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פתח דבר
"נעוץ סופן בתחילתן ותחילתן בסופן כשלהבת קשורה בגחלת"
(ספר יצירה ,פרק א)
"החשיבות של כתב יד זה נובעת מכך שמקורו בחסיד אשר רשם
את התורות באופן שבו הרבי דיבר ,היינו ביידיש ]...[ .קרוב ל־99
אחוזים מן התורות החסידיות שהגיעו לידינו כתובות בלשון הקודש,
הגם שהלשון המקורית שבה נאמרו תורות אלו הייתה יידיש .על ידי
הרקת התוכן מלשון אחת לתוך לשון שנייה — חלק ניכר מן החן
קאנטע,
אומבא ַ
ַ
החיוני ['לעבעדיקן חן'] אבד" (אברהם יהושע השל,
עמ'  ,133להלן עמ' .)69

ווא בלעטער,
בשנת  1952פרסם אברהם יהושע השל מאמר ביבליוגרפי בכתב העת ייִ ָ
דאקומענטן צו דער געשיכטע פֿון חסידות" (מסמכים לא ידועים
קאנטע ָ
"אומבא ַ
ַ
בשם
בהיסטוריה של החסידות) .במאמר זה הוא ציין כתב יד המכיל כ־ 150דרשות של הרבי
מגור ,ר' יהודה אריה לייב אלתר ,שסוכמו על ידי תלמיד או כמה תלמידים .ייחודן
של הדרשות בכתב יד זה הוא שפתן — יידיש (ברוב הדרשות) ,בניגוד לדרשותיו של
הרבי מגור עצמו שהופיעו בספרו שפת אמת בעברית בלבד .לחלק מן הדרשות בכתב
היד יש מקבילות בשפת אמת המודפס ,ואילו דרשות אחרות מהוות עדות טקסטואלית
ייחודית ל"דיבורים" לא ידועים של הרבי מגור.
בעקבות קריאת מאמר זה ניסיתי ,החל בתשע"א ,לאתר כתב יד עלום זה בארכיונים
שונים ובאוספים פרטיים .בכולם נעניתי כי כתב היד אבוד .תוך כדי החיפושים נודע לי
שחוקר נוסף ,אריאל אבן־מעשה ,מחפש ותר אחר כתב יד זה .ד"ר ר' צבי לשם ,ראש
צוות אוסף גרשם שלום בספרייה הלאומית בירושלים ,הפגיש בינינו בחורף תשע"ב,
ומכאן החלה עבודתנו ודרכנו המשותפת.
בשנת תשע"ד פנה אלי ידידי ד"ר דרור בונדי וסיפר לי כי ספריית אוניברסיטת
דיוק ()David M. Rubenstein Rare Book & Manuscript Library, Duke University
רכשה את הארכיון האישי של השל ,ואולי אמצא שם את מבוקשי .פניתי בדוא"ל
לספרנית ללימודי יהדות ,רחל אריאל ,ולהפתעתי הרבה קיבלתי ממנה סריקה של כל
כתב היד .השתוממתי כשעתא חדא ולא האמנתי למראה עיני .התחלתי לחקור את
כתב היד במסגרת היותי עמית פוסט־דוקטורט מתנאל בחוג למחשבת ישראל ועמית
פוסט־דוקטורט ע"ש ורבורג במכון למדעי היהדות ע"ש מנדל ,שניהם באוניברסיטה

ט

י

פתח דבר

העברית בירושלים .המשכתי מחקר זה במסגרת מחקר יותר  רחב במרכז ללימודי
יהדות ,ובספריית דוד מ' רובינשטיין לספרים נדירים וכתבי יד ,אוניברסיטת דיוק,
צפון קרולינה ,ארצות הברית .תודתי למנהלת ספריית רובינשטיין ד"ר נעמי נלסון
ולספרניות הנדיבות רחל אריאל ומייגן או־קוניל שפתחו לפני את אוצרות הארכיון של
השל במאור פנים ועזרו לי בכל הנדרש ,מעל ומעבר.
הוצאת ספר זה נעוצה למעשה באותו מפגש ראשוני עם אריאל .אוסף גרשם שלום,
המשמש ספרייה ייחודית ללא דוגמה מקבילה ,היה לנו למקום לימוד פורה .חברותא זו
בינינו הניבה כמה מאמרים ומחקרים משותפים ,שקדמו לספר זה ,על דרשות חסידיות
אחרות ביידיש .בזאת אנו מבקשים להודות לפרופ' דניאל אברמס שעודד את מחקרנו,
פרסם סדרה של שלושה ממאמרינו בנושא הדרשה החסידית ביידיש בכתב העת קבלה
שבעריכתו ועזר לנו להשיג צילומי איכות של כתבי יד.
במשך השנים שבהן עסקנו במחקר זה קיבלנו ביקורות רבות מ"חברים מקשיבים"
שהשמיעו את קולם ואת עצתם הטובה ובראשם פרופ' אברהם יצחק (ארתור) גרין,
שחוכמתו ועצותיו ליוו פרויקט זה מראשיתו; פרופ' זאב גריס ,פרופ' חוה טורניאנסקי,
פרופ' משה אידל ,פרופ' אורה ויסקינד ,ד"ר אוריאל גלמן ,ד"ר גדי שגיב ואחרון חביב
ר' איתם הנקין ז"ל שנרצח בדמי ימיו אך קולו לא נדם .הערותיו משוקעות בספר זה,
שמוקדש לזכרו ולזכר רעייתו נעמה ז"ל.
פרופ' יהונתן גארב ופרופ' בנימין בראון עברו על הספר בעיון מדוקדק ,העירו והציעו
תיקונים ותוספות .הערותיהם היטיבו עם הספר ושיפרו אותו רבות .פרופ' בראון אף
הציע את השם "שפת אמת בשפת האם" — הברקה יפה שמיד התקבלה וישבה על ליבנו.
חובה עלינו להודות לאכסניה של תורה וחוכמה ,הוצאת הספרים ע"ש י"ל מאגנס,
האוניברסיטה העברית ,ירושלים ,שספר זה יוצא לאור מטעמה :למנהל יהונתן נדב
ולמנהל הייצור ,רם גולדברג .בני מר ערך את הספר בטוב טעם ,במקצועיות ובמהירות
— גם ברוך יהיה .הערותיו ,הארותיו ומומחיותו בתרגום יידיש הפכוהו לשותף פעיל
בספר זה .לדוד ברוקנר שתרם רבות והציל אותי מטעויות מביכות .לשושנה גרינהויז
המעמדת שדאגה לכך שיצא הספר בכלי מתוקן ,לכבוד ולתפארת.
מנחה היא שלוחה לתומכים הנדיבים של ספר זה :החוג ללימודי דת ,אוניברסיטת
סטנפורד ( )The Stanford Department of Religious Studiesוהמרכז ללימודי היהדות
ע"ש טאובי ( ;)Taube Center for Jewish Studies at Stanford Universityבית שלום
עליכם ולעומד בראשו פרופ' אברהם נוברשטרן שלא חסך מזמנו וממרצו לסייע לנו;
הרשות הלאומית לתרבות היידיש; הקתדרה לחקר יהודי פולין ותרבותה ע"ש מרסל
ומריה רוט ,אוניברסיטת בר אילן ,ולעומד בראשה פרופ' קימי קפלן והקתדרה לחקר
תולדות הרבנות באירופה בדורות האחרונים ע"ש יקותיאל וחנה קליין ,אוניברסיטת בר
אילן ,ולעומד בראשה פרופ' ירון הראל.
דניאל רייזר
המכללות האקדמיות הרצוג וצפת

אריאל אבן־מעשה
אוניברסיטת סטנפורד

ו" .וקרב אֹתם אחד אל אחד":
השוואת כתב יד השל לדרשות ה"שפת אמת" שבדפוס
כפי שציינו לעיל ,אברהם יהושע השל עצמו ציין את חשיבותה של היידיש ואת
חשיבותן של מסורות בעל פה להבנת טקסטים חסידיים .השוואת כמה דרשות מפתח
מכתב יד זה ,שאנו מכנים "כתב יד דרשות ה'שפת אמת' שבעל פה" (ביידיש),
לדרשות ה"שפת אמת" שנדפסו (בעברית) ,תוכל לאמת את טענותיו המעניינות של
השל על האוראליות של טקסט ספציפי זה ועל חשיבותן של דרשות ביידיש בכלל
למחקר החסידות .ההשוואה הניתנת כאן היא בתרגום היידיש לעברית ,וללא ציון
1
המקורות.

הפער בין הגרסאות השונות
אחת הדרשות הראשונות בכתב יד מייצגת מקרה נפוץ שבו התעתיק ביידיש ארוך
ומפורט יותר מן הדרשה שנדפסה בעברית .הדרשה העברית מתומצתת וקשה להבנה.
לעומת זאת הדרשה ביידיש מפורטת ומובנית מן הקל אל הכבד ,שלב על גבי שלב,
וממילא הבנתה קלה יותר .נוסף לכך ,השוואת תורות אלו חושפת דבר מעניין על
דרכי היווצרותו של ספר הדרשות שפת אמת .נראה כי שתי דרשות ביידיש ,אשר
במקור היו יחידות נפרדות ,אחת לליל שמחת תורה שנת תרנ"ח והשנייה דרשה
ביום למחרת ,מוזגו בספר שפת אמת לכדי דרשה אחת ,בעלת סדר ומבנה פנימי
2
שונה.

1
2

החפצים לראות את היידיש ואת ההפניות למקורות — יעיינו בגוף הספר .ההשוואה נתונה
בפונטים שונים ,בהטיות המילים ובהדגשתן כדי לאפשר זיהוי של המקבילות באופן ויזואלי.
ביום שמחת תורה זה מופיעה דרשה נוספת בכתב היד" ,שמחת תורה תרנ"ח דיבור שני" ,אשר
אין לה מקבילה בספר שפת אמת .ראו להלן עמ' .122

75
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תרגום כתב יד השל
ליל שמחת תורה תרנ"ח

3

שמיני עצרת הוא קודם שמחת תורה .הימים
האלה הם הכנה לתורה .כתיב במדרשים כמו
שחג השבועות הוא לאחר פסח כן שמיני
עצרת אחר סוכות .בפסח הייתה הגאולה
הכנה לקבלת התורה ,אשר הכוונה אז
בטוהרה שיהיו טהורים לקבל את התורה.
בפסח יש שבעה שבועות[ ,לעומת זאת] יום
הכיפורים באמצעות תשובה בשעה אחת
וברגע אחד — לא צריך להימשך הרבה זמן.
כל אחד מישראל יש לו חלק בתורה שישים
רבוא אותיות" ,תורה צוה לנו משה מורשה
קהלת יעקב" ,צריכים לראות שנהיה טהורים
שנוכל לקבל החלק ,לכך אומרים "ותן חלקינו
בתורתך".
יום שמחת תורה תרנ"ח ,דיבור ראשון
בשמחת תורה עושים סעודה לגומרה
של תורה .בכל שנה חוזרים על התורה.
לגומרה — משמעות הדבר לעשות מעשה,
[ו]זה [המעשה] זעיר ביותר .התורה "ארוכה
מארץ מידה" .אי אפשר לגשת לתורה ,רק
על ידי מעשה ניתן לגשת לתורה" .תורה
צוה לנו משה מורשה" משה רבינו חילק
את התורה לתרי"ג פרטי מצוות כדי שיוכלו
לגשת אל התורה .כפי שישנם בנפש רמ"ח
אברים [כך] חילק את המצוות ,כך יש במשך
השנה זמנים [מחולקים] :ראשי חדשים
שבתות ומועדים .כלל ישראל יגמרו את
התורה ,זה הרי נקרא שמחת תורה" .תורה
צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" .משה
רבינו חילק את התורה לפרטי מצוות על
פה  	3
3

שפת אמת (דפוס תרס"ה)
סוכות תרנ"ח
שמחת תורה שעושין בשמיני עצרת.
כדאיתא עושין סעודה לגומרה של תורה.
כי תכלית כל הגאולה וטהרת הנפשות
כדי להיות מוכן לתורה .ואיתא במד' כי
שמ"ע כמו שבועות אחר חג הפסח ואלה ז'
ימי סוכות כמו שבעה שבועות של הספירה.
וכמו שהי' תכלית יצ"מ כדי לקבל התורה
כדכ' אשר הוצאתי [אתכם] מארץ מצרים
להיות לכם לאלקים .כן תכלית הגאולה
וטהרה ביוהכ"פ וסוכות להיות מוכן לתורה.
ופי' גומרה של תורה הוא מלה דקיימא
בעובדא .כי התורה שנתפרשה בעוה"ז
בתרי"ג פקודין היא מדרגה תחתונה של
התורה ואין המצוה נקראת אלא על מי
שגומרה .לכן עיקר התורה הוא לבנ"י.
הגם כי חיות כל העולמות כולן רק מן
התורה .אבל נקראת על שם ישראל שהם
גומרים התורה בעובדא .והנה כמו שהמצות
הם רמ"ח ושס"ה נגד איברי האדם .כן יש
בזמן שבכל שנה יש סדר מיוחד לג"ן
סדרים דאורייתא .ובכלל ישראל מתקיים
התחדשות התורה בכל שנה ושנה .לכן
בסוף השנה עושין סעודה לגומרה של
תורה.

תרגומנו זה מופיע באופן מלא לצד היידיש להלן ,עמ' .270-111
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מנת שהתורה תישאר אצל יהודים "מורשה
קהלת יעקב"" .וזאת התורה אשר שם
משה" ,צדיק רוצה שלכולם תהיה שייכות
לתורה.

הדרשה הראשונה ביידיש עוסקת בשמיני עצרת ובחג סוכות כהכנה לשמחת תורה.
הדרשה השנייה ביידיש עוסקת בסעודת הסיום שעורכים לכבוד סיום קריאת כל התורה,
ועל משמעות המעשה הדתי ("מצוה") כחלק מן המורשה היהודית הקולקטיבית" :תורה
צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב" .הדרשה בעברית מאחדת את שתי הדרשות לאחת
ומתחילה בסעודת הסיום ,המקבילה לדרשה השנייה ביידיש .חשיבות המעשה הדתי
מופיעה גם בדרשה בעברית" :מלה דקיימא בעובדא" ,אך משמעות קיום זה לא ברורה
כלל ויש לעיין בדרשה ביידיש כדי להשלים את החסר .נוסף לכך ,הדרשה ביידיש
פונה לאינדיווידואל ומדגישה את תפקידו של כל אדם ואדם ב"קבלת התורה" .לעומת
זאת ,הדרשה בעברית מכוונת ,בראש ובראשונה ,לקולקטיב היהודי כולו" :עיקר התורה
הוא לבני ישראל"; "אבל נקראת על שם ישראל" 4.כמו כן ,בדרשה ביידיש ריא"ל
פונה למאזיניו בגוף ראשון רבים ,ומכליל את עצמו עם הקהל שהתאסף לשומעו ובכך
יוצר קשר אינטימי עם קהל שומעיו" :וצריכים [אנו] לראות [=לדאוג] שנהיה טהורים".
במשפטו האחרון מדבר ריא"ל בגלוי לפני קהילתו כמנהיג חסידי ,ומגלה רצונו שלכל
אחד מחסידיו יהיה חלק בתורה" :צדיק רוצה שלכולם תהיה שייכות לתורה" .הפנייה
האינדיווידואלית לכל אחד ואחד מן השומעים מוצאת את ביטויה גם בפתיחת הדרשה
הראשונה ביידיש שבה הוא אומר "שמיני עצרת הוא קודם שמחת תורה" ,ואכן העומדים
לפניו חגגו את שמיני עצרת בנפרד ,לפני וסמוך לשמחת תורה ,משום יום טוב שני
של גלויות.
דרשה זו שנישאה בליל שמחת תורה נאמרה ברבים בזמן המעבר בין שמיני עצרת
לשמחת תורה .ואולם בדרשה בעברית שאינה מופנית לסובבים השומעים ,אלא למי
שיבואו ויקראו בעתיד ,ריא"ל משמיט את קדימותו של שמיני עצרת לשמחת תורה
ובמקום זה אומר" :שמחת תורה עושין בשמיני עצרת" ,ואת קדימותו של שמיני עצרת
לשמחת תורה ממיר ריא"ל בחג הסוכות .סביר להניח כי העדפת התיארוך הארץ־
ישראלי ,שבו יש מיזוג בין שמיני עצרת לשמחת תורה ,על פני התאריך שבתפוצות,
נעשתה משום שהיא מתאימה למקורות החז"ליים שמתייחסים לתאריך הארץ־ישראלי
ולקדימותו של סוכות דווקא כהכנה לשמחת תורה .כלומר הדרשה הכתובה בעברית
צמודה יותר למקורות חז"ל ואילו הדרשה ביידיש מיועדת לקהל ספציפי וממילא
נצמדת לתאריך ולחייהם של השומעים.
4

ודאי ,ישנן דרשות רבות בשפת אמת המודפס שעוסקות באינדיווידואל .עם זאת ,ההשוואה
שאנו עורכים מצביעה באופן בולט כי במקומות רבים שבהם הדגש בדרשות ביידיש הוא על
האינדיווידואל ,אזי הדרשות העבריות עוסקות בקהל ,בקולקטיב.
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ניתן למצוא בדרשות רבות ,בגרסה ביידיש ,תוספת של אריכות ,פירוט והבהרה.
למשל בדרשה לסוכות תרס"א ,ריא"ל מעלה תובנה סוציולוגית ופסיכולוגית שעל
פיה ניתן להשפיע על האחר דווקא על ידי התבדלות ממנו .קבוצת עילית מבודלת
עשויה לשמש לאחרים דוגמה ומודל לחיקוי ,ובכך המיעוט המבודל והמבודד משפיע
ומרומם את כל הסובבים .ריא"ל משתמש בתובנה זו כאמצעי הסברה לדיאלקטיקה של
התבדלות עם ישראל מן האומות — "עם לבדד ישכון" — בד בבד עם העיקרון של
"תיקון עולם" והצורך של עם ישראל לשמש "אור לגוים":
5

תרגום כתב יד השל

סוכות תרס"א יום א׳ דיבור ראשון
בסוכות נבדלים היהודים מכולם .נתנו
ליהודים סוכה מקום בפני עצמו כדי
שיוכלו לקרב הע׳ אומות .סוכת היא זמן
שיתקרב ,הע׳ אומות מקריבין ע׳ פרים.
ככל שהיהודים נבדלים מן האומות כך
יכולין לקרב אותם יותר" ,כל דבר שהיה
בכלל ויצא מן הכלל ללמד על הכלל כולו
יצא" וכן הוא אומר באברהם אבינו "לך לך
מארצך" וגו׳ שיבדיל את עצמו מהם ואחר
כך "ונברכו בך כל משפחות האדמה" יכולין
יותר להתקרב .במדרש "אברהם אבינו ראה
בירה דולקת וכו׳ הציץ עליו בעל הבירה"
וכו׳ ,אברהם אבינו רצה שיאיר לכול והכול
יתקרבו להאמת ואמר לו הקב״ה שצריך
להיות כלים נבחרים ועל ידי זה יתקרב
הכול .כך מבקשים בראש השנה "וכן תן
פחדך על כל העמים" שכולם יראו את
האמת ,להישאר קרוב יכולים רק יהודים,
ודרכם יכולים כולם להתקרב .כתוב
במדרשים "אילו היו האומות יודעין כמה
מקדש יפה להם" וכו׳ כפי שישראל נבדלו
מהם כמו כן נתקרבו יותר.

5

שפת אמת (דפוס תרס"ה)
לסוכות [תרס"ד]
בסוכות נבדלין בנ"י מן האומות ע"י מצות
הסוכה שהיא דירה מיוחדת לכל האזרח
בישראל כו' .ולכן דוקא בחג מקריבין ע'
פרים מול ע' אומות .לומר דכל מה שבנ"י
נבדלין לעצמם מזכין ג"כ לכל העולם.
וכמו כן בביהמ"ק שהיו נבדלין בנ"י
האירו גם לכל העולם .וכן איתא במד'
אלו היו האומות יודעין כמה ביהמ"ק טוב
להם היו מעטרין אותו בזהבים ע"ש .וכן
מצינו באאע"ה שביקש לקרב כל העולם
אל הקב"ה ואמר לו לך לך כו' .וכשתהי'
נבדל בפ"ע [בפני עצמך] עי"ז ונברכו בך
כל משפחות האדמה .כמ"ש מזה בחי'
תורה של אא"ז ז"ל ע"ש פ' וירא.

הדבר מצביע ,אם כי אין בכך כדי הוכחה גמורה ,כי המקצב של הדרשות ביידיש ,במשמעות
של מבנה וסגנון ספרותי ,קרוב לדרשות האוראליות המקוריות .גם הלשון יותר פשוטה ופחות
מפותחת ומצביעה על סגנון "דיבורי".
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הכתיבה בעברית מתומצתת וקולעת ואילו הכתיבה ביידיש ארוכה יותר ,מפרטת,
מבהירה ומוסיפה ,אך מפותלת ולא קולחת .אין זה כי אם ההבדל בין ז'אנר אוראלי
לטקסטואלי .ריא"ל בדיבורו הסביר ופירט ,וכדרכו וטבעו של דיבור — לא תמיד
בסגנון שיטתי ושוטף .לעומת זאת ,בכתיבתו שנכתבה לאנשי ספר ,ריא"ל תמצת והפנה
ל"עיין שם" — למדרש ולדברי סבו הרי"מ מגור .כך בדיבור הוא מפרט יותר לגבי
דרכי השפעתו של אברהם אבינו וכך הוא הוסיף בדיבור את עניין ראש השנה ,שבו
אלוהים מתגלה לכל העולם דווקא דרך עמו ישראל" :ודרכם [=דרך ישראל] יכולים
כולם להתקרב ]...[ .כפי [=ככל] שישראל נבדלו מהם ,כמו כן [=כך] נתקרבו [אומות
העולם] יותר".
שימו לב כי דרשה יידית זו מתוארכת לשנת תרס"א ואילו הדרשה בעברית — לשנת
תרס"ד .מתוך עיון בשפת אמת ברור כי ריא"ל חזר על דרשות מסוימות או על עניינים
מתוך דרשות קודמות .לפעמים מדובר בווריאציה של רעיון קודם ולפעמים בחזרה
מלאה .ייתכן מאוד כי ריא"ל אמר אותה דרשה ,או דברים קרובים ,בתרס"א ובתרס"ד,
וכתבה רק לאחר ההיגד השני .ואכן אנו מוצאים מקבילות לדרשות רבות בכתב יד
ּ
בספר שפת אמת ,אשר מתוארכות לשנים אחרות ,וברור שפעמים לא בודדות ריא"ל
חזר על דרשות קודמות .ואולם יש לשים לב כי בניגוד לדרשות ביידיש ,שמתוארכות
היטב היטב ,הדרשות בעברית תוארכו בעיקר על ידי המוציאים לאור של מהדורת
שפת אמת תרס"ה ,לאחר מותו של ריא"ל .לכן רוב תאריכי הדרשות מופיעים בסוגריים
מרובעים בשפת אמת המודפס ,ואילו התאריכים ללא הסוגריים יצאו תחת כתיבת ידו
של ריא"ל 6.אם כן הוא ,ייתכן כי התיארוך של שנת תרס"ד אינו מדויק ואילו כתב
7
היד משמר את השנה המדויקת.
בחלק מן המקרים ריא"ל שילב בדרשה העברית אלמנטים שונים ,שמופיעים בכתב
היד בכמה דרשות שונות ביידיש .הדרשות ביידיש "רותכו" בדרשה העברית לכדי ישות
ספרותית חדשה באמצעות הוצאת נושאים מסוימים מן הדרשה והוספת נושאים חדשים
אחרים .ניתן להדגים זו על ידי דרשת סוכות וליל שמחת בית השואבה ,תרס"ב:
תרגום כתב יד השל
[סוכות תרס"ב] דיבור שני
מתפללים בימים טובים "גלה כבוד
מלכותך עלינו מהרה" ,הגם שעל ישראל
חל תמיד מלכות שמים — העיקר הוא
שיתגלה מלכות שמים .במקדש נתפרסם
6
7

שפת אמת (דפוס תרס"ה)
סוכות [תרס"ב]
איתא בגמ' כשהיה הלל שמח בשמחת בית
השואבה הי' אומר כשאני כאן הכל כאן .רש"י
ז"ל פי' על השכינה הי' אומר ע"ש .ונראה עוד
לפרש כפשוטו שאמר כשבנ"י במקדש יש

בניש ,עיוני סגנון ,עמ' קמד-קמה.
עם זאת ,אין אנו יודעים דבר על כתבי היד שעמדו לפני עורך כתב יד השל ואם הללו היו
מתוארכים אם לאו.
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מלכות שמים" ,יראה כל זכורך" ליראות
ולראות שהיה בפרהסיא ,ועכשיו זה
נסתר .שבת היא "מתנה טובה בבית גנזי"
היא בצנעה ,באתכסיא ,בפנימיות ישראל
ולזה היא עדות על ישראל "ישמחו
במלכותך שומרי שבת" .במועדים מתגלה
מלכות שמים ,אורייתא סתים וגליא,
שמא קדישא סתים וגליא ,ישראל סתים
וגליא .סתים היא דביקות ישראל ,עיקר
שבא להתגלות .ואיתא כשנותנים קדושה
בזמן נשאר רושם מקדושה באותם הזמנים
לנצח .חייבים לאחוז בהם .כשהזמן זוכה
מתגלה בו מלכות שמים .צריכין לאחוז
באותן זמנים.
ליל שמחת בית השואבה [תרס"ב]
היה מקודם שמחה רבה .צריכין להשתוקק
לשמחה בפרט שמחת בית השואבה" .משם
שואבין רוח הקודש" — משם מן השמחה.
איתא "הלל אמר אם אני כאן הכל כאן" ,רש"י
פירש" :אני" השכינה ,ואפשר להסביר גם
שראו ,הגם שהיה בבית המקדש והשכינה על
מקום מיוחד בכל זה צריכין נפשות מיוחדים
גם כן (מקום גורם ,זמן גורם ,נפשות גורמים)
וכשהרגישו זה נעשו מזה שמחה ,חיבה יתרה
נודעת להם ,נודעת שהכול מוכן בעבורם ויש
להם התקשרות .השי"ת בחר בישראל ונתן
להם ארץ ישראל ובית המקדש שהכול מוכן
עבורם ,וצריך גם אל הנפשות ,מקום גורם זמן
גורם ונפשות גם כן סוכה היא ,גם כן מקום
שמחה שייך גם כן "אם אני כאן" "כל האזרח
בישראל ישבו בסוכת" מאן דאיהו מגזעא
ושרשא דקדושא יש להם שייכות לזה וע"י
הידיעה שיש להם התקשרות באים לשמחה.

השראת השכינה כאשר אנו רואים כשגלינו
משם המקום חרב .כמ"ש ולא רבית במחיריהם.
ובשמחת בית המקדש ראו בנ"י אשר הם
הכלים המיוחדים להשרות השכינה בביהמ"ק
וזה הי' עיקר השמחה.
וע"ז מבקשין גלה כבוד מלכותך עלינו .כי
באמת כבוד מלכותו מיוחד עלינו לעולם רק
שהוא נסתר ובזמן המקדש הי' בהתגלות.
ובפרט בג' רגלים דכ' יראה כל זכורך .וכמו
שמבקשים יראו עינינו וישמח לבנו כו' מלך
אלקיך .גם בשבת קודש אומרים ישמחו
במלכותך ומ"מ הוא בצינעא כמ"ש מתנה
גנוזה ובמועד הוא בהתגלות .לכן מועדים
לשמחה.

