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חג הסוכות  (דברים ט"ז י"ג)בתוה"ק 
תעשה לך באספך מגרנך ומיקבך וגו' הפשט 
הפשוט הוא שצריכים לעשות סוכות בזמן 
אסיפה כשהאדם אוסף התבואה מהשדה, 
והנה בכל פשט יש גם רמז ופנימיות שצריך 
להבין בתוך הפשט גם את הפנימיות, הפשט 
ניתן לכל אדם בשווה לכן ההלכה היא לפי 

ה גם בדרך (כמובן שזהפשט כמו שדרשו חז"ל 

ועל כן זה שווה לכל אדם תמיד,  פשט)
משא"כ הפנימיות לא כתוב מפורש בתורה 
כי להבין פנימיות הדברים זה תלוי תמיד 
בדרגא של האדם ובמצב העולם ולפי זה 

  צריך להבין את הפנימיות. 
דבר שבענין הפנימיות האדם וגם כל 
העולם צריך להתעלות בו ולהתקדם ולהבין 

הפנימיות מה שלא היה צריך עדיין  יותר את
(שאז עדיין לא עלה לדרגא של להבין לפני שנה 

, כי תמיד צריך להוסיף ולעלות שעל עכשיו)
זה כתוב וחיי עולם נטע בתוכנו כלומר שכל 
אחד יש לו חלק בתורה ובתוך לבו של כל 
אדם הקב"ה נטע את הכח להשיג את 
התורה לפי חלקו ושורש נשמתו, וכמה 

ם ומוסיף בעבודת ד' ומייגע עצמו שמתקד
על המצות ומתקרב יותר להקב"ה ולתורה 
הרי הוא נעשה יותר רוחני ואז יש לו 
מושגים אחרים להבין את פנימיות הדברים 
ולכן הוא צריך לגלות את הפנימיות מתוך 
התורה לפי שורשו ומצבו והדרגא שלו בעת 

  ההיא.

סוכות זה חג שבדבר מסוים זה 
קצת משאר החגים כי שאר החגים שונה 

יותר מבוארים ויותר יודעים מה החג נותן 
לנו, למשל בפסח היה יציאת מצרים על כן 
בפנימיות הדברים זה נותן לנו שבכל שנה 
בפסח כל אחד יוצא יותר מהמצרים 
הרוחניים שלו שזה מהיצה"ר זה זמן 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
אין קוראים לאבות אלא  ט"ז:)(ברכות הגמרא אומר  א

לשלשה וצלה"ב את מי זה בא לשלול הרי האב הגשמי 
שלנו גם קוראים אב א"כ את מי זה שולל, אלא זה שולל 
את השבעה רועים כי מצד הסברא היינו אומרים שגם 

שהאדם יכול לצאת לחירות מפני שהקב"ה 
תמיד באותו הזמן פודה וגואל את האדם 

וכמו שמבואר בהחיד"א ששלשים יום לפני 
החג הקב"ה מוציא כבר את הנשמות 
ומטהר אותם מהקליפות שזה בחינת 
שיוצאים ממצרים כל שנה וזה חוזר על 
עצמו הענין הזה, בחיצוניות יציאת מצרים 
זה פשוט שהיינו עבדים ונשתחררנו וכמובן 
שבחיצוניות לא שייך כל שנה בפרט 

חנו עדיין בגלות אכתי עבדי שאנ
דאחשורוש אנן, אבל בפנימיות אנחנו 
יצאנו מתחת שליטת הקליפה שזה פרעה 
ועל כן בפנימיות נוהג כל שנה ג"כ שיוצאים 

  בפסח מהקליפות בכל שנה. 
בשבועות זה מתן תורה מתחדש 
לנו התורה ונעשית כחדשה יש מושגים 

כל חדשים וגם שמופיע ומאיר בתוך התורה 
שנה ועצם התורה נעשה חדש, אבל סוכות 
אנחנו יודעים שזה זכר לענני הכבוד אבל 
מה זה הענין של ענני הכבוד מה זה נותן 

  לנו לא ידוע כל כך בדיוק.

ענין יש לנו בחג הסוכות זה 
(שבאים אלינו לסוכה אברהם יצחק האושפיזין 

שזה דבר נפלא שאין  יעקב משה אהרן יוסף דוד)
ביאור ולא יודעים בכלל מה זה ומה היא לנו 

הסיבה שהאושפיזין באים בשבילנו ומה זה 
צריך לתת לנו, הזוה"ק אומר שצריך לשמוח 
כל יום עם האושפיזין ולקבל את האושפיזין 
באנפין נהירין בסבר פנים יפות אנחנו 
צריכים להאיר פנינו אליהם לקבל אותם 
בשמחה ולשמוח עם האושפיזין, וגם זה 

מה אנחנו  אתםה"ב איזה קשר יש לנו צל
יכולים לקבל מהם מה הם באים להשפיע 

  לנו לא מובן כל הענין הזה.
ענין האושפיזין אפשר לומר ע"פ מה 
דאיתא בזוה"ק שרב המנונא סבא לפני 
שנכנס לסוכה היה עומד בפתח ולא נכנס 
עד שהזמין את האושפיזין ואמר תיבו תיבו 

ואח"כ נכנס, ולכאורה  אושפיזין קדישין וכו'
השבעה רועים הם כמו אבינו כמו שאלישע אמר על 

ופרשיו אבי אבי רכב ישראל  (מלכים ב ב' י"ב)אליהו הנביא 
א"כ גם הרב רבו נקרא אביו, ואע"פ שכל השבעה 
אושפיזין הם בבחינת אבות בשבילנו אבל בכל זאת אין 

צלה"ב מה הענין הזה שהזוה"ק מספר לנו 
שזה היה בפתח ונכנס רק אחרי שהזמין 
אותם, למה לא ישב במקומו כמו שמברכים 
לישב בסוכה שהברכה לישב בסוכה 
אומרים כשמתישבים בסוכה זה סימן שזה 

  צריך ללמדנו משהו.
אפשר להבין את זה ע"פ משל 

זכות שיכול להכנס להיכל שילד שניתן לו 
ולחדר של המלך, והנה הילד מפחד ואבריו 
דא לדא נקשן מצד אחד הוא שמח עם 
ההזדמנות הזאת שנתנו לו זה זכות גדול 
בשבילו, אבל מצד שני הוא לא יודע איך 
לעכל את זה הוא מפחד מפני שלא יודע איך 
צריך לעמוד לפני המלך ביראה ופחד עם 

שהוא ילד ולכן הרי נימוס ודרך ארץ מפני 
כנס, אבל אם הילד נכנס עם הוא מפחד לה

תו ביחד הוא תחת כסותו של האבא אביו א
הוא מסתיר עצמו בכנפי אביו אז הרי הוא 
נכנס בשמחה ויורד ממנו הפחד הזה 
שמבהיל אותו כי הוא סומך על אביו 
וממילא נכנס בשמחה, רב המנונא סבא 

עילאה  מהימנותאד צלאכשהגיע לסוכה 
ששם יש השראת השכינה היה מפחד 
להכנס כי איך האדם יכול להכנס במקום 

שלהבת של השראת השכינה,  להבתשיש 
לכן הקב"ה שולח לנו את האבות הקדושים 
שאז מרגישים כבר בנוח ואז היה קל לו 
להכנס לכן לא היה יכול להכנס עד שהזמין 
קודם את האושפיזין וביקש את האבות 

יצחק ויעקב וגם השבעה שלנו אברהם 
שיהיה לנו  ארועים שהם ג"כ בבחינת אבות

  תם נכנס. נוח להכנס ויחד א
זה לגבי מי שבדרגא הזאת שהוא 
מרגיש פחד להכנס לסוכה אבל אנחנו לא 
מרגישים כלל אצלנו אין הבדל בין מחוץ 
לסוכה לבין בפנים הסוכה אדרבא אנחנו 

יעורר צריכים לפעול לעורר ע"י איזה דבר ש
אצלנו קצת את היראה אימה ופחד, ואע"פ 

(בקב הישר ביסוד יוסף בשל"ה שבספרי מוסר 

כתוב כבר שצריך להיות בסוכה  הקדוש)

קוראים לאבות אלא לשלשה השאר קוראים אותם 
רועים, עכ"פ האבות ושאר הרועים הם עושים לנו נוח 

 להכנס לסוכה.
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באימה ויראה ולא בקלות ראש אלא בכובד 
ראש מפני אימת השכינה והשראת השכינה 
שיש שם, אבל בכל זאת אנחנו צריכים 
משהו שיעורר לנו לזה כי אנחנו מסתכלים 
על זה כמו מצוה קלה כי מכיון שכתוב 

תשבו כעין תדורו  (ויקרא כ"ג מ"ב. סוכה כ"ו.)
על כן עושים לעצמנו שיהיה לנו נוח שם 
ונכנסים לסוכה בהרגשה קלה, אבל באמת 
צל"ד שהמצוה היא לא מצוה קלה כלל כי 

 צלאאיך אנחנו יכולים להכנס ב
(ע"ז  עילאה ואע"פ שאיתא בגמ' מהימנותאד

ב"ה יאמר לאומות העולם לעתיד שהק ג.)
, אבל זה רק מצוה קלה יש לי וסוכה שמה

 צלאלאומות העולם שאין להם 
, אבל אנחנו עם ישראל שיש מהימנותאד

 מושגים ויש לנו מהימנותאד צלא לנו
במצווה ובכבוד ד' ית' אסור  אחרים

ש ביוצרות של "שיחשוב למצוה קלה כמ
 "בעיניךסוכה קלה סוכות "אל תהי מצוות 

עילאה  מהימנותאד צלאאם האדם נכנס ב
בקלות ראש הוא לא מקבל כלום כי אם 

על  מהימנותאד צלאהוא לא מבין כלל שזה 
  מסתלקת ממנו. מהימנותאד צלאכן ה

הראשון שאנחנו זכינו בזכותו 
למצות סוכה זה היה אברהם אבינו 

 (מדרש תנחומא וירא פ"ד)כדאיתא בחז"ל 
שבזכות שאברהם אבינו אמר למלאכים 

והשענו תחת העץ הקב"ה  (בראשית י"ח ד')
נתן לכלל ישראל מצות סוכה, ולמה אמר 

(זוה"ק להם כך כדי לבדקם כדאיתא בחז"ל 

שאברהם אבינו היה לו עץ  חלק א' ק"ב.)
שבזה היה בודק את כל האורחים וכשהגיעו 
אורחים היה מושיב אותם תחת העץ הזה, 

יו צדיקים העץ היה מיצל עליהם אלו שה
וכשבאו אנשים שלא היו ראוים הענפים 
של העץ היו מתהפכים לצד השני ולא היו 
רוצים להצל על האדם הזה והיו יושבים 
בחמה ולא בצל ואז אברהם אבינו היה 
מקרבם להקב"ה ומחזירם בתשובה, וגם 
את המלאכים רצה לבדקם כך ולכן אמר 

צריכים ללמוד  להם והשענו תחת העץ, א"כ
מזה שסוכה זה דומה לעץ הזה ועל כן אם 
האדם אינו ראוי אז פשוט הצל של הסוכה 
מתהפך לצד אחר ולא מיצל עליו וא"כ הוא 

  בכלל. מהימנותאד צלאלא ב
שזכינו בזכותו לסוכה זה היה 
אברהם אבינו שהוא האושפיזין הראשונה 

שהוא בא ומלוה את  ואיתא בזוה"קשלנו 
ושפיזין, אברהם אבינו ע"ה תמיד כל הא

הולך ומלוה את כל האושפיזין בכל הימים 
ואע"פ שכל שבעת הרועים באים כל יום 
אבל בעיקר אברהם אבינו כי הצל של 

  הסוכה זה התחיל אצל אברהם אבינו.

 צלאדבר צלה"ב למה סוכה נקרא 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

כל הצדיקים האלה היו תמיד מבקשים רק בשביל  ב
יל עצמם כי בשביל עצמם הם בטלים כלל ישראל לא בשב

ומבוטלים להקב"ה לרצון ד' ועל כן הם לא מבקשים 
(מגילת אסתר בשביל עצמם דבר כמו שכתוב אצל אסתר 

'לא בקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגי סריס  ב' ט"ו)
המלך' זה רמז שהצדיקים כמו אסתר לא מבקשים על 

עילאה למה לא נקרא פריסת  מהימנותאד
מתפללים ופרוס כנפי השכינה כמו שאנחנו 

 צלאעלינו סוכת שלומך למה נקרא 
  עילאה. מהימנותאד

להבין את זה יש להקדים מה 
דאיתא שכל אושפיזא שמגיע כל יום 
בזכותו יש לנו איזה השפעה רוחני אחרת 
לפי המדה של אותו האושפיזא אבל צריך 

(כי צריך להבין מה שזה שייך לסוכה 

יש רמזים אצל , שהאושפיזין יהיה שייך לסוכה)
כל אחד מה שזה שייך לסוכה בדרך כלל 
ידוע שבזכות אהרן הכהן היה לנו ענני כבוד 
בזכות אברהם אבינו יש לנו הסוכה אצל 

שנסע סוכתה  (בראשית ל"ג י"ז)יעקב כתוב 
אבל עדיין צלה"ב מה ס"ה זה נותן לנו כל 

  הדברים האלה.
לגבי האושפיזין של משה רבינו מה 

ו מוסיף לנו שייכות במצות שמשה רבינ
 (שמות ל"ג י"ח)סוכה אפש"ל כך, דהנה כתוב 

שמשה רבינו ביקש מהקב"ה הראני נא את 
כבודך זה היה עת רצון לפעול הרבה דברים 
והקב"ה אמר לו לא יראני האדם וחי זה לא 
יתכן האדם לא יכול לראות את השכינה 
וישאר חי אם יראה את השכינה יפרח 

בעשרת הדברות שפרחה  נשמתו ממנו כמו
, ואע"פ (שמות רבה כ"ט ד')נשמתם של ישראל 

ודבר ד' אל משה פנים  (שם פסוק י"א)שכתוב 
אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו בכל 
זאת מה שמשה רבינו ביקש הראני נא את 
כבודך זה היה דרגא יותר מזה שעדיין לא 
היה לו זה הדרגא, והקב"ה אמר לו שזה גם 
בשבילך לא יתכן שיראני האדם וחי כי א"כ 

  יפרח נשמתך עי"ז. 
זאת הקב"ה אמר לו אמלא בקשתך 

'והיה  (שם פסוק כ"ב כ"ג)ל בדרך הזה אב
בעבור כבדי ושמתיך בנקרת הצור ושכותי 
כפי עליך עד עברי והסרתי את כפי וראית 
את אחרי ופני לא יראו', כלומר כבודי 
יתגלה אליך זה יופיע לך אבל אני אעשה 
מסך שתוכל לראות, וכמו למשל האדם לא 
יכול להסתכל בשמש אלא א"כ יש לו בתי 

ל שמש שמשחיר קצת שרק אז יוכל עינים ש
לראות את השמש אבל בלי מכסה לא יכול, 
כמו"כ כך אני אעשה לך ושכותי את כפי 
אעשה לך מסך ואז כן תוכל לראות את 
כבודי ע"י מסך, א"כ הקב"ה הסכים לו ונתן 
לו את בקשתו אבל רק לא באספקלריא 
המאירה כמו כל הדברים שהשיג עד עכשיו 

א המאירה אלא זה שזה היה באספקלרי
  צריך להיות באספקלריא עם מסך. 

כל מה שביקש משה רבינו זה לא 
בשביל עצמו אלא רק כדי להשפיע את זה 

ומשה רבינו פעל בזה כשיהיה  בלכלל ישראל
מצב כזה שהעולם אינו ראוי לראות את 
השראת השכינה וכמו שאיתא בחז"ל 

יתא עצמם, כל המגילה זה רמז על הקב"ה ג"כ כמו שא
בחז"ל איפה שכתוב המלך זה רמז על הקב"ה ולכן 
הצדיקים כמו משה רבינו לא מבקשים דבר בשביל עצמם 
מה שמבקשים תמיד זה רק כדי להשפיע את זה לכל הכלל 

 ישראל.
וז"ל, אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן בחג  ג

 כדאי הוא שתשרה עליו שכינה (סנהדרין י"א.)
אלא שאין דורו זכאי לכך, יש מצבים בעולם 
שאפילו אם האדם ראוי מצד מעשיו 
להשראת השכינה בדרגא מסוימת בכל זאת 
הרי זה לא יכול להופיע לו וזה נמנע ממנו 
מפני הדור, שאע"פ שיהיה זמנים של 
הסתרת פנים וכמו שכתוב על זה בתורה 

ואנכי הסתר אסתיר פני  (דברים ל"א י"ח)
לה שלא יוכלו לראות את הסתרה כפו

  השכינה כל אחד לפי הדרגא שלו. 
רבינו פעל על כל הדרגות אפילו 
שיהיה הסתרת פנים בכל זאת יהיה אופן 
שיוכלו לראות וזה ע"י מסך המבדיל הקב"ה 
יעשה לנו כמו צל שנראה רק את הצל ועי"ז 
נוכל לראות את פני השכינה, אז אפילו שיש 

שאפשר לראות  הסתר פנים אבל יש אופן
אם האדם מסתכל בצל ע"י צל יכולים 

  לראות. 
מה שמופיע לנו בסוכה מפני שהסוכה 
זה השראת השכינה כמ"ש ופרוס עלינו 
סוכת שלומך, אבל מכיון שמצד עצמו אין 
כל אדם זוכה לראות את זה על כן משה 
רבינו פעל שכל אחד יוכל להכנס לסוכה 

גא ולראות את השראת השכינה לפי הדר
  שלו. 

כל האזרח  (ויקרא כ"ג מ"ב)מש"כ 
בישראל ישבו בסוכות ואיתא במפרשים 
הקושיא למה כאן שונה הלשון ולא כתוב 
כל ישראל כל בנ"י כל איש מה זה הלשון כל 
האזרח בישראל ישבו בסוכות, לפ"ז אפשר 
לומר שאזרח זה לשון שהאדם הוא תושב 
 שיש לו זכות זה נקרא אזרח כל אחד לפי

הדרגא שלו יש לו האזרחות שלו, לכן 
הלשון כאן שונה משאר מקומות בכדי לומר 
בזה שבכל הדרגות של בנ"י ישבו בסוכות 
כל אחד לפי הדרגא שלו, כי מכיון שיש צל 
הצל הזה זה מיצל על כל אחד לפי הדרגא 
שלו כמה מסך שהוא צריך כדי שיוכל 
לראות את השראת השכינה, לפ"ז מובן 

  . מהימנותאד צלאקרא למה סוכה נ

יש מפרשים סוכה מלשון סֹוכה כמו 
שנאמר על שרה אמנו שנקראת יסכה 

על שם שהיתה סוכה ברוח  (בראשית י"א כ"ט)
לפ"ז כמו"כ גם סוכה זה  (מגילה י"ד.)הקודש 

מלשון סֹוכה ברוח הקודש שמסוכה יכולים 
לקבל ולראות ברוח הקודש, ואיתא בחז"ל 

למה נקרא שמחת בית  כ"ב:)(ירושלמי סוכה 
השואבה שמשם שואבים רוח הקודש 
ואפש"ל שזה התחיל משמחת בית השואבה 
שמשם שואבים רוח הקודש אבל גם 

(הלכות ממצות סוכה וכמו שמבואר ברמב"ם 

שהשמחה לא נעשית בשביל  לולב ח' י"ב)
שאיבת המים אלא השמחה נעשית בשביל 

 אלא שסמכו זה לשאיבת המים גחג הסוכות

(ויקרא הסוכות היתה שם במקדש שמחה יתירה שנאמר 
ני ה' אלהיכם שבעת ימים וכיצד היו ושמחתם לפ כ"ג)

עושין ערב יום טוב הראשון היו מתקנין במקדש מקום 
לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה כדי שלא יתערבו אלו 
עם אלו ומתחילין לשמוח ממוצאי יום טוב הראשון וכן 
בכל יום ויום מימי חולו של מועד מתחילין מאחר 



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י                              

 

 ג

ושאבתם  (ישעיה י"ב ג')מפני שיש רמז בפסוק 
מים בששון אבל עצם השמחה זה בשביל 

  . דהסוכות
רואים בחז"ל שחג הסוכות משפיע 
רוח הקודש מפני שהעיקר מה שעל ידו 
נמשך רוה"ק זה השמחה כי רק ע"י השמחה 
שרתה השכינה שם בשמחת בית השואבה 

מו עד שהיו יכולים להגיע לדרגת נבואה, וכ
דאיתא בחז"ל על יונה הנביא שנעשה נביא 
משמחת בית השואבה אבל לפנ"ז לא היה 
נביא אלא מהשמחה של שמחת בית 
השואבה חל עליו הנבואה ונעשה נביא כי 
השראת השכינה שהיה ע"י השמחה זה היה 
כל כך גדולה עד שהגיע לדרגא של נבואה, 
הגמרא אומר רוח הקודש זה מעין נבואה 

בואה אבל זה מאותה הדרגא זה לא ממש נ
מאותו הסוג של נבואה, זה מה שצריכים 
לדעת מה שיש לנו בסוכה מה צריכים לקבל 
מהסוכה בכל שנה שע"י הסוכה יכולים 

  .הלקבל השראת השכינה עד רוח הקודש

יש עוד ענין שהסוכה זה שונה מכל 
שאר החגים ובכדי להבין זה יש להקדים מה 

ר יפה מאד לתרץ שמובא בשם הגר"א דב
שהקשה מכיון  (או"ח סי' תרכ"ה)קושית הטור 

שהסוכה זה זכר ליציאת מצרים א"כ היה 
ראוי שיהיה נעשה זה בניסן למה קבעה 
התורה שהסוכות יהיה בתשרי, ועוד קשה 
הרי תיכף כשנכנס החג זה כבר זכר ליציאת 
מצרים כמו שכל החגים זה זכר ליציאת 

זכר לענני  מצרים אבל מה הענין בסוכות
הכבוד מה זה שייך ליציאת מצרים זה היה 
במדבר, והטור מתרץ שבתשרי כך זה ניכר 
שזה מצוה כי אם זה היה בקיץ היה זה 
נראה שעוזבים לשם נוחיות מפני שבקיץ 
זה נוח להיות בחוץ אבל כשמתחיל כבר 
החורף שאז אנשים לא יושבים באהלים 
בחורף מפני שזה זמן של קור וגשם ובכל 
זאת אנחנו יוצאים לסוכה א"כ הרי זה סימן 

  שעושים זה בשביל מצוה. 
 (שה"ש פ"א, קול אליהו פרשת אמור)
אומר דבר יפה מאד דהנה כשבנ"י עבדו את 
העגל נסתלקו מהם ענני הכבוד כי ענני 
הכבוד היו מוציאים את החוטאים בחוץ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
יום עם כל שיקריבו תמיד של בין הערבים לשמוח שאר ה

הלילה. והיאך היתה שמחה זו החליל מכה ומנגנין בכנור 
ובנבלים ובמצלתים וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע 
לנגן בו ומי שיודע בפה בפה ורוקדין ומספקין ומטפחין 
ומפזזין ומכרכרין כל אחד ואחד כמו שיודע ואומרים 

 דברי שיר ותושבחות.
בה דברים רוחנים ואפשר לומר שזה בא לרמז גם שהר ד

שואבים שם כי הרוחניות צריכים לשאוב עם שמחה, 
ושאיבת  (ב"ק פ"ב.)ומים זה רמז על תורה כדאיתא בחז"ל 

המים זה שאיבת התורה וזה צריך שיהיה בשמחה אז באו 
 לשמוח את השמחה שיהיה שייך לשאיבת מים.

ויל"ד שמה שאומרים רוח הקודש זה לא הכוונה  ה
ים לגלות ולומר דברים נסתרים שברוח הקודש יכול

ועתידות שזה נקרא רוח הקודש זה לא שייך לרוח הקודש 
בכלל אלא מי שיש לו רוח הקודש ממילא יודע גם 
עתידות ברוח הקודש, כי לדעת ולהגיד עתידות אפשר גם 
מעוף השמים ויש כאלו שיודעים מהאצטגנינות וע"פ 

יש כח  המזלות מזה גם יכולים לדעת עתידות, וחוץ מזה
בנפשות של האנשים לדעת עתידות ויכול להיות אפילו 
אדם שאינו צדיק בכלל כמו להבדיל אצל הגוים יש גם 

ומכיון שכל בנ"י חטאו בעגל לכן נסתלקו 
ענני הכבוד, וכשהתחילו לעסוק במלאכת 
המשכן אז בזכות המשכן חזרו להם ענני 
הכבוד וזה היה בט"ו בתשרי, וכך זה 
החשבון דהנה משה רבינו ירד ביוה"כ 
ונמחל להם עון העגל ולמחרת יוה"כ זה 
היה בי"א אמר להם את המצוה של לעשות 

ני ימים הביאו את נדבת המשכן ואח"כ ש
והעם הביאו  (שמות ל"ו ג')המשכן כי כתוב 

אליו עוד נדבה בבקר בבקר שני בקרים 
והביאו בי"ב ובי"ג ויום אחר זה בי"ד נטלו 
כל חכם לב ממשה את הזהב במנין ובמשקל 
ובט"ו בתשרי התחילו את העבודה ואז 
חזרו ענני הכבוד, א"כ נמצא לפי הגר"א 

ענני הכבוד השניות שהסוכות זה זכר ל
  שחזרו שזה היה בט"ו תשרי. 

לדברי הגר"א אלו יש לזה פנימיות 
שאפשר ללמוד מזה דבר חשוב מאד והוא 
שחג הסוכות זה לא על דבר חדש אלא על 
שחזרו לנו ענני הכבוד שזה דבר שהיה לנו 
כבר ואבדנו זה וזה חזר לנו זה כמו אבידה 

  שחזרה אלינו ועל זה נעשה החג. 
(דברים ידוע שעל חג הסוכות נאמר 

שזה זמן שמחתינו שאז זה שמחה  ט"ז י"ד)
גדולה יותר מכל החגים ודוקא בסוכות עשו 
שמחה יתירה, ז"א אע"פ שהשמחה של חג 
הרי זה נוהג בכל חג מפני שמצוה לעשות 
שמחה בכל חג אבל בכל אופן המקור זה 
כתוב בסוכות ומשם לומדים את זה לשאר 

לכן זה זמן שמחתינו כי הזמן של החגים 
סוכות משפיע שמחה על כל החגים ועל כל 
השנה, ולמה בסוכות יש שמחה יתירה 
ילה"ב ע"פ משל למלך שנאבד לו יהלום 
שהיה חשוב לו היהלום הזה ועל כן הרי הוא 
מצטער מאד על זה, ומביאים לו יהלום 
חדש בדיוק כמו הראשון אבל היהלום 

מקום של הראשון  החדש הרי זה רק ממלא
מפני שזה נראה כמו הראשון בדיוק אבל זה 
לא בעצמו ובכל זאת המלך שמח, אבל אם 
אח"כ בא מישהו שמצא את האבדה ומביא 
למלך בחזרה את היהלום שנאבד לו כמה 
יהיה כפול ומכופל השמחה שלו, כך זה טבע 
של האדם שדבר שנאבד אפילו אם 
 ממלאים את מקומו בדבר אחר עדיין לא

כאלו שיכולים להגיד עתידות יש דבר כזה שזה כח בנפש 
זה לא שייך לרוח הקודש בכלל, אבל צל"ד כי מכיון שזה 

  לא בא מרוח של קדושה לכן הם טועים הרבה. 
ודש זה רוח שמכסה את האדם דהנה עיקר רוח הק

ברוח של קדושה והאדם משיג רוחניות ואמיתה של תורה 
ע"י רוח הקדושה הזה, ומובא ברש"י שרוח הקודש 
הכוונה שהאדם מכוון לאמיתה של תורה בלי רוח הקודש 

(בע"ז כ:) (בגמרא האדם לא יוכל לכוון לאמיתה של תורה, 

(סנהדרין פירש רש"י 'רוח הקודש' להשרות עליו שכינה ובגמרא 

איתא על דוד המלך שהלכה כמותו בכל מקום מהפסוק  צ"ג:)

(אגרות וכמו שתלמידי החזו"א  )וד' עמו(שמואל א' ט"ז י"ח) 
גם מביאים את זה מהחזו"א שבכדי להכריע  חזו"א ח"א)

הלכה לאמיתה של תורה צריך רוח הקודש כי כל ת"ח 
לומד תורה לשמה מלביש אותו רוח קדושה שעי"כ יודע ש

להכריע בתורה ובכל דבר כך או כך, א"כ נמצא שרוח 
הקודש זה נקרא מה שמקיף את האדם ברוח של קדושה 
וכל מה שרואה וכל מה שמדבר הכל ע"י רוח הקדושה 
הזה ועל כן אם יש לאדם גם כח לראות עתידות ע"י רוח 

פחות טעויות הוא לא יטעה  הקדושה הזה ממילא יהיה בו
כל כך כמו אלו שאומרים סתם כמובא ברמב"ם שאותם 

חוזר השמחה של זה אבל כשמחזירים את 
  . והאבדה הראשונה זה שמחה יותר גדולה

זה חג הסוכות שאז יש שמחה יתירה 
יותר מכל החגים מפני שבכל החגים היו 
דברים חדשים שלא היו להם עדיין והגם 
שזה גם שמחה גדולה מאד אבל בכל זאת 
דבר חדש אינו כל כך שמחה כמו החזרת 

דבר חדש לוקח זמן עד  אבדה מפני שכל
, כמו"כ כך זה חג הסוכות זשמתרגלים לזה

זה שמחה יתירה יותר מכל החגים מפני 
  שיש החזרת האבדה מה שכבר היה אצלו.

לפי הפירוש של השמחה מפני שזה 
זמן של אסיפת הגרנות אפש"ל שזה מרמז 
לזה ג"כ שהכוונה היא שמאספים כל ניצוצי 
הקדושה שנאבדו מאתנו כל השנה בסוכות 
אפשר להחזיר אותם מפני שזה זמן מסוגל 
להחזיר כל מה שנאבד מהאדם, דהנה בכל 
הגלגולים שהאדם חטא הוא אבד ניצוצי 

ק מנשמתו שהם ניצוצות הקדושה ממנו חל
נאבדו ממנו והאדם צריך לחזור לגלגול 
לעוה"ז בכדי להחזרים מפני שכאן המקום 
שנאבדה האבדה וכדי להחזיר את האבדה 
מה שנאבד לו מניצוצות נשמתו לכן הוא 
יורד לעוה"ז, האדם ירד בגלגול עכשיו מה 
שחסר לו מהאבדה של עצמו א"כ כשמחזיר 

חה היותר ומוצא האבדה שלו זה השמ
גדולה, זה חג האסיף כדאיתא בספה"ק שזה 
זמן מסוגל לאסוף ניצוצי הקדושה שנפלו 

  ושנאבדו מאתנו ח"ו. 
לפי מה שאמרנו לפי הגר"א נמצא 
שכל החג זה רמז על דבר שהיה חסר לנו 
והקב"ה החזיר לנו מה שנאבד מאתנו ע"י 
החטא, לכן זה זמן מסוגל לכל מי שנאבד 

רוחני מניצוצי הקדושה ממנו איזה דבר 
  להחזיר אותם דוקא בסוכות.

זה מחילת עוונות אבל עדיין זה לא 
מספיק מפני שעדיין לא הוחזר ניצוצות 
הקדושה זה עבודה שלימה לתקן הניצוצות 
כמבואר בספרי קבלה שאע"פ שהאדם 
עושה תשובה ונמחל עוונו אבל עדיין צריך 
לעבור תיקוני התשובה ולעשות כל 

קונים על החטא כדי להחזיר מה התי
שנאבד ממנו זה ענין אחר להחזיר כל 
החיות מה שנאבד ממנה לקדושה, והזמן 

אלו שאומרים סתם דברים הם טועים הרבה מפני 
שמעורב בהם גם טעות ולא יודעים מתי הם אומרים זה 
נכון ומתי זה טעות לכן יש שם הרבה טעויות, אבל אלו 
שמדברים ברוח הקודש שזה דבר נקי וטהור לכן זה בלי 

עות ואע"פ שזה לא יכול להיות נקי לגמרי כמו נבואה ט
מפני שרק נבואה זה נקי לגמרי בלי טעות אמנם אעפ"כ 
ברוח הקודש אפשר לומר שתשעים ותשע אחוז או 
תשעים אחוז הם מכוונים בדיוק, אבל יכול להיות שגם 
ברוח הקודש יטעה קצת אבל לא כך בדרך כלל ברוח 

 ב הסברנו.הקודש מכוון לאמת זה בדרך אג
לכן איתא בספה"ק כשמעלים ומחזירים ניצוצי  ו

הקדושה שנאבדו מהקדושה זה השמחה היותר גדולה 
 בשמים יש נחת רוח יותר גדול להקב"ה.

רוצה אדם בקב  (ב"מ ל"ח.)ודומה לזה איתא בגמרא  ז
שלו אפילו אם מביאים לו תשעה קבין אחר בדיוק כמו 

הקב שלו שהיה לו  שלו לא יהיה לו כל כך נחת מזה כמו
פעם שאז האדם כבר הרגיל עצמו לדבר הזה וכבר דבק 
בזה, עדיין לא יכול לשכוח מזה לכן הוא רוצה את הדבר 
הזה בחזרה אפילו שהדבר השני זה בדיוק אותו הדבר 

 אבל הוא רוצה עם ההשראה שלו.
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המסוגל לזה זה חג הסוכות כי עכשיו קצת 
מתחילים להבין מה נאבד מאתנו מה יש 
לאדם ע"י הנשמה שלו, דהנה הנשמה זה 
חלק אלוק ע"י הנשמה יש לו השראת 

א נר ד' השכינה מפני שהנשמה זה נקר
נר ד' נשמת אדם הנשמה  (משלי כ' כ"ז)כמ"ש 

זה נקרא נר מה זה נר הפשט של המלה נר 
זה כלי שמחזיק בתוכו את השמן ואת 

נר זה  (רש"י ביצה ל:)הפתילה ואת האש 
(מה נקרא הכלי שמחזיק את כל האש, 

שאנחנו קוראים לנר לסתם נר זה שם מושאל אבל 

' מה זה הכלי אז נר ד עצם הפירוש נר זה הכלי)
שמחזיק את השראת השכינה נשמת אדם 
זה החלק היותר קרוב להקב"ה זה חלק 
אלוקי זה הנשמה, ואם האדם הוא חוטא 
אז הנשמה בורחת ממנו ונאבדת ממנו 
ממילא אין לו האפשרות להחזיק השראת 
השכינה מפני שאין לו כלי בכדי להחזיק את 
זה וכשמחזיר את זה אז זה שמחה גדולה 

כי עי"כ יכול להיות לו שוב השראת מאד 
  השכינה.

אנחנו שמחים בהחזרת השראת 
השכינה שהיה בהחזרת ענני הכבוד א"כ 
ממילא זה מובן שגם הכלי להשראת השכינה 
שזה הנשמה חוזרת לנו, נמצא שבחג 
הסוכות יכולים להחזיר את הכל גם הנשמה 
ומעל כל זה גם השראת השכינה חוזרת 

  שזה הזמן של השראת השכינה. אלינו מפני 
רבינו פעל שמצות סוכה נותן לנו 

עילאה  מהימנותאד צלאמתנה שיהיה לנו 
שאז אנחנו יכולים לזכות להשראת השכינה 
אפילו שעדיין לא מתוקנים לגמרי, אבל 
אח"כ האדם צריך לקנות את זה צריך 
להמחיש את זה להכניס זה לתוך לבו 

שיך עם זה שיהיה לו על כל השנה שימ
במשך השנה, אבל הסוכות נותן לנו את 
ההתחלה של זה זה מה שהקב"ה משמח 
  אותנו בחג הסוכות וזה בזכות משה רבינו. 

(שמות כ"ג הקב"ה אמר למשה רבינו 

הנה אנכי שולח מלאך לפניך לשמרך  כ')
בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכנתי, 

 (שמות ל"ג י"ב)ומשה רבינו ביקש מהקב"ה 
'ראה אתה אמר אלי העל את העם הזה 
ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי' 
כלומר שהקב"ה בעצמו ילך ולא ע"י מלאך 

והקב"ה הסכים וביטל  (כמו שפירש רש"י שם)
את הגזירה שלא יהיה ע"י מלאך אלא 

(שמות שיהיה ע"י הקב"ה בעצמו כמ"ש שם 

ויאמר פני ילכו והנחתי לך, והנה כמו  ל"ג י"ד)
משה רבינו פעל שהקב"ה ינהיג אותנו אז 

בעצמו ולא ע"י מלאך כמו"כ עכשיו בסוכות 
משה רבינו צריך לפעול ג"כ שהשכינה תהיה 

עילאה שיהיה לנו  מהימנותאד צלאאיתנו 
והשכתי את כפי שנוכל לסבול את השכינה 
ולקבל את זה ואפילו אם לא היינו ראוים 

  מצד עצמנו. 

ין אחר אבינו השפיע לנו ענ
בסוכות ע"י הצל שהיה לו באילן שזה מה 
שמפריד בין מי שראוי לבין שאינו ראוי 

הרשעים הגמורים שזה גורם לנו להיות 
מופרד מהערב רב זה מה שהיה הכח של 
אברהם אבינו, כל אחד מהשבעה רועים 
נותן איזה כח אחר שיש בסוכה כל 
ההשפעות שיש בסוכות כל מיני כוחות 

עילאה וכל אחד  מהימנותאד צלאב
מהאושפיזין הוא זה שהעניק לכלל ישראל 
ומעניק לנו היום מה שהעניקו אז בשעתו, 
לכן הקב"ה שולח אותם אלינו חזרה כל 
שנה שכל אחד יעניק לנו בתוך הסוכה את 
הכח שלו מה שמשפיע ממילא זה יחזור גם 
כל הכוחות האלו כל זה מה שנמצא בתוך 

  ך הסוכה.הסוכה כל הכוחות שנמצאים בתו
הענין להחזיר את הדברים הישנים 
שנאבד מאתנו הזמן האסיף שמאסף את כל 
האבדות שזה בסוכות וזה השמחה היותר 
גדולה שזה חזרת האבדה, זה שייך לאהרן 
הכהן כי אהרן הכהן היה תמיד אוהב את 

, וכתוב (אבות א' י"ב)הבריות ומקרבן לתורה 
יה בחז"ל שאהרן הכהן הצטער על שהוא ה

השליח שדרכו יצא העגל אע"פ שהוא לא 
אשם כי המכשפים עשו זה וכוונתו היתה 
להיפך אבל בכל זאת זה יצא דרכו לכן הוא 
הרגיש שהוא צריך לתקן את זה, ומפני זה 
למד לבנ"י לקרבן לתורה להחזיר אותם 
בתשובה ולהחזיר אותם לעטרה הישנה זה 
היה העבודה של אהרן הכהן, ולכן זה שייך 

הרן הכהן הענין הזה של הסוכה שיש לה לא
הסגולה והכח להחזיר לנו כל החלקי 
הקדושה שנאבד מאתנו שהפסדנו ע"י 
העבירות ע"י החטאים של כל הגלגולים, זה 
הענין של הסוכה של אהרן הכהן שמסייע 

  ומשפיע לנו. 
שבאמת בעצם מי שמתבונן בכל זה 
מי שמשיג את הפנימיות הדברים כמו 

ו אז כבר מובן למה יש שמחה שהזכרנ
גדולה כל כך בסוכה ומה כל הענין הזה של 
האושפיזין ומה השפעת האושפיזין הכל 
מובן מאד כי הם המשפיעים לנו את כל 
הכוחות האלו ובזכותם אנחנו מקבלים את 

 מהימנותאד צלאכל זה בכל שנה יחד עם ה
  עילאה.

פעם בצורה דומה קצת למה 
זכר ליציאת מצרים ע"פ מה  סוכות זה

שהנה לכאורה יש לדקדק בנוסח של ברכת 
המזון מה שאנחנו אומרים ועל שהוצאתנו 
מארץ מצרים ופדיתנו מבית עבדים למה זה 
כפול הלשון מצרים ובית עבדים לכאורה 
מצרים זה בית עבדים למה זה כפול, ועוד 
צלה"ב למה מארץ מצרים הלשון ועל 

זה לשון של  שהוצאתנו ומבית עבדים
ופדיתנו מה ההבדל בין יציאה לפדות, 
בפשטות ההבדל הוא שפדות זה שהאדם 
נמצא בשביה ופודים אותו נותנים לו 
גאולה אבל יציאה יכול להיות סתם יציאה 
זה לא אומר שזה פדות מעבדות אבל בכל 

  זאת צלה"ב כל זה.
בנ"י כשיצאו ממצרים בפסח עדיין 

להם שום השגות  היו ערום ועריה לא היו
רוחניות ולכן לא הבינו עדיין מה החשיבות 
של יציאת מצרים ומה זה יציאת מצרים 
בעצם הם חשבו שזה רק מעבדות לחרות 
ולכן שמחו עם זה, אבל בעצם היציאה 
מעבדות לחירות היתה כבר שנה שלימה 
לפני שיצאו ממצרים מאז כשהתחילו 
המכות להופיע במצרים הסתלקו בנ"י 

ד וכבר לא עבדו, ולכן כשבנ"י מהשעבו
זכרנו  (במדבר י"א ה')התלוננו פעם ואמרו 

(שמות ט"ז הדגה אשר אכלנו במצרים חינם 

בשבתנו על סיר הבשר שהיה טוב להם  ג')
במצרים במדבר, ולכאורה צלה"ב איזה 
דבור זה הרי במצרים היה להם צער גדול 
שמה כי עבדו עבודת פרך והיו עבדים 

רים מצירים בהם והיו שפלים והיו שוט
הורגים את ילדיהם שמו אותם בקירות וכי 
מתגעגעים לחזור למצרים שאמרו בישבנו 

  על סיר הבשר מה הפירוש בזה. 
הם אמרו כך אחרי שהשתחררנו 
בשנה אחרונה מעבודת הפרך שהיה 
במצרים היינו יכולים להשאר שם מה רע 

(כי המלכות יש שם הרי היה שם סיר הבשר 

היה מפרנס אותם כך היה נהוג ואפילו שלא היה שם 

להם שום כסף כמו הקומוניזם שהיה ברוסיה שלא 

היה להם רכוש עצמי אז היו מוכרחים לפרנס 

והם לא עבדו לכן אמרו טוב לנו  אותם)
  להשאר שם למה לצאת. 

מובן למה תמיד התלוננו על משה 
רבינו ואמרו למה הוציאם ממצרים כי הם 

ב"ה שלח אותו לשחרר אותם חשבו שהק
מעבודה ונשתחררו כבר א"כ מה צריך 
לצאת, ובאמת רובא דרובא של כלל ישראל 
לא רצו לצאת בכלל היו מרוצים שם ורצו 
להשאר שם והם מתו בשלשת ימי אפילה, 
ורק מעטים דמעט רצו לצאת ויש 
במדרשים חילוקי דעות כמה יצאו רש"י 
מביא רק דעה אחת שארבע חלקים מתו 
ואחד מחמש יצאו זה כבר מספיק מעט, 

 (שמות י"ג י"ח)אבל במדרש על הפסוק 
וחמשים עלו בנ"י מארץ מצרים כתוב י"א 
אחד מחמשים י"א אחד מחמש מאות וי"א 
אחד מחמש אלפים זה פחד נורא איזה 
מספר קטן יצאו מבנ"י וכמה בנ"י היו פי 
כפול ומכופל כמה היה הרבה יותר ממה 

ע"פ שאותם שיצאו הם שיצאו ממצרים, וא
היו אלה שרצו לצאת אבל עכ"ז עדיין לא 
היו מזוככים גמורים ולכן כשבא להם 
היצה"ר ותפס אותם אז היו כאלו שהתלוננו 
התרעמו כך ושוב הזכירו שהיה טוב להם 
במצרים למה לנו לצאת כי לא הבינו מה זה 
יציאת מצרים, ואם זה בשביל קבלת 

יני היה התורה שהקב"ה נתן להם בהר ס
יכול להופיע להם הקבלת תורה במצרים 
והיו יכולים לקבל שם במצרים את התורה 

  למה היו צריכים לצאת זה מה שהתלוננו.

כשיצאו ממצרים הקב"ה העלה 
 (שמות י"ט ד')אותם תיכף על כנפי נשרים 

כלומר שהעלה אותם למדרגות גדולות 
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ונזדככה זוהמתן, וחשבו שזה כך הסדר 
שהאדם מקבל דרגות רוחניות הרגיל 

בקלות מאד כי מכיון שנותנים לו 
באיתערותא דלעילא לכן מרגיש שזה טבעי, 
למשל הילד או בחור צעיר כשלומד הכל 

(יש כאלו שלא הולך להם חלק הולך לו חלק 

והיום ברובם יש להם קושי אבל זה היום לאחרונה 

בשנים האחרונות זה נעשה כך אבל בעצם בנעוריו 

לומד ומצליח  ם הולך לו ישר חלק)של אד
ומתפלל ועושה מצות מרגיש שהולך לו 
חלק וחושב שזה טבעי כך, וכשמתבגר 
פתאום מתחיל לו נסיונות וקושי כאן לא 
יכול להתרכז וכאן הוא לא מצליח וכאן הוא 
לא מרגיש טעם בתפלה כל מיני קושי 
ושואל מה קרה ויש הרבה שאין להם 

י שרגילים היו סבלנות ועוזבים ח"ו מפנ
שצריך ללכת בקל, אבל מי שיש לו שכל 
יודע שצריך לעבוד על זה וכך הסדר שכך זה 

  הולך. 
מפשיסחא אמר על הפסוק 

'אל תאמר שימים הראשונים היו  (קהלת ז' י')
טובים מאלו כי לא מחכמה שאלת על זה' 
ומפרש כך מי שאומר שהימים הראשונים 

ה הולך לו הכל היו טובים מאלו מפני שהי
בקל, אז תדע כי לא מחכמה שאלת על זה 
זה לא היה בחכמתך מה שהצלחת אלא 
שאלת זה היה בחינת שאלה נתנו לך 

  בהשאלה לכן הלך מקודם בקל. 
מוסר מובא משל על זה לאדם 
שנכנס לחנות ששם מוכרים כל מיני יינות 
ונותנים לו שם כוס קטן בחינם דוגמא 

וכשהאדם טועם ואומר שיטעום את הטעם 
זה טוב מאד ומבקש שיתנו לו עוד אומרים 
לו שעל זה צריך לשלם כבר, ושואל הרי כוס 
ראשון נתתם לי בחינם אומרים לו זה כדי 
שתטעום ותדע מה הטעם אבל עכשיו אחרי 
שכבר הרגשת את הטעם אם אתה רוצה 
עוד א"כ אתה תשלם על זה כי זה כבר לא 

נו לך בחינם זה נותנים בחינם כל מה שנת
היה רק בתור דוגמא, כמו"כ כך זה בעבודת 
ד' מה שהאדם מקבל בנעוריו בקל הרי זה 
רק דוגמא שיוכל להשיג טעם שיבין למה 
שיכול להגיע אבל זה לא עדיין עבודה שלו 
זה רק בהשאלה נתנו לו אבל אם אתה רוצה 
את זה לקנות שיהיה שלך אז תשלם על זה 

  ה זה לא קל.המחיר והמחיר זה העבוד
אחד מהקדמונים שאומר למה עבודת 
ד' זה הולך כל כך קשה וכל כך בטירחא מפני 
שזה היה חרפה בושה אם היה עבודת ד' 
מגיע בקלות, זה דומה למשל מי שנכנס 
לחנות ורוצה לקנות יהלום ומצא חן בעיניו 
איזה יהלום ושואל מה המחיר ואומרים לו 
המחיר זה חמשת אלפים דולר ואומר זה 

לא רוצה לקנות את זה, ונכנס  מדי הרבה
לחנות אחרת ושם מציעים לו משהו שזה 
נראה כמו יהלום ושואל כמה זה עולה 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
(או בבינה לעתים ומובא באחד מהספרים הקדמונים  ח

שלעתיד  (ע"ז ג.)דאיתא בגמרא  על מה או בש"ך על התורה)
לבא הגוים יאמרו שרוצים גם את העוה"ב ויאמר להם 
הקב"ה לא קיימתם את התורה ויאמרו אבל לא נתת 
להם, והקב"ה יאמר להם אתם לא רציתם אז יאמרו למה 

אומרים לו זה חמשים שקל וקונה את זה, 
וכשיוצא החוצה אומר לאנשים שקנה 
יהלום בזול מה שרצו בשביל זה חמש אלף 
דולר הוא קנה זה בחמשים שקל, וכולם 

כי אתה חושב צוחקים ממנו ואומרים לו ו
שאפשר לקנות יהלום בחמשים שקל הטעו 
אותך זה יהלום מזויף זה רק הצבע של 
היהלום אבל זה שום דבר, אבל אם אדם 
מוכר יהלום אמיתי בשביל יהלום אמיתי 
מחיר זול זה חרפה ובושה, כמו"כ כך זה 
ברוחניות זה היה חרפה ובושה אם דבר יקר 

ומר כזה כעבודת ד' זה היה נמכר בזול כל
שמקבלים ומשיגים את זה מאד בקלות זה 
היה חרפה ובושה זה מראה שזה זלזול זה 
מראה שזה לא דבר חשוב בכלל, האדם 
צריך להבין שעבודת ד' כל משהו שהאדם 
קונה ברוחניות כל הון דעלמא כל חפציך 

אפילו על טיפה  (מועד קטן ט:)לא ישוו בה 
קטנה של רוחניות האדם צריך להיות מוכן 

  לם על זה המחיר.לש
באמת לאמיתו צל"ד שעם כל 
העבודה והטירחא שלנו כל הרוחניות מה 
שאנחנו מקבלים מה שהקב"ה נותן לנו זה 
מפני שהקב"ה עושה אתנו חסד, כמ"ש 

'ולך ד' חסד כי אתה  (תהלים ס"ב י"ג)בפסוק 
תשלם לאיש כמעשהו' כאילו הוא עשה 
אבל באמת זה הכל מתנת חינם, זה דומה 

מו ילד קטן שהאבא רוצה שישאל קושיא כ
בעצמו לכן הוא מסייע לו ומקרב אותו 
לקושיא עד שסוף סוף מוציא הבן ואומר 
איזה טיפה של מלה ואומר לו האבא או 
שאלת קושיא גדולה לתת לו הרגשה כאילו 

  הוא שאל כמו"כ כך זה אתנו.

לעתיד לבא  (סוכה נ"ב.)איתא בגמרא 
הוא ליצר הרע ושוחטו מביאו הקדוש ברוך 

בפני הצדיקים ובפני הרשעים צדיקים 
נדמה להם כהר גבוה ורשעים נדמה להם 
כחוט השערה, הללו בוכין והללו בוכין 
צדיקים בוכין ואומרים היאך יכולנו לכבוש 
הר גבוה כזה ורשעים בוכין ואומרים היאך 
לא יכולנו לכבוש את חוט השערה הזה, 

הרי שם זה והנה ילה"ב מה הוא באמת 
עולם האמת כבר בשלמא בעוה"ז שזה 
עולם הדמיון על כן כל אחד יכול להיות 
נדמה לו כפי דמיונו מפני שרואה את השקר 
ולא רואה את האמת, אבל שם כבר רואים 
את האמת א"כ מה הוא היצה"ר הר או חוט 

  השערה איך נראה לאלו כך ולאלו כך.
שמתרצים שבעוה"ז היצה"ר הוא 

כמו שהצדיקים רואים אבל איך  באמת הר
הם באמת כובשים אותו הרי יש תרי"ג 
מצות וכל מצוה ומצוה יש נסיון ומלחמת 

, וכך חושבים הרשעים חהיצר לקיים אותה
שכל התורה כולה זה קשה יותר מדי לעמוד 

(כמו שיש היום בזה מפני שזה הרבה דברים 

לא כפית עלינו הר כגיגית כמו שעשית לעמך הייתה צריך 
לכפות עלינו והיינו מקבלים, והקב"ה אומר להם באמת 

כי מי שטרח בערב שבת הוא יאכל א"א לתת עכשיו 
בשבת אבל בכל זאת אני אתן לכם מצוה אחת קלה 
וסוכה שמה תעשו סוכה ואם תעמדו בזה תקבלו עוה"ב, 

כשמדברים לאנשים שיחזרו בתשובה אומרים א"כ 

לשמור את השבת ולהתפלל שלש פעמים ביום צריך 

ולקרוא ק"ש וכל רגע יש מצות זה קשה יותר מדי 

אבל הצדיק כשמגיע אליו  לא יכולים לקבל)
היצה"ר הזה אומר לו הצדיק אני אסיח דעת 
מהכל עכשיו בפני יש רק מצוה אחת שצריך 
לעשות רק המצוה הזאת כאילו יש רק 
 מצוה אחת, ובזה הוא מיקל על עצמו
ועושה מזה רק כחוט השערה כי זה רק 
מצוה אחת ואומר ליצה"ר שמצוה אחת זה 
לא נורא ולא קשה לעשות, כל היצה"ר 
שעושה קושי לקיים המצוה זה אם האדם 
מעמיד לפני עיניו את כל המצות בכל 
התורה כולה בפעם אחת אז הוא חושב 
שלא יכול לעמוד בה הוא לא יכול לקבל את 

ו כהר כי הוא מסתכל על זה, לכן זה נהיה ל
זה עם כל המצוות ביחד אבל כשמתחשבים 
רק עם מצוה אחת אז זה לא נורא, ועל כן 
יש עצה נפלאה להתגבר על היצה"ר וזה אם 
האדם יחשוב תמיד שרק מצוה אחת יש לו 
רק זה אני צריך לעשות אז ממילא יהיה קל 

  לו. 

באמת צל"ד שהיצה"ר הוא לא כהר 
רה הוא רק דמיון דהנה ולא כחוט השע

הקב"ה ברא את העולם שיש אמת ויש שקר 
העולם הרוחני זה אמת והעוה"ז נקרא 
עלמא דשיקרא כי העוה"ז אינו אמיתי 
בכלל, אנחנו כאן בעוה"ז זה דומה כמו 
[מכונה שמראה הרבה תמונות נעות אחד 
אחרי השני] שקוראים סרט שזה נראה כמו 

לם או דבר אמיתי רואים הר שלם רחוב ש
בית עם כמה חדרים, והנה מי שרוצה 
להרוס את כל זה הוא חושב שצריך להכין 
פצצה גדולה להרוס את כל מה שרואה שם 
בסרט, ובא אחד חכם עם מחט קטן כחוט 

(בתוך מה שמראה השערה ונוקב בתוך זה 

והכל נעלם כל ההר כל הרחוב וכל  התמונות)
הבית, הטיפש הזה הכין פצצה גדולה בכדי 

רוס את כל זה אבל באמת זה לא היה לא לה
  הר ולא בית ולא שום דבר. 

זה היצה"ר זה רק דמיון כל העוה"ז 
עולם השקר הרי זה רק דמיון זה אפילו לא 
כחוט השערה לכן הגמרא אומר רק נדמה 
להם, וזה התשובה כי באמת זה לא אפילו 
כחוט השערה אלא הרי זה רק דמיון ולכן 

כי זה דמיון שלו  לכל אחד נדמה אחרת
שהוא חושב שזה כך כל אחד מסתכל על זה 

  כמו הדמיון שלו. 
כן אותם שיש להם נסיון ואומרים 
שזה יותר מדי קשה להתגבר על זה צל"ד 
שמי שמאמין יודע שבאמת זה כלום צריך 
רק לתחוב בו מחט אחד ולדקור אותו ונגמר 
ונעלם כל הדמיון, אבל מפני שלא מאמינים 

חושבים שזה הר ממילא לא יכולים כך אלא 
כי הוא רואה שזה כך כמו הר  אתולהתווכח 

ומסביר כך שהגוים אומרים להקב"ה נתת תורה עם 
תרי"ג מצות זה קשה עלינו לקבל כל כך תורה גדולה 
כזאת אם הייתה נותן לנו מצוה אחת היינו מקבלים כך 

ם יטענו לכן הקב"ה אומר א"כ אתן לכם מצוה אחת ה
 סוכה עכ"פ זה מה שיטענו.



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י                              

 

 ו

ומראה לך תראה שזה כך, ולכן צריך שיהיה 
לאדם שכל וחכמה להאמין ולדעת שזה רק 

  דמיון.
בעוה"ז הצדיקים רואים את היצה"ר 
כחוט השערה והרשעים רואים אותו כהר 
א"כ למה שם לעת"ל רואים את זה להיפך 

יקים נדמה להם כהר ולרשעים נדמה לצד
להם כחוט השערה למה גם הרשעים לא 
ראו את זה בעוה"ז שזה כחוט השערה כמו 

  הצדיקים. 
היא כך שלעת"ל הקב"ה מראה 
לכל אחד תמונה אחרת לצדיקים מראה 
שהיצה"ר היה יכול להיות נדמה להם כהר 
כי מכיון שזה לפי הדמיון א"כ האדם היה 

לעצמו דמיון כהר, ומה  יכול לעשות
שבעוה"ז היה נראה להם כחוט השערה זה 
מכיון שהם האמינו שזה כחוט השערה ולא 
התפעלו ממנו בזכות זה תמיד כבשו אותו 
והצליחו להתגבר עליו כי לא הסתכלו בכל 
היצה"ר אלא הם הסתכלו רק על מה 
שעכשיו מזדמן לו שאם זה רק על דבר אחד 

ל לעת"ל רואים ה"ז קל להתגבר על זה, אב
שהיה יכול להיות נדמה להם כהר כי זה לא 
מציאות אמיתי זה רק נדמה אז ראו עכשיו 
את הצד השני של הדמיון שהיה יכול להיות 
נראה להם כך כהר, אבל לרשעים שבעוה"ז 
היה נדמה להם כהר אבל לעת"ל הקב"ה 
מראה להם את האמת שזה היה יכול להיות 

   כחוט השערה אם היו רוצים.
היצה"ר אנחנו לא צריכים לכבוש 
אותו בכלל אנחנו רק צריכים לבחור בטוב 
והקב"ה שובר את היצה"ר כדאיתא בגמרא 

אלמלא הקב"ה עוזרו אינו יכול  (סוכה נ"ב:)
לו באמת הקב"ה עוזר לו בין כך אבל תלוי 
רק כמה האדם רוצה להתגבר על היצה"ר 

ך ועל כן בכדי להתגבר על היצר האדם צרי
  לרצות להיות מוכן להתגבר עליו. 

גלית הפלשתי היה גבור חיל שפחדו 
כולם ממנו וניגש איזה ילד קטן שזה היה 
דוד להלחם נגדו וגלית צחק עליו בפניו 

וכי אתה יכול ללחום נגדי  (שמואל א' י"ז מ"ב)
ודוד לא פחד ממנו, אומר הזוה"ק שזה 

"ז (שמואל א' ישדוד לקח חמש אבנים כמ"ש 

זה היה חמש תיבות של ק"ש שמע  מ')
ישראל ד' אלקינו ד' אחד והאחד זה מאחד 
את כולם ובזה ניצח את גלית הפלשתי, דוד 
המלך ידע הסוד של קבלת עול מלכות 

על  (ברכות ה.)שמים מה שאיתא בגמרא 
רגזו ואל תחטאו אמרו  (תהלים ד' ה')הפסוק 

בלבבכם ודומו סלה שאם היצה"ר תופס 
את האדם שילמד תורה ואם לאו שיקרא 
ק"ש שמע ישראל ד' אלקינו ד' אחד רואים 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
אלו שהולכים במס"נ  (בתשב"ץ)ואיתא גם בקדמונים  ט

ומוסרים את גופם על קידוש ד' באמת לא מרגישים את 
צער המיתה זה הענין של מסירות נפש שמי שלא מפחד 
מהמיתה הוא לא מרגיש טעם המיתה אפילו אם הוא 

לא מפחד אוי ואבוי מי שמפחד והולך אבל מי באמת 
 שלא מפחד אז אח"כ הוא ניצול מהצער.

הוספת המעתיק, איתא במסלת ישרים פרק ה' וז"ל,  י
כי אין מי שמכיר בחלי היצר הרע ובכחו המוטבע בו אלא 

מזה שאם האדם קורא ק"ש בזה הוא הורג 
את היצה"ר כי הק"ש זה קבלת עול מלכות 
שמים וזה הורג את היצה"ר, אם האדם 

היצה"ר מקבל על עצמו עול מלכות שמים 
  נכנע ונרתע מזה והוא בורח. 

גלית הפלשתי היה לו שכל היה צריך 
לחשוב ולומר לעצמו כך איך יכול להיות 
שכל כלל ישראל עומדים ושולחים את 
הילד הזה שניגש אליו להלחם בו שיהיה 
הוא שליח של כל כלל ישראל, היה צריך 
להבין סימן שיש לו כאן איזה משהו שהוא 

ה היה צריך לבדוק מה זה אולי לא יודע מה ז
, אבל הוא (פצצת אטום)יש לו פצצה גרעינית 

מרוב גאותו היה טיפש וסכל ולא חשב 
בכלל ולא פחד אלא תיכף יצא הרגש של 
  הגאוה ואמר וכי זה ילד קטן יכבוש אותו. 

דוד המלך ידע שאם האדם מקבל 
עליו עול מלכות שמים הקליפה נכנעת כי 

נו הקליפה יודעת הקליפה מפחדת ממ
כשהאדם מקבל עליו עול מלכות שמים ה"ז 
יכול לחנוק ולשרוף אותה ויעשה ממנה 
פירורים פירורים, ועל כן מי שאינו מפחד 
מהיצה"ר היצה"ר אין לו שום כח נגדו כי 
באמת היצה"ר אין לו כח אמיתי כי זה הכל 
רק דמיוני רק האנשים נרתעים ממנו 

שהוא מפחיד  ופוחדים הם ממנו כי חושבים
שלפני  (ע"ז כ:)וחזק וכמו דאיתא בגמרא 

הפטירה מתגלה לאדם המלאך המות שהוא 
מלא עינים ומפחיד את האדם ועי"כ פותח 
את פיו והוא זורק לפיו מרה ועי"ז הכח 
יצאה נשמתו של אדם, וכמו"כ גם בחייו ה"ז 
כך שהוא מפחיד את האדם אבל באמת הוא 

  כלום הוא רק דמיון. 
 (קידושין פ"א:)שאיתא בגמרא מה 

שאמר האמורא עמרם חסידא ליצה"ר חזי 
דאנא בישרא ואנת נורא אתה נראה כמו 
אש ועם כל זאת נצחתי אותך כי האדם יש 
לו הכח הזה שיכול לנצח את היצה"ר 
כשרוצה, והכוונה רוצה שהוא מוכן לעשות 
הכל אפילו מסירות נפש אבל לא סתם 

ע מתות ב"ד מסירות נפש אלא אפילו ארב
כמו שכתוב בספה"ק כשמקבלים עול 
מלכות שמים בק"ש צריך לקבל עליו גם ד' 
מיתות ב"ד, והיצה"ר יודע כשאדם מקבל 
עליו עול מלכות שמים הרי זה נראה כמו 
שמקבל עליו ד' מיתות ב"ד והוא רואה 
שהאדם מוכן למסור נפשו להקב"ה וא"כ זה 
נחשב וזה פועל כמו שקבל באמת עליו ד' 
מיתות ב"ד כמו מסירות נפש ממש בפועל 

, הקב"ה רוצה מאתנו טואז הוא עוזב אותו
את הקבלה שבכדי להתגבר על היצה"ר 
צריך להיות מוכן במס"נ אבל בכל זאת 
הקב"ה מיקל עלינו שלא צריך בפעול אלא 

בוראו שבראו, והוא הזהירנו שהרפואה לו היא התורה. 
ה, ודאי מי איפוא יניחה ויקח מה שיקח זולתה ויחי

שחושך החומריות ילך ויגבר עליו מדרגה אחר מדרגה 
והוא לא יבין עד שימצא שקוע ברעה ורחוק מן האמת 
הרחק גדול שאפילו הרהורי דברים לא יעלו על לבו לבקש 
האמת. אך אם הוא עוסק בתורה בראותו דרכיה, ציוויה 
ואזהרותיה, הנה סוף סוף מאליו יתחדש בו התעוררות 

(פתיחתא הדרך הטוב. והוא מה שאמרו ז"ל שיביאהו אל 

רק להיות מוכן בפועל ואז באמת הוא רואה 
  שהיצה"ר הרי הוא כחוט השערה.

המחיש שהיצה"ר זה דמיון להבין ול
יש להביא את הדוגמא הזאת מדינה אחת 
באה למלחמה נגד מדינה אחרת והיה נראה 
שבאו עם טנקים גדולים וכל מיני נשק 
ופחדו מאד מהם, והלכו ליועץ אחד שיתן 
להם עצה איך ללחום ואמר להם אני אתן 
לכם עצה וזה בוודאי יעזור אל תפחדו 

ר פשוט ושיהיה תעשו טנקים גדולים של ניי
נראה כמו טנקים אמיתיים וגם כל הנשק 
תעשו מנייר שיהיה נראה כמו אמיתי וכך 
תצאו לקראת השונא ואני מבטיח לכם 
שתצליחו כי הם יפחדו ממכם ויברחו, ולא 
רצו להאמין לו כי אם הם המדינה השניה 
לא יפחדו ח"ו מהכלי נשק הדמיוני שלהם 

פחדו  ה"ז יכול להיות מכשיל אותם ולכן
מאד, וראה שהם מפחדים ולא שומעים 
בקולו אמר להם אני אגלה לכם סוד ותבינו 
שאני צודק כי המדינה שבאתה לקראתכם 
להלחם בכם הם גם שכרו אותי ואני הייתי 
יועץ שלהם ואני ייעצתי להם גם את העצה 
הזאת ולכן תדעו שהם באים ג"כ רק עם 
טנקים של נייר, אבל כשהם יראו אותכם 

(כי הם יחשבו שיש לכם טנקים אמיתיים הם 

 לא יודעים שגם לכם אני נתתי את העצה הזאת)
ועל כן הם יפחדו מכם כי באמת אין להם 

  אלא רק נייר וממילא יברחו כולם. 
זה היצה"ר ג"כ הקב"ה אומר לנו אני 
 יבראתי את היצה"ר ואני בראתי תורה תבלין

קבלו עליכם עול תורה ותראו  (קידושין ל:)
שהוא יברח כי אין לו סחורה אין לו במה 
ללחום הוא לא יכול נגדכם אם הוא יראה 
שאתם מוכנים למלחמה, ברגע שהוא רואה 
שאתם באים לקראתו ואתם לא מפחדים 
ממנו אז הוא בטוח שיש לכם כוחות שאינו 
יודע מה אז הוא יברח מכם כי אין לו כח 

  וזה דבר אמתי.עצמי זה היצה"ר 
האדם צריך להאמין שיכול לעשות 
את זה אפילו בשעה שחושב שלא יכולים 
לעשות את זה למשל אומרים לאדם תקפוץ 
לתוך האש הזה זה לא אש אמיתי זה רק 
נראה כמו אש ותקפוץ בתוכו ותראה 
שאתה לא נשרף ובכל אופן הוא מפחד 
לקפוץ לתוך האש כי הוא רואה שזה כמו 

בל מי שמאמין וסומך ובוטח במי אמיתי, א
שאומר לו שבאמת ה"ז רק דמיון אז הרי 

  הוא יקפוץ לתוך האש ולא יפחד.

לענין הקודם בנ"י לא הבינו עד 
מה זה  (עד שחזרו ענני הכבוד פעם שניה)עכשיו 

יציאת מצרים הם הבינו רק את החיצוניות 

: הלואי, אותי עזבו ותורתי שמרו, שהמאור דאיכה רבתי)
שבה מחזירו למוטב, והנה בכלל זה גם כן קביעות העתים 

  אל חשבון המעשה ותקונו כמו שכתבתי למעלה.
ומובא בהקדמה לסדור בית יעקב ד"ה אי לזאת וז"ל, 

א לו מחמת וכל מה שהאדם נלכד במצודת היצה"ר ב
 ששוכח יחוסו הנורא והנפלא כי בן מלך הוא.



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י                              
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של יצ"מ וזה הכוונה אשר הוציאנו מארץ 
שאומרים אח"כ ופדיתנו מבית  מצרים, ומה

עבדים שלכאורה הרי כבר לא היו עבדים 
לפרעה שנה לפני זה כבר השתחררו 
מהעבודה לא היו עובדים א"כ למה כתוב 
מבית עבדים, אלא שנשארו עדיין עבדים 
לפרעה בקליפה כי בנ"י היו משעובדים גם 
בגשם וגם ברוחניות ואע"פ שבגשמיות כבר 

ארו והיו עבדים לא עבדו אבל עדיין נש
לקליפה הוא תפס אותם לתוך הקליפה שלו 
עד שהיו ערום ועריה, ולכן הקב"ה היה 
צריך לגאול אותם זה נקרא גאולה זה לא 
סתם יציאה ממקום למקום אלא זה לצאת 
מהיצה"ר זה הגאולה זה כבר ענין עמוק 
יותר, א"כ הקב"ה הוציא אותנו משניהם גם 

פדה אותנו מיציאת מצרים הגשמי וגם וגם 
מבית עבדים מלהיות עבדים לפרעה אלא 
להיות עבדי ד', כי ההיפך מעבד ד' זה עבד 
לפרעה ליצה"ר עבד לגשמיות לחומר 
לקליפה, זה נקרא ופדיתנו מבית עבדים זה 
היה בגאולה של מצרים, א"כ נמצא הוציאנו 
ממצרים בגשמיות ופדיתנו ברוחניות זה 

  הפדות הגדול מהקליפה של מצרים.
יצאו ממצרים ואז הכל הלך להם 
חלק וחשבו והבינו שלקבל רוחניות זה דבר 
קל לא הבינו שהקב"ה נתן להם משהו מאד 
מאד חשוב לא הבינו להעריך את המתנה 
שהקב"ה נתן להם והעלה אותם מבירא 
עמיקתא לאיגרא רמא כי המצרים דומים 

והקב"ה העלה  (רש"י שמות י"ג י"ג)לחמורים 
אותם להיות דומים למלאכים, זה מה 

אני אמרתי אלקים  (תהלים פ"ב ו')שכתוב 
אתם ובני עליון כולכם היו כבר קרובים 
לדרגת מלאכים ובכל זאת לא הבינו מה 

  יציאת מצרים נתן להם. 
אחרי שחטאו בעגל וירדו שוב 
לדרגא שלהם והפסידו את ענני הכבוד ואת 

, כי ענני הכבוד זה דבר כל זיכוך הזוהמא
שהיה נותן להם גם זיכוך כמו שאיתא 

על הפסוק  (דברים רבה כי תבא פ"ז)בחז"ל 
לא בלו שלמותיכם נעלך לא  (דברים כ"ט ד')

בצקה זה הכל מפני שענני הכבוד היו 
מגהצים בגדיהם, וזה רמז גם על הגוף שהיו 
מטהרים ומוציאים את כל הזוהמא 

כי גם רגל  והליכלוך מהבגדים ומהכל
שבצקה זה מכח הסדקים שהגוף נקוב 
וכשמנקים את הזוהמא אז הכל מתרפא, 
ובנ"י לא הבינו מה שהקב"ה נתן להם ולא 
ידעו להכיר טובה על זה ולהעריך את יציאת 
מצרים כי לא ידעו מה זה יציאת מצרים 

  חשבו שזה דבר גשמי.
ענני הכבוד ראו את ההבדל 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
סיפר לי יהודי חשוב היום שאז לפני ארבעים חמשים  יא

שנה כשהיה בחור וירד קצת מהדרך ואח"כ חזר בתשובה 
וידע כל מיני היצה"ר שיש, ופעם שהיה כבר חזק והיה 
בחור עם זקן ופיאות ונסע במכונית עם כמה חפשיים 

רח והם מאחוריו וישבו וצחקו והוא ישב בראש במז
ביניהם ועשו ליצנות ממנו והוא שתק ולא הסתכל ולא 
התייחס עליהם, ופתאום אחרי שצחקו הרבה ממנו 
התחיל לדבר אתם ואמר להם מה אתם חושבים שאני 
לא מכיר אתכם וסיפר שהוא בעל תשובה והיה כמוהם 
פעם וכולם נדהמו רצו לשמוע ממנו איך נשתנה להיות 

וב ליצה"ר אחרי שהיה כי ראו שהם נפלו ש
להם כבר השגות לפחות חמשים יום שהיו 
כבר אנשים בעלי דרגא רוחניים ופתאום 
נפלו שוב לגשמיות שלהם וירדו מזה הבינו 
מה שהפסידו הבינו מה שניתן להם, ולכן 
כשחזרו להם פעם שניה ענני הכבוד בט"ו 
תשרי זה היה שמחה אצל בנ"י מפני שאז 

שהקב"ה נתן להם  הבינו וידעו להעריך מה
ביציאת מצרים רק עכשיו התחילו להכיר 
ולהעריך מה זה יציאת מצרים והתחילו 

  להכיר טובה להקב"ה. 
(בשעה שחזרו ענני גם עוד דבר אז 

שבאמת זה זכר ליציאת מצרים כי  הכבוד)
לפני זה לא הרגישו עדיין יציאת מצרים 
אע"פ שכבר היה בפועל אבל בפנימיות עדיין 

היה רק עכשיו הבינו והגיעו ליציאת  לא
מצרים בפנימיות וזה היה בט"ו תשרי, וכמו 

במקום שבעלי  (ברכות ל"ד:)שאיתא בגמרא 
תשובה עומדים אין צדיקים גמורים יכולים 
לעמוד כי הבעלי תשובה יודעים להעריך את 
הרוחניות שמקבלים יותר מהצדיקים מפני 

ה שלצדיקים לא היה מכשול ולא יודעים מ
זה יצה"ר בכלל לא יודעים מה זה להתלבט 
ולהלחם ולהתאבק עם היצה"ר, אבל 
הרשעים אחרי שחזרו בתשובה הם יודעים 

  להעריך מה שניתן להם.
דבר האדם שהוא צדיק תמיד חושב 
שהוא בוחר בטוב רוצה להיות עבד ד' רוצה 
לקיים את התורה, אבל יכול להיות לפעמים 

גשמיות יש לו שהוא מקנא במי שיש לו 
הרחבה ועושר ונכסים יש לו עוה"ז וחושב 
שהוא יותר מאושר ממנו, הוא חושב שיש 
בזה משהו אבל בכל זאת הוא מוותר על זה, 
ז"א הוא חושב שיש משהו שהוא מפסיד 
שהוא מוותר על משהו וכאילו הוא מקדיש 
משהו מפני שהוא מעדיף ורוצה לקבל עליו 

ם יודעים עול תורה, אבל הבעלי תשובה ה
כשהם מוותרים על העוה"ז שהם לא 
מוותרים על כלום מפני שהם יודעים 
שהעושר האמיתי הרי זה רק הרוחניות כי 
הם עברו כבר את כל היצה"ר על כן הם 

  .יאיודעים שהעוה"ז הרי זה רק דמיון

סוכות ובנ"י היו שם מוקפים 
בענני הכבוד תחת כנפי השכינה עם משה 
רבינו ועם השכינה למעלה מראשם הגיעו 
להרגיש מה זה התענוג הרוחני מה זה אושר 
רוחני ממילא הבינו רק עכשיו ההבדל בין 
מה שהיה פעם לעכשיו, רק אז כשנכנסו 
לסוכה לענני הכבוד התחילו להרגיש מה זה 

פני כך היה השמחה שלהם עונג אמיתי ומ
כל כך גדולה, לכן סוכות נשאר זמן 

זה ושאלו אותו מה קרה לך ולא רצו להאמין לו אדם כ
שהיה פעם חפשי, אמר להם אני אגיד לכם משהו ואז 
התחיל למנות להם אחת לאחת כל המקומות של הגהנום 
שיש ד"י ואז ראו שהיה פעם משלהם שיודע את כל 
המקומות האלו ואז האמינו לו, ואמר להם אפשר לחשוב 

בל אני יודע ואגיד שיש לכם עוה"ז איזה אושר ותענוג א
לכם שאין לכם שום עושר ותענוג אתם תמיד רודפים 
אחרי אושר ותענוג ושום פעם לא משיגים זה תמיד 
נמאס לכם ורוצים עוד ועוד ועוד אתם רודפים ואף פעם 
לא משיגים אתם אף פעם לא מאושרים, אתם רק רודפים 

שמחתינו כי אע"פ שבפסח יצאנו ממצרים 
אבל לא ידענו להכיר ולא שמחנו מספיק 
לא ידענו במה לשמוח ולכן לא היה לנו 
שמחה אמיתית עדיין, בשבועות זה קבלת 
התורה זה עול מצות לאו להנות ניתנו, אבל 

חה הגדולה בסוכות הגיעו להרגיש השמ
שאמרו אשרינו מה טוב חלקנו זה היה 
בסוכות כי אחרי שהפסידו ושוב חזר להם 
מה שהיה הרגישו את ההבדל ואז הבינו 

  ושמחו עם מה שיש להם. 
התחיל ג"כ שמחת התורה לכן דוקא 
אחרי שעובר שבוע מסוכות עושים שמחת 
התורה, כי לכאורה למה לא עושים שמחת 

מכיון כשמקבלים התורה בשבועות אלא 
התורה עדיין אנחנו חושבים שמקבלים עול 
ולא מבינים מה האושר של התורה התענוג 
שיש בתורה התענוג של להיות עבד ד' זה 

  עדיין לא יודעים בהתחלה. 
כשהגיע סוכות זה היה זמן שהקב"ה 
נתן להם להרגיש את התענוג והאושר הזה 
 לכן זה היה אז זמן שמחה של דבר חדש מה
שלא היה להם קודם, וכמו שאיתא מי שלא 
ראה שמחת בית השואבה בבית המקדש 
בכל שנה לא ראה שמחה מימיו וגם בסוכות 
הראשון במקור זה היה כך שהיתה שמחה 
מה שלא היה לפני כן, כי בסוכות יצאו מיגון 
לשמחה אמיתית היותר גדולה שיש לנו ואז 
שמחו על מה שקבלו עד עכשיו על כל 

שהיו להם שהפסידו ועכשיו זה הדברים 
חזר להם והשבת אבידה שהיה להם זה היה 
שמחה כל כך גדולה שאין לשער ואין לתאר, 
ולכן נשאר סוכות תמיד זמן שמחתינו וכל 
מה שהיה אז בכל חג ה"ז חוזר על עצמו 
בפסח חוזר על עצמו יציאת מצרים 
בשבועות חוזר על עצמו קבלת התורה 

מן שמחתינו לכך בסוכות חוזר על עצמו ז
היה בשמחת בית השואבה ג"כ שמחה 

  גדולה. 
מובן שכל פעם שאומרים חג הסוכות 
אומרים זמן שמחתינו למה לא אומרים 
משהו אחר זמן של השראת השכינה או 

עילאה או משהו אחר  מהימנותאד צלא
למה זמן שמחתינו הרי כל חג זה זמן 
שמחתינו, אלא מפני שאז היה השמחה 

גדולה וזה חוזר וניעור כל שנה, ועל היותר 
 צלאכן מי שמרגיש את זה את ה

עילאה מי שמרגיש מה התענוג  מהימנותאד
הזה לישב בסוכה להרגיש את האושפיזין 
מי שמרגיש אפילו חלק אחד ממיליון אז 
הרי הוא כבר יודע להעריך איזה שמחה זה, 
וגם מי שאינו מרגיש בכל זאת הרי הוא 

ח שסוכ"ס זה זמן צריך להאמין לשמו

אחרי התענוג אבל אתם לא מאושרים בתענוג כי אין לכם 
, העונג האמיתי יש רק אצלנו לשומרי תורה ומצוות עונג

והסביר להם וכולם שמעו אותו את כל המלים מה שאמר 
להם, ואח"כ עברו ברחוב ראשי שהיה שם פריצות ד"י 
ל"ע וכולם התחילו להסתכל ימין ושמאל והוא סגר את 
העינים ואחרי שעברו את הרחוב שאלו אותו איך אתה 

הבינו איך האדם יכול להתגבר יכול לסגור את העינים לא 
על היצה"ר והוא צחק מהם והסביר להם שהם חיים 

 בעולם אחר לגמרי ולא הבינו.
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שאפשר לשמוח גם מי שמאמין יכול גם 
לשמוח, עכ"פ עכשיו מובן לנו קצת כטיפה 
מן הים מה זה ענני הכבוד ומה זה הסוכה 

  ומה זה צריך להוסיף לנו כל שנה. 
אנחנו חזרנו בתשובה בר"ה ביוה"כ 
אבל התשובה היתה מתוך פחד ואיתא 

ועוד (המקור זה הקדושת לוי החת"ס בספה"ק 

שסוכות זה זמן של תשובה  כתבו את זה)
מאהבה בסוכות אנחנו מגיעים להרגיש את 
התענוג הרוחני ועי"ז עושים תשובה 
מאהבה, בסוכות זה זמן שזה נותן לנו 

  להרגיש קצת את הרוחניות שזוכים.

הסוכה זה מגן עלינו וזה המיבחן 
ע"י הסוכה נעשה בזה הבחנה מי יהודי ומי 

הודי, הגוי כשקשה לו לעשות את ח"ו לא י
אבל  (ע"ז ג.)המצוה הרי הוא בועט ביסורים 

היהודי נכנע זה הטבע של יהודי הסוכה 
  נותן לאדם את הדעת שצריך להבין זה.

זהב אומר למה מצטער פטור מן 
הסוכה מה זה שונה מכל שאר מצות עשה 
שבתורה, אומר הטורי זהב כך מפני שבסוכה 

למען ידעו דורותיכם  כ"ג מ"ג)(ויקרא כתוב 
בסוכות הקב"ה צריך להשפיע לנו הדעת לכן 
אם האדם מצטער אז אין לו ישוב הדעת 
וממילא לא יכול לקבל את הדעת כי אם 
האדם יש לו מתח אז לא יכול לקבל את 
הדעת כי בשביל לקבל את הדעת צריך 
להיות בישוב הדעת, פנימיות הענין והמטרה 

ע לאדם דעת איזה של המצוה זה להשפי
דעת מש"כ למען ידעו דרתיכם כי בסכות 
הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם 
מארץ מצרים ובצער הוא לא יכול לקבל 
דעת לכן הקב"ה פטרו מן המצוה כי לא יוכל 

  בין כה להשיג את המטרה של המצוה.
מה שאמרנו לפנ"ז שרק עכשיו 
בסוכות השגנו והתחלנו להבין מה זה 

את מצרים ובגלל זה היה שמחה גדולה יצי
וזה נשאר גם היום שיש שמחה גדולה 
בסוכות, לכן גם היום בסוכות משפיע עלינו 
הדעת להבין את ההבדל ואת החילוק בין 
העוה"ז העולם הגשמי לעולם הרוחני בין 
העולם השקרי לעולם האמיתי זה יכולים 

  להשיג הדעת הזה יכולים לקבל בסוכות.

מה שאמרנו העצה איך  מכל
להתגבר על היצה"ר מה שאנחנו צריכים 
לכבוש אותו הוא עי"ז שצריך להבין 
שהיצה"ר הוא באמת כלום ואע"פ שנדמה 
לנו כהר אבל באמת זה לא הר, ואע"פ 
שמרגישים שזה הר בכל זאת צריכים 
להאמין שבאמת זה לא הר ובאמת הוא 
אפילו לא כחוט השערה הוא רק נראה כהר 

שיהיה לנו במי ללחום אבל אנחנו  בכדי
צריכים להיות מוכנים לכנוס בתוך האש ולא 
  לפחד כלל ממנו שבאמת הרי הוא רק דמיון. 
מה שאנחנו צריכים להלחם 
ה"ז נגד הדמיון לנצח ולכבוש הדמיון 
להוכיח לעצמנו שזה דמיון ומי שאינו 
מרגיש שזה דמיון לפחות להאמין שזה 

אחרים לנצח את השקר דמיון ז"א במלים 
  ולא להתפעל מהשקר. 
לפני  (משלי ט"ז י"ח)איתא בפסוק 

שבר גאון תמיד לפני שהדבר צריך לקבל 
את הסוף שלו הרי זה נהיה יותר חזק הוא 
יותר משתולל, וכמו"כ היום מה 
שמשתוללת הסטרא אחרא והקליפה על כל 
גדותיה יותר מבכל הדורות ובכל התקופות 

עוה"ז במשך ששת אלפים מה שעברנו ב
שנה עד כדי כך שהיצה"ר שולט בכל העולם 
כדאיתא בפסוק על אחרית הימים שלפני 

וכשלה  (ישעיה נ"ט י"ד)שתהיה הגאוה"ש 
ברחוב אמת שלא תהיה נמצא ברחוב אמת 

והאמת  (שם ט"ו)רק השקר, ועוד כתוב 
תהיה נעדרת וידוע שהתורה נקראת אמת 

תורת אמת והאמת תהיה  (מלאכי ב' ו')
  נעדרת ז"א שהתורה יהיה נעדרת. 

מה שאמרנו יוצא מזה שמה שאיתא 
שהקב"ה ישחוט את  (סוכה נ"ב.)בגמרא 

היצה"ר הכוונה שהקב"ה יגלה את השקר 
שלו שהוא רק דמיון, כי הקב"ה יפתח לנו 
הראיה שנוכל לראות שזה באמת דמיוני 
 ועי"ז יבטל את כל היצה"ר שזה השקר
שנראה איך שהיצה"ר משקר לעינים שלנו 
זה מה שיהיה בשחיטת היצה"ר זה עצם 
הגאוה"ש שהקב"ה יגלה מה הוא האמת 
ומה הוא השקר, העבודה שלנו היא להכין 
את הגאוה"ש ז"א ללחום נגד השקר ולשבור 
את השקר לא להתפעל מהשקר ולילך לדבק 
עצמו אל האמת, אבל המצב הוא שהאמת 

תכלית ההתגברות של  תהיה נעדרת ז"א
השקר שמשתלט בעולם זה יהיה לפני 
הגאוה"ש, והיום הגענו למצב הזה שהעולם 
בתכלית של השקר עד כדי כך שכל אחד 

  יכול להבין את זה.

(מה שלמה המלך החכם מכל האדם 

שזכה לחכמה היותר גדולה זה מפני שביקש 

חיבר קהלת  (מלכים א ג' י"ב) מהקב"ה חכמה)
זה ספר מוסר כל כך גדול  (קהלת א' א')

שמהבל את כל העוה"ז את כל הכבוד את 
כל העושר את כל התענוגים מהבל את הכל 
כשמתבוננים רואים שזה ממש ספר מוסר 
פלאי, מי שמתבונן בפסוקים שאומרים 
בקהלת רואה את כל המצב שאנחנו רואים 
היום בעינים שכל מה שרודפים אחר כבוד 

הבל, האדם שמאסף כמה  ועושר זה הכל
שיותר עשירות לבסוף נותן חלקו למי שלא 
עמל בו לא יודע מי יקבל שכל או טיפש, 
בסופו של דבר האדם מכין בשביל אחרים 
כי אחרי שיסתלק מן העולם וישאר בקבר 
מה נשאר מהאדם שום דבר גל של עצמות 
וכל מה שרכש בעוה"ז יעבור למישהו שהוא 

ה למי אבל הוא לא לא יודע למי זה לא משנ
  ירויח מזה כלום.

שלמה המלך במשלי קורא את הירא 
ד' את מי שמקיים את המצות חכם ומי 
שעובר עבירות סכל וטיפש וצלה"ב למה 
שלמה המלך דוקא בירר לו את התואר הזה, 

והנה בכדי להבין זה יש להקדים ולפרש 
ענין אחר והוא דהנה איתא ששלמה המלך 

 (מלכים א פ"ג ט' י"ב)ה ביקש מהקב"ה חכמ
ולכאורה ילה"ב מה יהיה לו מהחכמה למה 
לא ביקש מהקב"ה צדקות שיהיה צדיק 
באמת ואע"פ שיש לזה בחירה אבל בכל 
זאת צריך גם עזר אלקי כדאיתא בגמרא 

  . (קידושין ל:)
אמרנו כבר שכל הצדיקי עולם האלו 
כמו שלמה המלך וכל השבעה רועים שהם 

ולם הם ביקשו הכל רק נעשו יסודי הע
בשביל טובת הכלל להשפיע את זה לכלל 
ישראל וכל אחד השפיע דבר רוחני חדש, 
ועל כן שלמה המלך ביקש מהקב"ה שיתן לו 
כח כזה שיוכל להסביר כל דבר של צד הטוב 
של יראת השם וקבלת עול מלכות שמים 
שזה יהיה מובן בצורה של חכמה שיבינו 

אחרי  שהיצר טוב זה החכמה וללכת
אין  (סוטה ג.)היצה"ר זה רוח שטות כמ"ש 

אדם חוטא אלא א"כ נכנסה בו רוח שטות, 
שיוכל להסביר את זה שיבינו שזה חכמה 
ומי שחוטא זה טיפש וזה רוח שטות, זה מה 
שהעניק לנו שלמה המלך והשפיע לנו דבר 

  חדש כזה שיהיה אפשר להסביר את זה. 
 זה מה שכתוב בקהלת מי שקורא
קהלת ומתבונן ורואה ששם מסביר איזה 
טפשות זה ללכת אחרי העוה"ז זה הבל 
הבלים, הוא מסביר לנו בצורה שיבינו שזה 
טפשות למי אתה עובד בשביל מה אתה 
עובד זה הרי כלום לא תרויח מזה כלום בכל 
החיים שלך, זה הכל מוסבר בצורה של 
חכמה זה ביקש שלמה המלך והקב"ה נתן לו 

הצליח להעניק לנו את הכח  שלמה המלך
להבין שהיצה"ט זה חכמה והיצה"ר זה רוח 

  שטות.
שמתבונן מבין שבאמת זה טפשות 
גדולה לילך אחר השקר אחרי העוה"ז 
העולם החומרי, והחכמה היותר גדולה היא 
להבין שזה האמת למנוע את עצמו מכל זה 
להיות שולל את כל זה, זה מה שאנחנו 
צריכים לכבוש היום ולהגיע להכרה ומלאה 
הארץ דעה את ד' כשיגיע הגאוה"ש יהיה 

כי מלאה  (ישעיה י"א ט')כתוב על זה הפסוק 
הארץ דעה את ד' הדעה הזאת שאנחנו 
צריכים לקבל בסוכה זה יהיה מלאה הארץ 
דעה את ד', סוכות זה מסוגל להגיע לזה וזה 
גורם לנו את הלעתיד לבא את סוכת דוד 

  הנופלת הסוכה מכין לנו את הגאוה"ש.

כן קודם כל צריך ללמוד קהלת 
(שאלתי כמה דים ולהחדיר את זה אפילו ליל

ילדים למדתם בחיידר קהלת כולם ענו בשלילה לא 

שמעתי לא מצאתי עדיין חיידר אחד שלומדים 

היו צריכים להחדיר את זה בתוך  קהלת)
הלבבות בפרט היום לילדים שילמדו כל 
פסוק שבקהלת להחדיר בתוך לבם שידעו 
לההביל את כל העוה"ז, היום העולם מלא 

את האנשים מלא מהעוה"ז מחניקים 
בעוה"ז היום בכל עניני העוה"ז בשקרים 
בשטויות וכולם תפוסים עם שקר, וגם 
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תפוסים עם הכבוד איך הוא יהיה יותר 
מכובד כך או כך בשביל הכבוד מוסרים את 
נפשם ממש אין זמן להאריך בזה אבל כל 
אחד יודע שזה ככה זה, אבל עד כדי כך שלא 

  מבינים בכלל דבר אמיתי.
כמה פעמים מה דאיתא  כבר

כשהרומאים שבו  (גיטין נ"ח.)בחז"ל 
מירושלים ואמרו לר' יהושע בן חנניא שיש 
איזה ילד יפה תואר מאד מהיהודים שנשבה 
ונמצא אצלם שם, ורצה לפדות אותו והלך 
לראותו למקום איפה שהבית האסורים שם 

 (ישעיה מ"ב כ"ד)ועמד בחוץ ואמר את הפסוק 
קב וישראל לבוזזים', 'מי נתן למשיסה יע

ואותו התינוק שהיה בבית האסורים שמע 
אותו וענה אחריו 'הלא זו ד' חטאנו לו' ואמר 
אה ילד שאומר כך מובטחני בו שיהיה מורה 
הוראה בישראל כשיגדל, והלך ופדה אותו 
בכל הדמים היקרים שבקשו בשבילו כי היה 

(כי פעם מורה הוראות בטוח שיהיה אדם גדול 

, ומי היה הילד הזה יו אנשים גדולים)בישראל ה
  לבסוף זה היה ר' ישמעאל כהן גדול.

(בעלי המוסר כבר לכאורה יש לדקדק 

מה כל כך  מדברים מזה ויש הרבה דרושים על זה)
התפעל מהתינוק הזה שענה לו את הפסוק 
הזה הרי כל הילדים למדו את כל הנביאים 
הוא התחיל את הפסוק והתינוק סיים את 
הפסוק א"כ מה החידוש שענה לו את סוף 
הפסוק הזה, זה בעצם קושיא גדולה מאד 
לכאורה לא מובן בכלל מה התפעל מהילד 

  הזה שיהיה מורה הוראות בישראל.
(שלא יכול להיות פשט כל כך פשוט 

לא היו יכולים להבין את  יותר פשוט מזה)
הפשט הזה עד התקופה הזאת מה שאנחנו 
רואים את המצב של הדור שלנו אבל היום 
אנחנו כבר יכולים להבין את הפשט, דהנה 
היום כל כך שקועים בשטויות של העוה"ז 
בשקרים בסילוף מסלפים דברי תורה 

חינוך מסלפים את כל מסלפים את ה
המסורת ומסלפים את הכל, עד כדי כך 
שהיום האדם לא מבין את הדבר הישר 
בכלל אלא מבינים הכל עקום לא מבינים 
דברים פשוטים אפילו מה שכתוב בפסוק 
ובהלכה בשו"ע אלא הכל מסלפים 
ומסבירים את זה אחרת, ועל כן בזמן 
שהשקר כל כך שולט בעולם לכן אפילו 

ה"ז נעדר כמ"ש והאמת תהיה  דברי תורה
נעדרת כלומר האמת של התורה נעדרת 
אלא מפרשים את הכל כפי השכל ההגיוני 
והאנושי כפי מה שרוצים לפי התאוות 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ולמשל עושים חתונה באולם זה עולה בערך עשר  יב

אלף דולר בשביל מה שום דבר אין בזה כלום זה דבר ריק 
היה אפשר לעשות חתונה באלף דולר אבל מה יאמרו 

דינת ישראל שגעון אפילו בחו"ל הבריות, היום יש כאן במ
עושים גם הסעודה וגם הברית או בבית או בבית המדרש 
אבל כאן עושים באולם, לכמה אברכים שאמרתי שיעשו 
ברית בבית המדרש אמרו לי אבל היולדת אומרת שלא 
מסכימה אם לא יהיה ברית באולם ולכן צריך להוציא 

מרים אלף דולר בשביל האולם וכי זה לא חבל, אבל או
שא"א כי האשה לא תסכים ותצטער זה לא מכובד זה לא 
עושים ברית כאילו, וכמו"כ בחתונה מה עושים עם כל 
האוכל שנשאר אח"כ הכל הולך לאשפה סתם מבזבזים 
כסף, אבל תאמר לאדם שיעשה אחרת יאמר אבל מה 
יאמרו הבריות יאמרו עליו שהוא לא נורמלי ולכן בשביל 

  והכבוד. 
בזמן כזה אם נשאר איזה ילד 
שנשאר עדיין באמת הפשוט שמבין פשוט 
נורמלי מה שהיום כמעט שא"א למצוא 

ין כל דבר אדם שיהיה לו שכל ישר שיב
נורמלי מי שאומר היום דבר נורמלי נחשב 

, לכן אם יש אדם יבלא נורמלי זה ממש כך
שיש לו שכל ישר ועושה הכל בישרות 
נורמלי לא שום דבר אלא רק נורמלי רק 
להבין פשוט הרי זה כבר חידוש נפלא, אם 
יש מישהו שעומד נגד כל הזרמים האלו 

ה ונשאר נורמלי היום זה חידוש נפלא שקש
למצוא דבר כזה היום זה המצב של היום 
בדורנו, והיום אם ישאלו למה בא הצרה 
הזאת היו מחפשים ואומרים כל מיני 
תירוצים ופלפולים כי לא יודעים על מה, 
אבל זה דברים פשוטים שיש הרבה דברים 
שיכול להיות בגלל זה כגון איך האדם 
מתפלל איך עושה ברכה כמה פעמים זוכר 

האדם חושב על הבורא מהקב"ה האם 
עולם בכל דבר שרוצה לעשות ואיך האדם 
חי א"כ שיש אלו החסרונות מה האדם 
מתמיה על הצרות, אבל לא תולים בזה 
אלא מי שיש לו איזה צרה הולך לבדוק אצל 
מי שיודע נסתרות לכל מיני מקובלים ואלו 
שחוזים שיכולים לגלות לו למה זה בא אולי 

הרע אולי פעם  יש איזה שכן שיש לו עין
עשה משהו כשהיה ילד לאיזה חבר 
שמקפיד עליו אולי זה ואולי זה ולא 
חושבים לשנות את עצמם ולא שום דבר 

, הרבה פעמים באים עם יגאלא רק זה
שאלות כאלו וכי אין לאדם מה לפשפש 

  היום אין בכלל ישרות.  ידבחטאים
היום ישאלו שאלה כזאת מי נתן 

וזזים מי יענה למשיסה יעקב וישראל לב
התשובה הזאת הלא זה ד' חטאנו, רובא 
דעלמא יאמרו דברים אחרים הקשורים 
לפוליטקא בגלל שהראש ממשלה עשה צעד 
לא נכון או שהצבא עשה כך או זה אשם, 
או אם יש שאלה למה הילד בועט בחינוך 
או שיש להם צער גידול בנים יאמרו כי לא 

ים נתנו לו החינוך המקצועי אבל לא חושב
שזה בשביל שיש להורים שלו עבירות שזה 
התיקון שלהם, לא תולים בגלל החטאים 
אלא בשביל שלא למדו את המקצוע מבעלי 
המקצוע מה שלמדו מהגוים זה מה שגרם 
הכל להכל יש פלפולים, ובחז"ל והספרי 
מוסר מלאים מזה מי שיש לו צער גדול 
בנים זה בשביל זה או בשביל זה הכל כתוב 

כל העבודה היום מה יאמרו  זה הוא עובד לאנשים זה
הבריות בשביל זה האדם נהיה בעל חוב לחמשים שנה 

 הכל זה כך רק אמרתי דוגמא קטנה.
הייתי בן בית אצל הגאון מטשעבין זצ"ל ואני זוכר  יג

שהיה פעם מעשה כזה היה איזה רב שתמיד היה מתייעץ 
הכל עם הגאון מטשעבין, והנה פעם אותו הרב הוא כתב 

ל איזה דבר שכל העולם התנפלו עליו איזה תשובה ע
והלכו נגדו כי זה היה דבר מוזר וסבל הרבה על זה הרבה 
בזיונות, ושמעתי שאמר פעם בבית ככה זה חידוש 
שהאדם הזה אע"פ שכל כולו הוא תמיד מתייעץ איתי 
ועל זה הדבר אם להוציא תשובה כזאת של דבר הלכה 

גדו, והגאון כזה לא בא להתייעץ איתי שהרי כולם הלכו נ
מטשעבין שאל אותו פעם למה בשביל מה עשה את 
התשובה הזאת מה היה הענין שדחף אותו וענה לו שיגיד 

ש פסוקים בתוכחה מפורשים מפורש י
  בתורה ואת זה שוכחים לגמרי. 

אז בזמן החרבן גם היה חרבן גדול 
ברוחניות כבר ואז היה זמן כזה ג"כ כמו 
היום לכן אם הילד ענה לו ישר את הפסוק 
אה"נ הזכיר רק את הפסוק ולא רצה לעשות 
חכמות אבל אם בזמן כזה הוא מחזיק 

מהישרות  באמת ולא סוטה מהדרך הישר
הפשוט, הרי זה סימן שיהיה אדם גדול מאד 
ויהיה מגדולי הדור כי אם עומד בנסיון הזה 
של כנגד הזרם כנגד הרוח של כל העולם 
של כל הרחוב השקר בזכות זה כך יגדל וכך 
יהיה גדול, זה התשובה למה כל כך התפעל 

(אני לא חושב שיש מישהו שחושב שזה לא מזה 

זה תשובה פשוטה מאד  אמיתי התשובה הזאת)
לא צריך לחפש פלפולים ורמזים למה 
התפעל מהתשובה הזאת זה פשוט כביעא 

  בכותחא דבר כזה.
זה המצב של היום העבודה היותר 
קשה שלנו היום זה ללחום עם השקר ממה 
שללחום עם שום יצה"ר אחר אין קשה כמו 
זה, הנסיון היותר גדול היום זה האם לילך 

להיות ניתפס עם השקר,  אחר השקר או לא
ויל"ד שהשקר צריך לקבל את הסוף שלו 
כשהעולם האמת יתגלה כי זה מה שצריך 

  להיות בגאוה"ש.
עוד דוגמא מענין העלמא דשיקרא 
שיש בכל דבר שנוגע היום מאד לנו וזה 
שאנשים הולכים עם ההגיון האנושי ולא 
קובעים ע"פ מה שכתוב בתורה, דהנה אמרו 

ר על זה מה שמצינו בגמרא בעלי המוס
שכל דבר עגול הוא פי שלש  (עירובין י"ד.)

מהרוחב והגמרא מביא על זה ראיה 
מהפסוק ולכאורה יש לדקדק למה צריך 

  להביא ראיה מהפסוק ה"ז פשוט וברור. 
שזה בא ללמד לנו שאפילו חשבון 
פשוט מאד כזה שזה מציאות שכל אחד 

ול זה יכול לברר את זה שההיקף של העיג
פי שלש מהאורך, בכל זאת אנחנו לא 
קובעים על פי מה שאנחנו מבינים בהגיון 
שלנו אלא הכל ע"פ התורה וגם ההגיון 
שלנו צריך להיות ע"פ התורה, ואם אנחנו 
מסתכלים בכל דבר רק לפי התורה אז 
אנחנו מקבלים את הדעת של התורה ורק 
לפי זה אנחנו קובעים ז"א אם התורה 

אז זה קובע אבל ההגיון  מלמדת אותנו
שלנו לא קובע כלום, והגמרא רוצה ללמד 
אותנו עד כמה רק הכל התורה קובעת לנו 
ולא ההגיון האנושי עד כדי כך שאפילו דבר 

לו הסיבה שהוא היה חולה מאד רציני ושכב בבית חולים 
ועשה חשבון הנפש והתחיל לפשפש במעשיו, ואחרי 
החשבון הנפש שעשה היה נדמה לו שהסיבה היא מכיון 

ת שיכול לעזור לאנשים אולי הם שיש לו תשובה כזא
זקוקים לזה להקל עליהם משהו איזה קולא גדולה, ואולי 
זה העון שלו למה לא הוציא עד עכשיו את התשובה 
הזאת לאור וקיבל על עצמו שאם הקב"ה יבריא אותו 
ויהיה בריא אז יוציא את זה לאור ולכן הוציא את זה 

י לא מצא לאור, וכשהוא יצא אמר אז הגאון מטשעבין ַא
 שום דבר שום עבירה אחרת לא מצא אלא רק זה.

איתא אם רואה  (ברכות ה.)הוספת המעתיק, ובגמרא  יד
אדם שיסורין באין עליו יפשפש במעשיו שנאמר נחפשה 

 דרכינו ונחקורה ונשובה עד ד'.
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כזה כל כך פשוט שבהגיון אנחנו יודעים 
אותו בכל זאת צריך לדעת את זה מהתורה 
כל דבר יש לקבוע על פי התורה, ובאמת כל 

  ור בתורה.דבר יש לו מק

בשם הצדיקים שבסוכה אנחנו 
נכנסים כל כולנו מוקפים במצוה ואפילו עם 
המגפים והנעלים עם הכל, והגם שלמקוה 
ג"כ נכנסים עם כל האדם אבל זה בלי נעלים 
ובלי הבגדים משא"כ לסוכה אנחנו נכנסים 
עם הבגדים והנעלים עם הכל הסוכה זה 
מקיף את האדם מכל הצדדים, וזה מש"כ 

כי יצפנני בסוכו ביום רעה  )(תהלים כ"ז ה'
יסתרני בסתר אהלו ואיתא בספה"ק 
שהסוכה זה כמו אהל מועד הסוכה זה 

  דוגמא של בית המקדש זה אדמת הקודש.
לא היה שום מצוה שהכהנים 
נמצאים יום ולילה בבית המקדש שבעה 
ימים רק לפני חנוכת הבית, גם הכהן שצריך 

ה לעשות פרה אדומה מפרישין אותו שבע
ימים יום ולילה, וגם הסוכה זה שבעה ימים 
זה רמז שזה צריך לטהר אותנו כמו פרה 
אדומה כמו טהרה שמקבלים בבית 
המקדש, ובזכות הסוכה נזכה לשבת בסוכת 
עורו של לויתן ע"י מצות הסוכה בשבעת 
ימים האלו צריכים להכין את הכח של 
הגאוה"ש ועל כן כל אחד שרוצה לזכות 

הכין את זה בסוכות, צריך לגאוה"ש צריך ל
לקבל בסוכות כל ההשפעות שיש 
מהאושפיזין כל ההשפעה מהחג ובעיקר 
היא שזה זמן השמחה שנזכה לישמח 

  ישראל בעושיו.

בחג הסוכות  (דברים ט"ז י"ד)בתוה"ק 
ושמחת בחגיך והיית אך שמח והגמרא 

דורש מזה מהמלה אך לרבות  (סוכה מ"ח.)
מחה, והנה מקשים יו"ט אחרון של חג לש

על זה שהרי בדרך כלל המלה אך זה לשון 
 (שבועות י"ג וברש"י שם ד"ה אך חלק)מיעוט 

  וכאן מרבים מזה עוד יום לשמחה. 
בדרך רמז כך דהנה איפה מצינו 
עוד שכתוב אך אצל בני אדם זה אצל נח 

וישאר אך נח ורש"י  (בראשית ז' כ"ג)כמ"ש 
שהיה  תנחומא נח ט')(מדרש מביא דרשת חז"ל 

כואב וגונח על שהכישו ארי ז"א שהיה לו 
חסרון, וזה מה שהפסוק אומר ושמחת 
בחגיך והיית אך שמח רמז שהאדם שבעה 
ימים צריך להסיח דעת מכל המצבים 

, אפילו טוהגשמיים שלו מכל הקושי הגשמי
אם אתה בבחינת אך שכואב וגונח על 
 שקבלת מכה בכל זאת בסוכות צריך להסיח

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
בסוכות הזאת היה הרבה קושי להרגיש את השמחה  טו

נסיונות כראוי מפני שהרבה אנשים עברו הרבה קושי ו
והרגישו קושי גדול, השנה בתשע"ד זה בכלל היה קשה 
אבל עכשיו בתשע"ה יותר קשה אנשים לא יודעים מה 
מרגישים אבל יש ערפל גדול, אבל יל"ד שבכל זאת 

(זה צריך להיות שנת גאולה כי מתקרבים לגאוה"ש מאד 
שבשביעית מלחמות זה אתחלתא (מגילה י"ז:) הגמרא אומר 

ואמנם זה יכול להיות דגאולה ובמוצאי שביעית בן דוד בא) 
כל יום כמ"ש אחכה לו בכל יום שיבוא אם נעשה תשובה 

דעת מכל זה ולהיות שמח כמ"ש ושמחת 
בחגיך שבסוכות צריך להיות השמחה 
היותר גדולה, אפילו כשאנחנו יושבים 
בסוכה קטנה בדירת ארעי ואפילו יורד 
עלינו גשם וזה לא כל כך נוח בכל זאת צריך 
להיות בשמחה גדולה שמחה ברוחניות 

 מהימנותאד צלאמהשראת השכינה מה
בסוכות את  עילאה, זה צריך להרגיש

  השמחה הזאת.

שהקב"ה  (ע"ז ג.)מה דאיתא בגמרא 
יתן הבחנה לאומות העולם אם מגיע להם 
עוה"ב או לא זה ע"י מצות סוכה, כמו"כ 
הסוכה שלנו היא ג"כ מבחן בשבילנו אם 
אנחנו ראויים לישב בסכות עורו של לויתן 
אם האדם מתנהג בסוכה כראוי ומבין 

מה שצריך לקבל  ומקבל את השכל והדעת
(שלכן אומרים קהלת בסוכות בכדי לקבל בסוכה, 

וצל"ד ולהבין שהאמת  את הדעת את האמת)
היא חכמה והשקר זה טפשות וכל היצה"ר 
זה רק שקר ודמיון, וגם צריך לקבל כל מה 
שהאושפיזין משפיעים לנו אם האדם מקבל 
את זה ושמח עם זה ומוכן לוותר על כל 

ליו עול מלכות שמים, העוה"ז ומוכן לקבל ע
לכן יש לנו גם אושפיזין יצחק מפני שע"י 
יצחק משפיע עלינו עול מלכות שמים זה 
פחד יצחק, לכן כתוב בספה"ק שבסוכה 
צריך להיות באימה וביראה כלומר בשמחה 
ביחד עם האימה והיראה והאימה והיראה 
ביחד עם השמחה, ואע"פ שבעוה"ז 
בגשמיות המדות היראה והשמחה לא 
הולכים ביחד אבל ברוחניות זה הולך ביחד 

וגילו ברעדה הצדיקים  (תהלים ב' י"א)כמ"ש 
כשיש להם פחד ד' הם מגיעים לשמחה יש 
להם שמחה בד' מגיע להם פחד עול מלכות 
שמים זה הולך ביחד כי ברוחניות אש ומים 
עושים שלום, שני מדות שבעוה"ז בגשמיות 
הם סותרים אבל בעולם הרוחני הם 

אחדים, ולכן אנחנו צריכים לקבל מת
ולדעת מה לפנינו צריכים לקבל מה שיותר 
לרכוש את זה לעצמנו ולא להתייחס לשום 

  דבר שמונע את הרוחניות.
שקשה לשמוח במה נשמח היום 
כל אחד יש לו מצבים קשים או מהילדים 
או מהפרנסה וכל מיני קושי, איך נראה 

יש  התפלה שלנו איך נראה המצב שלנו
טרדות הדעת לא יכולים לעשות כמעט 
כלום, אבל בכל זאת יש לנו דבר אחד 

  הקב"ה יש לנו. 
'וראה  (שמות ל"ג י"ג)משה רבינו אמר 

כי עמך הגוי הזה' ופירש רש"י שלא תאמר 
ואעשה אותך לגוי גדול ואת אלה תעזוב 
אלא ראה כי עמך הם מקדם ואם בהם 

ואפילו לפי הטבע זה נראה שזה  (סנהדרין צ"ז:)כראוי 
עכשי הזמן של הגאולה מאד מאד קרוב אבל בכל אופן 

 לזכות לזה.  צריכים לקוות ולהכין את עצמנו בסוכה
בשואה היה קבוצה של יהודים במחנה של אושוויץ  טז

איפה שהיו שורפים בתנורי גז כל אלו שעבדו שם, והיו 
שם בערום ובחוסר כל היו ממש במצב שהגיעו עד 
דכדוכה של נפש, ופעם אחד אמר לצבור יהודי חם הרי 
היום זה שמחת תורה וצריכים לרקוד ולשמוח וענו לו 

ין חומש אין שום מצוה במה נשמח אין ס"ת אין סדור א

צי תמאס איני סומך על היוצאים מחל
שיתקיימו, אפש"ל כך שמשה רבינו אמר 
להקב"ה אה"נ שבנ"י חטאו בעגל ובכל מיני 
חטאים אבל ראה דבר אחד יש להם שהם 
עמך הגוי הזה, עמך בדרך כלל זה על 
הפשוטי העם כלומר שאפילו עמך אלו 
שהם עמי הארץ אבל בכל זאת הם נשארים 
עמך שחבוקים ודבוקים בך, אפילו שהם 

ובכל מיני דברים שנכשלו נכשלים ביצה"ר 
אבל לא עוזבים אותך לא רוצים לעזוב 
אותך הם תמיד שמחים עמך ואומרים שלא 
עשני גוי בשמחה הם שמחים שיש להם 
הבורא עולם, א"כ אז גם אתה לא יכול 
להחליף אותם כי לא תמצא אצל שום 
אומה שיהיה דבר כזה שבמצב כזה שהיה 

כל להם בשואה שבנ"י היו ערום ועריה מה
 טזובכל זאת אמרו אנחנו נרקוד עם הקב"ה

זה רק יש לישראל קדושים הם זה רק בני 
אברהם יצחק ויעקב מסוגלים לזה זה הכח 
שנתן לנו אברהם אבינו, לכן אמר משה 
רבינו להקב"ה ראה כי עמך הגוי הזה אפילו 
בדרגא של עם הפשוטים הם ערום ועריה 
אבל עמך הם, זה צריך לדעת היום כל אחד 

אפילו עם כל מה שעובר על האדם בכל ש
  זאת לא יתפעל מכלום ולא יפול ברוחו.

שאחרי  (תנחומא אמור י"ח)במדרש 
יוה"כ לא יודעים מי נצח הקב"ה נתן לנו 
מצות ד' מינים לשמוח בהם זה הדימוס 
שאנחנו יוצאים לחירות שאנחנו זכינו בזה 
וכשבנ"י יוצאים בד' מינים זה סימן שהם 
ניצחו, וילה"ב מה זה סימן שאנחנו נצחנו 
זה מצוה שהקב"ה נתן לנו לקיים זה, אלא 

ימי  הפירוש הוא כך אחרי שעברנו את
המשפט ויוה"כ חתימת המשפט ואנחנו לא 
יודעים עדיין מי ניצח כי פתקאות מחלקים 
רק בשמחת תורה ועד שמגיעים עד אז 
אנחנו לא יודעים מה יצא דיננו, ובדרך כלל 
כשאדם יש לו משפט לחיים או למות הוא 
נמצא בהרגשה של יאוש הוא לא יכול 
לעשות כלום עד שיוודע לו מה יצא 

ני שהוא כל כך בהלם שהוא לא המשפט מפ
יכול להתרכז בשום דבר וממילא הוא לא 
יכול לעשות כלום, אבל בנ"י אפילו שלא 
יודעים אם זכו במשפט לחיים או למות בכל 
זאת הם לא מתייאשים אלא ממשיכים 
הלאה ועושים את המצות בשמחה בכל 
זאת אנחנו שמחים בד' מינים ושמחים 

נצחים זה בסוכה זה הכח שבזה אנחנו מ
הדידן נצח זה הכח שלנו לנצח כי בזה 

  אנחנו וודאי מנצחים.

כשהגשמים  (סוכה כ"ח:)איתא בגמרא 
יורדים בחג זה נחשב כמו המשל שהעבד 

לא טלית לא תפלין שום דבר אין לנו במה נשמח, ואמר 
להם נכון שאין לנו כלום כאן לא גשמיות ולא רוחניות 
אבל הקב"ה יש לנו אז נרקוד עם הקב"ה והתחילו לרקוד 
בהתלהבות גדולה במצב כזה, ושמעתי מישהו סיפר לי 

"כ לא יודע מאיפה המקור שכל אלו שרקדו ניצולו אח
והשתחררו זה סיפור ידוע אחד שניצל סיפר את זה אבל 
שמעתי שכולם נשארו, זה היה במצב של שלפני שבעים 

 שנה תמיד יש אנשים כאלו כי ישראל קדושים הם.
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משרת את המלך והביא לו קיתון של מים 
ושפך לו על פניו ז"א שאם יש גשם בחג זה 
סימן ח"ו שהקב"ה לא מרוצה מאתנו ויש 

א"כ איך אנחנו יכולים  לכאורה לשאול
לשמוח בסוכות בכזה מצב זה קושיא גדולה 
מאד, ובפרט לפי הטורי זהב שאומר למה 
כשיש גשמים צריכים ללכת הביתה למה 
א"א להשאר בסוכה אפילו מי שרוצה 
להשאר בסוכה ונקרא הדיוט אם נשאר 

ולא כמו שאר  (שו"ע או"ח סי' תרל"ט)בסוכה 
ור, ואומר מצות שמותר לקיים אפילו שפט

שאם ישב בסוכה אז יהיה לו צער וע"י 
הצער יבטל שמחת יו"ט לכן נקרא הדיוט כי 
מבטל עי"ז מצות שמחת יו"ט ואסור לבטל 
המצוה, א"כ יוצא שכל הסיבה שצריך 
לצאת מהסוכה בכדי שיוכל לקיים מצות 
שמחת יו"ט וא"כ כשיש גשמים שזה דומה 
 כמו ששפך לו רבו קיתון על פניו אם המלך
זרק אותו מהמחיצה שלו לא רוצה לראות 
אותו כי שפך לו קיתון על פניו א"כ איך יוכל 
לקיים שמחת יו"ט איך יוכל לשמוח בזה 

  אפילו שנכנס לבית. 
בחינם אמר הגר"א שזה המצוה היותר 
קשה לקיים לשמוח ברגל אמנם הגר"א 
אמר את זה מבחינה אחרת מפני שצריך 

שבעה ימים להיות בשמחה כל רגע ורגע 
יום ולילה כל המעת לעת של שבעת ימים 
זה יותר קשה מכל המצות, אבל יותר מזה 
אם יורדים גשמים ושפך לו קיתון על פניו 
  ועדיין חייב לשמוח איך יקיים המצוה הזו.

התשובה היא כך כתוב בתוה"ק 
'כי כאשר ייסר איש את בנו ד'  (דברים ח' ה')

קיתון על  אלקיך מייסרך' אם האבא זורק
פניו של בנו הבן יודע שהאבא אוהב אותו 
ולא רוצה לזרוק אותו אלא רוצה שיתקן 
עצמו, וכמו"כ מלמד שיש לו תלמיד טוב 
ועשה איזה עוול גדול ולכן זורק אותו 
מהחיידר התלמיד יודע שהמלמד לא רוצה 
לזרוק אותו באמת אלא המטרה שזרק 
אותו הרי זה רק בכדי שרוצה שיפייס 

סליחה ויתקן עצמו, כך זה כאן  ויבקש
הקב"ה זה אבינו מלכנו האדם צריך להיות 
מאמין שהקב"ה עושה זה מאהבה אם הוא 
זורק קיתון על פניו זה רק כדי לתקן אותנו 
אבל לא שרוצה באמת לגרש אותנו 
ולהרחיק אותנו ממנו ח"ו, ולכן אנחנו 

ולעבוד אותו  אתוממשיכים הלאה להיות 
יננו כי כל מה שהקב"ה ולא משנה מה יצא ד

עושה לנו הרי זה סימן שזה טוב בשבילנו 
וכך נקבל את התיקון שלנו, ולכן אנחנו 
ממשיכים להיות שמחים עם הקב"ה ולא 
עוזבים אותו בשום פעם זה מה שצריך 

  לדעת. 

שהאדם ממשיך בעבודת ד' עם כל 
הקושי ולא עוזב ולא מתייאש זה המבחן 

וי לגאוה"ש כי הוא של האדם שעי"ז הוא רא
מראה שבאמת הוא מסור להקב"ה הוא 
בטוח בד' וסומך עליו שכל מה שעושה לו 
הרי זה רק לטובתו ורוצה להשאר אצלו ולא 

לברוח ממנו, אבל מי שרוצה לברוח מהמלך 
אז הוא בורח רק יש לו תירוץ כזה שאם יש 
לו קושי ה"ז סימן שהמלך לא רוצה אותו, 

למלך ואומר אין  אבל מי שבאמת הוא מסור
לו חיים אחרים אם הוא לא עם האבא שלו 
אין לו חיים הוא נהיה קבוע שם עם כל מה 
שעובר עליו וזהו ראה עמך הגוי הזה הם 
אוהבים אותך לא יעזבו אותך ועי"ז אנחנו 

  יוצאים בדימוס וזה הסימן מה שמנצח.
פודה אותנו בדבר קטן מאד 

אותנו, משל  שאפילו קיתון על פניו זה פודה
למלך שאחד מהשרים שלו או אחד מעבדיו 
המשרתים עשה איזה עוול כנגד המלך 
ויודע המלך שהשונאים האלו שמקנאים 
אותו תיכף עוד מעט יקטרגו עליו, והמלך 
יצטרך להעמיד אותו בדין כי מלך במשפט 
יעמיד הארץ לא יכול להתחמק והוא מפחד 

ות שכולם יקטרגו נגדו ויגרו את המלך לעש
לו משפט מה שמגיע לו והמלך הרי אוהב 
את השר או העבד הזה אז מה הוא עושה, 
על כן תיכף ומיד שעשה את העוול הזה 
המלך לא מחכה עד שיבואו כל המקטרגים 
אלא תיכף ומיד זרק לו קיתון על פניו ובזה 
הרי הוא מבזה אותו והם רואים שהמלך 
כועס עליו כי מבזה אותו וזרק אותו בזה 

כבר לא נגשים לעשות הקטרוג ולא הם 
מקטרגים כבר כי יודעים שהמלך כועס עליו 

  זה כמו השעיר לעזעזל.
'יתן למכהו  (איכה ג' ל')הפשט בפסוק 

לחי ישבע בחרפה' אם יש מישהו שרוצה 
לרדוף אותו ולנקום בו אז אם הוא נותן לו 
סטירה ועי"ז הוא מבזה אותו בזה הוא יהיה 
מרוצה מזה וישבע בחרפה שהעליב אותו 

(על כן ואח"כ הוא לא יחשוב על יותר נקמה, 

 האדם צריך לדעת לתת למכהו לחי זה יותר קל)
ך שחס על משרתו כמו"כ כך עושה המל

כשעשה עוול ועוד מעט יבואו המקטרגים, 
וכך צריך להבין מה שהקב"ה שופך קיתון על 
פניו ומבזה אותו עי"ז בזה הוא מרחיק את 
כל המקטרגים ממנו שלא יגרמו ליותר חמור 
זה מפני שהוא אבינו ומרחם עלינו, אבל 
כמובן זה רק בתנאי שאנחנו נעשה תשובה 

ב"ה עוזר לנו, זה ונתקן את עצמנו והק
בעצמו השמחה שמשמח אותנו שאנחנו 
  יודעים כשיש גשמים שזה לא עונשים עדיין. 
צריכים לנהוג כל פעם שיש גשם 
בסוכה צריך לפשפש במעשים ולהתעורר 

(האם שמענו שעושים כנס שצריכים בתשובה, 

להתעורר לתשובה ולפשפש במעשינו בגלל שיש 

יק בזה האדם חושב שהוא צד גשם בחג)
שהולך הביתה ועושה שמחת יו"ט וכולם 
רגועים ושמחים ואלו שמתחסדים יושבים 
עם הגשם ושמחים אפילו עם הגשם, אבל 
צל"ד שלא זה המטרה אלא המטרה 
שיפשפשו במעשיהם שידעו מה שהולך כאן 
צריכים להבין ולהתעורר ואז אח"ז יש במה 

  לשמוח ואפשר להיות בשמחה.
בים ואומרים זה מהסוכה נעל

מגיע לנו ואנחנו רוצים לשפר את עצמנו 
אנחנו לא עוזבים את הקב"ה בין כך, אנחנו 

לא מתרעמים ולא כועסים ח"ו על הקב"ה 
כביכול אין לנו ח"ו תרעומת כלפי מעלה 
אנחנו יודעים שהקב"ה רוצה בנו, זה 

  הדמות שלנו ובזה אנחנו שמחים בחג.

ות אנחנו זה כבר כמה שנים האחרונ
רואים מה שקורה בעולם הרבה דברים 
קורים כל מיני אסונות הטבע כל מיני 
שטפונות כל מיני הרי געש מתפרצים 
ומתקופה לתקופה זה משתנה, צריך לדעת 
שכל זה זה באמת אזהרה מן השמים וגם 
לפני השואה מלפני כשבעים שנה היה 
תקופה של שנים שהיו כל מיני סימנים מן 

ם שהיו מראים על כל מיני השמים סימני
דברים מפחידים, אבל אנשים לא שמו לב 
ולא התייחסו לזה רק היו אחדים מגדולי 
הדור שהחפץ חיים היה אחד מהם שכבר 
עשרים שנה מלפני השואה היה צועק 
שצריך לעשות תשובה שעלול להיות גזירה 
קשה ועוד כמה צדיקים אחדים דברו על זה 

ם לא התייחסו כל הזמן אבל הצבור המון ע
לזה בכלל, אני זוכר שאחרי המלחמה הייתי 
ילד ואמא שלי סיפרה לי שלא האמינו בכלל 
שתהיה מלחמה גדולה וצחקו מאלו 
שהתעוררו כי היו כאלו אחדים שהיו 
מתעוררים כי תמיד יש כאלו פרומער 
חרדים שמעוררים אבל רוב אנשים לא 
מתייחסים לזה אומרים לא קורה כלום, וגם 

שנהיה ראש ממשלה הנאצי הזה ימ"ש אז כ
אע"פ שידעו שהוא שונא ישראל גדול וידעו 
שיש לו מחשבת המן, בכל זאת אנשים אז 
אמרו הרי הוא כבר שולט באשכנז בממשלה 
ולא קורה כלום היהודים חיים שם במנוחה 
כי בתחלה לא פגע בהם כל כך ולכן אנשים 
אמרו אתם רואים שלא קורה כלום היו 

לו שדברו שיש פחד שיקרה צוחקים מא
  משהו ולבסוף זה מה שהיה.

שהקב"ה  (יחזקאל פרק לח)בנביא 
ישלח את גוג ומגוג זה מלך שהקב"ה יכניס 
בו רוח לילך לכבוש את כל העולם להחריב 
את כל המדינות ויאסוף גוים רבים ויהיה 
מלחמה גדולה ויבוא שואה לעולם וחשך 

לה כזה א"כ זה לא פשוט הדברים הא
כתובים מפורש בתוה"ק, בכל זאת אנשים 
לא רוצים לשמוע את זה היום יש מצב 
בעולם שרואים מה שקורה בכל המדינות 
הרחוקים וזה התחיל בערך משנת תש"ס 
וכל הזמן קורים דברים וכל מיני אסונות, 

יש  (דאע"ש)ועכשיו יש מחבלים חדשים 
שצוחקים מזה ויש מפחדים מזה אבל בכל 

ם להתעורר אומרים זה לא זאת לא רוצי
כלום זה יעבור כמו כל הדברים כי כבר כמה 
פעמים שכמעט היה מלחמה בין המדינות 
לא קרה כלום זה עובר ואומרים שגם זה 
יעבור, יש כאלו שלא רוצים להתעורר לא 

  רוצים שזה יעשה פחד.

צל"ד שזה טעות גדולה מאד וחבל 
שנהיה טעות כזה כי הפסוק אומר אחרת 
אנחנו צריכים להסתכל ולהתנהג לפי מה 
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שהתורה אומרת, יש פסוק בנביא כשקורה 
פורענות במקומות הרחוקים ה"ז בשביל 

'הכרתי גוים  (צפניה ג' ו' ז')שבנ"י יתעוררו 
נשמו פנותם החרבתי חוצותם מבלי עובר 

מבלי איש מאין יושב, אמרתי נצדו עריהם 
אך תיראי אותי תקחי מוסר שתפחדי ממני 

(דרשות הר"ן ותקחי מוסר', ובראשונים כתוב 

שכך דרכו של הקב"ה מביא פורענות על  ו')
הרחוקים כדי שיפחדו ואם לא מתעוררים 
מביא זה במקומות יותר קרובים ויותר 
קרובים עד שח"ו בא בתוך המדינה עצמה 

יום ממש, איתא בגמרא זה המצב של ה
אין פורענות בא אלא בשביל  (יבמות ס"ג.)

ישראל הפירוש הפשוט הוא שזה בכדי 
לעורר את ישראל בתשובה ז"א כל מה 
שהקב"ה מביא פורענות במקומות 
הרחוקים זה הכל בשביל שבנ"י יתעוררו 

על  (סוכה כ"ט.)לתשובה, והגמרא אומר 
ם מאותות אל תחתו א (ירמיה י' ב')הפסוק 

עושים רצונו של מקום לא צריך לפחד אבל 
אם לא עושים רצונו של מקום אז היהודי 
צריך לפחד הראשון כי כל הפורענות 
שהקב"ה מראה לגוים זה הכוונה על ישראל 
להפחיד אותנו, אז א"כ כל מה שקורה 
בעולם זה צריך להפחיד אותנו זה סימן וזה 
אזהרה מן השמים בשבילנו שלא יקרה ח"ו 

  נות. פורע
זה דוקא מרוב רחמי ד' ששולח לנו 
כל הזמן אזהרות וכל מיני רמזים כדי 
שהפחד הזה יעורר אותנו ויפדה אותנו כדי 
שלא יצטרך להביא את הפחד ממש בפועל 
במציאות, אבל אם לא רוצים להתעורר 
ונהיים כמו עם לב אבן אז ח"ו זה עצמו 
מביא את הדבר אפילו אם הדבר לא יבוא 

אם לא מתעוררים זה מביא את הדבר אבל 
ח"ו, א"כ באמת רצונו של הקב"ה שמכל 
דבר שאפשר לפחד אנחנו צריכים לפחד 
אפילו אם ההגיון אומר שלא לפחד יש כל 
מיני סברות שעד עכשיו לא קרה כלום ולא 
יקרה הלאה, אפילו אם ע"פ ההגיון היה זה 
נכון אבל בכל זאת הקב"ה רוצה שכן נפחד 

ה שנפחד כדי שלא יהיה בפועל כי זה המטר
אלא יהיה זה רק אזהרה, כי אנחנו יודעים 
ששום דבר לא קורה בחנם וא"כ בשביל מה 
קורים כל הדברים האלה אצל אומות 
העולם אצל כל המדינות שיש כל מיני 
מלחמות הרבה במדינות היום, והמחבלים 
החדשים למה זה קורה יש סיבה הגוים 

י אסור להם חושבים שזה מקרה אבל בנ"
לחשוב שזה מקרה אנחנו צריכים לדעת 

  שזה אומר וזה מרמז משהו.
הזה היה כך בדיוק לפני השואה 
שהיו ג"כ כל כך כמו עם לב אבן שלא 
מתעוררים וכך המצב היום צריכים לדעת 
מאד שזה לא פשוט כל יום קורה כל מיני 

(לא כל אחד שומע כל החדשות אבל מה דברים 

, אם ח"ו רואים שמקררים יק)ששומעים מספ
שלא להתעורר צל"ד שזה מעשה עמלק זה 
קליפת עמלק לקרר כי הקב"ה רוצה דווקא 

שנתעורר כולנו ועי"ז נוכל להיות להגאל 
מחבלי משיח ומגו"ג, אבל יל"ד שזה יהיה 
פחד גדול כמו שכתוב בנביא והעיקר 
הקב"ה רוצה שאדרבא שזה לא יהיה ואנחנו 

ל זה שלא יהיה עי"ז יכולים לחסוך את כ
  שנתעורר לתשובה זה צריכים לדעת. 

בונים ע"פ שכל וההגיון שלהם 
ולא מתחשבים כלל מה שכתוב לא בחז"ל 
ולא בנביא זה המצב של השקר ששולט 
היום, ומי שהולך עם האמת כמובן שהאמת 
נדרס מה שכתוב בכל הספרים זה מה 

(אמרתי דוגמא שנבין מה שצריך לדעת היום 

, הסוכה צריך להוציא אותנו מכל המכוון)
הבלי עוה"ז ומכל הדירת קבע של העוה"ז 
מכל הדברים האלה צריכים להתבונן ולקבל 
משהו מהאבות הקדושים מהאושפיזין 
העיקר לקבל את השקפת התורה את 
השקפת המסורה והאמונה זה מה שצריכים 

  לקבל מהסוכה.

יעזור שנזכה באמת לקבל מה 
לקבל מהסוכה ולקיים זמן שמחתנו  שצריך

 מהימנותאד צלאלשמוח עם הקב"ה ב
עילאה שיש לנו עם האושפיזין האלו שהם 
הסרסורים שמביאים לנו את כל ההשפעות 
האלו, עם זה צריך לשמוח מאד אם האדם 
יודע ומבין עכשיו מה זה יציאת מצרים מה 
  שיצאנו מבית עבדים ופדיתנו מבית עבדים. 

שנזכה באמת לקיים כל מה יעזור 
שאמרנו שיהיה נאה דורש ונאה מקיים ג"כ 
ונזכה באמת להכין את הסוכות הזה לסוכת 
עורו של לויתן שבזכות זה נזכה לקבל פני 
משיח צדקנו, ונזכה להמתיק את כל הדינים 
וכמו שאומרים ביהי רצון אנחנו מתפללים 
שבזה שיצאנו לסוכה בחוץ שזה יהיה נחשב 

(ילקוט קנו נדוד כדאיתא במדרש כאילו הרח

שאולי נגזר על האדם גלות  אמור תרנ"ג)
להרחיק נדוד אז הקב"ה נתן לנו במקום זה 
מצות סוכה א"כ במצות סוכה האדם יכול 
לפדות את עצמו מגלות שנגזר עליו, כי אם 
האדם מגיע למטרה הזאת להתעוררות 
הזאת לקבל ההכנעה הזאת שהיה מקבל 

ל את זה מתוך הסוכה, בגלות הרי הוא מקב
וכ"ש כשהקב"ה שפך לו קיתון על פניו 
כשהיו גשמים בסוכה ואז הוא מקבל את זה 
כמו בגלות בצורה של הכנעה, כי עיקר 
הגלות זה כדי להכניע את גאוותו של האדם 
להכניע את היצה"ר שלו ששורש היצה"ר 

שמנת עבית  (דברים ל"ב ט"ו)זה הגאוה כמ"ש 
ורם לבבך  רים ח' י"ד)(דבכשית, ועוד כתוב 

ושכחת את ד' אלקיך בשביל זה בא הגלות 
בשביל לשבור הגאוה, אם האדם מקבל את 
זה מתוך הסוכה זה בעצמו יכול לתקן 
אותנו כמו הגלות כמו שאר הדברים שלא 

  נצטרך לסבול.
אפשר לקבל בסוכה את הבושה שיש 
לו מהקב"ה בעצמו יש כאלו צדיקים 

מקבלים בושה  מהימנותאד צלאשמתוך ה
כזאת מהקב"ה ומזה בעצמו מתעוררים 

לתשובה, כי חושבים שאין חסד גדול 
כמותו בזה שהקב"ה מעניק לנו מעין עוה"ב 

עילאה ונהנה  מהימנותאד צלאשנשב תחת 
מזיו השכינה עם כל האבות הקדושים 
וכולם מלווים אותנו מה אנחנו מי אנחנו, 

יק איזה אם יש איזה גדול הדור איזה צד
מלך ששולח לו מכתב שרוצה לבקר אותו 
והוא לא יודע מה לעשות לא יכול להבין 
את זה איך זה שהמלך בא לבקר אותו 
בשביל מה מה מצא בי הרי אני אדם פשוט 
ושפל, כשהאושפיזין באים אלינו אנחנו 
צריכים להתבייש איך באים אלינו בשביל 
מה ואיך הם יסתכלו עלינו ויאמרו למי 

נו איך אנחנו נראים לנכדים שלנו, נשלח
יהיה להם קושיא להקב"ה למי שלחת 
אותנו הוא לא מעונין בנו הוא פנה עורף 
אלינו הוא לא מסביר לנו פנים בכלל, אז 
צריכים להתבייש צריך שיהיה לנו בושה 

עילאה מהאושפיזין  מהימנותאד צלאמה
האלו, זה בעצמו יכול לתקן אותנו כמו 

ברים שלא נצטרך הגלות כמו שאר הד
לסבול הקב"ה יעזור שלא נצטרך לסבול 

  ח"ו.
יעזור שנזכה להנצל מחבלי משיח 
ומגוג ומגוג ומכל הדברים הקשים שהם 
באים לתקן אותנו שהסוכה בעצמה יתקן 
אותנו, ונזכה להתעורר מהבושה מהקב"ה 
מהבושה מהאושפיזין ועם הדעת שאנחנו 

ן את מקבלים מהסוכה הדעת הזה של להבי
האמת להבין מה זה אמת ומה זה שקר 
להבין שהיצה"ר הוא כולו שקר שזה כחוט 
השערה, וצל"ד שאם זה הענין שהיצה"ר 
כמו חוט השערה זה מופיע בגמרא בסוכה 
ה"ז זה סימן שזה שייך לסוכה כי כל מה 
שמופיע במסכתא זה שייך למסכתא אפילו 
שלא מבינים בפשוט איך, זה אנחנו צריכים 

מתוך הסוכה הדעת הזה שנקבל  להבין
בסוכה שאנחנו נבין שהיצה"ר אינו כלום 
ולא צריך לפחד ממנו יכולים לכבוש אותו 
בקל רק שנקבל עלינו עול מלכות שמים ואז 
נזכה להיות בסוכת עורו של לויתן ולהנצל 

  מכל מה שצריכים ולקבל את הגאוה"ש.
יעזור שנזכה לקבל את כל מה 

אז נזכה באמת שיראו שצריך ונתעורר ו
עינינו וישמח לבנו שיהיה רק מפלת הגוים 
והשונאי ישראל, ויראו וישמח לבנו 
שאנחנו ניצלנו מזה שהיה לנו שכל 
להתעורר ועי"ז נצלנו מזה, שאנחנו נזכה 
לחיות ולראות ולהגיע לגאוה"ש בקרוב, 
ויהיה לנו רק הטוב והמיטיב שנזכה לרכוש, 

אותנו ונזכה והקב"ה יגאל אותנו וירומם 
לישב ולהנות מזיו השכינה ולהיות מהיכלא 
דמלכא, ולזכות לכל ההבטחות שכתוב 
בנביאים כל ההבטחות הטובים שיתקיימו 
בנו ונזכה לראותם בעינינו, יראו עינינו 
וישמח לבנו בעגלא ובזמן קריב במהרה 

  בימינו אמן.
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בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח  (ויקרא כ"ג מ"ב)בתוה"ק  

בישראל ישבו בסכת למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את 
 בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים.

זו יש דבר מיוחד שאינו מופיע בשאר המצוות שהתורה  
מודיעה לנו את טעם המצוה למען ידעו דרתיכם, וידוע שיטת הב"ח 

שצריכים לכוון גם את הטעם  (והפוסקים מביאים לחשוש לשיטת הב"ח)
שאם התורה הוסיפה לנו טעם זה מעכב, ולכן צריכים לכוון בנוסף 

גם את הטעם למען ידעו דרתיכם כי בסוכות לכוונה לצאת ידי המצוה 
  הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים. 

מוסיף שצריכים לכוון גם מה שכתוב בסוף הפסוק  
בהוציאי אותם מארץ מצרים גם זה צריכים לכוון שזה זכר 

מ, ז"א צריכים לכוון שזה זכר לענני הכבוד כמו שיטת הב"ח, ”ליצי
מ, שאר הפוסקים אומרים שזה רק זכר ”זכר ליצי וגם עוד כוונה

מ זה בכדי לספר לנו ”לענני הכבוד ומה שהפסוק מזכיר כאן יצי
מתי זה היה אבל לא שצריכים לכוון גם את זה, אבל הט"ז חולק 
ואומר שצריכים לכוון גם הטעם וגם זכר ליצ"מ כי שני זכרונות 

  יש כאן זכר לענני הכבוד וזכר ליצי"מ.

  דרשה באושפיזין דאהרן תשס"ח)(מתוך 

  
לדעת מה זה מצות סוכה מה אנחנו מעוררים ע"י המצוה  

לאיזה דבר אנחנו עושים כלי קבול, כל זה חשוב מאד לדעת כי 
אם האדם יודע ומכוון לזה אז זה יותר מסוגל שזה יתפוס ושזה 
יהיה מסוגל לזה, לכן האדם צריך לכוון לזה כמו כוונת המצוה, 

באמת מבואר בספה"ק שכל פעם שכתוב בלשון ידיעה אבל 
וידע האדם (בראשית, פרק ד, פסוק כ"ה) (כמו שכתוב הכוונה היא לקשר וחבור, 

כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו (בראשית, פרק יח, פסוק יט) את אשתו, גם 

ואת ביתו אחריו ושמרו דרך ה', הקב"ה אמר לאברהם אבינו ידעתיו הכוונה 

אוהב אותו בלבי כך מפרשים המפרשים הקב"ה אומר אני קשור לאברהם שאני 

א"כ לפ"ז צריך לכוון למען ידעו שאני אוהב אותו בלבי כביכול.) 
דורותיכם הכוונה למען ירגישו הדורות שנרגיש קשר וחיבור עם 

  הצילא דמהמנותא כמו שהיה במצרים באותו דרגא.

לומר שע"פ הב"ח זה לא די לכוון שהיה פעם כך אלא  
שאנחנו מכוונים שזה ימשיך לנו כעת את השראת השכינה שהיה 
להם, ולכן מובן שיטת הב"ח למה זה כל כך מעכב במצוה כי זה 
אנחנו צריכים להמשיך כל דור, לכן בוודאי צריך לכוון כדי להמשיך 

לשם מצוה כדי את זה, וכמו שבעצם המצוה אדם צריך לכוון 
להמשיך את הכח של המצוה כלומר כדי שהפעולה הזאת יחול עליה 
שם המצוה לכן צריך לכוון לשם המצוה, כמו"כ גם בהטעם של 
המצוה צריך לכוון שיחול עליה ההשפעה שצריכה לרדת ע"י כוונת 
הטעם שזה החבור זה הצילא דמהמנותא עילאה שהקב"ה יושיב 

עושים סוכה זה כמו שאנחנו עושים אותנו בסוכה שלו, כשאנחנו 
כלי לקבל את ההשפעה שיש בזה שעי"ז הקב"ה יושיב אותנו בסוכה 

  שלו וזה יופיע בסוכה שלנו, זה הכוונה למען ידעו דורותיכם וכו'.

  (מתוך דב"ת שנאמרו באושפיזין דאהרן תש"ע)

  (מתוך מאמר "והחי יתן אל לבו")
  

ענין הסוכה כלול משני ענינים המובאים בדברי חז"ל דבר 
הראשון הוא הענין של דירת עראי ודבר שני הוא צלא דמהימנותא 

  עילאה שאנחנו נכנסים תחת כנפי השכינה.
מחלוקת תנאים לזכר מה אנחנו עושים את הסוכה שיש 
אומרים שהוא זכר לענני הכבוד ויש אומרים שהוא זכר למה שבני 
ישראל במדבר כל המ' שנה לא גרו בבית אלא בסוכות, ובאמת 

הרי הסוכה מרמזת לנו על ב'  (לפי הכלל שאלו ואלו דברי אלקים חיים)
זה צלא דמהימנותא הענינים האלו יחד בין על הענני הכבוד ש

עילאה ובין על דירת עראי, לכן ההלכה הוא שהסוכה צריכה להיות 
ג"כ בצורה של דירת עראי וזה ללמד אותנו שאדם ירגיש עראי 

  בעוה"ז ויוותר על מותרות עוה"ז.
ההלכה הוא במצות סוכה שצריך שלא יגרום הסוכה 

י חובת להאדם צער ואם הסוכה גורמת לו צער אינו יוצא בה יד
המצוה, ולכאורה הרי זה נראה כתרתי דסתרי שמצד א' צריך 
להיות בצורה של דירת עראי ומצד הב' ירגיש בה נח עד כדי כך 

(שירגיש בה כמו בביתו הקבוע שאחז"ל שצריך להיות תשבו כעין תדורו 

, אלא הרי זה בא ללמדנו דבר חשוב שהענין של הסוכה של כל השנה)
ר השכל שלא לדבק את עצמו לעוה"ז הוא שאדם יקח מזה מוס

ושיוותר על המותרות של עוה"ז, אבל עם כל זה האדם צריך 
להרגיש מאושר ולהרגיש שלא חסר לו כלום, ולא כמו שישנם 
אנשים שהם כ"כ דבוקים לעוה"ז שהם חושבים שאם הם יורידו 
קצת מהעוה"ז או יוותרו על משהו אז הם כבר לא יהיו מאושרים, 

דם יכול להיות מאושר באופן כזה שהוא חי בדירת ואיך באמת א
עראי, אלא זה יתכן רק כאשר אדם מרגיש את הצלא דמהמנותא 
עילאה שמרגיש את השכינה על ראשו ומרגיש שהוא חי עם 
הרוחניות ומתענג מזה ומרגיש את העונג והאושר שיש בזה אז 

ז (נמצא לפ"הוא יכול לוותר על העוה"ז בלי שיצטער על זה כלל, 

  .שטעם אחד משלים לטעם השני)
    

ישנו קושיא שמזכיר הטור מדוע קבעה התוה"ק מצות חג 
הסוכות בתשרי הלא לכאורה היה יותר ראוי לעשות את זה בניסן 
בזמן שיצאנו ממצרים וקבלנו אז את הענני הכבוד ע"ש מה 

  שתירץ.
להוסיף לבאר הענין בס"ד בעוד אופן, ונקדים להסביר  

הדברים שעברו על בני ישראל מתחילת יציאתם  השתלשלות
ממצרים, כי הנה מה שבני ישראל נעשו לעם ד' זה היה בניסן 
כאשר יצאו ממצרים ובהמשך לזה קבלו אח"כ תומ"י את התורה 

(שמות שזה היה המטרה והתכלית של יציאת מצרים כמו שכתוב 

"בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלקים על ההר  ג' י"ב)
הזה", וזה היה עיקר החירות כי זה החירות האמיתי הוא להיות 
קרובי ד' ומבני היכלא דמלכא מעבדיו ומשרתיו ית', אשר מי שכבר 
מבין ביותר עומק הרי הוא יודע ומרגיש שזה החירות והאושר 
האמיתי שאין דוגמתו, אבל מתחילה כשיצאו ממצרים התחילו בני 

פשוט ויותר קטן שהקב"ה  ישראל להרגיש רק את החירות היותר
שחרר אותם מהעבדות של פרעה ושל מצרים ונשתחררו 
מהשעבוד להיות עבדים לעבדים, וזה החירות של פסח ואת זה 



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י  
  

 

 יד

הרגישו בני ישראל יותר ממה שהרגישו עיקר ומטרת החירות 
שהוא להיות עבדי ד' כמ"ש תעבדון את האלקים על ההר הזה, כי 

ם ברוחניות, והקב"ה השפיע להם אז היו עדיין בני ישראל חלשי
לאט לאט שיתחילו להבין ולהרגיש את הרוחניות יותר ויותר אבל 
לא היו עדיין בדרגה שיוכלו להרגיש חזק את הרוחניות ושידבקו 
את עצמם ברוחניות, אבל בכל אופן התחילו בני ישראל לשמור 
את התורה לאט לאט הקב"ה נתן להם כמה מצות עוד לפני 

בר סיני, ואח"כ כעבור חמישים יום נתן להם הקב"ה שהגיעו למד
את כל התורה במעמד הר סיני ומאז נכנסו לאט לאט יותר עמוק 
עד שהתחילו להמחיש ולהרגיש את החירות והאושר האמיתי 
שזכו אליה לחיות עם ליווי השכינה כמ"ש וד' הולך לפניהם וגו', 

ולאכול  ולהיות תחת צלא דמהימנותא וללמוד תורה ממשה רבנו
רק מאכל רוחני לחם שמלאכי השרת אוכלים בלי שום הנאה 

  ותענוג גשמי ולדור בדירות עראי כנ"ל.
אע"פ שבשעת מתן תורה כבר הגיעו לדרגא זו להרגיש את 
כל זה בכ"ז לא היה עדיין בדרגה השלימה דהיינו שירגישו העונג 
ואושר הרוחני כ"כ חזק, עד שכלפי זה יהיה בטל מהם הרגשת 
תענוג הגשמי עד כדי כך שיהיו מוכנים לוותר על כל האושר 

ן הגיעו לדרגה זו ותענוג הגשמי לגמרי עבור הישג הרוחני, ומתי כ
זה היה בעיקר אחרי שנכשלו ונפלו בחטא העגל ואז נלקח ונאבד 
מהם כל המדריגות הרוחניות שהשיגו עד עכשיו שהוא הכתרים 
שקבלו על ראשם במתן תורה, וכן הענני הכבוד וליווי השכינה 
שהיה להם מעת יציאת מצרים, ואז כשנתערטלו מכל זה התחילו 

(כמו שנעשו שוב עירום ועריה וריק מכל להרגיש ההבדל והרגישו 

ואז התחילו להכיר איזה אושר ותענוג הוא לחיות  שהיו במצרים)
חיים רוחניים כזאת והתחילו להעריך מה שזכו אליה, ועי"כ 
התחרטו והתמרמרו מאוד על שהתרחקו והתנתקו מהדרך הישרה 

  מדרך התוה"ק שקבלו בסיני. 
    

(אחרי מש"כ הורד זה כמש"כ שהתמרמרו והתאבלו מאוד על  

עדיך מעליך כלומר שהסיר מהם ד' ית' את עדים וכתרם שזה מה שנתן להם 

ויתאבלו העם מאוד וחזרו  להרגיש את העונג הרוחני, כתוב שם)
בתשובה שלימה אחרי זה תומ"י צוה להם הקב"ה לעשות משכן 

וביום שהתחילו לעסוק במלאכת המשכן  יזוישוב לשכון ביניהם
(כן "ו בתשרי תומ"י החזיר להם הקב"ה את ענני הכבוד שהוא ט

ואז התחילו שוב להרגיש בני חורין ומאושרים  מבואר בשם הגר"א)
ושמחו עם דירותיהן העראי בעוה"ז כי הגיעו לדרגא הנ"ל שמאסו 
כבר בחיי העוה"ז הגשמי לעומת ריווח הרוחניות, ומעתה מובן 

סוכה לזכר ענין זה  היטב שדוקא אז בזמן ההיא ניתן לנו מצות
להראות שכמו"כ היום אנו מאושרים עם הסוכה ומוותרים 
בשמחה על חוסר דירת קבע ושאר עניני עוה"ז כי כבר אינו תופס 

  מקום אצלינו כלפי הרוחניות שאנו מרויחים לעומתה כנזכר.
    

יש להוסיף שלא רק שלפנ"ז לא היו מסוגלים להרגיש 
להמחישה בפועל בלבם, אלא גם השמחה עם הרוחניות הנדרשת ו

עצם קבלת הצלא דמהימנותא עילאה שהשפיע עליהם הענני 
הכבוד והשרה ד' ית' עליהם ג"כ לא חלה עליהם בשלימות עד אז 

, אע"פ שממילא היו בצל (עד אחרי כשלונם וחרטתם על חטא העגל כנזכר)
הענני הכבוד בכ"ז לא נדבק בהם האור ושפע הרוחני הזה ולא 

ך לבם כראוי עד אז, מכיון שלא הבינו ולא העריכו את זה נספג תו
עדיין, כי א"א לאדם לקבל שום דרגא רוחנית ושידבק בו בלי 
  שיעריך אותה ושישתוקק אליה מאוד ורק עי"ז ישרה עליו כראוי.

תנאי צריכים שידבק כל לבו אליה והיינו על ידי שיסיח  
ה ויסכים גם לוותר דעתו לגמרי מדברים הגשמיים המנוגדים אלי

עליהם עבור הישג הרוחניות וכנ"ל, וכמו"כ הוא אצלינו היום 
במצות סוכה שא"א לקבל את הצלא דמהימנותא עילאה אלא ע"י 
שמוותרים על דירת קבע של העוה"ז ולהכנס לגור בדירת עראי 
של הסוכה בשמחה בבחינה תשבו כעין תדורו, דהיינו להרגיש עם 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
עי' רמב"ן (שמות כ"ה א') שכתב שהשראת השכינה שהיה במשכן היה אותה דרגה  יז

ר בביתו, וכל זה היא מתנאי קבלת דרגא זה לא פחות מאושר מאש
רוחנית וההתעלות, ולכן אע"פ שתומ"י מעת שיצאו ממצרים כבר 
היה להם הענני כבוד, בכ"ז עדיין לא קבלו באמת את דרגת הענני 
כבוד שהיא הצלא דמהימנותא עילאה ולא נדבקו אליה עדיין ולא 
 נספגה תוך לבם עד עתה בחודש תשרי, אחרי שכבר השיגו את
ההבדל ואת חשיבותה והסיחו דעתם מרדיפת החיים הגשמיים 
ותענוגיה, כי הבינו את יתרון האור הזה מתוך החושך של חטא 
העגל שנכשלו בה, ולכן קבעה לנו התוה"ק הזכר לענני הכבוד 

  בחודש תשרי.
    

(וכמו"כ כל המועדים והמצות להבין שמצות סוכה שניתן לנו  

אינו רק זכר בעלמא למה שהיה פעם אלא בכל  שניתן לנו לשם זכר)
שנה ושנה באותו הזמן הקב"ה משפיע לנו שוב מעין אותו השפע 
שהיה אז בימים ההם וע"י שמירת החג וכל מצותיה התלויים בה 
והשמחה ששמחין בחג עי"כ האדם מקבל אותה ולכן לא שייך 
לקבוע את חג הסוכות ולקבל את הצלא דמהימנותא עילאה 

הכבוד הרוחני אלא בימים האלו שאז קבלו אותה בנ"י  והענני
בימים ההם ודוקא זה הזמן הוא מסוגל שיהיה חוזר וניעור כל 

  שנה השפעה הזאת עלינו מה שהם קבלו אז כנזכר.
נוכל להבין בס"ד איך כל הענין שנתבאר שייך אלינו 
בדיוק כי הענין של יציאת מצרים מתחדש בכל שנה כאשר אנחנו 

שים בכל שנה פסח אזי אנחנו גם יוצאים ממצרים כי הנשמות עו
שלנו גם יוצאים ממצרים כמו שמובא בספה"ק שבכל שנה בליל 
פסח מי שעושה את הסדר ומכוון טוב ורוצה את זה אז הקב"ה 
מעלה את האדם בדרגא יותר רוחנית ומקרב אותו לעולם הרוחני 

"ר שלו, אבל זה ומוציא אותו מהבוץ של העוה"ז ומהבוץ של היצה
עדיין רק התחלה, אבל אחרי עבודת התשובה של חודש אלול 
ותשרי אנו מגיעים לדרגא היותר מעולה ושאנו כבר מוכנים גם 
לוותר על חיי העוה"ז ולכן אז אנו נכנסים להדירת עראי של 
הסוכה בשמחה כנ"ל ובזכות זה זוכים להיות נכנסים לדרגא 

הרגיש אותה ולחיות בצלא הרוחנית שהסוכה משפיע עלינו ול
  דמהימנותא עילאה כנ"ל. 

    
מצות סוכה איננה רק מצוה סתם לעשות את המעשה הזה 
של לצאת מדירת קבע ולהכנס לדירת עראי, אלא צריכים לעשות 
שמה שמחה גדולה כמו שכתוב ושמחת בחגך ועיקר השמחה שהיו 

גדולה עושים בבהמ"ק היה בסוכות, ושמחה זו היתה נעשית יותר 
שכתב ששמחה  (פ"ח הל' י"ב)מכל החגים כמבואר ברמב"ם הל' לולב 

יתירה עשו בחג הסוכות בבהמ"ק בשמחת בית השואבה יותר מכל 
שאר החגים ע"ש, וביאור הענין הוא כפי האמור שמאחר שבחג זו 
אנו יוצאים מביתינו הדירת קבע והיינו להראות שאנו מתנתקים 

של העוה"ז שטעינו ותעינו בה  את לבנו מהעוה"ז מהדירת קבע
ואנו נכנסים עתה לדירת עראי וזה הדבר גורם לנו שמחה היותר 
גדולה כי עתה אנחנו כולנו בתוך הרוחניות ומוקפים לגמרי 
ברוחניות בתוך הסוכה בתוך הצלא דמהימנותא עילאה השורה בה 
ושורה עלינו בשעה שאנו מקיימים מצות סוכה כראוי ואנו 

  וחניות שעתה ממלאה את לבנו. מרגישים את הר
גדול יש לדעת שאי אפשר לאדם לדבק את עצמו לרוחניות  

באמת רק כפי השיעור שהוא מתנתק גם מעונותיו וחטאיו וגם 
מהעוה"ז מהעולם הגשמי מהדירת קבע, לכן א"א לנו להרגיש את 
השמחה הזאת של חג הסוכות אלא עד שעובר עלינו יום כיפור, 

יוצאים מדירת קבע ונכנסים לדירת עראי ואז האדם ואח"כ אנחנו 
יכול להרגיש מאושר ושמח בתוך הדירת עראי עם כל הצמצום 
שלו ועם כל מה שחסר לו זה לא מפריע לו, כי השמחה של 
רוחניות משלימה לו את הכל ועולה לו על כל תענוג ושמחה 
  גשמית כידוע למי שטעם טעמה באמת וכמ"ש טועמיה חיים זכו.

  וך מאמר והחי יתן אל לבו אות ד')(מת

  שהיה במתן תורה בסיני.
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 טו

  
  (מתוך דב"ת שנאמרו באושפיזין דאהרן תשס"ח)

    
בסוכות תשבו  (ויקרא כ"ג מ"ב)על הפסוק  (סוכה ב.)אומר  

שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת, אמרה תורה שבעה 
ימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי, והנה ישלה"ב למה הגמ' 
צריך לומר צא מדירת קבע הרי הפסוק אומר כבר שב בדירת ארעי 
ממילא הוא יוצא מדירת קבע, למה הגמרא צריך להוסיף את 

שר לומר שהכונה היא כך יש כלל , אפ(מה זה מוסיף)המילים האלו 
אדם שיוצא מארץ ישראל לחו"ל צריך לשמור רק יום אחד יו"ט כמו 
באר"י כי הרי דעתו לחזור לאר"י ולכן הרי הוא נחשב עדיין מבני 
ארץ ישראל, וזה כוונת הגמרא לפרש את הפסוק שאיך אפשר 
להכנס לתוך הסוכה ולהרגיש שזה דירת ארעי הרי זה אפשר רק 

(אדם יכול לישב שבעה ימים בסוכה ובכל זאת שיצא מדירת קבע,  בתנאי

לא נחשב שהוא תושב בסוכה הוא לא אזרח, אזרח זה נקרא תושב הפסוק אומר 

בסוכות תשבו שבעת ימים אבל מי כל האזרח בישראל ישבו בסוכות מי שהוא 

  תושב זה נקרא שהוא בסוכה.)
בסוכות תשבו  )(חלק א' דרוש ו'היערות דבש מפרש הפסוק  

שבעת ימים שזה קאי על האנשים הפשוטים הבינונים, כי 
הצדיקים הם יושבים כל השנה תחת צילא דמהימנותא עילאה, 
אבל לכל האנשים הפשוטים יש להם גם הזדמנות לישב בצילא 
דמהימנותא עילאה בחג הסוכות, עליהם אומר הכתוב בסוכות 

הצדיקים כתוב כל  תשבו שבעת ימים זה קאי על כולם, אבל על
אזרח  (בבא בתרא ט"ו.)האזרח כמו אברהם האזרחי שנקרא אזרח 

זה תואר על צדיקים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות זה קאי על 
הצדיקים ועליהם לא כתוב שבעת ימים כי הם יושבים כל השנה 

  בסוכות כך אומר היע"ד. 
ימים אפשר לומר לפי דרכינו גם כך, בסוכות תשבו שבעת  

אבל מי רק מי שהוא אזרח בסוכה, כמו"ש כל האזרח בישראל 
ישבו בסוכות, מה נקרא אזרח במה הוא קונה אזרחות של סוכה 
במה הוא קונה הדירת קבע בסוכה, רק ע"י שהוא מתייאש ומבטל 
את הדירה הראשונה וזהו צא מדירת קבע, התורה אמרה אם אתה 

אור שיש בסוכה את רוצה לגור קבוע בדירת ארעי לקנות את ה
הצילא דמהימנותא עילאה על כל השנה, יש לך תנאי אתה צריך 
לבטל את האזרחות שיש לך בדירת קבע וזהו צא מדירת קבע, 
אבל בלי זה גם אם אתה יושב בדירת ארעי בסוכה אתה לא יכול 
לקבל אזרחות שם ז"א את האורות שיש שם, כי כדי לקבל את 

ר הגמרא לצאת מדירת קבע כדי הרוחניות אתה צריך כמו שאומ
שיוכל להכנס בדירת ארעי באופן קבוע, אם לא זה נחשב שעדיין 
הוא שם במקום הראשון בדירת קבע כיון שדעתו לחזור, א"כ לפ"ז 
הפירוש צא מדירת קבע הכוונה שלא יהיה דעתו לחזור לענייני 
עוה"ז בשביל עוה"ז אלא הוא צריך לבטל את האזרחות שלו שם 

  י להכנס לסוכה. זה התנא
    

שבאמת מחליט בלבו שהוא מבטל את כל האזרחות שיש לו  
שום דבר בעוה"ז, הוא רוצה רק להשתמש בו  אכפת לובעוה"ז לא 

בתור פרוזדור כדי לקנות עוה"ב, לא אכפת לו מה יהיה לו בעוה"ז 
יהיה לו נחת לא יהיה לו נחת לא אכפת לו כי זה רק פרוזדור והוא 

הכל הוא מוותר על הכל, א"כ אדם שמקבל את זה  מקבל על עצמו
על עצמו ממילא כבר לא משנה לו ולא אכפת לו אם יהיה לו טוב 
בעוה"ז או לא יהיה לו טוב ועי"ז ממילא היצה"ר נהיה מנוצח כי מה 
היצה"ר יכול לעשות לו כבר אם שום דבר מענייני עוה"ז לא אכפת 

היה קשה לנו ח"ו לו כבר, היצה"ר רוצה להשפיע לנו עונש שי
בעוה"ז שיהיה חיים קשים, אבל אם האדם אומר שלא אכפת לו זה 
לא משנה לו בכלל זה בכלל לא מפריע לו בכלל לא מעוניין בכל 

  העוה"ז אלא רוצה רק לעבוד את ד' ממילא היצה"ר יוצא מנוצח.

    
צריך לסגור עצמו בתוך הסוכה ולהחליט שהוא יוצא  

מדירת קבע ז"א מהמטרה של החיים בשביל עוה"ז, אחרי שאדם 
יצא מדירת קבע זה כבר קל לו לעבור את המסך הזה שמבדיל בין 
העוה"ז והעוה"ב, כי יש מסך ענן כבד וחשוך ועב מאד שמפסיק בין 

וה"ז העולם הרוחני (בעהעוה"ז לעוה"ב בין הדירת קבע לדירת ארעי 

, ובכדי לצאת מהדירת נחשב לדירת ארעי אבל בעולם העליון זה הדירת קבע)
קבע של העוה"ז ולהכנס לדירת ארעי של הסוכה צריכים לשבור 
מסך גדול, צריכים לשבור ענן כבד ולעבור את הענן הזה ואח"כ 
יוצאים לאור גדול, זה לא כ"כ קל אבל בסוכות אנחנו יכולים לקבל 

הכח הזה שאתו אנחנו נוכל לצאת מדירת קבע בכל הימים,  את
הקב"ה מבקש מאתנו לכה"פ על שבעה ימים תסיח דעתך מהדירת 
קבע רק על שבעת ימים, אפילו לאדם שקשה לעשות איזה הקרבה 
ולוותר על העוה"ז אבל על זמן כמה ימים יכול לפעול אצל לבו, 

אומרים לו  האדם לא רוצה לוותר על העוה"ז לתמיד אבל אם
תוותר רק על שבעת ימים ותסיח דעתך לגמרי מזה ואח"כ נראה זה 
כבר לא קשה כל כך, אבל אחרי שאדם יעשה את זה לשבוע אחת 
בשלימות, אז כבר יתחיל לטעום את התענוג הרוחני הזה הוא לא 
ירצה לצאת משם, רבי יהושע בן לוי נכנס לגן עדן לרגע אחת וכבר 

כשאדם נכנס לג"ע על רגע  (כתובות ע"ז:)הוא לא רצה לצאת משם 
  אחת בוודאי לא יצא משם בשום מחיר שבעולם.

    
מבקש מאתנו כמו למשל אבא שהילד שלו מסתובב בחוץ  

ומתלכלך ומתחבר עם חברים לא טובים מתגולל שם עם שכורים 
וחושב שטוב לו, והאבא מבקש תכנס לפלטרין שלי זה כ"כ טוב 

ר פה, אבל זה לא מעניין אותו כי הוא שכור ומעונג פה תהיה מאוש
אז מה עושים, בע"כ מכניסים אותו ומוציאים ממנו את השכרות 
ואז כשהוא מתחיל להתעורר הוא לא רוצה מעצמו כבר לצאת לא 
רוצה לחזור למקום שהיה, לפעמים האבא אומר לו תבוא לכאן רק 

כך על יום אחד על שעה אחת אבל כשנכנס כבר לא ירצה לצאת, 
הקב"ה מבקש מאתנו תכנסו לסוכה תעשו לי טובה כביכול תבואו 
אלי היום לסוכות, ומי שמצליח לעשות את המצוה כהלכתה הרי 
הוא לא ירצה כבר מעצמו לצאת, אמרה תורה שבעה ימים תצא 
לכה"פ מדירת קבע ותשב בדירת ארעי ואז כבר תראה מה זה עוה"ב 

ה זה אהבת ד' מה זה אתה כבר בעצמך תרגיש מה זה רוחניות מ
לחיות עם הקב"ה בצילא דמהימנותא עילאה, ואח"כ אפילו אם 
אדם יהיה לו קשה כברזל אפלו אם יהיה לו כל מיני קשיים אפלו 
אם יענו אותו ח"ו בענויים קשים אפלו עם כל מיני מסי"נ, הוא 
ימסור את נפשו כי כל רגע הוא מדבק את עצמו בד', זה מה 

אום אני חומה מזכירים את המעלות של שאומרים בהושענות ב
כלל ישראל שהם חבוקים ודבוקים בך ההרוגה עליך דבוקה וחבוקה 
בך, זה מגן עליהם מכל הצרות מכל היסורים כי הם מתחבקים 

  בהקב"ה מתאחזים בזה.
    

הענין שאנחנו צריכים להבין מה שיש בסוכות ולכוון להוציא  
זה מסוכות שנוכל לדבק עצמנו בצילא דמהימנותא עילאה, ונקבל 
על עצמנו שלא יהיה אכפת לנו שום דבר מעניני הגשמיות עד 
שבאמת נרגיש כך שאנחנו כבר לא מפחדים משום דבר, לא אכפת 

חים עם ד' שאנחנו לנו שום דבר כי אנחנו שמחים עם הקב"ה שמ
עם ד' חלק ד' עמו יעקב חבל נחלתו, השמחה הזאת אנחנו צריכים 
להמשיך לכל השנה כולה שאנחנו עם ד', וזה צריך לפטור אותנו 
מכל הצער שיש לנו, כי השמחה הזאת היא עולה כנגד הכל וזה 

(בפרט בדור הזה זה מכסה על הכל, זה אנחנו צריכים לקבל מהסוכה, 

, יש פחדים קשים כבר כמה שנים פחדים קשים מאד מי יודע מה נחוץ מאד מאד

עכ"פ צריכים להיטיב עצמו בכחה של הסוכה בכחה של  עומד להיות,)
השמחה של מצוה וישמח ישראל בעושיו לשמוח עם הקב"ה, וכאן 
בחג הסוכות כל הכחות האלו הרוחניים מופיעים, והאדם מקבל 

כל השנה כולה את בסוכות את הכח שיוכל להמחיש את זה ב
החבוקה ודבוקה בך, את זה אנחנו צריכים להוציא ולקבל מהסוכה 



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י  
  

 

 טז

וזה יגן עלינו מהחבלי משיח ומכל דבר שבעולם, זה יהפוך הכל 
לתענוג ונחת ולאושר ליום טוב מאפילה לאור גדול ומשעבוד 

  לגאולה ומיגון לשמחה. 
    

חרר זה אנחנו צריכים להתפלל ולכוון בסוכות שקודם כל נש 
את לבנו מכל הצער והגשמיות, כי אם אנחנו מאמינים בזה שיש 
בסוכות את הכח לקבל את זה אז אנחנו יכולים לכה"פ על זמן 
לשחרר את מחשבותינו מכל דבר, להיות אך שמח למעט את כל 
הצער מלבנו להוציא לכה"פ על שבוע אחת זה לא כ"כ קשה, 

תהיה לצל יומם  ואח"כ יהיה לנו המקלט הזה לכל השנה, הסוכה
לחסות מזרם וממטר מכל הזרמים ומכל ההשפעות שבחוץ מכל 
הטומאות מכל הסבוכים שיש בעולם מכל הסכנות הרוחניות 

  (ע"כ נמצא גם בגליון השבוע)         הסוכה יכולה להגן עלינו מכל זה. 

  (מתוך דב"ת שנאמרו באושפיזין דאהרן תש"ע)
    

הוא מביא כל מיני  (זה רבו של קב הישר)הישר וגם ביסוד יוסף 
סגולות שיש בסוכה, חוץ מהתועלת הגשמית שהיה בענני הכבוד 
שהיו מגינים מפני השונאים ומגין מהשמש מהחום ומהכל, עוד 

ידי העננים נמצאים  נוסף תועלת גדולה להרוחניות של ישראל שעל
ישראל מובדלים לבדם מנושאים מן הארץ, שני דברים שהיו בענני 
כבוד הוא אומר א) שהיה נמשך להם מציאות הארה המשכנת אותם 
להיות מנושאים ומנוטלים מן העוה"ז ב) עליונים ממש על כל גויי 
הארץ, מגלה לנו הקב הישר שענני הכבוד היו מרימים את האנשים 

ו של העוה"ז כאילו נמצאים בעולמות עליונים, נמצא מתוך היכל
בשעתו כשהיו ענני הכבוד היו מגיעים אל המעלה העליונה ונמשכת 
תולדתו התוצאה בכל אחד מישראל לדור דורים שאור הקדושה 
נמשך מלפניו יתברך יהיה לכל צדיק ומקיף את כל צדיק מישראל 

שימו עליון על ומבדילו מכל שאר בני אדם ומנשאו למעלה מהם ומ
כולם, ומתחדש דבר זה בישראל בחג הסוכות על ידי הסוכה ואור 
השי"ת מאיר על ראשם של ישראל ומעטירם וכו' זה העניין של 
הסוכה, א"כ הסוכה מנשא מרומם אותנו מכל העוה"ז כאילו אנחנו 

(זה נמצאים בשמים מעל העוה"ז, וגם זה מבדיל אותנו מן העמים 

  אבל בכל אופן מזכיר שני הנקודות האלו. ממילא נעשה מסתמא)
לדעת כל דבריהם של אלו הקדמונים זה ברוח הקודש 
כל דברי תורה שלהם כל תיבה כל מלה ומלה זה דברי אלוקים 
חיים, לכן צריך לדעת שכל מלה שהזכירו זה מציאות ממש 
שהסוכה בכוחה להוציא אותנו מחלל עוה"ז ולהבדיל אותנו מן 

כ אנחנו צריכים לעשות הפעולה החיצונית שזה גורם העמים, א"
  את הכלי לקבל את ההשפעה הזאת.

    
ראשון בסוכות אנחנו נמצאים מעל חלל העולם ויכולים 
לראות את כל העולם איזה צורה שפילה שיש לעולם איזה אשפה 
זה העולם וזה יכולים לראות דווקא בסוכות כי מבואר בספה"ק 
שסוכות זה מלשון סוכה, כמו ששרה נקראת יסכה על שם שסוכה 

גם סוכות זה כמו"כ יש מביאים מזה ש (מגילה י"ד.)ברוח הקודש 
מלשון סוכה שבסוכות יכולים לראות בבחינת רוח הקודש, ורוח 
הקודש זה לאו דווקא לראות נסתרות אלא לראות את הרוחניות 

ואה את התורה בעין בהירות זה נקרא ג"כ רוה"ק, כשאדם ר
באמיתה של תורה זה עיקר רוה"ק להשיג את אמיתת הדבר לראות 

את הרוחניות בכל דבר, בסוכות כל דבר באמיתות של הדבר לראות 
יש לנו הכח לראות את זה וזה בתנאי שאם אנחנו מופשטים 
מהעולם וכמו המשל כשאדם עולה למעלה מהעולם נוסע באויר 
ומסתכל מהחלון הרי הוא אז יכול לראות את כל האופק ואת כל 
הנוף ואת כל הצורה של העולם יותר טוב ויותר קל בגלל שאז הרי 

  כל התמונה והצורה של העולם ביחד. הוא רואה את 

גם בסוכות אנחנו נמצאים בענני הכבוד אנחנו נמצאים  
למעלה כמו שמסביר הקב הישר, שזה מרומם אותנו מתוך העולם 
למעלה ולכן יכולים לראות ולהסתכל למטה על העולם ולראות 
אותו יותר טוב כמה שהוא שפל ואין לו מטרה וחשיבות עצמי וזה 

להשאיר רושם על כל השנה שתמיד האדם צריך להסתכל צריך 
למטה על העולם ולהיות מרומם מעל העולם ולא להיות קשור 
אליו שבלי זה א"א לעבוד את ה' וא"א לקבל את התורה ולזכות 

אין התורה מתקיימת אלא במי  (ברכות ס"ג:)לכתרה של תורה כמ"ש 
ה פעם אדם שהיה (החפץ חיים אומר בדומה לזה הישממית עצמו עליה, 

לו קביעות ללמוד כמה שעות אחר התפלה ורק בשעה עשר היה פותח את 

החנות העסק שלו, פעם הגיע איזה קונה גדול מאד והגיע לפני הזמן והלכו 

לבטלו מלימוד אמרו לו שהגיע קונה חשוב זה יהיה הפסד מרובה אם לא יבוא 

וצה לבטל, אז אמרו עכשיו, אמר אבל יש לי עכשיו קביעות לתורה אני לא ר

מה יאמר לסוחר הזה זה פגיעה בו שאתה לא רוצה לבוא, אמר מה היה אם 

ח"ו היה מסתלק אם היה מת מה היו אומרים לו לסוחר הזה הוא איננו הוא 

מת, אז כך תסבירו לו שעכשיו הוא כמו מת הוא איננו לא נמצא, ע"פ המשל 

מתקיימת אלא במי הזה מפרש החפץ חיים את המאמר בגמרא אין התורה 

שממית עצמו עליה שעושה עצמו כאילו מת עכשיו, הוא עבר ובטל מן העולם 

אין שום עולם עכשיו לא מבטל שום דבר שבעולם הוא כמו מת, האדם צריך 

  .לתאר לעצמו כך, כך אומר הח"ח)

  
האדם צריך להיות מופשט מכל העולם בכדי שיוכל לקבל  

א"א לקבל את התורה אלא עד  את התורה כי התורה היא רוחני
שיקרב עצמו לזה והקרבה היא לעלות מתוך העולם ולא להיות 
קשור אליו, כמו שאיתא להיפך מתוך אכילה ושתיה וישמן ויבעט 
כי מתוך העידון א"א לקיים כשאדם שקוע וקשור לעוה"ז לא יכול 
לקבל את התורה, ובסוכות אנחנו נמצאים כמו בענני הכבוד שזה 

כל בני ישראל שהיו מוכשרים לקבל את התורה ממשה העלה את 
רבנו וזה נשאר עד היום הזה זה הכח שאנחנו צריכים לקבל 
מהסוכה הסוכה מכשיר ומעלה אותנו שנהיה יכולים להיות 

  מופשטים מתוך העוה"ז זה דבר ראשון. 

  
שני שיש בסגולת הסוכה זה להיות מובדלים מדרכי אומות  

ים, המשגיח מלייקוד היה אומר שמקובל העולם מובדלים מהגוי
אצלו איש מפי איש עד ר' יהושע דיסקין זצ"ל שבזמן המשיח 
הבירור יהיה מי שלא הולך אחר דרכי העכו"ם בשום דבר מובדל 
מן העכו"ם בכל התנהגות שלו אז הוא יהיה ראוי לגאולה השלימה 
 זה יהיה הבירור כך הוא אמר, היום זה דבר חשוב מאד לדעת שני

  הדברים האלה חשוב לנו מאד מאד. 
יכולים להשיג את הדעת יכולים לראות הכל ברור, אם האדם 
מדבק עצמו במצות סוכה זה גם ירומם אותו וזה גם יתן לו הבדלה מן 
העמים, הוא יבין את ההבדלה מן העמים להיות מובדל גם בלבו וירצה 
להיות סולד מכל דבר שזה מן העמים ירגיש את זה כי יהיה מרומם 

בדל לא רק בפעולה אלא זה נותן לנו שגם ומובדל מהם, זה הכוונה מו
  בלב נהיה מובדלים ואז נרגיש מה זה יידשקייט מה זה גויישקייט. 

    
  (בענין הטיולים והניגונים מה שיש היום)

מערבבים להבדיל אלף אלפי הבדלות היידישקייט  
והגויישקייט, כל דבר היום על טהרת הקודש ולמהדרין מן 

כל מיני דברים של אשפה ד"י מכריזים  המהדרין עם כל ההכשרים,
שזה בהכשר מהדרין מן המהדרין זה ההשגה של מהדרין מן 
המהדרין היום, פעם היו יודעים מהדרין מן המהדרין שמדליקים 
יותר נרות בחנוכה, היום מהדרין מן המהדרין מי שאוכל כל מיני 
תאוות רעות ומאכלות של הגויים שמכניס בלבו בצורה של כשר 

שר זה נקרא מהדרין מן המהדרין ועצם השם שראוי לקרוא בהכ
לזה הוא לא מהדרין מן המהדרין אלא מלכלכים מן המלכלכים, 
אוי ואבוי לילדים שגדלים עם זה ולא יודעים יותר טוב, אוי לו 

  שגורלו להיות לירד בדור כזה רחמנות גדולה עליהם.



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י  
  

 

 יז

זן, אוי על כל מיני טיולים בחול המועד זה נוקב באו 
ואבוי מה ששומעים ביום ובלילה מה שמפרסמים תבואו כולכם 
להתענג ולהשתעשע יש שמה גם חיות וכל מיני צעצועים וכו' 
ומסיימים וכל זה על טהרת הקודש, אמרתי שהם טועים רק במלה 
אחת צריך לומר על טומאת הקודש לא טהרת הקודש, מה זה על 

עי"ז נמשכים יותר  טהרת הקודש הרי הם מטמאים את הכל כי
להבלי עוה"ז וכי מה יש שם שזה גורם לטהרה, וזה מפיצים בכל 

  החול המועד בואו והתענגו כל המשפחה לא מתביישים ד"י.
כל התזמורת של היום הניגונים האלו של הגויים היום 
שהכניסו את זה בתוך מחנה ישראל זה כל כך מטמא וזה כל כך 

ישע טעם שאין טעם של יהודי אלא אין לו טעם לא שאין לו ייד
אין לו טעם וריח בכלל השם ישמרנו זה מטמא זה כל כך קליפה 
חזקה, כשאדם פותח את העיניים לראות בעיני השכל יכול לראות 
שאין לו טעם וריח רק מי שנמשך לזה נתפס בזה כבר לא רואה, 
עד היום הייתי דורש שאין לזה טעם של יהודי עכשיו הגעתי 

אין לזה טעם וריח כלל וכלל, זה פלאי פלאים מחליפים להשגה ש
נגונים שיש להם טעם וריח לנגונים שאין להם שום טעם וריח 
הריח שלהם מבאיש ממש כך, ולא יודע איך כולם נתפסים לזה זה 
קליפה כל כך לא מובנת זה משונה זה מה שאומר המהר"ל, הדור 

ד השכל נגד היום משונה המצב משונה כל הדברים האלה הם נג
  הדעת, אבל הדעת שלנו בגלות.

    
  (מה מוסיף זכר ליציאת מצרים בסוכות יותר מפסח)

זה הזמן של יציאת מצרים, היציאת מצרים שבפסח זה 
לכל ההמון עם כי עי"ז הגענו לאמונה יודעים שיש בורא עולם 
שיכול לשדד המערכות, אבל הסוכות מוסיף לנו על יציאת מצרים 

רוחנית שנצא מכל המצרים האלו להיות מובדל מהגויים בצורה 
מהשקפת הגויים להיות מרומם מהעולם, כל זה אנחנו יכולים 
לקבל בסוכות, וזה צריכים לכוון לקבל בסוכות, גם זה אפשר 

  לפרש בכוונת בפסוק למען ידעו דורותיכם.

  (מתוך דב"ת שנאמרו באושפיזין דאהרן תש"ע)
    

ושמחת  (דברים ט"ז י"ד)יש מצוה לשמוח בחג הסוכות כמ"ש  
בחגך אע"פ ששמחה זה הרגשה שתלוי בלב וא"כ לפעמים יש 
לאדם קושי לקיים את המצוה הזאת כי אינו מרגיש בלבו את 

יד בידו, השמחה מכיון שהלב של האדם הרי הוא אינו תלוי תמ
וא"כ לא כל אדם יכול כל כך בקל לעורר בלבו שמחה למה שהוא 
רוצה אע"פ שהוא צריך ויודע שחייב, א"כ המצוה אינו תמיד ביד 
האדם לקיימה וידוע הכלל שהתורה נתנה לנו מצוה שיש 

  באפשרות לכל אדם לקיימה. 
(מביאים את זה שבעל ההסבר הוא כמו שאמר הבעש"ט הק'  

לגבי מצות אהבת  בשם המגיד שאמר בשם הבעש"ט הקדוש) התניא אמר
ה' שגם שם לא כל פעם האדם מצליח להכניס אהבה בלב שירגיש 
את זה בלבו א"כ איך יקיים את המצוה, אלא שהמצוה היא בעיקר 
לגבי ההשתדלות שחייב אדם לעשות השתדלות להכניס בלבו 

ות אהבת ה' ואם האדם עושה כל ההשתדלות שיש בכוחו לעש
ובכל זאת לא הצליח להכניס הרגשת האהבה בלבו הוא יצא ידי 
חובת המצוה כי המצוה היא ההשתדלות כך אומר הבעש"ט, א"כ 
מסתבר שזה כלל על כל מצוות האלו שהם תלויים בלב שגם בהם 
לא כל פעם יש לו לאדם הבחירה לעשותו ולהרגיש בלבו, א"כ 

אשר לא עבדת כמו"כ לגבי מצות שמחה בכל מצוה כמ"ש תחת 
את ד' אלקיך בשמחה וכמו כן לגבי מצות השמחה בחג הסוכות, 
המצוה היא שחייבים לעשות השתדלות מה שיכול לעורר בלבו 
שמחה ואם אדם עושה השתדלות יצא ידי חובתו, לכן איתא 

אין שמחה אלא בבשר ויין יש פוסקים שגם  (פסחים ק"ט.)בגמרא 

יין כי זה מעורר שמחה בלב, היום בזמן הזה חייבים לאכול בשר ו
ולכן אם האדם עושה השתדלות ולא הצליח אז יצא ידי חובת 
מצותו אבל בכל אופן שהוא האדם חייב לעשות השתדלות שלו 

  בכדי להיות בשמחה וזה כל אדם יכול לעשות.

    
ושמחת בחגך  (דברים ט"ז ט"ו)עזרא מפרש את הפסוק האבן

והיית אך שמח שזה הבטחה וכן מפרש הבארבאנל שאם האדם 
יקיים מצות ושמחת בחגך התורה מבטיח לו שוהיית אך שמח שכל 
השנה יהיה תמיד שמח כלומר שזה הבטחה שכל השנה יזכה האדם 
להיות שמח שלא יחסר לו כלום, אבל אפשר לפרש גם שבעיקר 

צוות שאם האדם יקיים הכוונה של הפסוק זה קאי על קיום המ
מצות ושמחת בחגך זה נותן לו הכוח שיוכל תמיד לשמוח במצוות 
שיוכל לקיים כל השנה את המצוות בשמחה, לכן התורה כתבה 
את זה כאן בדרך חיובי ובתוכחה זה כתוב בדרך שלילי כי לכאורה 
יש קושיא למה הכתוב בתוכחה מזכיר שצריך לקיים המצות 

ה הכתוב לא מזכיר את זה בדרך חיובי, בשמחה בדרך שלילי ולמ
אבל לפי מה שאמרנו זה מתורץ כי בכל השנה התורה לא רצתה 
להגיד את זה בלשון חיובי כי קשה לאדם לשמוח באמצע השנה 
לפעמים לא כל כך מצליח לכן עדיף יותר שהפסוק אומר את זה 
בלשון חיובי במקום ובזמן שבוודאי יוכל להצליח שזה במצות 

י שם יש לכל אדם כוח בוודאי לעורר בלבו שמחה כי זה סוכה, כ
הזמן והעת רצון שיוכל לעורר שמחה בלב גם מצד כי הסוכה 
משפיעה שמחה וגם מצד הזמן מן השמים מושפע בסוכות שמחה 

  ממילא זה קל לאדם מאד להכניס בלבו שמחה.

    
לגבי מה דאיתא בפסוק  (מצוה שכ"ד)מה שכתוב בחינוך 

ות סוכה בזמן של באספך מגרנך ומיקבך כי זה הזמן שצריך לעש
שגורם שמחה, כי פעם עיקר הרכוש של האדם היה התבואה שגדל 
בשדה שלו ובסוף השנה שכבר מאסף את כל העבודה של כל השנה 
מה שהשקיע וזרע וקצר וכל העבודות של הקיץ, וכשהזרע כבר 

פת הגורן מוכן וזה כבר הצליח לגדול ונסתיים כל העבודה של אסי
אז מכניסים את זה לבית וזה הזמן יוצא בסוכות לכן מכוח הסיבות 
של הגשמי זה מעורר בלב של האדם שמחה, ולכן בזמן הזה צריך 
להראות שמה שהתעורר בלבנו שמחה ואנחנו במצב של שמחה 
אנחנו מעבירים את השמחה מהשמחה גשמית ומכניסים את זה 

מצות סוכה, לכן התורה בתוך שמחה רוחנית מכניסים את זה ב
  קבעה את זה דווקא בחג הסוכות.

    
יש להבין את זה עוד יותר עמוק, כי זה לא רק להראות 
שאנחנו שמחים במצוה ושהשמחה שלנו מה שיש בגשמיות אנחנו 
מעבירים את זה לרוחניות ומקדישים את זה להקב"ה שלא רוצים 

שמחה  להיות שמחים עם הגשמיות, ז"א מה שמתעורר בלבנו
בגשמיות ואנחנו מראים שעדיף לנו ואנחנו בוחרים יותר להשתמש 
עם השמחה והמדה הזאת שהתעורר בנו למצוה רוחנית בשמחה של 
  עבודת ה', כי אנחנו מחכים על זה כל השנה שיהיה שמחה בעבודת ד'.
מה שאמרנו אפשר להוסיף עוד יותר, מכיוון שמתעורר 
בטבע שמחה כי זה הזמן שיש שמחה בעולם לא משנה עם זה על 
פי סיבה גשמית סך הכל זה הזמן שמתעורר אצל רוב האנשים אלו 
שיש להם שדות מתעורר בלבם שמחה, ומבואר בזוה"ק בספה"ק 

(כי כל ה בקדמונים שכל דבר שמתעורר בעוה"ז אפילו על ידי סיב

זה סימן שעכשיו מתעורר בשמים המדה  פעם זה מתלבש בסיבה)
אדם  (איוב י"ט כ"ו)הזאת וההשפעה הזאת כי מבשרי אחזה אלוק 

יכול לדעת ממה שקורא בגשמיות בעולם בטבע לפ"ז יכול לדעת 
(אם יש ח"ו קטרוג בעוה"ז שעומד איזה שונא מה קורא עכשיו בשמים, 

בני ישראל זה סימן שבשמים יש עכשיו מקטרג ישראל ומקטרג ומדבר נגד 

שמקטרג על בני ישראל ח"ו, כל דבר שמתעורר בעולם אע"פ שאפשר לתלות 

באיזה סיבה מפני שהוא רשע ושונא ישראל לא משנה אבל אם זה מתעורר 

   בעולם סימן שיש כאן התעוררות למעלה בדיוק התעוררות כזאת.)



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י  
  

 

 יח

אנשים אפילו אם זה כשיש זמן בשנה שמתעורר שמחה ל 
ע"י סיבה כמו אסיפת הגורן זה לא משנה כי הקב"ה קבע כך הסדר 
שכך יהיה הזמן של השמחה בזמן הזה או מכיוון שבשמים זה הזמן 
שמתעורר השמחה א"כ ממילא עי"ז מושפע שמחה רוחנית גם 
בעוה"ז, ולכן זה הזמן שהאדם יכול להשתמש עם זה ולתפוס את 

חה כי הזמן מסוגל לזה, כי אם זה באופן זה ולעבוד את ה' בשמ
של להעביר משמחה גשמית לרוחנית זה לא כל כך קל בדרך כלל 
אע"פ שמבואר בספה"ק שכל מדה שמתעורר בלבו של אדם אז 
יוכל בקל להעביר את זה לרוחניות, זה קל לעומת שאר הזמנים 
כשלא מתעורר בלבו הענין הזה אבל זה עדיין לא קל לכל אדם, 

לאנשים של דור הזה שמלאים עצבון ורהבם עמל ואון ולכן  ובפרט
קשה מאד להכניס שמחה בלב לרוחניות, כי אם השמחה נכנס 
בגשמיות והאדם כל כך מוטרד עם הגשמיות שלו ולא תפוסים כל 
כך עם הרוחניות ולא שקועים כל כך ברוחניות כמו שצריך להיות 

   לכן זה קשה להעביר השמחה מגשמיות לרוחניות.
ששקוע ברוחניות וזה כל השאיפה שלו לזה ותמיד הוא שמח  

ברוחניות, אז ברגע שמזדמן לו שמחה בלבו מתעורר שמחה אצלו 
אז אפילו שזה גשמי קל לו מאד להעביר את זה לרוחניות, כי 
איכפת לו יותר הרוחניות מאשר הגשמיות, לאדם כזה קל מי 

לכן כשמתעורר שאיכפת לו יותר הרוחניות מאשר הגשמיות, ו
שמחה בגשמיות קל לו מאד להעביר את זה לרוחניות כי זה איכפת 
לו יותר לכן זה קל לו, משא"כ האדם שכל כך טרוד עם הגשמיות 
עד שכבר אין לו מנוחת הדעת אין לו מנוחה בכלל להיות שקוע 
ברוחניות א"כ לא קל לו להעביר את זה לרוחניות זה עדיין עבודה 

ורה הרי היא קרובה מאד כמ"ש "בפיך ובלבבך קשה מאד והרי והת
והגמרא אומרת "כי לא נפלאת היא ממך  (דברים ל' י"ד)לעשותו" 

ואם רחוקה, ממך היא רחוקה, וזה מה  (דברים ל' י"א)ולא רחוקה" 
שאצלנו לצערנו הרב התורה רחוקה היא מאתנו וצריכים לקרב 

הטבעי לפי  ולחפש דרכים איך לקרב את זה ללבנו, ולכן עכ"פ מצד
מה שהקב"ה עשה שזה זמן של שמחה זה צריך להיות קל להיות 
שמח במצוה אם האדם הוא רק קרוב לתורה, אז מה שאין יכול 
לפעול כל פעם להיות בשמחה אבל כשיש עת רצון שמתעורר 

  בגשמיות שמחה קל לו להעביר את זה לרוחניות.

    
ו אחרי עוד חשבון למה סוכות זה זמן של שמחה כי אנחנ 

אלול ואחרי תשרי, וכל יהודי איך שהוא התעלה בימים האלה 
לפחות משהו, עשה משהו שנהיה שקוע יותר ברוחניות מאשר 
בגשמיות מה שהיה שקוע בכל השנה, נעשה יותר חושב על 
הרוחניות יותר דואג על הרוחניות על הריחוק שלו מהקב"ה ורוצה 

יזה הרגשה בלב להתקרב, לכל אדם לכל הפחות מתעורר קצת א
שרוצה להתקרב לרוחניות לכן יותר קל בזמן הזה להיות בשמחה, 
א"כ נמצא שמצד כל הבחינות האדם יותר קרוב לשמחה רוחנית 
בזמן של סוכות, בין מצד הזמן שכך מושפע מן השמים בין מצד 
הגשמיות כמו שרואים בטבע זה הזמן של אסיפת התבואה, בין 

ו העבודה של אלול ר"ה ויו"כ, שאז מצד נפשו של האדם שעבר עלי
(בכל מצד נפש האדם הוא משקיע את מחשבתו יותר ברוחניות, 

דבר צריך להיות 'עולם' 'שנה' 'נפש' כידוע כמובא בספר היצירה שכל דבר ודבר 

הוא כפול פי שלוש, כל דבר שמופיע בנפש באדם זה מופיע גם בשנה בזמן וגם 

ובמקום מופיע גם בנפש באדם, זה עולם  בעולם במקום, וכל דבר שמופיע בזמן

ולכן יש כבר מבחינת  שנה נפש ראשי תיבות עש"ן זה מרומז בספרי מוסר)
הזמן ומבחינת האדם אבל חסר לנו בחינת המקום לכן הסוכה זה 
בחינת המקום שהקב"ה קבע מקום ששם מסוגל לשמחה זה הזמן 

  וזה העת רצון וזה המקום ששם קל לעורר את השמחה.
נמצא כך בחג הסוכות יש לנו מצד כל הבחינות ביחד 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
הפסוק והיית אך שמח לפי פשוטו אין זה לשון צווי אלא ובכוונת רש"י שפירש על  יח

לשון הבטחה, אפשר לומר בפשוטו זה לשון הבטחה כלומר שאם הוא יעשה שמחה בחג אז 
יוכל לקבל את הכח שהקב"ה הבטיחו שעי"ז יוכל לקבל ברכה, כי אפילו שהתורה מבטיחה 

יעזור לו שיוכל לבחור ברכה יכול להיות שהאדם צריך לרצות את זה לבחור את זה, וזה 
להיות שמח כל החג שיוכל לקיים את המצוה כל רגע של החג בכל משך החג, איך אדם יוכל 
להגיע לדרגה כזאת שיהיה שבעת ימים ולילות רק שמח, זה ע"י שאם יקיים מצות שמחת 

הזדמנות בקל לתפוס את השמחה ע"י עולם שנה ונפש, אבל כמובן 
אם ח"ו האדם עומד רחוק מכל הדברים האלה הוא עומד בחוץ 
עדיין עדיין לא התקרב ז"א שלא חושב ולא שם ללבו כל זה ולכן 

ל הפחות הרי הוא לא שמח כי יש בחירה כמובן, אבל מי שלכ
מתנהג כמו בינוני הרי קל לו מאד לעורר בסוכות את השמחה של 

  מצוה. 
    

אפשר לומר שמה שכתוב ושמחת בחגך שזה הבטחה שכל 
השנה תהיה שמח לכל הפחות זה הולך על דבר דומה למצות סוכה 
שזה דבר של מצוה, ז"א אם תקיים את מצות סוכה בשמחה אז 

לזה שזה קיום המצוות כלומר תוכל לקיים בשמחה דבר שדומה 
שכל השנה בודאי תוכל לקיים את המצוות בשמחה, וממילא אם 
האדם מקיים את כל המצוות בשמחה אז ממילא באמת יהיה גם 
שמח כל השנה ויהיה בשמחה כל היום, כי אם האדם מקיים מצוה 

(ברכות אחת בשמחה אז כבר שמח כל היום כמו שאיתא בגמרא 

עם אחת התפלל ביחד עם הנץ החמה והיה על ר' ברונא שפ ט:)
שמח כל היום, מצוה שהזדמן להם מה שלא מזדמן כל יום והזדמן 
להם פעם לקלוע את המצוה בדיוק היו שמחים עם זה כל היום, 
והאדם עושה לכל הפחות מאה מצוות כל יום כי יש לו מאה 
ברכות הרי זה כבר מאה ויש לו גם מצות תפלה ויש לו גם אמנים 

יית אמן יהא שמיה רבא ויש מצות ציצית ותפילין וגמילות וענ
חסדים וכל מיני מצות שמזדמן לאדם כל יום, א"כ בודאי אם יעשה 
את כל המצות שעושה במשך היום בשמחה ממילא עי"ז יהיה נגרר 
ויהיה נמשך כל היום אחרי המצוות ויהיה כל היום בשמחה בוודאי 

זה הכוח הרוחני שיש לנו  זה הסגולה שיש לנו בחג הסוכותעכ"פ
  .יחבסוכות שזה זמן שמחתנו

    
אומר על הפסוק והיית אך שמח שזה חיוב כל רגע ורגע,  

שחייב לשמוח כל רגע, ואפשר לומר שזה מדויק מהפסוק כי 
 )י"ד(לכאורה למה כתוב פעמיים שצריך לשמוח, בפסוק לפני כן 

כתוב  (ט"ז)כתוב ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך וגו', ובפסוק השני 
שבעת ימים תחוג ובסופו כתוב והיית אך שמח, אלא שהפסוק 
מוסיף שיהיה כל היום שמח, לכן הכתוב חלקו לשתי פסוקים 
בשביל לומר שאם אדם מקיים מצות שמחה שעה אחת ביום הוא 

אבל יש עוד מקיים מצות ושמחת מה שכתוב בפסוק הראשון, 
מצוה מצות והיית אך שמח זה המצוה הוא לא קיים זה כתוב 
בפסוק השני, לכן התורה חלקה את זה לשתים שאם היה רק 
המצוה של להיות שמח בו תמיד א"כ מי שלא היה שמח תמיד אז 
לא היה לו בכלל מצוה לא קיים בכלל את המצוה אפילו אם היה 

ו לשתים נמצא שזה שמח כמה שעות, אבל עכשיו שהכתוב חלק
שתי מצוות מצוה אחת לעשות שמחה בחג ושנית להיות כל החג 
רק שמח, זה חיזוק גדול בשבילנו שמי שלא הצליח לקיים את 
המצוה בכל רגע של החג לכה"פ אם הוא מקיים את זה שעה אחת 

  הוא גם קיים מצוות שמחה רק חסר לו מצות והיית אך שמח. 

    
שמי שישמח בחג הסוכות ולא נכנס מה שאומר האר"י הק'  

בלבו שום צער כל משך החג מובטח כל השנה שלא יארע לו שום 
דבר אפילו אם נחתם בספרן של רשעים, האר"י הק' מגלה לנו שמי 
שיקיים מצות סוכה וישמח בכל הסוכות יש לו הגנה משום שיש 
לאדם סוכה רוחנית כל השנה וברגע שיש לו צרה יכול להכנס 

אין הכוונה בהאריז"ל יש לומר אולי ז הוא מוגן, לכן בסוכה וא
זה יופיע, אלא הכונה הוא ביו"כ שנגזר  כי אולישהצרות לא יופיעו 

הוא צריך להשתמש  אבל מובטח שיש לו הגנה יש לו סוכה רוחנית
  בה ולהכנס בה. 

החג בשלימות בכל ההידורים יותר בשמחה, אז הקב"ה יעזור לו שיוכל לקיים את המצוה 
מדרך הטבע כל שבעת ימי החג והיית אך שמח יומם ולילה, הגם שלכאורה זה קצת למעלה 

נגד הטבע אבל בזכות שקיים מצות ושמחת יוכל לקבל ברכה שיוכל להיות שמח כל היום 
במשך כל ימי החג, לכן אם אדם עדיין לא הצליח להמחיש את השמחה לכל היום כל השבעה 

פעם שעושה שמחה בחג שעי"ז יקבל ברכה שיהיה  ימי רצון, אז העצה בשבילו שיכוון כל
  שמח כל החג.



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י  
  

 

 יט

    
צריכים לדעת איך להחדיר בתוכינו ואיך אנחנו סופגים  

מה שיש בחג הסוכות, כי השמירה וההגנה זה לתוך הלב שלנו את 
של הסוכה זה לא רק בעצם להכנס לסוכה זה לא קשה, אלא צריך 

  גם לקיים ושמחת בחגך והיית אך שמח.
שלגבי קיום המצוה החיוב הוא לעשות השתדלות להיות  

בשמחה, וכמו שבכל מצוה שבתורה צריך לעשות השתדלות, ואם 
אנוס וכאילו עשה, כמו"כ במצוה אדם השתדל ולא הצליח נחשב ל

של שמחה בחג וגם בכל מצוה שצריכים לעשות אותה בשמחה, 
החיוב הוא להשתדל ואם משתדל בזה הוא מקיים את המצוה, 

, (וכנתבאר לעיל)כמבואר כבר בקונטרס עבדו את ד' בשמחה, 
שכוונת החיוב במצוה הזאת שצריך לעשות את שלו בהשתדלות, 

שלו ולא הצליח אז מקבל מה שצריך לקבל ואם הוא הוא עשה את 
  בשכר המצוה כי נחשב כאילו עשה את המצוה.

במצות סוכה יש משהו אחר כי בשביל לזכות לשמירה של  
הסוכה צריך לשמוח בפועל למעשה, ולכן במצות סוכה יש לנו 
נגיעה ג"כ לשמוח, כשאדם רוצה רק לצאת ידי חובת המצוה אז 

פטור, אבל דבר שאדם יש לו נגיעה  משתדל ואם הוא אנוס הוא
אז יש לו כחות חדשים למסור את נפשו על זה, הוא לא ירצה 
להיות פטור בגלל שהוא אנוס, אלא יחפש עוד דברים אולי אפשר 
להצליח עי"כ להיות בשמחה בחג, כי הוא רוצה את זה בשביל 
לקבל את הסגולה שבזה, ולכן הוא לא רוצה להיות פטור בגלל 

ס הוא רוצה להשיג את הדבר במציאות, ולכן הוא ימסור שהוא אנו
את נפשו שוב פעם ולא יסתפק במה שפוטרים אותו, כשאדם 
מרגיש במצוה שזה חוב על האדם אז אם יצא ידי חובתו 
בהשתדלות ופוטרים אותו אז הוא שמח, אבל כשרוצה את זה 
מנגיעת עצמו לקבל איזה ריוח מזה אז הוא לא יסתפק בזה, 

סוכה זה הגנה בשבלינו מי שרוצה לצאת ידי חובתו אז המצות 
משתדל להיות בשמחה ואם יש דברים שמפריעים לו מה הוא יכול 
לעשות אז הוא פטור, אבל מי שרוצה באמת שיהיה לו המקלט 
הזה אז הוא כבר ימצא איזה דרך להשיג את זה שיהיה שמח ולא 

מחת בחגך יוותר על זה בשפו"א, כל זה נמשך ע"י המצוה של וש
  לכן הפסוק מוסיף אח"כ ושמחת בחגך והיית אך שמח.

  (מתוך דרשה באושפיזין דאהרן תשס"ח)

    
נתנה לנו מצוה כזאת זה לא מצוה קלה זה מצוה קשה  

מאד להיות שמח כל החג, כי הרי יש לאדם כ"כ הרבה דברים 
שמצערים אותו וכדי שישכח מכל הצער הזה צריך מסירות נפש 

מצוה הזאת, לכן הפסוק נותן לנו ברכה מכיון שזאת הרבה על ה
מצוה כ"כ קשה אז הקב"ה מברך אותנו שנהיה אך שמח שנוכל 
להיות רק בשמחה כל החג זה ברכה של התורה, כי לכאורה אם 
נותנים לאדם דבר שזה משמח אותו האם צריך על זה ברכה למה 

בר שזה צריך ברכה על זה גם בלי זה הוא בשמחה, ברכה צריך על ד
קשה להשיג, לכן כתוב לשון אך כי אנחנו צריכים למעט את 
הדאגה מלבנו להוציא את כל הצער והדאגות את זה צריכים 
להוציא מלבנו, ועל זה צריכים ברכה גדולה מאד, לכן הפסוק אומר 
והיית אך למעט את הצער ואת הדאגות מה שיש לנו, והקב"ה 

נהיה רק שמח, אז נמצא מברך אותנו שנצליח להוציא את זה ואז 
האך הזה ממעט את הדאגה ואת הצער וממילא יוצא מזה רבוי 

  שמחה לכן זה מרבה את השמחה.
הגמרא אומר שאך בא לרבות את השמחה, כי אך בא למעט  

את הצער ואת הדאגה כמו שכל פעם לשון אך ורק זה בא למעט, 
ן אבל זה המעוט מרבה את השמחה כי עי"ז מתרבה השמחה, לכ

מפרש הגמרא שכאן אך בא לרבות את השמחה כי זה בא למעט 
את הדאגה ואת הצער וממילא מתרבה השמחה לכן זה נקרא 

  שהאך בא לרבות.
    

להוסיף ולומר אפילו מי שלא הצליח להיות בשמחה כל  
הזמן יכול לזכות להבטחת האריז"ל, כי לפי הכלל שיש שברוחניות 

ומרים שדווקא אם הוא עושה את זה הולך גם לפי חלקים, ולא א
הכל אז הוא מקבל ואם לא לא מקבל כלום, אלא כל מה שהוא 
עושה כנגד זה הוא מקבל וכפי איך שעושה כך מקבל אפילו מקצת, 

(אפילו למ"ד שזה אסור וראיה לזה מהגמרא, יש הלכה של חצי שעור 

כשאדם עושה חצי שעור של  רק מדרבנן עכ"פ יש ענין של חצי שעור)
יסור אין לו מלקות אבל איסור יש לו כי קצת מהאיסור זה גם א

(יומא חטא, וידוע הכלל שמדה טובה מרובה יותר ממדת פורענות 

, א"כ אם בדבר חטא יש ענין של מקצת אע"פ שזה פחות ע"ו.)
מהשעור יש לו קצת עבירה, מכל שכן במצוה אם האדם עושה 

מילא כל מה קצת יש בזה כח של המצוה קצת כפי מה שעשה, מ
שאדם יצליח להשיג יותר לשמוח בסוכות לפי זה יש לו הגנה יותר, 

  הוא מגדיל את המקלט שלו יותר. 

    
היוצא מכל זה שכל רגע שאדם מוסיף שמחה במצות  

ושמחת בחגך הוא מוסיף לעצמו הגנה ושמירה על כל השנה כולה, 
כי זה ולא רק נגד הצרות הגשמיות אלא גם נגד הצרות הרוחניות 

העיקר, סוכ"ס הקב"ה רוצה לקרב אותנו ועם נברא יהלל קה עם 
נברא שהקב"ה בורא אותנו מחדש לגבי רוחניות שנהיה כחדשים 

  שיתחדש כחנו כנשר. (תהלים ק"ג ה')בבחינת תתחדש כנשר נעוריכי 

    
אומר אף על פי שכל  (הלכות לולב פרק ח הלכה י"ב)הרמב"ם  

המועדות מצוה לשמוח בהן בחג הסוכות היתה שם במקדש 
ושמחתם לפני ד' אלוקיכם שבעת  (ויקרא כ"ג)שמחה יתירה שנאמר 

ימים שבחג הסוכות עשו שמחה יתירה כי בסוכות יש מצוה 
מיוחדת יותר משאר החגים, אפשר לומר ע"פ זה שכך הפירוש 

שמחה יתירה שזה ישפיע  בפסוק והיית אך שמח שצריך לעשות
על כל היום שמחה, ולכן באמת זה השפיע להם כל כך הרבה 

אמר  (סוכה נ"ג.)שמחה שלא ישנו כל הלילה כמו שאיתא בגמרא 
רבי יהושע בן חנניה כשהיינו שמחים שמחת בית השואבה לא 
ראינו שינה בעינינו כיצד שעה ראשונה תמיד של שחר משם 

לתפלת המוספין משם לבית לתפלה משם לקרבן מוסף משם 
המדרש משם לאכילה ושתיה משם לתפלת המנחה משם לתמיד 
של בין הערבים מכאן ואילך לשמחת בית השואבה, איני והאמר 
רבי יוחנן שבועה שלא אישן שלשה ימים מלקין אותו וישן לאלתר, 
אלא הכי קאמר לא טעמנו טעם שינה דהוו מנמנמי אכתפא דהדדי, 

ימי החג מכח שמחת בית השואבה היו ערים מבואר בגמרא שכל 
כל הלילה והגמרא מקשה הלא א"א שלשה ימים בלי שינה וזה 
שבועת שוא הגמרא עונה שהתנמנמו קצת, מקשה בני יששכר 
למה עשו כך לצער עצמם בחג שלא הלכו לישון אלא התנמנמו 
קצת אבל לפי מה שאמרנו אפשר לומר ששמחת בית השואבה 

הרבה שמחה שכל רגע היו שמחים וממילא השפיע להם כל כך 
כשאדם שמח מאד הוא לא יכול לישון בכלל אם הוא כבר מגיע 
להתמוטטות הכח אז בע"כ הוא נרדם ומתנמנם קצת, אבל לילך 
לישון לא שייך כשאדם בשמחה לא הולך לישון השמחה זה לא 
נותן ללכת לישון אלא רק בעל כרחם היה כך שהתנמנמו ולכן 

לא ישנו כדמשמע מלשון הגמרא, כי השמחה עשו רק  אפילו ביום
בלילה אז למה לא ישנו ביום היה להם שהות ביום לישון אבל לא 
רצו לישון כי השמחה משפיע על כל העשרים וארבע שעות גם 
ביום רק כשהגוף כבר לא היה יכול להחזיק מעמד אז נתנמנמו 

  אבל לא הלכו לישון.
    

צא בתוך הלב אז הלב כבר אפשר לומר עוד אם הדבר נמ
משפיע לעשות אם הדבר נובע מתוך הלב זה קל לאדם לעשות, 
כל דבר כשאדם עושה מתוך הלב הרי הוא עושה את זה בזריזות 
ובשמחה מכיון שזה קל לו לעשות ואין על זה עצלות וכבדות, דבר 
שכבד לאדם ומתעצל לעשות זה רק דבר שזה לא בתוך הלב אלא 

אפילו שרוצה אבל זה לא מהרגשת הלב הוא שעושה בכפיה קצת 
צריך לכפות את עצמו, אבל מה שזה נובע מתוך הלב אדם עושה 
את זה בשמחה וקופץ ועושה זה בדילוג בזריזות מכח ההרגשה 
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שבלב, יש לפעמים כשהמצוה נעשית מתוך הלב זה מיקל על 
המעשה לעשות, על המעשה ניכר אם זה נעשה מתוך הלב כי 

היותר קשה בעולם שיכולה להיות אבל עם זה נמצא אפילו המצוה 
בתוך הלב זה נהיה קל לעשות, אדם שצריך להיות ער כל הלילה 
כמו בליל שבועות או בליל הושענא רבא לפעמים יש שזה קשה 
לאנשים, אבל אדם כשמתחתן לא קשה לו להיות ער חתן לא 

ו מתנמנם באמצע החתונה אפילו אם היה ער כל הלילה לפני זה א
כמה לילות היה טרוד בכל זאת בשעת החתונה נהיה ער פתאום 
כי השמחה מעיר את האדם זה מעורר את האדם, ולכן צריך להיות 
בליל שבועות כמו חתונה אם זה יהיה נובע מתוך הלב אז יהיה 
קל לו לא יוכל אפילו לישון לא שיצטרך למנוע את השינה אלא 

ן בהושענא רבה אחר כל הרי הוא לא יוכל לישון אפילו, וכמו כ
השמחה של שבעה ימים של סוכות צריך להיות כמו שהיה המצב 
בשמחת בית השואבה, לכן אם זה נובע מתוך הלב זה באמת קרוב 
ממש לאדם לעשותו בלי עצלות וכבדות כי כל דבר היותר קשה 

  לעשות זה קל אם זה מתוך הלב.

    
בל באמת המטרה והתכלית הצורה השלימה של המצוה א

מכיוון שלפעמים האדם רחוק מזה בכל זאת גם בשבילו לא בטל 
המצוה ח"ו ולכן בין כך הוא צריך לעשות את המצוה אפילו בכפיה 
הוא צריך להשתדל להתאמץ מאד לעשותו ויוצא ידי חובתו 
במעשה בפעולה לבד, אם הוא לכל הפחות רוצה להכניס בתוך 

נא פטרא ונחשב הלב ולא הולך אז הוא נחשב אנוס ואונס רחמ
חישב לעשות מצוה  (ברכות ו. שבת ס"ג.)כאילו נעשה כמו שאיתא 

ונאנס ולא עשאה נחשב כאילו עשאה, וכ"ש אם עשה את המצוה 
בפועל אלא לא עשה בשלימות מתוך הלב אם לכל הפחות רצה 
לעשותו וחשב ודאג על זה והתאמץ והשתדל לעשותו גם עם הלב 

  זה הפשט מה שאמר הבעש"ט.ולא הצליח אז יצא ידי חובתו 
אותו הדבר גם בשמחה של מצוה אם אדם עושה כל  

ההשתדלות החיצונית שיכול להיות אפשר להכניס השמחה בלבו 
אז בזה יצא ידי חובתו, אבל סוף כל סוף אוי לו לאדם שהוא בדרגא 
הזאת שלא יכול לעורר את הלב, אבל בכל אופן כך צריכים לעשות 

לב לשמוח אם יצליח אז באמת יתעורר הלב לכוין לעורר את ה
ואם לא אז יצא ידי חובתו בדיעבד כי אין ברירה כי הוא נחשב 
כמו אנוס, בוודאי אדם שהוא נאנס ולא עשה מצוה הוא לא 
בשמחה מכח זה אין לו סיפוק מזה הוא מצטער על זה אבל בכל 
אופן אין לו ברירה, אבל צריך לחזק את רוחו ולא להיות עצוב 

מת זה אלא באמת לחזק את עצמו שהקב"ה יקבל את זה כאילו מח
עשה, אבל סוף כל סוף זה מדאיג את האדם זה קצת מוריד 
מהשמחה שלו אם רואה שהוא אנוס ולא הצליח להביא את עצמו 

לידי שמחה.
    

האדם השמחה אצלו יוצא מתוך הלב זה דרגא יותר חשובה 
ים, לכן בשמחת בית זה מה שצריך להיות וזה היה דרגת הצדיק

השואבה לא נתנו לרקוד ולשמוח אלא רק לזקנים חסידים ואנשי 
(הלכות לולב פרק ח' הלכה וברמב"ם  (סוכה נ"א)מעשה כמ"ש בגמרא 

מה זה אנשי מעשה, הפירוש שלגבי המצוות הם אנשי מעשה  י"ד)
כי הלב שלהם גורם להם לעשות הם בקל עושים את המצות זה 

ש המעשה במצוה, לאלו אנשים נתנו להם נקרא אנשי מעשה אי
לרקוד כי אצלם זה בא מתוך הלב ואם זה נובע מתוך הלב זה 
מעורר שמחה גם אצל כולם ומכיון שהיה צריך בשמחת בית 
השואבה לעורר שמחה בכל כלל ישראל ולכל אלו שבאו לראות 
לכן צריך שירקדו וישמחו דווקא כאלו אנשים שזה נובע מתוך 

אם אדם יוצא ידי חובתו בהשתדלות ולא הצליח לבם, שאפילו 
להכניס בלב אבל זה לא יכול לעורר שמחה אצל אחרים עד כדי 
כך הוא לא מסוגל לזה, ובכדי שזה יעורר השמחה אצל כל הכלל 
ישראל ביחד להכניס בלבם שמחה צריך שיהיה רק אנשים שיוצא 
 ונובעת השמחה מתוך לבם, ולכן לא נתנו לרקוד שם לכל אחד
שלא להוריד את דרגת השמחה שלא לקלקל את השמחה הזאת 

את התכלית הזה אלא נתנו שם לשמוח ולרקוד לצדיקים חסידים 
ואנשי מעשה, ואיתא בחובות הלבבות שחסיד נקרא מי ששמח 
  הרבה במצוה זה דרגא של חסיד ולכן לחסידים להם נתנו לרקוד.

    
ואנשי מעשה  חסידים (סוכה נ"א.)מובן מה שכתוב במשנה  

היו מרקדין בפניהם באבוקות של אור שבידיהן ואומרים לפניהם 
חות, כי ילה"ב למה לא מספיק לומר שרקדו למה דברי שירות ותשב

צריך לומר בפניהם וכי לפניהם רקדו הרי הם רקדו לפני הקב"ה והם 
האנשים רק הסתכלו וראו הביטוי בפניהם משמע כשרוצים לשמח 

, אבל לפי מה שאמרנו אפשר לומר שזה הכוונה משהו רוקדים לפניו
בפניהם כלומר שכוונו לעלות את כל העם לשמחה זה עושה נחת 
רוח להקב"ה, כי דווקא הם החסידים ואנשי מעשה רקדו כי הם היו 
מסוגלים לעלות השמחה אצל כולם כי השמחה של מצוה היו 

, כי צריכים להכניס בכל הכלל ורק הם היו מסוגלים לעשות את זה
רק מי שעשו בצורה שהם עשו שזה בא מתוך הלב אז זה השפיע 
לכולם כי הדברים היוצאים מהלב הם מסוגלים לעורר ולפעול את 
הסגולה שיעשה את כל המצות בשמחה, וזה מדוייק מה שאמרו 
חז"ל בפניהם בשבילם שכוונו לעלות אותם, בשביל הקב"ה כמובן 

  אבל זה המובן מה שאמרו בפניהם.
    

הדרגא השניה זה מי שלכל הפחות עושה את המעשה של 
ההשתדלות לשמוח, וכמו אם האדם מזמר ומנגן וכל הדברים 
האלה שגורמים שמחה לאדם ומתוך זה מתעורר שמחה בלבו עם 
הכוונה שיהיה לשם מצוה כמובן זה מדרגא שניה זה בגדר בינוני, 

השמחה אבל מי שעם כל ההשתדלות אינו מצליח להכניס בלב את 
זה דרגא פחות מבינוני אין לו ברירה גם ככה צריך לקיים את 

  המצוה, זה מה שצריך לכוון ולדעת.

    
בעצם יש לנו לדעת ולהבין איך מצות סוכה זה באמת גורם 

, הענין הוא כמו שמבואר (בנוסף למה שנתבאר לעיל)לנו שמחה, 
צילא בספה"ק כשאנחנו יושבים בסוכה זה נקרא שאנחנו יושבים ב

דמהמנותא עילאה, לפי הטבע יש גם בעוה"ז דוגמא לזה ואע"פ 
שהיום הדוגמא היא חלשה כי השתנו הדברים אבל בעצם זה 
דוגמא האדם בדרך כלל לפי ישרות האדם לפי הטבע שהיה פעם 
בכל הדורות כך היה כשהיו אנשים עדיין בדרגא של ישר, היה 

ת תחת חסותו הטבע שבן היה שמח להיות עם אביו ושמח להיו
של אביו ואם היה הבן מתרחק מאביו זה היה צער היותר גדול מה 
שהיה יכול להיות בעולם והיה זה מבטל מהבן את השמחה, 
וכשחזר לבית אביו אז נתמלא לבו בשמחה היה חוזר אליו השמחה 
כי זה היה השמחה היותר גדולה מה שיכולה להיות לבן שיוכל 

  להסתופף בצלו של אביו. 
כשאנחנו חוזרים בסוכות לצל של הקב"ה לשבת תחת 
צלא דמהמונתא שזה כמו שהיה במדבר, מבואר בקדמונים 
בראשונים שמצות סוכה זה דומה ממש לענני הכבוד זכר לענני 
הכבוד מה שהיה במדבר, וכל דבר שהתורה עשתה וקבעה זה לזכר 

לא זה  אין הכוונה רק לעשות זכר לזכור ולספר הספור מה שהיה
הענין אלא הענין שזה מעורר את הדבר באמת מעין אותו הדבר 
כמו שהיה אז, כמו"כ מצות סוכה זה מעורר אצל האדם צילא 
דמהמנותא עילאה כשאנחנו מקיימים מצות סוכה ונכנסים אליה 
יושבים בה עם כל ההכנות שעשינו עם הסכך ועם שאר ההכנות 

לנו צילא דמהמנותא אנחנו זוכים בזה שזה מעורר לנו שנמשך 
עילאה שאנחנו יושבים תחת צלו של הקב"ה שהוא אבינו, וזה הדבר 
שצריך לגרום לנו השמחה זה באמת בטבע גורם לנו שמחה בלב זה 
הסיבה שמקור השמחה זה בסוכות, כיוון שאנחנו בצילא דמהמנותא 
  עילאה זה בטבע מעורר שמחה בלבנו לכן קל מאד לשמוח בסוכות. 

    
צריך להתרכז לזה צריך לחשוב על זה לכל הפחות האדם 

לשים לבו לכל זה ולחשוב על זה ולנסות לעורר שמחה בלבו על 
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זה, ואז זה באמת פועל וזה יכול להכניס בלבו שמחה על כל 
המצוות כולם וגם על כל השנה כולה, זה העניין מה שיש לנו 

  בסוכה.
שמכוון  אומרת שבאמת אנחנו ממשיכים את זה בסוכה מי

עכ"פ, רק אם זה ניכר ומורגש לכל אדם זה תלוי כפי מעשיו אם 
אין לו חטאים שמונעים אז הוא גם יכול להרגיש, צדיקים 
מרגישים ממש שהם בצילא דמהמנותא עילאה ואפילו שאנחנו 
לא מרגישים אבל עומק הנקודה הפנימיות שבלב מרגיש את זה, 

חזי מזלא חזי רש"י אומר אע"ג דאיהו לא  (מגליה ג.)כמ"ש בחז"ל 
המזל זה המלאך של אדם כל אדם יש לו מלאך ששומר עליו וזה 
המלאך משפיע על נקודת הפנימיות שבלב זה כמו הנשמה בביטוי 
אחר זה נקרא הנשמה של האדם היא מרגישה את כל זה, לכן 
באמת נובע שמחה גדולה בנשמה כי הנשמות מרגישות את 

אדם רק יקשר עצמו לנשמה בשעת השכינה שמופיע בסוכה ואם ה
מעשה ישיח דעת מכל הגשמיות ויכוון לדבק עצמו לנשמתו 
בסוכות ירגיש את כל זה זה ישפיע אפילו מבלי שיבין מה הוא 
מרגיש פתאם מתעורר שמחה בלבו פתאם מתעורר איזה הרגשה 

 (דניאל י' ז')רוחנית לא יודע אפילו מה זה, כמו שאיתא אצל דניאל 
ם שהיו עמו אע"פ שלא ראו אבל פחד נפל עליהם כמו כתוב ואנשי

שהגמרא אומר מזלייהו חזי שהנשמה שלהם הרגישה ממילא נפל 
  עליהם פחד.

    
מה שסוכה צריך לעורר בתוכנו ומכיון שבסוכות אנחנו אחרי  

ר"ה ויו"כ לכן יותר מסוגלים לקלוט את ההארה הזאת מן השמים 
שנרגיש את השמחה הזאת של צילא דמהמנותא עילאה כיוון 
שאנחנו יושבים בצלא דמהמנותא עילאה זה מה שמשפיע עלינו 

הזאת של  השמחה, אבל בכל זאת האדם צריך לעשות את המצוה
השמחה כי סוף כל סוף יש מצוה לעשות כי לכאורה ישלה"ב אם 
זה מופיע באופן טבעי אז מה המצוה שיש כאן לעשות ולהיות 
בשמחה הרי זה מופיע ממילא, מילא אדם שלא מופיע אצלו באופן 
טבעי הוא צריך לעבוד על זה א"כ זה המצוה שלו, אבל מה המצוה 

אופן טבעי, אלא המצוה רק אצל האדם שזה כבר מופיע לו ב
לעשות הפעולה החיצונית שרוקד ועושה כל הפעולות שעושה כדי 
להוציא השמחה החוצה להראות השמחה בחוץ, וזה עושה לו כלי 
לקלוט את השמחה הזאת בשביל כל השנה כולה עי"ז הוא עושה 
את הכלי, ובעצם כל המצוות שאנחנו עושים זה כלי לקבל את 

הזמן אז הכלי הוא כדי שהאדם יקבל את זה  האור שמופיע באותו
וזה החיוב שלנו לעשות את הכלי, ואפשר לומר שהשמחה של 
סוכה זה חלק מהמצות סוכה בלי זה לא מקבל את כל העניין של 
הסוכה, כדי שיקבל צריך להראות ששמח עם הצילא דמהמנותא 
ואז נעשה כלי קבול לקבל צילא דמהמנותא באמת בשביל שיוכל 

  ר רושם לכל השנה.להשאי

    
(הלכות דבר מה ששייך להשמחה של מצות סוכה, הרמב"ם 

אומר וכיצד היו עושין ערב יום טוב הראשון  לולב פרק ח' הלכה י"ב)
היו מתקנין במקדש מקום לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה כדי 
שלא יתערבו אלו עם אלו ומתחילין לשמוח ממוצאי יום טוב 

ויום מימי חולו של מועד מתחילין מאחר הראשון וכן בכל יום 
שיקריבו תמיד של בין הערבים לשמוח שאר היום עם כל הלילה, 
הרמב"ם מתחיל לתאר את שמחת בית השואבה איך עשו את 
השמחה יתירה ומתחיל מזה שעשו תקון גדול שעשו מחיצה בין 
אנשים לנשים, לכאורה מה זה קשור לשמחת בית השואבה זה 

רט שלא יהיה תערובת, אבל אם הרמב"ם מתחיל דבר צדדי זה פ
  לתאר את השמחה מזה משמע שזה חלק מהמצוה. 

    
של מצוה זה תקון לענייני קדושה הוא כך כי השמחה

מניעת השמחה זה בא בעיקר מכח החטאים שהם המונעים את 
השמחה בכללות ושמחה של מצוה בפרט וכ"ש פגם בקדושה זה 

וזה גורם עצבות לאדם יותר מכל מונע את השמחה של מצוה 
שאר העבירות כך מובא בספרי מוסר, ומובא בספה"ק שהתקון 
לענייני קדושה זה שמחה של מצוה וזה גם שמירה על ענייני 
הקדושה השמירה היותר גדולה זה שמחה של מצוה, ולכן השמחה 
של סוכה ששם המקור לכל ענין השמחה של מצוה ששם הקב"ה 

לשמחה של מצוה לכן השמחה של סוכה זה משפיע לנו את הכח 
תקון גדול לענייני קדושה, ומכיון שאפשר לקבל ההשפעה הזאת 
משמחה של סוכה לכן צריך לעשות את זה כלי בכדי לקבל בתוכו 
את השמחה, והתקון גדול שעושים מחיצה בין אנשים לנשים זה 
כדי שלא יוכל להיות שום מכשול ח"ו שום כשלונות של היצה"ר 

ם הרהור אפילו שום פגם בקדושה ממילא זה תקון גדול כי זה שו
מכין לנו את הכלי זה עושה כלי לקבל את השמחה שזה יהיה תקון 
גדול בשביל ענייני קדושה והתקון הזה זה חלק של השמחה כי 
בלי זה לא יכול לצאת לאור השמחה כי אנחנו צריכים לעשות 

ו השמחה הזאת, וזה קודם כל מעשה שבזכות זה יהיה יושפע עלינ
הרמב"ם אומר איך היו עושים את השמחה הקדימו קודם לעשות 
תקון לענייני הקדושה ורק אח"כ היו יכולים לעשות שמחה של 
מצוה, התיקון לענייני הקדושה זה הכשרה וההתחלה של המצוה 
בלי זה לא יופיע השמחה אז לכן זה באמת חלק מהשמחה, זה דבר 

ם זה פשט נפלא רמוז בעומק דבריו של נפלא ודיוק נפלא ברמב"
הרמב"ם, כי לכאורה זה תמוה מאד הסגנון הלשון של הרמב"ם 

  אבל עפ"ז זה מיושב כי זה חלק מהשמחה בלי זה אין שמחה.

  (מתוך דרשה בהוש"ר תשע"ב)
    

) ולקחתם לכם ביום הראשון (ויקרא כ"ג מ')כתוב בתוה"ק  
ויש מפרשים ואומרים שבמלה ולקחתם לכם מרומז שנקח את 
עצמינו ונעשה חשבון עם עצמינו כמ"ש שאיתא בחז"ל ראשון 
לחשבון עונות שמבוקש מאתנו לעשות חשבון איפה אנחנו 
נמצאים וכמה אנחנו רחוקים וכמה עלינו לתקן וזה מתחיל 

ומופיע לנו שמחה גדולה בחג מתחלת סכות, והנה אע"פ שמושפע 
הסוכות כי סוכ"ס אנחנו נמצאים בצלא דמהימנותא עילאה שעי"ז 
בלתי אפשרי שלא להיות בשמחה כי מי שאינו בשמחה סימן 
שהוא בחוץ שעדיין לא נכנס בפנים מי שנכנס בפנים חייבים 
לעשות את השמחה הזאת לעורר את השמחה הזאת בלבנו כי זה 

במקומו וכל הטהרה והדעת מקבלים רק השמחה זה עוז וחדוה 
ע"י השמחה הזאת ע"י השמחה של מצוה של סכות שחוץ 
מהשמחה של מצוה כרגיל יש הופעה מיוחדת בסכות כי זה זמן 
שמחתנו שהקב"ה משפיע לנו שמחה, אבל השמחה הזאת זה 
פותח את סגור לבנו וזה מאפשר לנו לעשות חשבון הנפש כי זה 

  שמחה של מצוה. 
    

אם האדם עושה חשבון הנפש מצד אחד זה צער גדול  
ואסור להצטער ביו"ט במועד אבל מצד השני השמחה עולה על 
הצער כי השמחה שהאדם זוכה למצוא מה שצריך למצוא זה 
בעצמו שיודע עכשיו שעכשיו יתחיל באמת התיקון שלו ועכשיו 
יהיה לו זה המטרה של כל החיים שלו אז אפילו שזה בצער אבל 

כ"ז הוא שמח עם זה, זה דומה למשל כשהאדם אינו מרגיש טוב ב
והולך מרופא לרופא והרופאים לא מגלים מה הסבה מה החולי 
שיש לו איזה מחלה יש לו ממילא הוא לא יכול להתרפאות והוא 
סובל מאוד מאוד, אבל ברגע שמגיע איזה רופא ואומר לו שהוא 

בל יש לה תרופה חולה מסוכן מאוד יש לו מחלה מסוכנת ח"ו א
האדם הזה נעשה שמח עם הידיעה הזאת למה הוא שמח כי עד 
עכשיו הוא היה בהעלם היה בהיסוס גדול היה בפחד גדול לא ידע 
מה יהיה מחר מי יודע לאיפה החולי הזה יוביל אותו ולא ידע אם 
אפשר לטפל בו ולרפאות אותו אבל עכשיו שנתגלה החולי יודע 

ואע"פ שעכשיו נתגלה לו יותר ממחלתו  שיש לו רפואה ולכן שמח
ממה שידע עד עכשיו אבל ביחד עם זה התגלה הרפואה לכן זה 



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י  
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צער, כך אצלינו כשאנחנו עושים גורם שמחה השמחה עולה על ה
חשבון הנפש בסוכות זה לא מפריע את השמחת החג כי השמחה 
עולה על הצער וזה בסוף הסכות כבר אנחנו מסוגלים לעשות באמת 

  של כל העונות שלנו זה מבוקש מאתנו בהו"ר. חשבון

  (מתוך דב"ת שנאמרו באושפיזין דאהרן תשס"ח)
    

מהאר"י הק' שבר"ה וביוה"כ זה בבחינת מה שכתוב  
שמאלו תחת לראשי ובסוכות ימינו תחבקני,  (שיר השירים ב' ו')

ושה לילד תמיכה נותן לו שמאלו תחת לראשי זה כמו שאבא ע
סמיכה שיוכל להחזיק מעמד זה ענין של סמיכה כמ"ש סומך 
נופלים, ויש ענין וימינו תחבקני שמחבק אותו זה חביבות יתירה 
מסמיכה לא רק שסומך אלא גם מחבק אותו, וכמו"כ בסוכות 
איתא בספה"ק שסוכה משפיעה עלינו אור מקיף שהקב"ה מקיף 

ימינו תחבקני כמו שהיה מקיף את כלל אותנו באהבה זה בחינת 
ישראל במדבר בענני הכבוד, וצריכים להבין מה הענין הזה 
שהקב"ה נותן לנו זה דווקא אחרי ר"ה ויוה"כ, אפשר לומר פשוט 
  בגלל שאחרי מחילת עוונות שהקב"ה מחל לנו הקב"ה שמח אתנו.

אפשר לומר עוד כי בעצם הגמר של יום הדין הוא בשמ"ע,  
שאיתא בזוה"ק שאז מוסרים את הפסק דין לשליחים להוציא כמו 

את זה לפועל, כמו הסדר שיש בבית משפט בעוה"ז שכותבים פסק 
דין ואח"כ עד שאדם מקבל את זה יכול ליקח כמה ימים עד שזה 
יגיע לידיו, כמו"כ כך גם בשמים כי מלכותא דארעא כעין מלכותא 

חתם הגזר דין של האדם דרקיעא, שאחרי שנגמר יום הדין ונכתב ונ
  אז עד שמגיע לאדם זה עובר את חג הסוכות עד שמ"ע.

    
בספרים הק' מבואר עוד יותר מזה שבאמת עד שמ"ע  

יכולים לעשות המתקה, לכן הקב"ה מחכה עד אחרי סוכות כדי 
שאנחנו נעשה המתקה בסוכות, הקב"ה משפיע לנו בסוכות את 
הכח הזה לעשות המתקה, ענין ההמתקה כבר הסברנו בכמה 
 אופנים אבל אפשר להוסיף ענין כזה, כמו למשל בעוה"ז מי שפסקו
לו במשפט שיהיה אסור בבית הסוהר כמה שנים, כמובן שזה צער 
גדול וזה גורם לעצב, אבל לפעמים יש עצות וכל מיני דרכים 
שאפשר במקרים מסוימים שהנדון יכול להקל על עצמו או אפילו 
להשתחרר, לכן אם שולחים לאדם את הפסק ביחד עם העצות זה 

ל עצמו, זה כבר כבר יכול לגרום שישתחרר מזה קצת ולהקל ע
  ממתיק את הפסק שלא ידכא אותו כ"כ. 

הקב"ה מחכה לחג הסוכות, ובחג הסוכות הקב"ה משפיע לנו  
דבר חדש הוא מכניס אותנו בצל שלו, ואם האדם מצליח לספוג 
בתוכו את חג הסוכות אז יש לו את הענין של ענני הכבוד שזה 

נכשל והרג אדם  (מי שח"ומגן ממילא יש לו הגנה, וכמו ערי מקלט 

בשוגג הקב"ה נותן לו ערי מקלט שאע"פ שגואל הדם מותר להרגו אבל יש לו 

כך הקב"ה מכין  ערי מקלט זה רק מגן קצת שבמקום מסוים לא שולט הדין)
לנו בסוכות מקום מסוים ששם לא ישלוט בנו מדת הדין, הסוכה 
מגינה עלינו כי אנחנו נכנסים בצילא דמהימנותא עילאה בצילא 

  דקודשא בריך הוא אנחנו עומדים תחת חסותו של הקב"ה.
למשל בעוה"ז מי שנשפט להיות אסור בבית סוהר והוא בורח  

לתוך פלטרין של מלך, כל זמן שהוא בתוך פלטרין של מלך לא עושים 
לו כלום מחכים עד שיצא משם, אם הוא בחדר של המלך עצמו לא 

אותו כמו שעושים לו  נכנסים שם השוטרים עם השלשלאות לתפוס
בביתו, כי זה לא מתאים להכנס כך בחדרו של המלך, אז מחכים עד 
שיצא או שעושים תחבולות שיצא אבל עכ"פ כל זמן שנמצא שם 
הוא מוגן, ועי"ז הוא יכול לדחות את העונש עד שיצא משם, כמובן 
הוא לא יכול להשאר שם כל הזמן אלא עד שירדם ויישן ואז יוציאו 

ם, אבל עכ"פ כל זמן שהוא שם יש לו קצת הגנה, וכמו"כ אותו מש
כשבן המלך נשפט ח"ו ומקבל פסק דין לשלוח אותו לבית האסורים, 
אז כשהמלך נפרד ממנו הוא בוכה ומחבקו כי זה קשה למלך להפרד 

מבנו, אז כשהמלך נפרד ממנו אף אחד לא יגע בו, א"א לומר למלך 
תו, את המלך צריכים לכבד וכל נו כבר הגיע הזמן צריכים להכניס או

  זמן שהמלך עדיין חבוק אתו אסור לנגוע בו. 
    

הימינו תחבקני הקב"ה המלך הוא מחבק אותנו כביכול, זה  
ענין הסוכה שהקב"ה כביכול מחבק אותנו בחג הסוכות הוא מקיף 
אותנו לכן אף אחד לא יכול לנגוע בנו, כמו הענן שאיתא בחז"ל 

 (שמות י"ט ד')מובא ברש"י  פרק י"ג רמז תשמ"ג) (ילקוט שמעוני במדבר
שהענן היה מגן עליהם מאבנים ובליסטראות שרצו השונאים 
לבלוע את ישראל כשיצאו ממצרים, רצו כל השונאים לעשות 
מלחמה נגד ישראל והקב"ה הגן עליהם ע"י הענן ולא יכלו לגשת 
 אליהם, כשבנ"י היו ראויים והיו בדרגה ראויה כמו שצריכים
להיות השונאים לא היו יכולים לשלוט בהם, הגם שצדיק גמור 
אינו צריך שמירה אבל צדיק שאינו גמור שיש לו קטרוגים ויש לו 
חטאים אז הם יכולים לשלוט בו לכן הוא צריך שמירה, אז זה 
השמירה הקב"ה שומר עלינו הוא נותן לנו הגנה המצות סוכה זה 

  הגנה זה המתנה זה הערי מקלט. 
שהקב"ה נתן לנו עצה בר"ה לצאת זכאים בדין ע"י השופר,  

הקב"ה אומר אשרי העם יודעי תרועה שיודעים לרצות את בוראם 
בתרועה, יודעים איך לעשות עם התקיעת שופר שהקב"ה יתרצה 

כ מי שיודע ”זה עצה נגד הקטרוגים של הס"א של היצה"ר, כמו
ולא רק בסוכות איך לרצות את בוראו בסוכות הוא שמור ומוגן, 

הוא שמור אלא הוא יכול לקחת אתו את השמירה של הסוכה על 
כל השנה כולה, הוא יכול להמשיך את הסוכה על כל השנה כולה 

(בהמשך יבואר איך יכול לקחת את שיהיה מוגן מכל מה שנגזר עליו, 

כמו שבסוכות כל זמן שהוא בסוכה לא יכולים  השמירה לכל השנה)
תנה שהקב"ה נותן לנו בסוכות, הקב"ה משפיע לנגוע בו כי זה המ

לנו כח רוחני כזה שכל זמן שהאדם יתעטף בו ויתלבש בו יהיה 
מוגן, ומכל האויבים והשונאים אף אחד לא יוכל לנגוע בו, לכן רק 
אח"כ מוסרים את הפתקאות את הפסק דין כי האדם יש לו כבר 

, הקב"ה הגנה יש לו כבר מקום מקלט ממילא זה כבר לא יפגע בו
כ"כ מרחם עלינו שלא רוצה שנהיה עצבים אפילו רגע אחת אפילו 
יום אחד אז לכן הקב"ה מעכב מלשלוח את הפסק דין עד שהוא 
מוסר לנו את כח השמירה ואח"כ מודיע לנו את הפסק דין, זה 

  החביבות שהקב"ה מראה לנו בסוכות. 

  (מתוך דב"ת שנאמרו באושפיזין דאהרן תשס"ח)

    
שר"ה ויום  (כמדומה בנועם אלימלך מתלמידי הבעש"ט)בספה"ק  

הק' זה תשובה מיראה וסוכות זה תשובה מאהבה בסוכות זה 
הוספה על התשובה שאנחנו מתקנים עוד יותר את התשובה 
משפרים את התשובה, וע"י תשובה מאהבה יכול להתבטל הגז"ד 

(ילקוט שמעוני שלו, כי תשובה מאהבה מהפך את העוונות לזכויות 

מהפך את העוון עצמו לזכות כי אם הוא  יחזקאל פרק ג' רמז שמ"ב)
א"כ מה קורה עם העונש של העוון, גם העונש מתהפך לזכות זה 
פשוט לא יתכן אחרת, כי הפסק דין היה על העוונות אבל העוונות 
כבר אינם כל הקליפות כבר אינם המזיקים אינם אז ממילא גם 
העונש מתהפך אז לבטל הגז"ד א"א אבל להפוך כן אפשר, ממילא 

האדם מצליח להגיע לתשובה מאהבה אז בוודאי  בסוכות אם
שהוא יבטל את הגז"ד ולכן מוסרים את הפתקאות רק בהו"ר 
בשמ"ע זה עוד ביאור למה הקב"ה מחכה עד שמ"ע זה המתקה 
שניה, קודם דברנו על המתקה ראשונה שזה כמו מקלט המתקה 

  שניה זה שעצם הפסק דין יכול להיות שישתנה.

    
ה שלישית בענין המתנה הזאת של לומר עוד המתק 
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סוכות שהקב"ה נותן לנו, דהנה הנועם אלימלך מקשה בפרשת צו 
(אנחנו עדיין לא יודעים איך לעשות תשובה מאהבה אבל קושיה נפלאה 

למה צריכים לעשות  אצלו היה פשוט שאפשר לעשות גם תשובה מאהבה)
קודם תשובה מיראה יעשה תיכף תשובה מאהבה ויהפך את הכל 
לזכיות ומשיב שבלתי אפשרי לעשות תשובה מאהבה כשלא עברו 
את השלב של תשובה מיראה זה לא יהיה אמיתי לכן הסדר הוא 
קודם ר"ה ויום הק' ואח"כ סוכות, ומה קורה עם האדם העני הזה 
בדעת שלא הצליח לעשות תשובה מיראה לכאורה א"כ כבר לא 

ל בכל זאת יש יכול לעשות תשובה מאהבה כי חסר לו מיראה, אב
לו תקוה כי הקב"ה נתן לנו מצות סוכה והלכה בסוכה שלא צריך 

אדם יכול לצאת ידי חובתו  (סוכה כ"ז: שו"ע סימן תרל"ז)שיהיה שלך 
בסוכתו של חברו של השני, והגמרא לומדת מהפסוק שנאמר 

כל האזרח בישראל ישבו בסוכות שכל ישראל  (ויקרא כ"ג מ"ב)
כי כולם יכולים לישב בסוכה אחת, ז"א  ראויים לישב בסוכה אחת

שההלכה הזאת נותנת שהאור מקיף שיש בסוכה לא צריך להיות 
שלכם דווקא יכול לקבל מזה גם משל השני, אבל בשביל לקבל 
את האור מקיף שלא שלו הוא צריך לקשר עצמו לכל כלל ישראל 
כדי שיהנה מהסוכה שלהם צריך להכנס לסוכה שלהם צריך לאחד 

תם אם לא מאוחד אתם איך יכנס ויקבל, בסוכה גשמית עצמו א
בשביל לקיים את המצוה יכול להכנס עם הגוף ולהגיד אני נמצא 
פה גם אם הוא לא נמצא פה בלבו, אבל ברוחניות בשביל לקבל 
את האור מקיף בזכותם א"א לרמות ולכן צריכים להכנס עם הלב 

בזה אינו יכול להרגיש שמאוחד עם כלל ישראל, מי שלבו לא נכנס 
להכנס בסוכה שלהם בשביל לקבל את האור מקיף בזכותם, 
בסוכה יכול להכנס רק מי שמאחד עצמו עם כל הכלל ישראל, ולכן 
מכיון שבודאי יש כאלו שנכתבים בספרן של צדיקים בכל שנה 
כשנפתחים שלושה ספרים בהכרח שבכל דור יש גם צדיקים כאלו 

אצלם יש קודם תשובה מיראה שנכתבים בספרן של צדיקים, והם 
ואח"כ מאהבה, ולכן אנחנו ג"כ מקבלים בזכותם את הכח של 

  תשובה מיראה.
    

שהד' מינים מרמזים על  (מדרש רבה ויקרא ל' י"ב)אומר  
הד' סוגים שיש בכלל ישראל, יש שיש בהם תורה ומעש"ט ויש 
שיש בהם תורה ואין בהם מעש"ט ויש שיש בהם מעש"ט ואין 

ורה ויש שאין בהם לא תורה ולא מעש"ט, ומה הקב"ה בהם ת
עושה להן, לאבדן א"א אלא אמר הקב"ה יקשרו כולם אגודה אחת 

 (זה מובא ג"כ בקונטרס ואהבת לרעך כמוך)והן מכפרים אלו על אלו וכו' 
א"כ יוצא אלו מגינים על אלו, ודוגמא לזה כמו שיש עלים ופירות 

ם מגינים זע"ז, ולזה אפשר והעלים מגינים על הפירות ככה כול
לזכות בחג הסוכות, ולפ"ז יכולים להבין גם למה הכתוב מקדים 
מצות לולב ד' מינים למצות סוכה כי אנחנו צריכים להתכונן לחג 
הסוכות עם הענין של הד' מינים, וההכנה הרוחנית לד' מינים זה 
לאחד לבנו עם כל הכלל ישראל שיהיה אהבת ישראל שזה הענין 

' מינים, וזה מכניס אותנו לסוכה בלי זה אנחנו לא יכולים של הד
להכנס לסוכה, אז ממילא מה שאנחנו מכינים את עצמנו לד' 

(ויקרא רבה פרשה מינים זה ההכנה לסוכה, וזה מה דאיתא במדרש 

על ד' מינים דידן נצח בזה אנחנו מנצחים את היצה"ר,  כ"ד פסקא ג')
נו מנצחים את היצה"ר כי הוא כי מכיון שיש לנו אחדות עי"ז אנח

רואה שאלו יגינו על אלו אז מה יש לו כבר לעשות כשרואה 
שהצדיקים יגינו על הרשעים הת"ח יגינו על העמי ארצים, ממילא 

  היצה"ר יוצא מנוצח. 
בזה אנחנו מראים דוגמא שאנחנו מתקשרים ומתאחדים כלם  

ומאוגדים ביחד, אנחנו כולנו כמו הצדיקים כי כולנו מאוחדים 
בלולב, ואפילו שאנחנו אנשים פשוטים אבל אנחנו מבטלים את 
עצמנו וכוללים את עצמנו ביחד עם כל הצדיקים ומקבלים 
ומגונים בזכות הצדיקים, והיצה"ר הוא יודע כבר מה זה הפירוש 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
וידוע מה שמסופר על ר' ייבא זי"ע מתלמידי בעש"ט הק' שהיה מנהגו ליכנס למוכר  יט

אתרוגים ולוקח אתרוג א' מבלי להסתכל כלל מה שבא לידו, ופעמים היה אתרוג גרוע מאוד, 
האתרוג ורק פתחו ביו"ט ראשון ואח"כ סגר זה בקופסא ולא נתן לשום אדם להסתכל על 

בבוקר, וכל שנה כשהוציאו ביו"ט מן הקופסא היה האתרוג נקי ויפה הדר שבהדר והרבה 

צדיקים להם לא מגיע בכלל העונש, לכן זה הנצחון נגדו ובזה הוא 
  דן נצח. יוצא מנוצח ואנחנו אומרים די

    
להסביר גם באופן כזה למה סוכות אחרי ימים נוראים,  

בר"ה ויוה"כ הקב"ה הולך במדת הדין לתקן אותנו, אבל אם אדם 
לא מתעורר ממדת הדין אז יש עוד דרך וזה ע"י הקירוב, אבל מה 
זה משנה אם האדם מתעורר מתוך מדת הדין או מתוך קרבה, 

לה להתקרב מאהבה, אבל זה לא אדרבה לכאורה זה דרך יותר מעו
בדיוק כך כי החשיבות היא כשאדם מתקרב ועובד את ה' באהבה 
גם כשיש מדת הדין, הזוהר הק' אומר יש אנשים שעובדים 
להקב"ה כשטוב להם, אבל עיקר הנסיון של ואהבת את ד' אלקיך 
בכל נפשך ובכל מאדך זה כשיש לאדם מצב קשה, שאז מעטים 

' באותה אהבה ובאותה השמחה גם שממשיכים לעבוד את ד
כשקשה להם, כשרואים שכביכול הקב"ה לא מיטיב להם, זה עיקר 
הנסיון של הצדיקים כך אומר הזוהר הק', לכן הקב"ה לכתחילה 
רוצה שאנחנו נהיה צדיקים גמורים שאפילו במצב של מדת הדין 
גם נהיה צדיקים זה ההזדמנות הראשונה, אבל אם זה לא הצליח 

ה מקרב אותנו בדרך השניה של קורבה שזה כבר בדיעבד, אז הקב"
שאז אנחנו מתקרבים מתוך אהבה שהקב"ה מחבק אותנו ומתוך 
זה מתקרבים, אבל זה כבר דרגה שניה כי לכה"פ מי שלא הצליח 

  בדרגה ראשונה יכול לזכות לדרגה שניה. 

עליך") (מתוך מאמר "הושע נא תמוכים

  
ולקחתם לכם וגו' במי הכתוב  (תנחומא אמור סי' י"ח)במדרש  

מדבר בישראל ואומות העולם שהקב"ה דן אותם ביוה"כ אלו ואלו 
נכנסין לפני המלך ואין אנו יודעין מי נצח... אמר הקב"ה [לישראל] 
טלו לולביכם בידכם שידעו הכל שאתם זכיתם בדין. והביאור דכל 
 זמן שלא מסרו הפתקים לשלוחים הממונים לבצע הפסק עדיין לא
יודעים מי נצח אבל כשיוצאים ישראל עם הד' מינים אז כבר 
יודעים כל העולם שכלל ישראל נצח, ויש מדרש שמוסיף שביום 

  הו"ר אפי' המלאכים מעידים שבנ"י נצחו.
ולקחתם לכם ביום הראשון  (סי' כב)אמרו במדרש תנחומא  

וכי ראשון הוא והלא ט"ו הוא אלא ראשון הוא לחשבון עונות. 
ל למה"ד למדינה ... מה ישראל עושין נוטלין לולביהן ביו"ט מש

הראשון של חג ומהללים ומקלסים לפני הקב"ה והקב"ה מתרצה 
להם ומוחל להם ואומר להם הרי ויתרתי לכם את כל עונותיכם 

(אמור הראשונים אבל מעכשיו הוא ראש חשבון. וכ"ה במדרש רבה 

ין לפני הקב"ה ולולביהן ביו"ט ראשון של חג כל ישראל עומד סי' ז)
ואתרוגיהן לשמו של הקב"ה, ואומר להם מה דאזל אזל מן הכא 
חושבנא לפיכך משה מזהיר את ישראל ולקחתם לכם ביום 
הראשון, ע"כ. ולכאו' צ"ב הלא עדיין כל הדין מיתלי תלוי ועומד 
עד הושענא רבה א"כ איך אמר שיום הראשון של סוכות הוא 

שמע שאז נקבע בשלימות ענין המחילה ראשון לחשבון עונות דמ
והריצוי על כל העבר שהקב"ה מתרצה להם ע"י שנוטלים הד' 

  מינים.
לומר הביאור עפ"י מש"כ בספר החינוך שהד' מינים אלו  

הם בטבע מעוררים שמחה בלב ולכן נתן הקב"ה מצוה זו בזמן 
(רבה אמור שמחתנו לעורר השמחה בלב. וידוע מה שאמרו במדרש 

עה"פ כל עצמותי תאמרנה דזה קאי על ד' מינים, השדרה של  ג)י
לולב דומה לשדרו של אדם וההדס דומה לעין והערבה דומה לפה 
והאתרוג דומה ללב. ואיתא שכל אדם מקבל הד' מינים לפי דרגתו 

  . יטהרוחנית

פעמים היה המוכר נתפלא מאוד כי היה זוכר שלקח ממנו אתרוג גרוע ואיך נתהפך לאתרוג 
תהפך מהודר כ"כ, כי כיון שהיה לו לב טהור ונקי אז ברגע שהאתרוג נכנס לרשותו תיכף נ

 להדר ונעשה כפי הלב שלו.
וידוע ג"כ על הריז'נער זי"ע שפ"א באמצע סוכות התחיל לצעוק שהלב כואב לו, והרים 
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שהד' מינים אלו תלויין במדריגת האדם, ולכן י"ל דאימתי  
שמחה בלב האדם דהיינו כשאדם  הם גורמים שמחה כששייך

הצליח בעבודתו וא"כ יש לו באמת סיבה לשמוח אז הד' מינים 
גורמים לו שמחה. וא"כ י"ל דזהו שאמרו ראשון לחשבון עונות 
שלפי השמחה שמקבל בסוכות האדם יכול לעשות חשבון ולבדוק 
אם נשארו לו עונות או לא, כי לפי השמחה שיש לאדם כשמגיע 

ול לדעת אם הצליח בתשובה שלו, וזהו הלשון חשבון סוכות הוא יכ
דכמו שעושים בכל עסק חשבון בסוף השנה לידע אם הצליח ומה 
יצא התכלית מכל העסק אם זה הכניס רווחים או להיפך, כך גם 
מכל העסק של התשובה במשך כל האלול ר"ה ויוה"כ רואים את 

שראל החשבון בסוכות. ובזה יל"פ ג"כ מה שאמרו במדרש שכשי
יוצאים עם הד' מינים זה סימן שהם ניצחו דהכונה שהם יוצאים 
עם הד' מינים והשמחה נסוך על פניהם וגם רואים את הד' מינים 

  שהם מהודרים ויפים אז זה סימן ודאי שניצחו בדין.

    
בחג הסוכות יש סיוע גדול שיוכל לגלות את האמת כי  

האדם נכנס בסוכה בצילא דמהימנותא עילאה, ואיתא בספה"ק 
שזה דומה ליום הקדוש שאין שום שטן ואין  (כמדו' בספר יערות דבש)

פגע רע כך גם בסוכות אין ליצה"ר שום שליטה, וכמו שאמרו 
מוגן מכל בזוה"ק עה"פ ויעקב נסע סכותה שבזה הוא נעשה 

המזיקים והמקטרגים, רק החילוק הוא שביוה"כ הקב"ה הכניס 
ההגנה בתוך הטבע של הזמן שביום זה לית ליה רשות לשטוני 
וכמש"כ בספר החינוך שמיום בריאת העולם השי"ת ייעד את 
יוה"כ שיטהר את העולם מכל הקלקולים של כל השנה ולכן אז כל 

בר תלוי איך האדם נכנס אדם יש לו הריוח הזה, אבל בסוכות הד
בסוכה כי לא כל א' נכנס באמת להסתופף בצילא דמהימנותא, כי 
המצוה היא בסוכות תשבו צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי ובזה 
יש אדם שרק נכנס לתוך הדפנות בלבד ואז אינו זוכה לקבל את 
הזיכוך הטהרה וההגנה שיש בכח אור הסוכה, אבל אדם שזוכה 

כראוי אז הוא זוכה להיות שמור בכח הסוכה  לעשות מצות סוכה
  שזה מגרש ממנו את היצר הרע ולכן הוא מסוגל לראות את האמת.
גם ביוה"כ הזמן מסוגל שיוכל לראות האמת ולומר את 
הוידוי בפנימיות הלב, אבל ביוה"כ זה זמן שהאדם עסוק בתשובה כל 

היטב החשבון  היום ואין הזמן מוכשר שיוכל לבדוק את מצבו ולראות
כי בעבידתיה טרוד, כלומר שא"א לראות באמצע שאדם עסוק 
בתשובה כי אין הלב פנוי לראות במשקל שוה בזמן שהוא נוגע בדבר 
ועסוק בחיפוש הדבר, משא"כ ביו"ט סוכות שאז האדם יכול לבדוק 

  החשבון בראיה של אמת ולידע את מצבו מה עדיין נשאר לו לתקן.
לגלות ולראות גודל חומרת החטאים עד זאת שכעת יכול  

היכן הגיעו, כי כל זמן שהלב מכוסה בכיסוי של עונות אז אין יכול 
שאם  (סוטה כב א)לראות ולהכיר בגודל החטא כענין שאמרו חז"ל 

עבר ושנה נעשה לו כהיתר והזדונות נראים לו כשגגות. ועפי"ז 
ונך, והקשו כי כשלת בע (הושע י"ד ב')פירשנו הפסוק שובה ישראל 

דעון זה מזיד ואיך אמר כשלת שהוא לשון של שוגג  (יומא פו ב)בגמ' 
(לפי פשוטו וביארנו בס"ד בקונטרס דרך תשובה דיש לומר בדרך זו 

שאם אדם חטא הרבה אז הזדונות  של מקרא ושבעים פנים לתורה)
נראים לו ככשלון כשוגג כי נעשה לו כהיתר והוא מתרץ את עצמו 

ה את האמת, ובמדה מסויימת הוא באמת שוגג כי עד שאינו רוא
מכיון שזה נעשה לו כהיתר אז אינו יכול להרגיש גודל החטא ואינו 
מרגיש מה שהוא עושה וכמה נורא הפגם, אך עכ"ז אינו נידון 
באמת כשוגג כיון שההלכה היא שתחילתו בפשיעה וסופו באונס 

נפתחים  חייב, אבל בסוכות אחר שזכינו לטהרה של יוהכ"פ אז
עיני האדם ומתחיל להרגיש כמה שוטה היה במה שחטא שנכנס 
בו רוח שטות ורואה את החטאים באור האמת לפי מה שהם 
באמת ועי"ז זוכה לתשובה בדרגא יותר מעולה ממה שעשה 

  (מתוך מאמר "זועקיך תושיע")                                                   ביוה"כ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

קולו וצעק הלב שלי הלב שלי, ורצו לקרוא לרופא אז א' מבניו שהבין את כונתו רץ תיכף 
לחדר שהיה מונח האתרוג ומצא שאחד נטל האתרוג של הרבי בלי רשות, והרגיש זה 

ריז'נער כמי שנגעו בלב שלו, כך היו הצדיקים מרגישים הקשר אל הד' מינים, עכ"פ זה ה
ידוע שכפי הצדקות של האדם כך הוא זוכה לד' המינים, [ויתכן שר' ייבא בדוקא לא רצה 

    
של סוכות הוא שאז נותנים לאדם אפשרות שיוכל  

להוציא לאור התשובה של יוה"כ, דהיינו שיוכל להוציא לאור את 
רצונו הפנימי כל מה שחשב וקיבל ביוה"כ לחזור בתשובה, זהו 
המתנה של סוכות שמצות הסוכה מסייע לאדם להוציא כל זה 

  לאור.
י ראשון במדרש עה"פ "ולקחתם לכם ביום הראשון" וכ 

הוא, והלא ט"ו הוא, אלא ראשון הוא לחשבון עוונות וכבר נאמרו 
בזה הרבה פירושים עיין בגר"א ובקדושת לוי ועוד. ויל"פ הביאור 
כי אז האדם צריך לעשות חשבון עם נפשו איפה הוא אוחז בענין 
התשובה, והזמן מסוגל לזה כי אז האדם מופשט מכל העוה"ז 

דעת מכל עניני העוה"ז ומכל הטרדות שיושב בדירת עראי ומסיח 
אז יכול לעשות חשבון עם נפשו ולתפוס חזק את הקבלות שקיבל 
בענין התשובה שיעשה זה בפועל ממש, כי התשובה שעושה ביוה"כ 
זה נעשה בחפזון ובבהילות בעת נעילת שער אבל בסוכות הוא 
ראשון לחשבון עוונות שאז הוא הזמן לעשות החשבון ביישוב 

יך לקיים כל הקבלות והרצונות שנתעוררו אצלו ביוה"כ, הדעת א
וגם הכח של האושפיזין עילאין הנשפע בחג הסוכות מסייע לנו בזה, 
ובגמר של חג הסוכות יש לנו את הושענא רבה שהוא באמת שעת 

  המבחן האם האדם תפס את התשובה או לא.
בכל יום של חג הסוכות יש לנו סיוע מיוחד של א'  

רועים שבכל יום מתעורר הכח של א' מהאושפיזין  מהשבעה
קדישין שהם משפיעים לנו כל אחד בהמדה הפרטית שלו, שהז' 
רועים הם הז' מדות כידוע אברהם מדת החסד ויצחק מדת הגבורה 
וכו', וכשמגיע הושענא רבה אז אנו מקבלים הכח של המדה 

כולל השביעית ואז נשלם כל הז' מדות שהן ביחד שלימות גדולה ש
הכל. ולכן ביום השביעי יש לנו ישועה גדולה שכבר קיבלנו את 
הכח של עליה והתעלות בכל הז' מדות ולכן נקרא הושענא רבה 
כי ביום זה נשלם הכח והסיוע להשתנות ולהתעלות בכל השבע 
מדות שזה באמת הישועה הגדולה, שזה מתנה עצומה שהשי"ת 

  נתן לנו שכ"א יכול להתאחז ולתפוס זה.

    
נמצא כך דמה שאמרו בגמ' שהחתימה היא ביוה"כ זה רק  

כלפי עיקר התשובה, אבל לענין שיוכל להוציא לאור את התשובה 
שקיבל, על זה נתנו לנו זמן עד הו"ר, ולכן עדיין לא מוסרים 
הפתקים לשליחים כי זה עדיין יכול להשתנות כי בוחנים את 

והאם ניצל את כל האדם אם הוא מוציא לאור את התשובה שלו 
הכח והסיוע שקיבל מן השמים בחג הסוכות, כי ביוה"כ נתקבל 
תשובתו מפני שסמכו עליו שבודאי ישנה את מעשיו ועל סמך זה 
פסקו את דינו וזה על דרך הקפת החנות שנותן ומוכר בהקפה כי 
סומך שישלם אבל אח"כ בוחנים אותו והו"ר הוא יום האחרון של 

תירה הגמ' והמדרש דהגמ' מדבר על סיום המבחן, ולכן זה לא ס
  זמן התשובה והמדרש מדבר על מבחן התשובה. 

  מאמר "לפני ד' תטהרו" פ"ח) –(מתוך קונטרס ד' אורי 

  
אחרי יום הכיפורים כל מי שמשים לב יכול להרגיש איזה 
זיכוך איזה טהרה, שיותר קל לו לכבוש היצר, אבל אם אדם אינו 
שומר על מה שרכש ביוה"כ, אז ברגע שחוזר להרגלו יכול בקל 
להפסיד את זה, לכן צריך לאחר יוה"כ לשמור מאד על האוצר 

הדעת שלא שקבלנו, והעצה לזה הוא שישמור מאד על הישוב 
ליפול לתוך הטרדות של העולם, ובשביל שיוכל לעמוד בחוזק ולא 
להתבלבל ולצאת מהישוב הדעת צריך שיעמיד כנגד עיניו ויזכור 

לחפש ולבדוק האתרוג כי רצה לבדוק את לבו ולראות איזה אתרוג יזמינו לו מן השמים לכן 
אה ביו"ט שיצא לו אתרוג מהודר ידע מזה שנתרצה תשובתו לפני נטל מכל הבא ליד, וכשר

  אדון כל ושנתקבלה כל עבודתו במשך הימים הנוראים].



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י  
  

 

 כה

שכל החיים שלו הוא העולם הרוחני בלבד, וישנן לעצמו שהוא רק 
(פ"ג רוצה לחיות חיים של "למענך אלקים חיים", וכמש"כ הרמב"ם 

במצות תקיעת שופר להעיר מן התרדמה אלו שיש רמז  תשובה ה"ד)
השוכחים את האמת בהבלי הזמן, ושוגים כל שנתם בהבל וריק 

  אשר לא יועיל ולא יציל ע"כ.
באמת עצם ההתעניינות והעסק בתענוגי עוה"ז או שמחשיב 
עניני עוה"ז זה מנתק את האדם לאט לאט מהשי"ת, שזה מרחק את 

יפול בחטא, וכן מפורש בפ' האדם מד' ועי"כ אח"כ יכול בקל ל
דתחילת ירידת הדורות התחיל ע"י שהתחילו  (פר' ו')בראשית 

להתרבות על פני האדמה, והתחיל להכנס להם חשק לתענוגי 
העוה"ז ועי"ז כבר נפלו לחטא עד שהגיעו לעבוד ע"ז, ולכן צריך 
לזכור מאד לברוח מכל הענינים הגשמיים של עונג ועושר לא להגרר 

לית ועיקר אחר זה, לזכור כל רגע שזה לא החיים שלנו אלא כל התכ
החיים הוא רק קיום המצוות, כי היא חייך ואורך ימיך, ועי"ז שישאר 
בישוב בדעת ולא יגרר אחר עניני העוה"ז בזה יחזיק מעמד וישמר 
בידו מה שרכש לעצמו ביום הק' הזה, ובפרט צריך שמירה יתירה 

  עד לאחר שמחת תורה שאז נעשה בשמים חותם בתוך חותם.
  

' שהכתיבה היא בראש השנה והחתימה שידוע מהאר"י הק
היא ביוה"כ, ובהושענא רבא ישנה עוד חתימה נוספת חותם בתוך 
חותם, כי ישנם דברים שצריכים שתי חתימות ע"מ לשמור את 
הדבר, כמו שמשמרים את היין ע"מ שלא יהיה יין נסך, צריך שתי 
חתימות, כמו"כ הענין של יוה"כ צריך ג"כ שתי חתימות חותם 

חותם וזה שמירה יותר מעולה ע"מ שהיצה"ר לא יוכל בתוך 
לקלקל את מה שקיבלנו. ואח"כ יש עוד דבר רביעי והוא חלוקת 
הפתקים, וזה רק בשמיני עצרת בשמחת תורה. כך בעצם היה 
האר"י הק' מגדיר א"ז שיש ארבע שלבים הכתיבה בר"ה החתימה 
ביוה"כ והחותם בתוך חותם בהושענא רבא וחלוקת הפתקים 

  בשמחת תורה. וכל בחינה נותנת לנו משהו.
כמובן שהשלב העיקרי זה החתימה הנעשית ביוה"כ, כי 
אחרי שנחתמה הגזירה אזי מה שנחתם נחתם, אבל עכ"ז יש חשש 
שהיצה"ר ינסה לקלקל ולקחת לאדם את מה שקיבל, למשל אם 
אחרי יוה"כ האדם ישכח את כל מה שקיבל עליו ויחזור לסורו, 

זה נותן מקום לבעל דין לקטרג ולומר שמקח טעות היה כאן דבר 
שהרי הוא כבר חזר בו ממה שקיבל, לכן ממילא צריך שמירה 
יתרה. אבל אחרי שיש חותם בתוך חותם זה יותר שמור משתי 
הבחינות, גם מהבחינה שאם האדם ח"ו ירד אח"כ ממה שקיבל 

ובה שנגזר עליו לא יוכל הבעל דין לקטרג ולבטל את הגזר דין לט
עליו, ובעיקר זה שמירה שהאדם בעצמו לא ירד, כי אחרי שיש לו 
את השמירה של חותם בתוך חותם הוא יותר מוגן מפני היצה"ר 

  שלא יוכל להורידו ולהפילו שוב.

  
גם אצל צדיקים יש צורך בשמירה של חותם בתוך 
חותם, כי אע"פ שלא חטאו בכ"ז הם עושים כ"כ הרבה תשובה 

ול וכש"כ בעשרת ימי תשובה, ומכיון שהם לא צריכים את זה באל
לכפרת עוונות אז הם מקבלים מזה עליה נפלאה מעל הרגיל וכחות 
חדשים, ולשם כך גם הם צריכים כתיבה וחתימה ואת החותם 
בתוך חותם. וכמדומה לי שכך מובא באר"י הק' שהגם שהצדיקים 

ינה שביוה"כ נכתבים ונחתמים לאלתר כבר בר"ה בכ"ז יש בח
  מתחזק החותם הזה.

ע"י החותם נעשה שמירה על כל מה שקבלנו ביוה"כ, 
אבל עד אז האדם נמצא בסכנה כי חסר לו עדיין השמירה של 
החותם השני. וכן מפורש בזוה"ק עה"פ "ויעקב נסע סכתה" 
שאחרי שיצאנו זכאי בדין ביוה"כ צריך להשמר מאד מן השטן 

ך סוכה, ע"ש, ואיך מסתיר עצמו בסוכה ולהסתיר את עצמנו בתו
על ידי שנכנס עם כל לבו לתוך הסוכה ומגלה דעתו שאינו רוצה 
להיות דבוק בעוה"ז כדירת קבע אלא רוצה לחיות בדירת ארעי, 

וקובע את דירתו בדירת ארעי, ולדבק עצמו בצלא דמהימנותא 
  עלאה בזה הרי הוא נעשה מוגן מן המקטרג.

  (מתוך דב"ת שנאמרו באושפיזין דאהרן תש"ע)
אנחנו נמצאים תחת חסותו של הקב"ה אנחנו אומרים  

שנהיה עבדים להקב"ה ומוסרים כל מה שיש לנו להקב"ה א"כ לא 
יכול היצה"ר לקטרג, חוץ מזה אנחנו טוענים שאנחנו בנים כמ"ש 
היום הרת עולם אם כבנים אם כעבדים אם אנחנו כבנים אז יש 

דע שבא לקטרג לנו זכות כי זה מבלבל את הטענה של היצה"ר כשיו
על אלו שנקראים בנים של הקב"ה, כל המקטרגים יודעים שאם 
מקטרגים נגד הבן של המלך סוף של דבר המלך יחפש כל מיני 
עצות ותחבולות לזכות את הבן שלו, כי סוף כל סוף זה הבן שלו 
אפילו אם יענשו אותו בסוף יקרב אותו ישוב אליו לא יזרוק אותו 

ך כאן הוכחה אם אנחנו בנים או עבדים, כיון שהוא בן, א"כ צרי
זה עיקר המבחן של המשפט היום הרת עולם היום יעמיד במשפט 
כל יצורי עולמים אם כבנים או כעבדים, עבד לא מסור לאדונו 
כמו בן שמסור לאביו ולכן מי שיש לו אהבת ה' אז הוא כמו בן 
ומה היא ההוכחה, כשהמלך עושה סעודה גדולה ומזמין את בנו 

סעודה ובתוך הסעודה יושבים כל השרים וגם המקטרגים נגד ל
הבן, ועכשיו רואים המקטרגים אם הוא באמת הבן של המלך אול 
לא, אם הבן מגיע לאביו המלך והוא מחבק את המלך ושמח 
שמכניסים אותו לחצר המלך, בזה רואים כולם שזה הבן כל כך 

ואים שהבן קשור לאביו בוודאי כבר יתייאשו לקטרג, אבל אם ר
בא כמו אדם זר אין לו שום הרגשה למלך ח"ו, זה גורם שיש להם 
כבר מקום לקטרג זה נותן להם פתחון פה נותן להם תקוה לקטרג 

  כי לא רואים שהוא קרוב למלך.
נותן לנו בחינה כזאת בסוכות, זה הבחינה דומה לבחינה 

אם באמת  )(ע"ז ג.שינתן לאומות העולם ע"י הסוכה כדאיתא בגמרא 
מוכנים להיות בצילא דמהמנותא של הקב"ה, ומה ההוכחה אם 
מוכנים לוותר ולא איכפת להם החום לא ירגישו אפילו את החום, 
כי לכאורה מה הטענה עליהם שיוצאים הרי כתוב שהקדוש ברוך 
הוא מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז וכל אחד ואחד מבעט 

ים בסוכה זה הטענה למה בסוכתו ויוצא, הגמרא אומר שהם מבעט
מבעטים, אבל אפשר לומר גם כך שאם היו בדרגא שהם רוצים 
להיות בצילא דמהמנותא עילאה אז לא היו יוצאים, זה נסיון לראות 
ולבחון אם האדם מוכשר להיות בצילא דמהמנותא עילאה, בסוכות 
מופיע קצת מעין עוה"ב זה מעין חופתו של לויתן, ולכן יש נסיון 

מוכשר לקבל את זה ומוותר על הכל ולא מרגיש אפילו  אם האדם
הצער מפני שכל כך שמח עם זה והסימן וההוכחה לזה יהיה שלא 
מרגיש את הצער בשעת מעשה ושום דבר לא אכפת לו כבר, הוא 
מוותר על הכל מכיוון שאוהב להיות בצילא דמהמנותא עילאה, בזה 

ן שהוא בן מראה שהוא מוכשר להיות בצילו של המלך זה סימ
ואוהב את אביו, ממילא כשמקטרג רואה זה מסתתמים טענותיו, 
אם מחמת חיבת המצוה של שופר מסתתמים טענותיו של היצה"ר, 
כל שכן עם השמחה שאנחנו עושים בסוכות עם הצילא דמהמנותא 
עילאה זה מבלבל את כל היצה"ר, וממילא נופל כל הקטרוגים שלו 

פטנו לאור לזכות, זה הבחינה וממילא יכול הקב"ה להוציא מש
  שבוחנים אותנו במצות סוכה זה הנסיון.

זה רק אם האדם תופס את מצות סוכה ומשתמש בה 
ומדבק עצמו רק להקב"ה כל הסוכות, הוא תופס כל רגע מחג 
הסוכות לא רוצה להיות חוץ מהסוכה לא רוצה לילך לטיולים וכל 
מיני שטותים והבלים כי הוא לא מעוניין עכשיו בעסק עוה"ז, 

דבק דווקא בזמן סוכות מבואר בחז"ל זה הזמן ללמוד תורה ול
  בהקב"ה. 
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  (מתוך דב"ת שנאמרו באושפיזין דאהרן תש"ע)
    

שהגוים לעתיד לבא אומרים רבונו של  (ע"ז ג.)בגמרא  
עולם כלום כפית עלינו הר כגיגית ולא קבלנוה כמו שעשית 
לישראל, אומר להם הקב"ה מצוה קלה יש לי וסוכה שמה לכו 
ועשו אותה, מפני שאין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניא עם בריותיו, 
ולמה זה נקרא מצוה קלה משום שאין בזה חסרון כיס, מיד כל 

אחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגו, והקדוש ברוך הוא אחד ו
מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו 
ויוצא, הנסיון של מצות סוכה נותן הקב"ה לאלו הגויים, ואח"כ 
עושה להם נסיון קשה, כי בזה דווקא הבירור בקושי של המצוה 

זה מצוה קלה כמ"ש  זה הבירור, לא המצות סוכה עצמה זה הבירור
בגמרא, הבירור הוא אם יוכל לעמוד בקושי סימן שהוא מעריך, 
אדם אומר שהוא רוצה את העוה"ב אבל כמה הוא מוכן להשקיע 
בשביל זה, הגויים אומרים אנחנו רוצים עוה"ב אומר הקב"ה אם 
אתם מוכנים אתן לכם מצוה אחת בשביל לראות עד כמה אתם 

מצוה ובזה מראים שלא מוכנים לזה, מוכנים, ואז הם מבעטים ב
אז זה סימן שלא רוצים את העוה"ב, זה מוכיח להם בעצמם שלא 
רוצים את העוה"ב, ולכם הם שותקים ולא באים בטענה למה 
עשית לנו קשה כי הם רואים כבר שזה לא בשבילם הם בורחים 

  בבזיונות. 
    

יש קדושה גדולה זה אש של השכינה, איתא ביערות  
שאויר של העולם הוא מלא חטאים ופשעים  (חלק א' דרוש א') דבש

בפרט בכל מקום של הגויים, אבל בסוכות יש אפשרות אולי שם 
יזכו הגוים לחזור בתשובה אבל בחוץ וודאי לא יזכו כי העבירות 
יפריעו זה ימנע אותם כי האויר מלא חטאים וזוהמה, בתוך הסוכה 

זה צילא דמהמנותא עילאה אין את הזוהמה הזאת של החטאים כי 
לכן זה יכול לעזור להם אולי יקבלו תקון, לכן הקב"ה נותן להם 
מצות סוכה, אבל למעשה הקב"ה יוציא חמה מנרתיקה עומק 
הכוונה בזה הוא שבאמת המצוה יש לה כח אש השכינה זה אש 
והחמה זה רמז על השכינה, ולכן כשהם נכנסים לסוכה יש שם כח 

רף את הקליפות זה מנקה וזה מלבן אותם, האש הרוחני וזה שו
ולכן אם יבינו שזה כדאי וישמחו עם זה הזיכוך אפילו אם ירגישו 
בזה כאב או יסורים אבל הם ידעו שזה מזכך ומטהר אותם ומכשיר 
אותם לעוה"ב ועוה"ב אין נקנה אלא ביסורים, ואם ישמחו בזה 

כולים ויקבלו את זה באהבה זה המבחן והסימן שהם ראויים וי
לקבל את הזיכוך ויכולים אולי להזדכך ולהתגייר ולשוב בתשובה, 
אבל אם בועטים בזה זה סימן שלא מעריכים את הצילא 
דמהמנותא עילאה זה לא חשוב אצלם ולכן הם בועטים כשיש 
להם יסורים מזה, הם לא יכולים לסבול ששורפים את הקליפות 

קליפה לא שלהם כי הם עצמם מלא קליפות הם רוצים את ה
רוצים להיות מפורד מזה, לכן הם מרגישים שזה מגיע להם קשה 
ולא יכולים לקבל ובועטים בסוכה ובורחים להם, זה סימן שהם 
כולם קליפה ורוצים להיות דבוקים בקליפה, יש אנשים שרוצים 
גם את העוה"ב ולהמשיך להתנהג כמו שהם מתנהגים בצורה של 

ם שישרפו להם את הקליפות, יצה"ר בצורה של גשמיות לא רוצי
זה לא הולך ביחד זה האש שמגרש את היצה"ר אבל הם לא יכולים 

  לסבול את זה.
    

גם המבחן של היום אע"פ שאנחנו מוקפים היום עם כל כך 
הרבה צרות ויסורים וטרדות, ואם כל זה אנחנו שמחים במצות ה' 

דאי שמחים להיות בצילא דמהמנותא עילאה, אנחנו מרגישים שכ
לנו כל היסורים אנחנו מאמינים שזה מזכך אותנו מכינים אותנו 
לגאולה השלימה זה זמן הבירור, ולכן יכולים להראות את השמחה 
אפילו שזה עולה לנו ביוקר שסובלים על זה הרבה, כל זה כדאי 

כדי להגיע לעוה"ב כדי להזדכך ולהיות ראוי לגאולה השלימה, אם 
יח שאנחנו ראוים באמת שיטהרו אנחנו שמחים עם זה זה מוכ

אותנו ויזככו אותנו עי"ז יש לנו כלי קבול שזה מכשיר אותנו לקבל 
את הטהרה הזאת לכן גם היום זה המבחן, כל השנה זה כך אבל 
בסוכות אפשר לקבל את הכח הזה ביותר, כל השנה אם האדם 
מקבל את היסורים באהבה בגלל שהוא מאמין שהקב"ה מטהר 

י"ז ממילא שמח עם כל זה ואומר כל זה שווה לי ומזכך אותו ע
העיקר שאני אתקרב להקב"ה, ובסוכות יכול לקבל את הכח הזה 

  יותר ולכן לכל הפחות צריך שיראה חביבות לסוכה.
    

תלמידי בעש"ט לא יצאו אפילו כשירדו גשמים כי אמרו 
שלצאת מהסוכה זה מצער אותם יותר, ויש לזה מקור גם 

, (זה פירוש על הרא"ש)בפוסקים מובא על בעל התפארת שמואל 
שפעם ישב בסוכה וירד גשם והמשיך לישב ולא יצא מהסוכה 
והביאו לו כמה פעמים להחליף את הבגדים שנרטבו לגמרי 

ועם כל זה לא רצה לצאת מהסוכה, אמר שלא יכול לצאת  מהגשם
מהסוכה כי יש לו שמחה לישב בסוכה ויש לו צער לצאת מהסוכה, 
וכל גדולי הדור נתעוררו אז נגדו והיה רעש למה עשה נגד הגמרא 

שמי שעושה כך שלא רוצה לצאת  (סוכה כ"ח: כ"ט.)שאומרת 
וס לרבו ושפך מהסוכה כשיורד גשם זה דומה לעבד שבא למזוג כ

וכל הפטור מן  (ס' תרל"ט סעי' ז')לו רבו קיתון על פניו ובשוע איתא 
הסוכה ואינו יוצא משם, אינו מקבל עליו שכר ואינו אלא הדיוטות 

, אבל ספר אחד מתרץ אותו מפני שהיה לו יותר צער (הגה"מ פ"ו)
לצאת מאשר לשבת שם בגשם ורק מי שמצטער בסוכה מחמת 

  הגשם חייב לצאת.
 (כמו"כ איתא בבאור הלכה ס' תרל"ט ד"ה וכל הפטור)זהב מסביר 

למה זה נקרא הדיוט לכאורה אם אדם רוצה להחמיר ולעשות 
מצוה שאינו מחויב בה בזה מראה חביבות המצוה, אומר הטורי 
זהב מפני שמבטל שמחת יו"ט כי מצטער ויושב בצער אז ממילא 

ו מצטער בזה אדרבא מצטער אין זה שמחת יו"ט, אז לפ"ז מי שאינ
יותר לצאת מהסוכה אצלו זה לא מפריע לו שמחת יו"ט זה פשוט, 

שאומרת שאין לעשות שבע  (סוכה כ"ה:)וגם יש לזה מקור מהגמרא 
ברכות בתוך הסוכה כי המקום צר ואינו יוכל לשמח חתן וכלה 
כראוי, ואחד מהאמוראים ר' זירא שהתחתן בערב חג הסוכות 

בע ברכות שלו ואמר אדרבא כך כפול ומכופל וישב בסוכה בש
השמחה שאני שמח גם עם הסוכה וגם עם השבע ברכות, רואים 
מפורש מהגמרא שאע"פ שאמר שצריך לעשות בחוץ והחתן פטור 
מסוכה בכ"ז מותר להחמיר על עצמו כי הוא שמח עם זה ג"כ, וזה 
פשוט כי כל הטעם מפני שמצטער והוא לא מצטער, ויכול להיות 

אפילו ע"פ דין חייב אם באמת הוא מצטער לצאת עכ"פ בוודאי ש
שמותר לו לשבת בסוכה ממילא הוא לא נקרא הדיוט, הדיוט רק 

  כמו שהטורי זהב מסביר כשזה מבטל ממנו שמחת יו"ט.

  (מתוך דב"ת שנאמרו באושפיזין דאהרן תש"ע)
    

שלפחות בסוכות מנסה להיות בהתבודדות בדבקות עם  
הקב"ה כל חג הסוכות, אז יוכל להרגיש את מה שמופיע מן השמים 
את הצילא דמהמנותא עילאה, לכן איתא בספרי מוסר בשל"ה 
הקדוש שכדאי לאדם להקפיד שלא לדבר דברים בטלים בסוכה, 

המצוה  אע"פ שאין זה חיוב אבל מי שרוצה לקבל את הסגולה של
צריך להתנהג כך, יש הרבה דברים במצוה שהסגולה שיש במצוה 
תלויה לא במעשה מה שחייב לעשות אלא הסגולה תלויה בדברים 
שאדם עושה לפנים משורת הדין, ומי שרוצה את הסגולה יכול 
לזכות בזה אם עושה אותם ומי שלא רוצה אין לא את הסגולה 

מצוה, אבל הסגולות של ורק עושה את המצוה ויוצא ידי חובתו ב
המצוה תלויים בדברים שהם בעצם לא חיוב לעשות, וכמו 

שיירי מצוה מעכבים את הפורעניות,  (סוכה ל"ח.)שהגמרא אומר 
דווקא שיירי מצוה מעכבים כי מי שעושה אותם זה מראה על 
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חיבוב המצוה, מי שמקפיד על שיירי מצוה מי שמקפיד על דברים 
לה זה רק הדור מצוה, הוא מקבל את שלא מעכבים שזה רק לכתח

כל הסגולות של המצוה, ולכן גם בשופר אנחנו תוקעים פעמיים 
להראות חבוב מצוה זה מה  (ראש השנה ט"ז:)כמו שרש"י מפרש 

שמבלבל את היצה"ר כי זה מביא לנו את כל הסגולות של השופר, 
  כמו כן בסוכה ובכל דבר זה כך.

    
בפרט בפרט בסוכה מאד חשוב להיות בהתבודדות עם 
הקב"ה כל זמן שיושבים בסוכה, לא הכונה ח"ו למנוע מהאדם 
מלדבר בסוכה ושיצא מן הסוכה כשרוצה לדבר, אם אדם רוצה 
לדבר עם חברו איזה שיחה צריך ללכת לסוכה כי צריך להיות כמו 

שמי  ט)(סימן תרל"ובשו"ע  (סוכה כ"ח:)בבית, כך מפורש בגמרא 
שרוצה לטייל יטייל בסוכה רוצה לדבר עם משהו גם בסוכה, 
(הוספת המעתיק, איתא במשנה ברורה שם ס"ק ב' וזה לשונו, וכן אם ירצה 

לספר עם חבירו יספר בסוכה דסוכתו צריך להיות כביתו בכל השנה וכמו 

שמסיים המחבר, ולפי שקדושת הסוכה גדולה מאוד ראוי למעט בה בדברי חול 

בר בה כ"א קדושה ותורה וכ"ש שיהיה זהיר מלדבר שם לשה"ר ורכילות ולד

אבל בכל זאת כתבו ספרי מוסר שכדאי  ושאר דיבורים האסורים:)
לדחות כל שיחה בטלה כל שיחה של דברי חול עד אחר סוכות, כי 
צריכים לתפוס את המצוה של הסוכה להשתמש בכל רגע של 

ותא עילאה זה המזון סוכות לקחת מזה מה שיותר צילא דמהמנ
מצות לכןשל האדם לכל השנה זה ילווה אותנו לכל השנה כולה

סוכה צריכה להיות בצורה שזה יהיה כלי קבול לקבל מה שבאמת 
הקב"ה רוצה להשפיע בתוכו מה שאנחנו רוצים לקבל, אם אנחנו 

   מכוונים לקבל.
    

לדעת שבסוכות אדם צריך לרומם את עצמו מהעוה"ז,  
כמה שזה קשה לו בכל זאת יתאמץ וישתדל להיות כל הסוכה ולכן 

בדבקות בהקב"ה לפחות שיעשה איתערותא דלתתא, ואז יקבל 
באמת את ההשפעה הזאת שיוכל להיות כל השנה מופשט ומרומם 
מהעוה"ז, ויוכל גם לראות את האמת להיות סוכה ברוה"ק לראות 

, ירגיש את ולהרגיש כל דבר שזה מנגד הקדושה ויהיה סולד מזה
כל הכוחות האלו, וגם זה יוסיף לו זכות של המשפט שבזה אנחנו 
מוכיחים שאנחנו רוצים להיות בצילא דמהמנותא עילאה, וזה גם 
הבירור והבחינה שנעמוד בנסיון שלפני הגאו"ש, היום יש לנו את 
הבירור הזה אם זה יבדיל אותנו מן העמים מדרכי העמים ומכל 

תנו להיות מוכנים ומוכשרים לאלו שיקבלו העוה"ז, זה יכשיר או
  את פני משיח צדקנו את הגאולה שלימה.

  
    .א

זה הכח של השמחה בחג הסוכות וזה ענין מיוחד במינו,  
והענין הזה שאמרנו זה נוגע מאד לדורות האחרונים הדור האחרון 
שלנו צריכים את העצה הזאת את הסגולה הזאת מאד מאד מאד, 

על הפסוק  (ילקוט שמעוני ויקרא פרק כ"ג רמז תרנג)כמ"ש במדרש 
אומר  (תהלים ק"ב)תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל קה 

המדרש תכתב זאת לדור אחרון, אלו הדורות הללו שהן נטוין 
למיתה, ועם נברא יהלל קה שעתיד הקדוש ברוך הוא לבראתו 
בריה חדשה. ומה עלינו [לעשות] ליקח לולב ואתרוג לקלס 
להקדוש ברוך הוא לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם 

ה נאמר בתחלה תפלה לעני ולקחתם לכם ביום הראשון, במזמור ז
כי יעטף ולפני ד' ישפך שיחו ובהמשך הפסוקים מוזכר שאדם 
מוקף בצרות ענה בדרך כחי קצר ימי, ובאמצע בא הפסוק הזה 
ולפי המדרש זה הכוונה לחג הסוכות שזה ההגנה, באמצע כל 
הצרות האלו באמצע המבול הזה של הצרות אז ההגנה היא מצות 

מצות סוכה שהקב"ה נתן לנו זה הצלה סוכה, יוצא לנו מזה שה
  והמלטה בשביל הדור אחרון זה יכול להגן עלינו מאד מאד. 

יש לנו עצה איך להיות מוגן מכל המצב שלנו ההגנה היא  
מצות סוכה ולהיות בחג בשמחה וזה חשוב מאד לדור אחרון 

דווקא, למען ידעו דרתיכם כמו שעשיתי בארץ מצרים בסוכות 
י ישראל בארץ מצרים, שהושבתים בענני הכבוד הושבתי את בנ

ועי"ז היו מוגנים מכל האויבים והשונאים המקיפים אותם מכל 
  כ בדורות אחרונים צריכים לדעת זה.”הסכנות, כמו

הסוכות נקרא גם חג האסיף כתוב בספה"ק שהסיבה מפני  
שמתאספים כל הכחות הרוחניים יחד בסוכה, כל הכחות 
הרוחניים שיש אצל כלל ישראל בחג המצות זה חג של חרות יש 
את הכח של החירות, בחג השבועות קבלת התורה, אבל חג 
הסוכות זה חג האסיף שמאסף לכל המחנות לכל הקדושות ולכל 

ניות שנמצא אצל כלל ישראל, מהכל ביחד נעשה הרכבה וזה הרוח
חג הסוכות, הסוכה מכיל בתוכו כל הרוחניות שנמצא אצל האדם 
כל הרוחניות שנמצא אצל כלל ישראל הכל נכנס בסוכה, 
והרוחניות של כלל ישראל נחלקת לשבעה חלקים כנגד שבעה 

שלו  מדות וכנגד שבעה רועים, כ"א משפיע איזה דבר רוחני מדה
 (ויקרא כ"ג מ"ב)כתוב  (חלק ג' ק"ג:)לכל הכלל ישראל, הזוה"ק אומר 

בסוכות תשבו שבעת ימים, לא כתוב בשבעת ימים אלא שבעת 
ימים זה רמז על השבעה מדות שזה הנשמות של השבעה רועים 
הם נקראים שבעת ימים, שהאור נקרא יום והם מאירים כאור 

מז בפסוק במלה ימים זה יום, והאור וההשפעה שהם מאירים מרו
האור שלהם, אז הקב"ה שולח את כל האורות של השבעה רועים 
בתוך הסוכה והם יושבים אתנו ביחד, ואנחנו יכולים לקבל ולספוג 
לתוכנו את כל הרוחניות שנמצאת בעוה"ז בכל הכלל ישראל, הכל 
זה מתאסף לתוך הסוכה וזה האור מקיף שאנחנו מוקפים בחג 

ידע את זה אז איך לא ישמח, ואפילו אם לא  הסוכות, כשהאדם
ירגיש אפילו אם רק יאמין בזה איזה אור יש בסוכה אצל כלל 
ישראל, כל הקדושות הכל ביחד נמצא בתוך הסוכה בודאי צריך 

  (מתוך דב"ת שנאמרו באושפיזין דאהרן תשס"ח)                         לשמוח.

    
האבות הק' הם עמדו בכל הנסיונות שלהם, והם באים  

ומשפיעים ומעניקים לנו גם את הכח הזה, כמו שאומר הזוה"ק 
שהקב"ה גוזר ומצוה להם שיבואו לתוך הסוכה להשפיע לנו 
מהכחות שלהם מהאור שלהם שהם זכו ע"י העבודה הזאת, והם 

יתא באים ומשפיעים לנו גם הכחות הללו שנוכל לעשות ג"כ, כדא
חייב אדם לומר מתי יגיעו מעשי  (תנא דבי אליהו רבא פרק כ"ה)בחז"ל 

למעשי אבותי שנוכל גם לעשות כך, א"כ יוצא שהשמחה של מצוה 
זה לא מגן רק נגד היסורים הגשמיים אלא גם נגד היסורים והקשיים 
הרוחניים, הסוכה זה ההגנה וזה התיקון וזה מהפך את כל העוונות 

  (מתוך דרשה באושפיזין דאהרן תשס"ח)      ה של מצוה.לזכויות בכח שמח

    
צדיקים שהיו האנשים שישבו שם ראו שהגיע איזה אדם זר  

וישב אצלם ושוחחו ודברו אתם ואח"כ התגלה שהיה זה אושפיזין, 
באמת אושפיזין זה לא דבר גשמי בכלל הנשמה שלהם מופיע וזה 

האור של אברהם  מביא את האור בתוך הסוכה, וזה מלוה אותנו
אבינו והאור של יצחק זה הכוונה לנשמות, אבל היו צדיקים שהיו 
רואים ממש את הגוף היה מופיע הנשמה בצורה של גוף, כמו 
שמלאך פה מתלבש בצורה של אדם כמו אליהו הנביא זה לא 
שהוא גוף אלא מתלבש בצורה דקה שנראה כמו גוף, זה סימן שזכו 

תלבש בתוך גוף, והיה אצל כמה לזה בקומה שלימה לכן זה ה
צדיקים שלפעמים כל כך זה התלבש בצורה מוחשית עד שכל אחד 
היה יכול לראות, הגם שלא יודעים מה הם רואים לא קבלו מזה 
כלום האור לא הגיע אליהם, אבל לכל הפחות היו רואים את 

  הצורה המוחשית שכאילו יש כאן גוף.
  (מתוך דרשה באושפיזין דאהרן תש"ע)



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י  
  

 

 כח

    
מופיע אלינו אברהם אבינו וכשמתבוננים איך היה  

נראה אברהם אבינו אז מכסה את האדם בושה מראשו ועד רגליו 
איך היה נראה זקנינו אברהם אבינו איך אנחנו יכולים להראות 
פנים כנגד הסבא שלנו איפה אנחנו נמצאים לאיזה מטרה אנחנו 

בר ויום בא והאדם חיים, חיים כמו ח"ו בהמות בלי מטרה יום עו
משעשע את עצמו ושמח עם עצמו בפרט אם נדמה לו שיש לו 
קצת רוחניות, אבל למה הוא לא מתקדם משנה לשנה למה הוא 
לא מתקדם יום יום רואים שאנחנו חיים כאילו ח"ו בלי מטרת 

  חיים בכלל לא מגיעים לשום דבר. 
  (מתוך דרשה להוש"ר תשע"ב)

    
ושמחת בחגך וגם עם המצוה  לשמוח גם עם המצוה של

לפני ה', ויש לזה מקור מהזוהר שהזוהר אומר שצריך לקבל את 
האושפיזין באנפין נהירין לשמוח עם האושפיזין סימן שצריך 
לשמוח עם ההופעה מה שמופיע חוץ מהמצוה, בדרך כלל צריך 
לשמוח עם המצוה זה היותר חשוב אה"נ אבל אם הזוהר הקדוש 

שפיזין יש לנו מצוה לשמוח גם עם הצילא אומר לשמוח עם האו
  .דמהמנותא

  (מתוך דב"ת שנאמר באושפיזין דאהרן תש"ע)

    
בספה"ק שסוכות זה שקול כנגד כל התורה כולה כך  

אומרים בפייט ביוצרות של יום שני של סוכות, כל היוצרות יש 
להם מקור במדרשים בדרך כלל ואיפה המקור לזה, אפשר לומר 

לעתיד לבא הגויים יבקשו עוה"ב ויאמרו  (סוכה ג.)שהמקור בגמרא 
ישראל,  למה לא נתת לנו את התורה בכפיה כמו שנתת לבני

הקב"ה אומר להם יש לי מצוה קלה וסוכה שמה תקיימו את 
המצוה הזאת אז תקבלו עוה"ב, הם מבקשים את התורה והקב"ה 
נותן להם במקום זה מצות סוכה א"כ משמע שזה שקול נגד כל 

  התורה.

  (מתוך דרשה באושפיזין דאהרן תש"ע)

    
 יש עוד דבר שרואים מכאן שהבירור לעתיד יהיה במצות
סוכה שהקב"ה יתן לגויים הבחינה הזאת אם יעמדו במצות סוכה 
אז יהיה להם עוה"ב, א"כ נמצא שזה הכנה וזה הבירור מי ראוי 
לעוה"ב ומי לא מתוך מצות סוכה, א"כ אפשר ללמוד מזה גם 
בשבילנו אנחנו אומרים בזכות שקיימנו מצות סוכה נזכה להיות 

רים כשנכנסים לסוכה בסוכת עורו של לויתן, וביהי רצון שאומ
אומרים שהסוכה תהיה לנו למחסה מזרם וממטר כלומר מהגהנום 
ומכל העונשים זה יהיה לנו הגנה, אז מי שמקיים מצות סוכה 
כראוי בזכות זה הוא ניצול גם מהגלות של העוה"ז וגם לעתיד לבא 
מזרם וממטר מכל הדברים האלה, וגם יזכה לישב בחופת עורו של 

  מנותא עילאה כל זה מסוגל הסוכה.לויתן בצלא דמה
  (מתוך דב"ת שנאמר באושפיזין דאהרן תש"ע) 

    
זה כל כך מצוה חשובה וגדולה בלתי מובן בכלל כך אומר 
הקב הישר אע"פ שאומרים שמצות סוכה היא מצוה קלה אצל 
הקב"ה היא מצוה חשובה מאד זה לא קלה, ע"כ מצות סוכה אל 

מיני תקונים וגם מכריע את הנוקבא תהיה קלה בעיניך יש בזה כל 
של הסט"א כל העניינים של פגם הקדושה זה נובע מכח הנוקבא 
של הסט"א, ולכן סכ"ת בגימטריא ת"פ כמו הגמטריא של הנוקבא 
של הסט"א ת"פ, וזה הביטול של כל ההתנגדות לקדושה גם 
הסגולה הזאת יש בסוכה, זה גם תיקון על ענייני הקדושה וזה גם 

ענייני הקדושה וזה גם מבטל את הקליפה, ואומר עוד כל  הגנה על
מיני סגולות שיש בסוכה, וכך אומר אע"פ שמצות סוכה היא קלה 
בעיני הבריות אבל בעיני הקב"ה היא גדולה מאד וכו' ולכן אנחנו 
מתפללים ופרוס עלינו סוכת שלומך ותקננו בעיצה טובה מלפניך, 

לומך יהיה לנו דעת איך רואים שאם הקב"ה יבנה יפרוס סוכת ש
  לקיים את המצוה איך להתגבר נגד היצה"ר.

  (מתוך דרשה באושפיזין דאהרן תש"ע)

    
יששכר מביא מהחיד"א שמצות סוכה מסוגל שאדם יחיה 

  בצילו של הקב"ה כל השנה.
  (מתוך דב"ת שנאמר באושפיזין דאהרן תש"ע)

    
 מרבי פנחס מקוריץ זצ"ל שאמר פעם היה איזה רב 

שכשהיה מגיפה בעירו נתנו לו עצה שיהיה בתוך הסוכה עד 
שיעבור זעם עד שיעבור המגיפה וזה היה מגן לו, הסוכה היא 
באמת מקלט מי שקונה את הסוכה אז כל השנה יש לו מקלט. 
הקב"ה יעזור שישאר לנו הסוכה הזאת השנה הזאת יהיה לנו 

על  למחסה ולמכסה מזרם וממטר ומכל הסכנות, ושימטיר ד'
הרשעים פחים וגפרית מן השמים כשיהיה מלחמת גוג ומגוג אנחנו 
לא יודעים איזה גפרית ומלח ירד מן השמים, רואים שהעולם 
מתכוננים למלחמת גוג ומגוג העולם היום רותח כל המדינות 
מתגרות זו בזו בענין האטום וכל מיני דברים, ורואים שמתחככים 

ה פתאום יתפרץ, כך איתא ומתכוננים למלחמה עצומה שבודאי ז
שפתאום יתפרץ הענין של מלחמת גוג ומגוג זה יהיה בהפתעה, 
הכל יהיה בהפתעה גם הגאו"ש תבוא בהפתעה כך מקובל 
מהבעש"ט הק', אנחנו רואים באמת שמתקיים כל מה שאמרו 
הצדיקים הגם שהזמנים לא ידועים בדיוק אבל עכ"פ בתש"ס 

מאז אבל בצורה מוסתרת  התחיל ההופעה של הגאולה זה התחיל
עדיין, אבל פתאום זה יתפרץ כך מקובל מהבעש"ט הק' ומתלמידי 
הבעש"ט שזה יהיה פתאום ממש בפתאומיות בתוך רגע פתאום 
ישמעו שבא משיח, כמו"כ גם מלחמת גוג ומגוג בפתאומיות יופיע 
ויתפרץ מלחמה אדירה, ואז יהיה פחד גדול כך איתא, ורק הסוכה 

  יהיה המקלט שלנו. תהיה המכסה זה
  (מתוך דב"ת שנאמרו באושפיזין דאהרן תשס"ח)

    
מפרש הושע נא שלש שעות הכוונה לשלש שעות של  

הגוג ומגוג שזה יהיה בחינת שלש שעות, אם יהיה בשלש שעות 
על המורה שעות שלנו או לא זה לא משנה, אבל זה בחינה של 
שלש שעות על זה אומרים הושע נא שלש שעות, עכ"פ בסוכה 
אנחנו מתפללים להיות מוגן בשלש שעות האלו אז הכח שלנו זה 

הרוצה להנצל מחבלי  (סנהדרין צ"ח.)הסוכה, הגם שהגמרא אומר 
משיח שיעסוק בתורה ובגמילות חסדים א"כ זה מגן מחבלי משיח, 
וכמו"כ איתא בספה"ק שסעודות שבת מגן מזה, אבל כל הכחות 

 (זה מזה)והסגולות ביחד מתאסף בסוכה ובסוכה מקבלים דין מן דין 
כבר לעיל בד"ה ביאור הענין שימים (כמובא כי כל הכחות מתאחדים שם 

נוראים זה תשובה מיראה וסוכות זה תשובה מאהבה, ואיך אפשר לזכות לקבל 

את ההשפעות שיש בסוכה אפילו שלא ראוי מצד עצמו אות ב' ג', ובד"ה ביאור 

, ומי שמאחד עצמו יכול לקבל את הענין למה חג הסכות נקרא חג האסיף)
יותר מהכח של עצמו יותר מהכח הכח הזה, וגם יכול לקבל עוד 

הפנימי שיש לו, כי יש לו אור מקיף מהסוכה של כל כלל ישראל כי 
כל כלל ישראל יוצאים בסוכה אחת, אז ההגנה שיש לכל הצדיקים 
יהיה לכל אחד ואחד וגם הוא יוכל לקבל את זה בתוך הסוכה 
מהסוכה כיון שהוא מאחד עצמו עם כל הכלל ממילא הוא יוכל להגן 

  עצמו בסוכה של כל הצדיקים בסכת עורו של לויתן. על

  (מתוך דב"ת שנאמרו באושפיזין דאהרן תשס"ח)
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תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת, למען ידעו 
 דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים.

זו יש דבר מיוחד שאינו מופיע בשאר המצוות שהתורה מודיעה 
(והפוסקים לנו את טעם המצוה למען ידעו דרתיכם, וידוע שיטת הב"ח 

שצריכים לכוון את הטעם, שאם התורה הוסיפה  מביאים לחשוש לשיטת הב"ח)
לנו טעם צריכים לכוון את טעם המצווה והרי זה מעכב בקיום המצוה, 

ען ידעו דרתיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל צריכים לכוון למ
 בהוציאי אותם מארץ מצרים.

מחלוקת בגמרא מה הפירוש כי בסוכות הושבתי האם הכונה על ענני 
הכבוד או שזה סוכות כפשוטו ממש, רבי אליעזר אומר שזה ענני הכבוד, 
והתורה כאן קוראת את זה בשם חדש סוכות אע"פ שזה היה ענני הכבוד, 
וצריכים לבאר בזה שבוודאי חז"ל קבלו את זה בקבלה שהפירוש של 
המילה סוכות כאן הוא ענני הכבוד. ורבי עקיבא אומר כפשוטו סוכות 
ממש, בסוכות הושבתי את בני ישראל סוכות עשו להם. ולכאורה לפי דעת 
רבי עקיבא קשה שהיה צריך לומר בסוכות ָישבו בני ישראל מה זה בסוכות 

עוד יש לדייק מה זה למען ידעו דרתיכם [משמע רק דורות הושבתי, ו
  העתידים] למה לא כתיב למען תדעו [שאתם עצמכם תדעו].

יש לומר בפשטות שהכונה בדבר הוא שהנה דור המדבר עצמם לא 
היו צריכים ֵזכר, אבל כדי שגם הדורות ידעו הקב"ה צוה אותם ג"כ במצות 

המצוה הזאת כי בסוכות הושבתי.  סוכה אף שהם היו בודאי יודעים בלי
א"כ אפשר לדייק מזה שבדור המדבר לא היה נוהגת מצות סוכה, כי אם 
כל הפסוק הוא לעיכובא במהות המצוה הרי זה שייך רק לדרתיכם הבאים, 
כי הרי לדור המדבר לא שייך הטעם למען ידעו דרתיכם כי הם הרי לא 

היא המצוה וזה חלק צריכים זכירה, ומכיון שזה מעיקר המצוה שכך 
מהמצוה שישיבת הסוכה היא כדי שידעו דרתיכם וצריך לכוון זאת אז הרי 
אצלם אין שייך הכונה הזאת מפני שהם אינם צריכים זכר, ממילא לכאורה 

  יוצא מזה שהם היו פטורים.

ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את  (שמות י' ב')ביצי"מ כתוב 
וידעתם כי אני ד', לכאורה גם שמה קשה למה אשר התעללתי במצרים... 

כתוב וידעתם הרי הם כבר יודעים, אבל יש לפרש כי לגבי מצות סיפור 
יצי"מ הידיעה מוסיפה דבר חדש, והקב"ה אמר למען תספר... את אשר 
התעללתי במצרים, אתם צריכים לספר את זה כדי וידעתם כי אני ד', 

שהרי בענין וידעתם כי אני ד' גם ומכיון שיש כאן ידיעה חדשה גם לכם, 
להם נתוסף ידיעה, ולכן הקב"ה צוה להם עצמם שיספרו כדי שהם עצמם 
ֵידעו. גם מי שראה את היצי"מ היה צריך עדיין להחדיר בלבו לדעת כי אני 
ד', אע"פ שזה ברור והם ראו שהקב"ה עשה נסים הרי בכ"ז היו יכולים 

כמו שאיתא בחז"ל שפרעה היה לטעות לחשוב שמשה רבנו עשה זה בכחו, 
אומר שזה היה כשוף כמו שמצרים היו עושים, לכן צריכים להוסיף ידיעה 
שתדעו שזה הכל מאת ד', כי יכול להיות שאדם יראה את כל הדבר ורק 
יפרש את זה אחרת ולא ידע מזה כי אני ד', לכן מוסיף הפסוק שאתם 

ף ידיעה, שתדעו תספרו את זה בצורה כזאת שגם לכם בלבבכם זה יוסי
מזה כי אני ד', האדם צריך לחיות עם הידיעה הזאת בכל רגע שכל מה 

  שקורה רק הקב"ה עושה. 

מה שנוגע למצות סיפור יצי"מ, אך כאן במצות סוכה זה רק כדי 
להזכיר מה שהיה אז, ולכן זה מתאים רק לדורות הבאים אבל להם עצמם 

הם ידעו וראו את ענני הכבוד, שלא צריכים להזכיר המעשה הזה, כי הרי 
הם פטורים מן המצוה. ולכן שם כתוב וידעתם ואילו כאן כתוב למען ידעו 
דרתיכם, זה אפשר לומר ע"פ פשוטו לתרץ הדקדוקים שהקשינו. אבל 

  אחרי פשוטו צריכים לומר עוד בדרך פנימי.

 (ק"ב י"ט)רמז אפשר לומר כך, דהנה כתוב במדרש עה"פ בתהלים 
נברא יהלל ק'ה תכתב זאת לדור אחרון, מה פירוש עם נברא וכי יברא ועם 

עם חדש, אומר המדרש שהכונה שבכל ראש השנה הקב"ה מחדש את כלל 

ישראל כאילו הם נהיו עם חדש בריה חדשה, כולנו מתחדשים ונהיים 
לבריות חדשות. וע"ז ממשיך המדרש ומה צריכים לעשות כשיש בריה 

ם כן צריכים ליקח את הד' מינים שיש בסוכה, חדשה, יהלל ק'ה, שמשו
שזה ענין הילול ושמחה לפניו להלל ק'ה, ע"כ תו"ד המדרש. הרי שיש קשר 
בין הענין של בריה חדשה לענין של סוכה, לפ"ז אפשר לומר בדרך צחות 
למען ידעו דרתיכם, שמכיון שבכל שנה האדם נעשה בריה חדשה והרי זה 

ידעו דרתיכם, דהיינו שזה בעצם אתם ממש  כמו דור חדש לכן נכתב למען
אבל זה נחשב כאלו דור חדש, כי אחרי שהאדם נברא בריה חדשה הוא 
משיג השגה אחרת בכל דבר רוחני, בכל דבר ששייך לעבודת ד' הרי הוא 
משיג השגה בדרגה חדשה אז לכן הידיעה היא אחרת ולכן יש עליהם מצות 

  סוכה כי גם הם זה בחינת דורותיכם.

מכיון שאנחנו צריכים לכוון את הטעם אנחנו צריכים גם כן ללמוד 
(וכמו שאיתא בפוסקים שבהיות ואנשי כנה"ג קבלו ממשה את הענינים של החג, 

רבינו שבכל מועד צריכים לקרוא את הפרשה של המועדות כדאי' בסוף מס' מגילה, ולכן 

, ובחג שואלין ודורשין כו')גם הם תקנו שצריכים ללמוד את הענינים של המועד ד
הסוכות שצריכים לדעת לכוון על הטעם הרי בוודאי צריכים ללמוד עניני 

  החג בכדי להבין.

ראשית כל צריכים אנו להבין מה זה הענין שהקב"ה רוצה שאנחנו 
נזכור דווקא את הנס הזה של ענני הכבוד במיוחד יותר משאר כל הנסים, 

ה נסים, היה באר והיה ָמן והיו כל היום ִנֵסי הלא ביצי"מ ובמדבר היו הרב
  נסים, למה הקב"ה רוצה שאנחנו נזכור דווקא את ענני הכבוד.

הזכרנו תירוצים מהחיד"א ומהבני יששכר ויש עוד הרבה תירוצים, 
אבל כל פעם אפשר לחדש שהרי אין בית המדרש בלא חידוש. אפשר 

ר"י הק' שבר"ה וביוה"כ להוסיף לתרץ את זה בטעם פשוט, מביאים מהא
זה בבחינת שמאלו תחת לראשי ובסוכות ימינו תחבקני. שמאלו תחת 
לראשי שביד שמאל האבא עושה לילד תמיכה, וימינו תחבקני שמחבק 
אותו, יש ענין של סמיכה, סומך נופלים, שנותן לו סמיכה ותמיכה שיוכל 

  להחזיק מעמד, ויש ענין שמחבקים אותו וזה חביבות יתירה.

שהסוכה זה היקף ענני הכבוד, זה אור המקיף, כמו שאיתא 
בספה"ק שסוכה משפיעה עלינו אור מקיף, שהקב"ה מקיף אותנו באהבה 
שזה בחינת ימינו תחבקני, וצריכים לדעת מה הענין הזה שהקב"ה נותן 

  לנו את זה דווקא אחרי ר"ה ויוה"כ.

"ה שמח אתנו. אבל יש אומרים שזה בגלל שאחרי מחילת עוונות הקב
אפשר לומר עוד כי אנחנו יודעים שבעצם הגמר של יום הדין הוא בסוכות 
ובשמיע"צ, כמו שאיתא בזוה"ק שאז מוסרים את הפסקי דין להשליחים 
להוציא את זה לפועל, ועד יום הו"ר ושמיע"צ עדיין השליחים לא יודעים, 

שאדם מקבל וכמו הסדר שיש בבית משפט שכותבים פסק דין ואח"כ עד 
את זה זה יכול ליקח כמה ימים עד שזה מגיע לידיו, כך גם בשמים, מלכותא 
דרקיעא כעין מלכותא דארעא, שאחרי שנגמר יום הדין שנכתב ונחתם אז 

  עד שזה מגיע לאדם זה עובר את חג הסוכות עד שמיע"צ.

בספרים הק' מבואר עוד יותר מזה, שבאמת עד שמיע"צ יכולים 
לעשות המתקה, ולכן הקב"ה מחכה דווקא עד סוכות כדי שאנחנו נעשה 
המתקה בסוכות, ומשו"כ הקב"ה משפיע לנו בסוכות את הכח הזה לעשות 

  המתקה. 

ההמתקה כבר הסברנו בכמה אופנים, ועכשיו אני רוצה להוסיף 
שפסקו לו במשפט שיהיה אסור בבית סוהר כמה שנים, זה ענין כזה, מי 

צער גדול וזה גורם לעצב, אבל לפעמים יש עצות וכל מיני דרכים שאפשר 
במקרים מסוימים שיכולים להקל על עצמו או אפילו להשתחרר, לכן אם 
שולחים לאדם את הפסק ביחד עם העצות, הרי כבר יכול קצת להשתחרר 

מזה, אז זה כבר ממתיק על הפסק שלא ידכא  מזה ולהקל על עצמו הצער
אותו כ"כ, כך הקב"ה מחכה לחג הסוכות, ובחג הסוכות הקב"ה משפיע לנו 
דבר חדש, הוא מכניס אותנו בצל שלו, ואם האדם מצליח לספוג בתוכו 
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את חג הסוכות יש לו ענני הכבוד, שזה מגן עליו, יש לו הגנה, כמו ערי 
בשוגג הקב"ה נותן לו ערי מקלט, שאע"פ שגואל הדם  (מי שח"ו נכשל והרג אדםמקלט 

. כך מותר להרגו אבל יש ערי מקלט וזה רק מגן קצת שבמקום מסוים לא שולט הדין)
הקב"ה מכין לנו בסוכות מקום מסוים ששם לא תשלוט בנו מדת הדין, 
הסוכה מגינה עלינו כי אנחנו נכנסים בצילא דמהימנותא עילאה, בצילא 

וא, אנחנו עומדים תחת חסותו של הקב"ה. מי שנשפט דקודשא בריך ה
להיות אסור בבית סוהר והוא בורח לתוך פלטרין של מלך הרי כל זמן 
שהוא בתוך הפלטרין אין עושים לו כלום רק מחכים עד שיצא משם, ואם 
הוא בחדר של המלך עצמו לא נכנסים שם השוטרים עם השלשלאות 

זה לא מתאים להכנס כך בחדרו של לתפוס אותו כמו שעושים לו בביתו, 
המלך, רק מחכים עד שיצא או שעושים תחבולות שיצא, אבל זמן שנמצא 
שם הוא מוגן, אז הוא יכול לדחות את העונש עד שיצא משם, כמובן הוא 
לא יכול להשאר שם כל הזמן אלא עד שירדם ויישן ואז יוציאו אותו משם, 

  ה.אבל עכ"פ כל זמן שהוא שם יש לו קצת הגנ

תחבקני, הקב"ה המלך כביכול מחבק אותנו, וכשבנו של מלך 
נשפט ח"ו ומקבל פסק דין לשלוח אותו לבית האסורים אז כשהמלך נפרד 
ממנו הוא בוכה ומחבקו, וזה קשה למלך להפרד מבנו ובשעה שהמלך נפרד 
ממנו אף אחד לא יגע בו, א"א לומר למלך נּו כבר הגיע הזמן וצריכים 

אותו, את המלך צריכים לכבד, וכל זמן שהמלך עדיין חבוק אתו  להכניס
  אסור לנגוע בו, זה הימינו תחבקני.

ענין הסוכה, הקב"ה כביכול מחבק אותנו הוא מקיף אותנו לכן אף 
(האזינו, אחד לא יכול לנגוע בנו, כמו עם הענן שאיתא בחז"ל ומובא ברש"י 

גין עליהם מאבנים ובליסטראות , שהענן היה מעה"פ יפרוש כנפיו יקחהו)
שזרקו השונאים כדי לכלות את ישראל, כשיצאו ממצרים רצו כל השונאים 
לעשות מלחמה נגד ישראל, ואז הקב"ה הגן עליהם עם הענן ולא יכלו 
לגשת אליהם. אילו בנ"י היו ראויים והיו בדרגה ראויה כמו שצריכים 

י צדיק גמור אינו צריך להיות השונאים לא היו יכולים כלל לשלוט בהם כ
שמירה, אבל צדיק שאינו גמור יש לו קטרוגים ויש לו חטאים אז הם 
יכולים לשלוט בו לכן הוא צריך שמירה, וזוהי השמירה של הקב"ה שהוא 

  נותן לנו הגנה, מצות סוכה זה ההגנה כערי מקלט.

מזה, כמו שהקב"ה נתן לנו עצה בר"ה, שהקב"ה אומר אשרי העם 
תרועה הם יודעים לרצות את בוראם בתרועה, הם יודעים איך  יודעי

לעשות עם תקיעת שופר עצה נגד הקטרוגים של הס"א של היצה"ר, כמו"כ 
מי שיודע איך לרצות את בוראו בסוכות יכול לקחת אתו את הסוכה על 
כל השנה כולה, הוא יכול להמשיך את הסוכה על כל השנה כולה שיהיה 

עליו, שכל זמן שהוא בסוכה לא יוכלו לנגוע בו, זו מוגן מכל מה שנגזר 
המתנה שהקב"ה נותן לנו בסוכות, הקב"ה משפיע לנו כח רוחני כזה שכל 
זמן שהאדם יתעטף בו ויתלבש בו הוא יהיה מוגן ואף אחד לא יוכל לנגוע 
בו מכל האויבים והשונאים, לכן רק אח"כ מוסרים את הפתקאות של 

לו כבר הגנה יש לו כבר מקום מקלט ממילא  הפסק דין, כי אז האדם יש
זה כבר לא יפגע בו, הקב"ה כ"כ מרחם עלינו שלא רוצה שנהיה עצובים 
אפילו יום אחד ואפילו רגע אחד, אז הקב"ה מעכב את הפסק דין עד שהוא 
מוסר לנו את כח השמירה ואח"כ מודיע לנו את הפסק דין, זה החביבות 

  שהקב"ה מראה לנו בסוכות.

שלא  (תיקוה"ז ת' יג כט, א ויק"ר ל, ב)אפשר להבין מאחז"ל תמוה 
יודעים מי ניצח עד שבנ"י יוצאים עם לולביהם עם הד' מינים אז יודעים 
שבנ"י נצחו. וביאור הענין הוא, כי הד' מינים הם המצוה שאנחנו עושים 
בתוך הסוכה וזה כמו קנין שאנחנו עושים במצות סוכה ע"י ד' המינים, 

"פ שלכאורה זה שתי מצוות נפרדות יש מצות סוכה לחוד ומצות ד' ואע
  מינים לחוד, אבל בכ"ז הד' מינים שייכים למצות סוכה.

הוא, דבסוף פרשת אמור כתוב לעשות חג הסוכות שבעת ימים 
ואח"כ נאמר ולקחתם לכם ביום הראשון שצריך ליטול ד' המינים ואח"כ 

ושאלוני שלכאורה סוכות זה כל שבעת  כתוב בסוכות תשבו שבעת ימים,
הימים ואילו לולב מן התורה זה רק יום אחד א"כ הסוכה זה תדיר יותר 
והתורה היתה צריכה להקדים מצות סוכה למצות לולב, ויותר מזה 
שהסוכה זה מתחיל כבר בלילה, זה מקודם למצות ד' מינים שנוהג רק ביום 

  וכה.למחרת, וא"כ למה התורה לא מקדימה את הס

כך, שהסוכה זה אור מקיף, מה זה אור מקיף, כשאדם נולד הוא 
מקבל אור שמקיף אותו, הנשמה שמקיפה אותו זה מלוה אותו בליווי של 
אור, וכל מה שהוא סופג לעצמו מתוך זה האור אז זה נכנס לפנימיות שלו, 

הוא קונה ע"י זה את האור וזה נכנס בתוכו. וזה העבודה של האדם, 
להפנים ולהכניס בתוכו את כל אור מקיף שיש לו. ואם האדם מכניס ללב 
שלו את כל האור המקיף שיש לו, אזי נותנים לו אור מקיף עוד יותר מעולה 
ובדרגה יותר גבוהה, כך הוא תמיד הסדר, וכך מבואר בזוה"ק שכשהאדם 

  כבר קנה את כל הרוחניות שמקיפו אז הוא מקבל אור יותר גדול.

הסוכות הוא אור מקיף, והתורה נתנה לנו מצות לולב להכניס  חג
בתוך עצמנו את כל האור של הסוכה לעשות מזה אור פנימי, ועי"כ אח"כ 
אנחנו מקבלים אור מקיף עוד יותר גדול. ולפי זה מבואר שבלילה הראשון 
כשהוא כבר מקבל על עצמו לעשות את המצוה ומכין את עצמו למצוה 

זה נחשב כבר כאילו שהוא עשה את המצוה והאור של שיעשה מחר, הרי 
 (להגר"ח מוולוז'ין זצוק"ל)המצוה כבר מופיע לאדם. וכן ידוע מספר נפש החיים 

שברגע שהאדם מתכונן מכין את עצמו למצוה כבר מופיע עליו האור של 
המצוה תיכף בשעת ההכנה, עכ"ד, אז ממילא אפילו בלילה של סוכות עוד 

המצוה בפועל מכיון שכבר טרחנו להכין את המצוה  לפני שקיימנו את
וקבלנו על עצמנו הלולב והד' מינים כבר מוכנים אצלנו הרי כבר תיכף אז 
יכול להופיע עלינו אור המצוה של ד' המינים שהוא אור פנימי. ולכן התורה 
הקדימה מצות לולב למצות סוכה משום שהתורה רצתה להגיד לנו שע"י 

ורה נותנת לנו את המצוה בסוכות תשבו, בכדי להבין מצות לולב אח"כ הת
שהאור המקיף שאנחנו מקבלים זה נתעלה הרבה יותר ע"י מצות ד' מינים 
עד שזה כעת כבר בדרגה יותר מעולה לכן מזכירה את מצות הסוכה רק 

  אח"כ.

לענינינו, הנצחון של היצה"ר הוא שהמשפט יגיע עלינו ח"ו, זה 
זה כל המלחמה שלו, שכל היסורים שגזרו יגיע עלינו.  מה שרוצה היצה"ר,

אבל הקב"ה נותן לנו עצה להימלט מזה, וכמו שהקב"ה נתן לנו עצה בר"ה 
כמו"כ הקב"ה נותן לנו עצה חדשה בסוכות להמלט מגזר הדין. ובר"ה יש 
לנו עצה לבטל את כל הקטרוג, אבל אם לא הצלחנו בזה ולא זכינו הרי 

עצה להימלט מהעונש ומהפסק דין ע"י ההגנה, וזה  הקב"ה נותן לנו עוד
ע"י חג הסוכות, לכן כשרואה היצה"ר את הלולבים בידיהם אז הוא יודע 
שספגו כבר לתוך עצמם את חג הסוכות, וממילא הוא יודע שהם כבר 
מוגנים, הוא כבר נהיה מנוצח, כי אפילו אם כבר יש לו פסק דין בידו אבל 

ם יכולים להסתיר את עצמם בתוך הסוכה שלהם, הרי בנ"י יש להם הגנה, ה
  על זה אין לו שום עיצה. 

לעתיד לבוא כשכל העולם יתמלא באור העוה"ב הגוים ירצו ויחשקו 
ג"כ את העוה"ב אבל יקחו אותם וישליכו אותם לתוך שאול תחתית לתוך 
הגיהנום, והם יצעקו למה אצל בנ"י גם אחרי פסק דין שלהם הקב"ה נתן 

ערי מקלט מצות הסוכה, ולמה לגוים לא נותנים כזאת הגנה של ערי  להם
מקלט, ואז הקב"ה אומר אני מסכים אני אתן לכם את מצות סוכה. נו, הם 
נכנסים לסוכה, עכשיו הם צריכים להכניס ולספוג את זה לתוך עצמם שאז 
יהיה להם שמירה, שישארו בעוה"ב, אבל הם טפשים, ברגע הראשון הם 

ונכנסים בעצביהם, כשיש להם קצת יסורים אז הם בועטים מתרגזים 
בסוכה, הם שוברים את המקלט שלהם ובזה נגמר הספור, אין להם מה 
לטעון כבר. משא"כ בנ"י הרי עומדים בנסיון הזה, הקב"ה נותן לנו מקלט 
וזה לא קל להכנס שם, אנחנו צריכים להשקיע הרבה עבודה לפני שאנחנו 

ולספוג את הסוכה בתוכינו, אז לכן אין לגוים כבר יכולים להכנס לסוכה 
שום טענה, שהרי בנ"י עומדים בנסיון, אבל הם שגם נתנו להם את אותו 
המקלט אך הם לא נצלו את זה ולא זכו לקבל אותו בתוכם, ממילא הם 

  ישארו בחוץ, ועכשיו כבר אין להם טענה.

אנחנו סופגים את צריכים לדעת איך להחדיר זאת בתוכנו ואיך 
זה לתוך הלב שלנו. בעצם אנחנו נכנסים בפועל אל תוך הסוכה ולכאורה 
זה לא דבר כ"כ קשה, אבל הקושי הוא שקודם כל יש לנו בסוכות את 
המצוה של שמחה, ושמחת בחגך והיית אך שמח, שזה מצוה לעשות 
השתדלות להיות בשמחה. בכל מצוה שבתורה צריך להיות השתדלות, ואם 

ם אנוס, שהוא השתדל לקיים ולא הצליח נחשב לו כאילו עשה, וגם אד
בכל מצוה צריכים לעשות שמחה של מצוה, ואם משתדלים הרי יש בזה 
קיום המצוה. וזה מבואר כבר בקונטרס עבדו את ד' בשמחה שהאדם מצדו 
צריך לעשות את שלו, ואם הוא לא הצליח מכיון שהוא עשה את שלו אז 

  בל בשכר זה.מקבל מה שצריך לק

במצות סוכה יש משהו אחר, במצות סוכה יש לנו נגיעה ג"כ, בכל 
מצוה אם אדם רוצה לצאת ידי חובת המצוה הרי הוא משתדל ואם הוא 



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י  
  

 

 

 

 לא

אנוס הרי הוא פטור, אבל בדבר שלאדם יש נגיעה בדבר אז יש לו כחות 
 חדשים למסור את נפשו, הוא לא ירצה להיות פטור בגלל שהוא אנוס אלא

יחפש עוד דברים ועצות אולי אפשר להצליח, כי הוא רוצה את זה, ומה 
זה משנה אם הוא אנוס, הוא לא רוצה להיות פטור כי הוא רוצה להשיג 
את הדבר, ולכן הוא ימסור את נפשו שוב פעם ולא יסתפק במה שפוטרים 
אותו. מפני שהוא רוצה את זה מנגיעת עצמו, כמו במצות הסוכה שזה 

לנו, ומי שרוצה לצאת ידי חובתו משתדל להיות בשמחה, ואם הגנה בשבי
יש דברים שמפריעים לו מה הוא כבר יכול לעשות והרי הוא אנוס ופטור. 
אבל מי שרוצה באמת שיהיה לו המקלט הזה הוא כבר ימצא איזה דרך 
להשיג את זה, לא יוותר על זה בשופו"א, זה המצוה של ושמחת בחגך, 

  "כ ושמחת בחגך והיית אך שמח.ולכן הפסוק מוסיף אח

יש ליישב מה שמקשים על הגמ' שכידוע בכל מקום תיבת אך באה 
למעט, אכים ורקים למעט, ואילו כאן הגמרא אומר שזה בא לרבות, לרבות 
עוד שמחה, ויש כל מיני תירוצים על זה, וכמדומה שהתירוצים הם קצת 

יא, כי כי הנה האב"ע דחוקים, אבל אפשר לומר עוד דרך לתרץ את הקוש
בפסוק "והיית אך שמח" מפרש שהרי זה הבטחה שאם תקיים מצות 
"ושמחת בחגך" אזי תהיה בעתיד תמיד שמח, ע"ש, וכן איתא גם בשם 
האריז"ל, שמי ששמח בכל חג הסוכות מתחילתו ועד סופו ולא נכנס בלבו 

א שום צער בכל משך החג הרי הוא יזכה שהוא ישאר בשמחה כל השנה, ל
יהיה שום דבר שיגרום לו צער כל השנה, ומובטח שיהיה אצלו השנה בטוב 

  ויהיה שמח כל השנה.

לומר ע"פ דרכו כך, התורה נתנה לנו מצוה כזאת וזה לא מצוה 
קלה זה מצוה קשה מאד להיות שמח כל החג, והרי יש לאדם כ"כ הרבה 

ת נפש דברים שמצערים אותו ובשביל שישכח מכל הצער צריך מסירו
הרבה על המצוה הזאת, אז לכן הפסוק נותן לנו ברכה מכיון שזאת מצוה 
כ"כ קשה אז הקב"ה מברך אותנו שנהיה אך שמח, שנוכל להיות רק 
בשמחה כל החג, זה הברכה של התורה, ולכאורה אם נותנים לאדם דבר 
שזה משמח אותו האם צריך על זה ברכה, למה צריך ברכה על זה, הלא 

יך על דבר שקשה להשיגו, לכן כתוב כאן לשון אך, אלא מפני ברכה זה צר
שאנחנו צריכים למעט את הדאגה מלבנו ולהוציא את כל הצער והדאגות, 
את זה צריכים להוציא מלבנו ועל זה צריכים ברכה גדולה מאד, וע"ז 
הפסוק אומר והיית אך דהיינו למעט את הצער ואת הדאגות, והקב"ה 

וציא את זה ואז נהיה רק שמחים, נמצא שהאך מברך אותנו שנצליח לה
  הזה בא למעט את הדאגה ואת הצער, ועי"כ יוצא מזה רבוי שמחה.

הגמרא אומרת שזה האך בא לרבות את השמחה, שבאמת אך בא למעט 
את הצער ואת הדאגה, אבל זה המעוט מרבה את השמחה, לכן מפרשת הגמרא 

למעט את הדאגה ואת הצער שכאן אך בא לרבות את השמחה, כי זה בא 
  .כוממילא מתרבית השמחה וזו הכונה שתיבת אך דהכא באה לרבות

זה הכח של שמחה בחג הסוכות, וזה ענין מיוחד במינו. והענין הזה 
שאמרנו זה נוגע מאד לדורות האחרונים, תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא 

, אומר המדרש כי השקיף ממרום קדשו ד' משמים אל (תהלים ק"ב)יהלל ק'ה 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

. מצוה והיית אך שמחבאמת זה כתוב כבר באבן עזרא, האבן עזרא כתב על הפסוק:  כ
לשמוח בחג הסוכות וי''א כי יברכך [אין זה מצוה, אלא הבטחה] לעתיד ותהיה לעולם 

. כי לא תהיה כי אם כן. עכ"ד. אז לכאורה זה כתוב באבן עזרא שאם תקיים אךוטעם  שמח:
מצות ושמחת אז יברכך ד' שתהיה אך שמח כמו האברבנאל. ואפשר גם לומר שכל זה כלול 
ברש"י, כי רש"י אומר והיית אך שמח לפי פשוטו אין זה לשון צווי אלא לשון הבטחה, אבל 

אפשר לומר שההבטחה היא על החג עצמו, דהיינו שאם רש"י לא מפרש מהי ההבטחה, 
תשתדל להיות בשמחה בחג הרי התורה מבטיחה שתצליח שתהיה בשמחה בחג, אך באבן 

  עזרא כתוב בדבריו מפורש דהכונה לעולם, אבל רש"י לא אומר לעולם. 
ומה שאמרתי שוהיית אך שמח הכונה שלא יכנס בו שום מחשבה של עצבות שלא יהיה 

בשמחה כלל זה בעצם כתוב כבר בספורנו, דהספורנו אומר עה"פ והיית אך שמח תהיה הפסקה 
שמח בלבד ובשמחתך לא יתערב עצבון, עכ"ד. היינו שבא למעט שלא יכנס בו שום מחשבה של 
עצבות. שהאדם היה יכול לחשוב שאם אדם מקיים שמחה בחג ועושה שמחה בסעודה הרי כבר 

מעט הוא עצוב אין זה מפריע את השמחה שהיר הוא מקיים  קיים מצות החג ואם אח"כ לרגע
את המצוה פעם אחת, כמו שבכל יום צריכים לאכול בשר לפי הדעה שצריכים לאכול בשר 
ולשתות יין ומספיק שיעשה זה פעם אחת ביום ולא צריכים כל היום לאכול בשר כמו"כ היה 

הוא מקיים מצות שמחה אז  אפ"ל שמצות שמחה מקיים פעם אחת ביום ואם שעה אחת ביום
  הוא כבר קיים מצות שמחה, אבל כאן יש חידוש שצריכים לכל היום.

אפשר ג"כ לומר במה שהקשינו שלכאורה זה כפל, הגר"א אומר שזה חיוב כל רגע ורגע, 
אבל האר"י הק' אומר שזה סגולה שאם האדם בשמחה כל החג יהיה שמח כל השנה כולה, 

וא שמח הוא מקיים מצוה, אבל זה חידוש של הגר"א שיש ובודאי שלדבריו כל רגע שה
חיוב מה"ת לשמוח כל רגע. ואפשר לומר שזה מדויק מהפסוק, כי לכאורה כפול הדבר 
שהרי נאמר: ושמחת בחגך ולמה צריך לומר אח"כ והיית אך שמח, אך אם נאמר שזה 

ורנו אומר הוספה והיית אך שמח שתהיה כל היום רק שמח לא שום דבר אחר כמו שהספ

ארץ הביט זה סוכות, משמים אל ארץ הביט מתי זה יהיה, זה בסוכות. למען 
ידעו דרתיכם, הדורות שלנו הדורות האחרונים צריכים את העצה הזאת 

(תהלים מאד מאד, מוכרחים מאד לקבל את הסגולה הזאת. רואים במזמור זה 

עטף ולפני ד' ישפך שיחו וכן בהמשך הפסוקים שמדבר תפלה לעני כי י ק"ב)
על אדם שהוא מוקף בצרות, ענה בדרך כחי קצר ימי, ועל זה בא הפסוק הזה 
ועם נברא יהלל ק'ה והמדרש שכתב שזה על הסוכה, שזה ההגנה בתוך כל 

  הצרות האלו, בתוך מבול הצרות ההגנה היא מצות סוכה. 

הסוכות הרי זה הגנה עבור  האמור יוצא שמצות השמחה בחג
האדם מכל צער ויגון שמפריע את השמחה מהאדם בין בחג עצמו ובין לכל 
משך השנה, ולפי זה יוצא שכאשר האדם נמצא באמצע כל הצרות באמצע 
מבול של צרות שממלא את העולם היום מצות סוכה עם השמחה הראויה 

  לה היא המגינה והשומרת על האדם מזה.

שמצות הסוכה שהקב"ה נתן לנו זה הצלה והמלטה לנו מזה 
בשביל הדור האחרון שזה יכול להגן עלינו מאד מאד, אז יש לנו עצה איך 
להיות מוגן מכל המצב שלנו, ההגנה היא מצות סוכה. אז חשוב מאד לדור 
אחרון דווקא ביותר ולכן לא אמר למען תדעו אלא מדגיש הפסוק למען 

י בארץ מצרים בסוכות הושבתי את בני ידעו "דורתיכם" כמו שעשית
ישראל בארץ מצרים שישבתם בענני הכבוד ועי"ז היו מוגנים מכל 
האויבים והשונאים המקיפים אותם מכל הסכנות כמו"כ בדורות אחרונים 
צריכים לדעת זה, ולכן ידבקו עצמם כ"כ למצות סוכה עם השמחה עד 

נה, ואז יהיו שלא יוכלו להתנתק וישארו דבוקים בה למשך כל הש
  מאושרים ושמחים כל השנה כולה כאמור.

הושבתי את בנ"י בארץ מצרים, אפשר לומר גם באופן אחר, 
מקשים למה פוסקים כרבי אליעזר שהפירוש הוא ענני הכבוד, הרי בדרך 
  כלל ההלכה כרבי עקיבא ורבי עקיבא חולק שהפירוש שישבו בסוכות ממש.

בא מוסיף רק שסוכות ממש עשו להם שזה לומר כך, שרבי עקי
הפשוטו של מקרא, ובוודאי הכונה בפסוק זה על ענני הכבוד, רק בזכות 
מה אנחנו זוכים שענני הכבוד נמשך גם לנו, מפני שכשנעשה הענין הזה 
שהקב"ה הקיף אותם בענני הכבוד עשו בנ"י זכר וסימן למצוה הזאת, רצו 

יד גם על הדורות הבאים ולכן הם לעשות כלי קבול שזה ילוה אותם תמ
ישבו בסוכות שזה יהיה זכר לענני הכבוד. הם לא היו צריכים סוכה בכלל 
אבל הם עשו את זה כדי שיהיה להם כלי קבול על קיום הדבר מפני שכל 
רוחניות צריכים לעשות לזה כלי לקבל אותו שפע הרוחני, משם כך הם 

היה כמו סימן לענני הכבוד, עשו עצה כזו במה שהם עשו סוכה ממש, וזה 
ובכך הם המשיכו לנו את המצוה, עי"כ בזכותם יש גם לנו את אור המצוה. 
וזה הפירוש בסוכות הושבתי את בנ"י בארץ מצרים, כי ע"י הסוכות שישבו 
הם בם הושבתי אותם שם, היינו שהשפעתי את ענני הכבוד שהכח של 

ה ימשך לדורות ונשאר ענני הכבוד יכנס בתוך הסוכות שלהם, וממילא ז
  לנו עי"כ אור המצוה הזאת בידינו.

שלא יהיה שום עצבון בכל משך החג אם כן זה ממעט שבכל החג לא יהיה שום מצב אחר 
רק שמחה, לפי זה אפשר לומר שזהו המקור של הגר"א. ויש לשאול עדיין שהפסוק היה 
יכול לומר והיית שמח כל יום בכל החג, ולמה היה צריך לכפול את המצוה לצורך הענין 

כתוב חלקו לשתי פסוקים לומר שאם האדם מקיים מצות שמחה הזה. אבל אפשר לומר שה
שעה אחת ביום בודאי הוא מקיים בזה מצות ושמחת, אבל יש עוד מצוה אחרת, וזו מצות 
והיית אך שמח שאת המצוה הזאת הוא לא קיים אם לא היה בשלימות השמחה כל החג. 

שמח ככה, אם היה  ואם היה רק את המצוה להיות שמח בחג בשלמות, הרי מי שלא היה
שמח כמה שעות לא קיים שום מצוה, אבל עכשיו שהכתוב חלקו לשתים הרי יש בזה שתי 
מצוות, מצוה אחת לעשות שמחה בחג, והשנית להיות כל החג רק שמח, אז ממילא יש 
בזה רק חיזוק, שמי שלא הצליח לקיים את המצוה בכל רגע של החג, הרי לכה"פ אם הוא 

חת הוא גם כן קיים מצוות שמחה רק שחסרה לו מצות והיית אך מקיים את זה שעה א
 שמח.

לפי פשוטו אין זה לשון צווי אלא לשון הבטחה,  והיית אך שמח.ובמה שרש"י שכתב 
עכ"ד, יש לפרש דבריו שיש כאן הבטחה, דהיינו שהתורה מבטיחתו שאם הוא יעשה שמחה 

ידית, שעי"ז יוכל לקבל כח בחג אז יוכל לכוון לקבל את הכח לקיים את השמחה התמ
לעשות דבר זה שיוכל לקיים את המצוה כל רגע של החג בכל משך החג, שיוכל להגיע 
לדרגה כזאת שיהיה שבעת ימים ולילות רק שמח. אם הוא יקיים מצות שמחת החג בהידור 
ככל מה שביכולת ידו אז הקב"ה יעזור לו שיוכל לקיים את המצוה למעלה מדרך הטבע 

שך כל שבעת ימי החג והיית אך שמח יומם ולילה, שלכאורה זה דבר שהוא קצת שיהיה במ
נגד הטבע אבל בזכות שקיים מצות ושמחת הרי בזכות זאת יוכל לקבל ברכה שיוכל להיות 
שמח כל היום כל החג, אז לכן יש להבין שאם האדם עדיין לא הצליח להמשיך את השמחה 

ון כל פעם שעושה שמחה בחג שעי"ז יקבל ברכה על כל היום כל שבעת ימי הרצון אז יכו
  שיזכה שיהיה שמח כל החג.



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י  
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 (שמות ט"ז)במן צוה לנו הקב"ה שנעשה לזה ֵזכר, הקב"ה אמר למשה 
למשמרת לדורותיכם, ואיתא בספה"ק שמי שזוכה הרי הוא מקבל גם היום 
את פרנסתו מהמן, אז גם בסוכות עשו את זה מעצמם, שעשו בזה משמרת 
לדורות עולם, אבל בסוכות זה נשאר לכולנו, לא רק ליחידי סגולה, כי 
כולם השתתפו בזה, אף אחד לא התלונן, וכמו שהסברנו במקום אחר שאת 

בוד קיבלו עם ישראל מבלי תלונות, רק ע"י מה קבלו את זה, ע"י ענני הכ
זכרתי לך חסד נעוריך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה, שבנ"י יצאו 
למדבר למקום שאין בו כלום כארץ לא זרועה, וכמו שדברנו הרבה פעמים, 
לא זרועה הכונה שאדם משתדל בעבודת ד' ואפילו הכי אינו רואה פירות, 

בארץ לא זרועה שאין שם פירות, שגם שם לא עזבו את האמונה זה נקרא 
והלכו אחרי ד' באמונה ובתמימות והאמינו שד' אתם אע"פ שלא מרגישים 
ולא רואים, ואת זה עשו כשיצאו ממצרים כשעדיין לא היתה להם הרגשה 

  כלום ששכינה עמהם ולכן זכו לענני הכבוד.

המשיך את ענני הכבוד ידעו דרתיכם שע"י מצות סוכה זכו ל
לדורות שמשום כן אפלו דור המדבר שלא היה להם צורך לעשות זכר לענני 
הכבוד כי הם ראו את זה בעינים שלהם וממילא זכרו את זה ובכ"ז הם 
עשו זכר בשביל הדורות הבאים, ועל ידיהם אנחנו זוכים ומקיימים מצות 

  סוכה. 

ושבתי אתכם בארץ לפרש עכשיו שרבי עקיבא סבירא ליה שה
מצרים זה קאי על מצות סוכה שקיימו בדור המדבר, כי למה הקב"ה נתן 
להם את המצוה הזאת, לכאורה הרי הם לא צריכים את הידיעה הזאת כי 
בין כך היו זוכרים את זה, התשובה היא כדי שישאר זכר לדורות, לכן כאן 

ה שהסוכות הם הכתוב מדגיש למען ידעו דרתיכם. ורבי עקיבא בוודאי מוד
זכר לענני הכבוד אלא רבי עקיבא מוסיף פשט בפסוק, רק מה שנוגע 
להלכה לנו לגבי זה נשאר ההלכה כדעת רבי אליעזר, שהרי הוא לא חולק 

  בכלל על זה אלא רבי עקיבא מוסיף בלבד. 

רש"י כתב לפרש הושבתי ז"א צויתים לישב, ולרבי אליעזר הפירוש 
י צויתים לישב, אבל לרבי עקיבא היה לכאורה הזה עולה היטב שהושבת

צריך לומר ֵישבו מה זה הושבתי. ואפשר לפרש שגם לרבי עקיבא הושבתי 
הכונה צויתים לישב בסוכה, דהיינו שגם בדור המדבר בסוכות הושבתי 
את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים, וזה בשביל למען ידעו 

, בשביל לעשות כלי קיבול לדורות דרתיכם לכן הם היו צריכים את המצוה
  עולם.

זה ממש כפתור ופרח, שבתוך הפסוק מתורץ גם הקושיא, כי 
באמת ההלכה כרבי אליעזר שהיו ענני כבוד, ובוודאי גם רבי עקיבא מודה 
לזה רק רבי עקיבא מפרש את הפסוק ומוסיף לדברי רבי אליעזר שהזכות 

זה בזכות המצוה שהקב"ה נתן שאנחנו יכולים להמשיך את ענני הכבוד 
להם אז מצות סוכה, והפסוק הושבתי שצויתים לישב זה קאי על דור 
המדבר, אבל רבי אליעזר מפרש ציויתים לישב שזה קאי על המצוה שלנו, 
אבל לכאורה לפי רבי אליעזר יוצא דחוק, שאם הושבתי הכונה צויתי לכם 

, אבל לפי שבהמצוה לדורות לישב אז למה זה בלשון עבר, היל"ל אושיב
שהיה אז שייך בזה לשון עבר שהושבתי שצויתים לישב בסוכה כדי שיהיה 
לכם, הכל בשבילכם בשביל הדורות הבאים, לכן נזכר לשון עבר, שציויתי 

  את הדור ההוא לשעבר לישב בסכות.

מובן מה שהפסוק מזכיר כאן בהוציאי אותם מארץ מצרים, שהרי 
בן שהרי ידוע הוא שצויתים לישב בסכות בזמן לכאורה זה מיותר כמו

שיצאו ממצרים, ולמה הכתוב צריך להוסיף כאן להדגיש שזה היה בזמן 
יצי"מ. והנה יש מחלוקת בענין זה, יש שיטות שאומרים שאין צריכים לכוון 
את הפרט הזה בשעת קיום המצוה, כי בזה הפסוק רק אומר שזה היה בזמן 

ם לכוון גם את זה, וכמו שלשיטת הב"ח צריכים יצי"מ. והט"ז אומר שצריכי
לכוון את הטעם למען ידעו דורותיכם, הרי גם צריכים לכוון גם מה שבסוף 
הפסוק נאמר שזה בהוציאי אותם מארץ מצרים, דהיינו שצריכים לכוון 
שזה זכר ליצי"מ, מפני שהסוכה זה גם זכר לענני הכבוד וגם זכר ליצי"מ. 

סוכה זה רק זכר לענני הכבוד והפסוק שמזכיר אך דעת שאר הפוסקים שה
כאן יצי"מ זה כדי לספר לנו מתי זה היה אבל לא שצריכים לכוון גם את 
זה, ולא כהט"ז שצריכים לכוון על שני זכרונות שיש כאן זכר לענני הכבוד 

  וזכר ליצי"מ.

שאר הפוסקים יש להקשות למה באמת הכתוב הוצרך להזכיר את 
כל יודעים שזה בזמן יצי"מ, אך לפי מה שאמרנו ניחא היטב, זה כאן, הרי ה

שאפילו אם נאמר כהפוסקים שלא צריכים לכוון את זה כי הֵזכר בעצם זה 

רק לענני הכבוד, אבל הפסוק הוצרך להזכיר את זה בכדי להודיע לנו את 
הטעם שהושבתי בסוכות בהוציאי אותם מארץ מצרים, דהיינו שאע"פ 

ם את מצות סוכה לזכר כי הרי הם עצמם יצאו ממצרים שהם לא היו צריכי
  אבל בשבילכם בשביל הדורות הבאים עשו את זה.

מה שאומר האר"י הק' שמי שישמח בסוכה מובטח כל השנה שלא 
יארע לו שום דבר ואפילו אם נחתם בספרן של רשעים, צריכים להבין איך 
אומר האר"י עצה כזאת, הרי נגזר בר"ה ויש פסק דין של יוה"כ, יש ספרי 
חיים וספרי מתים ספרי צדיקים ורשעים, ואיך ישתנה מה שנכתב ונחתם. 

ה היא שהאר"י הק' מגלה לנו שמי שיקיים מצות סוכה התשובה על ז
וישמח בכל הסוכות יש לו הגנה, משום שיש לאדם סוכה רוחנית כל השנה, 
וברגע שיש לו צרה יכול להכנס בסוכה ואז הוא מוגן, לכן אין הכוונה 
בהאריז"ל שהצרות לא יופיעו שהרי אם זה נגזר זה יופיע אלא הכונה שהוא 

לו הגנה, דיש לו סוכה רוחנית, ובאמת הוא צריך מובטח היינו שיש 
להשתמש בה ולהכנס בה. ובפשטות היה אפשר להבין שהאר"י הק' אומר 
שכשמקיימים מצות שמחה כל הסוכות הרי הוא כבר מובטח ולא צריכים 
שום פעולה נוספת, אך לפי מה שאמרנו עכשיו בכונת דבריו שיש לו סוכה 

איזו צרה הוא צריך להוסיף פעולה ולהכנס  רוחנית, ולכן בכל פעם כשיש לו
בזה לברוח לשם. איני רוצה ח"ו לגרוע מדברי האר"י, אלא אני רק רוצה 
להוסיף שהאר"י הק' אומר את זה להחלט שמי שהצליח מתחילת הסוכות 
עד סופו אז ממילא הוא מוגן כל השנה, אבל אני רוצה להוסיף שאפילו 

האריז"ל באופן חלקי, כי הכלל  למי שלא הצליח יכול לזכות להבטחת
ברוחניות הוא שאין אומרים שאם הוא עושה את הכל אז הוא מקבל ואם 
לא לא מקבל כלום, אלא כל חלק מה שהוא עושה כנגד זה הוא מקבל, 

  וכפי איך שעושה כך מקבל אפילו מקצתו. 

(ואפילו לזה ראיה מהגמרא, דהנה יש ההלכה של איסור בחצי שעור 

, שכשאדם עושה חצי שעור אסור רק מדרבנן עכ"פ יש ענין של חצי שעור) למ"ד שזה
של איסור אמנם אין לו חיוב מלקות אבל איסור יש לו שזה גם חטא, וידוע 
הכלל שמדה טובה מרובה, שאם בדבר חטא יש דין מקצת, שאע"פ שזה 
פחות מהשעור יש לו קצת עבירה, הרי מכל שכן במצוה אם האדם עושה 

זה כח של המצוה קצת, ממילא כל מה שאדם יצליח להשיג יותר קצת יש ב
לשמוח בסוכות ממילא יש לו הגנה יותר, והוא מגדיל בזה את המקלט 
שלו ואח"כ הוא צריך להכנס לזה. והענין הוא שאם זה היה בשלמות בלא 
שום סדק בזה אז הוא נמצא בתוך ההגנה ואינו יוצא מזה כלל, שאם זה 

החג ועד סופו אז הרי הוא סגור בתוך הסוכה וההגנה היה מושלם מתחילת 
שלו במשך כל השנה, אבל מכיון שיש סדק ויש לפעמים פתח גדול של 
הפסקה ממילא גם בהגנה הזאת יש פתחי יציאה, דהיינו שהוא לא נמצא 
ממש תוך הסוכה סגור בהחלט רק שלפעמים הוא שם ולפעמים הוא יוצא 

באופן אוטומטיש, ולכן האדם יוצא מזה מן הפתח, כי ברוחניות זה פועל 
לפעמים, שלא בכל הזמן הוא סגור שם, לכן האדם צריך בכל פעם להכנס 
לזה, אבל יש לו סוכה וגודל הסוכה שלו זה כפי הגודל והאיכות שהכניס 
את השמחה שלו במצות הסוכה, שאם הכניס בסוכה מספר אחוזים, למשל 

ו סוכה של חצי השעור, והוא חמשים אחוזים מהחג היה בשמחה אז יש ל
צריך לדחוק את עצמו לשם, זה קצת קשה יותר להכנס, כמו שאם יש לו 
דירה קטנה הסוכה שלו היא קצת מצומצמת והוא צריך לצמצם עצמו 

  לשם.

מכל זה הוא שבכל רגע שאדם מוסיף שמחה במצות ושמחת בחגך 
ולה. ולא רק נגד הרי בכך הוא מוסיף לעצמו הגנה ושמירה על כל השנה כ

הצרות הגשמיות אלא גם נגד הצרות הרוחניות כי זה העקר, שהרי סוכ"ס 
הקב"ה רוצה לקרב אותנו, ועם נברא יהלל ק'ה, עם נברא שהקב"ה בורא 

  אותנו מחדש לגבי רוחניות שנהיה שיתחדש כחנו כנשר.

לבאר כאן דבר נוסף. הענין של שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני 
ר של העבודה הרוחנית. דמובא בספה"ק כמדומה בנועם אלימלך זה סד

ומתלמידי הבעש"ט שר"ה ויום הק' זה תשובה מיראה ואילו סוכות זה 
תשובה מאהבה, סוכות זה הוספה שאנחנו מתקנים עוד יותר את התשובה 
ומשפרים אותה. והנה אחרי שעבר הזמן של הימים הנוראים א"א לבטל 

ה מאהבה כן אפשר לבטל את גזר הדין. והראיה את הגז"ד אבל ע"י תשוב
לזה פשוטה, כי הרי תשובה מאהבה מהפך את העוונות לזכויות אז אם 
הוא מהפך את העוון עצמו לזכות גם העונש מתהפך לזכות, ולא יתכן 
אחרת שהרי הפסק דין היה על העוונות ואם העוונות כבר איננם וכל 

העונש מתהפך לטובה. ואף הקליפות כבר איננם אז הכל מתהפך וגם 



  עש"ו                                                                                                     בס"ד                                                                                                       עמ"י  
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שלבטל הגז"ד זה א"א לעשות כבר אבל להפוך את זה זה כן אפשרי, 
וממילא בסוכות אם האדם מצליח להגיע לתשובה מאהבה אז בוודאי 
שהוא יבטל את הגז"ד, אז לכן רק מוסרים את הפתקאות רק בהו"ר 
בשמיע"צ כדי לתת אפשרות להיפוך הגזר דין לטובה על ידי התשובה 

הבה. ובזה אנו מבארים המתקה שניה, שמקודם ביארנו ענין ההמתקה מא
הראשונה שזה היה ענין המקלט וההגנה, וההמתקה השניה זה שעצם 
הפסק דין יכול להיות שישתנה לטובה שבמקום שיקראו את זה מצד אחד 
לרעה ח"ו יקראו את זה מצד השני לטובה, והחיוב עצמו יתהפך לזכות 

וחות הברית שהיו נקראים משני הצדדים שמכל כמו שכתוב על שתי ל
הצדדים היו רואים את עשרת הדברים וקוראים והיו יכולים לראות גם 
דברים אחרים אזי גם כאן כשמוסרים את הפסק דין עם השליחים הם 
צריכים לקרוא את זה השליחים צריכים להוציא את זה לפועל והם צריכים 

כך מחכים עד יום שמיע"צ ואז זה לדעת כיצד לקרוא את הפסק, אז משום 
מקבל את הפירוש ואז הם יודעים מאיזה צד לקרוא את הפסק הזה. ויכול 
להיות שיש לו ספר של רשעים בידו אבל הוא מהפך אותו אז זה נחשב 

  ספר של צדיקים, זאת המתנה השנית שיש לנו בסוכות.

 אלימלך מקשה בפרשת צו קושיה נפלאה, למה צריכים לעשות
קודם תשובה מיראה, שיעשה תיכף תשובה מאהבה ויהפך את הכל לזכיות 
(אנחנו עדיין לא יודעים איך לעשות תשובה מאהבה אבל אצלו היה פשוט שאפשר לעשות 

והוא משיב שזה בלתי אפשרי לעשות תשובה מאהבה  גם תשובה מאהבה)
ד. כשעדין לא עברו את השלב של תשובה מיראה זה לא יהיה אמיתי, עכת"

לכן הסדר הוא שיש לנו קודם ר"ה ויום הק' ואח"כ סוכות, ומה קורה עם 
האדם העני הזה שלא הצליח בתשובה מיראה, אז האם הוא כבר לא יוכל 
לעשות תשובה מאהבה, אז לכן הקב"ה נתן לנו הלכה בסוכה שלא צריך 

(זה עוד הוספה שלישית בענין שיהיה שלך אדם יכול לצאת בסוכתו של חברו 

שיכול גם לצאת ידי חובתו בסוכה של  תנה הזאת של סוכות שהקב"ה נותן לנו)המ
  השני. 

בודאי יש כאלו שנכתבים בספרן של צדיקים, כבל שנה נפתחים 
שלושה ספרים אז בהכרח שבכל דור יש גם צדיקים שנכתבים בספרן של 
צדיקים, וכל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, כל האזרח בישראל ישבו 
בסוכות, אז ההלכה הזאת נותנת שהאור מקיף לא צריך להיות שלכם יכול 

, אבל מה, צריך לקשר עצמו לכל כלל ישראל, כאלקבל מזה גם משל השני
כדי שיהנה מהסוכה שלהם הוא צריך להכנס לסוכה שלהם וצריך לאחד 
את עצמו ִאָּתם, שאם הוא לא מאוחד אתם איך יכנס, בסוכה גשמית הוא 

עם הגוף ולהגיד אני נמצא פה גם אם הוא לא נמצא פה בלבו,  יכול להכנס
אבל ברוחניות אין התחכמות, שם אי אפשר לרמות, צריכים להכנס עם 
הלב, מי שלבו לא נכנס בזה אינו יכול להכנס בסוכה, בסוכה יכול להכנס 

  רק מי שמאחד עצמו עם כל הכלל ישראל.

שהד' מינים מרמזים על הד'  (מדרש רבה ויקרא ל' י"ב)כידוע אומר 
סוגים שיש בכלל ישראל, יש שיש בהם תורה ומעש"ט ויש שיש בהם תורה 
ואין בהם מעש"ט ויש שיש בהם מעש"ט ואין בהם תורה ויש שאין בהם 
לא תורה ולא מעש"ט, ומה הקב"ה עושה להן, לאבדן א"א, אלא אמר 

(הובא ג"כ ו'. הקב"ה יקשרו כולם אגודה אחת והן מכפרים אלו על אלו וכ

אלו מגינים על אלו, וכמו שיש עלים ופירות  בקונטרס ואהבת לרעך כמוך)
והעלים מגינים על הפירות ככה כולם מגינים זע"ז וזה הענין שיש בחג 

  הסוכות, זאת ההקדמה לחג הסוכות. 

עכשיו אנחנו יכולים להבין יותר למה הכתוב מקדים לנו מצות ד' 
פני שאנחנו צריכים להתכונן עם הד' מינים, וההכנה מינים למצות סוכה מ

הרוחנית לד' מינים היא העבודה לאחד את לבנו עם כל הכלל ישראל ועם 
אהבת ישראל, וזה מכניס אותנו לסוכה שבלי זה אנחנו לא יכולים להכנס 
לסוכה, וממילא מה שאנחנו מכינים את עצמנו לד' מינים זה ההכנה לסוכה 

ה אנחנו מנצחים את היצה"ר, כי מכיון שיש לנו אחדות וזה הדידן נצח, בז
אז בזה אנחנו מנצחים ליצה"ר כי הוא רואה שֵאלו יגינו על אלו אז מה יש 
לו כבר לעשות, כשהצדיקים יגינו על הרשעים והת"ח יגינו על העמי הארץ, 

  בזה היצה"ר יוצא מנוצח.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

הגמרא לומדת ילפותא מן הפסוק כל האזרח בישראל ישבו בסוכות שכל ישראל  כא
ראויים לישב בסוכה אחת ואם כל ישראל ישבו בסוכה אחת אע"פ שאי אפשר שיהיה לכ"א 
שוה פרוטה לומדים מזה שסוכה שאולה כשרה, אז יש חילוק בין מצות הד' מינים למצות 

(דבשאר הימים זה מדרבנן זה אשון שזה מן התורה, סוכה, שהד' מינים צריך להיות שלך ביום הר

, אבל כשהמצוה מן התורה זה צריך להיות שלך. ויש להסתפק מה היה בשבעת ימים אחרת)
במקדש שהיה הכל מדאורייתא שזה דומה ליום הראשון, יש שאומרים שזה דומה ליום 

ף, וכתוב הענין של חג הסוכות. חג הסוכות נקרא גם כן חג האסי
בספה"ק שמתאספים כל הכחות הרוחניים יחד בסוכה, כל הכחות 
הרוחניים שיש אצל כלל ישראל. יש חג המצות וזה חג של חרות, יש חג 
שבועות שהוא קבלת התורה, אבל חג הסוכות זה חג האסיף, שמאסף לכל 
המחנות לכל הקדושות ולכל הרוחניות שנמצא אצל כלל ישראל מהכל 

רכבה, וזה הסוכה מכיל בתוכו את כל הרוחניות שנמצאת ביחד נעשית ה
אצל האדם, וכל הרוחניות שנמצא אצל כלל ישראל הכל נכנס בסוכה. 
והרוחניות של כלל ישראל נחלקת לשבעה חלקים, כנגד שבעה המדות 
ושבעה הרועים, כ"א מהם השפיע איזה דבר רוחני לכל הכלל ישראל, כ"א 

ומר בסוכות תשבו שבעת ימים לא כתוב השפיע את המדה שלו. הזוה"ק א
בשבעת ימים אלא שבעת ימים, וזה רמז על השבעה מדות שזה האבות 
הקדושים, זה הנשמות של השבעה רועים שהם נקראים שבעת ימים, 
שהאור נקרא יום, הם מאירים כאור יום. הקב"ה שולח את כל האורות של 

ועי"כ אנחנו יכולים השבעה רועים בתוך הסוכה והם יושבים אתנו ביחד, 
לקבל ולספוג לתוכנו את כל הרוחניות שנמצאת בעולם בכל הכלל ישראל, 
זה הכל מתאסף לתוך הסוכה וכללות זה יחד זה האור המקיף שאנחנו 
מוקפים בחג הסוכות. אז איך אדם לא יבוא לשמחה, אף אם אדם איננו 

ל ביחד מרגיש אבל אם רק יאמין בזה איזה אור יש אצל כלל ישראל הכ
  נמצא בתוך הסוכה בודאי ישמח ויגל עד מאד.

אומרת בסוכות תשבו שבעת ימים אמרה תורה כל שבעת הימים 
צא מדירת קבע ושב בדירת עראי. שאלתי שלכאורה לשון זה כפול למה 
צריך לומר צא מדירת קבע, הרי הפסוק כבר אומר שב בדירת ארעי, למה 

בו בכפילות, איפה נזכר בפסוק צא הגמרא מפרש את הפסוק בסוכות תש
מדירת קבע למה הגמרא צריך להוסיף את המילים האלו. ואמרתי שהכונה 
היא כך שמכיון שהכלל הוא שמי שקונה שביתה באיזה מקום אפילו אם 
הולך אח"כ למקום אחר הרי נחשב שהשביתה שלו שם זה המקום הקבוע 

מארץ ישראל לחו"ל  שלו הוא שייך איפה שקנה שביתה, וכמו אדם שיוצא
וצריך לשמור רק יום אחד יו"ט כי דעתו לחזור ולכן הוא נחשב עדיין מבני 
ארץ ישראל, משו"כ הגמרא מפרש את הפסוק שאיך אפשר להכנס לתוך 
הסוכה, זה אפשר רק בתנאי שהאדם יוצא מדירת קבע, דהיינו שאדם יכול 

וכה הוא לא לישב שבעה ימים בסוכה ובכ"ז זה לא נחשב שהוא תושב בס
אזרח שם, אזרח זה נקרא מי שהוא תושב קבוע במקום הזה. והפסוק אומר 
בסוכות תשבו שבעת ימים אבל מי, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות 

  דהיינו מי שהוא תושב הוא ישב. 

יערות דבש מפרש הפסוק בסוכות תשבו שבעת ימים ואומר 
הפשוטים והבינונים, הצדיקים שזה קאי על חג הסוכות ועל האנשים 

יושבים כל השנה תחת צילא דמהימנותא עילאה, אבל כל האנשים 
הפשוטים יש להם הזדמנות בימים אלו לישב בצילא דמהימנותא עילאה, 
ועליהם נאמר בסוכות תשבו שבעת ימים, זה קאי על הכלל כולם, אבל 

רא אזרח, לגבי הצדיקים כתוב כל האזרח היינו כמו אברהם האזרחי שנק
אזרח זה תואר על צדיקים שנטועים תמיד בקדושה, כל האזרח בישראל 
ישבו בסוכות, שעל הצדיקים לא כתוב שבעת ימים כי הם יושבים כל 

  השנה בסוכות.

דרכינו אפשר לומר גם כך בסוכות תשבו שבעת ימים, אבל מי שהוא 
נקרא אזרח בסוכה הרי האזרח בישראל ישבו כל השנה בסוכות, ומה 

אזרח, במה הוא קונה אזרחות, במה הוא קונה הדירת קבע בסוכה, רק ע"י 
שהוא מתייאש ומבטל את הדירה הראשונה את הדירת קבע של העוה"ז 
שיש לו. יש מדינות היום שיכול להיות שאדם יהיה נקרא אזרח בשתי 
מדינות ויהיה שייך לשתי מדינות אבל יש מהמדינות שמקפידים שהוא 

את האזרחות האחרת כדי לקבל את האזרחות שלהם. אז  צריך לבטל
התורה אמרה אם אתה רוצה לגור בקביעות בדירת ארעי דהיינו לקנות 
את הסוכה הצילא דמהימנותא עילאה על כל השנה, יש לך תנאי, והתנאי 
הוא שאתה צריך לבטל את האזרחות שיש לך במקום אחר, אז צא מדירת 

תה צריך לצאת מדירת קבע שאם לא כן קבע, כדי לקבל את הרוחניות א
זה נחשב שאתה עדיין שם כי אתה בגדר דעתו לחזור, וכדי שלא יהיה 

ור הפנימי, שזה הראשון ולכן צריך להיות שלך. והענין הוא כי מצות לולב זה בבחי' הא
מביא לנו את האור הפנימי ובענין הפנימי צריך שזה יהיה שלו, כי הוא לא יכול ליהנות 
משל השני הוא לא יכול לקבל ממנו אור פנימי, אבל בענין אור המקיף שהסוכה היא אור 
מקיף יש כאן כלל שמי שלא הצליח בעבודה שלו יוכל לקבל התועלת משל זולתו, משל 

 ין זה צריך להיות שלך ויוצאים בסוכה שאולה.הכלל, ולכן א
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דעתו לחזור חייב שיבטל את האזרחות שלו במקום האחר. זה התנאי 
להכנס לסוכה באמת. ומי שבאמת מחליט בלבו שהוא מבטל את כל 

ז, הוא רוצה רק האזרחות שיש לו בעוה"ז, לא מענין אותו שום דבר בעוה"
להשתמש בו בתור פרוזדור כדי לקנות עוה"ב, לא אכפת לו מה יהיה לו 
בעוה"ז, אם יהיה לו נוחות או לא יהיה לו נוחות זה לא אכפת לו כי זה 
רק פרוזדור בשבילו, הוא מקבל על עצמו הכל הוא מוותר על הכל, ממילא 

  היצה"ר נהיה מנוצח, כי שום דבר לא אכפת לו כבר. 

אם האבא צריך לקנוס את הילד שלו והוא אומר לו אני מעניש 
אותך שמחר אני לא לוקח אותך לבית הכנסת להתפלל, אם הילד לא אכפת 
לו ולא מענין אותו אז האבא נהיה מנוצח, כי כשהוא רוצה להעניש את 
הילד הוא לא מקבל את זה בתור עונש בכלל. כך היצה"ר רוצה לגרום לנו 

ה קשה לנו ח"ו בעוה"ז שיהיה חיים קשים, וכשהאדם אומר לא עונש שיהי
אכפת לו זה לא משנה לו בכלל ולא מפריע לו בכלל לא מעונין בזה ממילא 
היצה"ר יוצא מנוצח. אז זהו הנצחון שיצא בדימוס שלו, שבסוכות הוא 
יוצא עם הד' מינים בידו שמראה שזה החיים שלנו, אנחנו תופסים בזה 

חנו מראים דוגמא שבזה אנחנו מתקשרים מתאחדים כולם וזה שלנו, ואנ
ביחד, אנחנו כלנו כמו הצדיקים, עכשיו אנחנו כלנו מאוחדים ומאוגדים 
בלולב דהיינו שאפילו שאנחנו אנשים פשוטים אבל אנחנו מבטלים את 
עצמנו וכוללים את עצמנו ביחד עם כל הצדיקים, והרי היצה"ר הוא יודע 

, זה הוא יודע יותר טוב מאתנו, ואצלם לא נכנס כבר מה הפירוש צדיקים
להם בכלל העונש, אז זה הנצחון נגדו ובזה הוא יוצא מנוצח ובזה אנחנו 

  אומרים דידן נצח.

האושפיזא דאהרן כהנא קדישא, שענני הכבוד היו בזכות אהרן, למה 
זה בזכות אהרן דוקא, ראיתי כמדומה בשם השר שלום מבעלזא שאמר 

בשם האריז"ל שהיו שבעה ענני הכבוד וכל ענן היה נמשך ע"י  כך, דאיתא
אחד מהשבעה רועים כל אחד המשיך ענן אחד, היינו הנשמה שלהם 
המשיכה אותו בזכות כל אחד, דהיינו אפילו שהיו רועים שעדיין לא היו 
בעולם, שהיו צריכים להיות בעתיד כמו דוד המלך, אבל זכותם כבר 

ת הרועים המשיכו יחד את השבעה ענני הכבוד המשיכה את הענן. כל שבע
ואהרן הכהן ג"כ, לפי"ז אהרן הכהן היה משפיע רק ענן אחד כמו שכל אחד 
מהרועים היה משפיע ענן אחד אז א"כ קשה למה מתייחסים דוקא ענני 

  .(גמ' ר"ה דף ג.)הכבוד לאהרן הכהן 

 הוא מחדש כך, שמה שאיתא בגמרא שענני הכבוד זה בזכות אהרן
הפירוש הוא כך שכ"א השפיע ענן אחד אבל לאחד את כל העננים ביחד 
לעשות מזה שלימות שיהיו כולם מאוחדים ביחד זה עשה זכות נשמת 
אהרן הכהן, מכיון שמדתו של אהרן הכהן היתה אוהב שלום ורודף שלום 
הרי ע"י השלום שלו הוא היה מאחד את כל המדות. היום אנחנו יכולים 

מי שיכול לאחד את כל הצדיקים צריך בודאי שיהיה בזה להבין את זה ש
כח של אהרן הכהן, אהרן הכהן היה בכחו לאחד את כל כח הצדיקים 
והחילוק אם זה מאוחד או לא מאוחד כדי שנוכל לקבל את הכל ביחד, 
מפני שאם זה ביחד הרי זה סוגר אותנו מכל הצדדים למעלה למטה מד' 

מפלס כל ההרים שעומדים לפנינו, כשכולם  צדדים וגם זה מאיר לפנינו וזה
ביחד אנחנו יכולים להיות סגורים בתוך הד' מחיצות למעלה למטה 
שאנחנו סגורים מכל הצדדים ויש גם אחד שמפלס את הדרך מראה לנו 
את הדרך. זה זכותו של אהרן הכהן שאהרן הכהן היה בבחינת וימינו 

ם וע"י כך היה מקרב את תחבקני, אהרן הכהן היה אוהב שלום ורודף שלו
הבריות לתורה ע"י הדרך שלו, כי איתא בחז"ל ג"כ שהיה כל כך מקרב את 
בנ"י אפלו את החוטאים עד שהם היו בושים מפניו לחטוא לא היו יכולים 

  לחטוא מפני גודל האהבה אליו.

גם צריכים לדעת שזה גם כן דרך, לפעמים כשאדם יש לו ילד והוא 
ים אבל הוא התרחק מהדרך הישרה והוא לא יכול לקרב מנסה בכל מיני דרכ

אותו הוא מעניש אותו וכו' וכו' וכשכבר אין עוזר לו שום דרך אז העצה היא 
רק להתחיל לקרב אותו, כי אז אולי מפני אהבתו של אביו אולי זה יעצור 
אותו בכדי שלא ירצה לצער את אביו. ויש לומר זה ג"כ הענין שבר"ה ויוה"כ 

ולך במדת הדין לתקן אותנו, אבל אם אדם לא מתעורר ממדת הדין הקב"ה ה
כבר צריך את הדרך השני רק לקרב. ויש לשאול אדרבה לכאורה זה דרך יותר 
מעולה להתקרב מאהבה ומה החיסרון, אבל זה לא בדיוק כך כי החשיבות 
היא כשאדם מתקרב באהבה גם כשיש מדת הדין פועלת. הזוהר הק' אומר 

שעובדים לקב"ה רק כשטוב להם אבל עיקר הנסיון ואהבת את שיש אנשים 
ד' אלקיך בכל נפשך ובכל מאדך, כשיש לאדם מצב קשה אז מעטים הם 

שממשיכים לעבוד את ד' באותה אהבה באותה השמחה כשקשה להם. זה 
עיקר הנסיון של צדיקים. הקב"ה לכתחילה רוצה שאנחנו נהיה צדיקים 

דין גם כן נהיה צדיקים וזה ההזדמנות גמורים שאפלו במצב של מדת ה
הראשונה אבל אם זה לא הצליח הקב"ה מקרב אותנו בדרך השניה, וזה כבר 
כדרך של בדיעבד, שאנחנו מתקרבים מתוך אהבה, אבל זה כבר דרגה שניה, 
לכה"פ מי שלא הצליח בדרגה ראשונה יכול לזכות לדרגה שניה. ובאמת 

הסוכה אנחנו יכולים גם לתפוס את נשאר לנו שני הדרכים ביחד כי ע"י 
הדרגה הראשונה, שאנחנו יכולים מזה לטפס ולעלות לדרגה הראשונה רק 
צריכים להתאמץ קצת יותר, דהיינו שהאדם צריך לסגור עצמו בתוך הסוכה, 
אדם צריך להחליט שהוא יוצא מדירת קבע ואחרי שאדם ָיָצא מדירת קבע 

מסך עב מאד ענן כבד וחשוך ועב זה כבר קל לו לעבור את המסך הזה. יש 
מאד שזה מפסיק בין העוה"ז לעוה"ב בין הדירת קבע לדירת ארעי, וכדי 
לצאת מהדירת קבע ולהכנס לדירת ארעי צריכים לשבור מסך גדול וענן כבד 
ולעבור את הענן הזה ואח"כ יוצאים לאור גדול. זה לא כ"כ קל אבל בסוכות 

ו אנחנו נוכל לצאת מדירת ארעי אנחנו יכולים לקבל את הכח הזה שאת
בכל הימים. הקב"ה מבקש מאתנו שלכה"פ על שבעה ימים תסיח דעתך 
מהדירת קבע. לאדם קשה לעשות איזה מדריגה בקביעות אבל על זמן יכול 
לפעול אצל לבו, אם אדם לא רוצה לוותר על העוה"ז אומרים לו תוותר רק 

ה, אבל אם אומרים לו על שבעת ימים אבל תסיח דעת לגמרי ואח"כ נרא
תיכף שיעשה שינוי קבוע לעולם ועד זה נסיון קשה על האדם מאד אבל 
אחרי שאדם יעשה את זה שבוע אחת בשלימות ויתחיל לטעום את התענוג 
הרוחני הזה הוא לא ירצה לצאת משם. כשרבי יהושע בן לוי נכנס לגן עדן 

, אז הקב"ה לרגע אחד הוא לא רצה כבר לצאת משם בשום מחיר שבעולם
מבקש מאתנו כמו אבא שהילד שלו מסתובב בחוץ מתלכלך ומתחבר עם 
חברים לא טובים ומתגולל שם עם השכורים וחושב שזה טוב לו והאבא 
מבקש ממנו תכנס אל הפלטרין שלי, זה כ"כ טוב ומעונג פה, תהיה מאושר 
 פה, וזה לא מעניין אותו כי הוא שכור, מה עושים, מכניסים אותו בע"כ
ומוציאים ממנו את השכרות ואז כשהוא מתחיל להתעורר לא רוצה כבר 
לצאת. ולפעמים האבא אומר לו תבוא רק ליום אחד או לשעה אחת תבוא, 
אבל כשנכנס כבר לא ירצה לצאת. הקב"ה מבקש מאתנו תכנסו לסוכה 
תעשו לי טובה תבואו אלי היום בסוכות ואנחנו נכנסים לסוכה ומי שמצליח 

המצוה כהלכתה הוא לא ירצה לצאת, אז לכן הנסיון ככה יותר לעשות את 
קל, ולכן אמרה תורה שבעה ימים תצא לכה"פ מדירת קבע ותשב בדירת 
ארעי אז כבר תראה מה זה עוה"ב אתה כבר תרגיש מה זה רוחניות מה זה 
אהבת ד' מה זה לחיות עם הקב"ה בצילא דמהימנותא עילאה ואח"כ אפילו 

שה כברזל אפלו אם יהיה לו כל מיני קשיים אפילו אם אם אדם יהיה לו ק
יענו אותו ח"ו בענויים קשים אפילו עם כל מיני מסי"נ ימסור את נפשו כי 
כל רגע הוא ידבק את עצמו בד', ההרוגה עליך דבוקה וחבוקה בך. באום אני 
חומה מזכירים את המעלות של כלל ישראל שהם חבוקים ודבוקים בך, זה 

ל הצרות מכל היסורים כי הם מתחבקים בקב"ה מתאחזים מגן עליהם מכ
  בזה.

הענין שאנחנו צריכים להבין בסוכות ולכוון להוציא זה מסוכות, 
שנוכל לדבק עצמנו בצילא דמהימנותא עילאה ונקבל על עצמנו שלא 
אכפת לנו שום דבר עד שבאמת נרגיש כך שאנחנו כבר לא מפחדים משום 

שמחים עם הקב"ה שמחים עם ד' שאנחנו ַעם  דבר ולא אכפת לנו, אנחנו
ד' חלק ד' עמו יעקב חלק נחלתו, השמחה הזאת אנחנו צריכים להמשיך 
לכל השנה כולה על שזכינו שאנחנו עם ד', וזה צריך לפטור אותנו מכל 
הצער שיש לנו, כי השמחה הזאת היא שקולה ככולא וקים ליה בדרבא 

ל הכל. זה אנחנו צריכים לקבל מיניה, זה עולה כנגד הכל וזה מכסה ע
  מהסוכה ובפרט בדור הזה זה נחוץ מאד מאד.

כמה שנים שיש פחדים קשים מאד מי יודע מה עומד להיות 
וצריכים להכין עצמו בכחה של הסוכה, בכח השמחה של מצוה וישמח 
ישראל בעושיו לשמוח עם הקב"ה, וכאן זה מופיע בחג הסוכות, כל הכחות 

מופיעים והאדם מקבל בסוכות את הכח שיוכל להמשיך  הרוחניים האלו
את זה בכל השנה כולה את החבוקה ודבוקה בך. זה אנחנו צריכים להוציא 
מהסוכה וזה יגן עלינו מהחבלי משיח ומכל דבר שבעולם, זה יהפך הכל 
לתענוג ונחת ולאושר וליום טוב, מאפילה לאור גדול ומשעבוד לגאולה 

ו צריכים להתפלל ולכוון בסוכות שקודם כל ומיגון לשמחה. זה אנחנ
נשחרר את לבנו מכל ההבלים, כי אם אנחנו מאמינים בזה אז אנחנו 
יכולים לכה"פ על זמן קצר לשחרר את מחשבותינו מכל דבר ולהיות אך 
שמח, למעט ולהוציא את כל הצער מלבנו לכה"פ על שבוע אחת ואח"כ 
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ומם לחסות מזרם וממטר, יהיה לנו את המקלט הזה, סוכה תהיה לצל י
מכל הזרמים ומכל ההשפעות שבחוץ, מכל הטומאות מכל הסבוכים שיש 

  בעולם מכל הסכנות הרוחניות הסוכה יכולה להגן עלינו.

שמובא מרבי פנחס מקוריץ זצוק"ל שאמר שפעם היה איזה רב 
שכשהיה מגיפה בעירו אז נתנו לו עצה מן השמים שיהיה בתוך הסוכה עד 

ור זעם עד שתעבור המגיפה, וזה היה מגן לו. הסוכה היא באמת שיעב
מקלט, מי שקונה את הסוכה אז כל השנה יש לו מקלט, הקב"ה יעזור 
שישאר לנו הסוכה לכל השנה הזאת שיהיה לנו למחסה ולמסתור מזרם 
וממטר ומכל הסכנות, ושימטר ד' על הרשעים פחים וגפרית מן השמים. 

ג אנחנו לא יודעים איזה גפרית ומלח ירד מן כשיהיה מלחמת גוג ומגו
השמים, רואים שהעולם מתכוננים למלחמת גוג ומגוג, העולם היום רותח, 
כל המדינות מתגרים זה בזה בענין האטום וכל מיני דברים, ורואים 
שמתחככים ומתכוננים למלחמה עצומה שבודאי זה פתאום יתפרץ. כך 

גוג ומגוג שזה יהיה בהפתעה. איתא שפתאום יתפרץ הענין של מלחמת 
הכל יהיה בהפתעה, וגם הגאולה השלמה תבוא בהפתעה. מקובל 
מהבעש"ט הק' ומתלמידי הבעש"ט שזה יהיה פתאום, ממש בפתאומיות 
בתוך רגע אחד פתאום ישמעו שבא משיח, וגם מלחמת גוג ומגוג יופיע 

תהיה בפתאומיות, תתפרץ מלחמה אדירה ואז יהיה פחד גדול ורק הסוכה 
  המחסה זה יהיה המקלט שלנו ולכן צריכים עכשיו להכנס. 

להיות מאד מאד שהשנה יהיה מלחמת גוג ומגוג, הגר"א מפרש 
הושע נא שלש שעות שזה שלש שעות של הגוג ומגוג שזה יהיה בחינת 
שלש שעות, האם זה יהיה בשלש שעות כפי המורה שעות שלנו או לא אין 

שלש שעות. בסוכה אנחנו מתפללים להיות  שלזה משנה אבל זה בחינה 
מוגן בשלש שעות האלו כי הכח שלנו זה הסוכה. הגמרא אומר שיעסוק 
בתורה ובגמילות חסדים שזה יהיה מגן מחבלי משיח וגם סעודות שבת מגן 
אבל זה הכל ביחד והכל מתאסף בסוכה ובסוכה מקבלים ֵדין מן ֵדין, שכל 

יכול לקבל את הכח יותר מהכח של  הכחות מתאחדים, מי שמאחד עצמו
עצמו, יותר מהכח פנימי שיש לו, כי יש לו אור מקיף מהסוכה שכל ישראל 
יוצאים בסוכה אחת. ועי"כ ההגנה שיש לכל הצדיקים יהיה לכולם שכל אחד 
ואחד יוכל לקבל את זה מהסוכה והוא יוכל להכין לעצמו ההגנה שיש בסוכה 

  יתן.של כל הצדיקים בסכת עורו של לו

יעזור שנזכה לישב בסוכת עורו של לויתן ונזכה כבר עכשיו 
להתחיל לישב בסכת עורו של לויתן ולהיות חבוקה ודבוקה בך שנזכה 
באמת לשמוח עם חלקנו, אשרינו מה טוב חלקינו שהקב"ה בחר בנו שנזכה 
להרגיש את השלא עשני גוי שנזכה להרגיש את השמחה הזאת כל יום 

אנחנו נסתיר ונעטוף את עצמינו בשמחה הזאת, ובזה אנחנו ויום, ובזה 
נהיה מוגנים מכל הענינים הקשים. הקב"ה יעזור שנזכה באמת יראו עינינו 
וישמח לבנו, כי בשמחה תצאו, ברוב רחמים וחסדים בעגלא ובזמן קריב 

  ע"י ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

שאדם צריך  נושאמרבענין מה  ,חשובה מאדלהוסיף עוד נקודה 
אבל אם יש  ,במצבים הגשמיים , וזה מובן שזה שייךלשמוח בכל מצב שיש

הוא רוצה ורוצה לעבוד את ד' ומשתדל הוא ש ,לאדם כשלון ברוחניות
איך ו אינו מרגיש הצלחה בזה אז איך יתחזק בזהאבל להתעלות ברוחניות 

   .חבוקה ודבוקה בך ,ותו הדברהיא אלזה אדם יכול לשמוח, התשובה 

כתוב בפסוק ובקשתם משם את ד' אלקיך  ,לדעת דבר חשוב מאד
כשתהיו בגלות ועבדתם שם  ,ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך

שהם עובדי ע"ז, את הגויים היינו שתהיו עובדים עץ ואבן אלהים אחרים 
ם משם את ד' ובקשת , ע"ז נאמרואתם תהיו שם ח"ו בצרה בצער גדול

ואח"כ ממשיך הפסוק כי תדרשנו בכל  והו,מצאתואל ה' תתפללו ש ,אלקיך
שתבקש בכל לבבך ובכל שתמצאו את ה' תנאי הזה ש ,לבבך ובכל נפשך

היה צריך לומר ובקשתם משם את ד' אלקיך שהפסוק  , אך קשהנפשך
 הענין למה כתוב באמצע ,ותדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך ואח"כ ומצאת

  לפי פשוטו. איך מפרשים את הפסוק  ,ומצאת

איך יכולים  ,הפסוק אומר לנו דבר חשוב מאדש ,אפשר לפרש כך
הקב"ה גירש את בנ"י מארץ ישראל ושלח אותם הרי  ,להתחזק בגלותאנחנו 
עבדתם ו ,רוחניותהגלות בעיקר הגלות זה הרי כשנמצאים בגלות ו ,לגלות

 ,יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחןעץ ואבן מעשי ידי אדם אשר לא 
זה הגלות ו ,ולא יכולים לעבוד את ד' ,דתם לריקועבוכל אין להם שום חיות 

  . אז איך תתחזקו ,האמיתית

אם תבקשו משם את ד'  ,הפסוק אומר ובקשתם משם את ד' אלקיך
אדם מחפש כשהבגשמיות , דהיינו שומצאתיש ע"ז את ההבטחה  ,אלקיך

החפוש זה היה ועבודת צליח למצוא אז הצליח, האיזה דבר ואח"כ אם 
עבודת החפוש ב ,זה שני דברים נפרדים , אבלכדי למצוא את הדברבההכנה 

לפועל, אבל הבקוש הוא מחפש ואח"כ כשמוצא את זה אז התכלית יוצאת ו
אם אדם מחפש ומחפש דבר ולא  , כימצא את הדבראם התכלית היא רק 

לא כן הדבר  אך הכל הלך לאבוד.לריק והוא בזבז זמן הרי בסוף ל וצאמו
שוכן אתם והתורה מגלה לנו סוד גדול שהקב"ה נמצא  ,רוחניותענין הב

אבל אם אדם  ,הקב"ה נמצא אצל האדם בכל מצב שהוא ,בתוך טמאתם
אבל  ,הוא לא יכול להתקרב לקב"ההרי מאה ושל ריחוק ונמצא במצב של ט

השתדלות הזאת עצם הבהרי עבודת ד' בלעשות מתאמץ ומנסה הוא כש
כן באמת הוא הרי אפילו אם הוא לא רואה שום הצלחה ש ,הוא מצליח

   .בתוך ההשתדלות שלו ,כי הקב"ה מופיע בתוך הפעולה ,צליחה

עולה לשמים ושם היא שזה התפלה שאנחנו מתפללים בענין 
שאנחנו אומרים כפועלת תקונים נוראים ונפלאים שאין לנו מושג בכלל, 

 ,מילים של תפלה יש בתוכם כח רוחני אדיר שמתגלה רק בעולם העליון
שהשקיע הכח שלו כל יוצא לאור וזה פועל  םשמים שלזה עולה אשר כו

אה, לעצמו ושב הוא חבתפילה ואדם מכוון האם ו .ניכר ין זהאבל פה אבזה, 
אז  נתימכיון שכוושתפסתי את התפלה  ,עכשיו אני תפסתי את הענינים

צליח לכוון שהמה כל כי  ,זה לא נכוןאבל  .התפלה בידאת  ייש לבודאי ש
ז"ל הארישל כל הכונות , את ע"פ סודשיש אפילו אם יכוון כל הכונות הרי 
ממה  ,התפלהטפה אחת מן הים מהכח של אפילו עדיין לא תפס  הרי

באמת כל מה שהאדם . אם כן שבאמת נפעל ע"י התפלה בעולמות העליונים
 והפעולה יוצאת רק ,רק הפעולה כדי שזה יפעול בעולם העליוןזה עושה 

הכונה שאדם הדברים, שכך שאז נמצא  .הוא זורעשרק זריעה  שם, ופה זה
, כי כדי להעלות את התפילה למעלה לפי עומק הכונהבחזק בתפלה זה תמ

נמצא  ,אבל היא פועלת רק שם .זה עולה יותר למעלההרי אדם מכוון הש ככל
 יאלא שהפעולה הזה פעל אבל הוא יודע שרק אם האדם מצליח לכוון הוא ש

 כשאדם משתדל להתפללו .את התוצאה רואים רק בשמים ,התוצאהעצמה 
מה ו ,נפעלים הדברים בשמיםבזכות ההשתדלות ובזכות ההתאמצות שלו  הרי

 ,דורון חינם) – מה שנקרא בקשיש(מן הצד מתנה זה  ,שהוא רואה כאן פירות
זה רחוק מאד מכל  ,אבל זה לא הענין בכלל ,קצת לראות משהושנותנים לו 

והשתדלות וההתמאצות, הדבר, כל הענין שנעשה כאן זה רק ההשתדלות 
  .מעלה את התפלה לשמיםהזאת היא ש

לעשותה השתדלות וכונה במצוה ואדם מכניס מחשבה ה ,מצוה זה כך
 ,הוא מעלה את המצוה עוד יותר למעלהועי"כ והוא מכניס בה שמחה בהידור, 

רק ו ,זהבאח"כ המצוה פועלת למעלה למעלה ואין לאדם שום מושג אבל 
   לא רואה כלום.הוא אבל כאן  ,יהנה מזההוא רק שם בעוה"ב זה מונח, ו

לא רואה כלום אפילו משהו הוא בכ"ז ומתאמץ ואדם משתדל אם ה
הרי יש  ,רואהאת זה איננו גם עצמו אפילו הוא אבל רואה אחר שכ"א קטן 

חבירו, אף כמו בדיוק פעל הוא יכול להיות שכי לא משנה, לו לדעת כי זה 
אבל יכול להיות שהצליח הרבה יותר  -הוא לא קבל את הבקשיש אם 

בזכות וההצלחה היא בזכות ההשקעה שהוא לא יודע  , את זהמהשני
ד' יראה , וההתאמצות והשמחה שמכניס ומכוון את לבו לקב"הוההשתדלות 

באיזה לב באיזה מסירות  ,הקב"ה מסתכל על מה שאדם מכוון בלבו ,ללבב
  .הוא עושה את זה

אבא שלו הבן משרת את הכשאו כשאדם משרת את המלך משל, 
שאביו מסתתר ממנו הוא כלו שאפילו המסירות שאת אם הוא מראה הרי 
מראה לו סבר איננו אביו  אף אם שרת אותורוצה לעדיין ורודף אחריו בכ"ז 

אז רואה האבא מזה כמה  , הריפנים יפות ובכל זאת הוא ממשיך לשרת אותו
שלא רק כשהאבא מאיר  ,הוא באמת מסור אליושכמה ויש לו אהבה אליו ש

סימן שהוא עושה זה בכל הלב שלו לש"ש זה ו ,לו פנים הוא משרת אותו
הוא מגדיל את , וחדרים שלו-א"כ האבא מכניס אותו בכל החדרי .לגמרי

הוא רואה באמת את המסירות כשבלבו אצלו האהבה גדל  אליו,האהבה 
הוא לא מקבל שכר כשאפילו שהרי  ,לא בשביל לקבל שכרשל בנו שזה 

בכל זאת הוא מסור והטוב הכרת ולא מקבל אפילו סבר פנים יפות ומאביו 
אז , ואמת לאמיתהבסימן שהוא באמת מסור בכל עומק לבו האז זה אליו, 

  .פי מליוןואהבת האבא אליו פי אלף  הגדל

כשאנחנו מראים את המסירות שלנו  ,הוא כביכול למעלה אצל הקב"ה
מגדיל יותר את הוכחת המסירות וזה מוסיף  הרי ,אפילו כשלא מצליחים
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לכן זה עושה פירות הרבה יותר ממי שרואה את ו ,נו לקב"ההאהבה שלו
הוא שהרי הוא עושה בשביל הנגיעות וכי אז יש כבר נגיעות  ,ההצלחה שלו

יותר נחשב זה  הריאבל כשלא מקבל את זה  ,מקבל על זה סבר פנים יפות
ההצלחה הגשמית תלויה לפי הפירות שנמצא מכן. עכ"פ לא פחות והצלחה ל

לא צומח אז זה וזורע זרעים ולא גדל ואדם נוטע אילן  ואם, שהאדם רואה
בעולם העתידים שיצאו רק אין פירות  הרי בזה סימן שהכל הלך לאבוד כי

הרי הפירות הוא את אם לא רואה ולראות אדם פירות גשמיים צריך  ,העליון
  זה סימן שלא יצא כלום.

 (שבת לא.)ת אומרשהגמרא יש להביא את דברי זורע ברוחניות לגבי ה
 ,מפרש שמאמין בחי העולמים וזורעשם התוס' ואמונה זה סדר זרעים. 

הוא מאמין כי כל מי שמאמין באדמה הוא זורע הרי מקשה שם הירושלמי ו
אפשר הוא מאמין הלא מה זה ראיה על אמונה,  , א"כהוא זורעמשום כך בטבע 

אמונה  ,כאן שכונה פנימית ישאת הגמ' אבל אפשר לפרש  .בטבע שזה יצמיח
ההוכחה שאדם יש לו באמת אמונה זה לא כשהוא פירושו שזה סדר זרעים 

  .הסתרת פניםיש אדם לא רואה שום דבר רק הכשאלא  ,רואה הפירות

, בעולםפעם יש מצב של הסתרת פנים היותר גדול שהיה שהיום 
בא חבקוק והעמידן על אחת  נאמר יום הזהכ ,האדם נשאר באמונתו אם

ימות לפני שכל הבירור יהיה ע"י האמונה שיהיה לנו  ,וצדיק באמונתו יחיה
הוא הולך אחרי  ,שאדם רודף אחרי ד' אלקיוכבזמנים הקשים האלו  ,המשיח

א האמונה ואז זה ה , הריחזרה כביכולבד' ולא רואה שום הארת פנים 
 ,זורעוזורע ורק זורע  , שהוארעזה נקרא שמאמין בחי העולמים וזו ,שלימהה
סימן שהוא באמת מאמין בזה הזה ו ,הוא לא רואה שום פירות שמצמיחו

אדם שמשנה כמה ואין זה  ,וזה יהיה הבירור ,יזכה לימות המשיחוהוא 
זה סימן הרי לא רואה פירות אף שהוא ברגע שאדם משתדל  , כיהצליח

  .לעבור בדור הזהוזה הנסיון שאנחנו צריכים  ,מוכיח על אמונתוש

ובקשתם  ,שוכן אתם בתוך טמאתםהאני ד' ולזכור שצריך לדעת 
בכל מצב שאדם נמצא אם הוא רק מדבק א"ע  ,משם את ד' אלקיך ומצאת

אז הוא בוודאי  ו,לקב"ה והוא רודף אחרי הקב"ה והוא הולך אחרי ד' אלקי
הזרעים שלו צומחים  ,הפירות שלו בעולם העליון נעשים גדולים מאד ,מצליח

  .וכך הוא מראה את המסירות שלו ,הוא צריך להאמין בזהכי  ,בעולם העליון

, ושאלנו שהרי מה שאומר הפסוק ובקשתם משם את ד' אלקיך ומצאת
בזה  ,ומצאת אלא שהפסוק בא לומר כך, ,סוף הפסוקל תיבת ומצאת שייך

במצב הכל ואפילו שאתה לא רואה כלום  ,שאתה מבקש אתה כבר מצאת
זה , כי תדרשנו וגו' והתורה מסבירה לנו למה זה כךו ,הסתרת פניםשל 

אלא  ,אם תחפשנו בכל לבבך אז ומצאתשתנאי בגדר זה לא , ונתינת טעם
 ,הטעם שמצאת הוא כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשךשכאן מבאר הכתוב ש

, שאתה מבקש כל לבבך ובכל נפשךהוכחה שאתה דורש אותו בה דהיינו שזה
שיש לך עליך זה יהיה ראיה ש את ה' אפילו מתוך עומק הסתרת הפנים,

, זה ביאור הכתוב לכן ומצאתו ,נפשך באמתובכל מסירות נפש בכל לבבך 
  קרוב מאד לפשוטו של מקרא. 

 ,זה ענין שאנחנו צריכים לקבל בסוכהו ,דבר חשוב מאד לדעת היום
הוא מאמין וכמו שהסברנו שאדם שמח עם הקב"ה  ,ךחבוקה ודבוקה ב

ואת אותו מצא ימאמין כך הוא באמת אם הוא  ,שהוא נמצא קרוב לקב"ה
  יראה לעת"ל. הוא כבר הפירות 

קשיים של תוך אפילו בו ,נמצאהוא אדם צריך לשמוח בכל מקום ש
 ימצא,הוא אם הוא מאמין אז באמת זה סימן שו ,רוחניות הוא צריך להאמין

, זה עצמו שהוא מאמין בתוך הקושי על זה ויכול לשמוח כבר עם המציאה
  .הוא לא נופל ברוחושבזה  ,איך ניכר אם אדם מאמיןוישמח. לבד ראוי שהוא 

שהסבה שהאדם לא רואה הצלחה היא בגלל  ,צריך להוסיף לזהפרט 
 .ד'לאדם בעבודת לו שמפריעים האלו המפריעים באים מהם שעוונותיו 

הרי מצער את השני או שני למאור עינים אומר שאם אדם מפריע ספה"ק ב
בגלגול זה או בגלגולים אותם בין אם זה סימן שהקליפות של האדם שברא 

אלו הקלפות שורים על איזה אדם ואלו באים הרי הקודמים מהחטאים שלו 
ואם הוא שותק והוא לא עושה כלום  ,עוונות שלוהזה הכל ו ,לצער אותו

את החטא בכך מתקן והוא אז הוא מבער את הקלפות  אלא דומם לה', הרי
  שגרם אלו הקליפות. שלו 

שיש לו הפרעות בעבודת ד' אף נופל ברוחו רוצה להיות  איננו
הוא צריך לדעת שזה מפריע לו מכח המקטרגים שלא רוצים לתת לו לעשות 

 יקר המטרה שלהם,שזה ע הם רוצים להביא אותו לידי יאושוש ,את המצוה
שהוא זה בכך כמו שאמרנו שהנצחון של היצה"ר היותר גדול על האדם 

איתא בספה"ק שלפעמים היצה"ר מכניס את ד .מביא את האדם לידי יאוש
 , מפניאחרי החטאלקר יהכוונה שלו הוא בעעיקר כל אבל האדם בחטא 

קר יאבל ע ,האדם יעשה תשובה אח"כוע"ז פעם אחת רק החטא הוא ש
בעצבות ואז הוא שולט ושאחרי החטא האדם יפול ביאוש היא הכונה שלו 

יותר ממה שרוצה החטא עצמו ו ,זה מה שהוא רוצה בעצם ,על כל האדם
לא נופל ונופל בעצבות  ינואם אדם או .הוא רוצה את העצבות שאח"כ

היצה"ר לא  , כיהוא עומד בנסיון אז הוא מצליח לנצח את היצה"רוברוחו 
   .נצח אותויכול ל

לגבי תשובה מאהבה שכמו שאדם יכול להפך את העוונות עצמם 
את כל המשפט ולהפך את העונש הוא יכול הרי בתשובתו שמאהבה לזכויות 

כשאדם צריך ש ,כמו"כ יכול אדם להפך העונש לתקוןיש לדעת שאבל  ,שלו
מזה לעשות הוא עונש יכול השמופיע לו הרי בעת לעשות תקון על חטאיו 

הוא אז יכול שעשה ולכן הקליפה של החטא  השם מופיעמפני שתקון 
   לחטאיו. לעשות תקון

זה מבער ששהאדם יצום צומות וסגופים זה התקונים של החטא 
אם אדם יש לו עונש אך  ,החטאנוצרה מהורג את הקליפה שואת החטא 

העונש  שבא עםאם הוא עומד בנסיון הרי הקליפה של החטא בא מאת זה ש
עצמו, הוא עושה תקון גם על החטא , ותקון על העונשבזה הוא יכול לעשות 

  .צומותלצריך כבר ממילא הוא אינו אז  ,אותו הדברנפעל ממש כזה 

זה יכול דהיינו שששמחה של מצוה זה במקום צומות בספה"ק כתוב 
צריך  לעשות תקון כמו צומות, כי אם יש לו הפרעות ויש לו קשיים אז

הוא עומד בנסיון שלו אז כשו ,לשמוחבשביל שיוכל באמת מסירות נפש 
הוא מכלה ועי"כ הוא מבער את העונש בזה שהוא לא מתיחס ליסורים האלו 

  .הורג אותםואותם לגמרי 

כל הנסיון של כל ההפרעות בעבודת ד' זה  ,הנסיון של האדםהוא 
הוא  , שאםיתיאש עי"ז אם לאאם ח"ו, נסיון לראות אם הוא יפול ביאוש 

מאמין שד' אתו אז הוא מתקן הוא שמחה שלו ועם הנשאר אלא לא מתיאש 
כל ההפרעות ומבער כל הוא את מכיון שמתקן  , שהריאת כל עוונותיובזה 

  .לא יצטרך כבר תקונים אחריםהרי הקליפות 

ואת  ,אדם צריך להאמין שהקב"ה אתו ,הענין של חבוקה ודבוקה בך
שהם כל האבות הק' אצל וזה היה  ,הכח אנחנו יכולים לקבל מהסוכהזה 

אז הם בלא רפיון, כי הם עמדו בכל הנסיונות שלהם  ,הלכו בזה הכחג"כ 
הקב"ה ציוה להם ע"י הסוכה, כח כן מעניקים לנו גם ובאים ומשפיעים 

שבעת הקב"ה גוזר לשכמו שאומר הזוה"ק שלנו, שיבואו לתוך הסוכה 
שהם מה  .להשפיע לנו מהכחות שלהםבכדי תוך הסוכה  לאם שיבואו רועיה

כן  הם משפיעים גם לנו הכח שנוכל לעשותהרי זכו ע"י העבודה הזאת 
שהשמחה של א"כ נתבאר בדברינו  ,מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי בבחינת

הקשיים ונגד היסורים הגשמיים אלא גם נגד היסורים כמצוה זה לא רק מגן 
וזה מהפך את כל העוונות  ,התיקון וזה ההגנה וזה, שמחת הסוכה הרוחניים

  .לזכויות בכח שמחה של מצוה

    

  
  
  


