בס"ד .טבלת-סיכום לקו"ש חלק יט ,חג הסוכות א (סעי' ג' ואילך) – ג' דרגות בר"ה יו"כ סוכות
בתוכן היום
דר"ה ויו"כ

אופני התקשרות
ישראל וקוב"ה

חילוקים באופן
ההתקשרות

מצות היום
בר"ה – תק"ש
ביו"כ – תענית,
תשובה ווידוי

יהודי הוא כביכול
מציאות נפרדת מה',
ומתקשר ע"י קיום
המצוות וקבלת
עומ"ש

לפי שההתקשרות הוא
מזה שהוא נפרד,

תשובה
ר"ה ויו"כ הם חלק
מעשי"ת

הקשר עמוק יותר,
שאינה תלוי'
במצוות ,שפרק
עומ"ש ומתחרט ע"ז
אבל עדיין קשור
ל(העדר) קיום המצוות

עצם היום
בר"ה – תמליכוני
עליכם,
ביו"כ – עיצומו של
יום מכפר

ישראל וקוב"ה כולא
חד ,וא"א להם
להיות בלי מלך

בפרטיות
בחג הסוכות

בכסה
ליום חגנו

סוכה וד' מינים
שאולים

ושמחתם לפני ה"א
– מצוות שמחה
בחגה"ס

ההתקשרות ע"י
קיום המצוות
מתגלה במצוות
השמחה דסוכות,
ששמחים במצוות ה'

בשמחת החג יש
חילוקים מ"חסידים
ואנשי מעשה" עד " כל
העם וכו'" – ע"ד
ההתקשרות ע"י מצוות
שהוא בכ"א לפי דרגתו
וענינו.

אין חילוק כ"כ בין א' ביו"כ – יום תשובה נטילת ד' מינים –
לחבירו (וע"ד הענין סליחה ומחילה ,ואפי' שהוא פרט בחג
עיצומו של יום הוא ג"כ הסוכות( ,ואי"ז עצם
דהרהור תשובה),
מכפר ,וכשמו יום
ענינו)" ,ולקחתם
אבל סו"ס יש
פורים
י
הכ
חילוקבין א' לשני
לכם ביום הראשון"

ההתקשרות ע"י
התשובה מתבטא
במצוות לולב" ,טלו
לולביכם בידכם"
שידעו הכל שזכיתם
בדין (דיו"כ)

ד' מינים הם ד' סוגי
יהודים שמאגדים
ביחד ,וכמו בענין
התשובה סו"ס יש
חילוק בין יהודי א'
לחבירו ,עד"ז הד'
סוגים נשארים כ"א
בסוג שלו – ולכן
שאולה אינה כשלו,
ואינו יוצא בזה י"ח.

ענין העצמי דסוכות
– מצוות ישיבה
בסוכה" ,חג הסוכות
תעשה לך שבעת
ימים"

האחדות העצמי
דתמליכוני עליכם
מתבטא במצוות
סוכה :בתמליכוני
עליכם כנ"ל אין
לחלק בין יהודי א'
לחבירו ,וכמו"כ
בסוכה "ראויים כל
ישראל לישב בסוכה
אחת"

מצד העילוי דסוכה
(שהוא ע"ד הגילוי
דתמליכוני עליכם)
ה"ה בהתאחדות
עצמית עם חבירו
"כולא חד" – ולכן
סוכה שאולה הוא
כשלו ממש

הקב"ע הוא בכ"א
לפי דרגתו וענינו,
שיש חילוק בין א'
לחבירו

בכללות חודש תשרי
(ר"ה יו"כ וסוכות)
בסוכות – "עסוקין
במצוות :סוכה ,ד'
מינים ,וכשמו חג
הסוכות

שהרי"ז תשובה על
עוונות שלו ושב למקורו
ושרשו

כשם שאין לחלק בין ר"ה – הזמן
ה' ובנ"י (שהרי כולא דהכתרת המלך –
חד) ,כמו"כ אין
"תמליכוני עליכם".
לחלק בין יהודי א'
לחבירו

