
חג הסוכות

בס"ד

יעקב פטר'ט זיינע קינדער פון גלות
ִהְרַחְקִּתי  ְּכִאּלּו  זֹאת  ִלי  ֵיָחֵׁשב  ַהחּוָצה...  ִמֵּביִתי  ֵצאִתי  "ּוִבְזכּות 
ְנדֹוד, ְוֶהֶרב ַּכְּבֵסִני ֵמֲעֹוִני ּוֵמַחָּטאִתי ַטֲהֵרִני" (מתוך תפילה קודם קיום 

מצות הסוכה)

די מקור פון די תפילה טרעפן מיר אין מדרש (ילק"ש אמור, סוף 
כפרת  די  פארענדיגן  טוהט  סוכה  אין  זיצן  דאס  אז  תרנג)  רמז 
ווייל  הנוראים,  ימים  די  אין  אנגעהויבן  זיך  האט  וואס  עוונות 
אין  גיין  צו  אונז  אויף  געווארן  פארשריבן  חלילה  ס'איז  אויב 
גלות, דאס ארויסגיין פון שטוב צו די סוכה ווערט גערעכנט ווי 

מ'וואלט געגאנגען אין גלות.
אבער לכאורה, אויב דאס צער און די פלאג איז א טייל פון די 
א  גע'פטר'ט  חכמים  די  האבן  פארוואס  איז  מצוה,  די  פון  ציל 
'מצטער' פון פון די מצוה פון סוכה (סוכה כה ב), אדרבה, ווי מער 

צער ער וועט האבן וועט ער דאך האבן א גרעסערע כפרה?
ערקלערט רבי שלמה גאנצפריד, דער בעל 'קיצור שולחן ערוך':
אין די פארטיידיקונג ווערטער פון משה רבינו אויף די אידן, נאך 
וואס זיי האבן געזינדיגט ביים עגל, האט ער געזאגט (שמות לב יג): 
"ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדי", זאגן די חכמים זכרונם 
רבונו  געזאגט:  האט  רבינו  "משה  כד):  תשא  כי  (תנחומא  לברכה 
של עולם, אויב זיי זענען מחוייב געווארן שריפה – געדענק די 
זכות פון אברהם וואס האט זיך מוסר נפש געווען פארברענט צו 
ווערן אויף קידוש השם אין אור כשדים, אויב זיי זענען מחוייב 
אויסגעשפרייט  האט  יצחק  וויאזוי  געדענק   – שחיטה  געווארן 
זיין האלדז צו ווערן גע'שחט'ן אויף קידוש השם, אויב זיי זענען 
קיין  גלות  אין  געגאנגען  איז  יעקב  אז  געדענק   – גלות  מחוייב 

חרן".
און עס איז באקאנט (ראה טור או"ח תיז) אז די דריי רגלים זענען 
אקעגן די דריי אבות, און יו"ט סוכות איז אקעגן יעקב, אזוי ווי 
עס איז מרומז אין פסוק (בראשית לג יז): "ְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכָֹתה ַוִּיֶבן 
ֻסּכֹות",  ַהָּמקֹום  ֵׁשם  ָקָרא  ֵּכן  ַעל  ֻסּכֹת  ָעָׂשה  ּוְלִמְקֵנהּו  ָּבִית  לֹו 
און מיט דעם מדרש וועלן מיר פארשטיין; דאס זיצן אין סוכה 
ווערט נישט גערעכנט ווי גלות צוליב די צער וואס עס איז דא 
אבינו  יעקב  פון  זכות  דעם  ערוועקט  דאס  ווייל  נאר  דעם,  אין 
עס  ווערט  וועגן  און  חרן,  קיין  גלות  אין  געגאנגען  איז  וואס 

גערעכנט פאר זיינע קינדער ווי גלות וואס איז מכפר.
'אפריון' פר' אמור

תשבו כעין תדורו
"ָּברּו ַאָּתה... ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשנּו ְּבִמְצוָֹתיו, ְוִצָוּנּו ֵליֵׁשב ַּבּסּוָּכה" (ברכת 

מצות הסוכה)

צו  געווען  קובע  מען  האט  הברכה  נוסח  דער  ביי  פארוואס 
צו  מחויב  דאך  איז  מענטש  א  זיצן,  פון  ענין  דאס  דערמאנען 
טוהן אין די סוכה יעדע זאך וואס ער טוהט אין שטוב, אזוי ווי 

עסן, טרינקען, שלאפן, פארברענגען און לערנען?
ערקלערט דער רמב"ן:

די לשון האט מען מתקן געווען לויט דעם לשון פון דער פסוק 
(ויקרא כג מב): "ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים", און אין גמרא (סוכה כז 
'תשבו' וואס עס שטייט אין  א) טרעפן מיר אז מ'דרש'נט דעם 
זאכן  אלע  ד.מ.  'תדורו',  געשטאנען  וואלט  עס  ווי  פסוק,  דער 
וואס א מענטש איז געוואוינט צו טוהן אין זיין הויז, און נישט 

נאר זיצן. 
חידושי הרמב"ן פסחים ז א

נעמען א לולב איז א סימבאל פון נצחון
"ברוך אתה... אשר קדשנו במצוותיו וצוונו ַעל נטילת לולב"

עס איז באקאנט די קושיא, פארוואס זאגן מיר די ברכה: "על 
נטילת לולב" און נישט "על לקיחת לולב", אזוי ווי עס שטייט 

אין תורה (ויקרא כג מ): "ולקחתם לכם ביום הראשון..."?
א וואונדערליכער ערקלערונג אויף דעם האט געזאגט רבי ברוך 

עפשטיין פון פינסק:
אין מדרש (תנחומא אמור יח) ווערט ערקלערט אז יעדע יאר, אין 
די ימים הנוראים, גייען די אידן אריין צוזאמען מיט די פעלקער 
צו א משפט, און מ'ווייסט נישט ווער עס איז דער געווינער, ביז 
ווען די אידן נעמען אין זייערע הענט די לולבים און די אתרוגים, 
אזוי ווי עס איז איינגעפירט אז די געווינער נעמען אין זייערע 

הענט טייטל ביימער אלץ א צייכן אז זיי האבן געווינען.
דאס  ווייל  הברכה,  נוסח  דעם  פארשטיין  מען  קען  דעם  לויט 
אויפהייבן דעם לולב איז א סימבאל און א צייכן פאר אלעמען 
אז מיר האבן געווינען אקעגן די פעלקער, דעריבער זאגן מיר 
זיך  און  דערהויבנקייט  איז  באדייט  איר  וואס  'נטילה'  לשון  א 

שטארקן (ישעיה סג ט).
'תורה תמימה' ויקרא כג מ, הערה קכא

תמימות'דיגע כוונות ביי די נענועים
ווערט  צאנז  פון  חיים'  ה'שפע  בעל  דער  רבי'ן  דעם  אויף 

דערציילט:
זיין  אנגעזעהן  שטארק  זיך  האט  קליינערהייט  פון  שוין 
גרויסקייט. ווען ער איז געווען א קליינער יונגל, האט זיין טאטע 
אים געקויפט ד' מינים, און בשעת'ן זאגן הלל האט זיין טאטע 
זיך געוואונדערט צו זעהן ווי זיין זוהן איז זייער מאריך ביי די 

און  וויסן  צו  אן  נאך,  אים  מאכט  ער  אז  טראכטנדיג  נענועים. 
אן קיין כוונה, האט ער אים געפרעגט פארוואס טוהט ער אזוי, 
אבער זיין ענטפער וואס ער האט געזאגט מיט א תמימות האט 

אים זייער איבערראשט:
יצר  דער  אז  אינזין  איך  האב  שאקל,  איך  ווי  זייט  יעדע  "אויף 
הרע זאל נישט קענען געוועלטיגן און מקטרג זיין אויף די אידן 
וואס וואוינען אויף יענע זייט, אויך דאוון איך אויף זיי אז דער 
אויבישטער זאל זיי שנעל צוריק ברענגען קיין ארץ ישראל, און 

וועגן דעם געדויערט עס מיר א לאנגע צייט".
'לפיד האש' ח"א עמ' מ

א בית המדרש וואס איז געבויעט לויט די מאס פון 'לולב'
אויף א ספעציעלן מנהג וואס מ'האט זיך געפירט אין דעם בית 
המדרש פון דער מהרש"ל האט דערציילט רבי יצחק ווייס דער 
באקאנטער  זיין  געבויעט  האט  מהרש"ל  דער  רב:  ווערבוי'ער 
בית המדרש אין לובלין אין די מאס פון 'לולב'; ל"ו (36) אמות 
די  פלעגן  סוכות  יו"ט  און  ברייט,  די  אמות  ל"ב (32)  לענג –  די 
אין  מינים  ד'  די  האלטן  זיי  ווען  רינגלען  ארום  עס  מתפללים 

זייערע הענט און זיי גייען נאנט צו די ווענט.
'אלף כתב' ח"ב אות תקצט

'והשב ישראל לנויהם' בעפאר 'נעלה ונראה'
"בנה ביתך כבתחילה... והשב ישראל לנויהם, ושם נעלה ונראה 
לשלש  מוסף  תפילת  (מתוך  רגלינו"  פעמי  בשלש  לפניך  ונשתחוה 

רגלים). 
בית  אויפן  בקשה  א  דאך  איז  תפילה  די  פארשטיין,  מ'דארף 
"והשב  בקשה  די  אריינגעמישט  דא  זיך  האט  וויאזוי  המקדש, 
זאלן  זיי  אז  אידן  די  אויף  זיך  באציהט  וואס  לנויהם"  ישראל 

צוריק קומען קיין ארץ ישראל?
ערקלערט דער גרי"ז פון בריסק:

מיר טרעפן אין מסכת פסחים (ח ב) אז ווער עס האט נישט קיין 
קרקע אין ארץ ישראל איז פטור פון עולה רגל זיין. דעריבער, 
נאך וואס מיר האבן געבעהטן: "בנה ביתך כבתחילה", בעפאר 
מיר  דארפן  רגלינו",  פעמי  בשלש  נעלה...  "ושם  בעהטן  מיר 
אידן  די  וואס  נאך  נאר  ווייל  לנויהם",  ישראל  "והשב  בעהטן: 
וועלן זיך באזעצן אין זייערע הייזער אין ארץ ישראל וועלן זיי 

הגש"פ 'מבית לוי', עמ' רעבמחוייב ווערן עולה רגל זיין.

א תפילה וואס קומט פון 
א ריינע מויל ווערט אנגענומען

"הֹוַׁשע ָנא ְלַמַעְנ ֱאקֵינּו הֹוַׁשע ָנא" (מתוך סדר הושענות)
פארוואס האבן די חז"ל באשטימט אז אין יו"ט סוכות זאל מען 

פארמערן צו דאווענען און זאגן הושענות?
זאגט דער 'אמרי אמת':

עבירות,  די  געווען  מכפר  מ'האט  ווען  כיפור,  יום  נאך  טעג  די  אין 
זאלן  מיר  אז  פאסיג  איז  זינד,  יעדע  פון  ריין  איז  מויל  אונזער  און 
אויסנוצן די צייט אויף צו דאווענען און בעהטן, ווייל א תפילה וואס 

קומט ארויס פון א ריינע מויל וועט זיכער מער אנגענומען ווערן.
א רמז אויף דעם קען מען זעהן אין די פסוקים אין תהלים (יט 

יד-טו): "ְוִנֵּקיִתי ִמֶּפַׁשע ָרב, ִיְהיּו ְלָרצֹון ִאְמֵרי ִפי" – ווען איך בין 
ריין פון יעדע זינד, דעמאלטס וועלן מיינע רייד זיין לרצון.

'לקוטי יהודה' סוכות

פערל ווערטער און ערקלערונגען אין די תפילות פון יו"ט מאמאוצרות אמונים
לות

פע ם

סוכה אין דער סוד פון אמן
סוכה  הלכות  אויף  יעקב'  'ביכורי  ספר  זיין  אנהויב  אין 

שרייבט דער 'ערוך לנר':
מצוה  די  זיין  מקיים  צו  געבן  אכטונג  זייער  "מ'זאל 
אזוי  צ"א  איז  נאמען  איר  פון  צאל  די  ווייל  סוכה,  פון 
זענען  וואס  הקדושים  שמות  צוויי  די  פון  צאל  די  ווי 
איר  און  'אמן',  ווארט  די  אין  (בגימטריה)  אריינגערעכנט 
מקיים  דאס  איז  עס  ווער  און  געדאפלט,  איז  קדושה 
מן  געדאפלט  זיין  שכר  זיין  וועט  זיין  צו  דארף  עס  ווי 

השמים".
אויף דעם האט צוגעלייגט רבי שלמה'לע באבובער:

אין תהלים (לד ט) שטייט: "טעמו וראו כי טוב ה' אשרי 
אויף  געווארן  געזאגט  איז  פסוק  דער  בו";  יחסה  הגבר 
די מצוה פון סוכה וואס די וואס זיצן אין דעם טוהן זיך 
ווערטער  די  און  שאטן,  אויבערשטנ'ס  דעם  אין  שיצן 
"יחסה בו" זענען בגימטריה צ"א אזוי ווי די גימטריה פון 
'אמן', אונז צו לערנען אז ווען מ'זיצט אין די סוכה דארף 
מען מייחד זיין דעם הייליגן יחוד וואס ליגט באהאלטן 

אין די ווארט 'אמן'.
'מילין יקירין' תהילים לד ט

„ינסט‡‚ ה' „חול המוע„ סוכו˙, וועט ‡ויס˜ומען „י י‡רˆייט 
'ıפון ה‚ה"˜ רבי ‡ליעזר פ‡פו זי"ע „ער בעל 'פל‡ יוע

וו‡ס ˘רייבט ‡ין זיין ספר 'חס„ ל‡לפים' (‡ו"ח נו ‡):
"עס ‡יז ר‡וי פ‡ר יע„ן זיך ˆו מ˘˙„ל זיין לויפן ‡ון 
הלוו‡י  ‡ון  ‡מן,  ענטפערן  ˜ענען  ˆו  ‡ויף  וו‡רטן 
‡מן  ענטפערן  ˆו  ‚עווען  מ˘˙„ל  זיך  מ'וו‡לט  ווען 
̇ . ‡ויף „עם  ‡זוי ווי ‡ פ‡ר„ינסט פון עטליכע פרוטו
ככסף  ˙ב˜˘נה  "‡ם   :(„ ב  (מ˘לי  ‚עוו‡רן  ‚עז‡‚ט  ‡יז 
בין יר‡˙ ה'". 'חס„ ל‡לפים' ‡ו"ח נו ‡ חפ˘נה ‡ז̇  וכמטמונים̇ 
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אין לויף פון די סוכות טעג האט זיך געפירט מרן רבי יוסף חיים זאנענפעלד זצ"ל, 
דער רב פון ירושלים עיר הקודש, אויפשטיין פריה פון זיין שלאף באלד ווען עס 
איז געווארן טאג צו זאגן תהלים א לאנגע וויילע, מיט א זיסע שטימע, מיט געפיהל 

און א הארציגע ניגון.
זיך  פלעגן  אויפגעשטאנען,  פריה  זענען  וואס  אידן  ירושלימ'ער  איינציגע 
דעמאלטס צוזאם נעמען ארום זיין באשיידענע סוכה, ווען זיי הערן זיך צו מיט 
געפיהל צו דעם וואונדערבארן ניגון. זיי האבן דעמאלטס געפיהלט ביי זיך ווי זיי 
שטייען אקעגן די עזרה, און זיי זעהן די כהנים באשעפטיגן זיך מיט דעם תמיד 
של שחר, און די לויים שטייען אויף דעם דוכן, און מיט זייער זיסע שטימע זינגען 

זיי צו השי"ת.
ענדען,  אביגדור  רבי  יונגערמאן  דעם  פון  טאכטער  די  איז  יארן  די  פון  איינע  אין 
פון די יקירי קרתא דשופריא, ביטער קראנק געווארן. אין דעם ערשטן טאג פון 
יום טוב סוכות האט די פיבער אנגעהויבן ארויף גיין און פון טאג צו טאג איז איר 

צושטאנד פארערגערט געווארן.
אין איינע פון די חול המועד נעכט איז איר צושטאנד שטארק שלעכט געווארן. 
רבי אביגדור האט זיך געאיילט צו גיין צום שפיטאל 'משגב לדך' וואס איז געווען 
זיין  אונטערזוכן  זאל  וואס  דאקטער  א  דארט  פון  רופן  צו  כדי  הויז  זיין  צו  נאנט 
טאכטער, אבער צו זיין גרויסער ווייטאג האט דער דאקטער נישט געטראפן קיין 
רפואה צו איר קראנקהייט, און האט אויך צוגעלייגט שאקלענדיג מיטן קאפ מיט 
צער, אז אויב אין די פיר און צוואנציג שעה'ן וועט אראפגיין די פיבער איז דא א 
האפענונג אויף א רפואה, אבער אויב די פיבער וועט חלילה נישט אראפגיין, זאל 

ער זיך גרייטן אויף דעם ארגעסטן חלילה.
איין  האט  ווערטער,  די  הערנדיג  אויפגעציטערט  געווארן  איז  וואס  אביגדור  רבי 
מינוט נישט פארלוירן זיין האפענונג, ווי א איד וואס איז א מאמין איז ער באלד 
געלאפן מיט א איילעניש צו די כותל המערבי, צו די פלאץ וואו פון דארט איז די 
שכינה קיינמאל נישט אוועק, דארט האט ער שטארק איינגעריסן ביים טאטן אין 

הימל אז ער זאל רחמנות האבן אויף זיין טאכטער און ראטעווען איר לעבן.
די מארגן-שטערן איז שוין ארויף געקומען ווען רבי אביגדור האט זיך אויסגעדרייט 
אהיים צו גיין. אויפן וועג אהיים פונעם כותל המערבי איז ער אדורך געגאנגען די 
'בתי מחסה', וואו דארט האט געוואוינט רבי יוסף חיים, וועלנדיג בעהטן  געגנט 
פון אים ער זאל מעורר זיין רחמי שמים און אנוואונטשן פון זיינע הייליגע ברכות 

אז זיין טאכטער זאל האבן א רפואה.
דעמאלטס איז שוין רבי יוסף חיים געווען אריינגעטוהן מיטן זאגן די קאפיטלעך 
תהלים, ווען זיי זיסע שטימע הערט זיך ארויס פון די סוכה און פילט אן די געסל 
מיט א הייליגע גייסט. רבי אביגדור איז מיט א הייליגע ציטער אריין אין די סוכה 
און זיך אוועק געשטעלט אקעגן זיין רבי, איין מינוט איז אדורך ביז זיין רבי האט 
אים  געאיילט  נישט  זיך  ער  האט  באמערקן  נאכן  אויך  אבער  באמערקט,  אים 
אוועק זעצן, נאר ער האט פארגעזעצט אויף נאך לאנגע מינוטן צו זאגן די הייליגע 

קאפיטלעך.
זיך  חיים  יוסף  רבי  האט  תהלים,  זאגן  צו  געעענדיגט  האט  ער  וואס  נאך  נאר 
די  אויף  זיך  אינטערסירט  ער  ווען  אים,  נעבן  גאסט  דעם  זעצן  אוועק  געוואנדן 
סיבה פון זיין אנקום. רבי אביגדור האט זיך נישט געקענט איינהאלטן און האט 
געווען  שווער  זייער  אים  איז  עס  ווען  געוויין,  ביטערליכן  א  אין  אויסגעבראכן 
אראפלייגן פאר זיין רבי דעם שווערן צושטאנד פון זיין טאכטער, און די שלעכטע 

קוק פון דעם דאקטער.
דער רב האט מיט געדולד צוגעהערט די ווערטער פון רבי אביגדור, און ווען ער 
האט געענדיגט האט ער אויפגעהויבן זיינע אויגן און האט אים אנגעקוקט מיט א 
טיפן בליק ווען ער זאגט אים מיט א פעסטקייט: "בארואיג דיך רבי אביגדור און 
גיי אהיים; זיי רואיג, ווייל די צושטאנד פון דיין טאכטער האט זיך פארבעסערט, 

איר היץ איז אראפ און זי וועט שנעל אינגאנצן געזונט ווערן".
זיך  אביגדור  רבי  האט  חכמים  אמונת  מיט  זיכער  און  פול  איז  הארץ  זיין  ווען 
געאיילט אהיים גיין, און טאקע אזוי, נאר ווי זיינע פוס זענען אריבער די שוועל 
געזאנגען  פרייליכע  מיט  געקומען  אקעגן  אים  קינדער  זיינע  זענען  טיר,  די  פון 
ווען זיי דערציילן אים מיט התרגשות אז פאר א קורצע צייט האט די פיבער פון 
די שוועסטער אנגעהויבן אראפגיין און די פארב איז שוין צוריק געקומען צו איר 

בלאסע געזיכט.
די  וואס  צייט  פונקטליכע  די  אויף  אינטערסירט  זיך  האט  אביגדור  רבי 
פארבעסערונג איז געשעהן, און ער האט זיך איבערגעצייגט צו זעהן אז דאס איז 
געווען פונקט אין די מינוטן ווען ער איז געשטאנען שווייגנדיגערהייט אין די סוכה 
פון זיין רבי, ווען ער הערט זיך צו די קאפיטלעך תהלים וואס קומען ארויס פון 

זיין מויל.
נאך וואס ער האט זיך אביסל צוריק געכאפט פון די איבערראשונג, ווען די פרייד 
אים  חיים  יוסף  רבי  פון  סוכה  די  צו  צוריק  אביגדור  רבי  איז  הארץ  זיין  אן  פילט 
דערציילן דעם ענדערונג צום גוטן; אין טיפן הארץ איז ער געווען נייגעריג צו וויסן 
פון האט זיין רבי געהאט גענומען די זיכערקייט ווען ער האט אים געמאלדן מיט 
א שטארקהייט אז די צושטאנד פון זיין טאכטער האט זיך שוין פארבעסערט, אזוי 
ווי ס'האט טאקע פאסירט, פון אייביג אן איז די שטייגער פון זיין רבי געווען נישט 

צו מאכן 'מופתים' און צו זאגן דברי נביאות...
ווען ער איז אריין אין די סוכה האט רבי יוסף חיים באלד באמערקט זיין וואונדער, 

און האט אים ערקלערט מיט א שמייכל:
פונקט  איך  האב  סוכה,  די  אין  געקומען  אריין  ביזסט  דו  וואס  מינוט  די  "אין 
האב  ג);  קג  (תהלים  ַּתֲחלּוָאְיִכי"  ְלָכל  "ָהֹרֵפא  פסוק:  דעם  זאגן  ביים  געהאלטן 
איך באלד פארשטאנען אז 'סימנא מילתא', און נישט אומזינסט האט די השגחה 
די מינוט,  אין  צו מיין סוכה פונקט  דו זאלסט אריינקומען  אז  עליונה צוגעפירט 
נאר כדי צו מרמז זיין אז דיין טאכטער וועט אינגאנצן געזונט ווערן. אזוי ווי ס'האט 

טאקע פאסירט".
'עקבי חיים' עמ' פא; 'תפארת בנים' על קיצש"ע עמ' תצא

הרופא לכל תחלואיכי

תורה'  'שמחת   – עצרת  שמיני  פון  טאג  דעם  אינמיטן 
לויט די מנהג פון די ארץ ישראל'דיגע אידן, טוהט אויס 
דער ציבור פון זיך די פרייליכקייט וואס נעמט זיי ארום 
און אנשטאט דעם ווערן זיי איינגעהילט אויף א קורצע 
צייט אין א מאנטל פון ערנסקייט. און צוגאב צו דעם, 
טוהט דער שליח ציבור אן דעם 'קיטל' פון יום כיפור, 
און הייבט אן צו זינגען דעם ניגון פון די ימים נוראים; 

'יתגדל ויתקדש שמיה רבא...'.
פארכטיגע  די  אנגערופן  ווערט  אזוי  גשם',  'תפילת 
מיר  בעהטן  ווערטער  געהויבענע  די  אין  וואס  תפילה 
אויף רעגן. דער וואס קוקט אריין אין די כתבי האר"י 
און פון זיינע תלמידים וועט זעהן זייער אסאך סודות 
ספרים  די  אין  אויך  דעם,  אין  באהאלטן  זענען  וואס 
צו  מאריך  זיי  זענען  והחסידות  התורה  גדולי  די  פון 

ערקלערן די פיוטים.
דעם  איז  דוקא  תפילה  די  געזאגט  ווערט  פארוואס 
טאג, און וואס איז די שייכות פון די תפילה צו די ימים 
הנוראים? אויף דעם און אויף נאך קענט איר זעהן אין 

דעם ארטיקל:
תפילת גשם – נאך יו"ט סוכות

דעם  אין  אז  שטייט  א)  ב  (ר"ה  משנה  אין  וואס  כאטש 
יו"ט סוכות ווערט די וועלט גע'משפט אויף די וואסער, 
שמיני  צו  ביז  רעגן  די  אויף  נישט  מיר  בעהטן  דאך 
אין  קללה  סימן  א  איז   – רעגן  ווייל  א)  ב  (תענית  עצרת 
יו"ט (סוכה כח ב), און כדי עס זאל נישט קומען קיין רעגן 
אין יו"ט האט מען אפגעשטיפט די תפילה אויף דעם 

ביז נאך די טעג פון סוכות (רש"י שם ד"ה סימן).
צוליב  אז  א)  קיד  (או"ח  לבוש  דער  שרייבט  דעם  לויט 
דעם האט מען קובע געווען צו זאגן די תפילה פון 'טל' 
פון  תפילה  די  און  פסח,  פון  טאג  ערשטן  דעם  דווקא 
'גשם' דווקא שמיני עצרת, כאטש עס זעהט נישט אויס 
זיך  ענדיגט  און  אן  זיך  הייבט  רעגן  פון  סעזאן  די  אז 
דווקא אין די טעג, נאר ווייל די חכמים זכרונם לברכה 
האבן געוואלט אז מיר זאלן בעהטן אז אלע דריי ימים 
וואס  אויסער  רעגן,  קיין  אן  גיין  אריבער  זאלן  טובים 
רעגן אין יו"ט סוכות איז א סימן קללה, קען דאס אונז 
שטערן פון צו מקיים זיין די מצוה פון שמחה אין די 
זיי  האבן  דעריבער  זיין,  צו  דארף  עס  ווי  טובים  ימים 
מסדר געווען אז מיר זאלן בעהטן אז די רעגן זאל זיך 
אויפהערן  זיך  זאלן  זיי  און  סוכות  נאך  נאר  אנהייבן 

באלד אנהויב פסח.
נאך  ביז  גשם  תפילת  די  אפשטיפן  אויפן  טעמים  נאך 

יו"ט סוכות שרייבן די אחרונים:
א. דער עיקר משפט פון די רעגן – אויב עס זאל קומען 
אבער  סוכות,  יו"ט  אין  מען  משפט  ווייניג,  צי  אסאך 
ברכה,  גשמי  ווי  קומען  זאלן  זיי  צי   – הדין  גמר  דער 
ווערן,  געשעדיגט  דעם  פון  זאלן  מענטשן  אן  רואיג 
און אויך צי עס זאל רעגענען אין א באוואוינטע פלאץ 
שמיני  אין  נאר  מען  משפט  דאס  ים,  העכערן  אדער 

עצרת ('מטה משה' תתקעא).
ווען  אז  ערקלערט  ווערט  ח)  ג  (תענית  משנה  די  אין  ב. 
חכמים  די  האבן  רעגן  קיין  געקומען  נישט  איז  עס 
אויסדערוועלט חוני המעגל אז ער זאל דאווענען אויף 
וואס  זוהן  א  ווי  אויבערשטן  ביים  איז  ער  ווייל  רעגן, 
צו  כדי  אז  דעם  פון  מען  זעהט  טאטן.  זיין  פון  בעהט 
פון  מדריגה  די  אין  זיין  מען  דארף  רעגן  אויף  בעהטן 
צווייטע  די  ביי  דעם  וועגן  און  טאטע,  זיין  ביי  זוהן  א 
געשריבן  תורה  די  האט  שמע  קריאת  פון  קאפיטל 
לבבכם"  בכל  ולעבדו  אלוקיכם  ה'  את  "לאהבה  נעבן: 

דעם פסוק: "ונתתי מטר ארצכם".
אין דעם טאג שמיני עצרת ווערן אלע אידן דערהויבן 
א  זאגן  חז"ל  ווי  אזוי  למקום,  בנים  פון  מדריגה  א  צו 
זיינע  איינגעלאדנט  האט  וואס  קעניג  א  צו  משל, 
קינדער אויף זיבן טעג צו פארברענגען אינאיינעם, ווען 
זיי זענען געקומען זיך געזעגענען פון אים, האט ער זיי 
געבעהעטן זיי זאלן זיך אויפהאלטן מיט אים נאך איין 
טאג – קשה עלי פרידתכם (רש"י ויקרא כג לו), וועגן דעם 
דווקא  רעגן  אויף  בעהטן  צו  געווען  מתקן  מען  האט 
אין דעם טאג וואס מיר ווערן דעמאלטס גערעכנט ווי 

קינדער פונעם אויבערשטן ('רנת יצחק' מועדים עמ' צז).
"ִאם  ג-ד)  כו  (ויקרא  פסוק  דער  פון  לשון  דער  פון  ג. 
ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצוַֹתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם אָֹתם: ְוָנַתִּתי 
פון  ברכה  די  אז  חכמים  די  לערנען  ְּבִעָּתם",  ִגְׁשֵמיֶכם 
(ראה  תורה  די  פון  פלאג  די  אין  אנגעהאנגען  איז  רעגן 
דאווענען  זאלן  מיר  אז  פאסיג  איז  דעריבער  שם)  רש"י 
ווייזן  מיר  ווען  תורה  שמחת  אין  דווקא  דעם  אויף 
שטארק ארויס אונזער ליבשאפט צו די תורה הקדושה 

('אבני נחל' עמ' קלה).

די טעם פון עס זאגן ביי מוסף
לויט די אויבנדערמאנטע טעמים דארף מען פארשטיין 
פארוואס בעהטן מיר אויף רעגן נאר ביי מוסף, לכאורה 
ביינאכט  באלד  בעהטן  צו  געווען  ענדערשט  וואלט 
אין  געברענגט  ווערט  פראגע  די  עצרת?  שמיני  פון 
ירושלמי (תענית א א) און זעה אין 'בית יוסף' (או"ח קיד) 

וואו ער ברענגט עטליכע ענטפער'ס אויף דעם.
בדרך דרוש זאגט הרה"ק רבי ישכר דב פון בעלזא: אין 
ֶטֶרם  ַהָּׂשֶדה  ִׂשיַח  " ְוכֹל  שטייט:  ה)  (ב  בראשית  פרשת 
ִיְהֶיה ָבָאֶרץ ְוָכל ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה ֶטֶרם ִיְצָמח ִּכי א ִהְמִטיר 
ָהֲאָדָמה",  ֶאת  ַלֲעבֹד  ַאִין  ְוָאָדם  ָהָאֶרץ  ַעל  ֱאקִים  ה' 
המטיר',  'לא  פון  טעם  די  איז  "וואס  רש"י:  ערקלערט 
ווייל 'אדם אין לעבוד את האדמה', און ער טוהט נישט 
איינערקענען די גוטסקייט פון די רעגן, און ווען אדם 
הראשון איז געקומען און האט געוואוסט אז עס פעלט 
אויס פאר די וועלט האט ער געדאוונט אויף דעם און 
די  געוואקסן  זענען  עס  און  רעגן,  געקומען  איז  עס 

ביימער און די גראז".
פון  תפילה?  די  געדאוונט  הראשון  אדם  האט  ווען 
מדרש (ראה ילקוט שמעוני פנחס רמז תשפב) זעהט אויס אז 
דאס איז געווען אין די זיבעטע שעה פון דעם ערשטן 
אויך  איז  דאס  וויבאלד  און  העולם,  בריאת  פון  טאג 
ברכות  (ראה  מוסף  קרבן  דעם  זיין  מקריב  פון  צייט  די 
אויך  זאלן  מיר  אז  געווען  מתקן  מען  האט  א-ב),  כו 

דאווענען אויף די רעגן אין די צייט, וואס דאס איז די 
צייט וואס איז מסוגל אויף דעם ('אלף כתב' ח"א אות א).

דער חזן טוהט אן א 'קיטל'
'קיטל' ביי  עס איז איינגעפירט אז דער חזן טוט אן א 
תפילת גשם און זאגט עס מיט א ניגון וואס ערוועקט 
דאס הארץ און נישט מיט א ניגון וואס ברענגט ארויס 
מען  טוהט  סוכות  יו"ט  אין  ווייל  יו"ט,  פון  שמחה  די 
ווי  איז  תפילה  די  אז  אויס  קומט  וואסער,  די  משפט'ן 
א תפילה פון די ימי הדין ('שערי חג הסוכות', שער יב פ"ב 
ווערט  'קיטל'  א  אנטוהן  אויפן  טעם  א  נאך  יט).  אות 

קיא):  סי'  תרנ"ט,  (ווילנא  ישרון'  'מנהגי  אין  געברענגט 
מיטן אנטוהן א ווייסע בגד, א ביישפיל פון די תכריכים 
מיר  ווילן  אנגעטוהן,  דעם  מיט  זענען  טויטע  די  וואס 
ערוועקן די הערצער אויף דעם וואס מיר גייען יעצט 
בעהטן אויף דעם עיקר פון לעבן, ווייל דאס לעבן פון 

א מענטש איז אנגעהאנגען אין די פרנסה.
אין א געוויסע יאר אין יו"ט שמיני עצרת, ביי די מנין 
מיט  סאלאנטער  ישראל  רבי  געדאוונט  האט  עס  וואו 
גשם  תפילת  פאר  מען  האט  תלמידים,  גרויסע  זיינע 
קיטל  דעם  ברענגען  זאל  ער  זיי  פון  איינעם  געשיקט 
אזוי ווי ס'איז איינגעפירט, אבער צוליב עפעס א סיבה 
האט ער פארשפעטיגט צו קומען. זענען די תלמידים 
צוגעגאנגען און געפרעגט זייער רבי'ן, אפשר זאל מען 
'טרחא  צוליב  מנהג  דעם  אויף  זיין  מוותר  מאל  דאס 
זיין  מיט  געענטפערט  הגרי"ס  זיי  האט  דציבורא', 
זיסן שפראך: "וואס איז דען היינט פאר אונז געבליבן 
עמ'  ח"ב  מקעלם'  הסבא  ('כתבי  'קיטל'..."  דעם  אויסער 

תשפז).

לברכה ולא לקללה אמן
וואס  בקשות  דריי  מיט  זיך  ענדיגט  גשם  תפילת  די 
ווערן געזאגט מיט א געשריי דורך דער חזן, ווען דער 
ציבור ענטפערט נאך זיי 'אמן': "לברכה ולא לקללה... 

לחיים ולא למות... לשובע ולא לרצון".
פון  רייד  מוסר  די  דערמאנען  צו  פלאץ  דאס  איז  דא 
געזאגט  טאקע  איז  וואס  יט)  ז  (ג  ימים'  'חמדת  דער 
געווארן אויף דעם וואס מיר זעהן אז דער עולם שרייט 
הויעך 'אמן' נאך 'היום תאמצנו', אבער מ'קען עס אויך 
בקשות:  דריי  די  נאך  אמן  ענטפערן  דאס  איבער  זאגן 
"אסאך פון די מענטשן וואס טוהן גרינג שעצן אין דעם 
געשפאלטן  ערד  די  ווערט  דאך  כבוד,  אויבערשטנ'ס 
פון די גרודער ווען זיי ענטפערן אמן ווען דער שליח 
ציבור זאגט "היום תאמצנו" אין די ימים הנוראים, און 
געבן אכטונג אויף זיך און אויף זייערע קליינע קינדער 
צו ענטפערן אמן. אבער ווען זיי הערן ברכות און קדיש 
איך "בנים  זאג  זיי  אויף  גארנישט.  נישט  מען  הערט   –
לא ֵאֻמן בם" (דברים לב כ) - "לא ָאֵמן בם", זיי מאכן פון 

דעם טפל א עיקר און פון דעם עיקר א טפל". 

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בבללתעתענה אמונים 

ססדרר ם 
 די תפילה פון 'גשם'

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

לכל ת פא
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