
מרמזים  הסוכה,  וגם  המינים,  ארבעת 

לאיברי האדם. הגאון מקוז'יגלוב כתב בספרו 

העיניים  כנגד  הם  והסוכה  הלולב  צבי':  'ארץ 

'עינא  אמרו  ברכות(  )ירושלמי  חז"ל  והלב. 

והלב  העיניים   - דחטאה'  סרסורי  תרי  וליבא 

הם השניים המסייעים לעבירה, ובחג הסוכות 

'תשובה  זמן  שהוא  צדיקים  אמרו  עליו 

נעשה  מאהבה', 

הדברים  מאלו 

העיניים  מן  זכויות; 

נעשה מצות 'סוכה', 

שהוא לשון 'ראייה', 

סוכין  'שהכל 

הלב  ומן  ביופייה', 

נעשה מצות 'לולב', 

בספרי  כמובא 

'לולב'  הקדמונים: 

אותיות לו-לב.

ה'זרע  ובדברי 

מובא  קודש' 

דומה  שהאתרוג 

רבי  הרה"ק  ללב. 

יהושע  יחיאל 

מביאלא זצ"ל אמר, 

להשיג  כשאין  כי 

עדיף  נקי  אתרוג  הרי  המעלות,  כליל  אתרוג 

מגידול נאה, כי האתרוג מכוון כנגד הלב, ויש 

להשגיח על לב נקי! )"חלקת יהושע"(.

נתן  זצ"ל  מסלונים  אברהם"  "בית  בעל 

יצר;  סופי-תיבות  הדר  עץ  פרי  לדבר:  רמז 

יהודי,  יהודי.  איש  של  לליבו  דומה  האתרוג 

באין  בקרבו  בוערים  היצר-הרע  שפיתויי  אף 

הפוגות, מכל מקום לפרי הדר ייחשב, ובו בחר 

לפניו,  נחת-רוח  לעשות  הוא  ברוך  הקדוש 

של  מעבודתם  יותר  לעבודתו  מצפה  והוא 

מלאכים ושרפים!

הוא  שהאתרוג  הצדיקים  הרגישו  כך  כל 

ה'לב', עד שמסופר על הרה"ק רבי זאב וועלוועל 

מאוד  שהיה מקפיד  זי"ע,  מטשארניאוסטרה 

לבד  הוא  ורק  באתרוגו,  אחד  אף  יגע  שלא 

ברך עליו. פעם ביושבו בסוכתו, והאתרוג היה 

מונח אז בחדרו אשר בעלייה, התחשק לאחד 

הרבי,  של  האתרוג  את  לראות  ממקורביו 

את  להוציא  הקופסה  את  ופתח  לחדרו  עלה 

פתאום  האתרוג. 

גדול  רעש  שמע 

הרבי   - מלמטה 

ואי  התעלף 

להקיצו.  אפשר 

והחזיר  מיהר 

האתרוג  את 

ורץ  לקופסה, 

למטה לראות מה 

כשהעירו  קרה. 

אמר  הצדיק,  את 

כאילו  שהרגיש 

את  הכניס  אחד 

ידו לתוך פנימיות 

ולכן  שלו,  הלב 

ושלח  התעלף, 

עם  מה  לראות 

שלו.  האתרוג 

סיפרו לו שנכון הדבר וכי אחד נגע באתרוגו...

לפני  יוסף':  ב'גנזי  כך  על  מובא  נאה  רמז 

ישראל  היו  הכיפורים  ויום  השנה  ראש 

וזהו  ללב  אותיות 'לפשע', היינו אתרוג דומה 

'פ', הלולב דומה  וזהו  'ל', הערבה דומה לפה 

'ש',  וזהו  האדם  קומת  עיקר  שהיא  לשדרה 

הדס דומה לעיניים וזהו 'ע' - זהו ר"ת 'לפשע', 

אולם  החטא.  עיקר  היה  האיברים  באלו  כי 

אחר התשובה בימים הקדושים, נהפך 'לפשע' 

מינים  ד'  על  מברכים  לכך  'לשפע',  לאותיות 

אלו בסוכה, כדי לזכות ע"י הברכה להשפעות 

בעליונים ובתחתונים בכוח קדושת הסוכה.

זמן שמחתנו.

סוכה מראה על הסתפקות במועט - 'צא מדירת קבע לדירת 

עראי' ]סוכה ב(, ו'איזהו עשיר? - השמח בחלקו' )אבות ד, א(, לכן 

נקרא סוכות 'זמן שמחתנו'.

עוללות אפרים

ואת  הברית  את  לך  אלקיך  ד'  ושמר  תשמעון...  עקב  והיה 

החסד )דברים ז, ב(. פירש רש"י: מצוה קלה שאדם דש בעקביו.

מצוה קלה היא סוכה, כמו שאמרו חז"ל )ע"ז ג.(: מצוה קלה 

יש לי בבית גנזי וסוכה שמה. ואדם דש בה בעקביו, כי יהודי 

נכנס לתוך הסוכה ברמ"ח איבריו, אפילו עם נעליו. ובזה יביא 

עליו את כל הברכות.

הרה"ק רבי דוד מדינוב זי"ע ]"צמח דוד"[

הושענא צמאיך תשביע )הושענות(.

של  רבונו  אליך  צמאים  שנהיה  בצימאון,  אותנו  תשביע 

עולם, כמו שכתוב 'צמאה נפשי לאלוקים'.

הרה"ק רבי אלימלך מגרָאדזיסק זי"ע ]"אמרי אלימלך"[

הושענא בית הבחירה )הושענות(.

אנו צריכים לישועה שיהיה לנו בחירה לבחור הטוב ולמאוס 

ברע, כי בדורות הירודים האלה גדול כוח היצר וכמעט שבטלה 

הבחירה.

הרה"ק רבי משה מאיהעל זי"ע ]"ישמח משה"[

הבל הבלים אמר קהלת הכל הבל )קהלת א, א(.

מעוונותיהם,  נטהרו  ישראל  שבני  ויוה"כ,  ר"ה  אחרי  מיד 

נעשה הבל פיהם בלי חטא כמו תינוקות שהבל פיהם מקיים 

את העולם, לכן קוראים 'קהלת' בסוכות.

הרה"ק רבי יצחק מאיר מגור זי"ע ]"חידושי הרי"מ"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
כפת  הדר  עץ  פרי  הראשון  ביום  לכם  ולקחתם 
ה'  לפני  ושמחתם  נחל  וערבי  עבת  עץ  וענף  תמרים 
המינים  ארבעת  מ(.  כג,  )ויקרא  ימים  שבעת  אלקיכם 
ל(.  )ויק"ר  חז"ל  כמ"ש  האדם,  קומת  דוגמת  הם 
כקומת אדם עם השדרה, והעלים   - הלולב ושדרתו 
למוח  היוצאים מן הלולב למעלה מהשדרה, רומזים 
שממנו נמשכת השדרה. האתרוג דומה ללב, הערבה 
לשפתיים, וההדס לעיניים. וכשלוקח הלולב והמינים 
שעימו והאתרוג, צריך לחשוב לתקן מה שפגם באלו 
רומזים עליהם, לעשות עצמו  האברים שהד' מינים 
כלל  אלו שהם  האברים  את  להוציא  כבריה חדשה, 
הגוף, מתחת יד היצר-הרע המושל עליו, ולהעבירם 
 - לכם'  'ולקחתם  שאמר  וזהו  היצר-טוב.  לממשל 

שתקחו את עצמכם.
"זרע קודש" 
להרה"ק מראפשיץ זי"ע, לסוכות

ארבע המינים - תיקון האיברים

בס"ד. גליון ק"ג • חג הסוכות תשע"ח • דף היומי: סנהדרין פ"א •

6:08  ............ הנרות:  הדלקת 
שקיעה: .......................... 6:27
נץ החמה: ...................... 6:52
סזק"ש גר"א: ................. 9:46
6:25 ......................... שקיעה: 

יו"ט שני
6:53  ................... החמה:  נץ 

6:23  ....................... שקיעה: 

שבת חול המועד
6:04  ............ הנרות:  הדלקת 
6:55  ................. החמה:  נץ 
6:22  ..................... שקיעה: 
מוצאי שבת ]50 דקות[: ... 7:12
7:34 .. זמן ר"ת:  מוצאי שבת 

זמנים ליו"ט סוכות

ליקוטים יקרים

נא להתפלל ולעורר רחמים עבור מורנו

הרב יהושע העשיל בן שארצע באבטשע שליט"א

לרפואה שלמה במהרה



הגיעו  במעזיבוז  הוריו  שלבית  מספר  היה  רבנו 

הבעש"ט,  ציון  אצל  להיות  שביקשו  רבים  צדיקים 

שמע  שם  הוריו.  בבית  התאכסנו  ככולם  ורובם 

הרבה סיפורי צדיקים, ומכך היתה עיקר התעוררותו 

לעבודת ד'.

ב ֱאלִֹהים  ופירש רבנו את הכתוב )שמות יג, יח( "ַויַּסֵּ

ָרֵאל  ים ָעלּו ְבֵני ִישְׂ ר ַים סּוף ַוֲחֻמשִׁ ְדבָּ ֶרְך ַהמִּ ֶאת ָהָעם דֶּ

ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים", 'ויסב אלקים' - 'אלקים' רומז למידת 

הדין, כאשר אדם מוקף ומסובב ח"ו בדינים ובקושי, 

'דרך המדבר ים סוף', 'ים סוף' אותיות 'מיוסף', עליו 

פירש  עלו'  'וחמשים  יוסף.  הנקרא  מהצדיק  לדבר 

מוצאות  לחמישה  רומז   - מחמישה'  'אחד  רש"י 

הפה, היינו שע"י הדיבור מצדיקים עולים בני ישראל 

ממצרים - מכל המיצר והקושי ]"חיי מוהר"ן"[.

פעמים  בהתבודדות.  רבנו  הירבה  מילדותו 

בנהר,  או על סירה  רבות התבודד בהרים הסמוכים, 

שזכה  סיפר  לימים  אביו.  שבבית  הגג  בעליית  או 

למדרגתו רק על ידי ריבוי תפילותיו והתבודדויותיו. 

הבורא  לפני  בקשותיו  את  לסדר  תמיד  היה  נוהג 

היה  בשפתו שלו. אחרי כל תפילה, אחרי כל ברכה, 

מוסיף מילים משלו.

רבנו היה אומר שזרעו של הבעש"ט רגילים יותר 

לפרש את שיחתם בכל פעם לפני ד' בבכייה גדולה, 

כי הם מזרע דוד המלך ע"ה, וכך היתה גם דרכו של 

תמיד  שהיה  תהלים  בספר  שרואים  כפי  המלך,  דוד 

שופך ליבו בלב נשבר לפני השי"ת.

בתחילת לימודיו נתקל רבנו בקשיים בהבנה, אך 

כבר אז היה מתפלל ובוכה על כל דבר שלא הבין, וכך 

זכה להתקדם בלימודיו.

תמיד,  בשמחה  להיות  גדולה  מצוה  אמר:  רבנו 

והמרה שחורה בכל  ולהתגבר להרחיק את העצבות 

כוחו. כי טבע האדם להימשך למרה שחורה ולעצבות 

מחמת פגעי ומקרי הזמן, ומחמת היסורים העוברים 

גדול  בכוח  עצמו  את  להכריח  צריך  לכן  האדם.  על 

להיות בשמחה תמיד ולשמח את עצמו ככל שיוכל. 

אף שגם לב נשבר הוא טוב מאוד, עם כל זה יהא בלב 

נשבר רק באיזה שעה ביום, אבל כל היום צריך להיות 

בשמחה, כי מלב נשבר עלולים ליפול בקלות למרה 

שחורה ח"ו, יותר משעלולים להיכשל באיזה הוללות 

ח"ו ע"י שמחה. לכן יהיה בשמחה תמיד, ורק בשעה 

מיוחדת יהיה לו לב נשבר ]"ליקוטי מוהר"ן"[.

לזכר עולם יהיה צדיק

הוצאות החג מתמלאים מיד
אמרו חז"ל )עבודה זרה ג(: לעתיד לבא 
מצוה  העולם,  לאומות  הקב"ה  יאמר 
ועשו  לכו  שמה,  וסוכה  לי  יש  קלה 
קלה'?  'מצוה  לה  קראו  ולמה  אותה. 

משום שאין בה חסרון כיס.
ולכאורה פלא הוא, שהרי בני ישראל 
מהדרים במצוות, ומפזרים על הדפנות 
והסכך והנוי סוכה ממון הרבה, ואיך נוכל 

לקרותה מצוה שאין בה חסרון כיס?
מספה"ק  הידוע  ע"פ  לומר  ויש 
לפרנסה,  מסוגלים  והחדוה  שהשמחה 
ורמוז הדבר בכתוב )דברים טז( 'כי יברכך 
מעשה  ובכל  תבואתך  בכל  אלקיך  ד' 
כי  לרמז  שבא  שמח',  אך  והיית  ידיך 
בפרנסה  האדם  יתברך  השמחה  בגלל 

בשפע רב.
זמן  שהיא  הסוכות  בחג  זה,  לפי 
'והיית אך  שמחתנו ועליו נאמר הכתוב 
במצות  ישראל  שמחים  ובחג  שמח', 
בזכות  אז  משפיעים  בוודאי  סוכה, 
ואף  טובה.  בפרנסה  רב  שפע  הסוכה 
לו  יתמלא  תיכף  בהוצאות,  שהירבה 
החסרון בכפל כפליים, ובמשך ימי החג 
כמצות  לבב  ובטוב  יהיה שרוי בשמחה 
החג, ועל ידי זה יפתח לו ד' את אוצרו 
ממילא  חפניים.  מלוא  בפרנסה  הטוב 
היא  סוכה  שמצות  ז"ל  מאמרם  מובן 
מצוה שאין בה חסרון כיס ]הרה"ק רבי 

בן ציון מבאבוב זי"ע - 'קדושת ציון'[.

הרה"ק רבי נחמן מברסלב זי"ע
בעל "ליקוטי מוהר"ן" • י"ח בתשרי תקע"א, 207 שנים להסתלקותו

סיפורי צדיקים

שמחה ולב נשבר

זה  ביום  רנ"ז:  אלפים  ב'  בתשרי  ט"ו 
האבות,  בחיר  ע"ה  אבינו  יעקב  נפטר 
אומרים  ויש  ליום.  מיום  שנה  קמ"ז  בן 
בניו  נשאוהו  זה  וביום  כן,  לפני  שנפטר 

לארץ כנען לקוברו במערת המכפלה.

אלפים  ב'  בתשרי  כ"ג   - בתשרי  ח' 
חג  עשה  המלך  שלמה  תתקל"ז: 
שבועיים ימים לרגל חנוכת בית המקדש 
ֶאת  ַהִהיא  ָבֵעת  לֹמֹה  שְׁ ַויַַּעשׂ  הראשון: 
בוֹא  דוֹל ִמלְּ ָקָהל גָּ ָרֵאל ִעּמוֹ  ֶהָחג ְוָכל ִישְׂ
אלוקינו  ד'  ִלְפֵני  ִמְצַרִים  ַנַחל  ַעד  ֲחָמת 
ר  ָעה ָעשָׂ ְבַעת ָיִמים ַאְרבָּ ְבַעת ָיִמים ְושִׁ שִׁ
ח ֶאת ָהָעם ַוְיָבֲרכּו  לַּ ִמיִני שִׁ ּיוֹם ַהשְּׁ יוֹם. בַּ
ֵמִחים  שְׂ ְלָאֳהֵליֶהם  ַויְֵּלכּו  ֶלְך  ַהמֶּ ֶאת 
ד'  ה  ָעשָׂ ר  ֲאשֶׁ ַהּטוָֹבה  ל  כָּ ַעל  ֵלב  ְוטוֵֹבי 
)מלכים א פרק  ַעּמוֹ  ָרֵאל  ּוְלִישְׂ ַעְבּדוֹ  ְלָדִוד 

ח, סה-סו(.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תקל"ב במעזיבוז, לאביו הרה"ק רבי שמחה בן הרה"ק 

בת  פייגא  הרבנית  ולאמו  הבעש"ט,  תלמיד  זי"ע  מהורודענקא  נחמן  רבי 

הרה"צ רבי יחיאל והרבנית אדל בת מרן רבי ישראל הבעל שם טוב זי"ע.

התייגע  שש  מגיל  כבר  בו,  שוכנת  גבוהה  שנשמה  היה  ניכר  מילדותו 

מתמיד  וסיגופים.  תעניות  מתוך  התורה,  ובהתמדת  ה'  בעבודת  והתאמץ 

גדול היה מילדותו, ואת דמי הכיס שהיה מקבל מהוריו היה נותן למלמדו על 

מנת שילמד אותו עוד דפי גמרא. התמדה מרובה זו הביאה אותו כבר בגיל 

שש לכתוב את 'ספר המידות', שכל מקורותיו מהתנ"ך, ש"ס, מדרשים וזוהר.

אפרים  רבי  הנגיד  בת  סאסיא  הרבנית  עם  ביתו  את  הקים  צעיר  בגיל 

גדלותו  בני אדם ממנו, אולם אט-אט החלה  ידעו  ושלא  ה' בהסתר,  רצונו היה לעסוק בעבודת  מזאסלאב. 

להתפרסם וחסידים החלו להסתופף בצילו.

לאחר פטירת חותנו עבר למעדווידיבקא שבפלך קייב. בשנת תקנ"ח נסע לארץ ישראל ושהה בה כחצי 

שנה. כל מגמת נסיעתו היתה התעלות רוחנית, האפשרית רק על ידי קדושת ארץ ישראל, כפי שחוזר בכמה 

מקומות בתורתו.

באלול תקס"ב עבר לדור בעיר ברסלב. בשם עיר זו מצא רבנו רמז על פי הפסוק אשר נאמר על הגאולה: 

"והסירותי את לב האבן מקרבכם ונתתי לכם לב בשר" - על פסוק זה נאמר במדרש: "אל תקרי לב בשר, אלא 

לב בסר", שיהיה לב כל אחד בוסר בחלקו של חברו ]כלומר, שלא יקנא בשל חברו[. 'לב בסר' - אותיות ברסלב. 

בשנת תקס"ז חלה במחלת השחפת. אולם, גם בתקופת מחלתו המשיך בנסיעותיו על פני ערים, עיירות 

וכפרים כדי ללמד את תורתו ולעסוק בתיקון נשמות ישראל, באומרו: "אני - אין לי מה לעשות בזה העולם 

כלל, כי בשבילי איני צריך לעשות כלל, רק באתי לעולם לקרב נפשות ישראל להשי"ת".

באייר תק"ע קבע את מקומו בעיר אומן באוקראינה, העיר בה מסרו את נפשם ונהרגו על קידוש השם 

בשנת תקכ"א שלושים אלף יהודים. בי"ח בתשרי תקע"א, השיב את נשמתו ליוצרו. תלמידו רבי נתן מברסלב 

כתב ופירסם את תורתו. תלמידיו ותלמידי תלמידיו דבקים בדרכו עד היום הזה.

מתולדותיו

למען דעת


