
 ˙ÂÙÎ ¯„‰ ıÚ È¯Ù Ì˙Á˜ÏÂ
ÌÈ¯Ó˙ ... Ì˙ÁÓ˘Â...  

] ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡ ¯ÙÒÓ-˙ÂÎÂÒ  ,Ò˜"„ ,Ò˜"‰[  

נטילת הארבעה מינים בסוכות זמן 
שמחתנו הוא כדי להמשיך השמחה של 

לתוך , שהיא בחינת עולם הבא, מצוה
  .�˙˙ ˘È·Ï· ‰ÁÓשיהיה בבחינת , הלב

  
, כי האדם בעצמו כלול מכל העולמות

 שהאדם בחינת עולם הבא ויש, כידוע
הראש והדעת הוא : היינו, ועולם הזה

שאז יהיה עיקר שלמות , בחינת עולם הבא
והגוף הוא בחינת עולם , השגת הדעת

שיש בו שני , והעיקר הוא הלב, הזה
יצר טוב , ששם משכן שני היצרין, חללים

שעל ידי זה עיקר הבחירה של , ויצר הרע
  .שהוא בעולם הזה דייקא, האדם

  
ועל כן יכול האדם להרגיש לפעמים 

מחמת , במוחו ודעתו בחינת עולם הבא
שהמוח והדעת בעצמם הם מבחינת עולם 

, אבל העיקר להמשיך זאת אל לבו. הבא
עולם , שהוא מרמז לבחינת עולם הזה

שזה בחינת להמשיך שמחת עונג , הבחירה
בבחינת , עולם הבא אל תוך העולם הזה

Í··Ï Ï‡ ˙·˘‰Â ÌÂÈ‰ ˙Ú„ÈÂוכו '.  
  

וזה אנו ממשיכין על ידי הנענועים עם 
וכל הנענועים עד טבורא , הארבעה מינים

כדי להמשיך השמחה של עולם , דלבא
להרגיש שמחת , הבא מהמוח אל הלב

, עולם הבא בעולם הזה ממש גם בלבו
�˙˙ בבחינת , ל"ששם עיקר השמחה כנ

È·Ï· ‰ÁÓ˘.  
  

ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ÌÎÏ Ì˙Á˜ÏÂ : וזה שכתוב
ıÚ È¯Ù¯„‰ וכו  '‰ È�ÙÏ Ì˙ÁÓ˘Â '

ÌÎÈ˜Ï‡ , כי על ידי זה ממשיכין שלמות
עד , השמחה של מצוה גם בעולם הזה
 בכל -שנזכה לעשות כל המצוות תמיד 

,  בשמחה גדולה מהמצוה בעצמה-השנה 
עד שלא נרצה בשום שכר עולם הבא 

רק שמחתנו יהיה מהמצוה , בשבילה
  .בעצמה

  
, עיקר ההידור הוא בהאתרוג, ועל כן

; ל"כמאמר רבותינו ז, שהוא כנגד הלב
כי העץ בעצמו , וטעם עצו ופריו שוה
שאין מרגישין בו , מרמז על העולם הזה
רק הוא עולם , טעם הקדושה כל כך

ועליו על העץ הזה יגדלו פרות , המעשה
נפלאים שנזכה לאכלן ולהתענג מהם 

אבל ; בעת קיבול השכר, בעולם הבא
עום טעם שנזכה לט, עיקר השלמות הוא

, הטוב והנעים של הפרי גם בהעץ בעצמו
שזה בחינת להרגיש עונג העולם הבא 

שזה , ל"בשעת עשיית המצוה תכף כנ
  . בחינת שטעם עצו ופריו שוה

 ‰·È‡Â˘‰ ˙È· ˙ÁÓ˘...  
אנו זוכין , בכל שבעת ימי הסוכות

', להמשיך השמחה עלינו לשמוח בה
שזה בחינת , ÂÈ˘Ú· Ï‡¯˘È ÁÓ˘Èבחינת 

,  שאנו שמחים בהמצוות בעצמןהשמחה
וזה גם כן . שהם אחדות אחד עמו יתברך

כמבואר , בחינת שמחת בית השואבה
  .בפנים

  
אז , בשמיני עצרת ושמחת תורה, ואחר כך

כמבואר , כביכול השם יתברך שמח עמנו
ל שאמרו על "בכוונות ובדברי רבותינו ז

, עכבו עמי עוד יום אחד, בבקשה מכם: זה
ואז עיקר , ·Ó˘È‰ Á 'ÂÈ˘ÚÓשזה בחינת 

כי נכללין שני השמחות , שלמות השמחה
כי אנו תופסין אז התורה , באחדות אחד
להורות שכל שמחתנו הוא , ושמחים עמה

שהיא אחדות אחד , רק התורה בעצמה
, וכן הוא יתברך שמח עמנו, עמו יתברך

  .ל"ונכללין שני השמחות ביחד כנ

    

    

    

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡ ¯ÙÒÓ- ˜È„ˆ -Ï˜ "Á(  

כלל הצדיקים שבכל דור הם בחינת שבעה 
והם עוסקים לגדל אמונת ישראל , רועים

, ולהשלימה על ידי הרוח נבואה שיש להם
בחינת שבע , והם בחינת שבעה קני מנורה

  .כמבואר בפנים, שני השובע
  

, אבל יש כנגדם מנהיגים ורועים של שקר
והם מבלבלים את , בחינת נביאי השקר

אים שבע שני האמונה הקדושה ונקר
והם מסתירים ומכסים אור . הרעב

, עד שאין נכרים כלל, הצדיקים אמתיים
כאילו אינם , ואין רואים אותם כלל

�ÚÏ·˙Â‰ שזה בחינת , חס ושלום, בעולם
 ˙ÂÚ¯‰ ˙Â¯Ù Ú·˘וכו ' Â‡· ÈÎ Ú„Â� ‡ÏÂ

‰�·¯˜ Ï‡ . ואז כשמתגברין שבע שני
 - שהם בחינת המנהיגים של שקר -הרעב 

דעין על ידי זה מהצדיקים עד שאין יו
אז צריכין לפרנס , אמתיים שבאותו דור

ולהחיות את עצמו בהתורה שגילו לנו 
  .הצדיקים אמתיים שלפנינו

וצריכין אנו לילך בדרכיהם עד שירחם 
עלינו השם יתברך ויגלה לנו גם את 

שיש להם רוח , הצדיקי אמת שבדור הזה
שעל ידי זה , נבואה רוח הקודש אמתי

ן המדמה וממשיכין שלמות מבררי
‡Ï Ì‡ שזה בחינת , האמונה בישראל

 È·˜Ú· ÍÏ È‡ˆ ÌÈ˘�· ‰ÙÈ‰ ÍÏ ÈÚ„˙
Ô‡ˆ‰ ,וזה מרומז . כמבואר במקום אחר

גם בהעצה שנתן יוסף הצדיק לבטל תקף 
על ידי , הרעבון של שבע שני הרעב

שיקבצו את אוכל השנים הטובות והיו 
  . כמבואר בפנים' לפקדון לארץ וכו

 

  

  

  

) ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ‡ ¯ÙÒÓ- Ï‡¯˘È ı¯‡ -� ,‡�(  

 מי שזוכה להמשיך על עצמו בשלמות �
על ידי זה זוכה , קדושת ארץ ישראל

להתחדש בכל יום ממש בידיעת אלקותו 
מכל שכן בשנויי הזמנים ; ואמונתו יתברך

הקדושים שהם שבתות וימים טובים 
וזה עיקר אריכת ימים . וראשי חדשים

Â·¯È ÔÚÓÏ ינת בח, שזוכין בארץ ישראל
 ÌÎÈÓÈוכתיב', וכו : ÏÚ ÌÈÓÈ ÍÈ¯‡˙ ÔÚÓÏ

 ‰Ó„‡‰וכו' .  
ועיקר ,  השפלות הוא בחינת עפר�

קדושת העפר היא בארץ ישראל 
והעיקר בבית המקדש בנקודת , וירושלים

ששם תכלית הענוה , האבן שתיה
כי אי אפשר , והשפלות ושם שער השמים

כי , לעלות לשמים שהוא למעלה למעלה
  . ידי ענוה ושפלותאם על 

  
  
 

 

)¯‰ ˙ÂÁÈ˘ ¯ÙÒÓ" Ô-˜ ˙Â‡ "Ï(  

לענין המפורסמים בעלי , שמעתי בשמו
שמלך אחד היו לו שני , סיפר מעשה, מופת
ועשה . אחד היה חכם ואחד שוטה, בנים

את השוטה ממונה על האוצרות ] המלך[
רק ישב , ולהחכם לא היה שום התמנות

  .אצל המלך תמיד
  

שזה שאינו חכם , והיה קשה להעולם מאד
יש לו כל ההתמנות והכל באים ונכנסים 

, אצלו להכניס או להוציא מן האוצרות
  .וזה החכם אין לו שום התמנות כלל

  
וכי זה הוא מעלה מה : והשיב להם המלך

שהוא לוקח אוצרות מוכנים ומחלקם 
כי זה החכם יושב אצלי וחושב ! ?להעולם

מחשבות ובא על עצות חדשות שאיני יכול 
ועל ידי אלו העצות אני , לבוא עליהם

, כובש מדינות שלא הייתי יודע מהם כלל
אשר מאלו המדינות נמשכים ובאים כל 

אבל זה הממונה לוקח , האוצרות שלי

úåòåùéä ìëì úåëæì                                                    øéùìå ãéâäì áåè  

   

áìñøáî ïîçð éáø ìùáìñøáî ïîçð éáø ìùáìñøáî ïîçð éáø ìùáìñøáî ïîçð éáø ìù        

ø åðéøåî çöð ïåøëæì 'ø ïá øñãåà áã ìàøùé 'äîìù ÷éæééà ,öæ"ì  



על כן . אוצרות מוכנים ומחלקם להעולם
בודאי גדולה ושגבה מאד מעלת החכם על 

אף על פי שנראה שאין לו שום , הממונה
, נמשכים כל האוצרותכי ממנו , התמנות

  .כנזכר לעיל
  
  
  
  
)¯‰ÂÓ ÈÈÁ ¯ÙÒÓ" Ô-ÂÈÏ‡ ÌÈ·¯˜˙Ó‰ ˙ÏÚÓ  ,Ï˘"Ë(  

אמר שלעתיד יהיה כל העולם אנשי 
: ובלשון אשכנז אמר בזו הלשון. ברסלב

‡Â·Ï „È˙ÚÏ , ÔÈÈÊ ËÏÚÂÂ Úˆ�‡‚ ‡È„ ËÚÂÂ
ÌÈ„ÈÒÁ ¯È·ÏÒ¯·.  

  
Ï ÌÎÏ È˙˙�Â· דאיתא במדרש על פסוק 

שיהיה כל , סראל תקרי בשר אלא ב, ·˘¯
לב בסר . אחד בוסר בחלק של חברו

  .אותיות ברסלב
חלם לו , גם כשיצא מזלאטפאליע לברסלב

להמגיד מטירהאוויצע בסוכה ענין 
יציאתו של רבינו זכרונו לברכה 

מרומז בפסוק , מזלאטיפאליע לברסלב
 לב - ÌÎ¯˘·Ó Ô·‡‰ ·Ï È˙Â¯ÈÒ‰Âל "הנ

ÛÒÎ‰ ˙‡ ‰ÓÏ˘ Ô˙ÈÂ האבן הוא בחינת 
ÌÈ�·‡Î . כי שם העיר זלאטיפלע על שם

ונתתי לכם לב בשר , רבוי הכסף והממון
  .ל"אותיות ברסלב כנ

  
    

    

    

)· ÏÁ�‰ È ≈a ƒ‡ ¯ÙÒÓ'-Ï¯ ·˙ÎÓ "·(  

כל עסקו לקרב כל העולם , הצדיק האמת
' לקרב כולם לה, אפילו הרחוקים מאד

על ידי שהוא זוכה להכיר דרכי , יתברך
והוא מודיע זאת . רחמיו וטובו יתברך

שיש לכולם תקוה להתקרב אליו , לכל
  .כי עדיין רחמיו וטובו עליהם, יתברך

  
שיש לו , ומי שזוכה להתקרב לצדיק הזה

בודאי יזכה לכל טוב לנצח , זה הכוח
ואפילו אם קלקל ונתרחק מאד . אשרי לו

אף על פי כן הכל יתתקן בודאי על , מאד
כי יש לו כוח לתקן כל , ידי הצדיק האמת

ם שבעולם ולהחזיר הכל מיני קלקולי
, ולהפוך כל העוונות לזכיות, בתשובה

כי הוא ', ולכפר כל העוונות ולהפוך וכו
שעל ידי זה , ממשיך אורות עליונים כאלו

  .נתתקן הכל
  

יכולים לדלג ולקפוץ על כל , בכוח הצדיק
מיני מניעות ועיכובים שמעכבים 

  ...למאור חדש כזה, יתברך' מלהתקרב לה
 לשמח נפשך בזה שאתה יודע עכשיו הזהר

שממתיק ומתקן , שמאיר אור כזה בעולם
כמו , ועל ידו יש תקוה לאחריתינו, הכל

ל קודם "שאמר רבינו הקדוש ז
Â‡„Ï ÌÎÏ ˘È ‰Ó‚ : התסלקותו אז

ÌÎÈ�ÙÏ ÍÏÂ‰ È�‡˘Î]  איך גייע פאר אייך
  ...?]וואס היזט איר צו זארגין

  
  

  

    

) ˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ ¯ÙÒÓ- ˙ÂÎÂÒ -‡ ,'·'(  

זוכים ,  על ידי קיום מצוות סוכה כראוי�
שדעת זו היא בבחינת , לדעת גדולה מאד

˘„Â˜‰ ÁÂ¯ ,È˜ÂÏ‡ ÚÙ˘ . וכדי לזכות
צריך לתקן את שבעת הנקבים , לדעת זו

, היינו העינים, המצויים בראש האדם
כמבואר בליקוטי , האף והפה, האזנים

בתורה ) א"סימן כ(' ן חלק א"מוהר
ÌÈ˙ÒÂ ¯ÈÓË ‡˜È˙Ú, כיצד לתקן את 
  .צינורות המוח האלו

וצריך לדעת שתכלית העבודה של כל אדם 
, וקיום התורה' בעולם שעוסק ביראת ה

רוח הקודש , ˘È˜ÂÏ‡ ÚÙהוא שיזכה ל
שהם עיקר ; ודעת גדול הנזכר למעלה

היינו עיקר תענוג  .שעשועי עולם הבא
יהיה השגת הדעת , עולם הבא של כל אדם

  .כמבואר

וכפי ,  מצוות סוכה כראויוכפי שמקיימים
כך , שזוכים לזכך את הצינורות הנזכרים

שזה , לדעת הגדולה, זוכים לשפע האלוקי
  .כאמור עיקר שעשועי עולם הבא

  
זוכים ,  על ידי קיום מצוות סוכה כראוי�

זוכים לדבר , ועל ידי זה, ללב זך ונקי
. יתברך כל המצוי בלב' ולפרש לפני ה

הם , יתברך' דבורים אלו ששחים לפני ה
  .בבחינת רוח הקודש

  

  

 

    

)‡  ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï ¯ÙÒÓ ,'Î ‰ÏÈÙ˙"‡(  

וזכני ברחמיך הגדולים ובחסדיך ... 
, לקיים מצוות סוכה כראוי, המרובים

ג "בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי
בשמחה ובטוב לבב , מצוות התלויים בה

ונזכה שימשך עלינו . ובכוונה שלמה כראוי
כל השבעת , ת ישיבת סוכהעל ידי מצוו

, ענני כבוד שהקיפו את ישראל במדבר
ÍÓÂÏ˘ ˙ÎÂÒ Â�ÈÏÚ ÒÂ¯ÙÂ . ונזכה להשיג

השגת המקיפים הקדושים השגת רוח 
על ידי מצוות סוכה כראוי , הקודש

ועל ידי זה , בקדושה ובטהרה ובשמחה
תגן עלינו ובעדנו ותצילנו מכל אויב ואורב 

יות שיש לנו בגשמ, ומכל מיני שונאים
והסר שטן מלפנינו ומאחרינו , ורוחניות

  .ובצל כנפיך תסתירנו
  
  
  
  

] ‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ ¯ÙÒÓ-‰ˆ¯ ·˙ÎÓ [  

‡ ÌÂÈ Ì˘‰ ÍÂ¯· '¯˙ ˙ÂÎÂÒ ·¯Ú" ‡
ÙÏ"·ÏÒ¯· ˜ .  

אהובי בני חביבי מכתבך קבלתי היום 
' והיה לי לנחת וה, באמצע תפלת שחרית

ישמחנו בשמחת החג הקדוש הבא עלינו 
 ידי השמחה שישלח ותזכה על. לטובה

. השם יתברך רפואה שלמה לזוגתך תחיה
, כי שמחה היא רפואה לכל מיני חולאת

  .רחמנא לצלן
  

 שהוא -והנה נכספתי מאד למלאות רצונך 
 לכתוב לך דברי אמת מעניינא -רצוני 
ועדין לא . אך טרידנא טובא, דיומא

ולא הגביהו כנפי . הנחתי תפלין דרבנו תם
קתך מכריחני לכתוב אך תשו', הסוכה וכו

לך מעט מאשר דברנו אתמול בסעודה 
  :שלישית

  
שכל בחינת סוכה וארבעה מינים 

הכל להשלים ולהוציא לאור , הקדושים
בכל , הספרים הקדושים של הצדיקי אמת

שבזה . 'שעל ידי זה נשלם התורה וכו, דור
להשלים את , אנו עוסקים באלו הימים

, התורה בשמיני עצרת ושמחת תורה
שהוא סוף גמר והתיקון של ראש השנה 

  .כמובא בכוונות, ויום הכיפורים
  

להאיר , וכל מצוות ארבעה מינים בידיים
ידי הסמיכה בידי הכתיבה העוסקים 

בפרט הכותבים ; בכתיבת כתב ישראל
שעל , ספרים קדושים של התורה הקדושה
ידי זה נבקע ים החכמה של כל אחד 

ה והכניס בלבו ידיעת האמונ. ואחד
ÏÂÚÙ ÏÎ Ú„ÈÂ עד אשר יתקיים , הקדושה

 Â˙ÏÚÙ ‰˙‡ ÈÎכמו שמסיימין אחר ', וכו
ÈÎ ı¯‡‰ ÈÓÚ ÏÎ ˙Ú„ ÔÚÓÏ , נטילת לולב

‰ 'ÌÈ˜Ï‡‰ ‡Â‰וכו '.  
  

והנענועים הקדושים הם בחינת תנועת 
המובא בהתורה חדי , הקולמוס באוויר

. רבי שמעון שאנו עוסקים בה עתה
נת והשלשה מינים שאצל הלולב הם בחי

אצבעין דאחזין בקלמוסא המובא ' ג
כדי להשלים התורה בבחינת , בתקוני זהר

  ...לוחות האבן כתובים באצבע אלהים
  

 „ÈÓ˙ Â˙ÚÂ˘È· ÏÂ„‚ ÔÂÊÙÁ· ·˙ÂÎ‰ È¯·„
·ÏÒ¯·Ó Ô˙�.  

  **עלונים **   

067-587032 / 02-5829086   
 ** ÌÈ·˙ÎÓ**  

  91131 ירושלים 13271.ד.ת
  **תרומות ** 

  89-2255-7' חשבון דואר מס

ושמחת 
  ...בחגך
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