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  !מצות סוכה שקולה כנגד כל המצות
בל תהי מצות : "ט ראשון של סוכות אנו אומרים"יובפיוט לשחרית 

  ."כי כנגד כל מצות דת חקותיה שקולה, בעיניך קלה, סוכה

שקולה  את המקור לכך שהיאע "אמרי אמת זי"ק בעל ה"הרהוהסביר 

כי לעתיד יבוא .) עבודה זרה ג(על פי דברי הגמרא . כנגד כל המצות

תנה לנו  ,רבונו של עולם, ה ויאמרו לפניו"לפני הקב בואו אומות העולםי

ה שוטים שבעולם מי "אמר להן הקב, ונעשנה) תורה ומצות(מראש 

מי שלא טרח בערב שבת מהיכן יאכל , שטרח בערב שבת יאכל בשבת

לכו ועשו אותה , אלא אף על פי כן מצוה קלה יש לי וסוכה שמה, בשבת

ה "והקב, ואחד נוטל והולך ועושה סוכה בראש גגומיד כל אחד ', וכו

, וכל אחד ואחד מבעט בסוכתו ויוצא, מקדיר עליהם חמה בתקופת תמוז

  .כ"ע

מוכיחים , הרי שעל ידי שבועטים אומות העולם בסוכה שהיא מצוה קלה

מדה טובה , אם כן, בכך שאינם חפצים בקיום כל התורה ומצוותיה

כלל ישראל בשמחה את מצות  מרובה על ידי שלעומתם מקיימים

מוכיחים כי רצונם , ויושבים בסוכה שבעת ימי חג הסוכות, ת"השי

בל תהי מצות ": וזהו כוונת הפיוט, לעשות רצון קונם ולקיים כל מצוותיו

   ."כי כנגד כל מצות דת חקותיה שקולה, בעיניך קלה, סוכה

נקיימה בדחילו וערכה וגדולתה למען ועל כן עלינו לדעת את חשיבותה 

  !כראוי וכיאות ורחימו

 ע"רבי שמעון מלעלוב זיק "הרהר "האדמווהוסיף לבאר בטוב טעם 

ח מצוות שבתורה הם "ה ידוע שרמכי הנ, )בליל יום הכיפורים שנסתלק(

ה מצוות לא תעשה שבתורה הם "ושס, ח אבריו של האדם"כנגד רמ

ולכל אבר ואבר יש לו מצוה מיוחדת שממנה , ה גידים שבאדם"כנגד שס

י שהאדם נכנס "סוכה אשר מקיימים אותה עומצות . מקבל את חיותו

נמצא כי כל אבריו וגידיו של , ה גידיו"ח אבריו ושס"לסוכה עם כל רמ

על כן נאמר כי מצות סוכה , האדם מקבלים את חיותם מכח מצות סוכה

כאדם , כי כן גודל השפעתה על האדם, שקולה כמו כל התורה כולה

     .שקיים את כל התורה כולה

הרחמן הוא יקים לנו : בברכת המזון –מדוע מבקשים בסוכות 

  ?את סוכת דוד הנופלת
שיובאו להלן " פנינים"הנצטרך לקרוא את כל , בכדי להבין את התשובה

יבוא , אחרי שנבין מה הוא סוד קדושת הסוכה, לבסוף .על חג הסוכות

    .הקטע האחרון שבו נבין ממילא את התשובה לשאלה

  !ה בחג הסוכות"שנתן לנו הקב' גלות'ה
מצות הסוכה שבה נוטשים אנו את דירת הקבע והולכים לדור בדירת 

נגזר עלינו בראש השנה , כך שאם חלילה. נחשבת עבורנו כגלות, ארעי

כפי שמבואר , קיום מצות הסוכה פוטר אותנו מכך, שנגלה ממקומנו

: אמר רבי אליעזר בר מרוס): "ג"ילקוט שמעוני ויקרא רמז תרנ( במדרש

אתה מוצא בראש השנה יושב , וכה אחר יום הכיפוריםלמה אנו עושין ס

וביום הכיפורים הוא חותם את , הקדוש ברוך הוא בדין על באי העולם

וגולין , ועל ידי כן עושין סוכה, שמא יצא דינן של ישראל לגלות. הדין

  "...והקדוש ברוך הוא מעלה עליהן כאילו גלו לבבל, מבתיהן לסוכה

ואז נבין , אנחנו יוצאים בחג הסוכות' גלות'לאיזה , אך כדאי להתבונן

  .'גלות'ה אלינו אף כשהוא שולח אותנו ל"כמה טוב ורחום הקב –היטב 

ה רוצה שנרויח "שהקב, מהם נבין ונראה, "פנינים"ביא בפניכם כמה נ

  י כך לא נצטרך "גם שייקרא כאילו הרחקנו נדוד לגלות וע, בכפליים

  

נצבור ונעמיס , ת בו נשהה בחג הסוכותבאותה גלו, וגם. לצאת לגלות אמיתית

וכך יהיה לנו גמר חתימה טובה לשנה טובה , מצוות ומעשים טובים לאין ערוך

  . ומתוקה

  ...מזיגת הדינים
: ה אומר אלינו"הקב, שבו אין איש יודע מה נגזר עליו, לאחר ראש השנה, הנה

, לאחר מכן הגיע יום הכיפורים. קחו לכם עשרה ימים שבהם תעשו תשובה

... יום מיוחד שבו צמים ומתוודים שוב ושוב, מחילה וכפרה, שהוא יום סליחה

    !רגעים נעלים של קרבת אלוקים –לאחר מכן מגיע תפילת נעילה 

  .או אז מגיעים ימי הסוכות שהם המשך וסיוע לחתימה הטובה

) ט, סוכה ב(על פי המשנה , הסביר את סגולת הימים הללו ע"הגאון מוילנא זי

שאומרת שאם חלילה ירד גשם בסוכות דומה הדבר לעבד שבא למזוג את 

ע שאין "והסביר הגאון מוילנא זי. הכוס לרבו ורבו שופך לו קיתון על פניו

ל היה היין "דהנה בזמן חז', למזוג'אלא מה הפירוש , ל הזה מובן כפשוטוהמש

, כל כך חריף עד שכל רבע כוס יין היה צריך למהול בשלושת רבעי הכוס מים

  .אחרת לא ניתן היה לשתות את הכוס ואסור היה לברך עליה

אך אני , אמנם היה יום כיפור ורציתי לסלוח לכם: "ה"כיוצא בכך אומר לנו הקב

תצברו לכם מיליוני ! הכנסו לסוכה, בואו –רוצה שתמזגו את הדין שנקבע לכם 

  !"וכל רגע בסוכה הוא מצוה, שהרי השעון דופק, מצוות

בכל רגע שאתם שם ! אפילו רק תשבו שם, תלמדו שם, תישנו שם, תאכלו שם"

כך תמזגו ותשפרו את , אתם צוברים עוד מצוה ועוד מצוה של ישיבה בסוכה

  ".תם לכםהדין שנח

  !עצם השהות בסוכה היא מצווה
למרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים קניבסקי " טעמא דקרא"בספר 

דברים (מפני מה בצווי התורה על הקרבן שמקריבים בסוכות  :מובאא "שליט

נאמר רק , "'שבעת ימים תחג ליהוה אלהיך במקום אשר יבחר ה): "טז, טו

לשכן " –כמו בפסח ובשבועות  –ממשיכה והתורה לא , "'במקום אשר יבחר ה"

  ? "שמו שם

. מובא שהשכינה שרויה על כל סכך וסכך מן הסוכה' שבזוהר הק, והשיב

, לשכן שמו שם' בסוכות אי אפשר לכתוב שרק בבית המקדש בחר ה, לפיכך

  ! הוא בחר לשכן את שמו בכל סוכה –משום שאין הדבר נכון 

ועצם השהות , סת ומקום להשראת השכינהשכל סוכה היא בית כנ, אפוא, יוצא

  ... בה היא מצוה

  ... ה שולח אותנו אליו"שהקב' גלות'זהו ה -! 'כעת נבין כמה טוב ה

  !ה"בסוכה נמצאים שמותיו של הקב
היא שישים  'ה ס –" סוכה"הגימטריא של שתי האותיות הקיצוניות של המילה 

שוות לעשרים  'כ 'ו –ואילו שתי האותיות הפנימיות של המילה סוכה , וחמש

בגימטריא   י- נ- ד-א: ה"שתי הגימטריות הללו הן שמותיו של הקב. ושש

  .מגיע בגימטריא לעשרים ושש ה-ו-ה-יואילו , שישים וחמש

ון יושב בסתר עלי"א בתהילים הוא "והנה הפרק הצ, א"כמנין צ 91יחדיו הם 

שבה אדם לן וחוסה בצלא , וזה הרי ענינה של מצות סוכה, "י יתלונן-בצל שד

  .  י-בצל שד, דמהימנותא

  ?איך מותר לדרוך בסוכה
ששנה אחת בליל התקדש חג , ע"ק רבי יחיאל מאלכסנדר זי"הרה מסופר על

התעכב מלהיכנס אל תוך הסוכה כשהוא מפחד ואומר שאסור לדרוך , הסוכות

  ... ים  הרמוזים בסוכהעל שמות הקדוש

היינו שעל "...  שמות על שמות מותר: "אך לאחר זמן התישבה דעתו ואמר

  ונמצא שגם בו יש משמותיו של , האדם לדעת שיש בו חלק אלוקי ממעל



 

  

כך יכול לדרוך בסוכה ולהיכנס , וכמו שמותר להניח ספר על ספר, ה"הקב

  ... "שמות הקודש על שמות הקודש מותר"כי ' לתוך בית ה

  קדושת הסוכה
כי ! לסוכה יש קדושה של גן עדן: ע"זי" שפת אמת"ק בעל ה"כתב הרה

ויטע ) "ח, בראשית ב(כפי שכתוב , למעשה המקום של בן אדם בגן עדן

אך האדם קלקל ". אלקים גן בעדן מקדם וישם שם את האדם אשר יצר' ה

י "ע אבל לאחר יום הכיפורים כשכולנו זכים וטהורים. וגורש מגן עדן

וממילא נתנו לנו את . אז רשאים אנו להיכנס לגן עדן, מחילת העוונות

אך העבודה שלנו היא , המצוה להיכנס לסוכה שיש בה קדושת גן עדן

  ...שלא נגורש משם שוב, להשאיר את קדושתה בנו לכל ימות השנה

שהסוכה נקראת .) עבודה זרה ג(ובכך הוא גם מסביר את דברי הגמרא 

לגבי טיטוס :) גיטין נו(את על פי מה שמובא בגמרא וז. מצוה קלה

רשע בן רשע בריה קלה יש לי בעולמי ויתוש : "שיצתה בת קול ואמרה

דמעלנא אית לה ", ומסבירה שם הגמרא מדוע היא נקראת קלה". שמה

. פה להכניס מאכל יש לה –" מעלנא: "י"ומסביר רש". ומפקנא לית לה

  .וציא את האוכל אין להמוצא דרך בית הרעי לה –" מפקנא"

כי אנו חפצים להכניס ולאצור את , "מצוה קלה"ולכן גם הסוכה נקראת 

  .ו"קדושתה בתוכנו ולא להוציאה ח

  ה מנחמנו ומביא אותנו אל ארמונו"הקב -בסוכות 
מדוע בעת תפילת נעילה , ע"המגיד מדובנא זיבנועם שיחו הסביר פעם 

וכדרכו ביאר , דמעות כמים נוהגים בכל תפוצות ישראל לבכות ולשפוך

למלך רם ונישא שהיתה לו בת יחידה וחיפש , למה הדבר דומה, במשל

בין ההצעות הציעו לו בחור אחד , עבורה בחור מושלם בכל המעלות

וסיפרו לו שהוא בנו של מלך פלוני ושמו יוצא לפניו , ממדינה רחוקה

המלך את ואכן לאחר חקירות ודרישות עשה . כאהוב למטה ונחמד למטה

  .וכל בני העיר צהלו ושמחו בשמחת מלכם האהוב, השידוך

בתחילה , אחר החתונה דרש החתן מבת המלך שתבוא לדור עימו בעירו

אך הוא עמד על שלו עד , כי איך תעזוב את ארמון המלך, ניסתה לסרב

כאשר הגיעו להתם , הסכימה לעבור לאותה מדינה רחוקהשבלית ברירה 

והוא אינו מתנהג כלל בגינוני , ינו בן מלך כללהתברר לה שבעלה א

אך מחמת , ולכן סבלה ממנו צרות רבות ורעות, מלכות רק כאחד הריקים

, המרחק שהיה בינה לבין אביה לא יכלה לספר לו מה מעיק על ליבה

  .ובלית ברירה סבלה את יסוריה בדומיה

צאת בו הודיע המלך שנפשו יו, יום אחד הגיע אליהם מכתב מאת המלך

כאשר שמע . ולכן יבוא לבקרם ביום פלוני, מרוב געגועים לביתו ולחתנו

ומיד התחיל לעמול , מכך החתן ידע שעליו להכין את ביתו לפני המלך

ואף קישטו בקישוטים נאים , בכל כוחו לנקות ולקרצף את מקום דירתו

ובד בבד היה מרצה , ותמונות מפוארות למען ימצא חן בעיני המלך

והרבה לכבדה בכבוד , ת אשתו בכל מיני מתנות ותכשיטיםומפייס א

  . ויקר תפארת

, קרנו פניו מרוב שמחה ואושר, כשהגיע העת ובא המלך אל ביתם

וכה עברו עליו ימי , בראותו שמצא זיווג הגון וטוב לבתו האהובה

כאשר המלך מתפעל ונהנה איך חתנו טורח ודואג , הביקור בנעימים

אולם בטרם עלה המלך . ת כל משאלותיה לטובהלבתו בכל לבו וממלא א

קראה לו בתו החדרה ופרצה בבכי , על מרכבתו כדי לחזור לעירו

וגילתה באזניו שכל מה שבעלה היטיב עמה , תמרורים על גורלה המר

אבל בכל , בתקופה האחרונה אינו אלא לפנים כדי למצוא חן בעיני המלך

  .השנה כולה הרי הוא מזלזל בה מאד

ובכל ימות , שהנשמה היא בת המלך והגוף הוא החתן, והנמשל מובן

ובזה , השנה עושה האדם ככל אשר עולה על רוחו והולך בשרירות ליבו

גורם להצר ולצער את הנשמה שהיא חלק אלוקי ממעל חצובה מתחת 

, אמנם בחודש אלול שומע הגוף שמלך במשפט יעמוד ארץ, כסא הכבוד

ולכן הוא חוזר , ש כבני מרון"ארץ לפניו יתב ה יתייצבו כל יושבי"ובר

וכאשר המלך מלכי המלכים , בתשובה ודואג לכל צרכי הנשמה בהרחבה

שהרי הגוף , רואה את הזיווג של הגוף והנשמה עולה נחת רוח לפניו

אולם בעת תפילת נעילה בטרם , דואג לצרכי הנשמה ועושה רצון קונו

י ולפנים ומתאוננת במר ליבה אז נכנסת הנשמה לפנ, יסגרו את השערים

ובוכה בדמעות שליש לפני מלכו של עולם על צערה , על מצבה העגום

ובכייתה מעוררת היהודי לבכות ולהתחנן על , וסבלה בכל ימות השנה

  .נפשו

שכראות המלך את בכיית בתו , המגידים הוסיפו לסיים משל זה בכי טוב

חתן במחיצתו דאג שהרי כאשר שהה ה, הרי הוא מייעץ לה עצה טובה

ואם כן יבואו נא שניהם לגור סמוך , עבורה והיטיב עמה בכל הטובות

  ... וממילא תחיה עימו בשלום ובשלוה, ונראה לארמונו

ואכן אחר יום הכיפורים נכנסים בני ישראל בצילא דמהימנותא זה ביתו 

  וממילא יכולים הגוף והנשמה להמשיך להיות בצוותא , ה כביכול"של הקב

  

  

ולכן גם הגוף , והן הן הדברים שהסוכה היא צל השכינה, שמחה ותענוג מתוך

וצריך רק להאמין ולדעת שהוא נמצא אצל , ירא ומפחד ללכת אחר תאוותיו

  .המלך ועל כן עליו לדאוג לצרכי הנשמה

  הסוכה היא דוגמת החופה בין ישראל לאביהם שבשמים
שגומרת , כמו חופה, הענין סוכ: "ע"זי" שפת אמת"ק בעל ה"הרהנוראות כתב 

היינו שחג הסוכות הוא בחינת החופה בין ישראל לאביהם , "הקנין אשה לבעלה

ובשמיני עצרת . ודוגמת החתן המכניס את הכלה לביתו ולדירתו, שבשמים

שאמר , משל למלך בשר ודם) "סוכה נה(וכמו שאמרו , הוא היחוד הגדול ביותר

עשה לי סעודה קטנה , אמר לאוהבו ליום אחרון, לעבדיו עשו לי סעודה גדולה

ה מתייחד ביחידות עם כלל ישראל ואף אחד "שכביכול הקב, "כדי שאהנה ממך

  .אינו נוכח שם כלל

כך חל , כשם שחל שם שמים על החגיגה.) "סוכה ט(ל "ומה לנו יותר מדברי חז

היינו שחל שם שמים בדפנות הסוכה כשם שחל שם , "שם שמים על הסוכה

  .ולכן אסור ליהנות מעצי הסוכה ביום טוב, נותשמים על הקרב

בתוך , וכאשר יתבונן האדם בזה יאחזוהו אימתה ופחד ביודעו לאן הוא נכנס

  . שם שמים ממש

ק רבי אברהם אזולאי "להגה' חסד לאברהם'בספר ראה (ובזה ביארו הספרים 

נת ש 'שפת אמת'הוכיוון לכך , ]'מעין רביעי נהר נח[, א"זקינו של החיד ל"זצ

, שמשום הכי פסולה סוכה שהיא פחותה מעשרה טפחים) ה כתיב"ב ד"תרמ

והשכינה שורה , שמעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה.) סוכה ה(שהא ידוע 

  .   על הסוכה

  ?בשבת חול המועד סוכות" שלום עליכם"מדוע נוהגים שלא לומר 
שנת " מ סוכות"שבת חוה"מבאר בספרו ( ע"זי" שם משמואל"ק בעל ה"הרה

: מ סוכות"ק בחוה"בליל ש" שלום עליכם"מדוע אין אנו נוהגים לומר , )ג"תרע

" שלום עליכם"ולכן אומרים , כי בכל שבת ושבת זוכה כל יהודי לנשמה יתירה

למלאכים המלוים את הנשמה היתירה מן העולם העליון ומוסרים אותה 

מחמת שהאדם רחוק כי , וזאת בכל ימות השנה. למלאכים המלוים את האדם

כל כך מלקבל את הנשמה הקדושה על כן זקוק הוא למלאכים שיסייעו בעדו 

כענין שכתוב , דמהימנותאאבל בסוכות שבני ישראל יושבים בצילא , לקבלה

העולה " סוכה"בשמה  ונרמז, "הביאני המלך חדריו) "ד, שיר השירים א(

נמצא שהאדם מוקף , י-נ-ד-ה וא"דושים הויבגימטריא כמספר השמות הק

וכענין , ה מקום שמלאכי השרת אינם יכולים להגיע לשם"בשמותיו של הקב

ופירש , "ל-כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל א) "כג, במדבר כד(שכתוב 

שהם , אשר תיגלה חיבתם לעין כל, עוד עתיד להיות עת כעת הזאת"י שם "רש

והם ישאלו , ה מפיו ומחיצתם לפנים ממלאכי השרתיושבין לפניו ולומדים תור

, וכדוגמא זו היא הסוכה והאושפיזין עם ישראל בסוכה, "ל-להם מה פעל א

  .שמעלת ישראל אז גבוהה ממלאכי השרת ואינם נצרכים לאמצעים

•   

" אבני נזר"ק בעל ה"הרהפ מה שהגיד אביו "ע, "שם משמואל"ומוסיף עוד ה

שאם יבוא מלאך למקום שבני ישראל , ה"זצללהבשם רבותיו  ע"מסוכוטשוב זי

סנהדרין (שהרי אמרו ', מתקבצים ומתאספים יתבטל המלאך מחמת פחד ה

  . ולכן אינו יכול להישאר שם, "כל בי עשרה שכינתא שריא.) "לט

ר "ע בעל השועה"ק רבי שניאור זלמן מלאדי זי"הרהמקור הדברים בדברי [

, שמעתי מרבותי: "שכתב) פרק כג' דשאגרת הקו'(באגרתו הקדושה  'תניא'וה

אף שאינם , כי אילו נמצא מלאך אחד עומד במעמד עשרה מישראל ביחד

תיפול עליו אימתה ופחד בלי גבול ותכלית משכינתא , מדברים בדברי תורה

פרשת (' שם משמואל'וב, "עד שהיה מתבטל ממציאותו לגמרי, דשרי עלייהו

ק רבי דוד "הרהמביא כן בשם  )ג"במדבר שנת תרע, ז"תולדות שנת תרע

אפילו מלאך שבא לשם , שכל מקום שיש בו עשרה מישראל", ע"מלעלוב זי

  , "]מתמוגג מפחד משום דכל בי עשרה שכינתא שריא

שאין ביכולת המלאך לבוא אל הסוכה מפני , על אחת כמה וכמה שיש לומר"

הין הרבה מן והאושפיזין גבו, כי חל שם שמים על הסוכה, ומהדר גאונו' פחד ה

כי בסוכה גדולה מעלת כל יחיד , "כ אין מקום לאמצעים"א, המלאכים כידוע

כי הוא יתבטל מגודל הקדושה , ויחיד מישראל שאין המלאך יכול להגיע אליו

  "...ובזה תוכחת מגולה לכל איש היושב בסוכה לידע מה שלפניו", השורה שם

  בצילא דמהימנותאסוכה 

בליל  :ע"זי מפאפא " ויען יוסף"ת "ק בעל שו"הגהסיפר אחד מתלמידיו של 

נזדמן , סוכתו ולקדש כשעמד רבינו להיכנס אל , ראשון של יום טוב סוכות

והוא שאל  ,ילדו של אחד הקרואים אל שולחנו ,לפניו ינוקא כבן שנתיים שלוש

הילד השיב  "?מה טעם אנו יושבים היום לאכול בסוכה ,אמור נא ילד": אותו

אולם רבנו ). כי כן ציוותה אמא(״ווייל די מאמע האט גיזאגט״ : לוכיאות לגי

כמה היטיב האי ינוקא ! האח": זי״ע נתלהב מאד למשמע תשובתו ויקרא

כדאיתא , כי כך נצטווינו מאימא עילאה, כי באמת זה סוד מצות סוכה! להשיב

שאנו יושבין בסוכה בצילא דמהימנותא בבחינת אימא דמסככא ' בספרים הק

המה בני ישראל להסתירם מכל פגע ולגונן  ,)בניה אמא שמגנת על(בנוהי  על

   ...בעדם״

  



 

  

  

יום  , היה אומר על ״ראש השנה ע"זי "ם"חידושי הרי"ק בעל ה"הרה

נושפים ( -״מען בלאזט אונץ אפף״  :סוכות״ שיש לנו אמא טובה, כיפור

זהו ) רוחצים אותנו(״מוואשט אונץ אפף״ . זהו ראש השנה) לנו בשופר

  ...זהו סוכות) עוטפים ומכסים אותנו(״מדעקט אונץ ציא״ . יום כיפור

הוא למחסה ולמסתור על האורות הנעלים היורדים בימים סוכה ה

  'הק
בחינת מצוה סוכה : כותב ע"מדרומסק זי "תפארת שלמה"ק בעל ה"הרה

להיות למחסה ולמסתור על האורות היורדים , הבאה אחר ימים הקדושים

כאם המסוככת על בניה לבל יכם כל פגע וכל , בראש השנה ויום כיפור

כי היא איננה צריכה , ולכך הסוכה פטורה מן המזוזה: "ומוסיף .און חלילה

  "כי היא עצמה נעשית לשמירה כנ״ל, שמירה ממזוזה

•   

כי פעם אחת בערב : מסופר ע"זי "דברי חיים מצאנז"ק בעל ה"הרהעל 

מה נעשה  ,אוי": יום כיפור הלך הלוך ושוב בביתו מגודל הפחד ואמר

לעת ערב כשיבוא גודל הבהירות ונהיה צריכים לגלות כל המקומות 

פירוש  ,יראה ללבב״' אדם יראה לעינים וה"כנאמר , לפניו יתברך שמו

... אין עצה אלא לברוח תחת הסינר של אמא הקדושהו, שיזריח ללב

והוא הרמז ) שהסוכה היא כמו אמא הסוככת על בניה, מובא' בזוהר הק(

  ...״כי יצפנני בסוכו״) ה.תהילים כז(

•   

נוהגין לומר בתפילת  ע"זי "בני יששכר"ק בעל ה"הרהאמר  -לפיכך 

, "שכינהיחביאנו צל ידו תחת כנפי ה") וכן בעשרת ימי תשובה(נעילה 

, הוא רק נשמות הגרים, כי ידוע תחת כנפי השכינה, והוא לפלא בעיני

ושאלתי את פי כבוד ? מה שאין כן נשמות ישראל על כנפי השכינה

ואמר שנוכל לפרש הכוונה על צל , ל"ה זצוק"מחותני הרב הקדוש מהרצ

   ...אשר מצוותה אחר יום הקדוש, הסוכה

•   

מצוות סוכה היא : כתב ע"מאפטא זי "אוהב ישראל"ק בעל ה"הרה

וכשם שמנהגה של התרנגולת לקרוא , לחסות בצל כנפי השכינה

ולאחר מכן היא פורשת כנפיה , לאפרוחים לאכול מה שהכינה להם

כי בראש , עם בניה כנסת ישראלכך כביכול נוהגת השכינה , עליהם

ואילו בחג . השנה ויום הכיפורים היא מקציבה להם חיים מזון ופרנסה

  ...הסוכות היא מכניסה אותם תחת חסותה ומסככת עליהם בכנפיה

•   

אנו רואין כשהילד יוצא ממעי אמו מלפפין : מובא "צמח דוד"ובספר 

הקב״ה מוחל  ביום הכיפוריםכן , אותו בבגדים שלא יזיק לו שינוי האוויר

על כן הקב״ה סוכך , לעונותיהם של עמו ישראל ונעשים כתינוק שנולד

  ...כאדם שמניף על בנו, יהם בצל סוכה לבושי יקרעל

•   

' היאמר ו״סוכה״ ר״ת  ע"זי "שפתי צדיק"ק בעל ה"הרהאמר  -לפיכך 

 -השי״ת מושיב אותנו בצלו , כי שכינה שרויה בינינו, דברךכלחתי ס

וסולח ומוחל על כל , לא דקודשא בריך הואיצ, לא דמהימנותאיצ

  ...עונותינו

  "...תחבקניוימינו "הסוכה בבחינת 
, שיר השירים ב(את הפסוק ) יט, שיר השירים רבה פרשה ב(ל "דרשו חז

זה ענן שכינה  –וימינו תחבקני , זו סוכה –שמאלו תחת לראשי ) "ו

  ". לעתיד לבא

על פי ) שער חג הסוכות פרק ד( "פרי עץ חיים"ל ב"י ז"הארוביאר 

שתי דפנות כהלכתן , הוא, ששיעור הכשר בסוכה, )סוכה ז(מאמרם 

דהא , והוא כעין צורת חיבוק שמחבק איש את רעהו, ושלישת אפילו טפח

, היא הפרק הסמוך לכתף' א, כמו כן בזרועו של אדם יש שלשה פרקים

חבק את ישראל ה מ"וכביכול הקב, ופרק של אצבעות, ופרק הזרוע עצמו

  !... בסוכה ביד ימינו על ידי שלש דפנות

היושב בסוכה ולומד ): "פרק עז( "יסוד יוסף"הומעתה יובנו דברי 

שכל העולם נקרא , הרי הוא יושב ממש בתוך עולמות עליונים, ומתפלל

, "בסוכות תשבו שבעת ימים) "מב, ויקרא כג(והיינו דכתיב , "כידוע', יום'

ולפיכך עלינו , בשבעה עולמות עליונים בימי החגפירוש שהאדם נכנס 

שהרי מלך מלכי המלכים , לדעת שאין לנו שום השגה בנעשה בסוכה

  .ה מחבק בה כל יהודי ויהודי בכל מצב שהוא"הקב

לכן אך למותר להאריך שחייב האדם להיכנס אל הסוכה באימה ויראה 

תר לקיים מה וההכרח לא יגונה מלהזכיר להשגיח וליזהר ביו, ורתת וזיע

ולפי שקדושת הסוכה ): "ב"סימן תרלט סק" (משנה ברורה"שמביא ב

, ולדבר בה כי אם קדושה ותורה, גדולה מאד ראוי למעט בה דברי חול

, "ר ורכילות ושאר דיבורים האסורים"ש שיהיה זהיר מלדבר שם לשה"וכ

ה מאד שלא "גם הזהיר בשל: "מביא) ב"ט סק"סימן תרל(' ביכורי יעקב'וב

  ".לכעוס בסוכה

  
  

  : התשובה לשאלה בפתיחת הגליון

הרחמן הוא יקים לנו את : בברכת המזון –מדוע מבקשים בסוכות 

  ?סוכת דוד הנופלת
סוכת "וכי התיבות . מדוע דווקא בחג הסוכות מזכירים בברכת המזון בקשה זוו

  !בוודאי יש כאן משמעות עמוקה יותר? זה לסוכות" הרחמן"הם הקשר בין " דוד

שעתיד להתגלות במהרה , בן דודדהנה ידוע שמלך המשיח : אלא ההסבר הוא

יכין את עם ישראל לקראת התגלות השכינה לעת , ולגאול אותנו גאולת עולם

שם תשרה , ה בעולם כאשר יבנה בית המקדש"אשר תתגלה מלכותו של הקב

תקוים בנו משאלת לבנו לה , או אז. 'השכינה ותרד אש משמים על מזבח ה

וידע כל פעול כי אתה פעלתו ויבין כל יצור כי אתה : "נו מיחלים בכל עתא

  "! אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכל משלה' יצרתו ויאמר כל אשר נשמה באפו ה

א יהיה שם לא ל" –) ה, הלכות מלכים יב(ם "כפי שכתב הרמב –" באותו הזמן"

וכל  שהטובה תהיה מושפעת הרבה ,רעב ולא מלחמה ולא קנאה ותחרות

 ,בלבד' המעדנים מצויין כעפר ולא יהיה עסק כל העולם אלא לדעת את ה

וישיגו דעת בוראם  ,ולפיכך יהיו ישראל חכמים גדולים ויודעים דברים הסתומים

     ."כמים לים מכסים' כפי כח האדם שנאמר כי מלאה הארץ דעה את ה

הרחמן הוא ": אנו מבקשיםאותה " סוכת דוד"יובן ההקשר בין הסוכה ללפיכך 

, לעילוהסברנו כי כפי שכתבנו , דווקא" דוד הנופלת סוכתיקים לנו את 

ה המסוככים עלינו בכל עת "בסוכה דמיהמנותא מרומזים שמותיו של הקבש

בבחינת גילוי השכינה  וענן שכינה אופף את כל השוהה בה, שאנו מצוים בה

  . הנמצאת ממש עמנו

אותה מלכות  –" הנופלת וכת דודסהקם נא את "ה "לכך אנו מבקשים מהקב

', למדנו את דרכי התפקידה לגלות לנו ולכי , נדמית לסוכהאף היא שבית דוד 

כין אותנו לקראת התקופה המיוחדת לה אנו מצפים בכל עת המלך המשיח שי

וראו ' ונגלה כבוד ה: "אז יקוים בנו הכתוב ,ה בעולם"גילוי מלכותו של הקב –

ה כמו "נהיה מסוככים בתוך שמותיו של הקב, "דיבר' כל בשר יחדיו כי פי ה

שבגלות היתה נסתרת ' התתגלה לנו מלכותו של  –הסוכה בה אנו יושבים 

את האלוקות המחייה בכל רגע ושניה את כל  ונראה במוחשנגלה , מעמנו

מונח , ה שגם באוכל ובמזון הגשמי אותו אנו אוכליםנגל, אנו חיים וב העולם

היה יכול  לא, שלולי כוחו המחיה אותו והמקיימו, ה"כוחו ואלוקותו של הקב

  . לרגע אחדלהיות קיים 

לאחר שאכלנו : ממילא אף מובן מדוע אנו מבקשים זאת דווקא בברכת המזון

מתי יגיע הרגע שאף : אנו גם מבקשים, ה על כך"ואנו מודים להקב, ושבענו

הוא , שהגוף שאליו נכנס האוכל, שהאוכל אותו אכלנו, נראה ונחוש בעיננו

אלא הכל הכל הוא רק כוחו של , הוא לא דבר נפרד חלילה, בעצם כוחך הגדול

  ! ה"הקב

כשמשיח  –מלכות בית דוד  זה יהיה ההבנה וההרגשה שלנו בימי תקומת

  .ה"צדקנו בן דוד ימלוך ויכניס אותנו תחת סוכתו של הקב

        ך"ו ל"הזי –פרשת האזינו 
מובא שהלויים היו משוררים שירת האזינו מידי ) א"ראש השנה לא ע(בגמרא 

והיו מחלקים שירה זו לששה , שבת בשעת ניסוך היין בהקרבת קרבן מוסף

 ך"ו ל"הזי: וסימן הפרקים שחילקו, כל שבת פרק אחד, לשש שבתות, פרקים

רבא כדרך ואמר . י אשאכ, וּ ל, יראו, רכיבהוי, כורז, אזינוהשהם ראשי תיבות 

ל "זו הפרשה היחידה שחז(שחלוקין בבית המקדש כך חלוקין בבית הכנסת 

  ). קבעו לה את המקום להפסקות ותחילות הקריאה

ומצאתי כתוב שאפילו יש חיובים לא ) "ז"סימן תכח סק( "מגן אברהם"הוכתב 

בתוך  ל על כן אין מוסיפין"לפי שחלוקה זו היא מדברי חז. יחלקו הפרשה יותר

  ".  השירה הוספות

  ...הזיו והזוהר יחזור לעם ישראל
הנה השירה הזאת נחמה גדולה והבטחה מבוארת בענין " רבינו בחייכתב 

הגאולה ובאבדן עובדי גילולים ובנקמת ישראל מאויביהם ובכפרת ישראל 

מתקנת עזרא ' ך"ו ל"הזי'ל "ואולי מפני זה בא סימן ההפסקות לחז. מעוונותיהם

שראה ברוח הקודש שתהיה תקנתו בקריאת ספר תורה , הכהן הנביאהסופר 

ותיקן הסימן , לא תבטל בזמן מן הזמנים, בציבור תקנה קיימת בכל דור ודור

לבאר שיחזור הזיו והזוהר , הזה בהפסקות הפרשה הזאת המקובלת אצלנו

  ...ושבו בנים לגבולם, והכבוד והתפארת לישראל כבראשונה

  ...יאיר לך בדין' ה
, "תולדות יצחק" מובא בספר', ך"ו ל"הזי'ל את סימן "נתנו חז טעם נוסף מדוע

וכמו שאומרים לאשה בעת , לפי שעתה בימים אלו אנו תלויים ועומדים בדין

, "השם יוציאך לאורה"או שאומרים לאדם בעת צרה , "השם יאיר לך"לידתה 

ה "והודו ואורו של הקבזיוו , כלומר, לסימן טוב' ך"ו ל"הזי'כך נתנו את סימן זה 

  .והשם יאיר לך בדין, יבא לך

  "ך"ו ל"הזי"א על הסימן "דברי המהרש
מפני ששירת האזינו משה ', ך"ו ל"הזי'פירש מדוע נתנו את הסימן  א"המהרש

  מפני, זיו ועל כן כאשר הלויים אמרו אותה בשבת הרגישו בה, רבנו חיברה



 

  

  

) כט, שמות לד(בתורה שקבלנו אותה מפי משה שקרן עור פניו כדאיתא 

  .זיו –ותירגם התרגום קרן עור פניו 

  ל"ע על הסימן הנ"ק מבעלזא זי"הטעם שהסביר הרה
ו "הזי' ל"הסביר את הסימן שנתנו חזע "ק רבי יהושע מבעלזא זי"הרה

ששלחו ליה בית הדין ) ב"סנהדרין לא ע(לפי מה דאיתא בגמרא ', ך"ל

וכתבו לו , שהיה אב בית דין בבבל מכתב שבעיר טבריא למר עוקבא

למי שלו מאיר פנים  –" לדזיו ליה כבר בתיה שלם: "בראשית המכתב כך

או כפירוש , כלומר כמשה רבנו שבתיה בת פרעה גדלתו, כבן בתיה

  . שלום, ה"כמשה שהוא בן ביתו של הקב, נוסף

על מפני שהיה מר עוקבא ב, מדוע נתנו לו את תואר זה: י"וכתב שם רש

אך , שפעם אחת בעת ניסיון קשה כמעט שלא עמד ביצרו, תשובה

ומאז והלאה כשהיה יוצא לשוק היה נר מן השמים , לבסוף כבש את יצרו

  .ועל שם האור שהיה זורח לו כתבו לו כן. דולק על ראשו

ולכן כאשר פרשת האזינו קוראים תמיד בימים שכל ישראל שבים 

שנתקבלה ' ך"ו ל"הזי'תא במילים ל סימנא מיל"נתנו לנו חז, בתשובה

  ...     תשובתנו כמו שאמרו על מר עוקבא לדזיו ליה כבר בתיה שלם

   )א, לב(האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ 
וכיצד , הרי משה רבינו היה עניו מכל האדם ע"ק מקוצק זי"הרהשאל 

כמה שאדם  דמכאן רואים דכל: והשיב? "האזינו השמים: "הרהיב לומר

  ... יש לו יותר הזכות לתבוע מהשמים שיצייתו לו, יותר שפל בעיניו
  ) ב, לב(תזל כטל אמרתי , יערוף כמטר לקחי

דברי התורה , ע"ק רבי שמחה בונים מפשיסחא זי"הרהאמר על כך 

מה הגשם אינו מגלה את . הקדושה כמוהם כגשם היורד על הארץ

ורק לאחר זמן באה לידי ביטוי , השפעתו על הצמחים מיד עם ירידתו

בדומה לכך פועלים , שהרווה את האדמה, השפעתו הברוכה של הגשם

אין מבחינים , בשעה שהם נשמעים ללומדים, דברי התורה על שומעיהם

אך בסופו של דבר עתידים הם , החיובית והרוחניתמיד בהשפעתם 

  .  לפעול את פעולתם הברוכה על לומדי התורה

  ) ב, לב(תזל כטל אמרתי , יערוף כמטר לקחי
אך , שהרי הגשם בא לכל הארץ בשווה: פירש את זה הפסוקע "א זי"הגר

ומקום הזרוע סם , יצמח חיטים –מקום שזרוע חיטים . פעולתו לפי המקבל

  ". טוב"אך הגשמים עצמם נקראים לעולם . יצמיח סם המוות –המוות 

. העושה פעולתה שתצמיח מה שבלבו, וכן הוא בתורה הבאה מן השמים

יכשל עוד  –ו פורה ראש ולענה "ואם ח, תגדיל יראתו –אם לבו טוב 

  "...ופושעים יכשלו בםצדיקים ילכו : "וזהו, בהגותו בה
 

  )מז, לב(כי לא דבר רק הוא מכם 
ביתא יש לה מספר  כידוע כל אות באלפא. רמז נפלא יש כאן בפסוק זה

המספר ' האות ת. 1המספר המקביל נגדה הוא ', כגון האות א. מקביל

. ורמזים רבים נאמרו על פי ערך חשבון האותיות. 400המקביל לה הוא 

ולשון חשבון , מילה יונית –גימטריא ". (גימטריאות"רמזים אלו נקראים 

וכגון , ל שדרשו דרשות רבות על פי גימטריא"ומצינו בחז. )או מנין

קדוש "מגימטריא , "סתם נזירות שלושים יום"דרשו ) א"ה ע(במסכת נזיר 

וכן . שלושים: בגימטריא" יהיה"תיבת ) ה' במדבר פרק ו" (יהיה

שלושים ושתים מידות שהתורה , הנדפסת בסוף מסכת ברכות, בברייתא

  .גימטריא: ותשע היא המידה העשרים, נדרשת בהן

אשר תורתינו , ענין הגימטריאות ענין אמיתי הואאתה הראית לדעת ש

  . הקדושה רמזה בדרך זו ענינים רבים ואמיתיים

כי לא דבר רק : "ודורשי רשומות מצאו רמז נפלא במקרא קודש שלפנינו

: כחשבון) שש מאות שבעים ותשע(ט "עולה בחשבון תרע" הוא מכם

לומר לך ). שש מאות שבעים ותשע(ט "תרע: לה גם כןשעו" גימטריאות"

אלא ענין אמיתי בתורתינו , ו דבר ריק ומקרי"שהגימטריאות אינם ח

המלמד על אמיתיות הרמזים , ק כי נפלא ומתוק רמז זה"ודו, הקדושה

  . בגימטריאות

  

  

  

  )מז, לב(כי לא דבר רק הוא מכם כי הוא חייכם 
סגולת הלומד  –" לא דבר ריק הוא מכםכי ) "א"ירושלמי פאה ג ע(ל "דרשו חז

ו "אם אתם ח, "ואם ריק הוא", שאינו מרגיש משהו ריקני וחסר אצלו, תורה

מזה  –" מכם"זה נובע , "ריק"בכל זאת מרגישים בדברי תורה הרגשה של 

כי כאשר תהיו עמלים בתורה אז . שלא עמלתם מספיק על דברי התורה כראוי

  .ומחכמת התורה תתענג הנפש תענוג נפלא מקדושת

ושבתם ) "יח', מלאכי ג(על הפסוק ) ב"ע' ט(ל במסכת חגיגה "והנה למדו חז

שהסיפא של , "בין עובד אלקים לאשר לא עבדו, וראיתם בין צדיק לרשע

אך זה , מדבר מצדיקים גמורים" בין עובד אלקים לאשר לא עבדו"הפסוק 

ששונה את פרקו וזה , "עובד אלקים"ששונה פרקו מאה פעמים ואחד נקרא 

, ואף על פי ששניהם צדיקים גמורים, "אשר לא עבדו"מאה פעמים בלבד נקרא 

מחמת שהעובד אלקים התאמץ בכוחות מיוחדים , החילוק ביניהם עצום ורב

  . והוסיף לשנות את פרקו פעם נוספת על המאה פעמים

ד דמכיון שהשונה פרקו מאה פעמים ואח, "פנינים יקרים"ולפי זה כתב בספר 

אך כשלא שונה פרקו מאה פעמים , אם כן אינו ריק ממנו, זוכר את תלמודו

יכול לשכוח את תלמודו ויהיה , אפילו אם שונה את פרקו מאה פעמים, ואחד

  . ריק ממנו

" ריק"ששכחתם את תלמודכם ונעשה " ואם ריק הוא"ל "וזאת נרמז במאמר חז

כי אם , שחזרתם על תלמודכם רק מאה פעמים' בגימטריא ק" מכם"הרי הוא 

  .  אז לא היה משתכח ממכם, הייתם מוסיפים לחזור מאה ואחד פעמים

" ישקני מנשיקות פיהו) "ב, א" שיר השירים"ב(והוסיף לפרש מה שכתוב 

. הם הדברי תורה שמלמד את עמו ישראל, ה לעמו ונחלתו"שנשיקות הקב

אלא לרמוז שצריכים לחזור על הדברי ? "פיו"נאמר  ולא" פיהו"ולמה נאמר 

  .העולה מאה ואחד" פיהו: "כחשבון, תורה מאה ואחד פעמים

שבא , כלומר, "אשרי מי שבא לכאן ותלמודו בידו"ל "וזהו גם מה שאמרו חז

שעולה מאה " לכאן: "למידה זו שחוזר על תלמודו מאה ואחד פעמים כחשבון

שגור בפיו שלא שכח את תלמודו והלימוד " דותלמודו בי"ועל ידי זה . ואחד

  ...  הוא בידו וברשותו

ומת בהר אשר אתה עולה שמה והאסף אל עמיך כאשר מת אהרן 

  )נ, לב(אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו 
אמר . 'באותה מיתה שראית וחמדת אותה וכו –" כאשר מת אהרן אחיך"

  ).  י"רש" (אשרי מי שמת במיתה זו"משה 

ויש להבין למה כפל ואמר  ע"ק רבי מרדכי דוד מדאמבראווא זי"הרהשאל 

וכמו כן באהרן כפל בלשונו , "והאסף אל עמיך" "ומות בהר"שני לשונות 

  ".ויאסף אל עמיו" "כאשר מת אהרן אחיך"לאמר 

שבכל שנה ושנה ביום השבוע שבו , אלא הנראה לומר כי רמז בזה דבר פלא

 אותו יום בשבוע חל בשנה, חל ראש חודש אב שהוא יום מיתת אהרן הכהן

  . הוא יום חמישי דסוכות, שלאחריו יום האושפיזא דיליה

שסימן טוב הוא שיום , י שנתאוה משה וחמד לאותה מיתה"על כן כתב רש

ה שגם "והבטיח לו הקב. ההילולא מקביל כנגד יום האושפיזא בזמן שמחתנו

, אדר יחול לעולם באותו יום בשבוע שבו יחול אושפיזא דיליה' יום מיתתו ז

  .דסוכות' יום דב, דהיינו

כ בחג "ואח, "והאסף אל עמך", תמות היום הזה" ומות בהר"וזה שכתוב 

תבא אל עמך ישראל באותו יום בתור אורח ביומא דאושפיזא ) סוכות(האסיף 

כשם שמיתת אהרן ". כאשר מת אהרן אחיך בהר ההר ויאסף אל עמיו", שלך

  .יףהוא גם כן ביום שבו חל היום שהוא בא אל עמיו בחג האס

של סוכות ואהרן ' שהאושפיזין של משה הוא ביום ד, מזה הרמז יש ראיה, אגב

  .'כ בא יוסף ביום ו"ורק אח' ביום ה
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