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דבר המכון
קובץ שיחות קודש על – "חג  הננו מתכבדים להגיש לקהל שוחרי תורה וחסידות, 
הסוכות", השלישי בסדרת הקובצים על חודש תשרי, אשר בו נקבצו ונאספו אמרות 
טהורות ופתגמין קדישין שנאמרו בלבת אש קודש, בטישים, ואסיפת מרעים, שהיו 

במשך ימי הסוכות משנת תשע"ד לפ"ק.

וזאת למודעי, שכידוע רבים מאוד הם השיעורים והשיחות אשר נאמרים ע"י כ"ק 
מרן אדמו"ר שליט"א, וקונטרס זה הינו חלק מתוך הספר הנמצא כבר בשלבי עריכה 
נאמרו במשך תשע"ד לפ"ק,  יכלול בתוכו, את כל השיחות אשר  מתקדמים אשר 
וכן  למועד,  חזון  עוד  ואי"ה  המוגמר,  על  לברך  בהקדם  שנוכל  איתנה  תקוותינו 

להוציא סדרת ספרים על שאר השנים אשר עדיין חסרים.

המכון מתוך ההקלטות,  צוות  ע"י  ונערך  נכתב  הזה  הקונטרס  למודעי אשר  וזאת 
אך מפאת קוצר הזמן יתכן שלא עובדו הדברים עד סופן, ואף יתכן שנפלו טעיות 
וכל אחד  מאוד,  עמוק  רבינו שליט"א  ובעומק השיעורים, שכידוע שדברי  בהבנת 

יכול להבינו אחרת, וא"כ הם על אחריות המערכת בלבד, ושגיאות מי יבין.

או שזוכר אחרת,  או שמתקשה בהבנת הדברים  כן פשוט שמי שבידו הערה  ועל 
יועיל לנו בטובו ויגיד לנו, כדי שנוכל לתקנו במהדורה הבאה.

מלאכת הכתיבה נעשתה ברוב תבונה, ע"י הבה"ח פע"ח בנש"ק יעקב ווייס ני"ו נכדו 
חביבו ויקירו של כ"ק רבינו שליט"א, שבדעתו הרחבה וכשרונותיו הברוכים אשר 
חננו ד', השכיל לכתוב את הקובץ הזה מהחל עד כלה, ואף הוסיף להעיר הערות 
מחכימות, ולהכין את החומר בטוב טעם ודעת, יה"ר שמשמים ירעיפו עליו ברכות 

לרוב.

להעתיר  דבשמיא,  אבוהון  קדם  מול  בתפילה  פרושות  כפינו  הקודש  מן  ובצאתנו 
ולחלות בצלותא, לחיי כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א, ימים על ימי מלך תוסיף בבריות 
גופא ונהורא מעליא, ונזכה להסתופף בצלא דמהימנותא ולהתבשם מנועם זיו דבריו 
הקדושים ולהשיג דרך האמונה האמיתית בבורא כל העולמים, לאורך ימים ושנים 

טובות, עדי נזכה לביאת מלכא משיחא בעגלא ובזמן קריב במהרה בימינו אמן.

חג הסוכות - תשע"ח

יצחק טווערסקי 

יו"ר מכון נתיבות החסידות   





קודש שיחות  א סוכות 

סוכות 

רחימא  אברהם  - אושפיזין  ד 'סוכות א' ליל

החג  כניסת בעת - למעריב  מנחה בין  דרשה

חיים איתא  'למען(לסוכות)בדברי  בפסוק 
וגו ' מג )ידעו ' כג , וקשה .(ויקרא 

אמר לא  למה  בידיעה , תלה  למה  לכאורה 
הושבתי ד ' אני  כי המצות , בשארי כמו
ולמה  ממצרים , בצאתם  ישראל  בני את 

בידיעה  דוקא  זו המצוה  עניןתלה  מהו  .
יותר לדעת, שצריכים כאן  הידיעה 

אחרות?, דאמרממצות למאן  קשה  ויותר 
יא :) כן(סוכה אם  להם , עשו  ממש  סוכות 

הלא  להם , שעשו הסוכות  זכירת  ענין  מה 
רק  הוא  זה  דאמר  למאן  הוא  הענין עיקר 
ז"ל בט "ז כמבואר  מצרים  ליציאת  זכר 

סוכה  תרכה)הלכות  למימר(ס ' ליה  הוי א "כ 
וישבתם  ממצרים  יצאתם  כי  למען רק 

מצאנובסוכות . הלא קשה ועוד
או ממש  סוכות היה האם מחלוקת
המחלוקת  לכאורה הכבוד, ענני  שהיה
ולא  ממערב , מזרח כרחוק  הוא הזה
קצת  שזה שבש "ס המחלוקת כל כמו 
סוכות  היו  אם כי  להשני, אחד דומה
ענני היו  ואם סוכות, היה אז ממש 
גשמי ולא רוחני  משהו  היה זה הכבוד 

עשובכלל?, לא  הסוכות  הא  קשה  ויותר 
ובכתוב  היציאה , אחר  במדבר  בהיותם  רק 
ישראל בני  את  הושבתי בסוכות  כי משמע 
עשו הוצאה  שבשעת  משמע  וגו ', בהוציאי 

סוכות . שהיולהם  בעת כך אחר ולא
וצ"ע . במדבר

מה ונראה  פי על  הוא  דהענין  לע "ד 
בזוה "ק  קפו :)שמבואר  תצוה (פ'

כתיב  מב )וז"ל  כג , שבעת (ויקרא  תשבו  בסכת 
והכי וכו ' דמהימנותא  רזא  הוא  דא  ימים ,
קרא  האי אתמר  עלמא  אתברי  כד  תנינן
ימים , שבעת  תשבו  בסכת  אמר  וכדין  וכו'
לתתאה  עלאה  מעלמא  ימים  שבעת  מאן
סכת , להאי לאנהרא  בקיומא  קיימי דכלהו

דא  איהו  יא )ומאן ט , דוד(עמוס  סכת 
עכ "ל וכו ', שלום  סכת  .הנופלת ,

הגם והנה  שכלנו, לפי הענין  להסביר 
אתנו ואין עלאין רזין הוא  שבאמת 

מה  סוכות יודע  של האלה ימים שבעת ,
הכוונה  אלא ימים, שבעת סתם לא הם
ועבודת  האדם, מידות שבע על הוא
יום  כל לתקן  זה האלה, בימים האדם
שמגיע  עד מידות, מהז ' אחרת מידה 
הראת  'אתה שאומרים  תורה שמחת
עוד אין  האלקים הוא ד ' כי  לדעת

קודש מלבדו '. העניןבזרע  שכל איתא
על המסככת 'אם כמו  הוא, סוכות של
עצות  עם מסוכות לצאת ואפשר בניה ',
כל במשך עלינו  שיגן  השם בעבודת 



קודש שיחות  סוכות  ב

אחד ניגש  שפעם מספרים כולה. השנה
זי"ע ,ואמר מקאצק  את להרה "ק  שראה

שנכנס  בעת סוכות  בליל האושפיזין 
זי "ע  מקאצק הרה"ק לו  אמר לסוכתו,
הבנה  מעל וזה אמונה , זו  שסוכות
אני אותן  רואה אני  ואם שלנו , והשגה
ואני אמונה, לא וזה ובהבנה בהשגה 
הבנה  מעל שזה אמונה עם לחיות רוצה
אך אותן  רואה לא אני  ואם שלי, והשגה
באמונה. אני  כזה דבר שיש  מאמין  אני 

זי"ע  מ 'ויזניץ  חיים  האמרי אמרהרה "ק 
נישט ווייס  'איך האושפיזין , על פעם
ס'איז אז  ווייס  איך אבער איז  דאס וואס
שיש  לדעת אושפיזין  וזהו  זאך', גיטע א
עם  חי  אדם ואז  בזה, ולהאמין  כזה דבר

סוכות. היו "ט כל שזה אמונה

חיים }{וממשיך  י"להדברי לפשוטו  אך 
ברא  שהקב "ה  ידוע  דהנה  כך ,
שנקראת  ישראל  בשביל  העולמות  כל 

ד )ראשית  לו , במדרשים (ויק "ר  (ב "ר ומבואר 

ד ) לכלא , קדמה  ישראל  של  שמחשבתן 
העולם , בריאת  קודם  שנבראו  הדברים 
ידע  הקב "ה אלא ככה?, זה באמת ולמה
כי ית', שמו  יתפרסם דרכנו  ע"י  שדווקא
ית', אליו  ושפלות הכנעה נותנים אנחנו 
שמו , ית ' מאתו  שהכל מכירים ואנחנו 
יכירו שכולם רצה  שהוא מה זה ובעצם
ישראל של  המחשבה  א"כ  זה, את  וידעו 
הולכים  שאנחנו בגלל מתחילה עלו 

אותו , הקדושים לפרסם הספרים  וכתבו 
במעשיהם  צפה  שהקב "ה  הזה  מדרש  פי על 

צדיקים  ח)של  ג , אשר(שם  זה הוא דצדיק 
דבר, בכל לרבש "ע  הכל ומקשר חי
שלו , עבודה את רוצה הקב"ה  וא"כ 

צדיקים  כולם  עמך  כא )היינו  ס , ושמח (ישעיה
ברא  ובשעשועם  כביכול  והשתעשע 

מהעבודה העולם  תענוג לו יש  הקב"ה .
הזמן . כל בו  מכירים  שאנחנו  בזה שלנו ,

אלימלךאיתאוהנה  פרשת בנועם 
הפסוק על י ,בהעלותך (במדבר 

נוסעים כט ) וכו' לחובב משה 'ויאמר
לך'. והטבנו  עד  והייתיאנחנו  ולכאורה 

וענני הארון דהלא  שחר , לו  אין לעינים  לנו 
הדרך . להם  להורות  לפניהם  הולכים  כבוד 
לכן ידעת  כן על  כי זה  מקושר  איך  וגם 
ע "י דהנה  לפרש  נראה  וכו ', לנו  והיית 
אתערותא  הוא  דלתתא  אתערותא 
לעורר רוצה  כשצדיק  והיינו דלעילא ,
מתחילה  לעורר  צריך  לעולם , ושפע  רחמים 
משפיע  ועי"ז ב "ה , להבורא  ושמחה  חדוה 

לעולם  טובות  עכשיוהשי"ת  דהיינו  .
אנחנו ואם בעצבות, הקב "ה כביכול 
וזה  שמח, נהיה  הוא גם אזי  שמחים
וברגע  אותו , לשמח בידינו  תלוי
משפיע  מיד לשמחה אותו  שהבאנו 
בעצם  אדם ואיך טובות, מיני  כל עלינו 

ההסבר, וע"ז  לשמחה?, נעשה מגיע  וזה 
ונפלאות  בניסים  ורואה  מכיר  שהצדיק  ע "י
לו בא  אז בוראנו , יוצרנו עמנו שעושה 

להצדיק , שמחה  שיש  וכיון מזה , אזשמחה 
שמחה  להקב "ה מעוררבא הוא  עי"ז

למעלה , אתערותא שמחה  ע"י נקרא וזה 
אנחנו בשמחה, נהיה שאנחנו  דלתתא
אתערותא  וזה למעלה שמחה מעוררים

טובות, השפעות יש  ואז  אבלדלעילא,
בלתי וניסים  בנפלאות  מכיר  שאינו  מי 

רחמים . לעורר  לו  דהרחמים אפשר 
ואנחנו שלנו, השמחה ע "י  רק מגיעים



קודש שיחות  גסוכות 

בשמחה  לא אנחנו  ואם  אותו, מעוררים
והדרך כלום, לעורר יכולים לא אנחנו 
שמכיר ע"י ורק  אך  זה לשמחה להגיע 
תמיד. אתנו שעושה ונפלאות בניסים

זצ "להרה "צ  מילר  אביגדור  אמררבי
ונפלאות, לניסים בקשר פעם 
אפשר הכיסא בית על  מסתכלים  שאם
שיודע  מי  גלויים, נסים מזה לראות
ובכל מקום  בכל כזה דבר היה לא פעם
זה  לגמרי השתנה המצב  והיום בית,
הנייר על אמר  ועוד ניסים, לבד 
מושג היה לא פעם בה שמשתמשים
אלא  שיש  רק לא והיום נייר, של כזה
ניירות  של סוגים הרבה  כ "כ שנמצא
אפשר לבד ומזה חברות, מיני ומכל
אשר והנפלאות ניסים את לראות
פירש  וזהו  תמיד, אותנו  מביא הקב"ה

ה)הכתוב כג , שיש (תהלים  רויה' 'כוסי 
נשפך כבר  זה  אשר ניסים  הרבה כ"כ
בכלל, אותו  מחזיק  לא וכבר מהכוס 
ופשוטה  קטנה מחשבה עם דהיינו 
ובכל מקום בכל לראותו  אפשר מאוד 
תמיד עלינו  משפיע  הקב"ה אשר זמן
לבד ומזה ונפלאות, וניסים טובות
שמחה  ולעורר לשמחה להגיע  אפשר
בניסים  מכיר שלא  מי אך  ג"כ, למעלה
רחמים  לעורר  יכול  אינו  ונפלאות
למעלה  של השפעות כל וא"כ למעלה,

בעצמנו . בנו  תלוי  הכל 

רגלוזהו  שלש  בשנה ,פי ' לי  תחוג  (שמות ים 

יד ) היה כג , רגלים  בשלש דהנה  פ '
פסח  כידוע , לישראל  גדול  נס  אחד  בכל 
תורה , מתן שבעות  מצרים , יציאת  היה 

הקב "ה  שצוה  וזהו  הכבוד , ענני היה  סוכות 
להכיר דעתיהם  ויתנו ישראל  שיזכרו 
כדי האלו, בימים  להם  שנעשה  הניסים 
ב "ה , להבורא  ושמחה  חדוה  יעורר  שעי"ז
וזהו כמאז. ניסים  עתה  גם  להם  ויעשה 
אש. והתלהבות  חדוה  לשון שהוא  לי  תחוג 

צדיקים  אל  ד ' עיני טז)וזהו לד , כאשר(תהלים 
ביד הם  ד ' שעיני  לעיל  מזה  כתבתי
הם  הקדושים  מעשיהם  שע "י  הצדיקים ,
להקב "ה , עינים  כביכול  ועושים  מעוררים 
לטובה . הקדוש עמו  על  פקיחא  עיני  שיתן

כןוזהו  על  כי אותנו תעזוב  נא  אל  פ '
שאתה  ר "ל  במדבר , חנותינו  ידעת 
שעשה  החנינה  וגודל  הנפלאות  הכרת 
מלשון הוא  וחנותינו  במדבר  השי"ת  עמנו 
שאתה  כיון פ ' לעינים  לנו  והיית  חנינה .
שתגרום  לעינים , לנו  תהיה  במדרגה 
עלינו השם  שישגיח  ובדבקותיך  במעשיך 
לך , והטבנו כו' הטוב  והיה  פקיחא . בעיני
ע "פ  והוא  לך, טוב  יהיה  שממילא  ר"ל 

בגמרא  מו .)דאיתא  מברך(ברכות הבית  בעל 
יבורך  הוא  עין טוב  ט )משום  כב , ,(משלי 

דבעל הוא  הפסוק  משמעות  ולכאורה 
דממילא  הוא  הענין אלא  מתברך , הבית 

מתברך  מברך  שהוא  לח:)מחמת  ע "ד,(סוטה
ג )הכתוב  יב , מברכך .(בראשית ואברכה 

שיושפעו הטובות  ר "ל  הטוב , והיה  וזהו
ואברכה  כנ"ל  לך  והטבנו  ידך , על  עלינו

עיי"ש .מברכך

קרבנות והנה  שתי  הקריבו  כיפור ביום
לעזאזל, שעיר ואחד  לד' אחד

ומסביר הזה?, השעיר זה הרה "ק ומה
זי "ע  להיות מאיזביצא  לא  הרע היצר שזה



קודש שיחות  סוכות  ד 

שכבר ועכשיו  בעצבות, ולהיות בשמחה
אפשר לחתיכות ונקרע אותו  שלחנו 
סוכות  טוב יום וזהו  בשמחה, להיות
להיות  אפשר שעכשיו כיפור יום אחרי
לא  אדם למה לכאורה תמיד . בשמחה 
דיש  הת' וע"ז  בשמחה?, להיות רוצה
עסוק  הזמן  כל אדם והווה, עתיד עבר
לעצבות, ונכנס היה מה העבר עם
להיות  יכול  היה אחרת שהיה וחושב
לוקח העבר של  המחשבות טוב, יותר
כל חושב  אדם וכן  השמחה, את לאדם
לעצבות  ונכנס להיות שעתיד מה הזמן 
יהיה  מה  יודע  לא דאדם והפקרות, יאוש 
שמחה  מונע הזאת  והמחשבה מחר
זה  לי  טוב שעכשיו  ההווה ורק מאדם,
אדם  ע"ז  אך שמחה, לאדם  לגרום יכול 
ולהיות  ההווה את לחיות מסכים  בקושי
והעתיד העבר לפעמים זה וגם בשמחה,
מזה  ויוצא העכשיו  את כן  גם לו  גונבים
הכל וזה בשמחה , לא פעם אף  שאדם
את  לאדם שעקר לעזאזל  השעיר היה

עצבות. לו  והכניס הנכונה המחשבה

שמחה עבודת  עם לחיות הוא האדם
חיים  אנשים  כלל, תנאים בלי
כך יהיה אם  שרק  תנאים עם בשמחה 
שאדם  האמת  אך  בשמחה, אני  אזי וכך
כלל תנאים בלתי  בשמחה להיות חייב
קטן ילד וכמו  בשמחה, להיות תמיד 
חי דהוא ולמה?, בשמחה, תמיד  שהוא
הוא  ותמיד תנאים בלי  בשמחה 
לחיות  שלנו  עבודה וזה בשמחה ,
עכשיו ורק כלל , תנאים בלי בשמחה 
השעיר את ששלחנו  כיפור יום  אחרי
בשמחה  להיות מסכים אדם לעזאזל

להיכנס  ומסכים כלל, תנאים בלי 
שהוא  מה  מאוד , קר שזה אפילו  לסוכה
רק  כי השנה, כל לעשות מסוגל  לא
בלי שמחה להיות מסכים הוא עכשיו 
הרבש "ע , עם אחד ולחיות כלל  תנאים
כמו יודע הרבש "ע עם אחד שחי  ואחד 
מה  מסודר והכל עכשיו נושם  שהוא
לי יעזור רבש "ע  אותו צריך, שאני 
חי אדם אם דהיינו  יסתדר, שהכל  הלאה 
של בעיות לו  יהיה לא אזי אמונה עם
עם  חי לא אדם אם אך ועבר, עתיד
ולזה  לו , יסתדר לא דבר שום אמונה
שזה  סוכות בימי עכשיו  לזכות אפשר

ד לכזו  להגיע דמהימנותא רגה צילא
פשרות  ובלי  כלל תנאים בלי  באמונה

אמונה. עם ולחיות

הבל )השפ "א מסבירובזה  בפסוק  ד "ה (תרל "ז

קהלת, לקרות אפשר שבסוכות
הבלים, הבל  השנה ולומר ראש  אחר  כי

נטהרו ישראל  שבני הכיפורים  ויום 
חטא , בלי פיהם  הבל  נעשו מעונותיהם ,
העולם  מקיימין פיהם  שהבל  תינוקת  כמו

ב ) קיט , אמו"ז(שבת עכ "ד  קהלת  קורין לכן
עיי"ש .ז "ל 

חיים}{וממשיך  לפיהדברי בודאי  והנה 
את  הקב "ה  כשברא  זה 
לזרע  קיום  שיהא  באופן  בראו  העולם ,
די לעולם  ואמר  לעולם , ימושו ולא  ישראל 
יוכל שלא  מכדי יותר  יתפשט  שלא 
מו"ר בשם  שידוע  וכמו  להתקיים , לישראל 

זלה "ה  מרימנאב  פ'מהר "מ  קודש  בזרע  (מובא 

(עד :) אנכי .)משפטים  והנה עלד"ה שאמר 
יב .)הגמרא  די,(חגיגה לעולמו שאמר  מי
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ישראל שיוכלו כדי יותר  יתפשט  שלא 
ישראל פנים  כל  ועל  העולם , לתקן
שכתוב  וכמו  שיהיה , איך  יהיה  יתקיימו,

ז"ל  ה"ה)הרמב "ם  פ"ז תשובה דבר(הל ' שסוף 
העולם  ויתוקן תשובה , יעשו שישראל 
דבר וזה  המתים , ותחיית  משיחנו בביאת 
הגם  ולכן אופן. בשום  להתבטל  יוכל  שלא 
מקום  מכל  לאדם , בחירה  הקב "ה  שנתן
שיתנהגו העולם , בריאת  בשעת  הטביע 
יעשו כרחך  שעל  אופן על  בראשית  סדרי
משיח  ויבא  העולם  ויתוקן ישראל , תשובה 

דוד . סוכות  ויקים  צדקנו

תענית ויש  מסכת בתחילת ריטב"א
עשרה  שמונה בתפילת שהקשו ,
פעמים  שלש  מצאנו  גבור אתה בברכת
השלש  זה מה ולכאורה מתים', 'מחיה
הוא  דאחד  ומסביר הללו ?, פעמים 
והשני המתים, תחיית כמשמעו  פשוטו 
המתים, תחיית שעשו  צדיקים על קאי 
גאט שחי  מי  על  הולך  והשלישי 
של ענין  ג "כ וזה ית', מאתו  שהכל
לא  שהם אנשים דיש המתים, תחיית
שלשים  בגיל מתים והם כך חיים
אדם  אם דהיינו  שבעים, בגיל ונקברים
חיים  זהו  הרבש "ע  זהו  שהכל חי
של בנתק  חי הוא לא ואם אמיתיים,

מת. הוא ואז  בורא קשר

אמו "ז השפ "א מסבירוזהו  בשם  ד "ה (בתרל "ט 

לכם ז"ל ) מ)ולקחתם  כג , ליקח (ויקרא 
והיינו יתברך . הבורא  אל  עצמותינו
ללב , דומה  אתרוג  במדרשים  כדאיתא 
ערבה  לעינים , הדס  לשדרה , לולב 
כל להטות  לכוין האדם  וצריך  לשפתים ,

שמרמז והמצוה  יתברך . אליו  הללו  איברים 
היא  מצוה  כל  כי לאדם , כן גם  מסייע  לזה 
ידי על  לבסוף  שמתקיים  כן, גם  הבטחה 

בזה . שחפצים  דאדם שמרמזים  כנ "ל והוא
ית' להבורא עצמו  את לקחת  צריך
ובסוכות  שמו , ית' מאתו  שהכל ולדעת
לדעת  הזאת להכרה להגיע  אפשר
כלל. תנאים בלתי  שמחה עם בו  ולהכיר 

חיים והנה  לזה הדברי משל מביא
פעם  ראה  אדם אם הענין ,
ראה  לא וכבר אותו , ומכיר מישהוא
סימנים  לו  נותנים אם זמן , הרבה אותו 
אותו וכשרואה הסימנים לפי והולך ע"ז ,
ואינו הוא שזה ואומר בו , נזכר מיד 
לא  פעם אף  אני אם אך פעם, אף טועה
לי שיתנו  אפילו  הזה, האדם את ראיתי 
בו לטעות יכול  עדיין  אני סימנים
דאני ולמה? אחר, מישהו  שזה ולחשוב 
כאן , דבר אותו  בכלל , אותו  מכיר לא
מאז הרבש "ע  את מכיר ישראל  כלל
ועונותינו וחשך  הסתר דיש  רק  ומקדם 
אותו ראינו לא וא"כ בינינו , מבדילים
נזכרים  אנחנו  סימנים ע"י אך זמן , הרבה
אפשר שע"י סוכות וזה אותו , ומכירים

לז שהכללאדם ולהכיר ולדעת כור
אמיתית  לאמונה ולהגיע שמו , ית' מאתו 

ושלימה.

שלוהנה  הענין את מסבירים  בספרים
הכלא  ובית תפיסה דיש  שמחה,
דברים  שעשו  אנשים יושבים ששמה
הכפרה  וזה המדינה חוקי  נגד רעים
המשפט לפי יושב  אחד  כל  אך  שלהם,
חמש  לשבת צריך  שהוא אחד  יש  שלו ,
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שנים, עשר יושב שהוא אחד ויש  שנים,
שלו , החיים כל  יושב  שהוא  אחד ויש 
פעם  עשר לשבת צריך  שהוא אחד ויש 
להבנים  עובר זה  ואז  שלו  החיים את
עשה, שהוא מה שמשלימים עד שלו 
שכולם  ואומר, המלך בא אחד  ויום
חנינה  קבלת יש  דהיום  לצאת יכולים
מאוד, שמחים  וכולם משוחררים, וכולם
אחד לכל  דומה לא  השמחה הרמת אך 
חמש  רק  לשבת צריך שהיה דזה ואחד ,
זה  כמו  שמח כ "כ לא אך שמח, שנים
דהיינו שנים, עשר לשבת צריך שהיה
שהיה  זה הוא העסק מכל שמח הכי
הוא  שנים הרבה הכי שם לשבת  צריך
פעם  אי  שיוכל חלם לא דהוא שמח הכי
לעולם. משוחרר לצאת שלו  בחיים 
הכיפורים  יום עברנו  אנחנו  דבר ואותו 
ואנחנו הכל על אותנו  מחל  והקב"ה 
מאושר והכי  שמח הכי להיות חייבים
זה  הוא האמיתי דהסגר כולו , בעולם
אחד לכל  מפריע  וזה הרע יצר לנו  שיש 
נפשי' ממסגר 'הוציאה  א"כ ואחד ,

ח) קמב , הרע ,(תהלים  היצר על  הולך שזו
שמך' את 'להודות כדי  שם )וזה (תהלים 

וזו שמו , ית' מאתו  שהכל ולהכיר לדעת
אותנו סגר הרע שהיצר האמיתי  הסגר
ואנחנו ממנו , משוחררים  אנחנו  ועכשיו 
החוצה  יוצאים שאנחנו  בזה שמחים 
טובים. ומעשים מצוות לעשות ואפשר

מצות ולזה  ע"י  לזכות אפשר הנ "ל
הקב"ה  את לראות סוכות
כלל, תנאים בלי איתו  אחד  ולחיות
לראות  אפשר שאי  הוא האמיתי  דהסגר
שיוצאים  וע "י  שמו , ית' מאתו  שהכל

זה  להסוכה, ונכנסים מהבית חוץ 
ולדעת  להגיע ואפשר שמך את להודות
ובסוכות  שמו , ית' מאתו  שהכל
שהמרק  או  מסתדר, הכל לא לפעמים
או בבית, כמו  חם ולא קר קצת
נוח יושבים ולא מתנדנדים  שהכסאות
יש  שם דווקא אך וכדומה, בבית  כמו 
דהיינו הכל, מחיה  אשר  הרבש "ע את
הן המצבים בכל איתו  לחיות  חייב אדם
לא  שזה מתי  והן  לו  מסתדר שזה מתי
מתי שיש  רבש "ע  ואותו  כ "כ לו  מסתדר 
עכשיו יש  רבש "ע אותו  מסתדר כן  שזה
בכלל, לו  מסתדר לא שזה מתי  כן  גם
רבש "ע  שזה לדעת צריך אני ובהכל 
ע"י זוכים וזה הכל את מחיה אשר

וכנ "ל. סוכה מצות

חיים}{וממשיך  לעתידהדברי ולזה 
לאומות  ישלם  הקב "ה  לבא 

סוכה  במצות  שבעטו מה  על  ג .)העולם  (ע "ז 

עם  בטרוניא  בא  הקב "ה  אין  הא  קשה  דהנה 
לזה (שם )בריותיו אותם  מביא  ולמה 

להם  מראה  הקב "ה  באמת  אך  שיבעטו .
לשכר , ראוים  כישישראל  המה , ולא 

פט .)מבואר  פסוק (חולין  ז)על  ז, אתם (דברים 
עצמיכם , שממעטים  העמים , מכל  המעט 
ואפילו זכות , שום  לעצמם  רואים  ואינם 

אבהו ברבי כמבואר  פטירתם  ס "ב אחר  (ב "ר 

ישראל.ב ) עתידים  לבא  לעתיד  כן וכמו 
אינם  לדעתם  כי  שכרם , מתן על  להפלא 
כמ "ש  עליון, בחסד  הכל  ורק  לכלום  ראוים 

ח) לא , המאמינים (ירמיה וראש  יבאו , בבכי
אבינו אברהם  ההבטחות שזה כל  לאחר 

צדקה  בתורת  החשיבו הקב "ה  שהבטיחו 
קמח.) נשא  שכר .(זוה"ק  בתורת  לא 



קודש שיחות  ז סוכות 

שיראואבל  לאחר  אפילו  האמות 
איזה  דוקא  ירצו בדין , שיתחייבו 
הקב "ה  להם  ונותן  שכר , לקבל  כדי דבר 
שהחסד לרמז כמ "ש  שהוא  סוכה , מצות 

עלי חופף  יתברך  אפילוהשם  מקום , בכל  נו
הוא  כאלו  לסוכה  חוץ  היושב  המצטער 
בנפש  שהוא  הדביקות  גודל  מחמת  בסוכה ,
וב "ש  ב "ה  להשם  והשתוקקותו הישראלי 
משום  המצוה  עושה  ואינו  זכרו , ויתעלה 
יתברך , לפניו  רוח  לנחת  רק  בעולם  טעם 
מקבלים  מהמצוה  פוטר  יתברך  הוא  ואם 

עשו . כאלו  זה במחשבתם  הסוכה דהיינו 
אלא  וגבבא מקש  קירות ארבע רק לא
ויודעים  מכירים שמזה רוחניות שזה
מאוד חם נהיה ואם ית', מאתו  שהכל
מן שפטור מצטער של דין  לך  ויש 
להיות  שאמר רבש "ע אותו  א"כ  הסוכה,
לצאת  עכשיו  אומר רבש "ע  אותו  בסוכה
מחוץ  להיות אפשר דהיינו  הסוכה, מן 
לחיות  שזו  הסוכה, בתוך  ולחיות לסוכה
אמונה  שזה סוכה שזה הרעיון  את
האמות  אך ית', מאתו  שהכל  ולדעת
געדאנק  מסוכה להוציא רצו  לא העולם
את  למלאות ורצו  ית' השם בעבודת 
מצוה  עוד  עשו  שהם שלהם הטבלא 
נגד שהיה  וברגע ע"ז, שכר להם ויהיה 
לא  שזה הם בועטין  מיד  מחשבתם
איפה  יהודי  דהיינו  עכשיו , להם מסתדר
מתחיל הוא שמה מסתדר לא שזה
מסתדר לא שזה איפה וגוי  איתו , לחיות
ועצבות  ליאוש  ונכנס  נאבד הוא שמה

גמור. והפקרות

הם ולכן  כי  חלקם , כן  שלא  האמות 
הפירוד  סד "ה מעולם  האזינו  פ' (לק "ת

הוא האזינו ) לגרמייהו  דעבדין חסד וכל 
כב .)דעבדין  ו ' ת' סוכה (תיקו "ז המצות  ואפילו 

לשם  ולא  שכר  לקבל  כדי  הוא  אז שירצו
ואינם  כשמצטערים  ולכן הבורא , רצון
במה  כי  בעיניהם , זר  הוא  המצוה  עושין
ומזה  בסוכתם . מבעטים  ולזה  שכרם , יקחו
ומשפטיו יתברך  השם  דרכי להם  יתברר 
בשכר לעמו  לזכות  חפץ  אשר  הישרים ,
לא  עין אשר  הרוחני שכר  הבא  עולם 
שום  בה  אין אשר  כן גם  הוא  כי  ראתה ,
הוא  הכל  כי  חלילה , גשמי  ותענוג הנאה 
העליונים , מצבא  יותר  השם  עבודת 
המקווה  השכר  לזה  בואם  טרם  גם  ובאמת 
בעולם  שכרם  יהיה  המשיח , בימי כן גם 
רק  לצורכם  בעיניהם  יהיה  לא  אך  הזה ,
שמבואר דרך  על  השם  לעבודת  הכל 

ז"ל  פ"ט )ברמב "ם  תשובה ישלם (הל ' ולכן
האמות  אבל  לעמו , שכר  יתברך  השם 
יכולים  אין  הפירוד  עולם  שהם  העולם 

האמתי . בעולם  כלללהדבק  משא"כ
סוכה  שאין  נגמר שזה איפה ישראל
אמונה, עם לחיות שזה מתחיל  זה  שמה
וכנ "ל. ישראל  לכלל גוי  בין  ההבדל וזהו 

המחלוקת ובזה  את  חיים הדברי מסביר
או הכבוד ענני  היו  האם הנ "ל,
גם  שתיהם שהיה ומסביר ממש , סוכות
כאן , מחפש  אתה  מה  תלוי  רק זה וגם זה
הארבע  את בסוכות מחפש  אתה אם
כזו , סוכה לך היה וגבבא קש  של קירות
שזה  הסוכה מחפש  אתה אם אך 
מאתו שהכל ולדעת להכיר  הגעדאנק 
סוכה  שזה הכבוד  בענני  אתה א"כ ית',
דהיינו ממש , בפועל ולא במחשבה
שהוא  מה בחר אחד  וכל שתיהם שהיו 
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לא  זה ואם בפועל סוכה או  כאן, רצה
ברעיון הסוכה  או  בו , בועט לו  מסתדר
יושב  כן  לו  מסתדר לא שזה ואפילו 
ממש  סוכה צריכים  דלא  סוכה בתוך
ואין וכנ "ל, הכבוד ענני  הוא דהעיקר
של הענין  וזהו  יפה. והכל כלל  מח' כאן 
רוצה  הקב"ה הדעת שזה ידעו' 'למען 
לדעת  סוכות של הענין  יהיה שזה
ועי"ש  שמו . ית' ממנו  שהכל ולהכיר

הכל. שמתרץ איך

הק'והנה  החיים באור וזאת איתא (פרשת

א ) לג , הברכה וזאת בפסוק  צריךהברכה,
בתחילת  וא "ו , בתוספת  וזאת , אמרו לדעת 
כל נאמר  ענין לאיזה  לדעת  צריך  עוד  ענין.
והמתברך , המברך  להודיע  אם  הכתוב ,
זה , פסוק  בלא  הדברים  הם  ניכרים  הלא 
ואם  וגו'. ויאמר  מפסוק  מתחיל היה  אם 
סמוך מותו  לפני היה  זה  כי  להודיע 
שלפניו ממה  הדברים  הם  מובנים  למיתתו,
ומה  הדברים , היו למיתתו  שסמוך  ולאחריו

הזמן . בהודעת  צורך  יש  מה  כי  גם 

אש ונראה  לשבח  הכתוב  שנתכוון
הנה  מעשיו, גדלו  מה  האלקים 

ל סמוך  לזה , הקודמת  וזאת בפרשה  מאמר 
החלט  הכתוב  אמר  מלפניה , הברכה 

באמרו  למות  משה  על  מט )הגזירה  לב , (לעיל 

'על וגו ' 'ומות ' וגו ' העברים ' הר  על  'עלה 
משה  זה  כי  האומר  יאמר  כן ואם  וגו ', אשר '
אשר מיתתו , על  בלבו תהיה  טינא  האיש
שרץ  אחר  ישראל  בני עם  סיבה  לה  היה 
לארץ  בחוץ  מיתה  לו גרמו כסוס , אחריהם 
וגם  נכספה  אשר  לארץ  מעבור  ומנעוהו 

לה . נפשו כלתה 

והגם וטבע  רע , הסובב  ירחיק  אנוש 
אחר לסבלן הצדיק  הוא  שידוע 
אותם , לשנוא  שלא  יועיל  זה  היכולת ,
כל על  נמנעת  היא  הלב  קורבת  אבל 
על והעיד  בתורתו, ד ' דבר  בא  ולזה  פנים ,
אותם  שנא  שלא  מלבד  כי ואמר  הצדיק ,
הברכה  זאת  לו עוד  מלבו, הרחיקם  ולא 
וא "ו, בתוספת  וזאת  אמר  ולזה  וגו'.
מהמאמר שיסתובב  הקודם  גדר  להעיר 
מותו . לפני אומר  וגמר  והבן. הסמוך ,
על עוד  להעיד  למיתתו, סמוך  פירוש 
שהוא  ההרגש  דזמן דהגם  צדקותו , הפלגת 
אף  לשנוא , יחייב  שהדבר  הנסיעה , פרק 
על הכתוב  והעיד  אותם , ברך  כן פי על 
לבו, בכל  ושלימה  מעולה  היותה  הברכה 
להעיר תיבה , בתחילת  וא "ו שכתוב  במה 

גודלה . רב  מה  על 

להתקדם דהיינו  רצה רבינו  משה
מעלה  ולעלות  שלו בחיים
השורש , אל  דבר כל ולהעלות מעלה
ימשוך זה אותם ישנא  אני דאם וידע
לי ויש  הקליפות, לתוך למטה אותי 
עם  ולעבוד הרגש  על  להתגבר עבודה
למחול רק ולא לכולם, ולמחול השכל
הם  בעצם אפילו  אותם לברך  גם אלא
לארץ  מלהיכנס  אותי שמנעו  אלו 
כלום  על  הסתכל לא  בכלל  הוא ישראל
משה  של  הגדלות היה וזה אותם, ובירך
אמונה  עם  שחי  אחד רק וזה רבינו ,
לרבש "ע  לגמרי  עצמו  את לבטל ומוכן 
בכל אותו  ולראות  כלל תנאים שום  בלי 

שהוא. מצב

בקריאת וזהו  לילה בכל שאומרים מה
של 'רבונו  המיטה, שעל שמע 
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לי ואין  ממש  לכולם מוחל' הריני  עולם
אדם  וזה בכלל, אחד אף  על דבר שום
את  למחול חייב  בחיים להתקדם שרוצה
בלי הכלל מן  יוצא שום בלי  ממש  כולם
בלי ובשמחה כך  שחי  ומי  תנאים,
תמיד הרבש "ע עם אחד חי הוא תנאים
לזכות  אפשר הכל זה ואת עת, ובכל 
הכרה  לכזה להגיע  סוכות טוב יום מכוח

וב "ש . ב"ה בבורא חזקה

עם ובזה  הסיפור את  להבין  אפשר
שמעלקא  רבי הרבי  הרה "ק 

זי"ע , בירושה מניקלשבורג  לו  שהיה
של הק 'התפילין  עליהם הבעש "ט  ושמר

כסף  לו  היה לא אחת שנה חזק , מאוד
בלי והחליט לסוכות , אתרוג  לקנות
התפילין את למכור הרבנית, את לשאול
לסוכות, אתרוג  לו  יהיה  וכך שברשותו 
של היקרים התפילין  את מכר עשה וכך
אתרוג וקנה  אתרוגים לסוחר הבעש "ט

וסיפר הביתה  וכשהגיע  פיטם, עם יפה
את  לקחה  כעס מרוב  להרבנית, זה את
והפיטם  להריצפה  אותו וזרקה האתרוג 
הרבי הרה"ק אמר פסול, ונהיה נפלה
את  לא לי  אין  עכשיו  זי"ע שמעלקא רבי 
האתרוג את ולא היקרים התפילין 
זה  לעצבות?, יכנס עוד  ואני שקניתי,
בשמחה. להיות  המשיך ומיד לא,
יש  אם משנה דלא כנ "ל הוא וההסבר
להיות  העיקר לא, או  בפועל אתרוג 
לא  שזה ואיפה כלל , תנאים בלי  בשמחה
מחיה  אשר רבש "ע  יש  שם גם מסתדר
הכל, לפעול אפשר שמחה ועם הכל,
עת  בכל  תמיד שזה  שמחה כזה  עם ורק
שמחה  למעלה לעורר אפשר מקום ובכל 
טובת, ההשפעות כל יהיה ואז  אמיתית,
שזה  סוכה מצות ע"י לזכות אפשר  והכל
בכוח אפילו  אלא ממש , בפועל  רק לא
הרבש "ע  עם אחד  לחיות רעיון  שזו 
שמו . ית' מאתו  שהכל ולהכיר ולדעת

יו "ט  ליל - בשוה"ט

בכסף 'ויעל  'במקנה  ממצרים ', אברם 
את  ההלך  ללוט  'וגם  ובזהב ',

יחדו ' לשבת  יכלו  'ולא  יג ,אברם ', (בראשית

את א -ו ) להסביר חיים בדברי  איתא  .
רמזוהנהענין , אבות  דמעשה  ידוע  ה 

י"ל והנה  בש "ס . פעמים  כמה  כנזכר  לבנים 
הכיפורים , ויום  השנה  ראש על  בזה  דרמז 
בית  עמו ועונות  עונותינו  מוחל  דהקב "ה 
לא  אך  טובה , ורב  שפע  ונשפע  ישראל 
מעורר הרע  יצר  עדיין כי בזה , לנו  הונח 
וזהב , כסף  הב  הב  ואומר  הזה  עולם  תאוות 

בזוה "ק  לוט  בשם  מכונה  הרע  (תולדות ויצר 

ע "ה קלז.) אבינו אברהם  אמר  ולכן כידוע ,
ט ) יג , לא (שם  סייפא  אי מעלי', נא  'הפרד 

יז:)ספרא  .(ע "ז

עצמו,ואם  את  ולטהר  לקדש  רוצה  אדם 
עסקי מכל  עצמו  את  לפנות  צריך 
הרבה  זהב  לו  שיש  אפילו הזה , העולם 
מה  וביותר  לכלום , בעיניו  יחשב  לא  למאד 
שהיה  פי על  אף  לוט , וזה  חבירו. ביד  שיש 
של בשדות  רועה  היה  הרבה  שדות  לו 
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ז)אחרים  יג , בראשית לו(רש "י  רמז  ובזה 
עצמו את  להרחיק  צריך  אדם  שכל  אברהם 

הזה . עולם  חמדת  שלמכל  הדרך דהיינו 
הפוכים  היו  אברהם של והדרך  לוט
עם  רק  לחיות היה לוט של  הדרך  לגמרי ,
והיה  בורא מקשר בנתק חי  והיה  עצמו 
חי היה אברהם משא"כ עצמו , את חי
חי והיה איתו  אחד  והיה הרבש "ע  עם
'ולא  הפסוק  שאומר מה וזה  בורא. קשר
ביחד הלכו  לא שהם יחדיו ' לשבת יכלו 
נא  'הפרד אברהם לו  אמר דרך , באותו 
ביחד. מסתדרים לא אנחנו  כי  מעלי'
להיפרד בעולמו  האדם עבודת וזהו 
לוט של  הדרך שזה הזה עולם  מעניני
מאתו שהכל אברהם של בדרך ולחיות

כלום. אין  ובלעדי  ית'

סוכהאיתא  דאדם (א .)בגמ' אמה  כ ' 'עד 
עביד כי עראי דירת  דירתו  עושה 
אמה  מכ ' למעלה  נפיק , נמי קבע  דירת  ליה 
ליה  עביד  כי קבע  דירת  דירתו עושה  דאדם 

נפיק ' לא  נמי  עראי אתה דירת  אם דהיינו  .
אזי עראי , הסוכה את לעשות יכול 
טוב , ג "כ קבע אותו  עושה שאתה אפילו 
אותו לעשות יכול  אתה דבכוח  ומשם
לא  שאתה אמה מכ ' למעלה אך עראי ,
יכול זה כי עראי  אותו  לעשות יכול 
ואז קבע, לעשות חייב ואתה ליפול,
לא  אתה עראי  אותו  עושה שאתה אפילו 

סוכה. מצוות את  יוצא

בדרךונראה  הענין  את להסביר
דאיתא יואלעבודה, בדברי

כג ) הפסוק (אות לט )על  כג , 'אך(ויקרא 
את  באספכם  וכו ' יום  עשר  בחמשה 

ד '' חג  את  תחוגו הארץ  נל"פ תבואת  .
שעתא  ליה דחיקא אשר האיש  דהנה 
בכיסו , מצויה הפרוטה שאין  ח "ו  טובא
ידו ואין  עניים מאכלי היא סעודתו  וכל
להתענג מעדנים לקנות  משגת
באכילתו לכוון  יוכל בניקל בתענוגים,
צורך לו ואין  שמים, לשם שתהיה
לשם  יאכל שלא בעבודתו  כ "כ להתאמץ 
לבו בלא"ה דגם גופו , והנאת תאות
כ"כ גדולה הנאה לו  ואין  בקרבו  נשבר
ד' ברכו  אשר האיש  משא"כ ממאכלו ,
שלחנו לערוך ובידו  טוב , כל מלא  וביתו 
אין ואעפ "כ  ותפנוקיהם, מלכים במעדני 
גופו להנאת  בסעודתו מתכוון הוא
הכל עושה אם כי  תאוותו  ולמלאות
כזו עבודה לבדו , לד' בלתי  שמים לשם
להגיע  כי ותמה, שלימה עבודה נחשבת
לש "ש  רק  באכילתו  להתכוון  זו  לבחינה

מרובה. יגיעה צריך  הוא 

וכו 'וז "ש  עשר  בחמשה 'אך  הכתוב
הארץ ' תבואת את באספכם
מלאים  אסמיכם שיהיו  בזמן  גם כלומר
ד' ברכת מלא יהיה  ושולחנכם טוב כל
אז גם  עליכם, עריבה סעודתכם  ותהיה
באכילתכם  תערבו  שלא ד' חג  את תחוגו 
גם  אלא תאוה, להתאוות זרות כוונות
עליכם  עריבה סעודתכם שתהיה  בזמן 
ד' חג את לחוג שלימה כוונתכם תהיה
אפילו כנ "ל  והיינו  לבדו . לד' בלתי 
לדעת  צריכים טוב אוכלים שאתם
שאפשר לדעת ובכוח ית' מאתו  שהכל
זה  לנו  שיש  אפילו  ולדעת עני, להיות

שלנ לא לא אדם אם אך  שלו , הכל אלא ו 
חי לא הוא דהיינו  מתגאה אלא  כן  חושב 
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ומה  עני להיות יכול הוא שבכוח 
לא  זו  הקב"ה , מאת זה לא שעכשיו 
מאיתנו , רוצה הרבש "ע  אשר עבודה
שבכוח לך תידע לך יש  אם בפועל  אלא
שהכל ותידע  שם, להיות יכול אתה

ית'. מאתו 

מב -מג )בפסוק  כג , תשבו(ויקרא  'בסוכות 
בישראל האזרח  כל  ימים  שבעת 
כי דרתיכם  ידעו  למען בסכת , ישבו 
אותם  בהוציאי בנ"י את  הושבתי בסכות 

יואלאיתאמארמ "צ '. קד )בדברי כבר(אות
דפתח הלשון  כפל  על קמאי דקדקו 
ואח"כ ימים  שבעת  תשבו  בסוכות  ואמר
בישראל האזרח כל  הפעם עוד  ואמר 

בסוכות?. ישבו 

יש ות ' סוכה מצוות דהנה לפרש  ונראה
ונשגבים, גבוהים ענינים בה
לויתן של לסוכה  לעתיד יזכה והמקיימה
לעשות  הקב "ה שעתיד ולהחופות

הפייט שיסד כמו  ב 'לצדיקים , ליום  (שחרית

אחוזות דסוכות) בחליות בחופות חופות
והיושב  מאוחזות, הכבוד כסא עד
בצילא  דמהימנותא בצילא יושב  בסוכה
'בסוכות  עה"כ והנה ושכינתיה. דקוב"ה

בגמ' רז "ל  דרשו  כו .)תשבו ' 'תשבו(סוכה
בספה"ק  כתבו  וכבר תדורו ', כעין 
וכמו למחצה , היקש  דאין  הוא דכללא
כמו "כ תדורו  כעין  תשבו ז "ל שדרשוהו 
שהדירה  גיסא, לאידך גם נדרש  הוא
כעין ג "כ להיות  צריך השנה  שבכל 
לתוך הסוכה מן  ליכנס שצריך תשבו ,
שישבו הקדושה בחי ' אותה עם הבית
הסוכה  ישיבת דבשעת הסוכה, בתוך בה

תחת  שיושבין  ויודעין  מרגישין  הרי 
האדם  צריך ועד"ז  דמהימנותא, צילא
של הקדושה והרגשת בביתו , גם לישב
נמשך להיות צריך  הסוכה ישיבת שעת

השנה. ימות כל על

הם אך  עלמא  כולי  דלאו  עקא דא
ולהשיג להרגיש  זו  בבחינה
הוא  הכלל  אמנם הסוכה, ישיבת קדושת
מבנ "י כנופיא איזה שעושין  דבר דכל
ישראל, הכלל כל על  השפעה לו יש 
ישנם  רבוותא  הלכתא דכמה וכדחזינן 
משום  אלא אסורים שאינם בשו "ע
נפק "מ מה ולכאורה  עין , מראית
איכפת  מה וכי  אחרים של  עין  במראית
טבע  אמנם אחרים?, שיאמרו  במה לן 
מושפע  ולהיות להתפעל הוא בנ "א
אסרו ולכן  לעינים, הנראית מפעולות
העין מראית משום  ענינים כמה חז "ל
ואם  העולם, כל על משפיע שזה לפי 
מעשה  שעושין  העין  ראות לפי  נדמה
על גם משפיע זה הרי כהוגן  שלא
כנופיא  יש  אם ולכן  כן , לעשות אחרים
ועובדין בתורה שעוסקין  ד' יראי  של
אחרים  על גם משפיע  זה הרי  להשי"ת
להיפך גם ועד"ז  כולו , העולם כל  ועל
משפיעין יתב"ש  רצונו  שעוברי  חלילה

העולם. לכל  הפכית השפעה

השם וזהו  חילול של האיסור חומר ענין 
הוא  ברבים שנעשה דבר דכל 
ח "ו חילולו  או  שמים  כבוד עם מקושר
שרואין וכמו  העולם. כל על  משפיע כי
דמלפנים  זו , במדינה גם הזה כענין 
אף  המנהג פה היה הקודמים בשנים
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שומרי בקרב טובים היותר במקומות
הכנסת  בית בחצר שרק  ומצוות תורה
קידוש  עשו  ושם אחת סוכה היתה
לאכול, לביתם הלכו  ואח"כ כזית ואכלו 
לעשות  יהודים איזה משהתחילו  ואמנם
הכלל כל על  זאת השפיע  סוכות להם

לעצמם. סוכות אחד כל שיעשו 

שבעת ולזה  תשבו  'בסוכות אמה"כ
תדורו כעין  תשבו שיהיה ימים',
צילא  תחת שיושבין  שתדעו  דהיינו 
מוחא  כל לאו  הרי  אך  דמהימנותא,
זו בבחינה הוא אחד כל ולא דא סביל 
קיימו בעת אף זו  הרגשה שירגיש 
חלק  יהיה שאם אמה"כ ולכן  המצוות,
ויעשו זאת שירגיש  ישראל מבני עכ"פ
ישראל, הכלל  כל על  בזה ישפיעו  כן ,
ישבו בישראל  האזרח 'כל יהיה ועד"ז 
ישראל כל  עבור תועיל שזה בסוכות',
שכולם  עליהם שתשפיע  בכלליותם
יהיה  השנה ובכל כדבעי , בסוכות ישבו 
התועלת  מלבד כי  תשבו , כעין  תדורו 
תועלת  יהיה ישראל לכלל ממנו  שיגיע
שלדורותיו דרותיכם, ידעו  למען עוד
זאת  תועיל בוודאי עצמו האדם  של
כמעשהו , יעשו  וכן  ילמדו  שממנו 

לבנים. סימן  אבות דמעשה 

מחלוקת והנה  מצאנו  אושפיזין  בסדר
שזה  אומרים  יש  צדיקים בין 
אך דוד , יוסף , אהרן , משה, יעקב, הולך

זי"ע  מקאמארנא  מהרי "א  חלק הרה "ק 
יוסף  להקדים שיש  וס "ל  זה בענין 
ש "ב  של דעתו  על  בזה וחלק למשה,

זי"ע , מזידיטשוב  מהרי"א  ואחת הרה "ק 

מזידיטשוב  הרה"ק כלפי שלו  ההוכחות 
עיניו במו  רואה שהוא זאת היתה זי "ע
יום  הסוכה אל לבוא שמקדים יוסף  את
מזידיטשוב  והרה "ק  משה , לפני אחד
משה  את רואה שהוא השיבו  זי "ע

והסביר לבוא. יואלשמקדים מהוהדברי
מי את ראה צדיק  כל אלא  המחלוקת?,
קודם  שהזמין  מי ולכן  תחילה , שהזמין 
היה  וזה קודם  יוסף  את ראה יוסף  את
מזידיטשוב  הרבי  משא"כ הקאמארנא,
ראה  א"כ משה את קודם לסוכתו  הזמין 
ואין דרכו  לפי  אחד וכל  קודם, משה את
את  קודם הזמין  אחד כל מחלוקת שום

רצה. שהוא מי

כז)כתוב  יח, ואפר'.(בראשית עפר  'ואנכי
התניא מסביר בניןהבעל  למשל

הוא  תילו , על  כשעומד קומות רב  גדול
את  ושורף  אדם וכשבא ומרשים, גדול 
עפר רק  ממנו  נשאר שלא עד  הבנין  כל
לתוך אותו  ומכניס  הכל  ולוקח ממש ,
לי יש ואומר ומסתובב קטנה, קופסא
רק  כלום לו  אין  למעשה שלם , בנין  כאן 
בנין כאן  נמצא בכוח אך  בלבד עפר
היה  דבר אותו  שלו , התכולה וזהו  שלם
אבי היה שהוא  אפילו  אבינו  אברהם עם
ידו , על מתגלגל והכל החסד של  אבות
החסד נגד כלום הכל שזה ידע  אך 
והחזיק  תמיד , אתנו עושה  ב"ה שהבורא
שזה  קטנה בקופסא כמו  שלו החסד
אשר החסד מול ואפר' עפר 'ואנכי
צריך אדם  וכך תמיד , אתנו  עושה
והכל כלום , אין  שממנו  ולדעת להתנהג 
משגיח והוא עושה הוא והכל  ית ' מאתו 

תמיד. עלינו
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ישראלבס ' שיצא פאר  מעשה מסופר:
זצ "ל מגור  ישראל  בהשכמת הבית 

שמחתינו , זמן  של הראשון  ביום הבוקר ,
של  סוכתו  חיים אל רבי החסיד  הגאון

זצ "ל קלפהולץ  חיים,יעקב  עקבי בעל
ועמל חולי  ידוע רבים ימים שהיה
של ויסורין  נפש  מסירות מתוך בתורה
את  שמע  הסוכה, אל  כשהתקרב אהבה.
לו והקשיב התורה ברכת מברך הגרח"י 
למלווהו אמר אח"כ שסיים. עד מבחוץ
יכולים  אם וישאל פנימה שיכנס
איד א  סתם: לשאול לו  והורה להיכנס ,
הגרח"י כשענה מ'קען ?, אריינגיין , וויל
בעיניו והביט הרבי נכנס בחיוב ,
בכעין ואמר הסוכה, על הקדושות
תדורו , כעין  תשבו  הוא הדין  פליאה:
מן יותר גדולה הסוכה מר ואצל
חדר בצמצום הכילה דירתו  הדירה?,
עוד צאצאיו . את  בה וגידל  ומחצה אחד
מיכלא  היא שהמצה בפסח  איתא אמר:
גם  ענין  אותו  כי  חשבתי , דאסוותא.
מביאה  בסוכה שהישיבה בסוכות,
עשר חמשה בגז "ש  ילפינן  דהא רפואה,

המצות. מחג  עשר חמשה

עלכשסיים  ושב  יצא דבריו ,
דרך אולם עקבותיו .
ה'ווארט' על  ושוב שוב חזר הילוכו
ומלווהו ט"ו , ט "ו  שווה הגזירה בענין 
הלכה  בכך לפסוק בכוונתו  כי  הרגיש 
בבחינת  - הגרח "י שיבריא למעשה

משפט תדבר ל )ולשונו  לז, וראה (תהלים  .
אבות בספר בשםתורת  האזינו  הס "ק פ'

זי"ע  ארפא'מסלונים  ואני 'מחצתי  :

אלו שלי  המחיצות מחיצה. לשון 
רפואה. יהיו  הסוכה דפנות

שלמה איתאוהנה  ויקהל )בתפארת  (פרשת

העולם  דהאבות  מצינו  דהנה 
עבודתם  שע "י  בעולם . האלקות  המשיכו 
כך אחר  קל  שיהיה  ומסילה  דרך  עשו 
יער כמו  הוא  שהעוה "ז כמעשיהם . לעשות 
אחד ובא  בו לעבור  דרך  שום  בו  שאין
העולם  כל  אזי בו לעבור  דרך  ועשה 
ולמה  הראשון . שדרך  הדרך  באותו  עוברים 

שרה  חיי בפ ' א "א  ג )אמר  כד , 'ד '(בראשית
עד שם  ופרש "י  הארץ ' ואלקי  השמים  אלקי
באי היו  ולא  השמים  אלקי  היה  עכשיו 
הארץ  אלקי  הוא  ועכשיו  בו  מכירים  עולם 
אברהם  והנה  הבריות . בפי שהרגלתיו
אדם  בני שיהיו בעולם  החסד  מידת  המשיך 
גם  והמשיך זה  עם  זה  וצדקה  חסד  עושים 
אומרים  אנו  ולזה  בעולם , שלמעלה  חסד  כן

החסד . מידת  כנגד  שהוא  אברהם  אלקי

כןוהנה  הוא  האלו לצדיקים  שכר  תשלום 
החסדים  כל  ואילך  אבינו  מאברהם 
ועד מזרעו בנ"א  שעושים  ומשפט  והצדקה 
ובא  לנשמתו  נמשך  הכל  העולם  סוף 
הוא  כאלו  לנשמתו קדושה  תוספות 
הטובות  וכל  החסדים  כל  וכן עשאם .
ואילך מא "א  השמים  מן  שיורד  והגאולות 
מכל שכר  ונוטל  שמו על  נקרא  הכל 
הוא  כאילו בעולם  נעשו אשר  החסדים 
אומרים  אנו ולזה  עליהם  מקב "ה  המשיכם 
חסד שהוא  שמ "ע  של  ראשונה  בברכה 
אבות  חסדי וזוכר  וכו' טובים  חסדים  גומל 
ומגן ומושיע  עוזר  מלך  וכו' גואל ומביא 

הכתוב  ע "ש אברהם  מגן  א )ומסיים  טו , (שם 
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כנ"ל לך  מגן אנכי מאוד  הרבה  ושכרך 
החסדים  וכל  בנ "א  שעושים  החסדים  שכל 
ולזה  שכרם  נוטל  הכל  מן עליהם  שבאים 
חסדים  גומל  וכו' אברהם  אלקי  מתחיל 

אברהם . מגן  ומסיים  וכו' טובים 

יט )וזהו  יח, בניו(שם את  יצוה  אשר  'למען
צוותא , לשון אחריו ' ביתו ואת 
עשיית  בעת  בניו  עם  יתחבר  שאברהם 
ז"ל האר "י כמ "ש  והצדקה  והחסד  המצוה 
וכל העיבור  סוד  מכח  שבאים  נשמות  שיש 
שהנשמות  מחמת  החיים  שעושים  מה 
שכרן נוטלין הם  לעשות  אותם  מסייעין
'ושמרו מזה . לקמן  כמ "ש  המצות  בעושי
היינו ומשפט ' צדקה  לעשות  ד ' דרך 
ואמר לעשותם . אותם  מסייע  א "א  שנשמת 

את (שם )הכתוב  אברהם  על  ד ' הביא  'למען 
שעושים  החסדים  שכל  עליו' דיבר  אשר 
אברהם  אל  ללכת  שבים  הם  אחריו  זרעו 
דיבר אשר  את  כולם . כנגד  שכר  נוטל  והוא 

הנ "ל . הפ ' היינו  א )עליו. טו , מגן(שם  'אנכי 
הוא  לך  מגן והפי' מאוד '. הרבה  שכרך  לך 
ישראל בני בכל  יסייע  שלו  שהנשמה 
שהחסדים  וידוע  וצדקה  חסד  לעשות 
מה  שלמטה  מהחסדים  נמשכים  למעלה 

כמ "ש  עושים  ו )שישראל  כה, 'זכור(תהלים 
היינו המה ' מעולם  כי וחסדיך  ד ' רחמיך 
מסים  חסדים  גומל  ולזה  שלמטה . החסדים 

אברהם . מגן 

הדרךהיוצא  עם שהולך אחד מזה לנו 
דברים, שלשה לו  יש  חסד, של
אבינו אברהם שהלך  בדרך  הולך קודם
עושה  שהוא השכר כל מזה וחוץ ע "ה,
שכר נוטל  והוא לאברהם , ג "כ הולך
אברהם  שגם דבר ועוד כולם, כנגד

בהדרך ללכת לך יסייע  בעצמו  אבינו 
מלשון שזה יצוה  אשר למען  וזהו  שלו ,
אברהם, של  בדרך הולכים שכולם  חיבה
השפעות  שיש  בסוכות דבר אותו 
ודור 'לדור אזי המקיפים, מאורות
אפשר דורות לדורי שזה לקל ' המליכו 
הלאה  סוכות של  השפעות את להמשיך

הציווי. בעת אז  שהיה  כמו 

פה 'ויאמר  לכם  שבו  נעריו  אל  אברהם 
עד נלכה  והנער  ואני החמור  עם 

אליכם ' ונשובה  ונשתחווה  כב ,כה  (בראשית

זי"ע .ה) יצחק  החקל  בעל  נוהגזקה "ק  היה 
בנסיון כי חז "ל, דברי  את  להביא
כוחו בכל דבר הבעל  נסה העקידה 
מלקיים  אבינו  אברהם בעד לעצור
עצמו את שהפך שמצינו  וכפי  המצוה,
את  מנע לא דבר ושום ולמים  לאש 
הבורא  ציווי  מלקיים אבינו  אברהם

בשם ומובא שמו , רבייתברך הרה "ק 
זי"ע  מיערוסלב  נסיוןשמעון דבשעת

לו שאין  דבר הבעל  כשראה העקידה 
למנעו אבינו  אברהם עם עצה שום
בדעתו החליט ע "כ המצוה, מאותו 
חסיד כאברך אבינו  אברהם בפני לבוא
כשהלך ובדרך שמים, וירא כשר

לעקידת  לואברהם ונתן  פגשו  יצחק 
להיכן ושאלו  אברהמ'ל ר' עליכם שלום
וענה  בהשכמה, כך כל ממהר  אתה
אותו ציוה  שהקב "ה בתמימות אברהם
אהבת  אשר יחידך  את בנך את נא 'קח 
המוריה  ארץ אל לך ולך יצחק  את

לעולה'. שם והעלהו 

מרן והוסיף  כ"ק זה מהרי"דעל הרה "ק 
זי"ע , אלמבעלזא  בא שהשטן 
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שאמר דמה באזנו  וגילה אבינו  אברהם
אין לעולה', שם 'והעלהו  הקב"ה לו 
על להעלותו  אלא לשוחטו  הכוונה
יצחק  ואין  לעולה 'השה בלבד, המזבח
גם  אבינו , אברהם כן  על  השיב  לעולה',
ממך, מקבלה  איני  כדבריך  האמת אם
כשאומר דאפילו  בדאי  של  עונשו  שכך

לו . שומעין  אין  אמת דבר כבר

לו ,התחיל  ואמר מחבבו דבר הבעל 
לכך שזכית אברהם ר' אשריך
ותוך שבדור, סגולה מהיחידי  שאתה
דיבורו דבר הבעל שינה  דיבור כדי 
אבינו , לאברהם ואמר  פניו והרצינו 
עדיין תיקן שלא  דאדם מרבותי  מקובלני 
בכבודו לשמוע  יכול  אינו  נעוריו  חטאת
אתה  והרי  מהקב"ה, דיבורים  ובעצמו 
נקי שאתה עצמך  על להעיד יכול אינך
אשר בארץ צדיק דאין  נעורים , מחטאת
שמה  יתכן  וא"כ  יחטא, ולא  טוב יעשה
על בנך את להקריב מהקב"ה ששמעת
מהסטרא  אלא זה אין  אולי  המזבח
כמעט אלו  ובדיבורים ח"ו , אחרא
וחזר אבינו  אברהם של לבו  שנשבר
והתחיל בקרבו  התחזק  מיד אך לביתו ,
הולך שאני  בעת עתה אמאי  לחשוב,
במחשבתי לי עולה הבורא ציווי לקיים
כה, עד היו הם היכן  נעורי  חטאת לתקן 
למנעו היצר עצת אם  כי זה שאין  והבין
אל אברהם 'ויאמר ואז  המצווה, מעשית
אברהם  החמור', עם  פה לכם שבו  נעריו
עתה  לעת ואמר 'נעוריו ' חטאת אל  דיבר
נלכה  והנער 'ואני  ותחכו , פה לכם שבו 
לקיים  אלך אני  קודם  ונשתחווה', כה עד
השתחוואה  לבחינת  ולבוא בוראי  מצות

שאסיים  ולאחר אליכם', 'ונשבה ואח"כ 
על בתשובה ולשוב  לתקן  אחזור המצוה

וסיים נעורים. יצחק החטאת  שזה החקל 
אבינו אברהם של  הגדול הנסיון  היה

יצחק . בעקידת 

כשנכנסים אומרים  רצון  יהי בתפלת
מזרם  'ולחסות לסוכה,

והקשה  זצ "לוממטר'. אאמו"ר  כ "ק 
כתוב אבינו  יעקב  ג )שאצל לב , עם (בראשית

מצות  'ותרי "ג ופרש "י  גרתי . לבן 
פשוט זה הלא  קשה ולכאורה שמרתי'.
מצות  התרי "ג את שמר אבינו שיעקב
יש  דבאמת ות' כאן ?, החידוש  ומה 
מוסיף  אדם לפעמים אך מצוות, תרי "ג 
למשל להתורה, מצוות כמה עוד לעצמו 
מצווה  או  לשנאו  מצוה זהו אדם  שאותו 
לאהוב  מצוה זהו  יצרנו  וכן  לנקמו,
לא  שזה המצות  מן  מגרע וכן  אותו ,
על לגרע מושג  יש  וא"כ בכלל, מצוה
והחידוש  עליהם, להוסיף או  המצות
הוספתי ולא שמרתי  מצוות שתרי"ג  הוא
הסביר ובזה מהם. הורדתי  ולא עליהם
מרמ"ח פחות שזה מ 'זרם' דבר שאותו 
ממצות  יותר שזה 'מטר' או  עשה מצות
שמכוח מהקב "ה מבקשים  ע"כ עשה,
את  לשמור יזכה שאדם סוכה מצות
ח "ו להוריד ולא להוסיף ולא המצות

שמרתי '. מצוות  'תרי "ג וישאר

ד )כתוב  יח, העץ'.(בראשית תחת 'והשענו
יצחק ואיתא בפייט בחקל  ואיתא 

עץ  תחת  אב  כהשעין אלים  דסוכות , ב ' יום 
את  אברהם  כשהשעין  לוי המטה  ופ ' סוכה ,
תחתיו יושבין והיו  העץ  תחת  המלאכים 
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דאין לן קיימא  הא  וקשה  סוכה . כתחת 
באו "ח  כדאיתא  האילן תחת  סוכה  עושין
על הענפים  השפיל אם  אלא  תרכ "ו, ס '
רבה  הסכך  ויהיה  הסכך  עם  ויערבם  האילן

בטו "ז ועי"ש ומבטלם , (סק "ב )עליהם 

לכתחילה , איסור  מבטלין  אין הא  שהקשה 
לכתחילה  איסור  מבטלין דאין דהא  ות '
אבל שנהנה  במקום  מילי והני דרבנן,

עיי"ש. ניתנו ליהנות  לאו  מצות 

המלאכים והנה  את  אברהם  דהשעין הא 
בראש  הגמ ' פי ' על  הוא  בסוכה 

בתוס '(יא .)השנה  ועי"ש בחג, דקאי אלא 
אכן לאברהם . המלאכים  באו  דסוכות 
כי ממש, בסוכה  הכניסן  לא  מדוע  קשה 
טובה  סוכה  אבינו  לאברהם  היה  בוודאי
כדאיתא  האשל  תחת  הכניסן  ולמה 

.(קב :)בזוה "ק 

לו,וי "ל  נדמו דכערביים  רש "י עפמ "ש
מלאכים , הם  אם  מסופק  היה  וא "כ 
עם  ודברתי ערביים . או ד ', עובדי גרים  או 
לסוכה , עכו"ם  להכניס  נכון האם  מרן 
לחוצה  לצאת  רק  להכניסו  שלא  והסכים 

בכלים  כדאיתא  עמו  מ"ח)ולדבר  (ספ"א 

לשם , נכנסין עכו"ם  שאין מקודש  החיל 
כהחיל . קדושתה  ודאי דסוכה  ומסתברא 
עם  לעשות  מה  אבינו  אברהם  ידע  לא  וע "כ 
לא , או שלו  לסוכה  להכניסן  אם  המלאכים 
לעשות  נתחכם  וע "כ  הם . ערביים  דשמא 
על סכך  ולהרבות  האילן  תחת  סוכה 
אם  נפשך, דממה  האילן , של  הענפים 
ברוב  נתבטלו  הענפים  הם  השי "ת  עובדי
הלא  הם  ערביים  ואם  כשירה , סוכה  והיא 
לא  נח  דבבן נח  פ ' גומא  בתיבת  כתב 

חדשה  זה  דדבר ברוב , ביטול  אמרינן
לאו וא "כ  נח , לבן  ולא  לישראל  התורה 

בה . לישב  עכו"ם  גם  ויכולין היא  סוכה 

לומדת 'הושענא  בגולה, כבושה 
איתא בתולדות יראתך'.

הריאדם  שכבוש  דבר שכל  נודע  הנה ,
אנחנו הרי  טעם , שמקבלת כמבושל  הוא
טמאה  ארץ  ועל ועדנים עידן  בגולה

אנו  אעפ"כ תחתם, צועקים וכבושים
אנו שחפצים יראתך' 'לומדת אליך 
מגמת  עיקר כל  וזאת שמך ליראה
עלינו יראתך שיהיה ומאווינו  חשקנו 
מהכבושה, טעם שום ח"ו  קבלנו ולא
'לומדת  אעפ "כ בגולה' 'כבושה וזה

יראתך'.

כא )כתוב  כד , משתאה (בראשית 'והאיש 
איך ראה אליעזר לדעת'. לה
מה  זהו  לאחרים לשתות נותנת שרבקה
דזה  השידוך , שזהו  להחליט לו שגרם
לקראתה  יוצאים  שהמים מופתים שיש 
וואסער גלאז  א 'געבן  העיקר כלום, זהו 

שפעם מספרים איד'. א הישועות פאר
את יעקב  ישועה פגש  העטרת  הרה "ק 

זי"ע , ישועה מדזיקוב  העטרת אותו  שאל 
ואמר לרבי? רב בין  ההבדל מה זי "ע
עם  אך ללמוד, לדעת צריך  לא רבי  לו :
אך לאלקים, רבי כבר הוא אחד מופת
הוא  ואם ללמוד, לדעת צריך הוא רב 
לא  כבר כבר הוא אחת, בהלכה נכשל
העיקר כנ "ל וזה בינינו , ההבדל  וזהו  רב,

להשני. לתת

זי"ע כ "ק  מביאלא  אם מוח "ז אומר, היה
אחד שידוכים שתי לך  מדברים
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בלי חכם תלמיד ואחד מידות בעל
מידות, הבעל את תיקח אזי  מידות ,
כבר הוא  מידות לו  שאין  דהת"ח ולמה?
הבעל אך עצמו , את  לשנות יכול לא
הוא  ואח"כ מידות , לו  יש  קודם מידות 

את  לו  ויהיה ללמוד  להתחיל  יכול 
תלמיד וגם מידות בעל  גם ביחד  שתיהם
שזה  מים כוס להשני לתת והעיקר חכם,
לדעת  אליעזר שעשה מה וזה מידות ,

לא. או  בדרכו  הצליח  האם

עקדתא  דיצחק - אושפיזין  ד 'סוכות ב' ליל

הטהור  שולחן 

נסה 'ויהי  והאלקים  האלה  הדברים  אחר 
אברהם  אליו  ויאמר  אברהם  את 
את  בנך  את  נא  קח  ויאמר  הנני, ויאמר 
אל לך  ולך  יצחק  את  אהבת  אשר  יחידך 
אחד על  לעולה  שם  והעלהו  המריה  ארץ 

אליך ' אומר  אשר  א -ב ),ההרים  כב , .(בראשית

זצ "לכ "ק  אומראאמו"ר  תמיד היה
מנדלבשם מנחם  ר ' הרבי  הרה "ק 

זי"ע , שלמרימנוב  הנסיון  היה מה
היה  לא אבינו  לאברהם  הלא העקידה ,
רוצה  הקב"ה  שהרי  אחרת , ברירה בכלל
והוא  לקח', וה' נתן  'ה' יצחק את לקחת 
היה  מה א"כ  שאלות בכלל שואל לא
חלילה  שאם מסביר אלא כאן?, הנסיון 
שמים  רחמי  מעוררים גזירה יש 
הנסיון א"כ  לבטלו , מהקב"ה ומבקשים
קפיטל שאפי ' היה, אבינו אברהם של
ה' רצון  שזה כיון  אמר, לא ג"כ תהלים
ואפי' שאלות שואלים ולא עושים
זה  אבל אומרים. לא תהלים קפיטל 
להיות  כדי לעבוד  צריך  ואדם מדריגות,
כזה  אומר אני למה וא"כ  מדרגה, בכזה
לעמוד יכול לא אדם  אם תורה דבר
לפני כי הוא, התירוץ אלא בזה?,

יש  המזון, ברכת לברך  שמתחילים
הסכינים  את להוריד שצריכים הלכה
באמת  צריכים מדוע לכאורה מהשולחן ,
אלא  מהשולחן ?, הסכינים את להוריד 
על מתאבל שהיה מישהו  פעם היה כי
את  שדקר כך  כדי ועד ביהמ"ק, חרבן 
את  מורידים ולכן  צער, מרוב עצמו 
שלא  אומרים  ויש  מהשולחן , הסכינים
עושים  למה א"כ בכלל, סיפור כזה היה
שיש  לדעת צריך  אדם אלא זה?, את
שזה  אפילו כאן  דבר אותו מושג. כזה
לדעת  צריך אדם אך מאוד, קשה עבודה
תהלים  קפיטל שאפי ' מושג כזה שיש 

אומרים. לא ג"כ 

הארץ איתא  מה (וירא )בפרי להסביר
ולמה  העקידה של  הנסיון  היה
ליצחק  ולא לאברהם דווקא נחשב 
'הנה  יצחק  שאמר במדרש  איתא ג "כ?.
הגיע  לעלה', השה ואיה והעצים, האש 
אתה  'יצחקל ' ליצחק:, ואמר השטן 
מושג לך  יש  פה, להיות הולך מה יודע
אלא  לא , יצחק לו  אמר הולך, אתה לאן 
אמר הולך , אני  אותי  מוליך שאבי לאן 
אמנו שרה שאמתך  לך תדע השטן  לו 
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והיה  לך, הירושה  כל את השאירה
רוצה  שהוא מה אביך  יעשה כאשר
הירושה  כל פה, תהיה לא ואתה לעשות
ישמעאל, לאחיך יעבור לך שהכינו 
אל יצחק 'ויאמר מיד המדרש  אומר
הנני ויאמר אבי, ויאמר אביו  אברהם
ואיה  והעצים האש  הנה ויאמר בני ,
היה  זה מאחרי  אבל לעלה', השה
הענינים  עם יהיה מה מוחבא,
הענינים  כל  עם יהיה ומה המשפחתיים ,
אברהם  'ויאמר שדברנו , האחרים

בני'. לעלה השה לו  יראה כ "ק אלקים
זצ "ל מ 'ביאלה  אדמו "ר  אומרמוח "ז  היה

אחריהבעשטה "ק בשם שאמר,
ואני טפש  אני השגותי  כל את שהשגתי
משיג האב איך  ווען  [נאך מאמין ,
נער א איך בין  השגות אלע מאן  געווען 

גלייב ]. איך אין 

הארץ איתא  באמונתובפרי  'צדיק
זה  מה הכוונה  בפשטות יחיה',
ומעשים  מצוות  שעושה אחד  זה צדיק,
שצדיק  לומד הארץ הפרי  אבל טובים,
כל באמונה לחיות  שמוכן  אחד זהו 
סוכה?, זה מה שם, איתא ועוד הזמן .
'מגהץ  וזה דמהימנותא ' 'צילא זהו  סוכה
לגהץ  הכוונה זה ומה האמונה', בעלי  כל
'אלקים  שכתוב אלא  האמונה?, בעלי  כל
בקשו והמה ישר האדם את  עשה
את  הקב "ה  ברא לעולם רבים', חשבונות
אחר דבר שאין  פירושו  ישר ישר, האדם 
ישראל ובני משה ישיר 'אז הקב"ה, רק 

ומסביר הזאת', השירה מתיהשפ "א את
את  הכניס  השירה את אמר רבינו  שמשה
נהיה  הכל  ישר, נהיה הכל בשירה, הכל

ביקשו 'המה  רק עולמים, כל לבורא רק 
צו אן  זיך הייבט מען  אז רבים' חשבונות
און אהון , דרייען  און  אהער דרייען 
לעקם  מתחיל [אדם זיך , מ 'פארגעסט
רבש "ע  שיש  ששוכחים עד הדברים את
שיש  אדם גהוץ?, נקרא זה מה בעולם],
מגוהצים  ולא מקופלים שהם בגדים לו 

והם - אותם ומגהצים רבים, חשבונות
צריכים  דבר אותו  וחלק , חד  נהיו 
כל לאדם  שיש  החשבונות את לגהץ
'אלקים  אל שמגיעים נקרא זה הזמן ,
של הכוח  וזה ישר', האדם את עשה
דמהימנותא  צילא שזה  לסוכה הכניסה
להחזיר אמונה בעלי  כל את שמגהץ

הקב "ה. הכל את

עם לכאורה  לחיות חייב אדם למה
מה  שכל  כך כדי  עד אמונה,
אותו לבטל חייב  אני  השגתי שאני 
לי, שיש  בהשגות רע ומה ולהאמין ,
שאני ומה לי  יש  לי  שיש  כמה ואמונה

מסביר יכול?, אני הארץ יכול  דיש הפרי
הנשמה  ומקיפים, פנימיים של בחינה
הנשמה  אבל  פנימי, זה באדם שנמצאת
חי, הוא  מאיפה פנימי  שהוא הזה
ממעל אלוקי חלק  שהוא שלו  מהמקיף
א"כ האדם, של  לגוף להיכנס יכול שלא
חי ומאיפה שלו , מהמקיף חי פנימי כל
בכלי שיש  מקום כמה אלא האדם?,
שזיכך אדם וממילא להיכנס , יכול ככה
הוא  יותר קצת הכלי  ונתרחב  גופו  את
שמגושם  אדם השגות, יותר לקבל יכול 
אדם  עוה"ז , בתאוות שמונח אדם
[סמרטוטים] שמאטעס עוד שהלביש 
חלשה  הוא לו  שיש  השגה הגוף על
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השואבה  בית בשמחת כתוב לכן  מאוד ,
לעמוד צריכים היו  הארצים שעמי 
מה  הבינו  לא הם כי  ולראות , מרחוק 
התלמידי רק השמחה, כל  ומה פה הולך
שהם  והזקנים מעשה והאנשי  חכמים
השגות, להשיג  יוכלו  הכלי  את הרחיבו 
אמו ' עלי 'כגמל  הקב "ה עם חיו  הם כי
בשמחת  בשמחה לחיות יכולים היו  א"כ 

השואבה. בית

הוא נמצא  בעולם האדם שהעבודת 
שיוכל כדי  הכלי  את להרחיב
מרחיבים  ואיך חדשים , השגות  לקבל
ההשגות  מונחים איפה כי  הכלי?, את
כי במקיפים, נמצאים הם החדשים 
ורק  לו , יש  לו  שיש  כמה בפנימי 
ההשגות  מונחים שמה במקיפים
הגשר את עוברים ואיך החדשים ,
להכניס  כדי למקיפים מהפנימי
וע"ז הפנימי?, תוך  אל  מהמקפים 
שלבים  שני דיש  הארץ הפרי  מסביר 
לתת  צריך אדם קודם אחד , שהן  שנים
הוא  עי "ז  ואח"כ  ושפלות, הכנעה ביטול
ונראה  אמונה?, זה מה  לאמונה, מגיע 
בליל רואה קטן  שילד זה, את להסביר
הביתה  מגיע שהאבא מתי דסוכות א'
כותלי את מנשק  שהוא מהביהכ"נ ,
'עולו אומר והוא שמחה, מרוב  הסוכה
שמח והוא קדישין ' עילאין  אושפיזין 
הולך מה מבין לא בכלל הילד מאוד ,
הילד כי היום, השמחה ומהו  כאן 
האב  אצל  מבין לא שהוא שלו  המקיף 
דבר כל  כי  הפנימי , זהו  הילד מעל שהוא
ומה  שלו  הפנימי  זהו  אותו  מבין  שאדם
שזה  שלו  המקיף זה מבין לא שהוא

עולם  וכן  שלו , הפנימי את מחיה בעצם
העולם  אך מקיף זה בשבילי  העליון 
מן וכן  פנימי, זה בשבילו  בעצמו  העליון 
זה  בעצמי אני פעם כל  לעולם עולם
והעולם  פנימי  זה מעלי  שהוא ומי  פנימי
הולך זה ככה מקיף, ג "כ לו  יש  זה מעל 

בהשני. אחד

אלא ומה  דמהימנותא'?, 'צילא הפי '
את  רואה צל  רואה שאדם  מתי 
רק  הצל, את  עושה מי  רואה  לא אך הצל
שגורם  משהו  פה שיש  לעצמי  מתאר אני 
הצל, את  רק להשיג יכול  אני  הצל, את
את  עושה מה להשיג  יכול  לא אני  אך 
אדם  להשיג , יכול  אני  הצל את ורק  הצל
רואה  הוא ולפתע  נר ויש  באפילה עומד
מתחת  מונח  מה יודע לא הוא צל שעובר
שיש  מתאר הוא הצל ע"י  אבל לצל 
'צילא  הפירוש  וזה להצל, מתחת משהו 
אפשר לסוכה כשנכנסים דמהימנותא'
משהו שיש  ולדעת הצל את להשיג 
אי זה את עושה מי אך להצל מתחת

כלל. להשיג אפשר

חיים איתאוהנה  חנוכה)בדברי  אם (על  ,
מישהו לפגוש  צריך אדם
את  ותראה הזה לרחוב לך  לו  ואומרים
נראה, הוא איך לו  ומתארים הזה, האדם 
כזה  נעלים, כזה משקפים, כזה לו  יש 
אף  אותו  ראה לא  הוא אם וכדו ', אף,
הוא  איך לו  שתתאר אחרי  אפי' פעם
אם  אבל לטעות, עוד  אפשר עדיין  נראה
פעם, שהכיר אדם  לפגוש  אמור הוא
ראה  לא שהוא  זמן  הרבה כבר אבל
מיד כלשהוא סימן  לו  תיתן  אם אז  אותו ,
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אלוקי חלק הוא יהודי דבר אותו  יכירו ,
הקב"ה  את ראה  לא רק  ממש , ממעל 
זמן , הרבה כבר הכירו  ולא זמן  הרבה
דמהימנותא' 'צילא שהוא סוכות  מגיע 
שיש  להכיר שיוכל  לאדם סימנים נותנים

עולמים. כל בורא 

שאתה ואיך  הדרך אלא עובד?, זה
ע"י זה הנעלם את להמשיך יכול
ממשיך אמונה נותן  יהודי  אם ה'אמונה ',
ושיוכל להתרחב, יוכל שהכלי  מהמקיף
פנימי, שיהיה חדשות השגות להשיג 
לא  שעוד חיצוני  עוד  לו יהיה זה ומעל 
כך פנימי יהיה זה ואח"כ בכלל , השיג 
'החיות  נקרא וזהו  הזמן , כל ממשיך  זה
שרוצה  צדיק  בחינת וזהו  ושוב', רצוא
ועם  המקיפים' 'עם הבורא את להכיר
להשיג יוכל הוא ואיך  מושג', ה'אינו 
חי של בחינה שיהיה שם שהולך מה
אלא  פנימי ?, אצלו  זה יהיה ואח"כ

הק 'דאיתא הפסוקבאוה "ח  ד ,על (דברים 

חיים ד ) אלקיכם בה ' הדבקים 'ואתם
היום' כלכם 'חיים אז רק היום' כלכם
עומד שאני  זמן  כל  אמונה , עם רק  וזה
עם  הולך הוא אם  צדיק חי , אני  באמונה
להמשיך שיוכל אותו  מביא זה האמונה
שאין ברגע אבל  חיות, מהמקיפים
מאמונה  יצא הוא אם  מת, הוא אמונה
נסיון בעת אם מהרבש "ע , בנתק  חי  הוא
של בחינה זה פחיתותו  את  הבין  לא
באמונה  חי  הוא הזמן  כל  וצדיק נתק,
שפלות  ולתת להתבטל שיוכל כדי 
יכול הוא וממילא אמונה, ולתת והכנעה
וזה  החיים, ממקור השפעות  להמשיך
שהסוכה  מעשה, ואנשי  הצדיקים היה

שרוצה  מי א"כ אמונה, בעלי  כל מגהץ
את  לו  ויש  לסוכה נכנס  באמונה לחיות 

השפעות. כל

חיים איתאוהנה  סוכות)בדברי  ,(על 
יא :)בגמרא רבי(סוכה פליגי 

חד סוכות, בהנך  עקיבא ורבי אליעזר
כבוד. ענני אמר וחד ממש  סוכות אמר
סוכות  גדול, הבדל  זה לכאורה ומקשה
וענני ודפנות, וגבבא קש  זה  ממש 
הכהן אהרן  של השגות הם הכבוד 
אלא  לגמרי?, אחר משהו  זה ולכאורה
נמצא  מצב  באיזה תלוי שזה מתרץ 
קש  רק רואה שנכנס  אדם יש  האדם,
זה  לעומת אך גשמי, סוכה ורואה וגבבא
אחר משהו ורואה שנכנס יהודי יש 
באדם  תלוי הכל וזה רוחניות, סוכה

זצ "לבעצמו , חיים  האמרי אומרכ "ק  היה
לא  ואני  האושפיזין , זה מה יודע לא אני 
אני אבל  דמהימנותא, צילא זה  מה יודע
א"כ טוב , דבר שזה אחד  דבר יודע
זה  אמונה  עם חי  שהוא  בזמן הצדיק

שמה. לחיות שיוכל  אותו  מביא

הארץ ומסביר  שלהפרי  שהנסיון 
לאברהם  נחשב העקידה
נסיון היה שזה כיון  דווקא, אבינו
החיות  היה שממנו  הנקודה וזה באמונה,
יש  שאם וידע בעולם, אבינו  אברהם של 
אמונה  לו  יש  אם געלעבט, איז  אמונה לו 
אם  אך סוף, מהאין  להמשיך יכול הוא
להמשיך יכול לא הוא אמונה לו  אין 
'והעלהו לו  אמר הקב "ה אם א"כ כלום,
באמונה, ספיקות עכשיו  לי  נהיה לעולה'
לך יקרא ביצחק 'כי  לי  אמרת אתמול  כי
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לעולה' 'העלהו  אומר אתה ועכשיו  זרע'
בבורא  שלי  אמונה כל עכשיו  נהיה  א"כ 
ואם  תואם, לא משהו  מופרע עולמים כל
החיים  כל מופרע  נהיה שלי האמונה
יכול לא ואני מופרעים, נהיה שלי
אמונה, עם רק  בעוה"ז  מעמד  להחזיק
אני אמונה את ממנו  לוקח אתה ואם
מה  וזה מענטש ', אויס גאנצ'ן  'און
בכל רבש "ע ע "ה, אבינו  אברהם שאמר
ולעמוד ללמוד יכולתי  עוד  אני  הנסיונות
נסיון עוד  לי  תביא אל אבל בזה,
נסיון לי  מביא  אתה  אם כי  באמונה,
יותר. בו  לעמוד  יכול  לא אני  באמונה

הק 'שאמרוזהו  אחריהבעש "ט 
אני השגותי  כל את שהשגתי 
הגעתי לא לא  ואם ומאמין , פתי 
איך 'אז  חי  לא שאני  זמן  כל כי  לכלום,
לא  עוד גלייב' איך אין  נער א בין 
פעם  כל צריך אני  לכלום, הגעתי 
צדקה', לו  'ויחשבה ואז בה '' 'והאמין 
עושה  הוא  לאדם שיש  האמונה ע "י 
מהאינו המושג את להמשיך שיוכל 

געלעבט. ס 'איז  ואז  מושג 

בס'והנה  אתבונןאיתא הרה "ק ,מזקנים 
זי"ע  דוקטור  דוד  חיים  אחרירבי

זי"ע ,שנתקרב מ 'מעזריטש המגיד  להרה "ק 
לו אמר לשאול, קושיות הרבה לו  היה
אתה  אחת שאלה זי "ע המגיד הרה"ק
הנסיון היה מה שאל , הוא לשאול, יכול 
השליך אבינו  שאברהם כשדים אור של
אנו רואים והלא האש , לכבשן  עצמו 
חלילה  רוצים אם פשוט יהודי שכל
לאש , לקפוץ מוכן  הוא ע "ז  שיעבוד 

באלקי שיכפור  שרצו  אבינו  ואברהם
כל הרי החידוש , מה לאש , וקפץ ישראל
מה  א "כ כן  לעשות יכול פשוט יהודי 

אבינו ?. אברהם של  הנסיון  היה

עלענה  לך  אענה אני  המגיד, לו 
שאר את אבל הזאת הקושיא

אמר אחרת, לפעם תשאיר לוהקושיות
אחד יהודי בעולם, אז  היו  יהודים כמה
היו אם לך  תתאר אברהם ' היה 'אחד
אבינו , אברהם את להכניע  מצליחים
אויס  'איז  ואז  אבינו  אברהם אין  כבר
שיקרב  מי  יהיה  לא כי  ח"ו ', רבש "ע
יש  נפשו  מוסר  משהוא אם היום יהודים,
באוסטרליה, או  באמריקע  יהודים עוד
את  להכניע  היצה"ר רצה עכשיו  אבל
תשתגע  אל לו  ואמר אבינו אברהם
תלך אם כאן , עושה שאתה מה תחשוב 
דו אונזעצען  הקב"ה 'וועט ה' קידוש  על
כאילו עצמך תעשה לפחות געשעפט',
שתנשק  מוטב  לכן  לע"ז  מודה שאתה
שאתה  מה תעשה ואח"כ הצלם, את
שיהיה  להציל תוכל  לפחות אבל רוצה,
בורא  שיש  שיפרסם העולם על  מישהו 

לבירה. ומנהיג 

מעניןאבל  לא  אמר: אבינו  אברהם
את  עושה לא אני  כלום , אותי
שאני זה כי הרבש "ע , של החשבונות
מהקב "ה, גם זה הרבש "ע את מכיר
העולמים', 'לחי הרי  זה והיראה' 'היחוד 
'לחי הרי זה והקדשה' 'הקריאה
ממנו , והכל  זה עם לי יש  ומה העולמים'
אכיר שאני עשה שהקב"ה כמו  בדיוק
שמישהו יעשה הוא דבר אותו  אותו 
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להרבש "ע , דואג לא אני  אותו  יכיר אחר
זרה  עבודה  של נסיון  לי  יש  עכשיו 
צריך אני ישראל, באלקי חלילה לכפור
עכשיו לעשות ולא נפשי  למסור רק 
אברהם  של  הנסיון  היה וזה  חשבונות,
שהוא  אפילו  היום יהודי  אבל אבינו,
כי הכל הולך  לא עוד אך נפשו  את מוסר
הזה  הנסיון  אך בעולם, אנשים עוד יש 
מת  הוא שאם אבינו  לאברהם שהיה

לבד. לו  רק  היה זה הכל הולך 

זצ "להרה "ק  שכתוב מסטמאר  אמר
הקב"ה  יברא  לבוא שלעתיד 
ומקשה  חדשה'. וארץ חדשים 'שמים 
'ומלאה  כי מבין  אני  חדשה ארץ ממילא
דבר זה שמים אבל ה '' את דעה הארץ
רק  חדשים'?, 'שמים הפי' מה רוחני 
מכניס  אדם פעמים הרבה הוא הפי '
שהוא  עצמו  משכנע והוא לשטיות עצמו 
לבוא  לעתיד אבל שמים, לשם עושה
אותו לא שזה חדשים, שמים שזה יראו 

שחושבים. שמים' 'לשם

היומא בליל  חל הסוכות חג של  ראשון
של מרדכידהלולא רבי  הרה "ק 

זי"ע  תקופה מנדבורנא  באותו  היה והוא .
זי"ע ,של יוסף  האמרי לא הרה "ק  הם אך

הרבה  יוסף האמרי אך פעם, אף  נפגשו
שהרה"ק  מספרים הזמן . כל עליו  לדבר
השנים  באחת הלך זי "ע יוסף האמרי
על ועבר ר"ה, של ראשון  ביום לתשליך
הולך 'עכשיו ואמר: ועצר, הגשר
שופר לתקוע זי "ע  מרדכל 'ה רבי הרה"ק
זיסע  זיינע  אויסהערן  'לאמיר
יוסף  האמרי  שהרה"ק תקיעות'.[מתי

רבי הרה"ק אחז  לתשליך הלך  זי "ע
בתקיעות]. זי "ע  מרדכל'ה 

זי"ע הרה "ק  מרדכל 'ה  אומר,רבי היה
בעשרת  בתורה  איסור שיש 
לכאורה  רעך', אשת תחמד 'לא הדברות
שפעם  והסביר לאדמורים?, נוגע זה איך
להאנשים  כי  להרבי'ס  נשים מאות נסעו
עסוקים, שהיו  זמן  להם היה לא
לספינקא  שנסעו  הנשים של והעגלות 
עוצרים  היו  ולא בישטינא, דרך עברו 
לספינקא  ונסעו  המשיכו  אלא  שם 
אמרה  לכן  זי "ע , יוסף האמרי  להרה"ק 
זה  רעך' אשת תחמוד  'לא התורה
תחמוד. אל לרעך , נוסעות שהנשים
קורא  היה זי "ע מרדכל'ה רבי הרה"ק
יוסף'. 'מאיר זי"ע יוסף האמרי  להרה"ק 
און ארויף  קומען מיר 'ווען  אומר: והיה
שוין טלאטוועט יוסף מאיר איז  הימעל,
שקוויס  פילע מיט שטוואלעס דו  מיט
קינדער'. אידישע  פאר ישועות  פון 
לעלות  מתחילים רק  שאנחנו  ומתי 
כבר זי "ע יוסף  האמרי  הרה"ק לשמים
פון שקוויס פילע מיט לרדת בדרך 

לבנ "י. ישועות

זצ "להרה "ח  וויייס  אליעזר  יעקב  היה ר '
יהודי היה שבירושלים מספר,

של נכד הללשהיה רבי  הרה "ק 
זי"ע , לבעלזא,מקולעמייא  נוסע והיה 

דבליל מהרבי , לשאול שאלה לו והיה
לשתות  גמר שהוא אחרי  נרדם הסדר
בבוקר רק והתעורר השלישי , הכוס 
הכוס  את שתה לא  הוא זה ובגלל
לבקש  לבעלזא לנסוע ורצה הרביעית,
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עבר לבעלזא ובדרך מהרבי, תיקון
והחלי כברבבישטינא, אני אם ט 

להיכנס כדאי  אולי  להרה "ק בבישטינא
זי"ע  מרדכל 'ה  בעלרבי  שהוא שמעתי  כי 

ברכה, לבקש  כדאי  כן  אם גדול  מופת
זי "ע , מרדכל'ה רבי להרה "ק וכשנכנס 
האם  יהודי?, פה  עבר מדוע אותו  שאל 
הקודש  רוח לי  יש  אם לדעת רוצים  אתם
והוציא  שבחדר לארון  ניגש  לי ?, אין  או 
והיהודי כוס, ומילא אבק עם יין  בקבוק
לא  אני  הרבי : לו  ואמר  מהרבי , התבייש 
אך לא, או  הקודש  רוח לי יש  אם יודע
הסדר בליל הנחתי הזה יין  הבקבוק  את
הכוס  את לשתות ששכחת כיון  בארון ,
להביא  יוכל אני  שכשתבוא הרביעית,
את  לך להשלים הרביעית הכוס את לך
לא?. או  הקודש  רוח לי  יש  נו  החסר,

איןבסדר  'בלתך אומרים הושענות
בס' יהודה להושיע'. אמרי
בשם שמעתי  הקדוש מובא אא "ז

זי"ע  אומרומראפשיץ  בעת פ"א
אין בלתך המושיע אדון  'הושענא
אני בוש  רבש"ע  ואמר בכה  להושיע'.
טוב  שאהיה אמרתי  פעמים  הרבה ממך,
לך מלומר בוש  ע"כ כן , אינו  ואעפי "כ
אחר אלוקי לי  אין  כי  אעשה מה רק  עוד,
להניח אנכי  מוכרח כן  על לי , שיושיע 
אל לנו  אין  כי  עוד  ממך ולבקש  הבושה
המושיע', אדון  'הושענא וזהו  לפנות. מי
אבל המושיע ', 'אדון הרי אתה רבש "ע
אני מה אבל מלפניך , מתבייש  אני 
אחר מישהו  להושיע' אין  'בלתך  אעשה
צריך אני וממילא לי  לעזור יכול  לא

ממך. ולבקש  הבושה  את להניח

התורה  קריאת בעת

הארץ אתמול דיברנו  אורות הפרי דיש 
פנימים, אורות ויש  מקיפים 
וזה  אמונה, עם ורק אך זה ביניהם המגע
לאדם  יש  וביטול , הכנעה שפלות ע "י 
המקיפים  מן  למשוך הכוח  את

השפעות. להפנימיים 

הארץ אתהזכרנו  היה (וירא )הפרי מה
היה  זה העקידה ?, של הנסיון 
יכול היה שאברהם אמונה, של נסיון
יקרא  ביצחק 'כי  לי  אמרת  אתמול לומר,
'העלהו לי אומר אתה  ועכשיו  זרע', לך
באמונה  ספיקות אז  לו  ונהיה לעולה'
אברהם  כי  הכל , את שמאבד והרגיש 
אליו , הכנעה ונתן  בהקב "ה האמין 

את  נתתי  שאני  רבש "ע  אותו  ופתאום
לעולה, העלהו  לי אומר אליו  ההכנעה
אפשר ולמה מזה, להישבר אפשר  הלא
בא  שלו  החיות  כל כי  מזה?, להישבר
האמונה  את לוקח אתה ואם מאמונה 
אמרת  קודם כי  אותו , משגע  זה ממנו 
הישראלי העם ממנו  שיצא בן  שיהיה
אומר אתה ואח "כ ממנו , יוצא  הכל
כל אבינו  אברהם אותו, ותשחוט תיקח
החזיק  לא הוא אמונה, היה שלו  החיות
היו כולם אמונה , עם רק  בעוה"ז  מעמד 
אבא  אמונה, עם חי שהוא עליו צוחקים
והוא  כולו , המדינה כל שלו , אחים שלו ,
אחד דבר איתו , שהלך אחד  אף מצא  לא
מבין , לא שהוא אמונה  זה אותו  שהחזיק
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את  שאף ומשם אותו , שהחזיק  מה זה
האמונה  את  לו  לקחת ואם החיות,
זה  אחרי  כתוב  לכן  החיות, את לו לקחת 

נסיונות  יותר אמר: אבינו  שאברהם
נסיונות  יותר, לי תביא אל באמונה

בזה. לעמוד יכול לא אני  באמונה

קידוש 

בשנה 'ויזרע  וימצא  ההוא  בארץ  יצחק 
ד '' ויברכהו  שערים  מאה  ההוא 

יב ) כו , ופירש "י:(בראשית למה ,. שניהם 
קשה  והשנה  קשה  שהארץ  ו )לומר  סד , .(ב "ר 

שערים'. מאה 'וימצא זאת ובכל

הארץ][אחזנו  הפרי באמצע  אתמול
הארץ איתא סוכות)בפרי ,(על 

עדיין הוא משיג שהוא כמה שהאדם
שהגוף  וכמה כלי לו  שיש כמה מוגבל,
את  לו יש  ככה אויסגעארבעט איז שלו 

הנש  שנקראים אור אורות ויש  מה,
סוף  אין  האור הוא ששם מקיפים אורות
שזה  מקיף, לאור נכנסים בסוכה ב "ה,
אפשר ואיך דמהימנותא, צילא נקרא
רק  זה מקיף , שנקרא מהמקום לשאוב 
מגיע  אתה ושפלות הכנעה ביטול  ע"י 
המשכה  לשון  הוא ואמונה לאמונה,
המקיפים, מהאורות ישר ממשיך והוא
יכול א"כ  אצלו מושג  נהיה זה  ואח"כ
מקיפים  אורות יותר עוד עכשיו  לשאוב 
הוא  וכך עכשיו , עד היה שלא  מה
עוד לו  ויש  אמונה  עם ללכת ממשיך
שם  חי  הוא וככה באמונה, השגה יותר
החיות  את לוקח  אדם ומשם הזמן , כל

יחיה'. באמונתו  'צדיק וזה שלו ,

ואיךהשאלה  עובד ?, זה איך היא
את  מכניע  אדם  באמת

דרך יש  דרכים, שתי שיש  אלא עצמו ?,
וזה  חי' אתה 'בע"כ אותו , שמכריחים
קשה  הולך זה קשה, שנה  וזה  קשה ארץ
פרנסה, עם קשה והולך שידוכים, עם
הדרך את וחרש  קשה עבד אבינו  יצחק
צריך היה הוא הרבש "ע, את להכיר
ועם  בתואל  עם בעיות לו  היה שידוך ,
לכל מתחת שוכנת שלמה פרשה לבן ,
ואח"כ אבות', עבדי של שיחתן  'יפה זה
את  לו  סגרו פרנסה, צריך היה הוא
לו , ופתחו  סגרו  וסגרו , פתח הבארות,
היה  הוא ואח"כ בהכל, קשה לו  היה
ביד הלידה של  מפתח  בנים, צריך
נקרא  זה ה'', אל יצחק 'ויעתר הקב"ה,

כמו  חי, אתה בחייבע "כ  אומרשהרבינו
לעברו יכול לא שהוא למקום מגיע אדם
לעבור איך רואה לא  הוא אופן , בשום
נקרא  זה אמונה, שם נותן  והוא זה , את
אם  אותך  שואלים לא חי , אתה בע"כ
שזה  אלא מסכים, אתה אם מוכן  אתה
זה, לפני  לשאול בלי  פתאום לך נכנס 
עם  הנענועים באמצע לעמוד יכול אתה
לך להיכנס  יכול  וזה הכוונות כל
שפלות, עם  לעבוד צריך ואתה פתאום,
צריך ואתה אמונה , ועם ביטול, הכנעה,
גדול, פוטנציאל מונח ששם לדעת
שיכול מי גדול הכי הסוחר  מי  אומרים
צריך אדם להרויח, אפשר  איפה להריח 

אומר מגיע, שזה שמתי הפרילדעת
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טעם (בסוכות)הארץ  בלי  שזה  במקום שזה
דרכו להגיע אפשר שם ורק רוח, ובלי 
כל מגהצים ששם דמהימנותא, לצילא
היה  אבינו  יצחק  וממילא אמונה, בעלי 
שם  ולמצוא השערים את לפתוח  מוכרח
פרנסה  כי חי , אתה בע"כ הרבש "ע את
לו והיה קשה ', וארץ  קשה  'שנה היתה
היה  הוא ואח"כ  הבארות, עם קשה
עם  שלימה מערכה היה שידוך , צריך
רצה  משלבן הכל ועם סם ועם בתואל
לבנים  הגיע  ואח "כ השידוך , בשביל 
לגדל ואח "כ חדשה, מערכה התחילה
שהוא  מה מקנא לא [אני  הבנים את

כתוב אבינו  יצחק אך  כה,עבר], (בראשית

הוא יא ) ראי', לחי באר עם יצחק 'וישב
האורות  את ראי  לחי  מהבאר המשיך 
ה' הפחד ע"י  האמונה, ע"י  המקיפים
עולמים  כל  מהבורא המשיך לו שהיה

החיות. את סוף האין  מן 

לבד,אבל  אותו  ליזם שאפשר דרך יש 
אליו , אותו  להביא  צריכים ולא
הוא  בצבא, שנמצא אדם יודעים אנחנו 
הוא  אימונים, הזמן  כל  לעבור צריך
כשמגיע  בכושר, הזמן  כל להחזיק צריך
את  לו  ויהיה מאומן  שיהיה המלחמה
את  כשמתחיל אם אבל  להילחם, הכוח
כבר זה להתאמן , מתחיל  הוא המלחמה
ושפלות  אמונה וממילא מאוחר, מדי 
והוא  לבד , ליזם אפשר וביטול  והכנעה
בלי מהמקיפים  להמשיך לבד יכול 

לזה. אותו  יכריח שהקב "ה

יששכראיתא  יש בבני ערוך שבשולחן 
יש  אסור, ומה מותר מה הלכות

שצריכים  שמורה, מצה של מצוה
משעת  לשמור הלכה עפ"י מקסימום 
המקסימום  יש , הלכה ועוד טחינה,
יהיה  שלא המצה על לשמור שצריך
אדם  בא  דקות, עשר שמונה הוא  לבד 
שכתוב  ממה יותר עצמו  על  ומחמיר
ומשפיל ומכניע  מתבטל והוא בשו "ע,
לא  אלא דקות, 18 רק ולא עצמו  את
על ומקבל לדקה, אפי ' העיסה את עוזב
ממה  יותר וביטול הכנעה עצמו 
הוא  ולמה מצווה, ערוך  שהשולחן 
והאמונה  אמונה , בגלל  זאת?, עושה
מהאורות  סוף אין  מהאור נמשכת הזאת
השגות  שם לקבל יכול והוא המקיפים,
שכתוב  מהחומרה, דווקא  גדולים
טחינה, משעת להיות צריכה שהשמירה
קצירה, משעת שיהיה מחמירים ואנחנו 
ביטול נותן  הוא הכנעה נותן  הוא עי "כ
ביטול וכל הכנעה וכל שפלות, נותן  הוא
ממשיך הוא אמונה, וכל  שפלות וכל
אתה  למה וממילא המקיפים , מהאורות
ושלא  בע"כ יהיה שזה עד  לחכות צריך

או לעשות יכול  אתה לזה, מוכן  תותהיה
דבר. אותו לבד

זי"ע הרה "ק  יוסף  חברהאמרי לו  היה
החבר, את וכשמצא מילדותו ,
יחד למדנו  הרי  מאיר יוסף אותו ?, שאל 
אתה  מה אדמו "ר נהיית למה בחיידר,
יוסף  האמרי הרה"ק לו  ענה ממני?, יותר
בש "ע  אבל  יחד, שלמדנו  נכון  זי "ע
והמחמיר הפסיד לא 'המיקל כתוב :
תמיד היית  אתה  ברכה', עליו  תבוא
הפסדת  לא לכן  הפסיד  לא מהמיקל
תמיד אני אבל  כלום, הרווחת  ולא כלום
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שנתתי החומרה וע "י  מהמחמיר, הייתי
וכמו  המשכתי, יששכרלהקב"ה שהבני

והמשכתי המקיפים מאורות אומר
הכלי את והרחבתי  סוף , אין  מהאור
הגעתי וממילא חדשים, השגות וקבלתי
עליו תבוא 'המחמיר שהגעתי , לאיפה
העליונה, הבריכה על עולה זה ברכה'
שזה  עד לחכות צריך לא שאני  נקרא זה
שאני מה שכל לדעת רק צריך  אני  יבוא ,
עומד שאני מה וכל בהכנעה, יותר עומד
יותר עומד שאני  מה וכל בביטול, יותר
צריכים  ולא עוד, מקבל  אני  אז  בשפלות,

חי. אתה בע"כ לשמה אותי  להביא 

יפות','הוי  פנים בסבר אדם כל מקבל
מארגן ' גיט 'א להגיד וצריכים
מה  להגיד, יכול אדם  לכאורה אחד, לכל
טוב , בוקר לו  אגיד  לא ואם לו , חייב אני 
ואתה  ההכנעה את נותן  שאתה ע"י אבל
מהאורות  מקבל אתה השפלות את נותן 
בחזרה  לך עונה לא הוא ואם המקיפים,
אתה  כי טוב, יותר עוד זה מארגן ' גיט 'א
עוד ממשיך  אתה וככה הכנעה, עוד  נותן 

כתוב  המקיפים . סג )מהאורות כד , (בראשית

הוא  לכאורה  בשדה', לשוח יצחק  'ויצא
שצריך רע  היה ומה בבית, אתמול  היה
שם  כי  לשדה יצא  הוא  אבל לצאת?,
ביטול נותן  הוא ושם הכנעה נותן  הוא
בורא, הקשר את מרחיב הוא ושם
עד ולחכות לשבת צריכים לא דהיינו 
עד יחכה הוא אם כי אותו , שיכניע
בדיוק  כי  גדולה ' 'סכנה זה אותו  שיכניע
אנשים  כך אותו , לרומם יכול שזה כמו 

תחתית. לשאול עמוק נופלים

יב )כתוב  כו , ההוא (בראשית בשנה 'וימצא
בשם  ומובא שערים', מאה 
כי רשעים, אותיות ששערים צדיקים
שמגיע  כאלה זמנים שזה מקום מאותו 
מקצצים  קשה  שנה  קשה ארץ
רשעים, שנהיים אנשים יש  במשכורת ,
מקום  באותו  שיכולים אנשים יש אבל
אבינו יצחק שערים , מאה מזה למצוא 
עובר שאני הזה קשה שהארץ הריח
בכוונה  אותו  לי  הביא הקב "ה עכשיו ,
שלא  שערים מאה לי  לתת הולך הוא  כי
להמשיך הולך  והוא הטבע , דרך  עפ"י
לא  שאני  מקיפים אורות מקום  מכזה לי
דווקא  ולכן  בכלל, לזה להכין  יכול 
בגלל ודווקא קשה, ארץ שהיה בגלל
עשה  הוא וממילא קשה, שנה שהיה
למה  לו, להגיד יכולים היו  שלו , את
הולך אתה למה לחרוש  הולך  אתה
שזה  כלום שם יצמח לא הלא לעשות,
אמר הוא אך  קשה, ושנה  קשה ארץ
ואני לעבודה נכנס אני  אלא לא,
את  משפיל ואני  אמונה , עם ממשיך
יכול אני וממילא להקב "ה, עצמי 
אורות  שזה כאלו  ממקומות להמשיך
כי הטבע , מעל מקבלים שם מקיפים,
לטבע , מעל הקב"ה עם הולך אתה אם
מה  וזה לטבע , מעל גם לך  עוזר הקב"ה

אותנו . לימד אבינו  שיצחק 

'כמואומרים  העקידה, אחר בתפילה
את  אבינו  אברהם שכבש 
איתא  שלם'. בלבב רצונך לעשות רחמיו 

זי"ע בשם מבעלזא  שלום  השר  הרה "ק 
אברהם  את לעצור ניסה  הרע  שהיצר
האמת, את השטן  אמר ובסוף ויצחק ,
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ואח"כ לשחוט , ציווה  לא שהקב"ה
יכול לא שזה לאברהם אמר השטן 

אמר הקב"ה שהלא יב )להיות, כא , (בראשית

לך יש  א"כ זרע' לך  יקרא ביצחק  'כי 
מעניין לא זה אבינו  אברהם  אמר טעות,
שאני מהקב "ה שמעתי  אני  כי אותו ,
דהיינו לשחוט, הולך אני לשחוט צריך
מ"מ האמת, את לו  אמר שהשטן  אפילו 
מה  לי  מעניין  לא אבינו  אברהם אמר
ה' רצון  ע "פ הולך אני אומר, שהשטן 
אומרים  אנו  לכן  מזה, זז  לא  ואני 
את  אבינו  אברהם שכבש  כמו  בתפילה 
האמת  את אמר שהשטן אע"פ רחמיו,
אותו א"כ  זה, את קיבל לא אברהם אך 

למעל עכשיו  עולה שהשטן  אפילו  ה דבר
לזה. תשמע  אל  האמת את ואומר

טו )כתוב  כו , אשר(בראשית הבארת 'וכל
אברהם  בימי אביו  עבדי  חפרו 
עפר'. וימלאום פלשתים סתמום אביו 
זי"ע  מ 'דזיקוב  ישועה  עטרת  בעל  הרה "ק 

שכתוב כ )אומר יג , 'והתחזקתם (במדבר 
שאם  ומסביר הארץ'. מפרי ולקחתם
והתחזקתם  ישראל, מנהיג נפטר
ולקחתם  חדשה, הכנעה לתת שצריכים

את  הלאה להמשיך שיוכלו  הארץ  מפרי 
אומר הצדיקים. בבני  כן  ההנהגה 

שכתוב הקוברינע 'ר פה, היה בעיה אותו 
ה) יב , עשו(בראשית אשר הנפש  'ואת

של חסידים גדול ציבור  היה בחרן ',
אבינו כשאברהם אבל אבינו , אברהם
כל את עפר' פלשתים 'סתמום נפטר
ולמה?, אברהם, חפרו  אשר הבארות
לעלות  רוצה שכשהשטן  אומרים אלא
מכניס  הוא הראשון  הדבר אדם, על
כמו לא שזה המנהיג, על שאלות אצלו 
עוד מקבל וכשהוא וכו ', וכו ' שהיה
שאלות  להכניס  מתחיל הוא רשות, יותר
כשהוא  פעם, כמו  לא שזה החברים, על
אותו מושך  הוא רשות יותר עוד מקבל
פלשתים  'סתמום  וזהו  אצלו , לגמרי
שסותמים  הליצים הם פלשתים עפר',
להם  פתח אבינו  שאברהם הבורות , את
את  מלאו  הם  הקב "ה , את  לראות שיכלו 
- יצחק עבדי 'ויחפרו  אבל בליצנות, זה
אברהם  בימי  חפרו  אשר המים בארת את

יט )אביו  יח, כו  הרבה (שם  כך כל  חפרו  הם ,
עד וסגרו , פתחו  וסגרו , פתחו  זמן,

רחובות. שמו  שנקרא

שלמתא  יעקב - אושפיזין  ד 'סוכות ג' ליל

שב "ק  ליל – בשוה"ט

שעירה 'וישב  לדרכו  עשו  ההוא ביום
בית  לו  ויבן סכתה נסע ויעקב 
שם  קרא כן  על  סכות עשה  ולמקנהו 

סכות יז)המקום לג , ז "ל(בראשית ופירש "י  .
איש  מאות וד' לבדו  עשו  לדרכו  עשו 

והיכן אחד, אחד  מאצלו  נשמטו  שעמו 
שנאמר דוד  בימי הקב "ה , להם פרע

יז) ל , א ' נער(שמואל  איש  מאות ד' אם כי
וכ "ה  ע "כ . הגמלים על רכבו  אשר

יט )במדרש  אות עח .(פרשה
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להביןע "ז ומקשה  וצריך  יוסף , האמרי
שלום  עשה  שעשו  עתה  למה 
איש , הת ' ממנו  נשמטו יעקב  אבינו  עם 
היו אם  בשלמא  זה , על  שכר  קיבלו ולמה 
להם  ליתן נותן הדין מקודם , נשמטים 

שנאמר כאן אבל א )שכר , שם  (בראשית

ועמו בא  עשו  והנה  וירא  עיניו יעקב  וישא 
יעקב  אל  עשו כשבא  הרי איש , מאות  ד'
ועשו יעקב  שהשלימו אחר  רק  עמו , היה 
זה  על שכר  להם  מגיע  למה  להם , הלכו

במפורשים . ועיין

חסדיו,ונ "ל  ברוב  השי "ת  שחננו  מה 
שמצאתי נפלא  דבר  ואקדים 
מפי שמעתי הנה  וז"ל , משה  דברי  בסה "ק 
מיכל יחיאל  מו"ה  בו "ק  הרב  מחו'
על שאמר  זלאטשוב  דק "ק  מ "מ  זללה "ה 

ג )הפסוק  לג , שבע (בראשית ארצה  וישתחוו
לקראתו וירץ  אחיו עד  גשתו עד  פעמים 
שמצינו כמו הוא  שהענין וכו', ויחבקהו 
באותו היה  כאשר  דוסא  ב "ר  חנניא  בר '
בדמות  קליפה  שם  שהיה  המדרש בית 
שבע  שעשה  ראשים  שבע  לו שהיה  נחש 
נפל אז  השתחוואה  ובכל  השתחוויות ,
הז' כי  והוא  אחד , ראש הנחש  מאותו
כוחות  ז ' נגד  הם  לנחש לו שהיה  ראשים 
היה  שהשתחוה  פעם  בכל  ולזה  הקליפות ,
זה  כי  נודע  כי והוא  אחד , כוח  מכניע 
זה  קם  וכשזה  אלקים , עשה  זה  לעומת 
בכל כיון  צדיק  אותו ולזה  נופל ,
אחד כוח  ולהגביר  להמשיך  השתחוואה 
מכניע  היה  ובזה  הקדושה  בחינות  מז '

הקליפה . של  אחד  כוח  כנגדו

השתחוואות וכן  בשבע  הזה  הענין הוא 
להמשיך מכווין היה  יעקב  שעשה 

אך הקדושה , כוחות  מז' אחד  כוח  ולהגביר 
אחיו והוא  בקדושה  לידתו שהיה  עשו  הנה 
היה  טובים  לא  מעשיו  ע "י  רק  יעקב , של 
הז' כל  בו  נאחזין והיו  הקליפה  אל  נמשך
יעקב  כאשר  אבל  הקליפה , של  כוחות 
נתבטלו אז פעמים  ז' אותן  השתחווה 
ונשאר הקליפה  כוחות  הז' כל  מאתו 
של אחיו שהוא  בתולדתו  שהיה  בבחינת 
שבע  ארצה  וישתחו  שאמר  וזהו  יעקב .
לא  זה  אמנם  אחיו , עד  גשתו  עד  פעמים 
וירץ  כמ "ש  לבד  שעה  אותו  רק  היה 
ביום  בו תיכף  אך  וכו ', ויחבקהו לקראתו 
עשו ההוא  ביום  וישב  וז "ש  לקדמותו, חזר 

עכ "ד . שעירה  לדרכו

איש ובהיות  הת ' אלו  כי לומר , אפשר  כן
עשו של  ענפיו  היו עשו  עם  שהיו 
וכשביטל הקליפה , אל  כן גם  שנמשכו 
ממילא  אחיו עשו  מן הקליפה  כוח  יעקב 
שבהם  הקליפה  כוח  מהם  כן גם  נתבטל 
בעשו ואמנם  ח "ו, יעקב  אל  רע  עשו  ולא 
שעירה  לדרכו  ההוא  ביום  עשו וישב  נאמר 
נשמטו איש  הת ' ואלו  הקליפה  אל  שחזר 
כוח  מהם  שנתבטל  כיון  אחד , אחד  מאצלו
מן ונשמטו  הקליפה  אל  חזרו  לא  הקליפה 
הקדוש  להם  פרע  ולכן אחד , אחד  עשו 

דוד בימי שכרם  הוא  עיי"ש .ברוך 

ביותרונראה  הנ "ל הענין  את להסביר
ויש  פנימי  אור דיש  עמקות,
הנשמה  נקרא זה פנימי מקיף , אור
להשיגו , ואפשר מושג  שזה שבאדם
אשר ב"ה סוף אין  האור נקרא זה ומקיף 
תמיד להשיגו, וא "א  מושג  בלתי  זה
אשר מושג מהאינו  חיות מקבל  המושג 
רואים  לא שאנחנו  אפילו  אותו , מחיה
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אינו מזה למעלה יש  מושג  תמיד אך 
אשר סוף  אין  האור הוא זה אשר מושג
ומוגבל גוף בס"ה ואנחנו  אותו , מחיה
לנו , שנכנס ממה יותר לקבל אפשר  ואי 
הגבלה  להם  יש  וכוס כלי  תיקח למשל
מכניס  אתה ואם לתוכו , שנכנס כמה
נשאר ולא החוצה נשפך הכל  אזי  יותר
רוצים  אנחנו  דבר ואותו  כלום, מזה 
אנחנו אך סוף אין  מהאור לקבל
וכדי כ"כ, לקבל  אפשר ואי  מוגבלים 
הכלים  את להרחיב  צריכים אנחנו  לקבל
יותר ומקבלים יותר בנו  נכנס  ואז  שלנו 
זה?, את עושים ואיך סוף, אין  מהאור
ושפלות  וביטול הכנעה ע "י  ורק אך זה
שלו הכלים את מרחיב אדם ידם ועל
שמו ית' מאתו  חיות יותר לקבל כדי 
שלנו עבודה דהיינו  המקיף , האור שזה
לאור המקיף  מאור להמשיך תמיד זה
כמו המשכה, שזו  אמונה ע"י  וזה פנימי,
שזו הדסה את אומן  ויהי  שכתוב 
מאור ממשיכין  אמונה וע"י המשכה,

פנימי. לאור  המקיף

הכנעה והנה  שע "י  שדברנו  זה  כל 
ורק  אך זה אותו , ממשיכין 
אך הכנעה, של  כוח יש  לנו שרק  יהודי 
כלל, הכנעה של הכוח את אין  לגוי 
של למקומות רק להגיע  יכול  דהגוי 
שם  שמבין  שאיפה והגבלה , מושגים
לא  שהוא למקומות אך להגיע יכול הוא
להגיע , יכול לא הוא שם  משיג ולא מבין 
ושם  הכנעה, לתת זה מה  יודע  לא דהוא 
זה  למה מבין  לא הוא הרי מושג באינו 
ליאוש  ונכנס נשבר הוא ושם קרה,
מושג באינו  אפילו  יהודי  אך  והפקרות,

הוא  ושם הכנעה של הכוח את לו יש 
נגמר שזה איפה דהיינו  לחיות, מתחיל 
אנחנו שמה ורק לנו  מתחיל זה שם להם
קוב"ה  עם אמיתיים חיים חיים
לעומת  זה עדיין  יש  בפנימי  ושכנתיה,
במקיף  אך שם, שליטה להם יש  וא"כ זה
אין שמה וא "כ  טוב שכולו  עולם שזה
לנו ורק להחיצוניות  כלל שליטה להם

לשם. גישה יש 

שיעקב וזהו  הנ "ל , יוסף  באמרי ההסבר
שעשו מה הכנעה כאן  נתן  אבינו 
הכנעה  שנתתי  וברגע כלל , לתת יכול  לא
להקליפות  שיש  החיות  דכל נפלו  כולם
בנתק  חי  שאתה ע "י  ורק אך זה בכלל,
אך חיות, להם יש  מזה בורא קשר בלתי 
כולם  מיד  הכנעה כאן  נתן  שיעקב  ברגע 
שהיה  החיות  כל את להם דלקחת נפלו 
היה  הוא דקה לאותו  עשו  אך  להם,
שהלך מיד  אך זה, את לעשות מסוגל
אל וחזר מקודם שהיה למה  חזר
למטה  החיות את למשוך  הקליפות,
משם  אותם להעלות במקום להקליפות

השורש . אל  חזרה

הגמ'ולפי "ז  את להסביר ג .)אפשר (ע "ז

העולם  לאמות יגיד שהקב"ה
לכו שמה וסוכה לי, יש  קלה מצווה

מצו ליה קרי  ואמאי אותה, וה ועשו 
כל מיד כיס, חסרון  ביה  דלית קלה?,
סוכה  ועושה והולך נוטל ואחד אחד
חמה  עליהם מקדיר והקב"ה גגו  בראש 
מבעט ואחד  אחד וכל תמוז , בתקופת
אין הלא שם והקשו  ויוצא. בסוכתו 
וא"כ אנשים, עם בטרוניא בא  הקב"ה
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חם  שיהא כדי  החמה את מוציא למה
הלא  משם, ויצאו  יבעטו  שכולם מאוד 

כאן ?. ההסבר ומהו  מאוד חם עכשיו 

בשםוהסברנו  חיים כבר הדברי
שיהודי הוא , שההסבר
בכל הזמן  כל בשמחה להיות חייב 
כמו לו  שהולך בין לו , שיש  המצבים
שלא  ובין  רוצה שהוא וכמו  שצריך
בשמחה  להיות חייבים  כלל  לו הולך
וא"כ עת, ובכל תמיד  כלל  תנאים  בלי 
לתוך ליכנס מקודם שאמר רבש "ע אותו 
ושם  משם , לצאת עכשיו  אומר הסוכה
סוכה  מצוות  יוצא לא  דהוא נאבד  אדם
או אפשרויות שתי  לו  יש  אך לכאורה,
והפקרות  עצבות ליאוש  נכנס שאתה
איפה  ששמה או  בהסוכה, בועט ואתה
נכנע  אתה שם להיאחז  במה לך שאין 
להיות  אפשר דהיינו  לאמונה, ונכנס
יש  דהיינו  בסוכה  ולחיות  לסוכה מחוץ 
יושב  שאתה מתי וזה בפועל סוכה
שאתה  מתי  וזה בכוח סוכה ויש  שמה,
מטרה  אלא מציאות לא זה וסוכה בחוץ,
ית' מאתו  שהכל  ולראות להגיע ואמצעי
געדאנק  זה שסוכה לנו  יוצא וא"כ שמו ,
סוכה  ודפנות, קירות ארבע  מציאות ולא
אפשר ודרכו  דמהימנותא צילא  זה
וא"כ ית', מאתו  שהכל ולראות להגיע 
יכול אדם  הסוכה בתוך לא  שאתה אפילו 
אפילו הגעדענק  שזה הסוכה  את לחיות 

לסוכה. מחוץ 

רק והנה  ביטול  של  הזה הרעיון  את
לתת  ומסוגל  לעשות יכול יהודי 
גוי אך ושפלות, לביטול ולהגיע  הכנעה

ושפלות  ביטול הכנעה לתת יכול אינו 
מהמקיפים  להמשיך  יכול  אינו  וא"כ 
הוא  שמה וא"כ להפנימי הסוכה שזה
להמשיך יכול יהודי  ורק ונשבר, נאבד
יכול אינו גוי אך להפנימי מהמקיפים
וא"כ ליהודי , גוי בין  ההבדל  וזה כלל,
את  נתן  אבינו  יעקב  דרך  הכל יפה
כל ואת ממש  הכל וביטל הזאת הכנעה
נהיו כולם עמו  שהיה  איש  מאות הד '
לעשות  מסוגל היה הוא עשו  אך לכלום,
חזר אח"כ  ומיד  דקה לאותו  רק כן 
מסוגל היה לא דהוא שעירה לדרכו 

וכנ "ל. בכלל שמה לעמוד 

יואלאיתאוהנה  ב ')בדברי  מאמר  (סוכות

כי דורותיכם ידעו  'למען  דכתוב
ישראל', בני את הושבתי בסוכות
דכיון היא, יתירא לישנא דלכאורה
ידעו ממילא הטעם בתורה שנכתב 
אחריהם, הבאים הדורות גם אותו 
למען לפרט הכתוב הוצרך שלא וכשם
לדורות  הנוהגות מצוות בשאר ידעו 
שנכתב  מכיון  להו  ידעינן  דממילא
שדקדק  מה  ליישב  קשה ועוד בתורה,
הזה  החג נקרא למה יששכר הבני 
ולא  רבים בלשון  הסוכות חג  בתורה

הסוכה. חג יחיד בלשון 

שסתם ועוד  מה הענין  לבאר קשה
כר"א  עמו  הפוסקים וכל הטור
את  הושבתי  בסוכות שאמה"כ דהסוכות
בהם  שהקיפן  הכבוד ענני  הם בנ "י 
בכ"מ הלא ולכאורה וכו ', הקב"ה
ולמה  כרע "ק הלכה ורע "ק ר"א דפליגי
כתבו והמפרשים כר"א , כאן  סתמו 
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סוכות  דס "ל  עקיבא ר' דלשיטת משום
צורך לאיזה וכי  קשה להם עשו  ממש 
וודאי זה הלא ממש , סוכות עושים היו 
בענני הקב"ה שהקיפן  מודה ר"ע גם
שהיו מקראות בכמה דמפורש  הכבוד 
כל עליהם וסוככים מגינים הכבוד ענני

דכתיב במדבר, שהיו  בשלח)זמן וה'(פ'
וכתיב ענן , בעמוד  לפניהם שלח)הולך (פ'

וכתיב עליהם, עומד ק "ה)ועננך (תהילים 

לילה, להאיר ואש  למסך  ענן  פרש 
שכבר וכיון רבות, מקראות עוד וכמוהו 
עשו מדוע הכבוד בענני  מוקפים היו 
ר"א  לשיטת בשלמא  ממש , סוכות להם
לא  דאיהו  אפ "ל היו  הכבוד ענני  דס "ל 
היה  שלא ממש  סוכות להם שעשו  ס "ל
וראוי קשה , לר"ע  אבל בהם צורך להם

וצ"ע . דרע"ק  אליבא גם ליישב לן 

עפי"ד ויתבאר  בשם הבנ "יהענין 
בשםהחיד "א  הרה "ח שהביא
כפוסו חיים  השי "ת מו "ה  שצוה טעם

סוכה  במצות הכבוד  לענני  זכר לעשות
למתנת  גם זכר לעשות כמו "כ צוה ולא
המה  הלא והבאר שהמן  משום ובאר, מן 
האדם  לחיי  הכרחיים שהם ומים לחם
מה  אבל טובה, תוספת כך  כל הוה  לא
חיבה  הכבוד בענני  השי "ת שהקיפן 
לזה  טובה, בתוספת להם נודעת יתירה
רק  זכר לעשות  במצוותיו  השי "ת ציוונו 

זו . למתנה

יששכרהביאועוד  טו )הבני אות מ"ש (שם 
בשם החיד "א  החסידז "ל הרב 

חאבילייוו ד'מהר "י ציוה לא  דע "כ 
הכבוד לענני  אלא ובאר למן  זכר לעשות

ישראל רק היו  הכבוד  שענני  מפני 
פלט רב הערב שהרי  בטובה מיוחדים

הענן , (ד 'אותם תשא  כי  פרשת בזוה"ק  (וכדאיתא 

ע "ב ) לא קצ "א  במדברא דאזלו  יקר ענני  כל
ואלין לחודייהו , לבנ "י  אלא חפיין  הוו 
ממשרייתא  לבר אזלי  הוו  רב ערב
גם  ובאר מן  משא"כ  יעיי"ש) לבתרייתא
הבני וביאר מהם , נהנה רב  הערב
לאיצטרופי חזו  הב' דטעם ז "ל יששכר
לשאול יש  דלכאורה הנ "ל, הא' טעם גם
נהנו באמת מדוע קשיא גופא דהא
נהנו ולא ובאר מן  ממתנת רק רב הערב
הנ "ל לפי  אמנם הכבוד , ענני ממתנת גם
הם  ומים לחם שהם ובאר שהמן ניחא
זה  וכביכול בהכרח , האדם לחיי  למזון 
השי "ת  שיתן  השכלי  המשפט  מחייב
כן על להחיותם, מזון  שבראם לבריותיו 
יתברך בריותיו  ג"כ שהם רב הערב גם
ענני משא"כ והבאר, המן  מן  נהנה
יתירה  וחיבה גדול  חסד שהוא הכבוד 
הערב  זכו  לא ובזה לישראל, להם נודעת

עכת"ד. רב,

לפיאמנם  הלא דלכאורה הערנו  כבר
מהלכין שהיו  זמן  באותו  מצבם
ענני גם היו  וכו ' והנורא הגדול  במדבר
להגן האדם לחיי  הכרחיים הכבוד 
מזרם  בהם ולחסות רעות מחיות עליהם
המזיק  דבר ומכל ושמש  ומשרב  ומטר
רב  הערב זכו  לא מדוע  וא"כ במדבר,
ברואיו הם גם הלא העננים  בתוך  להיות
להם  לספק נותן  והדין  מקום של
קושיא  הדרא וגם ההכרחיים, הצרכים
היו הכבוד  שענני דכיון  לדוכתא
טובה  תוספות בהם אין  א"כ הכרחיים



קודש שיחות  סוכות  לב

לענני זכר עשו  איפוא  ומדוע  כך כל
ובאר. למן  ולא דייקא הכבוד

היואמנם  הכבוד שענני דמה אפ"ל
עליהם  להגן  במדבר הכרחיים
ישראל עשו  לא אם רק דוקא זהו 
עשו אם משא"כ ממש , סוכות לעצמם
שוב  אדם ידי  מעשה ממש  סוכות להם
דלהנצל הכרחיים הכבוד  ענני  היו  לא
סגי היה המזיק דבר וכל  ושמש  משרב 
מגינים  שהיו  הסוכות באותן  להו 
הראה  קרובו  עם דלישראל  אלא עליהם,
טובה  בתוספת יתירה חיבה הקב"ה
הוסיף  להם שעשו  ממש  הסוכות דמלבד
א "ש  ומעתה כבודו . בענני  להקיפם עוד
לעננים, מחוץ  רב הערב  שהיו  מה
ההגנה  להם היה שכבר דמכיון 
להם, שעשו  ממש  בסוכות  ההכרחיית
טובה  תוספת אלא העננים  היו  ולא
ולכן עמו , על יתברך  חסדו  מצד בלבד
והיה  זו מתנה בכלל רב הערב היו  לא
למתנה  ראויים היו  לא  כי  פולטן  הענן 
הקב"ה  שצוה מה וא"ש  הלזו . טובה
ולא  דייקא הכבוד לענני זכר לעשות
עוד היו  לא שמעתה דכיון  ובאר, למן 
בלבד טובה תוספת אלא הכרח העננים

דווקא. לזה זכר לעשות ראוי שפיר

ישראלוהנה  להם עשו  לא אלמלא
להכניס  נאלצים היו  ממש  סוכות
שאז לפי  העננים לתוך רב הערב את גם
כנ "ל, בו  תלויים שחייהם דבר הוא  הרי 
שהרי העננים, של חשיבותן  בטלה ואז 
שעל הכבוד בענני  יתירה מעלה היתה זו 
מן ומופרשים  מובדלים ישראל  היו  ידם

תשא  פ ' בזוה"ק וכדאיתא רב , הערב
איתכפיין הוו  השתא עד וז "ל , הנ "ל 
עובדא  ובעו קמו  והשתא רב ערב אינון 
כלנא  נהא או  אמרו  לסט"א, לאתקפא
יהא  או  עמכון , בכללא ונהוי  חדא עמא
אלקכון דיהך כמה קמנא דיהך  מאן  לן 
דאלין ח"ו  אהרן  אמר קמייכון ,
כלא  למהוי קדישא בעמא ישתתפון 
קדישא  עמא יתערבון  ולא  חדא, כללא
איהו טב  אלא חדא, כללא  דא בעמא
דייתו עד קדישא עמא מגו  לון  לאפרשא
סגיאין אלא אתכוון  לטב ואהרן  משה,
בלבא, בהדייהו  דאשתתפו  מישראל הוו 
מגיעים  הדברים היכן  עד  מזה הרי  ע"כ.
הערב  מן ההתבדלות נחוצה כמה ועד
שיעשו דמוטב  אהרן  שהכריע עד רב ,
העננים, לתוך להכניסם  מאשר עגל להם
אלא  בזה, אהרן  טעה שלא ומבואר
מישראל שהרבה מה  היה שהפגם 

בעצם השתת  אבל  בלבם, עמהם פו 
נכונה  אהרן  שלא הכרעתו  היתה הענין
לנפש  המזיק דבר אין  כי ואמיתית 

רב . הערב עם מהתחברות

ישראלולפי "ז  הקדימו  לא דאין  נמצא
ממש  סוכות לעצמן  לעשות
דבר ומכל  וממטר מזרם עליהם להגן 
גם  להכניס מוכרחין  והיו  במדבר, המזיק
ראוי היה לא אז העננים , לתוך  רב  הערב
שאין אחרי  הכבוד לענני  זכר לעשות
ע"י ואך בטובה, מיוחדים ישראל
ממש  בסוכות לשבת ישראל שקדמו 
להבדיל באפשרי  היה עי "כ להם שעשו 
לעננים  מחוץ ולהוציאם  רב הערב את
שעשו ממש  בסוכות שם  מדורם שיהא
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ענני של  זו  בטובה  נתייחדו  ולא להם,
ועל בלבד, קדושים ישראל אלא הכבוד 
הכבוד לענני  זכר לעשות הכתוב צוה כן 
שאנו מה דכל ונמצא סוכה , במצוות
ובא  נצמח הכבוד  לענני  זכר עושים
ממש . סוכות לעצמן  ישראל שעשו  ממה

אם ומעתה  פליגי לא ור"ע דר"א אפ"ל
להם, עשו  בלבד  ממש  סוכות
לחוד, הכבוד בענני מוקפין  היו  אם או 
סוכות  להם שעשו  מודו  תרווייהו  אלא
בענני הקב"ה שהקיפן  מלבד ממש 
ציוה  מהם איזה על דפליגי אלא הכבוד ,
סובר אליעזר ר' זכר, לעשות הכתוב 
היו הם  שהרי  הכבוד  לענני  הוא שהזכר
שהזכר סבר ור"ע והמעלה, השבח עיקר
דאילו להם, שעשו  ממש  סוכות על הוא
היו לא ממש  סוכות לעצמם עשו  לא
הכבוד בענני וחיבה וחשיבות שבח
ענני של החשיבות דכל  ונמצא כנ "ל,
ממש  סוכות  מחמת ובא נצמח הכבוד 
הזכר לעשות ראוי  כן  על להם שעשו 
להם. שעשו  ממש  הסוכות  לאותם 
הפוסקים  שסתמו  מה א"ש  ולפי "ז 
דזה  הכבוד לענני זכר היא סוכה דמצות
דאף  וכדאמרן  דכ"ע, אליבא יפה עולה
זכר שפיר סוכה  מצות הוי  רע"ק  לדברי
מה  ג "כ מיושב ועפי "ז  הכבוד. לענני 
חג רבים בלשון  החג  שם הכתוב שכינה
סוכות  מיני  ב' על להורות דבא הסוכות,
ממש , וסוכות הכבוד ענני לישראל שהיו 
מיני ב ' להם  שהיו  מחמת שרק  וכדאמרן 

בסוכות. לשבת השי "ת ציוה סוכות 

שפרטולדרכינו  מה היטב  יתפרש 
למען סוכה במצות הכתוב

את  הושבתי  בסוכות  כי  דורותיכם ידעו 
דהנה יששכר בנ "י, עפ"יהבני שם כתב

ידעו למען  לפרש  בקודש  דרכו 
דקיימין בתראי  דרי  היינו  דורותיכם
ישראל על חמס  כלי  רב הערב עלייהו
וידעו יכירו  הנה  בגלותא , להו  ודחקין 
התחברות  להם יהיה  שלא ישראל  בני 
לבני רק היא  היתירה החיבה כי עמהם
את  רק הושבתי  בסוכות כן  על ישראל,

יעיי"ש . ישראל בני

שהתוה"ק ולדרכינו  עוד  יתבאר
עד דעת  אותנו  מלמדת
רב  הערב מן  להתבדל צריכין  כמה
ומתעים  הטועים כאותם ולא לגמרי,
כדי עמהם להתחבר שראוי האומרים
וע "כ אצלם, ולפעול אותם  להיטיב
ימים  שבעת תשבו  בסוכות אמה "כ
היינו 'בסוכות' כי  דורותיכם ידעו  למען 
ישראל, בני את הושבתי סוכות מיני בב'
רב , הערב  מן ולהפרישן  להבדילן  כדי 
דכל ההיפוך, על מורה סוכה מצות וא"כ 
זכר לעשות סוכה במצות שנצטווינו  מה
שהערב  משום ורק  אך  הוא הכבוד לענני 
והיו ממש  בסוכות עצמם  בפני  ישבו  רב
ומזה  מהם, ומופרשין  מובדלין  ישראל
עם  להתחבר שלא  הבאים  דורות ידעו 
עי"ש  שבעולם, אופן  בשום רב  הערב

הסוף . עד

אפשרוהנה  הסוכה שע"י דברנו  כבר 
מאורות  השפעות  למשוך

ברוךהמקיפים. ר ' הרבי  הרה "ק 
זי"ע  המזוןמ 'מעזיבוז' דבברכת אומר:

אנו מודים שבו  לך , נודה  לאחר
חמדה  ארץ על להקב "ה, ומשבחים
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מארץ  שהוצאתנו  ועל ורחבה, טובה
חן חיים  ועל ותורה, ברית, ועל מצרים,
מזון אכילת ועל שחוננתנו , וחסד 
ד' הכל 'ועל אנו  מוסיפים ופרנסה ,
והסביר לך ' מודים אנחנו  אלקינו 
ההודאות, אלו  כל דלאחר הכוונה
להודות  לנו  שיש  הוא מכולם הגדולה
דזה  אלקינו', 'ד ' שהוא מה על להקב"ה
זה  ועל מכולם, הגדולה והברכה הטובה
שאנחנו להוסיף ואפשר לו . מודים אנו 
יכולים  ואנו  יהודים שאנחנו  לו  מודים 
הארות  את ולמשוך בהכנעה להיות
יהודי, של הכוח וזה להפנימי , המקיפים

לו . מודים אנו  וע"ז 

הכתוב איתאוכן  רומז לזה  המאיר  באור 
מי באצבע  כמורה  סכותה  נסע  ויעקב 
קרקעית  על  בעקב  לדוש  הראוי זה  הוא 
יעקב  בשם  הנקרא  השמות  וצירופי הסוכה 

שבאר ע "ד  דאיתא שלם , מה  למעלה  נו 
היו"ד עם  שלם  יעקב  ויבא  ע "פ  בתיקונים 
היו"ד לחבר  השכל  בהירות  לו שיש  והיינו 
המדריגות  המה  עקב  אל  לחכמה  הרומז 
לו אלה  אשר  לאיש  עקב  בחינת  התחתונים 
קרקעית  על  בעקבו לדרוש  ויאה  נאה  לו 
המורה  היו "ד  מחובר  בעקבו  גם  כי הסוכה 

סכותה . נסע  ויעקב  וזהו החכמה , וזה על 
יכול אינו  דגוי לגוי , יהודי  בין  הנפק"מ
הכנעה  ולתת הסוכה לתוך להיכנס 
עם  קשר לו  אין  א"כ המקיף להאור
לתת  הכוח את לו  יש  יהודי  רק  הסוכה,
נכנס  א "כ  המקיפים  להארות הכנעה

כנ "ל. להסוכה

יג )כתוב  ז, היה (קהלת טובה  'ביום
שכתוב  להסביר אפשר בטוב'.

יג ) לד , אוהב (תהלים  חיים, החפץ האיש  'מי
את  לאהוב העיקר טוב '. לראות ימים
דאדם  דבר, בכל  טוב  ולראות הימים
או בחיובי או דבר כל לראות יכול 
חיובי, רק  לראות  הוא העבודה בשלילי ,
לראות  שזה בטוב' היה טובה 'ביום וזה
חיים  וזה שלילי' ולא  חיובי עם הכל
חי אתה ואם הטוב, עם לחיות אמיתיים
המקיפים  מן  למשוך כוח  לך  יש  אזי כך
בעצמו באדם תלוי והכל הפנימי, לתוך

נמצא. הוא איפה

לויאיתא  הימים בקדושת  על משל
לו שהיה אחד מלך  האלו ,
הכל את ופתח וזהב , כסף  מלא אוצרות
שמגיעים  עד אך מאורע , איזה  לכבוד
ששם  חדרים הרבה לעבור צריכים לשם
היה  ליד ובחדרים האוצרות, כל יש 
שתי והיו  אחרים, ודברים ושתיה אוכל
יש  שאמרו  כאלו  היו  אנשים, סוגים
נלך ואח"כ ונשתה, נאכל קודם אוכל
היו אך מהמלך , ציק ולקחת להמשיך
על לא כולם על הסתכלו שלא כאלו 
השתיה, על ולא האוכל על ולא המזונות
ולקחו המלך חדר לתוך ישר הלכו  רק 
דבר אותו  שאפשר, כמה מאוצרותיו
פתוח שהכל זמן  זה סוכות בימי  עכשיו 
המקיפים, מן  אורות לתפוס  ואפשר
דברים  עם עסוק להיות  חבל ופשוט

ורגע . דקה  כל  לנצל וחייבים  אחרים,

יוסף ,בס'איתא  יעקב  שמעתישיח 
יצחק  החקל  בעל  מרן מזקה "ק 

שהביאז"ע  צבי, העטרת  מרבינו 
זי "ע  רביבשםמזידיטשוב  הרבי הרה "ק 
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זי"ע  מליזענסק  שגם אלימלך  שאמר ,
עדיין הוא הדין , מידת ח"ו  כששורה
'אלקים' בפסוק, בזאת וביאר בשמחה ,
לשון 'דיבר', הדין, מידת על מרמז 
כשיש  בקדשו , דיבר אלקים והיינו קשה,
קדושים, ישראל בעם הדין  מידת ח"ו 
משום  בשמחה, אני  זאת בכל  'אעלוזה'
שכם  'אחלקה לנו , שיש  סוכה מצות
הוא  והביאור אמדד' סוכות ועמק
וחמשה  וששים מאות שלוש  יש  דבשנה
עבירות, יום על  מכפר סוכה טפח ימים,
דפנות  שלשה צריך כשרה ובסוכה
יוצא  בחשבון  אמה, עשרים עד והכשרה
אמה  דהרי טפחים, ק "כ  דופן  דבכל
טפחים, ש"ס  דפנות ובג' טפחים, ששה 
משנות  ימים ושישים מאות שלוש 

ועוד טפחים, בש "ס  מתכפרים החמה,
שהם  כפרה צריכים אינם ימים חמשה
לסוכות  כיפור יום שבין  ימים הד '
ויום  לחטוא, פנאי  לאדם  אין  שבהם
ראשון שהוא הסוכות חג  של הראשון 
סוכה  מצות שע"י וזהו עונות, לחשבון
השנה, ימות ש "ס  שהוא שכם  אחלקה 
הטפחים  מדידת ע "י  אמדד, סוכות ועמק

השנה. ימות מתכפרים הסוכה של 

דברנוואפשר  דכבר יותר, עוד להסביר
דפנות  רק  לא הוא הסוכה שכל
מאורות  להמשיך  זוכה אדם ע "י  אלא
הנ "ל החשבון  וע"י להפנימי , המקיפים
וכנ "ל להמשיך  זוכה ואז  מתכפר אדם
שמו . ית' מאתו  שהכל ולדעת ולהגיע

שלישית  סעודה

שעירה ,'וישב  לדרכו עשו  ההוא  ביום 
בית  לו  ויבן סכתה  נסע  ויעקב 
המקום  שם  קרא  כן על  סכת  עשה  ולמקנהו

טז-יז)סכות ' לג , .(בראשית

לסוכה,אומרים  כשנכנסים בתפילה
מביתי צאתי ובזכות  רצון 'יהי 
לי יחשב  ארוצה , מצותיך  ודרך  החוצה 

נדוד ' הרחקתי  כאילו  מה זאת  לכאורה .
נדוד'?, הרחקת 'כאילו  בהלשון  הכוונה
מביתי'?. צאתי 'בזכות הכוונה מה ועוד

המאיראיתאאלא  את באור להסביר
אחד אל  'ונס  הכתוב  ע"ד הענין 
הקדושה  התורה וחי '. האלה הערים מן 

נצחי , רומזהוא סוכה  נודע  כי והכוונה 

הואלבינה  והסוכה  עלאה , הסוכה אימא  ,
תשובה ,הוא המסככת בחי' אימא כמו 

צריכים  לסוכה כשנכנסים בנה, על
מאד גדול כח נותנת שהסוכה לדעת
מצוה  לעשות שניגשים בשעה לאדם
מחשבתו בפנימיות להידבק שיוכל 
הסוכה  ע"י שיוכל  עולמים, כל לבורא
אהבה  בעבותות בקרבו  ליבו  לעורר
עולמים, כל הבורא את לעבוד שיוכל 
שהקב "ה  המצות  אותן לעשות  שזכה  איך 

בעצמו, אותן מצות עושה  עושה  הוא הרי 
בעצמו , אותן  עושה אנושהקב"ה ולזה 

קדשנו אשר  המצות  בברכות  מברכין 
המצות  אותן הם  שהקב"ה במצותיו,

וממילא  מקיים, עמהם בעצמו  קדשנו
מוצא  מקום  יש  לכולם  כי כן, גם  לעשות 
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העליונים  בא בעולמות  מצוה כל ,
העליונים. מהעולמות

ליבוכיון  אל  יתן שהחי מהראוי  ,שכן
צריך אחת אדם לעשות  גשתו טרם 

גשמיים  הנראים  המצות  הוא מהנה 
עץ ,מתיישב של  סוכה  הוא בצל  אבל

בעינים  נראה זה שאכן  לדעת  צריך
בפנימי אבל  עץ, זה כאילו  החיצוניים
מונח פה עמוק , יותר געדאנק  פה מונח 

מקיפים, בהיראורות  אור  הוא  במקומה 
ש  גדול אור כזה שם  ראתה ,מונח לא  עין

לראותו , בכלל יכולים לא שהעינים
איך חושב שאדם עצמה ומהמחשבה

לסוכה נכנס  וכלימה אני  בושה  יתמלא 
ערכו פחיתות  יודע  אדם  כל  כי  וזיע , ברתת 

בקליפות ומצבו  משוקע  הוא  איך  וחסרונו 
המותרות , אחרי ובהול  ובהאיךולהוט 

מלכא  קדם  יקים  את אנפין  לעשות שנכנס
בעצמו, עושה  הקב "ה  שהוא  המצות 

עדממילאו ית ' מצותיו  לעשות  לנפשו  ירא 
חטאיו, שיעזוב שעוזב  שיטיב ומתעורר

שלו, מתחרט ותוהה מהשטיות עלוהוא
בכלע "י ושלו ,הראשונות  הקב "ה  אל  שב 

לב  על  ויעלה  ויפקד  יזכר  לבל  ונפשו לבו
הראשון, כמעשהו  לעשות  ומילעולם 

שאתה  ע "י  דווקא זה לזה?, אותי מביא
ל מביא  זה  לסוכה פרטינכנס  עשיות 

שגורם  שיעשההמצות  תשובה להאדם
זההשלימה  לטהר, הגמורה  חרטה  גורם 

שיוכל בכדי  מום  מכל  קומתו  מלא  ולנקות 
יתברך אליו עצמו את  ולקרב  לגשת 
המלך מצות  לעשות  המצות  בעשיות 

ובכבודו . בעצמו  שעושה 

האלה',וזהו  הערים מן  אחד אל  'ונס 
'ו 'יעקב  ר"ת  ונס  מקלט , הרי שזה 
שיעקב  הסוכות המה 'ס'וכתה, 'נ 'סע 
לתשובה  אותנו יביא שזה עשה אבינו
עשו שיהיה ראה אבינו  יעקב שלימה,
אותנו , מניח ולא שעירה' לדרכו  'שהלך
בכל ומתחבא  הזמן , כל ומחפש 
הוא  יושן  שהאדם  בזמן  אפילו  המקומות
ולא  עיף נהיה לא פה אף  הוא עובד,

הזמ כל ומוכן  מכשלונות, לנצח,נרתע  ן 
לנו נתן  שהקב "ה לדעת צריך  יהודי 
בחזרה, לחזור כדי הסוכות את עכשיו 
סוכות' עשה 'למקנהו  יעקב  בנה לכן 
תוך אל  להיכנס  שיכלו  סוכות בנה  הוא
ולהתחמם  להתקרב ויכלו  הסוכה
אחד אל  לנוס שיוכלו  'ונס ' להקב"ה,
התעוררות  לשון  הוא הערים הערים,
הסוכה, באמצעות להתעורר שיוכלו 
יקרבו אנפין באיך  בשתם  כמעיל  יעטו

יתברך , מצותיו כשאדם לעשות  נמצא
צריך הוא לסוכה ורובו  ראשו  נכנס 

החשבון  את וירא לעשות לאחוריו נרתע 
ראשו להכניס  שמעוררלנפשו  עד  בתוכה 

שלימה  בתשובה  בקרבו  צריךלבו  ואדם ,
כשנכנס  בסוכה, נמצא הזה שהכח לדעת
התורה  סכותה ' נסע 'ויעקב  וזהו  לשם,
לסוכה  שנכנס בשעה לאדם אומרת 
בשעה  אבינו  שיעקב לדעת  שצריך
שיוכלו העמיד הסוכות את שהעמיד
ותמיד ישראל , לבני המשכיות  להיות

להקב "ה. בחזרה לחזור יוכלו 

תחדיעקב  אל 'ובקהלם ביקש  אבינו 
ו )כבודי ' מט , איתא (בראשית .
ישראל זי"ע בשםבישמח  מוורקא  הרה "ק 
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המבריח  התיכון הבריח  הוא  אבינו יעקב 
ישראל , כלל  מתוך  לקצה  וזהומקצה 

יעקב ושמץ שאמר פגם  שום  יגיע  שלא 
ישארלחלקו  נופל כשיהודי חלילה ,

יעקב , של הנקודה כלתמיד יוכל  ומחלקו 
הישראלי, זיקי שביבי להלהיב  ומשם איש 

לתשובה יוכלו  ידו  על  ולזכות  לעוררו 
עשה שלימה , אבינו יעקב כאן  דבר אותו 

ש  הכוונה הוא ,סוכה ישראל  שחטא  אע "פ 
יהודי, ונשאר ישראל זאת בכל  נשאר

בקרבו עוד  יעקב  החלק  כי אף היינו  וזה
נכבה, לא שארית פה בקרבו עוד  שנשאר 

ח "ו, לגמרי נכבה  לא  ועדיין ישראל ,
נכבה  לא שעדיין  חלק  ביהודי שנשאר

פעם, אף מתכבה לא וזה ועי"זלגמרי 
היה  וזה  שלימה , לתשובה  לזכות  נוכל 

בקהלם  אבינו יעקב  של  בשעה התפילה 
קרח של  המחלוקת תחדשיהיה 'אל 

לנקודתי החטא  יגיע  שלא  שזה כבודי'
יעקב . של הבחינה

כא )בתוה "ק וזש "נ  כג , הביט (במדבר  'לא 
עמל ראה  ולא  ביעקב  און

יעקב , בהחלק  היינו הבחינה בישראל '.
חטא, שום מגיע לא ששם יעקב וז"ש של

ה.)חכמ "ל היינו(תענית מת , לא  אבינו יעקב 
שמושרש  יעקב  של  יהודיהחלק  לא בכל 

להסתלק,מת  יכול לא פעם אף ואף זה
מת  בבחינה  הוא  מת אם  נהיה שאדם גם

הפנימית נקודה ה עכ "זאבלבמעשיו,
זאת לשםנשארת בכל  מגיע שלא  שום ,

ואשמה  ועון הקוסטא ,חטא  היא  וזה 
הק ', הזוהר  שכ ' שזה דחיותא  אפילו 

ועושה  מתעורר שאדם ע"י אבל מוחבא
בעוה"ז , אוחז  הוא איפה חשבון  קצת

את להרחיק אותו  מעורר הדבר כלעצם
כד "א  מהבדילים , ג )המסכים  ה '(איכה 'חלקי

נפשי' אומראמרה  המלך ידעתידוד
בקרבי ה ' אמרה שחלק  מה' חלק  לי יש  ,

לו,נפשי אוחיל  כן לא על  אני  ממילא
את  לעורר תמיד יכול אני  כי אבוד נהיה

לתשובה .החלק ע "י ולזכות 

עה "פ והענין  זצ "ל  ר "ב  הרבי  כמו"ש הוא 
לז) רשע (תהלים  ואין  מעט  'עוד 

ואיננו ' מקומו על  אפילווהתבוננת 
מעט ,שחטאתי, בי עוד  שלאבל  החלק 

שם  אין  מבקשים רשע ,שום יעקב  ואנו 
מקומו 'להקב"ה  על  'התבוננת  רבש "ע 

יעקב, שנקרא המקום על 'ואיננו 'תסתכל
להסתלק  יכול  אני שום עי "ז  אין שם  כי

דהע "ה חטא . קמו )וז "ש  לאלקי(שם  'אזמרה 
להתפללבעודי' לגשת יכול  אני  איך

הקב"ה?, 'בעודלפני ז"ל  ופירש"י בעודי
חי ', שנמצאת אני אלקית הנפש  זה

שידע באדם, יהודי לכל  התחזקות  הוא  וזה 
במו , מתנוסס  היהודית  רוח  עוד  בכלכי 

שנמצאת  יהודית נקודה עוד יש  אחד
לא אצלו , עוד  אש  רשפי זיקי ושביבי
נכבה,נכבו, לא פעם אף איןזה אם  כי

עצמו, מייאש  הוא  חיות  שום  מרגיש
מופקר , נעשה  יהודיוממילא  וממילא

פעם. אף  נכבה לא  שזה  לדעת צריך

נא מבקשים וזש "א  'הושע  בהושענות 
תרשעי ', עוד  לבל  מרשעי כלה 
באדם  להכניס הוא היצה"ר של הטבע
אין תכלית עוד לך שאין  לדעת עצבות,
איז ער דקדושה, חיות עוד לך
של הדרך  דרכו ' רשע  'יעזוב  פארפארן,
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מבקשים  לכן  מתייאש , שהוא  הרשע
מרשעי'מהקב"ה יוכל'כלה  שלא תעשה

תרשעי' עוד  מביא 'לבל  שהוא מספיק לא
לחטאים, ליאותי  להרשיע  גם  רצונו  רק 

שום  שאין  אותי לשכנע רוצה הוא
בעולם. תכלית

ה 'ובאמת  בחסדי להתבונן אדם  צריך 
תמיד שחושב  סוף  שאין 

נדח , ממנו  ידח  לבל  כלמחשבות  וממילא
יהיה, שאדם  מקום בכל שיהיה פגם 
משם. אותו  להוציא תמיד יכול הקב "ה

שאומריםוזהו  צאתיהלשון  'ובזכות 
מצותיך ודרך  החוצה  מביתי
כי אנפין בושת  בלא  בהתעוררות  ארוצה ',
הסוכה  מצות  מחמת  בקרבי  לבי נתעורר 

הרחקתי כאילו בזאת  לי יחשב  כנזכר ,
לערינדוד , שנכנסים כמו  בדיוק  שיחשב

כל על  מכפרת סוכה ושישיבת מקלט,
כשיהודי צדיקים שאמרו  כמו העונות,
כי דורותיכם ידעו  'למען  לסוכה נכנס 
תדע  ישראל ' בני  את הושבתי בסוכות
את  הכניס שהקב "ה סוכות אותו  שזה
אם  ממצרים, כשהוציאם ישראל  בני 
האלו והסכך שהדפנות מאמין  יהודי 
כמו סוכה אותו  זה הזאת והסוכה
ישראל בני  את הוציא כשהקב"ה
ע"י כאלו , בסוכות והושיבם ממצרים
ממצרים, הוציאם אז  להם  שהיו האמונה
בכל זמן  בכל מצב  בכל  יהודי  כל א "כ 
מהמצרים  לצאת יכול הוא שהוא, מקום
שלו מהמצרים  לצאת יכול  הוא שלו ,

וכנ "ל. התבוננות קצת שנותן  ע "י 

מהימנא  רעיא משה - אושפיזין  ד 'סוכות ד ' ליל

מלכה  מלוה - הטהור  שולחן 

באיזה הק 'הבעש "ט  התאכסן  פעם
חזרה  נסיעתו  לפני אכסניה,
מכתב  שהכין  אכסניה מהבעל ביקש 
אכסניה  הבעל בראד, לחכמי שיתנו 

היה הסכים, ליהודי  נסע, הק' הבעש "ט
המכתב  את לתת זמן  לו  היה לא טרדות
זמן לו  כשיהיה והחליט הבעש "ט, של
עשרות  עברו  המכתב, את יתן  הוא
פעם  ואף  שם  מונח היה והמכתב  שנים,
אחרי בראד, לחכמי  אותו  נתן  לא
והתחיל מנכסיו , ירד שנים עשרות
לחיות, כדי  כסף לוקחים מאיפה לחפש 

בביתו , לו  שהיה מה כל למכור והתחיל
יוכל עוד מה וחיפש  הבית, כל את ורקן 
מצא  במגירות  כשחפש  באמצע למכור,
חכמי לכבוד הבעש "ט של המכתב  את
כתב  שנים עשרות שלפני  ונזכר בראד,
והוא  בראד  לחכמי מכתב  הק' הבעש "ט
לא  שהבעש "ט אע"פ  וחשב  מסרו , לא
דפק  בראד  לחכמי  הלך  אותו, אמסר כאן 
מכתב  לו  שיש  ואמר  הדלת, על
ומתודה  מודה והוא מהבעש "ט,
שנים  עשרות לפני  כתבו  שהבעש "ט
צריך אני  אבל כאן  לא כבר והבעש "ט
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בראד חכמי  המכתב, את למסור
והיה  המכתב , את ופתחו התיישבו ,
שנותן היהודי  בראד  חכמי  לכבוד כתוב :
היה  פעם  הזה , המכתב  את לפניכם
כעשיר, ומתנהג מנכסיו , וירד עשיר
כי לו , שתעזרו  ממכם  אני מבקש  ממילא
כיון כלום לו  שאין  יודע לא אחד אף

כעשיר. מתנהג  שהוא

לפנידהיינו  מכתב כתב הבעש "ט 
צריך היה אבל שנים הרבה
של הכח  זה לטובתו , עכשיו  רק למסרו 

מברסלב הצדיקים, נחמן רבי כשהרה "ק 
היוזי"ע  מהר"ן  ליקוטי ספרו  את כתב 

זה  את צריכים היו  אבל יהודים , קצת
אמר: הנ "ל  הרה"ק  כך. אחר לשנים
אדם  יהא שלא לעולם בא שחסידות
שאדם  מחלה זה להצלחה, תמיד  זקוק
וחסידות  דבר, בכל להצליח צריך
לא  הצלחה, תמיד  צריך שלא לך  מראה 
מקבל החסיד  להצליח, תמיד חייבים
האיש  נקרא חסיד  באהבה, הכל
צריך לא הוא לו , חסירה אינו  שהצלחה 

תמיד. להצליח

איתאונראה  יותר, עוד  בדגללהוסיף 
אפרים  מהומחנה  להסביר ,

'וצלחו שכתוב הצלחה?, של הכוונה
של לשון  זהו - 'צלחו ' הירדן ' את
מצב  כל לבקוע שמסוגל  יהודי בקיעה,
מאיתו שהכל שם לשמוע נמצא, שהוא
וזה  האמת וזה פרטית השגחה  והכל ית'
עה"פ  שפרש "י  כמו הצלחה , זהו  הטוב,

יב ) כו , ההוא (בראשית בארץ  יצחק  'ויזרע 
ויברכהו שערים  מאה  ההוא  בשנה  וימצא 

קשה'.ד ''. ושנה קשה ארץ 'שהיה
שערים?, מאה שם מצא איך לכאורה
קשה  בארץ נמצא אדם  שאם אלא
הברירות, משני  אחד  לו  יש  קשה ובשנה
ועצבות  ליאוש  אותו  מוריד  שזה  או 
כזה  לדרגה להגיע  שיכול  או  והפקרות,
אותיות  שערים שערים, מאה של  גבוהה
או שערים  מאה נהיה שהוא או  רשעים,
בעולם  רשעים, מאה נהיה שהוא
את  לזהות צריך אדם יודעים המסחר
חוש  להם ויש  במוצר שיש  הפוטנציאל
אומרת  להרויח, אפשר שפה ריח
ריח חוש  היה אבינו  ליצחק התוה"ק
קשה  ארץ שזה מתי כלל  בדרך  טוב ,
חבל למיטה  נכנסים אנשים קשה ושנה
יצחק  אך כלום, מזה יהיה לא  להשקיע
בדיוק  הולך ה' שבעבודת ידע  אבינו
מתחיל יכול לא שאתה  שם הפוך,
שהולכים  חושב  שאתה שם הקב"ה,
מאה  מרוויחים שם דווקא להפסיד
נהיים  כאלו  שבשנים אנשים יש  שערים,
כאלו שבשנים אנשים ויש רשעים, מאה 

שערים. מאה נהיים 

וריח,הארץ הפרי  טעם שיש  מסביר
טעם, ולא ריח ריח, ולא טעם
טעם  הוא אתרוג ריח, ולא טעם לא
הוא  לולב טעם, ולא ריח  הוא  הדס וריח,
ולא  טעם לא הוא  וערבה  ריח, ולא טעם
אנשים, סוגי  ארבע שיש  ומסביר ריח,
יראת  זה ריח  ומצוות, תורה  זה טעם
וריח, טעם להם שיש  אנשים יש  שמים,
יש  ריח, ולא  טעם להם שיש  אנשים יש 
ויש  טעם, ולא ריח  להם  שיש  אנשים
עוד ומסביר ריח, ובלי  טעם בלי  אנשים
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מצאנו הנ"ל  מצבים ארבעה שכל יותר
טעם  של  זמנים יש  עצמו , אדם אצל
ריח, בלי  תורה טעם של זמנים יש  וריח,
בלי ה' ביראת וירחו  ריח , של זמנים יש 
טעם  לא של  זמנים גם ויש  תורה, טעם
הזמנים  בכל מתחזקים ואיך ריח, ולא
לאגוד שצריך  'אגד' דין  יש  לכן  הנ "ל ?,
כל את מאגדים איך  מינים, הארבע את
עם  אמונה, נקרא האגד מינים?, הארבע 
המצבים, כל  את  לאגוד אפשר אמונה
אותי ברא שהקב "ה להאמין  צריך יהודי 
שאני מצב  בכל אותו  יעבוד  שאני  כדי 
להאמין וצריך נראה , שאני  ואיך נמצא,

אמת  ושזה פרטית  השגחה ושזה שזה
להמשיך אפשר כזאת אמונה  ועם טוב ,
אי אמונה שבלי מקומות  מכאלו ישועות 

אותם. להמשיך אפשר

אורידוע  מקיף, ואור פנימי  אור שיש 
הכלי ולפי  מוגבל , דבר זה פנימי
כל אבל לו , יש  נשמה כזה לאדם שיש 
האור מקיף , אור סביבו  לו  יש  אחד
איך גבול, ובלי  סוף שאין דבר זה מקיף 
פנימי ?, לאור מקיף מהאור מכניסים
אדם  ושפלות, הכנעה, ביטול, ע"י 
נותן שהוא  ע"י וזה  הכלי , את  מרחיב 
השגחה  שזה מהקב "ה שזה אמונה
יכול הוא הטוב, וזה האמת וזה פרטית
לפנימי, שיכנס  מהמקיף להמשיך
פעם  וכל  מושג, שיהיה מושג מהאינו 
עושה  הוא ושפלות  הכנעה נותן  שאדם
זה  עוד, להמשיך  שיוכל פנוי  מקום

ה'. בעבודת בעולמו  האדם עבודת

שאיןומי זה דווקא  הכנעה?, לתת יכול 
בו שיש  זה כי ריח, ולא טעם לא בו 

את  שצריכים להראות רוצה הוא טעם
ריח וגם  טעם גם לו  שיש  מי  שלו , הטעם
שאין מי א"כ  להראות , רוצה בכלל הוא
להאחז , במה לו  אין  ריח ולא טעם לא לו 
להשיג להילחם יכול הוא ודווקא
וזה  בכוונה, לכאן  אותי שם שהקב"ה
הטוב , וזה האמת וזה פרטית השגחה
חי הוא רשעים מאה להיות ובמקום
השפעות  ממשיך הוא ואז  שערים, מאה 
וזהו זה, בלי  אפשר שאי מקומות מכאלו 
מקיפים, אורות שהוא סוכה, של הענין
להכניס  לזכות  אפשר סוכה מצות ע"י 
וזה  להפנימיים, המקיפים האורות את
צריך אדם שאין  לעיל, שהזכרנו  מה
שהוא  דבר בכל  אלא להצליח, תמיד
שזה  ולראות הכנעה לתת יכול 
זהו הטוב, וזה  האמת וזה  מהקב"ה,
שהצליח הירדן ', את  'וצלחו  הצלחה 

עולמים. כל הבורא  שזה לשמוע

לסוכה)אומרים  כשנכנסים  'כאילו(בתפלה
נדוד ' קשה הרחקתי לכאורה .

בסעודה  הסברנו  בזה?, הכוונה מהו
דכתוב  המאיר, האור בשם שלישית

מקלט ה)בערי  יט , אחת (דברים  אל  'ינוס 
וחי' האלה  הוא הערים  הסוכה  כמו "כ .

ו מקלט, עילאה ערי אימא  לבינה  רומז 
אדם  של  הכוונה  ועיקר  תשובה , בחינת 

מצותיו, הדפנות בעשיות  רק לא רק זה
לרוממותו מחשבתו פנימיות  לדבק 
בעבותות  בקרבו  לבו ולעורר  יתברך ,
המצות  אותן לעשות  שזכה  איך  האהבה 

בעצמו , אותן עושה  מצוה שהקב "ה  כל 
אותו , עושה גם הקב "ה עושה שיהודי 

רגלים )אומרים לשלוש  שמו "ע  'אתה (בתפילת
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ורצית  אותנו  אהבת העמים מכל  בחרתנו 
לעבודתך', מלכנו  'וקרבתנו בנו ',
והקדוש  הגדול  'ושמך  הוא והעיקר
שאנחנו מצוה כל דהיינו  קראת', עלינו 
אלא  מצוה, שעשינו רק לא זה עושים
אותן . עושה  ובעצמו  בכבודו  הקב "ה גם

תורה אומרים  תהא 'ולא מאמין , באני 
יתברך הבורא מאת אחרת
הקב"ה  אם יהיה  מה לכאורה שמו '.
ולמה  אחרת, תורה לעשות כן  יחליט
תורה  תהא ולא בוודאות אומרים אנחנו 
קודשא  'אורייתא כתוב  אלא אחרת?,
הוא  התורה הוא', חד  וישראל  הוא  ברוך
מחליפים  לא אנחנו  אם בעצמו , הקב"ה
כל התורה, את מחליפים לא הקב "ה את
בעצמו , הקב"ה זה עושה שיהודי  מצוה
ש 'והבדילנו לשמוח צריך יהודי  דהיינו 
וחיי אמת תורת לנו  ונתן  התועים מן 
טוב  מה 'אשרינו  בתוכנו ', נטע  עולם
יפה  ומה גורלנו נעים ומה חלקנו 
בכל לעשות יכולים שאנו  ירושתנו ',

הבורא. רצון  את דבר

המצות וזהו  בברכת אומרים שאנו 
ולא  במצותיו ' קדשנו  'אשר
שאנו מצוה כל כי  במצוה?, אומרים
אותו למעלה גם  נעשתה כאן  עושים

בעצמומצוה, הקב "ה  שהוא  המצות  אותן
גם  לעשות  עמהם  קדשנו  עושה  ובכבודו

לסוכה כן, נכנס  שיהודי  בשעה וממילא
שמשהו לראות  ולהתחיל להתעורר יכול 
למצוה  שנגשים פעם וכל אצלו , טוב לא
את  עושה אני איך לחשוב  צריכים

אלהמצוה, יתן שהחי מהראוי שכן כיון

המצות  מהנה  אחת  לעשות  גשתו  טרם  לבו
סוכה , בצל  היושב  גשמיים  זה הנראים  אכן 

עץ סוכה הוא אבל של  במקומה  ובאמת 
כזאת  ובחשבו ראתה , לא  עין בהיר  אור 

וזיע , ברתת  וכלימה  בושה  יתמלא  כיאזי
משוקע , אני ואיפה אני , מה יודע אני 
שהקב"ה  מצוה לעשות יכול  אני  ואיך

לי. מכניס שהסוכה הכוח  זה עושה,

שם )אומרים  צאתי(בהמשך  'ובזכות
מצותיך ודרך  החוצה מביתי 
מהקב"ה  מבקשים ארוצה',
אושפיזין עלאין  'ומאושפיזין 
רשות  לנו  נותן הקב "ה דמהימנותא',
האושפיזין , עם  לשבת  להיכנס 
שלא  אדם היא גדולה הכי  הרחמנות 
שאינו אדם  רחמנות, עליו שיש  יודע
עליו שיש  אדם הוא בעיה לו  שיש  יודע
שיודע  אדם וכן  גדולה, הכי  רחמנות
שאף  חושב הוא אבל  בעיה לו  שיש 
אדם  הוא גם לו  לעזור יכול לא אחד
שיודע  אדם וכן  רחמנות, עליו  שצריך
לו לעזור שאפשר ויודע  בעיה לו  שיש 
כנ "ל, הוא גם לו  שיעזרו  נותן  לא  אבל
מי ויודע בעיה לו  שיש  שיודע אדם  וכן 
לעשות  רוצה לא  אבל  לו  לעזור שיכול 
קודם  בעיה, גם זה אומר שהוא מה
ואח"כ בעיה , לו  שיש  ידע שהאדם צריך
ואח"כ לו, לעזור שאפשר לדעת צריך
ואח"כ לו , לעזור יכול  מי  שידע צריך
לעזור לו שיתן  לעשות מה לדעת צריך
שנכנסים  עכשיו  מבקשים וממילא לו ,
אושפיזין עלאין  ומאושפיזין לסוכה,
אזני 'תהיינה  ראשון  דבר דמהימנותא
לי שיש  לשמוע שיתחילו קשבות'
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'ולרעבים  לשמוע  שירצה ואח"כ  בעיה,
מי לשמוע  שיוכל לחמם' תן צמאים גם
הנאמנים' 'ומימם בבעיה, לו לעזור יכול 

לו . שאומרים מה שיקיים

שבתלמדנו  אלימלך בערב עלנועם 
יב )הפסוק  ו , בני(שמות 'הן 

ישמעני ואיך אלי  שמעו לא ישראל
רוצה  לא פרעה לכאורה ומקשה פרעה'.
מה  יהודים אבל גוי , הוא כי לי לשמוע
לא  והם מדבר רבינו  משה נקרא זה
יהודים  סוגי  שני  יש  אלא שומעים?,
אליהם, שמדברים מה שומעים שאינם
תוכח 'אל  לץ , בליעל , שהוא איש  יש 
לא  אתה רק ללץ , לדבר יכול  אתה לץ '
ויצא  אחת מאוזן  נכנס זה אם יודע
נכנס , לא בכלל  שזה או  השני  מהאוזן 
אליו מדברים בעצבות שהוא אדם יש 
לדבר צריכים לפעמים שומע, לא והוא
לדבר, שמתחיל עד פעם שבעים  לאדם

שומע . לא והוא ולדבר לדבר יכולים

ביןוהנפק "מ  בליעל  שהוא אדם בין 
הוא  בעצבות, שהוא אדם
שומע  הוא אם מדבר, שהצדיק מתי
אפילו הזה הבליעל הצדיק של דיבורים 
אבל כלום, יקבל לא גדול  הכי  מהצדיק
שהצדיק  בשעה  בעצבות שהוא האדם
להכניס  יכול  הוא שמחה מרוב  מדבר
לשמוע , גם שיוכל  כאלו  למוחין  אותו 
וממילא  צדיק  לא  שהוא סבר רבינו  משה
ולא  לבליעל  לא לעזור יכול אני אין 
רוח קוצר היו  ישראל ובני עצוב , לאדם
בליעל, היה פרעה אך עצובים והיו 
ערל 'אני  ק"ו  רבינו  משה עשה וממילא

שהם  ישראל' בני 'הן  וממילא שפתים'
הם  מצדיק  אולי בעצבות רוח קוצר
מה  א "כ  לא, ממני  אבל לשמוע יכולים
כ"ש  לי ישמעו  לא בעצבות שהם בנ "י 
לי. ישמע לא בודאי  בליעל שהוא פרעה

זצ "לכ "ק  מסאטמער  אומר:אדמו"ר 
אלימלך ר ' הרבי שהרה "ק 

זי"ע  דרכים מליזענסק  שני  שיש  אומר:
או לצדיק , מקושרים שנהיים איך
וכך כסף לו  נותנים צדיק שמהנים
ויכול לאדם מקושר נהיה  הצדיק
את  רודף שהצדיק או  עליו , להשפיע

זי"ע האדם, מצאנז חיים  הדברי הרה "ק 
נהיים  ועי"ז  אנשים ומקלל מכה היה
או דרכים שני  יש  א "כ  אליו , מקושרים
שהצדיק  או  הצדיק את מהנה שאדם
להצדיק , מקושר נהיה הוא  וכך רודפו 
מהם  אחד  חמור 'לא אמר רבינו  משה
וממילא  מהם נהנתי  לא פעם  אף נשאתי '
את  הרעותי 'ולא עמהם, קשר  לי אין 
אחד, באף פגעתי  לא מהם' אחד
שבני אשם אני  משה סבר וממילא
מהם  לוקח  הייתי  שאם כך נראים ישראל
הייתי בהם פוגע  שהייתי או  פדיון 

עמהם. מקושר

זצ "להפטיר  מסאטמר  אדמו "ר  :כ "ק 
שאפ  היחידי שהדרך  שרנמצא

ע"י רק זה איד  ערליכע  אל להתקרב
דרך, עוד יש  אבל אותו , מהנה  שאני 
דעה  הארץ 'ומלאה יהיה לבוא לעתיד
את  להשיג  לבד  יכלו  יהודים ה'' את
אחד' ל'חמור יצטרכו  לא הקב"ה
אפילו הדבורים את וישמעו  ול 'הערותי '
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הדיבורים  את וישמעו  אותו  מהנים שלא
מבקשים  וממילא בנו , פוגע שלא אפילו 
לידי לא תצריכנו  אל 'ונא המזון  בברכת
המלאה  לידך  אם כי וכו ' ודם בשר  מתנת
נאחז בא והרחבה', הקדושה  הפתוחה
כבר שיהיה שלימה בגאולה כבר
נצטרך שלא ה'' את דעה הארץ  'ומלאה
קשר לו  שיהיה כדי  ודם  בשר למתנת
הפתוחה  המלאה לידך אם 'כי  איתי ,
לשמוע  יכלו  ויהודים והרחבה' הקדושה

זה. בלי  גם

זי"ע הרה "ק  נתן אומרר ' שהרה "ק היה
זי"ע  מברסלב  נחמן אדם ר ' היה

מהנגלות  נחמן  ר' אמר וכותב : עצוב .
מזה  ללמוד , צריכים אתם אין  שלי
היינו תלמדו, אל אצלי  רואים  שאתם
נדמה  ממני  רואים שאתם שכפי  אע"פ
אתם  אין  בעצבות, רוב  פי על שאני  לכם
בשמחה  להיות רק מזה, ללמוד צריכים
שמחמת  שמענו , כבר גם תמיד ,
דוד, בית  ממלכות באה שמשפחתו 
הם  הרוב ע "פ  כן  על  להעולם, כידוע 
מלכות  של אלו  כל נשבר , בלב  הולכים 
ואין נשבר, לב עם הולכים דוד  בית
תמיד שוחקות, בפנים לראותו  רגילים 

אצל שהיה כמו  רציניים. כ "ק הם
זצ "ל  מגור  ישראל  הבית  שהיה אדמו"ר 

ווייעך געווען  ער איז  בפנים אבל פחד 
רבי על  אומר הק' הזוהר פיטער. ווי 
ומי כאש  בער שהוא יוחאי בר שמעון 
האנשים? רצים ולאן  נשרף , היה שעבר
דוד כי  יוחאי . בר שמעון  לרבי  דווקא
הוא  שרובו  תהילים ספר יסד ע"ה המלך

נשבר. מלב היוצאים כבושים דברי 

אפרים איתא  מחנה  ספרבדגל  דכל
מהמעברים  נאסף תהילים
בכל ומצא אותם, עבר המלך שדוד
המעבר, את שמחיה האות  את מעבר
תהילים  הספר את הקים ולפי "ז 
פוטנציאל וזה המעברים, של מהאותיות
להגיע  יכולים מעבר שמכל גדול מאד
מאה  נהיים לא ואם שערים למאה
צעקות  רק הם דבריו  כל  כי  רשעים.
כל כן  על מאד, נשבר בלב  ותחנונים
על נשבר לב  להם יש  המלך דוד צאצאי 

וגם הרוב, ברוךפי  ר ' הרבי הרה "ק 
זי"ע  ר'מ 'מעזובוז הרה"ק של דוד שהיה

זי"ע אמו )נחמן  של  אח רגיל(היה אין ,
בפנים  פעם אף  ראו  לא שוחקות, בפנים
אבל עצבניות, פנים היה תמיד שוחקות
תמיד, בשמחה להיות מוזהרים אנו 
שמחים. תמיד  שנהיה כך  הזהיר ואותנו 

זה מסופר  מי לדעת שרצה מלך  שהיה
שידע  צייר ושלח רבינו , משה
את  וצייר חזר הצייר הפרצוף, חכמת
הורגו להיות , שיכול גרוע הכי  האדם
יהיה  שהוא להיות יכול לא זה כי  המלך,
צייר ושלח  ישראל, כלל של המנהיג
הורגו , אותו  וגם ציור, אותו  וצייר אחר
כולם, את והרג  שלח פעמים שלש  ככה
למדבר בעצמו  שהולך  שהחליט עד
רבינו משה את וראה והגיע לראותו,
צריך אתה הפרצוף חכמת  לפי ואמר:
רבינו משה  אמר גרוע. הכי  האדם להיות
המידות  עם נולדתי רבינו  משה  אני כן ,
עצמי על  עבדתי אבל גרועות הכי

הרבש "ע . את  דבר בכל לראות
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זה הארץ הפרי  יש  דבר שבכל אומר
שבלעם  מה כאן  וכן  זה, לעומת
משה  של במחשבה עבר במעשה עשה
עד עצמו  על עבד  משה אבל רבינו ,
ולא  ומראה בו  אדבר פה אל 'פה שנהיה
לא  והוא הוא' נאמן  ביתי  'בכל בחידות'
שיש  דבר ובכל  בשבילו , דבר שום לקח 
למשה  נהפך ואז  רבש "ע, את שמע  לו 

מרחיב  אדם אם ישראל , של רבן  רבינו 
כמה  יותר, לקבל יכול הוא הכלי  את
משה  יותר, מקבל הוא שפל  יותר שאדם
אשר האדם מכל  מאוד  'ענו  היה רבינו 
הכנעה  שפלות ונתן  האדמה' פני  על
עבדו ' במשה 'ויאמינו היה ואז  וביטול,
פה  אל ה'פה את להמשיך יכול והיה

בחידות'. לא במראה בו  אדבר

קידוש 

ד -כא )בהעלותךבפרשתכתוב  (יא ,

התאוו בקרבו  אשר  'והאספסף 
ד ' אף  ויחר  העם , את  משה  וישמע  תאוה ,
ד ' אל  משה  ויאמר  רע , משה  ובעיני מאד 
חן מצאתי לא  ולמה  לעבדך  הרעת  למה 
הזה , העם  כל  את  הריתי  האנכי בעיניך ,
יבכו כי הזה  העם  לכל  לתת  בשר  לי  מאין 
לא  ונאכלה , בשר  לנו  תנה  לאמר  עלי
הזה  העם  כל  את  לשאת  לבדי  אנכי אוכל 
לי עשה  את  ככה  ואם  ממני , כבד  כי
ואל בעיניך  חן מצאתי אם  הרג נא  הרגני
מאות  שש  משה  ויאמר  ברעתי, אראה 

העם '. רגלי אלף 

רוצים לכאורה  ישראל כלל  קשה 
מבקשים  למה א"כ בשר,
ולמה  בשר, נותן  הקב "ה הרי  ממשה
פה?. הבעה"ב  הוא האם ממנו מבקשים 
בשר, קצת ביקשו  כבר הם מה ועוד
שביקשו התרגז  כ "כ רבינו  משה ולמה
מצאנו קשה ועוד  קרה?. מה  בשר,

דברים יא )בפרשת לבדי(א , אשא  'איכה 
וריבכם '. ומשאכם  הוא טרחכם  לכאורה

עכשיו ומה שנה ארבעים אותם מנהיג 
להמשיך ?. יותר כוח לו  שאין 

'פה אלא  כמשה קם שלא יודעים אנו 
ולא  ומראה בו  אדבר פה אל
כל מדברים כבר אנחנו  בחידות',
עם  מוגבל  הוא שאדם השבוע,
מה  הכל  נותן  לא שאדם כמו  השגותיו ,
מוגבל, שהוא כיון  קצת רק לו שיש 
לך נותן  הוא מוגבל אינו  הוא הקב"ה
רוצה, שאתה מה רוצה, שאתה כמה
אדם  דהיינו צריך, שאתה ממה ויותר
לו , נתן שהקב "ה הכלי  לפי  מוגבל
מקבל הוא אם להשיג, יכול אדם וככה
לו יש  אם קטן  אור מקבל הוא קטן  כלי 
לו יש  הכלי את שמרחיב או  גדול כלי 
יש  אדם לכל אבל גדול, יותר אור
מגיע  שהפנימי מקיפים אורות סביבו 
משה  סוף , אין  הוא והמקיף  מהמקיף,

הדעת מקור הוא תיקון רבינו  הזוהר  (תיקוני 

א ) קלח, גנזיע  בבית לי  יש  טובה  'מתנה
יכול היה רבינו  משה והודיעם' לך
שיכנסו שלא הלאה, הדעת את למסור
ולפיצוחים, לעיתונים לדגים לשבת
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את  ולשמוע לשבת להיכנס ושיוכלו
ה' השם  את בשבת, שנמצאים המקיפים
'נחלה  מקבל הוא אז בשבת, שנמצא

מצרים'. בלי

שאתה כי  זה מיצר, עם הוא נחלתך 
עבודת  מיצר, עם זה להשיג  יכול
ע"י הכנעה ע "י  הוא חייו  כל האדם
הוא  נותן  שהוא השפלות וע "י  הביטול
אפשר אמונה וע "י  הכלי, את מרחיב 
בלי נחלה מקיפים מהאורות להמשיך
שיותר כמה אדם נמדד ובזה מצרים,
שיותר וכמה שפלות שיותר כמה הכנעה
להחזיק  יכול אדם איך נתן , שהוא ביטול
ע"י רק  אחרת דרך  לו  אין  מעמד ?,
אפשר אמונה ע"י חי  אתה בע "כ אמונה,

סוף . אין  אורות להמשיך 

זה הארץ הפרי  היה רבינו  משה אומר 
מושג יש  בלעם , של זה לעומת
משה  ריח , ולא טעם לא בו  שאין  אדם
יכול היה לא המקיף האור בלי רבינו 
לא  לחיות שיוכל וכדי  מעמד, להחזיק
בשפלות  בביטול חי היה שלא שניה היה
כל בבורא האמונה וע"י  ובהכנעה,
דקה, כל לחיות חיוני  קיבל עולמים
של בחינה רבינו  משה  היה וממילא
פה  אל 'פה והיה בחידות' ולא 'ומראה
כמשה' קם 'לא הביאור וזה בו ', אדבר
כזה  עם בעולם  אחד אף  היה לא עוד כי
בחינה  להמשיך ביטול כזה ועם שפלות

רבינו . משה כמו מקיפים של

לומשה  היה מנהיג, שנהיה מתי  רבינו 
כלל את ללמד  אחת מטרה
רק  בעוה"ז  להיסחב  לא איך ישראל

המוגבל, את לשמוע דבר בכל שיוכלו 
ללשמה, להגיע  לשמה  משלא ולדעת
נתנו אבל  לשמה השלא את  לך נתנו אכן 
זה  ללשמה, להגיע  שתוכל זה את לך
היה  וזה רבינו  משה של הציווי  היה
בעצמו והוא רבינו משה של  המטרה
מביאים  שלזה התכלית  וזה  כך, חי  היה
רצה  הוא זה  את ורק לעולם, האדם את
שהקב"ה  הכוונה למעשה וזה הזמן , כל
'מדעת  להמשיך הסוכה את לנו  נתן 
אלוקינו '. בית למכון  אפריון לנוה עליון 

והוא והנה  משה, של  בזכותו  ניתן  המן
בו להרגיש  יכול  אתה ממוצע

עמו  לחיות יכול ואתה  כתוב טעם רוחני ,
כ ) בשלח אלא (מכילתא  תורה ניתנה 'לא

של התכלית כי למה?, המן ' לאוכלי 
התורה, לנותן  להגיע  הוא התורה
להגיע  הוא התורה של התכלית 
וע"י משל , רק הוא שהתורה למקיפים,
הוא  ועבודה  משהו  שיש  רואה אתה  המן
מהאין נשתלשל הזה שהמשהו  לשמוע
יכול אתה וממילא הוא, ברוך סוף
'התאוו הוא  הכוונה אם לתורה, להגיע 
היו לא להקב"ה , להגיע ולא תאוה'

דעה. דור של  לבחינה להגיע יכולים

הארץ וממשיך  שניהפרי היו  שבמדבר
מאות  ה'שש  היה קבוצות,
בני והם סיני בהר עמדו  שהם העם' רגלי 
יכולים  הם  ויעקב, יצחק  אברהם
יכולים  והם מקיפים אורות להמשיך
משא"כ רבינו , משה של לבחינה להגיע 
מקיפים  היה לא שאצלם רב  הערב היו 
הם  הכבוד , לענני  הכניסו  לא ואותם
להכניס  אפשר אם חשבו  מיד  מן  אכלו 
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מונח היה  וזה בשר, תאוה, איזה
נא  'הרגני רבינו  משה אמר א "כ  בראשם,
יש  הקב"ה עם חיים לא אתם אם הרג '
הם  הרג ' נא 'הרגני וממילא מות, מיד 
במקום  למטה אותנו  למשוך  רוצים
אתם  להקב"ה, דבר כל  ונעלה שנחיה
'און בשר, לכם יביא  שאני  רוצים
לזה  לא געשעפט', גאנצע  דו  פארדרייען 
הוציאו לזה לא התורה, את לכם נתנו 
עם  בני  אתם לזה  לא ממצרים, אתכם
הזה  הדבר כל את לכם נתנו  מובחר,
עולמים, כל  הבורא עם לחיות שתוכלו 
מעט 'עוד שניה כל חי  היה רבינו  משה
תמיד חי  היה רבינו  משה יסקלני',
זה  כי  למה? חי , היה הוא ושם בסכנה,
להגיע  יכול שהוא היחידי הדרך
עם  אחד ולחיות  יתברך אורו  להמשיך

עולמים. כל הבורא 

הארץ וממשיך  דברים )הפרי אך(פרשת
שנה  ארבעים שעבר אחרי 

רבינו  משה טרחנים ראה  שישראל 
אמר בדין אחד  נתחיב  אם  – הם  וסרבנים 
היו ואם  ראיה . לי יש להביא  עדים  לי יש 
צריכים  חיים , אלקים  בד ' דבוקים  באמת 
נוגע  אדם  ואין באמונה  מעשיהם  כל  להיות 
להתרחק  ואדרבה  - לחברו שמוכן במה 
וכמעשה  חברו, ממון בספק  קשת  כמטחוי

גידל  א )דר ' נט , בארעא '(קידושין  מהפך  שהיה 

לקנותה, מסויימת  קרקע  על מחזר היה –
שרב  לדעת בלא וקנאה אבא ר' הלך

לקנותה. בה מהפך כךגידל  שאחר  עד 
אותו ליקח  שניהם  רצו  הקרקע לא  -

הפקר, כמו  הניחוה אלא בה, ולהשתמש 
הקרקע ,ומתקרי אותה נקראת והיתה –

דרבנן לתלמידים,ארעא  הפקר מפני–
גזל . מספק  יראים  רז"לשהיו שאמרו וכמו 

ב ) ב , כן(גיטין  באיסורין נאמן אחד  עד 
ממונות  בדיני להיות  שיתנהגמהראוי  –

בעניני שמתנהג  כמו  האדם בהם
שאלה איסורים, דרך  שואל  אחד  כל  שיהא 

וירחק  חברו  של  הממון אולי  - לחכם 
.ממנה 

שהיה והנה  השלום , עליו  רבינו משה 
בדעת , ראה מקשר  רבינו  משה

'איכה  ואמר הזה העסק בשבילי  לא שזה
לבד עצמי  את רואה אני לבדי ' אשא
את  שמחפש  היחיד  אני המערכה, בכל 
אם  אחר, משהו  מחפשים ואתם הקב"ה

אנשים 'כך לכם  יג )'הבו  א , תביאו(דברים 
ותעשו צריכים שאתם כאלה אנשים

וכו', וכו ' מתנהגותשחקו  האדם  אם  אבל 
התורה  עסק  שמן  - באמונה  התורה  עם 
הוא  התורה  כי גמור , לדבקות  יבא  ומצות 
גשם , אפני עניני מכל  עצמו וירחיק  תבלין,

גמור .אז ו יחוד  יהיה 

בירושלים  החבורות, לבני - בשוה"ט

כיוהנה  הכאב לפני הוא עבודה  עיקר
להיכנס  ואז  נמצא שהכאב מתי
איך א"כ מאוחר, קצת זה לעבודה

ביטול שפלות הכנעה של  פעולה עושים 
אומר זה?, לפני  יששכרואמונה זה הבני

עצמו , על מחמיר שאדם חומרות  ע"י 
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במצות, אומרת התורה כגון 
משעת  הוא שמירה שצריך שהמקסימום
על מחמיר אני  ואם החיטה , טחינת
אני קצירה משעת שמירה  שיהיה עצמי 
נותן ואני  שפלות, עוד הכנעה עוד נותן 
של המקיף את ממשיך  ואני  אמונה

שמסופר כמו  להפנימי , שהרה "ק המצוה
זי"ע  יוסף  נעורים,האמרי  חבר פגש 

באותו למדנו  שנינו  הרי  אותו  ושאל 
לא?, ואני  רבי נהיית אתה למה ישיבה
יש  ערוך בשלחן  יוסף  האמרי  לו  ענה
הפסיד לא 'המיקל שכתוב מקומות
היית  אתה ברכה' עליו  תבוא והמחמיר
איפה  לכן  הפסיד' לא 'המיקל  תמיד 
אני אבל נעצרת, ההלכה שהסתיים
א"כ תע"ב  'המחמיר תמיד הייתי
העבודה  מאוד. גבוה ממקום המשכתי
במוחין ולא  דגדלות במוחין  מתחילה
לתת  אפשר עבודה איזה דקטנות,
ה 'מכאובי' זה דקטנות?, במוחין 
אבל והחסד, ה'פעלדער' וזה ה'חטאתי'
שבגדלות  הוא יששכר הבני  של  החידוש 
העבודה  את  לתת יכול  אתה המוחין 
מחמיר שאתה בהחומרות הכנעה של

עצמך. על

זצ "לכ "ק  בשםאאמו "ר  אומר כ "ק היה
זצ "ל , ישראל  הבית  אדמו"ר 
אליעזר ברבי 'מעשה בהגדה אומרים
ורבי עזריה בן  אלעזר ורבי  יהושע ורבי 
בבני מסובין  שהיו  טרפון  ורבי עקיבא
להושיב  אפשר איך לכאורה  ברק'.
שלחן על גדולים כאלו  רבע'ס חמשה
רבע'ס  כאלו  להושיב  כלל בדרך אחד,
הכי מהדברים  אחד  זה אחד בשלחן 

מסובין , שהיו  כתוב  אלא קשים?,
ובשלחן עגול , שלחן  שהיה והכוונה
על יושב אחד כל  בעיה  אין  עגול 
להכניס  אפשר איך לכאורה המזרח.
משה, יעקב, יצחק , אברהם, את לסוכה
להכניס  אפשר איך  ודוד, יוסף , אהרן ,
את  יש  אבינו  לאברהם  לסוכה, כולם את
עם  מסתדרים שלא שלו  ה'חסידים'

וכו '?. יצחק  של  ה'חסידים'

שכתובשמעתי  ב )ווארט נא (כב , 'קח
אהבת  אשר יחידך את בנך  את
חסד היה אבינו  אברהם יצחק '. את
והבן חסד איש  אתה גבורה, היה ויצחק 
לעקוב  מתחיל הוא גבורה איש  שלך
אם  והשיעורים ידים רחצת אם אחריך 
ערביים  להכניס אפשר אם כהלכה, הכל
מזוזות, צריכים דלתות הארבע  ואם
עסוק  ובנך אורחים בלהכניס עסוק אתה
לעצבן מתחיל  וזה  אחרים דברים עם
ככה, להמשיך יכול  לא והעסק אותך 
הוא  חסד שהוא אבינו  אברהם אבל
עשה  גם והוא העולם לכל  חסד עושה
עושים  אנשים כלל בדרך לבנו , חסד 
בניהם, עם ולא העולם כל עם רק  חסד 
שטימען ', שווייגן  'שלינגען  שתק  והוא
יחידך את בנך את נא 'קח הקב"ה אומר
לעולה' 'והעלהו  יצחק' את אהבת אשר
כבר אבל  לשחוט , לו  אמר לא והקב"ה 
עם  עושים 'מה בראש  לו  מונח  היה
לעולה  העלהו  כששמע  ורק הזה' הבחור
לסדר הולך וכבר סכין  חטף כבר הוא
אמר כשהקב "ה ממנו, ולהתפטר אותו 
משהו ביקש  הוא לשחוט, אמרתי לא לו 
אתה  רק לו, הרשה לא והקב"ה לשחוט,
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ביצחק  ש 'כי ולהגיד בצד לעמוד צריך
טוב , הכי אתה לו  ולהגיד  זרע ' לך  יקרא
היה  זה מכולם, הכי אותך אוהב אני 

אבינו . לאברהם גדול מאוד נסיון 

ראה {משהו  לא עוד שהרבי נכנס 
איתא  לו : ואמר אותו ,

ישראל יש בעבודת  יו"ט  של  שבתפלה
מתים, מחיה אברהם, מגן  תפילות שבע
שלום, שים מודים, רצה, הקדוש , הקל
יוצא  וביחד שבע, זה באמצע והברכה
כולנו ביו "ט  כי  למה ? ברכות, שבע
חדשות  ובפנים  חדשות פנים נהיים

ברכות.} שבע אומרים

באריכות,הארץ הפרי  מבאר  בסוכות
זה  מה  מקיף, ויש  פנימי  שיש 
ומסביר מקיף, נקרא זה ומה פנימי  נקרא
שאדם  כמה מושג, אינו  ויש  מושג שיש 

ממנו , חלק זה פנימי נקרא זה מה משיג
מושג, אינו  נקרא זה  משיג אינו שאדם
חיות  יש  מהיכן  יודעים אנו אבל
מושג, מהאינו בא החיות להמושג
לכן מהמקיף, חיות לו  יש  מהיכן  הפנימי
'ראשוולקע ' עם  תמיד  הלכו חסידים
לעומת  'זה ורע טוב יש  בפנימי ו 'טלית',
עולם  הוא המקיף אלקים' עשה זה
אחד שאצל מסופר טוב. שכולו 
רק  שיריים  חילקו  בעלזא מאדמור"י 
ואיך לבחורים, חלקו  ולא  לאברכים
הרבנית  בחור?, ומי אברך מי ידעו 

ידעו . וכך יקר' 'מה שיגידו  ביקשה 

'תנצלוזהו  הטלית בלבישת שאומרים
מן ותפלתי  ונשמתי ורוחי  נפשי

רב  לאיזה היום נכנסתי  החיצונים'.
הסידור את שיחלפו  הציע והוא בעיר,
היום  העולם ישועות, של חוברת  ויעשו
פה, יום עשרה ארבע זה, את קונים 
הקפיטל את אומרים שם, יום עשרים
אמן האומר 'כל אומרת הגמ' וכו ', הזה
לו קורעים כוחו  בכל רבא שמיה יהא
לא  כבר זה שנה' שבעים של דין  גזר
אחרים. דברים צריכים  רק היום הולך
ונשמתי ורוחי נפשי  'תנצל כתוב 
יפרוש  והטלית החיצונים מן  ותפלתי 
כי למה?, ויצילם'. עליהם כנפיו 
רע  טוב אין  ובמקיף  מקיף , הוא הטלית
הוא  הסוכה דבר אותו  טוב , כולו  ורק
אפשר 'לסוכה טוב, שכולו  מקום

המגפיים'. עם להיכנס 

ג .)בגמ'איתא  ליתן(ע "ז הקב"ה 'עתיד
כך ואחר סוכה מצות להאומות

ומסביר בה. חיים יבעטו  מה הדברי
לשבת  יכול הוא אם יהודי  הנפק"מ?,
דבר, אותו  זה יכול לא  הוא ואם בסוכה
קיים  הוא בסוכה לשבת יכול הוא אם כי
אזי בסוכה לשבת יכול אינו ואם מצוה,
עשהו ולא ונאנס מצוה לעשות 'חישב 
עשהו ' כאילו  הכתוב עליו  מעלה
אותו הסוכה' מן  פטור 'המצטער
אותו בסוכה  לשבת שאומר רבש "ע
ומה  בסוכה, לשבת לא לו  אומר רבש "ע
הארץ  הפרי אומר סוכה?, מצות העיקר
ושפלות  הכנעה ביטול נותן שאדם עי "ז 
הוא  האמונה וע"י לאמונה, מגיע הוא
אור פנימי , לאור מקיף  מהאור ממשיך
הכינו לא פה כגון  מוגבל, דבר זה פנימי
מוגבל, הוא אדם כי אוכל מנות אלפים
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מושכים  ואיך  מוגבל , לא דבר זה המקיף 
הגבלה?, בלי  לזה שקוראים מהמקום
הוא  סוכה לסוכה נכנסים סוכות  זה
בריאה  דמקיפין , מקיפין  מקיפים, אורות
אין כוחות להמשיך אפשר דבריאה,
פשוט זה?, את ממשיכים איך סופיים,

'אמונה'. עם מאוד 

בגמ 'ובזה  דאיתא יא :)מסביר חד(סוכה
ענני אמר וחד ממש  סוכות אמר
אלקים  דברי ואלו  אלו  ומסביר הכבוד .
אדם  יש  אדם, בבן  תלוי  רק חיים,
ועצים  דפנות  ככמה  הסוכה על שמסתכל
אנשים  ויש  יוצאים, שעה רבע  ואחרי 
רואים  הם שרפים מלאכים פה שרואים
לקבל אפשר פה מקיפים אורות פה
באדם  תלוי זה  וממילא  נשגבים, דברים
ואיך חיים. אלקים דברי ואלו  אלו  עצמו ,
למה  הפנימי  לפנימי?, מהמקיף מוצאים
כלי יש  מוגבל, שלו  הכלי  כי  מוגבל  הוא
כמה  מוגבל  האדם של הכלי אור, ויש 
בכוס  להכניס , אפשר כך מקום לו  שיש 
אם  סיסי , מ-200 יותר  להכניס א"א  הזה
חצי להכניס תוכל  גדול יותר כוס תיקח
ליטר בקבוק  ,750 גדול ויותר ליטר,
כמה  האדם של הגוף  דבר אותו  וחצי ,
להכניס , יכול הוא כך גוף לו  שנתנו 
שיכנס  כדי  הכלי את מרחיבים ואיך
האור את נקח מאיפה אור?, יותר
איך אך  בעיה, לנו  אין  זה  מקיף מהאור
ביטול ע "י  זה  הכלי ?, את מרחיבים
כל הכלי, את מרחיב  זה  שפלות הכנעה
נעים  שלא מצב עם נפגש  שאתה פעם
הכנעה  ביטול שמה לתת צריך  ואתה לך
'גאט', שמה לצעוק  צריך אתה ושפלות,

שלך, הגוף את מבטל בעצם אתה אז 
ואתה  שלך הגוף את מבטל שאתה ככל
מהאור ממשיך  אתה 'גאט' לאמונה נכנס 

אור. יותר עוד מקיף

זה דהיינו סוף , אין  עד להמשיך  הדרך
שפלות, הכנעה  ביטול  דרך
יותר עצמו  את מכניע  שאדם כמה דהיינו 
יותר, סוף אין  מהאור ממשיך הוא
הבדל יש  פנימי באור כאן  רק וממילא
ואיכות, כמות מספרים , לילה, יום, של
זה, לעומת זה אין  שוה, הכל מקיף  באור
ומשווה  'השווה איכות, אין  כמות אין 
א"כ מקיף אור זה וסוכה וגדול', קטן 
להיכנס  יכול אברהם, להיכנס  יכול 
להיכנס  יכול יעקב, להיכנס  יכול  יצחק,
להיכנס  יכול  אהרן , להיכנס יכול משה,
גם  יכול ואני  דוד , להיכנס ויכול יוסף ,

בי כולנו  דהיינו  צריכים להיכנס , חד
את  מהם ממשיכים אנחנו איך לדעת,
שהם  מאמינים שאנחנו  ע "י  הכח?,

כאן . נמצאים באמת 

האושפיזיןלכאורה  את שמביאים זה
מרויחים  אנחנו  לסוכה אלינו 
עומדים  לחברון  כשנוסעים  הם? ולא
ומבקשים, השביעית המדרגה ליד  בחוץ
להגיע , בכלל אפשר אי  רבינו  למשה
ליוסף  חמור, עם לנסוע צריכים לאהרן 
המלך ודוד  כניסות, שיש  מתי רק  זה
יושבים  וכאן  לנוצרים, להחזיר הולכים 
לסוכה, נכנסים וכולם ימים שבעה
האם  להם, קורה ומה פרס, זה  בשבילנו
בשבילם, עונש  שזה או  בשבילם פרס זה
להם  צולים עדן  בגן  יושבים הם הלא
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שם, להם  טוב יין , להם ומוזגים בשר
להגיע  הסיפור כל להם חסר ומה 

שליט "א לכאן ?, חזן  יוסף  ששם ר ' אמר
שהם  ומתי השכינה, מזיו נהנים רק  הם
השכינה  את להם יש  לסוכה מגיעים

להלן }. יבואר עצמו .{ההמשך

זצ "לכ "ק  מסאטמר  אומר,אדמו "ר 
בגמ' יא :)דאיתא אמר(סוכה חד

הכבוד. ענני  אמר וחד ממש  סוכות
חיים, אלוקים דברי ואלו  אלו  ר 'ומסביר

כפוסי דווקא חיים  זכר עשו  למה שואל 
וזכר למן  זכר עשו  ולא הכבוד, לענני 

שליט "א לבאר?, פרוש  יודל  שעלר ' אמר
ובבאר הקלוקל, לחם ואמרו רבו  המן
אף  הכבוד  ענני אבל מריבה, מי  היה
שאוהב  אהרן  היה שם  רב , לא אחד
מה  וע "פ  למה? שלום, ורודף שלום
הכבוד ענני שכן  לבאר אפשר שדברנו 
זה, לעומת זה  שם ואין  מקיף  אור זה
עם  אחד  ורבים זה לעומת זה יש  בפנימי 

רבים. לא מקיף  באור אבל השני,

נכנסוכתוב  הכבוד  שלענני הק ' בזוהר
רב , הערב  ולא ישראל בני  רק
הם  איפה כן  אם רב הסאטמער ומקשה
ממש  בסוכות היו  הם אלא  היו ?,
לענני להיכנס יכולים היו  וממילא
כפוסי חיים ר' לבד, ישראל כלל הכבוד 
ובאר?, למן  זכר עשו  לא למה שואל 
דבר זה ובאר שמן  כיון  ומסביר
יהיב  חיי  דיהיב 'מאן  כי לתת שצריכים
לאכול לתת צריך  אתה לכן  מזונא'
ענני הרי  רב הסאטמער שואל ולשתות ,
אלא  השמש ?, נגד  לתת  צריכים הכבוד 
לשיטתו ומסביר ממש , בסוכות  הכניסן 

ממש  סוכות עושה  היה לא הקב "ה אם
לענני רב הערב את להכניס  צריכים היו 
סוכות  הקב"ה עשה וממילא הכבוד ,
לענני יכנסו  והיהודים רב, להערב ממש 
לשמים  רבינו  משה וכשעלה הכבוד ,
התחילו רב  הערב מנהיג, היה ולא
בענני יושבים ישראל כלל  לטעון,
הדבר בסוכות, יושבים ואנו  הכבוד 
משה  לנו  שיש  זה אותנו  שהחזיק  היחידי 
כבר רבינו  ומשה אותנו , שמנהיג רבינו 
אמרו מנהיג, לנו  אין  יום ארבעים פה לא
מכניס  שאתה או  ברירה, לך יש  לאהרן 
אחד נהיים ואנחנו  הכבוד לענני אותנו 
לענני להיכנס  יכולים אנו  ומעכשיו 
אומר עגל , עושים שאנו  או  הכבוד ,
להכניס  החליט אהרן  רב, הסאטמער
זה  בצהרים בע"ש  תפילין  ולהניח אותם
עגל שתעשו  טוב יותר יהיה, לא
לענני אותם להכניס אבל שם ותשארו 
כשיושבים  וממילא לא, זה הכבוד 
הדברים, שני בגלל יושבים אנו  בסוכה
הכבוד ענני  לנו  נתן  שהקב"ה בגלל א'
ולכל המקיפים לאורות אותנו והכניס
שעשה  בנפרד  משבחים ואנחנו  הדברים,
ולא  שם לשבת שיוכלו  רב לערב סוכות

לפנים. להכניסם נצטרך 

האושפיזיןאנחנו  יכולים איך הסברנו 
בסוכה?, ביחד  כולם להיכנס
מקיפים  אורות זה שהסוכה אמרנו
קטן ומשווה שווה  מקיפים  ובאורות
מיטן אבינו  אברהם  וממילא  וגדול,
כל בחינה, אותו  זה מענטשט פארסט'ן 
שם  פנימיים באורות רק הוא ההבדל 
אבינו אברהם בין  הבדל יש 
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אמרו לכן  מענטשט, להפראסטע
את  לאהוב  שנוכל הלואי צדיקים
אוהב  שהקב "ה כמו  גדול  הכי הצדיק
אצל כי  למה?, גדול, הכי  הרשע את
א"כ דבר, אותו  והרשע  הצדיק  הקב"ה

אהבה. כזה  לתת שנוכל הלואי

עםאתמול  שליט "א ישבתי קלוגר  הרב 
ושאל חזקו , ארגון  מראשי 
לו לתת יכול אני געדאנק  איזה אותי 
מסגרת  הקים הוא  העולם, את להרים
עכשיו עד כי  בנים, שאבדו לאבות
ליתומים, לעזור מסגרות יותר הקימו 
לאנשים  לעניים, לאלמנות, לעזור

מוגבל האלועצובים, לאבות אבל ים,
א  לי  וסיפר עכשיו . עד  כלום הקימו  לא
הקימו באמריקה שגם זאך, מוראדיגע
הארגון של מאנשים אחד ובא דבר, כזה
עצמך את  מבלף  אתה לו  ואמר אליו ,
ברירה  אין  אבל עצמי , את מבלף ואני 
למה  לנו  ואומר בא  היצה"ר בוקר כל
זה, עשית לא  ולמה זה את  עשית לא
'טעות  חאגיז במהר"ם שכתוב  לי  ואמר
אדם  דהיינו  הבורא', בהכוונת הרופאים
כל הוא ל"ע דבר  כזה ח"ו  שעובר
ואם  כך עושה הייתי אם עסוק הזמן 

וכו '. הייתי

שליט "א ר ' רובינפלד  יהושע  אמרמנחם 
אמר אשר ר' נפטר, שאביו  מתי  לי 
אתה  עכשיו  א' נקודות, שתי בטלפון  לו 
ראש  הרי  אתה אביך, ללוות הולך
את  להוציא ינסו  המספידים כל הקהל,

טוב ככה שיוצא (זאפטיג )הדבר שיראו  עד
מבקש  אני  וממילא מעיניך , דמעות כמה
צמר שים להלויה הולך כשאתה ממך

מילה  שום תשמע שלא לאזניך גפן
להרוג רוצים הם כי שם, שמדברים
תדע  ב' מהאמונה, אותך ולקחת אותך 
כאן מהעולם, כשהולכת שהנשמה לך
עומד, של  בחינה  היא ושם הולך היא
ככה  הזה בעולם כאן  יעבוד שיותר כמה
לא, יותר זכו  חיים  טועמיה יהיה
הנשמה  את מזכה  הקב"ה  לפעמים
איך? הולך , גם להיות שיוכל בעוה"ב 
קרוב  שהיה למי להתגלות לו  נותן  הוא
מקבלים  אליו קרובים שהיו  ואלו  אליו ,
האלו הגעגועים געגועים , פתאום
אלו זה מהנפטר, פתאום מקבל שהאדם
אותם, מעורר והוא  המקורבים האנשים
אם  הולך , יהיה שאני תראו  מבקש  אני 
הוא  רק  לא אז מזה עצוב נהיה האדם
כי הנשמה, את  גם מושך הוא  רק  נופל
ערד דו  און  יפול שהוא לו  גרמה  הנשמה
באמונה  מתחזק האדם אם אבל אריין ,
השגה  לכזה שיגיע  לו  גרם מי  ובטחון 
גם  אז  הנשמה, זה בחייו  הרגיש  שלא
שם  נהיה והיא  שכר מקבלת הנשמה

הולך. של בחינה

שמגיעים שאלנו  שהאבות מקודם
עונש  זה  אם להסוכה אלינו 
הוא  ההסבר ולהנ"ל שכר?, או  בשבילם
אפשרות  להם נותן הקב"ה שכר, שזה
הולך ?, נהיים איך הולך, עכשיו  שיהיו 
במקום  ואנו  אלינו מגיעים שהם אלא
יש  לחיזוק , נכנסים עצובים להיות
דקות  חמש  לשבת מסוגלים שלא אנשים
שבעה  בסוכה יושבים אנו  אבל בסוכה,
דוד 'ובשירי  השכר וכל ושמחים, ימים
לדוד הולך השכר כל נהללך ' עבדך
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הם  כי וליצחק, אבינו , לאברהם המלך,
הזה. הדרך  כל את העמידו 

טז-יז)כתוב  לג , ההוא (בראשית ביום  'וישב
נסע  ויעקב  שעירה, לדרכו עשו

איתא  יוסף סכתה'. אבינובאמרי שיעקב
של הקליפה כל את להוציא הצליח
לדרכו הלך 'עשו  זה כל ועם עשו ,
עסק  לעשות שא"א ראה יעקב  שעירה',
נעשה  עכ"פ להחזירו , וא"א עשו  עם
לכל סוכות' עשה 'ולמקנהו  סוכות

לי. שיש מה על נשמור הפחות

יששכר ,כתוב  אדם בבני  אומרים  אנחנו 
להחזיק  יכול חושך  של במצב
טעם  לא בו  אין  אמונה, עם רק  מעמד 
ממשיך הוא ובאמונה ריח  ולא
וימש  כשחושך לכאורה מהמקיפים,
רבי ספינקע'ר לו  לספר תתחיל חושך
עובד ?, לא הראש  אומר, אשר ר' אומר,
חייב  במלחמה  להצליח כדי  אדם אלא
להתחיל אפשר ואז  אימונים לעשות
בכושר לא שהוא אדם  אך להילחם,
להילחם, יכול לא הוא מלחמה מגיע 
יום  כל  צריך הוא הרמטכ "ל אפילו 
את  מאבד הוא לא אם אימונים , לעשות
אנחנו דבר אותו  הולך, זה  ככה  הכושר
האמונה  את לראות כושר צריכים
אומר מקיף , מאור להמשיך שנוכל
חומרות, של הענין  שזה יששכר הבני 

המצות  שמירת שבפסח כתוב שבהלכה
זה  טחינה משעת להיות  צריכה
ואנחנו ההלכה, של המקסימום
נותנים  ואנו  קצירה, משעת מחמירים
אמונה  ונותנים וביטול שפלות הכנעה
מהמצוה, מקיף  מהאור להמשיך  אפשר
הבצק  את להשאיר אפשר התורה מן 
דקה  מניחים לא אנו  לבד, דקות 18
ביטול הכנעה בזה נותנים אנו  לבד ,
אורות  ממשיכים ואנו  ואמונה שפלות

מקיפים. מאורות

הסיפורונראה  פי על זה את להסביר
זי"ע  יוסף  האמרי היה שהרה "ק 

לו : ואמר אליו  ונכנס  נעורים, חבר לו 
שנינו הרי  רבי  נהיית איך מאיר יוסף 
האמרי הרה"ק לו  ענה בישיבה?, למדנו 
לא  המיקל כתוב בשו"ע זי "ע יוסף 
ברכה, עליו  תבוא והמחמיר הפסיד 
ואני הפסיד, לא מהמיקל הייתי  ואתה
הכוונה  ברכה, עליו  תבוא מהמחמיר
הפסיד לא המיקל היה ההוא החבר הוא
הלך יוסף האמרי אבל בהלכה, ונשאר
אזי מחמיר היה ואם מקום, בכל והחמיר
שהמשיך הכוונה ברכה, עליו  תבוא
סוף , אין  כוחות לו  והיה מקיף, מהאור
האבות  וממילא הסוכה, של הכוח זה
מזה  מרויחים  הם לסוכה כשנכנסים הק'

לסוכה. שנכנסים
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קדישא  כהנא אהרן  - אושפיזין  ד 'סוכות ה' ליל

שוה"ט 

עליו ''ואהרן  תלינו  כי  הוא (במדבר מה

יא ) איתאטז, יוסף . 'מה'באמרי
אומרים  והכנעה, שפלות ענוה  על עולה

הסדר בקערה)בליל המצות את ששמים  (בעת

כח-מה, הוא  חכמה חכמה', – 'כהן 
כועסים, שהכהנים העולם  מאמר כידוע 
להגיע  צריך  שהכהן  מה של הבחינה כי
כעס  מידת בתוכו  שיש  ע"י רק זה אליו 
יכול ואז  רחמים  לבקש  מוכרח והוא

כתוב מה, לבחינת הארץ להגיע (פר 'בפרי

חכמתומקץ ) להשיג  יכול  אינו  'שהרי
שהאדם  יותר  וא "כ  סיבה , בכל  יתברך 
משיג ממילא  המדרגה , סתר  בשפל  נופל 
ומבין משיג  אינו  שהרי זו , ה ' הלא  ומבין 

הסבה ', הוא טובת  למה  מבין  לא הוא
מבין  אדם סתם מתרגז ,מתרגז , למה

למה  סיבה שום אין  שמתרגז  כהן  אבל
היום  כל להסתובב יכול  הוא מתרגז 

משיגמתרגז , אינו וטוב , כשהולך  'משא "כ 
שהרי נעלמה , שהוא  ית ' חכמתו כך  כל 

לטובה . מושגים  סיבותיו

מה,אומר  ואהרן יוסף האמרי 
אמר קרח  של במחלוקת
עליו , תלינו  כי  הוא מה ואהרן  משה:
כי אפילו  מה בבחינת תמיד היה אהרן 
שמסכים  אחד אמר פעם עליו , תלינו 
ועל עצמו את להכניע עצמו  על לעבוד
שאנשים  לא אבל עצמו  של  השפלות
ואהרן וזהו  שפלותו , על  יעבדו  אחרים
ושפלות  להכנעה הגיע אהרן  הוא מה

אנשים  אם  אפילו  עליו  תלינו  כי אפילו 
אמרנו שפלותו , על עובדים היו  אחרים
א' שפלות, על  לעבוד אופנים ב ' שישנם
עובד שאחר ב ' עצמו , על  בעצמו  לעבוד
על עובד כשאני  הוא והנפק "מ  עליו ,
לעבוד, מה על  לבחור יכול אני עצמי 

יששכראיתא עלבבני שמחמיר אדם
הוא  חומרא כל חומרות, מיני  כל  עצמו 
שמחמירים  דבר כל הכנעה, של  ענין
עולמים, כל  לבורא עי "כ מכניעים
אבל לקיים אפשר השו "ע שע "פ אפילו 

מחמיר. הוא

אתידוע  שאל אחת שפעם כ "ק הסיפור
זי"ע  יוסף  האמרי  חברזקה "ק 

הרי ככה אתה למה מאיר, יוסף  נעורים,
אתה  למה ישיבה  באותה שנינו למדנו 
להחבר יוסף  האמרי  ענה ממני ?, יותר
אולי רבע 'ס  אותם  אצל למדנו  שנינו  אכן 
אבל ממני , יותר ללמוד יכול  אתה אפילו 
בשו "ע  כשכתוב הוא, שנינו  בין  ההבדל 
עליו תבוא והמחמיר הפסיד לא המקל 
לא  'המיקל תמיד  היית אתה ברכה,
אני אבל דבר, אותו  נשארת לכן  הפסיד'
בכל ברכה', עליו  תבוא  'המחמיר הייתי
מקיף  מהאור המשכתי  שעשיתי חומרא
עליונה. מבריכה ברכה נהיית וממילא
אמר: שליט"א משה אהרן  הרב בני 
סוכות  הלכות שבכל מתורץ, שלפי "ז 
מוצאים  שלא  מעניין  דבר מוצאים
ברורה  שהמשנה ההלכות, בשאר
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'יש  כותב שיש  חומרא  כל בסוכות
לולב  מסוכה חוץ ההלכות כל לחשוש ',
הרבה  כתוב  בסוכות אבל מכריע, וכו '
שו "ע  שבכל ועוד  לחשוש ', 'יש  פעמים 
והמחמיר הפסיד לא 'המיקל כתוב 
כתוב  ובסוכות ברכה', עליו  תבוא
זה  הרי והמחמיר הפסיד  לא 'המיקל
שכותב  יששכר הבני  ולפי  משובח',
להמשיך אפשר מחמיר אדם שאם
של הענין  שכל  מתורץ מקיף , מהאור
מנווה  ולהמשיך מקיף אור הוא סוכה
החפץ  לכן  אלקינו , בית למכון  אנפריון 
ענינים  כשמגיע ברורה במשנה חיים
מינים  והד ' סוכה עם להם שיש 
ולהמשיך דעת, להמשיך  שצריכים

מקיף  לחשוש מהאור יש  פנימי, לאור
כיון אלא  ההלכה שזה ולא להחמיר
להמשיך הוא סוכות של שהענין
מחמיר שאדם ע"י וממילא מהמקיפים
נותן הוא עצמו  ומבטל  ומשפיל ומכניע

המשכה. זה הזאת  והאמונה אמונה

אחדמובא  אמשינוב בשם מאדמו "רי
הרש "יזי"ע  בהעלותך )על (בפר '

הנשיאים, חנוכת אהרן  'שראה  שכתוב 
עמהם  היה שלא דעתו  אז  חלשה
לו אמר שבטו , ולא הוא  לא בחנוכה
גדולה  שלך חייך, הוא, ברוך הקדוש 
את  ומטיב  מדליק שאתה משלהם,
ולא  מנורה מצות היה לא אז  עד  הנרות'.
ע"י אלא ולהיטיב, להדליק מצוה היה
ושם  לאהרן, שהיה  הדעת החלישות
השגחה  הוא  הדעת שהחלישות ראה
הגיע  הטוב וזה האמת וזה פרטית
לאמונה, ונכנס וביטול, שפלות להכנעה 

שאין ומעולם מקיפים מהאורות המשיך 
הדלקה  ושל מנורה של ענין  סוף,
לו שהיה  לפני בכלל  היה שלא והטבה
הדעת  והחלישות הדעת, החלישות
כמו מנורה, של הענין  את המשיכה 
את  לזהות  צריכים שאומרים
לזהות  צריכים  במוצר, הפוטנציאל
ככסף  תבקשנה 'אם האוצר, נמצא איפה 
ה' יראת תבין  אז תחפשנה וכמטמונים

תמצא' אלקים ד -ה)ודעת ב , אדם (משלי  .
שפה  למשל ויודע  מטמון  שמחפש 
נפט, או  יהלומים או  זהב  או  כסף  נמצא
כדי ומליארדים מליונים  מוצאים אנשים
הרבה  כ "כ מוצאים למה לנפט, להגיע 
נפט מונח  ששם שמאמינים כיון  כסף?,
אין , או  יש  אם יודע  לא אחד שאף אע"פ
או יהלום מונח ששם האמונה כח אבל

לחפור. אותו  מכניס זה זהב או  כסף 

עליששכרהבני  כרב  אותו  למנות רצו 
לשבת  ונסע מונקאטש , העיר
שמי כתוב  שבמן  ואמר: דרשה, ודרש 
היה  המן  ובטחון אמונה יותר לו  שהיה
אמונה  פחות לו  שהיה ומי הדלת, ליד 
היום  כן  גם רחוק , היה המן  ובטחון 
ובטחון אמונה יותר שיש  למי בפרנסה
אמונה  פחות  לו  שיש  ומי יותר לו  יש 
ראשון יום הגיע פחות, לו  יש  ובטחון 
הרב  את לראות העיר טובי נכנסו 
אומרים  אתם מה אותם ושאל החדש ,
עזות' יענה 'רשע שלי ?" הדרשה על
הרבי אכן  אמר: בתים מהבעלי  ואחד 
ובטחון אמונה יותר שיש  ככל  אמר
בביזנעס ' אנו  אבל טובה, יותר הפרנסה 
ומשגעים  ומרמים שגונבים ככל יודעים 
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הבני שאל יותר, מרויחים הראש  את
עובד, הוא במה  אחד כל  את יששכר 
וכו ', בברזל  ואחד בעץ  שעובד ענה אחד
אתה  ממה בעץ שעובד  האדם את ושאל 
היער, את קונה אני  לו  ענה מרויח?,
היער?, עם עושה אתה ומה אותו  שאל 
זה  את ושולחים זה  את חותך  אני 
זה  כמה יששכר הבני שאלו וקונים,
ועשו הפועלים? וכמה  היער? עולה
את  ושאל כסף , שמפסיד ונמצא חשבון 
אתה  מה הרביעי, השלישי, הסוחר
בפה  נשארו וכולם עולה? כמה מרויח?
להם  אמר מרויחים, שלא והודו פתוח,
אתה  ממה לכם אגיד אני  יששכר הבני 
מאמין אתה מאמונה , חי אתה  חי,
כסף , יהיה ומהברזל  כסף , יהיה שמהעץ
לך שאין  אומר שאתה אע"פ  וכו ',
מדריגה, בעל ואינך ברבש "ע אמונה
כמה  וא"כ  אמונה, לך  יש  בעץ אבל
מונח שם לך שיש  אמונה שיותר

שלך הפרנסה

הארץ ,אומר  תחפשנה הפרי אם  נמצא
אז תחפשנה וכמטמונים ככסף 
תמצא, אלקים ודעת ה' יראת תבין 
שבתוך לשמוע  לאמונה נכנס אדם
מטמונים  נמצאים  שם הדעת החלישות
ולא  הטבה ולא  מנורה היה לא גדולים,
חלישות  לאהרן  היה שלא עד  הדלקה,
זה  הוא הדעת והחלישות הדעת
את  והורידה המנורה את שהורידה

והטבה. ההדלקה מצות

זי"ע הרה "ק  מזידיטשוב  צבי העטרת 
לשבת  שנסע  אומר: היה

לחסידות  גדולה התנגדות והיה לבראד ,
בער"ש  לברוח מוכרח  והיה בבראד,
שבת  פני וקיבל  אחרת, לעיר מעיר
לו הביאו  אח"כ ורק  חול, בבגדי
נפש  עגמת שהיה ואמר שבת, מלבושי
שהיה  האורות אותם אבל מאוד, גדולה 
והיה  גדולה, מאוד  היה שבת באותו  לי
איזה  יודע  היה ער"ש  שבכל  אומר 
לפי הזאת, בשבת  לו  יהיה  אורות
היה  בער"ש  לו  שהיה נפש  העגמת

בשבת. האורות

זי"ע הרה "ק  יוסף  אחת האמרי  פעם 
חולים, בניו  היו  הסדר, בליל
כוסות, לד' יין  לו  היה ולא אלמן, והיה
היה  הסדר, ליל את לערוך  וכשניגש 
יין , לו  שיתן  חפץ  בשכן למשכן  צריך
היו הסדר ליל  באותו  שהאורות ואמר 
היה  שלא דעתו  אז  חלשה מאוד . גדולים
שבטו , ולא הוא לא בחנוכה עמהם

הארץ אומר  שאנוהפרי כמו  דייקא 
מקיפים  אורות להמשיך  עכשיו , מדברים
הזה  לעולם ולהוריד  סוף מאין  ולהמשיך 
שהפרי כמו  מקום, מכזה רק אפשר
בשפל נופל  שהאדם 'יותר אומר הארץ
אתה  'למה  הכהן  אהרן  המדרגה', סתר

אומר נבחרת', לכך  הרמב "ןבוש 
המזבח את ראה למזבח ניגש  כשאהרן 
עשה, שהוא מה לו  הראו  עגל , בצורת
זה  וממילא הוא' 'מאיתו  וממילא
האמת, וזה הטוב וזה פרטית השגחה
ביטול, ונתן  שפלות  ונתן  הכנעה ונתן 
כשאהרן כתוב א"כ אמונה, נתן  וממילא
יהיה  לא אדם 'וכל  ולפנים לפני ניגש
כ"כ היה  הוא כי  מועד ', אהל אל בבואו 
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כי מועד , באהל  בכלל היה שלא בטל ,
היה  לא זה  מועד לאוהל אז  שנכנס זה
שפלות  הכנעה בכח אלא  הוא, בכלל
בחינה  היה וממילא אמונה, ונתן  וביטול
הכניס  לבדו  הקב "ה כי  סוף , אין  של
לגמרי. אחר משהו  היה לבד והוא אותו

מחותני הייתי  אצל מתתיהוהיום הרב 
שליט "א , ש דייטש לי ר 'וסיפר

זצ "ל  שמולביץ  בחלוןחיים  פעם עמד
רגעים  באותם בסוגיא, ולעיין להתבונן 
בדרך זבל ובאוטו  זבל , אוטו  שם עבר
על ולוחץ  למעלה אחד עומד  כלל
עומד ואחד  יסתובב  שהכל הכפתורים
פנימה, הכל ושופך וסוחב למטה
חיים  שר' חשבו  הזבל של האנשים
שעומד הוא ולפתע  אליהם, מסתכל
אל ואומר: חיים ר' אל  רץ למטה
אני עכשיו למטה תמיד שאני תחשוב 
אהיה  אני  ומחר למעלה והוא למטה
אז אמר למטה , יהיה והוא למעלה
שלו הראש  בזבל כשהוא אפילו  תראו ,

למעלה. יהיה כבר מתי  תמיד מונח

כברחיים ר ' אני מבין  לא אני אומר, היה
על עובד  ואני  שנה שבעים בן  יהודי 
כשאני ועכ"ז  וביטול , הכנעה  שפלות
מיר ישיבת ראש  ומכריזים לחופה מגיע 
זז משהו  קידושין , בסידור מכובד
ביטול. על עובד שאני  אפילו  בליבי,

אמת  הכבודהשפת  מן  'הבורח אומר
מגיע  למה לכאורה אחריו '. רודף הכבוד 
ולמה  כבוד, רוצה שלא בגלל  עונש  לו 
רוצה  לא  הרי  הוא אחריו  ירדוף שהכבוד 
לגמרי, הפוך הוא הפירוש  אלא זה?, את

זי"ע אומרים מרוזין פעם שהרה "ק  שאל
זי"ע את מסאווראן נותנים הרה "ק  אם רב

ענה  זה?, את מקבל אתה איך כבוד  לך
פע איז  כבוד  רב, זה הסאווראנער (כבוד 

מקבלים שטיות) כך  לא הרוזינע'ר אמר  ,
לו שיש  למלך משל זה אלא כבוד ,
וכל שר יש  מדינה כל ועל מדינות  הרבה
כולם  אצלו , כמלך הוא במדינתו  שר
עצום, כח לו  ויש  אליו  משתחוים
לבקר שרוצה  המלך מודיע  ולימים
הוא  שעה באיזה  לשר ומודיע  במדינה,
ולבקר לבוא שרוצה תנאי לו ויש  מגיע ,
שיראו רוצה לא  הוא פשוטים בבגדים
להסתובב , התחיל כשהגיע מלך, שהוא
משתחוים  וכולם השר הולך כשלצידו 
הולך ולידו בבגדיו  מלובש  שהוא לשר
כואב  ולשר פשוטים, בבגדים המלך
שיש  הכבוד כל  הרי  אלי משתחוים למה
צריכים  לצידי , שהולך מהמלך  מגיע לי
לתת  צריכים הכבוד? את לי לתת
צריך כך הרוזינע'ר אומר להמלך ?!,

כבוד. לקבל

אמת אומר  הכבודהשפת  מן  הבורח 
כבוד לו  שנותנים  מי  הכוונה,
הכבוד שלו , אינו  שהכבוד ויודע ובורח
להקב"ה  אלא לו  לתת צריכים לא
השפת  אומר לו, שייך זה ואין שבראו 
מן בורח שאדם דבר כזה אין  אמת 
הכבוד, מן  שבורח לו  נדמה אלא הכבוד 
רוצים, ילדים  כבוד , רוצה וממילא
כבוד, רוצים  גדולים כבוד, רוצה קטנים

ע "ה  ברקוביץ  יענקל  אומרר ' היה
את  מוציאים והכבוד והקנאה 'התאוה
זה  הנערות בשנות העולם ' מן  האדם
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תאוה, זה האמצעיים בשנות קנאה,
ההבדל אלא כבוד , זה הזקנה בשנות
גם  אבל קנאה יש  הנערות בשנות הוא
ובשנות  כבוד , וקצת תאוה קצת יש 
וכבוד, קנאה  וגם  תאוה  יש  האמצעיים
ולא  קנאה לא אין  הזקנה בשנות אבל
זה  מה וא"כ כבוד, כולו  כל תאוה
שרוצה  הכוונה אלא הכבוד?, מן  הבורח
לו שנותנים שהכבוד שיודע היינו  כבוד 
ואם  לו , נותנו  הקב"ה אלא שלו  אינו 
שהכבוד שיודע  הכבוד מן  בורח הוא
הכבוד אחריו  רודף  הכבוד  אז  שלו , אינו 
יהי שיהיה  מחפש  הכבוד תיקון  מחפש
אדם  לכזה  דווקא ומגיע לעולם, ה ' כבוד 
ומעלה  אליו  הכבוד את מקבל  שאין 

לגמרי. אותו 

ושמחהאוה "ח  'וראך שכתוב  תמה
ד )בליבו ' ד , היה (שמות משה .

עמרם בני  משלושת מריםהצעיר (שהרי 

משה) אח"כ  ורק  אהרן  ואח"כ  הגדולה ואמרהיתה ,
ישראל, בני את לגאול  הקב"ה לו 
פה  'כבד  תשלח' ביד  נא 'שלח  ואומר
רצה  לא רבינו  משה אנכי' לשון  וכבד 
ילך שאהרן  הקב"ה לו  שאמר  עד ללכת,
האח עם מדבר הקב"ה לכם תארו  עמו ,
לאח שנתנו  אהרן  שומע  ופתאום הצעיר
ולא  לא, הגדול  ולאח כיבד שלו  הצעיר
מהקב"ה  אלא כיבוד  מסתם פה מדובר 
מזה, להישבר צריך היה וממילא לבד ,
נשבר שלא רק  לא הק ' האוה"ח אומר 
לקראתך יוצא אחיך אהרן  'הנה אלא

בליבו ' ושמח ד )וראך ד , הוא (שמות 
אותך, שולח  שהקב "ה בזה ישמח 
כיון להיות צריך היה שהוא אע"פ

היה  הכהן  אהרן  אבל גדול, יותר שהוא
משהו לו  שמגיע  חשב ולא מה בחינת

משהו . לו  וחייבים

זצ "לכ "ק  חיים  את האמרי  מבזה היה
כשבעל אומר והיה גאוה, הבעלי
אינו הראשונה בפעם עליה, מקבל  גאוה
נו , נו  נו  לצעוק  צריכים וכולם שומע ,
אליו מתכוונים אם כולם את ושואל 
כאות  הראש  את לנענע צריכים וכולם
כשהולך אלא בזה, לו די  ולא הסכמה ,
יתפסו שציציותיו  דואג  הוא לעליה
הלאה, שילך כדי  לתקנו  ויתחילו  בדרך ,
גאוה. הבעלי את  מבזה היה  תמיד וכן

מישהו מסופר  הגיע להרה "ק שפעם
זי"ע  ואמרמראפשיץ 

לשבת, משבת צם היה הזה שבהחורף
הרבי שאם וידעו  מזה שמעו והחברה
ודאגו שמח , פה יהיה מזה ישמע
שלא  אדם  פה שמסתובב  להרבי  להעביר
לטיש , כשנכנס  לשבת, משבת אכל
אחר אברך דחף הזה, האברך ליד ועבר
לאדם  מתכופף והרבי קפץ, והוא עליו ,
אתה  מתבייש  לא  אתה לו  ואומר שדחף
מי יודע  אתה חשוב, כ"כ אברך דוחף
שני החורף כל התענה הוא הזה, האברך
אמר אותו?! דוחף ואתה וחמישי 
שני התענתי לא  לא, רבי , האברך:
לו אמר לשבת , משבת אלא וחמישי 
ממך לשמוע  רציתי רב הרופשיצע'ר

חיים לבד . מבזה האמרי תמיד היה
אומר והיה להתגאות, הענין  את ומבייש 
שיהיו בעולם  הואלתי  אם  יודע לא אני 
אחד דבר אבל ומכניעים , ושפלים ענוים
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מה  כבר אין  גאוה שלבעל הואלתי 
אצלי. לחפש 

שלום אהרן  ורודף שלום אוהב  היה
לתורה, הבריות את ומקרב 
היה  לו  רק לא ליהודי  נכנס  כשאהרן 
ביהודי גם הכניס  אלא הכנעה מכניס 
ימחול ששמעון  עצמו , את שיכניע אחר
איתא  לשמעון . ימחול וראובן  לראובן 
אהרן אמר  רבו  יהודים כששני  במדרש 
צדיקים  מתחרט, כבר שמעון  לראובן 
מתחרט ששמעון  כשאמר אומרים היו 
לשמעון והלך התחרט , אכן  שמעון 
שלום  עשה וכך מתחרט שראובן  ואמר 
בית  שלום של  בעיה וכשהיה ביניהם,
רוצה  אתה למה לו ואמר הבעל אל ניגש 
לך, מחכה מי תמצא, כבר מה  לגרשה,
ביניהם, שלום ועשה  השני  לצד הלך וכן 

כתוב כט )לכן  כ , הכהן(במדבר  כשאהרן 
אבל ישראל'. בית כל 'ויבכו  נפטר
וכאן ישראל , בני רק כתוב רבינו  במשה

בכו . כולם והטף  הנשים אף כתוב

זצ "לכ "ק  שכתוב אאמו "ר  אומר היה
טז) קו , למשה (תהלים  'ויקאנו 

אנשים  יש  ה''. קדוש  לאהרן  במחנה
היה  אהרן  מרוצים, אינם שתמיד 
היה  רבינו  ומשה אנשים, בין מסתובב 
ויקנאו המחנה, מן  הרחק למחנה מחוץ 
אהרן אח לך  יש  למשה טענו  אנשים
למה  מסתובב לא אתה למה שמסתובב 
טענות  היה אהרן  על בחוץ, יושב אתה
אח לך יש  בפנים מסתובב אתה למה

וזהו  ה', קדוש  שהוא למשה משה ויקנאו 
מסתובב לא אתה אהרןועל במחנה ,למה

ה 'קנאו  שהוא קדוש משה אח לך יש 
ה'. קדוש 

של י "ט  היארצייט זה היהודיתשרי 
זי"ע . מפרשיסחא  הלשינוהקדוש

מלובלין , הרבי  אצל  הק' היהודי על
תלמידים  שני  היו  שהלשינו  ואלו 
הרע , לשון דברו  לא שנה שארבעים
עליהם  שמר שהיצה"ר אמר הק ' היהודי 
כדי הרע, לשון  שנה  40 ידברו  שלא
לשון כזה ולהגיד אחת פעם שיבואו
מלובלין הרבי אצל הק' היהודי  על הרע
וכשנהיה  זה. את יקבל מלובלין  והרבי 
לנסוע  שיפסיק הק ' מהיהודי בקשו  יו "ט
היהודי אמר לא, אז  לא אם ללובלין,
כי קדמאה, דאדם בספרא ראה כי הק':
צריך והוא רבו , הוא מלובלין  הרבי 

תלמידו . להיות

מדרגות הק 'היהודי  השיג יום כל 
לו קראו  לכן  חדשות,
כאילו אצלו  היה יום כל כי היהודי ,
אבל גוי, היה ואתמול יהודי הוא היום
החוזה  שרבו  וביקש  בעיה לו  היה
שיהיה  כדי  יותר, עוד ישיג  מלובלין 
לא  שחלילה  כדי מלובלין , לרבי תלמיד 

הרבי. את ישיג 

הק 'התעלףפעם  באמצע היהודי 
שאלו כשהתעורר התפילה,
ענה  שהתעלפת ?, בשעה  כוונת מה אותו 
הוא  בגוף . מנקם שאני כוונתי  היהודי 
את  שאמר ובשעה גדול, גבור היה
נהיה  השלחן על ידו  את והניח השיעור
על ללחוץ יכול  והיה  בשולחן , קטן  שקע
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אצבעותיו , בין  ויפתחו  אגוזים שני 
מפחד שיניו  שנפלו  אומרים מאידך
שן ואותו  לו , נשארה  אחד שן הבורא,
לך אין  מתבייש , לא אתה מקלל היה
שצריך לו  שאמרו  עד  מהקב"ה ! פחד 

נרגע . אז מצה לכזית שן

והיוהק 'היהודי  תלמידיו , עם למד
להתפלל הזמן  שהגיע  יודעים
והכיפה  כמחטים  נעמדו  ששעריו  בשעה
ללכת  שצריכים ידעו  אז  התגבהה,
ציערה  הרבנית שאשתו  ידוע להתפלל.
התחילה  שכשנכנסה וידעו  הרבה, אותו 
פעם  שתק. הק ' והיהודי עליו, לצעוק

לה, ענה הק' והיהודי  ר 'נכנסה והרבי
זי"ע  לפלא,בונם  לו  והיה שם עמד 

ועכשיו שותק תמיד שהרבי  שידע
כשיצאה  הק ' היהודי לו  אמר הגיב,
אויס  זי גייט לה אענה לא שאם ראיתי 
לה  שיהיה כדי לה לענות מוכרח  הייתי 

לקלל. להמשיך כח

הק 'מספרים  הקודם היהודי בגלגול
וראה  מעלה, של  בבי"ד  היה
וכך ?, כך  התנהג  למה אדם ששאלו 
ה', לעבודת לו  הפריעה אשתו  וענה
יכול כיצד לצעוק התחיל הק ' היהודי 
ה'?, לעבודת מפריעה שאשה  להיות
נוריד תקיף  כזה אתה בשמים לו  אמרו 
נוראה  אשה כזה עם לעוה"ז  אותך 

שגם אומרים  תעמוד. אם להרה "ק ונראה
זי"ע  זושא  תמידר ' אשה, כזה היה

רעה  אשה לו  שיש  'מי שכתוב  התחזק
יכול היה לא אחד  ויום מגהנום', נצול
יודע  אתה  רבש "ע  ואמר יותר, לסבול

רוצה  אני אבל גהנום לי  תן  מה,
מן קודם לו  הראו  ממנה, להתפטר
הביתה  וחזר נראה, הגהנום איך השמים

הלאה. קללי ואמר

והרביידוע  זי "ע  מקאליב  שהרה "ק 
זי"ע  את מלובלין  להביא רצה

עורך היה והקאליבע'ר צדקינו , משיח 
העטרת  של ובתו  בהונגרית , הסדר את
אחרי הקאליבע 'ר, אצל  כלתו  היתה צבי
היא  היה?, איך אביה, אותה שאל הסדר
רגילה  היתה  היא  עצובה, מאוד  היתה
עם  הסדר ליל  היה צבי העטרת אצל
חצי עבר והקאליבע'ר והכנות, אורות
הגיע  הלילה ובחצי שנכנס, עד לילה
ודיברו ופריצות פריצים עם מרכבה
והכל לסדר ניגש  ואח "כ בהונגרית, איתו 
צבי העטרת נענה  בהונגרית, היה
דעי היקרה בתי זי "ע , מזידיטשוב
הסדר לליל לגשת רצה לא שהקאליבער
ומהשמים  מגיע, אינו  צדק  שהגואל עד
ללכת  לפייסו  ואמהות האבות את שלחו 
שראית. הפריצים היו  והם הסדר, לליל

שלפעם  זוגתו  שיינדלע  הסדר בליל
הליל את הפריעה הק' היהודי 
הגיעה  הק' היהודי  של  שאמתו  הסדר,
ליד לשבת ורצתה הק', ליהודי ליו "ט 
אמרה  ושיינדלע הק ', היהודי  בנה
עד הסדר את להתחיל רוצה שאינה
כל את קלקלו  וכך בעלה, ליד שתשב

רביהסדר . מספרהביאלא  היה
שיינדלע  נפטר הק' שכשהיהודי 
לרחק  רצו  והתלמידים שם, הסתובבה
קדוש  איש  בעל לה שהיה על אותה
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של הרבנית נעמדה אותו , וציערה
אמור ואמרה : המטה, ליד הק' היהודי 
את  לעשות לי  אמרת לא אתה אם עכשיו 
ראשו את הק' היהודי  הרים הדברים, כל

צדקה. שהיא ונענע

שלהיהודי  מחותנו  היה ר 'הק' הרה "ק 
זי "ע  לעלובע 'ר  הרה"קדודל ' (בנו 

חותנו ) היה זי "ע  מלעלוב  משה התאכסנורבי  הם
מאוד, קר והיה צדיקים , על  ודברו  בדרך 
וביקש  האכסניה, על גוי  דופק פתאום
לו נתן  הבעה"ב  בחוץ, קר אותי  הכניסו 
לישון , נשכב הגוי  להכניסו , רשות
והתחיל מהמטה הגוי נעמד  פתאום
החוצה, וברח  לברוח רוצה אני לצעוק,

חזרה  הערל נכנס  מאוד, קר היה ובחוץ
דודל' ור' הק ' היהודי  ובינתים הביתה ,
נשכב  הגוי מצדיקים, דברו  לעלובע'ר
בחזרה  נעמד כשנשכב ומיד לישון 
כשהיהודי לצאת, לי תנו  לצעוק והתחיל
הלכו לעלובע'ר דודל ור' הק'
את  אכסניה הבעל שאל  מהאכסניה,
הגוי : אמר וחזרת?, ברחת מדוע  הגוי
לא  אני  פה ודיברו  ישבו  יהודים שני 
שדברו כיון  אבל דברו , הם מה יודע
אמר בשרי, את  שחותכים הרגשתי
אם  מאוד, טוב אומר הגוי  הק ': היהודי 
הסטרא  כל  עוקרים מצדיקים מדברים
אחרא  מהסטרא שורש  הוא והגוי  אחרא ,

בשרו . את שחותכים הרגיש  ולכן 

התורה  קריאת

איתא 'ושמחת  שמח'. אך והיית  בחגך
האחרון יו "ט לרבות אך בגמ'
קשה  לכאורה לשמוח. צריך אז  שגם
ומדוע  מיעוט לשון הוא אך כלל דבדרך
הוא  אך אלא ריבוי?, לשון  הוא כאן 
יהודי שמח, אך  וזהו  ושפלות הכנעה
יכול סוכות כל ושפלות בהכנעה שהיה
עצרת, בשמיני בשמחה ולהיות לזכות
עצמו , בפני רגל  עצרת ששמיני שכלומר
היית  אם שמח , אך והיית שאמרו  וזהו 
לך יש  מיעוט , בחינת אך בחינת  יו "ט  כל
לשמחה. האחרון  יו "ט את לרבות אך,

מועד''ויבוא  אוהל  אל  ואהרן  משה
אהרן שראה כיון  פירש "י
המעשים  כל  ונעשו  הקרבנות כל שקרבו 
מצטער, היה לישראל, שכינה ירדה ולא

עלי כועס  שהקב"ה יודע אני  ואומר
משה: לו  אמר שכינה, ירדה לא בשבילי
והתבישתי, נכנסתי  לי  עשית  כך  אחי
רחמים  וביקשו עמו  משה נכנס  מיד 

לישראל. שכינה וירדה

ומדוע לכאורה  שצריכים מה כל עשו 
אלא  שכינה?, ירדה לא
רצה  הקב"ה לב שברון  קצת חסר שהיה
הקב"ה  ואז  לב  שברון קצת שיהיה

שיכול. הראה

אומר'ונתקדשתם  קדושים'. והייתם
אהרן נהיים הבית  איך

קצת  ועוד  יין  קצת שותים שיכורים?,
דבר אותו  משתכרים, וככה קצת ועוד
קצת  ועוד קדושה קצת והתקשתם

קדושים'. 'והייתם עד קדושה
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קידוש 

יששכראמרנו  שלבני  הענין  מהו
אלא  יהודים, אצל חומרות
מקיף , מאור ממשיכים  חומרות ע"י 
שאדם  וע"י פנימי  אור הוא הלכה
ממשיך הוא יותר עוד עצמו  על  מחמיר
מקיף  של  ענין  הוא סוכות מהמקיף,
להפנימי. משם להמשיך הוא ועבודה
הוסיף  שליט"א משה אהרן  הרב ובני
לא  המיקל כתוב  שו "ע  חלקי  שבד'
ברכה, עליו  תבוא והמחמיר הפסיד 
משובח. זה הרי המחמיר כתוב  ובסוכה

זי"ע  יוסף  האמרי חברהרה "ק  לו  היה
מצא  לימים ביחד, איתו  שלמד נעורים 
נהיית  איך  אותו  ושאל יוסף  האמרי  את
יוסף , האמרי  ענה יחד?, למדנו  הרי  רבי 
הפסיד לא המיקל בשו "ע כתוב 
למדנו אכן  ברכה, עליו  תבוא והמחמיר
הפסיד, לא המיקל היית אתה אבל יחד 
ברכה. עליו  תבוא  המחמיר הייתי  ואני 
מצד יותר, עוד זה יששכר הבני  ולפי 
ומצד עצמו , את ומבטל מכניע הוא אחד

המקיפים. מאורות ממשיך הוא שני 

אבות איתא  מ"יב )במסכת הלל(פ"א 
אומר, הלל  מהם, קבלו  ושמאי 
שלום  אוהב  אהרן, של  מתלמידיו  הוי 
ומקרבן הבריות את אוהב שלום ורודף 

יעקב לתורה. אברהם  רבי  הרה "ק 
זי"ע  אנשים מסדיגורא  שני  אומר היה

כשמדברים  זה, את זה אוהבים שאינם
לכל מתפזר פיהם הבל השני  עם אחד
הם  אחד , למקום מתקבץ  ואינו  עבר

מגיע  ולא מתחבר לא זה אבל  מדברים
אוהבים  כששני  אבל  מקום, לשום
מתקבץ  פיהם הבל זה עם זה מדברים
אלא  אחד נהיים הם רק לא אחד, למקום
ונעשה  אחד, נהיים דיבוריהם גם
ביניהם, אחדות נהיה ועי "ז  אחת חטיבה
מ'פארברענגט און  ומדברים יושבים אם
שיהיו עושה עצמו  הדיבור אחוה, עם
חי היה הכהן  אהרן  המדבר בדור אחד,
כל על טוב ודיבר אחד , כל עם טוב 
בין שלום עשה הוא וממילא אחד,
שלום, ורודף  שלום אוהב והיה כולם,
יהודים  ריבוא  שישים בין  שלום ועשה
כל נקבצו  ועי "ז  חיובי , שדיבר ע"י  רק 
ונעשה  ישראל בני  כל של  ההבלים
כיון ישראל , כל  בין  גמור אחדות
היה  ואהרן  אהרן , עם טוב חיו  שכולם
ההבלים  וממילא טוב , כולם עם חי
ענני נעשו  ומהם  אחד, נהיה שלהם
אהרן של  בזכותו  הכבוד שענני  הכבוד ,

זה?. את עושים איך לכאורה  הכהן .

זצ "לאתמולאמרתי אאמו "ר  היה כ "ק 
בשם ישראלאומר הבית  כ "ק 

הסדרזצ "ל בליל שאומרים  מה על 
ורבי יהושע ורבי אליעזר ברבי  'מעשה 
ורבי עקיבא ורבי  עזריה בן  אלעזר
לכאורה  ברק'. בבני  מסובין  שהיו  טרפון 
רעב'ס  הרבה  כ "כ לאסוף  יתכן  כיצד
עגול שלחן  שעשו  אלא אחד?, למקום 
היה  ולא און ' 'אויבן  היה לא וממילא

דבר. שום 
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ישראלאיתא  נח)בעבודת  אומרים (פרשת
הוא  במרומיו  שלום 'עושה
כל ועל  עלינו שלום יעשה  ברחמיו 

בשם שכתוב  ומסביר  האר "יישראל'.
ה'הק ' מעשיך רבו 'מה נברא שהעולם

אש  הם , מעשיך  עשית' בחכמה כולם
מסתדרים, לא ומים  אש  עפר, רוח מים
רבו מה מסתדרים , אינם ועפר רוח 
אלא  הכל?, את קבצת איך ה' מעשיך
של כח הכניס  הקב"ה הק' האר"י אומר 
שהאש  העולם, קיום לצורך ביטול
לעפר והרוח לאש , והמים למים מכניע 
כולם  ה' מעשיך רבו  מה לרוח, והעפר
מה, - כח  זה חכמה  עשית, בחכמה
יש  וכך הכנעה של כח הכניס הקב"ה
כל ישראל עבודת אומר להעולם . קיום
עומד להשני אחד הכנעה שיש  זמן
נהיה  לשני  אחד הכנעה אין  ואם העולם,
בין פירוד ונהיה האנשים בין  פירוד

העולם. כל  של הדבקים

זצ "לכ "ק  לפניאאמו "ר  אומר, היה
שמונה  שהיה קהילה כל השואה
מחלוקת  אומרת הגמ ' עשר. רבו  אנשים
היה  לא ואכן  פרנסות, מאה דוחה אחת 
ימ"ש  כשהיטלר אומר והיה  לאכול,

שה  המחלוקות כל  את  היה סידר אז  יה,
שנים  ארבעים רק  היה וזה פרנסות ,
בחזרה  נהיה ואח "כ הראשונות,

פרנסה. שום אין  ועכשיו  מחלוקות

נחתם אומר  לא כתוב  ישראל עבודת 
הכוונה  הגזל , על אלא דינם גזר
כמו מאוד, גדולים עשירים שהיו  הוא
נתן המבול שלפני  במדרש  דאיתא

והיו יפסיקו , כך  אולי  עשירות הקב"ה
משוה  פחות וגנבו  גדולים כ"כ עשירים
לא  מאחרים  שגנבו  זה דהיינו פרוטה,
אחרים  אצל  וגנבו  בכלל להם חסר היה
את  שרצו  בגלל ולא להם יהיה שלא כדי 
וכל הדבקים, בין  פירוד ונהיה זה,
נהיו שהם  פעולתם על נהיה  המבול
וזה  ביסודות, פירוד  נהיה פרודים
והמים  למים נכנע  לא האש  כי המבול,
והיה  מבול , נהיה וממילא לאש  נכנע לא
ואינו מאמין  שהוא אחד נח  מספיק
שרגליו בזמן  המים, שדחפו  עד מאמין 
עם  באחדות והיה הארץ על  דורכים היו 
מספיק  לבוא, יכול  היה לא המבול כולם

אחד, אלימלךנח נחהנועם  פרשת בסוף 
וכיון אחד, צדיק  רק צריך הקב"ה אומר
לתיבה, נכנס וכבר המים דחפו  שכבר
היה  שנח  זמן  כל מים, להביא יכול  היה

מבול. היה  לא

עושה וזהו  הכהן , אהרן  של  הבחינה
עלינו , שלום נהיה במרומיו  שלום
עצמו עם באחדות שהיה ברגע  אהרן 
הזאת  ההכנעה אחד, לכל הכנעה ונתן 
הכח וזה לשני , אחד יכנעו שכולם הביא 
של בחינה הוא שהסוכה הסוכה של
במרומיו שלום עושה מקיפים, אורות
וכו ', ויעקב  יצחק  אברהם להיכנס יכול 
אבל שונים  שלהם המידות שכל  אע"פ
בידי, לאחדים שהיו  המקום  כאן 
וריח, טעם שהם המינים את לוקחים
ובאיזה  ריח, בלא טעם טעם, בלא ריח
הסוכה  לסוכה שנכנסים ע"י  כח?,
וזהו אחד, שיהיו  באחד  כולם את מאחד

השלום. גדול
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השואבה  בית שמחת לפני - החבורות לבני שיחה

הבל'דברי  בירושלם , מלך  דוד  בן קהלת 
הבלים  הבל  קהלת  אמר  הבלים 

הבל ' א -ב )הכל  א , מקשה(קהלת הדברי.
כבריואל  הרי קהלת' 'אמר כתוב  מדוע 

קהלת'?. 'דברי  הפסוק  בתחילת כתוב 

ג )כתוב  עמלו(שם  בכל  לאדם  יתרון 'מה 
השמש'. תחת  משמע שיעמל 

מעל אבל  יתרון  לו  אין  לשמש  מתחת
שעמל אדם דהיינו  יתרון , יש  לשמש 
אבל כלום, מזה נשאר לא עוה"ז  בעניני 
לשמש  מעל שהוא בתורה זה עמלו  אם
של לכינוס התאספנו  יתרון . לו  יש 
שיהיה  שרוצה בחור יש  החבורות,
אתה  האם אותו  ישאלו  ואם חבורות,
לא  הוא אבל כן, יענה בחבורה?, נמצא
לפעמים  מגיע וכשכן  לחבורות, הולך
שמדברים, למה מקשיב  אינו  לחבורות
הכוונה  לא זה בחבורה, נמצא הוא אבל
אם  רק זה האמיתי  הכוונה חבורה, של
ועושים  שמים ויראת תורה מכניס  זה
אבל השם, בעבודת ומתעלים משהו  שם
אני אבל בחבורה נמצא שאני שנקרא זה
בחבורות  לומד ולא לחבורות  מגיע לא

כלום. זה

'הבלוזהו  המלך  שלמה שאומר מה
אם  קהלת' אמר הבל הכל הבלים
רק  זה אם  קהלת, נקרא זה מתאספים
הבל זה ובחבורה בקהלת שאני  נקרא
'מה  תכלית, שם יהיה לא אם  הבלים
אם  השמש ', תחת שיעמל  לאדם יתרון 

תורה  עם  זה הקהלת אם  השמש  מעל  זה
מתחת  רק  זה אם אבל ערך, איזה לזה  יש 
ולא  ולבלות  לאכול  להגיע רק לשמש ,

תכלית. שום בזה אין  כלום, לעשות

בשמחת לכאורה  דווקא רוקדים מדוע 
כל לא ולמה  השואבה, בית
המלך דוד בזה ?, הכוונה ומה  השנה,

בתהלים א )אומר ולא (קלא , לבי גבה  'לא 
ובנפלאות  בגדלות  הלכתי ולא  עיני רמו 

אמו '. עלי  כגמל  'נפשי  ונראה ממני',
מילד לומדים שמחה הענין , את להסביר
למה  ידיה , על  אותו מחזיקה שאמו  קטן ,
לבשל, יכול אינו  הילד  הרי  שמח, הילד 

אפיל להתרחץ, יכול הבקבוק אינו  את ו 
שמח ?, הוא ומדוע  להחזיק, יכול אינו 
אותך להחזיק שצריכים  לך  תתאר
היית  אתה בקבוק פיך לתוך ולהכניס
כילד שהוא אומר המלך ודוד שמח,
השמחה  אלא בזה ?, השמחה ומה קטן ,
שאני הוא השמחה אותי , שאוחזים הוא
עה"פ  ברש "י איתא הקב "ה. של בידו 
ולא  עיני  רמו  ולא לבי גבה לא 'ה' הנ "ל 
'לא  ממני ', ונפלאות בגדלות הלכתי 
כדרך כרמים  נטעתי ולא בנינים בניתי
לי שאין  כמי לפניך אני  דומה בני  שעשה
האם  לנגדך '. מוטל  כגולם ורגלים ידים
לו שהיה אלא ורגלים?, ידים לו  היה לא
כוחי' 'כשל היה שהוא זמנים כאלה
אפילו ועכשיו  איתי ' אין  הן  גם  עיני  'אור
יכול ואני  רגלים לי  ויש  ידים לי  שיש 
עושה  לא שאני  יודע אני ולעשות, לדבר
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עלי 'כגמול  וזהו  עושה, הקב"ה אלא
אחד לחיות להרגשה מגיע שאני  אמו'

גדולה. הכי  השמחה זה הרבש "ע  עם

עשוכתוב  השואבה בית שבשמחת
שלא  כך  כדי עד גדול  כזה אש 
היו מואר  היה שלא בירושלים בית היה
לכאורה  מהאור, חיטים ללקט יכולים
אור אלא  אור?, שהיה הכוונה מהו
'ומלאה  והכניסו  ביהמ"ק שהיה הפירוש 
על ה' שיש  הכניסו  ה'', את דעה הארץ
אדם  אם  וממילא האור וזהו  העולם,
זה  עולמים כל מהבורא שזה רואה
שהיה  כתוב  לכן  שמחה, בו  מכניס 
כיון למה?, וזקנים, הארץ עמי  דרגות
שאחרים  ראו  כי  שמחו  הארץ  שהעמי 
כיון שמחים היו הצדיקים אבל שמחים 

וממילא  עולמים, כל הבורא עם שחיו 
לשמוח צריך בלילה היום  כשמגיע
העוונות  את לנו  שמחלו  כיון  מדוע?,
צילא  שהוא לסוכה נכנסים ואנו  ביו "כ,
אמונה  צריך אני וממילא דמהימנתא,
הכל, לי  נותן  עולמים כל שבורא
לי שיש  הוא שלי גדולה הכי השמחה
ידעו בלילה היום  השמחה ולפי אב,
למי במן  שהיה כמו  לך, יש  אמונה כמה
הדלת  ליד  היה המן  אמונה יותר שהיה
ללכת  הוצרך אמונה  פחות שהיה ולמי 
בריקודים  בלילה היום דבר אותו יותר,
ידעו שירקדו או  בצד  יעמדו  אם לפי  אלו 
שצריך ברמב "ם כתוב יש . אמונה כמה
ע"י הנשכיזער אומר ולרקוד. לפזז 
לזהב  כסף  להפוך אפשר האמונה
מתים. ולהחיות הטבע דרכי כל  ולשנות 

צדיקא  יוסף – אושפיזין  ד 'סוכות ו' ליל

התורה  קריאת

איתו ''וירא  ה' כי  ג )אדוניו  לט , .(בראשית
אתבונןאיתא, לכאורה במזקנים 

וידע  לכתוב  צריך היה וירא , זה מה
שידע  ממה שחוץ  משמע  אלא אדוניו ?,
לפניו שעמד שבעת ראה ראה, גם הוא

ארץ  ובדרך  בהכנעה עמידתו  היתה
אבל אדונו . לפני  שיעמוד  לעבד כיאות
אחד אף כשאין  גם לב  שם הוא אח "כ
זה  הכבוד , יראת עם עומד  הוא בחדר

אלקטרוני. עין  בלי  גם אדם בן  אותו 

קידוש 

אותי'אני  מכרתם  אשר אחיכם יוסף
בעיניכם  יחר ואל וכו ', מצרימה
שארית  לכם לשום הנה, אותי  מכרתם כי

ד -ז)בארץ' מה, איתא(שם  יואל. ,בדברי

אותי 'מכרתם לשונות שלשה כאן  שיש 
'כימצרימה  במצרים, היה שזה  מזכיר '

אותי  אומרהנה מכרתם לא כבר הוא '
שארית לכם 'לתת הנה, אלא 'בארץ שם
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להבין אנו  וצריכים מצרים. מזכיר ולא
בגמ' דאיתא ומתרץ ההבדל?, מהו

ח.) סבי(ברכות איכא יוחנן  לר' ליה אמרו 
ימים, האריכו  למה ואמר תמה בבבל ,
בניכם  וימי  ימיכם ירבו  למען  כתוב הלא
לארץ  בחוצה אבל כתיב האדמה, על
ובית  הכנסת שהבית הגמ' מתרץ לא?,
ארץ  של  קדושה להם יש  המדרש 
לו יש  בו  שנמצא מי א"כ  ישראל,
גלגל הקב"ה ומסביר ימים. אריכות
ירד לא  יוסף שאם למצרים, ירד שיוסף 
של בשלשלאות יורדים היו  למצרים
למצרים  אותו  שלח והקב"ה ברזל,
הקרקע , את שיכשיר כדי בכוונה
כבר שיהיה קה השבטי לשם שכשיגיע 
כבר הצדיק  יוסף  ואם  הצדיק , יוסף  שם 
זה  מצרים של דין  מקבל לא זה שם 
בגלל ישראל, ארץ של קדושה מקבל
איפה  וממילא בו , ולמד והתפלל שישב
קיבל רק מצרים של דין  קיבל  לא שישב

א"י. של קדושה

הרבה וע "פ  חושב שאדם  מבאר זה
יודע  ולא לבד שיכול פעמים
למצרים  הגיעו  זה, את לו  הכין  שמישהו 
הבינו ולא שערים מאה כאן  שיש  וחשבו 
יכול הוא לכן  זה את הכין  שיוסף 
כמו להיות , שצריך  כמו  להתנהג 
בית  השמחת לבד הולך שזה שחושבים
לזה. כאן  שעבדו קולטים ולא השואבה

יד )כתוב  מז, כל(שם  את יוסף  'וילקט
מצרים  בארץ  הנמצא הכסף 
הכסף  את יוסף ויבא וכו ' כנען  ובארץ
נקרא  זה מה  יודעים אתם פרעה'. ביתה

בארץ  הנמצא הכסף  כל את שאוספים
פרעה, בבית אותם מכניסים איך מצרים,
הוא  איך  עיר לזה  צריכים נכנס זה איך
איתא  הכל ?, את  פרעה בבית הכניס

אתבונן, היתה במזקנים  ויגש  פרשת שבת
אצל בחו "ל  שהייתי האחרונה השבת

זי"ע , אברהם  הבית  אדמו "ר  וזוכרנימרן
קבוצה  הטהור שולחנו  אל אז  שבאו 
בדרכה  מפורסמת  מישיבה גדולה
אז ואמר ומוסר, בעבודה הייחודית
רכוש  באיזה תלוי הנ "ל : על תירוץ
סמרטוטים  הרבה שאגר אדם יש  מדובר ,
הרבה  ומטלטלים כלים של ורכוש 
שיש  רואים הולך  שהוא ואיפה דברים,
ויש  רכושו , כל וזה  שלמים משאיות לו 
ששוה  יקר אחד  יהלום שרוכש  אדם
ואף  שלו  בכיס זה את ושם  כסף , הרבה
לב , שם לא אחד  ואף רואה לא אחד
שסוחב  מזה  יותר הרבה לו יש  באמת

ברחוב . מטלטליו  כל  את

שכולם אותו  אדם יש  ה' בעבודת דבר
כל עם  כשנסחב  אותו  רואים
רואים  לו  שיש  טובים ומעשים המצוות
שעושה  אדם יש  זה  לעומת עליו ,
זה, בשביל גרוש  שתי תתן  לא בצנעה,
לו ויש  מזה יודע  לבד  הרבש "ע רק 

בפרסום. לו  שיש  מזה יותר  הרבה

מכרתם כתוב  אשר אחיכם יוסף 'אני 
ידוע  ווארט  יש  מצרימה '. אותי

זי"ע  מלעכוויטש  בשם מהרה "ק  שאמר
הק ', החיים  הנ "להאור  עה"פ שאומר

עין כהתה  'לא אחיכם', יוסף 'אני
לרגע  אח נשארתי  תמיד ממנו ' האחוה
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מהאחוה, נפרדתי  לא אחד
יכול האוה "ח שרק  אמר הלעכוויטשע'ר
ווארט כזה  להגיד כי  ווארט, כזה להגיד
את  אמר הוא ואם זה, עם לחיות  צריכים
שאם  אומרים היו  זה, עם חי  הוא זה
היה  גם הוא זה  את אמר הלעכוויטשע'ר

זה. עם חי

שנעמדהבאנו  יואל הדברי  את לעיל
פה כתוב  'מצרימה ',למה

אותי  'מכרתם כתוב זה אחרי הנה 'ופסוק
שלישי ובפסוק מצרים, כתוב לא וכבר

שארית לכם 'לתת כתוב בארץ כתוב לא '
איכא  שאומרת גמ' ומביא מצרים?,
האריכו למה ואמר שתמה בבבל סבא
רק  ימיכם' ירבו  'למען  כתוב  הרי  ימים
לבי ומחשכי  'דמקדמי  אלא בא"י ?,
א"י של דין  לזה יש  וממילא כנישתא
גם  עולה הארץ' על  ימיכם ירבו  'ולמען 
בכל עבר שיוסף כתוב וממילא עליהם,
ויעבור פרעה מלפני יוסף  'ויצא מצרים
היה  לא לכאורה מצרים'. ארץ בכל 
להסתובב  והלך לעשות מה ליוסף
שהיה  סיפור מביא אלא במצרים ?,
והגויים  לפרנסה, בהמות לו  שהיה  חסיד
בשדות  לרעות הבהמות את לוקחים  היו 
אותם, ויקח יגיע  שאח"כ  כדי  שלהם,
את  לוקחים אתם למה אותם ושאל 
איפה  ענו הם לשדותיכם?, שלי  הפרות
בשפע  וצומח ברכה שורה דורך שאתה
כדי פעולות עושים וממילא גדול ,
וממילא  לשדותיהם לבוא שיצטרך

לשם. הפרות את לקחו

יוסף ,אותו  זה מי  ידעו  המצרים דבר
הם  מצרים ארץ בכל  ויעבור

יוסף  שעבר זה ובזכות יוסף את לקחו 
רב  שפע  נעשה מצרים ארץ בכל 
יוסף  'אני וזהו  וכרמים, השדות ונתברכו 
לאן יודעים אתם מכרתם', אשר אחיכם 
למצרים, אותי מכרתם אותי?, מכרתם
גרועה, והכי  הארץ  ערות שזה מצרים
אותי' 'מכרתם  לכאן  הגעתי אני אם אבל
לא  כבר זה 'הנה' כבר זה וממילא
קדושת  קבל  כבר זה כאן אני אם מצרים,
הבי כמו  זה מצרים , לא כבר וזה א "י 
יוסף  הכניס  במצרים רק ולא כנישתא,
שילכו אפילו  רק  הכח את הצדיק
שיהודי איפה הזה כהיום ממצרים
ע"י בארץ ' שארית לכם 'לתת זה הולך,

ה  רק שיוסף  הכניס  לא הוא לגלות לך
שיהודי איפה רק הכח, את במצרים 
כל בפני  לעמוד  שיוכל  לגלות הולך

יוסף . שעמד  הנסיונות 

ט )כתוב  לט , הרעה (בראשית אעשה 'ואיך 
לאלקים'. וחטאתי הזאת הגדלה
כתוב  להיות צריך  שהיה שואלים
רצה  שלא אלא  וחטאתי ?, מהו  'וחטאנו '
להגיד בדיבור אפילו  איתה להתייחד

כ"ק זצ "לוחטאנו. אומר,אאמו "ר  היה
צריך אתה לו  אומר פוטיפר שאשת
לכן תשובה, של המצוה את לקיים
אמר תשובה, לעשות כדי זה את תעשה
הזאת' 'הגדולה' הרעה אעשה 'איך יוסף 
עבירות  צריכים לא תשובה לעשות כדי 
יש  לאלקים' 'וחטאתי ועוד גדולים, כ "כ

לשוב . מה על  כבר לי

קוזניצע 'רבשםאמרנו  משה  ר ' הרה "ק 
לוזי"ע  מונח  שאדם שאמר

ואיך והענינים, המחשבות בראש 
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מאוד עצה יש  אלא איתם?, מסתדרים
לי תשמע רבש "ע יגיד  שאדם פשוטה,
ובתורה  אעשה, שאני  רוצים  וכך  כך
ומה  בפה , להגיד צריכים וכו ', כך  כתוב 
את  לקח הוא אז  אלא עוזר?, זה
ודיבור בדיבור, אותם והכניס המחשבה
אמר יותר עוד מחשבה, מידי  מוציא
מעשה, הוי שפתיו עקימת שהדיבור
דיבור, נהיה כבר זה המשחבה דהיינו 
חז "ל אמרו  מעשה, נהיה כבר וזה
ואין מחשבה מידי מוציא  מעשה
דהיינו מעשה, מידי  מוציא מחשבה 
מחשבה, תחת נשארו  הרעות המחשבות
ממנו נהיה שאמרתי  הטובה המחשבה
לו שיש  שאדם ומנוסה בדוק וזה מעשה,

אותו  שיגיד אויסרעדן )נסיון  אם (זאלעס  ,
הרעה  המחשבה זה את מוציא הוא
הטובה  והמחשבה מחשבה נשארה

ומעשה מעשה, מידינהיה מוציא
מידי מוציא מחשבה ואין  מחשבה 
הצדיק , יוסף שעשה מה זה מעשה,
ואיך בסכנה עצמו  את ראה הוא
אמר והוא לדבר צריכים מסתדרים?,
הזאת', הגדולה הרעה  אעשה 'ואיך
נהיה  המחשבה בשפתיו  וכשהוציא
שנשאר וזה  מעשה, ונהיה דיבור
מידי מוציא מחשבה ואין  מחשבה 

מעשה.

פירש "יכתוב  אתו '. ה' כי אדניו  'וירא
שם  שהיה אתו ?, שה ' ראה איך 
אמר הוא שמצאו  מתי בפיו , שגור שמים
אמר שרק  מה וכו ' ה'' 'בעזרת ה'' 'ברוך 
אנשים  כאלו  יש  ה', ירצה אם ענה הוא

אי"ה, אומרים הם להם שאומרים שמה
לכאורה  שפתים, רמת לזה קורא אני 
יכול היה  אתו , ה' כי אדוניו  וירא מהו
מהו 'וידע' או  'וישמע' כתוב להיות
לפניו שעמד שבעת  ראה שאדונו  וירא?,
ארץ  ובדרך  בהכנעה עמידתו  היתה
והיה  אדונו , לפני שיעמוד לעבד  כיאות
כשהוא  שאפילו  וראה אלקטרוני עין 
שאף  ראה ההכנעה , גם לו  יש  שם אינו 
הכבוד ביראת ג "כ עומד לבדו  כשהוא
כי הבין  נעלם, שהוא מי  נוכח  כעומד
שגור שמו  שהיה השי"ת עם  תמיד  הוא
שהוא  שזה ראה הוא 'וירא' זה פיו , על
ולא  זה עם חי הוא  גאט, הזמן כל אומר

כשרואים. רק

הארץ יוסף  ערות למקום למצרים ירד 
שם, שוכנת גדולה הכי  והטומאה 
במקומות  ילך שיהודי  דבר כזה אין 
את  מונע ומה  הלב , לו  ידפוק ולא כאלו 
וזהו האדם , את מונעים סיבות האדם?,
ואיך להצילו , צריכים הלך  כשיוסף
שיראה  עשה הקב"ה אותו ?, מצילים
ביממה  שעות 24 שחי  אדם אביו , את
והוא  לבד  יכול לא הוא  דבר ששום
מתאחז הוא לו , יעזור שהקב"ה צריך
אדם  אבל נמלט, והוא  בסיבה
יש  לבד, יכול אני  ואומר שמסתובב 
דבר לעשות שהולכים אנשים הרבה
סלח ואומר בדרך  אותו  מעכבים ואנשים
את  שמע  לא הוא מחר', אלי תבוא לי
היה  בזה עומד היה יוסף  ואם הסיבה,
כבר זה אח"כ ורגע דמיון  רק  שזה רואה
של עבודה אחרי היה זה אך היה , לא
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סיבות, ע"י רק שעמד  ארוכות שנים
ישפיע  זה אם הזמן , כל מגיעות הסיבות

בסכנה  עומד הוא אם באדם תלוי זה
בסכנה. עומד לא הוא ואם

משיחא  מלכא דוד  - אושפיזין  ד 'סוכות ז' ליל

רבה  הושענא ליל - שוה"ט

חומה,אומרים  אני אום 'הושענא 
אנו ליחדך '. יחידה הושענא
לך יש  האם - יחידה להקב "ה, אומרים
לקחת  'ליחדך ' שמוכנים כזה עם עוד
לאש , להיכנס ומוכנים אליהם , אותך 
להיהרג מוכנים  היו  הדורות  ובכל 
יחידה  בשבילך , לאש  ולהיכנס בשבילך

שמוכנים  היחידים הם יהודים  'ליחדך'-
על לוותר מוכנים הם אחד , איתך להיות
הבא, העולם כל ועל הזה העולם כל
על ללכת שמוכנים  יחידה עם - יחידה
הקב"ה  עם להיות 'ליחדך' נפש , מסירות
אלא  לזה?, הכח את לוקחים ואיך אחד.
בני עליך' 'ההרוגה בהמשך, כתוב 
אחר עליך , לההרג מוכנים ישראל
בשביל מקבל הוא פעולה כזה שעושה
ואנו זה, בגלל  אותו ומוקירים כבוד זה
אדם  שאם במקום בעולם מסתובבים
שיוקירו במקום להקב "ה, משהו  עושה
כמו טבחה ' כצאן  'ונחשבת אותו 
עצמו , משפיל  לא הוא טבחה שלצאן 

בנ "י. אנחנו  כמו "כ 

עולמים,אומרים  לחי  והדיבור 'הדעה
עולמים'. לחי  והותיקות הועד
והושיעה  נא, הושע  נא, קל 'אנא אומרים
מלך לבן  משל ישנו  אתה'. אבינו  נא,

ומרוב  המלך , אביו  פני  מעל גורש  אשר
לבוש  הלך הדחקות מגודל וימים עיתים
אל לחזור רצה אחד יום סמרטוטים, של 
מלך, של פלטרין אל  והגיע המלך
היה  כי  המלך בן  שהוא לומר התבייש 
ביקש  עשה, מה הבזוים, כאחד  לבוש 
כפי נדבה לו נתנו  נדבה, לו שיתנו 
לקחתו רצה לא הוא ליתן , שנהגו 
לו נתנו  יפה, יותר עוד צריך אני  באומרו 
ורצה  לקבל, רצה לא יפה, יותר נדבה
יפה, יותר עוד לו  נתנו  יפה, יותר עוד
חסד בעל שהיה והמלך  לקבל , רצה ולא
רוצה  שאינו  זה מה אותו  שאל גדול ,
ואינך כ"כ מתגאה אתה ולמה לקבל
הגונה?, מתנה כבר זה הלא לקחת  רוצה
והוא  המלך של קרוב  שהוא והשיב
שהוא  ובגלל מזו , גדולה מתנה רוצה
בשלו הוא אך ועוד, עוד לו  נתן  קרוב
בשרו שאר שהוא וכיון  מספיק, זה אין 
הוא  קרוב מאוד והוא ביותר אליו  קרוב
להתאפק  המלך יכול  ולא עוד, צריך
אתה  הלא לו  ענה אתה?, מי  ושאלו  עוד,
מתנת  רק  מתחילה מבקשים  ואנו  אבי ,
מבקשים  ואח "כ הבושה, מגודל חינם
נא  קל אנא צועקים, ואח "כ יותר,
וא"כ אתה, אבינו  נא והושיעה הושענא

לנו . לתת יכול שאתה  הכל לנו  מגיע



קודש שיחות  סט סוכות 

מרומזים הרוקח  מינים , שהד' אומר,
התמניא  מכל אפי, בתמניא

קי "ט )אפי  שיש (קפיטל  פסוקים ארבע  יש 
הד' על מרמז  וזה מילים  ארבע  שם 
ר"ת  בוס"ק , בוס "ק וסימנך מינים,
זה  אורחתיך ' ואביטה אשיחה 'בפקודיך 
במצותיך' 'ואשתעשע זה וה'ו ' ה'ב ',
טעם  יש  ומצוות, תורה על עולה שזה
בו אין  טעם ולא ריח ריח ולא טעם וריח
זה  ומצוות תורה טעם, ולא ריח לא
אורחותיך', ואביטה אשיחה 'בפקודיך 
במצוותיך 'ואשתעשע זה לבד מצוות
'סעפים  זה לבד  תורה אהבתי ', אשר
ערבה?, ומהו  אהבתי ', ותורתך שנאתי 
ואשמרה  הושיעני  'קראתיך הוא ערבה
ואין תורה לו  אין  כלום, לו  אין  עדותיך',
שילד אחד  דבר  רק יודע הוא מצות, לו 
מה  שהוא מצב  בכל מאביו  שמבקש 
ובהמה  'אדם אביו  לו  יתן  שיבקש 

ה''. תושיע

אמת איתא  הבחינה (תרמ"ח)בשפת  וזה ,
לישועה', 'צפית המלך , דוד של
עבדך' דוד צמח 'את הוא , המלך דוד
בישועתך' תרום וקרנו  'תצמיח  וממילא
בו שאין  אע "פ  מבקש  שיהודי  פעם כל
חשיבות, שום בו  אין  ריח ולא טעם לא
הוא  לישועה מצפה רק הוא אם אבל
כל בבורא להעזר מוכן  כלי  כבר
שהערבות  בהלכה כתוב לכן  עולמים,
אפשר אי רבה בהושענא שלוקחים
צריכים  הלולב, של  מהערבה לקחת
האלו הערבות כי  נפרדים, ערבות לקנות
לוקחים  פה אבל אחרים, עם מאוחדים 

ואין קשר לך שאין  אע"פ  נפרדים  ערבות 
לא  בך שאין  זה  רק  להאחז , במה לך
לך ויש  מקוה ואתה ריח ולא  טעם
שזה  ומבקש  מאמין  ואתה אמונה
לבד זה בגלל הקב "ה, לך יתן  שתבקש 
השפלים  בדורות  הוא וכן  לך , נותן הוא
תהיה  הישועה עיקר כעת, נמצאים שאנו 
דווקא, השפלים בדורות בימינו  במהרה
כיון רוצה הקב"ה מהשפלים דווקא
ואין להאחז  במה לי  אין  כלום לי  שאין 

ממך. לבקש  במה לי 

אומרים יו "ט הקדושת  אנו  אומר,
בית  נא 'הושע בהושענות
לנו היה פעם  נא'. הושע  הבחירה
בטוב  לבחור אחד כל ביד  והיה בחירה,
בדור הרבים בעוונותינו  אבל  ברע, או 
התאוות  וגברו  הבחירה ניטל זו  שפל
כבר שאין  כיון  הבחירה , בעל  אדם  ואין 
מבקשים  אנו  לכן  בחירה לאדם
בית  הרי  אתה נא, הושע מהקב"ה,
אין צריכים שאנו  בחירה גם הבחירה,

לנ לתת  צריך  ואתה הבחירה.לנו  את ו 

אומרים רב הרופשיצע 'ר  אנו  אומר,
אדון נא 'הושע
רבש "ע  להושיע'. אין  בלתך  המושיע
פעמים  הרבה כבר ממך, מתבייש  אני 
אבל טוב  שאהיה והבטחתי  ממך בקשתי
לבקש  מתבייש  ואני  בזה, עמדתי לא
מי אל אחר לנו  אין  אבל  עוד, ממך
להניח אנכי מוכרח ע "כ  לך, אלא לפנות
אל לנו  אין  כי  עוד  ממך ולבקש  הבושה
המושיע , אדון  הושענא א"כ  לפנות, מי
אעשה  מה אבל ממך, אני בוש  אכן 



קודש שיחות  סוכות  ע 

מי אין ממך  חוץ להושיע אין  שבלתך 
לי. שיעזור 

זצ "לכ "ק  'הושענא אאמו"ר  אומר , היה
ת "ש  צ"ט בתרצ "ח  לחי' מרוטת
הורידו הצרות, התחילו  תש "ב  ובתש "א
לחי מרוטת וזהו  ברחובות, הזקנים את
וזהו הלחי , עם יחד הזקן  את הורידו 
יהודים  זכור הקב"ה, מבקשים שאנו 
הלחי, את להם שיורידו  בשבילך  מוכנים

כלום. על מוותרים מוח "זולא  כ "ק 
זצ "ל בשםמביאלא  אומר, התפארת היה

ונרוצה'.שלמה  אחריך 'משכני עה "פ 
בהמה, לקנות שאפשר דרכים שני  שיש 
והיא  לה  קורא  או  במקל, הכישה או 
במקל הכישה הוא?, ההבדל באה,
לה  קורה ומכה, מאחוריו  עומד הבעה "ב 
וקורא  מנגד הבעה "ב  עומד באה והיא
אחריך 'משכני  מבקשים שאנו  וזהו  לה,
צועק  היה זצ "ל  מוח"ז  כ"ק ונרוצה',
א"כ מספיק', היה כבר במקל 'הכישה
שבטים  השבטים', עלית 'הושענא
ואנו אותנו , מייסר שהקב"ה הכוונה,
שמיסר הכל  את יקח  שהקב"ה מבקשים 
מספיק . היה כבר במקל הכישה אותנו,

מעניין ,בהושענא  דבר מוצאים רבה
מצבים, שני  שמתאסף 
מזמור אומרים חול  יום זה אחד  מצד 
שבת  כמו  מתפללים שני  ומצד לתודה,
ולא  הגדול, והלל למנצח אומרים
בשבת  כמו  שיתפללו  דבר כזה מוצאים
מדוע  אומרים מצוי. אינו  זה חול ביום 
שהושענא  מקום באף בשו "ע מוזכר לא
לקחת  רצו שלא כיון  גדול?, יום זה רבה

בלבו אבלו החסיד יהודי , של  מהשמחה
מצד הזה  היום ולכן  פניו , על וצהלתו 
שאפשר דין  גמר זה גדול , יום  זה אחד
מהמלך, פסק  שיצא אפילו  עכשיו לבטל
א"כ חנינה, לבקש  שאפשר זמן  תמיד יש 
חנינה, נותן  שהקב"ה יום זה אחד מצד 
דווקא  ולכן  לשמוח, צריכים שני  ומצד 
ריח, ולא טעם לא בו  שאין  הזה ביום
והדיבור 'הדעה להיאחז?, אפשר במה
לחי והותיקות הועד עולמים, לחי 
בזה  רק  להיאחז  יכול אני  העולמים',
אחד מצד בניך, ואנחנו  אבינו  שאתה
לגשת, במה לנו  שאין  פוחדים אנחנו 
ויו "ט, שבת של  בחינה זה שני מצד  אבל
שאנחנו אתה שאבינו  יודעים אנו  כי

ובריאה. טובה  שנה לבקש  יכולים

שכתוב איתא  כיון  לו ' תתן  'נתון  בגמ'
מאה  עד אפילו  א"כ פעמים, שני 
הבחירה, בית  הושענא אמרנו  פעמים .
והבחירה  הבחירה, כבר אבדנו  הקב"ה
מכניס  כבר שהקב"ה ואפילו  אצלך ,
והכי דהכי  עד באדם, טהרה רוח איזהו 
פעם  מספיק לא הקב"ה יצא, כבר זה
הושענא  הושענא אלא הושענא, אחת 
כבר שעזרת אפי' פעמים , מאה אפי '
פעם  כבר שעזרת תגיד אל אחת פעם
פעמים, מאה אפילו  תעזור אלא אחת ,
מספיק  לא זה עוזר שהקב"ה כמה כי
שכמה  תקופה בכזה נמצאים שאנו  כיון 
שיעזור מבקשים לכן  הולך, זה שעוזרים 
הושענא  הושענא מחדש  פעם  עוד
פעמים. מאה אפילו לנו  יעזור שהקב"ה
השמש  בעיר, שריפה שפרצה משל  יש 
הראש  את העיר שריפה שפרצה ראה



קודש שיחות  עא סוכות 

ואת  עיר, והטובי  הרב, את הקהל,
'יש  וצעק  העיר וכל החשובים, האנשים
את  הערת למה אותו ושאלו  שריפה',
עושים  לא שריפה כשיש  ענה כולם?,
רק  שיכול  מי מעירים, מי  את חשבון 
צריכים  השרפה  את לכבות לעזור
שריפה, של מצב זה הזה הדור להעיר,
דורות, לשרוף בנ "י  לשרוף שרוצים
פעם  שאמרתי אפילו  הקב"ה וממילא
הושע  פעם  עוד  אגיד אני  הושענא, אחת 
מצב  כשזה כי  נא, הושע פעם ועוד נא

חשבון . עושים לא שריפה של

כמובהושענא  תפילות מתפללים רבה
מזמור גם ואומרים שבת,
הצדיקים  של  שהשלימות אמרנו לתודה,
יוחאי, בר שמעון  שברבי  כמו  היתה,
מי הבית, סביב  אש  בער אחד מצד 
נוסעים  כולם שני  ומצד נשרף, שהתקרב

זצ "ללמירון , אאמו "ר  אומרכ "ק  היה
יצחק שאצל להתקרב ,החקל  פחד  היה

התקרב , להתקרב שרצה מי אבל
סביבם, שהיה לפחד מתחת דהיינו 
שהכיר מי  ושמחה. חמימות מונח היה

זי"ע את מגור  הישראל  הבית  כ "ק 
פחדים, היה  רלב"ח ברחוב  כשעברו 
וזהו שמחה. היה מבפנים אבל
שני לאגד שאפשר רבה הושענא
החתימה  גמר זהו  אחד מצד דברים,
מזמור ואומרים לפחד , שצריך יום וזה
את  להגיד אפשר שני  ומצד  לתודה,

ולשמוח. שבת של התפלה

רבה?,מה  הושענא הלשון  כ "ק הוא
זי"ע  מהורנסטייפל  דוב  מרדכי רבי

רבה  הושענא א' פירושים, שלשה פירש 
הושענא  רבה עוזר, הגדול הרבש "ע
רבה  הושענא ב ' לי, עזור הגדול האדון
ג' ישראל , בני  דהיינו  לגדולים עזור
ישועה  צריכים אנחנו  רבה הושענא
גדולה, ישועה רבה הושענא גדולה ,
הושענא  הושיענו , גדול  רבה  הושענא

לבנ "י. לגדול ישועה רבה

זי"ע כ "ק  משינאווא  יחזקאל  היה הדברי
הזה. ביום  סיפורים ג ' מספר
בכפר עשיר שהיה היה, הראשון  הסיפור
משפחות  עשרה חשבונו  על והחזיק
תורה  ולמדו  שישבו  חכמים תלמידי
מקוה  להם שם בנה וגם בביתו ,
היה  שלא באופן  אצלו המנין  והתפללו 
לו שהיה כיון  לעיר, ליסע  פעם אף צריך
לעיר, לנסוע  צריך  היה ולא ומקוה מנין 
לנסוע  צריך  שהיה הצורך לעת וגם
לימים  מהמשרתים, איזה שלח  לעיר,
ראו ופתאום ל "ע , מנכסיו  לירד  התחיל
בעיר והסתובב  משרתים, כבר לו  שאין 
על התפלאו  והתושבים לקנות,
שזה  שאמרו  כאלו  היה בעיר, שמסתובב 
שאמרו היו  שהיו , זמנים אותם  לא כבר
הזמן שעבר ככל  עשיר, נשאר עשיר לאו 
כסף  לו  היה לא גרוע, יותר המצב  נהיה
הצטרך א"כ שבביתו , המקוה את לשלם
והאנשים  הקהל, כל עם למקוה  ללכת
צריך הוא פה, הולך מה לדבר המשיכו
ירד מסתמא שלנו ?! למקוה להגיע 
נשאר עשיר לא, שאמרו  היו  מנכסיו ,
עשיר אומרים שאנשים וכששמע  עשיר,
פנקס  והוציא הביתה הלך עשיר, נשאר
"עשיר ואמר לגזרים וקורעו  חובותיו



קודש שיחות  סוכות  עב

יום  כזה מגיע  דבר אותו עשיר", נשאר
לדעת  צריכים אנו  רבה הושענא של
נשאר עשיר אבל  כלום, לנו  שאין  אע"פ

אתה'. אבינו 'הושענא עשיר

פעם הסיפור  מספר, היה השני
בבית  הגויים כל התאספו 
שלא  חוק שיוחקו ובקשו  הכומר,
כיון ע "כ , יענש  שישתכר ומי  להשתכר,
הולך הכל  משתכרים שכשאנשים
זה  מה יודע לא אני  הכומר אמר לטמיון ,
להשתכר אחת פעם  לי תנו  להשתכר,
את  הוציא ואח"כ להשתכר זה מה ואדע 
השתכר הכומר הוה, וכך  הגזירה,
ובטיט, ברפש  ברחובות והסתובב
ושאלהו לכומר, הגויים נכנסו  ולמחרת
דעתי לפי  הכומר ענה החלטתך?, מהו
הם  מעצמם כי  להענישם צורך  אין 
מה  עונש  מקבלים עצמו  מזה נענשים ,
א"צ  ולכן  בבוז , באשפתות  שמוטלים
החטא  טומאת כי  החוטא את להעניש 
הכי העונש  זהו  בו  ששיכר והזוהמא

להיות. שאפשר גדול

שפעם הסיפור  מספר, היה השלישי
מחוץ  פולני יהודי  הלך

להושענות, ערבות לקצור  (באידישלעיר

'ריטל ') לו  קוראים  ושאלו ,היו  ערל בו  פגע 
שד היה שזה אומר היה רב  השינאווא 
לו ענה בידך ?, זה מה לשברו , שרצה
מטאטא, זה הערל לו  ענה הושענות,
הושענות, זה מטאטא אינו  זהו  לו  ענה
שזה  אמר שהערל  התווכחו וכך
הושענות, שזה אמר והיהודי  מטאטא
יכול ולא הערל לו  הניח שלבסוף  עד

דעתו על שעמד כיון  כלום לו  לעשות
ר"ה  של העבודה כל  כן  הושענות, שזה
שהוא  לסוכה שנכנסים חושבים ויו "כ,
נכנסים  אנו  אלא ופסולת, וגבבא קש 
סוכה  אדנ "י  הוי"ה שם שהוא לסוכה
לומר רוצה  הגוי דמהימנתא , צילא
לא  אומרים בנ"י  אבל  מטאטא, שזה

הושענות. זה

אומרים כמו  היו  שצדיקים שאמרנו 
יום  שזה  מוזכר לא שבשו "ע 
הדין יום שזה מוזכר היה שאם הדין ,
שמחתנו , זמן  והוא לעצבות נכנסים היו 
שכלפי אפילו  הוא היהודי  של  והכח
להוציא  ורוצים כמטאטא  נראה חוץ 

מהבית)אותי , להוציא  מטאטא  של  שמושו  זהו  ,(שכן 
לא  הוא שהמטאטא יודעים יהודים אבל
הושענא, זה אלא להוציא מטאטא
מטאטא  של מצב  בכל יודעים יהודים
לקרב  רוצה  שהקב"ה הושענא שזה
אחד אותי  להחזיק רוצה הקב"ה אותי 
לשמוע  יכול שאני היחידי  והדרך איתו ,
ע"י רק הוא עולמים כל הבורא את
בין להגיד אפשר היום ולכן  ההושענות ,
חול של תפילות  ובין  שבת של תפילות
כיום  נראה זה לכאורה  לתודה, מזמור
זה  כל עם יודעים יהודים אבל חול?,
רוצה  שהקב"ה דרך שזה הושענא שזה
אותנו , לקרב רוצה והקב "ה לנו , לעזור

וויטעפסקעראומר  מנדלה  ר ' שיש הרבי 
טעם  בלא ריח אתרוג, וריח טעם
לא  בו  ואין  לולב, ריח בלא טעם הדס ,
אומרת?, זאת מה ערבה , ריח  ולא טעם
זה  בתורה מלאים שהם  אנשים ישנם



קודש שיחות  עגסוכות 

יראת  עם מלאים שהם אנשים ויש  טעם,
אנשים  יש  ה'', ביראת 'ויריחו  שמים
יראת  וגם תורה גם שניהם להם שיש 
תורה  רק להם שיש אנשים ויש  שמים,
להם  שיש  אנשים  יש  שמים, יראת ולא
ישנם  ור"ל תורה, ולא שמים יראת
יראת  ולא תורה לא להם שאין  אנשים
מנדלה  ר' הרבי  אמר שמים,
אלא  'ממנו' מדברים לא וויטעפסקער
כאילו גם ישנו  לבד  בי  כי  לבד, 'ממני '
ויראת  תורה שאני מצבים יש  מצבים,
יראת  בלא תורה שאני מצבים יש  שמים,
שמים  יראת שאני  מצבים ויש  שמים,
לא  לי  שאין  מצבים ר"ל ויש  תורה, בלא

תורה. ולא שמים יראת

אחדומהו  להיות האדם שיוכל העצה 
ששומע  עי"ז  המצבים?, כל עם

שמים  ויראת תורה בלא שהוא שזה
המטאטא  עם אותו  שמוציאים לו  נדמה
הוא  אמונה' 'עצתו  אותו, רוצים ולא
אופן באותו  להאמין  צריך  שאדם אומר
צריך שנמצא אופן  ובאיזה שהוא
הכנעה  לתת  אמונה של  בחינה להאמין 
האמונה  וע "י  שפלות, לתת  ביטול לתת
המקיפים  מהאורות להמשיך יוכל הזאת
שבין השגה, לקבל יכול מושג  מהאינו 
טעם  כשהוא ובין  וריח טעם כשהוא
טעם, בלא ריח כשהוא ובין  ריח בלא
ביטול לאותו  להגיע  יכול לא הוא
זה  שנותן  שפלות, לאותו  הכנעה לאותו 
האגד וזהו  ריח, ובלי טעם שבלי 
ובכל המצבים, הארבעת  כל  את שמאגד
שנדמה  אפילו  להגיע צריך  אדם מצב
לדעת  צריך זאת בכל  מטאטא שזה לו 

ערבה. שזה

קידוש 

א )במדרש איתא  א , ברבי(קהלת מעשה 
עירו בני שראה  דוסא  בן  חנינא 
הכל אמר לירושלים , ונדבות  נדרים  מעלין
איני ואני ונדבות , נדרים  לירושלים  מעלין

דבר . להעלות,מעלה  מה לו  היה שלא
עני , היה שלשכן  למדברה  יצא  עשה , מה 

וסתתה  ושבבה  אחת , אבן שם  וראה  עירו 
להעלות ומרקה  מה לי  אין  אם בסוברו  ,

אבן , העלה לפחות עליאזי  הרי ואמר 
לו לשכור  בקש לירושלים , להעלותה 

הוא פועלים , שכן  האבן , את לו  לסחוב 
לבד להעלותו  יכול  היה לא בעצמו

מאוד, קשה שהיה לומכיון  נזדמנו 

אדם , בני מעליןסבלים,חמשה  להם  אמר 
לנו תן לו אמרו  לירושלים , זו  אבן אתם  לי 
אותה  מעלים  ואנו סלעים  חמשה 

כ"ש לירושלים , לו  היה לא לחם ומה
לו , היה  לא סלעים ליתןחמשה בקש

הניחוהו לשעה , דבר  בידו  נמצא  ולא  להם 
חמשה  הקב "ה  לו  זימן להם , והלכו 
אתם  להם  אמר  אדם , בני בדמות  מלאכים 
חמשה  לנו תן לו אמרו  זו , אבן לי מעלין
לירושלים , אבנך  לך  מעלין ואנו  סלעים 

עמנו, ואצבעך  ידך  שתתן  ומידובלבד 
עמהם, ואצבעו  ידו  ונמצאושנתן 

שכרם  להם  ליתן בקש  בירושלים , עומדים 



קודש שיחות  סוכות  עד 

ושאל הגזית  ללשכת  נכנס  מצאן , ולא 
הם?,בשבילם  דומה היכן  לו אמרו

לירושלים , אבנך  העלו  השרת  שמלאכי
מהיר איש  חזית  המקרא  עליו  וקורא 

יתיצב . מלכים  לפני במלאכתו

שם.ועוד  שמעוןאיתא ר ' בשם  סימן  א "ר 
לבלוטוס  חלפתא , שהיה יועץ בן 

מלכים  של  בפלטין  המלך,גדל  לו  אמר 
לך , אתן מה  שתרצה,שאל  מה לך  ואתן 

בלוטוס אמר אותו  כסף לו  אני  שואל  אם 
לי, נותן הוא  טובות  מרגליות  או  וזהב 
בתו, שואל  אני  אלא  לי, נותן הוא  בגדים 
נראה  בגבעון כך  בתו, בכלל  לי ינתן הכל 
שאל לו  ואמר  הלילה , בחלום  שלמה  אל  ה '
שואל אני אם  שלמה  אמר  לך , אתן מה 
הריני לי, נותן הוא  ומרגליות  זהב  כסף 
לו אמר  בכלל , והכל  החכמה  את  שואל 
לך שאלת  ולא  שאלת , החכמה  הקב "ה 
החכמה  לפיכך  אויביך , ונפש וכבוד  עושר 

לך , נתון עושרוהמדע  גם לך  יהיה ועי "כ
והכל. ונכסים

אמת איתא  קהלת)בשפת  על  (ליקוטים 

במסירת  הנגיעות  כל  שמסלק 
סלעים נפש  חמש  לו  שאין  ידע  לא  האם ,

סלעים?, חמש  להוציא ידו הכניס  ומדוע 
הוא  אין  חשבון  עושה  הוא אין אלא
בלקחת  עסוק אלא עצמו  עם עסוק 
ממנו מבקשים אם לירושלים , אבנים 
מופשט לגמרי  הוא סלעים חמש 
אכן יש , אולי  לכיס ידו  ומכניס  מעצמו ,
ולא  כן , יש  להקב"ה אולי  אבל אין  לי

מי  אבל ה ',מצא, דבר  עבור  נפשו שמוסר 
ע "פ  שאינו מה  אף  הכל , יכול  כל  בוודאי

נהיה הטבע , הטבע  ע "פ שהלא דהיינו 
לעשות  יכול  אתה  הטבע , ע "פ אצלך 

לטבע . מעל  דברים

כיודבר  ולהאמין , לידע  האדם  צריך  זה 
בחזקת  הכל  במדרש , כתוב  כן 

אם סומין אבל כלום, יודע שאיני אע"פ ,
שהוא  עיניהם  את מאיר שהקב"ה תשמע 
'ויפקח דכתיב הדא במילא  יכול, כן 

עיניה' את שלאלקים בארה  גבי עיי"ש 
מקום , לו שאין דבר  אין כי כזה הגר , אין 

שאין , יכולדבר שבעולם  ענין  שכל 
מסתיר שהטבע  ורק  שאיןלהיות , ולא ,

אלא  יש , הכל סומין  בחזקת הכל
מס  זה,שהטבע את שלמעלה תיר דברים 

והאדם  שמים  לשם  הוא  ואם  הטבע , מן 
מהטבע , חוץ  ממש שהוא  עד  נפשו  מוסר 
יכול הוא פשוטה באמונה הולך הוא אם

המקיפים. מהאורות מישהולהמשיך  (אגב ,

הסוכות  "חג  להגיד  להפסיק  שצריך  אתמול  לי  אמר 

הזה") המקיפים  "חג  וצ "ל  הטבע ,הזה" נעשה  א "כ 
הטבע  מן למעלה  נהיה עצמו  שלו  הטבע 

הטבע, מן  גם למעלה ההוא  הדבר  ונמצא 
אצלו נתהפך  שהטבע  אצלו, הטבע  בתוך 

מהטבע . בלמעלה  להיות 

מהירוזהו  איש כשרואה נקרא  אדם
מהיר אבל עוצר, הוא לו  שאין 
עושה  ואינו  פעם אף  עוצר אינו 
הוא  חשבונות עושה אם אבל חשבונות,
ששאלו מספרים מצב. באותו  נשאר

רב  פה להפונביזע 'ר  ההר את  רכש  איך 
לכם  אגיד אני אמר וכו '?, ועשה ובנה
דולר 100,000 לי  היה אם האמת, את
וכיון מליון , אקח מהיכן  בעיה  לי היה



קודש שיחות  עה סוכות 

מי אמרתי  וממילא לי  היה לא דולר שגם
המליון , את גם יתן  הדולר את שיתן 
אפשר שאי ויודע  הדבר , משיג  שאינו שאף 
שרוצה  ע "י  מ "מ  שכלו , ע "פ  כן  להיות 

אלא האמת , עצמו  את מחפש  לא והוא
זה  עכשיו  להקב"ה, להתקרב מחפש
גם  להקב "ה מביאים שכולם הזדמנות 

להקב"ה , להביא רוצה לפניאני זה  וע "י 
יתיצב , שהוא מלאכים  מלאכים מגיעים

מהטבע . למעלה

יודע וכן  האיש  זה  כי בשלמה , הדבר 
מלך של  בתו  לישא  ראוי  שאינו 

אופן, להנשאות בשום  יכול לא אחד אף
מלך , של כ "כ לבתו  רצון  שהיה  ולולי

מלך , של  שאינובבתו רצונו  שהראה כיון 
של בבתו  אלא בכבוד לא בכסף  לא חפץ
היו לא בכבוד שרוצה הראה שאם מלך,

מלך, של בתו  לו  רק נותנים המלך  והבת 
כן, אומר  היה  לא  הממון, לו שיהיה  עצה 
אופן, בשום  מלך  לבת  ישיג  שלא  יודע  כי
היה  לא פעם אף בכסף  חפץ היה אם כי

אופן , בשום המלך בת ע "ימקבל ורק 
אינו המלך  לו  שיעשה  מה  כל  שבאמת 
נגד רבבות  מריבוא  אחד  כחלק  לו  נחשב 

שיבקש , המלך  בת  של  מה הס ' אפי'
אלא  כלום, גם זה המלך בת  את שיבקש 
הכל, ומניח  עצמו , המלך את שרוצה
לא  המלך בת  ומבקש  ברירה  לו  אין 
מפני אלא הכסף את שרוצה מפני 

המלך. את שרוצה

יודע והמשל  שאינו ודם  בשר  במלך 
אדם , בשרמחשבות  מלך מה

ומקבל אדם מחשבות יודע שאינו  ודם

את  שיודע להקב"ה  נמשל המלך , בת
חפץ  אינו  אמר המלך שלמה האמת,
את  הקב"ה לו נתן  בחכמה, אלא בכלום
להגיע  שאפשר היום זה  החכמה,
ליה  'לית שהוא מלכות של בחינה
הוא  שהכל  יודע והוא כלום' מדגרמיה
'הושענא  לבקש  יכול וממילא מהקב"ה,
אוכלים  אנו  אתה '. אבינו  נא והושיעה

כרוב רבה זצ "לבהושענא אאמו "ר  כ "ק 
ר"ת כרוב אומר חמים רסאכ היה

חסידות.ב מתנהגו

נפשם דברנו  שמוסרים יהודים על
הכנסת  היה פעם  להקב"ה.

אצל תורה הזקןכ "ק ספר האדמו"ר 
זי"ע  וזקן ,מטשורטקוב  חלוש  היה הרבי  ,

באמצע  עמו , ורקד הס "ת את ולקח
מהחסידים, אחד  אליו  ניגש  הרקידה,
בחששו ממנו  הספר את לקחת והציע 
לו לתת סירב  והרבי  לרבי, הספר שכבד 
שזה  נראה פלא זה לו : אמר הס"ת, את
זה  חזק אותו  מחזיקים אם אבל קשה
חלק  לא כשזה  רק  קשה זה קל , מאוד
קשה  אין  ממנו  חלק  זה אם אבל ממנו 
את  לשכנע  רוצה כשהרופא לנשאותו .

נותנים הרבה, יאכל שלא 2האדם לו 
לו ואמר קילו , 10 ששוקלים סוכר שקי 
וכשאינו זה, את סוחב אותך  נראה בא
20 זה לו  אומר זה, את  לסחוב יכול 
לא  מהאדם חלק כשזה  אבל קילו ,

זה. את שסוחבים מרגישים

תמידפעם  שבאה יהודיה  היה
פדיונות,להטשורטקובע 'ר עם

גבאים  אחד יום ישועה, צריכה והיתה



קודש שיחות  סוכות  עו 

לא  יותר הם כשר, כ "כ לא שהכסף דברו 
להרבי . להכנס  לה אאמו"רהרשו  כ "ק 

עם זצ "ל  יהודיה היתה  שהיא  אומר, היה 
לה  מרשים שלא ראתה היא עגילים,
להרבי אמרה היא נכנסה , היא להיכנס ,
שום  עושה לא והוא הרבה יודע  השי "ת
הוא  וכבר אחד דבר רק  יודע הרבי  דבר,
אמרה  א"כ שלם, עסק מזה עושה
הרבי זה ובגלל להיכנס. לי שירשו 
לביהכ"נ , שבועיים נכנס לא  מטשורקוב
ולא  עוולות הרבה כ "כ יודע הקב "ה כי
כבר שאתה אחד  עוולה  דבר, שום עושה
אותי. ולהכניס לוותר יכול  לא אתה יודע

זי"ע הרה "ק  מטשורקוב  משה  דוד  רבי 
לפני תרס"ד רבה  בהושענא
בני רואה אתה לבנו , אמר פטירתו ,
כל בשביל בקשתי  בריא הייתי כשאני
כל אין  בריא שאיני  עכשיו  ישראל, כלל

עבורי. לפעול  יכול ישראל כלל

זי"ע הרה "ק  יצחק  בעשרה החקל  מביא
יוסף מאמרות, האמרי שהרה "ק 

שלזי"ע  הסתלקותו  אחר
ואמר זה, את הרגיש  הטשורטקובע 'ר
אני בדור מכוונים שני נשארנו 
עכשיו והטשורטקובע 'ר,
כי פוחד אני  נסתלק שהטשורטקובע 'ר
בחודש  כן  אחרי מיד לבד , נשארתי 

למשכב . יוסף האמרי נפל חשון 

שעמדמצאנו  יוסף, אצל בתורה
אדוניו בבית העושר בנסיון 
והיה  ה', ויהי  כלום לו  חסר שלא המצרי 
האסורים  בבית שהיה העוני בנסיון  גם
איתא  יוסף. את ה' ויהי  היה אז  וג "כ

הק ' ויתןבאוה "ח  חסד  אליו  'ויט עה"פ 
נתן הקב"ה הסהר', בית שר בעיני  חנו
בבית  היה יוסף אבל ליוסף , חסד 
גוי ואין  גויים, נמצאים ששם האסורים
בית  שר בעיני חנו  ויתן  חסד, מהו  יודע
בית  שר בעיני 'עדשה' שם הסהר,

חן . רק  ראה יוסף  את כשראה הסהר,

יין ,כמו  נסכים מקריבים בסוכות כן 
העושר, נסיון  הוא ויין  מים, ונסכי
הוא  הכוונה העוני, נסיון  הוא  ומים
שני עם השי "ת את לעבוד צריך  שיהודי 
אומר המלך שדוד  כמו  הנסיונות,
ה' ובשם אשא  ישועות 'כוס  בתהילים
ה' ובשם אמצא  ויגון  'צרה אקרא'

הבדל,הטשורטקובעראקרא'. שיש  אמר
זה  אקרא ה' ובשם אשא ישועות שכוס 
אמצא  ויגון  בצרה משא"כ פסוק, באותו 
ויגון צרה נפרדים, פסוקים שני הם
שבכוס  כיון  אקרא, ה' ובשם אמצא,
ה' ברוך  להגיד קל  מאוד אשא ישועות 
'צרה  שזה בשעת אבל  השי"ת, בעזרת
שאומרים  עד רגע נעצרים אמצא' ויגון 

אקרא. ה' בשם

תורה  שמחת - החג נעילת

השיריםכתוב  ז)בשיר תעירי(ב , 'אם
עד האהבה את תעוררי  ואם

איתא התעוררות ברמב "ןשתחפץ'. כל 
ולעבודת  ה' לאהבת מתעורר שאדם



קודש שיחות  עז סוכות 

לאיבוד ילך שלא לראות צריך  השי "ת,
שיכנס  - שתחפץ' 'עד שיכניס, אלא

בכלי . חיים חפץ  ששניהחפץ  משל, אמר
בעל היה אחד לעיר, הגיעו דרשנים
שבועות  שכבר מפורסם, מאוד דרשן 
ומשך לעיר בואו  על דברו  ארוכים
הדרשה  לפני  לדרשתו , רבים אנשים
שעתידה  הדרשה על הרבה דיברו 
בצהרים  בשבת הדרשה ולאחר להיות,
באותו נקלע והשני  הדרשה, על חזרו 
בליל מודעות כמה תלה מיד  לעיר, שבת

במקום  אמר במקום שבת ובבוקר אחד,
כנסיות, בתי כמה בעוד ובצהרים אחר,

רב  המאמרהסטאמער  את מפרש  היה
אל סובבו  אבל ידרים' להחכים  'הרוצה
כסף  גם שיעשה  לראות צריך צפון 
מה  לראות צריך ראשון  יום כשיבוא

הכסף . עם יהיה

מרגליות'הדרשן  מפיק וה'פה החלש 
שהוא  באיזה שני ביום נפגשו 
הרבה  שדיבר אמר הטוב  הדרשן  מקום,
החלש  והדרשן  משהו , קיבל  בקושי אבל
אפילו אולי בעיר טוב  מאוד היה אמר
אותך אלמד אני  אחרת, מעיר טוב יותר
העיר בכל  פרסמת אתה המלאכה , את
אבל דברו , בצהרים ובשבת באו  כולם
היו , איפה כולם שכחו  ראשון  יום
זוכר, לא אחד אף הביתה מגיע וכשאתה 
חלש  דרשן  שאני  למרות אני  משא"כ
אבל אנשים, הרבה כ "כ לי היו  ולא
שברך' 'מי  עשיתי הדרשה אחרי
'בעבור שיתן ' 'בעבור והסתובבתי
וכבר וכו ', וכו ' שיתן ' 'בעבור שיתן '

אומר הכל, חיים סדרתי  תעיריהחפץ  אם

לראות  צריך  האהבה, את תעוררי ואם
שאם  שתחפץ, עד  שיתן ' 'בעבור שיהיה
של השירה רק יהיה נוראים הימים כל
וכו ' פפיות עם והיה פחדך, תן  ובכן 
לכן כלום, מזה יהיה לא הלאה וילכו 
את  הכניסו  נוראים הימים אחרי מיד 

התורה. השמחת

אמת כתב  שזוכה (תרמ"ד )השפת  להראות 
זה , יו "כלכל  שר"ה רוצה אתה

תוכל השנה, כל  יהיה  התורה וסוכות ע "י
השבוע , כל  שבת בחינת הם שת "ח 

ב )כדכתיב  ד , טוב ,(משלי  לכם'.'לקח  נתתי
שמכרו שמי  מקח לך ויש במדרש  איתא
לישראל, הקב "ה אמר עמו , ונמכר
נמכרתי כביכול תורתי, לכם מכרתי 
ביו "ט ביו "ט, לנו היה מה ע"כ. עמה,
לנו והיה  בך, ודבוקה חבוקה לנו  היה
אתה  אם לבדו , העולמים כל הבורא
במילא  השנה לכל אותו  לקחת רוצה
אתכם, אותי קחו  תרומה' לי  'ויקחו 
אהיה  לא א"כ תורה-מ', הוא שתרומה 

השנה. כל  אלא עכשיו  רק אתכם

יוצאים 'והם  סוכות אחרי  לרגליך'. תכו 
לוקחים  הביתה, ונכנסים מהסוכה
נוכל התורה שע"י התורה, את דווקא
לנו צוה 'תורה אחד, להחזיק להמשיך
יחד לשבת הם הדברים ואחד משה',
ישבנו הלא ביחד, פארברענגן' 'און
הימים, ובכל ויו "כ השנה בראש ביחד
ה'פארברענגן '?, להמשיך אפשר ואיך

יואלראיתי  שאומרים בדברי מה על
חלקי ששמת לפניך אני 'מודה בסיום
חלקי שמת  ולא המדרש  בית מיושבי
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הכפל מהו  לכאורה קרנות '. מיושבי
מיושבי אתה אם מאליו  מובן  זה לשון 
לא  אלא  קרנות?, מיושבי אינך  ביהמ"ד
אתה  שאם אלא אנשים, משני  מדברים
מיושבי חלקי  'שמת שיהיה רוצה
יהיה  שלא להיות גם צריך ביהמ"ד'

קרנות' מיושבי חלקי לקפוץ 'שמת (א "א 

חתונות) וישירולשתי  ליו "ט פה  באנו  ,
הלאה?!. ירוץ  והעסק  הלאה וילכו 

הבל'דברי  בירושלים מלך אשר קהלת
קהלת'. אמר הבל הכל הבלים
קהלת' 'אמר הפסוק סיים מדוע  לכאורה
חוזר הוא ומה קהלת דברי התחיל הרי 
יתרון 'מה כתוב אח"כ קהלת ?, אמר
השמש '. תחת  שיעמול עמלו  בכל  לאדם
אבל יתרון , לו אין  השמש  תחת פירש "י
יש  בתורה עוסק יהודי אם השמש  מעל 
אל הולכים הנחלים כל  וכן  יתרון , לו 
לבין ונכנסים  נמלאים הם הימים הים,
חושב  שם  שעומד מי  ויורדים , ההרים
כשהמים  אבל מים, אותם שזה הזמן  כל
חדשות  את  להם אין  מתחלפים אינם
בדברים  רק  עוסק  כשאתה כן  הזאת,
כלום, יצא לא מזה השמש  תחת  שהם
שזהו השמש ' 'מעל  עם תעסוק  אם אבל
שיעור פעם עוד  כאילו  נראה זה תורה
זה  הזמן  עם אבל תפילה, פעם עוד
וה'פרישקייט' ההתחדשות את מכניס 
ובלי וה'ערליכקייט', הבאים והדורות

נשאר. לא דבר שום זה

'הבלוזהו  המלך, שלמה שאמר מה
זה  קהלת', אמר הבל הכל  הבלים

קהלת - שתאסף של מה לשון  הוא  (קהלת

שהם קהילה) לדברים רק תאסף  אם  ,
לא  מזה  הבלים הבל זהו  לשמש  מתחת
הקהלת  תאסף  אם  אבל כלום, ישאר
דברי לשמים מעל שהם לדברים יהיה 
קשר עוד  לו  שיש  אחד  דבר זה תורה

הלאה. ושנמשך

זי"ע הרה "ק  מזידיטשוב  צבי העטרת 
'מותר הפסוק  את מפרש  היה
אלא  אין?, מהו  אין ' הבהמה מן  האדם
לו אין  הולך, הוא שנמשך לאן  בהמה
מן האדם מותר וזהו  לא, להגיע כח
שיכול מבהמות יתרון  יש  לאדם הבהמה
ולהגיד לעצור יכול  והוא אין , להגיד
מתאים  לא זה  לשם הולך , לא אני  לשם
לאן ללכת צריך אני מקומי , לא זה

שייך. שאני 

מאכןשרנו  לאמיר 'רבש "ע השיר את
בתורה  עוסקים בני , מהו אבייט',

חיים ובמצוות, נכנסים האמרי אומר היה 
ואומרים  טיש ', ל 'שבת בלילה  בשבת
מלאכי השלום מלאכי  עליכם שלום
לשלום, ברכוני  לשלם  בואכם השרת
רק  הרי לשלום, בצאתכם  אומרים וכבר
אותם?, מגרשים  מדוע הגיעו  עכשיו 
עשו כבר מה בלילה שבת מגיעים
הדגים, את לאכול  כבר ומחכים  בעש "ק ,
והם  השבוע, כל  לאב מחכים הילדים
השלחן את להפוך לקפוץ מתחילים
וכו ' עליכם שלום אומרים וממילא וכו ',
לא  אני  תראו  מלאכים אומרים  אבל

לשלום, בצאתכם כאן  האמרימסתדר
יקיר'חיים  'בן  היה שבזמנו  אומר היה

אסור, דבר כל רח"ל עושה שהיה בבית
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הסתדרנו כבר לשלום צאתכם אומר היה
זה  מה דהיינו  ללכת. יכולים אתם עכשיו 
ובמצוות, בתורה עוסקים זה בני בני ?,
מלאכים, יש  שבת בליל רק לא זה בני 
רגע  כל  מלאכים יש  השבוע כל אלא
הבנים' אלו  'עמלנו  לפעול , אפשר
ישראל בני 'לעיני להראות שיוכלו 
להראות  שיוכלו  אלקים', ברא בראשית
שלא  שהולך ואיפה שעומד שאיפה

הבנים. אלו  עם יתבייש 

להיות ומה  אפשר איך  לכך, העצה
לראות  אפשר איך יעקב, קהלות
צוה  'תורה ע"י זה  יתמשך?, שהקהילה
את  לנו  הכניס רבינו  משה משה' לנו 
ע"י רק  למורשה א ' דברים לב ' התורה,
דורות  לדורי להעבירו  יכול אתה כך
שיוכלו יעקב קהלות ב' הלאה, שילך 
זה  איך שישבו  זה הקהילות להתמשך

יעקב . קהלות ע"י  רק להתחזק יכול

מוט'קה צביהעטרת  שהיה מספר היה
כל חתן , נעשה ולימים  נער,
ברכות  השבע  ובאמצע שמחה, העיר
אותו שאלו  בוכה, שמוט 'קה  איך ראו 
שמחים, כולם בוכה אתה למה  מוט'קה
אבל חתן  מוט'קה אני  עכשיו  ענה
להיות  חוזר אני  ברכות השבע  כשיעברו 

אמר נער . רבימוט'קה הזידיטשובע 'ר 
כשאנו לחשוב  עכשיו  צריכים  אנחנו 
את  הלאה ממשיכים  איך חתן ' 'מוט'קה
הלאה  ממשיך  וזה חתן '?, ה'מוט'קה
המדרש  בית מיושבי  חלקי  ששמת ע"י 
אני קרנות, מיושבי חלקי  שמת ולא
להיות  צריך הזמן שכל  לדעת צריך
עושים  בזמנינו  ביהמ"ד, בחינת
אנשים  קרנות, יושבי  גם  מהביהמ"ד
להכניס  צריכים שלא דברים מכניסים

וכו '. לביהמ"ד

בית וזהו  מיושבי  חלקי 'ששמת
חלקי שמת ולא המדרש 
אדם, אותו  על  עולה זה קרנות' מיושבי
שיתמשך הדורות שימשיכו  שרוצה  אדם
מהיו "ט, להוציא שיוכל ההתעלות
מיושבי חלקי  שמת שיהיה יעזור השי "ת
משה', לנו  צוה 'תורה ושיהיה ביהמ"ד,
שהתורה  תורה, לנו  נתן  הקב"ה
שיהודים  שנים, אלפי כבר מתמשכת
ובכל הגליות בכל איתו החזיקו 
רק  בא  שיהודי  מקום בכל  המקומות
הוא  התורה בלי  אותו , מחזיקה התורה
יעזור השי "ת  מעמד , להחזיק  יוכל לא
וגם  הבאים לדורות מורשה שיהיה

ביחד. להחזיק שנוכל ל'קהילות '
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