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פתיחה
חג הסוכות התשע"ז

לאחר התגובות הנפלאות שקבלנו במערכת 'עלה לתרופה' על הקונטרסים 
הנפלאים שיצאו לאור, זוכים אנו להמשיך במלאכת הקודש, ולהוציא לאור 

קונטרס נוסף לקראת ימי חג הסוכות.

כמעשהו בראשונה, גם הקונטרס הנוכחי מכיל שאלות ותשובות בעבודת 
ה' אודות ימי בין המצרים, שעל ידם יהיה אפשר לקבל הימים הנשגבים 

האלו, ולנצלם כראוי להתקרבות להשי"ת, והתעלות בעבודת ה'.

לתרופה'  'עלה  בגליונות  השנים  במשך  התפרסם  כאן,  המודפס  התוכן 
שיוצא לאור מידי שבת בשבתו, וכבר פקיע שמייהו בעולם לחזק ולעורר 
הן    - הנעורים  בני  את  ובפרט  הבורא,  לעבודת  ישראל  עם  לבבות  את 
הצעירים ממש, והן אותם שעושים את עצמם כצעירים לחדש את ימיהם 

כבימי הנעורים, לכסוף ולהשתוקק להשי"ת.

ייתכן מאוד שחלק מהדברים חוזרים על עצמם, היות ונתפרסם במשך כמה 
שנים, אבל בכל זאת אין בית המדרש בלא חידוש, ובוודאי מתחדש איזה 

טעם בכל מאמר.

יהי רצון שהדברים יהיו ערבים לחיך, לנצל ימים אלו בכיסופים ובגעגועים 
להשי"ת.  חדשה  בהתקרבות  השכינה,  קרן  ולהרמת  המקדש  בית  לבניין 
ונזכה על ידי זה אכן לבנין הבית השלישי במהרה, ובאורו של רביה"ק זיע"א 

נראה אור, בהתגלות משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן.
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קדושת הסוכה
התורה מצווה אותנו לשבת בסוכה שבעת ימים "למען ידעו דורותיכם כי 

בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים".

כך יש לשבת בסוכה, להסתכל על הסכך ולצייר לעצמו איך מאות אלפי 
נפשות בני ישראל משפחותיהם ומקניהם הלכו אחרי השי"ת במדבר בארץ 
ואור הדעת שהתגלה  אותם בהשראת שכינתו  הקיף  והשי"ת  זרועה,  לא 

בשבעת ענני הכבוד.

ואין זה רק זכר למה שהיה בזמן יציאת מצרים, כי התורה לא אמרה לנו 
לסוכה  להכנס  הפעולה,  אותו  נעשה  שאנו  אלא  אז,  שהיה  במה  להזכר 
בפועל, הנשמה עם הגוף, יחד עם כל מידותיו ותאוותיו. כי בדפנות הסוכה 
יש קדושה גדולה, אין אלו סתם עצים, אלא הם ממש החיבוק יד ימין של 

השי"ת שאוהב אותנו.

ולכן מן הראוי לשבת בסוכה להסתופף בצל השכינה הקדושה בכל דקה 
פנויה, ללמוד שם, להתפלל, לומר תהילים, לדבר עם השי"ת, סעודות יום 
טוב בשמחה וקדושה, שיחת חברים, ואפילו שינה ושאר צרכיו, הכל שיהיה 
בתוך הסוכה, להתחיל מעתה התחלה חדשה לעשות כל מעשינו, הן תורה 
והזכרון  והן צרכינו הגשמיים, מתוך התעוררות המח  ה',  ועבודת  ותפילה 

שהשי"ת מקיף אותנו באהבה גדולה.

הליכות קודש
סדר עבודת סוכות ושמחת תורה

כמה עצות טובות למסתופפים בצילה של השכינה הק'
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ישיבת הסוכה נעשה האדם עצמו  ידי  כי על  וזהו ההכנה לשמחת תורה, 
תורה, והיינו שהתורה נכנסת לתוך עצמיותו בפועל, לחיות עם ה'. )ליקו"מ 

סימן רס"ו(

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

ולהיות מסוכך ומגונן מהכל. 

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

)ליקו"מ סי' מ"ח( 

אמונה בסוכה
דבר  בכל  שיש  האמיתי  האור  את  רואים  אין  הזה  שבעולם  לדעת  צריך 
שאפילו  בסוכה,  ישיבתו  בעת  לזמן  מזמן  לעצמו  יזכיר  ולכן  שבקדושה. 
שנדמה לו שיושב סתם בתוך צריף של קרשים וסכך, בכל זאת האמת הוא 
שהסוכה הוא ממש חיבוק יד ימינו של השי"ת, שהשי"ת מגונן עליו כמו 
אמא המגינה על בניה בשעת צרה. וצריך לעורר זכרון זה במחשבתו מעת 
לעת, אפילו שאינו מצליח לעורר את הרגשי הלב, כי יזכור שבעולם הזה 

אין רואים את האמת.

להתפלל בסוכה
ישתדל לשבת בסוכה להתבודד ולדבר שם עם השי"ת, כי זה הזמן והמקום 
שיכול להתעורר בו השגה והרגשה חדשה בדרך השיחה בינו לבין קונו, כי 
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קדושת הסוכה, מתקנת את כח התפילה של האדם, בהיותו יושב בין כנפי 
השכינה. 

מהשי"ת,  בעצמו  זה  על  יבקש  השי"ת,  עם  לדבר  יכול  שאינו  רואה  ואם 
של  ותיבה  תיבה  לכל  וליבו  מוחו  בעומק  להכנס  הסוכה  בזכות  שיזכהו 
התפילה והשיחה עם השי"ת, כי באמת כל דיבור ודיבור, הוא כעין סוכה 

העוטפת את האדם ומגינה עליו.

להמליך את ה' גם בחוץ
פעמים 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 להוריד את קדושת ראש השנה ויום 
הכיפורים גם לזמנים בהם אינו יכול להיות דבוק בהשי"ת, כמבואר בכמה 
ולכן יש להחזיק עצמו בשמחה פשוטה בעצם  מקומות בליקוטי הלכות. 

הזכות להיות בנו של השי"ת ולעמוד קרוב אליו.

ד' מינים
באי  לכל  להודיע  בסוכות  עוסקים  אנו  נוראים  הימים  לעבודת  בהמשך 
עולם כי ה' הוא המלך על כל הארץ, ואין שום מקום פנוי מאלקותו יתברך, 
ולעולם אי אפשר להתנצל ולומר 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 מקום שנהיה, אפשר ושייך לנענע אותו המקום, והיינו לעשות שם 
איזה פעולה קטנה ולמצוא שם אלקותו יתברך. ומשום כך אנו אומרים אחר 
ההקפות "למען דעת כל עמי הארץ כי ה' הוא האלקים אין עוד"  )ליקו"מ 
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סי' ל"ג(

המוחין  את  מנענעים  אנו  הנענועים  ידי  שעל  מוהרנ"ת,  לנו  כותב  עוד 
ומורידים אותו לתוך המלכות, היינו שמנענעים את חידושי תורת הצדיקים 
שלמדנו, ומורידים זאת אל התפילה, לדבר עם השי"ת ולהשיח את הלב 
אליו באור הדעת והתורה שלהם – שזהו דרגא גדולה יותר של תפילה, מה 

שצוונו רביז"ל לעשות מהתורות תפילות )ליקו"ה ראש חודש ה'(. 

אמונה בד' מינים
וכמו כן בעת שאוחז הד' מינים בידיו, יזכיר לעצמו במחשבתו שאין אלו 
כל  ידי  ועל  בידיו,  גנוזים בהם סודות עצומים  'עלים' בעלמא, אלא  סתם 

נענוע שמנענע אותם, הוא מגלה ממש את השי"ת בכל רוחות העולם.

הוא,  יהודי, שאפילו  כל  כוחו של  גדול  כמה  להתעורר  יוכל  בעצמו  ומזה 
יהודי פשוט, עושה יחודים ותיקונים נוראים בעולמות העליונים על ידי כל 

תנועה קלה שלו.

זעקת 'הושע נא'
לאחר שמנענעים בלולב, זועקים 'הושע נא', ויש לדעת שעל ידי צעקות 
אלו נפתחים לאדם דרכים ועצות חדשות להכנס לאמונה. ולכן יש לכוון 
בשעת זעקות אלו, לזעוק מעומק הלב, שיושיעו השי"ת להכניסו בפתחים 
חדשים של האמונה הקדושה, שיהיה בכוחו להחזיק בהשי"ת במשך כל 
וליקו"ה  ה'  סי'  תנינא  ליקו"מ  )עיין  מקום.  ובכל  מצב  בכל  השנה  ימות 

הושענא רבא א'(

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

ישתדל בכל יום ללמוד משהו מהאושפיזין של אותו היום, או יספר משהו 
ויעשה מזה תפילה להשי"ת שיזכה  או המדרש(,  )אפילו מהחומש  מהם 

באמת לקבל הרשימו של העבודה שלהם.

רועים את עם  על שם שהם  'רועים'  נקראים  רועים  לזכור שהשבעה  יש 
ישראל, ודואגים ומרחמים על כל אחד בפרטיות ממש, וכפי שיזכור זאת 

כן יזכה באמת לקבל מהם הארתם והשפעתם.

השגה חדשה בספרי צדיקים
והצדיקים  הקדושה  השכינה  הארת  גדולה  בהארה  מאיר  שבסוכה  כיון 
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 כך.

שמחת בית השואבה
שהיה  השואבה  בית  לשמחת  זכר  גדולה  שמחה  לעורר  ישראל  עם  נהגו 
בזמן בית המקדש, כי בחג הסוכות נשפע בעולם שפע של מי הדעת, אור 
חדש בתורת הצדיקים, שעל ידי התגלות חדשה בתורתם, נוכל להתחזק 
המזבח.  על  והתורה  הדעת  מי  ולנסך  ה'  לפני  כמים  ליבנו  לשפוך  ביותר 

)ליקו"ה ראש חודש ה'(

ועל כן נהגו לומר בעת השמחה כמה וכמה פעמים בהתלהבות גדולה את 
אולפן  "ותקבלון  אונקלוס  שם  ותרגם  בששון"  מים  "ושאבתם  הפסוק 
והשגה  הרגש  לקבל  זוכים  שאנו  כך  על  הגדולה  השמחה  לעורר  חדת", 
בחג  לזכות  להתפלל  יבין  ממילא  והמשכיל  הצדיקים.  בתורת  חדשה 

הסוכות להתגלות חדשה בספרי הצדיק. 

ולכן גם רוקדים בימים אלו זכר לשמחת בית השואבה. כי אין זה רק 'זכר' 
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בעלמא לשמחה שהיה בזמן בית המקדש. כי כאמור, צריך לדעת שבכל 
של  חדש  שפע  להשפיע  בכוחה  שיש  חדשה  שמחה  נשפע  ושנה,  שנה 
הרגש והשגה בתורת הצדיקים. כי השמחה שהיה בזמן המקדש היה על 
ניסוך המים, והמים האלו מרמזים על שפע של תורה חדשה שהצדיקים 
משפיעים לעולם, כמובא בתרגום יונתן על הפסוק 'ושאבתם מים בששון 

ממעיני הישועה' – ותקבלון אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקייא.

ולכן מובן שהוא נמשך בכל שנה ושנה בחג הסוכות גם בימינו. היות ובימים 
אלו אנו עוסקים לתקן ולהגדיל את האמונה, לכן אנו צריכים להמשיך שפע 
חיות  בהם  ולמצוא  ללומדם  שנתחיל  הצדיקים,  בתורת  השגה  של  חדש 
לעסוק  גם  אותנו  ותביא  להשי"ת,  נפשנו  שתדבק  חיות  בנפש,  אמיתית 
הרבה בתפילה והתבודדות ולשפוך לבינו כמים )עיין ליקו"ה ראש חודש 
להיות  שזכינו  כך  על  והריקודים  השמחה  הוא  לזה  המוכרח  והתנאי  ה'(. 
וככל שמרבים בשמחה אמיתית  לצדיקים.  וזכינו להתקרב  ישראל  מזרע 
יזכה  כך  וכדו'[,  גדולות  תזמורות  של  חיצוניות  בדווקא  לחפש  ]בלי  בזה 

באמת להמשיך על עצמו שפע חדש של תורת הצדיקים לשנה הבאה.

הושענא רבא
רוצים  ואנו  כידוע,  השנה,  בראש  שהתחיל  מה  מתעורר  זה  קדוש  ביום 
ביום זה להחתם בחותם תוך חותם, להחקק היטב בספר החיים טובים של 

אמונה ברורה. 

כי לכל דבר ולכל ענין יש עצה איך להחזיק שם באמונה, והעצות נמצאים 
ידי  על  המים,  בארות  אותם  לחפור את  וצריך  אחד,  כל  ליבו של  בעומק 

הזעקה לה' ועל ידי זה נזכה להחזיק באמונה בכל ימות השנה.

כמו  נא'  'הושע  ה'  אל  וזועקים  וצועקים  נחל',  'ערבי  לוקחים  אנו  כן  ועל 
ערבה ללא טעם וריח, בפשיטות ותמימות, שנזכה להמשיך עצות חדשות 
בבחינת "מים עמוקים עצה בלב איש", שנדע ונבין בכל מקום איך להתחזק 

באמונה. )ליקו"ה הושענא רבא א'(

שמחת תורה
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לנו השי"ת  אומר  ימים,  זיו השכינה שבעה  בצל  לאחר שזכינו להסתופף 
"עצרת", תעצרו ותשבו עמי עוד יום. כי לאחר שהמלכנו את ה' צריכים אנו 

לשבת יחד ולטכס עצות איך נוכל להמשיך לקיים את המלכות. 

כי מלכות ללא עצות אינה יכולה להתקיים להרבה זמן. ולכן אנו רוקדים 
עצות  לנו  יש  הנה  לאמר,  וחדווה,  בעוז  עמה  ומפזזים  תורה  הספר  עם 
על עצמנו באמונה  נקבל  רק  בכל השנה, אם  ה'  עם  להיות  איך  מעשיות 
פשוטה להאמין בכל מה שכתוב בספר התורה הזה, ובכל הספרים שחידשו 
הצדיקים במשך הדורות.  ולאחר הריקודים כולם עולים לתורה להראות 

שאין אחד שנשאר בחוץ.

כי על ידי האמונה בכל הספרים נזכה למצוא תמיד דרך ועצה איך להיות 
והכל תלוי בשמחה שאנו מקבלים על עצמנו  וקרובים להשי"ת,  סמוכים 
)עיין  לעד..."  הזאת  השירה  "וענתה  הזאת,  התורה  דברי  כל  את  באהבה 

בליקו"ה הו"ר ב'(
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ארבעת העצות הנפלאות לזכות לחשק וכיסופים להשי"ת בכל 
מצב

נכין את עצמנו לקבל חג הסוכות ומצות ד' מינים, ולקראת יום ההילולא 
של רבינו ז"ל, לאור עניין התחזקות החשק דקדושה נגד כל המניעות ע"פ 
לזכות  עצות  ארבעה  עוד  נזכיר  כן  כמו  ס"ו(.  סי'  )לקו"מ  ז"ל  רבינו  דברי 

ל'חשק וכיסופים להשי"ת' ע"פ ארבעה מאמרים כדלהלן.

לשון המאמר
איתא בדברי רבינו ז"ל )לקו"מ סי' ס"ו( "כי אי אפשר לעשות שום דבר כי 
אם על ידי החשק, ועיקר גודל החשק נעשה על ידי המניעה שמזמינין לו. 
כי כשאיש ישראלי צריך לעשות דבר הצריך ליהדותו, בפרט כשצריך לו 
לעשות דבר גדול הצריך ליהדותו, שכל יהדותו תלוי בזה, כגון לנסוע לצדיק 
אמיתי, אזי מזמינין לו מניעה, וזאת המניעה היא בשביל החשק, כדי שעל 
ידי זה יהיה לו חשק יותר לעשות אותו הדבר. כי על ידי המניעה שמונעין 
את האדם מן הדבר, על ידי זה נעשה התגברות החשק מאד. כמו למשל 
כשמראין לאדם דבר הנחמד לו, ותיכף ומיד חוטפין ממנו ומחביאין ממנו 
אזי הוא רודף מאוד אחר האדם, ומבקש וחושק מאוד לאותו הדבר, וכמו 

מאמר
פנימיות עבודת הד' מינים

בצילא דמהימנותא
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כן מונעין את האדם במניעות מהדבר הצריך לו כדי שעל ידי זה יהיה לו 
חשק יותר" ע"ש.

שורש הרצון והחשק בחודש תשרי 
חודש תשרי הוא עיקר זמן בנין החשק דקדושה בלב. ראש השנה הוא זמן 
של הכרת האמת במלכות השי"ת, אז מתעורר בלב כל אדם הרצון והחשק 
להתעורר  לבא  נפש  כל  יכול  ר"ה  של  היראה  מתוך  כי  השי"ת,  לעבודת 
ולרצות להיות כרצון השי"ת ולכסוף מאד לעבודת השי"ת. וכך יש להתגבר 
הכיפורים  שביום  עד  דקדושה  בחשק  התשובה  ימי  בעשרת  ליום  מיום 
כל  ומתבטל  להשי"ת  והכיסופים  בהרצון  להיכלל  זוכים לשלמות החשק 
הרצון  ומתגלה  קע"ט(  סי'  לקו"מ  רבינו  בדברי  )כמובא  אחר  וחשק  רצון 

שהשי"ת מלך רחמן מוחל וסולח ומתרצה לישראל. 

אבל עדיין אין זה השלימות, כי תיכף לאחר עסק הקדושה ביום הכיפורים 
יוהכ"פ לסוכות בהם צריכים לצאת לשוק להתעסק  ימים שבין  ד'  ישנם 
בטרדות החג בניית הסוכה וחיפוש ארבעת המינים וכו'. ובאמת דרשו חז"ל 
עוונות',  לחשבון  'ראשון  הראשון' שהוא  ביום  לכם  'ולקחתם  הפסוק  על 
וכוונת חז"ל להודיענו שאותם הד' ימים עם ישראל עסוקים במצוות ואין 
שם חשבון עוונות, והטירדות אינם נפילה ואינם עוונות ח"ו, אלא אדרבה 
גורמים לו להתגבר בחשק יותר גדול. כי מיד אחרי שזוכים לרצון שלם של 
יום כיפור, תיכף מראים לו לאדם את מקומו האמיתי שיראה מה מפיל לו 
את החשק במשך ימות השנה, כי באמת אם היה נשאר בקדושת יוהכ"פ 
והנסיונות  העולם  לעסקי  נופל  היה  ולא  טובים  ומעשים  תפילה  בתורה 
הקיימים בהם, לא היה מתעורר לרצון וחשק כזה המוכרח לו כל כך, ולא 
היה יודע איך להתגבר לזכור את השי"ת ולהיות מלא רצון והתעוררות גם 
בזמן שהוא טרוד ויש לו מה לסדר, אלא שכמו ששורש הרצון והחשק ניתן 
בימים  אנו מקבלים  דרך התגברות החשק  כך  כיפורים,  ויום  לקבל מר"ה 
אלה לפני סוכות )חשק זה הוא בחי' החסדים הפנימיים - הנזכרים בלקו"מ 
סי' מ"ח - הנשפעים בימים אלה כנודע( ועי"ז נזכה לבנות הסוכה ולהשיג 
הד' מינים עם רצון וחשק של קיום התורה, לעשותם מתוך זיכרון של חיות 
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ושמחה שהוא החשק להשי"ת, וזה יהיה לו יסוד ושורש של דרך חיים לכל 
השנה איך לא להתקרר מהחשק ותבערת הלב ע"י כלל הטרדות שבכל יום. 

אור הסוכה הקדושה
בכח זה נזכה לקבל כראוי את קדושת חג הסוכות שהוא שלימות החשק 
דקדושה בבחינת 'וימינו תחבקני', שנזכה להרגיש את החיבוק יד ימין של 
השי"ת אשר בחר בנו מכל העמים והוציאנו ממצרים מוקפים בענני כבוד, 
והנה אני זוכה לשבת לפני השי"ת במקום קדוש כזה בצילא דמהימנותא 
יחד עם השבעה אושפיזין קדישין, ולהיכלל באהבה רבה האהבה שבדעת, 
וזוכה לעשות כמה מצות ולהתנהג כראוי גם בדברי הרשות, שכל זה הוא 

עיקר הנחשק של כל לב טהור. 

בסוכות מתגלה ממש בפועל החשק והשמחה בהשי"ת, הן עם התורה מה 
שזוכים בדרכי עבודת השי"ת, והן עם מה שזוכים בדברים שבחוץ, כי הלא 
עיקר מצוות סוכה הוא דייקא באכילה ושינה שהם חיצוניות. לכך יוצאים 
וכיסופים  ברצונות  להתדבק  הדרך  מהו  להתלמד  כדי  החוץ  אל  מהבית 
להשי"ת גם בפנים בצל השכינה וגם כאשר הוא בבחי' חוץ, שיזכה תמיד 
עיין   - סוכה  בחי'  עיקר  )שזה  ורצון  בהתלהבות  ולהתפלל  תורה  ללמוד 
לקו"מ סי' כ"א וסי' מ"ח( ולמצוא את הדרך לזכור את הרצון דקדושה גם 
בכל דברי הרשות. בוודאי ראוי להגביר את החשק ע"י דיבורי התבודדות 
לפרש היטב לפני השי"ת איפה נמצא החשק והרצון שלו ומה באמת רצונו 

וחפצו, ויבקש הרבה לזכות להיכלל ברצון וחשק דקדושה תמיד.

בזה נבין ענין קבלת האושפיזין בסוכה, כי השבעה רועים הם בחי' התעוררות 
החשק להשי"ת, והתגלות חותם האמונה לקבל את ההבנה 'חשק' מהו, כי 
הנה הוא רואה שהוא לא לבד בעולם, כי הלא ישנם ה'שבעה רועים' אברהם 
לגלות  רוחם  בעולם שנדבה  התגלות החשק  היו  וכו' שהם  ויעקב  ויצחק 

כבוד השי"ת בעולם גם כאשר היו לבד לגמרי.

זוהי כלל עבודת ימי הסוכות להתקרב לחשק דקדושה מכל מקום ומצב, 
ידי שיקבל שפע של דעת המעורר את הלב לחשק דקדושה, כמ"ש  על 
מקיפי  מתגלים  שבסוכות  כ"א  בתורה  )וכמבואר  דורותיכם'  ידעו  'למען 
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הדעת, וכשזוכה האדם ל'דעת' ממילא מתגבר אצלו החשק, מאחר שמבין 
ואכן כל  וכו'(.  נצחיים  ידה לחיים  מה נעשה מכל מצווה שלו, שזוכה על 
הסוכה  דפנות  בתוך  בחוץ  לישב  הקדושה  הסוכה  מצוות  ציור  מציאות 
כי מציירים לו את אותו הציור  מעוררת את הנפש לחשוק אל הקדושה, 
והחשק שהיה לישראל בזמן שהיו במדבר שהיו מוקפים בענני כבוד, כדי 
לנענע את הנפש שתצייר לעצמה בפועל את אותו המציאות שהיו ישראל 

לאחר יציאת מצרים.

 

כלליות הד' מינים
בזה נבוא להבין שענין החשק והרצון מרומזים בה'ד' מינים' שהם גידולי 
שצומחים  'חשק'  על  מרמזים  המים  על  הגדל  וכל  העשבים  כי  קרקע, 
ומושכים עצמם למעלה מתוך הארץ. ובפרטיות ד' מינים אלו מורים ביותר 
על חשק וכיסופין, כי 'אתרוג' הוא מלשון 'חמיד ורגיג' שהוא ענין של חשק 
בארמית. 'לולב' אותיות 'לו – לב'. 'הדס – ענף עץ עבות' שקושר וקולע 
ושוזר את עצמו עם השי"ת. 'ערבי נחל' – לשון עריבות ונעימות, ונחל ר"ת 

נ'פשינו ח'כתה ל'ה'.

ענין ארבעת המינים ע"פ דרכי עבודת התגברות הרצון והחשק 
דקדושה

ועתה נבא להבין יותר איך ניתן לזכות להתגבר תמיד לזכות לרצון וחשק 
כי הנה טבע האדם  דקדושה תמיד, ע"פ עבודת לקיחת ארבעת המינים, 
אצלו  ומתקרר  בדעתו  נופל  הוא  עוה"ז  עסקי  של  טרדה  או  עסק  שבכל 
החשק ותבערת הלב להשי"ת, כי הלא הוא היה מרוצה עתה יותר לעסוק 
בתורה ותפילה וכיוצא, ומאחר שעסוק כעת בטרדות מאבד כבר את החשק 
והכיסופין להשי"ת, או שנופל לעצבות ומרה שחורה ואז ממילא מתייאש 
יותר מעבודת ה'. ואע"פ שבאור הצדיקים מתגלה שבכל דבר ודבר בעוה"ז 
יש עבודת ה', אבל גם בזה אין האדם יודע בדיוק מה צריך לעשות באותו 
הזמן, איך יוכל גם הוא האדם הפשוט לעבוד את ה' בכל מקום, לכך מוטל 

עלינו לחפש בדברי רבינו כמה עצות לזכות לזה. 
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ההשתוקקות  בנין  סדר  שהוא  הק'  רבינו  של  עצות  ד'  בזה  נזכיר  והנה 
חשק  נקודת  שום  לו  אין  ששם  ביותר  השפל  ממקום   – למעלה  ממטה 
שהכל חשוך לפניו עד לתכלית שלימות הרצון והגעגועים להשי"ת בגדלות 

המוחין. ]ונבארם בקיצור אחת לאחת והמעיין יוסיף לקח בפנים הספר[.

איה )תורה י"ב(. א. 

הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת )תורה ע"ח תנינא(. ב. 

למצוא את השי"ת בכל מקום )תורה ל"ג(. ג. 

להסתכל בשכל של כל דבר )תורה א'(.  ד. 

עצה א. איה!
כשאדם רואה שאינו מחזיק מעמד ונופל לשכחה וקרירות הלב מהחשק, 
ולפעמים אף יותר מכך שיורד למקומות מטונפים מאוד, ואינו מוצא דרך 
הקדושה.  אל  שייכות  שום  לו  שאין  ממש  לו  שנדמה  עד  לנפשו,  ועצה 
אזי עיקר תיקונו הוא שיבקש מהשי"ת 'איה מקום כבודו', כלומר שיכניס 
עצמו לאמונה תמימה ללא שום הבנה והרגש כלל להאמין שבוודאי יש כאן 
אלקותו ית', ובוודאי יש לי בעצמי שייכות לכל עניני הקדושה, ומה שאיני 
וכיו"ב,  האמת  אור  התפילה,  קדושת  שבת,  קדושת  שום  ומרגיש  רואה 
זה משום שאני טועה במחשבתי ואין זה נכון מה שעיני רואות, כי בוודאי 
יש כאן אמת אחר שאיני רואה, ובזה הוא מתחיל לצעוק ולבקש ולדרוש 

מהשי"ת איה קדושת האמת, איה מקום כבודו?! 

וזהו ההתחלה של בנין החשק להשי"ת, כי ההתחלה הוא שיאמין שבוודאי 
רואה  שאני  ממה  לגמרי  אחר  ענין   - גדולים  דברים  כאן  מנהיג  השי"ת 

ומרגיש, וממילא מתחיל לחפש ולבקש היכן – איה?!

ועל כן בהכרח שאדם יפול למצבים חשוכים כל כך, שאין לו שום נקודת 
מנקודת  להשי"ת  והחשק  הכיסופין  את  לבנות  שיתחיל  כדי  והכל  אור 
ההתחלה ממש, וזה שייך רק במקום שאין לו שום נקודת אור ומשם מעורר 
עצמו לאמונה שבוודאי יש כאן אלקותו כי אין מקום ריק ממנו ית', וממילא 

מתחיל לעורר אצלו כיסופין אמיתיים – איה...
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עצה ב. הנהגת הפשיטות של הצדיק האמת!
ימיך',  ואורך  חייך  'כי הוא  חיי האדם, כמו שכתוב  התורה הק' היא עיקר 
וא"כ הדבר תמוה איך באמת בני אנוש חיים על האדמה גם כשמתבטלים 
בחסד  העולם  את  שמחיה  השי"ת  של  הנהגה  שיש  אלא  הק'.  מהתורה 
חינם גם בעת שמבטלים מהתורה, וכמו שקיים את העולם כ"ו דורות לפני 
מתן תורה, שאז היה העולם מתקיים בחסד חינם, ובאמת גם אז העולם 
היה מתקיים בזכות התורה, אלא שהתורה היתה בהעלם ובהסתר. ואותו 
הנהגה של השי"ת שהחיה וקיים את העולם לפני מתן תורה בחסד חינם 
האנשים  את  ומקיים  שמחייה  הוא  הנעלמת,  התורה  אותה  ובזכות  בכח 

הפשוטים בעת שמתבטלים תורה.

א"כ  התורה,  מקדושת  רחוקים  הם  מהתורה  שהמבטלים  כיון  באמת  אך 
מהיכן יהיה להם זכות לקבל חיות מהתורה הנעלמת. ועל כן מגלה רבינו 
חידוש נורא שבאמת כל הזכות של העולם שרחוקים מהתורה לקבל חיות 
מהתורה הנעלמת הוא בזכות הצדיק. והיינו שפעמים שהצדיק מנהיג עצמו 
בכוונה תחילה בהנהגה של איש פשוט, ובאותו הזמן הוא ממשיך על עצמו 
חיות מאותו תורה הנעלמת שהיה מקיים את העולם לפני מתן תורה, וכיון 
גם  ממשיך  הוא  בזה  כן  על  משם,  חיות  לעצמו  להמשיך  הזכות  יש  שלו 
חיות על כל העולם גם מי שאין לו הזכות לקבל חסד חינם מאותו התורה 

הנעלמת שהיה מקיים את העולם לפני מתן תורה.

והולכים בשוק או  וזה מה שרואים שלפעמים הצדיקים בטלים מהתורה 
בטלים  אינם  ובאמת  וכו',  אדם  בני  עם  שמדברים  או  במו"מ  מתעסקים 
הנעלמת  התורה  מאור  חיות  עצמם  על  ממשיכים  הם  אלא  אז,  מהתורה 
שלהם  חול  תנועת  בכל  עושים  הם  כך  ידי  ועל  בבריאה,  דבר  בכל  שיש 
תיקונים ויחודים נוראים מה שאדם פשוט אינו פועל אפילו בתורה ותפילה 
שלו. ובזכות אותם צדיקים שממשיכים על עצמם חיות מהתורה הנעלמת 

יש קיום וחיות לשאר העולם. 

לעובדא למעשה: נמצא שכשאדם נופל בדעתו שרואה שהוא איש פשוט 
כבר  שייכות  לו  שאין  ונדמה  וכדו'  ביטולים  הרבה  לו  ויש  לומד  שאינו 
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להשי"ת,  מהחשק  לגמרי  ומתקרר  שמאבד  וכמעט  מהתורה  חיות  לקבל 
צריך שידע שלא כן הוא, אלא יאמין שבוודאי יש חיות מהתורה הנעלמת 
שבכל דבר שהיא מחייה את כל הפשוטים, כי אף שאינו רואה בעין שנמשך 
רואים  הצדיקים  שבוודאי  להאמין  יתחזק  זאת  בכל  מהתורה,  חיות  עליו 
ובוודאי הצדיקים  והמקום שלו,  בזמן  הנעלמת שיש  ויודעים את התורה 
יודעים לייחד יחודים נוראים ולקשר את כל עניני העוה"ז להשי"ת, ועל כן 
יראה להמשיך על עצמו לקבל חיות מהצדיקים שהם בוודאי יכולים לחיות 

מאותו אוצר מתנת חינם – התורה הנעלמת. 

התורה  את  ומשיגים  שיודעים  בצדיקים  מאמין  שאדם  זו  אמונה  ובכח 
הנעלמת שמחייה את העולם, הוא מקבל כח לא להתייאש וליפול בדעתו 
ממה שעובר עליו בעת שרואה גודל ריחוקו מהשי"ת, כי מתחזק להחזיק 
עצמו ביראת שמיים פשוטה כפי בחינתו, ועושה כל מה שביכולתו, ומאמין 
שבוודאי כעת הוא מקושר לתורה הנעלמת אף שכעת אינו לומד או עוסק 

בעבודות גדולות וכו', כי בוודאי יש תורה נעלמת בתוך כל דבר. 

רק  הדבר,  אותו  מחייה את  נעלמת שהיא  תורה  יש  דבר  בכל  באמת  ]כי 
אך  השי"ת,  את  שם  לעבוד  איך  יודע  אינו  וע"כ  זאת  רואה  אינו  שאדם 
כשמאמין בצדיק שבזכותו נמשך בעולם חיות מהתורה הנעלמת והוא – 
יודע לעבוד בזה את השי"ת, ממילא יש לאדם כח להתחזק מכל  הצדיק 
מצב, כי יודע שגם בכל מה שעובר עליו יש עדיין תורה הנעלמת ויש כאן 
יודע בדיוק מהו אותו  ידו לפי מצבו אף שאינו  איזה עבודה הנעשית על 
שמוריד  הצדיק  שבזכות  אך  הנעלמת,  תורה  הוא  כי  בפרטיות,  וכו'  יחוד 
התורה  עצמו מאותו  להחיות  כל אדם  יוכל  איש פשוט,  גם  להיות  עצמו 

הנעלמת[. 

עצה ג. למצוא את השי"ת בכל מקום!
צריך לדעת שמלא כל הארץ כבודו ולית אתר פנוי מיניה, רק שרבו הלבושים 
במקום ההוא ועל כן אין רואים אלקותו ית', אבל באמת בכל מקום אפשר 
לעבוד את השי"ת ולהתקשר אליו, וגם מי שעוסק במשא ומתן עם הגויים 
ד', כי באמת  ולומר שבמקומו ומצבו לא שייך עבודת  יכול להתנצל  אינו 
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בכל מקום יש אלקותו ית', רק שיש רע שמסתיר זאת, ועל כן בהכרח לו 
לכפות את הרע ולגלות שם את אלקותו ית' ולעבוד אותו, אבל זה אפשר 
לעשות רק לאחר שמחייה עצמו בפשטות שיש שם אלקות אף שאינו יודע 

בדיוק למצוא אותו כמבואר לעיל עצות א' וב'.

עצה ד. להסתכל בשכל של כל דבר
ידו  על  וגילוי אלקות שיכול  איזה שכל מיוחד  יש  ודבר בעולם  בכל דבר 
דייקא להתקרב להשי"ת, כלומר בכל מצווה ומצווה שעושה יש בזה גילוי 
התקרבות  לאיזה  יזכה  זו  ועבודה  מצווה  ע"י  שדייקא  איך  נפלא  אלקות 
להשי"ת, וכן בכל דבר גשמי שעושה אם במאכל ומשתה או במו"מ ושאר 
יזכה  זה  שדרך  דבר  לאותו  פרטי  אלקות  גילוי  איזה  יש  שעושה  עסקיו 
להתקרב להשי"ת, שזה כלליות כל ספרי הצדיקים שמגלים כל סוד וסוד 
שיש בכל ענין וענין בעולם, ובפרט בליקוטי הלכות ששם מתגלה ומתבאר 
באריכות פרטי כל מצווה ומצווה מהו העבודה שם, וכן פרטי העבודה בכל 
עסק ועסק מעסקי העולם שעושה, ואיש הישראלי צריך שבכל דבר יסתכל 
בשכל ובפנימיות של אותו הדבר איך להתקרב להשי"ת על ידי אותו הדבר. 

סדר בנין החשק להשי"ת על פי הד' עצות
ואלו הד' עצות הם כלליות הד' דרגות של עבודת השי"ת שתמיד האדם 

יכול להתחדש בחשק חדש אליו ית'. 

להאמין  הוא  שלו  העבודה  אזי  בחושך  מונח  כשאדם  מתחילה  כי  א. 
שבוודאי יש כאן אור של קדושה אף שאינו רואה אותו רק שרוצים ממנו 
שיתעורר לחשק וכיסופין ממצב של 'אין' לגמרי, וממילא כך הוא מתעורר 
לחפש איה הקדושה, וכבר אינו רוצה להשאר במצב שלו. ועצם החיפוש 
הזה שרוצה לצאת ממצבו כי מאמין שיש משהו אחר, זהו השלמות שלו 
כעת לפי דרגתו ]ובכך ממשיך על עצמו הקדושה הנוראה של 'איה' שהוא 

הקדושה הגבוהה ביותר של מאמר סתום )עיין בפנים([. 

אחר,  עניין  איזה  כאן  יש  שבוודאי  אמונה  מתוך  בחיפוש  וכשמתחזק  ב. 
את  מחייה  השי"ת  שבוודאי  באמונה  עצמו  להחיות  בכוחו  יש  כך  מתוך 
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העולם בחסד חינם, כי בוודאי יש תורה הנעלמת בכל דבר שמחייה את כל 
הפשוטים. ואותו הצדיק שמתנהג לפעמים כאיש פשוט יודע לחיות מזה, 
וא"כ 'גם אני כשאיני לומד ואני רחוק כל כך מהקדושה, עדיין יש לי חיות 
יודע,  כן  ומה, אך הצדיק  איך  יודע  חינם אף שאיני  אותי בחסד  שמחייה 
ממילא  כך,  עצמו  וכשמחיה  דבר'.  בכל  הנעלמת  תורה  שיש  מאמין  ואני 
אינו נופל בדעתו ממה שעובר עליו שאינו לומד תורה, ונזהר להיות תמיד 
בשמחה ולא לדאוג ולהתייאש כי יודע שיש חיות שנמשך גם על האנשים 

הפשוטים.

ושני דרגות אלו הם עבודות של חשק, כי אז אינו במצב של עבודה ממש 
בפועל, אלא בהתגברות החשק והחיפוש לינוק חיות מהתורה. 

ג. וכשהוא חזק בזה ואינו נופל ממה שעובר עליו, אזי יכול להתחזק יותר 
ולכוף קצת בפועל את מקום הרע לא להמשך אחריו, אלא למצוא שם את 

השי"ת )תורה ל"ג(. 

את  שעושה  דבר  בכל  בפרטיות  ולראות  שלו  המוח  לקדש  זוכה  ואז  ד. 
השכל של אותו הדבר איך להתקרב להשי"ת על ידי אותו הדבר בפרטיות, 

כמו לדוגמא להעלות את החשק הנפול של אותו הדבר וכו' )תורה א'(.

ארבעת המינים כנגד ארבעת העצות
בנוסף לכלל דרכי עבודת הד' מינים שנתבארו כאן, יש לבאר שאלו הד' 
חשק  בנין  סדר  של  לעיל  שהזכרנו  עצות  ד'  על  מורים  בעצמם  מינים 
הקדושה ממקום החשוך ביותר עד שבא לאור גדול של חשק. כי ערבה – 
מרמזת על העצה של 'איה', שמתעורר להאמין שיש כאן בוודאי אלקות 
שערבה  נ"ה  אות  ז'  שבת  הל'  הלכות  בליקוטי  )כמבואר  'איה'?  ומחפש 
מורה על 'איה'(. הדס – מרמז על העצה איך להחיות עצמו מהחסד חינם 
– התורה הנעלמת שמחיה את כל הפשוטים, שזה אפשר רק בכח האמונה 
שיש צדיקים שרואים באמת את התורה הנעלמת שיש בכל דבר. לולב – 
לכפות את הרע ולמצוא שם אלקותו ית'. אתרוג – להסתכל בשכל של כל 
דבר, שיודע לראות בפרטיות בכל דבר את השכל של אותו הדבר שיכול 
להתקרב על ידו להשי"ת, כל דבר לפי אותו המדה )כגון אהבה נפולה או 
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כי הוא שלימות השכל  'תורה'  ואכן אתרוג גמטריא  וכיו'(,  ופחדים  יראה 
בגדלות. 

אתרוג – להסתכל בשכל של כל דבר
כי השלימות הוא ה'אתרוג' שיש לו טעם וריח, שלימות השכל וההתקרבות 
להשי"ת שזוכה להסתכל בשכל של כל דבר בפרטיות, ויודע מהו הטעם 
והריח של שבת, תורה, תפילה, ומהו עבודת האכילה ועבודת המו"מ וכו' 

וכו'. 

לולב – לכוף את הרע
אך התורה נותנת עצה גם כשאדם נזרק מהשכל הזה, והוא ענין ה'לולב', 
והיינו שעל כל פנים יתעורר בכלליות למצוא את השי"ת בכל מקום וינענע 
ויזיז את הרע שלו, לנענע את מקום הקליפות, לכוף את הרע ולהשתדל 
למצוא שם את השי"ת, וזהו לשון 'כפות תמרים' מלשון 'כפייה', ולכך צריך 
לחבר את כל המינים אל הלולב ולנענע לכל רוח כדי לכפות את הרע ולרחק 
אותה המידה הנפולה, ולהמשיך מאור הדעת את הדרך להתנהג עם אותה 

המידה באור הדעת.

הדס – להחיות עצמו בתורה הנעלמת
ויש לדעת תמיד שיש בחינת 'הדס' שהוא בלי טעם, אך יש בו עדיין ריח, 
כי יש חיות ושמחה גדולה ממציאות החשק להשי"ת גם כאשר הוא בטל 
שהוא  מאמין  כי  מתייאש,  ואינו  עצמו  מחיה  והוא  בע"כ  ועבודה  מתורה 
יש  כי  לומד,  כשאינו  גם  שלו  במקום  מהשי"ת  וחיות  רוח  עדיין  מקבל 
ומשיגים באמת  צדיקים שיודעים  ויש  העולם,  נעלמת המחיה את  תורה 
את התורה הנעלמת שמחיה אותו, וזהו 'ענף עץ עבות' שצריך להיות בחי' 
החסד  של  הנפלאים  החסדים  בתוך  קלוע  שהוא  להאמין  וקלוע,  'עבות' 

חינם, וזה מכיון שהוא ענף של האילן הגדול – הצדיק האמת. 
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ערבה – איה מקום כבודו
וכשנופל גם מזה שאינו יכול להחיות עצמו כלל, אזי צריך לידע שיש בחינת 
'ערבה' שהוא ללא טעם וללא ריח, כי נפל ממש למקום הקליפות שאין שם 
שום אור וחשק, אבל הוא 'משוך כנחל' - נח"ל ר"ת נ'פשינו ח'כתה ל'ה' 
]כמובא[, והיינו שמושך עצמו וכולל עצמו עם שאר מינים ומאמין שבוודאי 
יש אור בעולם שנמצא אצלו ממש ומתחזק לחפש ולצפות להשי"ת 'איה 
וזהו ש'ערבה דומה  ויודע שבוודאי טועה בהרגשים שלו.  מקום כבודו'?! 
לשפתיים' כי אף שאין בו שום כח ואור בשפתיו להתפלל בגדלות הדעת, 
אבל עושה עצמו כ'דומה לשפתיים', ומתחזק להתחבר ולהאמין במציאות 

הקדושה ומחפש בכל כוחו איה, כי בוודאי יש!! 

אגודת המינים - צריך לאגוד כל הד' מינים יחדו כי צריך להיות בקי ברצוא 
ושוב, למצוא הדרך לחשוק להשי"ת מכל מקום ובכל מצב, פעמים שהחשק 
ברצוא – בגדלות ובפתיחת הלב שדבוק באלקותו ית' בדעת שמבין השכל 
ולמצוא  הרע  את  לכוף  יודע  פנים  כל  על  או  בפרטיות,  הדבר  אותו  של 
בקטנות   – בשוב  שהחשק  ופעמים  הרע,  מתוך  לה'  הדביקות  בכלליות 
עולה להחיות  ומשם  איה,  וחשוך, אך מתחזק לחפש  מאוד במקום אפל 

עצמו באמונה פשוטה שבוודאי נמשך עליו חיות מהתורה הנעלמת.

עבודת הנענועים - קיום מצוות הד' מינים הוא על ידי הנענועים, שצריך 
לנענע הד' מינים לכל רוחות העולם, כי על ידי זה מכניעים את כל הנחשקים 
מלבדו.  עוד  שאין  דקדושה  בחשק  לכוללם  שבעולם  הרעים  והחמדות 
להעלותם  שצריך  מדות  השש  על  מורים  העולם  רוחות  שכל  וכמובא 
גבורה,  נפולות. צפון –  ולכוללם בחשק דקדושה. דרום – חסד, אהבות 
פחדים ויראות נפולות. מזרח – תפארת, התפארות והתפעלות. מעלה – 
נצח, מדת הנצחנות וההצלחה. מטה - הוד, חן של שקר )הוד נהפך לדוה(. 

מערב – יסוד, תענוגים. 

שמחת בית השואבה - ע"י שנתגבר בחשק דקדושה בימי הסוכות תתגלה 
שלימות השמחה, בה מעלים את ה'מים' המורים על הרצון והחשק להשי"ת 
)כי שורש כל תענוג ורצון הוא ביסוד המים כנודע(, ומנסכם על גבי המזבח, 

כדי לקשר את כל הרצונות להשי"ת ולרוות התהום. 



שאל בני - חג השבועותכי

לכן  המניעה,  ע"י  רק  נעשה  החשק  ששלימות  מאחר   - רבה  הושענא 
והם  עלינו  לעבור  המניעות שיכולים  ענין  כלל  רבה מתעוררים  בהושענא 
ואין עצה רק לצעוק להשי"ת  ומפילים מכל רצון דקדושה,  מונעים מאד 
מעומק הלב כדי לגלות שורש הרצון והחשק שבכל זאת רוצה אני להיות 
כרצון השי"ת, ובזה אנו ממשיכים להקיף )את התיבה( כדי להראות שאין 

אנו עוזבים את עבודתנו רק הולכים קדימה.

שמחת תורה - מתוך כך נזכה לעיקר החשק דקדושה שהוא שמחת תורה, 
בזוה"ק  )כדאיתא  המלך  עם  לבד  יושבים  אנו  אז  הוא,  עצרת  הזה  ביום 
'יתיב עם מלכא בלחודוהי'(. זוהי התגברות החשק בשלימות וכך היא דרך 
קיום התורה תמיד להרבות בהתבודדות עם המלך לבד, כי בשמחת תורה 
 - הכס"ף  נקודות  בחי'  שהוא  הנקודות  עם  האותיות  התורה  כל  נשלמים 
כיסופין, כך נוכל להכניס כל דבר להקדושה ע"י גודל הרצון והחשק, ובזה 
נשמח כל ימי חיינו לגרום הנחת רוח להשי"ת - היחוד השלם שהוא עיקר 
הנחשק, ובכח התורה שנשלם בירח האיתנים החודש שאנו מתגברים בו 
להיות איתן וחזק ברצון וכיסופין להשי"ת, נוכל להמשיך להתמיד בזה כל 

השנה כולה.

הילולא קדישא 
והנה כמו שכל ענין רבינו ז"ל טמיר ונעלם, כך ענין ההילולא הקדושה ענינו 
וכו', אמנם מה  ביחד  נהוג להתאסף  - אף שלאחרונה  ונעלם  וכוחו טמיר 
שיש להתעורר כהיום הזה הוא שבוודאי עתה ביום ההילולא נמשך עלינו 
שפע של הארת הרצון, והוא עת רצון להתחיל מחדש להשתוקק להשי"ת, 
תנועתו  שהיתה  כמו   - אותי  עוזב  שלא  מנהיג  בעולם  יש  שהנה  ולהבין 
האחרונה של רבינו ז"ל קודם הסתלקותו כאומר: 'איני עוזב אתכם' - הוא 
יביא אותי לרצון, אני רוצה רבי כזה שיקח אותי וישנה אותי לגמרי להיות 
מלא רצון וחיות.  ועל זה נבקש ונזעק: "רבש"ע והרי שלחת לי מנהיג כזה 

שבכוחו לגאול אותי, למה ארגיש עזוב, חדשני בתקווה חדשה וכו'".

רביז"ל אמר "נצחתי ואנצח גמרתי ואגמור". נצחונו הוא כאשר הוא מכניס 
בחיי  הרבה  ניצח  כבר  ואכן,  ה'.  כרצון  להיות  הרחוקים,  ישראל  נפשות 



ככ פנימיות עבודת הד' מינים

חיותו מה שאין לשער כלל, אך רביז"ל אמר, לא רק "נצחתי" בחיי, אלא גם 
"ואנצח", כי נצחונו נמשך גם היום לאחר הסתלקותו, שבוודאי יוציא אותנו 

מהקרירות וחיסרון הרצון, ויכניס בליבנו רצון אמיתי לעבודת השי"ת. 

זוהי עיקר רחמנותו של רבינו עלינו להכניס בנו שכל ודעת. לא שכל של 
ורצון, כי השכל הוא הנשמה, ואף שהוא דבר  חריפות אלא שכל של לב 
שיש כבר לכל יהודי שהרי בזה מותר האדם מן הבהמה, אלא ששכל האדם 
בדעתו  להחזיק  יכול  ואינו  ועצבות,  דאגות  ורעות,  זרות  נפגם במחשבות 
איזה שכל ורצון דקדושה, לא מבעיא שכל של צדיקים ההולכים מהשגה 
להשגה בקדושה נוראה ועצומה, אלא אפילו שכל של אמונה פשוטה, שכל 

של שמחה ביהדות וכו'.

זהו עיקר ישועת האדם, להתחיל לרצות ולא יפול ממה שעובר עליו, רק 
יתחיל מחדש בכל פעם מה שיכול ויהיה מלא שמחה מכל מצווה שחוטף.

מכוון  כלל  שהוא  זו  רחמנות  עיקר  נקבל  האלו  עצות  הד'  שלאור  נמצא 
ההתקרבות לצדיקים שכל היהדות תלוי בזה, וביום הלולא של רבינו ז"ל 
נתחדש מאד לזכות לרצון וחשק להשי"ת, וכאשר כבר ניצח הרבה מלחמות 

כן ינצח איתנו ג"כ לנצח.



שאל בני -בין המצרים כו

שאלה:
לי ציפיה גדולה לחג, אך  ילדות מתוקים מחג הסוכות, זכרונות אלו גורמים  יש לי זכרונות 
בפועל, כשמגיע החג, אני לא מרגיש את ההנאה והשמחה המיוחלים, כך, שאני מוצא את עצמי 

כל הזמן מחכה ומצפה למצווה הבאה, או לשאר אירועי החג, אולי שם אמצא את השמחה.
תשובה:

לבוא לארץ  יהודים שהשתוקקו  על  תנינא(  )ליקו"מ קט"ז  רביז"ל מספר 
ישראל, אך למעשה כאשר זכו לדרוך על אדמת הקודש, התאכזבו למראה 
עיניהם בראותם שהאדמה דומה לשאר הארצות. כי באמת הקדושה היא 
דבר פנימי שאין רואים בעין גשמית, אך ככל שמתחזקים באמונה זוכים 

לבוא לראות את הקדושה הטמונה.

לא מדובר בדרגות גבוהות, הדבר הוא בר השגה אליך ממש. נביא דוגמא 
אחת. הנה כאשר גוי מסתכל על סוכה, מה הוא רואה – קרשים וענפים. 
ואילו יהודי, כאשר מסתכל הוא רואה 'סוכה', הוא יודע שזה מצווה ודבר 
קדוש, לא לוקח לו זמן לתרגם לעצמו שקרשים אלו זה סוכה, אלא מיד 

רואה סוכה, כי כך התרגל כל יהודי להסתכל קצת בפנימיות. 

אם כן הבה ונמשיך, אחד שלמד קצת בספרי צדיקים במהות עניין הסוכה, 
הוא אפילו לא רואה סוכה, הוא רואה בקרשים אלו את חיבוק יד ימין של 
גם  הוא  וכך  כידוע.  יד  בצורת  היא  הסוכה  דפנות  השי"ת, שהרי שלושת 

שאלות ותשובות
בענין חג הסוכות



כז שאלות ותשובות 

פשטות מצוות סוכה, ככתוב בתורה 'למען ידעו כי בסוכות הושבתי את בני 
ישראל בהוצאתי אותם מארץ מצרים'. ועל כן גם צריך שהסכך לא יהיה 
גבוה מדי, וכל זאת בכדי שישלוט העין ויראה את הסכך ויזכור את האהבה 
הגדולה של השי"ת אלינו. הרי לנו שאפשר להתרגל להסתכל על כל דבר 

בעיניים אחרות, אלא שההתחלה היא באמונה.

בזה פותח רביז"ל את הליקו"מ בתורה א', 'כי איש הישראלי צריך להסתכל 
בשכל של כל דבר', לא להסתכל על חיצוניות העניין.

דבר גדול מאוד הוא שיש זכרונות מתוקים של ילד מחג הסוכות, עיניים 
של תמימות ופשיטות. אך בכל זאת לא בונים את חג הסוכות על חוויות 
ילדות, צריך לחפש גם את המשמעות הפנימית, ללמוד ספרי צדיקים על 

חג הסוכות, לקחת איזה רעיון, אפילו פשוט, ולחשוב מזה.

כך שכאשר יכנס לסוכה, כבר לא יחכה לאירועים מעניינים יותר של החג, 
אלא יחזק את עצמו, אכן, זהו המצוה, זה הדבר אשר צוה ה'. יתרכז בסוכה, 
יקום לכבוד האושפיזין הקדושים הבאים להסב עמו. ינשק את הסוכה, ישב 
בסוכה כמה דקות, להסתכל על הסכך, להגיד תודה לה' על הזכות הגדולה 
בקיום מצווה כה יקרה. אפשר גם לשבת כמה דקות בשקט, פשוט להנות 
מעצם המצווה מתוך מחשבה של אמונה שכעת נמצאים תחת חיבוק יד 
ימין. ובסעודות יתעורר לשיר שירים וניגונים לכבוד ה', ולעורר את האמונה 
שכעת ממש זוכים לשבת בטיש, עם אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף 

ודוד, וכל שאר צדיקי יסוד עולם שבוודאי באו עמם. 

חלק  ואתה  ביותר,  נוראים  דברים  נעשים  הפשוטה  בסוכתך  שאכן,  תדע 
מכל הסיפור הזה, אשריך...

באמת  כי  התפילה,  בעבודת  לגמרי  להתחדש  אפשר  זו,  הרגשה  מתוך 
החיבוק של השי"ת  כדוגמת  הוא  תיבה שמוציאים מהפה,  וכל  מילה  כל 
שמלפף אותו באהבה עצומה )ליקו"מ ס"ה(, אלא שבסוכה עושים ממש 
אליו,  הגדולה של השי"ת  בנפש את האהבה  לצייר  בכדי  גשמית  פעולה 
ומזה אפשר לקחת משל לכל תיבה ודיבור של תפילה. )עיין בליקו"מ סי' 

מ"ח(

כך יתעורר בבוקר בשמחה גדולה שקיים מצוות שינה בסוכה, וילך לבית 



שאל בני -בין המצרים כח

הד'  ולאחוז  הלל  לומר  להשי"ת,  להתפלל  גדולה  בהשתוקקות  הכנסת 
מינים. הרבה אנשים שוכחים את עיקר ענין הד' מינים מרוב חיפושם אחר 
הידור המצווה. כי בכל הד' מינים, יהיו איך שיהיו, מנענעים את כל העולמות 
זו מגלים, שאכן בכל תנועה קטנה  וכמובא מצדיקים, שבמצווה  למעלה. 
של יהודי יכול הוא להמליך את ה' בכל רוחות השמיים )עיין תורה ל"ג(, 

בנוסף על כל הסודות הנוראים הנפעלים במצוה נוראה זו. 

ובימי חול המועד ראוי ללכת לרקוד ולשמוח בשמחת בית השואבה, בפרט 
ביום ההילולא הגדול של רביז"ל ח"י תשרי, שאז מתעורר קדושה גדולה 
יתרכז בחיפוש אחר תזמורת מעניינת  של אור הצדיקים. אך גם כאן לא 
יותר, אלא העיקר להבין שאכן בשמחה זו מתעורר כעין השמחה של בית 

המקדש, שמחה של 'הנה אלוקינו זה קיוינו לו ויושיענו'. 

שאלה:
איך אפשר כך לשבת בסוכה ביישוב הדעת, כאשר למעשה הסוכה משותפת לכל המשפחה, ולכל 

המולת החג.
תשובה:

בתחבולות תעשה לך מלחמה, למצוא איזה זמן שקט בחג הסוכות, לשבת 
ספרי  וללמוד  השי"ת,  עם  ולדבר  להתבודד  הדעת,  ביישוב  בסוכה  לבד 

צדיקים. ואם אי אפשר בבית, אפשר בסוכת בית הכנסת. 

אך בד בבד, צריך לדעת, שבסוכות אנו ממשיכים את עבודת ראש השנה 
גילוי האמונה היה בצורה  ויום הכיפורים, לגלות אמונה. אלא שאז עיקר 
של תורה ותפילה – 'בשבתך בביתך', אך בסוכות עיקר המצווה היא כעין 
'ובלכתך בדרך'. לבנות את מחיצות המוח, בתוך הרחוב וההמולה, למצוא 
דרך לחיות עם אמונה, גם בעת ההתעסקות בחיים הגשמיים, בזמני המולה 
וקטנות הדעת או ביקורי משפחה וכדו', שם אין זוכים לאור של דעת, אלא 
רזין  כאן  נעשים  ובוודאי  סוכה,  מצוות  כאן  יש  שבוודאי  פשוטה  אמונה 

עלאין. ]עיין בליקו"ה ריבית ה'[

לכן יושנים בסוכה, לקבל כח לישון בקדושה. גם כשאין התעוררות המוחין, 
ה'  סי'  ליקו"מ  )עיין  פשוטה  באמונה  דבוקים  אך  בקטנות  להיות  אפשר 



כט שאלות ותשובות 

תנינא(.

שאלה:
איך אזכה לקבל את קדושת חג הסוכות?

תשובה:
רביז"ל לימד אותנו שאיש הישראלי צריך להסתכל בשכל של כל דבר, איך 

להתקרב להשי"ת על ידי אותו הדבר )ליקו"מ סי' א'(. 

ולכן ההתחלה הוא שנאמין באמונה חזקה שיש בכל דבר בעולם אור גדול 
מאוד שיכול לקרב אותנו להשם יתברך, אף אם בחיצוניותו אינו נראה כך.

וכשאומרים להאמין בזה, אין הכוונה רק להסכים בהסכמה עקרונית לענין, 
אלא לזכור ולחשוב מזה כמה שיותר.

לחפצי  הדבר  נוגע  וכמה  כמה  אחת  ועל  בעולם.  דבר  לכל  נכון  זה  וכלל 
קדושה של מצוה.

שהמצוה  ולזכור  להאמין  הוא  למצוה  בהכנה  הראשונה  הפעולה  ולכן 
כי באמת  בכך,  דבר של מה  אינו  והסכך  לכאורה של הקרשים  הפשוטה 
מונח בזה קדושה גדולה, אשר אם רק נחשוב מזה נוכל להדבק בהתקרבות 

חדשה בהשי"ת.

ובהקדמה זו נוכל להתחיל להתכונן לקדושת החג ללמוד ספרי רבינו במהות 
קדושתה, רמזיה וסודותיה. נבין קצת מהו סוד הסוכה, ]וח"ו לחשוב כאילו 
השגנו כל הסוד שבדבר, שהרי בכל מצוה ומצוה יש הרבה סודות עד אין 
סוף, אבל בכל זאת נוכל להבין איזה צמצום של מחשבה, איך להסתכל על 
המצוה בעיניים אחרות, ונזכה לקבל דרך איך להתחבר לאור השי"ת דרך 

המצוות סוכה[

ולאחר הלימוד יש לעשות מהתורות תפילות, להתפלל ולבקש מהשי"ת 
שנזכה לקיים ולהשיג את אור הסוכה על פי מה שלמדנו בספרים הק'.

לעשות  יש  זה,  על  והתפללנו  שלמדנו  אחרי  זאת,  כל  לאחר  גם  אך 
ונאמין  נחשוב ממה שלמדנו,  לסוכה,  נכנס  השתדלות למעשה. שכאשר 
מאוד שכל עניינים אלו המוזכרים בספר הם ממש דבר אמת, והם נפעלים 



שאל בני -בין המצרים ל

עכשו למעלה. 

של  דפנות  שני  הוא  המועטת  סוכה  ששיעור  מהאריז"ל  מובא  ולדוגמא: 
שבעה טפחים ועוד דופן אחד של טפח אחד, והוא כדוגמת צורת חיבוק 
של יד ימין, שני פרקי הזרוע והכף יד, והוא גילוי האהבה של השי"ת אלינו 

וכו', ובליקו"מ מתגלה  באריכות ענין זה )ליקו"מ' סי' מ"ח(.

והנה ענין זה יכול להיות רמז או ווארט נאה לסוכות. אך אם נשכיל להיות 
חזקים באמונה ולילך עם הכלל הזה שיש בכל דבר ודבר שכל קדוש שיכול 
החשוכים  הדרכים  בכל  גדול  אור  עלינו  להאיר  להשי"ת,  אותנו  לקרב 
שבעולם, הרי שהגילוי הזה שלמדנו הוא הוא עצמותו של הסוכה, וכאשר 
נכנס לסוכה נחשוב מזה, שאין אלו סתם עצים וקרשים, סדינים וקישוטים, 
אלא זה כביכול יד ימינו של השי"ת שיורד לחבק אותנו ולקרב אותנו לאחר 
שזכינו לראש השנה ויום כיפור. הנה הנה השי"ת בא לאסוף ולקבץ כל נדחי 

ישראל אליו להסתופף בצל כנפיו.

לחשוב  נתחזק  זאת  בכל  בגשמיות,  זאת  כל  נראה  לא  שלכאורה  ואף 
מחשבות אלו ונאמין בזה באמת, וכך נוכל לקבל אור נפלא בחג.

ולילך  סוכה  בענייני  הצדיקים  ספרי  ללמוד  איך  בעלמא,  דוגמא  רק  וזהו 
ולחשוב בזה למעשה.

דורותיכם  ידעו  "למען  והאמת שגם בפשטות מצוות סוכה מובא בתורה 
כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" ומובא 
בגמרא שצריך שיהיו העיניים שולטות וצופות על הסכך כדי להזכר בענני 
הכבוד. ואם כן יש לישב בסוכה ולהסתכל על הסכך הקדוש ולהאמין בזה 
שאלו הם הענני הכבוד וכו' וכו', ודבר זה יכול לעורר מאוד את הלב לאהבה 

את השם הנכבד והנורא.

שאלה:
ענין זה של להסתכל בשכל של כל דבר הוא הכנה כללית לכל מצוות התורה ולכל תחומי החיים, 

ולאו דווקא למצוות סוכה.
תשובה:
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אכן, כפי שכתבנו שהוא הקדמה כללית, להסתכל תמיד בפנימיות של כל 
דבר. אלא שראשית הדרך לילך בזה הוא במצוות סוכה. כי בסוכה מאיר 
אור הדעת – אור האמת של התורה הקדושה, להתחיל להיות בגדר אדם 
ולא בהמה, אשר ההבדל ביניהם הוא הדעת. כי האדם יכול לקבל שפע של 

דעת להבין ולהסתכל על הבריאה על פי עיני התורה הקדושה. 

נכנס  האדם  כאשר  בסוכות  אך  בשבועות,  התורה  את  קבלנו  אמנם  ואם 
בבחינת  נעשה  'בעצמו'  שהוא  הרי  תשמישו,  וכלי  גופו  כל  עם  לסוכה 
התורה, וזוכה לקבל אור הדעת. והוא כמו אדם שהיה זרוק ברחוב ולא היה 
מנוחה  מקום  ומצא  לבית  ונכנס  מפתח  מצא  ולפתע  לביתו,  להכנס  יכול 

ויישוב הדעת. 

וכך נעשה בסוכות שעל ידי קדושת מצוותה, מאיר שם אור הדעת, ויכולים 
אנו לבוא להכנס לתוכה ממש ולחיות את החיים שלנו על פי ההסתכלות 
של התורה, לא רק בידיעות בעלמא, שהרי האדם בעצמו נעשה בבחינת 

התורה.

ולכן מובן שזהו עיקר הזמן להשתעבד לשכל של התורה, להתרגל להסתכל 
ולבנות שם בנין הדעת, עד שנזכה לבוא מתוך כך  בפנימיות ענין הסוכה 
לשמחת תורה, לשמוח ולהתאחד ממש עם התורה ולהתחיל את התורה 

מבראשית ברא אלקים – להשיג ידיעת אלקותו יתברך באמת.

)על פי ליקו"מ סי' רס"ו( 

שאלה: 
נוהגים להזמין לסוכה את השבעה רועים, האם יש לדבר זה שייכות לכל אחד?

תשובה:
אם לא היה לזה שייכות ישירות אליך אזי הם לא היו באים. השי"ת שלח 
להתחדשות  לבוא  לך,  ולעזור  ממש,  אותך  להציל  בכדי  רק  אליך  אותם 
חדשה באמונה בהשי"ת. שהרי בוודאי אתה רוצה מאוד להאמין בהשי"ת 
ולחיות את הקירבה אליו, אלא שהיצר הרע לא מניח ומבלבל מאוד. ועל 
כן השי"ת שולח 'שבעה רועים' אשר הם כרועי צאן המשגיחים ברחמנות 
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יהודית  נשמה  לכל  ודואגים  לאכול,  מה  לה  שיהיה  כבשה  כל  על  גדולה 
שתכנס לעולם האמונה.

אנו צריכים את העזרה והסיוע של הצדיקים שישלימו לנו את האמונה, ועל 
כן הם באים לסוכה, לא סתם בלשון המליצה, אלא הם ממש באים להאיר 

על האדם אור חדש.

ויום לאור המיוחד המתגלה  יום  אשרי מי שמקשר מחשבתו אליהם, כל 
ביום זה, יום א' – אברהם – חסד. יום ב' – יצחק – גבורה, יום ג' – יעקב 
- תפארת וכן הלאה )ליקו"ה תפילת ערבית ד'(. ומן הראוי ללמוד איזה דבר 
השייך לאותו הרועה, אפילו בפשטות להבין פעולת אותו הרועה המתגלה 
בחומש, מדרש וכדומה, או על פי פנימיות המתגלה בספרי צדיקים בסוד 
אברהם, יצחק וכו'. ולהאמין שכעת ממש כאשר הם נכנסים לסוכתך הם 
אזי  ואם אפשר  מכך.  יותר  הרבה  ועוד  הזה שלמדת  האור  עליך  מאירים 

תעשה מזה תפילה שהשי"ת יזכה אותך לקבל מהם הקדושה הזו. 

להתדבק  לך  ומה  מדרגתך,  ונשגבים  רמים  ענינים  שהם  תחשוב  ואל 
הצדיקים  ספרי  בכל  כתוב  בפירוש  שהרי  אותם.  רואה  שאינך  לצדיקים 
זה אלא כל עיקר סיבת ביאתם הוא  ולא רק  שהם באים ממש לסוכתך. 
)עיין ליקו"ה  דייקא לקבץ את כל הנידחים להכניסם תחת כנפי השכינה 
זהו  לך שייכות לאושפיזין,  בוודאי שיש  כן  ואם  ו' – צ"ט(,  ידיים  נטילת 
מתנת החג מן השמיים – דבר שלא מגיע לנו בזכות עצמנו. עלינו רק מוטל 

להאמין בזה, ולקבל האורחים בכבוד ובהתדבקות המחשבה אליהם.

ותפילה על אותו רועה עם השי"ת, לבקש ממנו  ומה טוב לעשות שיחה 
שיקרב אותנו לאותו הקדושה שגילה הרועה.

ואין להתבלבל וליפול לקטנות המוחין, לחשוב שזהו רק דרגות של צדיקים 
להדבק בשבעה רועים, ומה לנו לחשוב מצדיקים שאין אנו רואים אותם, 
הבני  לאותם  דייקא  בשבילנו,  במיוחד  היא  לסוכה  ביאתם  עיקר  שהרי 
אדם המרגישים רחוקים, כי עיקר סיבת ביאתם הוא דייקא לקבץ את כל 
הנידחים להכניסם תחת כנפי השכינה )עיין ליקו"ה נטילת ידיים ו' – צ"ט(. 
זהו מתנת החג מן השמיים – דבר שלא מגיע לנו בזכות עצמנו. עלינו רק 
מוטל להאמין בזה, ולקבל האורחים בכבוד ובהתדבקות המחשבה אליהם.
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ובאמת שיש להרבות בחסדים וצדקה בסוכות, לא רק לעניים, אלא גם לבני 
הבית, להאיר להם פנים, ולוותר וכו', כי כפי כמה שאדם מטיב לאחרים כך 

זוכה יותר לאורם הרב, כמובא בזוהר.

***
ובכמה מקומות  חסידות  בספרי  כמובן  אבות',  'זכות  המושג שנקרא  זהו 
דרך  האדם  על  ומתנוצץ  שמאיר  פירושו  אבות  זכות  כי  רביז"ל.  בספרי 
העבודת ה' של אותו הצדיק. שעל כן בהרבה מקומות מבאר רביז"ל פנימיות 
הסוד של האבות הק', בכדי שנדע איך להדבק אליהם על ידי שנשתוקק 

לדרך שגילו בעולם, ועל ידי זה נזכה גם להארה זו. 

ונזכיר דבר אחד מספרי רביז"ל על כל רועה מהשבעה רועים: 

ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו  על  ה'  אברהם – חסד: אברהם עבד את 
שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל על שום מונע ומעכב. והיה כולו 
יתברך.  רצונו  לחפש  נפשו  ומסר  וטרח  ויגע  לה',  וכיסופים  השתוקקות 

)הקדמת ליקו"מ תנינא, ליקו"ה פסח ט' – כ"ב, ברכת השחר' ה' – ע"ד(

יצחק – גבורה: יצחק המתיק מדת הדין, על ידי שהתבטל במסירות נפש 
הפחד  את  והמתיק  תיקן  זה  ידי  ועל  להשי"ת,  עצמו  לעקוד  מוכן  והיה 

והמשיך שמחה )ליקו"ה תפילת ערבית ד'(

יעקב – תפארת: יעקב גילה הדרך להסתכל תמיד על האמת של הבריאה, 
ולראות פנימיות האלקות שיש בכל דבר, להתקרב מכל דבר לה', ולעבוד 
אותו בכל דבר שעושים ובכל מקום שהולכים, וכך נלחם בעשו שהיה הולך 

אחר הרגשי ליבו )ליקו"מ סי' א'(

משה – נצח: משה הוא הצדיק שביטל יישותו לגמרי, והתבטל לגמרי לאור 
סוף,  לאין  בביטול  אליו  כל המקורבים  להעלות  בכוחו  עד שיש  סוף,  אין 
ולחזור למציאות החיים, להאיר לדעתם שה' הוא האלקים. )ליקו"מ סי' ד'(  

אהרן – הוד: אהרן היה התלמיד הראשון של משה, ונקרא בשם שושבינא 
דמטרוניתא ]שושבין מצד השכינה[, שעסק לקרב את עם ישראל לאביהם 
שבשמיים, על ידי שהמשיך וצמצם בשבילם הארת הצדיק משה. )ליקו"ה 

בציעת הפת ה' – כ"ה, הכשר כלים ד' – י"ד(
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יוסף – יסוד: יוסף זכה לשמירת הברית, לקשר העולם לה'. ועל ידי זה זכה 
לקבל כח התפילה, שיהיה כמו חרב אצלו לכבוש כל הסתרה, לבקש צרכיו 

מתוך הרבה הודיה ושבח הבורא. )ליקו"מ סי' ב'( 

דוד – מלכות: דוד המלך היה יודע נגן, וכך תיקן את המלכות, שיהיה עם 
והניגון באופן שיוכל להמשיך את האדם  כי תיקן את השיר  וחיות.  דעת 
שיש  הפנימי  והניגון  השיר  והן  בפשטות,  והניגון  השיר  ]הן  להשי"ת. 
בבריאה[, ועל כן משיח יבוא ממנו, כי לעתיד יתוקן הנגינה שיהיה עם דעת 

ושכל. )ליקו"מ סי' ג' – אפוטרפוס ג'(  

שאלה:
האם יש עניין בצעקת ההושענות? 

תשובה:
 בוודאי שיש בזה עניין גדול לצעוק 'הושע נא', כי בזכות זה זוכה האדם 

ונפתח לו דרכים ועצות חדות לבוא לאמונה.

וזהו החסד גדול של השי"ת, שנתן לנו העבודות המופלאות של חג הסוכות. 
כי בימים קדושים אלו אנו משלימים את עבודת תיקון המלכות והאמונה, 
בכח  והתפילות  מינים  הד'  והאושפיזין,  הסוכה  מצוות  ידי  על  נעשה  וזה 
ידי  דייקא על  )ליקו"מ מ"ח(, אך השלמת העניין הוא  המתחדש בסוכות 
ההושענות, אשר אז אנו מעוררים כמה וכמה פעמים צעקה פנימית מעומק 
הלב – 'הושע נא - הושע נא'! בלי שום תחנונים ובקשות, רק צעקה של 
כעין 'לא יודע כלום' אני רוצה אותך – תושיע אותי! יש לך בוודאי עצות 
בשבילי! ובכח צעקות אלו מתגלים עצות חדשות לאדם איך להחזיק תמיד 

עם השי"ת, אשר זהו עיקר ישועת האדם שמוצא עצה לנפשו. 

יודע ומאמין. אלא שבפועל קשה לחיות עם האמונה  כי בוודאי כל אחד 
משום שבכל פעם מתחדש על האדם ענינים אחרים המפריעים ומשכיחים 
ממנו את השי"ת, ולכן צריך למצוא עצות, רעיונות ודרכי מחשבה והסתכלות 
חדשים שיתן לאדם את ההבנה הנכונה איך לחיות עם השי"ת באותו מצב.

ובכדי למצוא עצות חדשות אלו, יש לצעוק מעומק הלב על הערבות דייקא, 
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מתוך החושך והיבשות. אבל שתהיה צעקה מתוך אמונה שקיימים עצות 
לכל מצב, וכך השי"ת יזכה אותו למצוא עצות נכונות לשנה הבאה עלינו 

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

שאלה:
האם השמחת בית השואבה היא 'רק' זכר למה שנעשה בשנים עברו בבית המקדש?

תשובה:
מחדש,  ושנה  שנה  בכל  נמשך  הוא  אלא  'זכר',  רק  לא  היא  הזו  השמחה 
שמחה חדשה שיש בכוחה להשפיע שפע חדש של הרגש והשגה בתורת 

הצדיקים.

בפשטות  הוא  מהשמחה  וחלק  מדאורייתא,  הוא  החג  שמחת  הנה  כי 
]ואם אפשר אזי גם עם כלי זמר כמובא כמה פעמים  להרבות בריקודים 
על  והריקודים  השמחה  עושים  היו  המקדש  בית  שבזמן  אלא  מרביז"ל[. 
והשמחה  המים.  ניסוך  המיוחדת של  למצוה  הכנה  המים, שהוא  שאיבת 
הגדולה שהיה בזה הוא לא סתם על שאיבת מים מנחל, כי באמת המים 
האלו הם מרמזים על שפע של תורה חדשה שהצדיקים משפיעים לעולם, 
כמובא בתרגום יונתן על הפסוק 'ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה' – 

ותקבלון אולפן חדת בחדווה מבחירי צדיקייא.

ולכן מובן שהוא נמשך בכל שנה ושנה בחג הסוכות גם בימינו. היות ובימים 
אלו אנו עוסקים לתקן ולהגדיל את האמונה, לכן אנו צריכים להמשיך שפע 
חיות  בהם  ולמצוא  ללומדם  שנתחיל  הצדיקים,  בתורת  השגה  של  חדש 
לעסוק  גם  אותנו  ותביא  להשי"ת,  נפשנו  שתדבק  חיות  בנפש,  אמיתית 
הרבה בתפילה והתבודדות ולשפוך לבינו כמים )עיין ליקוה"ה ראש חודש 
להיות  שזכינו  כך  על  והריקודים  השמחה  הוא  לזה  המוכרח  והתנאי  ה'(. 
וככל שמרבים בשמחה אמיתית  לצדיקים,  להתקרב  וזכינו  ישראל  מזרע 
יזכה  כך  וכדו'[,  גדולות  תזמורות  של  חיצוניות  בדווקא  לחפש  ]בלי  בזה 

באמת להמשיך על עצמו שפע חדש של תורת הצדיקים לשנה הבאה.

ויהי רצון שתהיה לנו שנה של התגלות המלוכה בשלמות.      
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שאלה:
לאחר שזכינו לקיים מצוות החג, איך נזכה להמשיך השפעתה למשך ימות השנה?

תשובה:
הנה כי כן זכינו, ונכנס בעצמותינו קדושת הימים נוראים, וחג הסוכות. בהם 
ובקשה  עמדה  בעצמה  שהשכינה  עד  הק',  לשכינה  ויותר  יותר  התקרבנו 
מאתנו "בבקשה מכם עכבו עימי עוד יום אחד, קשה עלי פרדתכם", ואז 

זכינו לייחוד השלם, והתוועדנו יחד עם השכינה הק'.

א. צריך מאוד להאמין בזה, ולעורר את הלב לזכור זאת, שאכן אצרנו בקרבנו 
העליונים  בעולמות  למעלה  כעת  עומדים  ואנו  ונפלאים,  יקרים  דברים 

במקום אחר לגמרי מהיכן שעמדנו בסוף השנה שעברה. 

מסתמא הבעל דבר כבר ימצא את דרכו לאבד את הכל ברגע אחד, לזלזל 
בימים שעברו, לומר שהם לא היו כמו שראוי היה להיות, ובוודאי לא זכינו 
לכל מה שכתוב בספרים הק' בעניין הימים נוראים וכו'. אך אתה קום עמוד 
על רגליך באומץ וחוזק, ואל תכנס עמו כלל בטוען ונטען, כי כך דרכו של 
השטן שהוא המחטיא והוא המקטרג, גם אצל האדם עצמו, ובמחי יד, יכול 

לבוא ולמחוק חודש שלם מלא ועמוס בקדושה. 

תדע שזה ממש כפירה לחשוב כך, כי כל עיקר היחוד והשמחה של השכינה 
בך הוא בזה שתעריך את הימים שעברו.

בת  לו  שהיה  אחד,  במלך  "מעשה  א',  מעשה  מעשיות,  בסיפורי  מובא 
עמה  משעשע  והיה  ביותר,  מחבבה  והיה  בעיניו,  מאוד  חשובה  שהיתה 
מאוד. ופעם אחת היה מתוועד עמה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עלה, 
ונזרקה מפיו דיבור, שהלא טוב יקח אותך, ובלילה הלכה לחדרה, ובבוקר 

לא ידעו היכן היא".

אין כאן המקום לפרש המעשיות, אך לענינינו מובן רמז נורא. והוא, שהשי"ת 
אוהב מאוד להשתעשע ולהתוועד עמנו יחד, וזה נעשה בכל יום ויום על 
ידי כל מצווה ומצווה, ועל ידי כל דיבור ודיבור של תפילה ותורה, וכן על 
ידי כל מחשבה של אמונה בבורא ית"ש. אך שלימות הייחוד נעשה בשמיני 
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עצרת – שמחת תורה, שאז השי"ת מבקש ממש 'קשה עלי פרידתכם', כי 
זכינו בימים הנוראים להתעלות למקום גבוה מאוד של קשר עם הבורא, 

והוא תענוג עצום ביותר בשבילו.

איך בכל זאת נעשה המלך ברוגז על בתו, למה, והרי היה מחבבה מאוד? על 
זאת מרמז לנו רביז"ל ואומר, שהיה מתוועד עמה 'באיזה יום' ]ובאידיש: 
שהבת  הוא,  בתו  עם  בשעשוע  המלך  תענוג  עיקר  כי  טאג'[,  א  'עפעס 
'סתם'  זה  היה  אצלה  אך  ההתוועדות,  של  היום  אותו  את  מאוד  תחשיב 

'איזה יום' – עפעס א טאג...

ולכן יצא דין מפיו ח"ו, שה'לא טוב' יקח אותך, כי כאשר אדם מזלזל ביום 
היה  הזה  שהיום  מאמין  ולא  יום',  איזה  'עוד  'סתם',  שהוא  לחשוב  הזה, 
יחוד, והיה יום נפלא ומיוחד מאוד, אזי נגזר עליו ליפול לקליפת ה'לא טוב', 
לחשוב רק רע, לומר שבכלל לא היה חודש טוב, ולא יהיה... וכך הולך וסובל 

כל ימיו עם ה'לא טוב' שלו...

ולכן הדבר הראשון שעלינו לעשות לאחר שזכינו לחודש תשרי, להאמין 
ולהחשיב את הימים אלו שבוודאי התקרבנו לבורא. ואם לא הרגשנו, אין 
זה אומר שלא היה כאן כלום, שהרי כל המצוות וההלכות והמנהגים הרבים 
ובוודאי  ורזין עילאין ביותר,  שקיימנו בימים אלו, יש בהם סודות גדולים 

פעלנו בהם מה שפעלנו, ואין אנו יודעים ומבינים בזה כלל. 

והזכויות  המצוות  פרטי  את  הבאים,  הימים  במשך  לעצמנו  נזכיר  וכאשר 
נוכל להמשיך את קדושת  ונגביה לבנו במדרגא שזכינו לה, אזי  שצברנו, 
התשרי בכל מצוה שנעשה, שנעשנה מעתה מתוך תחושה יותר גבוהה של 

קרבה לה'. 

לקבוע  הזמן  הוא  עתה  לשכינה,  יותר  להתקרב  באמת  שזכינו  לאחר  ב. 
בלימוד  להתחזק  ביותר,  מסוגל  הוא  החורף  חודשי  כי  בתורה.  שיעורים 
התחזקות  של  למטרה  תורה  ללמוד   – השכינה  כבוד  גילוי  לשם  התורה 

באמונה.

לילות החורף הם ארוכים, ואמרו חז"ל על לילות אלו, 'לא איברי ליליא אלא 
לגירסא', "כי הלימוד שלומדין בלילה הוא קרוב יותר לעלות אל השכינה, 
הן מצד האדם והן מצד השכינה כביכול. כי האדם יכול לבטל עצמו ולדבק 
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בו ית' יותר בלילה מביום, מחמת שאז נחים העולם מרדיפת העולם הזה. 
וגם השכינה היא סמוכה לאדם הלומד בלילה ומקשבת לקולו, והוא ממש 
'נוכח פני ה'', כי בלילה השכינה היא בעולמות התחתונים, ואז כביכול לא 
מצאה מנוח, ועיקר מנוחתה אצל האדם הלומד אז" )ליקוטי הלכות תפילה 

ג'(. 

ולכן עתה, אחר שמיני עצרת, זה הזמן להתחזק לקבוע איזה סדר או שיעור 
בלילה, מתוך זכרון שכעת ממש השכינה שורה על הלומד, ושם מנוחתה, 

ובזה לעורר את הלב כפי כוחו לבוא לדביקות ואמונה.

יוכל, בימים אלו אחרונים של בין הזמנים, לקום בחצות או  ומה טוב אם 
לפנות בוקר, כי אז השעות מסוגלות ביותר להדבק בשכינה. ואם לאו, אזי 
על כל פנים בתחילת הלילה, לאחר תפילת ערבית, לשמור על שעות יקרות 

אלו, וכן בישיבה, להקפיד לשמור על סדרים אלו של הלילה.

גמרא  הלימוד  במעלת  רביז"ל  שדיבר  שלאחר  זכרונות,  בטובות  ומובא 
לימוד  של  חבורות  חבורות  מדרשים  בתי  שם  קבעו  ג'(,  )תורה  בלילה, 

משנה וגמרא לאחר תפילת ערבית.



לט אגרות

אגרת לשמחת תורה

אחי היקר!

תורה',  'שמחת  הנקרא  והשמח  הגדול  ליום  ומתקרבים  עומדים  אנו  הנה 
רוקדים  שמחים  התורה,  עם  מתאחד  דרגותיו  בכל  ישראל  עם  בו  היום 

ומפזזים.  

הריקודים  כדי  תוך  תורה  בשמחת  הרי  אמיתי,  לב  בגילוי  נדבר  אם  אבל 
מתגנבת לה המחשבה כמה וכמה פעמים, מה לי ולשמחה זו?! ניחא, אילו 
רוקד  הייתי  כראוי,  כל השנה  אותה  ולומד  בה  הוגה  לתורה,  הייתי קשור 

במלא כוחי, אבל מה לעשות ש... 

כן  אנו  באמת  כי  היא,  גדולה  טעות  זו  שמחשבה  לך  דע  היקר,  אחי  אך 
קשורים לתורה הקדושה, כל יהודי יש לו חלק בתורה הק' גם אם לא עמל 
מהמצוות  הרבה  קיימנו  בוודאי  כאשר  וכמה  כמה  אחת  ועל  כראוי,  בה 
שניים  לומר  וגם  השנה,  במשך  קצת  ללמוד  זכינו  וגם  בתורה,  הכתובות 

מקרא ואחד תרגום וכו'.

הצלחה,  של  ריקוד  אישית,  הצלחה  של  ריקוד  לא  הריקודים,  סיבת  וזהו 
על ידיעת כל התורה בעל פה לאחר עמל ושקידה, אלא שמחה שמעורר 
בנו את תחושת הקשר שכל השנה היה נדמה שאין לנו קשר לתורה, והנה 
עכשו אחר שזכינו לראש השנה, יום כיפור וסוכות, התברר והתגלה בעולם, 
ידי  "על  אומר:  שרביז"ל  וכמו  הקדושה.  לתורה  ממש  קשורים  אנו  שגם 

שנכנסו בסוכה נעשים בעצמם בחינת התורה", )ליקו"מ רס"ו(.

***
עד  כי  התחלה.  של  שמחה  בעצם  היא  שהשמחה  הרי  יותר,  נדייק  ואם 
עכשו בימים נוראים ניסינו להתחזק ולקבל על עצמנו עול מלכות שמיים, 
התחזקנו באמונה, רצינו להתחיל להמליך את ה', אבל כעת לקראת סיום 
איך  עכשו...?  מה  למעשה...?   – שואלים  כולנו  הזה,  המיוחד  החודש 

ממשיכים...?

טקסים  עושים  בתחילה  מלך,  המלכת  בעת  שכמו  היא,  לכך  והתשובה 
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ואירועים גדולים לכבוד המלך, אבל אחר כל החגיגות, צריך המלך לראות 
איך לבסס מלכותו, ואיך להנהיג את המדינה כראוי, ואם הוא רוצה שתיכון 

מלכותו לאורך ימים, הוא מוכרח לקחת יועצים חכמים ונבונים. 

המלכות  אזי  המלך,  טובת  את  הרוצים  מוצלחים  יועצים  אין  וכאשר 
מתפרקת לשניים, ואינה מחזיקה מעמד.

וכמו כן לאחר שהמלכנו את ה' בימים הנוראים, צריכים אנו לראות שיהיו 
עצות נכונות איך לבסס את המלכות, איך להתמודד מול כל מיני נפילות, 
עליות ירידות, ואיך להחזיק מעמד בבית, בשעה שהולכים ברחוב, ובשעה 

שמתעסקים בדיני ממונות וכו' וכו'.

ולכן נתן לנו ה' את התורה הקדושה שהיא מגלה לנו את העצות איך לקיים 
את מלכות ה' בעולם, שתיכון לעולמי עד גם מול כל המשברים והנסיונות 

המתחדשים.

והיכן הם עצות אלו? בפשטות, על ידי קיום התרי"ג מצות שחלקם אנו כבר 
ממילא מקיימים, אך לא שמים לב שבכל פעם שאנו מקיימים איזה מצווה, 

אנו מחזקים את מלכות ה' בעולם.

וכמו כן בהמשך הדורות, השי"ת שלח לנו צדיקים שגילו לנו עוד ועוד עצות 
הן בנגלות התורה שבררו את ההלכה, והן בדרכי המלוכה ממש, כמו תורת 
הרשב"י, אריז"ל, בעש"ט הק' תלמידיו, ורבינו הק', שגילו לנו איך לחשוב 

מה', ולהיות קרובים אליו בכל מיני מצבים.

***
אך כל זה תלוי באמות חכמים, כי אמונת חכמים הוא לא רק להאמין שהם 
היו צדיקים, אלא בעיקר להאמין בכל ספריהם הק', שהם נאמרו בשבילנו 
ממש, וכל דיבור שלהם הוא עצה חדשה שפותחת שער חדש של עצות 

איך לחזק מלכות ה'.

ספרים,  בארון  לנו  שיש  הספרים  אזי  מתחזקת,  חכמים  האמונת  וכאשר 
מתחילים להיות יותר נחשבים בעינינו. כי לפני כן לא הבנו למה צריך כל 
כך הרבה ספרים, והרי בקושי אנו מבינים מה כתוב בהם, והיה נדמה לנו 
שרוב הדברים שם נאמרו לכאורה רק לבעלי דרגות גבוהות, אבל כאשר 
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אנו מתחזקים באמונת חכמים, אזי חוזרת בנו ההכרה שכל ספר וספר הוא 
ממש רפואה בשבילנו ממש, בכל מצב.

***
ולמה באמת צריך כל כך הרבה ספרים, כי ה' ברא בעולם הרבה יהודים שעל 
זה בשביל שיגלה מלכותו בעולם  וכל  יום משהו אחר,  כל אחד עובר בכל 
פרטי,  שליחות  לו  יש  אחד  כל  כי  היום,  באותו  עליו  שעובר  המצב  באותו 
שנשלח אליו במדוייק ממש לפי הכוחות והכלים שיש לו, בכדי שיגלה שם 

מלכותו יתברך.

ולכן מתחדש לכל יהודי בכל יום שאלות, ספיקות ובלבולים חדשים, בכדי 
יהיו  וכך  עליו,  שעובר  למה  הצדיקים  אצל  תשובות  יחפש  בעצמו  שהוא 

נתחברים בחינת ספרים חדשים, של שאלות ותשובות. 

***

שמחה  התחלה,  של  שמחה  תורה,  בשמחת  שיש  הגדולה  השמחה  וזהו 
שמעורר בנו את האמונת חכמים, שאנו לא מפחדים מהשנה החדשה, כי אני 
משמחים עצמנו שיש לנו תורה אשר מגלה לנו עצות איך תיכון מלכות ה' 

לעולם, בכל העליות והירידות.

ומשום כך כולם עולים לתורה, כולל הילדים, בכדי לגלות לכל אחד, שיש 
לו חלק בתורה הקדושה, כי יש לו הרבה ספרים המוכנים כבר, שמגלים לנו 
עצות לכל מקום ולכל זמן, איך אנו קשורים לתורה גם אם נדמה שאין אנו 
קשורים לתורה. ואם כן מה יש לנו לדאוג מאחר שיש לנו צדיקים ההולכים 

לפנינו.

ותדע, שמובא שבשעת ההקפות, באים גם האושפיזין לרקוד עמנו ולתת לנו 
העצות הכתובות בתורה.

לכן אחי, תשמח ותרקוד הרבה מאוד בכל כוחך, אחוז הספר בידיך, חבקהו 
חזק  בו  ואחוז  השנה,  בכל  אותך  שמחזק  ספר  אפילו  קח  לליבך,  ואמצהו 
הם  הצדיקים  של  הספרים  שלנו,  היחידה  התקווה  זהו  כי  עמו,  ותרקוד 

היועצים של המלך...

"שישו ושמחו בשמחת תורה כי היא לנו עוז ואורה"
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אגרת לאסרו חג

כי איך תוכל להפרד ממני...?!  

לכבוד אחי היקר!

המכירים  ישנם  להשתתף,  הבאים  אנשים  סוגי  כמה  ישנם  חתונה  בכל 
את המחותן רק בהכרות שטחית מהשכונה, ומחמת אי נעימות מופיעים 
הם לקראת סוף החתונה ומוסרים מזל טוב, וממשיכים לעסקיהם. ישנם 
שכנים קרובים יותר שאף עושים כמה סיבובים בריקוד ופונים לביתם. 
בחתונה  טרודים  אבל  מהחופה,  כבר  לבוא  שהקדימו  דודים  בני  ישנם 
בכמה סידורים ופגישות עם קרובי משפחה שלא פגשו זה זמן רב. וישנם 

את המחותנים בעצמם שמתרגשים מאוד מהחתונה. 

כל אחד מהם משתתף בחתונה ושמח לפי רמת קרבתו לחתן, אבל הצד 
השווה שבהם שלאחר החתונה חוזר כל אחד לשגרת חייו הפרטיים.

והכלה בעצמם, שסביבם היה כל הרעש  אך לעומת זאת יש את החתן 
הגדול, שהם לא חוזרים כבר לחיים הרגילים, להיפך, הם מתחילים עכשו 
את החיים... לא בהכרח שהתוכן של החיים בעצמם השתנו, ייתכן מאוד 
שכל אחד חוזר למקום לימודו ועבודתו שהיה מלפני החתונה, אבל בכל 

זאת אלו חיים אחרים, מעכשו מתמודדים יחד...

***
אחי היקר! היה כאן אירוע ענק, התחיל מראש חודש אלול, המשיך בראש 
השנה, עשרת ימי תשובה, יום הכיפורים, סוכות, הושענא רבא ושמחת 

תורה.

שטף  בתוך  שוב  עצמך  את  מוצא  אתה  וכבר  מהחג  יצאת  בקושי  נכון, 
החיים, נדמה ששמחת תורה היה לפני מספר חודשים... קשה להאמין 

שהיה זה אך לפני כמה ימים...

לחגים  באת  לא  כי  להבין.  שצריך  קטנה  נקודה  כאן  חסר  פשוט  אך 
הקדושים מחמת ייחוסך כשכן רחוק, וגם לא כמו מחותן. 



מי אגרות

באת לאלות ותשרי, כי האירוע כולו היה 'רק' סביבך, אתה היית המרכז 
שבסיבתו היה כזה שמחה גדולה בעולמות העליונים.

האיכות  אבל  ישתנה,  היום  וסדר  שלך  החיים  שמערכת  בהכרח  לא 
אתה   - אחד  דבר  תבין  הקצה.  אל  הקצה  מן  השתנה  שבהם  הפנימית 
בחותם  וחתום  קשור  אתה  תורה  ושמחת  רבא  הושענא  מאז  נשוי!!!! 
בתוך חותם עם השי"ת בעצמו. מהיום מתמודדים יחד... אתה לא לבד...

כל בעיה, יש לך עם מי לדבר ולשוחח, יש מי שמבין אותך ורוצה לעזור 
לך. יש תורה, יש ספרי צדיקים, יש עצות להתמודד...

***
אל תאמר שהחגים עברו ופרחו להם. לא, תחייה את עצמך עם המצוות 
שעשית בהם, תסתכל בעיני רוחך בתמונות האלבום של החתונה, תזכר 
בשופר, בתפילות ראש השנה, באותם רגעים בהם הסכמת להמליך עליך 
נעילה,  בסוף  ישראל'  'שמע  בזעקת  על העבירות,  ברגעי חרטה  ה',  את 
יפה, חבל  ועוד. היה חתונה מאוד  ועוד  בנענועי הלולב, בישיבה בסוכה 

לשכוח זאת.

לא לחינם השי"ת השאיר אותך עוד יום אחרי כל האירועים המיוחדים, 
כי הוא רצה ל'עצור' אותך עוד יום כי לא רצה שתשכח מכל הטוב הנפלא 

והנעימות הזו.

אולי לא הרגשת ולא היית מודע לכך בזמן החתונה, לא בדיוק הרגשת 
מה  נו...  החדשים,  והבגדים  והתפריט,  הצלם  עם  עסוק  היית  שמחה, 
בא  לא  החתונה,  באמצע  הדעת  לקטנות  נופל  שהחתן  קורה  לעשות, 
מוכן, אולי צעיר מדי, לא מבין את משמעות החתונה, אבל האם בגלל 
זה החתונה אינה חתונה...? החתונה היא מציאות קיימת. כל מה שצריך 
לעשות זה רק להכניס למח והלב שהיה כאן שידוך. ומהיום החיים השתנו.

בירושלים של מעלה, על חתן שברח  רבות  לפני שנים  היה סיפור  כבר 
ביום חופתו, ולא ידעו איך להודיע זאת לכלה, והנה בהשגחה פרטית, היה 
שם בחור גלמוד שלא היה לו מה לאכול, שנכנס לאולם בכדי להשיב את 
נפשו, פנה אליו הרב מסדר הקידושין, וצווה לו להכנס לחופה והבטיח לו 
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חיים טובים ומאושרים, ואכן זכה להקים בית נאמן בישראל.

האם אין אנו דומים לאותו אחד, שלא התכונן לחתונה, ופתאום בן רגע הוא 
כחתן יוצא מחופתו.

לכן דע לך אחי, היה חזק מאוד לזכור זאת, אל תשכח את הימים טובים, 
כי ברור שהחיים משכיחים זאת, אבל זה בדיוק עבודתך עכשו, להתבגר, 
חי  אתה  השתנו,  החיים  של  המציאות  הקודמים,  החיים  שנגמרו  להבין 

במציאות אחרת לגמרי...

שב בכל יום לבד עם השי"ת, ותזכיר לעצמך שהיה כבר חתונה, תודה לו 
על המצוות של ירח האיתנים, ותבקש ממנו לחזק את הקשר שיהיה בית 
של קיימא, ספר לו מה מפריע לך, ומה מציק לך, ותבקש ממנו שיעזור לך 
יחד, הוא לא  ורוצה להשאר  כי הוא אוהב אותך מאוד  יחד,  להיות תמיד 
שוכח שעבר חודש תשרי, הוא עומד ושואל 'איך תוכל להפרד ממני...', כל 
מה שאתה צריך לעשות הוא לשבת מולו ולומר לו, שבאמת גם אתה אינך 

רוצה להפרד...

חזק ואמץ



להלן רשימת המוקדים בהם ניתן להשיג את החוברות

ירושלים:
ביהמ"ד הגדול מאה שערים

חנות ספרים משך הנחל
חנות ספרים עין יעקב
ישיבת חוט של חסד

ביהכנ"ס מנין אברכים בית וגן
ביהמ"ד אמשינוב בית וגן
ביהמ"ד ויזניץ רח' נחמיה

ביהמ"ד הר צבי
ביהכנ"ס זכרון בתיה רח' גשר החיים

ביהמ"ד נחלת עקיבא גני גאולה
ביהמ"ד משכנות יעקב רמת שלמה

ביהמ"ד אור אברהם
ביהמ"ד תורת חכם

ביהמ"ד שיכון פאג"י
ביהמ"ד אור הצדיק רח' בית ישראל

שטיבלאך ויזניץ הר נוף
ביהמ"ד בני תורה הר נוף

ביהמ"ד באר שמואל רח' סורוצקין
ביהמ"ד מאירת עינים רח' מנחם משיב

ביהמ"ד זופניק גבעת שאול
ביהמ"ד שערי הוראה רח' ריינס גבעת שאול

ביהמ"ד מאור חיים סנהדריה המורחבת
בני ברק:

ביהמ"ד  לינסק
ביהמ"ד אליהו הנביא רח' עוזיאל

ביהמ"ד היכל הקודש שיכון ו'
כולל ברסלב רח' אלשיך
שטיבלאך רמת אלחנן

ביהמ"ד משכנות יעקב רח' קהילות יעקב
ביהמ"ד משיבת נפש רח' חזון איש

ביהמ"ד לעלוב שיכון ה'
ביהמ"ד ברסלב רח' מיימון

ביתר:
ביהמ"ד כולל חצות
ביהמ"ד מקור הנחל

שטיבלאך דרכי תורה
בית שמש/חפציבה

מקוה מרכזי
אנשי הצדיק

בית שמש/קריה
ביהמ"ד תולדות אברהם יצחק

תפארת הנחל
בית שמש/רמה ב'
ביהמ"ד אור נתן

ביהמ"ד נזר ישראל
ביהמ"ד נצח ישראל
ביהמ"ד אור הנחל

שטיבלאך קרית חסידים 
ביהמ"ד נחלת חן
ביהמ"ד הקלויז
שטיבלאך רמ"א

שטיבלאך קהל חרדים
בית שמש/רמה ג 
ביהמ"ד לב אליהו
מודיעין עילית:

קלויז ברכת הנחל
ביהמ"ד יערוסלב

היכל הבעשט
קרית ספר:
נצח ישראל
עמנואל:

ביהמ"ד ברסלב
אלעד:

ביהמ"ד סלבודקא רח' רשב"י

לקבלת החוברת או להפיץ באזור מגוריך:
נא התקשר
0583288729

לרכזים המעוניינים להפיץ בישיבות נא להתקשר
0534112827



בין המצרים


