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'  בחי  שהם כ"ויוה ה"ר  עד דלתתא אתערותא' בחי דהיינו לדודי אני' בחי מתחיל  באלול כי והענין

  עד  ה "שמר תחבקני וימינו  לראשי  תחת שמאלו  ש " כמ, התגלות' בבחי למטה ' ית אלהותו  המשכת

  כי  המלך לו קוראין  ולכן  '. ית  מלכותו  התגלות  זמן  הוא  שאז לפי  יראה' בחי  שמאלו  בחינת הוא  כ "יוה

  עיין ) ופחדו המלך אימת עליהם תפול הנעלמים בעולמות שאפילו' פי. עולמים  כל מלכות מלכותך

  עול  לקבל  ישראל נשמות  כללות  על  למטה גם נמשך  ומזה(. שם ז"ובהרמ ב "ע ד "רי דף  פנחס  בזהר

  בלב ונטוע עשויה  אינו  ואהבתו' ה יראת  כי השנה כל פניהם  על יראתו  ותהיה עליהם שמים מלכות

'  בחי ה"בר דהיינו התגלותו וזמן בעת מלמעלה עליו  הנמשך ההארה מכח א "כ עצמו מכח האדם

'  בפ  ועקרה  משכלה  תהיה  לא  פ"וע  תצא כי  פ"וע  משה ויקרא ה "סד תבא' בפ ש "ועמ ' ) כו יראה 

  שהיא דלתתא אתערותא ידי על ר " האוי את  לעורר תחלה שצריך  רק  לי  ודודי ' בחי וזהו (, משפטים

 . באלול 

 

  ט "יו  ואינם   החול   ימות   הם   למה   כי   זה   ולהבין ,  הרחמים   מדות   ג " י  התגלות   זמן   הוא   שבאלול   נודע   והנה

  שהם   מדות  ג" י  וזמן   בעת  ובפרט'  ית  אלהותו  הארת '  בחי  אלהות   התגלות  שבהם  טוב  ויום  שבתות  כמו

  יובן הנה אך. אלול  ובין כ"יוה בין  גדול הפרש יש  ובודאי פ "ביוהכ מתגלים והם  מאד  העליונות הארת

  מי  כל  רשאין ואז בשדה פניו  ומקבלין לקראתו העיר  אנשי יוצאין  לעיר בואו  שקודם  למלך משל  פ"ע

  ובלכתו .  לכולם  שוחקות  פנים   ומראה   יפות  פנים   בסבר   כולם   את  מקבל   הוא  פניו   להקביל   לצאת   שרוצה 

  זאת גם  ואף ברשות א "כ נכנסים  אין  מלכותו להיכל  בבואו  כ "ואח. אחריו הולכים הם  הרי  העירה 

 , בשדה'  ית  פניו אור  להקביל   יוצאין  אלול בחודש  מ "עד  הענין וכך . סגולה  ויחידי שבעם  המובחרים 

 

  גילוי  שיאיר דהיינו  בפנים פנים ' שיהי  מדות ג" י הארת ענין שהוא אליך פניו ' ה  יאר כתיב הנה כי

  מעומקא   ונפש  בלב  בו  לדבקה'  ית  אליו  רצונו  פנימיות   עיקר   שיהיה  י" ע  י "נש   למקור'  ית  רצונו  פנימיות

 , א"במ ש "כמ נפש  במסירת דליבא 

  לנו   ויאר ' ה  אל   ש" וכמ, וכללותן  ומקורן מדות ג" הי כל  ראשית   שהוא אל '  מבחי נמשכת היא  זו והארה

  ואור  זיו למשל כמו' פי . הוא  אוכלה אש אלהיך ' הוי  כי  ש" וכמ ממש עצמו ה "ב ס "א אור' בחי  שהוא

  כביכול כך . ממנו  הנמשך  ואור  לזיו  בינו  התחלקות שום בו  אין שבכללותו  עצמו האש  מן  היוצא  האש

  בביאור   ש" עמ)   ממש   עצמו  ה"ב   ס" א  אור'  בחי  שהוא   אל'  מבחי   הוא   ישראל   לכללות  המאיר   פנים  הארת

  אל ' נק ולכן ש "במש נצבים  אתם  ה"בד ' וע קראתי  המצר מן ' בפי  הקולות  את  רואים העם  וכל  פ "ע

  ולכן (, חי אל אל  ירננו  ובשרי  לבי  בענין  לי וארשתיך  ה "ובד מדות  ג "י וענין' פי להבין  ה"ובד ' כו  עליון 

  הוא  אל' שבחי' ופי'. כו  יעשה ככה כמו הפעולה  התמדת על מורה ד"והיו  אל שר  מלשון ישראל' נק

'  א ב "קל נשא ב "ע  ה "ר' ד ויגש  א "ע ' ח  דף בראשית  א " ע ו "דפ קדושים  בזהר  ועיין ) בקרבו  ומושל  שר 

  האלהית  נפשו המחיה  ממש  אלהות  ניצוץ מישראל  נפש  בכל  שיש  דהיינו(, שמיני  פ "ר  ז "הרמ' ובפי 

,  שבנפשו   ודעת   החכמה  מן  למעלה  והוא'  ית  אליו  נפשו  למסור  החיים  באור  לאור  למעלה  בטבעו  ומושך

  בנים  וזהו' ית בשבילו וכל  מכל  ע" א ולהפקיר  לבטל  זו' בחי משיג  היה לא  והדעת החכמה ידי על  כי

'  בחי  כמו ודעת טעם שום בלי אביו של ברצונו שנכלל הוא דאבוה כרעא ברא כי אלקיכם' להוי אתם

'  בחי   האדם  אל   שיאיר  שבכדי   רצונו   מפני  רצונך   בטל   וזהו.  כלל  שלו   רצון   לו   ואין  ראש   לגבי  שבטל   רגל 

 : כלל  אחר  רצון  לו' יהי שלא   רצונותיו כל  לבטל   צריך ' ית  רצונו   פנימיות

 )לקוטי תורה, פרשת ראה( 

 


