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של תיבת נוצר היא גדולה ' והאות נ, שקראנו כתיב ונוצר חסד לאלפי� ת"בקריה
ק "ובתוה, ק מדוייק ומרמז לענייני� גדולי�"וכידוע שכל דבר בתוה, ואריכא

לכ� יש לרמז שהיות שמדובר כא� על חסדי� גדולי� שזהו , ס"איתא פשטי� עא
פלאות 'יסי� ונ'כי היא ראשי תיבות נ, של נוצר גדולה' לכ� נ, נוצר חסד לאלפי�

כמו , שיהיו ה� גדולי� ע� חסדי� לאלפי� הגדולי� ויהיו כאלה חסדי� גדולי�
, וישראל יזכו לחסדי� � מרמז ניסי� ונפלאות די גרעסטע ניסי�"שאות נו

א� כא� שכתוב אחרי זה , � יכולי� ג� לפרש בפשטי� אחרי�"ובאמת שאות נו
ל שיהיה "� בא לרמז ולפרשו על חסד לאלפי� כנ"ממילא א� הנו, נוצר חסד

וכ� , כ עד שלא נוכל לתאר"חסד אבל לא סת� חסד אלא חסד עצו� וגדול כ
ש איש "כל טוב כמ' אז יהילישראל תמיד ובפרט כשמשיח יבוא ש' טוב יהי

  .תחת גפנו ותחת תאנתו
צרי� ביאור ' מופלא מצינו בקהלת שכתוב ש� דברי קהלת ב� דוד ולכאודבר 

ל בש� "היה צ' לכאו, למה קורא את עצמו על ש� אביו ואומר על עצמו ב� דוד
ולמה את עצמו כתב ברמז וש� אביו בפירוש ולא , עצמו ולכתוב שלמה ב� דוד

אלא העני� שהוא היה גדול מאוד ועניו האמיתי וחשב , בפירוש את שמו שלו
ולכ� רימז את עצמו בש� אביו ב� דוד , כתוב שמו בקהלת' שאי� הוא ראוי שיהי

וברוב ענוותנותו , לומר שאביו בוודאי ראוי ביותר א� את עצמו רק רימז ב� דוד
ב גדול שהוא לו כזה א' לומר שכל זכותו הוא מה שהי, קרא תמיד לעצמו ב� דוד

ובמקו� גדולתו ש� ,היה קודש קדשי� ואי� לנו ולא יכול להיות לנו שו� השגה 
כ ויחכ� שלמה מכל "וחכמתו בחכמת אלוקות כמש, אתה מוצא ענוותנותו

�  .האד� היא שהביאתו לענווה עד אי� סו
, א יתירה"פ אות ה"ש� בקהלת שקוראי� בחג הסוכות מצינו וראינו כמ והנה
 )כ, י (וכ� ש� , וקרי כשסכל הול�" סכל הול�'וג� בדר� שה"כתיב  )ג, ש� י(כמו 

ל שספר זה בא "ב העני� וי"וצ, וקרי ובעל כנפיי�" כנפיי� יגיד דבר'ובעל ה"כתיב 
הבל הבלי� אמר קהלת הבל "לומר שהעול� הזה ועניניו הוא הבל כמו שמתחיל 

למטה מ� "ש "וכמ, ורק עניני העול� הבא ה� החשובי�, "הבלי� הכל הבל
�א כתובה ולא "לכ� האות ה, "השמש אי� יתרו� אבל למעלה מ� השמש יש יתרו

א שהיא אות קלילא והוא והחיי� בו כחלו� יעו� ולא "ז נברא בה"נקראת כי עוה
שהוא היה לזמ� ' לומר שאפי, שלכ� הוא כתוב ולא נקרא, נשאר הימנו כלו�

שעול� הזה הוא גרנישט והכל שזה מה שבא לרמז , מועט תיכ� הול� וחול� לו
ת "ד ברא השי"ל שבאות יו"צור עולמי� ודרשו חז' ה ה- כמו שכתוב כי בי, הבל

ה -ז שני האותיות ה� ש� אחד י"ועכ, א את העול� הזה"ב ובאות ה"את העוה
ב "ז אפשר לזכות לעוה"שרק בעוה, ב תלוי ואחוז ע� העול� הזה"לרמז שעוה

ז א� "ולרמז בא שנדע שהעוה, צור� עצמוז ולא ל"ורק עבור זה נברא העוה
הילולא שאפשר לחטו� בה מאכל ומשתה ' מנצלי� אותו כראוי הוא כמו בחי

שצריכי� לחטו� פה עוד ועוד מצוות , חטו� ואכול חטו� ושתה' בלא חשבו� בחי
ז צריכי� "עכ, כ"ז ע� טרדותיו ואי� פנאי כ"א� מוקפי� בעוה' שאפי, ט"ומעשי

ז "א להישאר ע� כלו� חלילה ואז נזכה לנצל את העוהלחטו� מה שאפשר ול
שקוד� פטירתו אחז  כמסופר על הגאו� מוילנא, ולבוא טעו� לעול� הבא

בציציותיו ובכה ואמר כמה חבל לעזוב כזה עול� שבו אפשר בכמה פרוטות 
, לזכות לכאלה מצוות יקרות כחוטי הציצית הללו שעולי� כמה פרוטות בלבד

  .א� ית� את כל אשר לו לא יוכל להוסי� ש� שו� מצוה 'ב אפי"כ בעוה"משא
ל באה לרמז לנו שא� מנצלי� אותו כהילולא כדבעי "א הנ"עני� אות ה וממילא

ואז , אזי יכולי� לקנות תורה ומצוות עד בלי די שה� יקרי� מפז ומפניני�
כ גדולה ועצומה עד שלא יכולי� להזכיר בפה הריווח העצו� "התועלת כ

שאז , ז וחוטפי� עוד תורה ומצוות"שחיי� מיט א רוחניות בעוהשמרויחי� כ
והוא ריוח , ממילא לזה האד� שחי באופ� הזה איז די עול� הבא זייער חשוב

  .י רוחניות"הגדול ביותר וגדולה וכבוד שיכולי� להרויח ע
ויאספנו כולנו , ויושפע שפע ושמחה עליונה, ירח� שנפעל אלעס גוט ת"השי

  .ת המקדשלעלות לרגל לבי
  

מפשיסחא ויש הרבה הסברי� לטע� שנקרא ' ד דהיהודי הק"היו� היה יוהנה 

  

 

        

  

  ת"ר  ט"מוציו  נ"הדה  
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 ירושלי�

ק פאר   בארא 

  בני ברק

קודש קודששיחת  קודששיחת  קודששיחת  קודששיחת  קודששיחת  קודששיחת  קודששיחת          שיחת 
ו    קקקק""""ק כק כק כק כ""""מפמפמפמפ � אדמ ומר � אדמ ומר � אדמ ומר � אדמ             רררר""""עטעטעטעט    רררר""""מר

ט טשלי טשלי טשלי  אאאא""""שלי

רה רי תו רהדב רי תו רהדב רי תו רהדב רי תו רהדב רי תו רהדב רי תו רהדב רי תו רהדב רי תו         דב

רינו הגה מו רינו הגהמ מו רינו הגהמ מו רינו הגהמ מו ד דקהילתינו ד דקהילתינו ד דקהילתינו ד דקהילתינו """"אבאבאבאבצ צ צ צ """"מ
ליט ליטש ליטש ליטש         אאאא""""ש
 

        
רי תשע"ט         א"ו תש

  ה"פגליו� ת
יציאת החג  זמני כניסת ו

 

        ר ושמחת תורהר ושמחת תורהר ושמחת תורהר ושמחת תורה""""חג הסוכות הוחג הסוכות הוחג הסוכות הוחג הסוכות הו

ד דהיהודי "ט תשרי ביו"מ סוכות י"ש שבת חוה"מוצ
ב"ט בארה"ע תשס"מפשיסחא זי' הק  

        משולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוה
ה רבו הליקוטי� ממרנ�  רבו הליקוטי� ממרנ�  רבו הליקוטי� ממרנ�  רבו ע""""ליקוטי� ממרנ�  עלוב זי עק מל עלוב זי עק מל עלוב זי עק מל עלוב זי         א א א א """"ק מל

הו ות  הולסוכ ות  הולסוכ ות  הולסוכ ות          תתתת""""ר ושמחר ושמחר ושמחר ושמח""""לסוכ

 

 'ו' המש� בעמ 'ב' המש� בעמ

עלו� זה נודב עלו� זה נודבחלק מה עלו� זה נודבחלק מה עלו� זה נודבחלק מה         חלק מה
שמת וי נ עיל שמתל וי נ עיל שמתל וי נ עיל שמתל וי נ עיל         ל

ו"כ ו רבי "ר הרה"ק אדמ �צ מורינ ואל צבי אלימל� הכה �שמ ואל צבי אלימל� הכה �שמ ואל צבי אלימל� הכה �שמ ואל צבי אלימל� הכה  שמ
וק   ל"זצ

� הגה שה צ רבי "ב שה מנ שה מנ שה מנ   ל"זצמנ
שיאה כ עי נ ו"חתנא דב � אדמ וה"ק מר והרמ"ר הק מ "ט מ

ע וב זי על   א"מל
שנסתל ות ת וכ וצאי חג הס ומי� מ   ע"ק לגנזי מר

שראל אמ� על כל י ו ו עלינ  � ו יג ות   זכ
ע ונצח  ו"ה ומעריצי ו  ו חסידי ו חתני   י בני

 

        אמרות טהורותאמרות טהורותאמרות טהורותאמרות טהורותאמרות טהורותאמרות טהורותאמרות טהורותאמרות טהורות
ותעל על  וכ ותחג הס וכ   חג הס

 

 'ו' המש� בעמ

ג "נשמתו הטהורה עלתה לגנז ע"א הכה� זי"ר מוהרשצ"ק אדמו"מכ � ח
  ע"הסוכות תש

  א"מ זיע"מוהרמ ט רבינו"הקוה ר"ק מר� אדמו"חתנא דבי נשיאה כ
שמואל צבי"ור לקט מתו� הספר החדש שיצא לא( דושת  )ק "  

 

 'ה' המש� בעמ

  טע� שקבעו לבקשת רחמי� את חודש תשרי
ותנח התיבה  ]ד, ת חבראשי[פ "פרשת נח עה נוע� אלימל�ק "ספהב איתא

רמז שעיקר הוא : ל"וז, בחודש השביעי בשבעה עשר יו� לחודש על הרי אררט
ואז תפילתו רצוי יותר , לאד� לתק� את מעשיו בחודש השביעי הוא תשרי

ת שאז הוא "אלו עשי, בהמצאו' ל דרשו ה"כמו שדרשו חז, משאר ימות השנה
, שבעה עשר יו� לחודשב' וזהו ותנח התיבה כו, כח יותר השראת הקדושה

וקיי� בה� מצוות , שני ימי� הראשוני�, כ ימי החג"דהיינו לאחר שעברו ג
רמז להקליפות , ואז יש כח להקדושה לשלוט על הרי אררט, סוכה ולולב

  .   ל"י הקדושה עכ"לשבר אות� ע
לומר בטע� הדבר שלכ� חודש תשרי תפלתו רצוי יותר משאר ימות  ונראה
ותידד שנתי  ]מ, בראשית לא[פ "עה ]ד"ר פע"ב[במדרש דהנה איתא , השנה
ו שיר המעלות שבספר "ל אמר ט"ריב, מה היה יעקב אבינו אומר, מעיני

רבי , ישראל סבא, שהיה לנו יאמר נא ישראל' ד לולי ה"הה, תהילי� היה אומר
ואתה קדוש יושב תהילות , שמואל בר נחמ� אמר כל ספר תהלי� היה אומר

  .ל המדרש"עכ, באישראל ס, ישראל
כיו� , ל שלכ� חודש תשרי תפלתו רצוי יותר משאר ימות השנה"י ז"ולפי

המרומז כנגד יעקב אבינו , שבחודש זה חל בו רגל השלישי דהוא חג הסוכות
כ כיו� שיעקב אבינו היה "וא, ואיתא דמעשה אבות סימ� לבני�, בטור' כדאי

לכ� נקבע לבני ישראל  ,מרבה בתפילות כשהיה בבית לב� להנצל מאותו רשע
שירבו בתפילות ובתחנוני� , דוקא בחודש הזה שמרומז לבחינת יעקב אבינו

ס אושפיזי� דיעקב "חוהמ[. ר"ויתקבלו תפלותיה� לרצו� אכי, להנצל מהמקטרגי�
  ]ט"תשס

  
  כח אושפיזי� דיעקב משבר כל המקטריגי�

וכמו דאיתא , ה מסוגל לבטל כח הקליפות והחיצוני�"דיעקב אבינו עאושפיזי� 
כ ימי החג שני ימי� "לאחר שעברו ג: ל"נח וז' פר נוע� אלימל�ק "ספהב

ואז יש כח להקדושה לשלוט על , וקיי� בה� מצוות סוכה ולולב, הראשוני�

  )כג, ויקרא(ולקחת� לכ� ביו� הראשו� 
יש לבאר על פי , הראשו� ראשו� לחשבו� עוונות )אמור כב(תנחומא ' במד איתא

כאמא הסוככת , מכסיא על בניהאמא ד, הנודע דסוכה מרמזת על אימא עילאה
אז מע� איז "וכשנמצאי� אצל האמא אי� מה לירא כי תבא אמו ותקנח , על בניה

�א "מ זיע"אמרי קודש למר� מוהרמ(". ביי די מאמע קע� מע� אלעס אויס רעכענע
  )לעלוב" דגל בית דוד"מתו� 

*  
חד ע היה אומר מפני מה כשמבר� יהודי א"רבי משה לייב מסאסוב זיק "הרה

שתהיה [ "זאלסט זיי� געזונט או� שטארק אזוי וויא א גוי: "את השני אומר לו
, כי הפחות שבפחותי� מישראל חשוב יותר מהטוב שבגויי�, ]בריא וחזק כגוי
א� הגוי , מברכי� את היהודי בברכת הבריאות מכוח קל וחומר, וא� הגוי בריא
' החג שבעי� ה� כנגד עוהנה פרי . ש היהודי שהוא טוב ממנו"כ, הגרוע בריא
דבימי המקדש היו מגיני�  )במדבר(י "ברש' ואי, :)סוכה נה(' בגמ' אומות כדאי

ובזמ� הזה התפילה היא במקו� ההקרבה כנודע , ש"עליה� מ� היסורי� ע
ולכ� אי� חשש להזכיר עתה עוונות ישראל כי הרי , "ונשלמה פרי� שפתינו"

 בפחותי� בישראל חשוב מהטובוהפחות ש, ממליצי� ג� על האומות לטובה

ידעו דורותיכ� כי בסוכות הושבתי למע� 
הביא  בני יששכרק "בספה, את בני ישראל

שהקדמוני� חקרו על מה עשו זכר רק לענני 
כ היו לה� "גכבוד ולא עשו זכר למ� ובאר ש

ק "ש מה שהביא בש� הגה"ועיי, במדבר
 חיי� כפוסי' בש� הרב החסיד מו א"החיד

דמ� ובאר ה� כלח� ומי� שה� הכרחיי� 
טובה במה ' כ תוס"לאד� לחיותו ולא הוה כ

כ ענני כבוד היא "משא, שנת� לה� את זה
ה לישראל "ניתנה מחיבה יתירה של קוב

כר ז ז"שהיא תוספות טובה ולכ� עושי� ע
ד שענני כבוד היו "וכל זה היא למ. ד"כ תו"ע

החקירה , ד סוכות ממש עשו לה�"אבל למ
במקומה מאי שנא דלסוכות עשו זכר והרי 
סוכות היא ג� דבר שנצר� לחיי אד� שהרי 
אי אפשר שידור במדבר שממה על פני 

  .חוצות
זה נראה בהקדי� מה שחזינ� במצות ולבאר 

תיכ� כי סוכה שנצטוינו למע� ידעו דורו
כ בפסח כתיב "בסוכות הושבתי משא

בלשו� זכירה ולא בלשו� ידיעה למע� תזכור 
�ל הכוונה דשאני "ואולי י, את יו� צאת

מצות סוכה שהיא זכר לסוכות שעשו 
במדבר לשאר זכירות שנצטוינו לזכר יציאת 

דבפסח שנצטוינו לאכול מצה היא , מצרי�
זכר למצה שאכלו אבותינו ביציאת� 

ותו לא שהרי אי אפשר לומר ממצרי� 
שהאכילה של עכשיו והמצה הזאת היא 
באותו אופ� כבשעת יציאת מצרי� שהרי 
, ש� היו שגורשו ולא הספיק בצק� להחמי-

כ עכשיו אי� זו הטע� להאכילה אלא "משא
וכדוגמא שהיו אז נצטוינו לעשות , לזכר

כ "משא, עתה בכדי שנזכור מה שהיה אז
ות דבר שהיא במצות סוכה נצטוינו לעש

אז שג� ' באותו אופ� ובאותו מצב כמו שהי
עכשיו שיוצאי� מדירת קבע ועוזבי� בית 

ליכנס בסוכה לדור בה ' אהל� ובוטחי� בה
כ באותו "כ הרי הוא ג"א, בצילא דמהימנותא

נמצא , בחינה של אמונה לכת� אחרי במדבר
שבקיומנו מצות סוכה היא לא רק זכר 

היא הסוכה  במדבר אלא היא' לסוכה שהי
ולכ� כתיב , וכאז כ� עתה, שהיתה במדבר

למע� ידעו בלשו� ידיעה דבשעה שיושב 
בסוכה זו הוא יודע ומודע לאותו סוכות 

ולא רק זכר , י במדבר"שהושבתי את בנ
אלא ידיעה ברורה שזו היא הסוכה שהיתה 

  .במדבר
, שידיעה היא לשו� חיבור וידע אד� וידוע

תקשר לאות� ובמצות סוכה הוא מתחבר ומ
ז "ולפי, סוכות שהושבתי את בני ישראל

 �שפיר אמאי עשו זכר לסוכות ולא למ
וביאר שרק לסוכה אפשר לעשות זכר 

כ "משא, ל"שהיא כעי� אותו דבר ממש וכנ
, במ� ובאר שאפשר לעשות רק זכר בעלמא
וא� שאפשר לחקור אמאי לא עושי� זכר 

מ לסוכה לא דמי ומסוכה אי "מ, למ� ובאר
  .לשאול דסוכה שאני אפשר
דלא מצינו שדבר , נבי� דבר פלא ז"ולפי

קדוש יותר ' שעושי� אותו זכר לדבר ויהי
מהדבר הנזכר והנה לכאורה לסוכות שהיו 

איסור ' קדושה ולא הי' במדבר לא הי
ואילו לסוכה שעושי� אותו לזכר , בהנאה
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קדושה וטהרה והכל צרי� להיות בשמחה 

ט יש מסכת מיוחדת שהיא "וביו, תמיד
 �על  שמסופרשמחה דאורייתא עד כדי כ

הגאו� מוילנא שאמר שזהו המצוה הקשה 
, שהוא היה כולו תורה 'ואפי, לו ביותר

ואומרי� בשמו שהטע� הוא היות 

וממילא כשציוה , שהשמחה זה בלב
ת לשמוח כל שבעת הימי� של חג "השי

הסוכות הפשט הוא שכל שבעת הימי� 

סוכות אסור להסיח דעת משמחה  של
ולהיות לבו שמח וכסדר להיות כולו 

שמחה איי� שטיק שמחה שהיא עבודה 
ולכ� , ל"ז �"הרמבש "וכמ, קשה וגדולה

  .ל"ע כנ"א זי"אמר הגר

על דוד מלכא משיחא מובא והנה 
ק שהוא נקרא בדיחא "בספרי� מהזוה

דהיינו שכביכול הוא משמח , דמלכא

וכ� מובא , ת"המל� מלכו של עול� השי
עוד שתרועה שהיא מלשו� שבירה 

דוד המע ה כי היה "ושברו� לב מרמזת על 

בו מלא צרות ויסורי� והיה לבו נשבר בקר
� "לבוכ ע מרוב רדיפות מה שאי� לנו שו

� "וכ, הבנה בזה כ גדלו צרותיו עד כדי כ

ת  שא� רוצי� לדמות לאד� שעובר צרו
ז הוא היה "ה ועכ"מדמי� אותו לדוד המע

ולכ� שפיר היטב נקרא הוא , מלא שמחה

בדיחא דמלכא שהיה אד� בשר וד� 
מוק� כולו ע� צרות כאלו מה שאי� לנו 

, ת ומעשי הקדמוני�שו� השגה בעובדו

ז ג� "ועכ, ל"שרצה בנו אבשלו� להרגו רח
לכ� , אז תמיד חיזק עצמו בשמחה גדולה

  . נקרא בדיחא דמלכא

שכל זה העני� שרצה בנו להורגו ובאמת 
ואמר אז דוד המל� פרק תהילי� בברחו 

, אי� לנו שו� השגה בו, מפני אבשלו� בנו

ז תיכ� שמת "כ סבל ממנו עכ"שכ' שאפי
ה כתוב שאמר עליו כמה פסוקי� בנו הז

י "כ ע"ובתחלה הוציאו מגיהנו� ואח

מר� מ' פסוקיו הכניסו לג� עד� כדאי
י פסוקי "וכל זאת פעל לו ע ט"הבעש

וזהו כוחו דדוד מלכא משיחא , התהילי�

ובאמת שאי� , שמונח בפסוקי התהילי�
, לנו שו� השגה מה היה ש� ע� אבשלו�

 ז מכל דבר צרי� ללמוד מוסר"ועכ

מזה  בפשטות שלכ� זה כתוב בכדי ללמוד 
ולא נכתב כדי שנלמד לעשות , להתעלות

�שנכתב ) אלא ה� שתי ענייני� יחדיו א, כ

�שנלמד ) ב. מזה כדי ללמוד מזה צו שטייג
�  .שלא לעשות כ

' ק שלכאו"בספה' מילתא וכ� אי מתאמרא

 �יש להבי� שהנה דוד מלכא משיחא שופ
ישראל ולכ� לבו בתהילי� עבורו ועבור כל 

, בו אפשר לפעול בכל הענייני� והמובני�

 � ת ותחנוני וג� אז יש לדעת שאמנ� בכיו
כ הוא צרי� "הוא דבר חשוב א� אעפ

ו לא "להיות אפו� בשמחה גדולה וח

וכמובא מספרי� , ליפול לעצבות
י שהוא "שהעבירה הגדולה באה לאד� ע

י שמחה זוכי� "ומאיד� ע, בעצבות

כ "שבמוציו' איוהא ר, לתשובה מאהבה
שהוא זמ� תשובה מאהבה בת קול יוצאת 
�, ואומרת ל� אכול בשמחה את לחמ

קרטופעל אי� ' והרי ללא שמחה אפי
כ מכא� שתשובה "א, יכולי� לאכול

ולכ� א� , י שמחה דייקא"מאהבה ע

  .אמירת תהילי� צריכה להיות בשמחה
דוד המל� מזכיר את כל צרותיו בתהילי� והנה 

וכ� אל ', ותו במערה תפילה כומשכיל לדוד בהי

, ז"ועוד פסוקי� מעי, בצרתה לי קראתי ויענני' ה
ק "ק ורוה"י רוה"הרי תהילי� נתחבר ע' ולכאו

כ אי� פעל "וא, אינה שורה אלא מתו� שמחה

, ק והרי זה צרי� להיות מתו� שמחה"זאת ברוה
ו  וכא� אנו רואי� שהוא שופ� את כל צרותי

� בתהילי� ואי� יתכ� שתינה כ ל צערו זה מתו

ויש לומר , ק"שמחה עד כדי ששרתה עליו רוה
שכוח אמונה ובטחו� שלו היה מוראדיג והיה 

' כ בחוזקה עד שכבר ראה מתו� הצרות שה"כ
ויחלצו מ� המיצר ולכ� היה מזה מלא  יושיעו 

' ק שיוכל לחבר את ס"ז זכה לרוה"שמחה ועי

ז שתינה צרותיו מתו� אמונה "ועי, תהילי�
 ,הכניס כוח הישועות בספרו, ק"והושמחה ור

ל "כ ר� כוחו עד שאומרי� ויתכ� שהוא מחז"וכ

שספר תהילי� נכתב שלא כסדר ואילו היה 
י "נכתב כסדר היו יכולי� כול� להחיות מתי� ע

ובכדי שלא יוכלו לעשות היפו� סדר , אמירתו

ותהילי� זה תורה , הבריאה לכ� לא נכתב כסדרו
עמו יכולי� ש, ותפילה כאחד בחדא מחתא

לפעול כל טוב כי יש לו כוח של תורה ותפילה 

  .יחדיו
מסופר על הבריסקער רב שהיה מנהגו תמיד וכ� 

א "ופ, ה והיה אומר� כסדר"לומר תהילי� בר

ה , שאלוהו למה לא ילמד תורה בזמ� זה וענ
כשלומדי� בקיאות או עיו� יכולי� להסיח דעת 

כ באמירת תהילי� לא מסיחי� "במשהו משא

ת ולא יביאו לידי ביטול תורה לכ� אמר דע
  .ו לא ייכשל בביטול תורה"תהילי� כדי שח

שדוד מלכא משיחא מבקש על ' בגמ' איוכ� 

שיחשב לו כעוסק בנגעי� , האומר תהילי�
תורה ותפילה מגי� עליו , ואהלות ואז זכות 

וכשאד� עתו בידו כדאי מאוד וראוי אז לעסוק 

, ד"ר וס"גות על "בתהילי� ולשפו� שיח להשי
ז "ועכ, ואכ� אפשר לבקש על כל הענייני�

העיקר לבקש על רוחניות שהוא תכלית האד� 

ל , בעול� כולי� לפעו וע� פרייליכע תהילי� י
והאות על דבר זה שא� זה בבכיות , אלעס גוט

כ נשפע על "ותחנוני� על דר� האמיתי אז אח

ולכ� צריכה התפילה , האד� נהרה ושמחה
וא� יכולי� ובקל , מחהבתהילי� להיות בש

ש ונפשי שפכי "וכמ, לעסוק בזה הוא רצוי מאוד

ובתהילי� יכולי� הכל ' כמי� לב� נוכח פני ה
ש "ה היה כולו לש"וכדברנו שדוד המע, לפעול

ולכ� א� , וחידוש של שמחה על א� כל צרותיו

אנו נלמד ממנו לראות ולהתחזק שיהיו כל 
וא ש ואמונה וביטחו� ושמחה שה"מעשינו לש

, ג"ברכה משולשת שעל ידה פועלי� הכל ברו

  .או� אלעס גוט
ירח� זכות דוד מלכא משיחא יג� עלינו  ת"השי
ביג"ועכ ל , י אוי� איי וזכות כ וימלי- בעדינו 

כות כל הצדיקי , י"האושפיזי� יגנו עלינו ועכ וז
טע , וגאוני אמת לנו גו  �וברחמיו הרבי� ית

, הושענא רבה שהוא גמר חתימה לטובה

ס וממילא יש לרמז בזה מה "תורה יש פשעאוב
� "שאמר הקב ה לאברה� אבינו ב� חותמי

, ר יהיה ב�"הכוונה היא שהחתימה של הושע

ה מידת "היינו במידה של� שהיא מידת אאע
ת לחיי� ח� וחסד "ובה יחתמנו השי, החסד

חסד� וישע� ' ומבקשי� אנו הראנו ה, ורחמי�

�  .חסד� תת� לנו קומה עזרתה לנו ופדנו למע
א ת "השי  �לנו א גמר חתימה טובה או ית� לכו

ר וירח� וישמח את כל "פיתקא טבא ברו

ואחד מההסברי� , והעני� שבזה' היהודי הק
שהוא מפני שבכל יו� ויו� זכה להתעלות 
מחדש במדריגות גבוהות חדשות 

עדשלעומת יו� האתמול נעשה עכשיו 
וההפרש בי� מדריגת יו� , כיהודי מחדש

חר היתה כההפרש בי� האתמול ליו� המ

יו� ויו�, יהודי לגוי ולכ� נקרא שמו , וכ� בכל 
  ".'היהודי הק"כל הימי� 

מצוות שעליה� היו לו מסירות ' לו בוהיה 

כ� , אבו� במאי זהיר טפי' כ בגמ"ועדש, נפש
אחד , הוא היה זהיר טפי באלו שתי המצוות

, מה� מצות עשה והשני מצות לא תעשה

יה נשמר מאוד ת קיי� בזה שה"ומצות ל
יני קדושה וטהרה שה� כלולי� בלאו  בעני
של לא תנא� וממילא היתה בו מדריגת 

ומצות , הקדושה והיה כולו קודש קדשי�
היא היא מצות צדקה ' עשה שהקפיד עלי

כ� כל מה , שכלולה בעשה של נתו� תת� לו ול

עד כדי כ� , שהיה לו הכל מסר לצדקה
טליתו היתה פשוטה מבד סחורה ' שאפי

פשוט ולא מהודרת משל צמר כי חילק ג� 

את זה לצדקה ולעצמו קנה טלית פשוטה 
ובה הטיל את הכנפות ומחמת זה אירע 

' ק ר"הרהשלפני פטירתו היה ש� תלמידו 

תו שלו  ע"אשר מפוריסוב זי ומסר לו טלי
שהיתה מצמר והיה מלא שמחה על שזכה 
תו ובה הוא עולה  שרבו מעוט� בטלי

  .לשמי�
ק "הרה' ד של בנו של היהודי הק"היו� יוג� 

ד של "וג� יו, ע"רבי נחמיה יחיאל מביחוב זי

� "זכות� יג� עלינו ועכמוילנא ' הגאו� הק אוי י 
  .אייביג 

*  

מ� של סוכות איז א געואלדיגע עת והנה  ז
רצו� דזוכי� לתשובה מאהבה ורב כוחו 
חניות , לפעול כל הישועות בגשמיות וברו

המי� שזה  ל בחג מביא ומרצה על"כאמז
ק "שג� תוה, ר"מרמז על שפע רב בגו

כ ההשפעות טובות "נמשלה למי� וכמו

וממילא בחג הסוכות יכולי� , נמשל למי�
ושפע רב בבני ' לפעול שפע רב בתורה הק

ת "השי, חיי אריכי ומזוני רויחי וכל צרכיה�

מזוני וחיי אריכי , ירח� וית� לכולנו חיי בני ו
זיסע אופ�  ר ישמחנו אוי� א"ת ברו"השי

ת , אוי� אייביג שנשמע ונתבשר בבשורו

בשמחה בואו לפניו ' טובות עבדו את ה
ואמנ� כל השנה צריכי� להיות , ברננה

בשמחה אבל עכשיו נוס� שמחה על שמחה 

ט הוא מצוה מיוחדת מדאורייתא "שביו
ר , להיות בשמחה תמיד ותמיד צריכי� לזכו

 �שני� משינתכ� לא להיות כיש עורו י
ירח� המרח� עלי , ה ממנו הדעתשנסתלק

אתה חונ� לאד� ' העיקר הוא שיהי, י"ועכ

, דעת כי כל ההבלי� מגיעי� מקטנות
ולכ� , וכשמשיח יבוא יהיה דעת בשלימות

ובסוכות יכולי� לרומ� די , לא יחסר אז כלו�

�  ידעולמע� ' ריכטיגע דעת כדכ דורותיכ
ש "כמ, ובביאת משיח יהיה די ריכטיגע דעת

  .כמי� לי� מכסי�' ר- דעה את הומלאה הא

   
  

� הנה  בחג הסוכות זוכי� כל ישראל לאושפיזי

והיו� זכינו , קדישי� שה� שבעת הרועי�
ומכל דבר , לאושפיזי� של דוד מלכא משיחא

יש לנו תמיד ללמוד מוסר בפשטות שא� 

ה� זכו לדרגותיה� הגבוהות שאינה 
פ יש לנו ללמוד מה� מה "ז עכ"בהשגתינו עכ

� צו שטייגע� ולעבוד על עצמנו בכל שיכולי

מוד התורה ולהתקרב "ביר, המובני� ש ולי
, וגמילות חסדי�' ש עבודת ה"יותר לאבשב

 

  ב"ארה - ח"ליל הושענא רבה תשס

 

ונזכה שטייגע� בהתמדת התורה , השבורי לב
ותשובה מאהבה לשמה במידות טובות 

כי שומר , ט ובשמחה שטענדיג"ש בקדו"ויר

תורה ומצוות צרי� להיות כסדר בשמחה 
ל ת ישמור את כל עמו ישרא"השי, שטענדיג

 �בכל מקו� שה� או� א זיסע אופ� אוי

לנו רפו, אייביג נ בריאות "ש הגוה"וית� לכו
וית� גוטע קויטלע� ופתקא טבא , השלימות

, סליחה ומחילה ושנת גאולה וישועה שלימה

תחל שנה וברכותיה וית� ברכה שלימה 
 �שמחה שלימה וגאולה שלימה מיט בני

  .ק"ביהמ

כהר� ' הלבדו הוא הכל יכול תשועת ר "וברו
�ת , עי לעלות לרגל לבי ויאספנו כבר עכשיו 

ע משפיע ורוצה "המקדש כי כביכול הרבש

כ הרבה יותר מאשר שאד� "להשפיע ולית� כ
יותר מזה רוצה , בעצמו רוצה ומצפה לישועה

א� לדאבו� הלב יש שונא , לית� לו' ה

, ל"המקטרג שאינו נות� ורוצה חשבו� רח
ישראל הוא והוא כולו שקר וכשרק מדבר על 

כולו כבר שקר ממילא אינו יכול לקבוע 

�כותב  ש מקארלי�"ק ר"הרהוכמו ש, חשבו
ת יגלה אהבתו לכלל "ר שהשי"יה"במכתבו 
ה אוהב "ל המכוו� שבוודאי הקב"וי, "ישראל

עמו ישראל ורוצה להשפיע לה� כל טוב 
אלא שאנו מבקשי� שיהיה זה בפועל ובגילוי 

לישראל ע להשפיע "שזהו כל שמחת הבוכ

, ברוב רחמיו הכל יכול וכולל� יחד, כל טוב
ק אוי� א זיסע אופ� אוי� "ויבנה את בני� ביהמ

  .   אייביג
  
  
  

  
  
  

, ל"ש שמעו� נת� נטע ז"הנימול נקרא ע הר�
ש "ח יר"היה בחור ת, זהו ש� חשוב וגדול

, ובעל מידות טובות טוב לשמי� וטוב לבריות

היה עובד ומונח בעבודה ועסק בתורה 
שהיתה בידו ' בכל עת פנוי, וגמילות חסדי�

היה עוסק בהכנסת כלה וסייע לחתני� שלא 

  , השיגו צרכיה� בעצמ�
ואירע פע� בשמחת חתונה אחת שהשיג 

ל כל הכס� הנדרש להוצאות הכלי "שמעו� ז

זמר ונעשה מזה שמחה גדולה באשר לא 
וא� , ידעו המחותני� מהיכ� ישיגו סכו� זה

ה על זכות מצוה הוא עצמו נתמלא שמח

רבתא זו של שמחת חת� וכלה שנגלגלה על 
  .ידו

פטירתו מצאו בי� חפציו חבילת כספי�  ואחר

י שכס� זה יחלקו "ופתקא מונחת בה בכת
ותמיד היה מחזק את עצמו , לצדקה וחסד

שמור ' ז זכה להיות בחי"והיה בשמחה ועי

  .לקדשו מבואו ועד צאתו
' יהיו' ירח� שלנשמתו תהא לה עלי ת"השי

מלי- יושר בתו� נשמת כל  הצדיקי� 

  כ"ע .י"ט עלינו ועכ"וכוח. והצדקניות
  

ל מילא "ושמעו� נת� נטע זצ, לב לוקח מצוות חכ�
�דומה כאילו , ימיו ושנותיו הקצרי� מז� אל ז

טר� תקרא אל , כמהה נשמתו להשלי� חוקה
, ושמעו� נת� נטע היה זק� בא בימי�, האלוקי�

אריכות שני� אכ� לא . אריכות ימי� היתה לו
  .ארוכי� וטעוני� היו –אבל ימיו , היתה לו

ק "כא� המקו� להוסי% כי שמעו� ז ל היה מאוד מחז
, "זכרו תורת משה"' ומעודד את הוצאת הגליו� הק

ואמר כי הוא דבר גדול ועצו� לזיכוי הרבי� ורבי� 
, והיה מהנה אותנו בעצותיו המחכימות, השיב מעוו�

ע� שירומו תרומת� למע� הוצאות וא% פנה לנדיבי 
ר שכש� שכא� עמד ועזר וסייע לכל "ויה, הגליו�

א% ש� יעמוד ויתפלל ויסייע על כל מא� , מא� דבעי
  .ר"דבעי לישועה וברכה אכי

  . ה . ב . צ . נ . ת. זכותו יג� עלינו וזכרונו לברכה

 

  לרגל יומא דהילולא
א על בנו נפש "מה שדיבר מר� רבינו שליט

ל בסעודת "נקי וצדיק רבי שמעו� נת� נטע זצ
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  א� הסוככת ' הסוכה בחי
  ומגינה על בניה והביאור בזה בפשטות

 )מ, ויקרא כג (' לכ� ביו� הראשו� וגו ת�ולקח
ראשו�  –הראשו� " :)אמור כב( מדרש תנחומאו

  .ב בזה"וצ, "לחשבו� עוונות
ביאר  א"מ זיע"ק מוהרמ"ר הרה"והנה מר� אדמו

י הנודע דסוכה מרמזת על אימא "בקדשו עפ
, אימא דמכסיה על בניה )ב,הקדמה ב, ז"תיקו(עילאה 

כי , לירא ולפחדוכשנמצאי� בצל האמא אי� מה 
אז מע� איז ביי די מאמע : "ק"ובל, תבוא אמו ותקנח

�  "קע� מע� אלעס אויספוילע
ה "ד, סוכות, בליקוטי� חדשי�( אוהב ישראל ק"ובספה

כעני� ', עני� הסוכה הוא וכו: ק"כתב כ� וזל, )'עני� וכו
פ היא "ה ויוהכ"בר, עמנו' הזה נוהגת השכינה הק

ואחר שקוצבת לנו , בי�כותבת לנו מזונות וחיי� טו
וזהו עני� , אז מכנסת אותנו תחת כנפיה, מזונות

', וכו' מסככת אותנו בכנפי' סוכות שהאמא הק
  ).ק"ה בבני יששכר ועוד ספה"וכ(ש באור� "עיי
הפסוק א�  א"ר שליט"ק מר� אדמו"ז פירש כ"ועד

אותיות " א�"ד, בחקתי תלכו ואת מצוותי תשמרו
התורה לשמה באמת י את "שא� ילמדו בנ, �"אֵ 

אזי תהיה , ק בכל נפש ומאוד"ויהיו דבוקי� בתוה
היינו לאימא עילאה החופפת על , התורה לנו לֵא�

וכל ברכות , ולא יחסר כלו� מבית המל�, בניה
כאמא שדואגת לכל , התורה ישיגונו לעולמי עד

  .ר"צרכי בניה בגו
עני� האמא עילאה המסככת על בניה  ולהבי�
ק "י הידוע בספה"הוא עפ, ותביתר פשט, בסוכה

דהנה כל מצוה  )בני יששכר, אור המאיר, א"דגל מחנ(
שבתוכיות המצוה , ומצוה יש לה אור של המצוה

וכשמקיי� המצוה זוכה ליהנות , נמצאת האור
דיש , סוגי מצוות' והאורות מתחלקי� לב, מהאורות

�ואור פנימי ה� מצוות , אור פנימי ויש אור מקי
בפנימיות סופג את קדושת המצוה  שגופו ותוכיותו

ש "לתו� תוכו ונעשה מלא בקדושה וטהרה ויר
מצוות אכילה : וזה שיי� במצוות כגו�, מכוח המצוה

וכ� שופר , פ שמכניסי� לתוכו"של פסח וערב יוכ
, ק שזה בלב ומוח"וג� לימוד התוה, דנופח מבפני�

�והיינו שהאור שלו , ויש ג� מצוות שה� אור מקי
אד� לבל יוכלו לשלוט עליו מקטרגי� מקי� את ה
ומכוח האור הגדול המקיפו מסלק כל , ומסטיני�

, שלא יוכלו להתקרב אליו, החיצוני� בסילוק גמור
שמתעט� ולובשו , ת זה אור מקי�"וכגו� מצוות טו

  .וזה משפיע אור גדול מסביבו, מבחו-
כ בדרגא גבוהה שיש לה� "יש מצוות שה� כוהנה 

, וכגו� מצות שבת, � האור המקי�ג� האור פנימי וג
יש ג� מצות שביתה שזה בתו� עצמו וג� אכילה 

, ומאיד� אומרי� ופרוש עלינו סוכת שלומ�, בו
אור ' ובצל כנפי� יחסיו� שזה פרישת שלו� בחי

�, ל"ק דבעצ� הוא אור פנימי כנ"ה בתוה"וכ, המקי
ש דא� נהיה דבקי� "ק מר� אד"אמנ� בזה פירש כ

שהאור יהיה , ז נקבל עוד מתנהא, ק באמת"בתוה
  .ק"כ אור מקי� עלינו ודו"ג

כ מהמצוות שיש לה� "מצות סוכה היא ג והנה
הוא מצות , דמלבד האור הפנימי שיש בו, שניה�

י אכילת "הישיבה בסוכה שמצוותו נעשית רק ע
, ואכילה הרי הוא אור פנימי מלבד זאת, קבע בסוכה

�שהיא , עיקרו של מצות סוכה הוא האור המקי
ומסכ� עליו , מקפת את האד� מראשו עד רגליו

דופ� פרוצה ופתוחה אסור ' ואפי, מלמעלה למטה
שכל כולו מקפת את האד� , כשיעור הנלמד

דהסוכה  )ל"הנ(ק "וכמבואר בספה, הישראלי
נעשית להבריח את כל החיצוני� והמקטרגי� 

כ "וכמש, הבאי� להיתפס אצלינו ולחטו� עבודתינו
כ "ה ויוה"העני� כי בר: ק"ל וזל"נהאוהב ישראל ה

החיצוני� משטיני� עלינו ואנו מוכרחי� לשלוח 
כ מבריחי� את עצמינו "ואח', וכו, שעיר לעזאזל

י שאנו מקבלי� "לסוכה ואנו מתחבאי� ש� והוא ע
תפארת ק של ה"וכל, ש"עיי, כ"ע, ש"עלינו עומ

הוא ) של הסוכה(וסוד אור המקי�  )סוכות( שלמה
וני� ולהבריח� מחמת גודל הבהיר להג� מ� החיצ

  .ש"כ עיי"ע, האור הגדול' כו
 )תהילי� כז( כי יצפנני בסכה' צדיקי� הכ' פי ובזה

שש� הוא המקו� להצפי� , שזה מוסב על הסוכה
עצמו ולהתחבאות מפני המשטיני� ומקטרגי� 

  .הבאי� עליו
סוכה האור המקי� מאיר בפרטות הרבה  ובמצות

, והוא, � של שאר מצוותיותר מכל האורות המקיפי
, פ"כמ א"ר שליט"ק מר� אדמו"ככמו שהזכיר 

מצוות יחידות ' דיש ב, הידוע ומובא בספרי�
ח "שמקיימי� אותו ע� כל הקומה שלימה רמ

, המלבושי� ונעליי�' ואפי, ה גידי�"איברי� ושס
זהו מצות סוכה שנכנסי� כל כולו לתו� הסוכה 

- ישראל וכ� יישוב אר, כ בכל שאר מצוות"משא

ז "ועפי, שנכנסי� לגמרי לתוכה ע� כל גופו וחיצוניותו
ויהי בשל� סוכו ומעונתו "' הפ ע"זי' א הק"הגר' פי

�אות�  מקיימי�מצוות ש' שיש ב )תהלי� עו(" בציו
מצות , "סוכו: "ואלו ה�, כשהוא של� בשלימות כולו

, שה� בשל�, י"היינו ישוב אר" ומעונתו בציו�", סוכה
ע� ' שפירשו ביותר שלסוכה נכנסי� אפי והיו צדיקי�

א "שכ, ע דהמנעלי�'ע� הבלאט' היינו אפי, המנעלי�
 �יכול לזכות לחסות בצל כנפי השכינה בצל האור המקי

ע של 'הפחות שבפחותי� שהוא עוד ע� הבלאט' אפי
עוונותיו יכול לזכות לערו� חשבו� עוונות ולהיטהר 

האור המקי�  וכיו� שהוא בשלימות גמור, בזכות הסוכה
  .מאיר יותר בכל תקפו

  
  ל והצור� לזה"כל מצוות החג ה� בבחינה הנ

שכל מצוות חג , הוא מפליא מה שמצינו ובאמת
, מיני�' ונטילת ד, אור מקי� סוכה' הסוכות ה� בבחי

ק שמנענעי� "כ ענינו לסלק החיצוני� כמובא בספה"שג
להעביר רוחות וטללי� רעי� , לכל הרוחות ומעלה מטה

וכ� מנהג , החיצוני� והמשטיני� התקרבי� אלינו, �שה
, כ עני� אור המקי�"ההקפות שמקיפי� הבימה שזהו ג

, ל יש לית� טע� לשבח למנהג לעלוב"לפי הנ: א"ובדר[
אלא , מיני�' שהבחורי� עד נישואיה� אינ� נוטלי� לעצמ� ד

והוא פלאי שאינ� , מיני� של אד� אחר' רק יוצאי� המצוה מד
, וכ� במנהג ההקפות לא מקיימי�, נטילה בהללמקיימי� ה

עיקר האור , ל שפיר דידוע דדווקא באיש ואשה יחדיו"ל י"ולהנ
כ שפיר לא "וא, ולכ� ג� הטלית מלביש רק אחר נישואיו, המקי%

  ].מיני� מעצמ� שזה אור מקי% דוגמת הטלית' נטלו בחורי� ד
' ל שיהא כל מצוות חג הסוכות בבחי"לכל הנ והצור�

ל בש� האוהב "המקי� הוא באמת משו� הנ אור
ה "דמאחר שעברו עלינו ימי� נוראי� אלו של ר, ישראל
י עד מאוד והצליחו להכניע "פ שנתעלו ב� בנ"ויוהכ

ולסתו� כל פיפיות המקטרגי� ומשטיני� על כלל 
, ל"שה� רצו לקטרג ולהפו� גזר דיננו רח, ישראל

לכ� , ועכשיו בסוכות ה� רוצי� להשטי� הלאה
מוכרחי� למצוות של אורות מקיפי� לגרש� ולבער� 

  .לגמרי
מ "ק מוהרמ"ר הרה"כ מר� אדמו"ויסוד זה הזכיר ג

שדקדק על מה דמצינו במצות סוכה שנשתנתה , א"זיע
משאר מצוות עד שהחמירו עליה מלסכ� בדבר המקבל 

, וא� לא להעמיד הסכ� בדבר המקבל טומאה, טומאה
עשרה ניסי� נעשו  )ה"אבות פ(ל "פ מארז"וביאר ע

ג "א מה� שלא אירע קרי לכה"י, ק"לאבותינו בביהמ
שהרי , יפלא דבר הזכרת נס בעני� זה' ולכאו, פ"ביוהכ
ואי� ישתיי� , ובפרט ביו� קדוש כזה, ג מור� מע�"הכה

דזה גופא , אול� פירשו צדיקי� בזה, כלל לעני� טומאה
מכיו� שהיה זה ביו� הקדוש ביותר ובאד� , היה הנס

, ובשליחות כל כלל ישראל גדולה כזה, עלה ביותרהנ
ר מתאמ- ביותר ניסיונות להכשיל את "ז היצה"כ ע"א

ומעתה יוב� ג� , והנס היה שאכ� התגבר עליו, האד�
ה "במצות סוכה הבאי� אחרי ימי� קדושי� כאלו כר

גבוהה ' ועומדי� בבחי, פ שנמחלו עוונות ישראל"ויוהכ
ולכ� , וחו להכשיל�ר מנסה בכל כ"אזי היצה, מאוד

שהסוכה תהא רחוקה , צריכי� זהירות יתר במצוה זו
  .כ"ע, מכל עני� של קבלת טומאה

ל שהסוכה צריכה להיעשות באופ� "כ יסוד הנ"ל� ג הרי
שלא יהא לחיצוני� ומקטרגי� שו� אחיזה אלא 

והכוח הסגולית בזה שאי� משטיני� , לסלק� לגמרי
ועבודתינו לפני  שבכל ימי עמידתינו, הוא, ומקטרגי�

יש המקטרגי� ומשטיני� אשר מונעי� מאיתנו , ת"השי
י "ע, ת"את השייכות וההתקרבות שלנו אל השי

ל ה� חוטפי� המצוות שנעשו ומפילי� "ורח, המצוות
ז ה� עושי� מס� המבדיל "ועי, ל"זאת לרשת� רח
אבל כשזוכי� לאור מקי� , ב"בינינו לבי� אבש

ונעשי� , ר מס� המבדילאז נשב, והסתלקות החיצוניי�
 -תפארת מנח�ק "בספה' כ אי"וכמו', דבקי� בו ית

ולזה יכולי� ביותר להגיע : "ק"וזלטשערנובי)  -באיא�
י מצוות סוכה "א� המסככת על בניה ע' לבחי, בסוכות

' שאז ההארה מאור המקי� עד שנעשי� א, מיני�' וד
ובקוצר , כ"ע, "ת ואי� עוד שו� מס� המבדיל"ע� השי

, א"מ זיע"י� אלו כבר כלל הכל כדברי מר� הרמאמר
, ומוב� מאליו, האמא עילאה הוא אור המקי�' שבחי

שא� אי� חיצוני� והמקטרגי� אשר בכל ימות השנה 
ה� מפריעי� ומונעי� מ� האד� לעשות תשובה ולשוב 

ת ואי� "אלא הוא אחד ע� השי, בחשבו� עוונות' אל ה
דברי מר� ככ הוא פשוט וממילא "א, מס� המבדיל

שאי� המפריעי� והמונעי� מלשוב , א"ל זיע"הנ מ"הרמ
ע 'ע� הבלאט' ל דאפי"צדיקי� כנ' ולכ� פי', אל ה

משו�  שנמצאי� ', מהמנעלי� נכנסי� לסוכה הק
  .ל"וכנ, ותבא אמו ותקנח, אצל המאמע

  
  הסוכה מחלקי פיזור הגאולה ומקדושת המקדש

 א"ד גרוסמ� שליט"הגריד נתלווה "תשלבשנת 
ר "ק מר� אדמו"אל כ )כיו� רבה של מגדל העמק(

ותו� כדי , לעזר לו בבניית הסוכה א"ט זיע"הקוה
על מה ולמה אנו : ד"עבודת הקודש שאלו הגרי

י "הרי אנו מקוי� בעה, כ בבניית הסוכה"יגעי� כ
לישב כבר בסוכת עורו של ', ובטוחי� בישועת ה
 :א על אתר"זיע ק"הענהו רביו ,לוית� בבית המקדש

י כלל ישראל לכבוד "שכל הסוכות שנבנו ע ל"אפד
, כול� כאחד יתקבצו ויעלו לציו� ברינה, חג הסוכות

� ק"מספה וכידוע, ליכלל בתו� סוכת עורו של לוית
ובני , בית אהר�(התחברות  לשו� הוא "לוית�"ש

 �כשיוצאי בתפילה שאומרי� ווזה, )יששכר לסוכות
ימתי כש� שקי", )מספר יסוד יוס%( מ� הסוכה

וישבתי בסוכה זו כ� אזכה לשנה הבאה לישב 
�שנזכה לישב בסוכה של , "בסוכת עורו של לוית

�  .התחברות כל סוכות בני ישראל יחדב' כלו, לוית
י "ק ר"הגה( ק"דמבואר בספה מ"יבזה עפ והביאור

ואהי ) טז, יחזקאל יא(כ "לפרש מאה )אייבשי) ועוד
ונה הכו, לה� למקדש מעט בארצות אשר באו ש�

ק הלכו ונתפזרו לה� אבני "דבעת חורב� ביהמ, בזה
לארבע  ,ותשתפכנה בראש כל חוצות, הקודש

וכל מקו� שנפל ש� איזה משהו , כנפות האר-
ש� נתהווה מקו� מקודש , מאבני המקדש ארצה

וה� ה� הבתי כנסיות ובתי , ת בתורה ותפלה"להשי
' וזהו הפי ,בכל העול�, בכל אתר ואתרדמדרשות 

דייקא שהמקומות המקודשי�  ,"מעט מקדש"
הלא המה באמת חלק זעיר , לתורה ותפלה

ומכח זה , שהגיע לש�, מקדושת המקדש ממש
מצות סוכה  ,כ"כמו ,ל"ז י"ועפי ,נהפ� למקו� קדוש

כל האזרח בישראל "פ "עה:) סוכה כז(' בגמ' דאי
לישב  �מלמד שכל ישראל ראויי, "ישבו בסוכות
על בני�  דזה מרמז כתבו ק"ובספה, בסוכה אחת

ביו� ההוא  כ"ק שנקרא סוכת דוד וכמש"ביהמ
שלאחר מחילת , אקי� את סוכת דוד הנופלת

כל ישראל  �ראויי, פ"הכעוונות ישראל ביו
 ל"נ הכא י"וה, באחדות יחד לישב בסוכת של�

, ה�מישראל בכל מקו� ש 'י א"דכל סוכה שנבנה ע
נתקדש במעט מקדושת הסוכת דוד  ז"יהר

ונתפזר הגאולה ונמש� עליו האור  ,הנופלת
�וממילא , ל"דלעתי, מקדושת סוכת עורו של לוית

לגאלינו  ת"רצו� מאת השי תיכ� ומיד כשיעלה
מכל  י"יתקבצו כל רבבות סוכות בנ, גאולת עול�
ליבטל וליכלל , יבואו לציו� ברינהבוא קצוות תבל ו

 �בשורש� ומקור קדושת� בסוכת עורו של לוית
  . בפני האבוקה יודבק והיו לאחדי�וכביטול הנר 

כו וויהי בשל� ס" )ו"תהלי� ע( 'יתפרש הכובזה 
�דעתה בעוונותינו הרבי� הרי זה , "ומעונתו בציו

אבל לעתיד לבוא , ת"בבחינת סוכת דויד הנופל
 ת"יכאשר יהיה מעונתו של הש, במהרה בימינו

�ויהא , אז יתקבצו כל חלקי הסוכות שבגולה, בציו
הובא (. כ"ע, ו"אמנס, �"סוכת של' נעשה בחי

  .)א"ק זיע"א למר� רביה"ק באר מנח� ח"בספה
דבאמת , בעומק יותר, א"ק זיע"ונמצא מדברי רביה

וא� , י בוני� ויגעי� במצוותה"י הסוכות שבנ"רק ע
כ הגיע זעיר "נעשה ש� סוכה הרי סימ� שש� ג

, ק וג� לש� נתפזרה קצת מ� הגאולה"מהביהמ
משיח צדקנו יתכנסו כל הסוכות ז כשיבוא "כ עי"וא

ויבנה ' ויהיה כינוס חלקי הגאולה למקו� א, כאחד
כ מה שאנו "וא, ק וסוכת עורו של לוית�"ביהמ

יגעי� על בניית סוכה באמת אינה לריק כמו 
בסוכת ' ל דהרי בטוחי� על ישועת ה"ששאלו הנ

�אלא אדרבה בניית הסוכה הוא , עורו של לוית
  .ק"ודו, ל"וכנ' ישועת ההמועיל ומקרב יותר את 

אולי נוכל לבטח ' כני� אנחנו בעומק דבריו הק וא�
" 'ויעקב נסע סוכותה ויב� לו בית וגו"לפרש קרא ד

 :)ז"ג רנ"ח(ק "דהנה הובא בזוה, )יז, בראשית לג (

שסוכות הוא מסיטרא דיעקב שנאמר ויעקב נסע 
המועדי�  )ז"תי' סי(ח "ה בטור או"וכ', סוכותה וגו

' סוכות כנגד יעקב דכתי', נגד האבות וכונתקנו כ
על מקו� ' והנה אמרי בגמ, ולמקנהו עשה סוכות

לא כאברה� שקראו הר שנאמר , המקדש ובניינו
אלא ', יראה ולא כיצחק שקראו שדה וכו' בהר ה

" בית"שנאמר אי� זה כי א� " בית"כיעקב שקראו 
בתי מקדשות הראשוני� ' בזה דהב' והפי, אלוקי�

הר ושדה ובאמת ' אברה� ויצחק בחיהיו נגד 
אבל בית המקדש השלישי זהו נגד יעקב , נחרבו
שיקו� ויעמוד לעולמי עד ולנצח " בית"שזה 
  ".אלא כיעקב שקראו בית"וזהו , נצחי�
י "היינו ע" יעקב נסע סוכותה"ד, ל בזה"ל י"הנ ולפי

בניית הסוכות שכלל ישראל בוני� ומקיימי� מצות 

ז "עי, יזור גדול של הגאולה בזהסוכה בשלימות ויש פ
היינו , "בית"ת שיבנה את ה"יעזור השי, "ויב� לו בית"

ק השלישי "וזהו ביהמ, "בית"הבית שיעקב בעצמו קראו 
 �וסוכת עורו של לוית� שיבנה בקרוב ממש בעגלא ובזמ

�ויקויי� בנו מקרא דביו� ההוא אקי� את סוכת דוד , דיד
  .ר"אכי, הנופלת

א ה� קודש קדשי� "ק זיע"אשר דברי רבותה: דועהנה הוא כלל י(
, וכל דבריה� גחלי אש ניצוצי קודש, ושכינה מדברת מתו� גרונ�

ובאמת היא , אשר בכל תיבה ותיבה גילו טפח וכיסו טפחיי�
וכל האמור ונדרש עליה� ה� , ארוכה מאר) מדה ורחבה מני י�

ולא נגענו במקצת , בדר� דרש בלבד לקבל שכר על הדרישה
והוא רחו� , י"ת שלא יצא שגגה מתח"ויעזרנו השי, עומק כוונת�ב

  ).'יכפר עוו� וכו

  באהלי צדיקי� 
  סוכה נוי

אחת  שפע�, ע"זי מצאנז ק הדברי חיי�"מהרה מספרי�
 הסוכה ברוב את ייפו אי� ביתו בני לו הראו סוכות בערב
 איזה כ� באו ובתו�, סוכה נוי זה שאי� וענה, והדר פאר

 לעניי� חלק אות� ומיד, מסוי� סכו� לו ונתנו גבירי�
. והדרה פארה סוכה וזה נוי הוא זה ואמר, בקודש כדרכו

  )חי זוהר' לס הקדמה(
  

  קדש� ממעו� השקיפה
 היה להכי� ע"זי מלעכוויטש מרדכי' ר ק"הרה של מנהגו
 יו� הכפורי� אחרי אות� להשאיל כדי, קרשי� הרבה
 אליו בא פע� אחת. סוכותיה� עשיית לש� העיר לעניי
 בבקשה, האחת צולע ברגלו והוא, עני סנדלר סוכות בערב

 כבר כי, לו השיב הצדיק. קרשי� לסוכה כמה לו להשאיל
 לחפש העני לו ויל�. יותר לו ואי� ,הקרשי� כל אזלו

 שהוא ,לחלו� מבעד הצדיק וראה ,במקו� אחר קרשי�
� על רחמיו נכמרו. קרשי� לבקש לבית ושב מבית הול
גדולה  כמה עד נא ראה! ע"רבש: ואמר בבכי פר- ,העני

 ה� מוסרי� כמה ועד, ישראל לבני סוכה מצות וחביבה
 ברחוב ורפש וטיט, גש� עכשיו יורד בחו-! עליה נפש�
 בנעלי�, רגל נכה, העני הזה הסנדלר הול� זאת ובכל, העיר

. סוכה מצות לקיי� כדי שיוכל קרשי� ומחפש, קרועות
 עמ� את ובר�, השמי� מ� ממעו� קדש� אפוא השקיפה
 הל� זה ואחרי, שלומ� סוכת ופרוס עליה�, ישראל
 וצוה, קרשי� כמה ומצא ש� חיפש, ביתו גג על בעצמו

 לעזור ג� ויצוהו. לו הסנדלר ולתת� אחרי לרו- למשרתו
 בו מרובה שהטורח, שבת ערב היה יו� כי, הסוכה בבני� לו

  )חסידי� סיפורי( .ביותר
  

  מצוה הידור
 בקרשי� מיוחד הידור נוהג היה ע"זי איש החזו�ק "הגה

 ונרכשי� ונאי� מהוקצעי� שיהיו, הסוכה לדפנות אשר
חכמי�  דברי גדולי� כמה :אומר והיה, מלא בכס� ידו על
 תורה ספר אפילו במזל תלוי הכל': שאמרו ) קלד, ג זוהר(

 ולהתאמ- לטרוח הבריות הורגלו הנה -' היכלשב
 שהתורה אתרוג של וביותר, המיני� ארבעת של בהידור�
 ואילו, רב ממו� כ� על ומפזרי�, "הדר ע- פרי" קראתו

 לא אשר נסרי� שיירי צרור אחד כל לצור� סוכתו מלקט
 שתיה� והלא, ההפקר מ� בה� שזכה, נוי ולא לה� תואר
 כל של וכדינה, מיני�' וד כהסו, התורה מ� שוות מצוות
 -  ואנוהו לי-א זה' די� ודפנותיה הסוכה על ג� חל מצוה

 ואתרוג נאה סוכה לפניו עשה, במצוות לפניו התנאה
  )א"ח הדור פאר(. 'נאה

  
  סוכה ממצות נשמתו

 איטינגא וזה ל"סג אברה� ה"מו ג"הרה נ"ידי לי כתב
רבינו נפתלי  על אמרו דורו שצדיקי שמעתי, לשונו

 ,בתורה סוכה מצות מ� היא נשמתו כי, ע"רופשי- זימ
 יו� היה ובכל, סוכה במצות השנה כל עוסק היה ובאמת
 יתד היה נוע-' א ביו�, שלו בסוכה עבודה איזה עושה
 כל משפטו וכה היה, סוכה במסכת למד אחד יו�, בסוכה

 הש� מזכיר החמה היה מימות יו� כל פ"ועכ. חייו ימי
 עשר(. לדבר מהסוכה שבא עד דבוריו וסיבב, סוכה

  )צחצחות
  

  המצוה אהבת
, חכמי ירושלי� מטובי, פראג אהר� אברה� רבי הגאו� על

 רוח- סוכתו היה את מקי� שהיה בטר� כי, מסופר
 אות� והיה מלט�, הדפנות ואת הסכ� את ביסודיות

  )רב שלל כמוצא(. ובאהבה בחו�
  
  הדי� בעלמא עד� ג�

 סוכות מספר בכל היה ע"זי מאזיפאלע אליעזר' ר ק"הה
 חיות לו אחד שהיה חסיד היה אחת פע� :הזה המעשה
 רוצה היה הסוכות לא חג עבר וכאשר, סוכה במצות
 של החיות והשתוקקות גודל מחמת מהסוכה לצאת
 חור� שנעשה עד כמה שבועות בסוכה יושב והיה, המצוה
 והיה, מהסוכה לצאת והיה מוכרח גדול ושלג הקור והיה
 בחזרה שיל� הסוכות חג שיבואו ימי צפהומ עומד

 וקיבל, להסוכה והל� השניה הגיעה שנה וכאשר, להסוכה
 שיהיה א� בסוכה ולישב מהסוכה שלא לצאת עצמו על

 קדושה מרגיש היה כי, נפשו ממש ושלג ולמסור קור
 מהסוכה לצאת רוצה היה שלא היה וכ�, גדולה בהסוכה

ז "ועכ נפשו צאהי וממש, וגדל הול� וקור שלג עד שנפל
 ובא ענ� עליו' ה שריח� עד, מהסוכה לצאת רוצה היה לא

. כל השנה ש� שח� למדינה הסוכה ע� אותו ונשא אחד
 כי' ועובד לה בסוכה עוד יושב שהוא ל"הנ' הק וסיי�

 עד� הג� זאת הוא א� עד� ג� שו� רוצה שאינו אמר החסיד
  )יהודא מחנה דגל( .בסוכה תמיד לישב שלו

  
  ולבב בכל

� את כאהבתו ,ל"זצ קובנא ד"אב אלחנ� יצחק רבי הגאו
 ובכל נפשו לבבו ובכל בכל, מצוותיה את אהב כ� התורה
 ושמחתו זהירותו וזריזותו לתאר למותר וא�, מאודו

, בשלימות ועשה אות� המצות שקיי� בעת הגדולה
 ולא, ממנה מש כמעט לא אשר, סוכה במצות לדוגמא

 ובדמעות ובבכי, רי� מאדהק בלילות ג� בה לישו� חדל
 היה מהסוכה צאתו ובכל עת, הגש� מפני ממנה יצא

 כפי, דופניו את רואה ונשק אי� א� וכה כה מביט
. זה במעשהו נראי� רואי� ואינ� שהיו מקורביו שהתבוננו

  )יצחק תולדות(
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  סוכות
כל האזרח בישראל , בסוכות תשבו שבעת ימי�

תפילת (ישבו בסוכות ופרוס עלינו סוכת שלומ� 
  )מעריב

, כפל לשו� מצוות סוכה פעמיי� אומר דרשני
 אליהו הנביא ת תשבי"רמי� יבעת ששבו תסכות ב
לרמזנו שעל ידי קיו� מצות סוכה בפועל . ל"ז

ה יפרוס עלינו סוכת שלומו "נזכה שהקב, ממש
א� , ל"במהרה דבר שיתבשר לנו על ידי אליהו ז

כל כמצוות עלינו אזי  בסוכות תשבו שבעת ימי�
ה "בסוכתו של הקבהאזרח בישראל ישבו בסוכות 

  )ש מבעלז"ק מהר"הרה(. לעתיד לבוא במהרה בימינו

  
כות תשבו שבעת ימי� למע� ידעו דורותיכ� כי בסו

בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אות� 
  .מאר) מצרי�

היה צרי� לומר כי בסוכות הולכתי את בני  לכאורה
לרמז לנו , אלא. ישראל ומה הפירוש הושבתי

ה הושיב את ישראל בענני� כדר� שיושב "שהקב
 הוא, האד� בספינה והיא מוליכתו למחוז חפצו

יושב ועוסק בחפציו האישיי� ובינתיי� מסיעה 
כ� היו בני ישראל , אותו הספינה למרחקי� גדולי�

יושבי� בענני� כמו בבית והענני� מסיעי� אות� 
ולכ� נצטוינו תשבו כעי� . קדימה בלי שו� טירחא

תדורו שכל צרכיו יעשה האד� בסוכה שהוא זכר 
, �לענ� הכבוד שג� בו עשו כל צרכ� והענ� הרכיב

כמו כ� על ידי מצות סוכה מוליכה הסוכה אותנו 
ג� מצות . ומעלה אותנו לדרגות קדושות עליונות

היו� נטילת ארבעת המיני� רומזת לנו שאנו 
ומנענעי� אות� , לוקחי� אילנות גשמיי� לכאורה

לשמי� לרמז שאנו מראי� שכל צרכינו הגשמיי� 
מיוחדי� הנ� א� ורק לש� שמי� לקיי� בה� מצות 

  )ניצוצי אור(. ת"שיה
  

בסוכות תשבו שבעת ימי� כל האזרח בישראל ישבו 
  בסוכות

, הדקדוק מה שבתחילה כתיב תשבו ואחר כ� ישבו
, א� נראה דידוע דאושפיזי� עילאי� ה� שבעה

ולא לדבר , וצריכי� לישב בסוכה בדחילו ורחימו
 �שו� דבר בטל בסוכה כדי שיתעכבו האושפיזי

בסוכות תשבו או ממנה וזהו כי א� לא כ� יצ, בסוכה
היינו  שכל האזרח בישראלבכוונה זו  ימי�' ז

שלא  ישבו בסכת, האושפיזי� עילאי� נקראי� אזרח
�  )מבשר צדק(. ל"וכנ, יצאו רק יתעכבו וישבו עמ

  
  כל האזרח ישבו בסוכות 
ש שכל היושבי� בסוכה יהיו "יש לומר שהבטיח ית

שיגיעו  רהגבו גימטריא אזרחולכ� , אזרחי� וזקני�
א� בגבורות שמוני�  )י,תהלי� צ( ש"כמ, לגבורות

  )  זרע קודש(. שנה
  

  ושמחת בחג� והיית א� שמח
 ושמחת בחג�כפילות לשו� שמחה בפסוק יש לומר 

, שישאר לכל השנה, כל השנה והיית א� שמחאז 
כל האזרח בישראל "את הפסוק  שפת אמתה' וכ� פי

ר שיש לשו� זריחה שהאו אזרח "ישבו בסוכות
, ז"שיהיה הגנה ע ישבו בסוכות, י"לישראל מהש

להאיר שמחה על , ויש לומר שהיא הארת השמחה
  )לב שמחה(. השנה

*  
כי בצאת  ,טע� חג הסוכות אחרי יו� הכיפורי�

ת "השי, ט שערי טומאה"ישראל ממצרי� ממ
הקי� אות� , זקק� וטהר� וכדי שלא ישובו לדרכ�
הטהרה ביו� בענני כבוד היק� גמור כמו אחרי 

. ת מקי� אותנו בסוכה של מצוה"הכיפורי� השי
  )אמרות צדיקי�(

*  
כל מי שמשפיל , נופלי�הל כעוזר וומ� סת "ר סוכה

מעמידו ומחזיקו , ה עוזר"הקב, עצמו כאילו נופל
.  וזה דוקא למי שהוא בעיניו חשוב כאי�, ביד ימינו
. ה מחזיק ביד ימינו"הקב סוכה דוד הנופלתג� ירמז 

  )י יששכרבנ(

  
  נוי סוכה

' ק ר"פע� בליל התקדש החג כאשר נכנס הרה
ונכדיו הצביעו לפניו , ל לסוכתו"ישראל מוויזני- זצ

ד% ק גמרא ואמר "על נוי הסוכה שהכינו בקש הרה
קדוש (. גמרא הוא הקישוט היפה ביותר לסוכה

  )ישראל

  
  הרחמ� הוא יקי� לנו את סוכת דוד הנופלת

 שפת אמתב' י דאי"מר עפיש לו ,לשו� הוה הנופלת
כל דור שלא נבנה בית המקדש ' דיוק חרי� על דאי
והלא היו דורות של צדיקי�  ,בימיו כאילו נחרב

, ומה שיי� לומר בה� כאילו נחרב, אנשי� גדולי�
ומבאר שכל אחד מוסי� חלקו בבני� בית המקדש כל 
, אחד עושה דבר מה עד שיהיה בית המקדש השל�

כלומר  לא נבנה בית המקדש בימיוכל דור שז אמרו "וע
�ולפי , שלא נבנה חלק שלו שהוא צרי� לבנות ולהוסי

הרחמ� הוא יקי� לנו את סוכת זה יש לומר דזה הבקשה 
דהכוונה הנופלת מה שנופל בכל , דוד הנופלת בהווה

דור שלא נבנה בה חלקו של זה הדור דזה החלק הוה 
' לנו כוועל זה הבקשה הרחמ� הוא יקי� , כאילו נחרב

וזה ג� , שיקי� אלו החלקי� מכל הדורות שלא נבנו
הרחמ� הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש שמבקשי� 

   )לב שמחה( . במקומה
  

  כי יצפננו בסכה ביו� רעה יסתירני בסתר אהלו
בזה הפסוק יש רמז למה שמובא בספרי� הקדמוני� 

, ו"שמצות סוכה היא סגולה להנצל מכל דבר רע ח
ת מצפינו "השי ,ו"על אד� גזרה רעה חשא� נגזרה 

היינו שומר לו זכות סוכה ויסתירהו בסתר  ,בסוכה
  )בני יששכר(. אהלו

  
  ויעקב נסע סכותה ויב� לו בית ולמקנהו עשה סוכות 

שכשאד� בונה בית , בדר� הלצה יאמר הפסוק לרמז
�ויעקב נסע סכותה וזהו , חדש צרי� לבנות סוכה ג� כ

נכו� הדבר להחזיק הסוכה רק ש בעת ויב� לו בית
ולקבוע איזה עתי� , בטהרה אפילו כל ימות השנה

אבל זהו בודאי לא נכו� , ללמוד או להתפלל בש�
ו דר� בזיו� בהסוכה ועושי� "שתיכ� אחר סוכות נוהגי� ח

מרמז הכתוב כמתמיה  וזהו, אותה מדור לבהמות
  )שארית ישראל(. ל"וד?   ולמקנהו עשה סוכות

  
דברי� (את בצר במדבר , הערי� האל וחי ונס אל אחת מ�

  )מב,ד
כי , מכא� מרומז שצרי� למעט בדיבור של חול בסוכה

 את בצר במדבר, כותהססע ניעקב ות "הוא ר "ונס"
  )דברי יחזקאל(. שצרי� למעט בדיבור של חול בסוכה

  
  שבעת ימי� יהיה תחת אמו 

א� הבני� , בסוכות תשבו שבעת ימי�בסוכות ג� כתיב 
  )לב שמחה(שמחה 

  
  שמח זבול� בצאת� ויששכר באהל�

שיש , הרמז לסוכת זמ� שמחתנו שמח זבולו� בצאת�
צא מדירת ' כדאי זבולו� בצאת�מצוה להיות בשמחה 

כי , באהלי� הרומז לתורה יכול להיות יששכראבל , קבע
זבולו� הרומז לדברי� שעוסק בה� לצרכיו כמו שאמרו 

צרכי� אלו ה� ' בזבולו� שמכניס אוכל לפיו של כו
תורה  יששכראבל , בצאת� מדירת קבע לדירת ארעי

. שאפשר ללמוד ג� חו- לסוכה באהלי�יכול להיות ג� 
  )לב שמחה(
  

  בערב מי ית� בוקר ובוקר מי ית� ערב
ר צבי הירש "מוהרשמעתי אומרי� בש� הרב הקדוש 

זה ערב פסח  בבקר תאמר מי ית� ערבעל פסוק  ה"זללה
ובערב , להגיע לליל שימורי�שאיש ישראל משתוקק 

כידוע מהרב הקדוש , זה ליל סוכות מי ית� בוקר
של סוכות מחמת ' מבארדיטשוב שהיה ניעור כל ליל א
  )אילה שלוחה( .געגועי� להגיע עת מצות נטילת לולב

  
  ורחצו רגליכ� והשענו תחת הע)

היינו אחר יו� הכיפורי� שהאד�  ורחצו רגליכ�הפירוש 
, רגלי�' התחתוני� שהמה בחי רוח- עצמו מדברי�

, ע� האותיותהסוכות ת בגימטריא "ס השענו תחת הע)
אתה אמרת והשענו  )מח' וירא פ' פ(כמבואר במדרש 

פרש ענ� למס� ' חיי� שאני פורע לבני� וכו, תחת הע-
' באר- מניי� בסכות תשבו שבעת ימי� וכו, הרי במדבר

  )חסד לאברה�(
*  

היינו כמו שהצל עושה ) 'דישעיה (וסוכה תהיה לצל יומ� 
, כל מה שהאד� עושה ובצל יוכל האד� להבי� תבניתו
כ� בסוכה יוכל האד� להבי� א� התורה ומצות שלו 

  ) כנסת יחזקאל(. המה נעשי� כראוי
     

  )סוכה כב( סוכה המעובה כמי� בית כשירה
, להורות לנו שאפילו האד� המעובה בעוביות החומר

ללא כל , ס לדירתו הואכש� שנכנ' ונכנס לסוכה הק
�ג� הוא יזכה , הרגשה של הבדל הקודש מהחולי

דברות (. להכשיר את חדרי לבו בכוחה של מצות סוכה

  )חיי�

  
' מיד כל אחד נוטל והול� ועושה סוכה בראש גגו וכו

  .) ז ג"ע(
, למה יעשו הגויי� את סוכותיה� דוקא בראש גג�
נמוק� של הגויי� ברור שכל אחד יהא רוצה 

 ,טיח עצמו כי חברו או שכנו בל יכנס לסוכתולהב
ולכ� יש אורחי� ושכני� לסוכה ולקבל� בסבר 

ק רבי משה "הרה(. פני� יפות לא כדר� הגויי�
  )מקוברי�

*  
). סוכה כח(חולי� ומשמשיה� פטורי� מ� הסוכה 

שיהיו נפטרי� מכל חולי ומכאוב ויתרפאו רפואת 
�  )תפארת שלמה(. הנפש ורפואת הגו

  
  מעלה מעשרי� אמה פסולהסוכה ל

 �לא יאחר עד יגדל כדר� בחורי� האומרי� עדיי
' ז לפחות עד כ"קטני� אנחנו נלכה נרוה דודי העוה

' שנה שאי� אד� בר עונשי� לשמי� עד עוברו מכ
ומאז אביט אל האלקי� ואלכה , ולמעלה

באורחותיו חמישי� שנה עד מלאת ימי שנותי 
כסיל למע� כי היא עצת מל� זק� ו. שבעי� שנה

השקיעו בניני העול� הזה עשרי� שנה ושוב לא 
סוכה לכ� , ישוב ממנו כי יעשה עיקר מהעול� הזה

כי , שהיא גבוהה למעלה מעשרי� אמה פסולה
המאחר ממשות סכ� תורה ומצות עד היותו 

יעשה קבע מהעול� הזה ודירת , שנה' למעלה מכ
�  )אלשי� הקדוש( .עראי בעינ

  
י� צא מדירת קבע ושב הימ' אמרה תורה כל ז

  בדירת ארעי 
היינו צא מדעת� לחשוב שהעול�  צא מדירת קבע

התיישב  ,שב בדירת ארעירק , הזה הוא דירת קבע
מאורי (. בדעת� שהעול� הזה הוא רק דירת ארעי

  )אור

  
  שמחת בית השואבה

  
יהושע ב� חנניה כשהיינו שמחי� שמחת ' אמר ר

  ) סוכה יג(בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו 
כיצד אפשר לראות שינה בעיני� אלא כוונת הדבר 
, היא שלא ישנו א� שניה כזו שבה העיני� פקוחות

והבטלה אינה איפוא , שהרי יושב בטל כיש� דמי
אלא שינה בעיני� פקוחות כי א� עסקו תדיר 

חת� (. בעבדות הש� ולא ישבו בטל א� רגע אחד
  ) סופר

  
  שמחת בית השואבה 

מפני מה , ל המצוה היא ניסו� המי�והלא עיקרה ש
מכא� ראיה שהכנה , יחסו את השמחה בשאיבה

  )אמרי אמת(. למצוה גדולה היא מעצ� המצוה
  

  לולב
  

  וע) החיי� בתו� הג� 
הוא הסוכה עולה  והג�, ע- החיי� רומז על הלולב

, כמספר הג� שהוא הסוכה ענני הכבוד' כבוד ד
יני� הוא ורמוז בזה אשר עיקר קיו� מצות ארבע מ

כפי אשר מקובל  ליטל� בתו� הסוכה דייקא
  )אמרי נוע�( .ע"מהצדיקי� זי

*  
להורות נת� הג�  ,עני� ההולכה וההבאה ע� הלולב

מ יוכל לעשות "מ, ת"כי הל� ונסוע מאחרי השי
 �הג� כי כבר  ,ת"הבאה להביא עצמו אל השיתיכ

מ "נאמרו סודות עמקות בכוונת הניענועי הלולב מ
  )דעת משה(. ויציבג� זה אמת 

  
  וזכור את בורא� בימי בחורותי� 

בימי ת "לזכור את השי ויזכור בורא�הכוונה 
ביו� טובי� שאומרי� בה� אתה  בחורותי�

חידושי (. בחרתנו בתפילה דהיינו בשלשה הרגלי�
  )�"הרי
  

  הושענות
  

  הושענא למע� ברית� 
איתא בגמרא ברכות נאמר ברית מלח ונאמר ברית 

א� יסורי� , מלח ממתקת את הבשרביסורי� מה 
ממרקי� עוונותיו של אד� וזה שאנו מתפללי� 

כמו בברית המלח שנזהרי� , הושענא למע� ברית�
למלוח מעט כדי שלא להקדיח התבשיל כ� בברית 
. היסורי� תדקדק לא להגדיש את סאת היסורי�

  )שלמה מלונטשי)' ק ר"הרה(
  

  הושענא כבושה בגולה לומדת יראת�
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פירוש א� שאנחנו כבושי� בגולה  כבושה בגולההושענא 
שפולט את שלו ובולע את , וכבוש הרי הוא כמבושל

  )עיטורי תורה( .לומדת יראת�א� על פי כ� , הנתו� בתוכו
  

  מגדי� תמתיק ותושיע 
ויש , יש לדעת הלא מיני מגדי� איני� צריכי� להמתקה

 )אגרא דכלה וקדושת לוי(יראי� י דאיתא בספרי "לומר עפ

כי ,  )תהלי� פה ח(חסד� ' הראני הפירוש על הפסוק 
ת הוא על צד החסד "בוודאי כל הנהגות מאת השי

, א� החסדי� לפעמי� מכוסי� המה מעיני בשר, והטוב
והוא בקשתינו להיות תמיד בכל עת החסדי� מגולי� 

שהמגדי� וזהו הראנו וג� בכא� הבקשה הוא , לעינינו
, להיות מגולי� ,ותושיעתמתיק , היינו החסדי� המכוסי�
  )צמח דוד(.ויראו עינינו וישמח לבינו

*  
ל מה שאומרי� "זצוק ר זושא"ק מוה"הרההיה מפרש  וכ�

ע אנו "וג� בשמו ,ותגמלנו חסדי� טובי�בברכת השחר 
ולכאורה הוא כפל לשו� , גומל חסדי� טובי�אומרי� 

א� הנה האמת הוא שכל מה , שודאי חסד הוא טוב
רק העול� אינ� יכולי� , ל הוא חסדי�ה הכ"שעושה הקב

 חסדי� טובי�לכ� אנו אומרי� , לקבל רק טובו וחסדו
  )בית אהר�(. שיהיו חסדי� נגלי� ונראי� ג� לנו

  
  הושענא למע� פאר�  

, ע"זיק רבי לוי יצחק בעל הקדושת לוי מברדיטשוב "הרה
א� לא תמחול ! אמר פע� בלהט קדשו רבונו של עול� 

שהתפילי� של� , איפוא, ראל יוצאעוונותיה� של יש
, שהרי תפילי� דמארי עלמא מה כתוב בהו, ו"פסולי� ח

הושענא למע� פאר� וזה הכוונה . מי כעמ� ישראל
ניצוצי (. ומחול לעוונותינו למע� התפילי� של�, הושענא

  ) אור
*  

ו יזדמ� לאד� "ואמר מרא דעלמא ראה נא א� ח פתח
תיכ� ומיד , מישראל שמפיל את תפיליו על האר-

מחבק� ומנשק� ומתענה או שנות� צדקה כדי שלא יהיו 
ו כביכול התפילי� של� שה� מי כעמ� "תפילי� בבזיו� ח

וכל , ה� מונחי� בתכלית הבזיו�' ישראל גוי אחד וכו
�ואי� מי , אומה ולשו� מבזי� אות� בתכלית הבזיו

 למע� פאר�וזהו , שירח� עליה� וליקח אות� מאשפות
�ומי  )שמואל ב ז כג(של� כמו שכתוב  שה� התפילי
  )ע"שלמה לייב מלענטשנא זי' ק ר"הרה(. כעמ� ישראל

  
קרי� , פרחי� להעצימה, הושענא שוחחי� להקימה

  לזרמה 
השיח והדיבורי� שאנו מדברי� לפני� הושענא שוחחי� 
, להק� את השכינה מעפרא להקימהבתורה ותפלה 

י הנעורי� לחזק את הפרחי כהונה ובנפרחי� להעצימה 
ת "הקרירות בעבודת השי קרי� לזרמה, ת"לעבודת השי

לזרמה להח� שתהיה ברוב חמימות ובהתלהבות הלב 
, אמרות טהורות(.ו"ולא עבודה קרה בלא שו� חיות ח

  )  ע"משה מקוברי� זי' ק ר"הרה
  

  הושענא זבול תפארת�
מלשו� זבל דהנה מדר� העול� שאומרי�  זבוליש לפרש 

זבול ' העוונות של הצדיק וזהו ג� כ� פי הלואי שיהיה לנו
שג� הזבל של הצדיקי� שה� העוונות שלה� תפארת� 

  ) תפילה למשה(. ה� גודל תפארת� ובזכות� הושיענו
  

  הושענא מכו� לשבת�
שסו� האל� הששי  הזוהר הקדושיש לפרש על פי דברי 

הוא דוגמת ערב שבת קודש אחר הצהרי� בעת שכבר 
ה "שהקב הושענא מכו� לשבת�ר פנה ועבר רוב וזה שאמ

ימהר עצמו ויכי� לקראת האל� השביעי שבתו של 
. ה כש� שאנו ממהרי� להכי� לקראת יו� השבת"הקב
רצונו לומר לקראת שבת קדש  הושענא מכו� לשבת�וזהו 

  ) מתורתו של רבינו(
  

  הושענא סובלת סבל�
שמעתי בש� קדוש אחד לפרש שבאמת נמצאי� בכל 

שיכולי� להביא הגאולה וא� מאשר דור ודור צדיקי� 
ת "והשי, ה"שה� רואי� שהגלות ממעט כבוד הקב

שותק וסובל שרואה אי� פריצי� מרקדי� במשכנו 
, ת אינו עושה לה� דבר"והשי, ומשתעבדי� בבניו

חושבי� די לעבד שיהא כרבו ומקבלי� ג�  היסורי� 
שישראל סובלי�  סובלת וא� כ� זה פירושו. באהבה

שג� אתה סובל סבל� ועל כ� ג�  סבל�שו� בגלות הוא מ
ה� סובלי� ומטי� שכמ� לסבול עול השיעבוד והב� כי 

  )אמרי אלימל� בש� המגיד מקאזני), מלי� יקירי�(. נכו� הוא
  

  הושע נא כר� מתולעת
ל שיש קליפה "ז י"הארל כי איתא בכתבי "ר ז"אמר אאמו

ועולת ' שנקרא תולע שמקרר לבית ישראל מעבודת ה
ועתה שאי� לנו  תולעאותיות עולת היה מכניעו כי  תמיד

 'ה' המש� בעמ



 

 

 

 ה

 ה

 
ת ישמור כר� ישראל "עולת תמיד אנו מבקשי� שהשי

  )אמרי אלימל�(. מתולעת הזה

  
  הושענא דביר המוצנע

כי יש בני אד� אשר קרבת אלקי� יחפצו ומשתוקקי� לעבדותו 
דיבור ' מ כשהמה עומדי� להתפלל אי� לה� בחי"ומ', ית

דביר לכ� אנו מתפללי� , הש� בשלימותלהוציא מילי� לפני 
דביר הוא לשו� דיבור היינו הדיבור שהוא מוצנע וטמו�  המוצנע

  )אמרי אלימל�(.'בלב כל אחד מישראל יקשיב וישמע ה
  

  הושענא אדו� המושיע בלת� אי� להושיע
פע� אחד בעת  ז הקדוש מראפשי)"אאהנה שמעתי בש� 

רבונו : בכה ואמר יעהושענא אדו� המושיע בלת� אי� להושאמרו 
�הרבה פעמי� אמרתי שאהיה טוב , של עול� בוש אני ממ

רק מה , על כ� אני בוש מלומר ולהבטיח עוד, כ אינו כ�"ואעפ
על כ� מוכרח אנכי , אעשה כי אי� לי אלוקי� אחר שיושיע לי

וזהו , כי אי� לנו אל מי לפנות, להניח הבושה ולבקש ממ� עוד
א� מה אעשה , ל"וש אני ממ� כנאבל ב הושענא אדו� המושיע

. ח"ודפח, כ מוכרח אנכי להניח הבושה"ע ,בלת� אי� להושיע
  ) אור ישע(
  

  הושע נא דג� מדלקת
 שדג� )ע"המגיד מקוזני) זי( ל"ר זצ"שמעתי בזה רמז נפלא מאאמו

ובקשתינו  )יז,זכריה ט( .דג� בחורי�ד "מרמז לבחורי ישראל ע
יצר הרע שלא יתלהב הוא תבערת ה הושענא להציל� מדלקת

  ) באר משה(. ח"ו ודפח"ויבעיר לב� לעבירה ח
  

  הושענא מרוטת לחי 
יש לומר דאמרינ� בגמרא דעירובי� גבי לחי נראה מבפני� ושוה 

ו עושי� איזה "וא� כ� ג� ישראל אפילו א� ח, מבחו- כשר
רק בא� טובי� מבחו- , ה על זה"עבירה בסתר אל ישגיח הקב

היינו שיושיע  הושענא מרוטת לחיוזה . לעיני בשר יושיע לה�
ויהיה לה� הדי� כמו גבי לחי דנראה החסרו� , ה לישראל"הקב

  ) עטרת ישועה( .מבפני� ושוה מבחו- כשר
  

  הושענא לומדת יראת�
נראה לי כי דר� איש אשר קוד� לימודו לבבו נוק� ומצטער על 
ביטול לימודו ואחר הלימוד נחה ושקטה דעתו ורחב לבבו 

ות ומסיר היראה מלבבו לא כ� דר� הישר רק כל מה בגבה
 �לומדת שילמוד יותר יכניס בלבבו יותר יראת שמי� וזה ג� כ

שיהיה לימודנו בבחינת זו להכניס בלבבנו יראת שמי�  ,יראת�
 .'למע� תלמד ליראה וגווכ� מרומז עני� בפסוק . יותר ויותר

  )תפארת שלמה(

  
  שמחת תורה

  
  )ב"נגעי� פי(עי� בית עגול אי� מטמא בנג

כי על ידי זה שאנו עושי� מחול ועיגול  בית עגוליש לרמז 
היינו שאנו ניצולי�  אי� מטמא בנגעי�על ידי זה , בשמחת תורה
  )עטרת ישועה(. מכל נגע ומחלה

     

  ביו� השמיני עצרת תהיה לכ�
לרמז שכל המסתופפי� , היהתחמי� רדיקי� צדת עת "ר עצרת

. י� יהיו לרחמי� ולרצו� לפני אדו� כלבימי� אלה בצל הצדיק
  )   מאור ושמש(
  

  )פיוט לשמחת תורה(שישו ושמחו בשמחת תורה 
 שישו ושמחו בשמחת תורהאמר  ק רבי שמואל מסלוני�"הרה

אלא שישו ושמחו , הוה ליה למיכתב שישו ושמחו בתורה
. בשמחה שיש לתורה שלא נפלה בידי אדו� וישמעאל

  )    בישישי� חכמה(
  
  )דברי� לג ג(� תכו לרגלי� ישא מדברתי� וה

מכא� רמז  .ואינו� מדברי� תתות עננ� נטלי� על מימר�ובתרגו� 
מדברי� אחרי . ששמחת תורה צריכה לחול מיד לאחרי סוכות

 נטלי� על מימר�בא מיד , דהיינו סוכות ענני הכבוד תתות עננ�
  ) �"חידושי הרי(. שנוטלי� את התורה ושמחי� בה

  
  ) ד,דברי� ב(ב את ההר הזה פנו לכ� צפונה רב לכ� ס

ששמעתי מי שהיה שש ושמח , יש לרמז על דר� צחות
וראה כי ג� היצר , בשמחת תורה וסבב והקי� את התיבה כנהוג

ואמר לו ליצר הרע לשמחה זו מה אתה , הרע הול� וסובב אותו
הלא כל , והשיב לו היצר הרע הכי למדת דבר מבלעדי, עושה

ביד� לי הוא והכל היה מצדי מלא פניות  אשר אתה רואה
את  רב לכ� סובוזה שכתוב . על כ� אני סובב עמ�, וכדומה

היינו ע� היצר הרע  ,את ההר הזה, התיבה בשמחת תורה
שמכא�  ]צדיקי� נדמה לה� כהר) סוכה נב(כדאיתא [ר "שנקרא ה

יקותיאל טייטלבוי� ' ק ר"הרה, רב טוב(. והלאה תלמדו בלא פניות
  )ע"זי
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  באהלי צדיקי�
  נטוע כמסמר
� רבינובי- דוד אליהו רבי הגאו

: כותב ת"האדרבעל  תאומי�
 עלי חביבה יתהה סוכה מצות

 לא רוח וכל קור כל, עד מאוד
, מ� הסוכה גרשוני ולא הרפוני
 לא, רב עונג לי היתה אשר
 לילה תמיד בשבתי בה, יתואר
 נטוע וכמסמר, הר� בלי ויו�

 הייתי רואי� באי�. הייתי בה
של  ביומו הסוכה עצי מנשק

 באומר תתואר לא. שמיני עצרת
 פנות לבי בעת עצבות ודברי�

 בזכרי, עצרת שמיני של היו�
 ממצוה העת להפרד שקרוב
 שלמה שנה זאת חביבה

 ולצאת, חודש ג"ג� י ולפעמי�
� בתוכה שנכנסתי המצוה מ

 התורה בכל לה שאי� דומה
  )דוד נפש(. כולה

        אמרות טהורותאמרות טהורותאמרות טהורותאמרות טהורותאמרות טהורותאמרות טהורותאמרות טהורותאמרות טהורות
מ מע ש�  מ מת מע ש�  מ   ''אא' ' ת

 

רמז להקליפות לשבר , הרי אררט
  . ל"י הקדושה עכ"אות� ע

 .]ט"פנחס רנ[ק "זוהאיתא ב וכ�
שיו� הראשו� והשני של חג 

�השכינה שורה על שרי  הסוכות אי
אבל מיו� השלישי , האומות
�השכינה הקדושה משפעת , ואיל

י "וע, לשרי האומות כדי להכניע�
כ� מתמעט הטוב שלה� וה� 

  .כ"ע, נכנעי� בפני בני ישראל
לומר בביאור העניי� דהנה  ויש

ר "א :]נה[איתא במסכת סוכה 
אלעזר הני שבעי� פרי� כנגד מי 

 ק"זוהב' ואי, כנגד שבעי� אומות
דהטע� שסדר הקרבת�  ]ו"ש� רנ[

הוא באופ� שמתמעטי� הפרי� 
הוא כדי למעט , והולכי� בכל יו�

ולשבר בזה כח השבעי� אומות 
ו "שמקטרגי� ח, והממוני� שלה�
ל שלכ� "ז י"ולפי, על בני ישראל

ביו� השלישי מתחיל עיקר ביטול 
ו "כיו� שכבר הקריבו ל, ל"כח� וכנ

, מהשבעי�פרי� שה� רוב הפרי� 
הרי בזה בטלו עיקר כח האומות 

  . והמקטרגי�
לומר עוד בביאור העניי�  ואפשר

 �שדוקא ביו� זה שחל בו אושפיזי
דיעקב מסוגל לשבר ולנצח כח 

כיו� שהנה מצינו ביעקב אבינו , הרע
, שנצח שרו של עשו בהאבקו עמו
ולכ� יומיה קא גרי� לנצח ולשבר 

 ס אושפיזי�"חוהמ[. ל"הקליפות וכנ
     ]ו"דיעקב תשס

  
חג הסוכות מרמז על הסתפקות 

  במועט
וידר יעקב  ]כ, בראשית כח[ ק"בתורה

נדר לאמר א� יהיה אלוקי� עמדי 
ונת� לי לח� לאכול ובגד ' וגו

: ל"ואיתא במדרש אגדה וז, ללבוש
, ולמה לא בקש אלא לח� ובגד
שהצדיקי� אינ� מבקשי� אלא 

  . ל"עכ, כדי פרנסת� וסיפוק�
א דשלש רגלי� נתקנו אית והנה

וחג , כנגד שלשה אבות הקדושי�
, ה"הסוכות הוא כנגד יעקב אבינו ע

ויש לבאר דהנה כתוב בתורה 
בסוכות תשבו שבעת  ]ויקרא כג[

אמרה תורה כל שבעת , ימי�
הימי� צא מדירת קבע ושב בדירת 

ודירה זו ג� א� אי� , .]סוכה ב[, עראי
, טפחי� כשרה היא' על ז' א ז"בה כ
בא לרמוז על כ� שצרי� האד�  וזה

להיות מסתפק במועט ולהיות 
ודבר זה ג� כ� מרומז , שמח בחלקו

ה שזה "בעניינו של יעקב אבינו ע
שהיה מסתפק במועט , החג שלו

ס אושפיזי� דיעקב "חוהמ[. ל"וכנ
  ]ט"תשס

 

ן גליוהיינו צריכים לעזוב כעת ולהשאיר את כל דפי ה א"ל מוהרשצאת מידת שתקנותו ש
 .בכל מצב ובכל זמן, מיום עמדו על דעתו לא הוציא מפיו דבר שלא לצורך נוכי כן רבי, יםחלק
דומה לאומן שכל , בעת שישב באסיפות מרעים עם זקני החסידים היה פיו נעול וחתום גם

 אלא אדרבה אוצר בלום של חסידות צרופה, ולא שלא היה מה לומר, מלאכתו היא השתיקה
והחל להנהיג , ו עת לא היה כוחו במתניו להסתיר את עצמו כל כךבסוף ימיראו כפי ש, היה

אלא שביקש לעצמו מעלה זו של , מעט את קהל עדתו בשיחות קודש ובאמרותיו הטהורות
מקורביו היו עומדים , ואדרבה בתורה ובתפילה לא היה פיו פסיק מגירסא, השתיקה בתרי

שניחון היה בפקחות והוא , כל כךלעיתים משתוממים ומתפלאים האיך יכול רבינו לשתוק 

ולמרות זאת היה שומר פיו חתום , ותוהה על קנקנו של האדם אפילו בקריצה קטנה, מופלאה
, וכי קונץ הוא לשתוק כשאין מה לדבר, כאחד שאינו מבין כלום ואין לו ענין בכלום, ונעול

 ."'תמים עם ה"אדרבה צריך להיות פיקח גדול כדי להיות 
  

  ו יעשהככל היוצא מפי

, כשנכנסו אליו אל הקודש פנימה אנשים עם חבילות של מועקות, ופה שאסר הוא הפה שמתיר
, "קטן שנולד"ולצאת משם כ, מצאו בלבו הרחום מקום רחב כדי לפרוק שם את כל המועקות

, או בברכה נכספת, אם בנתינת עצה הגונה, בפיו הקדוש היה מרעיף דברי ישועה ונחמה
 סיפורים רבים, כל מי שנכנס לביתו דואב וכואב היה יוצא בלב רגועככלבא שבוע בשעתו 

ו  נשמעו מפי אנשים שזכו לראות סייעתא דשמיא מיוחדת וישועות גלויות בזכות ברכותי
יו , כדי לשנות איזה גזירה רעה מהקצה אל הקצה אצלו לפעמים היה די בביטוי קל, ותפילות

, "יהיה טוב: "אמר כבדרך אגב, נו לקנס כבדלאברך שחשדוהו באיזה תאונה שעשה ורצו לדו
אלא בעוד ענינים אחרים שהיו , ולא רק באותו משפט, היה לו טוב, ואכן ככל היוצא מפיו יעשה

לא "הלא כך לימדונו רבותינו שאם מקיימים את תחילת המקרא ! ?וכי פלא הוא, סבוכים אצלו
 ".ככל היוצא מפיו יעשה" –אזי " יחל דברו

  

  ואורך ימינו  כי הם חיינו
! ובלכתך בדרך, נפרדת ומכובדת בפני עצמה ראויה התמדתו המופלאה של רבינוליריעה 
מגיל ילדות ועד ימיו האחרונים היה רבינו דבוק בקשר , ממש פשוטו כמשמעו! ובקומך! ובשכבך

עוד בימי בחרותו היה יושב לילות שלימים ללא הפסק של רגע ', בל ינתק עם לימוד התורה הק
, ס"עוד בהיותו ילד רך בשנים רכש ידיעה מופלגת בש, 'תי מדרשיות שונות והוגה בתורה הקבב

אשר , ל"צד טשעבין ז"ל לקחו להיבחן אצל גאב"ח רבי אהרן הלטובסקי זצ"עד שדודו ורבו הגה
ם , למרחוק יצא שמעו כמתמיד במידה בלתי נתפסת, הפליא ושיבח את הנער עד למאד מאד ג

תמיד , בימי הפורים והחנוכה, ם כערבי פסחים עד שעת בדיקת חמץ ממשבזמנים הכי לחוצי
 . ישב בבית המדרש ליד הגמרא

לפנות  3.30נשואיו ניתן כבר היה לעמוד על סדר יומו בלימוד התורה שהתחיל בשעה לאחר 

ח רבי "ב עם הרה"אז נתיישב ללמוד עם החברותא שלו בהיכל בית המדרש לעלוב בב, בוקר
כ היתה חותנתו "כלשאחמ, למשך כמה שעות בהתלהבות ויגיעה עד לזמן התפילהיהושע דומב 

ה שולחת להם ארוחת בוקר וכך המשיכו בלימוד ברציפות עד "הרבנית הצדקנית מלעלוב ע
 .צ"לשעת אחה

כי כבר מיד בשבת שבע ברכות יכלה , בימי השבעה הפריא ס"הרבנית הצדקנית תליט זוגתו

ע "זי מרן כאשר לאחר סיום השלחן הטהור של חמיו הגדול, רהלעמוד על גודל כמיהתו לתו
, וישב והגה בתורה עד לפנות בוקר, ביקש את רשותה ופנה לאחד מבתי המדרש שבקרבת הבית

כי הוא מבקש לעבוד את בוראו בהצנע לכת והפציר בה  - אמר , ובבקשו להסתיר את מעשיו
 .שלא תגלה לאיש נוהגו

פעם עמד לפני יציאה לדרך , ו מנצל כל רגע ורגע ללימוד התורהימיו האחרונים היה רבינעד 
וכשחוזר רואה שמיד , ורגע לפני שיצאו פנה בנו לשתות כוס מים כחצי דקה, עם אחד מבניו

 .לקח ספר ויושב ללמוד בחשק ובעמקות כאילו יושב ללמוד כעת כמה שעות
השינה היה רבינו יושב ליד כל לילה לפני , "סתם כך"לא פנה לעלות על ערש יצועו מעולם 

ואז אחרי כמה דקות היה ראשו נופל , עד שעיניו היו נעצמות בעל כרחו, הסטנדר עם הגמרא
עד , וחוזר חלילה, ומעוצמת המכה בסטנדר היה מתעורר וחוזר ללימוד הגמרא, על הסטנדר

 .וגם אז עם איזה ספר לימוד ביד, שכלו כוחותיו ואו אז עלה על ערש יצועו

הויכוח"ולפתע שומעת את קולו ממיטתו , הרבנית באמצע הלילה 'זוג תעוררהה פעם , "?אז מה 
, "?מדבר הוא על איזה ויכוח: "ושאלה ותווהעירה א, מיד פנתה הרבנית לברר את פשר הדברים

 ".על איזה מחלוקת בין בית שמאי לבית הלל שלמדתי היום! ?זה: "ואז רבינו מגיב בחיוך
סתר, אמון מוצנע, א"מוהרשצ ההסתרה היה אומן ' לבלי תת לאיש להתקרב בד, הסתר בתוך ה

יו הרוחניות אמר, אמות ה "עה דגל מחנה אפרים ק"בספה וכמ פ ואיש לא יעלה עמך שהכוונ

רחוק מעין רואים עבד את קונו וקנה לעצמו , צריכה להיות רק בינו לבין קונו' שעבודת ה
י "מהרק '"ר הרהשגור על לשונו מאמ, לזולתולבלתי הראותם ', מדריגות רמות בעבודת ה

שכל עבודת איש הישראלי הוא " דער גאנצער יוד איז דער האפאלט"ע "מסטאלין זי" הינוקא"
בבקיאותו ש, שהאמת, ק"וכך הן הדברים לגבי גדלותו בתורה, לשים מעצור להרגשיו ורצונותיו

קודש שמר בענוות חן לבלתי אך כדרכו ב, ס בעל פה כלשונו עם הראשונים"הרבה ידע את הש

 .יוודע הדבר לאחרים
אך , היה פשוט להשאר עם אותם סדרי לימוד צפופים" בין הזמנים"המושג  א"מוהרשצ אצל

וכשהיה לו קשה להחליף בית מדרש בימי בין הזמנים היה , באוירה אחרת, בבית מדרש אחר
 גם בימים בהם חיתן, כך היה לרבינו בין הזמנים, מחליף מקום באותו בית המדרש עצמו

אלא כדי שלא יתפעלו , מעולם לא חיסר מסדרי לימודו הקבועים, את צאצאיו שיחיו א"מוהרשצ
שלומד עד " מחותן"מדרש אחר שם לא יכירוהו בתור  הבריות ממנו היה הולך ללמוד בבית

ט א סאיז ניש"כמה נפלאה היתה שאלתו בניגון ובביטוי מיוחד , דקות ספורות לפני חופת בנו
.לא חבל על הזמן היקר[ !"?שאד אויף די צייט [ 

עולם לא אמר דברי מוסר לסובבים אותו, אמותיו' היה ספון בד הוא אך כשראה קבוצה של , ומ
לבו חישב להתפלץ כמו אחד שרואה קורעים כמה אלפי דולר , אברכים מבטלים את זמנם לריק

: נו מיוחדת מעיר להם בניגון מיוחדואז היה ניגש אליהם ובמתק לשונו ובעדי, מול העיניים

מזונות "פעם אחת במוצאי יום הקדוש כשכולם פונים אל ה. !"?סאיז נישט א שאד אויף די צייט"
ה , הוא היה ניגש בהשתוקקות עצומה ובכיסופים אל הגמרא הקדושה, "והשתיה הן כל היום הי

 ,שקוע בתפילה ולא הספיק ללמוד
 .רץ לגמרא ההי, וגם אחרי צום מתיש וקשה, קולימוד התורה הקדושה היתה לחם חו

 מקפיד והיה, א"זיע ק"ר רביה"מרן אדמו ק"כ לגיסו נפשו נימי בכל מקושר היה א"מוהרשצ

 במחיצת לשהות והרבה, ברק בבני אשר מדרשו בבית' ה לפני ערך אשר' הק לשולחנותיו להגיע
 . למרחקים שהקרינה הגדול אורו מזיו וליהנות קדשו
ע למגינת לב חסידיו "ו תשרי תש"סתלק במוצאי שבת קודש מוצאי חג הסוכות טנ כאמור

 .ומעריציו

  זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל
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  הפירוד שביניכ�, פרידתכ�, קשה עלי

' עצרת הוא וגו', ביו� השמיני מקרא קודש וגו

י עצרתי אתכ� אצלי "ובפרש. )ו"ל, ג"ויקרא כ(
עכבו עמי עוד יו� ', כמל� שזימ� בניו לסעודה וכו

, ל בדר� משל"וי. פרידתכ�קשה עלי , אחד
מנוהג שבעול� דאב המדרי� את בניו שיהיו 

הנה כשיארע , באהבה ואחדות, זהנוחי� זה ל
ו בי� הבני� יש לו לאב צער "לפעמי� פירוד ח

, וכשרוצה להחזיר האהבה ביניה�, גדול מזה
כ ידבר "ואח, העצה שיקרא� לסעודה גדולה
כאשר ייסר , בפניה� מעני� הפירוד והמחלוקת

כי אז יש באב כח להכניס בלב , איש את בנו
האהבה  והכל באמצעות, הבני� אחדות גמורה

עד שעל כל פשעי� , י הסעודה"שנולדה ע
ה "ועני� זה הוא ביותר אצל הקב, תכסה אהבה

, האומר לישראל עכבו עמי עוד יו� אחד
כלומר יהא עיקר העיכוב לש� , ד דייקא"אח

, כי קשה עלי, השרשת האחדות בלבכ�
קשה עלי מאוד הפירוד שיש , פרידתכ�

יני לשמ, קאסוב, אהבת שלו�(. ל"וד, ביניכ�

  )עצרת
  

  אני שמח
נחלתה  רבי מאיר מפרמישלא� ק"הרה בתו של
כשהגיע יו� שמחת  ,בחג הסוכות אנושות
הייתה קרובה מאוד למוות יותר , תורה

כאשר שמח הצדיק בשעת ההקפות , מלחיי�
נכנסו אליו החסידי� וביקשוהו , כמנהגו

נכנס . שיטכס עצה בדבר ישועה ורחמי� לבתו
יא כמעט קרובה וראה שה, הצדיק לחדרה

ריבונו של : "יצא ואמר בזה הלשו�. לגסיסה
! ותקעתי –ציווית לתקוע בראש השנה ! עול�

! והתעניתי –ציווית להתענות ביו� הכיפורי� 
ציווית ! וישבתי –ציווית לישב בסוכה בחג 
והנה . ואני שמח –לשמוח בשמחת תורה 

עשית את בתי חולנית ואני צרי� לקבל את 
כי חייב אד� לבר� על הרעה , 'הדבר בשמחה

אבל ריבונו של . 'כש� שהוא מבר� על הטובה
אי� מערבי� 'הרי הלכה מפורשת היא , עול�

  , "'שמחה בשמחה
החלה החולה מזיעה זיעה , כ� מספרי�, מיד

  .רבה ונתרפאה
  

  הכוונות בנענועי�
 ע"יז קלויזנבורג-ר מצאנז"ק האדמו"על כ
 קט� היודע"שבעת שהגיע לגיל , מסופר
כיו� שהגיעו . מיני�' אביו רכש עבורו ד" לנענע

ועשו הקהל נענועי� בלולב " הלל"לברכת 
הבחי� האב בבנו שמארי� . ואתרוג כדת היו�

תינח "וחקר לדעת פשר דבר , מאוד בנענועי�
שאל " ל"מי שבקי ביחודי� ובכוונת האריז

השיבו הילד !" ?אבל סת� ככה להארי�"אותו 
הלא ג� לי יש , ולמה אקצר: "בתמימות

כשאני מנענע לצד ימי� הריני מכוו�  ,כוונות
ר וקטרוגי� מאחינו בני ישראל "לבטל יצה

וכשאני מנענע לשמאל , השרויי� ברוח זו
כוונתי לבטל כח השט� ולהמתיק הדיני� מעל 

וכ� בשאר , י השרויי� ברוח אחרת"אחב
ע שיקב- נדחינו "ואני מבקש מרבש, הצדדי�

וישפיע , ות השמי�ופזורינו מארבע רוח
 �לכול� ממזלא עילאה כל מחסוריה� בגו

ואת כל הדיני� והפורענויות ישלי� על , ובנפש
א� כ� למה ואי� אקצר  ,שונאיה� של ישראל

כשמוע האב את תשובתו וראה " ,בנענועי�
לפיד (. החריש לו –עד היכ� הדברי� מגיעי� 

  .)האש
*  

ע אשר בליל שמחת "ק זי"לנו מאבוה מקובל
ה באי� הנשמות מג� עד� לראות הקפות תור

, עטרת ישועה( .ושמחת התורה אצל בניה�

  )יקוב'דז
 

        חינו� הבני�חינו� הבני�חינו� הבני�חינו� הבני�חינו� הבני�חינו� הבני�חינו� הבני�חינו� הבני�
עמ ש� מ עמתמ ש� מ   ''חח' ' תמ

 

  באהלי צדיקי�
  

  כדאי לסבול בזיונות בשביל כבוד התורה
חפ- "בעל ה, ק רבי ישראל מאיר הכה� מראדי�"נוהג היה הגה

שבכל ליל שמחת תורה היה בא לשמוח ע� בני , "חיי�
שנה אחת בעת שנכנס אל היכל  . הישיבה בשמחת התורה

צדיק : "הישיבה פתח אחד מבני הישיבה ושר בקול גדול
שמעו בני הישיבה והצטרפו אל השירה עד " כתמר יפרח

והליט את פניו " חפ- חיי�"החוויר ה. ששרו כול� בקול גדול
בחורי� שעמדו לידו . הטהורות בידו כקורא קריאת שמע
עלי , מה לעשות: "צמוספרו אחר כ� כי שמעו אותו לוחש לע

בשביל כבוד התורה כדאי לסבול , להישאר עד סו� ההקפות
  .בזיונות

  
  תשובה ניצחת

פע� אחת בעיצומ� של ההקפות הבחי� דיי� העיר בסנדלר 
ניגש הדיי� . פשוט שרוקד ומכרכר בכל עוז לכבודה של תורה

�מה זאת רבי יהודי שאתה כל כ� : אל הסנדלר ושאל בחיו
 –ענה הסנדלר  –אומר ל� ?  די� ואתה שמחאנו לומ? שמח

על חטא שחטאנו "ביו� כיפור אני עומד בתפילה ומתוודה 
הקשה הסנדלר  –? וכי אני לוקח שוחד, "לפני� בכפת שוחד

כל ישראל , אלא השיב הסנדלר? ומה שייכות לי ולחטא זה –
�וא� אני שות� ... ערבי� זה לזה ומתוודה אני על חטאי הדיי

�  .ת� אני ג� ללימוד התורה של�שו, לחטאי
 

  .זה הנוי סוכה שלי
, חיי� מצאנז ביר ק"הרה בי� יו� הכיפורי� לסוכות היה נוהג

פע� ישב באחד . ט ולחבוש השטריימל"ללבוש בגדי יו
: בניו ותלמידיו התפלאו. מימי� אלה על יד שולחנו ונאנח

חששו . הוא מתאנח, כדרכו, ט"במקו� השראה של שמחת יו
וניגשו אליו , מרגיש משהו לא טוב בבריאותו שמא הוא

שיקראו אליו , אמר לה� הצדיק, ושאלוהו לסיבות אנחותיו
הלכו . את החסידי� העשירי� המתאחסני� באכסניה פלונית

עבר יו� , עבר ראש השנה: "אמר הצדיק, וכשבאו אליו, וקראו
באיזה פני� אעיז , ואני עוד לא עשיתי תשובה, הכיפורי�

והוא , נזדעזעו החסידי� לשמוע את הדברי�? וכהלהיכנס לס
�, זקוק אני לסכו� של כמה אלפי� רייניש לצדקה: "המשי
אוכל לעשות תשובה , א� תלוו לי את הסכו� הזה. ואי� לי
לא היססו ". אשל� לכ� ה"בעובמש� כמה שבועות , כראוי

� –והצדיק , החסידי� העשירי� והשיגו לו מיד את סכו� הכס
, בליל התקדש חג הסוכות .ט"והיה שרוי בשמחת יונהרו פניו 

נכנס ישר , כדרכו בקודש, כשבא מבית הכנסת מעוט� בטלית
והל� , התעכב רגע על יד הדלת, אל הסוכה הגדולה שבחצרו

�עבר יו� , עבר ראש השנה: עמד ואמר. לראש השולח
באיזה פני� אני מעיז , ואני עוד לא עשיתי תשובה, הכיפורי�

אני בצדק אחזה פני� אשבעה "אבל : הסוכהלהיכנס אל 
�  ".בהקי- תמונת

חיי� מצאנז נות� הרבה צדקה יותר ' סוכות היה ר בערב
כי הוא צרי� לאיזה אלפיי� , פע� אמר בערב סוכות. מהרגיל

הלכו בניו ולוו אצל הגבירי� אלפיי� רובל והביאו , רובל
בליל החג נכנס . אשר חילק אות� מיד לעניי�, לאביה�

העול� נוהגי� לייפות ולנאות את הסוכה בכל " :ואמר, וכהלס
זהו הנוי סוכה  –הצדקה : ואני לא כ� עמדי, מיני פאר והדר

  !היא פארה והיא הדרה של הסוכה, שלי
  
 

 

, ולכ� בסוכות מתחיל חשבו� העוונות, שבגויי�
  )א מתו� סוכת דוד"מ זיע"מר� מוהרמ(. ק"ודו
  

אמר רבינו בש�  .)פסחי� קט(שמחה אלא בבשר  אי�
ת "ע הפירוש דהשי"הקדושת לוי מבארדיטשוב זי

אבל שמחה יש ' הרי יש לו מלאכי� ושרפי� וכו
וזהו הכוונה , � בזה העול�ת מעבודת בשר וד"להשי

ה "כלומר אי� שמחה להקב אי� שמחה אלא בבשר
והוסי� מר� , ז"אלא בעבודתו של בשר וד� בעוה

אז מע� , ע"ווי אזוי נעמט מע� שמחה ביי� רבש: רבינו
דינט אי� או� מע� גיט אי� שמחה קע� מע� צוריק 

ע א� עובדי� "אי� לוקחי� שמחה מהרבש[. נעמע� שמחה
קדושת ( ].ני� לו שמחה יכולי� לקחת ממנו חזרהאותו ונות

  )א"מ זיע"מרדכי למר� מוהרמ
  
' א שנקרא ר"איש ח ד"א בא אל מר� מוהר"פ

ובלילה הראשו� , על סוכות, אביגדור מוולאשציווא
ישבו , ב"א או י"לער� שעה י' אחר הסעודה כשהי

' והרגיש ר, ואיש אחר לא היה ש�, ה� יחד בסוכה
ל "וא, ונפל עליו פחד גדול, שהאביגדור איזה הרג

שאברה� יצחק ויעקב המה כא� , תדע: ד"מר� מוהר
שאינו צרי� ' פי – )אורחי� קבועי�(" דאמעווע געסט"

  )ד"ד ליקוטי ד"מג(. לירא מה�
  

ד "אמר מר� מוהר', אל אבר� ל� ל� וגו' ה ויאמר
דהיינו כמו אתרוג , "ל� ל� דו גיי די�: "ק"וזל

�כ לאט לאט "בעודו ירוק ואח שלוקחי� אותו מהאיל
כמו כ� צרי� האד� , יבוא אל מראה האתרוג הראוי

יראת ' ליל� ממדריגה למדריגה עד שיבוא לבחי
, והיכ� יכולי� לבוא למדריגה זו, שמי� האמיתית

"�היינו שיזכור כי מעפר בא ואל עפר  –" מארצ
היינו דע מאי� באת מטיפה  –" וממולדת�", ישוב

ולפני מי אתה  –" שר ארא�אל האר- א"סרוחה 
א "ד מלעלוב זיע"מר� מוהר(. 'עתיד לית� די� וחשבו� וכו

  )מתו� סוכת דוד
  

למה , משלו משל' ירדו גשמי� כו) ט, סוכה ב(במשנה 
ושפ� לו , לעבד שבא למזוג כוס לרבו, הדבר דומה

        משולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוהמשולח� גבוה
מ מע  � מש מת מע  � מש   ''אא' ' ת

 

ומה , שמי� על הסוכה ואסורי� בהנאה אות� הסוכות יש לה� קדושה שחל ש�
  .הטע� בדבר

לפי מה שכתבנו יש לומר דבכדי להדגיש שהסוכה היא לא לזכר גרידא אלא 
אלא שהיא ממש אותו אופ� ומצב לכ� נתנו עליו קדושה להורות שבקיומנו מצות 

קדוש היינו אומרי� ' אז ולולי שהי' סוכה אנו יושבי� בצילא דמהימנותא כמו שהי

� על הסוכה אז מרגישי� שיושבי� לא כ� כשחל ש� שמי, שהיא זכר בעלמא
  )א"סוכות תשס(. בסוכה כעי� סוכות המדבר ובאותו בחינה

  

כל האזרח בישראל ישבו בסוכות מלמד שכל ישראל ראויי� לישב בסוכה אחת 
צדיקי� דמצות סוכה נשגבה במעלתה שנכנסי� אל תוכה א�  בש�:) סוכה כז(

שעליה� אור מקי� ומסבב את כל כולו והיינו שמצות סוכה הוי , במנעלי� ובטיט 

�  א"מ זיע"ר מוהרמ"ק זקני מר� אדמו"וכ, של האד� דיבר בקדשו בהבנת העני
הלא כבר קדמו ישראל ' ולכאו )שבת(בשעת מת� תורה שכפה עליה� הר כגיגית 

ותיר-  )'ש� בתוס' ועי(הזאת ' כ מה מקו� יש לכפי"ואמרו נעשה ונשמע וא

את כל ישראל בבחינה אחת ובמדריגה אחת  בזאת כדי להשוות' הי' שרצונו ית
א לה� שלא לקבל ובזה כול� שוי� "והוא שה� מוכרחי� לקבל את התורה וא

מ לגבי ההכרח לקבל "א קיבל במדריגה שעמד בה מ"ת כ"וא� דבקבה, לטובה

  .כ"ע, כול� שוי� שאי� לה� ברירה אחרת
' ראל בבחיהזאת במצות סוכה דהיא להשוות כל יש' ל הבחי"כי כ� אפ והנה

כיו� שהאור של מצות סוכה מקי� כל כולו של אד� מראשו ועד , ומדריגה אחת

י "המדריגה הפחותה מקי� האור של סוכה ומשווה אותו ע� כ' רגלו והיינו אפי
כ בשאר מצוות דכפי שהאד� מתעלה בעשייתה כ� האור "משא', במדריגה א

�ת כ� מדרגותיה ה  הנמש� עליו ובזה כש� שפרצופיה� שונו שונות ולא ראי ז

  , ל שהאור מקי� כול� בשווה"כ בסוכה כנ"כראי זה משא
שכל ישראל ראויי� לישב בסוכה אחת היינו ' וגו כל האזרח בישראלוזהו 

  .אחת' במדריגה ובחי

ל ' מצינו בטע� ד וכ� מיני� שמרמז לאחד ולקשר את כל ישראל כאחד כידוע וכ
את שנה החדשה קבעו לעשות את ובבואו לקר' זה הוא אחרי עבודת הימי� הק

כל סימני ועניני אחדות כללות ישראל דמתו� כ� ימש� הקשר והאיחוד לכל 

  .) עירובי� מא' עי(גריר ' השנה כי גופא בתר רישי
פ וחג "עה ישמח ישראלק "בש� הרה) אלכסנדר(מאור� של ישראל ' בס' ועי

תוק� נות� , ט ביחד"מה שישראל מתאספי� ביו, האסי� תקופת השנה

  )ז"סוכות תשנ( .כ"ע, והתחזקות לכל השנה
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ויש לדקדק דבמשנה לא נזכר כלל . קיתו� על פניו
כ יש "וא, .)תענית ז(' וכדאי, שגשמי� סימ� קללה בחג

והיינו , לפרש דאדרבה כוונת המשנה לטובה ולברכה
בימי הרחמי� ' דלאחר שבני ישראל עבדו את ה

, ה קורת רוח מבניו"יש להקב, כ"ה ויוה"והרצו� בר
ואז הרי כל הפמליא של מעלה בודאי מתקנאי� בה� 
 'שהשכינה הקדושה יורדת למטה ופרסא גדפהא עלי

כדי למנוע שלא יזיק לה� עי� הרע ו, :)ג קג"ק ח"זוה(
מהמלאכי� המסתכלי� בקנאה ורואי� למעלה את 

והאורות הגדולי� מהעבודה של , ה"הנחת רוח להקב
ה "שופ� הקב, בני ישראל קבוצי מטה בעול� הזה

כביכול עלינו קיתו� על פנינו כדר� שעושי� לסגולה 
כדאיתא , שיורקי� לו בפניו, לבטל עי� הרע מילד

  . במדרש
  

  שמיני עצרת
י "רש. )לה, במדבר כט(לכ� ' ביו� השמיני עצרת תהי

בבקשה ' כשבאי� ללכת כו, ל הביא ממדרש אגדה"ז
ויש . מכ� עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה מכ�

, להבי� דלכאורה מה תועלתה של סעודה קטנה
אדרבה א� קשה הפרידה עושי� ומרבי� השמחה 

�ראה כי ובביאור העני� נ. בכל מה דאפשר כמוב
י באלו הימי� "של בנ' לאחר כל העבודות הק

שנעשה התקשרות ודביקות גדולה , הנוראי� שעברו
' כי הי, בחדא קטירא איתקטרו, ש"בי� ישראל לאב

, שעשו תשובה מיראה ומאהבה, מל� בשדה' בחי
ואז כשבאי� ', חוזר המל� לפלטרי� דילי, אחרי כל זה

 -תכ� קשה עלי פריד: אומר המל� הגדול, ללכת
ולכ� כדי שלא , היינו קשה עלי א� תיפרדו חלילה

ל עשו לי סעודה "עצה טובה קמ, תיפרד החבילה
סעודה שאינה מספקת ' כלו - קטנה שאהנה מכ� 

לאפוקי סעודה גדולה , ואינו נאכל עד לשובע
�י רעבי� ג� "וממילא ישארו בנ, המשביע רעבו

וקירבת אלהי� , ת"להשי )ה, תהלי� קז(צמאי� 
ויקויי� בה� , צמאי� ותאבי� להתענג עוד, צו�יחפ

סיפא דקרא כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא 
ר "א למר� אדמו"באר מנח� ח(. טוב לכל השנה כולה

  )א"זיע

 

  
  

הדיני�  קתוהמת עונות מחילת זמ�

 במדרש הראשו� ביו� לכ� ולקחת�
� משל דר� על, עונות ראשו� לחשבו

 אליו רצי� הכל לעיר מומחה הבא רופא
 לה� יאמר למע� כל תחלואיה� לספר
 ראשו� ביו� כ� כמו, כל דבר על רפואה

 ה"אאע של שנתעורר חסדו סוכות של
 עוונותיה� לפניו מחשבי� כול� אז

נמחל ו" כול� אל רפואה ומבקשי�
' הי טובה שאב� שאמרו וכמו" לה�

 וכל אבינו אברה� של תלוי בצווארו

 ביו� כ"ע נתרפא הרואה אות� חולה
 כל ומעל הדיני� מעלינו כל נמתקי� זה

  )והטוב הישר(. אמ� ישראל

  דבר כל על תשובה מהני
 כדור ז"עוע' אפי, דכא עד אנוש תשב

 עבירות בשאר חטא אנוש וג�
 סוכה בותובתשובה בישי, חמורות
  )בינה יודעי(. לו נמחל למצוה

  עונות לחשבו� ראשו�
הוא  אז, גדולי� חסדי� מתגלי� בסוכות

� לעשות עליו ולקבל עונות לחשוב זמ
 זה נחשב ש"ית הבורא ובחסד ,תשובה
, אינשי כדאמרי, לחצי פרעו�, הקבלה
� דודאי�(. חצי פרעו� הוא החשבו

  )בשדה

  עונות כפרות
 לא מדוע קדקלד יש. שמח א� והיית

, בסוכות רק הרגלי� בכל נאמר זאת
 שצרי� לנו מרמז לומר דהפסוק ונוכל

 מפני סוכות עד סו� ה"מר לשמוח

 האד� מכפרי� עונות הללו שבימי�
 .יו� א"רומז לכ �"בתיבת א מרומז וזהו

 )עדות אר�(

 

  תשובה זמ� - סוכות
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  ל"א הכה� זצוק"ר מוהרשצ"ק אדמו"כ
  א"מ זיע"ט רבינו מוהרמ"ר הקוה"ק מר� אדמו"נ כ"חתדב

  ]'חלק ב) [ע"תש( ט סוכות"ו תשרי מוצאי יו"יומא דהילולא ט

 ךברוך אתה בצאת –ברוך אתה בבואך 
 ר"ק מרן אדמו"חותנו כ א"מוהרשצ הכריז על –" נקי אתרוג"

בשעה שלקחו אחר כבוד כחתן , א"מ זיע"מוהרמ ט"הקוה
את עובדת הסתלקותו , מעניין לציין(. א"לבתו הרבנית תליט

כאשר המליצו על צדיקים שהסתלקו , ביום ראשון של סוכות
ולקחתם לכם פרי "ה את מאמר הכתוב "בסוכות שקיים הקב

ה ושמח בבוא אליו נפש נקי וצדיק "שש הקב –" ץ הדרע
 ").אתרוג נקי"כ

מגיל ינקות היה , מופלא מכל עניני העולם הזה היהופרוש 
ובד בבד התעלה בכח התמדתו , פרוש מכל הבלי העולם
' מעולם לא הביט רבינו מחוץ לד, המופלאה בכל זמן פנוי

רות גם כשהיה מהלך ברחוב בשעות הלילה המאוח, אמותיו
על , בהם לא נראתה נפש חי בכל הסביבה לא שינה ממנהגו

פניו היתה נראית החרדה העצומה שמא יראו עיניו דבר 
 .שאינו הגון

זהירותו  המסתופפים בצילו היום חדור וחקוק בעצמות עד
וחרדתו מפני כל נדנוד של ספק ספיקא של דבר שאינו לפי 

ראשית "ה, שלש ספריו מורי דרך היו לו לרבינו, ההלכה
, "יסוד ושורש העבודה"הקדוש וה" ה"של"ה, "חכמה

 .ומשלשה אלו לא זז כמלא הנימה כל ימי חייו
 ע"מניקלשבורג זישמעלקא  ביר ק"ההר א"מוהרשצשל  זקינו

וכי , קיים אברהם אבינו את כל התורה כולה", היה אומר
אלא זאת וודאי שקידש אברהם אבינו את כל  ,מהיכן ידע

עד שהיו ממהרים לעשות את המצוות  ,אבריו וגידיו
וכך גם נמנעו מעצמם מלעשות מעשים שאינם לפי , מאליהם

 ".הלכה
זכה לקדש את עצמו בקדושה של  א"ר מוהרשצ"אדמו כך

 .'עד שכל אבריו וגידיו היו משועבדים לעבודת ה, מעלה
אשר הוזעקו באחד , אנשי ההצלה מספריםסיפור נורא 

, כשאיבד את ההכרה, רבינו מהימים באשמורת הבוקר לבית
כשניסינו להעבירו  –מספר איש ההצלה  –והנה דבר פלא "

מתוך חוסר , כדי לקחתו לבית החולים, ממיטתו לאלונקה
ההכרה תפס רבינו בכפות ידיו בכרעי המיטה ולא נתן 

עד שבתוך הדברים , כך כמה פעמים, להעבירו
נזכרה הרבנית שיתכן שזה בגלל שלא נטל את 

מיד , ולכן מסרב הוא לרדת ממיטתו, ריתידיו שח
מיד  ,ואכן, והביאו נטלה וקערה ליטול את ידי

 ".לאלונקה והצלחנו להעביר
 

מ מלעלוב "מוהרמ ט"הקוה ר"ק מרן אדמו"כ, בצל חותנו הגדול
 א"זיע
, )ב"פ, א"ש( "וגם אנשים' שמואל הולך וגדל וטוב גם עם ה והנער"

ת מעלה אחר מעלה בתורה בהתעלו את ימי בחרותו השקיע רבינו
כך , ברוחניות אין די, נפשו הכמהה אינה יודעת מנוח', ובעבודת ה

היה רבינו מסתופף בצילם של צדיקי הדור כשנפשו לוקטת צוף 
 .הישרים' נועם דרכי עבודת ה

ק "עוד בימי בחרותו מצא את שאהבה נפשו בצל הקודש אצל ככך 
א אשר עתיד "זיע מ מלעלוב"מוהרמ ט"רבינו הקוה ר"מרן אדמו

 .שם קנה מעלות רמות בתורה ובחסידות, להיות חמיו
אחד השיחים התבטא רבינו כי כח התמדת התורה ולימוד בין 

 מרן הגמרא קיבל כאשר הסתופף עוד בימי בחרותו אצל חותנו
א קירבו "מ מלעלוב זיע"מוהרמ 'רבינו הקוגם , א"ט זיע"הקוה

לקחו לחתנו לבתו , קדשכשהגיע לפרק האיש מ, וחיבבו עד למאד
ק "א לכ"מ מלעלוב זיע"מוהרמ מרן לימים אמר הרבי', הרבנית תחי

, ה"ב: "א"חתנו מוהרשצכשהוא מחווה על , ל"ר מלובלין זצ"האדמו
 ".ומופלא בקדושה ובטהרה, זכיתי לחתן בעל יראת שמים

, דבוק ומקושר בעבותות של אהבה בחמיו א"מוהרשצימיו היה כל 
גם מעולם לא כינהו , כעבדא קמיה מריה, פני רבובהכנעה כחסיד ל

 .)הרבי- (" דער רבי"אלא  )חמי-(" דער שווער"
עד שהסובבים לא , היה מתבטל" שולחן הטהור"בעת עריכת ה גם

וכמים פנים אל פנים הרבי , האמינו כי אכן מדובר בחתנו של הרבי
לאחר , א השיב לו אהבה פי שניים"מ מלעלוב זיע"מוהרממרן 
א כי "מ מלעלוב זיע"ביקש חמיו הרבי מוהרמ א"מוהרשצ אינישו

גם פעם . את החלות עבור החתן החדש מבקש הוא לסדר בעצמו
א כי מסתובבים אצלו אברכים "מ מלעלוב זיע"התבטא הרבי מוהרמ

 .אין לו ל"חתנו הנ אך אברך כמו, חשובים רבים
 

 ודיברת בם
ורה כיוון ההלכה אומרת שספר ת: "א"דמוהרשצבפומיה  מרגלא

יש , צריך להצילו בשבת מפני הדליקה, אותיות 85שכתובים בו 
פירוש שעל ידי שהאדם זוכה לקדש את , 85בגימטריה " פה"לרמז ש

אם באנו לתאר , "אזי מקדש את עצמו בקדושת התורה ממש -פיו 

        בגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיאבגו צדיקיא
 

  הילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיאהילולא דצדיקיא

המכפלה, קוד�' א שנפ"י(אבינו יעקב  – הו בניו למערת  � זה נשאו   )ו"רנ, א"ב(, ביו
ברית כהונת ' ר יואל הכה� ב"ב המגיד ממעזריטש ומזלאטשוב' תל רבי יצחק אייזיק

  )ס"תק(ט "יו' עיקר תוס' - ב"ואחיו רבי משול� כ )ח"תקמ( עול� מקורי-
  )ו"תקפ(ב מפשיסחא "ורש' הק החוזה' ר שמואל תל"רבי נת� ממאקאווא ב
  )ו"תרפ(ר אהר� יהודה "ד יזלובי- וטארנא ב"רבי מאיר אראק אב

אב ב טויבענפעלד ג קדושת \זכרו� - ר משה מנח�"ד מאנסי ב"רבי שמואל ישכר דו
  )ו"תשמ(שמואל 

י ב י – י לייפר מנדבורנה'ר ישכר בערצ"רבי מרדכ לפני פטירתו  )ה"תרנ(  -מאמר מרדכ
  .וחצדיק ומרי נוטל, מקיי� מצות נטילת אתרוג ה"אי� הקב: אמר

  )י"תר( צדיקי� 250א והחוזה ועוד "הנוע' תל ר ישראל מיערוסלאב"רבי שמעו� ב –
  )ד"תרע(דרכי תשובה ' ב טשר שלמה שפירא ממונקא"רבי צבי הירש ב

מרדכי"ד מנטובה ב"רבי משה זכות אב   )ח"תנ(ז "אגרות הרמ\ת"שו\קול. ר 
  )ט"תרס(ר יהודה לייב מקאפוסט "יאורסו� מרציצא ברבי שלו� דובער שנ

א"רבי שמואל רוקח מסקאהל ב � הצ - ר יהושע מבעלז - וחות� ר'צ מויז"חת א "ני
  )ב"תרע(מבעלזא 

� שפירא ב � ציו � ב ש מפיאסעצנא"רבי אלימל א . ר קלונימוס קלמי י נחמ� כהנ רב
  )ז"תשל(ר צבי "מספינקא ב

 )ט"תרנ(ר יצחק צבי מנח� מלעטשוב "ירא� ב'רבי בנימי� זאב וואל� אויערבא� מאוז
  )ז"תקצ(ס "החת' תל -ד יינק ופרועינקירכע�"רבי משה קאנישא אב

רבי יואל משא-  - )ז תשר"י)  (ה"ת(ד לבוב "ק אב'ר מאיר ז"ד באר ב"רבי אברה� אב
  )מ"תש( ר מאיר"ב

  )ו"תקס(ר נתנאל "ד קארלסרוא ב"טיאה ווייל אב' רבי ידידי –
ח מקאסוב "ר משה יוס� מברדיטשוב חת� ר"עזר מקאלאמייא ברבי יהושע אל

וב מפעטריווא חת� האמרי ברו� מויז )ה"תרנ(  )ג"תרפ(ני- 'ובנו רבי שמואל דוב חודר
מרדכי ב    )ז"תשי(ר מנח�  מטאלנא "רבי דוד 

  )ב"תקס(ר שמשו� איגרא מטיסמני- "רבי משול� ב –
ר מטאלטשאווא ומיהאלווי- ב   )ג"תרנ(ס "החת' תל –שמחה  ר"רבי אהר� גרינברג

שנייבאלג ' רבי ישעי )ו"תרע(קדושת נפתלי  - ר יהודה"רבי נפתלי הורווי- ממעלי- ב
  )ג"תשס(ר דוד "ב

מענדל אב"ד ב"ד קאלשי- הי"רבי חנה הלברשטא� אב  -ד דוקלא ופריסטיק"ר מנח� 
  )ג"תש(דברי חנה 
  )א"תקע(� "ליקוטי מוהר' ר שמחה מברסלב ב"רבי נחמ� ב

בצלאל מוכס� ב  – � הקדוש "רבי  י ספרד מאוסאראה ב )ז"תנ(ר נת ר "רבי אלתר מרדכ
קדושת אהר�  –ר ישראל "רבי אהר� פרידמא� מסאדיגורה ב) ו"תרצ(אליקי� געציל 

  )ג"תרע(
  )ח"תקנ(מוילנא ' א הק"ר שלמה זלמ� הגר"רבי אליהו ב

יחיאל ' י נחמיובנו רב )ד"תקע(ר אשר "ב "מפשיסחא' היהודי הק"רבי יעקב יצחק 
  )ג"תרי( מביחוב

  )ג"תש(ר שרגא זאב "ד לימאנוב ואלטשטאדט ב"רבי חיי� יצחק ירוח� אב
� ר"ד ב"רבי ישראל שפירא מגראדזיסק הי  א השני מסטאלי�"ר חיי� מאיר יחיאל חת

  )ג"תש(
א זעליג שפירא מדראהביטש ב מגווזדי- "רבי אבי עזר יצחק מרדכי    )ד"תש(ר 
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  ב תשרי"כ' יו� ה
  
  
  
  
  

  ג תשרי"כ' יו� ו
  
  
  
  
  

 ק"יו� שב
ד "כ ]בראשית[

 תשרי

ר צבי "רבי ישכר בעריש מספינקא ב )ח"תשס(ר ישראל "ג ממטרסדור� ברבי בונ� יואל טויסי
  )ח"תשס(

ד "רבי מאיר יהודה שפירא אב )א"תרמ(בוז 'ר משול� זושא ממז"רבי אברה� יהושע העשיל ב
ב"רבי אהר� ב )ט"תרס(אור למאיר  -ר דוד מדינוב"מעזילבאר- ב קדושת אהר� ' ר ישראל מסאדיגורה 

  )ג"תרע(
  )ד"תכ'ה(חנוכת התורה  –ר יעקב "ב" העשל' הרבי ר"הושע העשל רבי אברה� י –

�  )א"תקנ( המגיד ממעזריטש' ר יהודה לייב תל"רבי יעקב יוס� רב ייבי מאוסטראה ב י רפאל שמעו רב
נדל מווארקא "קאליש מסקערנאבי- ב י )ז"תרפ(ר מרדכי מנח� מ שפיגעל מאוסטרווא ' רבי נפתלי אר

ש(ר משה "ב י יחיאל מ )ט"ת ירב � ב )ט"תרפ(ר יוס� "ב - וואשערהל י אברה אדזי� ' ר ישעי"רב מר
  )ו"תשס(

  )ח"תקכ(" פלא יוע-"' ר יצחק פאפו ב"רבי אליעזר ב
  )א"תקל(דרכי ישרי� ' ר אליעזר מפרמישלא� ב"רבי מנח� ב –

א מליסקא תל"רבי יחיאל מיכל מרגליות מקאוולע והראדני ב � הבעש' ר שמואל שמעלק ט "מר
  )ד"תקי(

אברמיל ופרעמישלא ב"ת� אברבי נ יעקב יהושע הפנ"ד ד   )ב"תקכ( –שארית נת�  -י"ר 
� מבראד תל"ד דאלינא ב"רבי משה שה� אב   )פ"תק(ט והמגיד מזלאטשוב "מר� הבעש' ר ד

מדאמבראווא חת� ר"רבי יחיאל צבי אונגא מטארנא ב   )מ"תר(ח "ש מזוואלי� וחות� הד"ר מרדכי דוד 
רבי משה מרדכי כהנא מאוסטראה ברעזא�  )ג"א כ"ה(ר אורי "ש ב"אד קעל� אבי הר"רבי יחיאל אב

ט "מר� הבעש' ר אליעזר תל"רבי מנח� מפרמישלא� ב )א"שצ(� לובלי� "מהר' ר נת� נטע כ- תל"ב
  )פ"תק(

זר "רבי אלימל� בינדיגער ב )ד"תרס( י�'ר ישראל מרוז"ורטקוב בטשרבי דוד משה מ   )ה"תרפ(ר אלע
י )ב"תשכ( ר עקיבא"� סופר החשב סופר ברבי אברה� שמואל בנימי י יעקב אר ר "מטריסק ב' רב

  )ג"תרצ(רבי אברה� הלוי עפשטיי� מסטובני-  )מ"תש( מרדכי זוסייא
  )ז"תשכ) (א"הסנדלר מת(ר יוס� הכה� קביקוב "רבי משה יעקב ב –

גריצא רבי שרגא פייביל מ )ט"תקפ(בעל התניא ' ר משה תל"רבי אהר� הלוי הורבי- מסטראשילא ב
בית שלמה  –ר יעקב "רבי שלמה מסקאהל ב )ט"תר( י מאלכסנדר"ר צבי הירש דאנציגער אבי ר"ב
  )ג"תרל(

  )ג"תשס(מטמשוואר ' ר אהר� ארי"ת ב"רבי יוס� לייפער מנדבורנא פ
  )ה"תשע(ר משה מקורדובה "רבי חנו� ב )ד"תקס( ר יעקב מלינסק"רבי מנח� מנד ב –

ר "רבי יחיאל מיכל ב )ב"תקע(תורי זהב  –ד מיינ- "ביל שייאר אבר טע"רבי אברה� נפתלי היר- ב
לייבוש ' רבי ארי. ר משה אליקי� בריעה"רבי יהושע אשר מזעליחוב ב. יעקב יוס� טירר ממוהילוב

  )כ"תר(חת� האור לשמי� מאפטא  -ר יוס� קעזיס"נייהוז מטאמשאוו ב
  )ה"תרל(ש מבעלזא "הישמח משה ור' ב תלר זלמ� ליי"רבי אהר� מאיר פרידלנדר מואלווע ובאלחוב ב

� ראוב� שלמה הלוי"ח ב"ד העדה"רבי דוד יונגרייז ראב   )ב"תשל( ר ברו
  )ב"תשמ(ר יעקב ישראל מהארנסטייפל "רבי ב� ציו� חיי� שלמה משול� זושא טווערסקי ב

י יעקב יוס� ב – ב"רב כ- מפולנאה   �ת יעקב יוס�"' ר צבי הכה י חיי� ז )ב"תקמ(" תולדו ר "אנוויל ברב
ר ' רבי אלי) ל"תר(ר יצחק "יוס� מברעזנא ברבי  )ו"תשנ) (ריבני)(משה אברמובי- מרימניצא  גוטמכ

   )ה"תרל(ר שלמה "מגריידי- ב
ג תל"ד בערגסאז ב"רבי אברה� יהודה לייב הכה� שוור- אב ח מצאנז "ס והד"החת' ר פנחס זעלי

  )ד"תרמ(
� "בחור הטהור נפש נקי וצדיק רבי שמעו� נת� נטע זציומא דהילולא של ה –ה תשרי "כ] נח[' יו� א ל ב

  )ה"תשס(א "א שיבדלחט"ק רבינו שליט"ק מר� הגה"כ
ק(ר יוס� משה "רבי ישראל מסאמבור ב )כ"תק(ט "מר� הבעש' רבי יהודה לייב מאוסטראה תל   )ל"ת

  )ד"תקנ(המגיד ממעזריטש ומזלאטשוב ' ר אהר� מוואלטשיסק תל"רבי בנימי� מזאלאזי- ב
א ב -)ה"תקנ(ט "קדושת יו' ט ליפמ� ב"רבי יו רבינובי- מביאל י דוד מתתיהו  ר יחיאל יהושע "רב

  )ח"תשנ(
  )ע"תק(קדושת לוי ' ד הוסקוב ב"ר מאיר אב"סניגור� של ישראל רבי לוי יצחק מבארדיטשוב ב

  )ר"ת(תורת משה \החת� סופר –ר שמואל "רבי משה סופר מפרעשבורג ב

 

מוהרמ א"שצמוהר  � א"ט זיע"הקוה  מ"ע� חותנו מר

 א"ט זיע"ר הקוה"ע� גיסו  מר� אדמו א"מוהרשצ

 'ה' המש� בעמ
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  למע� ידעו דורותיכ�
חג הסוכות אפשר לזכות בו להכיר בידיעה שלימה את 

ק רבי זושא "הרהוכמעשה שהיה אצל , ת"השגחת השי
שבימי� שעוד לא נתפרס� בעול� היה  ע"מאניפאלי זי

  , ב באחד הכפרי�"מלמד דרדקי לבניו של בעה
, פע� נסע למרחקי� לכמה שבועות ולא לימד את ילדיו

, טשהשיב לו למעזרי, כשחזר שאלו הכפרי להיכ� נסע

 זושא ק רבי"הלשאלתו מה עשה ש� ענה לו הר
  :ע"מאניפולי זי

לעג עליו הכפרי , למוד שיש לנו אב בשמי�להלכתי  
ובזאת קרא , זאת אפילו המשרתת שלי יודעת: ואמר לו

השיבה לו , לה והצביע על השמי� ושאלה מי שוכ� ש�

בפשיטות שמל� מלכי המלכי� יושב בשמי� ומנהל 
היא אומרת ואילו אני "ר זושא "ענה לו הר, עולמו בחסד

  ". יודע
להגיע לדרגת ידיעה כמו כ� בסוכות אפשר  ז"לפי

והיינו , הוציאנו ממצרי� אבינו מלכנו ת"אמיתית שהשי

 ,להגיע לידיעה אמיתית" למע� ידעו דורותיכ�"דכתיב 
ומי שיושב בסוכה לש� שמי� מרגיש עצ� קדושתה 
בהתלהבות ורשפי אש ומרגיש הארת המצוה ויודע 

  , נאמנה כי זכינו להיק� ענני הכבוד
להבינ� כי א� חכ� מבי� ואי אפשר להסביר הדברי� 

קר� ( ".מדעתו ישכיל וידע כי כני� הדברי� הנאמרי�
  )מועדי� –לדוד 

*  
וכש� , סוכה היא לחסות בצל כנפי השכינה מצוות

 השמנהג התרנגולת לקרוא לאפרוחי� לאכול מה שהכינ
כ� כביכול , ולאחר מכ� היא פורשת כנפיה עליה�, לה�

  ..,והגת השכינה ע� בניה כנסת ישראלנ

  חינו� הבני�חינו� הבני�
ת "ק בעני� אהבת אבינו השי"מספה, י�אמרות צדיק

  )ח( לבניו רחומיו בסימ� ימי חג הסוכות

  

. בראש השנה ויו� הכיפורי� היא מקציבה לה� חיי� מזו� ופרנסהכי 
ואילו בחג הסוכות היא מכניסה אות� תחת חסותה ומסככת עליה� 

  )אוהב ישראל(. בכנפיה
*  

אבינו  , כי שכינה שרויה בינינו, סלחתי כדבר�' ת ויאמר ה"ר "סוכה"
צלא , צלא דמהימנותא –בצלו  בניו רחומיו ת מושיב אותנו"השי

  )שפתי צדיק( .וסולח ומוחל על כל עונותינו, דקודשא ברי� הוא
*  

 - הדסולמה ב, לכפר על הרהור הלב – לבשהוא דומה ל – אתרוגב למה

שדומה  – ערבהולמה ב. לכפר על סיקור עי� – �יעינישהוא דומה ל
לומר ל� מה לולב  – לולבולמה ב, לכפר על ביטוי שפתיי� - שפתיי�ל

  , לב אחדזה אי� לו אלא 
ע) (. אמרו חכמינו. כ� ישראל אי� לה� אלא לב אחד לאביה� שבשמי�

  )אוצר התפילות - יוס%

*  

וארבעי� יו� האחרוני� שעלה משה : ד מובא"סו� פ בתנא דבי אליהו
וביו� האחרו� שבכול� , גזרו צו� תענית, להר סיני להביא את התורה

ולמחרת השכימו  ,שהוא סו� ארבעי� יו� גזרו תענית ולנו בתענית�
והוא היה בוכה , ישראל היו בוכי� לקראת משה, ועלו לפני הר סיני

  , ה בכיית� למרו�תעד שעל, לקראת�

ישראל וקיבל בני  ת על בניו"השי ובאותה שעה נתגלגלו רחמיו
ואמר , ובשרה אות� רוח הקודש בשורות טובות ונחמות, תשובת�

שתהא בכיה זו , שלי נשבע אני בשמי הגדול! יבני, ה לישראל"הקב
ויהיה לכ� יו� זה יו� סליחה וכפרה ומחילה , לששו� ולשמחה גדולה

רואי� אנו שהריצוי . י בניכ� עד סו� כל הדורותנלכ� ולבניכ� ולב

זוהי ,שהובטחה לששו� ולשמחה, והכפרה שזכו לאחר חטא העגל
  .שמחת חג הסוכות

  
הרמ א הכה�"ר מוהרשצ"אדמו   :א"מ זיע"חת� מר� מו
הזכיר את , בסעודה שלישית האחרו� בחג הסוכות ו בשולחנוחתבשי

ק לפני עלותו "ע בשב"זי אהר� מבעלזא' ק ר"הרהדבר קדשו של 
כי כאשר " למע� ירבו ימיכ� וימי בניכ�"בסערה השמימה על הפסוק 

אזי הצדיק אפילו לאחר , הבני� ממשיכי� והולכי� בדרכי אבות"
  .כ"ע. "פיע ישועות לישראלהסתלקותו ממשי� להימצא בעול� ולהש

  

  עקידת יצחק
 'ו' המש� בעמאמר , אהר� מבעלזא' ק ר"הרהי בויא� אצל "כאשר ביקר אחד מאדמור

  057-796-2493: להארות הערות וכל עני� נית� לשלוח לפקס המערכת

  :ע"ק רבי שלו� מבעלזא זי"ק מבעלזא בש� זקינו הרה"הרה
 ".יהיו זמני� שכדי לחנ� ילדי� בדר� התורה יהיה ניסיו� כמו עקידת יצחק" 
  )סופרי�פ מפי ספרי� ו"הגש - א"ד פרידמ� שליט"הגרא(

  
  גלות מהי

במצות סוכה צריכי� להבי� מדוע בתו� יו� הכיפורי� מצווי� אנו לצאת 
לתר- זה נביא תירו- יפה בש� אחד  ובשביל ,לסוכה שהיא כמעי� גלות

המספרת על רבא אשר גזר  :)כד( פ הגמרא תענית"ל וזאת ע"הגדולי� זצ
דבר . המלקותובעקבות כ� הוא מת מ� , שלא כהוג�מלקות על אד� שהתנהג 

אמו אשר חסה על בנה וחששה , זה נודע למל� והוא בקש להעניש את רבא

מקפידה ואסו� על בנה המל� אמרה לו כי לא כדאי שיהיה לו עסק ע� 
כ� למשל כשמבקשי� , עושה בעבור�' ה –היהודי� כי כל מה שה� רוצי� 

יהודי� נראה שהכ: המל� היה קט� אמונה ואמר, מוריד לה� מיד גש�' ה, גש�
�ואכ� , -נראה אות� מבקשי� גש� בקי, דכשממילא יור, מבקשי� גש� בחור

בלילה נתגלה אביו של רבא אליו בחלו� ואמר  ,רבא התפלל וירד גש� בקי-

מוטב שתשנה את , להוריד גש� שלא בזמנו' כיו� שכביכול הטרחת את ה: "לו
שב אל מיטתו ואכ� רבא שינה את מקו� שינתו ובבקר כש". מקומ� לבל תינזק

�  . השדי� באו להזיק ולא עלה ביד�, ראה שהיא מלאה סימני דקירות סכי
כי בעשרת ימי תשובה : ל"זצרבי שלמה קלוגר גמרא זו היה אומר הגאו� על 

לכ� נצטווינו מיד לאחר , בתפילות ובתחנוני�' וביו� הכיפורי� הטרחנו את ה

שו� כ� אי� אנו ישני� יו� הכיפורי� לשנות את מקומנו ולצאת מ� הבית ומ
  .כרגיל במיטתנו אלא ישני� בסוכה

*  
ה "אמר הקב', והשענו תחת הע- וגו )ד, יח (פ בבראשית "עה )ר"ב(במדרש ' אי

חיי� שאני פורע לבני� בסוכות , אתה אמרת והשענו תחת הע-, לאברה�

להבי� השייכות של מצות סוכה , וכבר עמדו בזה קמאי, תשבו שבעת ימי�
פ דבשכר שהכניס אברה� "ויל, "והשענו תחת הע-"אברה� אבינו להא דאמר 

ובזה , ה לכל עובר ושב"והקריא לשמו של הקב, אבינו אנשי� לתו� ביתו
זכה במידה כנגד מידה שניתנה לבניו , פירס� והודיע לכל אמונת אלקי עול�

 �מצות סוכה אשר תכלית מצותה הוא להכניס הרחוקי� בצילא דקודשא ברי

  )ט"תשס -באבוב  –ק "אמ(. הוא
  

  כ"המש� לכפרת עונות מיו
כמו שרואי� כשהילד יוצא ממעי אמו מלפפי� אותו בבגדי� שלא יזיק לו שינוי 

ה מוחל לעונותיה� של עמו ישראל ונעשי� "כ� ביו� הכיפורי� הקב, האויר

ה סוכ� עליה� בצל סוכה לבושי יקר כאד� שמני� "על כ� הקב, כתינוק שנולד
  )ח דודצמ(. על בנו

  ק ירנ�"יצח
רצה הננו  רה ובהע מחה בהוק בש

רכת כי� בזה ב ל טוב  מבר מז מ� טוב ו סי
ר לה ביות הנע  ,לידידינו החשוב ו

רא ית לעבודת הבו מי קו�  כי מש  , ש"מ
סידות רה וח לתו לי�  רב פע , איש חי ו

מעש ר ה כות, כבי לי מוד , נוע� ה לע כה  זו
מדור החשוב  כת ה רי מי� הקודש בע לי

ליו�  מת"בג רת א רות נפש " תו סי מ ב
לק מ לע לה וש לי מ� ו מחשובי , פ"יו

ל  כול כי ה ר רי אב מנח�"ופא ר  " או
לוב סידות, לע רה וח לא וגדוש בתו , מ

רתו מו תפא   כבוד ש
ב מנלה """"הרההרההרההרה בי יצחק דו ב מנלה ח ר בי יצחק דו ב מנלה ח ר בי יצחק דו ב מנלה ח ר בי יצחק דו ח ר

        אאאא""""שליטשליטשליטשליט
לדת הבת תחי מחתו בהו ל ש רג ' ל

מ   צ"בשעטו
לו מוקות  כותינו הע ר רעוא , ב שיהא 

מע כה  ל "שיז לבע רה ו לה לתו לגד כ 
מעשי� טובי�  ל לחופה ו רה  תו

רב נחת ותענוג  רוות  רחבת הדעת ול בה
ל יו כ מ � , ח"צדקדושה  משי לה כה  ויז

רי� ליו הכבי כות רבבות בפע � , לז מתו
כט ר ותענוג ו ר ועוש מחת , ס"אוש וש

כי ליו וע   .א"החג תשפיע ע
=======  

 � מחת מחי� בש כת  –הש ר רו "מע זכ
משה רת  מודי� " תו מק הלב ה מעו לו 

לו ל פע כ ל    ע
ל   כ לבש�   .הקודש קה

 

  כוס תנחומי�
האי גברא רבא ויקירא צנוע ונחבא אל , ש"בב ישראל לאבשבמשיב ל, מ"פא, לידידינו 

ו יהג' בתורת ה, הכלי� פש ופאר המידות, ה ימי� כלילחפצו ובתורת מקושר , עדי� הנ
  ה"ה, א"ק מלעלוב זיע"לרבוה

ד המפואר רבי "הרה   א"א שיבדלט"שליט אשר אליהו רוזנפלדג החסי

ילה ויר, על השבר שפקדו בפטירת אחיו החשוב והיקר כל מגמתו כל ש היתה "תורה תפ
  ', נזדכ� ביסורי� וקיבל� באהבה ובדומי, נ"ימי חייו במסי

  ל"ז חיי� בנציו�' ח ר"ל ב� הרה"ז דוב' ח ר"ה הרה"ה

ושלי� ולא , תנחומינו מעומק לבנו הקרוע ומורתח המקו� ינח� אתכ� בתו� אבלי ציו� ויר
ושלי� תנוחמו בב, תוסיפו לדאבה עוד לעול�   .א אמ�"ובנחמת ציו� ויר

  תשרי דהאי שתא ' ע צו� גדליה ד"לבנ
  .ה . ב . צ . נ . ת . גליו� זה מוקדש לעילוי נשמתו 

 

נשמת נשמתלעילוי  נשמתלעילוי  נשמתלעילוי          לעילוי 
  האשה החשובה

רת  המ הדינ הדינ הדינ א דינ איענט איענט איענט ר יענט ג' בת  לי לו� זע גש לי לו� זע גש לי לו� זע גש לי לו� זע   ה"ע ש
מ� ריד מ�פ ריד מ�פ ריד מ�פ ריד         פ

כ רה  ס"נפט רי תש   ו"ב תש
  .ה . ב . צ . נ . ת 

רה"הונצח ע סד ה רוד% צדקה וח ר  בנה היק ' רח "י 
מ� ריד ל יהודה פ או מ�ש ריד ל יהודה פ או מ�ש ריד ל יהודה פ או מ�ש ריד ל יהודה פ או   �"י –ו "הי ש

 

  לעילוי נשמת
  האשה החשובה

  ה"ע מנשהבת  שושנהמרת 

  ג"ו תשרי תשס"נפטרה ט

  .ה . ב . צ . נ . ת 

ינו בנה היקר "הונצח ע י ידיד

  'והחשוב שיחי
 

  ברכת מזל טוב
הנעלה הננו לשגר בזה לידידינו היקר ו

הנודע , ש ובאי בית מדרשינו"מחשובי אנ
ר פני� לכל "מאי, לש� לתהילה ולתפארה

נער- , חכו ממתקי� וכולו מחמדי�, אד�
  ,וחביב על כל מכיריו

 מאיר שלו� שצדרוביצקי' ח ר"הרה
  א"שליט

לרגל שמחת הכנס בנו היקר יניק וחכי� 
ו לעול תורה "ני מנח� נחו� משהכמר 

  צ"ומצוות בשעטומ
ת ברכותינו שמשמחה זו יושפע לו וזא

ותזכו לראות , שמחות לעד במידה מרובה
, ח רב תענוג ונחת"ולרוות ממנו ומכל יוצ

  .ס"וכט, מתו� אושר ועושר בבת אחת
 

  הודעה

        ומשמחת  חשובה 
  

' ד בערב ראשו� ביו�
ה ברוב "ס יתקיי� אי"חוהמד

  פאר והדר
ואבה"""" ש ואבהשמחת בית ה ש ואבהשמחת בית ה ש ואבהשמחת בית ה ש    """"שמחת בית ה

בבית מדרשינו רבי  ברוב ע�
  בני ברק 65עקיבא 

בליווי כלי שירה וזמרה בסוכת 
  .ד והיכלו"ביהמ

  
 

ברכת מועדי� לשמחה  לקוראינו היקרי�
ר שנזכה לביאת המשיח ומלכנו "ויה

בראשינו ונשב יחדיו בסוכת עורו של 
  .א"לוית� בב

   נחפרשת ל ה"איהגליו� הבא יצא  
úëøòîä 

בבית ב ל ל טו בביתברכת מז ב ל ל טו בביתברכת מז ב ל ל טו בביתברכת מז ב ל ל טו         ברכת מז
" אור מנח�"מחשובי אברכי הכולל , הנני לבר� את ידידינו הדגול והנעלה

כל מדה , ובח ומפואר בפי ישרי�נעי� הליכות ומש, מ בתורה וחסידות"מו
, כלי מחזיק ברכה, ולבו הטוב עולה על כולנה, נכונה כזר זהב לו סביב

  ה"איש חי ורב פעלי� למע� בית חיינו ה, מופלג בכל מידה ומעלה נכונה
  אשדוד - א"שליט יחיאל מיכל אלבו�יחיאל מיכל אלבו�יחיאל מיכל אלבו�יחיאל מיכל אלבו�' ח ר"הרה

  צ"בשעטומ' לרגל שמחת הולדת הבת תחי
לה לתורה ולבעל תורה לחופה ולמעשי� זכה לרוב נחת ולגדר שת"יה

  .ר"טובי� אכי
 

מת לוי נש מתלעי לוי נש מתלעי לוי נש מתלעי לוי נש         לעי
פש יקירא בח ור האי נ

  כארזי�
צדיק ' הב עה עו� נת� נט עשמ עו� נת� נט עשמ עו� נת� נט עשמ עו� נת� נט  שמ

  ל"צז
עכי עלינו ו ג�    א"זכותו י

צח ע הר"הונ  'ח ר"הי ידידינו 
עטבוש -ו "הי  גוטגוטגוטגוט' ' ' ' אליאליאליאלי   פל

כרו�   נר ז
פש יקירא האי נ על לבנו את זכרו של  ה  על שלשלת , נ

ה, היוחסי� צר כלי חמד ה, או הור ה ויראה ט ג בתור פל , מו
צדיק פש נקי ו הדר, בחור כארזי�, נ  ' עובד את , פרי ע

מתו� סבלת ייסורי� נוראי� , ה"ח ושס"ת ברמ"השי
ה אי� ק' הב הכל בא   אשר קיבל� 

צדיק ה צדיקהבחור  ה צדיקהבחור  ה צדיקהבחור  ה עו�     הבחור  עו� שמ עו� שמ עו� שמ ע זשמ ע זנת� נט ע זנת� נט ע זנת� נט         לללל""""צצצצנת� נט
גה    רררר""""ת מר� אדמות מר� אדמות מר� אדמות מר� אדמו""""ב� יקיר לכקשב� יקיר לכקשב� יקיר לכקשב� יקיר לכקש גהה גהה גהה א א א א """"ר שליטר שליטר שליטר שליט""""עטעטעטעט    קקקק""""ה

יבדלחט יבדלחטש יבדלחטש יבדלחטש         אאאא""""ש
דש כ"נלב ג  ד תשרי"ע בדמי ימיו ביו� שבת קו אסרו ח

  ה"תשס )ל"חו(
 .ה . ב . צ . נ . ת 

צח ע  י ידידינו "הונ
ה  צדק היקר רוד% 

הר"ווחסד בל ר "נ 
שאול יחזקאל שאול יחזקאל שאול יחזקאל שאול יחזקאל 

ער לדנ ערווא לדנ ערווא לדנ ערווא לדנ  – ו"הי ווא
פארק ה – בארא    ב"אר

 

 

 הציו�א על "שליטו רבינ


