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ישנו ביטוי בעברית שמשה רבינו מחדש בפרשתנו )ראה( ,ואינו מופיע קוד לכ בתורה .מכא
ואיל הוא הופ למטבע לשו מחודש של משה רבינו.
בפרק י"ב מופיעות אזהרות הנוגעות למקו המקדש:
עלֹתֶ ֑ ָ
יך ְ ּבכָ לָ -מ ֖ק ֹום אֲ ׁ ֶש ֥ר ִּת ְר ֶ ֽאה} :יד{ ִּ ֣כי ִאםַּ -ב ּ ָמק֞ ֹום אֲ ׁ ֶשר-יִ ְב ַ ֤חר
}יג{ ִה ּׁ ָ֣שמֶ ר ְל ֔ ָך ֶ ּֽפןַ ּ -תעֲ ֶל֖ה ֹ
עלֹתֶ ֑ ָ
ה' ְ ּב ַא ַ ֣חד ְ ׁש ָב ֔ ֶט ָ
יך וְ ָׁש֣ם ּ ַתעֲ ֔ ֶׂשה כּ ֹ֛ ל אֲ ׁ ֶש ֥ר ָאנֹכִ ֖י ְמצַ ֶ ֽ ּוךּ ָ ... :
יך ָׁש ֖ם ּ ַתעֲ ֶ ֣לה ֹ
)דברי י"ב(

לאחר מכ העיסוק במעשרות:
}יז{ ֽלֹא-תו ַּ֞כל ֶלאֱ ֹ֣כל ִ ּב ְ ׁש ָע ֶ ֗ר ָ
֙יך
ֹאנ ָ֑ך וְ כָ ל-נְ ָד ֶר ָ ֙
יך ַמ ְע ַ ׂש֤ר דְּ ָ ֽגנְ ָ ֙ך וְ תִֽיר ְ ֹׁש ָ ֣ך וְ יִ ְצ ָה ֶ ֔ר ָך ו ְּב ֹכ ֥רֹת ְ ּב ָק ְרךָ ֖ וְ צ ֶ
יך ו ְּתרו ַּמ֥ת י ֶ ָֽד ָך} :יח{ ִּכ֡י ִאםִ -ל ְפנֵ֩י ה' אֱ ל ֶֹ֜ה ָ
בתֶ ֖ ָ
ם אֲ ׁ֨ ֶשר י ְִב ַ֜חר
קו ֙
ֹאכ ֶ֗לנּ ּו ַּב ּ ָמ ֹ
יך ּת ְ
אֲ ׁ ֶש֣ר ִּת ֔דּ ֹר וְ נִ ְד ֹ
יך וְ ָ ׂשמַ ְח ָּ֗ת ִל ְפ ֵנ ֙י ה' אֱ ל ֔ ֶֹהיךָ
יך ּב ֹ ֒ו ַא ָּ֨תה ו ִּבנְ ָ ֤ך ו ִּב ּ ֶת ָ ֙֙ך וְ ַע ְבדְּ ָ ֣ך וַ אֲ ָמ ֔ ֶת ָך וְ ַה ֵּל ִו֖י אֲ ׁ ֶש֣ר ִ ּב ְ ׁש ָע ֶ ֑ר ָ
ה' אֱ לֹהֶ ָ ֮
ְ ּב ֹ֖כל ִמ ְ ׁש ַל֥ח י ֶ ָֽד ָך:

)דברי י"ב(

בפסוק י"ז מופיעות המילי "לא תוכל" .הביטוי "אינני יכול" פירושו אי לי אפשרות ,אבל בפסוק
זה משמעו "אי לי רשות" .וכ באמת מתרג אונקלוס" :לית ל רשו".
עד למקו זה לא נוכל למצוא משמעות של איסור במילי "לא תוכל" ,ומכא ואיל הביטוי מופיע
בתורה ג במשמעות זו .למשל" :שו תשי עלי מל ...לא תוכל לתת עלי איש נכרי" )שופטי(.
וכ בפרשת כי תצא בעני השבת אבידה" :לא תוכל להתעל" .אלו שתי דוגמאות נוספות לכ
ש"לית ל רשו".
על פרשת השבת אבידה שבה נאמר "לא תוכל להתעל" ,הגמרא למדה שמצוות "השב תשיב"
חלה אפילו מאה פעמי .האלשי הקדוש באר שא אד יתרגל לא להתעל אלא להשיב את
האבדה מאה פעמי ,הוא פשוט יגיע לדרגה שג א ירצה להתעל ! הוא פשוט לא יוכל...
בכל אופ ,א עד כה "לא תוכל" התפרש אצלנו כאימפוטנציה ,כעת הוא מקבל משמעות נוספת.

זהו חידוש לשוני של משה רבינו שצרי להבי את עומקו ותוכנו .נצטר להבי ג מה רצה משה
ללמדנו בכ שאת חידושו זה הביא דווקא בפרשת ראה ,פרשה שמציבה בפני האד את הברכה
ואת הקללה ואת האפשרות לבחור כרצונו בדר אותה הוא רוצה.
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כדי להבי זאת ,נצטר לחזור לביאור המושג "לב" ! שתופס מקו מרכזי בספר דברי ,ואת שיאו
ראינו כבר בסו" הספר .בציווי האחרו שמצווה משה את הע נאמר" :שימו לבבכ אל
הדברי ,"...ואמרנו שאת הלב – פיזית – אפשר לשי בצד ,ולהחזיר לאחר מכ .מושג הלב מקבל
חידוש רעיוני גדול בפרשת עקב במיוחד ,וצרי להבינו היטב ביחס למקו אחר בספר דברי.
מתו ביאור הלב נחזור אי"ה לביאור המושג "לא תוכל".



יך ׁש ֵֹא ֖ל מֵ ִע ָּמ ְ֑ך ִּ ֣כי ִאם ְ֠ -לי ְִר ָאה ֶאת-ה' אֱ ל ֶֹ֜ה ָ
ה יִ ְ ׂש ָר ֔ ֵאל ֚ ָמה ה' אֱ ל ֔ ֶֹה ָ
יך ָל ֶ ֤לכֶ ת ְ ּבכָ ל-
}יב{ וְ ַע ָּת ֙
ָ
ָ
ב ֙ד ֶאת-ה' אֱ ל ֔ ֶֹהיך ְ ּבכָ לְ -ל ָב ְבךָ ֖ ו ְּבכָ ל-נ ְַפ ׁ ֶשֽך} :יג{ ִל ְ ׁש ֹ֞מר ֶאתִ -מ ְצ ֹ ֤ות
דְּ ָרכָ י ֙ו ו ְּל ַאהֲ ָ ֣בה א ֹ֔ת ֹו וְ ַ ֽלעֲ ֹ

ה' וְ ֶאת-חֻ ּק ֔ ָֹתיו אֲ ׁ ֶש֛ר ָאנֹכִ ֥י ְמצַ ְּוךָ ֖ ַה ּי ֹ֑ום ְל ֖ט ֹוב ָ ֽל ְך:

)דברי י'(

רש"י אומר על פס' י"ב שמכא למדו חז"ל" :הכל בידי שמי חו %מיראת שמי" .כלומר ,יראת ה'
איננה בתחו שיפוטו של הבורא ,שכ "שואל" משמעו לבקש ,א ג – לשאול חפ .%וכאשר אני
שואל ,אני למעשה לוקח משהו שהוא של לגמרי .יראת השמי ,א כ ,היא של האד ,ממש.
בה כביכול אי לקב"ה נגיעה.
הגמרא הידועה שואלת "אתו יראת שמי מילתא זוטרא היא?" ! ה' שואל מעימנו "רק" יראת
שמי ,והלא זו עבודה קשה? והגמרא עונה ש שעבור משה זו אכ מילתא זוטרא .בעל התניא
מחדש שג בכל אחד מישראל יש בחינה של משה ,ולכ ג בידינו להגיע למדרגה שיראת שמי
מילתא זוטרא היא )כדברי הגמרא ש(.
א כ ,הפסוק מתחיל בדרישה ה"צנועה" של יראת שמי ,ולאחר מכ מופיעות עוד רשימה של
דרישות .דוד המל ג הוא נקט בדר זו באמרו" :אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש ,שבתי בבית
ה' כל ימי חיי" ובהמש ג הוא מבקש בקשות רבות אחרות .ועל כ אומר המדרש:
אמר הקב"ה לדוד :בתחילה אמרת אחת שאלתי ...שבתי בבית ה'  ,וחזרת ואמרת:
לחזות בנעם ה' ולבקר בהיכלו .אמר לפניו :רבונו של עולם! לא יהא עבד שווה לרבו,
בתחילה לא באת לנו באחת ,שנאמר :ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם
ליראה ,ואח"כ פתחת לנו במצוות הרבה ,שנאמר :ללכת בכל דרכיו ולשמור מצוותיו
ולדבקה בו ,הוי דיו לעבד להיות כרבו.
)מדרש תהילי כ"ז(

וצרי להבי – מה המשמעות של דרישה אחת שגוררת אחריה דרישות נוספות? ובכלל ,אי בכלל
"ליראה ולאהבה" יכולי להביא לכל שאר הדרישות מהאד?
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נמשי בפסוקי ,שנראי כעוסקי בעני אחר לגמרי:
ת ָ
}יד{ ֚ ֵהן לה' אֱ ל ֔ ֶֹה ָ
֛יך ָח ַׁש ֥ק ה'
ב ֶ
יך ַה ּׁ ָש ַמ֖יִ ם ו ְ ּׁש ֵ ֣מי ַה ּׁ ָש ָמ֑יִ ם ָהאָ ֶ֖רץ וְ כָ ל-אֲ ׁ ֶשרֽ ָ ּ -ב ּה} :טו{ ַ ֧רק ַּבאֲ ֹ
יהם ָּב ֶ ֛כם ִמ ָּכלָ -ה ַע ִּמ֖ים ּ ַכ ּי ֹ֥ום ַה ֶ ֽ ּזה:
אותָ ֑ם וַ ּי ְִב ַ֞חר ְ ּבז ְַר ָ ֣עם ַאחֲ ֵר ֶ֗
ְל ַאהֲ ָ ֣בה ֹ
)דברי י'(

ג לאחר שני פסוקי אלו – כשהאד כבר יודע שלה' השמי ושמי השמי ,ויודע הוא שיש נצח
ישראל בעול ,עדיי קשה לו להבי מה הדר "ליראה את ה'" ,מה הכלי .ואת זה התורה עוד לא
מסבירה.
לה' השמי וכל השמי – ובכל זאת ,הוא בחר בישראל )כ לפי רש"י( .ובעצ אנו "חשוקי"
לפניו .כשאנו אומרי שה' חשק בנו ,הכוונה שכביכול הוא נתאווה לכ .פע שאלו את האדמו"ר
הזק מדוע הקב"ה נתאווה שתהיה לו דירה בתחתוני? וענה – על תאווה לא שואלי שאלות.
השאלה היא עמוקה יותר – כיצד יתכ שה' חושק בנו ,הלא אי נשיאת פני לפניו! כנראה
שהקב"ה חושק בנו בצורה שאי אפשר לו להתגבר עליה .המהר"ל אומר שהקב"ה כפה עלינו הר
כגיגית כדי שיחול עליו די אונס ,שעליו נאמר" :לא יוכל שלחה כל ימיו" .והמהר"ל אומר שדברי
אלו לקוחי מתו מדרש )שלא נמצא עד היו אגב(.
ועוד :אמרנו שהקב"ה בפועל כ נושא פני – כלפי ע ישראל בלבד .הקב"ה אוהב תשובה,
ובעזרתה נית "לשחד" אותו .הגמרא במסכת ברכות מספרת שמלאכי השרת באי בטענות
לקב"ה:
דרש רב עוירא זמנין אמר לה משמיה דר' אמי וזמנין אמר לה משמיה דר' אסי :אמרו
מלאכי השרת לפני הקב''ה :רבש''ע ,כתוב בתורתך }דברים י-יז{ אשר לא ישא פנים
ולא יקח שחד ,והלא אתה נושא פנים לישראל! דכתיב }במדבר ו-כו{ ישא ה' פניו אליך
אמר להם :וכי לא אשא פנים לישראל? שכתבתי להם בתורה }דברים ח-י{ ואכלת
ושבעת וברכת את ה' אלהיך והם מדקדקים ]על[ עצמם עד כזית ועד כביצה:
)ברכות כ(:

כא הקב"ה מודה שהוא נושא פני לישראל בצורה מפורשת ,א עדיי לא ברור אי יתכ הדבר.
עוד קשה מבחינה למדנית!הלכתית :הלא כתוב בפירוש "ואכלת ושבעת" – משמע שרק כשיש
שביעה מחויבי לבר ,מדוע חכמי ראו צור להחמיר כא?



בפסוק הבא משה מסביר לנו מהו הסוד ליראת ה':
}טז{ ו ַּמ ְל ֶּ֕תם ֵא ֖ת ָע ְר ַ ֣לת ְלבַ ְבכֶ ֑ם וְ ָ ֨ע ְר ּ ְפ ֔ ֶכם ֥לֹא ַת ְק ׁ֖ש ּו ֽע ֹוד:

אנו מביני שמונח כא הסוד ליראה את ה' א!לוהינו ,א נדע למול את ערלת הלב.
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מסתבר שללב יש ערלה ,שאותה צרי למול .מושג מילת הלב חוזר אצל משה רבינו פע נוספת
בפרשת ניצבי:
יך אֶ תְ -ל ָב ְבךָ ֖ וְ אֶ תְ -ל ַ ֣בב ז ְַר ֶע ָ֑ך ְל ַאהֲ ָ֞בה ֶאת-ה' אֱ ל ֶ ֹ֛ה ָ
}ו{ ו ֨ ָּמל ה' אֱ ל ֶ ֹ֛ה ָ
יך ְ ּבכָ לְ -ל ָב ְבךָ ֥ ו ְּבכָ ל-
ח ּי ָ
יך:
נ ְַפ ְ ׁשךָ ֖ ְל ַמ ַ֥ען ַ ֶ ֽ
)דברי ל'(

מספר שאלות עולות מפסוק זה:
ראשית ,בפרשת עקב המוהל הוא ע ישראל עצמו )"ומלת" ! את( ,וכא הקב"ה הוא המוהל –
הוא זה ש"מל ...את לבב"!
שנית ,הקב"ה אומר לי במפורש שהכל בידי ,שיראת השמי נתונה רק לי ,ורק אני הוא זה שיכול
למול – אז אי בכלל תתכ מציאות שבה הקב"ה ימול את לבבי?



נתחיל מביאור מילת הלב.
בערלה שבמילת הבשר ישנ שני חלקי בהלכה :מילה ,ופריעה .הדי הוא ,שאד שמל ולא פרע,
כאילו ולא מל .ויש לכ נ"מ הלכתיות .מהי מילה ומהי פריעה?
בבשר יש ערלה – שכפי שרש"י מגדיר היא כיסוי שנית להסירו בקלות יחסית .ולאחר שהסרת את
הערלה ,יש עוד קליפה דקה שצמודה לבשר ממש ,ואותה אי אפשר להסיר ע מכשיר ,אותה צרי
לפרוע ביד .ג היא כיסוי ,אבל היא איננה קליפה גסה אלא קליפה דקה ביותר .בני ישמעאל
המלי את עצמ – לא מקפידי על שלב הפריעה.

במזמור "לדוד ה' אורי וישעי" יש פסוק נפלא העוסק בלב:
לך אמר ליבי  -בקשו פני .את פניך ה' אבקש .אל תסתר פניך ממני...
)תהילי כ"ז ,ח(

המילה המרכזית כא היא הפני .השאלה המיידית שעולה מפסוק זה היא – א את "פני" ביקש
ליבי – מדוע "את פני ה' אבקש"? רש"י אומר שצרי לקרוא זאת כ :ליבו של האד אומר לו
בש ה' :בקשו פני ,ואז האד מבקש את פני ה' .אבל קשה ,א הרישא ג מדברת על פני ה' –
אז בסיפא לא צרי להיות ש ה' מוזכר כלל.
האדמו"ר הזק אומר שהרישא מדברת על ליבו של האד – "ל אמר ליבי" – כא הלב מדבר ע
האד .עד לפסוק זה בפסוקי המזמור האד פונה לה'" :שמע ה' קולי אקרא וחנני וענני" .וכעת
הלב של האד אומר לו :בקשו פני .הלב אומר לאד :אתה מבקש מכל הלב – אבל עלי להכנס
פנימה יותר ,לבקש את הפנימיות שלי עוד יותר ,אתה עדיי בחיצוניות הלב.
ללב יש חיצוניות ויש פנימיות .חיצוניות הלב היא לא שלילית .חיצוניות הלב היא כשאני יודע
שהלב שלי רוצה משהו – אבל אני יודע שלפעמי יש תאוות ,ולכ אני מתבונ ועושה חושבי –
ובעזרת השכל מסיט את הלב למקו טוב .זוהי עבודה של השכל על גבי הלב ,עבודה של בינה.
ועל ידי ההבנה מגיעי בסופו של דבר לרגש .זוהי הדר הרגילה בה אנו מתנהלי בחיינו.
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אבל ,יש משהו בלב שהוא עמוק מכל דבר אחר והוא למעלה מ השכל .מכירי את מצב בו
האד חפ %בדבר מסוי ,בכמי התמכרות לאותו דבר .אותו רגע שבו הלב בפני אומר לאד
לעשות מעשה כלשהו ,ולא נית לתת לדבר הסבר שכלי .כ למשל היא מסירות הנפש של האד !
האד לא מוסר את נפשו מהשכל ,הוא מוסר את נפשו מהצד הלבבי שבו ,זה למעלה מהדעת.
כלומר ,יש משהו בלב שכל אחד מאיתנו יכול לשלוט עלינו – ועליו נאמר "ומלת" ! את ! "את
ערלת לבבכ" .ויש משהו שהאד לא יכול למול ,אי זה בשליטתו .לכ אומר הקב"ה לישראל –
שנינו נמול :את תמולו את ערלת הלב החיצונית ,ואני אמול את ערלת הלב הפנימית .לכ ג
נאמר "ומל ה' אלוהי את לבב" – ולא את "ערלת לבב" ,כי הערלה החיצונית כבר הוסרה קוד
לכ .וכדי שהקב"ה יפרע את הערלה הדקה ,מוכרחי בני ישראל למול קוד לכ את ערלת הלב
החיצונית .ערלת הבשר היא כ"כ דקה שהיא מעורבת בבשר ,היא אינה נתבעת מכל אד – רק
בישראל יש די פריעה .כי – ל אמר ליבי בקשו פני .ורק אז האד מבי שבעצ הוא מבקש את
פני ה'.
והפסוק מסיי – "למע חיי" .א נל לאד המכור ביותר ,יש משהו אחד שהוא מכור לו ביותר
– והוא :הנשימה ,החיי עצמ .למע חיי ! יש משהו שהוא חיי עצמ ,ויש את כל השאר – כל
המותרות .ואת חיינו עצמ רק הקב"ה יכול למול ,ש לנו אי כבר נגיעה.
הערלה הפנימית ,הדקה ,היא כ"כ מבלבלת ומטעטעת ,היא מעורבבת בבשר ! בתו המידות
הטובות והרעות וקשה לעמוד ולהצביע עליה .והואיל ועבודה קשה זו של הפריעה היא כה קשה"
רק ישראל מחויבי בה ,כי רק בה יש את החתירה המתמדת לפנימיות .וכשסו" סו" ה דורשי
את הפנימיות ! "ל אמר ליבי בקשו פני" ,כשה מגיעי למצב שבו הערלה החיצונית הוסרה ,ה
מביני שמה שה בעצ מבקשי כעת זה "את פני ה' אבקש" ,כי מכא ואיל אי ביד לפרוע.
"ומל ה' א!לוהי את לבב ואת לבב זרע" ! שיי רק בישראל.
בעשרת ימי תשובה קוראי את המזמור" :שיר המעלות ממעמקי קראתי ה'" – בעל התניא
אומר שהמילה 'ממעמקי' היתה צריכה לכאורה להיות' :מעומקי' ,ממצולות .אלא ,פירוש
המילה 'ממעמקי' הוא אחר :מתו כ שאני עוסק בפעולת העמקה ,חקירה ,דרישת ה' בכל מקו,
מקירות ליבי – מתו כ קראתי ה'.

שאלנו אי יתכ שה' נושא פני לישראל.
ידוע שהקב"ה נות אוכל לכל בריה ,ג לרשעי .וכשנותני ,אפשר לתת לאחר משהו מתו
הכרח ,כי לפי הכללי המוכרי מוכרחי לתת .וכ הקב"ה מכלכל את כל בריותיו ,על א" שה
רשעי .ונאמר שכשהקב"ה מכלכל את שרי הרשעה – הוא נות כמי שזורק מאחרוי הכת",
מלאחור )בלשו הקבלה" :כמא דשדי בתר אכתפוי לשונאו"( ,וכשהוא נות לאוהביו – הוא נות
מכיוו הפני .וזה מוכר לכל אחד ואחד מאיתנו .יש רצו ויש רצו .יש חשק ,ויש חפ .%יש
חיצוניות הרצו ,ויש פנימיות הרצו.1
"ישא ה' פניו אלי" – משמעו לפי זה שהקב"ה מפנה את הפני אל ע ישראל אוהבו ,ונות לה
מכל הלב .לכ אנו מבקשי" :אל תסתר פני ממני" – אל תסתיר את הפנימיות של ממני ,את
הפניה של אלינו ע הפני.

1

הרעיו מזכיר את פתגמו של הרב קוק במגד ירחי" :חשק נטיעת אילנות נובע מחפ %הטבת הדורות הבאי,
המובלט בתקפו בע %החרוב" .חשק הוא הרצו החיצוני ,השיי ל'נפש הבהמית' )חשק מלשו חישוק ,מקי" את האד
מבחו .(%חפ %לעומתו הוא הרצו הפנימי ,השיי לנשמה ,ובו לא שיי ערבוב של טוב ברע ,רק רצו להיטיב )חסד(.
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הקב"ה נושא פניו ישראל ,כיוו שה הגיעו למדרגה שבה "ושבעת" זה ג בככזית ,ולכ ה
מחייבי עצמ לבר במצב כזה .נית להגיע למדרגה כזו ,והראיה היא רות .כשרות יושבת ע
בעז והוא נות לה קלי ,נאמר "ותאכל ,ותשבע ותותר" )רות ב' ,יד( – המדרש אומר )ויקרא רבה
לד( שבעז נת לה 'קליל זעיר' .אני מוכ להתחייב שזה פחות מכבריה .ורו %שבעה באמת ,לא
מטעמי נימוס ,שכ כ אמר המקרא.
ראיה נוספת לכ שנית להגיע למדרגה כזו אפשר להביא מהמ :על המ נאמר "ויענ וירעיב
ויאכיל את המ – "...מה העינוי? פשוט .מדוע אנו נהני מאכילה? אנו נהני כיוו שהמאכל
מוגבל .אבל ברגע שהאד מקבל אוכל שיש בו את כל הטעמי שבעול ,הדבר כבר נמצא
מלמעלה מהחושי ,ואז כבר מגיעי לידי רעב .וזהו ה'רעב' שהיה לבנ"י כשנית לה המ .השובע
הוא תוצאה של המוגבלות של האד .יש ביטוי מדהי בעברית" :נפתלי שבע רצו" .שבע רצו –
הוא שבע ,ולכ הוא רוצה עוד ...הוא לעול לא מסיי ,כי הוא שבע )מוגבל( ,ורוצה עוד .וזו
תכלית התענוג .זה "ישא ה' פניו".
"וכי אי לא אשא פני לישראל"? ה מלי את ערלת הלב! ה אומרי שכזית זו שביעה! תמיד
חושבי שר' יהודה )כביצה( הוא המחמיר .ההפ הוא הנכו – ר' מאיר הוא המחמיר ,כיוו שהוא
סובר שכבר מכזית האד שבע! ואחרי כל זאת ,בוודאי שהקב"ה ישא פניו אל ישראל ! אל אלו
שמבקשי את פניו.

אפשר למול את ערלת הלב עד שמגיעי לגילוי של פנימיות הלב באמת .משה רבינו מחדש לנו
שאד יכול להגיע למדרגה שבה כשנאמר "לא תוכל" במשמעות של "אי ל רשות" – האד כבר
יגיע למשמעות של "אי לי האפשרות" .אפשר להגיע למדרגה בה האד כבר לא יכול לעבור
איסור .וכנראה שכמתמידי בפנימיות הלב אפשר להגיע לכ.
השאלה היא הא האד מבקש את פני ה' או לא .יכול אד לעבוד את ה' כל חייו ,ולא לבקש את
פניו .כי לא חסר לו דבר ,הכל טוב לו.
באלול הקוד הזכרנו שהעול הוא עגול ובו לכאורה תמיד אנו במרחק שווה האחד מ השני,
והסברנו שבחודש אלול ע ישראל יכולי להגיע למדרגה שה והקב"ה ה ממש יחד – במרחק
אפסי זה מזה .אבל א ישראל מקשי עורפ אל הקב"ה ,עומדי עור" אל עור" – אז המרחק
הוא מקסימלי .בחודש זה אנו מבקשי מה' שישא פני אלינו" ,אל תסתר פני" – אבל בשביל
לבקש את פני ה' צרי האד להיות מספיק עדי!לב בשביל שיהיה לו את הרצו הפנימי הזה.
האד חייב להתחיל ב"בבקשו פני" ! שלו ,שכ זה בידו .ואח"כ יוכל לדרוש "את פני ה' אבקש".

את הפסוק "ומל ה' א!לוהי את לבב ואת לבב זרע" – קוראי לעול לפני ראש השנה ,וזו
העבודה כולה ,שכ המוהל שלמעלה לא יכול לפרוע עד שאני אמול בעצמי את ערלת הלב
החיצונית .הדר להגיע לש מסתיימת בפרשת ניצבי ,אבל הדר מתחילה בפרשתנו .שבת
שלו.
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