
1 
 

 

 

  

 )רחל(  bezilop@gmail.com    3443003-450 הרב דוד פוטש -לובצ

 

 

 
 

 

ת האבות שלנו ובעצם פוגשים אור מידי ערב אנו פוגשים אושפיזין אחר משבעכפי שכבר ציינו, 

דבק בבורא במהלך כל יובכך אנו קונים את הדרך להמסוים של הנהגה אלוקית ותרגומו לחיינו 

 שר יש גם אורחים ממש... זין הרוחניים באים כאיהאושפ דושקפי הזוהר הל השנה.

 יחד עמם לעשות את ההפעלה הרוחנית.ו הזמין חברים לסוכהכדאי ל

 

 רעיונות להפעלות משפחתיות:

 ':א אפשרות

o  להציב כיסא ריק עבור האושפיזין–  

ולתת לילדים לזהות ערב  זרים שרומזים לבעל האושפיזין של אותובילקשט את הכסא בא ניתן

 קשורים לאותו אורח. החפציםבעצמם כיצד 
 

  :לדוגמא *

כלי לרחיצת ידיים  קטן הפתוח מכל צד, שלט ברוכים הבאים,לבנות אוהל  :אברהם  –ראשון ערב 

 ..מחצלות וכו'ורגליים, 
 

o מזמין את האושפיזין בהזמנה המסורתית הכתובה בסידורים עם ועומד בכניסה  בעל הבית

 .תרגום לעברית

o  ומתכבדים באוכל ושתייה סוכהב מתיישביםכולם. 

 

 

 

  

o לשאול את  בני משפחתו/אורחיואת ומנחה בעל הבית מזמין , יישבוהתשכולם  לאחר

  שעולות לו בהקשר לדמות של האושפיזין של אותו לילה. האושפיזין שאלות 

 ישאל לפי גילו ומקומו באופן ספונטאני ככל העולה בנפשו(כל אחד )
 

 

 מרמה אותך?מה החזיק אותך כאשר היית אצל לבן וידעת שהוא   -יעקב אבינו  :לדוגמא *

  ?לעקוד את בנךאשר קיבלת את הציווי כאיך הרגשת   -אבינואברהם      

 

 

 משפחתיזמן איכות  –צידה לסוכה 
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o הםמשתתפים שיש לל המנחה ייתן רשותלהקשבה פנימית ו נשהה מעט בתום כל שאלה 

 )התשובות שיהיו ללא ספק יושפעו מאורה של הסוכה..( לענות לשואל. – תשובה

o האלוקית   המידה על הסברת בתוספשלמדנו הערב נקודות הסכם את י המנחה 

וכן בספר  עניינו של חג הסוכות - ניתן להיעזר בקובץ המצורףפועלים לאורה ) וכיצד אנו

 ("אישי התנך" המביא מדרשים ואמרות חז"ל על כל דמות ודמות

 

 

 ומזכירים ים ועבריים המתאימים ידיכין גם מוסיקה מתאימה בשירים חסכדאי לה

 את אותה מידה.

 

 

 ב:אפשרות 

הי ההנהגה האלוקית מומלמד מכריז על האושפיזין השייך לאותו ערב המנחה  / בעל הבית .1

 (עניינו של חג הסוכות -ניתן להיעזר בקובץ המצורף )שהוא מייצג 

מבקש שכל אחד מהיושבים יספר על דמות שאותה הוא פגש או קרא המנחה  סבב ראשון: .2

 באופן החזק ביותר את המידה המדוברת:עליה מהדורות האחרונים המייצגת לדעתו 

 

 לדוגמא: *

  .הו איש החסד שלוימ –ביום א 

 .הו הגיבור שלוימ –ביום ב 

 או איש האמת שלו. מיהו הרחמן –ביום ג'

 .טחון והסבלנותיבעל הב –מיהו איש הנצח  –ביום ד'

 .הנותן מקום לאחר, היודע לעשות שלום בין אנשים –מיהו איש ההוד  –ביום ה' 

ונכון, שפועל מרוכז הרוצה והיודע כיצד להשפיע במציאות באופן  –הו איש היסוד ימ –ביום ו' 

 במציאות מתוך אהבה ..

  שיש בו עזות וענוה ביחד. – מיהו איש המלכות שלו –ביום ז

 

 וקיבל ממנה.מד בתורו על הדמות ומה הוא ל כל אחד יספר :סבב שני .3

 

 

 ערך
 מוסף


