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 בס"ד

 | הרב אליעזר קשתיאל לחג סוכות

 פנימיאור המקיף ואור ה| סוכות 

מערכות של מצוות עד כדי כך שהתורה מספרת עליו פעמיים. מערכה אחת של הסוכה ואחת  2בסוכות יש 
  .של ארבעת המינים. בחג הזה גם מקריבים הרבה יותר קרבנות משאר החגים

 הארות שונות בחג הזה. אור מקיף ואור פנימי.  2זה אומר שיש 

את ניסים, התערבות הקב"ה בהנהגת ההיסטוריה שלנו(. זה אור שבא אלינו מבחוץ )מצוות מסיני,  אור מקיף
  .זה מבטאת הסוכה שהיא מקיפה אותנו והיא זכר להנהגות הקב"ה כלפינו

יש בנו נשמה קדושה מלאה אור. מידות, יראת שמים, אהבת תורה ומצוות. זה אור שנובע יש גם אור פנימי. 
ם שהם כנגד איברי הגוף ואנחנו מחזיקים אותם מהסגולה של עם ישראל. כנגד זה יש לנו את ארבעת המיני

קרוב אלינו. חייבים את שני האורות האלה )כמו שאנחנו כל יום גם מתעטפים בציצית וגם מניחים תפילין(. אם 
 .היה לנו רק אור מקיף אז לא היינו אנשים ישרים ואם היה רק אור פנימי אז לא היינו מתקדמים

האורות האלה  האורות האלה ביחד. 2בסוכה כי אז אנחנו מחברים את  לכן יש מעלה ליטול ארבעת המינים
  הם מתנת שמיים מבלי שעשינו שום דבר.

לכן מאוד בולט בסוכות שאנחנו לא צריכים לעשות כלום ובכל זאת אנחנו מלאים וגדושים בשפע גדול כל 
 כך. 

 אנחנו צריכים לפעמים להתנתק מהתחושה שמה שלא נעשה אז לא יהיה. 

 הכל מגיע ממנו.  להבין לבטוח ולהאמין שהכל מאיתו יתברך.צריך 

 מסביר השפת אמת שבגלל זה החג מסתיים דווקא עם הערבה. 

 צריך להבין שהכל זה מהקב"ה. 

  .גם אם אתה אתרוג זה לא נותן לך הרבה. דווקא עם הערבה היו מקשטים את המזבח

עסקים איתה הכי הרבה. צריך לשים לב לפני סוכות מתעסקים הכי פחות עם הערבה. בסוכות עצמו מת
לדברים הפשוטים. להאמין בהשגחת ה', בתורה ומצוות, בסגולת ישראל. בסוכות אנחנו חוזרים לדברים הכי 

 טבעיים ופשוטים. חוזרים אל היסודות. 

 .מתוך ההבנה הזאת אנחנו יוצאים אל השנה כולה עם כל העשייה שהיא כוללת בתוכה
 
 
 


