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 הוא עשנו ולו אנחנו -ימי אלול לאור משנת השפת אמת

 

 שופטים תרל"חלאלול שפת אמת 

שופטים ושוטרים כו'. י"ל עפמ"ש מאא"ז מו"ר ז"ל רמז על שם חודש 

 אלול ע"פ הפסוק הוא עשנו ולא אנחנו דיש קרי וכתיב לו אנחנו כו'. 

ועל ב' בחי' אלו נק' אלול. כי זה תלוי בזה. כפי ביטול האדם מתקרב 

  .אליו ית'. ודפח"ח

בטל הגוף והגשמיות והוא בחי' כי יש ב' בחי' בעבודת הבורא ית' ל

שוטרים לכוף את הגוף לשנות את טעמו. בחי' סור מרע. והשנית 

בבחי' התקרבות אל הבורא ית' בחינת עשה טוב. וזה שופטים שהוא 

בהשגת הדעת כאשר הארכנו במ"א שהם נגד עבודת ימי המעשה 

 והשבת:

 

 שפת אמת וילך תרמ"ז

והנה מזל אלול בתולה. היינו שיש נקודה פנימית בנפש ישראל שאין 

שולט שם מגע נכרי. גן נעול. מעיין חתום. ונק' בתולה וע"ז הנקודה 

נאמר אני לדודי שלעולם לא נתרחקה זו הנקודה מדביקות בשורשה. 

 ושמורה לשמו ית'. 

רו אך לא בכל עת יכולין למצוא זו הנקודה. ועתה הזמן גורם שנתעור

 בנ"י בתשובה. ונתקרבו נפשות בנ"י אליו ית'. 

וכמו כן דודי לי הוא ג"כ שיש למעלה מדות מיוחדים רק לבנ"י. כמ"ש 

הנה אנכי כורת כו' נגד כל עמך כו' אשר לא נבראו כו'. א"כ יש מדות 

מיוחדים לבנ"י. והם י"ג מדות כמ"ש הורית לנו לומר שלש עשרה. 

ני לדודי כך דודי לי. ומו"ז ז"ל אמר כי וכפי התגלות נקודה פנימיות א

 ע"ז הנקודה נאמר מגן אברהם ע"ש.

 

 תרמ"ג לאלול שפת אמת 

הימים הללו מ' יום האחרונים שהיו ברצון הם עצמם מסייעין לבות 

בנ"י לתשובה. כאשר דור המדבר היו חרדים מאוד לה' בימים אלו. 

מעון העגל  וכמו שהחטא נשאר לדורות כמ"ש אין לך פקידה שאין בה

ממילא התשובה שעשו אז ותקנו החטא. בוודאי הי' ג"כ לדורות. 

ומרע"ה תיקן בשורש נשמות בנ"י בשמים כמ"ש שלא הניח זוית 

ברקיע שלא נתחבט עלי' והם השרשים של נשמות בנ"י שנמשלו 

 ככוכבים ברקיע. לכן בנקל עכ"פ לנו לתקן גופי החטאים. 

וע"י שלוחות שניות היו בדרך בעלי תשובות. נשאר ההארה שלהם 

גם עתה יותר מהימים של הלוחות הראשונות כי בע"ת אתיין בחילא 

 סגי:


