
ּכֹות ַחג ַהּסֻ

בס"ד

’ְזַמן ִׂשְמָחֵתנּו‘ – ַּדְוָקא ְּבַחג ַהֻּסּכֹות
ַאף ִּכי ִנְצַטּוֵינוּ ִלְׂשמַֹח ְּבָכל ַהּמֹוֲעִדים, ַרק ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות 

ְמַכִּנים ָאנּו ְּבֻנַּסח ַהְּתִפָּלה: ”ְזַמן ִׂשְמָחֵתנּו“, ַמּדּוַע?
:ַּכָּמה ֵּתרּוִצים ִנְּתנּו ְלָכ

א. ֵּפֵרׁש ַרִּבי יֹוֵסף ְּבכֹור ׁשֹור: ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים זֹוֶכה ָהָאָדם 
ַהֻּסּכֹות  ְלַחג  ַמִּגיַע  הּוא   ָּכ  ּוִמּתֹו ֲעוֹונֹוָתיו,  ֶׁשִּיָּמֲחלּו 
ֱאכֹל   ֵל” ז):  ט  (קֶֹהֶלת  ָּכתּוב  ֶׁשֵּכן  ֵלָבב,  ּוְבטּוב  ְּבִׂשְמָחה 
ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמ ּוֲׁשֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנ ִּכי ְכָבר ָרָצה ָהֱאקִים 

.“ֶאת ַמֲעֶׂשי
ב. ְּבאֶֹפן נֹוָסף ֵּבֵאר ַרִּבי ָׁשאּול ְּבָרא ַרָּבּה ֶׁשל ָקאׁשֹוי: ֶאת 
ָקְבעּו  ַּכֲאֶׁשר  ְלַחּקֹות  ָהעֹוָלם  ֻאּמֹות  ִנּסּו  ִיְׂשָרֵאל  ַחֵּגי  ָּכל 
ַהֻּסּכֹות  ְלַחג   ַא ְּבִמְקָצת,  ָלֶהם  ַהּדֹוִמים  ַחָּגאֹות  ְלַעְצָמם 
ָאנּו  ִמְתָּפֲאִרים  ֵּכן  ַעל  ַהּגֹוִיים.  ְּבָדתֹות  ֵזֶכר  ָּכל  ָמָצאנּו  א 
ַיד  ּבֹו  ִהְתָעְרָבה  ֶׁשֹּלא   – ִּבְלַבד  ִׂשְמָחֵתנּו‘  ’ְזַמן  הּוא  ִּכי  ּבֹו 

ָזִרים ְּכָלל.
ג. עֹוד ֵּבֵאר ַרִּבי ַחִּיים ְפִריְדַלְנֶדּר: ַּכֲאֶׁשר ִהְננּו יֹוְצִאים ְּבַחג 
ִּבָּטחֹון   ּוִמּתֹו ַהֶּזה,  ָּבעֹוָלם  ֶׁשָּלנּו  ַהֶּקַבע  ִמִּדיַרת  ַהֻּסּכֹות 
’ְּבִצָּלא   – ֲעַראי  ְּבִדיַרת  ַלֲחסֹות  ִנְכָנִסים   ִיְתָּבַר ַּבה‘  ָמֵלא 
ָּכתּוב  ֶׁשֵּכן  ְּכֵמֵאֶליהָ,  ְמָחה  ַהּׂשִ ָעֵלינּו  ׁשֹוָרה  ִדְמֵהיְמנּוָתא‘, 

(ְּתִהִּלים לג כא): ”ִּכי בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו“.

ָנה, ֵעת  ד. ְּבדֹוֶמה ְלָכ ִהְסִּביר ַה‘ְּנִתיבֹות ָׁשלֹום‘: ִּבימֹות ַהּׁשָ
ְנָכֵסינּו,  ַעל  ּדֹוֵאג  ְוִלֵּבנּו  ַהַּגְׁשִמִּיים  ְּבִעְנָיֵנינוּ  ָאנּו  ְׁשקּוִעים 
ִנינּו (ָאבֹות ב ז): ”ַמְרֶּבה ְנָכִסים ַמְרֶּבה ְּדָאָגה“, ָקֶׁשה  ְּכִפי ֶׁשּׁשָ
ִמְּנָכֵסינּו  ִמְתַנְּתִקים  ָאנּו  ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג   ַא ִלְׂשמַֹח.  ָעֵלינּו 
ֶקַבע,  ְלִדיַרת  ַאְרַעי  ִמִּדיַרת  יֹוְצִאים  ָאנּו  ַּכֲאֶׁשר  ַהַּגְׁשִמִּיים 

ְמָחה. ּוִמּתֹו ֶׁשָּסָרה ֵמָעֵלינּו ַהְּדָאָגה, ׁשֹוָרה ָעֵלינּו ַהּׂשִ
ֵּפרּוׁש ר“י ְּבכֹור ׁשֹור ַוִּיְקָרא כג לט; ’ָׁשאּול ְּבִחיר ה‘‘ עמ‘ עב; ’ִׂשְפֵתי ַחִּיים‘ 
מֹוֲעִדים ח“א עמ‘ שמט; ’ְנִתיבֹות ָׁשלֹום‘ – ֻסּכֹות, ַמֲאָמר ִראׁשֹון

ם‘ ְוַה‘ֻּסָּכה‘ ְׁשֵלִמים, ַעד ֶׁשִּיָּכֵרת ֶזַרע ֲעָמֵלק ֵאין ’ַהּׁשֵ
’ֻסָּכה‘  ֶׁשֵּתַבת  הּוָבא  ד)  ֶּפֶרק  ַהֻּסּכֹות  (ַחג  ַחִּיים‘  ֵעץ  ’ְּפִרי  ַּבֵּסֶפר 
ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה צ“א ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ְׁשמֹות ֲהָוָי“ה ְוַאְדנּות 
ְוַכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל ’ָאֵמן‘. ְוָתַמּה ַרִּבי ְׁשמֹה ַהּכֵֹהן ִמִּויְלָנא ִּכי 
 – ָמֵלא  ִּבְכִתיב  ַהֵּתָבה  ִנְכֶּתֶבת  ִאּלּו  ַרק  ְנכֹוָנה  זֹו  ִּגיַמְטִרָּיה 
’סוָּּכה‘, ְואּוָלם ְּבפַֹעל ְּבָכל ַהָּתָנ“ ִנְכְּתָבה ִהיא ִּבְכִתיב ָחֵסר 

– ’ֻסָּכה‘? 
ָּכַתב ַרִּבי ְׁשמֹה:

ַהֵּתָבה  ִנְכְּתָבה  ֶׁשּבֹו  ִּבְלַבד  ֶאָחד  ָּפסּוק  ּוָמָצאִתי  ָיַגְעִּתי 
ִּבְכִתיב ָמֵלא (ְּתִהִּלים עו ג): ”ַוְיִהי ְבָׁשֵלם סּוּכֹו ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון“ 
[ְוהֹוִסיף: ַאף ֶׁשַּבַּמֲהדּורֹות ַרּבֹות ִנְכָּתב ’ֻסּכֹו‘ ִּבְכִתיב ָחֵסר, 
ִויְלָנא  ָּבִעיר  ְקָלף  ַעל  ֶׁשִּנְכַּתב  ְּתִהִּלים  ְּבֵסֶפר  ִּכי  ָרִאיִתי 

ְוַהְגָּר“א ִהִּגיהֹו, ִנְכְּתָבה ַהֵּתָבה ’סּוּכֹו‘ ִּבְכִתיב ָמֵלא].
 “ִמְּלׁשֹון ָּפסּוק ֶזה נּוַכל ַאף ְלָהִבין ֶאת ַהִּסָּבה ֶׁשְּבָכל ַהָּתָנ
 – סּוּכֹו“  ְבָׁשֵלם  ”ַוְיִהי  ָמֵלא;  ִּבְכִתיב  ’ֻסָּכה‘  ִנְכָּתב  א 

מֹות  ַלּׁשֵ ּוְמֻׁשֶּיֶכת  רֹוֶמֶזת  ַמהּוָתּה  ֶׁשָּכל   – ַה‘ּסוָּּכה‘  ֵאיָמַתי 
ַהְּקדֹוִׁשים – ִּתָּכֵתב ִּבְׁשֵלמּות? ַּכֲאֶׁשר: ”ּוְמעֹוָנתֹו ְבִצּיֹון“ – 
יא):  ֵּתֵצא  ִּכי  (ַּתְנחּוָמא  ּוְכַמֲאָמָרם  ְּבַרֲחִמים,  ְלִצּיֹון  ה‘  ְּכֶׁשָּיׁשּוב 
ְוא  ָׁשֵלם  ם  ַהּׁשֵ ֵאין  ָּבעֹוָלם,  ֲעָמֵלק  ֶׁשל  ֶׁשַּזְרעֹו  ְזַמן  ”ָּכל 

ַהִּכֵּסא ָׁשֵלם“.
ַהָּגהֹות ’ֵחֶׁשק ְׁשמֹה‘ ֵריׁש ַמֶּסֶכת ֻסָּכה 

’ׁשֹוֲאִגים הֹוַׁשע ָנא‘ – ְּבא ַּפַחד 
ׁשֹוֲאִגים  ָנא  ”הֹוַׁשע  ְמַבְּקִׁשים:  ָאנּו  ַההֹוַׁשְענֹות  ְּבֵסֶדר 

הֹוַׁשע ָנא“. ְוֵיׁש ְלָהִבין, ֲהא ַּבָּיִמים ַהּנֹוָרִאים ֵהַעְדנּו ָעָליו 
ָעֵלינּו  ּוַמּדּוַע  ָלַחׁש“,  עֹוֶנה  ֶׁשהּוא  ַמֲאִמיִנים  ”ְוכֹל   :ִיְתָּבַר

ִלְׁשאֹג ֵאָליו ְּבַחג ַהֻּסּכֹות? 
ר ָׁשלֹום‘ ִמֶּבעְלְזא: ֵּפֵרׁש ַה‘ּׂשַ

ֶׁשָאנּו  ֵּכיָון  ְּבַלַחׁש,  ִמְתַּפְּלִלים  ָאנּו  ַהּנֹוָרִאים  ַּבָּיִמים 
חֹוְׁשִׁשים ֵמַהְּמַקְטְרִגים ֶׁשְּיַנּסּו ִלְמנַֹע ֶאת ַקָּבַלת ְּתִפּלֹוֵתינוּ, 
ָאנּו  ֵּכן  ְוַעל  ְׁשִליָטה,  ַלְּמַקְטְרִגים  ֵאין  ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג  אּוָלם 

ְיכֹוִלים ִלְׁשאֹג: ”הֹוַׁשע ָנא“.
ַהְקָּדָמה ְל‘ִאְמֵרי יֹוֵסף‘ ִמַּבַעל ַה‘ֲחַקל ִיְצָחק‘ ַמֲאָמר ה אֹות ב

’נַֹעם ְמָגִדים‘ ְלַהְׁשָלַמת ֵמָאה ְּבָרכֹות
ְּב‘הֹוַׁשְענֹות‘ ְלַׁשָּבת קֶֹדׁש ָאנּו ְמַבְּקִׁשים: ”הֹוַׁשע ָנא ַמֲאָכל 
ָּבת“, ְוֵיׁש  ָּבת, נַֹעם ְמָגִדים ַמְנֶעֶמת ַלּׁשַ ּוִמְׁשֶּתה ְמִכיָנה ַלּׁשַ
ַּבְחנּו ֶאת ֻאָּמֵתנּו ַעל ִּכי: ”ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה  ְלָהִבין: ְלַאַחר ֶׁשּׁשִ
ִּכי:  ַעל  ְלַׁשְּבָחּה  מֹוִסיִפים  ָאנּו  ָמה  ִמְּפֵני  ָּבת“,  ַלּׁשַ ְמִכיָנה 
ָּבת“, ֲהא ִלְכאֹוָרה ַמְׁשָמעּות ְׁשֵני  ”נַֹעם ְמָגִדים ַמְנֶעֶמת ַלּׁשַ

ָבִחים ֵזָהה? ַהּׁשְ
ָבִחים ֶזה ִמֶּזה: ֵּפֵרׁש ַרֵּבנּו ִׂשְמָחה ִמִּויְטִרי ִּכי ֲחלּוִקים ַהּׁשְ

ַבח: ”ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה ְמִכיָנה“, ָאנּו ְמַׁשְּבִחים ֶאת ְּכֶנֶסת  ַּבּׁשֶ
ְוִאּלּו  ָּבת,  ַלּׁשַ ְסעּודֹות  ָׁשלֹוׁש  ְמִכיָנה  ֶׁשִהיא  ַעל  ִיְׂשָרֵאל 
ַעל  אֹוָתּה  ְמַׁשְּבִחים  ָאנּו  ַמְנֶעֶמת“,  ְמָגִדים  ”נַֹעם  ַבח:  ַּבּׁשֶ
ְלִמְנַין  ְלַהְׁשִלים  ְּכֵדי  ְמָגִדים  ִמיֵני  ְּבַׁשָּבת  מֹוִסיָפה  ֶׁשִהיא 
ָּבת  ַהּׁשַ ֶׁשְּביֹום  ב)  מג  (ְמָנחֹות  ַּבְּגָמָרא  ַּכְּמבָֹאר  ְּבָרכֹות‘,  ’ֵמָאה 
ֶׁשֵאין אֹוְמִרים ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ְּבָרכֹות ַּבְּתִפָּלה, ֵיׁש ְלַהְׁשִלים 

ֶאת ַהְּבָרכֹות ַהֲחֵסרֹות ַּבֲאִכיַלת ִמיֵני ְמָגִדים.
’ַמְחזֹור ִויְטִרי‘ ֻסּכֹות ּוְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת יח

ֻסָּכה ּפֹוֶטֶרת ִמָּצָרה
ָאַמר ַרִּבי ְׁשמֹה ֵמַרדֹוְמְסק:

ְּכִפי  ְוצּוָקה,  ִמָּצָרה  ָהָאָדם  ִנּצֹול  ֻסָּכה  ִמְצַות  ִקּיּום  ִּבְזכּות 
ַיֲעמֹד  ֻסָּכה  ”ּוִמְצַות  ֵמַהֻּסָּכה:  ִּביִציָאֵתנּו  ְמַבְּקִׁשים  ֶׁשָאנּו 
ַלָּדָבר  ֶרֶמז  ְוָיגֹון...“  ַצַער  ְּבִלי  ֻׁשְלָחנֹות  ִלְׁשֵני  ְוִנְזֶּכה  ָלנּו... 
ב):  כה  (ֻסָּכה  ֲחָכִמים  ֶׁשָּקְבעּו  ֵמַהֲהָלָכה  ַאף  ִלְלמֹד  נּוַכל 
ְלִהָּפֵטר  ָיכֹול  ְּבַצַער  רּוי  ַהּׁשָ ַהֻּסָּכה“,  ִמן  ָּפטּור  ”ִמְצַטֵער 

ִמֶּמּנּו ”ִמן ַהֻּסָּכה“ – ִּבְזכּות ִמְצַות ֻסָּכה. 
’ִּתְפֶאֶרת ְׁשמֹה‘ ֻסּכֹות

ְּתִהִּלים ְמעֹוְרִרים ’ֵעת ָרצֹון‘ 
ְיסֹוד ִנְפָלא ִלֵּמד ַרִּבי ִיְצָחק הּוְטֶנר רֹאׁש ְיִׁשיַבת ’ַרֵּבנּו ַחִּיים 

ֶּבְרִלין‘ ִּבְבּרּוְקִלין:
ֶׁשָּבּה  ָרצֹון‘  ’ֵעת  ְמעֹוֶרֶרת  ַהְּתִהִּלים  ִמְזמֹוֵרי  ֲאִמיַרת 
ְּבֵליל  ִלְקרֹא  ָנֲהגּו   ְלִפיָכ ְלָרצֹון.  ַהְּתִפָּלה  ִמְתַקֶּבֶלת 
הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה, יֹום ָהֻאְׁשִּפיִזין ֶׁשל ָּדִוד ַהֶּמֶל, ֶאת ָּכל ֵסֶפר 
ַהְּתִהִּלים, ְּכֵדי ֶׁשִּמּתֹו ָּכ ִּתְתעֹוֵרר ָעֵלינּו ֵעת ָרצֹון ְּבבֶֹקר 

הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה, ְוָכ ִּתְתַקֵּבְלָנה ְּתִפּלֹוֵתינוּ ְּבַרֲחִמים ּוְבָרצֹון.
’ְרִׁשימֹות ֵלב‘ ֻסּכֹות תשל“א

ּכֹות ַחג ַהּסֻ ה ְוָאֵמן ּבְ ִפּלָ ִניֵני ּתְ ּפְ ֵמאֵמאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים
ּסּכֹות

הּסּכ

ני ּפְ ם

ִמְצַות ֻסָּכה ַקָּלה ְּכ‘ָאֵמן‘
ְּכ‘ִמְצָוה  ֻסָּכה,  ִמְצַות  ֶאת  ְמַכִּנים  א)  ג  (ע“ז  ֲחָכִמים 

ַקָּלה‘, ַמּדּוַע?
ֵּפֵרׁש ַרִּבי ְצִבי ִהיְרׁש הֹורֹוִויץ ַרָּבּה ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט:

יֹוֵתר  ָאֵמן  ָהעֹוֶנה  ”ָּגדֹול  ָאְמרּו:  ב)  נג  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ֶאת  עֹוֶׂשה   ַהְּמָבֵר ֲהא  ְלָהִבין:  ְוֵיׁש   .“ַהְּמָבֵר ִמן 
ִעַּקר ַהַּמֲעֶׂשה, ִּבְלָעָדיו ֵאין ָאֵמן ְוֵאין ְּבָרָכה, ּוַמּדּוַע 
ָהעֹוֶנה ָאֵמן ָּגדֹול ִמֶּמּנּו? ְוֵיׁש ְלַהְסִּביר זֹאת ַעל ִּפי 
ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ“א,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  ֶׁש‘ָאֵמן‘  ַהָּידּוַע 
ַמְחִליִׁשים  ַיְחָּדו  ֲאֶׁשר  ְוַאְדנּות  ֲהָוָי“ה  ְׁשמֹות  ֶׁשל 
ֶאָּלא  ַמְזִּכיר  ֵאינֹו   ֶׁשַהְּמָבֵר ְוֵכיָון  ַהְּמַקְטְרִגים.  ֶאת 
ֶאת ֵׁשם ֲהָוָי“ה, ִנְמָצא ֶׁשָה‘ָאֵמן‘ ִהיא זֹו ֶׁשְּמִגָּנה ַעל 

ַהְּבָרָכה ֵמַהְּמַקְטְרִגים, ּוְלִפיָכ ’ָּגדֹול ָהעֹוֶנה ָאֵמן‘.
’ִמְצָוה  ַהֻּסָּכה  ְמֻכָּנה  ָמה  ִמְּפֵני  ְלִפי ֶזה נּוַכל ְלָהִבין 
 ,ּוְלָכ צ“א,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  ’סוָּּכה‘  ַאף  ֶׁשֵּכן  ַקָּלה‘, 
ַמְפִריִעים  ֶׁשַהְּמַקְטְרִגים  ַהִּמְצוֹות  ִמֶּיֶתר  ְּבׁשֹוֶנה 
ַהְּמַקְטְרִגים,  ֶאת  ְמַבֶּטֶלת  ֻסָּכה  ִמְצַות  ְלַקְּיָמן, 

ּוִמּתֹו ָּכ ַקל ְלַקְּיָמּה.
’ַלֲחֵמי ּתֹוָדה‘ ַּדף רי ע“ב 

’ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק‘ ִנְפָּתִחים ִּבְזכּות ֻסָּכה ְוָאֵמן
ֶהְסֵּבר ִנְפָלא ַלֶּקֶׁשר ֶׁשֵּבין ִמְצַות ֻסָּכה ְל‘ָאֵמן‘ ָּכַתב 

ַרִּבי ְׁשמֹה ְקלּוֶגר:
”ַהְּמׁשֹוֵרר ָאַמר (ְּתִהִּלים קיח יט): ’ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק 
ַהֻּסָּכה:  ַעל  ְמַרֵּמז  ְּדֶזה  ִנְרֶאה  ָי-ּה‘;  אֹוֶדה  ָבם  ָאבֹא 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ְוהּוא  צ“א,  ְּבִגיַמְטִרָּיה  סוָּּכה  ְּדִהֵּנה 
ב):  קיט  (ַׁשָּבת  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְוָאְמרּו  ’ָאֵמן‘. 
’ָּכל ָהעֹוֶנה ָאֵמן ְּבָכל ּכֹחוֹ ּפֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן‘, 
ְוהּוא ַהִּדין ַהְּמַקֵּים ִמְצַות ֻסָּכה ְּבָכל ּכֹחוֹ ֱהֵוי ְּכעֹוֶנה 

ָאֵמן ּופֹוְתִחין לֹו ַׁשֲעֵרי ַּגן ֵעֶדן...“
’ְקִהַּלת ַיֲעקֹב‘ ֻסּכֹות ְּדרּוׁש נח

ּכֹות 300ַחג ַהּסֻ תש"פ

ִעְנְיֵני  ִרְמֵזי ָאֵמן ּבְ
ּכֹות ַחג ַהּסֻ ָרֵזי ֱאמּוִנים
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ָמְרְּדַכי  ַרִּבי  ָהְרַה“ק  ֶׁשל  ַחְדרֹו  ֶאל 
ִמְּטֶׁשְרנֹוִּביל ִנְכַנס ֶאָחד ֵמֲחׁשּוֵבי ַהֲחִסיִדים, 
ֶׁשָהַרִּבי  ֶהָחִסיד  ִּבֵּקׁש  ָׁשַמִים.  ִויֵרא  ְמֻיָחס 
ַנֲעָרה  ַהְּיִחיָדה,  ִּבּתֹו  ַּבֲעבּור   ִׁשּדּו ַיִּציַע 
ְלִפְרָקּה.  ִהִּגיָעה  ֲאֶׁשר  ַהַּמֲעלֹות,  ְּכִליַלת 
ְלַהְפָּתָעתֹו ָּדָחהּו ַהַּצִּדיק ְוָאַמר לֹו: ”ַאל ָנא 

ֵּתָחֵפז, ֵיׁש ְזַמן...“
ֵהִבין  הּוא  ְמֻרֶּצה.  ֶהָחִסיד  ָהָיה  ִּבְתִחָּלה 
ֶאָּלא  ִלְדָאָגה.  ִסָּבה  ֵאין  ִּכי  ָהַרִּבי  ִמְּתׁשּוַבת 
ָהַרִּבי  ֶאל  ֶׁשִּנְכַנס  ַהָּבָאה  ֶׁשַּבַּפַעם  ֶׁשְּלַאַחר 
ַעל אֹותֹו ִעְנָין ָזָכה ִלְתׁשּוָבה ֵזָהה, ְוָכ ָחַזר 
ִנים  ְוִנְׁשָנה ַהָּדָבר ְּפָעִמים ַרּבֹות ְּבַמֲהַל ַהּׁשָ
ַהָּבאֹות, א ָיכֹול ָהָיה הּוא ְלִהְתַאֵּפק ְוָׁשַאל 

ֶאת ָהַרִּבי ְלֵפֶׁשר ִעּכּוב ִׁשּדּוָכהּ ֶׁשל ִּבּתֹו.
ֲאִני  ”יֹוֵדַע  לֹו:  ְוָאַמר  ָהַרִּבי  ִחֵּיְך  ִּבְתגּוָבה 
ַהְּמיָֹעד  ֶהָחָתן  ִמיהּו  ַרב  ְזַמן  ִמֶּזה  ֵהיֵטב 
ְלִהְתָּגאֹות  ֵמַעָּתה  ְּכָבר  ַאָּתה  ְוָיכֹול   ,ְלִבְּת
ַהִּנְסָּתִרים  ַהַּצִּדיִקים  ִמּל“ו  ֶאָחד  ִּבְהיֹותֹו  ּבֹו 
ְלֵעת  ָּבַחר  ְוהּוא  ֶאֱעֶׂשה  ָמה   ַא ֶׁשַּבּדֹור. 
ָמקֹום  ִמָּכל  ָהעֹוָלם?  ֵמִעְנְיֵני  ְלִהְתַנֵּזר  ַעָּתה 
ָהֵסר ְּדָאָגה ִמִּלְּב, ִּכי ְּבָקרֹוב ִּתְזֶּכה ִלְראֹות 

ּדּוךְ ַמִּגיַע ִליֵדי ְּגָמר“. ֶאת ַהּׁשִ
ָּבָאה  ְּבַרּבֹו  ֶהָחִסיד  ֶׁשל  ָהֵאיָתָנה  ֱאמּוָנתֹו 
רֹאׁשֹו  ִהְרִּכין  הּוא  ִּבּטּוי;  ִליֵדי  ַהַּפַעם  ַּגם 

ְּבַסְבָלנּות ְוִהְמִׁשי ְלַהְמִּתין.
ֶהָחִסיד  ִנְכַנס  ִמֵּכן  ְלַאַחר  ִמְסָּפר  ֳחָדִׁשים 
ָנה  ַהּׁשָ רֹאׁש  ְּבֶעֶרב  ָהַרִּבי  ֶׁשל  ְלַחְדרֹו 
ֵאָליו  ָּפָנה  ְוִהֵּנה  ִנים.  ַהּׁשָ ְּבִבְרַּכת   ְלִהְתָּבֵר
 ִעְּמ ַקח   .ַלֶּדֶר ”ִהְתּכֹוֵנן  לֹו:  ְוָאַמר  ָהַרִּבי 
ָׁשם  ְוִתְׁשֶהה  ְּפלֹוִנית  ַלֲעָיָרה  ַסע   ,ִּבְּת ֶאת 
ַעד ְלַאַחר ַחג ַהֻּסּכֹות. ְׂשכֹר ְל ִּדיָרה ּוְבֵנה 
ְּתָאֵרַח  ַהֻּסּכֹות  ּוְבַחג  ֻסָּכה,  ָלּה   ְּבָסמּו
ְּבתֹוָכּה ֶאת ר‘ יֹוָסֶל‘ה – הּוא ָהִאיׁש ֶׁשָעִתיד 
ִלְהיֹות ֲחָתְנ, ְוַעָּתה ִהיא ֵעת ָרצֹון ֶׁשָּבּה הּוא 
ְּבָׁשָעה  ּדּוךְ  ַהּׁשִ ֶאת  ִלְגמֹר  ְלִהְׁשַּתְכֵנַע  ָעׂשּוי 

טֹוָבה“.
ְלֵעֶבר  ְוָנַסע  ָהַרִּבי  ְּכִדְבֵרי  ֶהָחִסיד  ָעָׂשה 
ָּבּה  ָׂשָכר  ְיכֶֹלת  ַּבַעל  ִּבְהיֹותֹו  ֲעָיָרה.  אֹוָתּה 
ָהֲעָיָרה  ְלַמֲעָמדֹו.  ָּכָראּוי  ְמֻרּוַַחת  ִּדיָרה 
ִעם  ֶהָחִסיד  ֶׁשל  ּבֹואֹו  ּוְדַבר  ְקַטָּנה,  ָהְיָתה 
ִּבּתֹו ָלֶׁשֶבת ְּבִקְרָּבּה, ָנפֹוץ ִּבְמִהירּות ְּבֶקֶרב 
ַּדְלּתֹו  ַעל  ְלִהַּדֵּפק  ִמֲהרּו  ֲאֶׁשר  ַׁשְדָכֶניָה 

ּוְלַהִּציַע לֹו ֶאת ֵמיַטב ַהַּבחּוִרים. 
ָהִאיׁש  ַּכֲאֶׁשר  ַאְכָזָבָתם  ָהְיָתה  ַרָּבה  ָמה 
ְוַתַחת  ַהָּצעֹוֵתיֶהם,  ְלָכל  ִּבְׁשִליָלה  ֵהִׁשיב 
זֹאת הּוא ִּבְּקָׁשם ְלַכּוְנוֹ ְלֵעֶבר ְמקֹום ְמגּוָריו 

ֶׁשל ’ר‘ יֹוָסֶל‘ה‘ ֲאֶׁשר ָעִתיד ִלְהיֹות ֲחָתנֹו.
ֻּכָּלם;  ֶאת  ִהְפִּתיָעה  ֶהָחִסיד  ֶׁשל  ַּבָּקָׁשתֹו 
ֶׁשָּדרּו  ַהּיֹוַסַל‘ְך  ָּכל  ֶאת  ְּבמָֹחם  ֶהֱעִבירּו  ֵהם 
ָהָיה  ָיכֹול  א  ֵמֶהם  ִאיׁש   ַא ָּבֲעָיָרה, 
ְלַבּסֹוף  ַרק  ֶהָחִסיד.  ְלַבת  ְּכָחָתן  ְלַהְתִאים 
ָעְלָתה ְלֶנֶגד ֵעיֵניֶהם ְּדמּותֹו ֶׁשל יֹוסְ‘ל, ָּבחּור 
ֶׁשל  ְּכעֹוְזרֹו  ֵּמׁש  ֶׁשּׁשִ ֻיְצָלח  ְוא  ָּתם  ְמֻבָּגר, 

ָּמׁש ְּדָמָתא. ַהּׁשַ
”ֵּכן, ֵּכן“, ִנְזְּכרּו, ”ֵיׁש ַּבֲעָיָרֵתנוּ ָּבחּור ָהעֹוֶנה 
ִהְתַּכּוֵן  ֵאָליו  א  ְּבַוַּדאי   ַא יֹוסְ‘ל,  ם  ַלּׁשֵ
ֲאֶׁשר  ַוֲהמֹוִני  ָּפׁשּוט  ִאיׁש  ִהּנֹו  ֶׁשֵּכן  ָהַרִּבי, 

ְּבקִֹׁשי יֹוֵדַע ְקרֹא ּוְכתֹב“.
ֶהָחִסיד  ִמִּפי  ִנְפְלָטה  ַהְּדָבִרים  ְלֶׁשַמע 
ְלָבחּור  ֶׁשַּדְוָקא  ֵהִבין  ְּבִלּבוֹ  ֲעֻמָּקה.  ֲאָנָחה 
ַהְּדָבִרים  ֶאת  ִקֵּבל  הּוא  ָהַרִּבי.  ִהְתַּכּוֵן  ֶזה 
ְּבַהְׁשָלָמה ּוֶבֱאמּוָנה, ַא ַהִּגּלּוי א ָהָיה ַקל 
ְלֵעֶבר  ּוִמֵהר  ת  ִהְתַעּׁשֵ ְמֵהָרה  ַעד  ַּבֲעבּורֹו. 
יֹוָסֶל‘ה.  אֹותֹו  ֶאת  ְלַחֵּפׂש  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית 
ָלבּוׁש  ְּבָבחּור  ִהְבִחין  ְּכָבר  ַלַחּלֹון  ִמַּבַעד 
ִרְצַּפת  ֶאת  ַהְּמַטאֵטא  ָּבִלים  ֲעבֹוָדה  ְּבִבְגֵדי 
ַעד  ּבֹו  ִהִּביט  הּוא  ְּבִניחּוָתא.  ַהִּמְדָרׁש  ֵּבית 
ֶנֱעַלם  ִמֵּכן  ּוְלַאַחר  ְמַלאְכּתֹו,  ֶאת  ֶׁשִּסֵּים 

ַהָּבחּור ֵמֵעיָניו.

הּוא ִהְמִׁשי ְלָבֵרר ַעל אֹודֹות יֹוָסֶל‘ה ְּבֶקֶרב 
ְמַעט  ָעָליו  ְידּוִעים  ִּכי  ְוִגָּלה  ַהָּמקֹום,  ְּבֵני 
לֹו  ֶׁשָּיְדעּו  ְלַסֵּפר  ֵמֶהם  ָהיּו  ְּפָרִטים.  ְמאֹד 
ְּבֵבית  ַהַּתּנּור  ְלַיד  ַּבֵּלילֹות  ָלן  ַהָּבחּור  ִּכי 
ֶאת  ָׁשְמעּו  א  ֵהם  ֵמעֹוָלם  ְוִכי  ַהִּמְדָרׁש, 
קֹולֹו. ִמַּפַעם ְלַפַעם ָראּוהּו ִמְתנֹוֵעַע ְּבִפָּנתֹו 
ִהְתָקְרבּו ֵאָליו ִּגּלּו  ְּכֶׁשְּבָיָדיו ֵסֶפר, אּוָלם ִמּׁשֶ

.ִּכי ַהֵּסֶפר ֶׁשְּבָיָדיו ָהפּו
מּוָעָקה  ֶהָחִסיד  ַעל  ָיְרָדה  ַהְּדָבִרים  ְלֶׁשַמע 
ָהַרִּבי  ֶאל  ָלׁשּוב  ְוָחַׁשב  ִּכְמַעט  ְּכֵבָדה. 
ִּנְזַּכר  ִמּׁשֶ אּוָלם  ַּכֲהָוָיָתם,  ְּדָבִרים  לֹו  ּוְלַסֵּפר 
ִּכי ָהַרִּבי ִצּוָהוּ ִלְבנֹות ַּבָּמקֹום ֻסָּכה ּוְלַהְזִמין 
ֵאר  ְלִהּׁשָ ֶהֱחִליט  ָּבּה,  ְלִהְתָאֵרַח  יֹוָסֶל‘ה  ֶאת 
ִלְראֹות  ַהַחג,  ְלַאַחר  ַעד  ּוְלַהְמִּתין  ַּבָּמקֹום 

ֵּכיַצד ִיּפֹל ָּדָבר.
ְּבֵליל ַחג ַהֻּסּכֹות ִנָּסה ֶהָחִסיד ְלַחֵּפׂש ְּבֵבית 
ַהְּכֶנֶסת ַאַחר יֹוָסֶל‘ה, אּוָלם ַהָּלה ֶנֱעַלם ְּכִאּלּו 
ֵאפֹוא  ֶהֱחִליט  הּוא  ָהֲאָדָמה.  אֹותֹו  ָּבְלָעה 
ָלׁשּוב ְלֵביתֹו, ְלַהְתִחיל ַּבְּסֻעָּדה ּוְלַאַחר ִמֵּכן 

ָלׁשּוב ְלֵבית ַהִּמְדָרׁש ּוְלַחֵּפׂש אֹותֹו.
ְזַמן ָמה ְלַאַחר ְּתִחַּלת ַהְּסֻעָּדה ִנְזַּכר ֶהָחִסיד 
ַהְּכֶנֶסת.  ֵּבית  ְלֵעֶבר  ִמֵהר  ְוהּוא  ְּביֹוָסֶל‘ה, 
ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ְּכָבר ָהָיה ָחׁשּו ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה, 
ַהָּתִמיד  ֵנר  ִמְּלַבד  ָּכבּו,  ּבֹו  ֶׁשָהיּו  ַהֵּנרֹות  ָּכל 
ִהִּביט  ֶהָחִסיד  ַהְּתִפָּלה.  ַעּמּוד  ַעל  ֶׁשָּדַלק 
יֹוָסֶל‘ה  ֶאת  ִלְראֹות  ְוֻהְפַּתע  ַלַחּלֹון  ִמַּבַעד 
ֲחִריִׁשית.  ִּבְתִפָּלה  ָׁשקּוַע  ְּבִפָּנתֹו,  עֹוֵמד 
ְּבָפָניו  ְלַהְבִחין  ִהְצִליַח  ְמַעט  ִהְתָקֵרב  ִמּׁשֶ
יֹוָסֶל‘ה  ֶזה  ָהָיה  ְיָקרֹות.  ְּבאֹור  ֶׁשִהְבִהיקּו 

ִהִּכיר. ַאַחר ִמּׁשֶ
ְוָיָצא  ְּתִפָּלתֹו  ֶאת  ֶׁשִּסֵּים  ַעד  ִהְמִּתין  הּוא 
ְּבִעְקבֹוָתיו  ָצַעד  ַאַחר  ַהִּמְדָרׁש.  ִמֵּבית 
הּוא  ָהֲעָיָרה.  ֶׁשְּבַפֲאֵתי  ַלַּיַער  ֶׁשִהִּגיַע  ַעד 
ֵעיָניו  ּוְלֶנֶגד  ַהַּיַער,  ַמֲעֵבה  ֶאל  ַאֲחָריו  ִנְכַנס 
ִהְתַּגְּלָתה ֻסָּכה ְקַטָּנה ֶׁשָהְיָתה מּוֶאֶרת ְּבאֹור 
ֵהֵחל  ּוִמָּיד  ְלתֹוָכּה,  ִנְכַנס  יֹוָסֶל‘ה  ֵנרֹות. 

ְלַהְזִמין ֶאת ָהֻאְׁשִּפיִזין ְּבִנּגּון ָמתֹק ְוָעֵרב.
ַּכֲאֶׁשר ִהְתָקֵרב ֶהָחִסיד ְוִהִּביט ִמַּבַעד ְלֶסֶדק 
ְסִביב  ְוִהְתַעֵּלף;  ִּכְמַעט  ַהֻּסָּכה,   ּתֹו ֶאל  ַצר 
ַמְרֶאה,  ֲהדּוֵרי  ְזֵקִנים  ֲחבּוַרת  ָיְׁשבּו  ְלָחן  ַהּׁשֻ
ֲאֶׁשר ׁשֹוְררּו ַיַחד ִעם יֹוָסֶל‘ה ֶאת ִנּגּוֵני ַהַחג.

ַהַּמֲחֶזה  ֶאת  ָלֵׂשאת  ָהָיה  ָיכֹול  א  ֶהָחִסיד 
ְוָחׁש ְלֵביתֹו ְּכֶׁשהּוא ָׁשקּוַע ְּבִהְרהּוִרים. ִהֵּנה 
ְלָמקֹום  ָהַרִּבי  אֹותֹו  ָׁשַלח  ְלִחָּנם  א  ֵכן,  ִּכי 

ֶזה.
ַה‘ַּמְפִטיר‘,  ֲעִלַּית  ֶאת  ָרַכׁש  ַּבּבֶֹקר  ְלָמֳחָרת 
ַלֲעלֹות  יֹוָסֶל‘ה  ֶאת  ִהְזִמין  ָהֵעת  ּוְבַהִּגיַע 
ַלּתֹוָרה, ִּבְתִחָּלה הּוא ִנָּסה ְלִהְתַחֵּמק ְּבַטֲעָנה 
ִּכי ֵאינֹו יֹוֵדַע לֹוַמר ֶאת ַהְּבָרכֹות, ַא ֶהָחִסיד 
ִנַּגׁש ֵאָליו ִמָּיד ְוָלַחׁש ְּבָאְזנֹו ֶאת ֲאֶׁשר ָאַמר 
ְלִהְתַּגּלֹות.  ְזַמּנֹו  ִהִּגיַע  ְּכָבר  ִּכי  ָהַרִּבי  לֹו 
ַלּתֹוָרה,  ַלֲעלֹות  ָחׁש  ּוִמָּיד  ָׁשַמע  יֹוָסֶל‘ה 
ְּבִהְתַלֲהבּות  ַהְּבָרכֹות  ֶאת  אֹוֵמר  ְּכֶׁשהּוא 

ּוְבֶרֶגׁש קֶֹדׁש, ְלַתְדֵהַמת ַהָּקָהל.
יֹוָסֶל‘ה  ֶאת  ֶהָחִסיד  ִהְזִמין  ַהְּתִפָּלה  ְלַאַחר 
ִלְסעֹד ִעּמֹו ְּבֻסָּכתוֹ ְּכַמֲאַמר ָהַרִּבי. ְלִׂשְמָחתֹו 

ַנֲעָנה ר‘ יֹוָסֶל‘ה ַלַהְזָמָנה. 
ַּכּטֹוב ֵלב ְׁשֵניֶהם ַּבְּסעּוָדה, ָׁשַאל ֶהָחִסיד ֶאת 
ר‘ יֹוָסֶל‘ה ִאם ַיְחּפֹץ ִלְהיֹות ֲחָתנֹו, ְור‘ יֹוָסֶל‘ה 
ָהַרִּבי  ”ִאם  ְּבאֹוְמרֹו:  ְּבִׂשְמָחה,  ִמָּיד  ַנֲעָנה 
ּדּוךְ ֶׁשִּלי, ַהִאם ָיכֹול  ַהָּקדֹוׁש ָקַבע ֶׁשֶּזהּו ַהּׁשִ

ֲאִני ְלִהְתַנֵּגד?“
חֹל  ִּביֵמי  ִׂשְמָחה  ְּברֹב  ֶנְחְגגּו  ַהְּתָנִאים 
מּול  ִמְׁשּתֹוְמִמים  ָהֲעָיָרה  ְּכֶׁשְּבֵני  ַהּמֹוֵעד, 
ּוָפַעל  ְּבִקְרָּבם  ָהה  ֶׁשּׁשָ ַהַּצִּדיק  ֶׁשל  ַּגְדלּותֹו 

ְּגדֹולֹות ּוְנצּורֹות ִמְּבִלי ֶׁשֵּיְדעּו ַעל ִקּיּומֹו.
’ַאְדמֹוֵר“י ְטֶׁשְרנֹוִּביל‘ עמ‘ קכד

ְּבהֹוַׁשְעָנא ַרָּבה ֶנְחָּתם ַהִּדין
ּדֹורֹות  ִמּדֹוֵרי  ְּבִיְׂשָרֵאל  נֹוָדע  ַרָּבה  הֹוַׁשְעָנא  יֹום 
ַעל  ְמַכֵּפר  ֲאֶׁשר  ְמאֹד,  ַעד  ְוִנְׂשָּגב  ָּגדֹול  ְּכיֹום 
מֶֹׁשה‘  (’ַמֵּטה  ַהִּכּפּוִרים  ִּכְביֹום  ִיְׂשָרֵאל  ֲעוֹונֹות 
תתקנז). ְוזֹאת ְלִפי ֶׁשְּביֹום ֶזה ִנְׁשָלם ַהִּדין ֶׁשִּנְכָּתב 
ּוְכִפי  ַהִּכּפּוִרים,  ְּביֹום  ְוֶנְחָּתם  ָנה  ַהּׁשָ ְּברֹאׁש 
ֶׁשהּוָבא ַּבּזַֹהר ַהָּקדֹוׁש (ַוִּיְקָרא ַּדף לב א, ע“פ ’ַהֻּסָּלם‘): 
ָהֲעָרָבה  ֶׁשְּביֹום  ְלִפי  ָפַתִים,  ַלּׂשְ ּדֹוָמה  ָהֲעָרָבה 
 ָפַתִים. ִּכי ְּביֹום ֶזה ְמַצּוֶה ַהֶּמֶל ַהָּדָבר ָּתלּוי ַּבּׂשְ
ְוַהִּדיִנים  ַהְּמֻמֶּנה,  ֶאל  ַהִּדיִנים  ִּפְסֵקי  ֶאת  ָלֵתת 
ְּברֹאׁש  ָהעֹוָלם;  ִמן  ַהִּקְטרּוג  ְוִנְפָסק  ִמְסַּתְּיִמים, 
ַּבּיֹום  הּוא  ְוַהִּסּיּום  ַהִּדין,  ַהְתָחַלת  הּוא  ָנה  ַהּׁשָ

ַהֶּזה.
ַרָּבה  הֹוַׁשְעָנא  יֹום  ֶׁשַּכָּפַרת  ְמבָֹאר  ַהּזַֹהר  ְּבִדְבֵרי 
ִויָטאל  ַחִּיים  ַרֵּבנּו  ָּכַתב   ְוָכ ָפַתִים.  ַּבּׂשְ ְּתלּוָיה 
 ֶׁשֶהֱאִרי ְלַאַחר  ו)  ְּדרּוׁש  ֻסּכֹות  ִעְנַין  ַהַּכּוָנֹות‘  (’ַׁשַער 
ְלָבֵאר ֶאת ִּדְבֵרי ַהּזַֹהר ָהֲאמּוִרים ַעל ִעְנַין ְמִסיַרת 
ַהְּפָתִקים ְּבֵליל הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה: ”ָצִרי ִלָּזֵהר ְלַכּוֵן 
הֹוַׁשְעָנא  יֹום  ִּבְתִפַּלת  ְמאֹד  ִּבְמאֹד  ַּדְעּתֹו  ָהָאָדם 
ַרָּבה ּוְבָכל ַמֲעָׂשיו ַּבּיֹום ַההּוא, ֵּכיָון ֶׁשֲעַדִין ֵיׁש לֹו 

ַּתָּקָנה ָאז, ִּכי ַאַחר ָּכ ֵאין לֹו ַּתָּקָנה“.
 ַהֶּמֶל ְּכַלֵּפי  ֶׁשָחָטא  ְלָאָדם  ּדֹוֶמה?  ַהָּדָבר  ְלָמה 
ָהָיה  ָעלּול  ְּבִסּיּומֹו  ֲאֶׁשר  ִמְׁשָּפט  ֶנְגּדֹו  ְוִהְתַנֵהל 
ָעְנׁשֹו ְלִהָּגֵזר ְלִמיָתה. ְּבֶמֶׁש ָּכל ְּתקּוַפת ַהִּדּיּוִנים 
ְּבֵבית ַהִּמְׁשָּפט הּוְבאּו ֵעִדים ְלָכאן ּוְלָכאן, ּוַבִּסּיּום 
ְזַמן  ָּכל  ַהִּדין;  ְּפַסק  ֶאת  ִלְכּתֹב  ַהּשֹׁוְפִטים  ָיְׁשבּו 
ֶאת  ּוָמְסרּו  ַהְּכִתיָבה  ֶאת  ַהָּללּו  ִהְׁשִלימּו  ֶׁשֹּלא 
ְּפַסק ַהִּדין ַלְּמֻמִּנים ַעל ִּבּצּוַע ָהֹעֶנׁש, ָיכֹול ָהִאיׁש 
ֶׁשִּנְמְסרּו  ְלַאַחר   ַא ַנְפׁשֹו,  ַעל  ּוְלִהְתַחֵּנן  ִלְזעֹק 
 ָּכ ִּתְקָוה.  לֹו  ֵאין  ׁשּוב  ַהְּמֻמִּנים,  ִּביֵדי  ַהְּפָתִקים 
ַהְּפָתִקים  ִנָּתִנים  ֶׁשּבֹו  ַרָּבה  הֹוַׁשְעָנא  ְּביֹום  הּוא 
ַהְּפָתִקים  ִנְכְּתבּו  ֶׁשֹּלא  ְזַמן  ָּכל  ַהְּמֻמִּנים,  ִּביֵדי 
ּוְלִהְתַּפֵּלל  ַנְפׁשֹו  ַעל  ְלִהְתַחֵּנן  ָהָאָדם  ָיכֹול 
ֶׁשִּיָּקַרע ְּגַזר ִּדינֹו (’ְּבֵאר ַהַחִּיים‘ ֶיַרח ָהֵאיָתִנים עמ‘ שכד).

יֹום ַּבָּקַׁשת ’הֹוַׁשע ָנא!‘
ְלאֹור ְּדָבִרים ְנכֹוִחים ֵאּלּו, ָנֲהגּו ִיְׂשָרֵאל ִמַּקְדַמת 
ְלַהְקִּפיד  ה,  ַמֲעֹשֶ ְוַאְנֵׁשי  ֲחִסיִדים  ּוִבְפָרט  ְּדָנא, 
יֹום  ֶׁשהּוא  ַרָּבה  הֹוַׁשְעָנא  יֹום  ִּבְתִפּלֹות  ְמאֹד 
’הֹוַׁשע  ְׁשמֹו:  ֶׁשְּמַבֵּטא  ְּכִפי  ִלְתִפָּלה,  ַהְּמֻיָחד 
ָנא!‘, ּובֹו ִּתְּקנּו ָלנּו ְלַהְרּבֹות ַּבֲאִמיַרת ’הֹוַׁשְענֹות‘, 
ֵכן  ְּכמֹו  ְּתִפּלֹות.  ְוָכֵהָּנה  ָּכֵהָּנה  ֲעֵליֶהן  ּוְלהֹוִסיף 
ָּפַסק ַהּטּור (סי‘ תרסד) ִּכי ֵיׁש ְלהֹוִסיף ּבֹו ִמְזמֹוִרים 
ַעל ְּפסּוֵקי ְּדִזְמָרה ִּכְביֹום טֹוב, ְלִפי ֶׁשַּבַחג ִנּדֹוִנים 
ַוֲהֵרי:  ָּבֶהם,  ְּתלּוִיים  ָהָאָדם  ַחֵּיי  ֶׁשָּכל  ַהַּמִים  ַעל 

”ַהּכֹל הֹוֵל ַאַחר ַהִחּתּום“.
ְיִחיֵאל  ֵמִאיר  ַרִּבי  ָּדַרׁש  ַלְּדָבִרים  ָמקֹור 
ֶרֶמז  (ילק“ש  ַּבִּמְדָרׁש  ֵמַהּמּוָבא  ֵמאֹוְסְטרֹוְבָצה 
(ְּכִמְנַין  ְּתִפּלֹות  תקט“ו  ִהְתַּפֵּלל  ֶׁשּמֶֹׁשה  תתקמ) 
אּוָלם  ָלָאֶרץ,  ְלִהָּכֵנס  ֶׁשִּיְזֶּכה  ְּכֵדי  ’ָוֶאְתַחַּנן‘) 
ַמִים ָּגְזרּו ֶׁשֹּלא ִיָּכֵנס. ְלִפיָכ ָאַמר לֹו ַהָּקדֹוׁש  ִמּׁשָ
ָּברּו הּוא: ”ַרב ָל ַאל ּתֹוֶסף ַּדֵּבר ֵאַלי עֹוד ַּבָּדָבר 
ַהֶּזה“ (ְּדָבִרים ג כו), ִּכי ִאּלּו ָהָיה ִמְתַּפֵּלל עֹוד ְּתִפָּלה 
ִּכי  לֹוַמר,  ְוֵיׁש  ִמְתַקֶּבֶלת.  ְּתִפָּלתֹו  ָהְיָתה  ַאַחת, 
ֵמַאַחר ֶׁשֶאת אֹוָתן ַהְּתִפּלֹות ִהְתַּפֵּלל מֶֹׁשה ְּבכ“א 
ָנה ִלְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת, ִנְמָצא  ַהָּיִמים ֶׁשֵּבין רֹאׁש ַהּׁשָ
ֶׁשֶאת אֹוָתּה ְּתִפָּלה ֶׁשָהְיָתה ֲעׂשּוָיה ְלַהְכִריַע ֶאת 
ַרָּבה,  הֹוַׁשְעָנא  יֹום  ְּבִסּיּום  ִמְתַּפֵּלל  ָהָיה  ַהַּכף 
ּוִמָּכאן  ַהִּדין.  ִחּתּום  ְזַמן  הּוא  ֶׁשָאז  ִמּשּׁום  ְוזֹאת 
ֶׁשַהְּתִפָּלה ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ְמֻסֶּגֶלת ְּביֹוֵתר (’ֵמִאיר ֵעיֵני 

ֲחָכִמים‘ מהדו“ת ִלְׁשִמיִני ֲעֶצֶרת, עי“ש). 

ֶׁשֶּזה  ”ּוְלִפי  רכא):  (סי‘  ָהרֹוֵקַח  ָּכַתב  ִנְפָלא  ָּדָבר 
ַלְּגָׁשִמים,  ְצִריִכין  ְוַהּכֹל  ּכֹל...  ְּבֵעיֵני  ָּגדֹול  ַהּיֹום 
ָהיּו נֹוֲהִגין, ְלַאַחר ֶׁשֹּלא ָהיּו ְמַקְּדִׁשין ַהחֶֹדׁש ַעל 
ַרָּבה  הֹוַׁשְעָנא  ָיבֹא  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ְלַעֵּבר  ָהְרִאָּיה,  ִּפי 
 ְּבַׁשָּבת, ִּכי ָהיּו ּבֹוִכים ּוִמְתַחְּנִנים ַעל ַהַּמִים, ְלָכ

א ִיָּתֵכן ְּבַׁשָּבת“. 
ָנה  ִמְּדָבָריו ָלַמְדנּו ֶׁשַאף ֶׁשֹּלא ָּדחּו ֶאת רֹאׁש ַהּׁשָ
ַרָּבה  ְּבהֹוַׁשְעָנא  ָּבת,  ַהּׁשַ ִמְּפֵני  ַהּמֹוֲעִדים  ּוְׁשַאר 
ְלַבֵּטל  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ָּבת  ַהּׁשַ ִמְּפֵני  ִלְדחֹותֹו  ֶהֱחִמירּו 

ֶאת ְסֻגַּלת ַהְּתִפָּלה ֶׁשּבֹו.
ְוָכ הּוָבא ְּבֵסֶפר ֲחִסיִדים (תנו):

”ֵיׁש ַלְיָלה ֶׁשַהְּנָפׁשֹות יֹוְצאֹות ִמן ַהְּקָברֹות, ְּכגֹון 
ּוְכָבר  ּוִמְתַּפְּללֹות.  יֹוְצאֹות  ַרָּבה,  הֹוַׁשְעָנא  ְּבֵליל 
ַהְּקָברֹות  ְּבֵבית  ַעְצָמם  ְוֶהְחִּביאּו  ְׁשַנִים  ָהְלכּו 
ְוִנְתַּפֵּלל  ’ֵנֵצא  ַלֲחֶבְרָּתּה:  ָקְרָאה  ֶׁשַאַחת  ְוָׁשְמעּו 
ּוִבְּקׁשּו  ְוִהְתַּפְּללּו  ַהְּנָפׁשֹות  ָּכל  ָיְצאּו  ַיְחָּדו‘. 
ַהַחִּיים...  ַעל  ִמיָתה  ִיָּגֵזר  ֶׁשֹּלא  ְּכֵדי  ַרֲחִמים 
ְוִהִּגידּו ִלְקָהָלם. ָׁשָנה ַאֶחֶרת ְּבֵליל הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה 
ָהְלכּו ְׁשַנִים ֲאֵחִרים... ְוָׁשְמעּו ֶׁשִּמְקָצת ַהְּנָׁשמֹות 
’א ִנָּקֵבץ ַיְחָּדו ִּכי ְּכָבר ְׁשַנִים ִּגּלּו ָעֵלינּו  ָאְמרּו: 
ָלַרִּבים, ֶאָּלא ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִיְתַּפֵּלל ְּבִקְברֹו ֶׁשֹּלא 

ִיְׁשְמעּו ַהַחִּיים ְוַיִּגידּו ָלָעם‘“.

ְזַמן ַּכָּפָרה ַלּדֹוִמים ָלֲעָרָבה
תרנ“ז)  תר“מ;  (ֻסּכֹות  ֱאֶמת‘  ַפת  ַה‘ּׂשְ ִּדְבֵרי  ְידּוִעים 
ּכֹה  ֲעָרָבה‘,  ’יֹום  ֶׁשִּנְקָרא  ַרָּבה  הֹוַׁשְעָנא  ֶׁשְּביֹום 
ְּגדֹוָלה ִהיא ְסֻגַּלת ַהְּתִפָּלה, ַעד ֶׁשַאף ִמי ֶׁשֵאין ּבֹו 
ַטַעם  ָּבּה  ֶׁשֵאין  ָּכֲעָרָבה  טֹוִבים,  ּוַמֲעִׂשים  ּתֹוָרה 
ַמְּתַנת  ֵמאֹוַצר  ְלִהְתַקֵּבל  ְּתִפָּלתֹו  ְיכֹוָלה  ָוֵריַח, 
ָהאֹוָצרֹות.  ִמָּכל  ַהָּגדֹול  ָהאֹוָצר  ֶׁשהּוא  ִחָּנם, 
ָהַאֲחרֹוִנים,  ַלּדֹורֹות  ֲאמּוִרים  ַהְּדָבִרים  ּוִבְפָרט 
ֶׁשֵאין ְּבָיֵדינּו ֶאָּלא ּכֹחַ ַהְּתִפָּלה, ּוְביֹום ֶזה ִנְפָּתִחים 

ַׁשֲעֵרי ְּתִפָּלה ִּבְפֵניֶהם ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל.
ִלְקַהל  ִמַּסאְטֶמר  יֹוֵאל  ַרִּבי  הרה“ק  ָאמר   ְוָכ

ֲחִסיָדיו ְּבִעּצּומוֹ ֶׁשל יֹום הֹוַׁשְעָנא ַרָּבה:
ֶזה,  ְּביֹום  ֶהָאָרה  ַמְרִּגיׁש  ֶׁשֵאינֹו  ִמי  ַאף  ִּכי  ְּדעּו, 
ַנְפׁשֹו.  ַעל  ּוְלִהְתַחֵּנן  ִמְּלִהְתַּפֵּלל  ל  ִיְתַרּׁשֵ ַּבל 
ְוִהְמִׁשיל ָמָׁשל ְלֶמֶל ֶׁשָרִגיל ָהָיה ַלֲעבֹר ְּבָמקֹום 
ִנְגְזָרה  ַּפַעם  ְּפלֹוִנית.  ְּבָׁשָעה  ְּפלֹוִני  ְּביֹום  ְמֻסָּים 
ַהָּללּו  ְוֶנֶאְספּו  ִמְּנִתיָניו,  ַּכָּמה  ַעל  ֲחמּוָרה  ְּגֵזָרה 
ְּפֵני  ְלַחּלֹות  ְּכֵדי  ַהְּזַמן  ּוְבאֹותֹו  ָמקֹום  ְּבאֹותֹו 
ַהְּיעּוָדה  ָעה  ַהּׁשָ ְּכֶׁשִהִּגיָעה  ַּבִּדין.  ֶׁשְּיַזֵּכם   ַהֶּמֶל
ּוֶמְרֶּכֶבת ַהֶּמֶל א ִנְרֲאָתה, ֵהֵחּלּו ַהָּללּו ִלְבּכֹות 
ָעַצר  ֶאָחד  ָחָכם   ַא ֶׁשֻהְחְמָצה,  ַהִהְזַּדְּמנּות  ַעל 
ֵאינֹו  ְּבַוַּדאי  ַמְלֵּכנּו  ”ֲהא  ָלֶהם:  ְוָאַמר  ַּבֲעָדם 
ֶׁשהּוא  ֵאפֹוא  ָסֵפק  ֵאין  ֻחָּקיו;  ַעל  ַלֲעבֹר  ָחׁשּוד 
ִנְמָצא ָּכאן ַעָּתה. ִיָּתֵכן ֶׁשִהְתַלֵּבׁש ְּכֶאָחד ֵמֶהָהמֹון 
ֵאפֹוא  ֵאָליו  ַזֲעקּו  ּבֹו,  ַמְבִחיִנים  ֵאיְנֶכם   ּוְלִפיָכ

ֶׁשּיֹוִׁשיֲעֶכם ְּבָכל ָמקֹום ֶׁשהּוא ִנְמָצא“.
ְיהּוִדים  ִעָּמנּו  ָהיּו  ֶׁשָעְבָרה  ְּבָׁשָנה  ָהַרִּבי:  ָאַמר 
ְוֵכיָון  ָנה,  ַהּׁשָ ֵמִאָּתנּו  ֶנְעְּדרּו  ֵלב  ֶׁשְּלַדֲאבֹון 
ְּביֹום  ְׂשֵאת  ְּבֶיֶתר  ַנֲענֹות  ַהְּתִפּלֹות  ִּכי  ֶׁשְּמֻקְּבַלנּו 
ֶזה, ִיָּתֵכן ֶׁשִאּלּו ָהיּו ַהָּללּו ִמְתַּפְּלִלים ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת 
ַּבַחִּיים.  נֹוָתִרים  ָהיּו  ְּדֶאְׁשָּתַקד,  ַרָּבה  ְּבהֹוַׁשְעָנא 
ִאם ֵּכן ַאף ִאם א ָזִכינּו ְלֶהָאָרה, ַּבל ַנְחִמיץ ֶאת 
”הֹוַׁשע  ַהֵּלב:  ִמַּמֲעַמֵּקי  ִנְזַעק  ָהָבה  ַהִהְזַּדְּמנּות; 
ֶיַרח  ַהַחִּיים‘  (’ְּבֵאר  ַאָּתה!“  ָאִבינּו  ָנא  ְוהֹוִׁשיָעה  ָנא 

ָהֵאיָתִנים עמ‘ שכו).

ִּגּלּוי ֶׁשל ָהֶאֶלף ַהֲחִמיִׁשי
ָּגדֹול  ּכֹה  ִאם  ָּתַמּה:  ָקִמיֶנְצִקי  ַיֲעקֹב  ַרִּבי  ַהָּגאֹון 
א  ָמה  ִמְּפֵני  ַרָּבה,  הֹוַׁשְעָנא  יֹום  ֶׁשל  ּכֹחוֹ  הּוא 
ְּכיֹום  ִלְבָרָכה  ִזְכרֹוָנם  ֲחָכֵמינּו  ְּבִדְבֵרי  הּוא  ֻהְזַּכר 
יֹום  ִּבְהיֹותֹו  הּוא  ָעָליו  ֲחָכִמים  ֶׁשִּדְּברּו  ְוָכל  ִּדין, 
ִעְנַין  ִמְתָּפֵרׁש  ָהָיה  ֵאּלּו  ּוֵבֵאר:  ֲעָרָבה?  ִחּבּוט 
ּבֹוִכים  ִיְׂשָרֵאל  ֲהמֹון  ָהיּו  ּוַבִּמְדָרִׁשים,  “ס  ַּבּׁשַ ֶזה 
ְוִׂשְמַחת  ְּתׁשּוָבה,  ְיֵמי  ְּכַבֲעֶׂשֶרת  ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג 
ַהַחג ָהְיָתה ִמְתַּבֶּטֶלת. ָלֵכן א ִהְתַּגְּלָתה ַמֲעַלת 
ה,  ַהּיֹום ֶאָּלא ִליִחיֵדי ְסֻגָּלה, ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֹשֶ
ֶׁשֵּיׁש ְּבכָֹחם ִלְׂשמַֹח ְּבִׂשְמַחת ַהַחג ִמְּבִלי ְלִהָּבֵטל 
ְלִׁשְלֵהי  ַעד  ַהָּדָבר   ִנְמַׁש  ְוָכ ַהִּדין,  ֵמֵאיַמת 
ֶׁשְּלֶרֶגל  ַהֲחָכִמים  ָראּו  ֶׁשָאז  ַהֲחִמיִׁשי,  ָהֶאֶלף 
ְיִריַדת ַהּדֹורֹות ָּפֲחָתה ֵאיַמת ַהִּדין. ְוֵכיָון ֶׁשֵהִבינּו 
ֵמֵאיַמת  ַהַחג  ִׂשְמַחת  ִּתְבַטל  א  ֶׁשּשּׁוב  ְּבַדְעָּתם 
 ַהִּדין, ִּגּלּו ַהָּדָבר ַלּכֹל (’ֱאֶמת ְלַיֲעקֹב‘ ֱאמֹר, ּוְבדֹוֶמה ְלָכ

הּוָבא ְּבֵׁשם ַהְּגָרָׁש“ז אֹוֶיעְרָּבאךְ ַּבֵּסֶפר ’ַׁשְלֵמי מֹוֵעד‘ סי‘ מ).

ה ִפּלָ ט ַעל ֵסֶדר ַהּתְ ַמּבָ ֲעֶנה ֱאמּוִנים  ּתַ
ִׁשּדּו ֶׁשל אּוְׁשִּפיִזין

ע טטּתַ מַַמּבָ ה ם  בּוִעי ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ִסּפּור ׁשְ ה ֱאמּוִנים ַמעַמֲעׂשֵ
ׁשל א ׁשּדּו

ּו פפּפּ סִסִ ם
ה ְעָנא ַרּבָ יֹום הֹוׁשַ ה ּבְ ִפּלָ ּגֶֹדל ַמֲעַלת ַהּתְ

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


