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על פי רוב קשה לנו לשמוח, למרות שהשמחה אינה מלאכה מפרכת 
אותה  עושים  השמחה  בפני  מציב  שהעולם  התנאים  מסובכת,  או 
רחוקה וכמעט בלתי נגישה. מקובל לחפש סיבות לשמוח, והסיבות 
בדרך כלל רחוקות. ולמרות שהשמחה נדמית לפעמים נדירה כל כך, 
חשוב לדעת שמטבענו אנשים שמחים אנו, השמחה היא המזג שלנו 

והחידוש הוא העצב שלא קשור אלינו.
        

לעקמומיות  קשור  רבינו,  לנו  שמגלה  כפי  לשמחה,  להגיע  הקושי 
בבחינת  שמחה,  הוא  יהודי  כל  של  והפשוט  המקורי  המצב  שבלב. 
עילאית,  שמחה  דרכו  זורמת  ישר,  הלב  כאשר  שמחה',  לב  'ולישרי 
שמחה שאינה תלויה בדבר, שמחה פשוטה שלא צריכה להצדיק את 

מתחיל  העצב  מסובכים.  בפלפולים  עצמה 
איפה שצינור השמחה מתעקל ומסתבך. ומה 

שמסבך את הצינור הם עוונות וקלקולים.

כדי לשוב אל השמחה הטבעית, מלמד אותנו 
רבינו, מוכרחים ליישר את העקמומיות, ואיך 
מיישרים עקמומיות שבלב? הרפואה נמצאת 
בעננים, כמו שאמרו חז"ל: "לא נבראו רעמים 
)ברכות  שבלב"  עקמומיות  לפשט  כדי  אלא 
רבינו  מלמד  הרעמים  רפואת  סוד  את  נט.(. 
מתוארת  שם  מוהר"ן,  שבליקוטי  ה'  בתורה 
המוח  את  המעורר  לב  של  משולבת  עבודה 
והוא בתמורה מוריד 'גשם' וממתיק את דיני 
הלב ופושט את עקמומיותו. החידוש העצום 

יוכל כל אחד מאיתנו לחוות  הוא שבחג הסוכות הבא עלינו לטובה 
ישרות לב מתוקף סגולת הימים, וכפי שיתבאר:

השמחה הטבעית
דיברנו על הקושי לחוות שמחה אמתית מפני שרוב השמחות שלנו 
המהותיים  ההבדלים  אחד  זהו  ולמעשה  חיצוניים,  בתנאים  תלויות 
בין ההווה לעתיד לבוא. העולם הזה קרוי 'פרוזדור' והטרקלין נמצא 
בעתיד לבוא. לעתיד לא יבקשו עוד לעשות משהו כדי להשיג משהו, 

התכלית תתממש בתוך המציאות, ולא יהיה עוד מקום לעצב. 

למרות ששמחה זו שייכת לעתיד לבוא, ישרי הלב - האנשים שליבם 
המצוות.  בקיום  היום  כבר  זאת  לחוות  זוכים  עדיין,  התעקם  לא 
שאינם  עד  רב  כה  וסיפוק  שמחה  להם  מסבה  עצמה  המצווה 
מצפים לשכר עולם הבא. בחג הסוכות שהוא המשכם של הימים 
הנדיר  מהטעם  לטעום  הזדמנות  יהודי  לכל  ניתנת  הנוראים, 
כל  של  במוחו  נשמעו  נתן,  רבי  כותב  השנה,  בראש  הזה. 
יהודי רעמים אדירים, קול שופר ותפילה בכוח, וביום 
בעקבות  הלב  עקמומיות  נפשטה  הכיפורים 
בבחינת  כולנו  כעת  העוונות,  מחילת 

'ישרי לב', וזו ההזדמנות לחוות שמחה נדירה.

במקום  היטב  מתבטא  והדבר  הזה,  העולם  מן  שלא  חג  הוא  סוכות 
המגורים שהועידה לנו התורה למשך החג - הסוכה. בין ארבע דפנות 
ותחת סכך של ענפים ועלים אנו יוצאים מחוקי המקום והזמן ונודדים 
רוחני  מקום  בתוך  נפלאים.  חוקים  בהם  ששולטים  אחרים  לזמנים 
שכזה יכול כל יהודי לחוות שמחה עכשווית הנובעת בפשטות מקיום 

המצוות ומעצם קיומו שלו עלי אדמות. 

והגבלות,  מתנאים  ומנותק  מהעולם  מבודד  בסוכתו,  יהודי  לו  יושב 
הכל מתרחש כאן ועכשיו, כל רגע של ישיבת סוכה הוא התממשות 
תכליתו עלי אדמות, מעין עולם הבא. הכל נכנס אל תוך הסוכה, ואין 
שום תוכנית מחוצה לה. האדם יושב יושן אוכל ומטייל בסוכה, לומד 

גם מתפלל וגם משוחח בתוך הסוכה. 

דאתי.  מעלמא  מציאות  משקפת  זו  התנהלות 
המצוות,  לקיום  ומיוחדת  אחרת  צורה  זוהי 
הינך מממש ואוחז בידך את התכלית. השמחה 
זוהי  לבא,  שעתיד  שכר  רק  אינם  והסיפוק 
יחד  אותה  ומגשים  בה  מחזיק  ואתה  המציאות 

עם קיום המצוות.

למשוך שמחה 
מציאויות  היום  כבר  להגשים  נועד  סוכות 
ומיניו  בלולב  מנענעים  אנחנו  דאתי.  מעלמא 
ומכוונים למשוך את העולם הבא לתוך העולם 
כל  ואל  הלב  אל  מהמוח  הדעת  את  למשוך  נועד  הנענוע  הזה. 
האיברים, וכך אנו מקרבים בעצם את השמחה הרחוקה, הרוחנית של 

העולם הבא, אל תוך הזמן והמקום והעולם הזה. 

את הסוד המופלא הזה מבטא פרי האתרוג שבאורח נדיר מתקיימת 
בו מציאות של 'טעם עצו וטעם פריו שווה'. מאז ששינתה האדמה 
דהיינו עצים  פרי'  'עץ פרי עושה  ה' שציווה עליה להוציא  ממצוות 
דהיינו  בלבד,  פרי'  עושה  'עץ  והוציאה  פירותיהם,  כטעם  שטעמם 
את  הזו  המציאות  משקפת  ט(,  ה,  רבה  )מדרש  טעם  חסרי  העצים 

צורת החיים בכל העולם. חיים שמפרידים בין עץ לפריו.

העץ הוא העולם הזה, המקום בו עובדים קשה ומשתדלים לעשות 
מה שצריך, והפרי הוא העולם הבא. העולם כמו עץ, סר טעם וחסר 
את  נאכל  עדן  בגן  ורק  מטובו  לשבוע  כביכול  אפשר  אי  מתיקות, 
פירותיו. האתרוג הוא סוג נדיר של פרי עץ שאין הבדל בין עצו לפריו, 
כביכול ניטשטשו הגבולות בין עולם הזה לעולם הבא, בעודך אוחז 

בעץ הינך טועם טעם פרי.

את  דוחים  שאינם  האנשים  לב,  ישרי  של  חיים  אורח  הוא  האתרוג 
סיפוקם ושמחתם לעתיד לבוא ולגן עדן, הם חיים את גן העדן בתוך 

העולם הזה, והם שמחים שמחה שאין לה קץ.

)ע"פ ליקו"ה חו"מ, חזקת קרקעות ג'(

זהו הטעם של העולם הבא...

נודדים  אנו  בסוכות 
מסעודת  טועמים  לסוכה, 
לבוא,  לעתיד  הצדיקים 
נוגעים  מינים,  בד'  אוחזים 
הבא. עולם  ומגשימים 

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. 

גליון שבועי למבקשי 
 התרופה והעצה
  לעובדא למעשה
 במשנת רביה"ק מוהר"ן
מברסלב  זיע"א

שיעורים קבועים

על הפרשה

עלי
מרפא

על ידי ארבעת המינים 
נמשך עליך אור הצדיק

376בס"ד
גליון מס'

ה'תשע"ז
חג הסוכות

תאריך יום
לחודש

ליקוטי 
מוהר”ן 
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ליקוטי 
הלכות 

ח"ב

הדף 
היומי  
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יטרטזנד.יגשבת

כריזנד:ידא

כאריחנה.טוב

כבריטנה:טזג

כגרכנו.יזד

כדרכאנו:יחה

כהרכבנז.יטו

על פי רוב השמחה נראית רחוקה ונדרשת לעמוד בתנאים ונסיבות, שמחה שאינה תלויה בדבר כמעט איננה בנמצא.



צדקה, אא

בצל כנפיך תסתירנו עולו אושפיזין...
אחי היקר!

לשנה טובה תכתב ותחתם לאלתר לחיים טובים ולשלום 
"בספרן של צדיקים אמיתיים"!!!

כך איחלנו אחד לשני בלילה הראשון של ראש השנה. 
מה משמעות של איחול זה?

מבאר לנו מורינו רבי נתן ז"ל )הל' סוכה ו'(: שאנו מברכים 
אחד את השני שנזכה להתחיל להכנס לספרי הצדיקים. 
כי על זה התפללנו בימים הנוראים, שנזכה לחיים טובים. 
ומהם החיים הטובים, הספרים של הצדיקים. כי כל אחד 
הצדיקים,  של  לתורה  קשור  נשמתו  בשורש  מישראל 
שיזכה  היא  הכוונה  לחיים,  לזכות  מתפלל  הוא  וכאשר 
של  לתורה  להתחבר  שיזכה  והיינו  לשורשו,  להתחבר 

הצדיקים.
צדיקים  של  לספרן  להכנס  שהתפללנו  אחר  כעת, 
אמיתיים, בראש השנה ויום הכיפורים, השי"ת שולח לנו 
באים  ישראל  עם  רועי  שבעה   – ומיוחדת  נפלאה  מתנה 
אלינו הביתה – אברהם יצחק יעקב משה אהרן יוסף ודוד.

קח לדוגמה, כאשר צדיק גדול בא לעיר, כל עשירי ונגידי 
בביתו,  לארחו  הזכות  לו  יהיה  מי  ביניהם  רבים  הקהילה 
ושאר העם כלל לא נכנסים לויכוח, הם יודעים שאין להם 

סיכוי לארח.
בסוכות השי"ת אומר לשבעה הצדיקים המופלאים תלכו 

ותבקרו בבית כל אחד ואחד יהיה מי שיהיה...
למה? למה הם באים? לאיזה צורך?

הם באים לברך אותנו ולהשפיע לנו שפע!
לברך  באים  הם  הצדיקים,  תורת  של  שפע  שפע?  איזה 
אותנו שנזכה לקבל קצת דעת והשגה בדברי הצדיקים. על 
שם זה הם נקראים 'רועי ישראל', כי הם רועים אותנו ברוב 

רחמנותם, שנזכה להשיג את ה'.
אז בוא ונצל את ההזדמנות, תבקש מהם, תזעק מעומק הלב: 
"עולו אושפיזין" – כנסו פנימה, תעזרו לי, תסייעו בעדי להכנס 
לעצות  בעולם,  מגלים  שאתם  אלקות  לגילוי   – שלכם  לאור 

המעשיות איך להתקרב לה' בכל מצב!!!!

בזמן שהנך אומר את הנוסח של ההזמנה, תוסיף כמה מילים 
להבין  שתזכה  הצדיקים  אלו  בזכות  לך  שיעזור  להשי"ת, 
שיחה  עוד  מוהר"ן,  בליקוטי  תורה  עוד  'למעשה'  ולהשיג 

בשיחות הר"ן, עוד הלכה בליקוטי הלכות...

אבל הכל מתחיל מאמונה שבוודאי נעשים בסוכתך דברים 
גדולים ונוראים.

****
רביז"ל לימד אותנו שאיש הישראלי צריך להסתכל בשכל 
הדבר  אותו  ידי  על  להשי"ת  להתקרב  איך  דבר,  כל  של 

)ליקו"מ סי' א'(. 
ולכן ההתחלה הוא שתאמין באמונה חזקה שיש בכל דבר 
יתברך,  להשם  אותך  לקרב  שיכול  מאוד  גדול  אור  בעולם 

אף אם בחיצוניותו אינו נראה כך.
וכשאומרים להאמין בזה, אין הכוונה רק שתסכים בהסכמה 

לזכור  עצמך  שתעורר  הוא  העיקר  אלא  לענין,  עקרונית 
ולחשוב מזה כמה שיותר.

ולזכור  להאמין  הוא  למצוה  בהכנה  הראשונה  הפעולה  ולכן 
של  דבר  אינו  והסכך  הקרשים  של  לכאורה  הפשוטה  שהמצוה 

מה בכך, כי באמת מונח בזה קדושה גדולה, אשר אם רק תחשוב 
מזה תוכל להדבק בהתקרבות חדשה בהשי"ת.

ואחר שתתחזק בזה, אז יפתח לך גם הבנה בכל הספרים המבארים עניני 
ווארטים  אלו  שאין  תבין  אז  כי  וכו',  והאושפיזין  מינים  והארבעה  הסוכה 

ורמזים, אלא הוא ממש האמת כפשוטו מה שנעשה בסוכה שלך, וכאשר תבין 
זה מציאות אמיתית, אז גם ממילא תוכל להתעורר להתפלל  שמה שכתוב בספרים 

ולהתבודד ולבקש מהשי"ת שתזכה להדבק לאותם ענינים שלמדת בספרים, מאחר שאתה 
יודע שזה נעשה עכשו בסוכתך שהנך יושב בה, עם כל הבלבולים והקטנות שסביבך. 

ולדוגמא: מובא מהאריז"ל ששיעור סוכה המועטת הוא שני דפנות של 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 תשכיל להיות חזק באמונה ולילך 
עם הכלל הזה שיש בכל דבר ודבר שכל קדוש שיכול לקרב אותך להשי"ת, להאיר עליך אור 
גדול בכל הדרכים החשוכים שבעולם, הרי שהגילוי הזה שלמדת הוא הוא עצמותו של הסוכה, 
וכאשר הנך נכנס לסוכה תעורר את עצמך לחשוב מזה, שאין אלו סתם עצים וקרשים, סדינים 
וקישוטים, אלא זה כביכול יד ימינו של השי"ת שיורד לחבק אותך ולקרב אותך לאחר שזכית 
לראש השנה ויום כיפור. הנה הנה השי"ת בא לאסוף ולקבץ כל נדחי ישראל אליו להסתופף 

בצל כנפיו.

ף  א ו
שלכאורה אין רואים זאת בגשמיות, בכל זאת תתחזק לחשוב מחשבות אלו ותאמין בזה באמת, 

וכך תוכל לקבל אור נפלא בחג.
וזהו רק דוגמא בעלמא, איך ללמוד ספרי הצדיקים בענייני סוכה ולילך ולחשוב בזה למעשה.

והאמת שגם בפשטות מצוות סוכה מובא בתורה "למען ידעו דורותיכם 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.
השבעה  בכל  בדביקות  התחדשות  מתוך  באמת  שמח  לחג  באמת  שתזכה  באיחול  ואסיים 

רועים.              א פריילאכ'ן יום טוב

חג  של  והמצוות  הימים  מכלול  בתוך  היטב  נתבונן  כאשר 
מורכבים  החג  של  והימים  שהמצוות  נגלה  הרי  הסוכות, 

ובלולים משבעה עניינים:
שבעת ימי חג הסוכות, מצוות ישיבה בסוכה, מצוות נטילת 
יום  ההושענות,  חבטת  מצות  רבה,  הושענא  יום  מינים,  ד' 

שמיני עצרת, יום שמחת תורה...
אבל  מהשני,  אחד  שונים  לכאורה,  הם,  הללו  המצוות  כל 
מטרה  כאחד  וכולם  לשני  אחד  המה  קשורים  בפנימיותם 

אחת ותכלית אחת יש להם:
יתברך  השם  מלכות  את  גילוי  לידי  שיותר,  כמה  להביא, 
כל  שבעצם,  מבואר,  הקבלה  ובפרט...בספרי  בכלל  בעולם 
העניינים הללו של חג הסוכות, הם כתוצאה והם נמשכים 
מהימים הנוראים של ראש השנה עשרת ימי תשובה ויום 

הכיפורים...
כי מתחילת חודש תשרי ועד סיום יום שמיני עצרת ושמחת 

תורה זה כעין חתונה אחת גדולה...
החתונה של קודשא בריך הוא ושכינתיה... החתונה של כלל 
החדשים  הבירורים  כפי  העולמים...  כל  ריבון  עם  ישראל 

השייכים לשנת ה'תשע"ז...
מהרבה  מורכבת  מכירים,  שאנחנו  כפי  חתונה,  כל  גם  כי 

חלקים והרבה עניינים...
החל מתחילת השידוכים בין החתן והכלה, ונמשך בקשירת 
ואז  לצד,  מצד  והמתנות  הסבלונות  ומשלוח  הקשרים 
מגיעים כבר יחד החתן והכלה תחת החופה יחד עם ברכות 
הייחוד  לחדר  ומשם  הברכות,  ושבע  והנישואין  האירוסין 
המלווים  ושירים  בריקודים  החתונה  שמחת  והתפרצות 
אותם, את החתן והכלה, לכניסתם החדשה של בניית בית 

נאמן בישראל...
כך גם כל נשמות ישראל, בכלל ובפרט, כל אחד מהם הוא 
יתברך בעולם... חלק מגילוי מלכותו  חלק מגילוי שכינתנו 
הוא...  ברוך  הקדוש  של  הכלה  עניין  שזה  בעולם...  יתברך 
כפי שבא לידי ביטוי באריכות גדולה בכל ספר שיר השירים 

אשר לשלמה...
בכל ראש השנה מכריזים אנחנו בקול רם: המלך!!!

שהוא כעין הכרזת הכלה בשעת הצעת השידוכים: ובשאלת 
שליחת  ימי  הם  תשובה  ימי  עשרת  ימי  הן!!!  ואמרה  פיה 
משתדלים  ויום  יום  בכל  כאשר  והסבלונות...  המתנות 
להתקרב יותר ויותר אליו יתברך ולשלוח, כביכול, סבלונות 

ומתנות של: שובו אלי ואשובה אליכם!!!
הקדושה  השכינה  עליית  יום  הכיפורים...  יום  מגיע  ואז, 
הבת  בסוד  שהוא  עילאה...  אימא  של  כנפיה  תחת 

הנכללת באמה... 
ומכאן ואילך הכול מתחיל להתכונן לשלב החתונה... 
החופה...  כלונסאות  ד'  תחת  וראשונה  בראש 
תחת  ישראל  כלל  של  כניסתם  עניין  שזה 
סכך הסוכה והחופה כאשר כל השבעה 
אושפיזין עילאין, שבעת הרועים, 
באים לברך את החתן 

והכלה בשבעת ימי המשתה בשבעת ברכות הנישואין... 
ובכל יום ויום לוקחים את הד' מינים בידיים, שהם כלולים 
הקיימים  הצמחים  של  המינים  כל  כלל  של  הנציגים  מכל 
נותנים  וחלקם  וריח  טעם  נותנים  חלקם  הרי  כי  בעולם... 
טעם בלי ריח וחלקם נותנים ריח בלי טעם וחלקם אין להם 
ומנענעים  בידיים  לוקחים  כולם  ואת  ריח...  ולא  טעם  לא 

אותם לכל השש קצוות...
 ובכוח כל זה אנו משתדלים לעורר רחמי שמים אצל החתן 
והמזונות  הכתובה  שפע  השפעת  שישפיע  באופן  העליון 
ברכה  גשמי  שיביא  ההצטרכויות...  כל  על  החדשה  לשנה 
כל  על  והנהנין  המזון  ברכת  לברך  שנוכל  באופן  ונדבה 
השפע שייתן לנו מתוך התחייבות הכתובה של: אנא איזון 

ואפרנס ואכלכל.
כי כל הד' מינים הללו מרמזים גם לעניינים רוחניים נעלים 
של ספירות הקודש כמובא בספרים, שהאתרוג הוא בסוד 
ספירת המלכות של היסוד, והלולב הוא בסוד ספירת היסוד 
עצמו, והערבות הם בסוד הנצח וההוד, וההדסים הם בסוד 

חסד גבורה תפארת... שהם כלל כל שבעת הספירות...
לכל  אותם  ומנענעים  בידינו  אותם  לוקחים  אנחנו  וכאשר 
הששה קצוות הרי בכך אנו מראים על רצוננו העז והחזק 
להמשיך עליהם ועלינו שפע חדש ממרומים... שאור הדעת 
כלל  לכל  הספירות...  השבע  לכל  הארתו  ישפיע  העליון 

הששה קצוות...
קשורים  להיות  רוצים  שאנחנו  לרמז  בא  בעצם  זה  כל 
כי  זמן...  ובכל  מקום  בכל  עולמים  כל  לבורא  ומחוברים 
ג' נענועים כאשר מוליכים אותם לכל צד,  מנענעים אותם 
ומיד מחזירים אותם עד הלב והחזה... לומר: אוי! טאטע אין 
הימל... אוי! אבא שבשמים... אני רוצה להיות מחובר אליך 
וגם מצד צפון, גם מצד  ורוחניות, גם מצד דרום  בגשמיות 
שבכל  מלמטה...  וגם  מלמעלה  גם  מערב,  מצד  וגם  מזרח 

מקום ומקום ובכל זמן וזמן אזכה להיות מחובר אליך...
עם כל הד' מינים הללו מסתובבים גם שבעת הקפות סביב 
שוב  מסתובבים  רבה  הושענה  וביום  הס"ת...  עם  הבימה 
שבעה הקפות... כעין ההקפות שעושה הכלה סביב החתן 

מתחת לחופה...
נעלים  לעניינים  רמזים  יש  ישראל  מנהגי  שבכל  בוודאי 
מעוררים  ובכך  עצומים...  רוחניים  לסודות  השייכים  מאוד 
הנעלות  הרוחניות  הספירות  אצל  עליון  התעוררות 
לעשות  ומנסים  עליונים...  בעולמות  מאוד  הסתומים 
מעשה לנענע אותם בכדי שיוריקו וישפיעו גם עלינו שפע 
תורה  כאחד...  גשמית  ושפע  רוחנית  שפע  ממרומים... 

וגדולה במקום אחד...
רבה...  הושענא  של  החתימה  לגמר  אותנו  מביא  זה  כל 
טובים  לחיים  אותנו  לחתום  העליון  החתן  לנו  מתרצה  בו 

ומאושרים רוחניים וגשמיים יחד...
הנישואין...  יום  בשמחת  והזמרה  השירה  לה  פורצת  ואז 
שהוא יום שמיני העצרת... יום הייחוד העליון בין כל נשמה 

ונשמה לבין אבינו בשמים...

כוכבי אור
הרה"ח ר' ברוך מרדכי פראנק שליט"א

טעם גן עדן
עצות למעשה



צדקה, אא

נועם השבת

אנשי מעשה

ש'בת ב'ו ת'שבות
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.

דוכני  אבל  ובא,  קרב  סוכות  חג  עבר,  חלף  תק"ע  שנת  של  יום-הכיפורים 
ריקים  היו  אוקראינה  ועיירות  בערי  המינים  ארבעת  שבשווקי  האתרוגים 

לחלוטין והשמועות אמרו כי שורר מחסור חמור באתרוגים.
במדינה זו אין מצויים עצי אתרוגים ונהגו להביאם ממרחקים, יהודים כשרים 
המצוה?"  על  לברך  נזכה  "האם  פניהם,  על  ניכרת  כשמתיחות  ביניהם  שוחחו 

"האם ידוע על אתרוג כלשהו הכשר לברכה שהגיע לאזורנו?"
גם אל העיר ברסלב הגיעו הידיעות על המחסור השורר בהאי שתא, ובאותם 
ימים הירבה רבינו לדבר על אתרוגים, מתוך ציפייה ותקווה שיעשה השם יתברך 
נס ויגיעו אתרוגים לאוקראינה. בימים-הנוראים של אותה שנה, בכו המתפללים 
הרבה, ורבינו אמר כי "לפי בחינת הימים הנוראים ראוי שיהיה לנו אתרוג נאה" 

וגילה תורה בענין זה )שיחות הר"ן פז(. 
שבת-קודש, י"ג בתשרי, מחר יתקדש החג ועדיין אין זכר ל'פרי עץ הדר'. אפילו 
לא רמז קלוש. בברסלב ובכל סביבותיה עומדים יהודים ומצפים בכיליון עיניים, 

אולי בכל זאת יתרחש הנס ויזכו לקיים מצות ארבעת-המינים.
נמירוב  הגדולה  בעיר  לפתע  פרצה  החג,  לפני  האחרון  הלילה  במוצאי-שבת, 

סערת התרגשות אדירה עם היוודע הבשורה המרנינה: הגיעו אתרוגים!!! 
הידיעה פשטה כאש בשדה קוצים. פירות ההדר נחטפו במהירות על ידי בעלי-
כיסים ששילמו עליהם מחיר מפולפל שדרשו הסוחרים. ההשגחה סובבה ואחד 
הסוחרים החליט לקחת כמה אתרוגים לעיר ברסלב הסמוכה ולמכרם שם. רבי 
נפתלי תלמיד רבינו, שהיה תושב נמירוב, התלווה אל האיש בנסיעתו, כדי שהלה 
לא ילך לשום מקום לפני שיביא את האתרוגים לרבינו. הוא הובילו תיכף ומיד 

אל בית הרבי, ולמרות שהיתה זו עדיין שעת לילה, העירו את רבינו, כיוון שידעו 
שזהו רצונו, רבינו בחר לו אתרוג מהודר ביותר ושילם עליו טבין ותקילין. היתה 
רבי נפתלי אמר: "הלא  ובפנותו אל  וחדוה עצומה בלי שיעור,  לו מכך שמחה 

כשנכנסת לעיר, נתגלה אור גדול בכל העולמות!" 
לאחר מכן הוסיף רבינו ואמר: "ידעתי שיהיו אתרוגים, כי הייתי בטוח על תפילתו 
של הרב הגאון מברדיטשוב, כי הלא הוא 'פאר הקהילה' שלנו )כלומר של כל 
הצדיקים המפורסמים( - אך שיגיע גם אתרוג לפה, שכאן הוא 'בית-היוצר של 

יהדות' )וואס דא איז דיא פאבריק פון יודעשקייט( - זהו דבר נפלא!".  
השמחה שהיה רבינו שרוי בה היתה עצומה, עד כדי כך שאמר ששלושה ימים 
לא הרגיש כלל את ייסורי חולי השחפת ממנו סבל, והתבטא: "היו צריכים לקרוא 

כלי-זמר מגודל השמחה!" 
אל  לחזור  השתוקק  אך  בנמירוב,  משפחתו  עם  מוהרנ"ת  היה  בשמחת-תורה 
רבינו, ובאיסרו-חג, יום רביעי כ"ד בתשרי, נסע שוב לברסלב. כשהגיע לרבינו, 
עדיין היה רבינו מדבר בגודל מעלת מצות האתרוג. באותו זמן כבר נודע כי היו 
עיירות רבות באזור שיושביהן לא זכו השנה לברך על אתרוג, מאידך, לא מעט 
קהילות שילמו הון עתק, עד סכום של שישים-שבעים אדומים, עבור אתרוג, 
נענה רבינו ואמר: "כמה חכמים הם ישראל, שיודעים לכוון לאמת ולפזר הון רב 

דווקא על מצוה זאת, כי היא יקרה מאוד מאוד!" - והמשיך ואמר: "טוב שלא 
נתגלו טעמי המצוות וסגולתן, כמו שמובא במדרש, כי אם היו יודעים מעלת 

האתרוג, מי יודע מה היו עושים בשביל אתרוג?"  
באותה עת ממש, בברדיטשוב היהודית, שוד ושבר. הכל החל במוצאי יום-כיפור, 
ליד  ניצבו  אנשיו  מאוד,  נחלש  לוי-יצחק,  רבי  הקדוש  הרב  העיר,  של  כשרבה 
לוי-יצחק ואמר להם: "תדעו שהיום  רבי  מיטתו, חרדים לשלומו. פנה אליהם 
מלאו ימי וצריך אני להסתלק מן העולם כעת. אך צר לי ללכת מהעולם כששתי 
על  לוותר  אפשר  ואיך  לקראתי,  באים  המינים'  ו'ארבעת  'סוכה'  יקרות  מצוות 

מצוות כאלה? על כן התפללתי לה' שיעכב את זמן פטירתי עד לאחר סוכות" 
חביבות המצוות של הרב מברדיטשוב היתה לשם דבר, סיפרו מקורביו, שבמשך 
כל ליל חג הסוכות לא עצם עין מרוב כיסופיו ותשוקתו למצוות נטילת לולב 
ומיניו, וכאשר רק הגיע זמן המצווה, רץ בהתלהבות, חטף את ארבעת המינים 

ונענעם ביקוד אש מתוך דביקות עצומה בבורא יתברך.
ואכן, שמע ה' את תפילתו של רבי לוי-יצחק, ורק באיסרו-חג סוכות, כ"ה בתשרי 

תק"ע, עלתה נשמתו בסערה השמימה - - - 
רבינו חזה באותה שעה בעיני קדשו את הנעשה הרחק בעיר ברדיטשוב, וכיוון 
הגדולה  האבדה  על  ביכה  מברדיטשוב,  הרב  של  וקדושתו  גדולתו  את  שידע 
שאיבד העולם ובשבת 'בראשית' גילה תורה נשגבה בה נרמזה הסתלקות הרב 

מברדיטשוב. 
השבת חלפה. ביום ראשון פרשת 'נח', הגיעה לברסלב שמועה כי נסתלק הצדיק 

מברדיטשוב לעולמו, אז התבררו למפרע דברי רבינו הקדוש.

אתרוגים בזכות הרה"ק מברדיטשוב



בני הנעורים
סוכות

עלהו לא יבול

אימתי מברכים 'לישב בסוכה'
'לישב בסוכה' על עצם השהייה בסוכה אפילו כשאין  מעיקר הדין מברכים  א. 
על  בסוכה  לישב  ברכת  לברך  שלא  נוהגים  למעשה  אבל  כלל.  שם  אוכלים 
עצם  את  גם  פוטרים  זו  ובברכה  בלבד,  אכילה  בשעת  אלא  גרידא  השהייה 
'בשעת אכילה', הדבר  השהייה והשינה בסוכה. אמנם מה שאמרנו שמברכים 

אינו נכון תמיד אלא צריך שתהיה גם איזה 'היסח הדעת' מהסוכה. - ולכן:
ב. מי שנמצא בסוכה כל היום ולא יצא ממנה כלל - לאחר שבירך לישב בסוכה 
בעת האכילה הראשונה, שוב אין צריך לברך לישב בסוכה אפילו כשאוכל עוד 
הפעם סעודה גמורה, כיון שלא היה לו היסח הדעת מהסוכה. ואפילו אם לא יצא 

במשך כל שבעת ימי החג מהסוכה, אינו צריך לברך שנית. 
ג. מי שאכל בסוכה ובירך לישב בסוכה ויצא מהסוכה - כשחוזר אל הסוכה אינו 
צריך לברך שנית אלא רק כשיאכל אכילה המחייבת לברך לישב בסוכה )איזה 
זה תלוי בסוג היציאה,  גם  אכילה מחייבת לברך, כבר ביארנו אשתקד(. אמנם 

וכדלהלן:
או  איזה דבר לסוכה  כדי להביא  כגון  )א( היוצא מהסוכה על מנת לחזור מיד, 
לעשות צרכיו או לדבר עם חבירו - אין זה נחשב היסח הדעת ואינו צריך לברך 

שנית אפילו כשיאכל עוד הפעם, וכל שכן אם היה כן באמצע הסעודה.
מנחה  להתפלל  הכנסת  לבית  כגון:  קצר,  זמן  לאחר  לחזור  מנת  על  היוצא  )ב( 
באמצע  כן  היה  אם  אזי   - קצר  לסידור  או  בחנות,  רגילה  לקניה  או  מעריב,  או 
הסעודה, אינו צריך לברך שנית. אבל אם היה כן בין סעודה לסעודה ]כגון בין 

סעודת הצהריים לארוחת ערב[ - צריך לברך שנית כשיאכל. 
מנחה  או  שחרית  לתפלת  הכנסת  לבית  כגון  גמורה'  'יציאה  היוצא  אבל  )ג( 
בבנק  רציני  סידור  או  גדולה  קניה  לעריכת  וכן  תורה,  לשיעור  או  יחד  ומעריב 

וכדומה - צריך לברך שנית אפילו כשיהיה באמצע הסעודה.
)ג( היוצא לשעה או שעתיים, הרי זה היסח הדעת בכל אופן וצריך לברך כשיבוא 

לאכול. 
)ד( היוצא על מנת לחזור לאחר זמן ארוך ולמעשה חזר תוך זמן קצר - נחשב 

כהיסח הדעת.
לסוכה  כשחוזר  הדעת  היסח  שנחשב  באופן  מהסוכה  שהיוצא  האמור  לפי  ד. 
מתחייב לברך לישב בסוכה אלא שמברכים רק בשעת אכילה - מכל מקום אם 
לו  ואין  וצריך לברך על השהייה בלבד, הואיל  יתכן  לא תהיה הזדמנות לאכול 

שום ברכה שתפטור את השהייה הנוכחית בסוכה. ולכן:
עצם  על  שנית  לברך  צריך  היום,  באותו  עוד  כלל  לאכול  בדעתו  שאין  מי  )א( 

השהייה בסוכה.
נכון   - הקרובה  בשעה  יהיה  שלא  אלא  כך  אחר  לאכול  שבדעתו  מי  ואף  )ב( 

להתחייב בברכת לישב בסוכה באכילת עוגה ולא לשהות בסוכה בלי ברכה. 
)ג( וכן מי שבודאי יאכל עוד היום אלא שיצטרך לצאת עוד הפעם לפני שיאכל, כגון 

כשאוכלים ארוחת בוקר בסוכה, ויוצאים יציאה גמורה וחוזרים לסוכה, ויוצאים שוב 
יוצאים  ערב  ארוחת  לאחר  או  ערב.  ארוחת  שאוכלים  לפני  וכדומה  ומעריב  למנחה 

לשמחת בית שואבה וחוזרים לישון, ויוצאים שוב בבוקר לתפלת שחרית - דעת גדולי 
הפוסקים שצריך לברך תיכף כשחוזר אליה בפעם הראשונה, בלי לאכול כלל. ולמעשה לא 

נהגו העולם לברך, אך בודאי ראוי לכל ירא שמים להתחייב בברכה, והיינו שלאחר שחוזרים 
לשהות בה או לישון יש לאכול עוגה לפחות כשיעור כביצה ולברך לישב בסוכה ]ובתנאי שלא 

תהיה אכילה גסה[. 
אך דע, שכל האמור עד כאן הוא כשנכנס ויוצא מסוכה שלו, אבל ההולך לסוכת חבירו דין אחר יש לו, אך 

קצר המצע מלהשתרע כאן.  

איך אפשר לשבת בסוכה ביישוב הדעת, כאשר למעשה 
הסוכה משותפת לכל המשפחה, ולכל המולת החג.

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

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

עלאין. ]עיין בליקו"ה ריבית ה'[
כשאין  גם  בקדושה.  לישון  כח  לקבל  בסוכה,  יושנים  לכן 
דבוקים  אך  בקטנות  להיות  אפשר  המוחין,  התעוררות 

באמונה פשוטה )עיין ליקו"מ סי' ה' תנינא(.

בכל יום באים לסוכה השבעה רועים, האם יש לדבר זה 
שייכות אלי?

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

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

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

בכבוד ובהתדבקות המחשבה אליהם.
ובאמת שיש להרבות בחסדים וצדקה בסוכות, כי 
יותר  זוכה  כך  כפי כמה שאדם מטיב לאחרים 

לאורם הרב, כמובא בזוהר.

האם יש עניין בצעקת ההושענות? 
 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, וזה נעשה על ידי מצוות 
המתחדש  בכח  והתפילות  מינים  הד'  והאושפיזין,  הסוכה 
בסוכות )ליקו"מ מ"ח(, אך השלמת העניין הוא דייקא על 
וכמה פעמים  ידי ההושענות, אשר אז אנו מעוררים כמה 
נא'!  הושע   - נא  'הושע   – הלב  מעומק  פנימית  צעקה 
יודע  'לא  כעין  של  צעקה  רק  ובקשות,  תחנונים  שום  בלי 
כלום' אני רוצה אותך – תושיע אותי! יש לך בוודאי עצות 
לאדם  חדשות  עצות  מתגלים  אלו  צעקות  ובכח  בשבילי! 
ישועת  עיקר  זהו  אשר  השי"ת,  עם  תמיד  להחזיק  איך 

האדם שמוצא עצה לנפשו. 
הלב  מעומק  לצעוק  יש  אלו,  חדשות  עצות  למצוא  ובכדי 
שתהיה  אבל  והיבשות.  החושך  מתוך  דייקא,  הערבות  על 
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'(

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

שנה  בכל  נמשך  הוא  אלא  'זכר',  רק  לא  היא  הזו  השמחה 
שפע  להשפיע  בכוחה  שיש  חדשה  שמחה  מחדש,  ושנה 

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

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

תורת הצדיקים לשנה הבאה.

ויהי רצון שתהיה לנו שנה של התגלות המלוכה בשלמות.      

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

   מו"צ דביהכנ"ס נחלת חן
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בס״ד

דרך צדיקים מודה לאלפי החסידים שמעניקים לנו שוב ושוב 
את הזכות להיות החברה המובילה את רבבות החסידים 
לקיבוץ הקדוש באומן בבטחה, ומאחלת לכל עם ישראל:

"הדרכים תאבים שיסע 
עוד אחד עליהם להצדיק 

שנה טובההאמת"  )חיי"מ שטו(
 

ומתוקה!

02-5410100
www.zadikimtours.co.il
סניף ירושלים: רח' ארזי הבירה 49  
רח' רבי עקיבא 62 סניף בני ברק: 

הכתובת שלך לכל יעד בעולם

תודה !
שירות אישי לאורך כל הדרך.כבר 35 שנה שהדרך אומרת

 
זה הדרך שלנו.

נציגי דרך צדיקים פרוסים לשירותכם לאורך כל הדרך, 
בשדות התעופה בארץ ובאוקראינה, בדלפק המידע ובלפקי 

הצ'אק -אין, בחניוני האוטובוסים ובמשרדינו באומן.
לכל שאלה או בעיה פנו לנציגנו שישמחו לעזור לכם.
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לפנות לנציגינו בשדות התעופה - 063-1481480 

כתיבה וחתימה טובה!


