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א

ירח האיתנים תשפ"ב

פתחא זעירא

בפרוס עלינו ימי חג הסוכות ושמיני עצרת הבאים עלינו לטובה, ימי אהבה 
שמחה ורוממות, בהם כלל ישראל יושבים בצלא דמהימנותא, ויוצאים במני 
קרבא, ונפש כל אחד ואחד מישראל משתוקקת להתקרב אל דודה באהבה, 

בבחינת 'אני לדודי ועלי תשוקתו'.

והנה רבים אומרים מי יראינו טוב, לעורר לבבינו ולהלהיבו בלהבת שלהבת 
אש פנימיות התורה ותורת החסידות, על עניני החג הקרב ובא. על כן רחש 
לבם של חברי ורבני כולל אור הרשב"י, לבוא בגנים וללקוט שושנים, ממאמרי 
הקדושים  רבותינו  תורת   - לטהור  ומחובר  האריז"ל,  וכתבי  הקדוש  הזוהר 
מאורי החסידות, על עניני ישיבת סוכה, נטילת לולב, הקפות התיבה, ועניני 

הושענא רבה ושמיני עצרת.

עוד זאת הוספנו לתועלת מבקשי ה' הבאים בשערי פנימיות התורה, לסדר 
את כוונות ישיבת סוכה הנענועים וההקפות, כפי שנסדרו בסידורי האריז"ל, 
האורות  את  להמשיך  שבשמים,  לאביו  לבבו  את  לכוין  אחד  כל  יוכל  למען 

הקדושים הנשפעים בימים הללו, שמהם נשפע גם על נפשותינו אנו. 

*  *  *

לאור  שיצא  הראשון,  הקונטרס  הוצאת  לאחר  שנה  כעת  אנו  עומדים 
לסדרת  הראשון  שהיה  שעעל"ט,  בשנה  השנה  ראש  ימי  לקראת  ידינו  על 
הקונטרסים על חנוכה פסח ול"ג בעומר שיצאו לאור במשך השנה, שנתקבלו 

כולם ב"ה באהבה ובחיבה בעיני הלומדים. 

התגובות הנלהבות שקיבלנו מציבור הלומדים והמכוונים, עודדונו להמשיך 
בעבודת הקודש, להגיש בפני לומדי התורה די בכל אתר ואתר, ובפרט לאותם 



ב

הענינים  תוכן

הזוהר אור

הסוכות .חג  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט .
החג  החג טמעלת  השנהטשמחת  מכל קבלת טמעלתו

החג  מצוות  ע"י  החטאים טהתפילות  על ימתמעטים נידונים 

מים  המשיח יענייני  הזקןיביאת  הלל י שמחת 

.סוכה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא.
בסוכה ישיבה פחדיא חיוב  ללא  בסוכה  יושבים יאהמאמינים 

 עליונים אורות  בצל דמהימנותאיביושב  בצילא יביושב 

עליו מגינה  ישראל יגהסוכה על מגינה  יגסוכה

פטירתו לאחר ישראל יגניצול על מסככות  ספירות  יג שבע

בינה על כאם  הנשמהיגמסככת  על שיגן ידצריך

להקב"ה ישראל שבין  נמצאת ידהאהבה סוכה בזכות 

בשלימות  ידהעולם

.אושפיזין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נז.

לסוכה האושפיזין האושפיזיןטוביאת  לשמח טוהזמנת  צריך

עניים טז עניים  שמשמח מי  עם  שמח יתפלל טז הקב"ה

האושפיזין יז בזכות 

מינים  .ד ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נט.

האומות  שרי  ח"י יזלהכניע בסוד אומות יחלולב על שליטה

עליונים יחהעולם  דברים  ידם  על כינויי יטמעורר על מרמזים 

הקב"הכהקב"ה עם  שמחים ישראל ידם נשפעכבני  על

חסדים  - בדיןכא מים ישראל בני  של ניצחונם כא ניצחון

העולם  אומות  על ישראל ישראל כבשל על כנפיו פורש כג הקב "ה

מתברך לשכינהכגהעולם  רומז  כג אתרוג

רבא  .הושענא  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כד.
פתקאות  רבאכדכתיבת  בהושענא התשובה  הסתכלות כדכח

קטיגור כהבצלמו הערבהכוהס  להמתיק כזחביטת 

העליוןכז הדינים  לדמותו כז יתדמה

הבאים בשערי פנימיות התורה וספרי החסידות, להטעימם מעץ החיים של 
פנימיות התורה ואור החסידות, למצוא קורת רוח לנפשם ולהרוות צמאונם 
מבאר מים חיים שאין להם סוף, הנובעים מתורת האריז"ל הבעש"ט וצדיקי 

הדורות, בכדי להתכונן כראוי וכיאות לקראת המועד הבא עלינו לטובה.

*  *  *

תקוותינו איתנה, שגם קונטרס אלו כקודמיו, יתקבל באהבה ובחיבה בקרב 
לומדי התורה ועובדי ה' די בכל אתר ואתר, להלהיב הלבבות ולהכין הנפשות 
לעבודת הימים הנעלים הללו. ויהי רצון שנזכה במהרה למה שאמרו צדיקים 
במהרה  ונזכה  הצרות,  מכל  יוצאים  השמחה  ידי  שעל  תצאו',  בשמחה  'כי 
בימינו  במהרה  צדקינו  ביאת משיח  עם  והכללית  הפרטית  ליציאה מהגלות 

אמן.

בברכת התורה
מכון שנו מידותי - אור הרשב"י
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הענינים  תוכן

הזוהר אור

הסוכות .חג  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ט .
החג  החג טמעלת  השנהטשמחת  מכל קבלת טמעלתו

החג  מצוות  ע"י  החטאים טהתפילות  על ימתמעטים נידונים 

מים  המשיח יענייני  הזקןיביאת  הלל י שמחת 

.סוכה  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . יא.
בסוכה ישיבה פחדיא חיוב  ללא  בסוכה  יושבים יאהמאמינים 

 עליונים אורות  בצל דמהימנותאיביושב  בצילא יביושב 

עליו מגינה  ישראל יגהסוכה על מגינה  יגסוכה

פטירתו לאחר ישראל יגניצול על מסככות  ספירות  יג שבע

בינה על כאם  הנשמהיגמסככת  על שיגן ידצריך

להקב"ה ישראל שבין  נמצאת ידהאהבה סוכה בזכות 

בשלימות  ידהעולם

.אושפיזין  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נז.

לסוכה האושפיזין האושפיזיןטוביאת  לשמח טוהזמנת  צריך

עניים טז עניים  שמשמח מי  עם  שמח יתפלל טז הקב"ה

האושפיזין יז בזכות 

מינים  .ד ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נט.

האומות  שרי  ח"י יזלהכניע בסוד אומות יחלולב על שליטה

עליונים יחהעולם  דברים  ידם  על כינויי יטמעורר על מרמזים 

הקב"הכהקב"ה עם  שמחים ישראל ידם נשפעכבני  על

חסדים  - בדיןכא מים ישראל בני  של ניצחונם כא ניצחון

העולם  אומות  על ישראל ישראל כבשל על כנפיו פורש כג הקב "ה

מתברך לשכינהכגהעולם  רומז  כג אתרוג

רבא  .הושענא  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . כד.
פתקאות  רבאכדכתיבת  בהושענא התשובה  הסתכלות כדכח

קטיגור כהבצלמו הערבהכוהס  להמתיק כזחביטת 

העליוןכז הדינים  לדמותו כז יתדמה



ד

אור  האבות נו בגימטריא  על רומזים  ויטהנו הדסים יכופף

ה' לעבודת  לשפתיים נזערבהנז עצמותיו דומה נזערבה

מתיקות  לשון ל נז ערבה חכתה נפשינו - נח "ל נזה'ערבי 

עצמו בשפלות  שיתבונן במה ומתיקות  עריבות  לו נח יהיה

.נענועים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נח .
המצוה לקיים  שזוכה ועצומה  עזה באהבה  רבה בשמחה נח לשמוח 

 הנענועים לקיים  התשוקה  מהמגידנטגודל הנענועים כוונת 

זיע "א ממעזריטש  אותיות נטהגדול ארבע כנגד המינים  ארבעת 

והובאהנטהשם  בהולכה הלולב  נענוע הלולבס סוד בנענועי 

עליונים  יחודים ומתגלהסנעשים  מאיר שיהיה כדי ללב ההבאה

בלב ה' ונעשהסאאור הקליפות  את  מבריחים הנענועים  ע "י 

יתברךסא היחוד ה' רצון את  רק  עושים  שאנו מגלים  סבבנענועים 

 שבנענועים השמות  את  בלבו הדעת סביחקוק  סג המשכת 

יה"ו הנענועים סגצירופי  בעת  האהבה הנענועים סדהתגלות 

רעים  טללים  סהלעצור

.הושענות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סה.
העולם  אומות  שרי  את  מכניעים הלולב עם  ההקפות  אדם סהע"י 

בהקפות  מעשה בהקפות סודיבור הבחינות  ע"י סושלשת 

מהקליפות  לשמירה מגן נעשה נקראוסחההקפות  הללו  הימים

ישועה סח ימי 

רבא  .הושענא  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סט .
ההקפות  ידי  על פעמים סטמגינים שבע מקיפין השביעי סט ביום

 להיכל זר  יכנס שלא סביבה חומות  שבעה להקיף  ההקפות  עושים

רבאסטהמלך בהושענא  חותם בתוך  הערבהעא חותם 

עליון לדעת  שמכוונים  ישראל בני  על עדות  הוא  רבה עאבהושענא 

 הדינים כל  את  ממתיקים  הערבה חביטת  ידי הנשיקיןעאעל

הערבה ידי  גדולים עבעל חסדים - רבה הושענא  נקרא  היום  זה

גמורים  עבורחמים

הכוונות  אור מאמרי 

הסוכות בחג  החסדים המשכת  | א  .מאמר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עה.
תשרי  בחודש הנעשה  וימינועההתיקון ראשי  תחת  'שמאלו

חסדים עהתחבקני ' בחינות  ההמשכהעוארבעה עו סדר

החסידות  רבא|אור הושענא

החסידות  אור

הסוכות .חג  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לא.
ולולב סוכה מצוות  לקיים  השנה כל השתוקקות לא להשתוקק 

ואתרוג  סוכה מצוות  לקיים  מספיק לאעצומה אין התשוקה מרוב 

היום  כל נענוע אפילו  הימים לבלו אחרי  הוא הסוכות  חג מדוע

שמים לגהנוראים  מלכות  עול בכל להקבלת  נמשך הסוכות  בחג 

חדשה והארה השפעה החסדים להיום נמשכים  הסוכות  לו בחג

סוכה  .מצות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לו .
בעבותות  בקרבו לבו ולעורר יתברך לרוממותו מחשבתו פנימיות  לדבק

אדנ "י לוהאהבה הוי "ה בגימטריא  היאלז סוכה סוכה מצות 

יתברך בה ' דבקים אנו ידה ועל התורה  שמות לז כלל מלא  הסוכה

האדם  את  שמסבבים ה'לחוקדושה אות  בצורת  לחסוכה 

והדביקות  היחוד הוא נשק לטהעיקר ביום לראשי  לט סכותה 

הבא עולם מעין היא למדריגהלטהסוכה תמיד  להשתוקק 

יותר  קדשומגבוהה  בהיכל וה' - הסוכהמסוכה גובה  מאסוד 

יתברך לפניו נחת  שיהיה כדי  רק המצוה מקיים  מא יהודי 

בניה על המסככת  עילאה אימא  - הס מגסוכה ידי  נמשךעל וכה

השנה לכל ודביקות  האור מגקדושה  הסוכות  מימי  יום בכל

ויותר  יותר דמהימנותאמגמתגלה צילא - ויחזומדהסוכה

וישתו ויאכלו האלהים  ולמסתור מהאת  למחסה  תהיה  מו וסוכה

 בהכל תופס  אחד בקצה  יומיןמזהתופס כולהו עם דאזיל יומם

האסיף  חג  המקדשמח- בית  כמו הוא  מח הסוכה 

המינים  .ארבעת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מט .
לי  ודודי  לדודי  לישראל מטאני  רק הם המינים  מטארבעת 

דודה עם ישראל כנסת  דבקות  מרמזים  והאתרוג ע"י נ הלולב

הרחמים  מידות  י "ג נמשכים המינים האיברים נ ארבעת  כל להטות 

השי "ת  הדעת נא אל את  אתרוג נא אתרוג נא מקבלים 

תורה השלם נאבגימטריא  התיקון נעשה  והסוכה האתרוג נאע"י 

בידו מסור לבו שיהיה - ללב דומה לקנות נב אתרוג  צריך

ח"ו גאוה לשם ולא קונו רצון לעשות  כדי  ישתוקק נגאתרוג 

יתברך לה ' הלולבנדלולבנדבאמת  הלולבנדקדושת 

לצדיק  ונעלמים נדמרמז גבוהים  לסודות  מכוונים המינים ארבעת 

מאד חיים נהמאד בגימטריא  לכופף נהלולב - תמרים כפת 

הגשמיות  התאוות  כל הדס נוהדס נוולהכניע פעמים  שלש
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מתיקות  לשון ל נז ערבה חכתה נפשינו - נח "ל נזה'ערבי 

עצמו בשפלות  שיתבונן במה ומתיקות  עריבות  לו נח יהיה

.נענועים  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . נח .
המצוה לקיים  שזוכה ועצומה  עזה באהבה  רבה בשמחה נח לשמוח 

 הנענועים לקיים  התשוקה  מהמגידנטגודל הנענועים כוונת 

זיע "א ממעזריטש  אותיות נטהגדול ארבע כנגד המינים  ארבעת 

והובאהנטהשם  בהולכה הלולב  נענוע הלולבס סוד בנענועי 

עליונים  יחודים ומתגלהסנעשים  מאיר שיהיה כדי ללב ההבאה

בלב ה' ונעשהסאאור הקליפות  את  מבריחים הנענועים  ע "י 

יתברךסא היחוד ה' רצון את  רק  עושים  שאנו מגלים  סבבנענועים 

 שבנענועים השמות  את  בלבו הדעת סביחקוק  סג המשכת 

יה"ו הנענועים סגצירופי  בעת  האהבה הנענועים סדהתגלות 

רעים  טללים  סהלעצור

.הושענות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סה.
העולם  אומות  שרי  את  מכניעים הלולב עם  ההקפות  אדם סהע"י 

בהקפות  מעשה בהקפות סודיבור הבחינות  ע"י סושלשת 

מהקליפות  לשמירה מגן נעשה נקראוסחההקפות  הללו  הימים

ישועה סח ימי 

רבא  .הושענא  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . סט .
ההקפות  ידי  על פעמים סטמגינים שבע מקיפין השביעי סט ביום

 להיכל זר  יכנס שלא סביבה חומות  שבעה להקיף  ההקפות  עושים

רבאסטהמלך בהושענא  חותם בתוך  הערבהעא חותם 

עליון לדעת  שמכוונים  ישראל בני  על עדות  הוא  רבה עאבהושענא 

 הדינים כל  את  ממתיקים  הערבה חביטת  ידי הנשיקיןעאעל

הערבה ידי  גדולים עבעל חסדים - רבה הושענא  נקרא  היום  זה

גמורים  עבורחמים

הכוונות  אור מאמרי 

הסוכות בחג  החסדים המשכת  | א  .מאמר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . עה.
תשרי  בחודש הנעשה  וימינועההתיקון ראשי  תחת  'שמאלו

חסדים עהתחבקני ' בחינות  ההמשכהעוארבעה עו סדר

החסידות  רבא|אור הושענא

החסידות  אור

הסוכות .חג  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לא.
ולולב סוכה מצוות  לקיים  השנה כל השתוקקות לא להשתוקק 

ואתרוג  סוכה מצוות  לקיים  מספיק לאעצומה אין התשוקה מרוב 

היום  כל נענוע אפילו  הימים לבלו אחרי  הוא הסוכות  חג מדוע

שמים לגהנוראים  מלכות  עול בכל להקבלת  נמשך הסוכות  בחג 

חדשה והארה השפעה החסדים להיום נמשכים  הסוכות  לו בחג

סוכה  .מצות  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . לו .
בעבותות  בקרבו לבו ולעורר יתברך לרוממותו מחשבתו פנימיות  לדבק

אדנ "י לוהאהבה הוי "ה בגימטריא  היאלז סוכה סוכה מצות 

יתברך בה ' דבקים אנו ידה ועל התורה  שמות לז כלל מלא  הסוכה

האדם  את  שמסבבים ה'לחוקדושה אות  בצורת  לחסוכה 

והדביקות  היחוד הוא נשק לטהעיקר ביום לראשי  לט סכותה 

הבא עולם מעין היא למדריגהלטהסוכה תמיד  להשתוקק 

יותר  קדשומגבוהה  בהיכל וה' - הסוכהמסוכה גובה  מאסוד 

יתברך לפניו נחת  שיהיה כדי  רק המצוה מקיים  מא יהודי 

בניה על המסככת  עילאה אימא  - הס מגסוכה ידי  נמשךעל וכה

השנה לכל ודביקות  האור מגקדושה  הסוכות  מימי  יום בכל

ויותר  יותר דמהימנותאמגמתגלה צילא - ויחזומדהסוכה

וישתו ויאכלו האלהים  ולמסתור מהאת  למחסה  תהיה  מו וסוכה

 בהכל תופס  אחד בקצה  יומיןמזהתופס כולהו עם דאזיל יומם

האסיף  חג  המקדשמח- בית  כמו הוא  מח הסוכה 

המינים  .ארבעת . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . מט .
לי  ודודי  לדודי  לישראל מטאני  רק הם המינים  מטארבעת 

דודה עם ישראל כנסת  דבקות  מרמזים  והאתרוג ע"י נ הלולב

הרחמים  מידות  י "ג נמשכים המינים האיברים נ ארבעת  כל להטות 

השי "ת  הדעת נא אל את  אתרוג נא אתרוג נא מקבלים 

תורה השלם נאבגימטריא  התיקון נעשה  והסוכה האתרוג נאע"י 

בידו מסור לבו שיהיה - ללב דומה לקנות נב אתרוג  צריך

ח"ו גאוה לשם ולא קונו רצון לעשות  כדי  ישתוקק נגאתרוג 

יתברך לה ' הלולבנדלולבנדבאמת  הלולבנדקדושת 

לצדיק  ונעלמים נדמרמז גבוהים  לסודות  מכוונים המינים ארבעת 

מאד חיים נהמאד בגימטריא  לכופף נהלולב - תמרים כפת 

הגשמיות  התאוות  כל הדס נוהדס נוולהכניע פעמים  שלש



ו

החסידות  רבא|אור הושענא

 החסדים דאימאעזהתפשטות  דחסדים פנימי  עזאור

דאימא דחסדים מקיף  דחסדים עח אור ומקיף פנימי אור המשכת 

אנפין והימים עחדזעיר המועד, חול טוב, יום  קדושת 

הסוכות 'עטשבינתיים  עט 'חג

סוכה  ישיבת  מצות  | ב .מאמר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פ.
אימא של המקיף אור - דמהימנותאפסוכה ענני פצלא

מקיף פהכבוד אור בחינות  הסוכהפא שלשה פאדפנות 

הסכך פבסוד

התיבה  והקפת  לולב נטילת | ג  .מאמר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פג.
אנפין זעיר של החסדים  של הפנימי  -פגאור ענף  - שורש 

ומיניופגהארה והובאהפגהלולב התיקוןפדהולכה  סדר

הימים  רוחות פדבשבעת  הולכות פדששה  שלשה

ההלל פה והובאות  ונענועי  הברכה התיבהפה נענועי  פו הקפת 

 פו אד "ם

| ד  ושמיני-עצרתמאמר  .הושענא -רבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פז .
החותם  שני פזליל הפתקיןפזחותם זמןפזמסירת 

הלבנהפחתשובה תורהפחצל הושענאפטמשנה יום 

ערבהפטרבה תורהפטחבטת  שמחת  של צ הקפות 

עצרת  בשמיני  הנעשה צ היחוד 

הכוונות  אור

שבינתיים] בימים  מאליו [הנכנס  דאימא  דחסדים פנימי  אור  .המשכת  צג.

דאימא  דחסדים מקיף אור  סוכה]המשכת  ישיבת  מצות  ידי .[על  צה.

בסוכה  לישב  .ברכת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צה.

אנפין  דזעיר דחסדים  פנימי  אור לולב ]המשכת  נטילת  מצות ידי צו [על

הלל  .סדר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קח .

ההקפות .סדר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קיג.

רבא  דהושענא  ההקפות  .סדר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קיד.

הערבה  חבטת  .סדר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קיט .

אור
הזוהר



ז

החסידות  רבא|אור הושענא

 החסדים דאימאעזהתפשטות  דחסדים פנימי  עזאור

דאימא דחסדים מקיף  דחסדים עח אור ומקיף פנימי אור המשכת 

אנפין והימים עחדזעיר המועד, חול טוב, יום  קדושת 

הסוכות 'עטשבינתיים  עט 'חג

סוכה  ישיבת  מצות  | ב .מאמר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פ.
אימא של המקיף אור - דמהימנותאפסוכה ענני פצלא

מקיף פהכבוד אור בחינות  הסוכהפא שלשה פאדפנות 

הסכך פבסוד

התיבה  והקפת  לולב נטילת | ג  .מאמר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פג.
אנפין זעיר של החסדים  של הפנימי  -פגאור ענף  - שורש 

ומיניופגהארה והובאהפגהלולב התיקוןפדהולכה  סדר

הימים  רוחות פדבשבעת  הולכות פדששה  שלשה

ההלל פה והובאות  ונענועי  הברכה התיבהפה נענועי  פו הקפת 

 פו אד "ם

| ד  ושמיני-עצרתמאמר  .הושענא -רבה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . פז .
החותם  שני פזליל הפתקיןפזחותם זמןפזמסירת 

הלבנהפחתשובה תורהפחצל הושענאפטמשנה יום 

ערבהפטרבה תורהפטחבטת  שמחת  של צ הקפות 

עצרת  בשמיני  הנעשה צ היחוד 

הכוונות  אור

שבינתיים] בימים  מאליו [הנכנס  דאימא  דחסדים פנימי  אור  .המשכת  צג.

דאימא  דחסדים מקיף אור  סוכה]המשכת  ישיבת  מצות  ידי .[על  צה.

בסוכה  לישב  .ברכת  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . צה.

אנפין  דזעיר דחסדים  פנימי  אור לולב ]המשכת  נטילת  מצות ידי צו [על

הלל  .סדר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קח .

ההקפות .סדר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קיג.

רבא  דהושענא  ההקפות  .סדר  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קיד.

הערבה  חבטת  .סדר . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . קיט .

אור
הזוהר



ח

הזוהר הסוכות |אור חג

הסוכות חג

החג מעלת

החג שמחת

ּבי ּה,ּבּסּכֹות אׁשּתכח ּדכּלא ׁשלימ ּו ÇËÀÄÀÙÈÄÀÀÇÅ

יּתיר . ּדכּלא ÀÆÀÈÈÀÙÈÇÄוחדוותא

שלימות [תרגום : בו נמצא  בסוכות

יותר שמחה  בו ויש  הכל,

המועדים.] צה :)מכל אמור  ח "ג  (זוהר 

z

השנה מכל מעלתו 

ּכאּלין ּדלית חדוותא , ׁשּתא, ּבי ֹומי ÀÅÀÅÇÈÆÀÈÈÀÄÅ

ּבטּוב יהבין ּדאנן ּובגין ÄÀÄÇÂÈÈÂÄÀיֹומין .

אתהּפְך ּדרע ּותא, ּובחדוותא ÄÈÀÆÀÈÈÄÀÈÄÀÇÈל ּבא,

ּגּומרין  ריׁשיהֹון, על ּגחלים  ÈÇÀÆÈÄÇÅÅÀÄעלייה ּו

ּביׁש. לֹון  עבדי ּדילן, ּדחדוותא ÀÇÂÈÀÆÀÀÈÄÈÇÀÅÄמלהטן ,

ה ')י''ד, סּלקין (ס''א ּכְך וחץ. ÇÇÀÄע',

ּדילהֹון. ÀÀÈÈÄÀּבחּוׁשּבנא

שמחה[תרגום : השנה בימי  שאין

הסוכות, ימי אלו כמו 

ובשמחה לב , בטוב נותנים שאנו ומפני 

רצון.] רנט .)של פנחס  ח"ג (זוהר 

z

החג מצוות ע "י  התפילות קבלת

י ׂשראלוהאם האפר ֹוחים , על רֹובצת ÀÈÅÆÆÇÈÆÀÄÄÀÈÅ

צפצ ּופין  ּבכּמה  לּה ÀÇÀÀÄÈÀÇÈÄÀÄמצפצפין 

לנחּתא  ּבעיא  לא  ואיהי ÄÀÄÀÄÄÈÇÀÈÀÇÀÈּדצלֹותין,

נטלין  עבדין, מה יׂשראל ÀÇÇÀÄÀÈÅÇÈÀÄÈÀÄלג ּבייה ּו,

ּבהדייהּו, ׁשכינ ּתא  ּדאיהי ÄÈÀÄÄÀÄÀÈÇÂÇÀאיּמא 

מטאן  ּכד  ּדתפּלין, ּבקּׁשּורא לּה ÀÇÀÄÈÀÄÈÄÀÄÄÇÈÈוק ׁשרין

ּבׁשית  ּדילּה ּבנין  קראן ׁשמע , ÄÀÄÇÀÇÈÈÀÄÄÈÀÄלקריאת 

ּדאיּנּון ּדייחּודא , ו)ּתיבין ׁשמע(דברים ÅÄÀÄÈÀÄÀÇ

הא  אחד , הוי"ה אלהינּו הוי"ה ÄÀÈÅÁÙÅÆÈÈיׂשראל

לֹון  ק ׁשרין א ּמהֹון, לגּבי נחּתין ÈÇÀÄÀÇÅÄÀÇÀÄקא 

מזּמנין  וכו' ּדא ּבגוונא הכי וכו ', ÄÈÈÄÀÇÀÈÈÀÇÀÄע ּמּה

מיני, ּבׁשבעה ּדסּכֹות , יֹומין ÀÄÀÈÄÀËÀÄÀÈÄÅל ׁשבעה 

ּוב ' הדּסים , וג' ואתרֹוג , לּולב, ÀÄÈÀÆÀÀÂÇÄּדאיּנּון

ּכל ּדקרא , מאן ּכל וכו', ערבה  ÇÅÂÈÈÈÇÀÈÈÈּבדי

ּביּה, יתקּיים ּבמיני ּה, נח)ּדרּגא (ישעיה  ÇÀÈÀÄÅÄÀÇÅÅ

יֹומין  ז' א''ז , יענה , וה' ּתקרא ÈÄÀÈÇÇÂÆÈÄאז

א''ז, וכו ', עצרת  ׁשמיני וחג ÀËÀÇÀÄÄÂÆÆÈּדסּכֹות,

ׁשלׁש ּדאי ּנּון ּדלּולב, מינין וז' ÈÀÄÄÀÈÀÄÈÙסּוּכה,

ואתרֹוג. לּולב , ערבֹות, ּוׁשני ÂÇÄÀÅÂÈÈÀÆÀהדּסים ,

האפרחים,[תרגום: על  רבצת והאם 

האם  אל  מצפצפים  ישראל

רוצה לא והיא תפלה, צפצופי בכמה

ישראל , עושים  מה אליהם , לרדת

שהיא  האימא את אליהם לוקחים

של בקשר אותה וקושרים  השכינה,

שמע , לקריאת  וכשמגיעים תפלין,

שהן  היחוד, תבות בשש  בניה קוראים

ח) ה '(דברים  אלהינו  ה' ישראל  שמע 

וקושרים  לאמם יורדים  הם הרי אחד,

וכו' זה כמו כך  וכו ', עמה אותם

בשבעה הסכה  ימי שבעת את מזמנים

ושלשה ואתרוג לולב  שהם  מינים ,

מי  כל וכו', ערבה  בדי ושני הדסים 

בו  יתקיים  במינה, דרגה כל שקרא



ט

הזוהר הסוכות |אור חג

הסוכות חג

החג מעלת

החג שמחת

ּבי ּה,ּבּסּכֹות אׁשּתכח ּדכּלא ׁשלימ ּו ÇËÀÄÀÙÈÄÀÀÇÅ

יּתיר . ּדכּלא ÀÆÀÈÈÀÙÈÇÄוחדוותא

שלימות [תרגום : בו נמצא  בסוכות

יותר שמחה  בו ויש  הכל,

המועדים.] צה :)מכל אמור  ח "ג  (זוהר 

z

השנה מכל מעלתו 

ּכאּלין ּדלית חדוותא , ׁשּתא, ּבי ֹומי ÀÅÀÅÇÈÆÀÈÈÀÄÅ

ּבטּוב יהבין ּדאנן ּובגין ÄÀÄÇÂÈÈÂÄÀיֹומין .

אתהּפְך ּדרע ּותא, ּובחדוותא ÄÈÀÆÀÈÈÄÀÈÄÀÇÈל ּבא,

ּגּומרין  ריׁשיהֹון, על ּגחלים  ÈÇÀÆÈÄÇÅÅÀÄעלייה ּו

ּביׁש. לֹון  עבדי ּדילן, ּדחדוותא ÀÇÂÈÀÆÀÀÈÄÈÇÀÅÄמלהטן ,

ה ')י''ד, סּלקין (ס''א ּכְך וחץ. ÇÇÀÄע',

ּדילהֹון. ÀÀÈÈÄÀּבחּוׁשּבנא

שמחה[תרגום : השנה בימי  שאין

הסוכות, ימי אלו כמו 

ובשמחה לב , בטוב נותנים שאנו ומפני 

רצון.] רנט .)של פנחס  ח"ג (זוהר 

z

החג מצוות ע "י  התפילות קבלת

י ׂשראלוהאם האפר ֹוחים , על רֹובצת ÀÈÅÆÆÇÈÆÀÄÄÀÈÅ

צפצ ּופין  ּבכּמה  לּה ÀÇÀÀÄÈÀÇÈÄÀÄמצפצפין 

לנחּתא  ּבעיא  לא  ואיהי ÄÀÄÀÄÄÈÇÀÈÀÇÀÈּדצלֹותין,

נטלין  עבדין, מה יׂשראל ÀÇÇÀÄÀÈÅÇÈÀÄÈÀÄלג ּבייה ּו,

ּבהדייהּו, ׁשכינ ּתא  ּדאיהי ÄÈÀÄÄÀÄÀÈÇÂÇÀאיּמא 

מטאן  ּכד  ּדתפּלין, ּבקּׁשּורא לּה ÀÇÀÄÈÀÄÈÄÀÄÄÇÈÈוק ׁשרין

ּבׁשית  ּדילּה ּבנין  קראן ׁשמע , ÄÀÄÇÀÇÈÈÀÄÄÈÀÄלקריאת 

ּדאיּנּון ּדייחּודא , ו)ּתיבין ׁשמע(דברים ÅÄÀÄÈÀÄÀÇ

הא  אחד , הוי"ה אלהינּו הוי"ה ÄÀÈÅÁÙÅÆÈÈיׂשראל

לֹון  ק ׁשרין א ּמהֹון, לגּבי נחּתין ÈÇÀÄÀÇÅÄÀÇÀÄקא 

מזּמנין  וכו' ּדא ּבגוונא הכי וכו ', ÄÈÈÄÀÇÀÈÈÀÇÀÄע ּמּה

מיני, ּבׁשבעה ּדסּכֹות , יֹומין ÀÄÀÈÄÀËÀÄÀÈÄÅל ׁשבעה 

ּוב ' הדּסים , וג' ואתרֹוג , לּולב, ÀÄÈÀÆÀÀÂÇÄּדאיּנּון

ּכל ּדקרא , מאן ּכל וכו', ערבה  ÇÅÂÈÈÈÇÀÈÈÈּבדי

ּביּה, יתקּיים ּבמיני ּה, נח)ּדרּגא (ישעיה  ÇÀÈÀÄÅÄÀÇÅÅ

יֹומין  ז' א''ז , יענה , וה' ּתקרא ÈÄÀÈÇÇÂÆÈÄאז

א''ז, וכו ', עצרת  ׁשמיני וחג ÀËÀÇÀÄÄÂÆÆÈּדסּכֹות,

ׁשלׁש ּדאי ּנּון ּדלּולב, מינין וז' ÈÀÄÄÀÈÀÄÈÙסּוּכה,

ואתרֹוג. לּולב , ערבֹות, ּוׁשני ÂÇÄÀÅÂÈÈÀÆÀהדּסים ,

האפרחים,[תרגום: על  רבצת והאם 

האם  אל  מצפצפים  ישראל

רוצה לא והיא תפלה, צפצופי בכמה

ישראל , עושים  מה אליהם , לרדת

שהיא  האימא את אליהם לוקחים

של בקשר אותה וקושרים  השכינה,

שמע , לקריאת  וכשמגיעים תפלין,

שהן  היחוד, תבות בשש  בניה קוראים

ח) ה '(דברים  אלהינו  ה' ישראל  שמע 

וקושרים  לאמם יורדים  הם הרי אחד,

וכו' זה כמו כך  וכו ', עמה אותם

בשבעה הסכה  ימי שבעת את מזמנים

ושלשה ואתרוג לולב  שהם  מינים ,

מי  כל וכו', ערבה  בדי ושני הדסים 

בו  יתקיים  במינה, דרגה כל שקרא



י

נח) 'אז',(ישעיה  יענה , וה' תקרא אז

עצרת  שמיני וחג סכות, ימי ז' פירושו ,

מיני  וז' סכה , פירושו , 'אז' וכן וכו',

ושתי  הדסים שלשה שהם  הלולב,

ואתרוג.] לולב  ערבות,

רפג.) תצא ח"ג (זוהר 

z

החטאים מתמעטים 

ּומהוּתנח  הּׁשביעי , ּבחדׁש הּתיבה ÇÈÇÇÅÈÇÙÆÇÀÄÄÇ

ט ֹופנא, ּבימי ח)התם (בראשית ÈÈÀÅÈÈ

הכי  אּוף וחס ֹור, הלֹוְך הלכּו ÀÇÇÄÈÀÈÀÈÈÄוהּמים

ּדבי ּה ׁשביעאה, ירחא  ּדאיהּו ÀÄÀÅÀÄÇÀÈÀÄÈÈÀÅּבתׁשרי,

וי ֹום  הּׁשנה ראׁש ּפקּודין, ÇÈÄÄÙÇÈÈÀּכמה

מינין  אתרֹוג, ולּולב  סּכה ÇÄÄËÈÀÈÆÀÄÄה ּכּפּורים,

ׁשרייא  ע ּלאה ׁשכינ ּתא ׁשֹופר, ÀÈÈÀÄÀÈÄÈÈÇÀÈּדלּולב 

סּוּכה , ּתׁשּובה , ּדאיהי יׂשראל, ÇÄÀÈÅÀÄÄÀÈÈעל

לּולב , ּדאיהּו הּוא  ּבריְך וקּודׁשא ÆÀÀÀÈÀÄÀÄÈאתרֹוג ,

מתמעטין  וחסֹור, הלֹוְך היּו והּמים  ÄÇÀÇÇÄÈÈÀÈÄÀÇÂÄמּיד 

מתמעטין  הכי א ּוף ּדי ׂשראל , ÄÀÄÀÈÅÈÄÄÀÇÂÄחֹובין

ּדממנן  חּבלה , מלאכי  ּדאיּנּון ÀÈÈÀÄÇÀÂÅÇÈÈÄÀÈÈממנן

ט ֹופנא. למי ּדדמיין ÈÇÀÀÇÀÈÀÅÈÈעלייהּו,

בחדש [תרגום: התבה ותנח

בימי  שם ומה השביעי,

וחסור, הלוך היו והמים כתוב המבול

השביעי, החדש  שהוא בתשרי, כך אף

ויום  השנה, ראש מצוות, כמה שבו

מינים  אתרוג, ולולב, סכה הכפורים,

העליונה השכינה שופר, הלולב , של 

תשובה , שהיא ישראל, על שורה 

הוא  ברוך והקדוש  אתרוג, סוכה,

הלוך היו והמים מיד לולב, שהוא

של החטאים מתמעטים וחסור ,

הממנים, מתמעטים כך  אף ישראל,

עליהם  שממנים החבלה  מלאכי שהם 

המבול.] למי  שדומים

רנו.) פנחס  ח"ג (רע "מ

z

מים ענייני על  נידונים 

ּבנטילת ּובחג מב ּזים ׁשהם על נ ּדֹונין ÇÇÄÄÇÆÅÀÇÄÄÀÄÇ

מזלזלים  ׁשהם ועל ÈÇÄÀÇÆÅÀÇÀÀÄידים,

ועל מים. ׁשהם ּובטהר ֹות ÀÄÀÈÀÇÂÆÅÇÄÀÇּבמקואֹות 

הּמים. ענין  על הּמים, על נ ּדֹונין ÈÄÄÇÇÇÄÇÄÀÇÇÇÄּכְך

ע "ב) יד  בראשית חדש  (זוהר 

z

המשיח ביאת

מ ׁשיחא,ּובההּוא מלּכא  ייתי י ֹומא ÀÇÈÅÅÇÀÈÀÄÈ

ּדיכני ׁש האסיף, חג ÀÄÀÀÅÇÇÈÄÀÇÀÄויתקרי 

ּדע ּמי ּה, ּגלּותא  ּבי ּה ה ּוא ּברי ְך ÀÈÀÄÅÈÈÀÇÅקּוד ׁשא

דכתיב הּוא  י''א)הדא  ּבי ֹום (ישעיה  והיה  ÂÈÄÀÄÀÈÈÀ

לקנ ֹות  יד ֹו ׁשנית יהו"ה  יֹוסיף ÇÄÅÄÈÄÀההּוא 

עּמֹו. ׁשאר ÆÀÈÇאת

הסוכות [תרגום: חג  – יום  ובאותו

ויקרא  המשיח, מלך יבוא -

הוא  ברוך הקדוש  שיאסוף האסיף , חג

זהו  עמו, של הגלות ההוא ביום

יא)שכתוב ההוא (ישעיה  ביום והיה

שאר את  לקנות ידו שנית  ה' יוסיף 

רסא .)עמו.] השמטות ח"א (זוהר 

z

הזקן הלל שמחת

ּבהאי וּתא חּדי הוה ּכד ה ּזקן הּלל חזי  ÀÈÂÅÄÅÇÈÈÇÂÈÇÅÀÇ

הּכל ּכאן אני אם אמר  ÄÈÈÇÄÂÄÈÇÙהּלּולא,

הזוהר סוכה |אור

ּכאן, מי ּכאן אני אין ואם ÈÀÄÅÂÄÈÄÈּכאן,

ּדאקרי  ׁשכינּתא אי ואמר  רמיז ÈÄÀÈÇÄÀÄÀÈÀÄÀÅה ּוא

ההּוא  ּכאן הּכל  ּכאן, ׁשרייא  ÂÄÇÀÈÇÇÙÈÇאני 

ּבּה, לאזּדּווגא  דאתי  ּכל ּדאקרי ÇÀÈÀÄÀÅÈÀÈÅÀÄÀÇÀÈÈאתרא 

לא  ּדהא ּכאן, מי ּכאן אני אין ÀÄÅÂÄÈÄÈÀÈÈואם 

דׁשכינ ּתא  ּבגין ׁשלימא טיב ּו ÇÄÈÄÀÅÈÀÄÄÀÄÀÈחׁשיבא 

ּכד אבל  קּדיׁשא , ּבארעא ׁשרייא ÈÇÀÈÀÇÀÈÇÄÈÂÈÇלא 

ּכתיב  ּכדין ּפרים  אינ ּון (ישעיהיׁשּתלמ ּו ÄÀÀÈÄÈÄÀÅÀÄ

ממעייני י''ב) ּבׂשׂשֹון מים ÀÇÀÆÈÄÀÈÄÈÂÀÅּוׁשאבּתם

ּדאינ ּון  מעייני ׁשית אינ ּון , מאן  ÇÀÈÇÄÄÈÂÇÅÀÄהי ׁשּועה ,

עלמא  ּוכדין יׁשּועה ּבהאי ÀÄÄÀÇÀÈÀÅÇÀÈמריקין

ׁשכינ ּתא  ּדנפקא  ּבגין ּבחדוה ÅÀÆÀÈÀÄÀÈÀÇÀÄÀÈּכּוליּה

ּדׁשאר סאיב ּו הה ּוא ּבגין מ ּבין עּמין, ÄÅÇÈÄÄÀÈÇÄÀÄ

כ''ט)ּכְך עצרת (במדבר הׁשמיני ּביֹום  ÈÀÇÀÄÄÂÆÆ

לכם. ÄÀÆÈÆּתהיה

הזקן [תרגום: כשהלל וראה, ובא 

הזו, בהילולא שמח היה

אין  ואם כאן, הכל כאן אני אם אמר,

ואומר, רומז היה כאן, מי כאן אני 

כאן, שורה  אני שנקראת  שכינה אם 

שבא  כל שנקרא מקום  אותו כאן, הכל

מי  כאן  אני אין ואם  עמה , להתייחד 

משום  שלם , טוב  חשוב לא  שהרי כאן,

בארץ שורה אינה שהשכינה 

אותם  כשישתלמו אבל הקדושה ,

כתוב אז יב)פרים, ושאבתם (ישעיה 

הם, מי הישועה, ממעיני בששון מים

בישועה שמריקים מעינות  ששה 

משום  בחדוה , כלו  העולם ואז הזאת,

טמאת  אותה  מתוך  יוצאת ששכינה

כך משום העמים , כט)שאר  (במדבר

לכם.] תהיה עצרת השמיני ביום

רסא:) ח "א  השמטות (זוהר 

z

סוכה

בסוכה ישיבה  חיוב

ּבי ׂשראלועל  האזרח ּכל  ּכתיב , ּדא ÀÇÈÀÄÈÈÆÀÈÀÄÀÈÅ

ּדאיהּו מאן ּכל ּבסּוּכֹות, ÅÀÇÈÇÀÄיׁשב ּו

ּדיׂשראל , קּדיׁשא וגזעא ÄÈÀÈÀÄÀÈÇÄÈÀÄÀÈÅמׁשרׁשא

ּדמהימנ ּותא, צ ּלא  ּתחֹות ּבּסּכֹות, ÅÀÇËÀÄÈÄÀÅÀÈיׁשב ּו

קּדיׁשא  ו ׁשֹורׁשא מ ּגזעא ּדליתיּה ÇÀÅÅÄÄÀÈÀÀÈÇÄÈּומאן

ּגרמי ּה ויּפּוק ּבהּו, יתיב לא  ÀÄÀÈÅÈÀÄÀÀÄÇÀÅּדי ׂשראל ,

ּדמהימנ ּותא. צּלא  ÄÀÄÈÄÀÅÀÈמ ּתחֹות

האזרח [תרגום: כל  כתוב , כן ועל

כל בסכת, ישבו בישראל

של קדוש  וגזע משרש  שהוא מי 

צל תחת בסכת, ישבו ישראל,

ושרש  מגזע  שאינו ומי האמונה,

בהם, יושב  לא  ישראל, של קדוש 

צל מתחת עצמו  את ומוציא

קג.)האמונה.] אמור ח"ג (זוהר 

z

פחד ללא  בסוכה יושבים  המאמינים 

וגֹו',ּבּסּכת  ימים ׁשבעת ּתׁשב ּו ÇËÙÅÀÄÀÇÈÄÀ

ליׁשב(מ''ה )ּפּקּודא  ּדא, ÄÈÈÅÅ



יא

נח) 'אז',(ישעיה  יענה , וה' תקרא אז

עצרת  שמיני וחג סכות, ימי ז' פירושו ,

מיני  וז' סכה , פירושו , 'אז' וכן וכו',

ושתי  הדסים שלשה שהם  הלולב,

ואתרוג.] לולב  ערבות,

רפג.) תצא ח"ג (זוהר 

z

החטאים מתמעטים 

ּומהוּתנח  הּׁשביעי , ּבחדׁש הּתיבה ÇÈÇÇÅÈÇÙÆÇÀÄÄÇ

ט ֹופנא, ּבימי ח)התם (בראשית ÈÈÀÅÈÈ

הכי  אּוף וחס ֹור, הלֹוְך הלכּו ÀÇÇÄÈÀÈÀÈÈÄוהּמים

ּדבי ּה ׁשביעאה, ירחא  ּדאיהּו ÀÄÀÅÀÄÇÀÈÀÄÈÈÀÅּבתׁשרי,

וי ֹום  הּׁשנה ראׁש ּפקּודין, ÇÈÄÄÙÇÈÈÀּכמה

מינין  אתרֹוג, ולּולב  סּכה ÇÄÄËÈÀÈÆÀÄÄה ּכּפּורים,

ׁשרייא  ע ּלאה ׁשכינ ּתא ׁשֹופר, ÀÈÈÀÄÀÈÄÈÈÇÀÈּדלּולב 

סּוּכה , ּתׁשּובה , ּדאיהי יׂשראל, ÇÄÀÈÅÀÄÄÀÈÈעל

לּולב , ּדאיהּו הּוא  ּבריְך וקּודׁשא ÆÀÀÀÈÀÄÀÄÈאתרֹוג ,

מתמעטין  וחסֹור, הלֹוְך היּו והּמים  ÄÇÀÇÇÄÈÈÀÈÄÀÇÂÄמּיד 

מתמעטין  הכי א ּוף ּדי ׂשראל , ÄÀÄÀÈÅÈÄÄÀÇÂÄחֹובין

ּדממנן  חּבלה , מלאכי  ּדאיּנּון ÀÈÈÀÄÇÀÂÅÇÈÈÄÀÈÈממנן

ט ֹופנא. למי ּדדמיין ÈÇÀÀÇÀÈÀÅÈÈעלייהּו,

בחדש [תרגום: התבה ותנח

בימי  שם ומה השביעי,

וחסור, הלוך היו והמים כתוב המבול

השביעי, החדש  שהוא בתשרי, כך אף

ויום  השנה, ראש מצוות, כמה שבו

מינים  אתרוג, ולולב, סכה הכפורים,

העליונה השכינה שופר, הלולב , של 

תשובה , שהיא ישראל, על שורה 

הוא  ברוך והקדוש  אתרוג, סוכה,

הלוך היו והמים מיד לולב, שהוא

של החטאים מתמעטים וחסור ,

הממנים, מתמעטים כך  אף ישראל,

עליהם  שממנים החבלה  מלאכי שהם 

המבול.] למי  שדומים

רנו.) פנחס  ח"ג (רע "מ

z

מים ענייני על  נידונים 

ּבנטילת ּובחג מב ּזים ׁשהם על נ ּדֹונין ÇÇÄÄÇÆÅÀÇÄÄÀÄÇ

מזלזלים  ׁשהם ועל ÈÇÄÀÇÆÅÀÇÀÀÄידים,

ועל מים. ׁשהם ּובטהר ֹות ÀÄÀÈÀÇÂÆÅÇÄÀÇּבמקואֹות 

הּמים. ענין  על הּמים, על נ ּדֹונין ÈÄÄÇÇÇÄÇÄÀÇÇÇÄּכְך

ע "ב) יד  בראשית חדש  (זוהר 

z

המשיח ביאת

מ ׁשיחא,ּובההּוא מלּכא  ייתי י ֹומא ÀÇÈÅÅÇÀÈÀÄÈ

ּדיכני ׁש האסיף, חג ÀÄÀÀÅÇÇÈÄÀÇÀÄויתקרי 

ּדע ּמי ּה, ּגלּותא  ּבי ּה ה ּוא ּברי ְך ÀÈÀÄÅÈÈÀÇÅקּוד ׁשא

דכתיב הּוא  י''א)הדא  ּבי ֹום (ישעיה  והיה  ÂÈÄÀÄÀÈÈÀ

לקנ ֹות  יד ֹו ׁשנית יהו"ה  יֹוסיף ÇÄÅÄÈÄÀההּוא 

עּמֹו. ׁשאר ÆÀÈÇאת

הסוכות [תרגום: חג  – יום  ובאותו

ויקרא  המשיח, מלך יבוא -

הוא  ברוך הקדוש  שיאסוף האסיף , חג

זהו  עמו, של הגלות ההוא ביום

יא)שכתוב ההוא (ישעיה  ביום והיה

שאר את  לקנות ידו שנית  ה' יוסיף 

רסא .)עמו.] השמטות ח"א (זוהר 

z

הזקן הלל שמחת

ּבהאי וּתא חּדי הוה ּכד ה ּזקן הּלל חזי  ÀÈÂÅÄÅÇÈÈÇÂÈÇÅÀÇ

הּכל ּכאן אני אם אמר  ÄÈÈÇÄÂÄÈÇÙהּלּולא,

הזוהר סוכה |אור

ּכאן, מי ּכאן אני אין ואם ÈÀÄÅÂÄÈÄÈּכאן,

ּדאקרי  ׁשכינּתא אי ואמר  רמיז ÈÄÀÈÇÄÀÄÀÈÀÄÀÅה ּוא

ההּוא  ּכאן הּכל  ּכאן, ׁשרייא  ÂÄÇÀÈÇÇÙÈÇאני 

ּבּה, לאזּדּווגא  דאתי  ּכל ּדאקרי ÇÀÈÀÄÀÅÈÀÈÅÀÄÀÇÀÈÈאתרא 

לא  ּדהא ּכאן, מי ּכאן אני אין ÀÄÅÂÄÈÄÈÀÈÈואם 

דׁשכינ ּתא  ּבגין ׁשלימא טיב ּו ÇÄÈÄÀÅÈÀÄÄÀÄÀÈחׁשיבא 

ּכד אבל  קּדיׁשא , ּבארעא ׁשרייא ÈÇÀÈÀÇÀÈÇÄÈÂÈÇלא 

ּכתיב  ּכדין ּפרים  אינ ּון (ישעיהיׁשּתלמ ּו ÄÀÀÈÄÈÄÀÅÀÄ

ממעייני י''ב) ּבׂשׂשֹון מים ÀÇÀÆÈÄÀÈÄÈÂÀÅּוׁשאבּתם

ּדאינ ּון  מעייני ׁשית אינ ּון , מאן  ÇÀÈÇÄÄÈÂÇÅÀÄהי ׁשּועה ,

עלמא  ּוכדין יׁשּועה ּבהאי ÀÄÄÀÇÀÈÀÅÇÀÈמריקין

ׁשכינ ּתא  ּדנפקא  ּבגין ּבחדוה ÅÀÆÀÈÀÄÀÈÀÇÀÄÀÈּכּוליּה

ּדׁשאר סאיב ּו הה ּוא ּבגין מ ּבין עּמין, ÄÅÇÈÄÄÀÈÇÄÀÄ

כ''ט)ּכְך עצרת (במדבר הׁשמיני ּביֹום  ÈÀÇÀÄÄÂÆÆ

לכם. ÄÀÆÈÆּתהיה

הזקן [תרגום: כשהלל וראה, ובא 

הזו, בהילולא שמח היה

אין  ואם כאן, הכל כאן אני אם אמר,

ואומר, רומז היה כאן, מי כאן אני 

כאן, שורה  אני שנקראת  שכינה אם 

שבא  כל שנקרא מקום  אותו כאן, הכל

מי  כאן  אני אין ואם  עמה , להתייחד 

משום  שלם , טוב  חשוב לא  שהרי כאן,

בארץ שורה אינה שהשכינה 

אותם  כשישתלמו אבל הקדושה ,

כתוב אז יב)פרים, ושאבתם (ישעיה 

הם, מי הישועה, ממעיני בששון מים

בישועה שמריקים מעינות  ששה 

משום  בחדוה , כלו  העולם ואז הזאת,

טמאת  אותה  מתוך  יוצאת ששכינה

כך משום העמים , כט)שאר  (במדבר

לכם.] תהיה עצרת השמיני ביום

רסא:) ח "א  השמטות (זוהר 

z

סוכה

בסוכה ישיבה  חיוב

ּבי ׂשראלועל  האזרח ּכל  ּכתיב , ּדא ÀÇÈÀÄÈÈÆÀÈÀÄÀÈÅ

ּדאיהּו מאן ּכל ּבסּוּכֹות, ÅÀÇÈÇÀÄיׁשב ּו

ּדיׂשראל , קּדיׁשא וגזעא ÄÈÀÈÀÄÀÈÇÄÈÀÄÀÈÅמׁשרׁשא

ּדמהימנ ּותא, צ ּלא  ּתחֹות ּבּסּכֹות, ÅÀÇËÀÄÈÄÀÅÀÈיׁשב ּו

קּדיׁשא  ו ׁשֹורׁשא מ ּגזעא ּדליתיּה ÇÀÅÅÄÄÀÈÀÀÈÇÄÈּומאן

ּגרמי ּה ויּפּוק ּבהּו, יתיב לא  ÀÄÀÈÅÈÀÄÀÀÄÇÀÅּדי ׂשראל ,

ּדמהימנ ּותא. צּלא  ÄÀÄÈÄÀÅÀÈמ ּתחֹות

האזרח [תרגום: כל  כתוב , כן ועל

כל בסכת, ישבו בישראל

של קדוש  וגזע משרש  שהוא מי 

צל תחת בסכת, ישבו ישראל,

ושרש  מגזע  שאינו ומי האמונה,

בהם, יושב  לא  ישראל, של קדוש 

צל מתחת עצמו  את ומוציא

קג.)האמונה.] אמור ח"ג (זוהר 

z

פחד ללא  בסוכה יושבים  המאמינים 

וגֹו',ּבּסּכת  ימים ׁשבעת ּתׁשב ּו ÇËÙÅÀÄÀÇÈÄÀ

ליׁשב(מ''ה )ּפּקּודא  ּדא, ÄÈÈÅÅ



יב

לאתחזאה ּבגין א ֹוקימנא, והא ÇÈÀÈÄÀÈÀÄÀÄÀÂÈÈּבּסּוּכה ,

ּבלא  ּדמהימנ ּותא, ּברזא  יתבי ÀÄÀÈÅÇÀÅÀÈÈÄÀÅÀÈÀÈּדי ׂשראל 

אתּפרׁש מקטרגא ּדהא ּכלל, ÀÄÀÈÀÈÀÇÀÀÈÄÀÀÇּדחיל ּו

ּברזא  ּדאיהּו מאן וכל ÄÇÀÀÈÇÀÄÀÈÈמּנייהּו,

ּכמה ּבּסּוּכה, יתיב ÄÀÅÀÈÈÄÇÈÀÈּדמהימנ ּותא,

האזרח  ּכל ּדכּתיב , ÀÄÀÈÄÀÄÈÈÆÀÈּדא ֹוקימנא,

ּדאיהּו מאן ּבּסּכֹות, יׁשב ּו ÀÄÀÈÅÄÀÇËÇÀÄּביׂשראל 

וׁשרׁשא  ּומ ּזרעא ּדמהימנּותא , ÀÈÈÄÀÅÀÈÄÇÀÈÀÈÀÈּברזא

ּדא  ורזא  ּבּסּכֹות, י ׁשב ּו ÀÄÀÈÅÄÀÇËÀÈÈÈּדי ׂשראל ,

ּדּוכּתי. ּבכּמה ÄÀÇÀÇÈÀÅא ּתמר

ימים [תרגום: שבעת תשבו בסכת

מצוה  לישב(מ''ה )וגו ', זו

להראות  כדי בארנו , והרי  בסכה,

בלי  האמונה  בסוד  יושבים שישראל

מהם, נפרד המקטרג שהרי כלל, פחד 

יושב האמונה, בסוד שהוא מי וכל

כל שכתוב שבארנו , כמו בסכה,

מי  בסכת, ישבו בישראל האזרח

והשרש  ומהזרע האמונה בסוד שהוא

הזה והסוד  בסכת, ישבו ישראל , של 

מקומות.] בכמה נאמר 

קג:) אמור ח"ג (רע "מ

z

עליונים אורות בצל  יושב

מאן ּבּסּכת ימים , ׁשבעת ּתׁשבּו ÇËÙÅÀÄÀÇÈÄÇ

עּלאה מעלמא  ימים, ÄÀÇÈÄÅÈÀÈÄÈÈׁשבעת

ּבק ּיּומא  קיימי ּדכּלהּו ÀÇÈÈÀËÀÇÀÅÀÄÈלת ּתאה,

ּדא  איהי, ּומאן  ּסּכת , להאי ÀÇÀÈÈÀÇËÙÇÄÄÈלאנהרא

ט) ׁשל ֹום,(עמוס סּכת הּנֹופלת , ּדוד  ËÇÈÄÇÆÆËÇÈסּכת

ּתחֹות  למיתב קּדיׁשא ע ּמא  ÈÅÇÈÇÄÈÀÅÈÀּובעי 

ּדיתיב ּומאן  ּדמהימנּותא, ּברזא ÄÈÈÀÈÈÄÀÅÀÈÇÀÈÄצּלהא ,

עּלאין. יֹומין ּבאיּנּון יתיב ּדא , ÀÄÈÈÈÄÀÄÄÄÈÄּבצּלא

ימים,[תרגום: שבעת תשבו בסכת 

שבעת  הם מי ושואל,

העליון  מעולם הארה ומשיב, ימים ,

ומזומנים  עומדים שכלם  לתחתון,

זו  הסוכה, היא ומי הסכת, לזו  להאיר

עליהו  ט)שכתוב  דוד(עמוס סכת

המלכות, שהוא  שלום, סכת  הנופלת,

צילה , תחת לשבת הקדוש  העם  וצריך

זה , בצל  שיושב  ומי האמונה , בסוד 

אורות  – הימים  אלו בתוך יושב

קפו :)העליונים.] תצוה ח"ב (זוהר

z

דמהימנותא בצילא  יושב

קּוד ׁשא ּתא  ּדעבד  חסד ּכל  על  חזי, ÈÂÅÇÈÆÆÀÈÇÀÈ

עּמהֹון  קׁשיר ּבי ׂשראל, ה ּוא ÀÄÀÄÀÈÅÈÄÄÀּבריְך

ּבכנסת  לה ּו וקׁשיר יקירן, ענני ÂÈÅÇÄÈÀÈÄÀÄÀÆÆז'

אתק ׁשר ּדילּה עננא ּדהא ÄÀÈÅÀÈÂÈÈÄÈÄÀÀÇיׂשראל,

אזלּו ׁשבעה, ּובכּלה ּו אחרנין , ÀÄÈÈÃÈÄÀËÀÄÀÈÇÀּבׁשיתא

ּבגין  טעמא, מאי ּבמדּברא, ÄÀÈÅÀÇÀÀÈÇÇÂÈÀÄיׂשראל

ועל נינה ּו ּדמהימנּותא  קׁשרא ÀËÀÄÀÈÄÀÅÀÈÄÀÀÇּדכּלהּו

מאי  ימים, ׁשבעת ּתׁשב ּו ּבּסּכֹות ÈÇËÅÀÄÀÇÈÄÇּדא 

ּדכּתיב, ּבגין מיירי, ב)קא השירים (שיר ÈÇÀÅÀÄÄÀÄ

מתֹוק  ּופריֹו ויׁשב ּתי  חּמד ּתי  ÀÄÄÇÀÄÀÈÇÀÄÄÀÈּבצּלֹו

ּגרמי ּה, לאחזאה נׁש ּבר ּובעי  ÀÄÄÈÅÇÈÀÇÂÈÈÇÀÅלח ּכי ,

ּדמהימנ ּותא. צּלא  ּתחֹות ÀÈÄÀÄÈÄÀÅÀÈּדיתיב 

חסד[תרגום: כל על ראה, בא 

הוא  ברוך  הקדוש  שעשה

עננים  שבעה עמם קשר ישראל, עם 

כנסת  עם אותם  וקשר נכבדים ,

עם  נקשר שלה הענן שהרי ישראל,

הלכו  השבעה כל ועם אחרים, ששה 

משום  הטעם , מה במדבר, ישראל

הזוהר סוכה |אור

זה ועל האמונה, של הקשר  הם  שכלם 

אומר, זה מה ימים, שבעת  תשבו בסכת

שכתוב חמדתי (שירב)משום  בצלו 

אדם  וצריך לחכי, מתוק ופריו וישבתי

צל תחת שיושב  עצמו את להראות

קג.)האמונה.] אמור  ח"ג (זוהר 

z

עליו מגינה הסוכה

ּדא,לאחזאה ּבצּלא ּדיתיב ּדמאן ÀÇÂÈÈÀÇÀÈÄÀÄÈÈ

עּלאין  יֹומין ּבאיּנּון ÈÄÀÄÄÄÈÄיתיב

ּתּתאה , האי על ּדקיימין ÀÅÈÀÇÀÄÇÇÇÈÈלעיּלא ,

ּולא ּגנא  עליּה, לחפיא  ליּה, ÀÇÀÈÈÅÀÇÀÈÈÅÀÇÈÈלאנהרא

ּדאצטרי ְך. ּבׁשעתא  ÅÀÇÂÈÀÄÀÀÄליּה,

בצל[תרגום: שיושב מי כי  להראות

– הימים  באלו יושב זה,

שעומדים  מעלה, של העליונים  אורות

לו, להאיר התחתון הסוכה זה על

בשעה עליו ולהגן עליו לכסות

קפו :)שצריך .] תצוה ח"ב (זוהר

z

ישראל  על מגינה סוכה

הדא סּכה ּדיׂשראל, עלייהּו אגינת קא ËÈÈÂÄÈÈÇÀÀÄÀÈÅÂÈ

דכתיב , ד)הּוא  ּתהיה(ישעיה  וסּכה  ÄÀÄÀËÈÄÀÆ

מה אגינת, קא סּכה  מחרב, יֹומם ÀÅÈÅÙÆËÈÈÂÄÈÇלצל 

לאּגנא. ס ּכה הכי אּוף  לא ּגנא, נח ÅÇÙÇÀÇÈÈÈÄËÈÀÇÈÈּתיבת

ישראל ,[תרגום : על מגינה הסוכה 

שכתוב  ד)זהו  וסכה(ישעיה 

היא  הסכה מחרב , יומם לצל  תהיה

סכה כך  אף להגן, נח תבת מה  מגינה,

רנו.)להגן.] פנחס  ח"ג (רע "מ

z

פטירתו לאחר ניצול 

ּבריְךּומאן  ק ּודׁשא סּכה, לי ּה ּדעביד  ÈÀÈÄÅËÈÀÈÀÄ

עלמא, ּבההּוא עליּה מסּכְך ÀÇÅÂÅÀÇÈÀÈהּוא

נפיק  ּכד חּבלה מלאכי מ ּכל עליּה ÀÇÄÂÅÄÈÇÀÂÅÇÈÈÇÈÄוא ּגין

עלמא. להה ּוא ואזיל עלמא ÅÇÈÀÈÀÈÄÀÇÈÀÈמהאי

הקדוש [תרגום: סוכה , שעושה  ומי 

עליו  מסכך  הוא  ברוך 

מלאכי  מכל עליו  ומגין יום, -באותו 

והולך הזה  מעולם יוצא כאשר חבלה

העולם.] קלב.)לאותו  ע ' תיקון (תיקו"ז 

z

ישראל  על מסככות ספירות שבע

ׁשבעהויתקרי ּדכּלהּו הּסּכֹות , חג ÀÄÀÀÅÇÇËÀËÀÄÀÈ

י ׂשראל על חפיין ÇÀÄÇÀÈÇÄÀÈÅּדרּגין

אזלין  ּכב ֹוד  ענני ּכּולה ּו ּכְך ּובגין ÀÈÀÄÈÀÂÈÅÈÇÀÄּכסּוּכה

דאהרן. ּבזכּותא ּבמד ּברא  יׂשראל ÄÄÀÈÅÀÇÀÀÈÄÀÈÀÂÇÙעם 

שכל[תרגום: הסכות, חג  ויקרא

ספירות  – הדרגות שבע

כל ולכן סכה, כמו ישראל על מכסות

במדבר ישראל עם הולכים  הכבוד ענני

אהרן.] בזכות 

רסא .) השמטות ח"א (זוהר 

z

בינה על  כאם  מסככת 

ּדאיהי אנא סּכה, לכֹון לתּקנא ּבעינא ÂÈÈÅÈÀÇÀÈÀËÈÀÄÄ

עלי  לסּככא עּלאה, יהּו,איּמא  ÄÈÄÈÈÀÇÀÈÈÇÀ

ּבנין. על ÀÄÈÇÀÄּכאּמא 

סוכה ,[תרגום: לכם לתקן רוצה אני

לסכך עליונה, אימא שהיא

בנים.] על כאימא עליהם 

רנה :) פנחס ח"ג (רע"מ



יג

לאתחזאה ּבגין א ֹוקימנא, והא ÇÈÀÈÄÀÈÀÄÀÄÀÂÈÈּבּסּוּכה ,

ּבלא  ּדמהימנ ּותא, ּברזא  יתבי ÀÄÀÈÅÇÀÅÀÈÈÄÀÅÀÈÀÈּדי ׂשראל 

אתּפרׁש מקטרגא ּדהא ּכלל, ÀÄÀÈÀÈÀÇÀÀÈÄÀÀÇּדחיל ּו

ּברזא  ּדאיהּו מאן וכל ÄÇÀÀÈÇÀÄÀÈÈמּנייהּו,

ּכמה ּבּסּוּכה, יתיב ÄÀÅÀÈÈÄÇÈÀÈּדמהימנ ּותא,

האזרח  ּכל ּדכּתיב , ÀÄÀÈÄÀÄÈÈÆÀÈּדא ֹוקימנא,

ּדאיהּו מאן ּבּסּכֹות, יׁשב ּו ÀÄÀÈÅÄÀÇËÇÀÄּביׂשראל 

וׁשרׁשא  ּומ ּזרעא ּדמהימנּותא , ÀÈÈÄÀÅÀÈÄÇÀÈÀÈÀÈּברזא

ּדא  ורזא  ּבּסּכֹות, י ׁשב ּו ÀÄÀÈÅÄÀÇËÀÈÈÈּדי ׂשראל ,

ּדּוכּתי. ּבכּמה ÄÀÇÀÇÈÀÅא ּתמר

ימים [תרגום: שבעת תשבו בסכת

מצוה  לישב(מ''ה )וגו ', זו

להראות  כדי בארנו , והרי  בסכה,

בלי  האמונה  בסוד  יושבים שישראל

מהם, נפרד המקטרג שהרי כלל, פחד 

יושב האמונה, בסוד שהוא מי וכל

כל שכתוב שבארנו , כמו בסכה,

מי  בסכת, ישבו בישראל האזרח

והשרש  ומהזרע האמונה בסוד שהוא

הזה והסוד  בסכת, ישבו ישראל , של 

מקומות.] בכמה נאמר 

קג:) אמור ח"ג (רע "מ

z

עליונים אורות בצל  יושב

מאן ּבּסּכת ימים , ׁשבעת ּתׁשבּו ÇËÙÅÀÄÀÇÈÄÇ

עּלאה מעלמא  ימים, ÄÀÇÈÄÅÈÀÈÄÈÈׁשבעת

ּבק ּיּומא  קיימי ּדכּלהּו ÀÇÈÈÀËÀÇÀÅÀÄÈלת ּתאה,

ּדא  איהי, ּומאן  ּסּכת , להאי ÀÇÀÈÈÀÇËÙÇÄÄÈלאנהרא

ט) ׁשל ֹום,(עמוס סּכת הּנֹופלת , ּדוד  ËÇÈÄÇÆÆËÇÈסּכת

ּתחֹות  למיתב קּדיׁשא ע ּמא  ÈÅÇÈÇÄÈÀÅÈÀּובעי 

ּדיתיב ּומאן  ּדמהימנּותא, ּברזא ÄÈÈÀÈÈÄÀÅÀÈÇÀÈÄצּלהא ,

עּלאין. יֹומין ּבאיּנּון יתיב ּדא , ÀÄÈÈÈÄÀÄÄÄÈÄּבצּלא

ימים,[תרגום: שבעת תשבו בסכת 

שבעת  הם מי ושואל,

העליון  מעולם הארה ומשיב, ימים ,

ומזומנים  עומדים שכלם  לתחתון,

זו  הסוכה, היא ומי הסכת, לזו  להאיר

עליהו  ט)שכתוב  דוד(עמוס סכת

המלכות, שהוא  שלום, סכת  הנופלת,

צילה , תחת לשבת הקדוש  העם  וצריך

זה , בצל  שיושב  ומי האמונה , בסוד 

אורות  – הימים  אלו בתוך יושב

קפו :)העליונים.] תצוה ח"ב (זוהר

z

דמהימנותא בצילא  יושב

קּוד ׁשא ּתא  ּדעבד  חסד ּכל  על  חזי, ÈÂÅÇÈÆÆÀÈÇÀÈ

עּמהֹון  קׁשיר ּבי ׂשראל, ה ּוא ÀÄÀÄÀÈÅÈÄÄÀּבריְך

ּבכנסת  לה ּו וקׁשיר יקירן, ענני ÂÈÅÇÄÈÀÈÄÀÄÀÆÆז'

אתק ׁשר ּדילּה עננא ּדהא ÄÀÈÅÀÈÂÈÈÄÈÄÀÀÇיׂשראל,

אזלּו ׁשבעה, ּובכּלה ּו אחרנין , ÀÄÈÈÃÈÄÀËÀÄÀÈÇÀּבׁשיתא

ּבגין  טעמא, מאי ּבמדּברא, ÄÀÈÅÀÇÀÀÈÇÇÂÈÀÄיׂשראל

ועל נינה ּו ּדמהימנּותא  קׁשרא ÀËÀÄÀÈÄÀÅÀÈÄÀÀÇּדכּלהּו

מאי  ימים, ׁשבעת ּתׁשב ּו ּבּסּכֹות ÈÇËÅÀÄÀÇÈÄÇּדא 

ּדכּתיב, ּבגין מיירי, ב)קא השירים (שיר ÈÇÀÅÀÄÄÀÄ

מתֹוק  ּופריֹו ויׁשב ּתי  חּמד ּתי  ÀÄÄÇÀÄÀÈÇÀÄÄÀÈּבצּלֹו

ּגרמי ּה, לאחזאה נׁש ּבר ּובעי  ÀÄÄÈÅÇÈÀÇÂÈÈÇÀÅלח ּכי ,

ּדמהימנ ּותא. צּלא  ּתחֹות ÀÈÄÀÄÈÄÀÅÀÈּדיתיב 

חסד[תרגום: כל על ראה, בא 

הוא  ברוך  הקדוש  שעשה

עננים  שבעה עמם קשר ישראל, עם 

כנסת  עם אותם  וקשר נכבדים ,

עם  נקשר שלה הענן שהרי ישראל,

הלכו  השבעה כל ועם אחרים, ששה 

משום  הטעם , מה במדבר, ישראל

הזוהר סוכה |אור

זה ועל האמונה, של הקשר  הם  שכלם 

אומר, זה מה ימים, שבעת  תשבו בסכת

שכתוב חמדתי (שירב)משום  בצלו 

אדם  וצריך לחכי, מתוק ופריו וישבתי

צל תחת שיושב  עצמו את להראות

קג.)האמונה.] אמור  ח"ג (זוהר 

z

עליו מגינה הסוכה

ּדא,לאחזאה ּבצּלא ּדיתיב ּדמאן ÀÇÂÈÈÀÇÀÈÄÀÄÈÈ

עּלאין  יֹומין ּבאיּנּון ÈÄÀÄÄÄÈÄיתיב

ּתּתאה , האי על ּדקיימין ÀÅÈÀÇÀÄÇÇÇÈÈלעיּלא ,

ּולא ּגנא  עליּה, לחפיא  ליּה, ÀÇÀÈÈÅÀÇÀÈÈÅÀÇÈÈלאנהרא

ּדאצטרי ְך. ּבׁשעתא  ÅÀÇÂÈÀÄÀÀÄליּה,

בצל[תרגום: שיושב מי כי  להראות

– הימים  באלו יושב זה,

שעומדים  מעלה, של העליונים  אורות

לו, להאיר התחתון הסוכה זה על

בשעה עליו ולהגן עליו לכסות

קפו :)שצריך .] תצוה ח"ב (זוהר

z

ישראל  על מגינה סוכה

הדא סּכה ּדיׂשראל, עלייהּו אגינת קא ËÈÈÂÄÈÈÇÀÀÄÀÈÅÂÈ

דכתיב , ד)הּוא  ּתהיה(ישעיה  וסּכה  ÄÀÄÀËÈÄÀÆ

מה אגינת, קא סּכה  מחרב, יֹומם ÀÅÈÅÙÆËÈÈÂÄÈÇלצל 

לאּגנא. ס ּכה הכי אּוף  לא ּגנא, נח ÅÇÙÇÀÇÈÈÈÄËÈÀÇÈÈּתיבת

ישראל ,[תרגום : על מגינה הסוכה 

שכתוב  ד)זהו  וסכה(ישעיה 

היא  הסכה מחרב , יומם לצל  תהיה

סכה כך  אף להגן, נח תבת מה  מגינה,

רנו.)להגן.] פנחס  ח"ג (רע "מ

z

פטירתו לאחר ניצול 

ּבריְךּומאן  ק ּודׁשא סּכה, לי ּה ּדעביד  ÈÀÈÄÅËÈÀÈÀÄ

עלמא, ּבההּוא עליּה מסּכְך ÀÇÅÂÅÀÇÈÀÈהּוא

נפיק  ּכד חּבלה מלאכי מ ּכל עליּה ÀÇÄÂÅÄÈÇÀÂÅÇÈÈÇÈÄוא ּגין

עלמא. להה ּוא ואזיל עלמא ÅÇÈÀÈÀÈÄÀÇÈÀÈמהאי

הקדוש [תרגום: סוכה , שעושה  ומי 

עליו  מסכך  הוא  ברוך 

מלאכי  מכל עליו  ומגין יום, -באותו 

והולך הזה  מעולם יוצא כאשר חבלה

העולם.] קלב.)לאותו  ע ' תיקון (תיקו"ז 

z

ישראל  על מסככות ספירות שבע

ׁשבעהויתקרי ּדכּלהּו הּסּכֹות , חג ÀÄÀÀÅÇÇËÀËÀÄÀÈ

י ׂשראל על חפיין ÇÀÄÇÀÈÇÄÀÈÅּדרּגין

אזלין  ּכב ֹוד  ענני ּכּולה ּו ּכְך ּובגין ÀÈÀÄÈÀÂÈÅÈÇÀÄּכסּוּכה

דאהרן. ּבזכּותא ּבמד ּברא  יׂשראל ÄÄÀÈÅÀÇÀÀÈÄÀÈÀÂÇÙעם 

שכל[תרגום: הסכות, חג  ויקרא

ספירות  – הדרגות שבע

כל ולכן סכה, כמו ישראל על מכסות

במדבר ישראל עם הולכים  הכבוד ענני

אהרן.] בזכות 

רסא .) השמטות ח"א (זוהר 

z

בינה על  כאם  מסככת 

ּדאיהי אנא סּכה, לכֹון לתּקנא ּבעינא ÂÈÈÅÈÀÇÀÈÀËÈÀÄÄ

עלי  לסּככא עּלאה, יהּו,איּמא  ÄÈÄÈÈÀÇÀÈÈÇÀ

ּבנין. על ÀÄÈÇÀÄּכאּמא 

סוכה ,[תרגום: לכם לתקן רוצה אני

לסכך עליונה, אימא שהיא

בנים.] על כאימא עליהם 

רנה :) פנחס ח"ג (רע"מ



יד

הנשמה על  שיגן  צריך

ּבעינן,וס ּכה ּדסכְך יֹומם , לצל ּתהיה ÀËÈÄÀÆÀÅÈÄÀÇÈÅÈ

ּדא ּתמר לצל, אתעביד ÀÇÄÀÈÄÇÅÀÄÀÇּוסכְך

צא)ּביּה, ולא (תהלים  יתל ֹונן. ׁשּדי  ּבצל  ÅÀÅÇÇÄÀÈÀÙ

ּגּופא  על ּדאגין הדיֹוט , ס ּכת  ÀÅËÇÆÀÀÈÄÇÈּבצל

נ ׁשמתא. על לא ּגנא  צל אּלא ÄÄÀÈÆÈÅÀÇÈÈÇÄÀÀÈמׁשּמׁשא,

יומם [תרגום: לצל תהיה  וסכה

ד) סכך ,(ישעיה  שצריך ,

בו  שנאמר  לצל, שנעשה סכך והיינו

צא) בצל(תהלים  ולא  יתלונן, שדי בצל

משמש , הגוף  על שמגן הדיוט, סכת

הנשמה.] על להגן צל אלא 

רנה :) פנחס ח"ג (רע"מ

z

להקב"ה ישראל שבין  האהבה

עלייהּו,ׁשכינ ּתא אגינת סּוּכה, ּדאיהי ÀÄÀÈÀÄÄÈÂÄÈÈÇÀ

עלייהּו, ּגד ּפאה  ÀÄÇÇÀÈÈÈÇÀּופרי ׁשת 

לברכא, ּתּקינּו ּדא ּובגין  ּבנין, על ÀÄÈÇÀÄÀÄÈÇÄÀÈÀÈּכאּמא

ּדא  ּובגין עלינ ּו, ׁשל ֹום סּוּכת  ÇÅÇÈÈÅÀÄÈה ּפֹורס

ּפּקּודין  ּכל ּדבי ּה ׁשביעאה, ÀÇÀÈÀÄÈÈÀÅÈÄÄּבירחא 

ח)אּלין, השירים  יּוכלּו(שיר  לא רּבים מים ÄÅÇÄÇÄÙÀ

י ׂשראל עם  האהבה , את  ÀÇÆÈÇÂÈÇÄÀÈÅלכּבֹות

רּבים, מים ולית ׁשּבּׁשמים, ÇÂÆÇÈÇÄÀÅÇÄÇÄּבאב ּוהֹון 

ּדלהֹון. ּוממנן אּומין ּכל ÆÈÈÄÀÈÈÄÀא ּלא 

סוכה ,[תרגום: שהיא  השכינה,

ופורשת  עליהם , מגינה

ומפני  בנים , על  כאימא עליהם  כנפיה

שלום  סכת הפורס לברך תקנו זה 

שבו  השביעי, בחדש  זה ומפני  עלינו,

אלו, מצוות ח)כל השירים מים (שיר 

האהבה , את לכבות יוכלו לא רבים 

ישראל עם  של האהבה כלומר,

רבים' 'מים ואין שבשמים, באביהם

שלהם, והממנים  האמות  כל אלא

האהבה.] את  לכבות  יכולים שאינם 

רנו.) פנחס  ח"ג (רע "מ

z

בשלימות העולם  נמצאת סוכה  בזכות

ּדבזכּותי ּהּבחג אהרן , לקביל  הּסּכֹות, ÀÇÇËÈÃÅÇÂÙÀÄÀÅ

ּדחפן  עננין, ׁשבעה אזלין ÂÈÀÄÄÀÈÂÈÄÀÈÈהוֹו

אינ ּון  ּכְך ּובגין ּכסּוּכֹות, יׂשראל ÇÄÀÈÅÀÀÄÈÄעל

רזין  ּכּמה  א ֹורייתא, וכל סּוּכה. ÈÀÄÈÀÈÇÀÈÇÈÈÄעבדין

ׁשבעה אּלין  וכד ּבּה, סתימין ÄÈÄÀÄÄÇÀÇÄÅÄÀÈעי ּלאין

ּבׁשלימ ּו עלמא  ּכל ּבברכאן, ÄÀÄÀÄÀÈÈÈÀÈÄÀÄמּתֹוספין

ÇÄÈסּגיאה .

אהרן,[תרגום: כנגד  הוא הסכות בחג 

אותם  הלכו שבזכותו

כמו  ישראל  על שכיסו עננים  שבעה

ובכל סוכה. עושים זה ומשום סכה,

עליונים  סודות כמה  יש  התורה 

– עננים  וכששבעת  בה, נסתרים 

כל בברכות , מתוספים  אלו ספירות 

רבה.] בשלמות העולם 

שב:) השמטות ח"ג (זוהר

z

הזוהר אושפיזין |אור

אושפיזין 

לסוכה האושפיזין ביאת 

יתיבּתא נ ׁש ּדבר ּבׁשעתא חזי , ÈÂÅÀÇÂÈÀÇÈÈÄ

ּדמהימנ ּותא, צ ּלא  ּדא , ÀÈÈÈÄÈÄÀÅÀÈּבמדֹורא

מּלעיּלא, עליּה ּגדפהא ּפרסא ÀÄÀÈÇÀÈÇÀÈÈÈÅÄÀÅÈׁשכינ ּתא 

אחרנין  צּדיק ּייא  וחמ ּׁשה  ÀÇÀÈÈÇÂÄÈÇÄÇÈÈÃÈÄואברהם 

אּבא, ר ּבי אמר עּמיּה, מדֹוריהֹון ÇÀÈÈÅÄÅÈÇÄÄÇÈׁשויין

מלּכא, ודוד  צּדיקּייא, וחמ ּׁשה ÇÀÈÈÇÂÄÈÇÄÇÈÀÈÄÇÀÈאברהם 

הּוא  הדא ע ּמיּה, מדֹוריהֹון  ÇÀÈÈÅÄÅÂÈׁשויין

ימים, ׁשבעת ּתׁשב ּו ּבּסּכֹות  ÄÀÄÇËÅÀÄÀÇÈÄּדכּתיב ,

ימים, ּבׁשבעת ולא  ּכתיב, ימים  ÄÀÇÈÄÀÄÀÈÀÄÀÇÈÄׁשבעת

ּכתיב, ּדא לא)ּכגוונא  ׁשׁשת (שמות ּכי ÀÇÀÈÈÀÄÄÅÆ

ּובעי  וגֹו', הּׁשמים את יי' ע ׂשה ÈÄÈÈÀÈÆÇÈÇÄÀÈÅימים 

ּבאנ ּפין  ויֹומא , יֹומא  ּבכל למחּדי נ ׁש ÇÈÀÆÀÅÀÈÈÀÈÀÇÀÄּבר

עּמי ּה. ּדׁשריין א ּלין ּבאּוׁשּפיזין  ÀÄÄÀÀÄÄÄÅÀÇÀÈÄÅנהירין,

שאדם [תרגום: בשעה ראה, בא 

הזה , הסוכה  במדור יושב 

פורסת  השכינה  האמונה, צל  שהוא

ואברהם א  מלמעלה, עליו  כנפיה ת

את  שמים אחרים  צדיקים  וחמשה

אברהם  אבא , רבי  אמר עמו, מדורם 

שמים  המלך  ודוד צדיקים וחמשה

בסכת  שכתוב, זהו  עמו, מדוריהם 

ימים  שבעת ימים , שבעת תשבו 

זה כמו  ימים , בשבעת ולא כתוב,

לא)כתוב  עשה(שמות ימים ששת כי

לשמח  אדם  וצריך וגו', השמים  את ה '

באורחים  מאירות בפנים ויום יום  בכל

עמו.] ששורים  הללו 

קג:) אמור ח"ג (זוהר

z

האושפיזין הזמנת

ּתׁשב ּוואמר  ּבּסּכֹות ּכתיב אּבא , רּבי  ÀÈÇÄÄÇÈÀÄÇËÅÀ

י ׁשב ּו ּולבתר ימים, ÄÀÇÈÄÀÈÇÅÀׁשבעת

ּולבתר ּתׁשבּו, ּבקדמיתא  ÇËÀÇÀÄÈÅÀÀÈÇּבּסּכֹות,

לאּוׁשּפיזי, קדמאה א ּלא , ÅÀÆÈÇÀÈÈÀÀÄÅיׁשב ּו,

קדמאה עלמא, לבני ÄÀÈÈÄÀÅÈÀÈÇÀÈÈּתניינא,

סבא, המנ ּונא  ּדרב  הא  ּכי ÀÀÄÅÄÈÀÇÇÀÈÈÈלא ּוׁשּפיזי,

וקאים  חּדי, הוה לּסּוּכה עייל הוה ÇÂÈÈÅÇÈÂÈÇÅÀÈÄּכד 

נזּמן  ואמר  מּלגאו, ל ּסּוּכה ּפתחא  ÇÄÀÈÇÈÄÀÈÀÈÇÀÇÅעל

מסּדר  נסדר )לא ּוׁשּפיזין, ּפתֹורא,(נ ''א ÀÀÄÄÀÇÅÈÈ

וא ֹומר ּומברְך, רגל ֹוהי , על  ÀÈÄÇÇÀÄÀÈÅÀÅוקאים 

ּתיב ּו ימים , ׁשבעת  ּתׁשבּו ÇËÅÀÄÀÇÈÄÄּבּסּכֹות

אּוׁשּפיזי  ּתיב ּו ּתיב ּו, עּלאין, ÀÄÄÄÈÄÄÄÀÄÅאּוׁשּפיזין

ארים ּתיבּו, אסחי)מהימנּותא , ידֹוי,(ס''א ÀÅÀÈÄÈÄÀ

זּכאה חּוּלקנא , זּכאה ואמר ÀÇÅÀÈÇÇÈÈÈÈÈÇÈÈוחּדי,

ּדכּתיב , ּדיׂשראל , לב)חּולקיהֹון (דברים ÈÅÀÄÀÈÅÄÀÄ

ּתניינא, יתיב. והוה וג ֹו', ע ּמֹו יי' חלק  ÄÅÆÀÈÇÀÇÂÈÈÄÄÀÈÈּכי

ח ּולקא  ליּה ּדאית ּדמאן עלמא , ÄÀÅÈÀÈÀÇÀÄÅÈÈלבני

ּבצּלא  יתיב ק ּדי ׁשא, ּובארעא ÀÇÈÀÇÀÈÇÄÈÈÄÀÄÈּבעּמא

למחּדי  א ּוׁשּפיזין, לקּבלא  ÄÀÅÀÈÀÇÀÈÀÄÄÀÆÀÅּדמהימנ ּותא,

ּדאתי. ּובעלמא עלמא ÀÇÈÀÈÀÈÀÈÀÈÅּבהאי

בסכת [תרגום : כתוב  אבא, רבי ואמר

ואחר ימים , שבעת תשבו

ואחר תשבו , בתחילה בסכת, ישבו כך 

לאושפיזין, הראשון אלא ישבו, כך 

הראשון  ומבאר, העולם , לבני  השני

סבא, המנונא שרב כמו לאושפיזין,

ועומד שמח, היה לסכה  נכנס כשהיה 

נזמן  ואומר, מבחוץ הסכה  פתח על

מסדר השלחן.(נסדר )לאורחים , את



טו

הנשמה על  שיגן  צריך

ּבעינן,וס ּכה ּדסכְך יֹומם , לצל ּתהיה ÀËÈÄÀÆÀÅÈÄÀÇÈÅÈ

ּדא ּתמר לצל, אתעביד ÀÇÄÀÈÄÇÅÀÄÀÇּוסכְך

צא)ּביּה, ולא (תהלים  יתל ֹונן. ׁשּדי  ּבצל  ÅÀÅÇÇÄÀÈÀÙ

ּגּופא  על ּדאגין הדיֹוט , ס ּכת  ÀÅËÇÆÀÀÈÄÇÈּבצל

נ ׁשמתא. על לא ּגנא  צל אּלא ÄÄÀÈÆÈÅÀÇÈÈÇÄÀÀÈמׁשּמׁשא,

יומם [תרגום: לצל תהיה  וסכה

ד) סכך ,(ישעיה  שצריך ,

בו  שנאמר  לצל, שנעשה סכך והיינו

צא) בצל(תהלים  ולא  יתלונן, שדי בצל

משמש , הגוף  על שמגן הדיוט, סכת

הנשמה.] על להגן צל אלא 

רנה :) פנחס ח"ג (רע"מ

z

להקב"ה ישראל שבין  האהבה

עלייהּו,ׁשכינ ּתא אגינת סּוּכה, ּדאיהי ÀÄÀÈÀÄÄÈÂÄÈÈÇÀ

עלייהּו, ּגד ּפאה  ÀÄÇÇÀÈÈÈÇÀּופרי ׁשת 

לברכא, ּתּקינּו ּדא ּובגין  ּבנין, על ÀÄÈÇÀÄÀÄÈÇÄÀÈÀÈּכאּמא

ּדא  ּובגין עלינ ּו, ׁשל ֹום סּוּכת  ÇÅÇÈÈÅÀÄÈה ּפֹורס

ּפּקּודין  ּכל ּדבי ּה ׁשביעאה, ÀÇÀÈÀÄÈÈÀÅÈÄÄּבירחא 

ח)אּלין, השירים  יּוכלּו(שיר  לא רּבים מים ÄÅÇÄÇÄÙÀ

י ׂשראל עם  האהבה , את  ÀÇÆÈÇÂÈÇÄÀÈÅלכּבֹות

רּבים, מים ולית ׁשּבּׁשמים, ÇÂÆÇÈÇÄÀÅÇÄÇÄּבאב ּוהֹון 

ּדלהֹון. ּוממנן אּומין ּכל ÆÈÈÄÀÈÈÄÀא ּלא 

סוכה ,[תרגום: שהיא  השכינה,

ופורשת  עליהם , מגינה

ומפני  בנים , על  כאימא עליהם  כנפיה

שלום  סכת הפורס לברך תקנו זה 

שבו  השביעי, בחדש  זה ומפני  עלינו,

אלו, מצוות ח)כל השירים מים (שיר 

האהבה , את לכבות יוכלו לא רבים 

ישראל עם  של האהבה כלומר,

רבים' 'מים ואין שבשמים, באביהם

שלהם, והממנים  האמות  כל אלא

האהבה.] את  לכבות  יכולים שאינם 

רנו.) פנחס  ח"ג (רע "מ

z

בשלימות העולם  נמצאת סוכה  בזכות

ּדבזכּותי ּהּבחג אהרן , לקביל  הּסּכֹות, ÀÇÇËÈÃÅÇÂÙÀÄÀÅ

ּדחפן  עננין, ׁשבעה אזלין ÂÈÀÄÄÀÈÂÈÄÀÈÈהוֹו

אינ ּון  ּכְך ּובגין ּכסּוּכֹות, יׂשראל ÇÄÀÈÅÀÀÄÈÄעל

רזין  ּכּמה  א ֹורייתא, וכל סּוּכה. ÈÀÄÈÀÈÇÀÈÇÈÈÄעבדין

ׁשבעה אּלין  וכד ּבּה, סתימין ÄÈÄÀÄÄÇÀÇÄÅÄÀÈעי ּלאין

ּבׁשלימ ּו עלמא  ּכל ּבברכאן, ÄÀÄÀÄÀÈÈÈÀÈÄÀÄמּתֹוספין

ÇÄÈסּגיאה .

אהרן,[תרגום: כנגד  הוא הסכות בחג 

אותם  הלכו שבזכותו

כמו  ישראל  על שכיסו עננים  שבעה

ובכל סוכה. עושים זה ומשום סכה,

עליונים  סודות כמה  יש  התורה 

– עננים  וכששבעת  בה, נסתרים 

כל בברכות , מתוספים  אלו ספירות 

רבה.] בשלמות העולם 

שב:) השמטות ח"ג (זוהר

z

הזוהר אושפיזין |אור

אושפיזין 

לסוכה האושפיזין ביאת 

יתיבּתא נ ׁש ּדבר ּבׁשעתא חזי , ÈÂÅÀÇÂÈÀÇÈÈÄ

ּדמהימנ ּותא, צ ּלא  ּדא , ÀÈÈÈÄÈÄÀÅÀÈּבמדֹורא

מּלעיּלא, עליּה ּגדפהא ּפרסא ÀÄÀÈÇÀÈÇÀÈÈÈÅÄÀÅÈׁשכינ ּתא 

אחרנין  צּדיק ּייא  וחמ ּׁשה  ÀÇÀÈÈÇÂÄÈÇÄÇÈÈÃÈÄואברהם 

אּבא, ר ּבי אמר עּמיּה, מדֹוריהֹון ÇÀÈÈÅÄÅÈÇÄÄÇÈׁשויין

מלּכא, ודוד  צּדיקּייא, וחמ ּׁשה ÇÀÈÈÇÂÄÈÇÄÇÈÀÈÄÇÀÈאברהם 

הּוא  הדא ע ּמיּה, מדֹוריהֹון  ÇÀÈÈÅÄÅÂÈׁשויין

ימים, ׁשבעת ּתׁשב ּו ּבּסּכֹות  ÄÀÄÇËÅÀÄÀÇÈÄּדכּתיב ,

ימים, ּבׁשבעת ולא  ּכתיב, ימים  ÄÀÇÈÄÀÄÀÈÀÄÀÇÈÄׁשבעת

ּכתיב, ּדא לא)ּכגוונא  ׁשׁשת (שמות ּכי ÀÇÀÈÈÀÄÄÅÆ

ּובעי  וגֹו', הּׁשמים את יי' ע ׂשה ÈÄÈÈÀÈÆÇÈÇÄÀÈÅימים 

ּבאנ ּפין  ויֹומא , יֹומא  ּבכל למחּדי נ ׁש ÇÈÀÆÀÅÀÈÈÀÈÀÇÀÄּבר

עּמי ּה. ּדׁשריין א ּלין ּבאּוׁשּפיזין  ÀÄÄÀÀÄÄÄÅÀÇÀÈÄÅנהירין,

שאדם [תרגום: בשעה ראה, בא 

הזה , הסוכה  במדור יושב 

פורסת  השכינה  האמונה, צל  שהוא

ואברהם א  מלמעלה, עליו  כנפיה ת

את  שמים אחרים  צדיקים  וחמשה

אברהם  אבא , רבי  אמר עמו, מדורם 

שמים  המלך  ודוד צדיקים וחמשה

בסכת  שכתוב, זהו  עמו, מדוריהם 

ימים  שבעת ימים , שבעת תשבו 

זה כמו  ימים , בשבעת ולא כתוב,

לא)כתוב  עשה(שמות ימים ששת כי

לשמח  אדם  וצריך וגו', השמים  את ה '

באורחים  מאירות בפנים ויום יום  בכל

עמו.] ששורים  הללו 

קג:) אמור ח"ג (זוהר

z

האושפיזין הזמנת

ּתׁשב ּוואמר  ּבּסּכֹות ּכתיב אּבא , רּבי  ÀÈÇÄÄÇÈÀÄÇËÅÀ

י ׁשב ּו ּולבתר ימים, ÄÀÇÈÄÀÈÇÅÀׁשבעת

ּולבתר ּתׁשבּו, ּבקדמיתא  ÇËÀÇÀÄÈÅÀÀÈÇּבּסּכֹות,

לאּוׁשּפיזי, קדמאה א ּלא , ÅÀÆÈÇÀÈÈÀÀÄÅיׁשב ּו,

קדמאה עלמא, לבני ÄÀÈÈÄÀÅÈÀÈÇÀÈÈּתניינא,

סבא, המנ ּונא  ּדרב  הא  ּכי ÀÀÄÅÄÈÀÇÇÀÈÈÈלא ּוׁשּפיזי,

וקאים  חּדי, הוה לּסּוּכה עייל הוה ÇÂÈÈÅÇÈÂÈÇÅÀÈÄּכד 

נזּמן  ואמר  מּלגאו, ל ּסּוּכה ּפתחא  ÇÄÀÈÇÈÄÀÈÀÈÇÀÇÅעל

מסּדר  נסדר )לא ּוׁשּפיזין, ּפתֹורא,(נ ''א ÀÀÄÄÀÇÅÈÈ

וא ֹומר ּומברְך, רגל ֹוהי , על  ÀÈÄÇÇÀÄÀÈÅÀÅוקאים 

ּתיב ּו ימים , ׁשבעת  ּתׁשבּו ÇËÅÀÄÀÇÈÄÄּבּסּכֹות

אּוׁשּפיזי  ּתיב ּו ּתיב ּו, עּלאין, ÀÄÄÄÈÄÄÄÀÄÅאּוׁשּפיזין

ארים ּתיבּו, אסחי)מהימנּותא , ידֹוי,(ס''א ÀÅÀÈÄÈÄÀ

זּכאה חּוּלקנא , זּכאה ואמר ÀÇÅÀÈÇÇÈÈÈÈÈÇÈÈוחּדי,

ּדכּתיב , ּדיׂשראל , לב)חּולקיהֹון (דברים ÈÅÀÄÀÈÅÄÀÄ

ּתניינא, יתיב. והוה וג ֹו', ע ּמֹו יי' חלק  ÄÅÆÀÈÇÀÇÂÈÈÄÄÀÈÈּכי

ח ּולקא  ליּה ּדאית ּדמאן עלמא , ÄÀÅÈÀÈÀÇÀÄÅÈÈלבני

ּבצּלא  יתיב ק ּדי ׁשא, ּובארעא ÀÇÈÀÇÀÈÇÄÈÈÄÀÄÈּבעּמא

למחּדי  א ּוׁשּפיזין, לקּבלא  ÄÀÅÀÈÀÇÀÈÀÄÄÀÆÀÅּדמהימנ ּותא,

ּדאתי. ּובעלמא עלמא ÀÇÈÀÈÀÈÀÈÀÈÅּבהאי

בסכת [תרגום : כתוב  אבא, רבי ואמר

ואחר ימים , שבעת תשבו

ואחר תשבו , בתחילה בסכת, ישבו כך 

לאושפיזין, הראשון אלא ישבו, כך 

הראשון  ומבאר, העולם , לבני  השני

סבא, המנונא שרב כמו לאושפיזין,

ועומד שמח, היה לסכה  נכנס כשהיה 

נזמן  ואומר, מבחוץ הסכה  פתח על

מסדר השלחן.(נסדר )לאורחים , את



טז

בסכות  ואומר, ומברך  רגליו , על ועומד 

אורחים  שבו ימים , שבעת תשבו 

האמונה , אורחי שבו שבו, עליונים ,

הרים ואמר,(רחץ)שבו , ושמח, ידיו

של חלקם אשרי חלקנו , אשרי

שכתוב  לב)ישראל, ה '(דברים  חלק  כי

לבני  השני, יושב. והיה וגו', עמו 

ובארץ בעם חלק לו שיש  שמי העולם ,

לקבל האמונה, בצל  יושב הקדושה ,

הזה בעולם לשמח האורחים, את

הבא.] קג:)ובעולם אמור ח"ג (זוהר

z

עניים לשמח צריך

טעמא,ּובעי מאי למסּכני, למחּדי ÈÅÀÆÀÅÀÄÀÀÅÇÇÂÈ

אּוׁשּפיזין  ּדאי ּנּון ּדחּולקא  ÀÄÀÈÈÀÄÀÄÄּבגין

ּדיתיב וההּוא  הּוא, ּדמסּכני  ÀÇÄÀÄÀÀÅÀÇÀÈÄּדזּמין

אּוׁשּפיזין  וזּמין  ּדמהימנ ּותא, ּדא  ÀÄÈÈÄÀÅÀÈÀÇÄÀÄÄּבצּלא 

ולא  מהימנ ּותא , אּוׁשּפיזי עּלאין , ÄÅÄÈÄÀÄÅÀÅÀÈÀÈאּלין

מ ּני ּה, קיימי ּכּלה ּו חּולקיהֹון, לֹון ÈÄÈÅËÀÇÀÅÄÅיהיב

כג)ואמרי לחם (משלי את ּתלחם  אל  ÀÇÀÅÇÄÀÇÆÆÆ

ּפתֹורא  ּדהה ּוא אׁשּתכח וגֹו', עין ÇÇÄÀÄÀÀÇÀÇÈÈרע 

ּבריְך ּדקּוד ׁשא ולאו הּוא, ּדיליּה ÀÇÄÄÅÀÈÀÀÈÀÄּדתּקין,

ּכתיב  עליּה ב)הּוא, פרׁש(מלאכי וזריתי  ÈÅÀÄÀÅÄÄÆÆ

חּגי, ולא  חּגיכם, ּפר ׁש וגֹו', ּפניכם ÇÀÅÆÀÆÆÇÅÆÀÈÇÇעל

ּדאּלין  ּבׁשעתא נׁש, ּבר לההּוא ליּה ÇÅÀÇÇÈÀÇÂÈÀÄÅווי 

מ ּפתֹורי ּה. קיימי  מהימנ ּותא ÀÄÅÀÅÀÈÇÀÅÄÈÅא ּוׁשּפיזי 

העניים [תרגום: את לשמח וצריך 

משום  הטעם , מה בסוכה,

שזימן  האושפיזין אלו של שהחלק 

הזה בצל  שיושב ואותו לעניים , הוא

האורחים  את  ומזמין האמונה , של 

ולא  האמונה, אורחי הללו , העליונים 

ממנו  קמים כלם חלקם , להם  נותן 

כג)ואומרים  לחם (משלי את תלחם  אל 

שתקן  שלחן  שאותו נמצא וגו ', עין רע 

ברוך הקדוש של ולא הוא, בשבילו

כתוב  עליו ב)הוא , פרש (מלאכי וזריתי

חגי, ולא  חגיכם, פרש  וגו', פניכם על

שאורחי  בשעה אדם  לאותו לו אוי 

משלחנו.] קמים הללו האמונה

קד .) אמור  ח "ג (זוהר 

z

עניים שמשמח מי  עם  שמח  הקב"ה

י ֹומ ֹוי ואמר ּכל אברהם, אּבא, ר ּבי ÀÈÇÄÄÇÈÇÀÈÈÈ

א ֹורחין, ּבפרׁשת קאים  ÂÈÈÄÀÈÈÇÀÄהוה 

ּפתֹורי, ל ֹון ּולתּקנא  אּוׁשּפיזין, ÀÇÀÈÀÄÄÀÇÀÈÈÅלז ּמנא

צּדיקּייא, ּולכּלהּו ליּה, ּדמזּמנין  ÇÀÈÄÀÇÀÄÅÀËÀÇÄÇÈה ׁשּתא ,

חּולקיהֹון, לֹון יהבין  ולא מל ּכא , ÀÈÄÇÀÈÀÈÈÂÄÈÅּולדוד 

וכּלהּו וכו ' מּפתֹורא קאים  ÇÀÈÈÈÄÄÈÈÀËÀאברהם

אלעזר רּבי אמר וכו ', אבתריּה ÇÀÄÂÇÀÅÈÇÄÄÆÀÈÈסּלקין 

כך) ּדבר(בגין עלי ּה אטרח לא ÇÀÈÈÇÀÇÈÅÀÇאֹורייתא

ּדכּתיב , ּדיכיל, ּכמה אּלא יּתיר, ÈÇÄÆÈÀÈÀÈÄÄÀÄנ ׁש

טז ) ולא (דברים וגֹו', ידֹו ּכמּתנת ÄÀÇÀÇÈÀÀÈאי ׁש

וארווי  ואׂשּבע אכּול  איני ׁש ÅÈÄÄÁÀÆÀÇÀÇÀÄלימא 

למסּכני, א ּתן ּדיׁשּתאר ּומה ÀÇÀÄÈÇÀÄÀÀÇÆÅÀÄÀÀÅּבקדמיתא ,

ואי  הּוא, ּדא ּוׁשּפיזין ּדכּלא ריׁשא  ÆÈÅÈÀÙÈÀÀÄÄÀÄאּלא

ּבריְך קּודׁשא ל ֹון, ורּוי לאּוׁשּפיזין ÇÅÀÀÄÄÀÇÄÀÈÀÄחּדי 

חּולקי ּה זּכאה וכו', עּמיּה חּדי ÇÅÄÅÇÈÈÈÅה ּוא

זּכאה האי, לכל  ּדזכי נ ׁש, ÀÇÈÀÈÅÀÈÇÇÈÈּדבר 

ּדין, ּבעלמא ּדצ ּדיק ּייא , ÈÅÀÇÄÇÈÀÈÀÈÅחּולקיה ֹון

ּכתיב עלייהּו ּדאתי , ס )ּובעלמא  (ישעיה  ÀÈÀÈÀÈÅÈÇÀÀÄ

וגֹו'. צּדיקים  ּכּלם ÀÇÅËÈÇÄÄÀוע ּמְך

הזוהר מינים |אור ד'

אברהם,[תרגום: אבא, רבי ואמר 

בפרשת  עומד היה  ימיו  כל

להם  ולסדר אורחים לזמן דרכים 

ואת  אותו  שמזמינים  עכשו שלחנות,

ואין  המלך  דוד ואת הצדיקים כל 

עומד אברהם חלקם , את להם נותנים 

וכו', אחריו  עולים  וכלם וכו ' מהשלחן

אלעזר, רבי כך)אמר התורה(משום  אין

כמו  אלא יותר , אדם  על  מטריחה

שכתוב  יכול, טז )שהוא איש (דברים 

אוכל אדם יאמר ולא  וגו ', ידו כמתנת

ומה בראשונה , ואשתה  ואשבע

ראשית  אלא  לעניים, אתן שישאר

שמח  ואם  האורחים , של הוא  הכל

הקדוש  אותם, והרווה  האורחים  את

חלקו  אשרי וכו ', עמו שמח הוא ברוך

אשרי  זה, לכל שזוכה האדם  של 

הזה בעולם  הצדיקים  של  חלקם

כתוב עליהם הבא , ס )ובעולם  (שם 

וגו'.] צדיקים  כלם  ועמך 

קד .) אמור ח"ג (זוהר 

z

האושפיזין בזכות יתפלל

ּדכלּובספרא קאמר, ׁשּפיר ּדא ּגד ּתא  ÀÄÀÈÀÇÇÀÈÇÄÈÂÇÀÈ

אּוׁשּפיזין, אינּון ÄÅÄÀÄÄאּלין

י ֹומא, ּבהאי קּדיׁשא  ע ּמא ÀÇÄÄÇÈÇÄÈÀÇÈּדזּמינין

לֹון. ּדזּמין ּכיון להּו, לאׁשּכחא  ÀÇÀÈÀÇÀÈÈÀÅÈÀÇÄּדבעיין

ּבעּותי ּה. למלּכא נׁש ּבר ּבעי  ÀÈÅÇÈÀÇÀÈÈÅּובה ּו

ארחֹוי  ּדידעין יׂשראל אינ ּון ÇÈÄÄÄÀÈÅÀÈÀÄÈÀזּכאין 

ארחֹוי  וידעין ק ּדי ׁשא, ÀÇÀÈÇÄÈÀÈÀÄÈÀדמלּכא

למזּכי  ק ׁשֹוט, ּבאֹורח למה ְך ÀÇÀÈÀÅÇÀÇÀÀÄÀÅדא ֹורייתא,

דאתי. ּובעלמא דין ּבעלמא ÀÀÇÀÈÅÀÇÀÈÀÈÅּבהּו

האגדה ,[תרגום : בספר אמר ויפה

אורחים  הם אלה שכל

הזה , ביום הקדוש  העם שמזמינים

שהזמין  כיון אותם, למצוא  שצריכים 

בקשתו  אדם מבקש  ובהם אותם,

דרכי  שיודעים ישראל  אשריהם למלך.

התורה דרכי  ויודעים הקדוש , המלך 

בעולם  בהם לזכות אמת, בדרך  ללכת

הבא.] ובעולם הזה 

רכא .) ויחי ח"א (זוהר 

z

מינים  ד '

האומות שרי להכניע

סטרין,וצריְך לׁשית ּביּה לנענעא ÀÈÄÀÇÄÄÈÈÅÀÄÄÀÄ

ותּתא, ועילא רּוחין ÇÀÇÄÀÄÈÀÇÈאר ּבע

נענ ּועין  ּותלת ו', עליּה ÀÇÀÈÈÂÅÀÇÄÄÄÄלאתערא 

אר ּבע וצרי ְך ח''י , סלקין סטרא ÀÈÄÀÈÈÀÄÇÀÈÄÇÀÇלכל

ּוּתרין  לּולב, ּבנטילת  חד  ח''י , ÄÀÄÇÇÄÀÄÇÈÀÅזמנין

ּבה ֹוד ּו אחרנין ּתרין  יהו''ה, ÀÈÈÀÅÈÃÈÄÀּבאנא

נענ ּועין  ּובא ּלין וסֹוף , ּתחּלה ÇÈÀÄÈÈÀÄÅÄÄÄÄליי

לׁשבעין  לת ּתא מעילא  מ ׁשּפילין ÄÇÀÄÄÅÄÈÀÇÈÀÇÀÄאינּון

לֹון  ּדנצחי ּולבתר א ּומין, ÀÅÄÀÈÇÀÈÀÅּותרין

ּתרין  נא  ה ֹוׁשיעה  וה ''ּו אנ ''י  ÈÀÅÂÄÈÄÈÈÀÅאמרי

ÄÀÄזמנין.
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בסכות  ואומר, ומברך  רגליו , על ועומד 

אורחים  שבו ימים , שבעת תשבו 

האמונה , אורחי שבו שבו, עליונים ,

הרים ואמר,(רחץ)שבו , ושמח, ידיו

של חלקם אשרי חלקנו , אשרי

שכתוב  לב)ישראל, ה '(דברים  חלק  כי

לבני  השני, יושב. והיה וגו', עמו 

ובארץ בעם חלק לו שיש  שמי העולם ,

לקבל האמונה, בצל  יושב הקדושה ,

הזה בעולם לשמח האורחים, את

הבא.] קג:)ובעולם אמור ח"ג (זוהר

z

עניים לשמח צריך

טעמא,ּובעי מאי למסּכני, למחּדי ÈÅÀÆÀÅÀÄÀÀÅÇÇÂÈ

אּוׁשּפיזין  ּדאי ּנּון ּדחּולקא  ÀÄÀÈÈÀÄÀÄÄּבגין

ּדיתיב וההּוא  הּוא, ּדמסּכני  ÀÇÄÀÄÀÀÅÀÇÀÈÄּדזּמין

אּוׁשּפיזין  וזּמין  ּדמהימנ ּותא, ּדא  ÀÄÈÈÄÀÅÀÈÀÇÄÀÄÄּבצּלא 

ולא  מהימנ ּותא , אּוׁשּפיזי עּלאין , ÄÅÄÈÄÀÄÅÀÅÀÈÀÈאּלין

מ ּני ּה, קיימי ּכּלה ּו חּולקיהֹון, לֹון ÈÄÈÅËÀÇÀÅÄÅיהיב

כג)ואמרי לחם (משלי את ּתלחם  אל  ÀÇÀÅÇÄÀÇÆÆÆ

ּפתֹורא  ּדהה ּוא אׁשּתכח וגֹו', עין ÇÇÄÀÄÀÀÇÀÇÈÈרע 

ּבריְך ּדקּוד ׁשא ולאו הּוא, ּדיליּה ÀÇÄÄÅÀÈÀÀÈÀÄּדתּקין,

ּכתיב  עליּה ב)הּוא, פרׁש(מלאכי וזריתי  ÈÅÀÄÀÅÄÄÆÆ

חּגי, ולא  חּגיכם, ּפר ׁש וגֹו', ּפניכם ÇÀÅÆÀÆÆÇÅÆÀÈÇÇעל

ּדאּלין  ּבׁשעתא נׁש, ּבר לההּוא ליּה ÇÅÀÇÇÈÀÇÂÈÀÄÅווי 

מ ּפתֹורי ּה. קיימי  מהימנ ּותא ÀÄÅÀÅÀÈÇÀÅÄÈÅא ּוׁשּפיזי 

העניים [תרגום: את לשמח וצריך 

משום  הטעם , מה בסוכה,

שזימן  האושפיזין אלו של שהחלק 

הזה בצל  שיושב ואותו לעניים , הוא

האורחים  את  ומזמין האמונה , של 

ולא  האמונה, אורחי הללו , העליונים 

ממנו  קמים כלם חלקם , להם  נותן 

כג)ואומרים  לחם (משלי את תלחם  אל 

שתקן  שלחן  שאותו נמצא וגו ', עין רע 

ברוך הקדוש של ולא הוא, בשבילו

כתוב  עליו ב)הוא , פרש (מלאכי וזריתי

חגי, ולא  חגיכם, פרש  וגו', פניכם על

שאורחי  בשעה אדם  לאותו לו אוי 

משלחנו.] קמים הללו האמונה

קד .) אמור  ח "ג (זוהר 

z

עניים שמשמח מי  עם  שמח  הקב"ה

י ֹומ ֹוי ואמר ּכל אברהם, אּבא, ר ּבי ÀÈÇÄÄÇÈÇÀÈÈÈ

א ֹורחין, ּבפרׁשת קאים  ÂÈÈÄÀÈÈÇÀÄהוה 

ּפתֹורי, ל ֹון ּולתּקנא  אּוׁשּפיזין, ÀÇÀÈÀÄÄÀÇÀÈÈÅלז ּמנא

צּדיקּייא, ּולכּלהּו ליּה, ּדמזּמנין  ÇÀÈÄÀÇÀÄÅÀËÀÇÄÇÈה ׁשּתא ,

חּולקיהֹון, לֹון יהבין  ולא מל ּכא , ÀÈÄÇÀÈÀÈÈÂÄÈÅּולדוד 

וכּלהּו וכו ' מּפתֹורא קאים  ÇÀÈÈÈÄÄÈÈÀËÀאברהם

אלעזר רּבי אמר וכו ', אבתריּה ÇÀÄÂÇÀÅÈÇÄÄÆÀÈÈסּלקין 

כך) ּדבר(בגין עלי ּה אטרח לא ÇÀÈÈÇÀÇÈÅÀÇאֹורייתא

ּדכּתיב , ּדיכיל, ּכמה אּלא יּתיר, ÈÇÄÆÈÀÈÀÈÄÄÀÄנ ׁש

טז ) ולא (דברים וגֹו', ידֹו ּכמּתנת ÄÀÇÀÇÈÀÀÈאי ׁש

וארווי  ואׂשּבע אכּול  איני ׁש ÅÈÄÄÁÀÆÀÇÀÇÀÄלימא 

למסּכני, א ּתן ּדיׁשּתאר ּומה ÀÇÀÄÈÇÀÄÀÀÇÆÅÀÄÀÀÅּבקדמיתא ,

ואי  הּוא, ּדא ּוׁשּפיזין ּדכּלא ריׁשא  ÆÈÅÈÀÙÈÀÀÄÄÀÄאּלא

ּבריְך קּודׁשא ל ֹון, ורּוי לאּוׁשּפיזין ÇÅÀÀÄÄÀÇÄÀÈÀÄחּדי 

חּולקי ּה זּכאה וכו', עּמיּה חּדי ÇÅÄÅÇÈÈÈÅה ּוא

זּכאה האי, לכל  ּדזכי נ ׁש, ÀÇÈÀÈÅÀÈÇÇÈÈּדבר 

ּדין, ּבעלמא ּדצ ּדיק ּייא , ÈÅÀÇÄÇÈÀÈÀÈÅחּולקיה ֹון

ּכתיב עלייהּו ּדאתי , ס )ּובעלמא  (ישעיה  ÀÈÀÈÀÈÅÈÇÀÀÄ

וגֹו'. צּדיקים  ּכּלם ÀÇÅËÈÇÄÄÀוע ּמְך

הזוהר מינים |אור ד'

אברהם,[תרגום: אבא, רבי ואמר 

בפרשת  עומד היה  ימיו  כל

להם  ולסדר אורחים לזמן דרכים 

ואת  אותו  שמזמינים  עכשו שלחנות,

ואין  המלך  דוד ואת הצדיקים כל 

עומד אברהם חלקם , את להם נותנים 

וכו', אחריו  עולים  וכלם וכו ' מהשלחן

אלעזר, רבי כך)אמר התורה(משום  אין

כמו  אלא יותר , אדם  על  מטריחה

שכתוב  יכול, טז )שהוא איש (דברים 

אוכל אדם יאמר ולא  וגו ', ידו כמתנת

ומה בראשונה , ואשתה  ואשבע

ראשית  אלא  לעניים, אתן שישאר

שמח  ואם  האורחים , של הוא  הכל

הקדוש  אותם, והרווה  האורחים  את

חלקו  אשרי וכו ', עמו שמח הוא ברוך

אשרי  זה, לכל שזוכה האדם  של 

הזה בעולם  הצדיקים  של  חלקם

כתוב עליהם הבא , ס )ובעולם  (שם 

וגו'.] צדיקים  כלם  ועמך 

קד .) אמור ח"ג (זוהר 

z

האושפיזין בזכות יתפלל

ּדכלּובספרא קאמר, ׁשּפיר ּדא ּגד ּתא  ÀÄÀÈÀÇÇÀÈÇÄÈÂÇÀÈ

אּוׁשּפיזין, אינּון ÄÅÄÀÄÄאּלין

י ֹומא, ּבהאי קּדיׁשא  ע ּמא ÀÇÄÄÇÈÇÄÈÀÇÈּדזּמינין

לֹון. ּדזּמין ּכיון להּו, לאׁשּכחא  ÀÇÀÈÀÇÀÈÈÀÅÈÀÇÄּדבעיין

ּבעּותי ּה. למלּכא נׁש ּבר ּבעי  ÀÈÅÇÈÀÇÀÈÈÅּובה ּו

ארחֹוי  ּדידעין יׂשראל אינ ּון ÇÈÄÄÄÀÈÅÀÈÀÄÈÀזּכאין 

ארחֹוי  וידעין ק ּדי ׁשא, ÀÇÀÈÇÄÈÀÈÀÄÈÀדמלּכא

למזּכי  ק ׁשֹוט, ּבאֹורח למה ְך ÀÇÀÈÀÅÇÀÇÀÀÄÀÅדא ֹורייתא,

דאתי. ּובעלמא דין ּבעלמא ÀÀÇÀÈÅÀÇÀÈÀÈÅּבהּו

האגדה ,[תרגום : בספר אמר ויפה

אורחים  הם אלה שכל

הזה , ביום הקדוש  העם שמזמינים

שהזמין  כיון אותם, למצוא  שצריכים 

בקשתו  אדם מבקש  ובהם אותם,

דרכי  שיודעים ישראל  אשריהם למלך.

התורה דרכי  ויודעים הקדוש , המלך 

בעולם  בהם לזכות אמת, בדרך  ללכת

הבא.] ובעולם הזה 

רכא .) ויחי ח"א (זוהר 

z

מינים  ד '

האומות שרי להכניע

סטרין,וצריְך לׁשית ּביּה לנענעא ÀÈÄÀÇÄÄÈÈÅÀÄÄÀÄ

ותּתא, ועילא רּוחין ÇÀÇÄÀÄÈÀÇÈאר ּבע

נענ ּועין  ּותלת ו', עליּה ÀÇÀÈÈÂÅÀÇÄÄÄÄלאתערא 

אר ּבע וצרי ְך ח''י , סלקין סטרא ÀÈÄÀÈÈÀÄÇÀÈÄÇÀÇלכל

ּוּתרין  לּולב, ּבנטילת  חד  ח''י , ÄÀÄÇÇÄÀÄÇÈÀÅזמנין

ּבה ֹוד ּו אחרנין ּתרין  יהו''ה, ÀÈÈÀÅÈÃÈÄÀּבאנא

נענ ּועין  ּובא ּלין וסֹוף , ּתחּלה ÇÈÀÄÈÈÀÄÅÄÄÄÄליי

לׁשבעין  לת ּתא מעילא  מ ׁשּפילין ÄÇÀÄÄÅÄÈÀÇÈÀÇÀÄאינּון

לֹון  ּדנצחי ּולבתר א ּומין, ÀÅÄÀÈÇÀÈÀÅּותרין

ּתרין  נא  ה ֹוׁשיעה  וה ''ּו אנ ''י  ÈÀÅÂÄÈÄÈÈÀÅאמרי

ÄÀÄזמנין.
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שהם  צדדים , לששה

לעורר ומטה, מעלה  רוחות, ארבע

צד לכל  נענועים  ושלשה  ו', סוד  עליו 

ארבע וצריך  עשר, שמונה  עולים

בנטילת  אחד עשר, שמונה  פעמים

אחרים  שני ה', באנא והשני לולב ,

ידי  ועל וסוף, בתחילה לה ' בהודו

משפילים  הם הללו ומכניעים נענועים 

ושתים  שבעים  את  למטה ממעלה 

אותם, שמנצחים  ואחר  האמות,

שתי  נא  הושיעה  והו אני אומרים 

כג.)פעמים.] ו ' תיקון  (תיקו"ז

z

ח "י בסוד  לולב 

ה ּׁשדרה ,ל ּולב לחּוט ּדדמי  צּדיק , ּדא  ÈÈÇÄÀÈÅÀÇÄÀÈ

ח''י  לקבל חּוליין, ח''י ÀÅÀÈÈÃÅּדביּה

ּברכאן  ח''י  לקבל ואיּנּון  ּדלּולב , ÄÀÄÀÈÀÄÈÃÅÄÀÈנענ ּועין 

אזּכרֹות, ע ׂשר ׁשמנה  לקבל ÄÀÈÈÃÅÀÙÆÂÇÇÀÈּדצלֹותא,

כט) לקבל(תהלים  אלים, ּבני ליי ÀÈÇÀÈÀÅÅÄÈÃÅּדהב ּו

ׁשמע , ּדקריאת אזּכר ֹות עׂשר  ÀÙÆÂÇÇÀÈÄÀÄÇÀÇׁשמנה 

ּתלת  ו', ּבחּוׁשּבן סיטרין , לׁשית ÀÄÀÇÀÄÄÀÄÀÀÇÀÇונענ ּוע 

ח''י, איּנּון סטרא , ּבכל  ÄÀÄÀÈÄÀÈÄנענ ּועין

שדומה[תרגום: צדיק, זה לולב 

שבו  השדרה, לחוט

שמונה כנגד חליות, עשרה  שמונה

כנגד והם הלולב, של נענועים  עשר

כנגד התפלה, ברכות עשרה  שמונה

של  שמות  עשר  כט)שמונה (תהלים 

עשר שמונה כנגד אלים , בני לה' הבו

ונענוע שמע, קריאת של  שמות

ושלשה ו', בחשבון צדדים , לששה

עשר.] שמונה הם  צד, בכל נענועים 

רנה :) אמור ח "ג (רע"מ

z

העולם אומות על שליטה 

ּדהוהעד  י ּודאי חד חמ ּו אזלי , ּדהוּו ÇÀÂÈÀÅÈÇÈÀÂÈ

נׁש ּבר האי יֹוסי ר ּבי אמר ÈÅÈÇÇÄÅÇÇÈאתי,

ּגּבייהּו מטא  ּכד  ואתחזי, איהּו ÈÄÀÄÀÂÅÇÈÈÇÇÀיּודאי 

דמצוה ׁשליחא לֹון  אמר  ליּה, ÀÄÅÈÇÀÄÈÀÄÀÈׁשאילּו

ּדראמין, ּבכפר  ּדיירי אנן ּדהא  ÂÈÀÈÂÇÈÀÅÄÀÇÀÈÄאנא ,

לּולב צריכין ואנן דחג, זמנא ÈÅÄÀÈÀÇÀÂÇÀÄÄÈּומטי 

לֹון  לקטעא  אזיל  ואנא ּדעּמיּה, ÀÄÄÀÄÅÀÂÈÈÄÀÈÀÈוזינין

ההּוא  להּו אמר  ּכחדא, אזלּו ÀÄÀÈÂÀÀÂÈÈÇÀÇלמצוה ,

ּדּבכלהֹו ּדלּולב  מינין  ארּבע הּני  ÈÇÄÇÀÇÄÄÀÈÀÀËÀיּודאי 

עלמא  לרצּויי מיא)אתאן על (נ''א ÈÈÀÇÅÈÀÈ

ּבחג, ל ֹון צריכין  אנן אּמאי ÀÇÀÇÇÂÇÀÄÄÇÇׁשמעּתּון

חברייא, ּבהּו אתערּו ּכבר ליּה ÈÇÅÀÈÄÀÈÀÇÀÇÈאמר

ידְך ּתחֹות איהּו חדּתא  מ ּלה אי  ÂÈÄÄÈÇÀÈÄÀÀÈאבל 

אתר הה ּוא ו ּדאי לֹון אמר ל ּה, ÅÈÈÈÇÇÇÇÂÇאימא 

עסקי  וכלהּו זעיר הּוא  ּביּה ּדיירי  ÀÂÇÈÀÅÅÀÅÀËÀÈÀÅּדאנן

מרּבנן  צ ּורבא  עלן ואית ÀÇÀÈÀÄÂÈÀÈÅÇÈÈּבא ֹורייתא ,

ׁשמי ּה, מח ֹוזאה יֹוסי ּבר  יצחק  ÇÄÄÀÈÇÅÅÈÈÀÅר ּבי

חדּתין  מ ּלין לן אמר  וי ֹומא י ֹומא ÀÈÈÀÈÈÇÈÄÄÇÀÄּובכל

הּוא  זמנא ּבחג ּדהא  ואמר ÀÇÀÈÀÈÇÀÈÀÇÄÀÈּבא ֹורייתא,

רברבין  אּנּון עּמין, ׁשאר א ּנּון ÀÇÀÈÈÄÀÈÇÄÄÇÀÀÄל ׁשלטאה

עבֹודת  עֹובדי  ע ּמין ׁשאר על ÀÇÈÇÀÈÇÄÀÅÂÇממ ּנן

מּסטרייהּו ּומתּברכאן ּומ ּזל ֹות ÈÄÇÈÄÀÈÀÈÄÄÀÇÀּכֹוכבים

הּזידֹונים, מים  ל ֹון וקרינן ÀÄÀÈÅÀÈÄÈÇÄÇÅÄדי ׂשראל ,

אמר, דא ּת קכד)ּכמא  הּמים (תהלים ÀÈÀÇÀÈÅÇÇÄ

עלייהּו, לׁשלטאה  ּובגין ÇÅÄÀÄÀÇÀÈÈÂÇÀה ּזדֹונים,

ּבא ּנּון  ק ּדי ׁשא, דׁשמא  ּברזא  ÈÅÈÀÈÈÄÀÈÇÄÈÀÄאתינא

הזוהר מינים |אור ד'

לי ּה לר ּצּויי  ׁשּבּלּולב מינין ÇÀÇÄÄÆÇÈÀÇÅÅארּבע

עלייהּו ּולׁשלטאה הּוא , ּבריְך ÀÀÈÀÄÀÇÀÈÈÂÇÀלק ּודׁשא

עלן  ּולאתערא ק ּדי ׁשא , דׁשמא  ÀÈÈÄÀÈÇÄÈÀÇÀÈÈÂÈּברזא

מד ּבחא. ּגּבי  על לנסכא קּדי ׁשין ÇÄÇÄÄÀÇÀÈÇÇÅÇÀÀÈמיין

אחדעד  יהודי  ראו הולכים , שהיו

האיש  יוסי , רבי אמר  בא , שהיה

כשהגיע ונראה, יהודי הוא הזה

אני  להם , אמר אותו, שאלו  אליהם,

בכפר גרים אנו שהרי מצוה, שליח

צריכים  ואנו  החג, זמן והגיע  ראמין,

הולך ואני  עמו , שלו המינים  עם  לולב 

כאחד , הלכו למצוה , אותם  לקטוף 

מיני  ארבעת יהודי, אותו להם  אמר

לרצות  באים שבכולם  הללו הלולב

העולם המים)בעד  למה(על שמעתם ,

כבר לו, אמר בחג? אותם  צריכים  אנו 

דבר אם אבל החברים, בזה  העירו 

אמר אותה, אמור ידך  תחת הוא חדש 

בו  גרים  שאנו מקום אותו  ודאי להם ,

ויש  בתורה, עוסקים  וכלם  קטן, הוא

יצחק  רבי ושמו חכם  תלמיד עלינו

אומר ויום יום ובכל  מחוזאה, יוסי בר

שהרי  ואמר חדשים , תורה דברי לנו

שאר אותם  לשלוט  הזמן הוא  בחג

על גדולים ממונים  אותם העמים ,

מצדם  ומתברכים  עכו ''ם, העמים  שאר

מים  להם וקוראים ישראל, של 

שנאמר כמו  קכד)הזידונים , (תהלים

עליהם  לשלוט  וכדי הזידונים, המים 

הרמוז  הקדוש  השם בסוד באנו

לרצות  כדי הלולב , מיני ארבעה באותם 

עליהם  ולשלוט הוא, ברוך הקדוש  את

מים  עלינו ולהעיר הקדוש , השם בסוד 

המזבח. גבי  על  לנסך  קדושים

סג:) נח ח"א  (זוהר 

z

עליונים דברים  ידם  על מעורר

מג)חזי,ּתא  ּבׁשמי,(ישעיה  הּנקרא ּכל ÈÂÅÈÇÄÀÈÄÀÄ

קּדיׁשא, מלּכא עֹובדי עּלאין ÇÈÄÈÄÈÅÇÀÈÇÄÈּכּמה

עֹובדי ּבאינ ּון בריין)ּדהא  דאיהּו(נ''א  ÀÈÀÄÈÅÀÄ

עּלאין  ּבמ ּלין לֹון קטיר לתּתא ÈÄÀÇÈÈÄÀÄÄÄÈÄעביד

ועבדי  לתּתא ל ֹון נטלין וכד ÄÀÅÈÀÇÈÀÄÀÇÈÀÈÀÅּדלעילא,

עֹובדא  ההּוא אתער  עֹובדא, ÀÈÈÄÀÇÇÈÈּבהּו

עץ אזֹובא , ּכגֹון  ּבּה, ּדקטיר  ÄÀÅÈÀÈÄÈÀÅÈÅדלעילא

מ ּנייהּו ואית  מ ּלי, א ֹוקימנא והא ÆÆÀÈÄÀÈÄÅÀÄÄÇÀארז,

ּכגֹון  ק ּדי ׁשא, ּבׁשמא  כד ּדאחידן (ויקרא ÀÂÄÈÄÀÈÇÄÈÀ

ּדכּלהּוע ''א) וערבה, הדס, ואתרֹוג, ÈÀÆÀÂÈÇÂÈÈÀËÀל ּולב,

ּדא  ועל לעילא, קּדיׁשא ּבׁשמא  ÂÄÈÄÀÈÇÄÈÀÅÈÀÇÈאחידן

עֹובדא, ּבה ּו ּולמע ּבד  לֹון , לאחדא ÈÄÈÀÇÂÈÀÆÀÇÀÈÈּתנינן,

ּבי ּה, דאחיד  הה ּוא חדוה  לאתערא ÀÄÀÄÀÈÈÆÀÈÇÀÈÄÅּבגין

ּבעיין  ועֹובדא ּבמּלין  ּתנינן, ּדא  ÀÇÈÈÄÈÀÄÄÀÈÈÈÀÈועל 

מ ּלה לאתערא ּבגין מ ּלה , ÀÇÂÈÈÄÈÀÄÀÄÀÈÈÄÈלאחזאה

הּנקרא  ּכל דכתיב , הּוא  הדא ÈÃÈÂÈÄÀÄÈÇÄÀÈאחרא,

ולכב ֹודי יקרי,(בראתיו)ּבׁשמי לאתערא , ÄÀÄÀÄÀÄÀÇÀÈÈÀÈÄ

למעּבד יצרּתיו, לי, לייחדא ÀÈÄÀÇÂÈÄÀÇÀÄÀÆÀÇּבראתיו,

עֹובדא  חילא)ּבי ּה ע ׂשיתיו,(נ''א אף , ÅÈÈÇÂÄÄ

ּדלעילא. חילא ּבי ּה ÀÇÀÈÈÅÅÈÄÀÅÈלאתערא

הנקרא [תרגום : כל  כתוב  ראה, בא

מעשי  עליונים כמה בשמי,

מעשים  באותם שהרי הקדוש, המלך 

קושר(בריות) למטה עושה שהוא

שלמעלה , עליונים  בדברים אותם

בהם  ועושים למטה  אותם  וכשנוטלים 

מעשה אותו מתעורר מעשה,
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שהם  צדדים , לששה

לעורר ומטה, מעלה  רוחות, ארבע

צד לכל  נענועים  ושלשה  ו', סוד  עליו 

ארבע וצריך  עשר, שמונה  עולים

בנטילת  אחד עשר, שמונה  פעמים

אחרים  שני ה', באנא והשני לולב ,

ידי  ועל וסוף, בתחילה לה ' בהודו

משפילים  הם הללו ומכניעים נענועים 

ושתים  שבעים  את  למטה ממעלה 

אותם, שמנצחים  ואחר  האמות,

שתי  נא  הושיעה  והו אני אומרים 

כג.)פעמים.] ו ' תיקון  (תיקו"ז

z

ח "י בסוד  לולב 

ה ּׁשדרה ,ל ּולב לחּוט ּדדמי  צּדיק , ּדא  ÈÈÇÄÀÈÅÀÇÄÀÈ

ח''י  לקבל חּוליין, ח''י ÀÅÀÈÈÃÅּדביּה

ּברכאן  ח''י  לקבל ואיּנּון  ּדלּולב , ÄÀÄÀÈÀÄÈÃÅÄÀÈנענ ּועין 

אזּכרֹות, ע ׂשר ׁשמנה  לקבל ÄÀÈÈÃÅÀÙÆÂÇÇÀÈּדצלֹותא,

כט) לקבל(תהלים  אלים, ּבני ליי ÀÈÇÀÈÀÅÅÄÈÃÅּדהב ּו

ׁשמע , ּדקריאת אזּכר ֹות עׂשר  ÀÙÆÂÇÇÀÈÄÀÄÇÀÇׁשמנה 

ּתלת  ו', ּבחּוׁשּבן סיטרין , לׁשית ÀÄÀÇÀÄÄÀÄÀÀÇÀÇונענ ּוע 

ח''י, איּנּון סטרא , ּבכל  ÄÀÄÀÈÄÀÈÄנענ ּועין

שדומה[תרגום: צדיק, זה לולב 

שבו  השדרה, לחוט

שמונה כנגד חליות, עשרה  שמונה

כנגד והם הלולב, של נענועים  עשר

כנגד התפלה, ברכות עשרה  שמונה

של  שמות  עשר  כט)שמונה (תהלים 

עשר שמונה כנגד אלים , בני לה' הבו

ונענוע שמע, קריאת של  שמות

ושלשה ו', בחשבון צדדים , לששה

עשר.] שמונה הם  צד, בכל נענועים 

רנה :) אמור ח "ג (רע"מ

z

העולם אומות על שליטה 

ּדהוהעד  י ּודאי חד חמ ּו אזלי , ּדהוּו ÇÀÂÈÀÅÈÇÈÀÂÈ

נׁש ּבר האי יֹוסי ר ּבי אמר ÈÅÈÇÇÄÅÇÇÈאתי,

ּגּבייהּו מטא  ּכד  ואתחזי, איהּו ÈÄÀÄÀÂÅÇÈÈÇÇÀיּודאי 

דמצוה ׁשליחא לֹון  אמר  ליּה, ÀÄÅÈÇÀÄÈÀÄÀÈׁשאילּו

ּדראמין, ּבכפר  ּדיירי אנן ּדהא  ÂÈÀÈÂÇÈÀÅÄÀÇÀÈÄאנא ,

לּולב צריכין ואנן דחג, זמנא ÈÅÄÀÈÀÇÀÂÇÀÄÄÈּומטי 

לֹון  לקטעא  אזיל  ואנא ּדעּמיּה, ÀÄÄÀÄÅÀÂÈÈÄÀÈÀÈוזינין

ההּוא  להּו אמר  ּכחדא, אזלּו ÀÄÀÈÂÀÀÂÈÈÇÀÇלמצוה ,

ּדּבכלהֹו ּדלּולב  מינין  ארּבע הּני  ÈÇÄÇÀÇÄÄÀÈÀÀËÀיּודאי 

עלמא  לרצּויי מיא)אתאן על (נ''א ÈÈÀÇÅÈÀÈ

ּבחג, ל ֹון צריכין  אנן אּמאי ÀÇÀÇÇÂÇÀÄÄÇÇׁשמעּתּון

חברייא, ּבהּו אתערּו ּכבר ליּה ÈÇÅÀÈÄÀÈÀÇÀÇÈאמר

ידְך ּתחֹות איהּו חדּתא  מ ּלה אי  ÂÈÄÄÈÇÀÈÄÀÀÈאבל 

אתר הה ּוא ו ּדאי לֹון אמר ל ּה, ÅÈÈÈÇÇÇÇÂÇאימא 

עסקי  וכלהּו זעיר הּוא  ּביּה ּדיירי  ÀÂÇÈÀÅÅÀÅÀËÀÈÀÅּדאנן

מרּבנן  צ ּורבא  עלן ואית ÀÇÀÈÀÄÂÈÀÈÅÇÈÈּבא ֹורייתא ,

ׁשמי ּה, מח ֹוזאה יֹוסי ּבר  יצחק  ÇÄÄÀÈÇÅÅÈÈÀÅר ּבי

חדּתין  מ ּלין לן אמר  וי ֹומא י ֹומא ÀÈÈÀÈÈÇÈÄÄÇÀÄּובכל

הּוא  זמנא ּבחג ּדהא  ואמר ÀÇÀÈÀÈÇÀÈÀÇÄÀÈּבא ֹורייתא,

רברבין  אּנּון עּמין, ׁשאר א ּנּון ÀÇÀÈÈÄÀÈÇÄÄÇÀÀÄל ׁשלטאה

עבֹודת  עֹובדי  ע ּמין ׁשאר על ÀÇÈÇÀÈÇÄÀÅÂÇממ ּנן

מּסטרייהּו ּומתּברכאן ּומ ּזל ֹות ÈÄÇÈÄÀÈÀÈÄÄÀÇÀּכֹוכבים

הּזידֹונים, מים  ל ֹון וקרינן ÀÄÀÈÅÀÈÄÈÇÄÇÅÄדי ׂשראל ,

אמר, דא ּת קכד)ּכמא  הּמים (תהלים ÀÈÀÇÀÈÅÇÇÄ

עלייהּו, לׁשלטאה  ּובגין ÇÅÄÀÄÀÇÀÈÈÂÇÀה ּזדֹונים,

ּבא ּנּון  ק ּדי ׁשא, דׁשמא  ּברזא  ÈÅÈÀÈÈÄÀÈÇÄÈÀÄאתינא

הזוהר מינים |אור ד'

לי ּה לר ּצּויי  ׁשּבּלּולב מינין ÇÀÇÄÄÆÇÈÀÇÅÅארּבע

עלייהּו ּולׁשלטאה הּוא , ּבריְך ÀÀÈÀÄÀÇÀÈÈÂÇÀלק ּודׁשא

עלן  ּולאתערא ק ּדי ׁשא , דׁשמא  ÀÈÈÄÀÈÇÄÈÀÇÀÈÈÂÈּברזא

מד ּבחא. ּגּבי  על לנסכא קּדי ׁשין ÇÄÇÄÄÀÇÀÈÇÇÅÇÀÀÈמיין

אחדעד  יהודי  ראו הולכים , שהיו

האיש  יוסי , רבי אמר  בא , שהיה

כשהגיע ונראה, יהודי הוא הזה

אני  להם , אמר אותו, שאלו  אליהם,

בכפר גרים אנו שהרי מצוה, שליח

צריכים  ואנו  החג, זמן והגיע  ראמין,

הולך ואני  עמו , שלו המינים  עם  לולב 

כאחד , הלכו למצוה , אותם  לקטוף 

מיני  ארבעת יהודי, אותו להם  אמר

לרצות  באים שבכולם  הללו הלולב

העולם המים)בעד  למה(על שמעתם ,

כבר לו, אמר בחג? אותם  צריכים  אנו 

דבר אם אבל החברים, בזה  העירו 

אמר אותה, אמור ידך  תחת הוא חדש 

בו  גרים  שאנו מקום אותו  ודאי להם ,

ויש  בתורה, עוסקים  וכלם  קטן, הוא

יצחק  רבי ושמו חכם  תלמיד עלינו

אומר ויום יום ובכל  מחוזאה, יוסי בר

שהרי  ואמר חדשים , תורה דברי לנו

שאר אותם  לשלוט  הזמן הוא  בחג

על גדולים ממונים  אותם העמים ,

מצדם  ומתברכים  עכו ''ם, העמים  שאר

מים  להם וקוראים ישראל, של 

שנאמר כמו  קכד)הזידונים , (תהלים

עליהם  לשלוט  וכדי הזידונים, המים 

הרמוז  הקדוש  השם בסוד באנו

לרצות  כדי הלולב , מיני ארבעה באותם 

עליהם  ולשלוט הוא, ברוך הקדוש  את

מים  עלינו ולהעיר הקדוש , השם בסוד 

המזבח. גבי  על  לנסך  קדושים

סג:) נח ח"א  (זוהר 

z

עליונים דברים  ידם  על מעורר

מג)חזי,ּתא  ּבׁשמי,(ישעיה  הּנקרא ּכל ÈÂÅÈÇÄÀÈÄÀÄ

קּדיׁשא, מלּכא עֹובדי עּלאין ÇÈÄÈÄÈÅÇÀÈÇÄÈּכּמה

עֹובדי ּבאינ ּון בריין)ּדהא  דאיהּו(נ''א  ÀÈÀÄÈÅÀÄ

עּלאין  ּבמ ּלין לֹון קטיר לתּתא ÈÄÀÇÈÈÄÀÄÄÄÈÄעביד

ועבדי  לתּתא ל ֹון נטלין וכד ÄÀÅÈÀÇÈÀÄÀÇÈÀÈÀÅּדלעילא,

עֹובדא  ההּוא אתער  עֹובדא, ÀÈÈÄÀÇÇÈÈּבהּו

עץ אזֹובא , ּכגֹון  ּבּה, ּדקטיר  ÄÀÅÈÀÈÄÈÀÅÈÅדלעילא

מ ּנייהּו ואית  מ ּלי, א ֹוקימנא והא ÆÆÀÈÄÀÈÄÅÀÄÄÇÀארז,

ּכגֹון  ק ּדי ׁשא, ּבׁשמא  כד ּדאחידן (ויקרא ÀÂÄÈÄÀÈÇÄÈÀ

ּדכּלהּוע ''א) וערבה, הדס, ואתרֹוג, ÈÀÆÀÂÈÇÂÈÈÀËÀל ּולב,

ּדא  ועל לעילא, קּדיׁשא ּבׁשמא  ÂÄÈÄÀÈÇÄÈÀÅÈÀÇÈאחידן

עֹובדא, ּבה ּו ּולמע ּבד  לֹון , לאחדא ÈÄÈÀÇÂÈÀÆÀÇÀÈÈּתנינן,

ּבי ּה, דאחיד  הה ּוא חדוה  לאתערא ÀÄÀÄÀÈÈÆÀÈÇÀÈÄÅּבגין

ּבעיין  ועֹובדא ּבמּלין  ּתנינן, ּדא  ÀÇÈÈÄÈÀÄÄÀÈÈÈÀÈועל 

מ ּלה לאתערא ּבגין מ ּלה , ÀÇÂÈÈÄÈÀÄÀÄÀÈÈÄÈלאחזאה

הּנקרא  ּכל דכתיב , הּוא  הדא ÈÃÈÂÈÄÀÄÈÇÄÀÈאחרא,

ולכב ֹודי יקרי,(בראתיו)ּבׁשמי לאתערא , ÄÀÄÀÄÀÄÀÇÀÈÈÀÈÄ

למעּבד יצרּתיו, לי, לייחדא ÀÈÄÀÇÂÈÄÀÇÀÄÀÆÀÇּבראתיו,

עֹובדא  חילא)ּבי ּה ע ׂשיתיו,(נ''א אף , ÅÈÈÇÂÄÄ

ּדלעילא. חילא ּבי ּה ÀÇÀÈÈÅÅÈÄÀÅÈלאתערא

הנקרא [תרגום : כל  כתוב  ראה, בא

מעשי  עליונים כמה בשמי,

מעשים  באותם שהרי הקדוש, המלך 

קושר(בריות) למטה עושה שהוא

שלמעלה , עליונים  בדברים אותם

בהם  ועושים למטה  אותם  וכשנוטלים 

מעשה אותו מתעורר מעשה,



כ

ועץ אזוב  כגון בו, שקשור שלמעלה 

מהם  ויש  הדברים, בארנו והרי ארז,

לולב , כמו הקדוש , בשם שאחוזים

אחוזים  שכלם וערבה , הדס, ואתרוג,

שנינו, כך ועל  למעלה , הקדוש  בשם 

כדי  מעשה  בהם ולעשות אותם  לאחז

זה ועל  בו, שאוחז אותו  חדוה לעורר

להראות  צריך ומעשה בדברים  שנינו,

דב לעורר כדי  שכתובדבר זהו אחר, ר

ולכבודי בשמי הנקרא ,(בראתיו)כל 

כלומר, בראתיו, כבודי , לעורר  כלומר,

בו  לעשות כלומר, יצרתיו , לי, לייחד

לעורר(כח)מעשה כלומר, עשיתיו, אף  ,

שלמעלה.] כח רכ.)בו  ויחי ח"א (זוהר

z

הקב"ה כינויי על מרמזים 

לאתחזאהּבהני  נ ׁש ּבר ּבעי זינין, ÀÈÅÄÄÈÅÇÈÀÄÀÂÈÈ

עלין  הּוא , ּברי ְך קּוד ׁשא ÈÅÀÈÀÄÈÄקמי

ׁשאר ּכל איּנּון  ּתמרים, ּדהני ÀÇÀÄÀÈÄÀÈÄÄÈÀÇוטר ּפין

ּדקּוד ׁשא  ּכּנּויין ּבאיּנּון ּדאתאחדן ÅÄÀÄÀÇÂÈÀÄÄÈÀÀÈחילין

ּדּבעינן ּבגין ּבה ֹון, אקרי הּוא  (ס ''אּבריְך ÀÄÄÀÅÀÀÄÀÈÅÈ

ּדלית לאתחדתא) ּדלעי ּלא, ּכגוונא ÀÇÈÀÇÀÈÄÀÅÈÀÅלתּתא 

ּדּוגמא  ל ּה אית ּדלא ּבעלמא , מ ּלה ÈÄÈÀÈÀÈÀÈÄÈÀÈל ְך

אית  הכי ּדלעי ּלא  ּכגוונא  ÀÅÈÀÇÀÈÄÀÅÈÈÄÄלעיּלא ,

ּברזא  לאתאחדא  יׂשראל ּובעּו ÀÇÈÀÄÀÈÅÀÄÀÇÂÈÀÈÈלת ּתא,

ּבריְך קּוד ׁשא  קמי ּדמהימנּותא , ÈÄÀÅÀÈÈÅÀÈÀÄּדא 

ה ּוא,

אדם [תרגום: בן צריך אלו  במינים 

ברוך הקדוש  לפני להראות

התמרים, אלו  של וטרפים  עלים הוא,

באלו  שמתאחדים חיילות שאר כל הם 

נקרא  הוא ברוך שהקדוש  הכינויים

שצריכים  מפני למטה(להתאחז )בהם,

בעולם  דבר לך  שאין למעלה, כדוגמת

של כדוגמא למעלה, דוגמא לו שאין 

ישראל וצריכים  למטה, יש  כך  למעלה 

לפני  האמונה של זה  בסוד  להתאחד 

הוא.] ברוך  הקדוש

קפו :) תצוה ח"ב (זוהר

z

הקב"ה עם  שמחים  ישראל  בני 

ּבההּוא (מ''ז )ּפּקּודא  ל ּולב ליטֹול ּדא ÄÈÈÄÈÀÇ

והאי  ּדיליּה, זינין ּבאיּנּון ÈÀÄÄÄÄÅÀÇיֹומא

ּכמה חברּייא , ואֹוקמ ּוה א ֹוקימנא ÈÈÄÀÈÀÀÈÇÀÇÈÀÈרזא

לי ׂשראל ל ֹון נטיל ה ּוא ּבריְך ÀÀÈÀÄÈÄÀÄÀÈÅּדק ּודׁשא 

י ׂשראל הכי  אּוף  ּבהֹון, וחּדי יֹומין ÀÈÅÄÀÇÅÀÈÄÄÀÈÅּבהני 

הּוא  ּברי ְך ּלקּודׁשא ליּה ÇÀÅÅÀÀÈÀÄנטלי 

רזא  הּוא ודא  ּבי ּה, וחּדאן ÀÈÅÀÇÈÅÀÈÈÈלח ּולקיהֹון 

ּדּיּוקנא ּדל ּול רזא  ּדאיהּו ּדביּה ּומינין ב , ÀÈÄÄÀÅÀÄÈÈÄÀÈ

א ּתמר . והא  ÀÈÈÀÈÄÀÇּדאדם 

לולב(מ''ז )מצוה[תרגום : ליטול זו

אותם  עם  יום  באותו

בארנו, הזה והסוד שלו, המינים

ברוך שהקדוש  כמו  החברים, ופרשוה

הללו  בימים  ישראל את נוטל  הוא

נוטלים  ישראל כך  אף בהם , ושמח

ושמחים  לחלקם הוא  ברוך הקדוש  את

והמינים  הלולב של הסוד וזהו עמו ,

אדם, של  הדמות סוד  שהוא  שבו,

נתבאר.] קד .)והרי  אמור  ח "ג (רע"מ

z

הזוהר מינים |אור ד'

חסדים - מים  ידם  על נשפע

דכתיב ּכל  היינ ּו ּבׁשמי, (ויקראהּנקרא  ÈÇÄÀÈÄÀÄÇÀÄÀÄ

ּבראתיו,כג) ולכב ֹודי הדר , עץ ÀÄÅÈÈÀÄÀÄÀÈÄּפרי

וענף היינ ּו יצרּתיו , ּתמרים, ּכּפֹות ÇÀÇÀÈÄÀÇÀÄÇÀÇÂÇהיינ ּו

וערבי  היינ ּו עׂשיתיו , אף  עב ֹות , ÅÈÇÂÄÄÇÀÀÇÀÅעץ

קרא , דאמר דהאי ותּקּונא  (ויקראנחל , ÈÇÀÄÈÀÇÀÈÇÀÈ

ּדייקא,כג) הרא ׁשֹון, ּבּיֹום לכם ÀÇÀÆÈÆÇÈÄÇÀÈּולקחּתם 

ּבּיֹום  אבל  עׂשֹור, על חמיׁשאה ÀÂÄÈÈÇÈÂÈÇּדהּוא 

ה ּוא, מאן ראׁשֹון י ֹום ההּוא ÈÄÇÄÇהרא ׁשֹון,

לנטלא  רא ׁשֹון, ּדנפיק יֹום  (ד''אא ּלא  ÆÈÀÈÄÄÀÇÀÈ

ּבעיין לכלא) ואנן נביעין, ּדמיין ÀÇÀÇÄÀÄÄÀÂÇÈÀÈּבמ ּבּוע ֹוי

למלּכא  מתל  לעלמא. ליּה ÀÇÀÈÈÅÀÈÀÈÀÇÀÇÀÈלאמ ׁשכא 

א ּמי ּה ּבקטרֹוי, נׁשא ּבני ÀÈÇÀÅÈÈÀÄÀÄÅּדקטר

לחירּות, לֹון ואפיקת אתת, ÇÀÄÈÈÇÇÂÄÇÀÅמטרֹוניתא

לֹון  ויהב  דילּה, ליקרא אׁשּגח  ÇÀÈÇÀÇÄÈÈÄÈÀÈÇּומלּכא 

וצחין, ּכייפין לֹון אׁשּכחת ÄÈÈÇÀÈÇÇÀÄÀÇÄּבידהא,

אייתי  לחירּו, ל ֹון אפיקת הא  ÂÈÇÀÈÂÄÇÀÅÇÀÅאמרּת,

י ֹום  הא  ּכָך, ּומׁשּתּייא. מיכלא  ÅÀÈÄÀÇÈÈÈל ֹון

ּכפני  ואנן לחירּו, לכּלא  א ּפיק ÇÄÄÇÄÀÙÈÀÅÀÂÇÇÀÄה ּכּפּורים

היא  למ ׁשּתּיא, וצחינן קאימנא , ÀÈÈÄÀÈÀÇÄÈÀÄÀÇÈÄמזֹונא 

יֹומא  ּבהאי ּבעּטרֹוי , למלּכא ÇÂÈÇÀÇÀÈÀÄÀÀÇÈאעטרת

ׁשריין, עּמּה נביעין מיין ּדהא  ÀÇÀÈÀÈÇÄÀÄÄÄÈÇÀÈידענא,

לֹון  ּדאּפיק למאן  למׁשּתּייא, ÈÄÀÈÀÄÀÇÈÀÇÀÇÄׁשאילנא 

רא ׁשֹון. יֹום לי ּה קרינן ּדא ועל ÀÅÀÇÈÈÄÈÅÄלחירּו,

היינו רגום :[ת  בשמי, הנקרא  כל

כג)שכתוב עץ(ויקרא  פרי

שכתוב היינו  בראתיו, ולכבודי  הדר,

שכתוב היינו  יצרתיו , תמרים, כפת

היינו  עשיתיו, אף  עבת, עץ  וענף

זה של  ותקון  נחל, וערבי שכתוב 

הכתוב שאמר מה הוא המינים

והיינו  הראשון, ביום  לכם ולקחתם 

אבל עשור, על חמישי שהוא דוקא

אותו  קשה, הראשון ביום שכתוב  מה 

יום  אלא ומשיב , הוא, מי  ראשון  יום 

לנסוע ראשון במעייניו (לכל)שיצא 

להמשיכו  רוצים  ואנו נובעים, מים  של 

אדם  בני שקשר למלך משל  לעולם .

והוציאה הגבירה  אמו באה  במאסר ,

על משגיח והמלך  לחרות, אותם

אותם  מצאה בידיה, אותם ונתן כבודה

הוצאתי  הרי  אמרה, וצמאים, רעבים

אכל להם  תביא לחרות, אותם

מוציא  הזה  הכפורים  יום כך ומשקה.

למזון  רעבים  ואנו לחרות, כלם את

את  מעטרת היא  לשתיה, וצמאים

ידענו  הזה  ביום  בעטרותיו, המלך 

עמה , שורים נובעים חסדים  – שמים

אותם  שהוציא  למי  לשתות שואלים 

ביום  לו  קוראים כך ועל לחרות,

רכ :)ראשון.] ויחי ח"א (זוהר 

z

בדין ישראל  בני  של ניצחון

ּבסימנין ּביֹומא י ׂשראל , נפקי דא  ÀÈÈÈÀÅÄÀÈÅÀÄÈÄ

ּבגין  מלּכא, מּגֹו ÀÄÄÄÇÀÈÀÄר ׁשימין

אינּון, סימנין ּומאי ּדינא , נצחין ÀÄÈÀÄÄÈÇÄÈÄÄּדאינ ּון

דמלּכא  ח ֹותמא מהימנ ּותא, ÄÈÅÀÅÀÈÈÈÀÇÀÈסימני 

קדם  ּדעאלּו נ ׁשא , ּבני לתרי  ÄÈÈÄÀÅÀÄÈÈÀÈÃÈע ּלאה .

מאן  עלמא  ידעי  ולא לדינא, ÇÀÈÀÄÈÀÈÈÀÅÇÀÈÇמלּכא 

מלּכא, מ ּבי לגיֹון חד  נפק נצח, ÄÇÀÈÇÈÇÇÄÀÄÅÇÀÈמּנייהּו

ּובידֹוי  ּדי ּפּוק  מאן ל ֹון, אמר לֹו, ÀÄÈÇÇÀÄÄׁשאילּו

ּכּולי  ּכָך, נצח, ה ּוא ּדמלּכא, ÄÈÄÀÇÀÈÈÇÈÅסימנין

מלּכא  קדם  לדינא, עאלין ÇÀÈÈÄÀÄÈÃÈÇÀÈעלמא

הּׁשנה דרא ׁש מ ּיֹומא לֹון ודאין ÄÈÈÀÈÄÄÈÀÙÇÈÈע ּלאה ,

יֹומין  סרי  חמ ׁש עד הּכּפּורים , ÀÇÄÄÇÂÅÈÅÄויֹום



כא

ועץ אזוב  כגון בו, שקשור שלמעלה 

מהם  ויש  הדברים, בארנו והרי ארז,

לולב , כמו הקדוש , בשם שאחוזים

אחוזים  שכלם וערבה , הדס, ואתרוג,

שנינו, כך ועל  למעלה , הקדוש  בשם 

כדי  מעשה  בהם ולעשות אותם  לאחז

זה ועל  בו, שאוחז אותו  חדוה לעורר

להראות  צריך ומעשה בדברים  שנינו,

דב לעורר כדי  שכתובדבר זהו אחר, ר

ולכבודי בשמי הנקרא ,(בראתיו)כל 

כלומר, בראתיו, כבודי , לעורר  כלומר,

בו  לעשות כלומר, יצרתיו , לי, לייחד

לעורר(כח)מעשה כלומר, עשיתיו, אף  ,

שלמעלה.] כח רכ.)בו  ויחי ח"א (זוהר

z

הקב"ה כינויי על מרמזים 

לאתחזאהּבהני  נ ׁש ּבר ּבעי זינין, ÀÈÅÄÄÈÅÇÈÀÄÀÂÈÈ

עלין  הּוא , ּברי ְך קּוד ׁשא ÈÅÀÈÀÄÈÄקמי

ׁשאר ּכל איּנּון  ּתמרים, ּדהני ÀÇÀÄÀÈÄÀÈÄÄÈÀÇוטר ּפין

ּדקּוד ׁשא  ּכּנּויין ּבאיּנּון ּדאתאחדן ÅÄÀÄÀÇÂÈÀÄÄÈÀÀÈחילין

ּדּבעינן ּבגין ּבה ֹון, אקרי הּוא  (ס ''אּבריְך ÀÄÄÀÅÀÀÄÀÈÅÈ

ּדלית לאתחדתא) ּדלעי ּלא, ּכגוונא ÀÇÈÀÇÀÈÄÀÅÈÀÅלתּתא 

ּדּוגמא  ל ּה אית ּדלא ּבעלמא , מ ּלה ÈÄÈÀÈÀÈÀÈÄÈÀÈל ְך

אית  הכי ּדלעי ּלא  ּכגוונא  ÀÅÈÀÇÀÈÄÀÅÈÈÄÄלעיּלא ,

ּברזא  לאתאחדא  יׂשראל ּובעּו ÀÇÈÀÄÀÈÅÀÄÀÇÂÈÀÈÈלת ּתא,

ּבריְך קּוד ׁשא  קמי ּדמהימנּותא , ÈÄÀÅÀÈÈÅÀÈÀÄּדא 

ה ּוא,

אדם [תרגום: בן צריך אלו  במינים 

ברוך הקדוש  לפני להראות

התמרים, אלו  של וטרפים  עלים הוא,

באלו  שמתאחדים חיילות שאר כל הם 

נקרא  הוא ברוך שהקדוש  הכינויים

שצריכים  מפני למטה(להתאחז )בהם,

בעולם  דבר לך  שאין למעלה, כדוגמת

של כדוגמא למעלה, דוגמא לו שאין 

ישראל וצריכים  למטה, יש  כך  למעלה 

לפני  האמונה של זה  בסוד  להתאחד 

הוא.] ברוך  הקדוש

קפו :) תצוה ח"ב (זוהר

z

הקב"ה עם  שמחים  ישראל  בני 

ּבההּוא (מ''ז )ּפּקּודא  ל ּולב ליטֹול ּדא ÄÈÈÄÈÀÇ

והאי  ּדיליּה, זינין ּבאיּנּון ÈÀÄÄÄÄÅÀÇיֹומא

ּכמה חברּייא , ואֹוקמ ּוה א ֹוקימנא ÈÈÄÀÈÀÀÈÇÀÇÈÀÈרזא

לי ׂשראל ל ֹון נטיל ה ּוא ּבריְך ÀÀÈÀÄÈÄÀÄÀÈÅּדק ּודׁשא 

י ׂשראל הכי  אּוף  ּבהֹון, וחּדי יֹומין ÀÈÅÄÀÇÅÀÈÄÄÀÈÅּבהני 

הּוא  ּברי ְך ּלקּודׁשא ליּה ÇÀÅÅÀÀÈÀÄנטלי 

רזא  הּוא ודא  ּבי ּה, וחּדאן ÀÈÅÀÇÈÅÀÈÈÈלח ּולקיהֹון 

ּדּיּוקנא ּדל ּול רזא  ּדאיהּו ּדביּה ּומינין ב , ÀÈÄÄÀÅÀÄÈÈÄÀÈ

א ּתמר . והא  ÀÈÈÀÈÄÀÇּדאדם 

לולב(מ''ז )מצוה[תרגום : ליטול זו

אותם  עם  יום  באותו

בארנו, הזה והסוד שלו, המינים

ברוך שהקדוש  כמו  החברים, ופרשוה

הללו  בימים  ישראל את נוטל  הוא

נוטלים  ישראל כך  אף בהם , ושמח

ושמחים  לחלקם הוא  ברוך הקדוש  את

והמינים  הלולב של הסוד וזהו עמו ,

אדם, של  הדמות סוד  שהוא  שבו,

נתבאר.] קד .)והרי  אמור  ח "ג (רע"מ

z

הזוהר מינים |אור ד'

חסדים - מים  ידם  על נשפע

דכתיב ּכל  היינ ּו ּבׁשמי, (ויקראהּנקרא  ÈÇÄÀÈÄÀÄÇÀÄÀÄ

ּבראתיו,כג) ולכב ֹודי הדר , עץ ÀÄÅÈÈÀÄÀÄÀÈÄּפרי

וענף היינ ּו יצרּתיו , ּתמרים, ּכּפֹות ÇÀÇÀÈÄÀÇÀÄÇÀÇÂÇהיינ ּו

וערבי  היינ ּו עׂשיתיו , אף  עב ֹות , ÅÈÇÂÄÄÇÀÀÇÀÅעץ

קרא , דאמר דהאי ותּקּונא  (ויקראנחל , ÈÇÀÄÈÀÇÀÈÇÀÈ

ּדייקא,כג) הרא ׁשֹון, ּבּיֹום לכם ÀÇÀÆÈÆÇÈÄÇÀÈּולקחּתם 

ּבּיֹום  אבל  עׂשֹור, על חמיׁשאה ÀÂÄÈÈÇÈÂÈÇּדהּוא 

ה ּוא, מאן ראׁשֹון י ֹום ההּוא ÈÄÇÄÇהרא ׁשֹון,

לנטלא  רא ׁשֹון, ּדנפיק יֹום  (ד''אא ּלא  ÆÈÀÈÄÄÀÇÀÈ

ּבעיין לכלא) ואנן נביעין, ּדמיין ÀÇÀÇÄÀÄÄÀÂÇÈÀÈּבמ ּבּוע ֹוי

למלּכא  מתל  לעלמא. ליּה ÀÇÀÈÈÅÀÈÀÈÀÇÀÇÀÈלאמ ׁשכא 

א ּמי ּה ּבקטרֹוי, נׁשא ּבני ÀÈÇÀÅÈÈÀÄÀÄÅּדקטר

לחירּות, לֹון ואפיקת אתת, ÇÀÄÈÈÇÇÂÄÇÀÅמטרֹוניתא

לֹון  ויהב  דילּה, ליקרא אׁשּגח  ÇÀÈÇÀÇÄÈÈÄÈÀÈÇּומלּכא 

וצחין, ּכייפין לֹון אׁשּכחת ÄÈÈÇÀÈÇÇÀÄÀÇÄּבידהא,

אייתי  לחירּו, ל ֹון אפיקת הא  ÂÈÇÀÈÂÄÇÀÅÇÀÅאמרּת,

י ֹום  הא  ּכָך, ּומׁשּתּייא. מיכלא  ÅÀÈÄÀÇÈÈÈל ֹון

ּכפני  ואנן לחירּו, לכּלא  א ּפיק ÇÄÄÇÄÀÙÈÀÅÀÂÇÇÀÄה ּכּפּורים

היא  למ ׁשּתּיא, וצחינן קאימנא , ÀÈÈÄÀÈÀÇÄÈÀÄÀÇÈÄמזֹונא 

יֹומא  ּבהאי ּבעּטרֹוי , למלּכא ÇÂÈÇÀÇÀÈÀÄÀÀÇÈאעטרת

ׁשריין, עּמּה נביעין מיין ּדהא  ÀÇÀÈÀÈÇÄÀÄÄÄÈÇÀÈידענא,

לֹון  ּדאּפיק למאן  למׁשּתּייא, ÈÄÀÈÀÄÀÇÈÀÇÀÇÄׁשאילנא 

רא ׁשֹון. יֹום לי ּה קרינן ּדא ועל ÀÅÀÇÈÈÄÈÅÄלחירּו,

היינו רגום :[ת  בשמי, הנקרא  כל

כג)שכתוב עץ(ויקרא  פרי

שכתוב היינו  בראתיו, ולכבודי  הדר,

שכתוב היינו  יצרתיו , תמרים, כפת

היינו  עשיתיו, אף  עבת, עץ  וענף

זה של  ותקון  נחל, וערבי שכתוב 

הכתוב שאמר מה הוא המינים

והיינו  הראשון, ביום  לכם ולקחתם 

אבל עשור, על חמישי שהוא דוקא

אותו  קשה, הראשון ביום שכתוב  מה 

יום  אלא ומשיב , הוא, מי  ראשון  יום 

לנסוע ראשון במעייניו (לכל)שיצא 

להמשיכו  רוצים  ואנו נובעים, מים  של 

אדם  בני שקשר למלך משל  לעולם .

והוציאה הגבירה  אמו באה  במאסר ,

על משגיח והמלך  לחרות, אותם

אותם  מצאה בידיה, אותם ונתן כבודה

הוצאתי  הרי  אמרה, וצמאים, רעבים

אכל להם  תביא לחרות, אותם

מוציא  הזה  הכפורים  יום כך ומשקה.

למזון  רעבים  ואנו לחרות, כלם את

את  מעטרת היא  לשתיה, וצמאים

ידענו  הזה  ביום  בעטרותיו, המלך 

עמה , שורים נובעים חסדים  – שמים

אותם  שהוציא  למי  לשתות שואלים 

ביום  לו  קוראים כך ועל לחרות,

רכ :)ראשון.] ויחי ח"א (זוהר 

z

בדין ישראל  בני  של ניצחון

ּבסימנין ּביֹומא י ׂשראל , נפקי דא  ÀÈÈÈÀÅÄÀÈÅÀÄÈÄ

ּבגין  מלּכא, מּגֹו ÀÄÄÄÇÀÈÀÄר ׁשימין

אינּון, סימנין ּומאי ּדינא , נצחין ÀÄÈÀÄÄÈÇÄÈÄÄּדאינ ּון

דמלּכא  ח ֹותמא מהימנ ּותא, ÄÈÅÀÅÀÈÈÈÀÇÀÈסימני 

קדם  ּדעאלּו נ ׁשא , ּבני לתרי  ÄÈÈÄÀÅÀÄÈÈÀÈÃÈע ּלאה .

מאן  עלמא  ידעי  ולא לדינא, ÇÀÈÀÄÈÀÈÈÀÅÇÀÈÇמלּכא 

מלּכא, מ ּבי לגיֹון חד  נפק נצח, ÄÇÀÈÇÈÇÇÄÀÄÅÇÀÈמּנייהּו

ּובידֹוי  ּדי ּפּוק  מאן ל ֹון, אמר לֹו, ÀÄÈÇÇÀÄÄׁשאילּו

ּכּולי  ּכָך, נצח, ה ּוא ּדמלּכא, ÄÈÄÀÇÀÈÈÇÈÅסימנין

מלּכא  קדם  לדינא, עאלין ÇÀÈÈÄÀÄÈÃÈÇÀÈעלמא

הּׁשנה דרא ׁש מ ּיֹומא לֹון ודאין ÄÈÈÀÈÄÄÈÀÙÇÈÈע ּלאה ,

יֹומין  סרי  חמ ׁש עד הּכּפּורים , ÀÇÄÄÇÂÅÈÅÄויֹום



כב

זּכאין  יׂשראל  אׁשּתּכחּו ּכְך ּובין ÀÇÀÈÅÈÄÀÇÈÄÀÈÅÇÈÄלירחא,

ולּולב ּבסּכה טרחין ּבתיּוב ּתא , ËÀÄÀÀÈÈÀÄÀËÈÀÈּכּלהּו

ּדינא, נצח מאן ידעי  ולא ÀÆÀÀÈÈÀÅÇÈÇÄÈואתר ֹוג,

ּדינא, נצח מאן ׁשאלּו עּלאי ÇÀÂÅÄÈÅÈÂÇÈÇÄÈמלאכי 

אינ ּון  לה ּו, אמר הּוא ּבריְך ÀÈÀÄÈÇÀÄקּודׁשא

אינ ּון  ּדילי, סימנין ּבידייהּו ÀÇÀÅÄÇÀÄÈÄÄÄÄּדמפקי

נפ  י ֹומא, ּבהאי ּדינא , י ׂשראלנצחין קי  ÈÀÄÄÈÀÇÈÈÀÅÄÀÈÅ

ּדהּלילא, ּבתּוׁשּבחּתא דמלּכא, ÄÀÄÀÇÀÈÀÀÇÀÈÀÇÅÈּברׁשימ ּו

לּולב ּבׂשמאלא, אתרֹוג ּבּסּכה , ÈÄÇËÈÆÀÄÀÈÈÈעאלין

רׁשימין  ּדיׂשראל ּכּלהּו, חמאן ÄÄÈÈÈËÀÀÄÀÈÅÀÄÄּבימינא,

ּפתחי  קּדיׁשא, ּדמל ּכא  ÄÀÄÄÀÇÀÈÇÄÈÈÀÅּברׁשימין

קמד)ואמרי , ׁשּככה(תהלים העם אׁשרי ÀÈÀÅÇÀÅÈÈÆÈÈ

אלהיו. ׁשה' העם א ׁשרי  ÇÀÅÈÈÆÁÈל ֹו

יוצאים [תרגום: הזה סוכות ביום

רשומים  בסימנים  ישראל

בדין, נצחו שהם משום  המלך , מתוך

חותם  האמונה, סימני הסימנים, ומהם

אדם  בני לשני  משל העליון, המלך 

ידעו  ולא לדין, המלך לבני  שנכנסו 

אחד לגיון  יצא ניצח, מהם מי בעולם

נצח, מי אותו ושאלו המלך, מבית

סימני  ובידו שיצא מי להם, אמר

העולם  כל כך שנצח. הוא  המלך ,

והוא  העליון, המלך לפני לדין נכנסים

ויום  השנה ראש של  מיום  אותם  דן

לחודש , יום עשרה  חמש  עד  הכפורים,

צדיקים  כלם ישראל  נמצאו כך  ובין

ולולב בסכה טורחים בתשובה,

בדין, נצח מי  יודעים  ולא ואתרוג,

נצח  מי שואלים , העליונים  המלאכים

הוא, ברוך הקדוש  להם אומר בדין,

הסימנים  את בידיהם שמוציאים אלה

יוצאים  הזה ביום  בדין, נצחו הם  שלי ,

בתשבחות  המלך, ברשם  ישראל

בשמאל , אתרוג לסכה , נכנסים  ההלל,

שישראל רואים  וכולם בימין, לולב 

הקדוש , המלך ברשומי רשומים

ואומרים, קמד)פותחים אשרי (תהלים

שה ' העם  אשרי  לו שככה העם 

רכא .)אלהיו.] ויחי ח"א (זוהר 

z

העולם אומות על ישראל של ניצחונם 

אּבא,קם אּבא ואמר, אלעזר  רּבי  ÈÇÄÆÀÈÈÀÈÇÇÈÇÈ

קדמאה ּביֹומא  א ּתמר  ÇÇÄÀÇÀÈÇÀÈÈא ּמאי

הראׁשֹון  ּבּיֹום  לכם ּולקחּתם  ÀËÀÇÀÆÈÆÇÈÄדסּכֹות,

הדר עץ ג)ּפרי כג  ּברי (ויקרא  ליּה אמר , ÀÄÄÈÈÈÇÅÀÄ

ּובאּלין  ל ֹון, נטלין ּבימינא קרבא  ÈÅÀÈÈÄÄÈÈÀÄÀÄÅמאני 

רׁשימין  יׂשראל אינּון קרבא ÈÅÀÈÈÄÄÀÈÅÀÄÄמאני 

לי ּה דהוה למל ּכא  מתל  ּדינא , ÀÈÀÄÄÈÀÇÀÇÀÈÇÂÈÅּדנצחין

ה ולא א ּומין, ּבׁשבעין ּוקרבא  וֹוּדינא ÄÈÀÈÈÀÇÀÄÄÀÈÂ

מאן  ליּה וׁשאלין ּדינא, נצח מאן ÈÀÄÈÈÇÄÈÀÈÂÄÅÈידעין

ּבאּלין  ּתס ּתּכל ּון אמר ּדינא ÈÇÄÈÈÇÄÀÇÀÀÄÅנצח

בידייהּו, קרבא ּבמאני  ÄÀÄÄÀÈÅÀÈÈÄÇÀּדרׁשימין

ּדינא. נצח מאן ÀÄÀÀÈÈÇÄÈותנּדעּון

ואמר,[תרגום: אלעזר  רבי עמד 

נאמר למה אבא, אבא

לכם  ולקחתם  סכות, של הראשון ביום

לו  אמר  הדר, עץ פרי הראשון  ביום

נוטלים  הקרב  כלי  את בני, רשב"י,

רשומים  הללו הקרב  ובכלי  בימין,

למלך משל בדין, שמנצחים  ישראל

אמות, שבעים  עם וקרב  דין לו שהיה 

ושואלים  בדין, נצח מי  יודעים היו  ולא

תסתכלו  אמר, בדין, נצח מי  אותו,

הזוהר מינים |אור ד'

בידיהם  קרב  כלי עם שרשומים  באלו 

בדין.] נצח מי ותדעו 

כט .) יב תיקון  (תיקו"ז

z

ישראל  על כנפיו פורש  הקב"ה

ּכדין וכד יֹומין, ּבחמיסר  איּנּון יׂשראל  ÀÇÄÀÈÅÄÇÂÅÈÄÀÅ

עלייהּו, ּגד ּפֹוי לפרׂשא לבנ ֹוי, ÈÄÄÀÀÈÀÈÇÀÈÇÀנטיל

ּולקחּתם  ּכתיב ּדא  ועל עּמהֹון , ÀÅÅÄÀÀÇÈÀÄÀÇÀÆּולמחדי

איהּו ּדא, ּפרי  הראׁשֹון , ּביֹום  ÈÆÇÈÄÀÄÈÄלכם 

ּבי ּה וא ׁשּתכח ּפרי , עץ ּדאקרי  ÄÈÈÀÄÀÅÅÀÄÀÄÀÀÇÅאילנא

אמר  דאּת ּכמה הדר, עץ (תהליםּפרי. ÀÄÅÈÈÀÈÀÇÀÈÅ

אקרי צו) טעמא מאי  לפניו , והדר ÀÈÈÀÈÈÇÇÀÈÄÀÅהֹוד

צּדיק. ּדא אּלא הדר , איהּו ּומאן  ÈÈÇÄÈÈÆÈÈÇÄהדר,

בחמשה[תרגום : הם ישראל  וכאשר

לבניו  נוטל אז יום, עשר

עמהם, ולשמח עליהם כנפיו לפרוש 

ביום  לכם  ולקחתם  כתוב  זה  ועל

עץ שנקרא  אילן הוא  זה פרי הראשון,

כמו  היינו הדר עץ פרי. בו  ונמצא  פרי,

צו)שנאמר ומה(תהלים לפניו, והדר הוד

הדר, הוא  ומי הדר, שנקרא  הטעם

צדיק.] זה  קפו :)אלא תצוה  ח "ב (זוהר 

z

מתברך  העולם 

סבא,ותנינן  המנ ּונא ּדרב ּבספרא ÀÈÅÈÀÄÀÈÀÇÇÀÈÈÈ

ּדאתּפּקדא  חילא ההּוא  ÀÈÇÅÈÀÄÀÈÀÈּדהא

מאּלין, וחד חד  ּכל אּלין, אילנין  ÇÄÈÄÄÅÈÇÀÇÅÄÅעל

אּלא  לעיּלא, ּדחדוותא  ּברכאן  נטיל  ÈÈÄÄÀÈÀÆÀÀÈÀÅÈÆÈלא 

ּדלה וחדוותא ּדא. ּכּלהּוּבזמנא ֹון ÀÄÀÈÈÀÆÀÈÈÄÀËÀ

לתּתא, אּלין ּדאילנין וחדוותא  ÀÅÈÀÆÀÈÈÀÄÈÄÄÅÀÇÈלעיּלא ,

ואּתערּותא  הּוא . ּדא  ּבזמנא  ËÀÀÄÀÈÈÀÄÀÂÈּכּלהּו

וכד ּתליין . מלּכא קּדיׁשי ּבאיּנּון ÄÀÀÄÇÄÅÇÀÈÇÀÈÀÇּדלהֹון

ּבזמנא  א ּתער ּכּלא לֹון, נטלי ÄÀÈÅÇÀÅÙÈÄÀÇÀÄÀÈיׂשראל

מתּברכא , ועלמא ישראלּדא, לכנסת (ס ''א ÈÀÈÀÈÄÀÈÀÈ

לעלמא.מתברכא) ּברכאן ÀÇÀÈÄÀÈÀÈÀÈלארקא

רב[תרגום : של בספרו  ושנינו

אותו  שהרי סבא , המנונא

הללו  האילנות על שהתפקד  הממונה 

מאלו  ואחד אחד  כל מינים , ד ' של 

למעלה , שמחה של ברכות נוטל לא 

והשמחה סוכות, של הזה בזמן  אלא

האילנות  ושמחת למעלה, כולם שלהם 

הוא, הזה בזמן כלם למטה, הללו

קדושי  באותם שלהם וההתעוררות

נוטלים  וכשישראל תלויים , המלך 

הזה , בזמן מתעורר הכל אותם,

מתברך  מתברכת)והעולם ישראל  (לכנסת 

לעולם.] ברכות להוריק 

לא:) צו ח"ג (זוהר 

z

לשכינה רומז אתרוג

עץּולקחּתם  ּפרי הראׁשֹון ּבּיֹום  לכם ÀÇÀÆÈÆÇÈÄÀÄÄ

וכו' ּתמרים  ּכּפֹות ÈÈÇÀÈÄהדר

מ) כג  ׁשכינ ּתא (ויקרא איהי  אתרֹוג ,ÆÀÄÄÀÄÀÈ

ל ׂשמאלא  דאיהּו לל ּבא ודמיא  ÇÈÈÀÇÀÈÀÄÈÀÄÄÀÈÈּתּתאה,

נׁש ּבר צריְך ּכְך ּובגין גבּורה, ÀÄÀÈÀÄÇÈÄÇÇדאיהּו

ּוצריכא  ׂשמאלא ּבידא  אתרֹוג ÀÈÀÈÆÀÄÈÀÈÈÀÄÈלנטלא

ׁשלימא  ללּבא ּדדמיא אתרֹוג ÀÆÁÄÆÀÀÇÀÈÀÄÈÀÅÈלמהוי 

ּבי ּה דאּתמר הה ּוא ּבגין ּדילּה, ÄÀÆÄÈÀÄÇÀÄÀÇÅבתי ֹומת

כז ) כה  למהוי (בראשית ּתם, איׁש ÀÇÂÙÄÈÀÆÁÄויעקב

ּפסּול דלית  ּוכמה  עּמיּה, ÀÅÈÄÅÀÈÀÅÀׁשלימא 

יהא  ּדלא  צריְך ּכן ּדלעילא , ÀÇÂÙÄÀÄÈÅÈÄÀÈÀÅּביעקב 

קרא לקיימא  ּבאתרֹוג , ז )פסּול  ד (שיר  ÀÀÆÀÀÇÀÈÀÈ



כג

זּכאין  יׂשראל  אׁשּתּכחּו ּכְך ּובין ÀÇÀÈÅÈÄÀÇÈÄÀÈÅÇÈÄלירחא,

ולּולב ּבסּכה טרחין ּבתיּוב ּתא , ËÀÄÀÀÈÈÀÄÀËÈÀÈּכּלהּו

ּדינא, נצח מאן ידעי  ולא ÀÆÀÀÈÈÀÅÇÈÇÄÈואתר ֹוג,

ּדינא, נצח מאן ׁשאלּו עּלאי ÇÀÂÅÄÈÅÈÂÇÈÇÄÈמלאכי 

אינ ּון  לה ּו, אמר הּוא ּבריְך ÀÈÀÄÈÇÀÄקּודׁשא

אינ ּון  ּדילי, סימנין ּבידייהּו ÀÇÀÅÄÇÀÄÈÄÄÄÄּדמפקי

נפ  י ֹומא, ּבהאי ּדינא , י ׂשראלנצחין קי  ÈÀÄÄÈÀÇÈÈÀÅÄÀÈÅ

ּדהּלילא, ּבתּוׁשּבחּתא דמלּכא, ÄÀÄÀÇÀÈÀÀÇÀÈÀÇÅÈּברׁשימ ּו

לּולב ּבׂשמאלא, אתרֹוג ּבּסּכה , ÈÄÇËÈÆÀÄÀÈÈÈעאלין

רׁשימין  ּדיׂשראל ּכּלהּו, חמאן ÄÄÈÈÈËÀÀÄÀÈÅÀÄÄּבימינא,

ּפתחי  קּדיׁשא, ּדמל ּכא  ÄÀÄÄÀÇÀÈÇÄÈÈÀÅּברׁשימין

קמד)ואמרי , ׁשּככה(תהלים העם אׁשרי ÀÈÀÅÇÀÅÈÈÆÈÈ

אלהיו. ׁשה' העם א ׁשרי  ÇÀÅÈÈÆÁÈל ֹו

יוצאים [תרגום: הזה סוכות ביום

רשומים  בסימנים  ישראל

בדין, נצחו שהם משום  המלך , מתוך

חותם  האמונה, סימני הסימנים, ומהם

אדם  בני לשני  משל העליון, המלך 

ידעו  ולא לדין, המלך לבני  שנכנסו 

אחד לגיון  יצא ניצח, מהם מי בעולם

נצח, מי אותו ושאלו המלך, מבית

סימני  ובידו שיצא מי להם, אמר

העולם  כל כך שנצח. הוא  המלך ,

והוא  העליון, המלך לפני לדין נכנסים

ויום  השנה ראש של  מיום  אותם  דן

לחודש , יום עשרה  חמש  עד  הכפורים,

צדיקים  כלם ישראל  נמצאו כך  ובין

ולולב בסכה טורחים בתשובה,

בדין, נצח מי  יודעים  ולא ואתרוג,

נצח  מי שואלים , העליונים  המלאכים

הוא, ברוך הקדוש  להם אומר בדין,

הסימנים  את בידיהם שמוציאים אלה

יוצאים  הזה ביום  בדין, נצחו הם  שלי ,

בתשבחות  המלך, ברשם  ישראל

בשמאל , אתרוג לסכה , נכנסים  ההלל,

שישראל רואים  וכולם בימין, לולב 

הקדוש , המלך ברשומי רשומים

ואומרים, קמד)פותחים אשרי (תהלים

שה ' העם  אשרי  לו שככה העם 

רכא .)אלהיו.] ויחי ח"א (זוהר 

z

העולם אומות על ישראל של ניצחונם 

אּבא,קם אּבא ואמר, אלעזר  רּבי  ÈÇÄÆÀÈÈÀÈÇÇÈÇÈ

קדמאה ּביֹומא  א ּתמר  ÇÇÄÀÇÀÈÇÀÈÈא ּמאי

הראׁשֹון  ּבּיֹום  לכם ּולקחּתם  ÀËÀÇÀÆÈÆÇÈÄדסּכֹות,

הדר עץ ג)ּפרי כג  ּברי (ויקרא  ליּה אמר , ÀÄÄÈÈÈÇÅÀÄ

ּובאּלין  ל ֹון, נטלין ּבימינא קרבא  ÈÅÀÈÈÄÄÈÈÀÄÀÄÅמאני 

רׁשימין  יׂשראל אינּון קרבא ÈÅÀÈÈÄÄÀÈÅÀÄÄמאני 

לי ּה דהוה למל ּכא  מתל  ּדינא , ÀÈÀÄÄÈÀÇÀÇÀÈÇÂÈÅּדנצחין

ה ולא א ּומין, ּבׁשבעין ּוקרבא  וֹוּדינא ÄÈÀÈÈÀÇÀÄÄÀÈÂ

מאן  ליּה וׁשאלין ּדינא, נצח מאן ÈÀÄÈÈÇÄÈÀÈÂÄÅÈידעין

ּבאּלין  ּתס ּתּכל ּון אמר ּדינא ÈÇÄÈÈÇÄÀÇÀÀÄÅנצח

בידייהּו, קרבא ּבמאני  ÄÀÄÄÀÈÅÀÈÈÄÇÀּדרׁשימין

ּדינא. נצח מאן ÀÄÀÀÈÈÇÄÈותנּדעּון

ואמר,[תרגום: אלעזר  רבי עמד 

נאמר למה אבא, אבא

לכם  ולקחתם  סכות, של הראשון ביום

לו  אמר  הדר, עץ פרי הראשון  ביום

נוטלים  הקרב  כלי  את בני, רשב"י,

רשומים  הללו הקרב  ובכלי  בימין,

למלך משל בדין, שמנצחים  ישראל

אמות, שבעים  עם וקרב  דין לו שהיה 

ושואלים  בדין, נצח מי  יודעים היו  ולא

תסתכלו  אמר, בדין, נצח מי  אותו,

הזוהר מינים |אור ד'

בידיהם  קרב  כלי עם שרשומים  באלו 

בדין.] נצח מי ותדעו 

כט .) יב תיקון  (תיקו"ז

z

ישראל  על כנפיו פורש  הקב"ה

ּכדין וכד יֹומין, ּבחמיסר  איּנּון יׂשראל  ÀÇÄÀÈÅÄÇÂÅÈÄÀÅ

עלייהּו, ּגד ּפֹוי לפרׂשא לבנ ֹוי, ÈÄÄÀÀÈÀÈÇÀÈÇÀנטיל

ּולקחּתם  ּכתיב ּדא  ועל עּמהֹון , ÀÅÅÄÀÀÇÈÀÄÀÇÀÆּולמחדי

איהּו ּדא, ּפרי  הראׁשֹון , ּביֹום  ÈÆÇÈÄÀÄÈÄלכם 

ּבי ּה וא ׁשּתכח ּפרי , עץ ּדאקרי  ÄÈÈÀÄÀÅÅÀÄÀÄÀÀÇÅאילנא

אמר  דאּת ּכמה הדר, עץ (תהליםּפרי. ÀÄÅÈÈÀÈÀÇÀÈÅ

אקרי צו) טעמא מאי  לפניו , והדר ÀÈÈÀÈÈÇÇÀÈÄÀÅהֹוד

צּדיק. ּדא אּלא הדר , איהּו ּומאן  ÈÈÇÄÈÈÆÈÈÇÄהדר,

בחמשה[תרגום : הם ישראל  וכאשר

לבניו  נוטל אז יום, עשר

עמהם, ולשמח עליהם כנפיו לפרוש 

ביום  לכם  ולקחתם  כתוב  זה  ועל

עץ שנקרא  אילן הוא  זה פרי הראשון,

כמו  היינו הדר עץ פרי. בו  ונמצא  פרי,

צו)שנאמר ומה(תהלים לפניו, והדר הוד

הדר, הוא  ומי הדר, שנקרא  הטעם

צדיק.] זה  קפו :)אלא תצוה  ח "ב (זוהר 

z

מתברך  העולם 

סבא,ותנינן  המנ ּונא ּדרב ּבספרא ÀÈÅÈÀÄÀÈÀÇÇÀÈÈÈ

ּדאתּפּקדא  חילא ההּוא  ÀÈÇÅÈÀÄÀÈÀÈּדהא

מאּלין, וחד חד  ּכל אּלין, אילנין  ÇÄÈÄÄÅÈÇÀÇÅÄÅעל

אּלא  לעיּלא, ּדחדוותא  ּברכאן  נטיל  ÈÈÄÄÀÈÀÆÀÀÈÀÅÈÆÈלא 

ּדלה וחדוותא ּדא. ּכּלהּוּבזמנא ֹון ÀÄÀÈÈÀÆÀÈÈÄÀËÀ

לתּתא, אּלין ּדאילנין וחדוותא  ÀÅÈÀÆÀÈÈÀÄÈÄÄÅÀÇÈלעיּלא ,

ואּתערּותא  הּוא . ּדא  ּבזמנא  ËÀÀÄÀÈÈÀÄÀÂÈּכּלהּו

וכד ּתליין . מלּכא קּדיׁשי ּבאיּנּון ÄÀÀÄÇÄÅÇÀÈÇÀÈÀÇּדלהֹון

ּבזמנא  א ּתער ּכּלא לֹון, נטלי ÄÀÈÅÇÀÅÙÈÄÀÇÀÄÀÈיׂשראל

מתּברכא , ועלמא ישראלּדא, לכנסת (ס ''א ÈÀÈÀÈÄÀÈÀÈ

לעלמא.מתברכא) ּברכאן ÀÇÀÈÄÀÈÀÈÀÈלארקא

רב[תרגום : של בספרו  ושנינו

אותו  שהרי סבא , המנונא

הללו  האילנות על שהתפקד  הממונה 

מאלו  ואחד אחד  כל מינים , ד ' של 

למעלה , שמחה של ברכות נוטל לא 

והשמחה סוכות, של הזה בזמן  אלא

האילנות  ושמחת למעלה, כולם שלהם 

הוא, הזה בזמן כלם למטה, הללו

קדושי  באותם שלהם וההתעוררות

נוטלים  וכשישראל תלויים , המלך 

הזה , בזמן מתעורר הכל אותם,

מתברך  מתברכת)והעולם ישראל  (לכנסת 

לעולם.] ברכות להוריק 

לא:) צו ח"ג (זוהר 

z

לשכינה רומז אתרוג

עץּולקחּתם  ּפרי הראׁשֹון ּבּיֹום  לכם ÀÇÀÆÈÆÇÈÄÀÄÄ

וכו' ּתמרים  ּכּפֹות ÈÈÇÀÈÄהדר

מ) כג  ׁשכינ ּתא (ויקרא איהי  אתרֹוג ,ÆÀÄÄÀÄÀÈ

ל ׂשמאלא  דאיהּו לל ּבא ודמיא  ÇÈÈÀÇÀÈÀÄÈÀÄÄÀÈÈּתּתאה,

נׁש ּבר צריְך ּכְך ּובגין גבּורה, ÀÄÀÈÀÄÇÈÄÇÇדאיהּו

ּוצריכא  ׂשמאלא ּבידא  אתרֹוג ÀÈÀÈÆÀÄÈÀÈÈÀÄÈלנטלא

ׁשלימא  ללּבא ּדדמיא אתרֹוג ÀÆÁÄÆÀÀÇÀÈÀÄÈÀÅÈלמהוי 

ּבי ּה דאּתמר הה ּוא ּבגין ּדילּה, ÄÀÆÄÈÀÄÇÀÄÀÇÅבתי ֹומת

כז ) כה  למהוי (בראשית ּתם, איׁש ÀÇÂÙÄÈÀÆÁÄויעקב

ּפסּול דלית  ּוכמה  עּמיּה, ÀÅÈÄÅÀÈÀÅÀׁשלימא 

יהא  ּדלא  צריְך ּכן ּדלעילא , ÀÇÂÙÄÀÄÈÅÈÄÀÈÀÅּביעקב 

קרא לקיימא  ּבאתרֹוג , ז )פסּול  ד (שיר  ÀÀÆÀÀÇÀÈÀÈ



כד

ואם  ּבְך, אין ּומּום רעיתי יפה ËÈÈÈÇÄÄÈÄÅÈÀÄּכּלְך

יּתיר, מ ׁשּוּבחת היא יר ֹוקא ÄÀÈÄÀÇÇÇÄהיא

ירקרקת, אסּתר דהות ÀÄÀÈÇÂÇÆÀÅÀÇÀÙÆּכד ּיֹוקנא 

ּבּה א)ּדאּתמר ה  אס ּתר(אסתר  וּתלּבׁש ÀÄÀÇÈÇÄÀÇÆÀÅ

ÇÀמלכּות.

הראשון [תרגום: ביום  לכם  ולקחתם

תמרים  כפת הדר עץ פרי

שכינה - מלכות היא אתרוג וכו',

לשמאל , שהוא ללב, ודומה תחתונה ,

צריך כך  ומשום לגבורה , רומז שהוא

וצריך שמאל, ביד אתרוג לטל  אדם

שלם  ללב, שדומה אתרוג להיות

שנאמר אותו מחמת שלו, בתיומת

להיות  'תם' תם , איש  ויעקב עליו 

ביעקב פסול שאין וכמו עמו, שלם 

פסול יהיה שלא  צריך  כך  שלמעלה ,

יפה כולך הפסוק  את לקיים באתרוג,

היא  האתרוג ואם בך . אין ומום רעיתי

כדמות  יותר, משובחת היא  ירוקה ,

בה שנאמר ירקרוקת , אסתר שהיתה 

מלכות.] אסתר ותלבש 

נו :) כא תיקון  (תיקו"ז

רבא  הושענא

פתקאות כתיבת

רבא בהושענא  התשובה כח

אזילּתא  כד  קּדיׁשא, צלם האי  חזי, ÈÂÅÇÆÆÇÄÈÇÈÄ

מהאי  ואתעביד ואתרּבי, נ ׁש ÇÈÀÄÀÇÅÀÄÀÂÄÅÇּבר

אתעביד דיליּה, די ּוקנא ÇÀÈÄÀÈÄÅÄÀÂÄּפרצּופא 

ודא  ּכחדא, ּומתח ּברן אחרא, ÀÈÈÃÈÄÀÇÀÈÀÂÈÀÈצּולמא

ּתרין  ּדאׁשּתּכחּו ּבׁשע ּתא לדא , ÈÄÀÈÀÇÀÈÀÄÀÇÀÀÅנטיל

דילי ּה וגּופא נ ׁש, ּבר הּוא  נטיר  ÀÄÈÄÇÈÀÈÄÅצּולמין,

ּבׁשעּתא  ּבגּוי ּה, ׁשריא ורּוחיּה ÀÄÈÀÅÇÀÈÀÇÅÀÇÀÈּבק ּיּומא,

סליק  ודא מ ּניּה, מתעברן י ֹומ ֹוי, ÀÈÄÄÀÇÀÈÄÅÀÈÈÄּדקריב ּו

נטירּו, ּבלא נ ׁש ּבר ואׁשּתאר ÀÈÀÄÀÈÇÇÈÀÈÀÄלדא,

ב)ּכדין, השירים  ה ּיֹום (שיר  ׁשּיפּוח  עד ÀÅÇÆÈÇÇ

אתער ּכד  חזי, ּתא ּתרי, הּצללים, ÀÈÇÀÈÄÀÅÈÂÅÇÄÀÇונס ּו

יתיב ה ּוא ּבריְך ּדקּודׁשא ּבעלמא , ÄÈÀÇÀÈÀÀÈÀÄÈÄּדינא

ּבר ּבעי  עלמא , למידן ּדדינא ּכרסי ÇÈÀÅÀÄÈÀÅÇÇÀÈÈÅÇעל

לאתערא ּדייתּוב(בדינא)נׁש ּתׁשּובה, ÈÀÇÀÈÈÀÈÀÅ

מחובוי)מחּיּובא  י ֹומא,(נ ''א  ההּוא ּדהא , ÅÄÈÀÈÇÈ

ּכּלהּו ּומ ׁשּתּכחי ּכתיב ּו, ÄÀÄÀÄÄÀÇÀÅËÀּפתקין

נׁש ּבר זכי אי  כתיבין, הא ÀÇÀÈÈÈÀÄÄÄÈÅÇÈּבאחמתא

ּפתקין  קרעין מאריּה, קּמי ÀÅÇÅÈÅÈÀÄÄÀÄּדייתּוב

זּמין  הּוא ּברי ְך קּודׁשא לבתר ÀÂÅÀÈÇÀÈÀÄÇÄּדעליּה,

יֹומא  דכּפּורי יֹומא  נ ׁש, דּבר ÇÅÀÇÈÈÀÄÅÈקּמיּה

לא, ואי  טב , מחטאֹוי  תב  אי ÄÀÈÄÈÅÆÀÇÀÄÈדתׁשּובה,

ּדהא  ווי , ּפתקין, למחּתם  מל ּכא  ÇÄÇÀÈÀÄÀÇÄÀÄÇÀÈּפּקיד 

מ ּני ּה, לאס ּתּלקא ּבעיא  אי ּתׁשּובה ÀÈÇÀÈÀÄÀÇÈÈÄÅÄ

ּכדקא  ׁשלימתא ולא ּבתׁשּובה , ÈÅÄÀÈÀÈÀÅÈÈÀÀÈזכי

יֹומא  ההּוא  עד לי ּה ּתליין ÀÇÀÈÅÇÇÈיאּות,

לחג, ּתמינאה  ּדהּוא  ּדעצרת, ÇÀÈÈÇÂÆÆÀÀÄÈÈÆÈּבתראה

לקּמי  ׁשלימתא  ּתׁשּובה עבד  ÀÄÂÇÀÈÀÅÈÈÀÇÅואי

אינ ּון  זכי, לא ואי  אתקרעּו, ÈÅÄÀÀÈÀÄÈÈÅÄמאריּה,

ואתמּסרן  מלּכא, מ ּבי  נפקין ÄÀÄÈÀÄÄÅÇÀÈÀÄÀÇÀÈּפתקין

מתעביד , ודינא ּדסנטירא , ÄÀÇÀÄÈÀÄÈÄÀÂÄּבידֹוי 

הזוהר רבא|אור הושענא

ּכדין  מלּכא, לבי ת ּו מהּדרן לא  ÄÀÄÈÀÇÀÈÀÅÇÀÈÀÅּופתקין

מ ׁשּתּכחין  ולא מ ּניּה, אתעברּו ÀÄÄÀÂÈÄÄÀÈÄÀÇÀÄצּולמין

וּדאי  הא  מ ּניּה, ּדמתעברן ּכיון ÄÅÅÈÀÄÀÇÀÈÄÅÈÇÇע ּמיּה,

ויטעֹום  עליּה, יעבר דמלּכא ÀÀÈÀÇÀÈÇÂÙÂÅÀÄÀט ּופסקא 

ּדחּגא  ליליא ּובהה ּוא דמ ֹותא , ÇÈÀÈÀÇÅÀÈÀÇÈּכּסא

נטלין, ּופתקין  זמינין, סנטירין ÇÀÈÈÇÀÅÄÀÄÄÄÀÄÈÀÄּבתראה ,

ולא  מתעברן, צ ּולמין לֹון , ּדנטלי ÈÇÀÇÀÅÀÄÄÀÇÀÈÀÈּבתר

עלוימ ׁשּתּכחין יעבר גריעין משתכחין ואי (נ''א  ÄÀÇÀÄ

וכו') ּבהּומרעין  מ ׁשּתּכחין  ואי ידי, ÀÈÅÀÄÄÀÇÀÄÀּבהּו

עלֹוי (יעדי)ידי יעבר אֹו גריעא, ּדינא  , ÈÅÄÈÀÄÈÇÂÙÂ

ּדלהֹון, ּבגריעּותא  ּביׁשין, מרעין ÄÈÇÀÄÄÄÄÀÄÈÄÀּדינא

להא. אֹוקימנא  ÀÈÄÀÈÀÈוהא

הקדוש [תרגום : הצלם  ראה, בא

אדם  כשהולך  הזה,

הזה מהפרצוף ונעשית ומתגדל 

אחר, צלם  נעשה שלו , הדמות

זה , את נוטל וזה כאחד , ומתחברים

האדם  צלמים שני שנמצאים בשעה 

שרויה ורוח בקיום , וגופו שמור , הוא

להסתלק, ימיו שקרבים  בשעה בתוכו,

לזה , עולה וזה ממנו , עוברים  הם 

נאמר אז שמירה , בלי אדם ונשאר 

ב) הצללים,(שיר  ונסו היום שיפוח עד 

דין  כשמתעורר ראה , בא צללים, שני

על יושב  הוא ברוך  כשהקדוש  בעולם,

אדם  צריך  העולם, את לדון דין כסא

מהרשע(בדין)לעורר שישוב  תשובה 

נכתבים (מחטאיו) יום אותו  שהרי ,

כתובים, בתיק  נמצאים  וכלם  פתקים,

רבונו, לפני שישוב  אדם  זכה  אם 

כך אחר שעליו , הפתקים את קורעים 

האדם  לפני מזמין הוא ברוך  הקדוש 

אם  התשובה, יום  הכפורים , יום את

מ  מחטאיו  מצוהשב לא, ואם  וטב ,

התשובה כי אוי פתקים, לחתם המלך 

זכה אם  ממנו , להסתלק  רוצה

תולים  - כראוי  שלמה ולא בתשובה

עצרת, של אחרון יום  אותו  עד לו 

תשובה עשה אם  לחג , שמיני  שהוא

לא  ואם נקרעים, רבונו לפני שלמה

מבית  יוצאים  פתקים  אותם זוכה,

והדין  הדין, מלאך  בידי ונמסרים המלך 

עוד חוזרים  לא יותר ופתקים  נעשה ,

הצלמים  מעברים אז המלך , לבית

שעברו  כיון  עמו , נמצאים ולא ממנו

יעבר המלך  שענש  ודאי הרי  ממנו,

לילה ובאותו  המות, מכוס ויטעם  עליו 

המענישים  המלאכים האחרון, חג של 

ואחר הפתקים, את ונוטלים מזמנים,

ולא  הצלמים , מעברים  אותם, שנטלו 

עליו נמצאים יעבר  פגומים, נמצאים  (ואם

וכו') נמצאים מחלות ואם ידים, בהם

עליו  יעבר  או גרוע, דין - ידים  בהם

שלהם, בפגם רעות מחלות של  דין

זה.] את בארנו  והרי

רכ.) ויחי ח"א (זוהר

z

בצלמו הסתכלות

ּבספרא וּתא  אֹוליפנא הכי חזי, ÀÈÂÅÂÄÄÀÈÀÄÀÈ

ּדּבליליא  מלּכא, ÄÀÙÙÇÀÈÀÅÀÀÈּדׁשלמה

נׁש ּבר יסּתּכל  אי דחגא , ÇÀÈÈÀÇÈÄÄÀÈÇÇÈּבתראה 

לא  ׁשלים , ליּה וחזי  דיליּה ÀÀÈÄÅÇÂÅÅÀÄÈּבצּולמא 

ּבהאי  טעמא ּומאי מיתה , על ֹוי ÄÀÀÇÂÄÈÈÇÀÈÀÇאתּגזר 

לקבל דחגא יֹומין דז' ּבגין ÅÀÈÀÄÀÄÀÇÈÀÃÅליליא,



כה

ואם  ּבְך, אין ּומּום רעיתי יפה ËÈÈÈÇÄÄÈÄÅÈÀÄּכּלְך

יּתיר, מ ׁשּוּבחת היא יר ֹוקא ÄÀÈÄÀÇÇÇÄהיא

ירקרקת, אסּתר דהות ÀÄÀÈÇÂÇÆÀÅÀÇÀÙÆּכד ּיֹוקנא 

ּבּה א)ּדאּתמר ה  אס ּתר(אסתר  וּתלּבׁש ÀÄÀÇÈÇÄÀÇÆÀÅ

ÇÀמלכּות.

הראשון [תרגום: ביום  לכם  ולקחתם

תמרים  כפת הדר עץ פרי

שכינה - מלכות היא אתרוג וכו',

לשמאל , שהוא ללב, ודומה תחתונה ,

צריך כך  ומשום לגבורה , רומז שהוא

וצריך שמאל, ביד אתרוג לטל  אדם

שלם  ללב, שדומה אתרוג להיות

שנאמר אותו מחמת שלו, בתיומת

להיות  'תם' תם , איש  ויעקב עליו 

ביעקב פסול שאין וכמו עמו, שלם 

פסול יהיה שלא  צריך  כך  שלמעלה ,

יפה כולך הפסוק  את לקיים באתרוג,

היא  האתרוג ואם בך . אין ומום רעיתי

כדמות  יותר, משובחת היא  ירוקה ,

בה שנאמר ירקרוקת , אסתר שהיתה 

מלכות.] אסתר ותלבש 

נו :) כא תיקון  (תיקו"ז

רבא  הושענא

פתקאות כתיבת

רבא בהושענא  התשובה כח

אזילּתא  כד  קּדיׁשא, צלם האי  חזי, ÈÂÅÇÆÆÇÄÈÇÈÄ

מהאי  ואתעביד ואתרּבי, נ ׁש ÇÈÀÄÀÇÅÀÄÀÂÄÅÇּבר

אתעביד דיליּה, די ּוקנא ÇÀÈÄÀÈÄÅÄÀÂÄּפרצּופא 

ודא  ּכחדא, ּומתח ּברן אחרא, ÀÈÈÃÈÄÀÇÀÈÀÂÈÀÈצּולמא

ּתרין  ּדאׁשּתּכחּו ּבׁשע ּתא לדא , ÈÄÀÈÀÇÀÈÀÄÀÇÀÀÅנטיל

דילי ּה וגּופא נ ׁש, ּבר הּוא  נטיר  ÀÄÈÄÇÈÀÈÄÅצּולמין,

ּבׁשעּתא  ּבגּוי ּה, ׁשריא ורּוחיּה ÀÄÈÀÅÇÀÈÀÇÅÀÇÀÈּבק ּיּומא,

סליק  ודא מ ּניּה, מתעברן י ֹומ ֹוי, ÀÈÄÄÀÇÀÈÄÅÀÈÈÄּדקריב ּו

נטירּו, ּבלא נ ׁש ּבר ואׁשּתאר ÀÈÀÄÀÈÇÇÈÀÈÀÄלדא,

ב)ּכדין, השירים  ה ּיֹום (שיר  ׁשּיפּוח  עד ÀÅÇÆÈÇÇ

אתער ּכד  חזי, ּתא ּתרי, הּצללים, ÀÈÇÀÈÄÀÅÈÂÅÇÄÀÇונס ּו

יתיב ה ּוא ּבריְך ּדקּודׁשא ּבעלמא , ÄÈÀÇÀÈÀÀÈÀÄÈÄּדינא

ּבר ּבעי  עלמא , למידן ּדדינא ּכרסי ÇÈÀÅÀÄÈÀÅÇÇÀÈÈÅÇעל

לאתערא ּדייתּוב(בדינא)נׁש ּתׁשּובה, ÈÀÇÀÈÈÀÈÀÅ

מחובוי)מחּיּובא  י ֹומא,(נ ''א  ההּוא ּדהא , ÅÄÈÀÈÇÈ

ּכּלהּו ּומ ׁשּתּכחי ּכתיב ּו, ÄÀÄÀÄÄÀÇÀÅËÀּפתקין

נׁש ּבר זכי אי  כתיבין, הא ÀÇÀÈÈÈÀÄÄÄÈÅÇÈּבאחמתא

ּפתקין  קרעין מאריּה, קּמי ÀÅÇÅÈÅÈÀÄÄÀÄּדייתּוב

זּמין  הּוא ּברי ְך קּודׁשא לבתר ÀÂÅÀÈÇÀÈÀÄÇÄּדעליּה,

יֹומא  דכּפּורי יֹומא  נ ׁש, דּבר ÇÅÀÇÈÈÀÄÅÈקּמיּה

לא, ואי  טב , מחטאֹוי  תב  אי ÄÀÈÄÈÅÆÀÇÀÄÈדתׁשּובה,

ּדהא  ווי , ּפתקין, למחּתם  מל ּכא  ÇÄÇÀÈÀÄÀÇÄÀÄÇÀÈּפּקיד 

מ ּני ּה, לאס ּתּלקא ּבעיא  אי ּתׁשּובה ÀÈÇÀÈÀÄÀÇÈÈÄÅÄ

ּכדקא  ׁשלימתא ולא ּבתׁשּובה , ÈÅÄÀÈÀÈÀÅÈÈÀÀÈזכי

יֹומא  ההּוא  עד לי ּה ּתליין ÀÇÀÈÅÇÇÈיאּות,

לחג, ּתמינאה  ּדהּוא  ּדעצרת, ÇÀÈÈÇÂÆÆÀÀÄÈÈÆÈּבתראה

לקּמי  ׁשלימתא  ּתׁשּובה עבד  ÀÄÂÇÀÈÀÅÈÈÀÇÅואי

אינ ּון  זכי, לא ואי  אתקרעּו, ÈÅÄÀÀÈÀÄÈÈÅÄמאריּה,

ואתמּסרן  מלּכא, מ ּבי  נפקין ÄÀÄÈÀÄÄÅÇÀÈÀÄÀÇÀÈּפתקין

מתעביד , ודינא ּדסנטירא , ÄÀÇÀÄÈÀÄÈÄÀÂÄּבידֹוי 
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ּכדין  מלּכא, לבי ת ּו מהּדרן לא  ÄÀÄÈÀÇÀÈÀÅÇÀÈÀÅּופתקין

מ ׁשּתּכחין  ולא מ ּניּה, אתעברּו ÀÄÄÀÂÈÄÄÀÈÄÀÇÀÄצּולמין

וּדאי  הא  מ ּניּה, ּדמתעברן ּכיון ÄÅÅÈÀÄÀÇÀÈÄÅÈÇÇע ּמיּה,

ויטעֹום  עליּה, יעבר דמלּכא ÀÀÈÀÇÀÈÇÂÙÂÅÀÄÀט ּופסקא 

ּדחּגא  ליליא ּובהה ּוא דמ ֹותא , ÇÈÀÈÀÇÅÀÈÀÇÈּכּסא

נטלין, ּופתקין  זמינין, סנטירין ÇÀÈÈÇÀÅÄÀÄÄÄÀÄÈÀÄּבתראה ,

ולא  מתעברן, צ ּולמין לֹון , ּדנטלי ÈÇÀÇÀÅÀÄÄÀÇÀÈÀÈּבתר

עלוימ ׁשּתּכחין יעבר גריעין משתכחין ואי (נ''א  ÄÀÇÀÄ

וכו') ּבהּומרעין  מ ׁשּתּכחין  ואי ידי, ÀÈÅÀÄÄÀÇÀÄÀּבהּו

עלֹוי (יעדי)ידי יעבר אֹו גריעא, ּדינא  , ÈÅÄÈÀÄÈÇÂÙÂ

ּדלהֹון, ּבגריעּותא  ּביׁשין, מרעין ÄÈÇÀÄÄÄÄÀÄÈÄÀּדינא

להא. אֹוקימנא  ÀÈÄÀÈÀÈוהא

הקדוש [תרגום : הצלם  ראה, בא

אדם  כשהולך  הזה,

הזה מהפרצוף ונעשית ומתגדל 

אחר, צלם  נעשה שלו , הדמות

זה , את נוטל וזה כאחד , ומתחברים

האדם  צלמים שני שנמצאים בשעה 

שרויה ורוח בקיום , וגופו שמור , הוא

להסתלק, ימיו שקרבים  בשעה בתוכו,

לזה , עולה וזה ממנו , עוברים  הם 

נאמר אז שמירה , בלי אדם ונשאר 

ב) הצללים,(שיר  ונסו היום שיפוח עד 

דין  כשמתעורר ראה , בא צללים, שני

על יושב  הוא ברוך  כשהקדוש  בעולם,

אדם  צריך  העולם, את לדון דין כסא

מהרשע(בדין)לעורר שישוב  תשובה 

נכתבים (מחטאיו) יום אותו  שהרי ,

כתובים, בתיק  נמצאים  וכלם  פתקים,

רבונו, לפני שישוב  אדם  זכה  אם 

כך אחר שעליו , הפתקים את קורעים 

האדם  לפני מזמין הוא ברוך  הקדוש 

אם  התשובה, יום  הכפורים , יום את

מ  מחטאיו  מצוהשב לא, ואם  וטב ,

התשובה כי אוי פתקים, לחתם המלך 

זכה אם  ממנו , להסתלק  רוצה

תולים  - כראוי  שלמה ולא בתשובה

עצרת, של אחרון יום  אותו  עד לו 

תשובה עשה אם  לחג , שמיני  שהוא

לא  ואם נקרעים, רבונו לפני שלמה

מבית  יוצאים  פתקים  אותם זוכה,

והדין  הדין, מלאך  בידי ונמסרים המלך 

עוד חוזרים  לא יותר ופתקים  נעשה ,

הצלמים  מעברים אז המלך , לבית

שעברו  כיון  עמו , נמצאים ולא ממנו

יעבר המלך  שענש  ודאי הרי  ממנו,

לילה ובאותו  המות, מכוס ויטעם  עליו 

המענישים  המלאכים האחרון, חג של 

ואחר הפתקים, את ונוטלים מזמנים,

ולא  הצלמים , מעברים  אותם, שנטלו 

עליו נמצאים יעבר  פגומים, נמצאים  (ואם

וכו') נמצאים מחלות ואם ידים, בהם

עליו  יעבר  או גרוע, דין - ידים  בהם

שלהם, בפגם רעות מחלות של  דין

זה.] את בארנו  והרי

רכ.) ויחי ח"א (זוהר

z

בצלמו הסתכלות

ּבספרא וּתא  אֹוליפנא הכי חזי, ÀÈÂÅÂÄÄÀÈÀÄÀÈ

ּדּבליליא  מלּכא, ÄÀÙÙÇÀÈÀÅÀÀÈּדׁשלמה

נׁש ּבר יסּתּכל  אי דחגא , ÇÀÈÈÀÇÈÄÄÀÈÇÇÈּבתראה 

לא  ׁשלים , ליּה וחזי  דיליּה ÀÀÈÄÅÇÂÅÅÀÄÈּבצּולמא 

ּבהאי  טעמא ּומאי מיתה , על ֹוי ÄÀÀÇÂÄÈÈÇÀÈÀÇאתּגזר 

לקבל דחגא יֹומין דז' ּבגין ÅÀÈÀÄÀÄÀÇÈÀÃÅליליא,



כו

יֹומין  דכל אינ ּון , עּלאין יֹומין ÄÀÈÄÄÈÄÄÀÈÄׁשבעא

רמיזין  ואינּון תליין, ּבהּו ּדעלמא  ÀÄÀÈÀÈÀÇÀÈÀÄÀÄÄּוׁשנין

כט)ּבקרא א הימים הּגדּולה(דברי יי' ּדלָך ÀÀÈÀÀÀÈÇÀÈ

וס ּיּומא  חס''ד דלהֹון  ׁשירּותא  ÀÅÈÄÀÆÆÀÄÈוגֹו'

יׂשראל , ּכנסת ממ ''לכה, ÄÀÇÀÈÈÀÆÆÄÀÈÅדלהֹון

ׁשביעאה א ׁשּתכח הּימים , ÂÇÄÇÈÄÄÀÀÇÀÄÈÈאחרי''ת 

דׁשביעי  ליליא האי אתיא  וכד  ÇÂÄÀÇÇÀÈÇÅÀÈÄÀÄÄאחרית,

ּבהאי  יֹומ ֹוי א ׁשּתּלימּו אי ÄÀÂÅÄÄÀÇÄÀÇאתחזי 

חזי  עּלאה צּולמא  האי ואי ÇÂÄÀÄÇÀÈÄÈÈÂÅאחרית,

עלי ּה יתהדר  אל חס''ד  ÈÅÆÆÅÄÀÇÈÈÅעליּה,

דינא  מהאי מסּתּפי ולא  ÀÄÀÇÀÅÈÀÈÄÀÇÅÅÈÄÈּכּדבקדמיתא

ב ׁשלימ ּו ּבהדיּה ואיהי ÀÆÆÀÄÄÇÂÅÄÀÄדצד''ק

ּובגין  אנּפין, ליּה ואה ּדרת ÀÆÀÈÈÀÇÀÇÇÅÇÀÄÀÄּבחדוותא

הּוא  ּבריְך ק ּודׁשא לֹון אזהר ÈÇÀÇÀÈÀÄּכְך

ּדהאי  מדינ ֹוי לא ׁשּתזבא  ÀÄÀÈÅÀÄÀÅÈÈÄÄÀÇלי ׂשראל

עלייהּו ׁשלמא סּכת ּולחפאה ÆÆÀÇÈÇËÇÀÈÈÈÇÀצד ''ק,

הּוא  הדא דמהימנ ּותא , ּבצלא  ÀÅÇÀÄÈÄÀÅÀÈÂÈּולמיתב 

כ ''ג)דכתיב  ׁשבעת (ויקרא ּתׁשב ּו ּבסּכֹות ÄÀÄÇËÀÀÄÀÇ

להא  לאכללא  ּדלעילא ימים , ּדרגא י  ÈÄÀÇÀÈÈÀÇÇÀÈÄÀÅÈ

מ ּים ּברכה ּביּה עּלאין.(ממיין)ּולא ֹוספא ÀÈÈÅÀÈÈÇÄÄÈÄ

בספרו [תרגום: למדנו כך ראה, ובא

שבלילה המלך, שלמה  של

אדם  יסתכל אם חג, של האחרון

נגזרה לא  שלם, אותו ויראה בצלמו

הזה בלילה הטעם  ומה מיתה, עליו 

שבעה כנגד  החג ימי ששבעת בגלל

והשנים  הימים  שכל הם, עליונים ימים 

רמוזים  והם  בהם, תלויים  העולם של 

של כט)בכתוב  א  הימים  ה '(דברי לך

חסד ספירת ראשיתם  וגו', הגדולה

המכונה מלכות, - ממלכה  וסיומם

הימים, אחרית  ישראל, כנסת

וכשבא  אחרית, שביעית  שנמצאת

השתלמו  אם נראה הזה, השביעי  ליל

ואם  מלכות, - האחרית בזה  הימים

חסד אז עליו , נראה הזה  העליון הצלם 

ואינו  כבתחילה, עליו  יחזר היום  כל  אל

מלכות, - צדק של הזה מהדין פוחד

ומחזירה בחדוה בשלמות עמו והיא

הוא  ברוך  הקדוש  הזהיר  ולכן פנים , לו 

- הצדק זו מדיני  להינצל ישראל את

עליהם, שלום  סכת ולכסות מלכות ,

שכתוב זהו האמונה, בצל ולשבת

כג) ימים,(ויקרא שבעת  תשבו בסכת

למעלה הזו הדרגה  את להכליל

העליונים.] ממים  ברכה בה ולהוסיף

רנז:) השמטות ח"א  (זוהר

z

קטיגור  הס

הערבהאמר ּתנינן, הא יֹוסי ר ּבי ÈÇÄÄÅÈÈÅÈÇÂÈÈ

י ֹומא, ּבהאי לׂשפוון ÀÇÀÈÀÄÀÈÀÇÈּדדמיא

ּגב על אף חּייא, רּבי אמר היא . ÇÄÈÇÄÄÄÈÇÇÇּומאי 

וּדאי. הּוא הכי  ּדאתי, הּוא ÀÄÀÈÈÀÈÅÈÄÇÇּדלדרׁשא 

ּבהאי  ּתליא , ּבׂשפוון יֹומא ּבהאי ÀÈÀÇÈÀÄÀÈÇÀÈÀÇּדהא

ּפתקין  למיהב  מל ּכא  ּפקיד ÈÈÄÇÀÈÀÅÇÄÀÄיֹומא 

ואס ּתים  ּדינין , ּומסּתּיימי ÀÇÀÄÈÄÀÇÀÅÄÄÀÇÀÄלסנטירא,

קדמאה ּביֹומא  מעלמא. ּביׁשא  ÄÈÈÄÈÅÈÀÈÀÈÇÀÈÈלי ׁשנא

וס ּיּומא  ה ּוא, ּדדינא ׁשיר ּותא ÀÇÀÈÅÈÀÄÈÀÄÈּדירחא 

א ּתמר . והא  יֹומא. ּבהאי ÀÇÈÀÈÄÀÇהּוא 

שנינו,[תרגום : הרי יוסי , רבי אמר

לשפתיים  שדומה  הערבה

היא, ומה רבא, הושענא של הזה  ביום

שלדרש  גב על  אף  חייא, רבי אמר

שהרי ה בוודאי , זה  כך אבל בא , וא

הזוהר רבא|אור הושענא

ביום  בשפתיים , תלוי  זה הזה ביום

פתקים  לתת המלך מצוה הזה

ונסתם  מסתיימים , והדינים  לממונה ,

מהעולם.] הרע לשון

לב.) צו ח"ג (זוהר

z

הערבה חביטת

הדינים להמתיק 

ס ּיּומא ּביֹומא הּוא ּדחג , ׁשביעאה ÀÈÀÄÈÈÀÈÄÈ

נפקין  ּופתקין  ּדעלמא, ÀÄÈÀÈÀÈÄÀÄÈÀÄּדדינא

ּומסּתּיימן  מתערי  ּוגבּורן מלּכא , ÄÅÇÀÈÀÈÄÀÈÅÄÀÇÀÈמּבי

נחל  וערבי י ֹומא, ּבהּו,(תליין)ּבהאי ÀÇÈÀÇÀÅÇÇÀ

ּולסחרא  למ ּיא, ּגב ּורן לא ּתערא  ÈÅÈÀÄÀÈÈÀÈÀÇÈÀÇÂÈּובעינן

מ ּמּיא  מזּבח, להאי לרוואה  זמנין , ÄÀÄÀÇÈÈÀÇÄÀÅÇÄÇÈז'

ּבירא  האי מ ּיא ּדאתמליא  ּבגין ÀÄÀÈÀÄÀÄÀÇÀÈÇÈÇÅÈּדיצחק,

עלמא  ּכל אתמ ּליא , ה ּוא וכד ÀÄÀÈÀÇÄÀÇÀÈÈÈÀÈּדיצחק,

ּגבּורֹות  יֹומא ּובהאי ּבמּיא, ÄÀÈÀÈÀÇÈÀÇÈÀאתּברכא 

ּדהא  לבתר , לֹון ּולסיימא  למּיא, ÈÅÈÀÇÈÀÇÀÈÀÈÇÀÈּבעינן 

ּכְך ּובגין ּדינא, מסּתּיימי  י ֹומא ÀÇÈÄÀÇÀÅÄÈÀÄÈּבהאי 

ּולסיימא  ּבארעא , לֹון לב ּטׁשא ÈÅÈÀÇÀÈÀÇÀÈÀÇÀÈּבעינן 

יֹומא  ּדהאי  מ ׁשּתכחּו, ּדלא  ÀÈÄÀÇÀÀÇÈל ֹון

ּדא  ועל הּוא , וסּיּומא  ÄÀÈÈÀÄÈÀÇÈאּתערּותא 

ּדעבדינן  ה ּוא וס ּיּומא ÄÀÈÈÀÄÈÀÇÀÄÈאּתערּותא 

נחל . ÀÇÀÅÇÇּבערבי 

הוא [תרגום: החג, של השביעי ביום

העולם, של הדין סיום

המלך , מבית  יוצאים והפתקים

ביום  ומסתיימות מתעוררות והגבורות

נחל וערבי  וצריכים (תלויים)הזה, בהם ,

שבע ולהקיף למים, גבורות לעורר

הזה המזבח את להרוות כדי  פעמים

משום  גבורות, - יצחק של  מהמים 

מים  מתמלאת יצחק של  הזו שהבאר

העולם  כל וכשמתמלאת, חסדים, -

הזה וביום  חסדים , - במים מתברך 

אותה ולסיים  למים , גבורות צריכים 

מסתיים  הזה ביום שהרי כך , אחר

אותם  לחבוט צריכים כך ומשום  הדין,

שהרי  הגבורות, ימצאו שלא  בקרקע 

הגבורות, וסיום  התעוררות של  יום  זהו

שעושים  הוא  וסיום התעוררות ולכן

נחל.] לא:)בערבי צו ח"ג (זוהר 

z

העליון לדמותו יתדמה

ׁשביעבגין  י ֹומא ּכנסת ּדהאי איהּו אה ÀÄÀÇÈÀÄÈÈÄÀÆÆ

מזּבח  להאי מקיפין אנן ÄÀÈÅÂÈÈÄÄÀÇÄÀÅÇיׂשראל

ערבי  ּדאינ ּון  ל ּמּודים  ּתרין ּבאינ ּון ÄÈÈÀÄÀÅÄÄÀÄÇÀÅע ּלאה 

ּולבתר וכו', ה ּמים  נסּוְך ּבּה ועבדין ÇÇÀÇÀÄÈÄÇÈÄÀÈÈנחל

כ''ט) ּתהיה(במדבר עצרת ה ׁשמיני ÀÇÀÄÄÂÆÆÄÀÆּביֹום

יֹומין  ׁשבע לאינ ּון ּכני ׁשּתא עבדּו ÈÆÈÀÀÄÀÈÀÄÆÇÄלכם ,

ּבגין  טבא, יֹומא ועבדּו ÄÈÄÀÈÀÈÈÈÀÄע ּלאין

יֹומא  ּדההּוא  מדינֹוי ÀÄÀÈÀÀÄÄÀÇÈדא ׁשתזבתּון

למ ׁשוי  נ ׁש לּבר  אית ּכדין וכו', ÀÄÈÈÀÅÄÀÇÈÀÄÀÅׁשביעאה 

ּבעֹובדֹוי  ּולאתדמי  'דמ ּותנ ּו', ÀÇÀÅÀÄÀÈÅÀÈלהאי

ּבגין  למה , דא וכל  עּלאין, ÀÄÄÈÄÀÈÈÈÈÀÄלאינ ּון

נ ׁש, ּדבר ּבידי  יהב  ה ּוא ּבריְך ÀÀÈÀÄÈÇÄÅÀÇÈּדק ּודׁשא 

לאינ ּון  ּגרמיּה למדמי נ ׁש ּבר ּבעי  ÀÄÈÅÇÈÀÄÀÅÇÀÅÀÄּדאי

מסּתּפי  ולא  ּבהּו א ׁשּתלים ÄÀÅÈÄÀÀÄÀÀÈÄÀÇÅּדלעילא

ע ּלאה . דינא מ ּדת ÅÈÄÇÄÈÄÈÈמהאי

שביעי [תרגום : הוא  זה  שיום בגלל 

- ישראל  כנסת הוא 

הזה המזבח את מקיפים  אנו  מלכות ,



כז

יֹומין  דכל אינ ּון , עּלאין יֹומין ÄÀÈÄÄÈÄÄÀÈÄׁשבעא

רמיזין  ואינּון תליין, ּבהּו ּדעלמא  ÀÄÀÈÀÈÀÇÀÈÀÄÀÄÄּוׁשנין

כט)ּבקרא א הימים הּגדּולה(דברי יי' ּדלָך ÀÀÈÀÀÀÈÇÀÈ

וס ּיּומא  חס''ד דלהֹון  ׁשירּותא  ÀÅÈÄÀÆÆÀÄÈוגֹו'

יׂשראל , ּכנסת ממ ''לכה, ÄÀÇÀÈÈÀÆÆÄÀÈÅדלהֹון

ׁשביעאה א ׁשּתכח הּימים , ÂÇÄÇÈÄÄÀÀÇÀÄÈÈאחרי''ת 

דׁשביעי  ליליא האי אתיא  וכד  ÇÂÄÀÇÇÀÈÇÅÀÈÄÀÄÄאחרית,

ּבהאי  יֹומ ֹוי א ׁשּתּלימּו אי ÄÀÂÅÄÄÀÇÄÀÇאתחזי 

חזי  עּלאה צּולמא  האי ואי ÇÂÄÀÄÇÀÈÄÈÈÂÅאחרית,

עלי ּה יתהדר  אל חס''ד  ÈÅÆÆÅÄÀÇÈÈÅעליּה,

דינא  מהאי מסּתּפי ולא  ÀÄÀÇÀÅÈÀÈÄÀÇÅÅÈÄÈּכּדבקדמיתא

ב ׁשלימ ּו ּבהדיּה ואיהי ÀÆÆÀÄÄÇÂÅÄÀÄדצד''ק

ּובגין  אנּפין, ליּה ואה ּדרת ÀÆÀÈÈÀÇÀÇÇÅÇÀÄÀÄּבחדוותא

הּוא  ּבריְך ק ּודׁשא לֹון אזהר ÈÇÀÇÀÈÀÄּכְך

ּדהאי  מדינ ֹוי לא ׁשּתזבא  ÀÄÀÈÅÀÄÀÅÈÈÄÄÀÇלי ׂשראל

עלייהּו ׁשלמא סּכת ּולחפאה ÆÆÀÇÈÇËÇÀÈÈÈÇÀצד ''ק,

הּוא  הדא דמהימנ ּותא , ּבצלא  ÀÅÇÀÄÈÄÀÅÀÈÂÈּולמיתב 

כ ''ג)דכתיב  ׁשבעת (ויקרא ּתׁשב ּו ּבסּכֹות ÄÀÄÇËÀÀÄÀÇ

להא  לאכללא  ּדלעילא ימים , ּדרגא י  ÈÄÀÇÀÈÈÀÇÇÀÈÄÀÅÈ

מ ּים ּברכה ּביּה עּלאין.(ממיין)ּולא ֹוספא ÀÈÈÅÀÈÈÇÄÄÈÄ

בספרו [תרגום: למדנו כך ראה, ובא

שבלילה המלך, שלמה  של

אדם  יסתכל אם חג, של האחרון

נגזרה לא  שלם, אותו ויראה בצלמו

הזה בלילה הטעם  ומה מיתה, עליו 

שבעה כנגד  החג ימי ששבעת בגלל

והשנים  הימים  שכל הם, עליונים ימים 

רמוזים  והם  בהם, תלויים  העולם של 

של כט)בכתוב  א  הימים  ה '(דברי לך

חסד ספירת ראשיתם  וגו', הגדולה

המכונה מלכות, - ממלכה  וסיומם

הימים, אחרית  ישראל, כנסת

וכשבא  אחרית, שביעית  שנמצאת

השתלמו  אם נראה הזה, השביעי  ליל

ואם  מלכות, - האחרית בזה  הימים

חסד אז עליו , נראה הזה  העליון הצלם 

ואינו  כבתחילה, עליו  יחזר היום  כל  אל

מלכות, - צדק של הזה מהדין פוחד

ומחזירה בחדוה בשלמות עמו והיא

הוא  ברוך  הקדוש  הזהיר  ולכן פנים , לו 

- הצדק זו מדיני  להינצל ישראל את

עליהם, שלום  סכת ולכסות מלכות ,

שכתוב זהו האמונה, בצל ולשבת

כג) ימים,(ויקרא שבעת  תשבו בסכת

למעלה הזו הדרגה  את להכליל

העליונים.] ממים  ברכה בה ולהוסיף

רנז:) השמטות ח"א  (זוהר

z

קטיגור  הס

הערבהאמר ּתנינן, הא יֹוסי ר ּבי ÈÇÄÄÅÈÈÅÈÇÂÈÈ

י ֹומא, ּבהאי לׂשפוון ÀÇÀÈÀÄÀÈÀÇÈּדדמיא

ּגב על אף חּייא, רּבי אמר היא . ÇÄÈÇÄÄÄÈÇÇÇּומאי 

וּדאי. הּוא הכי  ּדאתי, הּוא ÀÄÀÈÈÀÈÅÈÄÇÇּדלדרׁשא 

ּבהאי  ּתליא , ּבׂשפוון יֹומא ּבהאי ÀÈÀÇÈÀÄÀÈÇÀÈÀÇּדהא

ּפתקין  למיהב  מל ּכא  ּפקיד ÈÈÄÇÀÈÀÅÇÄÀÄיֹומא 

ואס ּתים  ּדינין , ּומסּתּיימי ÀÇÀÄÈÄÀÇÀÅÄÄÀÇÀÄלסנטירא,

קדמאה ּביֹומא  מעלמא. ּביׁשא  ÄÈÈÄÈÅÈÀÈÀÈÇÀÈÈלי ׁשנא

וס ּיּומא  ה ּוא, ּדדינא ׁשיר ּותא ÀÇÀÈÅÈÀÄÈÀÄÈּדירחא 

א ּתמר . והא  יֹומא. ּבהאי ÀÇÈÀÈÄÀÇהּוא 

שנינו,[תרגום : הרי יוסי , רבי אמר

לשפתיים  שדומה  הערבה

היא, ומה רבא, הושענא של הזה  ביום

שלדרש  גב על  אף  חייא, רבי אמר

שהרי ה בוודאי , זה  כך אבל בא , וא

הזוהר רבא|אור הושענא

ביום  בשפתיים , תלוי  זה הזה ביום

פתקים  לתת המלך מצוה הזה

ונסתם  מסתיימים , והדינים  לממונה ,

מהעולם.] הרע לשון

לב.) צו ח"ג (זוהר

z

הערבה חביטת

הדינים להמתיק 

ס ּיּומא ּביֹומא הּוא ּדחג , ׁשביעאה ÀÈÀÄÈÈÀÈÄÈ

נפקין  ּופתקין  ּדעלמא, ÀÄÈÀÈÀÈÄÀÄÈÀÄּדדינא

ּומסּתּיימן  מתערי  ּוגבּורן מלּכא , ÄÅÇÀÈÀÈÄÀÈÅÄÀÇÀÈמּבי

נחל  וערבי י ֹומא, ּבהּו,(תליין)ּבהאי ÀÇÈÀÇÀÅÇÇÀ

ּולסחרא  למ ּיא, ּגב ּורן לא ּתערא  ÈÅÈÀÄÀÈÈÀÈÀÇÈÀÇÂÈּובעינן

מ ּמּיא  מזּבח, להאי לרוואה  זמנין , ÄÀÄÀÇÈÈÀÇÄÀÅÇÄÇÈז'

ּבירא  האי מ ּיא ּדאתמליא  ּבגין ÀÄÀÈÀÄÀÄÀÇÀÈÇÈÇÅÈּדיצחק,

עלמא  ּכל אתמ ּליא , ה ּוא וכד ÀÄÀÈÀÇÄÀÇÀÈÈÈÀÈּדיצחק,

ּגבּורֹות  יֹומא ּובהאי ּבמּיא, ÄÀÈÀÈÀÇÈÀÇÈÀאתּברכא 

ּדהא  לבתר , לֹון ּולסיימא  למּיא, ÈÅÈÀÇÈÀÇÀÈÀÈÇÀÈּבעינן 

ּכְך ּובגין ּדינא, מסּתּיימי  י ֹומא ÀÇÈÄÀÇÀÅÄÈÀÄÈּבהאי 

ּולסיימא  ּבארעא , לֹון לב ּטׁשא ÈÅÈÀÇÀÈÀÇÀÈÀÇÀÈּבעינן 

יֹומא  ּדהאי  מ ׁשּתכחּו, ּדלא  ÀÈÄÀÇÀÀÇÈל ֹון

ּדא  ועל הּוא , וסּיּומא  ÄÀÈÈÀÄÈÀÇÈאּתערּותא 

ּדעבדינן  ה ּוא וס ּיּומא ÄÀÈÈÀÄÈÀÇÀÄÈאּתערּותא 

נחל . ÀÇÀÅÇÇּבערבי 

הוא [תרגום: החג, של השביעי ביום

העולם, של הדין סיום

המלך , מבית  יוצאים והפתקים

ביום  ומסתיימות מתעוררות והגבורות

נחל וערבי  וצריכים (תלויים)הזה, בהם ,

שבע ולהקיף למים, גבורות לעורר

הזה המזבח את להרוות כדי  פעמים

משום  גבורות, - יצחק של  מהמים 

מים  מתמלאת יצחק של  הזו שהבאר

העולם  כל וכשמתמלאת, חסדים, -

הזה וביום  חסדים , - במים מתברך 

אותה ולסיים  למים , גבורות צריכים 

מסתיים  הזה ביום שהרי כך , אחר

אותם  לחבוט צריכים כך ומשום  הדין,

שהרי  הגבורות, ימצאו שלא  בקרקע 

הגבורות, וסיום  התעוררות של  יום  זהו

שעושים  הוא  וסיום התעוררות ולכן

נחל.] לא:)בערבי צו ח"ג (זוהר 

z

העליון לדמותו יתדמה

ׁשביעבגין  י ֹומא ּכנסת ּדהאי איהּו אה ÀÄÀÇÈÀÄÈÈÄÀÆÆ

מזּבח  להאי מקיפין אנן ÄÀÈÅÂÈÈÄÄÀÇÄÀÅÇיׂשראל

ערבי  ּדאינ ּון  ל ּמּודים  ּתרין ּבאינ ּון ÄÈÈÀÄÀÅÄÄÀÄÇÀÅע ּלאה 

ּולבתר וכו', ה ּמים  נסּוְך ּבּה ועבדין ÇÇÀÇÀÄÈÄÇÈÄÀÈÈנחל

כ''ט) ּתהיה(במדבר עצרת ה ׁשמיני ÀÇÀÄÄÂÆÆÄÀÆּביֹום

יֹומין  ׁשבע לאינ ּון ּכני ׁשּתא עבדּו ÈÆÈÀÀÄÀÈÀÄÆÇÄלכם ,

ּבגין  טבא, יֹומא ועבדּו ÄÈÄÀÈÀÈÈÈÀÄע ּלאין

יֹומא  ּדההּוא  מדינֹוי ÀÄÀÈÀÀÄÄÀÇÈדא ׁשתזבתּון

למ ׁשוי  נ ׁש לּבר  אית ּכדין וכו', ÀÄÈÈÀÅÄÀÇÈÀÄÀÅׁשביעאה 

ּבעֹובדֹוי  ּולאתדמי  'דמ ּותנ ּו', ÀÇÀÅÀÄÀÈÅÀÈלהאי

ּבגין  למה , דא וכל  עּלאין, ÀÄÄÈÄÀÈÈÈÈÀÄלאינ ּון

נ ׁש, ּדבר ּבידי  יהב  ה ּוא ּבריְך ÀÀÈÀÄÈÇÄÅÀÇÈּדק ּודׁשא 

לאינ ּון  ּגרמיּה למדמי נ ׁש ּבר ּבעי  ÀÄÈÅÇÈÀÄÀÅÇÀÅÀÄּדאי

מסּתּפי  ולא  ּבהּו א ׁשּתלים ÄÀÅÈÄÀÀÄÀÀÈÄÀÇÅּדלעילא

ע ּלאה . דינא מ ּדת ÅÈÄÇÄÈÄÈÈמהאי

שביעי [תרגום : הוא  זה  שיום בגלל 

- ישראל  כנסת הוא 

הזה המזבח את מקיפים  אנו  מלכות ,



כח

ערבי  שהם למודים שני באותם  העליון

וכו', המים נסוך בה ועושים נחל,

מכן  כט)ולאחר השמיני (במדבר  ביום

לאותם  כנוס  תעשו לכם, תהיה עצרת 

טוב יום ועשו  עליונים , ימים שבעה 

יום  אותו של מדינו שניצלתם בגלל

לאדם  יש  ואז וכו', מלכות – שביעי

ולהדמות  הזאת  'דמותנו ' את לשים

זה וכל העליונים , לאותם במעשיו

נתן  הוא ברוך  שהקדוש  בגלל למה,

לדמות  האיש רוצה  אם  האיש , בידי

משתלם  שלמעלה, לאותם עצמו 

הדין  ממדת פוחד  ולא  בהם,

רנז:)העליונה.] השמטות ח"א  אור(זוהר
החסיִדו˙



כט

ערבי  שהם למודים שני באותם  העליון

וכו', המים נסוך בה ועושים נחל,

מכן  כט)ולאחר השמיני (במדבר  ביום

לאותם  כנוס  תעשו לכם, תהיה עצרת 

טוב יום ועשו  עליונים , ימים שבעה 

יום  אותו של מדינו שניצלתם בגלל

לאדם  יש  ואז וכו', מלכות – שביעי

ולהדמות  הזאת  'דמותנו ' את לשים

זה וכל העליונים , לאותם במעשיו

נתן  הוא ברוך  שהקדוש  בגלל למה,

לדמות  האיש רוצה  אם  האיש , בידי

משתלם  שלמעלה, לאותם עצמו 

הדין  ממדת פוחד  ולא  בהם,

רנז:)העליונה.] השמטות ח"א  אור(זוהר
החסיִדו˙



ל

החסידות  הסוכות |אור חג

הסוכות חג

מצוות לקיים  השנה כל להשתוקק 

ולולב  סוכה 

הששי''ויהי יום בוקר  ויהי  ערב 

לא) א  שהתנה(בראשית מלמד  ,

מעשה עם הוא ברוך הקדוש 

מקבלין  ישראל  אם ואמר, בראשית,

אחזיר לאו ואם  מוטב, התורה את

לתהו הלא אתכם יקשה, כן ואם ובהו .

על עומדין  עולמות אלפים  וכמה  כמה

וכדומה . ושופר  לולב  או  סוכה מצות

בשנה . אחת נעשים הם המצות ואלו 

על תהא  מה  השנה כל ויפלא ,

חיותם  להם  ימשך  מאין אלו , העולמות

את  מקיימין  ישראל  אין אם  וקיומם

על שעומדין התורה  האותיות אלו

השנה , כל לעמוד יוכלו איך ידיהם,

וכדומה . ולולב סוכה  מצות נוהג כשאין

האדם  הנה כי הוא. נכון הנזכר לפי אכן

ואף מאוד, חפץ במצותיו אשר  הלז

נפשו  כלתה מאוד מה השנה באמצע 

תיכף לקיים  ומתאוה מתלהב  ולבו 

ומי  בוראו. מאהבת ולולב  סוכה  מצות

הפסוק  אם  כי  מעכבו  אינו מעכבו.

בתורה לט)הלז כג  'ובחמשה(ויקרא 

וגו', תחוגו ' השביעי לחודש  יום  עשר

מצוה , הוא  אז התורה, גבלה  וגבול

מקיים  הוא  ימיו כל ונמצא עתה. ולא

סוכה , מצות  של בתורה הלז  הפסוק 

תכף , לקיימה מאד  מתאוה  שהוא כיון

הלז  הפסוק  עבור רק מניעה לו ואין

תמיד מקיים הוא  נמצא  בתורה,

כל של  קיום הוא ידו  ועל הפסוק .

מצוה על וקיימין העומדין העולמות

כולם. המצות בכל כן וכמו  זו.

ב) פרק ד  דרוש ב חלק שבת של  (סידורו 

z

מצוות לקיים  עצומה השתוקקות 

ואתרוג סוכה

אהבהיאהב  אמת אהבת לבוראו

אש  ברשפי בוערת חזקה

תוקד ממש  אש  אשר עד י"ה, שלהבת

ולחקור לדרוש  ולילה יומם  בקרבו

איך והתחבולות האופנים  כל ולבקש 

רוח  נחת לו  ולעשות אותו  לעבוד 

וקודם  ממנו. ולירא  אותו  ולאהבה

משתוקקת  נפשו ומצוה מצוה כל 

מצוה לידי יגיע  מתי  לומר  ובוערת

נחשב לשנה ויום  ואקיימנה , זו

המצוה , וזמן עת הגיע טרם אצלו

וכדומה , ואתרוג סוכה  מצות כמו 

טרם  ימים  הרבה  אליה משתוקק 

יגיעו  מתי לומר אהבה בחולת בואם

בוראי  מצות  לקיים האדירים  ימים

הימים  וכל לפניו. רוח נחת לעשות 

הוא  ממושכה תוחלת להם, שקודם

ערב יתן  מי יאמר ובבוקר לו ,

הון  על שמצפה  אחד  כמו וגו ',

הגיע קודם  אשר ידוע, לזמן רב

מצפת  ובוערת  בוחלת נפשו  זמנו



לא

החסידות  הסוכות |אור חג

הסוכות חג

מצוות לקיים  השנה כל להשתוקק 

ולולב  סוכה 

הששי''ויהי יום בוקר  ויהי  ערב 

לא) א  שהתנה(בראשית מלמד  ,

מעשה עם הוא ברוך הקדוש 

מקבלין  ישראל  אם ואמר, בראשית,

אחזיר לאו ואם  מוטב, התורה את

לתהו הלא אתכם יקשה, כן ואם ובהו .

על עומדין  עולמות אלפים  וכמה  כמה

וכדומה . ושופר  לולב  או  סוכה מצות

בשנה . אחת נעשים הם המצות ואלו 

על תהא  מה  השנה כל ויפלא ,

חיותם  להם  ימשך  מאין אלו , העולמות

את  מקיימין  ישראל  אין אם  וקיומם

על שעומדין התורה  האותיות אלו

השנה , כל לעמוד יוכלו איך ידיהם,

וכדומה . ולולב סוכה  מצות נוהג כשאין

האדם  הנה כי הוא. נכון הנזכר לפי אכן

ואף מאוד, חפץ במצותיו אשר  הלז

נפשו  כלתה מאוד מה השנה באמצע 

תיכף לקיים  ומתאוה מתלהב  ולבו 

ומי  בוראו. מאהבת ולולב  סוכה  מצות

הפסוק  אם  כי  מעכבו  אינו מעכבו.

בתורה לט)הלז כג  'ובחמשה(ויקרא 

וגו', תחוגו ' השביעי לחודש  יום  עשר

מצוה , הוא  אז התורה, גבלה  וגבול

מקיים  הוא  ימיו כל ונמצא עתה. ולא

סוכה , מצות  של בתורה הלז  הפסוק 

תכף , לקיימה מאד  מתאוה  שהוא כיון

הלז  הפסוק  עבור רק מניעה לו ואין

תמיד מקיים הוא  נמצא  בתורה,

כל של  קיום הוא ידו  ועל הפסוק .

מצוה על וקיימין העומדין העולמות

כולם. המצות בכל כן וכמו  זו.

ב) פרק ד  דרוש ב חלק שבת של  (סידורו 

z

מצוות לקיים  עצומה השתוקקות 

ואתרוג סוכה

אהבהיאהב  אמת אהבת לבוראו

אש  ברשפי בוערת חזקה

תוקד ממש  אש  אשר עד י"ה, שלהבת

ולחקור לדרוש  ולילה יומם  בקרבו

איך והתחבולות האופנים  כל ולבקש 

רוח  נחת לו  ולעשות אותו  לעבוד 

וקודם  ממנו. ולירא  אותו  ולאהבה

משתוקקת  נפשו ומצוה מצוה כל 

מצוה לידי יגיע  מתי  לומר  ובוערת

נחשב לשנה ויום  ואקיימנה , זו

המצוה , וזמן עת הגיע טרם אצלו

וכדומה , ואתרוג סוכה  מצות כמו 

טרם  ימים  הרבה  אליה משתוקק 

יגיעו  מתי לומר אהבה בחולת בואם

בוראי  מצות  לקיים האדירים  ימים

הימים  וכל לפניו. רוח נחת לעשות 

הוא  ממושכה תוחלת להם, שקודם

ערב יתן  מי יאמר ובבוקר לו ,

הון  על שמצפה  אחד  כמו וגו ',

הגיע קודם  אשר ידוע, לזמן רב

מצפת  ובוערת  בוחלת נפשו  זמנו



לב

הזה הזמן יגיע מתי ומשתוקקת

מזה ויותר הזה . יקר הון אל להגיע 

זה כי כידוע, הבורא  באהבת נמצא

עליונה , האהבה מדת מאמיתת נלקח

ומחמדיו  הזה  עולם חפצי כל  אשר

על אף  ישוה  לא ותענוגיו ומטעמותיו

למי  וכו' אלפים אלפי  אלף  מני אחת

אף זו, תשוקה בנפשו לטעום שזכה 

חייו. ימי  מכל אחת רגע

ודאי מכלו  המצוה, עשותו  בעת שכן

אבריו  כל אז יתבטלו אשר

כולם  כי וכוחותיו, וחושיו וגידיו 

באהבה ונכלים  ומצומדים  קשורים 

אז  ישמע לא  אשר עד הזו  ותשוקה

אף אופן, בשום  אחרים  לדברים כלל

חייו  כל כלה כי  ושירות, שירים  לקול

מנענע היה  יכול  היה ואלו  הזו. לאהבה

לאש  הלילה וכל היום  כל  הזה באתרוג

שלא  ופשיטא המצוה. אל אהבתו 

בסוכה , מלישן וחום קור יעצרנו

המצוות. בכל  וכדומה

אמור ) חיים מים (באר 

z

אפילו לו מספיק  אין התשוקה מרוב 

היום כל נענוע

מאתו בשעת נשכח המצוה עשיית

מכל הזה , העולם בחינת  כל

מאשה ובשדה, בבית לו  שיש  מה

כי  לו, אשר וכל וממון ובנים וגוף 

ונקודת  גופו כוחי וכל דעתו  נקשר

וחמדת  ואהבת ליראת לבבו מורשי 

וחפץ ותעצומות, עוז בכל  המצוה ,

אצלו  נתארך זו המצוה שיהיה מאוד

יותר . או היום  בכל

למשלואף כמו המצוה, עשה שכבר

שיצא  הגם  הלולב , מצות בנענוע

מקום  מכל אחת, בנענוע חובתו  ידי

באימה והכל  ותשוקתו , חמדתו לרוב 

כל נענוע אף  לו מספיק אין וביראה,

בהמצוה ומשתעשע ומחבב  היום,

מוצא  היה  ואם רב, הון כל  מעל יותר 

נחשב היה לא רב מסך  ממון אוצר 

והכל אלף. מני אחת  על זה  נגד לו 

לו  נדמה  שיהיה לא הלב, באמיתיות 

וכו'. ומצוה. מצוה בכל  וכן כך.

ויכמהומה אדם נפש  יצמא מאוד 

שליחות  לעשות ויתאו  בשרו 

משרתיו  אשר כזה , ונורא  מלך  צווי

ורבוא  אלפין אלף וחיל  לוהט  אש 

מלאכי  של  כתות מכתות רבבות

הקודש  ואופני  וחיות משרפים  השרת

וברורים  אהובים וכולם וקיימים חיים 

בריאתן  ומיום לפניו, עומדים וקדושים

שמחכים  אם  כי אחר עסק  להם אין 

להם  יצוה ואולי אולי  ומיחלים ומצפים 

והוא  שליחותו . לעשות הקדוש  המלך 

בני  בשליחות ורצה אלה כל את עזב 

קרוצי  טוב  נשויי ימים מעוטי אדם

וראוי  ראוי ודאי  פורח. אבק  חומר

גופו  כוחי בכל בשליחותו רץ להיות

ב נפש  של דכדוכו  עד  לו שיש  לא מה 

השמים  וכעוף לנפשו, מרגוע ימצא

החסידות  הסוכות |אור חג

ובשליחותו, בו שבחר אחר  יעוף,

זיכהו  אשר על לבבו  בכל  לו  ולהודות

לך)בזה . לך חיים מים (באר 

z

הימים אחרי הוא  הסוכות  חג מדוע

הנוראים

שהשי"ת אשרינו חלקינו  טוב  מה

לנו  עצה והפליא  בנו בחר

עבור אחר כי בעתו, ודבר דבר כל על

וכמו  הסוכות, חג  מתחיל  האלו  ימים 

לברכה זכרונם  רבותינו  שאמרו

לראשי' תחת ו)'שמאלו ב השירים (שיר 

ומיום  הכיפורים, יום עד  השנה מראש 

'וימינו  הוא הסוכות  עד הכיפורים 

בכוונת (שם)תחבקני ' שכתוב  וכמו  ,

האריז"ל .

הדינים וענין  שנמתקו אחר כי הדבר

והדינים  מנפשותינו , למעלה

לנו  מתגלה  כך  אחר שמאל, נקראים

הוא  השמחה  ששורש השי"ת , שמחת 

השי"ת  לפני הנפש  בטהרת מתחלת 

התשובה בעת אז אבל בתשובה,

הלב , שבירת מחמת בהעלם הדבר

התענוג  מתגלה כך אחר אבל 

זמן  הסוכות חג  וזהו  והשמחה ,

שמחתנו.

ליסרוכמשל  שרוצים  והאם האב

מדרך להרחיקו בניהם

הרצועה ומגביה בה , שהלך השקר

ונופל ובוכה, מפחד  והוא עליו, והשבט

מהם  ומבקש  ואמו  אביו כנפי תחת

ומנשקם, ומחבקם  ומחילה , סליחה

השבט מחזיקים כן פי על  אף  והם

ונפש  בלב ובוכה  שחוזר  שמבינים עד

השבט את זורקים  אזי  מאד, מר

בצל אותו ומשימים אותו ומקבלים

ענין וזה מז.)כנפיהם, שמאל(סוטה 

בתינוק. הנאמר מקרבת וימין דוחה

ויום והנמשל  השנה  בראש  כי מובן

הרצועה נגבה הכיפורים

וזהו  וכוחותם , הדינים שהם  והשבט

במשפט' צבאות ה ' ה'ויגבה (ישעיה 

יתברךטז ) אליו  שבים שאנו  עד  ,

השבט מזרקים כך ואחר באמת,

כנפיו  לתחת מכניסנו והשי "ת והדינים ,

קדושת  היא  זו שמצוה  הסוכה, שהוא

והיא  והשראתו , הוא ברוך השי "ת

נפשותינו, על שלום  סוכת  פריסת

נחסה . כנפיו תחת ידו צל  ויחביאנו

ענין וכבר האריז"ל בכתבי זה נאמר

כמו  בסוכה, המרומז החיבוק 

אותו  באהבתו  בנו  את שמחבק אדם

בראשו, עליו וסוכך יקיפנו , ובזרועותיו 

ושלישית  כהלכתן שתים  הוא והזרוע

פרקים  שני  הם כי טפח, אפילו 

עיין  היד, הטפח והשלישית  ארוכים ,

לענין  ומליצה משל והכל בכתבים, שם

בשמחה להשי"ת והתקרבתנו החיבוק

הנפש . וטהרת

הארבעהוצוה לקחת השי"ת  לנו

התעוררות  הכל שהם מינים,

התורה בכל כי החסדים  התפשטות 

התעוררות  אחת כוונה הכל והמצות

חסדים  פעמים  עלינו השי"ת אור



לג

הזה הזמן יגיע מתי ומשתוקקת

מזה ויותר הזה . יקר הון אל להגיע 

זה כי כידוע, הבורא  באהבת נמצא

עליונה , האהבה מדת מאמיתת נלקח

ומחמדיו  הזה  עולם חפצי כל  אשר

על אף  ישוה  לא ותענוגיו ומטעמותיו

למי  וכו' אלפים אלפי  אלף  מני אחת

אף זו, תשוקה בנפשו לטעום שזכה 

חייו. ימי  מכל אחת רגע

ודאי מכלו  המצוה, עשותו  בעת שכן

אבריו  כל אז יתבטלו אשר

כולם  כי וכוחותיו, וחושיו וגידיו 

באהבה ונכלים  ומצומדים  קשורים 

אז  ישמע לא  אשר עד הזו  ותשוקה

אף אופן, בשום  אחרים  לדברים כלל

חייו  כל כלה כי  ושירות, שירים  לקול

מנענע היה  יכול  היה ואלו  הזו. לאהבה

לאש  הלילה וכל היום  כל  הזה באתרוג

שלא  ופשיטא המצוה. אל אהבתו 

בסוכה , מלישן וחום קור יעצרנו

המצוות. בכל  וכדומה

אמור ) חיים מים (באר 

z

אפילו לו מספיק  אין התשוקה מרוב 

היום כל נענוע

מאתו בשעת נשכח המצוה עשיית

מכל הזה , העולם בחינת  כל

מאשה ובשדה, בבית לו  שיש  מה

כי  לו, אשר וכל וממון ובנים וגוף 

ונקודת  גופו כוחי וכל דעתו  נקשר

וחמדת  ואהבת ליראת לבבו מורשי 

וחפץ ותעצומות, עוז בכל  המצוה ,

אצלו  נתארך זו המצוה שיהיה מאוד

יותר . או היום  בכל

למשלואף כמו המצוה, עשה שכבר

שיצא  הגם  הלולב , מצות בנענוע

מקום  מכל אחת, בנענוע חובתו  ידי

באימה והכל  ותשוקתו , חמדתו לרוב 

כל נענוע אף  לו מספיק אין וביראה,

בהמצוה ומשתעשע ומחבב  היום,

מוצא  היה  ואם רב, הון כל  מעל יותר 

נחשב היה לא רב מסך  ממון אוצר 

והכל אלף. מני אחת  על זה  נגד לו 

לו  נדמה  שיהיה לא הלב, באמיתיות 

וכו'. ומצוה. מצוה בכל  וכן כך.

ויכמהומה אדם נפש  יצמא מאוד 

שליחות  לעשות ויתאו  בשרו 

משרתיו  אשר כזה , ונורא  מלך  צווי

ורבוא  אלפין אלף וחיל  לוהט  אש 

מלאכי  של  כתות מכתות רבבות

הקודש  ואופני  וחיות משרפים  השרת

וברורים  אהובים וכולם וקיימים חיים 

בריאתן  ומיום לפניו, עומדים וקדושים

שמחכים  אם  כי אחר עסק  להם אין 

להם  יצוה ואולי אולי  ומיחלים ומצפים 

והוא  שליחותו . לעשות הקדוש  המלך 

בני  בשליחות ורצה אלה כל את עזב 

קרוצי  טוב  נשויי ימים מעוטי אדם

וראוי  ראוי ודאי  פורח. אבק  חומר

גופו  כוחי בכל בשליחותו רץ להיות

ב נפש  של דכדוכו  עד  לו שיש  לא מה 

השמים  וכעוף לנפשו, מרגוע ימצא

החסידות  הסוכות |אור חג

ובשליחותו, בו שבחר אחר  יעוף,

זיכהו  אשר על לבבו  בכל  לו  ולהודות

לך)בזה . לך חיים מים (באר 

z

הימים אחרי הוא  הסוכות  חג מדוע

הנוראים

שהשי"ת אשרינו חלקינו  טוב  מה

לנו  עצה והפליא  בנו בחר

עבור אחר כי בעתו, ודבר דבר כל על

וכמו  הסוכות, חג  מתחיל  האלו  ימים 

לברכה זכרונם  רבותינו  שאמרו

לראשי' תחת ו)'שמאלו ב השירים (שיר 

ומיום  הכיפורים, יום עד  השנה מראש 

'וימינו  הוא הסוכות  עד הכיפורים 

בכוונת (שם)תחבקני ' שכתוב  וכמו  ,

האריז"ל .

הדינים וענין  שנמתקו אחר כי הדבר

והדינים  מנפשותינו , למעלה

לנו  מתגלה  כך  אחר שמאל, נקראים

הוא  השמחה  ששורש השי"ת , שמחת 

השי"ת  לפני הנפש  בטהרת מתחלת 

התשובה בעת אז אבל בתשובה,

הלב , שבירת מחמת בהעלם הדבר

התענוג  מתגלה כך אחר אבל 

זמן  הסוכות חג  וזהו  והשמחה ,

שמחתנו.

ליסרוכמשל  שרוצים  והאם האב

מדרך להרחיקו בניהם

הרצועה ומגביה בה , שהלך השקר

ונופל ובוכה, מפחד  והוא עליו, והשבט

מהם  ומבקש  ואמו  אביו כנפי תחת

ומנשקם, ומחבקם  ומחילה , סליחה

השבט מחזיקים כן פי על  אף  והם

ונפש  בלב ובוכה  שחוזר  שמבינים עד

השבט את זורקים  אזי  מאד, מר

בצל אותו ומשימים אותו ומקבלים

ענין וזה מז.)כנפיהם, שמאל(סוטה 

בתינוק. הנאמר מקרבת וימין דוחה

ויום והנמשל  השנה  בראש  כי מובן

הרצועה נגבה הכיפורים

וזהו  וכוחותם , הדינים שהם  והשבט

במשפט' צבאות ה ' ה'ויגבה (ישעיה 

יתברךטז ) אליו  שבים שאנו  עד  ,

השבט מזרקים כך ואחר באמת,

כנפיו  לתחת מכניסנו והשי "ת והדינים ,

קדושת  היא  זו שמצוה  הסוכה, שהוא

והיא  והשראתו , הוא ברוך השי "ת

נפשותינו, על שלום  סוכת  פריסת

נחסה . כנפיו תחת ידו צל  ויחביאנו

ענין וכבר האריז"ל בכתבי זה נאמר

כמו  בסוכה, המרומז החיבוק 

אותו  באהבתו  בנו  את שמחבק אדם

בראשו, עליו וסוכך יקיפנו , ובזרועותיו 

ושלישית  כהלכתן שתים  הוא והזרוע

פרקים  שני  הם כי טפח, אפילו 

עיין  היד, הטפח והשלישית  ארוכים ,

לענין  ומליצה משל והכל בכתבים, שם

בשמחה להשי"ת והתקרבתנו החיבוק

הנפש . וטהרת

הארבעהוצוה לקחת השי"ת  לנו

התעוררות  הכל שהם מינים,

התורה בכל כי החסדים  התפשטות 

התעוררות  אחת כוונה הכל והמצות

חסדים  פעמים  עלינו השי"ת אור



לד

להתעורר נדע במה  רק גבורות , פעמים

לידע אפשר אי זה עליון, התעוררות

השי"ת  רק מרומים, בגבהי הוא כי

והוא  היודע, הוא שמו וברוך הוא  ברוך

אותנו  המצוה הדעת, והוא  הידוע ,

פעם  בעובדא , ופעם  במילולא , פעם

והכל העובדא, בזו ופעם  העובדא, בזו 

אין  אשר ותבונתו חכמתו שגזרה  כפי

להתעורר צונו  הזאת ולעת חקר, לך

אחר המאירים העליונים חסדים

במינים  ונעוררם הדינין מיתוק 

החסדים, שהם המים על הגדילים 

שמו  רוחניות של וחיות נצוצות והם

שאמרו  כידוע למטה, המתנוצץ

לברכה זכרונם ט)רבותינו ל  רבה  (ויקרא

זה אתרוג הוא, ברוך הקדוש  זה לולב 

כולם, וכן וכו', הוא ברוך  הקדוש 

השי"ת, מצות  לשם  אותם ובאוחזנו

דבר שבכל  האלהות שכח פי  על אף

אבל ומאד , מאד  גדול  בהעלם הוא

חפץ באיזה  השי"ת מצות דבר בלקחנו

מתעורר ובזמנו, כדינו והוא שצוה,

ושורה מאד , שבו  ההוא הכח ומתגלה

בו, ומתגלה העליון  אלהות הכח עליו 

מצותם  בעת מצוה  תשמישי כל  ולכך 

מה מהם , להנות  ואסור קדושים הם 

אינו  כך אחר ואף מקודם כן שאין

שורה שאז שכתבתי  כמו והכל חמור,

העליון. האלהות עליו

תבין ואם שכל עיני לך השי "ת יתן

כללות  ותבין מזה, ודבר  דבר כל

והמצות  והזמנים  המועדים כל 

ושבועות, בפסח כמו  בהם , הנהוגים 

עליונים, הארות התעוררות הוא  הכל

הנפש  הדבקות אור נראה  באורם אשר

פעם  למה היודע  הוא והשי"ת  למעלה ,

כ הכל  למעלה אבל כך, ופעם  וונהכך

אחד .

דביקות ויסוד  הוא כולה  התורה כל

והוא  באמונה המתחיל  השי"ת

כל בנויה  זו מצוה ועל אנכי, מצות

וקיומה , בהתמדתה מצות התרי "ג

באמצע , והיא בסוף  והיא בראש  והיא 

לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וזה

כד.) אחת (מכות על והעמידן חבקוק בא

יחיה' באמונתו  ד)'צדיק ב וכל(חבקוק ,

וכל המצוה, לזו ענפים הם המצות

ההיפוך , על להזהיר  הם  תעשה  הלא 

רצונו  ושלום חס האדם בעבור כי

הרע כח מתגבר אזי עבירה, באיזה

מן  דיחוי בלבו  ונותן בלבו, והשקר

עד בעצמו, מרגיש  ואינו האמונה,

לחמור החמור ומן החמור, אל  שבא

שאמרו  כמו  ושלום , חס עד  אחר,

לברכה זכרונם קה :)רבותינו כך(שבת 

עשה לו  אומר  היום  הרע  יצר של  דרכו

הוא  הכל נמצא כו', כך ולמחר כך 

אחרים' אלהים  לך  יהיה מ 'לא נמשך 

ג) כ .(שמות

לעדוהשם זכרו  ויתעלה שמו יתברך

כל ואת יזכנו  נצחים, ולנצח

ובנפש  שלם  בלב  לעבדו עמינו  בני 

ויטע האמת, יודע שהוא כמו  חפיצה

החסידות  הסוכות |אור חג

רצונו  לעשות ויראתו אהבתו בלבנו

לריק, ניגע לא  למען שלם, בלב  ולעבדו 

לפניו  רוח נחת לעשות נזכה רק 

נצח  רצון יהי  כן  אמן באמת, בעבודתו 

ועד . נז)סלה  אות אמת  דברי (יושר 

z

שמים מלכות עול  קבלת

וגו'ולקחתם הראשון ביום  לכם 

מ) כג  בגמרא (ויקרא ואיתא  .

כב) אמור והלא (תנחומא הוא, ראשון וכי

לחשבון  ראשון אלא הוא עשר חמשה

ישראל כנסת דהנה עד"ז, ונ "ל עונות .

שמים  מלכות עול עליהם קבלו 

והיו  העבר , השנה בראש  בשלמות

המשפט , המלך  הקדוש  המלך  אומרים 

עליהם  קבלו  לא  העולם אומות אבל 

השנה , בראש  שמים מלכות עול

בחינת  להכניס ישראל  כנסת וצריכים

אפילו  הנבראים  בכל מלכותו כבוד

הסוכות  בחג הוא  וזה העולם, באומות

פרים  שבעים  הקרבת ידי  על

בכל מלכותו כבוד בחי' משפיעים

אומות. השבעים 

מל"ך ,וזהו אותיות לכ"ם , ולקחתם

מלכו"ת, בחינת שתקחו פירוש 

מלכות  עול עליכם  שתקבלו  היינו 

ופריך סוכות . של הראשון ביום שמים

לקבלת  הוא  ראשון יום  וכי הגמרא

עשר חמשה והלא  שמים , מלכות עול

שכבר שמים , מלכות עול  לקבלת הוא

ישראל כנסת קבלו  השנה בראש 

ותירץ שמים . מלכות עול  עליהם 

ישראל כנסת  אצל  שבאמת הגמרא ,

אומות  שאצל רק  עשר חמשה  הוא

קבלו  לא שהם ראשון, יום הוא  העולם 

וזהו  השנה, בראש  שמים מלכות עול

לאותן  עונות לחשבון ראשון

כנסת  שאצל עונותיהן, שמחשבים 

אינו  להם ית' אהבתם מרוב  ישראל

עונות. להם  מחשב

מל"ך ,וזהו בחינת לכ"ם, ולקחתם

מלכו"ת  בחינת שתקחו היינו 

לשבעים  ותשפיעו הראשון ביום

הארץ כל  על  למלך  ה ' והיה אומות

אמן. רצון יהי כן  בימינו במהרה

סוכות) עין (בת

z

השפעה יום  בכל נמשך הסוכות  בחג

חדשה והארה 

כנזכרההשפעה להם  נשפע אשר

היינו  לכם , תעצרו לעיל

השפע נקלט ויהיה לכם שתקבלו 

אז  כי  הסוכות, בחג הוא זה וכל בכם .

השפע שיקבלו  ישראל הכנסת ביכולת 

מהבורא  להם והנשפע הניתן  טוב  רב 

בראש  שנתעלו ידי על הוא, ברוך

לה', נפש  במסירות כיפור ויום השנה 

אשר וגשמיותם, מחומריותם ונזדככו

ואחר העולמות. עליות זמן הוא  אז

יום  בכל  להם נמשך  הסכות  בימי כך 

שבעת  ידי על חדשה  והארה השפעה

בראש  לה ' עלותם ידי ועל המדות,

הם  לעיל, כנזכר כפור ויום השנה 

השפעות  כל לקבל כלי  להיות ראוים



לה

להתעורר נדע במה  רק גבורות , פעמים

לידע אפשר אי זה עליון, התעוררות

השי"ת  רק מרומים, בגבהי הוא כי

והוא  היודע, הוא שמו וברוך הוא  ברוך

אותנו  המצוה הדעת, והוא  הידוע ,

פעם  בעובדא , ופעם  במילולא , פעם

והכל העובדא, בזו ופעם  העובדא, בזו 

אין  אשר ותבונתו חכמתו שגזרה  כפי

להתעורר צונו  הזאת ולעת חקר, לך

אחר המאירים העליונים חסדים

במינים  ונעוררם הדינין מיתוק 

החסדים, שהם המים על הגדילים 

שמו  רוחניות של וחיות נצוצות והם

שאמרו  כידוע למטה, המתנוצץ

לברכה זכרונם ט)רבותינו ל  רבה  (ויקרא

זה אתרוג הוא, ברוך הקדוש  זה לולב 

כולם, וכן וכו', הוא ברוך  הקדוש 

השי"ת, מצות  לשם  אותם ובאוחזנו

דבר שבכל  האלהות שכח פי  על אף

אבל ומאד , מאד  גדול  בהעלם הוא

חפץ באיזה  השי"ת מצות דבר בלקחנו

מתעורר ובזמנו, כדינו והוא שצוה,

ושורה מאד , שבו  ההוא הכח ומתגלה

בו, ומתגלה העליון  אלהות הכח עליו 

מצותם  בעת מצוה  תשמישי כל  ולכך 

מה מהם , להנות  ואסור קדושים הם 

אינו  כך אחר ואף מקודם כן שאין

שורה שאז שכתבתי  כמו והכל חמור,

העליון. האלהות עליו

תבין ואם שכל עיני לך השי "ת יתן

כללות  ותבין מזה, ודבר  דבר כל

והמצות  והזמנים  המועדים כל 

ושבועות, בפסח כמו  בהם , הנהוגים 

עליונים, הארות התעוררות הוא  הכל

הנפש  הדבקות אור נראה  באורם אשר

פעם  למה היודע  הוא והשי"ת  למעלה ,

כ הכל  למעלה אבל כך, ופעם  וונהכך

אחד .

דביקות ויסוד  הוא כולה  התורה כל

והוא  באמונה המתחיל  השי"ת

כל בנויה  זו מצוה ועל אנכי, מצות

וקיומה , בהתמדתה מצות התרי "ג

באמצע , והיא בסוף  והיא בראש  והיא 

לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וזה

כד.) אחת (מכות על והעמידן חבקוק בא

יחיה' באמונתו  ד)'צדיק ב וכל(חבקוק ,

וכל המצוה, לזו ענפים הם המצות

ההיפוך , על להזהיר  הם  תעשה  הלא 

רצונו  ושלום חס האדם בעבור כי

הרע כח מתגבר אזי עבירה, באיזה

מן  דיחוי בלבו  ונותן בלבו, והשקר

עד בעצמו, מרגיש  ואינו האמונה,

לחמור החמור ומן החמור, אל  שבא

שאמרו  כמו  ושלום , חס עד  אחר,

לברכה זכרונם קה :)רבותינו כך(שבת 

עשה לו  אומר  היום  הרע  יצר של  דרכו

הוא  הכל נמצא כו', כך ולמחר כך 

אחרים' אלהים  לך  יהיה מ 'לא נמשך 

ג) כ .(שמות

לעדוהשם זכרו  ויתעלה שמו יתברך

כל ואת יזכנו  נצחים, ולנצח

ובנפש  שלם  בלב  לעבדו עמינו  בני 

ויטע האמת, יודע שהוא כמו  חפיצה

החסידות  הסוכות |אור חג

רצונו  לעשות ויראתו אהבתו בלבנו

לריק, ניגע לא  למען שלם, בלב  ולעבדו 

לפניו  רוח נחת לעשות נזכה רק 

נצח  רצון יהי  כן  אמן באמת, בעבודתו 

ועד . נז)סלה  אות אמת  דברי (יושר 

z

שמים מלכות עול  קבלת

וגו'ולקחתם הראשון ביום  לכם 

מ) כג  בגמרא (ויקרא ואיתא  .

כב) אמור והלא (תנחומא הוא, ראשון וכי

לחשבון  ראשון אלא הוא עשר חמשה

ישראל כנסת דהנה עד"ז, ונ "ל עונות .

שמים  מלכות עול עליהם קבלו 

והיו  העבר , השנה בראש  בשלמות

המשפט , המלך  הקדוש  המלך  אומרים 

עליהם  קבלו  לא  העולם אומות אבל 

השנה , בראש  שמים מלכות עול

בחינת  להכניס ישראל  כנסת וצריכים

אפילו  הנבראים  בכל מלכותו כבוד

הסוכות  בחג הוא  וזה העולם, באומות

פרים  שבעים  הקרבת ידי  על

בכל מלכותו כבוד בחי' משפיעים

אומות. השבעים 

מל"ך ,וזהו אותיות לכ"ם , ולקחתם

מלכו"ת, בחינת שתקחו פירוש 

מלכות  עול עליכם  שתקבלו  היינו 

ופריך סוכות . של הראשון ביום שמים

לקבלת  הוא  ראשון יום  וכי הגמרא

עשר חמשה והלא  שמים , מלכות עול

שכבר שמים , מלכות עול  לקבלת הוא

ישראל כנסת קבלו  השנה בראש 

ותירץ שמים . מלכות עול  עליהם 

ישראל כנסת  אצל  שבאמת הגמרא ,

אומות  שאצל רק  עשר חמשה  הוא

קבלו  לא שהם ראשון, יום הוא  העולם 

וזהו  השנה, בראש  שמים מלכות עול

לאותן  עונות לחשבון ראשון

כנסת  שאצל עונותיהן, שמחשבים 

אינו  להם ית' אהבתם מרוב  ישראל

עונות. להם  מחשב

מל"ך ,וזהו בחינת לכ"ם, ולקחתם

מלכו"ת  בחינת שתקחו היינו 

לשבעים  ותשפיעו הראשון ביום

הארץ כל  על  למלך  ה ' והיה אומות

אמן. רצון יהי כן  בימינו במהרה

סוכות) עין (בת

z

השפעה יום  בכל נמשך הסוכות  בחג

חדשה והארה 

כנזכרההשפעה להם  נשפע אשר

היינו  לכם , תעצרו לעיל

השפע נקלט ויהיה לכם שתקבלו 

אז  כי  הסוכות, בחג הוא זה וכל בכם .

השפע שיקבלו  ישראל הכנסת ביכולת 

מהבורא  להם והנשפע הניתן  טוב  רב 

בראש  שנתעלו ידי על הוא, ברוך

לה', נפש  במסירות כיפור ויום השנה 

אשר וגשמיותם, מחומריותם ונזדככו

ואחר העולמות. עליות זמן הוא  אז

יום  בכל  להם נמשך  הסכות  בימי כך 

שבעת  ידי על חדשה  והארה השפעה

בראש  לה ' עלותם ידי ועל המדות,

הם  לעיל, כנזכר כפור ויום השנה 

השפעות  כל לקבל כלי  להיות ראוים



לו

השמיני, ביום  הסוכות ימי  שבעת של 

ההשפעה לקלוט  לעצור וביכולתם

השמיני. ביום  בתוכם

פסח) לוי (קדושת

z

החסדים נמשכים  הסוכות  בחג

מעשינו בחג  עושין אנו הסוכות

בלי  ואתרוג בלולב  בפרהסיא

נמתקו  כבר כי מחיצונים פחד שום

כל למשוך יכולים  ואנו הגבורות 

גדולים  וחסדים  טובות  עלהשפעות

ישראל . הכנסת 

ע "ה .וכל  אבינו אברהם  פעל זאת

רצה ממצרים אברם  ויעל וזהו

והעלה במצרים זאת שפעל  אחר לומר 

ואחיזת  חכמה  עד המלכות את

ממצרים. עלה ממנה נפלו החיצונים

במקנה מאד  כבד  ואברם הכתוב  ואמר

שהיה ידי על פירוש  ובזהב, בכסף

היה לעילא  מתתא  העולמות מיחד 

וגמר טובות, השפעות כל ממשיך

עד מנגב למסעיו  וילך  הכתוב  אומר

הלך שמתחילה לומר  רצה אל בית 

חכמה , עד  ממלכות לעילא  מתתא

מתתא  המלכות מיחד שהיה ואחר 

ממשיך היה חכמה  עד  לעילא 

מעילא  וחסדים טובות השפעות

מנגב וזה  למלכות, מחכמה לתתא

אל בית עד שאמרנו , כמו חכמה היינו 

מלכות. לומר רצה

פרעופירש  שבחזירתו רש "י

לומר רצה הקפותיו,

מגלה היה אז לתתא  מעילא בחזירתו

השכינה ומסתיר מקיף שהיה מה

בחזירתו  עתה אותה  מעלה  כשהיה 

בפרהסיא  מעשיו עשה לתתא מעילא 

ויכול בשורשן הגבורות נמתקו שכבר

וכל ההשפעות כל למשוך פחד  בלי

ישראל הכנסת על והחסדים הרחמים 

לך)אמן: לך ושמש (מאור

סוכה מצות 

לרוממותו מחשבתו  פנימיות לדבק 

בעבותות בקרבו  לבו  ולעורר יתברך

האהבה

עלאה ,סוכה אימא לבינה רומז

הכוונה ועיקר תשובה, בחינת 

לדבק  רק מצותיו , בעשיות אדם  של 

יתברך , לרוממותו  מחשבתו פנימיות

האהבה , בעבותות בקרבו  לבו  ולעורר 

המצות, אותן לעשות שזכה  איך

אותן  עושה הוא ברוך שהקדוש

החסידות  סוכה |אור מצות

בברכות  מברכין אנו  ולזה בעצמו,

דייקא, במצותיו קדשנו  אשר המצות,

ובכבודו  בעצמו שהוא המצות אותן

כן, גם  לעשות עמהם  קדשנו  עושה ,

מוצא  מקום להם יש  לכולם  כי

לנו  כמבואר  עליונים, בעולמות

מקומם. להדורש הקודמות בפרשיות

אלוכיון  יתן שהחי  מהראוי  שכן,

אחת  לעשות גשתו  טרם לבו,

היושב גשמיים, הנראים המצות מהנה 

במקומה ובאמת עץ, של סוכה  בצל

ובחשבו  ראתה, לא עין בהיר , אור  הוא

ברתת  וכלימה  בושה יתמלא  אזי  כזאת

ערכו  פחיתת יודע  אדם  כל כי וזיע,

בקליפות, משוקע הוא איך  וחסרונו,

ובהול ובהאיךולהוט המותרות, אחרי

אותן  לעשות מלכא , קדם  יקום  אנפין

עושה הוא ברוך  הקדוש  שהוא  המצות

לעשיות  מגשת לנפשו  וירא בעצמו,

חטאיו, שעוזב  עד יתברך , מצותיו 

הקדוש  אל ושב  הראשונות, על  ותוהה

יזכר לבל  ונפשו, לבו בכל  הוא ברוך

לעשות  לעולם, הלב  על ויעלה  ויפקד 

עשיות  ונמצא  הראשון, כמעשהו

תשובה גורמים המצות, פרטי

לטהר הגמורה , וחרטה השלימה

בכדי  מום , מכל קומתו מלא ולנקות

אליו  עצמו  את ולקרב  לגשת שיוכל

מצות  לעשות מצות בעשיות  יתברך,

ובכבודו. בעצמו שעושה  המלך ,

סוכות) המאיר (אור

z

אדנ"י הוי"ה בגימטריא סוכה

שבהמצות הפשוט  טעם הנה  סוכה,

ורובו  ראשו עצמו להכניס

להסתיר לישב הסוכה צל בתוך 

הגדול שמו צל תחת עצמו  ולחסות 

מספר ואדנ"י עליו סוכההוי"ה לקבל ,

שמו, יתברך  ואלהותו אחדותו  בזה

ושלא  צוהו, אשר בכל רצונו לעשות 

דפנות. בצל  לישב  החוצה  לצאת

א') ענף הז ' השורש א' חלק שבת של (סידורו 

z

ידה ועל התורה  כלל היא סוכה מצות

יתברך  בה' דבקים  אנו

בדוגמת ענין  הוא עושין שאנו הסוכה

צל נקראת  ולכן עליונה. סוכה

סוכה בדוגמת דמיון שהוא  סוכה

הוא  עליונה, סוכה ענין והנה עליונה.

מאוד , מאוד גבוהה עליונה בחינה

שמו, יתברך  עליון ממאציל הנאצלת

המאציל , ובין  בינה המבדיל מסך  ואין

הוא. ברוך  סוף אין אור

אפשר,הגם  שאי דבר הוא שבאמת

ודמיון  ערך שאין ידוע כי

והנברא  הבורא בין כלל  והשתוות

ערך שאין וכיון ודמיון. ערך  בשום 

נמצא  להמאציל, הנאצל בין  כלל ודמיון

כיון  גדול , הבדל  בעצמו  הוא שזה 

אפשר ואיך  מהמאציל . נאצל שהוא

בינה ומסך  הבדל שאין לומר 

מוכרח  זה כל שעם רק  להמאציל.

עליונה בחינה  שהוא  כיון כן, לומר 

ברוך סוף אין ואור נעלה , מאוד  גבוה 



לז

השמיני, ביום  הסוכות ימי  שבעת של 

ההשפעה לקלוט  לעצור וביכולתם

השמיני. ביום  בתוכם

פסח) לוי (קדושת

z

החסדים נמשכים  הסוכות  בחג

מעשינו בחג  עושין אנו הסוכות

בלי  ואתרוג בלולב  בפרהסיא

נמתקו  כבר כי מחיצונים פחד שום

כל למשוך יכולים  ואנו הגבורות 

גדולים  וחסדים  טובות  עלהשפעות

ישראל . הכנסת 

ע "ה .וכל  אבינו אברהם  פעל זאת

רצה ממצרים אברם  ויעל וזהו

והעלה במצרים זאת שפעל  אחר לומר 

ואחיזת  חכמה  עד המלכות את

ממצרים. עלה ממנה נפלו החיצונים

במקנה מאד  כבד  ואברם הכתוב  ואמר

שהיה ידי על פירוש  ובזהב, בכסף

היה לעילא  מתתא  העולמות מיחד 

וגמר טובות, השפעות כל ממשיך

עד מנגב למסעיו  וילך  הכתוב  אומר

הלך שמתחילה לומר  רצה אל בית 

חכמה , עד  ממלכות לעילא  מתתא

מתתא  המלכות מיחד שהיה ואחר 

ממשיך היה חכמה  עד  לעילא 

מעילא  וחסדים טובות השפעות

מנגב וזה  למלכות, מחכמה לתתא

אל בית עד שאמרנו , כמו חכמה היינו 

מלכות. לומר רצה

פרעופירש  שבחזירתו רש "י

לומר רצה הקפותיו,

מגלה היה אז לתתא  מעילא בחזירתו

השכינה ומסתיר מקיף שהיה מה

בחזירתו  עתה אותה  מעלה  כשהיה 

בפרהסיא  מעשיו עשה לתתא מעילא 

ויכול בשורשן הגבורות נמתקו שכבר

וכל ההשפעות כל למשוך פחד  בלי

ישראל הכנסת על והחסדים הרחמים 

לך)אמן: לך ושמש (מאור

סוכה מצות 

לרוממותו מחשבתו  פנימיות לדבק 

בעבותות בקרבו  לבו  ולעורר יתברך

האהבה

עלאה ,סוכה אימא לבינה רומז

הכוונה ועיקר תשובה, בחינת 

לדבק  רק מצותיו , בעשיות אדם  של 

יתברך , לרוממותו  מחשבתו פנימיות

האהבה , בעבותות בקרבו  לבו  ולעורר 

המצות, אותן לעשות שזכה  איך

אותן  עושה הוא ברוך שהקדוש

החסידות  סוכה |אור מצות

בברכות  מברכין אנו  ולזה בעצמו,

דייקא, במצותיו קדשנו  אשר המצות,

ובכבודו  בעצמו שהוא המצות אותן

כן, גם  לעשות עמהם  קדשנו  עושה ,

מוצא  מקום להם יש  לכולם  כי

לנו  כמבואר  עליונים, בעולמות

מקומם. להדורש הקודמות בפרשיות

אלוכיון  יתן שהחי  מהראוי  שכן,

אחת  לעשות גשתו  טרם לבו,

היושב גשמיים, הנראים המצות מהנה 

במקומה ובאמת עץ, של סוכה  בצל

ובחשבו  ראתה, לא עין בהיר , אור  הוא

ברתת  וכלימה  בושה יתמלא  אזי  כזאת

ערכו  פחיתת יודע  אדם  כל כי וזיע,

בקליפות, משוקע הוא איך  וחסרונו,

ובהול ובהאיךולהוט המותרות, אחרי

אותן  לעשות מלכא , קדם  יקום  אנפין

עושה הוא ברוך  הקדוש  שהוא  המצות

לעשיות  מגשת לנפשו  וירא בעצמו,

חטאיו, שעוזב  עד יתברך , מצותיו 

הקדוש  אל ושב  הראשונות, על  ותוהה

יזכר לבל  ונפשו, לבו בכל  הוא ברוך

לעשות  לעולם, הלב  על ויעלה  ויפקד 

עשיות  ונמצא  הראשון, כמעשהו

תשובה גורמים המצות, פרטי

לטהר הגמורה , וחרטה השלימה

בכדי  מום , מכל קומתו מלא ולנקות

אליו  עצמו  את ולקרב  לגשת שיוכל

מצות  לעשות מצות בעשיות  יתברך,

ובכבודו. בעצמו שעושה  המלך ,

סוכות) המאיר (אור

z

אדנ"י הוי"ה בגימטריא סוכה

שבהמצות הפשוט  טעם הנה  סוכה,

ורובו  ראשו עצמו להכניס

להסתיר לישב הסוכה צל בתוך 

הגדול שמו צל תחת עצמו  ולחסות 

מספר ואדנ"י עליו סוכההוי"ה לקבל ,

שמו, יתברך  ואלהותו אחדותו  בזה

ושלא  צוהו, אשר בכל רצונו לעשות 

דפנות. בצל  לישב  החוצה  לצאת

א') ענף הז ' השורש א' חלק שבת של (סידורו 

z

ידה ועל התורה  כלל היא סוכה מצות

יתברך  בה' דבקים  אנו

בדוגמת ענין  הוא עושין שאנו הסוכה

צל נקראת  ולכן עליונה. סוכה

סוכה בדוגמת דמיון שהוא  סוכה

הוא  עליונה, סוכה ענין והנה עליונה.

מאוד , מאוד גבוהה עליונה בחינה

שמו, יתברך  עליון ממאציל הנאצלת

המאציל , ובין  בינה המבדיל מסך  ואין

הוא. ברוך  סוף אין אור

אפשר,הגם  שאי דבר הוא שבאמת

ודמיון  ערך שאין ידוע כי

והנברא  הבורא בין כלל  והשתוות

ערך שאין וכיון ודמיון. ערך  בשום 

נמצא  להמאציל, הנאצל בין  כלל ודמיון

כיון  גדול , הבדל  בעצמו  הוא שזה 

אפשר ואיך  מהמאציל . נאצל שהוא

בינה ומסך  הבדל שאין לומר 

מוכרח  זה כל שעם רק  להמאציל.

עליונה בחינה  שהוא  כיון כן, לומר 

ברוך סוף אין ואור נעלה , מאוד  גבוה 



לח

הבחינ ונעלמת בה מאיר זאת הוא ה 

המסך להשיג שאין שכן מכל מהשיג ,

אפשר אי לכן סוף, אין אור ובין בינה

אור ובין בינה מבדיל מסך  שיש  לומר 

סוף אין שאור כיון הוא, ברוך  סוף  אין 

להשיג  אפשר שאי עד  כך כל בה  מאיר

והאור . הנפלא הבהירות גודל 

שיש נמצא  עליונה סוכה שבחינת

אין  לאור בינה הבדל  קצת

בינה ערך  שאין לעיל, כנזכר סוף

אין  אור זה כל ועם הוא, ברוך לבורא

אנו  זה דרך  על בתוכה. נראה  סוף

מהסוכה הצל כמו  והיא סוכה, עושין

שאין  בסכך  אותה מסככים  כי  עליונה,

הגם  הבית, תקרת כמו כך כל  עבה

קצת, מבדיל מסך היא זה כל  שעם 

לגמרי, מבדיל מסך בחינת  אינו  זהו 

נראה השמים ואוויר שהכוכבים כיון

עליונה . סוכה צל נקרא  ולכן בתוכה,

דרךוהרמז נראים  שכוכבים  במה 

'כ"ו  אותיות 'כוכב ' כי הסכך,

נקודה בחינת הוא  הוי"ה  השם כי כ"ב ',

המתגלגלים  האותיות של פנימיות

כידוע וצרופים, שערים  ברל"א

יצירה בספר אלו  צירופים  מבחינת

מ"ד) אלו (פ"ב בחינות מאירים ומשם  ,

וכ"ב הוי"ה שם  שהוא לעיל כנזכר

מורה וזה סוכה, לבחינת אותיות

ועל התורה , כלל היא  סוכה שמצות

יתברך . בה ' דבקים  אנו ידה

סוכות) קודש (זרע 

z

שמסבבים וקדושה שמות מלא  הסוכה

האדם את 

המקיףדפנות עיקר  שהם הסוכה

ושלישית  כהלכתן שתים הם

טפח ד:)אפילו כהלכתם (סוכה  ושתים ,

ד , כזה  דל"ת הם  'גם' כמין שהם 

וזה היו "ד , היא טפח אפילו ושלישית

מלא  הוא  הסוכה  ובתוך המקיף, הוא

האדם, את שמסבבים  וקדושה שמות

צריכים  שמה  אהבה, ממדת הוא  וזה

זיכנו  הוא ברוך שהקדוש  יותר לאהבה

וציונו  שדי, בצל ולישב מצותיו לעשות 

צדיק  מדת ולנענע ואתרוג, לולב  ליטול 

ומזה העולמות , לכל שפע להביא

והתפארות. תענוג מקבל

סוכות) אהרן (תולדות 

z

ה' אות בצורת סוכה 

המקיףהנה  אור סוכה בחינות מכל

ה אימא שלה שהוא בינה יא

היא  ובינה בניה. על המסככת עילאה

בשני  נכתבת אשורית וה' עילאה , ה "א

שבתוכה והנקודה דפנות כשני קוין

שסוכה ז"ל שדרשו  וזהו יו"ד, היא

אפילו  ושלישית כהלכתן שנים  היא

ה"א  על  רומזת היא שסוכה  טפח

בימים  עבודתינו עיקר וזאת עילאה.

המלכות  להעלות אלו הקדושים

עילאה שאימא להמוחין שמים

מלכותו  ויתגלה המדות על  תחופף

היה הבריאה כוונת  ועיקר שמו, יתברך

בתחתונים. שכינתו שיהיה זה בשביל

החסידות  סוכה |אור מצות

הפייט  יסד  דסוכות)ולכן א ' ליום  (בשחרית

קיים  כאילו סוכה מצות המקיים וכל

על שרומזת  מפני כולה, התורה כל 

נברא  זה בשביל אשר עילאה ה "א

כולן  הברואים  כל  שידעו העולם 

שמו. יתברך ממלכותו

סוכות) ושמש (מאור 

z

והדביקות היחוד הוא  העיקר

בית''ויעקב  לו  ויבן סכתה  נסע 

יז ) לג עיקר(בראשית  פירוש  .

השלום  עליו  אבינו  יעקב  של עבודתו

הנרמז  והדביקות ביחודים  תמיד  היה 

היחוד על המרמזת 'סכתה' בתיבת

בעניני  לחשוב  צריך שהיה ואף  כידוע ,

בעיקר בהם מעיין היה  לא והונו  ביתו

וזהו  בעלמא. בהבנה אלא  מחשבתו,

עשה ולמקנהו  הבנה, ביתו לו  ויבן

לקנות  דהיינו קנינו עיקר פירוש סכות,

והדביקות  יחודים  רק  היה הבא  עולם

וישלח)והבן. אלימלך (נועם

z

נשק ביום  לראשי סכותה

שבח דוד  להחזיר כשבא  המלך 

סוכות, עומק על והודאה

והתחיל זה, כל השיג הכרתו  בעוצם 

רבוי  על יתברך, שמו ולרומם לפאר

ישראל , עמו עם הנוהג וחסדיו טובותיו

ח)ורומז קמ, לראשי (תהלים סכותה 

עם  שהלולב  נודע כבר כי  נשק, ביום

קרבא, מאני נקרא  ואתרוג, מיניו 

הגידו חכמים כט ,כאשר יג  תי' (תיקו"ז

ב) ל, ויק "ר דינא,א . נצח מאן בסמניהם,

קרבא דמאני ולגודלמאן בידייהו,

קרובו  עם על העודפות  יתברך  טובותיו

כזה שמסר די לא  ככה , אמר ישראל,

לארץ בעליל להראות קרובו , לעם 

מהמנוצחים, ולא  מהמנצחים שהם 

עוד אלא בידיהם , אשר  קרבא  במאני

שאת, ביתרון אות, לטובה  הראה  זאת

לעטרם  כן, גם  בסוכה והושיבים

על שאמר  וזהו  מקיפים, באורות

לראשי  סכותה  ישראל, עם  כללות 

המקיפים, אורות שהיא הסוכה , בסוד 

שאנו  כזה , קדוש  ביום נשק  ביום

למאני  המורה  הנשק עם הולכים

להם, נודעת  יתירה וחיבה קרבא ,

המאני  עם  מהאחד, השנים וטובים

את  ובונים דינא  מנצחים קרבא 

ובישבת  הפנימים , בחסדים  השכינה

כנודע המקיפים, באורות סוכה

מדעתו, ומבין למעלה למשכיל

סוכות)ודו "ק. המאיר (אור

z

הבא עולם  מעין היא הסוכה

דקדושהקדושת דירה  שהיא הסוכה 

הבא, עולם מעין הזה בעולם

על לברכה זכרונם חכמינו שדרשו

ולישראל ליעקב  יאמר 'כעת  פסוק 

אל' פעל כג)מה כג שישראל(במדבר

מלאכי  ממחיצת לפנים נתונים  יהיו

צומח  הלז הפנימי ומקום  השרת,

שאין  הזה , בעולם  סוכה ממחיצת



לט

הבחינ ונעלמת בה מאיר זאת הוא ה 

המסך להשיג שאין שכן מכל מהשיג ,

אפשר אי לכן סוף, אין אור ובין בינה

אור ובין בינה מבדיל מסך  שיש  לומר 

סוף אין שאור כיון הוא, ברוך  סוף  אין 

להשיג  אפשר שאי עד  כך כל בה  מאיר

והאור . הנפלא הבהירות גודל 

שיש נמצא  עליונה סוכה שבחינת

אין  לאור בינה הבדל  קצת

בינה ערך  שאין לעיל, כנזכר סוף

אין  אור זה כל ועם הוא, ברוך לבורא

אנו  זה דרך  על בתוכה. נראה  סוף

מהסוכה הצל כמו  והיא סוכה, עושין

שאין  בסכך  אותה מסככים  כי  עליונה,

הגם  הבית, תקרת כמו כך כל  עבה

קצת, מבדיל מסך היא זה כל  שעם 

לגמרי, מבדיל מסך בחינת  אינו  זהו 

נראה השמים ואוויר שהכוכבים כיון

עליונה . סוכה צל נקרא  ולכן בתוכה,

דרךוהרמז נראים  שכוכבים  במה 

'כ"ו  אותיות 'כוכב ' כי הסכך,

נקודה בחינת הוא  הוי"ה  השם כי כ"ב ',

המתגלגלים  האותיות של פנימיות

כידוע וצרופים, שערים  ברל"א

יצירה בספר אלו  צירופים  מבחינת

מ"ד) אלו (פ"ב בחינות מאירים ומשם  ,

וכ"ב הוי"ה שם  שהוא לעיל כנזכר

מורה וזה סוכה, לבחינת אותיות

ועל התורה , כלל היא  סוכה שמצות

יתברך . בה ' דבקים  אנו ידה

סוכות) קודש (זרע 

z

שמסבבים וקדושה שמות מלא  הסוכה

האדם את 

המקיףדפנות עיקר  שהם הסוכה

ושלישית  כהלכתן שתים הם

טפח ד:)אפילו כהלכתם (סוכה  ושתים ,

ד , כזה  דל"ת הם  'גם' כמין שהם 

וזה היו "ד , היא טפח אפילו ושלישית

מלא  הוא  הסוכה  ובתוך המקיף, הוא

האדם, את שמסבבים  וקדושה שמות

צריכים  שמה  אהבה, ממדת הוא  וזה

זיכנו  הוא ברוך שהקדוש  יותר לאהבה

וציונו  שדי, בצל ולישב מצותיו לעשות 

צדיק  מדת ולנענע ואתרוג, לולב  ליטול 

ומזה העולמות , לכל שפע להביא

והתפארות. תענוג מקבל

סוכות) אהרן (תולדות 

z

ה' אות בצורת סוכה 

המקיףהנה  אור סוכה בחינות מכל

ה אימא שלה שהוא בינה יא

היא  ובינה בניה. על המסככת עילאה

בשני  נכתבת אשורית וה' עילאה , ה "א

שבתוכה והנקודה דפנות כשני קוין

שסוכה ז"ל שדרשו  וזהו יו"ד, היא

אפילו  ושלישית כהלכתן שנים  היא

ה"א  על  רומזת היא שסוכה  טפח

בימים  עבודתינו עיקר וזאת עילאה.

המלכות  להעלות אלו הקדושים

עילאה שאימא להמוחין שמים

מלכותו  ויתגלה המדות על  תחופף

היה הבריאה כוונת  ועיקר שמו, יתברך

בתחתונים. שכינתו שיהיה זה בשביל

החסידות  סוכה |אור מצות

הפייט  יסד  דסוכות)ולכן א ' ליום  (בשחרית

קיים  כאילו סוכה מצות המקיים וכל

על שרומזת  מפני כולה, התורה כל 

נברא  זה בשביל אשר עילאה ה "א

כולן  הברואים  כל  שידעו העולם 

שמו. יתברך ממלכותו

סוכות) ושמש (מאור 

z

והדביקות היחוד הוא  העיקר

בית''ויעקב  לו  ויבן סכתה  נסע 

יז ) לג עיקר(בראשית  פירוש  .

השלום  עליו  אבינו  יעקב  של עבודתו

הנרמז  והדביקות ביחודים  תמיד  היה 

היחוד על המרמזת 'סכתה' בתיבת

בעניני  לחשוב  צריך שהיה ואף  כידוע ,

בעיקר בהם מעיין היה  לא והונו  ביתו

וזהו  בעלמא. בהבנה אלא  מחשבתו,

עשה ולמקנהו  הבנה, ביתו לו  ויבן

לקנות  דהיינו קנינו עיקר פירוש סכות,

והדביקות  יחודים  רק  היה הבא  עולם

וישלח)והבן. אלימלך (נועם

z

נשק ביום  לראשי סכותה

שבח דוד  להחזיר כשבא  המלך 

סוכות, עומק על והודאה

והתחיל זה, כל השיג הכרתו  בעוצם 

רבוי  על יתברך, שמו ולרומם לפאר

ישראל , עמו עם הנוהג וחסדיו טובותיו

ח)ורומז קמ, לראשי (תהלים סכותה 

עם  שהלולב  נודע כבר כי  נשק, ביום

קרבא, מאני נקרא  ואתרוג, מיניו 

הגידו חכמים כט ,כאשר יג  תי' (תיקו"ז

ב) ל, ויק "ר דינא,א . נצח מאן בסמניהם,

קרבא דמאני ולגודלמאן בידייהו,

קרובו  עם על העודפות  יתברך  טובותיו

כזה שמסר די לא  ככה , אמר ישראל,

לארץ בעליל להראות קרובו , לעם 

מהמנוצחים, ולא  מהמנצחים שהם 

עוד אלא בידיהם , אשר  קרבא  במאני

שאת, ביתרון אות, לטובה  הראה  זאת

לעטרם  כן, גם  בסוכה והושיבים

על שאמר  וזהו  מקיפים, באורות

לראשי  סכותה  ישראל, עם  כללות 

המקיפים, אורות שהיא הסוכה , בסוד 

שאנו  כזה , קדוש  ביום נשק  ביום

למאני  המורה  הנשק עם הולכים

להם, נודעת  יתירה וחיבה קרבא ,

המאני  עם  מהאחד, השנים וטובים

את  ובונים דינא  מנצחים קרבא 

ובישבת  הפנימים , בחסדים  השכינה

כנודע המקיפים, באורות סוכה

מדעתו, ומבין למעלה למשכיל

סוכות)ודו "ק. המאיר (אור

z

הבא עולם  מעין היא הסוכה

דקדושהקדושת דירה  שהיא הסוכה 

הבא, עולם מעין הזה בעולם

על לברכה זכרונם חכמינו שדרשו

ולישראל ליעקב  יאמר 'כעת  פסוק 

אל' פעל כג)מה כג שישראל(במדבר

מלאכי  ממחיצת לפנים נתונים  יהיו

צומח  הלז הפנימי ומקום  השרת,

שאין  הזה , בעולם  סוכה ממחיצת



מ

הגוף , כל בה שיתכנס כזו  מצוה בעולם

מפני  אמר לברכה  זכרונו  הקדוש  וזקיני

בכל האדם מתנקה כיפור יום שאחר

סוכה , למצוות זה זמן נקבע לכך גופו ,

לתוך ישראל  הגוף כל להאסף שכדאי 

המצוה . מחיצות

דסוכות) א' יום  צדיק  (שפתי

z

גבוהה למדריגה  תמיד  להשתוקק 

יותר 

שמים צריך  מלכות עול עליו לקבל 

ועיקר לאמיתו , באמת

ומבין  בדעתו כשמתבונן  הוא השלמות

מלכות  עול לקבלת  הגיע  שלא  בעצמו

זה ומחמת כראוי, בשלמות שמים

וגם  ונכספה תמיד  משתוקק הוא

עול עצמו על  לקבל לה' נפשו כלתה 

זיו  השראת היינו שמים , מלכות 

עול קבלת עיקר הוא  זה  ית' שכינתו 

לילך תמיד  להשתוקק  שמים , מלכות 

תמיד כשעומד אבל  למדרגה. ממדרגה 

בדעתו  שמוחלט מחמת אחד במקום

שמים  מלכות עול לקבלת שהגיע 

משתוקק  אינו זה ומחמת בשלמות,

אינו  זה  מזו, גדולה  למדרגה לילך יותר 

מלכות  עול קבלת התחלת אפילו 

גסות  בחינת הוא  שזה  מחמת שמים,

וח"ו  עליו  מקבל שאינו  די  ולא הרוח,

רגלי  כביכול דוחק כאלו להיפך הוא

בג  כדאיתא ע "ב)מראהשכינה  מג  .(ברכות

מלכות וזה  בחינת  היינו סוכה, הוא 

היינו  בעינן, עראי דירת שמים ,

מלכות  עול  קבלת שבחינת שבעינן 

עראי  בבחינת אצלו  תמיד יהיה שמים

ולילך עתה, לעת שהשיג זו במדרגה

ידי  על  מזו  גדולה  יותר למדרגה 

ח"ו  דירתו  לקבוע ולא השתוקקות,

שיחלוט מחמת שהשיג זו במדרגה

להשיג, שצריך  מה  כל שהשיג בדעתו

כל שהשיגו גמורים  הצדיקים שזה 

נשמתם  שורש  כפי צריכים שהיו מה

המה . דמיעוטא  מיעוטא 

רחוקהוזהו והיא אחכמה אמרתי

כג)ממני ז  פירוש (קהלת ,

הוא  א"ח  כמ "ה, א "ח כשאמרתי

בחינת  הוא  וכמ "ה דבקות, מלשון 

היינו  אדנ "י, גימטריא  מלכות 

מלכות, לבחינת אני שדבוק  כשאמרתי

קבלת  ועיקר ממני. רחוקה היא אז

להשתוקק  הוא שמים  מלכות עול 

הנפש  בכלות ויותר  יותר תמיד 

סוכות)ממש . עין (בת

z

קדשו בהיכל וה ' - סוכה 

ס "הסוכה , הוא וסופה  התיבה  ראש 

ואותיות  אדנ "י , שם מספר

הוי "ה שם  מספר כ"ו הם אמצעים

השנה בראש  כי  והענין הוא. ברוך

מסטינים  החיצונים  הכיפורים ויום

שעיר לשלוח מוכרחים ואנו עלינו,

שלא  בכדי  לו  נתונה והשעיר לעזאזל .

את  מבריחים כך ואחר  עלינו. ישטין

שם. מתחבאים ואנו לסוכה, עצמינו

עול עלינו  מקבלים שאנו  ידי על והוא 

החסידות  סוכה |אור מצות

השי"ת  את וממליכים  שמים  מלכות 

שום  לעשות שלא  ואבר, אבר כל על

שיגזור מה רק  אבר באיזה  תנועה

במלוכה מתחבאים  אנו ואז המלך ,

הוא  ומלכות המלכים , מלכי  מלך של 

מתלבש  והוא ממנו. המתפשט ניצוץ

הכתוב  שאמר כמו  שלו (חבקוקהמלוכה

כ) שהשם ב היינו קדשו ', בהיכל 'וה '

קדשו, בהיכל ונכנס מתלבש הוי"ה

אותיות  סוכה, וזהו המלך, היכל והוא 

באמצע הוי"ה ושם בקצוות  ס"ה

אדנ "י. בשם  ומתלבש  לעיל כנזכר

מאד . סוכות)והבן ישראל (אוהב

בישיבת כל  החג בימי מגמתינו

להמשיך והקפות ולולב הסוכה

ולהכנס  עלינו, אלהותו  פנימיות

ידי  על ולהמשיך  לקדושה, מקדושה 

על שיושפע חסדים החמשה זה 

יתיחד זה ידי ועל  ישראל, הכנסת

הוי "ה ויהיה  אדנ"י, בשם הוי"ה השם 

הגבורות  כל ויומתקו קדשו, בהיכל

סוכות)בשרשן. ושמש (מאור 

z

הסוכה גובה סוד

עלהסוכה  יו"ד  גבוה שתהיה צריכה 

הסכך יהיה ושלא פנים , כל

כי  הוא והענין אמה. מעשרים למעלה 

מסככת  והיא עילאה  אימא היא הסוכה

שלא  כשמתיחדין ונוקביה הזעיר  על

והזעיר החיצונים. אחיזת בהם תהיה

קדושות, מעשר כלול אחד כל ונוקביה

למעלה הסכך יהיה שלא  צריך  ולכך 

על שתסכך שצריך  אמה מעשרים 

מעשר כלול  אחד שכל ונוקביה הזעיר 

כל ועל  עשרים . יחד והם קדושות

מעשרה פחותה  תהיה שלא צריך פנים 

על המסככת סוכה לבחינת  שרומז 

לבד המלכות על או לבדו  אנפין הזעיר 

כידוע:

שמות והנה  הם המקיפים בשמות

שהם  המילוים עם אהי"ה

אלהים  הצלם שהם קמ"ג  קס"א  קנ "א

חותם  כמנין תנ"ה  שעולים  החותם הם 

הם  הפנימים והשמות  הכולל, עם 

והאדם  המילוים , עם הויו "ת שמות

אדם  דוגמת הוא הסוכה  תוך היושב 

שפנימיות  אנפין הזעיר שהוא העליון

אדם. כמנין שעולה  מ"ה שם  הוא  שלו 

מעשר כלול  הוא  אנפין והזעיר

אדם  בחינת הוא  קדושה  וכל  קדושות

שעולה מ "ה  שם פעמים עשר בו  ויש 

ונענועיו  הלולב  הקפת ידי  ועל  ת"נ ,

הפנימים  שמות ממשיך  האדם 

נמתקין  זה  ידי ועל לתוכו והמקיפים

אחיזת  ומתבטלין הגבורות 

סוכות)החיצונים : ושמש (מאור 

z

שיהיה כדי רק  המצוה מקיים  יהודי

יתברך  לפניו  נחת 

תדורו עיקר כעין תשבו סוכה, מצות

ע "ב) כח  עליון (סוכה  שהחסד  וידע

אחרי  שהוא , מקום  בכל עליו  חופף

הכפורים  ביום בדימוס  שיצאנו

עלינו  חופף ד ' חלק ואנחנו  ובטהרה ,



מא

הגוף , כל בה שיתכנס כזו  מצוה בעולם

מפני  אמר לברכה  זכרונו  הקדוש  וזקיני

בכל האדם מתנקה כיפור יום שאחר

סוכה , למצוות זה זמן נקבע לכך גופו ,

לתוך ישראל  הגוף כל להאסף שכדאי 

המצוה . מחיצות

דסוכות) א' יום  צדיק  (שפתי

z

גבוהה למדריגה  תמיד  להשתוקק 

יותר 

שמים צריך  מלכות עול עליו לקבל 

ועיקר לאמיתו , באמת

ומבין  בדעתו כשמתבונן  הוא השלמות

מלכות  עול לקבלת  הגיע  שלא  בעצמו

זה ומחמת כראוי, בשלמות שמים

וגם  ונכספה תמיד  משתוקק הוא

עול עצמו על  לקבל לה' נפשו כלתה 

זיו  השראת היינו שמים , מלכות 

עול קבלת עיקר הוא  זה  ית' שכינתו 

לילך תמיד  להשתוקק  שמים , מלכות 

תמיד כשעומד אבל  למדרגה. ממדרגה 

בדעתו  שמוחלט מחמת אחד במקום

שמים  מלכות עול לקבלת שהגיע 

משתוקק  אינו זה ומחמת בשלמות,

אינו  זה  מזו, גדולה  למדרגה לילך יותר 

מלכות  עול קבלת התחלת אפילו 

גסות  בחינת הוא  שזה  מחמת שמים,

וח"ו  עליו  מקבל שאינו  די  ולא הרוח,

רגלי  כביכול דוחק כאלו להיפך הוא

בג  כדאיתא ע "ב)מראהשכינה  מג  .(ברכות

מלכות וזה  בחינת  היינו סוכה, הוא 

היינו  בעינן, עראי דירת שמים ,

מלכות  עול  קבלת שבחינת שבעינן 

עראי  בבחינת אצלו  תמיד יהיה שמים

ולילך עתה, לעת שהשיג זו במדרגה

ידי  על  מזו  גדולה  יותר למדרגה 

ח"ו  דירתו  לקבוע ולא השתוקקות,

שיחלוט מחמת שהשיג זו במדרגה

להשיג, שצריך  מה  כל שהשיג בדעתו

כל שהשיגו גמורים  הצדיקים שזה 

נשמתם  שורש  כפי צריכים שהיו מה

המה . דמיעוטא  מיעוטא 

רחוקהוזהו והיא אחכמה אמרתי

כג)ממני ז  פירוש (קהלת ,

הוא  א"ח  כמ "ה, א "ח כשאמרתי

בחינת  הוא  וכמ "ה דבקות, מלשון 

היינו  אדנ "י, גימטריא  מלכות 

מלכות, לבחינת אני שדבוק  כשאמרתי

קבלת  ועיקר ממני. רחוקה היא אז

להשתוקק  הוא שמים  מלכות עול 

הנפש  בכלות ויותר  יותר תמיד 

סוכות)ממש . עין (בת

z

קדשו בהיכל וה ' - סוכה 

ס "הסוכה , הוא וסופה  התיבה  ראש 

ואותיות  אדנ "י , שם מספר

הוי "ה שם  מספר כ"ו הם אמצעים

השנה בראש  כי  והענין הוא. ברוך

מסטינים  החיצונים  הכיפורים ויום

שעיר לשלוח מוכרחים ואנו עלינו,

שלא  בכדי  לו  נתונה והשעיר לעזאזל .

את  מבריחים כך ואחר  עלינו. ישטין

שם. מתחבאים ואנו לסוכה, עצמינו

עול עלינו  מקבלים שאנו  ידי על והוא 

החסידות  סוכה |אור מצות

השי"ת  את וממליכים  שמים  מלכות 

שום  לעשות שלא  ואבר, אבר כל על

שיגזור מה רק  אבר באיזה  תנועה

במלוכה מתחבאים  אנו ואז המלך ,

הוא  ומלכות המלכים , מלכי  מלך של 

מתלבש  והוא ממנו. המתפשט ניצוץ

הכתוב  שאמר כמו  שלו (חבקוקהמלוכה

כ) שהשם ב היינו קדשו ', בהיכל 'וה '

קדשו, בהיכל ונכנס מתלבש הוי"ה

אותיות  סוכה, וזהו המלך, היכל והוא 

באמצע הוי"ה ושם בקצוות  ס"ה

אדנ "י. בשם  ומתלבש  לעיל כנזכר

מאד . סוכות)והבן ישראל (אוהב

בישיבת כל  החג בימי מגמתינו

להמשיך והקפות ולולב הסוכה

ולהכנס  עלינו, אלהותו  פנימיות

ידי  על ולהמשיך  לקדושה, מקדושה 

על שיושפע חסדים החמשה זה 

יתיחד זה ידי ועל  ישראל, הכנסת

הוי "ה ויהיה  אדנ"י, בשם הוי"ה השם 

הגבורות  כל ויומתקו קדשו, בהיכל

סוכות)בשרשן. ושמש (מאור 

z

הסוכה גובה סוד

עלהסוכה  יו"ד  גבוה שתהיה צריכה 

הסכך יהיה ושלא פנים , כל

כי  הוא והענין אמה. מעשרים למעלה 

מסככת  והיא עילאה  אימא היא הסוכה

שלא  כשמתיחדין ונוקביה הזעיר  על

והזעיר החיצונים. אחיזת בהם תהיה

קדושות, מעשר כלול אחד כל ונוקביה

למעלה הסכך יהיה שלא  צריך  ולכך 

על שתסכך שצריך  אמה מעשרים 

מעשר כלול  אחד שכל ונוקביה הזעיר 

כל ועל  עשרים . יחד והם קדושות

מעשרה פחותה  תהיה שלא צריך פנים 

על המסככת סוכה לבחינת  שרומז 

לבד המלכות על או לבדו  אנפין הזעיר 

כידוע:

שמות והנה  הם המקיפים בשמות

שהם  המילוים עם אהי"ה

אלהים  הצלם שהם קמ"ג  קס"א  קנ "א

חותם  כמנין תנ"ה  שעולים  החותם הם 

הם  הפנימים והשמות  הכולל, עם 

והאדם  המילוים , עם הויו "ת שמות

אדם  דוגמת הוא הסוכה  תוך היושב 

שפנימיות  אנפין הזעיר שהוא העליון

אדם. כמנין שעולה  מ"ה שם  הוא  שלו 

מעשר כלול  הוא  אנפין והזעיר

אדם  בחינת הוא  קדושה  וכל  קדושות

שעולה מ "ה  שם פעמים עשר בו  ויש 

ונענועיו  הלולב  הקפת ידי  ועל  ת"נ ,

הפנימים  שמות ממשיך  האדם 

נמתקין  זה  ידי ועל לתוכו והמקיפים

אחיזת  ומתבטלין הגבורות 

סוכות)החיצונים : ושמש (מאור 

z

שיהיה כדי רק  המצוה מקיים  יהודי

יתברך  לפניו  נחת 

תדורו עיקר כעין תשבו סוכה, מצות

ע "ב) כח  עליון (סוכה  שהחסד  וידע

אחרי  שהוא , מקום  בכל עליו  חופף

הכפורים  ביום בדימוס  שיצאנו

עלינו  חופף ד ' חלק ואנחנו  ובטהרה ,



מב

בפועל מקיים אינו אם ואף בחמלתו,

שהוא  מחמת ממנה ,הסוכה פטור 

קדושת  בצל יושב  הוא מקום מכל

המצוה עצם  הוא שזאת  הסוכה,

נוהג  שהוא כמו  תדורו , כעין  תשבו 

על אף  ממנה, הולך שלפעמים בביתו

רחוק  שהוא גם  ביתו נקרא כן פי

הקדושה וצל הסוכה  כן כמו ממנו,

תחת  בפועל שאינו גם  עלינו , חופף

ולזה סוכתו. מקרי מקום מכל  הסוכה

ג.)נקרא בו (ע"ז  שאין  קלה , מצוה

לשבת  דוקא החיוב  שאין טורח,

פטור מצטער הוא ובאם  (סוכהבפועל,

בסוכה:כו.) כיושב והוי

ישלם ולזה הקב "ה לבא  לעתיד 

מה על העולם  לאומות

סוכה במצות ג.)שבעטו  דהנה(ע "ז 

בטרוניא  בא  הקב "ה אין הא  קשה

בריותיו אותם (שם)עם מביא ולמה

הקב"ה באמת  אך  שיבעטו. לזה 

לשכר, ראוים שישראל להם מראה 

מבואר כי המה, פט.)ולא על(תולין

ז )פסוק  ז, מכל(דברים המעט  אתם 

ואינם  עצמיכם , שממעטים  העמים ,

ואפילו  זכות, שום לעצמם רואים

אבהו  ברבי כמבואר  פטירתם  (ב "ר אחר

ב) עתידים סב, לבא לעתיד  כן וכמו  .

כי  שכרם, מתן על להפלא ישראל

הכל ורק לכלום  ראוים  אינם  לדעתם

כמ "ש  עליון, ח)בחסד לא , בבכי (ירמיה 

כל לאחר המאמינים וראש  יבאו,

החשיבו  הקב "ה שהבטיחו  ההבטחות

צדקה קמח.)בתורת נשא לא (זוה "ק 

שכר: בתורת 

שיראו אבל  לאחר  אפילו האומות

דוקא  ירצו בדין, שיתחייבו

להם  ונותן שכר, לקבל  כדי  דבר  איזה 

כמ"ש  שהוא סוכה , מצות הקב "ה

חופף יתברך  השם  שהחסד לרמז

המצטער אפילו מקום, בכל עלינו

בסוכה , הוא כאלו לסוכה חוץ  היושב 

בנפש  שהוא  הדביקות גודל מחמת

ב"ה להשם  והשתוקקותו הישראלי

עושה ואינו  זכרו, ויתעלה וב"ש 

לנחת  רק  בעולם  טעם  משום המצוה 

פוטר יתברך הוא ואם  יתברך, לפניו 

כאלו  במחשבתם  מקבלים  מהמצוה

עשו :

הם ולכן  כי  חלקם , כן שלא  האומות

דעבדין  חסד וכל הפירוד  מעולם

דעבדין הוא כב.)לגרמייהו  ו' תי' (תיקו"ז 

הוא  אז שירצו סוכה המצות ואפילו

הבורא, רצון לשם  ולא שכר לקבל כדי

עושין  ואינם  כשמצטערים  ולכן

יקחו  במה  כי  בעיניהם, זר  הוא  המצוה 

ומזה בסוכתם. מבעטים  לזה שכרם ,

יתברך השם דרכי להם יתברר

לזכות  חפץ אשר  הישרים, ומשפטיו

הרוחני  שכר  הבא עולם  בשכר לעמו

כן  גם הוא כי ראתה , לא  עין אשר

גשמי  ותענוג הנאה שום בה  אין  אשר

יותר השם  עבדות הוא  הכל כי חלילה ,

טרם  גם ובאמת העליונים , מצבא 

בימי  כן  גם המקווה השכר  לזה בואם

החסידות  סוכה |אור מצות

אך הזה, בעולם  שכרם  יהיה המשיח ,

הכל רק  לצורכם בעיניהם  יהיה לא 

שמבואר דרך  על השם לעבדות 

ז"ל פ "ט)ברמב"ם תשובה  ישלם (הל' ולכן 

אבל לעמו, שכרם יתברך השם 

הפירוד עולם שהם העולם  האומות

האמתי. בעולם להדבק יכולין אין 

סוכות) חיים  (דברי

z

על  המסככת עילאה  אימא - סוכה

בניה

דרךיש  על  בינה לשון יבוננהו לפרש 

ג.) אלא (סוטה  עבירה עובר  אדם  אין

ונסתלק  שטות רוח בו  נכנס כן אם 

כשחוזר כך ואחר הדעת  ממנו

וזהו  אליו, חוזר הדעת אזי בתשובה

סוכה לבחינת כשבא היינו  יסובבנהו 

כפור ויום השנה ראש  אחר שהיא

בינה לשון יבוננהו אז בתשובה שחזר

שנסתלק  הדעת לבחינת שנכנס היינו 

בינה לבחינת ובא הנה  עד ממנו

בחינת  היא שסוכה בכוונות כדאיתא

בניה , על שמסככת עילאה  אימא 

מאז  ששומר היינו עינו  כאישון יצרנהו

שהיא  עין בת שנקראת הנשמה

היינו  קנו יעיר  כנשר נקודה,

דרך על ו)איתערותא  ב השירים (שיר

תחבקני  וימינו  לראשי תחת שמאלו

בחינת  היא  ולכך  מאה גימטריא  סכך גם

מאה בסוד מאה אותיות שהוא אמא

והמשכיל נשפעים  שממנה ברכאין

האזינו )יבין. אפרים  מחנה  (דגל 

z

הס ידי ודביקותעל קדושה  נמשך וכה 

השנה לכל

ביום אנו אשר  ישראל בני עם 

מכל אותנו  מטהר ה ' הכפורים

משיג  אדם  היה ואם  חטאתינו ,

לא  כפורים  יום  אחר תיכף הבהירות

יתברך ה ' ציונו  כן על  לסבול, יכול היה 

מעט מעט  לצאת  סוכה מצות

מהבית  יוצאין ואנו מהגשמיות

דמהימנותא, צילא שהוא להסוכה 

על קנו יעיר  כנשר  עלינו סוככת עילאה  (והאימא 

ומקטרגין) המסטינין  מן  עלינו ומגנת ירחף  ,גוזליו

מאימא  עלינו מתגלין  הסוכות ובימי

חמשה שהם  הויו"ת  חמשה  עילאה

לקדושה מקדושה נכנסין  ואנו  חסדים

יושב שהאדם ידי ועל  לחסד , ומחסד

יכול דמהימנותא  בצילא  בסוכה 

ודביקות  קדושה עצמו על להמשיך

השנה . כל סוכות)על ושמש (מאור 

z

מתגלה האור הסוכות מימי יום  בכל

ויותר  יותר

לראות ומפני שיוכל  צריך  זה

הסכך בעד  הכוכבים

החסדים  התנוצצות הם  שכוכבים 

וכוכב לבושים, דרך  שמאירים 

וכ"ב הוי"ה מנין כ"ב , כ"ו גימטריא 

שה ' שאף לרמוז התורה , אותיות

על אף  וצמצומים  בלבושים מסתתר

הוי "ה התגלות למצוא אדם יוכל כן פי

סוכה וגם התורה. אותיות הכ"ב  בכל

סוכין  שהכל (כמו הבטה לשון הוא

יד.)ביפיה הסוכה(מגילה  ידי שעל ,(



מג

בפועל מקיים אינו אם ואף בחמלתו,

שהוא  מחמת ממנה ,הסוכה פטור 

קדושת  בצל יושב  הוא מקום מכל

המצוה עצם  הוא שזאת  הסוכה,

נוהג  שהוא כמו  תדורו , כעין  תשבו 

על אף  ממנה, הולך שלפעמים בביתו

רחוק  שהוא גם  ביתו נקרא כן פי

הקדושה וצל הסוכה  כן כמו ממנו,

תחת  בפועל שאינו גם  עלינו , חופף

ולזה סוכתו. מקרי מקום מכל  הסוכה

ג.)נקרא בו (ע"ז  שאין  קלה , מצוה

לשבת  דוקא החיוב  שאין טורח,

פטור מצטער הוא ובאם  (סוכהבפועל,

בסוכה:כו.) כיושב והוי

ישלם ולזה הקב "ה לבא  לעתיד 

מה על העולם  לאומות

סוכה במצות ג.)שבעטו  דהנה(ע "ז 

בטרוניא  בא  הקב "ה אין הא  קשה

בריותיו אותם (שם)עם מביא ולמה

הקב"ה באמת  אך  שיבעטו. לזה 

לשכר, ראוים שישראל להם מראה 

מבואר כי המה, פט.)ולא על(תולין

ז )פסוק  ז, מכל(דברים המעט  אתם 

ואינם  עצמיכם , שממעטים  העמים ,

ואפילו  זכות, שום לעצמם רואים

אבהו  ברבי כמבואר  פטירתם  (ב "ר אחר

ב) עתידים סב, לבא לעתיד  כן וכמו  .

כי  שכרם, מתן על להפלא ישראל

הכל ורק לכלום  ראוים  אינם  לדעתם

כמ "ש  עליון, ח)בחסד לא , בבכי (ירמיה 

כל לאחר המאמינים וראש  יבאו,

החשיבו  הקב "ה שהבטיחו  ההבטחות

צדקה קמח.)בתורת נשא לא (זוה "ק 

שכר: בתורת 

שיראו אבל  לאחר  אפילו האומות

דוקא  ירצו בדין, שיתחייבו

להם  ונותן שכר, לקבל  כדי  דבר  איזה 

כמ"ש  שהוא סוכה , מצות הקב "ה

חופף יתברך  השם  שהחסד לרמז

המצטער אפילו מקום, בכל עלינו

בסוכה , הוא כאלו לסוכה חוץ  היושב 

בנפש  שהוא  הדביקות גודל מחמת

ב"ה להשם  והשתוקקותו הישראלי

עושה ואינו  זכרו, ויתעלה וב"ש 

לנחת  רק  בעולם  טעם  משום המצוה 

פוטר יתברך הוא ואם  יתברך, לפניו 

כאלו  במחשבתם  מקבלים  מהמצוה

עשו :

הם ולכן  כי  חלקם , כן שלא  האומות

דעבדין  חסד וכל הפירוד  מעולם

דעבדין הוא כב.)לגרמייהו  ו' תי' (תיקו"ז 

הוא  אז שירצו סוכה המצות ואפילו

הבורא, רצון לשם  ולא שכר לקבל כדי

עושין  ואינם  כשמצטערים  ולכן

יקחו  במה  כי  בעיניהם, זר  הוא  המצוה 

ומזה בסוכתם. מבעטים  לזה שכרם ,

יתברך השם דרכי להם יתברר

לזכות  חפץ אשר  הישרים, ומשפטיו

הרוחני  שכר  הבא עולם  בשכר לעמו

כן  גם הוא כי ראתה , לא  עין אשר

גשמי  ותענוג הנאה שום בה  אין  אשר

יותר השם  עבדות הוא  הכל כי חלילה ,

טרם  גם ובאמת העליונים , מצבא 

בימי  כן  גם המקווה השכר  לזה בואם

החסידות  סוכה |אור מצות

אך הזה, בעולם  שכרם  יהיה המשיח ,

הכל רק  לצורכם בעיניהם  יהיה לא 

שמבואר דרך  על השם לעבדות 

ז"ל פ "ט)ברמב"ם תשובה  ישלם (הל' ולכן 

אבל לעמו, שכרם יתברך השם 

הפירוד עולם שהם העולם  האומות

האמתי. בעולם להדבק יכולין אין 

סוכות) חיים  (דברי

z

על  המסככת עילאה  אימא - סוכה

בניה

דרךיש  על  בינה לשון יבוננהו לפרש 

ג.) אלא (סוטה  עבירה עובר  אדם  אין

ונסתלק  שטות רוח בו  נכנס כן אם 

כשחוזר כך ואחר הדעת  ממנו

וזהו  אליו, חוזר הדעת אזי בתשובה

סוכה לבחינת כשבא היינו  יסובבנהו 

כפור ויום השנה ראש  אחר שהיא

בינה לשון יבוננהו אז בתשובה שחזר

שנסתלק  הדעת לבחינת שנכנס היינו 

בינה לבחינת ובא הנה  עד ממנו

בחינת  היא שסוכה בכוונות כדאיתא

בניה , על שמסככת עילאה  אימא 

מאז  ששומר היינו עינו  כאישון יצרנהו

שהיא  עין בת שנקראת הנשמה

היינו  קנו יעיר  כנשר נקודה,

דרך על ו)איתערותא  ב השירים (שיר

תחבקני  וימינו  לראשי תחת שמאלו

בחינת  היא  ולכך  מאה גימטריא  סכך גם

מאה בסוד מאה אותיות שהוא אמא

והמשכיל נשפעים  שממנה ברכאין

האזינו )יבין. אפרים  מחנה  (דגל 

z

הס ידי ודביקותעל קדושה  נמשך וכה 

השנה לכל

ביום אנו אשר  ישראל בני עם 

מכל אותנו  מטהר ה ' הכפורים

משיג  אדם  היה ואם  חטאתינו ,

לא  כפורים  יום  אחר תיכף הבהירות

יתברך ה ' ציונו  כן על  לסבול, יכול היה 

מעט מעט  לצאת  סוכה מצות

מהבית  יוצאין ואנו מהגשמיות

דמהימנותא, צילא שהוא להסוכה 

על קנו יעיר  כנשר  עלינו סוככת עילאה  (והאימא 

ומקטרגין) המסטינין  מן  עלינו ומגנת ירחף  ,גוזליו

מאימא  עלינו מתגלין  הסוכות ובימי

חמשה שהם  הויו"ת  חמשה  עילאה

לקדושה מקדושה נכנסין  ואנו  חסדים

יושב שהאדם ידי ועל  לחסד , ומחסד

יכול דמהימנותא  בצילא  בסוכה 

ודביקות  קדושה עצמו על להמשיך

השנה . כל סוכות)על ושמש (מאור 

z

מתגלה האור הסוכות מימי יום  בכל

ויותר  יותר

לראות ומפני שיוכל  צריך  זה

הסכך בעד  הכוכבים

החסדים  התנוצצות הם  שכוכבים 

וכוכב לבושים, דרך  שמאירים 

וכ"ב הוי"ה מנין כ"ב , כ"ו גימטריא 

שה ' שאף לרמוז התורה , אותיות

על אף  וצמצומים  בלבושים מסתתר

הוי "ה התגלות למצוא אדם יוכל כן פי

סוכה וגם התורה. אותיות הכ"ב  בכל

סוכין  שהכל (כמו הבטה לשון הוא

יד.)ביפיה הסוכה(מגילה  ידי שעל ,(



מד

הגדול . האור ולהשיג להביט  יכול  אדם

מתגלה האור הסוכות  ימי שבעת ובכל

שיוכלו  עד יותר ויום יום  בכל

בשמיני  להדבק ה ' את המבקשים 

נפלא  בדביקות יתברך  ה' באור  עצרת 

מעט . מעט ונטהרו שנתקדשו  ידי  על

סוכות) ושמש (מאור 

z

דמהימנותא צילא  - הסוכה

ויש הסוכה דמהימנותא . צילא היא

צילא  נקראת למה להבין

הכתוב מאמר ונקדים  דמהימנותא.

ב) ב , חסד(ירמיה  לך  זכרתי  ה' אמר כה

אחרי נעוריך לכתך כלולותיך אהבת

לשון  הנה כי זרועה, לא בארץ במדבר

סכך לשון פירושים שני לה יש  סוכה

סוכין  שהכל כמו הבטה  ולשון והגנה,

יד.)ביופיה למעלה(מגילה  אמרנו וכבר .

האדם  סוכה מצות קיום ידי  שעל

השבע קדושות עצמו  על ממשיך

רועים  השבעה בהם  שנתדבקו מדות

יתברך אלהותו אור ידן  על שהמשיכו 

עליהם  נמשכין זה ידי ועל  לעולם ,

בהיסוד ונכללים חסדים החמשה

מן  שמקבלת דכוללת  כוללת והמלכות

לכל העבודה שער  פתח אמנם היסוד.

אמונת  הוא  העיקרי והיסוד  המצוות

בוראו  ולהכיר בבירור לידע עולם אלהי

הוא  מי ולשם  עובד  הוא מי  ואת 

עיקרא  ודאיהו ההם , המצוות עושה 

כולי  ומסבב  עלמין דכולי ושורשא

כל וממלא עלמין כל ובתוך עלמין

זה כל מיניה, פנוי אתר ולית עלמין

לעבוד הבא  כל  גמור בבירור לידע צריך

עבודתו : תתכן לא  זה וזולת ה'

הברכהוהנה  נוסח על אמרנו כבר

כנסת  אנשי  לנו שקבעו

ולא  חוק  ואמונה אמת לומר הגדולה

וביארנו  מובן, בלתי שהוא יעבור 

אז  האמונה עם  היא  שכשהאמת

עוד שכל  יעבור, ולא  חוק האמונה

מדה באיזה שקר איזה באדם שיש 

אפשר אי  תנועה  באיזה או בדיבור או 

וצריך בוריה, על  האמונה להשיג

שקר בחינת כל מלבו  ולבער להסיר 

בינו  המבדילים  המסכים  וכל בו שיש 

בלי  שיהיו מדותיו כל ולתקן קונו לבין

יבוא  ואז הדקה  מן  דקה  פניה  שום

הקדוש  מהרב ושמעתי האמונה. לידי 

ידי  שעל  זצוק"ל נשחיז דק "ק  האב "ד

מתים  להחיות  האדם  יוכל האמונה

דרכי  כל ולשנות לזהב  כסף ולהפוך

אמונה לו שיש  מי וגם  הטבע.

דבר משום  מתירא אינו האמיתית

הוא  ואמונה דבר . שום יזיקנו ולא

אמון  אצלו ואהיה  כמו אמון לשון

ל) ח, שעל(משלי המשכה, לשון שהוא 

נועם  עליו ממשיך האדם  האמונה ידי

יתברך: אלהותו אור

לעשותהוהנה נקל ביותר סוכה  מצות

ה', אמונת צד  על רק פניה בלי

הישיבה רק  במצותה  שאין מחמת

פניה . לאיזה  כך כל מקום  בה שאין

זכו  ממצרים  בצאתם אבותינו וגם 

החסידות  סוכה |אור מצות

שהאמינו  האמונה בזכות כבוד לענני

ולמדבר זרועה  לא לארץ ויצאו בה'

עשו  לא צידה וגם  מיושב  בלתי שמם 

פעלם  להם  שילם ה' גם ולכן להם ,

לחופף כבוד  בענני וסבבם ומשכורתם

מכל ולשמרם השמש  מחום  עליהם 

אלהותו  אור המשיכו כן  ידי ועל נזק ,

אב במדת ונתדבקו עליהם ותינו יתברך 

כל כן גם שהיה רועים השבעה

יתברך שכינתו להמשיך מגמתם 

ענני  לשבעת זכו  זה ומפני  בתחתונים.

רועים  השבעה כנגד שהם כבוד

כל בעצמן וכללו עליהם והמשיכו

ישראל הכנסת על הנשפעים  החסדים

ולקבלת  הנסים לכל זכו  זה ידי ועל 

התורה:

זכרתי וזהו ה' אמר  כה הכתוב מאמר

כלולותיך , אהבת נעוריך חסד לך 

שאני  כללות , לשון כלולותיך  מלת

הראשונים  החסדים לכם זוכר

החסדים  כל בעצמכם שכללתם 

המלכות  אל להשפיע  בהיסוד הנכללים 

נשפע וזה דכוללת, כוללת שהיא

והלכתם  בי שהאמנתם מפני עליכם 

זרועה: לא  בארץ אחרי 

דמהימנותא ולכן  צילא סוכה נקראת

ענני  לסוכת מרמזת שהיא מפני

ידי  על  במדבר ישראל שהיו כבוד

אנו  וגם בה'. שהאמינו  האמונה

ידי  על ה' אמונת עלינו  מקבלים 

שאנן  ונוה  מבתינו יוצאין שאנו הסוכה

כמו  ה' אמונת  מחמת עראי  לסוכת

ארץ למדבר שיצאו אבותינו שעשו 

נקראת  ולכן איש . בה  עבר לא אשר

בדבר והתבוננות הבטה לשון סוכה

עולם, אלהי באמונת ידה על להתבונן 

שהסוכה והגנה סכך לשון סוכה וגם 

ומכל מקטרגין  מיני מכל  עלינו  מגנת

ידה על ישראל ינצלו  לעתיד וגם רע ,

הכתוב  כמאמר  הבא היום  (ישעיהמלהט 

ו) מחורבד , יומם לצל תהיה  וסוכה 

כי  וממטר מזרם ולמסתור ולמחסה

לעתיד שגם וגו ', רשעים על  ימטר

צילא  שהיא הסוכה ידי  על ינצלו 

עליהם  תגין והסוכה דמהימנותא

בעולם  בה ' שהאמינו  האמונה  מחמת

אמונתם  מחמת  המצוות כל  ועשו הזה 

מלכותו  עול עליהם וקיבלו יתברך, בו 

יזיקו  לא ולכן עליהם  אלהותו  והמשיכו

וינצלו  הבא יום  ולהט  השמש  חום  להם 

פורעניות: מיני מכל

סוכות) ושמש (מאור 

z

וישתו ויאכלו האלהים  את ויחזו 

לומרלמען  רוצה וגו' דורותיכם  ידעו

הדעת  בחינת היא  שהסוכה

ושותה שאוכל האדם  משל דרך  על

אף אוכל וכשאינו ויודע הטעם משיג

המאכל את בראייתו נהנה כן פי על

מי  דומה אינו להדיא רז"ל אמרו וכן

פת לו הרי שיש  לו  שאין  למי  בסלו

רואה ואינו  אוכל וכשאינו  בראיה נהנה

בתורה דברים יש  וכן כלום משיג אינו

ממש  בדעת הטיב  משיגם שהאדם 



מה

הגדול . האור ולהשיג להביט  יכול  אדם

מתגלה האור הסוכות  ימי שבעת ובכל

שיוכלו  עד יותר ויום יום  בכל

בשמיני  להדבק ה ' את המבקשים 

נפלא  בדביקות יתברך  ה' באור  עצרת 

מעט . מעט ונטהרו שנתקדשו  ידי  על

סוכות) ושמש (מאור 

z

דמהימנותא צילא  - הסוכה

ויש הסוכה דמהימנותא . צילא היא

צילא  נקראת למה להבין

הכתוב מאמר ונקדים  דמהימנותא.

ב) ב , חסד(ירמיה  לך  זכרתי  ה' אמר כה

אחרי נעוריך לכתך כלולותיך אהבת

לשון  הנה כי זרועה, לא בארץ במדבר

סכך לשון פירושים שני לה יש  סוכה

סוכין  שהכל כמו הבטה  ולשון והגנה,

יד.)ביופיה למעלה(מגילה  אמרנו וכבר .

האדם  סוכה מצות קיום ידי  שעל

השבע קדושות עצמו  על ממשיך

רועים  השבעה בהם  שנתדבקו מדות

יתברך אלהותו אור ידן  על שהמשיכו 

עליהם  נמשכין זה ידי ועל  לעולם ,

בהיסוד ונכללים חסדים החמשה

מן  שמקבלת דכוללת  כוללת והמלכות

לכל העבודה שער  פתח אמנם היסוד.

אמונת  הוא  העיקרי והיסוד  המצוות

בוראו  ולהכיר בבירור לידע עולם אלהי

הוא  מי ולשם  עובד  הוא מי  ואת 

עיקרא  ודאיהו ההם , המצוות עושה 

כולי  ומסבב  עלמין דכולי ושורשא

כל וממלא עלמין כל ובתוך עלמין

זה כל מיניה, פנוי אתר ולית עלמין

לעבוד הבא  כל  גמור בבירור לידע צריך

עבודתו : תתכן לא  זה וזולת ה'

הברכהוהנה  נוסח על אמרנו כבר

כנסת  אנשי  לנו שקבעו

ולא  חוק  ואמונה אמת לומר הגדולה

וביארנו  מובן, בלתי שהוא יעבור 

אז  האמונה עם  היא  שכשהאמת

עוד שכל  יעבור, ולא  חוק האמונה

מדה באיזה שקר איזה באדם שיש 

אפשר אי  תנועה  באיזה או בדיבור או 

וצריך בוריה, על  האמונה להשיג

שקר בחינת כל מלבו  ולבער להסיר 

בינו  המבדילים  המסכים  וכל בו שיש 

בלי  שיהיו מדותיו כל ולתקן קונו לבין

יבוא  ואז הדקה  מן  דקה  פניה  שום

הקדוש  מהרב ושמעתי האמונה. לידי 

ידי  שעל  זצוק"ל נשחיז דק "ק  האב "ד

מתים  להחיות  האדם  יוכל האמונה

דרכי  כל ולשנות לזהב  כסף ולהפוך

אמונה לו שיש  מי וגם  הטבע.

דבר משום  מתירא אינו האמיתית

הוא  ואמונה דבר . שום יזיקנו ולא

אמון  אצלו ואהיה  כמו אמון לשון

ל) ח, שעל(משלי המשכה, לשון שהוא 

נועם  עליו ממשיך האדם  האמונה ידי

יתברך: אלהותו אור

לעשותהוהנה נקל ביותר סוכה  מצות

ה', אמונת צד  על רק פניה בלי

הישיבה רק  במצותה  שאין מחמת

פניה . לאיזה  כך כל מקום  בה שאין

זכו  ממצרים  בצאתם אבותינו וגם 

החסידות  סוכה |אור מצות

שהאמינו  האמונה בזכות כבוד לענני

ולמדבר זרועה  לא לארץ ויצאו בה'

עשו  לא צידה וגם  מיושב  בלתי שמם 

פעלם  להם  שילם ה' גם ולכן להם ,

לחופף כבוד  בענני וסבבם ומשכורתם

מכל ולשמרם השמש  מחום  עליהם 

אלהותו  אור המשיכו כן  ידי ועל נזק ,

אב במדת ונתדבקו עליהם ותינו יתברך 

כל כן גם שהיה רועים השבעה

יתברך שכינתו להמשיך מגמתם 

ענני  לשבעת זכו  זה ומפני  בתחתונים.

רועים  השבעה כנגד שהם כבוד

כל בעצמן וכללו עליהם והמשיכו

ישראל הכנסת על הנשפעים  החסדים

ולקבלת  הנסים לכל זכו  זה ידי ועל 

התורה:

זכרתי וזהו ה' אמר  כה הכתוב מאמר

כלולותיך , אהבת נעוריך חסד לך 

שאני  כללות , לשון כלולותיך  מלת

הראשונים  החסדים לכם זוכר

החסדים  כל בעצמכם שכללתם 

המלכות  אל להשפיע  בהיסוד הנכללים 

נשפע וזה דכוללת, כוללת שהיא

והלכתם  בי שהאמנתם מפני עליכם 

זרועה: לא  בארץ אחרי 

דמהימנותא ולכן  צילא סוכה נקראת

ענני  לסוכת מרמזת שהיא מפני

ידי  על  במדבר ישראל שהיו כבוד

אנו  וגם בה'. שהאמינו  האמונה

ידי  על ה' אמונת עלינו  מקבלים 

שאנן  ונוה  מבתינו יוצאין שאנו הסוכה

כמו  ה' אמונת  מחמת עראי  לסוכת

ארץ למדבר שיצאו אבותינו שעשו 

נקראת  ולכן איש . בה  עבר לא אשר

בדבר והתבוננות הבטה לשון סוכה

עולם, אלהי באמונת ידה על להתבונן 

שהסוכה והגנה סכך לשון סוכה וגם 

ומכל מקטרגין  מיני מכל  עלינו  מגנת

ידה על ישראל ינצלו  לעתיד וגם רע ,

הכתוב  כמאמר  הבא היום  (ישעיהמלהט 

ו) מחורבד , יומם לצל תהיה  וסוכה 

כי  וממטר מזרם ולמסתור ולמחסה

לעתיד שגם וגו ', רשעים על  ימטר

צילא  שהיא הסוכה ידי  על ינצלו 

עליהם  תגין והסוכה דמהימנותא

בעולם  בה ' שהאמינו  האמונה  מחמת

אמונתם  מחמת  המצוות כל  ועשו הזה 

מלכותו  עול עליהם וקיבלו יתברך, בו 

יזיקו  לא ולכן עליהם  אלהותו  והמשיכו

וינצלו  הבא יום  ולהט  השמש  חום  להם 

פורעניות: מיני מכל

סוכות) ושמש (מאור 

z

וישתו ויאכלו האלהים  את ויחזו 

לומרלמען  רוצה וגו' דורותיכם  ידעו

הדעת  בחינת היא  שהסוכה

ושותה שאוכל האדם  משל דרך  על

אף אוכל וכשאינו ויודע הטעם משיג

המאכל את בראייתו נהנה כן פי על

מי  דומה אינו להדיא רז"ל אמרו וכן

פת לו הרי שיש  לו  שאין  למי  בסלו

רואה ואינו  אוכל וכשאינו  בראיה נהנה

בתורה דברים יש  וכן כלום משיג אינו

ממש  בדעת הטיב  משיגם שהאדם 



מו

שכתוב רואה רק משיגם שאינו  ויש 

אבל הדבר טעם משיג ואינו  כן לפניו 

אינו  הרי רואה ואינו  יודע  אינו  אם 

הדעת  אליו להכניס  צריך  והאדם  כלום

הוא  בסוכה ושתיה אכילה מצוה  ויש 

את  ויחזו בענין  ממש  השגה ענין

גלויה שהשגה וישתו  ויאכלו  האלהים

שמשיגים  מה  ושתיה אכילה נקרא 

הנאכל דבר טועם כאלו  ויודעים 

דורותיכם  ידעו למען וזהו ומשיגו

השגה ויש  אליהם  הדעת שיכניסו

לפנים  ליכנוס יכול שאינו מזה למעלה 

דבר השגה  בסוד  והוא ולדעת להבין

זה וגם במשל כמבואר  לפניו שעומד

מי  משל דרך ועל והשגה  דעת נקרא 

ומאכילם  אדם  בני  עם  חסד שעושה 

ומפני  בהם  נכנס  החסד  זה ומשקם 

אפשר שאי חסד עוד שצריכים

שהן  מלבושים כגון בתוכם להשפיע 

שמקיף מה נקרא החסד זה  לגופו  חוץ

את  שמבינים  מה וכן מבחוץ אותו

נקרא  להבינו  איך  הבורא סוד האדם 

אברהם  גבי ולכן  עליו  המקיף חסד 

ל"ג)כתיב כ"א, אש "ל(בראשית ויטע

שעל לווייה ושתיה אכילה  שבע בבאר

השם  אל קרבם ושתיה  אכילה  ידי

וישתו  ויאכלו  האלהים  את  ויחזו בסוד 

חיבר זה  ידי ועל אתם  חסד  שעשה

חיבור לשון לווייה סוד  השם אל אותם

סוד יתירה  בבינה הבינם כך ואחר 

זה הכל וסובב  הכל  ממנו אשר השם 

שנכנס  מה מלבד  הקיפם הבינה

ושתיה אכילה של השגה בפנימיותו 

למעלה . האזינו )כאמור עינים  (מאור 

z

ולמסתור  למחסה תהיה  וסוכה 

ההשפעהבלתי להמשיך  אפשר

כלי  ע"י לא אם מלמעלה

כך , הוא למה הטעם וצ"ל המקבל.

בהירה העליונה שהקדושה מפני

וע"י  לסובלה, וא"א מאוד ומאירה

המקבל כלי שהוא המצות עשיות

ויוכל העליון האור  בתוכה  מתלבשות

אור כדמיון ולקבלו, לסובלו  האדם 

נרתקו  בתוך  ית' הבורא ששמו השמש 

לסובלו : עולם ברואי  שיוכלו  בכדי 

הפסוק ואפשר רמז שזהו לומר

אם  יומם. לצל תהיה וסוכה

אז  סוכה מצות במקיימי מדבר הוא

הסוכה מצות וסוכה כפשוטו, הוא

מפני  המציל ולצל  למגן להם  תהיה

כנ "ל , לקבלו שיוכלו העליון האור

כנרתיק  הזאת המצוה  להם וצלשהיה

יומם  וז"ש  האור. לסבול שיוכלו  בכדי

ומשפיע המתפשט  שהחסד כידוע 

חסדו, ה' יצוה  יומם  כמו  יומם , נקרא 

בתוכו  ולקבל לצל הסוכה להם ויהיה

באותן  מדבר הוא ואם ההשפעה.

יהיה השואבה בית בשמחת השמחי'

הנקרא  רוה"ק  ר"ל וסוכה כך , פירושו 

שעשו  מחמת להם, תהיה סכיי',

בתוכו  להשתלשל  ונרתק  צל מתחלה

התענוג  העולם שהוא  העליון קודש 

החסידות  סוכה |אור מצות

קודש  שהוא  מצוה של השמחה בתוך 

רוה"ק  שואבים משם אשר המתפשט,

המתארך וא"ו ידי על לתתא מעילא 

יומם. ידי על המתפשט  חסד  שהיא

ולמסתור למחסה  מחורב  שסיים וזהו

מכל כלול  שהוא ר"ל וממטר, מזרם 

אש  שהם מחו "ג כלולים שהם  הו "ק

הצל גם כן  כי  ומטר , חורב  לשון  ומים 

מצוה של השמחה  שהוא  עשו אשר

הנקרא  ויראה מאהבה כלולה ג"כ תהי'

ג"כ למחסה להם  תהיה ע"כ חו"ג,

וממטר . מזרם  מחורב 

יצה"רכי מיני ב' שיש  ידוע 

אחד ח"ו, האדם  את המחטיאים

המסיתו  ואחד  מ"ע  מלקיים  המבטלו

היצר והנה תעשה . לא מצות על לעבור

דמיון  הוא עשה ממצות המבטלו  הרע

נותן  הוא  כך  ולח, קר שטבעם  המים 

הגוף וכבידות וחולשת קרירות באדם 

מצות  מלקיים נמנע שיהיה ועצלות

המחמם  הוא הב ' והיצה"ר בוראו,

האש  דמיון ר "ל  האדם את ומלהב

כל בעשותם  כי וז"ש  ל"ת. על לעבור

בשלימות  המצוה שיעשו דהיינו אלה,

בזה ויגרמו חו"ג, שהם  ורחימו  בדחילו

יומא  שהוא העליון החסד להמשיך

כנ "ל , הו"ק כל שהם מחו "ג כלול 

תהיה הסוכה, שהוא רוה"ק וישאבו 

יצה"ר מיני  מב ' ולמסתור למחסה להם 

ומים  אש  שהם ומטר חורב הנקרא

קצז)כנ"ל: אות ליעקב דבריו (מגיד 

z

בהכל  תופס אחד בקצה התופס

הוא הנה סוכה  שמצות גם  כי  נודע

ומיניו  לולב ומצות בפ"ע, מצוה

שייכי  מישך  מ "מ  ג "כ, בפ"ע מצוה הוא

בתוך לולב  נטילת שצריך להדדי

לולב סוד  כי בכתבים , כמבואר הסוכה

הנוק' לצורך שבדעת חסדים לעורר

גנוז  ודעת  וכו', כנודע קלה שדעתה

וכו' הסוכה  סכך  שהוא אמא ביסוד 

וכו', לי יש  קלה  מצוה  וז"ש  יעו"ש .

לקיים  אפשר דאי היכי סוכהאיברא 

זה משום בה , מצטער שהוא מאחר

מצוה שהיא לולב  מצות  לבטל אין 

להדדי : ששייכים גם  בפ"ע

מצוהובזה שאמר דע"ז ש "ס יובן

לעורר ג"כ, ללולב רמז קלה ,

דעתן  נשים  בסוד  קלה שהוא הדעת

ור"ל וכו ', שמה וסוכה לי , יש  קלה

בכל לזכותן רצה רחמיו  מצד  שהש "י 

וכפסק  א' מצוה  קיום ע"י המצות

א', אחדות  הכל כי וכו ' הרמב "ם

והם  בכולו. תופס  אחד בקצה והתופס 

במצות  בעטו  חמה להם כשהקדיר

מוסרותימו  את ננתקה שנא ' סוכה

במצות  גם  ובעטו מוהרש "א , וכפי'

עבות  עץ ענף שנקרא  ומיניו  לולב 

עבותימו  ממנו ונשליכה  שנאמר

מסוכה פטור דמצטער ונהי דייקא .

להדדי  דשייכים  נהי  בלולב  בעטו למה

מאחר א' בחק  הבועט ולכך וכנ "ל,

כלום, בידם נשאר לא א' אחדות שהכל

הנ"ל כמ "ד חק  לבלי  פי  פערה  ושפיר

הברכה )וק "ל: וזאת  יוסף יעקב (תולדות



מז

שכתוב רואה רק משיגם שאינו  ויש 

אבל הדבר טעם משיג ואינו  כן לפניו 

אינו  הרי רואה ואינו  יודע  אינו  אם 

הדעת  אליו להכניס  צריך  והאדם  כלום

הוא  בסוכה ושתיה אכילה מצוה  ויש 

את  ויחזו בענין  ממש  השגה ענין

גלויה שהשגה וישתו  ויאכלו  האלהים

שמשיגים  מה  ושתיה אכילה נקרא 

הנאכל דבר טועם כאלו  ויודעים 

דורותיכם  ידעו למען וזהו ומשיגו

השגה ויש  אליהם  הדעת שיכניסו

לפנים  ליכנוס יכול שאינו מזה למעלה 

דבר השגה  בסוד  והוא ולדעת להבין

זה וגם במשל כמבואר  לפניו שעומד

מי  משל דרך ועל והשגה  דעת נקרא 

ומאכילם  אדם  בני  עם  חסד שעושה 

ומפני  בהם  נכנס  החסד  זה ומשקם 

אפשר שאי חסד עוד שצריכים

שהן  מלבושים כגון בתוכם להשפיע 

שמקיף מה נקרא החסד זה  לגופו  חוץ

את  שמבינים  מה וכן מבחוץ אותו

נקרא  להבינו  איך  הבורא סוד האדם 

אברהם  גבי ולכן  עליו  המקיף חסד 

ל"ג)כתיב כ"א, אש "ל(בראשית ויטע

שעל לווייה ושתיה אכילה  שבע בבאר

השם  אל קרבם ושתיה  אכילה  ידי

וישתו  ויאכלו  האלהים  את  ויחזו בסוד 

חיבר זה  ידי ועל אתם  חסד  שעשה

חיבור לשון לווייה סוד  השם אל אותם

סוד יתירה  בבינה הבינם כך ואחר 

זה הכל וסובב  הכל  ממנו אשר השם 

שנכנס  מה מלבד  הקיפם הבינה

ושתיה אכילה של השגה בפנימיותו 

למעלה . האזינו )כאמור עינים  (מאור 

z

ולמסתור  למחסה תהיה  וסוכה 

ההשפעהבלתי להמשיך  אפשר

כלי  ע"י לא אם מלמעלה

כך , הוא למה הטעם וצ"ל המקבל.

בהירה העליונה שהקדושה מפני

וע"י  לסובלה, וא"א מאוד ומאירה

המקבל כלי שהוא המצות עשיות

ויוכל העליון האור  בתוכה  מתלבשות

אור כדמיון ולקבלו, לסובלו  האדם 

נרתקו  בתוך  ית' הבורא ששמו השמש 

לסובלו : עולם ברואי  שיוכלו  בכדי 

הפסוק ואפשר רמז שזהו לומר

אם  יומם. לצל תהיה וסוכה

אז  סוכה מצות במקיימי מדבר הוא

הסוכה מצות וסוכה כפשוטו, הוא

מפני  המציל ולצל  למגן להם  תהיה

כנ "ל , לקבלו שיוכלו העליון האור

כנרתיק  הזאת המצוה  להם וצלשהיה

יומם  וז"ש  האור. לסבול שיוכלו  בכדי

ומשפיע המתפשט  שהחסד כידוע 

חסדו, ה' יצוה  יומם  כמו  יומם , נקרא 

בתוכו  ולקבל לצל הסוכה להם ויהיה

באותן  מדבר הוא ואם ההשפעה.

יהיה השואבה בית בשמחת השמחי'

הנקרא  רוה"ק  ר"ל וסוכה כך , פירושו 

שעשו  מחמת להם, תהיה סכיי',

בתוכו  להשתלשל  ונרתק  צל מתחלה

התענוג  העולם שהוא  העליון קודש 

החסידות  סוכה |אור מצות

קודש  שהוא  מצוה של השמחה בתוך 

רוה"ק  שואבים משם אשר המתפשט,

המתארך וא"ו ידי על לתתא מעילא 

יומם. ידי על המתפשט  חסד  שהיא

ולמסתור למחסה  מחורב  שסיים וזהו

מכל כלול  שהוא ר"ל וממטר, מזרם 

אש  שהם מחו "ג כלולים שהם  הו "ק

הצל גם כן  כי  ומטר , חורב  לשון  ומים 

מצוה של השמחה  שהוא  עשו אשר

הנקרא  ויראה מאהבה כלולה ג"כ תהי'

ג"כ למחסה להם  תהיה ע"כ חו"ג,

וממטר . מזרם  מחורב 

יצה"רכי מיני ב' שיש  ידוע 

אחד ח"ו, האדם  את המחטיאים

המסיתו  ואחד  מ"ע  מלקיים  המבטלו

היצר והנה תעשה . לא מצות על לעבור

דמיון  הוא עשה ממצות המבטלו  הרע

נותן  הוא  כך  ולח, קר שטבעם  המים 

הגוף וכבידות וחולשת קרירות באדם 

מצות  מלקיים נמנע שיהיה ועצלות

המחמם  הוא הב ' והיצה"ר בוראו,

האש  דמיון ר "ל  האדם את ומלהב

כל בעשותם  כי וז"ש  ל"ת. על לעבור

בשלימות  המצוה שיעשו דהיינו אלה,

בזה ויגרמו חו"ג, שהם  ורחימו  בדחילו

יומא  שהוא העליון החסד להמשיך

כנ "ל , הו"ק כל שהם מחו "ג כלול 

תהיה הסוכה, שהוא רוה"ק וישאבו 

יצה"ר מיני  מב ' ולמסתור למחסה להם 

ומים  אש  שהם ומטר חורב הנקרא

קצז)כנ"ל: אות ליעקב דבריו (מגיד 

z

בהכל  תופס אחד בקצה התופס

הוא הנה סוכה  שמצות גם  כי  נודע

ומיניו  לולב ומצות בפ"ע, מצוה

שייכי  מישך  מ "מ  ג "כ, בפ"ע מצוה הוא

בתוך לולב  נטילת שצריך להדדי

לולב סוד  כי בכתבים , כמבואר הסוכה

הנוק' לצורך שבדעת חסדים לעורר

גנוז  ודעת  וכו', כנודע קלה שדעתה

וכו' הסוכה  סכך  שהוא אמא ביסוד 

וכו', לי יש  קלה  מצוה  וז"ש  יעו"ש .

לקיים  אפשר דאי היכי סוכהאיברא 

זה משום בה , מצטער שהוא מאחר

מצוה שהיא לולב  מצות  לבטל אין 

להדדי : ששייכים גם  בפ"ע

מצוהובזה שאמר דע"ז ש "ס יובן

לעורר ג"כ, ללולב רמז קלה ,

דעתן  נשים  בסוד  קלה שהוא הדעת

ור"ל וכו ', שמה וסוכה לי , יש  קלה

בכל לזכותן רצה רחמיו  מצד  שהש "י 

וכפסק  א' מצוה  קיום ע"י המצות

א', אחדות  הכל כי וכו ' הרמב "ם

והם  בכולו. תופס  אחד בקצה והתופס 

במצות  בעטו  חמה להם כשהקדיר

מוסרותימו  את ננתקה שנא ' סוכה

במצות  גם  ובעטו מוהרש "א , וכפי'

עבות  עץ ענף שנקרא  ומיניו  לולב 

עבותימו  ממנו ונשליכה  שנאמר

מסוכה פטור דמצטער ונהי דייקא .

להדדי  דשייכים  נהי  בלולב  בעטו למה

מאחר א' בחק  הבועט ולכך וכנ "ל,

כלום, בידם נשאר לא א' אחדות שהכל

הנ"ל כמ "ד חק  לבלי  פי  פערה  ושפיר

הברכה )וק "ל: וזאת  יוסף יעקב (תולדות



מח

חג - יומין כולהו  עם  דאזיל יומם 

האסיף

ט)כתיב  מב, חסדו (תהלים  ד' יצוה  יומם

וענן  שכתוב ע "ד  הוא  יומם ר "ל

כל על מורה שהוא יומם עליהם ד '

המקיפין  בחי' שהם  סוכות של  הימים

וז"פ  החסדים . בחי ' שהוא כבוד  מענני

החסדים  שבחי' חסדו ד' יצוה יומם 

של הימים  בכל להתנהג ד ' יצוה 

של הראשון החסד שבחי' סוכות .

שבעת  כל על  מתפשט הוא סוכות 

והוא  ישראל. על  להקיף  הימים

ענין  יומם  לצל תהי ' וסוכה  שכתוב .

כמ "ש  הוא  ג)הצל ב, השירים  בצלו (שיר 

לחכי. מתוק ופריו  וישבתי חמדתי

סוכה של  הצל בחי' על  רמוז שהוא

הפי' זה  הנה  אתרוג . של הדר עץ ופרי

סוכות  של יומין כולהו עם דאזיל  חסד

בימים  בא  זקן ואברהם  וזהו כנ "ל.

ברזא  ידיען  ביומין עלאין ביומין  דעאל

התפשטות  על הרמז דמהמנותא 

במדות  הקדושה והשפעות החסדים 

כנ "ל . העליונות

החסדים אמנם  בחי' ענין  עיקר

הוא  סוכות של המקיפים 

וממטר מזרם  לחסות תהי' שהסוכה 

של ומעש "ט  המצות בחי ' שכל  ר "ל 

השנה כל לרצון עלו שלא ישראל

עתה הנה כבירים מים  בזרם ונשטפו

צלא  תחת כולם יכנסו  בסוכה 

הסוכה ואור ישראל עם  דמהמנותא 

לד ' אשר בהקדושה עליהם  תקיף 

תמ  לרצון אברהם לעלות בחי' והוא יד.

ד ' לפני הימים  בכל  שבא בימים  בא 

דאזיל חסד  וזהו נעדר לא מהם  אחד

כמ"ש  לרצון ד ' לפני יומין כלהו עם 

ד) כז , ימי (תהלים  כל  ד' בבית  שבתי

בסוכה יצפנני כי כו' ד)חיי  כז , (תהלים 

ימי  כל עם ד ' בבית שישבתי מה ר"ל 

יצפנני  הוא נעדר  לא מכם  אחד חיי

ה )בסוכה כז , כנ "ל .(שם

הזהוהנה  החג  נקרא לד,לכך  (שמות 

כלכב) שמאסף האסיף חג

עלו  שלא ומעש"ט  המצות המחנות

מאספם  הסוכה לבסוף ונשארו  לד'

הוא  הזה  והחודש  הקדושה  תחת

בשופר שמבואר  כמו לכך מסוגל

לפני  לזכרון המצות כל מעלה שהוא

בהמשנה  שרמז כמו  עייןד ' ב, כז , (ר "ה 

במשנה ) בשופררש"י כשירים הקולות כל

ותפלה ת"ת של הקולות  כל ר "ל 

החודש  וכל  בשופר ועולים  כשירים

כמ "ש  בשופר  ד)נקרא  פא, תקעו (תהלים 

הדינים  המתקת שהוא שופר בחודש 

א)וזהו כח , קולך(ישעיהו הרם כשופר

ותפלה בת"ת קולך ירים  השופר שע "י

אמן: כנ "ל תמיד  ד' לפני לעלות

סוכות) שלמה (תפארת

z

המקדש בית  כמו  הוא הסוכה

הוא הנה במקדש  ניטל שהיה לולב 

וזה דלעילא , ברכאין  להמשיך

רמוז ניטלרמז הוא  מאה , גימטריא 

בהר כי במקדש, והוא ברכאין, למאה 

הברכה ' את ד' צוה 'שם (תהליםציון

החסידות  המינים |אור ארבעת

ג) שבעהקלג  כל  שם  צריך לכך ,

עליון  מדעת וחסדים טוב  כל להשפיע 

משחרב אבל עלאין. יומין שבעה  לכל

התקין  הטובה, ופסקה  המקדש  בית 

הברכה , תפסק  שלא  זכאי  בן יוחנן רבן

במדינה גם ניטל  הלולב  ושיהיה

היא  הסוכה  כי שבעה, כל  בהסוכה

וכן  המקדש . בית כמו ד' ברכת  מלאה 

ברכאין,סכך  למאה מאה, גימטריא

כך החגיגה על  שמים  שם  שחל וכמו

הסוכה על ט.)חל  שרמז (סוכה  והוא  ,

טו)הכתוב  טז תחוג (דברים ימים 'שבעת

והוא  יבחר', אשר  במקום  אלהיך  לד'

אשר המקדש , בית כמו שהוא הסוכה,

על הברכה  תצא  שמשם ד ' בחר

אמן. סוכות)ישראל, שלמה (תפארת

ד)הואסוכות א  השירים 'הביאני (שיר 

דוגמת  חדריו' המלך

ימי  גמר  רבא  הושענא המקדש .

חומת  אותיות חותם  הוא  הסוכות

מקדש . הררי לעומת וזה ירושלים,

ישראל יחוד  זמן הוא עצרת שמיני

בישראל ונתקיים שבשמים, באביהן

יא) ז  השירים  ועלי (שיר לדודי 'אני

תשוקתו'.

תרפ "א) תורה שמחת משמואל  (שם

המינים  ארבעת 

לי ודודי  לדודי אני

חיים.לולב  בגימ ' הכל הם ומיניו 

ד ' גימטריא ערבה דהיינו 

חיים  והכולל)פעמים  אותיות  ד' אתרוג (עם .

חיים. פעמים  ט' גימ ' כוללים  ב' עם 

ל'י  ו 'דודי  ל'דודי  א 'ני שר"ת אמר  וגם 

כוונת  הוא כן כי לולב . גימ ' הכולל עם 

ומעלין  בפע"ח. כמ"ש  ומיניו. הלולב

שהוא  שלהם. השורש  עד אותם

משם. הארה ומקבלין דז"א. הדעת

הנוקבא, אל  ממשיכין אנו ואח "כ

ואח"כ לדודי . אני  תחלה וזהו  ע "ש.

היטב . זוכר ואיני לי . ודודי

סוכות) פנחס  (אמרי

z

לישראל  רק  הם  המינים  ארבעת

הוי"ה ,ידוע אותיות ד' הם  מינים שד '

בידו  הישראלי איש  ובלקחם

שתיקנו  כמו  שרשם . מעורר הוא

לולב , נטילת קודם בתפילה הקדמונים

לאחדים  ויהיו המיוחד שמך אותיות

שהוא  שורשו  מעורר שהוא  וכו', בידי

אחד הי ' אם  אף וא"כ הוי"ה. שם

לא  מינים ד ' לוקח העולם מאומות

והתעוררות  פעולה שום  עושם היה 

הם  אין מינים ד ' אלו  כי בלקיחתו,

אשר הוי"ה אותיות ד' הם  כי  שורשם

אבל בו, ושורש  אחיזה להם  אין 

גדולים  דברים  בהם  מעוררים  ישראל

וזהו  למעלה. יחודים  ועושים  בלקיחתן



מט

חג - יומין כולהו  עם  דאזיל יומם 

האסיף

ט)כתיב  מב, חסדו (תהלים  ד' יצוה  יומם

וענן  שכתוב ע "ד  הוא  יומם ר "ל

כל על מורה שהוא יומם עליהם ד '

המקיפין  בחי' שהם  סוכות של  הימים

וז"פ  החסדים . בחי ' שהוא כבוד  מענני

החסדים  שבחי' חסדו ד' יצוה יומם 

של הימים  בכל להתנהג ד ' יצוה 

של הראשון החסד שבחי' סוכות .

שבעת  כל על  מתפשט הוא סוכות 

והוא  ישראל. על  להקיף  הימים

ענין  יומם  לצל תהי ' וסוכה  שכתוב .

כמ "ש  הוא  ג)הצל ב, השירים  בצלו (שיר 

לחכי. מתוק ופריו  וישבתי חמדתי

סוכה של  הצל בחי' על  רמוז שהוא

הפי' זה  הנה  אתרוג . של הדר עץ ופרי

סוכות  של יומין כולהו עם דאזיל  חסד

בימים  בא  זקן ואברהם  וזהו כנ "ל.

ברזא  ידיען  ביומין עלאין ביומין  דעאל

התפשטות  על הרמז דמהמנותא 

במדות  הקדושה והשפעות החסדים 

כנ "ל . העליונות

החסדים אמנם  בחי' ענין  עיקר

הוא  סוכות של המקיפים 

וממטר מזרם  לחסות תהי' שהסוכה 

של ומעש "ט  המצות בחי ' שכל  ר "ל 

השנה כל לרצון עלו שלא ישראל

עתה הנה כבירים מים  בזרם ונשטפו

צלא  תחת כולם יכנסו  בסוכה 

הסוכה ואור ישראל עם  דמהמנותא 

לד ' אשר בהקדושה עליהם  תקיף 

תמ  לרצון אברהם לעלות בחי' והוא יד.

ד ' לפני הימים  בכל  שבא בימים  בא 

דאזיל חסד  וזהו נעדר לא מהם  אחד

כמ"ש  לרצון ד ' לפני יומין כלהו עם 

ד) כז , ימי (תהלים  כל  ד' בבית  שבתי

בסוכה יצפנני כי כו' ד)חיי  כז , (תהלים 

ימי  כל עם ד ' בבית שישבתי מה ר"ל 

יצפנני  הוא נעדר  לא מכם  אחד חיי

ה )בסוכה כז , כנ "ל .(שם

הזהוהנה  החג  נקרא לד,לכך  (שמות 

כלכב) שמאסף האסיף חג

עלו  שלא ומעש"ט  המצות המחנות

מאספם  הסוכה לבסוף ונשארו  לד'

הוא  הזה  והחודש  הקדושה  תחת

בשופר שמבואר  כמו לכך מסוגל

לפני  לזכרון המצות כל מעלה שהוא

בהמשנה  שרמז כמו  עייןד ' ב, כז , (ר "ה 

במשנה ) בשופררש"י כשירים הקולות כל

ותפלה ת"ת של הקולות  כל ר "ל 

החודש  וכל  בשופר ועולים  כשירים

כמ "ש  בשופר  ד)נקרא  פא, תקעו (תהלים 

הדינים  המתקת שהוא שופר בחודש 

א)וזהו כח , קולך(ישעיהו הרם כשופר

ותפלה בת"ת קולך ירים  השופר שע "י

אמן: כנ "ל תמיד  ד' לפני לעלות

סוכות) שלמה (תפארת

z

המקדש בית  כמו  הוא הסוכה

הוא הנה במקדש  ניטל שהיה לולב 

וזה דלעילא , ברכאין  להמשיך

רמוז ניטלרמז הוא  מאה , גימטריא 

בהר כי במקדש, והוא ברכאין, למאה 

הברכה ' את ד' צוה 'שם (תהליםציון

החסידות  המינים |אור ארבעת

ג) שבעהקלג  כל  שם  צריך לכך ,

עליון  מדעת וחסדים טוב  כל להשפיע 

משחרב אבל עלאין. יומין שבעה  לכל

התקין  הטובה, ופסקה  המקדש  בית 

הברכה , תפסק  שלא  זכאי  בן יוחנן רבן

במדינה גם ניטל  הלולב  ושיהיה

היא  הסוכה  כי שבעה, כל  בהסוכה

וכן  המקדש . בית כמו ד' ברכת  מלאה 

ברכאין,סכך  למאה מאה, גימטריא

כך החגיגה על  שמים  שם  שחל וכמו

הסוכה על ט.)חל  שרמז (סוכה  והוא  ,

טו)הכתוב  טז תחוג (דברים ימים 'שבעת

והוא  יבחר', אשר  במקום  אלהיך  לד'

אשר המקדש , בית כמו שהוא הסוכה,

על הברכה  תצא  שמשם ד ' בחר

אמן. סוכות)ישראל, שלמה (תפארת

ד)הואסוכות א  השירים 'הביאני (שיר 

דוגמת  חדריו' המלך

ימי  גמר  רבא  הושענא המקדש .

חומת  אותיות חותם  הוא  הסוכות

מקדש . הררי לעומת וזה ירושלים,

ישראל יחוד  זמן הוא עצרת שמיני

בישראל ונתקיים שבשמים, באביהן

יא) ז  השירים  ועלי (שיר לדודי 'אני

תשוקתו'.

תרפ "א) תורה שמחת משמואל  (שם

המינים  ארבעת 

לי ודודי  לדודי אני

חיים.לולב  בגימ ' הכל הם ומיניו 

ד ' גימטריא ערבה דהיינו 

חיים  והכולל)פעמים  אותיות  ד' אתרוג (עם .

חיים. פעמים  ט' גימ ' כוללים  ב' עם 

ל'י  ו 'דודי  ל'דודי  א 'ני שר"ת אמר  וגם 

כוונת  הוא כן כי לולב . גימ ' הכולל עם 

ומעלין  בפע"ח. כמ"ש  ומיניו. הלולב

שהוא  שלהם. השורש  עד אותם

משם. הארה ומקבלין דז"א. הדעת

הנוקבא, אל  ממשיכין אנו ואח "כ

ואח"כ לדודי . אני  תחלה וזהו  ע "ש.

היטב . זוכר ואיני לי . ודודי

סוכות) פנחס  (אמרי

z

לישראל  רק  הם  המינים  ארבעת

הוי"ה ,ידוע אותיות ד' הם  מינים שד '

בידו  הישראלי איש  ובלקחם

שתיקנו  כמו  שרשם . מעורר הוא

לולב , נטילת קודם בתפילה הקדמונים

לאחדים  ויהיו המיוחד שמך אותיות

שהוא  שורשו  מעורר שהוא  וכו', בידי

אחד הי ' אם  אף וא"כ הוי"ה. שם

לא  מינים ד ' לוקח העולם מאומות

והתעוררות  פעולה שום  עושם היה 

הם  אין מינים ד ' אלו  כי בלקיחתו,

אשר הוי"ה אותיות ד' הם  כי  שורשם

אבל בו, ושורש  אחיזה להם  אין 

גדולים  דברים  בהם  מעוררים  ישראל

וזהו  למעלה. יחודים  ועושים  בלקיחתן



נ

ובשמאלם, בימינם  שלוקחים אומרו

ששורש  בזה שמראים ר"ל 

מחו"ג  כלולים  ושמותם  נשמותיהם 

משמות  ששרשם מפני  רק  כנ "ל,

גמורים  רחמים שהם עצמן הויות 

והדינים, הגבורות על החסדים נתגברו

נצח, בימינך  נעימות  וזהו  הדין. ונצחו

נאין  והם להם  נאין  שמותיהן כי

העולם  אומות משא"כ לשמותן,

ומה השורש  מזה רחוקים  שהם 

מצווים  היו אם אף  הבר, את לתבן

ושמותן  כעורים מעשיהם ועושים 

אלו  מינים ד' ניתנו ולכך כעורים.

בימינם  לוקחים ושיהיו  לישראל

כנ"ל: ובשמאלם 

קצו ) אות ליעקב דבריו  (מגיד 

z

כנסת דבקות מרמזים  והאתרוג הלולב 

דודה עם  ישראל

מורנו הנה הגאון מאדומו"ר קבלנו 

צירוף זלה"ה בער דוב הרב 

שהיו  דהיינו  צורות, חצי 'חצוצרות'

דודה , עם  ישראל כנסת  על מרמזים 

כביכול לבדו אחד כל  צורה  כחצי  שהם 

כל יתברך  הנורא  רצונו לפי כבודו

כנסת  בתאומתו והתדבקותו אהבתו 

משתוקקת  כן גם  והיא ישראל,

לבוראה ונשמה  רוח בנפש  ומתדבקת

באחדות. נכלל  שהכל עד  יתברך,

ברוך הבורא  שצונו מצות  הרבה וכיוצא

כמער והדבור היחוד בהן לרמז הוא

ולויות, ואתרוגאיש  הלולב הנזכרכמו

ענינים. שאר  וכן ותיקונים , בזוהר 

בהעלותך) ישראל  (עבודת 

z

י "ג נמשכים  המינים  ארבעת ע"י 

הרחמים מידות 

עץולקחתם פרי הראשון ביום  לכם

עץ וענף  תמרים  כפות  הדר 

נחל וערבי מ)עבות כג , לרמוז (ויקרא יש  .

עתה עבודתינו מגמת כל כי הענין בזה

כנסת  על  גדולים  חסדים  להמשיך

חיים  להמשיך הוא ועיקר ישראל,

וחיים  מזוני, יהיב  חיי דיהיב  ומאן

מכילין  מהי "ג מאד  גבוה ממקום נשפע

הכתוב כמאמר טו)דרחמי טז , (משלי 

מאמרב ידוע  והנה חיים. מלך פני אור

קנב.)חז"ל ולכן (שבת  זקן, פנים הדרת

בשם  מתוארים  דרחמי  מכילין הי "ג

הכתוב כמאמר זקן פנים  שהדרת הדר

ט) ז, נקי,(דניאל כעמר רישיה ושער

אנו  ואתרוג לולב נטילת קיום  ידי ועל

והמקור דרחמי. מכילין הי "ג ממשיכין

חסד נוצר הוא דרחמי מכילין הי"ג של 

ז )לאלפים  לד, עליון,(שמות נחל שהוא

תיקוני  הי"ג ממשיכין שאנו  ידי ועל 

עליון  נחל שהוא  המקור עם דיקנא 

תחת  כפוין  והן הגבורות כל נמתקין

ונשפע בשורשן, ונקשרין  החסדים 

חיי  דרחמי מכילין  הי"ג של  מהמקור 

ישראל: כנסת על מזוני בני 

סוכות) ושמש (מאור 

z

החסידות  המינים |אור ארבעת

השי "ת אל האיברים  כל להטות 

ליקח בשם  לכם . ולקחתם  ז"ל אמו"ז 

והיינו  ית'. הבורא  אל  עצמותינו 

ללב דומה  אתרוג במדרשים  כדאיתא

ערבה לעינים הדס  לשדרה  לולב 

להטות  לכוין האדם וצריך לשפתים.

והמצוה ית' אליו הללו  איברים  כל 

כל כי לאדם  ג"כ מסייע לזה  שמרמז

שמתקיים  ג "כ הבטחה היא  מצוה

בזה: שחפצים שמרמזים ע "י לבסוף 

תרל"ט) סוכות  אמת (שפת

z

הדעת את  מקבלים 

מפי במצות  שמעתי  ומיניו. הלולב

סוכה במצות כי ז"ל מו"ז

ידעו. למען כמ "ש  הדעת שפע בא 

כמ"ש  הדעת בנ "י  מקבלין  ובלולב

מה לפי  ביותר ומובן ולקחתם 

טוב לקח פי ' ז"ל ממנו  ששמעתי

לנו  שנתן  מלבד השי"ת כי לכם. נתתי 

מסייע הוא שלנו  הלקיחה גם התורה 

ודפח"ח. הטוב. לקבל  כלים להיות לנו

לנו  שנתן  ולקחתם במצות הוא וכן

כ"א  יכול כיצד  להודיענו ומיניו  לולב 

בכח  וזה התורה בכח זה הדעת. לקבל

כמ"ש  האיברים  כנגד והם  המצות.

מאני  הם ומיניו לולב  כי ואיתא במד '.

בחי' תיקון הוא כי הוא  והענין קרבא .

שנקרא  ה' שם הוא הסוכה כי הגוף.

הארץ עמי כל וראו תש "ר בחי' עלינו

הוא  ולולב  עליך. נקרא ה ' שם כו'

הוא  ובזה ביד  ולקחתם  תש "י. בחי '

[לכן  עשו ידי  והידים  כמ "ש  המלחמה 

יומא  שהיא  לולב צריכין אין בשבת 

יום  והיא  דגופא  ולאו דנשמתין

במדרש  דורש  אלו שנים ועל  מנוחה].

ואגודת  כו'. בשמים ארץהבונה על ו

ה ' נועם  ויהי וכתיב ומיניו . לולב  הוא

הוא  ידינו  ומעשה  הסוכה בחי' הוא כו'

הלולב: בחי'

תרמ"ט) סוכות אמת (שפת

אתרוג

תורה בגימטריא  אתרוג 

ועם אתרו"ג תור"ה בגימ ' הכולל עם

תרי"ג, הוא  מינים הג'

ברי"ת  בגימ ' הוא הכולל עם ותור "ה

חד . סוכות)וכולא פנחס (אמרי 

z

התיקון נעשה  והסוכה  האתרוג ע "י 

השלם

עץולקחתם פרי הראשון ביום  לכם

בגמ' ואמרינן וכו' הדר 

א) לה , באילנו (סוכה  הדר  אתרוג זה

אמרו  בסוכה כן והנה לשנה . משנה 

א)ז"ל  ב, אדם (שם אמה עשרים  עד

למעלה בסוכה דר שהוא  יודע

שהוא  יודע אדם אין  אמה מעשרים 

חכמים  בלשון  להתבונן יש  בסוכה. דר

לשון  וסוכה לולב אצל שאמרו במה

כי  בסוכה דר  וזה באילנו  דר זה דר.

אך מפיהם. זה דבר הוציאו לחנם  לא 

כתיב  דהנה  בזה לנו  רמזו (ויקראהנה

ה ) המצות)יח , אותם (אלה  יעשה  אשר



נא

ובשמאלם, בימינם  שלוקחים אומרו

ששורש  בזה שמראים ר"ל 

מחו"ג  כלולים  ושמותם  נשמותיהם 

משמות  ששרשם מפני  רק  כנ "ל,

גמורים  רחמים שהם עצמן הויות 

והדינים, הגבורות על החסדים נתגברו

נצח, בימינך  נעימות  וזהו  הדין. ונצחו

נאין  והם להם  נאין  שמותיהן כי

העולם  אומות משא"כ לשמותן,

ומה השורש  מזה רחוקים  שהם 

מצווים  היו אם אף  הבר, את לתבן

ושמותן  כעורים מעשיהם ועושים 

אלו  מינים ד' ניתנו ולכך כעורים.

בימינם  לוקחים ושיהיו  לישראל

כנ"ל: ובשמאלם 

קצו ) אות ליעקב דבריו  (מגיד 

z

כנסת דבקות מרמזים  והאתרוג הלולב 

דודה עם  ישראל

מורנו הנה הגאון מאדומו"ר קבלנו 

צירוף זלה"ה בער דוב הרב 

שהיו  דהיינו  צורות, חצי 'חצוצרות'

דודה , עם  ישראל כנסת  על מרמזים 

כביכול לבדו אחד כל  צורה  כחצי  שהם 

כל יתברך  הנורא  רצונו לפי כבודו

כנסת  בתאומתו והתדבקותו אהבתו 

משתוקקת  כן גם  והיא ישראל,

לבוראה ונשמה  רוח בנפש  ומתדבקת

באחדות. נכלל  שהכל עד  יתברך,

ברוך הבורא  שצונו מצות  הרבה וכיוצא

כמער והדבור היחוד בהן לרמז הוא

ולויות, ואתרוגאיש  הלולב הנזכרכמו

ענינים. שאר  וכן ותיקונים , בזוהר 

בהעלותך) ישראל  (עבודת 

z

י "ג נמשכים  המינים  ארבעת ע"י 

הרחמים מידות 

עץולקחתם פרי הראשון ביום  לכם

עץ וענף  תמרים  כפות  הדר 

נחל וערבי מ)עבות כג , לרמוז (ויקרא יש  .

עתה עבודתינו מגמת כל כי הענין בזה

כנסת  על  גדולים  חסדים  להמשיך

חיים  להמשיך הוא ועיקר ישראל,

וחיים  מזוני, יהיב  חיי דיהיב  ומאן

מכילין  מהי "ג מאד  גבוה ממקום נשפע

הכתוב כמאמר טו)דרחמי טז , (משלי 

מאמרב ידוע  והנה חיים. מלך פני אור

קנב.)חז"ל ולכן (שבת  זקן, פנים הדרת

בשם  מתוארים  דרחמי  מכילין הי "ג

הכתוב כמאמר זקן פנים  שהדרת הדר

ט) ז, נקי,(דניאל כעמר רישיה ושער

אנו  ואתרוג לולב נטילת קיום  ידי ועל

והמקור דרחמי. מכילין הי "ג ממשיכין

חסד נוצר הוא דרחמי מכילין הי"ג של 

ז )לאלפים  לד, עליון,(שמות נחל שהוא

תיקוני  הי"ג ממשיכין שאנו  ידי ועל 

עליון  נחל שהוא  המקור עם דיקנא 

תחת  כפוין  והן הגבורות כל נמתקין

ונשפע בשורשן, ונקשרין  החסדים 

חיי  דרחמי מכילין  הי"ג של  מהמקור 

ישראל: כנסת על מזוני בני 

סוכות) ושמש (מאור 

z

החסידות  המינים |אור ארבעת

השי "ת אל האיברים  כל להטות 

ליקח בשם  לכם . ולקחתם  ז"ל אמו"ז 

והיינו  ית'. הבורא  אל  עצמותינו 

ללב דומה  אתרוג במדרשים  כדאיתא

ערבה לעינים הדס  לשדרה  לולב 

להטות  לכוין האדם וצריך לשפתים.

והמצוה ית' אליו הללו  איברים  כל 

כל כי לאדם  ג"כ מסייע לזה  שמרמז

שמתקיים  ג "כ הבטחה היא  מצוה

בזה: שחפצים שמרמזים ע "י לבסוף 

תרל"ט) סוכות  אמת (שפת

z

הדעת את  מקבלים 

מפי במצות  שמעתי  ומיניו. הלולב

סוכה במצות כי ז"ל מו"ז

ידעו. למען כמ "ש  הדעת שפע בא 

כמ"ש  הדעת בנ "י  מקבלין  ובלולב

מה לפי  ביותר ומובן ולקחתם 

טוב לקח פי ' ז"ל ממנו  ששמעתי

לנו  שנתן  מלבד השי"ת כי לכם. נתתי 

מסייע הוא שלנו  הלקיחה גם התורה 

ודפח"ח. הטוב. לקבל  כלים להיות לנו

לנו  שנתן  ולקחתם במצות הוא וכן

כ"א  יכול כיצד  להודיענו ומיניו  לולב 

בכח  וזה התורה בכח זה הדעת. לקבל

כמ"ש  האיברים  כנגד והם  המצות.

מאני  הם ומיניו לולב  כי ואיתא במד '.

בחי' תיקון הוא כי הוא  והענין קרבא .

שנקרא  ה' שם הוא הסוכה כי הגוף.

הארץ עמי כל וראו תש "ר בחי' עלינו

הוא  ולולב  עליך. נקרא ה ' שם כו'

הוא  ובזה ביד  ולקחתם  תש "י. בחי '

[לכן  עשו ידי  והידים  כמ "ש  המלחמה 

יומא  שהיא  לולב צריכין אין בשבת 

יום  והיא  דגופא  ולאו דנשמתין

במדרש  דורש  אלו שנים ועל  מנוחה].

ואגודת  כו'. בשמים ארץהבונה על ו

ה ' נועם  ויהי וכתיב ומיניו . לולב  הוא

הוא  ידינו  ומעשה  הסוכה בחי' הוא כו'

הלולב: בחי'

תרמ"ט) סוכות אמת (שפת

אתרוג

תורה בגימטריא  אתרוג 

ועם אתרו"ג תור"ה בגימ ' הכולל עם

תרי"ג, הוא  מינים הג'

ברי"ת  בגימ ' הוא הכולל עם ותור "ה

חד . סוכות)וכולא פנחס (אמרי 

z

התיקון נעשה  והסוכה  האתרוג ע "י 

השלם

עץולקחתם פרי הראשון ביום  לכם

בגמ' ואמרינן וכו' הדר 

א) לה , באילנו (סוכה  הדר  אתרוג זה

אמרו  בסוכה כן והנה לשנה . משנה 

א)ז"ל  ב, אדם (שם אמה עשרים  עד

למעלה בסוכה דר שהוא  יודע

שהוא  יודע אדם אין  אמה מעשרים 

חכמים  בלשון  להתבונן יש  בסוכה. דר

לשון  וסוכה לולב אצל שאמרו במה

כי  בסוכה דר  וזה באילנו  דר זה דר.

אך מפיהם. זה דבר הוציאו לחנם  לא 

כתיב  דהנה  בזה לנו  רמזו (ויקראהנה

ה ) המצות)יח , אותם (אלה  יעשה  אשר



נב

בזה והכוונה ד '. אני בהם וחי האדם 

ומעש "ט המצות עשיית כל כי הוא

לאד"ק  הרמוז אדה"ר תיקון  לצורך  הם 

קומת  כל נתקן  המצות פעולת ע"י כי

בגמ' מובא  כן  והנה  בהם . וחי האדם 

אתרוג  אדה"ר שאכל עץ מ "ד  לחד 

פגם  תתקן האתרוג מצות ע"י  לכן הי '

בזוה"ק  מבו ' כי האמנם  אדה "ר.

רמז  הדר עץ פרי ענין כי ז"ל והאר"י

נאמר אדה"ר אצל והנה (בראשית ליסוד

יח) שהוא ג, לך תצמיח ודרדר  וקוץ

ד"ר ב ' שהם  דסט "א  נוקבא על רמוז

לדור הם  נוקבין התרין ובקדושה  ד "ר

הגאולה בתיקון וז"ש  הללוי"ה. ודור

טו) ג, זכרי (שמות וזה לעולם  שמי זה

ביטול על  הרמז חסר כתיב ד "ר לד"ר

תעביר כי ד"ר ד "ר הסט"א של 

ד ' וימלוך  הארץ מן זדון ממשלת

ודו "ר לד "ור ציון י)אלהיך  קמו, ,(תהלים

פגם  תיקון הוא האתרוג כאשר  והנה

הדר עץ פרי  נקרא הוא לכך אדה "ר 

הכל ישוב שלשם  היסוד  בחי ' הוא כי

החזרה לשון הדר  לשון  וזה תיקונו  אל

ט)וכן קמט, חסידיו (שם לכל הוא הדר

תיקונו. אל הכל יחזור החסידים ע "י

וזה הדר  שנקרא היסוד בתיקון  וזה

עץ פגם שיחזור  הדר עץ פרי  רמוז

דור המדבר דור  ענין הי' וזה  הדעת

הימן  וזה הרע. דור הקליפה  נגד  דעה

אתרוג  מצות ע"י זהו והנה ודרד"ע.

נעשה מקיף  ואור  פנימי  אור והסוכה

ד"ר קליפות לבטל  ודור לדור  התיקון

דר ומדר במהרה  הגאולה שיהי ' ד "ר

וזהו  במהרה ישועה קרן  לך תצמיח

אצל דר מיני בהשני חכז"ל שאמרו

כנ "ל . ולולב סוכה

סוכות) שלמה (תפארת

z

מסור  לבו  שיהיה - ללב  דומה  אתרוג

בידו

עץולקחתם פרי הראשון ביום  לכם

ללב , דומה אתרוג וגו', הדר 

הוא  העיקר כי  בידו , מסור לבו שיהיה

ב 'יום  ל'כם  ולקחתם ולכך הלב.

ליקח  הל"ב , תיבות ראשי ה 'ראשון

המדרש  אמר  זה ועל הלב. את לעצמו

מכאן  כלומר עונות, לחשבון ראשון

על לחשבון  לעמוד  חושבנא  והלאה

לריק  להוציא  לבלי ורגע שעה  כל 

ה ' את תמיד  לעבוד  אם  כי  ולבטלה,

שאמרו  כמו  ובלכתו , ובקומו בשבתו

מי"ב) פ"ב לשם (אבות יהיו מעשיך כל 

רשות  של דברים שאפילו שמים,

יהיו  גופו צורכי וכל ושתיה אכילה

הגורם  לדבר או יתברך  לעבודתו כולם

בגמרא שאמרו וזהו לה .)עבודה. (סוכה 

שוה . ופריו  עצו שטעם הדר, עץ פרי

הדומה רשות, של שענינים  כלומר

הן  פרי, ומוציא עבודה הגורם לעץ

שוים  שניהן טובים, ומעשים  מצות

באילנו  הדר  שאמרו  וזהו  לטובה .

הזוהר שכתב דרך  על לשנה, משנה 

וירא ע "ב)פרשת תחת (קב והשענו  ,

ד)העץ יח , בריך(בראשית קודשא  לקבל ,

לכולא, דחיי אילנא  דאיהו קאמר, הוא

החסידות  המינים |אור ארבעת

הוי "ה עולה  איל"ן בשגם עיי"ש .

הדר והיינו  סוכ"ה. כמנין אדנ "י,

יתברך , ובשמותיו בו דבוק באילנו,

ושמחתם  שאמר וזהו לשנה. משנה 

דרך על  אלקיכם, ה ' טז ,לפני (תהלים

לכן ח"ט) וגו' תמיד לנגדי ה' שויתי

היינו  ימים, שבעת וגו', לבי שמח

והבן: שנה , שבעים אדם  של שנותיו

האזינו ) לב (ייטב

z

רצון לעשות כדי אתרוג לקנות צריך

ח"ו גאוה  לשם  ולא  קונו

"גאוה "אל  "רגל לו,"תבואני (תהלים

רבים יב) להיות אתר"ג, ר"ת ,

אחד וכל ומתפארים, המתפרצים  הם 

עצמו  וכל לעצמו, אתרוג קונה  ואחד 

ולולב מהאתרוג  רחוק דרכו , והנהגת

כנזכר ממערב, מזרח כרחוק מיניו  עם 

של נפשו  ומגמת כוונתם , מהות לעיל

פינות  ולכל  הלולב , בנענועות אדם

מחשבתו, יפנה לאן פונה שהוא

אחד וכל עמם , בל לבם והמתפארים 

אינו  ושלו דורש , עצמו לכבוד ואחד 

לעשות  באחרים רואה אבל רואה,

כן  גם קונה הבושה מצד  כמותם,

מהמהדרים  הוא שגם לומר אתרוג ,

שהאתרוג  מידו זאת בקש ומי במצות ,

יכול והוא אני  ואין התפארת , לו גורם

כו' המתגאה  כל כי וגו ', ה ,לדור (סוטה 

עבירה ,א) לידי  מביאו הרגל ונמצא  ,

ברגל , עצמו  את מטהר שאינו  די  ולא

"תבואני  "אל וזהו  שמתגאה, אלא

ידי  על האדם יבוא  שאל "גאוה, "רגל

לו  ותפארת גאוה לידי  הקדוש , הרגל

להתגאות  שקונה באתרוג האדם , מן

אתר"ג  בר "ת  רשום  לזה ולהתפאר,

הסתלקות  להורות וי"ו, אות בלא

הוא  ברוך הקדוש  עולם , של  אלופו 

מספרים כנודע וי"ו  באות (זוה "קהכינוי 

ב) כג, שהרגלח "ג  מאתרוג , פניו  מחזיר ,

גאוה . לידי מביאו 

הקונים לאפוקי  משכילים אישים 

קונם, רצון לעשות אתרוג

קרבא  במאני  שלימות  קונים  ואדרבה

בכוונות  ומעשיהם בידייהו, אשר

כמעשיהם  קצוות, לו' הלולב  נענועת

שופר, בתקיעת השנה בראש 

קווי  ג' כלליות האבות  מעוררים 

הדעת, בהם  ולהכניס לתקנם  המדות,

על כן גם הלולב , בנענעם הכוונה  וכן

אחד בקנה עולה והכל הנזכר, דרך

על בזה, תולה וזה מדעתו, להמבין

ז"ל מאמרם  ויק"ר דרך  א . כט, יג  ת' (תיקו"ז

ב) נצחל , מאן קרבא , דמאני מאן דינא ,

לכם  ולקחתם  למעלה כמבואר  בידייהו ,

השנה , ראש  על  מוסב הראשון, ביום

הוא  שאז תמרים , וכפות הדר  עץ פרי

שלימה , שמים מלכות עול קבלת זמן

וכו'. מדותיה. בשבעה ולתקנה  לבנותה 

הכוונהוגם עצם  זהו בחג, עתה 

מדות  בונים  קרבא , במאני

באתרוג  נאמנה וידע  כמבואר, המלכות



נג

בזה והכוונה ד '. אני בהם וחי האדם 

ומעש "ט המצות עשיית כל כי הוא

לאד"ק  הרמוז אדה"ר תיקון  לצורך  הם 

קומת  כל נתקן  המצות פעולת ע"י כי

בגמ' מובא  כן  והנה  בהם . וחי האדם 

אתרוג  אדה"ר שאכל עץ מ "ד  לחד 

פגם  תתקן האתרוג מצות ע"י  לכן הי '

בזוה"ק  מבו ' כי האמנם  אדה "ר.

רמז  הדר עץ פרי ענין כי ז"ל והאר"י

נאמר אדה"ר אצל והנה (בראשית ליסוד

יח) שהוא ג, לך תצמיח ודרדר  וקוץ

ד"ר ב ' שהם  דסט "א  נוקבא על רמוז

לדור הם  נוקבין התרין ובקדושה  ד "ר

הגאולה בתיקון וז"ש  הללוי"ה. ודור

טו) ג, זכרי (שמות וזה לעולם  שמי זה

ביטול על  הרמז חסר כתיב ד "ר לד"ר

תעביר כי ד"ר ד "ר הסט"א של 

ד ' וימלוך  הארץ מן זדון ממשלת

ודו "ר לד "ור ציון י)אלהיך  קמו, ,(תהלים

פגם  תיקון הוא האתרוג כאשר  והנה

הדר עץ פרי  נקרא הוא לכך אדה "ר 

הכל ישוב שלשם  היסוד  בחי ' הוא כי

החזרה לשון הדר  לשון  וזה תיקונו  אל

ט)וכן קמט, חסידיו (שם לכל הוא הדר

תיקונו. אל הכל יחזור החסידים ע "י

וזה הדר  שנקרא היסוד בתיקון  וזה

עץ פגם שיחזור  הדר עץ פרי  רמוז

דור המדבר דור  ענין הי' וזה  הדעת

הימן  וזה הרע. דור הקליפה  נגד  דעה

אתרוג  מצות ע"י זהו והנה ודרד"ע.

נעשה מקיף  ואור  פנימי  אור והסוכה

ד"ר קליפות לבטל  ודור לדור  התיקון

דר ומדר במהרה  הגאולה שיהי ' ד "ר

וזהו  במהרה ישועה קרן  לך תצמיח

אצל דר מיני בהשני חכז"ל שאמרו

כנ "ל . ולולב סוכה

סוכות) שלמה (תפארת

z

מסור  לבו  שיהיה - ללב  דומה  אתרוג

בידו

עץולקחתם פרי הראשון ביום  לכם

ללב , דומה אתרוג וגו', הדר 

הוא  העיקר כי  בידו , מסור לבו שיהיה

ב 'יום  ל'כם  ולקחתם ולכך הלב.

ליקח  הל"ב , תיבות ראשי ה 'ראשון

המדרש  אמר  זה ועל הלב. את לעצמו

מכאן  כלומר עונות, לחשבון ראשון

על לחשבון  לעמוד  חושבנא  והלאה

לריק  להוציא  לבלי ורגע שעה  כל 

ה ' את תמיד  לעבוד  אם  כי  ולבטלה,

שאמרו  כמו  ובלכתו , ובקומו בשבתו

מי"ב) פ"ב לשם (אבות יהיו מעשיך כל 

רשות  של דברים שאפילו שמים,

יהיו  גופו צורכי וכל ושתיה אכילה

הגורם  לדבר או יתברך  לעבודתו כולם

בגמרא שאמרו וזהו לה .)עבודה. (סוכה 

שוה . ופריו  עצו שטעם הדר, עץ פרי

הדומה רשות, של שענינים  כלומר

הן  פרי, ומוציא עבודה הגורם לעץ

שוים  שניהן טובים, ומעשים  מצות

באילנו  הדר  שאמרו  וזהו  לטובה .

הזוהר שכתב דרך  על לשנה, משנה 

וירא ע "ב)פרשת תחת (קב והשענו  ,

ד)העץ יח , בריך(בראשית קודשא  לקבל ,

לכולא, דחיי אילנא  דאיהו קאמר, הוא

החסידות  המינים |אור ארבעת

הוי "ה עולה  איל"ן בשגם עיי"ש .

הדר והיינו  סוכ"ה. כמנין אדנ "י,

יתברך , ובשמותיו בו דבוק באילנו,

ושמחתם  שאמר וזהו לשנה. משנה 

דרך על  אלקיכם, ה ' טז ,לפני (תהלים

לכן ח"ט) וגו' תמיד לנגדי ה' שויתי

היינו  ימים, שבעת וגו', לבי שמח

והבן: שנה , שבעים אדם  של שנותיו

האזינו ) לב (ייטב

z

רצון לעשות כדי אתרוג לקנות צריך

ח"ו גאוה  לשם  ולא  קונו

"גאוה "אל  "רגל לו,"תבואני (תהלים

רבים יב) להיות אתר"ג, ר"ת ,

אחד וכל ומתפארים, המתפרצים  הם 

עצמו  וכל לעצמו, אתרוג קונה  ואחד 

ולולב מהאתרוג  רחוק דרכו , והנהגת

כנזכר ממערב, מזרח כרחוק מיניו  עם 

של נפשו  ומגמת כוונתם , מהות לעיל

פינות  ולכל  הלולב , בנענועות אדם

מחשבתו, יפנה לאן פונה שהוא

אחד וכל עמם , בל לבם והמתפארים 

אינו  ושלו דורש , עצמו לכבוד ואחד 

לעשות  באחרים רואה אבל רואה,

כן  גם קונה הבושה מצד  כמותם,

מהמהדרים  הוא שגם לומר אתרוג ,

שהאתרוג  מידו זאת בקש ומי במצות ,

יכול והוא אני  ואין התפארת , לו גורם

כו' המתגאה  כל כי וגו ', ה ,לדור (סוטה 

עבירה ,א) לידי  מביאו הרגל ונמצא  ,

ברגל , עצמו  את מטהר שאינו  די  ולא

"תבואני  "אל וזהו  שמתגאה, אלא

ידי  על האדם יבוא  שאל "גאוה, "רגל

לו  ותפארת גאוה לידי  הקדוש , הרגל

להתגאות  שקונה באתרוג האדם , מן

אתר"ג  בר "ת  רשום  לזה ולהתפאר,

הסתלקות  להורות וי"ו, אות בלא

הוא  ברוך הקדוש  עולם , של  אלופו 

מספרים כנודע וי"ו  באות (זוה "קהכינוי 

ב) כג, שהרגלח "ג  מאתרוג , פניו  מחזיר ,

גאוה . לידי מביאו 

הקונים לאפוקי  משכילים אישים 

קונם, רצון לעשות אתרוג

קרבא  במאני  שלימות  קונים  ואדרבה

בכוונות  ומעשיהם בידייהו, אשר

כמעשיהם  קצוות, לו' הלולב  נענועת

שופר, בתקיעת השנה בראש 

קווי  ג' כלליות האבות  מעוררים 

הדעת, בהם  ולהכניס לתקנם  המדות,

על כן גם הלולב , בנענעם הכוונה  וכן

אחד בקנה עולה והכל הנזכר, דרך

על בזה, תולה וזה מדעתו, להמבין

ז"ל מאמרם  ויק"ר דרך  א . כט, יג  ת' (תיקו"ז

ב) נצחל , מאן קרבא , דמאני מאן דינא ,

לכם  ולקחתם  למעלה כמבואר  בידייהו ,

השנה , ראש  על  מוסב הראשון, ביום

הוא  שאז תמרים , וכפות הדר  עץ פרי

שלימה , שמים מלכות עול קבלת זמן

וכו'. מדותיה. בשבעה ולתקנה  לבנותה 

הכוונהוגם עצם  זהו בחג, עתה 

מדות  בונים  קרבא , במאני

באתרוג  נאמנה וידע  כמבואר, המלכות



נד

ונעשה הוא, ברוך  הקדוש  שורה  כזה 

הקדוש  על המורה וי"ו  באות  מילוי

מהם  לקבל פניו  שמחזיר הוא, ברוך

בזה להם טוב  ואז נענועתם, סדר

ועד: נצח סלה  אמן ובבא,

סוכות) המאיר (אור

z

יתברך  לה' באמת  ישתוקק 

ממארי כשהאדם  להיות מתחיל 

האיך לחשוב דחושבנא

הזה העולם בהבלי  ושנותיו  ימיו שנהג

לפניו  שלימה בתשובה  לשוב  ורוצה

מרומז  'פרי ' לו ליקח צריך יתברך,

'פרי' כי  ע"ה, אבינו אברהם לבחינת

בספר שאיתא  למה מרומז 'רץ' בגימ'

מ"ז )יצירה לאחד ,(פ "א שוב לבך רץ אם 

שכתוב כמו אברהם לג ,הוא  (יחזקאל

היהכד) שהוא אברהם היה  אחד

והאדם  בוראו , את שהכיר הראשון

מה כל הנפש  חשבון לחשוב המתחיל 

לשוב מעתה ורוצה יתברך  נגדו שחטא 

פרי  לו  ליקח צריך שלימה, בתשובה

להשתוקק  יתחיל שמעתה  זו

ולשוב ב"ה להבורא אמיתיות בתשובה

את  להכיר אבינו אברהם לבחינת

באמת, יתברך  בשמו  ולהתדבק  בוראו

'הדר ' 'עץ' לבחינת יזכה  זה ידי ועל 

מן  לו שיאיר ש "ע בגימ ' הכולל שעם 

עילאין: נהורין  הש "ע 

סוכות) אברהם  (מגן 

z

 לולב

הלולב  קדושת

מורישים מעשה שהיו כרכום  בבני

וכו' בניהן לבני  (סוכהלולביהם

רצו לא :) מה דבריהם  את להבין .

בחינת  נודע דהנה בזה. להשמיענו

ומשם  יסוד, לבחינת רומז הלולב

זרע וחיים  קדושה שפע  נמשך 

של רצון ביהי כמבואר לעולם , צדיקים 

י "ה 'שבטי  שכתוב וזהו לולב . אגודת

לישראל ' ד)עדות קכב פירוש (תהילים ,

כולם  צדיקים כולם שהיו י"ה השבטי 

על לישראל עדות הם  קדושים 

היה שהוא אביהם, ישראל קדושת

וצדקתו  הדעת, עד עולה לולב  בחינת

וכו' בריתו  לשומרי בניהם  (עפ "ילבני

יז -יח) קג  לבני תהילים גואל ומביא  וכן ,

אבות)בניהם  הוא (ברכת גואל  בחינת ,

מורישין  שהיו הרמז  וזהו יסוד . בחינת

הלולב קדושת  בניהם, לבני לולביהן

כנזכר עולם, ליסוד  בניהם לבני הורישו

והבן. סוכות)לעיל שלמה (תפארת

z

לצדיק מרמז  הלולב 

אותיות ד ' ד' נגד הם שבלולב  מינים 

מ "ה ס "ג ע"ב במלוי שהם  הויה

ד ' א' אגוד  וכשהם  הברכה , גי' ב "ן

אז  הלולב  מיני לד' הרומזים כתות

ממשיך הדעת סוד  לולב  הנקרא כת

כי  יחד  האגודה  לכל  הברכה שפע 

החסידות  המינים |אור ארבעת

שאין  מה  בידו, כולם א' בקצה האוחז

רפואה אין ממנו ופורש  ת"ח המבזה  כן

חז"ל  וכמ "ש  ע "ב)למכתו קיט כי (שבת ,

כלום, בידו  נשאר לא א' בחק  הבועט 

דעת  הנק' אדם  בני בסוג הבועט כך 

מל ' כי  הברכה, וזאת יובן ובזה  והבן.

שפע ממשיך  זאת ונקרא אגוד  הנק'

איש  הדעת סוד  משה בחי' מן הברכה 

וידע בסוד  דמטרוניתא, בעלה האלדים 

אשתו  חוה את כה )אדם  ד, ,(בראשית

באגודה כשהם ישראל בני את ומשם

יכפר: והש "י והבן א ',

הברכה ) וזאת  יוסף יעקב (תולדות

z

לסודות מכוונים המינים  ארבעת

מאד מאד  ונעלמים  גבוהים 

חטאאביך  כג)הראשון מג ולא (ישעיהו

הבריאה כוונת אז נשלם 

אז  מני ולכך עליו מתחלה שהיתה 

חטא  לתקן הוא  העבודות כל והלאה

אדם  תיקון בחי' והוא כידוע אדה "ר

מצות  גם  והנה לי"ח. כידוע העליון 

סו  האלו  מינים לתיקון ארבעה בבים

כמ "ד הוא ואתרוג ח)ההוא טו, עץ(ב"ר

בגמ' וז "ש  הי'. אתרוג אדה"ר שאכל

ב) מו, לז'(סוכה  אתרוגים  ז' הפריש 

לאלתר ואוכל בה יוצא  אחד  כל ימים 

בזה המצוה  חובת ידי בו כשיצא כי

לאכלו  שרי ולכך אדה"ר התיקון נעשה 

יתקן  ההיא  באכילה ועוד אח"כ

כל כי ידוע והנה  אדה"ר. של האכילה 

ומכוונים  רומזים הללו  המינים המצות

גבוהים  בסודות העליונות  למדות

הכוונה זה בכל אך  מאד. מאד  ונעלמים

במה לכוון האם  צריך הפשוטה

וצונו  במצותיו קדשנו אשר שאומר

הגבוה הוא  לולב  כי  לולב. נטילת על

עולה והוא  ליסוד רמוז הוא כי במינו

על וצונו  אק"ב ואומרים הדעת עד

קדושה אליו נמשך  להיות לולב  נטילת

א "ע ויתקן והלאה  מכאן היסוד  בבחי'

בדעת  ד ' עובד להיות הדעת  בבחי

לתיקון  טהורה ומחשבה שלימה

ולקחתם  וז"ש העליון. והאדם הכבוד

והאדם  הכבוד לתקן לכם  תקחו לכם 

שנפגם  מה הראשון ביום  העליון 

יום  הנקרא  וזהו  אדה "ר . בחטא

ליום  זכרון כמ "ש  הבריאה של הראשון

יום  לתקן האלו  במצות תראו הראשון

הדר . עץ בפרי  שנפגם ההוא  הראשון

תיקון  ובלולב אדה "ר  שאכל האתרוג

שאר בחי ' וערבה ובהדס ויסוד . הדעת

ובזה מ)המדות כג , ושמחתם (ויקרא

כי  פי' ימים שבעת אלהיכם  ד' לפני

שבעת  נשלמו לא  הבריאה בשעת אז

חטא  וא "ו ביום  כי בהשמחה הבנין ימי

אז  אדה"ר חטא  כשיתקן אבל  אדה "ר 

לפני  בשמחה ימים השבעת כל יגמרו

אלהיכם  ד' לפני ושמחתם וזהו  הש "י.

ימי  שבעת כל תיקון ימים  שבעת

כנ"ל: סוכות)הבריאה שלמה (תפארת

z

חיים בגימטריא  לולב

כו'.ולקחתם הדר עץ פרי כו ' לכם

מקרב השי"ת בסוכות כי 



נה

ונעשה הוא, ברוך  הקדוש  שורה  כזה 

הקדוש  על המורה וי"ו  באות  מילוי

מהם  לקבל פניו  שמחזיר הוא, ברוך

בזה להם טוב  ואז נענועתם, סדר

ועד: נצח סלה  אמן ובבא,

סוכות) המאיר (אור

z

יתברך  לה' באמת  ישתוקק 

ממארי כשהאדם  להיות מתחיל 

האיך לחשוב דחושבנא

הזה העולם בהבלי  ושנותיו  ימיו שנהג

לפניו  שלימה בתשובה  לשוב  ורוצה

מרומז  'פרי ' לו ליקח צריך יתברך,

'פרי' כי  ע"ה, אבינו אברהם לבחינת

בספר שאיתא  למה מרומז 'רץ' בגימ'

מ"ז )יצירה לאחד ,(פ "א שוב לבך רץ אם 

שכתוב כמו אברהם לג ,הוא  (יחזקאל

היהכד) שהוא אברהם היה  אחד

והאדם  בוראו , את שהכיר הראשון

מה כל הנפש  חשבון לחשוב המתחיל 

לשוב מעתה ורוצה יתברך  נגדו שחטא 

פרי  לו  ליקח צריך שלימה, בתשובה

להשתוקק  יתחיל שמעתה  זו

ולשוב ב"ה להבורא אמיתיות בתשובה

את  להכיר אבינו אברהם לבחינת

באמת, יתברך  בשמו  ולהתדבק  בוראו

'הדר ' 'עץ' לבחינת יזכה  זה ידי ועל 

מן  לו שיאיר ש "ע בגימ ' הכולל שעם 

עילאין: נהורין  הש "ע 

סוכות) אברהם  (מגן 

z

 לולב

הלולב  קדושת

מורישים מעשה שהיו כרכום  בבני

וכו' בניהן לבני  (סוכהלולביהם

רצו לא :) מה דבריהם  את להבין .

בחינת  נודע דהנה בזה. להשמיענו

ומשם  יסוד, לבחינת רומז הלולב

זרע וחיים  קדושה שפע  נמשך 

של רצון ביהי כמבואר לעולם , צדיקים 

י "ה 'שבטי  שכתוב וזהו לולב . אגודת

לישראל ' ד)עדות קכב פירוש (תהילים ,

כולם  צדיקים כולם שהיו י"ה השבטי 

על לישראל עדות הם  קדושים 

היה שהוא אביהם, ישראל קדושת

וצדקתו  הדעת, עד עולה לולב  בחינת

וכו' בריתו  לשומרי בניהם  (עפ "ילבני

יז -יח) קג  לבני תהילים גואל ומביא  וכן ,

אבות)בניהם  הוא (ברכת גואל  בחינת ,

מורישין  שהיו הרמז  וזהו יסוד . בחינת

הלולב קדושת  בניהם, לבני לולביהן

כנזכר עולם, ליסוד  בניהם לבני הורישו

והבן. סוכות)לעיל שלמה (תפארת

z

לצדיק מרמז  הלולב 

אותיות ד ' ד' נגד הם שבלולב  מינים 

מ "ה ס "ג ע"ב במלוי שהם  הויה

ד ' א' אגוד  וכשהם  הברכה , גי' ב "ן

אז  הלולב  מיני לד' הרומזים כתות

ממשיך הדעת סוד  לולב  הנקרא כת

כי  יחד  האגודה  לכל  הברכה שפע 

החסידות  המינים |אור ארבעת

שאין  מה  בידו, כולם א' בקצה האוחז

רפואה אין ממנו ופורש  ת"ח המבזה  כן

חז"ל  וכמ "ש  ע "ב)למכתו קיט כי (שבת ,

כלום, בידו  נשאר לא א' בחק  הבועט 

דעת  הנק' אדם  בני בסוג הבועט כך 

מל ' כי  הברכה, וזאת יובן ובזה  והבן.

שפע ממשיך  זאת ונקרא אגוד  הנק'

איש  הדעת סוד  משה בחי' מן הברכה 

וידע בסוד  דמטרוניתא, בעלה האלדים 

אשתו  חוה את כה )אדם  ד, ,(בראשית

באגודה כשהם ישראל בני את ומשם

יכפר: והש "י והבן א ',

הברכה ) וזאת  יוסף יעקב (תולדות

z

לסודות מכוונים המינים  ארבעת

מאד מאד  ונעלמים  גבוהים 

חטאאביך  כג)הראשון מג ולא (ישעיהו

הבריאה כוונת אז נשלם 

אז  מני ולכך עליו מתחלה שהיתה 

חטא  לתקן הוא  העבודות כל והלאה

אדם  תיקון בחי' והוא כידוע אדה "ר

מצות  גם  והנה לי"ח. כידוע העליון 

סו  האלו  מינים לתיקון ארבעה בבים

כמ "ד הוא ואתרוג ח)ההוא טו, עץ(ב"ר

בגמ' וז "ש  הי'. אתרוג אדה"ר שאכל

ב) מו, לז'(סוכה  אתרוגים  ז' הפריש 

לאלתר ואוכל בה יוצא  אחד  כל ימים 

בזה המצוה  חובת ידי בו כשיצא כי

לאכלו  שרי ולכך אדה"ר התיקון נעשה 

יתקן  ההיא  באכילה ועוד אח"כ

כל כי ידוע והנה  אדה"ר. של האכילה 

ומכוונים  רומזים הללו  המינים המצות

גבוהים  בסודות העליונות  למדות

הכוונה זה בכל אך  מאד. מאד  ונעלמים

במה לכוון האם  צריך הפשוטה

וצונו  במצותיו קדשנו אשר שאומר

הגבוה הוא  לולב  כי  לולב. נטילת על

עולה והוא  ליסוד רמוז הוא כי במינו

על וצונו  אק"ב ואומרים הדעת עד

קדושה אליו נמשך  להיות לולב  נטילת

א "ע ויתקן והלאה  מכאן היסוד  בבחי'

בדעת  ד ' עובד להיות הדעת  בבחי

לתיקון  טהורה ומחשבה שלימה

ולקחתם  וז"ש העליון. והאדם הכבוד

והאדם  הכבוד לתקן לכם  תקחו לכם 

שנפגם  מה הראשון ביום  העליון 

יום  הנקרא  וזהו  אדה "ר . בחטא

ליום  זכרון כמ "ש  הבריאה של הראשון

יום  לתקן האלו  במצות תראו הראשון

הדר . עץ בפרי  שנפגם ההוא  הראשון

תיקון  ובלולב אדה "ר  שאכל האתרוג

שאר בחי ' וערבה ובהדס ויסוד . הדעת

ובזה מ)המדות כג , ושמחתם (ויקרא

כי  פי' ימים שבעת אלהיכם  ד' לפני

שבעת  נשלמו לא  הבריאה בשעת אז

חטא  וא "ו ביום  כי בהשמחה הבנין ימי

אז  אדה"ר חטא  כשיתקן אבל  אדה "ר 

לפני  בשמחה ימים השבעת כל יגמרו

אלהיכם  ד' לפני ושמחתם וזהו  הש "י.

ימי  שבעת כל תיקון ימים  שבעת

כנ"ל: סוכות)הבריאה שלמה (תפארת

z

חיים בגימטריא  לולב

כו'.ולקחתם הדר עץ פרי כו ' לכם

מקרב השי"ת בסוכות כי 



נו

ומגין  שלום סוכת פורס כמ "ש  בנ "י

ובנ "י  למקום. בנים  שנק ' מצד עלינו

בו  להתדבק חפצים  עצמם  מצד 

שלא  לפניו טובים מעשים  ושיעשו

ולקחתם  וזהו בלבד . החסד מצד יהי'

אורח  תודיענו וכתיב  מצדכם. לכם 

ובנ "י  חיים גי' לולב  ואיתא חיים .

בפנימיות  אמיתים חיים  לקבל חפצים 

כפי  שמחות שובע נקרא וזהו שלהם .

שביעה . שנקרא עד  בלב הקבלה עומק

ישראל שבני  הלולב  מיני ע"י וזהו

אור לקבל להשי"ת במעשה  מרמזים 

כנ "ל . במתנה להם  שניתן הסוכה

להם  נותן אורחים מזמן  וכשהמלך

דמזמן  מאן כדאיתא לבם  משאלות

לנו למיכלא  אומר ולכן זמין. ולמשתי'

החיים. לנו  שנבחר לכם  ולקחתם 

ישראל איש  לכל הדעת ניתן ובסוכות

כי  נראה וכן כו'. ידעו למען כדכתיב

הסוכות. בחג בא  השנה כל של הדעת

שכל רגלים מהג' האחרון רגל שהוא

סוכה ומצות עליהם. עומדת השנה 

הקבלה היא הלולב  ומיני מעצמה. היא

הדעת  ומביאין מקבלין ישראל שבני 

כנ"ל: לבבם לעומק

תרל"ד ) סוכות אמת  (שפת

z

כל  ולהכניע לכופף - תמרים  כפת 

הגשמיות התאוות 

ויכניעכפת שיכפוף היינו תמרים 

עולם  כי  התמורה, עולם  את

שחולף התמורה  עולם נקרא  הזה

האדם  יחיה לעולם לא  כי ועובר ,

ולעבור לחלוף  ומוכרח הזה בעולם

והקיים  העומד  לעולם ולבוא ממנו

האדם  תורת וזאת הנצחי , עולם  שהוא

לכפוף הזה בעולם הבלו חיי  ימי כל 

הגשמיות  התאוות כל ולהכניע

העומד עולם  תחת והחומריות 

סוכות)והקיים : אברהם  (מגן 

z

הדס

אור  בגימטריא  הדס  פעמים  שלש

ע "ב)הדסיםשג' לד שג'(סוכה  והיינו

"אור " בגימ ' "הדס" פעמים 

גם  ובאמת הקדושים  בספרי כמבואר 

שהוא  הדס , פעמים ג' יש  אחד בהדס 

קינא בחד תלתא ע "ב)עבות לב .(שם

חנוכה ) זאת חיים (דברי

z

האבות על  רומזים  הדסים 

שיש איתא על מורה  הדס במד'

טעם. בהם  ואין ריח בהם

האבות. על רומזים  הדסים  כי  ואיתא

בנ "י  בנפשות האבות שנטעו הכח וזה

בהם  יש  תורה בני שאינן אותן אפילו 

במד ' איתא  ותו  האבות. מצד  ריח

שעשו  המצות שמניך לריח ע "פ חזית

תורק. שמן אנו אבל היו  ריחות האבות

הרגישו  התורה קבלת שקודם והיינו

להינתן  שעתידה  מהתורה ריח האבות

מרח  הוא הריח בחינת כי וק.אח"כ

במוצאי  הבשמים  על מברכין ולכן

החסידות  המינים |אור ארבעת

מן  ריח עכ"פ שישאר קודש  שבת

הריח  וזה המעשה . ימי על גם  השבת

ממה ישראל  איש בכל עכ"פ נמצא

שכל עוה"ב בני  להיות שעתידין

יכולין  לעוה "ב. חלק להם יש  ישראל

בעוה "ז: גם  הריח להרגיש 

תרס"ד ) סוכות אמת (שפת

z

ה' לעבודת עצמותיו  ויטה יכופף

שהאדם וענף זמן כל  כי עבות, עץ

ונערותו  ילדותו  בימי  עודנו

לכופפם  ובידו  רכים  עצמותיו

כן  שאין מה שירצה, כמו  ולהנטותם

עצמותיו  נתייבשו שאז זקנותו  בימי 

ב "ה , הבורא לעבודת לנטותם  לו  וקשה

הענף כמו שהוא  האדם הוא  וענף וזה

לשון  הוא 'עץ' העליון, אילן מן  הצומח

ימי  כל תמיד  עצות לו שיבקש  עצה ,

שיוכל הזקנה לימי בהגיעו  אפילו חייו 

לעבודת  עצמותיו ולנטות  לכפוף 

לבחינת  יזכה זה ידי  ועל ב"ה  הבורא

הכתוב  למאמר שמרומז (ישעיה'עבות'

כב) פשעיך:מד, כעב מחיתי

סוכות) אברהם  (מגן 

z

ערבה

לשפתיים דומה  ערבה 

לשפתים ערבה אמור דומה (תנחומא 

משיביט) ישק 'שפתים  .

נכוחים' כו)דברים  כד כמו (משלי .

טעם  לא מרגישים אינם  שהשפתים

האהבה עיקר כן פי על אף  ריח, ולא

בשפתים, שהוא בנשיקה בהם  ניכרת

הפחותים  במדריגות שהם  מאלו  כך 

למקום. אהבתם ניכרת

השואבה ) בית שמחת אהרן  (בית

z

מתיקות לשון  ערבה

הערבערבהועוד מתיקות. לשון הוא

תורתך דברי  את אלקינו י"י  נא

הפחותים  המקומות שמכל בפינו.

האהבות  כל לקשר צריך והגרועים

וריח, טעם  בהם  אין אפילו  למקום,

הוא. ברוך  מהקדוש  חיות ולקבל

השואבה ) בית שמחת אהרן  (בית

z

ל  חכתה נפשינו - נח "ל ה'ערבי

תורהערבה  בהם שאין לאותן רומז 

א"כ ריח. ולא טעם לא ומצות

שמצפים  מה  רק שלהם. השבח מה

"נפשינו  ר "ת נ "חל  ערבי  ה'. לישועת

הבאר . פי נפתח ומזה "לה'. "חכתה

שיש  התשוקה  מזה נעשה והנחל

צמא  כל  כתיב בנ "י. בנפשות נטבע

שיש  לבנ "י  רומז צמא כל למים  לכו 

ארץ כתיב  התורה. אל הצמאון להם 

ארץ נקראו ובנ "י מים שבעה לא 

להיות  פי' חפץ. ארץ אתם תהיו כמ"ש

ארץ כמו  והחפץ התשוקה בהם

שבעולם. המימות  בכל  נשבעת שאינה 

מה לרוב וידגו  בפסוק  במד' איתא כן

טיפה לכל ומצפים במים שגדלים דגים



נז

ומגין  שלום סוכת פורס כמ "ש  בנ "י

ובנ "י  למקום. בנים  שנק ' מצד עלינו

בו  להתדבק חפצים  עצמם  מצד 

שלא  לפניו טובים מעשים  ושיעשו

ולקחתם  וזהו בלבד . החסד מצד יהי'

אורח  תודיענו וכתיב  מצדכם. לכם 

ובנ "י  חיים גי' לולב  ואיתא חיים .

בפנימיות  אמיתים חיים  לקבל חפצים 

כפי  שמחות שובע נקרא וזהו שלהם .

שביעה . שנקרא עד  בלב הקבלה עומק

ישראל שבני  הלולב  מיני ע"י וזהו

אור לקבל להשי"ת במעשה  מרמזים 

כנ "ל . במתנה להם  שניתן הסוכה

להם  נותן אורחים מזמן  וכשהמלך

דמזמן  מאן כדאיתא לבם  משאלות

לנו למיכלא  אומר ולכן זמין. ולמשתי'

החיים. לנו  שנבחר לכם  ולקחתם 

ישראל איש  לכל הדעת ניתן ובסוכות

כי  נראה וכן כו'. ידעו למען כדכתיב

הסוכות. בחג בא  השנה כל של הדעת

שכל רגלים מהג' האחרון רגל שהוא

סוכה ומצות עליהם. עומדת השנה 

הקבלה היא הלולב  ומיני מעצמה. היא

הדעת  ומביאין מקבלין ישראל שבני 

כנ"ל: לבבם לעומק

תרל"ד ) סוכות אמת  (שפת

z

כל  ולהכניע לכופף - תמרים  כפת 

הגשמיות התאוות 

ויכניעכפת שיכפוף היינו תמרים 

עולם  כי  התמורה, עולם  את

שחולף התמורה  עולם נקרא  הזה

האדם  יחיה לעולם לא  כי ועובר ,

ולעבור לחלוף  ומוכרח הזה בעולם

והקיים  העומד  לעולם ולבוא ממנו

האדם  תורת וזאת הנצחי , עולם  שהוא

לכפוף הזה בעולם הבלו חיי  ימי כל 

הגשמיות  התאוות כל ולהכניע

העומד עולם  תחת והחומריות 

סוכות)והקיים : אברהם  (מגן 

z

הדס

אור  בגימטריא  הדס  פעמים  שלש

ע "ב)הדסיםשג' לד שג'(סוכה  והיינו

"אור " בגימ ' "הדס" פעמים 

גם  ובאמת הקדושים  בספרי כמבואר 

שהוא  הדס , פעמים ג' יש  אחד בהדס 

קינא בחד תלתא ע "ב)עבות לב .(שם

חנוכה ) זאת חיים (דברי

z

האבות על  רומזים  הדסים 

שיש איתא על מורה  הדס במד'

טעם. בהם  ואין ריח בהם

האבות. על רומזים  הדסים  כי  ואיתא

בנ "י  בנפשות האבות שנטעו הכח וזה

בהם  יש  תורה בני שאינן אותן אפילו 

במד ' איתא  ותו  האבות. מצד  ריח

שעשו  המצות שמניך לריח ע "פ חזית

תורק. שמן אנו אבל היו  ריחות האבות

הרגישו  התורה קבלת שקודם והיינו

להינתן  שעתידה  מהתורה ריח האבות

מרח  הוא הריח בחינת כי וק.אח"כ

במוצאי  הבשמים  על מברכין ולכן

החסידות  המינים |אור ארבעת

מן  ריח עכ"פ שישאר קודש  שבת

הריח  וזה המעשה . ימי על גם  השבת

ממה ישראל  איש בכל עכ"פ נמצא

שכל עוה"ב בני  להיות שעתידין

יכולין  לעוה "ב. חלק להם יש  ישראל

בעוה "ז: גם  הריח להרגיש 

תרס"ד ) סוכות אמת (שפת

z

ה' לעבודת עצמותיו  ויטה יכופף

שהאדם וענף זמן כל  כי עבות, עץ

ונערותו  ילדותו  בימי  עודנו

לכופפם  ובידו  רכים  עצמותיו

כן  שאין מה שירצה, כמו  ולהנטותם

עצמותיו  נתייבשו שאז זקנותו  בימי 

ב "ה , הבורא לעבודת לנטותם  לו  וקשה

הענף כמו שהוא  האדם הוא  וענף וזה

לשון  הוא 'עץ' העליון, אילן מן  הצומח

ימי  כל תמיד  עצות לו שיבקש  עצה ,

שיוכל הזקנה לימי בהגיעו  אפילו חייו 

לעבודת  עצמותיו ולנטות  לכפוף 

לבחינת  יזכה זה ידי  ועל ב"ה  הבורא

הכתוב  למאמר שמרומז (ישעיה'עבות'

כב) פשעיך:מד, כעב מחיתי

סוכות) אברהם  (מגן 

z

ערבה

לשפתיים דומה  ערבה 

לשפתים ערבה אמור דומה (תנחומא 

משיביט) ישק 'שפתים  .

נכוחים' כו)דברים  כד כמו (משלי .

טעם  לא מרגישים אינם  שהשפתים

האהבה עיקר כן פי על אף  ריח, ולא

בשפתים, שהוא בנשיקה בהם  ניכרת

הפחותים  במדריגות שהם  מאלו  כך 

למקום. אהבתם ניכרת

השואבה ) בית שמחת אהרן  (בית

z

מתיקות לשון  ערבה

הערבערבהועוד מתיקות. לשון הוא

תורתך דברי  את אלקינו י"י  נא

הפחותים  המקומות שמכל בפינו.

האהבות  כל לקשר צריך והגרועים

וריח, טעם  בהם  אין אפילו  למקום,

הוא. ברוך  מהקדוש  חיות ולקבל

השואבה ) בית שמחת אהרן  (בית

z

ל  חכתה נפשינו - נח "ל ה'ערבי

תורהערבה  בהם שאין לאותן רומז 

א"כ ריח. ולא טעם לא ומצות

שמצפים  מה  רק שלהם. השבח מה

"נפשינו  ר "ת נ "חל  ערבי  ה'. לישועת

הבאר . פי נפתח ומזה "לה'. "חכתה

שיש  התשוקה  מזה נעשה והנחל

צמא  כל  כתיב בנ "י. בנפשות נטבע

שיש  לבנ "י  רומז צמא כל למים  לכו 

ארץ כתיב  התורה. אל הצמאון להם 

ארץ נקראו ובנ "י מים שבעה לא 

להיות  פי' חפץ. ארץ אתם תהיו כמ"ש

ארץ כמו  והחפץ התשוקה בהם

שבעולם. המימות  בכל  נשבעת שאינה 

מה לרוב וידגו  בפסוק  במד' איתא כן

טיפה לכל ומצפים במים שגדלים דגים



נח

ישראל בני כן כו' טעמו לא כאלו מים

נפשי  וכ"כ התורה. מי אל  מצפים 

כמ"ש  סלה פי' סלה. לך  עיפה  כארץ

לעולם  בו שיש שבעה לא ארץ

הצמאון  רוב ולפי והצמאון. התשוקה

הנחל: להם נפתח בנ "י  בנפשות

תר "ס ) סוכות אמת (שפת

z

במה ומתיקות עריבות לו יהיה 

עצמו בשפלות שיתבונן

עריבות וערבי לשון הוא  ערבי  נחל,

לשון  הוא  ונחל ומתיקות

וכתיב  יד)נחלה, יט, והון (משלי בית

הגוף לבנין  מרומז  בית אבות, נחלת

גופו  בנין  שכל  שיתבונן האדם של 

השי"ת  שחננו  וההון וחיותו  כחו  וכל

וירושת  מנחלת רק בזכותו  לו בא לא 

חסד 'י  וזוכ'ר בסוד הקדושים , האבות

שמו"ע )אבו 'ת שם (מתפלת הוא  שס"ת 

שמות  מע"ב  שהוא יר"ת הקדוש 

מלא  'אתרוג' כמנין ובגימ ' הקדושים,

ואיתא ז )ו ', טו, אדם (ב"ר  שאכל עץ 

אתרוג  מצות ולכן היה, אתרוג הראשון

וערבי  וזה הדעת, עץ לחטא  תיקון היא

ומתיקות  עריבות  להאדם שיהיה  נחל

שהוא  עצמו  בשפלות  שיתבונן במה

בספרים  שאיתא כמו אתרוג בחינת

שסו.)הקדושים דכלה  אגרא שאתר"ג (עיין

יב)נוט ' לו, ר'גל(תהלים ת'בואני  א 'ל 

נחשב לא עצמו שמצד  ויתבונן ג'אוה ,

והונו  וחיותו גופו  בנין כל רק לכלום 

שהבורא  מה האבות מנחלת רק  הוא

תיקון  יהיה  וזה  אבות חסדי זוכר ב "ה

וכשיהיה הדעת , עץ חטא  על  הגמור 

הניצוצות  כל יתבררו הגמור תיקון

בכלל שלימה לגאולה ונזכה  הקדושים

אמן: וגשמיות ברוחניות ופרט 

סוכות) אברהם  (מגן 

נענועים 

עזה באהבה  רבה בשמחה לשמוח 

המצוה לקיים  שזוכה ועצומה 

ושופרבכל  ואתרוג סוכה המצוות

הוא  בזה והעיקר וכדומה,

שאדם  במה והיראה, האהבה החיות

לשמוח  עשייתן, בעת מתעורר

ועצומה , עזה באהבה רבה בשמחה

מלכי  מלך  שליחות לעשות שזוכה

שאין  וצוויו, הוא ברוך  הקדוש  המלכים 

זוכין  מעלה ומלאכי  עליונים משרתים

שצוה מי מאימת ולפחד ולירא לזה .

וגם  אותן. עושה הוא  מי  ובפני עליהן,

למעלה למעלה  ערכן גדולת מפני

קדישין  ומוחין עליונים  באורות

לו  שחלק מי  והן מלספר. שעצמו 

דאורייתא, ברזין להבין בבינה אלהים

החסידות  נענועים |אור

במוצאן  ומצוה מצוה כל  אורות ומבין

ודאי  ושם ושרשם, מקומם  ומובאן

מורא  לו  ואתנה  הוא  ניחת שמי  מפני

בחיות  בהם ומתקשר  ומתדבק ויראני.

נפשו  בכלות אש  כגחלי  בוערת

בחביבות  אליהן  ממש  ונשמתו 

ברוחא. רוחא  בהתדבקות ומתיקות,

חלקיהם. טוב  מה  אשריהם

עקב) חיים מים (באר 

z

הנענועים לקיים  התשוקה גודל

הלל ,בנוסח  של אחרונה  ברכה

צדיקים  וחסידיך וכו' יהללוך

צדיק  דהנה מובן, אינו רצונך , עושי

פי  על כתיקונן  המצות עושה הוא

המדקדק  נקרא  וחסיד  וההלכה, הדין

ומילי  הדין משורת לפנים לעשות 

יז :)דחסידי השנה  ראש  ויתכן (רש "י ,

שצריכין  הסוכות חג של  בהלל לפרשו 

מינין  הארבעה נטילת  עם לאומרו

חס"ד מנין נענועים  ע "ב ולנענע

העושים  הנה כידוע, החסדים להמשיך

שממשיכין  להיות חסידים  נקראים כן

חסיד איזהו  שכתוב  וכמו החסדים ,

קונו עם קיד:)המתחסד ח "ב אבל(זוהר .

אין  למצוה תשוקתם  מגודל  ישראל

אמירת  זמן עד הלזו במצוה ממתינין

המצוה לקיים שרוצים ובפרט ההלל,

הנה לעיל , שכתוב כמו הסוכה בתוך 

התפלה קודם  המצוה  על מברכים

ומנע כדין,בסוכה  נענועים ח "י נעים

כן  אם נענועים, צדי"ק  הם כן אם 

צדיקים  כן גם החסידים בזה נקראים

רצונך . לעשות  שממהרין על 

יד ) אות יא מאמר  תשרי  יששכר (בני

z

הגדול  מהמגיד  הנענועים  כוונת 

זיע"א ממעזריטש

מתחילכוונת נוקבא  פרצוף הלולב .

ובהלב הלב, שם כי מהחזה 

הנענועים  וכוונת יתברך . אותו ממליכין 

אשר ישראל הם  אנפין זעיר כי הוא

אהבות  להם  היה ואשר יתפאר , בך

מעלה הנענועים  ידי  ועל בלבם , גרועים

מתברר ושם בהשכל, רעות האהבות 

דברים  לאהוב  לו מה בדעתו  ומיישב

הבורא  עבודת לאהוב לו טוב גשמיים ,

משלשה אהבה זה ומקבל להמליכו,

מינים  הארבעה מחזיר  כך ואחר מוחין.

האהבה זה משפיע פירוש  להחזה,

עצמו  על שמקבל דהיינו לנוקבא,

האהבה , בזה  יתברך  להבורא להמליך

התפארות, ואהבת היראה , באהבת וכן

להלב פירוש  להנוקבא, כולם  ומחזיר

בזה . יתברך הבורא  לעבודת 

האמת) (אור 

z

אותיות ארבע כנגד המינים  ארבעת

השם

ארבעהמצות בו שיש  על  מורה  לולב 

שמו  אותיות ארבע נגד  מינים

רוחות  לארבע  ומנענע הוי "ה , יתברך

להמליכו  כדי ולמטה ולמעלה העולם 

רוחות, ובארבע ובמטה במעלה  וליחדו



נט

ישראל בני כן כו' טעמו לא כאלו מים

נפשי  וכ"כ התורה. מי אל  מצפים 

כמ"ש  סלה פי' סלה. לך  עיפה  כארץ

לעולם  בו שיש שבעה לא ארץ

הצמאון  רוב ולפי והצמאון. התשוקה

הנחל: להם נפתח בנ "י  בנפשות

תר "ס ) סוכות אמת (שפת

z

במה ומתיקות עריבות לו יהיה 

עצמו בשפלות שיתבונן

עריבות וערבי לשון הוא  ערבי  נחל,

לשון  הוא  ונחל ומתיקות

וכתיב  יד)נחלה, יט, והון (משלי בית

הגוף לבנין  מרומז  בית אבות, נחלת

גופו  בנין  שכל  שיתבונן האדם של 

השי"ת  שחננו  וההון וחיותו  כחו  וכל

וירושת  מנחלת רק בזכותו  לו בא לא 

חסד 'י  וזוכ'ר בסוד הקדושים , האבות

שמו"ע )אבו 'ת שם (מתפלת הוא  שס"ת 

שמות  מע"ב  שהוא יר"ת הקדוש 

מלא  'אתרוג' כמנין ובגימ ' הקדושים,

ואיתא ז )ו ', טו, אדם (ב"ר  שאכל עץ 

אתרוג  מצות ולכן היה, אתרוג הראשון

וערבי  וזה הדעת, עץ לחטא  תיקון היא

ומתיקות  עריבות  להאדם שיהיה  נחל

שהוא  עצמו  בשפלות  שיתבונן במה

בספרים  שאיתא כמו אתרוג בחינת

שסו.)הקדושים דכלה  אגרא שאתר"ג (עיין

יב)נוט ' לו, ר'גל(תהלים ת'בואני  א 'ל 

נחשב לא עצמו שמצד  ויתבונן ג'אוה ,

והונו  וחיותו גופו  בנין כל רק לכלום 

שהבורא  מה האבות מנחלת רק  הוא

תיקון  יהיה  וזה  אבות חסדי זוכר ב "ה

וכשיהיה הדעת , עץ חטא  על  הגמור 

הניצוצות  כל יתבררו הגמור תיקון

בכלל שלימה לגאולה ונזכה  הקדושים

אמן: וגשמיות ברוחניות ופרט 

סוכות) אברהם  (מגן 

נענועים 

עזה באהבה  רבה בשמחה לשמוח 

המצוה לקיים  שזוכה ועצומה 

ושופרבכל  ואתרוג סוכה המצוות

הוא  בזה והעיקר וכדומה,

שאדם  במה והיראה, האהבה החיות

לשמוח  עשייתן, בעת מתעורר

ועצומה , עזה באהבה רבה בשמחה

מלכי  מלך  שליחות לעשות שזוכה

שאין  וצוויו, הוא ברוך  הקדוש  המלכים 

זוכין  מעלה ומלאכי  עליונים משרתים

שצוה מי מאימת ולפחד ולירא לזה .

וגם  אותן. עושה הוא  מי  ובפני עליהן,

למעלה למעלה  ערכן גדולת מפני

קדישין  ומוחין עליונים  באורות

לו  שחלק מי  והן מלספר. שעצמו 

דאורייתא, ברזין להבין בבינה אלהים

החסידות  נענועים |אור

במוצאן  ומצוה מצוה כל  אורות ומבין

ודאי  ושם ושרשם, מקומם  ומובאן

מורא  לו  ואתנה  הוא  ניחת שמי  מפני

בחיות  בהם ומתקשר  ומתדבק ויראני.

נפשו  בכלות אש  כגחלי  בוערת

בחביבות  אליהן  ממש  ונשמתו 

ברוחא. רוחא  בהתדבקות ומתיקות,

חלקיהם. טוב  מה  אשריהם

עקב) חיים מים (באר 

z

הנענועים לקיים  התשוקה גודל

הלל ,בנוסח  של אחרונה  ברכה

צדיקים  וחסידיך וכו' יהללוך

צדיק  דהנה מובן, אינו רצונך , עושי

פי  על כתיקונן  המצות עושה הוא

המדקדק  נקרא  וחסיד  וההלכה, הדין

ומילי  הדין משורת לפנים לעשות 

יז :)דחסידי השנה  ראש  ויתכן (רש "י ,

שצריכין  הסוכות חג של  בהלל לפרשו 

מינין  הארבעה נטילת  עם לאומרו

חס"ד מנין נענועים  ע "ב ולנענע

העושים  הנה כידוע, החסדים להמשיך

שממשיכין  להיות חסידים  נקראים כן

חסיד איזהו  שכתוב  וכמו החסדים ,

קונו עם קיד:)המתחסד ח "ב אבל(זוהר .

אין  למצוה תשוקתם  מגודל  ישראל

אמירת  זמן עד הלזו במצוה ממתינין

המצוה לקיים שרוצים ובפרט ההלל,

הנה לעיל , שכתוב כמו הסוכה בתוך 

התפלה קודם  המצוה  על מברכים

ומנע כדין,בסוכה  נענועים ח "י נעים

כן  אם נענועים, צדי"ק  הם כן אם 

צדיקים  כן גם החסידים בזה נקראים

רצונך . לעשות  שממהרין על 

יד ) אות יא מאמר  תשרי  יששכר (בני

z

הגדול  מהמגיד  הנענועים  כוונת 

זיע"א ממעזריטש

מתחילכוונת נוקבא  פרצוף הלולב .

ובהלב הלב, שם כי מהחזה 

הנענועים  וכוונת יתברך . אותו ממליכין 

אשר ישראל הם  אנפין זעיר כי הוא

אהבות  להם  היה ואשר יתפאר , בך

מעלה הנענועים  ידי  ועל בלבם , גרועים

מתברר ושם בהשכל, רעות האהבות 

דברים  לאהוב  לו מה בדעתו  ומיישב

הבורא  עבודת לאהוב לו טוב גשמיים ,

משלשה אהבה זה ומקבל להמליכו,

מינים  הארבעה מחזיר  כך ואחר מוחין.

האהבה זה משפיע פירוש  להחזה,

עצמו  על שמקבל דהיינו לנוקבא,

האהבה , בזה  יתברך  להבורא להמליך

התפארות, ואהבת היראה , באהבת וכן

להלב פירוש  להנוקבא, כולם  ומחזיר

בזה . יתברך הבורא  לעבודת 

האמת) (אור 

z

אותיות ארבע כנגד המינים  ארבעת

השם

ארבעהמצות בו שיש  על  מורה  לולב 

שמו  אותיות ארבע נגד  מינים

רוחות  לארבע  ומנענע הוי "ה , יתברך

להמליכו  כדי ולמטה ולמעלה העולם 

רוחות, ובארבע ובמטה במעלה  וליחדו



ס

בעולמו, קדושתו  ולהרביץ להעריך 

והסטרא  הרע  כל זה  ידי על  ולהכניע

הזה . בעולם הסובבין אחרא

א') ענף הז ' השורש א' חלק שבת של (סידורו 

z

והובאה בהולכה  הלולב נענוע סוד 

כי בלולב תמיד, והבאה הולכה צריך

ל"ב , ל "ו  אותיות הוא  לולב

הבורא  אל והחיות הלב  שמשעבד

בראש  נעשה כאשר ה', אל ושב 

הדין  פחד  מפני  הכיפורים ויום  השנה 

למעלה , כמבואר ה' אל שבים הכל

למעלה עצמו מדבק כשהאדם ואז 

וחסדיו, הדעת  שפע עליו משפיעין

כך ואחר להשם, תחלה  הולכת זהו 

ע אל מביא החיות,הובאה  שפע צמו 

לומר להשם הרוחות כל  ומשעבדין

כולם, את מחיה והוא  מאתו  שהכל

רעים  וטללים  רעות רוחות עוצר ואז

רבותינו  כמאמר הדין, מצד  שהם 

מעלה ומביא מוליך לברכה  זכרונם 

רעים, וטללים רוחות לעצור  ומוריד

הדינים. נמחקים הגדול החסד  בבא כי

ממדה מרובה טובה מדה שהרי

וכל ברוב , הדין בטל ונמצא פורעניות,

נמצא  ברוב, בטל התורה  מן האיסורין

מביא  השם  אל ששב הולכה  ידי על

ל"ו  סוד הלולב  ידי  על החיים  שפע 

חשק  תירוג  מלשון והאתרוג ל "ב ,

לה '. ותשוקה 

האזינו ) פרשת עינים (מאור 

z

יחודים נעשים  הלולב בנענועי

עליונים

עלבלולב  היחוד עושין אנו ומיניו

רומז  הלולב  כי הנענוע, פי

הרבים  שבעוונותינו עלמין חי צדיק על

שאנו  וזה מלכותו. מבחינת נפרד הוא

ומרומם  נשא שהוא בהולכה מראין

אותו  מיחדין  ואנו מלכותו . מבחינת

בזוהר כנזכר ויחוד  זיווג דרך  בהובאה

תצוה פרשת ובכוונות.(קפו:)הקדוש 

הולכהלפי  בשעת פנים  כל  שעל  זה

אלא  אז היחוד שאין שרומז

ניחא  דזה לומר יש  הובאה, בשעת

היחוד ואז בחול, להיות טוב  יום כשחל 

כידוע מעשינו ידי  על רק נעשה 

כי  שבת ביום  אבל טוב , יום  בכוונות 

והיחוד הוא ועומד  ומקודש  הוא  קודש 

להוליך אין כן אם  ממילא, נעשה 

פירוד ושלום חס להראות הלולב

הולכה בשעת פנים כל על וקיצוץ

דלא  הלשון ניחא ולכן כדת , לא אשר

ברוחניות  דחייה  יש  כי שבת  דחי 

לעיל , כנזכר הולכה  ידי על  הקדושה 

וחכמות  כדרבונות חכמים ודברי

בגבולין  הוא  הענין זה וכל צפונות.

סותר, מלאכת כענין שבת דחיית הוה

הולכה ידי דעל מלאכות, מל "ט שהוא

העולמות  ושילוב ובנין היחוד  סותר

ממילא. המיוחדים 

שהיהאבל תפארתנו ובבית במקדש 

יחודים  לעשות ידינו לאל

רשאים  גבוה, מעל  גבוהים נשגבים

החסידות  נענועים |אור

דבשעת  הגם בשבת. גם  הלולב ליטול 

וסותר, היחוד כמפריד הוא  ההולכה

היינו  הובאה  דבשעת כיון מקום מכל

ורמים  נפלאים יחודים  לעשות יכולים 

שעשינו  ההולכה חשוב  הרי יותר,

על כסותר לעיל, כנזכר סותר  דהוה

הבנין  כי במקומו, שלא  לבנות מנת

הוא הסתירה אחר אחרוהיחוד  במקום 

במה בפרק  לן וקיימא גבוה, מעל  גבוה 

לא :)מדליקין מנת (שבת על דסותר

סותר . הוה לא במקומו שלא  לבנות

ומוליכין  הלולב  נוטלין היו במקדש  לכן

הובאה ידי על לבנות כדי וסותרים,

רק  הראשון, במקומו שלא  אחר יחוד

שכל בגבולין אבל ונשא. גבוה יותר 

רק  יהיה לא  ההובאה ידי על התיקון

כמו  הראשון, במקומו היחוד  לעשות 

בשבת  וכשחל טוב , ביום עושין שאנו 

מכובד , יום  הוא כי  ממילא  שהיחוד

הוה כי ההולכה, ידי  על לסתור אסור 

כי  במקומו , לבנות מנת  על כסותר

פי  על שלא  היה שכבר היחוד  הוא

שבת. דחי לא  ולהכי מעשינו 

סוכות) ישראל (עבודת

z

מאיר  שיהיה  כדי ללב ההבאה 

בלב  ה' אור ומתגלה 

'וימינו מתגלה בחינת בסוכות 

ו)תחבקני' ב השירים ,(שיר 

רבה אהבה בחינת הוא עליון שימין

מתגלה ודעת, הטעם מן  שלמעלה 

בבחינת  יהיה שלא הלב , בגילוי למטה 

וזהו  יתברך, ממנו ושלום  חס נפרד 

חבירו  את  המחבק כמשל 'תחבקני'

הסוכה , ידי על  והיינו ממנו, ילך  שלא 

וגו' צלך ' 'ה' בחינת שהוא  צל, בחינת

ה ) קכא  הלולב ,(תהילים נענועי  ידי  ועל ,

רומזים  הם שבלולב  מינים ארבעה כי

ללב , ומביאים ומנענעים  הוי "ה, בשם 

מאיר להיות כדי ללב  הוא הבאה שכל 

וזהו  אדם. של  בלבו ומתגלה 

ומטה מעלה  סטרין, לשית שמנענעין

אחד יתברך  הוא  כי רוחות, ולארבע

ולפי  רוחות, וארבע ובארץ בשמים 

שנאמר כמו  עולם  של מקומו  שהוא

וגו ' אתי' מקום כא)'הנה לג כמו (שמות ,

להמשיך וצריך אחר . במקום שנתבאר

ה ' שיהיה  בלב , אחד  בחינת ולהכניס

אחד ולמהוי בו, ומתגלה  שורה אחד

עצרת)באחד . שמיני  תורה (ליקוטי

z

הקליפות את מבריחים  הנענועים  ע "י

היחוד ונעשה

לולבלולב  ר"ל פסול  והיבש הגזול 

ביד מצותו  גזול  שהוא 

ג  שזהו ע "ז החיצונים  מרמז סתם זול 

גזילת  וז"ש  והגוזלים  חעושקים הם  כי

היסוד בחי ' בגלות כי בבתיכם העני 

בתיקונים  כמבואר עני הוא צדיק

כמ "ש  הוא ה )והיבש  יט, והנהר(ישעיהו

תהי' ואם ח"ו הפגמים  ע"י ויבש  יחרב 

בודאי  פסול  הוא  שמה הלולב  מצות

ח"ו. בעבירה הבאה  מצוה והוא  כולו

בגמ' אמרו לכך ב)והנה מא, (סוכה 



סא

בעולמו, קדושתו  ולהרביץ להעריך 

והסטרא  הרע  כל זה  ידי על  ולהכניע

הזה . בעולם הסובבין אחרא

א') ענף הז ' השורש א' חלק שבת של (סידורו 

z

והובאה בהולכה  הלולב נענוע סוד 

כי בלולב תמיד, והבאה הולכה צריך

ל"ב , ל "ו  אותיות הוא  לולב

הבורא  אל והחיות הלב  שמשעבד

בראש  נעשה כאשר ה', אל ושב 

הדין  פחד  מפני  הכיפורים ויום  השנה 

למעלה , כמבואר ה' אל שבים הכל

למעלה עצמו מדבק כשהאדם ואז 

וחסדיו, הדעת  שפע עליו משפיעין

כך ואחר להשם, תחלה  הולכת זהו 

ע אל מביא החיות,הובאה  שפע צמו 

לומר להשם הרוחות כל  ומשעבדין

כולם, את מחיה והוא  מאתו  שהכל

רעים  וטללים  רעות רוחות עוצר ואז

רבותינו  כמאמר הדין, מצד  שהם 

מעלה ומביא מוליך לברכה  זכרונם 

רעים, וטללים רוחות לעצור  ומוריד

הדינים. נמחקים הגדול החסד  בבא כי

ממדה מרובה טובה מדה שהרי

וכל ברוב , הדין בטל ונמצא פורעניות,

נמצא  ברוב, בטל התורה  מן האיסורין

מביא  השם  אל ששב הולכה  ידי על

ל"ו  סוד הלולב  ידי  על החיים  שפע 

חשק  תירוג  מלשון והאתרוג ל "ב ,

לה '. ותשוקה 

האזינו ) פרשת עינים (מאור 

z

יחודים נעשים  הלולב בנענועי

עליונים

עלבלולב  היחוד עושין אנו ומיניו

רומז  הלולב  כי הנענוע, פי

הרבים  שבעוונותינו עלמין חי צדיק על

שאנו  וזה מלכותו. מבחינת נפרד הוא

ומרומם  נשא שהוא בהולכה מראין

אותו  מיחדין  ואנו מלכותו . מבחינת

בזוהר כנזכר ויחוד  זיווג דרך  בהובאה

תצוה פרשת ובכוונות.(קפו:)הקדוש 

הולכהלפי  בשעת פנים  כל  שעל  זה

אלא  אז היחוד שאין שרומז

ניחא  דזה לומר יש  הובאה, בשעת

היחוד ואז בחול, להיות טוב  יום כשחל 

כידוע מעשינו ידי  על רק נעשה 

כי  שבת ביום  אבל טוב , יום  בכוונות 

והיחוד הוא ועומד  ומקודש  הוא  קודש 

להוליך אין כן אם  ממילא, נעשה 

פירוד ושלום חס להראות הלולב

הולכה בשעת פנים כל על וקיצוץ

דלא  הלשון ניחא ולכן כדת , לא אשר

ברוחניות  דחייה  יש  כי שבת  דחי 

לעיל , כנזכר הולכה  ידי על  הקדושה 

וחכמות  כדרבונות חכמים ודברי

בגבולין  הוא  הענין זה וכל צפונות.

סותר, מלאכת כענין שבת דחיית הוה

הולכה ידי דעל מלאכות, מל "ט שהוא

העולמות  ושילוב ובנין היחוד  סותר

ממילא. המיוחדים 

שהיהאבל תפארתנו ובבית במקדש 

יחודים  לעשות ידינו לאל

רשאים  גבוה, מעל  גבוהים נשגבים

החסידות  נענועים |אור

דבשעת  הגם בשבת. גם  הלולב ליטול 

וסותר, היחוד כמפריד הוא  ההולכה

היינו  הובאה  דבשעת כיון מקום מכל

ורמים  נפלאים יחודים  לעשות יכולים 

שעשינו  ההולכה חשוב  הרי יותר,

על כסותר לעיל, כנזכר סותר  דהוה

הבנין  כי במקומו, שלא  לבנות מנת

הוא הסתירה אחר אחרוהיחוד  במקום 

במה בפרק  לן וקיימא גבוה, מעל  גבוה 

לא :)מדליקין מנת (שבת על דסותר

סותר . הוה לא במקומו שלא  לבנות

ומוליכין  הלולב  נוטלין היו במקדש  לכן

הובאה ידי על לבנות כדי וסותרים,

רק  הראשון, במקומו שלא  אחר יחוד

שכל בגבולין אבל ונשא. גבוה יותר 

רק  יהיה לא  ההובאה ידי על התיקון

כמו  הראשון, במקומו היחוד  לעשות 

בשבת  וכשחל טוב , ביום עושין שאנו 

מכובד , יום  הוא כי  ממילא  שהיחוד

הוה כי ההולכה, ידי  על לסתור אסור 

כי  במקומו , לבנות מנת  על כסותר

פי  על שלא  היה שכבר היחוד  הוא

שבת. דחי לא  ולהכי מעשינו 

סוכות) ישראל (עבודת

z

מאיר  שיהיה  כדי ללב ההבאה 

בלב  ה' אור ומתגלה 

'וימינו מתגלה בחינת בסוכות 

ו)תחבקני' ב השירים ,(שיר 

רבה אהבה בחינת הוא עליון שימין

מתגלה ודעת, הטעם מן  שלמעלה 

בבחינת  יהיה שלא הלב , בגילוי למטה 

וזהו  יתברך, ממנו ושלום  חס נפרד 

חבירו  את  המחבק כמשל 'תחבקני'

הסוכה , ידי על  והיינו ממנו, ילך  שלא 

וגו' צלך ' 'ה' בחינת שהוא  צל, בחינת

ה ) קכא  הלולב ,(תהילים נענועי  ידי  ועל ,

רומזים  הם שבלולב  מינים ארבעה כי

ללב , ומביאים ומנענעים  הוי "ה, בשם 

מאיר להיות כדי ללב  הוא הבאה שכל 

וזהו  אדם. של  בלבו ומתגלה 

ומטה מעלה  סטרין, לשית שמנענעין

אחד יתברך  הוא  כי רוחות, ולארבע

ולפי  רוחות, וארבע ובארץ בשמים 

שנאמר כמו  עולם  של מקומו  שהוא

וגו ' אתי' מקום כא)'הנה לג כמו (שמות ,

להמשיך וצריך אחר . במקום שנתבאר

ה ' שיהיה  בלב , אחד  בחינת ולהכניס

אחד ולמהוי בו, ומתגלה  שורה אחד

עצרת)באחד . שמיני  תורה (ליקוטי

z

הקליפות את מבריחים  הנענועים  ע "י

היחוד ונעשה

לולבלולב  ר"ל פסול  והיבש הגזול 

ביד מצותו  גזול  שהוא 

ג  שזהו ע "ז החיצונים  מרמז סתם זול 

גזילת  וז"ש  והגוזלים  חעושקים הם  כי

היסוד בחי ' בגלות כי בבתיכם העני 

בתיקונים  כמבואר עני הוא צדיק

כמ "ש  הוא ה )והיבש  יט, והנהר(ישעיהו

תהי' ואם ח"ו הפגמים  ע"י ויבש  יחרב 

בודאי  פסול  הוא  שמה הלולב  מצות

ח"ו. בעבירה הבאה  מצוה והוא  כולו

בגמ' אמרו לכך ב)והנה מא, (סוכה 



סב

את  להוציא  משלכם לכם ולקחתם 

הורה ולקחתם  ר"ל הגזול. ואת השאול

הזאת  הלקיחה שתהי ' הש "י לנו

שלכם  רק להסט "א  תצא  לבל משלכם

את  להוציא  וזהו המצות. פרי  יהי'

הגזול הסט"א מיד להוציא  הגזול

מצות  ובהיות מאתכם. שגזלו

על מורים שבלולב מינים הארבעה 

באה לכן ויחודו  הקדוש  שם יסוד סוד

ולקחתם  ג"כ וזה ביותר . עליו האזהרה

שאל כאו "א. ביד  תמה לקיחה שתהא

להיות  ולא המצוה מידו  לחטוף יתן

התנא  אמר  ואח"כ חלילה . בידם שאול

הנענועין  ע "י  כי מנענעין היו  והיכן

ועי"כ וכל מכל רעות  הרוחות  מבריח

סוד צ "א והיכ"ן של גימ ' היחוד נעשה 

זהו  כי זו"נ  היחוד שנעשה אדנ"י הוי'

בכ"מ  היחוד  לעורר  הנענועין סוד

ד': בסוד להבאים  כמבואר

סוכות) שלמה (תפארת

z

את רק  עושים  שאנו  מגלים  בנענועים 

יתברך  ה' רצון

בנענועעיקר  אדם  של  נפשו  מגמת

הדעת  להכניס מיניו , עם הלולב 

ינענע השנה, בראש  עצמו על שקבל 

לעשותם  בהמדות, הדעת ויכניס עתה 

עיקר תולה ובזה החכמה , בהתקשרות 

שקבלנו  אחר  ולכן השכינה, קומת בנין

בבנין  תמיד  לעסוק הדעת בסוד  עלינו

הסוכות, חג תיכף בא  כך אחר קומתה,

נוטלין  אנו ממש, בעובדא  הענין לגמור 

כללות  המורים מיניו, עם הלולב

למשכיל , כנודע הבנין ימי שבעת

עלינו  שקבלנו  הדעת אותו ומנענעים 

בשית  מלכותו להמליך  השנה בראש 

היות  בעצמינו ומורים  סטרין,

הוא, ברוך הבורא בעבודת בחינותינו

אמו, בחיתול המוטל כתינוק אם כי

תנועות  ושום  ורגל יד  ירים  לבלתי

ומתירו  אמו, תלמדנו אשר אם  כי אבר ,

לארץ נופל הרי תרפנו ואם  מחיתולו,

ישראל בני  אנחנו  כן כגולם, וחשוב

הלולב נענועת עם בעצמינו , מראים

פונים  שאנו  צד לכל אשר  מיניו, עם 

עשות  לבלתי הדעת, לשם מכניסים 

מהששה וקטנה גדולה  פעולה שום

ויראה אהבה  בחינת שהמה קצוות,

וגו  המדות והתפארות באלו  אשר ,'

ותחבולותם, אדם  בני מעשה  תולה

חייהם. ימי סוכות)כל המאיר (אור

z

שבנענועים השמות את בלבו  יחקוק

יצירהולזה  בספר מי"ד)רמז וגם (פ "א ,

לכל הלולב בנענעות לרמוז יש 

וצריך ביה"ו, וחתום  לדרום  פנה פינות,

דרום. למדות הנוגע הצרוף אותו לכוון

לבד בכוונה שלא נאמנה, ידע אמנם 

בחוץ, כמעשהו  אם כי  הדבר, תולה

המדה זאת עם עצמו  את שנוהג איך

ממדות  נכרים, מגע ממום לנקותה 

לדרום, פנה במלת  הרמז וזהו  הפכיים ,

חסד , המורה דרום מדות  יפנה  כלומר

וינקה אהבתו יפנה אהבה , בחינת

החסידות  נענועים |אור

ניאוף אהבת נכרים , מגע ממום

פנה וכן טובים , לא מאהבות  וכדומה 

יפנה היראה, מדות המורה לצפון,

מכל הזכות בתכלית המדה זאת וינקה

אליו  הנוגע הרוממות יראת בלתי סיג,

למעלה למזרח פנה הכוונה  וכן יתברך,

האמור . דרך  על הכוונה  בכולם ומטה,

שנוי  צרופי עם הכוונה  תכלית וזהו

בלוח  לחקוק  סטרין, שבשית השמות 

שאינה חקיקה השמות, אלו  לבו

ככה פעולותיו באמצעות מחוקה,

לעיל . כנזכר השמות צירוף  חוקק

תולה אינה  צירופיהם  בחינת ונמצא 

כי  לבד , הלב וכוונת לגבוה  באמירה

צירופי  נקבע ככה ממש , בעובדא  אם 

יפה כחו  וככה קצוות, שבששה  שמות

סטרין  לשית מיניו עם  הלולב לנענע 

בהם  להכניס  הקדושים, מדות המורה

סוכות)הדעת. המאיר (אור

z

הדעת המשכת 

להורידכל  הוא  בלולב  הנענועים

לששה מדעת, טיפין שלשה

נקרא  והארץ לנוקבא, ומשם קצוות,

המשיח  ביאת על פעולה וזה נוקבא ,

וזה הנוקבא, אל  הדעת מן להוריד 

הארץ' עמי כל  דעת 'למען פירוש 

ס ) ח  א ' העולם (מלכים אומות אפילו 

סוכות)ידעו. פנחס (אמרי 

z

יה"ו צירופי

יצירהאיתא  מי"ד)בספר פנה(פ"א 

ביה"ו  וחתום וגו',לדרום 

חתם  הוא  ברוך  הקדוש  הנה  כי  להבין,

הוי "ה שם  בצרוף המדות, התפשטות

ולא  תבא  פה  עד  לומר הוא , ברוך

מדאי. יותר יתפשט  שלא בכדי תוסיף ,

אותיות  הדרום , מדות של והחתימה

חתם  הקצוות, בחינות שאר  וכן יה"ו,

צפון, זו במדת להיות, הראוי בצרוף

בראשית  וכאשר מטה . מעלה מזרח,

מסר הצרופים, באלו חתם הבריאה

יהרוס  לבלתי  האדם, לעבודת כזה 

אישים  כי מעשיו, ברוע הצרופים 

יבינו  ולא ידעו  לא אשר און פועלי

יבנם, ולא  יהרסם ה', פעולת אל

קצוות, שבששה  הצרופים לחתימת

מהות  וכמבואר הבנין . ימי שבעת המה

עם  הלולב מנענעים שאנו הנענועים

הדעת  להכניס הכוונה  עיקר מיניו ,

צרוף מהם אחד  בכל  ולחתום בהמדות ,

מדאי  יותר יתפשטו לבלי  הראוי,

שתי  נושא  חסד  מלת כי לחצונים.

האדם  חס ואם  דלת, חס תיבות,

אור להזריח הראוי, לדלת להשפיע 

טוב מה אזי חושך, הנראה  במקום

לאהבה נתעורר לפעמים אמנם חלקו,

נקרא  זה שגם  התועבות, ממדות רעה

בחינת  על  לחוס ורצונו דלת, חס חסד,

כי  ידע  ולא  טוב , מכל המנוגב  הדלת

הריסה עושה  ונמצא הוא , בנפשו

וכדומה החסד . למדת  הראוי בצרוף



סג

את  להוציא  משלכם לכם ולקחתם 

הורה ולקחתם  ר"ל הגזול. ואת השאול

הזאת  הלקיחה שתהי ' הש "י לנו

שלכם  רק להסט "א  תצא  לבל משלכם

את  להוציא  וזהו המצות. פרי  יהי'

הגזול הסט"א מיד להוציא  הגזול

מצות  ובהיות מאתכם. שגזלו

על מורים שבלולב מינים הארבעה 

באה לכן ויחודו  הקדוש  שם יסוד סוד

ולקחתם  ג"כ וזה ביותר . עליו האזהרה

שאל כאו "א. ביד  תמה לקיחה שתהא

להיות  ולא המצוה מידו  לחטוף יתן

התנא  אמר  ואח"כ חלילה . בידם שאול

הנענועין  ע "י  כי מנענעין היו  והיכן

ועי"כ וכל מכל רעות  הרוחות  מבריח

סוד צ "א והיכ"ן של גימ ' היחוד נעשה 

זהו  כי זו"נ  היחוד שנעשה אדנ"י הוי'

בכ"מ  היחוד  לעורר  הנענועין סוד

ד': בסוד להבאים  כמבואר

סוכות) שלמה (תפארת

z

את רק  עושים  שאנו  מגלים  בנענועים 

יתברך  ה' רצון

בנענועעיקר  אדם  של  נפשו  מגמת

הדעת  להכניס מיניו , עם הלולב 

ינענע השנה, בראש  עצמו על שקבל 

לעשותם  בהמדות, הדעת ויכניס עתה 

עיקר תולה ובזה החכמה , בהתקשרות 

שקבלנו  אחר  ולכן השכינה, קומת בנין

בבנין  תמיד  לעסוק הדעת בסוד  עלינו

הסוכות, חג תיכף בא  כך אחר קומתה,

נוטלין  אנו ממש, בעובדא  הענין לגמור 

כללות  המורים מיניו, עם הלולב

למשכיל , כנודע הבנין ימי שבעת

עלינו  שקבלנו  הדעת אותו ומנענעים 

בשית  מלכותו להמליך  השנה בראש 

היות  בעצמינו ומורים  סטרין,

הוא, ברוך הבורא בעבודת בחינותינו

אמו, בחיתול המוטל כתינוק אם כי

תנועות  ושום  ורגל יד  ירים  לבלתי

ומתירו  אמו, תלמדנו אשר אם  כי אבר ,

לארץ נופל הרי תרפנו ואם  מחיתולו,

ישראל בני  אנחנו  כן כגולם, וחשוב

הלולב נענועת עם בעצמינו , מראים

פונים  שאנו  צד לכל אשר  מיניו, עם 

עשות  לבלתי הדעת, לשם מכניסים 

מהששה וקטנה גדולה  פעולה שום

ויראה אהבה  בחינת שהמה קצוות,

וגו  המדות והתפארות באלו  אשר ,'

ותחבולותם, אדם  בני מעשה  תולה

חייהם. ימי סוכות)כל המאיר (אור

z

שבנענועים השמות את בלבו  יחקוק

יצירהולזה  בספר מי"ד)רמז וגם (פ "א ,

לכל הלולב בנענעות לרמוז יש 

וצריך ביה"ו, וחתום  לדרום  פנה פינות,

דרום. למדות הנוגע הצרוף אותו לכוון

לבד בכוונה שלא נאמנה, ידע אמנם 

בחוץ, כמעשהו  אם כי  הדבר, תולה

המדה זאת עם עצמו  את שנוהג איך

ממדות  נכרים, מגע ממום לנקותה 

לדרום, פנה במלת  הרמז וזהו  הפכיים ,

חסד , המורה דרום מדות  יפנה  כלומר

וינקה אהבתו יפנה אהבה , בחינת

החסידות  נענועים |אור

ניאוף אהבת נכרים , מגע ממום

פנה וכן טובים , לא מאהבות  וכדומה 

יפנה היראה, מדות המורה לצפון,

מכל הזכות בתכלית המדה זאת וינקה

אליו  הנוגע הרוממות יראת בלתי סיג,

למעלה למזרח פנה הכוונה  וכן יתברך,

האמור . דרך  על הכוונה  בכולם ומטה,

שנוי  צרופי עם הכוונה  תכלית וזהו

בלוח  לחקוק  סטרין, שבשית השמות 

שאינה חקיקה השמות, אלו  לבו

ככה פעולותיו באמצעות מחוקה,

לעיל . כנזכר השמות צירוף  חוקק

תולה אינה  צירופיהם  בחינת ונמצא 

כי  לבד , הלב וכוונת לגבוה  באמירה

צירופי  נקבע ככה ממש , בעובדא  אם 

יפה כחו  וככה קצוות, שבששה  שמות

סטרין  לשית מיניו עם  הלולב לנענע 

בהם  להכניס  הקדושים, מדות המורה

סוכות)הדעת. המאיר (אור

z

הדעת המשכת 

להורידכל  הוא  בלולב  הנענועים

לששה מדעת, טיפין שלשה

נקרא  והארץ לנוקבא, ומשם קצוות,

המשיח  ביאת על פעולה וזה נוקבא ,

וזה הנוקבא, אל  הדעת מן להוריד 

הארץ' עמי כל  דעת 'למען פירוש 

ס ) ח  א ' העולם (מלכים אומות אפילו 

סוכות)ידעו. פנחס (אמרי 

z

יה"ו צירופי

יצירהאיתא  מי"ד)בספר פנה(פ"א 

ביה"ו  וחתום וגו',לדרום 

חתם  הוא  ברוך  הקדוש  הנה  כי  להבין,

הוי "ה שם  בצרוף המדות, התפשטות

ולא  תבא  פה  עד  לומר הוא , ברוך

מדאי. יותר יתפשט  שלא בכדי תוסיף ,

אותיות  הדרום , מדות של והחתימה

חתם  הקצוות, בחינות שאר  וכן יה"ו,

צפון, זו במדת להיות, הראוי בצרוף

בראשית  וכאשר מטה . מעלה מזרח,

מסר הצרופים, באלו חתם הבריאה

יהרוס  לבלתי  האדם, לעבודת כזה 

אישים  כי מעשיו, ברוע הצרופים 

יבינו  ולא ידעו  לא אשר און פועלי

יבנם, ולא  יהרסם ה', פעולת אל

קצוות, שבששה  הצרופים לחתימת

מהות  וכמבואר הבנין . ימי שבעת המה

עם  הלולב מנענעים שאנו הנענועים

הדעת  להכניס הכוונה  עיקר מיניו ,

צרוף מהם אחד  בכל  ולחתום בהמדות ,

מדאי  יותר יתפשטו לבלי  הראוי,

שתי  נושא  חסד  מלת כי לחצונים.

האדם  חס ואם  דלת, חס תיבות,

אור להזריח הראוי, לדלת להשפיע 

טוב מה אזי חושך, הנראה  במקום

לאהבה נתעורר לפעמים אמנם חלקו,

נקרא  זה שגם  התועבות, ממדות רעה

בחינת  על  לחוס ורצונו דלת, חס חסד,

כי  ידע  ולא  טוב , מכל המנוגב  הדלת

הריסה עושה  ונמצא הוא , בנפשו

וכדומה החסד . למדת  הראוי בצרוף



סד

ולכן  הפכים . נגדם יש המדות, שארית

האותיות  אלו  בצרוף החתימה היתה

לבלתי  הוא , ברוך  הוי"ה שבשם

לגבולם. חוץ יתפשטו

במעוז ותיכף  מתבונן שהמשכיל 

המדה תוכל שכאן שכלו,

אזי  לקליפות, עד להתפשט  הקדושה 

מדותיו  ומקשט וסייגים , גדרים  עושה 

הקדושה , לגבול  חוץ עמהם  יצא  לבל

לחצונים, השפעה ושלום  חס וגורם 

יחרד וכן בקליפיות. צרופים ונעשה

בתורה בעסקו אפילו וילפת, האיש 

מחשבתו, לערך ותפלה ועבודה

עצמו, לתועלת ולא למעלה, להעמיק

ושלום, חס פניה איזה לו יש  אם ובפרט

בהתגלות  האדם , מן תפארת לו  להיות

הזה הכסיל מצותיו, ומעשה עובדותיו

הורדת  וגורם  אור, ולא הולך בחושך

תורה דברה  לא אמנם  לחצונים , השפע 

לתורה הנגשים אפילו אם  כי במתים ,

עצמם  שכל להיות מהראוי ותפלה,

צורך ולא  גבוה, צורך  עבור רק ומגמתם

עליונים. מדות לתקן  עצמו,

הנענועים ולזה כל אחר מכוונין אנו

הקצוות  אל הדעת  והמשכות

למער פניהם הופכים  ב ,כמבואר,

ה ' אל אלו, כלליות בחינת ומנענעים 

במערב , השכינה  היא  אחרונה ,

ומגמת  עצמינו שכל הענין להראות

אם  כי הנענועים, בכוונות נפשינו

שאנו  עליונה, וברכה שהשפע

העובדות, כשרון באמצעות  ממשיכין

השכינה , היא הראוי  למקום תלך 

מדותיה בשבעה ולבנותה לתקנה

אלו  כל  בתוכה ולהשפיע הקדושים,

חס  ההשפעה שתלך ולא  הצרופים ,

ראוי. שאינו למקום ושלום 

סוכות) המאיר (אור

z

הנענועים בעת האהבה התגלות

בבחינת האהבה משל  דרך על הוא 

ישראל הלב , נקודת פנימית

אהבתו  ונפלאה יתבי דלבא  בתוונא 

עם  אותו מחברים והאתרוג  להם ,

דהיינו  במינו , גבוה שהוא הלולב

פרי  העושה  למעלה המושרש  השרש 

בחינת בישראל לבלמטה להיות לו ,

בו, ולדבקה לבד , יתברך  לו  אחד  לב

יתברך ומהותו עצמותו לבחינת דהיינו

דלבא  מעומקא  וחשיקה בדביקה

שנאמר כמו לבי, אליו  (תהיליםלקרא

כו) כביכולעג  הוא שהוא  לבבי', 'צור

אחר, לב  לו ואין לבו , נקודת פנימיות

הלולב את ומנענעים  לבבי. צור  אלא

ענין  הוא  שהנענוע קצוות לששה

בהליכה לעורר והוא התעוררות,

שורש  שהוא  הדעת, פנימית לבחינת

שהם  בלב , המתגלים  וקיומן המדות

של לחזה ובהובאה ממנה , נמשכים

האדם  של  הלב נקודת לפנימיות אדם

בישראל ' 'האזרח לה להיות  בעצמו,

מג) כג ומאיר(ויקרא זורח שיהא

לבו. סוכות)בהתגלות תורה (ליקוטי 

z

החסידות  הושענות |אור

רעים טללים לעצור הנענועים 

רעים ענין  טללים  לעצור הנענועים

ע "ב) לז  כוונות (סוכה  דאיתא (דרוש.

הסוכות) דחג  הנענועים ה  בשעת לכוון 

צירופים, ו' להם שיש  יה "ו באותיות

צירוף יכוון רוחות מהו' אחד ובכל

ט "ל , גימ ' וא "ו ה "א  יו "ד והנה אחד.

ט לעצורשהוא  הוא כן ועל  אורות, "ל

קללות  הל"ט שהם רעים , טללים

הראשון אדם  רמוניםשנתקלל  (פרדס

פי"ב) כג האסורות שער מלאכות והט "ל ,

שאדם  ע"י לזה, זוכין מה וע"י בשבת.

כמו  בעולם, אחד  שהוא לבו  אל נותן

חז"ל לז.)שאמרו אדם (סנהדרין חייב

ומתקן  העולם , נברא בשבילי לומר 

מעיו  בתוך שרוי קדוש  להיות מעשיו 

ע "ב) יא ב "ה ,(תענית הוי"ה שם שהוא  ,

ט "ל , שגימ ' אח"ד  יהו"ה נעשה ואז 

אורות: להט "ל שזוכה

הפיוטובזה טל)פרשנו  זו (תפלת עם

גימ' ז"ו כי להחדות, בטל בזו

לבם  אל נותנים שאם והכוונה אח"ד,

תלוי  מעשיהם  יעל  יחידים שהם ז"ו,

שהוא  בז"ו , נעשו אז  העולם, קיום

ב "ה , הוי "ה שם גימ' ז"ו  פעמים ב '

הוא  ואז בתוכם, שרוי קדוש שהוא

ט"ל שהוא  ט"ל שגימ ' ז"ו פעמים  ג'

להחדות: בט"ל הוא ולכן אורות,

סוכות) צדיק  (צמח

הושענות

את מכניעים  הלולב עם  ההקפות ע "י

העולם אומות שרי

הלולבידוע כוונת אשר האמת לחכמי

בכל משתנים והאתרוג וההדס

ולבושי  בצירופים ימים  מהשבעה  יום 

ידי  ועל מזה, זה שונים השמות 

מהשבעה יום בכל שעושים ההקפות

להצדיקים  יכולת  יש  הסוכות ימי

שרים  עשרה  הקפה בכל להכניע 

יכנעו  החג ימי  ובמשך האומות, משרי

ושמות  הקדושות בכוונת השבעים כל 

הוי "ה שם  וכוונת חן. ליודעי  הידועים

במילוי  והוא "ו יודי"ן במילוי  שהההי"ן

ה "י)אל"ף וא"ו ה "י יו"ד כזה  ס "ג שם (שהוא

יודי"ן  והשלושה יום. בכל לכוון צריך

שם  עולה הוא  זה בשם הנמצא והא'

א "ל:

אלהי וזהו  את  הסירו וגו' יעקב ויאמר

התאוות  כל שיסירו כלומר הנכר,

אחרא  מסיטרא  הבאים הגשמיות

ועל ליצלן, רחמנא  נכר  אלהי שנקראת

פירוש  והטהרו השרים. תכניעו זה ידי

והחליפו  התאוות. מכל לבם  שיטהרו

כוונת  שיכוונו ירמוז שמלותיכם

שהם  הלולב  עם  שמקיפים ההקפות



סה

ולכן  הפכים . נגדם יש המדות, שארית

האותיות  אלו  בצרוף החתימה היתה

לבלתי  הוא , ברוך  הוי"ה שבשם

לגבולם. חוץ יתפשטו

במעוז ותיכף  מתבונן שהמשכיל 

המדה תוכל שכאן שכלו,

אזי  לקליפות, עד להתפשט  הקדושה 

מדותיו  ומקשט וסייגים , גדרים  עושה 

הקדושה , לגבול  חוץ עמהם  יצא  לבל

לחצונים, השפעה ושלום  חס וגורם 

יחרד וכן בקליפיות. צרופים ונעשה

בתורה בעסקו אפילו וילפת, האיש 

מחשבתו, לערך ותפלה ועבודה

עצמו, לתועלת ולא למעלה, להעמיק

ושלום, חס פניה איזה לו יש  אם ובפרט

בהתגלות  האדם , מן תפארת לו  להיות

הזה הכסיל מצותיו, ומעשה עובדותיו

הורדת  וגורם  אור, ולא הולך בחושך

תורה דברה  לא אמנם  לחצונים , השפע 

לתורה הנגשים אפילו אם  כי במתים ,

עצמם  שכל להיות מהראוי ותפלה,

צורך ולא  גבוה, צורך  עבור רק ומגמתם

עליונים. מדות לתקן  עצמו,

הנענועים ולזה כל אחר מכוונין אנו

הקצוות  אל הדעת  והמשכות

למער פניהם הופכים  ב ,כמבואר,

ה ' אל אלו, כלליות בחינת ומנענעים 

במערב , השכינה  היא  אחרונה ,

ומגמת  עצמינו שכל הענין להראות

אם  כי הנענועים, בכוונות נפשינו

שאנו  עליונה, וברכה שהשפע

העובדות, כשרון באמצעות  ממשיכין

השכינה , היא הראוי  למקום תלך 

מדותיה בשבעה ולבנותה לתקנה

אלו  כל  בתוכה ולהשפיע הקדושים,

חס  ההשפעה שתלך ולא  הצרופים ,

ראוי. שאינו למקום ושלום 

סוכות) המאיר (אור

z

הנענועים בעת האהבה התגלות

בבחינת האהבה משל  דרך על הוא 

ישראל הלב , נקודת פנימית

אהבתו  ונפלאה יתבי דלבא  בתוונא 

עם  אותו מחברים והאתרוג  להם ,

דהיינו  במינו , גבוה שהוא הלולב

פרי  העושה  למעלה המושרש  השרש 

בחינת בישראל לבלמטה להיות לו ,

בו, ולדבקה לבד , יתברך  לו  אחד  לב

יתברך ומהותו עצמותו לבחינת דהיינו

דלבא  מעומקא  וחשיקה בדביקה

שנאמר כמו לבי, אליו  (תהיליםלקרא

כו) כביכולעג  הוא שהוא  לבבי', 'צור

אחר, לב  לו ואין לבו , נקודת פנימיות

הלולב את ומנענעים  לבבי. צור  אלא

ענין  הוא  שהנענוע קצוות לששה

בהליכה לעורר והוא התעוררות,

שורש  שהוא  הדעת, פנימית לבחינת

שהם  בלב , המתגלים  וקיומן המדות

של לחזה ובהובאה ממנה , נמשכים

האדם  של  הלב נקודת לפנימיות אדם

בישראל ' 'האזרח לה להיות  בעצמו,

מג) כג ומאיר(ויקרא זורח שיהא

לבו. סוכות)בהתגלות תורה (ליקוטי 

z

החסידות  הושענות |אור

רעים טללים לעצור הנענועים 

רעים ענין  טללים  לעצור הנענועים

ע "ב) לז  כוונות (סוכה  דאיתא (דרוש.

הסוכות) דחג  הנענועים ה  בשעת לכוון 

צירופים, ו' להם שיש  יה "ו באותיות

צירוף יכוון רוחות מהו' אחד ובכל

ט "ל , גימ ' וא "ו ה "א  יו "ד והנה אחד.

ט לעצורשהוא  הוא כן ועל  אורות, "ל

קללות  הל"ט שהם רעים , טללים

הראשון אדם  רמוניםשנתקלל  (פרדס

פי"ב) כג האסורות שער מלאכות והט "ל ,

שאדם  ע"י לזה, זוכין מה וע"י בשבת.

כמו  בעולם, אחד  שהוא לבו  אל נותן

חז"ל לז.)שאמרו אדם (סנהדרין חייב

ומתקן  העולם , נברא בשבילי לומר 

מעיו  בתוך שרוי קדוש  להיות מעשיו 

ע "ב) יא ב "ה ,(תענית הוי"ה שם שהוא  ,

ט "ל , שגימ ' אח"ד  יהו"ה נעשה ואז 

אורות: להט "ל שזוכה

הפיוטובזה טל)פרשנו  זו (תפלת עם

גימ' ז"ו כי להחדות, בטל בזו

לבם  אל נותנים שאם והכוונה אח"ד,

תלוי  מעשיהם  יעל  יחידים שהם ז"ו,

שהוא  בז"ו , נעשו אז  העולם, קיום

ב "ה , הוי "ה שם גימ' ז"ו  פעמים ב '

הוא  ואז בתוכם, שרוי קדוש שהוא

ט"ל שהוא  ט"ל שגימ ' ז"ו פעמים  ג'

להחדות: בט"ל הוא ולכן אורות,

סוכות) צדיק  (צמח

הושענות

את מכניעים  הלולב עם  ההקפות ע "י

העולם אומות שרי

הלולבידוע כוונת אשר האמת לחכמי

בכל משתנים והאתרוג וההדס

ולבושי  בצירופים ימים  מהשבעה  יום 

ידי  ועל מזה, זה שונים השמות 

מהשבעה יום בכל שעושים ההקפות

להצדיקים  יכולת  יש  הסוכות ימי

שרים  עשרה  הקפה בכל להכניע 

יכנעו  החג ימי  ובמשך האומות, משרי

ושמות  הקדושות בכוונת השבעים כל 

הוי "ה שם  וכוונת חן. ליודעי  הידועים

במילוי  והוא "ו יודי"ן במילוי  שהההי"ן

ה "י)אל"ף וא"ו ה "י יו"ד כזה  ס "ג שם (שהוא

יודי"ן  והשלושה יום. בכל לכוון צריך

שם  עולה הוא  זה בשם הנמצא והא'

א "ל:

אלהי וזהו  את  הסירו וגו' יעקב ויאמר

התאוות  כל שיסירו כלומר הנכר,

אחרא  מסיטרא  הבאים הגשמיות

ועל ליצלן, רחמנא  נכר  אלהי שנקראת

פירוש  והטהרו השרים. תכניעו זה ידי

והחליפו  התאוות. מכל לבם  שיטהרו

כוונת  שיכוונו ירמוז שמלותיכם

שהם  הלולב  עם  שמקיפים ההקפות



סו

שמות  בלבושי יום בכל ,מתחלפים 

לגמרי. השרים יכניעו זה ידי ועל 

אל ירמוז אל , בית ונעלה ונקומה

שם  שהוא הימים  כל  הכוללת  הכוונה

וא' יודי"ן  שלושה בו יש אשר  ס"ג

כנ"ל: א"ל שם שהוא

אשרויתנו הנזמים ואת וגו'

מה פי  על הוא באזניהם,

ט)שנאמר כח, משמוע(משלי אזנו מסיר

הנוטה שאדם שהפירוש תורה

מסך לעצמו  עושה הגשמיות  לתאוות

יוכל לא זה ידי ועל לאזנו המבדיל

הדור, מצדיקי תורה דברי לשמוע

ואינו  לאזניו נכנס אינו  ששומע שאף

ואת  וגו' ויתנו וזהו לבו. למעמקי יורד

פירוש  באזניהם, אשר הנזמים

היה אשר המבדיל המסך שהסירו

הנכר אלהי שהסירו ידי  על באזניהם

אותם  ויטמון וזהו התאוות . על  וגברו 

הנכר אלהי  את שהכניע פירוש  יעקב,

שרים  השבעים של  הרע בחינת הוא

תחת  לשלוט . יוכלו  לבל  אותן טמן

הדס, לולב  אתרוג נוטריקון האלה 

כבוד שם נוטריקון שכם  עם אשר

קבלת  ידי  שעל  הדבר ופירוש  מלכותו,

לולב האתרוג וכוונת שמים  מלכות 

ידו  תחת  שרים השבעים הכניע הדס

סוכות)כנ"ל: ושמש (מאור 

z

בהקפות מעשה דיבור אדם 

בחינת הנה יש  המצות בעשיות ידוע 

דיבור אדם נוטריקון שהוא אדם ,

ואפשר בספרים, שכתוב כמו מעשה,

ממני  להם  ואמר להם רמז לזה  שגם

בעשותו  אברהם  כי תעשו . וכן תראו

בחינות  כל קיים  חסד  גמילות עמהם

בחינותיה , לכל היתה  וכוונתו המצוה ,

להם  נראה מעשה  דיבור  האדם  והנה

ידעת  וכבר  להזהירם. צריך ולא  לעינים

והדיבור הדיבור , ענף הוא המעשה כי

ענף הוא האדם  וגם  האדם , ענף הוא

המחשבה והנה מ"ה. חשב המחשבה ,

להם  נראית ואינה סתומה היתה

'והשענו  ואמר עליה  והזהיר בחוש,

העץ פנימיות לומר רצה  העץ', תחת

הם  והכוונה הדיבור כי  שנתבאר, כמו 

המחשבה והנה ונשמה . גוף דמיון

פנימיות  שהוא  מפני עיונית נקרא 

נקרא  העיונית והסתכלות  ולפנים , לפני

שנאמר כמו כט)סכיה, יא  'אבי (בראשית

גם  ומה  הקודש . ברוח שסכתה  יסכה'

השלום  עליו  אבינו  אברהם שכוונת 

אור בחינת זו במצוה להמשיך  היה 

תחת המק  'והשענו לשון שהוא יפין,

והכל וסכך , מקיף  לשון שהוא העץ',

סכיה . הנקרא  המחשבה ידי על

קצה ) אות  ליעקב דבריו (מגיד 

z

בהקפות הבחינות שלשת

שלאמר  ברייתו מתחילת ברכיה ר'

סוכה הקב "ה  לו  עשה  עולם

בתוכה מתפלל היה וכביכול בירושלים,

אמר רצוני . בני שיעשו יה"ר ואומר 

יראה אותי קרא אברהם הקב "ה

החסידות  הושענות |אור

יד)שנאמר כב, אברהם (בראשית  ויקרא

קרא  שם יראה. ה' ההוא המקום שם

שנאמר  שלם יח)אותי יד, ומלכי (שם

אותו  קורא אני אם  שלם . מלך צדק 

אני  ואם מתרעם, הצדיק שם  יראה

שם, שקראו כדרך שלם אותו קורא 

הריני  אלא מתרעם . הצדיק אברהם

שניהם  שקראו  כדרך  אותו קורא 

של עכ"ל שלם יראה ירושלים

שסוכתו  שדרשו  הדרש הנה הילקוט.

מתחילת  בירושלים היתה  הקב "ה של 

במלת  נכלל הוא עולם של  ברייתו

בשלם  שתמיד  היה משמע שזה ויהי,

כמה יש  הלא  להם קשה והיה  סוכו ,

דרשו  ולכך בהמ "ק נבנה שלא  שנים 

היה עולם של ברייתו מתחילת שמ"מ

בירושלים : סוכתו

עלוהנה  והעולה רבו , הדקדוקים

על לומר שייך איך  הוא כולנה 

בסוכה שוכן שהוא העולמים  כל בורא 

שהוא  דנודע אותו  מקפת והסוכה

שני  דיש  יתבאר  אך עלמין. כל מקיף

מה הוא הא' ישראל, בכנסת בחי '

שיש  הוא והשני מקיף  אור לה שיש 

פנימי. אור בבחי ' בה שמאיר הארה  לה

שהיא  מצד  סוכה  נקראת זה שם ועל

סוד וזהו הפנימי האור את מקפת

גבר  תסובב כא)נקבה  לא, ולכך(ירמיה 

הק "ף פעמים  ב' ע "ש שם  נקראת

ואור פנימי האור  את מקפת שהיא

פעמים  ב' והנה אותה. מקיף המקיף

והק "ף של"ם. כמנין ש "ע עולה הק "ף

למ "ד אל"ף כזה במילואו  א"ל  שם הוא

שאנו  ההיקף מן כנודע קפ "ה שעולה

להמשיך בסוכות התיבה את מקיפים

א "ל ע"ש  שמורה  מקיפין אורות לה

התיבה את מקיפין ואנו הק "ף . מספר

הקפות  ג' יש  ועז"ה הלולב. ובידינו

ותיבה המקיף  ולולב המקיף אדם

ס"ג  משם  הוא הא' הקפה  הניקפת.

ה"י  וא "ו ה"י יו"ד כזה במילוי הוי"ה

א"ל , מספר והוא ייא "י שם מזה יוצא

הק"ף , מספר הוא  במילואו וא"ל 

הב יה"ו והקפה  יה "ו שמות מג' הוא '

יוצא  ס"ג ומשם ס"ג. שעולה  יה"ו

במילואו  ואל אל. שם  מספר ייא "י

משם  הוא הג' הקפה  הק"ף. מספר

ה"א  יו "ד  כזה במילואו  הוי "ה  מ"ה 

המורים  אלפי"ן  ג' ממנו יוצא  ה "א  וא "ו

ס"ג  מספרם  אהי"ה וג' אהי "ה  ג' על

וא "ל אל. מספר  ייא "י יוצא ס"ג ומשם

הקב"ה אמר הק"ף. מספר במילואו

אברהם  כי יראה, אותי קרא  אברהם

יראה ופחד. יראה והיא יראה קראו 

וכתיב  ארי "ה אותיות ח)הוא  ג , (עמוס 

מספר והוא יירא. לא  מי שאג ארי"ה

והוא  רי"ו, שעולה גבורה  אותיות רי"ו

וזהו  רי"ו , מספר משולש ע"ב שם

ו) לד, ויעבור(שמות פניו , על ה' ויעבור

חס"ד המשכת והוא רי"ו. ע "ב הוא

קראו  ואברהם  חסד מספר ע "ב  משם 

מן  הוא הנוקבא  בנין עיקר כי כן

אור ע"ש  שלם, קראו ושם הגבורות.

מקפת  שהיא פנימי  ואור אותה המקיף

קורא  אני אם  הקב"ה אמר לכך אותו.



סז

שמות  בלבושי יום בכל ,מתחלפים 

לגמרי. השרים יכניעו זה ידי ועל 

אל ירמוז אל , בית ונעלה ונקומה

שם  שהוא הימים  כל  הכוללת  הכוונה

וא' יודי"ן  שלושה בו יש אשר  ס"ג

כנ"ל: א"ל שם שהוא

אשרויתנו הנזמים ואת וגו'

מה פי  על הוא באזניהם,

ט)שנאמר כח, משמוע(משלי אזנו מסיר

הנוטה שאדם שהפירוש תורה

מסך לעצמו  עושה הגשמיות  לתאוות

יוכל לא זה ידי ועל לאזנו המבדיל

הדור, מצדיקי תורה דברי לשמוע

ואינו  לאזניו נכנס אינו  ששומע שאף

ואת  וגו' ויתנו וזהו לבו. למעמקי יורד

פירוש  באזניהם, אשר הנזמים

היה אשר המבדיל המסך שהסירו

הנכר אלהי שהסירו ידי  על באזניהם

אותם  ויטמון וזהו התאוות . על  וגברו 

הנכר אלהי  את שהכניע פירוש  יעקב,

שרים  השבעים של  הרע בחינת הוא

תחת  לשלוט . יוכלו  לבל  אותן טמן

הדס, לולב  אתרוג נוטריקון האלה 

כבוד שם נוטריקון שכם  עם אשר

קבלת  ידי  שעל  הדבר ופירוש  מלכותו,

לולב האתרוג וכוונת שמים  מלכות 

ידו  תחת  שרים השבעים הכניע הדס

סוכות)כנ"ל: ושמש (מאור 

z

בהקפות מעשה דיבור אדם 

בחינת הנה יש  המצות בעשיות ידוע 

דיבור אדם נוטריקון שהוא אדם ,

ואפשר בספרים, שכתוב כמו מעשה,

ממני  להם  ואמר להם רמז לזה  שגם

בעשותו  אברהם  כי תעשו . וכן תראו

בחינות  כל קיים  חסד  גמילות עמהם

בחינותיה , לכל היתה  וכוונתו המצוה ,

להם  נראה מעשה  דיבור  האדם  והנה

ידעת  וכבר  להזהירם. צריך ולא  לעינים

והדיבור הדיבור , ענף הוא המעשה כי

ענף הוא האדם  וגם  האדם , ענף הוא

המחשבה והנה מ"ה. חשב המחשבה ,

להם  נראית ואינה סתומה היתה

'והשענו  ואמר עליה  והזהיר בחוש,

העץ פנימיות לומר רצה  העץ', תחת

הם  והכוונה הדיבור כי  שנתבאר, כמו 

המחשבה והנה ונשמה . גוף דמיון

פנימיות  שהוא  מפני עיונית נקרא 

נקרא  העיונית והסתכלות  ולפנים , לפני

שנאמר כמו כט)סכיה, יא  'אבי (בראשית

גם  ומה  הקודש . ברוח שסכתה  יסכה'

השלום  עליו  אבינו  אברהם שכוונת 

אור בחינת זו במצוה להמשיך  היה 

תחת המק  'והשענו לשון שהוא יפין,

והכל וסכך , מקיף  לשון שהוא העץ',

סכיה . הנקרא  המחשבה ידי על

קצה ) אות  ליעקב דבריו (מגיד 

z

בהקפות הבחינות שלשת

שלאמר  ברייתו מתחילת ברכיה ר'

סוכה הקב "ה  לו  עשה  עולם

בתוכה מתפלל היה וכביכול בירושלים,

אמר רצוני . בני שיעשו יה"ר ואומר 

יראה אותי קרא אברהם הקב "ה

החסידות  הושענות |אור

יד)שנאמר כב, אברהם (בראשית  ויקרא

קרא  שם יראה. ה' ההוא המקום שם

שנאמר  שלם יח)אותי יד, ומלכי (שם

אותו  קורא אני אם  שלם . מלך צדק 

אני  ואם מתרעם, הצדיק שם  יראה

שם, שקראו כדרך שלם אותו קורא 

הריני  אלא מתרעם . הצדיק אברהם

שניהם  שקראו  כדרך  אותו קורא 

של עכ"ל שלם יראה ירושלים

שסוכתו  שדרשו  הדרש הנה הילקוט.

מתחילת  בירושלים היתה  הקב "ה של 

במלת  נכלל הוא עולם של  ברייתו

בשלם  שתמיד  היה משמע שזה ויהי,

כמה יש  הלא  להם קשה והיה  סוכו ,

דרשו  ולכך בהמ "ק נבנה שלא  שנים 

היה עולם של ברייתו מתחילת שמ"מ

בירושלים : סוכתו

עלוהנה  והעולה רבו , הדקדוקים

על לומר שייך איך  הוא כולנה 

בסוכה שוכן שהוא העולמים  כל בורא 

שהוא  דנודע אותו  מקפת והסוכה

שני  דיש  יתבאר  אך עלמין. כל מקיף

מה הוא הא' ישראל, בכנסת בחי '

שיש  הוא והשני מקיף  אור לה שיש 

פנימי. אור בבחי ' בה שמאיר הארה  לה

שהיא  מצד  סוכה  נקראת זה שם ועל

סוד וזהו הפנימי האור את מקפת

גבר  תסובב כא)נקבה  לא, ולכך(ירמיה 

הק "ף פעמים  ב' ע "ש שם  נקראת

ואור פנימי האור  את מקפת שהיא

פעמים  ב' והנה אותה. מקיף המקיף

והק "ף של"ם. כמנין ש "ע עולה הק "ף

למ "ד אל"ף כזה במילואו  א"ל  שם הוא

שאנו  ההיקף מן כנודע קפ "ה שעולה

להמשיך בסוכות התיבה את מקיפים

א "ל ע"ש  שמורה  מקיפין אורות לה

התיבה את מקיפין ואנו הק "ף . מספר

הקפות  ג' יש  ועז"ה הלולב. ובידינו

ותיבה המקיף  ולולב המקיף אדם

ס"ג  משם  הוא הא' הקפה  הניקפת.

ה"י  וא "ו ה"י יו"ד כזה במילוי הוי"ה

א"ל , מספר והוא ייא "י שם מזה יוצא

הק"ף , מספר הוא  במילואו וא"ל 

הב יה"ו והקפה  יה "ו שמות מג' הוא '

יוצא  ס"ג ומשם ס"ג. שעולה  יה"ו

במילואו  ואל אל. שם  מספר ייא "י

משם  הוא הג' הקפה  הק"ף. מספר

ה"א  יו "ד  כזה במילואו  הוי "ה  מ"ה 

המורים  אלפי"ן  ג' ממנו יוצא  ה "א  וא "ו

ס"ג  מספרם  אהי"ה וג' אהי "ה  ג' על

וא "ל אל. מספר  ייא "י יוצא ס"ג ומשם

הקב"ה אמר הק"ף. מספר במילואו

אברהם  כי יראה, אותי קרא  אברהם

יראה ופחד. יראה והיא יראה קראו 

וכתיב  ארי "ה אותיות ח)הוא  ג , (עמוס 

מספר והוא יירא. לא  מי שאג ארי"ה

והוא  רי"ו, שעולה גבורה  אותיות רי"ו

וזהו  רי"ו , מספר משולש ע"ב שם

ו) לד, ויעבור(שמות פניו , על ה' ויעבור

חס"ד המשכת והוא רי"ו. ע "ב הוא

קראו  ואברהם  חסד מספר ע "ב  משם 

מן  הוא הנוקבא  בנין עיקר כי כן

אור ע"ש  שלם, קראו ושם הגבורות.

מקפת  שהיא פנימי  ואור אותה המקיף

קורא  אני אם  הקב"ה אמר לכך אותו.



סח

אני  ואם  זה דברי אבטל זה  כדברי 

אלא  זה דברי  אבטל  זה כדברי קורא 

יר"ו  ירושלי"ם . שניהם  כדברי אקראהו 

פעמים  ב ' הוא שלם גבורה, מספר

והבן: הק "ף 

ניצבים) חדשים ליקוטים ישראל  (אוהב

z

לשמירה מגן נעשה ההקפות ע "י 

מהקליפות

לשלושהידוע מרמז מגן שתיבת

בכוונת  כמבואר אל  שמות

שאנו  רבה, הושענא של  הקפות 

מגן  בהקפות  לעצמנו עושים

וזהו  בנו. ישלטו שלא  מהחיצונים

פעמים  שלש  כי  ויהי, השלושה הרמז

ושלש  אל פעמים  שלש  גימטריא ויהי

שיוסף לרמז מגן גימטריא אל פעמים

בו  ישלטו שלא מגן  לעצמו עשה

בפרשה במדרש  הרמז וזהו המצרים .

הסדרה  בתחילת  ה )זו  פד, רבה  (בראשית

באמצע פתוח שהיה לנפח משל

וגץ משלך  יוצא אחד  גץ וכו' פלטיא 

מרמז  שורפו, ואתה בנך  משל אחד

לומר רצה מגן גימטריא שגץ כנ "ל

ומגן  לעצמו  יעקב שעשה  שמגן 

השמות  ידי על  לעצמו יוסף שעשה

ושתי  עשו, אלופי כל שורפים  היו  אל

ה ' דהיינו מקום , גימטריא מגן פעמים

עולם : של מקומו  שהוא  יתברך

וישב) ושמש (מאור 

z

ישועה ימי נקראו הללו הימים 

הושענות חכמינו לומר  קבעו ז"ל 

חכמים  ודברי הללו. בימים 

בעתו. היפה  עת בכל  לרמז כדרבונות

וכתיב ישועה. ימי  נקראו הללו  ימים כי

נוראים  בימים  הוא עניתני כי אודך

עי"ז  נפשותיכם. את ועניתם  יוהכ"פ

וכתיב הסוכות. בחג לישועה לי  ותהי

וישעך הסוכה. הוא חסדך  ה ' הראנו

כדכתיב ומיניו . הלולב  לנו תתן

ית' מהבורא  מתנה  שהיא ולקחתם 

שמהם  המצות באלה לדבק שיכולין

הוא  בטחתי בחסדך  הישועה . בא 

במינים  הוא בישועתך לבי יגל הסוכה.

ושמחתם  כו' ולקחתם דכתיב  הללו

הערבה יום רבה  הושענא  ויום כו'.

שבעת  פיך הרחב  וכתיב לפה. שמרמז

להרבות  צריכין וישועה גאולה

תשועת  נושע להיות בתחנונים

ית' להבורא שיש  החן וזה עולמים.

ריח  ולא  טעם לא  לערבה בדומין  גם

ית'. לפניו להתפלל  הכנעה ע"י רק 

מתגאה כמ"ש בפה ישראל של וכחן

ערב שקולן יעקב קול הקול בירושתו

אותן  על החן העיקר אמנם  ית'. לפניו 

ע"י  כן  ואעפ"י וריח. טעם  להם שיש 

לכלל עצמו שמכניס ביחד  האגודה 

ידי  על בערבה. עצמו ומדבק ישראל

נושע להיות יכול שיותר שיודע 

הניחו  לכן  מעשיו. מבכח בתפלה

בערבה . רק ואחזו המינים  כל חכמים

שערומין  כו ' ובהמה  אדם נאמר וע"ז

לפני  כבהמה  עצמן ועושים בדעת

ית ': תרל"ט)הבורא  סוכות אמת (שפת

החסידות  רבא|אור הושענא

רבא  הושענא

ההקפות ידי על מגינים 

שבעביום עושין אנו רבה הושענא 

משנה ספר ושונים הקפות

עושין  אנו  שבהקפות מפני תורה,

מפני  וזהו להמלכות, ומגינים חומות

אנו  שבהקפות החותם . זה שביום

לא  שרים שהשבעים חומות עושים

הקפה וכל המלכות , אל לקרב  יוכלו

אותיות  [וחותם אומות יו "ד  כנגד

המלכות  מעלין  אנו זה וביום  חומת],

יודי"ן  במילוי שאהי"ה להמוחין,

עולה אלפי"ן ובמילוי  ההי"ן ובמילוי

חותם, כמנין תנ "ד, בגימטריא

שצ"ב עולים עצמם  בפני  והמילוים 

כמנין  שצ"ה , הן  כוללים שלשה ועם

עושים  אנו הקפות  ידי שעל משנה ,

לעיל . כנזכר חותם אותיות והוא חומת,

לומדים  שאנו תורה  משנה ידי על וגם 

מעלים  אנו  בזה רבה  בהושענא 

עם  כן גם שיסכימו לשרשן, הגבורות

מתעלה והמלכות להמוחין,החסדים,

כנסת  על  טובות השפעות ומקבלת 

רבא)ישראל . הושענא ושמש (מאור 

z

פעמים שבע  מקיפין השביעי ביום 

השמחה ,הנה  בזמן עתה מנהגינו

שמיני  עד  חג של הראשון מיום

חתונתו  ביום נשואין כמנהג עצרת,

וכאשר המשתה, ושמחת האדם  של 

במדרש  חז"ל משל משלו  (גמ 'באמת

ב) נה , פסוקסוכה  לה )על כט, ביום (במדבר 

למלך משל לכם , תהיה עצרת השמיני

המלך ואמר וכו', סעודה  שעשה

קטנה , סעודה ולבתי לי  עשו לעבדיו 

אנו  ימים , השבעה כל תחזה ואתה 

בכל אחת פעם המגדל  את מקיפין

ונוהגין  פעמים, שבעה הז' וביום  יום ,

בהושענא  הלולב  של  האגודה להתיר 

וראשה כאשה  ההקפה , בעת רבה

השמיני  וביום החופה, קודם  פרוע

היחוד גמר ואז לכם, תהיה עצרת 

להקיף אז נוהגין ולכן מכוונות, כנודע 

הוא  ואז עצמה, תורה בספר המגדל

הקדוש  האיש  שמשמח סעודה , זמן

כנוי  הקטנה, בת עם הוא ברוך

את  ושמח לעיל לנו  כנזכר לשכינה,

בעל אם  לפניך  אשר  תבין  ובין אשתו ,

וזהו  נוטים , הדברים להיכן אתה , נפש 

הכלה כמשפט ל"ב , לו בלולב, הרמז

חוטין, הל"ב  עם  בטלית לחתן שרומזת

אם  כי  לשמוח לו שאין לו לרמוז

העולם. באומות ולא  ישראל, בכנסת

סוכות) המאיר (אור

z

חומות שבעה להקיף  ההקפות  עושים

המלך  להיכל  זר יכנס שלא  סביבה 

עשהוהנה הזה והכבוד  הגדולה ככל

ישראל . עמו עם יתברך  שמו



סט

אני  ואם  זה דברי אבטל זה  כדברי 

אלא  זה דברי  אבטל  זה כדברי קורא 

יר"ו  ירושלי"ם . שניהם  כדברי אקראהו 

פעמים  ב ' הוא שלם גבורה, מספר

והבן: הק "ף 

ניצבים) חדשים ליקוטים ישראל  (אוהב

z

לשמירה מגן נעשה ההקפות ע "י 

מהקליפות

לשלושהידוע מרמז מגן שתיבת

בכוונת  כמבואר אל  שמות

שאנו  רבה, הושענא של  הקפות 

מגן  בהקפות  לעצמנו עושים

וזהו  בנו. ישלטו שלא  מהחיצונים

פעמים  שלש  כי  ויהי, השלושה הרמז

ושלש  אל פעמים  שלש  גימטריא ויהי

שיוסף לרמז מגן גימטריא אל פעמים

בו  ישלטו שלא מגן  לעצמו עשה

בפרשה במדרש  הרמז וזהו המצרים .

הסדרה  בתחילת  ה )זו  פד, רבה  (בראשית

באמצע פתוח שהיה לנפח משל

וגץ משלך  יוצא אחד  גץ וכו' פלטיא 

מרמז  שורפו, ואתה בנך  משל אחד

לומר רצה מגן גימטריא שגץ כנ "ל

ומגן  לעצמו  יעקב שעשה  שמגן 

השמות  ידי על  לעצמו יוסף שעשה

ושתי  עשו, אלופי כל שורפים  היו  אל

ה ' דהיינו מקום , גימטריא מגן פעמים

עולם : של מקומו  שהוא  יתברך

וישב) ושמש (מאור 

z

ישועה ימי נקראו הללו הימים 

הושענות חכמינו לומר  קבעו ז"ל 

חכמים  ודברי הללו. בימים 

בעתו. היפה  עת בכל  לרמז כדרבונות

וכתיב ישועה. ימי  נקראו הללו  ימים כי

נוראים  בימים  הוא עניתני כי אודך

עי"ז  נפשותיכם. את ועניתם  יוהכ"פ

וכתיב הסוכות. בחג לישועה לי  ותהי

וישעך הסוכה. הוא חסדך  ה ' הראנו

כדכתיב ומיניו . הלולב  לנו תתן

ית' מהבורא  מתנה  שהיא ולקחתם 

שמהם  המצות באלה לדבק שיכולין

הוא  בטחתי בחסדך  הישועה . בא 

במינים  הוא בישועתך לבי יגל הסוכה.

ושמחתם  כו' ולקחתם דכתיב  הללו

הערבה יום רבה  הושענא  ויום כו'.

שבעת  פיך הרחב  וכתיב לפה. שמרמז

להרבות  צריכין וישועה גאולה

תשועת  נושע להיות בתחנונים

ית' להבורא שיש  החן וזה עולמים.

ריח  ולא  טעם לא  לערבה בדומין  גם

ית'. לפניו להתפלל  הכנעה ע"י רק 

מתגאה כמ"ש בפה ישראל של וכחן

ערב שקולן יעקב קול הקול בירושתו

אותן  על החן העיקר אמנם  ית'. לפניו 

ע"י  כן  ואעפ"י וריח. טעם  להם שיש 

לכלל עצמו שמכניס ביחד  האגודה 

ידי  על בערבה. עצמו ומדבק ישראל

נושע להיות יכול שיותר שיודע 

הניחו  לכן  מעשיו. מבכח בתפלה

בערבה . רק ואחזו המינים  כל חכמים

שערומין  כו ' ובהמה  אדם נאמר וע"ז

לפני  כבהמה  עצמן ועושים בדעת

ית ': תרל"ט)הבורא  סוכות אמת (שפת

החסידות  רבא|אור הושענא

רבא  הושענא

ההקפות ידי על מגינים 

שבעביום עושין אנו רבה הושענא 

משנה ספר ושונים הקפות

עושין  אנו  שבהקפות מפני תורה,

מפני  וזהו להמלכות, ומגינים חומות

אנו  שבהקפות החותם . זה שביום

לא  שרים שהשבעים חומות עושים

הקפה וכל המלכות , אל לקרב  יוכלו

אותיות  [וחותם אומות יו "ד  כנגד

המלכות  מעלין  אנו זה וביום  חומת],

יודי"ן  במילוי שאהי"ה להמוחין,

עולה אלפי"ן ובמילוי  ההי"ן ובמילוי

חותם, כמנין תנ "ד, בגימטריא

שצ"ב עולים עצמם  בפני  והמילוים 

כמנין  שצ"ה , הן  כוללים שלשה ועם

עושים  אנו הקפות  ידי שעל משנה ,

לעיל . כנזכר חותם אותיות והוא חומת,

לומדים  שאנו תורה  משנה ידי על וגם 

מעלים  אנו  בזה רבה  בהושענא 

עם  כן גם שיסכימו לשרשן, הגבורות

מתעלה והמלכות להמוחין,החסדים,

כנסת  על  טובות השפעות ומקבלת 

רבא)ישראל . הושענא ושמש (מאור 

z

פעמים שבע  מקיפין השביעי ביום 

השמחה ,הנה  בזמן עתה מנהגינו

שמיני  עד  חג של הראשון מיום

חתונתו  ביום נשואין כמנהג עצרת,

וכאשר המשתה, ושמחת האדם  של 

במדרש  חז"ל משל משלו  (גמ 'באמת

ב) נה , פסוקסוכה  לה )על כט, ביום (במדבר 

למלך משל לכם , תהיה עצרת השמיני

המלך ואמר וכו', סעודה  שעשה

קטנה , סעודה ולבתי לי  עשו לעבדיו 

אנו  ימים , השבעה כל תחזה ואתה 

בכל אחת פעם המגדל  את מקיפין

ונוהגין  פעמים, שבעה הז' וביום  יום ,

בהושענא  הלולב  של  האגודה להתיר 

וראשה כאשה  ההקפה , בעת רבה

השמיני  וביום החופה, קודם  פרוע

היחוד גמר ואז לכם, תהיה עצרת 

להקיף אז נוהגין ולכן מכוונות, כנודע 

הוא  ואז עצמה, תורה בספר המגדל

הקדוש  האיש  שמשמח סעודה , זמן

כנוי  הקטנה, בת עם הוא ברוך

את  ושמח לעיל לנו  כנזכר לשכינה,

בעל אם  לפניך  אשר  תבין  ובין אשתו ,

וזהו  נוטים , הדברים להיכן אתה , נפש 

הכלה כמשפט ל"ב , לו בלולב, הרמז

חוטין, הל"ב  עם  בטלית לחתן שרומזת

אם  כי  לשמוח לו שאין לו לרמוז

העולם. באומות ולא  ישראל, בכנסת

סוכות) המאיר (אור

z

חומות שבעה להקיף  ההקפות  עושים

המלך  להיכל  זר יכנס שלא  סביבה 

עשהוהנה הזה והכבוד  הגדולה ככל

ישראל . עמו עם יתברך  שמו



ע

המלך , חותם חותמו להם מסר הן כי

ברוך הקדוש  של חותמו אשר  נודע כי

זכרונם  חכמינו כמאמר אמת, הוא

נה .)לברכה  ונאמר(שבת כ), ז 'תתן (מיכה 

ואומר ליעקב '. כב)אמת ב 'ואנכי (ירמיה

וגו'. אמת' זרע  כלה שורק  נטעתיך 

ולישראל . ליעקב חותמו שמסר  הרי

החותם  ענין לב לחכמי נודע הנה וגם 

הכ ביום  נעילת הנעשה בעת יפורים

וסגירת  נעילת בדמיון שהוא שער,

וחותמין  אותן שנועלין המדינה, שערי

יקרב שלא  דמלכא , בגושפנקא  אותן

בעד נועלין אנו  וכן המלך. להיכלי זר

ביתה , אל זר  יקרב שלא  ישראל  כנסת

שהוא  המלך, בחותם  בפניה וחותמין

אהי "ה הקדוש  שם מלויי שלושה 

קס"א  שהם בההי "ן באלפי"ן ביודי "ן

'חותם' חושבן עולים קנ"א קמ "ג

נעשה כך ואחר כנודע. הכולל עם 

בשבעה רבא  בהושענא  חתימה הגמר

המזבח, את סובבין שהיו הקפות

במקום  שהוא  השולחן סובבין ואנו

חומת, אותיות הוא חותם כי המזבח,

ידי  על הנעשה  ירושלים  חומת סוד

ואז  סביבה , חומות שבעה ההקפות

אין  שאז חותם, תוך חותם  נעשה 

הכל נכרי מגע משום  עוד  חשש 

עם  ידי על נעשה זה וכל כידוע .

וביחוד בתפילותיהם, ישראל קדוש 

וחתמנו  אז שאומרים נעילה בתפילת

ההקפות  עושים  כך ואחר זו , לכוונה

שלא  סביבה חומות  שבעה להקיף 

המלך . להיכל זר יכנס

המלךוהראת שחותם  בזה לדעת

וגם  לרצונם , הוא בידם 

כל הרי כי בידם, המלך וגנזי  אוצרות

ונוראים  הנפלאים קדישין  האורות

השמות  וכל ושלמטה , שלמעלה 

הקדושה , בתורה  נכללו הכל הקדושים

חד הוא  בריך וקודשא אורייתא כי

בידם  המלוכה כתר  וגם כנודע. אינון

הכתוב  כמאמר ג)ניתן מט  (ישעיה 

שמעשיך אתפאר'. בך  אשר 'ישראל

ויושב עולה להיות ועטרה  פאר נעשים

ואמרו  הוא. ברוך עולם אלהי  בראש 

לברכה זכרונם ד)חכמינו  כא רבה  (שמות

פסוק ג)על סה  תפילה(תהלים 'שומע 

על הממונה  המלאך וגו ', עדיך'

וכו' התפילות כל נוטל התפילות

של בראשו ונותנן עטרות אותן  ועושה

וגו', 'עדיך ' שנאמר  הוא, ברוך הקדוש 

שנאמר עטרה, אלא  'עדיך' (ישעיהואין

יח) וכן מט וכו ', תלבשי' כעדי  'כולם

הקדוש  בזוהר נח.)מבואר בזה(בשלח

על הוא  עלאה סנדלפו"ן תאנא הלשון ,

והוא  שנין מאות חמש  חברוי שאר כל 

לו  וקשר דמאריה פרגודא בתר קאים

דישראל דצלותא  מבעותהון כתרים

לרישא  כתר האי דמטי ובשעתא 

צלותהון  מקבל הוא  קדישא דמלכא

ואוכלוסין  חיילין וכולהו  דישראל 

אנו  וכאשר כאן. עד  וכו' מזדעזעין

מלאכים  אלהינו  ה' לך יתנו כתר אומרין 

י  מעמך  מעלה  קבוצי המוני  שראל

תבוא)מטה . כי חיים  מים  (באר

z

החסידות  רבא|אור הושענא

רבא בהושענא  חותם  בתוך חותם 

בני 'ויריחו מפני  ומסוגרת סוגרת

וגו ' א)ישראל' ו רצה(יהושע  ,

השכינה על מרמז  'יריחו' כי לומר 

'סוגרת  ירח , שנקראת הקדושה 

בתוך חותם שהיתה פירוש  ומסוגרת'

שם  של מילויין  שלושה שהוא חותם 

להושענא  בכוונות כדאיתא אהי"ה,

ואין  יוצא אין  ישראל  בני 'מפני  רבה,

וקדושות  הזדככות מפני פירוש  בא '

השפעה יוצא היה לא  ישראל בני 

באפשרי  היה שלא בא ' 'ואין לחיצונים,

שום  להם ולהיות לבוא  לחיצונים

בקדושה . מצורע)אחיזה  ושמש  (מאור 

z

על  עדות הוא  רבה  בהושענא  הערבה 

עליון לדעת שמכוונים  ישראל בני

חכמינו בענין  דרשו מינים הארבעה

לברכה  יב)זכרונם  ל  רבה  (ויקרא

שיש  ישראל , מבני  שיש  החילוקים על

או  מהם, אחד או וריח, טעם בהם

לכל יש ובודאי  שם. עיין כלום ולא

דיש  בתורה. ושורש  חלק  המינים 

והם  ומשפטים, חוקים  ומצות תורה

עיקרו  התורה כי חילוקים , הארבעה 

ומשפטים  הריח. בחינת ומצות הטעם.

ואלה לערבה. רמז וחוקים וריח. טעם

ישראל , בבני  נמצאו  ממש  המינים

שיש  פה , שבעל תורה בחינת שהוא

אלה מכל וסייגים תקנות כן גם

תורה . ישראל מנהג ונמצא  המינים .

שהוא  רבה בהושענא ערבה וכמו

העדות  וזה חוקה. וכמו נביאים מנהג

לדעת  שמכוונים ישראל  בני על ביותר

וריח. טעם בלי אפילו עליון,

היום ונאמר זה  נקרא לכן כי  עוד,

ארבע יש  כי רבה, הושענא 

שיש  וכמו עשה, זה  לעומת וזה גליות

יש  כן כמו  מינים , הארבעה בקדושה

וגלות  וש "ד. וג"ע ע"ז עבירות שלש 

הוא  חנם, שנאת על שהוא האחרון

הגדולה והיא ריח, ולא טעם  בו  שאין 

יכולין  הערבה בזכות ולכן  מכולן .

השפלים.ל אלו  בדורות הוושע 

תרמ "ז) סוכות אמת (שפת

z

את ממתיקים  הערבה חביטת  ידי על

הדינים כל

הרחמן בכל  מתפללים  אנו החג ימי

דוד סוכת את לנו יקים  הוא

הוא  רבא ובהושענא הנופלת,

משיחא  מלכא דדוד אושפיזא

בנו, ושלמה דוד מלכות הקם  קדישא,

הערבה חביטת ידי על  רבא  ובהושענא

'מה וזהו הדינים. כל את ממתיקים 

ליראיך ' צפנת אשר טובך (תהליםרב

כ) ליראיו לא והצפין הטמין שהשי"ת ,

התשובה שהתעוררות וחסד , טוב 

החסדים  השפעת ידי על אצלם תהיה

חסדך , למען הושענא וזהו טוב . ורב 

ידי  על תהיה  התשובה שהתעוררות 

חסדים. וילך)השפעת יצחק (עקידת

z



עא

המלך , חותם חותמו להם מסר הן כי

ברוך הקדוש  של חותמו אשר  נודע כי

זכרונם  חכמינו כמאמר אמת, הוא

נה .)לברכה  ונאמר(שבת כ), ז 'תתן (מיכה 

ואומר ליעקב '. כב)אמת ב 'ואנכי (ירמיה

וגו'. אמת' זרע  כלה שורק  נטעתיך 

ולישראל . ליעקב חותמו שמסר  הרי

החותם  ענין לב לחכמי נודע הנה וגם 

הכ ביום  נעילת הנעשה בעת יפורים

וסגירת  נעילת בדמיון שהוא שער,

וחותמין  אותן שנועלין המדינה, שערי

יקרב שלא  דמלכא , בגושפנקא  אותן

בעד נועלין אנו  וכן המלך. להיכלי זר

ביתה , אל זר  יקרב שלא  ישראל  כנסת

שהוא  המלך, בחותם  בפניה וחותמין

אהי "ה הקדוש  שם מלויי שלושה 

קס"א  שהם בההי "ן באלפי"ן ביודי "ן

'חותם' חושבן עולים קנ"א קמ "ג

נעשה כך ואחר כנודע. הכולל עם 

בשבעה רבא  בהושענא  חתימה הגמר

המזבח, את סובבין שהיו הקפות

במקום  שהוא  השולחן סובבין ואנו

חומת, אותיות הוא חותם כי המזבח,

ידי  על הנעשה  ירושלים  חומת סוד

ואז  סביבה , חומות שבעה ההקפות

אין  שאז חותם, תוך חותם  נעשה 

הכל נכרי מגע משום  עוד  חשש 

עם  ידי על נעשה זה וכל כידוע .

וביחוד בתפילותיהם, ישראל קדוש 

וחתמנו  אז שאומרים נעילה בתפילת

ההקפות  עושים  כך ואחר זו , לכוונה

שלא  סביבה חומות  שבעה להקיף 

המלך . להיכל זר יכנס

המלךוהראת שחותם  בזה לדעת

וגם  לרצונם , הוא בידם 

כל הרי כי בידם, המלך וגנזי  אוצרות

ונוראים  הנפלאים קדישין  האורות

השמות  וכל ושלמטה , שלמעלה 

הקדושה , בתורה  נכללו הכל הקדושים

חד הוא  בריך וקודשא אורייתא כי

בידם  המלוכה כתר  וגם כנודע. אינון

הכתוב  כמאמר ג)ניתן מט  (ישעיה 

שמעשיך אתפאר'. בך  אשר 'ישראל

ויושב עולה להיות ועטרה  פאר נעשים

ואמרו  הוא. ברוך עולם אלהי  בראש 

לברכה זכרונם ד)חכמינו  כא רבה  (שמות

פסוק ג)על סה  תפילה(תהלים 'שומע 

על הממונה  המלאך וגו ', עדיך'

וכו' התפילות כל נוטל התפילות

של בראשו ונותנן עטרות אותן  ועושה

וגו', 'עדיך ' שנאמר  הוא, ברוך הקדוש 

שנאמר עטרה, אלא  'עדיך' (ישעיהואין

יח) וכן מט וכו ', תלבשי' כעדי  'כולם

הקדוש  בזוהר נח.)מבואר בזה(בשלח

על הוא  עלאה סנדלפו"ן תאנא הלשון ,

והוא  שנין מאות חמש  חברוי שאר כל 

לו  וקשר דמאריה פרגודא בתר קאים

דישראל דצלותא  מבעותהון כתרים

לרישא  כתר האי דמטי ובשעתא 

צלותהון  מקבל הוא  קדישא דמלכא

ואוכלוסין  חיילין וכולהו  דישראל 

אנו  וכאשר כאן. עד  וכו' מזדעזעין

מלאכים  אלהינו  ה' לך יתנו כתר אומרין 

י  מעמך  מעלה  קבוצי המוני  שראל

תבוא)מטה . כי חיים  מים  (באר

z

החסידות  רבא|אור הושענא

רבא בהושענא  חותם  בתוך חותם 

בני 'ויריחו מפני  ומסוגרת סוגרת

וגו ' א)ישראל' ו רצה(יהושע  ,

השכינה על מרמז  'יריחו' כי לומר 

'סוגרת  ירח , שנקראת הקדושה 

בתוך חותם שהיתה פירוש  ומסוגרת'

שם  של מילויין  שלושה שהוא חותם 

להושענא  בכוונות כדאיתא אהי"ה,

ואין  יוצא אין  ישראל  בני 'מפני  רבה,

וקדושות  הזדככות מפני פירוש  בא '

השפעה יוצא היה לא  ישראל בני 

באפשרי  היה שלא בא ' 'ואין לחיצונים,

שום  להם ולהיות לבוא  לחיצונים

בקדושה . מצורע)אחיזה  ושמש  (מאור 

z

על  עדות הוא  רבה  בהושענא  הערבה 

עליון לדעת שמכוונים  ישראל בני

חכמינו בענין  דרשו מינים הארבעה

לברכה  יב)זכרונם  ל  רבה  (ויקרא

שיש  ישראל , מבני  שיש  החילוקים על

או  מהם, אחד או וריח, טעם בהם

לכל יש ובודאי  שם. עיין כלום ולא

דיש  בתורה. ושורש  חלק  המינים 

והם  ומשפטים, חוקים  ומצות תורה

עיקרו  התורה כי חילוקים , הארבעה 

ומשפטים  הריח. בחינת ומצות הטעם.

ואלה לערבה. רמז וחוקים וריח. טעם

ישראל , בבני  נמצאו  ממש  המינים

שיש  פה , שבעל תורה בחינת שהוא

אלה מכל וסייגים תקנות כן גם

תורה . ישראל מנהג ונמצא  המינים .

שהוא  רבה בהושענא ערבה וכמו

העדות  וזה חוקה. וכמו נביאים מנהג

לדעת  שמכוונים ישראל  בני על ביותר

וריח. טעם בלי אפילו עליון,

היום ונאמר זה  נקרא לכן כי  עוד,

ארבע יש  כי רבה, הושענא 

שיש  וכמו עשה, זה  לעומת וזה גליות

יש  כן כמו  מינים , הארבעה בקדושה

וגלות  וש "ד. וג"ע ע"ז עבירות שלש 

הוא  חנם, שנאת על שהוא האחרון

הגדולה והיא ריח, ולא טעם  בו  שאין 

יכולין  הערבה בזכות ולכן  מכולן .

השפלים.ל אלו  בדורות הוושע 

תרמ "ז) סוכות אמת (שפת

z

את ממתיקים  הערבה חביטת  ידי על

הדינים כל

הרחמן בכל  מתפללים  אנו החג ימי

דוד סוכת את לנו יקים  הוא

הוא  רבא ובהושענא הנופלת,

משיחא  מלכא דדוד אושפיזא

בנו, ושלמה דוד מלכות הקם  קדישא,

הערבה חביטת ידי על  רבא  ובהושענא

'מה וזהו הדינים. כל את ממתיקים 

ליראיך ' צפנת אשר טובך (תהליםרב

כ) ליראיו לא והצפין הטמין שהשי"ת ,

התשובה שהתעוררות וחסד , טוב 

החסדים  השפעת ידי על אצלם תהיה

חסדך , למען הושענא וזהו טוב . ורב 

ידי  על תהיה  התשובה שהתעוררות 

חסדים. וילך)השפעת יצחק (עקידת

z



עב

הערבה ידי על הנשיקין

ז"למצות חכמינו שבחרו בהו"ר ערבה

אף המינים. מבכל יותר בערבה 

וריח. טעם בהם  שאין אותם  נגד הוא  כי

בנ "י  דביקות יותר  ניכר  מזה באמת כי

אדם  בני חביבות בא מאין כי להשי"ת.

למקום. בנים נקראו שבנ"י רק הללו.

בה ' דביקות ישראל איש  בכל  ויש 

בה ' הדבקים  ואתם כמ"ש  אלקים

ישקני  כתיב כו '. כולכם חיים אלקיכם 

פי' מיין. דודיך טובים  כו' מנשיקות

ידי  שעל במים  השקה  כמו נשיקה 

כן  טהור. נעשה לשורשו  שמתדבק 

כמ"ש  לבנ "י  ניתן מים שנקראת  התורה 

תורה בחי' בתוכינו. נטע עולם חיי

שחכמים  גדול פלא שהוא  שבע"פ

ודבריהם  התורה. על  להוסיף  יכולין

גומר לאל  כמ "ש  בשמים רושם עושים

כי  מיין דודיך טובים נאמר  וע"ז עלי.

מצות  והוא  מיין. השנה  בכל  נסכים 

שיש  להקב"ה מסגלין שבנ "י ומעש"ט 

מאומות. ולא  ישראל מבני רוח נחת לו 

המעשים  בלי שגם  הענין מים. ובסוכות

דביקות  ג"כ יש  הבריאה  עצם מצד  רק

וזה האומות. מכל יותר  לבנ "י  עצום

כמ"ש  הגנה צריך ולכן בסוכות. נתברר

לעיל .

הזו ובני בנקודה  יותר שמחין ישראל

ממה הבריאה מצד  בהם  שנטבע

יכול מה  כי  מעשיהם. ע"י  שזוכין

דודיך טובים וז"ש בו"ד. מעשה  לפעול 

עמו. ה' חלק מצד מהקב "ה שבא

כנ"ל: מעשינו ע"י שזוכין ממה 

מים וכתיב  כל על זורעי אשריכם

אור דכתיב  כו'. רגל משלחי 

ויש  צדיקים. כולם  ועמך  לצדיק. זרוע

ישראל איש  בכל כנ "ל פנימית  נקודה

אחר שמתגלה  רק כנ"ל. הטבע מצד 

רגל משלחי  וז"ש  החיצוניות הסרת 

מתגלה ויוהכ"פ ר"ה אחר ולכן  כו'.

בנ "י  רבה ובהושענא  כנ "ל. סוכות בחי '

בלי  אף דוקא ערבה  בבחי' שמחין

כנ"ל: וריח טעם

תרל"ד ) סוכות אמת  (שפת

z

- רבה הושענא נקרא  היום  זה

גמורים ורחמים  גדולים  חסדים 

החסדים,ניסוך  על מרמזים  הם  המים

מתפשטים  שהמים  שכמו

מתפשטים  החסדים כך  והולכים,

שמצד חסדים ויש  למטה. והולכים

לעשותן  הבורא צריך היה  לא הדין

ויש  ברואיו, עם מתחסד  שהוא אלא

עם  מתחסד  המשפט שמצד חסדים

חסדים  שיעשה נותן והדין ברואיו

ניסוך על בגמרא  הרמז ולכך  להם .

שהוא  ובשביעי  ובששי  בשני המים 

הוא  הרמז וגמר מ "ם, יו"ד  מ"ם

פי  שעל זה על לרמז כמשפטם,

ולכך חסדים, להם  עושה המשפט

שהם  רבה, הושענא היום זה נקרא 

לפי  גמורים ורחמים גדולים  חסדים

מראש  מצות כמה ישראל שעשו 

אתרוג  שופר הזה היום עד  השנה 

סוכה . הדס  ערבה לולב

סוכות) אהרן (תולדות 

אור
ביאורי
הכװנו˙



עג

הערבה ידי על הנשיקין

ז"למצות חכמינו שבחרו בהו"ר ערבה

אף המינים. מבכל יותר בערבה 

וריח. טעם בהם  שאין אותם  נגד הוא  כי

בנ "י  דביקות יותר  ניכר  מזה באמת כי

אדם  בני חביבות בא מאין כי להשי"ת.

למקום. בנים נקראו שבנ"י רק הללו.

בה ' דביקות ישראל איש  בכל  ויש 

בה ' הדבקים  ואתם כמ"ש  אלקים

ישקני  כתיב כו '. כולכם חיים אלקיכם 

פי' מיין. דודיך טובים  כו' מנשיקות

ידי  שעל במים  השקה  כמו נשיקה 

כן  טהור. נעשה לשורשו  שמתדבק 

כמ"ש  לבנ "י  ניתן מים שנקראת  התורה 

תורה בחי' בתוכינו. נטע עולם חיי

שחכמים  גדול פלא שהוא  שבע"פ

ודבריהם  התורה. על  להוסיף  יכולין

גומר לאל  כמ "ש  בשמים רושם עושים

כי  מיין דודיך טובים נאמר  וע"ז עלי.

מצות  והוא  מיין. השנה  בכל  נסכים 

שיש  להקב"ה מסגלין שבנ "י ומעש"ט 

מאומות. ולא  ישראל מבני רוח נחת לו 

המעשים  בלי שגם  הענין מים. ובסוכות

דביקות  ג"כ יש  הבריאה  עצם מצד  רק

וזה האומות. מכל יותר  לבנ "י  עצום

כמ"ש  הגנה צריך ולכן בסוכות. נתברר

לעיל .

הזו ובני בנקודה  יותר שמחין ישראל

ממה הבריאה מצד  בהם  שנטבע

יכול מה  כי  מעשיהם. ע"י  שזוכין

דודיך טובים וז"ש בו"ד. מעשה  לפעול 

עמו. ה' חלק מצד מהקב "ה שבא

כנ"ל: מעשינו ע"י שזוכין ממה 

מים וכתיב  כל על זורעי אשריכם

אור דכתיב  כו'. רגל משלחי 

ויש  צדיקים. כולם  ועמך  לצדיק. זרוע

ישראל איש  בכל כנ "ל פנימית  נקודה

אחר שמתגלה  רק כנ"ל. הטבע מצד 

רגל משלחי  וז"ש  החיצוניות הסרת 

מתגלה ויוהכ"פ ר"ה אחר ולכן  כו'.

בנ "י  רבה ובהושענא  כנ "ל. סוכות בחי '

בלי  אף דוקא ערבה  בבחי' שמחין

כנ"ל: וריח טעם

תרל"ד ) סוכות אמת  (שפת

z

- רבה הושענא נקרא  היום  זה

גמורים ורחמים  גדולים  חסדים 

החסדים,ניסוך  על מרמזים  הם  המים

מתפשטים  שהמים  שכמו

מתפשטים  החסדים כך  והולכים,

שמצד חסדים ויש  למטה. והולכים

לעשותן  הבורא צריך היה  לא הדין

ויש  ברואיו, עם מתחסד  שהוא אלא

עם  מתחסד  המשפט שמצד חסדים

חסדים  שיעשה נותן והדין ברואיו

ניסוך על בגמרא  הרמז ולכך  להם .

שהוא  ובשביעי  ובששי  בשני המים 

הוא  הרמז וגמר מ "ם, יו"ד  מ"ם

פי  שעל זה על לרמז כמשפטם,

ולכך חסדים, להם  עושה המשפט

שהם  רבה, הושענא היום זה נקרא 

לפי  גמורים ורחמים גדולים  חסדים

מראש  מצות כמה ישראל שעשו 

אתרוג  שופר הזה היום עד  השנה 

סוכה . הדס  ערבה לולב

סוכות) אהרן (תולדות 

אור
ביאורי
הכװנו˙



עד

הכוונות  אור א|מאמרי מאמר 

א  מאמר 

הסוכות בחג החסדים המשכת

תשרי בחודש הנעשה התיקון

סדרבימי ממשיך  הסוכות, חג

חודש  במשך הנעשה התיקון

הוא  שתכליתו הגדולהיחודתשרי,
אנפין] [זעיר הוא בריך קודשא בין 

ביום  הנעשה [מלכות ] ושכינתיה

עצרת עבודת שמיני כל  תכלית  שזהו ,

הללו. הקדושים הימים

הנקראת ענין  שהמלכות זה, יחוד

שורש  שהיא - ישראל' 'כנסת

זעיר עם מתייחדת  ישראל, נשמות

גדול שפע נשפע זה ומיחוד אנפין,

ישראל . לכנסת  ורב

רז"לוזהו שאמרו  מה שמיני א סוד  על

ודם  בשר למלך 'משל עצרת,

גדולה סעודה לי  עשו  לעבדיו  שאמר

לי  עשה לאוהבו אמר  אחרון, ליום 

וזה ממך', שאהנה כדי  קטנה סעודה

ביום  הנעשה הנזכר היחוד על רומז

עצרת. שמיני

להקדים לקראת  צריך  זה יחוד

הכנות, וכמה כמה לעשות 

תשובה , ימי עשרת השנה, ראש  בימי 

שיבואר . וכפי הסוכות, וחג  הקדוש  יום 

z

תחבקני' וימינו ראשי תחת  'שמאלו

שמראש ב בזוהרמבואר שהימים ,

הם  הכיפורים יום  עד  השנה 

ואילו  לראשי', תחת 'שמאלו  בבחינת

עצרת  שמיני עד ואילך  שמשם הימים

תחבקני'. 'וימינו בבחינת הם 

הוא ביאור  ישנם גהענין שהנה ,

,וגבורותחסדים בחינות

ומאיר הנמשך שפע  של  בחינות  שהם 

העליונות. בספירות

יום והסדר עד  השנה שמראש  הוא,

אל נמשכים  הכיפורים 

בחינות כמה והנהגבורותהמלכות ,

בחינת הם  וזהו שמאלהגבורות ,

ראשי'בחינת תחת וכיון 'שמאלו  .

בחינת  הם עלופחדדין שהגבורות ,

ויראה , דין ימי הם  הללו הימים כן

ע"ב .א. סד דף ח "א בזוהר זה  וכעין  ע"ב, נה דף  סוכה 

דיוה"כ.ב. ד' דרוש הכוונות  ובשער ע"ב, ריד דף  ח "ג זוהר

דסוכות.ג. ג' דרוש הכוונות  שער



עה

הכוונות  אור א|מאמרי מאמר 

א  מאמר 

הסוכות בחג החסדים המשכת

תשרי בחודש הנעשה התיקון

סדרבימי ממשיך  הסוכות, חג

חודש  במשך הנעשה התיקון

הוא  שתכליתו הגדולהיחודתשרי,
אנפין] [זעיר הוא בריך קודשא בין 

ביום  הנעשה [מלכות ] ושכינתיה

עצרת עבודת שמיני כל  תכלית  שזהו ,

הללו. הקדושים הימים

הנקראת ענין  שהמלכות זה, יחוד

שורש  שהיא - ישראל' 'כנסת

זעיר עם מתייחדת  ישראל, נשמות

גדול שפע נשפע זה ומיחוד אנפין,

ישראל . לכנסת  ורב

רז"לוזהו שאמרו  מה שמיני א סוד  על

ודם  בשר למלך 'משל עצרת,

גדולה סעודה לי  עשו  לעבדיו  שאמר

לי  עשה לאוהבו אמר  אחרון, ליום 

וזה ממך', שאהנה כדי  קטנה סעודה

ביום  הנעשה הנזכר היחוד על רומז

עצרת. שמיני

להקדים לקראת  צריך  זה יחוד

הכנות, וכמה כמה לעשות 

תשובה , ימי עשרת השנה, ראש  בימי 

שיבואר . וכפי הסוכות, וחג  הקדוש  יום 

z

תחבקני' וימינו ראשי תחת  'שמאלו

שמראש ב בזוהרמבואר שהימים ,

הם  הכיפורים יום  עד  השנה 

ואילו  לראשי', תחת 'שמאלו  בבחינת

עצרת  שמיני עד ואילך  שמשם הימים

תחבקני'. 'וימינו בבחינת הם 

הוא ביאור  ישנם גהענין שהנה ,

,וגבורותחסדים בחינות

ומאיר הנמשך שפע  של  בחינות  שהם 

העליונות. בספירות

יום והסדר עד  השנה שמראש  הוא,

אל נמשכים  הכיפורים 

בחינות כמה והנהגבורותהמלכות ,

בחינת הם  וזהו שמאלהגבורות ,

ראשי'בחינת תחת וכיון 'שמאלו  .

בחינת  הם עלופחדדין שהגבורות ,

ויראה , דין ימי הם  הללו הימים כן

ע"ב .א. סד דף ח "א בזוהר זה  וכעין  ע"ב, נה דף  סוכה 

דיוה"כ.ב. ד' דרוש הכוונות  ובשער ע"ב, ריד דף  ח "ג זוהר

דסוכות.ג. ג' דרוש הכוונות  שער



עו

של דינו  גזר ונחתם נכתב ובהם 

.ד האדם 

יום לאחר שלאחר בימים  מכן ,

הסוכות, חג ובימי הכיפורים 

של הארות כמה  המלכות אל  נמשכים

בחינתחסדים  בחינת ימין שהם וזהו  ,

תחבקני' הללו 'וימינו  הימים  כן ועל .

ימי עניינם אהבההם החסדים שכן ,

וחמלה . רחמים אהבה 

הללו,החסדים  בימים  הנמשכים

הגבורות  את ממתיקים

השנה ראש  בימי המלכות שקיבלה 

תשובה ימי  ה 'ה ועשרת שבחמלת .

החג, בימי  חסדים בחינת הקדים עלינו

ולחסד לטובה חתימתנו  לגמור בכדי

.ו ולרחמים 

z

חסדים בחינות ארבעה

הסוכות כאמור, חג עבודת תכלית

הארות  להמשיך היא

והמשכת החסדים  המלכות. אל

הסוכות, חג בימי הנעשית  החסדים 

שכן  חסדים , בחינות מארבעה כלולה

הנמשכים  חסדים מבינהישנם 
הנמשכים  חסדים  וישנם  [אימא ],

מבחינות ז אנפין מזעיר  אחד  וכל .

כלול פנימיהחסדים, המתפשטמאור

המלכות, מקיף ומאור בתוך
מבחוץ. המלכות  את ומקיף  המתפשט

ארבעהנמצא למלכות שנמשכים

חסדים: פנימיאורא )בחינות
הנמשכים החסדים ב).מאימאשל 

הנמשכים מקיף אור  החסדים של

החסדים פנימיאורג)מאימא . של

אנפין הנמשכים  מקיף אורד).מזעיר
הנמשכים החסדים אנפין של .ח מזעיר

z

ההמשכה סדר

החסדים כל  בחינות  מארבעה  אחד

במשך אחר בזמן נמשך הנזכרים,

החסדים  המשכת  וסדר  הללו , הימים

כדלהלן  :ט נעשה 

הנמשכים החסדים שלפנימיאור א)

למלכותמאימא נמשך  ,מאליו -

דיו "כ.ד. ה' דרוש  הכוונות שער  עיין

והנה .ה. ד"ה אחרי פרשת אפרים מחנה דגל ועיין  ע"ב , רי'ד  דף במדבר זוהר על רמ"ז 

פכ"ג .ו . הדר עץ  פרי מאמר עולם, כהונת  ברית 

ע "א)הרש"שז . מ דף שלום ובנהר דאימא(בסידורו, חסדים שהם  כפשוטו  הפירוש שאין למד

רק אנפין, דזעיר  דאימא וחסדים אנפין,חסדים  דזעיר  עליון  מדעת  להמשכה הכוונה

אנפין  דזעיר  בזה .וחסדים  ואכהמ "ל אנפין, דזעיר  תחתון  מדעת  להמשכה הכוונה 

דסוכות.ח . ג' דרוש הכוונות  שער

שם.ט.

הכוונות  אור הסוכות |מאמרי בחג החסדים המשכת

יום  שבין בימים כיפור, יום בערב 

של ראשון טוב  וביום לסוכות, כיפור

סוכות.

הנמשכים החסדים שלמקיף אור ב)

חג מאימא בימי למלכות נמשך -

מצות  ידי על .סוכהישיבתהסוכות ,

הנמשכים החסדים שלפנימיאור ג)

אנפין  עלמזעיר למלכות נמשך -

הלולבידי  שלומיניו נענועי בנטילה ,

ובהלל . הברכה

הנמשכים החסדים שלמקיף אור ד)

אנפין  עלמזעיר למלכות נמשך -

המזבח ידי המינים הקפת ארבעת עם 

נעשה הוא  הזה ובזמן הבית, בזמן

ידי התיבהעל  ומיניו.הקפת  הלולב עם 

z

החסדים התפשטות

סדרנבאר את פירוט ביתר

הנזכרות. ההמשכות 

כלולההנה אצילות של  המלכות

פרטיות, ספירות מעשר

גבורה [חסד  נהי"ם  חג"ת ובספירות

שלה , מלכות] יסוד  הוד  נצח תפארת

כדלהלן. החסדים, הארות  מתפשטים

והארתם ישנם  חסדים, חמשה

ספירות  בחמשה  מתפשטת

- המלכות של  גבורה ,ראשונות חסד,

והוד נצח מתפשטתפארת, חסד  כל  ,

מכן  לאחר מהם. אחת בספירה 

החסדים  כללות של הארה נמשכת

ובחינת היסודלספירת המלכות, של

נמשכת  החסדים  של שניה  כללות 

שלהמלכותלספירת הפרטית

המלכות.

z

דאימא דחסדים פנימי אור

החסדים כאמור , של הפנימי אור
נמשךמאימאהנמשכים  -

המלכות ידי מאליו אל  על שלא

ובימים י מעשה הכיפורים, יום בערב ,

טוב יום עד הכיפורים, יום שלאחר

סוכות. של ראשון

מלמטהסדר  בסדר נעשה המשכתם 

כיפור למעלה : יום [ט 'בערב

הבחינה נמשכת  - השביעיתתשרי ]
של שניה  [כללות  החסדים של 

לספירת  נמשכת והיא החסדים ],

המלכות .מלכות של  ביום הפרטית
הכיפורים  יום  -לאחר תשרי] [י "א

הבחינה שלהשישיתנמשכת

של ראשונה [כללות החסדים 

לספירת  ונמשכת יסודהחסדים ]
המלכות. של שלאחריו הפרטית ביום
החסד  - תשרי] נמשךהחמישי[י"ב

המלכות,הודלספירת של  הפרטית

חייםי . עץ  בפרי מיהו הכוונות , בשער  איתא פ "ג)כן הסוכות חג הללו(שער  דהחסדים כתב,

ידי על המלכות  אל הסוכהנמשכים .עשיית 



עז

של דינו  גזר ונחתם נכתב ובהם 

.ד האדם 

יום לאחר שלאחר בימים  מכן ,

הסוכות, חג ובימי הכיפורים 

של הארות כמה  המלכות אל  נמשכים

בחינתחסדים  בחינת ימין שהם וזהו  ,

תחבקני' הללו 'וימינו  הימים  כן ועל .

ימי עניינם אהבההם החסדים שכן ,

וחמלה . רחמים אהבה 

הללו,החסדים  בימים  הנמשכים

הגבורות  את ממתיקים

השנה ראש  בימי המלכות שקיבלה 

תשובה ימי  ה 'ה ועשרת שבחמלת .

החג, בימי  חסדים בחינת הקדים עלינו

ולחסד לטובה חתימתנו  לגמור בכדי

.ו ולרחמים 

z

חסדים בחינות ארבעה

הסוכות כאמור, חג עבודת תכלית

הארות  להמשיך היא

והמשכת החסדים  המלכות. אל

הסוכות, חג בימי הנעשית  החסדים 

שכן  חסדים , בחינות מארבעה כלולה

הנמשכים  חסדים מבינהישנם 
הנמשכים  חסדים  וישנם  [אימא ],

מבחינות ז אנפין מזעיר  אחד  וכל .

כלול פנימיהחסדים, המתפשטמאור

המלכות, מקיף ומאור בתוך
מבחוץ. המלכות  את ומקיף  המתפשט

ארבעהנמצא למלכות שנמשכים

חסדים: פנימיאורא )בחינות
הנמשכים החסדים ב).מאימאשל 

הנמשכים מקיף אור  החסדים של

החסדים פנימיאורג)מאימא . של

אנפין הנמשכים  מקיף אורד).מזעיר
הנמשכים החסדים אנפין של .ח מזעיר

z

ההמשכה סדר

החסדים כל  בחינות  מארבעה  אחד

במשך אחר בזמן נמשך הנזכרים,

החסדים  המשכת  וסדר  הללו , הימים

כדלהלן  :ט נעשה 

הנמשכים החסדים שלפנימיאור א)

למלכותמאימא נמשך  ,מאליו -

דיו "כ.ד. ה' דרוש  הכוונות שער  עיין

והנה .ה. ד"ה אחרי פרשת אפרים מחנה דגל ועיין  ע"ב , רי'ד  דף במדבר זוהר על רמ"ז 

פכ"ג .ו . הדר עץ  פרי מאמר עולם, כהונת  ברית 

ע "א)הרש"שז . מ דף שלום ובנהר דאימא(בסידורו, חסדים שהם  כפשוטו  הפירוש שאין למד

רק אנפין, דזעיר  דאימא וחסדים אנפין,חסדים  דזעיר  עליון  מדעת  להמשכה הכוונה

אנפין  דזעיר  בזה .וחסדים  ואכהמ "ל אנפין, דזעיר  תחתון  מדעת  להמשכה הכוונה 

דסוכות.ח . ג' דרוש הכוונות  שער

שם.ט.

הכוונות  אור הסוכות |מאמרי בחג החסדים המשכת

יום  שבין בימים כיפור, יום בערב 

של ראשון טוב  וביום לסוכות, כיפור

סוכות.

הנמשכים החסדים שלמקיף אור ב)

חג מאימא בימי למלכות נמשך -

מצות  ידי על .סוכהישיבתהסוכות ,

הנמשכים החסדים שלפנימיאור ג)

אנפין  עלמזעיר למלכות נמשך -

הלולבידי  שלומיניו נענועי בנטילה ,

ובהלל . הברכה

הנמשכים החסדים שלמקיף אור ד)

אנפין  עלמזעיר למלכות נמשך -

המזבח ידי המינים הקפת ארבעת עם 

נעשה הוא  הזה ובזמן הבית, בזמן

ידי התיבהעל  ומיניו.הקפת  הלולב עם 

z

החסדים התפשטות

סדרנבאר את פירוט ביתר

הנזכרות. ההמשכות 

כלולההנה אצילות של  המלכות

פרטיות, ספירות מעשר

גבורה [חסד  נהי"ם  חג"ת ובספירות

שלה , מלכות] יסוד  הוד  נצח תפארת

כדלהלן. החסדים, הארות  מתפשטים

והארתם ישנם  חסדים, חמשה

ספירות  בחמשה  מתפשטת

- המלכות של  גבורה ,ראשונות חסד,

והוד נצח מתפשטתפארת, חסד  כל  ,

מכן  לאחר מהם. אחת בספירה 

החסדים  כללות של הארה נמשכת

ובחינת היסודלספירת המלכות, של

נמשכת  החסדים  של שניה  כללות 

שלהמלכותלספירת הפרטית

המלכות.

z

דאימא דחסדים פנימי אור

החסדים כאמור , של הפנימי אור
נמשךמאימאהנמשכים  -

המלכות ידי מאליו אל  על שלא

ובימים י מעשה הכיפורים, יום בערב ,

טוב יום עד הכיפורים, יום שלאחר

סוכות. של ראשון

מלמטהסדר  בסדר נעשה המשכתם 

כיפור למעלה : יום [ט 'בערב

הבחינה נמשכת  - השביעיתתשרי ]
של שניה  [כללות  החסדים של 

לספירת  נמשכת והיא החסדים ],

המלכות .מלכות של  ביום הפרטית
הכיפורים  יום  -לאחר תשרי] [י "א

הבחינה שלהשישיתנמשכת

של ראשונה [כללות החסדים 

לספירת  ונמשכת יסודהחסדים ]
המלכות. של שלאחריו הפרטית ביום
החסד  - תשרי] נמשךהחמישי[י"ב

המלכות,הודלספירת של  הפרטית

חייםי . עץ  בפרי מיהו הכוונות , בשער  איתא פ "ג)כן הסוכות חג הללו(שער  דהחסדים כתב,

ידי על המלכות  אל הסוכהנמשכים .עשיית 



עח

שלאחריו  החסדביום  - תשרי ] [י"ג

לספירתהרביעי הפרטית נצח נמשך

זה בסדר הלאה  וכן המלכות , של 

עד הימים, ראשון בשאר טוב  שביום

הסוכות  חג החסדשל  - תשרי] [ט "ו

לספירתהראשון  הפרטית חסדנמשך

המלכות. של

z

דאימא דחסדים מקיף אור

שלאור הנמשכים החסדים המקיף

ידי מאימא על נמשך מצות-

סוכה החג.ישיבת  ימי שבעת במשך 

מלמעלהסדר  בסדר נעשה  ההמשכה 

ראשון למטה: טוב  -ביום

החסד  חסדלספירתהראשון נמשך

המלכות, של  השניהפרטית [א'ביום 

החסד נמשך - המועד ] חול השנישל

המלכות,גבורהלספירת של הפרטית

זה . בסדר הימים  בשאר הלאה  וכן

z

דחסדים ומקיף פנימי  אור המשכת

אנפין דזעיר

הנמשכים אור החסדים של הפנימי
אנפין ידי -מזעיר על נמשך 

ואור והנענועים,לולבנטילתמצות
מזעיר  הנמשכים  החסדים  של המקיף

ידיאנפין על נמשך  ההקפות-
- הבית  [ובזמן הבימה את שמקיפים

ומיניו. הלולב  עם  המזבח] את

הבחינות סדר שני של ההמשכה

מלמעלה בסדר  נעשה הללו

ראשו למטה : טוב נמשךן ביום -

הפרטית חסדלספירתהראשון החסד 

המלכות, השנישל חולביום של [א'

החסד נמשך - לספירת השניהמועד ]

וכן הגבור  המלכות, של הפרטית

זה . בסדר הימים  בשאר הלאה 

הטבלה======== נכנס ====כאן

הכוונות  אור הסוכות |מאמרי בחג החסדים המשכת

והימים המועד, חול טוב , יום קדושת

שבינתיים

סוכות נמצא של ראשון טוב  שביום

אור נמשכים תשרי ], [ט "ו 

החסד של המקיף ואור הפנימי

הנמשכים  החסדים  של  הן הראשון,

הנמשכים  החסדים של והן מאימא

זה יום נקרא  כן ועל אנפין. מזעיר 

הראשון'בתורה  נכנס 'יום  שבו  כיון ,

דאימא  מקיף האור  של הראשון החסד 

העיקר בחינות יא שהוא  שאר [וגם 

של פנימי אור שהם הראשון, חסד 

זעיר של ומקיף פנימי  ואור אימא ,

הוא  הראשון שהחסד  וכיון אנפין].

החסדים, שאר מכל יותר  המעולה

קדוש  הוא זה יום בקדושתלכן

טוב .יב יום 

שארבימים נמשכים שבהם  הבאים,

התחתונים  החסדים  בחינות

ושל אימא , של המקיף אור  [של יותר 

זעיר של  המקיף  ואור  הפנימי אור

הפנימי  אור בהם  נמשך ולא אנפין],

כן  על המקיפין, רק אלא אימא  של 

שהיא  פחותה, קדושה  בהם  יש 

המועדקדושת .חול 

הסוכותאולם  חג שקודם  ,הימים

הפנימי  אור בהם  שנמשך אף

מקום  מכל אימא , של  החסדים של 

המקיף ואור פנימי, אור  רק  שהם  כיון

ממש  הם  אין  כן על העיקר , הוא

שנכנס  כיון  מקום ומכל מועד, בחינת

של החסדים של פנימי  אור  בהם

תחנון  בהם אומרים  אין אימא ,

בתענית  זאת,יגואסורים  [לעומת

המלכות  שבהם תשובה ימי  בעשרת

בהם גבורותמקבלת אומרים לכן  ,

].יד תחנון 

z

הסוכות' 'חג

התפשטות למרות כל כללי, שבאופן

זעיר ושל אימא של החסדים 

'וימינו  - הימין חיבוק בסוד הם אנפין

מקום  מכל בחינתתחבקני', עיקר
הימין  התפשטותחיבוק  אור הוא 

אימא של  החסדים  של ,המקיף

כנזכר . הסוכה מצות ידי על הנמשכים

בשם  זה מועד נקרא כן 'חגועל
ולא הסוכות ' סוכה, מצות שם  על 

שם  על או לולב מצות שם  על  נקרא 

החג  מצוות .טו שאר

פ"א.יא. הסוכות חג  שער  חיים עץ  פרי

דסוכות.יב. ג' דרוש הכוונות  שער

שם.יג.

פ"א.יד. הסוכות חג  שער  חיים עץ  פרי

דסוכות.טו . ד ' דרוש הכוונות  שער

 
 חסדים דזעיר אנפין חסדים דאימא

 אור פנימי
 אליומ

 אור מקיף
 ישיבת סוכה "יע

 אור פנימי
 הנענועים"י ע

 אור מקיף
 הקפות התיבה "יע

 - - - חסד ו' ז' ט' תשרי
 - - - חסד ה' י"א תשרי
 - - - חסד ד' י"ב תשרי
 - - - חסד ג' י"ג תשרי
 - - - חסד ב' י"ד תשרי
 חסד א' חסד א' חסד א' חסד א' ט"ו תשרי
 חסד ב' חסד ב' חסד ב' - ט"ז תשרי

 חסד ג' חסד ג' חסד ג' - תשריי"ז 
 חסד ד' חסד ד' חסד ד' - י"ח תשרי
 חסד ה' חסד ה' חסד ה' - י"ט תשרי
 חסד ו' חסד ו' חסד ו' - כ' תשרי

 חסד ז' חסד ז' חסד ז' - כ"א תשרי

 



עט

שלאחריו  החסדביום  - תשרי ] [י"ג

לספירתהרביעי הפרטית נצח נמשך

זה בסדר הלאה  וכן המלכות , של 

עד הימים, ראשון בשאר טוב  שביום

הסוכות  חג החסדשל  - תשרי] [ט "ו

לספירתהראשון  הפרטית חסדנמשך

המלכות. של

z

דאימא דחסדים מקיף אור

שלאור הנמשכים החסדים המקיף

ידי מאימא על נמשך מצות-

סוכה החג.ישיבת  ימי שבעת במשך 

מלמעלהסדר  בסדר נעשה  ההמשכה 

ראשון למטה: טוב  -ביום

החסד  חסדלספירתהראשון נמשך

המלכות, של  השניהפרטית [א'ביום 

החסד נמשך - המועד ] חול השנישל

המלכות,גבורהלספירת של הפרטית

זה . בסדר הימים  בשאר הלאה  וכן

z

דחסדים ומקיף פנימי  אור המשכת

אנפין דזעיר

הנמשכים אור החסדים של הפנימי
אנפין ידי -מזעיר על נמשך 

ואור והנענועים,לולבנטילתמצות
מזעיר  הנמשכים  החסדים  של המקיף

ידיאנפין על נמשך  ההקפות-
- הבית  [ובזמן הבימה את שמקיפים

ומיניו. הלולב  עם  המזבח] את

הבחינות סדר שני של ההמשכה

מלמעלה בסדר  נעשה הללו

ראשו למטה : טוב נמשךן ביום -

הפרטית חסדלספירתהראשון החסד 

המלכות, השנישל חולביום של [א'

החסד נמשך - לספירת השניהמועד ]

וכן הגבור  המלכות, של הפרטית

זה . בסדר הימים  בשאר הלאה 

הטבלה======== נכנס ====כאן

הכוונות  אור הסוכות |מאמרי בחג החסדים המשכת

והימים המועד, חול טוב , יום קדושת

שבינתיים

סוכות נמצא של ראשון טוב  שביום

אור נמשכים תשרי ], [ט "ו 

החסד של המקיף ואור הפנימי

הנמשכים  החסדים  של  הן הראשון,

הנמשכים  החסדים של והן מאימא

זה יום נקרא  כן ועל אנפין. מזעיר 

הראשון'בתורה  נכנס 'יום  שבו  כיון ,

דאימא  מקיף האור  של הראשון החסד 

העיקר בחינות יא שהוא  שאר [וגם 

של פנימי אור שהם הראשון, חסד 

זעיר של ומקיף פנימי  ואור אימא ,

הוא  הראשון שהחסד  וכיון אנפין].

החסדים, שאר מכל יותר  המעולה

קדוש  הוא זה יום בקדושתלכן

טוב .יב יום 

שארבימים נמשכים שבהם  הבאים,

התחתונים  החסדים  בחינות

ושל אימא , של המקיף אור  [של יותר 

זעיר של  המקיף  ואור  הפנימי אור

הפנימי  אור בהם  נמשך ולא אנפין],

כן  על המקיפין, רק אלא אימא  של 

שהיא  פחותה, קדושה  בהם  יש 

המועדקדושת .חול 

הסוכותאולם  חג שקודם  ,הימים

הפנימי  אור בהם  שנמשך אף

מקום  מכל אימא , של  החסדים של 

המקיף ואור פנימי, אור  רק  שהם  כיון

ממש  הם  אין  כן על העיקר , הוא

שנכנס  כיון  מקום ומכל מועד, בחינת

של החסדים של פנימי  אור  בהם

תחנון  בהם אומרים  אין אימא ,

בתענית  זאת,יגואסורים  [לעומת

המלכות  שבהם תשובה ימי  בעשרת

בהם גבורותמקבלת אומרים לכן  ,

].יד תחנון 

z

הסוכות' 'חג

התפשטות למרות כל כללי, שבאופן

זעיר ושל אימא של החסדים 

'וימינו  - הימין חיבוק בסוד הם אנפין

מקום  מכל בחינתתחבקני', עיקר
הימין  התפשטותחיבוק  אור הוא 

אימא של  החסדים  של ,המקיף

כנזכר . הסוכה מצות ידי על הנמשכים

בשם  זה מועד נקרא כן 'חגועל
ולא הסוכות ' סוכה, מצות שם  על 

שם  על או לולב מצות שם  על  נקרא 

החג  מצוות .טו שאר

פ"א.יא. הסוכות חג  שער  חיים עץ  פרי

דסוכות.יב. ג' דרוש הכוונות  שער

שם.יג.

פ"א.יד. הסוכות חג  שער  חיים עץ  פרי

דסוכות.טו . ד ' דרוש הכוונות  שער



פ

ב מאמר

סוכה ישיבת  מצות 

אימא של המקיף אור - סוכה

עלטז בזוהרמבואר רומזת שהסוכה  ,

על הסוככת [בינה ], אימא 

על כאם  והמלכות, אנפין זעיר בניה 

בנים.

נתבאר,והענין  כבר שהנה הוא, בזה

סוכה ישיבת  מצות  ידי שעל 

של המקיף אור את  ממשיכים אנו 

נמשך והוא  אימא , של החסדים 

אותה וסובב ומקיף במלכות ומתפשט

'צלא  נקרא והוא  סוכה, כעין

'בני  ישראל ואנחנו דמהימנותא'.

העליונה , המלכות  בני - מלכים '

אור בצל ויושבים  סוכה עושים

מן  הארה אלינו  שנמשיך כדי המקיף,

ההוא  המקיף .יז אור 

סוכועל ישיבת בה ,ידי והאכילה ה

המקיפים  המשכת את גורמים 

לגרום  יכול לסוכה, חוץ אוכל ח"ו  [ואם

המקיפים] אלו  הסתלקות .יח ח"ו

z

דמהימנותא צלא 

דמהימנותא',הסוכה  'צלא נקראת 

בא  המקיף  שאור  לפי 

שעל משום אמונ "ה, הנקראת מאימא

ומלכות  אנפין זעיר מתחברים  ידה 

יהו "ה שם  של ו"ה אותיות בסוד שהם 

אות  חכמה, על רומזת י ' אות [שכן

אנפין, זעיר על  ו ' אות בינה , על  ה '

וכמו  המלכות]. על אחרונה ה' ואות

שם  בסוד  הם  ומלכות אנפין זעיר כן

אדנ "י  ושם אנפין] [זעיר  הוי"ה

יחדיו, מתחברים הם וכאשר [מלכות],

וזהו  אמ "ן, כמנין  יאהדונה "י המה

ו "ה אמ"ן - .יט אמונ "ה

z

הכבוד ענני 

לישראלשבעה שהיו הכבוד ענני

אנו  שלזכרם  במדבר,

כנגד הם  סוכה, מצוות מקיימים

החסדים, של המקיפין בחינות שבעת

ע"ב .טז . ב דף תקו"ז  הקדמת ע"א , רפג  דף  תצא כי זוהר

דסוכות.יז . ד ' דרוש הכוונות  שער

ומיניו.יח . הלולב  הסוכה סוד לרמח "ל, הכוונות  קיצור

ומיניו.יט. הלולב  הסוכה סוד לרמח "ל, הכוונות  קיצור

הכוונות  אור סוכה |מאמרי ישיבת מצות

תחתונות  ספירות בשבע  המתפשטים 

הסוכות  חג ימי בשבעת המלכות .כשל 

z

מקיף אור בחינות  שלשה

מקיףכאמור , אור בחינת היא  הסוכה

המסככת  עילאה אימא  של

והנה ומלכות. אנפין זעיר בניה על

מקיף אור  בחינות שלשה ישנם 

הסוכה: בסוד  מאימא , אורא )הנמשך 

את ומקיף  הנמשך אנפין המקיף זעיר
ומקיףב)לבדו. הנמשך המקיף  אור

המקיףג)לבדה.המלכותאת אור

את ומקיף  את יחדיו שניהם הנמשך ,

המלכות. ואת אנפין זעיר

אימא תחילה של המקיף אור  נמשך 

אנפין, זעיר של  העליון לחציו

בחינה וזוהי לבדו, אותו  רק ומקיף 

המקיף אור בסוד היא  שהסוכה א',

אור נמשך  כך אחר לבדו. אנפין לזעיר 

והרי  לבדה , למלכות אימא  של מקיף

מחבק  אנפין זעיר  וכאשר  ב'. בחינה זו

בסוד המלכות את שלו ימין בזרוע

של המקיף אור והנה  תחבקני', 'וימינו

של ימין זרוע גבי על מקיף אימא 

המלכות  שגם נמצא  אנפין, זעיר

הזרוע שעל המקיף  אור באותו מוקפת 

ג', בחינה וזהו  אנפין, זעיר  של 

את  המקיף  אור בסוד היא  שהסוכה 

המלכות. ואת אנפין זעיר את שניהם,

תיבת ולכן  פעמים שתי בתורה נזכר

חסר  אור'בסכת ' כנגד  האחת ,

לבדו, אנפין  לזעיר הנמשך  המקיף 

הנמשך המקיף אור כנגד  והשנית

בכתוב נזכר אחת ופעם לבדה. למלכות

מלא המקיף'בסכות ' אור כנגד ,

יחדיו  לשניהם .כא הנמשך

z

הסוכה דפנות

החיבוק דפנות על  רומזים הסוכה

את  אנפין זעיר  שמחבק

תחבקני', 'וימינו בסוד  בימינו המלכות

של המקיף מאור  מוקפת היא  ואז 

זרוע גבי שעל אימא של החסדים 

כנזכר . אנפין זעיר של

פרק הנה פרקים , משלשה  כלולה היד

שהוא  בכתף  המחובר העליון

וגם  זרוע הנקרא  האמצעי פרק ארוך,

היד כף  שהוא אחרון ופרק  ארוך, הוא

וקטן. קצר  פרק והוא

אנפין צורת זעיר שמחבק החיבוק

כביכול , בימינו המלכות  את 

את  מחבק היד  של העליון  שהפרק 

מצד כנגדו ] [העומדת המלכות

היד של  האמצעי והפרק שמאלה ,

שלה , האחור לצד ומחבק עוד  נכפף

דסוכות.כ. ד ' דרוש הכוונות  שער

עוד .כא. יעויי"ש  שם,



פא

ב מאמר

סוכה ישיבת  מצות 

אימא של המקיף אור - סוכה

עלטז בזוהרמבואר רומזת שהסוכה  ,

על הסוככת [בינה ], אימא 

על כאם  והמלכות, אנפין זעיר בניה 

בנים.

נתבאר,והענין  כבר שהנה הוא, בזה

סוכה ישיבת  מצות  ידי שעל 

של המקיף אור את  ממשיכים אנו 

נמשך והוא  אימא , של החסדים 

אותה וסובב ומקיף במלכות ומתפשט

'צלא  נקרא והוא  סוכה, כעין

'בני  ישראל ואנחנו דמהימנותא'.

העליונה , המלכות  בני - מלכים '

אור בצל ויושבים  סוכה עושים

מן  הארה אלינו  שנמשיך כדי המקיף,

ההוא  המקיף .יז אור 

סוכועל ישיבת בה ,ידי והאכילה ה

המקיפים  המשכת את גורמים 

לגרום  יכול לסוכה, חוץ אוכל ח"ו  [ואם

המקיפים] אלו  הסתלקות .יח ח"ו

z

דמהימנותא צלא 

דמהימנותא',הסוכה  'צלא נקראת 

בא  המקיף  שאור  לפי 

שעל משום אמונ "ה, הנקראת מאימא

ומלכות  אנפין זעיר מתחברים  ידה 

יהו "ה שם  של ו"ה אותיות בסוד שהם 

אות  חכמה, על רומזת י ' אות [שכן

אנפין, זעיר על  ו ' אות בינה , על  ה '

וכמו  המלכות]. על אחרונה ה' ואות

שם  בסוד  הם  ומלכות אנפין זעיר כן

אדנ "י  ושם אנפין] [זעיר  הוי"ה

יחדיו, מתחברים הם וכאשר [מלכות],

וזהו  אמ "ן, כמנין  יאהדונה "י המה

ו "ה אמ"ן - .יט אמונ "ה

z

הכבוד ענני 

לישראלשבעה שהיו הכבוד ענני

אנו  שלזכרם  במדבר,

כנגד הם  סוכה, מצוות מקיימים

החסדים, של המקיפין בחינות שבעת

ע"ב .טז . ב דף תקו"ז  הקדמת ע"א , רפג  דף  תצא כי זוהר

דסוכות.יז . ד ' דרוש הכוונות  שער

ומיניו.יח . הלולב  הסוכה סוד לרמח "ל, הכוונות  קיצור

ומיניו.יט. הלולב  הסוכה סוד לרמח "ל, הכוונות  קיצור

הכוונות  אור סוכה |מאמרי ישיבת מצות

תחתונות  ספירות בשבע  המתפשטים 

הסוכות  חג ימי בשבעת המלכות .כשל 

z

מקיף אור בחינות  שלשה

מקיףכאמור , אור בחינת היא  הסוכה

המסככת  עילאה אימא  של

והנה ומלכות. אנפין זעיר בניה על

מקיף אור  בחינות שלשה ישנם 

הסוכה: בסוד  מאימא , אורא )הנמשך 

את ומקיף  הנמשך אנפין המקיף זעיר
ומקיףב)לבדו. הנמשך המקיף  אור

המקיףג)לבדה.המלכותאת אור

את ומקיף  את יחדיו שניהם הנמשך ,

המלכות. ואת אנפין זעיר

אימא תחילה של המקיף אור  נמשך 

אנפין, זעיר של  העליון לחציו

בחינה וזוהי לבדו, אותו  רק ומקיף 

המקיף אור בסוד היא  שהסוכה א',

אור נמשך  כך אחר לבדו. אנפין לזעיר 

והרי  לבדה , למלכות אימא  של מקיף

מחבק  אנפין זעיר  וכאשר  ב'. בחינה זו

בסוד המלכות את שלו ימין בזרוע

של המקיף אור והנה  תחבקני', 'וימינו

של ימין זרוע גבי על מקיף אימא 

המלכות  שגם נמצא  אנפין, זעיר

הזרוע שעל המקיף  אור באותו מוקפת 

ג', בחינה וזהו  אנפין, זעיר  של 

את  המקיף  אור בסוד היא  שהסוכה 

המלכות. ואת אנפין זעיר את שניהם,

תיבת ולכן  פעמים שתי בתורה נזכר

חסר  אור'בסכת ' כנגד  האחת ,

לבדו, אנפין  לזעיר הנמשך  המקיף 

הנמשך המקיף אור כנגד  והשנית

בכתוב נזכר אחת ופעם לבדה. למלכות

מלא המקיף'בסכות ' אור כנגד ,

יחדיו  לשניהם .כא הנמשך

z

הסוכה דפנות

החיבוק דפנות על  רומזים הסוכה

את  אנפין זעיר  שמחבק

תחבקני', 'וימינו בסוד  בימינו המלכות

של המקיף מאור  מוקפת היא  ואז 

זרוע גבי שעל אימא של החסדים 

כנזכר . אנפין זעיר של

פרק הנה פרקים , משלשה  כלולה היד

שהוא  בכתף  המחובר העליון

וגם  זרוע הנקרא  האמצעי פרק ארוך,

היד כף  שהוא אחרון ופרק  ארוך, הוא

וקטן. קצר  פרק והוא

אנפין צורת זעיר שמחבק החיבוק

כביכול , בימינו המלכות  את 

את  מחבק היד  של העליון  שהפרק 

מצד כנגדו ] [העומדת המלכות

היד של  האמצעי והפרק שמאלה ,

שלה , האחור לצד ומחבק עוד  נכפף

דסוכות.כ. ד ' דרוש הכוונות  שער

עוד .כא. יעויי"ש  שם,



פב

נכפף היד כף שהוא  השלישי  והפרק

הפנים  מצד קצת  ומחבק מכולם יותר 

שלה .

עשויהעל  להיות צריכה  הסוכה כן

כהלכתן, שלימות דפנות משתי

שהם  שני ופרק  ראשון פרק כנגד

טפח, אפילו די שלישית ודופן ארוכים ,

מצד שמחבקת היד  כף של כגדלה

.כב הפנים 

z

הסכך  סוד

זעירהסכך של הכתר בסוד הוא

זעיר גבי  על הסוכך  אנפין,

כי  תחתיו, היושבים  והמלכות  אנפין

מלשון  מקיף, אור בחינת הוא כתר כל 

כותרת.

הנמשכים והנה  אימא  של  האורות

אורות, מאה הם  אנפין  לזעיר

לברך אדם  שצריך  ברכות מאה  בסוד 

ס"ג  במילוי הוי"ה בסוד  [והם  יום בכל

שלה המילוי ואותיות באימא, שיש 

בגימטריא  עולים  ול "ז וס"ג ל "ז , עולים

עוברים  אלו אורות מאה וכל  מאה].

זעיר של הכתר  שהוא הסכך דרך

אל שיורדים האורות שכל [כיון אנפין

הכתר], דרך  ועוברים יורדים הספירות

רושם. בו ומניחים בכתר נכללים  והם

משום ועל  הן 'סכך ', הכתר  נקרא  כן

אנפין  זעיר  על מסכך שהוא 

והן  מקיף , אור  בבחינת והמלכות

עולה סכ"ך של שהגימטריא משום

אנפין  זעיר של אורות מאה כנגד ק',

הסכך , שהוא הכתר דרך היורדים

כנזכר .

דסוכות.כב. ד ' דרוש הכוונות  שער

הכוונות  אור התיבה |מאמרי והקפת לולב  נטילת 

ג  מאמר

התיבה והקפת  לולב  נטילת 

זעיר  של החסדים  של הפנימי אור

אנפין

של,כגשנתבארכפי הפנימי אור
אנפין  זעיר  של נמשךהחסדים  ,

ידי על המלכות לולבאל נטילת 
בקצרה נבאר זה ובמאמר והנענועים .

בנענועים. הנעשה  ההמשכות סדר  את

z

הארה - ענף - שורש

הואשורש  הדעתהחסדים במוח 
ומשם  אנפין, זעיר של

בזעיר ומתפשטים  החסדים יוצאים 

ובמלכות. אנפין

החסדים הסדר שחמשת הוא ,

חסד בספירות מתפשטים

בחינות  ושתי והוד , נצח תפארת גבורה

יסוד בספירות המתפשטים  כללות 

בחינות  שבעה  שישנם  נמצא ומלכות.

בשבעה המתפשטים חסדים, של 

גבורה , [חסד, נהי"ם  חג"ת ספירות 

ומלכות]. יסוד  הוד , נצח, תפארת ,

החסדים בכל  בחינות  משבעה  אחד

שלשה בו  להבחין יש הנזכרים,

החסד ,השורש בחינת א )בחינות : של

של הדעת  במוח לעולם נשאר שהוא

אנפין . יוצא בזעיר מהשורש  ענף )
באחת של המתפשט  החסד,

אנפין. זעיר של מהענףג)מהספירות

לאחת הארהמתפשטת הנמשכת ,

לזה [והסימן המלכות. של מהספירות

הארה.]שע "ההוא ענף, שורש , -

הראשון,כגון , שלו השורש החסד 

זעיר של  הדעת במוח נשאר

ומתפשטהענף אנפין, יורד שלו

ומשם  אנפין, זעיר  של החסד בספירת

שלהארהנמשכת החסד  לספירת 

המלכות.

z

ומיניו הלולב

כנגדארבעת הם  ענפיהמינים 
המתפשטים  החסדים 

הוא  מהמינים אחד  כל אנפין, בזעיר

משבעה יותר או  אחד של ענפים כנגד

כדלהלן. החסדים , בחינות

החסדים ההדסים ענפי  כנגד  -

בספירות  המתפשטים 

תפארת גבורה כנגדהערבות,חסד -

א.כג. מאמר לעיל
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נכפף היד כף שהוא  השלישי  והפרק

הפנים  מצד קצת  ומחבק מכולם יותר 

שלה .

עשויהעל  להיות צריכה  הסוכה כן

כהלכתן, שלימות דפנות משתי

שהם  שני ופרק  ראשון פרק כנגד

טפח, אפילו די שלישית ודופן ארוכים ,

מצד שמחבקת היד  כף של כגדלה

.כב הפנים 

z

הסכך  סוד

זעירהסכך של הכתר בסוד הוא

זעיר גבי  על הסוכך  אנפין,

כי  תחתיו, היושבים  והמלכות  אנפין

מלשון  מקיף, אור בחינת הוא כתר כל 

כותרת.

הנמשכים והנה  אימא  של  האורות

אורות, מאה הם  אנפין  לזעיר

לברך אדם  שצריך  ברכות מאה  בסוד 

ס"ג  במילוי הוי"ה בסוד  [והם  יום בכל

שלה המילוי ואותיות באימא, שיש 

בגימטריא  עולים  ול "ז וס"ג ל "ז , עולים

עוברים  אלו אורות מאה וכל  מאה].

זעיר של הכתר  שהוא הסכך דרך

אל שיורדים האורות שכל [כיון אנפין

הכתר], דרך  ועוברים יורדים הספירות

רושם. בו ומניחים בכתר נכללים  והם

משום ועל  הן 'סכך ', הכתר  נקרא  כן

אנפין  זעיר  על מסכך שהוא 

והן  מקיף , אור  בבחינת והמלכות

עולה סכ"ך של שהגימטריא משום

אנפין  זעיר של אורות מאה כנגד ק',

הסכך , שהוא הכתר דרך היורדים

כנזכר .

דסוכות.כב. ד ' דרוש הכוונות  שער

הכוונות  אור התיבה |מאמרי והקפת לולב  נטילת 

ג  מאמר

התיבה והקפת  לולב  נטילת 

זעיר  של החסדים  של הפנימי אור

אנפין

של,כגשנתבארכפי הפנימי אור
אנפין  זעיר  של נמשךהחסדים  ,

ידי על המלכות לולבאל נטילת 
בקצרה נבאר זה ובמאמר והנענועים .

בנענועים. הנעשה  ההמשכות סדר  את

z

הארה - ענף - שורש

הואשורש  הדעתהחסדים במוח 
ומשם  אנפין, זעיר של

בזעיר ומתפשטים  החסדים יוצאים 

ובמלכות. אנפין

החסדים הסדר שחמשת הוא ,

חסד בספירות מתפשטים

בחינות  ושתי והוד , נצח תפארת גבורה

יסוד בספירות המתפשטים  כללות 

בחינות  שבעה  שישנם  נמצא ומלכות.

בשבעה המתפשטים חסדים, של 

גבורה , [חסד, נהי"ם  חג"ת ספירות 

ומלכות]. יסוד  הוד , נצח, תפארת ,

החסדים בכל  בחינות  משבעה  אחד

שלשה בו  להבחין יש הנזכרים,

החסד ,השורש בחינת א )בחינות : של

של הדעת  במוח לעולם נשאר שהוא

אנפין . יוצא בזעיר מהשורש  ענף )
באחת של המתפשט  החסד,

אנפין. זעיר של מהענףג)מהספירות

לאחת הארהמתפשטת הנמשכת ,

לזה [והסימן המלכות. של מהספירות

הארה.]שע "ההוא ענף, שורש , -

הראשון,כגון , שלו השורש החסד 

זעיר של  הדעת במוח נשאר

ומתפשטהענף אנפין, יורד שלו

ומשם  אנפין, זעיר  של החסד בספירת

שלהארהנמשכת החסד  לספירת 

המלכות.

z

ומיניו הלולב

כנגדארבעת הם  ענפיהמינים 
המתפשטים  החסדים 

הוא  מהמינים אחד  כל אנפין, בזעיר

משבעה יותר או  אחד של ענפים כנגד

כדלהלן. החסדים , בחינות

החסדים ההדסים ענפי  כנגד  -

בספירות  המתפשטים 

תפארת גבורה כנגדהערבות,חסד -

א.כג. מאמר לעיל



פד

בספירות  המתפשטים  החסדים  ענפי

והוד כללות הלולב,נצח בחינת כנגד -

בספירת המתפשטת ,היסודהחסדים 

שניהרוגוהאת כללות בחינת כנגד -

בספירת  המתפשטת החסדים  של 

אנפין.המלכות זעיר  של הפרטית

z

והובאה הולכה 

את ענין  להעלות הוא, הנענועים

לשרשם החסדים ענפי
שם  שיקבלו בכדי הדעת, שבמוח

חדשה מכן הארה לאחר משורשם,

להתפשט החסדים ענפי  חוזרים 

[חג"ת  תחתונות ספירות בשבעה

לאחר ושוב אנפין, זעיר של נהי"ם ]

נמשכת אלהארתם מכן אנפין  מזעיר

[חג"ת  תחתונות ספירות שבעה 

המלכות. של נהי"ם ]

דלהלן.ענין  בסדר נעשה האדם זה
כנגד הוא הלולב  את המנענע

אנפין  ידיזעיר ועל ההולכהעצמו,
שזעיר גורם הוא  ומיניו, הלולב  של 

שבגופו, החסדים ענפי את יוליך אנפין

הדעת לשרשם אותם ויעלה שבמוח

שם  ומקבלים אנפין , זעיר הארהשל
חוזרים גדולה מכן לאחר  משרשם ,

במקומם  להתפשט החסדים ענפי

זעיר של תחתונות ספירות  בשבעה

אנפין.

ידילאחר על שמביאים ההובאהמכן

עד ומיניו  הלולב  ,החזהאת

את אלהארתממשיכים החסדים 

כנגדהמלכות זעירהחזההעומדת של

החסדים  הארות  ומתפשטים  אנפין,

שלה . בספירות

z

הימים בשבעת התיקון  סדר

התיקון בכל נעשה  החג, מימי יום

בחינות  משבעת באחד

בהולכה-הראשון ביום החסדים:

ענפי את מעלים הראשון החסדאנו

חוזרים  והם משורשם, הארה לקבל

בספירת זעירהחסדלהתפשט  של

מכן ולאחר נמשכת בהובאהאנפין,

ספירת אל שלהחסדהארתם 

אנו בהולכה-השניביום המלכות.

ענפי את לקבלהשני החסדמעלים 

חוזרים  והם  משורשם, הארה 

בספירת זעירהגבורהלהתפשט של 

מכן ולאחר נמשכת בהובאהאנפין,

ספירת אל שלהגבורההארתם 

בשאר נעשה זה דרך  ועל  המלכות,

אחר . בחסד  יום  כל הימים ,

z

רוחות ששה 

הלולבבכל  את מנענעים ויום יום

העולם, רוחות  ששה לכל ומיניו 

נה"י. חג"ת ספירות  ששה כנגד  שהם 

סדר לפי  הוא  הנענועים  וסדר

חסד ,דרום הספירות : - צפון [ימין ]

גבורה, - -מזרח [שמאל] [לפניו ]

הכוונות  אור התיבה |מאמרי והקפת לולב  נטילת 

נצח ,מעלהתפארת , הוד ,מטה- -

יסודמערב - .כד [לאחריו ]

נעשהעל  יום בכל שכאמור, אף 

המתפשט אחד בחסד  התיקון

הראוי  מן כן ואם בלבד, אחת בספירה 

נמשך שבו  הראשון שביום היה ,

ינענעו הח  החסד , לספירת הראשון סד 

השני  וביום חסד , שהוא  דרום לצד  רק

ומדוע הלאה, וכן צפון, לצד  רק 

רוחות  ששה  לכל  יום  כל מנענעים

הספירות. ששת כל כנגד  העולם ,

כלולביאור חסד כל שכן הוא, הענין

בחינותמששהבפרטות
פרטיות נה "י רוח חג "ת לכל  ובנענוע ,

החסד של  אחת בחינה נמשך 

כגון היום. באותו ביום המתפשט
התיקוןהראשון  נעשה בחסדשבו
לצדהראשון  בנענוע אזי -דרום ,

הראשון,חסדנמשך  חסד של הפרטי

לצד  -בנענוע גבורהנמשך צפון
בנענועשלהפרטית  הראשון, חסד 

שלהפרטי תפארת נמשך מזרחלצד 

הלאה . וכן הראשון, חסד 

z

והובאות הולכות שלשה

צד מה בכל הולכות שלשהשעושים 

ששורש  משום  הוא והובאות,

בפרטות  כלול שבדעת החסדים

הולכה ובכל  חב "ד, בחינות משלשה

לענפי  מהם אחד של הארה נמשכת

נמשכת  בהובאה מכן ולאחר  החסדים,

המלכות. אל זו  הארה

דעת והתיקון  - דב "ח בסדר  נעשה 

חכמה: בהולכהבינה 
לענפי ראשונה ממשיכים  אנו 

משורש  הארה הדעתהחסדים
הדעת, אנו שניה בהולכהשבמוח

הארה החסדים לענפי  ממשיכים

הדעת,הבינהמשורש  שבמוח

ממשיכים שלישית ובהולכה אנו

משורש  הארה החסדים  לענפי

הדעת.החכמה שבמוח

z

ההלל  ונענועי הברכה נענועי 

מנענעיםבכל  אנו  סדרי חמשהיום 

נטילת  בעת האחד נענועים,

סדרי  ארבעה ועוד  הברכה, לאחר לולב 

- [א ' הלל אמירת בעת נענועים 

יי  ב 'אנא - ב ' הראשון, ב 'הודו'

ד ' הושיעה ', יי ב 'אנא  - ג' הושיעה ',

האחרון]. ב 'הודו' -

הברכהכה שפירשו יש  דבנענועי ,

של הנזכרת ההמשכה נעשית

ואילו  היום , באותו  המתפשט החסד 

אחרת  המשכה נעשית ההלל בנענועי

ה'.כד. ובדרוש סוכות, דרוש ריש הכוונות  שער

פ"ג .כה. הלולב שער חיים  עץ פרי עפ "י הרש "ש, סידור



פה

בספירות  המתפשטים  החסדים  ענפי

והוד כללות הלולב,נצח בחינת כנגד -

בספירת המתפשטת ,היסודהחסדים 

שניהרוגוהאת כללות בחינת כנגד -

בספירת  המתפשטת החסדים  של 

אנפין.המלכות זעיר  של הפרטית

z

והובאה הולכה 

את ענין  להעלות הוא, הנענועים

לשרשם החסדים ענפי
שם  שיקבלו בכדי הדעת, שבמוח

חדשה מכן הארה לאחר משורשם,

להתפשט החסדים ענפי  חוזרים 

[חג"ת  תחתונות ספירות בשבעה

לאחר ושוב אנפין, זעיר של נהי"ם ]

נמשכת אלהארתם מכן אנפין  מזעיר

[חג"ת  תחתונות ספירות שבעה 

המלכות. של נהי"ם ]

דלהלן.ענין  בסדר נעשה האדם זה
כנגד הוא הלולב  את המנענע

אנפין  ידיזעיר ועל ההולכהעצמו,
שזעיר גורם הוא  ומיניו, הלולב  של 

שבגופו, החסדים ענפי את יוליך אנפין

הדעת לשרשם אותם ויעלה שבמוח

שם  ומקבלים אנפין , זעיר הארהשל
חוזרים גדולה מכן לאחר  משרשם ,

במקומם  להתפשט החסדים ענפי

זעיר של תחתונות ספירות  בשבעה

אנפין.

ידילאחר על שמביאים ההובאהמכן

עד ומיניו  הלולב  ,החזהאת

את אלהארתממשיכים החסדים 

כנגדהמלכות זעירהחזההעומדת של

החסדים  הארות  ומתפשטים  אנפין,

שלה . בספירות

z

הימים בשבעת התיקון  סדר

התיקון בכל נעשה  החג, מימי יום

בחינות  משבעת באחד

בהולכה-הראשון ביום החסדים:

ענפי את מעלים הראשון החסדאנו

חוזרים  והם משורשם, הארה לקבל

בספירת זעירהחסדלהתפשט  של

מכן ולאחר נמשכת בהובאהאנפין,

ספירת אל שלהחסדהארתם 

אנו בהולכה-השניביום המלכות.

ענפי את לקבלהשני החסדמעלים 

חוזרים  והם  משורשם, הארה 

בספירת זעירהגבורהלהתפשט של 

מכן ולאחר נמשכת בהובאהאנפין,

ספירת אל שלהגבורההארתם 

בשאר נעשה זה דרך  ועל  המלכות,

אחר . בחסד  יום  כל הימים ,

z

רוחות ששה 

הלולבבכל  את מנענעים ויום יום

העולם, רוחות  ששה לכל ומיניו 

נה"י. חג"ת ספירות  ששה כנגד  שהם 

סדר לפי  הוא  הנענועים  וסדר

חסד ,דרום הספירות : - צפון [ימין ]

גבורה, - -מזרח [שמאל] [לפניו ]

הכוונות  אור התיבה |מאמרי והקפת לולב  נטילת 

נצח ,מעלהתפארת , הוד ,מטה- -

יסודמערב - .כד [לאחריו ]

נעשהעל  יום בכל שכאמור, אף 

המתפשט אחד בחסד  התיקון

הראוי  מן כן ואם בלבד, אחת בספירה 

נמשך שבו  הראשון שביום היה ,

ינענעו הח  החסד , לספירת הראשון סד 

השני  וביום חסד , שהוא  דרום לצד  רק

ומדוע הלאה, וכן צפון, לצד  רק 

רוחות  ששה  לכל  יום  כל מנענעים

הספירות. ששת כל כנגד  העולם ,

כלולביאור חסד כל שכן הוא, הענין

בחינותמששהבפרטות
פרטיות נה "י רוח חג "ת לכל  ובנענוע ,

החסד של  אחת בחינה נמשך 

כגון היום. באותו ביום המתפשט
התיקוןהראשון  נעשה בחסדשבו
לצדהראשון  בנענוע אזי -דרום ,

הראשון,חסדנמשך  חסד של הפרטי

לצד  -בנענוע גבורהנמשך צפון
בנענועשלהפרטית  הראשון, חסד 

שלהפרטי תפארת נמשך מזרחלצד 

הלאה . וכן הראשון, חסד 

z

והובאות הולכות שלשה

צד מה בכל הולכות שלשהשעושים 

ששורש  משום  הוא והובאות,

בפרטות  כלול שבדעת החסדים

הולכה ובכל  חב "ד, בחינות משלשה

לענפי  מהם אחד של הארה נמשכת

נמשכת  בהובאה מכן ולאחר  החסדים,

המלכות. אל זו  הארה

דעת והתיקון  - דב "ח בסדר  נעשה 

חכמה: בהולכהבינה 
לענפי ראשונה ממשיכים  אנו 

משורש  הארה הדעתהחסדים
הדעת, אנו שניה בהולכהשבמוח

הארה החסדים לענפי  ממשיכים

הדעת,הבינהמשורש  שבמוח

ממשיכים שלישית ובהולכה אנו

משורש  הארה החסדים  לענפי

הדעת.החכמה שבמוח

z

ההלל  ונענועי הברכה נענועי 

מנענעיםבכל  אנו  סדרי חמשהיום 

נטילת  בעת האחד נענועים,

סדרי  ארבעה ועוד  הברכה, לאחר לולב 

- [א ' הלל אמירת בעת נענועים 

יי  ב 'אנא - ב ' הראשון, ב 'הודו'

ד ' הושיעה ', יי ב 'אנא  - ג' הושיעה ',

האחרון]. ב 'הודו' -

הברכהכה שפירשו יש  דבנענועי ,

של הנזכרת ההמשכה נעשית

ואילו  היום , באותו  המתפשט החסד 

אחרת  המשכה נעשית ההלל בנענועי

ה'.כד. ובדרוש סוכות, דרוש ריש הכוונות  שער

פ"ג .כה. הלולב שער חיים  עץ פרי עפ "י הרש "ש, סידור



פו

'יומא  הנקרא העליון החסד  של 

מלבד נוספת המשכה והיא דכולהו',

בנענועי  הנעשית החסדים המשכת

הברכה .

z

התיבה הקפת 

נתבארכפי הקפת כו שכבר ידי על ,

בזמן  ומיניו הלולב  עם המזבח

ידי  על  הזה ובזמן המקדש , בית 

המלכות  אל נמשך  - הבימה הקפת

של החסדים של המקיף אור

אנפין  בסודזעיר היא [דהמלכות

והבימה ] .כז המזבח 

לנענעבעת צריך  אין ההקפות

כיון  ומיניו , הלולב את

ואין  מגולים , הם המקיפין  שאורות

לגלותם  מנת על  לנענעם צריך

לולב , נטילת בעת כן שאין [מה 

של הפנימי אור  נמשך  שבו

המכוסים  אנפין זעיר של  החסדים 

לנענע צריך  הדעת , מוח בתוך 

את  לגלות מנת על  הלולב  את

.כח החסדים]

z

אד"ם

בעת שלשה נעשים תיקונים

אד"ם  וסימנם  .כט ההקפות ,

עלאדם -א ' הנעשה התיקון והוא  ,

ועלהאדם ידי התיבה, את  המקיף

מקיף  אור נמשך זה מספירותידי
אנפין  זעיר של נהי"ם  אלחג "ת

המלכות. של נהי"ם חג"ת  ספירות 

עלדיבור -ד ' הנעשה  התיקון הוא ,

בעת אמירתידי ופזמונים  תפילות

מקיף אור נמשך ידם  ועל ההקפה ,

המלכות.מאימא אל

הנעשהמעשה-מ' התיקון הוא ,

ידי הלולבמעשהעל הולכת

זה ידי ועל ההקפות, בעת בידו ומיניו

מקיף  אור זעיר נמשך  של מדעת 
החסדים אנפין  משרשי  [דהיינו 

המלכות. אל שבדעת]

א'.כו . מאמר לעיל

דסוכות.כז . ה' דרוש הכוונות  שער

סוכות.כח . דרושי ריש  הכוונות  שער

דיוםכט. ההקפות  לגבי רק דאד"ם, זה  כוונות  סדר הובא הכוונות  בשער והנה ח '. דרוש 

הרש "ש  בסידורי  אך  שבתי. ר' ובסידור  חסידים במשנת נקטו וכן  רבה, הושענא

החג, ימות  שאר של בהקפות  הכוונה סדר  גם הוא שכן נקטו יעקב קול ובסידור

אד"ם. בסדר בהם  מכוונים  יום  שבכל

הכוונות  אור ושמיני-עצרת |מאמרי הושענא-רבה 

ד  מאמר 

ושמיני-עצרת הושענא-רבה

החותם ליל

קדוש ליל  ליל  הוא  רבה הושענא

הנקרא  החותם 'ונשגב , ,'ליל

בחינת  שם שמקבלת חותם על

שיבואר . וכפי  זה, בליל המלכות

בחמשהביאור שהנה הוא , הענין

הכיפורים  יום של  תפילות

[בינה ] מאימא המלכות מקבלת

ליסוד נמשכים והם גבורות, חמשה

המלכות. של

בגבורות כדי החיצונים יתאחזו  שלא 

נחתם  המלכות, ביסוד אשר הללו

אחד חותם נעילה תפילת בשעת  בה

ההם ביסוד הגבורות את לשמור  שלה,

הוא  החותם וזה החיצונים , מאחיזת

והפנימי העיקרי  נעשההחותם  והוא

החיצונים  כי  אימא, של נה"י מספירות

באימא. להאחז יכולים  אינם

בחינת וכיון  נעשה נעילה שבתפילת

נידון  זו  בשעה כן על  חותם,

כולו  למות,ונחתם העולם  או  לחיים

הדין. עיקר הוא ואז

z

שני חותם 

נעשהעתה רבה הושענא  בליל

חיצון למלכות שני  ,חותם 

זה וחותם חותם , בתוך  חותם בסוד 

בספירת שלהמלכותניתן הפרטית

המלכות.

הראשון כשם החותם  עשיית שבעת

העולם  נידון נעילה, בתפילת

עתה גם  כך  למות, או לחיים ונחתמים

החותם  כשנעשה רבה הושענא  בליל

העולם  נידון שניה .ונחתם השני, פעם

z

הפתקין מסירת

נעשהאכן  שבה  נעילה בתפילת 

העיקרי הפנימי היההחותם  ,

ממש , והחתימה והגזירה הדין זמן

כיון  רבה , הושענא בליל עתה אבל 

רק  בה החיצון שנעשה  אין חותם  ,

נעשה אלא  ממש, דין גזר  עתה  נעשה 

אשר הפתקין  מסירת ענין רק עתה 

של הכיפורים , יום  בנעילת נחתמו

כל בתשובה  חזרו  שלא  אנשים אותם

יום  עד  הכיפורים  שמיום הימים

הפתקין  נמסרים  שעתה רבה, הושענא

והמשפט הדין לפעול השלוחים, ביד 

שנתחייב . למי

ונגמרעיקר נידון הראשון בחציו הדין
ובעת  רבה , הושענא ליל של

לילה להחתם חצות  החותם  נגמר 



פז

'יומא  הנקרא העליון החסד  של 

מלבד נוספת המשכה והיא דכולהו',

בנענועי  הנעשית החסדים המשכת

הברכה .

z

התיבה הקפת 

נתבארכפי הקפת כו שכבר ידי על ,

בזמן  ומיניו הלולב  עם המזבח

ידי  על  הזה ובזמן המקדש , בית 

המלכות  אל נמשך  - הבימה הקפת

של החסדים של המקיף אור

אנפין  בסודזעיר היא [דהמלכות

והבימה ] .כז המזבח 

לנענעבעת צריך  אין ההקפות

כיון  ומיניו , הלולב את

ואין  מגולים , הם המקיפין  שאורות

לגלותם  מנת על  לנענעם צריך

לולב , נטילת בעת כן שאין [מה 

של הפנימי אור  נמשך  שבו

המכוסים  אנפין זעיר של  החסדים 

לנענע צריך  הדעת , מוח בתוך 

את  לגלות מנת על  הלולב  את

.כח החסדים]

z

אד"ם

בעת שלשה נעשים תיקונים

אד"ם  וסימנם  .כט ההקפות ,

עלאדם -א ' הנעשה התיקון והוא  ,

ועלהאדם ידי התיבה, את  המקיף

מקיף  אור נמשך זה מספירותידי
אנפין  זעיר של נהי"ם  אלחג "ת

המלכות. של נהי"ם חג"ת  ספירות 

עלדיבור -ד ' הנעשה  התיקון הוא ,

בעת אמירתידי ופזמונים  תפילות

מקיף אור נמשך ידם  ועל ההקפה ,

המלכות.מאימא אל

הנעשהמעשה-מ' התיקון הוא ,

ידי הלולבמעשהעל הולכת

זה ידי ועל ההקפות, בעת בידו ומיניו

מקיף  אור זעיר נמשך  של מדעת 
החסדים אנפין  משרשי  [דהיינו 

המלכות. אל שבדעת]

א'.כו . מאמר לעיל

דסוכות.כז . ה' דרוש הכוונות  שער

סוכות.כח . דרושי ריש  הכוונות  שער

דיוםכט. ההקפות  לגבי רק דאד"ם, זה  כוונות  סדר הובא הכוונות  בשער והנה ח '. דרוש 

הרש "ש  בסידורי  אך  שבתי. ר' ובסידור  חסידים במשנת נקטו וכן  רבה, הושענא

החג, ימות  שאר של בהקפות  הכוונה סדר  גם הוא שכן נקטו יעקב קול ובסידור

אד"ם. בסדר בהם  מכוונים  יום  שבכל

הכוונות  אור ושמיני-עצרת |מאמרי הושענא-רבה 

ד  מאמר 

ושמיני-עצרת הושענא-רבה

החותם ליל

קדוש ליל  ליל  הוא  רבה הושענא

הנקרא  החותם 'ונשגב , ,'ליל

בחינת  שם שמקבלת חותם על

שיבואר . וכפי  זה, בליל המלכות

בחמשהביאור שהנה הוא , הענין

הכיפורים  יום של  תפילות

[בינה ] מאימא המלכות מקבלת

ליסוד נמשכים והם גבורות, חמשה

המלכות. של

בגבורות כדי החיצונים יתאחזו  שלא 

נחתם  המלכות, ביסוד אשר הללו

אחד חותם נעילה תפילת בשעת  בה

ההם ביסוד הגבורות את לשמור  שלה,

הוא  החותם וזה החיצונים , מאחיזת

והפנימי העיקרי  נעשההחותם  והוא

החיצונים  כי  אימא, של נה"י מספירות

באימא. להאחז יכולים  אינם

בחינת וכיון  נעשה נעילה שבתפילת

נידון  זו  בשעה כן על  חותם,

כולו  למות,ונחתם העולם  או  לחיים

הדין. עיקר הוא ואז

z

שני חותם 

נעשהעתה רבה הושענא  בליל

חיצון למלכות שני  ,חותם 

זה וחותם חותם , בתוך  חותם בסוד 

בספירת שלהמלכותניתן הפרטית

המלכות.

הראשון כשם החותם  עשיית שבעת

העולם  נידון נעילה, בתפילת

עתה גם  כך  למות, או לחיים ונחתמים

החותם  כשנעשה רבה הושענא  בליל

העולם  נידון שניה .ונחתם השני, פעם

z

הפתקין מסירת

נעשהאכן  שבה  נעילה בתפילת 

העיקרי הפנימי היההחותם  ,

ממש , והחתימה והגזירה הדין זמן

כיון  רבה , הושענא בליל עתה אבל 

רק  בה החיצון שנעשה  אין חותם  ,

נעשה אלא  ממש, דין גזר  עתה  נעשה 

אשר הפתקין  מסירת ענין רק עתה 

של הכיפורים , יום  בנעילת נחתמו

כל בתשובה  חזרו  שלא  אנשים אותם

יום  עד  הכיפורים  שמיום הימים

הפתקין  נמסרים  שעתה רבה, הושענא

והמשפט הדין לפעול השלוחים, ביד 

שנתחייב . למי

ונגמרעיקר נידון הראשון בחציו הדין
ובעת  רבה , הושענא ליל של

לילה להחתם חצות  החותם  נגמר 



פח

אחר ותיכף הדין, ונגמר שבה , במלכות

[שהוא  הצלם בחינת סר  לילה חצות

מעל הנשמה] של רוחני לבוש בחינת

למיתה , ח"ו שנחתם מי  של  ראשו

לראות  אדם בני יוצאים אז כן  ועל 

אחר שזורחת הלבנה באור צלם  את

ולראות לחצות  להכיר אפשר שבזה  ,

ח"ו. מיתה עליו  שנגזר מי

z

תשובה זמן

בידאף  הפתקים  נמסרו  שכבר פי על

רבה , הושענא בליל  השלוחים 

לפעול רשות להם  ניתן לא מקום מכל

באותם  הכתוב  והעונש המשפט

וזאת  עצרת, שמיני יום עד הפתקין ,

החוטאים  אל  זמן עוד לתת בכדי

רבה , הושענא ביום  בתשובה שישובו

ויחזרו  דינו  גזר  יקרעו ישוב, ואם 

ואם  השלוחים, מיד שלו פתקא לקחת

מאז  בתשובה  תקנה עוד  אין לאו

ואילך .

מעשהובספר  הביא הריקאנטי 

באור שנסתכל אחד באדם 

מצא  ולא רבה , הושענא בליל הלבנה

והתפלל ההוא ובלילה ראשו, על צל

צל וראה וחזר  בתשובה, ושב ובכה

למקומו. הצלם וחזר ראשו , על

קצת לכן  בו  יש  רבה הושענא  יום כל

הדין  שנגמר פי על אף דין,

לפי  הלילה, של  הראשון בחצות

עצרת  שמיני יום  עד  תלוי הדין שעדיין 

כן  ועל בתשובה, ישובו אם לראות

חצות  אחר  סליחות לומר נוהגים  יש 

לאשמורת  קרוב  רבה הושענא ליל 

הבוקר .

z

הלבנה צל

רבה ,לאחר הושענא ליל חצות

האדם  בצל לראות  יכולים

דינו  גזר כתבלא את מקום [ומכל

לדקדק לב הרמ "א  שאין אומרים שיש 

ט .ל. יד, במדבר ובריקאנטי ברמב"ן  זה ענין הובא

האבודרהםלא. ואם(סוכות )כתב  לנפשו, טוב סימן ראשו על הצל דאם הוא, בזה דהסימן ,

ואם לבניו, טוב  סימן  הימנית  ידו על  הצל ואם לקרוביו, טוב סימן אצבעו על הצל

דבבואה  בבבואה אלא עצמו בצל לא  זה וכל לבנותיו, טוב סימן השמאלית ידו על הצל

ציוני ובספר שלח )שלו. ימות(פרשת  ראשו נחסר אם אמרו הקדמונים ובספרי כתב:

ודוקא וירפאו , מות  טעם יטעמו בתשובה חוזר  הוא אם אבל  אשתו, או  בנו או הוא

ידו חסר ואם מתקיים. והוא יסתלקו הן  הראש, ויראה חסר  הגוף ואם שברשותו . בנו

תאמר בבוקר כתיב עליו  וברח, וחזר הצל ברח  ואם עליו . באים רעים חלאים רגלו, או

וגו'. ערב  יתן מי

ס"א.לב. תרסד  סימן חיים אורח שו "ע

הכוונות  אור ושמיני-עצרת |מאמרי הושענא-רבה 

כי  גם  מזליה, ליתרע שלא  כדי בזה

בוריו, על הענין מבינים אינם רבים 

לחקור ולא  תמים  להיות טוב  ויותר

עתידות].

הלבנהההסתכלות לאור דוקא היא 

כי  הנר, לאור  ולא 

נגמר אשר המלכות, בסוד היא הלבנה

בחצות  שבה  המלכות  חותם להעשות

הלבנה , זריחת זמן הוא ואז הלילה,

על להאיר יוצאת עצמה המלכות ואז

החותם  ידי על העולם  את ודנה  הארץ,

כנודע בה, להנתן נגמר שכבר  ההוא 

השופטים  הדינין  הם  הגבורות כי

נמסרים  שהדינין כיון  ולכן בעולם,

מודיעה היא ובממשלתה, בידה

אין  ולכן בעולם , הגזירות את ומראה

הצל בהסתכלות אלא ניכר דין הגזר 

הלבנה .לגלאור

z

תורה משנה 

לילהנוהגים בחצות  בתורה לעסוק

רבה הושענא של הראשון

בספר וקוראים הלבנה, זריחת זמן עד

הנקרא  הדברים  תורהאלה ,משנה 

חותם  לעשות זאת  בקריאתו ויכוין

כי  זו. קריאה ידי על שבה  המלכות

הוא  עתה , הנעשה השני החותם

הראשון  החותם של משנה  בחינת

עם  המשנה  כערך בנעילה , הנעשה

היסוד חותם הוא  העיקר כי המלך ,

החותם  זה  אבל בנעילה, הנעשה

בחינת  והוא  ממנו  גרוע  שבמלכות

שלו  .לד משנה

z

רבה הושענא  יום 

בתפלת יזהר מאד דעתו לכוין האדם 

בכל יזהר וכן רבה , הושענא יום 

יש  שעדיין כיון ההוא, ביום מעשיו 

עוד לו אין כך אחר כי אז, תקנה  לו 

כנזכר .לה תקנה,

z

ערבה חבטת 

הושענא מקיפים ביום התיבה  את

הקפות  שבע .לו רבה

חמשה חובטים  תתקבל קדיש ולאחר

ובכח  חבטות , חמש  בקרקע  ערבה בדי

תיקונים : כמה  פועלים  בהגבהת א )זה

הנשיקין  לסוד  יכוין  לחבוט , היד 

היחוד. אל הורדת ב)הקודמין ידי על

הקרקע , גבי על והחביטה  היד 

המלכות  אל גבורות חמשה ממשיכים

דסוכות.לג. ו' דרוש  הכוונות שער 

שם.לד.

שם.לה.

דסוכות.לו . ח ' דרוש  הכוונות  שער 



פט

אחר ותיכף הדין, ונגמר שבה , במלכות

[שהוא  הצלם בחינת סר  לילה חצות

מעל הנשמה] של רוחני לבוש בחינת

למיתה , ח"ו שנחתם מי  של  ראשו

לראות  אדם בני יוצאים אז כן  ועל 

אחר שזורחת הלבנה באור צלם  את

ולראות לחצות  להכיר אפשר שבזה  ,

ח"ו. מיתה עליו  שנגזר מי

z

תשובה זמן

בידאף  הפתקים  נמסרו  שכבר פי על

רבה , הושענא בליל  השלוחים 

לפעול רשות להם  ניתן לא מקום מכל

באותם  הכתוב  והעונש המשפט

וזאת  עצרת, שמיני יום עד הפתקין ,

החוטאים  אל  זמן עוד לתת בכדי

רבה , הושענא ביום  בתשובה שישובו

ויחזרו  דינו  גזר  יקרעו ישוב, ואם 

ואם  השלוחים, מיד שלו פתקא לקחת

מאז  בתשובה  תקנה עוד  אין לאו

ואילך .

מעשהובספר  הביא הריקאנטי 

באור שנסתכל אחד באדם 

מצא  ולא רבה , הושענא בליל הלבנה

והתפלל ההוא ובלילה ראשו, על צל

צל וראה וחזר  בתשובה, ושב ובכה

למקומו. הצלם וחזר ראשו , על

קצת לכן  בו  יש  רבה הושענא  יום כל

הדין  שנגמר פי על אף דין,

לפי  הלילה, של  הראשון בחצות

עצרת  שמיני יום  עד  תלוי הדין שעדיין 

כן  ועל בתשובה, ישובו אם לראות

חצות  אחר  סליחות לומר נוהגים  יש 

לאשמורת  קרוב  רבה הושענא ליל 

הבוקר .

z

הלבנה צל

רבה ,לאחר הושענא ליל חצות

האדם  בצל לראות  יכולים

דינו  גזר כתבלא את מקום [ומכל

לדקדק לב הרמ "א  שאין אומרים שיש 

ט .ל. יד, במדבר ובריקאנטי ברמב"ן  זה ענין הובא

האבודרהםלא. ואם(סוכות )כתב  לנפשו, טוב סימן ראשו על הצל דאם הוא, בזה דהסימן ,

ואם לבניו, טוב  סימן  הימנית  ידו על  הצל ואם לקרוביו, טוב סימן אצבעו על הצל

דבבואה  בבבואה אלא עצמו בצל לא  זה וכל לבנותיו, טוב סימן השמאלית ידו על הצל

ציוני ובספר שלח )שלו. ימות(פרשת  ראשו נחסר אם אמרו הקדמונים ובספרי כתב:

ודוקא וירפאו , מות  טעם יטעמו בתשובה חוזר  הוא אם אבל  אשתו, או  בנו או הוא

ידו חסר ואם מתקיים. והוא יסתלקו הן  הראש, ויראה חסר  הגוף ואם שברשותו . בנו

תאמר בבוקר כתיב עליו  וברח, וחזר הצל ברח  ואם עליו . באים רעים חלאים רגלו, או

וגו'. ערב  יתן מי

ס"א.לב. תרסד  סימן חיים אורח שו "ע

הכוונות  אור ושמיני-עצרת |מאמרי הושענא-רבה 

כי  גם  מזליה, ליתרע שלא  כדי בזה

בוריו, על הענין מבינים אינם רבים 

לחקור ולא  תמים  להיות טוב  ויותר

עתידות].

הלבנהההסתכלות לאור דוקא היא 

כי  הנר, לאור  ולא 

נגמר אשר המלכות, בסוד היא הלבנה

בחצות  שבה  המלכות  חותם להעשות

הלבנה , זריחת זמן הוא ואז הלילה,

על להאיר יוצאת עצמה המלכות ואז

החותם  ידי על העולם  את ודנה  הארץ,

כנודע בה, להנתן נגמר שכבר  ההוא 

השופטים  הדינין  הם  הגבורות כי

נמסרים  שהדינין כיון  ולכן בעולם,

מודיעה היא ובממשלתה, בידה

אין  ולכן בעולם , הגזירות את ומראה

הצל בהסתכלות אלא ניכר דין הגזר 

הלבנה .לגלאור

z

תורה משנה 

לילהנוהגים בחצות  בתורה לעסוק

רבה הושענא של הראשון

בספר וקוראים הלבנה, זריחת זמן עד

הנקרא  הדברים  תורהאלה ,משנה 

חותם  לעשות זאת  בקריאתו ויכוין

כי  זו. קריאה ידי על שבה  המלכות

הוא  עתה , הנעשה השני החותם

הראשון  החותם של משנה  בחינת

עם  המשנה  כערך בנעילה , הנעשה

היסוד חותם הוא  העיקר כי המלך ,

החותם  זה  אבל בנעילה, הנעשה

בחינת  והוא  ממנו  גרוע  שבמלכות

שלו  .לד משנה

z

רבה הושענא  יום 

בתפלת יזהר מאד דעתו לכוין האדם 

בכל יזהר וכן רבה , הושענא יום 

יש  שעדיין כיון ההוא, ביום מעשיו 

עוד לו אין כך אחר כי אז, תקנה  לו 

כנזכר .לה תקנה,

z

ערבה חבטת 

הושענא מקיפים ביום התיבה  את

הקפות  שבע .לו רבה

חמשה חובטים  תתקבל קדיש ולאחר

ובכח  חבטות , חמש  בקרקע  ערבה בדי

תיקונים : כמה  פועלים  בהגבהת א )זה

הנשיקין  לסוד  יכוין  לחבוט , היד 

היחוד. אל הורדת ב)הקודמין ידי על

הקרקע , גבי על והחביטה  היד 

המלכות  אל גבורות חמשה ממשיכים

דסוכות.לג. ו' דרוש  הכוונות שער 

שם.לד.

שם.לה.

דסוכות.לו . ח ' דרוש  הכוונות  שער 



צ

עולם. קרקע  בסוד  כן ג)שהיא  כמו 

ומבסמים  ממתיקים  החבטות ידי על

שבמלכות. הגבורות  את

z

תורה שמחת של הקפות

תפילת ביום לאחר תורה שמחת

[ומנחה], שחרית ערבית

התורה ספרי  כל את להוציא  נוהגים 

התיבה את עמהם ולהקיף ההיכל , מן

הקפות  נזהרלז שבע היה  והאריז"ל .

בכל ומשורר מרקד והיה מאד , בזה

במוצאי  וגם גדולה. בשמחה  יכולתו

הקפות  שבע לעשות נוהג היה .לח החג

z

עצרת בשמיני הנעשה היחוד

שנעשו לאחר  ההכנות כל שנשלמו 

הקדושים  הימים  כל במשך 

ביום  עתה נעשה עתה, עד  שעברו

עצרת הגדולשמיני  זעירהיחוד  של

ומלכות. אנפין 

תורה',ועל  'שמחת  זה יום  נקרא כן

בחינת  שהוא  אנפין שזעיר 

זוגו. בת עם  בהתייחדו שמח תורה,

בתפילת היחוד  כתר בקדושת נעשה

פסוק  של  'אחד' בתיבת מוסף,

להזכיר מתחילים ולכן ישראל. שמע

של מוסף בתפילת גשמים גבורות

שנותן  הטיפה שם על עצרת, שמיני

היחוד בעת למלכות אנפין .לט זעיר

ע"ב .לז . רנו  דף  פנחס  בזוה "ק כנזכר 

סוכות.לח . דרושי ריש 

דסוכות.לט. ט' דרוש הכוונות  שער

אור
הכװנו˙

הנענועים סִדר
והו˘ענו˙ הֹלֹל



צא

עולם. קרקע  בסוד  כן ג)שהיא  כמו 

ומבסמים  ממתיקים  החבטות ידי על

שבמלכות. הגבורות  את

z

תורה שמחת של הקפות

תפילת ביום לאחר תורה שמחת

[ומנחה], שחרית ערבית

התורה ספרי  כל את להוציא  נוהגים 

התיבה את עמהם ולהקיף ההיכל , מן

הקפות  נזהרלז שבע היה  והאריז"ל .

בכל ומשורר מרקד והיה מאד , בזה

במוצאי  וגם גדולה. בשמחה  יכולתו

הקפות  שבע לעשות נוהג היה .לח החג

z

עצרת בשמיני הנעשה היחוד

שנעשו לאחר  ההכנות כל שנשלמו 

הקדושים  הימים  כל במשך 

ביום  עתה נעשה עתה, עד  שעברו

עצרת הגדולשמיני  זעירהיחוד  של

ומלכות. אנפין 

תורה',ועל  'שמחת  זה יום  נקרא כן

בחינת  שהוא  אנפין שזעיר 

זוגו. בת עם  בהתייחדו שמח תורה,

בתפילת היחוד  כתר בקדושת נעשה

פסוק  של  'אחד' בתיבת מוסף,

להזכיר מתחילים ולכן ישראל. שמע

של מוסף בתפילת גשמים גבורות

שנותן  הטיפה שם על עצרת, שמיני

היחוד בעת למלכות אנפין .לט זעיר

ע"ב .לז . רנו  דף  פנחס  בזוה "ק כנזכר 

סוכות.לח . דרושי ריש 

דסוכות.לט. ט' דרוש הכוונות  שער

אור
הכװנו˙

הנענועים סִדר
והו˘ענו˙ הֹלֹל



צב

הכוונות  דאימא|אור דחסדים פנימי אור המשכת

דאימא  דחסדים פנימי אור המשכת 
שבינתיים] בימים מאליו [הנכנס

ì"æéøàä éøåãéñ éô ìò äëùîää øãñ

������ ����� ��� ������� �����

�����

יו "ט בימים  עד הכיפורים  יום שמערב 

נמשך הכיפורים ], יום  [מלבד דסוכות  ראשון 

המלכות  אל דאימא, דחסדים פנימי  אור

דאצילות.

מלמטה סדר בסדר הוא ההמשכה

תשרי למעלה: ט ' המשכה ביום נעשית -

הפנימי אור של  אחת  המשכה  דחסד כפולה,
דחסדים ],השביעי  דכללות [כללות דאימא

לספירת  של המלכות הנמשכת  הפרטית 

הפנימי אור של  שניה והמשכה המלכות ,

דחסדים ],השישי דחסד  [כללות דאימא

לספירת  המלכות .היסוד הנמשכת  ביוםשל
תשרי  הפנימיי"א אור נמשך דחסד -

לספירת החמישי  של ההוד דאימא,

דרך על הימים בשאר הלאה וכן המלכות ,

עד  תשרי זה, ט"ו א'שביום טוב  [יום 

הפנימי  אור  נמשך - הראשון דסוכות ] דחסד 
לספירת  המלכות.החסד דאימא, של

מלבדבסידורי לכוין  סידרו האריז "ל

בכל  אנפין לזעיר גם  להמשיך זו , המשכה

נתח וכן אבגית "ץ , שם  של אחת  אות יום

ר' [ובסידור בכח. דאנא מ "ב משם  אחד 

לאחר  יום  בכל אלו כוונות  לכוין כתב  אשר

העמידה]. תפילת

הכיפורים: יום ערב  תשרי, ט'

úåëìîìëùîððô øåà íéîéãñçã éíé
ãåñéãúåëìîå

ïéôðà øéòæìåúåà êùîð'àãâ"áà
õ"úéíùåõ"úé â"áà.

ù"ùøä øåãéñ éô ìò äëùîää øãñ

����� ��� �� � ������� �����

ימים על בששה מכוונים הרש"ש, פי 

אל  חסדים  בחינות  שבעה להמשיך  אלו,

ביום  [מלבד  אחת בחינה  יום  בכל המלכות ,

וכל  בחינות ], שתי נמשכים  שבו הראשון 

של  בניקוד מנוקד  הוי "ה שם  הוא חסד 

[סגול],הראשון חסד הספירות: חסד בניקוד 

[שבא],השני חסד  גבורה חסד בניקוד
[חולם ],השלישי  תפארת חסד בניקוד 
[חירק],הרביעי  נצח החמישי חסד בניקוד

בחינה [קובוץ], הוד  של שישית בניקוד

שנמשכת  החסדים  כללות שהיא החסדים 

ספירות  בניקוד  הויו "ת  חמשה היא ליסוד,

בחינה וכן והוד, נצח  של שביעית חג"ת

החסדים  דכללות  כללות שהיא החסדים 

כן גם היא הפרטית , למלכות  שנמשכת 

נצח חג"ת ספירות בניקוד הויו "ת  חמשה

והוד .

אל ומכוונים  החסדים  את  להמשיך

בסדר  ביומו, חסד כל דאצילות , המלכות 

לעיל: כנזכר למעלה, תשרי מלמטה ט' ביום 
כללות  את  להמשיך  יכוין  - יו"כ] [ערב

] חסדים מלכות דכללות  החמשה כל של [

דאצילות ,המלכות לספירת  המלכות  של

יכוין וכן מנוקדות . הוי "ה שמות חמשה  והם 

כללות את  החמשה [יסוד]להמשיך כל

וגם ליסוד חסדים  דאצילות , המלכות  של

מנוקדות. הוי "ה  שמות  חמשה י"אהם  ביום 
החסדתשרי  את  להמשיך  יכוין  החמישי -

ספירת אל הוד, בניקוד  הוי "ה ההוד והוא
דאצילות. המלכות  תשרי של י "ב -ביום 

החסד את  להמשיך הוי "ה הרביעי יכוין והוא



צג

הכוונות  דאימא|אור דחסדים פנימי אור המשכת

דאימא  דחסדים פנימי אור המשכת 
שבינתיים] בימים מאליו [הנכנס

ì"æéøàä éøåãéñ éô ìò äëùîää øãñ

������ ����� ��� ������� �����

�����

יו "ט בימים  עד הכיפורים  יום שמערב 

נמשך הכיפורים ], יום  [מלבד דסוכות  ראשון 

המלכות  אל דאימא, דחסדים פנימי  אור

דאצילות.

מלמטה סדר בסדר הוא ההמשכה

תשרי למעלה: ט ' המשכה ביום נעשית -

הפנימי אור של  אחת  המשכה  דחסד כפולה,
דחסדים ],השביעי  דכללות [כללות דאימא

לספירת  של המלכות הנמשכת  הפרטית 

הפנימי אור של  שניה והמשכה המלכות ,

דחסדים ],השישי דחסד  [כללות דאימא

לספירת  המלכות .היסוד הנמשכת  ביוםשל
תשרי  הפנימיי"א אור נמשך דחסד -

לספירת החמישי  של ההוד דאימא,

דרך על הימים בשאר הלאה וכן המלכות ,

עד  תשרי זה, ט"ו א'שביום טוב  [יום 

הפנימי  אור  נמשך - הראשון דסוכות ] דחסד 
לספירת  המלכות.החסד דאימא, של

מלבדבסידורי לכוין  סידרו האריז "ל

בכל  אנפין לזעיר גם  להמשיך זו , המשכה

נתח וכן אבגית "ץ , שם  של אחת  אות יום

ר' [ובסידור בכח. דאנא מ "ב משם  אחד 

לאחר  יום  בכל אלו כוונות  לכוין כתב  אשר

העמידה]. תפילת

הכיפורים: יום ערב  תשרי, ט'

úåëìîìëùîððô øåà íéîéãñçã éíé
ãåñéãúåëìîå

ïéôðà øéòæìåúåà êùîð'àãâ"áà
õ"úéíùåõ"úé â"áà.

ù"ùøä øåãéñ éô ìò äëùîää øãñ

����� ��� �� � ������� �����

ימים על בששה מכוונים הרש"ש, פי 

אל  חסדים  בחינות  שבעה להמשיך  אלו,

ביום  [מלבד  אחת בחינה  יום  בכל המלכות ,

וכל  בחינות ], שתי נמשכים  שבו הראשון 

של  בניקוד מנוקד  הוי "ה שם  הוא חסד 

[סגול],הראשון חסד הספירות: חסד בניקוד 

[שבא],השני חסד  גבורה חסד בניקוד
[חולם ],השלישי  תפארת חסד בניקוד 
[חירק],הרביעי  נצח החמישי חסד בניקוד

בחינה [קובוץ], הוד  של שישית בניקוד

שנמשכת  החסדים  כללות שהיא החסדים 

ספירות  בניקוד  הויו "ת  חמשה היא ליסוד,

בחינה וכן והוד, נצח  של שביעית חג"ת

החסדים  דכללות  כללות שהיא החסדים 

כן גם היא הפרטית , למלכות  שנמשכת 

נצח חג"ת ספירות בניקוד הויו "ת  חמשה

והוד .

אל ומכוונים  החסדים  את  להמשיך

בסדר  ביומו, חסד כל דאצילות , המלכות 

לעיל: כנזכר למעלה, תשרי מלמטה ט' ביום 
כללות  את  להמשיך  יכוין  - יו"כ] [ערב

] חסדים מלכות דכללות  החמשה כל של [

דאצילות ,המלכות לספירת  המלכות  של

יכוין וכן מנוקדות . הוי "ה שמות חמשה  והם 

כללות את  החמשה [יסוד]להמשיך כל

וגם ליסוד חסדים  דאצילות , המלכות  של

מנוקדות. הוי "ה  שמות  חמשה י"אהם  ביום 
החסדתשרי  את  להמשיך  יכוין  החמישי -

ספירת אל הוד, בניקוד  הוי "ה ההוד והוא
דאצילות. המלכות  תשרי של י "ב -ביום 

החסד את  להמשיך הוי "ה הרביעי יכוין והוא



צד

ì"æéøàä éøåãéñ éô ìò äëùîää øãñ

תשרי : י"א ביום 

úåëìîìðô øåà êùîðîééãñçããåäã

ïéôðà øéòæìåúåà êùîð'áãõ"úéâáà
íùåï"èù ò"ø÷.

תשרי : י"ב  ביום

úåëìîìðô øåà êùîðîééãñçãçöðã

ïéôðà øéòæìåúåà êùîð'âãõ"úéâáà
íùåù"ëé ã"âð.

תשרי : י"ג  ביום

úåëìîìðô øåà êùîðîééãñçã
úøàôúã

ïéôðà øéòæìåúåà êùîð'éãõ"úéâáà
íùåâ"úö ø"èá.

תשרי : י"ד  ביום

úåëìîìðô øåà êùîðîééãñçã
äøåáâã

øéòæìåïéôðàúåà êùîð'úãõ"úéâáà
íùåò"ðè á"÷ç.

ראשון]: [יו "ט תשרי ט"ו ביום

úåëìîìðô øåà êùîðîééãñçã
ãñçã

øéòæìåïéôðàúåà êùîð'õãõ"úéâáà
íùåì"âé÷"æô

íùå]ú"éö å"÷ùíò ùîùîâ"áà
õ"úé.[

ù"ùøä øåãéñ éô ìò äëùîää øãñ

ספירת  אל נצח , המלכות הנצח בניקוד  של

תשרי דאצילות . י"ג  להמשיךביום יכוין -

החסד בניקודהשלישי את הוי "ה  והוא

ספירת  אל המלכות התפארת תפארת , של 

תשרי דאצילות. י"ד להמשיךביום  יכוין  -

החסד גבורה,השני את בניקוד הוי"ה והוא

ספירת דאצילות.הגבורהאל המלכות  של

תשרי  ט "ו דסוכות]ביום ראשון טוב  [יום 

והוא הראשון החסד  את להמשיך יכוין  -

ספירת  אל חסד , בניקוד של החסד הוי"ה

דאצילות. המלכות 

יו"כ]: [ערב  תשרי ט' ביום

ùîçã úåììëã úåììëãñç äíé

äåäé äåäéÆÆÆÆÀÀÀÀ
äBäéÉÉÉ

äåäé äåäéÄÄÄÄËËËË
'÷åðã úåëìîì

ùîçã úåììëãñç äíé

äåäé äåäéÆÆÆÆÀÀÀÀ
äBäéÉÉÉ

äåäé äåäéÄÄÄÄËËËË
ì'÷åðã ãåñé

תשרי: י"א äåäéì'÷åðãביום ãåä ËËËË
תשרי: י"ב äåäé'÷åðãביום  çöðì ÄÄÄÄ

תשרי: י"ג äBäé'÷åðãביום  úøàôúì ÉÉÉ
תשרי: י"ד äåäéâìøåá'÷åðãביום ä ÀÀÀÀ

דסוכות]: ראשון טוב  [יום תשרי  ט"ו  ביום 

äåäé'÷åðã ãñçì ÆÆÆÆ

הכוונות  דאימא|אור דחסדים מקיף אור המשכת

דאימא  דחסדים מקיף  אור המשכת
סוכה ] ישיבת מצות ידי [על 

ì"æéøàä éøåãéñ éô ìò äëùîää øãñ
אל על דאימא, החסדים של מקיף אור נמשך  סוכה, ישיבת  מצות  ידי 

הסוכות , חג של הראשון  ביום  מתחילה זו  והמשכה  דאצילות . המלכות

למטה : מלמעלה בסדר נעשית  הראשון וההמשכה -ביום  תשרי] [ט"ו 

הפנימי  אור הראשון נמשך  לספירתדחסד  המלכות.החסד דאימא, של

השני  הפנימי ביום אור נמשך - תשרי] השני [ט"ז לספירת דחסד  דאימא,

ובסידוריהגבורה זה. דרך על הימים  בשאר  הלאה  וכן המלכות , של

בסוכה. לישב  ברכת  של הוי "ה  בשם זו  המשכה לכוין סידרו האריז"ל

הספירה סדר של בניקוד  הוי "ה  שם את  יכוין יום  שבכל הוא, הכוונה

אהי "ה, שם  בשילוב הוי "ה שם  יכוין  וכן היום , באותו  החסד מתפשט שבה

שם  ואת  היום , אותו  של הספירה בניקוד  יום  כל יכוין הוי "ה  שם  את 

אור  בחינת הוא אהי"ה ששם  כיון סגו "ל, בניקוד הימים  בכל  יכוין  אהי "ה 

והניקוד המקיף], אור  בסוד הוא אהי"ה ששם  [כנודע החסדים של המקיף 

סגו"ל. הוא החסד של

äëåñá áùéì úëøá

Aåäé äzà Ceøa= ¨©¨§Ÿ̈
תשרי]: [ט"ו הראשון ביום

ä"äéåääàé ä"åäéÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
תשרי]: [ט"ז השני  ביום

ä"äéåääàé ä"åäéÀÀÀÀÀÆÀÆÀÆÀÆ
תשרי]: [י "ז השלישי ביום

ä"äéBääàé ä"BäéÉÉÉÉÆÉÆÆÉÆ

תשרי]: [י "ח  הרביעי ביום

ä"äéåääàé ä"åäéÄÄÄÄÄÆÄÆÄÆÄÆ
תשרי]: [י"ט החמישי ביום

ä"äéåääàé ä"åäéËËËËËÆËÆËÆËÆ
תשרי]: [כ' השישי  ביום

ä"eäéeåäeäàeé eä"eåeäeéÆÆÆÆ
תשרי]: [כ"א השביעי ביום

.ä"äéBääàé ä"BäéÀÈÀÆÈÆÆÆ

î eðéäìàíìBòä Cì ¡Ÿ¥¤¤¨¨

:äkqa áLéì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨¥¥©ª¨



צה

ì"æéøàä éøåãéñ éô ìò äëùîää øãñ

תשרי : י"א ביום 

úåëìîìðô øåà êùîðîééãñçããåäã

ïéôðà øéòæìåúåà êùîð'áãõ"úéâáà
íùåï"èù ò"ø÷.

תשרי : י"ב  ביום

úåëìîìðô øåà êùîðîééãñçãçöðã

ïéôðà øéòæìåúåà êùîð'âãõ"úéâáà
íùåù"ëé ã"âð.

תשרי : י"ג  ביום

úåëìîìðô øåà êùîðîééãñçã
úøàôúã

ïéôðà øéòæìåúåà êùîð'éãõ"úéâáà
íùåâ"úö ø"èá.

תשרי : י"ד  ביום

úåëìîìðô øåà êùîðîééãñçã
äøåáâã

øéòæìåïéôðàúåà êùîð'úãõ"úéâáà
íùåò"ðè á"÷ç.

ראשון]: [יו "ט תשרי ט"ו ביום

úåëìîìðô øåà êùîðîééãñçã
ãñçã

øéòæìåïéôðàúåà êùîð'õãõ"úéâáà
íùåì"âé÷"æô

íùå]ú"éö å"÷ùíò ùîùîâ"áà
õ"úé.[

ù"ùøä øåãéñ éô ìò äëùîää øãñ

ספירת  אל נצח , המלכות הנצח בניקוד  של

תשרי דאצילות . י"ג  להמשיךביום יכוין -

החסד בניקודהשלישי את הוי "ה  והוא

ספירת  אל המלכות התפארת תפארת , של 

תשרי דאצילות. י"ד להמשיךביום  יכוין  -

החסד גבורה,השני את בניקוד הוי"ה והוא

ספירת דאצילות.הגבורהאל המלכות  של

תשרי  ט "ו דסוכות]ביום ראשון טוב  [יום 

והוא הראשון החסד  את להמשיך יכוין  -

ספירת  אל חסד , בניקוד של החסד הוי"ה

דאצילות. המלכות 

יו"כ]: [ערב  תשרי ט' ביום

ùîçã úåììëã úåììëãñç äíé

äåäé äåäéÆÆÆÆÀÀÀÀ
äBäéÉÉÉ

äåäé äåäéÄÄÄÄËËËË
'÷åðã úåëìîì

ùîçã úåììëãñç äíé

äåäé äåäéÆÆÆÆÀÀÀÀ
äBäéÉÉÉ

äåäé äåäéÄÄÄÄËËËË
ì'÷åðã ãåñé

תשרי: י"א äåäéì'÷åðãביום ãåä ËËËË
תשרי: י"ב äåäé'÷åðãביום  çöðì ÄÄÄÄ

תשרי: י"ג äBäé'÷åðãביום  úøàôúì ÉÉÉ
תשרי: י"ד äåäéâìøåá'÷åðãביום ä ÀÀÀÀ

דסוכות]: ראשון טוב  [יום תשרי  ט"ו  ביום 

äåäé'÷åðã ãñçì ÆÆÆÆ

הכוונות  דאימא|אור דחסדים מקיף אור המשכת

דאימא  דחסדים מקיף  אור המשכת
סוכה ] ישיבת מצות ידי [על 

ì"æéøàä éøåãéñ éô ìò äëùîää øãñ
אל על דאימא, החסדים של מקיף אור נמשך  סוכה, ישיבת  מצות  ידי 

הסוכות , חג של הראשון  ביום  מתחילה זו  והמשכה  דאצילות . המלכות

למטה : מלמעלה בסדר נעשית  הראשון וההמשכה -ביום  תשרי] [ט"ו 

הפנימי  אור הראשון נמשך  לספירתדחסד  המלכות.החסד דאימא, של

השני  הפנימי ביום אור נמשך - תשרי] השני [ט"ז לספירת דחסד  דאימא,

ובסידוריהגבורה זה. דרך על הימים  בשאר  הלאה  וכן המלכות , של

בסוכה. לישב  ברכת  של הוי "ה  בשם זו  המשכה לכוין סידרו האריז"ל

הספירה סדר של בניקוד  הוי "ה  שם את  יכוין יום  שבכל הוא, הכוונה

אהי "ה, שם  בשילוב הוי "ה שם  יכוין  וכן היום , באותו  החסד מתפשט שבה

שם  ואת  היום , אותו  של הספירה בניקוד  יום  כל יכוין הוי "ה  שם  את 

אור  בחינת הוא אהי"ה ששם  כיון סגו "ל, בניקוד הימים  בכל  יכוין  אהי "ה 

והניקוד המקיף], אור  בסוד הוא אהי"ה ששם  [כנודע החסדים של המקיף 

סגו"ל. הוא החסד של

äëåñá áùéì úëøá

Aåäé äzà Ceøa= ¨©¨§Ÿ̈
תשרי]: [ט"ו הראשון ביום

ä"äéåääàé ä"åäéÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆÆ
תשרי]: [ט"ז השני  ביום

ä"äéåääàé ä"åäéÀÀÀÀÀÆÀÆÀÆÀÆ
תשרי]: [י "ז השלישי ביום

ä"äéBääàé ä"BäéÉÉÉÉÆÉÆÆÉÆ

תשרי]: [י "ח  הרביעי ביום

ä"äéåääàé ä"åäéÄÄÄÄÄÆÄÆÄÆÄÆ
תשרי]: [י"ט החמישי ביום

ä"äéåääàé ä"åäéËËËËËÆËÆËÆËÆ
תשרי]: [כ' השישי  ביום

ä"eäéeåäeäàeé eä"eåeäeéÆÆÆÆ
תשרי]: [כ"א השביעי ביום

.ä"äéBääàé ä"BäéÀÈÀÆÈÆÆÆ

î eðéäìàíìBòä Cì ¡Ÿ¥¤¤¨¨

:äkqa áLéì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨¥¥©ª¨



צו

אנפין  דזעיר דחסדים פנימי אור המשכת 
לולב] נטילת מצות ידי [על

ì"æéøàä éøåãéñ éô ìò äëùîää øãñ
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ג' מאמר  לעיל עוד יותר ][יעויין  באריכות הענין שנתבאר 

נמשךעל לולב, נטילת מצות  אנפין ידי דזעיר דחסדים פנימי אל אור ,

למטה, מלמעלה  בסדר הוא ההמשכה וסדר  דאצילות . ביוםהמלכות
הפנימי הראשון  אור נמשך  - תשרי ] אנפיןהראשון דחסד [ט "ו דזעיר

המלכות ,החסד לספירת הפנימיהשני ביוםשל אור נמשך תשרי] [ט"ז 

לספירת השני דחסד  בשאר הגבורהדאימא, הלאה וכן המלכות, של

זה. דרך  על  הימים 

נמצאים במוח אנפין זעיר של מתפשטים שרשי הדעת  ומשם  החסדים ,

הם ענפי  המינים  וארבעת  אנפין, דזעיר נהי "ם חג "ת  בספירות  החסדים 

אנפין .ענפי כנגד בזעיר המתפשטים  החסדים

אנפין,ענין זעיר כנגד הוא הלולב  את  המנענע שהאדם  הוא, הנענועים 

ידי ענפיההולכהועל את יוליך אנפין שזעיר גורם  ומיניו הלולב  של

אנפין, זעיר של הדעת שבמוח  לשרשם אותם ויעלה שבגופו, החסדים

משרשם. גדולה  הארה  החסדים  ענפי  שם ומקבלים 

ידי לאחר על  חוזרים ההובאהמכן  החזה , עד ומיניו הלולב את שמביא

אנפין . זעיר של  תחתונות  ספירות  בשבעה במקומם  להתפשט החסדים 

העומדת לאחר המלכות  אל  החסדים  הארת  את להמשיך מכוונים  מכן

שלה. בספירות  החסדים  הארות ומתפשטים  אנפין, זעיר של החזה כנגד

החסדים:בכל בחינות משבעת באחד התיקון  נעשה החג, מימי  יום 

תשרי ]הראשון ביום תשרי ]השניביום,הראשון בחסד-[ט"ו -[ט"ז 

תשרי ]השניביום,השני בחסד בחסד[י"ז  בשאר ,השלישי - הלאה וכן 

אחר. בחסד  יום  כל  הימים,

העולם ,בכל רוחות ששה לכל ומיניו הלולב את  מנענעים  ויום יום 

[ימין ] דרום  הספירות : סדר לפי הוא הנענועים  וסדר ספירות . ששה  כנגד

נצח, - מעלה תפארת, - [לפניו ] מזרח גבורה, - [שמאל] צפון חסד, -

הרוחות , ששת  לכל  שמנענעים  ומה יסוד. - [לאחריו] מערב  הוד , - מטה

פרטיות , נה "י  חג"ת  בחינות  מששה  בפרטות  כלול חסד  שכל לפי  הוא

היום. באותו המתפשט  החסד של אחת  בחינה נמשך  רוח לכל ובנענוע

רוחמה בכל ששורש שלשהשעושים  משום  הוא והבאות, הולכות 

נמשכת  והובאה הולכה ובכל חב"ד, בחינות משלשה כלול שבדעת  החסדים

הכוונות  האריז"ל|אור סידורי פי על ההמשכה  סדר 

דעת  - דב"ח בסדר נעשית והארה החסדים , לענפי  מהם  אחד  של  הארה

הארת נמשך - א' והובאה בהולכה חכמה , והובאה ,הדעת בינה בהולכה

הארת  נמשך - הארת ,הבינהב ' נמשך - ג ' והובאה .החכמהבהולכה 
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שם הברכה.כוונות יום  בכל יכוין  לולב, נטילת על דברכת  הוי "ה  בשם

דחסד, בניקוד  א' ביום  היום , באותו  המתפשט החסד  של בניקוד  הוי"ה

אהי "ה, הוי "ה  שמות  שילוב יכוין  גם  הלאה. וכן דגבורה, בניקוד  ב' ביום 

היא זאת וכוונה ניקוד. בלא אהי "ה ושם הנזכר, בניקוד  מנוקד הוי "ה  שם

המתפשטים  אנפין דזעיר החסדים  של המקיף ואור הפנימי אור בחינות כנגד

המקיף  ואור הנענועים, ידי  על מתפשט הפנימי אור  הלולב , ידי על

התיבה. הקפות  ידי  על מתפשט 

את לאחר יכוין הנענועיםמכן ששם כוונות ונקדים , בסודיה"ו . הוא

מהרוחות  אחד  ובכל החסדים , לענפי  החסדים  משורש  הנמשכת ההארה

וי "ה, - מזרח הו "י, - צפון יה"ו , - דרום  שונה, בצירוף  יה"ו  שם  מכוונים 

הי"ו. - מערב הי"ו , - מטה יו "ה, - מעלה

למעשה.ונסדר הכוונה סדר את 

שם א) שהוא התבונה יסוד אל  חסדים, הארת להמשיך יכוין  תחילה

שם  שהוא אנפין , דזעיר הדעת  מוח מלובש שבו ה"א, יו"ד  ה"א אל "ף

שונה. ובניקוד ובמילוי  שלה , הספירה של בצירוף רוח כל במילוי , יה"ו 

-דרום וי"ו [ימין] ה"י או יו"ד וי"ו , ה"י צירוףיו"ד שהוא דחסד,יה"ו , ÇÇÇÇÇÇÇÇÆÆÆÆÆÆÆÆ

שם  שהיא החכמה קו  שהוא ימין קו  של ספירה שהוא כיון ע"ב ובמילוי 

וי"ו. ה"י  יו "ד דחסד  סגול או  וי"ו, ה"י יו "ד  דחכמה פתח ובניקוד ÇÇÇÇÇÇÇÇÆÆÆÆÆÆÆÆע"ב,

-צפון  יו"ד [שמאל] וא"ו צירוףה"י שהוא כיוןהו"י , ס"ג  במילוי  דגבורה, ÀÀÀÀÀÀÀÀ

ובניקוד ס"ג, שם  שהיא הבינה  קו שהוא שמאל קו  של ספירה  שהוא

דגבורה. -מזרח שבא ה"א,[לפניו ] יֹו"ד  צירוףֹוא"ֹו דתפארת ,וי"השהוא  ÙÙÙÙÙ

שהוא הדעת  של הקו שהוא אמצע קו  של ספירה שהוא כיון  מ"ה ובמילוי 

דתפארת . חולם  ובניקוד מ"ה, ה"י -מעלהשם וי"ו ה"י,או יו"ד וי"ו יו"ד ÆÆÆÆÆÆÇÇÄÄÄÄÄÄÄÄ

צירוף  שהואיו"השהוא ימין קו  של  ספירה שהוא כיון  ע"ב  ובמילוי  דנצח,

או  וחכמה, דחסד ופתח סגול ובניקוד ע"ב, שם  שהיא החכמה של הקו 

דנצח. וא"ו -מטהחירק יו"ד  וא"ו,או ה"י יו"ד צירוף ה"י הי"ו שהוא ÀÀÅÅÅÅÅÅËËËËËËËË

הבינה  של הקו  שהוא שמאל קו של  ספירה שהוא כיון ס"ג ובמילוי  דהוד ,

דהוד . שורק בניקוד  או וגבורה, דבינה צירה שבא ובניקוד ס"ג, שם  שהיא

-מערב  יֹו"ד [לאחריו ] ה"א יּווּו"דּואו וא"ו הּו"אּו צירוף וּואּו"וּו שהוא , ÀÀÀÈÈÙÙ

של וה" הקו  שהוא אמצע קו  של ספירה שהוא כיון  מ"ה  ובמילוי  דיסוד , י 

דיסוד . שורוק בניקוד  או  צבאו"ת , שם  ובניקוד  מ"ה , שם שהוא הדעת 



צז

אנפין  דזעיר דחסדים פנימי אור המשכת 
לולב] נטילת מצות ידי [על

ì"æéøàä éøåãéñ éô ìò äëùîää øãñ
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ג' מאמר  לעיל עוד יותר ][יעויין  באריכות הענין שנתבאר 

נמשךעל לולב, נטילת מצות  אנפין ידי דזעיר דחסדים פנימי אל אור ,

למטה, מלמעלה  בסדר הוא ההמשכה וסדר  דאצילות . ביוםהמלכות
הפנימי הראשון  אור נמשך  - תשרי ] אנפיןהראשון דחסד [ט "ו דזעיר

המלכות ,החסד לספירת הפנימיהשני ביוםשל אור נמשך תשרי] [ט"ז 

לספירת השני דחסד  בשאר הגבורהדאימא, הלאה וכן המלכות, של

זה. דרך  על  הימים 

נמצאים במוח אנפין זעיר של מתפשטים שרשי הדעת  ומשם  החסדים ,

הם ענפי  המינים  וארבעת  אנפין, דזעיר נהי "ם חג "ת  בספירות  החסדים 

אנפין .ענפי כנגד בזעיר המתפשטים  החסדים

אנפין,ענין זעיר כנגד הוא הלולב  את  המנענע שהאדם  הוא, הנענועים 

ידי ענפיההולכהועל את יוליך אנפין שזעיר גורם  ומיניו הלולב  של

אנפין, זעיר של הדעת שבמוח  לשרשם אותם ויעלה שבגופו, החסדים

משרשם. גדולה  הארה  החסדים  ענפי  שם ומקבלים 

ידי לאחר על  חוזרים ההובאהמכן  החזה , עד ומיניו הלולב את שמביא

אנפין . זעיר של  תחתונות  ספירות  בשבעה במקומם  להתפשט החסדים 

העומדת לאחר המלכות  אל  החסדים  הארת  את להמשיך מכוונים  מכן

שלה. בספירות  החסדים  הארות ומתפשטים  אנפין, זעיר של החזה כנגד

החסדים:בכל בחינות משבעת באחד התיקון  נעשה החג, מימי  יום 

תשרי ]הראשון ביום תשרי ]השניביום,הראשון בחסד-[ט"ו -[ט"ז 

תשרי ]השניביום,השני בחסד בחסד[י"ז  בשאר ,השלישי - הלאה וכן 

אחר. בחסד  יום  כל  הימים,

העולם ,בכל רוחות ששה לכל ומיניו הלולב את  מנענעים  ויום יום 

[ימין ] דרום  הספירות : סדר לפי הוא הנענועים  וסדר ספירות . ששה  כנגד

נצח, - מעלה תפארת, - [לפניו ] מזרח גבורה, - [שמאל] צפון חסד, -

הרוחות , ששת  לכל  שמנענעים  ומה יסוד. - [לאחריו] מערב  הוד , - מטה

פרטיות , נה "י  חג"ת  בחינות  מששה  בפרטות  כלול חסד  שכל לפי  הוא

היום. באותו המתפשט  החסד של אחת  בחינה נמשך  רוח לכל ובנענוע

רוחמה בכל ששורש שלשהשעושים  משום  הוא והבאות, הולכות 

נמשכת  והובאה הולכה ובכל חב"ד, בחינות משלשה כלול שבדעת  החסדים

הכוונות  האריז"ל|אור סידורי פי על ההמשכה  סדר 

דעת  - דב"ח בסדר נעשית והארה החסדים , לענפי  מהם  אחד  של  הארה

הארת נמשך - א' והובאה בהולכה חכמה , והובאה ,הדעת בינה בהולכה

הארת  נמשך - הארת ,הבינהב ' נמשך - ג ' והובאה .החכמהבהולכה 
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שם הברכה.כוונות יום  בכל יכוין  לולב, נטילת על דברכת  הוי "ה  בשם

דחסד, בניקוד  א' ביום  היום , באותו  המתפשט החסד  של בניקוד  הוי"ה

אהי "ה, הוי "ה  שמות  שילוב יכוין  גם  הלאה. וכן דגבורה, בניקוד  ב' ביום 

היא זאת וכוונה ניקוד. בלא אהי "ה ושם הנזכר, בניקוד  מנוקד הוי "ה  שם

המתפשטים  אנפין דזעיר החסדים  של המקיף ואור הפנימי אור בחינות כנגד

המקיף  ואור הנענועים, ידי  על מתפשט הפנימי אור  הלולב , ידי על

התיבה. הקפות  ידי  על מתפשט 

את לאחר יכוין הנענועיםמכן ששם כוונות ונקדים , בסודיה"ו . הוא

מהרוחות  אחד  ובכל החסדים , לענפי  החסדים  משורש  הנמשכת ההארה

וי "ה, - מזרח הו "י, - צפון יה"ו , - דרום  שונה, בצירוף  יה"ו  שם  מכוונים 

הי"ו. - מערב הי"ו , - מטה יו "ה, - מעלה

למעשה.ונסדר הכוונה סדר את 

שם א) שהוא התבונה יסוד אל  חסדים, הארת להמשיך יכוין  תחילה

שם  שהוא אנפין , דזעיר הדעת  מוח מלובש שבו ה"א, יו"ד  ה"א אל "ף

שונה. ובניקוד ובמילוי  שלה , הספירה של בצירוף רוח כל במילוי , יה"ו 

-דרום וי"ו [ימין] ה"י או יו"ד וי"ו , ה"י צירוףיו"ד שהוא דחסד,יה"ו , ÇÇÇÇÇÇÇÇÆÆÆÆÆÆÆÆ

שם  שהיא החכמה קו  שהוא ימין קו  של ספירה שהוא כיון ע"ב ובמילוי 

וי"ו. ה"י  יו "ד דחסד  סגול או  וי"ו, ה"י יו "ד  דחכמה פתח ובניקוד ÇÇÇÇÇÇÇÇÆÆÆÆÆÆÆÆע"ב,

-צפון  יו"ד [שמאל] וא"ו צירוףה"י שהוא כיוןהו"י , ס"ג  במילוי  דגבורה, ÀÀÀÀÀÀÀÀ

ובניקוד ס"ג, שם  שהיא הבינה  קו שהוא שמאל קו  של ספירה  שהוא

דגבורה. -מזרח שבא ה"א,[לפניו ] יֹו"ד  צירוףֹוא"ֹו דתפארת ,וי"השהוא  ÙÙÙÙÙ

שהוא הדעת  של הקו שהוא אמצע קו  של ספירה שהוא כיון  מ"ה ובמילוי 

דתפארת . חולם  ובניקוד מ"ה, ה"י -מעלהשם וי"ו ה"י,או יו"ד וי"ו יו"ד ÆÆÆÆÆÆÇÇÄÄÄÄÄÄÄÄ

צירוף  שהואיו"השהוא ימין קו  של  ספירה שהוא כיון  ע"ב  ובמילוי  דנצח,

או  וחכמה, דחסד ופתח סגול ובניקוד ע"ב, שם  שהיא החכמה של הקו 

דנצח. וא"ו -מטהחירק יו"ד  וא"ו,או ה"י יו"ד צירוף ה"י הי"ו שהוא ÀÀÅÅÅÅÅÅËËËËËËËË

הבינה  של הקו  שהוא שמאל קו של  ספירה שהוא כיון ס"ג ובמילוי  דהוד ,

דהוד . שורק בניקוד  או וגבורה, דבינה צירה שבא ובניקוד ס"ג, שם  שהיא

-מערב  יֹו"ד [לאחריו ] ה"א יּווּו"דּואו וא"ו הּו"אּו צירוף וּואּו"וּו שהוא , ÀÀÀÈÈÙÙ

של וה" הקו  שהוא אמצע קו  של ספירה שהוא כיון  מ"ה  ובמילוי  דיסוד , י 

דיסוד . שורוק בניקוד  או  צבאו"ת , שם  ובניקוד  מ"ה , שם שהוא הדעת 



צח

רוח,ב) דאותו החסד של החסדים  הארת להמשיך  יכוין מכן לאחר

א' ביום  צפון  רוח  של בנענועים  [כגון  היום באותו המתפשט החסד של

ביום  שמתפשט הראשון  החסד של [צפון ] הפרטית החסד ספירת -

[מעלה] הפרטית הנצח ספירת  - ג' ביום  מעלה  לצד בנענועים  הראשון ,

ויכוין זה]. דרך על  וכן  השלישי , ביום המתפשט השלישי החסד של

היום , באותו  המתפשט החסד של בצירוף יה "ו שם  הארת  ביוםבכללות

ב'דחסד,יה"וצירוף א' ג 'דגבורה,הו"יצירוף ביום וי"הצירוף ביום

ד'דתפארת , ה'דנצח,יו"הצירוף ביום  ו'דהוד,הי"וצירוף ביום ביום

יה "ו.וה"יצירוף  צירוף  יכוין לא ז' וביום  דיסוד,

יעשה ג ) מכן של א'הולכהלאחר החסד  ענף את  להעלות  ויכוין  ,

שורש אל שיעלה היום , ואותו הרוח הדעת הדעת אותו  שבמוח שלו

רוח, באותו  הנוהג בצירוף  יה"ו שם  של הארה להמשיך אנפין, דזעיר

ויעשה הדעת. כנגד שהוא מ"ה  אחרונה א'הובאהובמילוי ה ' אות ויכוין  ,

הוי "ה  שלם.דשם  הוי "ה לשם יה"ו  שם נשלם  עמה  ויחד מ"ה, במילוי 

יעשה מכן  ב'לאחר  והובאה של הולכה החסד ענף את  להעלות ויכוין  -

שורש אל שיעלה היום , ואותו הרוח הדעת הבינהאותו שבמוח שלו 

רוח, באותו  הנוהג בצירוף  יה"ו שם  של הארה להמשיך אנפין, דזעיר

לאחר  ס"ג. במילוי ה' אות  יכוין  ובהובאה הבינה, כנגד  שהוא ס "ג ובמילוי 

יעשה  ג 'מכן והובאה אותו הולכה של החסד ענף את  להעלות  ויכוין -

שורש אל שיעלה היום, ואותו דזעיר החכמההרוח  הדעת  שבמוח שלו

ובמילוי רוח, באותו  הנוהג  בצירוף יה"ו שם  של הארה  להמשיך אנפין,

ע"ב. במילוי  ה' אות יכוין ובהובאה החכמה , כנגד שהוא ע"ב

אנפין,ויכוין שבזעיר במקומם  שיתפשטו החסדים  ענפי  את להמשיך

הארת  את  להמשיך יכוין  מכן ולאחר שלה. החסד  של הענף את  רוח כל

ה"ה  [יו"ד  ב"ן  במילוי  הוי"ה שם  שהיא [המלכות] הנוקבא אל החסדים

הספירה  של  בניקוד הראשונות  האותיות  שלושת את  ומכוונים  ה"ה], ו"ו 

ניקוד . בלא אחרונה ה' אות ואת  הרוח, דאותו

נשלם לאחרד) בחזה, ומיניו הלולב שמגיע מה  ידי שעל יכוין, מכן

אחר: הוי "ה  שם להשלים  מכוונים  רוח ובכל הוי"ה, דשם  אחרונה ה ' אות 

וצדדרוםבצד -מעלה[חסד] ימין דקו הספירות  שהם דע"ב [נצח ] הוי"ה

הספירות  שהם  [הוד] מטה וצד  [גבורה] צפון בצד ימין , שבקו דחכמה

- שמאל דס"גדקו  וצדהוי"ה [תפארת ] מזרח בצד שמאל, שבקו  דבינה

- אמצע דקו הספירות  שהם [יסוד ] דמ"המערב  שבקו הוי"ה דדעת 

אמצע .

הכוונות  האריז"ל|אור סידורי פי על ההמשכה  סדר 

íéòåðòðä øãñ
א'בנענועים שלדיום  פנימי אור נמשך הראשון , אנפין,החסד דזעיר

גבו  חסד  בחינות מששה כלול הזה  יסודוהחסד  הוד נצח תפארת רה

החסדים  משורש הארה להמשיך מכוונים צד  כל של ובנענוע פרטיים ,

בנענועי  הללו : החסדים מבחינות  לאחד  דחסדלחסד -דרוםשבדעת ,

המתפשט בנענועי בחסד הראשון  אנפין, דזעיר לגבורה-צפוןדחסד 
המתפשט הראשון בנענועי בגבורהדחסד אנפין, דזעיר -מזרחדחסד

המתפשטלתפארת  הראשון בנענועיבתפארת דחסד  אנפין, דזעיר  דחסד

המתפשט לנצח -מעלה הראשון בנענועיבנצח דחסד  אנפין, דזעיר דחסד

המתפשט להוד -מטה הראשון בנענועיבהוד דחסד אנפין, דזעיר דחסד 

המתפשטליסוד-מערב הראשון ולאחר ביסודדחסד אנפין . דזעיר דחסד 

[מלכות]. לנוק' הארתם  להמשיך מכוונים מכן

ב'בנענועים  שלדיום  פנימי אור נמשך השני, אל החסד אנפין דזעיר 

כדלהלן. שהם בהולכההמלכות , השני , החסד  ענפי את  להוליך מכוונים  -

נצח [מזרח ] הפרטי תפארת  [צפון ] הפרטי גבורה [דרום ] הפרטי  חסד

של [מערב ] הפרטי יסוד [מטה] הפרטי הוד  [מעלה] השני החסד הפרטי
מכן לאחר אנפין . מהספירות בהובאהדזעיר  באחת  להתפשט חסד כל חוזר

הנוק'.דגבורההפרטיות  אל הארתם  נמשכת  מכן ולאחר אנפין , דזעיר

ג 'בנענועים  שלדיום  פנימי  אור נמשך השלישי, אנפיןהחסד דזעיר

כדלהלן. המלכות, השלישי,בהולכהאל החסד ענפי את  להוליך מכוונים  -

הפרטי  תפארת  [צפון ] הפרטי  גבורה [דרום] הפרטי  חסד  [מזרח]שהם 

של [מערב ] הפרטי יסוד [מטה] הפרטי הוד  [מעלה] הפרטי החסד נצח
מכן השלישי לאחר אנפין. באחת בהובאהדזעיר להתפשט  חסד כל חוזר 

הפרטיות הארתם דתפארתמהספירות נמשכת  מכן ולאחר אנפין, דזעיר

הנוק'. אל

ד'בנענועים שלדיום פנימי  אור נמשך הרביעי, אנפיןהחסד דזעיר

כדלהלן . המלכות , הרביעי,בהולכהאל החסד  ענפי  את  להוליך  מכוונים  -

[מזרח] הפרטי  תפארת [צפון] הפרטי גבורה [דרום] הפרטי  חסד  שהם 

של [מערב ] הפרטי יסוד [מטה] הפרטי הוד  [מעלה] הפרטי החסד נצח
מכן הרביעי לאחר אנפין. באחת בהובאהדזעיר להתפשט חסד  כל  חוזר

הפרטיות אל דנצחמהספירות  הארתם נמשכת  מכן ולאחר אנפין, דזעיר

הנוק'.

ה'בנענועים של דיום פנימי  אור נמשך  החמישי , אנפיןהחסד דזעיר

כדלהלן . המלכות , החמישי,בהולכהאל החסד  ענפי  את  להוליך מכוונים  -

[מזרח] הפרטי  תפארת [צפון] הפרטי גבורה [דרום] הפרטי  חסד  שהם 

של [מערב ] הפרטי יסוד [מטה] הפרטי הוד  [מעלה] הפרטי החסד נצח



צט

רוח,ב) דאותו החסד של החסדים  הארת להמשיך  יכוין מכן לאחר

א' ביום  צפון  רוח  של בנענועים  [כגון  היום באותו המתפשט החסד של

ביום  שמתפשט הראשון  החסד של [צפון ] הפרטית החסד ספירת -

[מעלה] הפרטית הנצח ספירת  - ג' ביום  מעלה  לצד בנענועים  הראשון ,

ויכוין זה]. דרך על  וכן  השלישי , ביום המתפשט השלישי החסד של

היום , באותו  המתפשט החסד של בצירוף יה "ו שם  הארת  ביוםבכללות

ב'דחסד,יה"וצירוף א' ג 'דגבורה,הו"יצירוף ביום וי"הצירוף ביום

ד'דתפארת , ה'דנצח,יו"הצירוף ביום  ו'דהוד,הי"וצירוף ביום ביום

יה "ו.וה"יצירוף  צירוף  יכוין לא ז' וביום  דיסוד,

יעשה ג ) מכן של א'הולכהלאחר החסד  ענף את  להעלות  ויכוין  ,

שורש אל שיעלה היום , ואותו הרוח הדעת הדעת אותו  שבמוח שלו

רוח, באותו  הנוהג בצירוף  יה"ו שם  של הארה להמשיך אנפין, דזעיר

ויעשה הדעת. כנגד שהוא מ"ה  אחרונה א'הובאהובמילוי ה ' אות ויכוין  ,

הוי "ה  שלם.דשם  הוי "ה לשם יה"ו  שם נשלם  עמה  ויחד מ"ה, במילוי 

יעשה מכן  ב'לאחר  והובאה של הולכה החסד ענף את  להעלות ויכוין  -

שורש אל שיעלה היום , ואותו הרוח הדעת הבינהאותו שבמוח שלו 

רוח, באותו  הנוהג בצירוף  יה"ו שם  של הארה להמשיך אנפין, דזעיר

לאחר  ס"ג. במילוי ה' אות  יכוין  ובהובאה הבינה, כנגד  שהוא ס "ג ובמילוי 

יעשה  ג 'מכן והובאה אותו הולכה של החסד ענף את  להעלות  ויכוין -

שורש אל שיעלה היום, ואותו דזעיר החכמההרוח  הדעת  שבמוח שלו

ובמילוי רוח, באותו  הנוהג  בצירוף יה"ו שם  של הארה  להמשיך אנפין,

ע"ב. במילוי  ה' אות יכוין ובהובאה החכמה , כנגד שהוא ע"ב

אנפין,ויכוין שבזעיר במקומם  שיתפשטו החסדים  ענפי  את להמשיך

הארת  את  להמשיך יכוין  מכן ולאחר שלה. החסד  של הענף את  רוח כל

ה"ה  [יו"ד  ב"ן  במילוי  הוי"ה שם  שהיא [המלכות] הנוקבא אל החסדים

הספירה  של  בניקוד הראשונות  האותיות  שלושת את  ומכוונים  ה"ה], ו"ו 

ניקוד . בלא אחרונה ה' אות ואת  הרוח, דאותו

נשלם לאחרד) בחזה, ומיניו הלולב שמגיע מה  ידי שעל יכוין, מכן

אחר: הוי "ה  שם להשלים  מכוונים  רוח ובכל הוי"ה, דשם  אחרונה ה ' אות 

וצדדרוםבצד -מעלה[חסד] ימין דקו הספירות  שהם דע"ב [נצח ] הוי"ה

הספירות  שהם  [הוד] מטה וצד  [גבורה] צפון בצד ימין , שבקו דחכמה

- שמאל דס"גדקו  וצדהוי"ה [תפארת ] מזרח בצד שמאל, שבקו  דבינה

- אמצע דקו הספירות  שהם [יסוד ] דמ"המערב  שבקו הוי"ה דדעת 

אמצע .

הכוונות  האריז"ל|אור סידורי פי על ההמשכה  סדר 

íéòåðòðä øãñ
א'בנענועים שלדיום  פנימי אור נמשך הראשון , אנפין,החסד דזעיר

גבו  חסד  בחינות מששה כלול הזה  יסודוהחסד  הוד נצח תפארת רה

החסדים  משורש הארה להמשיך מכוונים צד  כל של ובנענוע פרטיים ,

בנענועי  הללו : החסדים מבחינות  לאחד  דחסדלחסד -דרוםשבדעת ,

המתפשט בנענועי בחסד הראשון  אנפין, דזעיר לגבורה-צפוןדחסד 
המתפשט הראשון בנענועי בגבורהדחסד אנפין, דזעיר -מזרחדחסד

המתפשטלתפארת  הראשון בנענועיבתפארת דחסד  אנפין, דזעיר  דחסד

המתפשט לנצח -מעלה הראשון בנענועיבנצח דחסד  אנפין, דזעיר דחסד

המתפשט להוד -מטה הראשון בנענועיבהוד דחסד אנפין, דזעיר דחסד 

המתפשטליסוד-מערב הראשון ולאחר ביסודדחסד אנפין . דזעיר דחסד 

[מלכות]. לנוק' הארתם  להמשיך מכוונים מכן

ב'בנענועים  שלדיום  פנימי אור נמשך השני, אל החסד אנפין דזעיר 

כדלהלן. שהם בהולכההמלכות , השני , החסד  ענפי את  להוליך מכוונים  -

נצח [מזרח ] הפרטי תפארת  [צפון ] הפרטי גבורה [דרום ] הפרטי  חסד

של [מערב ] הפרטי יסוד [מטה] הפרטי הוד  [מעלה] השני החסד הפרטי
מכן לאחר אנפין . מהספירות בהובאהדזעיר  באחת  להתפשט חסד כל חוזר

הנוק'.דגבורההפרטיות  אל הארתם  נמשכת  מכן ולאחר אנפין , דזעיר

ג 'בנענועים  שלדיום  פנימי  אור נמשך השלישי, אנפיןהחסד דזעיר

כדלהלן. המלכות, השלישי,בהולכהאל החסד ענפי את  להוליך מכוונים  -

הפרטי  תפארת  [צפון ] הפרטי  גבורה [דרום] הפרטי  חסד  [מזרח]שהם 

של [מערב ] הפרטי יסוד [מטה] הפרטי הוד  [מעלה] הפרטי החסד נצח
מכן השלישי לאחר אנפין. באחת בהובאהדזעיר להתפשט  חסד כל חוזר 

הפרטיות הארתם דתפארתמהספירות נמשכת  מכן ולאחר אנפין, דזעיר

הנוק'. אל

ד'בנענועים שלדיום פנימי  אור נמשך הרביעי, אנפיןהחסד דזעיר

כדלהלן . המלכות , הרביעי,בהולכהאל החסד  ענפי  את  להוליך  מכוונים  -

[מזרח] הפרטי  תפארת [צפון] הפרטי גבורה [דרום] הפרטי  חסד  שהם 

של [מערב ] הפרטי יסוד [מטה] הפרטי הוד  [מעלה] הפרטי החסד נצח
מכן הרביעי לאחר אנפין. באחת בהובאהדזעיר להתפשט חסד  כל  חוזר

הפרטיות אל דנצחמהספירות  הארתם נמשכת  מכן ולאחר אנפין, דזעיר

הנוק'.

ה'בנענועים של דיום פנימי  אור נמשך  החמישי , אנפיןהחסד דזעיר

כדלהלן . המלכות , החמישי,בהולכהאל החסד  ענפי  את  להוליך מכוונים  -

[מזרח] הפרטי  תפארת [צפון] הפרטי גבורה [דרום] הפרטי  חסד  שהם 

של [מערב ] הפרטי יסוד [מטה] הפרטי הוד  [מעלה] הפרטי החסד נצח



ק

מכןהחמישי לאחר אנפין. באחת בהובאהדזעיר להתפשט חסד כל חוזר

הפרטיות  אל דהוד מהספירות  הארתם  נמשכת  מכן ולאחר  אנפין, דזעיר 

הנוק'.

ו'בנענועים  שלדיום  פנימי  אור נמשך השיש , ראשונה יהחסד [כללות 

כדלהלן . המלכות , אל אנפין דזעיר החסדים] להוליךבהולכהשל מכוונים -

[צפון ] הפרטי גבורה  [דרום] הפרטי חסד שהם  השישי , החסד  ענפי  את

יסוד [מטה] הפרטי הוד  [מעלה] הפרטי  נצח [מזרח] הפרטי  תפארת

של  [מערב] מכןהשישי החסד הפרטי  לאחר אנפין . חוזר בהובאהדזעיר

הפרטיות  מהספירות  באחת  להתפשט  חסד  ולאחר דיסודכל אנפין, דזעיר

הנוק'. אל הארתם  נמשכת  מכן

ז'בנענועים שלדיום פנימי אור נמשך השביעי, שניה החסד [כללות

כדלהלן . המלכות , אל אנפין דזעיר החסדים] להוליךבהולכהשל מכוונים -

[צפון ] הפרטי  גבורה  [דרום ] הפרטי חסד  שהם  השביעי, החסד  ענפי את

יסוד [מטה] הפרטי הוד  [מעלה] הפרטי  נצח [מזרח] הפרטי  תפארת

של [מערב] מכן השביעיהחסד הפרטי  לאחר אנפין . חוזר בהובאהדזעיר

הפרטיות מהספירות  באחת  להתפשט  חסד  הפרטיתכל דזעיר דמלכות

הנוק'. אל הארתם  נמשכת  מכן ולאחר אנפין ,

áìåì úìéèð íãå÷ øîåì äàð äìôú

éäéAåäé Eéðôlî ïBöøõr éøôa ,éúBáà éäìàå éäìà = §¦¨¦§¨¤§Ÿ̈¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¦§¦¥

úBiúBà ìçð éáørå úBár õr óðrå íéøîz útëå øãä̈¨§©Ÿ§¨¦©£©¥¨§©§¥¨©¦

,éãéa íéãçàì eéäå ãçà ìà ãçà áø÷z ,ãçénä EîL¦§©§ª¨§¨¥¤¨¤¤¨§¨©£¨¦§¨¦

éreðrðáe ,éìà úMbî eàøééå éìr àø÷ð EîL Céà òãéìå§¥©¥¦§¦§¨¨©§¦§¦¤¤¥©§©£¦

ïBëîì ïBéøtà äåðì ïBéìr úrcî úBëøa òôL rétLz íúBà¨©§¦©¤©§¨¦©©¤§¦§¥©¦§¦§

,elà íéðéî äraøà úåöî Eéðôì äáeLç àäúe ,eðéäìà úéa¥¡Ÿ¥§¥£¨§¨¤¦§©©§¨¨¦¦¥

íéeìzä úåöî â"éøúå äéLøLå äéúBèøt ìëa äézîi÷ elàk§¦¦©§¦¨§¨§¨¤¨§¨¨¤¨§©§¦§©§¦

,dézðéëLe àeä Céøa àLãe÷ã àîL àãçéì éúðeë ék .dä¦©¨¨¦§©£¨§¨§§¨§¦§¦§¥

ìk íLa íéìL àãeçéa ä"åa ä"é íL ãçéì ,eîéçøe eìéçãa¦§¦§¦§©¥¥§¦¨§¦§¥¨

Aåäé Ceøa :ïîà ,ìàøNé:ïîàå ïîà íìBòì = ¦§¨¥¨¥¨§Ÿ̈§¨¨¥§¨¥

הכוונות  האריז"ל|אור סידורי פי על ההמשכה  סדר 

éäéíéðéî äraøà úåöî Eéðôì äáeLç àäzL ,Eéðôlî ïBöø §¦¨¦§¨¤¤§¥£¨§¨¤¦§©©§¨¨¦¦

úñðë éLðà íäá eðåkL úBðekä ìëa ézðek elàk elà¥§¦¦©§¦§¨©©¨¤¦§¨¤©§¥§¤¤

:äìBãbä©§¨

Aåäé äzà Ceøa= ¨©¨§Ÿ̈

תשרי]: [ט"ו הראשון ä"äéåääàéביום ä"åäéóé÷îå éîéðôãñçãøéòæã ãñçã ÆÆÆÆÆÆÆÆ
'÷åðì ïéôðà

תשרי]: [ט"ז השני  ä"äéåääàéביום ä"åäéóé÷îå éîéðôäøåáâãøéòæã ãñçã ÀÀÀÀÀÀÀÀ
'÷åðì ïéôðà

תשרי]: [י "ז השלישי ä"äéBääàéביום ä"Bäéóé÷îå éîéðôúøàôúããñçã ÉÉÉÉÉÉ
'÷åðì ïéôðà øéòæã

תשרי]: [י "ח  הרביעי ä"äéåääàéביום ä"åäéóé÷îå éîéðôçöðãøéòæã ãñçã ÄÄÄÄÄÄÄÄ
'÷åðì ïéôðà

תשרי]: [י"ט החמישי ä"äéåääàéביום ä"åäéóé÷îå éîéðôãåäãøéòæã ãñçã ËËËËËËËË
'÷åðì ïéôðà

תשרי]: [כ' השישי  ä"eäéeåäeäàeéביום eä"eåeäeéóé÷îå éîéðôãåñéããñçã
'÷åðì ïéôðà øéòæã

תשרי]: [כ"א השביעי ä"äéBääàéביום ä"Bäéóé÷îå éîéðôúåëìîãøéòæã ãñçã ÀÈÀÈ
'÷åðì ïéôðà

î eðéäìàíìBòä Cì ¡Ÿ¥¤¤¨¨

:áìeì úìéèð ìr eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©§¦©¨
שהחיינו : גם מברך הלולב על שמברך הראשון בפעם

CeøaAåäé äzàî eðéäìà =,íìBòä Cì ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨

:äfä ïîæì eðrébäå eðîi÷å eðéçäL¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤
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מכןהחמישי לאחר אנפין. באחת בהובאהדזעיר להתפשט חסד כל חוזר
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הנוק'.

ו'בנענועים  שלדיום  פנימי  אור נמשך השיש , ראשונה יהחסד [כללות 

כדלהלן . המלכות , אל אנפין דזעיר החסדים] להוליךבהולכהשל מכוונים -
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הפרטיות  מהספירות  באחת  להתפשט  חסד  ולאחר דיסודכל אנפין, דזעיר

הנוק'. אל הארתם  נמשכת  מכן

ז'בנענועים שלדיום פנימי אור נמשך השביעי, שניה החסד [כללות

כדלהלן . המלכות , אל אנפין דזעיר החסדים] להוליךבהולכהשל מכוונים -
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áìåì úìéèð íãå÷ øîåì äàð äìôú

éäéAåäé Eéðôlî ïBöøõr éøôa ,éúBáà éäìàå éäìà = §¦¨¦§¨¤§Ÿ̈¡Ÿ©¥Ÿ¥£©¦§¦¥

úBiúBà ìçð éáørå úBár õr óðrå íéøîz útëå øãä̈¨§©Ÿ§¨¦©£©¥¨§©§¥¨©¦

,éãéa íéãçàì eéäå ãçà ìà ãçà áø÷z ,ãçénä EîL¦§©§ª¨§¨¥¤¨¤¤¨§¨©£¨¦§¨¦

éreðrðáe ,éìà úMbî eàøééå éìr àø÷ð EîL Céà òãéìå§¥©¥¦§¦§¨¨©§¦§¦¤¤¥©§©£¦

ïBëîì ïBéøtà äåðì ïBéìr úrcî úBëøa òôL rétLz íúBà¨©§¦©¤©§¨¦©©¤§¦§¥©¦§¦§

,elà íéðéî äraøà úåöî Eéðôì äáeLç àäúe ,eðéäìà úéa¥¡Ÿ¥§¥£¨§¨¤¦§©©§¨¨¦¦¥

íéeìzä úåöî â"éøúå äéLøLå äéúBèøt ìëa äézîi÷ elàk§¦¦©§¦¨§¨§¨¤¨§¨¨¤¨§©§¦§©§¦

,dézðéëLe àeä Céøa àLãe÷ã àîL àãçéì éúðeë ék .dä¦©¨¨¦§©£¨§¨§§¨§¦§¦§¥
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Aåäé Ceøa :ïîà ,ìàøNé:ïîàå ïîà íìBòì = ¦§¨¥¨¥¨§Ÿ̈§¨¨¥§¨¥

הכוונות  האריז"ל|אור סידורי פי על ההמשכה  סדר 
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תשרי]: [ט"ו הראשון ä"äéåääàéביום ä"åäéóé÷îå éîéðôãñçãøéòæã ãñçã ÆÆÆÆÆÆÆÆ
'÷åðì ïéôðà

תשרי]: [ט"ז השני  ä"äéåääàéביום ä"åäéóé÷îå éîéðôäøåáâãøéòæã ãñçã ÀÀÀÀÀÀÀÀ
'÷åðì ïéôðà

תשרי]: [י "ז השלישי ä"äéBääàéביום ä"Bäéóé÷îå éîéðôúøàôúããñçã ÉÉÉÉÉÉ
'÷åðì ïéôðà øéòæã

תשרי]: [י "ח  הרביעי ä"äéåääàéביום ä"åäéóé÷îå éîéðôçöðãøéòæã ãñçã ÄÄÄÄÄÄÄÄ
'÷åðì ïéôðà

תשרי]: [י"ט החמישי ä"äéåääàéביום ä"åäéóé÷îå éîéðôãåäãøéòæã ãñçã ËËËËËËËË
'÷åðì ïéôðà

תשרי]: [כ' השישי  ä"eäéeåäeäàeéביום eä"eåeäeéóé÷îå éîéðôãåñéããñçã
'÷åðì ïéôðà øéòæã

תשרי]: [כ"א השביעי ä"äéBääàéביום ä"Bäéóé÷îå éîéðôúåëìîãøéòæã ãñçã ÀÈÀÈ
'÷åðì ïéôðà
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:áìeì úìéèð ìr eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©§¦©¨
שהחיינו : גם מברך הלולב על שמברך הראשון בפעם

CeøaAåäé äzàî eðéäìà =,íìBòä Cì ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨
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הכוונות  האריז"ל|אור סידורי פי על ההמשכה  סדר 

ïåôö

ùåáìá íéãñç úøàä êéùîäì ïéåëéå
àä ãåé àä óìà
äðåáúä ãåñéáù

àåäù ïéôðà øéòæã úòãä çåî åáù
ãåé åàå éäÀÀÀÀÀÀÀÀ
íéãñç úøàä êéùîäìúøåáâîãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììë

äùîçä

íéãñç

úåëìîáù

úòãáù

øéòæã

ïéôðà

ïéôðà øéòæã úòãáù
äììëáå

'à íåé
åäé

'á íåé
éåä

'â íåé
äéå

'ã íåé
äåé

'ä íåé
åéä

'å íåé
éäå

:àåäù

'à äëìåäãåé åàå àääàáåä'ààäúòã çåî ÀÀÀÀÀÀÀÀ
'á äëìåäãåé åàå éä'á äàáåäéääðéá çåî ÀÀÀÀÀÀÀÀ
'â äëìåäãåé åéå éä'â äàáåäéääîëç çåî ÀÀÀÀÀÀÀÀ

úøåáâìãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììëã

äùîçä

íéãñç

úåëìîã

åìù ÷"åã
àá÷åðì åðîîåää åå ää ãåéÀÀÀÀÀÀÀ

íìùåé äæçá åéðéîå áìåìä òéâäáåéä:â"ñã



קג

íåøã

ùåáìá íéãñç úøàä êéùîäì ïéåëé
àä ãåé àä óìà
äðåáúä ãåñéáù

àåäù ïéôðà øéòæã úòãä çåî åáù
åéå éä ãåéåàåéå éä ãåé ÇÇÇÇÇÇÇÇÆÆÆÆÆÆÆÆ

íéãñç úøàä êéùîäìãñçîãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììë

äùîçä

íéãñç

úåëìîáù

úòãáù

øéòæã

ïéôðà

ïéôðà øéòæã úòãáù
äììëáå

'à íåé
åäé

'á íåé
éåä

'â íåé
äéå

'ã íåé
äåé

'ä íåé
åéä

'å íåé
éäå

:àåäù

'à äëìåäåàå àä ãåé'à äàáåäàäúòã çåî ÆÆÆÆÆÆÆÆ
'á äëìåäåàå éä ãåé'á äàáåäéääðéá çåî ÆÆÆÆÆÆÆÆ
'â äëìåäåéå éä ãåé'â äàáåäéääîëç çåî ÆÆÆÆÆÆÆÆ

ãñçìãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììëã

äùîçä

íéãñç

úåëìîã

åìù ÷"åã
àá÷åðì åðîîååéää åå ää ã ÆÆÆÆÆÆÆ

íìùåé äæçá åéðéîå áìåìä òéâäáåéä:á"òã

הכוונות  האריז"ל|אור סידורי פי על ההמשכה  סדר 

ïåôö

ùåáìá íéãñç úøàä êéùîäì ïéåëéå
àä ãåé àä óìà
äðåáúä ãåñéáù

àåäù ïéôðà øéòæã úòãä çåî åáù
ãåé åàå éäÀÀÀÀÀÀÀÀ
íéãñç úøàä êéùîäìúøåáâîãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììë

äùîçä

íéãñç

úåëìîáù

úòãáù

øéòæã

ïéôðà

ïéôðà øéòæã úòãáù
äììëáå

'à íåé
åäé

'á íåé
éåä

'â íåé
äéå

'ã íåé
äåé

'ä íåé
åéä

'å íåé
éäå

:àåäù

'à äëìåäãåé åàå àääàáåä'ààäúòã çåî ÀÀÀÀÀÀÀÀ
'á äëìåäãåé åàå éä'á äàáåäéääðéá çåî ÀÀÀÀÀÀÀÀ
'â äëìåäãåé åéå éä'â äàáåäéääîëç çåî ÀÀÀÀÀÀÀÀ

úøåáâìãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììëã

äùîçä

íéãñç

úåëìîã

åìù ÷"åã
àá÷åðì åðîîåää åå ää ãåéÀÀÀÀÀÀÀ

íìùåé äæçá åéðéîå áìåìä òéâäáåéä:â"ñã



קד

çøæî

ùåáìá íéãñç úøàä êéùîäì ïéåëéå
àä ãåé àä óìà
äðåáúä ãåñéáù

àåäù ïéôðà øéòæã úòãä çåî åáù
BàBàä ãBé ÉÉÉÉÉ

îäìíéãñç úøàä êéùúøàôúîãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììë

äùîçä

íéãñç

úåëìîáù

úòãáù

øéòæã

ïéôðà

ïéôðà øéòæã úòãáù
äììëáå

'à íåé
åäé

'á íåé
éåä

'â íåé
äéå

'ã íåé
äåé

'ä íåé
åéä

'å íåé
éäå

:àåäù

'à äëìåäàä ãBé BàB'à äàáåäàäúòã çåî ÉÉÉÉÉ
'á äëìåäéä ãBé BàB'á äàáåäéääðéá çåî ÉÉÉÉÉ
'â äëìåäéä ãBé BéB'â äàáåäéääîëç çåî ÉÉÉÉÉ

úøàôúìãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììëã

äùîçä

íéãñç

úåëìîã

åìù ÷"åã
àá÷åðì åðîîåää BB ää ãBéÉÉÉÉ

íìùåé äæçá åéðéîå áìåìä òéâäáåàä:ä"îã

הכוונות  האריז"ל|אור סידורי פי על ההמשכה  סדר 

äìòî

ùåáìá íéãñç úøàä êéùîäì ïéåëéå
àä ãåé àä óìà
äðåáúä ãåñéáù

àåäù ïéôðà øéòæã úòãä çåî åáù
éä åéå ãåéåàéä åéå ãåé ÆÆÆÆÆÆÇÇÄÄÄÄÄÄÄÄ

íéãñç úøàä êéùîäìçöðîãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììë

äùîçä

íéãñç

úåëìîáù

úòãáù

øéòæã

ïéôðà

ïéôðà øéòæã úòãáù
äììëáå

'à íåé
åäé

'á íåé
éåä

'â íåé
äéå

'ã íåé
äåé

'ä íåé
åéä

'å íåé
éäå

:àåäù

'à äëìåäàä åàå ãåé'à äàáåäàäúòã çåî ÄÄÄÄÄÄÄÄ
'á äëìåäéä åàå ãåé'á äàáåäéääðéá çåî ÄÄÄÄÄÄÄÄ
'â äëìåäéä åéå ãåé'â äàáåäéääîëç çåî ÄÄÄÄÄÄÄÄ

ãñçä çöðì

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììëã

äùîçä

íéãñç

úåëìîã

åìù ÷"åã
àá÷åðì åðîîåää åå ää ãåéÄÄÄÄÄÄÄ

íìùåé äæçá åéðéîå áìåìä òéâäáåéä:á"òã



קה

çøæî

ùåáìá íéãñç úøàä êéùîäì ïéåëéå
àä ãåé àä óìà
äðåáúä ãåñéáù

àåäù ïéôðà øéòæã úòãä çåî åáù
BàBàä ãBé ÉÉÉÉÉ

îäìíéãñç úøàä êéùúøàôúîãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììë

äùîçä

íéãñç

úåëìîáù

úòãáù

øéòæã

ïéôðà

ïéôðà øéòæã úòãáù
äììëáå

'à íåé
åäé

'á íåé
éåä

'â íåé
äéå

'ã íåé
äåé

'ä íåé
åéä

'å íåé
éäå

:àåäù

'à äëìåäàä ãBé BàB'à äàáåäàäúòã çåî ÉÉÉÉÉ
'á äëìåäéä ãBé BàB'á äàáåäéääðéá çåî ÉÉÉÉÉ
'â äëìåäéä ãBé BéB'â äàáåäéääîëç çåî ÉÉÉÉÉ

úøàôúìãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììëã

äùîçä

íéãñç

úåëìîã

åìù ÷"åã
àá÷åðì åðîîåää BB ää ãBéÉÉÉÉ

íìùåé äæçá åéðéîå áìåìä òéâäáåàä:ä"îã

הכוונות  האריז"ל|אור סידורי פי על ההמשכה  סדר 

äìòî

ùåáìá íéãñç úøàä êéùîäì ïéåëéå
àä ãåé àä óìà
äðåáúä ãåñéáù

àåäù ïéôðà øéòæã úòãä çåî åáù
éä åéå ãåéåàéä åéå ãåé ÆÆÆÆÆÆÇÇÄÄÄÄÄÄÄÄ

íéãñç úøàä êéùîäìçöðîãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììë

äùîçä

íéãñç

úåëìîáù

úòãáù

øéòæã

ïéôðà

ïéôðà øéòæã úòãáù
äììëáå

'à íåé
åäé

'á íåé
éåä

'â íåé
äéå

'ã íåé
äåé

'ä íåé
åéä

'å íåé
éäå

:àåäù

'à äëìåäàä åàå ãåé'à äàáåäàäúòã çåî ÄÄÄÄÄÄÄÄ
'á äëìåäéä åàå ãåé'á äàáåäéääðéá çåî ÄÄÄÄÄÄÄÄ
'â äëìåäéä åéå ãåé'â äàáåäéääîëç çåî ÄÄÄÄÄÄÄÄ

ãñçä çöðì

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììëã

äùîçä

íéãñç

úåëìîã

åìù ÷"åã
àá÷åðì åðîîåää åå ää ãåéÄÄÄÄÄÄÄ

íìùåé äæçá åéðéîå áìåìä òéâäáåéä:á"òã



קו

äèî

ùåáìá íéãñç úøàä êéùîäì ïéåëéå
àä ãåé àä óìà
äðåáúä ãåñéáù

àåäù ïéôðà øéòæã úòãä çåî åáù
åàå ãåé éäåàåàå ãåé éä ÀÀÅÅÅÅÅÅËËËËËËËË

íéãñç úøàä êéùîäìãåäîãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììë

äùîçä

íéãñç

úåëìîáù

úòãáù

øéòæã

ïéôðà

ïéôðà øéòæã úòãáù
äììëáå

'à íåé
åäé

'á íåé
éåä

'â íåé
äéå

'ã íåé
äåé

'ä íåé
åéä

'å íåé
éäå

:àåäù

'à äëìåäåàå ãåé àä'à äàáåäàäúòã çåî ËËËËËËËË
'á äëìåäåàå ãåé éä'á äàáåäéääðéá çåî ËËËËËËËË
'â äëìåäåéå ãåé éä'â äàáåäéääîëç çåî ËËËËËËËË

ãñçä ãåäì

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììëã

äùîçä

íéãñç

úåëìîã

åìù ÷"åã
àá÷åðì åðîîåää åå ää ãåéËËËËËËË

íìùåé äæçá åéðéîå áìåìä òéâäáåéä:â"ñã

הכוונות  האריז"ל|אור סידורי פי על ההמשכה  סדר 

áøòî

ùåáìá íéãñç úøàä êéùîäì ïéåëéå
àä ãåé àä óìà
äðåáúä ãåñéáù

àåäù ïéôðà øéòæã úòãä çåî åáù
ãBé àä åàååàeãeåeé eàeä eåeàeå ÀÀÀÈÈÉÉ

íéãñç úøàä êéùîäìãåñéîãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììë

äùîçä

íéãñç

úåëìîáù

úòãáù

øéòæã

ïéôðà

ïéôðà øéòæã úòãáù
äììëáå

'à íåé
åäé

'á íåé
éåä

'â íåé
äéå

'ã íåé
äåé

'ä íåé
åéä

'å íåé
éäå

:àåäù

'à äëìåäeãeåeé eàeä eåeàeå'à äàáåäàäúòã çåî

'á äëìåäeãeåeé eéeä eåeàeå'á äàáåäéääðéá çåî

'â äëìåäeãeåeé eéeä eåeéeå'â äàáåäéääîëç çåî

ãåñéìãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììëã

äùîçä

íéãñç

úåëìîã

åìù ÷"åã
àá÷åðì åðîîåää eåeå eäeä eãeåeé

íìùåé äæçá åéðéîå áìåìä òéâäáåàä:ä"îã



קז

äèî

ùåáìá íéãñç úøàä êéùîäì ïéåëéå
àä ãåé àä óìà
äðåáúä ãåñéáù

àåäù ïéôðà øéòæã úòãä çåî åáù
åàå ãåé éäåàåàå ãåé éä ÀÀÅÅÅÅÅÅËËËËËËËË

íéãñç úøàä êéùîäìãåäîãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììë

äùîçä

íéãñç

úåëìîáù

úòãáù

øéòæã

ïéôðà

ïéôðà øéòæã úòãáù
äììëáå

'à íåé
åäé

'á íåé
éåä

'â íåé
äéå

'ã íåé
äåé

'ä íåé
åéä

'å íåé
éäå

:àåäù

'à äëìåäåàå ãåé àä'à äàáåäàäúòã çåî ËËËËËËËË
'á äëìåäåàå ãåé éä'á äàáåäéääðéá çåî ËËËËËËËË
'â äëìåäåéå ãåé éä'â äàáåäéääîëç çåî ËËËËËËËË

ãñçä ãåäì

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììëã

äùîçä

íéãñç

úåëìîã

åìù ÷"åã
àá÷åðì åðîîåää åå ää ãåéËËËËËËË

íìùåé äæçá åéðéîå áìåìä òéâäáåéä:â"ñã

הכוונות  האריז"ל|אור סידורי פי על ההמשכה  סדר 

áøòî

ùåáìá íéãñç úøàä êéùîäì ïéåëéå
àä ãåé àä óìà
äðåáúä ãåñéáù

àåäù ïéôðà øéòæã úòãä çåî åáù
ãBé àä åàååàeãeåeé eàeä eåeàeå ÀÀÀÈÈÉÉ

íéãñç úøàä êéùîäìãåñéîãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììë

äùîçä

íéãñç

úåëìîáù

úòãáù

øéòæã

ïéôðà

ïéôðà øéòæã úòãáù
äììëáå

'à íåé
åäé

'á íåé
éåä

'â íåé
äéå

'ã íåé
äåé

'ä íåé
åéä

'å íåé
éäå

:àåäù

'à äëìåäeãeåeé eàeä eåeàeå'à äàáåäàäúòã çåî

'á äëìåäeãeåeé eéeä eåeàeå'á äàáåäéääðéá çåî

'â äëìåäeãeåeé eéeä eåeéeå'â äàáåäéääîëç çåî

ãåñéìãñçä

'à íåé
ãñçáù

'á íåé
äøåáâáù

'â íåé
úøàôúáù

'ã íåé
çöðáù

'ä íåé
ãåäáù

'å íåé
ãåñéáù

'æ íåé
úåøàäã

úåììëã

äùîçä

íéãñç

úåëìîã

åìù ÷"åã
àá÷åðì åðîîåää eåeå eäeä eãeåeé

íìùåé äæçá åéðéîå áìåìä òéâäáåàä:ä"îã



קח

ììä øãñ

בחינתו. לפי יום כל  ממש , דלעיל הנענועים כוונות כסדר יכוין  דהלל, בנענועים

CeøaAåäé äzàî eðéäìà =øLà .íìBòä Cì ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤

:ìlää úà àø÷ì eðeöå åéúåöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨¦§Ÿ¤©©¥

déeììäAåäé éãár eììäíL úà eììä .= ©§¨©§©§¥§Ÿ̈©§¤¥

AåäéAåäé íL éäé :=.CøBáî = §Ÿ̈§¦¥§Ÿ̈§¨

.BàBáî ãr LîL çøænî :íìBò ãrå äzrî¥©¨§©¨¦¦§©¤¤©§

Aåäé íL ìläîAåäé íéBb ìk ìr íø :=.= §ª¨¥§Ÿ̈¨©¨¦§Ÿ̈

Aåäék éî :BãBák íéîMä ìréäéaânä eðéäìà = ©©¨©¦§¦©Ÿ̈¡Ÿ¥©©§¦¦

éîé÷î :õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnä .úáLì̈¨¤©©§¦¦¦§©¨©¦¨¨¤§¦¦

ír éáéLBäì :ïBéáà íéøé útLàî .ìc øôrî¥¨¨¨¥©§Ÿ¨¦¤§§¦¦¦

.úéaä úø÷r éáéLBî :Bnr éáéãð ír .íéáéãð§¦¦¦§¦¥©¦¦£¤¤©©¦

:déeììä .äçîN íéðaä íà¥©¨¦§¥¨©§¨

úàöaäúéä :ærì írî á÷ré úéa ,íéøönî ìàøNé §¥¦§¨¥¦¦§¨¦¥©£Ÿ¥©Ÿ¥¨§¨

äàø íiä :åéúBìLîî ìàøNé ,BLã÷ì äãeäé§¨§¨§¦§¨¥©§§¨©¨¨¨

úBòáb ,íéìéàë eã÷ø íéøää :øBçàì áqé ïcøiä ,ñðiå©¨Ÿ©©§¥¦Ÿ§¨¤¨¦¨§§¥¦§¨

:øBçàì áqz ïcøiä ,ñeðú ék íiä El äî :ïàö éðák¦§¥Ÿ©§©¨¦¨©©§¥¦Ÿ§¨

ïBãà éðôlî :ïàö éðák úBòáb ,íéìéàë eã÷øz íéøää¤¨¦¦§§§¥¦§¨¦§¥Ÿ¦¦§¥¨

הכוונות  הלל|אור סדר

,íéî íâà øevä éëôää :á÷ré dBìà éðôlî ,õøà éìeç¦¨¤¦¦§¥¡©©£Ÿ©Ÿ§¦©£©¨¦

:íéî Bðérîì Léîlç©¨¦§©§¨¦

àìAåäé eðìEcñç ìr .ãBák ïz EîLì ék .eðì àì = Ÿ¨§Ÿ̈Ÿ¨¦§¦§¥¨©©§§

:íäéäìà àð äéà .íéBbä eøîàé änì :Ezîà ìr©£¦¤¨¨Ÿ§©¦©¥¨¡Ÿ¥¤

.áäæå óñk íäéaör :äNr õôç øLà ìk .íéîMá eðéäìàå¥Ÿ¥©¨¨¦Ÿ£¤¨¥¨¨£©¥¤¤¤§¨¨

àìå íäì íéðér .eøaãé àìå íäì ät :íãà éãé äNrî©£¥§¥¨¨¤¨¤§Ÿ§©¥¥©¦¨¤§Ÿ

íäéãé :ïeçéøé àìå íäì óà .eòîLé àìå íäì íéðæà :eàøé¦§¨§©¦¨¤§Ÿ¦§¨©¨¤§Ÿ§¦§¥¤

íäBîk :íðBøâa ebäé àì .eëläé àìå íäéìâø .ïeLéîé àìå§Ÿ§¦©§¥¤§Ÿ§©¥Ÿ¤§¦§¨§¤

Aåäéa çèa ìàøNé :íäa çèa øLà ìk .íäéNò eéäé.= ¦§Ÿ¥¤Ÿ£¤Ÿ¥©¨¤¦§¨¥§©©Ÿ̈

Aåäéa eçèa ïøäà úéa :àeä ípâîe íøærípâîe íøær .= ¤§¨¨¦¨¥©£Ÿ¦§©Ÿ̈¤§¨¨¦¨

Aåäé éàøé :àeä:àeä ípâîe íøær .äåäéa eçèa = ¦§¥§Ÿ̈¦§©Ÿ̈¤§̈¨¦¨

Aåäé=øëæ.ìàøNé úéa úà Cøáé .Cøáé eð §Ÿ̈§¨¨§¨¥§¨¥¤¥¦§¨¥

éàøé Cøáé :ïøäà úéa úà Cøáé§¨¥¤¥©£Ÿ§¨¥¦§¥

AåäéAåäé óñé :íéìãbä ír íépèwä .=.íëéìr = §Ÿ̈©§©¦¦©§Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ̈£¥¤

Aåäéì ízà íéëeøa :íëéða ìrå íëéìräNò .= £¥¤§©§¥¤§¦©¤©Ÿ̈Ÿ¥

Aåäéì íéîL íéîMä :õøàå íéîLïúð õøàäå .= ¨©¦¨¨¤©¨©¦¨©¦©Ÿ̈§¨¨¤¨©

:äîeã éãøé ìk àìå .dé eììäé íéúnä àì :íãà éðáì¦§¥¨¨Ÿ©¥¦§©§¨§Ÿ¨Ÿ§¥¨

:déeììä .íìBò ãrå äzrî .dé Cøáð eðçðàå©£©§§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨

ézáäàAåäé òîLé ékék :éðeðçz éìB÷ úà = ¨©§¦¦¦§©§Ÿ̈¤¦©£¨¦

éìáç éðeôôà :àø÷à éîéáe .éì Bðæà ähä¦¨¨§¦§¨©¤§¨£¨¦¤§¥



קט

ììä øãñ

בחינתו. לפי יום כל  ממש , דלעיל הנענועים כוונות כסדר יכוין  דהלל, בנענועים

CeøaAåäé äzàî eðéäìà =øLà .íìBòä Cì ¨©¨§Ÿ̈¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤

:ìlää úà àø÷ì eðeöå åéúåöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨¦§Ÿ¤©©¥

déeììäAåäé éãár eììäíL úà eììä .= ©§¨©§©§¥§Ÿ̈©§¤¥

AåäéAåäé íL éäé :=.CøBáî = §Ÿ̈§¦¥§Ÿ̈§¨

.BàBáî ãr LîL çøænî :íìBò ãrå äzrî¥©¨§©¨¦¦§©¤¤©§

Aåäé íL ìläîAåäé íéBb ìk ìr íø :=.= §ª¨¥§Ÿ̈¨©¨¦§Ÿ̈

Aåäék éî :BãBák íéîMä ìréäéaânä eðéäìà = ©©¨©¦§¦©Ÿ̈¡Ÿ¥©©§¦¦

éîé÷î :õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnä .úáLì̈¨¤©©§¦¦¦§©¨©¦¨¨¤§¦¦

ír éáéLBäì :ïBéáà íéøé útLàî .ìc øôrî¥¨¨¨¥©§Ÿ¨¦¤§§¦¦¦

.úéaä úø÷r éáéLBî :Bnr éáéãð ír .íéáéãð§¦¦¦§¦¥©¦¦£¤¤©©¦

:déeììä .äçîN íéðaä íà¥©¨¦§¥¨©§¨

úàöaäúéä :ærì írî á÷ré úéa ,íéøönî ìàøNé §¥¦§¨¥¦¦§¨¦¥©£Ÿ¥©Ÿ¥¨§¨

äàø íiä :åéúBìLîî ìàøNé ,BLã÷ì äãeäé§¨§¨§¦§¨¥©§§¨©¨¨¨

úBòáb ,íéìéàë eã÷ø íéøää :øBçàì áqé ïcøiä ,ñðiå©¨Ÿ©©§¥¦Ÿ§¨¤¨¦¨§§¥¦§¨

:øBçàì áqz ïcøiä ,ñeðú ék íiä El äî :ïàö éðák¦§¥Ÿ©§©¨¦¨©©§¥¦Ÿ§¨

ïBãà éðôlî :ïàö éðák úBòáb ,íéìéàë eã÷øz íéøää¤¨¦¦§§§¥¦§¨¦§¥Ÿ¦¦§¥¨

הכוונות  הלל|אור סדר

,íéî íâà øevä éëôää :á÷ré dBìà éðôlî ,õøà éìeç¦¨¤¦¦§¥¡©©£Ÿ©Ÿ§¦©£©¨¦

:íéî Bðérîì Léîlç©¨¦§©§¨¦

àìAåäé eðìEcñç ìr .ãBák ïz EîLì ék .eðì àì = Ÿ¨§Ÿ̈Ÿ¨¦§¦§¥¨©©§§

:íäéäìà àð äéà .íéBbä eøîàé änì :Ezîà ìr©£¦¤¨¨Ÿ§©¦©¥¨¡Ÿ¥¤

.áäæå óñk íäéaör :äNr õôç øLà ìk .íéîMá eðéäìàå¥Ÿ¥©¨¨¦Ÿ£¤¨¥¨¨£©¥¤¤¤§¨¨

àìå íäì íéðér .eøaãé àìå íäì ät :íãà éãé äNrî©£¥§¥¨¨¤¨¤§Ÿ§©¥¥©¦¨¤§Ÿ

íäéãé :ïeçéøé àìå íäì óà .eòîLé àìå íäì íéðæà :eàøé¦§¨§©¦¨¤§Ÿ¦§¨©¨¤§Ÿ§¦§¥¤

íäBîk :íðBøâa ebäé àì .eëläé àìå íäéìâø .ïeLéîé àìå§Ÿ§¦©§¥¤§Ÿ§©¥Ÿ¤§¦§¨§¤

Aåäéa çèa ìàøNé :íäa çèa øLà ìk .íäéNò eéäé.= ¦§Ÿ¥¤Ÿ£¤Ÿ¥©¨¤¦§¨¥§©©Ÿ̈

Aåäéa eçèa ïøäà úéa :àeä ípâîe íøærípâîe íøær .= ¤§¨¨¦¨¥©£Ÿ¦§©Ÿ̈¤§¨¨¦¨

Aåäé éàøé :àeä:àeä ípâîe íøær .äåäéa eçèa = ¦§¥§Ÿ̈¦§©Ÿ̈¤§̈¨¦¨

Aåäé=øëæ.ìàøNé úéa úà Cøáé .Cøáé eð §Ÿ̈§¨¨§¨¥§¨¥¤¥¦§¨¥

éàøé Cøáé :ïøäà úéa úà Cøáé§¨¥¤¥©£Ÿ§¨¥¦§¥

AåäéAåäé óñé :íéìãbä ír íépèwä .=.íëéìr = §Ÿ̈©§©¦¦©§Ÿ¦Ÿ¥§Ÿ̈£¥¤

Aåäéì ízà íéëeøa :íëéða ìrå íëéìräNò .= £¥¤§©§¥¤§¦©¤©Ÿ̈Ÿ¥

Aåäéì íéîL íéîMä :õøàå íéîLïúð õøàäå .= ¨©¦¨¨¤©¨©¦¨©¦©Ÿ̈§¨¨¤¨©

:äîeã éãøé ìk àìå .dé eììäé íéúnä àì :íãà éðáì¦§¥¨¨Ÿ©¥¦§©§¨§Ÿ¨Ÿ§¥¨

:déeììä .íìBò ãrå äzrî .dé Cøáð eðçðàå©£©§§¨¥¨¥©¨§©¨©§¨

ézáäàAåäé òîLé ékék :éðeðçz éìB÷ úà = ¨©§¦¦¦§©§Ÿ̈¤¦©£¨¦

éìáç éðeôôà :àø÷à éîéáe .éì Bðæà ähä¦¨¨§¦§¨©¤§¨£¨¦¤§¥



קי

íLáe :àöîà ïBâéå äøö .éðeàöî ìBàL éøöîe .úåî̈¤§¨¥§§¨¦¨¨§¨¤§¨§¥

AåäéAåäé äpà .àø÷à =ïepç :éLôð äèlî = §Ÿ̈¤§¨¨¨§Ÿ̈©§¨©§¦©

Aåäéíéàút øîL :íçøî eðéäìàå .÷écöå = §Ÿ̈§©¦¥Ÿ¥§©¥Ÿ¥§¨¦

Aåäéék .éëéçeðîì éLôð éáeL :réLBäé éìå éúBlc .= §Ÿ̈©¦§¦§¦©¦©§¦¦§¨§¦¦

Aåäéîb =éðér úà .úånî éLôð zölç ék :éëéìr ì §Ÿ̈¨©¨¨§¦¦¦©§¨©§¦¦¨¤¤¥¦

Aåäé éðôì Cìäúà :éçcî éìâø úà .ärîc ïî= ¦¦§¨¤©§¦¦¤¦¤§©¥¦§¥§Ÿ̈

:ãàî éúéðr éðà .øaãà ék ézðîàä :íéiçä úBöøàa§©§©©¦¤¡©§¦¦£©¥£¦¨¦¦§Ÿ

:áæk íãàä ìk .éæôçá ézøîà éðà£¦¨©§¦§¨§¦¨¨¨¨Ÿ¥

äîúBòeLé ñBk :éìr éäBìeîâz ìk .äåäéì áéLà ¨¨¦©Ÿ̈¨©§¦¨¨§

Aåäé íLáe .àOàAåäéì éøãð :àø÷à == ¤¨§¥§Ÿ̈¤§¨§¨©©Ÿ̈

Aåäé éðéra ø÷é :Bnr ìëì àp äãâð .ílLà= £©¥¤§¨¨§¨©¨¨§¥¥§Ÿ̈

Aåäé äpà :åéãéñçì äúånäéðà .Ecár éðà ék = ©¨§¨©£¦¨¨¨§Ÿ̈¦£¦©§¤£¦

çáæ çaæà Eì :éøñBîì zçzt .Eúîà ïa Ecár©§§¤£¨¤¦©§¨§¥¨§¤§©¤©

Aåäé íLáe .äãBzAåäéì éøãð :àø÷à == ¨§¥§Ÿ̈¤§¨§¨©©Ÿ̈

Aåäé úéa úBøöça :Bnr ìëì àp äãâð .ílLà= £©¥¤§¨¨§¨©§©§¥§Ÿ̈

:déeììä .íéìLeøé éëëBúa§¥¦§¨¨¦©§¨

eììäAåäé úàék :íénàä ìk eäeçaL .íéBb ìk = ©§¤§Ÿ̈¨¦©§¨¨ª¦¦

Aåäé úîàå .Bcñç eðéìr øáâ:déeììä .íìBòì = ¨©¨¥©§¤¡¤§Ÿ̈§¨©§¨

Aåäéì eãBä:Bcñç íìBòì ék áBè ék = ©Ÿ̈¦¦§¨©§

קב  עמ' לעיל עיין הנענועים  לכוונות

הכוונות  הלל|אור סדר

ìàøNé àð øîàé:Bcñç íìBòì ék Ÿ©¨¦§¨¥¦§¨©§

:Bcñç íìBòì ék ïøäà úéá àð eøîàéŸ§¨¥©£Ÿ¦§¨©§

Aåäé éàøé àð eøîàé:Bcñç íìBòì ék = Ÿ§¨¦§¥§Ÿ̈¦§¨©§

ïîAåäé :dé áçøna éððr .dé éúàø÷ øönäàì éì = ¦©¥©¨¨¦¨¨¨¦©¤§©¨§Ÿ̈¦Ÿ

Aåäé :íãà éì äNré äî .àøéàéðàå .éøæBòa éì = ¦¨©©£¤¦¨¨§Ÿ̈¦§§¨©£¦

Aåäéa úBñçì áBè :éàðNá äàøàáBè :íãàa çèaî .= ¤§¤§§¨©£©Ÿ̈¦§Ÿ©¨¨¨

Aåäéa úBñçìíLa .éðeááñ íéBb ìk :íéáéãða çèaî .= ©£©Ÿ̈¦§Ÿ©¦§¦¦¨¦§¨¦§¥

AåäéAåäé íLa .éðeááñ íâ éðeañ :íìéîà ék =ék = §Ÿ̈¦£¦©©¦©§¨¦§¥§Ÿ̈¦

Aåäé íLa .íéöB÷ Làk eërc .íéøBáãë éðeañ :íìéîà= £¦©©¦¦§¦Ÿ£§¥¦§¥§Ÿ̈

Aåäéå .ìtðì éðúéçã äçc :íìéîà ékúøîæå éfr :éðøær = ¦£¦©¨Ÿ§¦©¦¦§Ÿ©Ÿ̈£¨¨¦¨¦§¦§¨

ïéîé .íé÷écö éìäàa äreLéå äpø ìB÷ :äreLéì éì éäéå .dé̈©§¦¦¦¨¦¨¦¨§¨¢¥©¦¦§¦

AåäéAåäé ïéîé :ìéç äNò =Aåäé ïéîé .äîîBø == §Ÿ̈Ÿ¨¨¦§¦§Ÿ̈¥¨§¦§Ÿ̈

øBqé :dé éNrî øtñàå .äéçà ék úeîà àì :ìéç äNòŸ¨¨¦Ÿ¨¦¤§¤©£©¥©£¥¨©

íá àáà .÷ãö éørL éì eçút :éððúð àì úånìå .dé épøqé¦§©¦¨§©¨¤Ÿ§¨¨¦¦§¦©£¥¤¤¨Ÿ¨

Aåäéì ørMä äæ :dé äãBàék EãBà :Bá eàáé íé÷écö .= ¤¨¤©©©©Ÿ̈©¦¦¨Ÿ§¦

:äreLéì éì éäzå .éðúéðr:äreLéì éì éäzå .éðúéðr ék EãBàïáà £¦¨¦©§¦¦¦¨§¦£¦¨¦©§¦¦¦¨¤¤

.äpt Làøì äúéä .íéðBaä eñàîLàøì äúéä .íéðBaä eñàî ïáà ¨£©¦¨§¨§Ÿ¦¨¤¤¨£©¦¨§¨§Ÿ

:äptAåäé úàî:eðéðéra úàìôð àéä .úàæ äúéä =úàî ¦¨¥¥§Ÿ̈¨§¨Ÿ¦¦§¨§¥¥¥¥

Aåäé:eðéðéra úàìôð àéä .úàæ äúéä =Aåäé äNr íBiä äæ.= §Ÿ̈¨§¨Ÿ¦¦§¨§¥¥¤©¨¨§Ÿ̈

:Bá äçîNðå äìéâðAåäé äNr íBiä äæ:Bá äçîNðå äìéâð .= ¨¦¨§¦§§¨¤©¨¨§Ÿ̈¨¦¨§¦§§¨

Aåäé àpà:àp äréLBä = ¨¨§Ÿ̈¦¨¨
קב  עמ' לעיל עיין הנענועים  לכוונות



קיא

íLáe :àöîà ïBâéå äøö .éðeàöî ìBàL éøöîe .úåî̈¤§¨¥§§¨¦¨¨§¨¤§¨§¥

AåäéAåäé äpà .àø÷à =ïepç :éLôð äèlî = §Ÿ̈¤§¨¨¨§Ÿ̈©§¨©§¦©

Aåäéíéàút øîL :íçøî eðéäìàå .÷écöå = §Ÿ̈§©¦¥Ÿ¥§©¥Ÿ¥§¨¦

Aåäéék .éëéçeðîì éLôð éáeL :réLBäé éìå éúBlc .= §Ÿ̈©¦§¦§¦©¦©§¦¦§¨§¦¦

Aåäéîb =éðér úà .úånî éLôð zölç ék :éëéìr ì §Ÿ̈¨©¨¨§¦¦¦©§¨©§¦¦¨¤¤¥¦

Aåäé éðôì Cìäúà :éçcî éìâø úà .ärîc ïî= ¦¦§¨¤©§¦¦¤¦¤§©¥¦§¥§Ÿ̈

:ãàî éúéðr éðà .øaãà ék ézðîàä :íéiçä úBöøàa§©§©©¦¤¡©§¦¦£©¥£¦¨¦¦§Ÿ

:áæk íãàä ìk .éæôçá ézøîà éðà£¦¨©§¦§¨§¦¨¨¨¨Ÿ¥

äîúBòeLé ñBk :éìr éäBìeîâz ìk .äåäéì áéLà ¨¨¦©Ÿ̈¨©§¦¨¨§

Aåäé íLáe .àOàAåäéì éøãð :àø÷à == ¤¨§¥§Ÿ̈¤§¨§¨©©Ÿ̈

Aåäé éðéra ø÷é :Bnr ìëì àp äãâð .ílLà= £©¥¤§¨¨§¨©¨¨§¥¥§Ÿ̈

Aåäé äpà :åéãéñçì äúånäéðà .Ecár éðà ék = ©¨§¨©£¦¨¨¨§Ÿ̈¦£¦©§¤£¦

çáæ çaæà Eì :éøñBîì zçzt .Eúîà ïa Ecár©§§¤£¨¤¦©§¨§¥¨§¤§©¤©

Aåäé íLáe .äãBzAåäéì éøãð :àø÷à == ¨§¥§Ÿ̈¤§¨§¨©©Ÿ̈

Aåäé úéa úBøöça :Bnr ìëì àp äãâð .ílLà= £©¥¤§¨¨§¨©§©§¥§Ÿ̈

:déeììä .íéìLeøé éëëBúa§¥¦§¨¨¦©§¨

eììäAåäé úàék :íénàä ìk eäeçaL .íéBb ìk = ©§¤§Ÿ̈¨¦©§¨¨ª¦¦

Aåäé úîàå .Bcñç eðéìr øáâ:déeììä .íìBòì = ¨©¨¥©§¤¡¤§Ÿ̈§¨©§¨

Aåäéì eãBä:Bcñç íìBòì ék áBè ék = ©Ÿ̈¦¦§¨©§

קב  עמ' לעיל עיין הנענועים  לכוונות

הכוונות  הלל|אור סדר

ìàøNé àð øîàé:Bcñç íìBòì ék Ÿ©¨¦§¨¥¦§¨©§

:Bcñç íìBòì ék ïøäà úéá àð eøîàéŸ§¨¥©£Ÿ¦§¨©§

Aåäé éàøé àð eøîàé:Bcñç íìBòì ék = Ÿ§¨¦§¥§Ÿ̈¦§¨©§

ïîAåäé :dé áçøna éððr .dé éúàø÷ øönäàì éì = ¦©¥©¨¨¦¨¨¨¦©¤§©¨§Ÿ̈¦Ÿ

Aåäé :íãà éì äNré äî .àøéàéðàå .éøæBòa éì = ¦¨©©£¤¦¨¨§Ÿ̈¦§§¨©£¦

Aåäéa úBñçì áBè :éàðNá äàøàáBè :íãàa çèaî .= ¤§¤§§¨©£©Ÿ̈¦§Ÿ©¨¨¨

Aåäéa úBñçìíLa .éðeááñ íéBb ìk :íéáéãða çèaî .= ©£©Ÿ̈¦§Ÿ©¦§¦¦¨¦§¨¦§¥

AåäéAåäé íLa .éðeááñ íâ éðeañ :íìéîà ék =ék = §Ÿ̈¦£¦©©¦©§¨¦§¥§Ÿ̈¦

Aåäé íLa .íéöB÷ Làk eërc .íéøBáãë éðeañ :íìéîà= £¦©©¦¦§¦Ÿ£§¥¦§¥§Ÿ̈

Aåäéå .ìtðì éðúéçã äçc :íìéîà ékúøîæå éfr :éðøær = ¦£¦©¨Ÿ§¦©¦¦§Ÿ©Ÿ̈£¨¨¦¨¦§¦§¨

ïéîé .íé÷écö éìäàa äreLéå äpø ìB÷ :äreLéì éì éäéå .dé̈©§¦¦¦¨¦¨¦¨§¨¢¥©¦¦§¦

AåäéAåäé ïéîé :ìéç äNò =Aåäé ïéîé .äîîBø == §Ÿ̈Ÿ¨¨¦§¦§Ÿ̈¥¨§¦§Ÿ̈

øBqé :dé éNrî øtñàå .äéçà ék úeîà àì :ìéç äNòŸ¨¨¦Ÿ¨¦¤§¤©£©¥©£¥¨©

íá àáà .÷ãö éørL éì eçút :éððúð àì úånìå .dé épøqé¦§©¦¨§©¨¤Ÿ§¨¨¦¦§¦©£¥¤¤¨Ÿ¨

Aåäéì ørMä äæ :dé äãBàék EãBà :Bá eàáé íé÷écö .= ¤¨¤©©©©Ÿ̈©¦¦¨Ÿ§¦

:äreLéì éì éäzå .éðúéðr:äreLéì éì éäzå .éðúéðr ék EãBàïáà £¦¨¦©§¦¦¦¨§¦£¦¨¦©§¦¦¦¨¤¤

.äpt Làøì äúéä .íéðBaä eñàîLàøì äúéä .íéðBaä eñàî ïáà ¨£©¦¨§¨§Ÿ¦¨¤¤¨£©¦¨§¨§Ÿ

:äptAåäé úàî:eðéðéra úàìôð àéä .úàæ äúéä =úàî ¦¨¥¥§Ÿ̈¨§¨Ÿ¦¦§¨§¥¥¥¥

Aåäé:eðéðéra úàìôð àéä .úàæ äúéä =Aåäé äNr íBiä äæ.= §Ÿ̈¨§¨Ÿ¦¦§¨§¥¥¤©¨¨§Ÿ̈

:Bá äçîNðå äìéâðAåäé äNr íBiä äæ:Bá äçîNðå äìéâð .= ¨¦¨§¦§§¨¤©¨¨§Ÿ̈¨¦¨§¦§§¨

Aåäé àpà:àp äréLBä = ¨¨§Ÿ̈¦¨¨
קב  עמ' לעיל עיין הנענועים  לכוונות



קיב

Aåäé àpà:àp äréLBä = ¨¨§Ÿ̈¦¨¨
קב  עמ' לעיל עיין הנענועים  לכוונות

Aåäé àpà:àp äçéìöä = ¨¨§Ÿ̈©§¦¨¨

àpàAåäé:àp äçéìöä = ¨¨§Ÿ̈©§¦¨¨

CeøaAåäé íLa àaäAåäé úéaî íëeðëøa .=:= ¨©¨§¥§Ÿ̈¥©§¤¦¥§Ÿ̈
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להמשיךבהקפות יכוין לבימה , סביב  ומיניו הלולב עם אורשעושים

אנפין  דזעיר להמשיךהמקיף  יכוין  יום  שבכל הוא, והסדר המלכות. אל

אחד: חסד של הראשון מקיף שלביום  המקיף אור ביום,הראשון חסד -

שלהשני  המקיף אור השני - הלאה.חסד  וכן ,

עומדים תחילה אנפין דזעיר  הדעת  שבמוח בכללות , ההקפה  סוד  את  יכוין 

שמות שלשה  שהם  החסדים , שםיה"ו שרשי  בגימטריא העולים  יו"ד ,

ה"י  וא"ו אותיותה"י הם  זה שם  של  ושרשו  בגימטריאייא"י , עולים  והם  ,

הכולל שעם  יה"ו , שמות  דשלשה י' אותיות  שלשה כמניןכמספר הוא

במלואוא"ל שם זה א"ל ושם  למ"ד , בגימטריאאל"ף עולה האותיות , ו ' עם ,

הכולל.הקפ "ה עם 

הדעת וכל שבמוח בשורשם עדיין בהיותם החסדים  בבחינת  הוא זה

אחד ] חסד של יום [בכל  החסד של המקיף אור מכן  ולאחר אנפין, דזעיר

שם  בסוד היא ספירה שכל אנפין, זעיר בספירות  ומתפשט ה "איוצא יו"ד

ה "א שורש וא"ו הם זה שבשם אלפי"ן ושלשה  אנפין ], בזעיר הוא מ"ה  [דשם 

אחר. במילוי אהי"ה שמות  שלשה מכוונים  יום  ובכל אהי"ה, שמות  לשלשה
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בהם ביום  ומכוונים הבימה, סביב  הקפות שבעה  עורכים  רבה הושענא

כוונות. כמה

החסדים:א) בחינות  משבעת אחד נמשך הקפה שבכל יכוין תחילה

חסדונהראש הקפה  החסד],הראשון - [ניקוד  סגול בניקוד  הוי"ה שהוא

של בחינתו  הקפהאברהםוהוא חסדשניה. בניקודהשני - הוי "ה  שהוא

של בחינתו  והוא הגבורה], [ניקוד הקפהיצחק שבא חסדשלישית . -

של השלישי  בחינתו  והוא התפארת], [ניקוד חולם  בניקוד  הוי "ה שהוא

זה.יעקב  דרך  על  ההקפות  בשאר הלאה  וכן ,

חיים ב) עץ  בפרי  שנזכרה הכוונה את יכוין מכן  פ "ז )לאחר  הלולב .(שער

אנפין, זעיר תבונה, בינה, סבא, ישראל אבא, פרצופים: לשמונה דהנה

מקיף. אור בחינת יש אחד לכל לאה , יעקב,

מקיףכל אור אחר: בניקוד הוי"ה שם  הוא מקיף  הוי "ה דאבאאור -

פת "ח בניקוד  מקיףקמ"ץ  אור סבא, בניקוד דישראל הוי "ה אור פת "ח - ,

בניקודדבינהמקיף  הוי"ה מקיף ציר"י - אור בניקודדתבונה, הוי"ה -

מקיףאלהי"ם אור אנפין [יהו"ה], בטעםדזעיר מוטעמת  הוי "ה רביע- ÁÙÄ

מקיף אור 'רביעי '], האשכנזים  אצל  שנקרא בניקודדיעקב [מה הוי "ה -

מקיףחול"ם אור בניקודדלאה, הוי"ה שב"א- ÅÀÅÀ[יהו "ה].ציר"י

ההקפות כל בשבעת ועתה [אריך], בעתיקא נמצאים  הללו המקיפין 

הם  שתחילה הוא, והסדר הפרצופים. לכל לפרצוף, מפרצוף נמשכים 

הם  ומשם  שתחתיו, סבא ישראל  לפרצוף  וממנו לאבא, מעתיקא נמשכים 

הקפה. בכל לפרצוף מפרצוף ניתנים 

הכוונות  רבא|אור דהושענא ההקפות סדר 

הוא:סדר א'ההמשכות  את בהקפה לאבא [אריך] מעתיקא נמשך -

סבא. לישראל הזה המקיף את נותן ואבא לאה, של המקיף בהקפהאור

לישראל ב' נותנו ואבא יעקב, של המקיף אור את  לאבא נותן עתיקא -

בהקפה  אליו [שנמשך לאה של המקיף אור את  נותן סבא וישראל סבא,

לבינה. זעיר ג 'הקפההקודמת], של המקיף אור את  לאבא נותן עתיקא -

של  המקיף אור את  נותן סבא וישראל סבא. לישראל  נותנו  ואבא אנפין,

אור  את  נותנת  ובינה  הבינה, אל הקודמת] בהקפה אליו  [שנמשך יעקב

התבונה. אל  הקודמת ] בהקפה אליה  [שנמשך  לאה של ד'המקיף הקפה

לישראל  אותה  נותן  ואבא תבונה, של המקיף  אור את לאבא נותן  עתיקא -

אליו  [שנמשך אנפין זעיר של המקיף אור את  נותן סבא ישראל סבא.

יעקב  של המקיף אור את  נותנת  הבינה הבינה, אל הקודמת] בהקפה 

אור  את  נותנת  ותבונה התבונה , אל הקודמת ] בהקפה  אליה [שנמשך 

אנפין . לזעיר הקודמת ] בהקפה אליה [שנמשך לאה של  הקפההמקיף

לישראל ה' נותנו ואבא בינה, של  המקיף אור את לאבא נותן  עתיקא -

נותנת  בינה לתבונה, בינה של המקיף  אור את נותן סבא ישראל סבא.

של  המקיף אור נותנת תבונה  לתבונה, אנפין  זעיר של המקיף אור את 

ליעקב. לאה  של המקיף אור נותן אנפין  וזעיר אנפין, לזעיר הקפהיעקב 

נותנו ו' ואבא סבא, ישראל של המקיף אור את  לאבא נותן עתיקא -

הבינה, אל בינה  של המקיף אור את נותן סבא ישראל סבא. לישראל

אור  את  נותנת  תבונה לתבונה, תבונה  של המקיף אור את  נותנת  בינה

המקיף  אור את  נותן  אנפין זעיר אנפין, לזעיר אנפין זעיר של המקיף

ללאה. לאה  של המקיף אור את נותן  ויעקב  ליעקב, יעקב ז'של הקפה

לעצמו. אותה מחזיק והוא אבא, של המקיף אור את  לאבא נותן עתיקא -

ד 'יבור ג ) א'דם  - אד "ם בסוד  אחרות  כוונות בהקפות , לכוין  יש עוד 

ובכל  א'דם], מ 'עשה ד'יבור - דמ"א בסדר אותם  מכוונים  [אולם מ'עשה

הק"ף. בגימטריא עולים  א"ל שמות  ושלשה א"ל , שם  נמשך מהם  אחד

הכוונה: סדר וזה

שאומרים ד' והפזמונים  התפילות  ידי  על הנעשה  התיקון הוא דיבור, -

המלכות , אל [בינה] מאימא  מקיף  אור נמשך ידם  שעל  ההקפה, בעת

הכוונה  וסדר המלכות . של אחת  לספירה המשכה  נעשית  הקפה  בכל

שם מבינה להמשיך  לכוין ה"י הוא, וא"ו ה"י אותיות יו"ד  הם  ששרשו ,

שם ייא"י  בגימטריא העולים  ראשון .א"ל ,

ומיניו מ ' הלולב הולכת  מעשה ידי על הנעשה התיקון הוא מעשה, -

אנפין זעיר  של מדעת  מקיף אור נמשך  זה ידי  ועל ההקפות , בעת בידו

להמשיך הכוונה וסדר המלכות . אל שבדעת] החסדים  משרשי  [דהיינו

שמות  שלשה אנפין זעיר של  יה "ו יה"ו מדעת  שם מילואים , בשלשה
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בהם ביום  ומכוונים הבימה, סביב  הקפות שבעה  עורכים  רבה הושענא

כוונות. כמה

החסדים:א) בחינות  משבעת אחד נמשך הקפה שבכל יכוין תחילה

חסדונהראש הקפה  החסד],הראשון - [ניקוד  סגול בניקוד  הוי"ה שהוא

של בחינתו  הקפהאברהםוהוא חסדשניה. בניקודהשני - הוי "ה  שהוא

של בחינתו  והוא הגבורה], [ניקוד הקפהיצחק שבא חסדשלישית . -

של השלישי  בחינתו  והוא התפארת], [ניקוד חולם  בניקוד  הוי "ה שהוא

זה.יעקב  דרך  על  ההקפות  בשאר הלאה  וכן ,

חיים ב) עץ  בפרי  שנזכרה הכוונה את יכוין מכן  פ "ז )לאחר  הלולב .(שער

אנפין, זעיר תבונה, בינה, סבא, ישראל אבא, פרצופים: לשמונה דהנה

מקיף. אור בחינת יש אחד לכל לאה , יעקב,

מקיףכל אור אחר: בניקוד הוי"ה שם  הוא מקיף  הוי "ה דאבאאור -

פת "ח בניקוד  מקיףקמ"ץ  אור סבא, בניקוד דישראל הוי "ה אור פת "ח - ,
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הקפה. בכל לפרצוף מפרצוף ניתנים 
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הוא:סדר א'ההמשכות  את בהקפה לאבא [אריך] מעתיקא נמשך -
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הכוונה: סדר וזה
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קטז

שם  ע"ב], שם  של  יה"ו  אותיות  שלושת  כמילוי [היינו ע "ב במילוי ראשון

ס"ג], שם  של יה "ו  אותיות שלושת  כמילוי  [היינו ס"ג  במילוי  שני יה"ו 

שם  של יה"ו  אותיות  שלושת כמילוי [היינו  מ"ה  במילוי שלישי יה "ו ושם 

סדר  כפי  שונה, בצירוף יה"ו שמות את  מכוונים  הקפה שבכל אלא מ"ה].

בצירוף  יכוין חסד, שכנגד  א' בהקפה ב 'יה"והספירות , בהקפה דחסד,

בצירוף  יכוין גבורה, ששלשה הו"י שכנגד  יכוין , עוד הלאה. כן  דגבורה,

בגימטריא עולים  המילוי] יה "ו שמות  שרשי [שהם פשוטים  יה"ו  שמות 

- ס"ג ה"י שם  וא"ו ה"י אותיות יו"ד  הם  ששרשו בגימטריאייא"י , העולים  ,

שני .א"ל שם 

התיבה,א' את מקיף שהאדם מה ידי על הנעשה התיקון הוא אדם , -

אל  אנפין  זעיר של נהי "ם חג"ת  מספירות  מקיף אור נמשך  זה  ידי ועל

מספירה  המשכה נעשית  הקפה בכל המלכות, של  נהי "ם חג "ת  ספירות 

אנפ זעיר של להמשיךאחת  הכוונה, וסדר במלכות . שכנגדה לספירה  ין

שם  אנפין דזעיר  ה "אמו "ק וא"ו  ה"א  שבו יו"ד אל"ף אותיות  שמשלשה ,

שמות  שלשה מכוונים אהי"היוצאים הקפה ובכל א'], באות [המתחילים 

אהי "ה  שמות ששלשה  ויכוין שונה, במילוי  אהי "ה  שמות שלשה את 

ס"ג שם בגימטריא עולים  במילוי ] אהי"ה שמות שורש [שם יו"ד פשוטים 
ה"י  וא"ו אותיותה"י הם ששרשו שם ייא"י , בגימטריא  העולים  א"ל ,

שלישי .

בגימטריאלאחר עולים  א"ל שמות  ששלשה יכוין והואמג"ן מכן ,

למלכות. הנמשך מגן בחינת

משבעת ה) אחד  מקיף בבחינת היא זו  שהקפה יכוין, הקפה כל בסיום

לעיל שנתבארו  ב)המקיפין  שם (אות שהוא לאה  של מקיף  - א' בהקפה :

הוי "ה  שהוא [אריך] מעתיק  נמשך שהוא ויכוין שב"א, ציר"ה בניקוד הוי"ה

מקיף  - ב' בהקפה קמ"ץ]. ניקוד  שהוא כתר, הוא [דאריך קמ"ץ  בניקוד

מעתיק נמשך שהוא ויכוין  חול"ם, בניקוד הוי "ה שם שהוא יעקב של

ההקפות. בשאר הלאה וכן קמ"ץ , בניקוד  הוי "ה שהוא [אריך]
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