
’זמן שמחתנו‘ – דווקא בחג הסוכות
אף כי נצטווינו לשמוח בכל המועדים, רק את חג הסוכות 

מכנים אנו בנוסח התפילה: ”זמן שמחתנו“, מדוע?
כמה תירוצים ניתנו לכך:

א. פירש רבי יוסף בכור שור: בימים הנוראים זוכה האדם 
הסוכות  לחג  מגיע  הוא  כך  ומתוך  עוונותיו,  שיימחלו 
ֱאכֹל   ֵל” ז):  ט  (קהלת  כתוב  שכן  לבב,  ובטוב  בשמחה 
ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמ ּוֲׁשֵתה ְבֶלב טֹוב ֵייֶנ ִּכי ְכָבר ָרָצה ָהֱאקִים 

.“ֶאת ַמֲעֶׂשי
ב. באופן נוסף ביאר רבי שאול בראך רבה של קאשוי: את 
כל חגי ישראל ניסו אומות העולם לחקות כאשר קבעו 
הסוכות  לחג  אך  במקצת,  להם  הדומים  חגאות  לעצמם 
אנו  מתפארים  כן  על  הגויים.  בדתות  זכר  כל  מצאנו  לא 
יד  בו  התערבה  שלא   – בלבד  שמחתנו‘  ’זמן  הוא  כי  בו 

זרים כלל.
ג. עוד ביאר רבי חיים פרידלנדר: כאשר הננו יוצאים בחג 
הסוכות מדירת הקבע שלנו בעולם הזה, ומתוך ביטחון 
’בצילא   – עראי  בדירת  לחסות  נכנסים  יתברך  בה‘  מלא 
כתוב  שכן  כמאליה,  השמחה  עלינו  שורה  דמהימנותא‘, 
ָקְדׁשֹו  ְבֵׁשם  ִּכי  ִלֵּבנּו  ִיְׂשַמח  בֹו  ”ִּכי  כא):  לג  (תהילים 

ָבָטְחנּו“.
ד. בדומה לכך הסביר ה‘נתיבות שלום‘: בימות השנה, עת 
שקועים אנו בעניינינו הגשמיים וליבנו דואג על נכסינו, 
דאגה“,  מרבה  נכסים  ”מרבה  ז):  ב  (אבות  ששנינו  כפי 
מתנתקים  אנו  הסוכות  בחג  אך  לשמוח.  עלינו  קשה 
מנכסינו הגשמיים כאשר אנו יוצאים מדירת ארעי לדירת 
קבע, ומתוך שסרה מעלינו הדאגה, שורה עלינו השמחה.

פירוש ר“י בכור שור ויקרא כג לט; ’שאול בחיר ה‘‘ עמ‘ עב; ’שפתי חיים‘ 
מועדים ח“א עמ‘ שמט; ’נתיבות שלום‘ – סוכות, מאמר ראשון

אין ’השם‘ וה‘סוכה‘ שלמים, עד שייכרת זרע עמלק
בספר ’פרי עץ חיים‘ (חג הסוכות פרק ד) הובא שתיבת 
’סוכה‘ היא בגימטרייה צ“א כגימטרייה של שמות הוי“ה 
הכהן  שלמה  רבי  ותמה  ’אמן‘.  של  וכגימטרייה  ואדנות 
התיבה  נכתבת  אילו  רק  נכונה  זו  גימטרייה  כי  מוילנא 
נכתבה  התנ“ך  בכל  בפועל  ואולם  ’סוכה‘,  מלא –  בכתיב 

היא בכתיב חסר – ’סכה‘? 
כתב רבי שלמה:

התיבה  נכתבה  שבו  בלבד  אחד  פסוק  ומצאתי  יגעתי 
ּוְמעֹוָנתֹו  סּוּכֹו  ְבָׁשֵלם  ”ַוְיִהי  ג):  עו  (תהילים  מלא  בכתיב 
ְבִצּיֹון“ [והוסיף: אף שבמהדורות רבות נכתב ’סכו‘ בכתיב 
בעיר  קלף  על  שנכתב  תהילים  בספר  כי  ראיתי  חסר, 
וילנא והגר“א הגיהו, נכתבה התיבה ’סוכו‘ בכתיב מלא].

שבכל  הסיבה  את  להבין  אף  נוכל  זה  פסוק  מלשון 
ְבָׁשֵלם  ”ַוְיִהי  מלא;  בכתיב  ’סוכה‘  נכתב  לא  התנ“ך 

סּוּכֹו“ – אימתי ה‘סוכה‘ – שכל מהותה רומזת ומשויכת 
לשמות הקדושים – תיכתב בשלמות? כאשר: ”ּוְמעֹוָנתֹו 
ְבִצּיֹון“ – כשישוב ה‘ לציון ברחמים, וכמאמרם (תנחומא 
כי  תצא יא): ”כל זמן שזרעו של עמלק בעולם, אין השם 

שלם ולא הכסא שלם“.
הגהות ’חשק שלמה‘ ריש מסכת סוכה 

’שואגים הושע נא‘ – בלא פחד 
שואגים  נא  ”הושע  מבקשים:  אנו  ההושענות  בסדר 
הושע נא“. ויש להבין, הלוא בימים הנוראים העדנו עליו 

עלינו  ומדוע  לחש“,  עונה  שהוא  מאמינים  ”וכל  יתברך: 
לשאוג אליו בחג הסוכות? 

פירש ה‘שר שלום‘ מבעלזא:
שאנו  כיוון  בלחש,  מתפללים  אנו  הנוראים  בימים 
קבלת  את  למנוע  שינסו  מהמקטרגים  חוששים 
שליטה,  למקטרגים  אין  הסוכות  בחג  אולם  תפילותינו, 

ועל כן אנו יכולים לשאוג: ”הושע נא“.
הקדמה ל‘אמרי יוסף‘ מבעל ה‘חקל יצחק‘ מאמר ה אות ב

’נועם מגדים‘ להשלמת מאה ברכות
ב‘הושענות‘ לשבת קודש אנו מבקשים: ”הושע נא מאכל 
לשבת“,  מנעמת  מגדים  נעם  לשבת,  מכינה  ומשתה 
”מאכל  כי:  על  אומתנו  את  ששיבחנו  לאחר  להבין:  ויש 
ומשתה מכינה לשבת“, מפני מה אנו מוסיפים לשבחה 
לכאורה  הלוא  לשבת“,  מנעמת  מגדים  ”נעם  כי:  על 

משמעות שני השבחים זהה?
פירש רבנו שמחה מויטרי כי חלוקים השבחים זה מזה:

בשבח: ”מאכל ומשתה מכינה“, אנו משבחים את כנסת 
ואילו  לשבת,  סעודות  שלוש  מכינה  שהיא  על  ישראל 
על  אותה  משבחים  אנו  מנעמת“,  מגדים  ”נעם  בשבח: 
למניין  להשלים  כדי  מגדים  מיני  בשבת  מוסיפה  שהיא 
שביום  ב)  מג  (מנחות  בגמרא  כמבואר  ברכות‘,  ’מאה 
השבת שאין אומרים שמונה עשרה ברכות בתפילה, יש 

להשלים את הברכות החסרות באכילת מיני מגדים.
’מחזור ויטרי‘ סוכות ושמיני עצרת יח

סוכה פוטרת מצרה
אמר רבי שלמה מרדומסק:

בזכות קיום מצוות סוכה ניצול האדם מצרה וצוקה, כפי 
יעמד  סכה  ”ומצות  מהסוכה:  ביציאתנו  מבקשים  שאנו 
לדבר  רמז  ויגון...“  צער  בלי  שלחנות  לשני  ונזכה  לנו... 
נוכל ללמוד אף מההלכה שקבעו חכמים (סוכה כה ב): 
להיפטר  יכול  בצער  השרוי  הסוכה“,  מן  פטור  ”מצטער 

ממנו ”מן הסוכה“ – בזכות מצוות סוכה. 
’תפארת שלמה‘ סוכות

תהילים מעוררים ’עת רצון‘ 
’רבנו  ישיבת  ראש  הוטנר  יצחק  רבי  לימד  נפלא  יסוד 

חיים ברלין‘ בברוקלין:
שבה  רצון‘  ’עת  מעוררת  התהילים  מזמורי  אמירת 
בליל  לקרוא  נהגו  לפיכך  לרצון.  התפילה  מתקבלת 
הושענא רבה, יום האושפיזין של דוד המלך, את כל ספר 
התהילים, כדי שמתוך כך תתעורר עלינו עת רצון בבוקר 
הושענא רבה, וכך תתקבלנה תפילותינו ברחמים וברצון.

’רשימות לב‘ סוכות תשל“א
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 מצוות סוכה קלה כ‘אמן‘
חכמים (ע“ז ג א) מכנים את מצוות סוכה, כ‘מצווה 

קלה‘, מדוע?
פירש רבי צבי הירש הורוויץ רבה של פרנקפורט:
יותר  אמן  העונה  ”גדול  אמרו:  ב)  נג  (ברכות  בגמרא 
מן המברך“. ויש להבין: הלוא המברך עושה את 
עיקר המעשה, בלעדיו אין אמן ואין ברכה, ומדוע 
העונה אמן גדול ממנו? ויש להסביר זאת על פי 
כגימטרייה  צ“א,  בגימטרייה  היא  ש‘אמן‘  הידוע 
מחלישים  יחדיו  אשר  ואדנות  הוי“ה  שמות  של 
את המקטרגים. וכיוון שהמברך אינו מזכיר אלא 
את שם הוי“ה, נמצא שה‘אמן‘ היא זו שמגינה על 

הברכה מהמקטרגים, ולפיכך ’גדול העונה אמן‘.
לפי זה נוכל להבין מפני מה מכונה הסוכה ’מצווה 
קלה‘, שכן אף ’סוכה‘ היא בגימטרייה צ“א, ולכך, 
מפריעים  שהמקטרגים  המצוות  מיתר  בשונה 
המקטרגים,  את  מבטלת  סוכה  מצוות  לקיימן, 

’לחמי תודה‘ דף רי ע“ב ומתוך כך קל לקיימה.

’שערי צדק‘ נפתחים בזכות סוכה ואמן
הסבר נפלא לקשר שבין מצוות סוכה ל‘אמן‘ כתב 

רבי שלמה קלוגר:
”המשורר אמר (תהילים קיח יט): ’ִּפְתחּו ִלי ַׁשֲעֵרי ֶצֶדק 
ָאבֹא ָבם אֹוֶדה ָי-ּה‘; נראה דזה מרמז על הסוכה: 
בגימטרייה  והוא  צ“א,  בגימטרייה  סוכה  דהנה 
קיט  (שבת  לברכה  זיכרונם  חכמינו  ואמרו  ’אמן‘. 
’כל העונה אמן בכל כוחו פותחין לו שערי גן  ב): 
עדן‘, והוא הדין המקיים מצות סוכה בכל כוחו הוי 

כעונה אמן ופותחין לו שערי גן עדן...“
’קהלת יעקב‘ סוכות דרוש נח
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מרדכי  רבי  הרה“ק  של  חדרו  אל 
מחשובי  אחד  נכנס  מטשרנוביל 
ביקש  שמיים.  וירא  מיוחס  החסידים, 
החסיד שהרבי יציע שידוך בעבור ביתו 
אשר  המעלות,  כלילת  נערה  היחידה, 
הגיעה לפרקה. להפתעתו דחהו הצדיק 

ואמר לו: ”אל נא תחפז, יש זמן...“
הבין  הוא  מרוצה.  החסיד  היה  בתחילה 
לדאגה.  סיבה  אין  כי  הרבי  מתשובת 
שנכנס  הבאה  שבפעם  שלאחר  אלא 
לתשובה  זכה  עניין  אותו  על  הרבי  אל 
זהה, וכך חזר ונשנה הדבר פעמים רבות 
במהלך השנים הבאות, לא יכול היה הוא 
עיכוב  לפשר  הרבי  את  ושאל  להתאפק 

שידוכה של ביתו.
אני  ”יודע  לו:  ואמר  הרבי  חייך  בתגובה 
המיועד  החתן  מיהו  רב  זמן  מזה  היטב 
לביתך, ויכול אתה כבר מעתה להתגאות 
בו בהיותו אחד מל“ו הצדיקים הנסתרים 
לעת  בחר  והוא  אעשה  מה  אך  שבדור. 
מכל  העולם?  מענייני  להתנזר  עתה 
מקום הסר דאגה מליבך, כי בקרוב תזכה 

לראות את השידוך מגיע לידי גמר“.
באה  ברבו  החסיד  של  האיתנה  אמונתו 
ראשו  הרכין  הוא  ביטוי;  לידי  הפעם  גם 

בסבלנות והמשיך להמתין.
חודשים מספר לאחר מכן נכנס החסיד 
השנה  ראש  בערב  הרבי  של  לחדרו 
פנה  והנה  השנים.  בברכת  להתברך 
לדרך.  ”התכונן  לו:  ואמר  הרבי  אליו 
קח עימך את ביתך, סע לעיירה פלונית 
ותשהה שם עד לאחר חג הסוכות. שכור 
ובחג  סוכה,  לה  בסמוך  ובנה  דירה  לך 
 – יוסל‘ה  ר‘  את  בתוכה  תארח  הסוכות 
ועתה  חתנך,  להיות  שעתיד  האיש  הוא 
היא עת רצון שבה הוא עשוי להשתכנע 

לגמור את השידוך בשעה טובה“.
לעבר  ונסע  הרבי  כדברי  החסיד  עשה 
שכר  יכולת  בעל  בהיותו  עיירה.  אותה 
למעמדו.  כראוי  מרווחת  דירה  בה 
העיירה הייתה קטנה, ודבר בוא החסיד 
עם ביתו לשבת בקרבה, נפוץ במהירות 
בקרב שדכניה אשר מיהרו להידפק על 

דלתו ולהציע לו את מיטב הבחורים. 
האיש  כאשר  אכזבתם  הייתה  רבה  מה 
ותחת  הצעותיהם,  לכל  בשלילה  השיב 
מקום  לעבר  לכוונו  ביקשם  הוא  זאת 
מגוריו של ’ר‘ יוסל‘ה‘ אשר עתיד להיות 

חתנו.
כולם;  את  הפתיעה  החסיד  של  בקשתו 
היוסל‘ך  כל  את  במוחם  העבירו  הם 
יכול  לא  מהם  איש  אך  בעיירה,  שדרו 
רק  החסיד.  לבת  כחתן  להתאים  היה 
של  דמותו  עיניהם  לנגד  עלתה  לבסוף 
יוצלח  ולא  תם  מבוגר,  בחור  יוס‘ל, 

ששימש כעוזרו של השמש דמתא.
בחור  בעיירתנו  ”יש  נזכרו,  כן“,  ”כן, 
אליו  לא  בוודאי  אך  יוס‘ל,  לשם  העונה 
פשוט  איש  הינו  שכן  הרבי,  התכוון 

והמוני אשר בקושי יודע קרוא וכתוב“.
לשמע הדברים נפלטה מפי החסיד אנחה 
זה  לבחור  שדווקא  הבין  בליבו  עמוקה. 
הדברים  את  קיבל  הוא  הרבי.  התכוון 
היה  לא  הגילוי  אך  ובאמונה,  בהשלמה 
ומיהר  התעשת  מהרה  עד  בעבורו.  קל 
אותו  את  לחפש  המדרש  בית  לעבר 
יוסל‘ה. מבעד לחלון כבר הבחין בבחור 
לבוש בבגדי עבודה בלים המטאטא את 
רצפת בית המדרש בניחותא. הוא הביט 
מכן  ולאחר  מלאכתו,  את  שסיים  עד  בו 

נעלם הבחור מעיניו.
יוסל‘ה  אודות  על  לברר  המשיך  הוא 

בקרב בני המקום, וגילה כי ידועים עליו 
שידעו  מהם  היו  פרטים.  מאוד  מעט 
לספר לו כי הבחור לן בלילות ליד התנור 
בבית המדרש, וכי מעולם הם לא שמעו 
מתנועע  ראוהו  לפעם  מפעם  קולו.  את 
בפינתו כשבידיו ספר, אולם משהתקרבו 

אליו גילו כי הספר שבידיו הפוך.
לשמע הדברים ירדה על החסיד מועקה 
הרבי  אל  לשוב  וחשב  כמעט  כבדה. 
אולם  כהווייתם,  דברים  לו  ולספר 
במקום  לבנות  ציווהו  הרבי  כי  משנזכר 
בה,  להתארח  יוסל‘ה  את  ולהזמין  סוכה 
עד  ולהמתין  במקום  להישאר  החליט 

לאחר החג, לראות כיצד ייפול דבר.
לחפש  החסיד  ניסה  הסוכות  חג  בליל 
הלה  אולם  יוסל‘ה,  אחר  הכנסת  בבית 
הוא  האדמה.  אותו  בלעה  כאילו  נעלם 
להתחיל  לביתו,  לשוב  אפוא  החליט 
בסעודה ולאחר מכן לשוב לבית המדרש 

ולחפש אותו.
נזכר  הסעודה  תחילת  לאחר  מה  זמן 
בית  לעבר  מיהר  והוא  ביוסל‘ה,  החסיד 
חשוך  היה  כבר  הכנסת  בית  הכנסת. 
כבו,  בו  שהיו  הנרות  כל  שעה,  באותה 
עמוד  על  שדלק  התמיד  נר  מלבד 
לחלון  מבעד  הביט  החסיד  התפילה. 
והופתע לראות את יוסל‘ה עומד בפינתו, 
משהתקרב  חרישית.  בתפילה  שקוע 
שהבהיקו  בפניו  להבחין  הצליח  מעט 
אחר  יוסל‘ה  זה  היה  יקרות.  באור 

משהכיר.
הוא המתין עד שסיים את תפילתו ויצא 
בעקבותיו  צעד  אחר  המדרש.  מבית 
הוא  העיירה.  שבפאתי  ליער  שהגיע  עד 
נכנס אחריו אל מעבה היער, ולנגד עיניו 
מוארת  שהייתה  קטנה  סוכה  התגלתה 
ומיד  לתוכה,  נכנס  יוסל‘ה  נרות.  באור 
החל להזמין את האושפיזין בניגון מתוק 

וערב.
מבעד  והביט  החסיד  התקרב  כאשר 
כמעט  הסוכה,  תוך  אל  צר  לסדק 
חבורת  ישבו  השולחן  סביב  והתעלף; 
זקנים הדורי מראה, אשר שוררו יחד עם 

יוסל‘ה את ניגוני החג.
החסיד לא יכול היה לשאת את המחזה 
בהרהורים.  שקוע  כשהוא  לביתו  וחש 
הרבי  אותו  שלח  לחינם  לא  כן,  כי  הנה 

למקום זה.
עליית  את  רכש  בבוקר  למחרת 
ה‘מפטיר‘, ובהגיע העת הזמין את יוסל‘ה 
ניסה  הוא  בתחילה  לתורה,  לעלות 
לומר  יודע  אינו  כי  בטענה  להתחמק 
מיד  אליו  ניגש  החסיד  אך  הברכות,  את 
ולחש באוזנו את אשר אמר לו הרבי כי 
שמע  יוסל‘ה  להתגלות.  זמנו  הגיע  כבר 
אומר  כשהוא  לתורה,  לעלות  חש  ומיד 
קודש,  וברגש  בהתלהבות  הברכות  את 

לתדהמת הקהל.
לאחר התפילה הזמין החסיד את יוסל‘ה 
הרבי.  כמאמר  בסוכתו  עימו  לסעוד 

לשמחתו נענה ר‘ יוסל‘ה להזמנה. 
החסיד  שאל  בסעודה,  שניהם  לב  כטוב 
את ר‘ יוסל‘ה אם יחפוץ להיות חתנו, ור‘ 
יוסל‘ה נענה מיד בשמחה, באומרו: ”אם 
שלי,  השידוך  שזהו  קבע  הקדוש  הרבי 

האם יכול אני להתנגד?“
חול  בימי  שמחה  ברוב  נחגגו  התנאים 
המועד, כשבני העיירה משתוממים מול 
גדלותו של הצדיק ששהה בקרבם ופעל 

גדולות ונצורות מבלי שידעו על קיומו.
’אדמור“י טשרנוביל‘ עמ‘ קכד

מבט על סדר התפילה מממבבתעתענה אמונים  סיפור שבועי על אמן ותפילה ם  סססייפפומעמעשה אמונים ם
גודל מעלת התפילה ביום הושענא רבה

וכאשר תקום מן הספר, תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקימו. (אגרת הרמב"ן)

שידוך של אושפיזין
בהושענא רבה נחתם הדין

דורות  מדורי  בישראל  נודע  רבה  הושענא  יום 
על  מכפר  אשר  מאוד,  עד  ונשגב  גדול  כיום 
עוונות ישראל כביום הכיפורים (’מטה משה‘ תתקנז). 
בראש  שנכתב  הדין  נשלם  זה  שביום  לפי  וזאת 
שהובא  וכפי  הכיפורים,  ביום  ונחתם  השנה 
בזוהר הקדוש (ויקרא דף לב א, ע“פ ’הסולם‘): הערבה 
דומה לשפתיים, לפי שביום הערבה הדבר תלוי 
את  לתת  המלך  מצווה  זה  ביום  כי  בשפתיים. 
מסתיימים,  והדינים  הממונה,  אל  הדינים  פסקי 
הוא  השנה  בראש  העולם;  מן  הקטרוג  ונפסק 

התחלת הדין, והסיום הוא ביום הזה.
רבה  הושענא  יום  שכפרת  מבואר  הזוהר  בדברי 
תלויה בשפתיים. וכך כתב רבנו חיים ויטאל (’שער 
הכוונות‘ עניין סוכות דרוש ו) לאחר שהאריך לבאר את 
דברי הזוהר האמורים על עניין מסירת הפתקים 
האדם  לכוון  ליזהר  ”צריך  רבה:  הושענא  בליל 
רבה  הושענא  יום  בתפלת  מאוד  במאוד  דעתו 
ובכל מעשיו ביום ההוא, כיון שעדיין יש לו תקנה 

אז, כי אחר כך אין לו תקנה“.
המלך  כלפי  שחטא  לאדם  דומה?  הדבר  למה 
היה  עלול  בסיומו  אשר  משפט  נגדו  והתנהל 
עונשו להיגזר למיתה. במשך כל תקופת הדיונים 
בבית המשפט הובאו עדים לכאן ולכאן, ובסיום 
זמן  כל  הדין;  פסק  את  לכתוב  השופטים  ישבו 
שלא השלימו הללו את הכתיבה ומסרו את פסק 
האיש  יכול  העונש,  ביצוע  על  לממונים  הדין 
שנמסרו  לאחר  אך  נפשו,  על  ולהתחנן  לזעוק 
כך  תקווה.  לו  אין  שוב  הממונים,  בידי  הפתקים 
הפתקים  ניתנים  שבו  רבה  הושענא  ביום  הוא 
בידי הממונים, כל זמן שלא נכתבו הפתקים יכול 
גזר  שייקרע  ולהתפלל  נפשו  על  להתחנן  האדם 

דינו (’באר החיים‘ ירח האיתנים עמ‘ שכד).

יום בקשת ’הושע נא!‘
מקדמת  ישראל  נהגו  אלו,  נכוחים  דברים  לאור 
להקפיד  מעשה,  ואנשי  חסידים  ובפרט  דנא, 
יום  שהוא  רבה  הושענא  יום  בתפילות  מאוד 
’הושע  שמו:  שמבטא  כפי  לתפילה,  המיוחד 
נא!‘, ובו תיקנו לנו להרבות באמירת ’הושענות‘, 
כן  כמו  תפילות.  וכהנה  כהנה  עליהן  ולהוסיף 
פסק הטור (סי‘ תרסד) כי יש להוסיף בו מזמורים 
על פסוקי דזמרה כביום טוב, לפי שבחג נידונים 
והרי:  בהם,  תלויים  האדם  חיי  שכל  המים  על 

”הכל הולך אחר החיתום“.
יחיאל  מאיר  רבי  דרש  לדברים  מקור 
מאוסטרובצה מהמובא במדרש (ילק“ש רמז תתקמ) 
’ואתחנן‘)  (כמניין  תפילות  תקט“ו  התפלל  שמשה 
גזרו  משמיים  אולם  לארץ,  להיכנס  שיזכה  כדי 
הוא:  ברוך  הקדוש  לו  אמר  לפיכך  ייכנס.  שלא 
”רב לך אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה“ (דברים ג 
כו), כי אילו היה מתפלל עוד תפילה אחת, הייתה 
שאת  מאחר  כי  לומר,  ויש  מתקבלת.  תפילתו 
אותן התפילות התפלל משה בכ“א הימים שבין 
אותה  שאת  נמצא  עצרת,  לשמיני  השנה  ראש 
היה  הכף  את  להכריע  עשויה  שהייתה  תפילה 
משום  וזאת  רבה,  הושענא  יום  בסיום  מתפלל 
שהתפילה  ומכאן  הדין.  חיתום  זמן  הוא  שאז 
חכמים‘  עיני  (’מאיר  ביותר  מסוגלת  שעה  באותה 

מהדו“ת לשמיני עצרת, עי“ש). 

דבר נפלא כתב הרוקח (סי‘ רכא): ”ולפי שזה היום 
גדול בעיני כל... והכל צריכין לגשמים, היו נוהגין, 
הראייה,  פי  על  החדש  מקדשין  היו  שלא  לאחר 
לעבר כדי שלא יבוא הושענא רבה בשבת, כי היו 
בוכים ומתחננים על המים, לכך לא יתכן בשבת“. 
השנה  ראש  את  דחו  שלא  שאף  למדנו  מדבריו 
רבה  בהושענא  השבת,  מפני  המועדים  ושאר 
החמירו לדחותו מפני השבת כדי שלא לבטל את 

סגולת התפילה שבו.
וכך הובא בספר חסידים (תנו):

כגון  הקברות,  מן  יוצאות  שהנפשות  לילה  ”יש 
וכבר  ומתפללות.  יוצאות  רבה,  הושענא  בליל 
הקברות  בבית  עצמם  והחביאו  שנים  הלכו 
ונתפלל  ’נצא  לחברתה:  קראה  שאחת  ושמעו 
יחדיו‘. יצאו כל הנפשות והתפללו ובקשו רחמים 
כדי שלא יגזר מיתה על החיים... והגידו לקהלם. 
שנים  הלכו  רבה  הושענא  בליל  אחרת  שנה 
’לא  אמרו:  הנשמות  שמקצת  ושמעו  אחרים... 
נקבץ יחדיו כי כבר שנים גילו עלינו לרבים, אלא 
כל אחד ואחד יתפלל בקברו שלא ישמעו החיים 

ויגידו לעם‘“.

זמן כפרה לדומים לערבה
תרנ“ז)  תר“מ;  (סוכות  אמת‘  ה‘שפת  דברי  ידועים 
כה  ערבה‘,  ’יום  שנקרא  רבה  הושענא  שביום 
שאין  מי  שאף  עד  התפילה,  סגולת  היא  גדולה 
בו תורה ומעשים טובים, כערבה שאין בה טעם 
מתנת  מאוצר  להתקבל  תפילתו  יכולה  וריח, 
חינם, שהוא האוצר הגדול מכל האוצרות. ובפרט 
הדברים אמורים לדורות האחרונים, שאין בידינו 
שערי  נפתחים  זה  וביום  התפילה,  כוח  אלא 

תפילה בפניהם של ישראל.
לקהל  מסאטמר  יואל  רבי  הרה“ק  אמר  וכך 

חסידיו בעיצומו של יום הושענא רבה:
דעו, כי אף מי שאינו מרגיש הארה ביום זה, בל 
והמשיל  נפשו.  על  ולהתחנן  מלהתפלל  יתרשל 
מסוים  במקום  לעבור  היה  שרגיל  למלך  משל 
גזירה  נגזרה  פעם  פלונית.  בשעה  פלוני  ביום 
באותו  הללו  ונאספו  מנתיניו,  כמה  על  חמורה 
מקום ובאותו הזמן כדי לחלות פני המלך שיזכם 
המלך  ומרכבת  היעודה  השעה  כשהגיעה  בדין. 
ההזדמנות  על  לבכות  הללו  החלו  נראתה,  לא 
שהוחמצה, אך חכם אחד עצר בעדם ואמר להם: 
”הלוא מלכנו בוודאי אינו חשוד לעבור על חוקיו; 
ייתכן  עתה.  כאן  נמצא  שהוא  אפוא  ספק  אין 
שהתלבש כאחד מההמון ולפיכך אינכם מבחינים 
בו, זעקו אליו אפוא שיושיעכם בכל מקום שהוא 

נמצא“.
יהודים  עימנו  היו  שעברה  בשנה  הרבי:  אמר 
וכיוון  השנה,  מאיתנו  נעדרו  לב  שלדאבון 
ביום  שאת  ביתר  נענות  התפילות  כי  שמקובלנו 
זה, ייתכן שאילו היו הללו מתפללים ביתר שאת 
בחיים.  נותרים  היו  דאשתקד,  רבה  בהושענא 
את  נחמיץ  בל  להארה,  זכינו  לא  אם  אף  כן  אם 
ההזדמנות; הבה נזעק ממעמקי הלב: ”הושע נא 
האיתנים  ירח  החיים‘  (’באר  אתה!“  אבינו  נא  והושיעה 

עמ‘ שכו).

גילוי של האלף החמישי
גדול  כה  אם  תמה:  קמינצקי  יעקב  רבי  הגאון 
לא  מה  מפני  רבה,  הושענא  יום  של  כוחו  הוא 
כיום  לברכה  זיכרונם  חכמינו  בדברי  הוא  הוזכר 
יום  בהיותו  הוא  עליו  חכמים  שדיברו  וכל  דין, 
עניין  מתפרש  היה  אילו  וביאר:  ערבה?  חיבוט 
בוכים  ישראל  המון  היו  ובמדרשים,  בש“ס  זה 
ושמחת  תשובה,  ימי  כבעשרת  הסוכות  בחג 
מעלת  התגלתה  לא  לכן  מתבטלת.  הייתה  החג 
היום אלא ליחידי סגולה, חסידים ואנשי מעשה, 
שיש בכוחם לשמוח בשמחת החג מבלי להיבטל 
מאימת הדין, וכך נמשך הדבר עד לשלהי האלף 
ירידת  שלרגל  החכמים  ראו  שאז  החמישי, 
הדורות פחתה אימת הדין. וכיוון שהבינו בדעתם 
ששוב לא תיבטל שמחת החג מאימת הדין, גילו 
בשם  הובא  לכך  ובדומה  אמר,  ליעקב‘  (’אמת  לכול  הדבר 

הגרש“ז אויערבאך בספר ’שלמי מועד‘ סי‘ מ).


