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מקור 1  מסכת אבות, פרק ד', משנה י"ג
ְוֶכֶתר  ה  ֻהנָּ כְּ ְוֶכֶתר  ּתוָֹרה  ֶתר  כֶּ ֵהם,  ְכָתִרים  ה  לשָׁ שְׁ אוֵֹמר,  ְמעוֹן  שִׁ י  ַרבִּ

יֶהן: בֵּ ם טוֹב עוֶֹלה ַעל גַּ ַמְלכּות, ְוֶכֶתר שֵׁ

מקור 2  שיחת יום שמחת תורה, תרצ"ט
הּונָּה  ֶתר כְּ ֶתר ּתוָֹרה כֶּ ָתִרים כֶּ ג' ַהכְּ ַמח ֶצֶדק, דְּ ַהת ַהצֶּ ַהגָּ ְלקּוֵטי ּתוָֹרה בְּ ִאיָתא בִּ

ְוֶכֶתר ַמְלכּות, 

)ְוָלֵכן ְצִריִכים  לּוָכה,  ָאז הּוא ִעְנַין ַהמְּ ָנה, שֶׁ רֹאׁש ַהשָּׁ ֶתר ַמְלכּות הּוא בְּ ִהנֵּה כֶּ
ֶלְך"(, ר ּבוֹ "ַהמֶּ מּוְזכָּ ּיּוט שֶׁ ל ֶקַטע פִּ ר כָּ ְלַיקֵּ

דוֹל(,  ל ַהּכֵֹהן גָּ ּפּוִרים )ֲעבוָֹדתוֹ שֶׁ יוֹם ַהכִּ הּונָּה הּוא בְּ ֶתר כְּ כֶּ

ְמַחת ּתוָֹרה(,  ִמיִני ֲעֶצֶרת )שִׂ שְׁ ֶתר ּתוָֹרה בִּ כֶּ

ה". ִביא ִליֵדי ַמֲעשֶׂ מֵּ דוֹל ִלּמּוד שֶׁ ם טוֹב הּוא ִעְנָין "גָּ ְוֶכֶתר שֵׁ

<< הרבי 
שלושת הכתרים של חודש תשרי 

בשמחת תורה בשנת תרצ"ט סיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר1 פתגם הצמח צדק אודות ג' 
הכתרים, כתר תורה כתר כהונה וכתר מלכות, וכתר שם טוב שעולה על גביהן2:

בהקיצורים3 להמאמר ביום השמיני עצרת4, אומר הצמח צדק: "מראש השנה עד 
זהו המשכת  ג' כתרים, היינו בראש השנה אמרו לפני מלכיות5  שמיני עצרת הוא 
כתר מלכות, וביום הכיפורים כתר כהונה שנכנס הכהן גדול לפני ולפנים... ואחר 
כך כתר תורה בשמיני עצרת )שמחת תורה(... וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה6, 

בחינת כתר שם טוב".

א. שלושת הכתרים

1( שיחת יום שמח"ת )בסעודה( בתחלתה )סה"ש שם ע' 308(. 
2( אבות פ"ד מי"ג. 

3( מכאן עד סוס"ט – הוגה ע"י כ"ק אדמו"ר שליט"א )באידית(, ונדפס 
בלקו"ש ח"ד ע' 1214 ואילך. במהדורא זו, בא סדר הענינים כפי שנאמר 

בהתוועדות, וכן ניתוספו עוד איזה ציוני מ"מ, וכמה פרטים מהנחה בלתי 

מוגה. 
4( לקו"ת דרושים לסוכות פג, א. 

5( ר"ה טז, סע"א. וש"נ. 
6( קידושין מ, ב. וש"נ. וראה לקו"ת אחרי כו, ד. ועיין הל' ת"ת לאדה"ז 

רפ"ד.
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מקור 3  תלמוד בבלי, מסכת ראש השנה דף ט"ז, עמוד א'
ָנה ַמְלִכּיוֹת ִזְכרוֹנוֹת ְוׁשוָֹפרוֹת.  רֹאׁש ַהשָּׁ רּוְך הּוא... ִאְמרּו ְלָפַני בְּ דוֹׁש בָּ ָאַמר ַהקָּ
ֲעֶלה ִזְכרוְֹניֶכם ְלָפַני ְלטוָֹבה,  יַּ ֵדי שֶׁ ְמִליכּוִני ֲעֵליֶכם, ִזְכרוֹנוֹת כְּ תַּ ֵדי שֶׁ ַמְלִכּיוֹת כְּ

ׁשוָֹפר. ה? בְּ ּוַבמֶּ

מקור 4  מחזור לראש השנה, תפילת מוסף
ל ָהָאֶרץ  שֵׂא ַעל כָּ ְכבוֶֹדְך, ְוִהנָּ ּלוֹ בִּ ֱאלֵֹקינּו ֵואלֵֹקי ֲאבוֵֹתינּו, ְמלוְֹך ַעל ָהעוָֹלם כֻּ
י  עּול כִּ ל פָּ ֵבי ֵתֵבל ַאְרֶצָך, ְוֵיַדע כָּ ל יוֹשְׁ ָך, ַעל כָּ אוֹן ֻעזֶּ ֲהַדר גְּ יָקֶרָך, ְוהוַֹפע בַּ בִּ
ָמה ְבַאּפוֹ: ה'  ר ְנשָׁ ל ֲאשֶׁ ה ְיַצְרּתוֹ, ְויֹאַמר כָּ י ַאתָּ ל ְיצּור כִּ ה ְפַעְלּתוֹ, ְוָיִבין כָּ ַאתָּ

ָלה: ֱאלֵֹקי ִישְָׂרֵאל ֶמֶלְך, ּוַמְלכּותוֹ ַבּכֹל ָמשָׁ

<< הרבי 
דרגה ראשונה – קבלת עול מלכות שמים 

ענין כתר מלכות הוא – קבלת עול מלכות שמים. זוהי הפעולה הראשונה7 שצריך 
יהודי לפעול בעצמו, שיהי' מוכן לעבוד את ה' בכל מיני עבודת עבד. וקבלת עול זו 

היא התקשרותו הראשונה עם אלקות8.

ב. כתר מלכות – ראש השנה 

8( ראה תניא פמ"א )בשם זוהר פ' בהר )קח, א((: ואי האי לא אשתכח גבי' 7( ולכן זמנה בראש השנה. 
לא שריא בי' קדושה. 
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<< הרבי 
דרגה שניה – הזדהות רגשית עם רצון ה׳

– להיות מיוחד עם  יהודי היא  כי התכלית של  אבל קבלת עול לבדה אינה מספיקה. 
הוא  ואדרבה,  עצמו9,  בפני  מציאות  עדיין  הוא  הרי  לבדה  עול  קבלת  ומצד  הקב"ה, 
מציאות כזו שציוויי האדון אינם מונחים אצלו, וקיום רצון האדון נעשה אצלו רק בדרך 

קבלת עול.

ולכן באה לאחרי כן העבודה דכתר כהונה ביום הכיפורים, שאז נכנס הכהן גדול "לפני 
הדברות.  עשרת  חקוקים  היו  שעליהם  הלוחות,  נמצאים  שבו  בהמקום  ולפנים"10, 
על  נוסף  דבר  הוא  הדיו  הנה  הלוחות, שבכתיבה  על  כתובים  היו  לא  הדברות  עשרת 
הקלף, אלא הם היו חקוקים על הלוחות, "מיני' ובי'"11. וענינו בעבודת האדם – שפועל 
בעצמו הקישור ויחוד עם אלקות, לא רק בדרך קבלת עול, אלא באופן שאלקות נעשית 

ה"צורה" שלו – עריבות, רצון וכו'12.

מקור 5  מסכת יומא, פרק ה', משנה א'
יַע  גִּ מַּ ֵהיָכל, ַעד שֶׁ בַּ ְמַהֵלְך  ָהָיה  שְׂמֹאלוֹ.  ף בִּ ַהכַּ ְוֶאת  יִמינוֹ  בִּ ה  ְחתָּ ַהמַּ ָנַטל ֶאת 
יַע ָלָארוֹן.  הּוא ַמגִּ ים... ַעד שֶׁ ָדשִׁ ין ַהקֶֹדׁש ּוֵבין קֶֹדׁש ַהקֳּ רוֹכוֹת בֵּ י ַהפָּ תֵּ ְלֵבין שְׁ
ָחִלין,  גֶּ י  בֵּ גַּ ַעל  טֶֹרת  ַהקְּ ֶאת  ָצַבר  ים.  דִּ ַהבַּ ֵני  שְׁ ין  בֵּ ה  ְחתָּ ַהמַּ ֶאת  נוֵֹתן  יַע,  ִהגִּ
ה ְקָצָרה  ִפלָּ ל תְּ לֵּ ִניָסתוֹ, ּוִמְתפַּ ית כְּ ֶדֶרְך בֵּ ן. ָיָצא ּוָבא לוֹ בְּ ּלוֹ ָעשָׁ ִית כֻּ א ַהבַּ ְוִנְתַמלֵּ

א ְלַהְבִעית ֶאת ָהָעם. לֹּ ֵדי שֶׁ תוֹ כְּ ְתִפלָּ ִית ַהִחיצוֹן. ְולֹא ָהָיה ַמֲאִריְך בִּ בַּ בַּ

מקור 6  מסכת יומא, דף נ"ג עמוד ב'
י ָעֵביד  חּוָנה... ָלא ִיְעדֵּ ׁשּוָמה ּושְׁ ָנה זוֹ גְּ ֵהא שָׁ תְּ ָפֶניָך ה׳ ֱאלֵֹהינּו שֶׁ ְיִהי ָרצוֹן ִמלְּ
ְולֹא  ִמזֶּה,  ֶזה  ְלַפְרָנָסה  ְצִריִכין  ָרֵאל  ִישְׂ ָך  ַעמְּ ִיְהיּו  ְולֹא  ְיהּוָדה,  ֵבית  ִמדְּ ׁשּוְלָטן 

ָרִכים. ת עוְֹבֵרי דְּ ִפלַּ ֵנס ְלָפֶניָך תְּ כָּ תִּ

ֵנס ַאֲחָריו.  תוֹ, ְוִנְמנּו ֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ִליכָּ ְתִפלָּ ֶהֱאִריְך בִּ דוֹל ֶאָחד שֶׁ כֵֹהן גָּ ה בְּ ַמֲעשֶׂ
ֶתָך? ָאַמר  ְתִפלָּ ֵני ָמה ֶהֱאַרְכתָּ בִּ ִנְכָנִסין ְוהּוא יוֵֹצא. ָאְמרּו לוֹ: ִמפְּ ִהְתִחילּו ֵהם 
ּלֹא ֵיָחֵרב? ָאְמרּו  ׁש שֶׁ ְקדָּ ית ַהמִּ י ֲעֵליֶכם ְוַעל בֵּ ְלתִּ לַּ ִהְתפַּ ֵעיֵניֶכם שֶׁ ה בְּ ָלֶהם: ָקשֶׁ

ן.  ִהי ָרִגיל ַלֲעשׂוֹת כֵּ לוֹ: ַאל תְּ

9( ראה לקו"ש שם ע' 897 ואילך. 
10( לשון הצ"צ בלקו"ת שם. ועפ"י מ"ש בפנים תובן בפשיטות תוספת 

תיבות אלו )דלכאורה, בכדי להביא ראי' שכהונה )גדולה( שייכת ליוה"כ, 
הי' צריך לומר שהעבודה דיו"כ – גם שבחוץ מלפני ולפנים – הוא בכהן 

גדול(. 

11( ראה לקו"ת ר"פ בחוקותי.
12( ואין זה סותר להמבואר בלקו"ש שם ע' 985 בהערה 20, שכהונה שייך 

לתחילת ויסוד העבודה, קבלת עול – כי ב' ענינים בזה. ועיין ד"ה קדוש 
אתה תרס"ז )בהמשך תרס"ו )ס"ע שנו ואילך((. בשעה שהקדימו תער"ב 

בתחילתו. ועוד. ואכ"מ.

ג. כתר כהונה – יום כיפור
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מקור 7  סידור התפילה – שמחת תורה
שְִׂמַחת ּתוָֹרה. ּוְתנּו ָכבוֹד ַלּתוָֹרה. ִשׂישּו ְושְִׂמחּו בְּ

ִניִנים ְיָקָרה: ז ּוִמפְּ ל ְסחוָֹרה. ִמפָּ י טוֹב ַסְחָרּה ִמכָּ כִּ

י ִהיא ָלנּו עֹז ְואוָֹרה: זֹאת ַהּתוָֹרה. כִּ ָנִגיל ְוָנִשׂישׂ בְּ

<< הרבי 
דרגה שלישית – חיבור אינטלקטואלי ושכלי עם רצון ה׳

וגם העבודה דכתר כהונה אינה מספיקה עדיין, אלא צריכה להיות גם העבודה דכתר 
תורה. כי, היחוד של יהודי עם הקב"ה צריך להיות לא רק מצד כחות מקיפים דרצון 
ותענוג, אלא צריך גם לחדור את כל הכחות הפנימיים, החל מכח השכל, שגם בהבנתו 
– "חכמתכם  וזוהי העבודה דכתר תורה, כיון שהתורה היא  יונח אלקות, ורק אלקות. 

ובינתכם"13, הבנה והשגה14.

ד. כתר תורה – שמחת תורה

13( ואתחנן ד, ו. 
14( משא"כ בלוחות ובכלל בתושב"כ – שהעיקר "מקרא", קורא לה', 

כמבואר בלקו"ת ד"ה ולא תשבית וביאורו )ויקרא ד, א ואילך(.
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<< הרבי 
שלושת הכתרים – עבודה עם עצמו

מזה שכתר מלכות כהונה ותורה זמנם בחודש תשרי, ורק כתר שם טוב הוא ענין מעשה 
המצוות, מובן, שכתר מלכות כהונה ותורה עיקר ענינם הוא עבודת האדם עם עצמו, 
שפועל בעצמו וקונה בנפשו ענינים פנימיים וקנינים טובים, שקנינים אלו יביאו אותו 
לקיום המצוות – דוגמת חודש השביעי )תשרי( שמושבע בכל15, שאז נעשה יהודי מושבע 

בכל ההמשכות והגילויים, וענין זה נותן לו כח על קיום המצוות במשך כל השנה.

מקור 8  ספר המאמרים תש"ט ע' 173
יֵמי ַהּמוֲֹעִדים. ְוַיֲעקֹב  ָרְכׁשּו בִּ חוָֹרה שֶׁ יו ְצִריִכים ִלְפרוֹק ֶאת ֲחִבילוֹת ַהסְּ ַעְכשָׁ

אוֹר ּתוַֹרת ַהֲחִסידּות. ְצווֹת, בְּ ֲעבוַֹדת ַהּתוָֹרה ְוַהמִּ ָהַלְך ְלַדְרּכוֹ, בַּ

<< הרבי 
כתר שם טוב – עבודה עם הזולת - נעלה יותר משאר הכתרים

שהמצוות  אף  הנה   – פנימית  העבודה  לאחרי  שבא  המצוות  שקיום  אומרים,  זה  ועל 
אדרבה,  אלא  בנפשו,  שלימות  לפעול  אינו  ענינם  ועיקר  גשמיים,  בדברים  נתלבשו 
לצאת מעצמו, מעניניו הרוחניים והנפשיים, ולהאיר את הגשמיות, העולם הגשמי16, – 
שלכן נקרא קיום המצוות "שם טוב", שענין השם אינו לעצמו, אלא כפי שנתגלה ובא 

בשייכות אל הזולת17 –

מכל מקום, הנה כתר זה "עולה על גביהן", הוא נעלה יותר מהקנינים נפשיים דמלכות 
כהונה ותורה18, ואדרבה, הקנינים הנפשיים הם הכנה למעשה המצוות, וכלשון רבותינו 

ז"ל )שמביא הצמח צדק בלקותי תורה שם(: "גדול תלמוד שמביא לידי מעשה".

ה. כתר שם טוב – להאיר את העולם

 15( ויק"ר פכ"ט, ח.
16( ראה גם לקו"ש ח"ג ע' 773 ואילך, ההפרש בין העבודה ד"זקן" לעבודה 

ד"בא בימים".

17( ראה לקו"ש שם ע' 845 ואילך, ובהמצויין שם. 
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... גם לאחרי שקנה בנפשו כל ג' הכתרים, לא הגיע עדיין לתכלית המכוון. כי, לאחרי כל 
הנ"ל, הרי הוא עדיין מציאות, אלא מציאות דקדושה, המציאות שלו )כחותיו המקיפים 
וכחותיו הפנימיים( הם חדורים באלקות; התכלית היא, להניח את עצמו, לבטל את כל 

מציאותו לרצון העליון, לצאת ממציאותו.

וענין זה נעשה על ידי "כתר שם טוב", מעשה המצוות – שמניח את עצמו כדי להאיר 
את העולם.

המצוות שבאות לאחר העבודה הפנימית דווקא הן פועלות שלימות בנפש 
האדם

בשעה שה"כתר שם טוב", מעשה המצוות, אינו "על גביהן", שאינו בא כתוצאה מעבודה 
פנימית, ובמילא אין לו חיות בהמצוות – הנה אף על פי שגם אז הוא נעלה יותר מקנינים 
נפשיים, שהרי "המעשה הוא העיקר", אזי מעלתו היא בנוגע קיום רצון העליון, כיון 
שרצון העליון הוא שתהי' דירה בתחתונים דוקא. אבל עדיין אין המעלה בנפש האדם 

)שגם זה הוא רצון העליון(, ואין זה כתר עבור האדם19. 

גם  אלא  העליון,  רצון  קיום  בנוגע  רק  לא  היא  מעלתו  אזי  גביהן",  "על  בהיותו  אבל 
שלימות נעלית יותר בנפש האדם, כתר עבורו.

גביהן", שבא לאחרי העבודה דכתר מלכות, כתר  "על  הוא  וכאשר הכתר שם טוב   ..
כהונה וכתר תורה – הרי מלבד זאת שעל ידי קיום המצוות משלים את רצון העליון, 
נעשה על ידי זה גם עילוי בנפשו, שנעשה עבורו כתר, שהוא מגיע לביטול במציאות 

האמיתי.

 משיחת ליל שמחת תורה ה'תשי"ט, בלתי מוגה
תורת מנחם, חלק כ"ד עמוד 121 ואילך

18( ראה ג"כ לקו"ש שם, העילוי של "בא בימים" על "זקן", ואשר ע"י בחי' 
השם נעשה עילוי גם בהעצם.

 19( ראה לקו"ש שם ע' 955, שגם שלימות הכוונה ד"דירה בתחתונים" היא 
כשיש חיות במצוות.


