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 שליט"א גולדויכט מאיר מוה"ר

 הסוכה של למהותה – שלומך סוכת עלינו ופרוס

 הדין ימי סיכום

 הנאמר את ואומרת שמכרזת קול בת יוצאת הכיפורים יום במוצאי
 (ט): בקהלת

 רצה כבר כי יינך טוב בלב ושתה לחמך בשמחה אכל לך
 .עשיךמ את האלהים

 קהלת: במדרש ל"חז כך על אומרים

 קרייא פתר לוי רבי בשם דסכנין יהושע ור' דישאב מונא ר'
 חייבת שהיתה למדינה משל, הכיפורים וביום השנה בראש
 עשרה ברחוק לגבותה טימיון גבאי המלך שלח למלך ליפסין
 ברחוק, שליש להם והתיר וקלסוהו המדינה גדולי יצאו מילין
, שליש להם והתיר וקלסוהו הבינונים אויצ מילין חמשה
 להם ומחל וקלסוהו וטף ונשים אנשים לקראתו יצאו כשקרב

, חושבנא הוא ולהלן הכא מן אזל דאזל מה לון אמר. הכל את
 להם מתיר ה"הקב מתענין הדור גדולי השנה ראש ערב כך

 למען הסליחה עמך כי קל) (תהילים שנאמר מעונותיהם שליש
 תורא למען, לך מתוקנת סליחה ה"מר אאח ר' אמר, תורא
 ליום השנה ראש שבין הימים ואותן, בריותיך על יראתך שתהא

 שליש עוד להם מתיר ה"והקב מתענין היחידים הכפורים
 להם מתיר ה"והקב כולן מתענין הכפורים וביום, מעונותיהם

 מוחל וטף ונשים אנשים שמתענין עד מעונותיהן שליש עוד
 הוא ולהלן הכא מן אזל דאזל מה ואומר, הכל את ה"הקב להם

 לחמך בשמחה אכול לך להם ואומרת קול בת יצתה, חושבנא
 .תפלתכם נשמעה כבר

 היום במוצאי מסתיימים הדין שימי ברור באופן אותנו מלמדים ל"חז
 המשנה השני מצד .חדשה התחלה ומתחילים, הכיפורים יום – הקדוש
 אותנו מלמדת (כח:) סוכה במסכת
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 ירדו. עראי וביתו קבע סוכתו עושה אדם הימים בעתש כל
 משל: משלו. המקפה משתסרח – לפנות מותר מאימתי, גשמים
 קיתון לו ושפך, לרבו כוס למזוג שבא לעבד – דומה הדבר למה
 .פניו על

 לו ושפך, ליין הכוונה שמוזגים וברור, לרבו כוס למזוג בא העבד
 י"רש מסביר. פניו על קיתון

, הם קללה סימן בחג היורדים גשמים כלומר: – ו'כ לעבד משל
 .פניו על מים של – קיתון לו ושפך. כו' לעבד משל

 המלך האדון איך כ"א. יין לאדון למזוג בא העבד הרי, א"הגר שואל
 המים? הגיעו מהיכן, העבד של פניו על מים של קיתון שופך

 אך ןיי המלך לפני יש, (כח:) סוכה למסכת בפירושו א"הגר הסביר
 והמלך, לשתיה ראוי שיהיה מים לתוכו למזוג וצריך לשתיה קשה היין
 ראוי שלא כבד יין רק זה ביד למלך שנשאר ומה, המים את עבדו על שפך

 ימים הם כ"ויו ה"ר הדין ימי, א"הגר אומר כך .טוב סימן לא וזה, לשתיה
, ההשואב בית ושמחת המים ניסוך שמחה ימי הם וסוכות, היין כמו כבדים
 הדין ימי את ביחד לערבב זכינו אז גשמים יורדים לא הסוכות בחג אם לכן

 שמחה לימי הימים כל את הפכנו ובזה, סוכות של השמחה ימי עם הקשים
 וחלילה חס אז, סוכות בחג גשם יורד אם אבל .ימין ברגל לשנה ונכנסים
 מןסי וזה הקשים הדין ימי רק נשארו אז מהסוכה ומגרש מים שופך ה"הקב
 א:"הגר של לשונו וזה. טוב לא

 כוס למזוג שבא לעבד משל משלו, וכו' גשמים ירדו (כח:)
 שנודע מה עם זה משל שנין ל"י, פניו על קיתון לו ושפך לרבו
 במצות החג ימי ואחריהם דין ימי המה הכיפורים ויום ה"ר כי

 רחמים ימי המה האלה והימים בסוכה וישיבה הלולב לקיחת
 ואשר אותנו המקיפות המצוות י"ע, ל"הנ םהדיני להמתיק
 גשמים ברדת אמנם, ההם בימים ברכה ידינו ממלאים אנחנו

 הוא כי נאמן משחק עד זה הנה הסוכה מצות לבטל המכריחים
 בתוקפם שישארו אם כי הדינין לפשר ו"ח חפץ אינו ית'

 זהו, ביין מים, עירוב היא המזיגה כי ונודע, היו כאשר וגבורתם
, חריפותו לבטל היינו, לרבו כוס למזוג שבא לעבד שלהמ ענין

 .וכו' מים של קיתון לו שפך והאדון
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 נכנסנו גשמים ירדו לא אם רבה הושענא עד להמתין עלינו כן אם
 מצוות את וקיימנו בסוכה שהיינו הסוכות ימי כי ימין ברגל החדשה לשנה
 כ"א. רבה בהושענא מסתיימים הדין ימי כ"א, הדין ימי את המתיקו החג

 מסתיימים הדין שימי לומדים אנו אחד מצד. ל"חז בדברי סתירה לפנינו
 מאידך, חדש חשבון ואילך ומכאן היה שהיה מה – הכיפורים יום במוצאי

 .רבה הושענא עד להמתין שעלינו לומדים אנו

 יום במוצאי, הדין ימי מסתיימים למעשה מתי, הראשונה שאלתנו
 רבה? בהושענא או הכיפורים

 זרה עבודה של הרע יצר

 שנות לאחר י"לא עולים ונחמיה עזרא כאשר יז) (ח בנחמיה נאמר
 בבל: גלות

 לא כי בסכות וישבו סכות השבי מן השבים הקהל כל ויעשו
 ותהי ההוא היום עד ישראל בני כן נון בן ישוע מימי עשו

 .מאד גדולה שמחה

 ימי עד ותהסוכ חג את חגגו לא נון בן יהושע מימות, אומרת זאת
 יתכן איך, (לב) בערכין הגמ' כך על שואלת. לארץ שעלו ונחמיה עזרא
 כזה? דבר לומר

 בסוכות וישבו סוכות השבי מן השבים הגולה בני ויעשו דכתיב
 שמחה ותהי וגו' ישראל בני כן נון בן יהושע מימי עשו לא כי

 עזרא? שבא עד סוכות עשו ולא דוד בא אפשר, מאד גדולה

 מתירוציה באחד הגמ' ךכ על עונה

 זכותא ואגין, ובטליה זרה דעבודה יצר על רחמי דבעי ואידך
 דבכל, דיהושע עילויה קרא קפיד דקא והיינו .סוכה כי עלייהו
 בעא לא משה בשלמא, דישוע כתיב והכא יהושע כתיב דוכתא
 לי דהוה יהושע אלא, ישראל דארץ זכותא הוה דלא, רחמי
 .רחמי ליבעי אל אמאי, ישראל דארץ זכותא

 של הרע יצר יבטל ה"שהקב רחמים בקשו ונחמיה עזרא, אומרת זאת
 . כסוכה עליהם הגן וזה זרה עבודה

 של הרע יצר ביטול מסמלת שהסוכה ההסבר מה, השניה שאלתנו
 זרה? עבודה
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 סוכה זה" בכל"

 ברך וה' בימים בא זקן ואברהם" א) (כב שרה חיי בפרשת הפסוק על
 שרה) חיי בפרשת אליהו (דברי א"הגר בכתבי מרנא" בכל אברהם את

 בעת סוכות מ"בחוה אחת פעם", בכל אברהם את ברך וה'
 אבינו אברהם שקיים מנין ל"זצוק א"הגר שאל החג שמחת
 איתא ויאמר ויען. ז"ע לו שישיב מי היה ולא סוכה מצות

, כמתמיהים ויהיו. סוכה זו, בכל אברהם את ברך וה' במדרש
 האזרח לכ", "ימים שבעת תשבו סכתב" ת"ר" בכל" ויאמר

 בסוכות כי דורתיכם ידעו מעןל", "בסכת ישבו בישראל
  .ישראל בני את הושבתי

 אבינו שאברהם א"והגר ל"חז בדברי הכוונה מה, השלישית שאלתנו
 אברהם מות אחר דורות נוצרה הסוכה מצות כל הרי סוכה? מצות קיים
 והסוכה, במדבר ובלכתנו מצריםמ בצאתנו הכבוד ענני תחת ישבנו כאשר
  אבינו? לאברהם מתחברת הסוכה איך כ"א. הכבוד ענני לאותם זכר היא

  סוכות המקום שם

 רוצים כאשר אותנו מלמדים ל"חז .הבאה בצורה הסוגיה את נפתח
 בפעם מופיעה זו סוגיה היכן למצוא עלינו ,לעומק ך"בתנ סוגיה להבין

 הכהן צדוק ר' לנו כותב וכך. וגיההס לכל המפתח שם כי, בתורה הראשונה
  .אחרים ועוד מלובלין

 יעקב כאשר, סוכה המילה בתורה שמופיע הראשונה הפעם, כן אם
  יז): (לג וישלח בפרשת מעשו נפרד

 לו ויבן סכתה נסע ויעקב. שעירה לדרכו עשו ההוא ביום וישב
  1.סכות המקום שם קרא כן על סכת עשה ולמקנהו בית

  ה) (לג מסעי פרשת בתחילת סוכה המילה שמופיעה נוספת פעם

 ביד לצבאתם מצרים מארץ יצאו אשר ישראל בני מסעי אלה
 ה' פי על למסעיהם מוצאיהם את משה ויכתב. ואהרן משה

                                                                                                
יעקב אבינו גם שהוא בבית הוא מרגיש שזה סוכה שזו דירת עראי. ולכן למרות ש"ויבן  1

לו בית" מ"מ קרא למקום סוכות. אבל למקנהו אלה ההולכים אתו העבדים והשפחות הם 
 לא מבינים ולא מרגישים שגם בית זה סוכה לכן, למקנהו עשה סוכות.
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 ויחנו מרעמסס ישראל בני ויסעו... למוצאיהם מסעיהם ואלה
  בסכת

 כשיצאנו הראשונה שהתחנה אותנו ללמד לתורה חשוב כך כל מדוע
 ונותן חסד עמנו עושה ה"שהקב לעולם הוא ההסבר בסוכות? היתה ממצרים

. ה"הקב את ומשבח מודה אחד שכל כמובן. פלאות עמנו ועושה מתנות לנו
 וכו' נפלאותיך ועל ניסך על" מתפללים שאנו מודים בתפילת העומק וזה

 ובוקר ערב אלא ?"וצהרים ובוקר ערב" מוסיפים מדוע אז", עת שבכל
  .עת בכל עמנו עושה שאתה ונפלאותך ניסך על לך יםמוד אנו וצהרים

 שנדע ממנו לבקש עלינו, עולם לבורא תודה לתת מספיק לא אבל
 חס כך נותן ה"שהקב כמו כי. לנו שנותן הטובות המתנות עת לשמור
 זה דבר מכל יותר השמירה את שמסמל ומה .ולקחת יכול הוא וחלילה
  .נועלי ששמרו הכבוד לענני זכר שהיא, הסוכה

 לסמוך שעלינו היא הלכה (ד:) בברכות בגמ' נמצא זה נפלא רעיון
. עמידה תפילת להתחיל ישראל גאל אמירת לאחר דהיינו, לתפילה גאולה
 תפילת אומרים אנו ישראל גאל לאחר בערבית כ"א מדוע, הגמ' שואלת

  הגמרא: לשון וזה. היא אריכתא גאולה השכיבנו הגמ' עונה ?"השכיבנו"

, לסמוך בעי אמרת ואי, לאחריה ושתים לפניה שתים מברך בערב
 השכיבנו! למימר בעי דהא, לתפילה גאולה סמך קא לא הא

  .דמיא אריכתא כגאולה, השכיבנו רבנן דתקינו כיון, אמרי

 ישראל? מגאל חלק זה" השכיבנו"ש הגמ' כוונת מה להבין ועלינו
 ישראל עמו שומר ה' אתה ברוך" מסתיימת השכיבנו שתפילת הוא ההסבר
, ישראל עמו שומר בלי – שמירה בלי ישראל גאל אין, אומרת זאת". לעד
 שחותמת השכיבנו בתפילת לכן, הסוכה זו השמירה את שמסמל ומה

 ופרוס" שנאמר הסוכה מופיע" לעד ישראל עמו שומר ה' אתה ברוך"
  ".שלומך סוכת עלינו

 לתפילה גאולה סמיכת

 יום במוצאי מסתיימים הדין יימ, ל"חז בדברי סתירה אין, כן אם
 כל איתנו תהיה זו שגאולה וכדי", ישראל גאל" רק זה אבל הכיפורים
 .הסוכה שזו", לעד ישראל עמו שומר"ה את גם צריך, השנה

 עצמם את שאלו בבל גלות אחר ישראל את שהנהיגו ונחמיה עזרא
 שעמד יהושע הרי, התמוססה יהושע בימות שהיתה לארץ הכניסה איך
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 איך אז, לארץ שנכנסו המדבר מדור היחידים וכלב ויהושע סיני הר ילרגל
 הסתיימה? יהושע ידי על שהיתה שהגאולה קרה

 בלי גאולה היתה יהושע בזמן הארץ שגאולת הבינו ונחמיה עזרא
 לבקש ליהושע לו היה בארץ נחלתו את קיבל אחד שכל אחרי, שמירה
 שתבטל י"ע הזו ההנפלא הגאולה על לשמור לנו עזור עולם מבורא
 בארץ נשארים היינו יהושע מבקש היה כך אם. ז"ע של הרע יצר מאיתנו
 שיבת השניה הגאולה את להנהיג זוכים ונחמיה עזרא כאשר, לכן. לנצח
 תהיה שזו שמירה עם גאולה תהיה שזו עולם מבורא מבקשים הם ציון

 .ז"ע של הרע יצר ביטול י"ע איך?, עולם גאולת

 מן השבים הקהל כל ויעשו" נחמיה הנביא דברי על הגמ' עומק וזה
 עד ישראל בני כן נון בן ישוע מימי עשו לא כי בסכות וישבו סכות השבי
 על שמירה בקשת בלי גאולה רק היתה היום אותו שעד – "ההוא היום

 גדולה שמחה ותהי" ולכן השמירה את מסמלת היא והסוכה, הגאולה
 הגן וזה ז"ע של הרע יצר יבטל עולם שבורא בקשו ונחמיה עזרא כי" מאד

 כי ?ושמירה גאולה היתה אם ,הבית נחרב ז"בכ מדוע כ"(א. כסוכה עליהם
 ).מארצנו אותנו והגלתה ביתנו את החריבה שהיא חינם משנאת נשמרו לא
 יהושע מימות וכי, נון בן יהושע מימות סוכות עשו לא כי הכוונה זו מ"מ
 .גאולה לע שמירה שביקש מי היה לא נון בן

 שנאמר סוכה מצות קיים שאברהם ל"חז דברי את מבינים אנו בכך
 צעד שכל הדבר פירוש, סוכה זו" בכל" "בכל אברהם את בירך וה'"

 דשמיא סייעתא לבקש שוכח לא הוא תמיד ומתקדם צועד אבינו שאברהם
 לשלב ולצעוד רכש אשר את לאבד ולא הגיע שאליה המדרגה על לשמור
 .הבא

. אבינו אברהם אצל ושניהם", לך לך" נאמר ך"התנ בכל םפעמיי לכן
 פרשת, וירא פרשת ובסוף". מארצך לך לך" לך לך פרשת בתחילת
 חייו כל אבינו אברהם". אליך אומר אשר ההרים אחד אל לך לך" ,העקידה
 מה את ולשמור לזכות מיומנות לו שתהיה לבקש שוכח לא לרגע כי הולך

 מסמלת שהסוכה" סוכה" של חיים היו רהםאב חיי כל לכן .וקנה שהשיג
 .השמירה את

 סוכה שם לו ויעש

 ובלי ישראל גאל את מסמל כ"שיו וראינו הואיל. נוסף צעד נצעד
 אהי זו השמירה את שמסמל ומה, הגאולה את לאבד יכולים שמירה
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 המנחה שבתפילת בהפטרה בסוכה עוסקים אנו כ"ביו כבר ולכן ,הסוכה
 ד): פרק( שם נאמר. יונה בספר

 וישב סכה שם לו ויעש לעיר מקדם וישב העיר מן יונה ויצא
 .בעיר יהיה מה יראה אשר עד בצל תתחתיה

 תחתיה שישב בודאי אז סוכה עשה הנביא יונה אם להבין ועלינו
 אנו השנה שכל, ביונה (שם) א"הגר אומר בפסוק? הזו התוספת מה. בצל
 שהמיוחד אחר במקום תלהיו עוברים אנו בשנה שבוע, השמש תחת חיים
 שגם אותנו מלמדת הסוכה, הסוכה וזו" מחמתה מרובה שצילתה" בו

 וזה. עולם בורא של בצילו שאנו בגלל רק זה חיינו כל הסוכות ימי לאחר
 ,א"הגר לשון

 השמש מן הכל וטובו עושרו הזה העולם מעשה כל כי והענין
 במזלות עומדת שהשמש כפי מילתא תליא במזלא שאמרו כמו
 ורק ויקב גורן מפסולת סוכה תעשה לכן... לחוזים ידוע והוא
 ארעי ומלאכתך קבע תורתך ויהי השמש תחת ולא בצל תשב
  .עולם בורא של בצילו – מחמתה מרובה צלתה הוא וזה

  נפסק תרסו) ח"(או ע"בשו והנה

 רבה הושענא בליל הלבנה בצל סימן שיש ל"ז הראשונים כתבו
 שאין שכתב מי ויש, השנה אותהב לקרוביו או לו שיקרה מה

 מבינים אינם רבים כי גם, מזליה ליתרע שלא כדי, בזה לדקדק
 כן עתידות לחקור ולא תמים להיות טוב ויותר, בוריו על הענין
  .לי נראה

 תרים"ה מן חוזרים וכלב שיהושע הוא ההסבר ע?"השו מתכוון למה
  ו) (יד שלח בפרשת כנאמר" הארץ את

. בגדיהם קרעו הארץ את התרים מן יפנה בן וכלב נון בן ויהושע
 בה עברנו אשר הארץ לאמר ישראל בני עדת כל אל ויאמרו
 אתנו והביא ה' בנו חפץ אם. מאד מאד הארץ טובה אתה לתור
 אך. ודבש חלב זבת היא אשר ארץ לנו ונתנה הזאת הארץ אל

 סר הם לחמנו כי הארץ עם את תיראו אל ואתם תמרדו אל בה'
 .תיראם אל אתנו וה' םמעליה צלם

 ,י"רש ומסביר

 .מעליהם סר המקום של צלו, אחר דבר
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 ,ן"הרמב ומוסיף

 יהיה לא החותם בליל כי שנודע למה, הכתוב שירמוז יתכן אבל
 סר כבר יאמר לכך, ההיא בשנה ימות אשר האיש לראש צל
 .מיתה עליהם שנגזר מעליהם צלם

 את רואה ולא רחובב הולך שאדם רבה הושענא שבליל ן"הרמב מסביר
 יד על צילך ה'" שהרי ממנו זז ה"שהקב הדבר פירוש עצמו של הצל
. עתידות לחקור ולא תמים להיות טוב שיותר מוסיף א"הרמ אך" ימינך
 .ה"הקב של בצלו החיים זה תמיד אותנו שמקיים מה מכאן לומדים מ"מ

 צילך ה'

, המעשי הפן מהו ה?"הקב של צילו בעצם מהו, נפלא דבר נלמד הנה
 ה?"הקב של בצילו שאנו לחוש יכולים אנו שדרכו

 (ד) בישעיהו נאמר

 .וממטר מזרם ולמסתור ולמחסה מחרב יומם לצל תהיה וסכה

 אם הרי ,להבין ועלינו .ומטר רוח מחום אותנו שומרת סוכה אומרת זאת
 איך, כן אם. נהרסת שהיא סוכה אין רוח יש אם, מהסוכה יוצאים גשם יש

 יש עולם שלבורא, א"הגר אומר, הוא ההסבר אותנו? שומרת הסוכה
 פה לעשות הנצרך כל את כביכול לו שעושים שליחים שלושה בעולם
 שליח הפלגה בדור, אש של שליח היה בסדום. ומים, רוח, אש והם בעולם
 ובמכת .מים השליח היה במבול, הארץ כל פני על אותם הפיץ ה', רוח של

 אנכי הנה שנאמר ביחד הבורא של ליחיםהש כל היו, א"הגר אומר הברד
 על הברד את הפיצה והרוח אש בו מעורב היה ברד, מגפותי כל את שולח
 .מצרים כל פני

 מדבר כשאדם. בפה נמצאים והם, לנו גם נותן ה"הקב אלו שליחים
 יוצא הבל כי ומחממן לפיו ידיו את מקרב אדם בחוץ קר, מפיו רוח יוצא
 לבנות בכוחו הפה כי, מים שנקרא השליח את מסמל שבפה והרוק, מפיו
 שזה א"הגר ומוסיף". הלשון ביד וחיים מות" במשלי כנאמר להרוס או

 .ל"חז של העומק

 מי את יעניש ומצרים וסדום הפלגה ומדור המבול מדור שפרע מי
 בדור, היקום את שהרסו מים היה במבול הדבר פירוש, בדיבורו עומד שלא

 ומלח גפרית אש בסדום, הארץ כל פני על םכול את שהפיצה רוח הפלגה
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 עומד אינך מדוע כ"א, לדבר אדיר כח קיבלת, אדם, ארצה כל שרפה
 .מידה כנגד מידה נענש לכן ?אמרת אשר בדיבורך

 עקב פרשת אליהו באדרת א"הגר לשון וזה

 מזרם פורעניות משלש למחסה הם סוכה של דפנות והשלש
 כל את שלח אני אמר ברד שבמכת מפני. וממטר ומחורב
 שלשה היו בברד אבל ה"להקב שליחים הרבה והלא. מגפתי
 המבול מדור שפרע מי ל"רז ש"וז. ומים ואש רוח והם דלעיל
 פרע המבול ומדור. בים וממצרים סדום ומאנשי הפלגה ומדור
 סדום ומאנשי אותם ה' ויפץ שנאמר ברוח הפלגה ומדור. במים
 שנאמר. ברד במכת להא שלש בכל פרע ובמצרים. וגפרית באש
 קלת נתן וה' ונאמר. ומים אש הם הברד בתוך מתלקחת ואש
 אמר ולכן יצירה בספר שכתב כמו מאויר הוא קולות. וברד
 ומי ה"הקב של לגיונותיו שלש והמה מגפתי כל את ברד במכת
 משלש מורכב הוא הדיבור כי הג' כולל בדיבורו עומד שאינו
. אלו פורעניות שלש ליוע יביא ולכן ואויר ומים אש אלה

. רוח הוא מסרם כי אלו פורעניות משלש ינצל בסוכה והיושב
 .מים הוא ומטר. והאש השמש חום הוא מחורב

 בסוכו תצפננו

 יש שלאדם א"הגר אותנו מלמד, לסוכה מגיעים. הלאה נמשיך כן אם
 את אומר כשאדם .גרון חיך לשון שינים שפתים :הפה מוצאות חמש
 האות, שפתים צריך 'ו האות, שינים צריך ס' האות את מרלו ה,סוכ המילה

 אנו" סוכה" המילה את כשאומרים לכן. גרון צריך ה' והאות, חיך צריך כ'
 לא והלשון, גרון חיך שפתים שינים, הפה מוצאות מחמש ארבע מפעילים
 תצפנם" בתהילים הכתוב שאמר זה, א"הגר מוסיף. שימוש בה נעשה
 א"הגר לשון וזה. הלשון על שומרת הסוכה", לשונות מריב בסוכה
 .ל)"זצ טעביל דוד (ר'" דוד נחלת"ה בעל שמביאו

 אם ידעתי (ולא ל"ז א"הגר בשם שמעתי סוכה מצות ובענין
 כי להיות ר"דלה יצרא להכניע שהוא מאחר) או ר"אדמו מפי
 ך"סמ. מוצאות מארבעה תיבות ארבעה בו נמצאו סוכה בשם
, מהשפתים שהוא ף"בומ-מ ו"וא ,מהשינים שהוא ץ"זסשר-מ
 מהגרון שהוא ע"אהח-מ א"ה, מהחיך שהוא ק"גיכ- מ ף"כ

 שהד' מפני וזהו בו אין מהלשון שהוא ת"דטלנ וממוצא
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 יפרוץ לבל אותו ושומרים הלשון את מסבבים אילו מוצאות
 מריב בסוכה תצפנם לא) (תהילים הכתוב שאמר וזה. ר"בלה

 הוא הסוכות חג ולזאת ןשאמר למי ראויין והדברים לשונות
 בדברי כמבואר ר"לה עון יתוקן שאז מפני אחרונה גאולה כנגד
  .האמת חכמי

 הנשמה של החיבור זה הדיבור האדם של דיבורו על שומרת הסוכה
 (ב בבראשית שנאמר כפי, עמנו שהולך ה"הקב של הצל זה הדיבור, והגוף

 ויהי חיים נשמת ובאפי ויפח האדמה מן עפר האדם את אלקים ה' וייצר" ז)
 החיבור זה הדיבור – "ממללא לרוח" אונקלוס מסביר." חיה לנפש האדם
 לראות זוכה הנכון בדיבור הזה בכה משתמש כשאדם. והגוף הנשמה של
  .ה"הקב של צילו את

 עשה אשר את זכור" ט) (כד תצא כי בפרשת אומרת כשהתורה לכן
 היה שזה לזכור חשוב למה" ממצרים בצאתכם בדרך למרים אלקיך ה'

  במשה? הרע לשון שדברה לזכור צריך ממצרים? בצאתנו בדרך

 ומאז לדבר למדנו ממצרים בצאתנו בדרך כי, אמת השפת אומר
 טוב של ערבוב יש בגופנו חלק בכל הדעת מעץ ואכל חטא הראשון שאדם
 זו כי טהור לא הדיבור ואם הדיבור זה טהור שהוא היחיד החלק. ורע

 לא שהרע שמור, בחוץ נמצא הרע – מרע לשונך נצור, האדם של החלטה
 בגוף האיזונים על שומר זה הדיבור על שומר שאדם, פנימה אליך יכנס

 ".משתיקה יותר טוב לגוף מצאתי לא" שנאמר הזמן כל בריא נשאר והאדם

 בפרשת אמת השפת לשון וזה. והבונה השומר הוא הנכון הדיבור
 בהעלותך

 בצאתכם כו' למרים אלקיך ה' שהע אשר. מרים זכירת בענין
 נבחרו כי הענין ביאור אכן. מצרים ליציאת שייכות מה. ממצרי

 של כחן ועיקר ית' לשמו מיוחדין נחלה עם להיות מ"ביצ י"בנ
, חי, צומח, (דומם מ"דצח-מ כלול האדם הנה כי. בפה ישראל
 שהוא הדיבור בח' כנודע ורע טוב תערובת יש ובכולם מדבר)
 לרוח חי' לנפש כו' ויהי כו' באפיו ויפח דכתיב שבאדם ההבל
 .התערובות בו יש אשר הגוף לשמירת ניתן זה והבל. ממללא
 רק בו אין עצמותו מצד לאשר ביותר הפה לשמור צריכין לכן
 ש"מ וכן. בעצם רע בו אין לאשר מרע לשונך נוצר ש"וז. טוב
 ל"הנ הבל שמירת י"שע משתיקה טוב לגוף מצאתי לא ל"ז

 .ל"כנ שבאדם הטוב צד זקנתח
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 .פורענות מכל ששומר אמיתי דיבור כח לנו נותנת הסוכה זה ואת

 של פיהם בהבל אלא מתקיים עולם אין אותנו מלמדת בברכות הגמ'
 של תינוקות של פיהם הבל לכולנו יש כ"יו ובמוצאי. רבן בית של תינוקות

 שם, וכהלס נכנסים אנו אתו כ"יו מוצאי של הטהור והדיבור רבן בית
 ל"חז והנה. הדין בימי בו שזכינו, הטהור לדיבורנו השמירה מתאפשרת
 מצורע: בפרשת בזוהר הדיבור בכח מפליגים

 מלה בגין ענשיה כך, בישא מלה בגין נש בר דהאי דעונש כמה
 כמה פירוש:. מליל ולא למללא ויכיל לידיה דקאתי טבא

 שבאה בהטו מילה על נענש הוא כך, רעה מילה על אדם שנענש
 – ממללא רוחא לההוא דפגים בגין. אמר ולא לומר ויכול לידו
 וכולה ולמטה למעלה מתקנת שהיא המדברת לרוח פגם כי

 .בקדושה

 גבוה למקום אותנו שלוקחים ימים אלו הסוכות וימי התשובה ימי
 מלמדים ל"וחז. בדיבורנו להשפיע אנו יכולים שבו מקום, יותר טהור, יותר
 את ההדסים, הלב את והאתרוג, השדרה חוט את מסמל שהלולב אותנו
 היא התשובה האוזנים? את מסמל ומה, השפתים את הערבות, העינים
 ונתת" המלך שלמה שביקש כמו מהלב להיות צריכה השמיעה כי האתרוג
 נותנת הסוכה זה ואת. מהלב מדבר הלב עם ששומע מי." שומע לב לעבדך
 חדש נכון ורוח אלוקים לי ברא ורטה לב" היא תפילתנו כל ולכן. לנו

 היוצאים ודברים הלב כל עם מדברים אזי הלב עם וכששומעים", בקרבי
 ".שלומך סוכת עלינו ופרוס"ל נזכה זה ומכח – אליהם נכנסים הלב מן


