
די ימים הנוראים זענען יעצט אדורך, און האבן איבערגעלאזט א גאלדענע רושם אין אונזער 
פון  צייט  א  דורכלעבן  יעצט  גייען  מיר  אז  אויס  זעהט  זייט  א  אין  שטייען  וואס  די  צו  נשמה. 
ארפגיין פון גאר א דערהויבענעם צושטאנד צו וואס מיר זענען צוגעקומען אין די הייליגע טעג; 
ווייל באלד נאך דעם טאג יום כיפור וואס מיר זענען געווען אזוי ווי מלאכים, לויפן מיר ארום 

אין די גאסן, און ארבעטן שווער מיטן אויפבויען דעם סוכה און צוגרייטן די מאכלים פון יו“ט.
אבער עס איז נישט אזוי. אז מ‘קוקט נאך אין די ספרים פון די קדמונים זעהט אויס אז דאס 
פארקערטע איז ריכטיג, די טעג פון חודש תשרי זענען ווי א לייטער וואס מ‘גייט ארויף אויף 
דעם א טרעפ נאך א טרעפ, ביזן העכסטן טרעפ וואס דאס איז דער טאג פון שמחת תורה (שיחות 

הגר“ש פינקוס תשרי עמ‘ מא).

אויף צו ערקלערן דעם ענין שטעלט זיך דער ’חתם סופר‘ אין זיין ספר ’תורת משה‘ (פר‘ אמור) 
און איז מסביר וואס די תורה האט געשריבן ביי דעם ערשטן פסוק פון סוכות (כג לא): ”ַּבֲחִמָּׁשה 
ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזה ַחג ַהֻּסּכֹות“ - לכאורה, פארוואס שטייט ’הזה‘ און עס וואלט נאר 

געדארפט שטיין ’בחודש השביעי‘?
ערקלערט ער: די תורה האט געוואלט מיט דעם מרמז זיין אז דער יו“ט סוכות איז א ריכטיגער 
קייט צו די ’ימי הדין‘ וואס זענען אין דעם חודש, וועגן דעם שטייט ’הזה‘, ווייל דער עיקר ענין 
פון די שמחה אין די טעג, איז די שמחה וואס דער אויבישטער האט פון דעם וואס זיינע קינדער 

האבן זוכה געווען זיך צו רייניגן אין די ימים נוראים.
א פראוויזארישע סוכה – איז דער סימבאל פון דעם מענטש‘ס צייטווייליגקייט אויף דער וועלט

פון  מצוה  די  פון  ציל  די  חיד“א:  דער  שרייבט  הסוכות)  לחג  א‘  (לימוד  הרגל‘  ’שמחת  ספר  אין 
האבן  מיר  וואס  תשובה  די  פארענדיגן  זאלן  מיר  כדי  איז  סוכה 
אנגעהויבן אין די עשרת ימי תשובה, ווייל נאר מיטן ארויס גיין 
אין  אריין  מענטש  דער  עס  נעמט  וואוינונג  צייטווייליגע  א  צו 
זיינע געדאנקען, און ער פארשטייט ווי ווייט זיין וואוינונג אויף 
דעם וועלט איז נאר פראוויזאריש, און לויט דעם ווי שטארק איז 
חשוב אז ער זאל משקיע זיין זיינע כוחות אין די רוחניות‘דיגע 

קנינים.
הרה“ק רבי דוד‘ל פון טאלנא האט געזאגט אויף דעם: חז“ל האבן 
אונז געלערנט ביי דעם יו“ט סוכות (סוכה ב א): ”צא מדירת קבע 
ושב בדירת ארעי“, און מ‘קען זאגן בדרך רמז אז זייער כוונה איז 
די  מחשבה  אונזער  פון  ארויסנעמען  זאלן  מיר  אז  זיין  צו  מרמז 
א  איז ווי  די וועלט  אז  ביי אונז  איז איינגעווארצלט  טעות וואס 
שטענדיגע וואוינונג, נאר מיר זאלן פארשטיין אז עס איז נאר א 
’דירת עראי‘, און דורך דעם וועלן מיר אריינלייגן מער כוחות אין 

רוחניות (’כנסת דוד‘ עמ‘ כ).
יהונתן  ר‘  רבי  דער  צו  לייגט  ו)  דרוש  (ח“א  דבש‘  ’יערות  אין  און 
אייבשיץ בדרך דרש, אז וועגן דעם איז גע‘פסק‘נט אין שו“ע (או“ח 
תרלא ג) אז עס איז ראוי צו דעקן די סוכה אויף אזא וועג אז די 
שטרענ‘ס זאלן זיך אריינזעהן דורך די סכך, ווייל אויב דורך די 
מצוה פון סוכה וועט א מענטש איינערקענען אז די וועלט איז 

נאר צייטווייליג, וועט ער גלייך קענען אויפהייבן זיינע אויגן צום 
הימל און איינזעהן ווער איז דער מנהיג פון דער וועלט.

נאך לייגט ער דארטן צו, אז בלעם האט דאס אינזין געהאט ווען ער האט געזאגט (במדבר כג ה): 
”ַמה ּטֹבּו אָֹהֶלי ַיֲעקֹב“ – ווי גוט איז פאר די אידן ווען זיי געדענקען אז דער עולם הזה איז נאר 

פראוויזאריש ווי א געצעהלט.
און דאס איז אויך מרומז אין די פסוק (ויקרא כג מב): ”ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים“ – די פשוט‘ע אידן 
גייען ארויס פון זייער וואוינונג נאר אויף זיבן טעג, אבער ”ָּכל ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל ֵיְׁשבּו ַּבֻּסּכֹת“ – די 
צדיקים און די ערליכע [וואס גייען אין די וועג פון אברהם אבינו וואס איז אנגערופן ’אזרחי‘] 
זענען אגאנצע צייט אין די בחי‘ פון סוכות, ווייל זיי טוהן איינערקענען אז דאס לעבן אויף דער 

וועלט איז צייטווייליג.
מיט דעם האט דער גאון רבי משה פיינשטיין ערקלערט דעם לשון פונעם פייטן (יוצרות לב‘ 
דסוכות): ”מצות סוכה כנגד כל המצוות שקולה“, ווייל דער יסוד וואס מ‘לערנט ארויס פון 

דורך  אז  געווארן,  ערקלערט  איז  עס  ווי  אזוי  מצוות,  אלע  פאר  שורש  א  איז  סוכה,  מצוה  די 
דעם וואס דער מענטש טוהט איינערקענען אין די צייטווייליגקייט פון דער וועלט, וועט אים 
גרינגער זיין צו אויפבויען זיין רוחניות‘דיגע וועלט דורך פארמערן תורה און מצוות, אנשטאט 
שנעל  לויפט  וואס  וועלט  א  אין  זאכן  גשמיות‘דיגע  איינקויפן  מיטן  צייט  זיין  פארברענגען  צו 

אדורך (’דבר משה‘ דרוש כד).
סוכות איז אקעגן יעקב

ימים  די  אז  יהודה...  הרב  ברודער  מיין  פון  געהערט  האב  ”איך  תיז):  (או“ח  שרייבט  ’טור‘  דער 
טובים האט מען מתקן געווען אקעגן די אבות: פסח אקעגן אברהם... שבועות אקעגן יצחק... 

סוכות אקעגן יעקב, אזוי ווי עס שטייט (בראשית לג יז): ”ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסּכֹת““.
פרעגט דער חיד“א: די סוכות וואס די תורה רעדט פון זיי איז דאך נאר געווען א שטאל פאר 
יעקב אבינו‘ס שאף, און פאר זיך שטייט (שם) ”ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית“, אז פאר זיך האט ער געבויעט א 

שטוב?
זאגט ער אזוי, עס איז זיכער אז מ‘קען נישט טייטשן די פסוק אזוי פשוט, ווייל די תורה זאגט 
דאך אויף יעקב אבינו אז פון זיין יוגנט איז ער געווען א ”איש תם יושב אהלים“. נאר מ‘קען 
טייטשן אז ’ויבן לו בית‘ מיינט אז ער האט זיך געבויעט א וואוינונג אין עולם הבא, ’ולמקנהו 
עשה סוכות‘ – און פאר זיין גאנצע פארמעגן אויף דער וועלט האט ער געמאכט א צייטווייליגע 
וואוינונג, לויט דעם פארשטייט מען פארוואס מ‘האט מתקן געווען דעם יו“ט סוכות אויף זיין 

נאמען.
זמן שמחתנו

ראה)  פר‘  שמואל‘  (’מעיל  יודעלעוויץ  אהרן  שמואל  רבי  גאון  דער 
שטעלט זיך: לכאורה, פארוואס ווערט אנגערופן יו“ט סוכות זמן 
שמחתנו, אדרבה עס וואלט ענדערשט געפאסט צו רופן סוכות 
’זמן שמחתנו‘, ווייל אין יו“ט סוכות  ’זמן גלותנו‘ און יו“ט פסח 
גייען מיר דאך ארויס פון אונזער וואוינונג צו די סוכה, און יו“ט 

פסח זענען מיר אנגעלאנט ווי בני חורין?
טאקע  איז  דאס  אדרבה,  ערקלערט:  אהרן  שמואל  רבי  האט 
א  אין  איינגעזינקען  מענטש  דער  איז  יאר  גאנץ  א  סיבה!  די 
’יש לו מנה - רוצה מאתיים‘, וויפיל  נארישן לעבן, א לעבן פון 
ער  איז  שטענדיג  אז  אויס  קומט  דאפלט,  ער  וויל  האט  ער 
צופרידן,  נישט  ער  איז  קיינמאל  און  פארפלאגט  און  פאריאגט 
סוכות  יו“ט  דעם  אונז  פאר  געגעבן  השי“ת  האט  דעם  וועגן 
’אינזל פון רוהיגקייט‘ אינמיטן דעם ים פון  וואס איז אזוי ווי א 
נאכלויפן נאך די תאוות. אין דעם יו“ט גייען מיר ארויס פון דער 
און  גשמיות  די  פון  אוועק  זיך  רייסן  מיר  וואוינונג‘,  ’שטענדיגע 
אין  דביקות  זיין  און  ה‘  אהבת  א  אין  נאר  זיך  קאנצעטרירן  מיר 
שמחה  א  און  פרייהייט  גרעסערער  א  פארהאן  דען  איז   – אים 

מער פון דעם?!
סוכה אנשטאט גלות

מענין לענין באותו ענין, וועלן מיר ענדיגן אונזער ארטיקל מיט 
נאך א טעם וואס חז“ל זאגן פארוואס יו“ט סוכות איז נאנט צו יום כיפור, אזוי שטייט אין ילקוט 
שמעוני (אמור תרנג): ”רבי אליעזר בר מרוס האט געזאגט: פארוואס מאכן מיר א סוכה באלד נאך 
יום כיפור? ווייל השי“ת משפט אום ראש השנה אלע באשעפענישן, און יום כיפור חתמ‘ט ער 

זייער אורטייל; קען זיין אז מ‘האט פאר‘משפט די אידן זיי זאלן גיין גלות?
וועגן דעם בויען זיי א סוכה און זיי גייען ארויס פון זייער שטוב צו די סוכה, און דאס רעכנט 
ָוגִֹחי  י): ”חּוִלי  ד  (מיכה  שטייט  עס  ווי  אזוי  בבל,  קיין  גלות  אין  געגאנגען  וואלטן  זיי  ווי  השי“ת 
ַּבת ִצּיֹון ַּכּיֹוֵלָדה ִּכי  ַעָּתה ֵתְצִאי ִמִּקְרָיה ְוָׁשַכְנְּת ַּבָּׂשֶדה ּוָבאת ַעד ָּבֶבל ָׁשם ִּתָּנֵצִלי ָׁשם ִיְגָאֵל ה‘ 

.“ִמַּכף ֹאְיָבִי
ויהי רצון, מיר זאלן זוכה זיין אין דעם יו“ט סוכות צו א אמת‘דיגע און א אייביגע חירות, מיר 
זאלן ארויס גיין פון דעם צייטווייליגע וואוינונג צו דעם אייביגן וואוינונג  מיטן אויפבויען דעם 

בית המקדש במהרה בימינו אמן.

חג הסוכות

בס"ד

פון די טיפקייט פון די פרשה אין די ענינים פון אמן און תפילה  בנבנתיבות אמונים

בערגע

פון ם
די יו“ט סוכות – איז א המשך צו די ימים הנוראים

א ישועה אין זכות פון ענטפערן אמן 
”הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ֱאקֵינּו הֹוַׁשע ָנא“

די ראשי תיבות ’הושע נא למענך אלוקינו הושענא‘ 
שמות  די  באטרעפן  עס  וויפיל  צ“א,  באטרעפט 

הקדושים ’הוי“ה‘ און ’אדנ-י‘, און אויך פון ’אמן‘.

פון דא איז א רמז אויף דעם וואס חז“ל זאגן (תיקוני 
זוהר מ א) אז דער וואס ענטפערט אמן מיט זיין גאנצן 

מ‘צורייסט  און  אנגענומען  תפילה  זיין  ווערט  כח 
עס  ווי  אזוי  יאר,  זיבעציג  פון  דין  גזר  שלעכטן  זיין 
שטייט (ישעיהו מד יג): ”ָאז ִּתְקָרא ַוה‘ ַיֲעֶנה“ - ’אז‘ איז 
אותיות  אכט  די  פון  זכות  די  דורך  אז  בגימטריה 8, 
דעם  זענען  זיי  וואס  הקדושים  שמות  צוויי  די  פון 
תפילה  זיין  אז  זוכה  מענטש  דער  איז  אמן,  פון  כח 

ווערט אנגענומען.
ע“פ ’להבות אש‘ עמ‘ רפד

’סוכה‘ איז בגימטרייה ’אמן‘
ווייל די ענין פון די מצוה פון סוכה און פון ענטפערן אמן איז איינס:

צו פארשטארקן אין אונזער הארץ די אמונה אין ה‘ יתברך וואס זיין השגחה באשיצט אונז שטענדיג.
 (’חסד לאברהם‘ – ראדאמסק, אויף סוכות)

טייערער איד!
אינעם יו“ט סוכות, ווען מיר גייען ארויס פון א דירת קבע צו א דירת עראי – זיך צו באשיצן אין די שאטן פון  אמונה, לאמיר זיך 

שטארקן מיטן זאגן די ברכות השחר מיט כוונה און מיט ענטפערן אמן נאך זיי ווי עס דארף צו זיין און דורך דעם וועלן מיר זוכה 
זיין אז השי“ת וועט אונז באשיצן אונטער זיינע פליגלען און ער וועט אונז ראטעווען פון יעדן צרה און ענגשאפט. אמן.
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וו.  פאמיליע  פאר  אבער  בירושלים“,  שאלין  המקום  לי  צר  לחברו  אדם  אמר  לא  ”מעולם 
נישט  איז  וואס  שטאקן  אסאך  פון  הויז  א  אין  רחובות  שטאט  די  אין  געוואוינט  האט  וואס 
געבויעט געווארן לכתחילה פאר פרומע משפחות, איז זייער ענג געווען זייער וואוינונג. די 
פיצעלע סוכה וואס איז יא געווען אין זייער דירה, איז פאר זיי נישט גענוג געווען, און אזוי 
האבן זיי מיטגעמאכט יעדעס יאר אום סוכות ווען זיי האבן געוואנדערט צו וואו מ‘האט זיי 

אריינגענומען.
אין די פאר טעג וואס זיי זענען געווען ביי זיי אין שטוב, האבן זיי אויך געמוזט צוקומען צו די 
טובות פון די שכנים און גוטע פריינד, יעדעס מאל ווען זיי האבן געוואלט עסן אדער שלאפן, 

און זיי האבן שוין נישט געקענט אויסהאלטן.
אין די פרומע שטעט האט מען געטראפן א גרינגע עצה צו דעם פראבלעם – מיטן צולייגן א 
ספעציעלע טעראסע פון אייזן און פון האלץ, אבער אין א פרייע שטאט ווי רחובות און אין 

אזא פרייע הויז וואו זיי האבן געוואוינט האט עס נישט אויסגעקוקט פאר א מציאות.
טאקע אזוי, די אויפגאבע פון איבעררעדן די אכצן משפחות וואס מערסטנ‘ס פון זיי האלטן 
נישט קיין תורה און מצוות, זיי זאלן מסכים זיין צו ’באשיינען‘ דעם פארנט פון דעם בנין מיט 
א אייזערנעם טעראסע ווי שיין ס‘זאל נאר נישט זיין, האט אויסגעזעהן אוממעגליך פאר יעדע 
א  געהאט  האט  ספעציעלע אויפפירונג  זייער  וואס  וו.  פאמיליע  פאר  נישט  אבער  משפחה, 

שטארקן אפקלאנג.
די פאמיליע וו. האבן מיט זייער איינגענעמע אויפירונג באליבט די תורה און די מצוות אויף 
אלע זייערע באקאנטע, און ספעציעל אויף זייערע שכנים. וועגן דעם איז נישט געווען קיין 
דעם  אויף  פרייד  מיט  גע‘חתמ‘עט  זיי  פון  זיבעצן  האבן  אנדערן  נאכן  איינער  ווען  וואונדער, 

ערלויבעניש צו בויען.
לגבי דעם אכצנ‘סטער שכן, א עלטערער פראפעסאר, וואס האט געוואוינט עלנד און איינזאם, 
איז געווען אביסל א פראבלעם, ווייל אנדערש פון די אנדערע שכנים, זענען די באציאונגען 
מיט אים געבליבן אינגאנצן קאלט, ער האט נישט געענטפערט ווען מ‘האט אים באגריסט, 
אויך די פיינע שבת‘דיגע מאכלים וואס פרוי וו. האט אים געשיקט יעדע וואך האט ער צוריק 

געגעבן שיינערהייט.
ער  תפילה,  א  געבעהטן  הארץ  אין  ער  האט  טיר  זיין  אויף  געקלאפט  האט  וו.  הרב  בעפאר 
האט נישט געוואוסט וויאזוי דער פראפעסאר מיט זיין באקאנטן זויערן פנים וועט אננעמען 

זיין געבעהט...
ס‘איז געווען אינטערסאנט אז ער האט גלייך צוגעשטימט צו זיין געבעהט. דער שכן האט 
נאר געפרעגט ’דאס איז וועגן א מצוה?‘ און ווען ער האט געענטפערט ’יא‘, האט ער ארויס 

גענומען זיין גאלדענעם פעדער פון זיין טאש און באלד גע‘חתמ‘עט אן צו זאגן קיין ווארט.
אלע  מיט  אן  אים  וואונטש  און  ווארעמערהייט  באדאנקען  זיך  אינמיטן  נאך  האלט  ער  ווען 
ברכות, האט הרב וו. זיך געוואנדן ארויס צו גיין פון שטוב, נאר דעמאלטס האט ער געהערט א 
ציטערדיגן שטימע פון אונטער אים. ער האט אויסגעדרייט זיין בליק און איז פארוואונדערט 

געווארן צו הערן פונעם בעל הבית וואו ער זאגט: ’הרב וו. איך בין דיר מקנא!‘
מקנא – אויף וואס און פארוואס?

’איך בין דיר מקנא אז דו האסט זוכה געווען צו מקיים זיין די תורה און די מצוות, איך האב 
נישט זוכה געווען צו דעם, און צו מיין גרויסן ווייטאג האבן מיינע קינדער אויך נישט זוכה 
געווען צו דעם. א זוהן מיט א טאכטער האב איך, דער ערשטער האט חתונה געהאט מיט א 
גוי‘טע און האט פארלאזט דאס לאנד, און מיין טאכטער זיצט נאך אין שטוב ווען אירע האר 

ווערן שוין ווייס...‘
נאכדעם, ווי איינער וואס פארענטפערט זיך, האט דער אלטער דערציילט צובראכענערהייט 
אלעס וואס איז אריבער אויף אים ביזן היינטיגן טאג, וויאזוי ער האט געוואנדערט אין גאנץ 
איירופא אין לויף פון אלע תקופות פון די מלחמה יארן, וויאזוי ער איז ארויף געקומען קיין 

ארץ ישראל און האט געפירט זיין לעבן ווייט ווייט פונעם אידישן גייסט.
אויך אן וואס הרב וו. האט געטוהן אין ’קירוב רחוקים‘ האט ער געפילט אז יעצט ליגט פאר 
אים א געלעגנהייט: ’דארפסט מיר נישט מקנא זיין‘ – האט ער געזאגט, ’דו קענסט יעצט אויך 

אנהייבן צו מקיים זיין צום ווייניגסטנס איין מצוה, עס איז נאכנישט שפעט!‘
’איין מצוה? נו, מסכים!‘ דער אלטער האט עס אנגענומען, און הרב וו. האט אים פארגעשלאגן 

אנהייבן צו ליינען יעדן טאג כאטש איינמאל קריאת שמע.
אז  פארשטאנען  האט  וואס  וו.  הרב  און  געוואונדערט,  זיך  שכן  דער  האט   – וואס?‘  ’קריאת 
פאר אים שטייט יעצט א ’תינוק שנשבה‘, פשוטו כמשמעו, האט אים אנגעהויבן צו ערקלערן 
אזוי ווי מ‘ערקלערט פאר א פיצל קינד, די באדייט פון די מצוה פון קריאת שמע און די וועג 

פון עס מקיים זיין.
ער האט אים ערקלערט אז מ‘דארף צודעקן די אויגן, אבער ער האט זיך גלייך געכאפט אז 
עס איז אום מעגליך, ווייל דער שכן קען נישט זאגן אויסנווייניג אפילו איין ווארט. אן צו האבן 
א אנדערע מעגליכקייט האט ער אים נאר ערקלערט די עיקר וואס מ‘דארף אינזין האבן, און 

האט אים אויסגעלערנט וויאזוי עס צו זאגן ריכטיג פון א סידור.
אין  סידור  דעם  איבער  לאזט  ער  ווען  שטוב,  פון  ארויס  וו.  הרב  איז  געפילן  געמישטע  מיט 
דעם ציטערדיגן האנט פונעם פראפעסאר וואס איז געזיצן פארטראכט אין זיינע געדאנקען 

ווען טרערן רינען פון זיינע אויגן.
האט  ער  אז  טעראסע,  די  אויפשטעלן  מיטן  פארנומען  צייט  גאנצע  אז  געווען  איז  וו.  הרב 
ארויף  און  אייזענעס  אויפגעשטעלט  מ‘האט  געשעהניש,  די  פון  געטראכט  נישט  אינגאנצן 
געלייגט ברעטער, און ביז צוויי וואכן איז עס שוין געשטאנען גרייט אויף סוכות וואס איז שוין 

געשטאנען ביים שוועל.
פונקט ווען ער האט זיך דערמאנט פון זיין שכן האט זיך געהערט קלאפן אויפן טיר, ביים טיר 
איז געשטאנען נישט קיין אנדערע ווי די פרוי פון דעם שכן, וואס מיט א אראפגעלאזטן פנים 

האט זי דערציילט אז איר מאן איז אוועק ל“ע.
’יענעם נאכט וואס דו ביזסט געווען ביי אונז אין שטוב‘ – האט די פרוי דערציילט פאר הרב 
וו. - ’אביסל נאכדעם איז מיין מאן געגאנגען שלאפן, אינמיטן שלאף האט ער פארלוירן זיין 
באוויסטזיין, און פון דעמאלטס ביז יעצט איז ער געווען אין שפיטאל, און יעצט איז ער נפטר 

געווארן‘.
’מיין מאן האט נישט געהאט קיין סאך באקאנטע, אבער ווייל דו ביזסט געווען דער לעצטער 
א  אנגרייטן  אים  זאלסט  דו  אז  דיר,  פון  איך  בעהט  גערעדט,  האט  ער  וועמען  מיט  מענטש 

אידישע לוויה‘.
האט  אים,  אין  געברענט  האט  וואס  נייגעריגקייט  זיין  אבער  אנגענומען,  עס  האט  וו.  הרב 
צוגעברענגט אז ער זאל פרעגן פאר די פרוי: ’אפשר האסטו געזעהן אויב דיין מאן האט טאקע 

געליינט קריאת שמע יענע נאכט בעפאר ער איז געגאנגען שלאפן?‘
’יא!‘ – האט די פרוי געענטפערט אן צווייפלען און האט דערציילט: ’גלייך נאך ווען דו ביזסט 
ארויס פון שטוב, האט מיין מאן אנגעהויבן צו ליינען קריאת שמע, און אין אמת‘ן צו וויינען, 

די גאנצע קריאת שמע האט אים געדויערט אסאך צייט, אבער אין סוף האט ער געענדיגט‘.
ווייניג מענטשן האבן זיך באטייליגט ביי די לוויה, ווען הרב וו. איז מכובד געווארן צו זאגן 
זיין  ביי  געווען  איז  נפטר  דער  וואס  נאכט  לעצטן  דעם  אויף  דערציילט  ער  האט  הספד;  א 
באוויסטזיין, ער האט דערמאנט דעם מאמר חז“ל ”יש קונה עולמו בשעה אחת“, און האט 

אויסגעשמועסט הויעך זיינע געדאנקען:
לעצטע  די  אין  זיין  צו  זוכה  נפטר  דעם  פאר  בייגעשטאנען  איז  זכות  וועלעכע  ווייסט  ווער 
מינוטן פון זיין לעבן צו תשובה טוהן און ליינען קריאת שמע דאס ערשטע און דאס לעצטע 
מאל אין זיין לעבן, ווער ווייסט – אפשר די מצוה פון סוכה וואס צו דעם האט ער צוגעהאלפן 
מיט א געוואלדיגע ווילן, האט נאכגעשלעפט נאר איר די וואונדערליכע מצוה וואס עס איז 

זיכער אז יעצט באגלייט עס אים צום גן עדן.

העלף אונז אין ’נ“א‘
”הֹוַׁשע ָנא“

הרה“ק רבי צבי אלימלך פון דינוב שרייבט אויף דעם: ”עס זעהט מיר אויס די כוונה פון 
דעם וואס מיר דאווענען אין די טעג מיט דעם לשון ’הושענא‘, און אזוי אויך רופן מיר 
אן דעם טאג פון דער גמר החתימה מיטן נאמען ’הושענא רבה‘; מיר דעם בעהטן מיר 
השי“ת זאל אננעמען אונזערע בקשות אין די נ“א טעג וואס איז פון ראש חודש אלול ביז 
דעם טאג, און אזוי אויך ’הושע נא‘, השי“ת זאל אונז העלפן אין דעם 51‘טאג – דעם טאג 
וואס איז דעמאלטס דער גמר חתימה און מ‘גיט איבער די קוויטלעך, עס זאל זיין ’לטובה 

ולרחמים ולחיים ולשלום ולגאולה שלמה לישראל אמן‘“.
’בני יששכר‘ חודש תשרי מאמר יב

אשרי העומדים על סודך
“הֹוַׁשע ָנא ְלַמַען סֹוָד”

האט געטייטש הרה“ק רבי יעקב דוד וויינטרויב פון ראדאמסק: ’סוד‘ ד.מ. די תורה שבעל 
פה, וואס איז אין די בחינה פון ’סוד ה‘ ליראיו‘, ווייל נאר די אידן גלייבן אים דעם, און אין 

זכות פון דעם אמונה וועלן מיר געהאלפן ווערן.
’אבני המקום‘ עמ‘ כב

כדי די תפילין זאלן נישט פסול ווערן
“הֹוַׁשע ָנא ְלַמַען ְּפֵאָר”

אין גמרא (ברכות י א) שטייט אז אין די תפילין פון השי“ת זענען געשריבן די פסוקים וואס 
רעדן איבער די לויב פון די אידן, אזוי ווי ”ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ“ (שמואל ב ז כג) 
און נאך; האט געזאגט דער הייליגער ריזשניער זצ“ל בדרך צחות, אז אויף דעם בעהטן 
מיר ”הושע נא למען פארך“, אז השי“ת מוז מוחל זיין אויף אונזערע עבירות, ווייל אין די 
’פארך‘ [-ד.מ. די תפילין (ברכות יא א)] שטייט ”ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ“, און ווען 
די אידן זענען פארשמירט מיט עבירות, זעעהן דאך אויס די אלע שבחים ווי א גרייז, און 

די תפילין וועלן חלילה זיין פסול...
’רביד הזהב‘ לקוטים

די טייערסטע מעלה
”הֹוַׁשע ָנא ַהֲהרּוָגה ָעֶלי... ְוֶנֱחֶׁשֶבת ְּכצֹאן ִטְבָחה“

הרה“ק רבי שמואל פון סלאנים האט ערקלערט: די ספעציעלע מעלה פון די אידן איז 
נישט נאר ווייל זיי זענען גרייט אויף מסירות נפש אויף קידוש השם אזוי ווי שאף צו די 
שחיטה וואס האבן נישט קיין אנדערע מעגליכקייט, נאר מיט דעם וואס ס‘איז ’נחשבת‘ 
ביי זיי – זיי טוהן עס שעצן, אזוי ווי רבי עקיבא האט געזאגט פאר זיינע תלמידים ווען 
מ‘האט געקעמט זיין לייב מיט אייזערענע קעמלעך (ברכות סא ב): ”אלע מיינע יארן האב 
איך געווארט ווען וועט מקויים ווערן די פסוק ”בכל נפשך“ - אויך מיט דיין נשמה, אייביג 

האב איך געטראכט: ווען וועט עס צו מיר צוקומען און איך וועל עס מקיים זיין“.
’ברכת אברהם‘ חנוכה 

פאר די צדיקים זעהט ער אויס ווי א בארג
”הֹוַׁשע ָנא ְוַהר ֵיָרֶאה“

אין גמרא (סוכה נב א) שטייט אז לעתיד לבוא וועט השי“ת שחט‘ן דעם יצר הרע אקעגן 
אלע מענטשן, ווען פאר די צדיקים וועט ער אויסזעהן ווי א הויכער בארג אז זיי וועלן 

נישט פארשטיין וויאזוי זיי האבן אים געקענט בייקומען. 
מיר  אז  אויבערשטן:  דעם  פון  דא  בעהטן  מיר  וואס  פארשטייין  מיר  קענען  דעם  לויט 
זאלן איינזעהן די נארישקייטן פונעם יצר הרע און אים קענען בייקומען, כאטש וואס ’ער 

זעהט אויס ווי א בארג‘ וואס איז שטערקער פון אונז.
(’דברי יחזקאל שרגא‘ מועדים תשמ“ט)

די צדיקים ליידן אויף דער וועלט
“הֹוַׁשע ָנא סֹוֶבֶלת ִסְבָל”

הרה“ק רבי נפתלי פון ראפשיץ האט געזאגט: אין דעם ביטערן פאקט וואס איז אין דעם 
גלות, די וואס זענען דבוק אין תורה און מצוות געפינען זיך אין א ענגשאפט און פיין, 
אנדערשט פון די וואס האבן אראפגעווארפן פון זיך דעם עול תורה וואס עס זעהט אויס 

אז זיי האבן זייער הנאה פון זייער לעבן אויף דעם וועלט.
דאס איז די כוונה ווען מיר זאגן: ’הושענא סובלת סבלך‘ – העלף דיין אידישן פאלק וואס 
האבן זיך אונטער געווארפן צו טראגן אויף זיך דעם עול פון די תורה און מצוות כאטש 

וואס דאס ברענגט צו ליידן און פיין פון די רשעים און פון די אנדערע פעלקער.
’זרע קודש‘ ליקוטים להו“ר

די מלחמה פון גוג ומגוג
”הֹוַׁשע ָנא ָׁשלׁש ָׁשעֹות“

דער גאון רבי זרח בראווערמאן זאגט נאך אין נאמען פונעם מהרי“ל דיסקין אז ער האט 
בקבלה אז די מלחמת גוג ומגוג וועט פארקומען אינעם נאכט פון הושענא רבא, און אין 
לויף פון דריי שעה‘ן וועט זיין א אנגעצויגענער מצב, וואס די אלע וואס זיצן אין די סוכות 

און לערנען תורה און דינען דעם אויבערשטן וועלן געראטעוועט ווערן.
און אויף דעם בעהטן מיר אין יו“ט סוכות: ”הושע נא שלש שעות“, ד.מ. אז מיר זאלן זוכה 

זיין צו געראטעוועט ווערן אין די דריי שעות.
קובץ ’בית חיינו‘ ג עמ‘ מט

’נפש מבהלה‘ איז דאס ארגסטע
”הֹוַׁשע ָנא ֲאָדָמה ֵמֶאֶרר... ּגֹוֶרן ִמָּגָזם... ֶנֶפׁש ִמֶּבָהָלה“

הגאון רבי חיים שמואלעוויץ זצ“ל האט געזאגט: אז פון די שייכות פון די דריי זאכן ביי 
די ’הושענא‘ זעהט אויס אז אזוי ווי ’ארר‘ איז דער גרעסטער מזיק פאר די ערד, און די 
’גזם‘ פארלענד אינגאנצן די שייער פון די תבואה, אזוי אויך די ’בהלה‘ איז דער גרעסטער 
מזיק פארן נפש פון דעם מענטש וואס מאכט אים שאדן זיינע אינערליכע כוחות וואס 

ער פארמאגט. 
’מראש צורים‘ פרשת יתרו

א וועכנטליכע ערציילונג ביאורים לסדר הושענות 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמוניםפניני אמונים

דאס ערשטע און לעצטע קריאת שמע

מעפני
העלף
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