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בס"ד. יום ד' פ' שופטים, אור לאדר"ח אלול ה'תשל"ב

אני לדודי ודודי לי1 ר"ת אלול2, ומבואר בלקו"ת בהמאמר ד"ה זה3, שבאלול הוא אתערותא 
)אתערותא  למטה  מלמעלה  ההמשכה  היא  ויוהכ"פ  ובר"ה  לדודי,  אני  דלתתא, 
דלעילא(, ודודי לי. וצריך להבין, דבתחלת המאמר אומר שאלול הוא ר"ת אני לדודי ודודי 

לי, ומיד לאח"ז מבאר שבאלול הוא )רק( אני לדודי, וודודי לי הוא בר"ה ויוהכ"פ.

1( שה"ש ו, ג. 

דוד:  מצודת  בשושנים.  הרועה  לי  ודודי  לדודי  אני 

כן  דודי,  אל  היא  תשוקתי  שכל  כמו  לומר  רוצה 

לי  להביא  בשושנים  הרועה  זה  והוא  אלי,  תשוקתו 

מהם תשורה. והנמשל הוא לומר כמו שאני לא בחרתי 

בעובדי  לבחור  וכל  מכל  עזבני  לא  הוא  כן  נכר,  באל 

גלולים, ואף עתה מקבל ברצון עסק התורה והתפלה 

ושמורים אצלו להשיב לי עליהם גמול טוב.

פ"א.  ופירושה  ר"ה  תפלת  סדר  אבודרהם   )2

שעה"פ  פ"א]א[.  ר"ה(  )שער  כ"ד  שער  פע"ח 

ר"ה  הל'  או"ח  לטור  ב"ח  עה"פ]ב[.  להאריז"ל 

סתקפ"א ד"ה והעבירו]ג[. הנסמן בסה"מ מלוקט 

ח"ב ע' פב הערה 67.

]א[ ]כ"ז ראה מילואים[.

אני לדודי ודודי לי: ר"ת אלול. לרמוז, כי בחדש  ]ב[ 

אלול, הקב"ה מתרצה עם ישראל, ונעשה דוד 

להם, לקרבם בתשובה, והוא קרוב לקוראיו בחדש זה. 

]ג[ ]כ"ז ראה מילואים[.

3( פרשת ראה לב, א ואילך]ד[. וראה ד"ה אני 

ע'  ח"א  מלוקט  בסה"מ  )נדפס  תשמ"ו  לדודי 

)שבלקו"ת(  זה  דמאמר  השייכות  ואילך(  תסז 

לפרשת ראה]ה[ והרמז לדף לב]ו[.

דהיינו  לדודי  אני  בחי'  מתחיל  באלול  כי  והענין  ]ד[ 

ויוה"כ  ר"ה  עד  דלתתא  אתערותא  בחי' 

שהם בחי' המשכת אלהותו ית' למטה בבחי' התגלות 

. . שמר"ה עד יוה"כ הוא בחינת שמאלו בחי' יראה לפי 

שאז הוא זמן התגלות מלכותו ית' . . וזהו בחי' ודודי 

ידי  על  האוי"ר  את  לעורר  תחילה  שצריך  רק  לי. 

אתערותא דלתתא שהיא באלול.

י"ג  הארת  הראי',  דענין  ראה,  פרשת  עם  הקשר  ]ה[ 

פנימיות  בפנים,  פנים  שיהי'  הוא  מדה"ר 

רצונו ית', לישראל ופנימיות הרצון דישראל אליו ית' 

. . וכמש"נ ראה אנכי נותן לפניכם, בחי' פנים בפנים.

]ו[ שמספר לב יש בו תוכן מיוחד, כמדובר במ"א רמז 

ענין  מבואר  שבתניא  לב  שבפרק  הדבר 

ואהבת לרעך כמוך, משום שענין אהבת ישראל הוא 

הלב והעיקר, כמארז"ל זה כלל גדול בתורה. ועד"ז י"ל 

לגבי דף לב שבספר משנה תורה בלקו"ת שנסדר לדפוס 

של  הלב  הוא  זה(  )בדרוש  זה  שבדף  והיינו,  הצ"צ,  ע"י 

הלקו"ת דמשנה תורה. 
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וממשיך בהמאמר, שבאלול הוא זמן התגלות י"ג מדות הרחמים4. ומבאר שהגילוי די"ג 
מדה"ר באלול הוא לכאו"א, גם להרחוקים ביותר5. וכמו מלך שקודם בואו לעיר 
]ויכולים6[ כל מי שרוצה  ואז רשאים  יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה, 
להקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. וצריך 
להבין, איך זה מתאים עם מ"ש הטור7, שמר"ח אלול ואילך תוקעין בשופר בכל יום כדי 

פע"ח  מ"ג]ז[.  פ"א  אלול  מס'  מ"ח  ראה   )4
שם]ח[. 

הוא  שאז  אף  לדודי,  אני  הוא  שבאלול  וזה 

דוגמת  הוא  זה  גילוי  כי   — מדה"ר  די"ג  הגילוי 

הוא  וכשהמלך  בפנים(,  )כדלקמן  בשדה"  "מלך 

במצב זה — אינו מטיל אימה ופחד, ולכן, הגילוי 

התחתון,  לעבודת  כח  נתינת  רק  הוא  דאלול 

והעבודה היא מצד התחתון )ראה לקו"ש ח"ד ע' 

1343 הערה 6]ט[(.

בי"ס  ומאירים  דר"ך  מספרם  אלו  שמות  ושני  ]ז[ 

שהוא שם ב"ן בסוד הנותן בים דרך וע"י זה 

דעתיק  דיקנא  תיקוני  של  מקורות  הי"ג  נפתחים 

יכוין  ובזה  הקף  בסוד  דאו"א  למוחין  מחוץ  ומאירים 

בכל החודש.

]ח[ ]לא נמצא במקורו[.

]ט[ ]ראה מילואים[.

וראה  166]י[.  ע'  ה'ש"ת  בסה"מ  כ"ה   )5
ע'  ח"ב  התורה  פרשיות  על  אדה"ז  מאמרי  גם 

תתכה]יא[.

אלול שהוא חדש הרחמים שהוא עת רצון  ]י[ בחדש 

הרחמים  מדות  י"ג  ומאיר  שלמעלה 

הרחוקים  את  גם  לקרב  הוא  ענינם  שכל  העליונים 

ביותר. 

]יא[ דהנה נז׳ כמה פעמי׳ בע״ח ענין קשוטי כלה שהם 

בבחי׳  אליה  הנמשכי׳  דיקנא  תקוני  י״ג 

להאירה  כדי  רק  עצמות  בבחי׳  ולא  לבד  פנים  הארת 

מחשכת הקליפת הסמוכי׳ לה כו׳ והנה מכתר דחכמה 

ששם  ואמ״ת  עד  דיקנא  בתקוני  המקיפי׳  עיקר  הם 

בחי׳ הארת פנים, והשמנה האחרי׳ הם מחכמה שבכתר 

כו'. 

נקראו  בכללם  עשי׳  יצירה  שבריא׳  דידוע  והענין 

עולמו׳ הנפרדי׳ בחי׳ צמצומי׳ והסתירי׳ שגילוי עצמות 

ומדבר, כמו  ונק׳ שדה  כו׳  אלקו׳ בהם בבחי׳ אחוריי׳ 

לגילוי  ראוי  המקום  שאין  במדבר  בדרך  הנוסע  מלך 

כשהוא  שהמלך  בחוש  נראה  ועד״מ  כו׳  כבודו  משכן 

בדרך יותר מראה פנים שוחקות לכל אדם בשוה ולא 

יסתיר א״ע כ״כ כמו שהוא בהיכל מלכותו כו' להיות 

כי במקום היותר מרוחק ממנו אם לא יאיר פניו כ״א 

כפי ערך המקבלי׳ פניו הרי אינם ראויי׳ כלל כלל כו' 

וכשברצונו להראות חסדו ואהבתו עליהם מכל מקום 

מוכרח שיתגלה בחי׳ הארת פנים ביותר כמו שמראה 

פנים של אהבה עזה עם אוהבו הנאמן בחדר מלכותו 

המיוחד כו' והטעם מפני שמשפיל עצמו מאד למקום 

שאינו מערכו כלל כלל כו' על כן מוכרח שיעורר חסדי׳ 

כחשכה  דקמי׳  וסוף  גבול  בלי  המתפשטי׳  המרובי׳ 

כאורה ממש שוין מפני דכולהו קמי׳ כו'.

שם  בסה"מ  אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  הוספת   )6
ע' 167. 

]ראה מילואים להערה 11[

 7( או"ח הל' ר"ה ר"ס תקפא, מפרקי דר"א 
פמ"ו.

הקב"ה  אמר  אלול  בר"ח  אליעזר,  רבי  בפרקי  תניא 
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להזהיר את העם שיעשו תשובה, שנאמר8 אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו, דלכאורה 
מכיון שבאלול המלך מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, הרי 
עיקר העבודה דאלול היא )לכאורה( אהבה, וגם התשובה דאלול צריכה להיות )לכאורה( 

תשובה מאהבה, וא"כ למה תוקעין אז בשופר בכדי לעורר יראה וחרדה.

ב( ויש לומר הביאור בזה, דמהחילוקים בין אהבה ליראה הוא, דאהבה באה ע"י גילוי אור 
דזה  בו"ד,  מלך  יראת  וע"ד  האדם.  עבודת  ע"י  )בעיקר(  באה  והיראה  מלמעלה, 
שאנשי המדינה יראים מפני המלך הוא מפני שקיבלו אותו להיות מלך עליהם9, דקבלת 
דאני  העבודה  הוא  שבאלול  כיון  ולכן,  מלך10.  עליך  תשים  שום  העם,  ע"י  היא  המלכות 
אני  באלול,  העבודה  שעיקר  להוסיף,  ויש  יראה.  אז  להיות  צריך  האדם,  עבודת  לדודי, 
לדודי, הוא קבלת עול מלכות שמים. דזהו מ"ש בלקו"ת שהעבודה דאלול היא היציאה 
לשדה לקבל פני המלך11. וזה שתוקעין בשופר )באלול( לעורר יראה וחרדה, הוא, כי הענין 
דשום תשים עליך מלך הוא שתהא אימתו עליך12, ובכדי שקבלת המלכות תהי' בשלימות 

הוא ע"י התעוררות היראה דוקא13.

לוחות  לקבל  עלה  שאז  ההרה",  אלי  "עלה  למשה 

אחרונות, והעבירו שופר במחנה משה עלה להר, שלא 

יטעו עוד אחר עבודת גילולים, והקב"ה נתעלה באותו 

ו( "עלה אלהים בתרועה  שופר, שנאמר )תהלים מז, 

וגו'", לכן התקינו חז"ל שיהו תוקעין בר"ח אלול בכל 

שיעשו  ישראל  להזהיר  כדי  החדש,  וכל  ושנה  שנה 

יתקע שופר בעיר  ו( "אם  ג,  )עמוס  תשובה, שנאמר 

לתקוע  באשכנז  נוהגין  וכן  השטן.  לערבב  וכדי  וגו'", 

בכל בוקר וערב אחר התפילה.

8( עמוס ג, ו. 

באים  גייסות  רוא'  שהצופה  שופר.  יתקע  אם  רש"י: 

בעיר ותוקע בשופר להזהיר את העם אין אלו 

אלא דברי משל ודמיון: אם יתקע שופר בעיר. כך היה 

לכם להיות חרדים אל דברי הנביאים שהם צופים לכם 

למלט אתכם מן הרעה שלא תבא וכשתבא לכם הרעה 

נזהרתם  שלא  על  לכם  עושה  הקב''ה  כי  תדעו  הלא 

בנביאיו.

ממדינתו,  שלא  אחר  מלך  שהרי  "והראי'   )9

אין אימתו ופחדו עליו כו' מפני שלא קיבל אותו 

למלך עליו" )המשך תרס"ו ע' של(.

 10( שופטים יז, טו.

הוא  דבנמשל  שם,  ה'ש"ת  סה"מ  וראה   )11

"לעורר את הקבעומ"ש". ]ראה מילואים[

12( סנהדרין כב, א )במשנה(. וש"נ.

ואין  כסאו  על  יושבים  ואין  סוסו  על  רוכבין  אין 

כשהוא  אותו  רואין  ויאן  בשרביטו  משתמשין 

אימתו  שתהא  מלך  עליך  תשים  שום  המרחץ  בבית 

עליך.

והעבודה  "היראה  א(  )נז,  פמ"א  בתניא   )13

מים  ובהמשך  זו".  את  זו  מעכבות  אינן  כו' 

)ע' רכ( "רק שאי"ז עבודה  רבים תרל"ו פקצ"ב 

שלימה".

ולהעיר מתניא שם )נו, סע"ב( "התורה שלומד 

ומחמת  זו  קבלה  מחמת  שעושה  המצוה  או 

עבודה  בשם  נקראות  שבמוחו  היראה  המשכת 

כלל  יראה  לו  שכשאין  משמע,  דמזה  שלימה". 

קבלה  "מחמת  זה  שעושה  אף  במוחו(,  לא  )גם 
אות ב
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ג( וביאור הענין בפרטיות יותר יובן ע"פ מ"ש הצ"צ במאמר14 שמבאר ענין תקיעת שופר 
בר"ח אלול, דזה שתוקעין בשופר בחודש אלול הוא הקדמה לתקיעת שופר 
דר"ה. דהחילוק בין תק"ש דאלול ותק"ש דר"ה הוא, שהיראה )והחרדה( הבאה ע"י תק"ש 
יראה  היא  דר"ה  שופר  תקיעת  ע"י  הבאה  )והחרדה(  והיראה  תתאה,  יראה  היא  דאלול 
עילאה. וזהו שתקנו לתקוע בשופר בר"ח אלול ובכל החודש, כי בכדי לבוא ליראה עילאה 
צ"ל תחלה יראה תתאה. ועוד טעם על זה שתוקעין בשופר בחודש אלול קודם ראש השנה 
הוא, כי בעשי"ת, מתחיל מר"ה, צריך להמשיך מהמקיף בכדי למלאות מה שפגמו במשך 
כל השנה, והמשכת המקיף הוא ע"י הביטול דוקא. וכמבואר בתו"א15 עה"פ16 השמים כסאי 
והארץ הדום רגלי אי זה בית גו' ואל זה אביט אל עני ונכה רוח, דשמים וארץ הם תורה 
להמשיך  ובכדי  רגלי,  והדום  כסאי  פנימי,  אור  הוא  תומ"צ  שע"י  דההמשכה  ומצוות, 
ע"י  הוא  הרחוק(,  מקיף  עצמם  )ובמקיפים  מקיף  הוא  דבית  גו',  בית  זה  אי  המקיפים, 
הביטול, עני ונכה רוח וחרד על דברי. ולכן תוקעין בשופר באלול, כי בכדי שתהי' המשכת 

המקיף בר"ה צ"ל נכה רוח וחרד, וע"י תקיעת שופר באים לחרדה.

היא  דר"ה  החרדה  ואדרבה,  לחרדה17,  באים  בר"ה  שתוקעין  ע"י  גם  הרי  להבין,  וצריך 
גדולה יותר מהחרדה דאלול, וכנ"ל בהמאמר שהחרדה הבאה מתק"ש דאלול היא 
תתאה, והחרדה הבאה מתק"ש דר"ה היא יראה עילאה. ואעפ"כ, המשכת המקיף בר"ה 

היא ע"י החרדה הבאה מתק"ש דאלול.

זו" )שמקבל עליו מלכות שמים(, אין זה עבודה 

שלימה.

14( ד"ה אם יתקע שופר בעיר — אוה"ת נצבים 

תקיעת  "ענין  שם:  )ובכותרת  ואילך  א'רפ  ע' 

שופר בר"ח אלול"(. וצע"ק ההדגשה כאן ובכ"מ 

דר"ח.

בכל  אלול  בר"ח  בשופר  תוקעין  שיהי'  חז"ל  התקינו 

העם  את  להזהיר  כדי  החדש  וכל  ושנה  שנה 

שיעשו תשובה . . הזמן לתקיעת שופר מן התורה הוא 

בלא  זהו  אלול  מר"ח  שמקדימין  ומה  השנה,  בראש 

זימניה, והיינו עד"מ שמעמידים הצופה לראות אם בא 

בר"ה  שמקטרג  המקטרג  הוא  האויב  וכך  כו',  האויב 

ביום הדין.

15( ר"פ בראשית]א[, הובא באוה"ת שם ס"ע 

א'רפב]ב[.

בית שהוא בבחי' מקיף כמו ע"ד משל בית  ]א[ בחי' 

שהוא מקיף את האדם בגגו ובקירותיו ובית 

המשכת  היא   .  . התפילה  שע"י  תפילה  בית  הוא  זה 

מקיפין מבחי' סוכ"ע . . שהמשכה זו אי אפשר להשיג 

ביטול  ע"י  רק  פנימיי'  שהם  ומצות  התורה  ע"י 

בתפילה.

או"פ אבל  דע"י תומ"צ ממשיכים  כסאי  ]ב[ השמים 

להיות המשכת או"מ חי' יחידה זהו איזה 

בית כו' ואל זה אביט אל עני ונכה רוח וחרד על דברי 

נשמע ע"י עני וחרד ממשיך מבחי' המקיף כו'.

16( ישעי' סו, א-ב.

התקיעות  בטעמי  אבודרהם  וראה   )17

ו"הענין  ענינים,  עשרה  דר"ה  שבתק"ש  מרס"ג 

אות ג
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ד( ויובן זה בהקדים הביאור בזה שהיראה דאלול היא יראה תתאה והיראה דר"ה היא יראה 
בתניא18  כמבואר  הוא,  עילאה  ויראה  תתאה  יראה  בין  החילוק  דהנה  עילאה. 
ובכ"מ19 דיראה תתאה היא מגדולתו ית' בבריאת והתהוות העולמות. דהביטול שביראה זו 
ית' שלמעלה מעולמות, דכולא  ורוממותו  ויראה עילאה היא מגדולתו  ביטול היש.  הוא 
ליראה   לבוא  שבכדי  וזהו  במציאות.  ביטול  הוא  זו  שביראה  דהביטול  חשיב.  כלא  קמי' 
עילאה, הוא דוקא ע"י גילוי מלמעלה, כי זה שביכולת האדם להשיג ע"י התבוננות הוא 
ובכדי שיורגש אצלו הרוממות דאוא"ס שלמעלה מעולמות  האלקות שבערך העולמות, 

ומחריד.  מרעיד  השופר  טבע  כי  הוא  השביעי" 

]ראה מילואים[

18( פמ"ג.

יראה תתאה . . כשנמשכת בחי' יראה זו מההתבוננות 

ומהארץ  עלמין  כל  ממלא  דאיהו  ה'  בגדולת 

כל  השתלשלות  וכן   .  . שנה  ת"ק  מהלך  לרקיע 

אעפ"כ  המעלות  רום  עד  מעלה  למעלה  העולמות 

נקרא יראה זו יראה חיצונית ותתאה מאחר שנמשכת 

מהעולמות השם לבושים של המלך הקב"ה . .

מפנימית  נמשכת  שהיא   .  . עילאה  היראה  אך 

האלהות שבתוך העולמות עליה אמרו אם אין חכמה 

אין יראה דחכמה היא כ"ח מ"ה והחכמה מאין תמצא 

ואיזהו חכם ההרואה את הנולד פי' שרואה כל דבר איך 

נולד ונתהוה מאין ליש בדבר ה' ורוח פיו ית'  . . ואי 

לזאת הרי השמים והארץ וכל צבאם בטלים במציאות 

ממש בדבר ה' ורוח פיו הוא כלא מממש חשיבי  ואין 

ואפס ממש . . ואל יוציא אדם עצמו מהכלל שגם גופו 

ונפשו ורוחו ונשמתו בטלים במציאות בדבר ה' ודבורו 

ית' ומאוחד במחשבתו.  

)הובא  ב]א[  יג,  במדבר  לקו"ת  ראה   )19

תרס"ה  סה"מ  א'רפב(.  ע'  שם  נצבים  באוה"ת 

ע' רב ואילך]ב[. קונטרס העבודה ע' 20 ואילך]ג[. 

סה"מ תש"ח ע' 138 ואילך]ד[. ובכ"מ.

]א[ ההפרש בין מ"ש ייראו מה' כל הארץ שהיא יראה 

היש.  שלמטה  לנו  שנדמה  כמו  תתאה 

אבל פי' יראו את ה' דהיינו ביטול ממש כמו שלמעלה 

היש ולמטה כלא חשיבא . . ובחי' יראה עילא זו נמשך 

ע"י אשר  נמשך  זו  יראה  . שבחי'   . התורה  ע"י עסק 

קדשנו במצותיו. 

ואית  יראה  וכמ"ש בזה אית  ב' מדרי'  יש  ]ב[ ביראה 

בחי'  יראה  ואית  סתם  יראה  אית  יראה, 

רוממות  מבחי'  הבאה  היראה  והיא  הרוממות  יראת 

כלי  מבחי'  למעלה  היא  זו  דיראה  דאוא"ס  העצמות 

היראה,  את  להכיל  יכולים  אינם  שהמוח  והלב  המוח 

בחי'  והיא  וכלים  בכוחות  הנתפסת  היא  סתם  דיראה 

יר"ת אבל יראת הרוממות אינה נתפסת בכוחות וכלים 

כו'.

]ג[ יראה פנימית והיינו בחי' יראה עילאה . . שהו"ע 

ביטול במציאות ממש . . ומ"ש יראו מה' כל 

בורא  ית' שהוא  יכולתו  מבחי'  היראה  היא   .  . הארץ 

הוא  בזה  הענין  פנימיות  אמנם   .  . אותו  ומחי'  עולם 

העולמות,  והתהוות  בבריאת  ה'  מגדולת  היראה 

דהתהוות יש מאין הוא ענין נפלא מאד וכמ"ש במ"א 

ומורה על עוצם גדולתו ית', ומ"מ יראה זו היא בחי' 

יראה חיצוני' שהרי אומר ע"ז יראו מה' שזהו יר"ת . . 

במציאות  ביטל  בבחי'  הביטל  בחי'  עצם  היא  ויר"ע 

הנמשכת מעצם האלקות.

פיענוח המראי־מקומות
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הוא דוקא ע"י גילוי מלמעלה. וזהו מ"ש20 ויצונו ה' לעשות את כל החוקים האלה ליראה 
את הוי', שבכדי לבוא ליראה את הוי', יראה עילאה21, א"א לבוא לזה ע"י התבוננות ורק ע"י 
גילוי מלמעלה שנמשך ע"י המצוות22. וזהו שהיראה דאלול היא יראה תתאה והיראה דר"ה 
הגדלות  נרגש  לא  בשדה  שבהיותו  בשדה,  הוא  שהמלך  באלול,  כי  עילאה,  יראה  היא 
והרוממות שלו23, והיראה אז היא )לא מצד הגילוי מלמעלה, אלא( ע"י עבודת האדם, לכן, 
היראה אז היא יראה תתאה. ובר"ה, כשהמלך הוא בהיכל מלכותו, שאז נרגש הרוממות 
שלמעלה  דאוא"ס  הרוממות  גילוי  הוא  דבנמשל  מהעם24,  ומובדל  מרומם  שהוא  שלו, 

מעולמות, היראה שבר"ה יראה עילאה. 

ויש לומר, דזה שצריך לתקוע בשופר בר"ה בכדי לבוא ליראה עילאה, אף שאז הוא זמן 

]ד[ ]ראה מילואים[.

20( ואתחנן ו, כד.

21( ראה בהנסמן בהערה 19 החילוק בין "יראו 

מהוי'" ל"יראו את הוי'".

בתחלת  שם  במדבר  בלקו"ת  וגם  בכ"מ,   )22

הענין]ה[, דיראה עילאה נמשכת ע"י עסק התורה, 

ע"י  נמשכת  זו  שיראה  שם  הענין  בסיום  אבל 

אשר קדשנו במצוותיו. וכ"ה בלקו"ת מסעי צו, 

ג]ו[.

]ה[ ]ראה לעיל פענוח להערה 19]א[[.

]ו[ ]ראה מילואים[.

לא  גם  שלו,  הגדלות  נרגש  שלא  היינו   )23

ליראה  המביאה  העולמות  בבריאת  הגדלות 

תתאה. וראה לעיל הערה 4.

חצות  לתקון  הערה  דא"ח(  )עם  בסדור   )24

"כמו  היא  )יר"ת(  חיצונית  דיראה  ג-ד(]ז[,  )קנא, 

פנימית  ויראה  ונורא",  גדול  ופחד ממלך  היראה 

לפני  בושה  שיש  "כמו  בושת  יראת  היא  )יר"ע( 

אדם גדול בדורו וצדיק". ומזה משמע לכאורה, 

משל  הוא  שתהי'(  אופן  )באיזה  המלך  דיראת 

כי  בזה,  הביאור  י"ל  ולכאורה  תתאה.  יראה  על 

לו  יש  שהעם  בהכרח  עם,  בלא  מלך  שאין  כיון 

תפיסת מקום לגבי המלך, ולכן אין זה משל על 

דכולא  מהגילוי  במציאות(  )ביטול  עילאה  יראה 

ובסה"מ  תרס"ה  בסה"מ  אבל  חשיב.  כלא  קמי' 

משל  הוא  המלך  יראת  19]ח[,  שבהערה  תש"ח 

על יראה עילאה, כי "לגבי גדולת ורוממות המלך 

אינו תופס מקום כלל וכלל, כי הוא מובדל בערך 

לגמרי".

פנימי'  יראה  בענין  ע"ה  ממורי  ששמעתי  מה  ]ז[ 

כמו  ד"מ  בושת  יראה  פנימי'  דיראה  וחצוני' 

שיש בושה לפני אדם גדול בדורו וצדיק כו' שהבושה 

היא מפנימיותו ולא מחיצוניותו וזו היא יראה עילאה 

עילאה  בחכמה  המלובש  ב"ה  א"ס  מאור  להתבושש 

כ"ח מ"ה דכולא קמיה כלא ממש חשיבא וע"י ביטול 

ומזה  בהג"ה  בפל"ט  וכמ"ש  וכו'  תחיה  החכמה  זה 

נמשכה ג"כ הבושה וכו' וזהו יוד של שם הוי' ב"ה. 

ופחד  היראה  כמו  ד"מ  היא  חיצונית  ויראה 

מבחי'  היא  מלכותו  גדולת  שבחי'  ונורא  גדול  ממלך 

חיצוניותו שהוא התפשטות מלכותו על ארצות רבות 

ורבי רבבות אנשים כו' וזהו ה' אחרונה של שם הוי"ה 

על  המורה  כו'  ורוחב  אורך  התפשטות  לה  שיש  ב"ה 

בלי  עולמים  כל  מלכות  מלכותו  התפשטות  בחינת 

פיענוח המראי־מקומות
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דאוא"ס  הרוממות  בגילוי  מאיר  עצמו  מצד  דר"ה  שבהזמן  היינו  ית',  מלכותו  התגלות 
שלמעלה מעולמות, הוא, כי זמן הוא מגדרי העולם25, ולכן, הרוממות דאוא"ס שמתגלה 
ומובדל  קדוש  שהוא  כמו  דאוא"ס  והגילוי  לעולמות,  שייך  הוא  דר"ה  הזמן  מצד  בר"ה 
מעולמות הוא בעיקר ע"י המצוות, אשר קדשנו במצוותיו26. וכיון שתקיעת שופר בר"ה 
היא מצוה, היראה והחרדה מקול השופר דר"ה היא יראה וביטול בתכלית, יראה עילאה. 
יראה  )רק(  היא  דאלול  השופר  מקול  הבאה  שהיראה  בזה  ביאור  עוד  להוסיף  יש  ועפ"ז 
תתאה, כי זה שקול השופר דר"ה מביא ליראה עצומה כזו, ביטול במציאות )יראה עילאה(, 
אשר  זה  על  מברכים  )ואין  מצוה  אינה  באלול  שתק"ש  וכיון  דתק"ש,  המצוה  מצד  הוא 
קדשנו במצוותיו(, לכן, היראה )והביטול( הבאה מקול השופר דאלול היא )רק( ביטול היש, 
יראה תתאה. אלא שאעפ"כ, יראה זו היא הקדמה והכנה ליראה עילאה דר"ה, כי בכדי לבוא 

ליראה עילאה צ"ל תחלה יראה תתאה )כנ"ל בהמאמר(. 

ה( והנה ידוע27 שבכדי לבוא מיראה תתאה ליראה עילאה צ"ל תחלה אהבה. דסדר העבודה 
הוא דחילו רחימו רחימו ודחילו. דחילו )הראשון( הוא יראה תתאה, ולאח"ז ב' 
דזה   מובן,  ומזה  עילאה.  יראה  דחילו,  ולאח"ז  רבה,  ואהבה  זוטא  אהבה  ברחימו,  דרגות 
שמהיראה תתאה דאלול באים ליראה עילאה בר"ה הוא ע"י הקדמת האהבה. ויש לבאר זה 
ע"פ מ"ש בלקו"ת דכשהמלך הוא בשדה הוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים 

מלכותו  מדת  כי  ממש  א"ס  ובבחינת  ותכלית  גבול 

מיוחדת בו יתברך בתכלית היחוד.

]ח[ ]ראה לעיל פענוח ומילואים להערה 19]ב[[.

25( שער היחוד והאמונה פ"ז )פב, א(.

ובחי'  נופל על בחי' מקום  ובחי' שם עולם  גדר  והנה 

זמן דוקא.

על  שקאי  א(  )סו,  פמ"ו  תניא  וראה   )26

"קדושתו של הקב"ה בכבודו ובעצמו . . מובדל 

מהעולמות". וראה לקו"ת במדבר שבהערה 22. 

]ראה לעיל פענוח להערה 19]א[[.

27( תו"א מקץ מ, ד]א[. מא, ג]ב[. לקו"ת בלק 

עג, מ]ג[. ראה לא, א]ד[. ובכ"מ.

]א[ יראה הנרמזת בה"א אחרונה בשם הוי' היא יראה 

ולא  הקב"ה  בממה"מ  למרוד  שלא  תתאה 

רחימו  ב"פ  הם  אור  גווני  וב'   .  . כבודו  עיני  למרות 

אהבה  היינו  אור  ב"פ  בגימט'  ואהבת  כי  הוי'  שבשם 

הבאה  אה"ר  בחי'  היא  הוי'  ראשונה של  בה'  הרמוזה 

 .  . כו'  מתנה  בחי'  שהיא  בתענוגים  אהבה  מלמעלה 

ואהבה הרמוזה בוי"ו של שם הוי' היא האהבה הנולדה 

בנפש המשכלת ומתבוננת בגדולת א"ס ב"ה. 

]ב[ יו"ד דחילו וה"א רחימו והוי"ו רחימו והה' דחילו. 

ביטול  בחי'  בחכ'  יראהעילא  יש  כי  והענין 

יראה תתאה בחי' פחד במלכות שלא  ממש. משא"כ 

למרוד במלך . . והיא פחד מבחי' חיצונית. אבל יראה 

עלאה היא בחי' בטול ממש מאחר שאין עוד מלבדו . . 

שני פעמים רחימו היינו ה"א עלאה בינה היא אהבה 

בוי"ו  ורחימו  מלמעלה  הבאה  אהבה  והיא  בתענוגים 

המשכלת  נפש  ההתבוננות  שע"י  אהבה  ז"א  הוא 

ממטה למעלה. 

פיענוח המראי־מקומות
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שוחקות לכולם, דפנים יפות ופנים שוחקות הו"ע האהבה, וע"י שהמלך מקבל את כולם 
בסבר פנים יפות, ובפרט ע"י שמראה פנים שוחקות לכולם, זה מעורר אצלם )כמים הפנים 
ענינים  ד'  לומר, שבפרטי המשל שבלקו"ת מרומזים  יש  ועפ"ז  לפנים28( אהבה להמלך. 
הנ"ל. דזה שיוצאים לקראת המלך לקבל פניו, שייך ליראה תתאה. ולאח"ז, המלך מקבלם 
בסבר פנים יפות ומראה להם פנים שוחקות — שתי הדרגות דרחימו )פנים יפות — אהבה 
יראה   — להיכל מלכותו  דבבואו  הענין  בא  ולאח"ז  רבה(,  ופנים שוחקות — אהבה  זוטא, 

עילאה. 

ו( והנה אף שבהדרגות דיראה, היראה דאלול היא למטה מהיראה דר"ה, דהיראה דאלול 
היא יראה תתאה והיראה דר"ה היא יראה עילאה, מ"מ יש מעלה בהיראה דאלול 
ית'29,  זמן התגלות מלכותו  הוא  כיון שאז  והביטול שבר"ה,  היראה  כי  דר"ה.  היראה  על 
היראה והביטול אז אינם חידוש. דכיון שכולא קמי' כלא חשיב וכל שהוא קמי' יותר הוא 
יותר כלא30, הרי זה שישראל הם בביטול דיראה עילאה בהזמן דר"ה כשהם נמצאים בהיכל 
מכיון חידוש31,  בזה  שאין  שבאצילות,  הביטול  ]ובדוגמת  חידוש.  בזה  אין  מלכותו, 

]ג[ ]ראה מילואים[.

]ד[ ברע"מ דד' מדרגות הן דחילו ורחימו מלכות וז"א 

ואח"כ רחימו ודחילו בינה וחכמה. 

28( משלי כז, יט]ה[. וראה תניא פמ"ו]ו[.

]רש"י:  לאדם  האדם  לב  כן  לפנים  הפנים  כמים  ]ה[ 

כמים. הללו הפנים שאתה מראה לתוכן הן 

מראות לך: כן לב האדם לאדם. חבירו לפי מה שאדם 

יודע שחבירו אוהבו כן הוא מראה לו פנים:[. 

מראה  שהאדם  הפנים  וצורת  שכדמות  כמו  פי'  ]ו[ 

עצמה  צורה  אותה  במים  לו  נראה  כן  במים 

ככה ממש לב האדם הנאמן באהבתו לאיש אחר הרי 

האהבה זו מעוררת אהבה בלב חבירו אליו ג"כ להיות 

זה לזה בפרט כשרואה אהבת חבירו  אוהבים נאמנים 

אליו.

29( לשון המאמר בלקו"ת לב, א.

30( אגה"ק ס"ב. 

מעלה.  למעלה  והגה  שאת  ביתר  ה'  אל  הקרוב  וכל 

צריך להיות יותר שפל רוח למטה מטה . . וכנודע 

וא"כ כח שהוא קמי'  דווקא כלא חשיב.  דכולא קמי' 

יותר הוא יותר כלא ואין ואפס. 

31( ראה לקו"ת ס"פ במדבר]א[. סה"מ פר"ת 

התענוג  שעיקר  ושם  37]ב[.  שבהערה  ותרפ"א 

והשעשועים שלמעלה הוא בביטול היש דבי"ע, 

המדברת  דצפור  וכהמשל  חידוש.  שהוא  מפני 

)ראה בארוכה לקו"ת שם]ג[(. 

מלב  המשל  נ"ע  המגיד  בשם  בלק"א  וכמ"ש  ]א[ 

להמשיכו  כשרוצים  חקר  אין  מלכים 

שיפנה לבקשת ההדיוט הוא ע"י שמביאים בנו הקטן 

צפור  כמו  חדוש  דבר  שמביאים  או  בו  שישתעשע 

המדברת  כי כלום חסר מבית המלך ואין כל זהב וכסף 

גדולה   .  . חידוש  דבר  איזה  רק  מאומה  לנגדו  חשוב 

מצות ק"ש יותר מן התפלה שהרי מי שתורתו אומנתו 

י"ל  והטעם   .  . לתפילה  מפסיק  ואינו  לק"ש  מפסיק 

נפרד  ודבר  יש  בחי'  שהוא  דוקא  דמבריאה  כנ"ל 

כשנעשה ביטול היש זהו דבר חידוש כמו עד"מ צפור 

דבר  אינו  בטל  שהאצילות  מה  משא"כ  המדברת 

חידוש.

פיענוח המראי־מקומות
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שבאצילות, מאיר גילוי אוא"ס. ועד"ז באצילות גופא, שהביטול שבספירת החכמה, שבה 
הוא עיקר הביטול, אינו חידוש, לפי שבחכמה הוא הגילוי דהוא לבדו ואין זולתו32. ומכ"ש 
הביטול דכתר, דאע"ג שהוא אור צח וכו' אוכם הוא קדם עילת העילות33, דפירוש אוכם 
הוא שהכתר הוא בביטול )כמו מראה השחור שאינו גבוה נגד מראה הלבן( לגבי אוא"ס 
זה חידוש, מכיון שהכתר משיג35 שהוא באין  )עילת העילות(34, שאין  שלמעלה מהכתר 
ערוך לגבי אוא"ס[. והיראה והביטול באלול, כשהמלך הוא בשדה )שאז אין נרגש הגדלות 

]ב[ ]ראה פיענוח להערה 37]ד[[. 

הכוונה הוא שיהי' התהוות עולמות בי"ע  תכלית  ]ג[ 

היותר  עולם  שהוא  העוה"ז  עולם  עד 

תחתון בבחי' יש ומציאות ממש כו', והתהוות האצי' 

הנבראים  אל  המאציל  אוא"ס  בין  ממוצע  בבחי'  הוא 

מאוא"ס  בע"ג  נבראים  התהוות  שיהי'  דבכדי  כו', 

הי' תחלה התהוות  ע"ז  כו',  כלל  הבל"ג שאינו בערך 

האצי' היינו גילוי אור מן העצמות ע"י הצמצום שהיה 

גילוי  בבחי'  האור  שבא  הוא  ובאצי'   .  . כו'  באוא"ס 

ובבחי' התלבשות בכלים שעי"ז יכול להיות הגילוי גם 

בנבראים דבי"ע שידעו אלקות כו'. 

וע"ז הוא ג"כ אמצעית האצי' להיות גילוי אלקות 

בעולם כו' וכמא' אנת הוא דאפיקת עשר תיקוני' כו' 

בבחי'  העולמות  שיהיו  שזהו  עלמין,  בהון  לאנהגא 

יש ומציאות ויש גי' לאנהרא בהון עלמין היינו שיהי' 

הכוונה  מפני שתכלית  והוא  כו'.  בעולמות  אור  גילוי 

בהתהוות היש הוא שיהי' ביטול היש ושיהי' היש כלי 

לאלקות כו', שזה בא ע"י גילוי האור בהעולמות שע"י 

הידיעה והגילוי דאלקות עי"ז נעשה בחי' ביטול היש. 

העליונים  והשעשועים  התענוג  עיקר  דוקא  שבזה 

הרבה יותר מהביטול שבאצי', דאין זה דבר פלא, שהרי 

אצי' הוא אלקות וא"כ אין הביטול והיחוד דבר פלא, 

וע"כ אין זה מעורר בחי' תענוג הפנימי והעצמי דא"ס, 

יהי' בטל  רק בחי' ביטול היש שזהו דבר פלא שהיש 

העצמי  תענוג  מבחי'  וממשיך  מעורר  ה"ז  לאלקות 

דא"ס, וכידוע המשל מצפור המדברת כו' וזהו בכללות 

ענין ביטול היש שמעורר בבחי' העצמות כו'.

32( תניא פל"ה בהגהה. 

בע"ח  למ"ש  וטעם  פי'  ע"ה  ממורי  שמעתי  וכאשר 

בעולם  אפי'  מתיחד  אינו  ב"ה  א"ס  שאור 

חכמה  בספי'  תחילה  התלבשותו  ע"י  אלא  האצילות 

והיינו משום שא"ס ב"ה אחד האמת שהוא לבדו ואין 

זולותו וזו היא מדרגת החכמה וכו'.

33( ראה תקו"ז תי' ע )ד"ה שיעורא דרצועין(. 

כתר עלאה אף על גב דאיהו אור קדמון אור צח ואור 

מצוחצח, איהו אוכם קדם עילת העילות . . לית 

נהורא קיימא קמיה נהוריה, דכולהו נהורין אתחשכאן 

צח  אור  קדמון  אור  שהוא  אע"ג  עליון  ]כתר  קמיה. 

ואור מצוחצח, עכ"ז נחשב אור זה 'חושך' לגבי אוא"ס 

ב"ה כי אין שום אור שיכל 'לעמוד' בפני אוא"ס, כי כל 

האורות נחשבים לפניו כחושך[. 

34( לקו"ת בלק סט, א.

יותר  משיג  הוא  לכך  הע"ס  מכל  למעלה  הוא  הכתר 

הביטול איך שאין ערוך אל המאציל א"ס ב"ה 

לכך הוא אוכם ובחי' חושך היינו כמו המראה השחור 

שאינה נגבהת לעולם נגד המראה הלבן כן הכתר הוא 

נהורא  נגד  הגבהה  בו  ואין  ביטול  בבחי'  שהוא  אוכם 

חיורא אור א"ס ב"ה שלמעלה מהכתר.

35( כ"ה הלשון בלקו"ת שם.

פיענוח המראי־מקומות



והרוממות שלו( ואעפ"כ ישנו הביטול דישראל, שמקבלים עליהם מלכותו ית', ולא עוד 
)בכדי שקבלת המלכות תהי' בשלימות(,  וחרדה  יראה  אלא שגם תוקעין בשופר לעורר 
הנה ביטול זה, אף שהוא ביטול היש, הוא יקר מאד בעיני הוי'36. ויש לומר, דע"י התענוג 
של המלך מזה שיוצאין לקראתו לקבל פניו )קבלת מלכותו ית'( בהיותו בשדה מיתוסף 
עוד יותר בזה שהוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. ויש 
להוסיף, דהמעלה שבהיראה והביטול דאלול לגבי היראה והביטול דר"ה היא לא רק מצד 
כיון שהביטול הוא מפני  גילוי,  החידוש שבזה, אלא גם בענין הביטול37. דהביטול שע"י 
שמכיר ומרגיש העילוי דהגילוי )שהוא באין ערוך לגבי'(, הרי הביטול קשור עם מציאות 
האדם )ההכרה שלו(. ואמיתית ענין הביטול הוא בהעבודה דקבלת עול, שהוא כמו עבד, 

שמצד עול האדון שמוטל עליו הוא מוכרח לקיים רצון האדון.

היראה  ע"י  )בעיקר(  היא  דר"ה  המקיף  שהמשכת  בהמאמר  מ"ש  לבאר  יש  ועפ"ז  ז( 
הוא  )וחרד על דברי(  זה שע"י החרדה  כי  והחרדה הבאה ע"י תק"ש דאלול, 
המשכת המקיף )בית(, הוא )בעיקר( כשהחרדה היא באופן דביטול ושפלות, עני ונכה רוח. 
וכמבואר בהמאמר דכל שהאדם משפיל את עצמו יותר, המקיף שנמשך הוא מקיף עליון 
יותר. ולכן עיקר המשכת המקיף הוא ע"י היראה והחרדה דאלול, כי היראה והחרדה דר"ה 

36( ראה סה"מ תרפ"ח ע' קא בפירוש הכתוב 

"דלמעלה  טו(,  )תהלים קטז,  גו'  הוי'  בעיני  יקר 

שהחסידים  מה  וביטול  המיתה  מאד  וחביב  יקר 

וראה  דבר".  חידוש  להיותו  כו'  בנה"ב  עושים 

לעיל הערה 31. 

אדמו"ר  )לכ"ק  פר"ת]ד[  סה"מ  ראה   )37

קכא,  ע'  תרפ"א  וסה"מ  לד  ע'  נ"ע(  מהורש"ב 

הביטול  על  שבבי"ע  היש  בביטול  שהמעלה 

בהמציאות שבאצילות הוא לא רק מפני החידוש 

שבזה )כנ"ל הערה 31( אלא גם שהביטול דהיש 

שבאצילות  מהביטול  יותר  גדול  ביטול  "הוא 

בעצם אופן הביטול". עיי"ש בארוכה. וראה גם 

לקו"ש ח"ט ע' 74 ובהנסמן שם]ה[.

גדול  ביטול  הוא  באמת  דהיש  שהביטול  וביותר  ]ד[ 

אופן  בעצם  שבאצי'  מהביטול  יותר 

הדביקות  מצד  הוא  דאצי'  דהביטול  כו'.  הביטול 

בעצמות וההרגש דאוא"ס דכולא קמי' כלא חשיב כו', 

ומ"מ ה"ז בבחי' מציאות אור והוא בבחי' כלא ולא לא 

כו' אבל ביטול היש הוא שאינו בבחי' מציאות  ממש 

לעצמו כלל כו' כמשנת"ל, וכמ"ש במ"א דביטול היש 

הוא בבחי' אין עוד כו'. והגם שהוא בבחי' יש ומציאות 

הרבה יותר באין ערוך מהמדרי' שבאצי' שהן בבחי' אין 

כזה שאינו בבחי'  כו', מ"מ הביטול הוא באופן  בכלל 

מציאות כלל כו', ולאחר גמר הבירורים יהי' בבחי' אין 

עוד כו'. וע"כ זה מגיע בבחי' עצמות א"ס  כו'. 

]ה[ הספירות בינה ז"א ומלכות נרמזות "בתוך האותיות 

מוגבלות  נעשות  עצמן  הן  ולכן  הו"ה, 

עצמן.  בהן  החטאים  פוגמים  ולפיכך  האותיות,  בצורות 

בתוך  ונרמזים  נכללם  אינם  )כתר(  ורצון  חכמה  ואילו 

האות יו"ד ובקוצו של יו"ד, אלא שהאות יו"ד וקוצו של 

נתפסות  הדרגות  אין  אך  אלו,  לדרגות  רמז  הם  יו"ד 

ולכן אין הן נפגמות,  וקוצו,  ו"מתלבשות" בצורת היו"ד 

משום היותן מעל לצורת האותיות.

פיענוח המראי־מקומות
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דשפלות,  באופן  אינו  הגילוי  הרגש  שע"י  והביטול  דלמעלה,  הגילוי  שמרגיש  ע"י  הוא 
ועיקר הענין דעני ונכה רוח, ביטול באופן דשפלות, הוא בהיראה והחרדה דאלול.

שהיראה  דכיון  דר"ה,  היראה  על  דאלול  שבהיראה  בהמעלה  ביאור  עוד  להוסיף  ויש 
הוא  דישראל  שהשרש  לדודי,  אני  ישראל,  של  עבודתם  ע"י  באה  דאלול  והביטול 
בהעצמות, לכן, ההמשכה שע"י יראה וביטול זה היא המשכת העצמות. ויש לומר, שזהו 
כי ע"י  זה שמהיראה תתאה דאלול באים אח"כ בר"ה ליראה עילאה,  הטעם הפנימי על 

היראה דאלול הוא המשכת העצמות, ועי"ז נמשכים )אח"כ( גם הגילויים.

ח( והנה עד"ז הוא גם בענין התשובה דאלול, דזה שבאלול תוקעין בשופר הוא )כמובא 
לעיל מהטור( כדי להזהיר ישראל שיעשו תשובה, שיש בזה יתרון על התשובה 
דר"ה. דהגם שהתשובה דאלול היא על ענינים בלתי רצויים, כמובן ממ"ש בכתבי האריז"ל38  
דאלול הוא ר"ת אנה לידו ושמתי לך39, דערי מקלט הוא תיקון על ענינים בלתי רצויים 
]ויש לומר, דזה שהתשובה דאלול נרמזת באנה לידו ושמתי לך שהכפרה דערי מקלט היא 
על מכה נפש בשגגה40, הוא כי ע"י התשובה דר"ח אלול נעשו זדונות כשגגות והתשובה 
דאלול היא לתקן השגגות[, והתשובה דר"ה שבאה לאחרי שנתקנו כבר הענינים הבלתי 
רצויים )גם השגגות(41 ע"י התשובה דאלול היא )בעיקר( תשובה עילאה42, מ"מ, יש יתרון 
בהתשובה דאלול על התשובה דר"ה. כי התשובה דר"ה, הוא רמז בהמצוה דתק"ש, כמ"ש 
עורו  כלומר  בו,  יש  רמז  הכתוב,  גזירת  השנה  בראש  שופר  שתקיעת  אע"פ  הרמב"ם43 
והגם שענין התשובה המרומז בשופר הוא למעלה  וחזרו בתשובה.  כו'  ישינים משנתכם 

38( פע"ח שער כד )שער ר"ה( פ"א]א[. שער 

הפסוקים משפטים כא, ג]ב[.

]א[ ]ראה מילואים להערה 2[.

]ב[ ואשר לא צדה והאלהים אינה לידו ושמתי לך וגו'. 

אלול,  הוא  לך  ושמתי  לידו  אנה  ר"ת  הנה 

וזמן חדש אלול, לכל מי  לרמוז כי הב"ה בחסדו אנה 

ויקבלוהו.  בתשובה,  אז  שישוב  השנה,  בתוך  שחטא 

ובחדש הזה נאמר קרוב ה' לכל קוראיו . . עוד ירצה, 

עמ"ש בפירוש הא', כי ר"ת אנה לידו ושמתי לך הוא 

והכל  לתשובה,  מוכן  אלול  חדש  כי  לרמוז,  אלול, 

צריכים לשוב בתשובה בחדש הזה, אף מי שחטא שלא 

במתכוין.

39( משפטים שם. 

מקדימין  מזיד  ואחד  שוגג  ש"אחד  דזה   )40

עד  הוא  במשנה(  ב  ט,  )מכות  מקלט"  לערי 

הכפרה דערי מקלט  שיתברר דינם בבי"ד. אבל 

ב  ב,  ממכות  ולהעיר  השוגג.  על  )בעיקר?(  היא 

"הוא שעשה מעשה במזיד לא ליגלי כי היכי דלא 

תיהוי לי' כפרה".

41( ויש לקשר זה עם המובא לקמן סעיף יו"ד 

שאלול קשור עם "יציאת כל ניצוצין מהגלות", 

דיש לומר, שזהו ע"י שנתקנו כל הענינים.

42( ראה גם לקו"ש ח"ד ע' 1360. 

בשביל  הוידוי,  ענין  להיות  צריך  תתאה  בתשובה 

עקירת החטא . . משא"כ בתשובה עילאה. 

כו'.  זו אין מלכתחילה נתינת מקום לפגם  כי בבחינה 

ומזה מובן שהתשובה בר"ה . . הוא בכלל בחי' תשובה 

עילאה.
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מהמצוה דתק"ש44, וכידוע בענין הרמז, שהענין המרומז הוא למעלה מהדבר שמרמז עליו 
ועד שאינו מתלבש בהדבר והוא רק רמז בלבד45, מ"מ זה שהענין מרומז עכ"פ בהדבר, הוא 
מפני שיש ביניהם דמיון. וכיון שתק"ש בר"ה היא מצוה, לכן, גם התשובה הנרמזת בה יש 
לה שייכות להעבודה דתומ"צ. ועיקר המעלה דתשובה, שהיא מגיעה בבעל הרצון )למעלה 
מהרצון דמצוות(46, היא התשובה דאלול. כי זה שתשובה מגיעה למעלה מהרצון דמצוות 

43( הל' תשובה פ"ג ה"ד.

44( ראה בארוכה לקו"ש ח"ד ע' 1147. ושם, 

תשובה  בהלכות  הרמב"ם  זה  כתב  שלכן  שי"ל 

ולא בהלכות שופר. 

הרמב"ם בהלכות תשובה אומר: "אף על פי שתקיעת 

שופר בראש השנה גזירת הכתוב רמז יש בו 

כו' וחזרו בתשובה". וצריך להבין, מדוע קבע הרמב"ם 

ולא  תשובה  בהלכות  שופר  תקיעת  של  זה  ענין 

בהלכות שופר? אף אמנם שמדובר כאן אמנם אודות 

תקיעת  על  וטעם  רמז  שהוא  מאחר  אבל  תשובה, 

שופר, היה לו לקובעו בהלכות שופר . . 

בהלכות  שבשופר  זה  ענין  הרמב"ם  קבע  ולכן 

תשובה ולא בהלכות שופר, שכן בהלכות שופר הוא דן 

רק אודות מצות השופר ופרטי דיניה, ואילו התשובה 

היא למעלה מהמצוות והיא רק מרומזת בשופר. וזאת 

שתקיעת  פי  על  "אף  בלשונו:  מדייק  גם  הרמב"ם 

גזירת הכתוב", למרות שתקיעת  שופר בראש השנה 

שופר היא גזירה, מצוה, בכל זאת "רמז יש בו", מרומז 

בו ענין נוסף שהוא למעלה מהמצוה עצמה

 420 ס"ע  חי"ט  לקו"ש  בארוכה  ראה   )45

ואילך ובהנסמן שם]ג[. 

וראה סה"מ קונטרסים ח"א קכד, סע"א ואילך 

ש"דבר  בו"  יש  "רמז  הרמב"ם  לשון  בביאור 

שא"א לבוא בגילוי בדבור הוא בא ברמז"]ד[.

"בתוך  נרמזות  ומלכות  ז"א  בינה  הספירות  ]ג[ 

האותיות הו"ה, ולכן הן עצמן נעשות 

מוגבלות בצורות האותיות, ולפיכך פוגמים החטאים 

נכללם  אינם  )כתר(  ורצון  חכמה  ואילו  עצמן.  בהן 

אלא  יו"ד,  של  ובקוצו  יו"ד  האות  בתוך  ונרמזים 

שהאות יו"ד וקוצו של יו"ד הם רמז לדרגות אלו, אך 

היו"ד  בצורת  ו"מתלבשות"  נתפסות  הדרגות  אין 

וקוצו, ולכן אין הן נפגמות, משום היותן מעל לצורת 

האותיות.

]ד[ וזהו אע"פ דתקיעת שופר בר"ה הוא גזירת הכתוב 

היא  דגזירה  לפי  ענין הטעמים  בו  ואין שייך 

מה  הוא  דרמז  רמז  בו  יש  ומ"מ  והשגה  מטעם  למע' 

שמורה על עצם ענינו. דהנה דבר שא"א לבא בגילוי 

בדבור הוא בא ברמז דהשכל שהוא בא בהלבשה היא 

בא בגילוי בדיבור דזהו"ע הדבור שמלביש את השכל 

גמורה,  בהשגה  שבא  עד  וביאורים  לבושים  בכמה 

ועד"מ הרב שלומד עם תלמידו הגדול ומבאר לו דבר 

ההלכה או הסוגיא שלומד עמו, וכאשר לומד ענין זה 

שיהי'  יותר  בהלבשה  לו  מבאר  ה"ה  קטן  תלמיד  עם 

בעוד  השכל  את  שמלביש  והיינו  ערכו,  לפי  מושג 

בהלבשה  שבא  שכל  גילוי  בכל  הוא  וכן  אותיות, 

הוא  דכ"ז  ההשכלה,  את  המלבישים  באותיות 

שיבא  אפשר  אי  הרי  העצם  אבל  השכל  בהתפשטות 

בהתלבשות וה"ה בא ברמז דוקא, ולכן הנה הרמז מורה 

ישנים  עורו  והוא  בו,  יש  רמז  וזהו  ענינו,  עצם  על 

וחפשו  מתרדמתכם  הקיצו  ונררמים  משינתכם 

במעשיכם וחזרו בתשובה.

וראה  ב]ה[.  קכו,  שם  קונטרסים  סה"מ   )46

ב]ו[.  לט,  להצ"צ  ספהמ"צ  ג.  כו,  אחרי  לקו"ת 
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טואני לדודי ודודי לי, תשל"ב

הוא47 מפני שישראל קדמו לתורה48, ולכן, המעלה דתשובה היא בעיקר כשהתשובה באה 
מהאדם )ישראל( עצמו, תשובה דאלול, אני לדודי.

סה"מ תש"ה ס"ע 124 ואילך]ז[. ובכ"מ.

הרי אינה בדומה לשארי מצות בזה דכל  תשובה  ]ה[ 

ובמצות  הרצון  בחי'  ממשיכים  המצות 

הוא  ובזה  הרצון  עומק  מבחי'  ממשיכים  הרי  תשובה 

היתרון דמצות תשובה על כל המצות, הנה לבד זאת 

זה  הרי  תשובה  במצות  הרצון  עומק  בחי'  דהמשכת 

המצוה  שבקיום  דכשם  והיינו  זו  דמצוה  ההמשכה 

הנה  ההיא  שבמצוה  העליון  הרצון  בחי'  ממשיכים 

כמו"כ ע"י מצות תשובה הוא ההמשכה דבחי' עומק 

הרצון וא"כ הרי המשכה זו אינה יתרון כלל לגבי שארי 

רצונות  הגילוי  כל  הרי  בעהר"צ   דלגבי   .  . המצות 

היתרון  הוא  במה  וא"כ   .  . הם  שוים  הרצון  ועומק 

בתשובה על כל המצות.

מכל  חלוקה  תשובה  מצות  דהנה  הוא  הענין  אך 

דהנה  ית',  רצונו  לעוברי  תקנה  שהיא  בזה  המצות 

פ"ג  מכות  וכמאמר  ית'  רצונו  לעושי  ניתנה  התו"מ 

הרבה  לפיכך  ישראל  את  לזכות  הקב"ה  רצה  מט"ז 

להם תומ"צ שנא' ה' חפץ למען צדקו כו' להצדיק את 

ישראל ולזכות אותם אבל מי שחטא עוה ופשע והעביר 

את הדרך הרי הרצה"ע מסולק ממנו, וע"ז ניתנה מצות 

תשובה שהיא תקנה גם לעוברי רצונו, ית' א"כ הרצון 

בלבד  הרצון  עומק  מבחי'  שהוא  אינו  הרי  בתשובה 

שהוא  ב"ה,  בעהר"צ  א"ס  מעצמות  בא  שהוא  אלא  

וחטאים,  פושעים  לקבל  בתשובה  שער  פותח  ית' 

דכל  המצות,  כל  על  תשובה  מצוות  יתרון  הוא  דבזה 

המצות הם רק לעושי רצונו, ומצות תשובה הוא תקנה 

לעוברי רצונו דגם הם יוכלו להתקרב דזהו הוראה על 

הקירוב והאהבה העצמית של הקב"ה לישראל, ושרש 

נח"ר  וזהו  הרצון  גילוי  הם  המצות  דכל  הוא  הענין 

שוים,  כלם  המצות  וכל  רצוני  ונעשה  שאמרתי  לפני 

דלהעצמות ב"ה אינו נוגע כלל וכמ"ש אם חטאת מה 

תפעל בו ורבו פשעיך מה תעשה אם צדקת מה תתן 

לו וגו' )איוב לה( אבל גילוי  הרצון הרי יש חלוקים. 

הנה מצות התשובה היא באה מעצמות בעהר"צ שהוא 

הרצון הפנימי והעצמי דנש"י יהי' כמו שצריכים להיות 

ולזאת הנה  נ"כ,  שלמים גם בהמשכת הגילוי רצונות 

משם היא התקנה לעוברי רצונו ית' שגם הם יתקרבו.

]ו[ ]ראה מילואים[.

למעלה  הן  דהנשמות  זה  על  מוכחת  ראי'  והנה  ]ז[ 

בתומ"צ  בעבודתם  ושנש"י  מתורה 

מהתשובה  הוא  בתורה  העצמות  את  ממשיכים 

מועלת  כולה  התורה  כל  על  ר"ל  שעבר  מי  שאפילו 

דבר  לך  אין  ומ"מ  ונכנס  דחק  שצ"ל  ויש  תשובה 

שעומד בפני התשובה שזהו רק מצד מעלת הנשמה, 

ועונותיו  חטאיו  על  ומתודה  לה'  שב  שהוא  שבשעה 

הנה הוא קודם שמקיים תומ"צ הרי שגם בלא תומ"צ 

וגם שמתמלאים כל  ונסלח לו  ה"ה מתקבל בתשובה 

הפגמים היינו לבד זאת שנסלח לו הרי מתמלאים כל 

הפגמים שתמורת מלא עון נעשה מלא מצות, והיינו 

והתשובה  מהעצמות  המשכה  רק  היא  התורה  להיות 

מגעת בעצמות א"ס שמשם נמשך למלאות כל הפגמים 

אינם  גמורים  צדיקים  עומדים  שבע"ת  במקום  וארז"ל 

יכולים לעמוד הרי שהוא למע' מצ"ג המקיימים תומ"צ, 

כל  למלאות  נמשך  ומשם  בעצמות  שמגיע  מפני  והיינו 

הפגמים ה"ז למעלה מתומ"צ דצ"ג, וכ"ז הוא מצד מעלת 

הנשמה דרק באבותיך חשק הוי', והגם דתשובה א' ג"כ 

בתורה וכמ"ש ושבת עד ה' אלקיך הנה זהו למע' מעצם 

לו  ויתכפר  אשם  יביא  אמרה  התורה  שהרי  התורה, 

והקב"ה אמר יעשה תשובה ויתכפר לו.

47( סה"מ תש"ה שם. 

48( ב"ר פ"א, ד]ח[. תדבא"ר פי"ד ]ט[.
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ט( וזהו אני לדודי ודודי לי ר"ת אלול, דזה שודודי לי נכלל בר"ת אלול, הוא, כי זה שע"י 
העבודה דאני לדודי )באלול( נעשה ההמשכה דודודי לי בר"ה וביוהכ"פ הוא כי 
העבודה דאני לדודי מגיעה בהעצמות שמשם נמשכים כל הגילויים )כנ"ל סוס"ז(, ונמצא 
שבאני לדודי דאלול כלולה גם ההמשכה דודודי לי. ויש לומר, דזהו מה שהתקיעות דחודש 
כי  בר"ה,  שתוקעים  הקולות  כל  תר"ת,  תש"ת  תשר"ת  הם  חב"ד49(  מנהג  )ע"פ  אלול 
בהתקיעות דאלול ישנם כל הענינים שבהתקיעות דר"ה. וזה שבאלול תוקעין עשר קולות 
של  השרש  שהם  )כיון  דאלול  שהתקיעות  לפי  שזהו  לומר,  יש  אולי  קולות,  מאה  ולא 

הענינים שנמשכים בר"ה( הם למעלה מהתחלקות.

רצון שעל ידי מעשינו ועבודתינו50, ובפרט ע"י העבודה דאלול, יקרבו ויזרזו  ויהי  יו"ד( 

מהן  יש  העולם,  לבריאת  קדמו  דברים  ששה  ]ח[ 

במחשבה  שעלו  מהן  ויש  שנבראו, 

וישראל   .  . נבראו  הכבוד,  והכסא  התורה  להבראות. 

במחשבה  עלו  משיח  של  ושמו  המקדש  ובית 

להבראות.

רבי  בר  שמואל  רבי  בשם  ירמיה  ורבי  הונא  רבי 

דבר,  לכל  קדמה  ישראל  של  מחשבתן  אמרו,  יצחק 

לו  היה  ולא  אחת,  למטרונה  נשוי  שהיה  למלך  משל 

אמר  בשוק,  עובר  המלך  נמצא  אחת  פעם  בן,  ממנה 

אין  בן  והיו הכל אומרין,  לבני,  זו  וקלמין  טלו מילנין 

לו והוא אומר טלו מילנין וקלמין זו לבני, חזרו ואמרו 

המלך  שצפה  אלולי  הוא,  גדול  אסטרולוגוס  המלך 

טלו  אומר  היה  לא  בן  ממנה  להעמיד  עתיד  שהוא 

מילנין וקלמין לבני. כך אלולי שצפה הקדוש ברוך הוא 

שאחר עשרים וששה דורות ישראל עתידין לקבל את 

התורה, לא היה כותב בתורה צו את בני ישראל, דבר 

אל בני ישראל.

מצאני  למקום.  ממקום  עובר  הייתי  אחת  פעם  ]ט[ 

משנה  בו  ואין  מקרא  בו  שיש  אחד  אדם 

ואמר לי: רבי אני רוצה לומר לפניך דבר אחד ומתירא 

אתה  אם  בני,  לו:  אמרתי  עלי.  תקפיד  שמא  אני 

שואלני בד"ת מפני מה אקפיד אני עליך . . ואמר לי: 

רבי, שני דברים יש בעולם ואני אוהבם בלבבי אהבה 

איזה  יודע  איני  אבל  וישראל,  תורה  הן:  ואלו  גמורה 

מהם קודם. אמרתי לו: בני, דרכן של בני אדם אומרים 

התורה קדמה, שנא' )משלי ח(: ה' קנני ראשית דרכו 

ב(:  )ירמיה  וגו', אבל אני אומר: ישראל קדמו, שנא' 

קדש ישראל לה' ראשית תבואתה. משל למלך, שהיה 

לו אשה ובנים בתוך הבית וכתב את האגרת אל המקום 

שאשתו ובניו שם, אלמלא אשתי ובני שלי שעושין לי 

נחת רוח בתוך הבית, החרבתי את המקום. כך, אלמלא 

הם ישראל, לא נברא העולם ונחרב העולם. לכך נאמר: 

קנני  ה'  ונאמר  תבואתה  ראשית  לה'  ישראל  קדש 

ראשית דרכי וגו'.

49( ספר המנהגים – חב"ד ע' 53.

50( ראה תניא רפל"ז.

והנה תכלית השלימות הזה של ימות המשיח ותחיית 

המתים שהוא גילוי אור א"ס ב"ה בעוה"ז הגשמי 

תלוי במעשינו ועבודתינו כל זמן משך הגלות.

פיענוח המראי־מקומות

קונט' ראש חודש אלול, תשמ"ט טז

אות ט

אות יו"ד



עוד יותר את הגאולה, וכמרומז בזה שאלול הוא ר"ת להוי' ויאמרו לאמר אשירה51, כי אז יצאו כל 
ניצוצין מהגלות52.

וכיון שבאלול מקבל המלך את כולם בסבר פנים יפות ומראה פנים שוחקות לכולם, הרי בודאי 
שהמלך ממלא הבקשה של כאו"א מישראל, שתהי' לו כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה 
ומתוקה בטוב הנראה והנגלה, הן בענינים הרוחניים בלימוד התורה וקיום המצוות, והן בענינים 

51( בשלח טו, א. פע"ח שבהערה 38. ובשו"ע 

לאמר  ויאמרו  ר"ת  הוא  אלול  ר"ח  האריז"ל 

אשירה להוי'.

]ראה מילואים להערה 2[.

52( פע"ח שם. שו"ע האריז"ל שם.

]ראה מילואים להערה 2[.

יזאני לדודי ודודי לי, תשל"ב

פיענוח המראי־מקומות



מילואים
הערה 2:

פע"ח. העיד הרי"ס ששמע ממורי זלה"ה, שהיה אומר 

תמיד הסליחות שאנו אומרים בליל אשמורות 

ר"ח אלול עם הצבור מלה במלה . . ואשר לא צדה, ר"ת 

של אנה לידו ושמתי לך, הוא אלול, לרמז כי חדש הזה 

ועשה שום  וחטא,  נתנו הש"י לכפרה, לכל מי ששגג 

עון בכל השנה, והוא קרוב לקוראיו בחדש הזה, שהוא 

ר"ת אלול. וכן ר"ת אני לדודי ודודי לי, ר"ת אלול. 

אבודרהם. ומפני שיום זה הוא יום הדין נהגו כל ישראל 

ולומר  להשכים  באלול  מט"ו  להקדי' 

תחנונים ולשאול רחמים מהשם ית' עד יום הכפורים 

שהוא יום חתימת הדין. ויש מקומות שנוהגין להשכים 

מראש חדש אלול כי בראש חדש אלול עלה משה להר 

על  בהם  והתפלל  שניות  לוחות  לקבל  שלישי'  פעם 

ביום  וירד  הלוחות  לו  ונתנו  ונתקבלה תפלתו  ישראל 

הכפורים ונקבע יום מחילה וסליחה לדורות. והדרשנים 

אומ' סמך לדבר אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול 

וסופי תיבות ד' יודין מספר מ' יום. וכן ומל ה' אלהיך 

את לבבך ואת לבב זרעך ר"ת אלול. וכן ובא לציון גואל 

ולשבי שתי אותיות אחרונות של גואל ושתי אותיות 

ראשונות של לשבי הרי אלול.

ב"ח. והעבירו שופר בכל המחנה שהרי עלה להר כצ"ל 

ופירוש שע"י תקיעה זו נתקבצו כולן והגידו להם 

הרי משה עלה להר וכו' ולפי דאיכא למימר דאם היו 

מעלה  ואין  מחטוא  נמנעים  היו  נמי  כרוז  מעבירין 

בשופר זה לכך אמר והקב"ה נתעלה אותו יום באותו 

עלה  פי'  וגו'  בתרועה  אלהים  עלה  שנאמר  שופר 

יום תרועה  אלהים בתרועה היא תרועה דר"ה דכתיב 

ואתא  הוא  יתר  בקול שופר מקרא  ה'  לכם אבל  יהיה 

ה'  אחרי  הלכו  ידו  דעל  דמדבר  שופר  דבקול  לדרשא 

ולא טעו בע"ג גם בזה נתעלה המקום ב"ה וב"ש ולכן 

שנה  בכל  אלול  בר"ח  בשופר  תוקעין  שיהיו  התקינו 

החדש  כל  תוקעין  למה  ידענו  לא  שעדיין  ולפי  ושנה 

המדבר  ומשופר  התשובה  על  להזהיר  שהוא  אמר 

כל  דגם  זה קשה  שלפי  ולפי  בר"ח  למדנו שמתחילין 

עשרת ימי תשובה יתקעו כדי להזהיר על תשובה ע"כ 

אמר וכדי לערבב על השטן שלא יהא נודע לו מתי יהא 

ר"ה דמטעם זה אין ראוי לתקוע אלא לפני ר"ה בלבד 

ומיהו טעם זה בלחוד היה מספיק לתקוע ג' או ד' ימים 

לפני ר"ה אבל מטעם זה להזהיר על תשובה צריך כל 

החדש משום דאיכא אסמכתא מקרא אני לדודי ודודי 

לי ר"ת אלול וס"ת עולה מ' כנגד מ' יום מר"ח אלול 

ועד יה"כ כי באלו מ' ימי התשובה מקובלת להיות לבו 

דודו קרוב לקבל תשובה  ואז  דודו בתשובה  קרוב אל 

"לבבך  "את  אלהיך  ה'  ומל  מקרא  סמך  ועוד  מאהבה 

האחרונים  וכמ"ש  אלול  ר"ת  זרעך  "לבב  "ואת 

בספריהם.

הערה 4:

העילוי  נעשה  העולמות,  עליית  שאז  וביו"ט  לקו"ש. 

האור,  את  לקבל  היא  והעבודה  בעצמו, 

לעבודת  כח  נתינת  רק  הוא  דאלול  הגילוי  משא"כ 

התחתון.

הערה 11:

יוצאין  לעיר  באו  קודם  דהמלך  בזה  והמשל  ה'ש"ת. 

אנשי העיר לקראתו ומקבלים פניו בשדה ואז 

פניו  להקביל  לצאת  שרוצה  מי  כל  ויכולים  רשאים 

והמלך מקבל את כלם בסבר פנים יפות ומראה פנים 

הולכים  כולם  הנה  העירה  ובלכתו  לכלם  שוחקות 

אל  נכנסים  אין  מלכותו  להיכל  בבאו  אמנם  אחריו, 

המלך אלא ע"פ הכנה גדולה, וברשות ואף גם זאת רק 

המובחרים שבעם ויחידי סגולה, וכן הוא בחדש אלול 

את  לעורר  צריכים  אבל  לכל,  יגמה"ר  מאירים  שאז 

פני  לקבל  לשדה  היציאה  דבר  בדוגמת  הקבעומ"ש 

המלך.

הערה 17:

יתברך  הבורא  שצונו  מה  סעדיה  רבי'  כת'  אבודרהם. 

לתקוע בשופר בראש השנה יש בזה עשרה 



השופר  תקיעת  כשנשמע  השביעי  הענין   .  . ענינים 

נירא ונחרד ונשבר עצמנו לפני הבורא כי כך הוא טבע 

שופר  יתקע  אם  שנאמ'  כמו  ומחריד  מרעיד  השופר 

בעיר ועם לא יחרדו. 

הערה 19:

בחי'  שהוא  מה'  יראו  הנק'  יראה  יש  נצבים.  אוה"ת 

כל  ה'  את  ייראו  אבל  עדיין  מרחוק 

קדושיו זהוא יראה פנימי' ויראה זו הוא יראה עילאה 

שמבחי' חכמה.

תש"ח. ביראה יש ב' מדרי' וכמ"ש בזה אית יראה ואית 

יראה, אית יראה סתם ואית יראה בחי' יראת 

הרוממות והיא היראה הבאה מבחי' רוממות העצמות 

דאוא"ס דיראה זו היא למעלה מבחי' כלי המוח והלב 

יכולים להכיל את היראה, דיראה  והלב אינם  שהמוח 

סתם היא הנתפסת בכוחות וכלים והיא בחי' יר"ת אבל 

יראת הרוממות אינה נתפסת בכוחות וכלים כו'. 

וכמו עד״מ בגשמי׳ כאשר אדם נתפעל ביראה ופחד 

בלבו מאיזה שר גדול, הרי היראה נתפסת בכלי הלב, 

ביראה  שנתפעל  שגם  היראה  את  להכיל  יכול  שהלב 

וכל.  לגמרי מכל  ואינו מתבטל  יעמוד  על עמדו  מ״מ 

שבידו.  היכולת  מצד  הוא  מהשר  היראה  סבת  והנה 

דלהיות שהוא שר ומושל ולזאת מפני תוקף השליטה 

ברשותו.  הנמצאים  כל  על  ופחדו  אימתו  נופל  שבידו 

שמצד  היראה  והיא  ורוממותו,  השר  גדולת  מצד  וגם 

מגדולת  עצמו  בעיני  שנשפל  מקום,  תפיסת  העדר 

השר ותוקף ההשתררות שלו. והוא ע״ד תגמא דדוגמא 

מהביטול שמתבטלים לפני חכם גדול הנודע בחכמתו, 

הוא מפני  וכן  לפניו,  נופלים  הרי  גודל חכמתו  דמפני 

כי  לגמרי,  במציאותו  מתבטל  אינו  הרי  ומ״מ  השר. 

זה  אין  הרי  ומ״מ  לגבי השר  תופס מקום  הגם שאינו 

ערך  איזה  לו  יש  כ״א  לגמרי,  מקום  תפיסת  העדר 

ושייכות, וממילא אין הביטול לגמרי, ולכן אנו רואים 

גדול ושר קטן.  בין שר  שיש חילוקים באופני היראה 

אין  קטן  שר  ומלפני  יותר,  היראה  גדול  שר  דמלפני 

היראה כ״כ. וטעם הדבר הוא מפני שלגבי שר זה יש 

כו'. ומאחר שיש בזה מדרגות  יותר  לו תפיסת מקום 

השר  דגם  מובן  הרי  קטן,  לשר  גדול  שר  בין  חלוקות 

הכל  ה״ז  ומ״מ  לגמרי.  מובדלת  בהבדלה  אינו  הגדול 

רואים  שאנו  וכמו  למלך.  דומה  ואינו  שר  במדרי׳  רק 

במוחש דבהביטול לפני המלך עצמו אין בזה חילוקים 

אם מלך גדול או קטן. כל שהוא מלך שלו ה"ה מתבטל 

בהבדלה  הוא  דהמלך  מפני  הוא  הדבר  וטעם  ממנו. 

ומאחר דהעדר  אינו מובדל לגמרי.  לגמרי, אבל השר 

תפיסת  בהעדר  אינו  הרי  השר  מלפני  מקום  תפיסת 

ביטול  בבחי׳  אינו  הביטול  גם  ממילא  לגמרי,  מקום 

לפני  ופחד  ביראה  לגמרי. אבל כאשר האדם מתפעל 

כלי  שאין  בכלים,  נתפסת  אינה  זו  יראה  הרי  המלך, 

במציאות  שמתבטל  היראה,  את  להכיל  יכולים  הלב 

אין  המלך  ורוממות  גדולת  לגבי  כי  וכל.  מכל  לגמרי 

לגמרי.  בערך  מובדל  הוא  כי  וכלל,  כלל  מקום  תופס 

וממילא הביטול הוא שמתבטל לגמרי. והיראה מהמלך 

אינו מפני תוקף השליטה והשתררות שלו. כי היראה 

שמצד התוקף זהו בכלל יראת העונש, דזה שייך יותר 

בשר. אבל במלך אין ענין היראה מצד התוקף והיכולת 

שבו, כ״א מצד גדולתו ורוממותו. ולכן כשרואה אותו 

תפיסת  בהעדר  מציאותו  בעצם  בעצמו  נופל  ה״ה 

מצד  היראה  היא  העיקר  הנה  ובאמת  לגמרי.  מקום 

מקום,  תפיסת  העדר  מצד  לא  אף  לבד,  גדולתו  עצם 

כ״א מה שעצם גדולתו ורוממותו של המלך גורם הירא 

שמתבטל  והוא  כלים.  מגדר  למעלה  היא  זו  ויראה 

בעצם מציאותו עד שאינו יכול לעמוד על מקומו ונסוג 

בכולם  היא  המלך  יראת  ולכן  היראה.  מפני  לאחוריו 

ביראה  אינם  אליו  שהקרובים  כן,  אינו  דבשר  בשוה, 

בכולם  הוא  ופחדו  יראתו  הרי  במלך  אבל  כזו.  גדולה 

בשוה, אפי׳ השרים היותר גדולים. מפני שעצם גדולת 

ורוממות המלך גורם ענין היראה והפחד.

הערה 22:

להגיע  רק  אינם  המצות  שמירת  כל  מסעי.  לקו"ת 

יטמילואים



כל  ולא  הרוממות  יראת  והוא  ההיא  היראה  למדרגת 

אדם זוכה לזה היראה.

הערה 27:

לקו"ת בלק. והענין כמ"ש במ"א בענין ד' אותיות הוי' 

ואיתא  כו'  רחימו  וה"א  דחילו  היו"ד 

בכהאריז"ל בשעת פסוד"ז צריך לקיים מצות יראת ה' 

והוא ענין יראה תתאה שמבחי' ה' אחרונה דשם הוי' . 

. ואח"כ בברכות  ק"ש ובק"ש ואהבת ב"פ אור זהו ב' 

עילאה  יראה  בחי'  זהו  שמו"ע  ואח"כ   .  . רחימו  בחי' 

שלמעלה גם  מבחי' אה"ר.

הערה 31:

ובבחי'  גילוי  בבחי'  האור  שבא  הוא  ובאצי'  תרפ"א. 

הגילוי  להיות  יכול  בכלים שעי"ז  התלבשות 

ג"כ  וע"ז הוא  כו',  בנבראים דבי"ע שידעו אלקות  גם 

אמצעית האצי' להיות גילוי אלקות בעולם כו' וכמא' 

בהון  לאנהגא  כו'  תיקוני'  עשר  דאפיקת  הוא  אנת 

עלמין, שזהו שיהיו העולמות בבחי' יש ומציאות ויש 

גי' לאנהרא בהון עלמין היינו שיהי' גילוי אור בעולמות 

הוא  היש  בהתהוות  הכוונה  שתכלית  מפני  והוא  כו', 

כו', שזה  כלי לאלקות  ושיהי' היש  ביטול היש  שיהי' 

והגילוי  גילוי האור בהעולמות שע"י הידיעה  בא ע"י 

דוקא  שבזה  היש,  ביטול  בחי'  נעשה  עי"ז  דאלקות 

יותר  הרבה  העליונים  והשעשועים  התענוג  עיקר 

מהביטול שבאצי', דאין זה דבר פלא, שהרי אצי' הוא 

אלקות וא"כ אין הביטול והיחוד דבר פלא, וע"כ אין זה 

בחי'  רק  דא"ס,  והעצמי  הפנימי  תענוג  בחי'  מעורר 

יהי' בטל לאלקות  ביטול היש שזהו דבר פלא שהיש 

ה"ז מעורר וממשיך מבחי' תענוג העצמי דא"ס, וכידוע 

ביטול  ענין  בכללות  וזהו  כו',  המשל מצפור המדברת 

היש שמעורר בבחי' העצמות כו'.

הערה 37

ביטול  הוא  באמת  דהיש  שהביטול  וביותר  תרפ"א. 

אופן  בעצם  שבאצי'  מהביטול  יותר  גדול 

הדביקות  מצד  הוא  דאצי'  דהביטול  כו',  הביטול 

בעצמות וההרגש דאוא"ס דכולא קמי' כלא חשיב כו', 

ומ"מ ה"ז בבחי' מציאות אור והוא בבחי' כלא ולא לא 

בבחי' מציאות  הוא שאינו  היש  ביטול  אבל  כו'  ממש 

לעצמו כלל כו' כמשנת"ל, וכמ"ש במ"א דביטול היש 

הוא בבחי' אין עוד כו', והגם שהוא בבחי' יש ומציאות 

הרבה יותר באין ערוך מהמדרי' שבאצי' שהן בבחי' אין 

בבחי'  שאינו  כזה  באופן  הוא  הביטול  מ"מ  כו',  בכלל 

מציאות בלל כו', ולאחר גמר הבירורים יהי' בבחי' אין 

עוד כו'. וע"כ זה מגיע בבחי' עצמות א"ס  כו'.

הערה 46:

בנקרת  ושמתיך  כתיב  רבינו  במשה  הנה  כי  לקו"ת. 

הצור כשרצה להוריד י"ג מדות הרחמים. פי' 

מבחי' צור עליון מקור ושרש כל שרשי התהוות, כמ"ש 

צור  למשל  כמו  צור  ונק'  חצבתם  צור  אל  הביטו 

להוציא האש שהיסוד האש שבו  בו  החלמיש שמכין 

צור,  נקרא  כביכול  כך  בפועל.  ולא  ובהעלם  בכח  הוא 

ההוי"ה,  שרשי  לכל  ומקור  שרש  הוא  כי  חיינו  צור 

ושרש ההוי"ה הוא בו בהעלם בכח ולא בפועל שמבחי' 

שם הוי' להיות מהוה כל הנמצאים מאין ליש. שהוא 

שממנו  הוא  הצור  בחי'  אבל  הנ"ל  אוכלה  אש  בחי' 

נמשך ונתהווה בחי' אש אוכלה הנ"ל . . והנה גדול כחן 

כמו  הנ"ל  הצור  בחי'  עד  שמגיעים  תשובה  בעלי  של 

מצור  האש  מוציאים  האש  מאור  נכבה  אם  למשל 

החלמיש. כך הענין בבעל תשובה שנכבה אצלו מאור 

והעצים  הפתילה  בחי'  להם  שאין  לפי  אוכלה  האש 

טובים,  ומעשים  תורה  הם  שהן  האור  בהם  להתאחז 

הנה ע"י המרירות הגדולה בנקודת הלב שהוא למעלה 

מהזמן ואין חפץ בזמן ומקום כלל שמואס בחיי נפשו 

כענין ר' אליעזר בן דורדיא שבכה עד שיצאת נשמתו, 

הרי מחמת זה מגיע לבחי' הצור למעלה מעלה מבחי' 

התהוות הויות והמשכת זמן ומקום.

ספהמ"צ. סלח לנו אבינו כי חטאנו כו' דלכאורה כי זה 

טעם  נתינת  הוא  כאילו  דמשמע  מובן  אינו 

קונט' ראש חודש אלול, תשמ"ט כ



אשר  והול"ל  פלאי  וזה  שחטא  מפני  לו  יסלח  למה 

לה  הסמוכה  בברכה  עמ"ש  דקאי  הענין  אך  חטאנו, 

לפניה החזירנו בתשובה שלימה לפניך ואזי מבקש עוד 

סלח לנו הוא ענין המחילה וענינה הוא החזרת הרצון 

שנסתלק ע"י העוונות כי הנה המצות הם רצון העליון 

וכשחוטא אזי מסתלק הרצון ממנו וזהו הנק' תרעומות 

הגם  לפניו  עוד  הרצון שאינו מרוצה  סילוק  שפירושו 

שאינו עושה לו מעשה כלל רק שמסתלק רצונו ממנו 

ואח"כ המחילה היא החזרת הרצון, ואמנם בחי' רצון זה 

נסתלק  שהוא  מאחר  תחלה  שהיה  הרצון  אותו  אינו 

מקור  דרעוין  רעוא  מבחי'  אלא  יחזור  עתה  למה 

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 חטאנו ונסתלק ממנו 

רצון שהי' נמשך ע"י המצות ומאחר שעשינו תשובה 

כמ"ש והחזירנו בתשובה כו' א"כ צריך לגלות לנו רצונו 

העליון ב"ה שז"ס הסליחה, וז"ס שארז"ל זדונות נעשו 

לו כזכיות . . הוא ענין התשובה שהתהפכות זדונות של 

כי  הצדיקים  של  המצות  ממעשה  יותר  נעלה  הבע"ת 

שרשם  היות  על  הוראה  זהו  ביותר  למטה  שהם  לפי 

העליון  רצון  התגלות  גורם  ולכן  יותר  למעלה  בתהו 

מבחי' רעוא דרעוין ואז ממלא כל הפגמים ביתרון אור.

כאמילואים

הערות ותיקונים בד"א

בלי  מקור  כתוב  בד"כ  כ"ד.  שער  פע"ח   :2 הערה 

ר"ת. וכן בהערה 38 איתא שער כד.

הערה 21: יראו מהוי' ואוצ"ל ייראו מהוי'.

הערה 27: עג, מ ואוצ"ל עג, א.



לזכות
כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א

מהרה יגלה אכי"ר
•

יה"ר שיראה רוב נחת מתלמידיו 
ושלוחיו ומכלל ישראל ותכיף ומי"ד 

ממ"ש נראה בעיני בשר בקיום נבואתו 
העיקרית 

"הנה זה משיח בא" 
ובעגלא דידן לעין כל 

ויבנה ביהמ"ק במקומו ויקבץ נדחי 
ישראל בגאולה האמיתית והשלימה 

תכף ומיד ממ"ש!
•

לזכות
 כל תלמידי התמימים היקרים 

שביקרים מייסדי "ישיבה גדולה 
ליובאוויטש" בית שמש. 



לע"נ
הרב חיים לוי יצחק בן שלום יהודה 

לייב
•

לע"נ
רבי חיים הכהן בן עזרא

•
לע"נ

ולדמיר בין סוניה
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