
כאן" איתנו "שב
במשפחה  סוכות

שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת "גדולה
  )ז"קכ, שבת(

  
  

לפי המסורת מוזמנים אל הסוכה שבעה .  אורחים לסוכה–" אושפיזין"נהוג להזמין  בסוכות

 ברוח התנועה ליהדות מתקדמת המחנכת לשיוויון בין המינים ניתן .אורחים בדמותם של אבותינו
לצד האורחים המסורתיים נהוג להזמין . אמהות ונשות האומה": אושפיזות"יהם שבע להוסיף אל

  .מאנשי הקהילה הסובבת אותנו לסוכה גם אושפיזין

  
  נעמי שמר/פת במלח 

  
  אם בשער יש אורח
  שנחת מעבר ים
  מה נציע לאורח
  ?בבואו משם

  
  פרח לבן, טנא ירוק: פזמון

  פת במלח, יין אדום
  זה מה שיש
  .אןשב איתנו כ

  
  זה הבית, שב איתנו

  תריס פתוח למדבר
  שב איתנו כבן בית

  .לא כהלך זר
  
  ...טנא ירוק
  
  

  

  
  
  
  

  והלב הזה הפתי
  שאף פעם לא יחכים
  שוב נדלק ושוב הריע

  .אל המרחקים
  
  ...טנא ירוק
  

  האורחים הולכים הביתה
  תריס פתוח שוב נסגר
  השולחן נעור וריק
  .וזה מה שנשאר

  
  ...טנא ירוק

                  

 
  

  
, מזמינים את האושפיזין דרך כבוד, שכשנכנסים לסוכה וקודם שיושבים לשלחן, לכך נהגו ישראל

 - בבקשה ממך ). אורחים נעלים(אזמן לסעודתי אושפיזין עלאין ', 'עולו אושפיזין': ואומרים

 . ומונה את שמות כל שאר ששה האושפיזין הבאים עם אורח היום, היוםיוקורא בשם אורח

זה כסא של ': מכינים כסא נאה בסוכה ופורסים עליו מפה יפה ומניחים עליו ספרים ואומריםו

 לאושפיזי מעלה לכן ה כיון שסוכת החג היא אכסני.וכן מדליקים נר לכבוד האושפיזין. 'אושפיזין

אורחים עניים שיבואו ליסב עמו , בשר ודם, ראוי ליושב בסוכה שיזמין לסעודתו גם אושפיזי מטה

  . ליתן קורת רוח לאושפיזי מעלה ששמחים עם אושפיזי מטה, על שלחנו בסוכה

  ) פרק שביעי,ספר התודעה                     (

  
 

  ?מה פשרו של המושג אושפיזין של מעלה ואושפיזין  של מטה? מדוע קיימת מצוות האושפיזין בסוכות 

   נו מארחים מה האתגרים העומדים  כשאנח?  איפה נוח לנו יותר להמצא כאורחים או מארחים
  ??בפנינו      
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פתחו את השער פתחו הוא רחב
  ,

עבור תעבור בו שרשרת
 

זהב
 ,

אבא ואמא
 ,

ואח ואחות
 ,

וחתן וכלה במרכבת קלה
 פנינים  ונכדים ונינים במרכבת  סבא וסבתא ודוד ודודה,עבור תעבור בו שרשרת זהב, רחב פיתחו את השער פיתחוהו



   טלויזיונית או , דמות ספרותית, ה/חבר, קרוב משפחה(?  את מי היינו רוצים לארח בסוכתנו המשפחתית
 .ניתן לכתוב מכתב הזמנה לדמות אותה נבקש לארח בסוכה המשפחתית) אולי דמות ממנהיגי העם    

   
  

  :מזמינים את האושפיזין לפני הארוחהה  לסוכהחג כשנכנסים ות בליל

  .ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ַקִּדיִׁשין, ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין

 ֶׁשַּתְׁשֶרה ְׁשִכיָנְתָך ּביֵנינּו ְוִתְפרֹוס ָעֵלינּו ֻסַּכת . ְוִאּמֹוַתי  ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהי ֲאבֹוַתיייְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָך 

 ִּתְהֶייָנה ָאְזֶניָך םַהְכָנַסת אֹוְרִחים ֶׁשֲאַנְחנּו ְמַקְּיִמי ְִמְצַותּוִּבְזכּות ִמְצַות ֻסָּכה ֶש ְיִהי ָרצֹון .לֹוֶמָךְׁש

ֵּכנּו  ּוְתַז. ְזכּות ָלֶׁשֶבת ְוַלֲחסֹות ְּבֵצל ְּכָנֶפָךנּוַלְחָמם ּוֵמיָמם ְוֶּתן ַלַלֶהם ֶּתן . םְצֵמִאיְוַלָלְרֵעִבים  ַקּׁשּובֹות

 ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש",  ְוִאּמֹוֵתינּוָאֶרץ ֲאֶׁשר ִהְנַחְלָּת ַלֲאבֹוֵתינּוָּב, ֵליֵׁשב ָיִמים ַרִּבים ַעל ָהֲאָדָמה ַהּזֹאת

ֶאֶרץ ֵזית , ֹוןֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה ְוִרּמ :ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהר, ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים

  .)ז ח, דברים ח" (ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש

  

  : אֹוְרִחים ְיָקִריםִלְסעּוָדִתיְזִמין ַא / ֲאַזִמין ִלְסעּוָדִתי אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין:  'יום א
. ּפּוָעהִׁשְפָרה ּו, ן ַאֲהרֹ. ִמְרָיםְּו מֶֹׁשה .ָרֵחלְויֹוֵסף .  ַיֲעקֹב ְוֵלָאה.ִרְבָקה ְו ִיְצָחקְוִאָתם. ָׂשָרה ְוַאְבָרָהם

  .ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ַקִּדיִׁשין. ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין.  ְורּותָּדִוד
  

 ? כיצד התאפיינה התנהלותם?  כיצד קיימו אברהם ושרה הכנסת אורחיםז"ט' ח א"בראשית יקראו ב 
  מה אנחנו יכולים , אושפיזין של מטה בסוכתנואירוח לקראת ? וקת התפקידים בניהםמה הייתה חל      
   ?אילו יכולנו לשוחח איתם מה היינו מציעים להם? ללמוד מאברהם ושרה     

  
 ְוִאָתם. ִרְבָקה ְוִיְצָחק:  אֹוְרִחים ְיָקִריםִלְסעּוָדִתיְזִמין ַא / ֲאַזִמין ִלְסעּוָדִתי אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין:  'יום ב

ִּתיבּו ִּתיבּו .  ְורּותָּדִוד. ּפּוָעהִׁשְפָרה ּו, ַאֲהרֹן. ִמְרָיםּו מֶֹׁשה .ָרֵחלְויֹוֵסף .  ַיֲעקֹב ְוֵלָאה.ָׂשָרהְו ַאְבָרָהם
  .ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ַקִּדיִׁשין. אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין

  

 . 1"רבקה ואליעזר"ניתן ללמד את שירו של לוין קיפניס   
 ננסה לחשוב  .  ניתנות לה מתנותעל נדיבותה. ה את עבד יצחק ואת כל גמליו ליד הבאררבקה משק 

 .את המתנה ניתן ליצור .על מתנה יצירתית שהיינו רוצים להעניק לרבקה   

  : אֹוְרִחים ְיָקִריםִלְסעּוָדִתיְזִמין ַא / ֲאַזִמין ִלְסעּוָדִתי אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין:  'יום ג
 ָּדִוד. ּפּוָעהִׁשְפָרה ּו, ַאֲהרֹן. ִמְרָיםּו מֶֹׁשה .ָרֵחלְו יֹוֵסף .ִרְבָקה ְוִיְצָחק. ָׂשָרה ְו ַאְבָרָהם ְוִאָתםָאהַיֲעקֹב ְוֵל
  .ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ַקִּדיִׁשין. ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין. ְורּות

 אהוד מנור ולהסביר ששיר זה הוא מעין מדרש מודרני / "אני אוהב אותך לאה"  ניתן ללמד את השיר 
    את לאה המקראית בדמות לאה אחרת אותה " מפצה"ההיסטורה . המנסה להשיב ללאה את כבודה      
  וכן בשירו של              דבורה עומרשל " אהבת איתמר"הפרשה הונצחה בספר ". י"אהב איתמר בן אב      
 העזר בשני השירים על מנת    ה מוזמנים לבני המשפח". י"אהבת איתמר בן אב", דודו ברקהפזמונאי       
 . לסיפור ההיסטוריהשוות בין הסיפור המקראי       ל

                                                 
 במקרא לא מוזכר שמו של אליעזר כי עם עבד יצחק 1



  
 ְוִאָתם .ָרֵחלְויֹוֵסף :  אֹוְרִחים ְיָקִריםִלְסעּוָדִתיְזִמין ַא / ֲאַזִמין ִלְסעּוָדִתי אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין:  'יום ד

ִּתיבּו ִּתיבּו .  ְורּותָּדִוד. ּפּוָעהִׁשְפָרה ּו, ַאֲהרֹן. ִמְרָיםּו מֶֹׁשה .קֹב ְוֵלָאה ַיֲע.ִרְבָקה ְוִיְצָחק. ָׂשָרה ְוַאְבָרָהם
  .ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ַקִּדיִׁשין. אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין

  

 .ניתן לשתף בחלום מעניין שחלמתי במהלך השבוע האחרון, "יוסף בעל החלומות"יוסף ידוע גם כ 
  

 ְוִאָתם .ִמְרָיםּומֶֹׁשה :  אֹוְרִחים ְיָקִריםִלְסעּוָדִתיְזִמין ַא / ֲאַזִמין ִלְסעּוָדִתי אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין  :'יום ה
ִּתיבּו ִּתיבּו .  ְורּות ָּדִוד.ּפּוָעהִׁשְפָרה ּו, ַאֲהרֹן. ָרֵחלְויֹוֵסף .  ַיֲעקֹב ְוֵלָאה.ִרְבָקה ְוִיְצָחק. ָׂשָרה ְוַאְבָרָהם
  .ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ַקִּדיִׁשין. ִּפיִזין ִעיָלִאיןאּוְׁש

  

   פועה ושפרה המיילדות . משה זכה להיות מוקף בנשים אמיצות שבזכות התושייה שלהן חייו ניצלו 
   מרים , יוכבד שיצרה עבורו תיבת גומא, שלמרות הציווי של פרעה לא המיתו את התינוקות העבריים      
 .ובת פרעה שגידלה אותו כבן. שליוותה אותו במבטה ומיהרה להציע לבת פרעה מינקת מהעבריות      
 . ניתן לזמן בפורום משפחתי סיפורים אודות נשים במשפחתנו שבמעשיהן התנהלו בתושייה ואומץ לב     

  
 .ּפּוָעהִׁשְפָרה ּו, ַאֲהרֹן: אֹוְרִחים ְיָקִרים ִלְסעּוָדִתיְזִמין ַא / ֲאַזִמין ִלְסעּוָדִתי אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין:  'יום ו
ִּתיבּו ִּתיבּו .  ְורּותָּדִוד. ִמְרָיםּומֶֹׁשה . ָרֵחלְויֹוֵסף .  ַיֲעקֹב ְוֵלָאה.ִרְבָקה ְוִיְצָחק. ָׂשָרה ְו ַאְבָרָהםְוִאָתם

  .ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ַקִּדיִׁשין. אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין
  

    יום שלשיםויראו כל העדה כי גוע אהרן ויבכו את אהרן " הפסוק על במהותו הוא איש השלום אהרון 
 מתאבלים ,  האנשים והנשים- בית ישראל כל: "י"אומר רש) ט"פסוק כ, במדבר פרק כ" (כל בית ישראל      
 אהרון היה , "לאשתו שהיה אהרן רודף שלום ומטיל אהבה בין בעלי מריבה ובין איש על אהרון כיוון      
  לגשר במטרהבשביל השלום את פני הדברים הולך אל בעלי מריבה מדבר על ליבם ולעתים אף משנה       
  .על השנאה וליצור מחדש אהבה ואחווה      
  מאתנו ואחת  שבידי כל אחד מאיתנו דמותו של אהרון מהווה תזכורת עבור כל אחד ואחת      
     יחסי שלום עם עצמנו  נקדיש מחשבה לשאלה כיצד נקיים. שלום בסביבתו הקרובההאפשרות להשכין       
 . במסגרת המשפחתיתועם זולתנו      

  
  :  אֹוְרִחים ְיָקִריםִלְסעּוָדִתיְזִמין ַא / ֲאַזִמין ִלְסעּוָדִתי אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין:  'יום ז
ִׁשְפָרה , ַאֲהרֹן. ִמְרָיםּומֶֹׁשה . ָרֵחלְויֹוֵסף .  ַיֲעקֹב ְוֵלָאה.ִרְבָקה ְוָחקִיְצ. ָׂשָרה ְו ַאְבָרָהםְוִאָתם.  ְורּותָּדִוד
  .ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ַקִּדיִׁשין. ִּתיבּו ִּתיבּו אּוְׁשִּפיִזין ִעיָלִאין. ּפּוָעהּו
  

  סיפור המגילה . זלבוע, לאלוהים, לרות החסד מיוחס  .גמילות חסדים  מעשים של מכילה רות מגילת 
 הם מתירים, בעלי השדות במגילה מקימים מצוות מתנות עניים. בשדות בית לחם, הקציר מתרחש בזמן     
   ך של המגילה ברצון "וכניסתה לתנ ל נמקו את סיבת כתיבתה"חז .לקוטלעניים להלך עם הקוצרים ול     
   המקימים   הם מהיסודות חסדים  שגמילותל סברו"חז. חסדים  גדולתה של גמילת ללמד ולהציג את    
   בחוליות החלשות שבה מאפשרת קיום וצמיחה  הדואגת לתמוך, חברה בעלת ערבות הדדית. את העולם   
  .אישית וכלכלית   



   לקראת השנה החדשה ברוח החסד של מגילת רות נציע לכל משפחה להתחייב לעשייה של גמילות חסדים   
 .חרונתינה למען הא   
  :שיוצאים מן הסוכה בפעם האחרונה אומריםכ

ֵּכן ִנְזֶּכה ַלָּׁשָנה  ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשָּיַׁשְבנּו ְּבֻסָּכה זֹו, ְיָי ֱאלֵֹהינּו ֵואלֵֹהי ֲאבֹוֵתינּו ְוִאּמֹוֵתינּו, ִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶניָךְי

  . ְוַעל ְירּוָׁשָלִים, ל ַעְּמָך ִיְׂשָרֵאליֵׁשב ְּבֻסַּכת ַהָּׁשלֹום ֶׁשִּתְפרֹׂש ָעֵלינּו ְוַעל ָּכֵלַהָּבָאה 
  

  עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל
  .ועל כל בני האדם ואמרו אמן

  
 


