
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התקרבות שלבי 4 - לסוכות כיפורים ימים בין 4
יש ארבעה ימים בין יום כיפור לבין "זמן שמחתנו". כתוב שהימים 
האלה הם כנגד שם הוי' ב"ה. למחרת יום הכפורים, יום שנקרא 

גאטס נאמן' )שם ה'(, ומאחלים "גוט יום טוב" למחרת יו"כ, אחרי '
נעילה. "שם ה'" גם על שם החזרה לומר "האל הקדוש" אחרי 

של שם הוי', בו כלול כל שם הוי' )"הוי'  י-עשי"ת, וגם כי הוא כנגד ה
בעשי"ת היתה הנסירה,  ?בחכמה"(. מה קורה בארבעת הימים האלה

 –המלכות, דוד מלך ישראל חי וקים  – אז אחרי יום כיפור הנוקבא
, לקוב"ה. עיר אנפין, פרצוף עצמאי, לא מחובר בגב לזהיא אישיות

ה אל הזכר, וז נים בפניםקבא תחזור פבשביל שיהיה זיווג צריך שהנו
ב ראשון של סוכות כבר נמצאים בימים האלה, עד שביום טו הקור

, ואז יש "וימינו תחבקני". עשי"ת היו "שמאלו תחת נים בפניםפ
סוכות זה "וימינו תחבקני",  אחר כך ארבעה ימי מעבר, לראשי",

 . ת תורהושמח שענא רבהיש נשיקין, והזיווג בהו שענא רבהבהו
 הנוקבא החזרת הפנים בארבעת הימים האלה? יתך בדיוק קוראי

 081יחסית לז"א סיבוב של  –עומדת אחור באחור, וצריכה להסתובב 
 ובסוף עומדת שוב עם הפנים ,מעלות, אבל היא עושה סיבוב שלם

לאותו כיוון שהיתה בו קודם, רק מפניו. יחסית לעצמה היא עושה 
מעלות. אם כן, יש פה שני סיבובים, בסוד "שלם  061סיבוב של 

מעלות, אבל בעצם זה כמו כדור הארץ,  081היא מסתובבת  –וחצי" 
 –מעלות. אם בעלה הציר  061שעל הציר של עצמה היא מסתובבת 

יש פה סיבוב  –לציר של עצמה  מעלות, יחסית 081היא מסתובבת 
האם זה קורה בארבעה  ?מעלות. השאלה איך זה קורה 061ל ש

מעלות  54שלבים, דילוגים קוונטיים, שביום הראשון היא מסתובבת 
(, עד שביום האחרון מסתובבת ם מעלות")כל יום אד 081מתוך 

אם זה סביב הציר הזו אפשרות אחת, של שכל מחושב. או,  ?כולה
  ?מעלות 01יום יהיה  כלכאשר  של עצמה,

-מדות-בינה-חכמה –ה -ו-ה-י היות שהימים האלה מכוונים כנגד
אז הרבה יותר פנימי לומר שביום הראשון החכמה שלה עושה , גוף

את כל הסיבוב, כמו שבימים של הנסירה, ביום הראשון של ר"ה יש 
, כל יום נסירה נסירת הכתר, ביום השני נסירת החכמה, וכך הלאה

, וכו', אז ה, היום השני הוא ישל כח מסוים. אם היום הראשון הוא 
לא משמע שבכל יום כל הפרצוף עושה רבע מהסיבוב, אלא שבכל 

 י-ביום הראשון מסתובבת היום הסיבוב כולו קורה ברמה אחרת. 
וביום ו -עילאה, ביום השלישי ה השלה, ביום השני נוספת גם 

הבדל גדול מאד בין  גם ואיך אומרים את זה? זה. תתאה ההאחרון 
או שהגוף שלי גשמיות. בגשמיות, שאני מוגבל לפי הגוף, רוחניות ל

כולי )הכל נמצא בתוך הגוף(, או שהוא לא זז.  זז ולקח איתו את
קשה  –אבל לומר שהגוף עדיין עומד, לא זז, אבל הפנימיות כן זזה 

י הבעל שם טוב אומר ש"במקום לצייר את זה בעולם מגושם. אם כ
אם אדם חושב חזק באיזה  –מחשבתו של אדם שם הוא נמצא" 

מקום, אז במחשבה הוא באמת שם, רק שהגוף שלו לא שם. ככל 
שיש עולם יותר גבוה ככה זה עובד בכלל. זה כלל גדול בקבלה, 
שהכחות הפנימיים לא מוגבלים בתזוזה האמיתית שלהם בכלי, 

 בעולם האצילות אין שום הגבלה. ש בגוף. ודאי וודאי
-ה – י-זה אומר שה ,י-אז אם אני אומר שהיום הראשון הוא כנגד ה

שלה לעשות את כל  י-זה השפעה מהז"א לנוקבא, אך נותן כח ב י
שמע  –הסיבוב. נקרא לחכמה הברקה, אז תיכף כשנגמרת נעילה 

ואז היא  –ישראל, ברוך שם, הוי' הוא האלהים, תקיעת גדולה 
נשא, ועם יבלת הברקה שאני מבוגרת, עומדת על פרקי להמק

התקיעה הגדולה באה לה הברקה שעכשיו צריך לעמוד פב"פ. גם 
אחרי כל הנסירה אני עומדת לא פב"פ, אז באותו רגע שנגמר הצום 

באה הברקה  –נשא ולהרות יואז יש לה 'חתימה', נכונות ביסוד לה –

שלה, היא  י-. אז בהברקה שלה, בהמביאה ליחודפב"פ,  ידהשל עמ
נקלט  הענין –כבר עומדת פב"פ. אחר כך, ביום השני, הרעיון נקלט 

. מה ה', פב"פ מולך לעמוד שצרי עם ודעת, היא מבינה בטבפנימיות
? נחשוב על איש ואשה: איש ואשה שכל אחד מהם לכך דומה

שלשם זיווג  הסתכל בכיוון ההפוך, ופתאום האשה מקבלת הברקה
יכול להיות שיש גם זיווגי אחור באחור, אבל לשם זיווג  –פנימי 

אמיתי פנימי, שלום בית אמיתי, עלי לעמוד פב"פ עם בעלי, 
, שחייבים בשביל הברקהזו יכולה להיות  –להסתכל עינים בעינים 

 הבנהתולדה הכי משובחת לעמוד פב"פ, וזה גם יכול להקלט ב
עולתו בעולם ההברקה וההבנה. אבל זה פנימית, וזה פועל את פ

עדיין לא אומר שיש רגש, משיכה פנימית, משיכת הלב גוברת 
, שהלב רוצה לעמוד פב"פ עם הבעל. ו-זה ה –והולכת להיות פב"פ 

שני הימים הראשונים היו שתי דרגות של שכל. צריך להיות מח 
רת שליט על הלב, גם לגבי זיווג. צריך שהשכל יקבע, גם לגבי בחי

צריך כך צריך הברקה, צריך הבנה שזה הכי טוב, אבל אחר  –בן הזוג 
. כל זה עוד לפני שהגוף זז בכהוא זה. ו-. זה הרגש חזקלהיות רגש, 

לפי הציור הראשון הכל זז בארבעה שלבים, בדילוגים, אבל לפי 
הציור השני שלנו קודם יש סיבוב של החכמה בתוך הנפש, אחר כך 

כשצריך לתת צדקה, שזו המצוה  –, ובסוף של הבינה, אחר כך הלב
המעשית העיקרית בתורה, והיום הכי גדול לצדקה זה מחר, ערב 

, התכלית. גוףאז צריך להסתובב ה –סוכות, כך כותב האר"י הקדוש 
מע"צ זיווג )כאשר אז יכול להיות בסוכות חיבוק ובהו"ר נשיקין ובש

הוא  (. זה בפני עצמו שיעור מאלף מהביעי של פסחהלידה היא בש
סוד החזרה פב"פ, שקשור גם לבחירת בן זוג, וכל פעם שהעמידה 
היא לא פב"פ וצריך לחזור. אפילו בתוך המחזוריות של האשה מדי 

 חדש בחדשו יש את הסוד הזה. 
אם כך הסבר ארבעת הימים האלה, של הסיבוב, זה שכל הנפש 

גם רמוז  . דבר זהצריכה לרצות להסתובב ולעמוד פב"פ מול ה'
"כ עצמו, שהמשפט העיקרי של יו"כ )הכפרה של יו"כ( הוא "לפני ביו

זה  –זה קורא באמא עילאה, שם "לפני הוי' תטהרו"  הוי' תטהרו".
, כתר=  תטהרו-גילוי עתיקא, גילוי הכתר, באמא עילאה. ידוע ש

וגילוי הכתר הוא באמא עילאה. זה נותן את הטון, נותן את 
 ת ישראלכנס –שהנוקבא למטה ההשראה, שעכשיו יש ארבעה ימים 

לשאוף לעמוד "לפני הוי'". קודם בהברקה, אז בהבנה, אז  צריכה –
(י"ג תשרי תש"ע)                           בלב, ובסוף בגוף שלה.

         

 
 

 נני במרחב יה" בחג הסוכותע"
רומז לחג ה" וגו' קראתי יה עני במרחב יה מן המצר"נתבונן בפסוק  

חג שהחדש  –ידוע ש"תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו" )הסוכות 
מתכסה בו, שהלבנה מכוסה, אין לבנה, אבל כל מה שמכוסה בראש 

 . (השנה מתגלה ב"יום חגנו", חג הסוכות
שרומז לתקיעת  –אולי הכי חשוב בתנ"ך  –איך יודעים שזה הפסוק 

הפרק שופר, שייך גם ל"יום חגנו"? כי הוא פסוק מתוך הלל. דווקא מ
האחרון של ההלל, השיא של ההלל. בראש השנה ויום כיפור לא 
אומרים הלל, אלא רק בחג סוכות אומרים הלל )וגומרים את ההלל 

 כל שמונת ימי החג, ובחו"ל תשעה ימים, משא"כ בפסח...(. 
כל הדיוק של הרבי הוא למה שם "יה" כתוב כאן פעמיים. השם הזה 

בחדש. בכל החדשים יש את יום יה -רומז גם לחג הסוכות, שחל ב
יה העיקרי הוא בחדש -יה, יום ה"סיהרא באשלמותא", אבל ה-ה

י, יום כפור, ששמו הוא גם "חג העשור", -מתחלק ל 04-תשרי, כי ה
ואז עוד ה ימים עד ל"סיהרא באשלמותא" שהוא כבר חג הסוכות 

 305 גליון מס' זתשע" האזינו ב"ה שבת פרשת   



יא יב יג יד טו = הלל, ואז  –וה עד יה -)וידוע שחמשת הימים מ
 רים את ההלל(. גומ

מאד פשוט, הרבי לא כותב כך, אבל  –אפשר לומר עוד פירוש 
ש"מן המצר" הוא "בכסה", כשאין לבנה יש מצר,  –מסתדר מאד יפה 

אבל יש שם את השופר שתוקע מן המצר, וה"ענני במרחב יה" היא 
בשלמות "ליום חגנו", בחג הסוכות, שאז יש מרחב של "סיהרא 

 באשלמותא".
סוכה, בכזית הראשון שאוכלים בכוונה בישיבה -עוד רמז: יש הלכה

בלילה הראשון של סוכות שהסוכה שלנו היא זכר לענני הכבוד )כך 
אדמו"ר הזקן כותב בשו"ע(. אפשר לקרוא את "ענני במרחב יה" כמו 

 ענני הכבוד. 
הוא  –ענני הוא גם שם בדברי הימים, כינוי למשיח, "ענני שבעה" 

דורות  04דורות מיאשיהו. יש  04בעליה אחרי החורבן,  04-הדור ה
דורות  04עליה מאברהם אבינו עד שלמה המלך, שבנה את המקדש, 

עליה  –דורות  04של ירידה עד יאשיהו המלך, ואז שוב עליה של 
שהדור האחרון שבה הוא "ענני שבעה", וחז"ל  –שאין אחריה ירידה 

ולא יורדים יותר הם גם שעולים  04אומרים שהוא המשיח. אותם 
של הירידה עד חורבן הבית יכולים  04-רמז לחג הסוכות כעת. ה

 להיות "מן המצר קראתי יה", ואחר כך יש "ענני במרחב יה".
אם אמרנו שהפסוק הזה הוא בהלל, נציין שבכלל בהלל מוזכר 

 –ה בכל התנ"ך -ה. הפרק שיש בו הכי הרבה י-הרבה פעמים שם י
 –ם בתנ"ך שהוא ריכוז של איזה מלה או ביטוי תמיד מחפשים מקו

ה הראשון בו הוא "מן המצר קראתי -הוא פרק קיח, סיום הלל, ושם י
יה ענני במרחב יה". אחר כך כתוב שם "עזי וזמרת יה ויהי לי 

 לישועה". אחר כך כתוב "לא אמות כי אחיה ואספר מעשי יה". 
ה הוא המקור -שי מה אחר כך, הפסוק הבא אחריו, "יסר יסרני יה".

של מה שנדמה יסורים, ר"ל, מובא בפרק כ"ו בתניא מפסוק אחר 
בתהלים, "אשרי הגבר אשר תיסרנו יה", אבל כאן יש פסוק נוסף, 
"על פי שנים עדים", לאותו ענין. כאן אפילו כפל "יסר יסרני יה". 

"פתחו  –הפעם האחרונה שהשם הזה מופיע שם הוא בפסוק הבא 
-וא בם אודה יה". כתוב בספרים הקדושים ששם ילי שערי צדק אב

 ה. -ה שייך גם לספירת ההוד, בגימטריא י
ה בפרק הזה, עליו מיוסד המאמר. כמה עולה -אז יש שש פעמים י

כבר  –. מה המלה הראשונה של הפסוק? "מן ]המצר[" 01ו"פ יה? 
ה בהמשך הפרק. אחר כך המלה -רומז שיהיו ששה שמות י

. 081כמה עולה?  –שני של הפסוק הוא "ענני" הראשונה של החל ה
 5-אותיות ב"מן" ו 2 –יחס של "שלם וחצי". גם מבחינת האותיות 

אותיות ב"ענני". גם באותיות, ובעיקר בגימטריא, היחס הוא "שלם 
-ו פעמים יה ו –וחצי" )החצי הוא "מן המצר" והשלם הוא "במרחב"( 

 וו.  –ו במילוי -יב פעמים יה. ו ו
מוחין, מקיפים, מי ממשיך את המוחין? המקיפים של הסוכה?  יה הם

ו, הדעת )"למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי -הלולב, שהוא ה
את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים"(. זה רמז שמקשר את 

  הפסוק שלנו גם לחג הסוכות. כוונה באמירת הלל בהמשך החג.
  (ה"י"ח בתשרי ע)                                                                    

 
      

 מהר"שהו צמח צדקת הוהילול -חד באחד יגשו" א"
תשרי, יום  יג-ניסן, מקביל בשנה ל יג-צדק הסתלק ב-הצמח

תשרי הוא ר"ה הטבעי וניסן הוא ר"ה  – הסתלקות הרבי המהר"ש
טבעי )ניסן לשון נס(. היו לרבי הצ"צ כמה בנים שהיו -של העל

אדמו"רים, אבל הוא בחר בבנו הצעיר להמשיך אותו, ולפני 
הסתלקותו הוא אמר לו בנבואה "אחד באחד יגשו ורוח לא יבוא 

ניגש ביניהם". לשון "יגשו" הוא על דרך "ויגש אליו יהודה", יהודה 
והתחבר אל יוסף הצדיק. המשך הפסוק "אחד באחד יגשו" הוא 
"איש באחיהו ידבקו יתלכדו ולא יתפרדו". מבואר בדא"ח כי יש שתי 

"בהמות" ו"לויתן". לעתיד לבוא נאכל "סעודת לויתן",  –מדרגות 
ופשט הפסוק "אחד באחד יגשו וגו'" מדבר על קשקשי הלויתן, 

את כולו ללא כל רוח ביניהם. הרבי הנגשים אחד באחד וכך מכסים 
יש פעמים שדברים של רבי  –המהר"ש לא הבין את דברי הצ"צ 

אפשר להבין רק לאחר דור או כמה דורות. רק אחרי שהרבי 

 יג-ניסן ב יג יג,-ב יגיגשו" היינו  אחדב אחדהמהר"ש נפטר הבינו ש"
 תשרי, שני ימי ההילולא...

כולל את ענינו של כל החדש:   –שבשם  ו-יום הרחמים, ה – יג-יום ה
בימי ר"ה ויו"כ ה' קם מכסא דין ויושב על כסא רחמים. אחר כך 

של הוי', והוא הממשיך את כל  ו-בסוכות כל סוד הלולב הוא כנגד ה
מקיפי החדש לפנימיות הלב, הכל על ידי מדת הרחמים. חדש אלול 

ותוקעים  רחמיםהמדות  חמים", אז אומרים יגא "חדש הרנקר
מדות  יגפר, אבל השיא הוא בנעילה, אז אומרים שוב ושוב את בשו

. מבין יגהענין של  –מדות  יג-הרחמים. הרחמים עצמם מתבטאים ב
מדות הרחמים, חדש תשרי, החדש השביעי, מכוון כנגד המדה 

הנקודה האמצעית והתמציתית של כל מדות  –"ואמת"  –השביעית 
אומרים "הוי' אחד",  – חדאבחדש, העולה  יגהרחמים. זה הענין של 

" זה לכוון שהכל אחדושם הוי' ב"ה הוא שם הרחמים. להגיד "הוי' 
להגיד שהכל הוי', ופירוש פשוט לכך שהכל זה השתקפות  –רחמים 

תשרי, בחדש  יגיגשו", וזה העומק של  אחדב אחדשל רחמי ה'. יש "
 (יג תשרי ס"ט-אור ל)                                שהוא ראש השנה הטבעי.

              
                           

  
שני הפיוטים העיקריים הם "המלך"  ,ערב ראש השנהב סליחותב

 מלךאלה לכאורה שני הצירים של הימים הנוראים,  –ו"החיים" 
. ה' מלך ומבקשים חיים. צריך להיות קשר ביניהם. מה הקשר חייםו

ים הם האור של ", שהחיבאור פני מלך חייםבין מלך לחיים? כתוב "
, יום כיפורפני המלך, זה מקור החיים. העיקר ה"אור פני מלך" הוא ב

החיים הטובים בשנה הבאה עלינו  –וממילא זה חותם את החיים 
 לטובה. 

 
יש . האזינוהרמב"ן אמר ולמד אותנו שלכל יהודי יש רמז בשירת 

מצא את התלמיד שלו ש הסיפור המפורסם של ר' אבנר את
שהשתמד ושאל מה גרם לך לעזוב את הדת. הוא אמר ששמעתי 
שאתה אומר שכל אחד רמוז בשירת האזינו וזה היה לי יותר מדי, 
ואז הוא הלך לפנה והתבודד ובקש מה' שיראה לו איפה הוא רמוז 

וש ניתה מאביהם אשאתי אפר, ב"אמר' אבנרבהאזינו, ומצא אותו, 
 ישית. ם" בכל אות שלרזכ

נמצא שם. המגיד  גם אם כל יהודי רמוז בהאזינו, ודאי שכל זוג
ממעזריטש אמר שמה שהכי חשוב לדעת בעל פה בתורה הוא שירת 

 האזינו, רצה שכל החסידים ידעו את שירת האזינו בעל פה.
 (אב ע"ו-מוצאי כ"ו מנחם)                                                               

 
כשאני  –? אהבה היא בלב אחדות ישראלל שמחהמה הקשר בין 

אוהב מישהו האהבה מקרינה מהלב שלי אל הלב שלו, אם אני 
מדבר איתו דיבורי אהבה הרי הם בגדר "דברים היוצאים מן הלב 

אבל אי אפשר להגיד  –נכנסים אל הלב )ופועלים את פעולתם(" 
מחה מתפשטת שהרגל שלי אוהבת. לעומת זאת, מסביר הרבי, ש

כשאדם שמח השמחה ממלאת אותו עד שהוא קופץ  –בכל הגוף 
ומתחיל לרקוד ברגליו. כשם שהשמחה פועלת אחדות בכל אברי 

      האדם, כך היא מאפשרת גם להתאחד עם הזולת.
  )כ"א תמוז ע"ד(           

 
 –. ראש השנה ויום כפור תשובהכל החגים של חדש תשרי הם חגי 

פשיטא שהם ימי תשובה, עשרת ימי תשובה. אבל גם על סוכות, זמן 
תשובה. לפי זה גם שמחת  –שמחתנו, כתוב שענינו תשובה מאהבה 

 תורה הוא תשובה. מה מיוחד בתשובה של שמחת תורה? 
בשמחת תורה עיקר החידוש הוא שכל היהודים שוים, וזה בגלל  

"יש ששים  –א שבשמחת תורה מתגלה שרש ישראל שבתורה דווק
רבוא אותיות לתורה", לכל יהודי יש אות בספר תורה וכל האותיות 

הכל פסול. אם כן, התשובה של  –שוות. כולם שוים, ואם חסר אחד 
 "'ונקה' לשוים". - הדור שלנו היא תשובה של שמחת תורה

 

להקדשות, לקבלת העלון ושכתובי שיעורי   חג שמח ושנה טובה! 
 itielgi@gmail.comהשוטפים ניתן לפנות למייל:  הרב שליט"א
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