
יוצאים להקביל אור פני המלך
יבאר עניינו של חודש אלול שהוא זמן התגלות י"ג מידות הרחמים, והוא התגלות פנימיות 

רצונו יתברך לנשמות ישראל

)לקוטי תורה ראה לב, א(

המלך הקדוש
)בראש השנה ויום הכיפורים הוא זמן התגלות מלכותו יתברך 

וההכנה לזה בחודש אלול(

ג(.  ו,  השירים  )שיר  לי"  ודודי  לדודי  "אני 
ראשי תיבות אלול. 

בחינת  מתחיל  באלול  הנה  זה,  ענין  להבין 
"אני לדודי" ]=ההתקרבות של ישראל )"אני"( 
להקב"ה )"דודי"([ - דהיינו בחינת אתערותא 
להתעלות  התחתון  ]=התעוררות  דלתתא 
ולהתקרב לד'[, עד ראש השנה ויום הכיפורים 
אלקותו  המשכת  לי",  "ודודי  בחינת  שהם 
יתברך מלמעלה למטה בבחינת התגלות, שאז 

הוא זמן התגלות מלכותו יתברך. 

לו  קוראין  תשובה[  ימי  ]בעשרת  ולכן 
המלך ]="המלך הקדוש"[, שאפילו בעולמות 
ופחדו.  המלך  אימת  עליהם  תפול  הנעלמים 
נשמות  כללות  על  למטה  גם  נמשך  ומזה 
עליהם,  שמים  מלכות  עול  לקבל  ישראל 

ותהיה יראתו על פניהם כל השנה.

 כי יראת ד' ואהבתו אינו עשויה ונטוע בלב 
האדם מכח עצמו, כי אם מכח ההארה הנמשך 
יתברך,  התגלותו  וזמן  בעת  מלמעלה  עליו 

דהיינו בראש השנה שהוא בחינת יראה. 

התגלות פנימיות הרצון
)בחודש אלול הוא התגלות י"ג מידות, והוא התגלות פנימיות 

הרצון שלמעלה מהטעם(

י"ג  התגלות  זמן  הוא  שבאלול  נודע  והנה 
מדות הרחמים:

בואו  שקודם  למלך,  משל  פי  על  ויובן 
ומקבלין  לקראתו  העיר  אנשי  יוצאין  לעיר 
לצאת  שרוצה  מי  כל  רשאין  ואז  בשדה,  פניו 
להקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים 

יפות ומראה פנים שוחקות לכולם. 

ובלכתו העירה הרי הם הולכים אחריו. ואחר 
אם  כי  נכנסים  אין  מלכותו  להיכל  בבואו  כך 

קטעים קצרים מתוך הספר לקוטי תורה להאדמו"ר הזקן בעל התניא והשו"ע, מובאים באופן השווה לכל נפש, עם הרחבת 
הביאור ממקורות נוספים בתורת החסידות מותאם לתאריך והזמן. "טעמו וראו כי טוב הוי'".

פ ״ ה'תש ראה  ב"ה | ערש"ק פרשת 
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מצרים אראנו נפלאות",

"נפלאות"  וכמה  כמה  בפועל  ראו  וכבר   -
לגאולת  בנוגע  והן  הפרט  לגאולת  בנוגע  הן 
בנ"י  לאחינו  בנוגע  ובמיוחד  כולל  הכלל, 
יצאו  מהם  שרבים  )רוסיה(,  ההיא  שבמדינה 
והן  כפשוטו,  הן  המרחב,  אל  המיצר  מן 
חיים  לחיות  להאפשרות  בנוגע  )ובעיקר( 

יהודיים ע"פ התורה ומצוותי', 

)ובאופן  ממש  האחרונים  שבימים  ועד 
התקיים  אלה(  בימים  גם  נמשכת  דפעולה 
מדינות(  )מכו"כ  חב"ד  שלוחי  של  הכינוס 
שאת  ביתר  להוסיף  מנת  על  ההיא  במדינה 

וביתר עוז בהפצת התורה והפצת המעיינות 
)דתורת חסידות חב"ד( חוצה, שעי"ז אתי מר 

דא מלכא משיחא5 -

ובשנה זו עצמה – עומדים כבר בר"ח אלול, 
חודש החשבון של כל השנה, אשר, הסך-הכל 

דהחשבון הוא: "עד מתי"!...

דשנת  חדשים  י"א  של  שבסיומם  היתכן 
לא  עדיין  צדקנו  משיח  אראנו",  "נפלאות 

בא?!...

5.  אגרת הבעש”ט הידועה – נדפס בכתר שם טוב )הוצאת 
קה”ת( בתחילתו. ובכ”מ.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

לתגובות והערות:
הודעות: 770.284.0749

קו שיעורים 'לכשיפוצו': 972799130745+

• וזאת למודעי •
כ"ק  ע"י  ונדפסו  שנאמרו  כפי  בשלימותם  הובאו  הביאורים  כל  לא 
אדמו"ר שליט"א מלך המשיח. וחלקם עובדו ע"י חברי המערכת - כך 
יוכל  אד"ש  כ"ק  ומאמרי  שיחות-הקודש  בסגנון  רגיל  שאינו  מי  שגם 
להבין פשוטם של דברים. ייתכן שנפלו אי אילו טעויות בהבנת הדברים, 
מוטב   - הדברים  בהבנת  שיתקשה  מי  כן,  על  אשר  יבין.  מי  ושגיאות 

שיעיין במקורי הדברים כפי שנסמנו בתחילת הביאור, ויונעם לו.

לע"נ הרה"ח ר' משה נחום בן ר' מרדכי מענדל ע"ה קדנר נלב"ע אחש"פ כ"ב ניסן ה'תשע"א

לע״נ
מרת דבורה פייגא

בת הרה״ח שמעון הכהן ע״ה
איידעלמאן
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ברשות, ואף גם זאת המובחרים שבעם ויחידי 
סגולה. 

וכך הענין על דרך משל בחודש אלול יוצאין 
ענין  שהוא  בשדה,  יתברך  פניו  אור  להקביל 
רצונו  פנימיות  גילוי  שיאיר  מדות  י"ג  הארת 
שיהיה  ע"י  ישראל,  נשמות  למקור  יתברך 
בו  לדבקה  יתברך  אליו  רצונו  פנימיות  עיקר 

בלב ונפש מעומקא דליבא במסירת נפש.

ניצוץ אלקות  נפש מישראל  בכל  יש  דהנה   

בטבעו  ומושך  האלקית,  נפשו  המחיה  ממש 
והוא  יתברך,  אליו  נפשו  למסור  למעלה 
החכמה  ידי  על  כי  ודעת,  החכמה  מן  למעלה 
והדעת לא היה משיג בחינה זו לבטל ולהפקיר 

את עצמו מכל וכל בשבילו יתברך.

רצונו שבכדי שיאיר  רצונך מפני  וזהו בטל   
צריך  יתברך  רצונו  פנימיות  בחינת  האדם  אל 
אחר  רצון  לו  יהיה  שלא  רצונותיו  כל  לבטל 

כלל. 

העבודה החדורה בתשובה וגאולה
נתבאר לעיל ענין הראשי תיבות דחודש אלול "אני לדודי ודודי לי" המרמז על ההתקרבות 

בין ישראל להקב"ה בהתגלות פנימיות רצונו יתברך

לקמן יבאר דחודש אלול כולל חמש ראשי תיבות המרמזים על העבודה המיוחדת דחודש 
אלול, ובהדגשה על הראשי תיבות החמישי המורה על ענין הגאולה".

)משיחת ה'דבר מלכות' פרשת ראה ה'תנש"א(

העבודה דחודש אלול
)כל ענייני העבודה נעשים מתוך צפיה וודאות בביאת הגאולה(

יש לפרסם ולעורר בכל מקום ומקום ע"ד 
המרומזת  אלול  דחודש  המיוחדת  העבודה 
לידו  )"אנה  דתורה  הראשי-תיבות  בחמשת 
לי"(  ודודי  לדודי  )"אני  תפלה  לך"(  ושמתי 
לאביונים"(  ומתנות  לרעהו  )"איש  גמ"ח 
תשובה1 )"את לבבך ואת לבב זרעך"( וגאולה 

)"אשירה2 לד' ויאמרו לאמר"(, 

תיבות  לראשי  בנוגע  מיוחדת  ובהדגשה 

אלול  בחודש  מיוחד  דגש  המיוחדת  המקבלת  העבודה    .1
היא העבודה בכל ענייני תורה ומצוות )תורה עבודה וגמ”ח( כפי 
שהם חדורים בעבודת התשובה שעניינה הוא “והרוח תשוב אל 
האלוקים” השבת הנפש לשרשה על ידי התבטלות מוחלטת של 

היהודי לרצונו יתברך. 
)למעלה  ועמוק  פנימי  בביטול  היא  העבודה  שלימות    .2
מהביטול ד’תשובה’( המגיע בכוחות פנימיים בנפש – ועד כדי 
גילוי ‘עצם הנשמה’ )‘יחידה’( אשר גילוי זה מביא לגילוי אלוקי 

הכי נעלה ד’גאולה’.

בכל  שחודרת  כפי  הגאולה,  ענין  החמישי, 
ונעשים  שחדורים  ידי זה  על  העבודה,  עניני 
ברוחה של הגאולה )כולל ובמיוחד ע"י לימוד 
התורה בעניני הגאולה ובית המקדש(, מתוך 
ממש  ומיד  שתיכף  גמורה  וודאות  צפיה 
רואים בעיני בשר ש"הנה זה )המלך המשיח( 

בא".

פרסום הנבואה
)יש להכריז ולפרסם בכל מקום על ברכת הגאולה(

ובפשטות:

בדברים   – מקום  בכל  ולפרסם  להכריז 
)ע"י  אומר  שהקב"ה   – הלב  מן  היוצאים 
מישראל  ואחד  אחד  לכל  הנביאים(  עבדיו 
ועד  ברכה",  היום  לפניכם  נותן  אנכי  "ראה 
שהיום ממש רואים בעיני בשר ברכת הגאולה 

האמיתית והשלימה.
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מאמינים בני מאמינים
)הפרסום צריך להיות ע"י כולם - גם ע"י 

אלה שעדיין לא הונח בשכלם(

ולהדגיש  להוסיף  ויש   
דהנ"ל  והפרסום  שההכרזה 
אלה  ע"י  גם  להיות  צריך 
נקלט  לא  שעדיין  שטוענים 
בהבנה  )בשלימות(  זה  ענין 
דכיון  שלהם,  והכרה  והשגה 
שגם אצלם ישנו ענין האמונה 
)ובמילא  יכולים  בשלימות, 
הדברים  לפרסם  הם  צריכים( 

לאחרים, 

)שבודאי  ביתו  מבני  החל 
מזה  "לסבול"  צריכים  אינם 
הדבר  הונח  לא  שעדיין 
שנמצאים  אלה  וכל  בשכלו(, 
ואחת  אחד  כל  בסביבתו, 
שע"י  ובודאי  מישראל, 
המתאימה  ההשתדלות 
ויפעלו  הדברים  יתקבלו 
אצל  גם  כולל  פעולתם, 
שיוקלט  והמפרסם,  המכריז 

אצלו בפנימיות וכו'.

ראיית נפלאות
)הנפלאות שבימים אלו – זמן הגאולה(

הענין  כללות  על  נוסף 
ד"אחכה לו בכל יום שיבוא"3, 
כל  ש"כלו  לאחרי  ובפרט 
עניני  כל  וסיימו  הקיצין"4, 
כמה  )כמדובר  העבודה 
בשנה  נמצאים  פעמים(, 
תיבות  שהראשי  מיוחדת 
שלה "הי' תהי' שנת נפלאות 
מארץ  צאתך  "כימי  אראנו", 

בכמה  )נדפס  מאמין”  “אני  נוסח    .3
ב,  חבקוק  הכתוב  לשון  ע”פ   – סידורים( 
סנהדרין  להרמב”ם  המשניות  פירוש  ג. 

הקדמה לפרק חלק היסוד הי”ב.
4.  לשון חז”ל – סנהדרין צז, ב.

קרבן הנפש – גם בחו"ל
. . שמא תביאו"  "במקום אשר יבחר ד' לשכן שמו שם 
)ראה יב, יא(. הקרבת הקרבן היתה חייבת להתבצע דוקא 
במקום בית המקדש". אמנם בזמן הגלות מתבצע "הקרבת 
הקרבן" הרוחני, "תפילות כנגד קרבנות תקנום", בכל מקום 
בעולם בו יהודי נמצא – גם בחו"ל. ומכאן באה ההוראה, 
אשר גם כאשר יהודי נמצא בחוץ לארץ, בזמן הגלות, אך 
א"י  "עתידה  אשר  הגאולה  ביאת  הוא  ורצונו  מגמתו  כל 
שתתפשט בכל הארצות", הנה גם שם נמצא הוא ב"מקום 

אשר יבחר ד'", וגם שם מקריב הוא קרבן להקב"ה

 )לקוטי שיחות ח"ב ע' 617(

מצוות הענקה
יג(. אמרו חז"ל אשר כל מה  הענק תעניק לו )ראה טו, 
הוא  כן  כמו  הוא לישראל לעשות,  שהקב"ה עושה אומר 
במצוות הענקה לעבד: כשם שעל עבד נאמר "שש שנים 
בנוגע לעולם  כן הוא  יצא לחופשי", כמו  ובשביעי  יעבוד 
"היום  העבודה,  הוא  אלפים  ששת  במשך  אשר  הזה 
"למחר  השכר,  קבלת  הוא  השביעי  ובאלף  לעשותם", 
לקבל שכרם", ולפני האלף השביעי מעניק הקב"ה לעבד 

– בני ישראל כל טוב "מגרונך ומיקבך". 
)לקוטי שיחות חי"ט ע' 153(

חסדים מכוסים
האבודרהם  א(.  נד,  )ישעי'  נחמה"  לא  סערה  "עניה 
קבלו  לא  ישראל  שבני  דנחמתא  דשבע  בהפטרות  מבאר 
וזהו  את נחמות הנביאים ורצו שהקב"ה בעצמו ינמחמם, 
נחמה".  "עניה סוערה לא  הנביאים להקב"ה:  מה שמסרו 
יורד  רע  "אין  כי  ביותר,  נעלית  נחמה  היא  הקב"ה  נחמת 
חסדים  הם  האדם  על  הבאות  וצרות  ויסורים  מלמעלה", 
היינו  ינחמם  שהקב"ה  ישראל  בני  בקשת  וזהו  מכוסים, 
וממילא  בגלות,  הצפונים  המכוסים  החסדים  את  שיגלה 

תתגלה הגאולה האמיתית והשלימה.
)לקוטי שיחות חי"ט ע' 133(
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