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  שיעור בירושלים, תשע"ד, ערב ר"ה. 

  התיבותראשי  –אלול! 

  איך מגיעים מ"ותשובה ותפילה וצדקה" ל"אנחנו לא ואנחנו לו".

  "אנה לידו ושמתי לך":

יש הרבה ראשי תיבות לחודש אלול. בפרשת משפטים הפרשה דנה לגבי הורג במזיד והורג בשגגה. 

  וכך הפרשה אומרת: 

ָמק�ם ֲאֶ�ר  (לְ ַ)ְמִ'י וְ יָד� לְ &ָה אִ וֲַאֶ�ר !א ָצָדה וְָהֱא!ִהים  {יג}ַמֵ�ה ִאי� וֵָמת מ�ת י�ָמת:  {יב}

                  . יָנ�ס ָ�ָ*ה

  (שמות פרק כ"א)         

הפרשה עוסקת בהורג בשגגה, עליו נאמר שהוא צריך לברוח לעיר מקלט ועליו נאמר: "והאלוקים אנה 

  אנה"? מסביר רש"י: לידו". מה פירוש "

זמן לידו, לשון לא תאונה אליך רעה (תהלים צא, י.), לא יאונה לצדיק כל והאלהים אנה לידו. 

  . , מזדמן למצוא לי עלהב ה, ז.)-און (משלי יב, כא.), מתאנה הוא לי (מלכים

ו ומתנות "אני לדודי ודודי לי", "אנה לידו ושמתי לך", ו"איש לרעה– של אלול שלושת ראשית התיבות

צדקה, אני  –הם כנגד "ותפילה ותשובה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה". איש לרעהו  –לאביונים" 

שסיפורה הוא  –זה תכנית התשובה  -תפילה, וההורג בשגגה –שהכול בא מלמעלה למטה   - לדודי

  עיר המקלט. 

יש לרעהו ומתנות אני לדודי ודודי לי הוא משמעותי בפני עצמו כמהות של חודש אלול, וכן "א

 –ובן אדם לחברו. אבל "אנה לידו ושמתי לך"  –מזכיר קצת את המהות של חודש אלול  –לאביונים" 

  איך הקשר המהותי שלו לאלול? הרי לא סתם מצאו ראשי תיבות? 

  : "כי אני אני"

שבת שובה עוסקת בשירה הגדולה על כל החלקים.  –בפרשת האזינו שניכנס אליה בשנה הבאה 

פרשת וילך היא ההקדמה לשירה. השירה הזו היא שירת האזינו שעל שמה התורה כולה נקראת 

 –שירה. "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם", אומר הרמב"ן 

ורה? כי אין כותבים את התורה הכוונה היא לשירת האזינו, אז למה זה מצוות כתיבת ספרת ת

  לכן כותבים את כל התורה. כלומר שירת האזינו היא העיקר.  –פרשיות פרשיות 

  בשירה האזינו אומר הקב"ה דברים קשים: 

ו1ַֹאֶמר 2ְסִ'יָרה ָפנַי ֵמֶהם ֶאְרֶאה ָמה 2ֲחִריָתם ִ�י ד�ר   {כ}ו1ְַַרא יְהוָה ו1ִַנ0ְץ ִמַ�ַעס ָ.נָיו �ְבנָֹתיו: 

ֵהם ִקנְא�נִי ְב!א ֵאל ִ�ֲעס�נִי ְ.ַהְבֵליֶהם וֲַאנִי 2ְקנִיֵאם ְ.!א   {כא}ַ'ְה5ֻכֹת ֵהָ*ה ָ.נִים !א ֵאֻמן ָ.ם: 

�י ֵא� ָקְדָחה ְבַא5ִי וִַ'יַקד ַעד ְ�א�ל ַ'ְחִ'ית וַ'ֹאַכל ֶאֶרץ וִיֻבָל6  {כב}ָעם ְ.ג�י נָָבל 2ְכִעיֵסם: ִ

ְמֵזי ָרָעב �ְלֻחֵמי ֶרֶ�ף   {כד}ת ִח8ַי ֲאַכ7ֶה ָ.ם: 2ְס5ֶה ָעֵלימ� ָרע� {כג}וְַ'ַלֵהט מ�ְסֵדי ָהִרים: 

�ל ֶחֶרב �ֵמֲחָדִרים   {כה}וְֶקֶטב ְמִריִרי וְֶ�ן ְ.ֵהמ�ת ֲאַ�7ַח ָ.ם ִעם ֲחַמת זֲֹחֵלי ָעָפר: ֶ�ִמח�ץ ְ'ַ

0ַמְרִ'י 2ְפֵאיֶהם ַאְ�ִ.יָתה ֵמֱאנ�� זְִכָרם:   {כו}ֵאיָמה ַ:ם ָ.ח�ר ַ:ם ְ.ת�ָלה י�נֵק ִעם ִאי� ֵ)יָבה: 

�י   {כח}ס א�יֵב 0ג�ר 5ֶן יְנְַ�ר� ָצֵרימ� 5ֶן יֹאְמר� יֵָדינ� ָרָמה וְ!א יְהוָה 5ַָעל ָ�ל זֹאת: ל�ֵלי ַ�עַ  {כז}ִ

ל� ָחְכמ� יְַ)ִ�יל� זֹאת יִָבינ� ְל2ֲחִריָתם:    חמישי   {כט}ָ.ֶהם ְ'ב�נָה:  ג�י אַֹבד ֵעצ�ת ֵהָ*ה וְֵאין

�י   {לא}ֵאיָכה יְִר;ֹף ֶאָחד ֶאֶלף �ְ�נַיִם יָנִיס� ְרָבָבה ִאם !א ִ�י צ�ָרם ְמָכָרם וַיהוָה ִהְסִ:יָרם:   {ל}ִ

�י ִמֶ:ֶפן ְסדֹם ַ:ְפנָם �ִמַ>דְ  {לב}!א ְכצ�ֵרנ� צ�ָרם וְאֹיְֵבינ� 5ְִליִלים: ִ �מֹת ֲעמָֹרה ֲענֵָבמ� ִע&ְֵבי ר�
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�!ת ְמרֹרֹת ָלמ�: ְ�ֲה!א ה�א ָ�ֻמס ִעָ*ִדי   {לד}ֲחַמת ַ'&ִינִם יֵינָם וְרֹא� 5ְָתנִים 2ְכָזר:   {לג}ַאְ

ִלי נָָקם וְִ�7ֵם ְלֵעת ָ'מ�ט ַרְגָלם ִ�י ָקר�ב י�ם ֵאיָדם וְָח� ֲעִתדֹת ָלמ�:  {לה}ָחֻתם ְ.א�ְצרָֹתי: 

ו0ְַמר ֵאי   {לז}יְִתנֶָחם ִ�י יְִרֶאה ִ�י 0זְַלת יָד וְֶאֶפס ָעצ�ר וְָעז�ב: ִ�י יִָדין יְהוָה ַע*� וְַעל ֲעָבָדיו   {לו}

ֲאֶ�ר ֵחֶלב ְזָבֵחימ� יֹאֵכל� יְִ�'� יֵין נְִסיָכם יָק�מ� וְיְַעזְֻרֶכם יְִהי ֲעֵליֶכם   {לח}ֱא!ֵהימ� צ�ר ָחָסי� ב�: 

ְרא$ ַעָ�ה ִ%י ֲאִני ֲאִני ה$א וְֵאין ֱא ִהים ִעָ�ִדי ֲאִני �ִמית וֲַאַחֶ�ה ָמַחְצִ�י וֲַאִני   {לט}ִסְתָרה: 

   .ֶאְרָ'א וְֵאין ִמָ�ִדי ַמִ&יל

". המילה השניה שחוזרת כל הדברים הקשים הללו מסתיימים בפסוק לט', והמילה המנחה היא "אני

"אני אני  –זה "אין". מה פירוש: "ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלוהים עמדי"? רש"י מסביר  –בפסוק 

כמו שאני רפאתי זה אני זה שמחצתי. כלומר אני זה הממית , ואני זה המחיה. "ואין אלוהים -הוא

  חיה. הקב"ה אומר לנו שאין שום אלוה עמדו. והוא ממית ומ –עמדי" 

היא כפילות לשון שאפשר להבין אותה רק במשמעות של גם זה וגם זה,  –ע"פ רש"י "אני אני הוא" 

אין משמעות למשפט. המשפט  –אז הקב"ה אומר לנו שהוא גם זה וגם זה. אבל כמשמעות עצמית 

  קצת בעייתי, ואפשר להבין אותו רק ע"פ הקשר במשפט. 

כפשוטו. ודווקא הזוהר לומד כאן פשט בפסוק. פשוטו לומדים את הפסוק הזה  –בזוהר הקדוש 

שזה וודאי התוכן הפנימי של כל  –הממית, ו"אני" המחיה  –הכוונה לא רק בהקשר שלו, ש"אני" 

הפרשה. אלא גם בדבר נוסף מאד יסודי. ישנו ביטוי מופלא בזוהר הקדוש: "אני דא שמה דקודשא 

  בריך הוא". (אני זהו שמו של הקב"ה). 

"אנא ה' הושיעה נא" וגם "אני והו הושיעה נא". וזו מחלקות בגמרא מה  –נות אנו נזכיר הרבה בהושע

הם שני השמות המרכזיים בשבעים ושניים שמותיו של  –אומרים. הגאון מוילנא מסביר ש"אני והוא" 

"אני"  שלומדים אותם בפרשת בשלח, אבל השמות המרכזייםזה –הקב"ה. יש שבעים ושתיים שמות 

  ו"הוא".

כי אני זה  –אל תתבלבלו  - אבל רק אני הוא אני. כלומר –"ראו עתה כי אני זה אני "  -ע"פ הזוהר

  הקב"ה. 

על ר' זושא שלא היה אומר אף פעם אני, אלא הוא היה אומר  –הסיפור החסידי המפורסם אומר 

שא לא מבין כלום, "אני" זה זושא. זושא רעב, זושא עייף, היה תמיד מדבר על עצמו בגוף שלישי. זו

  שמו של הקב"ה. 

נתחיל מעברית, ועוד מעט נגיד אל היסודות של הזוהר. ולעניות דעתי זה כל סיפור התשובה. המילה 

, לא יודע אם יש   Iשמתורגם בשפות אחרות להברות פשוטות. באנגלית המילה "אני" היא  - "אני"

היא מילה  –לעיקרון של האנגלית. המילה "אני"  למילה זו שורש, וכן בשאר השפות הוא דומה מאד

היא אינה  - שבד"כ קלה להגיד אותה. בעברית, בלי להבין כלום, המילה "אני" היא מילה עם שורש

  הברה! 

לתינוק קשה בתחילה להגיד "אני", והרבה לפני כן הוא אומר "אתה" או "אבא" או "אמא". המילה 

הוא א.נ.ה. וזה  –כן היא נאמרת אחרונה. שורש המילה "אני" "אני" היא הכי מורכבת להגיה אותה, ול

הסיבה היא, לא סיבה שאתה יכול  - פירוש –לידו". מה פירוש "והאלוקים אנה לידו" אנה "והאלוקים 

אם מדובר במישהו שרוצה להרוג את חברו והורגו בעורמה, אז  –להבין אותה כי היא אלוקית. כלומר 

ע לכוונת הזדון ונראה אם כוונתו היא זדונית. אבל כרגע מדברים על אדם עכשיו נבין את העורמה ונגי

מדבר על אדם שבכלל אל הייתה לו כוונה לרעה.  –ללא כוונת זדון. (מושג התשובה של "אנה לידו" 

או לפי  –הוא לא ארב, והוא לא מנסה לצוד  –לכן צריך להבין מה התשובה שלו) הוא "לא צדה" 

לו צד בעניין". הוא בכלל צינור שלא מבין איך הוא קשור לזה, רק הקב"ה סידר  "אין –פרשנים אחרים 

  את זה.
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זה  –תאונה המילה "אנה" מוכרת בעברית הכי מדוברת. כי "אנה" = תאונה. "לא תאונה אליך רעה" . 

"כי  -בלי כוונת זדון. אבל משהו גרם לתאונה. "לא יאונה לצדיק כל אוון". שמשון עם סיפור האישה

  כלומר הוא מבקש סיבה.  –תואנה הוא מבקש". 

"אני אוכל", מה אוכל? השאלות הפילוספיות הכי גדולות נמצאות סביב השאלה מה הוא ה"אני". "אני 

שאני כבר לא אוכל, ולא יושן, ולא חושב? העולם  –ישן", "אני ישן", "אני חושב". מה פירוש ה"אני" 

  המודרני מתמודד עם השאלה הזאת הרבה, מה פירוש ה"אני"? 

היא "לאן"  –זו הסיבה הראשונה. המילה "אן"  –זה הקב"ה שבך! "אני"  –"אני" אומר הזוהר הקדוש 

זה לאן  –לאן ללכת כדי לחפש אותך? "לאן"  –מלשון  –"אנה ואנה", "אנה ה' כי אני עבדך".  –

  לפנות,איך מגיעים? מהו הגורם? 

זה אני הגורם, ויש כאן משהו פנימי שהוא הגורם. שירת האזינו מסתיימת ב"אני אני". כי  –"אני" 

פרשת וילך עסקה בכך ש"הסתר אסתיר פני", ו"הלא כי אין אלוהי בקרבי מצאוני הרעות האלה". לכן 

מה השירה  –ת האזינו להגיד לי איך מוצאים את הקב"ה. "וענתה השירה הזאת לעד" צריך את שיר

אתם שהבנתם אותי שאני  –תעשה? השירה הזאת תסיר את המסכים, היא תגלה ש"ראו עתה" 

מכאן.  –שאסתר מן התורה מניין  –נסתר, אז תראו עתה. המפרשים אומרים על "הסתר אסתיר" 

זה מוסתר בתוך מוסתר, כי אני אסתיר גם  –חד? אלא שני לשונות אבל אם כך היה מספיק לשון א

כי אתה לא תבין שזה מוסתר. כי גם ההסתר  –את ההסתר, וזה יגרום לך לחשוב שאתה מבין הכול 

זה סוף נאומו  –הוא מוסתר. אבל יום יבוא ויוסר המסך מעל ההסתר אז "ראו עתה כי אני אני הוא" 

את השירה הזאת הוא יצווה אותנו לקרא כל הזמן במעמד הקהל. כי של משה מתחילת ספר דברים. ו

שאסור להגיע ל"ונושנתם בארץ". כי במצד שתתיישנו בארץ אז  –כל ספר דברים הוא להגיע למצב 

  לא תראו אותי. 

  תחפש אותי במקומות הכי נמוכים, כי "אני אחיה". –"אני אמית" 

  : "אני ה' אלוקיכם"

  זהו פירושו לפרשיו הללו. נחזור רגע לפרשיות כי תבוא: ר' יעקב צבי מקלנבורג, 

ו1ְִַקָרא מֶֹ�ה ֶאל ָ�ל יְִ)ָרֵאל ו1ַֹאֶמר ֲאֵלֶהם ַאֶ'ם ְרִאיֶתם ֵאת ָ�ל ֲאֶ�ר ָעָ)ה יְהוָה ְלֵעינֵיֶכם ְ.ֶאֶרץ 

ַהַ*=�ת ַהְ:דֹ!ת ֲאֶ�ר ָרא� ֵעינֶי( ָהאֹתֹת וְַה*ְֹפִתים   {ב}ִמְצַריִם ְלַפְרעֹה �ְלָכל ֲעָבָדיו �ְלָכל 2ְרצ�: 

וְ!א נַָתן יְהוָה ָלֶכם ֵלב ָלַדַעת וְֵעינַיִם ִלְרא�ת ו0ְְזנַיִם ִלְ�מַֹע ַעד ַה�1ם ַהֶ<ה:  {ג}ַהְ:דִֹלים ָהֵהם: 

וָא�ֵל? ֶאְתֶכם 2ְרָ.ִעים ָ�נָה ַ.ִ*ְדָ.ר !א ָבל� ַ)ְלמֵֹתיֶכם ֵמֲעֵליֶכם וְנַַעְל( !א ָבְלָתה ֵמַעל   {ד}

�י ֲאנִי יְהוָה ֱא!ֵהיֶכםֶחם !א ֲאַכְלֶ'ם וְיַיִן וְֵ�ָכר !א ְ�ִתיֶתם ְלַמַען ֵ'ְדעלֶ   {ה}ַרְגֶל(: ִ � .  

  (דברים פרק כ"ט)            

ראינו או לא ראינו? "אתם ראיתם" או "ולא נתן ה' לכם לדעת ועינים לראות ואזנים לשמוע"? רש"י 

ל הפסוקים משה הוא הדובר, וה' לא מדבר. לב להכיר את חסדי המקום". בכו –"לב לדעת  –מסביר 

אז למה כתוב בסוף פסוק ה': "למען תדעו כי אני ה' אלוקיכם"? כך שואל בעל הכתב והקבלה. איך 

  לדברי ה'?  –פתאום התורה עוברת בין דברי משה 

כי  –'למען תדעו  –הוא הפירוש הכי פשוט והוא רואה את כל המכלול. והוא מסביר  –הכתב והקבלה 

 –אתם ראיתם את הכול, אבל לא היה לכם עיניים לראות  –זה ה' אלוקיכם'.  "אתם ראיתם"  –אני" "

זה ה' אלוקיכם. בני ישראל ראה את כל הניסים, ואת כל המופתים. אבל זה עדיין לא גרם  –ש"אני" 

  להם להבין ש"אני"  זה ה' אלוקיכם. 

שאני ה' ואתה צריך לשוב אלי. כי  –ונה. ז"א אם "האלוקים אנה לידו" , ז"א שזאת השגחה פרטית נכ

"האלוקים אנה לידו". אותו אדם הרג בשגגה, ולא הייתה לו שום כוונת זדון, אבל "אני ה' אלוקיכם" בא 

  החלק אלוה ממש.  –הנשמה  –לומר ש"האני" באמת של האדם זה האלוקי שבו 
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  "הנשמה לך והגוף פועלך":

באמירת הסליחות אנו אומרים: "הנשמה לך והגוף פועלך חוסה על עמלך". הרי הנשמה לך, למה לא 

פועלך? הרי גם הנשמה הקב"ה עשה? אלא חייבים להבין שהנשמה זה "וייצר אלוקים את האדם 

אפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים". ואומרים "מאן דנפח מתוכיה נפח". הקב"ה ברא אתה 

י כמו את כל העולם ואת כל החיות, אבל החידוש של האדם הוא "ויפח". זה את השיש האדם ביום

הקב"ה לא פעל ולא ברא ולא יצר ולא עשה, אלא נפח. הנשמה היא  –החיות של הקב"ה, את נשמתו 

כשאני נותן אותי, את עצמותי. הנשמה היא גם כשאני מתעקש שלא יהיה שום דבר מלבדי. כי אם אני 

אני חייב לדאוג שלא יכנס שום דבר חוץ מתוכי. בנשמה לא יכול להיות  –למישהו עושה הנשמה 

יש  –משהו נוסף חוץ מחלק אלוה ממש. הנשמה הזאת היא "האין", הגוף הוא ה"יש". לפועלך 

אין ראשית ואין אחרית. לכן ה"הרוח תשוב אל האלוקים אשר  –התחלה ויש סוף, אבל לך (לקב"ה) 

זה חזרה לכל הפסוקים. כי  –יא "לך", והגוף הוא "פועלך". ו"חוסה על עמלך" נתנה" . לכן הנשמה ה

אלא על כל אשר - "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד". לא על האדם כתוב "כי טוב"  

עשה. הרמב"ן מסביר שהאדם נעשה מכל הברואים, לכן הקב"ה ראה את כל מה שעשה באדם. אבל 

כל הבריאה הזו  –הוא כל הבריאה. ה"עמל" הוא למה  –" של הקב"ה הפירוש העמוק הוא שה"עמל

יורדת מעולם שכולו אצילות, ומגיעה הנה למקומות הכי נמוכים. התשובה לכך היא ירידה לצורך עליה. 

  התשובה היא תשובתו של האדם שתפקידו הוא לגלות את הנשמה שיש בכול גוף ו"אדם לעמל יולד". 

הרי יש בחירה חופשית? וגם הרי ההיגיון אומר  –בחיים". ורש"י תמה  "ובחרת –בניצבים קראנו 

הוא לא במשמעות  –"טוב ורע"  -שאדם בריא יבחר בחיים? אז למה צריך ציווי? ומסביר הבעלש"ט

שבכול דבר בעולם יש חיים  -הרגילה כי אז באמת לא הייתה בעיה. אלא יש מושג הרבה יותר עמוק

א מוות ביחס לחיים שבתוכו. הנשמה שלי היא אינסופית. הידיים והרגליים ומוות. לא מוות אמיתי, אל

הם לא החיים, אלא הם המציאות. הם המציאות הזמנית. והם לא רק בי, כי זה נכון גם בחיה וגם 

בדומם. וזה נכון גם ברע, וזה נכון גם בחושך. "הנה אנוכי נותן לפנכים את החיים ואת הטוב את 

רת בחיים"  כלומר יש לך את הכוח למצוא את החיים שבכול דבר. אתה יכול המוות ואת הרע, ובח

שהוא ביחס לחיים. אבל הקב"ה אומר לנו לבחור דווקא  –לבחור שכל המציאות שלך  תעסוק במוות 

  בחיים.

בעברית היא גם נשמה,  –זה החלק אלוקה ממעל שבי. לחלק הזה קוראים נשמה. "נשמה"  –"אני" 

ם נשמות יושיבו". "והארץ הנשמה הלזו תאבד". כי הגוף שלי הוא היש, והנשמה וגם שממה. "וערי

ולא נכנס אוויר חוץ ממה  -זה אלוקות, ואני אלוקות כי אין אלוהים עמדי –שלי היא ה"אין". ה"אני" 

  שהוא הכניס. 

. לנפוח, ולשמוע קול שופר –הקב"ה נפח בתוכנו נשמת חיים בר"ה. ומצוות היום בר"ה היא אחת 

  לשמוע קול שופר מלמטה, ולשמוע קול שופר מלמעלה. 

  :"הכתיב גאולה"

הוא ההבנה שהקב"ה משגיח עלי בהשגה פרטית לא רק במקומות היפים  - כל מושג התשובה

בהשגחה  והמוארים, אלא גם במקומות החשוכים שאני לא אוהב לדבר עליהם. אמונה אמיתית

 –פרטית היא שהקב"ה משגיח עלי גם שאני חוטא. הקב"ה נמצא איתי גם בחטא, ב"חטאנו לפניך" 

  אבל זו לא תאונה אלא "יאונה". אתה איתי ביחד.  –אני אומר שחטאתי 

"ושב ה' אלוהיך את שבותך ורחמך, ושב וקבצך מכל העמים". פרק ל' פסוק ג'. אומר רש"י: למה לא 

  ומר רש"י: כתוב "והשיב"? א

היה לו לכתוב והשיב את שבותך, רבותינו למדו מכאן,  ושב ה' אלהיך את שבותך. {ג}

שהוא  גאולה לעצמוהכתיב כביכול שהשכינה שרויה עם ישראל בצרת גלותם, וכשנגאלין 

  וכו'. ישוב עמהם. 
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 –בשיחה מופלאה של הרבי מה פירוש הקב"ה "הכתיב"? למה הקב"ה היה צריך להכתיב לעצמו? 

הרי זה כבר כתוב בתהילים : "עמו אנוכי בצרה", למה צריך ללמוד את זה מהדרשה  –הוא שואל 

כתוב בפסוק של "עמו אנוכי מה שלא  –הזאת. אלא מה הפשט? הפשט הוא ש"רבותינו למדו מכאן" 

בצרה". בפסוק בתהילים כתוב שהקב"ה נמצא עם מי שנמצא בצרה, כמו עם חבר שנמצא איתו 

שהשכינה  –אבל אתה זה לא הוא, ואתה לא שם. לכן רבותינו למדו מכאן  –במחלה שלו, בכאב שלו 

צרה. אבל בא בגלות ממש. כי מהפסוק בתהילים לא מוכח שהוא בגלות ממש, אלא שהוא איתי ב

הקב"ה בגלות. הוא לא רק עימי בצרה,  – נמצא ביחד איתנו הקב"הש ואומר לנו הפסוק של "ושב"

  והוא אסור בזיקים. –אלא הוא עצמיותו בגלות. "אני והוא הושיעה נא" 

אם הקב"ה בגלות, אז אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, אז מי יעזור? הרי הקב"ה  – שואל הרבי

כשברא הקב"ה את הגלות  –ממש, אז איך הוא מתיר את עצמו? לכן "הכתיב על עצמו"  –בגלות 

ששם הוא חייב לצאת, ומה שהקב"ה הכתיב על עצמו הוא חייב  –בהתחלה הוא הכתיב על עצמו 

אז זה  –מה הפשט? כל עוד אני נפגש עם הקב"ה בתשובה, אבל בחטאים זה רק היצר הרע  לעשות.

ו"אנו עזי  -מבין שזה לא רק "עמו אנכי בצרה" , אלא אנחנו כאן בעולם למטהלא תשובה. רק אם אני 

 –ואנחנו אומרים זאת בפה מלא, ולא מתביישים  –"אנו מאמירך". "אנו מלאי עוון"  –פנים" ודווקא כך 

  כי "אתה רחום וחנון". 

הקב"ה בחר אותנו שאנו נאמיר אותו, כי רק אנחנו יכולים לעשות זאת. מה הפשט של "כי לא תחפוץ 

שהקב"ה אתה אוהב אותנו אז לא תחפוץ  -במות המת כי אם בשובו מדרכו וחיה". אני תמיד הבנתי

כי זה מנוגד לאינטרסים שלך. זה  –ש"לא תחפוץ במות המת " –במות המת. אבל עכשיו אני מבין 

נוגד לכל האינטרסים שלא תהייה תשובה. התשובה הוא הפיתרון האלוקי לכל המורכבות של העולם מ

של "ונתנה תוקף". איך אפשר  –הזה. בלי זה אין עולם, ובלי זה אי אפשר להגיד "ויכון בחסד כסאך" 

  להגיד בלי זה "ותשב עליו באמת"? 

זה מה שאני קורא לו "אין".  לכן חייבים   –הוא, ואין אלוהים עמדי". ה"אני"  "ראו עתה כי אני אני

"אני  - זה כל ניסיון העקידה וזה תפילת חנה של ההפטרה"אין לנו מלך אלא אתה"!!  –לצעוק בר"ה 

ואם הגעתי למקום שאני לא חושב שאני צריך להיות שם, זה  –מוריש ומעשיר". "האלוקים אנה לידו" 

ב"ה ייעד אותי להיות שם וזה התוכנית המקורית שלו. זה הפשט של אלול! כשהאלוקים בגלל שהק

הוא כבר "ושמתי לך". רק בסוף הוא ילמד על ערי מקלט, אבל בהתחלה הוא כבר מלמד אותנו  -"אנה"

  שהקבה לא מסדר את הכול.  –שאין מציאות 

הארץ כי ה' הוא האלוקים בשמים  לרחב מגיעים ליריחו המרגלים והיא אומרת: "כי שמעו כל יושבי

 –וזה ההבדל שהתשובה עושה. "אין עוד"  -אבל היא לא אומרת "אין עוד" –ממעל ועל הארץ מתחת" 

אז אין "ה' הוא האלוקים בשמים ממעל ועל  –שאין עוד עוד. כי אם יש עוד עוד  –מסביר בעל התניא 

אז אתה לא באמת מבין שהקב"ה נמצא  –הארץ מתחת". כי אם אתה אומר שיש עוד אוויר חוץ ממנו 

  בגלות כי הוא הכתיב על כולנו גאולה. 

שיא ההשגחה היא להאמין שהקב"ה משגיח עלי במקומות הכי נמוכים גם בחטא. זה הפשט של אף 

לכן  –וכל אחד בגלות של עצמו.  - הוא בגלות. שהקב"ה בגלות , זה לא רק פעם, אלא זה כל רגע

  א הכתיב לנו מתי לצאת.תמיד חיייבים לזכור שהו

  "אנחנו לא ואנחנו לו": 

השפת אמת היה מביא עוד ראשי תיבות. במזמור לתורה כתוב: "כי ה' הוא האלוקים הוא עשנו ולו 

הכוונה שאנחנו שייכים לו. אבל הפסוק בכתיב  –לו  –כתיב)  אנחנו עמו וצאן מריעתו". בקרי  –(ולא 

ב הוא הדרך להגיע אל הקריא. (קודם כל בנייך ואז בונייך). מה הכוונה?. אלא הכתי –"ולא"  –כתוב 

שהוא עשנו ואנחנו לא. זה נשמע  -זה הכתיב –אלא אומר השפת אמת: "דעו כי ה' הוא האלוקים" 

מדכא, אבל לאחר שתבין שאנחנו לא אז תבין שאנחנו לו. כלומר לאחר שתבין שאנחנו לא יצרנו את 

"אנחנו לא ואנחנו  –ומסיים השפת אמת: "ואלול ראשי תיבות  – עצמנו, אז תבין שאנחנו שייכים לו

  לו". 
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כל אלול במובן של תשובה מקבל מובן אחר שאני מבין ש"אנה לידו ושמתי לך". כל מושג התשובה 

ראשי התיבות של אלול מתמלאים מהמקום של "אני אני הוא". כשמבינים  –והתפילה והצדקה 

 –, אפשר לבוא "בשובה ונחת". תמיד שאומרים לאדם "שובה"  "הכתיב על עצמו גאולה" –שהקב"ה 

הוא מבין את זה בחוזק, ובמהירות, אבל המשמעות האמיתית היא התשובה של הנחת. שאתה יודע 

שהקב"ה לא רק נמצא מאחוריך, אלא הוא איתך ביחד. והוא כבר הכתיב על עצמו גאולה, והוא זה 

יכול לשוב בתשובה. שנה טובה, כתיבה וחתימה ה שאת –שאנה אותך, והוא זה ששם לך מקום 

  טובה. 

  

 


