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יע"א  תורתתורתמר שבועי בדרך מר שבועי בדרך מאמא ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ יע"אמרן רבי ז בעל הסולם  ו הקדוש  נ מרן רבי

 ה'תשע"ח חג הסוכות
 ב' חלקי העבודה וההתכללות ביניהם

ידוע שהשנה מתחלקת לב' מערכות: מערכה א' מחודש ניסן וחדשי הקיץ, 
ומערכה שניה מחודש תשרי וימי החורף. 
בכלליות "שנה" זה כנגד ספירת המלכות, שאנו 
צריכים לתקנה במשך שנה. יוצא ששנה היא 
מערכה שלימה של תיקון המלכות ע"י עבודת ה'. 
כל חלק של השנה יש לו בחינה אחרת של 

ת ה'. באופן כללי עבודת ה' מתחלק לב' עבוד
"הנהגת שכר מערכות כלליות הנקראות א' 

"הנהגת היחוד ב'  "ידיעה"שזה בחינת  ועונש"
)אמונה  "אמונה"שזה בחינת  והשגחה פרטית"

וידיעה לפי ערך מסוים ולא באופן מוחלט( 
פירוש: השי"ת ברא את העולם להטיב לנבראיו, 

ופא" נתן לנבראים ובכדי שלא יהיה "נהמא דכיס
מקום לתקן את עצמם ולהכשיר את מעשיהם, 
שעי"ז יזכו לכל הטוב מכח מעשי ידיהם. ומצד 
עבודה זו האדם מרגיש שהוא פועל ועושה 
ומצליח במעשי ידיו, להכשיר את עצמו לקבל כל 
הטוב והנועם. מצד שני, יש את העבודה שאדם 
רואה שהאמת היא שמי שפעל ועשה את הכל זה 

וא, אלא השי"ת פעל כל זאת, ובאמת זוהי לא ה
התכלית: שהנברא ישיג שהשי"ת עשה עושה 
ויעשה לכל המעשים כולם. אבל אי אפשר 

להשיג את המעלה של "השגחה פרטית" לפני שמתייגע בעבודת שכר ועונש, 
תוך הרגשה שהוא הפועל ועושה והמתייגע. ובעומק תמיד יש התכללות בין 

כי בשורשם הם אחד. למרות שאי אפשר להשיג  שני חלקי העבודה הללו,
זאת בשכל אנושי,  ובפשטות ההסבר הוא שגם כשמתייגע בתורה ומצוות, 
ומרגיש שהוא הפועל, שזוהי מדריגת "שכר ועונש", צריך לדעת שהשי"ת הוא 
הנותן כח לעשות חיל. אפי' שעדיין לא משיג זאת על בוריו, כי או אז לא 

משהו, רק כנ"ל שיודע שה' נותן לו את הכח. וכן היה חש לרגע שהוא עושה 
להפך הצדיק שהשיג שהשי"ת עושה הכל הוא מעורר חסרון והשתוקקות 
לזמן של שכר ועונש, שזה זמן ההסתר, שאז יש שבח אל היגיעה, כי בזמן 
גילוי ההשגחה אין זו חכמה להתייגע, כמו שבעל הסולם אמר שלעתיד לבא 

לעבוד את ה' מתוך ההסתר, וכן שיבח את הצדיקים יעוררו שוב חסרון 
"על האמרה משם הר"ר שמעלקא מניקלשבורג זיע"א שפירש את הוידוי 

היינו שחטאנו בזה שביטלנו את היצר הרע,  חטא שחטאנו לפניך ביצר הרע"
ואין יותר מקום לעבוד מתוך ההסתר .אם כן מצד זה נבחן שעבודת שכר 

 ועונש מתכללת בעבודת השגת ההשגחה.
 "שכר ועונש" -בודת חודש תשרי ע

שנידון  "הנהגת שכר ועונש"בחודש תשרי עיקר עבודת האדם סובבת סביב 
על מעשיו הטובים והרעים. ועל כן מזלו מאזנים מרומזים על הטוב מול 
הרע, ונפתחים ג' ספרים. וכן עיקר עבודת החודש הוא בנין הכלים של 
השכינה, שנעשה ע"י ההתגברות של בני ישראל. המצוות שזה בחינה של 
מעשי ידינו שאנו עושים ופועלים, שזה מתחיל מראש השנה עד שמיני 

רת, והכל בסוד תשובה מיראה שמבואר בהקדמה לתלמוד עשר הספירות עצ
שתשובה מיראה זה מדריגה של השגת "שכר ועונש", שבחודש הזה אדם 
זוכה לראות הרע שבכל עבירה והנועם שבכל מצווה, אך כנ"ל שעדיין האדם 

 מרגיש שהוא הפועל והעושה.
 השגחה פרטית -עבודת חודש ניסן 

עבודת חדש ניסן היא השגת ההשגחה והגילוי לעיניים שה' עושה הכל, שזו 
דרגת תשובה מאהבה, שאין לאדם שום עבודה לעשות מצידו. ובחודש הזה 
היתה יציאת מצריים, וכל הניסים ובחירת ישראל לעם, ובזמן ההוא היו 

בלי מצוות, עד שהיה קטרוג ש"הללו עובדי  "ערום ועריה"ישראל בבחי' 
דה זרה והללו עובדי עבודה זרה" ואין שום הבדל בין זרע האבות לשאר עבו

עמים, ואז הוציא ה' את ישראל ממצרים באופן של למעלה מהבנה והשגה, 
למרות שעל פי השכל היה מקום שלא לבחור בישראל, וכך גם האור של 
עבודת ה' המאירה בימי חודש ניסן וימי הקיץ הוא הגילוי של השגחה פרטית 

עושה הכל, הן הטוב והן הרע, וכל המעשים מכוונים לתכלית אחת  שה'
הנקובה בשם גילוי השגחתו ויחודו ית' לנבראים ואפילו העבירות )ועי' 
בספר צדקת הצדיק לרבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א( ואם נתבונן בתורה 
הקדושה נראה שכל החטאים הגדולים שהתורה מונה: חטא העגל והמרגלים 

ארע בחדשי הקיץ, שהם הענפים של חודש ניסן, והטעם כנ"ל וכו' הכל 
שכיוון שחדשי הקיץ הם זמן גילוי השגחתו יתברך שכל המעשים כולם, אפי' 
החטאים, הם גורמים לגילוי היחוד, שעל זה מורה גם תוקף אור השמש 
בגשמיות בימי הקיץ, לפי זה מובן מדוע כל החטאים ארעו בימי הקיץ, שאז 

  וי ההשגחה, שגם החטאים משמשים לגילוי השגחתו ית'.הוא זמן גיל
 תמיד יש התכללות בין שכר ועונש להשגחה פרטית

 2ומעתה יש להבין על פי מה שלמדנו עד כה, שבכל מדריגה יש תמיד את 
הבחינות, רק צריך להבחין מי שולט במדריגה. בניסן שולט עבודת גילוי 

ת מאיר חודש תשרי שהוא עבודת שכר ועונש. וכן ההשגחה, אבל בפנימיו

להפך, בחודש תשרי שהוא עבודת שכר ועונש, בפנימיותו מאיר עבודת גילוי 
ההשגחה הפרטית. והנה, בחג הסוכות יש את ענין הסוכה ואת ענין 
הנענועים בד' מינים. בעבודת הנענועים מתגלה "מעשי ידיו" של האדם, 

שמתבטא בכך  שהוא השגת השגחת שכר ועונש,
שהאדם מנענע לד' רוחות העולם, וממשיך שפע 
ומוחין. אך בפנימיות עבודת נענועים זו, מאירה 
השגת ההשגחה פרטית, בזה שהנענועים נעשים 

המעלות בעם  4עם ד' מינים שמכוונים כנגד 
ישראל: מהגבוה, שהוא האתרוג, שיש בו טעם 
וריח, עד הנמוך, הערבה, שאין בה טעם וריח. 

ל פי השגת ההשגחה, מעלת הערבה כמעלת שע
האתרוג בדיוק, כמ"ש בפיוט "וכל מאמינים": 

, הרי לנגד עינינו, שעבודת "המשוה קטן וגדול"
הנענועים, למרות שבחיצוניות מורה על השגת 
שכר ועונש ועבודת האדם, אך פנימיותה, כל 

השגת ההשגחה. וכן אנו מוצאים בענין  –כולה 
ה היא זכר לענני הכבוד הסוכה: מצד א' הסוכ

שהקיפו את עמ"י במדבר ומי שלא היה ראוי 
נשאר בחוץ ולא יכל להכנס, שזה מורה על 
הנהגת שכר ועונש, שמי שזכה נמצא בפנים ומי 

בחוץ. ואנו מוצאים שמשה רבינו  –שלא זכה 
השתוקק תמיד לקרב את כולם לתוך העננים, 
וידוע שכל החטאים שהיו בישראל נגרמו ע"י 

רב רב, ותמיד ריצה משה רבינו את השי"ת הע
שיקרב גם את הערב רב לתיקונם. יוצא, שמצד 
מה שהסוכה רומזת על העננים שלא מקרבים כל אחד, הנה מאיר בסוכה 
הנהגת שכר ועונש. אך מצד ב', ענין הסכך שבסוכה, מאיר בסוכה ענין השגת 

רבו ההשגחה שמקרבת את כולם, ובסופו של דבר כל באי עולם יתק
לקדושה. והיינו כי הסכך נעשה מפסולת גורן ויקב, שהם הבחינות השפילות, 

 "צילא דמהימנותא".והם נהפכים להיות 
 אוצר של מתנת חינם –"וחנותי את אשר אחון"  –ענין הסכך 

. וידוע, שעד מאה פעמים של חזרה שולטת 100' ועוד, כי הנה סכך בגימט
השכחה, ויותר מזה כבר לא שוכחים. ישנן נשמות שנשכחו, כביכול, שנפלו 
לעומקים כאלו שמצד ההנהגה של שכר ועונש לא יהיה להם תקומה, ורק 

, יש להם תקומה. "סוד השגחתו הפרטית"בהופעה של ההנהגה הניצחית של 
מאד ובסיבתן נמשך לכל העולמות אורות  והנשמות הללו הן יקרות מאד

שהיו גנוזים, והם מרומזים במה שהשי"ת אמר למ"ר כשמ"ר ביקש מהשי"ת 
וכן אמר לו השי"ת:  "כי לא יראני האדם וחי"וה' אמר לו  "הודיעני את דרכך"

"אעפ"י שדרשו חז"ל  "וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם"
השי"ת הראה למ"ר אוצר של מתנת חינם ועוד , וכן שאינו ראוי ואינו כדאי"

שכל  "והשיכותי את כפי וראית את אחורי ופני לא יראו"אמר לו למ"ר: 
הפסוקים האלו מורים על גילוי השגחתו ית' הנפלאה החוננת את השפלים 
ונמוכים ומקרבת אותם בחמלה עצומה. "כף" בגימט מאה, כגימט' "סכך", 

שהשי"ת מגלה את  – ותי את כפי""והשיכשבסכך מאירה ההנהגה של 
, ודווקא לאלו שנשכחו, שהם מרומזים "וחנותי את אשר אחון"ההנהגה של 

במספר מאה שהוא מספר של שכחה כנ"ל, ועל זה מורה הסכך של הסוכה, 
שדרכה מאירה ההנהגה של השגחה פרטית שמקרבת את כולם, ועוד, ענין 

ות, שמצד הנהגת השגחה זכ "כף"ה"כף" מרמז שהשי"ת דן את כל העולם ל
, שזה מאיר "זכויות נעשים לו לזכויות"פרטית כל המעשים הם זכויות, בחי' 
, שמאיר בסוכה כח "סוכה ברוח הקודש"בסכך של הסוכה. סוכה לשון ראיה, 

ראיה לראות שהכל טוב, לדון לכף זכות, ולכן המנהג לתלות בסוכה את 
פה"ק שאור הסוכה מאיר עד השמן זית שידליקו בו נר חנוכה, כי מבוא בס

חנוכה, וחנוכה הוא בזמן הנמוך של השנה, חודש טבת, החודש אשר עשיו 
לקח לחלקו, ששם נמצאות הנשמות שנשכחו. ועל כן תולים על הסכך שמן 

, אור הפנים הוא אור "להצהיל פנים משמן"זית של חנוכה, כי הפסוק אומר 
סגולתו לרומם כל ההשגחה שנתקבל מהסכך של הסוכה עד חנוכה, וב

 הנשמות והמעשים השפלים בגילוי השגחות ית'. 
 "ויעקב נסע סוכותה"

כשמתבוננים בפסוקים בפרשת וישלח רואים שמיד אחרי שפגש יעקב את 
עשיו אחיו ונתן לו מנחה, שזה מרמז על השעיר לעזזאל ועבודת יוה"כ, 

ה ויבן לו "ויעקב נסע סוכותלהסיר את הקטרוג, מיד לאחמ"כ כותבת התורה 
שזה כנגד חד הסוכות שמגיע אחרי יוה"כ. ומיד  בית ולמקנהו עשה סוכות"

בואר בספה"ק ששכם היה מקום ששם היו מאחרי זה כתוב שנסע לשכם, ו
גנוזות נשמות יקרות ועצומות. וזה ממש הענין שסוכות, ובפרט הסכך שהוא 

להוציא הנשמות הנמוכות.  כנ"ל, נותן כח "וחנותי את אשר אחון"סוד 
לכותו שזוהי העבודה לגלות כבוד מלכות שמים מבוד כם ש" ר"ת שכ"ם"

במקומות הנמוכים, לכן מיד אחרי שנסע לסוכות נסע לשכם. כי חנוכה 
קשור ליוסף הצדיק במבואר בגמ' במסכת שבת, ושכם הוא גם חלקו של 

 יוסף הצדיק. 
מה שהאדם מרגיש שהוא  – "מקנהו", "ולמקנהו עשה סוכות"יש לפרש 

ע"י הסוכה, שבפנימיותה  – "עשה סוכות"קונה ומשיג מכח מעשי ידיו 
ה לכל המעשים. גוט יום טוב לכולם.מתגלה שהשי"ת עשה עושה ויעש

   d052769144@gmail.com  לע"נ איתי בן חיים הי"ד.  לע"נ ר' בנימין בן ר' שלמה נלב"ע י"ב מרחשון ה'תשע"ז תנצב"ה.

 ענני כבוד: - יש לי מושג
כי הנה הבניה נקראת אמא, כי הוא אם הבנים זו"ן, 

שנאמר כנשר יעיר קנו על גוזליו  ומשמרת אותם, כענין
ירחף יפרוש כנפיו. וכדרך הנשר הפורש כנפיו ומכסה על 
בניו שלא יקחם עוף אחר, כך אמא עילאה בינה דאצילות 
היא בעצמה אינה מתיראת מן החיצונים כנודע, כי אין 
אחיזה אל החיצונים באמא עילאה, אמנם יכולים הם 

ולכן היא פרשת להתאחז בזו"ן בניה וליקח שפע משם, 
כנפיה עליהם לשמרם, וכנפיה נעשות להם כעין מחיצות, 
כדמיון ענני כבוד הפרושים על ישראל במדבר, ושומרים 
אותם מחצים ואבני בליסטראות וכיוצא, והנה היא חופפת 
וסובבת עליהם ומלבישתם מכל צדדיהם ואפי' מלמטה 
להם מתחת רגליהם, וכמו שנתבאר בשער התפילה 

ביש ערומים, ובברכת שעשה לי כל צרכי, ושם בברכת מל
 נתבאר ענין המלבושים והמנעלים העליונים מה ענינם. 

 )שער הקדמות דרוש ו'(



  בס"ד
 
 
 

יע"א,  ז ו  די בעל הסולם ותלמי ו מרן  נ רבי יד קדשו של  יע"א, עצם כתב  ז ו  די בעל הסולם ותלמי ו מרן  נ רבי יד קדשו של  עצם כתב 
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ברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים ברכות ותודות למכון "אור הסולם" ולעומדים 
 בראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודשבראשה על אדיבותם בהגלות כתבי הקודש

 הברור כשמל הכל בעזרתו ית' ואפי' יש נותן הוא פי' שנותן האוצר לאדם וזה  א
 לית פולחנא  קמי קוב"ה אלא רחימו פי' יותר א"צ להתחזק ב 
 בעשית מצוה פי' בפשיטות בעשיההאר"י גילה שזכה לכל מה שזכה רק ע"י שמחה גדולה   ג

נפשך ממש ויהי "בציורך  ועיצה לזה למנוע כל עצבות לזכור ואהבת וכו' אפי' נוטל את ד 
 הבחי" לבכ
 אין כוונת לקבל פרס אפי' ויראתו גדולה אפי' מיראת יסורי גיהנם וממורגשי העוה"ז  ה
 ובאמונה שלימה בדברי תנ"ך ובתושב"ע ומודה ועוזב ירוחם דהיינו תכף רחימו לקובו"ש ו 
וכפי העת שיצטרך יהי' לו עונותי' למזכרת כמ"ש בפסוק הנני נשפט בם על אמרם לא  ז 

 חטאתי
וארשתך לי לעולם יו"ד בצדק ומשפט א"ה דהיינו שו"ע באמונה זה ו' וידעת את ה' זו ה'  ח 

 תתאה
הוא עשי' אצל מלך ועבד מלך כמלך ע"כ ידבר עם ה' כאוהבים ושתהי' בשמחה גם דיבור  ט 

 בבחי' נוטל נפשך
לכבד אשתו רק לכבודו ית' אכול דיך פי' הן ברוחניות הן בגשמיות ימעט מעט והוא עצמו  י 

 יעשה זר סביר
 לחשוב בכל עת מס"נ בכל ד' מיתות לכבוד שמים ומתוך שמחה  יא
וכן להודות ולשבח בחשק רב וכל דברי" יהי' רק גילוי ליבא לפומא כי  להתפלל בפה מלא יב 

 רחמנא ליבא בעי
לישן מתוך שמחה ויקום בזריזות פי' יזכור כי עדיין ישן הוא וצריך לרחמים דהיינו פן  יג 

 יאמר אליבי יכולתי
צרי יגילו כי אמוט וברעותא דליבא ממש ברגע היקיצה משנתו והוא בחי' קדושת הבכור 

 וצדיק הראשון בריתו
להיות חזק בדעת שלא תולדה בעולם ולא הנהגה בעולם לא יזיזוהו מלהרבות הכבוד הן  יד 

 בדבר שלו והן בנו"ק
 


