
ֻסּכֹות

בס"ד

ְטָעִמים ַלֲאִמיַרת ַההֹוַׁשְענֹות ְּבַחג ַהֻּסּכֹות
"הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ֱאקֵינּו" 

ַהֻּסּכֹות  ְּבַחג  ְלַהְרּבֹות  ֲחָכִמים  ִּתְּקנּו  ָמה  ִמְּפֵני 
ַאר ָהְרָגִלים? ִּבְתִפּלֹות ּוַבֲאִמיַרת הֹוַׁשְענֹות יֹוֵתר ִמּׁשְ

ַפת ֱאֶמת': ֵּפֵרׁש ַה'ּׂשְ
ַהָּקבּוַע  ְמעֹונֹו  ֶאת  ַלֲעזֹב  ָלָאָדם  ַהּמֹוָרה  ֻסָּכה,  ִמְצַות 
ְוַלֲעבֹר ָלדּור ְּבִדיַרת ֲעַראי ְּבֶמֶׁש ִׁשְבַעת ְיֵמי ַהֻּסּכֹות, 
ַמְזִּכיָרה ָלָאָדם ֶׁשְּלעֹוָלם א ָיִׂשים ִּבְטחֹונֹו ְּבָעְׁשרֹו אֹו 
ִּבְנָכָסיו, ֶאָּלא ִיְבַטח ָּתִמיד ְּבִמי ֶׁשָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם. 
ְּכֵדי ְלהֹוִסיף ּוְלַהְדִּגיׁש ֶאת ְּתלּות ָהָאָדם ְּבבֹוְראֹו ִּתְּקנּו 
ֲחָכִמים ְלהֹוִסיף ַעל ֵסֶדר ְּתִפּלֹות ְיֵמי ַחג ַהֻּסּכֹות ֶאת 
ֲאִמיַרת ַה'הֹוַׁשְענֹות'; ַּדְוָקא ַּבָּיִמים ֶׁשאֹוֵסף ָהָאָדם ֶאת 
ַּפְרָנָסתֹו  ַעל  ְלִהְתַּפֵּלל  לֹו  ִּתְּקנּו  ֵּביתֹו,  ֶאל  ַהְּתבּוָאה 
ָנה ֻּכָּלּה  ְוַהְצָלָחתֹו, ֶׁשִּמּתֹו ָּכ ַיִּכיר ֶׁשִּבְרַּכת ָּכל ַהּׁשָ
ְּתלּוָיה ַּבּבֹוֵרא ִיְתָּבַר ְוא ִיָּסֵמ ַעל ּכֹחֹו ְוַהְצָלָחתֹו, 

ֶאָּלא ִיְבַטח ַּבה' ִיְתָּבַר ַהּנֹוֵתן לֹו ּכַֹח ַלֲעׂשֹות ַחִיל. 
ָה'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ֵּפֵרׁש:

ֶהֶבל   – ַּכָּפָרֵתנּו  ְזַמן   – ַהִּכּפּוִרים  יֹום  ֶׁשְּלַאַחר  ַּבָּיִמים 
ֶׁשְּנַנֵצּל  ָראּוי   ְלִפיָכ ֵחְטא.  ֵמרֶֹׁשם  ְוָנִקי  ָטהֹור  ִּפינּו 
ֵעת זֹו ִלְתִפָּלה ְוַתֲחנּוִנים, ֶׁשֲהֵרי ְּתִפָּלה ַהּיֹוֵצאת ִמֶּפה 
ָטהֹור ְּבַוַּדאי ִנְׁשַמַעת ּוִמְתַקֶּבֶלת יֹוֵתר. ֶרֶמז ַלְּדָבִרים 
יד-טו):  (יט  ִּבְתִהִּלים  ַהְּכתּוִבים  ִמְּסִמיכּות  ִלְלמֹד  נּוַכל 
ַּכֲאֶׁשר   – ִפי"  ִאְמֵרי  ְלָרצֹון  ִיְהיּו  ָרב;  ִמֶּפַׁשע  "ְוִנֵּקיִתי 
ֶאֱהֶיה ָנִקי ֵמֵחְטא ּוִמֶּפַׁשע, ֲאַזי ַיֲעלּו ִאְמֵרי ִּפי ְלָרצֹון.
'ְׂשַפת ֱאֶמת' ֻסּכֹות תרמ"א, תרמ"ה; 'ִאְמֵרי ֱאֶמת' ֻסּכֹות תרע"ד

הֹוַׁשְעָנא ִּבְזכּות ֲאבֹוֵתינּו ּומֶֹׁשה ַרֵּבנּו
"הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ֱאקֶינּו; הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ּבֹוְרֵאנּו; 

הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ּגֹוֲאֵלנּו; הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ּדֹוְרֵׁשנּו"
ָּדַרׁש ַּבַעל ַה'ִּייַטב ֵלב':

ֶאת  ַמְזִּכיִרים  ִנְמֵצאנּו  ֵאּלּו  ְּתָאִרים  ַאְרַּבַעת  ַּבֲאִמיַרת 
ְזכּות ְׁשֶׁשת ָהָאבֹות ְוֶאת ְזכּות מֶֹׁשה ַרֵּבנּו, ּוְכִדְלַהָּלן:

"הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ֱאקֶינּו" – ִּבְזכּות ַאְבָרָהם ֶׁשֶּנֱאָמר 
'ָהאֶֹה"ל'  ָהאֶֹהל';  ֶּפַתח  יֵֹׁשב  "ְוהּוא  א):  יח  (ְּבֵראִׁשית  ּבֹו 

ָראֵׁשי ֵּתבֹות: "הוַֹׁשעָנא ְלַמַעְנ ֱאקֶינּו הֹוַׁשעָנא".
"הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ּבֹוְרֵאנּו" – ִּבְזכּות ִיְצָחק ֶׁשֶּנֱאָמר ּבֹו 
ה ְלעָֹלה ְּבִני"; ָראֵׁשי  (ָׁשם כב ח): "ֱאִקים ִיְרֶאה ּלֹו ַהּׂשֶ
ַהֵּתבֹות:  ְּכָראֵׁשי  ֵהם  ְּבִני"  ְלעָֹלה  ה  "ַהּׂשֶ ַהֵּתבֹות: 

"הוַֹׁשעָנא ְלַמַעְנ ּבֹוְרֵאנּו".

ֶׁשֶּנֱאָמר  ַיֲעקֹב  ִּבְזכּות   – ּגֹוֲאֵלנּו"   ְלַמַעְנ ָנא  "הֹוַׁשע 
ֵּתבֹות:  ָראֵׁשי  'ַהַּגל'  ַהֶּזה";  ַהַּגל  "ֵעד  נב):  לא  (ָׁשם  ּבֹו 

"הֹוַׁשְעָנא ְלַמַעְנ ּגֹוֲאֵלנּו".
ַרֵּבנּו  מֶֹׁשה  ִּבְזכּות   – ּדֹוְרֵׁשנּו"   ְלַמַעְנ ָנא  "הֹוַׁשע 
ֶׁשֶּנֱאָמר ּבֹו (ְׁשמֹות ב יט): "ְוַגם ָּדה ָדָלה ָלנּו"; "ָדָלה" 

ָראֵׁשי ֵּתבֹות: "הוַֹׁשעָנא ְלַמַעְנ ּדֹוְרֵׁשנּו". 
'ֵייִטב ָּפִנים' ְלהֹוַׁשְעָנא ַרָּבא

ַמְקִּדיִמים ְּתׁשּוָבה ְלָכל ַטֲעָנה
ֵאין   ִּבְלְּת ָנא  הֹוַׁשע  ַהּמֹוִׁשיַע;  ָאדֹון  ָנא  "הֹוַׁשע 

ָנא  הֹוַׁשע  ְלהֹוִׁשיַע;  ְוַרב  ִּגּבֹור  ָנא  הֹוַׁשע  ְלהֹוִׁשיַע; 
ַּדּלֹוִתי ְוִלי ְיהֹוִׁשיַע"

ָהַאְדמֹו"ר  ֵּבֵאר  ַרָּבה,  הֹוַׁשְעָנא  ְּביֹום  ֶׁשָּנָׂשא  ִּבְדָבִרים 
ַרִּבי ְׁשמֹה ַׁשִּפיָרא ִמּמּוְנַקְטׁש ְּתִחָּנה זֹו ַעל ִּפי ָמָׁשל 

ִנְפָלא: 
ה ְּבָעִני ֵּבן טֹוִבים, ֶׁשְּבֶׁשל ֱהיֹותֹו ְמֻטָּפל ִּביָלִדים  ַמֲעֹשֶ
ַרִּכים ֻהְצַר ִלְנּדֹד ִמֵּביתֹו ּוְלַחֵּזר ַעל ָּבֵּתי ְנִדיִבים ְּכֵדי 
ָהֲעָירֹות  ְלַאַחת  ִהִּגיַע  ִּבְנדּוָדיו  ִליָלָדיו.  ֶטֶרף  ְלָהִביא 
ִהִּקיׁש  ֶׁשַּכֲאֶׁשר  ֶאָּלא  ְיהּוִדית.  ְקִהָּלה  ָׁשְכָנה  ֶׁשָּבֶהן 
ֶעְזָרה,  ּוִבֵּקׁש  ְלָפָניו  ֶׁשִּנְקְרָתה  ָהִראׁשֹוָנה  ַהֶּדֶלת  ַעל 
ֱהִׁשיבֹו ַּבַעל ַהַּבִית ֵריָקם ְּבַטֲעָנה ֶׁשֵאין ֶזה ִמַּתְפִקידֹו 
ְלַסֵּיַע ַלֲעִנִּיים, ְוִכי ָעָליו ִלְפנֹות ַלַּפְרָנס ַהְּמֻמֶּנה ִמַּטַעם 
ַהְּקִהָּלה ְלִעְנָין ֶזה. ְּבִבְרַּכִים ּכֹוְׁשלֹות ָּפָנה ֶהָעִני ְלֵעֶבר 
 ּתֹו ֵריָקם,  ָּפָניו  ֵהִׁשיב  הּוא  ֶׁשַּגם  ֶאָּלא  ַהַּפְרָנס,  ֵּבית 
ֵאין  ִּכי  ַהִּמְסֵּכן  ֶלָעִני  ְׂשָפַתִים  ְּבֶמֶתק  ַמְסִּביר  ֶׁשהּוא 
הּוא ְמֻחָּיב ָלֵׂשאת ְּבֵנֶטל ָהֶעְזָרה ְלַבּדֹו, ְוַעל ֵּכן מּוָטב 
ַיֲעִניק  ָסֵפק  ֶׁשְּלא  ָהֲעָיָרה  ְּגִביר  ֶׁשל  ְלֵביתֹו  ֶׁשִּיְפֶנה 

לֹו ַמָּתת ֲהגּוָנה.
ֶאָּלא  ַהְּגִביר  ֵּבית  ֶּדֶלת  ַעל  ֶהָעִני  ָנַקׁש  ְוָיֵגַע  ָעֵיף 
ַהַּבִית.  ַּבַעל  ְּפֵני  ֶאת  ִלְראֹות  ַאף  ָזָכה  א  ֶׁשַהַּפַעם 
ֲאֻרָּכה   ִמֶּדֶר ַהְּגִביר  ָחַזר  ַעָּתה  ֶׁשְּבִדּיּוק  ִמְסַּתֵּבר 
ּוְמָפֶרֶכת, ְוהּוא א ָהָיה ְמֻסָּגל ִלְראֹות ְּפֵני ִאיׁש. אּוָלם 
ֵּכיָון ֶׁשֹּלא ָחֵפץ ְלַׁשְּלחֹו ְּבא ְּכלּום, ָׁשַלח ֶאת ְמָׁשְרתֹו 
ְלַיֵעץ לֹו, ִּכי ִיְפֶנה ִליִדידֹו ֶׁשַאף הּוא ָעִׁשיר ּוַבַעל ְיכֶֹלת 
ְוָלֶבַטח ַיֲעזֹר לֹו. ְמֻבָּיׁש ְוָכאּוב ִהִּקיׁש ֶהָעִני ַעל ֶּפַתח 
ֵּביתֹו ֶׁשל אֹותֹו ָעִׁשיר, אּוָלם ַהְּתגּוָבה ֶׁשִּקֵּבל ַהַּפַעם 
ָעְלָתה ַעל ֻּכָּלָנה; ַּבַעל ַהַּבִית ִהְתַנֵּפל ָעָליו ִּבְצָעקֹות: 
ָּבִריא  ְיהּוִדי  ֵהן  ְנָדבֹות?!  ְלַבֵּקׁש  ֵּתבֹוׁש  א  "ֵּכיַצד 

ַאָּתה, ּוִביָכְלְּת ַלֲעבֹד ּוְלַהְרִויַח!"
ֶׁשּיֹוִׁשיֵענּו  ַמִים  ֶׁשַּבּׁשָ ָאִבינּו  ְּפֵני  ֶאת  ְמַחִּלים  ָאנּו  ַאף 
ָנֶפׁש.  ַעד  ַמִים  ּוָבאּו  ָאנּו,  ְוַדִּלים  ֶׁשֲעִנִּיים  ִמְּפֵני 
ְּבטּוִחים  ָאנּו  ָמה  ִמְּפֵני  ּוַמְטִעיִמים,  ּומֹוִסיִפים 
אֹוָתנּו  ִיְדֶחה  א  ָלֶבַטח  ֶׁשֵּכן,  ַּבָּקׁשֹוֵתינּו:  ֶׁשְּיַקֵּבל 
הּוא  ֶׁשֲהֵרי  ֶאְביֹון  ִליִמין  ַלֲעמֹד  ַּדְרּכֹו  ֶׁשֵאין  ְּבַטֲעָנה 
ְלֶעְזָרתֹו  אֹוָתנּו  ַיְפֶנה  א  ּוְבַוַּדאי  ַהּמֹוִׁשיַע".  "ֲאדֹון 
ֶׁשל ַאֵחר ֶׁשֲהֵרי "ִּבְלֶּת ֵאין ְלהֹוִׁשיַע". ַאף א ִיְדֶחה 
אֹוָתנּו ְויֹאַמר ִּכי ֵאין ְּבכֹחֹו ְלֵהיִטיב ִעָּמנּו, ֶׁשֲהֵרי הּוא 
"ִּגּבֹור ְוַרב ְלהֹוִׁשיַע", ְוַאף א ִיְגַער ָּבנּו ַעל ֶׁשְּמִעִּזים 
ִּכי  ְלָפָניו  ְוָידּוַע  ָּגלּוי  ֶׁשֲהֵרי  ֶעְזָרתֹו,  ֶאת  ְלַבֵּקׁש  ָאנּו 
ֶּבֱאֶמת "ַּדֹּלִתי". ַעל ֵּכן ְסמּוִכים ּוְבטּוִחים ָאנּו ִּכי: "ִלי 

ְיהֹוִׁשיַע".
'ִאְמֵרי ְּדַבׁש' [לרד"ב ְׁשַוואְרץ] עמ' קמד

ּכֹות  ַחג ַהּסֻ ְענֹות ּבְ ֲאִמיַרת ַההֹוׁשַ ִניֵני ֱאמּוִנים נּפְ ּפְ
ׁשענֹות ְּבַחג ַהֻּס

ֲאמ ם
ֵמָאה ְּבָרכֹות ְמִביאֹות ִליֵדי ְּדֵבקּות

טֹוֶעֶנת  ָנא  הֹוַׁשע   ;ָּב ּוְדבּוָקה  ֲחבּוָקה  ָנא  "הֹוַׁשע 
"ֻעָּל

ְּבַכּוָָנה  ְּבָרכֹות  ֵמָאה  יֹום  ִמֵּדי   ְלָבֵר ַהַּמְקִּפיד 
זֹוֶכה ְלִהָּדֵבק ַּבָּקדֹוׁש ָּברּו ּוְלִיְרָאה אֹותֹו, ְּכִדְבֵרי 
ֻּכָּלן  ַהְּבָרכֹות  ָּכל  "ִנְמְצאּו  ד):  א  (ְּבָרכֹות  ָהַרְמָּב"ם 
ּוִבְרכֹות  [ֲהָנָאה],  ֲהָנָיה  ִּבְרכֹות  ִמיִנים:  ְׁשָׁשה 
ַהּבֹוֵרא  ֶאת  ִלְזּכֹר  ְּכֵדי  הֹוָדָאה...  ּוִבְרכֹות  ִמְצוֹות, 
(ָיִמים  רֹאׁש'  'ֶׁשֶמן  ַּבֵּסֶפר  ִמֶּמּנּו".  ּוְלִיְרָאה  ָּתִמיד 
ַמֲאַמר  ֶׁשַאף  ָּכַתב  ד)  ְּדרּוׁש  ׁשּוָבה  ַׁשָּבת  ח"א  נֹוָרִאים 
ֲחָכִמים ַהּנֹוָדע (ַׁשָּבת קכב א): "ֵנר ְלֶאָחד ֵנר ְלֵמָאה" 
כ  (ִמְׁשֵלי  'ֵנר'  ַהְּמֻכָּנה  ֶׁשִּנְׁשָמתֹו  ָהרֹוֶצה   ;ְלָכ רֹוֵמז 
 – עֹוָלם  ֶׁשל  ִּביִחידֹו   – ְּב'ֶאָחד'  ְּדבּוָקה  ְּתֵהא  כז)] 
ְּבַכּוָָנה  ֶׁשּיֹאְמֵרן   ְּבָכ ַהְּבָרכֹות  ֵמָאה  ֶאת  ָיִאיר 
ַמֲאַמר  ֶאת  זֹו   ְּבֶדֶר ֵּפֵרׁש  עֹוד  ּוְבִהְתַלֲהבּות. 
 ַהְּמָבֵר  – ַהֵּדָעה'  ַּבַעל  הּוא  ַהֵּמָאה  'ַּבַעל  ָהעֹוָלם: 
ֵּדָעה  ּבֹו  ֶׁשִּתְׁשּכֹן  ִיְזֶּכה  ָּכָראּוי,  ְּביֹום  ְּבָרכֹות  ֵמָאה 
ְוָחְכָמה ֲאִמִּתית, ֶׁשֲהֵרי: "ֵראִׁשית ָחְכָמה ִיְרַאת ה'" 

(ְּתִהִּלים קיא י). 

ַהַּבָּקׁשֹות  ְסִמיכּות  ֶאת  ְלָפֵרׁש  ִנָּתן  זֹאת  ִּפי  ַעל 
ֶׁשְּלָפֵנינּו; ֶאת ַהָּפסּוק (ְׁשמּוֵאל ב' כג א): "ְנֻאם ָּדִוד ֶּבן 
ִיַׁשי ּוְנֻאם ַהֶּגֶבר ֻהַקם ָעל", ָּדְרׁשּו ֲחָכִמים (במ"ר יח 
כא) ַעל ַּתָּקַנת ָּדִוד ַהֶּמֶל ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּביֹום, 
ֶׁשֵּכן "עָל" ְּבִגיַמְטִרָּיה ֵמָאה. ַאף ָּכאן ְמַבְּקִׁשים ָאנּו: 
"הֹוַׁשע ָנא טֹוֶעֶנת ֻעָּל" – ֶאת ִיְׂשָרֵאל ַהַּמְקִּפיִדים 
'עָל' ְּבָרכֹות ִמֵּדי יֹום, ּוִמּתֹו ָּכ ֵהם זֹוִכים   ְלָבֵר

 ."ְלִהְתַעּלֹות ִלְבִחיַנת: "ֲחבּוָקה ּוְדבּוָקה ָּב
'אֹור ִיְצָהר' ָיִמים נֹוָרִאים, ְּבֶפַתח ָּדָבר [ִמֶּנֶכד ַהְּמַחֵּבר הר"א 
ַׁשִּפיָרא] עמ' כז 

401ֻסּכֹות תשפ"ב

ה'):  ֶלא יֹוֵעץ' (ֵעֶרְך 'ֲעִנּיָ ִסְפרֹו 'ּפֶ ַתב ּבְ ְך ּכָ ּכָ
ֲענֹות ֲאֵמִנים,  "ְוִאּלּו ָהיּו יֹוְדִעים ַהּמֹוְנִעים ִמּלַ
ֵליֵלְך  רֹוְדִפים  ָהיּו  ֲאֵמִנים...  ת  ֲעִנּיַ ַכר  שְׂ ֶדל  ּגֹ
ה ֶאָחת  ים ַעל ֲעִנּיָ שִׂ מַֹע ְוַלֲענֹות... ְוָהיּו שָׂ ִלׁשְ

ָלל ָרב". מֹוֵצא ׁשָ ּכְ

ַהַּצִּדיק ַהּנֹוָדע, ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר ֵּבן ַרִּבי ִיְצָחק ַּפאּפֹו 
ַּבַעל ַה'ֶּפֶלא יֹוֵעץ', ִנְתַקֵּבל ִּבְהיֹותֹו ֵּבן ְׁשלֹוִׁשים 
ְוַאְרַּבע ָׁשִנים ְּכַרָּבּה ֶׁשל ְסִליְסְטָרה ֶׁשְּבּבּוְלַגְרָיה. 
ִלְפִטיָרתֹו  ַעד  ָׁשִנים  ְׁשמֹוֶנה  ִׁשֵּמׁש  זֹו  ִּבְכֻהָּנה 

ְּבִגיל ַאְרָּבִעים ּוְׁשַּתִים ְּבכ' ְּבִתְׁשֵרי תקפ"ח.

ַה'ֶּפֶלא יֹוֵעץ' 
כ' ְּבִתְׁשֵרי קפ"ח 
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ְּבַסְבָלנּות  ְיִדיָדיו  ִהְמִּתינּו  ְּדַקְייָטא,  ְּבִׁשְלֵהי  ָנה,  ַהּׁשָ ַּגם 
אּוָלם  ְלַבְּקָרם.  ִהִּגיַע  הּוא  ָׁשָנה  ְּבָכל  ְּכמֹו  ְלבֹואֹו. 
ַהַּפַעם ָהָיה ֶזה ִּבּקּור ׁשֹוֶנה. ַהַּפַעם ֵהם א ָזֲהרּו ְלמּולֹו 
ָעְמדּו  ֵהם  ֵחן,  ְוַחְסֵרי  ְמֻאָּבִקים  ָעָנף,  ְׁשמּוֵטי  ַּבֲהָדָרם. 

הּו ִמַּמְרָאם. ִלְקָראתֹו, ְמֻבָּיִׁשים ַמּׁשֶ
א ָיְדעּו ֵהם ִּכי ֲעבּור ּבַֹעז, 'ָהִאיׁש ְוָהֶאְתרֹוִגים', ַמְרָאם 
ִמָּטה ֶׁשאֹוָתּה ִהְקִּפיד  ֶזה ָהָיה ַהַּמְרִנין ְּביֹוֵתר. ִמְצַות ַהּׁשְ
ְוִדְקּדּוֶקיָה,  ְּפָרֶטיָה  ְּכָכל  ָׁשִנים,  ְלֶׁשַבע  ַאַחת  ְלַקֵּים 

ָנְסָכה ּבֹו ַּגֲאָוה ְמֻיֶחֶדת ְוָזְקָפה ֶאת קֹוָמתֹו ַהְּיהּוִדית.
ִאיׁש א ָיַדע ֶאת סֹוָדם ֶׁשל 'ֶאְתרֹוֵגי ּבַֹעז'. ֵּכיַצד ְמִפיִקים 
ֵעָציו ְּתנּוָבה ַמְרִהיָבה, ֵּפרֹות ֵעץ ָהָדר ַמְרִהיִבים ּוְנִקִּיים 
ֵמְרָבב, ִּפי ְׁשַנִים ֵמַחְקָלִאים ֲאֵחִרים. ּוְלַבל ִּתְטעּו; ּבַֹעז 
ָהָיה  ִלּבֹו  ְּבטּוב  ַאְדַרָּבה,  ֵמֲחֵבָריו,  סֹוד  ָּכל  ִהְסִּתיר  א 
ִנים – ִעם ָּכל  חֹוֵלק ֶאת ֲעצֹוָתיו – ֵּפרֹות ִנְסיֹונֹו ַרב ַהּׁשָ
ְלָפֵרט  ָהָיה  ִנָּתן  א  ַהְצָלָחתֹו  סֹוד  ֶׁשֶאת  ֶאָּלא  ּדֹוֵרׁש. 
'ֱאמּוָנה'. ּבַֹעז ָאַהב ֶאת ֵעָציו ְוֶאת  ִּכי ִאם ְּבִמָּלה ֶאָחת: 
ֵּפרֹוֵתיֶהם ְּבָכל ִלּבֹו ְוַנְפׁשֹו. ָסֲהִדי ַּבְּמרֹוִמים ִּכי ִאְלָמֵלא 
ְולּו  ֵמֶהם  מֹוֵכר  הּוא  ָהָיה  א  ַּפְרָנָסתֹו,  ְמקֹור  ֶזה  ָהָיה 
ֶׁשִהְׁשִקיַע  ָּדָבר  ָאָדם  ִיְמּכֹר   ֵהיַא ֶׁשֲהֵרי  ֶאָחד,  ֶאְתרֹוג 

ּבֹו ֶאת ָּכל ִנְׁשָמתֹו.
ַּבֵּפרֹות  ִּכְגמּולֹו  לֹו  ֵהִׁשיבּו  ְוַהָּללּו  ֵעָציו,  ֶאת  ָאַהב  ּבַֹעז 

ַהִּנְפָלִאים ֶׁשֵהִפיקּו.
ְלבֹוְראֹו  ַאֲהָבתֹו  ָּגְבָרה  ִמָּטה  ַהּׁשְ ִּבְׁשַנת  זֹאת,  ּוְבָכל 
ּבַֹעז  ָהָיה  ִמָּטה  ַהּׁשְ ְׁשַנת  ִּבְפרֹוס  ְלֵעָציו.  ַאֲהָבתֹו  ַעל 
ִנְפָרד ֵמֵעָציו, ִמְתַנֵּצל ִּבְפֵניֶהם ְּבא ִמִּלים, ְוַאַחר יֹוֵצא 
ָנה  ַער ַאֲחָריו. ְּבֶמֶׁש ַהּׁשָ ֵמַהַּפְרֵּדס ִמְּבִלי ִלְנעֹל ֶאת ַהּׁשַ
ְוַרק  ַלֲחלּוִטין,  ֵמֶהם  ְלִהְתַעֵּלם  הּוא  ָעִתיד  ַהְּקרֹוָבה 

ָנה ַיִּגיַע ְלַבְּקָרם. ִלְקַראת ִסּיּום ַהּׁשָ
ֶׁשְּבָכל  ִמי  ָהָאָדם.  ְּכַאַחד  ִלְהיֹות  ּבַֹעז  ַעל  ָהָיה  ָנה  ַהּׁשָ
ָׁשָנה ָהָיה ָרִגיל ִלּטֹל ִּבְמִחי ְלִחיַצת ַמְזֵמָרה ֶאת ַהֻּמְבָחר 
ִטֵּפַח  ְואֹותֹו  ֵעינֹו  ֶאת  ָׂשם  ֶׁשָעָליו  ְּפִרי  ֵעָציו,  ֶׁשְּבֵפרֹות 
ִּבְמִסירּות ִמֶּזה ַּכָּמה ֳחָדִׁשים. ִמי ֶׁשְּבבֹואֹו ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת 
ה  ָהָיה ִנְׂשָר ְלַיד ְמקֹומֹו ּתֹור ֶׁשל ֲחִסיִדים ְוַאְנֵׁשי ַמֲעֹשֶ
ָנה  ַהּׁשָ ֶנֱאַלץ  ְּבֶאְתרֹוגֹו,  ַקל  ִנְענּוַע  ְלַנֲעֵנַע  ֶׁשִהְתַחְּננּו 

יג ֶאְתרֹוג ְמֻהָּדר. ַלֲעמֹל ּוְלִהְתַאֵּמץ ְּכֵדי ְלַהּׂשִ
ָנה ָיַדע ּבַֹעז ֶאת ַהְּכתֶֹבת  ִמּטֹות קֹוְדמֹות, ַהּׁשָ ְּבׁשֹוֶנה ִמּׁשְ
ְּבֵׁשׁש  ְמֻבָּקׁשֹו.  ֶאת  ִיְמָצא  ָלֶבַטח  ּוָבּה  ִיְפֶנה  ֶׁשֵאֶליָה 
ִנים ָהַאֲחרֹונֹות ִזְּמָנה ֵאָליו ַהַהְׁשָּגָחה ָהֶעְליֹוָנה ֶאת  ַהּׁשָ
ַמְחמּוד, ֲעָרִבי ְמֻבָּגר, ּדֹור ֲעִׂשיִרי ְלִמְׁשַּפַחת ַחְקָלִאים, 
ֶׁשּבַֹעז ִהְתַעֵּקׁש ְלַכּנֹותֹו ְּכ'ָחִסיד ֻאּמֹות ָהעֹוָלם'. ַמְחמּוד 
ֶהֱעִסיק  ֶׁשּבַֹעז  ְּכֻדְגָמתֹו,  ֲאֵחִרים  ֵמַרִּבים  ְּבׁשֹוֶנה  ֶזה 
ִנים ֶׁשָּבֶהן ָעַסק ְּבִמְקצֹועֹו,  ּוִפֵּטר ְלֵסרּוִגין ְּבַעְׂשרֹות ַהּׁשָ

הֹוִכיַח ֶנֱאָמנּות ִעְקִבית ּוִמְקצֹוִעּיּות ַחְסַרת ְּפָׁשרֹות.
ּבַֹעז  ָּתַמּה  ַּכֲאֶׁשר  ֲעבֹוָדתֹו,  ְּתִחַּלת  ְלַאַחר  ָמה  ְזַמן 
ְלֵפֶׁשר ַהֶּיַדע ָהַרב ֶׁשִהְפִּגין ַמְחמּוד ְּבָכל ַהּנֹוֵגַע ְלִטּפּול 
ּדֹורֹות  ַּכָּמה  ִמֶּזה  ִּכי  ָאְזנֹו  ֶאת  ַהָּלה  ִּגָּלה  ְּבֶאְתרֹוִגים, 
ִלְפֵני  ַעד  ָקָטן.  ֶאְתרֹוִגים  ְּבַמַּטע  ַמְחִזיָקה  ֶׁשִּמְׁשַּפְחּתֹו 
ָׁשִנים ַרּבֹות ָהיּו ַהְרֵּבה ֵמַה'ַּיאהּוד' ָּבִאים ִלְכָפרֹו ְורֹוְכִׁשים 
אּוָלם  ַיֲחִסית.  זֹול  ִּבְמִחיר  ִנְפָלִאים  ֶאְתרֹוִגים  ִמַּפְרֵּדסֹו 
ַוֲהָקַמת  ָהִאְנִּתַפאָדה  ְּפרֹץ  ֵמָאז  ָהַאֲחרֹונֹות,  ִנים  ַּבּׁשָ
ִּבְפֵני  ִלְכָפרֹו  ַהִּגיָׁשה  ֶנְחְסָמה  ַהָפַלְסִטיִנית,  ָהָרׁשּות 
ֶנֱאַלץ  ְוהּוא  ֻהְכָחד,  ִמְׁשַּפְחּתֹו  ַּפְרָנַסת  ְמקֹור  ְיהּוִדים. 

ְלַחֵּפׂש ֲעבֹוָדה ְּכָׂשִכיר ַּבְּתחּום ֶׁשאֹותֹו ִהִּכיר ְּכַכף ָידֹו.
ַהֵּפיג'ֹו  ְמכֹוִנית  ָּפָנֵסי  ִהְבֲהבּו  ְמֻאֶחֶרת  ַלְיָלה  ִּבְׁשַעת 
ֶׁשְּכָבר  ּבַֹעז,  ֶׁשל  ֶהָחֵצר  מּול  ַמְחמּוד  ֶׁשל  ַהֲחבּוָטה 
ִמֵהר  ּבַֹעז  ַהֻּמְסָּכם.  ָלאֹות  מֹוֵעד  ִמְּבעֹוד  ִהְמִּתין 
ב ַּבַּסְפָסל ָהֲאחֹוִרי, ּוְבֶטֶרם ָהָיה ִסֵּפק ְּבֶקֶרב ֵאי  ְלִהְתַיּׁשֵ
ִמי ִמְּבֵני ַהַּבִית ְלַהְבִחין ְּבָכ, ְּכָבר ָּפַתח ַמְחמּוד ִּבְנִסיָעה 

ְמִהיָרה ְלֵעֶבר ְּכָפרֹו.
ָמנֹוַע  ְוִבְנִהיַמת  ְּכבּוִיים  ְּבאֹורֹות  ִמֵּכן,  ְלַאַחר  ָׁשָעה 
ֲחלּוָׁשה, ִקְרְטָעה ַהְּמכֹוִנית ְּבֶדֶר ַהַחְתַחִּתים ַהּמֹוִביָלה 
ִּכְמַעט  ּבַֹעז,  ָיַׁשב  ֵמָאחֹור  ַמְחמּוד.  ֶׁשל  ַּפְרֵּדסֹו  ְלֵעֶבר 
ְמֻׁשָּתק ִמַּפַחד, ַא ִלּבֹו ִמְתרֹוֵנן ְלנַֹכח ַהְּיִדיָעה ִּכי ִּבְׁשַנת 
ְׁשִמָּטה זֹו ִיְזֶּכה ְלָבֵר ַעל ֶאְתרֹוג ְמפָֹאר ּוְמֻהָּדר ִּכְבָכל 

ָׁשָנה.
ָהֲעָלָטה  ַהָּמנֹוַע.  ֶאת  ַמְחמּוד  ִּכָּבה  ַהַּפְרֵּדס  ְּבֶפַתח 
ׁש ֶאת ַּדְרּכֹו ֵּבין ָהֵעִצים  ָהְיָתה ְסִמיָכה, ּובַֹעז ֶנֱאַלץ ְלַגּׁשֵ
ְּבֶאְמָצעּות ָיָדיו. ַהּקֹוִצים ָּפְצעּו ֶאת ָיָדיו אּוָלם הּוא א 

ִנְרַּתע ַעד ֶׁשָחׁש ְּבַמָּגָעם ַהַחַּלְקָלק ֶׁשל ַהֵּפרֹות. 
"ַמְחמּוד", ִּבֵּקׁש ּבַֹעז, "ָּתִביא ִלי ָּפָנס".

ְּבֶרַגע  ֲהֵרי  "ִהְׁשַּתַּגְעָּת?  ַמְחמּוד,  ִהְׁשּתֹוֵמם  "ָּפָנס?!" 
ֶאָחד ָיבֹואּו ְלָכאן ָּכל ַהַּמְג'נּוִנים, ְוַיֲעׂשּו ָּבנּו ְׁשָפִטים..." 
אּוָלם ּבַֹעז ִהְתַעֵּקׁש: "ְּבִלי ָּפָנס א אּוַכל ָלַקַחת ִמָּכאן 

ֲאִפּלּו ֶאְתרֹוג ֶאָחד".
ְּבֵלית ְּבֵרָרה ִנַּגׁש ַמְחמּוד ְלִרְכּבֹו ְוהֹוִציא ִמֶּמּנּו ָּפָנס ָקָטן 

ֶׁשֵהִפיק אֹור ָקלּוׁש. ְּבֶעְזַרת חּוׁש ַהִּמּשּׁוׁש ִהְצִליַח ַהָּפָנס 
ְלַסֵּיַע ְלבַֹעז ַהְּמֻנֶּסה ִלְבחֹר ֲעָׂשָרה ֶאְתרֹוִגים. ֶאָּלא ֶׁשָאז 
ֻקְפַסת  ְלָהִביא  ָׁשַכח  ַמְחמּוד  ֲחָדָׁשה.  ְּבָעָיה  ִהְתַּגְּלָתה 
ַהִּנְבָחִרים.  ָהֶאְתרֹוִגים  ֶאת  ְלַאְכֵלס  ֶׁשּתּוַכל  ַקְרטֹון 
ֵאּלּו  ִמּׁשֶ אּוָלם  ְּבִכיָסיו,  ְלֵהָעֵזר  ּבַֹעז  ִנָּסה  ִּבְתִחָּלה 
ְּבַמְחמּוד  ִהְפִציר  ִסּפּוקֹו,  ַעל  ָּבא  ֶטֶרם  ְוהּוא  ִהְתַמְּלאּו 
ָלֶגֶׁשת ְלֵביתֹו ּוְלָהִביא לֹו ֻקְפַסת ַקְרטֹון ְמֻרֶּפֶדת ִּכְדָבֵעי. 
ּבַֹעז  אּוָלם  ְלִהְתַנֵּגד,  ַהְּמֻפָחד  ַמְחמּוד  ִנָּסה  ַהַּפַעם  ַּגם 
ֶׁשָהָיה ְּכִׁשּכֹור ְּבַמְרֵּתף ַיִין א ָנַתן לֹו ֶאְפָׁשרּות ַלֲחמֹק 

ִמַּבָּקָׁשתֹו.
ֶרַבע ָׁשָעה, ֶׁשִּנְדְמָתה ְלבַֹעז ְּכֶנַצח, ָאְרָכה ַעד ֶׁשַּמְחמּוד 
ּוְׁשֵני  ְמֻפָחד,  ָהָיה  ַמָּבטֹו  ְּבָידֹו.  ַקְרטֹון  ְּכֶׁשֻּקְפַסת  ָׁשב 

אֹוְרִחים ִּבְלִּתי ְקרּוִאים ָצֲעדּו ֵמֲאחֹוָריו...
ַמְחמּוד  ִמְלֵמל  ָּפָנס",  ְלַהְדִליק  טֹוב  ֶׁשֹּלא   ְל "ָאַמְרִּתי 

ְּבֵׁשֶפל קֹול. 
הּוא ֻהְׁשַּתק ִמָּיד ְּבֶאְמָצעּות ְסִטיַרת ֶלִחי ֶׁשָחַטף ֵמַאַחד 
ְמַסֵּנן  ֶׁשִּמְׁשֵנהּו   ּתֹו ֶׁשֵּמֲאחֹוָריו,  ַהֲחמּוִׁשים  ַהְּצִעיִרים 
ּבֹוֵגד  ָזֵקן   ,ְּב ְנַטֵּפל  עֹוד  "ֲאַנְחנּו  ַבֲּעָרִבית:  ְלֶעְברֹו 

"!ֶׁשָּכמֹו
עֹוד ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק ּבַֹעז ֶהָהמּום ְלַעֵּכל ֶאת ַהִהְתַרֲחׁשּות, 
ּוְכָבר ָהָיה מּוָטל ַעל ָהָאֶרץ, ְּכֶׁשֶאְקָדח ָטעּון ְמֻכּוָן מּול 

ָּפָניו.
ְּבכֹורֹו.  ְּבנֹו  ֱאִליֶעֶזר,  ָיַׁשב  ּבַֹעז  ֶׁשל  ְּבֵביתֹו  ּוֵביְנַתִים, 
ְּבָיָדיו ֵסֶפר ְּתִהִּלים ָיָׁשן, ִּדְמעֹוָתיו ַמְרִטיבֹות ֶאת ַהַּדִּפים 

ַהַּמְצִהיִבים, ּוִפיו ֵאינֹו ּפֹוֵסק ִמְּלַמְלֵמל ִּפְרֵקי ְּתִפָּלה.
ָׁשָעה  ִלְפֵני  ִלְדָאָגה.  טֹוָבה  ִסָּבה  ָהְיָתה  ֶלֱאִליֶעֶזר 
ְּבחּוָׁשיו  ְוהּוא  ֵמַהַּבִית,  ֶנֱעַדר  ָאִביו  ִּכי  ר  ִהְתַּבּׂשֵ ַקָּלה 
ְלֵהָעֵלם.  ָהָיה  ָיכֹול  ְלֵהיָכן  ִמָּיד  ֵהִבין  ַהְּמֻחָּדִדים 
ַהְּקָׁשִרים ֶׁשָרַקם ָאִביו ִעם ָהעֹוֵבד ָהֲעָרִבי ִהְטִרידּוהּו ֶזה 
ִמְּכָבר, ְוקֹול ְּבִלּבֹו ָּגַרם לֹו ַלֲחׁשֹב ֶׁשֵּיׁש ֶקֶׁשר ֵּבין ָהֲעָרִבי 

ְלֵבין ֵהָעְלמּותֹו ַהִּפְתאֹוִמית.
ר ַלִּמְׁשָטָרה, אּוַלם ַהּיֹוָמַנאי ֶהָעֵיף ָטַען  ֱאִליֶעֶזר ִהְתַקּׁשֵ
ִּכי א ָחַלף ַמְסִּפיק ְזַמן ְּכֵדי ְלַהְגִּדיר ֶאת ָאִביו ְּכֶנֱעָדר. 
ַעד  ָׁשב  ֵאינֹו  ָאִביו  ִאם  ְלַעְדְּכנֹו  ֵמֱאִליֶעֶזר  ִּבֵּקׁש  הּוא 
ַהּבֶֹקר. ֵּביְנַתִים א נֹוַתר ֶלֱאִליֶעֶזר ֶאָּלא ְלִהְתַּפֵּלל, ְוהּוא 

ָעָׂשה זֹאת ְּבָכל ִלּבֹו ְוַנְפׁשֹו.
ָהֲאָדָמה.  ְּכַלֵּפי  מּוְפנֹות  ְּכֶׁשָּפָניו  ּבַֹעז  ָׁשַכב  ַּבַּפְרֵּדס 
ְׁשֵני  ֶׁשל  ָהַרְצָחִנּיֹות  ְלָתְכִנּיֹוֵתיֶהם  ַמְקִׁשיבֹות  ָאְזָניו 
ָצִפים  ּוְבמֹחֹו  ֵמָעָליו,  ָהעֹוְמִדים  ַהֲחמּוִׁשים  ַהְּצִעיִרים 
ֶׁשָּבֶהם  ָהְרחֹוִקים  ַנֲערּותֹו  ִמיֵמי  ְזָוָעה  ִזְכרֹונֹות  ְועֹוִלים 
ִנְרַּדף ְוִכְמַעט ֶׁשִּנְרַצח ִּביֵדי ַהָּנאִצים ֶׁשִהְׁשִמידּו ֶאת ָּכל 

ִמְׁשַּפְחּתֹו...
ּבַֹעז ָחׁש ִּכי סֹופֹו ָקֵרב ְוִנֵחם ֶאת ַעְצמֹו ִּכי ְלָכל ַהָּפחֹות 
ִעּסּוק   ִמּתֹו ַהּקֶֹדׁש,  ֶאֶרץ  ַאְדַמת  ַעל  ָלמּות  ִיְזֶּכה 
ְּפסּוֵקי  ֶאת  ִּבְדֵבקּות  ִמְלֵמל  ִּפיו  ָאַהב.  ֶׁשּכֹה  ַּבִּמְצָוה 

ְקִריַאת ְׁשַמע...
הּוא  ֵמִׂשים  ִמְּבִלי  ִמּכֹל...  ַלָּגרּוַע  ַעְצמֹו  ֵהִכין  ּבַֹעז 
ְּבִכיָסיו  ֶּבַטח  ְכנּו  ֶׁשּׁשָ ַהִּמְצָוה  ֵּפרֹות  ֶאת  ְּבִחָּבה  ׁש  ִמּׁשֵ
ַהְּתפּוִחים ְוִצָּפה ַלְּיִרָּיה ֶׁשְּתַסֵּים ֶאת ַחָּייו, ּוְבאֹותֹו ֶרַגע 
ֶׁשָּגַרר  ַבֲּעָרִבית,  ְזָעָקה  קֹול  ְלֶׁשַמע  ִנְׁשָמתֹו  ֶנֶעְצָרה 

ַאֲחָריו קֹול ַׁשֲעַטת ַרְגַלִים ְמִהיָרה.
ְלֶמֶׁש ַּכָּמה ְׁשִנּיֹות ִהְׂשָּתֵרר ָׁשֵקט ַּבַּפְרֵּדס. ּוִמָּיד ְלַאַחר 
ִמֵּכן ֵהִאיר אֹור ָּפָנס ָקלּוׁש ֶאת ָּפָניו ֶׁשל ּבַֹעז. ָהָיה ֶזה 
ֶׁשֲעַדִין  ָהֶרֶכב  ֶאל  ָלרּוץ  ּבֹו  ְוֵהִאיץ  ָעָליו  ֶׁשָּגַחן  ַמְחמּוד 

ִהְמִּתין ְּבֶפַתח ַהַּפְרֵּדס.
ַמְחמּוד ִהִּכיר ֵהיֵטב ֶאת ָּכל ַהִּמְכׁשֹוִלים ֶׁשֲעִתיִדים ָהיּו 
ַלֲעמֹד ְּבַדְרּכֹו, ְותֹו ָׁשָעה ַקָּלה ְּכָבר ָעַמד ִרְכּבֹו ֶהָחבּוט 
מּול ֶהָחֵצר ָהֲאחֹוִרית ֶׁשל ֵּבית ּבַֹעז, ְּבִדּיּוק ֵהיָכן ֶׁשָעַמד 

ִלְפֵני ַּכָּמה ָׁשעֹות...
ֶאת  לֹו  ֶׁשַּיְסִּביר  ִמַּמְחמּוד  ּבַֹעז  ִּבֵּקׁש  ִנְפְרדּו,  ֶטֶרם 
ַהְּמַחְּבִלים.  ֶׁשל  ְּבָתְכִנּיֹוֵתיֶהם  ֶׁשָחל  ַהִּפְתאֹוִמי  ַהִּמְפֶנה 
ַמְחמּוד א ֵהִבין ֶאת ֵּפֶׁשר ַהְּתִמיָהה; "ָמה ַהֵּפרּוׁש? ֵהם 
ַעל  ִנְמְלטּו  ּוִמָּיד  ֶנֶפץ  ִרּמֹוֵני   ְּבִכיְס ֶׁשֵּיׁש  ִהְבִחינּו  ַרק 

ַנְפָׁשם ִמַּפַחד!" 
ָיָדיו  ֶׁשהֹוִׁשיט  ְּבֶרַגע  אּוָלם  ּבַֹעז,  ֵהִבין  א  "ִרּמֹוִנים?" 
ְׁשֵני  ֵמֶהם  ָׁשַלף  ְוַאַחר  ִמְתַּגְלֵּגל  ִּבְצחֹוק  ָּפַרץ  ְלִכיסֹו 

ֶאְתרֹוִגים ֲהדּוֵרי ַמְרֶאה.
ּדֹוַמַעת,  ִּבְתִפָּלה  קּוַע  ַהּׁשָ ִּבְבנֹו  ָּפַגׁש  ַּכֲאֶׁשר  ַּבַּבִית,  ַרק 
ִמָּמֶות  אֹותֹו  ֶׁשִהִּציָלה  ָהֲאִמִּתית  ַהְּזכּות  ֶאת  ּבַֹעז  ֵהִבין 

ָּבטּוַח.
ְוִהְכִניסּו  ָעָליו  ֵהֵגּנּו  ִלְזכּותֹו  ֶׁשָּנְׂשאּו  ַהְּתִהִּלים  ִּפְרֵקי 
ָהרֹוְצִחים,  ֶׁשל  ְּבִלָּבם  ַהִּפְתאֹוִמית  ַהִּטְּפׁשּות  ֶאת 

ּוְבִעְקבֹוֶתיָה ְזָנחּוהּו ִלְרָוָחה.
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 ֶה'ָערּו ַּבַעל  ֶעְטִליְנֶגר  ַיֲעקֹב  ַרִּבי 
ַיֲעקֹב'  'ִּבּכּוֵרי  ִסְפרֹו  ֶאת  ּפֹוֵתַח  ְלֵנר', 
ַעל ִהְלכֹות ֻסָּכה ְולּוָלב ְּבִמִּלים ֵאּלּו: 
ָהַאּשּׁוִרים,  ְוָיִגילּו  ַהְּיָׁשִרים  "ִיְׂשְמחּו 
ַאף ַּדֵּלי ַנֲחַלת ִיְׂשָרֵאל, ַּבַחג ַהָּקדֹוׁש 
ַהֶּזה ַהִּנְקָרא 'יֹום ִׂשְמָחֵתנּו' ְוִׂשְמָחתֹו 
ִמְצַות  ְלַקֵּים  ְמאֹד  ְוִיָּזֲהרּו  ְמֻכֶּפֶלת. 
ְׁשָמּה  [ִּגיַמְטִרָּיה]  ֶׁשִּמְסַּפר  ֻסָּכה 
ַהְּקדֹוִׁשים  ְׁשמֹות  ְׁשֵני  ְּכִמְסַּפר  צ"א, 
ְמֻכֶּפֶלת  ָתּה  ּוְקֻדּׁשָ 'ָאֵמן'  ֶׁשּכֹוְלָלם 
ְוַהְּמַקְּיָמּה ְּכִהְלָכָתּה ִיְכְּפלּו ְׂשָכרֹו ִמן 

ַמִים".  ַהּׁשָ
ַהֻּסָּכה  ֶׁשֵּבין  ַהֶּקֶׁשר  ַעל  ִנְכָּתב  ַרּבֹות 
א)  קג  (ֱאמֹר  ַהָּקדֹוׁש  ַּבּזַֹהר  ַהְּמֻכָּנה   –
ֲעִנַּית  ְלִמְצַות  ִדְמֵהיְמנּוָתא"  "ִצָּלא 
ָנא  ְנַלְּקָטה  ֵאפֹוא  ָאַמְרנּו  ָאֵמן. 
ַּבֲאָמִרים ְמַעט ִמְּזֵעיר ִמִּדְבֵרי ָקְדָׁשם 

ֶׁשל ְמאֹוֵרי ַהּדֹורֹות ְּבִעְנָין ֶזה:

ֵאין ַה'ֻּסָּכה' ְׁשֵלָמה, 
ֶאָּלא ְּבַהְכָרַתת ֶזַרע ֲעָמֵלק

ַּבֵּסֶפר 'ְּפִרי ֵעץ ַחִּיים' (ַחג ַהֻּסּכֹות ֶּפֶרק ד) 
ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  'ֻסָּכה'  ֶׁשֵּתַבת  הּוָבא 
ֲהָוָי"ה  ְׁשמֹות  ֶׁשל  ַּכִּגיַמְטִרָּיה  צ"א 
'ָאֵמן'.  ֶׁשל  ְוַכִּגיַמְטִרָּיה  ְוַאְדנּות 
ִּכי  ִמּוִיְלָנא  ַהּכֵֹהן  ְׁשמֹה  ַרִּבי  ְוָתַמּה 
ִנְכֶּתֶבת  ִאם  ַרק  ְנכֹוָנה  זֹו  ִּגיַמְטִרָּיה 
ַהֵּתָבה ִּבְכִתיב ָמֵלא – 'סּוָּכה', ְואּוָלם 
ְּכתּוָבה  ִהיא   "ַהָּתָנ ְּבָכל  ְּבפַֹעל 

ִּבְכִתיב ָחֵסר – 'ֻסָּכה'? 
ִהיא  ִנְכְּתָבה   "ַהָּתָנ ְּבָכל  ָאֵכן  ּוֵבֵאר: 
ִּבְכִתיב ָחֵסר, אּוָלם ְּבֵסֶפר ְּתִהִּלים (עו 
ג) ִהיא ִנְכְּתָבה ִּבְכִתיב ָמֵלא, ַּבָּפסּוק: 
ְבִצּיֹון"  ּוְמעֹוָנתֹו  סּוּכֹו  ְבָׁשֵלם  "ַוְיִהי 
[ְוַאף ֶׁשַּבַּמֲהדּורֹות ַרּבֹות ִנְכָּתב 'ֻסּכֹו' 
ֶׁשִּנְכַּתב  ְּתִהִּלים  ְּבֵסֶפר  ָחֵסר,  ִּבְכִתיב 
ַעל ְקָלף ָּבִעיר ִויְלָנא ְוַהְגָּר"א ִהִּגיהֹו, 

ִנְכַּתב 'סּוּכֹו' ִּבְכִתיב ָמֵלא]. 
ִמְּלׁשֹון ָּפסּוק ֶזה נּוַכל ַאף ְלָהִבין ֶאת 
ַהִּסָּבה ֶׁשְּבָכל ַהָּתָנ" א ִנְכָּתב 'סּוָּכה' 
 – סּוּכֹו"  ְבָׁשֵלם  "ַוְיִהי  ָמֵלא;  ִּבְכִתיב 
ֵאיָמַתי ְּתֵהא ַה'ֻּסָּכה' – ֶׁשָּכל ַמהּוָתּה 
ַהְּקדֹוִׁשים  מֹות  ַלּׁשֵ ּוְמֻׁשֶּיֶכת  רֹוֶמֶזת 
ֶׁשל  ַהֵּסיָפא  ְיֻקַּים  ַּכֲאֶׁשר  ְׁשֵלָמה?   –
ְּבֵעת   – ְבִצּיֹון"  "ּוְמעֹוָנתֹו  ַהָּפסּוק: 
ֶׁשָאז  ְּבַרֲחִמים,  ְלִצּיֹון  ה'  ֶׁשָּיׁשּוב 
ּוְכַמֲאָמָרם  ִּבְׁשֵלמּות.  ה'  ֵׁשם  ִיָּכֵתב 
(ַּתְנחּוָמא ִּכי ֵתֵצא יא): "ָּכל ְזַמן ֶׁשַּזְרעֹו ֶׁשל 
ְוא  ָׁשֵלם  ם  ַהּׁשֵ ֵאין  ָּבעֹוָלם,  ֲעָמֵלק 

ַהִּכֵּסא ָׁשֵלם".
ַהָּגהֹות 'ֵחֶׁשק ְׁשמֹה' ֵריׁש מס' ֻסָּכה 

ִמְצַות ַהֻּסָּכה ַקָּלה ִּבְזכּות ָה'ָאֵמן'
ִמְצַות  ֶאת  ְמַכִּנים  א)  ג  (ע"ז  ֲחָכִמים 
ָּבּה  ֶׁשֵאין  ְלִפי  ַקָּלה'  ְּכ'ִמְצָוה  ֻסָּכה 
ִנָּתן  ִאם  ַּגם  ְלָהִבין:  ְוֵיׁש  ִּכיס.  ֶחְסרֹון 
ַּכְסִּפית,  ֲעלּות  ְלא  ֻסָּכה  ְלָהִקים 
ַּבֲהָקָמָתּה,  ַהִּטְרָחה  ִהיא  ַרָּבה  ֲהא 
'ִמְצָוה  ְלַכּנֹוָתּה:  ֵאפֹוא  ִנָּתן  ְוֵכיַצד 

ַקָּלה'? 
ַרָּבּה  הֹורֹוִויץ,  ִהיְרׁש  ְצִבי  ַרִּבי  ֵּפֵרׁש 

ֶׁשל ְפַרְנְקפּוְרט:
"ָּגדֹול  ָאְמרּו:  ב)  נג  (ְּבָרכֹות  ַּבְּגָמָרא 
ָהעֹוֶנה ָאֵמן יֹוֵתר ִמן ַהְּמָבֵר". ּוֵבֵאר 
 ָהרֹוֵקַח (הל' ְסֻעָּדה סי' של) ֶׁשַהִּסָּבה ְלָכ
ֵאינֹו  ְּבָרָכה   ֶׁשַהְּמָבֵר ִמּשּׁום  ִהיא 
ַאְדנּות  ֵׁשם  ֶאָּלא  ְּבִבְרָכתֹו  ַמְזִּכיר 
נֹוָסף  ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  אּוָלם  ִּבְלַבד, 
'ָאֵמן'  ֶׁשֵּכן  ֲהָוָי"ה.  ֵׁשם  ַּגם  ְוִנְרָמז 
ִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א, ַּכִּגיַמְטִרָּיה ֶׁשל 

ְוֵיׁש  ְּכֶאָחד.  ַאְדנּות  ְוֵׁשם  ֲהָוָי"ה  ֵׁשם 
ַּבְּבָרָכה  ַהֻּמְזָּכר  ַאְדנּות  ם  ֶׁשּׁשֵ ְלָבֵאר 
ֵׁשם  ְוִאּלּו  ַהִּדין,  ִמַּדת  ַהְנָהַגת  הּוא 
ָאֵמן  ַּבֲעִנַּית  ְוִנְרָמז  ֶׁשּנֹוָסף  ֲהָוָי"ה 
ִנְמָצא  ָהַרֲחִמים.  ִמַּדת  ַהְנָהַגת  הּוא 
ֶׁשַּבֲעִנַּית ָאֵמן ַעל ְּבָרָכה ְמַמְּתִקים ֶאת 
ִמַּדת ַהִּדין ְּבֶאְמָצעּות ִמַּדת ָהַרֲחִמים, 

ּוְבָכ ַמְׁשִּתיִקים ֶאת ַהְּמַקְטְרִגים. 
ִמְּפֵני  ְלָהִבין  נּוַכל  ַהְּדָבִרים,  ְלאֹור 
ַקָּלה'.  'ִמְצָוה  ַהֻּסָּכה  ְמֻכָּנה  ָמה 
צ"א  ְּבִגיַמְטִרָּיה  ִהיא  'ֻסָּכה'  ַאף  ֶׁשֵּכן 
ִמֶּיֶתר  ְּבׁשֹוֶנה   ,ָּכ  ּוִמּתֹו ְּכ'ָאֵמן', 
ַמְפִריִעים  ֶׁשַהְּמַקְטְרִגים  ַהִּמְצוֹות 
ְלַקְּיָמן, ְׁשָמּה ֶׁשל ִמְצַות ֻסָּכה ָהרֹוֵמז 
ָּכָאמּור ְלַהְמָתַקת ַהִּדיִנים, ְמַבֵּטל ֶאת 
ַהְּמַקְטְרִגים ֶׁשַּדְרָּכם ְלַהְפִריַע ְלִקּיּום 
ַּכּוָָנה  ֶׁשְּמַכּוֵן  ֶׁשִּמי  ְוִנְמָצא  ַהִּמְצוֹות. 
לֹו  ַקל  ֻסָּכה,  ִמְצַות  ֶׁשְּמַקֵּים  ְּבֵעת  זֹו 
ְּבִדְבֵרי  ִנְרָמז  ַאף  ֶזה  ָּדָבר  ְלַקְּיָמּה. 
ִלי  ֵיׁש  ַקָּלה  "ִמְצָוה  (ָׁשם):  ַהְּגָמָרא 
ֻסָּכה  ִמְצַות  ֶׁשל  ְׁשָמּה  ְׁשָמּה",  ְוֻסָּכה 

הּוא ַהּגֹוֵרם ִלְהיֹוָתּה 'ִמְצָוה ַקָּלה'.
ָהַאְדמֹו"ר ַרִּבי ְׁשמֹה ִמָּבאּבֹוב הֹוִסיף 
ְוֵהִביא ֶרֶמז ִמְּלׁשֹון ַהָּפסּוק (ְּתִהִּלים לד 
ַאְׁשֵרי  ה'  טֹוב  ִּכי  ּוְראּו  "ַטֲעמּו  ט): 
ַהֶּגֶבר ֶיֱחֶסה ּבֹו"; ַהִּמִּלים "ֶיֱחֶסה ּבֹו" 
ֵהן ְּבִגיַמְטִרָּיה צ"א. ְלַלְּמֵדנּו ִּכי ְּבֵעת 
ֶׁשּיֹוְׁשִבים ַּבֻּסָּכה ְוחֹוִסים ְּבֵצל ה', ֵיׁש 
ם  ֶׁשּׁשֵ ַהְּקדֹוִׁשים  מֹות  ַהּׁשֵ ֶאת  ְלַיֵחד 

'ֻסָּכה' רֹוֵמז ָלֶהם. 
ְּכַרִּבי  עֹוָלם  ְּגדֹוֵלי  ַעל  ְמֻסָּפר  ְוָאֵכן 
ַנְפָּתִלי ֵמרֹוְפִּׁשיץ ּוַבַעל ַה'ִּדְבֵרי ַחִּיים' 
ְּבֻסָּכָתם  ְלַהְדִליק  ֶׁשִהְקִּפידּו  ִמַּצאְנז 
צ"א ֵנרֹות. ְּכמֹו ֵכן ְמֻסָּפר ַעל ַה'ִּדְבֵרי 
ִלְתלֹות  ֶׁשִצּּוָה  ִמַּסאְטֶמר  יֹוֵאל' 
ְּכֶרֶמז  ַחְׁשַמל  נּורֹות  צ"א  ְּבֻסָּכתֹו 

ַלִיחּוד ָהָרמּוז ְּבֵׁשם ַהֻּסָּכה.
'ַלֲחֵמי ּתֹוָדה' ַּדף רי ע"ב; 'ִמִּלין ַיִּקיִרין' 
ְּתִהִּלים לד ט; 'ְּפִרי ַהֶּכֶרם' עמ' ג'; ַמְחזֹור 
'ִּדְבֵרי יֹוֵאל' ִמְנֲהֵגי קֶֹדׁש אֹות ג

ַה'ְּבָרָכה' ִנְׁשֶעֶנת ַעל ָה'ָאֵמן'
 ,ְּבלֹו יֹוֵסף  ַרִּבי  ִמְּסַטאנֹוב  ַהַּמִּגיד 
ִּכי  ּכֹוֵתב  ִמֶּמְזִריְטׁש,  ַהַּמִּגיד  ַּתְלִמיד 
ְלֵמָאה  ֶרֶמז  'ֵמָאה'  ְּבִגיַמְטִרָּיה   'ְסָכ'
ְּבָרכֹות. ּוֵפֵרׁש ַרִּבי אּוִרי ַלְנְּדָמן, ַרָּבּה 
ֶׁשל ִויְׁשנֹוִביץ, ִּכי ַּכּוָָנתֹו ָהְיָתה ִלְרמֹז 
ְּבָכ ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים (במ"ר יח כא) ִּכי ָּדִוד 
ִּתֵּקן ְלָבֵר ֵמָאה ְּבָרכֹות ְּכֵדי ְלָהֵגן ַעל 
 ִיְׂשָרֵאל ִמַּמֵּגָפה ֶׁשָהְיָתה ְּבָיָמיו. ְלָכ
רֹוֶמֶזת ֵּתַבת 'ְסָכ' ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה 
ְמסֹוְככֹות  ַהְּבָרכֹות  ֶׁשֵּמָאה  ֵמָאה, 
(ְיַׁשְעָיה  ַּכָּכתּוב  ָהָאָדם,  ַעל  ְוׁשֹוְמרֹות 
ֵמחֶֹרב  יֹוָמם  ְלֵצל  ִּתְהֶיה  "ְוֻסָּכה  ו):  ד 
ּוְלַמְחֶסה ּוְלִמְסּתֹור ִמֶּזֶרם ּוִמָּמטָר". 

ָהרֹוֵמז   'ַה'ְּסָכ ִנְׁשָען  ֶזה  ִמַּטַעם 
ַלְּבָרָכה ַעל ַה'ֻּסָּכה' ֶׁשִהיא ְּבִגיַמְטִרָּיה 
זֹו  ִהיא  ֶׁשָהָאֵמן   ְלַלֶּמְד 'ָאֵמן'. 
ֶׁשָּכַתב  ּוְכִפי  ַהְּבָרָכה,  ֶאת  ֶׁשְּמַקֶּיֶמת 
 ַהְּמָבֵר "ִּכי  לא):  יד  (ְׁשמֹות  ַּבְחֵיי  ַרֵּבנּו 
 ָּברּו ַהָּקדֹוׁש  ֶׁשל  ְּבִבְרָכתֹו  ֵמִעיד 
ְוָהעֹוֶנה  ַהְּבָרָכה,  ְמקֹור  ֶׁשהּוא  הּוא 
ָטר ְוהּוא ָהִעָּקר,  ָאֵמן הּוא ְמַקֵּים ַהּׁשְ
ֶׁשֵאין ִקּיּום ָהֵעדּות ְּבֵעד ִראׁשֹון ֶאָּלא 
ָידֹו  ַעל  ִנְגָמר  ֶׁשָהֵעדּות  ֵׁשִני,  ְּבֵעד 

ִני..." ְוָהעֹוֶנה ָאֵמן הּוא ָהֵעד ַהּׁשֵ
'ִּגְנֵזי יֹוֵסף' ְּדרּוׁש ְלֻסּכֹות; 'אֹור ִיְצָהר' ָיִמים 
נֹוָרִאים ְּבֶפַתח ָּדָבר עמ' כד

ְּתִפָּלה ַּבַּבִית ֶׁשָעְׂשָתה ֵּפרֹות ַּבַּפְרֵּדס... ּכֹות  אֹוַצר ִאְמרֹות ָאֵמן ְלַחג ַהּסֻ

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

ּכֹות  ָנה – ַחג ַהּסֻ ָ ל ַהּשׁ ַמְעּגַ ָאֵמן ּבְ אֹוצאֹוְצרֹות ֱאמּוִנים 
ָאֵמן מרֹות

אאָאֵמןן בּוִעיִנים  ִסּפּור ׁשְ
ה  ַעל ָאֵמן ּוְתִפּלָ ה ֱאמּוִנים ַמֲעׂשֵ ַמעות

ּבַּבִית ּלה

ִספפּפּו
ל עלַ

ִ ם


