
סוכות � אגדה |קעח 

סוכות

סוכה  מצות ע "י - לו  אשר את ה ' וידע 

עוד בקר  במסורה  לו, אשר את  ד' וידע 

אנשי  את  בה�  וידע  חסר, וידע  חד 

העול�  אומות  שיאמרו לבוא  דלעתיד  סכות ,

סוכה  מצות  לה�  ית�  תורה , לנו נתת  כלו� 

וי  מנרתק  חמה  והיינוויוציא  בסוכה , בעטו

את  בה�  וידע  לו , אשר את  ד ' וידע  בקר

סוכות . קרח][אנשי 

עונות לחשבון ראשון  - מאהבה תשובה 

בד' - קרבא במאני חלוצים נעבור -

מינים

אנחנו,כולנו כני�  נחנו  אחד איש  בני

נעבור  נחנו במסורה , ג' נחנו

סלחת , לא  אתה  ומרינו פשענו נחנו חלוצי� ,

בני�  נקראי�  מקו�  של  רצונו בשעושי�

איש  ד ' אחד איש  בני והיינו למקו� ,

וגדר  אנחנו כני�  א�  אנחנו , כני�  מלחמה 

נגד  למלחמה  חלוצי�  נעבור נחנו הבני� 

לנו, ולא  במקומו ד ' לפני  המקו�  שונאי 

ע"י  פשענו, נחנו  א�  א�  אהבה  וע "י 

ומרינו זכיות , זדונות  נעשי�  מאהבה  תשובה 

והיינו בטוב , ורע  ברע  טוב  ימיר  לא  כמו

ע"י  ועשינו בטוב  רע  החלפנו ומרינו

עשינו וזה  זכיות , מזדונות  תשובותינו

מיראה  משא "כ  סלחת , לא  אתה  בעצמינו

עמ�  כי  וזה  סליחה , צרי�  שוגג  דנעשה 

ע "כ  מיראה , ששבי� תורא  למע� הסליחה 

סליחת�: צרי� 

לחשבו�לפמ "ש ראשו�  אפרי� , בית  בשו"ת 

מיראה , שבי�  ויו"כ  דבר "ה  עונות ,

שוגג, נשאר  דעדיי� לחשוב , טוב  ואי�

נעשי� וזדונות  מאהבה  שבי� ובסוכות 

איש  בני כולנו והיינו ודפח"ח. זכויות ,

כמ"ש  בינינו שלו�  ביוה "כ  נחנו, אחד 

וע "כ  תר"ו, סימ� או"ח בטור  הובא  בפרק 

כני�  וזהו עונותיה� , ומכפר קטרוג אי�

וזה  שוגגי�, חשובי� עדיי�  אבל  אנחנו ,

כצא� כולנו  ר "פ  ב "פ  כולנו  שבמסורה 

כמאני  חלוצי�  נעבור  נחנו  ואח"כ  תעינו,

ומרינו פשענו נחנו  ואזי  מיני� , בד ' קרבא 

לא  אתה  זכיות , ונעשו הפושעי�  החלפנו

לעשות� עונות  לחשבו�  ראשו� סלחת 

מק�][זכיות :

סוכות � קעט |אגדה

עוונות  לחשבון לראשון - לולב מצות שייכות

לס "א ולא לכם ולקחתם א .

‰„¯ולקחתם ıÚ È¯Ù ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ÌÎÏ,

Â�ÂÚ˙ובמדרש  ÔÂ·˘ÁÏ ÔÂ˘‡¯,

ח"ו, רשע  כשהוא  מצוה  עושה  כשאד�  כי

והיינו הס "א , יד תחת  המצוה  Ì˙Á˜ÏÂנופל

ÌÎÏ, לס "א ‰¯‡˘ÔÂולא  ÌÂÈ· שהוא משו�  ,

נמחל  שעברו ועונות  עונות , לחשבו�  ראשו�

והב�. אמור][לו,

מהקב"ה  דעת  להסיח  שלא  מינים  ד' ב .

ראשו�במדרש הראשו� ביו�  לכ�  ולקחת� 

נמחל  ביוה "כ  כי  עונות , לחשבו�

ויו�  סוכה , בעשיית  טרודי�  ואח"כ  לה� ,

ויש  חושבנא , ולהלאה  מכא�  דסוכות  ראשו�

א�  לזה , מיני�  הארבע  עני� מה  להבי�

ממשיכי� המיני�  בארבע  כי בכונות  מבואר

שער  התניא  בסידור ואיתא  הדעת , מוח

הבורא  את  להכיר הדעת  שעני� הלולב 

היסח  כי ישכחנו, ולא  בתמידית  בהתפשטות 

הדעת  הוא  והיפוכו השכחה  הוא  הדעת 

וזה  בזה , קשורה  מחשבתו ויהא  הזכרו� ,

עיי "ש , ועבדהו, אבי�  אלקי  את  דע  ביאור 

מעסקו כשהול� עונות  לחשבו� בראשו� ולכ�

מצות  נית� תשובה  ימי  ועשרת  סוכה  במצות 

שיתקשר  הדעת  להמשי�  מיני�  ארבע 

בלכתו דעתו  יסיח ולא  .מ בהבורא 

הדעת להמשיך - בסוכה  נענועים  ענין

הנענועי� ואיתא  לעשות  דצרי� בכונות 

לעורר  לולב  כונת  כי  בסוכה ,

שבדעת , ˘‰Â‡החסדי�  ‡ÓÈ‡ „ÂÒÈ· ÊÂ�‚ ˙Ú„Â

הפסוק .מ . על  ל' פרק  משלי שמעוני בילקוט המדרש להסביר [הכונה לכת  מטיבי וארבעה וז"ש

פסח, המה, שלשה ממני, נפלאו המה שלשה וכו', ידעתי� לא וארבעה ממני נפלאו המה שלשה

המה  שלשה אחרת, פע� ומזכיר� וחזר וכו', מיני� ארבעה אלו ידעתי� לא וארבעה ומרור. מצה ,

וכו']: מיני� ארבעה אלו לכת מטיבי  וארבעה צעד מטיבי

שאי�  דמאחר ומרור מצה פסח ממני נפלאו המה שלשה א"י  המדרש : תחלת קוד� מבאר ורבינו

להמשי� המצות  דכל הללו מצות על נצטונו למה א"כ מעצמו נעשה והכל המוחי� להמשי�  בכחנו

דאי�  דהג� הטע� לומר ואפשר נסתלקו ראשו� יו�  אחר שמיד ממני נפלאו וג� זו"נ שיזדוגו מוחי�

כמו  ולהשהות� לעכב� בידינו יש עכ "פ  ממילא  נמשכו כאשר  אבל בהדרגה שלא להמשיכ� בידינו

ספרה"ע  ע"י להמשיכ�  וכח רשימו עכ"פ שישאר כדי ומועיל אפיקומ� אחה "פ מפטירי�  אי� שפרשתי

מצרי�  בגאולת והנה  לאט אצלנו לאט דבא דהיינו  בא זה הנה דודי  קול כתיב דע"ז  במדרש איתא

ימי  במ"ט לאט  לאט אליו ליל�  אח "כ כח בנו  היה עי "ז א� לעילא מתתא אליו הלכנו  לא ואנחנו

דזה  צעד מטיבי שלשה ואמר חזר  במדרש שאמר וזה הקטנות  נשאר הגדלות דנסתלק א� הספירה

אחת  פסיעה  לעשות נוכל מ"מ גדול כדר� הליכה דאינה א�  יתב"ש אליו  ליל�  צעד דמטיבי  תיר�

צעד. אמר לכ� אחת מדרגה לעלות יו� בכל

מטיבי ארבעה מבאר ועשי "ת.ÍÏÂ‰˘Îכהנ"ל ÎÏ˙ואח"כ הסוכה מעשיית

באכילת  דהא קדושה איכות קנו ומרור מצה פסח דע"י צעד מטיבי  עוד וי "ל מהל�: עוד וכתב

יתב "ש ד' בדרכי  ליל�  התחילו ובזה מרובה טובה ומדה ח"ו לעברות ומביאו  הלב מטמט� איסור

מצרי�. בטומאות משוקעי�  שהיו אחר

אמר  מכפר ויוה"כ התורה קבלו דכבר  ÎÏ˙ובסוכות È·ÈËÓ �זק כגדול ד' בדרכו הלכו שכבר מה

מיני� בארבע מיני�.‰‰ÎÈÏ‰יותר‰Â·ÈËורגיל בד ' הדעת שהמשיכו ע"י 



סוכות � אגדה |קעח 

סוכות

סוכה  מצות ע "י - לו  אשר את ה ' וידע 

עוד בקר  במסורה  לו, אשר את  ד' וידע 

אנשי  את  בה�  וידע  חסר, וידע  חד 

העול�  אומות  שיאמרו לבוא  דלעתיד  סכות ,

סוכה  מצות  לה�  ית�  תורה , לנו נתת  כלו� 

וי  מנרתק  חמה  והיינוויוציא  בסוכה , בעטו

את  בה�  וידע  לו , אשר את  ד ' וידע  בקר

סוכות . קרח][אנשי 

עונות לחשבון ראשון  - מאהבה תשובה 

בד' - קרבא במאני חלוצים נעבור -

מינים

אנחנו,כולנו כני�  נחנו  אחד איש  בני

נעבור  נחנו במסורה , ג' נחנו

סלחת , לא  אתה  ומרינו פשענו נחנו חלוצי� ,

בני�  נקראי�  מקו�  של  רצונו בשעושי�

איש  ד ' אחד איש  בני והיינו למקו� ,

וגדר  אנחנו כני�  א�  אנחנו , כני�  מלחמה 

נגד  למלחמה  חלוצי�  נעבור נחנו הבני� 

לנו, ולא  במקומו ד ' לפני  המקו�  שונאי 

ע"י  פשענו, נחנו  א�  א�  אהבה  וע "י 

ומרינו זכיות , זדונות  נעשי�  מאהבה  תשובה 

והיינו בטוב , ורע  ברע  טוב  ימיר  לא  כמו

ע"י  ועשינו בטוב  רע  החלפנו ומרינו

עשינו וזה  זכיות , מזדונות  תשובותינו

מיראה  משא "כ  סלחת , לא  אתה  בעצמינו

עמ�  כי  וזה  סליחה , צרי�  שוגג  דנעשה 

ע "כ  מיראה , ששבי� תורא  למע� הסליחה 

סליחת�: צרי� 

לחשבו�לפמ "ש ראשו�  אפרי� , בית  בשו"ת 

מיראה , שבי�  ויו"כ  דבר "ה  עונות ,

שוגג, נשאר  דעדיי� לחשוב , טוב  ואי�

נעשי� וזדונות  מאהבה  שבי� ובסוכות 

איש  בני כולנו והיינו ודפח"ח. זכויות ,

כמ"ש  בינינו שלו�  ביוה "כ  נחנו, אחד 

וע "כ  תר"ו, סימ� או"ח בטור  הובא  בפרק 

כני�  וזהו עונותיה� , ומכפר קטרוג אי�

וזה  שוגגי�, חשובי� עדיי�  אבל  אנחנו ,

כצא� כולנו  ר "פ  ב "פ  כולנו  שבמסורה 

כמאני  חלוצי�  נעבור  נחנו  ואח"כ  תעינו,

ומרינו פשענו נחנו  ואזי  מיני� , בד ' קרבא 

לא  אתה  זכיות , ונעשו הפושעי�  החלפנו

לעשות� עונות  לחשבו�  ראשו� סלחת 

מק�][זכיות :

סוכות � קעט |אגדה

עוונות  לחשבון לראשון - לולב מצות שייכות

לס "א ולא לכם ולקחתם א .

‰„¯ולקחתם ıÚ È¯Ù ÔÂ˘‡¯‰ ÌÂÈ· ÌÎÏ,

Â�ÂÚ˙ובמדרש  ÔÂ·˘ÁÏ ÔÂ˘‡¯,

ח"ו, רשע  כשהוא  מצוה  עושה  כשאד�  כי

והיינו הס "א , יד תחת  המצוה  Ì˙Á˜ÏÂנופל

ÌÎÏ, לס "א ‰¯‡˘ÔÂולא  ÌÂÈ· שהוא משו�  ,

נמחל  שעברו ועונות  עונות , לחשבו�  ראשו�

והב�. אמור][לו,

מהקב"ה  דעת  להסיח  שלא  מינים  ד' ב .

ראשו�במדרש הראשו� ביו�  לכ�  ולקחת� 

נמחל  ביוה "כ  כי  עונות , לחשבו�

ויו�  סוכה , בעשיית  טרודי�  ואח"כ  לה� ,

ויש  חושבנא , ולהלאה  מכא�  דסוכות  ראשו�

א�  לזה , מיני�  הארבע  עני� מה  להבי�

ממשיכי� המיני�  בארבע  כי בכונות  מבואר

שער  התניא  בסידור ואיתא  הדעת , מוח

הבורא  את  להכיר הדעת  שעני� הלולב 

היסח  כי ישכחנו, ולא  בתמידית  בהתפשטות 

הדעת  הוא  והיפוכו השכחה  הוא  הדעת 

וזה  בזה , קשורה  מחשבתו ויהא  הזכרו� ,

עיי "ש , ועבדהו, אבי�  אלקי  את  דע  ביאור 

מעסקו כשהול� עונות  לחשבו� בראשו� ולכ�

מצות  נית� תשובה  ימי  ועשרת  סוכה  במצות 

שיתקשר  הדעת  להמשי�  מיני�  ארבע 

בלכתו דעתו  יסיח ולא  .מ בהבורא 

הדעת להמשיך - בסוכה  נענועים  ענין

הנענועי� ואיתא  לעשות  דצרי� בכונות 

לעורר  לולב  כונת  כי  בסוכה ,

שבדעת , ˘‰Â‡החסדי�  ‡ÓÈ‡ „ÂÒÈ· ÊÂ�‚ ˙Ú„Â

הפסוק .מ . על  ל' פרק  משלי שמעוני בילקוט המדרש להסביר [הכונה לכת  מטיבי וארבעה וז"ש

פסח, המה, שלשה ממני, נפלאו המה שלשה וכו', ידעתי� לא וארבעה ממני נפלאו המה שלשה

המה  שלשה אחרת, פע� ומזכיר� וחזר וכו', מיני� ארבעה אלו ידעתי� לא וארבעה ומרור. מצה ,

וכו']: מיני� ארבעה אלו לכת מטיבי  וארבעה צעד מטיבי

שאי�  דמאחר ומרור מצה פסח ממני נפלאו המה שלשה א"י  המדרש : תחלת קוד� מבאר ורבינו

להמשי� המצות  דכל הללו מצות על נצטונו למה א"כ מעצמו נעשה והכל המוחי� להמשי�  בכחנו

דאי�  דהג� הטע� לומר ואפשר נסתלקו ראשו� יו�  אחר שמיד ממני נפלאו וג� זו"נ שיזדוגו מוחי�

כמו  ולהשהות� לעכב� בידינו יש עכ "פ  ממילא  נמשכו כאשר  אבל בהדרגה שלא להמשיכ� בידינו

ספרה"ע  ע"י להמשיכ�  וכח רשימו עכ"פ שישאר כדי ומועיל אפיקומ� אחה "פ מפטירי�  אי� שפרשתי

מצרי�  בגאולת והנה  לאט אצלנו לאט דבא דהיינו  בא זה הנה דודי  קול כתיב דע"ז  במדרש איתא

ימי  במ"ט לאט  לאט אליו ליל�  אח "כ כח בנו  היה עי "ז א� לעילא מתתא אליו הלכנו  לא ואנחנו

דזה  צעד מטיבי שלשה ואמר חזר  במדרש שאמר וזה הקטנות  נשאר הגדלות דנסתלק א� הספירה

אחת  פסיעה  לעשות נוכל מ"מ גדול כדר� הליכה דאינה א�  יתב"ש אליו  ליל�  צעד דמטיבי  תיר�

צעד. אמר לכ� אחת מדרגה לעלות יו� בכל

מטיבי ארבעה מבאר ועשי "ת.ÍÏÂ‰˘Îכהנ"ל ÎÏ˙ואח"כ הסוכה מעשיית

באכילת  דהא קדושה איכות קנו ומרור מצה פסח דע"י צעד מטיבי  עוד וי "ל מהל�: עוד וכתב

יתב "ש ד' בדרכי  ליל�  התחילו ובזה מרובה טובה ומדה ח"ו לעברות ומביאו  הלב מטמט� איסור

מצרי�. בטומאות משוקעי�  שהיו אחר

אמר  מכפר ויוה"כ התורה קבלו דכבר  ÎÏ˙ובסוכות È·ÈËÓ �זק כגדול ד' בדרכו הלכו שכבר מה

מיני� בארבע מיני�.‰‰ÎÈÏ‰יותר‰Â·ÈËורגיל בד ' הדעת שהמשיכו ע"י 
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,Ï"ÎÚ ‰ÎÂÒ‰ „ÂÒ שבת ביוצר  הפייט וז"ש 

בסכות  תאהבו לנצח  בסס�  סכות , חוה "מ 

שיאהבו לולב  במצות  חזק�  היינו תשבו,

ע"י  מהבורא  דעת�  יסיחו שלא  לנצח,

בסוכות  ולכ� שבסוכה , הדעת  שימשיכו

אמור][תשבו.

תשבו  בסוכות 

‰‡Á¯Êבסוכות  ÏÎ ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ Â·˘˙

ÂÚ„È ÔÚÓÏ ˙ÂÎÒ· Â·˘È Ï‡¯˘È·
.ÌÎÈ˙Â¯Â„�עני מה  וג�  הכפל . על  דקדקו

ואח"כ  לנכח, אמר תחלה  וג�  לכא�, האזרח

בנסתר. ישבו

ישיבת ע"י - המדבר  לדור תשבו א .

הבאים דורות 

את ויתכן באספכ�  שיי�  הי ' לא  דבמדבר 

זרועה , לא  אר�  הי ' כי האר� , תבואת 

דהא  דורותיכ�  ידעו למע� שיי� לא  וג� 

לכ� בה� , שישבו  הסכות  ראו בעיניה� 

שאחריה�  דורות  שיעשו  דמצות  הבטיח� 

כלול  הב� כי  ג"כ , עשו המה  כאילו יחשב 

קהלת  מורשה  פרשתי וכאשר בכח, באביו

רביעי  במעי�  לאברה�  בחסד  וכ "כ  יעקב ,

נ"א . בנהר 

˙˘·Âוז"ש ˙ÂÎÂÒ· המדבר דור  ˘·Ú˙את� 
ÌÈÓÈ מחמת ,Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ÏÎ,

בכללות , בישראל כבר הנצב  Â·˘Èהיינו 
˙ÂÎÒ·. אח"כ

לפ"ז הפייט  כונת

חוה "מ ואפשר  לשבת  ביוצר הפייט יסד  לזה 

בסכות  תאהבו לנצח בסס�  סכות ,

דאבוה , כרעא  ברא  בסיס�  דע"י תשבו,

בסכות  פטירת� , לאחר  א�  תאהבו לנצח

בניה� . ובני  בניה�  ע "י אמור][תשבו

של  הדביקות עם להתעכב  - תשבו  ב .

נוראים ימים

יפרדוא "י שלא  סכות  ויוה "כ  לר "ה  דתכ� 

שמי�  מלכות  עול  מקבלת  מהר 

יתב "ש , בעבודתו  ויתחזקו הבורא  ודביקות 

מחמת  יותר  יתקיי�  יתב"ש  אהבתו וג� 

חסידי�  ועי "כ  בדבקתו, ישראל  ששוהי� 

אחר  אחת  שעה  שוהי�  היו הראשוני� 

בסכות  מתעסקי�  יוה "כ  אחר לכ� התפלה ,

לרגל . השייכי�  ומצות  בסוכות  ויושבי� 

הפסוקים ודקדוק  - לפ"ז  הפייט  כונת

בסכות וז"ש תאהבו  לנצח  חיזק� , בסס� 

כיו� תדורו, כתיב  לא  דלכ� תשבו,

במסכת  כדאיתא  תדורו כעי�  תשבו  דקי "ל 

ד  אלא  ע "ב , כ "ח ד�  לשו�˙˘·Âסוכה 

‰·ÎÚ כפל ולפיכ�  הש "י, בדבקות  להתעכב 

דבשלמא  בסכות , ישבו  בישראל  האזרח  כל

יתפרדו שלא  כדי  מה "ט  י"ל האר�  עמי

הקבועי�  אות�  אבל  לדרכו, איש  מהר 

כתב  לכ� לזה , א "צ  ועבודה  בתורה  מכבר

·Ï‡¯˘Èג "כ  Á¯Ê‡‰ ÏÎ בבחינת מכבר  שהוא 

נקרא  בקביעות  דהעובד ישראל ישראל,

סוכות � קפא |אגדה

מ"מ ר"ה , שער תניא  בסידור  Â·˘Èכמ "ש 

ÌÎÈ˙¯Â„ ÂÚ„È ÔÚÓÏ ˙ÂÎÒ·.'ש�][וכו

בהפייט כונה עוד 

דא� א "י ויקשבו, למפענחי�  תורתו ביאר

פזר  עליו חשובה  שהתורה  דור  ראית 

נעשה  שהקדימו דעה  דור וע"כ  כנס , וא "ל 

גרמו עליה� , חביבה  התורה  כי  לנשמע 

וקבלוה . לה�  התורה  אמור][שיתגלה 

בפייט וכונה  - בסוכה  לולב  ענין

הלולב א "י בשער התניא  בסידור  לפמ"ש 

ע"י  כי  דוקא , בסוכה  לולב  מצות  עני� 

וסכ�  בגלוי , דדעת  פנימי אור  נמש�  הלולב 

לאור  שומר בהעל�  מקי�  אור  הוא  דסוכה 

יקבל  ולא  נצחי, קיו�  לו שיהא  פנימי 

כשבא  ג�  החיצוני�  יתאחזו ולא  שינויי� 

את "ד , מאד , מטה  למטה  ויורד בהשתלשלות 

החיצוני� , מחמת  לקלקול  גור�  הגילוי  והנה 

הסמוי  בדבר  אלא  שורה  הברכה  שאי� וכמו 

ואהבה  חבה  הוא  דעת  והנה  העי�, מ�

ויתכ� ידעתיו, כי  על וירא  בפ ' כפרש "י 

ועבדהו, אבי�  אלקי  את  דע  דזש "ה 

למפענחי� , תורתו  ביאר  וז"ש שיאהבנו,

ד ' ע "י  בגלוי  פנימי אור ממשיכי�  היינו

יורד  כי  מקבלי�  ויקשבו, שבלולב , מיני�

שבא  מחמת  חשש ויש  עוה "ז , עד  האור

החיצוני�  שליטת  מקו�  לעוה "ז  ויורד  בגלוי 

ולא  החיצוני�  יתאחזו  שלא  עשיה  בעול� 

תאהבו לנצח חזק� , בסס�  לכ� יתקיי� ,

תשבו. ש�][בסכות 

קדושה  שואבין שמחה ע"י

או 
קדושה מא  שואבי� השמחה  ע "י כי 

בית  שמחת  על  כמשאחז "ל  מלמעלה ,

ל"ג][.מב השואבה  תהלי� 

הקטע:מא. א')תחלת ל"ג דלעילא (תהלי�  אתערותא מחמת הצדיק כי תהלה נאוה לישרי� בד ' צדיקי� רננו

ישר. אור בחינת הוא בעצמו מתעורר א� משא"כ חוזר אור בבחינת עבודתו

בה�. שפועל  עזרתו על לרנ� לה� יש מ"מ  מעצמ� ולא בד' צדיקי�  שה� אות� בד' צדיקי� רננו וזהו

תהלה.מב. נאוה ישר באור העובדי� לישרי� אבל 



סוכות � אגדה |קפ 

,Ï"ÎÚ ‰ÎÂÒ‰ „ÂÒ שבת ביוצר  הפייט וז"ש 

בסכות  תאהבו לנצח  בסס�  סכות , חוה "מ 

שיאהבו לולב  במצות  חזק�  היינו תשבו,

ע"י  מהבורא  דעת�  יסיחו שלא  לנצח,

בסוכות  ולכ� שבסוכה , הדעת  שימשיכו

אמור][תשבו.

תשבו  בסוכות 

‰‡Á¯Êבסוכות  ÏÎ ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ Â·˘˙

ÂÚ„È ÔÚÓÏ ˙ÂÎÒ· Â·˘È Ï‡¯˘È·
.ÌÎÈ˙Â¯Â„�עני מה  וג�  הכפל . על  דקדקו

ואח"כ  לנכח, אמר תחלה  וג�  לכא�, האזרח

בנסתר. ישבו

ישיבת ע"י - המדבר  לדור תשבו א .

הבאים דורות 

את ויתכן באספכ�  שיי�  הי ' לא  דבמדבר 

זרועה , לא  אר�  הי ' כי האר� , תבואת 

דהא  דורותיכ�  ידעו למע� שיי� לא  וג� 

לכ� בה� , שישבו  הסכות  ראו בעיניה� 

שאחריה�  דורות  שיעשו  דמצות  הבטיח� 

כלול  הב� כי  ג"כ , עשו המה  כאילו יחשב 

קהלת  מורשה  פרשתי וכאשר בכח, באביו

רביעי  במעי�  לאברה�  בחסד  וכ "כ  יעקב ,

נ"א . בנהר 

˙˘·Âוז"ש ˙ÂÎÂÒ· המדבר דור  ˘·Ú˙את� 
ÌÈÓÈ מחמת ,Ï‡¯˘È· Á¯Ê‡‰ ÏÎ,

בכללות , בישראל כבר הנצב  Â·˘Èהיינו 
˙ÂÎÒ·. אח"כ

לפ"ז הפייט  כונת

חוה "מ ואפשר  לשבת  ביוצר הפייט יסד  לזה 

בסכות  תאהבו לנצח בסס�  סכות ,

דאבוה , כרעא  ברא  בסיס�  דע"י תשבו,

בסכות  פטירת� , לאחר  א�  תאהבו לנצח

בניה� . ובני  בניה�  ע "י אמור][תשבו

של  הדביקות עם להתעכב  - תשבו  ב .

נוראים ימים

יפרדוא "י שלא  סכות  ויוה "כ  לר "ה  דתכ� 

שמי�  מלכות  עול  מקבלת  מהר 

יתב "ש , בעבודתו  ויתחזקו הבורא  ודביקות 

מחמת  יותר  יתקיי�  יתב"ש  אהבתו וג� 

חסידי�  ועי "כ  בדבקתו, ישראל  ששוהי� 

אחר  אחת  שעה  שוהי�  היו הראשוני� 

בסכות  מתעסקי�  יוה "כ  אחר לכ� התפלה ,

לרגל . השייכי�  ומצות  בסוכות  ויושבי� 

הפסוקים ודקדוק  - לפ"ז  הפייט  כונת

בסכות וז"ש תאהבו  לנצח  חיזק� , בסס� 

כיו� תדורו, כתיב  לא  דלכ� תשבו,

במסכת  כדאיתא  תדורו כעי�  תשבו  דקי "ל 

ד  אלא  ע "ב , כ "ח ד�  לשו�˙˘·Âסוכה 

‰·ÎÚ כפל ולפיכ�  הש "י, בדבקות  להתעכב 

דבשלמא  בסכות , ישבו  בישראל  האזרח  כל

יתפרדו שלא  כדי  מה "ט  י"ל האר�  עמי

הקבועי�  אות�  אבל  לדרכו, איש  מהר 

כתב  לכ� לזה , א "צ  ועבודה  בתורה  מכבר

·Ï‡¯˘Èג "כ  Á¯Ê‡‰ ÏÎ בבחינת מכבר  שהוא 

נקרא  בקביעות  דהעובד ישראל ישראל,

סוכות � קפא |אגדה

מ"מ ר"ה , שער תניא  בסידור  Â·˘Èכמ "ש 

ÌÎÈ˙¯Â„ ÂÚ„È ÔÚÓÏ ˙ÂÎÒ·.'ש�][וכו

בהפייט כונה עוד 

דא� א "י ויקשבו, למפענחי�  תורתו ביאר

פזר  עליו חשובה  שהתורה  דור  ראית 

נעשה  שהקדימו דעה  דור וע"כ  כנס , וא "ל 

גרמו עליה� , חביבה  התורה  כי  לנשמע 

וקבלוה . לה�  התורה  אמור][שיתגלה 

בפייט וכונה  - בסוכה  לולב  ענין

הלולב א "י בשער התניא  בסידור  לפמ"ש 

ע"י  כי  דוקא , בסוכה  לולב  מצות  עני� 

וסכ�  בגלוי , דדעת  פנימי אור  נמש�  הלולב 

לאור  שומר בהעל�  מקי�  אור  הוא  דסוכה 

יקבל  ולא  נצחי, קיו�  לו שיהא  פנימי 

כשבא  ג�  החיצוני�  יתאחזו ולא  שינויי� 

את "ד , מאד , מטה  למטה  ויורד בהשתלשלות 

החיצוני� , מחמת  לקלקול  גור�  הגילוי  והנה 

הסמוי  בדבר  אלא  שורה  הברכה  שאי� וכמו 

ואהבה  חבה  הוא  דעת  והנה  העי�, מ�

ויתכ� ידעתיו, כי  על וירא  בפ ' כפרש "י 

ועבדהו, אבי�  אלקי  את  דע  דזש "ה 

למפענחי� , תורתו  ביאר  וז"ש שיאהבנו,

ד ' ע "י  בגלוי  פנימי אור ממשיכי�  היינו

יורד  כי  מקבלי�  ויקשבו, שבלולב , מיני�

שבא  מחמת  חשש ויש  עוה "ז , עד  האור

החיצוני�  שליטת  מקו�  לעוה "ז  ויורד  בגלוי 

ולא  החיצוני�  יתאחזו  שלא  עשיה  בעול� 

תאהבו לנצח חזק� , בסס�  לכ� יתקיי� ,

תשבו. ש�][בסכות 

קדושה  שואבין שמחה ע"י

או 
קדושה מא  שואבי� השמחה  ע "י כי 

בית  שמחת  על  כמשאחז "ל  מלמעלה ,

ל"ג][.מב השואבה  תהלי� 

הקטע:מא. א')תחלת ל"ג דלעילא (תהלי�  אתערותא מחמת הצדיק כי תהלה נאוה לישרי� בד ' צדיקי� רננו

ישר. אור בחינת הוא בעצמו מתעורר א� משא"כ חוזר אור בבחינת עבודתו

בה�. שפועל  עזרתו על לרנ� לה� יש מ"מ  מעצמ� ולא בד' צדיקי�  שה� אות� בד' צדיקי� רננו וזהו

תהלה.מב. נאוה ישר באור העובדי� לישרי� אבל 



רבא הושענא � אגדה  |קפב 

רבא  הושענא 

בהושענא לולב של  אגודו  התרת טעם

רבא

אמור,להתיר  דבילקוט לולב . של אגודו בו

חכמי�  תלמידי  אלו תמרי�  כפות 

מאלו. אלו  תורה  ללמוד  עצמ� כפי� שה� 

שלימה , הגאולה  על רומז רבא  והושענא 

למודי  בני�  כל  יהיו ואז בפע"ח, כמ"ש 

מאלו. אלו  ללמוד  צריכי� ואינ� ה ',

תרס "ד][ או"ח

רומז ערבה  - ברכה בלא  החביטה  טעם

הארץ  לעם

אתרוג ועוד אמור , בילקוט דמבואר  רמז

תורה  בה�  שיש אד�  לבני  רומז

לבד , תורה  לבעל  תמרי�  וכפות  ומצות ,

וע "כ  טובי� . מעשי�  לבעל ריח בו יש  והדס 

אמר  טובי�  ומעשי�  תורה  בו שאי� למי

כול�  יעשו  אלא  אפשר , אי  לאבד� הקב "ה 

עיי "ש . אלו, על אלו מכפרי� וה� אחת  אגודה 

הגאולה ,ובהושענא  על רומזי� רבא 

דחוצפא  דמשיחא  ובעקבא 

להכנע  רוצי�  אינ� האר� ועמי  יסגי ,

נוטלי� לכ� ומצות , תורה  לבעלי  ולהתחבר 

לחבט� . רק  תקנת�  ואי� עצמה  בפני ערבה 

מברכי� כיצד  בפרק מבואר כי ברי�, ולא 

לכ� ברכה , חכ�  לתלמיד  תכ�  מ"ב , ד�

ערבה  משא "כ הברכה , בכלל שבלולב  ערבה 

רבא . הושענא  תרס "ד][של או"ח

עצרת שמיני  � קפג |אגדה

עצרת שמיני 

הפתקין  מסירת

ÌÎÏביום  ‰È‰˙ ˙¯ˆÚ È�ÈÓ˘‰ פרש"י עיי� .

עצרו ד"א  מלאכה , בעשיית  עצורי� 

שפתי  וכתב  לינה . שטעו� מלמד  מלצאת 

דלפירש  קשה , הפירושי�  דלשני  חכמי� 

יפרש  עצמו שהכתוב  דרחוק  קשה  ראשו�

לא  עבודה  מלאכת  כל  ולכתוב  עצרת  מלת 

עצורי�  דהל"ל  קשה  שני  ולפירש  תעשו,

כתיב  אמר דפ' לדקדק , יש  עוד תהיו,

הוא . עצרת 

על והנה לחמ�  שלח כתיב, י "א  בקהלת 

תמצאנו, ימי�  ברוב  כי המי�  פני 

תדע  לא  כי לשמונה  וג�  לשבעה  חלק ת�

העבי�  ימלאו א�  האר� , על רעה  יהיה  מה 

חלק  ת� ובמדרש  יריקו, האר�  על  גש� 

שמיני  לשמונה  וג�  החג , ימי  שבעת  לשבעה 

משו�  וכי בזה , קמ"ל  מה  להבי� ויש עצרת ,

חג  עצרת  שמיני  יעשה  לא  החג ימי  שבעת 

לא�  סמיכות  מה  וג�  עצמו, בפני  ורגל 

גש� . העבי�  ימלאו

רשות ונתינת  - רבא  בהושענא  הפתקין  מסירת 

עצרת בשמיני 

הוא ויתכן רבא  דבהושענא  כתיב  דבזהר

על  השלוחי�  ביד הפיתקי� מסירת 

אחר  ובמקו�  ביוה "כ , שנעשה  החתימה 

בשמיני  הפיתקי�  מסירת  כי  בזהר איתא 

דנמסרו דא�  האריז"ל, בכונת  ותיר�  עצרת .

נית� לא  זה  כל ע�  רבא  בהושענא  הפיתקי�

אחר  עד  לגמרי  הדי� את  לפעול רשות 

שמא  הדבר תלוי  עדיי�  כי עצרת , שמיני 

למה  א "כ וקשה  עיי "ש . בתשובה , יחזרו

כלל . רבא  בהושענא  הפיתקי�  נמסרו

פדיון של  מהלך 

אסתר ולע"ד במגלת  שכתוב  דר�  על  י"ל 

בעיניכ�  כטוב  היהודי�  על  כתבו

ונחת�  המל�  בש�  נכתב  אשר כתב  כי

זה  וכתיב  להשיב , אי� המל�  בטבעת 

דמלכותא  בעליוני�  ומרמז בתחתוני� 

לפעול  לשליח שנמסר אחר דנודע דרקיע,

אחר  לו ית� א�  רק  לבטלו  אי�  די� איזה 

הצלה  שבי� החילוק עני� וזה  במקומו,

לפדיו�.

להשיב ולכן  אפשר  היה  לא  אחשורוש  בגזרת 

פדיו� ע "י  רק  לבד  בהצלה  ריק� 

רבא  הושענא  לפני כא� וכ� הוא , דנהפו� 

מסירת  אבל פדיו�, בלא  ינצל  תשובה  ע "י 

טפי  רוש�  עושה  רבא  בהושענא  הפיתקי�

לית� פדיו� ע "י רק להתבטל וא "א 

ג"כ  עצרת  בשמיני  ולכ�  אחרי� , להשלוחי� 



רבא הושענא � אגדה  |קפב 

רבא  הושענא 

בהושענא לולב של  אגודו  התרת טעם

רבא

אמור,להתיר  דבילקוט לולב . של אגודו בו

חכמי�  תלמידי  אלו תמרי�  כפות 

מאלו. אלו  תורה  ללמוד  עצמ� כפי� שה� 

שלימה , הגאולה  על רומז רבא  והושענא 

למודי  בני�  כל  יהיו ואז בפע"ח, כמ"ש 

מאלו. אלו  ללמוד  צריכי� ואינ� ה ',

תרס "ד][ או"ח

רומז ערבה  - ברכה בלא  החביטה  טעם

הארץ  לעם

אתרוג ועוד אמור , בילקוט דמבואר  רמז

תורה  בה�  שיש אד�  לבני  רומז

לבד , תורה  לבעל  תמרי�  וכפות  ומצות ,

וע "כ  טובי� . מעשי�  לבעל ריח בו יש  והדס 

אמר  טובי�  ומעשי�  תורה  בו שאי� למי

כול�  יעשו  אלא  אפשר , אי  לאבד� הקב "ה 

עיי "ש . אלו, על אלו מכפרי� וה� אחת  אגודה 

הגאולה ,ובהושענא  על רומזי� רבא 

דחוצפא  דמשיחא  ובעקבא 

להכנע  רוצי�  אינ� האר� ועמי  יסגי ,

נוטלי� לכ� ומצות , תורה  לבעלי  ולהתחבר 

לחבט� . רק  תקנת�  ואי� עצמה  בפני ערבה 

מברכי� כיצד  בפרק מבואר כי ברי�, ולא 

לכ� ברכה , חכ�  לתלמיד  תכ�  מ"ב , ד�

ערבה  משא "כ הברכה , בכלל שבלולב  ערבה 

רבא . הושענא  תרס "ד][של או"ח
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עצרת שמיני 

הפתקין  מסירת

ÌÎÏביום  ‰È‰˙ ˙¯ˆÚ È�ÈÓ˘‰ פרש"י עיי� .

עצרו ד"א  מלאכה , בעשיית  עצורי� 

שפתי  וכתב  לינה . שטעו� מלמד  מלצאת 

דלפירש  קשה , הפירושי�  דלשני  חכמי� 

יפרש  עצמו שהכתוב  דרחוק  קשה  ראשו�

לא  עבודה  מלאכת  כל  ולכתוב  עצרת  מלת 

עצורי�  דהל"ל  קשה  שני  ולפירש  תעשו,

כתיב  אמר דפ' לדקדק , יש  עוד תהיו,

הוא . עצרת 

על והנה לחמ�  שלח כתיב, י "א  בקהלת 

תמצאנו, ימי�  ברוב  כי המי�  פני 

תדע  לא  כי לשמונה  וג�  לשבעה  חלק ת�

העבי�  ימלאו א�  האר� , על רעה  יהיה  מה 

חלק  ת� ובמדרש  יריקו, האר�  על  גש� 

שמיני  לשמונה  וג�  החג , ימי  שבעת  לשבעה 

משו�  וכי בזה , קמ"ל  מה  להבי� ויש עצרת ,

חג  עצרת  שמיני  יעשה  לא  החג ימי  שבעת 

לא�  סמיכות  מה  וג�  עצמו, בפני  ורגל 

גש� . העבי�  ימלאו

רשות ונתינת  - רבא  בהושענא  הפתקין  מסירת 

עצרת בשמיני 

הוא ויתכן רבא  דבהושענא  כתיב  דבזהר

על  השלוחי�  ביד הפיתקי� מסירת 

אחר  ובמקו�  ביוה "כ , שנעשה  החתימה 

בשמיני  הפיתקי�  מסירת  כי  בזהר איתא 

דנמסרו דא�  האריז"ל, בכונת  ותיר�  עצרת .

נית� לא  זה  כל ע�  רבא  בהושענא  הפיתקי�

אחר  עד  לגמרי  הדי� את  לפעול רשות 

שמא  הדבר תלוי  עדיי�  כי עצרת , שמיני 

למה  א "כ וקשה  עיי "ש . בתשובה , יחזרו

כלל . רבא  בהושענא  הפיתקי�  נמסרו

פדיון של  מהלך 

אסתר ולע"ד במגלת  שכתוב  דר�  על  י"ל 

בעיניכ�  כטוב  היהודי�  על  כתבו

ונחת�  המל�  בש�  נכתב  אשר כתב  כי

זה  וכתיב  להשיב , אי� המל�  בטבעת 
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עצרת שמיני  � אגדה |קפד 

אחרי�  לשלוחי�  כשנותני� פיתקי�  נמסרו

לשבעה  חלק  ת� וז"ש הראשוני� . במקו� 

כי  מיותר, שאחד תקשי ולא  לשמונה , וג� 

המשיל  לזה  מה� , באחד  סגי  הפיתקי� מסירת 

יריקו, האר�  על גש�  העבי�  ימלאו א� 

הדי� בפעולת  שנתמלאו הדי� שלוחי  כ� 

יעשו ע "כ  השביעי ביו�  רבא  בהושענא 

הדי� שיריקו  בפדיו�  דאפשר  אלא  די�,

האר�  על יריקו אפשר  העבי�  כמו באחרי� 

להריק  תחלה  שנתמלאו א�  במקומינו

אחר. במקו� 

גשם תפלת  ביאור

זכות ויתכן מזכירי� גש�  בתפלת  דלכ�

ÌÈÓ Ú�Ó˙ Ï‡ Â¯Â·Ú· - Ì‰¯·‡,

זכות  Á˘¯˙ומזכירי�  ÔÂÁ Â˜„ˆ· - ˜ÁˆÈ

ÌÈÓנמסרו רבא  בהושענא  כבר א�  דהיינו ,

אברה�  של  בעבורו מי�  לנו  לית� הפיתקי�

יגרו�  א�  א� מי�  תמנע  אל  החסד , בעל

נמסרו רבא  בהושענא  וא�  החטא . ח"ו 

פדיו� צריכי� ואנו  מי�  לימנע  ח "ו הפיתקי�

יצחק , מדת  די� וזה  מאחרי�  המי�  למנוע 

האחרי�  נגד  ח� לנו ת�  חו�, בצדקו  לכ�

לפשר  שלא  וכדי מי� , החשרת  לנו לית�

מי�  חשרת  אומרי� , קצת  רק  לנו לית�

מי� . רבוי

להנאתכם לכם ' 'תהיה  - הגזירה  'עצרת'

‰Â‡עני� וזה ˙¯ˆÚ שלא הגזרה  שנעצר ,

לכ� עצרת . שמיני  אחר  עד  לפעול 

הכתובבכ  מבקש  'ÌÎÏ'א�  ‰È‰˙ ˙¯ˆÚ

ח"ו שאפילו באופ� שתשובו להנאתכ� ,

יהא  לרעה  נגזר יגרו� ÌÎÏכבר  ולא  פדיו�,

ח"ו. עמכ�  אחרי�  לפדות  פנחס ][החטא 

בהיו"ט  רק - שמח  אך

אחרו�ורש"י יו"ט ליל לרבות  פירש 

ובסוכה  א�, מלת  ולהבי� לשמחה ,

ליל  לרבות  אלא  אינו או אחז "ל  מ "ח ד�

הדבר  להבי� חלק , א�  ת "ל  ראשו� , יו"ט

אסור  עצרת  שמיני  דליל  האריז"ל מ"ש  עפ "י 

שרוי  אשתו בלא  השרוי  אחז "ל  והנה  בזיוג,

אשתו, את  ושמח שנאמר  וכעי� שמחה , בלא 

א�  והיינו גופא , פלג להיות  חלק  א�  והיינו

כי  האחרו�, יו "ט על דקאי ועכצ "ל שמח,

בפרי  הטע�  כמבואר בלילה  זיוג  אי� אז

ראשו�, טוב  יו�  מרבה  לא  וע "כ חיי� , ע� 

א� . הל "ל  ולא  זיוג יש  אז ראה][כי 

טוב יו� עניני  � קפה |אגדה

טוב יו� עניני

החג  בהל ' ודורשין שואלין

שלשה ויתכן אמר שלא  כל אומר  דר"ג

חובתו יידי יצא  לא  בפסח אלו דברי� 

בשר�  ופירש  ומרור , מצה  פסח ה� ואלו

תיקו� רק  מצות  דמעשה  חיי�  ע�  פרי 

מצוה  וכל  בכלי� , שה�  העולמות  חיצוניות 

הוא  ותפלה  תורה  לימוד  כמו בדיבור שהוא 

ובזהר  עיי"ש , העולמות , פנימיות  תיקו�

תליא  דמלתא  דעקרא  ע "ב צ"ט ד� וירא 

ובדא  לאתדבקא , ורעותא  ועובדא  במלי�

סטרא  ההוא  לתתא  מלעילא  אתמש� 

טעמא  מהאי ואפשר עיי "ש , בה , דאתדבק 

פסח  לפני  פסח בהלכות  ודורשי� שואלי� 

בפ "ק  וכדאיתא  החג, לפני  חג ובהלכות 

וא " ד�  בהעלות�][.מג ודפסחי� 

יו"ט  עונג

לענג או מצוה  כי  א�  להזהיר  בא  כי יאמר,

יעשה  לא  מ"מ ומשתה , במאכל  יו "ט

אי�  דאדרבה  לבד, כרסו  למלאות  למע� 

הש"י  אשר  יו"ט קדושת  הארת  בשביל  יתכ�

ח"ו, להתגש�  אפכא  בתר  ליזל  לנו מאיר

הוא  אשר  הבריאה  מתכלית  יותר  ולשכוח

לצורה  החומר  ולהפ� עבודתו, לצור� רק 

לענג  יש  א�  יספרו. תהלתי  לי יצרתי  זו ע� 

לש�  לענגו  רצונו  ונעשה  אמר  הוא  כי  יו "ט

למסכנא  ולית� שכלו, לפי אחד  כל שמי� 

ומועדכ�  חדשכ�  ח"ו  יהא  שלא  באופ�

כפרה  מזבח שלחנו  יהא  אלא  נפשי , שנאה 

ברו�  שאמר וזה  לד ', הקרב� דוגמת  שיהא 

ברכנוכ�  שמי� , לש�  שעושה  ד ' בש�  הבא 

לו. מוסיפי� המוסי�  כל כי  ד ', מבית 

לש� ובארתי עושה  דא�  אחר במקו� 

ואני  לשמי  עלי  לוו אזי מצוה 

תאותו למלאות  רק  כשעושה  אבל  פורע ,

לבריות , תצטר� ואל  חול  שבת�  עשה  אזי

בא  א�  כא� אמר וע "כ דייקא , שבת "� 

ד ' קל  ד', מבית  ברכנוכ�  אזי  ד ' בש� 

יתבר� , מקדושתו יו"ט מהארת  לנו  ויאר 

החג  קשרו בעבותי� , חג  אסרו ע "כ 

דברי�  דהיינו הגשמיי�  בדברי�  בעבותי� 

בפ ' עבות  ע�  על  הרשב "�  כמ "ש  עבי� ,

דאמר  ומחמת  מעובה , ע�  דהיינו אמר ,

החיי� מג. אור דקדק במועדו  הפסח  את ישראל  בני  ויעשו לאמר הראשו� בחדש הפסוק מפרש רבינו

רעותא  ג� דצרי� ולהיות ויעשו לאמר אמר לכ� מפרש  ולפי "ז  עני�. בתחלת  וא"ו בתוס' ויעשו על 

יאהב . ר"ת במועדו  ה "פסח א"ת י "שראל ב "ני אמר לכ� כב�  באהבה לעשות



עצרת שמיני  � אגדה |קפד 

אחרי�  לשלוחי�  כשנותני� פיתקי�  נמסרו

לשבעה  חלק  ת� וז"ש הראשוני� . במקו� 

כי  מיותר, שאחד תקשי ולא  לשמונה , וג� 

המשיל  לזה  מה� , באחד  סגי  הפיתקי� מסירת 

יריקו, האר�  על גש�  העבי�  ימלאו א� 

הדי� בפעולת  שנתמלאו הדי� שלוחי  כ� 

יעשו ע "כ  השביעי ביו�  רבא  בהושענא 

הדי� שיריקו  בפדיו�  דאפשר  אלא  די�,

האר�  על יריקו אפשר  העבי�  כמו באחרי� 

להריק  תחלה  שנתמלאו א�  במקומינו

אחר. במקו� 

גשם תפלת  ביאור

זכות ויתכן מזכירי� גש�  בתפלת  דלכ�

ÌÈÓ Ú�Ó˙ Ï‡ Â¯Â·Ú· - Ì‰¯·‡,

זכות  Á˘¯˙ומזכירי�  ÔÂÁ Â˜„ˆ· - ˜ÁˆÈ

ÌÈÓנמסרו רבא  בהושענא  כבר א�  דהיינו ,

אברה�  של  בעבורו מי�  לנו  לית� הפיתקי�

יגרו�  א�  א� מי�  תמנע  אל  החסד , בעל

נמסרו רבא  בהושענא  וא�  החטא . ח"ו 

פדיו� צריכי� ואנו  מי�  לימנע  ח "ו הפיתקי�

יצחק , מדת  די� וזה  מאחרי�  המי�  למנוע 

האחרי�  נגד  ח� לנו ת�  חו�, בצדקו  לכ�

לפשר  שלא  וכדי מי� , החשרת  לנו לית�

מי�  חשרת  אומרי� , קצת  רק  לנו לית�

מי� . רבוי

להנאתכם לכם ' 'תהיה  - הגזירה  'עצרת'

‰Â‡עני� וזה ˙¯ˆÚ שלא הגזרה  שנעצר ,

לכ� עצרת . שמיני  אחר  עד  לפעול 

הכתובבכ  מבקש  'ÌÎÏ'א�  ‰È‰˙ ˙¯ˆÚ

ח"ו שאפילו באופ� שתשובו להנאתכ� ,

יהא  לרעה  נגזר יגרו� ÌÎÏכבר  ולא  פדיו�,

ח"ו. עמכ�  אחרי�  לפדות  פנחס ][החטא 

בהיו"ט  רק - שמח  אך

אחרו�ורש"י יו"ט ליל לרבות  פירש 

ובסוכה  א�, מלת  ולהבי� לשמחה ,

ליל  לרבות  אלא  אינו או אחז "ל  מ "ח ד�

הדבר  להבי� חלק , א�  ת "ל  ראשו� , יו"ט

אסור  עצרת  שמיני  דליל  האריז"ל מ"ש  עפ "י 

שרוי  אשתו בלא  השרוי  אחז "ל  והנה  בזיוג,

אשתו, את  ושמח שנאמר  וכעי� שמחה , בלא 

א�  והיינו גופא , פלג להיות  חלק  א�  והיינו

כי  האחרו�, יו "ט על דקאי ועכצ "ל שמח,

בפרי  הטע�  כמבואר בלילה  זיוג  אי� אז

ראשו�, טוב  יו�  מרבה  לא  וע "כ חיי� , ע� 

א� . הל "ל  ולא  זיוג יש  אז ראה][כי 

טוב יו� עניני  � קפה |אגדה

טוב יו� עניני

החג  בהל ' ודורשין שואלין

שלשה ויתכן אמר שלא  כל אומר  דר"ג

חובתו יידי יצא  לא  בפסח אלו דברי� 

בשר�  ופירש  ומרור , מצה  פסח ה� ואלו

תיקו� רק  מצות  דמעשה  חיי�  ע�  פרי 

מצוה  וכל  בכלי� , שה�  העולמות  חיצוניות 

הוא  ותפלה  תורה  לימוד  כמו בדיבור שהוא 

ובזהר  עיי"ש , העולמות , פנימיות  תיקו�

תליא  דמלתא  דעקרא  ע "ב צ"ט ד� וירא 

ובדא  לאתדבקא , ורעותא  ועובדא  במלי�

סטרא  ההוא  לתתא  מלעילא  אתמש� 

טעמא  מהאי ואפשר עיי "ש , בה , דאתדבק 

פסח  לפני  פסח בהלכות  ודורשי� שואלי� 

בפ "ק  וכדאיתא  החג, לפני  חג ובהלכות 

וא " ד�  בהעלות�][.מג ודפסחי� 

יו"ט  עונג

לענג או מצוה  כי  א�  להזהיר  בא  כי יאמר,

יעשה  לא  מ"מ ומשתה , במאכל  יו "ט

אי�  דאדרבה  לבד, כרסו  למלאות  למע� 

הש"י  אשר  יו"ט קדושת  הארת  בשביל  יתכ�

ח"ו, להתגש�  אפכא  בתר  ליזל  לנו מאיר

הוא  אשר  הבריאה  מתכלית  יותר  ולשכוח

לצורה  החומר  ולהפ� עבודתו, לצור� רק 

לענג  יש  א�  יספרו. תהלתי  לי יצרתי  זו ע� 

לש�  לענגו  רצונו  ונעשה  אמר  הוא  כי  יו "ט

למסכנא  ולית� שכלו, לפי אחד  כל שמי� 

ומועדכ�  חדשכ�  ח"ו  יהא  שלא  באופ�

כפרה  מזבח שלחנו  יהא  אלא  נפשי , שנאה 

ברו�  שאמר וזה  לד ', הקרב� דוגמת  שיהא 

ברכנוכ�  שמי� , לש�  שעושה  ד ' בש�  הבא 

לו. מוסיפי� המוסי�  כל כי  ד ', מבית 

לש� ובארתי עושה  דא�  אחר במקו� 

ואני  לשמי  עלי  לוו אזי מצוה 

תאותו למלאות  רק  כשעושה  אבל  פורע ,

לבריות , תצטר� ואל  חול  שבת�  עשה  אזי

בא  א�  כא� אמר וע "כ דייקא , שבת "� 

ד ' קל  ד', מבית  ברכנוכ�  אזי  ד ' בש� 

יתבר� , מקדושתו יו"ט מהארת  לנו  ויאר 

החג  קשרו בעבותי� , חג  אסרו ע "כ 

דברי�  דהיינו הגשמיי�  בדברי�  בעבותי� 

בפ ' עבות  ע�  על  הרשב "�  כמ "ש  עבי� ,

דאמר  ומחמת  מעובה , ע�  דהיינו אמר ,

החיי� מג. אור דקדק במועדו  הפסח  את ישראל  בני  ויעשו לאמר הראשו� בחדש הפסוק מפרש רבינו

רעותא  ג� דצרי� ולהיות ויעשו לאמר אמר לכ� מפרש  ולפי "ז  עני�. בתחלת  וא"ו בתוס' ויעשו על 

יאהב . ר"ת במועדו  ה "פסח א"ת י "שראל ב "ני אמר לכ� כב�  באהבה לעשות
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מקדושת  רוחניות  הארה  לנו  ויאר ד ' קל

בעבותי�  החג  רוחניות  שיקשרו אמר חג,

לש�  שיעשה  דהיינו הגשמיי� , בדברי� 

ואמר  ברוחני , הגשמי  יקשר ובזה  חג

שלחננו מאיר שיהא  עד יחד  שיקשר� 

המזבח, קרנות  בבחינת  ושתיה  באכילה 

אור  קר� כי כמו המזבח, הארת  דהיינו 

זיו הוד  דהיינו  לו , מידו קרניי�  וכ� פניו,

השלח� ויאיר  שיבהיק  לומר רצה  כ�  מבהיק,

כזבח  שעליו ושתיה  אכילה  שיהא  כהמזבח ,

ונסכי� . ומנחה 

שבת ולזה לענג נצטוונו דלפיכ�  יתכ�

מבחול , יותר ושתיה  באכילה  ויו "ט

רוחניות  דלגודל  מסתברא  אפכא  דלכאורה 

אלא  להתגש� , שלא  ויו"ט שבת  קדושת 

הגשמיי�  הדברי�  להעלות  הש "י  רצה 

ויו"ט  ושבת  יתירה , קדושה  בהארת  ולקדש� 

ק  השפע  מחמת  יותר ואור מסוגל דושה 

קדושה , לע�  שמוריד  יתירה  נשמה  רוחניות 

שמקריב  קרב� דוגמת  הוא  ושתיה  והאכילה 

מקיי� . נאה  להיות  נזכה  וכ�  לד ',

היינוובזה  יתירה  דנשמה  שפרש"י מה  יוב�

דהיינו ושתיה , לאכילה  לב  רוחב 

יכול  יתירה  ונשמה  והארה  קדושה  מחמת 

מה "ט  וע "כ הגשמיי� , דברי�  יותר  להעלות 

יותר. ושתיה  לאכילה  לב  רוחב לו יש  גופא 

ארוממ� ,וזהו אלקי ואוד� אתה  קלי שסיי�

אלקי  ואנוהו קלי זה שפרשתי בדר�  והוא

באד� , שותפי� שלשה כי וארוממנהו, אבי

ג�  אבל ואמו, מאביו  והגו�  מהש"י , הנשמה

צמצו�  בכח בא רק הש"י  עזר בכח  הגו� 

לזככו כדי להגשימו כדי מהנשמה יותר גדול 

במדת  'אלקי', וזהו  צורה . בבחינת ולהעלותו

ע "י  מגוש�  גו� בריאת עד  ובצמצו�  הדי� 

במעלת  ולהעלותו לזככו 'וארוממנהו' 'אבי',

והב�. קיח][צורה, תהלי�

ביו"ט  יתירה נשמה דרגת – יו"ט  במוצאי  בשמים

הוינ�)בביצה תוס ' כי ד "ה ע"ב הקשו(ל "ג  ,

כשחל  אבשמי�  מברכי� לא  אמאי 

ובמרדכי  במ"ש. להיות  פסחי�)יו"ט (ערבי

יתירה . נשמה  בו  יש  ביו "ט דג�  הטע�  כתב

יתירה , נשמה  יש  ביו"ט דג�  זה  טע�  ועל

אמאי  יו"ט במוצאי דא "כ  בתוס ' הקשו כבר 

אבשמי� . מברכינ� לא 

מדרגה  באותה  אינה ביו"ט יתירה נשמה

שבת כשל

להגדיר ליישב רבינו מקדי�  המרדכי  דברי 

דכש�  יו"ט, של יתירה  הנשמה  דרגת 

והותר  שבת , מקדושת  קלה  יו "ט שקדושת 

יו"ט  של יתירה  הנשמה  כ� נפש , אוכל  בו

שמשלו וכמו כבשבת , כ "כ  גדולה  אינה 

ע"א)חז "ל  ק"ג  ד� פסחי� ערבי שחל (פרק יו"ט

נכנס . ואפרכוס  יוצא  כמל�  במו"ש,

דעתובמוצאי וליישב  נפש , אבדה  שבת 

חז "ל  תקנו  הגדול  הצער  על 

בשמי�  ערבי להריח בפרק ורא"ש  תוס' (כמ "ש 

לחול פסחי�) קצת  הדומה  יו"ט משא "כ  .

הנשמה  ואי�  נפש  אוכל מלאכת  בהיתר 

אי� ג�  שבת , כשל  דרגה  באותו והקדושה 

כ� , כל גדול  והצער  האבידה  יו"ט מוצאי
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בשמי�  להריח חז"ל  תקנו לא  כ� על

יו "ט. במוצאי 

לבר� מ "מ  לא  המרדכי טע�  יוב� עדיי�

אחר  וג�  יו"ט, נשמת  מחמת  מוצ "ש

מטע�  מברכי� אי� השבת  שלאחר  היו"ט

שנאבד  שאבידה  לכל ידוע דהמציאות  הנ"ל .

כאבידה  כ�, כל  מורגש הצער  אי� בהדרגה 

לבירא  רמה  מאיגרא  הנופל  פתאומי

יש  לחול  שבת  קדושת  בי� א "כ עקימתא .

הגדול  הצער על  דעתו וליישב גדול , הבדל 

כשחל  משא "כ  בשמי� . להריח  חז"ל  תקנו 

חל  הנפש  אבידת  שבת  במוצאי יו"ט

יתירה  נשמה  יש ביו "ט דג�  בהדרגה ,

והקדושה  הנשמה  אי�  אמנ�  יו "ט, וקדושת 

קצת  שוה  וג�  שבת , כשל  דרגה  באותו 

וכיו� נפש. אוכל  מלאכת  בהיתר לחול

מורגש  הצער  אי� השבת  אחר  יו"ט  שכשחל 

בשמי� . להריח  חז "ל  תקנו  לא  כ"כ ,

חג  באסרו  קצת  נשאר  יתירה הנשמה 

הנזכר ועוד ע "פ  התוס ', קושית  רבינו תיר� 

על  כ "כ , מורגש  הצער אי� שבהדרגה 

בשמי� , להריח חז"ל  תקנו לא  יו"ט אחר כ� 

נשאר  עדיי� חג באיסרו  היו "ט אחר דג� 

חל  הנשמה  ואיבוד  יו "ט, מקדושת  קצת 

מורגש . ואינו בהדרגה 

עליה  לבני ביו "ט יתירה נשמה 

יסודי ,באופן דבר  בהקד�  רבנו תי ' שלישי 

נשמה  אי� דביו"ט  תוס ' מש "כ דבי�

נשמה  בו דיש  המרדכי מש "כ  ובי� יתירה 

אלקי�  דברי  ואלו ואלו צודקי� , יתירה 

ביו "ט, ג�  יתירה  לנשמה  שזוכה  יש  חיי� .

בשבת . רק  יתירה  לנשמה  זוכה  שאינו  ויש 

יתירה , נשמה  יש  עליה  לבני רק  ביו"ט

בה . זוכי� רוב�  או  כול�  בשבת  משא "כ 

מעשה  בלא  ממילא  בא  שבת  שקדושת  דכש� 

בא  בשבת  יתירה  הנשמה  כ� תחתוני� ,

ערכו. לפי א ' כל  וגדול  לקט�  ממילא ,

לקדשו, במעשינו תלוי  יו "ט קדושת  משא "כ 

דצרי�  קודש , מקרא  יו"ט  נקרא  כ� ועל

וכ� יו"ט , קדושת  לקרוא  והכנה  הזמנה 

הזמנה  צרי�  יתירה  הנשמה  המשכת  לעני�

וקידוש .

רק לא הבשמי�  על לבר�  חז"ל  תקנו

רוב  וכולל נפש , בכל השוה  באבידה 

אבוד  שאי� יו"ט מוצאי  משא "כ  ישראל,

שחל  במו"ש  וכ� עלי', לבני רק  נשמה 

ואח"כ  עליה , לבני  אבידה  אי� יו"ט בו

לאינ�  נשמה  יצאה  כבר  יו"ט במוצאי

אפשר, אי  לחצאי� ולתק� עליה , בני

כיהורא . ומחזי מפיס , דמא�

תצ"א] חיי� [אורח



טוב יו� עניני  � אגדה |קפו 

מקדושת  רוחניות  הארה  לנו  ויאר ד ' קל

בעבותי�  החג  רוחניות  שיקשרו אמר חג,

לש�  שיעשה  דהיינו הגשמיי� , בדברי� 

ואמר  ברוחני , הגשמי  יקשר ובזה  חג

שלחננו מאיר שיהא  עד יחד  שיקשר� 

המזבח, קרנות  בבחינת  ושתיה  באכילה 

אור  קר� כי כמו המזבח, הארת  דהיינו 

זיו הוד  דהיינו  לו , מידו קרניי�  וכ� פניו,

השלח� ויאיר  שיבהיק  לומר רצה  כ�  מבהיק,

כזבח  שעליו ושתיה  אכילה  שיהא  כהמזבח ,

ונסכי� . ומנחה 

שבת ולזה לענג נצטוונו דלפיכ�  יתכ�

מבחול , יותר ושתיה  באכילה  ויו "ט

רוחניות  דלגודל  מסתברא  אפכא  דלכאורה 

אלא  להתגש� , שלא  ויו"ט שבת  קדושת 

הגשמיי�  הדברי�  להעלות  הש "י  רצה 

ויו"ט  ושבת  יתירה , קדושה  בהארת  ולקדש� 

ק  השפע  מחמת  יותר ואור מסוגל דושה 

קדושה , לע�  שמוריד  יתירה  נשמה  רוחניות 

שמקריב  קרב� דוגמת  הוא  ושתיה  והאכילה 

מקיי� . נאה  להיות  נזכה  וכ�  לד ',

היינוובזה  יתירה  דנשמה  שפרש"י מה  יוב�

דהיינו ושתיה , לאכילה  לב  רוחב 

יכול  יתירה  ונשמה  והארה  קדושה  מחמת 

מה "ט  וע "כ הגשמיי� , דברי�  יותר  להעלות 

יותר. ושתיה  לאכילה  לב  רוחב לו יש  גופא 

ארוממ� ,וזהו אלקי ואוד� אתה  קלי שסיי�

אלקי  ואנוהו קלי זה שפרשתי בדר�  והוא

באד� , שותפי� שלשה כי וארוממנהו, אבי

ג�  אבל ואמו, מאביו  והגו�  מהש"י , הנשמה

צמצו�  בכח בא רק הש"י  עזר בכח  הגו� 

לזככו כדי להגשימו כדי מהנשמה יותר גדול 

במדת  'אלקי', וזהו  צורה . בבחינת ולהעלותו

ע "י  מגוש�  גו� בריאת עד  ובצמצו�  הדי� 

במעלת  ולהעלותו לזככו 'וארוממנהו' 'אבי',

והב�. קיח][צורה, תהלי�

ביו"ט  יתירה נשמה דרגת – יו"ט  במוצאי  בשמים

הוינ�)בביצה תוס ' כי ד "ה ע"ב הקשו(ל "ג  ,

כשחל  אבשמי�  מברכי� לא  אמאי 

ובמרדכי  במ"ש. להיות  פסחי�)יו"ט (ערבי

יתירה . נשמה  בו  יש  ביו "ט דג�  הטע�  כתב

יתירה , נשמה  יש  ביו"ט דג�  זה  טע�  ועל

אמאי  יו"ט במוצאי דא "כ  בתוס ' הקשו כבר 

אבשמי� . מברכינ� לא 

מדרגה  באותה  אינה ביו"ט יתירה נשמה

שבת כשל

להגדיר ליישב רבינו מקדי�  המרדכי  דברי 

דכש�  יו"ט, של יתירה  הנשמה  דרגת 

והותר  שבת , מקדושת  קלה  יו "ט שקדושת 

יו"ט  של יתירה  הנשמה  כ� נפש , אוכל  בו

שמשלו וכמו כבשבת , כ "כ  גדולה  אינה 

ע"א)חז "ל  ק"ג  ד� פסחי� ערבי שחל (פרק יו"ט

נכנס . ואפרכוס  יוצא  כמל�  במו"ש,

דעתובמוצאי וליישב  נפש , אבדה  שבת 

חז "ל  תקנו  הגדול  הצער  על 

בשמי�  ערבי להריח בפרק ורא"ש  תוס' (כמ "ש 

לחול פסחי�) קצת  הדומה  יו"ט משא "כ  .

הנשמה  ואי�  נפש  אוכל מלאכת  בהיתר 

אי� ג�  שבת , כשל  דרגה  באותו והקדושה 

כ� , כל גדול  והצער  האבידה  יו"ט מוצאי
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בשמי�  להריח חז"ל  תקנו לא  כ� על

יו "ט. במוצאי 

לבר� מ "מ  לא  המרדכי טע�  יוב� עדיי�

אחר  וג�  יו"ט, נשמת  מחמת  מוצ "ש

מטע�  מברכי� אי� השבת  שלאחר  היו"ט

שנאבד  שאבידה  לכל ידוע דהמציאות  הנ"ל .

כאבידה  כ�, כל  מורגש הצער  אי� בהדרגה 

לבירא  רמה  מאיגרא  הנופל  פתאומי

יש  לחול  שבת  קדושת  בי� א "כ עקימתא .

הגדול  הצער על  דעתו וליישב גדול , הבדל 

כשחל  משא "כ  בשמי� . להריח  חז"ל  תקנו 

חל  הנפש  אבידת  שבת  במוצאי יו"ט

יתירה  נשמה  יש ביו "ט דג�  בהדרגה ,

והקדושה  הנשמה  אי�  אמנ�  יו "ט, וקדושת 

קצת  שוה  וג�  שבת , כשל  דרגה  באותו 

וכיו� נפש. אוכל  מלאכת  בהיתר לחול

מורגש  הצער  אי� השבת  אחר  יו"ט  שכשחל 

בשמי� . להריח  חז "ל  תקנו  לא  כ"כ ,

חג  באסרו  קצת  נשאר  יתירה הנשמה 

הנזכר ועוד ע "פ  התוס ', קושית  רבינו תיר� 

על  כ "כ , מורגש  הצער אי� שבהדרגה 

בשמי� , להריח חז"ל  תקנו לא  יו"ט אחר כ� 

נשאר  עדיי� חג באיסרו  היו "ט אחר דג� 

חל  הנשמה  ואיבוד  יו "ט, מקדושת  קצת 

מורגש . ואינו בהדרגה 

עליה  לבני ביו "ט יתירה נשמה 

יסודי ,באופן דבר  בהקד�  רבנו תי ' שלישי 

נשמה  אי� דביו"ט  תוס ' מש "כ דבי�

נשמה  בו דיש  המרדכי מש "כ  ובי� יתירה 

אלקי�  דברי  ואלו ואלו צודקי� , יתירה 

ביו "ט, ג�  יתירה  לנשמה  שזוכה  יש  חיי� .

בשבת . רק  יתירה  לנשמה  זוכה  שאינו  ויש 

יתירה , נשמה  יש  עליה  לבני רק  ביו"ט

בה . זוכי� רוב�  או  כול�  בשבת  משא "כ 

מעשה  בלא  ממילא  בא  שבת  שקדושת  דכש� 

בא  בשבת  יתירה  הנשמה  כ� תחתוני� ,

ערכו. לפי א ' כל  וגדול  לקט�  ממילא ,

לקדשו, במעשינו תלוי  יו "ט קדושת  משא "כ 

דצרי�  קודש , מקרא  יו"ט  נקרא  כ� ועל

וכ� יו"ט , קדושת  לקרוא  והכנה  הזמנה 

הזמנה  צרי�  יתירה  הנשמה  המשכת  לעני�

וקידוש .

רק לא הבשמי�  על לבר�  חז"ל  תקנו

רוב  וכולל נפש , בכל השוה  באבידה 

אבוד  שאי� יו"ט מוצאי  משא "כ  ישראל,

שחל  במו"ש  וכ� עלי', לבני רק  נשמה 

ואח"כ  עליה , לבני  אבידה  אי� יו"ט בו

לאינ�  נשמה  יצאה  כבר  יו"ט במוצאי

אפשר, אי  לחצאי� ולתק� עליה , בני

כיהורא . ומחזי מפיס , דמא�

תצ"א] חיי� [אורח



נשמות הזכרת � אגדה |קפח 

נשמות הזכרת

נשמות  בהזכרת צדקה

פדית ,כפר  אשר לעמ�  כפר  בילקוט לעמ� ,

יוצאי  על  שתכפר  זו כפרה  ראויה 

פדית  אשר החיי� , אלו  לעמ�  כפר  מצרי� ,

כפרה , צריכי�  שהמתי�  מלמד  המתי� , אלו 

עד  חוטא  דמי�  ששופ�  למדי�  נמצינו

כ� מנת  על  ד' פדית  אשר מצרי� , יוצאי 

עכ "ל , דמי� , שופכי בינינו  יהא  שלא  פדיתנו

רפ "ד  סימ�  או"ח יוס�  בבית  ג "כ  .מד והובא 

אביגדור  רבינו  קושית

נודרי�ועיין טעמא  דמהאי  ש�  יוס�  בית 

נשמות , כשמזכירי� המתי�  בעד  צדקה 

פדית , אשר  ישראל  לעמ�  כפר  הדרש  משו� 

אביגדור  והר "ר  כפרה , שצריכי�  המתי�  אלו 

צדקה  לעני� אבל  ברוצח, דוקא  דזה  כתב

עכ "ל . מידי , אשמועיני� לא 

הרחמים שם  גימטריא  צדקה ] [של  פרוטה

כפר  וגמטריא 

„Â„,ואפשר Í¯·ÈÂ ˙�ÂÎ· ¯‡Â·Ó‰ È"ÙÚ ¯ÓÂÏ
‰ËÂ¯Ù ‰�ÂÎ‰ ‰˜„ˆ Ï˘ ‰ËÂ¯Ù˘
,˘"· ˙"‡· 'ÈÂ‰ ÛÂÏÈÁ ‡Â‰˘ ,ı"ÙˆÓ ‡È¯ËÓÈ‚·
¯ÙÎ ˙ÏÓ·˘ ,·È˙Î ÌÈËÙÂ˘ 'Ù ‰¯Â˙ ÈËÂ˜Ï·Â
ÔÈ�Ú ÂÎÓÒ ¯ÈÙ˘Â ,˘"ÈÈÚ ,ı"ÙˆÓ Ì˘Ï Â�ÂÂÈÎ

¯ÙÎ ¯Ó‡�˘ Í‰Ó ÌÈ˙Ó‰ ÏÚ ‰¯ÙÎ ‡Â‰˘ ‰˜„ˆ
,¯ÙÎ ‡È¯ËÓÈ‚· ‰˜„ˆ Ï˘ ‰ËÂ¯Ù„ ,'ÂÎÂ ÍÓÚÏ
˙�ÂÎ· ·˜ÚÈ ÏÂ˜ ¯Â„ÈÒ· ÔÈÈÚÂ .Ô‰È�˘Ï ˙Á‡ ‰�ÂÎÂ
‡È¯ËÓ‚Â ,ı"ÙˆÓ ‡È¯ËÓÈ‚ ‰ËÂ¯Ù ÈÎ ,‰˜„ˆ‰
,˘"ÈÈÚ ÌÈÓÁ¯‰ ˙„ÓÏ ÔÈ„‰ ˙„Ó ÍÙ‰Ó˘ ,ÌÈÓÁ¯·
.‰ËÂ¯Ù Î"‚ ‰ÏÂÚ ÔÈ„ÂÈ ÈÂÏÈÓ· ÌÈ˜Ï‡ ÈÎ Â�ÈÈ‰Â

צדקה ע "י  ברחמים  לחיים יצוריו  זוכר

יצוריווהנה זוכר אומרי�  אנו נוראי�  בימי 

בכונת  ומבואר ברחמי� , לחיי� 

שזוכר� המתי�  נשמות  על  דקאי האריז"ל 

מעי� שהוא  הנשמות  גלגול  שהוא  לחיי� ,

פוסקי� נשמות  בהזכרת  וע "כ מתי� , תחית 

ברחמי "� . לחיי�  יצוריו לזכור  צדקה 

דחוטא  - דמים  כשופך  מצדקה  עיניו מעלים

לתקן צדקה נותנין לכן - מצרים  יוצאי עד 

אביגדור,וע"ד רבינו קושיות  י"ל פשוט 

רמ"ז סימ� יוס�  בברכי  מבואר כי

עיניו המעלי�  דכל הלל , בית  בש�  ביו"ד

עריות , ומגלה  דמי�  שופ�  כאלו מהצדקה 

יוצאי  עד  חוטא  דמי�  דשופ�  כיו� וא "כ 

לעומת מה מצרי�  כפרה , צריכי� המתי�  וע "כ 

מעלי�  פג�  לתק� בעד� , צדקה  פוסקי� זה 

מצדקה . שופטי�][עיניו  סו�

בפע "חמד. המבואר עפ"י  ויתכ� מצרי�, ליציאת דמי� שפיכות חטא עני�  מה להבי� ויש רבינו: וממשי�

ספ  שבתו�בשער וא' אלפי�, מילוי  הוי' מ"ה ש� אד� כי באד�, האד� ד� שופ� ביאור העומר ירות

נבלע  כשאינו אבל  אד�, הוא  בהורידי� אד� גו� בכל וכשנבלע ד�, עולה שריביעו אהיה הוא הוא"ו

הד�, נבלע שלא בדעת פג� ע"י  היה במצרי� ושעבוד נגעו, בדמי� דמי� הוא מלמעלה ועומד 

פג�  ומעורר חוזר דמי�  השופ� וע "כ  נח, פ ' תורה ובלקוטי באור�, ועיי"ש הד�, נבלע וכשנגאלו

פדיתנו. כ� ע "י והיינו זה, על לכפר ערופה עגלה ותיקו� הראשו�

לעיל.מה. עי' המדרש, בסו�  כמבואר 

פירוש

ערך ש”י
 על

קהלת


