
סוכות |רמח 

סוכות

שהשגנו  בדביקות להתעכב - 'תשבו '

ש רבינו העני� ˙ÛÎÈמבאר ÏÁ ˙ÂÎÂÒ‰ ‚Á

,Î"‰ÂÈÂ ‰"¯ ¯Á‡שמצינו דר�  על 

ל "ב) שוהי�(בברכות היו הראשוני�  שחסידי� 

כמו"כ  תפילת�, אחר אחת  ‡Á¯שעה 

‰"¯· ‰È‰˘ ‡¯Â·‰ ˙Â˜È·„Â ˘"ÓÂÚ ˙Ï·˜‰

·ˆÓÓ ¯‰Ó „¯ÙÈ ‡Ï˘ ‰¯Â˙‰ ‰ˆ¯ ,Î"‰ÂÈÂ

ÂÊ,‰ÎÂÒ· ·˘È ÔÎÏ במצוות ויתעסק

להרגל , ·Â˙„Â·Úהשייכי�  ˜ÊÁ˙È˘ È„Î

ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ „ÂÚ ÌÈ‰Â˘˘ È"Ú '˙È Â˙·‰‡Â

ÌÂÈ˜ ‰È‰È Î"ÈÚÂ ,‡¯Â·‰ ˙Â˜È·„·

.ÂÊ‰ ˙Â¯¯ÂÚ˙‰‰Ï

בסוכות וזהו תדורו,˙˘·Âשכתוב  כתב  ולא 

שכונת  עכבה , לשו� הוא  דתשבו משו� 

שבעת  השי "ת  בדביקות  שיתעכב  סוכה  מצות 

כונת  והוא  חוה "מ ‰ËÈÈÙימי� . לשבת 

˙‡‰·Âסוכות : Áˆ�Ï [Ì˜ÊÁ 'ÈÙ] ÌÒÒ·

Â·˘˙ ˙ÂÎÂÒ· מבסס הסוכה  שמצות  ר "ל , �

הנוראי�  בימי�  לעצמו שקנה  האהבה  ומחזק 

לנצח. עמו  [אמור]שישאר 

ארפנו  ולא אחזתיו  - הכפורים  יום  אחר

·ÈÓÈליזהר,צריכים ÂÓˆÚ ÏÚ Ï·È˜˘ ‰Ó˘
,ÂÈ˘ÚÓÂ ÂÈÎ¯„ ·ÈËÈ‰Ï ‰·Â˘˙‰
ÌÈÓÈ‰ ¯Â·ÚÈ˘ ¯Á‡Ï Ì‚ Â· ˜ÈÊÁÈÂ ÍÈ˘ÓÈ

,ÌÈ‡¯Â�‰ בבחינת ד ')שיהיה  ג ', השירי� (שיר

פתחו� יהיה  שלא  כדי  ארפנו, ולא  אחזתיו 

אחר  לסור�  חוזרי�  ח "ו א�  למקטרגי� , פה 

הכפורי� . יו� 

אח"כ  התשובה  אור  שישאר  - אור  ויהי

הפסוק רבינו  דכונת  המדרש  ע "פ מפרש 

ג ') א', È‰È(בראשית ÌÈ˜Ï‡ ¯Ó‡ÈÂ
,¯Â‡ ימי של התשובה  אור  על  קאי

הפסוקמז התשובה  וממשי�  .'¯Â‡ È‰ÈÂ'�

התשובה  בימי  עצמו על  שקיבל  שהאור  היינו

התשובה  ימי  שיעבור  לאחר ג�  .מח ישאר

ה')דבמדרש מז ב', יהי (ש� אלקי�  ויאמר רשעי�, של מעשיה� אלו � ובהו תהו היתה והאר� איתא,

מעשיה�  דהקדי� דמהא המדרש, מפרש ש� אליעזר דרבי  ובמשנת צדיקי�. של מעשיה� אלו � אור

מעשיה�  דהיינו אור, יהי אלקי� אמר מקוד�, רשע  דהיה דא�  – תשובה להורות בא רשעי�, של

ומעשי�  תשובה עסק של  זמ� ואז העול�, נברא בתשרי דאמר כר"א נכוני�, ודבריו צדיקי�. של

ימי�  ששה היה  העול� דבריאת והג�  תשובה. להורות שבא – אור יהי אלקי� אמר ואז טובי�,

התשובה. ימי ומתחילי� סליחות, זמ�  כבר הוא אז מ"מ השנה, ראש לפני 

במדרשמח  שאמרו וזה כ�. ויהי כתיב ולא אור ויהי בפסוק דכתיב ממה מבואר ב)וזה ג ויהי (ב"ר ,

אח"כ. ג� נשאר יהא הוה, דכבר האור היינו הוה. דכבר אור,

רמט |סוכות

המקטרגים נגד להקב"ה שמחה

במדרשועל דריש הנ"ל  פרשה פסוק  (רבה

ג ') ÂÈÙ'ג ', ‰�ÚÓ· ˘È‡Ï ‰ÁÓ˘' משלי)

כ "ג ) ט "ו,
ל מט  ודריש  ,˘È‡ שנאמר ‰˜·"‰זה

אלקי�  ויאמר פיו , במענה  מלחמה , איש  ה '

דיש  רבינו ומבאר אור . ˘ÁÓ‰,יהי  ‰"·˜‰Ï
ביו�  העונות  מחילת  על  המקטרגי�  נגד 

כיפור  יו�  אחר מיד  יאמרו שלא  כיפור,

הרעי� , למעשיה�  ÂÈÙחוזרי�  ‰�ÚÓ· של

¯Â‡ È‰Èדהיינו המדרש  דמפרש ,‰·Â˘˙,

כמ"ש  קיי�  ‡Â¯ונשאר È‰ÈÂ ימי אחר  ג� 

.נתשובה 

מהקב"ה 'דעת' להסיח לא  - 'דעת ' הוא אור 

דיהי וכתב המדרש דאיתא  דמה  רבינו

מכוו� התשובה , אור על  קאי  אור 

ד  בספרי�  דאיתא  .נא „Ú˙הוא ‡Â¯למה 

רוח  בו נכנס  כ� א�  אלא  חוטא  אד�  דאי�

ע"א)שטות  ג  ד� על (סוטה הפיכו  כ� א�  ,

ומעשי�  תשובה  עושה  דעת  בו שנכנס  ידי 

כמ "ש  ‰˙�È‡טובי� , ¯Â„ÈÒ·(הלולב (שער

הוא  Â·„Â˜‰שדעת  ‰¯Â˘˜ Â˙·˘ÁÓ ‰È‰È˘
,˜ÒÙ‰ ÌÂ˘ ÈÏ· ˙"È˘‰· הדעת היסח  כי 

הזכרו�, הוא  הדעת  כ�  על השכחה , הוא 

לרגע  אפילו ית ' הבורא  מהכרת  ישכח  שלא 

הפסוק  שאמר וזהו כ "ח ,קט, א ', הימי� (דברי

שהוא '„Ú'ט ') ועבדהו, אבי� אלקי  את 

הפסק . בלא  הבורא  ידיעת 

'דעת ' - מינים ד'

המבוארעל ‡¯·Úכי·Â�ÂÎ˙פי ˙ÂˆÓ È"Ú

˙Ú„‰ ÔÈÎÈ˘ÓÓ ÌÈ�ÈÓ רבינו,נב מפרש

תתקסג )המדרש  רמז ל � פרק משלי ארבעה (ילקוט  ,

שבלולב , מיני�  ארבע  היינו  לכת  מטיבי

תשובה  ימי  עשרת  של מעסקיו שהול�  כיו�

הסוכה , ÂËÁÏ‡,ועשיית  Â"Á È‡�Ù ÂÏ ˘È

Ô˙È� ÔÎ ÏÚ ,˙Â�ÂÚ ÔÂ·˘ÁÏ ÔÂ˘‡¯ ‡Â‰Â

,˙Ú„‰ ÍÈ˘Ó‰Ï ÌÈ�ÈÓ Ú·¯‡ ˙ÂˆÓ Â�Ï

ולא  הדעת , היסח בלי  בהבורא  קשור  להיות 

דבזמ� הוא , המדרש  וכונת  חטא . לידי לבוא 

� ימי ˘‰ÌÈÎÏÂ'לכת ' עשרת  של  מעסקיו

ארבעה  נת� הקב"ה  הסוכה , ועשיית  תשובה 

נמוט  ולא  בהשי"ת , דבוקי�  שנהי' מטיבי� 

אמור]ח"ו. [בראשית ,

ג 'מט  פ' רבה רבי (ג)בבראשית טוב. כי  האור את אלקי� וירא אור, ויהי אור יהי אלקי� ויאמר ,

פתח, יוחאי  ב� כג)שמעו� טו זה (משלי לאיש שמחה טוב . מה  בעתו ודבר פיו במענה  לאיש שמחה

שנאמר ג)הקב"ה טו בעתו (שמות ודבר אור. יהי אלקי� ויאמר פיו, במענה שמו . ד ' מלחמה איש ד'

טוב . כי האור את אלקי�  וירא טוב, מה

�נ רבינו ממשי� – לידע אבל האד� צרי�  מ "מ הישנה, לדרכו ויחזור כ�, יהיה  לא ח "ו  א� שאפילו

ש�  שכתוב  ש�)מה הפסוק (משלי ÂË·'בהמש�  ‰Ó Â˙Ú· ¯·„Â' שהוא תשובה ימי  שבעשרת –

ע"ש. לתשובה, המיוחד  העת

אורנא  דבמאורי  הביא נא)רבינו סי' האל� אות ישרה(מערכת וברגל  דעת  הוא אור  ש� דעיקר (מערכת כתב,

כא) אות עיי"ש.ד' דעת, בגימטריא תיבות הארבע ע� אור ויהי אור יהי  כי  כתב ,

ימי נב ה� החג שימי לפי  היא, השורש מזה מיניו שלשת ע� הלולב מצות וז"ל: החינ� בספר ועי'

בעת  אלקי� יראת ממנו ומשכחת  הרבה החומר מושכת השמחה ובהיות וכו', לישראל גדולה שמחה

ולכבודו. לשמו לבנו שמחת כל  כי אותנו המזכירי� דברי�  ידינו בי� לקחת הש� ציונו ההיא,
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כא) אות עיי"ש.ד' דעת, בגימטריא תיבות הארבע ע� אור ויהי אור יהי  כי  כתב ,

ימי נב ה� החג שימי לפי  היא, השורש מזה מיניו שלשת ע� הלולב מצות וז"ל: החינ� בספר ועי'

בעת  אלקי� יראת ממנו ומשכחת  הרבה החומר מושכת השמחה ובהיות וכו', לישראל גדולה שמחה

ולכבודו. לשמו לבנו שמחת כל  כי אותנו המזכירי� דברי�  ידינו בי� לקחת הש� ציונו ההיא,



סוכות |רנ 

לכם ' -'ולקחתם  עונות לחשבון  ראשון 

הדר ולקחתם  ע�  פרי הראשו� ביו�  לכ� 

מ ') כ "ג , ובמדרש(ויקרא (תנחומא .

כ "ב) עונות 'אות לחשבו� 'ראשו� ,נג איתא 

ראשו� שהוא  העני�  של  הקשר לבאר  וצרי�

זו. לפסוק עונות  לחשבו�

'לכם' שייך  המצוה - מ 'עונות ' נקיים - א

מספה "ק ומפרש שידוע  מה  עפ "י  רבינו,

כשהוא  מצוה  עושה  כשאד�  כי

הסט"א  יד  תחת  המצוה  נופל  ח"ו , .נד רשע 

� 'לכ� ' ולקחת�  הפסוק  שאמר וזהו

להסט "א , ולא  'לכ� ' שיי�  יהיה  שהמצוה 

הראשו�' 'ביו�  הפסוק  אמר  הדבר ובטע� 

� עונות ' לחשבו� 'ראשו� שהוא  משו�  �

הולכת  אינה  המצוה  ע "כ  מעבירות , ונקי 

להסט "א . [אמור]היו� 

לחטוא שלא 'הדעת' כח  - מינים ד' - ב'

¯·Â�Èבאופן ˘¯ÙÓ È�˘ מה בהקד�  ,

‡¯·Úכי ·Â�ÂÎ˙דמבואר  ˙ÂˆÓ·
˙Ú„‰ ÁÂÓ ÔÈÎÈ˘ÓÓ ÌÈ�ÈÓ נשכח שלא 

ית ' הבורא  ÔÂ·˘ÁÏ.נה מהכרת  ÔÂ˘‡¯· ÔÎ ÏÚ

ÌÈ�ÈÓ Ú·¯‡ ˙ÂˆÓ ‰¯Â˙ ÂÏ ‰�˙� ˙Â�ÂÂÚ
,˙Ú„‰ ÍÈ˘Ó‰Ï בלי בהבורא  קשור להיות 

חטא . לידי  לבוא  ולא  הדעת , [ש�]היסח

עכבה  - 'תשבו '

‰‡Á¯Êבסכת  ÏÎ ,ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ Â·˘˙

ÂÚ„È ÔÚÓÏ ,˙ÎÒ· Â·˘È Ï‡¯˘È·
'Â‚Â ÌÎÈ˙¯„( מ "ב�מ "ג כ "ג , דקדקו(אמור .

חובת  בעני� הפסוק  כפלות  על המפרשי� 

האזרח  עני� מה  דקדקו ג�  בסוכה , הישיבה 

דקיי "ל  דכיו� ביאור צרי�  ג�  (בסוכה לכא�.

אינוכ "ח :) למה  א "כ  תדורו, כעי� דתשבו 

תדורו. בסכת  כתוב 

תכ� ומפרש סוכה  מצות  שכונת  רבינו,

להתעכב  כדי  הנוראי�  הימי�  אחר 

ימי�  שבעת  עוד  השי "ת  וזהונו בדביקות  .

בסוכות  תדורו,˙˘·Âשכתוב  כתב ולא 

עכבה . לשו� הוא  דתשבו משו� 

דורותיכם' ידעו  'למען - בישראל' 'אזרח דרגת

לומר ולכן הפסוק  ·Ï‡¯˘Èכפל Á¯Ê‡‰ ÏÎ˘
˙ÂÎÂÒ· Â·˘È ס "ד דלפי "ז משו�  ,

שרצה  האר� , לעמי  רק  נצטוה  סוכה  דמצות 

אבל  לדרכו, איש  מהר  יתפרדו שלא  התורה 

בבחינת  מכבר שהוא  בישראל', 'האזרח

שקבועי�  החשובה , מדרגה  שהוא  � 'ישראל '

תמיד  ה ' בעבודת  למצות ,נז מכבר  צריכי�  אי� 

האזרח  כל  ואמר  הפסוק חזר לכ� סוכה ,

ידעו למע� והטע�  בסכת , ישבו בישראל

וגו'. [ש�]דורותיכ� 

סוכה,נג  בעשיית טרודי� לסוכות יוה"כ  שבי� ימי� בד ' ואח"כ מעבירות, נקיי� נעשו יוה"כ דאחר

סוכות, של ראשו� ביו� אבל  לחטוא , פנאי ÔÂ·˘ÁÏואי� ÔÂ˘‡¯ ‡Â‰Â ,‡ÂËÁÏ Â"Á È‡�Ù ÂÏ ˘È
.˙Â�ÂÚ

אות� נד וטורפי� מצות  ועושה תשובה] שעשה [קוד� 'אמש' ו' הל' ז' פרק  תשובה הל' ברמב"� ועי'

וגו',ע"ש. דלתי� ויסגר בכ� ג� מי חצרי  רמוס מידכ�  זאת בקש  מי  שנאמר בפניו

לעיל נה  הלולב)È�˙‰Ó‡כדביארנו הזכרו�.(שער הוא הדעת כ� על השכחה, הוא הדעת היסח כי

בארוכה.נו לעיל  כדביארנו התפלה אחר אחת שעה שוהי� היו שחסידי� ע"ד

ר"ה.דהעובדנז שער תניא בסידור כמ"ש  ישראל , נקרא בקביעות 

רנא |סוכות

ישיבתנו  ע"י  - המדבר  דור  'תשבו'

¯·Â�Èבאופן ¯‡·Ó È�˘ דיש מה  בהקד�  ,

שמתחיל  בפסוק , עוד '˙˘·Â'לדקדק 
ומסיי�  נוכח, נסתר.'Â·˘È'לשו� לשו�

כתיב ויתכן דבסוכה  ‡˙לומר , ÌÎÙÒ‡·'
'ı¯‡‰ ˙‡Â·˙ �שיי היה  לא  ובמדבר 

שיי�  היה  לא  וג�  זרועה , לא  אר�  הי ' כי

של  ·ÂÎÂÒ˙הטע�  ÈÎ ÌÎÈ˙Â¯Â„ ÂÚ„È ÔÚÓÏ'
,'Ï‡¯˘È È�· ˙‡ È˙·˘Â‰ראו בעיניה�  דהא 

המדבר  דדור נמצא  בה� , שישבו הסוכות  את 

סוכה . במצות  לה�  ‰·ÌÁÈËמחוסר  ÔÎ ÏÚ

˙Â¯Â„‰ Â˘ÚÈ˘ ‰ÎÂÒ ˙ÂˆÓ„ ‰¯Â˙‰

Ô·‰ ÈÎ ,Â˘Ú ‰Ó‰ ÂÏÈ‡Î ·˘ÁÈ Ì‰È¯Á‡˘

ÁÎ· ÂÈ·‡· ÏÂÏÎ נח.

ÌÈÓÈ'שאמר וזהו ˙Ú·˘ Â·˘˙ ˙ÂÎÂÒ·'�

דור  בני שאת�  נוכח, לשו�  תשבו

שבעתיד  מחמת  בסוכות , תשבו 'ÏÎהמדבר

'˙ÂÎÂÒ· Â·˘È Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ שדורות �

לשו� � 'ישבו' בסוכות , 'ישבו' הבאי� 

[ש�].נט עתיד 

רבא  הושענא 

מברכין  דאין ומה הערבה  חבטת ענין

רמז בדרך  הערבה על

¯ÊÓרבינו Í¯„· ˘¯ÙÓ�מברכי דאי� הא  ,

מה  וג�  בהו"ר, ערבה  נטילת  על 

דברי  עפ "י  הערבה , ¯·‰דחובטי� ˘¯„Ó‰

י"ב) אות ל ', לאנשי� (אמור מרמז  שערבה 

טובי� , מעשי�  ולא  תורה  לא  בה�  שאי�

ומעשי�  תורה  בה�  שיש  למי והאתרוג

והלולב  המעשי� , לבעל  וההדס  טובי� ,

עיי"ש  תורה , .סלבעלי

הגאולה זמן על רמז  - רבא הושענא

חיי� והנה ע�  בפרי ¯ÊÓÂאיתא  ¯"Â‰˘
,‰ÓÈÏ˘ ‰ÏÂ‡‚‰ Ï˘ ‰ÚÂ˘È‰ ÔÓÊ ÏÚ

לאברה�נח  בחסד כתוב נ"א)וכ� נהר רביעי, עה"פ (מעי� קט"ו: הברכה וזאת בפרשת רבינו בדברי ועיי� .

בזה. שמארי� מורשה משה לנו צוה תורה 

כונתנט  סוכות:‰ËÈÈÙוהוא חוה"מ ˙˘·Âלשבת ˙ÂÎÂÒ· Â·‰‡˙ Áˆ�Ï [Ì˜ÊÁ 'ÈÙ] ÌÒÒ·,'ÌÒÒ·'�

אביו, את מבססי� הב� של ופעולותיו שמעשיו בסיסו, והוא דאבוה, כרעא  הוא שהב� בסיס, משלו�

'˙ÂÎÂÒ· Â·˘˙ Â·‰‡˙ Áˆ�Ï' �בניה ידי על  בסוכות המדבר דור תשבו פטירת�, לאחר ג� לנצח  �

בניה�. ובני 

בני ס  בה� יש ישראל כ� ריח , בו ויש טע� בו יש זה אתרוג  מה הדר , ע�  'פרי  ש� המדרש ז"ל

בו  ואי� טע�  בו יש הזו התמרה מה תמרי� כפות טובי�, מעשי� בה� ויש תורה בה� שיש אד�

הדס  מה עבות ע� וענ�  טובי� , מעשי� בה� ואי� תורה בה� שיש בה� יש ישראל  ה� כ� ריח ,

ו  תורה, בה� ואי� טובי� מעשי� בה� שיש בה� יש ישראל כ�  טע�, בו ואי� ריח בו �È·¯ÚÏÁיש
‡ÏÂ ‰¯Â˙ ‡Ï Ì‰· ÔÈ‡˘ Ì„‡ È�· Ì‰· ˘È Ï‡¯˘È Ì‰ ÍÎ ,ÁÈ¯ ‰· ÔÈ‡Â ÌÚË ‰· ÔÈ‡ ÂÊ ‰·¯Ú ‰Ó

,ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓ,הוא ברו�  הקדוש אמר אלא אפשר, אי לאבד� לה�, עושה הוא ברו� הקדוש  ומה

'ÂÏ‡ ÏÚ ÂÏ‡ ÔÈ¯ÙÎÓ Ô‰Â ˙Á‡ ‰„Â‚‡ ÌÏÂÎ Â¯˘˜ÂÈ.ע"כ ,



סוכות |רנ 

לכם ' -'ולקחתם  עונות לחשבון  ראשון 

הדר ולקחתם  ע�  פרי הראשו� ביו�  לכ� 

מ ') כ "ג , ובמדרש(ויקרא (תנחומא .

כ "ב) עונות 'אות לחשבו� 'ראשו� ,נג איתא 

ראשו� שהוא  העני�  של  הקשר לבאר  וצרי�

זו. לפסוק עונות  לחשבו�

'לכם' שייך  המצוה - מ 'עונות ' נקיים - א

מספה "ק ומפרש שידוע  מה  עפ "י  רבינו,

כשהוא  מצוה  עושה  כשאד�  כי

הסט"א  יד  תחת  המצוה  נופל  ח"ו , .נד רשע 

� 'לכ� ' ולקחת�  הפסוק  שאמר וזהו

להסט "א , ולא  'לכ� ' שיי�  יהיה  שהמצוה 

הראשו�' 'ביו�  הפסוק  אמר  הדבר ובטע� 

� עונות ' לחשבו� 'ראשו� שהוא  משו�  �

הולכת  אינה  המצוה  ע "כ  מעבירות , ונקי 

להסט "א . [אמור]היו� 

לחטוא שלא 'הדעת' כח  - מינים ד' - ב'

¯·Â�Èבאופן ˘¯ÙÓ È�˘ מה בהקד�  ,

‡¯·Úכי ·Â�ÂÎ˙דמבואר  ˙ÂˆÓ·
˙Ú„‰ ÁÂÓ ÔÈÎÈ˘ÓÓ ÌÈ�ÈÓ נשכח שלא 

ית ' הבורא  ÔÂ·˘ÁÏ.נה מהכרת  ÔÂ˘‡¯· ÔÎ ÏÚ

ÌÈ�ÈÓ Ú·¯‡ ˙ÂˆÓ ‰¯Â˙ ÂÏ ‰�˙� ˙Â�ÂÂÚ
,˙Ú„‰ ÍÈ˘Ó‰Ï בלי בהבורא  קשור להיות 

חטא . לידי  לבוא  ולא  הדעת , [ש�]היסח

עכבה  - 'תשבו '

‰‡Á¯Êבסכת  ÏÎ ,ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ Â·˘˙

ÂÚ„È ÔÚÓÏ ,˙ÎÒ· Â·˘È Ï‡¯˘È·
'Â‚Â ÌÎÈ˙¯„( מ "ב�מ "ג כ "ג , דקדקו(אמור .

חובת  בעני� הפסוק  כפלות  על המפרשי� 

האזרח  עני� מה  דקדקו ג�  בסוכה , הישיבה 

דקיי "ל  דכיו� ביאור צרי�  ג�  (בסוכה לכא�.

אינוכ "ח :) למה  א "כ  תדורו, כעי� דתשבו 

תדורו. בסכת  כתוב 

תכ� ומפרש סוכה  מצות  שכונת  רבינו,

להתעכב  כדי  הנוראי�  הימי�  אחר 

ימי�  שבעת  עוד  השי "ת  וזהונו בדביקות  .

בסוכות  תדורו,˙˘·Âשכתוב  כתב ולא 

עכבה . לשו� הוא  דתשבו משו� 

דורותיכם' ידעו  'למען - בישראל' 'אזרח דרגת

לומר ולכן הפסוק  ·Ï‡¯˘Èכפל Á¯Ê‡‰ ÏÎ˘
˙ÂÎÂÒ· Â·˘È ס "ד דלפי "ז משו�  ,

שרצה  האר� , לעמי  רק  נצטוה  סוכה  דמצות 

אבל  לדרכו, איש  מהר  יתפרדו שלא  התורה 

בבחינת  מכבר שהוא  בישראל', 'האזרח

שקבועי�  החשובה , מדרגה  שהוא  � 'ישראל '

תמיד  ה ' בעבודת  למצות ,נז מכבר  צריכי�  אי� 

האזרח  כל  ואמר  הפסוק חזר לכ� סוכה ,

ידעו למע� והטע�  בסכת , ישבו בישראל

וגו'. [ש�]דורותיכ� 

סוכה,נג  בעשיית טרודי� לסוכות יוה"כ  שבי� ימי� בד ' ואח"כ מעבירות, נקיי� נעשו יוה"כ דאחר

סוכות, של ראשו� ביו� אבל  לחטוא , פנאי ÔÂ·˘ÁÏואי� ÔÂ˘‡¯ ‡Â‰Â ,‡ÂËÁÏ Â"Á È‡�Ù ÂÏ ˘È
.˙Â�ÂÚ

אות� נד וטורפי� מצות  ועושה תשובה] שעשה [קוד� 'אמש' ו' הל' ז' פרק  תשובה הל' ברמב"� ועי'

וגו',ע"ש. דלתי� ויסגר בכ� ג� מי חצרי  רמוס מידכ�  זאת בקש  מי  שנאמר בפניו

לעיל נה  הלולב)È�˙‰Ó‡כדביארנו הזכרו�.(שער הוא הדעת כ� על השכחה, הוא הדעת היסח כי

בארוכה.נו לעיל  כדביארנו התפלה אחר אחת שעה שוהי� היו שחסידי� ע"ד

ר"ה.דהעובדנז שער תניא בסידור כמ"ש  ישראל , נקרא בקביעות 

רנא |סוכות

ישיבתנו  ע"י  - המדבר  דור  'תשבו'

¯·Â�Èבאופן ¯‡·Ó È�˘ דיש מה  בהקד�  ,

שמתחיל  בפסוק , עוד '˙˘·Â'לדקדק 
ומסיי�  נוכח, נסתר.'Â·˘È'לשו� לשו�

כתיב ויתכן דבסוכה  ‡˙לומר , ÌÎÙÒ‡·'
'ı¯‡‰ ˙‡Â·˙ �שיי היה  לא  ובמדבר 

שיי�  היה  לא  וג�  זרועה , לא  אר�  הי ' כי

של  ·ÂÎÂÒ˙הטע�  ÈÎ ÌÎÈ˙Â¯Â„ ÂÚ„È ÔÚÓÏ'
,'Ï‡¯˘È È�· ˙‡ È˙·˘Â‰ראו בעיניה�  דהא 

המדבר  דדור נמצא  בה� , שישבו הסוכות  את 

סוכה . במצות  לה�  ‰·ÌÁÈËמחוסר  ÔÎ ÏÚ

˙Â¯Â„‰ Â˘ÚÈ˘ ‰ÎÂÒ ˙ÂˆÓ„ ‰¯Â˙‰

Ô·‰ ÈÎ ,Â˘Ú ‰Ó‰ ÂÏÈ‡Î ·˘ÁÈ Ì‰È¯Á‡˘

ÁÎ· ÂÈ·‡· ÏÂÏÎ נח.

ÌÈÓÈ'שאמר וזהו ˙Ú·˘ Â·˘˙ ˙ÂÎÂÒ·'�

דור  בני שאת�  נוכח, לשו�  תשבו

שבעתיד  מחמת  בסוכות , תשבו 'ÏÎהמדבר

'˙ÂÎÂÒ· Â·˘È Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ שדורות �

לשו� � 'ישבו' בסוכות , 'ישבו' הבאי� 

[ש�].נט עתיד 

רבא  הושענא 

מברכין  דאין ומה הערבה  חבטת ענין

רמז בדרך  הערבה על

¯ÊÓרבינו Í¯„· ˘¯ÙÓ�מברכי דאי� הא  ,

מה  וג�  בהו"ר, ערבה  נטילת  על 

דברי  עפ "י  הערבה , ¯·‰דחובטי� ˘¯„Ó‰

י"ב) אות ל ', לאנשי� (אמור מרמז  שערבה 

טובי� , מעשי�  ולא  תורה  לא  בה�  שאי�

ומעשי�  תורה  בה�  שיש  למי והאתרוג

והלולב  המעשי� , לבעל  וההדס  טובי� ,

עיי"ש  תורה , .סלבעלי

הגאולה זמן על רמז  - רבא הושענא

חיי� והנה ע�  בפרי ¯ÊÓÂאיתא  ¯"Â‰˘
,‰ÓÈÏ˘ ‰ÏÂ‡‚‰ Ï˘ ‰ÚÂ˘È‰ ÔÓÊ ÏÚ

לאברה�נח  בחסד כתוב נ"א)וכ� נהר רביעי, עה"פ (מעי� קט"ו: הברכה וזאת בפרשת רבינו בדברי ועיי� .

בזה. שמארי� מורשה משה לנו צוה תורה 

כונתנט  סוכות:‰ËÈÈÙוהוא חוה"מ ˙˘·Âלשבת ˙ÂÎÂÒ· Â·‰‡˙ Áˆ�Ï [Ì˜ÊÁ 'ÈÙ] ÌÒÒ·,'ÌÒÒ·'�

אביו, את מבססי� הב� של ופעולותיו שמעשיו בסיסו, והוא דאבוה, כרעא  הוא שהב� בסיס, משלו�

'˙ÂÎÂÒ· Â·˘˙ Â·‰‡˙ Áˆ�Ï' �בניה ידי על  בסוכות המדבר דור תשבו פטירת�, לאחר ג� לנצח  �

בניה�. ובני 

בני ס  בה� יש ישראל כ� ריח , בו ויש טע� בו יש זה אתרוג  מה הדר , ע�  'פרי  ש� המדרש ז"ל

בו  ואי� טע�  בו יש הזו התמרה מה תמרי� כפות טובי�, מעשי� בה� ויש תורה בה� שיש אד�

הדס  מה עבות ע� וענ�  טובי� , מעשי� בה� ואי� תורה בה� שיש בה� יש ישראל  ה� כ� ריח ,

ו  תורה, בה� ואי� טובי� מעשי� בה� שיש בה� יש ישראל כ�  טע�, בו ואי� ריח בו �È·¯ÚÏÁיש
‡ÏÂ ‰¯Â˙ ‡Ï Ì‰· ÔÈ‡˘ Ì„‡ È�· Ì‰· ˘È Ï‡¯˘È Ì‰ ÍÎ ,ÁÈ¯ ‰· ÔÈ‡Â ÌÚË ‰· ÔÈ‡ ÂÊ ‰·¯Ú ‰Ó

,ÌÈ·ÂË ÌÈ˘ÚÓ,הוא ברו�  הקדוש אמר אלא אפשר, אי לאבד� לה�, עושה הוא ברו� הקדוש  ומה

'ÂÏ‡ ÏÚ ÂÏ‡ ÔÈ¯ÙÎÓ Ô‰Â ˙Á‡ ‰„Â‚‡ ÌÏÂÎ Â¯˘˜ÂÈ.ע"כ ,



סוכות |רנב 

דחוצפא  דמשיחא  דעקבתא  הזמ� לה  ויוקד� 

להכנע  רוצי�  אינ� הארצי�  ועמי יסגי ,

נוטלי�  לכ� ומצוות , תורה  לבעלי ולהתחבר 

לחבט�, רק  תקנת�  ואי�  עצמו, בפני  הערבה 

עליה� , מברכי� שאי� הטע�  „‡È˙‡וזהו 

'Ó‚·(.מ "ב ÌÎÁ(ברכות  „ÈÓÏ˙Ï ÛÎÈ˙˘

‰Î¯· �ע שמאוגד שבלולב  ערבה  על  ולכ� ,

הו"ר  של  ערבה  אבל  עליה , מברכי�  הת "ח 

ברכה . עליה  אי�  לת "ח עצמו מכניע  דאינה 

לולב של אגודו  התרת 

מה ובזה  ‰¯Ó"‡יתבאר  ·˙Î„('א (בסעי'

·ÏÂÏ Ï˘ Â„Â‚‡ ¯È˙‰Ï ÔÈ‚‰Â�˘
¯"Â‰· עפ"י ,˘¯„Ó‰(י"א אות כפות (ש�

אלו ‡˙תמרי�  ÔÈÙÂÎ˘ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙
ÂÏ‡Ó ÂÏ‡ ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ÔÓˆÚ�דבזמ וכיו� ,

יהיו ‰',הגאולה  È„ÂÓÈÏ ÍÈ�· ÏÎ�ואי

יכולי� שפיר  מאלו , אלו עוד ללמוד  צריכי� 

לולב . של  אגודו חיי�]להתיר אורח [שו"ע

עצרת רנג |שמיני 

עצרת שמיני 

הפיתקין  מסירת

ÌÎÏביום  ‰È‰˙ ˙¯ˆÚ È�ÈÓ˘‰'פנחס וגו)

‡'.כ "ט ,ל "ה) ˘Â¯ÈÙ· È"˘¯ÈÙÂשתהיו ,

מלאכה , בעשיית  ·˘È˙Ùעצורי�  ‰˘˜‰Â
ÌÈÓÎÁ יפרש בעצמו שהפסוק  דרחוק  ,

כל  דמסיי�  דקרא  בסיפא  דעצרת  פירושא 

תעשו . לא  עבודה  ·'מלאכת  ˘Â¯ÈÙ·Â

È"˘¯ÈÙ, לינה שטעו� מלמד  מלצאת , עצרו  ,

לכתוב  דהו"ל  בשפת "ח, הקשה  ע "ז וג� 

תהיו. עצורי� 

רשות  נתינת  - רבא  בהושענא הפתקין מסירת 

עצרת  בשמיני

שאמר ¯·Â�Èומפרש מה  בהקד�  ,Ï"ÊÈ¯‡‰
‰ÂÊ‰"˜לתר�  È¯·„ ˙¯È˙Ò,

רבא  דבהושענא  הזוהר כותב  אחד  דבמקו� 

על  השלוחי�  ביד  הפיתקי� מסירת  הוא 

כותב  אחר  ובמקו�  ביוה "כ , שנעשה  החתימה 

עצרת , בשמיני  הוא  הפיתקי� שמסירת  הזוהר

Ï"ÊÈ¯‡‰ ı¯˙ÓÂ�הפיתקי שנמסרו דא�  ,

הדי� את  לפעול רשות  נית� לא  מ"מ בהו"ר ,

תלוי  עדיי� כי  עצרת , שמיני אחר עד  לגמרי ,

עכ "ד . בתשובה , יחזרו שמא  הדבר

פדיון של מהלך רק שייך עצרת בשמיני

È˜˘‰וכתב Ê"ÈÙÏ„ Â�È·¯ למה דא "כ ,

בכלל . בהו"ר  הפיתקי� נמסרו

,Â�È·¯ ˘„ÁÓÂ במגילת הפסוק  דר�  על

ח ')אסתר  בש� (ח ', נכתב  אשר כתב  כי 

להשיב , אי� המל�  בטבעת  ונחת�  המל�

דארעא , מלכותא  כעי� דרקיע  מלכותא  והנה 

ÏÂÚÙÏ ÁÈÏ˘Ï ¯ÒÓ� ¯·Î˘ ¯Á‡Ï ÔÎÏÂ
Â�˙È Ì‡ ˜¯ ,ÂÏË·Ï ÌÈÏÂÎÈ ÔÈ‡ ,ÔÈ„ ‰ÊÈ‡

ÂÓÂ˜Ó· ¯Á‡ ÁÈÏ˘‰Ï�בי החילוק  וזהו ,

להשליח, הדי� שנמסר  קוד�  שהוא  הצלה 

שצרי�  הדי�  מסירת  אחר  שהוא  לפדיו�

בפורי�  ולכ� אחר, על  הגזירה  שיחול פדיו�

הוא . בונהפו� הנס  מהל�  היה 

Ú"Ó˘Ïוזהו ¯"Â‰ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ שלפני ,

להנצל  יוכל  בהו "ר הפיתקי� מסירת 

מסירת  לאחר אבל פדיו�, בלא  בתשובה 

להתבטל  אפשר  אי שוב  בהו"ר , הפיתקי�

אנשי�  הדי� לשלוחי שית� פדיו�, ע "י  רק 

במקו�  הדי�, בה�  שיפעול  אחרי� 

ÌÈ„ÁÂÈÓהראשוני� , ÔÈ˜˙ÈÙ ˙¯ÈÒÓ ˘È ÔÎÏÂ
Ú"Ó˘·�פדיו של  למהל�  יו�  לנו לית�  ,

אחרי� . על 

להנאתכם לכם' 'תהיה הגזרה 'עצרת '

התורה ,וזהו Úˆ¯˙שאמר  È�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ·
ÌÎÏ ‰È‰˙ שנעצר הוא  עצרת  שפירוש  ,

לבקש  הוא  התורה  וכונת  מלפעול, הגזירה 

עצרת  תהיה  השמיני שיו�  �ÌÎÏמהאד� ,

ÌÎ˙‡�‰Ïר"ל, ‰È‰˙˘ תשובה שתעשו ,



סוכות |רנב 

דחוצפא  דמשיחא  דעקבתא  הזמ� לה  ויוקד� 

להכנע  רוצי�  אינ� הארצי�  ועמי יסגי ,

נוטלי�  לכ� ומצוות , תורה  לבעלי ולהתחבר 

לחבט�, רק  תקנת�  ואי�  עצמו, בפני  הערבה 

עליה� , מברכי� שאי� הטע�  „‡È˙‡וזהו 

'Ó‚·(.מ "ב ÌÎÁ(ברכות  „ÈÓÏ˙Ï ÛÎÈ˙˘

‰Î¯· �ע שמאוגד שבלולב  ערבה  על  ולכ� ,

הו"ר  של  ערבה  אבל  עליה , מברכי�  הת "ח 

ברכה . עליה  אי�  לת "ח עצמו מכניע  דאינה 

לולב של אגודו  התרת 

מה ובזה  ‰¯Ó"‡יתבאר  ·˙Î„('א (בסעי'

·ÏÂÏ Ï˘ Â„Â‚‡ ¯È˙‰Ï ÔÈ‚‰Â�˘
¯"Â‰· עפ"י ,˘¯„Ó‰(י"א אות כפות (ש�

אלו ‡˙תמרי�  ÔÈÙÂÎ˘ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙
ÂÏ‡Ó ÂÏ‡ ‰¯Â˙ „ÂÓÏÏ ÔÓˆÚ�דבזמ וכיו� ,

יהיו ‰',הגאולה  È„ÂÓÈÏ ÍÈ�· ÏÎ�ואי

יכולי� שפיר  מאלו , אלו עוד ללמוד  צריכי� 

לולב . של  אגודו חיי�]להתיר אורח [שו"ע

עצרת רנג |שמיני 

עצרת שמיני 

הפיתקין  מסירת

ÌÎÏביום  ‰È‰˙ ˙¯ˆÚ È�ÈÓ˘‰'פנחס וגו)

‡'.כ "ט ,ל "ה) ˘Â¯ÈÙ· È"˘¯ÈÙÂשתהיו ,

מלאכה , בעשיית  ·˘È˙Ùעצורי�  ‰˘˜‰Â
ÌÈÓÎÁ יפרש בעצמו שהפסוק  דרחוק  ,

כל  דמסיי�  דקרא  בסיפא  דעצרת  פירושא 

תעשו . לא  עבודה  ·'מלאכת  ˘Â¯ÈÙ·Â

È"˘¯ÈÙ, לינה שטעו� מלמד  מלצאת , עצרו  ,

לכתוב  דהו"ל  בשפת "ח, הקשה  ע "ז וג� 

תהיו. עצורי� 

רשות  נתינת  - רבא  בהושענא הפתקין מסירת 

עצרת  בשמיני

שאמר ¯·Â�Èומפרש מה  בהקד�  ,Ï"ÊÈ¯‡‰
‰ÂÊ‰"˜לתר�  È¯·„ ˙¯È˙Ò,

רבא  דבהושענא  הזוהר כותב  אחד  דבמקו� 

על  השלוחי�  ביד  הפיתקי� מסירת  הוא 

כותב  אחר  ובמקו�  ביוה "כ , שנעשה  החתימה 

עצרת , בשמיני  הוא  הפיתקי� שמסירת  הזוהר

Ï"ÊÈ¯‡‰ ı¯˙ÓÂ�הפיתקי שנמסרו דא�  ,

הדי� את  לפעול רשות  נית� לא  מ"מ בהו"ר ,

תלוי  עדיי� כי  עצרת , שמיני אחר עד  לגמרי ,

עכ "ד . בתשובה , יחזרו שמא  הדבר

פדיון של מהלך רק שייך עצרת בשמיני

È˜˘‰וכתב Ê"ÈÙÏ„ Â�È·¯ למה דא "כ ,

בכלל . בהו"ר  הפיתקי� נמסרו

,Â�È·¯ ˘„ÁÓÂ במגילת הפסוק  דר�  על

ח ')אסתר  בש� (ח ', נכתב  אשר כתב  כי 

להשיב , אי� המל�  בטבעת  ונחת�  המל�

דארעא , מלכותא  כעי� דרקיע  מלכותא  והנה 

ÏÂÚÙÏ ÁÈÏ˘Ï ¯ÒÓ� ¯·Î˘ ¯Á‡Ï ÔÎÏÂ
Â�˙È Ì‡ ˜¯ ,ÂÏË·Ï ÌÈÏÂÎÈ ÔÈ‡ ,ÔÈ„ ‰ÊÈ‡

ÂÓÂ˜Ó· ¯Á‡ ÁÈÏ˘‰Ï�בי החילוק  וזהו ,

להשליח, הדי� שנמסר  קוד�  שהוא  הצלה 

שצרי�  הדי�  מסירת  אחר  שהוא  לפדיו�

בפורי�  ולכ� אחר, על  הגזירה  שיחול פדיו�

הוא . בונהפו� הנס  מהל�  היה 

Ú"Ó˘Ïוזהו ¯"Â‰ ÔÈ· ˜ÂÏÈÁ‰ שלפני ,

להנצל  יוכל  בהו "ר הפיתקי� מסירת 

מסירת  לאחר אבל פדיו�, בלא  בתשובה 

להתבטל  אפשר  אי שוב  בהו"ר , הפיתקי�

אנשי�  הדי� לשלוחי שית� פדיו�, ע "י  רק 

במקו�  הדי�, בה�  שיפעול  אחרי� 

ÌÈ„ÁÂÈÓהראשוני� , ÔÈ˜˙ÈÙ ˙¯ÈÒÓ ˘È ÔÎÏÂ
Ú"Ó˘·�פדיו של  למהל�  יו�  לנו לית�  ,

אחרי� . על 

להנאתכם לכם' 'תהיה הגזרה 'עצרת '

התורה ,וזהו Úˆ¯˙שאמר  È�ÈÓ˘‰ ÌÂÈ·
ÌÎÏ ‰È‰˙ שנעצר הוא  עצרת  שפירוש  ,

לבקש  הוא  התורה  וכונת  מלפעול, הגזירה 

עצרת  תהיה  השמיני שיו�  �ÌÎÏמהאד� ,

ÌÎ˙‡�‰Ïר"ל, ‰È‰˙˘ תשובה שתעשו ,



עצרת שמיני  |רנד 

יהא  לרעה , נגזר כבר ח"ו שאפי ' באופ�

גזירת  לפדות  לא  וח"ו פדיו�, אחרי� לכ� 

תשובה . תעשו לא  א�  עמכ� ,

הנ "ל לפי גשם בתפילת  ביאור 

‡·¯‰Ìכשמזכירי�‚˘Ìבתפילת  ˙ÂÎÊ
ÌÈÓ,אומרי� : Ú�Ó˙ Ï‡ Â¯Â·Ú·

ÁˆÈ˜וכשמזכירי� ˙ÂÎÊ: �אומריÔÂÁ Â˜„ˆ·

.ÌÈÓ ˙¯˘Áו˘¯„Ó· ב')רבה י "א, פ' (קהלת

ÈÎעה "פ  ,‰�ÂÓ˘Ï Ì‚Â ‰Ú·˘Ï ˜ÏÁ Ô˙
,ı¯‡‰ ÏÚ ‰Ú¯ ‰È‰È ‰Ó Ú„˙ ‡ÏÌ‡
Â˜È¯È ı¯‡‰ ÏÚ Ì˘‚ ÌÈ·Ú‰ Â‡ÏÓÈ,'וגו

ימי  ז ' אלו לשבעה  חלק  ת� אמר, לוי ר'

עצרת , שמיני ביו�  לשמונה  וג�  הסוכה ,

ÔÈ·‰Ï ˘ÈÂ, לשמונה וג�  של  החידוש מה 

שמיני  יעשה  לא  החג ימי  ז ' משו�  וכי 

מהו וג�  עצמו, בפני  ורגל  חג עצרת 

העבי�  ימלאו א�  קרא , דסיי�  למה  הסמיכות 

יריקו. האר�  על גש� 

לעיל ,¯·Â�Èומפרש שחידש  מה  עפ "י 

הוא , לשמונה  וג�  של  דהחידוש 

בהו"ר, ז' ביו�  הפיתקי� נמסרו שכבר  שהג� 

בפדיו� הדי� לשנות  אפשר  עדיי� מ"מ

הקרא  נת� וע "ז מהעבי� Ï˘Óבשמיני, ,

שיריקו מוכרחי�  גש�  ע�  שנתמלאו שמיד 

שיריקו פדיו�  ע "י  דאפשר  אלא  האר� , על

להריק  תחילה  שנתמלאו  א�  במקומינו,

אחר. במקו� 

‚˘Ìוזהו ˙ÏÈÙ˙· ÌÈ¯ÓÂ‡ Â�‡˘ ‰Ó,

- ÌÈÓ Ú�Ó˙ Ï‡ Â¯Â·Ú·˘ �שא ר"ל ,

לנו לית�  אברה�  בזכות  בחסד  אותנו ד� 

לאחרי� , ליתנו  לנו תמנע  אל  בהו"ר , מי� 

נידו� בהו "ר א�  אבל  החטא , יגרו�  א�  ג� 

הדי� מדת  מכוח  מאתנו, המי�  לימנע  ח"ו 

מי�  למנוע  פדיו� צריכי�  ואנו יצחק , של

מבקשי� , אנו אז -מאחרי� , ÔÂÁ Â˜„ˆ·˘

נגד  ח� לנו תת� צדקתו שבזכות  ר"ל ,

הגש�  לית� פדיו�  לעשות  האחרי� ,

מניעת  של  הדי�  קיו�  שהוא  במקומינו,

פשרה  בתור  רק  ולא  אחר , למקו�  המי� 

אלא  מעט, לנו  -לית� ÌÈÓ ˙¯˘Á, ר "ל

מי� . [פנחס ]בריבוי

תורה  רנה |שמחת

תורה  שמחת

בתחילתה  התורה  סוף לנעוץ

¯„·"Êעי' ˙·Â˘˙·( רח סי' רע"ט  „Â·ÈÁ¯(אל�
‰ÏÂÚ ˙È˘‡¯· ‰ÏÈÁ˙‰ ÌÚ ‰¯Â˙‰ ÛÂÒ
ÍÈ�ÓÈÒÂ' ,ÌÈ�ÂÈÏÚ ÌÈ¯·„ ‰ÓÎÏ ÊÓÂ¯Â ·"Ï

ÓÂ¯ ·Ï‰Â ÌÈÓ˘‰ ·Ï „ÚÌÈ¯·„ ‰ÓÎÏ Ê

˘"Ú 'ÌÈ�ÂÈÏÚ סא.

Â‚Â',ולא ‰˘ÓÎ Ï‡¯˘È· „ÂÚ ‡È·� Ì˜
„È‰ ÏÎÏÂ ,'Â‚Â ÌÈ˙ÙÂÓ‰Â ˙˙‡‰ ÏÎÏ
‰˘Ó ‰˘Ú ¯˘‡ ÏÂ„‚‰ ‡¯ÂÓ‰ ÏÎÏÂ ‰˜ÊÁ‰

˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯· ˙È˘‡¯· ,Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ
.ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓ˘‰

משה של מכוחו  - הדורות  כל של נסים 

המתחיל

‰ÌÈ˘¯ÙÓ�‡'אופן Â˘˜‰„ מה על ,

עוד  נביא  ק�  ולא  הכתוב  שאמר 

משה , של רבותא  דמה  כמשה , ‰‡בישראל
‰˘ÓÎ ÌÈ˙ÙÂÓ Â˘Ú ÌÈ‡È·� ‰ÓÎ דביהושע ,

פינחס  ובר' החמה , והעמיד  הירד� לו נקרע 

המי�  לו נקרעו יאיר ז.)ב�  בחולי� .(כדאי '

שכל ¯·Â�Èומתרץ משה  של דהחידוש  ,

היה  רבינו ומשה  קשות , התחלות 

הי�  לו  שנקרע  הטבע  לו  שנשתנה  הראשו�

במקלי  כי אמר אבינו יעקב  שג�  והג�  סו�,

חידוש  בזה  אי� מ"מ הזה , הירד� את  עברתי 

ואי� נסתרי� , נסי�  נעשי�  יו�  בכל כי  כ "כ ,

לשנות  כמו להקב "ה , כביכול בזה  קושי 

משה , אצל  שהיה  כמו בפרהסיא , Ê·Â‰הטבע 

˙Â¯Â„Ï ÏÚÙ ÂÁÂÎ·˘ ,ÔÂ˘‡¯‰ ‰˘Ó ‰È‰
˘ÈÏ Ú·Ë‰ ‰�˙˘È˘ÔÈÚÎÏ ÂÎ¯ËˆÈ˘Î ,Ï‡¯

˙Â˘ÚÏ Î"Á‡ ‰È‰ Ï˜È�· ÔÎÏÂ ,ÂÏÏ‰ ÌÈ˙ÙÂÓ
‰˘Ó È"Ú ‰˘Ú� ¯·Î˘ ¯Á‡ ,ÂÏ‡Î ÌÈ˙ÙÂÓ.

שנעשו המופתי�  שכל  דבר , של  כללו וזהו 

התוה "ק  בכח  הכל  צדיקי� , ע "י ושיעשו 

ליהושע . ומסרה  מסיני משה  שקיבל 

'וזהו הפסוק  ÂÚ„שאמר  ‡È·� Ì˜ ‡ÏÂ
˙˙‡‰ ÏÎÏ ,'Â‚Â ‰˘ÓÎ Ï‡¯˘È·
ÏÎÏÂ ‰˜ÊÁ‰ „È‰ ÏÎÏÂ ,'Â‚Â ÌÈ˙ÙÂÓ‰Â
ÏÎ È�ÈÚÏ ‰˘Ó ‰˘Ú ¯˘‡ ÏÂ„‚‰ ‡¯ÂÓ‰

'˙È˘‡¯· Ï‡¯˘È שלא משה  של דהחידוש �

שהמשי�  במה  הוא  עוד , כמוהו נביא  ק� 

בבחי ' ישראל, כל לעיני בפרהסיא  הנסי�  כח

בהמשכת  הראשו� המתחיל  שהיה  בראשית ,

היו שעשו הנביאי�  שאר  שכל  כאלו , נסי� 

משה . של  מכוחו בניקל  לה� 

הברכה] [וזאת 

מהעבירה ירא הנולד  את הרואה חכם

דברי ·'אופן בהקד�  �‰·¯ ˘¯„Ó‰
י"ד ) ב', פ' ÂÈ�ÈÚעה "פ (קהלת ÌÎÁ‰

Â˘‡¯· והכסיל בראשו, עיניו החכ�  וגו ',

בראשו שהחכ�  עד אלא  ברגליו? עיניו

ש�.סא  רבינו שכתב  מה הלכה במדור ועיי�



עצרת שמיני  |רנד 

יהא  לרעה , נגזר כבר ח"ו שאפי ' באופ�

גזירת  לפדות  לא  וח"ו פדיו�, אחרי� לכ� 

תשובה . תעשו לא  א�  עמכ� ,

הנ "ל לפי גשם בתפילת  ביאור 

‡·¯‰Ìכשמזכירי�‚˘Ìבתפילת  ˙ÂÎÊ
ÌÈÓ,אומרי� : Ú�Ó˙ Ï‡ Â¯Â·Ú·

ÁˆÈ˜וכשמזכירי� ˙ÂÎÊ: �אומריÔÂÁ Â˜„ˆ·

.ÌÈÓ ˙¯˘Áו˘¯„Ó· ב')רבה י "א, פ' (קהלת

ÈÎעה "פ  ,‰�ÂÓ˘Ï Ì‚Â ‰Ú·˘Ï ˜ÏÁ Ô˙
,ı¯‡‰ ÏÚ ‰Ú¯ ‰È‰È ‰Ó Ú„˙ ‡ÏÌ‡
Â˜È¯È ı¯‡‰ ÏÚ Ì˘‚ ÌÈ·Ú‰ Â‡ÏÓÈ,'וגו

ימי  ז ' אלו לשבעה  חלק  ת� אמר, לוי ר'

עצרת , שמיני ביו�  לשמונה  וג�  הסוכה ,

ÔÈ·‰Ï ˘ÈÂ, לשמונה וג�  של  החידוש מה 

שמיני  יעשה  לא  החג ימי  ז ' משו�  וכי 

מהו וג�  עצמו, בפני  ורגל  חג עצרת 

העבי�  ימלאו א�  קרא , דסיי�  למה  הסמיכות 

יריקו. האר�  על גש� 

לעיל ,¯·Â�Èומפרש שחידש  מה  עפ "י 

הוא , לשמונה  וג�  של  דהחידוש 

בהו"ר, ז' ביו�  הפיתקי� נמסרו שכבר  שהג� 

בפדיו� הדי� לשנות  אפשר  עדיי� מ"מ

הקרא  נת� וע "ז מהעבי� Ï˘Óבשמיני, ,

שיריקו מוכרחי�  גש�  ע�  שנתמלאו שמיד 

שיריקו פדיו�  ע "י  דאפשר  אלא  האר� , על

להריק  תחילה  שנתמלאו  א�  במקומינו,

אחר. במקו� 

‚˘Ìוזהו ˙ÏÈÙ˙· ÌÈ¯ÓÂ‡ Â�‡˘ ‰Ó,

- ÌÈÓ Ú�Ó˙ Ï‡ Â¯Â·Ú·˘ �שא ר"ל ,

לנו לית�  אברה�  בזכות  בחסד  אותנו ד� 

לאחרי� , ליתנו  לנו תמנע  אל  בהו"ר , מי� 

נידו� בהו "ר א�  אבל  החטא , יגרו�  א�  ג� 

הדי� מדת  מכוח  מאתנו, המי�  לימנע  ח"ו 

מי�  למנוע  פדיו� צריכי�  ואנו יצחק , של

מבקשי� , אנו אז -מאחרי� , ÔÂÁ Â˜„ˆ·˘

נגד  ח� לנו תת� צדקתו שבזכות  ר"ל ,

הגש�  לית� פדיו�  לעשות  האחרי� ,

מניעת  של  הדי�  קיו�  שהוא  במקומינו,

פשרה  בתור  רק  ולא  אחר , למקו�  המי� 

אלא  מעט, לנו  -לית� ÌÈÓ ˙¯˘Á, ר "ל

מי� . [פנחס ]בריבוי

תורה  רנה |שמחת

תורה  שמחת

בתחילתה  התורה  סוף לנעוץ

¯„·"Êעי' ˙·Â˘˙·( רח סי' רע"ט  „Â·ÈÁ¯(אל�
‰ÏÂÚ ˙È˘‡¯· ‰ÏÈÁ˙‰ ÌÚ ‰¯Â˙‰ ÛÂÒ
ÍÈ�ÓÈÒÂ' ,ÌÈ�ÂÈÏÚ ÌÈ¯·„ ‰ÓÎÏ ÊÓÂ¯Â ·"Ï

ÓÂ¯ ·Ï‰Â ÌÈÓ˘‰ ·Ï „ÚÌÈ¯·„ ‰ÓÎÏ Ê

˘"Ú 'ÌÈ�ÂÈÏÚ סא.

Â‚Â',ולא ‰˘ÓÎ Ï‡¯˘È· „ÂÚ ‡È·� Ì˜
„È‰ ÏÎÏÂ ,'Â‚Â ÌÈ˙ÙÂÓ‰Â ˙˙‡‰ ÏÎÏ
‰˘Ó ‰˘Ú ¯˘‡ ÏÂ„‚‰ ‡¯ÂÓ‰ ÏÎÏÂ ‰˜ÊÁ‰

˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯· ˙È˘‡¯· ,Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ
.ı¯‡‰ ˙‡Â ÌÈÓ˘‰

משה של מכוחו  - הדורות  כל של נסים 

המתחיל

‰ÌÈ˘¯ÙÓ�‡'אופן Â˘˜‰„ מה על ,

עוד  נביא  ק�  ולא  הכתוב  שאמר 

משה , של רבותא  דמה  כמשה , ‰‡בישראל
‰˘ÓÎ ÌÈ˙ÙÂÓ Â˘Ú ÌÈ‡È·� ‰ÓÎ דביהושע ,

פינחס  ובר' החמה , והעמיד  הירד� לו נקרע 

המי�  לו נקרעו יאיר ז.)ב�  בחולי� .(כדאי '

שכל ¯·Â�Èומתרץ משה  של דהחידוש  ,

היה  רבינו ומשה  קשות , התחלות 

הי�  לו  שנקרע  הטבע  לו  שנשתנה  הראשו�

במקלי  כי אמר אבינו יעקב  שג�  והג�  סו�,

חידוש  בזה  אי� מ"מ הזה , הירד� את  עברתי 

ואי� נסתרי� , נסי�  נעשי�  יו�  בכל כי  כ "כ ,

לשנות  כמו להקב "ה , כביכול בזה  קושי 

משה , אצל  שהיה  כמו בפרהסיא , Ê·Â‰הטבע 

˙Â¯Â„Ï ÏÚÙ ÂÁÂÎ·˘ ,ÔÂ˘‡¯‰ ‰˘Ó ‰È‰
˘ÈÏ Ú·Ë‰ ‰�˙˘È˘ÔÈÚÎÏ ÂÎ¯ËˆÈ˘Î ,Ï‡¯

˙Â˘ÚÏ Î"Á‡ ‰È‰ Ï˜È�· ÔÎÏÂ ,ÂÏÏ‰ ÌÈ˙ÙÂÓ
‰˘Ó È"Ú ‰˘Ú� ¯·Î˘ ¯Á‡ ,ÂÏ‡Î ÌÈ˙ÙÂÓ.

שנעשו המופתי�  שכל  דבר , של  כללו וזהו 

התוה "ק  בכח  הכל  צדיקי� , ע "י ושיעשו 

ליהושע . ומסרה  מסיני משה  שקיבל 

'וזהו הפסוק  ÂÚ„שאמר  ‡È·� Ì˜ ‡ÏÂ
˙˙‡‰ ÏÎÏ ,'Â‚Â ‰˘ÓÎ Ï‡¯˘È·
ÏÎÏÂ ‰˜ÊÁ‰ „È‰ ÏÎÏÂ ,'Â‚Â ÌÈ˙ÙÂÓ‰Â
ÏÎ È�ÈÚÏ ‰˘Ó ‰˘Ú ¯˘‡ ÏÂ„‚‰ ‡¯ÂÓ‰

'˙È˘‡¯· Ï‡¯˘È שלא משה  של דהחידוש �

שהמשי�  במה  הוא  עוד , כמוהו נביא  ק� 

בבחי ' ישראל, כל לעיני בפרהסיא  הנסי�  כח

בהמשכת  הראשו� המתחיל  שהיה  בראשית ,

היו שעשו הנביאי�  שאר  שכל  כאלו , נסי� 

משה . של  מכוחו בניקל  לה� 

הברכה] [וזאת 

מהעבירה ירא הנולד  את הרואה חכם

דברי ·'אופן בהקד�  �‰·¯ ˘¯„Ó‰
י"ד ) ב', פ' ÂÈ�ÈÚעה "פ (קהלת ÌÎÁ‰

Â˘‡¯· והכסיל בראשו, עיניו החכ�  וגו ',

בראשו שהחכ�  עד אלא  ברגליו? עיניו

ש�.סא  רבינו שכתב  מה הלכה במדור ועיי�



תורה  שמחת |רנו 

מאיר  ר ' בסופו , יש  מה  יודע  הוא  עני�, של

ע "כ . רישיה , דמלה  לסופיה  צווח הוה 

מה  עני� כל בראשית  רואה  שהחכ�  והיינו,

דאיתא  וזהו בסופה , ל "ב.)יהא  ‡Â‰ÊÈ(תמיד 
ÌÎÁ‰ Ú„ÂÈ ‡ÏÈÓÓÂ ,„ÏÂ�‰ ˙‡ ‰‡Â¯‰ ÌÎÁ
.‰¯È·Ú‰Ó ‡Â·È˘ ˙ÈÏÎ˙‰Â ÛÂÒ‰ ÔÓ ‡¯ÈÏ

את וזהו לימד רבינו דמשה  הפסוק , שאמר

להיות  � חכמי�  להיות  ישראל ע� 

וזהו העבירה , מ� ולירא  � בראש�  עיניה� 

' Ó˘‰שאמר  ‰˘Ú ¯˘‡ ÏÂ„‚‰ ‡¯ÂÓ‰ ˙‡Â
'˙È˘‡¯· Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ �שלימד �

בעיניה�  לראות  בראשו, עיניו שהחכ� 

ועי"כ  דבר, כל  של  סופו העני� בראשית 

שפירש  וזהו  מהעבירה , הגדול  למורא  להגיע 

,‡˙ÓÎÂÁ· - ˙È˘‡¯· ˙ÏÓ ÏÚ Ô˙�ÂÈ ÌÂ‚¯˙‰
החכ� . מדת  [ש�]שהוא 

חזרה הרבה  צריכים השכחה מחמת

מתחילי�‚'אופן התורה , דכשמסיימי� �

מחמת  כי מבראשית , הפע�  עוד

וסיבת  פעמי� , הרבה  לחזור צריכי�  השכחה 

מבואר נ"ד .)·‚Ó'השכחה  ˘‡ÏÓÏ‡(עירובי�
‰¯Â˙ ‰ÁÎ˙˘� ‡Ï ˙ÂÁÂÏ‰ Â¯·˙˘�

,Ï‡¯˘ÈÓ' הפסוק  כונת  Ú˘‰וזהו ¯˘‡
'Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ ‰˘Ó על דקאי  ופירש "י ,

' ולכ�  הלוחות , צריכי�·¯‡˘È˙'שבירת  �

שנית  פע�  [ש�]להתחיל

שמים בבריאת  כבר  היה שיתחדש מה כל

וארץ

שכתב „'אופן מה  עפ "י �Ì"·Ó¯‰'בפי)

אבות) והנפלאות המשניות הנסי�  כל  כי 

‡¯·� ÏÎ‰ ,Â˘„Á˙ÈÂ Â˘ÚÈ˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·„Â
ı¯‡Â ÌÈÓ˘ ˙‡È¯· ˙Ú· דבר שו�  ואי� ,

הפסוק  שאמר  וזהו עיי "ש. אח"כ, שישתנה 

'¯˘‡ ÏÂ„‚‰ ‡¯ÂÓ‰ ÏÎÏÂ ‰˜ÊÁ‰ „È‰ ÏÎÏÂ

'Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ ‰˘Ó ‰˘Ú היה זה  כל  �

' בעת  ‰˘ÌÈÓכבר  ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯· ˙È˘‡¯·
'˙‡' - 'ı¯‡‰ ˙‡Â�מלשו שהכל 'ÌÚ'הוא  ,

היה  לא  ושוב  והאר� , השמי�  ע�  נברא 

כלל . בראשית ]השתנות  פרשת  [ריש

ישראל בשביל הטבע  שישתנה נותנת  הסברא

בהקד� ‰'אופן �Ô"¯‰ ˙ÈÈ˘Â˜(בדרשותיו)

והאר�  השמי�  תולדות  אלה  עה "פ 

עשות  ביו�  ‡ÌÈ˜Ïבהברא�  ושמי� ‰' אר� 

ב',ד ')(ברא  שני שית  התורה  הזכיר  לא  דלמה  ,

האד� . בריאת  קוד�  שמות 

על ¯·Â�È,ומתרץ מורה  הוי"ה  דש�  דידוע 

הטבע , מדר�  למעלה  של הנהגה 

[אלקי�  הטבע , הנהגת  על אלקי�  וש� 

ישתנה  לא  הטבע  והנה  הטבע ], בגימט'

שיתנהג  השי "ת  רצה  כ� כי אד� , בשביל 

ישראל  בשביל  אבל הטבע , בהנהגת  העול� 

והסברא  פעמי� , כמה  הטבע  שנשתנה  מצינו

נברא  ישראל  בשביל כי כ� , שיהיה  נותנת 

לבריאת  קדמה  הצדיקי�  ונשמת  העול� ,

‰Ú·Ëהעול� , ˙‚‰�‰ ÏÎ˘ ‡ˆÂÈ Ê"ÈÙÏÂ
ÏÈ·˘· ˜¯ ‰˙È‰ ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯·· ‰˘„Á˙�˘
‰�˙˘È˘ ÂÎ¯ËˆÈ˘Î„ ¯·˙ÒÓ Î"‡ ,Ï‡¯˘È

,‰�˙˘È Á¯Î‰·˘ ,Ú·Ë‰ הטבע שכל  דכיו�

הוא  צורכ�  א�  ממילא  בשביל� , רק נבראה 

שישתנה . צרי�  הטבע , שינוי 

אלקי� ולכן הוי"ה  הללו, שמות  שני כתב 

שכתוב  וזהו האד� , בריאת  אחר  רק 

¯˘‡ ‰˜ÊÁ‰ „È‰ ÏÎÏÂ ÏÂ„‚‰ ‡¯ÂÓ‰ ÏÎÏÂ'
'Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ ‰˘Ó ‰˘Ú שינוי שכל  �

' משו�  הוא  משה , שעשה  ·¯‡˘È˙הטבע 
'ÌÈ˜Ï‡ חז "ל·¯‡ שדרשו  וכמו �ÏÈ·˘·

,ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ˙È˘‡¯ Â‡¯˜�˘ Ï‡¯˘È�ולכ

בשביל� . הטבע  [בראשית ]נשתנה 

נשמות רנז |הזכרת

נשמות  הזכרת

פדית ' 'אשר  - נשמות בהזכרת  לצדקה מקור 

המתים אלו 

Â„�ÏÂ¯מקור  ˙ÂÓ˘� ˙¯ÎÊ‰ Ï˘ ‚‰�Ó‰
יוס�ˆ„˜‰, בבית  סי'הובא  (או"ח 

ולפסוק רפ"ד ) נשמות  להזכיר  שנהגו 'ומה 

מצאתי  לה� , שיועיל  המתי�  בעד  צדקה 

במדרש  שיש  שמעתי  שניאור  ה "ר  בש� 

ח ') כ "א, פרק ש� עה"פ שופטי� פ ' סו� (ספרי

החיי� , אלו ישראל  לעמ�  È„Ù˙כפר ¯˘‡
,ÌÈ˙Ó‰ ÂÏ‡, כפרה צריכי�  שהמתי�  מגיד 

עד  חוטא  דמי�  ששופ�  למדי�  נמצינו

מצרי� ' .סב יוצאי 

חוטא רוצח דוקא - אביגדור  ה "ר  קושיית 

מצרים יוצאי עד 

יוס� ומביא  ˘„Á‰הבית  ¯Â„‚È·‡ ¯"‰Ó
כפר  בדרש  שאומר  דמה  זה , סמ�

ישראל  Ú„לעמ� ‰¯ÙÎ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ˙Ó‰˘
ÁˆÂ¯· ‡˜Â„ ‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆÂÈ משא "כ ,

מנל�. אד�  בני  שאר

לכן - דמים כשופך מצדקה  עיניו  מעלים

לתקן צדקה  נותנין

שניאור ומיישב ה "ר שהביא  הסמ�  רבינו

דברי עפ "י ÛÒÂÈבפשטות , ÈÎ¯·‰
רמ "ז) סי' הלל,(יו"ד  הבית  ‰ÌÈÏÚÓבש�  ÏÎ„

,ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ÂÏÈ‡Î ·˘Á� ‰˜„ˆÓ ÂÈ�ÈÚ
פג�  הצדקה  מ� עי� בהעלמת  דיש  נמצא 

נחשב  דמי�  שופ�  והרי דמי� , שפיכת  של

לתק� כ�  על מצרי� , יוצאי  עד  כחוטא 

שפוג�  הצדקה , מ�  עי� העלמת  של  החטא 

א "כ  בעד� , צדקה  פוסקי� בהמתי� , ג� 

הנ"ל . מקור על  סמכו שפיר

הדין מדת מהפך  - צדקה של פרוט"ה

לרחמי"ם

בעד רבינו  הצדקה  נתינת  עני�  מפרש 

יעקב  קול בסידור מ"ש  ע "פ  המתי� ,

הצדקה) ˆ„˜‰(בכונות ˙�È˙� È„È ÏÚ ÍÙ‰Ó˘
ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÓÏ ÔÈ„‰ ˙„Ó של והגימטריא  ,

של  הגי' והיא  'ברחמי� '. הוא  'פרוטה '

וע "כ  אחד, בשניה�  והכונה  ג"כ , 'כפר'

כפר  מהפסוק  הצדקה  עני� סמכו  שפיר 

וע"י  אחד . סוד ה�  שכ� ישראל, לעמ�

נשמת  את  שזוכר  פועל 'פרוטה ' נתינת 

'ברחמי� '. המתי� 

המתים נשמות  - 'ברחמים' לחיים יצוריו  זוכר 

צדקה ע "י 

לחיי� ‰‡¯Ï"ÊÈובכונת יצוריו 'זוכר  על 

על דקאי  מבואר �˘ÂÓ˙ברחמי� ',
ÏÂ‚Ï‚ ÔÈ�Ú ‡Â‰˘ ÌÈÈÁÏ Ô¯ÎÂÊ˘ ÌÈ˙Ó‰

ÌÈ˙Ó ˙ÈÁ˙ ÔÈÚÓ ‡Â‰˘ ˙ÂÓ˘�‰�כ ועל  ,

הנ "ל  ולפי המתי� , תחיית  בברכת  מקומה 

'ברחמי� '. היא  הזכירה  צדקה  ע "י 

שופטי� סו�

ועו�,סב חטא בעונו מגלגל הזה שההורג פירושו, דהכי  'נראה ש�  הב"י  כתב המדרש דברי ובביאור

אשר הכי  בתר דדריש פירושו דהכי ממצרי�, ישראל שיצאו עד  היו� מאותו שמתו אות� על ואפילו

טעמא כדמפרשינ� דמי�, שופכי  בינינו יהיה שלא פדיתנו כ� על  ה' ÌÈ·¯Úפדית Ï‡¯˘È ÏÎ„ ÌÂ˘Ó
,‡Â‰ ‰ÊÏ ‰Ê �ג נעשי� כ�  על עבר, וזה דמי�, שופכי  ובזרע� בה� יהא שלא נפדו כ� מנת ועל

עליו'. ערבי� המתי�



תורה  שמחת |רנו 

מאיר  ר ' בסופו , יש  מה  יודע  הוא  עני�, של
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מה  עני� כל בראשית  רואה  שהחכ�  והיינו,

דאיתא  וזהו בסופה , ל "ב.)יהא  ‡Â‰ÊÈ(תמיד 
ÌÎÁ‰ Ú„ÂÈ ‡ÏÈÓÓÂ ,„ÏÂ�‰ ˙‡ ‰‡Â¯‰ ÌÎÁ
.‰¯È·Ú‰Ó ‡Â·È˘ ˙ÈÏÎ˙‰Â ÛÂÒ‰ ÔÓ ‡¯ÈÏ

את וזהו לימד רבינו דמשה  הפסוק , שאמר

להיות  � חכמי�  להיות  ישראל ע� 

וזהו העבירה , מ� ולירא  � בראש�  עיניה� 

' Ó˘‰שאמר  ‰˘Ú ¯˘‡ ÏÂ„‚‰ ‡¯ÂÓ‰ ˙‡Â
'˙È˘‡¯· Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ �שלימד �

בעיניה�  לראות  בראשו, עיניו שהחכ� 

ועי"כ  דבר, כל  של  סופו העני� בראשית 

שפירש  וזהו  מהעבירה , הגדול  למורא  להגיע 

,‡˙ÓÎÂÁ· - ˙È˘‡¯· ˙ÏÓ ÏÚ Ô˙�ÂÈ ÌÂ‚¯˙‰
החכ� . מדת  [ש�]שהוא 

חזרה הרבה  צריכים השכחה מחמת

מתחילי�‚'אופן התורה , דכשמסיימי� �
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,Ï‡¯˘ÈÓ' הפסוק  כונת  Ú˘‰וזהו ¯˘‡
'Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ ‰˘Ó על דקאי  ופירש "י ,

' ולכ�  הלוחות , צריכי�·¯‡˘È˙'שבירת  �

שנית  פע�  [ש�]להתחיל

שמים בבריאת  כבר  היה שיתחדש מה כל

וארץ

שכתב „'אופן מה  עפ "י �Ì"·Ó¯‰'בפי)

אבות) והנפלאות המשניות הנסי�  כל  כי 

‡¯·� ÏÎ‰ ,Â˘„Á˙ÈÂ Â˘ÚÈ˘ ÌÈ˘„Á ÌÈ¯·„Â
ı¯‡Â ÌÈÓ˘ ˙‡È¯· ˙Ú· דבר שו�  ואי� ,

הפסוק  שאמר  וזהו עיי "ש. אח"כ, שישתנה 

'¯˘‡ ÏÂ„‚‰ ‡¯ÂÓ‰ ÏÎÏÂ ‰˜ÊÁ‰ „È‰ ÏÎÏÂ

'Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ ‰˘Ó ‰˘Ú היה זה  כל  �

' בעת  ‰˘ÌÈÓכבר  ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡¯· ˙È˘‡¯·
'˙‡' - 'ı¯‡‰ ˙‡Â�מלשו שהכל 'ÌÚ'הוא  ,

היה  לא  ושוב  והאר� , השמי�  ע�  נברא 

כלל . בראשית ]השתנות  פרשת  [ריש

ישראל בשביל הטבע  שישתנה נותנת  הסברא

בהקד� ‰'אופן �Ô"¯‰ ˙ÈÈ˘Â˜(בדרשותיו)

והאר�  השמי�  תולדות  אלה  עה "פ 

עשות  ביו�  ‡ÌÈ˜Ïבהברא�  ושמי� ‰' אר� 

ב',ד ')(ברא  שני שית  התורה  הזכיר  לא  דלמה  ,

האד� . בריאת  קוד�  שמות 

על ¯·Â�È,ומתרץ מורה  הוי"ה  דש�  דידוע 

הטבע , מדר�  למעלה  של הנהגה 

[אלקי�  הטבע , הנהגת  על אלקי�  וש� 

ישתנה  לא  הטבע  והנה  הטבע ], בגימט'

שיתנהג  השי "ת  רצה  כ� כי אד� , בשביל 

ישראל  בשביל  אבל הטבע , בהנהגת  העול� 

והסברא  פעמי� , כמה  הטבע  שנשתנה  מצינו

נברא  ישראל  בשביל כי כ� , שיהיה  נותנת 

לבריאת  קדמה  הצדיקי�  ונשמת  העול� ,

‰Ú·Ëהעול� , ˙‚‰�‰ ÏÎ˘ ‡ˆÂÈ Ê"ÈÙÏÂ
ÏÈ·˘· ˜¯ ‰˙È‰ ÌÏÂÚ‰ ˙‡È¯·· ‰˘„Á˙�˘
‰�˙˘È˘ ÂÎ¯ËˆÈ˘Î„ ¯·˙ÒÓ Î"‡ ,Ï‡¯˘È

,‰�˙˘È Á¯Î‰·˘ ,Ú·Ë‰ הטבע שכל  דכיו�

הוא  צורכ�  א�  ממילא  בשביל� , רק נבראה 

שישתנה . צרי�  הטבע , שינוי 

אלקי� ולכן הוי"ה  הללו, שמות  שני כתב 

שכתוב  וזהו האד� , בריאת  אחר  רק 

¯˘‡ ‰˜ÊÁ‰ „È‰ ÏÎÏÂ ÏÂ„‚‰ ‡¯ÂÓ‰ ÏÎÏÂ'
'Ï‡¯˘È ÏÎ È�ÈÚÏ ‰˘Ó ‰˘Ú שינוי שכל  �
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,ÌÏÂÚ‰ ‡¯·� ˙È˘‡¯ Â‡¯˜�˘ Ï‡¯˘È�ולכ

בשביל� . הטבע  [בראשית ]נשתנה 

נשמות רנז |הזכרת

נשמות  הזכרת

פדית ' 'אשר  - נשמות בהזכרת  לצדקה מקור 

המתים אלו 

Â„�ÏÂ¯מקור  ˙ÂÓ˘� ˙¯ÎÊ‰ Ï˘ ‚‰�Ó‰
יוס�ˆ„˜‰, בבית  סי'הובא  (או"ח 

ולפסוק רפ"ד ) נשמות  להזכיר  שנהגו 'ומה 

מצאתי  לה� , שיועיל  המתי�  בעד  צדקה 

במדרש  שיש  שמעתי  שניאור  ה "ר  בש� 

ח ') כ "א, פרק ש� עה"פ שופטי� פ ' סו� (ספרי

החיי� , אלו ישראל  לעמ�  È„Ù˙כפר ¯˘‡
,ÌÈ˙Ó‰ ÂÏ‡, כפרה צריכי�  שהמתי�  מגיד 

עד  חוטא  דמי�  ששופ�  למדי�  נמצינו

מצרי� ' .סב יוצאי 

חוטא רוצח דוקא - אביגדור  ה "ר  קושיית 

מצרים יוצאי עד 

יוס� ומביא  ˘„Á‰הבית  ¯Â„‚È·‡ ¯"‰Ó
כפר  בדרש  שאומר  דמה  זה , סמ�

ישראל  Ú„לעמ� ‰¯ÙÎ ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈ˙Ó‰˘
ÁˆÂ¯· ‡˜Â„ ‡Â‰ ÌÈ¯ˆÓ È‡ˆÂÈ משא "כ ,

מנל�. אד�  בני  שאר

לכן - דמים כשופך מצדקה  עיניו  מעלים

לתקן צדקה  נותנין

שניאור ומיישב ה "ר שהביא  הסמ�  רבינו

דברי עפ "י ÛÒÂÈבפשטות , ÈÎ¯·‰
רמ "ז) סי' הלל,(יו"ד  הבית  ‰ÌÈÏÚÓבש�  ÏÎ„

,ÌÈÓ„ ÍÙÂ˘ ÂÏÈ‡Î ·˘Á� ‰˜„ˆÓ ÂÈ�ÈÚ
פג�  הצדקה  מ� עי� בהעלמת  דיש  נמצא 

נחשב  דמי�  שופ�  והרי דמי� , שפיכת  של

לתק� כ�  על מצרי� , יוצאי  עד  כחוטא 

שפוג�  הצדקה , מ�  עי� העלמת  של  החטא 

א "כ  בעד� , צדקה  פוסקי� בהמתי� , ג� 

הנ"ל . מקור על  סמכו שפיר

הדין מדת מהפך  - צדקה של פרוט"ה

לרחמי"ם

בעד רבינו  הצדקה  נתינת  עני�  מפרש 

יעקב  קול בסידור מ"ש  ע "פ  המתי� ,

הצדקה) ˆ„˜‰(בכונות ˙�È˙� È„È ÏÚ ÍÙ‰Ó˘
ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÓÏ ÔÈ„‰ ˙„Ó של והגימטריא  ,

של  הגי' והיא  'ברחמי� '. הוא  'פרוטה '

וע "כ  אחד, בשניה�  והכונה  ג"כ , 'כפר'

כפר  מהפסוק  הצדקה  עני� סמכו  שפיר 

וע"י  אחד . סוד ה�  שכ� ישראל, לעמ�

נשמת  את  שזוכר  פועל 'פרוטה ' נתינת 

'ברחמי� '. המתי� 

המתים נשמות  - 'ברחמים' לחיים יצוריו  זוכר 

צדקה ע "י 

לחיי� ‰‡¯Ï"ÊÈובכונת יצוריו 'זוכר  על 

על דקאי  מבואר �˘ÂÓ˙ברחמי� ',
ÏÂ‚Ï‚ ÔÈ�Ú ‡Â‰˘ ÌÈÈÁÏ Ô¯ÎÂÊ˘ ÌÈ˙Ó‰

ÌÈ˙Ó ˙ÈÁ˙ ÔÈÚÓ ‡Â‰˘ ˙ÂÓ˘�‰�כ ועל  ,

הנ "ל  ולפי המתי� , תחיית  בברכת  מקומה 

'ברחמי� '. היא  הזכירה  צדקה  ע "י 

שופטי� סו�

ועו�,סב חטא בעונו מגלגל הזה שההורג פירושו, דהכי  'נראה ש�  הב"י  כתב המדרש דברי ובביאור

אשר הכי  בתר דדריש פירושו דהכי ממצרי�, ישראל שיצאו עד  היו� מאותו שמתו אות� על ואפילו

טעמא כדמפרשינ� דמי�, שופכי  בינינו יהיה שלא פדיתנו כ� על  ה' ÌÈ·¯Úפדית Ï‡¯˘È ÏÎ„ ÌÂ˘Ó
,‡Â‰ ‰ÊÏ ‰Ê �ג נעשי� כ�  על עבר, וזה דמי�, שופכי  ובזרע� בה� יהא שלא נפדו כ� מנת ועל

עליו'. ערבי� המתי�


