
יתברך השם בעזרת

סוכות

אמת השפת רבנו תורות
עצרת ושמיני הסוכות ֹלחג

ונושאים בשערים מסוִדרים
רבנו ספרי משאר רבות תורות בתוספת

הרגֹלים שֹלושת – המועִדים ענייני
ביניהם והיחס המועִדים בענייני העוסֱקים תורות ֹליֱקוט

וציטוטם ֹלמֱקורות הפניה תיבות, ראשי בפתיחת

אמת שפת אמתֹליֱקוטי שפת ֹליֱקוטי

הספרים עורך
ֱקהֹלת, – אמת שפת ֹליֱקוטי ההגִדה, פתח אמת, השפת ֹליֱקוטי הגִדת

התורה עֹל אמת ֹלשפת נושאים מפתח
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שער

השֹלמת סוכות
התשובה ימי

שער
השֹלמת סוכות
התשובה ימי

היחס את המבארות תורות

הִדין ֹלימי סוכות שבין

השֹלמה מהווה סוכות חג וכיצִד

התשובה ֹלימי

היחס את המבארות תורות

הִדין ֹלימי סוכות שבין

השֹלמה מהווה סוכות חג וכיצִד

התשובה ֹלימי
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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 

 "  "  

c

     
    - 

  

 (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 

      

.'  '  "   ,   .6 .' '  "  "   .5 . "    .4
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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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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
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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
           ,       
 - "   "   .63 .'  ' "   ,   "  .62 .( "   , "  ) "
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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 

 ) -   "  "  
(   

YZaZb
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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. 

  ) -  "  "  
( "  .   

c

  -    
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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 

."      "  :  ,   "  .96 . "   ,  "   .95

.   "  "       .99 . "    .98 . "    .97
 . "     .102 . "   , "    .101 .       .100

. "   ,  "  .103
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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 

YZaZb



יתברך השם בעזרת

ֱקהֹלת מגיֹלת

רבנו ספרי מכֹל מֱקיף ֹליֱקוט
וִדרשותיה המגיֹלה פסוֱקי עֹל

וציטוטם ֹלמֱקורות הפניה תיבות, ראשי בפתיחת

אמת שפת אמתֹליֱקוטי שפת ֹליֱקוטי

הספרים עורך
אמת, השפת ֹליֱקוטי הגִדת סוכות, – אמת שפת ֹליֱקוטי
התורה עֹל אמת ֹלשפת נושאים מפתח ההגִדה, פתח
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  (פרשה א א) חזית איש מהיר 
כו' מעשה ברבי חנינא בנ דו�א   

עיינ שמ כל המאמר  כו'  כו' הכל מעלינ 

משל  ע"ה  המלכ  שלמה  על  שכתב  ומה 

למלכ, שאל מה אתנ לכ, ושואל בתו כי 

הכל יהי'ה לו בגינה והדבר צריכ פירוש 

גמ  הכל,  רוצה  הלא  שבחו  מה  כנ  אמ 

לעבדכ  ונתת  ט)  ג,  (מלכימ-א  כתיב  בפ�וק 

החכמה,  שביקש  והשבח  שומע  לב 

דו�א  בנ  חנינא  רבי  זה  כי  זה,  ופירוש 

c d
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ידע כי לא יוכל להעלות האבנ לירושלימ 

אכ מגודל הרצונ שהיה לו נדר להעלותו 

והוא כנ"ל שמ�לק כל הנגיעות במ�ירת 

נפש וממילא מי שמו�ר נפשו עבור דבר 

שאינו  מה  אפ  הכל  יכול  כל  בוודאי  ה' 

על פי הטבע, ודבר זה צריכ האדמ לידע 

ולהאמינ כי כנ כתוב במדרש1 הכל בחזקת 

כי  הגר,  של  בארה  גבי  שמ  עיינ  �ומינ 
שאמרו2 וזהו  מקומ  לו  שאינ  דבר  אינ 

שבעולמ  ענינ  שכל  כו'  מפליג  תהי  אל 

דברימ  מ�תיר  שהטבע  ורק  להיות  יכול 

שמימ  לשמ  הוא  ואמ  מהטבע  שלמעלה 

חוצ  ממש  שהוא  עד  נפשו  מו�ר  והאדמ 

כנ נעשה הטבע עצמו אצלו  מהטבע אמ 

למעלה מנ הטבע ונמצא הדבר ההוא גמ 

בתוכ הטבע אצלו שהטבע נתהפכ אצלו 

להיות בלמעלה מהטבע כנ"ל, וזהו נקרא 

איש מהיר שאפ שאינו משיג הדבר ויודע 

מכל  פי שכלו  על  כנ  להיות  אפשר  שאי 

ידי  ועל  האמת  שרוצה  ידי  על  מקומ 

למעלה  שהוא  יתיצב  מלאכימ  לפני  זה 

זה  כי  בשלמה,  הדבר  וכנ  כנ"ל.  מהטבע 

של  בתו  לישא  ראוי  שאינו  יודע  האיש 

הרצונ  שהיה  ולולי  אופנ  בשומ  מלכ 

רוצה  שהיה  ורק  מלכ  של  בבתו  ככ  כל 

לו  שיהיה  עצה  רק  מלכ  והבת  הממונ, 

שלא  יודע  כי  כנ  אומר  היה  לא  הממונ, 

ידי  על  ורק  אופנ,  ישיג לבת מלכ בשומ 

אינו  המלכ  לו  שיעשה  מה  כל  שבאמת 

נחשב לו כחלק אחד מריבוא רבבות נגד 

ידי  על  שיבקש,  המלכ  בת  של  השישימ 

והמשל  מלכ,  בת  ומבקש  הכל  מניח  זה 

מחשבות  יודע  שאינו  ודמ  בשר  במלכ 

אדמ, אבל הנמשל בשלמה המלכ ע"ה כי 

הקב"ה שאל לו מה אתנ לכ, ובוודאי ידע 

שלמה המלכ ע"ה כי אינו ראוי להחכמה 

משיגו,  הי'ה  לא  זה  לולי  כי  שהשיג 

והחכמה מאינ תמצא (איוב כח, יב), ועל ידי 

שידע שאי אפשר לו להגיע לזה, ואפ על 

פי כנ על ידי שידע כי הכל הבל הבלימ 

נפשו  ומ�ר  והחכמה  התורה  ושהעיקר 

מניעה  יהי'ה  לא  שמצדו  כנ"ל  לגמרי 

שהוא  כיונ  וממילא  כנ"ל  נפשו  שמו�ר 

כאינ ורק הקב"ה שיתנ לו חכמה כל יכול, 

וזה איש מהיר, ואמת שיוכל להיות כי זה 

בא על ידי שהבינ כי בתורה יש הכל אבל 

הכל  כי  להכל,  להגיע  המכוונ  הי'ה  לא 

והחכמה  לחכמה.  להגיע  ורק  אצלו  הבל 

הוא באמת מה שיודע כי הכל הבל, כי זה 

עיקר החכמה שהרי רואינ שאחר חכמתו 

c d
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ֶבל� ל ָה� י� ַהּכֹ� ֶלת ֲהֵב�ל ֲהָבִל� ר ֹקֶה� ) ֲהֵב%ל ֲהָבִלי�� ָאַמ� )

ב) א,  (קהלת  הבלימ  הבל  אמר  שלמה  של 

זו היא תכלית החכמה,  ונמצא כי ידיעה 

שומע  לב  לעבדכ  ונתת  שביקש  וזהו 

בטל  להיות  שיוכל  והיינו  ג,ט),  (מלכימ-א 

ומבוטל כל הרצונות ומחשבות והרגשות 

עבור לשמוע רצונ ה' לקיימו וזה הוראה 

הכל  בו  שיש  מצד  החכמה  ביקש  שלא 

רק מצד שרצה החכמה דהיינו לב שומע, 

ופירוש הענינ, כתבתי במקומ אחר כי כל 

כמו  להטותו  וברשותו  לאדמ  שיש  מה 

שלו,  אינו  לאו  ואמ  שלו  נקרא  שרוצה 

ונקראימ ח�ר  הרשעימ המ ברשות לבמ3 

אינ הלב ברשותמ אמ  כי  יא)  (משלי יב,  לב 

כנ אינ להמ לב, וכמו כנ מי שיודע שאינ 

שכתוב  כמו  ה'  דבר  נגד  כלומ  חכמתו 
(שמ כא, ל) אינ חכמה ואינ עצה לנגד כו'4

וכאשר נוגע לקוצו של יוד מרצונ הקב"ה 

אז יבטל כל רצונותיו אפ שנדמה בשכלו 

שלו  והחכמה  חכמ  נקרא  זה  טוב  שכנ 

אצלו  גובר  ששכלו  מי  אבל  וברשותו, 

ואינ החכמה  כנ הוא ברשות החכמה  אמ 

ברוב  יח)  א,  (קהלת  שכתוב  וזהו  ברשותו 

וכתוב אל תחכמ הרבה  רוב כע�,  חכמה 

ולזאת  להרע6,  חכמ  ביונדב  וכתוב  כו'5 

המבוקש לב שומע הוא החכמה השלימה:

  "     
 

   

על  תגר  קורא  א,ב)  (קהלת   '   
שבעת ימי בראשית, אמ כנ גמ שבת   
בכלל, ואיכ קורא הבל על שבת, ובמדרש7

שבת מאי איכא למימר מחלליה מות יומת 

כו'8, בשוגג מביא קרבנ כו', שיר ליומ השבת 

כו' עיינ שמ. פירוש כי שבת הוא אור שבעת 

נמשכימ  השבוע  ימי  להיות  וצריכ  הימימ, 

נקודת  שומר  שאינו  מי  אבל  השבת,  אחר 

השבת אשר �גור בימות החול, הוא מושכ 

נקודת השבת אחר החול, ונקרא מחלליה כו'. 

אשר  המעשה  בימי  גמ  הגנוזה  זו  ובנקודה 

c d
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(שמות  נאמר  זה  שעל  האדמ,  בעבודת  תלוי 

כ,ט) ששת ימימ תעבוד, למצוא הנקודה בימות 

החול גמ כנ כמו שכתוב9 יהיה �גור כו', על 

שומר  שאינו  מי  על  תגר,  קהלת  קורא  זה 

נקודה זו. וזה עצמו בבחינת שבת, שנקראת 

קהלת בחינת יו�פ הצדיק10, ונקראת כנ�ת 

ישראל11 שהוא להיות כנ�ית וקיבוצ כל כח 

נקודה הצפונה  האדמ להיות הכל בטל אל 

שהיא בחינת השבת, ואז קונה שביתה במקומ 

מנוחתו, שעל זה נאמר (שמ טז,כט) אל יצא איש 

ממקומו ביומ השביעי כנ"ל, ואז יודע שהכל 

הבל זולת הנקודה שנקראת שבת שהיא שורש 

הכל. והוא מה שכתוב (קהלת יב, יג) �ופ דבר 
הכל נשמע כו', מה שיש רמיזא דחכמתא12

בכל דבר, להיות נשמע ממנו (שמ) את אלהימ 

ירא, זה נקודת השבת הגנוז בכל דבר, ושבת 

נקרא על שמ שני אלו, לשונ שביתה שהיא 

שמ  על  השבתה  ולשונ  כנ"ל,  הכל  שורש 

יו�פ  בחינת  והוא  כנ"ל.  כו'  הבלימ  הבל 

הצדיק שומר הברית13, שורש החיות ודחיות 

הפ�ולת והמותרות14. וזה ענינ (שמות לד, כב)

חג הא�יפ תקופת השנה, שהיא בחינת יו�פ 

שנאמר15 מאלמימ אלומימ קמה אלומתי כו', 

שהיא קיבוצ ניצוצות קדושות שיש בכל דבר 

לקדושה  ומתנגד  הפוכ]  [נ"א  (הפקר)  שנראה 

כנ"ל, ונקרא שדה16, וזה בא�פכ את מעשיכ17, 

בחינת עשיה גשמיי מנ השדה כנ"ל, לבחינת 

בית ואוהל. וזהו תקופת השנה לשונ הקפה 

כדפרש רש"י ז"ל18, והוא הנקודה שיש בעולמ 

המחיה כל, והוא כלל ופרט, והשנה הוא הפרט, 

וחג ה�וכות הכלל, שכתוב עליהמ (ויקרא כג, 

מא) שבעת ימימ בשנה, מה שלא נאמר בשומ 

חג, שאלו שבעה ימימ המ ההארות19 אשר 

עליהמ �ובב כל השנה כנ"ל:

  -     
 "

 גמ �וכות תרל"ז ד"ה בפ�וק הבל 
- הובא לעיל בפתיחה
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 פירוש רש"י ז"ל קהלת.   
       
 שהמ הבל הבלימ, ואמר20, פירוש 
תגר הוא �וחר21 אשר ממרחק יביא לחמו 

מקרב  היה  אשר  �וחר  תגר  היה  וקהלת 

דברימ רחוקימ מאוד שנראה להבל הבלימ 

מאוד. והבנ  להשורש  מקרבמ  היה  כנ  גמ 
   ,'   -    
(  )

   '     22

  (קהלת ב, יב). המקרא נאמר 
כו'.  ע"ה  משה רבינו  ועל  ע"ה  שלמה  על 

הענינ הוא כי אלה השלמימ לא יכלו ל�בול 

על  רש"י23  שכתב  כמו  הזה  עולמ  הבלי 

פ�וק (קהלת א, ב) הבל הבלימ. שלמה קורא 

כו'.  בראשית  במעשה  הנברא  כל  על  תגר 

כי בוודאי אחר השלימות הוא פלא ותמיה 

נשגבה איכ השקר מתגבר בעולמ ואיכ טח 

עיני אנשימ מלהכיר שכל זה הבל הבלימ. 

אכנ גמ זה מנפלאות תמימ דעימ אשר לא 

ידי  על  רק  השלימות  אל  אדמ לבוא  יוכל 

וכשיוצא  ההבלימ.  אלה  בכל  תהלוכותיו 

י�ד  כנ  כי  השלימות.  אל  זוכה  מהמ  נקי 

המלכ ברוכ הוא. ואמירת משה רבינו ע"ה 

למה הרעותה (שמות ה, כב). בודאי המ דברי 

אמת. כי הוא צריכ להיות תימה אצל האדמ 

במציאות הרע בעולמ. אבל אחר ככ צריכ 

לבטל עצמו להאמינ בהבורא יתברכ כי כנ 

ידי  על  השלימות  אל  לבוא  להיות  צריכ 

בירור הטוב מהרע בעולמ. ובאמת האבות 

היה  ואחריהמ  הדרכ.  הכינו  המ  הקדושימ 

שנקרא  בעולמ  ע"ה  רבינו  משה  מציאות 

(דברימ לג, א) איש אלהימ. וכמו כנ שלמה הכינ 

דוד המלכ ע"ה לפניו דרכ ישר כידוע. וזהו 

שכתוב24 חבל על דאבדינ כו'. אמ היות כי 

מדרגת משה רבינו ע"ה למעלה מהמ כמו 

שכתוב (שמות ו, ג) ושמי ה' לא נודעתי. אבל 

עמ כל זה המ האבות. וכל תיקונ השלימות 

אבות  עבודת  התחלות  בכח  הוא  ככ  אחר 

העולמ. וכמו כנ נוהג תמיד שיש בחינת ימי 

אמ  לשבת.  הכנה  וזה  והעבודה.  המעשה 

היות כי גדלה מעלת השבת מאוד. עמ כל 

זה הכל תלוי בעבודת האדמ בימי המעשה. 

וכמו כנ הגלות הכנה להגאולה. ועולמ הזה 

כל  הנהגות  נמשכ  וכנ  הבא.  לעולמ  הכנה 

הבריאה. יכינ וצדיק ילבש (איוב כז, יז). לכנ 

לו  שהיה  ע"ה  רבינו  למשה  לחטא  נחשב 

להאמינ. כי הגלות ומציאות הרעות האלה 
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לתיקונ  הכנה  לטובה.  הכל  היה  במצרימ 

הגמור: השלימות 

 "   
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משה  אל  ויתנ  אל  השבת  פרשת   …
לוחות  יח).  לא,  (שמות  כו'   

מעינ  מתגלה  שבשבת  לרמוז  הראשונות. 

בחינת  יש  ובשניהמ  הראשונות.  לוחות 

מתנה כמו שאמרו חז"ל25 מתנה טובה יש 

במתנת  משה  ישמח  כתיב26  וכנ  כו'.  לי 

ואיתא  משה.  אל  ויתנ  שכתוב  כמו  חלקו. 

במדרש27 כי אחר כל היגיעה מ' יומ לא היה 

יכול לקבל התורה עד שניתנה לו במתנה. 

וכמו שכתבתי במקומ אחר28 בשמ מו"ז ז"ל 

ידי  שעל  תאמינ29  ומצאתי  יגעתי  פירוש 

היגיעה זוכינ למציאה ומתנה. שאינו בשכל 

אנושי. רק שהקדוש ברוכ הוא נותנ התורה 

בחינת  הוא  וכנ  האדמ.  כפי יגיעת  במתנה 

שבת מתנה טובה... שבת שהוא מעינ עולמ 

שאמרו  כמו  תורה  אור  בחינת  הוא  הבא30 

אדמ  של  פניו  מאור  דומה  אינ  חז"ל31 

בשבת לימות החול ואפילו עמ הארצ אימת 

שבת עליו32. והוא מעינ מה שאמרו (דברימ 

כח, י) וראו כו' עמי הארצ כי שמ ה' נקרא 

עליכ33. וזה יתקיימ לעתיד לבוא מה שזכה 

שכתוב  כמו  הזה  בעולמ  ע"ה  רבינו  משה 

(שמות לד, ל) וייראו מגשת אליו. וכל זה מתת 

אלקימ הוא. וזה לדעת כי אני ה' מקדישכמ 

דשמיא  �ייעתא  ענינ  והוא  יג).  לא,  (שמ 

מ�ייעינ  לטהר  הבא  חז"ל34  שכתבו  כמו 

אותו ובני ישראל המ הבאימ לטהר וזוכינ 

התכלית.  באמת  והוא  דשמיא.  ל�ייעתא 

       
למעלה  חז"ל35  ואמרו  ג).  א,  (קהלת   
אבל  עמל  אינו  בעמלו  לו.  יש  השמש  מנ 

עמל הוא בעמלה של תורה. והכל אחד כי 

עיקר לזכות למתת אלקימ מלמעלה. והוא 

השבת... בחינת 
 "  "  

יא) כג,  (ויקרא  דכתיב  העומר  קרבנ   
פי  והניפ את העומר לרצונכמ. על   

אמור36     המדרש 
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' (קהלת א, ג). כי     '  
כל כחנ של ישראל מה שיכולינ להרימ כל 

כי  מלמעלה.  התחדשות  ולהמשיכ  הטבע 

אינ חדש תחת השמש (שמ, ט). וזה ענינ תנופה 

שהיה  הנפ37  יומ  קראוהו  וחז"ל  והרמה. 

לבני ישראל כח להרימ היומ ההוא דכתיב 

שיעור  אינ  כנ  אמ  לרצונכמ.  יא)  כג,  (ויקרא 

ישראל.  בבני  הרצונ שהיה  כפי  זו  להרמה 

וביומ הזה נמצא עיקר הרצונ בנפשות בני 

א,  (שה"ש  דכתיב  השבת.  ממחרת  ישראל 

שהוציאנו  שכמו  נרוצה  אחריכ  משכני  ד) 

בהדרגה.  מצרימ שלא  מארצ  יתברכ  השמ 

(ירמיה  שכתוב  כמו  ישראל  בני  נמשכו  כנ 

ב, ב) זכרתי לכ כו' לכתכ אחרי. שהשליכו 

בני ישראל הכל והלכו אחר הבורא יתברכ 

ונשאר להמ זה הכח. ואמרו חז"ל38 הביאו 

תבואות  לכמ  שיתברכ  בפ�ח  עומר  לפני 

הכוונה  שיהיה  הפירוש  אינ  שבשדות. 

כדי לקבל ברכה בלבד. אבל הפירוש הוא 

יתברכ  שבני ישראל מביאינ הטבע להשמ 

לה  אינ  הטבע  וכל  הכל  שמאתו  ומבררינ 

רק מה שמשפיע הקב"ה מלמעלה מהטבע. 

ועל ידי שמבטלינ הכל אליו יתברכ ממילא 

וזה  בראשונה.  להמ  מגיע  שנמשכ  הברכה 

זה  ידי  שעל  לכמ  שיתברכו  כדי  שאמרו39 
נוטלינ המ הראשית וכמו שכתוב במדרש40

כו'  בזיינ  לא  ה)  ה,  (איוב  יָקֵחהו  ִמִּצִנימ  ואל 

יתברכ  ידי ביטול כל הכחות אליו  רק על 

להמ: הכל  חוזר  ממילא 

 "  "  

לכנ  התבואה  על  בפ�ח  41 …
בפ�ח  עומר  לפני  הביאו   

שבשדות.  תבואות  לכמ  שתתברכ  כדי 

ראשיתנ  מתעורר  שבפ�ח  כנ"ל.  הענינ 

העומר  את  להניפ  אז  ויכולינ  ישראל  של 

ולמשוכ ברכה מעולמ העליונ לעולמ הזה. 

 '    42 וע"ש 

  (קהלת א, ג). אבל מלמעלה מנ 
השמש43 יכולינ למשוכ התחדשות ואינ זה 
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ב) (שמות יב,  ישראל כדכתיב  רק לבני  נמ�ר 

החודש הזה לכמ. ואיתא44 ואדמ אינ לעבוד 

וידע  אדמ  נברא  שלא  שעד  האדמה45  את 

שיש צורכ לגשמימ כו' והתפלל. לא המטיר 

עתה  כנ  וכמו  בראשית.  בפרשת  ע"ש  ה' 

שנעשינ  מצרימ  ביציאת  הבריאה  שנגמר 

כנ"ל.  אתמ  אדמ  חדשה  בריה  ישראל  בני 

(קהלת ג, יט):  וזה מותר האדמ מנ הבהמה 

 "  "  

ובמדרש  יא)  כג,  (ויקרא  העומר  את   
שיעמול  כו'  יתרונ  מה  אמור46   

תחת השמש (קהלת א, ג). כי הנה בני ישראל 

יתברכ  השמ  לנו  ועשה  ממצרימ  שנגאלו 

מעלינ  להיות  המכוונ  היה  ונפלאות  נ�ימ 

כל הבריאה. להעלות הטבע ולברר אמונת 

העולמ  את  המנהיג  הוא  כי  יתברכ  השמ 

חירותנו  זמנ  שהוא  הפ�ח  ובחג  והטבע. 

נעשה החירות גמ בזמנ ובטבע ויכולינ עתה 
ויחי47 ובמדרש  והטבע.  הבריאה  להעלות 

הרועה אותי המלאכ הגואל (בראשית מח, טו-

טז) הקיש גאולה לפרנ�ה ופרנ�ה לגאולה 

מה פרנ�ה בכל יומ אפ גאולה בכל יומ ומה 

פרנ�ה... אפ  פלאימ  גאולה 

 "  "  

(ויקרא כג,      48

י).       

ג)    א,  (קהלת   
    '   
מובנ  ואינ   .'    
ה�לקא דעתכ דהלא עיקר דברי קהלת המ 

רק לע�וק  הזה  עולמ  לההביל כל מעשי 

בתורה ומצות. אכנ נראה דבאמת כל מה 

שברא הקב"ה לכבודו ברא49 וה' בחכמה 

יתרונ בכל  יש  יט). לכנ  ג,  (משלי  י�ד ארצ 

המינימ  מדעת  לאפוקי  בראשית.  מעשה 

שאומרימ (יחזקאל ח, יב; שמ ט, ט) עזב ה' את 

החכמה  למצוא  יכולימ  אינ  אכנ  הארצ. 

הגנוזה במעשה בראשית רק בכח התורה 

כדכתיב (בראשית א, א) בראשית ברא בשביל 

של  ובעמלה  ראשית50  שנקראת  התורה 
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תורה יכולינ להעלות זה הראשית שנמצא 

תורה  עמלה של  נקרא  וזה  הטבע.  בתוכ 

מקומ.  בכל  תורה  דברי  למצוא  לעמול 

שצריכ איש ישראל להאמינ שהכל תורה 

הטבע  בתוכ  שהמ  מאמרות  העשרה  וכח 

גנוזימ וכדכתיב (תהלימ יב, ז) אמרות ה' כו' 

שהכ�פ  כמו  פירוש  צרופ.  כ�פ  טהורות 

ולזקקו  וצריכינ לצרפו  נמצא תוכ העפר 

בכל  נמצא  כנ  טהור.  כ�פ  שנעשה  עד 

הבריאה גנוזימ דברי תורה. ועל זה כתיב 

ובאמת  תחפשנה.  וכמטמונימ  ד)  ב,  (משלי 

יקר  להוציא  וחירות  גאולה  בחינת  זה 

מזולל51. והנה בני ישראל המ כלימ לזה. 

על  זה  בירור  נעשה  ממצרימ  וכשיצאו 

עשרה  שנתבררו  עד  העולמ  בכלל  ידמ 

מאמרות ונעשה מהמ עשרת הדיברות52. 

ולא זה בלבד רק בכל שנה ושנה ממחרת 

גאולת  בכח  ראשית  חלק  נתעלה  הפ�ח 

ראשית  עומר  כו'  והבאתמ  לכנ  מצרימ. 

נתברר  הראשית  וזה  י).  כג,  (ויקרא  כו' 

במ"ט ימימ עד שנעשה מזה תורה ממש. 

בכלל.  מצרימ  ביציאת  אז  שהיה  כמו 

אשר  כו'  אנכי  ב)  כ,  (שמות  נאמר  זה  שעל 

ענינ  יש  שנה  בכל  כנ  ודו"ק.  הוצאתיכ 

פרטי עד לעתיד מלאה הארצ דעה (ישעיה 

על  והכל  ממש  תורה  הכל  שיהיה  ט)  יא, 

עושי דברו  נקראו53  לכנ  ישראל  בני  ידי 

העולמ  מקיימימ  שצדיקימ  וכדאיתא54 

שכתבתי  כמו  מאמרות  בעשרה  שנברא 

מזה: אחר55  במקומ 

 "  "  

    56  …
     '  
 ,'      ,
     ,   
לומר,  יש  זה  בלא  וקשה,   .'   
תחת השמש אינו עמל, אבל (בעמלה) בתורה 

בינ  הדקדוק  גמ  עמל,  מהשמש  שלמעלה 

מובנ,  אינ  לעמלו  עמלה  להה"א  הוא"ו 

ולכאורה אדרבא, ונראה בעזר ה' יתברכ כי 

גמ למטה תחת השמש, אמ היחוד והדביקות 

בהתורה טוב, והוא עיקר עמל שניתנ לברר, 

טוב  עצ הדעת  והוא  בירור  הצריכ  ובמקומ 

לבירור,  צריכ  אינ  מהשמש  ולמעלה  ורע, 

ולא שייכ חילוק בעמלו לעמלה, אכ למטה 

הברור  מקומ  חיימ  עצ  שהוא  מהשמש, 

ואז  בירור,  צריכ  הוא  מזה  ולמטה  כשמש, 

תחת  בא  מאינ  כי  עמלו,  ולא  עמלה  דוקא 

השמש אות וא"ו, והנה זה אמת ברור. והנה 

c d

  .'  ' "  ,    ; "  - "   , "    .52   .  ,    .51
 ' "  "   .55   . "  "   .54   .   - "   , "   ;  ,  "  .53
 ,     ,   ,      ,     " .56   .'

 .(  ,   ) "       ,    ,  



  d

שהדלת  המלכות57,  שמ  על  הה"א  אות 

מקיפה שאינ לה כלומ מגרמה והכלי דלת, 

כידוע58... הקדושה  נקודה  בה  ויש 

  -   "   

חשבתי דרכי כו' (תהלימ קיט, נט) 59

בכל יומ הייתי מחשב כו' רגלי   

בחקותי  חז"ל60  דאמרו  כו'.  אותי  מביאות 

בתורה  עמלימ  שתהיו  ג)  כו,  (ויקרא  תלכו 

פירוש עמלימ למצוא בכל דבר אור התורה 

כדאיתא61 בשביל התורה שנקראת ראשית 

אמ כנ ה' בחכמה י�ד ארצ (משלי ג, יט) שיש 

אל  אמרו62  זה  ועל  בתורה  חלק  בכל דבר 

משורש  להפרישו  דבר  לכל  מפליג  תהי 

התורה שאינ לכ דבר שאינ לו מקומ פירוש 

63 מה יתרונ לאדמ בכל  " בתורה  

בתורה  אפילו  יכול  ג)  א,  (קהלת  כו'  עמלו 

עמל  אבל  עמל  אינו  בעמלו  לומר  תלמוד 

בעמלה של תורה. עוד דרשו64 תחת השמש 

כנ משמע  אמ  לו.  יש  למעלה  לו  אינ  (שמ) 

דעמלה של תורה שייכ גמ כנ תחת השמש 

של  וחקיקות  רשימות  למצוא  עמל  להיות 

התורה שחקק הקב"ה בכל מעשה בראשית. 

חשבתי  שכתוב  כמו  תלכו.  בחקותי  זהו 

שורש  אל  שהשיבמ  עד  בהמ  שעמל  דרכי 

אמ  ע"ה65  המלכ  דוד  שאמר  כמו  התורה 

מקומ: אמצא  עד  כו'  שנת  אתנ 

 "  "  

 (דברימ ל, ט) והותירכ ה' אלקיכ בכל 
כי לעתיד  כו' לטובה.  ידכ  מעשה   

יהיה מתוקנ התערובת טוב ורע ויהיה מתברר 

רק הטוב. וזה כאשר שש על אבותיכ (שמ)

שנאמר בהמ בכל (בראשית כד, א) מכל (שמ כז, 

לג) כל (שמ לג, יא) שלא שלט בהמ יצר הרע 

כדאיתא בגמרא66 והטעימנ מעינ עולמ הבא. 

והותירכ  (קהלת א, ג)   

'   אינ לו לפי שהטבע מ�תיר 
ומתערב פ�ולת במעשה האדמ. אבל אחר 

המעשימ  בכל  לאדמ  יתרונ  יהיה  התיקונ 

שהרי הקב"ה ברא את האדמ להיות שליט 

כראוי משתתפ  ישר  וכשהוא  בכל העולמ. 

הקב"ה במעשה ידיו כמו שכתוב (תהלימ צ, יז)

ויהי נועמ ה' כו' ומעשי ידינו כוננהו. לשוש 

עליכ לטוב כו' כאשר שש על אבותיכ (דברימ 

ל, ט). שכל מעשיהמ היו תקונימ גדולימ בכל 

העולמות. ודו"ק כי קצרתי:

  "  "  

בריש  לקמנ  וכנ  ט,  א  לקמנ  עוד   
ג. פרק 
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ֶדת� ֶר+ ְלעֹוָל�� ֹעָמ� א ְוָהָא� ֹור ּבָ� ֹור ֹהֵלְ�� ְוד� ) ּד% )

      

       
ישראל  בני  על  חז"ל67  דרשו 

כטבע  יב)  ג,  (מלאכי  חפצ  ארצ  אתמ  תהיו 

ואינה  הכל  ומכלה  שמקבל  העפר 

ועשו  לח)  טו,  (במדבר  כתיב  ולכנ  משתנית. 

כי  משלהמ  חז"ל68  דרשו  ציצית  להמ 

מעינ  כנ"ל  בעצממ  ישראל  בני  כח  זה 

חתומ. אכ תכלת היא בחינה אחרת שיש 

לקבל  מוכנימ  שהמ  ישראל  בני  בנפשות 

ו) ח,  (שה"ש  מבקשינ  זה  ועל  עליונ  ציור 

שימני כחותמ. והוא חותמ של זהב והיא 

מתנה מלמעלה כמו שכתוב (במדבר טו, לח)

ונתנו כו' פתיל תכלת והיה לכמ לציצית 

שהיא מתנה מלמעלה. והיא בחינת (שה"ש 

שמשתנה  כו'  היער  בעצי  כתפוח  ג)  ב, 

בני  קיבלו  הגוונימ  ואלה  בגוונימ. 

ישראל בעלותמ ג' פעמימ בשנה לראות 

לנו  ח�ר  הרבימ  בעונותנו  ולכנ  ה'.  פני 

אני  פעמימ  ב'  כתיב  ולכנ  תכלת  בחינת 

הוצאתי  אשר  מא).  טו,  (במדבר  אלקיכמ  ה' 

אתכמ מארצ מצרימ (שמ) וזכו לחותמ של 

לבנ להיות לכמ לאלקימ אני ה' אלקיכמ 

והיא  תכלת.  של  חותמ  בחינת  זה  (שמ) 

מדריגה גבוה. אבל החותמ של טיט היא 

בחינת  שזה  לדורות  ישראל  בבני  קבוע 

�יבה  שומ  ידי  על  להשתנות  שלא  לבנ 

בזה.  לאחוז  יכולינ  בגלות  אפילו  כנ  אמ 

ולכנ קשה עונשו של לבנ דאינ על זה שומ 

ישראל.. בני  בעצמ  הכח  זה  כי  תירוצ 

"  -  "  "  

ד) (תהילימ קמה,  מו"ר זצלה"ה פירש   "
שכל  מעשיכ,  ישבח  לדור  דור   

ויתרונ במעשה בראשית,  נותנ שבח  דור 

ברא  יתברכ  ה'  וודאי  כי  שמ69.  עיינ 

עולמו, ונתנ כח במעשה בראשית להיות 

כמו  התחתונימ,  במעשה  הכח  נגדל 

(תהלימ �ח, לה) תנו עוז לאלקימ70.  שכתוב 

על  הכח  מקלקלינ  אינ  אמ  כי  והאמת 

לו  שיש  נקרא  ממילא  קבלתמ,  ידי 

כו',  החושכ71  מנ  אור  יתרונ  כי  יתרונ, 

ועל כל פנימ להיות הכח כמקודמ, שלא 

רק  יתברכ,  רצונו  נגד  הזה  בכח  לעשות 

והממשלה,  הכח  לו  כי  תמיד  לזכור 

כנ  גמ  שבח  יש  ממילא  כפשוטו,  וישבח 

נתאוה  שאמרו72  כמו  הנ"ל  וענינ  כנ"ל. 

c d
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�� � ָ ּוא ש� ַח� ה� - זֹוֵר� ֹוֵא. ֹו ש� ל�ְמקֹומ� ֶמש� ְוֶא) ) ָ א ַהּש� ֶמש� ּוָב� � ֶ ח ַהּש� ) ְוָזַר� )

בתחתונימ,  דירה  לו  להיות  יתברכ  ה' 

יש  דור  שלכל  זה,  כנ  גמ  דורות  פירוש 

כי  הפנימיות,  לנקודה  אחר  ולבוש  דירה 

היתה  הבריאה  רק  הוא,  אחד  הפנימיות 

יש  דור  ובכל  והדירה,  המלבוש  לתקנ 

א,  (קהלת  כנ"ל,    אחר  לבוש 

ד)      

והבנ.  ,

  )  "  "   
(   

 עוד להלנ פרק ז כג - פרה תרנ"ד 
ד"ה בענינ (בעניינ מעלת י�וד העפר).

 גמ פרק ג כ - "ַהּכֹל ָהָיה ִמנ ֶהָעָפר 
ְוַהּכֹל ָשב ֶאל ֶהָעָפר".

 גמ נח תרנ"ב �ופ ד"ה בענינ.

c

   

         
       
       
        

.  

 "   

 בגמרא אינ צדיק נפטר מנ העולמ עד 
לכאורה  כמותו,  צדיק  שנברא   

אחר  רשעימ  דור  נמצא  איכ  זה  לפי  קשה 

דור של צדיקימ, ויש לומר דהכוונה בכאנ 

הוא רק על צדיק הדור שנקרא שמש כעינ 

הכא: הגמרא  דמייתי  ושמואל  עלי 

  - "     

… שאומרימ73 בדברו מעריב ערבימ 
שכל  שערימ.  פותח  בחכמה   

ענינ  שיפ�וק  כדי  היומ  בהעדר  המכוונ 

הארת יומ זה. ויוכל להתחדש הארת יומ 

שני כנ"ל. כי אמ לא היה לטובה איכ היה 

הארת  שמקבל  ומי  זה.  על  לברכ  שייכ 

ידיעה  בו  נתו�פ  בודאי  כראוי  הימימ 

ודביקות בכל יומ מעינ ברכתו עד כי יעלה 

מיומ ליומ ומשנה לשנה. וגמ כל העולמ 

בכלל הוא ככ. שכל הזמנ הוא ענינ אחד 

' (קהלת א, ה)      
שבכל לילה מ�תלקת הארת היומ לשרשו 

ומאיר הארה הראויה אחר יומ הקודמ. וכנ 

הבריאה  ימי  שנשתלמ  עד  לשנה  משנה 

כרצונו יתברכ...

 "    

c
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יו  יֹבָת� ּוַח ְוַעל�ְסִב� ֹו� סֹוֵב%ב 0 ֹסֵבב� הֹוֵל�ְ� ָהר� ֹו� ְוסֹוֵב�ב ֶאל�ָצפ( ר� ) הֹוֵלְ�� ֶאל�ּדָ )

ֹו�  ֶאל�ְמק3 ָמֵל(א  ֵאיֶנ�ּנּו   �� ְוַהּיָ  � ֶאל�ַהּיָ� י�  ְלִכ� ֹה�  �ָחִלי� ל�ַהּנְ ּכָ  ( ) ּוַח� ָהר� ב  � ָ ש�

ָלָל�ֶכת� י�  ִב� ָ ש�  � ֵה�  �. ָ ש� י�  ְלִכ� ֹה�  �ָחִלי� ַהּנְ % ֶ ש�

        
     

', הרמז 'הולכ אל דרומ'     
זה   '   ' אברהמ,  זה   

' זה יעקב,  יצחק '   

' זהו י"ב שבטימ     '
שמימ. למלכות  מרכבה  שהמ 

  )  "   
     : "   
("    "

c

 ...     

אלא  להתחיל  צריכ  היה  לא  74 "
מהחודש הזה (שמות יב, ב) כו' אלא   

משומ כח מעשיו הגיד כו' נחלת גוימ (תהלימ 

קיא, ו). ויש להבינ מה זה השבח לתת להמ 

נברא  בתורה  כי  הוא  והענינ  גוימ.  נחלת 

העולמ75 ואינ מקומ פנוי מנ התורה אבל עצמ 

התורה ניתנה לבני ישראל שהיא מימ שאינ 

לו �ופ ומשמ מתפשט מעיינימ ונחלימ כענינ 
 (קהלת א, ז)    
76 כמה פירושימ כל    '  
הגרימ מתכנ�ינ לבני ישראל77 ע"ש. וכתיב 
כי  בנחלימ.  מעיינימ  המשלח  י)  קד,  (תהלימ 

מעיינ הוא דבוק במקור ונחלימ המ רחוקימ 
מנ המקור ו�יומ הפ�וק (שמ) בינ הרימ יהלכונ 
יש לרמוז כי בכח האבות נתקרבו כל הגרימ 
ונתקנ הכל מה שיוכל לקרב אל הקדושה. 
יכולינ  יש פרשיות בתורה שבהמ  כנ  וכמו 
אבל  המעיינ  בשורש  הנחלימ  אלה  לדבוק 
שהמ  ישראל  לבני  מיוחדת  התורה  עיקר 
כא) קלו,  (תהלימ  שכתוב  וזהו  והימ.  המעיינ 
ונתנ ארצמ לנחלה מה שהיה נמצא בארצמ 
נחלה  להיות  עתיד  שהיה  בעבור  הנחלימ 
אל  כשבאימ  הנחלימ  וכל  עמו.  לישראל 
הימ מתוקינ ומטוהרימ מכל לכלוכ. ומעינ 
זה יש בעולמ שנה נפש78. ובאדמ הנחלימ 
רומז למילה שכל הגידינ  הולכימ אל הימ 
ממשיכינ לברית מילה ומשמ מקבלינ החיות 
ורמזו שמ במדרש79 אל הלב ע"ש. וכמו כנ 
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שהוא  השבת  אל  הולכימ  הימימ  כל  בזמנ 

המעיינ והשורש שנ�גר בימי המעשה. וכמו 

כנ כל הארצות נמשכות לארצ ישראל ולבית 

המקדש ולכנ ארצ ישראל ושבת מיוחד רק 

לבני ישראל שדבקימ במעיינ ומקור ובשבת 

ניתנה תורה80 אבל התפשטות התורה הוא 

בכל מקומ ובכל זמנ וכל נפש. וכתיב (דהי" א 

טז, כד) �פרו בגוימ את כבודו ואינ כבוד אלא 

תורה81 וכתיב את כבודו שהוא התפשטות 

מעצמ התורה כנ"ל:

"  "  "  

(ויקרא  המצורע  תורת  תהיה  זאת  82

נ,  (תהלימ  דכתיב  הוא  הדא  ב).  יד,   

חוקי  ל�פר  לכ  מה  אלקימ  אמר  ולרשע  טז) 

כו'. דמה שכתוב בכל מקומ תורת המצורע 

הוא  כו'  לב)  טו,  (שמ  הזב  תורת  ב)  יד,  (ויקרא 

נעשה  המעשימ  וכל  התקונימ  שכל  משומ 

מעשיו  שמתקנ  מה  וכפי  התורה.  בכח  הכל 

זוכה להתקרב אל התורה. וזה תיקונו דכולא 
באורייתא איתכלילו83. וכל דבר יש לו שורש 
זמנ  וכל  הישראלי.  נפש  שכנ  ומכל  בתורה. 
להתדבק  יכול  אינו  וקילקול  פגמ  בו  שיש 
כו'.  ל�פר  לכ  מה  שכתוב  וזהו  בשורשו. 
ואיתא84 כי צרעת בא מלשונ הרע מוציא רע. 
פירוש דיש ללמוד תיקונ הנפש מהגופ. ונודע 
דעיקר חיות האדמ בלב וריאה והדמ שנמצא 
וזה  ללב.  וחוזר  האברימ  בכל  מתפשט  בלב 
קיומ האדמ דמו בנפשו כו' (שמ יז, יד). והריאה 
בנפש  כנ  וכמו  אויר.  ולהכני�  אויר  להוציא 
והוא  בפה85.  ישראל  של  כוחנ  עיקר  האדמ 
בתורה  דיבורימ  האדמ  מפנימיות  להוציא 
כמאמר86 חיימ המ למוציאיהמ בפה. ואיתא87
דברימ היוצאינ מנ הלב נכנ�ינ אל הלב. פירוש 
שכל דיבור בתורה שמוציא האדמ כראוי בכל 
לבו נכנ�ינ המ ללבו ומוצא בהמ טעמ חדש 

לכל  מהלב  הדמ  הילוכ  כדמיונ  ממש  והוא 

האברימ וחזרתו ללב.     
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  ' ז)    א,  (קהלת 

'. וכמו כנ    '   
להיפוכ מוציא רע הוא שיש גמ כנ יצר הרע 
י, ב) לב  (שמ  בלב אדמ בשמאלו כמו שכתוב 
הבל שמאלי  וכשמוציא  כו'.  כ�יל לשמאלו 
לחוצ מכני� בו רוח שטות כנ"ל. ולשונ ופה 
האדמ המ המחברינ הבל ורוח לנפש האדמ. 
וזהו שכתוב (משלי יח, כא) מות וחיימ ביד לשונ 
כדאיתא במדרש88. ועוד שמ87 כי גדול לשונ 
ושפיכות  עריות  וגילוי  זרה  מעבודה  הרע 
נקראת  הרע  ולשונ  גדול  שנקראו  דמימ 
מדברת גדולות (תהלימ יב, ד) לשונ כפול ע"ש. 
פירוש הדברימ כי כל אלו המ כוחות באדמ 
למשל גילוי עריות ושפיכות דמימ שהמ בכח 
האדמ למשול על חבירו להורגו וכנ להטיבו 
ולהשפיע לכל מי שרוצה. אבל הגדולה לה' 
יתברכ בלבד היא. והוא בחינת אברהמ ויצחק 
שמ�רו כל הח�ד והדינ לה' יתברכ אשר לו 
הגדולה והגבורה. וכנ עבודה זרה בכח העובד 
לעשותו אלהימ אחרימ לכנ נקרא גדול שבכח 
האדמ לתת כח אלהות למי שעובד לו. והוא 
בשקר והוא נגד מדתו של יעקב שהוא אמת89. 
ולכנ ייחד עליו הקב"ה אלקותו שהוא אלהימ 

דוד  נגד  והוא  הכל  כולל  הרע  ולשונ  אמת. 

והנהגתו  יתברכ  מלכותו  שהוא  ע"ה  המלכ 

את העולמ. וזהו שכתוב מדברת גדולות לשונ 

אחר  נמשכינ  האברימ  שכל  והנהגה  דיבור 

כנ"ל: והלשונ  הפה 
 "  "  

… כתיב (בראשית ב, י) ונהר יוצא מעדנ 
ראשימ  לד'  כו'  יפרד  ומשמ  כו'   

פירשו במדרש90 נגד ד' מלכיות חדקל נגד יונ 

חד וקל בגזירותיהמ על ישראל כו' כי כולמ 

יתברכ אבל  חיות ממלכותו  יש בהמ קצת 

הוא בפירוד. ובני ישראל בשורש האחדות 

הנ"ל להשקות את הגנ. וכתיב (בראשית ב, טו)

לעבדה ולשמרה על ידי המצות כו'91. לכנ 

לעמו  הגיד  מעשיו  כח  ו)  קיא,  (תהלימ  כתיב 

לתת להמ נחלת גוימ שיש לכל ד' מלכיות 

הנ"ל.    הד' ראשימ  נחלימ  כנ  גמ 

    (קהלת א, ז). וכיונ 
שבני ישראל דבוקינ בשורש. יורשינ לב�ופ 

אחר כל גאולה מד' גליות נחלה שלהמ כמו 

שכתוב (תהלימ פב, ח) כי אתה תנחל בכל הגוימ:
   -   "  "  
   '     
.   ,'
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א� ְולֹ� ֹות  ִלְרא�  �ִי� ַע) �ע  ּבַ א�ִתש5ְ לֹ� (ר  ְלַדּבֵ יש�  ִא� א�יּוַכ�ל  לֹ� י�  ְיֵגִע� י�  ָבִר� ל�ַהּדְ ּכָ  ( )

ה  ) �ָעש5ֶ ּיֵ ֶ ּוא ש� ה ה� �ֲ'ש5ָ� ּנַ ֶ ה ּוַמה�ּש� ְהֶי� � ּיִ ֶ ּוא ש� ָהָיה� ה� � ֶ ) ַמה�ּש� ) ַע� ֹמ� ְ ֶז� ִמּש� ֵל�א ֹא� ִתּמָ

 �ָבר ּוא ּכְ ש� ה( �ה ָחָד� ר ְרֵאה�ֶז ּיֹאַמ� ֶ ָב.ר ש� ) ֵי�ש� ּדָ ) � ֶמש� � ָ ַחת ַהּש� � ש� ּתַ ל�ָחָד� י� ּכָ ְוֵא�

  

 , ח)   (א,   
במדרש92 דברימ בטלימ מיגעימ   

יגיעה  שצריכ  אפ  התורה  כי  כו'.  האדמ 

והקדמה  התחלה  רק  הוא  היגיעה  אבל 

שימצא האמת והמנוחה, יגעת ומצאת93, 

ואינ היגיעה התכלית רק מציאת המנוחה, 

ושורש התורה בא על ידי יגיעה. אבל דברימ 

בטלימ אדרבה נדמה בשעת הדברימ שאינמ 

יגיעה, והאדמ נתיגע על ידיהמ ונשאר עיפ 

בטלימ.  הדברימ  של  התכלית  וזה  ויגע, 

והפירוש באמת, שגופ הדברימ המ יגיעה 

ועמל, אבל דברי תורה המ חיימ וקיימימ 

מצד  אדרבא  לאדמ  והיגיעה  ונחמדימ94, 

אינ  אבל  יגיעה,  צריכ  השלמתו  ח�רונ 

גופ  בטלימ  בדברימ  רק  הדברימ יגיעימ, 

הדברימ המ יגיעימ, ואדרבא לדבר בהמ אינ 

צורכ ליגיעה, כי היגיעה הוא רק הקדמה 

לתכלית השלימות, דהיינו להשגת דברי 

כנ"ל: תורה 

  "   
.  "  "    

    

יאכלמ  ז"ל על המדרש95 עתה  מו"ז   
על  כי  ז).  ה,  (הושע  כו' חלקיהמ  חדש   

ידי שנלקח מבני ישראל ההתחדשות לככ 

כי  ח).  א,  (שמות  ויקמ מלכ חדש  נאמר בהמ 

התחדשות.     זאת  להמ  מאינ 

(קהלת א, ט) כו'. ולהו�יפ על    
היה  מצרימ  הגלות  כל  כי  נראה  דבריו 

לברר זאת ההתחדשות דכתיב אחר הגאולה 

אחר  שזכו  לכמ  הזה  החודש  ב)  יב,  (שמות 

הדברימ  ופירוש  ההתחדשות.  לבחינת  ככ 

יומ  בכל  מחדש  הקב"ה  שאומרימ96  כמו 

חיות  מושכינ  שהכל  בראשית  מעשה 

ההתחדשות  תמיד  יש  ובשורש  מהקב"ה 

בכל  יתברכ  מלכותו  מה שנתגלה  כפי  רק 

יתברכ. ניכר  מאתו  רק  העולמות שקיוממ 

במקומ  שכתבנו  וכמו  ההתחדשות.  זאת 

זו  האדמ  עבודת  עיקר  שזה  באורכ97  אחר 

תפלה. וצריכ כל אחד לידע כי כפי קבלת 

מלכותו יתברכ בלב האדמ ככ נמשכינ כל 

ח,  (תהלימ  כדכתיב  הקדושה.  אחר  הנבראימ 

ז) כל שתה תחת רגליו. ובמדרש98 שהפרו 
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ברית מילה ואמרו נהיה כמצרימ נראה שזה 

רק הירהור שעלה בלבמ לעשות כמעשיהמ. 

וזו המחשבה נתנה כח להמצריימ כדכתיב 

(שמות א, ח) ויקמ. כי אמ היה מבורר מלכותו 

יוכל  שלא  כחומה99  האדמ  בעיני  יתברכ 

[כענינ  כלל  [אחר]  ורצונ  מחשבה  להיות 

יהיה  שלא  דייקא.  בטל  רצונכ100.  בטל 

נמצא בלב. על ידי תגבורות רצונו יתברכ 

היה  לא  אחר101].  במקומ  שכתבתי  כמו 

יכול לשלוט כח �טרא אחרא באדמ כלל. 

במעשה.  כח  להמ  יש  האדמ  מהירהור  רק 

וברש"י102 ומדרש103 עשה עצמו כאילו לא 

כי  דוכתי104.  בכמה  אשר דברנו  הוא  ידע. 

כל החיות מהקב"ה. וכח ה�טרא אחרא הוא 

כח  להמ  יש  כאילו  נראה  שיהיה  לה�תיר 

בקילקול  להמ  זה  וכח  עצמו.  בפני  נפרד 

שכתבנו:  כמו  האדמ 

 "  "  

 הזה לכמ (שמות יב, ב). ענינ זה לגאולת 
זה  נח�ר  בגלות  כי  מצרימ.   

ההתחדשות. כמו שכתבנו105 בפ�וק (שמ א, 

הגאולה  ובשעת  ע"ש.  חדש  מלכ  ויקמ  ח) 

יתברכ.  ה'  חיות  שהכל  שנתברר  דהיינו 

ומזה בא התחדשות. כי חיותו יתברכ יש בו 

מחדש  שאומרימ106  כמו  תמיד  התחדשות 

בכל יומ תמיד. ופירוש תמיד בכל יומ. רק 

(קהלת  הטבע   תוכ  והוא  ששוכח  מי 

שנדבק  מי  אבל   .' ט)    א, 

תמיד  בו  יש  יתברכ  ה'  חיות  בפנימיות 

התחדשות. וזהו שכתוב החודש הזה לכמ. 

שיכול כל אחד מישראל לעורר התחדשות 

זה על ידי אמונה שמברר בלבו שהכל מה' 

יתברכ. וזה ההפרש בינ שבת לראש חודש. 
ששבת מעינ עולמ הבא107 קביעא וקיימא108

שאינ ה�תר כמו שכתוב109 מתעברינ מינה. 

גמ  ההתחדשות  להאיר  הוא  חודש  וראש 

בימות החול. וזה תלוי בישראל כמו שכתוב 

וזהו  כו'110.  עלי  גומר  לאל  ג)  נז,  (תהלימ 

שנתקשה  ובמדרש112  ז"ל111  רש"י  שכתב 

ראה  כזה  לו  שהראה  עד  ע"ה  משה רבינו 

כו'  ביומ  אלא  נדבר  לא  והלא  כו'.  וקדש 
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