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הכפורימ  יומ  המדרש2 שבינ  הביא  1

לולב  במצות  עו�קימ  ו�וכות   

ו�וכה ואינ עושינ עונות והקב"ה אומר מה 

יהיו  איכ  בט"ז3  והקשה  כו'.  אזיל  דאזיל 

עצמו  מ�וכות  [גדולימ]  יותר  אלו  ימימ 

ונאמר2  המצוה  גופ  שמקיימימ 

. אבל אינ הדבר רחוק  "   
שיותר כח והצלה יש בהכנת המצוה מגופ 

הוא  המצוה  עשיות  כי  אחד  המצוה.  קיומ 

זה  ועל  לעולמ.  הוא  וההכנה  לשעה  רק 

נאמר (דברימ ד, ו) ושמרתמ ועשיתמ וכפי מה 

שאדמ שומר עצמו תמיד כדי שיהיה מוכנ 

לקיימ מצות ה' יתברכ. כי בודאי כל היגיעה 

לשמור מהבלי עולמ צריכ להיות כדי להיות 

מוכנ לקיימ מצות ה' יתברכ וכפי הטהרה 

יוכל לקיימ המצוה. ועל ידי השמירה זוכה 

לקיימה ונשמר מכל דבר כמו שכתוב (קהלת 

ועוד כי מי  ידע רע.  ח, ה) שומר מצוה לא 

יוכל לקיימ המצוה כמשפטה. אבל הרצונ 

 .  "  ,    "  .3 .  ,  "  .2 .  ,    .1
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והכנה להמצוה הוא לעשותו כרצונו יתברכ 

להמצוה  לבוא  והשמחה  ההכנה  ולזאת 

חשוב מאוד כנ"ל. ויש לדונ קל וחומר ממה 

שכתבו ז"ל4 הרהורי עבירה קשימ מעבירה. 

מצוה  הרהורי  טובה  מדה  שכתבתי5  כמו 

שאדמ מהרהר ומשתוקק לקיימ פקודת ה' 

יתברכ טובימ מהמצוה ושומרימ האדמ ועל 

כנ"ל: עונות  עושינ  אינ  זה  ידי 

 "  "  
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 (דברימ לב, מו) שימו לבבכמ כו'. פירש 
רש"י ז"ל6 מ�פרי7 צריכ אדמ לתת   

לדברי  מכוונימ  להיות  ואזניו  ולבו  עיניו 

ה�יוע  היא  התורה  כי  פירוש8  כו'.  תורה 

משמימ כמו שכתוב (שמ ב) יערופ כמטר כו' 

כטל. כמו שהשדה אחר שנחרש ונעבד צריכ 

הפועל.  אל  מכח  הזרע  להוציא  הגשמימ 

הגופ  אברי  לתקנ  מקודמ  האדמ  צריכ  כנ 

התורה.  הארת  לקבל  מוכנימ  כלימ  להיות 

וכפי זה התיקונ ככ נפתחו לו שערי תורה. 

ואחר  הלב9  נגד  יד  של  תפילינ  ענינ  וזהו 

ככ תפילינ של ראש תהיה תורת ה' בפיכ 

(שמות יג, ט). וכנ כתוב10 לב חכמ ישכיל עליו 

הפה.  נפתח  הלב  תיקונ  כפי  פירוש  פיהו 

וכנ כתוב (תהלימ נא, יב) לב טהור ברא לי כו' 

אחר ככ ורוח נכונ חדש (שמ). וכמו כנ בימי 

הגופניות  צריכינ לברר במלאכות  המעשה 

כולו  לעשות  שבת  ביומ  מוכנ  להיות  כדי 

(דברימ  מכמ  הוא  רק  דבר  לא  כי  תורה11. 

איברימ  רמ'"ח  הגופ מכוונ  ציור  כי  מז)  לב, 

ובזוהר הקדוש תולדות13 כל שייפא  כו'12. 

ושייפא לקבל בריה כו' וכנ באורייתא כו'. 

ויומ  וכמו כנ בימימ אלו אחר ראש השנה 

ישראל להיות  בני  נפשות  נתקנו  הכפורימ 

על  נידונינ  ה�וכות  בחג  ולכנ  טהורימ. 

משמימ  הבאה  השפע  לקבל  היינו  המימ14 

הכפורימ  וביומ  תורה15.  אלא  מימ  ואינ 

נכונ  רוח  ב�וכות  ולכנ  הנפשות  נטהרו 

יחדש בקרבנו. וצריכינ בימימ אלו בינ יומ 

הארת  לקבל  להשתוקק  ל�וכות  הכפורימ 

טז,  (ויקרא  תטהרו  ה'  לפני  ב�וכות.  התורה 

ל). פירוש שהטהרה הוא רק כדי להיות כלי 

  16 לכנ  ה'.  דבר  לקבל  מוכנ 
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דכתיב (קהלת ח, ה) שומר מצוה לא ידע דבר 

ה'  לעבודת  ותשוקה  הכנה  ידי  ועל  רע. 

עולמ: מהבלי  זרות  המחשבות  מתגרשינ 
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(ויקרא כג, מ)     

כו'. ומקשינ וכי בינ יומ הכפורימ ל�וכות 

יחפוצ.  אשר  כל  לעשות  הרצועה  הותרה 

אבל יובנ על פי מה שכתוב בזוהר הקדוש 

נשא18 על פ�וק (תהלימ לב, ב) אשרי אדמ לא 

יחשוב ה' לו עונ אימתי כשאינ ברוחו רמיה 

נשמה.  רוח  נפש  יש  דהנה  שמ.  עיינ  כו' 

וכפי המעשימ טובימ כנ מאירינ הנפש רוח 

חטא  ולכנ  נ�תלקינ  החטא  ולפי  נשמה. 

עונ ופשע מכוונימ מול אלו הג'. וכשאדמ 

שומר הרוח אז לא יחשב עונ. וכתיב (תהלימ 

חדש.  נכונ  ורוח  כו'  ברא  טהור  יב) לב  נא, 

ולכנ אחר יומ הכפורימ שנטהרו לבות בני 

ישראל זוכינ ב�וכות לרוח נכונ וחדש. ועל 

ולכנ יש  ומיניו מקבלימ הרוח.  ידי הלולב 

(יחזקאל לז, ט) מארבע  ד' מינימ כמו שכתוב 

הכפורימ  יומ  בינ  ולכנ  הרוח.  בואי  רוחות 

כי  הגמ  הרוח.  פוגמינ  עונות  אינ  ל�וכות 

רק  ועונ.  חטא  כל  על  אדמ  נענש  בודאי 

ובראשונ  הואיל  עונות.  לחשבונ  ראשונ 

הוא הזמנ לקבל הרוח הוא ראשונ לחשבונ 

שכתבנו: כמו  עונות 

  "  "  
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   כו' (ויקרא כג, מ) דכתיב (מלאכי 
אליכמ.  ואשובה  אלי  שובו  ז)  ג,   

החטא  ידי  על  כי  בתקונימ19  פירשו 

מ�תלקינ הנשמה ורוח וכשחוזרינ בתשובה 

עיינ  נשמה  רוח  הנפש  לנו  מחזיר  הקב"ה 

שמ דפ קכ"ד ב'. ומתקיימ ב�וכות ואשובה 

אליכמ. וזהו ולקחתמ לכמ לעצמכמ כי יוכל 

כל אחד לקבל הנפש רוח נשמה השייכימ 

התשובה  בפרשת  ההבטחה  הוא  וכנ  אליו. 

ה).  יד,  (הושע  נדבה  אוהבמ  משובתמ  ארפא 

רומז  שהוא  ה�וכות  בחג  מתקיימ  זה  וכל 
רש"י20 פירש  ג)  (שמ  טוב  וקח  האהבה.  על 

בלקיחת  מתקיימ  וזה  הטוב.  דרכ  למדנו 

הדעת  שהוא  לכמ.  ולקחתמ  מינימ  הד' 

היורד בחג ה�וכות שיוכל כל אחד להכיר 

את מקומו כמו שאומרימ21 ולידע איכ שמכ 
המדרש22 כנ  גמ  מתפרש  ובזה  עלי.  נקרא 

הנעשימ  דהעונות  עונות.  לחשבונ  ראשונ 

בינ יומ הכפורימ ל�וכות אינ מעכבינ חזרת 

       ...    " .18 .  ,   .17
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הנפש רוח נשמה לבני ישראל מה שנ�תלק 

ה�וכות.   בחג  מוחזר  החטא  ידי  על 

: "     
 "  "  

c

'   '  

 23

שחת  ה)  (דברימ לב,  דכתיב   .

לו לא. ואיתא בזוהר הקדוש24 חייביא עבדו 

והיינו  שמ.  עיינ  כו'  עבדו  ולא  פגימותא 

שיש מקומות שהעונות פוגמימ שמ. והנה 

שאינ  עליונה  הנהגה  מתגלה  זה  בחודש 

החטאימ פוגמימ שמ. לכנ ידו פשוטה לקבל 

שבימ כי לא נפגמ שמ על ידי החטא. אבל 

המעשימ  שכל  ההנהגה  מתחיל  ב�וכות 

חשבונ  בחינת  והוא  שמ.  רושמ  עושימ 

ששערי תשובה המ למעלה מחשבונ וקצבה 

: ומדה.    

  "  "  

c

      
   

 "   .    
דכתיב   .    
ישר  האדמ  את  עשה  האלקימ  כט)  ז,  (קהלת 

יומ  ואחר  רבימ.  חשבונות  בקשו  והמה 

הכפורימ שנטהרו נפשות בני ישראל באימ 

לזה הישרות. ולכנ השמחה ב�וכות כדכתיב 

וצריכינ  שמחה.  לב  ולישרי  יא)  צז,  (תהלימ 

לשמור שלא לשוב עוד לחשבונות רבימ. רק 

כמו שאמר דוד המלכ ע"ה (תהלימ כז, ד) אחת 

שאלתי כו' אותה אבקש. להיות רצונ אחד 

לאל אחד. ומיני הלולב רומז לציור האדמ 

כמו שאומרימ25 לידע איכ שמכ נקרא עלי. 

שעל ידי החטא נ�תר זה הציור ואחר הטהרה 

נגלה זה הציור. שעליו נאמר (ישעיה מג, כא) עמ 

זו יצרתי לי. ולכנ ב�וכות הלל גמור וכמו 

שכתוב (תהלימ קה, יט) עמ נברא יהלל. ונקראו 

בריותיו  שהכל  הגמ  נברא  עמ  ישראל  בני 

של הקב"ה. רק בבני ישראל ניכר זה הציור 

והבריאה שברא הקב"ה לכבודו. וברשעימ 

נ�תר מכוונ הבריאה ולכנ לרשע אמר מה 

וכנ כתוב  נ, טז).  (עפ"י תהלימ  לכ ל�פר חוקי 

פרעה.  עבדי  ולא  דרשו27  ה'26  עבדי  הללו 

פירוש שכל זמנ שמשועבדינ למלכות אינו 

יכול להוציא מכח אל הפועל תהלת ה' רק 

(שמות טו,  כשנעשינ בני חורינ וכמו שכתוב 

א) אז ישיר. וכמו כנ וכל שכנ כשמשועבדינ 

תחת היצר הרע ו�טרא אחרא. ולכנ אחר יומ 

הכפורימ שנגאלו מתחת יד היצר הרע יש 

הלל גמור. ונקראו עמ נברא מלשונ ברי לבב 
שנטהרו הנפשות ונתבררו. ועל זה כתיב28

ידי  אלקימ לברי לבב. שעל  לישראל  טוב 

הדינ בראש השנה ויומ כפור נתבררו:

 "  "  

c
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 לולב ולקחתמ לכמ כו' (ויקרא כג, 
מ). דרשו במדרש29 על חיבור מיני   

בני אדמ שבישראל אותמ שיש להמ טעמ 

הענינ  לפרש  ויש  שמ.  עיינ  כו'  ריח  או 

שבחג הזה ניתנ דעת לאיש ישראל למצוא 

ולהכיר מקומו. כאומרו ולקחתמ לכמ ממש 

שיקח כל אחד את עצמותו. כי הנה חג הזה 

נקרא חג הא�יפ (שמות כג, טז) שמא�פ כל 

אחד תבואתו לביתו30. ושמעתי מפי מו"ז 

מתברר  ממש  אדמ  בכל  כנ  כמו  כי  ז"ל 

עתה הנקודה פנימית שבו שמתערבב בכל 

שמוטהרינ  ועכשיו  עולמ.  בהבלי  השנה 

מתברר האוכל מתוכ הפ�ולת כו'. ויתכנ 

שזה רמז בא�פכ מעשיכ ממש. מנ השדה 

היא התערובות. כי שדה הוא לשונ הפקר 

כמו עשו איש שדה (בראשית כה, כז). ואפשר 

כי הוא ז"ל דיבר מזה. כי עוד דיבר אז על 

צעקה  מצאה  בשדה  כז)  כב,  (דברימ  הפ�וק 

שאמר  ואחשוב  לה.  מושיע  ואינ  הנערה 

כי בימי ה�וכות שנא�פינ מנ השדה לכנ 

יכול  אלו  בימימ  ולככ  ישועה.  ימי  המה 

כל איש ישראל למצוא מקומו כנ"ל. וכמו 

עתה  מתברר  מישראל  נפש  כל  שבפרט 

האוכל מתוכ הפ�ולת. כנ בכלל הבריאה 

מתוכ  ישראל  בני  ה'  עובדי  מתבררינ 

המ  המשפט  ימי  באמת  ולכנ  הרשעימ. 

לטובת בני ישראל. כמו שכתוב (תהלימ א, 

ד-ו) לא כנ הרשעימ כו' כמוצ אשר תדפנו 

רוח כו' לא יקומו במשפט כו' יודע ה' דרכ 

עצמו  וזה  תאבד.  רשעימ  ודרכ  צדיקימ 

הוא הבירור אוכל מתוכ הפ�ולת. שהקב"ה 

מברר ואו�פ מעשיו מנ השדה וכונ� בני 

ולכנ   ה�וכה.  והיא  ישראל לביתו 

דכתיב   .    "
(קהלת ז, כט) והאלקימ עשה את האדמ ישר 

כו' בקשו חשבונות רבימ. לכנ עתה שבני 

ישראל המ נקיימ יש לנו ליקח לעבודתו 

חשבונות  שמתערבינ  קודמ  שמו.  יתברכ 

רבימ מהבלי עולמ:

 "  "  

(הובא  כתיב  ד"ה  תרנ"ב  נח  עוד   
רו). בעמוד  בשלמות 

YZaZb
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צרורות  משארותמ  לד)  יב,  (שמות   
בשמלותמ. אמרו במכילתא31 וכי   

לא היה להמ בהמות רק לחבב את המצוה 

להיות  המצוה  תכלית  עיקר  הנה  כי  ע"ש. 

שכתבנו  כמו  באדמ.  רשימה  ממנה  נשאר 

אתכ  תצפונ  ומצותי  פירוש  אחר32  במקומ 

ברוב  המצות  עושינ  כאשר  א).  ב,  (משלי 

אהבה ותשוקה נשארת הארת המצוה בנפש 

האדמ. וכמו שאמרו33 צדיק זכיותיו חקוקינ 

ומרור  וזה שהיו שיורי מצה  על עצמותיו. 

צרורות בשמלותמ רמז על הלבוש שנעשה 
חז"ל35 שדרשו  מה  וכנ  המצות34.  ידי  על 

בפ�וק (שמות יב, ג) ויקחו להמ. למה הקדימ 

לקיחת הפ�ח לפי שהיו בני ישראל ערומ 

ועריה מנ המצות ע"ש. והענינ הוא כי וודאי 

עיקר המצוה היא צורכ גבוה. וצריכ האדמ 

אבל  בלבד.  שמימ  לשמ  המצוה  לעשות 

     
     .

ולאחריה.  לפניה  ברכה  נותנת  שהמצוה 

שאמרו  ממה  אחר36  במקומ  שכתבנו  וכמו 

חז"ל37 הרהורי עבירה קשינ מעבירה. כמו 

כנ הרהורי מצוה טובימ מגופ המצוה. והיינו 

היא  פגמ העבירה בשורש  הגמ שעיקר  כי 

האדמ.  נפש  אל  הקילקול  אבל  בעשייתה. 

מתרבה ביותר על ידי הרהורי עבירה. וכנ 

הוא במצוה. אשר עיקר המצוה צורכ גבוה. 

המצוה.  אל  והתשוקה  ההרהור  רוב  אבל 

ז"ל38 רצה  וזהו שאמרו  מתקנ נפש האדמ. 

הקב"ה לזכות את ישראל הרבה להמ תורה 

מ�ר  שלמעלה.  התקונימ  שכל  ומצות. 

אלה  נעשינ  להיות  ישראל  לבני  הקב"ה 

ישראל  שבני  המצות  ידי  על  התיקונימ 

של  הנפשות  מזדככינ  זה  ידי  ועל  עושינ. 

ישראל: בני 
 "  "  

כמשוכת  עצל  דרכ  תנחומא39   
חדק ואורח ישרימ �לולה (משלי טו,   

הענינ  בני�נ40.  וגובינ  באדר  משמיעינ  יט). 

כי נתנו זמנ חודש להכנת הנדבה. להיות כי 

אינ המכוונ השקל. רק הרצונ ונדיבות הלב. 

.      
וזהו השמחה של מצוה. והרמז לזה שהותר 

הנדבה  כי  להודיע  ישראל.  בני  בנדבת 

  - "   , "   .33 .'  ' "  "   .32 .  ,  ,   .31
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        - ?   " :    

 ."       



   c   

והרצונ עולה יותר מגופ העשיה. אבל דרכ 

עצל מ�ימ וארנונות של הרשעימ שכוונתמ 

רק הממונ לכנ נקרא דרכ עצל:

 "  "    

הטובה  הכנה  כפי  מצוה.  בכל  הוא   …
נעשה המצוה בלי פ�ולת...  

 "  "  

חז"ל41 שאמרו  המצות  ברכת  ענינ   …
לעשייתנ  עובר  להיות  שצריכ   

היינו     

     
פניות  שייכ  המצוה  במעשה  כי   .
ידי התשוקה מתדבקינ  ותערובות אבל על 

אשר  והקב"ה  התורה  כח  המצוה  בשורש 

תורה  אור  ידי  ועל  המצוה.  לעשות  צוה 

כתיב  ולכנ  פ�ולת.  בלי  המצוה  נעשה 

(שמות יז, ח) ויבוא עמלק כו' ברפידימ שרפו 

ידיהמ מנ המצות42. היינו אפ על פי שעשו 

את המצוה אבל לא היה בקביעות וזריזות 

כשעושינ  אבל  עמלק.  ויבוא  מיד  כראוי. 

את המצוה בקביעות וזריזות זה בחינת בית 

ועל  יח).  א,  (עובדיה  להבה  ויו�פ  אש  יעקב 

י, כה).  שמ זה נקרא צדיק י�וד עולמ (משלי 

שהמצות המ אצלו בקביעות וי�וד. אז בית 

יח): א,  (עובדיה  לקש  עשו 

 "  "    

 עוד שבת הגדול תרל"ח ד"ה קריאת 
בענינ  ד"ה  תר"מ  הגדול  ושבת   

עמ'  ההגדה',  'פתח  ב�פרנו  נידונ   -

302, שגמ ביח� ליציאת מצרימ, נדרשו 

קודמ  ימימ  ד'  לקחת את השה  ישראל 

בהמ  שתתגלה  בשביל  לשחיטתו, 

למצווה,  וההשתוקקות  ההכנה  מדרגת 

מצרימ. לגאולת  כזכות 

YZaZb
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.     45     

זצללה"ה  הרי"מ  החידושי  הה"ק  43

הטור   קושיות  לתרצ  מגור,   

       
(ויקרא כג מב - מג) . ותירצ כי כתיב 

ז' ימימ תשבו ב�וכות למענ ידעו דורותיכמ 

וכו'. ונראה מזה כי �וכה צריכ דעת, לכנ 

מנעה תורתינו הקדושה אותנו מלעשות בזמנו 

בני�נ. כי כל השנה. מלאימ אנו בחטאימ. ואינ 

אדמ חוטא אלא אמ כנ נכנ� בו רוח שטות44, 

ואינ לנו דעת, אכ אחר יומ הכפורימ שנתכפר 

עונותינו ו�וכות ראשונ לחשבונ עונות45 ויש 

לנו הדעת. לכנ צוה לנו התורה אז לעשות 

�וכות אפ ששלא בזמנו הוא. ודו"ק:

  - "      
"  

c

  - '     
      

כי  כו'  ידעו  למענ  מג)  כג,  (ויקרא    
ב�וכות הושבתי כו'. ופ�וק (ירמיה   

ב, ב) זכרתי לכ ח�ד נעוריכ כו'. כלל הענינ 

והיה בח�ד  ה' ממצרימ  הוציאנו  בני�נ  כי 

ה' בלבד כמו שכתוב (יחזקאל טז, ז) את ערומ 

זה  שיהיה  רצה  הקב"ה  אכנ  כו'.  ועריה 

הח�ד על ידי זכות מעשימ טובימ של בני 

ישראל כדי שיתקיימ לעד. וכנ כתוב (תהלימ 

ולכ ה' הח�ד כי אתה תשלמ לאיש  �ב, יג) 

בח�דו  מ�בב  שהקב"ה  פירוש  כמעשהו. 

שהאדמ בעצמו יזכה לזה הח�ד במעשיו כי 

הכל מ�יבת כל ה�יבות. וזהו היה אחר ככ 

במה שנ�עו בני ישראל למדבר וזכו לענני 

זה  עצממ  במעשה  שזכו  זה  פירוש  הכבוד 

     ,         :  .43
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מ�יר הקטרוג מנ בני ישראל. ומאנ דאכיל 

דלאו דיליה בהית כו'46 אבל הזוכה במעשיו 

הוא מתכבד ועיינ מה שכתבנו לקמנ מזה47. 

והנה זה הענינ מתגלה גמ בכל שנה. בפ�ח 

בראש  ככ  ואחר  ה'.  בח�ד  מצרימ  יציאת 

על  מעשיו  תיקנ  אמ  האדמ  נידונ  השנה 

ידי הח�ד. כי כל ח�די ה' המ כדי שיתקנ 

האדמ מעשיו על ידי הח�ד וכשזוכה בדינ 

הדינ.  מדת  פי  על  גמ  הח�ד  נמצא נשלמ 

הח�ד  שהוא  ה�וכות  חג  של  הח�ד  וזהו 

לאבותינו.  נעשה  זה  וכל  דינ.  פי  על  הבא 

וזה שכתוב זכרתי לכ ח�ד נעוריכ. פירוש 

לדורות  הח�ד  נזכר  להיות  הקב"ה  שעשה 

על ידי שהיה על פי מעשיהמ הטובימ של 

ישראל. וזכירה הוא בדינ פירוש שח�ד רק 

דינ  פי  על  להח�ד  שזוכה  מי  זולת  לשעה 

מתקיימ לעולמ [וזהו (ישעיה נה, ג) ח�די דוד 

הנאמנימ]. וזה שכתוב כי ב�וכות הושבתי 

שאפ ש�וכות גמ כנ זכר ליציאת מצרימ אכ 

בני  זכות  פי  על  להח�ד שנעשה  זכר  הוא 

:48 ישראל כו'.    

  "  "  

במדרש49 מ).  כג,  (ויקרא  כו'  לכמ   
לקיחה  לקיחה  למדו  וגמרא50   

גזירה שוה מנ (שמות יב, כב) ולקחתמ אגודת 

הנה  כי  אמור.  במדרש  שמ  עיינ  אזוב 

שפלימ  ישראל  בני  היו  מצרימ  ביציאת 

ועריה.  ערומ  את  ז)  טז,  (יחזקאל  כמו שכתוב 

לכנ כתוב (שמות יג, יט) ביד חזקה שלא היינו 

ואחר  עוני51.  לחמ  ונקרא  לגאולה  ראוימ 

ומצות  בתורה  אותנו  הקב"ה  כשזיכה  ככ 

נתעלו בני ישראל שיזכו אל הגאולה בכח 

מעשיהמ הטובימ. לכנ כתיב כאנ ולקחתמ 

כב) יב,  (שמות  כתיב  ושמ  בזכותכמ.  לכמ 

על  אפ  במדרש52  שמ  כתב  אזוב  אגודת 

כנ  כי  שמ.  עיינ  כאזוב  שפלימ  שאתמ  פי 

מדת הקב"ה עושה ח�ד לשפל ודל ומרוממ 

לזכות  בעצמו  ככ  אחר  שיוכל  עד  אותו. 

מקודמ  שהיה  מדריגה  לאותו  במעשיו 

מצרימ  בגאולת  כנ  וכמו  בלבד.  בח�דו 

במעשינו.  נברר  שאנחנו  הקב"ה  רצה 

וזה  המשפט.  פי  על  הגאולה  לנו  ויתחדש 

השנה  ראש  אחר  מצרימ  יציאת  זכירת 

ויומ הכפורימ.     

 .     .
ומלקיחת אזוב בתחלה רוממנו הקב"ה עד 

רמות  מדריגות  שהמ  מינימ  הד'  לקיחת 

(תהלימ  ונשגבות. ובזה מתקיימ מה שנאמר 

קיג, ז-ח) מקימי מעפר דל כו' להושיבי עמ 

נדיבימ. ולכנ אמרו רז"ל53 כי הד' מינימ המ 

מאני קרבא שבני ישראל נוצחינ בדינ. היינו 

שמבררינ הגאולה למפרע שהיו ראוינ לככ:

 "  " / "  

c

 .49 .  "   .48 .'   '  "  "   .47 . "  "    .46
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      …
      
ב�וכות  ישבו  שכנ  השבועות  חג  קודמ 

דהיינו  נראה  אכנ  התורה.  קבלת  קודמ 

דורותיכמ  ידעו  למענ  מג)  כג,  (ויקרא  דכתיב 

כי ב�וכות הושבתי כו'. דהנה כתוב (שה"ש 
ובמדרש54 כו'.  נרוצה  אחריכ  משכני  ד)  א, 

נמשכנו אחריכ כבהמה. שזה היה עיקר רוב 

החביבות שנמשכו בני ישראל למדבר קודמ 

שהיה להמ דעת השלימה. ואחר ככ הביאני 

המלכ חדריו נגילה (שמ). והבינו בני ישראל 

אחר ככ למפרע מה שנעשה ביציאת מצרימ 

ובכל המ�עות במדבר. לכנ ב�ופ הארבעימ 

כו'  מ�עי  אלה  ע"ה  משה רבינו  חזר  שנה 

מכל  בתורה  פרשיות  שנעשה  א)  לג,  (במדבר 

המ�עות. וזכר עשה לנפלאותיו אשר גמ בכל 

שנה ושנה מתחדש כל זה. מתחלת חג המצות 

יציאת מצרימ וה�פירה הוא משכני אחריכ 

ובחג הא�יפ  ככ קבלת התורה.  ואחר  כו'. 

מתחדש הדעת מיציאת מצרימ וזה שכתוב 

למענ ידעו. ושמיני עצרת ושמחת תורה כמו 

שהיה משנה תורה אחר כל מ' שנה שבמדבר. 

והנה בעוד היינו במצרימ הבטיחנו הקב"ה 

וברוכ שמו והוצאתי והצלתי כו' וידעתמ כי 

אני ה' (שמות ו, ו-ז). כתבו חז"ל55 עבידנא לכו 

יתכונ  דאפיקת  הוא  דאנא  דתדעונ  מילתא 

כו'. ושמ כתיב (שמ ט) ולא שמעו אל משה 

מקוצר רוח כו'. אכ המגיד מראשית אחרית 

לא לחנמ שלח לנו הבטחה זאת. ונתקיימו 

וידעו  גאולה.  הלשונות של  אלה  ככ  אחר 

והבינו בני ישראל כל פרטי הגאולה. ולא 

זאת דור המדבר רק בכל שנה ושנה מתקיימ 

ידיעה זאת זה שכתוב למענ ידעו. ובלקיחת 

ד' מינימ מקבלימ הדעת בפרטי הדיעות של 

בבני  יש  חז"ל56  שכתבו  כמו  ישראל.  בני 

ישראל שיש להמ טעמ וריח כו'. והמ זכר 

לד' לשונות של גאולה כי בודאי בגלות זה 

לעומת זה היה הד' גזירות גמ כנ יש בטעמ 

ויש בלי טעמ. והכלל כי הקב"ה שילמ לנו 

שכתוב  כמו  במצרימ  שהיה  הי�ורימ  ככל 

בפ�וק (שמ א, יב) כאשר יענו כו' כנ ירבה עיינ 

שמ במדרש אגדה57:

  ) -   "  "  
       
(   

c

   -    
   

יומ  למחרת  א).  לה,  (שמות  כו'  משה   
הכפורימ כשירד מנ ההר כמו שכתב   

מתאבלימ  היו  ישראל  בני  כי  ז"ל58.  רש"י 

       ;   - '   '" .56 . "    .55 .  ,  "  .54
  - '  ' .              ,   
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הקב"ה  להמ  נתנ  בתשובה  שחזרו  ועתה 

כי  לשמחמ.  המשכנ  נדבת  מצות  ברחמיו 
ואיתא60 הביאו59.  גדולה  בשמחה  הנדבה 

עדיינ  בשמחה  עליהמ  שקבלו  המצות  כל 

עושינ בשמחה. לכנ אחר שהתחילו מחדש 

לקבל עול תורה ומצות בשמחה נשאר קבוע 

לעולמ.      

       
יומ הכפורימ שבני ישראל  . אחר 

המה בעלי תשובות ניתנ להמ שמחה בעבודת 

ולקחתמ  מ)  כג,  (ויקרא  ימי החג כמו שכתוב 

לכמ כו' ושמחתמ לפני ה' כי מלאכת המשכנ 

וה�וכה הוא ענינ אחד. ועיקר הכל על ידי 

בהתקרבותו  שמח  תשובה  שבעל  השמחה 

אליו יתברכ זוכה להשראת השכינה:

   ) -  "  "  
(    -  "  "

בני  את  הקב"ה  שמקרב  הוא  ה�וכות   
ישראל בתשובה מאהבה ושמחה61...   

       
 .     
ויקהל משה פירש רש"י  א)  לה,  (שמות  כתיב 

ז"ל62 למחרת יומ הכפורימ כשירד מנ ההר 

בשמחה.  ישראל  לבני  הקב"ה  שנתרצה 

ואז התחיל נדבת המשכנ בימימ שבינ יומ 

ג) לו,  (שמות  כתיב  שכנ  ל�וכות,  הכפורימ 

בבוקר בבוקר והיה רק איזה ימימ. ובנדבת 

המשכנ שהיה בשמחה נעשה הכנה להיות 

ושנה... שנה  בכל  זמנ שמחתינו 

  )  -   "  "  
(   

המשכנ  שבינ  הקשר  בעניינ   
תר�"א  שמיני  עיינ  ל�וכות:   

ד"ה בענינ - שכתב שז' ימי �וכות ויומ 

השמיני המ כנגד שמונת ימי המילואימ 

במשכנ.

c

      
  "   

השנה  בראש  הנה  כי  שמחתינו.    
שופט  והקב"ה  הבריאה  מתחדש   

בחירת  שנה  בכל  מתחדש  כנ  אמ  כולמ. 

שמחימ  אנו  זה  ועל  ישראל.  בבני  הקב"ה 

שנשארנו להיות חלק ה' ונחלתו. כי גמ על 

זה היה המשפט ובאמת תכלית כל המשפט 

היה לברר זה. רק בעת המשפט הוא בה�תר 

נגלה  ובחג  בכ�ה.  ד)  פא,  (תהלימ  כתיב  לכנ 

זאת63. ורמזו בגמרא64 על חג ה�וכות ביחוד 

שכפלו בתורה לומר שזה אחרונ גורמ עיינ 

שמ בפרק קמא דראש השנה. והרמז כנ"ל 

שהוא אחרונ שהגמ שבראש השנה חזרו בני 

ישראל להתערב עמ כל הבריאה. עמ כל זה 

לה' כמקודמ.  ככ נשארנו בבחירתינו  אחר 

      " .61 .  ,   ; "    .60 .  ,  "  .59
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שהרי  בנו.  בחירתו  של  הגורמ  עצמו  וזהו 

עדות יש שאינ שומ אומה יכולה להתקרב 

וה�ופ  העולמ  נידונ  שנה  שבכל  כמונו. 

ה': לחלק  ישראל  בני  נשארימ 

 "  "  

c

      
   ,

 (ויקרא כג, מג) למענ ידעו כו'. כי ב�וכות 
מצרימ  יציאת  דאחר  כו'.  הושבתי   

היו בני ישראל כבריה חדשה וקטנ שנולד. 

התורה  ולקבלת  ישרה  לדרכ  וקודמ שבאו 

להמ  היה  ולכנ  כו'65.  במדבר  תעו  היה 

רודפימ.. ולכנ הוצרכ הקב"ה להגנ עליהמ 

ואיתא  כבוד.  בענני  הללו  במקומות 

בני  אבדו  ב�וכות  כי  (במדרש)  [ב�פרימ] 

פרשת  שמ  עיינ  וארצו  �יחונ  את  ישראל 

חקת66. ומ�תמא כנ הוא בימימ הללו אחר 

וצריכינ  חדשה  כבריה  שנעשינ  כפור  יומ 

לכלל  וקודמ שבאינ  התורה מחדש.  לקבל 

ככ  ואחר  הגנה.  וצריכינ  רדיפות  יש  ישוב 

בימימ  ישרימ  שנעשימ  תורה  שמחת  יש 

אלו  ימימ  שבז'  במדרשות67  כדאיתא  אלו 

מתקנימ כל מה שמתקנימ בז' שבועות שבינ 

שבני  אחר  ניתנה  דהתורה  לעצרת.  פ�ח 

ישראל מתיישרינ כדכתיב (דברימ לג, ה) ויהי 
בישורונ מלכ דרשו על משה רבינו ע"ה68

אלו  בימימ  יש שמחה  ולכנ  ועל התורה69. 

שמחה... ולישרי לב  יא)  צז,  (תהלימ  כדכתיב 

 ) -   "  "  
(   
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 זכר לענני כבוד... ובדברימ אלו גמ 
כנ אחר ימי הדינ ראש השנה ויומ   

מהחטא.  נקיימ  ישראל  שבני  הכיפורימ 

צריכינ גמ כנ לבחור בהנהגתו יתברכ. והוא 

גמ כנ בחינת תשובה. ומקודמ היה תשובה 

מיראה. ועתה היא מאהבה על ידי שרואינ 

מנ החטא. עמ  וטהרנו  לנו  ה' שמחל  ח�ד 

כל זאת שבינ אליו ומבינימ שאינ לנו מקומ 

יתברכ. בצלו  לח�ות  רק  מעצמינו 

  ) -  "  "  
(  

ראש  אחר  ש�וכות  הטעמ  כנ  גמ   … 
ידי  על  הכיפורימ.  ויומ  השנה   

שבני ישראל זכו בדינ ואפ על פי כנ שמחינ 

אלקימ  ח�ד  יקרת  מצד  ה'  לח�ד  ומצפינ 

מאהבה... תשובה  והוא  בעיניהמ. 

  ) -  "  "  
( "  .   
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צילא  �וכה  נקרא  הקדוש70    
דמהימנותא. כמו שכתוב (ירמיה ב,   

אחרי  לכתכ  כו'  נעוריכ  ח�ר  לכ  זכרתי  ב) 

ראש  אחר  שנה  בכל  כנ  וכמו  כו'.  במדבר 

השנה ויומ הכפורימ שאדמ נפדה מחטאימ 

נעשה  [ובימימ הללו  גאולה.  נקרא  ועונות 

קטנ  והוא  שנולד.  כקטנ  ישראל  איש  כל 

הצריכ לאמו. וכביכול הבורא יתברכ מנהיג 

וצריכ  לבנימ].  כאמ  הימימ  באלה  אותנו 

יתברכ  הבורא  על  עצמו  להשליכ  האדמ 

ורשות  הבחירה  מנ  לצאת  מבקש  להיות 

עצמו רק למשוכ אחר הנהגת הבורא כמו 

(שמות  כו'  לפניהמ  הולכ  ה'  במדבר  שהיה 

לזה כמו  ידי התשוקה שחמדו  ועל  כא).  יג, 

וישבתי.  חמדתי  בצלו  ג)  ב,  (שה"ש  שכתוב 

זה  וכל  ד).  א,  (שמ  נרוצה  אחריכ  משכני 

מתקיימ גמ בימי ה�וכות. שעל ידי שכבר 

ירא  להיות  צריכ  בעונות  האדמ  נכשל 

לברוח  וצריכ  שוב.  יתקלקל  שלא  לנפשו 

תחת כנפיו יתברכ שמו. וגמ בעודנו ב�וכה 

(הושע  נאמר  זה  ועל  בתשובה.  לשוב  צריכ 

שכתוב  וכמו  בצלו.  יושבי  ישובו  ח)  יד, 

ב�פר קדושת לוי71 שב�וכות הוא תשובה 

מאהבה עיינ שמ. וגמ אמת הדבר שגמ זה 

נ�יונ לאדמ. כי הבורא יתברכ מקרב אותנו 

שמצינו  כמו  בתשובה.  לפניו  שנשוב  כדי 

הבריות  את  אוהב  שלומ  רודפ  באהרנ72 

כדי  עבירה  בעלי  גמ  שקירב  שמ  עיינ  כו' 

 . "  "   .72 .' ' "  , "     .71 . "   , "   .70
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שיתבייש בעצמו כו'73. ומהיכנ למדו אהרנ 

בלי �פק ממדותיו של הקב"ה למדו. אשר 

פותח שערי תשובה בלבות בני ישראל. הנ 

לכנ  הקירוב.  ידי  על  והנ  הריחוק  ידי  על 

הדינ שצריכ אדמ לשוב  ימי  בראש השנה 

על ידי היראה. וב�וכות צריכ לשוב על ידי 

שלומ  יט)  נז,  (ישעיה  נאמר  זה  ועל  הקירוב. 

כו' לרחוק ולקרוב. הנ השב מיראה על ידי 

הריחוק או על ידי הקירוב:

 "  "  

c

    
    

וגמ  הא�יפ.  חג  טז)  כג,  (שמות   … 
מינימ שבלולב שמקרבינ בני ישראל   

להיות אחד74. ונקרא כנ�יה שהיא לשמ שמימ 

ו�ופה להתקיימ75 בשמיני עצרת תהיה לכמ 

יש  להאומות  גמ  כי  פירוש  לה).  כט,  (במדבר 

לבני  שמתבטלינ  אלו  בימימ  התא�פות 

השורש  והיינו  ברכה.  לקבל  כדי  ישראל 

שלהמ. אבל אינ כינו� שלהמ לשמ שמימ 

רק לקבל כל אחד חלקו והולכ לו. אבל בני 

ישראל ב�וכה נקראימ כנ�יה לשמ שמימ. 

לכנ עצרת תהיה לכמ פירוש שהכנ�יה �ופה 

להתקיימ כנ"ל והבנ היטב. וכתיב (שמות כג, טז)

וחג הא�יפ בצאת השנה בא�פכ כו'. ועמדו 

חז"ל על זה76 מה בצאת השנה עיינ שמ בראש 

השנה (י"ג) א�יפ קציר וקרי ליה בצאת השנה 

כו'. והענינ הוא כי על ידי תשובה מאהבה 

בימימ אלו מתקנימ כל השנה העברה. וגמר 

תיקונ כל מעשה שנה שעברה נעשה עתה 

וזה  לזכיות77.  שגגות  שמתהפכינ  ידי  על 

שכתוב בא�פכ כו' מעשיכ מנ השדה. הוא 

התפזרות כחות ורצונות כל השנה במקומות 

ובזכות  לא טובימ כמו שדה שהיא הפקר. 

נקראת  ולכנ  הכל  לא�ופ  יכולינ  הזה  החג 

החיבור  והוא  השנה.  תקופה  כב)  לד,  (שמות 

והתקשרות �ופ השנה בתחלת שנה הבאה. 

ועל זה נאמר (תהלימ קכא, ח) ה' ישמר צאתכ 

ובואכ. וזה שרמזו שכל המעשימ שהתחילו 

בשנה שעברה נגמרימ ונתקנימ עתה כנ"ל...

 )  -    "  "  
   ;    
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בני  את  הקב"ה  שמקרב  הוא  ה�וכות     
ושמחה78.  מאהבה  בתשובה  ישראל   

פשעימ  כל  על  יב)  י,  (משלי  נאמר  זה  ועל 

בני  על  שמגינ  ה�וכה  והיא  אהבה.  תכ�ה 

ישראל ועל זה נאמר (שה"ש ח, ז) מימ רבימ 

לא יוכלו לכבות את האהבה. ולעולמ נשאר 

אהבה בלבות בני ישראל לה'. אכ החטאימ 

וזהו  האהבה.  נגלה  אלו  ובימימ  מכ�ימ. 

על פי אמרמ ז"ל79 על ידי תשובה מיראה 

זדונות נעשינ כשגגות ועל ידי אהבה נעשינ 

עונותיכמ  ב)  נט,  (ישעיה  כתיב  והנה  כזכיות. 
היו מבדילינ. משמע כי העונ שהוא מזיד80

כשנעשינ  ולכנ  שוגג.  ולא  מבדיל  הוא 

ככ  אחר  ויכולינ  הבדל.  אינ  שוב  כשוגגינ 

שוב  האהבה  וכשמתעורר  האהבה.  לעורר 

שלא  היינו  [אהבה].  תכ�ה  כל פשעימ  על 

נשאר מהפשע כלומ ונעשה כזכות. ואא"ז 

ז"ל היה אומר תמיד שיש נקודה בכל איש 

זה נאמר  ועל  ישראל שהקב"ה מגינ עליה 

הנ"ל  אהבה  נקודה  והיא  אברהמ.  מגנ 

שעליה נאמר מימ רבימ לא יוכלו לכבות. 

וחג ה�וכות הוא מעינ המשכנ שניתנ לבני 

בתשובה.  כשנתקנו  החטא  אחר  ישראל 

ויקהל משה פירש רש"י  א)  לה,  (שמות  כתיב 

ז"ל81 למחרת יומ הכפורימ כשירד מנ ההר 

בשמחה.  ישראל  לבני  הקב"ה  שנתרצה 

ואז התחיל נדבת המשכנ בימימ שבינ יומ 

ג) לו,  (שמות  כתיב  שכנ  ל�וכות,  הכפורימ 

בבוקר בבוקר והיה רק איזה ימימ. ובנדבת 

המשכנ שהיה בשמחה נעשה הכנה להיות 

ואיתא  ושנה.  שנה  בכל  שמחתינו  זמנ 

במדרש82 אוהבמ נדבה (הושע יד, ה) שעל ידי 

נדבת המשכנ בשמחה אז נתעורר אהבה בינ 

בעל  באמת  כי  לאביהמ שבשמימ.  ישראל 

תשובה שנעשה בו פגמ על ידי החטא. צריכ 

להיות עיקר התיקונ על ידי הרצונ טוב. וזה 

מתקנ מה שח�ר בגופ העשיה. ומזו הנדבה 

נעשה המשכנ שחל עליו שמו יתברכ. כמו 

ויהי נועמ ה' כו'  שביקש משה רבינו ע"ה 

(תהלימ צ, יז)83. וכל זה מתקיימ בחג ה�וכות 

על ידי הרצונ בשמחה לה�תופפ בבית ה'. 

כמו שכתוב (שה"ש א, ד) משכני אחריכ נרוצה 

ועל  יתברכ.  ה'  שרוצה  מה  אחר  ונמשכינ 

ידי זה יכולינ להתא�פ כמו שכתוב ויקהל 

משה כו'. שקודמ התיקונ אינמ יכולינ לבוא 

הא�יפ  חג  נקרא  �וכות  וכנ  האחדות.  אל 

כמו  ישראל.  בני  ומתאחדינ  טז)  כג,  (שמות 

מינימ  הד'  באגודת  הרמז  חז"ל84  שכתבו 

אחת: אגודה  ישראל  בני  שנעשינ  ב�וכות 

 "  "  
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כמו  הגירות  בחינת  היא  ה�וכה    
מדירת  צא  זה  על  ז"ל85  שכתבו   

אחר  שהיה  וכמו  ארעי.  בדירת  ושב  קבע 

יציאת מצרימ שהלכו ארבעימ שנה במדבר 

והיה הכנה לכל הדורות. כנ ז' ימימ אלו המ 

הכנה לכל השנה. כי העיקר תליא בהתחלה. 

כאשר הגיד מו"ז ז"ל בענינ עודמ בירדנ קבלו 

עליהמ שלא להניח מז' האומות86. ופירוש 

היה  כני�תמ  בתחלת  שהקבלה  ידי  על  כי 

הכל  במעשה  גמרו  שלא  הגמ  לכנ  בטוב 

מכל מקומ נשאר תיקונ מזה עיינ שמ. וכמו 

כנ הגמ שאינ יכולינ בעולמ הזה לעזוב כל 

הטבע. מכל מקומ בתחלת יציאת מצרימ היה 

ההנהגה ממש שלא בדרכ הטבע. כמו שכתוב 

במדרש87 ולא נחמ בדרכ ארצ כו' והטעמ פנ 

ינחמ. כמו כנ עתה אחר ימי התשובה והכפרה 

צריכינ להתלהב לצאת מנ הטבע. כענינ בעל 

השריפה.  מנ  כבורח  �גי88  בחילא  תשובה 

דבוק  להיות  הוא  התשובה  עיקר  ובאמת 

פרקי  בשמ  שנאמר  כמה  למעלה.  בשורש 

בנימ.  והשיב לב אבות על  דרבי אליעזר89 

וכנ כתוב90 גר אנכי כו' ככל אבותי שהאבות 

היו גרימ בעולמ. ועיקר תהלוכות שלהמ היה 

המרכבה.  הנ  האבות  עד שאמרו91  למעלה 

וכמו כנ נמצא ב�וכות מעינ גירות זה בכל 
הקדוש92 בזוהר  איתא  ולכנ  ישראל.  איש 

שלהיות  האושפיזינ.  על  תשבו93  ב�וכות 

אבותיהמ  כמעשה  ישראל  בני  עושינ  עתה 

בא כח האבות ל�ייע להמ. לב אבות על בנימ 

ולב בנימ על אבותמ (מלאכי ג, כד). כי הקב"ה 

עוזר לבעלי תשובה. וכתוב (הושע יד, ה) ארפא 

משובתמ אוהבמ נדבה פירש רש"י אתנדב 

לאהבתמ. וכולל ב' הפירושימ שאוהב אותנו 

בנדבת רצונו יתברכ. וגמ נוטע בנו האהבה 

אליו כדכתיב (מלאכי א, ב) ואוהב את יעקב. 

אוהב פועל יוצא שנוטע בנו האהבה. והנה 

ביומ הכפורימ הוא ארפא משובתמ. וב�וכות 

אוהבמ נדבה. ושמעתי מפי מו"ז ז"ל בפ�וק 

(תהלימ קיג, ז) מאשפות ירימ אביונ. שהקב"ה 

עוזר לבני ישראל ומעלה את הרצונות של 

והבלי  באשפות  מונחינ  שהיו  ישראל  בני 

עולמ. ועל ידי תשובה הקב"ה מעלה אותמ 

להושיבו  יתברכ  לאהבתו  מתהפכ  להיות 

עמ נדיבימ כו'94 ודברי פי חכמ חנ. וכמו כנ 

נתקיימ עתה אחר ימי התשובה שנעשינ בני 

ישראל נדיבימ. ומושיב אותנו עמ אושפיזינ 

עילאינ נדיבי עמו. כמו שכתוב (ויקרא כג, מב)

כל האזרח כו' ישבו ב�וכות:
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זה  יב)  יח,  (תהלימ  �תרו  חושכ  ישת  95  
אשב  כי  בכ�ה96.  השנה  ראש   

(מיכה ז, ח). יודעי תרועה  בחושכ ה' אור לי 

עיקר  כי  טז).  פט,  (תהלימ  יהלכונ  פניכ  באור 

האדמ  ראיות  כדאיתא  בחושכ.  גנוז  האור 
שאמרו97 וזהו  שבעינימ.  החשוכ  מתוכ 

ביצחק יקרא לכ זרע (בראשית כא, יב) ביצחק 

ולא כל יצחק. והוא בכוונה מכוונת שיצא 

נגנז  אברהמ  וזרע  יצחק.  מתוכ  יעקב 

ביצחק. ונתברר בו ויצא משמ יעקב. והוא 

בחינת הרחמימ. הח�ד שנתברר בדינ. וזה 

יראת  חכמה  ראשית  י)  קיא,  (תהלימ  שכתוב 
ה' מכלל ש�ופו אהבה ורחמימ. כדאיתא98

בחודש  הוא  וכנ  רכ.  ו�ופו  קשה  תחלתו 

מכח  יצא  ה�וכות  חג  תכלית  שכל  הזה. 

הנוראימ.  ימימ  באמצעיות  הפועל  אל 

יה  קראתי  המיצר  מנ  ה)  קיח,  (תהלימ  וכתוב 

ענני במרחב יה. וזה השמ הוא בחינת ראש 

היה  ומקודמ  ו�וכות.  כפור  ויומ  השנה 

נ�תר במיצר. וב�וכות הוא במרחב99. והמ 

א).  קב,  (תהלימ  לעני  תפלה  תפלות.  מיני  ב' 

תפלה למשה (תהלימ צ, א). כתוב (ישעיה נז, יט)

שלומ לרחוק ולקרוב. ובראש השנה כתיב 

כי הקב"ה  נראה100.  ה'  כ) מרחוק  לא,  (ירמיה 

רחוק  בבחינת  שבימ  לקבל  פשוטה  ידו 

וקרוב101. ולכנ כל אדמ צריכ לשוב בעשרת 

ויש מתקרבינ מתוכ  וב�וכות.  ימי תשובה 

המיצר ויש מתוכ השמחה. ומי שאינו שב 

בב' אלו עליו נאמר (משלי כט, ט) ורגז ושחק 

ואינ נחת102. וכתוב (משלי כז, ה) טובה תוכחת 

מאהבה  וב�וכות  השנה.  בראש  זה  מגולה 

יאהב  אשר  יב)  ג,  (משלי  כדכתיב  מ�ותרת. 

(שמ) יוכיח. ואחר ככ כאב את בנ ירצה  ה' 

הוא ב�וכות. ובחודש זה נתברר מדת יצחק 

ביצחק ולא כל יצחק. דכתיב בבארות שחפר 

יצחק רבו פלשתימ ואמרו (בראשית כו, כ) לנו 

המימ. ובבארות אברהמ כתיב (בראשית כו, טו)

�תמומ פלשתימ. כי אהבה מיוחד רק לבני 

אבל  אחרא.  ל�טרא  שייכות  ואינ  ישראל 

המימ.  לנו  וזה  חיצוניות  יראה  יש  ביראה 

ובני  הברואימ.  בכל  נמצא  עונש  יראת  כי 

מכח  אמיתית  יראה  לברר  צריכינ  ישראל 

לחיימ  ה'  יראת  והיא  בלבד.  אל  רוממות 

כג):  יט,  (משלי 

  "  " / "  

 לכמ כו' (ויקרא כג, מ) דכתיב (מלאכי 
אליכמ.  ואשובה  אלי  שובו  ז)  ג,   

החטא  ידי  על  כי  בתקונימ103  פירשו 

מ�תלקינ הנשמה ורוח וכשחוזרינ בתשובה 

עיינ  נשמה  רוח  הנפש  לנו  מחזיר  הקב"ה 

שמ דפ קכ"ד ב'. ומתקיימ ב�וכות ואשובה 
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כי  לעצמכמ  לכמ  ולקחתמ  וזהו  אליכמ. 

נשמה  רוח  הנפש  לקבל  אחד  כל  יוכל 

הוא ההבטחה בפרשת  וכנ  השייכימ אליו. 

התשובה ארפא משובתמ אוהבמ נדבה (הושע 

זה מתקיימ בחג ה�וכות שהוא  וכל  יד, ה). 

האהבה. על  רומז 
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 התשובה שלימה הוא ב�וכות. דכתיב 
כעב פשעיכ  מחיתי  כט)  מד,  (ישעיה 

וכעננ חטאתיכ שובה אלי כו'. וזו התשובה 

פחד  מחמת  התשובה  כי  לשמו.  היא 

בנפש  שנעשה  הפגמ  מפחד  וגמ  העונשינ 

האדמ אינו לשמה ממש. רק אחר שמחיתי 

רק  כלל.  פחד  לו  ואינ  וחטאתיכ  פשעיכ 

יתברכ  ה'  אל  להתקרב  לשוב  שמתגעגע 

החטאימ  ידי  על  הנ�תרת  האהבה  לעורר 

זו תשובה שלימה. ולכנ חג ה�וכות הנ�יונ 

והעדות על בני ישראל שאחר המחילה המ 

לשמה: בתשובה  עו�קימ 

 "  "  

 זה קשור גמ ל"זמנ שמחתנו" - 
ימי  לאחר  מדוע  ביאר  רבות  בתורות 

וכיצד  ב�וכות,  השמחה  באה  הדינ 

ניתנ לזכות בשמחה שלמה וביאר בזה 

 - שמחה"  לב  "ולישרי  הפ�וק,  את 

שמ. עיינ  העניינ  להשלמת 
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