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’זמן שמחתנו‘ – דווקא אין חג הסוכות
אלע  ביי  ’שמחה‘  אויף  געווארן  באפוילן  זענען  מיר  כאטש 
ביים  אן  מיר  רופן  סוכות  יו“ט  דעם  נאר  דאך  טובים,  ימים 

דאווענען: ”זמן שמחתנו“, פארוואס?
עטליכע תירוצים זענען דא אויף דעם:

א. רבי יוסף בכור שור זאגט: אין די ימים הנוראים איז דער 
ער  קומט  דעם  דורך  און  עוונות,  מחילת  צו  זוכה  מענטש 
עס  ווי  אזוי  סוכות,  יו“ט  דעם  אין  פרייליכערהייט  אריין 
שטייט (קהלת ט ז): ”ֵל ֱאכֹל ְּבִׂשְמָחה ַלְחֶמ ּוֲׁשֵתה ְבֶלב טֹוב 

.“קִים ֶאת ַמֲעֶׂשיִּכי ְכָבר ָרָצה ָהֱא ֵייֶנ
רבי  רב  קאשויער  דער  ערקלערט  וועג  א  נאך  אויף  ב. 
שאול בראך: אלע ימים טובים האבן די פעלקער פראבירט 
וואס  חגאות  אזעלעכע  געמאכט  האבן  זיי  ווען  נאכמאכן 
אויף  אבער  טובים,  ימים  אונזערע  צו  ענליך  אביסל  זענען 
זכר  שום  קיין  געטראפן  נישט  מיר  האבן  סוכות  יו“ט  דעם 
און שייכות אין די גוי‘שע געזעצן, וועגן דעם טוהן מיר זיך 
שטאלצירן מיט דעם אז דאס איז ’זמן שמחתנו‘ אליין – און 

קיין פרעמדע האבן נישט אין דעם קיין שייכות.
ג. נאך האט ערקלערט רבי חיים פרידלענדער: ווען מיר גייען 
ארויס יו“ט סוכות פון אונזער דירת קבע אויף דער וועלט, 
זיך  אריין  מיר  גייען  יתברך  ה‘  אין  ביטחון  פולע  א  מיט  און 
רוהט  דמהימנותא‘,  ’בצילא   – עראי  דירת  די  אין  באשיצן 
אויף אונז די שמחה ווי פון זיך אליינס, ווייל עס שטייט דאך 

(תהילים לג כא): ”ִּכי בֹו ִיְׂשַמח ִלֵּבנּו ִּכי ְבֵׁשם ָקְדׁשֹו ָבָטְחנּו“.

א  שלום‘:  ’נתיבות  דער  ערקלערט  האט  דעם  צו  ענליך  ד. 
אונזערע  אין  אריינגעזינקען  זענען  מיר  ווען  יאר,  גאנץ 
גשמיות‘דיגע זאכן און אונזער הארץ איז פאר‘דאגה‘עט מיט 
ז):  ב  (אבות  געלערנט  האבן  מיר  ווי  אזוי  פארמעגן,  אונזער 
”מרבה נכסים מרבה דאגה“, איז שווער זיך צו פרייען. אבער 
יו“ט סוכות טוהן מיר זיך אפהאקן פון אונזערע גשמיות‘דיגע 
פארמעגן ווען מיר גייען ארויס פון אונזער דירת קבע צו א 
דירת ארעי, און ווייל די דאגות האבן זיך אפגעטוהן פון אונז, 

רוהט אויף אונז די שמחה.
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

די ’סוכה‘ איז נאכנישט בשלימות
אין ספר ’פרי עץ חיים‘ (חג הסוכות פרק ד) ווערט געברענגט אז 
די ווארט ’סוכה‘ איז גימטריה צ“א אזוי ווי די גימטריה פון די 
שמות הוי“ה און אדנ“י, און אזוי ווי די גימטריה פון ’אמן‘. און 
רבי שלמה הכהן פון ווילנא וואונדערט זיך אויף דעם, ווייל 
א  מיט  ’סוכה‘  מ‘שרייבט  אויב  נאר  ריכטיג  איז  גימטריה  די 

ווא“ו, אבער אין גאנץ תנ“ך שטייט די ווארט חסר – ’סכה‘?
שרייבט רבי שלמה:

איך האב זיך געפלאגט און איך האב געטראפן נאר איין פסוק 
ווי דארט שטייט סוכה מיט א ווא“ו (תהלים עו ג): ”ַוְיִהי ְבָׁשֵלם 
אסאך  אין  אז  כאטש  צו:  לייגט  [און  ְבִצּיֹון“  ּוְמעֹוָנתֹו  סּוּכֹו 
מהדורות שטייט ’סכו‘ חסר, אבער איך האב געזעהן דעם 
קלף  אויף  געווארן  געשריבן  איז  וואס  תהילים  ספר 

אין די שטאט ווילנא און דער גר“א האט עס מגיה געווען, ווי 
דארט שטייט ’סוכו‘ מיט א ווא“ו].

פון דעם פסוק קענען מיר אויך פארשטיין די סיבה פארוואס 
אין גאנץ תנ“ך שטייט נישט ’סוכה‘ מיט א ווא“ו; ”ַוְיִהי ְבָׁשֵלם 
סּוּכֹו“ – ווען וועט די ווארט ’סוכה‘ – וואס איז מרמז אויף די 

שמות הקדושים – געשריבן ווערן בשלימות? ווען: ”ּוְמעֹוָנתֹו 
קיין  קערן  צוריק  זיך  וועט  אויבישטער  דער  ווען   – ְבִצּיֹון“ 
ירושלים, און ווי עס שטייט (תנחומא תצא יא): ”כל זמן שזרעו 

של עמלק בעולם, אין השם שלם ולא הכסא שלם“.
הגהות ’חשק שלמה‘ ריש מסכת סוכה 

’שואגים הושע נא‘ – אן קיין פחד 
ביי די הושענות בעהטן מיר: ”הושע נא שואגים הושע נא“, 
מיר  האבן  הנוראים  ימים  די  פון  תפילות  די  אין  לכאורה, 
עונה  שהוא  מאמינים  ”וכל  יתברך:  ה‘  אויף  געזאגט  עדות 
לחש“, איז פארוואס אין יו“ט סוכות דארפן מיר שרייען צו 

אים?
זאגט דער ’שר שלום‘ פון בעלזא:

אין די ימים הנוראים דאווענען מיר שטיל, ווייל מיר האבן 
אפהאלטן  פראבירן  ווילן  וואס  מקטרגים  די  פון  מורא 
אונזערע תפילות, אבער אין יו“ט סוכות האבן די מקטרגים 
”הושע  שרייען:  מיר  קענען  דעם  וועגן  שליטה,  קיין  נישט 

הקדמה ל‘אמרי יוסף‘ מבעל ה‘חקל יצחק‘ מאמר ה אות בנא“.

’נועם מגדים‘ משלים זיין די מאה ברכות
נא  מיר: ”הושע  בעהטן  קודש  שבת  אויף  ’הושענות‘  די  ביי 
מאכל ומשתה מכינה לשבת, נועם מגדים מנעמת לשבת“, 
און מ‘דארף פארשטיין: נאך וואס מיר האבן משבח געווען 
אונזער פאלק מיט: ”מאכל ומשתה מכינה לשבת“, פארוואס 
לייגן מיר צו נאך א שבח אז: ”נועם מגדים מנעמת לשבת“, 

לכאורה די צוויי שבחים זענען דאך די זעלבע?
באזונדערע  צוויי  זענען  דאס  אז  מויטרי  שמחה  רבינו  זאגט 

שבחים:
כנסת  אז  מכינה“,  ומשתה  ”מאכל  משבח:  מען  איז  קודם 
ישראל גרייט אן די שלש סעודות אויף שבת, און שפעטער 
וואס  דעם  אויף  לשבת“,  מנעמת  מגדים  ”נועם  מען:  זאגט 
כדי  פירות  זיסע  און  נאשערייען  צו  מען  לייגט  שבת  אין 
אנצוקומען צו די צאל פון ’מאה ברכות‘, אזוי ווי עס שטייט 
אין גמרא (מנחות מג ב) אז שבת וואס מ‘זאגט נישט קיין אכצן 
ברכות ביי שמונה עשרה, דארף מען משלים זיין די ברכות 

וואס פעלן דורך עסן זיסע פרוכט.
’מחזור ויטרי‘ סוכות ושמיני עצרת יח

סוכה פטר‘ט פון אלע צרות
זאגט רבי שלמה ראדאמסקער:

דער  ווערט  סוכה  פון  מצוה  די  זיין  מקיים  פון  זכות  אין 
מיר  ווי  אזוי  שלעכטן,  אלעם  פון  געראטעוועט  מענטש 
בעהטן ווען מיר געזעגענען זיך פון די סוכה: ”ומצות סוכה 
יעמוד לנו... ונזכה לשתי שולחנות בלי צער ויגון...“. א רמז 
אויף דעם קען מען טרעפן פון די הלכה וואס די חז“ל זאגן 
(סוכה כה ב): ”מצטער פטור מן הסוכה“, דער וואס געפונט זיך 

אין א צער קען באפרייט ווערן ”מן הסוכה“ – אין זכות 
’תפארת שלמה‘ סוכותפון די מצוה פון סוכה.

פניני תפילה ואמן בחג הסוכות מאמאוצרות אמונים
וכות

פני ם

300חג הסוכות תש"פ

די מצוה פון סוכה איז גרינג אזוי ווי ’אמן‘
די חכמים (ע“ז ג א) רופן אן די מצוה פון סוכה, מיטן 

טיטול ’מצוה קלה‘, פארוואס?
זאגט רבי צבי הירש הורוויץ דער פראנקפורטער רב:
אין גמרא (ברכות נג ב) שטייט: ”גדול העונה אמן יותר 
דער  פארשטיין:  מען  דארף  לכאורה  המברך“.  מן 
אים  אן  מעשה,  די  פון  עיקר  דער  דאך  טוהט  מברך 
ברכה,  קיין  נישטא  איז  עס  און  אמן  קיין  נישטא  איז 
איז פארוואס דער וואס ענטפערט אמן איז גרעסער 
פון אים? נאר, עס איז באקאנט אז ’אמן‘ איז גימטריה 
און  הוי“ה  שמות  די  פון  גימטריה  די  ווי  אזוי  צ“א, 
מקטרגים,  די  שוואך  זיי  מאכן  צוזאמען  וואס  אדנ“י 
און ווייל דער מברך דערמאנט נאר דעם שם הוי“ה, 
די  פון  ברכה  די  באשיצט  ’אמן‘  די  אז  אויס  קומט 

מקטרגים, און צוליב דעם איז ’גדול העונה אמן‘.
לויט דעם קענען מיר פארשטיין פארוואס ווערט די 
דאך  איז  ’סוכה‘  ווייל  קלה‘,  ’מצוה  אנגערופן  סוכה 
פון  אנדערשט  דעם,  וועגן  און  צ“א,  גימטריה  אויך 
אפהאלטן  טוהן  מקטרגים  די  וואס  מצוות  אנדערע 
די  מבטל  סוכה  פון  מצוה  די  איז  זיין,  מקיים  צו  פון 
מקטרגים, און צוליב דעם איז עס גרינג צו מקיים זיין.

’לחמי תודה‘ דף רי ע“ב 

די ’שערי צדק‘ ווערן געעפנט אין זכות פון 
סוכה און אמן

א וואונדערליכער הסבר אויף די שייכות פון די מצוה 
פון סוכה צו ’אמן‘ שרייבט רבי שלמה קלוגער:

ַׁשֲעֵרי  ִלי  ’ִּפְתחּו  יט):  קיח  (תהילים  זאגט  משורר  ”דער 
איז  דאס  אז  זאגן  מ‘קען  ָי-ּה‘;  אֹוֶדה  ָבם  ָאבֹא  ֶצֶדק 
און  צ“א,  גימטריה  איז  סוכה  סוכה:  די  אויף  מרמז 
דאס איז די גימטריה פון ’אמן‘. און די חכמים זכרונם 
כוחו  בכל  אמן  העונה  ’כל  ב):  קיט  (שבת  זאגן  לברכה 
דער  איז  זעלבע  דאס  און  עדן‘,  גן  שערי  לו  פותחין 
וואס איז מקיים די מצוה פון סוכה בכל כוחו איז ער 
גערעכנט ווי איינער וואס ענטפערט אמן און מ‘עפנט 

אים די טויערן פון גן עדן...“.
’קהלת יעקב‘ סוכות דרוש נח

רמזי אמן בעניני 
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טשערנאבלער  מאטעלע  רבי  הרה“ק  פון  צימער  אין 
איז אריין געקומען איינער פון די חשוב‘ע חסידים, א 
דער  אז  געבעהטן  האט  און  שמים,  ירא  א  און  יחסן 
רבי זאל אים פארשלאגן א שידוך פאר זיין איינציגע 
טאכטער, א גלונגענע און געראטענע מיידל, וואס איז 
האט  איבערראשונג  זיין  צו  יארן.  די  אין  געווען  שוין 
דיך  געזאגט: ”אייל  און  אפגעשטופט  אים  צדיק  דער 

נישט, דו האסט צייט...“.
רבי‘נס  דעם  אנגענומען  חסיד  דער  האט  אנהויב  אין 
אז  ענטפער  די  פון  פארשטאנען  האט  ער  ענטפער, 
אבער  זארגן.  צו  זיך  סיבה  א  פארהאן  נישט  איז  עס 
רבי‘ן  פונעם  ער  האט  מאל  צווייטן  דעם  וואס  נאך 
באקומען דעם זעלבן ענטפער, און עס האט זיך אזוי 
פון  לויף  אין  מאל  עטליכע  גע‘חזר‘ט  איבער  אויך 
נישט  מער  שוין  זיך  ער  האט  יארן,  קומענדיגע  די 
רבי‘ן  דעם  געפרעגט  האט  און  איינהאלטן  געקענט 
פארוואס דער שידוך פון זיין טאכטער האלט זיך אפ.
דער רבי האט זיך צושמייכלט און האט אים געזאגט: 
דער  איז  ווער  ווייס  איך  וואס  צייט  לאנגע  א  ”שוין 
קענסט  דו  און  טאכטער,  דיין  פון  חתן  באשטימטער 
זיך שוין פון יעצט פרייען ווייל ער איז איינער פון די 
דור.  יעדע  אין  דא  זענען  וואס  נסתרים  צדיקים  ל“ו 
באשלאסן  האט  ער  אז  טוהן  איך  זאל  וואס  אבער 
הזה‘דיגע  עולם  אלע  פון  אפשיידן  זיך  ביזדערווייל 
זאכן. פון דעסוועגן נעם ארויס די זארג פון דיין הארץ, 
ווייל גאר אינגיכן וועסטו זוכה זיין זעהן ווי דער שידוך 

ווערט אויסגעפירט“.
די שטארקע אמונה פונעם חסיד אין זיין רבי האט זיך 
יעצט אויך דערקענט; ער האט אראפגעבויגן זיין קאפ 

און מיט געדולד האט ער ווייטער געווארט.
צום  אריין  חסיד  דער  איז  נאכדעם  חודשים  עטליכע 
גוט  א  אנוואונטשן  זיך  השנה  ראש  בעפאר  רבי‘ן 
זיך  רבי  דער  האט  מאל  דאס  און  יאר,  געבענטש 
א  אויף  צו  דיך  ”גרייט  געזאגט:  און  אים  צו  געוואנדן 
וועג. נעם מיט דיין טאכטער, פאר צו יענע שטעטל - 
זאגנדיג דעם נאמען - און האלט דיך אויף דארטן ביז 
זאלסטו  דעם  נעבן  און  הויז  א  דינג  סוכות.  יו“ט  נאך 
אויפבויען א סוכה, און אין יו“ט סוכות זאלסטו דארט 
ארייננעמען דעם ר‘ יאסעלע – דער איז דער וואס גייט 
ווערן דיין איידעם, און יעצט איז א עת רצון וואס ער 
גוטע  א  אין  שידוך  דעם  ענדיגן  צושטימען  יא  וועט 

שעה.
אים  האט  רבי  דער  וואס  געטוהן  האט  חסיד  דער 
געהייסן און איז געפארן צו יענע שטעטל. זייענדיג א 
גרויסע  א  געדינגען  ער  האט  מענטש  פארמעגליכער 
הויז. די שטעטעלע וואס דער רבי האט אים געהייסן 
אהין פארן איז געווען א קליינע, און די נייעס איבער 
מיט זיין טאכטער זיך  דעם חסיד וואס איז געקומען 
אויפהאלטן דארטן, האט זיך שנעל צושפרייט צווישן 
די דארטיגע שדכנים וואס האבן זיך געאיילט קלאפן 

אויף זיין טיר און אים אנטראגן די בעסטע בחורים.
ווי גרויס איז געווען זייער אנטוישונג זעהנדיג אז אלע 
זייערע פארשלאגן טוהט ער אפווארפן, און אנשטאט 
צופירן  אים  זאלן  זיי  געבעהטן  זיי  פון  ער  האט  דעם 
צו די וואוינונג פון ’ר‘ יאסעלע‘ וואס גייט אי“ה ווערן 

זיין איידעם.
איבערראשט;  אלעמען  האט  חסיד  פונעם  בקשה  די 
אלע  די  קאפ  זייער  אין  אדורכגעפירט  האבן  זיי 
יאסעלעך וואס וואוינען אין די שטעטל, אבער קיינער 
מיט  חתן  א  ווערן  צו  פאסיג  געווען  נישט  איז  זיי  פון 
די טאכטער פון דעם גאסט. נאר אין ענדע איז ארויף 
געקומען אקעגן זייערע אויגן די געשטאלט פון יאסל, 
א עלטערער בחור, א תם און א לא-יוצלח וואס האט 

געדינט אלץ א באהעלפער פונעם שטאטישן שמש.
”יא, יא“, האבן זיי זיך דערמאנט, ”אין אונזער שטעטל 
איז  עס  אבער  יאסל,  נאמען  מיטן  בחור  א  דא  איז 
קלאר אז נישט אים האט דער רבי געמיינט, ווייל ער 
ער  קען  קוים  וואס  מענטש  איינפאכער  א  זייער  איז 

ליינען און שרייבן“.
ארויס  מויל  זיין  פון  איז  ווערטער  זייערע  הערנדיג 
ער  האט  הארץ  אין  קרעכץ.  טיפע  א  געקומען 
רבי  דער  האט  בחור  דעם  דוקא  אז  פארשטאנען 
מיט  ווערטער  די  אנגענומען  האט  און  געמיינט 
אנגעקומען  שווער  זייער  אים  איז  עס  אבער  אמונה, 
ער  האט  שנעל  זייער  נייעס.  די  פארדייען  קענען  צו 
זיך געשטארקט און זיך געאיילט גיין אין בית המדרש 
האט  פענסטער  די  דורך  יאסעלע.  דעם  אויפזוכן 
ארבעט‘ס- מיט  אנגעטוהן  בחור  א  באמערקט  ער 
קליידער קערט אויס רואיגערהייט די שוהל. ער האט 
זיין  געענדיגט  האט  ער  ווען  ביז  אים  אויף  געקוקט 
ארבעט, און נאכדעם איז דער בחור פארהוילן געווארן 

פון זיינע אויגן.
ער האט אנגעהויבן זיך נאכפרעגן אויף דעם יאסעלע 
מענטשן  ווייניג  זייער  ווען  מענטשן,  היגע  די  צווישן 

ווייסן עפעס צו דערציילן אויף אים. עס זענען געווען 
בחור  דער  אז  דערציילן  צו  געוואוסט  האבן  וואס 
זיי  און  אויוון,  די  נעבן  שוהל  אין  ביינאכט  שלאפט 
פון  שטימע,  זיין  געהערט  נישט  קיינמאל  נאך  האבן 
צייט צו צייט האבן זיי אים געזעהן זיך שאקלען אין 
ספר,  א  הענט  זיינע  אין  האלט  ער  ווען  ווינקל  זיין 
האבן  אים  צו  דערנענטערט  זיך  האבן  זיי  ווען  אבער 
זיי געזעהן אז די ספר האלט ער אויף די פארקערטע 

זייט.
הערנדיג די ווערטער האט זיך אויפן חסיד‘ס געזיכט 
כמעט  שוין  האט  ער  טרויער.  גרויסן  א  אנגעזעהן 
דערציילן  אים  און  רבי‘ן  צום  גיין  צוריק  געוואלט 
האט  ער  ווען  אבער  אינפארמאציע,  פונקטליכע  די 
בויען  באפוילן  אים  האט  רבי  דער  אז  דערמאנט  זיך 
דארטן א סוכה און איינלאדענען יאסעלע‘ן, האט ער 
נאך  ביז  ווארטן  צו  און  בלייבן  צו  דארטן  באשלאסן 

יו“ט.
אויפגעזוכט  חסיד  דער  האט  ביינאכט  סוכות  יו“ט 
אים  וואלט  ערד  די  ווי  אבער  יאסעלע‘ן, 
גיין,  אהיים  באשלאסן  האט  ער  איינגעשלינגען. 
גיין  צוריק  נאכדעם  און  סעודה  יו“ט‘דיגע  די  אנהייבן 

אין שוהל אים אויפזוכן.
דער  האט  סעודה  די  אנהייבן  נאכן  צייט  אשטיקל 
זיך  האט  ער  און  יאסעלע  פון  דערמאנט  זיך  חסיד 
שוין  איז  שוהל  דער  שוהל.  אין  גיין  צוריק  געאיילט 
זענען  וואס  ליכט  אלע  צייט,  יענע  אין  טונקל  געווען 
אויסער  פארלאשן,  געווען  שוין  זענען  געווען  דארט 
דער  עמוד.  ביים  געברענט  האט  וואס  תמיד  נר  די 
איז  און  פענסטער  פון  אריינגעקוקט  האט  חסיד 
איבערראשט געווארן זעהן ווי יאסעלע שטייט אין זיין 
ווינקל, פארטיפט אין זיין דאווענען. ווען ער האט זיך 
אביסל דערנענטערט איז אים געלונגען באמערקן זיין 
אויסטערלישע  א  מיט  געשטראלט  האט  וואס  פנים 
ליכטיגקייט. דאס איז געווען א אנדערער יאסעלע פון 

וואס ער האט געקענט ביז יעצט.
זיין  געענדיגט  האט  ער  ווען  ביז  געווארט  האט  ער 
האט  ער  המדרש.  בית  פון  ארויס  איז  און  דאווענען 
איז  ער  ביז  טריט  נאך  טרייט  נאכגיין  אנגעהויבן  אים 
עק  אין  געווען  איז  וואס  וואלד  די  צו  אנגעקומען 
וואלד,  אין  נאכגעגאנגען  אויך  אים  איז  ער  שטעטל. 
און אקעגן זיינע אויגן האט זיך אנטפלעקט א קליינע 
סוכה וואס איז געווען באלויכטן מיט ליכט. יאסעלע 
אנגעהויבן  באלד  האט  און  סוכה,  די  אין  אריין  איז 
איינלאדענען די אושפיזין מיט א זיסן און אנגענעמע 

ניגון.
האט  און  דערנענטערט  זיך  האט  חסיד  דער  ווען 
אריינגעקוקט דורך א שמאלע שפאלט אין די סוכה, 
זענען  טיש  די  ארום  גע‘חלש‘ט;  שיער  ער  האט 
געזיצן א גרופע אלטע מענטשן מיט זייער א שיינעם 
אויסזעהן, וואס האבן צוזאמען מיט יאסעלע געזינגען 

די זמירות פון יו“ט.
ער  וואס  פארנעמען  געקענט  נישט  האט  חסיד  דער 
האט געזעהן און האט זיך געאיילט אהיים גיין ווען איז 
ער אינגאנצן פארטיפט אין זיינע געדאנקען. אט יעצט 
פארשטייט ער שוין, נישט אומזינסט האט אים דער 

רבי אהער געשיקט.
חסיד  דער  האט  אינדערפריה  אויפצומארגנ‘ס 
דערמיט  האט  און  ’מפטיר‘  פון  עליה  די  געקויפט 
זיך  ער  האט  אנהויב  אין  יאסעלע‘ן.  געווען  מכבד 
פראבירט ארויסדרייען מיט די טענה אז ער קען נישט 
זאגן די ברכות, אבער דער חסיד איז באלד צוגעגאנגען 
צו אים און אים אריינגעזאגט אין זיין אויער וואס דער 
רבי האט אים געזאגט אז עס איז שוין אנגעקומען זיין 
און  געהערט  האט  יאסעלע  ווערן.  אנטפלעקט  צייט 
זיך באלד געאיילט עולה זיין, ווען ער זאגט די ברכות 
מיט א ברען און א פלאם פייער, צו די איבערראשונג 

פונעם גאנצן עולם.
איינגעלאדנט  חסיד  דער  האט  דאווענען  נאכן 
אזוי  סוכה  די  אין  אים  ביי  עסן  קומען  זאל  יאסעלע‘ן 
ווי דער רבי האט אים אנגעזאגט. צו זיין פרייד האט ר‘ 

יאסעלע אנגענומען די איינלאדענונג.
ווען זיי ביידע זענען געווען גוטמוטיג ביי די סעודה, 
ער  אויב  יאסעלע  ר‘  פון  געפרעגט  חסיד  דער  האט 
וויל ווערן זיין איידעם, און ר‘ יאסעלע האט עס באלד 
דער  ”אויב  זאגנדיג:  פרייליכערהייט,  אנגענומען 
הייליגער רבי האט באשלאסן אז דאס איז מיין שידוך, 

קען איך דען זיך אקעגן שטעלן?“
פרייד  גרויס  מיט  געווארן  געפייערט  איז  תנאים  די 
די  פון  איינוואוינער  די  ווען  טעג,  המועד  חול  די  אין 
שטעטל זענען דערשטוינט פון די גרויסקייט פון דער 
צדיק וואס האט זיך אויפגעהאלטן צווישן זיי און האט 
אויפגעטוהן גרויסע זאכן אן זיי זאלן פון עפעס וויסן.
’אדמור“י טשרנוביל‘ עמ‘ קכד

א שידוך פון די אושפיזין

א בליק אויף די סדר פון תפילה בבתעתענה אמונים  אא ם 
די גרויסע מעלה פון דאווענען אין דער טאג ’הושענא רבה‘

א וועכנטליכע ערציילונג 
אויף אמן און תפילה  מעשה אמונים

ער
א שידו

א
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אין דער טאג ’הושענא רבה‘ ווערט 
גע‘חתמ‘עט דער דין

איז באקאנט צווישן  רבה‘  ’הושענא  טאג  דער 
א  זייער  אלץ  דורות  דורי  פון  ישראל  כלל 
איז  וואס  טאג,  דערהויבענער  און  גרויסער 
מכפר די עבירות פון די אידן אזוי ווי יום כיפור 
(’מטה משה‘ תתקנז), ווייל אין דעם טאג ווערט 
געשריבן  איז  וואס  משפט  דער  פארענדיגט 
פאר‘חתמ‘עט  און  השנה  ראש  אין  געווארן 
געווארן אין יום כיפור, און אזוי ווי עס ווערט 
געברענגט אין זוהר הקדוש (ויקרא דף לב א, ע“פ 
’הסולם‘): די ערבה זעהט אויס ווי די ליפן, ווייל 
אנגעהאנגען  אלעס  איז  הערבה‘  ’יום  דער  אין 
אין די ליפן. ווייל אין דער טאג באפעלט דער 
צעטלען  גע‘פסק‘נטע  די  איבערגעבן  קעניג 
פארן ממונה, און דער קטרוג הערט זיך אויף; 
דער  און  דין,  דער  זיך  הייבט  השנה  ראש 

אויספיר איז אין דעם טאג.
אין די ווערטער פון זוהר זעהן מיר אז די כפרה 
פון די טאג ’הושענא רבה‘ איז אנגעהאנגען אין 
וויטאל  חיים  רבי  שרייבט  אזוי  און  ליפן.  די 
מאריך  נאכן  ו)  דרוש  סוכות  ענין  הכוונות‘  (’שער 
וואס  זוהר  פון  ווערטער  די  ערקלערן  צו  זיין 
רעדט וועגן איבערגעבן די קוויטלעך הושענא 
רבה ביינאכט: ”א מענטש דארף זייער אכטונג 
געבן ער זאל זייער אינזין האבן ביי די תפילות 
פון דער טאג ’הושענא רבה‘ און אין אלע זיינע 
האט  דעמאלטס  ווייל  טאג,  דער  אין  מעשים 
שוין  ער  האט  נאכדעם  און  תקנה,  א  נאך  ער 

נישט קיין תקנה“.
וואס  מענטש  א  צו  גלייך?  דאס  איז  וואס  צו 
און  קעניג,  פארן  פארזינדיגט  זיך  האט 
געדארפט  אים  מען  האט  הויז  געריכט  אין 
גאנצע  די  פון  לויף  אין  טויט.  צו  אורטיילן 
געריכט  אין  געהאנדלט  מ‘האט  וואס  צייט 
די  אויף  עדים  געווארן  געברענגט  זענען  הויז 
די  האבן  ענדע  אין  און  זייט,  די  אויף  און  זייט 
ווען  ביז  אורטייל;  זייער  אפגעשריבן  ריכטער 
זיי האבן נישט געענדיגט דאס שרייבן און עס 
געשטעלט  זענען  וואס  די  פאר  איבערגעגעבן 
נאך  קען  אורטייל,  דעם  אויספירן  געווארן 
אויף  בעהטן  זיך  און  שרייען  מענטש  דער 
זיין לעבן, אבער נאכן איבערגעבן די אורטייל 
אויף  געווארן  געשטעלט  זענען  וואס  די  פאר 
דעם, האט ער מער נישט קיין האפענונג. אזוי 
אויך ’הושענא רבה‘ וואס אין דעם טאג געבט 
זענען  וואס  די  פאר  קוויטלעך  די  איבער  מען 
וואס  צייט  גאנצע  די  דעם;  אויף  געשטעלט 
דער  קען  געשריבן  נישט  זענען  צעטלעך  די 
מענטש בעהטן און דאווענען אז זיין אורטייל 
עמ‘  האיתנים  ירח  החיים‘  (’באר  לטובה  זיין  זאל 

שכד).

א טאג וואס מ‘בעהט ’הושע נא!‘
אין ליכט פון די קלארע און אפענע ווערטער, 
צייטן,  פריערדיגע  די  אין  נאך  מען  האט 
זייער  מעשה,  ואנשי  חסידים  די  באזונדער 
טאג  דער  פון  תפילות  די  אין  געווען  מקפיד 
איז  וואס  טאג  א  איז  וואס  רבה‘,  ’הושענא 
נאמען:  זיין  ווי  אזוי  תפילה,  אויף  ספעציעל 
’הושע נא!‘ דערציילט אונז, און אין דעם טאג 
האט מען מתקן געווען צו פארמערן מיט זאגן 
תפילות.  נאך  און  נאך  צולייגן  און  ’הושענות‘, 
אז  תרסד)  (סי‘  טור  דער  שרייבט  אויך  אזוי 
מ‘לייגט  וואס  קאפיטלעך  די  צולייגן  מ‘דארף 
יו“ט  ווייל  דזמרה,  פסוקי  די  צו  יו“ט  יעדן  צו 
סוכות טוהט מען דן זיין אויף די וואסער וואס 
דאס גאנצע חיות פון א מענטש איז אין דעם 
אנגעהאנגען, און מיר ווייסן דאך: ”הכל הולך 

אחר החיתום“.
א זמן כפרה פאר די וואס זענען אזוי 

ווי א ערבה
’שפת  עס זענען באקאנט די ווערטער פונעם 
טאג  דער  אין  אז  תרנ“ז)  תר“מ;  (סוכות  אמת‘ 
’יום  אנגערופן  ווערט  וואס  רבה  הושענא 
סגולה  די  חשוב  און  טייער  זייער  איז  ערבה‘, 
האט  עס  ווער  אויך  אז  ווייט  אזוי  תפילה,  פון 
ווי  אזוי  טובים,  מעשים  און  תורה  קיין  נישט 

וריח,  טעם  קיין  נישט  האט  וואס  ערבה  א 
דער  דורך  ווערן  אנגענומען  תפילה  זיין  קען 
גרעסטער  דער  איז  וואס  חינם‘,  ’מתנת  אוצר 
אוצר פון אלע אוצרות. און די ווערטער זענען 
לעצטע  די  אויף  געווארן  געזאגט  ספעציעל 
פון  כח  די  נאר  פארמאגן  מיר  וואס  דורות, 
די  זיך  עפענען  טאג  דער  אין  און  תפילה, 

טויערן פון תפילה פאר די אידן.
פון  יואל  רבי  הרה“ק  געזאגט  האט  אזוי  און 
טאג  דעם  אין  חסידים  זיינע  פאר  סאטמאר 

הושענא רבה:
א  נישט  פילט  עס  ווער  אויך  וויסן,  זאלן  ענק 
זאל  טאג,  דער  אין  ליכטיגקייט  ספעציעלע 
בעהטן  און  דאווענען  צו  פון  נאכלאזן  נישט 
אויף זיך. און האט צוגעשטעלט אויף דעם א 
געוואוינט  געווען  איז  וואס  קעניג  א  צו  משל 
א  אין  פלאץ  געוויסע  א  אין  גיין  אריבער 
געוויסע טאג און א באשטימטע צייט. איינמאל 
געאורטיילט  לאנד  זיין  פון  עטליכע  זענען 
און  שטראף,  הארבן  א  זייער  מיט  געווארן 
אפגעווארט  און  גענומען  צוזאם  זיך  האבן  זיי 
און  פלאץ  באשטימטע  די  אין  קעניג  דעם 
זיי  האבן  דארט  וואו  צייט  באשטימטע  די  צו 
זיי  אויף  זאל  ער  קעניג  פון  בעהטן  געוואלט 
די  אנגעקומען  איז  עס  ווען  האבן.  רחמנות 
קעניג  פונעם  וואגן  די  און  צייט  באשטימע 
אנגעהויבן  זיי  האבן  באוויזן,  נישט  זיך  האט 
האבן  זיי  וואס  געלענגנהייט  די  אויף  וויינען 
דערלייגט, אבער א קלוגער מענטש וואס איז 
דארט געווען האט זיי געזאגט: אונזער קעניג 
וועט דאך זיכער נישט טוהן אנדערשט פון זיין 
ער  אז  ספק  קיין  נישט  איז  עס  געוואוינהייט; 
זיך  האט  ער  אז  זיין  קען  עס  דא,  זיך  געפונט 
צוליב  און  אונז  פון  איינער  ווי  אזוי  אנגעטוהן 
שרייט  דערקענען,  נישט  אים  מיר  טוהן  דעם 
צו אים ער זאל ענק העלפן פון וועלעכע פלאץ 

ער געפונט זיך.
זענען  יאר  פאריגע  געזאגט:  רבי  דער  האט 
דא מיט אונז געווען אידן וואס זענען ליידער 
אוועק געריסן געווארן פון אונז אין לויף פון די 
יאר, און ווייל מיר האבן מקובל אז די תפילות 
אנגענומען,  שטערקער  טאג  דער  אין  ווערן 
קען זיין אז אויב די אידן וואלטן ווען געדאוונט 
טאג  דער  אין  יאר  א  פאר  שטערקער  מער 
ביים  געבליבן  זיי  וואלטן  רבה,  הושענא  פון 
נישט  האבן  מיר  אויב  אויך  אזוי  אויב  לעבן. 
נישט  לאמיר  ליכטיגקייט,  א  צו  געווען  זוכה 
פון  שרייען  לאמיר  געלעגנהייט;  די  פארלירן 
אבינו  נא  והושיעה  נא  ”הושע  הארץ:  טיפן 

אתה!“ (’באר החיים‘ ירח האיתנים עמ‘ שכו).

דער אויפדעקונג פונעם אלף החמישי
זיך  האט  קאמינעצקי  יעקב  רבי  גאון  דער 
הושענא  פון  כח  דער  אויב  געוואונדערט: 
עס  ווערט  פארוואס  גרויס,  אזוי  איז  רבה 
נישט דערמאנט אין ש“ס אלץ א יום דין, און 
חכמים  די  אז  טרעפן  מיר  וואס  גאנצע  דאס 
זאגן אויף דעם טאג איז נאר אז מ‘קלאפט די 
ווען  וואלט  אויב  ערקלערט:  ער  האט  ערבה? 
אין  ארויסגעשריבן  קלאר  געווען  ענין  דער 
ש“ס צי אין מדרש, וואלטן אלע אידן געוויינט 
ימי  עשרת  די  אין  ווי  אזוי  סוכות  חג  יו“ט  אין 
תשובה, און די שמחה פון יו“ט וואלט געווען 
דער  פון  מעלה  די  דעם,  צוליב  צושטערט, 
טאג איז נישט אנטפלעקט געווארן נאר פאר 
מיט  פרייען  זיך  קענען  וואס  סגולה,  יחידי  די 
צושטערט  ווערן  צו  אן  יו“ט  פון  שמחה  די 
אזוי  און  הדין,  יום  דער  פון  ציטער  די  דורך 
איז עס געווען א גאנצע צייט ביז צו די ענדע 
האבן  דעמאלטס  וואס  החמישי,  אלף  פונעם 
די חכמים געזעהן אז צוליב די ירידת הדורות 
איז שוואכער געווארן די פחד פון דער משפט, 
שמחה  די  אז  האבן פארשטאנען  זיי  און ווייל 
פונעם יו“ט וועט נישט צושטערט ווערן צוליב 
עס  זיי  האבן  הדין,  יום  דער  פון  שרעק  די 
אמור,  ליעקב‘  (’אמת  אנטפלעקט  אלעמען  פאר 
פון  נאמען  אין  געברענגט  ווערט  דעם  צו  ענליך  און 

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


