
 ימי אלול לאור תורת החסידות 

 פרשת ראה  -ספר ליקוטי תורה לאדמו"ר הזקן בעל התניא 

אני לדודי ודודי לי. ר"ת אלול. והענין כי באלול מתחיל בחי' אני לדודי דהיינו בחי' אתערותא דלתתא עד  

 ר"ה ויוה"כ שהם בחי' המשכת אלהותו ית' למטה בבחי' התגלות,  

לראשי וימינו תחבקני שמר"ה עד יוה"כ הוא בחינת שמאלו בחי' יראה לפי שאז הוא  כמ"ש שמאלו תחת 

בעולמות   שאפילו  פי'  עולמים.  כל  מלכות  מלכותך  כי  המלך  לו  קוראין  ולכן  ית'.  מלכותו  התגלות  זמן 

 הנעלמים תפול עליהם אימת המלך ופחדו. 

ם עליהם ותהיה יראתו על פניהם  ומזה נמשך גם למטה על כללות נשמות ישראל לקבל עול מלכות שמי 

כל השנה כי יראת ה' ואהבתו אינו עשויה ונטוע בלב האדם מכח עצמו כ"א מכח ההארה הנמשך עליו 

מלמעלה בעת וזמן התגלותו דהיינו בר"ה בחי' יראה כו', וזהו בחי' ודודי לי רק שצריך תחלה לעורר את  

 האוי"ר על ידי אתערותא דלתתא שהיא באלול. 

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

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

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

ובן ע"פ משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאין אנשי העיר לקראתו ומקבלין פניו בשדה ואז רשאין  אך הנה י

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

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

 המובחרים שבעם ויחידי סגולה. 

וכך הענין עד"מ בחודש אלול יוצאין להקביל אור פניו ית' בשדה, כי הנה כתיב יאר ה' פניו אליך שהוא  

ענין הארת י"ג מדות שיהי' פנים בפנים דהיינו שיאיר גילוי פנימיות רצונו ית' למקור נש"י ע"י שיהיה עיקר  

 בו בלב ונפש מעומקא דליבא במסירת נפש פנימיות רצונו אליו ית' לדבקה 

אך מי שפוגם באיזו מחשבה או דבור וכ"ש מעשה הנה על זה נאמר ובקשתם משם דהיינו שיפשפש  

 במעשיו כו' אשר לא טובים, ועי"ז יתמרמר לבו בקרבו וישוב אל ה' וירחמהו  

ר ליעקב אשר פדה את  דהיינו שיעורר רחמים רבים על ניצוץ אלהות שבתוכו בבחי' גלות. ועל זה נאמ

אברהם כי מדת יעקב הוא מדת רחמנות שעי"ז פודה מהגלות מדת אהבה היא מדתו של אברהם אבינו  

 ע"ה. 

אך האדם אשר יפשפש במעשיו ולא יתעורר בו מדת רחמנות ולא יתמרמר לבו בקרבו עם היות שמעמיק  

נשא עליו המשל הזה, כי היות טבע במחשבתו איך נפל ניצוץ אלהות בגלות בתוך נפשו זאת ישים אל לבו ו

האדם כשכואב לו אפילו צפורן רגלו מחמת שנגף באבן מרגיש הכאב במוחו ומצטער. אך היינו כשאבר  

הנגוף עודנו מחובר בו טרם נחתך, אבל כשחותכין את האבר אין המוח מרגיש את הכאב מפני שהוא  

ולכן צריכים אנחנו להרגיש הכאב והפגם    נכרת ונפרד משרשו. כך אנחנו בנ"י מחוברים ודבקים בו ית'

שפגמנו והורדנו בגלות ניצוץ אלהותו ית' כי אע"פ שחטא כו' ויש לו בחי' ניצוץ אלהות הנ"ל ואיננו מסתלק  

 ממנו אלא שהוא בגלות, 

ולא עוד אלא שעדיין נקרא במעלות ומדריגות השר שהוא בחי' ישראל הנ"ל, כי אינו דומה מעלת השר 

יה למעלת ההדיוט, כי עדיין ניכר וידוע מעלתו של השר ובתנועה א' יכול שיהפך מן ההיפך  עם היותו בשב

 אל ההיפך לגמרי לחזור לקדמותו כו', 

אך מה שאינו מרגיש בנפשו הכאב והפגם היינו מפני שפגם כ"כ עד שנפרד ונכרת משרשו לגמרי, ומזה  

גדולים עם היות שאינו מרגיש הר יותר  יעורר רחמים  חמנות על עצמו כמ"ש במ"א על מאמר  אדרבה 

ברחמיך הרבים רחם עלינו, פי' מפני שאנחנו אין שכלנו הדל משיג גודל הרחמנות וכו'. שעם היות שהוא 

 כמשל שנפרד ונכרת משרשו לגמרי אעפ"כ ע"י הרהור תשובה א' ישוב ויתדבק בשרשו. 



צה כך הנה כתיב אם יהיו חטאיכם ואם גם בזאת לא יתעורר בו מדת רחמנות הנ"ל הנה זאת העצה היעו

כשנים כשלג ילבינו שהחטא נקרא אדום וכן כל המעשים והדבורים והמחשבות שבכל עניני העולם נק' 

גם כן אדום לפי שהמה מחשבות היצר ותחבולותיו יתהפך לגוון חוור שהוא בחינת כשלג ילבינו על ידי 

א כל אדם זוכה לזה. אך אש שלמטה הוא בחי' אש. והנה יש אש שלמעלה ואש שלמטה ואש שלמעלה ל

 ענין סיגופים ותעניות למעט חלבו ודמו שהם מסטרא דק"נ ואז יאר ה' פניו בחי' הארת פנים כנ"ל: 

אך עוד אחת היא צריך לשית עצות בנפשו מ"ש בשווקים וברחובות אבקשה את שאהבה נפשי וגו' עד 

אל בית אמי ואל חדר הורתי. פי' שאהבה   שמצאתי את שאהבה נפשי אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו

נפשי בקמץ הוא לשון כבר מה שאהבה כבר היינו כי ישראל עלו במחשבה הקדומה וזהו בחינת טהורה  

 היא  

אך יש מי שאהבה זו היא בבחינת אבידה אצלו ובבחי' גלות כנ"ל ועל זה נאמר אבקשה את שאהבה נפשי,  

במקום האבדה, אך אף גם אם מצא את האבדה הנה לא    והנה בחינת החיפוש הוא בשווקים וברחובות 

 יתקיים בו אור ה' בלתי כלים כי זה גורם הסתלקות האור כנודע, 

ולכן העצה לעשות כלים לאור ה' והם אותיות התורה כי בית אמי זו תורה שבכתב וחדר הורתי זו תורה  

בלי פתילה או שום דבר הנאחז שבעל פה וכמ"ש כי הוי' אלהיך אש אוכלה הוא וכשם שא"א לאש להאחז  

בו. כך אחזתיו ולא ארפנו עד שהבאתיו כו'. על ידי התורה ומצות שהם רצונו ית' רוח אייתי רוח ואמשיך  

 רוח להיות שורה ומתגלה בחינת הארת רצה"ע בהארת פנים כו' ע"י אותיות התורה 

האהבה בחי' פנימיותו וכמ"ש גם ע"י מצות הצדקה שהוא מדת החסד שהוא חיצוניות וכלי לבחי' האור ו

כי באור פניך נתת לנו תורת חיים ואהבת חסד. פי' כי לאור פני ה' שהוא בחי' האור יש שני כלים שהם 

 תורה וחסד כנ"ל:

 

 ליקוטי מוהר"ן תורה ו' / רבי נחמן

ה ָאָדם ֵליֵלְך ְבַדְרֵכי ַהְתשּוָבה, ָצִריְך ִלְהיֹות ָבִקי ַבֲהלָ  רֹוצֶׁ ָכה, ְוָצִריְך ִלְהיֹות לֹו ְשֵני ְבִקיאּות, ַהְינּו ָבִקי ]ד[ ּוְכשֶׁ

ָכתּוב: 'ַזָכָאה ַמאן ְדַעִיל ְוָנִפיק' )ֹזַהר ַוַיְקֵהל ריג:   , ַהַאִזינּו רצב.(:ְבָרצֹוא, ָבִקי ְבשֹוב, ְכמֹו שֶׁ

ַסק ָשַמִים ָשם ָאָתה", ְבִחיַנת ַעִיל, ְבִחיַנת ָבִקי ְבָרצֹוא. "ְוַאִציָעה ְשאֹול   ְוזֶׁה ְבִחיַנת )ְתִהִלים קל"ט(: "ִאם אֶׁ

ָך", ְבִחיַנת ְוָנִפיק, ְבִחיַנת ָבִקי ְבשֹוב. ְוזֶׁה )ִשיר ַהִשיִרים ו(: "ֲאִני ְלדֹוִדי ְודֹוִדי ִלי". 'ֲאִני   ְלדֹוִדי', זֶׁה ְבִחיַנת  ִהנֶׁ

 ִפיק. ְוזֶׁה סֹוד ַכָּוַנת ֱאלּול וכו'ַעִיל. 'ְודֹוִדי ִלי' זֶׁה ְבִחיַנת ְונָ 

ַעצְ  ִיְתַחֵזק  ָמְתָניו, שֶׁ ַלֲחֹגר  ָצִריְך  ַהְתשּוָבה,  ְבַדְרֵכי  ֵליֵלְך  ה  רֹוצֶׁ ִמי שֶׁ ַהָפשּוט הּוא, שֶׁ ְבַדְרֵכי ה' ְוַהֵפרּוש  מֹו 

סַ  ֵהם ְבִחיַנת: "ִאם אֶׁ ה ְלֵאיזֹו ָתִמיד, ֵבין ַבֲעִלָיה ֵבין ִביִריָדה, שֶׁ ִיְזכֶׁ ק ָשַמִים ְוַאִציָעה ְשאֹול" ְוכּו', ַהְינּו ֵבין שֶׁ

יִ  ְהיֶׁה ָבִקי ָבזֶׁה  ֲעִלָיה, ְלֵאיזֹו ַמְדֵרָגה ְגדֹוָלה, ַאף ַעל ִפי ֵכן ַאל ַיֲעֹמד ָשם, ְולֹא ִיְסַתֵפק ַעְצמֹו ָבזֶׁה, ַרק ָצִריְך שֶׁ

הּו שֶׁ ּוְלַהֲאִמין  ֵליַדע  הּוא ְמֹאד,  שֶׁ ַעִיל,  ִבְבִחיַנת  ְבָרצֹוא,  ָבִקי  ְבִחיַנת  הּו  זֶׁ שֶׁ ְוכּו',  ְויֹוֵתר  יֹוֵתר  ת  כֶׁ ָללֶׁ ָצִריְך  א 

ַסק ָשַמִים ָשם ָאָתה".   ְבִחיַנת: "ִאם אֶׁ

ִיֹפל ֲאִפלּו ִבְשאֹול ַתְחִת  ֲאִפלּו ִאם ִיֹפל, ַחס ְוָשלֹום, ְלָמקֹום שֶׁ ְך, שֶׁ יֹות, ַגם ֵכן ַאל ִיְתָיֵאש ַעְצמֹו ְלעֹוָלם, ְוֵכן ְלֵהפֶׁ

יּוַכל, ִכי גַ  הּוא, ְבָכל ַמה שֶׁ ת ַהֵשם ִיְתָבַרְך, ִויַחֵזק ַעְצמֹו ְבָכל ָמקֹום שֶׁ ם ִבְשאֹול ַתְחִתיֹות  ְוָתִמיד ְיַחֵפֹש ִויַבֵקש אֶׁ

ְיכֹוִלין לְ  ְוַגם ָשם  ִיְתָבַרְך,  ַהֵשם  ְוזֶׁה  ִנְמָצא  ָך".  ִהנֶׁ "ְוַאִציָעה ְשאֹול  ְבִחיַנת:  ְוזֶׁה  ִיְתָבַרְך,  ֵאָליו  ַעְצמֹו  ת  אֶׁ ַדֵבק 

ָבִקי ִבְשֵני ַהְבִקיאּות הָ  ְפָשר ֵליֵלְך ְבַדְרֵכי ַהְתשּוָבה, ִכי ִאם ְכשֶׁ  ֵאלּו:ְבִחיַנת ָבִקי ְבשֹוב, ִכי ִאי אֶׁ

ה ֵליַדע ְלַיגֵ ְוִדְקֵדק ַרֵבנּו, ִזְכר ִיְזכֶׁ ַע  ֹונֹו ִלְבָרָכה, ְוָקָרא ִעְנָין זֶׁה ִבְלשֹון ָבִקי, ִכי ִהיא ְבִקיאּות ְגדֹוָלה ְמֹאד ְמֹאד, שֶׁ

ַאל ִיֹפל ִמשּום   ַעְצמֹו ְוִלְטֹרַח ַבֲעבֹוַדת ה' ָתִמיד, ּוְלַצפֹות ְבָכל ֵעת ְלַהִגיַע ְלַמְדֵרָגה ְגבֹוָהה יֹוֵתר, ְוַאף ַעל ִפי ֵכן

ִיְהיֶׁה, ַחס ְוָשלֹום, ַאף ַעל ִפי ֵכן ַאל ִיֹפל ְבַדְעתֹו ְכָלל, ִויַקֵים: " ָך", ָדָבר, ַוֲאִפלּו ִאם ִיְהיֶׁה ֵאיְך שֶׁ ְוַאִציָעה ְשאֹול ִהנֶׁ

 ַכַנ"ל:

 

 אורות הקודש חלק ג' פ"ד תנועת ההכרה העצמית /הרב קוק 



הנפשית, כלפי ההכרה העצמית, מתגלגלת היא, עוברת מול התוכן הראייתי של הבחנת עצמו. התנועה  

השוממים   שהצדדים  ויש  ועז,  גודל  האדם  מתמלא  ואז  עוברים,  להנפש  אשר  הרעננים  שהצדדים  יש 

 עוברים,ואז לובש הוא חרדות, ורוחו נמוג בקרבו.  

והמיושבים לא תזוח דעתו, וידע כי רק    ההקפה השלמה דורשת היא, שבעת שעוברים הצדדים המלאים 

וכי אחרי החזיון הזה, המלא והרענן, יבא חזיון דל ומעוגם, ובעת ההקפה הקודרת ידע,  צד אחד עובר, 

גסה,  גאוה  עליו  תשלט  לא  ומעולם  תכונותיו,  ישתכללו  ובזה  יופיע.  ומרנן  משמח  וחזיון  מעט  שעוד 

ויחזיק במעוז הטוב החכמה והצדק, ושם ד' יהיה תמיד  המאבדת כל הון, ולא תדוכא נפשו מעוצב חשוך,  

 מגדל עזו. 


