
 

 

 

 

                   תשפ"גרי סוכות תש                                                                                                        בס"ד           

  שבעת הרועיםלבשמחה הזמנה 

א א, ִצלָּ א דָּ דֹורָּ מָּ ש יִָּתיב בְּ ר נָּ בַׁ א דְּ ֲעתָּ שַׁ א ֲחֵזי, בְּ ֵליּה    תָּ א עָּ הָּ פָּ דְּ א גַׁ סָּ רְּ א פַׁ תָּ ִכינְּ א, שְּ נּותָּ ֵהימְּ ִדמְּ
הָּ  רָּ בְּ א, אַׁ בָּ ר ִרִבי אַׁ מַׁ דֹוֵריהֹון ִעֵמיּה. אָּ יָּין מָּ וְּ ִנין שַׁ ֳחרָּ יָּיא אָּ ִדיקַׁ ה צַׁ ֲחִמשָּ ם וַׁ הָּ רָּ בְּ אַׁ א, וְּ ֵעילָּ ה  ִמלְּ ֲחִמשָּ ם וַׁ

דֹוֵריהֹון עִ  יָּין מָּ וְּ א, שַׁ כָּ לְּ ִוד מַׁ דָּ יָּיא, וְּ ִדיקַׁ ת  צַׁ עַׁ ת יִָּמים. ִשבְּ עַׁ בּו ִשבְּ כֹות ֵתשְּ סֻּ ִתיב, בַׁ א הּוא ִדכְּ ֵמיּה. ֲהדָּ
ִתיב א כְּ א דָּ ונָּ וְּ גַׁ ת יִָּמים. כְּ עַׁ ִשבְּ א בְּ לָּ ִתיב, וְּ ת   (שמות ל״א:י״ז) ,יִָּמים כְּ יָּ' אֶׁ ה יְּ שָּ ת יִָּמים עָּ ִכי ֵששֶׁ

עֵ  גֹו'. ּובָּ ִים וְּ מַׁ שָּ ין ִעֵמיּההַׁ יָּ רְּ שַׁ ִפיִזין ִאֵלין דְּ אּושְּ ִהיִרין, בְּ ִפין נְּ נְּ אַׁ א, בְּ יֹומָּ א וְּ ל יֹומָּ כָּ ֵדי בְּ חְּ מֶׁ ש לְּ ר נָּ  .י בַׁ

 ם:גותר

יו ִמ  לָּ יהָּ עָּ פֶׁ נָּ ת כְּ שֶׁ ה פֹורֶׁ ִכינָּ שְּ ה, הַׁ ֱאמּונָּ הּוא ֵצל הָּ ה, שֶׁ כָּ סֻּ ה, בַׁ זֶׁ דֹור הַׁ מָּ ם יֹוֵשב בַׁ דָּ אָּ ה שֶׁ עָּ שָּ לָּ בְּ עְּ מַׁ ה,  לְּ
ִדיִקי ה צַׁ ֲחִמשָּ ם וַׁ הָּ רָּ בְּ א, אַׁ בָּ ִבי אַׁ ר רַׁ מַׁ ם ִעמֹו. אָּ נָּ כָּ ִדיִקים ֲאֵחִרים עֹוִשים ִמשְּ ה צַׁ ֲחִמשָּ ם וַׁ הָּ רָּ בְּ אַׁ ם,  וְּ

לֹא  תּוב וְּ ת יִָּמים כָּ עַׁ ת יִָּמים. ִשבְּ עַׁ בּו ִשבְּ כֹות ֵתשְּ סֻּ ''ש, בַׁ ם ִעמֹו. זֶׁ נָּ כָּ ְך, עֹוִשים ִמשְּ לֶׁ מֶׁ ִוד הַׁ דָּ ת   וְּ עַׁ ִשבְּ בְּ
ל יֹום וָּ  כָּ ֹמחַׁ בְּ ם ִלשְּ דָּ אָּ ִריְך הָּ צָּ גֹו'. וְּ ִים וְּ מַׁ שָּ ת הַׁ ה ה' אֶׁ שָּ ת יִָּמים עָּ תּוב, ִכי ֵששֶׁ ה כָּ ֵעין זֶׁ יֹום  יִָּמים, כְּ

שֹוִרים ִעמֹו  ִחים, חג''ת נהי''מ הַׁ אֹורְּ ֵאלּו הָּ ֵמִחים בְּ ִנים שְּ פָּ  .בְּ

ִהיִריןהקשר?  שהאם יה. למחדי =שמח   בא? בי ארחים של רוא ה מי ִפין נְּ נְּ אַׁ  בפנים שמחות.  -בְּ

 ב או פנים? ל  -ה לשמחקודם למה מה 

 אורחים ממרומים?!סוכתנו חג הזה מגיעים לבדווקא ך אי

 

 

 אווירה ממרומיםסוד התיקונים וה

 ( קדישין ןאושפיזי–ישי  נתיבות שלום מאמר חמ)

 

 קא למה דווביר מה הם שני הדרכים להס

 בחג סוכות? 

 אתם יותר מתחברים? הסבירו . למה 

 ח המיוחדת  רוגישים את הגם אתם מרהאם 

 סוכה? של ה

 אוהבים  ם הכי במצוות הסוכה אתיזה חלק א

 אתו? קרים ל מתרגשו
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 ה ודוד ז"לננמם בן ורי יוסף חיינשמת אבי ומעילוי ל

/Exodus.31.17


 

 

   כשיוקר עבעילהתמקד 

 ( רלוונטי לכל זמןאך נה וקורתקופת הכתב בנ . מאיר-סיוון רב )

השנה מהאושפיזין? לצערנו אסור להזמין לסוכה אורחים אמיתיים,  בכל  איזה סוד אפשר ללמוד 
אבל האושפיזין מוזמנים, גם בלי ריחוק חברתי. אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד.  

 .בכל לילה נהוג "להזמין" אותם לסוכה

 ?אז מה המסר שלהם, בפרט בשנה הזו

רואים שהם לא הפסיקו להתמודד עם משברים ובעיות. אברהם  כשמסתכלים על סיפור חייהם, 
עזב את מולדתו והגיע לישראל, ומשם למצרים ובחזרה. יצחק נדד ברחבי הארץ והתמודד עם  
אויבים. יעקב ברח לחרן, חזר לארץ, וירד למצרים. את יוסף האחים שלו מכרו, והוא התגלגל  

בית פרעה ולמדיין. אהרון אחיו נדד יחד איתו  לכלא המצרי. משה הוחבא בתיבה ביאור, והמשיך ל
 .ארבעים שנה מאתגרות במדבר. גם חייו של דוד היו רצופים מלחמות ומרידות

כל   –אבותינו ניהלו חיים של "סוכה", של ארעיות, לא של בתי קבע. אבל למרות כל הטלטלות 
והפך לדמות משמעותית, נצחית   – אחד מהם בנה את עצמו תוך כדי: למד, חינך, עשה טוב 

ונה". להיפך. הם הבינו שהחיים הם  ועוצמתית. הם לא דחו הכל ל"אחרי המשבר", ל"אחרי הקור
עכשיו, תוך כדי המהומה. במקום לחכות לשקט ולשלווה ואז להתחיל לעשות מה שחשוב, הם  

 .ידעו להתמקד בעיקר, גם כשהכול מסביב רעד

 .את המסר הזה כדאי להכניס השנה לסוכה, ולנסות ללמוד מהם איך לפעול בעת משבר. חג שמח

 

 קדישין.האושפזין   את יןזמהרר את הלב לעושיר מיוחד שמ

https://www.youtube.com/watch?v=TQyPyCsE038 

 

 

 

 

 

 תפילה ליבי 

 

 

 :להליבי תפי

 הרוחנייםבשמחה את האורחים הגשמיים ולהזמין ה נזכרך ש תב' יפני היהי רצון מל

 ינו תלתקן את מידו  (ןהאושפיזי)ע של רועים את הסיו ורנזכש

 אמונה. ל והחיבוק שגיש את הצל רליבנו יו

 ות עכשיוחיל -לקחת אותה כמקפצה ופנימית הושלווה ת ארעיולסוכה ל חבר התנדע לש

 והטוב. קריתמקד בעה לם. יוצעוד ותקן הלתחיל ה אלא ל, טקולא לחכות לש 

 .כ.י.רא

 ir316@gmail.comkfת ת ובקשולהארו -מת"ח כפיר דוד לביא 
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