  ˙ÂÎÂÒ

‡‰‡¯È‰ ¯ˆÂ
‰"Ï˜ ,˙ÂÎÂÒ

 ˜„... ÂÈÏÚ Ô‚˙ ‰ÎÂÒ‰ ˙˘Â
על ידי קדושת הסוכה הקדושה אנו
ממשיכין עלינו קדושה עליונה ,שגם
בכל השנה כולה בכל עת שיוצאין
מהבית לחוץ הן לפי שעה קלה ,הן
כשיוצאין באיזה דרך ממש ,קרוב או
רחוק שאז יגן עלינו קדושת הסוכה,
שהיא בחינת  ,„Â·Î ÈÚשהגנו על
ישראל בעת שהלכו בדרך במדבר ,שעל
ידי זה יהיה הדרך והטלטול שיוצאין
חוץ מהבית לפעמים ,יהיה הכל לטובה,
היינו שיזכה על ידי זה שיתחדש לטובה
קדושת מוחו ודעתו ,שרק בשביל זה
מסבב ה' יתברך עם האדם שיצטרך
לפעמים להטלטל בדרכים.

אל תוך העולם הזה ,בבחינת ˙Ú„ÈÂ
 Í··Ï Ï‡ ˙·˘‰Â ÌÂÈ‰וכו' .וזה אנו
ממשיכין על ידי הנענועים עם הארבעה
מינים ,וכל הנענועים עד טבורא דלבא,
כדי להמשיך השמחה של עולם הבא
מהמוח אל הלב ,להרגיש שמחת עולם
הבא בעולם הזה ממש גם בלבו ,ששם
עיקר השמחה כנ"ל ,בבחינת ˙˙‰
˘ .È·Ï· ‰ÁÓוזה שכתובÌ˙Á˜ÏÂ :
'ÂÎÂ ¯„‰ ıÚ È¯Ù ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ÌÎÏ
 ,ÌÎÈ˜Ï‡ '‰ ÈÙÏ Ì˙ÁÓ˘Âכי על ידי
זה ממשיכין שלמות השמחה של מצוה
גם בעולם הזה ,עד שנזכה לעשות כל
המצוות תמיד בכל השנה בשמחה
גדולה מהמצוה בעצמה ,עד שלא נרצה
בשום שכר עולם הבא בשבילה ,רק

 Ì˙ÁÓ˘Â ...È¯Ù ÌÎÏ Ì˙Á˜ÏÂ
]‡[„"Ò˜ - ˙ÂÎÂÒ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

נטילת הארבעה מינים בסוכות זמן
שמחתנו ,הוא כדי להמשיך השמחה
של מצוה ,שהיא בחינת עולם הבא,
לתוך הלב ,שיהיה בבחינת ˙˙‰
˘.È·Ï· ‰ÁÓ
כי האדם בעצמו כלול מכל העולמות,
כידוע ,ויש שהאדם בחינת עולם הבא
ועולם הזה ,היינו :הראש והדעת הוא
בחינת עולם הבא ,שאז יהיה עיקר
שלמות השגת הדעת ,והגוף הוא בחינת
עולם הזה ,והעיקר הוא הלב ,שיש בו
שני חללים ,ששם משכן שני היצרין,
יצר טוב ויצר הרע ,שעל ידי זה עיקר
הבחירה של האדם ,שהוא בעולם הזה
דייקא .ועל כן יכול האדם להרגיש
לפעמים במוחו ודעתו בחינת עולם
הבא ,מחמת שהמוח והדעת בעצמם
הם מבחינת עולם הבא; אבל העיקר
להמשיך זאת אל לבו ,שהוא מרמז
לבחינת עולם הזה ,עולם הבחירה ,שזה
בחינת להמשיך שמחת עונג עולם הבא

העולם הבא בשעת עשית המצוה תכף
כנ"ל ,שזה בחינת שטעם עצו ופריו
שווה.

 ˘... ‰ÁÓ˘‰ ˙ÂÓÏ
]‡[‰"Ò˜ - ˙ÂÎÂÒ - ‰‡¯È‰ ¯ˆÂ

בכל שבעת ימי הסוכות ,אנו זוכין
להמשיך השמחה עלינו לשמוח בה',
בחינת  ,ÂÈ˘Ú· Ï‡¯˘È ÁÓ˘Èשזה
בחינת השמחה שאנו שמחים בהמצוות
בעצמן ,שהם אחדות אחד עמו יתברך.
וזה גם כן בחינת שמחת בית
השואבה .ואחר כך בשמיני עצרת
ושמחת תורה ,אז כביכול ה' יתברך
שמח עמנו ,כמבואר בכוונות ובדברי
רבותינו ז"ל שאמרו על זה :בבקשה
מכם ,עכבו עמי עוד יום אחד ,שזה
בחינת  ,ÂÈ˘ÚÓ· '‰ ÁÓ˘Èואז עיקר
שלמות השמחה ,כי נכללין שני
השמחות באחדות אחד ,כי אנו תופסין
אז התורה ושמחים עמה ,להורות שכל
שמחתנו הוא רק התורה בעצמה,
שהיא אחדות אחד עמו יתברך ,וכן
הוא יתברך שמח עמנו ,ונכללין שני
השמחות ביחד כנ"ל.
  Ô"¯‰ÂÓ ÈËÂ˜Ï
לענין התחזקות ,לבל יפול האדם
הפגמים
רבוי
מחמת
בדעתו
והקלקולים שקלקל על ידי מעשיו ,ענה
ואמרÔÈÏÂÎÈ˘ ,ÔÈÓ‡Ó ‰˙‡ Ì‡ :
.Ô˜˙Ï ÔÈÏÂÎÈ˘ ÔÈÓ‡˙ ,Ï˜Ï˜Ï
'· ˜ÏÁ
˙·"È˜ ‰¯Â

שמחתנו יהיה מהמצוה בעצמה.
ועל כן עיקר ההידור הוא בהאתרוג,
שהוא כנגד הלב ,כמאמר רבותינו ז"ל;
וטעם עצו ופריו שווה ,כי העץ בעצמו
מרמז על העולם הזה ,שאין מרגישין בו
טעם הקדושה כל כך ,רק הוא עולם
המעשה ,ועליו על העץ הזה יגדלו פרות
נפלאים שנזכה לאכלן ולהתענג מהם
בעולם הבא ,בעת קבול השכר; אבל
עיקר השלמות הוא ,שנזכה לטעם טעם
הטוב והנעים של הפרי גם בהעץ
בעצמו ,שזה בחינת להרגיש עונג

˘Â·ÏÓ) Ú„Ú¯Â Ú„ÚË‰Ó Ï"Ê ÂÈ·¯ ¯ÙÒ˘ ‰˘ÚÓ‰
☺ ☺ Ú„Ú¯Â Ú„ÚË
˘ı·˜Ï ÍÏ‰˘ „Á‡ ·¯ ‰È‰ ˙Á‡ ÌÚÙ˘ .(¯ÓÎ Ï
][¯ÓÎ Ï˘ ˘Â·ÏÓ
Â"Ï¯ „ÂÓÚ ÌÈ‡ÏÙ ÌÈ¯ÂÙÒ ¯Â‡ È·ÎÂÎ
)‰ÏÎ ˙ÒÎ‰ Â‡ ÌÈÈÂ·˘ ÔÂÈ„Ù ¯Â·Ú
„·˙Â
¯È·‚Ï ‡·Â ÌÈÓ„‡ ˙Â‡Ó ‰ÊÈ‡ ÍÈ¯ˆ ‰È‰Â ,(‰ÓÂ˙È
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·‰ÊÓ˘ ‰‡ÂÂˆ ÁÈ‰ ,·¯‰ ˙¯ÈËÙ Ì„Â˜Â .ÂÏ Ô˙Â Ï"‰ ˘Â·ÏÓ‰ (‡„Ú¯Â ‡„ÚË‰) ‰˙Ó
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˘‰·ÈÒ ‰È‰ ,ÌÈ˘ ‰·¯‰ ¯Á‡ÏÂ .¯Á‡ ¯·„Ó ‰ÎÈ˙Á‰ Â˘ÚÂ ,‰Ê‰ ˘Â·ÏÓ‰ ˜ÈÙÒ‰ ‡Ï
˘„·ÏÓ ,‰ÓÈ¯ Â· ‰ËÏ˘ ‡ÏÂ ÌÏ˘ ‰È‰ ÛÂ‚‰ ÏÎ˘ Â‡ˆÓÂ ,Â¯·˜ ˙‡ ˙ÂÙÏ ÂÁÈ¯Î‰
.‡„Ú¯Â Ú„ÚË‰Ó ˘·ÂÏÓ ‰È‰ ‡Ï˘ Ï‚¯‰ Ï˘ ‰Ë˜ ‰ÎÈ˙Á‰
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‰ÙÂ¯˙Ï ÌÈÏÚ
·"Î ·˙ÎÓ


**** ,ÂÈ„ÈÓÏ˙ÏÂ ÂÈ·Ï ,Ï"ˆÊ ·Â¯ÈÓÓ Ô˙ '¯ È·˙ÎÓ
,‡ÏÙ ˙Â˜ÊÁ˙‰Â ˙Â¯¯ÂÚ˙‰ ,ÌÈÓ˘ ˙‡¯È È¯·„ ÌÈ‡ÏÓ
**** ‡"ÚÈÊ ·ÏÒ¯·Ó ÔÓÁ ÂÈ·¯ ¯"ÂÓÂ„‡ ˙¯Â˙Ó ÌÈÚ·Â‰

˙Â˜ÊÁ˙‰

·ÌÈ¯·„ '· ÌÂÈ Í¯·˙È Ì˘‰ ˙¯ÊÚ
˙˜.Ë"Ù
˜ÁˆÈ ·¯‰ Â¯ÂÓ ˜È˙ÂÂ‰ È„È„È È·Ï
".·ÂË ÏÎÂ ÌÂÏ˘ ,È
מכתבך קבלתי בשבוע העבר.
והחייתני בדבריך במה שכתבת שדברי
עשו רשם אצלך ,כי זה חלקי כשאני
זוכה לשמוע שדברי החל ובע Óקור
Áכמה פועלים בחסדו הגדול ,והנה
כעת אין לי פנאי כלל ,ומוסר כתב זה
יספר לך.
גם תקבל אגרת הרצוף פה מרבי חיים
נחום נ"י כדי להחיות אותך בבשורה
טובה מאוהביך ,גם תראה בזה
ישועת ה' איך השם יתברך אינו
עוזב אותנו לעולם ,ואם מתמהמה
איזה דבר ישועה צריכין לחכות לו כי
לכל עת וההכרח להמתין על כל דבר,
כי בזה העולם צריכין לסבול הרבה
הרבה ,והעיקר להמתין ולדום לישועתו

˙Â„„Â·˙‰

תמיד ,ולבלי להרהר אחר מדותיו יתברך
כלל ,וסוף כל סוף יושיע ה' בכל הדברים,
כי צריכין לקיים דברי רבותינו ז"ל
כפשוטו ,שהזהירו אותנו לומר תמידÏÎ :
.„·Ú ·ËÏ ‡ÓÁ¯ „·Ú„ ‰Ó
והנך רואה את אשר עבר על גיסך נ"י,
ואם אמנם המו מעי לו כי הרחמנות עליו
עצום מאד ,אך אף על פי כן בודאי ˆ„˜È
 ,‰˘Ú˙ ‰Ó ÂÏ ¯Ó‡È ÈÓÂ '‰ובודאי הוא
לטובה רבה ומאד נפלאתי עליך בני על
אשר שמעתי מידידי רבי ליבלי חתן רבי
ראובן שהתחלת להרהר בזה וכו' ,חלילה
לך בני מלהתחיל להרהר בזה ,כי אינך
יודע כלל מה נעשה בעולם עם כל אחד
ואחד ,הכלל שאסור להתחיל לכנס באלו
ההרהורים והחקירות כלל ,רק להאמין
באמונה שלימה כי ˆ„ÂÈËÙ˘Ó ¯˘ÈÂ '‰ ˜È
והכל בשביל הבחירה ,ובודאי יש בחירה
לכל אחד ,וכל מה שעובר על כל האדם הן
לטוב הן להפך ,חס ושלום ,הכל הוא
רמזים וכרוזים שישוב אליו ,ובפרט
להרהר על אדם אחר שאין אתה יודע כלל
מה נעשה עמו ,אך אפילו מה שעובר עליך
אם לפעמים אינך יכול להבין הרמזים
והכרוזים ,אתה צריך להאמין; ועל ידי זה
יעזור לך השם יתברך ויאיר עיניך איך
לשוב אליו ולברוח ולנוס אליו תמיד ,מכל
מה שעובר עליך ,ועל ידי זה יעזור לך
ויושיע לך תמיד.
ויקויים,ÌÈÓÁ¯ ÌÎÏ Ô˙È È„˘ Ï‡Â :
שיהיה הרחמנות בידינו וכו'.
דברי אביך הטרוד מאד ומצפה
˙·ÏÒ¯·Ó Ô
לישועתך.
·¯‰ Â¯ÂÓ È„È„È È˙ÂÁ‡ Ô·Ï ÌÂÏ˘Â
.È" ˜ÈÊÈÈ‡ ˜ÁˆÈ
מכתבך קבלתי ואם עיני אמת לך גם
מזה ראוי לך להתעורר ולהתקרב להשם
יתברך ולנוס אליו תמיד ,כי הנך רואה
גודל החסד שעשה עמך ה' יתברך אשר
באת בגבולנו ,ועל כל הטובות אשר עשה
השם יתברך עמך על ידי ,על הכל עולה
הטובה והחסד הזה אשר הודעתי לך שאין
מקום לברוח מפגעי עולם הזה כי אם לה'
יתברך לבד ,מי יתן שתזכה לילך בזה
תמיד ,כי לא דבר ריק הוא מכם כי היא
חייכם.
ויש להאריך בזה הרבה ,אך זמן המנחה
הגיע .ובני הנעורים עוסקים עתה ביגיעה
גדולה להשליך רפש וטיט שנפל לביתי
מחמת הגשמים וגם זה לטובה ,מלבד
עסקים גדולים מאד שמנחים עתה
במחשבתי ,אך אף על פי כן ההכרח להשיב
לכם גם כן לכל אחד ואחד תשובה נכונה,
כלי האי ואולי יהי ה' עמנו בכוחו הגדול,
לזכנו תמיד לשא עינינו למרום בכל מה
שעובר עלינו ,עדי נזכה לשוב אליו באמת
לאמתו.
דברי דודך ורעך ,חפץ טובתכם
והצלחתכם בזה ובבא ,לנצח.Ï"‰ Ô˙ .

‡‰‡¯È‰ ‡ˆÂ
Ï"Ë ,˙Â„„Â·˙‰

צריך האדם להרבות בתפילה מאד מאד
כל ימי חייו .ואפילו כשרואה שמתפלל
הרבה ואינו נענה ,והתאוות והבלבולים
מתגברים עליו בכל פעם ביותר ,אף על פי
כן אל יטעה שתפלותיו הם לריק ,חס
ושלום ,רק ידע ויאמין שאין שום דבור
נאבד לעולם ,וכל תפילה ושיחה בינו לבין
קונו עושה ¯ ,Ì˘Âוהצדיקי אמת מלקטים
כל אלו התפלות והשיחות ובונים מהם
בנינים נפלאים ,בחינת ·.ÔÎ˘Ó‰ ÔÈ
וצריך כל אחד להתחזק הרבה בתפילה
ושיחה תמיד ,יהיה איך שיהיה ,עד אשר
על ידי רבוי התפלות יהיה נשלם הבנין
בשלמות ,ואז יכמרו רחמיו יתברך ויקרב
אותו בשלמות ,וישוב אל ה' וירחמהו.



·˙ÎÓ

זה עכשיו ,בעת עריכת מכתבי מיום י"ז
בתמוז תשל"א ,הגיע לי מכתבו והיה לי
מזה שמחה ונחת על שזכה להיות בעזרי
לתומכני.
והנני נותן לכבוד מעלתו הרם תשואות
חן ורב תודות מעומקא דליבאי ,ישלם ה'
פועלו הטוב רפואה וישועה בגוף ובנפש
לאורך ימים ושנים טובים ,ויזכה לראות
התגלות האמת בעולם ,שיכירו וידעו כל
יושבי תבל ÏÎ· Â˙ÂÎÏÓÂ ‰ÎÂÏÓ‰ '‰Ï ÈÎ
˙Â˘ÚÏ ˙Á‡ ‰„Â‚‡ ÌÏÂÎ Â˘ÚÈÂ ‰Ï˘Ó
¯ˆ.ÌÏ˘ ··Ï· ÂÂ
דברי אוהבך אהבת אמת ,המתפלל
תמיד בעד שלומך וטובתך בזה ובבא,
מחכה ומצפה להתראות ביום ערב ראש
השנה הקדוש ,בשמחה בברכת שנה טובה
ומאושרה.

˙ÂˆÚ

אך אף על פי כן ,כשיהיה לו איזה
ישועה ,אל יטעה שעל ידי תפלותיו ומעשיו
הטובים פעל זאת ,רק ידע שהכל רק
בחסדו יתברך...

˘Ô¯‰ ˙ÂÁÈ

Ô"¯‰ ˙ÂÁÈ˘ ¯ÙÒÓ
‡Ê"Ï-Â"Ï ˙Â

*( אמר :עוד יהיה זמן שמי שיהיה איש
כשר פשוט ,יהיה  ÏÂ„‚ ˘Â„ÈÁכמו הבעל
שם טוב ז"ל.
*( אפיקורסות נקראת  ,‡˘Óכמו שכתב
רש"י על "משאכם" )דברים א-יב( מלמד
שהיו בהם אפיקורסים.
על כן כשנוסע להצדיק הוא משליך
מעליו משוי גדולה כי מאחר שנוסע ,כבר
יש לו אמונה שהוא הפך האפיקורסות.

˙ÂÈ˘ÚÓ È¯ÂÙÈÒ

ÈÚÂ ¯È‚¯Ú·Ó
)Í˘Ó‰ (10

**** ¯·‰¯Â˙·˘ ÌÈ‰Â·‚‰ ˙Â„ÂÒ ˘È·Ï‰ ˘Â„˜‰ ÂÈ
·˙‡¯ÈÏ ,Â˙˘Ó Â˙Â‡ ¯¯ÂÚÏ ,ÂÏ‡‰ ˙ÂÈ˘ÚÓ
˘**** Ì˙Â‡ ‡¯˜˘Î ,·ÂË ÏÎÏÂ ÌÈÓ

 ...והשני נתיישב גם כן כנ"ל כמו
הראשון ,ושלח גם כן את אותו הבן
למרחוק מאתים פרסאות ,וחרה לו גם כן
מאד ,וילך אל השלישי ,ולהשלישי מסר
עוד סימנים מובהקים ביותר.
וילך ויסע תכף המלך הראשון הנ"ל ובא
לשם ,למקום בת הקיסר הנ"ל ,ועשה לו
שיר ,ונעץ בתוך השיר על פי החכמה זו כל
אותן המקומות ,דהיינו השבעה עדים
הנ"ל ,אך על פי השיר נזדמן לו ,שלא
סדרם כסדר את המקומות הנ"ל ,כי כן
הגיע לו על פי חכמת השיר ובא לשם על
המקום הנ"ל ,והגיד השיר.
כשמע בת הקיסר המקומות הנ"ל ,נפלא
בעיניה ,ונראה לה שמוכרח שזהו בן גילה,
רק היה קשה בעיניה על שלא סדרם
כסדר ,אך אף על פי כן חשבה בדעתה:
‡‰Ê ÂÏ ‡· ¯È˘‰ Ï˜˘Ó ˙ÓÎÁ ˙ÓÁÓ ÈÏÂ
 ;¯„Ò‰ונסכם בלבה ,שזה הוא ,וכתבה לו,
שהיא משודכת לו ,ונעשה שמחה ורעש,
שנמצא לה בן גילה ,והכינו על החתונה...



'· ÏÁ‰ Èa≈ ‡ƒ ¯ÙÒÓ
Ê"Ú ·˙ÎÓ

˙Â¯‡Â·Ó‰ ˙ÂˆÚ
'·-'‡ ,˙ÂÎÂÒ

*( על ידי קיום מצוות ֻסכה כראוי,
זוכים לדעת גדולה מאד ,שדעת זו היא
בבחינת ¯.È˜Ï‡ ÚÙ˘ ,˘„Â˜‰ ÁÂ
וכדי לזכות לדעת זו ,צריך לתקן את
שבעת הנקבים המצויים בראש האדם.
היינו העיניים ,האזניים ,האף והפה,
כמבואר בלקוטי מוהר"ן חלק א' )סימן
כ"א( בתורה  ,ÌÈ˙ÒÂ ¯ÈÓË ‡˜È˙Úכיצד
לתקן את צינורות המוח האלו.
וצריך לדעת שתכלית העבודה של כל
אדם בעולם שעוסק ביראת ה' וקיום
התורה ,הוא שיזכה ל˘ ,È˜Ï‡ ÚÙרוח
הקודש ודעת גדול הנזכר למעלה ,שהם
עיקר שעשועי עולם הבא .היינו עיקר
תענוג עולם הבא של כל אדם ,יהיה השגת
הדעת כמבואר .וכפי שמקיימים מצוות
ֻסכה כראוי ,וכפי שזוכים לזכך את
הצנורות הנזכרים ,כך זוכים לשפע
האלקי ,לדעת הגדולה ,שזה כאמור עיקר
שעשועי עולם הבא.
*( על ידי קיום מצוות ֻסכה כראוי,
זוכים ללב זך ונקי ,ועל ידי זה ,זוכים
לדבר ולפרש לפני ה' יתברך כל המצוי
בלב .דיבורים אלו ששחים לפני ה' יתברך,
הם בבחינת רוח הקודש.

˙‰ÏÈÙ

‡"Î ,'‡ ˙ÂÏÈÙ˙ ÈËÂ˜Ï
‡"Ó˘ ÔÓÈÒ

 ...וזכני ברחמיך הגדולים ובחסדיך
המרבים ,לקיים מצוות ֻסכה כראוי ,בכל
פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות
התלויים בה ,בשמחה ובטוב לבב ובכוונה
שלימה כראוי.
ונזכה שימשך עלינו על ידי מצוות
ישיבת ֻסכה ,כל השבעת ענני כבוד שהקיפו
את ישראל במדבר ,ופרס עלינו ֻסכת
שלומך; ונזכה להשיג השגת המקיפים
הקדושים השגת רוח הקודש ,על ידי
מצוות ֻסכה כראוי בקדושה ובטהרה
ובשמחה .ועל ידי זה תגן עלינו ובעדנו
ותצילנו מכל אויב ואורב ,ומכל מיני
שונאים שיש לנו בגשמיות ורוחניות ,והסר
שטן מלפנינו ומאחרינו ובצל כנפיך
תסתירנו...

