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'שלום עליכם' אדער 'עולו אושפיזין', וואס איז פריער?
”עולו אושפיזין עילאין קדישין“ (סדר האושפיזין)

חול  שבת  פירן  צו  זיך  וויאזוי  שאלה  די  האבן  אסאך 
זאגן  קודם  מ‘דארף  צי  סוכה;  אין  אריינגיין  ביים  המועד 

’שלום עליכם‘, אדער ’עולו אושפיזין‘?
צו  געפירט  זיך  האט  בעלזא  פון  דב  ישכר  רבי  האדמו“ר 
’שלום  ערקלערט:  האט  און  עליכם‘,  ’שלום  פריער  זאגן 
שוין  זענען  זיי  און  מלאכים,  די  פאר  מען  זאגט  עליכם‘ 
אין סוכה, נאך וואס זיי האבן באגלייט דעם מענטש פון 
נאכנישט  זענען  אושפיזין  די  אבער  הויז,  זיין  צו  שוהל 

געקומען, ווייל מ‘האט זיי נאכנישט געלאדנט.
דאקעגן האדמו“ר רבי יואל פון סאטמאר האט זיך געפירט 
זיין  ערקלערט  ער  ווען  אושפיזין‘,  ’עולו  פריער  זאגן  צו 
מנהג מיט דעם וואס די גמרא זאגט (סנהדרין צג א): ”גדולים 

צדיקים יותר ממלאכי השרת“.
פארן  גע‘טענה‘עט  אמאל  האט  רבנים  פון  איינער  ווען 
’שלום  זאגן  מען  דארף  הדין  מצד  אז  רבי‘ן  סאטמאר 
די  אז  ערקלערנדיג  אושפיזין‘,  ’עולו  בעפאר  עליכם‘ 
שבת  יעדע  מענטש  דעם  דאך  באגלייטן  מלאכים 
ביינאכט, אבער די אושפיזין קומען דאך נאר יו“ט סוכות, 
און די חכמים זאגן דאך (ברכות נא ב): ”תדיר ושאינו תדיר 
דו  געענטפערט:  רבי  דער  אים  האט  קודם“?  תדיר   –
ניין!  וואך?  יעדע  קומען  מלאכים  זעלבע  די  אז  מיינסט 
זענען  וואס  מלאכים  אזעלעכע  קומען  שבת  יעדע  נאר 
פאסיג צו זיין אויפפירונג פון אגאנצע וואך, לויט דעם די 
נישט  זענען  ביינאכט  סוכות  יו“ט  קומען  וואס  מלאכים 

מער תדיר פון די אושפיזין.
’ביתו נאוה קודש‘ ח“ג עמ‘ תתמז; ’פרדס אליעזר‘ סוכות ח“א עמ‘ רצב

’על נטילת לו-לב‘
נטילת  על  וציוונו  במצוותיו  קדשנו  אשר  אתה...  ”ברוך 

לולב“ (ברכת הלולב)
אין גמרא (סוכה לב ב, ע“פ רש“י על הרי“ף סוכה יח א) איז ערקלערט 
דערמאנט  ווערט  לולב  דער  נאר  פארוואס  סיבה  די 
אויף  וואס  בוים  טייטל  דער  ווייל  הברכה:  נוסח  אינעם 
דעם וואקס דער לולב איז העכער פון די אנדערע ביימער 

וואס אויף זיי וואקסן די אנדערע מינים.
פון  פאצאנאווסקי  יוסף  רבי  ברענגט  למעשה  אבער 
ברכה,  די  אין  מרומז  איז  אתרוג  דער  אויך  אז  לאדזש 
די  אז  געברענגט  ווערט  יט)  אמור  (תנחומא  מדרש  אין  ווייל 
פיר מינים זענען מרמז אויף די פיר הויפט גלידער פון א 
מענטש; דער לולב צו די עמוד השדרה, דער הדס צו די 
אויגן, די ערבה צו די ליפן און דער אתרוג צו די הארץ, 
די  פון  געשטעלט  צוזאם  איז  ’לולב‘  ווארט  די  ווייל  און 
וואס  אתרוג  דער  אויך  אז  אויס  קומט  ’לו-לב‘  ווערטער 
איז ענליך צו די הארץ ווערט דערמאנט אין די ברכה. 
’פרדס יוסף‘ אמור

אויף וואס האט רבי דוד געוויינט?!
נטילת  על  וציונו  במצוותיו  קדשנו  אשר  אתה...  ברוך 

לולב (ברכת הלולב)
סוכות  המועד  חול  די  פון  איינע  אין  אינדערפריה  איין 
טעג, ווען דער צדיק רבי דוד בהר“ן איז אריין אין שוהל 
צו  מינים  ד‘  די  גענומען  ער  האט  ותיקין,  דאווענען 
שאקלען אויף זיי אזוי ווי זיין שטייגער פארן דאווענען, 
און באלד נאכן ענדיגן צו זאגן די ברכה מיט א ברען האט 

ער פלוצלינג אויסגעבראכן אין א ביטערליכן געוויין.
אין  שוהל  אין  געווען  אנוועזנד  זענען  מענטשן  עטליכע 
באמערקט  האט  וואס  זיי  פון  איינער  שעה.  פריה  יענע 
און  אים  צו  געאיילט  זיך  האט  צדיק,  פונעם  געוויין  די 
האט  דוד  רבי  אבער  הילף.  זיין  דערלאנגען  געוואלט 
’איך  זאגט:  וואס  איינער  ווי  האנט  די  מיט  געווינקען 

דארף נישט קיין הילף‘. 
זיך  האט   – געוויינט“  רב  דער  האט  פארוואס  ”אבער 
יענער אינטערעסירט איידעלערהייט, און רבי דוד האט 
די  זאגן  ”נאכן  מויל:  האלבע  א  מיט  געענטפערט  אים 
ערבות  די  און  הדסים  די  אז  באמערקט  איך  האב  ברכה 
זענען ארויסגעפאלן פון זייער רינגל, אויב אזוי האב איך 
מורא אז איך האב געזאגט די ברכה נאר אויפן לולב מיטן 

אתרוג, און דאס איז א ברכה לבטלה“.
אין  געהערט  נאך  זיך  האט  צייט  לאנגע  א  פון  לויף  אין 
ער  האט  אזוי  דוד.  רבי  פון  געוויין  שטילע  די  שוהל 

גציטערט פון א חשש ברכה לבטלה.
יענער  דעמאלטס.  פון  אדורך  זענען  יאר  עטליכע 
וואו  פלאץ  דער  צו  אנגעקומען  נאכאמאל  איז  מענטש 

זיין  צו  און  לולב,  אויפן  ברכה  די  געזאגט  האט  דוד  רבי 
דוד  רבי  ווי  געזעהן  ער  האט  איבערראשונג  גרויסע 
געפרעגט  נאכאמאל  האט  יענער  ווען  ביטערליך.  וויינט 
א  דעם  אויף  געהאט  דוד  רבי  האט  וויינט  ער  פארוואס 
איך  בין  עטליכע  ”פאר  ערקלערונג:  אינסטערעסאנטער 
דעם  צוליב  און  לבטלה  ברכה  א  מיט  געווארן  נכשל 
וויין איך...“. די קומענדיגע יאר, ווען ער האט נאכאמאל 
געטראפן רבי דוד‘ן פארגיסן טרערן, האט ער שוין נישט 

געפרעגט וואס איז די געוויין.
הגש“פ ’משולחנם של גדולי ירושלים‘ עמ‘ 157

דריי ענטפער‘ס אויף איין בקשה
ורב  גבור  להושיע,  אין  בלתך  המושיע,  אדון  נא  ”הושע 

להושיע, דלותי ולי יהושיע“ (סדר ההושענות)
ווערטער  אויבנדערמאנטע  די  טייטש  חיים‘  ’דברי  דער 

מיט א משל:
איינער האט אמאל וויכטיג געדארפט צוקומען צו הילף 
טירן  די  אויף  קלאפן  געגאנגען  איז  און  מענטשן,  פון 
ער  האט  קניה  ציטערדיגע  א  מיט  לייט.  רייכע  די  פון 
זיך  און  עושר  דער  שכן  זיין  פון  טיר  די  אויף  געקלאפט 
געבעהטן נאך הילף, אבער יענער האט אים געשיקט צו 
זיך  אנטשולדיגט  ער  ווען  באקאנטע,  זיינע  פון  איינעם 
אז זיין גאנצע געלט איז אינוועסטירט אין זיינע ביזנעס 
און ער האט יעצט נישט די מעגליכקייט אים צו העלפן. 
נישט האבנדיג קיין אנדערע וועג האט ער זיך געוואנדן 
צו די אדרעס וואס מ‘האט אים געגעבן, אבער דער עושר 
הענט,  ליידיגע  מיט  געשיקט  אוועק  אויך  אים  האט 
ווען ער ערקלערט אים אז ער האט יעצט געענדיגט צו 
טיילן די באשטימטע סומע פון זיינע צדקה געלט. האט 
אבער  עושר,  דריטן  א  צו  ווענדן  צו  זיך  באשלאסן  ער 
יענער, האט נעבעך אנגעהויבן שרייען אויף אים: ”וויאזוי 
אינגאנצן  ביזסט  דו  נדבות,  בעהטן  נישט  זיך  שעמסטו 

געזונט, קענסט גיין ארבעטן און פארדינען!“.
ער  הימל  אין  טאטע  אונזער  פון  בעהטן  מיר  אונז,  אויך 
זאל אונז העלפן, און מיר ערקלערן פארוואס זענען מיר 
פארזיכערט אז ער וועט אננעמען אונזערע בקשות, ווייל 
הילף  נאך  שיקן  נישט  אונז  וועט  ער  אז  זיכער  איז  עס 
צו א צווייטן, ווייל ”בלתך אין להושיע“, אויסער השי“ת 
איז נישטא ווער עס קען אונז העלפן, אויך וועט ער אונז 
נישט אפשטיפן און זאגן אז ער האט שוין געענדיגט צו 
טיילן די גאנצע סומע וואס ער האט באשטימט, ווייל ער 
איז דאך ”גיבור ורב להושיע“, ער קען אסאך העלפן, און 
ער וועט אונז אויך נישט אנשרייען אויף דעם וואס מיר 
מיר  ”דלותי“,  אז  דאך  ווייסט  ער  ווייל  אים,  פון  בעהטן 
מיר  און  זיך  מיר  פארלאזן  דעם  אויף  און  ארעם,  זענען 

זענען זיכער אז ”לי יהושיע“, אז ער וועט אונז העלפן.
’אתה בחרתנו‘ עמ‘ קעח
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עס איז נישט פארהאן קיין גרעסערע 
זאך פון ’סוכה‘

מצוות  כל  כי  קלה,  בעיניך  סוכה  מצוות  תהי  ”בל 
דת כחוקותיה שקולה“ (פיוט לשחרית יום ב‘ דסוכות)

וואו טרעפן מיר אז די מצוה פון סוכה איז שקול 
אקעגן אלע מצוות?

די  פון  ווערטער  די  מיט  ערקלערן  עס  מ‘קען 
מקובלים וואס זאגן אז ’סוכה‘ איז בגימטריה ’אמן‘, 
ז  (דב“ר  זאגן  חכמים  די  וואס  דאך  ווייסן  מיר  און 
שישראל  מאמן  יותר  הקב“ה  לפני  גדול  ”אין  א): 
וואס  ’סוכה‘  פון  מצוה  די  איז  דעם  וועגן  עונים“, 

איז אקעגן ’אמן‘ חשוב אזוי ווי אלע מצוות.
’משנת יוסף‘ לחודש תשרי

רזי אמונים 
?

ל
רזי

ארהאן קיין

רמזים פון אמן ם 
אין די פרשה

‡מן יענו ‡חריך ‰כול מ‰ר‰
טייערער ‡י„ 

זיך ‡ונטער „י  ‚עפונסט  וו‡ס „ו  י‡ר, ‡ין „י ˆייט  נייע  פון „י  ‡ין ‡נ‰ייב 
’ˆיל‡ „מ‰ימנו˙‡‘ ‡ין „עם יו"ט סוכו˙, נעם „יך ‡ונטער ‡נ‰ייבן „יין ט‡‚ 
„ו  וו‡ו  ˘ו‰ל  „י  ‡ין  ‰˘חר  ברכו˙  ז‡‚ן  וו‡ס  „י  ‡ויף  ‡מן  ענטפערן  מיט 
 ıוונסט, ‡זוי וועסטו זוכ‰ זיין ˆו זיין ‡ונטער „י ˘‡טן פון ‡מונ‰ ‡ ‚‡נ‡„
י‡ר, ‡ון ‡זוי ‡ויך ז‡מלען יע„ן ט‡‚ ניינˆי‚ ‡מן'ס, ‡זוי ווי עס ˘טייט פון 

„י ˜„מונים (˙י˜ו"ז מ ב, ‰וב‡ במ‚"‡ ו ב). 
מונ‰.‡מן. ‡יז „ער סו„ פון ‡מונ‰.

˜
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ירושלים‘ער  באוואוסטער  דער 
זאנענפעלד  חיים  יוסף  רבי  רב, 
הקפות  די  אינמיטן  האט  זצ“ל, 
מנהג  א  געהאט  תורה  שמחת  פון 
א  אין  ארויסגיין  פלעגט  ער  אז 
קינדער  די  מיט  טאנץ  עקסטערע 
מרוגש‘דיגע  די  שוהל.  די  פון 
זיי  האבן  יאר  אגאנץ  וואס  קינדער 
אויף  בענקשאפט  מיט  געווארט 
זייער  מיט  הקפה  ספעציעלע  די 
געשעצטן רב, האבן זיך מיט גרויס 
ארום  צוזאמגענומען  התרגשות 
אין  געהאלטן  האט  וואס  רב  דעם 
פוס  די  תורה,  ספר  די  הענט  זיינע 
אליין  זיך  פון  ווי  געהויבן  זיך  האבן 
האבן  געזאנגען  פרייליכע  די  און 

געשפאלטן הימלען.
איינער פון יענע קינדער וואס האבן 
זוכה געווען זיך באשיצן אונטער די 
יענע  אין  חיים  יוסף  רבי  פון  שאטן 
געווען  איז  טאנץ,  מפורסם‘דיגע 
שפעטער  יארן  מיט  אברהם‘לע, 
אברהם  רבי  גערופן  אים  מען  האט 
עלטערע  זיינע  אין  וואס  בערגמאן, 
יארן האט ער פארציילט פאר זיינע 

אייניקלעך די פאלגנדע געשיכטע:
דער  וואס  נאך  יארן,  פון  איינע  אין 
רב האט בעפאר די הקפה געזינגען 
דעם ניגון וואס אין יענע צייטן האט 
פיוט  דעם  אויף  געזינגען  עס  מען 
’אין כאלוקינו‘, איז ער - אברהם‘לע 
שעמעדיגע  מיט  צוגעגאנגען   -
געפרעגט  אים  און  רב  צום  טריט 
וויל  ”איך  פארשעמטערהייט: 
קשיא  שווערע  א  רב,  דעם  פרעגן 
איז מיר שווער אויף דעם פיוט וואס 

מיר האבן יעצט געזינגען...“.
דער רב, ווי עס וואלט נישט געווען 
קיין אונטערשייד פון זיבעציג פולע 
טובים  מעשים  און  תורה  מיט  יארן 
צווישן אים און דאס קינד, האט זיך 
דעם  צום  אראפגעבויגן  אינגאנצן 
אויף  געקוקט  און  קינד  בא‘חן‘טן 
אים מיט אויגן פול מיט ליבשאפט, 
ער  האט  אינטערעסע  מיט  און 

אויסגעהערט זיין פראגע:
אויס:  מיר  רופן  פריער  ”פארוואס 
כאדונינו...‘,  אין  כאלוקינו,  ’אין 
מען:  פרעגט  נאכדעם  נאר  און 
כאדונינו?‘,  מי  כאלוקינו?  ’מי 
לכאורה וואלט מען געדארפט זאגן 
און  ’מי?‘,  פרעגן  קודם  פארקערט, 
נאר נאך וואס מ‘וועט נישט טרעפן 
אויסרופן  מיר  וועלן  ענטפער  א 

’אין!‘?“.
ווידער  שוין  האבן  מתפללים  די 
דער  ווען  טאנצן,  צו  אנגעהויבן 
פראגע,  זיין  געענדיגט  האט  יונגל 
א  מיט  געגלעט  אים  האט  רב  דער 
געזאגט:  אים  האט  און  ליבשאפט 
געפרעגט,  האסטו  שאלה  גוטע  ”א 
צו  דיר  האב  איך  קינד,  טייער  מיין 
איך  ענטפער,  שיינע  א  ענטפערן 
קומענדיגע  די  אין  אז  צו  דיר  זאג 
וועל  הקפות  די  צווישן  הפסקה 
איך דיר ענטפערן, עס לוינט דיר צו 

ווארטן...“.
ווען עס האט זיך נאר געענדיגט די 
געשטופט  צוזאם  זיך  האבן  הקפה, 
וואס  קינדער  מנינים  צוויי  ארום 
האבן  רב  פונעם  ווערטער  די 
אויערן,  זייערע  צו  דערגרייכט 
וויסן  געוואלט  אויך  האבן  זיי  און 
ווערן  פארענטפערט  וועט  וויאזוי 

די פראגע.
משל“,  זיסן  א  געבן  ענק  וועל  ”איך 
האט דער רב געקוקט אין די אויגן 
וועסטו  אזוי  ”און  אברהם‘לע,  פון 

פארשטיין די ענטפער“.
ענק?“  קענען  צדקיהו  ”מערת 
פון  געפרעגט  רב  דער  האט   –
זיך  האבן  וואס  קינדער  די 
”זיכער  אים,  ארום  צוזאמגענומען 
אלע  האבן   – דעם“  פון  מיר  ווייסן 
אויגן  זייערע  אין  ווען  געענפערט 
די  פון  ווער  פינק,  א  זיך  דערקענט 
נישט  האט  קינדער  ירושלים‘ער 
מערה  באקאנטע  די  פון  געהערט 
וואס  שכם,  שער  נעבן  איז  וואס 
אויף  זענען  ערציילונגען  אזויפיל 

דעם פארהאן.

קינדער,  אוודאי  ווייסן  ”ענק 
די  נישט  איז  צדקיהו  מערת  אז 
וועלט.  דער  אויף  מערה  גרעסטע 
זענען  וועלט  גרויסן  דעם  אין 
מער  און  גרעסערע  פארהאן 
פארצווייגטע מערות פון די מערה. 
און  נידריגע  פארהאן  זענען  זיי  פון 
פון זיי זענען דא הויכע, א טייל פון 
א  און  געדרייטע  זייער  זענען  זיי 
טייל פון זיי זענען גארד ווי א ליניע, 
אבער אין אלע, ווייסן ענק, הערשט 

שטענדיג א שטארקע טונקלקייט.
זיך  האט  קאפ  מיטן  שאקל  א 
פון  פנימ‘ער  די  אויף  אנגעזעהן 
האט  רב  דער  און  קינדער,  די 

פארגעזעצט:
אויף  רעדן  מיר  אז  זאגן  ”לאמיר 
איינע פון די מערות וואס איז זייער 
א  קאמפליצירט;  און  פארדרייט 
מענטש וואס גייט אריין אינעווייניג, 
ער  אז  רואיג  זיין  ער  קען  וויאזוי 
וועט טרעפן זיין וועג אויף צוריק?“.
פלעש-לייט  א  מיטנעמען  זאל  ”ער 
(לאמטערנע - פנס)!“ – האט איינער 
מזל,  זיין  פראבירט  קינדער  די  פון 
אבער זיין חבר האט אריינגעשריגן: 
עס  אז  געזאגט  האט  רב  ”דער 
געדרייטע  א  פון  זיך  האנדלט 
די  העלפן  אים  וועט  וואס  מערה, 
נישט  וועט  ער  אויב  ליכטיגקייט, 
צו  וועג  געדרייטע  וועלעכע  וויסן 

גיין...“.
דער רב וואס האט אויסגעהערט די 
טענה‘ריי, האט פארגעזעצט ווען א 

שמייכל ליגט אים אויף זיינע ליפן:
הנולד  את  הרואה  חכם  ”דער 
באגענוגט זיך נישט מיט א פלעש-

סימנים  זיך  פאר  מאכט  ער  לייט, 
אויפן וועג, אויפן גאנצן לענג פון די 
וועג קוקט ער זיך ארום און קריצט 
אריין אין זיין זכרון; דא איז פארהאן 
דא  ארויס,  שטעקט  וואס  זויל  א 
פון  עפעס  ארויס  זיך  שטעקט 
א  דא  איז  ווינקל  די  אין  וואנט,  די 
די  אויף  ליגט  וואס  שטיין  גרויסע 
ווינקל  אנדערע  די  אין  און  ערד, 

פליסט וואסער.
די  אין  אריין  גייט  נאר  דער  אבער 
קוקט  און  טראכטן,  צו  אן  מערה 
וואו  וועג  זיין  אויף  אום  נישט  זיך 
אריין  ער  גייט  אזוי  און  גייט,  ער 
אין אזעלעכע געדרייטע וועגן וואס 
ער  ארויס,  וועג  קיין  נישט  האבן 
ווערט פארדרייט צווישן די קרומע 
זענען  עס  און  מערה,  די  פון  וועגן 
שוין געווען פעלער וואס אזעלעכע 
די  געטראפן  נישט  האבן  מענטשן 
געשטארבן  זענען  און  ארויס  וועג 

פון הונגער חלילה“.
די  אז  אויס,  קומט  דעם  ”לויט 
צייכענעס וואס א מענטש שטעלט 
היטן  זיי  וועג,  אויפן  זיך  פאר 
נישט  זאל  ער  וועג  אויפן  אים 
קענען  זאל  ער  נאר  בלאנדזשען 
שטארק  און  געזונט  קומען  אהיים 
אן קיין שאדן און צער“ – האט דער 
מ‘לערנט  וואס  אויסגעפירט  רב 
באלד  האט  און  משל,  דעם  פון  זיך 

אריבער צום נמשל:
מיר  ווען  מענטשן,  מיר  ”אויך 
לאנגן  גאנצן  דעם  שפאצירן 
פאר  שטעלן  מיר  דארפן  לעבן, 
נישט  זאלן  מיר  כדי  סימנים,  אונז 
די  ח“ו  פארלירן  און  בלאנדזשען 
וועג  אויסגעטרויטענע  און  גראדע 
וויאזוי  דורות,  פריערדיגע  די  פון 
די  דורך  טוהן?  עס  מיר  וועלן 

סימנים!.
בעפאר  מחוייב,  איז  איד  יעדער 
זאל  ער  לערנען,  אן  הייבט  ער 
א  מיט  זיך  אין  ארייננעמען 
אז  ידיעה  קלארע  די  פעסטקייט 
דער  איז  דאס   – כאלוקינו!‘  ’אין 
שטעלט  ער  וואס  סימן  ערשטער 
ארויס  גייט  ער  בעפאר  זיך  פאר 
צווייטע  די  נאכדעם  וועג,  אויפן 
דריטע:  די  כאדונינו‘,  ’אין  סימן: 
’אין  פערטע:  די  און  כמלכנו‘,  ’אין 

כמושיענו‘.
נאר נאכן איינ‘חזר‘ן די פיר סימנים, 

שאלות:  זיינע  פרעגן  ער  קען 
כאדונינו...‘.  מי  כאלוקינו,  ’מי 
גרויסע  א  ליגן  פראגעס  די  אין 
מענטש  א  אבער  איינשטעלעניש, 
אוועק  פריער  פון  שוין  האט  וואס 
געשטעלט די ריכטיגע סימנים, גייט 
ער שוין אויף דעם ריכטיגן וועג, און 
קען שוין פרעגן די שאלות, מיט א 
סימנים  די  דורך  ווייל  זיכערקייט, 
וואס ער האט פאר זיך געשטעלט, 
וועט ער אייביג קענען צוריק קומען 

צו די ריכטיגע וועג“.

אריינגעקוקט  רב  דער  האט  יעצט 
דער  אברהם‘לע,  פון  אויגן  די  אין 
קינד מיט די קלוגע אויגן, און האט 
זיך  לערנען  מיר  וואס  פארגעזעצט 

פון דעם:

ביזסט  דו  קינד,  טייער  ”מיין 
וויסן  נישט  קענסט  דו  יונג,  נאך 
אין  אנקומען  וועסט  דו  וואו 
אין  און  לעבן,  שטורעמישע  די 
דארפן  וועסטו  פעלער  געוויסע 
צי  אויסוועלן;  און  באשליסן  אליין 
אדער  וועג,  די  אין  גיין  זאלסט  דו 

אפשר אין די צווייטע?.

מיין עצה פאר דיר: מאך שוין יעצט 
ריכטיגע  די  פעסטקייט  א  מיט  אפ 
אוודאי  דיר  וועט  דאס  סימנים, 
קענען  זאלסט  דו  העלפן  שטענדיג 
און  וועג  ריכטיגן  דעם  אויסוועלן 
אלע  נאך  ’אהיים‘  קערן  צוריק  זיך 
שוועריקייטן פונעם לעבן צוריק צו 
האבן  עלטערן  דיינע  וואס  וועג  די 
פאר דיר אויסגעטרויטן אויפן אלטן 
וועג וואס איז נאך פון די פריערדיגע 

דורות“.

רב  דער  האט  ווערטער  די  מיט 
טיפע  א  ווען  רייד  זיינע  געענדיגט 
קרעכץ קומט ארויס פון זיין הארץ, 
און  הנולד,  את  הרואה  חכם  א  ווי 
איז באלד צוריק צו די טענץ מיט א 
שטארקע ברען: ”ברוך הוא אלוקינו 

שבראנו לכבודו...“.

אריבער  זענען  יארן  ”צעהנדליגע 
דערציילט  האט   – דעמאלטס“  פון 
שפעטער  יארן  מיט  אברהם  ר‘ 
השגחה  ”די  אייניקלעך,  זיינע  פאר 
אסאך  אז  צוגעפירט  האט  העליונה 
אייראפא,  אין  געווען  איך  בין  יארן 
די  אונטער  יאר  עטליכע  זיי  פון 
הערשאפט פון די נאצים ימח שמם.

געזעהן,  האט  רב  דער  ווי  אזוי 
אנגעפילט  לאגערן,  די  אין  דארט, 
איך  האב  פלאג,  און  פיין  מיט 
געהאט אויסצושטיין זייער שווערע 
מאל  אסאך  אמונה,  אין  ניסיונות 
האב איך שוין נישט אויסגעהאלטן 
אבער  ווייטער,  לעבן  דאס 
דערמאנט  זיך  איך  האב  דעמאלטס 
פאר  האב  איך  וואס  סימנים  די  אין 
בין  איך  ווען  אוועקגעשטעלט  מיר 
געווען א יונג קינד און דורך דעם בין 

איך אדורך דעם גאנצן לעבן.

איז  וואס  אמונה  פון  פאקל  די 
מיינע  אין  געווארן  אנגעצינדן 
כמעט  איז  עס  כאטש  יארן,  יונגע 
איז  געווארן,  פארלאשן  אינגאנצן 
דורך  געווארן  אנגעצינדן  צוריק 
אלטן  פונעם  עצה  די  סימנים.  די 
מיין  באלויכטן  ווייטער  האט  רב 
זכות  דעם  אין  לעבן,  אגאנץ  וועג 
קענען  צו  געווען  מצליח  איך  האב 
שוועריקייטן  אלע  טראגן  אריבער 
מלחמה  די  ווי  זעהן  לעבן,  אינעם 
ענדיגט זיך, זיך שטארקן און ארויף 
דארט  און  ישראל  ארץ  קיין  גיין 
דאסניי,  פון  לעבן  מיין  אויפשטעלן 
און יעצט שטיי איך פאר ענק, מיינע 
טייערע אייניקלעך, מיט מיין גאנצע 
געשטעל פון אמונה, און איך בעהט 

 ענק פון טיפן הארץ:

”הציבו לכם סימנים!“.
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הציבי לך ציונים

א בליק לויטן 
סדר פון דאווענען אא בלללתעתענה אמונים 

ססדר ם 
די סדר פון לאדענען די אושפיזין

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

הצ

א
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דער מקור פון דער מנהג 
פון לאדענען די אושפיזין

איז  ישראל  כלל  צווישן 
געוואלדיגע  א  מיט  באקאנט 
מנהג  דער  ליבשאפט 
די  פון  נאך  שטאמט  וואס 
וואס  דורות  פריערדיגע 
זיך  פירן  אידן  טויזנטער 
סוכה;  אין  אריינגיין  ביים 
איינלאדענען  מ‘טוהט  ווען 
זיבן  אונזערע   – אושפיזין  די 
 – רועים  הייליגע  די  געסט, 
אויסרופן:  מיטן  סוכה,  די  צו 
דער  עילאין‘.  אושפיזין  ’תיבו 
דערמאנט  נישט  ווערט  מנהג 
אין  נישט  אויך  גמרא,  אין 
איז  עס  אבער  פוסקים,  די 
מיט  געווארן  אנגענומען 
כלל  גאנץ  צווישן  ליבשאפט 

ישראל.
אין דעם קורצן ארטיקל וועלן 
בילד  א  געבן  פראבירן  מיר 
די  איבער  און  מקור,  זיין  אויף 
געוואלדיגע סודות וואס זענען 
ארויס  דעם,  אין  פארבינדן 
פון  ספרים  די  פון  גענומען 
פון  רבי‘ס  הייליגע  אונזערע 

אלע דורות.
אלץ מקור צו דעם אלטן מנהג 
ספר  אין  צוגעצייכנט  ווערט 
ווערטער  די  מהרי“ח‘  ’ליקוטי 
ווערן  וואס  אבא  רבי  פון 
הקדוש  זוהר  אין  געברענגט 
’מתוק  ע“פ  ב,  קג  דף  (אמור 

מדבש‘):

אונטער  זיצט  מענטש  א  ווען 
די שאטן פון די סוכה, שפרייט 
אויס די שכינה אויף אים אירע 
פליגלען פון אויבן, און אברהם 
דוד  און  צדיקים  פינעף  מיט 
צו  צוגאסט  קומען  המלך 
דארף  מענטש  דער  און  אים, 
מיט  פרייען  טאג  יעדן  זיך 
וואס  [געסט]  ’אושפיזין‘  די 

געפינען זיך מיט אים.

לאדענען די אושפיזין 
יעדן טאג

אויבנדערמאנטע  די  צוליב 
אין  שטייט  וואס  ווערטער 
געווארן  אנגענומען  איז  זוהר 
די  פון  לויף  אין  מנהג  דער 
די  רופן  זיין  מקפיד  דורות, 
טאג  יעדן  אושפיזין  הייליגע 
פון די טעג פון סוכות בעפאר 
סוכה.  די  אין  אריין  מ‘גייט 
הקדוש  של“ה  דער  ווי  אזוי 
ח‘)  מצוה  נר  סוכה  (מס‘  ברענגט 
מקובלים,  די  פון  נאמען  אין 
פון  שיינקייט  די  איז  דאס  אז 
דער  אז  אושפיזין,  הייליגע  די 
זיין  מיט  זיי  לאדנט  מענטש 
דער  ברענגט  אזוי  און  מויל, 
ח‘  (שער  סידור  זיין  אין  יעב“ץ 
בית אלקים לליל א‘ דסוכות), און 
אזוי ווערט אויך געברענגט אין 

עטליכע פוסקים.
ווערט  דעם,  פון  מער 
ספרים  די  אין  געברענגט 
מ‘לאדנט  אויב  אז  הקדושים, 
די  נישט  קומען  נישט,  זיי 
אזוי  סוכה,  די  צו  אושפיזין 
’יסוד  אין  שטייט  עס  ווי 
יא  (שער  העבודה‘  ושורש 
ספרים,  פון  נאמען  אין  פי“ג) 
פארשטאנען  אזוי  האבן  וואס 
דער  אויב  אז  זוהר  דעם  פון 
די  איין  נישט  לאדנט  מענטש 
איז  ער  אויב  אפילו  אושפיזין, 
א אמת‘דיגער צדיק, קומען זיי 
נישט אריין צו זיין סוכה, וועגן 
לאדענען  זיי  מען  דארף  דעם 
אין יעדע סעודה וואס ער עסט 

אין סוכה.
דערציילט  האט  ענין  דעם  אין 
אברהם  רבי  האדמו“ר 
האט  ער  אז  סלאנימער, 
פון  איד  ערליכער  א  געקענט 
די  פון  פחד  פון  וואס  צפת, 
אושפיזין  די  פון  הייליגקייט 
געקענט  נישט  ער  האט 

אריינגיין אין זיין סוכה כדי זיי 
צו לאדענען, ביז איינער פון די 
מקובלים האט אים בארואיגט, 
נישט  האט  ער  ווען  ביז  אז 
קומען  די אושפיזין,  געלאדנט 
וועגן  סוכה,  זיין  צו  נישט  זיי 
ציטערן  נישט  ער  דארף  דעם 
על  בנים‘  (’תפארת  זיי...  פון 

קצש“ע עמ‘ תיח).

ספר  אין  אזוי,  טאקע  און 
הקדושה  (שער  חכמה‘  ’ראשית 
די  ווען  אז  שטייט,  לד)  יד 
סוכה,  די  אין  זענען  אושפיזין 
סוכה  אין  זיצט  וואס  דער  איז 
אור  די  מיט  גערינגלט  ארום 
דעם  וועגן  קדושה,  זייער  פון 
נישט  געבן  אכטונג  ער  דארף 
ווען  חולין  דברי  קיין  רעדן 
זאל  ער  און  סוכה,  אין  איז  ער 

מקיים זיין ”וגילו ברעדה“.
די  פון  ארויס  קומט  נאך 
ווערטער פון זוהר, אז מ‘דארף 
בעפאר  אושפיזין  די  רופן 
אין  און  סוכה,  אין  זיצן  מ‘גייט 
א  שטייט  ספרים  חסידישע 
קשיא, וויאזוי קענען מיר וויסן 
טאקע  האבן  אושפיזין  די  צי 
לאדענונג?  אונזער  אנגענומען 
פון  יעדער  אז  זאגן,  זיי  און 
ספעציעלע  א  האט  געסט  די 
יצחק  חסד,   – [אברהם  מדה 
דער  ווען  און  וכו‘],  גבורה,   –
האט  ער  אז  שפירט  מענטש 
זיך מחזק אין די מדה פון דעם 
ער  וועט  אושפיזין,  היינטיגן 
אושפיזין  דער  אז  פארשטיין 
איז געקומען צו זיין סוכה (’ארֹן 

עד  ת‘ ח“ג עמ‘ 24).

געווארן  אנגענומען  איז  נאך 
יעדן  אז  ישראל,  כלל  צווישן 
זיבן  אלע  מען  רופט  טאג 
טעג,  זיבן  אלע  פון  אושפיזין 
’יסוד  אין  שטייט  עס  ווי  אזוי 
”און  (שם):  העבודה‘  ושורש 
יעדן  טוהן...  ער  זאל  אזוי 
פון  סעודות  די  ביי  סיי  טאג, 
ביינאכט און סיי ביי די סעודות 
פריער  זאל  ער  בייטאג,  פון 
פון  אושפיזא  דעם  לאדענען 
זאל  נאכדעם  און  טאג...  דעם 
אנדערע  די  אויסרעכענען  ער 
מיט  קומען  זאלן  זיי  זעקס 

אים“.

ווער זענען די זיבן 
אושפיזין?

מיט  וואס  הקדוש  זוהר  אין 
אנגעהויבן,  מיר  האבן  דעם 
פון  נעמען  די  מיר  טרעפן 
יצחק,  אברהם,  אושפיזין:  פיר 
יעקב און דוד, אבער די נעמען 
נישט  ווערן  אנדערע  די  פון 
נוסח  דער  אבער,  דערמאנט. 
פון לאדענען די אושפיזין וואס 
איז באקאנט, האבן אין זיך די 
נעמען פון די אלע זיבן רועים: 
משה,  יעקב,  יצחק,  אברהם, 

אהרן, יוסף און דוד.
די מקור פון דעם איז אין זוהר 
מהימנא  רעיא  אין  הקדוש 
ווערט  דארט  ב),  רנה  (פינחס 
אהרן,  און  משה  דערמאנט 
ווי  אבער,  המלך.  שלמה  מיט 
נאך  אלע  מיר  ווייסן  געזאגט, 
פון די פריערדיגע אז יוסף איז 
זענען  עס  און  זיבעטער,  דער 
וואס  מקובלים  די  פון  דא 
שרייבן אז דער זוהר כאפט אן 
דער  פון  איז  ער  ווייל  ’שלמה‘ 
יוסף  פון  נשמה  די  פון  יסוד 
בסוף  [זידיטשויב]  צבי‘  (’עטרת 
געווען  זענען  עס  און  הספר), 
געזאגט  האבן  וואס  צדיקים 
אז די אושפיזין פון שלמה איז 
צדיק‘  ’פרי  (ראה  עצרת  שמיני 
שמיני  מלובלין]  הכהן  ר“צ  [פון 

עצרת לח).

אושפיזין  די  פון  סדר  די  אין 
טרעפן מיר צוויי דעות: לויטן 
פירן  אזוי  און  הקדוש,  אר“י 
די  ווערן  קהילות,  רוב  זיך 

לויט  אויסגערעכנט  אושפיזין 
שבע  די  אין  גרויסקייט  זייער 
ספירות וואס ווערן דערמאנט 
אין די קבלה ספרים, און יוסף 
משה  נאך  דערמאנט  ווערט 
סוכות  חיים‘  עץ  (’פרי  אהרן  און 
סו“פ ג ועוד), אבער לויט מנהג 
ליטא  גדולי  די  וואס  אשכנז, 
די  זענען  געפירט,  זיך  האבן 
לויט  אויסגערעכנט  אושפיזין 
יוסף  און  ווערן,  געבוירן  זייער 
ווערט אויסגערעכענט נאך זיין 
השל“ה  (סידור  יעקב  פאטער 

ועוד).

די זיבן אושפיזין אין דעם 
סוד פון אמן

עס  וואס  באקאנט  איז  עס 
די  אין  געברענגט  ווערט 
’סוכה‘  אז  הקדושים  ספרים 
אזוי  און  ’אמן‘,  בגימטריה  איז 
אנגערופן  יו“ט  דער  ווערט 
’צילא  הקדוש:  זוהר  אין 
וואס  דער  ווייל  דמהימנותא‘, 
זיצט אין סוכה איז ווי ער זיצט 
אמונה,  פון  שאטן  די  אונטער 
אלעמען  פאר  איז  עס  און 
באקאנט אז אמן איז דער יסוד 

פון אמונה.
ארטיקל  די  פון  אויספיר  צום 
גענומען  צוזאם  מיר  האבן 
עטליכע זאכן פון די ווערטער 
איבער  ישראל  גדולי  די  פון 
הייליגע  די  פון  סודות  די 
אונז  צו  קומען  וואס  אושפיזין 
שאטן  די  אין  סוכה,  די  אין 
איז  זיי  אין  וויאזוי  אמונה,  פון 
ענטפערן  פון  מצוה  די  מרומז 
פון  גענומען  צוזאם  ’אמן‘, 
ספר  וואונדערליכן  דעם 
יעצט  איז  וואס  אמונים‘  ’בני 

ארויסגעקומען פון דרוק.
אברהם  אויף   – ’אברהם‘  א. 
שטייט (בראשית טו ו): ”ְוֶהֱאִמן 
לשון  א  [איז  ’האמין‘  בַּה‘“, 
האט  ער  אז  ד.מ.  הפעיל], 
קומענדיגע  די  געווען  מחנך 
אמן  ענטפערן  זאלן  זיי  דורות 

(’בית אברהם‘ לך לך).

”גם  געזאגט  האט   – ’יצחק‘  ב. 
לג)  כז  (בראשית  יהיה“  ברוך 
מקויים  זענען  ברכות  זיינע   –
ער  וואס  נאך  אויך  געווארן 
אז  דערוואוסט  זיך  האט 
געבענטשט  ער  האט  בטעות 
איז  ברכה  זיין  ווייל  יעקב, 
מיט  געווארן  געענטפערט 
וואס  ברכה  א  און  ’אמן‘  א 
א  מיט  געענטפערט  ווערט 
’אמן‘ ווערט מקויים (’חיי יצחק‘ 

תולדות).

איז  ’יעקב‘   – ’יעקב‘  ג. 
אמן,  מאל  צוויי  בגימטריה 
דער  אויף  הנהגה  זיין  ווייל 
וועלט איז געווען אין דער סוד 
בראשית  ושמש‘  (’מאור  אמן  פון 

מז ח).

ד. ’משה‘ – די סוף פון די מילוי 
נאמען  זיין  פון  אותיות  די  פון 
’אמן‘  ’מ“ם שי“ן ה“א‘ זענען:   -

(’חסד לאברהם‘ תצוה).

איז  ’אפוד‘   – ’אהרן‘  ה. 
די  ביי  אויבן  אמן,  בגימטריה 
’חשב  די  געווען  איז  אפוד 
מ‘דארף  אז  זיין  מרמז  האפוד‘ 
און  כוונה  מיט  אמן  ענטפערן 
מחשבה (’דברי שמואל‘ – תצווה)
ו. ’יוסף‘ – דער שורש פון יוסף 
פון  סוד  דעם  אין  איז  הצדיק 
’אמן‘ און אויף דעם איז מרמז 
די סופי תיבות פון דער פסוק 
הוא“  זקנים  ”בן  ג)  לז  (בראשית 
אופן  ז  לז  וישב  עמוקות‘  (’מגלה 

לה).
איז  תהילים  ספר  די   – ’דוד‘  ז. 
ספרים.  פינעף  אויף  צוטיילט 
די  אויסער  ספרים  אלע  די 
דוד  ענדיגט  ספר  פינעפטע 
(תוספות  ’אמן‘  ווארט  די  מיט 

קידושין לג א ד“ה שני).


