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 'דודי לי' –חודש אלול 

ישנם עניני עבודה הדורשים ריבוי התבוננות וכו', אבל העבודה דחודש אלול היא מהענינים שבהם אין צורך 

לב אל פירוש המלות הפשוט של הענין -בהתבוננות מיוחדה )ובודאי לא ריבוי התבוננות(, צריכים רק שימת

 .המדובר

חכמינו זכרונם לב לפירוש המלות הפשוט של דברי -צריכים רק שימת –העבודה דחודש אלול  –ן דידן ובנדו

 ארבעיםו"מה הראשונים ברצון אף האחרונים ) ,1"ימי רחמים "שהם –בנוגע למעלת ימי חודש אלול  לברכה

היינו, שמבלי הבט על כל הענינים שהיו במשך השנה  ,2"רצון)יפוריםהכם אלול עד יו אש חודשהימים מר

 '.של האדם לתקן ולהשלים כו החולפת, ביכלתו

 .4"לי ודודי לדודי אני" תיבות-ש"אלול" ראשי 3והנה, ידוע

דודי )ב( " .להתקרב אל הקב"ה )"דודי"(, מלמטה למעלה האדם עבודת –ושני ענינים בזה: )א( "אני לדודי" 

 .אל האדם, מלמעלה למטה דהקב"ה הקירוב –לי" 

שכאשר ישנו הענין ד"אני לדודי", עבודת האדם להתקרב לאלקות, אזי  –ענינים אלו תלויים זה בזה  שניו

 .נעשה גם הענין ד"דודי לי", קירוב הקב"ה אל האדם

ישנו גם הענין ד"דודי לי"  ,כל מקוםאמנם, אף שהענין ד"דודי לי" תלוי בהקדמת העבודה ד"אני לדודי", מ

, 5"הענין ד"דודי לי", כי, מצד ההבטחה ש"לא ידח ממנו נדח שבודאי יהיה הבטחה מלמעלה – כשלעצמו

 ".גם הענין ד"דודי לי האצלו העבודה ד"אני לדודי", ובמילא יהי המישראל שתהי כל אחד ואחתמובטח 
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כלומר, שהאדם  ,ציווי א( לשון: )7"ה' אלקיךואהבת את " 6ענינים בפסוק-הפירושים שניב –דוגמא לדבר 

שאף  - 9" 'שלעתיד סופך לאהוב את ה' כו, "הבטחה ב( לשון. )8בדברים המביאים לידי אהבה להתבונן צריך

שמתבונן  הזדי יל ענינים אלה תלויים זה בזה, שכאשר יהודי מקיים את הציווי ד"ואהבת", ע-פירושים שניש

ההבטחה  , ישנה גםכל מקוםבדברים המעוררים את האהבה, אזי מתקיימת ההבטחה שסופו לאהוב את ה', מ

מישראל יבוא לאהבה את  שכל אחד ואחתוכיון שהתורה מבטיחה "ואהבת", הרי בודאי  ,ד"ואהבת" כשלעצמה

", להתבונן בדברים המעוררים ה', כי, מצד ההבטחה ד"לא ידח ממנו נדח" בודאי יקיים את הציווי ד"ואהבת

 .את האהבה

לב -וכאמור, אין צורך לריבוי התבוננות, כי אם, שימת – זכר לעילישים לבו לענין הנ כל אחד ואחדוכאשר 

 .11לצורך העבודה דחודש אלול, ולפעול חיות בעבודה דחודש אלול 10"הרי זה "די והותר –לפירוש המלות כו' 

 .12כ"ק אדמו"ר שליט"א סיים בברכת כתיבה וחתימה טובה

 אב, רשימת השומעים בלתי מוגה.-קטע משיחת כ"ף מנחם

 .132תו"מ תשי"ב ח"ג ע' 
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