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àøåáä åðååéö åáù - åðúçîù

ù"áúé(ãé æè íéøáã)...êâçá úçîùå'
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éî óà .çåðî åðàöî àì ,ìàîùå ïéîéî
íéúæ éìéúùë úåðáå íéðáá êøáúðù
,ð"åâá íéîéìùå íéàéøá åðçìåùì áéáñ
,åðîî äáåèä ÷ñôú àìù úò ìëá âàãé
.äàìäå åðîî ä÷åçø äçîùä úãéîå

,íéîùá åðì áà Y àéä úçà åúáåùú
ìëáå åéúåéøáî ãçà ìë øëåæå áùåéä
,äáèää úéìëúá íäì áéèî òâøå òâø
'÷ä 'íééçä øåà'á íéøáãä íéùøåôîå

(å áë úåîù).ì"æåïéàù òâøå äòù êì ïéà
ïéá íãàä íò äìåòô äùåò ú"éùä

åéëøö úðéçáá ïéá åôåâ úðéçááì"ëò ,
àì úàæë äðåîà êåúî åééç úà éçä Y

äéëåç ÷éñô(÷åçù)åéîé ìë åéôîààààéë .
êàéä øùá éðéòá åì äàøð ïéàùë óà
äàøé åúðåîàá î"î ...åîò áéèéî ä"á÷ä

äáåèì ìëäù - ïëááááåúðåîà êåúîå ,

בקרא א. נאמר Ê)הנה ÊÈ Â‰ÈÓ¯È) ורבים מבטחו', ה' והיה בה' יבטח אשר הגבר 'ברוך 

ה'דברי  הרה"ק ומבאר מבטחו. ה' והיה ושוב  בה' יבטח - הלשון כפל מהו הק'

זי"ע, אלאישראל' בה ', עז אכן בטחונו כי מחמת לא  – בה' בוטח שהאדם  פעמים כי

ממצבו נתייאש שכבר  לסמוךמאחר  לו איכפת מה תקוותו, אפסה ממילא כי ורואה ,

באמת, בה' שבוטח למי יש היכר סימן ומה יזיק ... לא  יועיל לא אם הרי – בה' ולבטוח

– מצוקותיו מכל ויושיעו טוב  דרך  על יעמידנו והוא  מלבדו עוד שאין ידיעה מתוך 

הוא הרי תקוותו שאבדה  ייאוש מתוך  רק בה ' הבוטח  זה  כי לב , וטוב  שמח הוא אם 

רק  מלבו . ודאגה  עצב כל ולהסיר האדם לשמח כזה בביטחון כוח אין כי וזועף, מר

שמחה מלא באמת  הגדול  בשמו 'הבוטח  לומר חזר לזה יוודעוהיה. במה - מבטחו' ה'

באמת , בוטח הוא מבטחואם ה ' שמחהוהיה  לשון אלא  'והיה' אין -(‚ ·Ó והיינו (·¯"¯ ,

כעת  מצבו בתוך אף שמח הוא  ˙Á)אם 'ÓÚ ÌÈËÂ˜ÈÏ ·"Á Á"Ó„�‰ È"¯·„).

יתרו בפרשת  רש"י דברי את לבאר שליט"א  וחשוב גדול מרב  ËÈ)שמעתי ÁÈ) ויחד

- זהווישמחיתרו ומדרשיתרו, בשרופשוטו. נעשה חדודין אגדה, כי חדודין .'

באמונה מלאפשוטההמהלך  הוא  'פשעטלעך 'שמחההרי עם כשמתחיל אבל ,˙Â˘¯„)

(˙Â¯È˜ÁÂזייטן אלע פון עס שטעכט - חידודין' 'חידודין „˜Â¯È˙)אז È�ÈÓ ÏÎ· ¯˜„� ‡Â‰ È¯‰).

בשעה ב. הפוך  האתרוג את להחזיק המצריכים יש שהנה פירשו צחות  בדרך

הלולב על „)שמברכים ‡"�¯˙ Á"Â‡) כאינו הנראה במצב נמצא כשאדם כי ללמדנו ,
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åùôð ååìùúââââéãéì àåáé íùî éë
àì ä"á÷ä éàãååáù øåîâ ïåçèá
,äçðàå ïåâé ñð àìéîîå ,åðáæòé

äçîùá åùôð àìîúúåãããã.dyxtd x`aúøöò éðéîù - úåëåñ -

àöåéë'úåááìä úáåç'ä áúë äæá
(à"ô ùéø á"äòù)'ïåçèáä úåäî

çèåáä ùôð úçåðî àéäåáì äéäéùå ,
áåèä äùòéù åéìò çèáù éî ìò êåîñ
ïëå .'åéìò çèáé øùà ïééðòá åì ïåëðäå

ò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî àúéàóã)

(âî÷øùà éáø ÷"äøä ìù åîùî
÷åñôä ìò ò"éæ ïéìàèñî(æè çë åäéòùé)

âàãé àì ,ùåøéô - ùéçé àì ïéîàîä.

אראפ' פיטעם 'מיט'ן אינשי כדאמרי ‰˜¯˜Ú)טוב ÈÙÏÎ 'ÌËÈÙ‰˘'Î) הכושר שעת  זהו –

לטובה. יתהפך והכל לטובה, הכל כי אמונה מתוך לברך...

האלטערג. אמר השמיט (Ò·‡)כה שהרמב "ם אחת  הלכה על הנה, מסלבודקא ,

מעתה, אמור הרמב"ם. השמיטה ומדוע  מה על ליישב  הלילה כל תשב מחיבורו,

לך יש ממך השמיט ובעצמו בכבודו שהקב "ה עולם עניני שאר או רכוש על מדוע

השמים. מן שהכל ולהבין עצמך, ליישב מנסה ואינך  טענות ,

במשך איוב  יסורי שסבל מאש מוצל אוד פעם ניגש זי"ע איש' ה'חזון הגה"ק  אל

צערה. לגודל מנוח נפשו מצאה לא המלחמה שנסתיימה אחר ואף ה'מלחמה', שנות 

שאינו  מעלה, כלפי תרעומות בכעין ודיבר פיו את  פתח איש' ה'חזון לפני ובבואו

הידוע מסוים תוס' על לו הראה גמרא, החזו"א  פתח לעמו. ככה ה' עשה היאך מבין

בדברי  הלה עיין התוס '. דברי לי ויבאר עלי מר נא  ירחם וביקשו, הבנה, כמוקשה

והקשה  לו נתן לא החזו"א אבל הדברים, לבאר לנסות  והחל עליו, אשר ובתוס' הגמ'

לו, ואמר החזו"א  נענה התוס'. לבאר בידו שאין הלה שהודה עד וכה. בכה הרי עליו

טענות ומה דבריהם, ולהבין לבאר בידך  אין אחד  ב'תוספות ' שורות  כמה שאף לך,

עולם ... של  כבשונו להבין בידך  שיש  תחשוב  והיאך  עולם . בורא  הנהגת  על לך  יש

בער  איש מחשבותיך , עמקו מאד ה' מעשיך גדלו 'מה בפסוק לבאר אמרו וכבר

מפורש  הרי יבין, ולא ידע לא הכסיל רק  וכי וצ"ב זאת ', את יבין לא  וכסיל ידע לא

אלא ה'. דרכי נסתרים מהחכם שאף וכלומר מחשבותך' עמקו 'מאד ברישא כתיב 

עמקו  שמאד יבין ה'חכם' עמקו, מאד – מעשיך  גדלו מה פירושו, כך  אדרבה

שעמקו  זאת מבין אינו הכסיל אבל ה', הנהגת  את להבין בידו ואין מחשבותיו

ובער. כסיל מחשבת  זה ה' הנהגת  את  להבין בידו שיש וחושב  ה', מחשבות

'השתדלו ד. הנוסח את  לבאר צחות  בדרך  ושמעתי יתירה, בהשתדלות  ירבה לא  וממילא 

ובקשה' תחינה והרבווהרבו ישהשתדלו ובמה היכן תחינה– ב 'השתדלות ', להרבות

וצריך .ובקשה מותר כך  על תפילה של באופן לפרנסה בהשתדלות להרבות –
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àä'úåááìä úåáåç'ä ïåùì êìäîã÷ä)

(ïåçèáä øòùìâéùé 'äá çèåáäå'
,åúñðøô øîåì äöø ,ïåîîä úìòåú
ìòá ìù äáùçîä úãøè åðîî òðîéúå
éðôî ,'åéìò åúâàã úãîúäå ïåîîä
åúñðøô øçà óåãøé àì 'äá åðåçèááù
úìèåîä úåìãúùää íà éë äùòé àìå
éã åì ïúéå åãòá òééñé ä"á÷äå åéìò

åì øñçé øùà åøåñçîääää.

ובטחון אמונה רמזי – דמהימנותא בצילא
סוכה במצוות

äøîàäøåú(âî-áî âë àø÷éå)úåëåñá'
çøæàä ìë íéîé úòáù åáùú

,úåëåñá åáùé ìàøùéáåòãé ïòîì
íëéúåøåãéðá úà éúáùåä úåëñá éë

íéøöî õøàî íúåà éàéöåäá ìàøùééðà
íëé÷åìà 'ä'ååååúååöî ìë ïéá äðäå ,

ïäá úáëòî äðååëäù úååöî ùé äøåúä

זי"ע ,ה. מקאזמיר הרה"ק  אמר לפרנסהכה עצה היא  שנאמרשמחה  כמו ,ÌÈ¯·„)

(ÁÈ ‚Ïופירש"ישמח בצאתך , לסחורה.זבולון בצאתך אמר הצלח שלכן והיינו

בלשון בחגךשמחהכתוב 'ושמחת בפסוק  וכן הצלחה. לו יהיה השמחה ידי על כי ,

שמח ' אך יונתןוהיית  באצלחותאתרגם חדוון אשר ברם  בכל יצליח השמחה שע"י ,

‚)יפנה ‰¯Ú‰· 'Ï‡¯˘È È¯·„' ¯ÙÒ· '¯ÈÓÊ‡˜Ó ˜"Ò‰ ˙¯Â˙'· ‡·Â‰).

זי"ע , מליז'ענסק אלימלך  רבי הרבי הרה"ק בשם אמר לפרנסוכך יכול  שהאדם

רב , עושר מזה ולהעשיר דקין קסמין רק למכור  לו יהיה לא  אם  אפילו  עצמו , את 

בעיניו ... נמאס יהיו  שלא  בתנאי זה הכתובוכל  את זה פי על ÂË)ומבאר ÊË ÌÈ¯·„)

ידך  מעשי ובכל  תבואתך  בכל  אלוקיך ה ' יברכך כי ברכה ושמחת ... תתקיים ומתי –

כשיקיים – שמחזו אך  .והיית

הי ו. להשריש – בסוכה ישיבתנו בעת  ובפרט אלו בימים עבודתנו בקרבנו זוהי טב 

זה, גדול בד'עיקר לנענע  וגם  לסוכה, מביתו  לצאת האדם  יכול  לפעמים  כי

ורצון  המצווה  למטרת  הגיע לא  עדיין זאת כל  ועם  ובדביקות , בהתלהבות  מינים

בעיקר ולא  בטפל רק ח"ו עסוק כולו כי .הבורא ,

שמחה  רבי דהרה"ק משמיה זי"ע  הרי"ם' ה'חידושי אומר שהיה הידוע  כמשל

גדול  לעשיר דומה, הדבר למה משל, בדרך  זה ענין להמחיש זי"ע  מפרשיסחא  בונם

ותקילין, טבין גדול כסף סכום עליו ושילם כמותו, מאין וחזק אדיר סוס לעצמו שקנה

חשש  ועדיין הסוס, מדור מקום סביב וחזק גבוה גדר בנה הגנבים מן לשמרו ובכדי

שומר, עליו העמיד כן על היקר, הסוס את ויגנבו פרצה איזה הגנבים ימצאו שמא

במשך לעפעפיו תנומה יתן לא אופן שבשום למעשה קודם בתנאי השומר עם והתנה

עמוקות במחשבות לעיין ציווהו וגם כוחו, בכל הסוס על ישמור אלא הלילה, כל

משמרתו. על ירדם לא  וממילא 
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úáëòî äðéàù ùéåç"åà ë"åðå ò"åùá 'éò)

(ñ ïîéñç"áä áúë äëåñ úåöîá íìåà ,
(ä"ëøú ïîéñ ùéø)éâéìô àì àîìò éìåëã

àìî àø÷î àäã ,äðååë äëéøö àéäù
áåúëä øáéã(âî âë àø÷éå)'ïòîìåòãé

íòè äøåú äðúðù ïåéëå ,'íëéúåøåã
ïéáäìå ïðåáúäì êéøö ïë ìò äåöîä
úàöì äøåú äúååéö äîì úòãìå ,äîòè

.éàøò úøéãá úáùìå òá÷ úøéãîóåñ
àøåá ä"á÷ä éë êë êåúî ïéáé øáã
åúåöøá ,åìåë íìåòä ìë úà âéäðîå
çååø åúåöøáå ,íéøöî ãé úçú íãáòéù

íéøöî õøàî íàéöåäá íäììëä éë Y
åîò 'ä úâäðäì ïéáé äæîå ...íéîù éãéá
íéãéáå ,äøåîâä åúáåèì 'ä ãéî ìëä éë

äòùå úò ìëá ïåúð àåä úåáåèææææ.

לנפשו  מנוח הבעה"ב מצא לא  עדיין אך  ה'שמירה', את עצמו על  קיבל השומר

בכדי  החצר אל מביתו ויצא  בבהלה התעורר ושעה שעה ובכל מעיניו, שנתו ותדד –

השיב מהרהר, הנך במה - השומר את וישאל משמרתו, על עומד השומר אם לבדוק 

העפר  נעלם להיכן בכותל חור כשמחוררים ב'חקירה' רעיוניו משוטטות שכעת  הלה

עשית 'טוב  לו ואמר הבעה"ב נהנה החור, במקום בכותל עתה עד שהיו העץ  או

מיטתו, על לישן בעה"ב  חזר נרדם, אינך  בחקירות  הינך שמחשב  ידי על כי עמדי',

בו', יעשה ומה סוסו, שלום את 'לדעת השומר אל לצאת שב שעה אחר מיד אך 

'בייגל' אוכל כשאדם 'חקירה' ומחשב הוא יושב כי השומר לו אמר הפעם בזה גם

(ÍÚÎ) אחר הסוס' 'בעל אליו יצא שוב  מעיקרא... בו שהיה ה'חור' נעלם להיכן –

להיות יכול היאך – ו'חוקר' הוא  יושב כי השומר לו אמר הפעם ובזאת  – שעה

בצורה  חומה ובנה ב 'סוס', ודמים ממון הרבה כך  כל השקיע  אחד שאיש הזה, כדבר

לא עצמו ה'בעלים' אף אלא  זה בכל די ולא  עליו, לשמור שומר שכר ואף סביבותיו

בני  בידי נגנב כי איננו' 'והסוס המצב... את בדק  שעה ובכל הסוס' כ'שינת  ישן

הזה... כדבר יתכן ואיך עוולה...

בענינים  עסוק  האדם שיהיה יתכן שלפעמים היא , דא במילתא הרעיון ועומק 

רק עסוק ויהיה העיקר, את  ישכח זאת ובכל הלילה, כל ניעור יהיה ואף שונים,

עצמו בעיקר ולא  הענין ‰Èˆ¯)'סביבות' ˙ÓÁÏÓ ÌÈËÂ˜ÈÏ 'Ì"È¯‰ ÈËÂ˜ÈÏ'· ‡·Â‰).

הבחירה'ז. ב'בית  המאירי המאירי ‰Ú¯‰)וכלשון ‰Ê ÏÎ ‰"„ Ò"˘‰ ÏÚ ‰Ó„˜‰) מפרש שם

הכתוב ˜ÂÎ)את  ,ËÈ˜ ÌÈÏ‰˙)'שעתה עת בגלל רק מצוות שהמקיים לה'', לעשות

'הפרו  בכלל זה הרי המצוה, בטעם ומכוון מתבונן ואינו המצוה, לקיום והזמן העת 

עומק ולהבין לדעת  - הבינני' אני 'עבדך  רק  ה', חפץ באלה לא  כי ח"ו, תורתך'

שלימה, ובכוונה בדעת ולקיימן המצוה של וישבהטעמים בפסח  מצה יאכל  אם  כי

בשעת וענבים  הקציר, בעת  אלומותיו  הנושא  חמור כדמיון הוא  הרי בחג  בסוכה 
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áúëáåúëä ìò í"áùøä(âî âë àø÷éå)

ïòîì - íëéúåøåã åòãé ïòîì'
éðá úà éúáùåä úåëåñá éë ,åøëæú
áåùéé àìá äðù íéòáøà øáãîá ìàøùé

,äìçð àìáåäàãåä åðúú êë êåúîå
íéàìî íéúáå ,äìçð íëì ïúðù éîì
éçë íëááìá åøîàú ìàå ,áåè ìë

äæä ìéçä úà éì äùò éãé íöåòå.'

êëå'øðì êåøò'á áúë,äëåñ 'ñîì íåéñ)

(àúëñîä óåñá ñôãðàøîâá äðäã
(.á äëåñ)àéäù äëåñ ìåñôì íòè åðúð

æà éë äîà íéøùòî äìòîì ääåáâ
.äëåñ ìöá àìå úåðôã ìöá áùåéë áùçð
úà úåôé÷îä úåðôãä éë ð"ìøòä øàáîå
äæä íìåò éðéðò ìò úåæîøî äëåñä
íìåà ,äèîìî íãàä úà ááñîä
äìòî éôìë åéðéò úà íéøî ìéëùîä
ïéáäì ,ø÷éòä àéä 'êëñ'äù òãåéå
øéãú åéìò äçå÷ô äðåéìòä äçâùääù,
ìë ÷ôñîù ù"áúé àøåáá ïéîàî àåäå
úåöî ø÷éòå .òâø ìëáå úò ìëá åéëøö
ïðò úà íãå øùáì øéëæäì àåä äëåñ
äìòîì êëñä ïë ìòå' ,åéìò óôåçä 'ä

úåðôã ìöá áùåé æàù ,ìåñô íéøùòî
åðåçèá íNä ìò æîøì ,êëñ ìöá àìå¨
íìåòä éðéðò éãé ìò åúòåùú åì àáúù

.''ä éðôì äöøð àìå ,ìåñô äæù -

,ïëàåäëåñá úáùì åðéååèöð ïëì
óéñàä âçå' - äæä ïîæá à÷ééã

'äðùä úôå÷ú(áë ãì úåîù)úòá éë ,
ääôéñààåáé àîù ùåùçì íå÷î ùé

åéãé éùòîá çåèáå êåîñ úåéäì íãà
àåä ä"á÷ä éë äìéìç çëùéå ,øàôúäì

å ïæäéöéá ãòå íéîàø éðø÷î ñðøôî
úååöî ãéî íéé÷ì åðéååèöð ë"ò ,íéðéë
'úîà úôù'ä ÷"äøä ìù åðåùìë .äëåñ

ò"éæ(úåöî ä"ã ä"îøú),äëåñä úåöî
åîë ,êøáúé 'äá ïåçèáä úãî àåä

ì"æø åáúëù(.á äëåñ)'òá÷ úøéãî àö'
÷ø ,íéñëðáå øùåòá çåèáì àìù -

'äá çåèáì.åðúçîù ïîæ àåä ïëìå ,éë
úîàá 'äá çèåáä úçîùë äçîù ïéà,
ïëìå .úåááìä úáåç øôñá øàáîù åîë
òãéì ,äæä âçá úåðòùåäå úåìôú åãñåð
øæòá ÷ø 'éåìú äðùä úåëøá ìë éë
ìë úôéñàá çåèáì àìå ,ú"éùä

הטחינה בעת החיטים ומשא הכבד הבציר, המשא מכל מאומה אצלו נשאר ואינו ,

ואינו  הוא פשוט איש שהרי אליו הכוונה אין בודאי כי לחשוב  אדם יטעה ואל הזה,

והשגתו, דעתו לפי לכוון אחד כל על כי אינו, זה  המצוה, ובכוונת  בסודות מבין

להתבונן  המעלה זאת אל ישיגו לא  אשר ההמון, לבני הענין 'וכן שם המאירי וכלשון

łכלם מיעוט עם שהם ממנה, להימשך  שראוי ובמה המצוה, להםבענין ראוי ִ

עליו מוטלת  גזירה  קיום כלל  דרך בה כוונתן להיות המצוה בעשותם להתעורר

המצוה עשיית  ולכוונת  יתברך, לכבודו הדבר ועשית  ה ', '.מאת 
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ìëá åá åçèá' ù"îëå ,úéáì úåàåáúä
æîø æ"òå .'íëááì åéðôì åëôù íò úò

êåñéðíéîäåéðôì íéîë áì êåôùì -
.'úéúåáìá òáèåî àåä ïë éàãåáå

äòåùé ïéëéøöù úò ìëáù é"ðá
'úé åá íéçèåáççççêëåñ ú"éùä ïëìå .

åìà íéîéá íäéìò'äá çèåáäå ù"îë
åäðááåñé ãñçèèèè.

בגמראח. ‚.)איתא  Ê"Ú) יש קלה 'מצוה העולם לאומות הקב "ה יגיד לבוא  שלעתיד

סוכה  ועושה והולך נוטל ואחד אחד כל מיד אותה, ועשו לכו שמה, וסוכה לי

בסוכתו  מבעט ואחד אחד וכל תמוז בתקופת חמה עליהם מקדיר והקב"ה גגו, בראש

להם נותן ולכן בה''. ה'אמונה בענין לנסותם יבוא  הקב "ה כי שביארו יש מצוהויוצא',

שמה וסוכה  שהיא קלה הסוכה דמהימנותאוהיינו כאשר צילא האמונה, יסוד -

מוקפים  יושבים הם כאשר אף דהיינו מצב, בכל בהשי"ת יאמינו האם הנסיון כוונת 

של  במצב הינם כאשר רק  מאמינים אינם הגוים ובאמת , 'עראי', של בדפנות רק

גגו  פנים.(·'˘ıÈÙ')ראש  להם מאיר ומזלם טוב היותר הצד על מתנהל כשהכל -

'מקדיר  אז אך גגו', בראש סוכה ועושה והולך  נוטל אחד כל 'מיד אומרם וזהו

ולפתע לרע , מטוב מזלם משנה שהקב "ה היינו הטבע , זה תמוז' בתקופת חמה עליהם

הם  אך  באמונתם, מחזיקים המה עדיין אם לראות  - ורכושם כספם מפסידים הם

באמונת מצב בכל עצמם מחזיקים קדוש עם ישראל בני משא "כ ויוצאים', 'מבעטין

ÈÚ"˘)אומן ‰Î¯·‰ ˙‡ÊÂ '¯Ù 'Ú˘È ¯Â‡' ¯ÙÒ· Ê"ÈÚÎ ‰‡¯Â).

שביארוט . יש ‰È¯˘)ובזה ¯"˘¯‚‰ Ì˘·)לקרקע במחובר לסכך  פסול ÂÈ‰Ï˙דלכן ÍÈ¯ˆÂ)

(˘ÂÏ˙ ÍÎÒ‰– לקרקע  היטב  ומחובר נטוע הוא  הרי נחלה בעל שהוא האדם כי ,

– ליה אמרינן לזה ומשענתו, מבטחו אלו בנכסים שבעתכלומר למשך זה מבית  צא 

ב'צילא ארעי בדירת דירתך וקבע  המחשבות , אלו  מכל  מוחך  את  צחצח ימים,

‰Â‰Ë¯‰)דמהימנותא' ‰�ÂÓ‡‰ Ïˆ).

סוכה במצוות יתחזק כנ"ל  נחלה  לו שאין מי אף בחומש אמנם  שכתב וכמו ,

הפסוק  על דבר' Ó-·Ó‚)'העמק ‚Î ‡¯˜ÈÂ) האזרח כל ימים, שבעת תשבו 'בסכות ,

בני  את הושבתי בסכות כי דורותיכם ידעו למען בסכות. ישבו בישראל בישראל

כל  להזהיר המקרא  כפל וז"ל אלוקיכם', ה' אני מצרים מארץ  אותם בהוציאי ישראל

קבע מישיבת  לצאת  הפשט לפי המצוה דתכלית משום הסוכה ישיבת על האזרח

עראי אלאלדירת  בארץ כתושבים  אינם  שמכ"מ לב אל האסיף בעלי שישימו כדי

אומר כגרים הייתי ולפ"ז אבותינו'. ככל תושבים אנחנו גרים 'כי דוד שאמר וכמו ,

עליו, רחב ולבו אסיף לו ויש בא "י קרקע לבעלי אלא  ניתנה לא סוכה אבל דמצות 

סוכה למצות  א"צ הנודד  הטעם עני ופירש וגו'', האזרח 'כל והזהיר חזר הכי משום ,
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êëå÷åñôä ìò 'ø÷é éìë'ä áúë(áî âë)

ìë'çøæàäåáùé ìàøùéá
è÷ð ,'úåëåñáçøæà,'áùåú' ïåùì àåäù

äãùä ïî äàåáúä úôéñà ïîæáù éôì
êåúì äãùä ïî êìéì äöåø ãçà ìë
äùùçå ,òá÷ ìù äáéùé åá áùéì åúéá
íåøé òá÷ úáéùé éãé ìò éìåà äøåúä
,èòáéå ïîùéå øéáë åãé äàöî éë åááì
äöåøä - 'çøæàä ìë' øîàð ïë ìò
øâë àìå äæä íìåòá áùåúë úåéäì

úøéãì òá÷ úøéãî úàöì 'ä äåö åéìà
åðéàù åëøò úåúéçôá øéëéù éãë éòøà
ìòå ...áùåú àìå øâ íà éë äæä íìåòá
íà éë åúøå÷ ìöá çèáé àì äæ éãé

ïðåìúé éãù ìöáééééìàøùé åùòù åîë ,
íéúáá åáùé àìù íéøöîî íúàöá
äòáù ó÷éäá íà éë ,íéáåùçå ïéðåôñ
åäæå íëåúá äéä 'ä ãåáë øùà íéððò
íäéúá úåøå÷ ìöá àìå 'éãù ìöá'

ì"ëò ,íéæøààéàéàéàé.

הטובים  החיים מן מתיאשים יהיו שלא  כדי וגו' ידעו למען הסמוך . במקרא  ע"ז

ניתן  כי סוכה , ממצות ידעו מקום מכל טבעית, ושמחה נחלה אחוזת  להם אין אפילו

על  עולם שמחת  מכ"מ אז היה והרי וגו', אותם בהוציאו בסוכות ישיבתם לזכור

והרי ית'אראשם. ממנו  מעצור  ואין לעולם  עליכם  ומשגיח מנהיג  אלוקיכם ה ' ני

נחלה אחוזת בלי גם וברכה טובה עכ"ל.להשפיע  ,

במשנהי. Ë:)איתא  ‰ÎÂÒ),האילן תחת  סוכתו הבית'העושה בתוך  עשאה  ',כאילו

להביא היא סוכה מצוות תכלית כי - במהותם דומים אלו פסולים ששני שרמזו יש

השמים כיפת  תחת  הסוכה תהא ולזה בהשי"ת, אמונה לידי האדם שוםאת  בלי

תלויהפסק  שיהא  לאדם להורות ורק , ועוצם אך  כוחו על יסמוך ולא יתב"ש, בבורא

אלא 'האילן', או 'הבית' של ומחסה מגן אחר יחפש לא  וממילא  ודם. בשר של ידו

אמרו  ולכן לתוכה, משמים המאירים הכוכבים את ויחפש יהבו, ה' על ישליך

‰"‚)בירושלמי ·"Ù ‰ÎÂÒ) שלעולם הסוכה, מתוך  הכוכבים את שיראו עדיף שלכתחילה

החושך . מתוך האמונה אור  את ימצא

זי"ע  אהרן' ה'בית הרה"ק פירש ‡Ó¯)כך  „ÂÚ ‰"„ÂÒ ‰·Â˘ ˙·˘Ï)הכתוב את 

(· · ‰ÈÓ¯È)לא בארץ במדבר אחרי לכתך  כלולתיך, אהבת נעוריך  חסד לך  'זכרתי

כי ובזריזות,נעוריך זרועה', בהתלהבות  בוראו את  עובד שהאדם הבחרות  ימי אלו

כלולותיך  כמשמעותאהבת  בגשמיות שלימה קומתו שאז החיים באמצע השנים אלו

במדבר'כלולותיך , אחרי 'לכתך  לך  זוכר  אני אחוריים,והעיקר  בחינת  הוא  כשאין ,

בכל  עצמו  מתחזק זה  כל  ועם זרועה', לא 'בארץ 'במדבר', אלא ח "ו , לו  וטוב  אור

הכל  מן יותר השי"ת  לפני וחביב  יקר זאת  ושכלו , כחו  לפי לו  דאפשר  עכ"ל.מה  ,

דבש'יא. ה'יערות בזה Â)והאריך  ˘Â¯„ ‡"Á)מלך של לדברו וחרד הירא האיש 'אבל
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יוהכ"פ שבין  ימים  ארבעת  – לבין בין 
וטהרה נקיות ימי לסוכות 

äðä- íéàá íéîéïéáù íéîé äòáøà
úåëåñì ô"ëäåéáúë íäéìò ,

ä"ìùäùåã÷ä(á øåà äøåú äëåñ 'ñî)éë
úà åðì ïúð åðéìò 'ä úìîçáù íùë

,åðéúåðååò ìò øôëì éãë ô"ëäåéåìà êë
íéøåôë íåéî íéôðò íä íéîé äòáøàä

äøáòù äðùä ìù úåðåò øôëì÷øå
íåéîïåùàø' àåä úåëåñã ïåùàø

ìàøùé éðáù úåëæá ,úåðååò ïåáùçì

íò íéîù úëàìîá íé÷ñåòå íéçøåè
ïéòî íîöòá íéîéá ùé ,áìä úåøøåòúä
,íéøåôëä íåéî íéôðò äçéìñå äìéçî
÷åñòì åùàøá åéðéò íëçä ïë ìò
ìåãâ çøåèáå ÷ñòá áìåìå äëåñ úåöîá
äåöî øåãéä íùì íéø÷é íéîãáåáéáéáéáé,

áåùéå ,åáìá äìåãâ úåøøåòúä åì äéäúå
.åéùåòá ìàøùé çîùéå ,åäîçøéå 'ä ìà

äðäåì"æç åùøã(.çé ä"ø)'ä åùøã'
åìà - åàöîäáäøùòíéîé

לו  יהיה השנה כל אם כי הסוכות, בחג לבד זו סוכה לו תהיה לא  עולם, של מלכו

וכאורח  כגר בעיניו הכל ויהיה קבע, מדירת  ויצא  סוכה בצל וילין עראי, לדירת  הכל

באבנים  בתים לבנות  מבלי מבטחו, בה' לשים - השמים בכוכבי ויביט בעלמא,

דעתו', להרחיב אדם בני מתענוגי וכדומה ושש בהט ברצפת  מלכים וחדרי משכיות,

עכ"ל.

עוד, ימיםועיי"ש לאריכות מסוגלת  במועט שבאלף שההסתפקות  חזינן דהכי ,

יצחק אברהם אבותינו 'וכן ימים, מאריכים היו העולם מבריאת הראשונים שנים

שישרוף  אש לפגעי חרדו לא כי ימיהם, שהאריך  והוא אהלים, שוכני היו ויעקב

ויתידות אוהלם חבלי נתקו מהר כי ומגיפה, ורעב  אויב לקול פחדו ולא ארמונם,

העולם, בטבע נמי הוא כך אלא  גרידא , רוחנית  סגולה זו שאין היינו משכנותם',

במה  לו יספיק לעולם שהרי לעולם, דאגה לידי בא אינו במועט ההסתפקות  שמחמת

ימים. יאריך  שלווה שנפשו ובגלל לו, שיש

דמ יב. משלמים ישראל כשבני כי זי"ע , שלמה' ה'תפארת  הרה"ק אמר צחות  ים בדרך 

ומתוקה, טובה שנה לעצמם גורמים הם הרי מינים ארבעה קניית  על מרובים

חבילי  את המשפט מאזני על ומעמיס הדין בימי בא השטן כי הדבר, וביאור

שהשטן  אחרי מהם רצית מה וכי – הסנגור טוען לעומתו ישראל, בני של עוונותיהם

וויכוח  ומתחיל לדבריו... נתפתו בתמימותם והם פיתויים מיני בכל אותם מפתה

לאחר  לבודקם ההחלטה ונופלת לאו... או ישראל בני הם תמימים אכן, האם ביניהם

המינים... ארבעת על רב  הון ומשלמים ישראל בני יוצאים אלו בימים והנה יוהכ"פ,

כמה  עד ראו – מעלה של בי"ד לפני לטעון בשמחה וממהר הסנגור שש מיד
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פרוטות מכמה יותר משלם דעת בר איזה כי לרמותם, אפשר שבקל מגעת, תמימותם

תמימים  כמה תראה מכאן וערבות, ההדסים ובדי הלולב  על שכן וכל עץ , פרי על

עמדו  ולא חטאו מדוע - עליהם 'טענה' כל בטלה מעתה – להתפתות  הם וקלים

ומתוקה  טובה שנה להם שיתנו הוא ובדין לרמותם, היטב הצליח היצר כי בנסיון,

גמורים. צדיקים של בספרן

לחשבון  ראשון - הראשון ביום לכם 'ולקחתם מהפסוק  שדרשו מה מבואר ובזה

מתוך כי סוכה, במצות  ולא  דווקא  מינים ארבעה במצות זו דרשה ונרמזת עוונות',

עוונות  למחילת  יזכו מינים ארבעה מצות  על הרבה דמים מזילים ·ÂˆÓ˙שהם  Î"‡˘Ó)

(È˙ÈÓ‡‰ ‰ÈÂÂ˘ È„ÎÓ ¯˙ÂÈ ÌÏ˘Ó Ì„‡ ÔÈ‡ ‰ÎÂÒ.

זי"ע, מבארדיטשוב  יצחק לוי רבי הרה"ק  על מסופר ענין, באותו לענין מענין

היא מה זו לעצבות  שאלו עצב, כשהוא לעשור כסה בין השטן את פגש שפעם

ממדינה  המפליגה אתרוגים מלאה ספינה רואה הוא  שהנה השטן, ויאמר עושה,

אמרו והלא הסוכות, בחג לברך ישראל בני הולכים ועליהם ÁÏ.)למדינה, ‰ÎÂÒ)

דשטנא' בעינא  'גירא המה המינים ארבעת השטן]שנענועי של בעינו  לא[-חיצים ,

שמח  היה הפעם אך  השטן, את מבארדיטשוב הרה"ק פגש ושוב  מועטים ימים עברו

בשמים  זכות לו ונתנו שונות  פעולות שפעל מבארדיטשוב  להרה"ק  וסיפר לב, וטוב

בחול  מינים, הארבעה את ליטול ישראל בני יוכלו לא  וממילא  הספינה, את  להטביע 

הזאת ובפעם השלישית , בפעם השטן את  מבארדיטשוב הרה"ק  פגש סוכות המועד

והטביע משאלתו את  מילאו שהרי כך , על ושאלו הרבי תמה נפולות , פניו שוב  היו

במזימתי  הצלחתי 'אכן ואמר השטן השיב  עכשיו, ילין כי לו מה וא "כ הספינה, את 

סוחרים  כמה הצליחו דרך לא  בדרך אך  חפצם, למחוז הגיעו לא האתרוגים ורוב

כספם  ממיטב הוזילו קודש עם ישראל ובני להתם, מהכא בודדים אתרוגים להעביר

גדולים  אלו ורצון והשתוקקות זו, במצוה לזכות כדי עצומים כסף סכומי ושילמו

שגרמתי  על ומתחרט עצב  הנני כן ועל גופא , המצוה עיקר מכל יותר וחשובים

וממילא בריווח, מהודרים אתרוגים שיהיו לי היה טוב  כי הספינה, את  להטביע 

השתוקקותם...' ‰‚ÌÈÚÂ‚Úתמעט ·Â¯Ó ‡Â‰ ÌÈÓÏÂÚ ÏÎ ‡¯Â·Ï ˘È˘ ÁÂ¯ ˙Á� ¯˜ÈÚ ÈÎ)

(‰ÂˆÓÏ ˙Â˜˜Â˙˘‰‰Â.

במדרש שהובא  דוסא בן חנינא  ברבי המעשה ידוע ההשתוקקות  Ù¯˘‰בענין ¯"‰˜)

(‡ לירושלים ‡, מעלין הכל אמר לירושלים, ונדבות נדרים מעלין עירו בני 'שראה

אבן  שם וראה עירו של למדברה יצא עשה, מה דבר, מעלה איני ואני ונדבות  נדרים

לו  לשכור ביקש לירושלים, להעלותה עלי הרי ואמר ומירקה, וסיתתה ושבבה אחת ,

לירושלים, זו אבן אתם לי מעלים להן אמר אדם, בני חמשה לו נזדמנו פועלים,

הקב"ה  לו זימן  להם, והלכו  הניחוהו לו היה שלא וכיון סלעים חמשה לנו תן לו אמרו
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אמרו  לירושלים, זו אבן אתם לי מעלים להם אמר אדם, בני בדמות  מלאכים חמשה

עומדים  ונמצאו עמהם ואצבעו ידו נתן עמנו, ואצבעך ידך  שתתן ובלבד וכו' לו

בשבילם, ושאל הגזית  ללשכת  נכנס מצאן, ולא שכרם להם ליתן ביקש בירושלים,

רבינו, דומה לו, לירושליםאמרו אבנך  העלו השרת  צדיק'שמלאכי וב 'שפתי ,'ÁÒÙÏ)

(ÊÏ ˙Â‡חנינא רבי ניגש מדוע זי"ע , הרי"ם' ה'חידושי הרה"ק זקנו בשם לדקדק מביא

פרוטה, שוה אפילו לפורטה בידו שאין בידעו האבן את  לסתת המלאכה אל דוסא בן

אין  חנם לירושלים עבורו האבן את להעלות יטרח לא ודם בשר ששום ידע והלא

טעמא, והיינו המקדש, לבית  האבן את ולהכין לסתת והתייגע  טרח כן אם ולמה כסף,

ישועהכי לו נפתחה עי"ז  וכרכום, בסיתות  בעצמו שיגע  התשוקה  גודל  ידי על 

בכל  תמיד כן לירושלים , אותו  וגם האבן להעלות השרת  למלאכי לצוות  משמים 

שרחוק  אף  השי"ת , עבדות  בעניני ותשוקה התלהבות  מלא קודם יהיה  השי"ת  עובד 

לגמור שיוכל עודמהשכל  ומוסיף .(ÂÏ ˙Â‡) שעל מזה, הלימוד ז"ל הק' זקיני 'אמר

וכיצד  איך בשכלו מבין שאין מה אף לעבוד אדם יוכל הקודש לעבודת התשוקה ידי

' לזה, האדםיגיע  מהבנת  יותר  משמים  סיוע לו בא  שלו את עושה  ונגמר כשהוא

צדיק' ה'שפתי כתב  אחר ובמקום טובה', È„)הפעולה ˙Â‡ ˙ÂÓ˘ '¯Ù)דרך פי שעל 'אף

התשוקה  התלהבות בגודל מקום מכל לירושלים, יעלה איך  מבוא לו היה לא  הטבע 

באמת הרוצה לכל וכן משמים, מסייעין והשאר לעשות , לו שבאפשרות  מה עשה

משמים'. מסייעים יכולתו בכל שמייגע אחר השי"ת, לעבוד

אחת קהילה בבני מעשה מינים, ארבעה מצוות לקיום ההשתוקקות  בענין עוד

חג  לקראת  אתרוג שם נמצא  לא  השנים שבאחת ונידח רחוק במקום ישובם שהיה

בסכום  להם למכרו והסכים אתרוג היה שבידו סוחר למחוזם נקלע  אחד יום הסוכות,

העיר  אנשי פתחי על לחזר החליטו שלוחים ושלחו הקהילה ראשי נאספו מאד. גבוה

כל  ואכן, בשותפות , אתרוג לקנות יוכלו למען יכולתו מכפי יותר יתן אחד שכל כדי

ויכולתם, מכוחם יותר בשמחה ונתנו יפות  פנים בסבר פניהם את קיבלו העיירה בני

לתרום  צריך  אינו דממה-נפשך  לעצמו, שחשב  אחד קמצן היה התושבים בין אך 

בכסף, מחסור מחמת האתרוג את  בסוף ירכשו לא אם כי האתרוג, קניית למען מהונו

לאסוף  הגבאים יצליחו בסוף ואם לעשות, בידם יש ומה פטריה רחמנא  אונס הלא

את ליטול הוא  אף ויזכה נעים, ומה טוב מה האתרוג, את  וירכשו מאחרים כסף

בקנייתו, להשתתף כדי ורכושו מכספו להוציא  לו למה וא "כ כסף, אין חינם האתרוג

ריבוי  אחר ואף תרומתו, להם לתת  סירב  העיר גבאי הגיעו וכאשר עשה, כך ואכן

זו. רבה מצוה למען מכספו להזיל אופן בשום הסכים לא  והתחנונים הבקשות

והשמחה  האתרוג, את לקנות הקהילה ראשי הצליחו מאד גדול מאמץ לאחר

הקהל  ראש נעמד שחרית חג של הראשון ביום העיר, בני כל אצל מאד רבתה
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והאתרוג  הלולב על דאתרא  המרא בירך בתחילה בידיו, מינים וארבעה בהתרגשות

בהתלהבות עליהם לברך  לפניו הקהילה אנשי כל עברו ואח"כ ודחילו, ברחימו

מינים, הארבעה את  לנענע הוא  גם שרצה קמצן אותו גם היה העומדים בין עצומה,

ולקיים  המינים את  ליטול לו יתן שלא לו הודיע הקהל, ראש בו הבחין כאשר אולם

ולקצור  בסוף לבוא יוכל לא הציבור מן שהפורש ויראו ישמעו למען המצוה, את 

המצוה, לקיים לו שיתן הקהל בראש הפציר כן כשמוע  ויהי כסף, אין חינם הפירות

ישלם  החג שבצאת שהבטיח אחר ואף ערלות אזניים על נפלו ובקשותיו תחנוניו אך 

את לו לתת אופן בשום הקהל ראש הסכים לא  הקהל לקופת גדול כסף סכום

בו. לנענע כדי האתרוג

וכיון  להשיב, אין הנעשה את אך בקרבו, התפלץ הקמצן של שלבו לציין למותר

כשיצא לכן היום, כמצות  התורה מן מצות -עשה לקיים מאד עד השתוקק שהוא

'על  בכוונה ובירך הקמצן פתח בידיו, המינים וארבעת  המדרש מבית  הקהל ראש

ובכך העולם, רוחות  ארבע  לכל אותו ונענע  הקהל ראש את והרים לולב' נטילת 

שעה  באותה היום, כמצוות  המינים ארבעת את נטל סוף סוף שהרי רוחו נרגעה

לאלו  כלל התייחס לא הוא  אך  מעשיו, את  בראותם גדול בצחוק הנוכחים כל פרצו

המצוה. את  לקיים שזכה על ושמח שש היה כי לו שלעגו

לפני  משנעמד טוב, שכולו לעולם ונסתלק  נפטר קמצן ואותו ושנים ימים עברו

את מכריעה העבירות של שהכף בו ומצאו וחשבון דין עמו עשו מעלה של דין בית 

הופיע אז אך  לגיהנם, להוליכו פסקו וכמעט הזכויות, של והזכיר הכף טוב מלאך

באותה  לולב נטילת  מצות  גם חישבו אם ובירר שנה, באותה שקיים הלולב נטילת  את 

כובד  את גם העלו אם ושאל הסניגור הוסיף בחיוב, הדיינים לו משהשיבו שנה,

הקהל  ראש ענין מה ושאלו הדיינים תמהו המשקל, על הקהל ראש של משקלו

לטעון  המשיך הסניגור אולם בלבד, מינים ד' אם כי לנענע נצטווינו לא דהא להכא,

לקיים  בקרבו שבער בגלל היה הקהל ראש את שנענע מה כל הרי מקום דמכל

טענתו  את  קיבלו ואכן המאזנים, כף על משקלו את  להעלות צריך ולכן המצוה,

ועתה  גיהנם. של מדינה עי"ז וניצל לזכות  הכף את שהכריע  מה וזה מעלה, של בב "ד

לקיים  לבו בכל ומצפה משתוקק  הלה היה לא אם הלא  זה, במעשה נתבונן הבה

כך הדין שמצד ואף לא , ותו פטריה' רחמנא  'אונס בטענת עצמו פוטר היה המצוה,

ורק רח"ל, שחת  לבאר לרדת  עלול היה כן לומר בלבבו מתברך היה אם אך הוא,

אהבה  בבחינת ולנענעו, הקהל ראש את להרים לו גרמו הם וההשתוקקות הרצון

בגיהנום. קשה מדין ניצל ועי"ז השורה, את  המקלקלת

אעלה  כיצד האדם יאמר שלא השתוקקות  של בחשיבותה למדנו דבר, של כללו

רק אלא  לך  אין – אמרינן האיש לזה המדרגה, רום עד להשיג בידי ואין ה' בהר
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ùéå ,'íéøåôëä íåéì äðùä ùàø ïéáù
ã ,÷ã÷ãìïéáíà éë àëéì ô"ëäåéì ä"ø

äòáùåäîå ,íéîé äøùò àìå íéîé
ùãçî êëéôì ,'íéîé äøùò' øîàù

ä"ìùä(ò úåà íù)éà÷ã(íâ)ìò
àðòùåä ãòå ô"ëäåé ïéáù íéîé äøùò

åðéöîã ,àáøàø÷ð íéøåôéëä íåéù
äðùä ùàøøîàðù åîë ,(à î ìà÷æçé)

- äðùä ùàøá'øåùòáåîëå ,'ùãåçì
åðéöî ïëô"ëäåé àø÷ð àáø àðòùåäù,

,äîéúçä íìùð æà éëíåé øîâðå
åáåèáå åàåìîá íéøåôéëääøùò' åäæå ,

íéîéïéáù,'íéøåôëä íåéì äðùä ùàø
àðòùåä ãòå ô"ëäåé úøçîî øîåìë

àáø[ììëá ãò àìå]íéîé äøùò íäù ,
éôðò íä íâù åðãîìì ,íéîìù
íò åðì øîàéé íäá íâå Y äáåùúä
ãáàé ìàå ,'åàöîäá 'ä åùøã' åáåø÷

.åæìä øùåëä úòù íãà

àúéààøîâá(.ë àîåé)- 'ïèùä'
ù æîøì ,ã"ñù àéøèîâáã"ñù

êåúî íéîéä"ñùåì ùé äðùä éîé
åì ïéàù ë"äåé àöé ,ïéèùäì úåùø
,øåàéá êéøö äøåàëìå .æà ïéèùäì úåùø

åîù ïéà éëïèùäàìàïèùãáìáàìá)

(åúìéçúá ä"äàéøèîâá àìà åðéà ë"à ,
è"ðù'ùáã úåøòé'ä ùãçîå .á"ç)

לרום  להגיע  להשתוקק  עליו ההשתוקקות מצד אמנם בעדך, יגמור וה' להתחיל

סופר' ה'חתם ב'דרשות' איתא וכך  תכליתו, לידי יבוא דבר וסוף Ó‰.המדרגה Û„ ‡"Á)

(„È„È הפסוק„"‰ È·)על ‚Ï ÌÈ¯·„) עליו חופף עליו, לבטח ישכון ה' ידיד אמר 'לבנימין

חז"ל כי היום', �‚:)כל ÌÈÁ·Ê) של מחלקו יוצאה היתה 'רצועה ואמרו מהכא דרשו

לנוטלה, יום בכל עליה מצטער הצדיק בנימין והיה בנימין', של בחלקו ונכנסה יהודה

טעמא  והיינו להקב"ה, אושפיזכן ונעשה הצדיק  בנימין זכה בעיניולפיכך מיעטו כי

אלקים  אל  בחלקו]קרבתו היתה שלא הרצועה ידי מכל ,[על  ליותר נשתוקק ועדיין

ממנו שישיג  במה  מסתפק ואינו אהבתזה, ר"ל – עליו' לבטח ישכון ה' 'ידיד כן על ,

עכ"ל. יכבוהו. לא רבים ומים ממנה, תזוז שלא  בטוחה ה'

אושפיזכן  שנעשה לו גרמו וההשתוקקות  שהרצון - בנימין אצל חזינן שכאן והיינו

בעבודתולשכינה, ולהתעלות  להשיג מצליח  אינו אם  שאף אחד כל  ילמד ומכאן

שמיא מן לסייעתא  יזכה בסוף כי ה', אל מלהשתוקק יפסיק אל  אעפ"כ רצונו , כפי

וכהנה זו כהנה לרצועה לזכות  ברצונו מצטער היה הצדיק  בנימין  שהרי וראייתו, ,

(‰„Â‰È Ï˘ Â˜ÏÁÓ ‰‡ˆÈ˘) קדשים קדשי שנבנה - ליותר זכה ולמעשה מביהמ"ק , כחלק

ומכאן, ממהבחלקו. יותר הרבה האדם  את ותטהר  תגביה  והרצון שההשתוקקות

בעיניו שברצונו שדימה ממה יותר פעמים אלפי אלף אותו מסייעין לטהר והבא  ,

להתקדש. ובדעתו
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(é ùåøãéë éðåèñàì úåùø åì ïéà ïëàù
,'ïèù' øôñîë äðùá íéîé è"ðù íà
ë"äåé ïéáù íéîé äòáøàá åìéàå

ïéà úåëåñä âç ìù ïåùàø íåéå úåëåñì
ïéèùäì úåùø åìâéâéâéâé(äéôåâ ô"ëäåé úîâåãë),

úåðååò ïåáùçì ïåùàø àåä æàîåãéãéãéãé.

זי"עיג. מבעלזא מהרי"ד ÂÎÂÒ˙)הרה"ק „"È¯‰Ó)הפסוק את  Á)פירש Ò ÌÈÏ‰˙) אלוקים'

בקדשו  דיבר שהקב"ה אמדד', סכות ועמק שכם, אחלקה אעלוזה, בקדשו דיבר

ה'', ÌÈÓÈ)'אעלוז ‰˘ÓÁ· ÁÓ˘ הקב "ה(˘‰˜·"‰ משתעשע  בשנה ימים שחמשה 

ישראל  כלל עם ושמח חג בחביבות עד אחריו ימים וארבעה הכיפורים יום אלו .

משאר  אלו ימים ומובדלים ששונים ה'' 'אחלק פירוש 'אחלקה' בבחינת והם הסוכות,

תוריד  וכאשר בשנה ימים שס"ה יש שהרי 'שכם', בגימטריא  העולים השנה ימות

הללו. הימים חשיבות  נלמד ומכאן 'שכם', כמנין ש"ס המספר יעלה חמשה מהם

דהנה  אמדד', סוכות  'ועמק  קרא דההוא  סיפא  רמז בדרך  עוד לפרש והוסיף

גובה  אמות  ששים נמצא דפנות , לשלש אמה עשרים עד הוא סוכה הכשר שיעור

הסוכה, לדפנות טפחים ש"ס הרי באמה, טפחים ששה יש והלא יחד, הדפנות  לכל

ידי  על כי השנה, ימות  שאר ויתקן 'אמדד' הסוכה שממידת סוכות' 'ועמק והיינו

על  והוסיף 'אעלוזה'. בבחינת  הם גם שיהיו הימים שאר לקדש יוכל סוכה מצות

בפסוק  לרמז זי"ע, מבעלזא אהרן רבי הרה"ק  בנו Â)כך  ËÏ ÌÈÏ‰˙)טפחות 'הנה

שאר  אלו 'ימי' בכל ותעצומות  עוז יתנו הסוכה של הטפחים שמדות ימי', נתתה

שבין  ימים כחמשה להיות  השנה ימות  שאר את  מתקנים החג ימי כי השנה, ימות

לסוכות . יוהכ"פ

שהם יד. אלו בימים כי תמוה דהדבר אומר היה זי"ע  מטאלנא  דוד רבי הרה"ק 

עצמו  הסוכות בחג ואילו נחשבים, העוונות  אין  אזי החג לקראת בהכנה טרודים

העבירות נמנים כבר ואתרוג לולב  ונוטלים בסוכה יושבים עצמם, במצוות כשעוסקים

וחשיבות גדולת נראה ומכאן מסתברא , איפכא ולכאורה עוונות, לחשבון 'ראשון -

למצווה ‰ÂÂˆÓ‰)ה'הכנה' ÔÓ ¯˙ÂÈ).

אמת' ה'אמרי הוכיח זה ˙¯ˆ‡)יסוד '· ÏÈÏ ˙ÂÎÂÒ)בביהמ"ק עשו גדולה ששמחה

גוף  על כן כתיב ולא  הקודש, רוח שואבין משם – המים ניסוך  שאיבת קודם

ושמחה  אור יותר להביא  יכולה למצווה שההכנה אלא המים, ניסוך  – המצווה

עצמה. מהמצווה

הידור  שונה והנה ה'אתרוג', בו להכניס מכסף' 'קופסה ל'חתן' להעניק העולם נהגו

והבדלה  לקידוש וגביע חנוכה, לנרות  כסף מנורת כגון מצוה, הידורי משאר זו מצוה

המצוה בגוף קודם (·ÙÁˆ‡)שהם לאתרוג מחזיק שהוא פושקע' 'אתרוג משא"כ
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î"îåô"ëäåé úøäè øçàì óà éë òãé
äîçìîá ïúéà ãåîòì åì ùé
áúëù åîë ,øöéä ãâðë úéãéîúä

ò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøäñ"úç úåùøã')

(ì"é ð"à ä"ã :áð à"çàøîâä ïåùì ìò
'àðèéùã êðéòá àøéâ'(áìåìä úìéèðá),

øîà àì àîòè éàî ÷ééãì ùé .ì"æå
øîàå ïèùì àøéâ íúñêéðéòáì"é .

,äîçìîä åðçöð íéøåôéëä íåéáã
àðåùä çøá éë áåùçì àåáðù øùôàå

(òøä øöéä)åðéà àåäå åéøçà íéôãåø åðàå
,åðéà äæå .åðéøçà óãåøãéî ,àáøãà

øçà êôäúð íéøåôéëä íåé øçà
íéìåãâå íéáåè úåéäì åðéëæùîå ,óãåøä
ìë' äæ úîåòì äùòð íéøåôéëä íåéá
'åðîéä ìåãâ åøöé åøáçî ìåãâä

(.áð äëåñ),äîçìîá ÷æçúäì êéøöå
úãúåòîä úàæä äìåãâäïë ìòå ,

àøéâ øîà áìåì ìèðùëêéðéòá,à÷ééã
õç äøåé àåäù áåùçð àìùóøåòá

óøåòá êãé' ã"ò åðîî çøåáä ïèùä
'êéáéåà(ç èî úéùàøá)êéðéòá àøéâ àìà,

åðéôãøì åðéãâðì åéðôá ãîåò àåäù.
åðééäå[áë øåîà àîåçðú àúéàã]ïåùàø'

àåäù áåùçú àìù - 'úåðåò ïåáùçì
äîçìîá ìöòúúå úåðåò ÷åìéñå íåéñ
ïåùàø àáøãà àìà ,àåä ïë àì ,åæ
åøéáçî ìåãâä ìë éë ,úåðåò ïåáùçì
.ì"ëò ,øúåé øæò êéøöå åðîî ìåãâ åøöé

íéàìôðáåìâé'æå÷ ã"áà ö"äâä éøáã
ã"éä(úåëåñ ,'éáö õøà'),

àøîâá àúéà äðäã ,øàáîä(:èé÷ úáù)

ìáä ìéáùá àìà íéé÷úî íìåòä ïéà'
éðôî ,ïáø úéá ìù úå÷åðéú ìù íäéô
ìáäì àèç åá ùéù ìáä äîåã åðéàù
íéîéá ,äúòî øåîà ,'àèç åá ïéàù
ìàøùé éðáî ùéà ìë áùçð åììä
øçà Y 'ïáø úéá ìù úå÷åðéú'ë
úøôëá àèçå ïååò ìëî åðøäèðù

ללב ', רומז 'אתרוג כי הדבר, וביאור כלל. מעשה בשעת ולא – ולאחריה המצוה

ולאחריה  המצווה, שלפני והשתוקקות  ה'עסק ' הוא  המצוות לקיום בנוגע הלב  ועיקר

החשיבות ... עיקר וזה מהמצוה. להיפרד יכול שאינו -

אמת ' ב 'שפת  ˙¯Ó"„)וראה È˙˜ÂÁ·)הגידו חכמים וכאשר ËÎ.)וז"ל. ‡ÓÂÈ) הרהורי

ללמוד לנו יש מעבירה קשין Â¯Ó·‰)עבירה ‰·ÂË ‰„ÓÂ)נוחין מצוה הרהורי (‰ÍÂÙÈכי

('ÔÈ˘˜' ‰¯È·Ú È¯Â‰¯‰ ‰¯È·Ú· ¯Ó‡�‰Ó.גופה הרהורמהמצוה ברוב תלוי הנפש  שתיקון

הבורא לעבודת  עכ"ל.ותשוקה ,

הפסוק על העולם מאמר È)ידוע  „È Ú˘Â‰),'בם יכשלו ופושעים בם, ילכו 'צדיקים

המצווה לפני עצמו מכין הצדיק רגעוהולך כי יחשבו לא  פושעים משא "כ לקראתה,

לידי  יבואו בטרם רק אחד מכשול יכשלוהמצווה, באיזה בטעות  שנתקל כמי בם,

הארץ . על המונח
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,ãåò àìå ,íéøåôéëä 'íåé ìù åîåöéò'
úìòî äìãâ óà åìà íéîéáù àìà
íðéà íä éøäù ,ø"áùúî øúåé ìàøùé
ùãå÷ íò ìàøùé åìéàå íéùåòå íéååöî
éîî äùåòå äååöî ìåãâ'å íéùåòå íéååöî

'äùåòå äååöî åðéàù(.àì ïéùåãé÷)åèåèåèåè.

וחסד  צדקה ענין – לסעודתי אזמין 
אלו  בימים

ïîæäíà ,ãñçå ä÷ãöá úåáøäì àîøâ
øåúéååä ú÷ãöá íà ,ïåîî ú÷ãöá

éøòù'á àáåä êëå .êìùî åì ïú Y
'äáåùú(äëøú ç"åà)øåà' øôñä íùá

ùé' ,ì"öæ ù"øôàô î"øäì 'íé÷éãö
ø"äåîå ,úåëåñ áøò ä÷ãöá úåáøäì
äôå÷ä ÷ìçî äéä ì"öæ ìàèéå íééç

íééðòìæèæèæèæèãåñé'á áúëå ,'úåëåñ áøò
'äãåáòä ùøåùå(á"éô)ìù íåéä äæ äðä'

øùà ùéà ïúé éëá àåä éøä ,úåëåñ áøò
ãàî àéä äáø éë ä÷ãö úåùòì åðáãé
óåñàì äôéñà ïîæ àåä íâå ,äæá íåéá

ה'חתם טו. הרה"ק  יכול היה לא  לסוכות  יוהכ"פ שבין אלו שבימים הדברים, ידועים

להקב"ה  געגועיו רוב מחמת ה', בתורת  ולהתעמק  מוחו את  לצמצם זי"ע  סופר'

ותשבחות וזמירות ערגה שירי אז מחבר היה כן ועל ולהזדכך , להיטהר שזכה אחר

מילי  דהני ופשוט משה'. 'שירת בספר וחיברם יחד וקיבצם וקיים, חי א-ל למלך

לצמצם  שלא להשתדל צריכים כערכנו פשוטים אנשים אבל דוגמתו, עליון לצדיקי

ולתפילה. בתורה רק אחרים... בדברים הראש את 

בגמרא טז. שהובא וכמעשה הצדקה מעלת גדלה ˜�Â:)מה עם (˘·˙ שמואל ישב פעם

אנשים  קבוצת עברו ולפניהם שמו, ו'אבלט' ובמזלות  בכוכבים' 'חוזה נכרי איש

החבורה  מבני אחד על לשמואל אבלט הראה האגם. על הגדלים קנים לקצוץ בדרכם

וימיתהו. נחש יבוא  כי ביתו, אל לשוב יזכה ולא האגם אל הולך  האיש זה ויאמר

ואכן, בשלום. וישוב שילך  מובטחני הוא , יהודי הלה אם לו, ואמר שמואל נענה

אבלט  אליו ניגש בשלום. שבים בתוכם והיהודי – החבורה בני כל כי ראו זמן לאחר

שני  בין הנתון לשניים חצוי נחש בו ומצא  פתחו כתפו, שעל שקו את הימנו וביקש

סוף. קני

בכל  דרכנו האיש, השיבו עשית , טוב מעשה איזה ליהודי, שמואל שאלו עתה

לחמו  את  אחד מכל ואוסף שק  עם עובר כשאחד – לחמנו את ביננו להתחלק  יום

מבני  שאחד ראיתי היום והנה, בשווה. כולם מתחלקים ולאחמ"כ עמו, שהביא 

אמרתי, כן על לחם. פת  כדי עד עניו שגדל והבנתי לחם, פת עמו הביא לא  החבורה

נתעכבתי  האיש זה ליד ומשעברתי ולחלקו, הלחם את מכולם לאסוף ברצוני שהיום

עבורו... גם מחלקי שמתי אנוכי ובאמת  החבורה בני ככל לחם נותן שהוא  כמו

וכלל. כלל בושה בלא לאכול לחם הלה הרוויח ובזה לכולם חילקתי לאחמ"כ
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çøàìå ïéîæäì âçä éîé ìë ìò äúéáä
åðçìåù ìò äøåú éðá íéðâåäî íééðòæéæéæéæé,

'ïéùéã÷ ïéæéôùåà 'æä ÷ìç íäåçéçéçéçé.

ãåòáúë(à"éô)'ä éùåã÷ éòøå ééçà
åèéáä ,éùôð éáåäàå ïåéìò éãéãé
,åæ äåöî éîéé÷î ìù íúáéùç øåòéù ìà

ודרש  הנחש. מארס אותך  הצילה זאת  צדקה מצוות  אכן, ואמר, שמואל נענה

מצוות שבכוח עצמה'. ממיתה אלא משונה, ממיתה ולא - ממוות תציל 'וצדקה

המיתה  מן ואף עליו לבוא  המתרגשות פורענויות  מיני מכל האדם את  להציל הצדקה

אליו. וקרובה עליו שנגזרה

חז"ליז. מדברי רמזו הרמז ‚.)בעלי Ê"Ú) העולם לאומות הקב "ה יאמר לבוא  שלעתיד

והולך נוטל ואחד אחד כל מיד אותה, ועשו לכו שמה, וסוכה לי יש קלה 'מצוה

סוכה גגוועושה ואחד בראש אחד וכל תמוז בתקופת  חמה עליהם מקדיר והקב "ה ,

טעמא, היינו אלא דוקא , גגם בראש סוכתם עושים ומדוע  ויוצא', בסוכתו מבעט

ועושים  להם, יש אחרת מדה ישראל בני אבל לשם, להגיע העניים יוכלו שלא כדי

בחצרותיהם ÏÎÏ)סוכות  ÁÂ˙ÙÂ ÈÂÏ‚ ÌÂ˜Ó ‡Â‰ ÏÏÎ Í¯„·˘) וייכול ייתי דכפין שכל כדי

שבעו. כדי

סכומים יח. לאביונים ונתן שפיזר זי"ע חיים' ה'דברי הרה"ק על שמפורסם וכמו

לצדקה, גדולות מתנות  לתת מרבה היה השנה שבכל ואף סוכות, בערב  עצומים

לך שאין בקדושתו, אמר וכבר שיעור, לאין אלו בימים רב  כסף מפזר היה ביותר

סוכות . בערב שמחלקים הצדקה מן יותר סוכה' 'נוי

אשר  במעונו זצ"ל טעפליק  גאב"ד הגה"צ ישב  לסוכות יוהכ"פ שבין בימים

נודע הימים באחד המינים, ארבעת בכשרות  דבר לשואליו והשיב  עיה"ק, בירושלים

מי  מכל ביקש ומאז החג, צרכי עבור מעות להן שאין עניות משפחות  כמה על לו

שהתנצל  אחד איש היה הבאים בין העניים, עבור לבו מנדבת  שיתן למעונו שבא 

השיג  לא ועדיין מאד, דחוק  מצבו שגם ואיךלפניו, מינים, ארבעה לקנות כדי כסף

הגה"צ  נענה קודמין, חייך והלא  סיפוקו, כדי לו אין כאשר לאחרים לתת  יוכל

מממונך לפזר עליך עדיין המינים' 'ארבעת רק הוא  מחסורך  אם ואמר מטעפליק 

אבל, להחזיר, מנת על במתנה אחרים משל ליטול תוכל המינים ארבעת כי לעניים,

מחמת אחת דמעה יוזילו ובדחקם לחג, ובשר דגים יהיו שלא ענייה משפחה לאותה

ויצטרכו  ח"ו, מרומים בשמי נוראים קטרוגים לעורר זו דמעה עלולה אזי הדל, מצבם

הקטרוג...'. את  להמתיק  כדי וחסדים רחמים להרבה

כי שאמרם, למי הדברים נאים ביום בדידיהואכן, פעם שביקש עובדא, הוה

על  במתנה מינים הארבעה את  לו שיתן עמו המתפללים מאחד סוכות  של ראשון
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äìåàâä íéìéçðîå ïéìçåðä ïä åìà
,íìåò úåøåãì åéøçà åéðáìå åì úåøéçäå
àåäå ,íåéä ìë åéìò óôåç 'ä ãåáëå
- ïåéìò éðëùî éùåã÷å äëåñ ìöá áùåé
åîò ïðåìúäì íéàá íéùãå÷ä úåáàä

,äëåñ ìöáæà ïúåðùë åîò íéçîù íäå
éìòá íéðåâä íéðåéáà íéìãì åîçìî
óñàéå àéáé íéãåøî íééðòå ,äøåú

äúéáä íúåàèéèéèéèéìù í÷ìç åç÷é íäå
íúëøáîå ,ïéùéãé÷ ïéàìò ïéæéôùåà éðä

שבערב נתברר, הדבר בירור לאחר חובתו. ידי בהם לצאת שיוכל כדי להחזיר מנת 

ועולה  הבוקע יללה קול לאזנו הגיע אז אך  ביותר, מהודר אתרוג לו היה סוכות

לו, נודע קרה, מה לשמוע ביתם דלת  על משדפק אליו, הקרובה שכנתו של מביתה

מאד  חוששים ובנה והאם חורגו, אביו של האתרוג את  בטעות  הפיל הקטן ֵשהילד

מטעפליק הגה"צ כשמוע ויהי חמור, עונש ויענישו עליו יתרגז שבודאי האב מתגובת

להם  מורה כשהוא  להם, והושיטו שלו האתרוג את  ונטל לביתו חזר צרתה את 

ראוי  שאינו וקבע שלו, האתרוג את  וראה בביתם ביקר שהרב לאביהם, להודיע

כגון  ועל למהדרין. חובתו ידי לצאת  שיוכל כדי אחר אתרוג לו מסר כן על לברכה,

כאלו  טובות ומידות  טהור, בלב הקב "ה חפץ ביותר כי הלב', כנגד 'אתרוג נאמר זה

כתמים. ללא ומהודר נקי ואתרוג לולב מנטילת  מונים עשרת  עולות 

לפרוטה  פרוטה השנה כל במשך  חוסך היה זי"ע  מנעשכיז מרדכי רבי הרה"ק 

פגש  ה'אתרוג', את  לקנות בדרכו אחת פעם מהודר, אתרוג לקנות שיוכל כדי

משמש  הנני לפרנסתי הנה, דבריו, היו וכה הפוגות, מאין הבוכה פשוט ביהודי

בפתע ה'סוס' עלי מת ועתה למקום, ממקום וחבילות חפצים המעביר עגלה' כבעל

סוס  לקנות  בכדי צריך  הוא מעות לכמה הרה"ק בירר לחמי, מטה ונשבר פתאום

עבור  שהכין הסכום כאותו כמעט העולה גדול בסכום הכפרי ענה נקב חדש,

האיש, לידי והושיטו מכיסו כספו צרור כל את הוציא ודברים אומר ללא האתרוג,

כשהוא לביתו הלך רבה ובשמחה בדיעבד, כשר אתרוג קנה לו שנשארו ובפרוטות 

משפחתו לבני בהתרגשות  ואילומספר מהודר, אתרוג  על  טוב  ביום יברכו כולם 

מהודר .... סוס  על נברך אנחנו 

הסוכות ובחג זי"ע, מסטרליסק  אורי רבי השרף אצל גם היה מעשה כאותו

ר' הרבי והרגיש זי"ע, מליזענסק אלימלך רבי הרה"ק אצל ה'שרף' התפלל שחרית

בלית לכך, זכה איך ושאלו אליו וניגש שלו, מהאתרוג נודף עדן גן שריח אלימלך 

מצוה  שמחמת  אלימלך , ר' הרבי עמו והסכים המאורע , אותו כל את  סיפר ברירה

עדן. גן של בריח יריח בדיעבד אם כי כשר שאינו אתרוג שגם זכה זו גדולה

האורחים.יט . מכניס – ע "ה אבינו דאברהם אושפיזא  שהוא ראשון ביום וביותר
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àì êéàå ,úåëøá äòáù 'ä øáâ êøåáé
úåøéäæä ìà åááì íçéå áäìúé

ãàî ãàî äæá äìåòî äøéîùäå.

ïëåùåã÷ä ä"ìùä áúëøð äëåñ 'ñî)

(ç äåöîïéîæéù ,øáã ìù åììë'
íéøëæðä íé÷éãöì åéôá äìçú íãàä

[ïéæéôùåàä åðééä]í÷ìç ïúé êë øçàå ,
,åðçìù áéáñ íéáùåéä íééðòäìïéà íàå

íééðòì çìùé éæà ,åðçìåù áéáñ åì
íäì éåàøä í÷ìç äæ éë ,íúéáì.

ìòåíãàä äëåæ ãñçä úãéî éãé
áúëù éôëå ,''ä ãáò' àø÷äì

ò"éæ 'ìàøùé áäåà'ä ÷"äøä(øäá ô"åñ)

éîì íà éë 'ãáò' àåø÷ì êééù ïéàù

'úåéùòå úåãáåò ìòåôå äùåòå ãáåòù
åáø ìò ìèåî äéä øùà úåìåòôå
øåáò ìëä äùåòå çøåè àåäå ,íúåùòì

åáøåáø úà øèåô àåäù àöîð æàå ,
éãë ,ïëàå ,'åéìò ìèåî äéäù àçøéèäî
íéøáã úåùòì åéìò 'ä ãáò áùçéù
úåéäì åðééäã ,ìåëéáë ä"á÷ä íå÷îá
,åéùòîë úåùòìå åéúåãéîá ÷åáã

áéúëãë(è ,èé àø÷éå),'åéëøãá úëììå'
ì"æç åùøãå(.ãé äèåñ)íãàä êéøöù

óà ïåðçå íåçø àåä äî' åàøåáì úåîãì
'ïåðçå íåçø äúàëëëë,ïæ ä"á÷äù íùëå

êéøö êë íéàåøáäå úåîìåòä ìë úà
ïåæì åúìåëéá øùà ìë úåùòì íãàä

íéðåéáàäå íééðòä úà ñðøôìåæ"éòå ,

ביו"ט  אורח לו שיהיה מאד שהקפיד זי"ע  מדזיקוב  אליעזר רבי הרה"ק  על מסופר

אורח  מצא  לא השנים באחת אבינו, אברהם של דאושפיזא יומא חג  של ראשון

ובשווקים  ברחובות שיחפש זי"ע  נועם' ה'אמרי הרה"ק  לבנו וציוה שלחנו על שיסב

חיפושים  ולאחר אביו במצות  הבן יצא  ואכן לאכול, מה לו שאין עני יהודי אחר

מיד  החג, סעודת לסעוד היכן לו שאין והבין באשפתות מתגולל אחד שיכור מצא

אברהם  שאצל אומר כשהוא  ודגים, ושליו בברבורים וכיבדו אביו בית אל אותו נטל

אורח  עובר כל הכניס לבו בטוב  רק זה, מאורח יותר  טובים האורחים היו לא אבינו

במידותיו. דבוק ולהיות בדרכיו ללכת  צריך הזה ביום הפחות  ולכל שהוא , מצב  בכל

סוכתו כ. את בנה השני זיווגו את  כשנשא זי"ע חיים' ה'חפץ  הגה"ק  של בזקנותו

אמרה  הסוכה את הרבנית  ראתה כאשר אולם והלכותיה, דקדוקיה ככל רב  בעמל

כשמוע ויהי החצר, של השני בקצה הסוכה לבנות  טפי עדיף שלדעתה תומה, לפי לו

כאשר  אך היא, קבעה אשר במקום ובנאה הסוכה את  ופירק  תיכף הלך דבריה את 

יותר  וראוי עמו, שהצדק  והודתה בה חזרה החדש, במשכנה הסוכה את ראתה

הסוכה  את ופירק בניחותא  חיים' ה'חפץ הלך ותיכף בתחילה, שהיתה במקום לבנותה

השלי  בפעם ודברים.ובנאה אומר ובלי דבר אירע לא כאילו שית 
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äéä ìåëéáëù äî äùåò àåäù àöîð
íéàø÷ð äæìå' ,úåùòì êéøö ä"á÷ä
äî íéùåò äîäù ,''ä éãáò íé÷éãöä

áåèä êøãë ,úåùòì ú"éùä êéøö äéäù
íòä éøùà' ,íéàåøáä ìëì áéèéäì

'åì äëëùàëàëàëàë.

זי"עכא. מזלאטשוב  הרה"ק אצל דהוה העובדא  ידועה לענין, ˘‰Â·‡מענין ÁÒÂ�·)

('·Â˘Ë‡ÏÊÓ „È‚Ó‰ ˙¯Â˙'· לחם לו היה ולא חלקו מנת  היו ועניות דחקות אשר בימים

יצחק רבי הרה"ק  מאביו שירש יקרות  תפילין היו ברשותו והנה הטף, לפי

עולליה  את  להאכיל כדי שימכרם רבות  בו הפצירה והרבנית זי"ע , מדרוהוביטש

לא הסוכות  חג בהתקרב אחת  שנה אופן. בשום לכך  הסכים לא הוא  אבל הרעבים

סוחר  שיש מזלאטשוב  הרה"ק ושמע זלאטשוב , גלילות בכל מהודרים אתרוגים היו

רייניש  חמישים בעבור למוכרו מוכן והוא  מהודר אחד אתרוג להשיג שהצליח אחד

לקנות מזלאטשוב הרה"ק של השתוקקותו גודל לציין למותר ועצום, רב  סכום שהיה

פרוטה, שוה אפילו לפורטה בידו היה לא  אך ה' מצוות  בו לקיים כדי האתרוג את 

רייניש, חמישים תמורת העיר מעשירי לאחד היקרים התפילין אותם מכר לכן

טוב שמח לביתו חזר בידו וכשהאתרוג וכדין, כדת האתרוג את קנה אלו ובמעות

ובא . הקרב  הקדוש לחג אתרוג עם הקב "ה אותו שזיכה על לב

באתרוגים  גדול מחסור שיש וביודעה באתרוג, הרבנית  הבחינה לביתו בכניסתו

אולם  האתרוג, לקנות כדי כך כל גדול כסף סכום השיג מהיכן בפניו תמהה

מאד  בו להפציר שהרבתה לאחר ורק  לה, לגלות הסכים לא  מזלאטשוב הרה"ק 

ויהי  המהודר, האתרוג בעד היקרות  התפילין את  שמכר לה לגלות  הוכרח

הזה, כדבר עשה איך  עליו צעקה כעסה ובשעת  רוגז, נתמלאה כן כי כשומעה

אף  לכך הסכים לא ומעולם למוכרן בו מפצירה היא הרי טובא זמנים זמן דהא

הילדים  עבור לחץ  ומים צר לחם לקנות נפש לחיי נוגע הדבר היה כאשר

דעתה  נתקררה ולא  בקלות, התפילין את  מכר האתרוג לקנות כדי ואילו הרעבים,

הרה"ק כראות  ויהי האתרוג, ונפסל הפיטם את נשכה כעסה שמרוב עד

כעס  של סימן שום לה הראה לא  ואף כלום ולא לה העיר לא  כן מזלאטשוב 

אין  אתרוג לי, אין תפילין 'רבש"ע, ואמר שמיא כלפי עיניו נשא  רק וקפידה,

אליו  נתגלה בלילה מאומה. הגיב ולא  לעסקיו פנה ובזאת  אכעס', גם וכי לי,

מן  וההתאפקות הראשון, מן יותר האחרון מעשה שגדול לו, וגילה בחלום, אביו

ועי"ז  האתרוג, לקניית  מעותיו שפיזר ממה יותר בשמים חשובה היתה הכעס

רעות . גזירות  כמה ביטל
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קדושת  - הסוכה על  שמים שם  חל 
בה השורה ה ' ושם הסוכה 

àúéà÷"äåæá(:â÷ â"ç),éæç àú'
àøåãîá áéúé ùð øáã àúòùá
àñøô àúðéëù àúåðîéäîã àìéö àã

'àìéòìî äéìò àäôãâäòùá ,äàøå àåá)

äéôðë äðéëùä úñøåô äëåñä ìöá áùåé íãàäù

(äìòîìî åéìòáëáëáëáë.

áäåà'áå'ìàøùé(úåëåñì íéèå÷éì)

åðàù àîâåãë àåä äëåñä ïéðò ,øàéá
äìéçúîù úìåâðøúä úà ïéàåø
úåðåæî úðúåðå äéðáì úàøå÷å úôöôöî
úçú íúåà úñðëî êë øçàå ,íäéðôì
äðéëùä úâäåð äæä ïéðòë .äéôðë

,åðîò äùåã÷äíåéå äðùä ùàøá
úåðåæî åðì úáúåë àéä íéøåôéëä
åðì úáöå÷ù øçàå ,íéáåè íééçå
úçú åðúåà úñðëî éæà úåðåæî

äéôðëâëâëâëâëïéðò åäæå .

בסוכה,כב. ישן הוא  אם דעת קל אדם זי"ע  מסקווירא יצחק רבי הרה"ק  שאל פעם

מסקווירא הרה"ק נענה הצינה, מפני בסוכה לישון בידו שאין הלה, השיבו

שאתה  ראיתי ואעפ"כ כתפילתך, בקרירות שמו"ע תפלת ראיתי לא 'מעולם ואמר

באש  דבר כל לקיים – האדם עבודת  עיקר דבר, של כללו בתפילתך...' טוב  ישן

קודש. ותבערת

משמואל'כג. ˙¯Ú"‚)ב 'שם Ò"Ó‰ÂÁ˘)'עליכם 'שלום לומר נוהגים אנו אין מדוע  מבאר

נזר' ה'אבני הרה"ק  אביו שהגיד מה ע "פ עוד ומוסיף סוכות , בחוה"מ ש"ק  בליל

ומתאספים  מתקבצים ישראל שבני למקום מלאך  יבוא  שאם רבותיו בשם זי"ע 

אמרו שהרי ה', פחד מחמת המלאך ËÏ.)יתבטל ÔÈ¯„‰�Ò)שכינתא עשרה בי 'כל

ביכולת שאין לומר, שיש וכמה כמה אחת  'על שם להישאר יכול אינו ולכן שריא',

הסוכה, על שמים שם חל כי גאונו, ומהדר ה' פחד מפני הסוכה אל לבוא  המלאך 

כידוע המלאכים  מן הרבה  גבוהין בסוכה והאושפיזין כי לאמצעים', מקום אין א"כ ,

יתבטל  הוא כי אליו, להגיע  יכול המלאך שאין מישראל ויחיד יחיד כל מעלת גדולה

' שם, השורה הקדושה לידעמגודל בסוכה  היושב איש  לכל  מגולה  תוכחת  ובזה

שלפניו .מה

בשבת עליכם' 'שלום באמירת  ה'סדר' בענין זי"ע, מסאטמאר הרה"ק דיבר פעם

סוכות המועד לאומרו]חול הנוהגים להזמין [לאלו  - לסעודתא ' 'אזמין מקדימים אם ,

אחד  והעיר תחילה, השרת  למלאכי עליכם' 'שלום מקדימים או האושפיזין, את 

עליכם' 'שלום שהרי עליכם שלום להקדים שצריך  נראה הסברא  שמצד הנוכחים,

נענה  קודם', תדיר תדיר ושאינו 'תדיר ושבת שבת  בכל אותה שאומרים יותר תדיר

שהרי  לחברתה, אחת  שבת של עליכם' 'שלום אמירת  דומה אינו כי כן, לא הרה"ק ,
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úëëñî äùåã÷ä àîàäù úåëåñ
ì"ëò ,äéôðëá åðúåàãëãëãëãë.

äðäå'îâá åøîà(:ã)ïéàù äëåñù
Y äìåñô íéçôè äøùò äá
äãøé àì íìåòîù åøîàù äîî ãîìðå

äøùòî äèîì äðéëùêéøö äøåàëìå .
...äæì äæ úåëééù äî øåàéáúåèùôáå)

áùçð íéçôè äøùò äáåâá ÷øù íéãéîìù äðååëä

(åîöò éðôá úåùøëãñç' øôñá øàéáå .
'íäøáàì,ì"öæ éàìåæà íäøáà éáø ÷"äâäì)

(çð øäð éòéáø ïéòî'úîà úôù'á àåä ïëå ,
(áéúë ä"ã á"îøú)äðéëùäù øîåì àáã

úà úåùòì ïéà ïëì äëåñ ìëá äéåøù

àì æà éë äøùòî äúåçô äëåñä
.äðéëùä äá ïåëùú

êëåíéøôñá åáúë'ìàåîùî íù' 'ééò)

(ãåòå ,è"òøú úåëåñìò êéîñäì
íéøéùä øéùá ÷åñôä úà äëåñ úåöî

(ã à)íãàäù ,'åéøãç êìîä éðàéáä'
ä"á÷ä ìù éîéðôä åøãçì ñðëð

åîöòáå åãåáëáäëäëäëäë.

àúéààøîâá(.á äëåñ)áùåé íãà'
ìöá÷"äåæá ïëå .'äëåñ(:â÷ â"ç)

äëåñä úàø÷ðàìéöá"öå .àúåðîéäîã
áùåé åðéàù éî ìò éà÷ 'ìö' ïåùìä éë
åðîî ÷çåøîá ÷ø ìöéîä øáã úçú

גודל  שכפי המעשה, ימי בששת האדם בהכנת  תלויה שב "ק  בליל המלאכים ביאת

לומר  שייך לא  ולכן יותר, ונעלים חשובים עליון מלאכי אליו באים כך  עבודתו

ושבת שבת ובכל הענין לפי תלוי הכל כי טפי, תדירה בשבת  עליכם שלום דאמירת 

לסעודתא' 'אזמין לומר דעדיף הכריע , השאלה גוף ולענין חדשה. מציאות  היא

את מזמינים בשבת ואילו בסוכה, עמנו לישב  האבות  את מזמינים בזה כי תחילה,

ממעלת יותר גדולה לצורה החומר את  המהפכים הצדיקים שמעלת וידוע  המלאכים,

המלאכים. לפני להקדימם צריך  הדין מצד לכן כלל, וגוף חומר להם שאין המלאכים

זי"עכד. צבי העטרת הרה"ק  לה ¯Ò„)רמז Û„ ÌÂÏ˘Â ÌÈÈÁ ÈÎ¯„) יחביאנו' הפיוט רמז שלזה

הסוכה. בזכות שמירה ומבקשים מזכירים שביוהכ"פ השכינה', כנפי תחת ידו צל

חז"לכה. דרשו ËÈ)עוד · הפסוק (˘‰"¯ Â)את · סוכה,(˘‰"˘ זו - לראשי תחת  'שמאלו

חיים' עץ ב 'פרי ז"ל האר"י וביאר לבא ', לעתיד שכינה ענן זה - תחבקני וימינו

(„"Ù ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á ¯Ú˘)מאמרם פי Ê:)על ‰ÎÂÒ)דפנות שתי הוא  סוכה הכשר ששיעור

דהא רעהו, את איש שמחבק  חיבוק  צורת  כעין והוא  טפח, אפילו ושלישית  כהלכתן

הזרוע ופרק  לכתף, הסמוך  הפרק  היא א ' פרקים, שלשה יש אדם של בזרועו כן כמו

על  ימינו ביד בסוכה ישראל את  מחבק  הקב "ה וכביכול אצבעות, של ופרק  עצמו,

בטפח. הכשירה כשהשלישית דפנות שלש ידי
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ìù ìöäå ïìéàì êåîñ áùåéäë ,èòî
áùåéä åìéàå ,åéìò èùôúî ïìéàä

áùåé àåä éøä äëåñáúçú,äëåñä
.äìéöá àìå

øàáîåò"éæ õéùôàøî ÷"äøäòøæ')

(úåëåñã 'à ìéì 'ùãå÷éøáã ô"ò
ùøãîá ì"æçíãà úåãìåú ,ùåã÷ä ä"ìù 'éò)

(ä úåà ìåãâä øòùáåúëä ùøôìíéìäú)

(ä àë÷äòåðú ìëù åîëù 'êìö 'ä'
,ìöá åéúåòåðú íéàøð äùåò íãàäù
íìåòá åúâäðäá íãàä øøåòî á"åéë
åîò åâäðúéù - äìòîì ïë åâäðúéù äæä

.åúãéîëïéùåò åðàù ,äëåñä ïéðò åäæå
ìö' úàø÷ð ïëìå ,äðåéìò äëåñ úîâåãá
úîâåãå ïåéîãë àéä ïãéã äëåñù 'äëåñ

äðåéìò äëåñäëåñ ïéëî íãàäù åðééä '
äæ éãé ìòå äæä íìåòá íéðáàå íéöòî
,äðåéìòä äëåñä ìù ìöá úáùì äëåæ
äæ ìë íò ììë ïåéîãå êøò ïéàù íâäå'

.'ïë øîåì çøëåî

כל – בסוכות  ישבו בישראל האזרח כל 
הסוכה אור עם  שייכות  לו יש  ויחיד יחיד

ïéà,åæ äâøãîî òðîðä ìàøùéî ùéà
éèåùôî åîöò áùåçù éî åìéôà
éáø ÷"äøä çéëåä êëå ,íòä éúåçôå
äîî ,ò"éæ àøåâéãàñî á÷òé íäøáà

ì"æç åùøãù(.áé äëåñ)áéúëã éàî
(âé æè íéøáã)- êá÷éîå êðøâî êôñàá'

úìåñôá,'øáãî áåúëä á÷éå ïøåâ
àåäù íéúåçôáù úåçôä íâù åðãîìì
âçá äééìòì äëåæ ïë íâ 'úìåñô'ë
÷ìç àåäù êëñäë úåéäìå ,úåëåñä

.ä"á÷ä ìù åéúåîùî

ùéáìåì úìéèð úåëìäá ïë åæîøù
(:æì äëåñ)äìòî ,àéáîå êéìåî'

úåéäì ÷çøúä íà óà åðééä ,'ãéøåîå
éãéì àåáì åãéá ùé ,'êéìåî' úðéçáá

äùåã÷á åùøåùì øåæçìå 'àéáî'åëåëåëåë.

àúéàò"éæ 'úîà úôù'ä ÷"äøäî
(éîé ä"ã â"îøú)úàøùä ø÷éò éë

éðá åøäèðù é"ò àåä äëåñá äðéëùä

על כו. שביארו וכמו תום. עד הללו מימים ורגע  רגע  כל לנצל בראשו עיניו החכם

Ë)הכתוב  ·Ï ÌÈÏ‰˙)פירות על עובר הסוס כי הבין', אין כפרד כסוס תהיו 'אל

מאכלו כל אלא  לאכלם, אליהם נפנה ואינו ביותר משובחים ותבן וירקות כךקש .

הטוב את לאכול ההזדמנות  מנצל שאינו הסוס' כאותו תהיו 'אל - ישראל בני אתם

אל  להתקרב  אלו ימים לנצל עצמכם זרזו אלא בהבליו, שקוע נשאר אלא  ביותר,

עסקי עם להמשיך ולא השכינה, מזיו ליהנות ותבן ה', כדאשתקד.קש 

בגמרא איתא  הנה פעם, הקשה זי"ע מבריסק חיים רבי ˜È‚:)הגה"ק ÌÈÁÒÙ)

מבעליו  הסוס מתפחד מדוע  כן ואם רוכבו, את  להרוג שיכול עד רב  כוח יש שלסוס

לה, מפרק  והוא  לה מותיב  הוא  אותו, כשמכה מרוצתו אלהגביר איז  ער ווייל 
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óà éøäå ,íéøåôéëä íåéá ìàøùé
íåéá åøôëúðå åøäèð 'íéðéøáò'ä

'úîà úôù'ä ì"æå .íéøåôéëä(éåðéùá).
- åðúçîù ïîæ åàø÷ð úåëåñä éîééë

(úåëåñá)áùéì åðúåà äëéæ ú"éùä
...ïãò ïâä 'éçá ïéòî àéäå .åìöáíùå

ïâá êøéöé êçîùë' ù"îë äçîùä àéä
- íãàä úà ùøâéå 'ëù íâäå .'ïãò
äøàä úö÷ õöåðúîù íéðîæ ùé ë"ôòà
åðúåà ñéðëî ú"éùäå .ïãò ïâä 'éçáî
àúéàãë íéîù íù 'éìò ìçù åæ äøéãì

åðåòîá äçîùäå 'îâáåæ äøéã ïëì .
(äëåñä)é"ò éàãååáå .äçîùä äàéáî

äçîù ùé ô"ëåéá ìàøùé ìù ïúøäè
çåîùì åðì ùé ïëì .íåøîá åéðôì
'ä éðôì ù"æå .'úé àøåáä úçîùá
åðì ùé äøäèì åðéëæù ãáìîå .åøäèú

.åðá ú"éùä úçîùá âðòúäì

áúë'óñåé ãåñé'á(æò ÷øô)'áùåéä
ììôúî åà ãîåìå äëåñáéøä ,

,íéðåéìò úåîìåò êåúá ùîî áùåé àåä

'ÒÂÒ')פערד  ‡Ï‡ Â�È‡ ÈÎ) בכוחותיו מכיר אינו אשר הסוס כאותו נהיה נא  אל כן כמו .

שנ הגדול בכוח ונדע נכיר אלא  עם הגדולים, ולכל לעצמינו לפעול משמים לנו יתן

'אדם הכתוב את ביארו זו בדרך הענינים. בכל ומתוקה טובה שנה ישראל ביקרבני

מה  מבין ואינו ונעלה יקר' 'בזמן מצוי אדם שאם נדמו', כבהמות  נמשל יבין ולא

דעת כל לו שאין הבהמה, של ה'נמשל' אם כי אינו הרי בהם לפעול יכול הוא

הימים. גודל את  לנצל

אמת ' ה'שפת זקנו דברי על לחזור רגיל היה זי"ע  ישראל' ה'בית  (˙¯Ï"„הרה"ק

(˙ÁÓ˘ מאמרם„"‰ �‚.)לבאר ‰ÎÂÒ) ראינו לא השואבה בית שמחת שמחים 'כשהיינו

המדרש דברי פי על בעינינו', Ê)שינה ,ÊÓ ¯"ÂÓ˘) ישן היה לא  רבינו שמשה שהטעם

הוא הרי ישן שהוא רגע  שבכל ידע כי לילה, וארבעים יום ארבעים בשמים בהיותו

כל  במתנה ויקבל זהב , דינרי למדוד לאוהבו שאמר למלך  משל התורה, מן מפסיד

שימדוד, התורהמה מודד משה כך  אלו, מפסיד אני אישן אם אמר לישון, ביקש

לי  אמר  שלא מפסיד , אני אישן אם  אמר לישון, ביקש שתה, ולא אכל ולא

בלבד[הקב "ה] יום  ארבעים בשבעתאלא בעינינו שינה ראינו לא נמי טעמא  ומהאי ,

כי והבינו שידעו מפני החג, מפסידימי אני אישן וממילא אם לישן , יכלו .לא 

בפסוק פירש זי"ע הרי"ם' ה'חידושי ‡)הרה"ק ·È ˙Ï‰˜) בימי בוראך  את 'וזכור

כי  בחרתנו', 'אתה התפלה בסדר שאומרים וזמנים המועדים על דקאי בחורותיך',

יבואו  לא אשר 'עד יזכה בוראו את  אז והזוכר ביותר, המה נשגבים הללו הימים

- הרעה' הרעהימי ימי יבואו ולא  החושך  את ידחה  ‰¯Ì"Èשהאור  È¯Ó‡· ‡·Â‰)

(„ÂÚÂ ,˙Ï‰˜.
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àø÷ð íìåò ìëùíåéåäæå ,'òåãéë ,
áéúëã(áî âë àø÷éå)åáùú úåëåñá'
úòáùñðëð íãàäù ùåøéô 'íéîé

äòáùá.âçä éîéá íéðåéìò úåîìåò

á"åéë'ùáã úåøòé'á áúëà ÷ìç)

(å ùåøã'ä ïðòì äéåùò äëåñ éë'
,äàøð ïéàù óàå ,äëåñä ìò íîåéî"î

äîùì äëåñá íéáùåéù éî ,úîàå øåøá
äåöîá âçá íéçîùå äøåúá íé÷ñåòå
äìòîì óôåç 'ä ïðòù ,úåãòåî úçîùå

åðåøùàúå äúàø ïéò ,äìòî.'

בסוכה ישיבה  – הסוכה על שמים  שם חל
הראוי ראש  בכובד

åéäéåãáåë êåúî äëåñá åéùòî ìë
áåúë äëå ,íéîù íùìå ùàø

'äîëç úéùàø'á(ã"ô äùåã÷ä øòù)ïëå'
ä"ò éøåî âäðî äéä[÷"îøä]øáãì àìù ,

àìà úåëåñä âç éîéá äëåñä êåúá
äúùåã÷ äëåñ úåöî éë ,äøåú éøáãá
íäéìò ìç äëåñ éöòù ãòäå ,äìåãâ¥

'îâáå .'äòáù ìë íéøåñàå äùåã÷
(.è äëåñ)ìò íéîù íù ìçù íùë

äëåñä ìò íéîù íù ìç êë ,äâéâçä,
ìò íéîù íù úùåã÷ ìçù åðééäå
ìò íéîù íù ìçù íùë äëåñä

úåðáø÷äæëæëæëæë.

øåëæéå'äøåøá äðùî'á àéáäù äî
(á"÷ñ èìøú)úùåã÷ù éôìå'

äá èòîì éåàø ãåàî äìåãâ äëåñä
äùåã÷ íà éë äá øáãìå ,ìåç éøáãá
íù øáãìî øéäæ äéäéù ù"ëå ,äøåúå
íéøåáéã øàùå úåìéëøå ø"äùì

'á÷òé éøåëéá'áå ,'íéøåñàäè"ìøú ïîéñ)

(á"÷ñãàî ä"ìùá øéäæä íâ' àéáî
.'äëåñá ñåòëì àìù

'אזרח' ולהבא מכאן  האומר – האזרח
ולקדושה לסוכה שייך מעשי ויאירו 

áúëò"éæ 'áì áèéé'ä ÷"äøäíéðô áèéé)

(é úåëåñ÷åñôä øàáìâë àø÷éå)

(âî-áîìë íéîé úòáù åáùú úåëåñá'

כהנים'כז. ב'תורת  È·)וביותר, ¯ÂÓ‡) בהר הסוכה את לבנות  שצריך  אמינא' 'הווה יש

לגבוה', וסוכה חגיגה תהיה יכול - לה' ימים שבעת  הסוכות  'חג התם דדרש הבית ,

הראב"ד ‰‚ÔÂÈÏ)ופירש ÈÏÂ˘· Ì˘)אותה ויקדש  הבית בהר סוכה  שיעשה פירוש ,

‰Ó˜„˘)לשמים ˙È·· ‰·È¯˜Ó˘ ‰‚È‚Á„ ‡ÈÓÂ„) תעשה הסוכות  'חג מהפסוק שלמדו אלא ,

הסוכה לך  קדושת שגבה שכה נמצא  להדיוט. וסוכה לגבוה חגיגה - ימים' שבעת

המקדש, במקום דייקא  הסוכה את לבנות להצריך אמינא' 'הוא והיינו ,שהיה

המקדש בית  כקדושת היא  הסוכה .שקדושת 

יעקב' ˙¯Î‰)ה'ביכורי ÔÓÈÒ ˘È¯) שמספר סוכה, מצות לקיים מאוד 'ויזהרו כתב ,

ש  כמנין צ"א , ãמŁכי הקדושים', שמות  כגימטריאסוכהני צ"א , בגימטריא עולה ְָ

וא -ד-נ-י. הוי"ה - הקב"ה של השמות שני של
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åòãé ïòîì úåëåñá åáùé ìàøùéá çøæàä
éðá úà éúáùåä úåëåñá éë íëéúåøåã
éë ,'íéøöî õøàî íúåà éàéöåäá ìàøùé
,'úùåá' úåéúåà àéä 'åáùú' úáéú äðä
äëåñä çúôá íãàä ãåîòá éë åðééäå

äëåñä úùåã÷ ìãåâá ïðåáúéåúðéçáá)

(óé÷îäîéìëå äùåá àìîúî àåä éøä
,øáòù äî ìë ìò,äöåòéä äöòä

íåéäî åéùòî áéèäì åéìò ìá÷éù
íù ìò äëåñì ñðëé äæáå ,äàìäå

ãéúòä(åéùòî áéèéä øáëù åîë)åîëå ,
åøîàù(.î ïéùåãé÷)äáåè äáùçî'

äøîà úàæì .'äùòîì äôøöî ä"á÷ä
äøåúåáùú úåëåñáäùåá àìîù éî -

øîàé éæà ì"ðëçøæàçøæà äúòî Y
,éùòî åøéàéåúåëåñá åáùéáùéì ìëåé -

äæì äéàøå ,äëåñáéúáùåä úåëåñá éë
õøàî íúåà éàéöåäá' ìàøùé éðá úà

'íéøöîìá÷ì ïéãéúò åéäù íù ìò Y
.äøåúä úà

æîøå÷éãö åúåà äìíéðô áèéé)

(á"î úåëåñíéãå÷éø ïéðòá íâ
éë äáàåùä úéá úçîùáù úåìåçîäå
åîöò úà íãàä äéáâî ãå÷ø úòá
,õøàì ìåôéå øåæçéù òãåé àåäù é"ôòà

øäåæä 'éôù åîë ,ìåãâ çáù åäæå(:èñ çð)

÷åñôä úà(é èô íéìäú)äúà åéìâ àåùá'
ì"æç åøîà éë ,'íçáùú(á øåîæî è"çåù)

åìéàë øáâúîå äìåò åìù ìâä äæä íéä'
úôùì òéâîù ïåéëå ,íìåòä úà óéöî
ìëåé àìù 'ìåçä éðôì çèúùî àåä íéä
ô"òàå ,äùáéä ìëá èùôúäìå óéöäì
åðéàù åéðôìù ìâä úà äàåø ìâ ìëù
íå÷î ìëî ,íìåòä úà óéöäì çéìöî
úà óéöäì ùãçî àáå ùàééúî åðéà

...íìåòäçáù éë 'íçáùú äúà' åäæå
ãçà ìëå íéùàééúî íðéàù íäì àåä

...çéìöà éðà øîåà

ùéåíãàä úåáéùç ø÷éò éë úòãì êì
àéä åúîçìî ù"òúåëééù ìë éìáî)

(àì åà óåñá çöéð íà÷"äåæá àúéà ïëå
(.èë æ"å÷éú)àðî' íä íéðéîä úòáøàù

'àáø÷ã(ïééæ éìë)ïãéã' æéøëäì íéàá íäå
åçöéð ìàøùé éðáù Y 'çöð ïãéã ,çöð
êéøö äøåàëìå .ïéãä éîéá 'äîçìî'á

'çöðî'ä íìåòáù âäåðá éë ,øåàéáçéðî
áæåòåíéìééçäå ,äîçìîä éìë úà

äçåðî êåúî íùàøá íëìî íò íéøáåò
åðååéöù åäî ïë íà ,ùôðä úååìùå
åøîà ïëà .åðéãéá 'ïééæä éìë' íò úàöì
íéøáãä éðô íä íéðåùã ,íé÷éãö
íãàä çöéðù øçà óàù ,øöéä úîçìîá
ùéà' øàùð àåäù úòãì åéìò áåùå áåù

'äîçìîíò àöéù ,ïåçöéðä äæ äáøãàå
ïúéà ãåîòì êéùîäì - åãéá ïééæä éìë

äîçìîä éøù÷áíãàä ìë äæ éë ,çëçëçëçë.

שלמהכח. רבי הרה"ק ומהודר (‰¯‡˘ÔÂ)לפני נקי אתרוג פעם הביאו זי"ע מבאבוב 

האתרוג  את  לפניו הביאו כאשר והנה ובמראהו, בקומתו בגידולו ההידור בתכלית
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ïëìåíéðéî äòáøàä úà íéòðòðî
äæá íéæéøëîå 'àáø÷ã àðî' íäù
íå÷îá óà ,íåçìì êéùîð íìåòìù
äæå ,åðìéùëäå åðá òâô øáë áéåàäù

íéæîåø íìåëù íéðéî äòáøàá æîøð
'êåðéç'ä áúëù åîë ,íãàä éøáàìäåöî)

(ãëù.ì"æåáìì äîåã âåøúàäàåäù
ìëNä ïëùîèëèëèëèëåàøåá ãåáòéù æåîøì ,

אולם  דהוא, כל כתם אפילו בו מצא שלא עד  והדרו, מיופיו והתפעל במראהו הסתכל

זה, אתרוג על יברך שלא להם הודיע כאשר המקורבים של תמיהתם היתה רבה מה

להעיר  העיזו לא  והיראה הכבוד מפני והנה מועד, מבעוד לו שהכין אחר אתרוג נטל אלא 

את נוטל אינו הרבי שאם הגבאים אחד החליט התפלה בעת  אולם מאומה, כך  על לו

את משנטל השלימות, בתכלית  המצוה את הוא יקיים לא  מדוע המהודר האתרוג

אראפ' פיטם 'מיט'ן ארצה נפל פחד מרוב מידו האתרוג נשמט ובמורא  באימה האתרוג

(ı¯‡Ï ÌËÈÙ‰ È�Ù ÌÚ) הפיטם היה דמעיקרא  הבחין האתרוג את להרים התכופף כאשר ויהי ,

דבר  התפשט מהר חיש הדין, מן פסול האתרוג שהיה ונמצא  האתרוג, אל במחט מחובר

ובעיניו  הרבי, על שורה הקודש שרוח כאחד, ואמרו כולם וענו החסידים בקרב  המעשה

דחה  מבאבוב להרה"ק הדבר משנודע  פסול, אתרוג על לברך  שלא וידע  ראה הפקוחות 

ולא מיניה לא  כלל, הקודש רוח או מופת שום כאן שאין להם והגיד דבריהם, את 

מום  בו אין אשר השלימות בתכלית  אתרוג לפני שהביאו ראיתי כאשר 'רק מקצתיה,

הזה...'. בעולם שלימות אין כי שבסתר, מומים כאן יש שבוודאי ידעתי שבגלוי,

כאמור, הלב  על רומז האתרוג שהרי זה, מסיפור גדול חיזוק ללמוד שיש ונראה

נגעי  רואה שאדם ואע "פ שהוא , מצב בכל להתייאש שלא לדעת האדם  ועל

כסדר  להיות עבודתו וזו בעוה"ז, שלימות  שאין וידע  ברוחו יפול אל עצמו ֵוחסרונות 

עלמא, בהאי בריאתו מטרת  וזו וכסיל, זקן המלך  נגד להתגבר ולנסות מלחמה' 'איש

בעוה"ז. חיותו הן שהן מפני הנפילות  מן יתייאש אל כן ועל

את זי"ע  ממעזריטש המגיד הרה"ק בשם זי"ע מלובלין ה'חוזה' הרה"ק ביאר וכך

Î„)הפסוק „ ÌÈ¯·„)הוא הקב"ה של אכילתו שכביכול הוא', אוכלה אש אלקיך ה' 'כי

הרע  היצר נגד במלחמתו בלבו ומדליק  מבעיר שהאדם האש ·'ÌÈËÂ˜ÈÏאת ‡·Â‰)

(:‚Ù 'ÌÈ¯˜È מבקש הקב "ה אין כי מהנצחון, דוקא ולאו המלחמה אש מעצם והיינו ,

עלי. גומר לקל – והשאר לנצח, וישתדל המלחמה בקשרי שיעמוד אם כי האדם מן

כבר כט . האם החסידים אחד את הפסח חג בערב זי"ע  מקאברין הרה"ק  שאל פעם

אמר  הפסח... לחג אתרוג ענין מה ושאל, הלה תמה החג, לכבוד אתרוג לו יש

פסח  ובזה טוב, היום לקראת  הלב את להכין שצריך ליבא...' דא  - 'אתרוג הרבי, לו

שוים ‰‡˙¯Â‚)וסוכות  ‰"„ ˙ÂÎÂÒ Ì‰¯·‡ ˙È·).
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,åìëNáäøãùì äîåã áìåìäåàéäù
íãàáù ø÷éòäúùåã÷ ïéðò íâ äæ ììëáå)

(äùåã÷ä ãåñé àéäù íééçäìë øéùééù æåîøì
,ä"á åúãåáòì åôåâäîåã ñãääå

íéðéòìíåéá åéðéò øçà øeúé àìù æîøì ,¨
,åáì úçîùíéúôùì äîåã äáøòäå,

,øåáãá åäùòî ìë íãàä øåîâé ïäáù
,åéøáã ïååëéå åéôá ïñø íéùéù æåîøì
.ì"ëò ,äçîùä úòá óà 'äî àøééå
øëæéé 'íéðéîä 'ã úìéèð' é"òù åðééä
éðéðò ìëá åéìò úìèåîä äîçìîá
åúîåòì çúåô øöéä éë Y åéøáéà
óàå ,åéøáàî ãçà ìë ìò äîçìîá
÷æçúé óëéú àìà ,ùàééúé àì åúìéôðá

äìéçúáë åúøîùî ìò øåæçììììì.

סוכה מצוות סגולת – ברכת את והשיאנו 
כולה השנה לכל

áúëà"øâä(øåîà åäéìà ìå÷).ì"æå
äëåñ 'ñîá àøîâá(:çë óã)'éä'

ìùî åìùî 'åëå âçá íéãøåé íéîùâ
àáù ãáòìâåæîìåì êôùå åáøì ñåë

÷ã÷ãì ùéå ,'åéðô ìò íéî ìù ïåúé÷
àáù ãáòì ìùî åèåùôë øîà àì òåãî

ïúéìäî íò øàåáé ïëà .åáøì ñåë
ø éë òãåðùíéøåôëä íåéå äðùä ùà

âçä éîé íäéøçàå ,ïéãä éîé äîä
- äëåñä úáéùéå áìåìä úçé÷ì úååöîá
÷éúîäì íéîçø éîé äîä äìàä íéîéäå

íéðéãäåðúåà úåôé÷îä úåöîä é"ò
íéîéá äëøá åðéãé íéàìîî åðçðà øùàå

òãåð úàæå ...íääáåøéò àåä äâéæîä éë
'éäéù åúåôéøç úà ÷éúîäì ïééá íéî

äéúùì éåàøãáòì ìùîä ïéðò åäæå ,
ìèáì åðééä - åáøì ñåë âåæîì àáù

íéãîì åðéöîð .ì"ëò ...åúåôéøçíà óàù
íéîéá å"ç äòøì åðéã åéìò åöøç
úà äúò ÷éúîäì åãéá íéàøåðä

íéáåè íéãñçì äøéæâä.

øëùáíéðéãä ïî ìöðé äëåñ úåöî
÷"äåæá àúéàå ,úåéðòøåôäåâ"ç)

(úåòé÷úä íãå÷ íéøîåàù :÷çøá á÷òéù
äëåñä êåú ìà åùòîúøàôú'áå .

'äîìù(ø"ùåä íéãòåî)éøáãá äì æîø
ì"æç(:äë äëåñ)ïî øåèô øòèöî'

øùôà äëåñ úåöî úìåâñáù ,'äëåñä
åéúå÷åöîå åøòöî øèôéäìåðééäå ,

זי"ע ל. אהרן' ה'בית הרה"ק  פירש ‡Ó¯)כך „ÂÚ ‰"„ÂÒ ‰·Â˘ ˙·˘Ï) הכתוב (ÈÓ¯È‰את 

(· זרועה',· לא  בארץ  במדבר אחרי לכתך כלולתיך, אהבת  נעוריך חסד לך 'זכרתי

ובזריזות ,נעוריך כי בהתלהבות בוראו את עובד שהאדם הבחרות ימי אהבתאלו

כמשמעותכלולותיך  בגשמיות שלימה קומתו שאז החיים באמצע  השנים אלו

במדברכלולותיך , אחרי 'לכתך לך  זוכר אני אחוריים,והעיקר  בחינת  הוא  כשאין ',

בכל  עצמו  מתחזק זה  כל  ועם זרועה', לא 'בארץ 'במדבר', אלא ח "ו , לו  וטוב  אור

הכל  מן יותר השי"ת  לפני וחביב  יקר זאת  ושכלו , כחו  לפי לו  דאפשר  עכ"ל.מה  ,
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éãé ìò åéúåøöî øèôð 'øåèô øòèöî'
íù åðéðùù äî éîð åäæå ,'äëåñ' úåöî

(.äë óã)'ïéìåçïî ïéøåèô ïäéùîùîå
- 'äëåñäéìåç ìëî ïéøèôð åéäéù

ùôðä úàåôø åàôøúéå ,áåàëîå
äëåñä éãé ìò óåâä úàåôøå.ïîà ,

÷"äøäò"éæ 'úîà úôù'ä"ã ç"ðøú)

(ùøãîáäëøáä çñåð ùøôî
ò"åîùá(íéúî äéçî)äéçîå úéîî êìî'

äæ äéçîå úéîî êìî ,'äòåùé çéîöîå
êìî ä"á÷äù ô"ëäåéå äðùä ùàø
åúåëìî àñéë ìò áùåé íéëìîä éëìî

,åéàåøá ìëì íééç úáö÷ êúåçå èôùîá
øùôàù úåëåñä âçá 'äòåùé çéîöîå'
úåøéæâä úà ìèáìå úåòåùé ìåòôì

,úåòøäéä äðùä ùàøá èôùîä ìëå
åæ äòåùé çéîöäìíéøîåà ïëì éìåàå .

æà øùôà éë ,úåëåñä âçá 'úåðòùåä'
íéîéá úåàìôðå úåìåãâ úåòåùéì úåëæì

åìà íéìòðàìàìàìàì.

ïëåò"éæ àæìòáî ù"øäî ÷"äøä ùøéô
,'àð òùåä íéâàåù' íéøîåàù äî

àåäù íéðéîàî ìëå' àìäåùçì äðåò,'
òåãî ë"àåíéâàåùéë ,àìà ,'àð òùåä'

בימים לא. עליו שפסקו דינו גזר לקרוע האדם ביד יש סוכה מצות קיום ידי על

בר"ה  'חייב ' עליו שפסקו דאע "פ זי"ע, לב ' ה'ייטב  הרה"ק  אמר וכך  הנוראים,

של לר"ת 'חייב ' את להפך סוכה מצות קיום ידי על יכול ‰)ויוהכ"פ ,ËÓ˜ ÌÈÏ‰˙)

י'רננו'. ב 'כבוד ח'סידים 'י'עלזו

זי"ע  מראפשיץ הרה"ק  ÏÎ)ואמר ‰"„ ¯"Â‰Â ˙ÂÎÂÒÏ ÌÈËÂ˜ÈÏ) סוכה מצות  שהמקיים ,

'אזרח' דתיבת בסוכות ', ישבו בישראל האזרח 'כל בפסוק ורמזו ימים, לאריכות  זוכה

'גבורה' כמנין בגימטריא יהיו,(216)עולה בסוכה היושבים  שכל השי"ת , שהבטיח

לגבורות שיגיע 'גבורה', בגימטריא אזרח  ולכן וזקנים, שכתובאזרחים  כמו ,ÌÈÏ‰˙)

(È שנה'.ˆ שמונים בגבורות 'ואם

החיים' ב 'כף כתב המצווה, מסגולת Â"˜Ò)עוד ÂÎ¯˙ ÔÓÈÒ) ה'יפה בשם שמביא 

‚)ללב ' ˙Â‡ ‰"Á),כתיקונה ולעשותה סוכה, במצות דזהיר שלא'מאן לו  מובטח

שנה אותה כל ביתו  בתוך מריבה ישראל'יהיה 'סגולת  ובספר ,'(ÁÈ ˙Â‡ Ó ˙Î¯ÚÓ)

סוכה מסכת  'ילמוד למחלוקת סגולה השנה]מביא  ימות בסוכה [בכל תצפנם וזהו ,

לשונות'. מריב

למד  השנה ימות שבכל זי"ע מראפשיץ נפתלי רבי הרה"ק  בשם מקובל וכן

וממילא ביתו, בתוך  ושלום מנוחה ה' שישכין מסוגל זה שלימוד ואמר סוכה, מסכת

ישראל  עמו כל ועל עלינו שלום סוכת ה' יפרוש כאשר השלימה הגאולה תבוא  גם

ירושלים. ועל
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ùçìá ììôúäì ùé ô"ëäåéå ä"øá ,ïëà
íéâøè÷îä åòéøôé àìù éãë àáçéäáå
íéáùåé åðàù úåëåñá ìáà ,íéðéèùîäå

ïéà ïëì ,àúåðîéäîã àìéöá íéãçééúîå
äîéðô ñðëéäì íéâøè÷îä ãéááìáìáìáìàìéîî ,

éøäù ,äòåùé ù÷áìå âåàùì åðéãéá ùé

זי"ע שלמה' ה'תפארת  הרה"ק  לסוכה(ÂÎÂÒÏ˙)כתב  ב פרק  במשנה וז"ל. ,(.Á"Î Û„)

מה  פי על בזה לרמז הנראה הבית . בתוך  ושלחנו בסוכה ורובו ראשו שהיה מי

על טובות השפעות  ממשיך  היה בסוכה יושב שהיה ידי על כי (¯ÊÓשולחנושנתבאר

(Ì„‡ Ï˘ Â˙Ò�¯ÙÏהשנה כל הביתשל שאמר בתוך מה כן גם וזה כלל. יחסר שלא

(.Ë"Î Ì˘)מיכלא לסוכהמנא אחד חוץ לכל פרנסה שפע להמשיך הסוכה כח פי' ,

גם לסוכהואחד השנה.חוץ כל בביתו יהיה כאשר

במשנה ÂÒ:)איתא  ‡ÓÂÈ) רמז מים', והרי מזון הרי לו אומרים וסוכה סוכה כל 'על

זי"ע  מקארלין ישראל רבי הרה"ק  ‰'Â�È˜‡')בה ‰�ÂÎÓ‰)וסוכה סוכה [המרמזשבכל

סוכה] מצות שיגיעעל  עד לבו את לסעוד שיוכל מזון' הרי מים 'הרי לאדם מזכירים

לאדם  להספיק  שיכול בעולם גדול שפע יורד הסוכות  שבחג והרמז הבאה, הסוכה אל

אהן  זיך  'פאק לכן הבאה, בשנה לטובה עלינו הבא הסוכות  חג ועד זה הסוכות מחג

טעשער' ˘ÌÈÓ)די ˙ÂÎ¯·Ó ÍÒÈÎ ‡ÏÓ).השנה ימות  לכל ובגשמיות ברוחניות  רב , בשפע

זי"ע אמת ' ה'שפת  הרה"ק  ביאר ˘È�ÈÓ)ובזה ‰"„ Á"Ï¯˙)הפסוק Î·)את  „Ï ˙ÂÓ˘)

ותוקף  עיקר פירוש השנה' 'תקופת הוא  הסוכות שחג השנה', תקופת  האסיף 'וחג

השנה'. לכל ותוקף כוח בו שאוסף האסיף', 'חג נקרא  'ולכן השנה, כל של הקיום

מצות נקראת  מדוע נאסאד אב"ד זי"ע  פריינד יהושע  אברהם רבי הרה"ק  הסביר

חז"ל בלשון ‚.)סוכה Ê"Ú)בגמרא דהנה קלה', �Â:)'מצוה ÔÈËÈ‚)נקרא שהיתוש מצינו

קלה אךבריה המאכל, להכניס פה לו שיש היינו לה, לית ומפקנא  לה אית דמעלנא 

להאיר  סגולה, בה יש כי – קלה' 'מצוה הסוכה שם בריאת רמזו ולזה מוציאה, אינה

הקב"ה. של חדרו בתוך  ישאר שתמיד - לעולם האור יצא  ושלא  ישראל בני בלבות

הכוונות'לב. ב'שער כתב  ÈÚ"˘)וכה ,„ ˘Â¯„ ˙ÂÎÂÒ ÔÈ�Ú),הוא הסוכה 'ענין להאריז"ל,

ההוא המקיף אור בצל ויושבים סוכה עושים מלכים בני ישראל שאנחנו

המקיף  האור מן אלינו שנמשיך כדי סוכה, כעין אותה וסובב המקיף בה המתפשטת 

יששכר' ב 'בני ומבואר Ê)ההוא', ˙Â‡ È ¯Ó‡Ó È¯˘˙ ˘„ÂÁ)מקיף אור  הארת  ידי שעל

החיצונים כל  הכתוב בורחים מן ליה ומסמיך  ,(È ÁÎ ÌÈ¯·„) כי הארץ  עמי כל 'וראו

נקרא ה' מתייראים עליך שם ואז מקיף, באור פירוש - דייקא  עליך ממך ', ויראו

הכתוב  בסוד מקיף, להם ואין חיצונים הם 'כי המקיף, אור מן ‡)החיצונים ,‚ ˙È˘‡¯·)

למשכיל'. בזה ודי ערום', היה 'והנחש
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åðéãòá áëòéù éî ïéàúîã÷äá àáåä)

øôñì ã"éä ò"éæ à÷ðéôñî '÷çöé ì÷ç'ä ÷"äøä

(á úåà úéùàøá ,'óñåé éøîà' åéáà.

àúéà'îâá(.âð äëåñ)úéá úçîùáù
å÷øæ úåëåñä âçá äáàåùä

,ãéì ãéî 'øåà ìù úå÷åáà'äæá æîøðå
íé÷åçø úåîå÷îì øåàä úëùîä ïéðò

äðùä úåîé ìëìåêéøö úàæë úòáù ,
àäéù ä÷åáàä úà øéòáäìå ÷éìãäì

.íéîìåòì øëéð äîåùéø

÷"äøäò"éæ 'úîà úôù'äð"øú úåëåñ)

(íéîéä ä"ãäìôúä çñåð ùøéô
(íéìâø ùìùá)'åðìéçðäååðé÷åìà 'ä

åøàùéù ,'êùã÷ éãòåî ïåùùáå äçîùá
íéáåè íéîéä åðìíìåò úìçðëúîâåãë)

(íìåòä úà áæò ùéøåîäù øçàì äàáä äìçð.

êéøöååîëå ,êëì úåëæì ù÷áì íãàä
'íäøãåáà'ä ùøéôùúéáøò øãñ)

(çñô ìù'ä åðàéùäå' äù÷áä çñåð
åðééäå ,àùî ïåùìî àåäù 'åðé÷åìà
ñéîòéå ïéòèéù 'ä úàî íéììôúîù
ùéù äîî øúåé äùåã÷ ìù àùî åðéìò

ìá÷ì åðéãéáìù øçàä ùåøéôì äëæé æàå)

('ùàø úàéùð' ïåùìî åòîùîù 'åðàéùäå'ãåò .
äðùîä ïåùìî àåäù ùøéô(:áë ä"ø)

úå÷åáà åðééäã ,'úåàåùî ïéàéùî'
úëøá é"ò åðì 'ä øéàéù ,íéãéôìå

.ãòåîä

íéøáãëäùî éáø ÷"äøä ùøéô äìàä
ò"éæ ïéøáà÷îúåøåäè úåøîà)

(úåòåáù éðéðòúåàåùî ïåùì åðàéùäå .ì"æå
Yïåà ïéøò÷àìô ïééøà æðåà èñìàæ

è"åé úùåã÷ ïòðééù ïééøàúùåã÷ åðá øàä)

(è"åé,äçîùìïòîòð ïòðò÷ êéæ ìàæ ïòî

ד  זה, לפי עשייתומוסיף באופני ביותר ומחמיר ביותר מדקדק שהאדם מה  כל

מקיף האור את ברחוק ביותר  מאיר  הוא זוכה המצוות  ואחד אחד שכל ברור, ודבר .

ב 'סודות המכיר גמור צדיק  בין חילוק שום ואין בסוכה, יושב שהוא  בשעה לכך

כי  דמהימנותא , בצילא  ישיבתו ידי על ה' רצון לעשות המכוון פשוט ליהודי התורה'

החיצונים. מכל להינצל זוכים כולם

בזוועהיל יהודי שהכיר מספר, היה זי"ע מזוועהיל שלומ'קה רבי [כידועהרה"ק 

ענוותנותו ומחמת המעשה', 'בעל היה שהוא עובדא מספר היה שכאשר בקודש, דרכו

'יהודי אצל שהתרחש כמי שם  בעילום  הסיפור  מספר  היה גדולתו , להסתיר רצה

שאל בזוועהיל"] פעם כלל, לסוכתו הגשמים נכנסו לא בעירו גשמים ירדו שכאשר

רבי  נענה כך, על מזוועהיל הרה"ק את  ז"ל היילפרין זלמן אפרים רבי הרה"ח

הכתוב  דיבר מלא מקרא הלא בפשטות, לו וענה Â)שלומ'קה ,„ ‰ÈÚ˘È) תהיה 'וסוכה

וממטר'... מזרם ולמסתור ולמחסה מחרב יומם לצל
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äçîù ì÷éèù àèòî ô"äëì ìá÷ì ìëåðù)

(è"åéäî äçîù.

ìëåìù åúò÷ùäå åúòéâéá éåìú äæ
àì àåä íà éë ,åìà íéîéá íãàä
àì àúúìã àúåøòúàá äîåàî äùòé
äøàää ïî åúåéîéðôá úåð÷ì çéìöé

,àìéòìã àúåøòúàá úòôùðäàéîåãå
éãë ÷æç åøòðì êéøöù ãéôìå ä÷åáàã
êéøö éîð ïë ,åìåëá øåàä ñôúéù
'ì÷àù à ïòáòâ êéæ' ,øøåòúäì íãàä,

ãëìëì åá øëéð øåàä ìù íùåø àäéù é
ìàåîù éáø ÷"äøäå .äðùä úåîé

ò"éæ ùèéååàáåéìî,ä"ðøú úðù íéøîàî øôñ)

(âéú ãåîò,øîåà äéäø÷éòäå úéöîúäù
úåëåñä âç çëî úòôùåî äçîù ìù.

וסגולותיה החג שמחת – שמח אך והיית

áéúëäøåúá(æè-ãé æè íéøáã)úçîùå'
ìëá êé÷ìà 'ä êëøáé éë ...êâçá
êà úééäå êéãé äùòî ìëáå êúàåáú

- 'àøæò ïáà'ä äá øàéá ,'çîùêëøáé
(ïåùì)çîù íìåòì äéäúå ,ãéúòì,

åðééä .ïë íà éë äéäú àì éë 'êà' íòèå
äëæé âçá äçîùä úåöî øëùáù
.äìåë äðùä ìëì äçîùä úà êéùîäì

áúë'ìàðáøáà'ä(äàø úùøô).ì"æå
- çîù êà úééäå',åçéèáäì

äéäé úåëåñä âçá ìéâéå çîùé íàù
äðùä ìë áì áåèå çîùíàå' íééñîå .

ïåáöéòá - äðùä úéùàøá áöòúú
,úåàéöîä òáè ïë éë ,äðìëàúçîùä

'...âéùé ïåùùå äçîù å÷ìçáâìâìâìâì.

àìô'áå'õòåé(äåìð ãåòå ä"ãåñ äëåñ êøò)

ìù äçîù çåîùì åðåöå' áúë
,äðùä ìëì áåè ïîéñ àåäå ,äåöî

,ì"æ é"øà éøåâ åáúëùçîù àäéù éîù
ùåã÷ä âçá ììë øòèöé àìå áì áåèå
äáåè äðù åì äìòúù åì çèáåî ,äæä

çîù íìåòì äéäéå.

åòãåðåáìåì úåëìäá í"áîøä éøáã
(åè ç)'íãà çîùéù äçîùä

ì-àä úáäàáå ,äååöîä úééùòá
àéä äìåãâ äãåáò ,ïäá äååéöùãìãìãìãì...

אחר לג. ארוכות  שעות ותר מחפש שהיה תלמיד שראה הצדיקים, אחד על מספרים

לקיים  הקפיד לא גיסא ולאידך בשבת, שחל הסוכות  חג בערב מהודר אתרוג

שאמרו היום ˜Ë.)חובת  ÌÈÁÒÙ)...'ברגל ביתו ובני בניו לשמח אדם ·˘Ú"Â'חייב 'ÈÈÚ)

ÔÈËÈ˘Î˙Â ÌÈ„‚· Ì‰Ï ‰�Â˜ ÌÈ˘�‰Â ,ÌÈÊÂ‚‡Â ˙ÂÈÏ˜ Ì‰Ï Ô˙Â� ÌÈ�Ë˜‰ ,ÔÁÓ˘Ó „ˆÈÎ ,· ËÎ˜˙ Á"Â‡

(Â�ÂÓÓ ÈÙÎדרבנן במצווה עסוק 'אתה לו והעיר אליו ניגש לפיכך ,ÔÂ˘‡¯ Ë"ÂÈ· ·ÏÂÏ„)

(˘„˜ÓÏ ¯ÎÊ Ô�·¯„Ó Â˙ÏÈË� ÌÈÓÈ‰ ¯‡˘·Â ,˙·˘ ‰ÁÂ„ Â�È‡ ‚Á Ï˘כיו"ב לכה"פ תתן לא מדוע  ,

התורה...' מן המצווה לקיום

גראצע"ס לד. כמה עולה 'ערבה' שבד זי"ע, מסטאלין אשר רבי הרה"ק אמר וכבר
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áúëà"øâäúåà äçîù êøò 'à"øâä úåøåà')

(àîø 'ò - å......íåî àåä ïåáöò
ùã÷îì áø÷é àì åá íåî øùà ìëå,
.ì"ëò ,äçîù êéøö ùã÷îì ñðëðä ïëì

÷"äøäùøôî ò"éæ ÷ñéøèî ãéâîä
éëãøî éáø ÷"äøä åéáà íùá

ò"éæ ìéáàðøòùèîñ"îäåçù 'íäøáà ïâî')

(úùéå ä"ãïåùìî àéäù 'åðúçîù ïîæ' ,
äðùîä ïåùìë äðîæäå äðëä(:é äöéá)

'ïîéæ,'íéðáì àöîå íéøåçùåðééä
äòáùá íéîéé÷î åðçðàù äëåñ úåöîù
ìò äçîù êéùîäì äðëä àéä ,âçä éîé

äìåë äðùä ìëäìäìäìäì.

האי [-פרוטות] של ה'חפצא' הוא  שהוא עד למעלה למעלה חשיבותו עולה ומ"מ ,

אינו  כי חשוב, לדבר אותו עושה שהשמחה אלא זה אין רבא , הושענא – רבה יומא

הנעשית למצוה ויותר, וכסף זהב  אלפי ששוה שמחה מתוך  הנעשית  מצוה דומה

מלומדה. אנשים כמצות 

וכמעשה לה. השנה, ימות לכל הטהרה את ימשיך  השמחה ידי שעל אלא  עוד, ולא 

בשמחת החתן את משמח שהיה זי"ע  מלובלין ה'חוזה' הרה"ק אצל שהיה

והלא לשמח, צריך  החתן את  וכי ושאלו, הרבי אל השושבינין אחד ניגש נישואיו,

הרבי, לו השיב לב , ושבורי הנדכאים את לשמח צורך  יש וטפי פנים, לו מאיר מזלו

חז"ל אמרו ‚)הנה ‚ ÌÈ¯ÂÎÈ· ÈÓÏ˘Â¯È)כזאת בעת ובוודאי עוונותיו', כל לו מוחלין 'חתן

מדת ידי שעל לו להזכיר צריך לכן ח"ו, הראשון למצבו יחזור שלא מאד החתן דואג

יבא שלא בצורה כחומה היא  השמחה כי זה , במצב להיות להמשיך  יזכה השמחה

השמחה, כנפי בצל לחסות הכיפורים יום ממחרת חובתנו נמי והכי ועון. עבירה לידי

הדעת עץ  חטא אחר הראשון אדם קללת הייתה וזו ועון, בעבירה יכשל לא וממילא

(ÊÈ ,‚ ˙È˘‡¯·)התם כתיב  וכן תאכלנו', ÊË)'בעצבון ˜ÂÒÙ) בו וכיוצא  בנים', תלדי 'בעצב 

העגל חטא „)אחר ,‚Ï ˙ÂÓ˘) מן יוצא פועל היא העצבות שמדת  משמע  'ויתאבלו',

לעולם. יכשל ולא ימעד לא  השמחה ע "י – להיפך תאמר וכן החטא ,

אצל  נשתרש שלכן זצ"ל, זאנענפעלד חיים יוסף רבי הגאון הגיד צחות בדרך 

והיית בחגך 'ושמחת  הכתוב לשון את לשיר אךהעולם פעמיים אך שכופלים שמח',

הן' מיעוטין ורקין 'אכין שהרי 'אך', תיבת ËÓ.)את  ÔÈ¯„‰�Ò)קיי"ל וכן ,(.„È 'אין (·"·

לומר  כופלים כן על למעט בא  שמח ש'אך' ומאחר לרבות', אלא מיעוט אחר מיעוט

השמחה. להרבות  מיעוט אחר מיעוט שיהא  בכדי אך אך

דאע"פ  לומר הכתוב שבא  שמח' ב 'אך המיעוט לשון שביארו מהצדיקים יש

שיש  המיעוט את הוא יעשה וכהוגן, כראוי לשמוח בידו שאין בעצמו מרגיש שהוא

ממנו. דורש שהקב "ה מה זה רק כי לעשות , בידו



ãìעצרת שמיני - סוכות  - הפרשה באר

úìåâñåìëî äãé ìò ìéöäì äçîùä
ì"æç åøîàù åîë ,ä÷åöå äøö

(çé èë øáãîá é"ùøá àáåî)íéùáëä ç"öù
ìò øôëì íéàá ,úåëåñä âçá íéáéø÷îù
éë úùøôáù äçëåúáù úåìì÷ ç"ö
ò"éæ 'øæð éðáà'ä ÷"äøä øàáîå ,àåáú
é"ùøá ä"ã â"òøú úåëåñ ìàåîùî íùá àáåä)

(åéáà íùáïîæáù äçîùä é"ò éë
úåìì÷ä ç"ö íéøôëúî 'åðúçîù'
øîàðù åîë äçîùä ïåøñç ìò íéàáä

íù(æî çë)úà úãáò àì øùà úçú
äçîùá êé÷åìà 'äåìåìåìåì.

àúéàò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäî(.åð÷)

íéàøåðä íéîéáù íùëå'
,äàøéä éãé ìò ïéçúôð úåøå÷îäïë

åìàä íéîéá(úåëåñá)ìù úåøå÷îä
äáäà éãé ìò íéçåúô íéãñçå íéîçø

åðéúçîù ïîæá äçîùäå.'

ä"ìùáå'÷ä(è úåà óåñ äåöî øð äëåñ)

÷"äåæä ïåùì àéáî(:â÷ â"ç)

àîåéå àîåé ìëá éãçîì ùð øá éòá'

ïééøùã ïéìà ïéæéôùåàá ,ïéøéäð ïéôðàá
.'äéîò

ע"י ה' וקרבת הודאה – והשבח השיר
המינים  ארבעת

ùøãîá(ã ì ø"÷éå)úåöî åëéîñä
÷åñôì áìåì úìéèð'à é"äã)

(âì æèéë 'ä éðôìî øòéä éöò åððøé æà'
åðééäå ,'õøàä úà èåôùì àá
- ïéãá íéàëæ ìàøùé éðá íéàöåéùîù
åððøé æà ,õøàä úà èåôùì 'ä àáùë
øàáîå ,íéðéî 'ãä åìà 'øòéä éöò' íò

'ùåáì'ä(ç"÷ñ àðøú ïîéñ)éôì' äðååëä
ìàøùé ïéãì ïéàá íéøåôéëä íåéáù
éàëæ àöé éî ïéòãåé ïéàå ,íìåòä úåîåàå
åæ äåöî ä"á÷ä ïúð ,áééç àöé éîå

íäéáìåìá íéçîù åéäéù ,ìàøùéìíãàë
èôåùä ïúåðå éàëæ èôåùä éðôì àöåéä
àöé àåäù ïîéñì øçà øáã åà ì÷î
,ïåðéøä àåä òåðòðäå ,åá çîùéå éàëæ
åéñð ìò ä"á÷äì çáùäå øéùä àåäù

åðîò äùò øùà åéúåàìôðå.'

צריךלו. היה  שלכאורה התוכחה, באמצע  נאמר זה שפסוק  הטעם פירשו קמאי צדיקי

גופא הא  רק באמצע, בו להפסיק ולא  בסופה, או התוכחה בתחילת  כתוב להיות

וכן  ח"ו, צרה עת  עליו תבוא  בטרם לשמוח הוא קל דבר אמת  שהן תורה, רמזה

שאף  מעמך, שואל אלקיך  ה' מה אך הקשים, הזמנים עליו שעברו אחר לשמוח בידו

ויאמין  ברוחו יתחזק  אז גם וברוחניות  בגשמיות  קשים נסיונות  עובר שהוא  בשעה

לידי  יבא  וממילא הימים, כל טובתו דורש הרחמן אב ואבינו ולברכה, לטובה שהכל

וחדוה. שמחה
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øôñá'øôù éøîà'(:æé úåëøá)ö"äâäì
áúë ì"öæ ùèééã ïåòîù éáø
ñ"îøäî ïåàâä éøåî âäåð äéä ïëå'

('øôåñ íúç'ä)ì"æåãéá íéðéî äòáøà æåçàì)

äëåñá íéìùåøé éùðà âäðîë ,äìôúä úòá

(á áðøú ò"åùå øåèá 'éòå (:àî)äéäå ,
úðååë íøåâ äåöî áåáéçù ,ãéòî

,êë ìë äìôúäìù è"åéá ììôúîù
äðååëá áìåì úæéçà é"ò úåëåñ

íéøåôéëä íåéî øúåé äîéìù.'

àåäåáø÷úäì áìä úà øøåòî íâ
éøáã íéòåãéù åîëå ù"áúé åéìà

'êåðéçä øôñ'(ãëù äåöî)úåöî íòèá
éîé íä âçä éîéù éôì' .ì"æå ,áìåìä
úò àåä éë ,ìàøùéì äìåãâ äçîù
,úéáá ïìéàä úåøéôå úåàåáúä úôéñà
éðôîå ,äáø äçîù íãà éðá åçîùé æàå

,óéñàä âç àø÷ð ïëåîòì ì÷ä äåöå
íúåëæì ,úòä åúåàá âç åéðôì úåùòì

åîùì äçîùä ø÷éò úåéäìúåéäáå ,
úçëùîå äáøä øîåçä úëùåî äçîùä
'ä åðåéö ,àéää úòá íé÷åìà úàøé åðîî

åðúåà íéøéëæîä íéøáã åðéãé ïéá úç÷ì
åãåáëìå åîùì åðáì úçîù ìë éëøúåéáå]

ìëù ,ìéòì àáåäù ùøãîá øàåáîä éôì

[ä"á÷ä ìò íéøåî íéðéî äòáøàääéäå ,
åîë ,çîùîä ïéî øéëæîä úåéäì åðåöøî
éøîà ìë ÷ãö éë ,äçîù úò úòäù
ïéðéîä äòáøà òáèä ãöî òåãéå ,åéô

.'íäéàåø áì éçîùî íìåë

בידנו  כנוטלים  אנו  הרי  – לולב  נטילת על 
ובעצמו  בכבודו  הקב"ה  את  כביכול 

àúéàùøãîá(è ì ø"÷éå)õò éøô' ,
øãäåá áåúëù ä"á÷ä äæ '
(à ã÷ íéìäú)ãåä'øãäåúåôë' .'úùáì

íéøîúåá áåúëù ä"á÷ä äæ '(âé áö íù)

÷éãö'øîúëäæ 'úåáò õò óðòå' ,'çøôé
áéúëã ä"á÷ä(ç à äéøëæ)ãîåò àåäå'

ïéáíéñãäää"á÷ä äæ 'ìçð éáøòå' .'
äéá áéúëã(ä ,çñ íéìäú)áëåøì åìåñ'

úåáøòá'ãä ìëù àöîð ,'åîù ä-éá
åãåáëá ä"á÷ä ìò íéæîøî íéðéî
åðà éøä íúåà íéìèåð åðàùëå ,åîöòáå

ù"áúé åúåà íéìèåð ìåëéáëæìæìæìæì.

יוסף'לז. È·)ב 'בית ÛÈÚÒ ‡�¯˙ ÔÓÈÒ)הריקנטי בשם È˙Á˜ÏÂ)מביא ‰"„ ¯ÂÓ‡ ˙˘¯Ù)שצריך ,

' המינים, שאר עם וצמוד יחד האתרוג את בחלוםלהחזיק אלי נגלה  זה וסוד

שמו אשכנזי, אחד  חסיד אצלי בהתאכסן הסוכות, חג  של ראשון טוב  יום בליל 

יצחק  ר ' הה"אהרב מרחיק  והיה ה"א , ביו"ד השם כותב שהיה בחלום ראיתי ,

נוהגים  כך  והשיב עשית, זה מה לו, ואמרתי הראשונות, אותיות השלש מן אחרונה

למחר  מבין, ואין המראה על ואשתומם שלם, אותו וכתבתי בו מחיתי ואני במקומנו,

היה שלא  ראיתי לולב  נטילת יצחק]בעת  אתרוג [רבי בלא  ומיניו הלולב  רק מנענע 
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éôìåáø'á áúë äæ'áäæä ãéä"ã àöú éë)

('á ïôåàá"åã ìàøùé éáø ÷"äøäì
íéøáã ò"éæ àöéðùàéî øòèðøòìéâ
,ò"éæ õéùôàøî ÷"äøä åáø íùá íéàøåð

.ì"æå,ò"éæ ùåã÷ä å"îåãà äôî éúòîù'
ãâð íäù ,áìåìáù íéðéî äòáøà éáâ
åãéá íãàä ç÷åìå ,ä"á ä"éåä íùä

'åðåöøë ìåëéáë åá äùåòå.

ארבעת  מצוות סגולת  - עלי תשפיע
המינים 

áúë'øëùùé éðá'ä(ãë é øîàî éøùú)

íéðåîã÷ä íùá'ãåã ùàø'á 'éò)

(øåîà úùøô à"ãéçäì,äìá÷á åáúëùìòù
íäéìò èìåù ïéà íéðéî äòáøà ïúåà

àåäå ,íéðéîä øàù êøãë øù íåù
íéðåúð íðéàù ìàøùéì äàìôð äàøåä

íéøùä úçúçìçìçìçìéô ìò íäéøáã øàáîå ,
åøîàù äî(å é ø"øá)áùò ìë êì ïéà'

åúåà äëîL ,òé÷øá ìæî åì ïéàù áùòå¤
íéøù àëéì åìà íéðéîáå ,'ìãâ åì øîåàå
àìà íðéà íúìéãâ ìëå ,íäéìò íéðåîîä
éãéì àåáì ìåëé ïëì ,ù"áúé åúçâùäá

åæ äåöî íåé÷ úòá úå÷éáãèìèìèìèì.

áúëù"àøä(åë â"ô äëåñ)íùá
íä ììäá íéòåðòðäã éîìùåøéä

øåâéè÷ ìù åçë òðòðì éãëáúë ïëå .
à"ùøäîä(éèîî ä"ã .çì äëåñ à"ç)

חדא] בצוותא  נטלם  שלא דברי [היינו  לכך ומסמיך  בו', וחזר חלומי פתרון והבנתי ,

ביחד. ליטלם צריך לכן הקב"ה, על מרמזים מינים הארבעה שכל הנזכרים, חז"ל

לעשות נהגו שלכן זי"ע, מבעלזא מהר"ש הרה"ק משם הובא זה בענין

ליזהר  שיש כשם כי הלולב, עם יחד והערבות  ההדסים בהם ותוחבים 'קוישיקלאך',

לבל  להשגיח נמי צריך כן כמו מזו, זו האותיות  יתפרדו שלא הוי"ה שם בכתיבת 

ועושים  מפרידים ולכן בכתיבה, פוסל זה גם כי מדאי, יותר יחד האותיות דבוקים יהיו

לעצמו. ומין מין כל ניכר יהא למען מין לכל כיסים

זי"ע לח. אהרן' ה'בית  'זרע'(˜ÁÏ.)הרה"ק כמנין בגמטריא  עולה ש'ערבה' ,(-277)אמר,

ערבה עם הלולב רבא]שנטילת בהושענא נטילתה ברך[וכן ולזרע לזש"ק מסוגלת

פ"ג הלולב  שער חיים עץ  בפרי ומקורו ‰Ú¯·‰ה' ˙‡ Ï˘·Ï ÍÈ¯ˆ˘ ,‰"Ò˙ ÌÏ˘‰ Ù"Ó‡ 'ÈÈÚ)

(˘"ÈÈÚÂאמרו שהרי מאד, יומתק דבריהם ולפי ,(.· ˙È�Ú˙) של בידו מפתחות 'שלשה

דכיון  מעתה, אמור חיה, של מפתח מינייהו וחדא  שליח', ביד נמסרו שלא  הקב "ה,

זו  מצוה בשכר כן על שליח ביד נמסרה לא והיא הקב"ה' זה - נחל 'וערבי שדרשו

יתב"ש. בידו נמסרות  המפתחות אשר לדבר במדה  מדה זוכים

זקינו לט . עלה אלול שבחודש זי"ע, מלעלוב מרדכי משה רבי הרה"ק אא "ז סיפר

לדרכו  הכין מועד ומבעוד ישראל, בארץ  להתיישב  זי"ע מלעלוב  משה רבי הרה"ק 

סוכות בערב  והנה, הסוכות , לחג מינים וארבעה השנה לראש ‰�ÈÙÒ‰)שופר ÏÚ Â˙ÂÈ‰·)
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äàîåèä çë' øåöòì àá áìåìä òåðòðù
ìèáì åðééä ,'àðèñã àìàîùã àøèñî

.âøè÷ì ìëåé àìù òøä çë

áúëò"éæ áåðéîéøî ÷"äøä'ïåéö íçðî')

(åðéæàä'íéìèåð åðà âçä éîéá
,úåãáëî åîë íäù íéðéî äòáøà
õøà éòùø ìë íäá àèàèìå ãáëì,
åðéìò íéãîåò ìàøùé éðá åðçðàù
íéòáùî øåãå øåã ìëá äáøä íéâøè÷î

úåîåàîîîî,'åëåáéöéå úîà àåä äæ øáãå

äàøîì åúåà äàåø éúééäù åîë ,øåîâ
ìàøùé ìëù ,íéðéò(éãåäé)åîöòì àøåá

úåîåà íéòáùìò øáåò àåäù íòô ìëá)

(ú"éùä éååéöíòéðëäì êéøöååðà ïë ìò ,
íéîçìðå ,åììä íéðéî äòáøàä ïéìèåð
'ãù ,íé÷éòîäå íéâøè÷îä ìë íò íäá
åðìù ïééæ éìëä íä åììä íéðéî

(.èë æ"å÷éú)äìòî àéáîå êéìåî íäáå ,
âøè÷î íù ùéù íå÷î ìëù ,ãéøåîå
úçú åìôé íìåë ìàøùé ìò ïéèùîå

'íå÷ åìëåé àìå åðéìâøàîàîàîàî.

החובל  ברב הפציר מיד בהם, יד"ח מלצאת  ונפסלו ויבשו, נכמשו שהערבות  הבחין

לבקשתו  התנגד הלה לחג, ערבות  משם לקטוף שיוכל כדי הים מאיי באחד שיעצור

בדי  בכמה החפץ אחד אדם בגלל הספינה בהפלגת  יתעכב  מדוע כי – תוקף בכל

כל  את הוציא  דברים אומר וללא ממנו, הרפה לא מלעלוב הרה"ק  אולם ערבות,

באמתחתו לו שהיה הרב גדולים הכסף סכומים קיבל מארצו יציאתו  בטרם  [כי

וחסידיו] אתממקורביו ימלא  אם כספו כל את לו והבטיח החובל, לרב והושיטו

המצוה  את לקיים מלעלוב  הרה"ק  וזכה החובל רב  סירב לא  זו להצעה ואכן בקשתו,

שיוסיפו  בחו"ל הצדקות  מגבאי לבקש ושלח כל, בחוסר לאר"י הגיע  ובזאת כתיקונה,

שהרי  בקשתו, על מאד תמהו מכתבו קיבלו כאשר ויהי תמיכה, מעות  לו לשלוח

נודע ודרישות  חקירות לאחר ורק  לאר"י, עלייתו בטרם מאד מכובד סכום לו נתנו

כי  נפשו', 'בעד לו אשר כל את  לתת  שהסכים המצוה, לקיום נפשו ממסירות להם

למאומה  בעיניו חשובים היו לא העוה"ז חפצי וכל בעצמותיו, בער המצוות  קיום

יתב"ש. לבורא רוח נחת מלעשות  לו שהיו והשמחה התענוג מול

הראשון מ. אדם של חטאו ידי על נבראו העולם אומות שבעים שבריאת  עוד וכותב

אותן  כלל נבראו לא הראשון אדם חטא לא  'שאם הדעת , העץ  מן כשאכל

תחילה' במחשבה שעלו ישראל על רק  היה הבריאה שתכלית אומות , השבעים

(„ ‡ ¯"¯· ˘¯„Ó· ¯‡Â·ÓÎ) כפיו יציר הראשון אדם אחר מלהרהר חלילה מקום ומכל ,

קדוש, אלוקים איש היה כי הקב"ה, יותרשל ומאיר  חשוב היה שצפרנו לי ותאמינו 

אומות שבעים נבראו  קלקולו ידי שעל היה , שהיה מעשה מקום מכל רק .מכל,

רבה'מא. Ò"‡)וב 'אליה ‰Ó¯˙) בכל צדיקים ל"ו כלומר ל"ב , ל"ו בגימטריא 'לולב כתב
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הפתקין מסירת  יום - רבא הושענא 

áúë'äùî äèî'á(æð÷úú ïîéñ)ì"æçî
ãéçé éðà ,íäøáàì ä"á÷ä øîà
ãçåéîä íåé êéðáì ïúà ,ãéçé äúàå
àáø àðòùåä åäæå ,íúåðåò åá øôëì,
äøôë ïéà íà íäøáàì ä"á÷ä åì øîà
,íéøåôëä íåéá äéäé äðùä ùàøá êéðáì

...àáø àðòùåäá äéäé åàì íàåáîáîáîáî

éøäå'÷ä ä"ìùä áúë(ä"ø 'ñî úìéçú)

ïîéñ åðúðù ,íéðåîã÷ä íùá
÷åñôá(ã ,â ñåîò)'äéøààì éî âàù

ú"ø äéøà ,'àøéé'àìåì'øäðùä ùà
'éøåôéë íå'äíâù àöîð ,àáø àðòùå

'àøéé àì éîå' äéøàä âàåù äæä íåéá
ïéãä ãçôîâîâîâîâî.

êëåìò åùåøéôá 'éèðà÷ø'ä áúë
äøåúä(çìù úùøô)ùé ïëìå'

àðòùåä íåéá íéøîåà'ïåîúçé'åðééä ,'
' èééôá åøîàù,ïåèåôùé äðùä ùàøá

àðòùåä íåéáå ïåáúëé øåôéë íåö íåéáå
ïåîúçé àáø.'

úåøòéáåùáã(å ùåøã à"ç)äðäå'
ììë íéáúëð ïéà íééðåðéá
,íéáúëð øåôéëä íåéáå ,äðùä ùàøá
åäæå ,ë"çà íéîé ã"åé íäìù äîéúçå
àðòùåä ìéì àåäù éøùúì 'ë óåñ

àáø'äøåú éë ,äøåúá áúëð àì êëìå ,íééñîå)

íäìù äîéúçäù ,äøîàð íéøùëå íé÷éãöì äììëá

(øåôëä íåéá.

äæå'íåéä øãñ'ä ïåùì(ø"ùåä íåé øãñ)

åáå ,ãàî àøåð äæä íåéä úåéäìå'
é÷ñôäå ,íìåë íéøôñä ìë íéîúçð
ïëì ,ïéèùîå òáåú ìë ãéá íéðúéð íéðéã

úå äìôú ä÷ãö åá úåáøäì êéøö,íéðåðç
,åðéìò åîçøéù íéðåéìòä íéîçøä øøåòì

ולולב בלמ"ד, ומסיים בבי"ת  המתחלת  תורה היינו ול"ב  מסכתות, ל"ו ונגד דור,

תורה, היינו חיי"ם בתורה'.[ויזכה]בגימטריא לב להם שיש צדיקים לבנים

ÏÂÏ·)ובמהרי"ל ˙ÂÎÏ‰)לולב עם אתרוג שהקונה לרמז 'חיים' בגי' ש'לולב' כתב

הבאיפים, והעולם הזה העולם לחיי .זוכה 

ה'לבוש'מב. כתב  ·¯Ó"‡)וכן Ì˘ ‡·Â‰Â ,‡ „Ò¯˙)רבא בהושענא בנרות קצת  שמרבים

הכיפורים. ביום כמו

בליל מג. המדרש לבית  הי"ד זי"ע מקארלין אלימלך אברהם רבי הרה"ק  נכנס פעם

ניגש  מיד חולין, שיחת ביניהם המשוחחים אברכים שני וראה רבא , הושענא

אפשר  שאי מאד עד דחופים ענינים מדברים הנכם 'מסתמא  להם ואמר אליהם

הייתם  אם טפי עדיף היה מקום מכל אולם חשיבותם, מחמת  אותם לדחות

הכל  כי זה...' קדוש בלילה מאשר נדרי' 'כל תפלת בעת  זה דחוף בענין משוחחים

החיתום. אחר הולך 
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íé÷éãö øôñáå íééç øôñá åðúåà åîúçéå
.'äòåùéå äìåàâì

,äðäå÷"äåæá áúë(íåâøúá .ëø à"ç)

'äðùä ùàø' ìù àåää íåéá
íéáúëðíéàöîð íìåëå ,'íé÷úô'ä

íãàä äëåæ íà ,ä"á÷ä ìù åøöåàá
úà ïéòøå÷ äîéìù äáåùúá áåùì
ä"á÷ä ïéëä êë øçàå .åììä úåøâàä
íà Y äáåùú íåéë íéøåôéëä íåé úà

êìîä äåöî ,åàì íàå ,áåè ,áùíåúçì
äððéàù äáåùú äùòå äëæ íà .úåøâàä
ïåøçàä íåéä ãò åì íéìåú ,úåîéìùá
âç ìù ïåøçàä íåé Y úøöò àåäù
åòø÷é äáåùúá áùå äëæ ,æàå ,úåëåñä

úéá íé÷úôä åàöé ...åàì íàå ,úåøâàä
íéé÷ì íéðåîîä éãéá åøñîéå êìîä
÷ø êìîä ìà íéøæåç íðéà øáëå ,÷ñôä

ìòåôá åùòééãîãîãîãî.

óàåíé÷úôäù òîùî äøåàëìù
àìå úøöò éðéîùá íéøñîð
ùåã÷ä é"øàä øàéá øáë ,ø"ùåäá
ãåñé'á àáåäå ,å ùåøã úåëåñ ïéðò ë"äòù)

(æ"èô 'äãåáòä ùøåùååøñîðù é"ôòà'
àì ïééãò ,àáø àðòùåä íåéá 'ïé÷úô'ä
ãò øáã ìåòôì íéçéìùäì úåùø ïúéð
åòø÷é ãéî áåùé íà Y 'úøöò éðéîù

íé÷úôä íúåàäîäîäîäî.

הנגלה מד. בתורת נזכר שלא  הטעם זצ"ל אויערבאך  זלמן שלמה רבי הגאון וביאר

ידיעה  היתה בישראל לפנים כי דין, וגמר חיתום יום שהוא  זה יום של מגדולתו

‰Â‡)זו ÔÈ„‰ ÌÂÈ˘) לכן בחגך ', 'ושמחת  מקיום העם את ולהפריע  להשבית גורמת 

וזוחלים  רועדים שאין הדורות  ירידת אחר אבל הדין, יום היותו דבר חכמינו הסתירו

הכושר  שעת לנצל ישראל בני שישכילו חכמינו רצו גיסא  ולאידך הדין, מיום כך כל

הוא ביום בו החתימה וגמר ואיום, נורא  הוא כי היום קדושת לנו גילו כן על זו,

(‡Ó¯ „ÂÓÚ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚ÁÏ '‰ÓÏ˘ ˙ÂÎÈÏ‰'· ‡·Â‰).

והמשפט  הדין דבר היה הראשונים בדורות  דאף שאת, ביתר נופך להוסיף ויש

ידי  על בוראם את לרצות  איך ידעו והם מעשה, ואנשי חסידים אלו חן ליודעי ידוע

ובכך ויראה, פחד מתוך  נעשית  היתה השמחה כי יתירה, ושמחה אור' של 'אבוקות

בדורות אבל יראתי', מתוך  'שמחתי בבחינת  דמעיקין, הדינין כל ומבטלין מרקדין היו

לכן  חלילה, ראש קלות לידי יבואו השמחה מתוך שמא למיחש איכא  האחרונים

חז"ל  גילו לעוררם וכדי שמים, יראת  חסרון שיש במקום לזרז הכתוב צריך  ביותר

יומא . בהאי בעלמא דינא  דאיכא זה, רז

דשמיני מה. השחר בעלות לשליחים רשות ניתן האם המקובלים בין דעות דיש אלא 

מוסף  בתפילת  או עצרת 
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áúëå'÷"äåæ'á(.áì â"ç)äæä äìéìáù
ìöä ìò úåàøì ãçà ìë ìåëé¥
íà ,äðùä åæá åìøåâá äìòé äî åìù
ïùéá ïéòøî éåìò øåáòé øñç ìöä àöîð¥
äðùì äëæé íìù åìö íàå ,ïìöéì àðîçø

'ç÷åø'ä åàéáäå .äáåèúåà äëåñ úåëìä)

(àëøíúçðå äðùä ùàøá øæâðù äî
àðòùåäá ìöá äàøî - íéøåôéëä íåéá

àáøåðéðùù éô ìò íòèä øàáîå ,
(.æè ä"ø)ïëìå ,'íéîä ìò ïéðåãéð âçá'

åéðôìù äìéìá'[êéøö]äîë úåàøì
ïéàøîå ,äñðøôì ïéëéøö éøáâã àúô÷ø÷
äéçé àì éðåìô íéëàìîä íéøîåàå ,ìöá
,äðäå ,'äñðøôìå íéîì êéøö åðéà éøä -
à"îøä áúë øáë éë øîàé ïãéãì

(à ãñøú)àìù éãë ,äæá ÷ã÷ãì ïéàù'

íéðéáî íðéà íéáø éë íâ ,äéìæî òøúéì
íéîú úåéäì áåè øúåéå ,åéøåá ìò ïéðòä
øåøá øáã åäéî ,'úåãéúò øå÷çì àìå
ìëå Y ïéãä íåéñá íéãîåò åðàù àåä
ãîåò äáåèì åðéìò äàáä äðùá åãéúò
øòðúäì åãéá ùé ïééãòå ,ãâðî åéðôì

åùôð úà ìéöäìå øôòîåîåîåîåî.

תקווה יש לאלו אף – ריח ולא  טעם  לא
הוש"ר  ביום

óàåäîåã àåäå ,íéùòî åá ïéàù éî
àìå íòè àì äì ïéàù äáøòì
,äæä íåéá úåðòéäìå ù÷áì ìåëé ,çéø

'úîà úôù'ä áúëù åîëåî"øú úåëåñ)

(äáøò ä"ãùøãîá åøîà äðäãø"÷éå)

(áé ìåá ïéàù éî ãâðë àéä 'äáøò'äù

אליהו מו. רבי המפורסם החסיד אל ומבקשים דורשים אברכים קבוצת נכנסה פעם

ז"ל שלומ 'קהראטה רבי הרה"ק  של בקודש ומשמשו שבירושלים , הדעת [מנקיי

זי"ע] כשמועמזוועהיל  ויהי חיזוק , דברי ממנו לשמוע וביקשו רבא , הושענא  בליל

וכיוצא חיזוק  לשיחות פנוי זמן אין שכעת  בסערה, להם השיב דבריהם את החסיד

ושעות רגעים לנצל חובה כי והתפללו...' בידכם תהלים ספרי וקחו מהרו 'רק בהן,

יעשה  חכם וכל כזו, כושר שעת לבזבז ואסור כאש, בוער הזמן כי במלואם, אלו

ביתו. בני ונפשות  נפשו על להתחנן בדעת

שלמה' 'הליכות ¯Ó‡)בספר „ÂÓÚ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚ÁÏ)אויערבאך הגרש"ז ממנהגי הביאו

ויראה  באימה רבינו הנהגת  היתה רבא  הושענא ליל 'מתחילת וז"ל. הזה, בלילה זצ"ל

תהלים  באמירת הלילה שעות  רוב עסק  הלבנה צאת  ומשעת הנוראים, כבימים

והמשיך הלילה במשך  פעמים כמה ממשכבו קם זקנותו בימי ואף רבה, בהתעוררות 

התפלל  רבות ושנים וכו', תהלים באמירת  שירבו ביתו לבני זירז וכן תהלים, באמירת

מאנשים  ליה ניחא  הוי לא שמאד שם, והוסיף כוותיקין', שחרית  תפלת  זה ביום

בקוצר  רק  דיבר שבאו אלו עם ואף הזה, בלילה פניו לקבל חג' 'ביקורי לביתו שעלו

תהלים. לאמירת חזר עמם שיחתו בתום ומיד אמרים,
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ìù íúåáéùç äîå ,çéø àìå íòè àì
ìù ïçë ø÷éò àåäù äôä êà' - åìà
éë íà ,á÷òé ìå÷ ìå÷ä Y ìàøùé
íòè íäì ùéù íé÷éãöä ìå÷ éàãååá
,øúåéá úåáø úåâøãîì äìåò çéøå
,íéáåè íéùòî úåáåøòú íäì ùé ë"ôòà

[íìåà]÷ø àåä çéøå íòè åì ïéàù éî
øîàù äæå ,ãáìá äìôú(à á÷ íéìäú)

óèòúîù åðééä 'óåèòé éë éðòì äìôú'
äæå ,'äìéôú éðàå' ù"åîë äìôúá åìåë
äáøò úàø÷ðå ,êøáúé åéðôì áøò.

àðòùåä' àø÷ð äæ íòèîåàáøéë ,'
ïéàù íéìôùä íâ åá íéòùåð äæ íåéá

,ì"ðë çéøå íòè íäìíâ äòåùé àåäå
÷ø åðì ïéàù åðìù íéìôùä úåøåãì
äìôú éøòù çúôð äæ íåéáå ,äìôú

ìàøùé ìù íäéôáàðòùåä' åäæå ,'àáø,'
íåéá úåìåãâ úåòåùéì úåëæì øùôàù
äáøò úðéçáá àåäù ùéàì åìéôà ,äæä

çéø àìå íòè àì åá ïéàåæîæîæîæî.

íòèäåàáø àðòùåä íùá äðåëîù
àúéàã äî éô ìò øàáúé

ùøãîá(å äî ø"åîù)éúåðçå' ÷åñôä ìò
åì äàøä äòù äúåàá ,'ïåçà øùà úà
øëù ïúî ìù úåøöåàä ìë úà ä"á÷ä
êë øçàå ,'åëå íé÷éãöì ïéð÷åúî ïäù
ìù äæä øöåàä øîà ,ìåãâ øöåà äàø
ïúåð éðà åì ùéù éî åì øîà ,àåä éî
åì äùåò éðà åì ïéàù éîå ,åøëùî åì
úà éúåðçå øîàðù ,äæî åì ïúåðå íðç
ïëå ,ïåçì ù÷áî éðàù éîì ,ïåçà øùà
êë íåùîå ,'íçøà øùà úà éúîçøå'
äëåæ çéøå íòè äá ïéàù äáøòä

äòåùéìäìåãâøöåàìåìåãâìùî
äúìéôúá äùôð úëôåùù éðôî íé÷éãö
åäæå ,ä"á íå÷îä éðôá ïç äìòîù ãò

àðòùåäàáø.

בידינו  ניתן הזה ביום – תליא בשפוון
עלינו  ולהריק  הדין  גזר  רוע לקרוע הכוח

רב שפע

ãåò÷"äåæá àúéà(.áì â"ç),ïðéðú'
ïååôùì àéîãã äáøòäîåãä äáøò)

(íéúôùìàîåé éàäá éàãå àåä éëä ,
,øîåìë Y 'àéìú ïååôùáìëä äæä íåéá

íãàä éôá éåìúøîâ íãå÷ - äæ ïîæáå .

אמת'מז. ה'שפת עוד כתב  ÌÂÈÏ)כיו"ב ‰"„ תפלות(˙¯� רוב  חז"ל שקבעו מה וז"ל.

רבא  הושענא  שנקרא  כתבנו כבר היום. השפליםבזה אפילו  בו להוושע  שיכולין

ריח ולא טעם  לא ערבה בחי' שהם השפלים  אלאודורות כחם. מה א "כ להבין ויש .

כתיב  Â)דהא ÊË˜ ÌÈÏ‰˙) דלים שהם שיודעים ידי על פירוש יהושיע', ולי 'דלותי

להושיע נאה לי דלה שאני אעפ"י חז"ל וכ"כ הישועה. להם תבוא – להוושע  וצריכין

לדלים. הישועה עיקר כי הנ "ל... מטעם משיחהוא שיבוא הישועה  עיקר  ולכן

השפלים בדורות  להיות דוקא  מוכן במהרה  .צדקינו
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úà ãçà ìë ìéöäì åðãéá ïééãò ïéãä
åúéá úåùôðå åùôðçîçîçîçî.

òåãéåíéøôñá àúéàã äîøôñ'á ïëå)

(áîú 'íéãéñçìéòì åðàáäù óàù
ìù åìéöá ø"ùåä ìéìá úåàøì øùôàù

Y ë"éôòà åðéãá äùòð äî íãà(ì"æå)

,åùàø ìö ø"åä ìéìá äàø àì ãçà
ïúðå úåîåö äáøä åéáäåàå àåä äðòúäå

äáøä ä÷ãöïë éøçà íéðù äîë éçå
áéúëãë('ã à"é éìùî).úåîî ìéöú ä÷ãöå

àåá,íéòéâî íéøáãä ïëéä ãò äàøå
'ç÷åø'ä áúëãë(àëø úåà úåëåñ 'ìä)

øñçìå øáòì íé÷ã÷ãî åéä ïéã úéáù
ìåçé àìù éãë êøåöä éôë íéùãåçä úà

êë ìëå ,úáùá úåéäì àáø àðòùåä
' ,äîììò íéððçúîå íéëåá åéä éë

úáùá ïëúé àì êëì ,íéîäåðì ùéå .'
ìë úà íéçåã éë ,äæá áèéä ïðåáúäì
ä"øë íéðúéàä çøéáù 'íéãòåî'ä øàù
éîå ,àáø àðòùåä íåé úîçî ë"äåéå
éðôî ïè÷ øîåà éåä ,éî éðôî äçãð
íåøâì åùùç àìù àìà ,ãåò àìå ...ìåãâ
úòé÷ú åìèáéå úáùá äðùä ùàø ìåçéù

,úáùá øôåùìåçé àìù àìà åçøè àìå
ìëù êçøë ìòå ,úáùá àáø àðòùåä

äæ íåéá úåìéôúä úåáùçð êëíäå)

(ùîî úåùôð çå÷éôëíéîë éëôù' ïë ìò ,
ééç ïéðòå úåäî ìë éë äæ íåéá 'êáì

äæä íåéá íééåìú íãàäèîèîèîèî.

אותו מח. והעמידו בכבודו, נזהר ולא  המלך לפני שחטא לאדם דומה, הדבר למה הא

בכובד  השופטים ישבו ארוכה תקופה ולמשך  עמו, לעשות  מה כדת השופט לפני

דינים  ועורכי סניגוריא  שולח הנאשם היה הזמן אותו בכל והנה בדינו, לדון כדי ראש

השופטים  רגלי לפני נפל עצמו הוא  ואף דינו, גזר להמתיק  וישתדלו שינסו מלומדים

לאחר  ויהי מדי. קשה דין גזר עליו יחרצו לא למען לעשות  בידו היה אשר כל ועשה

שעה  באותה והנה בידיהם, ומזומן מוכן כבר דין שהפסק השופטים הכריזו רב זמן

אחת פעם עוד לנסות  ההזדמנות בידו יש עדיין ועדה קהל בפני הדין גזר יוכרז טרם

כבר  דין' של פסקו 'כתב שנמסר אחר אבל בעונשו, ולהקל לשנות  כדי חנינה לבקש

ואולי  האי וכולי קשות , לעמול לו יש הנימא בכמלא אפילו לשנות  וכדי סברו, אבד

להשיב . אין המלך  בטבעת ונחתם נכתב  אשר כתב כי מאומה, בו לשנות יצליח

את ודן משפט כסא  על המלך יושב  כיפור יום ועד השנה מראש כי והנמשל,

אך יחתמון, כיפור צום וביום יכתבון בר"ה מרון כבני לפניו העוברים תבל יושבי כל

ליל  עד הפתקים נמסרו לא  עדיין כי מוחלט, באופן דין הפסק הוחלט לא  אז גם

אע"פ  חנינה לו שיתן המלך לפני ולהתחנן ליפול בידו אכתי ולכן רבא , הושענא

ולשלום  טובים לחיים ישראל כל עם ויחתם יכתב  ואז כדאי, ואינו ראוי שאינו

בהוש"ר מט . בתפלה שהאריך זי"ע  מסאטמאר יואל רבי הרה "ק אצל עובדא  הוה
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áúëò"éæ '÷éãö éúôù'ä ÷"äøä
(áì ø"ùåä)÷"äøä åð÷æ íùá

äøòðá åðéöîã ,ò"éæ 'í"éøä éùåãéç'ä
ùðåòá äøåúä äáééçù äñøåàîäíéøáã)

(ãë áëåðàöîð ,'ä÷òö àì øùà øáã ìò'

åðéàå ÷åòöì ìåëé íãàäùë' ïàëî ïéãîì
ïåöø éø÷î ÷òåö[ñðåà àìå],åð÷ú ïëå

íåéä ÷òöé ìàøùé ùéà ìëù ì"æç
'àðòùåä'ððððåì äðòé ÷åòöé íàù òîùî ,

óà ÷åòöì ãçà ìë áéåçîå .éàãååá

שהנשים  המדרש בבית  הכריזו ולכן יום, פנה כמעט שכבר עד בער"ש להיות שחל

כנפיה  השב"ק תפרוס בטרם בזמנה שבת  נרות  להדליק  כדי לביתם ויחזרו ימהרו

הטהור  לבו מנהמת ואמר פתח כחומה, סביבו שעמדו הקדוש ולקהל בעולם,

מלכם, על סרחו שתושביה אחת לעיר דומה הדבר למה משל, בדרך היום בקדושת

ונודע ויועצים שרים עם התייעצו להם בצר כליה, עליהם גזרו המשפט בית  ושופטי

אליו  לגשת אפשר שעה ובאותה פלונית , בגינה לטייל המלך  נוהג פלוני שביום להם

חנינה. ממנו לבקש כדי

בואו  לקראת  בדריכות  וציפו גינה, באותה העיר ונכבדי פרנסי התייצבו יום באותו

עד  לחכות המשיכו הם אולם הופיע , לא  והמלך ושעתיים שעה חלפו אך המלך, של

לבם  אל התעצבו ומאד המלך, של הכרכרה את  ראו לא ועדיין ערב  צללי נטו שכבר

להם  שאמר אחד, פקח גם היה המשלחת בין האחרונה. תקוותם את  הפסידו שמא

המדינה', חוקי על שומר שבוודאי – ובעצמו בכבודו כהמלך עוד לכם 'מי בבטחון

בקרבתנו  כאן שוהה שהוא בודאי זה, ביום כאן לטייל המדינה מלכי של דרכם ואם

משום  הוא  ובתפארתו בגלוי אותו רואים אנו שאין ומה לאיש, סודו גילה שלא אלא 

בכל  שיושיענו מלכנו אל כולנו נצעק הבה לכן פשוטים, בבגדים מסתובב שהוא

'עוד  בזעקה לקחו לשומעי לומר וסיים מסאטמאר הרה"ק  פנה ובזאת  שהוא ', מקום

אל  השכינה, לגילוי זוכה שאינו האדם בעיני שנדמה ואף ויפנה, היום יבא מעט

אע"פ  אתנו הקב "ה רק  אינו, זה כי באמת, הוא  כך לו שנדמה מה שכפי יחשוב

אבינו  נא  והושיעה נא 'הושע כאחד כולנו נצעק  הבה ולכן בשר, בעיני נראה שאינו

זה  כי צרינו, מכל נא ' 'הושע  כן ועל שהוא , מקום בכל הוא  אבינו שהרי אתה'...',

צום  געשריי א געבען הלב , מעומק עולמים כל לבורא  לזעוק  והיסוד העיקר

יוושע . ובודאי באשעפער,

אנונ. זועקים אתההנה אבינו  נא  והושיעה  נא  המעשה הושע  דבר את ונסמיך  ,

ירושלים, בעיה"ק הישוב  ממיסדי שהיה זצ"ל ברדאקי ישעי' רבי מהגאון הידוע

נשברה  הקטנים ובתו בנו עם יחד הקודש לארץ לעלות בספינה הפליג אשר בעת

הדרך  באמצע È"‡Ï)הספינה ÌÈ·Â¯˜ ÂÈ‰ ¯·Î˘Î)האב המים, ע "פ לשוט לים וקפצו
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,åì øñç äîå êéøö àåä äî òãåé åðéàù'àðòùåä íúñ ÷åòöé ë"ôòààðàðàðàð.

בים  שחייתו כדי תוך עמם... יחד ושט ובתו בנו את  עמו לקח ישעי' רבי הגאון

כולם  יטבעו עליו שתיהם את לשאת  ימשיך שאם והבין אוזלים, שכוחותיו הרגיש

מהם  ומי עדיף, מי ההלכה את לעצמו ובירר התבונן זו קשה בשעה אדירים, במים

כמבואר  הבת  להצלת קודמת  הבן שהצלת  והחליט השני, בעבור להפקיר מחוייב  הוא

ובחרדה, נשבר בלב  לה אמר הטובעת, בתו את לעזוב מעשה עשה בטרם בפוסקים.

אותך לעזוב מוכרח הנני נפשות ב' לכה"פ להציל וכדי ההלכה, את ביררתי הנה

לזעוק  החלה אביה, דברי את  הבת מששמעה על לנפשך... לי אין 'אבי'... 'אבי'...

ים  למצולות ותשליכני תעזבני האם - עליך אם כי להשען ÈÏ·Óמי ,ÈÏÚ ‡� ÌÁ¯)

(ÔÎ ˙Â˘ÚÏ ÍÏ ˘È ÔÈ„ È"ÙÚ˘ '˙Â�Â·˘Á ·Â˘ÁÏ' והחל מאד, עד האב נזדעזע  דבריה לשמע ,

המיצר, מן שיצילם ה' אל בעוזזועק  חדשים כוחות מקבל  שהוא  מיד  והרגיש

ובריאים.ותעצומות שלמים הג' כשכל מבטחים חוף  עד לשוט המשיך זה ובכוח

ירושלים  אנשי מרמזים היו כך כולם. וניצולו החוף עד שניהם עם לשחות והמשיך

לעזרנו  מעלה כלפי וכח עוז כביכול נותנים אנו שבתפילתנו לאלוקים' עוז 'תנו בפסוק 

כתיב  וכן ·)ולהושיענו. ‡"Ï˜ ÌÈÏ‰˙) הנני' וברש"י נפשי' עלי כגמול אמו עלי 'כגמול

נפשי  אמו עלי נתון שהוא כגמול לנגדך, מוטל כגולם ורגלים ידים לו שאין כמו עליך 

דוד' ב 'מצודות  פי' וכן אמו'. שדי על כיונק  לנגדך  משדי בקרבי הנגמל  כתינוק נפשי

בד ' בטחוני כן אמו  על בטחונו שכל ˘Ïאמן ÂÈÈÁ ˙Â„ÏÂ˙ Ï‡¯˘È„ ‡Ú¯‡„ ‰È¯‡Ó ¯ÙÒ)

(„ÏÚÙ�Ú�‡Ê Á"È¯‚‰.

אביו אל הבן זעקת נאמר אנו אביאף –אבי ישועות  מיני כל לפעול  מחויבת 

גדולים  ברחמים אלא – ויושר דין עפ"י לעשות  יש מה חשבונות לעשות מבלי

נזעק  רבא  הושענא היום בזה בעמדנו ע"כ ויצילנו, נאיושיענו והושיעה  נא הושע 

בוודאי  כן נזעק כאשר  שבשמים , אבינו  עליך  לא אם נשען מי על – אתה' 'אבינו 

רבא'... ב'הושענא נוושע

קודש,נא. אש להבות חוצב  בקול זי"ע טוב' יום ה'קדושת  הרה"ק  פתח אחת שנה

והסתובב שובב  שהלך  מלך לבן דומה, הדבר למה משל, בדרך  נוקבים דברים ואמר

למדינה  אותו והגלה פניו מעל המלך  גרשו לכן הרם, כמעמדו התנהג ולא באשפתות 

שאר  שקיבלו כדרך בגסות  הכפרים בני אותו קיבלו לשם בבואו והנה רחוקה,

בכל  אותו ומבזים לו לועגים היו מלך  בן שהוא להם להסביר שניסה וכמה האנשים,

ומציקים  מכים היו עליהם ולמלוך  לשלוט שניסה כיון אלא עוד ולא  שעה, ובכל עת 

נפשו  וייסורי הבן של צערו גודל לפרש למותר צואים, בבגדים אותו ומלבישים לו
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המתקת  - ישענו  אלוקי והושיענו
ע"י וביותר הוש "ר ביום  הנעשית  הדינים 

הערבה חביטת

áúëò"éæ 'íòåð éøîà'ä ÷"äøäø"ùåä)

(ã úåàúåòáèä øéñäì åâäðù äîá æîøì
àáø àðòùåä íåéá áìåìáùáðáðáðáðàåäù ,

áåúëù åîë(á ç øúñà)êìîä øñéå'
ïîäî øéáòä øùà åúòáè úà

היתה  רבה ומה עזין, בגעגועין אביו אל להתגעגע והתחיל השפל, מצבו מתוך 

אולם  לבקרו, המלך יבוא  שבועות  כמה שבתוך לו נודע  רב  זמן לאחר כאשר שמחתו

שעוללו  מה למלך יתוודע שאם וידעו המלך, של ביקורו דבר על שמעו הכפר בני גם

ותחתי  הצואים בגדיו את  ממנו והסירו מיהרו כן על קשות , יענשו הלבישו לבנו הם

מאד  שמח המלך  הגיע וכאשר מלכים, בכבוד לכבדו והתחילו חמודות, בבגדי אותו

מלוכה, בדרכי ומתנהג טובים בדרך  והולך ותפארת  יקר בבגדי לבוש בנו את לראות 

שיושלם  כדי כפר באותו עוד שישאר לבנו טוב שיהא בלבו החליט שכבר עד

להתייעץ והלך  בקרבו, לבו נשבר אביו החלטת  על לבן נודע  כאשר הטובות . במידותיו

לפשוט  שימהר הגונה, עצה לו נתן אכן והוא לעשות, מה כדת מאוהביו אחד עם

אביו  אל יכנס ובזאת  הצואים, הבגדים את  תחתיהם וילבש המפוארים בגדיו את 

בתחנונים  נפשו על ויבקש השנה, ימות כל במשך  אלו בבגדים לבוש שהוא  לו ויגלה

ומרים. קשים בצרות אותו ומענים עליו שמתאכזרים הכפר מבני והעינוי הסבל על

כל  ובמשך הזה לעולם יורדת הנשמה דהנה טוב', יום ה'קדושת ביאר והנמשל

הימים  מן ביום אולם ויסורים, צרות  לסבול לה וגורם הנשמה, את  הגוף מטנף השנה

בתשובה  האדם חוזר ולכן השנה, בראש הארץ  את לשפוט ה' בא  כי הגוף שומע

באימה  האדם עומד הנוראים שבימים עד לכלוך , מכל הנשמה את  ומנקה ומזדכך

בקול  אומר ואף כשלג, צחים ולבנים נאים בבגדים ומתלבש הכל אדון לפני ויראה

שנראה  עד עליון, משרתי השרת כמלאכי ועד' לעולם מלכותו כבוד שם 'ברוך רם

אולם  יחד, גם והנשמה הגוף של מחיבורם טוב  יותר שאין מעלה של הפמליא  בעיני

הנוראים  הימים יחלפו וכאשר לשעה, אלא אינן הללו הפעולות  שכל יודעת  הנשמה

הושענא תפלת  בעת מהלולב הטבעות את  מסירים אנו ולכן ח"ו, לסורו הגוף יחזור

Ò"‡)רבא „"Ò¯˙ ÔÓÈÒ Ú"Â˘ÂË) שאיננו מזה ושיחנו צערנו גודל על דעת ולגלות להורות  ,

בבגדים  לבושים אנו השנה וכל וכנכון, כדת  וקיים חי א-ל במלך ואגודים קשורים

ובקבלה  העבר על בחרטה הקב "ה לפני ומודים ומתוודים בתשובה וחוזרים צואים,

מעתה  אמור 'הושענא', צועקים ואז באמת , טובים נהיה ואילך שמכאן העתיד על

יתב"ש. לפניו שלימה בתשובה להתעורר האדם צריך  הטבעות הסרת  שבעת 

'מוליך(˘Ì)בגמראנב. חדא הלולב , עם ומנענע ומביא  מוליך  למה טעמי תרי איכא 
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àöîð íúåçä éë ,'éëãøîì äðúéå
áåúëù åîë êìîä úòáèá(ç íù)

íúñå ,'êìîä úòáèá åîúçå'êìîä
- íéëìîä éëìî êìîì æîåøïúåðù

åáúë' íäì øîåàå ,íé÷éãöì íúåçä
,'íëéðéòá áåèë åîúçå íéãåäéä ìò

íé÷éãöä ìà äìùîîä ïúåðåäðäå ,
ì"æç åøîà(è ì ø"÷éå)ä"á÷ä äæ áìåì

åðîî ïéç÷åì ïë ìò(áìåìäî)úà
áåèä íúåç øùà úåàøäì ,úòáèä
,áåçì ïäå úåëæì ïä ,àáø àðòùåä ìù
úåùòì ìàøùéì ä"á÷ä øñåî ìëä

íöôçå íðåöøë.

åðéðùäëåñá(.äî),ãöéë äáøò úåöî'
íéìùåøéî äèîì äéä íå÷î

íùî ïéè÷ìîå íùì ïéãøåé ,'àöåî' àø÷ðå
,àøîâá íù åøîàå ,'äáøò ìù úåéáøåî
÷ôéîã éãééà ,àöåî äéì éø÷ àîòè éàî'
ùåøéô ,'àöåî äéì éø÷ àëìîã àâøëî
ìò ,ñîä áåéç ììëî åúåà åàéöåäù ïåéë
.ñîä ïî àöeä éë 'àöåî' àø÷ð ïë

øéù'áå'ïåòîä"ã ø"ùåä ,øôåñ ù"øâäì)

('éðúîáéà÷ã ,æîø êøãá øàáî
'àéîùã àëìîã àâøë' ìòíéøåñéä åìà

àîìò éàäá ìåáñì íãàä ìò øæâðù,
ì"æ é"øàä áúëù äî òåãéå'úåðååëä øòù')

(ç ùåøã úåëåñ÷"äåæá øåäè åøå÷îå'øô)

(:àì åöìë ïéìèáî àáø àðòùåäáù
úåáøò 'ä úèéáçá íéðéãäâðâðâðâðïéà àìéîîå

åéä ïëìå ,íìùì àëìîã àâøë ãåò

'כדי  ועוד שלו', והארץ שהשמים למי ומוריד מעלה שלו, רוחות שהארבע  למי ומביא 

ובפמ"ג רעים', טללים לעצור כדי ומוריד, מעלה רעות, רוחות ˙¯�‡לעצור ÔÓÈÒ Ê"·˘Ó)

(·"È˜Òשמנענע דלהטעם רמז', בכאן יש העני 'לי וכותב ופותח הטעמים, בין נפק "מ כתב

ולא והבאה הולכה אם כי צריך  אינו כן אם יתב"ש שלו רוחות ארבע שכל להעיד כדי

קטיגור, של כחו לנענע  כדי וכסכוס טירוף צריך  לעצור' 'כדי לטעם אבל בעלים, לכסכס

למה  רבא טעמא למדנו מדבריו מיהו סוכות , ימי שבכל בנענועים איירי שהוא  והגם

ויקח  הקטיגור להשתיק  צריך הזה ביום שהרי הטבעות, ולהסיר להוריד נוהגים בהוש"ר

יותר. חזק הלולב  מתנענע הטבעות הסרת  ידי ועל מקומו, הסניגור

שמירהנג. סגולת הוש "ר  של בערבה  בה שיש  שמעתי המאור , במנורת  כתב 

דרכים בסכנת  בה  .למתכוין

צבי ליקוטי בספר שכתב מה לציין העניין ‰„¯Í)ומן ˙ÏÈÙ˙ È�ÈÈ�Ú) שאם קדמון בשם

יזכר  לאו ואם טוב, מה חבוטה ערבה אתו יש אם סכנה במקום הדרך אם על נמצא 

ניסים. ויראה נא  הושיעה והו אני ויאמר שהניחו במקום

החבוטות הערבות  את  מניחים שהיו התניא, ספר בשם החיים הכף כתב  זה כעין

מצוה, לחיבוב מיטתן בראש
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æîøì 'àöåî'î úåðòùåää íéè÷ìî
àëìîã àâøëî äæ íåéá íéøèôðùãðãðãðãð.

øäøäéåæàå ,áìä ÷îåòî äáåùúá
åéìò øåæâéå àøåáä éîçøì äëæé

,äáåè äðùìâåñî äáøòä úèéáç ïîæå
äáåùúìúéá'ä ÷"äøä áúëù åîë

ò"éæ 'ïøäà(:æé óã)àðòùåäá èøôáå'
úòá äáåùú úåùòì ãåàî êéøö àáø

,äáøòä úèéáçøîâ àåä àéää úòáù
äîéúçäúåùòì ãåàî íãàä êéøöå ,

äéøá àøåá æ"éòå ,ä"á÷ä éðôì äáåùú
àéøèîéâá äáøò éë ,òåãéë äùãçòøæ,

àéøèîéâáåøæò.'

ìåãâ÷ø àì äáøòä úèéáç ìù äçåë
óéñåäì óà àìà íéðéãä ÷éúîäì
÷"äøä áúëãë ,ìåãâ òôù 'äùòå íå÷'á

ò"éæ 'ïøäà úéá'ä(:áî÷ óã)àðòùåäáå'
àåä ìëä ,äáøòä úèéáç éãé ìò àáø

éãëáòôùåéùå ,úåøåáâä ÷éúîäì
íìåòá íéãñçä.

– אחד יום עוד עכבו  עצרת  שמיני
שבשמים  לאביהם  ישראל שבין  הקירבה 

זה ביום 

àúéà÷"äåæá(.áì â"ç)àîåéá ìàøùéå'
àã[àáø àðòùåäá]ïéðéã éîééñî

ïåäìã[íéðéãä úà íéîééñî]ïàøùå ,
àúëøáá[úåëøáä úà íéìéçúîå]àäã ,

הושיעה  והו אני ואומר חבוטה בערבה המחזיק  שאם בדבר להתבונן יש וכמה

למחזיק וחומר קל של בנו בן וחומר קל כן אם בדרך, שמירה והוא  ניסים רואה נא 

הכושר  שעת כמה עד והו אני ואומר וחובטן רבא הושענא  ביום ערבות  אגודת  בידו

העניינים.היא בכל עליונה שמירה עליו להשפיע 

לצאת שנאלצו לאותם שמח' ה'אור חילק  הראשונה העולם מלחמת שבימי ידוע

אותם  כל ואכן המלחמה, מסערות ולהצלה לשמירה החבוטות  מהערבות לקרב 

היא זוטרתי מילתא  ולאו ובנשמה, בגוף ושלימים בריאים לביתם שבו מידו שקבלו

ילדים  אצל לפחדים שסגולה ללב  יפה ספר בשם מביא המידות  ובספר כידוע . כלל

וייעלמו  עליה ויישן מראשותיו מתחת מהערבות  שיניח וחלום, לילה מפחד וכדומה,

זה. ביום התפילה היא  הסגולה עיקר אך  הפחדים.

החינוך'נד. ב 'ספר מבואר דהנה דבריו, על להוסיף יש לדרוש הרשות  שניתנה וכיון

(„Î˘ ‰ÂˆÓ),הרע מלשון הפה את  לשמור שצריך  והרמז לפה, דומה שהערבה

חיוב בה שאין 'מוצא ' בעיר הערבות  את שלקטו ממה גם נרמז שזה ואפשר

דמלכא מכרגא להיפטר זוכים ורכילות הרע מלשון הפה שמירת ידי על כי מס,

הכתוב  דיבר מלא  ומקרא היסורים, Î‚)דהיינו ,‡Î ÈÏ˘Ó) שומר ולשונו פיו 'שומר

נפשו'. מצרות 
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àøçà àîåéì[úøöò éðéîù]ïéðéîæéðá]

[ìàøùéàëìîá àòùòúùàìäðäðäðäðàìèðì
àúù ìëì ïàëøá äéðîúåëøá åúàî ìá÷ì]

[äðùä ìëìéçëúùî àì àúååãç àåääáå
åäééãåçìá ìàøùé àìà àëìîáäúåàáå]

[íãáì ìàøùé éðá àìà åàöîéé àì äçîù,
äéì ìèðå àëìî íò áéúéã ïàîå
'äéì áéäéå ìéàù éòáã äî ìë äéãåçìá
äìåòä ìë Y êìîä íò åãáì áùåéä ìëå]

[åúù÷á åàìîéå ù÷áé åðåöøá.

íéàìôðåðàôî ò"îøä éøáã äîä
(æ"ëô óåñ á"ç ïéãä øå÷éç øîàî)

ìåâéòå äâåç ìò äøåî 'âç' ïåùìù
ïëìå ,úéæëøîå úéîéðô äãå÷ð ìò ááåñä

âç àø÷ð àì úøöò éðéîùïîéñ ò"åù 'éò)

(çñøúíéááåñ íéáåè íéîéä øàù ìë éë ,
,úøöò éðéîùä úãå÷ð úààåä éë

åìéôà ,úåùåã÷ä ìëî äðåéìòä äùåã÷
âç åúåø÷ì êééù àìå ,ô"ëäåé úùåã÷î.

óéñåäò"éæ 'øôåñ íúç'ä ÷"äøä
(úééäå ä"ã à"ô÷ú úåëåñ ,úåùøã),

,íéøåôéëä íåé ìùî äðåù åúùåã÷ù
éåðéò éãé ìò àéä ô"ëäåé úùåã÷ éøäù
àéä úøöò éðéîù úùåã÷ åìéàå ùôðä

àø÷ð äæå ,äçîù éãé ìò(æ æ ù"äù)äî'
,'íéâåðòúá äáäà úîòð äîå úéôééë

,ë"äåé åîë ,éåðéò éãé ìò 'ä úáäà
úøöò éðéîù úáäà úâéøãîî äèîì

äçîù éãé ìò àéäùàåä éðéîùä íåéå ,
ô"ëäåé åîë åîöòáïáø÷á ùé íäéðùá éë]

[úàèçì ãçà øô ÷ø óñåî,åúùåã÷ ä"ôàå
äçîù éãé ìò - ë"äåéî øúåéàúååãç -
'ìàøùé íò àëìîãåðåðåðåð.

êëáåù ,íòèä ñ"úçä øàáîäðåù
íéãòåîä ìëî úøöò éðéîù
ïåâë ,äåöî øáã ìò úãîåò íúùåã÷ù
íçìä éúù ,çñôá 'çñô ïáø÷'
éåðéò ,äðùä ùàøá øôåù ,úåòåáùá
áìåì úìéèðå ,íéøåôéëä íåéá ùôðä
ø÷éò ïë åîë ,úåëåñä âçá äëåñå
äøåú äøîà ïëì íåéá àìà äðéà ïúååöî

,íåéá íäá çåîùìéðéîù úùåã÷ ìáà
(úøöò)úçîù éãé ìò àìà åðéà

בחי'נה. שהוא  הסכך תחת  בסוכה יושבים אנו הסוכות שבחג אמת  בשפת  איתא 

היחוד  כענין הוא עצרת  שמיני ביום ואילו עלינו, חופתו פורש שהקב "ה החופה

החופה. לאחר

הגר"אנו. פירש רמז Î‰)בדרך  ‡Ï ÈÏ˘Ó ‡"¯‚‰ ¯Â‡È·) לבושה והדר 'עוז הפסוק  את 

אחרון', ליום דיןעוז ותשחק כסא על יושב שהקב "ה השנה ראש בעוזזה

תבל, יושבי כל לשפוט עץהדרותעצומות פרי שנוטלים סוכות זה כמצותהדר'

נאמר שעליו עצרת שמיני - חג של אחרון יום זה אחרון' ליום 'ותשחק  („·¯ÌÈהיום,

(ÂË ÊË'שמח אך ילפינן'והיית ÁÓ.)[ומיניה ‰ÎÂÒ)[חג של אחרון ליו "ט  .שמחה
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íãàäæðæðæðæðåúååãçå 'ä ìò âðòúîù ,
,'úãçåéî äåöî ìò ãîåò åðéàå ,êøáúé

ì"æç åùøã ïëìå(.äî äëåñ)éìéì úåáøì'
'äçîùì âç ìù ïåøçàä è"åé.

ãåò÷"äåæá àúéà(:çø à"ç)÷åñôä ìò
(à äî úéùàøá)åúà ùéà ãîò àìå'

' ,'åéçà ìà óñåé òãåúäá(íåâøúá)äòùá
ïéà ,ìàøùé éðá íò ãçééúî ä"á÷äù
,íîò ñðëéäì íéìåëé íéîòå úåîåà øàù

êë ïéâá(äì èë øáãîá)éðéîùä íåéá'
àöîð äæä ïîæá éë ,'íëì äéäú úøöò
ìàøùé éðá íò úçà äøåáçá ä"á÷ä
ãéúòä ïîæä ìò ïë ùøôî ãåòå ,íãáì
'úîà úôù'ä áúë øáë êà ,àåáì

(éîé 'ç ä"ã á"ìøú)àéä ò"ðîù úùåã÷ã
éðùù àöîðå ,àåáì ãéúòìã ïéòë

.ãçà äð÷ì íéìåò íéùåøéôä

áúëäøåúä ìò åùåøéôá ï"áîøä
(øåîà úùøô)ïéàù íòèä øàáì

.ì"æå úøöò éðéîùá âåøúà ìåèéì êéøö
åîöò àåä éë - êéøö åðéà éðéîùá ìáà

øãäìò øúñðä áø éàãåå éë óàå .
íå÷î ìëî ,íéùåã÷ä åéøáãá äìâðä
øãä åìåëå àøåðå ìåãâ íåéäù ,ïàë ïðéæç

'êåðéçä øôñ'áå ,íéøãäáù(ãëù äåöî)

íåéá áìåì ïéìèåð ïéàù íòèä áúë
éðéîùä'äì åìåë úøöò éðéîù íåé éë.

úîàáåøîàù åîë 'ìëì áåè íåé' àåä
ìò ò"éæ 'úîà éøîà'ä ÷"äøä

ùøãîä(áë àë ø"áãîá)úà ïîéæù êìîë
òéâäù ïåéë ,íéîé êëå êëì äãåòñì åéðá
,íëî äù÷áá éðá øîà øèôéäì ïðîæ
éìò äù÷ ,ãçà íåé ãåò éîò åáëò

,íëúãéøôàåä è"åéä äæ éë ùåøéôä
æåçàì ïåöø íäì ùéå íé÷÷åúùîì'

'è"åéäá'íëì äéäú úøöò' åøîåà åäæå ,
,íãàä ìöà äãéøôä äù÷ù äî éôë Y
íëúãéøô éìò äù÷ ïë íâ äìòîì ïë

(ñçðô 'øô äãåäé éèå÷éì).

עת  שמנ"ע יום – שאיל  דבעי מאי כל
רב שפע לקבל  רצון

ãåò'ìàøùé úãåáò'á âéìôäéðéîùì)

(úøöòàøîâá äðäã ,(.æ úéðòú)

íåé ìåãâ' äîë íéàøåîàä å÷ìçð
íåé ìåãâ' øîà åäáà éáø ,'íéîùâä
äãåäé áø ,'íéúîä úééçúî íéîùâä
øîà àáø ,'äøåú åá äðúéðù íåéë' øîà

תורהנז. הזהירה המועדים בכל דהנה הדברים, כוונת נראה שאת ÊË)ביתר ,ÊË ÌÈ¯·„)

והגם  ריקם', ה' פני את  יראה ולא  וגו', זכורך  כל יראה בשנה פעמים 'שלוש

רצויה  האדם ביאת  שאין הוא, הדברים כוונת  מיהו לרגל, עלייה מצות  על כן שנאמר

עליו  השכינה פני לקבל ודם בשר שיוכל כדי כי ריקנית , היא  כאשר הקב "ה לפני

צריך אינו עצרת בשמיני אבל השי"ת , אל להתקרב כדי בקרבנות  קונו את לרצות
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êùîäáå ,'äøåú åá äðúéðù íåéî øúåé'
àéâåñä(á"ò íù)íéîù åàøáðù íåéë'

åìéôàù' øîà àéòùåà áøå ,'õøàå
íéøáã ãåò ù"éòå ,'åá äáøå äøô äòåùé
'íéîùâä íåé'ã ,é"åáòä ùøéôå ,íéáâùð
íéììôúî åáù úøöò éðéîù íåé ìò éà÷
éë ,ïðåáúîì øáãä àìôðå .'íéîùâ'ä ìò
íé÷åìà éøáã åìàå åìà'ù òåãé ììë éøä

,'íééçíâ íéàøåîàä éøáã ìëù àöîð
úåàåôøå ...íåéä íéîéé÷úî åéãçé

úàæä úòá úåòôùð áåøì úåòåùéå.

ïîæäåéðá ìò úåëøá áø òéôùî àôåâ
÷"äøä àéáîù éôë ,ìàøùé

ò"éæ 'ìàåîùî íù'ä(â"òøú ú"çîù)

ø"åîåãà' íùá[êéðòä êåðç éáø]ïäëä
ïéà ïëìù ,'øãðñëìàî ä"äììöæ ìåãâä
äøåú úçîùá 'íéðäë úëøá' ïéëøáîçðçðçðçð

äøåúá íéàøå÷ äæä íåéá éëúàæå
íé÷åìàä ùéà äùî êøá øùà äëøáä

ìàøùé éðá úàúåëøáì àåä éàðâå' ,
ãåò ïäîò êøèöðù ä"ò åðéáø äùî

.'íéðäëä ìù úåëøáì

äù÷äå,åéøáã ìò 'ìàåîùî íù'ä
ïëåãì íéðäëä åìòé àì ë"àã
íìåòì äùî ìù åéúåëøá éøäù ,íìåòì

,ùãçî êëéôì ,úåîéé÷ïéøå÷ù úòáù
úåëøáä úà(äðùå äðù ìëá)åìéàë àåä

êøáîå ïééãò ãîåò ä"ò åðéáø äùî
úåëøáä úàíåùî ùé æà ÷ø ïëìå ,

úåëøáá óéñåäì éàðâàåäã ,íù óéñåîå)

íéìë' äéäðù ,éàðúá[íééåàø]æà åîë ìá÷ì
éë ,óëéú úåìòåô úåëøáä åéä -
úðëä êøò éôì àìà äìç àì äëøáä

.(ù"ééò ,'ìá÷îä

áúë'óñåé ãåñé'á(èò ÷øô)âäðîå'
äøåú éøôñä ìë àéöåäì ìàøùé
ú"éùäì äìåãâ äáéç úåàøäì ,ìëéäáù

ä"á,åáéáç åðáì áäåàä áà åîë
òðåî åðéàå ,åéúåøöåà éæðâ ìë åì çúåôå
ìë åðéìà ÷éøäì éîð éëä ,íåìë åðîî

úåùåã÷ä úåøåàäåðçðà íâù ïôåàá ,
,äðåéìòä äùåã÷ ìá÷ì ïëåî éìë äéäð

'å"ç íåâôì àìåèðèðèðèð.

כל  כי שבשמים, לאביהם ישראל בין לקרב  ריצוי דברי להוסיף כדי כלום לעשות 

הוא ביאתו ועצם ה', על שמתענג האדם שמחת ידי על אלא אינו קדושתו שורש

שאהנה 'כדי הקב"ה, לפני והריצוי '.מכםהשמחה

כן.נח. שנהגו המקומות שרבו  אלא המנהגים, לכל זה אין

במחירים נט . ערך יקרי חפצים מוכרים שהרוכלים השוק  ליום דומה, הדבר למה הא 

בסכום  בביתו ולמוכרם בפרוטות 'מציאות' לקנות  יכול שם והנמצא  ביותר, מוזלים

יחזור  ובלילה מאומה, יקנה ולא  בשוק כולו היום כל יסתובב  והטיפש ועצום, רב

הנפלאה. ההזדמנות  את  ניצל שלא  על בצער ראשו שערות  את  וימרוט לביתו
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éèå÷éìá÷"äøä íùá áúë ç"éøäî
ìò æîøì ò"éæ 'íééç éøáã'ä

áåúëä ïåùìá íåéä äæ(ì-èë ã÷ íéìéäú)

,ïåáåùé íøôò ìàå ïåòåâé íçåø óñåú'
,'äîãà éðô ùãçúå ïåàøáé êçåø çìùú
äàéøáä ìëù äðùä ùàø äæ Y 'ïåòåâé'
àìë úîãå÷ä äàéøáäå ,ùãçî úìçúî
'ïåáåùé íøôò ìàå' .äòéåâ 'éçááå äúéä
íéîãð úåéøáä åáù øåôéë íåé ãâðë -
ùãçúå' .íãà 'éçáá ïéàå úøùä éëàìîì
òôùð åðîîù ò"îù ãâðë - 'äîãà éðô
.äìåë äðùäå äîãàä ùåãéçì úåëøáä

מאד  המסוגלים  ימים – קראנו  ביום  עננו
התפילות  לקבלת

àúéàì"æçá(áôùú ñçðô ù"å÷ìé)íåéá'
ãåò åøöòð äîì - úøöò éðéîùä
øáãä äîì ìùî ,øîà áø ,ãçà íåé
åéñéøà åàá ,è"åé åì òéâäù êìîì ,äîåã
,åúåà åãáëå åúéá éðá åàá ,åúåà åãáëå
âäåðù ãò ,íäá úæîøî àðåøèî äúéä

,êìîä ïî íëéëøö åòáú íëîòêë
íëéëøö åòáú ìàøùéì úæîøî äøåúä.'
ò"éæ ìéáàðøòùèî ïøäà éáø ÷"äøäå

,øîàúøöò éðéîùá 'íùâ' úìôúù
'äñðøôì úìâåñî.

íâì"öæ é'âàìàô íééç éáø ïåàâäãòåî')

(à äë 'éç ìëì' áúëøäæé ãàî ãàî
äðåëá íøîåàì ,úøöò éðéîù úåìéôúá

äìåãâíéîéä ìù ïå÷éú ìëù ãáìî éë ,
,íìùð àåä úøöò éðéîù ãò ä"ø íåéî

,äá ãåò ,äæä íåéá éåìú ìëäåïéà éë
òåîùì ,'äì ïåöø íåé íéîéä åìà ìëá

äæä íåéë éòáã äî ìëá åúìéôú 'äññññ.

ìöðéååîöòì ìåòôì ïîæä úà áèéä
äáåè äðù' ìàøùé éðá ìëìå
'äùî øàá'á áåúë ïë éë ,'ä÷åúîå

(éðéîùä íåéá ä"ã ò"ðîù)äùî éáø ÷"äøäì
íùá äæ ìâø àø÷ð ïëìù ,ò"éæ õéðæà÷î

,áåëéòå äøéöò ïåùìî 'úøöò'íâäù
æ"ëò ,àáø àðòùåäá ïéàöåé ïé÷úôäù
ùéù ,úøöò éðéîù ãò ïúåà ïéáëòî
áåùì úøöò éðéîùá íãàäì ïîæ ãåò
,êøáúé åúåëìî åéìò ìá÷ìå äáåùúá

äîéìù íéîù úåëìî ìåòåäæå ,øáãîá)

(äì èëéðéîùä íåéá'úøöò- 'äéäú
øùôàùøåöòìïëìå .ïé÷úôä úà áëòìå

äéäú' áéúëíëìéë ,'êìî' úåéúåà - '
ï÷úì ïééãò øùôà úøöò éðéîù ãò

åîöò ìò ìá÷ìåíéîù úåëìî ìåò
.ù"áúé àøåáä éðôì äáåùúá áåùìå

בשמיני ס. תהלים ספר את לסיים זי"ע  מנדבורנא מרדכי רבי הרה"ק  זירז וכן

שאין  המדרש שבית  אמר ואף הזה, ביום פתוחים שמים שערי כי עצרת,

מאד  מסוגלים אלו זמנים כי המדרש', בית  'נדבורנא  יקרא לא תהלים בו ֵָמסיימים

שתתקבלנה. לתפילות
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áèéé'áå'íéðô(à úåà ìâøä úçîù)àéáä
úìéôú íéììôúîù íòèä

íùâ[úåéîùâ éðéðò åðééäã],úøöò éðéîùá
åô åá éë,åúñðøô úñî íãàä ìò íé÷ñ

÷åñôá ïë æîøå(äì ,èë øáãîá)íåéá'
äéäú úøöò éðéîùäíëìéë òåãéå ,'

åøîà ì"æç(:çë äöéá)ìëì - íëì
íëéëøöíééîùâä åéëøö ìë ìò äøåîä ,

ì"æç ïåùìá íâ æîøðå ,íãàä ìù
(.çî äëåñ)éðéîù'[úøöò]åîöò éðôá ìâø

øéúòäì éåàøä ïîæä àåäù åðééä ,'àåä
éëøö ìò ù÷áìååîöòä"áå÷ òéôùéù ,

.úåéîùâ éðéðòá íâ úåáåè úåòôùä

של לתפילות תיקון - תפילתי תעלה 
השנה כל 

ùøãò"éæ àæìòáî òùåäé éáø ÷"äøä
(úåëåñ ,é"øäî)ì"æç éøáãá

(.çî äëåñ)éðéîù'[úøöò],åîöò éðôá ìâø
'á"ù÷ ø"æô ïéðòìíéøáã äùùì ïîéñ)

,á"ù÷ ø"æô êðîéñå ,úåëåñä âçî äðåù ò"îùù

('ñåúå é"ùøá ù"éòäæ íåéáù åðééä ,
äáéñ äæéàîù úåìéôúä ìë úåöá÷úî
åéäå ,ãåáëä àñë éðôì ïåöøì åìò àì
íéìåò äúòå íéðåéìòä úåîìåòá íéøæåôî
áéù÷î ä"á÷äå ïåöøì ãåáëä àñë éðôì
áéù÷î ä"á÷äù 'áù÷ øæô' åðééäå ,ïäì

úåøæôðä úåìéôúìàñàñàñàñ.

áúëò"éæ '÷éãö éúôù'ä ÷"äøä
(úåëåñì)éùåãéç'ä ÷"äøä íùá

á"øøä ÷"äøä åáø íùá ò"éæ 'í"éøä
ò"éæ àçñéùôîíåéáù íéãéñçì øéäæäù

,øåáéöá íìåë åììôúé úøöò éðéîù
øùà úåìéôúä ìë åð÷åúé äæáå

äðùä ìëá úåãéçéá åììôúäáñáñáñáñ.

סגולת  – תורה בשמחת  ושמחו  שישו 
הקדושה בתורתנו השמחה 

éøùàåøëùå äøåúä úçîùá çîùä
ãåñé'á àáåîù åîë ,ãàî äáøä

זי"ע ,סא. אלעזר' ה'מנחת הרה"ק  שכתב  וכפי לתפלה, מסוגל עצמו Î˘˘È¯והזמן ¯Ú˘)

(Â�˙ÁÓ˘ ÔÓÊ קיבל אשר  זי"ע מלובלין ה'חוזה ' עד איש מפי איש בקבלה  לו  שיש

עצרת שמיני הוש "ר  אלו, ימים בשלשה  בתפלות שהמכוון זי"ע , הבעש"ט ממרן

השנה ימות  בכל  בתפלה  שיכוון לו  מובטח תורה , .ושמחת

ביחידותסב. להתפלל לזמן מזמן נוהג היה זי"ע מקאצק דוד רבי ÂÈ‡¯ÈÏ)הרה"ק '‰ „ÂÒÂ),

נמנה  אינו שבנו זי"ע , מקאצק  רמ"מ הרה"ק  אביו הבחין עצרת בשמיני אחת שנה

בענין  אדם של דינו גזר חותמים הזה שביום באמרו לו, לקרוא  ושלח המתפללים, בין

בפסוק כי לכך, רמז ונתן בציבור, להתפלל צריך דינו כאור להוציא וכדי הפרנסה,

(ÂË ÊË ÌÈ¯·„)אמרו שמח אך  Ó‰.)'והיית ‰ÎÂÒ),לשמחה חג של אחרון יום לרבות 

והיי  של כידוע,חשמ ך אתוס"ת  הפרנסה על הממונה המלאך של כשמו חת"ך הוא 

הפרנסה. בענין החתימה גמר שאז לרמז
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'äãåáòä ùøåùå(æ"èô)øéäæä ìëå'
àìù çåèá ,äæä íåéá äøåú ìù äçîùá
âäðî äéä êëå .'åòøæî äøåú ÷åñôé
íéã÷åøå íéææôî åéäù íéùåã÷å íéìåãâ
äøåúä ãåáëì íæåòîå íçåë ìëá
'úåðååëä øòù'á áåúë äëå ,äùåã÷ä

(.ã÷ óã úåëåñä âç éùåøã),ò"éæ å"çøäîì
ì"æ éøåîì éúéàøå'[ùåã÷ä é"øàä]äéäù

,ú"ñä úà óé÷äì ,äæ øáãá ãàî øäæð
,åéøçàì åà åéðôì åàøøåùìå ã÷øìå

åúìëé ìëá åéðôìâñâñâñâñíåé éàöåî ìéìá ,
äòåîùä éôîå .úéáøò úìôú øçà áåè
øáåò ùåã÷ä é"øàä äéäù ,ãåò ìáå÷î
íò ãå÷øì éãë ã"îäéáì ã"îäéáî

úåëåøà úåòù êùîá äøåúäãñãñãñãñ.

äðäåà"ãéçä ï÷éúù äìéôúä çñåðá
åìà úåô÷ä çåëáù ,àúéàåìôé

úå÷éñôîä ìæøá ìù úåöéçîä ìë
íéîùáù åðéáà ïéáì åðéðéáäñäñäñäñ.

התורה,סג. בשמחת  ממש כוחותיו כלות עד רוקד היה זי"ע מסאטמאר הרה"ק

ותעצומות בעוז לרקוד כאלו עצומים כוחות שואב מהיכן פעם אותו שאלו וכאשר

‰ÏÈÙ˙· ÍÈ¯‡‰ ‡·¯ ‡�Ú˘Â‰· ÏÂÓ˙‡ ÌÂÈÎ˘ Ë¯Ù·Â ,ÌÈ‡¯Â�‰ ÌÈÓÈ· ˘„Â˜· Â˙„Â·Ú È¯Á‡ ˙‡Ê ÏÎÂ)

(˙ÂÎÂ¯‡ ˙ÂÚ˘ Í˘Ó· ÌÈ�Â�Á˙Â'...עצמו בפני רגל שמיני 'הרי צחות  בדרך  השיב  ,(.ÁÓ ‰ÎÂÒ)

הזה... ביום בהן לרקוד שיוכל חדשות  רגלים לאדם נותן שהקב "ה והיינו

רב 'סד. ב'מעשה ¯Ï‚)ראה ˙Â‡) יותר עצרת  בשמיני מאד שמח היה זצ"ל שהגר"א

החג, ימי החגמשאר ימי מכל  שמחה יום  יותר  הוא  ילפינן כי כי כוונתו בפשטות  .

(.ÁÓ ‰ÎÂÒ)כתב וכבר שמח', אך  'והיית  הכתוב  מן חג של אחרון ביו"ט שמחה מצות

בחולין ÂË·)רש"י ÌÂÈ· ‰"„ .‚Ù) שרגל מפני בשמחה, מרבין 'היו עצרת שמיני שביום

הזה, ביום הגר"א  של ממנהגיו עוד מביא  רב ' וב 'מעשה עליהן'. וחביב הוא, לעצמו

פעמים  שבע  הס"ת עם הבימה מקיפים היו תורה ובשמחת  גדולה, שמחה 'ושמחים

אדם  וחכמת וחדוה, עוז ברוב  מאד, שמח תורה הספר לפני הולך  היה ז"ל והוא  וכו',

הס"ת'. לפני עוז בכל ומכרכר ומפזז כף, אל כף ומספק  בוערת, אש כלפיד פניו תאיר

דובסה. שלום רבי הרה"ק  אביו בשם אומר היה זי"ע מליובאוויטש הריי"צ הרה"ק 

ושמחת עצרת  שמיני של שעות ושמונה ארבעים שבמשך זי"ע , מליובאוויטש

גליות]תורה של שני טוב יום חוגגים דיומא ספיקא  משום לארץ מען [-בחוץ 'דארף

קאדקעס  און עמערס מיט אוצרות שע ïן מען קען רגע  יעדער זיין, מייקר זעהן

ריקודים' די דארך איז דאס און וברוחניות, ‡˙בגשמיות ·È˘Á‰ÏÂ ¯˜ÈÈÏ „‡Ó ÍÈ¯ˆ˘)

ÈÎ ,Ô‚Â‰Î Ì‡ÂÏÓ· ÌÏˆ�Ï ,ÂÏÏ‰ ˙ÂÚ˘‰רגע השפעותבכל של וחביות  דליים ולמלאות  לדלות אפשר 

המאמרים' ב 'ספר הובא ההקפות , בעת  הריקודים ידי על להשיגם ואפשר וברוחניות , בגשמיות  טובות 

(79 עמוד תשי"א  .שנת 
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÷"äøäøîà ò"éæ àæìòáî é"øäî
ù"øäî ÷"äøä åéáà íùá
ìåëé éðéà íéãå÷éøä íä äî' ,ò"éæ
,øîåì ìëåà úàæ íìåà ,íëì ãéâäì
ìëá äéìò ïäì ïéàù úåìéôúä ìëù
éãé ìò äæä íåéá íéìåò äìåë äðùä

'íéãå÷éøä(ùã÷ øáãî)åñåñåñåñ.

áúëò"éæ 'ïøäà úéá'ä ÷"äøäçñôì)

(.ãö óãøîàïéãå÷éø úçîù
úåâéøãîî äåáâ äâéøãî àåä è"åéá

äìéôúá ùéù úåäåáâääìéôúä .
øîàð ä"á÷ä åì øæåòùëå ,äôá íéøáãî

íù øùá ìë êøáéå éô øáãé 'ã úìäú
àåäùëå .øùáäá ñðëðù - åùã÷
éúåîöò ìë øîàð øúåé äâéøãîá
äéáâî àåä ïéãå÷éøá ïëå .'åëå äðøîàú

åôåâ ìë.è"åé úçîùá

êøãá'äòåùé úøèò'ä áúë æîø
(íøîàîá ä"ã ïéãå÷éø âäðî ,ú"çîù)

äðùîä ïåùìá æîøì(à áé íéòâð)úéá'
éãé ìòù 'íéòâðá àîèî åðéà ìåâò
úçîùá íéùåòù íéãå÷éøäå íéìåâéòä
íéòâðä ìë íéìèáîå íé÷ìñî äøåú

ïéùéá ïéòøî ìëå ,íéòø íéòâôäåæñæñæñæñ.

ולפעול סו. לבקש אפשר ההקפות  שבעת  הריי"ץ , אמר תורה בשמחת אחת  שנה

בבחינת שאנחנו ומראים בחיבה הס"ת  את מחזיקים כי ביותר, נשגבים דברים

בך' ודבוקה הבימה'חבוקה אצל  הס "ת את שמחזיקים החג  ימי בשאר  כמו  [ולא

אותה] החנווני ומסבבים שאין העולם של דרכו כך כי במשל, הדבר את והסביר ,

לאלו  ואילו חובותיו, את משלם שהוא בו ומכיר שיודע למי אם כי בסחורתו מקיף

הצבי, קרן על מעותיו להניח שלא  כדי בלבד במזומן רק ימכור כהוגן משלמים שאין

השפעות לקבל אחד כל יכול הזאת בעת כי 'הקפות ', בשם הריקודים קוראים ולכן

רבה בסחורה אסמיו ולמלאות ב 'הקפה' האדם טובות עבודת  אחר כי הכוונה, [נראה

נאמנים  כן ועל לתשובה, בהם  התעורר שלא מישראל אדם לך אין הנוראים, בימים

בהקפה] סחורה להם  להקיף ביומו,הם יום מדי חובותיו את  לשלם עליו אח"כ אולם ,

הכבוד. מלך לפני ובקשה תפלה וברכה הודאה ידי על

פנחס'סז. ב 'אמרי „)איתא ˙Â‡ „ ¯Ú˘) אמר תורה בשמחת הקפות  לפני אחת שנה ,

עתה  שעד רפאל, 'תדע ז"ל, רפאל רבי להחסיד זי"ע מקאריץ  פנחס רבי הרה"ק 

קרבא מאני בידינו והיה הקפות זיין]עשינו מינים,[-כלי הד' שהם וחזקים גדולים

בעת הס"ת  תפיסת  כי ריקניות , בידים הקפות לעשות  הולכים שאנו עתה וא"כ

וואס  רפאל, מיר זאג נו לולב , בנטילת כמו עשה מצות קיום משום בה אין ההקפה

הענד ליידיגע  מיט הקפות  מאכט ער אז מענטש א האט פנים א  מצינופאר [-איך

ריקניות] בידים  ההקפות אל  ניגשים  אנו  כאשר המדרש בבית ורגלינו  די ידינו נאר ,
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שיזהר  העיקר – חסד וסופה  תחילתה 
חבירו  בכבוד

íòôò"éæ 'íééç õôç'ä ÷"äâä ìàùð
,áéùäå ,'úåô÷ää ãåñ' åäî
êìåëå úéìèä íò äñåëî êðäùë
øäæéä éæà ,äøåú øôñä íò úå÷éáã
ìù åìâø óë ìò êåøãì àìù øúåéá
òãú àì äàåø êðéàùë éë ,êøéáç
úåô÷ää ãåñ åæå ,ñééôì éî úà íìåòìçñçñçñçñ.

÷"äøäò"éæ ïé'æåøî ìàøùé éáøïéøéò)

(íìùä ïéùéã÷ì"æç ïåùìá ùøã
(.àì úáù)ììäî ù÷éáù øâä åúåà ìò

ìë éðãîìúù úðî ìò éðøééâ' ï÷æä

ìò ãîåò éðàùë äìåë äøåúäúçà ìâø,
àì êøáçì éðñ êìòã åì øîà ,äéøééâ
êãéàå äìåë äøåúä ìë àéä åæ ãéáòú
àåä éë åðééä ,'øåîâ ìéæ àåä äùåøéô
úøöò éðéîù ãåñ ïéáäìå úòãì ù÷éá
éðàùë' åäæå ,åîöò éðôá ìâø àåäù

ìò ãîåòúçà ìâø,ììä åì áéùä ,'
øúåéá éë ,'ãéáòú àì êøáçì éðñ êìòã'
,úåô÷ää úòá äæá ãéô÷äì êéøö
ãáëìå úìåæä ãåáëá ãàî ãò øäæéäì
å"÷å ,åãåáë éôëî øúåé ãçàå ãçà ìë
éàäëáã ,íéøçàá äìéìç òåâôì àìù
úà ñôúå ,åãñôäá åøëù àöé àðååâ

ì"çø ø÷éòä úà áæòå ìôèäèñèñèñèñ.

איז דעם צו היא]עצה היעוצה העצה כקדושת[רק קדוש בעצמו האדם יהיה שעתה ,

הדסים, בחינת  ועיניו לולב, בחינת  ושדרתו אתרוג, בחינת לבו ויהיה מינים, הד'

בשמחה  עמו ולהקיף הס"ת לקחת  ביכולת  יש ואז ערבה, בחינת  ושפתותיו

מעיניו, דמעות  פלגי ירדו רבו של התוכחה דברי את  החסיד כשמוע  ויהי וריקודין...',

בזה  זצוק "ל אדומו"ר לו 'ואמר בא, הוא  ואנה זו, קדושה השיג לא שעדיין בידעו

בדרך נעמען הלשון, מיט איך  וועל דיך  נישט, וויין רפאל נישט וויין מעט, שחוק

פלייצעס' מיינע  כתפי...']אויף על אותך  אשא אני תבכה, 'אל לו אמר להרגיעו .[כדי

ההקפותסח. את  שגמרו לאחר השנים שבאחת זי"ע  דיסקין מהרי"ל הגה"ק  על מסופר

לא והעם ההקפות, ז' את  שוב ולערוך לחזור הורה מדרשו, בבית  תורה בשמחת 

עד  באביו שהפציר מכן, לאחר העיד בנו אך  כן, עשה מה ועל מיומיים יום מה ידע

בהקפה  כבדוהו לא  אשר אחד, חשוב חכם תלמיד שם ונכח היות זה 'רז' לו שגילה

ולרקוד  לחזור הורה כן על תורה, של עלבונה כאן שיש הכיר והמהרי"ל לו כראוי

את לפייס - 'עסק ' עשיית בלא  כיאות הלה את  לכבד שיוכל כדי התורה, ספרי עם

הקפות לערוך  התחכם לכן הפגיעה את  מרבה זה ופיוס פעמים כי חכם, התלמיד

בשלום. מקומו על בא והכל לו, כראוי כיבדו כבר ואז מחדש

פנים סט . במאור קיבלו הגרח"ע  זצ"ל, עוזר חיים רבי הגאון אל אורח איקלע פעם

מתנצל  עצמו כשהוא  נפשו, את להשביע  כדי ולשתות  לאכול לסוכה לעלות  וכיבדו
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éøáãåíò ãçà äð÷á íéìåò íäéðù
àøîâä éøáã(.ãé äèåñ)äøåú'

úåìéîâ äôåñå íéãñç úåìéîâ äúìéçú
'íéãñçòòòòä"áå÷ äùò äúìéçúáù ,

äôåñáå ,äåçå ïåùàøä íãàì øåò úåðúë
åðéáø äùî úà øá÷ ä"á÷äù øîàð
äøåúì äîã÷ õøà êøã ïëìå ,àéâá

äùåã÷äàòàòàòàò.àéâñ àì àä àìá àäã ,

שבינו  הקשר יחזק  ואז – עמי עכבו 
כולה השנה  כל למשך שבשמים  לאביו 

טובה' ב 'קבלה

íåéáìàøùé éðáî ä"á÷ä ù÷áî äæ
(:äð äëåñ 'éò)åáëò íëî äù÷áá'

,'íëúãéøô éìò äù÷ ,ãçà íåé ãåò éîò
ãåò úåäùì ìéòåé äî ,äù÷ äøåàëìå
äëù äãéøôä ìò ì÷äì éãë ãçà íåé

אמרו וכבר הקור, מן מאד הצטנן שהוא  Î‰:)בפניו, ‰ÎÂÒ),'הסוכה מן פטור 'מצטער

הגיע לפתע והנה רב  זמן עבר לא  בסוכה, סעודתו לסעוד והתחיל האורח עלה ואכן

פטור  מצטער 'אכן השיב  האורח פליאת ועל הסוכה, תוך  אל במעיל לבוש הגרח"ע 

המצטער...'. גם מחויב  אורחים הכנסת במצות אולם הסוכה, מן

בדרך מפרש והיה זי"ע , ישראל' ה'בית דהרה"ק בפומיה מרגלא הוה זו עובדא

גשמים, שירדו אף מהסוכה יצאו שלא הדורות  בצדיקי שמצינו מה זה פי על צחות

פוטרת גשמים וירידת  קדישין, האושפיזין – אורחים שעה באותה אצלם שהיו משום

מצטער. פטור אין מידות  שבענייני וללמדנו אורחים... מהכנסת ולא מסוכה

דר ע. היה שעדיין בשנים זצ"ל קאז'ליק  יוסל ר' הגה"ח עם שהיה מעשה שוב 

של  שצבאם השמועה פשטה תורה, שמחת  - עצרת שמיני יום באמצע  בזוועהיל,

לא והללו יהודים, הרבה היו הצבא  אנשי ובין זוועהיל, תוככי אל הגיעו הרוסיים

את קח מהר לו, ואמר יוסל ר' אל שלומק 'ע  רבי פנה תיכף כדבעי. שתו ולא  אכלו

אמר  היהודים, החיילים עבור מאכל דברי  לאסוף העיר בתי בכל עמו ועבור השק

לו  הסכים לא  שלומק 'ע  רבי אך הרבי, כדברי אעשה ה'הקפות' אחר מיד יוסל ר' לו

אנשי  ואילו בהקפות, השתתפותך  מבלעדי גם ותשמח תגיל הקדושה התורה - ואמר

כבר רעבים היהודים התמהמה עתההצבא לא יוסל ר' ואכן, נפשם. ישיבו במה

גדותיו  עד מלא שק ובידו המדרש לבית יוסל ר' משחזר הרבי, כציווי אתר על ועשה

שלומק'ע, רבי פני אורו יהודים, אותם של לצרכם העיר בני שתרמו מאכל בדברי

הבימה. סביב  הקפות  השק  עם לרקוד והחל כתפיו על הניחו השק , את ולקח מיהר

לצרכיהם. והדאגה ישראל, בני של כבודם אצלו ונכבד חשוב היה כך כל כי

גמילותעא. של דוקא  אלו דוגמאות  תורה נקטה כן שעל העולם, אומרים צחות  בדרך 

- להיטיב ,חסדים, עלי לפלוני וכי לומר , האדם  מצטדק שפעמים בזה  להורות 

טענות בשאר וכדומה בידים לעצמו  זאת וגרם  מצבו  בכל אשם  בעצמו הוא  ,הרי
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,àøáúñî àëôéà äáøãàå ,äù÷
úåãéçéá åáëòúé íéáåäà íéòø øùàëù¥
øúåéå øúåé íéøù÷úî íä éøä íåé ãåò
àåää íåéä íåúáå ,äáäà úåúåáòá
ìòî ùéà ãøôéäì éôè íäéìò äù÷é

åéçà(ò"éæ æ"ðáàä ÷"äøäî àùã úåàð).

øåàéááå÷"äøä íùî íéøîåà øáãä
êøãá ò"éæ 'ìàøùé çîùé'ä
äðéãîá äùà àùðù êìî ïáì ,ìùî
íéòåâòâ àìî äéä åáìå ,ãàî ä÷åçø
÷çøîä úîçî êà ,êìîä åéáàì íéæò
íòô ,åéìà òåñðì ìåëé äéä àì áøä
ïáä åîò çîùå åø÷áì åéáà òéâä úçà
åîò ääùù íéîéä êùîáå ,ãàî ãò
úòùá íìåà ,äåãçå äçîù àìî äéä
úå÷ôøúäá íéòåùòù ãìéä ñðëð äãéøô
õøàä ìò åéðôì çèúùä ,åéáà éðôì
ìà ,àðà 'éðà äáäà úìåç' ÷òöå äëáå

,éì ãîåò éððéà éáì ,éðùèú ìàå éðáæòú
ìöðúä .êìîä ïî ãøôäì éì øùôà éà
éì ïéà ,éøé÷é éðá ,øîàå åðá éðæàá áàä
úàæ êà ,íéæòä êéòåâòâì äàåôø ìë
äéåàø äøéã éøåáò ïëä ,éðá êöòéà
óà ...êúáø÷á øåãì ìëåà êëå êìöà
éìò äù÷' íéøîåà é"ðáå ä"á÷ä ïàë
éúðëùå ùã÷î éì åùò ïë íà 'íëúãéøô
.åéãçé ãéîú øàùð àìéîîå Y åëåúá

íàåõåø÷ éðà éøä íãàä øîàé
ïëùî ïéëäì ìëåà êéàå ,øîåçî
ìåãâä íéëìîä éëìî êìîì éåàøä ùåã÷
åáëò' ä"á÷ä øîåà úàæì ,àøåðäå øåáâä
ù"áúé àøåáä ïéàù ,'ãçà íåé ãåò éîò
àåä ïéàå ,åéúåéøá íò àéðåøèá àá
,àîìòá àúøèåæ àúìéî íà éë ù÷áî
äìá÷ òðééì÷ ïééà ,ãáìá 'ãçà íåé'

[äéåöøå äîéìù úçà äáåè äìá÷-]áòáòáòáò.

גרמו  בחטאם שהרי בעצמם, אשמים היו ואשתו אדם גם הרי ליה, אמרינן זה על

עור  כתנות אלוקים ה' 'ויעש כן פי על ואף ללבוש, ל'כסות' שיצטרכו לעצמם

ובוראך . ליוצרך בזה ותתדמה תנהג אתה אף וילבישם',

מאמרםעב. פירשו ·)וכבר · פתח (˘‰"¯ לי 'פתחו ישראל לכנסת אומר שהשי"ת

שתוקעים  במה כן ורמזו אולם', של כפתחו לכם אפתח ואני מחט של כחודה

ילך לבל זה, יסוד ללמדנו לרווחה, הפתוח מהצד יוצא והקול צר שפיו השופר בצד

של  כחודו צר פתח יפתח ובזה קטנה, קבלה עצמו על יקבל אלא בגדולות, האדם

למעשה  קודם בתנאי אולם אולם, של כפתחו ונורא גדול קול ישמע  ועי"ז מחט,

'פתחו  שאמרו שמה נמצא  מחט, של כחודו אדורך' און 'אדורך  מפולש הפתח שיהא

קבלתו  שתהא בזה, יש חומרא אלא בעלמא  קולא  אינם מחט' של כחודו פתח לי

פשרות . ללא איתנה וחזקה טובה

שעל  שמע קריאת אחר לדבר שלא  זי"ע מנחם' ה'פני להרה"ק לו היתה קבלה
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êëåò"éæ 'áì áèéé'ä ÷"äøä ùøéô
(ä úåà úåëåñã 'à ìéì 'íéðô áèéé')

íéù÷áî åðà äðäãéúéáî éúàö úåëæáå
éì áùçé ,äöåøà êéúåöî êøãå äöåçä

ãåãð éú÷çøä åìàë úàæáéëå ,äù÷å ,
ùé úàæë äðè÷ úéáî 'äàéöé' øåáòá
'úåìâ' ÷éçøä åìéàë áùçééù ù÷áì åãéá
.ì"æå øàáî àìà ,ä÷åçøå äëåøà
úà êøá 'äå íéîéá àá ï÷æ íäøáàå

íäøáà,ìëá(à ãë úéùàøá)ìë åìéôà
òîùî åäã'áìç ìë' Y .ãò àîåé åùøãù åîë)

àåäù ìë åìéôà é"ùøéô øåòéù éöç úåáøì

(òîùî'äáåøî äáåè äãî'å .ìë åìéôàù
'úé åãåáëì äì÷ äòåðú ùîî àåäù

äìòîì ìåãâ íùåø äùåòøàåáîë

úåááìä úåáåçáâòâòâòâòúåëæáå' ãåñ äæå ...
'äöåçä éúéáî éúàö(äðè÷ äìåòô åìéôà)

úàæá éì áùçé[äì÷ äòåðúä]åìàë
ì"ø ,ãåãð éú÷çøääùåò íù äìòîì

òãåðë ìåãâ íùåø.

øëæ'øæð éðáà'ä ÷"äøä àéáä øáãì
ò"éæ(àùã úåàð)âç éîé ìëáù ,

ìò äáøä íéøô áéø÷äì íéáøî úåëåñä
åðéà äøåú úçîùá åìéàå ,çáæîä éáâ

íà éë àéáîãçà øôéë ,àîòè åðééäå ,
ïè÷ øáã úåùòì êéøö âçä úàöá
øåñà åìàáå ,åáø÷á øåàä ÷éæçäì ìëåéù
øáã åîöò ìò ìá÷é ÷ø ,úåìåãâá úëìì

úåîéìùá íéé÷éù ïè÷ ãçàãòãòãòãò.

שלח  קר"ש קרא  וכבר יצועו על לעלות  ומזומן מוכן בהיותו אחת פעם המיטה,

לסרב, יכול היה לא  הכבוד ומפני לו, לקרוא זי"ע  ישראל' ה'בית  הרה"ק אחיו אחריו

עמו  דיבר ישראל' ה'בית אולם לדבר, יתחיל לא  שהוא  והחליט הרבי אל הלך לכן

כאשר  ויהי השאלות, על ולענות להשיב צריך  היה ברירה ובלית  שונים ענינים על

היא וזו קבלתו. ולבטל לעבור שלא  כדי הלילה כל יצועו על עלה לא לביתו חזר

שהוא . מצב בכל יקיימו דבר עצמו על קיבל שאם הסוף', עד 'קבלה של דוגמא 

הלבבות'עג. ה'חובת Ù"‰)וז"ל ˘Ù�‰ ÔÂ·˘Á ¯Ú˘) בהרגיל להתנהג לך  ראוי אחי זה וכפי ,

שום  בעיניך תמעט ואל יתברך , לא -ל רגע  ובכל שעה בכל נפשך עם החשבון

בראיה, או במלה אפילו לשמו שתעשנה אצלוטובה רב  ממך המעט בענין כי וכן ,

בגלגל  תעתק אמה. שיעור בארץ  השמש העתקת בזה שבדמיונם והקרוב  העבירות.

לשמו, יהיו ואם מעשיך , בעיניך ירבו ואל באצטרולב. הצל העתקת  וכן הרבה, מילין

החשבון'. דקדוק עם העולם יושבי כל מעשה כפל עליך לו שיש שבטובות במעט כי

מן עד. באחד זי"ע אהרן' ה'בית  הרה"ק  של קדשו בצל להסתופף שזכה חסיד וכאותו

טוב ' יום די אריבער איז אזוי 'ווי חביריו ידי על נשאל ובחזרתו (‰‡ÍÈהמועדים,

(˘„Â˜‰ Ïˆ· Ë"ÂÈ‰ ÍÈÏÚ ¯·Úאריבער נישט איז יו"ט 'די החסיד להם השיב ,ÛÏÁ ‡Ï Ë"ÂÈ‰) ≈

(‰ÏÈÏÁ ¯·ÚÂ...עצמותיו כל בתוך  היטב  חדרו החג אורות - געגאנגען' אריין איז יו"ט די ,
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êéøöåúåøàä åáø÷á øéãçäì úåàøì
âçä øçàì íâ âçääòäòäòäòøúåéáå ,

ïëå ,äãîúäá äøåúä ãåîéì éãé ìò
áåðîéøî ìãðî íçðî éáø ÷"äøä øîà
ä"á÷ä øéàî ãòåîå âç ìëá éë ò"éæ
äøàä ìàøùé éðáî ãçàå ãçà ìë ìò
íãà ìù åìëù äæ øåà éãé ìòå ,äìåãâ
ãåîéìå 'ä úãåáòá ùãçúîå øáâúî
íâ âçä úàöá êà .äùåã÷ä äøåúä

,åúàî àöåé äæ øåàéî äéäé ùéà ìëå
äáøé ,àåä ìéëùî êà íà äéäéù

äæáå âçä úàöá ãéî äøåúä ãåîéìá
ìåãâä øåàä úà åîöò ìò øéàùé
áø÷úäìå 'ä úà ãåáòì åãòá òééñì

äðùä ìëá åéìà'øô 'á÷òé ìå÷'á àáåä)

àìî ìòá ÷"äâä åãéîìúì .íúáø÷äå ä"ãá øåîà

(ò"éæ íéòåøäåòåòåòåò.

השנה כל  לחיות  – עמיה על דתשרי
זה בחודש ממעל  שקבלנו בשפע

é÷éãöéøáãá íéæîøî åéä úåøåãä
ì"æéøàä ìù øîæäïéçáùá øîæà)

(÷"áù ìéììã éî÷ àåòø àäé'éøùúìò

זי"עעה. ישראל' ה'ישמח ÊÏ)הרה"ק Ú"�Ó˘),ומפואר יקר בגד התופר לחייט משלו נשא 

האחרון  הקשר את  קשר לא  התפירה מלאכת את כשסיים רבה יגיעה ולאחר

נמי  הכי לריק , הלכה ויגיעתו עבודתו שכל הרי יפתחו, שלא  החוטים את המחזיק

המועד... אורות את המחזיק הקשר לעשיית  דומה טובה' 'קבלה

כיצד עו. זי"ע  אהרן' ה'בית  הרה"ק  נענה תורה, דשמחת החג בנעילת  אחת שנה

לבירא רמא מאיגרא  כנופל זה והרי החול, לימי כאלו קדושים מימים לצאת אפשר

שהוא ואמר, התעשת שלבסוף עד פעמים, וכמה כמה כך  על חוזר והיה עמיקתא ,

כוונתו, היתה ובפשטות לטובה. עלינו הבאים הארוכים החורף לילי ידי על מתנחם

הרה"ק אולם והפרעות , טרדות  בלי בתורה להגות  אפשר הללו הארוכות שבשעות

ולעולם  גדול מתמיד היה אהרן' שה'בית  אומר, היה זי"ע מלעלוב מרדכי משה רבי

משנזכר  אלא ארוכים... ללילות ארוכים ימים בין הפרש כל בלא  בתורה עוסק היה

לנצחו  כדי ולהתייגע  לעבוד לאדם לו ונצרך החורף בימות  השוררים והחושך  בקור

דעתו  נחה מזה באלו, וכיוצא  הקור אל לצאת בבוקר להשכים כגון מצוא, עת  בכל

Â¯Â‡ ˙‡ ˙¯Ó˘Ó ¯"‰ˆÈ‰ „‚� ‰ÓÁÏÓ‰˘ Â�„ÓÏ ‡Á¯Â‡ ·‚‡)(ÌÈÓÈ Í¯Â‡Ï ‚Á‰ ˙.

חבורת היתה שפעם מנאראל, זצ"ל שפירא יחיאל מאיר חיים רבי הגה"צ סיפר

זי"ע מבעלזא מהר"ש הרה"ק  של קדשו בצל לשהות שבאה רוסיה ממדינת חסידים

אפשר  איך  רבם, את  ושאלו הקודש, אל נכנסו תורה שמחת  במוצאי תשרי, בחודש

פתח  וברוחניות, בגשמיות  משמע, תרתי הרוסי הכפור אל אלו נעלים מימים לעבור

השמש  את להחזיק  איך  עצה לטכס שהתאספו חלם, חכמי על להם וסיפר הרה"ק 

סירים  להניח וגמרו נמנו בסוף הלילה, בשעות  הקור ישלוט שלא כדי תשקע  שלא
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åðéáà éðô íéìçîå íéù÷áî åðàù ,'äéîò
- åðëìîïåöø éäéùãåç úòôùäù

éøùúåðéìò øàùéúìàøùé åîòìëì ,
äìåë äðùäæòæòæòæò.

אולם  עשו, וכך הערב, בשעות מלשקוע  השמש את  יעכבו והם הים מי בתוך גדולים

כמו  שקעה והחמה נוהג, כמנהגו שעולם בלילה ראו כאשר אכזבתם היתה רבה מה

הוקפאו  כי קרח, מלאים שהם ראו הסירים עם קרה מה בדקו וכאשר הימים, בשאר

מתחת החבית תוך  אל השמש ירדה שבודאי שטען אחד 'חכם' שם היה הקור, מן

לילה  באישון גם השמש אור קרני את  שם ימצאו הקרח את ישברו ואם לקרח

לשבור  כדי עבודה וכלי קרדומים נטלו וכולם האחרים בעיני חן מצאו דבריו ואפילה,

אמרו כבר והנה הקרח, ÊÒ:)את  ÔÈËÈ‚) והכי בעליה', את  שמחממת מלאכה 'גדולה

הרה"ק התכוון ובזה הקפואות ... עצמותיהם התחממו ועמלם עבודתם ידי על נמי

לצאת צריך  לחול, מקודש ולצאת  החג אורות  את להחזיק שכדי לחסידים, לומר

דיליה. וגונדא  הרע  היצר נגד קשה ולעמול מצוה למלחמת 

שלאעז. אחד בחור על זי"ע, מזידיטשוב  הירש צבי רבי הרה"ק סיפר הלצה בדרך 

מכנים  כולם והיו בטיפשות, גבלו אף ומעשיו וłכל, דעת  הרבה עם ניחן היה

נאר' 'מוטיל ביום [טיפש]אותו ויהי האירוסין, בברית ובא  זיווגו את  מצא  לימים ,

בבכיתו  שאין וידעו חבריו בו שהכירו וכיון שליש, בדמעות  בוכה אותו מצאו החופה

בתמימות להם ויען חדוותא , בעידן בוכה הוא מה על באזניו תמהו נעלית , כוונה כל

ימי  שבעת  בגמר – ימים כשבוע בעוד אך חתן', 'מוטיל אותי מכנים הכל 'כעת

קביכנא...' דא  ועל וכלימה, בושה לאותה  ואוי נאר' 'מוטיל לי לקרוא יחזרו המשתה

להיות ישוב  החג ימי גמר אחר שבוע  עוד כי יבכה שה'טיפש' היתה, כוונתו ועומק 

כולה. השנה לכל החג  שפע  בקרבו להעמיס הזמן ינצל המשכיל אך  נאר', 'מוטיל

אנו. כן נבער בחור כאותו הלא  בוכים. בקול מסיים מזידיטשויב הרה"ק והיה

בתחילת ושוב תשרי... בחודש וקבלנו שבנו אשר מכל שוכחים השנה ימות כל משך

להיות נהפכים וכולנו יהודי כל של בקרבו הקדוש הזיק מתעורר הסליחות, ימי

נשוב שלא  תפילה נישא הבה הימים אלו משעברו עתה פארות , ברוב  חתן' 'מוטיל

לעבוד  ואילך מכאן נתעורר אלא  עוד, לכסלה נשוב ולא  כמקדם, נאר' 'מוטיל להיות

והישרה. התמה עבודה בוראנו את

ממגיד  שמע אשר את  בכתביו זי"ע חיים' ה'חפץ הגה"ק  מביא  בזה כיוצא

בבית ושתולים נטועים אנשים להם יושבים הנה ה'' בבית 'שתולים עה"פ אחד

עקא דא  אך נפשם, נימי את ומלהיבים התעוררות  דיבורי ושומעים המדרש

המדרש בית  לחצר יצאו אך אלוקינו' ‰„¯˘‰)ש'בחצרות ¯Ó‚·) פרחו 'יפריחו' ,

הדיבורים. כל מהם ונאבדו
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óàåùãåçá óà éøä Y øîàéù éî
,íîåã ïáàë éúøàùð äéôåâ éøùú
,äîåàîá ïáàä áì Y éáì øøåòúä àìå

åçåø úà ÷æçì åðáéùð÷"äøä éøáãá -
ò"éæ 'íùåáä úåâåøò'ä(ïåëùéå ä"ã ,äëøá)

ì"æç åøîà äðäù(:äö ïéøãäðñ)ìöà
íå÷îá øáò äðøç åëøãáù åðéáà á÷òé
åòéâäá ,íù ãîò àìå åéúåáà åììôúäù
íå÷î ìò éúøáòù øùôà øîà ïøçì
,åá éúììôúä àì éðàå éúåáà åììôúäù

øãäéîì äéúòã áéäé'(øåæçì åúòãá ïúð)

êéøö äøåàëìå ,'õøàä åì äöô÷ ãéî
äæë ñð ä"á÷ä äùò äî íùì øåàéá
ì"æå ,àá åðãîìì àìà ,õøàä õåô÷úù
ïîéñ úåáà äùòî ìë ìáà á"äâåøòä
ù"áúé íéîìåò ìë àøåáä äðä ,íéðáì
ùàø íåéá íééç êìî éðô øåàá øéàî

,'äàøé'ä øåàá äðùäíãàä ìëåé åðîîå
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לנו עח. הקב "ה שיפסוק רעוא  יהא - מברך  היה זי"ע מראפשיץ נפתלי רבי הרה"ק 

אותיות , גרויסע מיט קוויטלאך , לעכטיגע  ישראל Â·ÂË˙,ולכל ÏÎ ˙Â‡ÏÓ ˙Â‡˜˙Ù)

(˙ÂÏÂ„‚ ˙ÂÈ˙Â‡· שיהיה כלומר, הפסק ..., את לקרוא  יוכלו הארצים ועמי נשים שאף

ונגלה. נראה חסד בהם

אשר  החסד כל על לפניך... אני  'מודה שב"ק בליל שמבקשים מה פירשו ובזה

עושה  שהקב"ה מה שכל תאמר ואם עמי', לעשות  עתיד אתה ואשר עמדי עשית 



áñעצרת שמיני - סוכות  - הפרשה באר
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íéðúéàä çøé ìù íéãòåîä úåøàä

úåðùå íéîé êøåàì úååöîá àôé÷úã
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ואומרים מסיימים כן על ורחמים, חסד אלא  ביתיאינו בני כל הם ועם שגם היינו

והחסדים. הרחמים את  יראו

לברךעט . סגי ולא 'ומתוקה', לומר מוסיפין דלכן זי"ע , מליובאוויטש הרה"ק היה אומר

שהכל  מאמינים בני מאמינים אנו הרי הסתר בהנהגת אף כי 'טובה', לטובהבשנה

חייבים  ה'מתוקה' את אבל היא, טובה' 'שנה בכלל לאדם הנעשה שכל ונמצא 

זו  ברכה וע "י בדבר... טובה שיש מאמין והוא לו כשמר 'מתוק' נקרא ולא  להרגיש

הבעל"ט. השנה לכל נגלה לחסד נזכה

שווארץ :E-Mail:דוא ''ל :עימוד schwartz16@bezeqint.net
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