
אי  למעשה  ברחובות,  רואים  לא  באמת  הגדולות  המלחמות  את 
אפשר לצפות בהן בעין, אבל הן משתוללות באופן מוחשי ביותר 
ממש סביבנו, ברחובותינו. יש לקרבות הללו השפעה משמעותית 
בתקופת  עוד  מזמן,  כבר  החלו  והן  חיינו,  אורחות  כל  על  מאוד 

המבול. 
        

רבים  החיילים  ביקום,  פינה  כל  על  נלחמים  הנאבקים  הצדדים 
כמספר בני תבל, כלי הנשק אווריריים אמנם אבל אי אפשר לזלזל 
בביצועים. זו מלחמת הרצונות והכיסופים. הדבר שבני אדם הכי 
גונחים  צועקים  מדברים  אנשים  רוח,   – הבל  הוא  לייצר  מרבים 
משתוקקים  שהם  כדי  תוך  מבצעים  הם  זה  כל  ואת  ונאנחים, 

למשהו, רוצים להשיג עוד קצת כסף, לנקום 
לב.  תשומת  עוד  ולהשיג  לנצח  במישהו, 
ההבלים הללו לא הולכים לריק, הם יוצרים 

מציאות.
רבינו הקדוש מלמד שלרצון ולהשתוקקות 
ההשתוקקות  עוצמה,  רב  יצירה  כוח  יש 
מביאה  מציאות,  מייצרת  נפשות,  מולידה 
לעולם כלים חדשים, המצאות חדשות. אופי 
של  בטיבם  כמובן  תלוי  וההמצאות  הכלים 
לעולם  מביאים  טובים  כיסופים  הרצונות. 
מביאים  המשחית  כלי  את  מועילים,  כלים 

לכאן הרצונות הרעים ח"ו. 

תיבת נח
לא  העולם  פסולים  רצונות  מרוב  המבול,  בדור  שאירע  מה  זה 
נח  הכל.  את  לשטוף  כדי  בא  המבול  יותר,  להתקיים  היה  יכול 
הצדיק ומשפחתו נכנסו בצו השם לתיבה וניצלו, רבי נתן מבהיר 
את  לחלץ  היחידה  הברירה  היתה  לא  כמובן  לתיבה  שהכניסה 
מהסיבה  נח  את  להציל  בעיקר  נועד  לתיבה  להיכנס  הציווי  נח, 
שהביאה את המבול – הרצונות הרעים שהשתוללו ברחובות. בני 
דור המבול הרשעים מילאו את היקום בתשוקות רעות ובהבלים 
מפני  הגנה  התיבה  נח,  את  למלט  הקב"ה  ביקש  ומהם  מורעלים 

מבול התשוקות הזרות.
כמה  בו  לשהות  שעדיף  מקום  הוא  הזה  העולם  כך.  זה  היום  גם 
 – בעולם  כאן  מתקיימים  שהחיים  לעשות  מה  אבל  שפחות, 
מומלץ בכל אופן למעט ביציאה החוצה. התיבה של ימינו היא 
רשות היחיד, הבית, העיסוקים הקדושים שנעשים בדרך כלל 
בפנים ולא ברחובות, אלו הם מקומות המקלט הבטוחים. אבל 
הזדמנות  הכלל,  מן  יוצאת  אחת  תקופה  השנה  במעגל  יש 
של פעם בשנה לנצח לא רק בפנים – גם בחוץ. מדובר על 

ימי חג הסוכות. 
דיברנו על ההשפעה השלילית של הבלים רעים, 
הטובים  הרצונות   – שני  צד  גם  יש  אבל 
מביאים לעולם נפשות טובות, 

מחדירים ללבבות הרהורים של תשובה ורצונות לקדושה. העוצמה 
הגדולה ביותר גלומה בהבלים שיצאו מתוך מאמץ יגיעה ומסירות 
של  גניחה  וכל  שבקדושה  לדבר  השתוקקות  של  אנחה  כל  נפש. 
מאמץ במצווה ועשיית רצון ה', ממלאים את העולם בהבל טהור. 

הנוראים  בימים  הכיפורים,  ויום  השנה  מראש  יצאנו  כעת  ממש 
תחינות  וסליחות  תפילות  הרבה  קולות,  בהפקת  בעיקר  עסקנו 
ומאה  מילים,  בלי  צעקות  או  קדושה  של  דיבורים  ובקשות, 
וההבלים הללו חוללו שינוי ממשי  כל הקולות  קולות של שופר, 
בעולם. היקום של לפני החגים והיקום של היום אינם אותו הדבר. 
טהרה  רוח  זו  הארץ',  על  רוח  אלוקים  'ויעבר  כתוב  המבול  אחרי 
שמחוללת שינוי בכל האווירה, והרוח הזה טאטאה בימים אלו גם 

את רחובותינו. 

חג האסיף
במצב  העולם  את  מוצאים  אנחנו  הזה  בזמן 
דהאי  מאווירא  לשאוף  לנו  שמאפשר  נדיר 
צריכים  שאיננו  רק  לא  חששות,  ללא  עלמא 
נתחים  לכבוש  אפילו  מעיזים  אנו  להתחבא, 
של  החיצוני  המרחב  אל  ולהחדיר  מהעולם, 
טובים  יותר,  גבוהים  אחרים,  רצונות  השוק 
יותר. וזה הרגע בו אנו עוזבים את הבית המוגן 

כדי לשהות במשך שבוע בחוץ, בסוכה.
הטבעי  המקום  הוא  נתן,  רבי  מסביר  הבית, 
של הקדושה, שם אתה שמור. בחוץ אין הגנה 
אבל יהודי מוכרח כמעט תמיד לצאת בסופו 
של דבר החוצה, כדי להתפרנס למשל. במהלך השנה נצטרך לדאוג 
לאוכל ולסדר סידורים שונים, ללא ספק נאלץ לשהות גם ברשות 
הרבים, מה עושים? ההתגוננות הטובה ביותר, אומר העולם, היא 
התקפה. לפעמים אתה מוכרח לכבוש כדי להגן מפני כיבוש. וזה 

מה שקורה בחג הסוכות.
גדל בחוץ הפרנסה מצויה בשוק,  סוכות נקרא חג האסיף, המזון 
ניזון  להיות  כדי  פרנסה.  יש  שם  אבל  בטוחים  לא  מקומות  אלו 
למקום  זקוקים  אנו  כך  ולשם  הביתה,  שפע  את  להכניס  צריכים 
כלשהו באמצע, בין החוץ לפנים. למקום הזה קוראים סוכה, היא 
שכדי  הסכך  הוא  והעיקר  ארעיים,  קירותיה  בית,  כמו  מוגנת  לא 
שיהיה כשר אין באפשרותו לחסום לחלוטין את האוויר שבחוץ, 
החוץ  של  האוויר  אבל  בחוץ,  מבלה  לא  אמנם  בסוכה  שיושב  מי 

נושף עליו. 
העולם  את  שמילאנו  לאחר  רק  מתאפשרת  החוצה  היציאה 
כולו באוויר חדש, ברצונות חדשים וקדושים. אחרי כל כך הרבה 
תפילות ותקיעות אפשר לא להסתפק רק בפנים, גם לצאת החוצה 
הרבה  כך  בכל  טעון  אוויר  העולם,  של  הנקי  האוויר  את  ונשום 
רצונות טובים. חג הסוכות מכשיר אותנו לקראת חיים שיש בהם 
גם יציאות החוצה, ומרגיל אותנו להיות דבוקים תמיד, גם בשעת 
עיסוקי חול ועניינים חומריים, בתשוקות טובות ורצונות קדושים. 
)ע"פ ליקו"ה אומנין ד'(

היום האוויר נקי

משפיעים  הרצונות 
לטוב  המציאות  על 
הימים  לאחר  ולמוטב, 
העולם  הנוראים 
טובים  ברצונות  מלא 
האוויר. את  שמטהרים 
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החוץ מוגן פחות מאשר הפנים, ויהודי מוצא את עצמו לפעמים בחוץ, בסוכות יש כח לבנות מקום מוגן גם בחוץ.

יום א' ערב סוכות תר"א

רצונך  למלאות  מאד  נכספתי  והנה 
אמת  דברי  לך  לכתוב  רצוני  שהוא 
לא  ועדיין  טובא,  טרידנא  אך  דיומא,  מעניינא 
הסוכה  כנפי  הגביהו  ולא  דר"ת,  תפילין  הנחתי 
מאשר  מעט  לך  לכתוב  מכריחני  תשוקתך  אך  וכו' 
וד'  סוכה  בחי'  שכל  שלישית  בסעודה  אמש  דברנו 
לאור  ולהוציא  להשלים  הכל  הקדושים  המינים 
דור,  בכל  אמת  הצדיקי  של  הקדושים  הספרים 
וכו', שבזה אנו עוסקים באלו  שעי"ז נשלם התורה 
הימים להשלים את התורה בשמיני עצרת ושמחת 
ויוה"כ  ר"ה  של  התיקון  וגמר  סוף  שהוא  תורה, 
להאיר  בידיים  מינים  ד'  מצות  וכל  בכוונות.  כמובא 
כתב  בכתיבת  העוסקים  הכתיבה  בידי  הסמיכה  ידי 
ישראל, בפרט הכותבים ספרים קדושים של התורה 
ואחד  אחד  כל  אצל  החכמה  ים  נבקע  שעי"ז  הק', 
יתקיים  ידיעת האמונה הק' עד אשר  להכניס בלבו 
וכו' כמו שמסיימים  כי אתה פעלתו  וידע כל פעול 
לאחר נטילת לולב 'למען דעת כל עמי הארץ כי ה' 

הוא האלקים אין עוד'.

הקולמוס  תנועת  בחי'  הם  הקדושים  והנענועים 
שאצל  מינים  והג'  ר"ש,  חדי  בהתו'  המובא  באויר, 
בקולמוסא  דאחזין  אצבעין  ג'  בחי'  הם  הלולב 
בבחי'  התורה  להשלים  כדי  זהר,  בתיקוני  המובא 
להודיע  והכל  אלקים.  באצבע  כתובים  אבן  לוחות 
וחסדיו  ונפלאותיו  גבורותיו  עולם  באי  לכל  ולספר 
צדיקים  לנו  ששולח  ודור,  דור  בכל  עמנו  שעושה 
נוראים  תורה  חידושי  לנו  שמגלים  כאלו  אמיתיים 
שעי"ז  התורה  קיום  נמשך  שעי"ז  כאלו,  ונפלאים 

נתגלה אלקותו ית'..

בחי'  ישמח  צדיקים  אור  בחי'  לשמחה  זוכין  ועי"ז 
הוא  ביותר  השמחה  גמר  ושלימות  שמחתנו  זמן 

בשמחת תורה שאז משלימין התורה וכו'. 

עצמינו  מחברים  שאנו  שמחים  אנו  עתה  ולעת 
דברי הכותב  לב שמחה,  ולישרי  ולישרים  לצדיקים 

בחפזון גדול.

ָנָתן ִמְּבֶרְסֶלב. 

על ידי ארבעת המינים 
נמשך עליך אור הצדיק



צדקה, אא

זמן שמחתנו אחי היקר!
גדולה  התקרבות  של  תהליך  של  בעיצומם  שאנו  לך,  דע 
ופנימית להשם יתברך. אחר שזכינו תהילה לאל להמליך 
ולעשות  ולהתוודות  ולהתענות  השנה  בראש  ה'  את 
של  פתחם  על  לעמוד  זוכים  אנו  הכיפורים.  ביום  תשובה 

ימי הסוכות הקדושים שהוא חג שמחתנו.
אלא שדא עקא, היצר הרע מכניס הרגשות של חלישות 
הדעת ואומר לאדם, תראה, כבר אוחזים בסוכות, ושכחת 
בכלל מה היה בראש השנה ויום הכיפורים, עדיין לא רואים 
את השינוי שנעשית לאדם אחר, כי נשארת אותו דבר, אדם 
מגושם עם בעיות ועוונות והרגלים לא טובים, ומה הועיל 

כל התשובה שניסית לעשות בימים הנוראים.
אך דע לך שהוא שקר גדול והוא טעות בתפיסה וההבנה 
עצמו  על  מקבל  שאדם  הכוונה  תשובה  כי  תשובה.  מהו 
בזמן  גם  יתברך  להשם  עצמו  ימשוך  תמיד  הוא  שמעתה 
של עלייה, וגם בזמן של ירידה, תמיד הוא יחפש להתחזק 

בהשם יתברך. 
וכל מה שבקשנו לפעול בראש השנה ויום הכיפורים, הוא 
לא שנהיה בבת אחת לצדיקים גדולים, אלא שאנו נתחיל 
מעתה להכנס לתוך 'דרך התשובה' – לפסוע בדרך שאפילו 

אם ניפול אנו נתעורר אחר כך לחפש את השם יתברך.
ביום  כך  על  מאוד,  ארוכה  דרך  הוא  שהתשובה  וכיון 
הכיפורים הכהן הגדול היה צריך להכנס לקודש הקדשים, 
עלינו  להמשיך  בשביל  והכל  פעמים,  כמה  ולצאת  להכנס 
את הדרך הנפלאה הזו, שגם אנו הנמוכים מאוד מאוד, יהיה 
חזקים  תמיד  ונהיה  פעמים,  כמה  ולצאת  להכנס  בכוחינו 

להכנס מחדש.
כי  יום הכיפורים אנו עושים את חג הסוכות,  כן אחר  ועל 
סוכות הם ענני הכבוד שהקיפו את עם ישראל במדבר, והם 
הכיפורים  ביום  כי  עמלק,  קליפת  מפני  עלינו  מגינים  היו 
המשיך עלינו הכהן הגדול את התיקון הזה, ועתה בסוכות 
הסוכה  לתוך  להכנס  בעצמו,  מישראל  אחד  כל  צריך 

הקדושה, להצפין עצמו מפני עמלק.
יום  אחר  וגם  מאוד,  עד  ארוכה  היא  עמלק  מלחמת  כי 
הכיפורים צריכים לעשות כמה תחבולות להנצל ממנו, ועל 
כן בורחים לתוך הסוכה, כדי להמשיך על עצמנו את הדרך 
הזה, שגם כאשר אנו יוצאים לרשות הרבים, ויוצאים מחוץ 
אורב  הוא  ששם  וכו',  הגוף  בצרכי  לעסוק  המדרש  לבית 
מאוד, בכל זאת אנו חזקים מאוד להצפין עצמנו אצל השם 

יתברך.
ועל כן בראש השנה ויום הכיפורים עוסקים בעיקר בתפילה 
מצוות  עיקר  כי  לחוץ,  יוצאים  אנו  וסוכות  המדרש,  בבית 

סוכה הוא אכילה שתיה ושינה.
בזוהר  ומובא  בידיים,  שנוטלים  מינים  הארבעה  סוד  וזהו 
הקדוש, מי נקרא מנצח? מי שאוחז את כלי המלחמה בידיו, 
ועל כן אנו אוחזים ה' מינים בידיים, בשביל להראות שנצחנו 

המלחמה עם עשו והמקטרגים בימים הנוראים.
מהו  כי  בזוהר.  שם  שכתוב  מה  כלל  מובן  אינו  ולכאורה 

השאלה 'מי נקרא מנצח' הלא בכל המלחמות רואים בפירוש 
מי ניצח, כי מי שכבש המלחמה והכניע את האויב הוא נקרא 

כלי  וגם מהו התירוץ שאומר, שהמנצח הוא מי שאוחז  מנצח. 
המלחמה בידיו, הלא אדרבא בכל המלחמות, מי שאוחז עדיין את 

שמנצח  מי  כי  המנצח,  לא  שהוא  הסימן  הוא  בידיו,   המלחמה  כלי 
המלחמה לגמרי אינו אוחז עוד את כלי המלחמה בידיו?

הוא  כי  מאוד,  עד  ארוכה  מלחמה  הוא  עמלק  מלחמת  לעיל,  כאמור  אלא 
רוצה להפיל את האדם לגמרי, ועיקר הכנעתו הוא ההתחזקות שהאדם מחליט 

שבכל מה שיעבור עליו הוא יהיה חזק מאוד לבל יפול לגמרי ח"ו. וזהו הדרך שצריך 
ללמוד מהצדיקים והנלווים אליהם. וזהו כל העבודה שעשינו בראש השנה ויום הכיפורים 

להמשיך על עצמנו את הדרך הזה.
כי במלחמת היצר יש הגדרה אחרת מהו 'נצחון', הנצחון הוא לא מי שכבר לא נופל לעולם, אלא 
ולעמוד בקשרי המלחמה בכל מה  הנצחון הוא כשהוא חזק בדעתו בכח הצדיק לאחוז עצמו 
ומחזק את עצמו להתחיל בכל פעם  אינו מייאש את עצמו  זמן שהאדם  כל  כי  שיעבור עליו. 
מחדש, ועוסק עדיין במלחמת התפילה והזעקה לה', הוא נקרא 'מנצח'. כי באמת המלחמה היא 
אצל ה', כי אלמלא הקב"ה עוזרו לא היה אפשר לנצח את היצר הרע, אלא שהאדם מחוייב לחזק 
לייאש את עצמו  ולבלי  נסוג אחור  ולעורר את עצמו בכל פעם מחדש לבלי להיות  את עצמו 

בשום אופן.
כלי  את  עדיין  שאוחז  מי  הוא  והתירוץ  המנצח?  כאן  נקרא  מי  שואל  הקדוש  הזוהר  כן  ועל 

המלחמה בידיו, הוא נקרא המנצח, כי הוא מראה שהוא לא התייאש מהמלחמה.
וזהו קדושת הד' מינים, שמתפללים עמהם וגומרים עליהם את ההלל. כי בד' מינים מרומזים 

ת  ו ד ו ס
נפלאים ביותר, כי נמצא בהם סוד שם הוי"ה, ועל ידם מתקשר האדם חזק להשם יתברך להיות 
תמיד עמו בכל מצב ובכל ענין. וזהו גם סוד הנענועים שמוליך ומביא לכל הצדדים שבעולם, 

לגלות שה' נמצא בכל מקום. 
עד שבהושענא רבא אנו זוכים להחתם בחותם בתוך חותם – היינו שאנו נכללים לגמרי בתוך 

הקדושה, שתמיד נהיה אצל השם יתברך גם אם אנו נופלים ויוצאים לחוץ.
השם יתברך יעזור שנזכה באמת להכלל בדרך של התשובה, שכל השנה נהיה חזקים להיות עם 
השם יתברך, והעיקר שנתחזק להאמין שכלל ישראל בוודאי פועלים תיקונים גדולים ונוראים 

בענין זה בכל שנה ושנה.             חזק ואמץ
            )על פי ליקו"ה שבת ז אות נג - סח(

שמאל.  ברגל  הייתה  כבר  ההתחלה  בבוקר.  קם  הוא 

כפי  הייתה  לא  התפילה  מאוחרת,  בשעה  התעורר 

לחפש  ניסה  המינים  ארבעת  בשוק  רצה.  שהוא 

גם הוא היה רחוק  ולא השיג, הלולב  אתרוג מהודר 

את  בודק  הוא  הביתה  בשובו  רצונו,  את  מלהשביע 

מצב החשבון בבנק, ופניו הפכו כשולי קדרה.

התמלא  והוא  קרוע  כשבגדו  מהתפילה  חזר  הבן 

עוגמה, בבית הכנסת פגע בו מאן דהו וברגע שלאחר 

מכן הוא גילה שכובעו נלקח ממנו.

לא  גדותיה,  על  עלתה  המרירות  החג,  התקדש  ליל 

חסרות סיבות. איך, ריבונו של עולם, אומרים עתה 

'זמן שמחתנו'?!

הוא קם בבוקר. הכל הולך לו חלק. קם בזמן והתפלל 

ומשובבי  מהודרים  מינים  ארבעה  רכש  שרצה.  כפי 

לב, גם המצב הכספי מעודד, הבנים מתנהגים למופת 

ובבית הכנסת הוא מתקבל בהערכה.

ליל התקדש החג, הוא מנסה לשמוח, מנסה לעורר 

אינו  רוחו  מצב  יבש.  הכול  מה  משום  אך  הלב,  את 

להגדיר  ניתן  לא  פנים  בשום  לא,  שמחה?!  אך  רע, 

זאת שמחה, הוא חש מין ריקנות, תלישות, לא יודע 

מדוע. איך אומרים עתה "זמן שמחתינו"?!

ובכן, השמחה איננה תלויה בהצלחה ואיננה נמנעת 

מתוך  מהנשמה,  נובעת  השמחה  כישלון,  בעת 

התקשרות לבורא.

לבהמה,  ולא  לאדם  רק  שייכת  השמחה  שכך,  כיון 

היא  מאווייה,  כשמתמלאים  שמחה  איננה  הבהמה 

נשארת אותה בהמה אדישה, אך כשחסר לה משהו, 

היא משתוללת ומבקשת למלאות אותו בכל מחיר.

גורם  מי  מבין  ואינו  כבהמה  שנוהג  אדם  בן  גם  כך 

לכל מה שקורה לו - שההצלחה איננה מעוררת בו 

שמחה ובודאי שהכישלון גורם לו עצב.

כל  מאחורי  עומד  מי  שמבין  אדם  זאת  לעומת 

מקבל  כשהוא  בשמחה  מתעורר  לו,  הקורה 

להכיר  מוסיף  הוא  בוראו,  מידי  הטבה 

בהשגחתו הפרטית של הבורא זה ומתחבר 

כישלון,  בעת  גם  כך  יותר.  אליו 

שעומד  מי  שיש  מבין  הוא 

מאחורי הכישלון ושכוונתו להיטיב, הוא מקבל זאת 

בהכנעה. ההכרה הפנימית שהוא מושגח מקלה עליו 

את הייסורים, כי הוא מבין שיש להם תכלית, וכך הוא 

מסוגל לשמוח למרות הכול ובגלל הכול, כיון שהוא 

מאמין שהכול נועד להצלחתו הנצחית.

הסוכה מעבירה לנו את המסר "כי בסוכות הושבתי 

את בני ישראל", את ההשגחה הפרטית של ה' עלינו 

הופכת  הסוכה  ישראל.  לעם  הנצחית  אהבתו  ואת 

אפוא את האדם - לאדם.

ללא הכרה זו שהוא מושגח מאת ה' - הרי האדם חי 

כבהמה. מבלי להכיר מנין נובעים המקרים הטובים 

או המקרים המצערים, שבכך כאמור תלויה השמחה, 

לא הכרה בהשגחת הבורא - לא יועילו עושר וכבוד 

כדי לגרום שמחה. להיפך, על פי רוב הם יהוו סיבה 

לעצב.

"כי באמת, בעסקי עולם הזה, אין בהם שום שמחה 

כלל, כי מאחר שכל שמחתו הוא תאוות עולם הזה, 

בודאי אין זה שמחה כלל. כי זה ידוע לכל, שאין שום 

תאותו  וחצי  מת  אדם  'אין  כי  תאוותו,  ממלא  אדם 

בידו' וכל מה שיש לו יותר - חסר לו יותר"

)ליקוטי הלכות הודאה ו'(. אך עם ההכרה בהשגחה 

לשמוח  אדם  של  ביכולתו  השי"ת,  של  הפרטית 

שהיא  הצדיקים,  שמחת  "אבל  וכאב  צער  בעת  גם 

- הם  שמחת ישראל, כל מה שמקבלים מה' יתברך 

חס  ועניות  יסורים  להם  כשיש  ואפילו  בו,  שמחים 

ושלום, הם שמחים ביסורים, ומכל שכן כשמשפיע 

לה'  ומודים  בשמחה  מקבלים  הם  טובה,  איזה  להם 

יתברך בין בטיבו בין בעקו חס ושלום" )שם(.

אכן  הסוכות  שחג  כדי  כי  רסו(  )לקו"מ  רבינו  אומר 

זו  יסודית  בהכרה  להשקיע  יש  שמחתנו,  זמן  יהא 

שהסוכה מלמדת אותנו: להיות אדם, להכיר את מי 

מהיכן  חיינו,  את  שמנהיג  מי  את  עלינו,  שמשגיח 

אנו מקבלים את השפע התמידי ומי מופקד על כל 

להשפיע  מסוגלת  הסוכה  לנו.  שקורים  המאורעות 

להתפלל  עלינו  לסוכה  בכניסתנו  זו.  אמונה  שפע 

שנזכה להכרה זו שהינה מקור שמחת החג, והיא זו 

שתשפיע עלינו שמחה לכל ימות השנה.

כוכבי אור
הרה"ח ר' שאול סירוטה שליט"א

טעם גן עדן
              איגרת חג הסוכות 



צדקה, אא

                       ש'בת ב'ו ת'שמח נועם השבת

אנשי מעשה כמו רעם ביום בהיר קפצה על חסידי ברסלב שהתגוררו לפנים מן החומות 

במצור,  הושמה  העיר  תש"ח.  מלחמת  של  רוגזה  העתיקה,  בירושלים 

בדירות  הצטופפו  אשר  ברסלב,  חסידות  של  ושמנה  סולתה  כשבתוכה 

נלקחו  תלאות,  רוויי  ארוכים  חודשים  כעבור  לישועה.  וציפו  ישנות  מרתף 

באוטובוסים כל היהודים, מלבד הזקנים והנשים והילדים, אל הבלתי נודע.

האוטובוסים יצאו לדרך, אשר בסופה מצאו את עצמם קבוצה מיקירי אנ"ש: 

ר' אברהם יעקב גולדרייך, ר' שמואל שפירא, ר' שמואל הורביץ, ר' דוד שכטר 

בתנאים  שבויים  במחנה  כלואים  יהודים  מאות  בתוך  בורשטיין,  משה  ור' 

לא תנאים בערבות 'רבת עמון'. המצב אליו נקלעו, כשהם חרדים לגורל בני 

משפחותיהם, התאים מאוד לפרשת בחוקותיי אשר חלה באותה שבת.

כולם  השתחררו  החורף  סוף  לקראת  ורק  זה,  במחנה  שהו  ארוכים  חודשים 

ושבו בשלום לירושלים.

באותם ימים של בלבול וחוסר וודאות, האירו אנשי שלומנו את סביבתם באור 

יקרות של אמונה מגו חשוכא. 

ר' שמואל הורביץ נוהג היה לומר ״השבת הוא מכניס אורח גדול והוא מכבד 

את כולם; כשבא ראש חודש, הוא נותן לו את כל המוסף ומשייר לעצמו רק 

כמה קטעים קטנים, כשבא יום-טוב, נותן לו את כל התפילה ומשייר לעצמו 

משהו מן המשהו, אולם כשתשעה באב בא לו אצלו הוא דוחהו לגמרי, מפני 

שהשבת מארחת אצלה רק שמחה...״ 

וכך אמנם ראו במוחש על ר' שמואל עצמו, שבשבת קודש האירו פניו באור 

השהייה  של  הארוכים  בחודשים  וגם  ושמחה,  ביראה  בה'  דבוק  והיה  גדול 

דביקות  ולבשו  פניו  השתנו  קודש  שבת  בהגיע  הירדן,  בעבר  השבי  במחנה 

ושמחה. 

ר'  ישב  בו  האוהל  אל  שלומנו  אנשי  מתקבצים  היו  שלישית,  סעודה  בעת 

שמואל, ואליהם הצטרפו גם שאר השבויים היהודים, כולל אלו שלא נמנו עם 

שומרי המצוות, וכולם הקשיבו לתורה מליקוטי מוהר"ן שהשמיע בעת רעוא 

דרעוין. באותה שעה כמו שכחו כולם היכן הם מצויים, גדרות התיל והחולות 

המדבריים כאילו פרחו להם, ורק הדיבורים המחיים מילאו את כל הלבבות.

ור' דוד שכטר היה מתאר לאחר מכן, איך בסעודה שלישית היה יושב לו ר' 

שמואל בסילודין ואומר תורה והנוכחים מקשיבים, ביניהם היתה קבוצה של 

חילונים שהיו באים בקביעות לשמוע את דבריו ובולעים בצמא את דיבוריו 

המחזקים המרעיפים טל תחיה בארץ ציה ועיף בלי מים.

מאנ״ש  השבויים  ערכו  הקדוש,  רבינו  הסתלקות  יום  תשרי,  ח"י  כשהגיע 

סעודת הילולא לכבוד הילולת רבינו, וכל השבויים היהודים מכל החוגים, גם 

בהתלהבות  אז  דיבר  שמואל  ר'  בסעודה.  להשתתף  באו  הרחוקים,  מאחינו 

עצומה איך שהשם יתברך אוהב כל יהודי ומתבונן רק בהטוב בכל יהודי. וכולם 

רבים  בהשתתפות  השואבה  בית  שמחת  נערכה  מכן  לאחר  מאד.  התעוררו 

מיושבי המחנה והיתה שם שמחה עצומה ונפלאה שהרקיעה שחקים. 

זמן מה לאחר מכן התעורר ויכוח במחנה בין החרדים לאחד מהרחוקים, ובתוך 

להט הוויכוח התבטא אחד כלפי אותו יהודי שלא נמנה על שומרי המצוות 

״וכי יהודי אתה בכלל?!״ ענהו הלה בהתרגשות: ״וכי איך אתה אומר כך? הרי 

שהיה  הורביץ  שמואל  ב״ר  אהרן  ר'  הוא  אהרלה,  של  )אביו  טאטע  אהרליס 

הצעיר מיושבי השבי( אמר שהשם יתברך מאוד אוהב אותי..."

גם  חיים  רוח  להפיח  שמואל  ר'  הצליח  והמחזקים,  המאירים  בדיבוריו  כך, 

ברחוקים, עד שלא שכחו את דיבורי ההתחזקות שלו כל ימי חייהם.

סעודת הילולא בשבי

דברי  לאור  שמחתנו,  זמן  סוכות  טוב  יום  של  שבת  לקבל  נבא 
מוהרנ"ת בהלכות בית הכנסת הלכה ה', שבהם מגלה איך להכנס 

מקדושת החג לדרך של שמחה וחיים טובים.

המבואר במאמר ה"פראסטאק הגדול"
כלל המובן מדברי רבינו )לקו"ת סי' ע"ח( שיש דרך של חסד 
שעל ידו יכולים לזכות לקבל חיות של אור התורה תמיד - גם 
כאשר האדם צריך להתבטל קצת מאור החיים, מהתורה שהוא 
רחוק,  מרגיש  והאדם  הדעת  נקטן  שעי"ז  ואע"פ  חיותינו,  כל 
ועי"ז יכול לאבד היראה והחיות של עבודת השם, כי הוא בחוץ 
ממש, אעפ"כ ע"י אור החסד הזה, יכולים להיות מחובר לאור 

התורה, ולקבל ממנה חיות תמיד.
שייך  איך  התורה,  הוא  ימינו  ואורך  חיינו  שכל  הנה מאחר  כי 
לסבול להתבטל מאורה, ואמנם אמת ש'ביטולה של תורה זה 
יכול להחזיק מעמד  ואיך  כך,  קיומה', אבל איך אפשר לחיות 
מי  לחיות  יכול  ואיך  החיים,  כל  שהוא  מהתורה  שבטל  בעת 
שאינו  מאד  פשוט  אדם  היינו  'פרסטאק'  פשוט  איש  שהוא 
שייך כלל לעסק התורה, איך יקבלו הכל חיים, והרי בעולם הזה 

ההכרח להיות טרוד הרבה, ומאבדים המוח והחיות וכו'.
אלא שבאמת יש דרך של חיים, שעל ידו אפשר לזכות לחיים 
טובים תמיד, להיות קרוב להשי"ת תמיד גם בעת שהטרדות 
גורמים ריחוק וכו', וגם כאשר אינו הולך כסדר ויש מניעות, כי 
יש בחי' "הדרך לארץ ישראל", שעל ידו יכולים להתחזק ביראת 
השם כל היום, לקבל חיות ושמחה גדולה של קרבה להשי"ת 

בכל עת תמיד.
כי בכח הצדיק שהוא בחינת “איש פשוט הגדול”, יכולים גם אנו 
לקבל חיות מבחינת ה”אוצר מתנת חינם” שהוא בחי’ ה”דרך 
לארץ ישראל”, דהיינו החיות שיש גם בעת שעוד הולכים בדרך 
ועוד לא הגיע למנוחה, שזה מתגלה בבחי’ העשרה מאמרות 
שבהם נברא העולם, אשר אורם נמצא בתוך כל דבר בעולם, 
בבחינת מש”כ “כי לעולם חסדו” כ”ו פעמים וכו’, שבזה מודים 
על החסד שיש תמיד גם לפני קבלת התורה, וזה נמשך עלינו 
ע”י ההתקרבות להצדיק שהוא בחי’ “האיש פשוט הגדול”, כי 
ממנו נמשך חיות לכל העולם, חיות של אמונה ויראת שמים 
שמחזיק את שלהבת הלב בוער בכל עת, מציאות של התגלות 
הדעת שיכול להאיר בדרך של פשטות בכל עת שהאדם הוא 

אדם פשוט. 
חיות  של  מקור  למצוא  שמוכרחים  מבין  דעת  בר  כל  והרי 
כל אדם  והמעברים שיכולים לעבור על  שמאיר לכל העתים 
בכל עת ממש, גם כאשר נעלם ממנו אור החיות, גם לתוך הזמן 
מהתורה  רחוק  והא  עליו  רובץ  כבד  ועול  מאד  מאד  שטרוד 
יכול למצוא חיות גדול באור  ומדרכי העבודה, ובכח חיות זה 
התורה ולבא ליראת השם גם אז בפשיטות ובתמימות, ועי”ז 
ולבא  דבר  בכל  השי”ת  מציאות  למצוא  איך  יותר  להבין  יבא 

לעבודת השם.
וזה יסוד שנצרך מאד כדי לזכות לתשובה, שמוכרח שיהיה לכל 
אדם הכח לעבור על הכל, גם על מה שמטריד ומחליש דעתו 
וממה  מלימוד,  רחוק  שהוא  מחמת  ויפול  יתקרר  שלא  וכו’, 
שהרבה זמן כבר לא זכה להתפלל בכוונה וכו’, שעי”ז נופל מאד, 
כידוע שעיקר נפילת האדם ועיקר מה שקשה לשוב בתשובה 
בכוחה  אשר  והחיות  ההתעוררות  ועובר  שהולך  מחמת  הוא 
זכה להתעורר, והוא רואה עוצם גשמיותו וגודל טרדותיו, ולכן 
עיקר כניסת האדם לתוך הקדושה הוא ע”י החיות שמקבלים 
מהצדיק, חיות מבחינת “כי לעולם חסדו”, חיות של תמימות 

ופשיטות למצוא את השי”ת תמיד.

בסוכות מתגלה מחדש מתיקות התורה
השנה,  לכל  החיים  אור  את  מקבלים  אנו  הנוראים  בימים 
האזרח  כל  ומתוקים,  טובים  לחיים  להחתם  שזכינו  ואחרי 
התגלות  שהוא  הקדושה,  הסוכה  בצל  לשבת  נכנס  מישראל 

של חסדים רבים וגדולים, שבהם מתגלה הדעת והמקיפין, כי 
זכינו לסליחה ומחילה ואנו יכולים לחזור לתוך הקדושה שהוא 

לבנוניות מתיקות הדעת. 
כי החטא גורם שהאדם אינו מרגיש אמיתת האושר של התורה, 
ואינו יכול לבא לשמחה וחיות נורא ממה שזכה לדעת מהשי"ת 
מתיקות  נוראות  כי  המלך,  לכבוד  ומצות  בתורה  ולעסוק 
הדעת והמחשבה שדבוקה בהשי"ת נעלמה ממנו, אבל אחרי 
נועם  אמיתת  להבין  הדעת  לאור  חוזרים  אנו  הכיפורים  יום 
צלא  בתוך  ימינו  לקבוע  מתחדשים  ואנו  התורה,  ואור  הדעת 
דמהמנותא בתוך התורה, כמ"ש "אחת שאלתי מאת השם וגו' 
שבתי בבית השם כל ימי חיי", כי זכינו לקבל חיים, ומתחילים 
מחדש לשבת באהלה של תורה, שעל זה מרמז ישיבת הסוכה, 
שאע"פ שאנו בעולם הזה מסובבים עם טרדות ושונאים וכו', 

אנו צפונים ושמורים וקרובים להשי"ת ע"י התורה.
היינו  המקיפים,  אורות  עלינו  נמשכים  הקדושה  בסוכה  ולכן 
יותר ממה שזכינו מקודם, שזה  אור התורה  להבין במתיקות 
ולהתדבק  מחדש  רבינו  תורת  אור  טעם  לטעום  מקיף,  בחי' 
שורש  מתגלה  ובזה  גדולה,  בהתחדשות  השם  בעבודת 
של  וששון  בשמחה  להשי"ת  הקרבה  שהוא  החסד,  מציאות 

זמן שמחתנו.
להחזיק בתורה גם בבחי' "עראי" 

והסוכה  הבית,  בתוך  ולא  בחוץ  לעשות  יש  הסוכה  את  אבל 
צריכה להיות דירת ארעי דווקא ולא דירת קבע, כי כדי להיות 
להתחזק  איך  עצה  שימצא  מוכרח  תורה  של  באהלה  קבוע 
גם  מהלימוד,  להתבטל  מוכרח  כאשר  גם  עמדו  על  ולעמוד 
דעתו,  להסיח  ויכול  מחשבתו  שמטריד  משהו  יש  כאשר 
ותמיד יהיה בכוחו למצוא חיות ומחשבה טהורה וישוב הדעת. 
ובשפע הדעת שמתגלה בסוכות נפתח הלב להבין איך השי"ת 
מלך על הכל, ומתקבל בלב האדם דרכי עבודת השם להתעורר 
לעבודת השם תמיד גם בתוך דברי הרשות לאור דברי רבינו, כי 
בסוכות אנו מתחדשים לקבל אור התורה אור הדעת, שזה בחי' 

קבלת אור מקיפי הדעת של סוכות.
בפנימיות  להסתכל  לפעמים  לזכות  האדם  יכול  בוודאי  והנה 
ואיך  ועבודה  תיקון  יש  הרשות  דברי  בכל  גם  איך  דבר  כל 
השי"ת נמצא בכל דבר, אבל פעמים שהטרדות מתגברים על 
דקדושה,  וזכרון  חיות  להמשיך  האדם  בכח  ואין  המחשבה 
ומכל  התורה,  מאור  שיודע  למי  גם  וממהר  דוחף  העולם  כי 
שכן לכל אדם אשר טרדותיו רבו מאד ואינו יודע איך לראות 
את  להחזיק  עצה  ימצא  שהאדם  מוכרח  והרי  בפנימיות. 
מציאות הקרבה להשי"ת, קבלת עול מלכותו וחיות בעבודתו 
בישיבת  הרי  מאד,  הדעת  נקטן  כאשר  גם  עת,  בכל  יתברך 
הסוכה אנו מקבלים הארת החסדים, שלאורם יכולים להתחזק 

תמיד ממש גם בעת הטרדות. 
אותה  מאד,  גבוהה  שהיא  הקדושה  הסוכה  שאת  מה  וזה 
את  גם  לגלות  צריכים  כי  ממש,  בחוץ  דייקא  לעשות  צריכים 
הדעת שמאיר לחוץ לתוך כל עת וזמן של קטנות וטרדות, לתת 
כח של דעת חזק שהוא עמקות התמימות והפשיטות, שגם 
אם צריך לסדר משהו ואינו יכול לעסוק אז בתורה כדרכו, גם 
אם נפל בחוץ ונדמה שהוא רחוק, יחזור מיד לדעת זה, שבאמת 
האמונה  מעצם  גדול  רוח  נחת  ועושים  להשי"ת  קרובים  אנו 
השם,  כרצון  להיות  לרצות  כשמתעוררים  ומכ"ש  בהשי"ת, 
ובכל דבר יש מציאות של תיקון בכח הצדיקים שמעלים את 
והמשכת  יחודים  ממנה  שיהיה  מחדש  עת  בכל  הבריאה  כל 
ואנו שותפים למציאות חידוש העולם הזה בכל עת  חסדים, 
והחיות  השמחה  עול  היראה  עול  קבלת  של  התמימות  ע"י 

בהשי"ת בכל עת. 
דייקא בחוץ,  ולכן עלינו לשבת בסוכה בצל האמונה הקדושה, 
טומאה  לקבל  שיכול  פשוט  בדבר  עושים  הקדוש  הסכך  ואת 
הדעת  ישוב  שם  שאין  לפעמים  ויש  ויקב,  גורן  פסולת  בבחי' 

רק בלבול הקור והחום וכו', כמבואר בשו"ע שלכן מותר ללמוד 
הזה,  הגדול  החסד  אור  להמשיך  עלינו  כי  ע"ש,  אחר  במקום 
שלעולם יש חסד השם והוא מקיף אותנו מכל צד, ותמיד אפשר 
לראות שהשי"ת נמצא ומחדש מעשה בראשית אפילו אם אין 
מבינים בזה כלל, כי מקבלים משפע הסוכה הקדושה את הדעת 
שהשי"ת רואה את האמונה שיש בליבנו שאנו חושבים ממלכותו 
ית"ש תמיד, גם כאשר אין כלל כח מחשבה, ויודעים שהשי"ת 
מחיה העולם כולו, והוא לבד נותן לנו חיים, וכל מחסורנו וצרכינו 

הכל ממנו ית', והוא ית"ש קידש אותנו במצותיו. 
 "זמן שמחתנו" ע"י ההתקשרות בכל עת 

ולזה ע"י הסוכה שמגלה כח המקיפים, אור הדעת בשלימות 
כזה, שנתגלה ונמשך החסד עד למציאות החיצוניות וטרדות 
עי"ז  כי  דוגמתה,  שאין  וששון  שמחה  מתגלה  עי"ז  עוה"ז,  של 
אנו רואים שבאמת יכולים אנו להמשיך את אור ראש השנה 
ויום כיפור לכל השנה, לזכות להיות קרוב להשי"ת בכל עת, גם 
בטרדות הבית שהוא בחי' חוץ לגבי ישיבת הבית מדרש אשר 

שם עיקר מקום החיים. 
יהיה  שכל מה שצריך לעשות  וע"י הסוכה מתגלה הכח לזכות 
ארעי ממש, שלא יבלבל כלל ולא יפיל אותנו, כי אנו מוקפים 
והעלאת  בתיקון  שעוסק  ז"ל  רבינו  בכח  הקודש  בהילת 
הבריאה וכולל כל פשטות עבודתנו למעלה, שזה כלל נוראות 
אנשים  עם  מאד  גדולה  בפשיטות  שהתנהגו  הצדיקים  כח 
שם  שיהיה  וה'חוץ'  ה'עראי'  בחי'  כל  מעלים  ועי"ז  פשוטים, 

שפע אור מ"ה חדש למצוא דעת וחסדים תמיד.

סוכות – להחזיק בתמימות גם כשעדיין לא זכה
נמצא שבסוכות אנו ממשיכים את הכח ללכת בדרך החיים גם 
כאשר עוד לא זכינו, גם כאשר עוד עובר על האדם מאד וכו', 
שימצא  ישראל"  לארץ  "הדרך  בחי'  הוא  העצה  עיקר  כאשר 
החסדים והדעת שיש שם במקומו ויסלק דעתו מכל החכמות, 

שלא יתבלבל כלל ממה שעובר עליו מלחמה קשה מאד וכו'. 
כי עיקר עצת רבינו -שפע אור הסוכה- שכל מי שרוצה ליכנס 
בעבודת השם יכול להכנס מיד, כעניין הכניסה לסוכה: רק תכנס 
ותשב, והנה אתה מוקף בחסדים של קרבה להשי"ת. והרי זאת 
עיקר עצתנו, כאשר בהכרח יש מה שיעבור עליך שאי אפשר 
לבאר ולפרש כלל לא בכתב ולא בעל פה, ועליך להתחבא בצל 
כנפי השכינה, כי השי"ת אתך ועמך, כאשר זאת נאמר לכל אדם 
שום  בלי  מחדש  שיתחיל  העיקר  וכו'  מאד  שנופל  מי  אפילו 
גם כאשר עוברים כמה  ויכנס מחדש לסוכת החיים,  חכמות, 

וכמה עליות וירידות ונפילות והשלכות וכו'.
כי עיקר הנפילה הוא רק ע”י החכמות וחסרון החיות דקדושה 
וכו’,  המחשבות  טרדות  של  וריקנות  הטרדות  מחמת  שיש 
למי  שמוכן  חינם  מתנת  אוצר  גדול  חסד  של  דרך  יש  אבל 
ריחוק  של  עת  ובכל  מהחכמות,  נזהר  והוא  ומבקש,  שרוצה 
ובלבול הדעת וכו’, מסלק בכל פעם דעתו ושכלו ויעשה עצמו 
כאינו יודע כלל. שזה בחי’ הכניסה לסוכה כי נכנס להקדושה 
בלי להבין מי ומה, ומתחיל בכל פעם מחדש כי עושה עצמו 
סוכה,  למצות  שזוכה  שמח  ועי”ז  מעולם,  התחיל  שלא  כמי 
על  להשי”ת  ומודה  יהדות,  של  נקודה  ולכל  שבת,  לשמירת 
שפע  לקבל  התורה  באור  לעסוק  ומתחיל  והרחבה,  חסד  כל 

קדושת הסוכה יותר ויותר. 
ובשמיני עצרת אנו חוזרים לקבל כלליות אור התורה. כי גומרים 
התורה בפרשת וזאת הברכה, ומיד חוזרים להתחיל מבראשית, 
רוצים  ואין  ביטול,  וכל  הפסקה  כל  שמבטל  הכח  קבלנו  כי 
להפסיק כלל בין הגמר וההתחלה, להראות שכך אנו דבוקים 
בתורה, שאין מה שמפסיק כלל כמ"ש "והגית בו יומם ולילה". 
זאת  שהרי  מתורה,  להתבטל  הכרח  יש  במציאות  אמנם  כי 
כל  לסדר,  שיש  במה  ולעסוק  לנוח  שיש  עוה"ז  חיי  מציאות 
זה  וכל  מאד,  שטרודים  שיש  עד  אצלו  נעשה  שזה  כפי  אדם 
בחי' ביטולה של תורה שהוא קיומה, והוא מציאות הבירורים 

שיש לעשות בעוה"ז, אבל אחר שזכינו לשפע האוצר מתנת 
חינם, שפע החסד של סוכות - עי"ז אינו עולה כלל להיות דבר 
שמפריע או מבטל כלל, כי נתגלה בבהירות שכל החיות הוא 

מהשי"ת, ובכל תנועה וענין יש דרך להתחבר אליו ית'.
נמשך  שעי"ז  פרים,  השבעים  מקריבים  אנו  בסוכות  ולכן 
השפע גם על כל אומות העולם, להודיע שאין עוד מלבדו כלל, 
ועי"ז מחזירים הכל אל הקדושה, בבחי' כבישת ארץ ישראל 
מיד האומות, וממילא הרי נמצא חיות גדול לכל יהודי שמחפש 
להיות קרוב להשי"ת גם מתוך עסקי עולם הזה וטרדותיו, כי 
החיות  של  השפע  לשם  ונמשך  שם,  גם  נמצא  השם  בוודאי 

והשמחה של סוכות. 

ארבעת המינים ממשיכים חיות לכל מצב
נפשות  דרגות  כל  את  מאחדים  אנו  מינים  הארבע  ובמצות 
ישראל; מי שיש בו טעם וריח, ומי שיש בו ריח ולא טעם - יחד 
אם מי שאין בו לא טעם ולא ריח, שכל הג' מינים מתאחדים 
אל האתרוג שהוא פרי עץ הדר. כי במצות לולב לוקחים גידולי 
הארץ, דבר גשמי שגדול בחוץ, שזה בחי' עצם הבריאה שהוא 
התורה,  בקדושת  והערבה  ההדס  שרביט  ומקדשים  בחוץ, 
עם  יחד  הכל  ואוגדים  לולב,  למצות  כשרותה  בודקים  כאשר 
מהכל.  ופשוט  מהכל  גבוה  שהוא  הצדיק  בחי'  שהוא  הלולב 
כי אור הדעת גבוה מאד, אבל מאיר למטה ע"י בחי' פשיטות, 
אור  שהוא  הלולב  אל  התמימות  ע"י  ומאחדים  אוגדים  ואנו 
הצדיק שמאיר בנו דרכי הדעת, לקבל הארת הדעת שיש בו 
ריח דקדושה בחי' הדס, לזכות לדרכי עבודת השם, שהם בחי' 
שילוש על גבי שילוש, להריח מציאות מידות הקדושה שיש 
ה'ערבי נחל' אור החסד שמאיר גם  ולגלות קדושת  בכל דבר, 
למי שרחוק מהתורה ואין בו טעם וריח, שידע שהוא מאוגד 
ומואחד לפעולות נוראות של תיקון העולם בכל עת ורגע, וגם 
הוא מנענע העולמות ממש, כי דבוק בהצדיק שעולה להמשיך 
שפע הדעת, כאשר הצדיק מתנהג בפשטות ומגלה דרכים של 

תמימות גדולה.
ועי"ז מתגלה פאר והדר של התגלות עטרת מלכות השם בכל 
מקום בחי' הידור האתרוג, שהנפש מתרוגג ומשתוקק להשי"ת 
ורואה הדר אושר חלקו, ובא לשמחה גדולה תמיד, גם כאשר 
נמצא בבחי' ערבי נחל, או עולה לבחי' ההדס, ואור הדעת של 
הלולב, ועי"ז הרי יכול לנענע הלולב לכל צד, לגרש משם את 
הרע שנאחז בו בכל כל מידה ומידה שמבלבל ומסתיר ממנו 
את השי"ת, ולהמשיך דעת חדש שעל ידו יכול לעבוד עבודה 

תמה לפני השי"ת לזכות לחיות גדול תמיד. 

בשמחת תורה נמשך כח הצדיק לכל אחד
ובשמחת תורה מסיימים לעיני כל ישראל וסומכים מיד להתחיל 
בראשית, כי במ"ש לעיני כל ישראל מזכירים את מה שעובר 
על האדם, את מה שמשה שבר הלוחות )ע"ש ברש"י שנשאו לבו 
לשבר את הלוחות לעיני כל ישראל והשם יתברך הודה לדבריו(, שזה 
גדול: אם ישראל חטאו מה ענין לשבר לוחות קדושות  פלא 
כאלה, ומה ענין התיקון בזה. אלא שכאשר משה רבינו ראה 
שישראל חטאו ופגמו, אז עלה למקור הרחמים שהוא המשכת 
אור מ"ה החדש משורש עליון יותר, ולזה סילק השגתו לגמרי 
שבירת לוחות,  כלל, שזהו בחינת  קיבל את התורה  לא  כאלו 
התורה  אותיות  שנסתלקו  עד  בידיו  הלוחות  את  ששבר 
למעלה שזהו בחינת הסתלקות השגת התורה, ובזה הוריד 
לגמרי כאלו הוא  רבינו לבחינת פשיטות  את עצמו משה 

איש פשוט ממש, ששם החיות בבחי' חסד האוצר מתנת 
חינם לבד, שהוא בחי' קיום העולם שממנו יכולין הכל 

לקבל חיות, ולכן דייקא ע"י בחי' "לעיני כל ישראל" 
עי"ז אנו יכולים להתחיל "בראשית", לזכות לחיות 

מתחילים  אנו  כאשר  התורה  באור  גדול 
תמיד מבראשית.



בני הנעורים
הליכות קודש - סדר עבודת סוכות ושמחת תורה

עלהו לא יבול

 אכילה  בסוכה וברכת 'לישב בסוכה'

אכילת עוגה רק קצת יותר מכביצה 'בדרך ארעי' בימות החול, או בשבת ויו"ט שלא אחרי קידוש
א. יש לאכלו בסוכה דוקא ]ואפשר שהמיקל לאכלו חוץ לסוכה, יש לו קצת על 

מה לסמוך[. אך בכל אופן אין לברך על זה ברכת 'לישב בסוכה'.  
שלא  והיינו  בעלמא,  'ַנאש'  לשם  כשאוכלים  הוא  זה:  לענין  'ארעי'  גדר  ב. 
מחמת רעבון אלא לתענוג. או אפילו כשרעבים אך אין חושבים על זה לשם 

סעודה, אלא כדי לדחות את הרעבון עד שיגיע עת האוכל.
ג. אמנם אם שוהים בסוכה 'זמן מה' אחרי זה, אפשר לברך לישב בסוכה, ויש לכוין 
לברך  יש  שאז  וי"א  השהייה.  על  וגם  הזאת  האכילה  על  גם  בסוכה  לישב  בברכת 

מקודם לישב בסוכה ואח"כ ברכת מזונות )הגרשז"א בהערות לספר הסוכה עמוד תנג(.
ד. גדר 'זמן מה' שאמרנו, נראה שצריך שיהיה בכמות ובאיכות, והיינו לשהות זמן 
כן במי שיושב רק בכדי  וגם באופן ש'מתיישבים' שם. מה שאין  ממושך קצת, 
לצאת ענין השהייה, וכן לא שייך בשהייה של כמה דקות. אכן אם לומדים קצת 

או קוראים בספר כרבע שעה, נראה שנחשב כ'שינון' המצריך סוכה לכתחילה. 
ל'סוכת  הבא  אבל  לצאת.  ורוצה  בסוכתו,  ושוהה  שאוכל  במי  זה  כל  אך  ה. 
חבירו', נראה שאם בא 'להתיישב' שמה אף שהוא רק לכמה דקות, כגון ביקור 
נימוסין קצר לכבוד המועד, או 'שלום זכר' וכדומה - נחשב 'שהייה של זמן 

מה' )כי יש לצרף לזה גם המחייבים לברך בסוכת חבירו אף בלא שהייה כלל(.  
אכילת עוגה 'בקביעות קצת', בימות החול

א. חייבים לאכול בסוכה ולברך לישב בסוכה. 
ב. גדר 'קביעות' זו: האוכל מיני מזונות בבוקר, עם כוס קפה. או בלא כוס קפה, 

אך היא במקום ארוחת בוקר. או מי שאוכל זאת בחבורה.  
ג. אבל 'בקביעות גמורה', כגון שהוא יותר מג' או ד' ביצים, או לשם סעודה 
לאכול  חייבים  כן  ואם  המזון,  וברכת  המוציא  בברכת  חייבים  אז  הרי  ממש, 
)ונראה שאף אם יהיה באופן שאינו מחויבים בהמוציא וברהמ"ז,  בסוכה ולברך לישב בסוכה 

מ"מ אם הוא בשיעור הנ"ל, חייבים בסוכה ויכולים לברך, שאז אינו דרך ארעי(.

אכילת מיני מזונות בשבת ויו"ט אחר קידוש, כדי לצאת ידי חובת קידוש במקום סעודה
חייבים לאכול בסוכה. ויש לברך לישב בסוכה, אף שאין נשארים שם, ואף שהוא רק 
יותר מכביצה. אמנם אם אין אוכלים זאת לכוונה האמורה, נראה שדינו כימות החול. 
במה דברים אמורים כשאוכלים עוגה, אבל על אכילת תבשיל של ה' מיני דגן ]קוגל וכדומה[, דינו כך:
א. יותר מכביצה, ובדרך ארעי, יש לאכול בסוכה אך אין לברך לישב בסוכה. ומכל מקום 

נראה לי שהמיקל שלא לאכול בסוכה, יש לו על מי לסמוך )כיון שאין זה מוסכם לכל הדיעות(.
ב. יותר מכביצה, ואוכלים זאת בחבורה, חייבים לאכלו בסוכה ומברכים לישב בסוכה.

ג. יותר מכביצה, וקבע עצמו לזה, יש לאכלו בסוכה. אף הוא ספק אם יש לברך. 
)כי בשעה"צ מביא השע"ת  וכל שכן בשבת אחר קידוש, שיש צד גדול לחייב לברך 

שחייב אף לשו"ע, אך לא כתב מהו להלכה. ובשבת י"ל דקביעותא דשבת משוי ליה קביעות(. 

ד. אבל האוכל שיעור חשוב שקובע סעודתו, חייב בסוכה ומברך לישב בסוכה. 
בשר ודגים, יותר משיעור כביצה, ובדרך קביעות

יש להחמיר שלא לאכול חוץ לסוכה. אך לענין ברכת לישב בסוכה, הדין כדלהלן: 
א. אם אינו במקום סעודה, אין לברך על זה לישב בסוכה ואפילו אם נשארים לשבת אח"כ בסוכה. 

ב. אבל אם הוא בארוחת צהריים או ערב, מעיקר הדין הוא כאמור שאין לברך. אמנם 
זמן  בסוכה  האכילה  אחרי  נשאר  וגם  מהסוכה,  גמורה'  'יציאה  אכילתו  לפני  שיצא  מי 

מה - המברך לישב בסוכה על זה לא הפסיד )וכ"ד הגריי"פ שיש לברך בזמנינו על סעודה קבועה של בשר 
וכו' אפילו בלא לחם(. 

ג. ונראה לי שנכון אז לצרף לזה איזה תבשיל מחמשת מיני דגן ]פארפל/אטריות/קניידלך[, ואז אפשר 
לברך על כל זה לישב בסוכה. ובפרט אם הוא בחבורה או עם בני הבית, או מי שאוכל שיעור חשוב 

מהתבשיל האמור. 

הלכה פסוקה
  מאת הרה"ג ר' שמעון אנשין שליט"א

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן

הרוצה להפיץ את העלון באזור מגוריו יפנה לר' בנימין:  0527684446 )אחרי 2.30 אחה"צ(

קדושת הסוכה
ידעו  "למען  ימים  שבעת  בסוכה  לשבת  אותנו  מצווה  התורה 
אותם  בהוציאי  ישראל  בני  את  הושבתי  בסוכות  כי  דורותיכם 
מארץ מצרים". כי בדפנות הסוכה יש קדושה גדולה, אין אלו סתם 

עצים, אלא הם ממש החיבוק יד ימין של השי"ת שאוהב אותנו.
הקדושה  השכינה  בצל  להסתופף  בסוכה  לשבת  הראוי  מן  ולכן 
עם  לדבר  תהילים,  לומר  להתפלל,  שם,  ללמוד  פנויה,  דקה  בכל 

השי"ת.
ופעמים רבות יש בסוכה רעש והמולה מבני המשפחה ואורחים 
וכיו"ב, על כן יעשה בתחבולות למצוא זמן ראוי ליישוב הדעת. או 

שילך לסוכת בית הכנסת וכדו'.
ועל כל פנים ייזהר שלא יבוא לכעס ולקפידות לא על אחרים ולא 
עצמו, כי אדרבא זהו עיקר עבודת הסוכה, ללמוד הדרך איך להיות 
עם השי"ת דווקא בזמן שיוצא מחוץ לתורה ותפילה. שלכן מצוות 
סוכה היא ברחוב, ועיקר מצוותה היא אכילה ושינה, והכל בכדי 
לזמנים בהם  גם  ויום הכיפורים  להוריד את קדושת ראש השנה 
אינו יכול להיות דבוק בהשי"ת, כמבואר בכמה מקומות בליקוטי 
הזכות  בעצם  פשוטה  בשמחה  עצמו  להחזיק  יש  ולכן  הלכות. 

להיות בנו של השי"ת ולעמוד קרוב אליו.
תפילות החג

מכל  עלינו  ומגונן  גדולה,  באהבה  אותנו  מחבק  שהסוכה  כמו 
כשזוכים  גם  כך  בחוץ,  הנמצאים  והסכנות  והפחדים  הדאגות 
אותה  מעין  לעורר  אנו  יכולים  התפילה,  תיבות  לתוך  להכנס 
בכח  אומר  שאדם  ותיבה  מילה  כל  כי  בסוכה,  שמתגלה  קדושה 
ובכוונה הוא בעצמו דיבור של הקדוש ברוך הוא, ואם יזכה יוכל 
להכנס לתוך אותה התיבה עם כל מה שעובר עליו ולהיות מסוכך 

ומגונן מהכל. 
הסוכות,  בחג  היא  שההתחלה  הרי  השנה,  לכל  נכון  הדבר  ואם 
אחרי שהמלכנו את השי"ת בראש השנה ויום הכיפורים, להתאמץ 
להכניס הכח בתוך כל תיבה של תפילה וברכות, להכלל בחיבוק יד 

ימינו של השי"ת. )ליקו"מ סי' מ"ח( 
גם ישתדל לשבת בסוכה להתבודד ולדבר שם עם השי"ת, כי זה 
בדרך  חדשה  והרגשה  השגה  בו  להתעורר  שיכול  והמקום  הזמן 
השיחה בינו לבין קונו, כי קדושת הסוכה, מתקנת את כח התפילה 

של האדם, בהיותו יושב בין כנפי השכינה. 
ד' מינים

להודיע  בסוכות  עוסקים  אנו  נוראים  הימים  לעבודת  בהמשך 
לכל באי עולם כי ה' הוא המלך על כל הארץ, ואין שום מקום 
ולומר  להתנצל  אפשר  אי  ולעולם  יתברך,  מאלקותו  פנוי 

שבמקום זה אי אפשר להתקרב להשי"ת.
 ולכן אנו לוקחים הד' מינים שאותם בחר השי"ת להוריד 
על ידם קדושה גדולה, ומנענעים אותם לכל רוחות 
העולם למעלה ולמטה, להודיע ולהכריז שבכל 
אותו  לנענע  ושייך  אפשר  שנהיה,  מקום 
המקום, והיינו לעשות שם איזה 
ה  ל ו ע פ

אחר  אומרים  אנו  כך  ומשום  יתברך.  אלקותו  שם  ולמצוא  קטנה 
ההקפות "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלקים אין עוד"  

)ליקו"מ סי' ל"ג(
ובעת שאוחז הד' מינים בידיו, יזכיר לעצמו במחשבתו שאין אלו 
סתם 'עלים' בעלמא, אלא גנוזים בהם סודות עצומים בידיו, ועל 
בכל  השי"ת  את  ממש  מגלה  הוא  אותם,  שמנענע  נענוע  כל  ידי 

רוחות העולם.
זעקת 'הושע נא'

לאחר שמנענעים בלולב, זועקים 'הושע נא', ויש לדעת שעל ידי 
צעקות אלו נפתחים לאדם דרכים ועצות חדשות להכנס לאמונה. 
שיושיעו  הלב,  מעומק  לזעוק  אלו,  זעקות  בשעת  לכוון  יש  ולכן 
שיהיה  הקדושה,  האמונה  של  חדשים  בפתחים  להכניסו  השי"ת 
ובכל  מצב  בכל  השנה  ימות  כל  במשך  בהשי"ת  להחזיק  בכוחו 
מקום. ובעיקר ביום הקדוש 'הושענא רבא', אשר ביום זה מתעורר 
להחתם  זה  ביום  רוצים  ואנו  כידוע,  השנה,  בראש  שהתחיל  מה 
בחותם תוך חותם, להחקק היטב בספר החיים טובים של אמונה 

ברורה. 
 )עיין ליקו"מ תנינא סי' ה' וליקו"ה הושענא רבא א'(

קדושת האושפיזין
אותו,  ומברכים  הסוכה  לתוך  הקדושים  האושפיזין  באים  בסוכה 
ועיקר הארתם הוא להאיר לאדם את ההשגה שכל אחד מהם האיר 
וממילא  וכו'.  הגבורה  מידת  יצחק  החסד,  מידת  אברהם  בעולם. 
מובן שזה הזמן להדבק בקדושת הצדיקים, ולהתקשר להארתם, 
נמצאים  שהם  באמונה  המחשבה  את  לרכז  מאוד  להתחזק  ויש 

עמו בסוכה )ליקו"ה תפילת ערבית ד'(. 
'רועים' על שם שהם רועים  יש לזכור שהשבעה רועים נקראים 
ממש,  בפרטיות  אחד  כל  על  ומרחמים  ודואגים  ישראל,  עם  את 

וכפי שיזכור זאת כן יזכה באמת לקבל מהם הארתם והשפעתם.
השגה חדשה בספרי צדיקים

הקדושה  השכינה  הארת  גדולה  בהארה  מאיר  שבסוכה  כיון 
והצדיקים הדבוקים בה, לכן ישתדל ללמוד שם ספרי הצדיקים, כי 
הוא הזמן והמקום המסוגל מאוד לקבל שם הבנה חדשה בספריהם 
הק'. ואם רואה שאין לו הבנה בספרים הקדושים, אדרבא זה הזמן 
לנסות להתחדש בזה, לנסות עם חברותא, ולהתפלל להשי"ת על 
בית  לשמחת  כזכר  לשמוח  שנוהגים  הגדולה  השמחה  וזהו  כך. 
השואבה שהיה בזמן בית המקדש, כי בחג הסוכות נשפע בעולם 
שפע של מי הדעת, אור חדש בתורת הצדיקים, שעל ידי התגלות 
חדשה בתורתם, נוכל להתחזק ביותר לשפוך ליבנו כמים לפני ה' 

ולנסך מי הדעת והתורה על המזבח. )ליקו"ה ראש חודש ה'(. 
בהתלהבות  פעמים  וכמה  כמה  השמחה  בעת  לומר  נהגו  כן  ועל 
אונקלוס  שם  ותרגם  בששון"  מים  "ושאבתם  הפסוק  את  גדולה 
"ותקבלון אולפן חדת", לעורר השמחה הגדולה על כך שאנו זוכים 
ממילא  והמשכיל  הצדיקים.  בתורת  חדשה  והשגה  הרגש  לקבל 
יבין להתפלל לזכות בחג הסוכות להתגלות חדשה בספרי הצדיק. 
שזכינו  כך  על  והריקודים  השמחה  הוא  לזה  המוכרח  והתנאי 

להיות מזרע ישראל וזכינו להתקרב לצדיקים. 
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להשיג במרכזי ברסלב
ובחנויות הספרים המובחרות
לפרטים: 058-328-8729

לקבלה בדוא"ל:
oradaat@gmail.com 

הופיע ויצא לאור!
מערכת

עלה לתרופה
מאחלים לכל קוראינו ולכל בית ישראל

חג סוכות שמח


