
 יחי המלך המשיח! ב"ה 

 ראהפרשת 
 למה "ראה" באלול?
ראשי התיבות אלול רי לכאורה החודש אלול. ו-או בשבת מברכים אלול, או בשבת ראשתמיד את פרשת ראה קוראים 

שהאדם מתעורר מעצמו  ,עבודה מלמטה למעלהשל חודש אלול הוא עניינו י", כלומר לדודי ודודי )ואחר כך( לני אהם "
 "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה".למטה, מלמעלה  'המשכה'ב"ה. ואילו בפרשת ראה מודגשת הלהתקרב לק

 כל מילה בפסוק זה מבטאת המשכה מלמעלה למטה: ניתן לראות כיצד 
 זהו אופן של מלמעלה למטה.  ,לא כבשמיעה(שמיידית את הכל ) בראייה תופסים –' ראה'
 מלמעלה למטה.  ,דרך התנשאות, "אנכי מי שאנכי", של הקב"ה ותומהותו ועצממילה זו רומזת על  –' אנכי'
 . 'מלמעלה למטה' נתינה היא תמיד –' נותן'
 בה מגיעים הדברים פנימה, ורק אז מתפשט לחיצוניות, זה הדרךהעניין לפנימיותכם, שקודם חודר רושו יפ –' לפניכם'

 מלמעלה למטה. 
ה בא זאת מכיוון שז"עד היום הזה", שחז"ל משייכים אותה לנצחיות,  וזו גם מילה ,וגילוי מורה על אור –' היום'

 . מלמעלה
 . נראית כהפך הברכהכל כך ש, מלמעלה למטה, ועד לשלמות הברכה ממדרגה סתומה 'המשכה'היא מלשון  –' ברכה'

 בקשר עם אלול? פרשת ראה אתאז למה קוראים 

 יש את שניהם
ל מכיל את שני אופני העבודה, שכן הוא מהווה את חשבון הנפש לכל חודש אלואפשר להסביר זאת בכך שכאורה ל

עבודה הכפי שמוסבר בחסידות, , זזמן של אור וחום, שא, עבודת הקיץ –קרוב זמן ההשנה כולה. החשבון מתחיל מה
 העבודת 'מלמט, זמן של חושך וקור, "דודי לי ואני לו", וממשיך לחורף 'מלמעלה למטה', כפי הסדר בפסוק איה

 ."ודודי לי "אני לדודי ה', שתחילתה בחודש אלול,עללמ
 החורף'מלמטה למעלה' של עבודת מ, קרובזמן המההיא גם ההכנה לשנה הבאה מתחילה לעומת זאת, עבודת 

 '.למעלה למטהעבודת 'מ –וממשיכה לקיץ  ,הקרוב
מתחילה ההכנה  ץ, ובא' אלולקיל שייך ,אב-ל' מנחםהסוף של חודש אב,  , כאשרבשני ימי ראש חודשהדבר מתבטא 

 שאנחנו במצב שלעוד יותר מודגש "א בה נאמרה השיחה(, ש)כמו בשנת תנבשבת  בא-לחורף. כשחל ל' מנחם
קוראים את  בא-את העולם. לכן בל' מנחם 'לברר'חילים מת שהוא יום חול, – , ובא' אלולשבת – קדושה 'מלמעלה',

 .'מלמעלה למטה' השעניינ ראהפרשת 
תמיד הן משום שהיא קשורה  . זאת,'מלמטה למעלה'לעבודה של גם פרשת ראה שייכת ש בר יותר לומרתאבל מס

נא ושעה יפורים,הכם וי שנה,האש ר ,לולא יבות:תאשי ר ,מזלו אריה בא-חםחודש מנשום שגם לחודש אלול, והן מ
הרי ש – ראת בסיום החודש. ובפרט שהיא נק, כלומר שגם הוא קשור לתחילת עבודת החורף, 'מלמטה למעלה'באר

דבר הקשור לחודש תשרי בו העבודה היא באופן של "אני  – אחל כתיבה וחתימה טובהתחילים לאב מ-מנחםמט"ו 
 .'מלמטה למעלה'מורה על העבודה של  ,חגי החורףעניין ב ,. גם תוכן סיום הפרשהלדודי"

 לכתחילה באופן של גאולה
אני " העבודה באופן של מעלת של שניהם יחד. חיבורהבעיקר ו, "דודי לי", "יאני לדוד" –עניינים  3יש  למעשה באלול
 , וההישגים הרוחניים שמשיגים בעבודה זו לא באים כ"לחם חסד"מצד עצמו א על ידי עבודת האדםהיש ,"לדודי

 ,בחיבור אהי השלמות האמיתיתו .בהרבה באלוקות גבוהה הדרגמתגלה ש " היאדודי לי"מעלת  .ונקלטים בו בפנימיות
זאת מאחר שמציאותו האמיתית של היהודי היא מלכתחילה  היא מעל מדידה והגבלה.מצד עצמו בודת האדם כשגם ע

 'מלמעלה', שכן נשמתו היא "חלק אלוקה ממעל ממש" והיא מאוחדת בתכלית עם הקב"ה.
דודי לני א)", תפילה ך"(לשמתי וידו לנה א)" ראשי התיבות של אלול: תורההפסוקים בהם רמוזים  5הדבר מרומז ב

בב"( ועד הגאולה לאת ובבך לת אחדורים בעבודת התשובה )" אביונים"(,למתנות ורעהו ליש א)" וצדקהי"(, לדודי ו
 אמר"(.ליאמרו וה' לשירה א)"

 מדידה והגבלה.כל מעל ש מתחילה מראש באופן חדורה בתשובה וגאולה, הרי היא העבודה של "אני לדודי"כאשר 
ן שלכתחילה באופתהיה כראוי היא צריכה להיות 'אני לדודי',  ,לאלול: כדי שעבודת אלול 'ראהפרשת 'קשר בין ה ו גםזה
מבטא,  – "אנכי" ך להיות בדרגת 'ראיה',עלי – "ראה": ת 'ראה'פרשאומרת לו זאת  תוא .מעל ההגבלותיהיה  דםהא

באופן  –" היום" כם,בפנימיות – "לפניכם" ,בעין יפה נתינה – "נותן""אנכי מי שאנכי",  רגה גבוהה באלוקות,דכאמור, 
 ברכות גבוהות יותר ממדרגה 'סתומה' כל כך שנראית כהפך הברכה. הן ברכות גלויות והן  -" ברכה וגו'" לוי ונצחי,ג

 כללות העבודהנעשית  הזל ידי וע ,בחינת "אנכי מי שאנכי"הגבוה של ניתן הגילוי  נולדעת שבפנימיותצריך כלומר: 
 מלמטה למעלה באופן נעלה ביותר.

 של שבת""עבודה 
מודגש יותר שעבודת האדם מתחילה מלכתחילה באופן נעלה יותר, למעלה  –אלול חל בשבת  ודשחאש כשא' דר

ממדידה והגבלה, שכן מצבו של היהודי בשבת הוא נעלה יותר ממצבו בימות החול, וכך מתחיל ה"אני לדודי" מראש 
 .ודשחשפיע גם על היום השני של ראש תר, ומבאופן נעלה יו

הן בתפילות שהן תפילות  –חודש -ום זה שהוא שבת יותר מאשר שהוא ראשחל בשבת, הרי מודגש בי חודש-אשכשר
, חודש-ראש, הן בברכת המזון בה תוספת השבת קודמת לשל בתפילהתוספת ב חודש מוזכר רק-ראשאילו ושבת 

, הרי חודש-ראשלמרות שההפטרה היא בעניין  –, ובברכות ההפטרה חודש-ראשובפרט בקידוש בו לא מוזכר בכלל 
 הברכות החותמות הן מעניין שבת בלבד.



 חודש כתוב-על ראשבעוד ש ,"קדמה לעולם" נאמר שהיא שבתעל ה – חודש-ראשבריאה קדמה השבת לבגם 
לול צריכה להיות לכתחילה באופן א חודש-ראשראשי חדשים". אם כן עבודת האדם ב בוהקב"ה בעולמו קבע  משבחר"

 להמשיך זאת בתוך העולם. "שבת"! למעלה לגמרי מהעולם, אך של 
ניתנת בפנימיות באופן של נצחיות, ובמצב כזה  'אנכי מי שאנכי'שבחינת  –היא ראה  השבוע-פרשתשכבפרט זאת, 

 עובד האדם את עבודתו בעולם.

 הכל צועק משיח
שכן רק משיח, שהוא "יחידה הכללית" מגלה בכל יהודי את מציאותו רק בגאולה.  עבודה באופן כזה לאמיתותה שייכת

 האמיתית, את בחינת ה"יחידה" שבו המאוחדת בתכלית עם הקב"ה.
ראנו אנת שהא תשנה של "ב כבר כלו כל הקיצין וסיימו את כל העבודה הדרושה להבאת הגאולה, ונמצאיםומכיוון ש

בנוגע לפרט והן בנוגע לכלל, ובפרט ברוסיה בה נפתחו השערים ומאפשרים ליהודים פלאות" וכבר ראו בה נפלאות הן נ
ובעיר הבירה מוסקבה מתכנסים שלוחי חב"ד כדי להוסיף  לקיים תורה ומצוות, עד שאפילו הפצת המעיינות יש שם

 .ביתר שאת בהפצת המעיינות
הייתכן שבחודש עד מתי?!  –ל של החשבון , את הסך הכ'צועק'שהוא חודש החשבון של השנה,  ,אם כן חודש אלול

צריך כבר לראותו בעיני לא מספיק ששומעים ומבינים שהנה זה משיח בא, אלא א בא? אלול של שנה כזו משיח עדיין ל
 !ציוויבלשון בלשון הווה ו – " את המשיחראה" בשר, באופן של

התחדשותם של רומז לבה שחידוש הלבנה  – חודש-ראששנמשלה לגאולה,  –שבת הכל ענייני היום 'צועקים משיח': 
יבוא אריה ויבנה " ל שםע –שמו של משיח, ומזלו אריה  –אב  מנחםחודש בסמיכות לובפרט שהוא גאולה, ישראל ב

מסתיים בשמיני עצרת שסוכות צווי על חג היימת בתמסוגאולה באופן של ראיה, המלמדת על  –, ופרשת ראה "אריאל
 .שייך לגאולהש הוא הרי מספר ושמיני –

"כאיש אשר  -גם כשראש חודש חל בשבת וקוראים את ההפטרה של ראש חודש  , וזאתמודגשת הגאולה בהפטרהגם 
אימו תנחמנו כן אנכי אנחמכם ובירושלים תנוחמו", "שמחו את ירושלים וגילו בה", "והביאו את כל אחיכם מכל הגויים 

 ולה.בענייני גא כשגם הסיום הוא ,גו' בית ה' " ועוד

 לפרסם!
תורה,  –מרומזת בחמשת ראשי התיבות הנ"ל הת העבודה המיוחדת של חודש אלול ודואולעורר בכל מקום יש לפרסם 

 כך שכל ענייני העבודה חדורים בגאולה, הדגשה מיוחדת על הגאולה,מתוך תפילה, גמילות חסדים, תשובה וגאולה. ו
בדברים ו ,לפרסם בכל מקוםצריך  ענייני הגאולה ובית המקדש.ובמיוחד על ידי לימוד התורה ב ה לה.יומתוך ציפי

מישראל "ראה אנכי נותן לפניכם היום  חתואחד אל לכעל ידי עבדיו הנביאים שהקב"ה אומר  ,היוצאים מהלב
 .האמיתית והשלימה עד שהיום ממש רואים את הגאולה –ברכה" 

במסגרת משפחתו  זו צריך לעסוק בעבודת פרסום גם הוא – בשכלו, וקשה לו עם זה גם מי שעדיין לא קלט זאת
 וסוף סוף יתקבלו הדברים גם אצלו בפנימיות. .שבשכלו זה עדיין לא נקלט.. סביבתו לא אשמה שהרי, וסביבתו כולה

כולנו כאחד להתברך  – 'לחיים' .בהתוועדות חסידית 'לחיים'מתוך אמירת בא לגאולה, בפרט שזה  זכהשמיד נ צוןרי ויה
ועד לשנה טובה ומתוקה כות באופן של "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה" כולל ברכת כתיבה וחתימה טובה בכל הבר

 "לעיני כל ישראל", וכל הקהל עונה "אמן".האמיתית והשלימה הגאולה  -הברכה העיקרית 
 

 )מדברי הרבי בשיחה( לפרסםכל אחד חייב 

שהקב"ה אומר )על ידי עבדיו הנביאים( לכל אחד ואחת  –ב בדברים היוצאים מן הל –להכריז ולפרסם בכל מקום 
מישראל "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה", ועד שהיום ממש רואים בעיני בשר ברכת הגאולה האמיתית 

 והשלמה.
]ויש להוסיף ולהדגיש שההכרזה והפרסום של כל הנ"ל צריכה להיות גם על ידי אלה שטוענים שעדיין לא נקלט עניין זה 

ן האמונה בשלמות, יכולים )ובמילא צריכים( הם י)בשלמות( בהבנה והשגה והכרה שלהם, שמכיוון שגם אצלם ישנו עני
לפרסם הדברים לאחרים, החל מבני ביתו )שבוודאי אינם צריכים "לסבול" מזה שעדיין לא הונח הדבר בשכלו(, וכל 

י ההשתדלות המתאימה יתקבלו הדברים ויפעל אלה שנמצאים בסביבתו, כל אחד ואחת מישראל, ובודאי שעל יד
 פעולתם, כולל גם אצל המכריז והמפרסם, שיוקלט אצלו בפנימיות וכו'[.

 
 ההוראות לפועל שמביא הרבי בשיחה -"המעשה הוא העיקר" 

 כפי שהיא חדורה בעבודת התשובה ובגאולה. –עשות את עבודת חודש אלול לכתחילה באופן של מלמעלה ל

תורה,  - כפי שהיא רמוזה בחמשת ראשי התיבות של 'אלול'חודש אלול  שלעבודה הבכל מקום על  פרסם ולעוררל

 תפילה, גמילות חסדים, תשובה וגאולה. 

הדגיש במיוחד את הגאולה, כך שכל ענייני העבודה חדורים בגאולה, ומתוך ציפייה לה, ובמיוחד על ידי לימוד התורה ל

 בענייני הגאולה ובית המקדש.

יז ולפרסם בכל מקום )וגם מי שלא קלט זאת עדיין חייב בפרסום!( שהקב"ה אומר על ידי עבדיו הנביאים לכל הכרל

 .אחד מישראל "ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה", ועד שהיום ממש רואים בעיני בשר את הגאולה האמיתית והשלמה


