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"אשיחה  בחוקיך"
פרשת  נח תשע''ח  

שיחות

הנאמריםמידישבתקודש

מפימוה''ררביאברהם צבי קלוגערשליט''א

ביתהמדרש''נזרישראל''ביתשמש

  

יו''ל בס''ד ע''י מכון ''פאר ישראל''

בס''ד



ברכת ידידות והוקרה, 
לידידנו היקר

הרה"ח 

ר'  רפאל אהרן קנפפלער שיחי'

 על אשר נשאו לבו בתשואות חן
 לנדבת הגליון 

לע"נ אביו
הרה"ח ר' צבי בהרה"ח ר' אברהם יהודה

תעמוד זכות הרבים לו ולכל 
משפחתו ויתברכו בכל מילי 

דמיטב

פרנס השנה
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ליל שבת

              "זה ינחמנו ממעשנו"

ממעשנו  ינחמנו  זה  לאמר  נח  שמו  ויקרא  בן  "ויולד 

בחינת  בחינת שבת שהיא  היינו  ה(,  )בראשית  ידינו"  ומעצבון 

נח(, שהוא  בראשית  )זוהר  ותתאין  דעלאין  ניחא  נח,  בחינת  בן, 

מנחם ומשמח הכל מן העצבות" )ל"ב ב, ה(

מנוחה מ'מלאכת עבודה'

כבר נתבאר כי השבת היא הערך הרוחני בו נבדלים ישראל מבין האומות, וכמו שתיקנו לומר 

בתפילת שחרית של שבת: "ולא נתתו ה' אלוקינו לגויי הארצות. ולא הנחלתו מלכנו לעובדי 

פסילים, וגם במנוחתו לא ישכנו ערלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה לזרע יעקב אשר בם 

בחרת". והבדלה זו נלמדת מהפסוק )שמות לא, יז(: "ביני ובין בני ישראל אות הוא לעולם".

כלל  את  שאופפת  מהמנוחה  כתוצאה  שהיא  השמחה,  מעלת  את  כן  גם  בשבת  מצינו  והנה 

ישראל ביום זה שבטלים בו ממלאכה. כי העצבות המצויה בימות החול היא כתוצאה מיגיעה, 

ושמחה  מנוחה  ממנו  נמשכת  מלאכה,  ביטול  בו  שיש  קודש,  בשבת  אך  עבודה.  ממלאכת 

בעולם.

ינחמנו ממעשנו ומעצבון  'נח' שנקרא כן משום: "זה  הסמיכו על השבת את סודו של  וכבר 

ידינו", דהיינו על שם המנוחה של השבת שהיא מלשון נח, כי יום זה מנחם ומשמח את כולם 

מן העצבות השולטת בימות החול מחמת טורח המלאכה )כמבואר בל"ב ב, ה1(. 

1 וז"ל: כי ימי החול הם בחינת עצבות, ואפילו המצוות שעושים בימי החול הם בחינת עצבות, כי מט"ט שולטנותה בימי החול 

)תקו"ז דף לג:(, ומט"ט הוא בחינת עבד, בחינת עצבות, אבל שבת הוא בחינת בן ואז ניחא לעלאין ותתאין, ונתעורר שמחה, 

ואזי נתרוממין ונתעלין כל המצוות של ששת ימי החול מן העצבות, ונמשך עליהם מנוחה ושמחה, בבחינת )בראשית ה( "ויולד 

בן ויקרא שמו נח לאמר זה ינחמנו ממעשנו ומעצבון ידינו", היינו בחינת שבת שהיא בחינת בן, בחינת נח, ניחא דעלאין ותתאין 

)זוהר בראשית נח(, שהוא מנחם ומשמח הכל מן העצבות, בחינת: "זה ינחמנו".

ליל שבת
"זה ינחמנו ממעשנו"
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ולא בכדי נרמזה מנוחת השבת בסוד היונה ששלח נח מן התיבה לראות האם קלו המים מעל 

פני האדמה, שהיה זה בשבת – וכנזכר בזמירות שבת: "יונה מצאה בו מנוח – ושם ינוחו יגיעי 
כח" )יום שבתון(.2

ויש להבין, היכן מתגלה במנוחה ושמחה זו קדושת ישראל, והרי הסיבה הזו כשלעצמה שייכת 

גם להבדיל אצל אומות העולם – שאילו יפקוד המלך יום קבוע לביטול מלאכה, יתעוררו בו 

כולם לשמחה.

המנוחה – בין ישראל לעמים

הכללית  בהסתכלות  הוא  היהודי,  מנוחת  לבין  הגוי  מנוחת  בין  החילוק  עיקר  כי  לבאר,  ויש 

יותר  על המנוחה בעולם הזה. שהגוי, כל מה שמצפה ומייחל למנוחה הוא רק בכדי ליהנות 

מהעולם הזה )עי' ישעיה כב, יג( - שכן אינו שייך לאמונה בשכר הנצחי המגיע להנאת הנשמה, כל 

כולו עסוק באיך ליהנות את הגוף החומרי יותר ויותר עד שכרון וערבוב הדעת. אבל ישראל בני 

א-ל חי, מנוחתם היא כלי שרת לפסגת שאיפתם ורצונם הפנימי והעמוק ביותר, הוא "להתענג 

עם השם וליהנות מזיו שכינתו" )מסילת ישרים פ"א(.

שבת  השביעי  יום  רבא  אמר  ביין.  המלך  לב  כטוב  השביעי  "ביום  ע"ב(:  יב  )מגילה  וכמאמרם 

כוכבים  עובדי  אבל  תשבחות,  ובדברי  תורה  בדברי  מתחילין  ושותין  אוכלין  שישראל   - היה 

שאוכלין ושותין אין מתחילין אלא בדברי תיפלות".

אותו  שאומרים  "מה  תרכב(:  סי'  )או"ח  הטור  וכלשון  השבת;  על  במפורש  אמורים  והדברים 

לפני  דוד  אמר  שכר',  שותי  ונגינות  שער  ישובי  בי  'ישיחו  המדרש  ע"פ  הוא  בשבת  במנחה 

הקב"ה רבש"ע רשעים כששותים ומשתכרים יושבים ומנגנים, ואני איני כן אלא ואני תפילתי 

לך ה' עת רצון, אע"פ שאני אוכל ושותה אני בא לפניך".

2ספר תפארת יהונתן )בראשית ז, יג(: ידוע כי בחודש הראשון בשנת תרנ"א מצאה יונה מנוח היינו בשבת כנודע א"כ היה 

החודש הראשון בשנה שלפניו היינו בשנת ת"ר ביום ג' וחודש השני ביום ה' וי"ז בו בשבת ובשבת החל המבול וליל שבת ראוי 

לגשם והוא גשמי ברכה לכך בזו לא ירד בלילה רק ביום שראוי להיות שמש צדקה כמאמר חז"ל והיה אז חורבן כי אז שולט 

שבתאי ומבול יען עולם התוהו שהיה בשבת. ע"כ. 

'דבזמנא  וז"ל:  ]דף כב ע"ב[,  והביא תחילה מדברי התיקונים  וראה עוד בספר שפתי צדיק )שם( שהאריך במקור הדברים, 

דשכינתא איהי בגלותא אתמר בה ולא מצאה היונה מנוח וגו', אלא בשבת ויומין טבין'. גם בתיקונא חד ועשרין ]נד ע"ב[: 

'דבהון בשית יומין הות שכינתא מתתרכא, הה"ד ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, ואלין אינון יומין דחול. צדיקים גמורים כו' 

עלייהו אתמר ותבא אליו היונה לעת ערב, ודא ערב שבת ויומין טבין'.

ולבסוף מצא שהדברים מיושבים בחשבון הפסוקים ע"פ פי' הרמב"ן ורבינו בחיי וסדר הדורות ]שנת אלף תרנ"ו[ אשר בעצם 

היום הזה שבא נח לתיבה, שהיה י"ז במרחשון, היה ביום ד', עיי"ש. וממילא לפי זה היה אז א' בחשון ביום ב'. וכיון שהיו אז 

החדשים מלאים כנ"ל, ונודע דבמלאים כל א' דחודש מרוחק מחבירו ב' ימים, ממילא מגיע שהיה אז א' באב ביום ו', ועשירי 

בו היה ביום א'. וממילא יום שמצאה היונה מנוח שהיה ביום דנשלם שלשים לאב, היה מכוון ביום ש"ק, ע"ש.
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'הנפש הבהמית' ו'הנפש האלוקית'

עונג ושמחה. הנה  או בעת  נברא נשאב אל שורשו בעת מצוקה  הדבר, מחמת שכל  ושורש 
האדם מורכב מגוף ונפש – אצל הגוי 'נפש הבהמית' ולהבדיל אצל ישראל 'הנפש האלוקית'. 

תורה.  ודברי  ותשבחות  לשירות  היהודי  ומנוחת  להוללות  מובילה  היא  הגוי  מנוחת  ולפיכך, 

שכן הגוי נמשך אל החומר והאדמה ממנו נוצר שהוא שורשו, והישראל נמשך אל ה"אדמה 

לעליון" )ישעיה יד, יד(, ככל התעוררות הנפש לענייני הרוח – דהיינו הנפש האלוקית שהיא "חלק 

אלוק ממעל" )איוב לא, ב(. 

כי "הנפש לא תמלא" )קהלת ו, ז(; "משל למה הדבר דומה, לעירוני שנשא בת מלך, אם יביא לה 
כל מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני 

עולם, אינם כלום לה, למה שהיא מן העליונים" )קהלת רבה ו(.3

"ישמח ישראל בעושיו"

שלעתיד,  החיים  על  שנדרש  בעושיו"  ישראל  "ישמח  ב(:  קמט,  )תהלים  הכתוב  מאמר  סוד  זהו 
לעת תיקון העולם כשיקויים בנו )זכריה יג, ב(: "ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ", וכמאמרם 

)ויקרא רבה כ, ב(: "שמח ישראל בעושיו אינו אומר - אלא ישמח, עתידין הן לשמוח במעשיו של 

הקב"ה לעתיד לבא". שמאחר וכבר לא יהיו טרודים בענייני החומר, ישובו אל שורשם, הוא 

שמחת היהדות.

כי  לבא;  לעתיד  של  והתנוצצות  הארה  מאיר  קודש  שבשבת  בשבת,  השמחה  היא  כן  וכמו 
מנוחת השבת היא "מעין עולם הבא" )ברכות נז ע"ב( "שאין בו משא ומתן ולא קנאה ולא שנאה 

ולא תחרות אלא צדיקים יושבין ועטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה" )שם יז ע"א(.4

3 מסילת ישרים )פ"א(: ותראה באמת שכבר לא יוכל שום בעל שכל להאמין שתכלית בריאת האדם הוא למצבו בעולם הזה, כי 

מה הם חיי האדם בעולם הזה, או מי הוא ששמח ושליו ממש בעולם הזה. ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם בגבורות שמונים 

שנה ורהבם עמל ואון, )תהלים צ(, בכמה מיני צער וחלאים ומכאובים וטרדות, ואחר כל זאת, המות. אחד מני אלף לא ימצא 

שירבה העולם לו הנאות ושלוה אמיתית. וגם הוא, אילו יגיע למאה שנה כבר עבר ובטל מן העולם.

 ולא עוד אלא שאם תכלית בריאת האדם היה לצורך העולם הזה, לא היה צריך מפני זה שתנופח בו נשמה כל כך חשובה 

ועליונה שתהיה גדולה יותר מן המלאכים עצמם, כל שכן שהיא אינה מוצאה שום נחת רוח בכל עינוגי זה העולם. והוא מה 

שלמדונו ז"ל במדרש קהלת )קה"ר ו(: וגם הנפש לא תמלא, משל למה הדבר דומה, לעירוני שנשא בת מלך, אם יביא לה כל 

מה שבעולם, אינם חשובים לה כלום, שהיא בת מלך כך הנפש, אילו הבאת לה כל מעדני עולם, אינם כלום לה, למה שהיא מן 

העליונים.

4 אותיות דרבי עקיבא: בשעת מתן תורה קרא הקב״ה לישראל ואמר להם: בני, מקח טוב יש לי בעולם ואני נותן אותו לכם עד 

עולם אם תקבלו את תורתי ותשמרו את מצוותי. משיבים ואומרים לפניו: רבש״ע, איזהו מקח טוב שאתה נותן לנו אם נשמור 

את תורתך. משיב הקב״ה ואומר: זה העוה״ב. משיבין ישראל ואומרים: רבש״ע, הראינו דוגמא של עוה״ב. משיב הקב״ה 

ואומר להם: זה שבת, שהוא אחד מששים של עוה״ב שכולו שבת.
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הן על מנוחת השבת נאמר; "מנוחת מרגוע ולא מנוחת עראי" )רש"י שמות לא, טו(. ו"מנוחת עראי" 

"מנוחת  אבל  הבאים,  הימים  של  היגיעה  המשך  אל  ודרך  אמצעי  רק  שהיא  מנוחה  פירושה 

מרגוע" היא מנוחה שמשמעותה חזרה אל השורש; "ישמח ישראל בעושיו", שכן עם ישראל 

יכול לשמוח באמת רק ב'עושיו', וזולת זה אין לו שום שמחה בעולם. )ויתבארו הדברים בארוכה להלן 

במאמרי השער "מנוחת השבת"(.

'נפשות ישראל בצל כנפיך יחסיון'

כנגד ל"ט קללות שנתקלל בהם  כי הל"ט מלאכות הם  יובן עוד,  פנימיות התורה  ובאותיות 

ג, יט( שמשם שורש  )בראשית  אדם הראשון - שהקללה המרכזית היא "בזעת אפיך תאכל לחם" 

העצבות הקיימת בטורח עסקי הפרנסה בימות החול. ]ואף מי שאינו מרגיש כך ורואה הצלחה 

בעסקיו, ברכה בעמלו והנאה מיגיעו, אין ספק שבתוך תוכו מרגיש לחץ וצער הנפש; "איהו 
לא חזי" אבל "מזליה חזי"[.5

ולפיכך, בהגיע השבת שבה הבריאה כולה מתעוררת למצב אדם הראשון קודם החטא – שלא 

)סנהדרין נט ע"ב(: "אדם הראשון מיסב בגן עדן היה והיו  היה אז כלל טורח מלאכה, וכמאמרם 

מלאכי השרת צולין לו בשר ומסננין לו יין". נעשה אז בירור לנקודת השורש: שאומות העולם 

הגוף  אל  לשוב  להם  בכך שמתאפשר  כי שמחים  הוללות,  ומיד בשמחה של  תיכף  מתנהגים 

ויראה; "שבת  כנפי השכינה, להתעדן באהבה  קודש' חוסים תחת  'ישראל עם  אך  ותאוותיו, 

קודש נפשות ישראל בצל כנפיך יחסיון ירויון מדשן ביתך" )זמירות לליל שבת(.

קדושת ישראל - בשבת

כן,  הדבר  ישראל  פושעי  אצל  ואף  ריחוקו מהשי"ת.  על  היא  היהודי  אצל  העצבות  עיקר  כי 

ש"הנקודה הקדושה של קדושת ישראל שיש עדיין בתוכם, אף על פי שהם רשעים גמורים, 

היא מבלבלת אותם ומביאה בהם הרהורי תשובה ויראה מאימת הדין הגדול, ומחמת זה אין 

להם תענוג מהעבירות והתאוות שלהם" )ל"ק סימן רעד(.

5 ל"ב )סימן קיט(: דיבר עמנו כמה פעמים מענין יסורי עוה"ז שכל בני העולם כולם מלאים יסורים, אין גם אחד שיהיה לו 

עולם הזה. ואפילו העשירים הגדולים ואפלו השרים, אין להם שום עוה"ז כלל, כי כל ימיהם כעס ומכאובות וכולם מלאים 

טרדות ודאגות ועצבות ויגון ואנחה תמיד וכל אחד יש לו יסורים מיוחדים, ואין גם אחד מכל הגבירים והשרים, שיהיה לו 

הכל כסדר כרצונו תמיד, וכולם כאחד מלאים יסורים ודאגות תמיד. וזה ברור וידוע לכל מי שבקי קצת בהם ובדרכיהם. וכמה 

פעמים דברנו מזה, והיינו רואים בעינינו כל זאת. ואפילו מי שנדמה עליו, שיש לו העוה"ז בשלמות ויש לו כל התענוגים עושר 

ונכסים וכבוד והון רב וארמונים גדולים וכלים נפלאים ותכשיטין וסגולת מלכים וכו', אם יסתכלו בו היטב, הוא ג"כ מלא כעס 

ומכאובות הרבה תמיד בכמה מיני אופנים וענינים, כנראה בחוש, ואין צריך לבאר זאת למי שיש לו מח בקדקדו ומסתכל קצת 

בהם באמת, וכמו שאמר שלמה המלך ע"ה )קהלת ב(: "גם כל ימיו כעס ומכאובות" וכו', וכתיב: "אדם לעמל יולד קצר ימים 

ושבע רוגז" )איוב יד(.
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והרי עיקר ההתרחקות מהשי"ת הוא מחמת טורח המלאכה בימות החול, כי "אדם לעמל יולד 
קצר ימים ושבע רוגז" )איוב יד, א(. אבל ב'שבת קודש' שאין את הסיבה לעצבות, כי אין נוהג בה 

ומתקיים  נקודת השורש שלו,  אל  היהודי מתעורר  לב  לחם",  "בזעת אפך תאכל  הקללה של 

לה'  אתם  ה"בנים  בהשראת  האלוקית  הנפש  מאירה  בשבת  כי  בעושיו".  ישראל  "ישמח  בו 

אלוקיכם", והרי כמה הבן שמח בשעה שחוזר לחיק אביו, מקור נשמתו.

'נח' וסוד המנוחה בשבת

ינחמנו  ויקרא שמו נח לאמר זה  'נח' שנאמר בעת לידתו: "ויולד בן  פשר המכוון בסוד  זהו 
ממעשינו ומעצבון ידינו", דהיינו השבת שבה מתעוררת המנוחה בעליונים ובתחתונים. 

כי שורש צער הנפש הקיים בלב היהודי בימות החול הוא מצבו הרוחני של היהודי, מה שנגזר 
עליו בעל כרחו להתרחק מבית המלך 'מלכו של עולם', וכמאמרם על עת חורבן הבית: "אוי 

ישראל  בנפשות  מאיר  קודש  בשבת  אך  ע"א(.  ג  )ברכות  אביהם"  שולחן  מעל  שגלו  לבנים  להם 

ה'עונג  פנימיות  ישראל',  'קדושת  של  מיוחד  לטעם  זוכה  אביו,  לשולחן  כשחוזר  'בן',  דרגת 

שבת', בה מוצא נחמה ושמחה לנפשו.

'הצדיק - שבת דכולהו יומי'

ועל פי האמור יובן גם סוד המובא בזוה"ק על רבן שמעון בר יוחאי זי"ע, שהוא נקרא 'שבת' 
של כל ימות השבוע.6

)בראשית  ישראל  עם  בשביל  נברא  כולו  והעולם  וארץ"  שמים  מעשה  "תכלית  היא  השבת  כי 
יז, א(. והצדיק מלמד ליהודי ש"יש בכל  )ל"ק  רבה א, א(, "בשביל ההתפארות שיתפאר בישראל" 

בפחות  ואפילו  בפרטיות,  עמו  מתפאר  שהשי"ת  בפרטיות,  התפארות  מישראל  ואחד  אחד 

שבישראל, אפילו פושעי ישראל, כל זמן ששם ישראל נקרא עליו, כי נקרא פושעי ישראל, יש 

בו התפארות פרטי שהשי"ת מתפאר עמו בפרטיות. וכן בפרטי פרטיות, כי יש בכל איבר ואיבר 

ובכל תנועה ותנועה של ישראל התפארות אחר. ויש לפעמים שאיזה פחות שבישראל עושה 

נענוע עם הפאה שלו, והשי"ת יש לו התפארות גדול גם מזה.

ובפרט  בכלל  בישראל  שיש  ההתפארות  ומוצא  תמיד  ומחפש  שמבקש  ידי  על  "והצדיק, 
כל  ומשיג  יודע  עי"ז  כנ"ל,  מישראל  ואחד  אחד  כל  של  ותנועה  איבר  בכל  פרטיות,  ובפרטי 

6 זוהר )ח"ג דף קמד ע"ב(: תאנא, מההוא יומא לא אעדו חברייא מבי רבי שמעון, וכד הוה רבי שמעון מגלה רזין, לא משתכחין 

תמן אלא אינון, והוה קארי להו רבי שמעון שבעה אנן עיני ה', דכתיב )זכריה ד, י( שבעה אלה עיני יהו"ה, ועלן אתמר. אמר 

רבי אבא, אנן שיתא בוציני דנהראן משביעאה, אנת הוא שביעאה דכלא, דהא לית קיומא לשיתא בר משביעאה, דכלא תלי 

בשביעאה. רבי יהודה קארי ליה שבת, דכלהו שיתא מניה מתברכין, דכתיב )שמות כ י( שבת לה' קדש לה', מה שבת לה' קדש, 

אוף רבי שמעון שבת לה' קודש.
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הרצונות של השי"ת שהיה לו בכל הבריאה בכלל ובפרט ובפרטי פרטיות. כי כל הרצונות של 

כל הבריאה, הכל היה בשביל ההתפארות של ישראל" )שם(.

מאמין  השורש,  אל  לשוב  ומתעורר  בנחמה  מתמלא  הדברים,  אלו  את  שומע  יהודי  וכאשר 
בנו  ורצה  "אשר קדשנו במצותיו  בליל שבת:  בקידוש  הנאמר  בסוד  ונחלה  יש חלק  לו  שגם 

ושבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו". ושואב חיות ושמחה מקדושת יהדותו המתחדשת ביום 

קדוש זה, ושמחה זו מאירה ושופעת גם על ימות החול. 

*

"מעין עולם הבא יום שבת מנוחה - כל המתענגים בה יזכו לרוב שמחה"
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מאמרי סוכות
סוכה ערבות

ענף א'

א. סוכה אחת

)סוכה כז, ב( בפסוק כל האזרח בישראל ישבו בסוכות שלומדים מזה שכל ישראל  חז"ל  אמרו 
ראויים לישב בסוכה אחת, שבפשטות לומדים שכל אחד יוצא בסוכת חבירו, וכמו"כ בסוכה 

של  בלולבו  יוצא  אחד  שאין  בלולב  משא"כ  וכיו"ב,  הצבור  סוכת  כמו  ישראל  לכל  הכללית 

חבירו, וכמו שמצינו כל פרטי הדינים בזה איך שצריכין להקנות לכל אחד לולבו )וכמפורש בשו"ע 

סי' תרנ"ח(, וכמו"כ כל הקושי שהיה בזה בביהמ"ק ביום ראשון שחל בשבת כמבואר בסוכה )פ"ד 

מ"ד( שהן חוטפין ומכין איש את חבירו וכו' ובאו לידי סכנה וכו'.

ב. מקיף כאחת

והביאור בזה דסוכה הוא אור מקיף שלכן כל ישראל נמצאין ביחד במקיף אחת, וכמו דחזינן 
בהענני כבוד שכל ישראל היו תחת ענין ביחד, בחי' חופה שמקיף את כולם, משא"כ כלולב 

שהוא אור פנימי, וכמוש"כ בפע"ח )שער הלולב פ"ג(, שלכן נצרכין שכל אחד יבוא בלולב הפרטי 

דייקא, וכל הנענועים שכל אחד ממשיך האור לכלים הפרטיים משלו.

ג. סוכה אחת

והיום טוב נקרא חג הסוכות, שעיקר המצוה של כל השבעת ימים הוא מצות סוכה )מדאורייתא 
שכל  "ערבות"  מצות  בחינת  הוא  סוכה  שמצות  ישראל",  כלל  "אחדות  הוא  שמהותו  עכ"פ(, 

ישראל ערבין זה לזה, ולכן דייקו חז"ל בלשונם כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, שאין זה 

רק היתר שיכול לצאת בסוכת חבירו, אלא שהפליגו בלשונם שכל ישראל יכולין לשבת בסוכה 

אחת, כעין ענני כבוד 

ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי  יז-יח,  בפסוקי נחמיה ח  )וכמו"כ 
לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד: ויקרא בספר 

תורת האלהים יום ביום מן היום הראשון עד היום האחרון ויעשו חג שבעת ימים וביום השמיני 

עצרת כמשפט: 



-י-

היה  הקהל, שכן  סוכת  ברה"ר שהוא  כמ"ש שעשו  הוא   - הקהל  כל  ויעשו  שם.  ובמלבי"ם 

עתה תנאי ב"ד, ולכן וישבו בסכות - כי עד עתה רבים שלא ישבו בסכות מפני שלא היה להם 

רה"י ואכמ"ל(.

ד. כוללת

וענין האחדות והערבות, הוא המציאות של נשמת ישראל שכל ישראל נכללים אחד בהשני, 

שזהו הסוד של כל ישראל ראויים לישב בסוכה אחת, שכיון שמציאות נשמת ישראל הוא אחת, 

ישנו  ולכן  כמוך7(  לרעך  ואהבת  מצות  בסוד  פל"ב  תניא  )ע'  מחולקים  הם  הגופים  מצד  ורק 

מצות ערבות, מצד ההכרח שכל אחד משפיע על השני.

ה. דיני אוהל

וכמו שמצינו כן בטומאת אוהל, שכשיש אוהל עם מת בתוכו אזי כל מי שנכנס בתוך האוהל 

שמצינו  וכמו  רח"ל,  האחרים  על  משפיע  שנפגם  מישראל  נשמה  כל  כמו"כ  טמא,  נעשה 

עשירות  של  מדינה  שם  שהיה  השני  היום  של  במעשה  דהבעטלירס(  יג,  )במעשה  מעשיות  בסיפורי 

והיה לכולם אוצרות וחיו חיים טובים ואח"כ הלכו עם החרש להמדינה המקולקלת )שהיה שם גן 

ונתקלקל ע"י המלך האכזר( וכשבאו כל אלה האנשים סמוך להמדינה ההוא נתקלקל גם אצלם הטעם 

ושאר הדברים, והרגישו בעצמם שנתקלקל אצלם, ואז אמר להם החרש אם עתה שעדיין לא 

נכנסתם אצלם כבר נתקלקל אצליכם הטעם וכו' ואיך יהיה אם תכנסו לשם וכו' עיי"ש.

ו. מהות החג

ובדברינו בזה נבין היטיב סוד "חג הסוכות", שבאמת יש להתפלא על החג הקדוש של סוכות, 

שהוא זכר לענני הכבוד, הרי לכאורה הענני כבוד היו רק ארבעים שנה במדבר לפני שנכנסו 

לארץ ישראל, ואיך אפשר להשוות החג הזה לפסח ולשבועות, דבפסח ושבועות השתנה כל 

הוא המהות של  זה  ובשבועות קבלנו התורה שכל  נעשינו לעם  ישראל, שבפסח  המהות של 

ישראל לכל הדורות, משא"כ בחג הסוכות שלכאורה לא היה רק מאורע לקראת כניסתן לארץ 

ישראל.

7 שם. ולכן נקראו כל ישראל אחים ממש מצד שורש נפשם בה' אחד רק שהגופים מחולקי'. ולכן העושי' גופם עיקר ונפשם 

טפלה אי אפשר להיות אהבה ואחוה אמיתית ביניהם אלא התלויה בדבר לבדה. וז"ש הלל הזקן על קיום מצוה זו זהו כל התורה 

כולה ואידך פירושא הוא כו'. כי יסוד ושורש כל התורה הוא להגביה ולהעלו' הנפש על הגוף מעלה מעלה עד עיקרא ושרשא 

דכל עלמין וגם להמשיך אור א"ס ב"ה בכנסת ישראל כמ"ש לקמן דהיינו במקור נשמות כל ישראל למהוי אחד באחד דוקא 

ולא כשיש פירוד ח"ו בנשמות דקב"ה לא שריא באתר פגים וכמ"ש ברכנו אבינו כולנו כאחד באור פניך
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ז. הערבות

אמנם לפי דברינו יובן שאז קבלו ישראל "מציאות של אחדות" שזהו סוד המקיפין של ענני 
כבוד, שאז קבלו סוד המקיף שכל אחד קשור לחבירו, ואור זה בא אלינו בכל שנה בחג הסוכות 

לצאת לסוד המקיף ולקבל האור של כל ישראל ערבים )מלשון תערובות(.

ח. זכר למן ובאר

ובזה יובן מה שנתקשו בכל ספרי קודש למה אין עושין זכר למן ובאר שהיו ג"כ נסים נפלאים, 
ולדברינו יובן דבמן היה לכל אחד הדעת הפרטי משלו וכמוש"כ שטו העם ולקטו וכו' שכל 

אחד היה לו עבודה פרטית משלו, וכמו"כ בהבאר שנמשך לכל אחד בפרטיות, משא"כ בהענן 

שקבלו ישראל האור מקיף של כללות נשמת ישראל, בחי' כבוד ה' )שענני הכבוד הם כבוד ה'(, שכבוד 

ה' הוא כלליות נשמת ישראל, שהש"י נותן לנו מתנה בימים אלו, כמוש"כ הנני בא אליך בעב 

הענן, שזהו עיקר הפנימיות של חג הסוכות.

ט. אגודת לולב

וכו' עם  וריח  בארבע מינים שמאגדין יחד כל הסוגים השונים אלו שיש בהם טעם  וכמו"כ 
הערבי נחל וכמו שדרשו חז"ל שכל זה מרמז על הסוגים השונים בישראל שמתאחד עם כולם, 

שזהו המהות של חג הסוכות.

י. בהתאסף ראשי

מה שנקרא בתורה "חג האסיף" שבפשטות מדבר על מה שאוספין כל מיני מאכל,  וכמו"כ 
אבל בפנימיות הכוונה להתאספות נשמת ישראל כמוש"כ ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי 

ויקב  גורן  הפסולת  )וכמו"כ  ישראל,  בנשמת  שונים  גוונים  מבטאים  השונים  שהמאכלים  וכו',  עם 

שמסככין בהם מבטאים נשמות נדחים שמאספין אותן ומזה נעשה הסכך אחר המחילת העוונות ואכמ"ל( 

ועי' בלקוטי הלכות )נט"י לסעודה הלכה ו, אות קב( "ועל כן סוכות נקרא חג האסיף שאוסף כל מיני 
סוכת  בתוך  אז  שמתאספין  ישראל  נפשות  של  והקבוץ  האספה  בחינת  בעצמו  וזהו  מאכל. 

שלום בתוך הענני כבוד כנ"ל. כי כבר מבאר שכל הטעמים של כל המאכלים נמשכין מהדעת 

שהוא התורה שנמשכת על ידי קבוץ נפשות ישראל כנ"ל )באות צא(. ועיקר הוא הלחם ששם כל 

הטעמים כנ"ל. 

ועל כן עיקר מצות אכילה בסוכה הוא אכילת לחם כי פרות מותר לאכול חוץ לסוכה כי אין 
דיקא  ואז  לחם.  באכילת  הוא  סוכה  חיוב  ועיקר  ערוך.  וכמבאר בשלחן  סעודה  קביעות  בהם 
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הוא בהלחם  וכל המאכלים  כל הפרות  כל הטעמים של  קבוץ  עיקר  כי  בסכה,  לישב  מברכין 

כנ"ל. 

ועל כן בסכות שאז עיקר תיקון הקבוץ והאספה של נפשות ישראל כנ"ל. על כן אז הוא תיקון 
המאכלים  כל  טעם  שאוספין  הינו  מאכל,  מיני  כל  שאוסף  האסיף  חג  בחינת  המאכלים  כל 

לתוך הסוכה ששם האספה והקבוץ של נפשות ישראל ועיקר אסיפת כל המאכלים הוא הלחם 

שהוא עיקר המאכלים כי לשם נאספין כל טעמי המאכלים בבחינת מן הנ"ל עד שנזכה על ידי 

האכילה להארת הרצון המפלג בשעת האכילה דיקא שזהו בחינת מצות אכילה בסוכה וכנ"ל. 

וכל זה זוכין על ידי הדעת הנ"ל שהוא כלליות העולמות שהוא נמשך על ידי האספה והקבוץ 
של ישראל וכנ"ל. נמצא שאספת וקבוץ נפשות ישראל שעל ידי זה נמשך הדעת הנ"ל ואספת 

כל המאכלים הם בחינה אחת. וכל זה זוכין בסכות על ידי כל התיקונים שהמשכנו בראש השנה 

ויום הכפורים וכנ"ל".

יא. אחר יום הקדוש

ולכל זה זוכין אחר יום כפור, שהחטא גורם שכל אחד מרגיש מציאות של פירוד, וכמו שרואין 
ונחלש דעתו מהשני  ולעזור להשני אבל כשנפגע  נטיה לעשות חסד  לו  יש  בחוש שכל אחד 

וכיו"ב אזי נופלין המוחין וחושב רק על עצמו וצרותיו כידוע )ורואין זה אצל ילדים באופן בולט ואכמ"ל( 

וכמו"כ אחר שנופל לחטא נופל להפירוד שחושב ומרגיש רק את עצמו, ולכן אחר יום כפור 

שנטהרין מתאחדין ביחד עם ישראל וזוכין להסוכה.

***

ענף ב

א( הפורס סוכת

שבארנו דסוכה הוא סוד הערבות, שע"י מצות סוכה נעשים כל ישראל ערבים זה לזה,  אחר 
אור  הוא  שהסוכה  מבטא  זה  שכל  ישראל,  עמו  כל  ועל  עלינו  שלום  סוכת  הפורס  וכמוש"כ 

וקושי  למעשה  בלעובדא  זה  כל  נבאר  ועכשיו  חבירו,  ישראל  עם  אותו  שמאחד  המקיפין 

החיבור מאחד להשני.

ב( שלשה חייהן

דהנה ידוע דכל מי שיש לו "לב בשר" לחבירו, וחושב ומרגיש את חבירו, הרי במדה מסויימת 
"אין חייו חיים" וכמו שאמרו חז"ל )בפסחים קיג, ב( שלשה חייהן אינם חיים הרחמנין והרתחנין 

ב(  )קמה,  בתרא  בבבא  וכמו"כ  למעליותא(  דזהו  ומשמע  מכולם  לו  שיש  אמר  יוסף  דר'  שם  )ובגמ'  הדעת,  ואניני 
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דכל ימי עני רעים אמר ר' יוחנן זהו רחמן וטוב לב, ופירש רשב"ם זה רחמן שכמה ענינים הוא 

זה  וטוב לב משתה תמיד  וכמה מאורעות שלבו בוכה תדיר עליהן, וממשיך שם הגמ'  רואה 

אכזרי, דהיינו שזה האכזר שאינו חושב על צער אחרים תמיד לבו טוב עליו )וכבר ביארו המפרשים 

שם שאין זה טוב לב הנאמר בהמדות הטובות, שבאמת הוא "רע לב", רך שטוב לבו באה מחמת משתה שאינו מתחבר לשום צער 

וסבל(.

ג( הרוכב

ונמצא שקל יותר למי שאינו רואה צער אחרים וכו', דבזה יכול להמשיך בדרכיו ובהצלחותיו, 
בהצלחותיו  לו  יפריעו  שלא  והעיקר  כולם,  על  דורס  שכביכול  סוס"  על  "שרוכב  מי  בבחי' 

ולפעמים זה כולל גם הצלחות בתורה ועבודה וכו', אבל אינו שם לב כלל לאחרים, ועדיין אין 

זה עבודת ה' הרצויה, שמדלג על ואהבת לרעך וכו', והוא עבודה שעדיין אחוזה בקלי' נוגה 

אור  בחי'  ישראל",  כל  "בשם  עבודתו  ושיהא  בשר,  ללב  להגיע  כדי  זיכוך  ויצטרך  ובפירוד, 

המקיף הנ"ל שאינו חושב על עצמו בלבד.

ד( חכמת חיים

ובאמת החיים בעצמם מזככים מאד את האדם וכמו לדוגמא מי שיש לו עדיין ילדים קטנים 
והם נמצאים תחת ידו וברשותו שאז מרגיש שהכל תחת רשותו, וכשמגיע שבתות וימים טובים 

נשואין  ילדים  ובפרט  יותר,  גדולים  ילדים  כבר  לו  כשיש  אבל  וכו',  רצונו  כפי  סדריו  מנהל 

וחתניו וכלותיו וכו', וכל אחד באה עם הרגליו וסדריו, ואז קשה לו לנהל הכל כרצונו ומתחיל 

לחשוב ולהתחשב באחרים, וכמו"כ באופן כללי בעבודת השלום והשראת השכינה בית קודש 

הקדשים וכו'.

)ואם עדיין יתעקש אז ג"כ להמשיך ברגילותו בלי שום הפרעה וכו', אז תוצאותיו מי ישורנה וכו' ובוודאי לא ירגישו נוח בביתו 

ואכמ"ל(.

ה( ההפכים

ואע"ג דאין ספק שבוודאי אי אפשר ללכת "בלב בשר" ולהתרכך לגמרי, דהרי בוודאי צריכין 
להרגיש  אחד  שמצד  שבמקדש,  הקשות  מעבודות  וזהו  החיים,  ובסדרי  ה'  בעבודת  להמשיך 

גיסא לא  ומאידך  ולחשוב ולהשתתף עמם כנ"ל,  ולחיות עם חברים  ולחשוב על צער הזולת 

להפריז על המדה, וגם מדת "הלב בשר" צריך להיות במדידות והגבלות, וזהו הקושי הגדול 

לחיות עם ההפכים, מצד אחד להשתתף עם האחרים ולהיות "לב בשר", ומצד שני להמשיך 

בעבודת ה' בסדריו וכו' ולא להתבלבל להיות שבור ומדוכדך יותר מדאי וכו'.
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ו( החיזוק

הדרכה נפלאה בזה במכתבי מהרנ"ת )א' חיי שרה תקצ"א( שהיה שם צרות נוראות רח"ל,  וראינו 
נפלאתי עליך על שעולה על לבך  וזה לשונו הקדוש "ומאד  יצחק  ר'  בנו  ומהרנ"ת חיזק את 

עמו  על  יחוס  ברחמיו  יתברך  השם  בחנם.  שחורה  מרה  רק  הוא  כי  האטשערעד  מענין  פחד 

ויצילם מעתה מגזרה המרה הזאת. אבל חלילה לך להתפחד בחנם ולבלבל עצמך ממעט עסקך 

בעבודת ה'. אם אתה רוצה להשתתף בצרות ישראל בודאי יפה לך להתפלל ולצעק מרה על 

גזרה זאת אבל הכל על פי דרכים שלמדנו מורנו הקדוש זכרונו לברכה. דהינו ליחד שעה ביום 

לצעק על צרות נפשו ואז יכלל בתוכו גם צעקה הזאת אשר בימינו נגזרה גזרה מרה כזאת אולי 

הנקדות  כל  על  בשמחה  היום  כל  להיות  עצמו  לחזק  צריכין  עתה  גם  אבל  ירחם,  אולי  יחוס 

טובות שנמצאים בנו עדין, הקיצותי ועודי עמך" עכ"ל, 

אפשר  ג"כ  ישראל  בצרות  ואפי'  ובצרה,  בצער  מדי  יותר  שקוע  להיות  לא  שמלמדו  דהיינו 
להצטער מזה יותר מדי רק לייחד שעה ביום וכו'.

ז( חי בשלו

לענינינו שסוף המקיפין הוא שלא לחיות רק בתוך עצמו, רק להיות כלול עם הצבור,  נחזור 
ועם מה שעובר על כלל ישראל.

ולפעמים מצינו אנשים "עובדים ורציניים" – שאינם רוצים לשמוע חדשות וכו', ומה שעובר 
התחברות  רוצה  שאינו  צדקות  מרוב  בא  שזה  להם  נדמה  ולפעמים  האלו,  בימים  ישראל  על 

להרגיש  ישראל", שמפחד  עם  חיבור  "חוסר  גוון של  גם  בזה  יש  וכו' אבל  עם הבלי העולם 

את הצבור, שחושש שיפריע לו להתמדת עבודתו, שמפחד שהצער יפריע לו להמשיך בשלו, 

וידועים עומק הענין  בתורה אור )תולדות יט טו"ג8(.

8 שם. אך הענין הוא דהדעת בכל מקום הוא מבחי' הפנימית. וכמו"כ כאן בחי' הדעת המתפשט בתוך המדות הוא פנימי' 

המדות שהוא תכלית הבירור שלהן כי הדעת היינו התקשרות ומחמת התקשרות בחי' חו"ב בתוך המדות מברר ומבדיל בין 

טו"ר שלא תהיינה המדות מעורבות טו"ר כי המדות בטבען כתולדותן יכולות להיות מעורבות טו"ר. ולכן יניקת החיצוני' הן 

מן המדות כמו אברהם שיצא ממנו ישמעאל כו'. וכמו"כ בעבודת ה' מבחי' האהבה וההתפעלות כרשפי אש על ידי ההתבוננות 

בגדולת ה' בשעת התפלה יוכל לבא אח"כ לידי כעס. ומוכרח להיות שגם בשעת התפלה היה קצת תערובת זר. שאם היתה 

בבחי' אלקות לבד שהוא גילוי אור ה' על נפשו בשעת התפלה. מאין בא אח"כ לידי כעס וכדומה שהוא בחי' יניקת החיצוני'. 

כנודע שאין יניקת החיצונים רק מבחי' אחוריים דשם אלקים שהוא ענין בחי' ההסתר כו'.

ובזה יובן מעשה דר' יוסי בן קיסמא עם ר' חנינא בן תרדיון שאמר תמה אני אם לא ישרפו אותך כו'. והשיבו מן השמים ירחמו 

וא"ל אני אומר לך דברי טעם כו'. וא"ל ר"ח מה אני לחיי עוה"ב. וא"ל כלום מעשה כו'. והשיבו מעות פורים וכו' וחלקתים 

לעניים. ע"כ. ולכאורה מאד תמוה שאלתו מה הוא לעוה"ב. אם הוא מוסר נפשו על קדוה"ש שהי' מקהיל קהלו' ברבים לא יהי' 

לו עדיין חלק לעוה"ב. וגם מה שאל ר' יוסי כלום מעשה בא לידך. מהו התשובה על שאלתו כו'. 

אך הענין שהי' ר' חנינא בן תרדיון מסופק בעצמו ענין מסירת נפשו בשביל עסק התורה אם הוא באמיתות לש"ש בלבד אף 
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ח( תנא דבי אליהו

יצאו  )בפרק כ( שמדבר שם על מה שצריכין להתפלל שלא  הנורא  לשון התנא דבי אליהו  וזה 
נפש  על  כפיך  אליו  "שאי  לשו"ק  וזה  זה(  לזמנינו  נצרכים  הדברים  )וכמה  ר"ל  רעה  לתרבות  הילדים 

עולליך העטופים ברעב בראש כל חוצות )איכה ב( מכאן אמרו ישמור אדם על בניו ועל בני ביתו 

הקהל  לא(  )דברים  שנאמר  מכוער  דבר  לידי  ולא  ושלום  חס  עבירה  לדבר  מהם  אחד  יצא  שלא 

את העם האנשים והנשים והטף ואומר )יואל ב( אספו עם קדשו קהל קבצו זקנים אספו עוללים 

ויונקי שדים יצא חתן מחדרו וגו'. ואין זקנים אלא ת"ח שנאמר )במדבר יא( אספה לי שבעים איש 

מזקני ישראל וגו'. ואין עוללים ויונקי שדים אלא תינוקות של בית רבן שנאמר )תהלים ח( מפי 

עוללים ויונקים יסדת עוז. ואין שדים אלא תורה שנאמר )ישעיה סו( למען תינקו ושבעתם משוד 

תנחומיה וגו'. 

כמשה  חכם  אפילו  אמרו  מכאן  דין  בית  ואב  הנשיא  זה  מחפתה  וכלה  מחדרו  חתן  יצא  מה 
רבינו וחסיד כאהרן לא יאמר הואיל ואני יושב במנוחה בביתי שלום עלי נפשי אלא יצא ויכנוס 

עם הציבור בצער ועליהם הוא אומר יצא חתן מחדרו וכלה מחופתה בין האולם ולמזבח יבכו 

הכהנים משרתי ה' ויאמרו חוסה ה' על עמך וגו'" עכ"ל, 

שהי' צדיק מופלג ולומד לשמה באמת מ"מ לפי שיש בנ"א שמצד טבעו ומזגו ומדותיו להמשיך חשק ותשוקת כל לבבו אל 

למוד החכמות. ולהיות תמיד מחשבתו ולבו ושכלו דבוק בהן. והראי' מהפילסופים מהאומות הקדמונים שהיו שרים גדולים 

לא יחסר להם כל מעדני עולם. היו עוזבים כל תענוגי' ועוסקים בכל לבבם ותשוקת נפשם בלמוד החכמות. כל היום והלילה 

אין מחשבתו פנויה. ולהבין ולהעמיק בענין החכמות ותערב לנפשו ותתענג בהם כ"כ כמו זולתו בכל תענוגי העולם. וזה אינו 

להם מצד אמונתם שהם היו גוים עובדי כוכבים שאין להם שום הכרח ואמונה שיגרום להם סבת עסקם בחכמותיהם בתכונה 

ותשבורת ופילסופיא חכמת החיצוני' תענוג נפלא כ"א מצד מזג טבעם מאד תכריח בחשק נפלא שנולד בטבע כזה. 

ויש מהם נולד במזג אחר שלא יתאווה ויחשוק לחכמות אף כי יבינם אין לו תענוג להשים מחשבתו בהם אפי' רגע אחת רק 

אחר שרירות לבו רק רע כל היום לזאת תכלה נפשו. וסבת זה הוא מצד המרות. יש שגובר בו מרה הלבנה שאין ביכלתו לצמצם 

מחשבתו בדבר א' אף שהוא שכלי ולא יתענג בו כלל. 

ויש שגובר בו מרה שחורה בתולדתו תשתוקק נפשו מאד אל החכמה כל חפציה לא ישוו בה... ולכן גם בישראל ימצא טבעיים 

מחולקים כמותם. אך שתמשיך נפשו לדבר הנהוג בישראל כמו ענין למוד התורה שבע"פ. יחשוק נפשו ולבו להגות בה יום 

ולילה לא ישבות. ולפיכך ר"ח ב"ת היה ירא שמא גם מצד טבעו גופני' גורם לו מסירת נפשו בעד החכמה אף שבודאי אינו אלא 

מעט מזעיר מ"מ אין זה לה' לבדו כו'. ושאל מר' יוסי היאך הוא משיג בו. אם הוא מנוחלי העוה"ב שאין בלבו אלא אחד כו'. 

והשיבו זה לא יבורר כ"א אם בא מעשה לידך. פי' נסיון שהחילוק בו שאם הוא מצד טבע הגוף אף שיחשוק חשק נפלא עכ"פ 

לא יגיע למס"נ כו' ואמר לו שמעות פורים כו' שהוא ענין פיזור ממון שזה אות ומופת שאין במס"נ שלו אפילו שרש המרה כו'. 

שמדת המרה שחורה הנ"ל גורמת מדת הקמצנות. והמרה הלבנה הפיזור כו' לכן השיבו א"כ מחלקך יהא חלקי שמזה מובן 

שמס"נ על התורה הוא רק לפי שאין בלבו אלא אחד ואין בו תערובת טבעית כלל. 

ומכ"ז מובן שיוכל להיות במדות הנפש בחי' תערובת שאפי' במדה שנראה ודאי טוב גמור יוכל להיות שיש בזה עדיין קצת 

תערובת כו'. ולכן כדי שיהי' בירור המדות לתכליתן הוא ע"י בחי' הדעת. והיינו שהוא ממשיך פנימי' המדות כי עיקר תערובת 

טו"ר זה שייך בחיצוני' הלב משא"כ בבחי' פנימי' הלב כו'. והנה כ"ז בבחי' דעת התחתון המתפשט במדות אהוי"ר. שהדעת 

הזה הוא תחת הבינה ואהבה שנולדה מהבינה והדעת נק' אהבת עולם. ובזוהר נק' אהבה זוטא. ומתוך זה נוכל להבין ג"כ בבחי' 

דעת העליון. כי הנה יש ב' מיני מדות. הא' וכו'.
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)ומכל זה נמצינו למדין למה שבארנו דלפעמים בא זה מחמת חסידותו שאינו רוצה לשמוע צער הצבור וכמו שאמר חכם כמשה 

וחסיד כאהרן וכו'(.

ט( נחמת הציבור 

ובגמ' בתענית )יא, א( הפליגו ביותר בגנות מי שאינו רוצה לשמוע צער הצבור, שכ' עליהם אם 
יכפר העון הזה לכם עד תמותון, ושלא יראה ח"ו בנחמת הצבור )עיי"ש9(.

י( המקיפין

לעניננו שכל היום טוב סוכות שייך לאור "המקיפין", וכמו שרואין שרוקדין "שמחת  נחזור 
ועמי  בימי חג הסוכות תלמידי חכמים  כולם  נתאספו  זכר למקדש, שגם שם  בית השואבה", 

הארץ וכו', וכולם שמחו ורקדו ביחד, וכמוש"כ בגמ' חגיגה )כו, א( שבשעת הרגל כולן בחזקת 

ויאסף כל איש  )גם עמי הארץ שבכל השנה הם טמאים מדרס לפרושין( וכמו שלומדין שם מהפסוק  טהורין 

ישראל אל העיר כאיש אחד חברים הכתוב עשאן כולן חברים עכ"ל, ופרש"י שרגל הוא שעת 

אסיפה.

יא( חג האסיף

במק"א  שבארנו  ובפרט  כנ"ל,  "אסיפה"  האסיף  חג  שנקרא  הסוכות  חג  ביותר  שם  ומרומז 
מה שמשמע דבפסח יכלו כבר בחולו של מועד לחזור לביתם, וכמוש"כ ופנית בבוקר והלכת 

לאוהליך דקאי על חוה"מ פסח, משא"כ בסוכות דבעינן להיות בביהמ"ק גם בשמיני וכמוש"כ 

ד'  דף  השנה  ובראש  שם,  והתוס'  תם  רבינו  ובדברי  יז,  ובחגיגה  מז,  מז,  בסוכה  גדולה  אריכות  )והוא  לינה  טעון  דשמיני 

וברש"ש תענית דף י' שחוזרין רק בכלות ימי החג ולכן אין מתפללין על הגשמים עד ז' חשון(.

יב( הריקודים

ונמצא שהיו שם כל ישראל בעלי דרגה ובעלי תורה ופשוטים מכל הדרגות, שזהו ג"כ בסוד 
הארת המקיפין שיכול להתחבר לכל המינים בשפלות ובענוה, בבחי' עליונים למטה ותחתונים 

9 שם. תנו רבנן בזמן שישראל שרויין בצער ופירש אחד מהן באין שני מלאכי השרת שמלוין לו לאדם ומניחין לו ידיהן על 

ראשו ואומרים פלוני זה שפירש מן הצבור אל יראה בנחמת צבור תניא אידך בזמן שהצבור שרוי בצער אל יאמר אדם אלך 

לביתי ואוכל ואשתה ושלום עליך נפשי ואם עושה כן עליו הכתוב אומר והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר 

ושתות יין אכול ושתו כי מחר נמות מה כתיב בתריה ונגלה באזני ה' צבאות אם יכפר העון הזה לכם עד תמתון עד כאן מדת 

בינונים אבל במדת רשעים מה כתיב אתיו אקחה יין ונסבאה שכר והיה כזה יום מחר מה כתיב בתריה הצדיק אבד ואין איש שם 

על לב כי מפני הרעה נאסף הצדיק אלא יצער אדם עם הצבור שכן מצינו במשה רבינו שציער עצמו עם הצבור שנאמר וידי משה 

כבדים ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה וכי לא היה לו למשה כר אחת או כסת אחת לישב עליה אלא כך אמר משה הואיל 

וישראל שרויין בצער אף אני אהיה עמהם בצער וכל המצער עצמו עם הצבור זוכה ורואה בנחמת צבור.
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ישראל כאיש  ורוקדין כל  גם בזמנינו כשבאים לשמחת בית השואבה  וכמו שרואים  למעלה, 

מקבל  שעי"ז  לזה,  זה  ערבים  ישראל  כל  בחי'  וכו',  הדרגות  כל  שם  ובאים  אחד  בלב  אחד 

ישראל,  של  המקיפין  לכלליות  ונכנס  מהאנוכיות  שיוצא  הקודש,  רוח  בחי'  אחרת  הסתכלות 

בא אחר שנטהרין מעוונות שזוכה להצל הקדוש צלא דמהמינותא, שהוא ההרגשה  זה  שכל 

העדינה שמרגיש כל ישראל, ואינו חי בד' אמותיו הפרטיות.

יג( לכם

ובוודאי אין מבקשין מהאדם שלא יהיה לו פרטיות משלו שבוודאי סוף סוף יש לו לכל אחד 
עבודתו הפרטית, ואינו יכול לחיות הפרט של השני, וכמו דחזינן במצות לולב שהוא דייקא 

"לכם" לכל אחד בנפרד, הרי עדיין יש בו גם אור המקיף אור הערבות זה לזה, ששם מרגיש 

אור האחדות שהוא מאוחד עם כל ישראל, )ושכח"ו נופל לחטא ר"ל מרגיש איך שנכבה אצלו האור האלוקי הצל 

הקדוש ומרגיש ר"ל רק את עצמו(.

יד( המקיף

וכל זה הוא סוד היום טוב של סוכות, שעליה אמרו חז"ל כל ישראל ראוין לישב בסוכה אחת, 
היינו הסוכה הגדולה שאפשר לעשות בשנים כהלכתן שיכול להיות באורך עצום כמין גאם כמו 

שאמרו חז"ל ונפסק בשו"ע )או"ח תר"ל ס"ב( ובוודאי יש לכל אחד פינה משלו בהסוכה הגדולה 

הזאת, אבל דפנות הסוכה והסכך שלמעלה הם המאחדים את ישראל להיות שרויים כולם באור 

המקיף האחת, זכר לענני הכבוד.

טו( חלק ממעל

יהודי  על  וכמו שראינו אצל הצדיקים כשדברו  ואחד,  לכל אחד  ישראל  אז אהבת  ומקבלין 
באיזה חרדת קודש דברו על כל יהודי, ואיזה התייחסות עצומה היתה להם לכל אחד מישראל 

מגדול ועד קטן, וכמו שאמר אחד מהצדיקים זי"ע כשהזכירו לפניו איזה מאורע והיה מעורב 

שם איזה יהודי וכו', וחרדו ביותר הלא מדובר על "יהודי" חלק אלוק ממעל.

טז( אברהם אבינו

וביום הראשון של סוכות )שהוא העיקר השפעת האור של הסוכות בחי' חסד דכולהו יומי( הוא יומא דאושפיזא 
דאברהם, ועיקר ענינו של אברהם היה לחשוב על אחרים ולצאת מד' אמותיו, וכמו"כ חשב 

על כבוד הויה ולא על כבוד עצמו, וזהו חידושו של אברהם יותר משאר הצדיקים שהיו לפניו 

שהוא היה הראשון שהבין שצריכין לפרסם גלוי כבוד מלכותו לכל באי העולם 
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הכיר  שנה  ארבעים  "ובן  לשונו  וזה  ה"ג(  )פ"א  זרה  עבודה  בהל'  הנפלא  הרמב"ם  לשון  ועי' 
דין  ולערוך  אור כשדים  בני  על  וידע התחיל להשיב תשובות  כיון שהכיר  בוראו  אברהם את 

לעם  להודיע  והתחיל  הצלמים  ושיבר  בה  הולכים  שאתם  האמת  דרך  זו  שאין  ולומר  עמהם 

שאין ראוי לעבוד אלא לאלוה העולם ולו ראוי להשתחוות ולהקריב ולנסך כדי שיכירוהו כל 

הברואים הבאים וראוי לאבד ולשבר כל הצורות כדי שלא יטעו בהן כל העם כמו אלו שהם 

ונעשה לו  מדמים שאין שם אלוה אלא אלו כיון שגבר עליהם בראיותיו בקש המלך להורגו 

נס ויצא לחרן והתחיל לעמוד ולקרוא בקול גדול לכל העולם ולהודיעם שיש שם אלוה אחד 

לכל העולם ולו ראוי לעבוד והיה מהלך וקורא ומקבץ העם מעיר לעיר ומממלכה לממלכה עד 

שהגיע לארץ כנען והוא קורא שנאמר ויקרא שם בשם ה' אל עולם וכיון שהיו העם מתקבצין 

אליו ושואלין לו על דבריו היה מודיע לכל אחד ואחד כפי דעתו עד שיחזירהו לדרך האמת עד 

שנתקבצו אליו אלפים ורבבות והם אנשי בית אברהם ושתל בלבם העיקר הגדול הזה".

והראב"ד תמה עליו שהרי היו שם גם שם ועבר וכו' עיי"ש מה שתי', אבל הכסף משנה כ' 
בהדיא דשם ועבר לא דברו רק עם תלמידיהם וכו', אבל אברהם אבינו נתעורר לקרוא ולהכריז 

לכל באי העולם ועל כן גדלה מעלתו ביותר.

יז( המקיף והפנימי

לו  וכשאומרים  משלו,  אמות  בד'  לו  חי  שהפנימי  והפנימי,  המקיף  בין  החילוק  עיקר  וזהו 
תעשה בשביל השני וקשה לו שמרגיש שמאבד את עצמו וכו', אבל המקיף אוהב לפרסם גלוי 

אלקותו וכו' שזהו מה שמקבלין בחג הסוכות )ועי' מה שהאריך מאד הגה"ק הר"ש סופר זי"ע בהקדמתו להשו"ת 

וזהו אברהם  יורה דעה, שמבאר שזהו עיקר נקודת היהדות ועיקר דרכו של אברהם אבינו להפיץ אור האלקות בכל העולם,  ח"ס 

אוהבי, ועיי"ש מש"כ על אביו החתם סופר זי"ע שכל ימיו חיפש רק ללמד לאחרים הבחי' הנ"ל(.

***

סוכה דירת עראי

א. שתים כהלכתן

)ועוד צוה"פ  )דהיינו כשיעור ז' טפחים( ושלישית אפי' טפח  דבסוכה בעינן שני דפנות כהלכתן  קיי"ל 
הכבוד,  לענני  זכר  הוא  סוכה  בפשטות  דהרי  קשה  ולכאורה  תר"ל(  סי'  ובשו"ע  ז,  דף  בסוגיא  כמבואר 

ובענני הכבוד הקיפו אותנו העננים מכל הצדדים, ואיך אפשר שיהא סגי בשנים כהלכתן וכו' 

שלא כצורת הענני כבוד כלל.
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ב. רשות היחיד

בעינן  היחיד  רשות  שלדין  הסוכה,  מדין  שונה  הוא  בשבת  היחיד  רשות  שדין  חזינן  והנה 
מדאורייתא ג' מחיצות שלימות )עי' באריכות סיכום השיטות בבה"ל או"ח ריש סי' שסג, שמביא מחלוקת בזה ולד' רוב 

הפסוקים אפשר לעשות רה"י ע"י שני מחיצות ולחי, אבל אם יש שם רה"ר ביניהם לכו"ע בעינן שלש מחיצות גמורות(. 

משא"כ לענין דפנות הסוכה דלא בעינן רק שנים כהלכתן ושלישית אפי' טפח. ולכאורה צ"ב 
בשנים  וסגי  כבוד  דענני  זכר  דבעינן  ובסוכות  רוחות,  מג'  לפחות  מוקף  דבעינן  בשבת  מ"ש 

כהלכתן.

ג. אפילו טפח

מאד  עד  ארוכים  דפנות  שני  להיות  יכולין  כהלכתן  דבשנים  סוכה  בהלכות  חזינן  פלא  ועוד 
הסוכה  כל  להכשיר  ואח"כ אפשר  ב(  סעי'  תר"ל  בסי'  כמבואר  ז' טפחים  עד  )וצוה"פ  אפי' טפח  ושלישית 

הארוכה ביותר שאין לו במקום הזה יותר משני דפנות )והוא הדין פסל היוצא מן הסוכה, כמבואר בסי' תרל"א 

סעי' ז, ובמשנ"ב שם סקט"ו ובשעה"צ סי' תר"ל סק"ב, ועי' דעת החזו"א או"ח סי' ע"ה סק"ח שכל זה הוא רק בדופן אמיתי, ולא 

בטפח שוחק וצוה"פ, אבל לעניננו הלא לכו"ע יכולין להאריך דופן אחד כנ"ל(, 

ולכאורה נעשה בזה פלא שאינו מרגישין כלל הדופן השלישי ונעשה כאילו יש רק שני דפנות 
וסכך, וכל זה פלא שאיך הכשירו סוכה כזו לכתחילה, ובהל' שבת עכ"פ מדרבנן בוודאי בעינן 

שלש מחיצות שלימות ממש.

ד. רשות לעצמו

עוד מבואר בתוספות והראשונים )תוס' דף ד, ב, ובר"ן ובריטב"א ריש סוכה( דיש חילוק גדול בין מחיצות 
בסוכה  משא"כ  וכו',  אסיק  וגוד  הפתח  צורת  מועיל  דבשבת  סוכה,  של  לדפנות  שבת  של 

דבשנים כהלכתן בעינן דפנות ממש ולא מועיל שום צורת הפתח, וכמו שביאר הר"ן החילוק 

דבשבת העיקר שיהא "חולק רשות לעצמו" שיהא חוצץ בינו לבין הרשות הרבים או הכרמלית 

סוכה  לענין  משא"כ  וצוה"פ,  לבוד  אסיק  גוד  כמו  "דיניות"  מחיצות  מיני  כל  מועילין  ולכן 

דבעינן דירה לא מהני כל המחיצות האלו, וצריכין דופן ממש.

ה. החילוק

חילוק עמוק יש בין סוכה לשבת, דהוצאת שבת ילפינן מהפסוק אל יצא איש ממקומו  ועוד 
דקרינן ביה אל יוציא לענין הוצאה )כמבואר בעירובין יז, ב( והביאור הוא דרשות היחיד הוא המקום 
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שבו החפץ נצא ואין מוציאין ממקום שביתות, ולכן בעינן מקום מוקף ומוגדר שיהא לזה גדר 

"שביתה במקומו".

לענין סוכה דאין הגדרתו קשורה כלל "למקום" וכמו דחזינן במשנה סוכה על גבי  משא"כ 
גמל )סוכה כג, א( ואדרבה עיקר הסוכה הוא זכר לענני כבוד, שמהותו של "ענן" הוא דבר ההולך 

וכו'  ענן  בעמוד  יומם  לפניהם  הולך  וה'  התורה  בפסוקי  כמבואר  נח,  שאינו  למקום  ממקום 

וכמו"כ ענני גשם שהולכין ובאים ממקום למקום.

ו. המקום או המאהיל

וכמו"כ יש לבאר דבסוכה העיקר הוא הגג המאהיל וכמו שמצינו במס' סוכה דעיקר הלכות 
הסוכה נאמרו על הסכך שעל שמם נקראים סוכה )עי' רש"י סוכה ד' ו', דעיקר קראי בעינן להדפנות אבל סככא 

דבעינן  שמוכיחים  אחרונים  דיש  )ואכמ"ל  מהסוכה  חלק  אינו  והקרקע  עיי"ש(  נפקא  דקרא  דמשמעותא  קרא  בעי  לא 

המקום  הוא  ההתייחסות  לענין שבת שעיקר  כן(, משא"כ  מראין  לא  הסוגיות  פשטות  אבל  הסוכה,  קרקעית 

שלמטה, דחולקין רשות לעצמן.

ז. יסובבנהו

נמצא שאין מהותו של הסוכה מקום קבוע, וכל הגדרתו הוא שהוא מקיף את האדם וכמוש"כ 
וכו',  וסבבם  בעננים  והקיפם  וכמו שפירש רש"י שם שסבבם  י(  לב,  )דברים  "יסובבנהו"  בפסוק 

ולפי"ז יוגדל התמיהה דכמו שמצינו דבעינן דופן ממש הראויה לדירה וכמוש"כ הראשונים, 

אדם  נמצא  לא  והלא  דירה,  מקום  שהוא  כמו  רוחות  ד'  מכל  מוקף  שיהא  דבעינן  ק"ו  וא"כ 

בעולם שיגור בדירה, שהוא פרוצה לגמרי משני רוחות וכמו שבארנו דדופן שלישי של סוכה 

הוא רק במעט דופן וכל הרוח עדיין פרוצה הוא )כמבואר בסי' תרל ותרל"א(.

ח. הסברות הפוכות

ועוד יותר תמוה דנמצא כאן סברות הפוכות, דמצד אחד אמרינן דבשבת בעינן מחיצות מוקפין 
מכל הצדדים וכמו שבארנו, ובסוכה מועיל גם כשפרוצין משני רוחות כנ"ל )ואכמ"ל בסוגיא דמגו 

דמועיל לענין סוכה מועיל לענין שבת(, ומאידך גיסא מצינו שבשבת מועיל מחיצות של "דינים" ולענין 

סוכה אמרינן דבעינן דפנות של דירה ממש ואיך נבין האי סוגיא.

ט. מהותו ארעי

)ואפי' למ"ד דדירת  נראה דכל ענין הזה יתבאר עפ"י מה דקיי"ל דסוכה דירת עראי בעינן  אמנם 
קבע בעינן היינו בערך המ"ד דס"ל דהוא עראי אבל בערך בית ממש בוודאי הוא מודה דנקרא עראי, דזהו מהותו של מצות סוכה 
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לצאת מהבית ולהכנס לדירת עראי( שלכן מועיל שנים כהלכתן שזה מבטא דירת עראי, שאע"ג דבעינן 

"דירה" שלכן לא מועיל צורת הפתח וגוד אסיק, הרי מאידך גיסא בעינן דירת עראי ולכן מהני 

שנים כהלכתן ושלישית טפח.

י. מהותו מקיף

וכדי לבאר היטיב הדבר יש לבאר עפ"י מש"כ האריז"ל )שער הכוונות דרושי הסוכות דרוש ד'( שהסוכה 
הוא האור המקיף כמו הענני כבוד שהקיפו את בני ישראל, וכמו"כ ההשגה של "סוכה" אינו 

וכמוש"כ  הקדושה,  השכינה  אור  ביותר,  גבוה  אור  שהוא  כיון  הפנימים,  בכלים  מתיישבת 

בזוה"ק )ח"ג קג, ב( תא חזי בשעתא דבר נש יתיב במדורא דא דלא דמהימנותא, שכינתא פרסא 

דגפהא עליה מלעילא עכ"ל, והאור הזה אינו יכול להמשך בתוך הכלים של העולם הזה שזהו 

סוד אור המקיף.

יא. יכונה ארעי

ולפי"ז יבואר להפליא מה שאמרו חז"ל דסוכה דירת עראי בעינן שרמזו להסוד הנ"ל, שאין 
)דבית הוא  האור המקיף יכולה להתיישב בתוך הכלים, ולכן "סוכה" תמיד יחשב לדירת עראי, 

בחי' אור פנימי ודירת עראי הוא בחי' אור מקיף(.

יב. אינו קבע

וכמו"כ יתיישב כל מה ששאלנו דבוודאי בסוכה אינו מועיל דפנות של "לומדות" כמו צורת 
הפתח וכו', דבעינן דפנות של דירה ואין אדם צר בצורת הפתח, ומאידך גיסא אין צריכין סוכה 

שמוקף מכל הצדדים, דאע"ג דענני כבוד במשך ארבעים שנות המדבר הקיפו את ישראל מכל 

הצדדים, הרי בכל זאת לדורות שנמצאין בתוך הישוב, אי אפשר להוריד השגת המקיפין בתוך 

הקבע, ולכן אע"פ שהוא דירה הרי סוף סוף הרי הוא רק בצורת עראי, וכמו שבארנו שיכולין 

ממשית  דירה  זה  שאין  מבטא  שזה  רוחות,  משני  פרוצה  שהיא  מונע  שום  בלי  אליה  להכנס 

בתוך עולם העשיה.

יג. סכך

האדם  על  ומאהיל  מלמעלה  שהוא  הסכך  שם  על  קרויה  הסוכה  שעיקר  הסכך,  הענין  וזהו 
)שמהותו של אהל שאינו מחובר לקרקע והתייחסות הוא יותר להגג( שכל זה מבטא שהוא רק מלמעלה ואין האור 

קבוע ויורד להארץ מתחת.
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יד. אתא קלילא

ולפי"ז מבואר היטיב מש"כ במגלה עמוקות )ואתחנן רלב( "ועל זה אמר בעת ההיא לאמר, קרי 
ביה ההיא, שסוד סוכה נרמזת באות ה', דקיימא לן )סוכה ד' ע"ב( שצורת סוכה היא שתי מחיצות 

דהלכתן  דשנים  ה'  אות  צורת  הוא  דסוכה  ה'".  אות  צורת  והיא  טפח,  אפילו  רק  ושלישית 

ושלישית אפי' טפח, וכמו שאמרו חז"ל דהעולם נברא בה"א )מנחות כט, ב( שאות ה' הוא אתא 

קלילא דלית ביה ממשא.

ולדברינו הכוונה שאין אלקותו ית' מורגש באופן ממשי, וכמו"כ סוכה שהוא התגלות אלקותו 
וכבודו ית', בחי' ענני כבוד אינם מורגשים בכלים דלמטה, שכלן צורתה היא באות ה"א.

טו. עקרת הבית

ולפי"ז יבואר היטיב מה שהאשה פטורה מסוכה, שהאשה היא בתמידות בדירת קבע, שהיא 
נקראת "עקרת הבית", ולכן אין שייך אצלה מצות סוכה כי כל מציאותה היא בתוך הדירת קבע 

)וכל מה שביאר הרמ"א בסי' תרל"ט סעי' ב' דבעינן איש ואשתו, כל זה הוא רק לצורת הבעל שיהא לו דירה טובה, אבל מצד האשה 

אינה שייכת להסוכה(.

טז. למשש

הוא השגה  סוכה  מצות  לדעת שצורת  סוכה, שצריכין  דמצות  למעשה  לעובדא  הוא  זה  וכל 
שאי אפשר "למשש" אותה, ואין לה אותיות מיושבות, וכמה שיסבירו ויבארו הרי תמיד יהיה 

ההרגשה שעדיין אינו מתיישב בתוך האותיות, ולדברינו אין זה לגריעותא אלא אדרבה הוא 

הצורה האמיתית של מצות סוכה.

יז. אין חקר

יש בעבודת השם שיש השגות שאי אפשר להשיגם ולמששם בשום אופן וכמוש"כ  וכעי"ז 
בשיחת הר"ן )שיחה א' 10( שאי אפשר לבאר ההתנוצצות מיום אחד לחבירו וכו', שכל זה הוא 

בחינת המקיפים שצריכין להשאר דייקא למעלה מהמששות.

10 שם. "כי אני ידעתי כי גדול ה' ואדונינו מכל אלקים" )תהלים קלה ה(. דוד המלך, עליו השלום, אמר "כי אני ידעתי". אני 

ידעתי דיקא, כי גדולת הבורא יתברך אי אפשר לומר לחברו, ואפלו לעצמו אי אפשר לספר מיום ליום לפי מה שמזריח לו 

ומתנוצץ לו באותו היום, אינו יכול לספר לעצמו ליום שני הזריחה וההתנוצצות של גדולתו יתברך שהיה לו אתמול. ועל כן 

אמר: "כי אני ידעתי", אני ידעתי דיקא. כי אי אפשר לספר כלל: 

ואמר: שמה שכתוב אחריו: "כל אשר חפץ ה' עשה בשמים ובארץ" וכו' הוא ענין אחר לגמרי ורחוק לגמרי משבח "כי אני 

ידעתי". כי כונתו באלו הדברים כי אני ידעתי אי אפשר לספר כלל, והוא גבוה מאד מאד, גבוה מעל גבוה מה שאי אפשר לפה 

לספר, רק אני ידעתי דיקא כנ"ל. וכמו שכתוב בזהר )א קג: על משלי ל"א כג(: "נודע בשערים בעלה" 'כל חד לפום מה דמשער 

בלבה' כמבאר במק"א.
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יח. משער בליביה

וזה לשון ליקוטי הלכות )הל' אבר מן החי הלכה ב' אות ג( "ונראה לי כי זהו בעצמו מרמז על בחינת בן 
ותלמיד. 'פי ידבר חכמות', זה בחינת תלמיד שהשגתו בחינת מלא כל הארץ כבודו. והשגה זו 

היא בחינת דבור, בחינת מלכות, שזהו בחינת מלא כל הארץ כבודו כנ"ל, וזהו בחינת פי ידבר 

חכמות, בחינת דבור, כי השגה זו של בחינת מלא כל הארץ כבודו, זאת ההשגה נתגלה על ידי 

הדבור שמאיר הרב לתלמידו על ידי דבוריו, שמלא כל הארץ כבודו. 

אבל השגת הבן, שהשגתו בחינת מה, זאת ההשגה אי אפשר להסביר בפה. כי זהו בחינת נודע 
בשערים בעלה )משלי לא, כג( כל חד לפום מה דמשער בלביה. וזאת ההשגה היא בחינת 'והגות 

לבי תבונות', כי אי אפשר לדבר מזה בדבור, רק היא בלב כפום שעורין דלביה כנ"ל. כי מאחר 

שהשגה זו הוא בחינת מה, בחינת מה חמית, מה ידעת מזו ההשגה, בודאי אי אפשר לדבר, כי 

הוא בחינת שתיקה, רק כל חד כפום מה דמשער בלביה. ועל כן נקראת 'הגות לבי' וכו' כנ"ל. 

ועתה מבאר היטב מה שדרשו רבותינו זכרונם לברכה, על פסוק, "אשר אין חליפות למו", בן 
ותלמיד, כי 'חליפות' שהוא ראשי תבות, פ'י י'דבר ח'כמות ו'הגות ל'בי ת'בונות, זהו בעצמו 

שני הבחינות שהם בן ותלמיד, דהינו מלא כל הארץ כבודו ובחינת מה כנ"ל. 

הבן  השגת,  כי  שם(,  רבנו  שכתב  )כמו  רמזים  בחינת  שהם  החכמה,  בים  שיש  הידים  בחינת  וזהו 
שהוא בחינת מה, זה בחינת רמזים, בחינת ידים הנ"ל, כי זאת ההשגה אי אפשר לדבר ממנה 

כנ"ל. ועל כן צריכין להאיר זאת ההשגה רק על ידי רמזים וזה בבחינת מה שפרש רבנו שם, 

"זה הים גדול ורחב ידים וכו'", עין שם, זה בחינת שני ההשגות הנ"ל של בן ותלמיד. 'זה הים 

גדול', זה בחינת השגת התלמיד, שהשגתו בחינת מלא כל הארץ כבודו, בחינת מלכות, שהוא 

בחינת ים החכמה כידוע. 'ורחב ידים', דהינו רמזים זה בחינת השגת הבן שהשגתו בחינת מה, 

שזאת ההשגה צריכין להראות רק על ידי רמזים כנ"ל. 

ועל כן באלו הידים דיקא נתגלה בחינת הארת הרצון, בחינת פותח את ידיך ומשביע לכל חי 
)כמבאר שם, עין שם(, כי הרצון זה בחינת הארת המקיפים בחינת מה. ועל כן נתגלה בידים  רצון. 

דיקא, שהם בחינת רמזים, שזהו בחינת מה כנ"ל" )ועיי"ש בתורה ז, שזהו השגת המקיפים(.

יט. רמזים

וכל זה הוא מצות "סוכה" שהוא בחינת "רמזים" שאי אפשר לבאר ולהוציא בדיבור ההשגות 
הללו, ולפעמים יש לאדם חלישות הדעת, שאין לו "אותיות" לבטא השגותיו, ונדמה לו שהם 

הוא  בזה  הדיבור  )ואדרבה  זה  על  לדבר  אפשר  שאי  המקיפים  בחי'  שזהו  הוא  והאמת  "דמיונות", 
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קלקול ובחי' רבוי אור( ודייקא זהו הצורה שמתקרב עי"ז להש"י בזה ששותק ואינו מדבר, ומאמין 

בקרבתו להש"י בצורה כזאת דייקא.

כ. שבת וסוכות

ועוד נחזור לבאר קצת החילוק בין שבת וסוכה, דבשבת מועיל צורת הפתח וגוד אסיק וכו', 
צריכין  לא  ולכן  בזה,  שייכות  שום  לגוי  ואין  לגמרי,  מהבריאה  למעלה  הוא  שהשבת  שכיון 

מחיצות של דפנות שלא איכפת לנו מה שהגוי רואה דרך המחיצות האלו, שאין להגוי שום 

שייכות לקדושת השבת.

בפסוקי  )וכמבואר  הסוכות  לחג  שייכות  האומות  לכל  ויש  פרים  שבעים  שמקריבין  בסוכות  אבל 
ההפטרה שאומרים בחג הסוכות מהנביא זכריה( לכן צריכין להסתיר את בני ישראל היושבין בתוכו, וכמו 

דחזינן בעמלק שפגם בישראל כשנפלטו מהענן, ולכן בסוכות בעינן דפנות ממשיות שלא יכלו 

לראותו בתוכו כלל ולא יזיקו העין רע של אומות העולם.

 ***
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מאמרי הבר מצוה

ביאור בענין כוונת התפילין 

)א(

דברי האר"י הק' 

לא  כלל  תפילין  שבדרך  במצות  חידוש  רואים  אנו  תפילין,  מצות  בכונת  ז"ל  האר"י  בדברי 
מוצאין כן בשאר המצוות, דשאר המצוות ענינם הם המשכת אורות ומוחין חדשים, משא"כ 

תפילין בחינתו הוא המוחין של יום העבר, 

 וז''ל שער הכוונות ) דרושי תפילין דרוש ה'( וז"ל בא"ד: "גם בזה תבין ענין התפילין מה עניינם, 
כי דע לך שאין נעשין התפילין אלא מאותו הרשימו הנשאר מן המוחין הראשונים שנסתלקו 

אחר תפלה שקדמה, וכאשר אנו חוזרים ומתפללים תפלה אחרת בשחרית חוזרין ובאין מוחין 

ונעשה בחי'  יוצא  ואז הרשימו שעבר  גו רישא דזו"ן,  אחרים חדשים, והם בחי' מוחין ממש 

ואותם  אתמול,  של  המוחין  מן  שהי'  הרשימו  מבחי'  אלא  התפילין  אין  ולעולם  התפילין, 

אנו  ולכן  דילהון,  רישא  גו  ממש  פנימיים  מוחין  הם  שחרית  בתפילת  עתה  הבאים  החדשים 

מקדימין להניח תפילין קודם התפלה כי התפילין הם מן רשימו דאתמול שנעשה בחי' תפילין 

ובתפלה באים אח"כ מוחין חדשים פנימיים", עכ"ל, 

החידוש בתפילין המוחין של יום העבר

היוצא מדברי האר"י ז"ל, שבחי' התפילין הם הרשימו של המוחין של אתמול, שהם מונחים 
על גבי הראש, כשבאים המוחין החדשים של אותו היום בתוך הראש, וזה דבר מחודש שצריך 

כמבואר  חדשים,  מוחין  יש  יום  בכל  הא  אתמול,  של  במוחין  לעסוק  בכלל  הענין  מה  ביאור 

בדבריו, ובזה הי' צריך להיות כל העסק, וכמו כל כוונות התפלה דהם בהמוחין החדשים של  

היום, וגם צריך ביאור למה דייקא מצות התפילין הוא ענין המוחין של אתמול, וצ"ב.

שורש מצות התפילין – זכירת יציאת מצרים

ואפ"ל לומר הביאור בזה, דהנה פרשיות התפילין קדש והי' כי יביאך , הם פסוקים העוסקים  
ישראל  יציאת  ידיהם  על  לזכור  התפילין  מצות  על  שם  מצוה  ולבסוף   מצרים,  יציאת  בענין 

ממצרים, כמ"ש בסוף פר' בא )שמות יג א-ט, יד-טז( בפר' קדש לי כל בכור "ויאמר משה אל העם 

לאמור  ההוא  ביום  לבנך  והגדת  כו'  עבדים  מבית  ממצרים  יצאתם  אשר  הזה  היום  את  זכור 
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בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים, והי' לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהי' תורת ה' 

בפיך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים", ובפר' והי' כי יביאך כתיב "והי' כי ישאלך בנך מחר 

לאמור מה ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים וכו' והי' לאות על ידכה 

ופירש"י בד"ה ולטוטפות בין עיניך  יד הוציאנו ה' ממצרים"  כי בחוזק  ולטוטפות בין עיניך 

"ומנחם חיברו עם כו' לשון דיבור כמו ולזכרון בין עיניך שהרואה אותם קשורים בין העינים 

יזכור הנס  וידבר בו",

התפילין זכר

הרי לן שמצות התפילין יש לו שייכות  לזכירת יציאת מצרים יותר משאר המצוות ) הכונה ביותר 
לזכור  הוא  זו  ענין מצוה  וכל  יצי"מ(,  וזמן  בעת  זמניות  דהם  ולא מהמצוות של פסח  משאר  סתם מצוות תמידיות,  

ענין התפילין הוא,  יציאת מצרים, דזה היא פשטות ביאור הפסוקים, שכל  את העבר, דהיינו 

שע"י התפילין יזכור ענין יציאת מצרים,  דהתפילין  יש בהם את הכח להעלות על הזכרון את 

שהתפילין  הק',  האר"י  שגילה  הפנימיים  להדברים  מקור   הקדושה  מהתורה  לנו  הרי  העבר, 

הם הרשימו של המוחין של אתמול, שהרי זה כל שורש פשטות ענין התפילין בפסוקי התורה 

לזכור את העבר של יציאת מצרים.

ביאור ענין הסגולת"א דטעמים

ובזה יובן למה תפילין  נקרא אות כשבת וכברית אע''פ שהיא מצוה פרטית, דהנה ידוע )בתיקו"ז 
ההיפך  הוא  שצורתו  סגול(,  )מונח  המקרא  בטעמי  סגלת"א  הנקראת  בחי'  שיש  ז"ל(  האר"י  ובכתבי 

הנקודה  ובסגלת"א  למטה,  הוא  האחת  הנקודה  דבסגו"ל  האותיות,  בניקוד  הסגו"ל  מנקודת 

האחת הוא למעלה.

)וכבר הארכנו בביאורם, עי' בנזר ישראל ח"ד מאמר התכללות והתקשרות, ועוד. וכן ראה והבן טעמי המקרא בכלליות על האותיות 

כניגון בחי' חכמה המחיה הענין מלמעלה, וניקוד האותיות בכלליות הם תחת האותיות(. 

וביאור ענין הסגולת"א הוא בחי' כח"ב, כתר, חכמה, בינה, )משא"כ הסגו"ל הוא בחי' חב"ד או חג"ת( 
נגד  דהיינו שהנקודה האחת שלמעלה הוא נגד הכתר בחי' קוב"ה, וב' הנקודות שלמטה הם 

חכמה ובינה, דהם גם כן בחי' גופא ונשמתא, וא''כ י''ל דהג' האותות הם כנגד הג' הנקודות של 

הסגולתא דהיינו שהנקודה שלמעלה  היא כנגד אות השבת שהוא בחי' הכתר, והב' הנקודות 

הם סוד חכמה ובינה, דהם בחי' גופא ונשמתא, והברית הוא בחי' גופא,)וגופא היא חג''ת בחי' 

הג' אבות , שהם הם השורש של הגופים של עם ישראל, ותפילין שהוא זכר ליציאת מצרים, 

הוא בחי' נשמתא, בחי' יוסף משה אהרן, שע"י הי' ענין יציאת מצרים, שאז הי' לידת נשמת 

עם ישראל.
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נשים בשבת

בענין אות השבת המכוון נגד הכתר הנעלה ובזה רואים שזה היחיד מבין הג' האותות  וי"ל 
ששייכות בנשים כמו באנשים גם בחלק השמירה וגם בזכירה מצות קידוש ובשבת הם שוים 

לאנשים בכל האותיות שהרי תפילין אין מניחין כאנשים, ובאות הקדושה זמנה בשבת קודש.

אות שבת ומילה ותפילין 

נמצא ששלושת האותות שבת וברית ותפילין, ענינם הוא שהם אות המזכיר  את העבר , שבת 
מזכיר שברא ה' את העולם יש מאין,  ברית מזכיר את  הברית שכרת ה' עם האבות הק' על מה 

שבחר בגופי ישראל )וכידוע מדברי הליקו"א פרק מ"ט, שבחירתו ית' בעם ישראל הוא דייקא על גופם(, ותפילין הוא 

ידיהם  יציאת מצרים,  דענינו הוא לידת נשמת ישראל, והאות היא היא הרשימו שעל  זכירת 

זוכרים את העבר.

בשלשתם מצינו ענין הזכירה

ולכן בשלש האותות מצינו בפסוקי התורה את ענין הזכירה, בשבת כ' )שמות כ ח( בהדיא 'זכור 
את יום השבת לקדשו', וברית הרי הוא במקום הזכרות, וכלשון הכתוב  'וערל זכר' שמפסוק 

זה דרשו חז"ל )שבת קח:( שהמילה היא באבר הזה, שזה מורה על שייכות הברית לענין הזכרון, 

ובתפילין כ' )שמות יג ט( 'לזכרון בין עיניך', שג' אלו שייכים לענין זכירת העבר וכנ"ל, ולכן הם 

הנקראים אות,

 כונות התפילין ור"ה

ראש השנה,  להכוונת של  תפילין משתייך  ו(, שהכונות של  ר"ה  )דרושי  הכוונות  בשער  מבואר 
]דמבאר שם הרבה מכונות התפילין, וגם מרן הרש"ש ז"ל בונה יסודות בכונת התפלין שבכל 

יום ע"פ המבואר בדרושי ר"ה, וכן בליקטי תנינא סימן ה' בתורה תקעו אמונה מבואר שענין 

ר"ה והתפילין חד הם[, ולכאורה צ"ב מה הקשר של ר"ה לתפילין, וכמו שהעיר והאיר מהרח"ו 

שם בדרושים.

ר"ה הוא יום הזכרון ותפילין לזכרון

אולם לפי הנ"ל מובן שפיר, דהרי ראש השנה קראו הכתוב יום הזכרון, שענינו הוא הן זכרון 
ליום ראשון דהוא היום הראשון של בריאת העולם, וגם זכר כל המעשים באים לפניו, וככל 

פסוקי הזכרונות, שזה ממש הוא ענין התפילין בשיש בו הכח לזכור ע''י את  העבר, שהרי הוא 

לזכרון בין עיניך כי בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים, 
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שבכל  שכתב   , המוחין  הסתלקות  של  מציאת  שיש  מבואר  הנ"ל  ז"ל  האר"י  בדברי  והנה  

יום בתפלה  יש מוחין חדשים, ואחר התפלה מסתלקים המוחין, ועולים על גבי רישא דז"א, 

מוחין  כשבאים  ולמחר  מהמוחין,  רשימו  רק  ונשאר  למעלה,  יותר  המוחין  מסתלקין  ובלילה 

ומזה נעשה התפילין  גבי רישא דז"א,  חדשים, אז הרשימו של המוחין של אתמול עולה על 

ע"כ.

אין מציאות הסתלקות המוחין

)תו"ח לט: בשמו( שאין מציאות הסתלקות המוחין באמת ואינו רק  כבר האיר לנו הרש"ש   אבל 

הסתלקות  א' מאמר  )חלק  ישראל  נזר  בספרינו  באריכות  וכפי שנתבאר  ע"ש,  שנו  ערכין  תורת  ע''פ 

שקיבל  הישנים  המוחין  וכל  המוחין,  הסתלקות  אין  דבאמת  הוא,  הדברים  ותמצית  המוחין(, 

נחשב  זה  כלפי  יותר,  נשארים אצלו, אלא שכלפי המוחין שבדרגא הבאה, הגבוהים במעלה 

כאילו המוחין הישנים נסתלקו, 

מופלג  כת"ח  וכבר שולט שם  ונזיקין  נשים  סדר  סיים את  לזה משל ממי שכבר  להביא  ויש 

בבחי' מוחין דגדלות, ועכשיו הוא מתחיל סדר קדשים, וכיון שבענינים אלו הרי הוא בדרגת 

עם הארץ, הרי הוא צריך להתייגע ממש מהדברים הפשוטים ויסודות הראשונים על הסוגיא, 

כזאת  לעת  לו  עוזרים  ואינן  עתה  לו  מסתלקים  מופלג  כת"ח  ונתגדל  שנתעלה  מעלותיו  וכל 

ונזיקין  דהשלימות שקנה את עצמו בהעבר הם  מאומה, כי לא הרי סדר קדשים כסדר נשים 

כלא היו לעומת סוגיות החדשות ועמוקות דסדר קדשים, וזהו מה שקוראים הסתלקות המוחין, 

לעומת  מועילים,  ואינן  'כמסולקין'  נראים  בעבר  והשגות  מוחין  שהשיג  מה  שכל  כלומר 

המשימה שנטל על עצמו  להבין את סדר קדשים, אבל מ"מ ודאי דבאמת לא נסתלקו  כי הרי 

הוא נשאר בקי בסדר נשים ונזיקין, אלא לפי ערך מה שעומד להתעלות בקדשים הרי זה נקרא 

הסתלקות, 

וכמו כן יובן גם ענין הסתלקות המוחין בהאריז''ל, דוודאי המוחין שנכנסו ע"י התפילות וע"י 

תורה ומצוות אין מציאות בעולם שיסתלקו, כי לא בן אדם הוא ויתנחם, אלא שכלפי פרצוף 

החדש הנעלה יותר שמתחילים להתעסק בהם עתה, נקראים מוחין אלו כהסתלקות, דנסתרים 

הם מעיניו כאילו אינם ע"כ.
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ענין הרשימו מהו

ז"ל בענין התפילין שכתב דהם מהרשימו של המוחין של  ביאור דברי האר"י  צריך  ולפי"ז 

אתמול שנסתלקו, ועולים על גבי רישא דז"א ומזה נעשה התפילין, ולפי הנ"ל מדברי הרש"ש  

דאין המוחין נסתלקים באמת וכנ"ל, א"כ מה הוא כל ענין הזה דהרשימו והתפילין, וצ"ב. 

)ולגבי מה שכ' דאחר התפילה מסתלקין המוחין ועולין על גבי רישא דז"א, היה אפ"ל דהביאור הוא דכלפי המוחין החדשים נקרא 

שעלו הישנים על גבי רישא דז"א, דהיינו כמש"כ האר"י ז"ל שם, דהמוחין הישנים נעשים בחי' מקיף,  ובהמשך במשל הנ"ל הכונה 

שהלימוד של סדר נזיקין שלמד מקודם מועילין לו גם לסדר קדשים בבחי' מקיף, דהיינו שידיעותיו והבנתו בסדר נזיקין מועילין לו 

גם ללימוד סדר קדשים, שפשוט שהלומד סדר קדשים וכבר בקי בסדר אחד אינו דומה כלל למתחיל המתחיל עכשיו  סדר קדשים 

בלי שום ידיעה מקודם , אבל ענין הרשימו עדיין צריך ביאור מה הוא(.

הרשימו היינו החיבור

אלא הביאור בזה הוא, דהרשימו היינו ענין החיבור של המוחין הישנים עם המוחין החדשים, 

כניסת המוחין  דז"א, בשעת  רישא  גבי  על  עולים  הישנים  הוא שרמז האר''י  שהמוחין  שזה 

החדשים, דהיינו שהמוחין החדשים של היום מועילים ומתחברים להמוחין של אתמול, שכלפי 

המוחין החדשים נקרא שעולין הישנים על רישא דז"א, שמבטא התחברות חדשים וגם ישנים, 

וכמו שיתבאר, 

וכל זה מדויק בדברי האר"י ז"ל שם שכ' וז"ל "גם לטעם זה עיקר מצות התפילין הוא בבוקר 

בלבד,  רשימו  מכח  אלא  שאינם  היום  בשאר  אבל  גמורים,  מוחין  יש  שאז  לפי  התפלה  בעת 

לכן אינה כ"כ מצוה וחובה כמו בעת התפלה" עכ"ל, הרי לן שעיקר ענין התפילין הוא לחבר 

הרשימו של אתמול להמוחין החדשים הנכנסים בשעת התפלה.

תפילין זכר ליצי"מ

והביאור בזה הוא, דהנה כבר נתבאר לעיל דענין התפילין הוא ההתעסקות עם העבר, כפשטות 

שורשו בתורה דהוא לזכור על ידו יציאת מצרים.
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הקשר של תפילין בלוחות שניות ביוה"כ

וכעת נבוא להכנס ברובד פנימי יותר בזה. דהנה ביו"כ בעת קבלת הלוחות שניות, אז הראה 
'וראית את אחורי', כבמבואר  )שמות פרק לד(, המרומז בפסוק  הקב"ה למשה הקשר של תפילין 

בגמ' )ברכות ו:(, ולכאורה מה השייכות בין הקשר של תפילין להלוחות שניות ויום הכיפורים, 

והביאור בזה הוא דהנה בתיקו"ז )תי' סט ק"ה.( מבואר שהתפילין של עור הוא בחי' כתנות עור, 
שע"י התשובה זכה אדה"ר לזה, דכ' שם 'וכד תב בתיובתא, כתיב ויעש להם כתנות עור דא 

תפילין', דהיינו שבמצות תפילין מתקנים בחי' הכתנות 'אור' שנאבדו מאדה"ר ונעשה כתנות 

לתיקון  משתייכים  שהתפילין  מזה  לן  הרי  ע"כ,  אור  כתנות  להיות  חוזר  התפילין  וע"י  עור, 

בקונטרסי  באריכות  כתבנו  וכבר  דאדה"ר,  החטא  על  התיקון  הם  עור  שכתנות  כמו  החטא, 

אלקי'  מהצלם  פניו  'אור'  קרן  החטא  קודם  שאדה"ר  בתרא,  ה'  תורה  על  אשיחה  נפלאותיך 

)ועי' בליקו"מ קמא לח אות ו מה שכ' בדברי התיקונ"ז,  שהיה לו וכמ"ש חז"ל מלאכים צולים לו בשר וכו' 

בענין התפילין והכתנות עור, ושזה בחי' 'כי קרן עור פניו' ע"ש(.

תפילין בחי' התשובה ותיקון העבר

ולפי הנ"ל מבואר היטיב למה דוקא התפילין הם התיקון, דתפילין ענינו הוא לזכור את העבר, 
שמבטא תיקון העבר,  שזה דרגא בשלימות כח התשובה, שאינו בבחי' מכאן ואילך חושבנא 

להפוך  ילדותינו,  על  שכיפרה  זקנותינו  אשרי  בבחי'  העבר,  והרמת  בתיקון  גם  אלא  גרידא, 

הזדונות לזכיות, ולהאיר הימים שעברו בחושך, ולכן דייקא בעת נתינת הלוחות שניות ביום 

הכיפורים, בעת אמירתו סלחתי כדבריך על חטא העגל, הראה לו הקב"ה למשה את הקשר של 

תפילין, דהיינו שגילה לו הקב"ה למשה, כח התיקון של העבר, ואת זה מבטא הלשון 'קשר' 

של תפילין, מלשון הפ' 'וקשרתם' לאות, דהיינו שתפילין מהותו קישור המוחין של האתמול 

להמחר.

וראית את אחורי ופני לא יראו

וזה הוא הביאור במה שאמר לו הקב"ה 'וראיתי את אחורי ופני לא יראו', דהיינו שמשה רצה 
להשיג דרגות גבוהות, וע"ז השיב לו השי"ת, שהדרגא הגבוהה ביותר הוא, 'וראית את אחורי' 

דהיינו להעלות כל פעם את העבר בחי' אחור, 'ופני לא יראו' היינו לעלות דרגות חדשות בלי 

חיבור להעבר להעלותו, לא זו השלימות. )והמבואר שמה שאמר השי"ת וראית את אחורי וגו' פי' את הרישמו(.
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תפילין לשון חיבור

וכל זה מרומז בלשון - תפילין - בחי' נפתלתי עם אחותי )בראשית ל ח(, מלשון חיבור שמחבר את 
העבר עם ההוה והעתיד בתיקון, ולא שמתחיל מכאן והילך והעבר אין, וזה גם שורשו בזכירת 

ואת  בבחי'  טומאה,  שערי  במ"ט  אז  שהיינו  השפילה  בהדרגא  לזכור  דהיינו  מצרים,  יציאת 

)יחזקאל(, ולהעלות אותו, בכל דרגא שאנו עולין אליה, וכן הוא ענין אות השבת  עירום ועריה 

התפילין  אות  כבחי'  שזה  שעברו,  החול  ימי  נתעלה  שבשבת  כנ"ל,  זכירה  בבחי'  הוא  שגם 

שמעלין את המוחין של אתמול. 

ובחי' זו שהתפילין הוא הקשר בין האתמול והמחר, הוא  מדויק בפסוקי קדש והי' כי יביאך, 
דפר' קדש כ' 'זכור את היו"ם הזה כו' היו"ם אתם יוצאים כו'', ובפר' והי' כי יביאך כתיב 'והי' 

כי ישאלך בנך מח"ר לאמור כו' ואמרת אליו בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים כו' והיו לאות על 

כונת  מבטא  שזה  והמחר.  היום  התפילין מתקשרים  לן שע"י  הרי  עיניך',  בין  ולטוטפות  ידך 

התפילין ברשימו של אתמול, על המוחין של מחר.

ביאור דברי האר"י ז"ל

וזה הוא הביאור בדברי האריז"ל הנ"ל, שהתפילין הם הרשימו של מוחין הישנים, שעל גבי 
רישא דז"א בעת כניסת המוחין החדשים, דהיינו שהמוחין החדשים אינם נפרדים מהישנים, 

בבחי' וישן מפני חדש תוציאו )ויקרא כו י(, אלא שמעלים את האתמול, ע"י החיבור להיום, בבחי' 

חדשים וגם ישנים, בבחי' נפתולי אלוקים נופתלתי, כשמו תפילין.

תפילין בחי' תחיית המתים

בהמתים  צב:(  )סנהדרין  בחז"ל  כמבואר  המתים,  לתחיית  תפילין  של  השייכות  מובן  גם  ובזה 
תפילין  והללו  בניהם  מבני  אני  ואמר  רגליו  על  בתירה  בן  יהודה  ר'  ש'עמד  יחזקאל,  שהחי' 

שהניח לי אבא מהם', דענין תחיית המתים הרי הוא להחיות את הרשימו של העבר, שזה הוא 

ידו התחיה ובנין הגוף שהי' כבר בעולם, ואינו לידה חדשה, ועל עצם  ענין עצם הלוז, שעל 

הלוז הלזו הוא מקום הקשר של תפילין, שזה הוא ממש ענין התפילין ההתעסקות בהרשימו 

של העבר, בבחי' תחיית המתים, 

מקל לוז דיעקב בחי' קשר של תפילין שעל עצם הלוז

בעסק המקלות של יעקב אצל לבן, שהי' עסקו בעבודת התפילין כידוע מהזוה"ק, שם  ולכן 
כתוב )פר' ויצא( שלקח מקל 'לוז', שמורה על עצם הלוז )כמבואר בליקו"מ תנינא פה בתורה אגוזים הנקראים 

לוזים(, שזה הוא בחי' הקשר של תפילין על עצם הלוז, בחי' תחיית המתים.



-לב-

יחזקאל בחי' התפילין

וגם יחזקאל בעצמו שהחי' המתים, שזה מורה שנשמתו יש לו שייכות לענין תחיית המתים, 
דהיינו התפילין שענינו הרשימו של אתמול בחי'  יז( "פארך חבוש עליך",  כד  )יחזקאל  כ'  אצלו 

תחיית המתים, ומבואר בהאר"י הק' ליקוטי נביאים )יחזקא-ל(, שזה הי' תיקון לחטא קין שנשא 

תאומת אחיו, ויחזקאל  תיקן את קין, ולכן ציוה לו הוי' שלא להתאבל על אשתו ופארו יהי' 

מבואר  ו(  לח  )קמא  ובליקו"מ  ע"ש,  קין  שנשא  התאומה  גילגול  היתה  שהיא  ראשו,  על  חבוש 

שפגם קין הי' פגם התפילין, שזה בחי' 'למה נפלו פניך' ע"ש, לכן יחזקאל שהוא תיקון קין, 

קין, שכ"ז מבטא  התפילין שקילקל  בחי'  דהיינו שתיקן  ראשך'  על  חבוש  'פארך  נאמר  עליו 

שענין התפילין הוא תיקון העבר.

התפילין הוא להעלות לחותם דקדושה

וכן מוארים בזה את המבואר בליקו"מ )תנינא ה תקעו אמונה(, שענין התפילין הוא להעלות מבחי' 
הפגם דהחתים בשרו – פגם הברית, לבחי' חותם דקדושה, שזה בחי' המוחין של תפילין ע"ש, 

ולהעלותו  הפגם  את  לקחת  דהיינו  העבר,  לתקן  דייקא  הוא  התפילין  כנ"ל שענין  מורה  שזה 

לתיקונו.

הרה"ק מבארדיטשוב

זי"ע, שהוא  יצחק מבארדיטשוב  לוי  ר'  על הרה"ק  רביה"ק  מוהר"ן מובא שאמר  בחיי  הנה 
בחי' התפילין של כלל ישראל, בחי' פארן של ישראל, וכמבואר בהתורה בראשית לעיני כל 

התפילין  מענין  שם  שמדבר  הנ"ל,  הרה"ק  על  רביה"ק  שאמר  הספד  שהוא  סז(  )תנינא  ישראל, 

בחי' הראש בית ע"ש, והנה כל עסקו של צדיק זה הי' בלימוד זכות על ישראל, שכ"ז הוא ענין 

התפילין לעסוק בתיקון העבר, שזה הוא ענין הלימוד זכות למצוא הטוב שבכל מצב ולהעלותו 

עי"ז, ולא רק בלהתחיל דף חדש.

כהיום התחדשות בחור הנעשה בהתפילין

ובזה מואר היטיב, מה שכהיום המצוה חדשה של בחור הנעשה בר מצוה שמעולם לא קיים 
אותו הוא מצות התפילין,  שהמצוה הזה לא קיים מעולם בקטנותו, כשאר המצוות שנתחנך 

בהם,  שהמצוה זו בא להורות לו שעכשיו שנעשה גדול אינו רק עוזב את ימי הילדות ומתחיל 

דף חדש, אלא שע"י עבודתו עכשיו מעלה את ימי קטנותו, כבחי' התפילין שמעלה את העבר 

בההוה, וכן יקבל לימוד מזה על כל עניני עבודת ה' ולימוד התורה, שלא לקפוץ מגמ' או תוס' 

קשה לגמ' או תוס' אחרת ולשכוח הראשון, וכן לא להתחיל ממחר בהתחדשות בעזיבת יום 
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האתמול, אלא שיהי' לו הכח כל פעם בהתחדשותו להעלות העבר ולחברו להתחדשותו הזו, 

שעי"ז יהיו ימיו ימי תמימים וכולם שוים לטובה.

נקודת העבודה לעובדא ולמעשה

היוצא מכל הנ"ל, שע"י מצות תפילין מקבל האדם כח, שכל פעם שמתחדש ועולה  תמצית 
יהי'  שלא  גדולה,  יותר  לעליה  מעליה  כשזה  ובין  לעליה,  מנפילה  כשזה  בין  גבוהה,  בדרגא 

באופן של ואלה פסל את הראשונים, כטבע האדם השואף לשלימות, אלא שבכל דרגא שעולה 

דוקא ע"י עליה זו, יאיר את מצבי הקטנות והירידה שמקודם, ע"י שימצא בהם נקודות טובות. 

לאורה,  מאפילה  שיוצא  ומרגיש  אורה,  שערי  לו  שנפתח  לצדיקים,  מהמתקרב  לזה  ומשל 
כלפי  בחי' חושך  הוא  הקודמים, שבאמת  ימיו  כל  את  פוסל  פנימה  ומטבע הדברים שבליבו 

אור של עכשיו, בבחי' יתרון האור מן החושך, אולם ע"י מצות התפילין מקבל האדם הכוח, 

שאדרבה ע"י האור החדש שזכה לו, יוכל להרים כל ימיו הקודמים שעברו בחושך, ע"י אור 

טובות  רצונות  הי' טמון שם  וירידותיו,  נפילותיו  ובכל  הצדיקים שמאירים שבכל מצב שהי' 

של קרבת ה', שזה מה שביקש באמת, רק ע"י שלא מצא הדרך הישר, נפל למקום שנפל, וגם 

בכל  בא  נעשה  ומצב, שעי"ז  מצב  וכל  ויום  יום  הטובות שבכל  נקודות  את  הצדיקים  מגלים 

ימיו, בבחי' בא בימים, וכן הוא בכל עניני העליות שבעבודת ה', שיהי' בבחי' להזהיר גדולים 

על הקטנים, דהיינו שהימי גדלות יאירו את ימי הקטנות של העבר, ואל יאבד אחת מימיו, וכל 

זה הוא ע"י כח הארת התפילין.

קישור הזמן ע''י מוחין

ימים וכן המושג - זמן - בכלל היא חיבור של הרבה חלקים נפרדים כידוע, והאופן שמתקשרים 
הם  גופא  בזה  אתמול  יום  של  מציאת  שהיה  זוכר  שהאדם  דע''י  מוחין  ע''י  היא  בזה  זה 

מתקשרים, והמוחין הם בעיקר כח האדם, דבהמה וחיה כמעט אינם זוכרים כגון בנחש אע''פ 

שנוטר איבה לשונא זה רק דנחקק לו כן דמפלוני צריכים לנקום וכדומה, אבל את כל המעשה 

וכן  איזה מציאת של אתמול,  זוכר שהיה בכלל  דאינו  זוכר,  אינו  פלוני  לו אתמול עם  שהיה 

ידוע עוד דברים מהמחקרים בשאר בעלי חיים, דיש בעלי חיים שהם זוכרים רק לאיזה רגעים 

)ועי' גם בזה בספר הכשרת אברכים(.   

זכירה ע''י ביטול הזמן

כשההוה והעבר מתחברים יש בזה בחינה של ביטול הזמן - למעלה מהזמן שמדובר בזה )בח''ב 
בתורה סא ועוד( וכן רבי נתן בכמה מקומות, דביטול הזמן היא שאין עוד את כל סוגי הפירודים 
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שיש בזמן - שנים חדשים - ימים נפרדים וכו אלא דכל הזמן נעשה מאוחד למציאת אחד גדול 

בבחינת יומו של הקב''ה, ובפרט לעתיד שיבואו אז להמקום שמתחברים החמה והלבנה יחד 

ויתבטל כל מציאת הלילה והחושך, וגם לא יהיה השינויים דקיץ וחורף קור וחום וכו' וממילא 

וא''כ פשוט  יעמוד לפניו בבת אחת  ונמצא דאז כל הזמן  יהיה עוד כלל מציאות השנים,  לא 

לא יהיה שייך הסתלקות המוחין ושכחה שזה נעשה בלילה, וגם דיציאת מצרים יעמוד לנגדו 

כשבעת הנס וכו'.

הרשימו  יכול  הזמן  פירוד  בתוך  כולו  מונחים  עדיין  שאנו  דאע''פ  הוא  דתפילין  והחידוש 
יחוד  הוא   - קשר   - דהגדרת  מקומות  משאר  שידוע  מה  וכעין  הנפרדים  את  לקשר  דתפילין 

הנפרדים אבל אינו מאחד ומדבק ממש לאחד כמו תופר וכדומה דזה יהיה רק לעתיד כשיתבטל 

הזמן לגמרי.

שורש המוחין 

דבכל  בממלא  הסובב  אור  מיחוד  שורשם  לכאורה  בבריאה  עדיין  היה  שלא  חדשים  מוחין 
יחוד מוליד דברים חדשים אבל מוחין ישנים לכאורה שורשם מגילוי עצם אור הסובב עצמו.

רושם בכתיבה

כותבין  אם  כגון  בכתיבה  הרבה  בו  משתמשין  הנעלם,  לדבר  ידו  על  לקשר  רושם  של  הכח 
תיבת שלום ורוצה להשמיט את אות ם סופית, כותבין אותו כזה שלו', דהרושם מקשר לאיזה 

אות שנסתלק ונעלם וכן עושים בראשי תיבות וכדומה. ובזה פליגי החכמים בפרק הבונה אם 

רושם חייב משום כותב דמצד אחד היא רק רושם אבל מצד השני ע''י הרושם יכולים לזכור 

את האות או התיבה הנעלם.

***
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שפתי תפתח

ברכת השיבנו אבינו - וסלח לנו

שבה  החסד  בבחי'  הבינה  אל  תכוין  אמנם  לעיל  כנ"ל  שבה  הבינה  כנגד  הוא  כו'  "השיבנו 
מ"ש  בסוד  דילה  קומה  ואיהו  המלכות  קומת  הנותן  שהוא  והחסד  שבה  המקוה  סוד  שהוא 

קומה  ואותיות  מות  אחרי  בפרשת  כנז'  לעילא  מתתא  וגזעין  ענפין  ופריש  חסד  אתא  בזוהר 

ומקוה שוים 

ובהוי' חתימת הברכה הזו  יכוין בהויה מנוקדת בסגול באומרו השיבנו אבינו לתורתך  ולכן 
יכוין שהיא מנוקדת בצירי לפי שהיא ספי' הבינה שבמלכו' כנ"ל:

)שעה"כ דרושי  לנו אבינו כו' הוא בחסד שבה ולכן הויית חתימת הברכה מנוקדת בסגול"  סלח 
העמידה דרוש ו(.

התשובה חסד

צירי דהיינו בינה ששם סוד התשובה  בניקוד  ב' הויות, הוי"ה  מבואר שיש כאן שילוב  הנה 
כידוע וכמ"ש )ישעיה ו, י( 'ולבבו יבין ושב' )ומפסוק זה למדו חז''ל )מגילה יז:( סמיכות 'השיבנו' ל'חונן 

הדעת', ומובן הסמיכות ע''פ הסוד דהם חכמה ובינה המחוברים תמיד( ביחד עם הוי"ה בניקוד 

פשוטה  'ימינך  בשלח(  )תנחומא  וכמ''ש  פשוט,  הוא  לתשובה  החסד  ושייכות  חסד,  דהיינו  סגול 

לקבל שבים". 

התשובה קדמה לעולם כדכתיב )תהלים צ ב( בטרם הרים ילדו וגו תשב אנוש וגו, כי וכל  ולכן 
קיום העולם תלוי בחסד זה כמ"ש )שם פט ג( 'עולם חסד יבנה' דהתשובה והחסד הזה היו כבר 

מקודם שנברא העולם ובהם תלוי העולם ]ויבואר עוד לקמיה מהו החסד הזה[.

קיום העולם

אך כדי להכנס בסוד התשובה והסליחה יש להקדים שני אופני הסתכלויות שיש במהות 'יום 
הקדוש' יוה"כ, בראשונה יש ההסתכלות הפשוטה וכמבואר בחינוך )מצוה קפ"ה( "שהיה מחסדי 

האל על בריותיו לקבוע להן יום אחד בשנה לכפרה על החטאים עם התשובה שישובו, שאילו 

ויתחייב  יותר  או  שלוש  או  שנתיים  לסוף  סאתם  תתמלא  שנה  שנה  הבריות  עוונות  יתקבצו 

יום אחד בשנה לכפרת  לקיום העולם, לקבוע  הוא,  ברוך  ראה בחכמתו  כן  על  כליה,  העולם 
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חטאים לשבים. ומתחילת בריאת העולם יעדו וקדשו לכך, ואחר שיעדו האל ברוך הוא אותו 

היום לכפרה, נתקדש היום וקיבל כח הזכות מאיתו יתעלה עד שהוא מסייע בכפרה. 

וזהו אמרם זכרונם לברכה בהרבה מקומות ויום הכיפורים מכפר, כלומר שיש כח ליום בעצמו 
בכפרה בעבירות קלות". 

הקב"ה מעשיהן של  צפה  עולם  ברייתו של  ינאי מתחלת  "א"ר  ח(  פ"ג  )ב"ר  מהמדרש  ומקורו 
יהי  צדיקים ומעשיהם של רשעים והארץ היתה תהו אלו מעשיהם של רשעים ויאמר אלהים 

בין מעשיהן של צדיקים  ובין החושך  בין האור  ויבדל אלהים  אור אלו מעשיהן של צדיקים 

למעשיהן של רשעים, ויקרא אלהים לאור יום אלו מעשיהן של צדיקים ולחושך קרא לילה אלו 

מעשיהן של רשעים ויהי ערב אלו מעשיהן של רשעים ויהי בקר אלו מעשיהן של צדיקים יום 

אחד שנתן להם הקב"ה יום אחד ואיזה זה יום הכפורים". ומבואר מהמדרש דיום הכיפורים 

גם  שייכת  תשובה  על  הזה  ההסתכלות  .אבל  ובוהו  תוהו  יהיה  שלא  העולם  את  לתקן  ניתנה 

על  ה'  ניחם  שעי"ז  יונה,  בנבואת  היטב  המבואר  נינוה  של  התשובה  וכמו  העולם,  לאומות 

הרעה.

חיבת ישראל

אך לעומת זה מצינו הסתכלות שניה והיא אחרת לגמרי, כדאיתא במדרש )תדא"ז פ"ד, ילקוט שמעוני 
שצא( "ארבעים יום שעלה משה למרום להביא תורה לישראל היו ישראל נוהגין כל אותן הימים 

צום ותענית ויום אחרון שבכולן גזרו תענית ולנו בתענית. למחר הסכימו ועלו לפני הר סיני 

והיו בוכים לקראת משה ומשה בוכה לקראתם עד שעלתה בכיתם לפני הקב"ה. 

הקדש  רוח  אותם  ובשרה  בתשובה  אותם  וקבל  הקב"ה  של  רחמיו  נתגלגלו  שעה  באותה 
בכית  זו  בכיה  לכם  שתהא  שלי  הכבוד  בכסא  נשבעתי  בני  להם  אמר  מלפניו.  טובה  בשורה 

שמחה ויהא לכם יום כפרה וסליחה לכם ולבני בניכם עד סוף כל הדורות".

אין שייך חטא כלל

וזוהי הבנה אחרת לגמרי, כי למהלך הראשון הוא שמצד מדת הרחמים הש"י מוחק העוונות 
פשוט כדי לסדר את הענין מכאן והלאה, משא"כ למהלך הב' מתגלה ע''י תשובה גילוי חדש 

השייך רק לישראל, שהש"י מגלה ביוה"ק מקום גבוה כזה, ששם אין שייך חטא כלל11, דהיינו 

11 ועי' ליקו"מ )תנינא ז אות ג( כי עיקר הרחמנות הוא כשישראל עם קדוש נופלין, חס ושלום, בעוונות, רחמנא לצלן, כי זהו 

הרחמנות הגדול מכל מיני רחמנות. כי כל היסורים הקשים שבעולם אינם נחשבים כלל כנגד המשאוי הכבד של עוונות, חס 

ושלום. כי כשישראל נופלים בעוונות, חס ושלום, זהו משאוי כבד מאד, שאי אפשר לישא כלל המשאוי הכבד הזה, בבחינת: 
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כי  'תשובה'  ונקראת  ח"ו  פירוד  שום  ואין  בקב"ה  מאוחדים  ישראל  ששם  לשורש  שחוזרים 

שבים לשורשם, ועי''ז מתגלה שישראל נקיים לגמרי מחטא ועוון, וזהו הסליחה ומחילה שבני 

ישראל זוכים מתוך שמחה.

הוא אפילו בלא תשובה,  רבי  ולדעת  יום מכפר  )ביומא פה:( מה שעצומו של  מובן מ"ש  ובזה 
כי  זה רק תנאי, דהכל מודים שהכפרה היא מעצם היום,  ואפילו לדעת רבנן שצריך תשובה, 

גילוי מקום פנימי זה,שהוא סוד קה"ק שנכנסים בו ביום הכיפורים, הוא פועל הכפרה שיהיו 

נקיים לגמרי שמתגלה שורש בני ישראל שמעיקרא לא היה שם אחיזת החטא כלל.

רוצה בתשובה

ודע דהחסד הזה הוא גבוהה הרבה יותר באין ערוך מהתשובה הפשוטה, שזה כולו מתנת חנם 
מהש"י ואינו תלוי כלל בערך מעשינו. ומתבטא ביותר במה שאומרים 'הרוצה בתשובה' שהוא 

'שובו  דכתיב  דלתתא  אתערותא  גם  יש  שבתשובה  דאע"פ  לתשובתנו.  ומצפה  מחכה  מצידו 

אלי ואשובה אליכם' )ולהיפך 'השיבנו ונשובה' באתערותא דלעילא כידוע(, אבל עצם מציאת התשובה היא 

יותר מצד חסדו באתדל"ע ]וכמו שידוע שבכל אתדל"ת יש מקודם אתדל"ע נעלם, ובתשובה 

הוא ממש גלוי[ וכמו שרואים במנשה שהמלאכים עכבוהו מתשובה אבל הקב"ה רצה וחתר 

חתירה לקבל תשובתו, כי הש"י בחסדו ואהבתו ימינו פשוטה וקורא לכל יהודי לשוב. ובפרט 

'והיה עקב תשמעון  יב(  ז  )דברים  שכבר הבטיח לנו שסוף כל סוף יחזרו כולם בתשובה, כמ"ש 

את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם וגו'', והיינו בחי' עקב בזמן 'עקבתא דמשיחא )וכן עי''ע 

בראשונים על פסוק ושבת וגו' אם הוא הבטחה או מצוה(. 

וכמ"ש גם כן )שם ל ו( 'ומל הוי' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך לאהבה את הוי' אלהיך בכל 
לבבך ובכל נפשך למען חייך'. שמכל זה רואים דלא ידח ממנו נדח, והרי אין לך חסד גדול 

'הרוצה בתשובה'  היהודי כשחותם  זה מרמז  וכל  כ"כ,  לנצח  יפסוק  לא  אלינו  מזה שאהבתו 

דמאמין דהוא יתברך רוצה בתשובתו כנ''ל.

"כמשא כבד יכבדו ממני" )תהלים ל"ח(: 

כי מי שיודע קדשת ישראל מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל הוא יודע, שישראל הם רחוקים לגמרי מעוון, 

ואין עוון שיך להם כלל כלל לא, לפי גדל קדשתם משרשם וגדל דקותם ורוחניותם. ועל כן כל היסורים שבעולם אינם נחשבים 

יסורים, אם אין בהם עוונות, אינם  למשאוי כנגד המשאוי הכבד של עוונות, חס ושלום, רחמנא לצלן. ואפלו כשיש לאדם 

נחשבים ליסורים כלל. 

וזה בחינת )שבת נ"ה(: 'אין יסורין בלא עון'. שכשאין בהם עוון, אינם יסורים כלל, כי עיקר היסורים הם רק כשנופלים בעוונות, 

חס ושלום, וזהו עיקר הרחמנות, לרחם על ישראל עם קדוש, להוציאם מהמשאוי הכבד של עוונות. ועל כן משה רבנו, עליו 

השלום, בכל עת שנפלו ישראל באיזה עוון, היה מוסר נפשו עליהם והתפלל בעדם, כגון במרגלים וכיוצא. כי ידע, שלפי קדשת 

ישראל ודקותם הם רחוקים מעוון ואי אפשר להם לישא כלל המשא הכבד של עוון כנ"ל: 
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חסד דכולהו יומי

כמו מדת  דיש חסד הפרטי שהוא מדה אחת מהמידות  בחינות במדת החסד,  ב'  יש  וכידוע 

הגבורה ושאר הו"ק, ויש בחי' אחרת דנקראת -חסד דכולהו יומי- דהיינו חסד שרשי המתפשט 

בכל הו"ק והוא כעין מדת הדעת שהוא החיות הפנימי של כל המדות, )וכידוע כל האריכות בזה באריז"ל 

וברש"ש כגון בדרושי סוכות, ועיין הבן בחכמה סי' יח( והבחינה הזה הוא כעין שרואים באצבע האגודל שהוא 

כנגד החסד, אבל עומד מול שאר האצבעות ומשתמש ומסייע עם כולם. 

וע"פ דרכנו יבואר, דהתשובה של כלל הנבראים היא מצד מדת חסד הפרטי, אבל התשובה 

של ישראל היא בסוד החסד הפנימי הזה )ששרשו בחסד דבינה וכמבואר לעיל מהאריז''ל(, כי תשובה זו היא 

מכח הסוד הפנימי שישראל אחד עם הקב"ה, שזהו חסד עצום המסתתר בתוך כל המדות, גם 

בגבורה וכו'. וזהו סוד שילוב הויות דצירי וסגול, כי מצד אחד היא מדת תשובה דהיא בינה 

וגבורה, אבל מצד אחר היא כולה חסדים ורחמים.

אבינו ומלכנו - ימין ושמאל

התורה  שהרי  ימין,  מצד  לתורתך'  אבינו  'השיבנו  הברכה,  נוסח  סדר  את  לבאר  יש  ולפ"ז 

הוא בימין כמ''ש 'מימינו אש דת' ו'אורך ימים בימינה', ודוקא בברכה הזו ובברכת  סלח לנו 

חסד  ע''י  הוא  להבן  האב  של  והיחס  שהצורה  קטו(,  סי'  )או"ח  בטור  וכמבואר  'אבינו'  מזכירים 

'כרחם אב על בנים' כי הבן במהותו הוא מאוחד בהאב, שזה מבטא  ורחמים כמו שאומרים 

שישראל בשרשם הן מאוחדים עם השם ואינם שייכים לחטא כלל.

ומצד ימין אומרים סלח וכו' כי חטאנו, שחטא הוא בשגגה, דהיינו מחסרון ידיעה, והוא כנגד 

תורה דתיקונו הוא ע"י התורה דע''י שילמוד יתמלא חסרונו ושוב לא יטעה וכמשרז"ל )ברכות 

לה:( "מאי תקנתיה ילך אצל חכם".

ולכן  יצחק',  'פחד  הגבורה  מצד  היא  עבודה  לעבודתך',  מלכנו  'וקרבנו  אומרים  ואח''כ 

מזכירים אז 'מלכנו' דמלכות הוא בקו השמאל . וטעם היראה היא כי אע''פ שתשובה היא כולו 

מאהבתו יתברך  אעפ"כ כשעושים תשובה אסור לשכוח היראה והפחד דהוא בשר ודם קרוץ 

מחומר שחטא למלך מלכי המלכים הקב"ה, וזה היא תיקון ל'פשענו' דהיא במרד, כי מי שמרד 

במלך, צריך לחזור לעבדו עבודת הלב ועי''ז יבוא להבין שהכל הוא פשע כלפי המלך, ולכן זה 

שייך יותר לקו הגבורה.
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תשובה שלמה דעת וכתר

כבר  הרי הכל  'לתורתך'  ביאור קצת, דאחרי שכבר בקשו  צריך  בתשובה שלמה'  'והחזירנו 
כלול בהתורה שהיא תכלית השלימות ואפילו הגרוע ביותר ע''י שילמוד תורה התורה ישלים 

את חסרונו והתורה תטהרהו, וכמו שהפליגו רז"ל )אכ"ר הקדמה( דהמאור שבה יחזירו למוטב.

וכדפסק בשו"ע הרב )הל' ת"ת פ"ד הל' ג( "ויש אומרים שאף על פי כן לעולם יעסוק אדם בתורה 
ולעשות שהמאור שבה  מנת לשמור  על  ללמוד  לידי לשמה  לבא  יוכל  מתוך שלא לשמה  כי 

מחזירו למוטב כמ"ש חכמים ע"פ אותי עזבו ותורתי לא שמרו הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו 

שהמאור שבה היה מחזירם למוטב. 

וכך אמרו חכמי הקבלה שכל התורה ומצות שאדם עושה בעודו רשע אף שמוסיף כח בקליפות 
ידח  לפי שעה מכל מקום כשיחזור אח"כ בתשובה בגלגול זה או בגלגול אחר כמ"ש כי לא 

ממנו נידח אזי מוציא מהקליפה כל התורה והמצות וחוזרים לקדושה בחזרתו ולפיכך אין לו 

למנוע מלעסוק לעולם".

וא"כ מה שייך שוב לבקש 'תשובה שלמה', אבל בהמשך להאמור לעיל - דיש תשובה ששייך 
רק לישראל - יש לומר דתשובה שלימה היינו תשובה הזה דהוא תשובה מאהבה שאז זדונות 

מתגלה  הגדולים  ורחמים  יומא  דכולה  החסד  דע"י  בשלמות,  הכל  ונעשה  לזכויות  נהפכים 

שאין חטא שייך לישראל כלל, ואז נתתקן העון לגמרי מהשורש וחוזר וחוזרים הדברים להיות 

כאדה"ר קודם החטא, דהיא היא תכלית השלמות. 

כל הנ''ל נמצא דתורה ועבודה הם בחי' ימין ושמאל והם כנגד קו הימין וקו השמאל,  ולפי 
דתורה היא חכמה דהיא קו הימין ועבודת הלב היא בינה דהיא קו השמאל, אבל תשובה שלמה 

הנ''ל הוא בבחי' קו האמצעי ששרשו היא בכתר הגבוה מחכמה, ששם נעשה הכל אחד וגם 

השמאל נכלל בימין שהכל נהפך לזכויות ונתגלה שכולו טוב. וכונת הדברים היא שלא די בזה 

שילמד ויתפלל אלא צריך לחזור לשורשו לתכלית השלמות כקודם החטא, ולהפוך הכל לכבוד 

שמים וכנגד זה היא מה שאומרים 'מוחל וסולח אתה'.

סוד מחילה חלל פנוי

ולבאר מוחל וסולח יש לבאר מהו 'סליחה ומחילה', הנה תיבת סליחה אנו מוצאים בתורה, 
אלא  ישמעאל(  בת  מחלת  מחללו,  שבת  שומר  כגון  ורמזים,  אסמכתות  בדרך  )רק  בתורה  נזכר  לא  'מחילה'  אבל 

בתפלה, והאריכו בספרים לבאר ההגדרה והחילוק ביניהם.
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)ועי' אמ"א( שמקורו מ"צור ילדך תשי ותשכח א-ל  לומר דשורש התיבה כדאיתא בספרים  ויש 
מחוללך" )דברים לב( דהיינו הבורא יצר חלל פנוי ובו ברא את העולם, וזהו כח התשובה דהיא 

הכח לברוא מציאות ומקום חדשה בהבריאה, כי בתוך הבריאה כבר לא שייך עוד לתקן את 

העבר רק מה שמכאן ולהבא, 

וזהו שאמרו חז"ל )פסיקתא דרב כהנא כד ז( "טוב וישר הוי' על כן יורה חטאים בדרך וג' )תהלים כה 
ח( שאלו לחכמה החוטא מהו עונשו אמרה להם וחטאים תרדף רעה )משלי יג כא(, שאלו לנבואה 

החוטא מהו עונשו אמרה להם הנפש החוטאת היא תמות )יחזקאל יח ד(, שאלו לתורה חוטא מה 

יעשה  להם  א'  עונשו  מהו  החוטא  להקב"ה  לו, שאלו  ויתכפר  אשם  יביא  להם  אמרה  עונשו 

תשובה ויתכפר לו הדא היא דכתיב טוב וישר הוי' וגו' )תהלים כה ח( א"ר פינחס למה הוא טוב 

שהוא ישר למה הוא ישר שהוא טוב על כן יורה חטאים בדרך )שם( שהוא מורה לחטאים דרך 

שיעשו תשובה לפיכך הושע מזהיר את ישראל ואו' להם שובה ישראל )הושע שם(". 

וכמו שרואים אצל מנשה שהקב"ה חתר לו חתירה, כי רק הקב"ה לבדו יכול למחול אפי' למי 
שפשע כ"כ הרבה לפניו לפני מלך מלכי המלכים, והוא ע"י שעושה חפירה וחתירה הנקראת 

והטעם דע"י  כזה לתקן את העבר,  גם חוטא  יכול  לגמרי שדרכו  היוצר מקום חדש  'מחילה' 

החטא נעשה בחי' חלל פנוי של העלמה וסילוק גלוי אלקות ח"ו, וכמו"כ התיקון הוא ע"י חלל 

פנוי דקדושה.

רצון שברצונות

וכמבואר ב'דרך מצוותיך' )מצות וידוי ותשובה אות ג( "ובזה יובן פי' ברכת סלח לנו אבינו כי חטאנו 
כו' דלכאורה - כי - זה אינו מובן דמשמע כאילו הוא נתינת טעם למה יסלח לו מפני שחטא וזה 

פלאי והול"ל אשר חטאנו, אך הענין דקאי עמ"ש בברכה הסמוכה לה לפניה החזירנו בתשובה 

שלימה לפניך ואזי מבקש עוד סלח לנו הוא ענין המחילה וענינה הוא החזרת הרצון שנסתלק 

הנק'  וזהו  ממנו  הרצון  מסתלק  אזי  וכשחוטא  העליון  רצון  הם  המצות  הנה  כי  העוונות  ע"י 

תרעומות שפירושו סילוק הרצון שאינו מרוצה עוד לפניו הגם שאינו עושה לו מעשה כלל רק 

שמסתלק רצונו ממנו ואח"כ המחילה היא החזרת הרצון, 

ואמנם בחי' רצון זה אינו אותו הרצון שהיה תחלה מאחר שהוא נסתלק למה עתה יחזור אלא 
מבחי' רעוא דרעוין מקור הרצונות שממנו נמשך השראת הרצון מחדש וא"כ הוא יותר נעלה 

מן הרצון שנסתלק וז"ס סלח לנו אבינו פי' מחול כלומר גלה לנו רצונך מחדש והיינו מבחי' 

רעוא דרעוין הנק' רצון העליון כי יש גם רצון אחר שלמטה מזה והוא שבמצות, וכ"כ למה כי 



-מא-    /שפתיתפתח

והחזירנו  כמ"ש  תשובה  שעשינו  ומאחר  המצות  ע"י  נמשך  שהי'  רצון  ממנו  ונסתלק  חטאנו 

בתשובה כו' א"כ צריך לגלות לנו רצונו העליון ב"ה שז"ס הסליחה, 

זכיותיו  הרי  יותר  זדונות  לו  שיש  כל  וא"כ  פו:(  )יומא  כזכיות  לו  נעשו  זדונות  שארז"ל  וז"ס 
מרובים מאחר שעל כל זדון צ"ל המשכת רצון העליון להיות מחילה והוא בחי' זכיות אחרים 

שלא כשל הצדיקים שזכיותיהם הם רק המשכת הרצון שבמצות ולכן במקום שבע"ת עומדים 

צ"ג אינן יכולים לעמוד )ברכות לד:(". עכ"ד.

בחי' חסד חנם מהש"י, דהיינו רחמים רעוא דרעוין, המתקן והופך הכל לזכויות. ובזה  וזהו 
מסדר  שלמעלה  חדש  מקום  ונתגלה  שנברא  כיון  ל'השטן',  מקום  אין  שביוה"ק  הטעם  מובן 

השתלשלות, מקום שאין שם שייכות ואחיזה לשטן.

יוסף לגדולה שעי"ז מוחלין לו  )שע"י חלום עלה  וחלו"ם   - האריכו בענין האותיות של מח"ל  ובספה"ק 
עוונותיו( - ונקודת חול"ם שהיא נקודת רחמים, - ולח"ם - ומל"ח. וכלל הענין היא שכל אלו הם 

בחינות גילוי הגבוה יותר מכלים שלו, והם כחלום הבא מלמעלה שלא כפי הכלים שלו, וכן 

המחילה והרחמים, וכן היא בהלחם, שגם הלחם הוא הכח של 'שולחן מכפר', ו'כהנים אוכלים 

ובעלים מתכפרים' והאריכו בזה בחסידות והכל היא בסוד כח המחילה. )לקו"ת ויקרא. נוע"א, מאור 

ושמש, תוי"י(.

***


