָיה  ִמְנָהג 
ַהַהָּקפֹות   ְּבַמֲהַל ָזָצ“ל,  זֹוֶנְנֶפְלד  ַחִּיים  יֹוֵסף 
ִעם  ְמֻיָחד  ְּבִרּקּוד  ָלֵצאת  ּתֹוָרה,  ִׂשְמַחת  ְּבַחג 
ֲאֶׁשר  ַהִּנְרָּגִׁשים  ַהְּיָלִדים  ַהִּמְתַּפְּלִלים.  ַיְלֵדי 
ַלַהָּקָפה  ְּבִצִּפָּיה  ִהְמִּתינּו  ַהָּׁשָנה  ָּכל   ְּבֶמֶׁש
ָהיּו  ִמְצטֹוְפִפים  ַהֶּנֱעָרץ,  ָהַרב  ִעם  ַהְּמֻיֶחֶדת 
ֵסֶפר  ֶאת  ְּבָידֹו  ֶׁשָאַחז  ָהַרב  ְסִביב  ְּבִהְתַרְּגׁשּות 
ְוַהִּׁשיָרה  ְּכֵמֲאֵליֶהן,  ִנְּׂשאּו  ָהַרְגַלִים  ַהּתֹוָרה, 

ַהּסֹוֶחֶפת ָּבְקָעה ְרִקיִעים. 
ְּבִצּלֹו  ְלִהְסּתֹוֵפף  ֶׁשָּזכּו  ְיָלִדים  ֵמאֹוָתם  ֶאָחד 
ֶׁשל ַרִּבי יֹוֵסף ַחִּיים ְּבאֹותֹו ִרּקּוד ְמֻפְרָסם, ָהָיה 
ֲאֶׁשר  ֶּבְרְגָמן,  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ְלָיִמים  ַאְברּוָמֶל‘ה, 

ַּבֲערֹב ָיָמיו ָׂשח ִלְנָכָדיו ֶאת ַהִּסּפּור ַהָּבא:
ֶטֶרם  ָהַרב  ׁשֹוֵרר  ֵעת  ַהָּׁשִנים,  ְּבַאַחת  ֶזה  ָהָיה 
ָיִמים  ְּבאֹוָתם  ָידּוַע  ֶׁשָהָיה  ַהִּנּגּון  ֶאת  ַהַהָּקָפה 
ִסּיּום  ִעם  ֵּכאֵקינוּ‘.  ’ֵאין  ַהִּפּיּוט  ִמּלֹות  ַעל 
ָהַרב  ֶאל  ְּבַהְסָסנּות  ַאְברּוָמֶל‘ה  ִנַּגׁש  ַהִּׁשיר, 
ְוָׁשַאל ַּבֲעִדינּות ּוְבַבְיָׁשנּות: ”ְּכבֹוד ָהַרב, ֻקְׁשָיה 
ֲחמּוָרה ֵיׁש ִלי ַעל ַהִּפּיּוט ֶׁשֶּזה ַעָּתה ׁשֹוַרְרנּו...“.
ָׁשִנים  ִׁשְבִעים  ִהְפִרידּו  א  ִּכְבָיכֹול  ָהַרב, 
ְלֵבין  ֵּבינֹו  טֹוִבים  ּוְבַמֲעִׂשים  ְּבתֹוָרה  ְּגדּוׁשֹות 
ַהֶּיֶלד  ְלֵעֶבר  קֹוָמתֹו  ְמלֹוא  ֶאת  ִהְרִּכין  ַהֶּיֶלד, 
ַאֲהָבה  ְמֵלאֹות  ְּבֵעיַנִים  ּבֹו  ִהִּביט  ַהִחיָנִני, 

ְוִהְקִׁשיב ְּבִהְתַעְנְינּות ִלְׁשֵאָלתֹו:
ְלַהְצִהיר:  ְּתִחָּלה  ַמְקִּדיִמים  ָאנּו  ַמּדּוַע  ”ָהַרב, 
’ֵאין ֵּכאֵקינוּ, ֵאין ַּכאדֹוֵנינּו...‘, ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן 
ֲהֵרי  ַכאדֹוֵנינּו?‘,  ִמי  ֵכאֵקינוּ?  ’ִמי  ׁשֹוֲאִלים: 
קֶֹדם   ;ָהפּו ִלְהיֹות   ָצִרי ָהָיה  ַהֵּסֶדר  ִלְכאֹוָרה 
ׁשֹוֲאִלים ’ִמי?‘, ְוַרק ְלַאַחר ֶׁשֹּלא ִּתָּמֵצא ְּתׁשּוָבה 

ַנְכִריז ’ֵאין!‘?“.
ַרְגֵליֶהם  ֶאת  ָלֵׂשאת  ֵהֵחּלּו  ְּכָבר  ַהִּמְתַּפְּלִלים 
ְּבִרּקּוד ְמֻחָּדׁש. ַּכֲאֶׁשר ִסֵּים ַהֶּיֶלד ְלַהְקׁשֹות ֶאת 
”ְׁשֵאָלה  לֹו:  ְוֵהִׁשיב   ְֹּבר ָהַרב  ִלְּטפֹו  ְׁשֵאָלתֹו, 
ָיָפה  ְּתׁשּוָבה  ַּגם  ַיִּקיִרי.  ְּבִני  ָׁשַאְלָּת,  ִנְפָלָאה 
ִּכי   ְל ֲאִני  ַמְבִטיַח  ָעֶליָה,   ְל ַלֲענֹות  ִלי  ֵיׁש 
ַּבַהְפָסָקה ַהָּבָאה ֶׁשֵּבין ַהַהָּקפֹות ַאֲעֶנה ְל ֶאת 

ַהְּתׁשּוָבה, ְּכַדאי ְל ְלַהְמִּתין...“.
ִהְצטֹוְפפּו  ּוְכָבר  ַהַהָּקָפה,  ָלּה  ִהְסַּתְּיָמה   ַא
ְטהֹוֵרי  ְיָלִדים  ֶׁשל  ִמְנָיִנים  ִּכְׁשֵני  ָהַרב  ְסִביב 
ָהַרב  ֶׁשל  ַהְּצפּוָיה  ְּתׁשּוָבתֹו  ְּדַבר  ֲאֶׁשר  ַמָּבט, 
ֵּכיַצד  ִלְׁשמַֹע  ִּבְּקׁשּו  ֵהם  ְוַגם  ְלָאְזֵניֶהם,  ֻּגַּנב 

ָיִׁשיב הּוא ַלְּׁשֵאָלה.
ְּבֵעיָניו  ָהַרב  ִהִּביט  ֶנְחָמד“,  ָמָׁשל   ְל ”ֶאְמׁשֹל 

ֶׁשל ַאְברּוָמֶל‘ה, ”ְוָכ ָּתִבין ֶאת ַהְּתׁשּוָבה“.
ָׁשַאל  ַמִּכיִרים?“,  ַאֶּתם  ִצְדִקָּיהּו  ְמָעַרת  ”ֶאת 
ְסִביבֹו,  ֶׁשִהְצטֹוְפָפה  ַהְּיָלִדים  ֲעַדת  ֶאת  ָהַרב 
ׁשֹוָבב  ְּכֶׁשִּזיק  ֻּכָּלם  ָענּו  ְּבַוַּדאי“,  ”ַמִּכיִרים 
ַעל  ָׁשַמע  א  ְירּוָׁשַלִים  ִמַּיְלֵדי  ִמי  ְּבֵעיֵניֶהם. 
ַהְּמָעָרה ַהְּמֻפְרֶסֶמת ַהְּסמּוָכה ְלַׁשַער ֶׁשֶכם, זֹו 

ֶׁשִּסּפּוֵרי ַאָּגדֹות ּכֹה ַרִּבים ִנְכְרכּו ְסִביָבּה.
ְמָעַרת  ִּכי  יֹוְדִעים  ַאֶּתם  ְּבַוַּדאי  ְיָלִדים,  ”ּוְבֵכן 
ִצְדִקָּיהּו ֵאיָנּה ַהְּמָעָרה ַהְּגדֹוָלה ָּבעֹוָלם. ְּבַרֲחֵבי 
ּוְמסָֹעפֹות  ְּגדֹולֹות  ְמָערֹות  ַקָּימֹות  ָהעֹוָלם 
ִמֶּמָּנה. ֵמֶהן ְנמּוכֹות ּוֵמֶהן ְּגבֹוהֹות, ֵמֶהן ַּבֲעלֹות 
ִּפּתּוִלים ְמֻסָּבִכים ּוֵמֶהן ְמָערֹות ְיָׁשרֹות ְּכַסְרֵּגל. 
 חֶֹׁש ָּתִמיד  ׂשֹוֵרר  ִאִּתי,  ַּתְסִּכימּו  ְּבֻכָּלן,   ַא

ֻמְחָלט“.
ַהְּיָלִדים,  ְּפֵני  ַעל  ִנְרָאה  ַהְסָּכָמה  ֶׁשל  ִהְנהּון 

:ְוָהַרב ִהְמִׁשי
ֵמַהְּמָערֹות  ַאַחת  ַעל  ְמַדְּבִרים  ֶׁשָאנּו  ”ָנִניַח 
ַהִּנְכָנס  ָאָדם  יֹוֵתר;  ְוַהְּמֻסָּבכֹות  ַהְּמֻפָּתלֹות 
ֲחָזָרה  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ִלְמצֹא  יּוַכל  ֵּכיַצד  ְּפִניָמה, 

ְּבִבְטָחה?“.
ַמָּזלֹו,  ֶאת  ֵמַהְּיָלִדים  ֶאָחד  ִנָּסה  ָּפָנס!“,  ”ִיַּקח 
ִּבְמָעָרה  ֶׁשְּמֻדָּבר  ָאַמר  ”ָהַרב  ִהָסּהוּ:  ֲחֵברֹו   ַא
ְמֻפֶּתֶלת, ּוָמה יֹוִעיל לֹו ָּפָנס, ִאם א ֵיַדע ְּבֵאיֶזה 

ִּפּתּול ְלִהָּכֵנס?“.
 ְּכֶׁשִחּיּו ָהַרב ֶׁשִהְקִׁשיב ַלִּדין ְוַלְּדָבִרים, ִהְמִׁשי

ַקל ַעל ִׂשְפתֹוָתיו:
”ֶהָחָכם ָהרֹוֶאה ֶאת ַהּנֹוָלד ֵאינֹו ִמְסַּתֵּפק ְּבָפָנס, 
 ַהֶּדֶר ְוהּוא עֹוֶׂשה לֹו ִסיָמִנים ְּבַדְרּכֹו. ְלָכל אֶֹר
ֵיׁש  ָּכאן  ְּבִזְכרֹונוֹ;  ְוחֹוֵרט  ְסִביבֹו  ַמִּביט  הּוא 
ַעּמּוד ּבֹוֵלט, ָּכאן ַקֶּיֶמת ְּבִליָטה ַּבִּקיר, ְּבִפָּנה זֹו 
ֻמַּנַחת ֶאֶבן ְּגדֹוָלה ַהֻּמַּנַחת ַעל ַהַּקְרַקע, ּוְבִפָּנה 

ַאֶחֶרת זֹוְרִמים ַמִים.
ִּבְפִזיזּות  ַלְּמָעָרה  ִנְכָנס  זֹאת,  ְלֻעַּמת  ַהּׁשֹוֶטה 

ִנְכָנס  הּוא  ְלִעִּתים   ְוָכ ְּבַדְרּכֹו,  ַמְׁשִּגיַח  ְוֵאינֹו 
ֵּבין   ִמְסַּתֵּב אֹו  מֹוָצא  ָלֶהם  ֶׁשֵאין  ְּבִפּתּוִלים 
ֶׁשֲאָנִׁשים  ִמְקִרים  ָהיּו  ּוְכָבר  ַהְּמָעָרה,  ִקּמּוֵרי 
ֵמָרָעב  ּוֵמתּו  ֲחָזָרה   ַהֶּדֶר ֶאת  ָמְצאּו  א  ָּכֵאּלּו 

ָחִליָלה“.

ָהָאָדם  ֶׁשָּׂשם  ִסיָמִנים  ֶׁשאֹוָתם  ֵּכן,  ִאם  ”יֹוֵצא 
ְּבַדְרּכֹו, ֵהם ַהּׁשֹוְמִרים ָעָליו ֶׁשֹּלא ִיְתֶעה ְּבַדְרּכֹו 
ֶנֶזק  ְלא  ְוָׁשֵלם  ָּבִריא  ְלֵביתֹו  ָלׁשּוב  ְויּוַכל 
ְוַצַער“, ִסֵּכם ָהַרב ֶאת ַהֶּלַקח ַהִּנְלָמד ֵמַהָּמָׁשל, 

ּוִמָּיד ִהְמִׁשי ַלִּנְמָׁשל:

צֹוֲעִדים  ֶׁשָאנּו  ְּבֵעת  ָהָאָדם,  ְּבֵני  ָאנּו  ”ַאף 
ְּבִמְׁשעֹוֵלי ַהַחִּיים חֹוָבה ָעֵלינּו ִלְדאֹג ּוְלַהְׁשִּגיַח, 
ִנְסֶטה  ְוא  ִנְתַּבְלֵּבל  א  ִנְתֶעה,  א  ְלַמַען 
ּדֹורֹות,  ִמּדֹוֵרי  ָלנּו  ְוַהְּסלּוָלה  ַהְּיָׁשָרה   ֵמַהֶּדֶר

ְוֵכיַצד ַנֲעֶׂשה זֹאת? ַעל ְיֵדי ִסיָמִנים!

ְּבִלּמּודוֹ,  ּפֹוֵתַח  ְּבֶטֶרם  ְיהּוִדי,  ָּכל  ַעל  חֹוָבה 
ֶאת  ְּבִלּבֹו  ְוִלְקּבַֹע  ַּדְרּכֹו  ֶאת  ְוִלְבּדֹק  ְלָבֵרר 
ַהְּיִדיָעה ַהְּברּוָרה ִּכי ’ֵאין ֵּכאֵקינוּ!‘ ֶזהּו ַהִּסיָמן 
 .ַלֶּדֶר ֵצאתֹו  ִלְפֵני  ְלַעְצמֹו  ֶׁשִּיְקַּבע  ָהִראׁשֹון 
’ֵאין  ַהֵּׁשִני:  ַהִּסיָמן  ֶאת  ִיְקַּבע  ִמֵּכן  ְלַאַחר 
ְוֶאת  ְּכַמְלֵּכנּו‘,  ’ֵאין  ַהְּׁשִליִׁשי:  ֶאת  ַּכאדֹוֵנינּו‘, 

ָהְרִביִעי: ’ֵאין ְּכמֹוִׁשיֵענּו‘.

ַרק ְלַאַחר ֶׁשָּקַבע ְלַעְצמֹו ֶאת ַאְרַּבַעת ַהִּסיָמִנים 
ֶאת  ְוִלְׁשאֹל   ְלַהְמִׁשי הּוא  ָיכֹול  ֲאַזי  ַהָּללּו, 
ַכאדֹוֵנינּו...‘.  ִמי  ֵכאֵקינוּ,  ’ִמי  ְׁשֵאלֹוָתיו: 
ָאָדם   ַא ָּבֶהן,   ָּכרּו ַרב  ִסּכּון  ֵאּלּו,  ְׁשֵאלֹות 
ַהְּנכֹוִנים,  ַהִּסיָמִנים  ֶאת  ְלַעְצמֹו  ִהִּציב  ֶׁשְּכָבר 
ֲהֵרי הּוא ְּכָבר צֹוֵעד ַּבֶּדֶר ַהְּסלּוָלה, ְוָיכֹול הּוא 
ַהִּסיָמִנים  ְּבֶאְמָצעּות  ֶׁשֲהֵרי  ְּבִבָּטחֹון,  ְלשֹוֲאָלן 

ֶׁשָּקַבע ְלַעְצמֹו, ָּתִמיד ָיׁשּוב ַלֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה“.

ַאְברּוָמֶל‘ה,  ֶׁשל  ֵעיָניו   ְלתֹו ָהַרב  ִהִּביט  ַעָּתה 
ֶאת   ְוִהְמִׁשי ַהֲחָכמֹות,  ָהֵעיַנִים  ַּבַעל  ַהֶּיֶלד 

ִלְקחֹו ַהּנֹוֵקב:

ָיכֹול   ֵאיֵנ  .ִהְּנ ְלָיִמים  ָצִעיר  ַהָּיָקר,  ”ַיְלִּדי 
ָלַדַעת ַעָּתה ְלָאן ּתּוַבל ְּבַסֲערֹות ַהַחִּיים, ּוְבֵאּלּו 
ָּפָרׁשֹות ְּדָרִכים ִּתְצָטֵר ַלֲעמֹד ְוִלְבחֹר; ֲהָלֶלֶכת 

ְּבֶדֶר זֹו, אֹו ֶׁשָּמא ַּבְּׁשִנָּיה?

ַהִּסיָמִנים  ֶאת  ַעְכָׁשו  ְּכָבר   ְל ְקַבע   :ְל ֲעָצִתי 
ִלְבחֹר  ֶּבָעִתיד   ְל ְיַסְּיעּו  ְּבַוַּדאי  ֵאּלּו  ַהְּנכֹוִנים, 
ָּתִמיד ַּבֶּדֶר ַהְּנכֹוָנה ְוָלׁשּוב ’ַהַּבְיָתה‘ ִמּתֹו ָּכל 
 ֲאבֹוֶתי ֶׁשָּסְללּו ְל ַּתְהּפּוכֹות ַהַחִּיים ֶאל ַהֶּדֶר

ִמּדֹוֵרי ּדֹורֹות“.

ֶׁשהּוא   ּתֹו ְּדָבָריו  ֶאת  ָהַרב  ִסֵּים  ֵאּלּו  ְּבִמִּלים 
ְּכָחָכם  ִמִּלּבֹו,  ַמְׁשָמעּות  ַרַּבת  ֲאָנָחה  עֹוֵקר 
ּוְלַכְרֵּכר  ְלַפֵּזז  ָׁשב  ּוִמָּיד  ַהּנֹוָלד,  ֶאת  ָהרֹוֶאה 
 ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ּוְבֶיֶתר עֹז ְּבִרּקּוֵדי ַהַהָּקפֹות: ”ָּברּו

הּוא ֱאֵקינוּ ֶׁשְּבָרָאנּו ִלְכבֹודֹו...“.

ַאְבָרָהם  ר‘  ְיַסֵּפר  ֵמָאז“,  ָחְלפּו  ָׁשִנים  ”ַעְׂשרֹות 
ִזְּמָנה  ָהֶעְליֹוָנה  ”ַהַהְׁשָּגָחה  ְלֶצֱאָצָאיו,  ְלָיִמים 
ְּבַיֶּבֶׁשת  ַחַּיי  ִמְּׁשנֹות  ַרּבֹות  ַלֲעׂשֹות  אֹוִתי 
ִׁשְלטֹון  ַּתַחת  ִמְסָּפר  ָׁשִנים  ִמּתֹוָכן  ֵאירֹוָּפה, 

ַהָּנאִצים ִיַּמח ְׁשָמם.

ַהָּמֶות,  ְּבַמֲחנֹות  ָׁשם,  ָהַרב,  ֶׁשָּצָפה  ְּכִפי 
ִנְסיֹונֹות  ִּבְפֵני  ָעַמְדִּתי  ְוַהָּיגֹון,  ִּבְמחֹוזֹות  ַהֵּסֶבל 
ֱאמּוָנִתי  ָעְמָדה  ַרּבֹות  ְּפָעִמים  ִמְּנׂשֹא.  ָקִׁשים 
ָאז  אּוָלם  ְּבַחַּיי,  ְוַקְצִּתי  ִּכְמַעט  ַּכֲאֶׁשר  ְלִמְבָחן 
ִנְזַּכְרִּתי ַּבִּסיָמִנים ֶׁשִהַּצְבִּתי ְלַעְצִמי ְּכֶיֶלד ָצִעיר, 

ְוִעָּמם ָצַעְדִּתי ְלָכל אֶֹר ַחַּיי.

ַהְּצִעיִרים,  ְּבָיַמי  ְּבִלִּבי  ֶׁשהּוַצת  ָהֱאמּוָנה  ַלִּפיד 
ְוֻהַּצת  ָׁשב  אֹורֹו,  ְוהּוַעם  ִּכְמַעט  ַּכֲאֶׁשר  ַאף 
ָהַרב  ֶׁשל  ֲעָצתֹו  ִסיָמִנים.  אֹוָתם  ְּבֶאְמָצעּות 
 ְלאֶֹר ַּדְרִּכי  ֶאת  ְלָהִאיר  ִהְמִׁשיָכה  ַהָּיִׁשיׁש 
ַמְׁשְּבֵרי  ָּכל  ֶאת  ִלְצַח  ִהְצַלְחִּתי  ִּבְזכּוָתּה  ַחַּיי, 
ַהִּמְלָחָמה,  ֶׁשל  ְּבִסּיּוָמּה  ַלֲחזֹות  ַהַחִּיים, 
ְלִהְתַחֵּזק ְוַלֲעלֹות ְלֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְוָׁשם ְלקֹוֵמם 
ֶאת ַחַּיי ֵמָחָדׁש. ְוִהֵּנה, ִנָּצב ֲאִני ִלְפֵניֶכם ַהּיֹום, 
ְנָכַדי ַהְּיָקִרים, ִּבְמלֹוא קֹוַמת ֱאמּוָנִתי, ְוַאף ֲאִני 

קֹוֵרא ֲאֵליֶכם ֵמעֶֹמק ִלִּבי:

’ַהִּציבּו ָלֶכם ִסיָמִנים!‘“.
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ה  ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ַמּבָ ּתַ
ַהִּציִבי ָל ִצּיּוִנים

ע טּתַ בּבָ ה ם  ממַמַַ בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
הּציבי ָל

סִספפּפו ם
יִזין ּפִ ֵסֶדר ַהְזָמַנת ָהֻאׁשְ

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

ְמקֹור ִמְנַהג ַהְזָמַנת ָהֻאְׁשִּפיִזין
ָקדּום  ִמְנָהג  ְלאֹותֹו  ְּבִיְׂשָרֵאל  נֹוְדָעה  ְיֵתָרה  ִחָּבה 
ֵסֶדר  ֶאת  ִיְׂשָרֵאל  ָּבֵּתי  ַאְלֵפי  ְּבִרְבבֹות  ַהּפֹוֵתַח 
ָהֻאְׁשִּפיִזין  ַהְזָמַנת  ִמְנָהג  ְּבֻסָּכה;  ַהְּיִׁשיָבה  ִמְצַות 
ַהֻּסָּכה,  ֶאל  ַהְּקדֹוִׁשים,  ָהרֹוִעים  אֹוְרֵחינּו,  ִׁשְבַעת 
א  ֶזה  ִמְנָהג  ִעָּלִאין‘.  אּוְׁשִּפיִזין  ’ִּתיבוּ  ְּבַהְכָרַזת: 
אּוָלם  ַהּפֹוְסִקים,  ְּבִסְפֵרי  א  ְוַגם  ַּבְּגָמָרא,  ֻהְזַּכר 

ִהְתַקֵּבל ְּבַאֲהָבה ּוְבִחָּבה ְּבָכל ְּתפּוצֹות ִיְׂשָרֵאל.
ְּבִתְמצּות  ִלְסקֹר  ְנַנֶּסה  ֶׁשְּלָפֵנינּו  ַהָּקָצר  ַּבַּמֲאָמר 
ֶאת ּתֹוְלדֹוָתיו ְוַלֲעמֹד ְמַעט ַעל ַהּסֹודֹות ַהִּנְׂשָּגִבים 
ַהְּקׁשּוִרים ּבֹו, ִמּתֹו ִסְפֵרי ַרּבֹוֵתינּו ְקדֹוֵׁשי ּוְמאֹוֵרי 

ַהּדֹורֹות.
’ִלּקּוֵטי  ְּבֵסֶפר  ִהְצִּביַע  ֶזה  ָקדּום  ְלִמְנָהג  ְּכָמקֹור 
ַּבּזַֹהר  ֶׁשהּוְבאּו  ַאָּבא  ַרִּבי  ִּדְבֵרי  ַעל  ַמֲהִרי“ח‘ 

ַהָּקדֹוׁש (ֱאמֹר ַּדף קג ב, ע“פ ’ָמתֹוק ִמְּדַבׁש‘):
ַהְּׁשִכיָנה  ַהֻּסָּכה,  ְּבֵצל  ָהָאָדם  ֶׁשּיֹוֵׁשב  ְּבָׁשָעה 
ּפֹוֶרֶׁשת ְּכָנֶפיָה ָעָליו ִמְּלַמְעָלה, ְוַאְבָרָהם, ֲחִמָּׁשה 
ִּבְמִחָּצתוֹ.  ִמְתָאְרִחים   ַהֶּמֶל ְוָדִוד  ַצִּדיִקים 
ָויֹום  יֹום  ְּבָכל  ָּפִנים  ִּבְמאֹור  ִלְׂשמַֹח  ָהָאָדם   ְוָצִרי

ְּב‘אּוְׁשִּפיִזין‘ [אֹוְרִחים] ֵאּלּו ַהִּנְמָצִאים ִעּמֹו.
ִּבְלׁשֹון  ַהָּכתּוב  ָּפַתח  ָמה  ִמְּפֵני  ַהּזַֹהר:   ּוַמְמִׁשי
נֹוֵכַח (ַוִּיְקָרא כג מב): ”ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו“, ְוִסֵּים ִּבְלׁשֹון 
ַהָּפסּוק  ְּתִחַּלת  ֶאָּלא,  ַּבֻּסּכֹת“?  ”ֵיְׁשבּו  ִנְסָּתר: 
ָהעֹוָלם.  ַאְנֵׁשי  ִלְכַלל  ְוסֹופֹו  ָלֻאְׁשִּפיִזין,  ִמְתַיֶחֶסת 
ְּתִחָּלתוֹ ֶנֶאְמָרה ָלֻאְׁשִּפיִזין; ְּכִפי ֶׁשָּנַהג ַרב ַהְמנּוָנא 
ְּבִׂשְמָחה:  אֹוֵמר  ּוִמָּיד  ַלֻּסָּכה,  ִנְכָנס  ֶׁשָהָיה  ַסָּבא, 
ֻׁשְלָחנֹו,  ֵמִכין  ָהָיה   ָּכ ַאַחר  ָלֻאְׁשִּפיִזין“.  ”ַנְזִמין 
ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ַּבֻּסָּכה‘,  ’ֵליֵׁשב  ִּבְרַּכת   ּוְמָבֵר ֶנֱעָמד 
ִצָּוה  הּוא   ָּברּו ”ַהָּקדֹוׁש   :ָּכ ָלֻאְׁשִּפיִזין  אֹוֵמר 
ֲעֵליֶכם: ’ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו‘, ָלֵכן, ִּתיבוּ [ְׁשבּו] אּוְׁשִּפיִזין 
ִעָּלִאין, ִּתיבוּ אּוְׁשִּפיִזי ִדְמֵהיְמנּוָתא, ִּתיבוּ“. ְלַאַחר 
ְּבִׂשְמָחה:  ְואֹוֵמר   ּוַמְמִׁשי ָיָדיו  ֵמִרים  ָהָיה  ִמֵּכן 
 – ְדִיְׂשָרֵאל“  חּוְלֵקיהֹון  ְוַזָּכָאה  חּוְלָקָנא,  ”ַזָּכָאה 
ֶׁשָּזִכינּו  ִיְׂשָרֵאל  ֶׁשל  ֶחְלָקם  ְוַאְׁשֵרי  ֶחְלֵקנּו  ַאְׁשֵרי 

ְלָכ. ְוַרק ָאז ָהָיה יֹוֵׁשב ִּבְמקֹומֹו.

ַהְזָמַנת ָהֻאְׁשִּפיִזין ְּבָכל יֹום
ַהּדֹורֹות  ִּבְמרּוַצת  ַהָּללּו  ַהּזַֹהר  ִּדְבֵרי  ְּבִעְקבֹות 
ֶאת  ְלַהְזִמין  ְלַהְקִּפיד  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַהִּמְנָהג  ִנְקַּבע 
ָהֻאְׁשִּפיִזין ַהְּקדֹוִׁשים ְּבָכל יֹום ִמיֵמי ַהֻּסּכֹות ֶטֶרם 
ַהְּכִניָסה ַלֻּסָּכה. ְּכִפי ֶׁשֵהִביא ַהְּׁשָל“ה ַהָּקדֹוׁש (מס‘ 
ֻסָּכה ֵנר ִמְצָוה ח‘) ְּבֵׁשם ַהְּמֻקָּבִלים, ִּכי זֹו ִּתְפַאְרָּתם 
ֶׁשל ָהֻאְׁשִּפיִזין ַהְּקדֹוִׁשים, ֶׁשָהָאָדם ַמְזִמיָנם ְּבִפיו. 
ְוֵכן ֵהִביא ַהַּיֲעֵב“ץ ְּבִסּדּורוֹ (ַׁשַער ח‘ ֵּבית ֱאִקים ְלֵליל 

א‘ ְּדֻסּכֹות), ְוֵכן הּוָבא ְּבַכָּמה ִמִּסְפֵרי ַהּפֹוְסִקים.

ֶיֶתר ַעל ֵּכן, ַּבְּסָפִרים ַהְּקדֹוִׁשים הּוָבא, ִּכי ְּבֵהָעֵדר 
ַהַהְזָמָנה ָהֲאמּוָרה, ֵאין ָהֻאְׁשִּפיִזין ִנְכָנִסים ַלֻּסָּכה.

ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ִּב‘יסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה‘ (ַׁשַער יא פי“ג) 
ְּבֵׁשם ַהְּסָפִרים, ֶׁשִּדְקְּדקּו ִמִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ִּכי ִאם ֵאין 
ַצִּדיק  הּוא  ִאם  ַאף  ָהֻאְׁשִּפיִזין,  ֶאת  ַמְזִמין  ָהָאָדם 
ֵיׁש  ֵּכן  ְוַעל  ְּכָלל.  ְלֻסָּכתוֹ  ִנְכָנִסים  ֵהם  ֵאין  ָּגמּור, 
ִאיׁש  ִאיׁש  ַּבֻּסָּכה,  ֶׁשאֹוֵכל  ְסעּוָדה  ְּבָכל  ְלַהְזִמיָנם 

ִּבְׁשמֹו.
ִמְּסלֹוִנים,  ַאְבָרָהם  ַרִּבי  ָהַאְדמֹו“ר  ִסֵּפר  ֶזה  ְּבִעְנָין 
ִמַּפַחד  ֲאֶׁשר  ְצַפת,  ִמַּצִּדיֵקי  ְיהּוִדי  ִהִּכיר  ִּכי 
ְלֻסָּכתוֹ  ְלִהָּכֵנס  ִהְצִליַח  א  ָהֻאְׁשִּפיִזין  ְקֻדַּׁשת 
ֵמַהְּמֻקָּבִלים,  ֶאָחד  ֶׁשִהְרִּגיעֹו  ַעד  ְלַהְזִמיָנם.  ְּכֵדי 
ֵאין  ָהֻאְׁשִּפיִזין,  ֶאת  ְּבַעְצמֹו  ִהְזִמין  א  עֹוד  ָּכל  ִּכי 
ִמְּפֵניֶהם...  ִלירֹא  לֹו  ּוָמה  ֻסָּכתוֹ,  ֶאת  ּפֹוְקִדים  ֵהם 

(’ִּתְפֶאֶרת ָּבִנים‘ ַעל קצש“ע עמ‘ תיח).

לד)  יד  ַהְּקֻדָּׁשה  (ַׁשַער  ָחְכָמה‘  ’ֵראִׁשית  ַּבֵּסֶפר  ְוָאֵכן, 
ַּבֻּסָּכה,  ָהֻאְׁשִּפיִזין  ֶׁשּׁשֹוִהים  ְזַמן  ְּבָכל  ִּכי  ָּכַתב, 
לֹו  ֵיׁש  ֵּכן  ְוַעל  ְקֻדָּׁשָתם.  ְּבאֹור  ָּבּה  ַהּיֹוֵׁשב  ֻמָּקף 
ְלִהָּזֵהר ִמְּלׂשֹוֵחַח ְּבִדְבֵרי ֻחִּלין ְּכָלל ָּכל ְזַמן ְׁשהּותֹו 

ַּבֻּסָּכה, ִויַקֵּים ְּבַעְצמֹו ”ְוִגילּו ִּבְרָעָדה“.
ֵיׁש  ִּכי  ַהּזַֹהר,  ִמִּדְבֵרי  ָהעֹוָלה  נֹוֶסֶפת  ַמְסָקָנה 
ַּבֻּסָּכה.  ַלְּיִׁשיָבה  ָהֻאְׁשִּפיִזין  ַהְזָמַנת  ֶאת  ְלַהְקִּדים 
ָאֵכן  ַהִאם  ֵנַדע  ֵּכיַצד  ִהְתַקּׁשּו:  ֲחִסידּות  ּוְבִסְפֵרי 
ִּבְמקֹוָמם?  ְוָיְׁשבּו  ִלְקִריָאֵתנּו  ָהֻאְׁשִּפיִזין  ַנֲענּו 
ּוֵבֲארּו, ִּכי ְלָכל ֶאָחד ֵמָהאֹוְרִחים ֵיׁש ִמָּדה ְמֻיֶחֶדת 
ְוַכֲאֶׁשר  ְוכּו‘],  ֱאֶמת,   – ִיְצָחק  ֶחֶסד,   – [ַאְבָרָהם 
ָיחּוׁש ָהָאָדם ִּכי ִהְתַחֵּזק ְּבִמַּדת ָהֻאְׁשִּפיִזין ְּדַהּיֹום, 
ָיִבין ִּכי ָזָכה ֶׁשאֹותֹו אּוְׁשִּפיִזין ִהְתַיֵּׁשב ְּבֻסָּכתוֹ (’ֲארֹן 

ֵעד  ּות‘ ח“ג עמ‘ 24).

ְלִהְסַּתֵּפק  ֶׁשֹּלא  ְּבִיְׂשָרֵאל,  ַהִּמְנָהג  ָּפַׁשט  עֹוד 
ַּבד  ֶאָּלא  ַהּיֹום,  ְלאֹותֹו  ַהַּׁשָּיְך  ָהֻאְׁשִּפיז  ְּבַהְזָמַנת 
ְּבַבד ְלַהְזִמין ִעּמֹו ֶאת ָּכל ֶיֶתר ָהֻאְׁשִּפיִזין ֶׁשל ָּכל 
ַהָּיִמים. ּוְכִפי ֶׁשָּכַתב ִּב‘יסֹוד ְוׁשֶֹרׁש ָהֲעבֹוָדה‘ (ָׁשם): 

”ְוֵכן ַיֲעֶׂשה... ִמֵּדי יֹום ְּביֹומֹו, ֵהן ִּבְסעּוַדת ַהַּלְיָלה 
ֵהן ִּבְסעּוַדת ַהּיֹום, ַיְזִמין ִּבְתִחָּלה אֹותֹו אּוְׁשִּפיָזא 
ְׁשַאר  ִיְכל   ָּכ ְוַאַחר  ַהַּלְיָלה...  ְלאֹותֹו  ַהַּׁשָּיְך 

ַהִּׁשָּׁשה ִעּמֹו“.

ִמי ֵהם ִׁשְבַעת ָהֻאְׁשִּפיִזין?
הּוְבאּו  ָּפַתְחנּו,  ֶׁשָּבֶהם  ַהָּקדֹוׁש  ַהּזַֹהר  ְּבִדְבֵרי 
ַאְבָרָהם,  ָהֻאְׁשִּפיִזין:  ַאְרָּבָעה  ֶׁשל  ְׁשמֹוֵתיֶהם 
ִיְצָחק, ַיֲעקֹב ְוָדִוד, ְוִאּלּו ְׁשָמם ֶׁשל ָהֲאֵחִרים נֹוָתר 
ָהֻאְׁשִּפיִזין  ַהְזָמַנת  ֻנַּסח  ָאְמָנם,  ְוֶנֱעָלם.  ָטִמיר 
ֶׁשל  ְׁשמֹוֵתיֶהם  ֶאת  ְּבתֹוכֹו  ּכֹוֵלל  ְּבָיֵדינּו  ַהָּמצּוי 
ָּכל ִׁשְבַעת ָהרֹוִעים: ַאְבָרָהם, ִיְצָחק, ַיֲעקֹב, יֹוֵסף, 

ַאֲהרֹן, מֶֹׁשה ְוָדִוד.
ְמקֹור ַהְּדָבִרים ִהּנֹו ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש ְּבַרֲעָיא ְמֵהיְמָנא 
(ִּפיְנָחס רנה ב), ָׁשם הּוְבאּו ַאף מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ְוִעָּמם 
יֹוֵסף  ִּכי  ְמֻקְּבָלנּו  ָּכָאמּור,  ָאְמָנם,   .ַהֶּמֶל ְׁשמֹה 
ָנַקט  ִּכי  ֶׁשָּכְתבּו  ֵמַהְּמֻקָּבִלים  ְוֵיׁש  ַהְּׁשִביִעי,  ִהּנֹו 
ַהּזַֹהר ’ְׁשמֹה‘ ֵּכיָון ֶׁשהּוא ִמיסֹוד ִנְׁשָמתֹו ֶׁשל יֹוֵסף 
ַצִּדיִקים  ְוֵיׁש  ַהֵּסֶפר).  ְּבסֹוף  [ִמִּזיִדיְטׁשֹוב]  ְצִבי‘  (’ֲעֶטֶרת 
ֶׁשָּנֲהגּו ְלַצֵּין ֶאת אּוְׁשִּפיִזין ִּדְׁשמֹה ִּבְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת 

(ְרֵאה ’ְּפִרי ַצִּדיק‘ [לר“צ ִמֻּלְּבִלין] ְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת לח).

ָהֻאְׁשִּפיִזין  ִׁשְבַעת  ֶׁשל  ִלְׁשמֹוֵתיֶהם  ִנְפָלא  ֶרֶמז 
ִמְּצַפת  ַהּכֵֹהן  ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ַהְּמֻקָּבל  ְּבִסְפרֹו  ָּדַרׁש 
(’ִׂשְפֵתי ּכֵֹהן‘, ַוִּיְקָרא כג מב). ָהֶרֶמז ִנְדָרׁש ִמן ַהָּפסּוק 
(ָׁשם):  ָהֻאְׁשִּפיִזין  ִעְנַין  ֶאת  ַּבּזַֹהר  ָלְמדּו  ֶׁשִּמֶּמּנּו 
ַהֵּתבֹות  ָראֵׁשי   – ָיִמים“  ִׁשְבַעת  ֵּתְׁשבּו  ”ַּבֻּסּכֹת 
ְּבִגיַמְטִרָּיה: ’ֵאּלּו ֵהם ִׁשְבָעה ַצִּדיִקים‘, ”ָּכל ָהֶאְזָרח 
’ַאְבָרָהם,  ְּבִגיַמְטִרָּיה:   – ַּבֻּסּכֹת“  ֵיְׁשבּו  ְּבִיְׂשָרֵאל 
ִיְׂשָחק, ַיֲעקֹב, יֹוֵסף, מֶֹׁשה, ַאֲהרֹן, ָּדִוד‘ [ּוְרֵאה ָׁשם 

ֶׁשֵּבֵאר ִמְּפֵני ָמה ִנְרָמז ִיְצָחק ְּכ‘ִיְׂשָחק‘].
ְּבִעְנַין ֵסֶדר ָהֻאְׁשִּפיִזין ָמִצינּו ְׁשֵּתי ֵּדעֹות: ְלִפי ַּדַעת 
ַהְּקִהּלֹות,  ְּבַמְרִּבית  ָנֲהגּו  ָּכמֹוהּו  ַהָּקדֹוׁש,  ָהֲאִר“י 
ֵסֶדר  ְלִפי  ְּגֻדָּלָתם  ְּכֵסֶדר  ָהֻאְׁשִּפיִזין  ִנְמִנים 
ַאַחר  ִנְמֶנה  ְויֹוֵסף  ַּבַּקָּבָלה,  ַהְּידּועֹות  ַהְּסִפירֹות 
מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן (’ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים‘ ֻסּכֹות סו“פ ג ָועֹוד). ְוִאּלּו 
ִנְמִנים  ִליָטא,  ְּגדֹוֵלי  ָנֲהגּו  ֶׁשּבֹו  ַאְׁשְּכַנז,  ְלִמְנַהג 
ְלַאַחר  ִנְמֶנה  ְויֹוֵסף  ּתֹוְלדֹוָתם,  ְּכֵסֶדר  ָהֻאְׁשִּפיִזין 

ַיֲעקֹב ָאִביו (ִסּדּור ַהְּׁשָל“ה ָועֹוד).

ִׁשְבַעת ָהֻאְׁשִּפיִזין ְּבסֹוד ָאֵמן
ִּכי  ַהְּקדֹוִׁשים  ַּבְּסָפִרים  ֶׁשהּוָבא  ָמה  ָידּוַע  ִהֵּנה 
ַּבּזַֹהר  ִּכּנּוָה  ְוֵכן  ’ָאֵמן‘,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהָּנּה  ’ֻסָּכה‘ 
ַּבֻּסָּכה  ַהּיֹוֵׁשב  ִּכי  ִדְמֵהיְמנּוָתא‘,  ’ִצָלּא  ַהָּקדֹוׁש: 
ִהיא  ָאֵמן  ִּכי  ָידּוַע  ּוְכָבר  ָהֱאמּוָנה,  ְּבֵצל  ְּכיֹוֵׁשב 

ְיסֹוד ָהֱאמּוָנה.
ְלַהְׁשָלַמת ַהַּמֲאָמר ָרִאינּו ְלָנכֹון ְלַלֵּקט ָּכאן ְמַעט 
סֹודֹות  אֹודֹות  ַעל  ִיְׂשָרֵאל  ְּגדֹוֵלי  ִמִּדְבֵרי  ִמְּזֵעיר 
ְּבֻסָּכֵתנוּ,  ִעָּמנּו  ַהּׁשֹוְכִנים  ַהְּקדֹוִׁשים  ָהֻאְׁשִּפיִזין 
ְּבֵצל ָהֱאמּוָנה, ֵּכיַצד רֹוְמִזים ַאף ֵהם ְלִמְצַות ֲעִנַּית 
’ָאֵמן‘. ַהְּדָבִרים מּוָבִאים ִמּתֹו ַהֵּסֶפר ַהִּנְפָלא ’ְּבֵני 

ֱאמּוִנים‘ ֶׁשָּיָצא ֶזה ַעָּתה.
ו):  טו  (ְּבֵראִׁשית  ֶנֱאָמר  ַאְבָרָהם  ַעל   – ’ַאְבָרָהם‘  א. 
ְּכלֹוַמר  ִהְפִעיל],  [ְלׁשֹון  ’ֶהֱאִמין‘  ַּבה‘“,  ”ְוֶהֱאִמן 
(’ֵּבית  ָאֵמן  ֲעִנַּית  ְלִמְצַות  ַאֲחָריו  ַהּדֹורֹות  ֶאת   ִחֵּנ

.(ְל ַאְבָרָהם‘ ֵל

ב. ’ִיְצָחק‘ – ָאַמר ”ַּגם ָּברּו ִיְהֶיה“ (ְּבֵראִׁשית כז לג) – 
ִּבְרָכתֹו ִהְתַקְּיָמה ַּגם ְלַאַחר ֶׁשִּגָּלה ֶׁשֵּבֵר ְּבָטעּות 
ּוְבָרָכה  ְּב‘ָאֵמן‘,  ֶנֶעְנָתה  ֶׁשִּבְרָכתֹו  ְלִפי  ַיֲעקֹב.  ֶאת 
ַהַּנֲעֵנית ְּב‘ָאֵמן‘ סֹוָפּה ְלִהְתַקֵּים (’ַחֵּיי ִיְצָחק‘ ּתֹוְלדֹות).

ג. ’ַיֲעקֹב‘ – ’ַיֲעקֹב‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ב‘ ְּפָעִמים ָאֵמן, ִּכי 
ָוָׁשֶמׁש‘  (’ָמאֹור  ָאֵמן  ְּבסֹוד  ָהְיָתה  ָּבעֹוָלם  ַהְנָהָגתֹו 

ְּבֵראִׁשית מז ח).

’ֵמ“ם   – ְּבִמּלּוָאן  ְׁשמֹו  אֹוִתּיֹות  סֹוֵפי   – ’מֶֹׁשה‘  ד. 
ִׁשי“ן ֵה“א‘ ִמְצָטְרִפים ַיְחָּדו ְלִגיַמְטִרָּיה: ’ָאֵמן‘ (’ֶחֶסד 

ְלַאְבָרָהם‘ ְּתַצֶּוה).

ה. ’ַאֲהרֹן‘ – ’ֵאפֹוד‘ ְּבִגיַמְטִרָּיה ָאֵמן. ְּברֹאׁש ָהֵאפֹוד 
ָהָיה ’ֵחֶׁשב ָהֵאפֹוד‘ ְלַרֵּמז ִּכי ֵיׁש ַלֲענֹות ָאֵמן ְּבַכָּוָנה 

(’ִּדְבֵרי ְׁשמּוֵאל‘ – ְּתַצֶּוה).

ְּבסֹוד  ִהּנֹו  ַהַּצִּדיק  יֹוֵסף  ֶׁשל  ָׁשְרׁשֹו   – ’יֹוֵסף‘  ו. 
ַהָּכתּוב  ֶׁשל  ַהֵּתבֹות  סֹוִפי  ְמַרְּמִזים   ּוְלָכ ’ָאֵמן‘, 
(’ְמַגֶּלה ֲעֻמקֹות‘ ַוֵּיֶׁשב  (ְּבֵראִׁשית לז ג) ”ֶבן ְזֻקִנים הּוא“ 

לז ז אֹוַפן לה).

ז. ’ָּדִוד‘ – ֵסֶפר ַהְּתִהִּלים ְמֻחָּלק ַלֲחִמָּׁשה ְסָפִרים. 
ֶאת ָּכל ַהְּסָפִרים ְּפָרט ַלֵּסֶפר ַהֲחִמיִׁשי ְמַסֵּים ָּדִוד 

ַּבִּמָּלה ’ָאֵמן‘ (ּתֹוְספֹות ִקּדּוִׁשין לג א ד“ה ְׁשֵני).


