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סכ 2מפסולת גור' ויקב  ...עוונות נתהפכי' לזכיות.

]אוצר היראה ' סוכות ,ק"ל[

אחר יו 3כיפור נכנסי' לסוכה ,ועיקר הסכ /הוא מפסולת גר' ויקב .ובזה אנו מראי' גודל כחנו ועוצ 3חסדי ה' יתבר ,/כי בזה אנו רואי' שמחל לנו
ה' יתבר /עוונותינו ,ונתהפכו כל העוונות לזכיות ,ונעשו מעוונות ישראל תורה; וזאת התורה היא בחינת סתרי תורה דייקא ,בחינת תשובה ,שהוא
כביכול למעלה מהתורה.
וזהו בחינת סוכה ,כי סוכה גבוה מאד והיא בחינת סתרי תורה ,בחינת תשובה ,בחינת אמא דמסככא על בני' וא 4לבינה תקרא ,שהוא בחינת
סתרי תורה ,שזה בחינת נשמע הנ"ל ,והיא נעשית דייקא מפסולת גר' ויקב ,שה 3בחינת מו 9ותב' ,שה 3בחינת קליפה דחפיא על חטה ]הקליפה
שמכסה את החיטה[ ,שה 3בחינת עוונות ,ומה 3דייקא נעשה הסוכה .וכל זה אנו זוכי' ביו 3כיפור ,שמחל לנו ה' יתבר /עוונותינו ,עד שנתהפכו
העוונות לזכיות ,ועל כ' נעשה עכשיו מפסולת דייקא סוכה ,שהוא בחינת סתרי תורה.
ובזאת הסוכה אנו יושבי' כל שבעת הימי ,3ואנו מקבלי' השבעה רועי 3בסוכה ,שעל יד 3עיקר המשכת האמונה ,שכל עבודותינו בראש השנה
ויו 3כיפור היו בשביל זה ,ובזאת הסוכה הקדושה אנו יושבי' ,והסוכה מגנת עלינו ושומרת אותנו מכל השונאי 3והרודפי 3הרוצי 3להרחיק אותנו,
חס ושלו ,3כי על ידי כח הסוכה אנו בטוחי 3בה' יתבר /שנהיה סמוכי 3ודבוקי 3בו יתבר /תמיד לעול 3ועד ,ואי' שו 3דבר שירחיקנו ממנו יתבר,/
כי אנו נסתרי 3בצל סוכה העליונה ,שהיא קדושה גבוה כל כ ,/עד שש 3נתהפכי' כל העוונות לזכיות ,ובכח החסד הזה שוב אי' אנו מתייראי' משו3
כל סו; נהיה נשארי 3דבוקי 3וכלולי 3בו יתבר /תמיד ,מאחר
הרחקה שבעול ,3כי בודאי תמיד נשוב אליו יתבר ,/וסו;
הקדושה ,שהיא אמא דמסככא על בני' ,שהיא בחינת
שזכינו עכשיו לכנס באור הקדושה העליונה ,בצל סוכה
תשובה ,שש 3כל העוונות נתהפכי' לזכיות.
אנו בטוחי 3ומחכי ,3שמכל הנפילות והירידות
יתבר /בתשובה שלמה ,עד שנזכה לישב

נמצא שאנו רואי 3עוצ 3כח התשובה ,על כ'
ומכל ההרחקות שבעול ,3מכול 3נשוב אליו
בסוכה של לוית'.

שתהיה מגנת מ' הגהינ ,3כי אור הסוכה
העוונות נתהפכי' לזכיות.

וזה ג 3כ' בחינת הסוכה של לעתיד,
נמשכת ממקו 3גבוה כל כ ,/שש 3כל

אחרי 3אינ 3יודעי 3שהביצי 3אינ3
שלה ,3וה 3יושבי 3עליה 3עד
שמולידי 3מה 3עופות.

]מספר אוצר היראה ' צדיק ' רל"ו[

גדולי הצדיקי 3אמתיי ,3אפילו
כשמתי 3על מטת ,3מתי 3ג 3כ' על קידוש
הש.3
כי כל ימי חייה 3מסרו נפש 3על קידוש הש 3בכמה וכמה
בחינות ,מכל שכ' בסופ 3בהסתלקות 3ממש ,וה 3ממשיכי 3בכל
פע 3חסדי 3חדשי 3ונפלאי 3מאד ,עד שעל ידיה 3יכולי' לשוב
אל ה' ,ולהמשי /כפרה אפילו להפגומי 3מאד בפג 3הברית ופג3
האמונה ,בבחינת יבוא שלו 4ינוחו על משכבות 4וכו' ,ואת4
קרבו הנה בני עוננה זרע מנא 9וכו' ,כי אפילו אלו יכולי'
להתקרב על ידי הצדיקי אמת שכני עפר הנוחי 3על משכבות3
בשלו ,3על ידי החסדי 3נפלאי 3שממשיכי 3בכל פע 3ביותר
אחר הסתלקות.3

וג 3זה העו; לוקח לעצמו כמה ביצי 3שלו
ויושב עליה 3ומוליד לעצמו עופות; ואחר כ/
פורח העו; הנ"ל ע 3הילדי 3שלו ,ומתחיל לצפצ; ,ואזי
שומעי 3כל העופות שנעשו אצל אחרי 3מביצי 3שלו ,וה3
מכירי 3הקול ונמשכי 3מיד אחר העו; הנ"ל שבאמת יצאו ממנו,
וחוזרי 3אליו.
והנמשל מוב' מעט למי שיודע איזה רמז מעניי' גדולת עסק
הנהגתיו של רבנו זכרונו לברכה ע 3העול.3

]עצות המבוארות ' סוכות ' א''ב'[

]חיי מוהר" ,1תר"ג[

ספרו לי בשמו ,שאמר לעניי' עסק הקבו 9שלו משל :שיש עו;
אחד שמטיל ביצי 3הרבה מאד רבוי מופלג ,עד שאי אפשר לו
לישב עליה 3על כול 3להוליד מה 3עופות.
ונת' לו הש 3יתבר /בטבעו שהול /ומשלי /בערמה איזה
ביצי 3בק' עו; אחד ,וכ' משלי /עוד איזה ביצי 3באיזה ק' אחר,
וכ' משלי /ביצי 3שלו בקני 3של עופות אחרי ;3ואלו העופות

 #על ידי קיו 3מצוות סוכה כראוי ,זוכי 3לדעת גדולה
מאד ,שדעת זו היא בבחינת רוח הקודש ,שפע אלוקי .וכדי
לזכות לדעת זו ,צרי /לתק' את שבעת הנקבי 3המצויי 3בראש
האד ,3היינו העיני ,3האזני ,3הא; והפה ,כמבואר בליקוטי
מוהר"' חלק א' )סימ' כ"א( בתורה עתיקא טמיר וסתי ,4כיצד
לתק' את צינורות המוח האלו.
וצרי /לדעת שתכלית העבודה של כל אד 3בעול 3שעוסק
ביראת ה' וקיו 3התורה ,הוא שיזכה לשפע אלוקי ,רוח
הקודש דעת גדול הנזכר למעלה; שה 3עיקר שעשועי עול 3הבא.

סוכה
תפילה בכח
וארץ ישראל,
סגולה
לבנים!...

היינו עיקר תענוג עול3
הבא של כל אד ,3יהיה
השגת הדעת כמבואר.
וכפי שמקיימי 3מצוות
סוכה כראוי ,וכפי
שזוכי 3לזכ /את
הצינורות הנזכרי ,3כ/
זוכי 3לשפע האלוקי,
לדעת הגדולה ,שזה
כאמור עיקר שעשועי
עול 3הבא.

 #על ידי קיו 3מצוות סוכה כראוי ,זוכי 3ללב ז /ונקי ,ועל
ידי זה ,זוכי 3לדבר ולפרש לפני ה' יתבר /כל המצוי בלב .דבורי3
אלו ששחי 3לפני ה' יתבר ,/ה 3בבחינת רוח הקודש.

מדתה; ובאו החייטי 3הקטני ,3ואמרו שה 3יכוונו מדתה ויעשו
המלבוש; השיבו לה :3א 3החייטי 3הגדולי 3אי' יכולי 3אי/
תוכלו את?!3

]מספר ִאֵ7י הנחל ב'' מכתב רפ"ט[

דע אחי כי באמת על פי חכמות בוודאי אי אפשר להשיג ה'
יתבר /ולידע ממנו יתבר /כלל ,כי יוכל לתעות בחכמתו מאד,
כמו שתעו ונבוכו המחקרי 3והפילוסופי 3עד שבאו לאפיקורסות
גמור על ידי טעות חכמת 3הנבוכה.
ועל כ' ,העיקר היא האמונה ,לצמצ 3את המוח לבלי
להתגאות להיות איש חכ 3בעיניו שירצה להשיג יותר משכלו ,רק
יצמצ 3מוחו וישפיל עצמו ,כאזוב ותולעת ,ויסמו /עצמו על
אמונה ,כי האמונה היא הפתח והשער לכנוס על ידה בהשגת
אלקותו.

הכשרי 3אמיתיי 3שבדור ,המקורבי 3לצדיק האמת
]לקוטי תפילות א' ,תפילה כ"א[
והולכי 3בדרכיו ,ה 3שפלי 3וקטני 3ונבזי 3בעיני עצמ3
 ...וזכני ברחמי /הגדולי 3ובחסדי /המרובי ,3לקיי 3מצוות
כתולעת ממש ,בבחינת ואנכי תולעת ולא איש חרפת אד 4ובזוי
סוכה כראוי ,בכל פרטיה ודקדוקיה וכוונותיה ותרי"ג מצוות
ע 4כל רואי ילעיגו לי וכו' ,וא; על פי כ' ה 3עזי 3וחזקי3
התלויי 3בה ,בשמחה ובטוב לבב ובכוונה שלמה כראוי .ונזכה
בדעת 3מאד מאד כעמוד ברזל וכחומת נחושת כנגד העזי פני3
שימש /עלינו על ידי מצוות ישיבת סוכה ,כל השבעת
השקרני ,3החולקי 3על הצדיק האמת ואנשיו,
ענני כבוד שהקיפו את ישראל במדבר ,ופרוס
בגאוה ובוז ,ורוצי 3למנוע מלהתקרב אל האמת,
עלינו סוכת שלומ.2
לבלי לשמוע לה 3כלל לשו 3בלבול וליצנות
שלה 3ולבלי להתבייש מה 3כלל.
אחינו בית ישראל
ונזכה להשיג השגת המקיפי 3הקדושי3
תרמו נא ,בעין יפה,
השגת רוח הקודש ,על ידי מצוות סוכה
ומי שפוג 3בעזות דקדושה ,היינו שאינו עז
להוצאת העלון
כראוי בקדושה ובטהרה ובשמחה ,ועל ידי
כנמר נגד החולקי 3המלעיגי ,3שעיקר
הקדוש
של רבינו
זה תג' עלינו ובעדנו ותצילנו מכל אויב
התקיפות שלה 3הוא על ידי עזות ושקר ,על
ואורב ומכל מיני שונאי ,3שיש לנו בגשמיות
ידי זה אינו זוכה להתקרב למנהיג האמת
רבי נחמן מברסלב
ורוחניות ,והסר שט' מלפנינו ומאחרינו
ואינו זוכה לקבל ממנו השגות אלקות ,כי
תזכו למצוות
ובצל כנפי /תסתירנו.
נפגמה האמונה אצלו עד שבא לידי כפירה
גמורה ,חס ושלו ,3ה' ישמור.

]מספר אוצר היראה ' אכילה ' קע"ח[

כל הדברי 3המותרי 3באכילה ה 3בבחינת תרגו ,3שמעורב טוב
ורע ,ועל ידי אכילת ישראל ,על ידי זה מעלי 3אות 3אל הקדושה
לבחינת לשו' קודש; ועל כ' עיקר תיקונ 3ובירור 3הוא על ידי
הדיבור הקדוש של הברכה שמברכי 3קוד 3שנהני' ,כי על ידי זה
עולה ונתברר הטוב שבדבר הנאכל ,שהוא בבחינת הטוב
שבתרגו ,3ונכלל בבחינת שלמות לשו' הקודש וזה תיקונו
)הלכות בכור בהמה טהורה ,הלכה א'(.

עלונים:

02-5829086 / 056-741701 / 067-587032

תרומות:

בכל סניפי הדואר ,חשבון 89-2255-7

מכתבים:

ת .ד 27100 .ירושלים 91270

שידוכי מצוה:

(13:00-16:00) 056-870043

]סימ 1תפ"א[

הלבנה באתה בקובלנא לפני החמה ,באשר שהחמה משמשת
עיקרה ביו 3ובימות החמה ,והיא צריכה לשמש בחור; ,ובלילות
הארוכי 3ובקור ,והיתה החמה מפיסתה שתעשה לה מלבוש.
וקראו לכל החייטי 3בולשבוי גלאוונא ]רצונו לומר גדולי3
וחשובי ,[3לעשות לה מלבוש .ורצו ג 3החייטי 3הקטני 3ליל,/
ואמרו :מאחר שאי' קוראי' אותנו אי' לנו ליל./
ובאו החייטי 3הנ"ל והשיבו שאי אפשר ליקח לה מלבוש ,כי
היא לפעמי 3קטנה ולפעמי 3גדולה ,על<כ' אי אפשר לכוו'

הילולת

מוהר"ן
מברסלב
זי"ע
בח"י תשרי

