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 אושפיזין 

 

 זוהר חלק ג דף קג/ב  . 1

ואמר מלגאו,  דסוכה  על פתחא  וקאים  חדי,  הוה  לסוכה,  עייל  הוה  כד  דרב המנונא סבא,  נסדר    :כי הא  לאושפיזין,  נזמן 

ואומר ומברך,  רגלוהי,  על  וקאים  ימים"  :פתורא,  שבעת  תשבו  אושפיזי  "בסכות  תיבו  תיבו,  עלאין,  אושפיזין  תיבו   ,

ידוי וחדי, ואמרמהימנותא, תיבו, א )דברים לב ט( כי חלק ה  :רים  עמו    'זכאה חולקנא, זכאה חולקיהון דישראל, דכתיב 

 . וגו', והוה יתיב

 

: כמו רב המנונא סבא, שכאשר היה נכנס לסוכה היה שמח, והיה עומד על פתח הסוכה מבפנים ואמר: נזמן לאושפיזין  תרגום חפשי

על רגליו עומד  והיה  עלאין שבו, שבו אורחי האמונה   נסדר שולחן לכבודם.  ימים, שבו אורחים  ואומר: בסוכות תשבו שבעה  ומברך 

 שבו. ומרים ידיו ושמח ואומר: אשרי חלקנו ואשרי חלקם של ישראל כמו שכתוב וכו' והיה יושב.

 

 . אברהם, יצחק, יעקב, משה אהרון יוסף דוד. 2

 

 ספר ישעיה פרק נא  . 3

ְמעּו ֵאַלי ֹרְדֵפי ֶצדֶ  יטּו ֶאל צּור ֻחַצְבֶתםק ְמַבְקֵשי ְידָוד )א( שִׁ  ְוֶאל ַמֶקֶבת ּבור נַֻקְרֶתם: ַהבִּ

יו ַוֲאָבְרֵכהּו ְוַאְרֵּבהּו:  י ֶאָחד ְקָראתִׁ יֶכם ְוֶאל ָשָרה ְתחוֶלְלֶכם כִׁ יטּו ֶאל ַאְבָרָהם ֲאבִׁ  )ב( ַהּבִׁ

 

 . הרצי"ה, שיחות על התורה, וירא:4

ל צור חצבתם...הביטו אל אברהם אביכם". זאת פקודה אלקית, מצווה מדברי נביאים, השייכת  בישעיהו נאמר: "הביטו א

 לציווי הכללי של "זכור ימות עולם, בינו שנות דור ודור".  

 ומתוך כך מה אנחנו ומה ענייננו בעולם".  יש להביט ולהסתכל, להתבונן וללמוד, להבין ולדעת מי הוא אברהם אבינו,

 

ים :ט במדבר פרק כג . 5 י ֵמרֹאׁש ֻצרִּ ְתַחָשב:  כִּ ם לֹא יִׁ ְשֹכן ּוַבגויִׁ ְגָבעות ֲאשּוֶרּנּו ֶהן ָעם ְלָבָדד יִׁ  ֶאְרֶאּנּו ּומִׁ

אני מסתכל בראשיתם ובתחלת שרשיהם ואני רואה אותם מיוסדים וחזקים כצורים   -כי מראש צרים אראנו    שם:רש"י   

 וגבעות הללו ע"י אבות ואמהות:

 

 : י אליהו רבה פרק כהתנא דב . 6

 . ויעקב מתי יגיעו מעשי למעשה אבותי אברהם יצחקחייב לומר  שכל אחד ואחד מישראללפיכך הייתי אומר 

 

 

 =) התגלות תכונת משה(תלמוד בבלי מסכת סוכה דף לט/א . 7

 אלא התם והכא אסוקי מילתא הוא ולית לן  אמר ליה רב ספרא משה שפיר קאמרת... אמר רבא

 

ֵלל אוֵמר,  : יב  אבות פרק אמסכת . 8 יָדיו ֶׁשל ַאֲהֹרןהִׁ ַתְלמִּ ּיות ּוְמָקְרָבן ַלתוָרה:ֱהֵוי מִּ  , אוֵהב ָשלום ְורוֵדף ָשלום, אוֵהב ֶאת ַהְּברִׁ

 

כל ישראל נקראו על שם      ?מהו אומר הנה באתי היום ראשון לכל בית יוסף...אמר לו רבי יונתן:  מדרש תהלים מזמור ג  .  9

 כמו שנאמר )עמוס ה, טו( אולי יחנן ה' וגו' שארית יוסף. סף, יו

 



 אושפיזין, איתן קופמן                                                                                                     בס"ד                 

 2 

ים ֵמַעל ַאְבָרָהם:   :  בראשית פרק יז )כב(. 10 תו ַוַּיַעל ֱאֹלהִׁ  ַוְיַכל ְלַדֵּבר אִׁ

)בראשית כה( והנה ה' נצב    ,ויעל מעליו אלהים  ,שנא' ויעל אלהים מעל אברהם  האבות הן הן המרכבהאר"ל    :ז ו"פמ  "רבר

 עליו: 

הן המרכבה,    שם:רמב"ן   הן  ו( האבות  )מז  רבה  בבראשית  ליעקב חסד    ירמוז למה שכתובלשונם  כ( תתן אמת  ז  )מיכה 

 לאברהם, ופחד יצחק היה לי )להלן לא מב( והמשכיל יבין:

 

 מדרש זוטא שיר השירים פרשה א  . 11

מה המקום רחום    .אתם אוהבי ורעי  ישאתם הולכים בדרכ   -במתן צדקה ובגמילות חסדים. רעיתי    -ד"א הנך יפה רעיתי  

מאכיל ומשקה רעבים  ...  גומל חסדים ונותן צדקה לכל באי עולם  ,מאריך אפו עם כל הבריות  ,ארך אפים ורב חסד  ,וחנון ה'

 .שתהיו דומים להקדוש ברוך הוא -  גומל חסדים ,משיא יתומים ,פודה שבוים ,מלביש ערומים ,וצמאים

 

 )=צינור לתורה(דף יג/א  למוד ירושלמי מסכת פאהת. 12

אפי' מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני  מקרא משנה תלמוד ואגדה  -ריב"ל אמר עליהם ועליהם כל ככל דברים הדברים 

 . רבו כבר נאמר למשה בסיני

 
 

 מסכת שבת דף פט/ב  . 13

   ? מר ה' מיבעי ליהיאמר ה' א  ,לכו נא בואו נא מיבעי ליה "?לכו נא ונוכחה יאמר ה'"מאי דכתיב  ,דרש רבא

 לעתיד לבא יאמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל לכו נא אצל אבותיכם ויוכיחו אתכם

 

 

 )על הגמרא הנ"ל(   עין אי"ה שבת פרק ט קלג. 14

פי  יההתי  על  היא  בנויה  הקדושה,  יסוד  אל  הח שרות  הבסיס    פשיתוהבחירה  אבל  והנשגב.  המעלה  לצד  האדם  נטיית  של 

, שהוא בישראל  העצמיות של הטבע הנפשיום להבחירה שתתפתח יפה לעלות במעלות הקודש, הוא  היותר יסודי הנותן מק

 מורשת עולמים מקדושת האבות, הנשמרת כל כך באופן אופיי בעם ד' בכללו.  

ובמדות   בדעות  במעשים  הקדושה  נטיית  של  והתוכן  הרוחניים,  מנכסיה  האומה  נתדלדלה  הזמנים  כשבמשך  כן,  ועל 

התאחזות אדירה בתכונת האבות    ,כלומר  .ההשבה אל הטבע הנפשי המקודש  -  הדבר המדריך אל התיקון  יהיה ,  נתקלקל

, מוכרח הוא לחולל נפלאות על השכל,  )ישעיה נא א(   יסודי מורשת הקדושה. והרעיון האיתן של "הביטו אל צור חוצבתם" 

 דות והמעשים. יעל הרגש, ועל המ

התעמקו בקדושת האבות, הטבעיות הממוזגת   -  לכו אצל אבותיכםעת על ישראל,  מופ  באחרית הימיםעל כן עצת ד', היא  

ה,  ו , ותעמדו על מעמד היושר של ערך הקודש הרצוי, ותבחנו ע"פ מעמד זה את מעשיכם בהובטבע הגופני והנפשי שלכם 

וממות אל טבע  ותכוננו את רוחכם לטובה, כי תקבלו את יסוד התוכחה ע"פ ההערכה הנשגבה הזאת, הבאה מתוך ההתר

 האבות ויסוד קדושתם, המנוחלת לנו נחלת עולמים.  

מזה   התוכחהותבא  אצל  תורת  לכו  כולם,  הדורות  של  הנפילה  תחלואי  לכל  היסודית  הרפואה  את  המביאה  המנצחת,   ,

 . אבותיכם ויוכיחו אתכם

 


