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נטילת הארבעה מינים בסוכות זמן שמחתנו הוא כדי להמשיך 
שיהיה בבחינת , לתוך הלב, שהיא בחינת עולם הבא, השמחה של מצוה

ויש , דועכי, כי האדם בעצמו כלול מכל העולמות". נתתה שמחה בלבי"
הראש והדעת הוא בחינת : נויהי, שהאדם בחינת עולם הבא ועולם הזה

והגוף הוא בחינת עולם , קר שלמות השגת הדעתישאז יהיה ע, עולם הבא
יצר , ששם משכן שני היצרין, שיש בו שני חללים, קר הוא הלביוהע, הזה

שהוא בעולם הזה , קר הבחירה של האדםישעל ידי זה ע, טוב ויצר הרע
חו ודעתו בחינת עולם וועל כן יכול האדם להרגיש לפעמים במ. יקאיד

קר יאבל הע; ח והדעת בעצמם הם מבחינת עולם הבאומחמת שהמ, הבא
, עולם הבחירה, שהוא מרמז לבחינת עולם הזה,  אל לבוזאתלהמשיך 

בבחינת , נג עולם הבא אל תוך העולם הזהושזה בחינת להמשיך שמחת ע
וזה אנו ממשיכין על ידי הנענועים . 'וכו" ת אל לבבךבווידעת היום והש"

כדי להמשיך השמחה , וכל הנענועים עד טבורא דלבא, עם הארבעה מינים
  להרגיש שמחת עולם הבא בעולם הזה , ח אל הלבושל עולם הבא מהמ

נתתה שמחה "בבחינת , ל"קר השמחה כניששם ע, ממש גם בלבו
הראשון פרי עץ ולקחתם לכם ביום : "וזה שכתוב". בלבי

כי על ידי זה , "אלקיכם' ושמחתם לפני ה' הדר וכו
ממשיכין שלמות השמחה של מצוה גם בעולם 

ות תמיד בכל ועד שנזכה לעשות כל המצ, הזה
עד , השנה בשמחה גדולה מהמצוה בעצמה

, שלא נרצה בשום שכר עולם הבא בשבילה
ועל כן . רק שמחתנו יהיה מהמצוה בעצמה

שהוא כנגד ,  בהאתרוגדור הואיקר ההיע
וטעם עצו ופריו ; ל"כמאמר רבותינו ז, הלב

, כי העץ בעצמו מרמז על העולם הזה, והוש
רק , שאין מרגישין בו טעם הקדושה כל כך

ועליו על העץ הזה יגדלו , הוא עולם המעשה
כלן ולהתענג מהם ופרות נפלאים שנזכה לא

קר השלמות יאבל ע; בול השכריבעת ק, בעולם הבא
ם טעם הטוב והנעים של הפרי גם בהעץ ושנזכה לטע, הוא

  ת המצוה ינג העולם הבא בשעת עשיושזה בחינת להרגיש ע, בעצמו
, 'הלכות חזקת קרקעות ג(וה ושזה בחינת שטעם עצו ופריו ש, ל"תכף כנ

  )אות קסד ,השנה ראש, אלול - אוצר היראה מתוך אותיות יא יב
  

 ˙ÂÎÂÒ· Â·˘È Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ÏÎ... ) מב, כג -ויקרא(  
ן וצריך האדם בנסיעתו לקדש מחשבתו לקשרה אל התורה לכו

ק וועד עם בני ישראל לעסובנסיעתו שנוסע בשביל אהבה ושלום להת
בדברי תורה באמת כדי שהתורה תלך לפניו ותנחהו בחינת בהתהלכך 

וכל זה הוא בחינת סוכה שהוא בחינת ענני כבוד של נסיעת . תנחה אתך
קר האהבה והשלום יכי ע) בחינת סוכת שלום(ינת אהבה ושלום ישראל בח

 ,עם ישראל הוא כשמדברין ועוסקין יחד בדברי תורה ויראת שמים באמת
קר השלום הוא התורה כמו יוע' וכו' כי להפך חס ושלום אין שלום אמר ה

ועל כן . 'ל תלמידי חכמים מרבין שלום בעולם וכו"שאמרו רבותינו ז
רן הכהן שבזכותו הלכו הענני כבוד כמו שאמרו כה בבחינת אהוהס

 כי אהרן עסק בזה ביותר כמו ,הר הקדושואר בזול וכמב"רבותינו ז
ל הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום "שאמרו רבותינו ז

וכל , ל"קר האהבה והשלום כני כי זה ע,אוהב את הבריות ומקרבן לתורה
  .זה בחינת סוכה

ל מזה " ודרשו רבותינו ז,רח בישראל ישבו בסוכתוזה בחינת כל האז
ון וות סוכה שיכוקר מצינו כי זה עי הי,שכל ישראל יוצאין בסוכה אחת

לו כל י עם כל ישראל עד שיהיה נחשב כאלהכלל באהבה ושלום גדול

כה כדי לתקן הנסיעות שיהיו וקר הסיישראל יושבין בסוכה אחת כי ע
 כדי ,ועד זה עם זה וזה עם זהונתו רק בשביל להתובקדושה שיהיה כו

לם את האמת ו ויכירו כ,שיכללו כל ישראל זה בזה באהבה ושלום גדול
  ) אות לט–' ון ההלכות פקד. ('באמת וכו' לאמתו לשוב אל ה

  
 ‰ÎÂÒ–È‡¯Ú ˙¯È„   

 שלא היינוד; דירת קבע ולא ֻסכה דירת עראי בעינן: ל"תינו זואמרו רב
, שכבר זכה לשלמות הדעת מאחר שזכה לאיזה השגה, םוחס ושל, יטעה

כן אסור לקבע  ועל,  יתברך אין חקרומר ולגֻדלתווידע כי גבה מעל גבה ש
רק שתהיה דירת עראי , וה והשגה ז בבחינת מדרגהיינו, ו בֻסכה זודירת

ת להשגה יתרה בכל ודת השם ולזכותר בעבוולהשתדל לעסֹק בי, לפי שעה
, חז בבחינת התכלית הזהוומי שא'; נדע לא תכלית הידיעה אשר'כי , פעם

 תמיד וגע את עצמיומי,  הוא בבחינת דירת עראיו השגתהיינו דואזי ֻסכת
לכנס לפנים ' ת אל הורס לעלו הואינכן  פי על ואף, תרולהשיג בכל פעם בי

 וגע את עצמירק מי, עכשיוחז בה ו שכפי המדרגה שאוממחצת השגת
 על כי אף;  את המקיף הסמוך אליוודתוידי קֻדשת עב להשיג בכל פעם על

ין הוא יכי עד, וין למעלה משכליפי שגם זה המקיף הוא עד
כי ,  על כל זה שלטא בה עינאובבחינת מקיף לשכל

 ות אליו שיזכה להשיגו להסתכל לשם ולצפואפשר ל
מאחר שכבר הוא סמוך אליו ,  לפניםוולהמשיכ

תינו ושזה בחינת מה שאמרו רב; וומקיף לשכל
עד עשרים אמה שלטא בה :  ֻסכהענייןל ל"ז

למען ידע ,  מצות ֻסכהעיקרזה , עינא אדרבא
 ו שיהיו עיניו ודעתהיינוד, שב בֻסכהושהוא י

שהוא ,  אל הסכךת תמידות ומביטופוצ
ת מהמקיף ות לעשוכדי לזכ, בחינת המקיף

שלטא  לא אבל למעלה מעשרים אמה; פנימי
קים וכי הוא בחינת המקיפין הרח, בה עינא

כי : וגם. ל"כנ, והם בחינת במפלא ממנו, ממנו
 ושה דירתולמעלה מעשרים אמה אין אדם ע

צה ו מי שהוא רהיינו, דירת עראי רק דירת קבע
זה בודאי מחמת שאין , ולמעלה ממחצתלהסתכל מיד 

תר ו להשיג בכל פעם ביוגע את עצמי מיושאינ,  דירת עראיודירת
, ל"שזה בחינת דירת עראי כנ,  אין חקרואשר לגֻדלת, בגֻדלת השם יתברך

 יתברך ידיעה שלמה בתכלית עד ודע כבר בגֻדלתו שהוא יורק נדמה ל
 וכי אינ,  דירת קבעותואזי בודאי דיר, ושמתפאר לכנס לפנים ממדרגת

, ודתוידי קֻדשת עב ת ממדרגה למדרגה בכל פעם עלו לעלוגע את עצמימי
זה  ידי כי על,  פסולהוואזי ֻסכת,  שישיג הכל בפעם אחתורק נדמה ל

צא מחוץ לגבול ו לגמרי ויורס דעתוזה ה ידי על, ושנכנס לפנים ממחצת
אזי , וו בהשגתמשהדע ובר שהוא יוכי מי שהוא ס, םוחס ושל, הקֻדשה

הלכות סוכה (ל "כנ, נדע לא כי תכלית הידיעה אשר, דע כלל באמתו יואינ
  ).אות פז,  סוכות-אוצר היראה  מתוך 'א

  
  )ג"רע, ן"שיחות הר(

שכל בני , לם הזהו שטות העענייןספר רבנו ל ...    �     
ונדמה להם שרק מחמת , בדים ומשתדלים בשביל פרנסתםולם עוהע

 וובאמת מקבלים פרנסתם רק מיד, מיםים חיים וקיהשתדלותם ה
ל ואחד ואחד קמצן גד, שפעם דרו בבנין אחד שני עשירים, הרחבה יתברך

פעם בא עני אחד אל הקמצן ובקש , לורחים ובעל צדקה גדובעל מכניס א
  הנה יש :  העשירואמר ל, ונו כדי שיוכל לשבר את רעב)עבור(ממנו נדבה 
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  תזכו למצוות

ובכן עבֹד אצלי ואתן לך אחר , תות קטנוחתכם לחתיכלי עצים שצריכים ל
, ודה מפרכת זו העני עבובלית בררה עבד אצל, דתךוכך לאכֹל עבור עב

כן והעשיר הנדבן הש ו העשיר שיפנה לבית שכנו אמר לודתום עביכשסי
כי , רחיםו לבית הכנסת האוהלך העני לֻתמ, ו מֻבקשובבנין ושם יתנו ל

 ו קבלוותכף בהכנס, ושלם עבור אכילת מוסבר שהעשיר שעבד אצל
באמצע האכילה , ו לאכֹל כדרכול ונתן לוד גדוהעשיר בעל הצדקה בכב

, ם קשהואני עבדתי הי: מרורח איך שהעני מתאנח ואושמע המכניס א
 כל המעשה שעבד אצל ווספר ל, ודתורח על עסק עבוא  המכניסושאל

: ורח ואמר לומכניס א הונענה ל,  לאכֹל כאןודתו תמורת עבוהשכן ושלח
  ."חינםכל בו ואתה אחינםעבדת ב, רבי יהודי"

  
  )ב-א,  סוכות-עצות המבוארות (

, על ידי קיום מצות ֻסכה כראוי� � � �                                          
". שפע אלֹקי, רוח הקדש" היא בבחינת ושדעת ז, מאדלה וכים לדעת גדוז

צריך לתקן את שבעת הנקבים המצויים ברֹאש , ות לדעת זווכדי לזכ
ן חלק "הרוכמבֹאר בלקוטי מ, האף והפה, האזנים,  העיניםהיינו. האדם

ת ורוכיצד לתקן את צנ, "עתיקא טמיר וסתים"רה ובת) א"סימן כ(' א
סק ולם שעודה של כל אדם בעווצריך לדעת שתכלית העב. ח האלווהמ

  רוח הקדש ודעת , "שפע אלֹקי"הוא שיזכה ל, רהוביראת השם וקיום הת
 עיקר היינו. לם הבאו שעשועי עעיקרשהם . ל הנזכר למעלהוגד

וכפי . יהיה השגת הדעת כמבֹאר, לם הבא של כל אדםותענוג ע
כים לזכך את ווכפי שז, שמקימים מצות ֻסכה כראוי

לדעת , כים לשפע האלֹקיוכך ז, ת הנזכריםורוהצנ
  .לם הבאו שעשועי עעיקרשזה כאמור , להוהגד

כים וז, ות ֻסכה כראויועל ידי קיום מצ� � � � 
כים לדבר ולפרש וז, ועל ידי זה, ללב זך ונקי

דבורים . לפני השם יתברך כל המצוי בלב
הם , אלו ששחים לפני השם יתברך

  .בבחינת רוח הקדש
לים ווזכני ברחמיך הגד  ...  ����

ת ום מצוילקי, ובחסדיך המֻרבים
קיה בכל פרטיה ודקדו, ֻסכה כראוי

, ת התלוים בהוג מצ"יה ותריכוונותו
.  שלמה כראויכוונהבשמחה ובטוב לבב וב
, ידי מצות ישיבת ֻסכה-ונזכה שימשך עלינו על

, ד שהקיפו את ישראל במדברוכל השבעת ענני כב
ונזכה להשיג השגת . מךוופרֹס עלינו ֻסכת של

ידי מצות ֻסכה -על, שים השגת רוח הקדשוהמקיפים הקד
זה תגן עלינו -ידי-ועל, שה ובטהרה ובשמחהכראוי בקֻד

שיש לנו , נאיםורב ומכל מיני שויב ואוובעדנו ותצילנו מכל א
והסר שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל כנפיך , בגשמיות ורוחניות

 )מתוך תפילה כא' לקוטי תפילות א. (תסתירנו
  

  )קמא מכתב - חלק ב -י הנחל ֵּבספר ִא (

אשריך שזכית להאמין בהצדיק , מחמד עינילכבוד     �              
הסתום הנסתר , האמת אב החכמים ורֹאש ֻמבחר האמת מבחירי צדיקיא

פה הכי חזקה עֻמקה ישמבטל שרש הרע והקל, והנעלם בתכלית ההעלם
  .וקשה מאד בחינת המן עמלק

אין להעריך לתאר ולשער את גדל השמחה ועֹנג נפשי והחיות דקֻדשה 
גם , מאדרא ור נפלא ונויר את עיני דעתי ולבבי באשקבלתי ממכתבך שהא

תי כי וברא, ם הפוריםודל השמחה והאהבה של יין חקוק בלבי גֹיעד
' ה. נפגם כלל ולא לה לאל אהבת אמת והאחדות שבינינו הוא בשלמותיתה

ולשמֹע ,  ממרחקאפילות תמיד באהבה וסיף להתראוירחם שנזכה לה
ר החכמה והחסד וזלים ממקו הננניםות מים חיים צודברי אמת ולשת

  . תוהמטהר מכל הטמא
סקים להכניע הרוח סערה רוח הטמאה הנמשך מבחינת ובפורים ע

ולהגביר ולהמשיך בחינת הרוח חיים דקֻדשה הנמשך , פהיהרב דקל
  . תונות ונתכפרים כל העוונו נשלמין כל החסרויד-מהצדיק האמת שעל

  
מנו וקדשנו ינו וקייהחירחם עלינו ו, מחיה מתים, לםו של עונורב

אוף ימאה שהם הרהורי נת הֻטומאת מת שהוא אבי אבוטהרנו מֻט
ן מֻצלה ואין מעמד וטבענו ביו" עד אשר מאדלם ושהתגברו והתפשטו בע
זכנו בכֹח קֻדשת פורים שנזכה לקבל ". לת שטפתנובאנו במעמקי מים ושבֹ

 הצדיק ולהמשיך עלינו קֻדשת הפרה אֻדמה תמימה שהיא בחינת הארת

ת של ום המצוישיענו לקיוועזרנו וה, מאת מתהאמת לטהרנו באמת מֻט
ת נזהרים וידי זה להי-כך עד שנזכה על-לה כלופורים בקֻדשה ובשמחה גד

ת של פסח בקֻדשה וראות הנום כל המצויו חמץ בפסח ולקימשהבאמת מ
ואזכה בכֹח הצדיק האמת לגרש ולבטל . ראה ועצומהולה ובשמחה נוגד

ולהמשיך קֻדשת הנס , ועמלק ימח שמ-פת המןימכל ישראל קלממני ו
  . אליוצורי וג' ן לבי לפניך הון אמרי פי והגיויהיו לרצ. והישועה של פורים

  

  ) המשך-ל "זצ, ישראל אודסר' מר(

לה ורצו והיה אנשי אמת של ברסלב שהיו בסכנה גד...                        
והיה כמה שקבלו אבנים ברֹאש והיה , אבניםזרקו עליהם , תםולהרֹג א

  .היה שום הזק לא ,םו יצאו בשלֻכלםו.. ת כאלהולואבנים גד, להוסכנה גד
 ואבל הוא הראה לי שהיה ל, בע שכסה את הרֹאשואחד הוא הלך עם כ

 והוא לקח לי את ,ח עמֹק עמֹק עמֹקו אבן והאבן נכנס במוזרקו ל. נס
האבן , והיה נס איך הוא נשאר בחיים". רותראה הח", האצבע והראה לי
  .נכנס עמֹק ברֹאש

א משיח צדקנו אז יראו גֻדלתנו ואבל כשיב, רקים אבניםו זעכשיו
גֻדלתנו ", הוא יגלה את רבנו, א משיחויהיה זמן שיב.. וה. ותפארתנו

  ! הוא יגלה-רק משיח ? מי יגלה" ותפארתנו יגלה משיח צדקנו
 והוא נתקרב לרבנו והיה ל, היה ליטאיל והוא והיה רב מֻפרסם וגד... 

  .געאחים רבנים והם אמרו עליו שהוא מֻש
 כבר לקחתי -ד והכב: "וש אמר לאנשים שלורבנו הקד

  !"יהיה לכם לא דוכב. מכם
אז ,  על חסיד ברסלב אחרואם יֹאמרו שבח עלי א

איך אפשר , זה ברסלב, מה אתה מדבר: "יֹאמרו
  "?ותולשבח א

 !ֻכלם,  קנאה עליכן היה להם- גםֻכלם
רק  לא ,ע בספר ברסלב פחדו לנגֹֻכלם

 הם, הם ראו את הגבורה שלי. ללמֹד
קח גבורה והבינו מאיפֹה אני ללא 

  .כזה
, התם היה תמיד בשמחה

 לא זה", והחכם היה תמיד בעצבות
 ב וזהוט לא זה, בסדר לא בסדר וזה

הוא רצה . בווהתם עשה מהכל ט, "בוטלא 
תני לי : "ומר לאשתאז הוא א, לאכֹל בשר

: אז הוא אמר,  לחם בלי בשרוהיא נתנה ל, "בשר
  ".כך טעים הבשר-כל, בוכך ט-הבשר הוא כל.. וה"

אז הוא , הוא היה צריך בגד ללכת לחתונה של חבר
אני צריך ללכת , תני לי הבגד היפה: "ואמר לאשת

מעיל פרוה חרפי ( את הפלץ ואז היא נתנה ל, "לחתונה
  ...)מֻגשם

 לא והתם, סנדלר לא אבל, מיםויהל, פאור, תורולמד כל מיני תהחכם 
 שלשה ווכשגמר הנעל היה ל, ת סנדלרורק להי, הצליח בשום מלאכה

כמה מתֹק כמה יפה , כמה יפה זה הנעל: "הוא לקח הנעל ואמראז , תוקצו
  ". זה הנעל] מתוק[ צוקערכמה דבש ו, הנעל

נעל עם , י בחיי דבר כזהשמעת לא לםואני מע, תושה קצוהיה לנעל שלֹ
רק בהמעשה ! ?תושה קצוראיתם איש עם נעל שיש לה שלֹ? תושה קצושלֹ

  ...תושה קצובהמעשה של התם היה נעל שלֹ, של התם
ובכל פעם שאני בא אתה , מדוע אני בשמחה: "התם שאל את החכם

  "?בעצבות
ם ועשיר אחד הביא לי יהל, אהיה בעצבות לא איך: " החכםואז אמר ל

ם שהביא לי ו היהלו הדבר כמותום שאעשה אוד יהלויא לי עוהב
ב ויפה ום טוהוא עשה את היהל, לווהחכם הוא היה ֻממחה גד, "לדוגמא

אבל החכם עשה איזה , "םוכך יפה היהל-כל.. וה: "אז העשיר בא, מאד
היה מי  לא ,ידעו מזה לא לםואבל כל הע, בסדר לא איזה דבר, ןוחסר

ל ואיך אני יכ: "ואז הוא אמר לעצמ, ווא בעצמן רק הושיבין את החסר
? יעשה בסדר ולא  טעות כזהויהיה ל,  שגיאהוני יהיה לוחכם כמ? לשמֹח

  "?ת בשמחהול להיואיך אני יכ, נו
ת ולם לחיולים כל העו יכועם המעשה הז', חכם ותם'המעשה מה

התם הוא נעשה מיניסטר על . לםול לשמח כל העומעשה כזה יכ, ולשמֹח
  !עדן-טעם גן, לם הבאו ע-התם . מיניסטריםכל ה

 לא .לם מלא שמחהויהיה ע, איזה שמחה.. לםומה שיהיה בע, יוי אוא
א יהיה כל ובהפתק כתוב שמשיח יב. רק שמחה, לםויהיה שום עצבות בע

  )ההמשך יבוא( ...!'תמים' יהיו ֻכלם, לם שמחוהע
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