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רבי . שבע שבתות הנחמה ה� מהל� אחד. מהל� אחד ארו�חלק מבעיני  התשרי 	 אלול	חודשי אב
בי� " תלת שיח"מסביר כי מדובר ב, פרש� התפילה הנודע ב� המאה הארבע עשרה, דוד אבודרה

  :הנביאי וכנסת ישראל, ה"הקב

. 1"נחמו עמי, נחמו: "ה אל הנביאי ואומר לה"פונה הקב") ואתחנ�"הפטרת (בהפטרה הראשונה 
את האש שהיתה . הע ממא� להנח 	והע . הולכי הנביאי אל ע ישראל ומנסי לנחמ

זהו . שיבוא הוא לנח, אומר הע, הוא רוצה לנחמו א 	לכ� , בכבודו ובעצמו' במקדש הצית ה
ה "חוזרי הנביאי אל הקב"). עקב"הפטרת ( 2"שכחני' וה ,'עזבני ה –ותאמר ציו� : "שנאמר

אי� , ה"אומר הקב"). ראה"הפטרת ( 3"לא נוחמה 	 עניה סוערה: "אבל, הלכנו אל הע, ואומרי לו
רני : "וממשי�"). שופטי"הפטרת ( 4"הוא מנחמכ אנוכי אנוכי: "ברירה אלא לבוא לנחמ בעצמי

קומי אורי כי בא : "ואומר עוד, ")כי תצא"הפטרת ( 5"'אמר ה. ..פצחי רינה ורני עקרה לא ילדה
וכנסת ישראל , כעת אי� תירו* שלא להנח")! כי תבוא"הפטרת ( 6"עלי� זרח' וכבוד ה, אור�

  "). ניצבי"הפטרת ( 7"...בגדי ישע לבישניכי ה לוהי	תגל נפשי בא', בה שוש אשיש: "אומרת

אפילו מ� , תהלי� שבמהלכו ע ישראל מתייאש מ� הכל. זהו תיאור של של תהלי� התשובה
 זהו היאוש שהוא הבסיס . 'החרב� שלי גדול מדי ואי� מי שיושיעני כי א ה: ואומר –הנביאי
 	א� הע לא בא על סיפוקו  ,יש אמנ נסיונות נחמה קטני בדר�. יאוש של גדלות, להמש�

  .ה בעצמו משלי את המהל�"עד אשר הקב, "עניה סערה לא נוחמה", "שכחני' ה", "'עזבני ה"
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חלק גדול ממנה עסק ש, הלא היא שבת מברכי� חודש אלול ,שבת פרשת עקבאנו עומדי לאחר 
   .אלולתחילת חודש חודש אב וסו- בתאריכי של 

   :8בפסוקי עצמהבה נראה את הדברי

ב ִהְקַצְפּתֶ֖ם ֶאת }ח{ ף ה' ה-ּוְבחֵֹר֥ ֧ ְתַאּנַ ם' ַוּיִ ִמ֥יד ֶאְתֶכֽ ֶכ֖ם ְלַהׁשְ ֲעלֹתִ֣י  }ט{: ּבָ ּבַ
ר ית ֲאׁשֶ ִר֔ ת ַהּבְ ֲאָבִני֙ם לּוֹח֣ ת ָהֽ ַחת לּוֹח֤ ָרה ָלַק֜ ת ה-ָהָה֗ ַר֥ ר ' ּכָ ָה֗ ֣ב ּבָ ֶכ֑ם ָוֵאׁשֵ ִעּמָ

תִֽיִתי א ׁשָ י ּוַמִ֖ים לֹ֥ ְלּתִ א ָאַכ֔ ֶחם לֹ֣ ְיָלה ֶל֚ ים ַל֔ ִע֣ ים יֹו֙ם ְוַאְרּבָ ִע֥ ן ה }י{: ַאְרּבָ ּתֵ֨ ' ַוּיִ
י ֶאת ָכל-ֵאַל֗ ֽ ם ּכְ ע ֱאלִֹה֑ים ַוֲעֵליֶה֗ ֣ ֶאְצּבַ ֻתִב֖ים ּבְ ים ּכְ ֲאָבִנ֔ ת ָהֽ ֵנ֙י לּוחֹ֣ ָבִר֡ים -ׁשְ ַהּדְ

֩ר ה ּבֶ ֣ר ּדִ ֹוְך ָהֵאׁ֖ש בְּ ' ֲאׁשֶ ר ִמּת֥ ָה֛ ֶכ֥ם ּבָ לִעּמָ ָהֽ ים  }יא{: ֥יֹום ַהּקָ ִע֣ ֙ץ ַאְרּבָ י ִמּקֵ ַוְיִה֗
ן ה ְיָלה ָנַת֨ ים ָל֑ ִע֖ י ֶאת' ֔יֹום ְוַאְרּבָ ים ֻלח֥ -ֵאַל֗ ת ָהֲאָבִנ֖ י ֻלחֹ֥ ֵנ֛ יתׁשְ ִרֽ   :ֹות ַהּבְ

 היו בו עלה משה , )חג השבועות( 	 9"יו הקהל"הלא הוא , בסיו�' ויו מפסוקי אלו עוסקי
  . בו ירד משה ע הלוחותז בתמוז "ועד לי, רבינו להר סיני לקבל לוחות ראשוני

ִים ' ַוּיֹ֨אֶמר ה }יב{ ְצָר֑ אָת ִמּמִ ֥ר הֹוֵצ֖ ָך֔ ֲאׁשֶ ת ַעּמְ ֵח֣ י ׁשִ ה ּכִ֚ ד ַמֵה֙ר ִמּזֶ֔ י ֣קּום ֵר֤ ֵאַל֗
ר ִמן רּו ַמֵה֗ ה-ָס֣ ָכֽ ּו ָלֶה֖ם ַמּסֵ ם ָעׂש֥ יִת֔ ֣ר ִצּוִ ֶרְך֙ ֲאׁשֶ ֙ אֶמר ה }יג{: ַהּדֶ ר ' ַוּיֹ֥ י ֵלאֹמ֑ ֵאַל֣
יִת֙י ֶאת ֥ה ַעם-ָרִא֙ ה ְוִהּנֵ ם ַהּזֶ֔ ה-ָהָע֣ ֶרף ֽהּוא-ְקׁשֵ ם   }יד{: ֹע֖ ִמיֵד֔ ֙י ְוַאׁשְ ּנִ ֙ ֶרף ִמּמֶ ֶה֤

ה ֶאת ֙ה ֽאֹוְתָך֔ ְלגֹוי-ְוֶאְמֶח֣ ֱעׂשֶ ָמִ֑ים ְוֶאֽ ָ ם ִמּתַַ֖חת ַהׁשּ ָמ֔ ּנוּ -ׁשְ ֽ ב ִמּמֶ : ָע֥צּום ָוָר֖
ֵאֵר֙ד ִמן }טו{ ֶפן ָוֽ י-ָוֵא֗ ּתֵ֥י ָיָדֽ ל ׁשְ ית ַע֖ ִר֔ ת ַהּבְ ֵנ֙י ֻלֹח֣ ֵאׁ֑ש ּוׁשְ ר ּבָ ֵע֣ ר ְוָהָה֖ר ּבֹ   : ָהָה֔

במעמד קבלת  ולא רק, ארבעי הימי והלילותאות שימו לב שההר בוער באש למש� כל 
  :את הלוחותלשבור עתיד הזה משה ועל רקע המחזה . התורה

ה ֲחָטאֶת֙ם לה }טז{ ֤ ֶרא ְוִהּנֵ גֶ ' ָוֵא֗ ם ֵע֖ יתֶ֣ם ָלֶכ֔ ם ֲעׂשִ ֵהיֶכ֔ ר ֱאלֹֽ ָכ֑ה ַסְרּתֶ֣ם ַמֵה֔ ל ַמּסֵ
ר-ִמן ֶרְך ֲאׁשֶ ֕ ֥ה ה-ַהּדֶ ם' ִצּוָ ל  }יז{: ֶאְתֶכֽ ם ֵמַע֖ ִלֵכ֔ ַאׁשְ ת ָוֽ ֹח֔ י ַהּלֻ ֵנ֣ ׁשְ ׂש֙ ּבִ ּתֵ֣י ָוֶאְתּפֹ ׁשְ

ם ם ְלֵעיֵניֶכֽ ֵר֖ ּבְ י ָוֲאׁשַ   :ָיָד֑

, לאחר ארבעי יו ולילה בה משה לא אכל ולא שתה .עד כא� תיאור ארבעי הימי הראשוני
  :ח בתמוז מתחילי לה ארבעי ימי נוספי"בי

י ה }יח{ ֩ל ִלְפֵנ֨ ֶאְתַנּפַ י ' ָוֽ ְלּתִ א ָאַכ֔ ֶחם לֹ֣ ְיָלה ֶל֚ ים ַל֔ ִע֣ ים יֹו֙ם ְוַאְרּבָ ִע֥ ה ַאְרּבָ ִראׁשָֹנ֗ ּכָ
ל ל ּכָ תִ֑יִתי ַע֤ א ׁשָ י ה-ּוַמִ֖ים לֹ֣ ֵעיֵנ֥ ע ּבְ ֹות ָהַר֛ ם ַלֲעׂש֥ ֣ר ֲחָטאֶת֔ אְתֶכ֙ם ֲאׁשֶ ' ַחּטַ

ף ה }יט{: ְלַהְכִעיֽסוֹ  ר ָקַצ֧ ה ֲאׁשֶ֨ ֵחָמ֔ י ָהַא֙ף ְוַה֣ ֵנ֤ י ִמּפְ ְרּתִ י ָיֹג֗ ֣ יד ' ּכִ ִמ֣ ֲעֵליֶכ֖ם ְלַהׁשְ
ע ה ַמ֤ ׁשְ ם בַּ ' ֶאְתֶכ֑ם ַוּיִ ֖ י ּגַ ואֵאַל֔ ַעם ַהִהֽ ֥   :ּפַ

כי יגרתי  ...על כל חטאתכ"עלייתו של משה ההרה בפע השניה מתוארת לנו כא� בתור סיבת 
מ למנוע את השמדת "נוספי ע ארבעי יו' משה מתנפל ומתפלל לפני ה 	 " מפני הא- והחמה

  . לא מוזכר כא� ולו ברמז הלוחות השנייעני� קבלת . הע
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י ה }כה{ ל ִלְפֵנ֣ ֶאְתַנּפַ֞ ֹום ְוֶאת' ָוֽ ים ַהּי֛ ִע֥ ת ַאְרּבָ ֣ר -ֵא֣ ְיָלה ֲאׁשֶ ֖ ים ַהּלַ ִע֥ ַאְרּבָ
י ֽ י ּכִ ְלּתִ ֑ ם' ָאַמ֥ר ה-ִהְתַנּפָ ִמ֥יד ֶאְתֶכֽ ל ֶאל }כו{: ְלַהׁשְ ֣ ּלֵ י ה' ה-ָוֶאְתּפַ ' ָוֹאַמ֒ר ֲאֹדָנ֣

ר-ַאל ָך ֲאׁשֶ ָגְדֶל֑ יָת ּבְ ִד֖ ֥ר ּפָ ְתָך֔ ֲאׁשֶ ָך֙ ְוַנֲחָל֣ ת ַעּמְ ֵח֤ ׁשְ אָת מִ -ּתַ ההֹוֵצ֥ ד ֲחָזָקֽ ֥ יָ ִים ּבְ ְצַר֖    :ּמִ

   :או אז נאמר למשה, ח אלול"וכעת מגיעי אל ר, מסתיימי האמצעייארבעי הימי

ר ה }א{ וא ָאַמ֧ ת ַהִה֜ ֵע֨ ָסלאֵ ' ּבָ י ּפְ י-ַל֗ ֵנֽ י -ְלָך֞ ׁשְ ה ֵאַל֖ ים ַוֲעֵל֥ אׁשִֹנ֔ ִר֣ ת ֲאָבִני֙ם ּכָ לּוחֹ֤
ץ ָך֖ ֲא֥רֹון ֵעֽ ֥יָת ּלְ ת ֶאת-ְוֶאְכּתֹ֙ב ַעל }ב{ :ָהָהָ֑רה ְוָעׂשִ ֹח֔ ֥ר ָה֛יּו ַעל-ַהּלֻ ים ֲאׁשֶ ָבִר֔ -ַהּדְ

ָאֽרֹון ְמּתָ֖ם ּבָ ְ֑רּתָ ְוׂשַ ּבַ ֣ר ׁשִ ים ֲאׁשֶ ת ָהִראׁשִֹנ֖ ֹח֥   :ַהּלֻ

    , ע*עשה ארו�  ואתהואתהואתהואתה, "פסל ל�" אתהאתהאתהאתהאלא , לוהי	אבני מעשה אלוחות לא בהר תקבל , כעת
  .ה"הקבזהו ריצוי יתר של , משה לא פילל לדברי הללו, כאמור. הכל מלמטה

ֵני }ג{ ל ׁשְ ים ָוֶאְפֹס֛ ּטִ֔ י ׁשִ ַעׂש ֲארֹו֙ן ֲעֵצ֣ ָרה -ָוַא֤ ַעל ָהָה֔ ים ָוַא֣ ִראׁשִֹנ֑ ים ּכָ ת ֲאָבִנ֖ ֻלֹח֥
י ָיִדֽ ת ּבְ ֹח֖ י ַהּלֻ ֵנ֥ ל }ד{: ּוׁשְ ב ַעֽ ְכּתֹ֨ ים -ַוּיִ ָבִר֔ ֶ֣רת ַהּדְ ת ֲעׂשֶ ֹון ֵא֚ ְכּתָ֣ב ָהִראׁש֗ ּמִ ת ּכַ ֹח֜ ַהּלֻ

֩ר ה ּבֶ ֣ר ּדִ ֵנ֥ם ה' ֲאׁשֶ ּתְ ָה֑ל ַוּיִ ֣יֹום ַהּקָ ֹוְך ָהֵאׁ֖ש ּבְ ר ִמּת֥ ָה֛ י' ֲאֵליֶכ֥ם ּבָ ֶפן  }ה{: ֵאָלֽ ָוֵא֗
ֵאֵר֙ד ִמן ֙ם ֶאת-ָוֽ ָאׂשִ ר ָוֽ ִני ה-ָהָה֔ ֖ ֥ר ִצּוַ ֲאׁשֶ ם ּכַ ְהיּו ׁשָ֔ ֣ ֑יִתי ַוּיִ ֣ר ָעׂשִ ָא֖רֹון ֲאׁשֶ ת ּבָ ֹח֔   :'ַהּלֻ

  .אלא ארו� אחר שעשאו משה בעצמו, משכ�לשעשה בצלאל הארו� אינו שזהו  10י אומר"רש
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חשובה שעסקנו בה בשיעור הייתי רוצה לחדד נקודה , לאחר שקראנו את הדברי בכתובי עצמ
  :אומר כ� ח"י על פסוק י"רש .ונזכיר אותה כא� בקצרה 11הקוד

' ועתה אעלה אל ה" :שנאמר. כראשנה ארבעים יום' ואתנפל לפני ה }יח{
נמצאו כלים בעשרים . באותה עליה נתעכבתי ארבעים יום. "אולי אכפרה
בו ביום נתרצה הקדוש , שהוא עלה בשמונה עשר בתמוז ,ותשעה באב

עשה עוד , "פסל לך שני לוחת": ברוך הוא לישראל ואמר לו למשה
בו ביום נתרצה הקדוש ברוך . נמצאו כלים ביום הכפורים - ארבעים יום

לכך הקבע למחילה . סלחתי כדברך: הוא לישראל בשמחה ואמר לו למשה
שנאמר בארבעים של לוחות אחרונות  ?ומנין שנתרצה ברצון שלם. ולסליחה

מה הראשונים ברצון אף , )י, דברים י( "ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים"
  :אמצעיים היו בכעס -אמור מעתה , אחרונים ברצון

, לישראל בשמחה ובלב של' יו בו סלח ההמפני שיו זה הוא ככזה רק יו הכיפורי הוקבע 
זהו יו של תורה שניתנה בשמחה מפני שמדובר ביו , זהו יו של סליחה ושל שמחה. ולא להפ�

  :ניתועל זה נאמר בסו- מסכת תע. נושבו ניתנה התורה אחרי השתדלות של

ּפּוִרים ָאב ּוְכיֹום ַהּכִ ר ּבְ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ָרֵאל ּכַ ְוֵכן הּוא ... לֹא ָהיּו ָיִמים טֹוִבים ְלִיׂשְ
יֹום " :אֹוֵמר ָרה ּלֹו ִאּמֹו ּבְ ִעּטְ ֲעָטָרה ׁשֶ לֹֹמה ּבַ ֶלְך ׁשְ ּמֶ נֹות ִצּיֹון ּבַ ְצֶאיָנה ּוְרֶאיָנה ּבְ

ְמַחת ִלּבוֹ  תֹו ּוְביֹום ׂשִ תוֹ בְּ ". "ֲחֻתּנָ ן ּתֹוָרה, "יֹום ֲחֻתּנָ ְמַחת ִלּבוֹ ". זֹו ַמּתַ , "ּוְביֹום ׂשִ
שׁ  ְקּדָ ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ְמֵהָרּה ְבָיֵמינוּ , ֶזה ּבִ ֶנה ּבִ ּבָ ּיִ   :ָאֵמן. ׁשֶ

זוהי המופיעה בפסוק משיר השירי  "אימו"בארנו כי ו, )י"רש( יו הכיפורייו הכיפורייו הכיפורייו הכיפוריזהו " מת� תורה"
אותו מל� שהשלו שלו  	" מל� שלמה"השעיטרה את  – )12"בעלהאשת חיל עטרת ("כנסת ישראל 

   .ו באבו באבו באבו באב""""טטטטב )ה"הקב(

המשנה נקטה כא� דווקא  	" ימי טובי לישראל כחמישה עשר באב וכיו הכיפורי לא היולא היולא היולא היו"
הימי הטובי אינ אות כל אבל , בלשו� שלילית בכדי ללמדנו שאמנ יש עוד ימי טובי

 אלו , המל� הוא זה שפועלמפני שבכל יתר הימי הטובי ו הכיפורי יככככו באב ו"טככככימי טובי
 לפידי היו , היתה אשימי בה  .צופה פסיבי, "קהל"בגדר י היו "ימי בה בנ, "ימי הקהל"ה

וההר "כ� שאנחנו חטאנו בעגל תו� כדי  –להפ�  ,אבל אנחנו לא פעלנו, ער באשההר ב, ברקיו
אבל ימי טובי שה הימי של , יש ימי טובי לישראל, לישראל היו ימי טובי. "אשבוער ב

לא  	 יננו ב שותפותשותפותשותפותשותפותש שי, מל� שיש שלו בינו לביניה, המל� שהשלו שלו – "מל� שלמה"ה
   .אי� למעלה מה. תמצא כי א בחמשה עשר באב וביו הכיפורי

  

�  

  

  

                                                           

 

11
 .ב"ו באב התשע"לעני� ט 	" אמנות ההיפו�"בשיעור  
12
 .ד, ב"משלי י 
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  .למחנה את אהלו מחו* עטונו ההריורד מ� תמוז משה  ז"מתארי שבי 13בספר שמותהפסוקי
לוקחי את האוהל ושמי לכ� , נזופי למקובני ישראל , מדובר בניתוק מכל המציאות כולה

ח אלול "ובר. י"כפי שאומר רש, ארבעי ימי אמצעיי של כעסאלו ה . אותו מחו* למחנה
 ח אלול"בראני מעוניי� להבי� מה בדיוק מתרחש  .14"עלה אלי ההרה והיה ש" –למשה ' אומר ה

  .שמצליח להפו� את הקערה על פיה

  	 המפורס שלו לפני שהוא מביא את המשל צורה ידועה בר הזק� "האדמואת השאלה הזו שואל 
חודש שכל , שחודש אלול הוא חודש מיוחד במינור הזק� מצביע על כ� "האדמו. משל המל� בשדה

ויחד  	משה עולה להר , ר כל יותוקעי בשופחודש בו , עניינו ה� שלוש עשרה מידות הרחמי
א� , זהו חודש של התעוררות מידת הרחמי מצד אחד, כלומר. יו חג אחדולו אי� בו ע זאת 

, ר הזק� יש משל ידוע שנקרא משל המל� בשדה"לאדמו, כאמור. מצד שני הוא חודש שכולו חול
  :הוא הפתיחה של הכלהמשל הזה שכמדומני  ".ראה"בפרשת המובא 

אך הנה יובן על פי משל למלך שקודם בואו לעיר יוצאים אנשי העיר 
להקביל , ואז רשאים כל מי שרוצה לצאת. ומקבלים פניו בשדה, לקראתו

. ומראה פנים שוחקות לכולם, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות. פניו
אין , כ בבואו להיכל מלכותו"הרי הם הולכים אחריו ואח, ובלכתו העירה

וכך . ויחידי סגולה, ואף גם זאת המובחרים שבעם. ם כי אם ברשותנכנסי
 .בחודש אלול יוצאים להקביל אור פניו יתברך בשדההענין על דרך משל 

שהוא ענין הארת שלוש עשרה מידות , "פניו אליך' יאר ה"כי הנה כתיב 
  . שיהיה פנים בפנים

אלו אנשי העיר ה . מתו� העיראליו  יוצאייוצאייוצאייוצאי ואנשי העיר, המל� נמצא בשדה –שימו לב 
 מראה פני שוחקותו"לאחר מכ� המל� מקבל את אנשי העיר בסבר פני יפות  .כא� שפועלי

תחילת אלול שהחסידי אומרי . מנוגד לכל האוירה של חודש אלולכבמה שנראה לנו " לכול
בכל   תת� ל�שופטי ושוטרי"ולאחר מכ� , כול זוכי לראות את המל� 	 "ראה"בבחינת היא 

בשלב מסוי  .לראות את פני המל� יש שומרי וזה כבר לא כל כ� פשוט, יש שערי – 15"שערי�
  .בשדה 	 ולכ� צריכי לנצל את הזמ� היקר שבו המל� , קשה יותר להתקרב אל המל� כי א ברשות

" ט "כבתמוז לז "בי� יא� , קשה לומר זאת". יתבר� בשדה להקביל אור פניולהקביל אור פניולהקביל אור פניולהקביל אור פניובחודש אלול יוצאי
בתשעה באב לא אמרנו . )16"פניו אלי�' יאר ה"על מטבע ( "פניו אלי�' יחש� ה"כמעט והיה  באב

 –ח אלול "ובר. 17"ת תפילתישֹ  –ג כי אזעק ואשוע "זהו זמ� שבו מפני ש, "תתקבל צלותהו�"
  . "פניו אלי�' יאר ה", ההפ� הגמור
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מתחילי לומר חודש אלול ח "מר. 4ְִניהה 4ִָני . שוחקות לכול פניפניפניפניוהוא מראה , המל� בשדה
  :המזמור נאמרבאמצעו של . 18"ממי אירא וישעיוישעיוישעיוישעי אוריאוריאוריאורי' לדוד ה"את מזמור 

ַמע }ז{ י' ה-ׁשְ ִני קֹוִל֥ ִני ַוֲעֵנֽ ֥ א ְוָחּנֵ י ֶאת| ְלָך֤  }ח{: ֶאְקָר֗ ּו ָפָנ֑ ׁש֣ ּקְ י ּבַ ּבִ ר ִל֭ יָך -ָאַמ֣ ֶנ֖ ּפָ
שׁ ' ה יָך -ַאל }ט{: ֲאַבּקֵֽ ֶנ֨ ר ּפָ ְסּתֵ֬ ל| ּתַ ֮י ַאֽ ּנִ ט-ִמּמֶ ל-ּתַ יָת ַאֽ ֑ ָך ֶעְזָרתִ֥י ָהיִ ֥ ְבּדֶ ף ַע֫ ַא֗ -ּבְ

ִ֥ני ְוַאל ׁשֵ ּטְ ִני ֱאלֵֹה֥י ִישְׁ -ּתִ יּתַַֽ֝עְזֵב֗   :ִעֽ

 לכאורה הלב 	" ליביליביליביליביל� אמר "? פהמיהו הדובר  ."אבקש' את פני� ה ,בקשו פני –ל� אמר ליבי "
את ה "אל הקבליבי צועק  	 י"כ� באמת מציע רש. ה"אל הקב? ואל מי הוא מדבר. הוא הדובר שלי

 :פללמגיב המתכ� ועל ". בקשו פני"? ה אומר לי"ומה אומר לי ליבי שהקב. ה אומר לי"מה שהקב
של אלו פניו  	" פניפניפניפניבקשו "א  	  י קושי אחד"רשבדברי אלו של יש ". !אבקש' את פני� ה"

את פני� "היה מספיק לכתוב ש, היא מיותרת" פני�"בסמו� למילה " 'ה" האזכור שלאז , ה"הקב
  . 'וברור מאליו שמדובר בפני ה "אבקש

הלב הופ� כעת  .ליבי שפונה אליזהו  	" ל� אמר ליבי" :ר הזק� פירוש אחר לגמרי"מביא האדמו ,לכ�
וחנני , קולי אקרא' שמע ה"מפתיחת המזמור אתה שאמרת , אתה: אומרו ,להיות הדובר הראשי

מעומקא , בקש יותר מבפני. "!בקשו פני" 	 עלי� לבקש פנימה יותר , אתה חיצוני מדי, "וענני
בוא , די לדבר מבחו* וללכת סחור סחור: ואומרבאמצע המזמור כאילו עוצר המשורר  .דליבא
' את פני� ה" –והתגובה לא מאחרת לבוא . הגיע הזמ� ללכת עמוק יותר, הלב צועק די! פנימה
  ". אבקש

  

בעל התניא . 19"'מעלות ממעמקי קראתי� הר השי"אנו מצרפי ג את מזמור  זהנוס- למזמור 
, אלא". מעומקי"כ� אז היה צרי� להאמר ש, איננו המקו הכי עמוק שיש" מעמקי"אומר ש

"ה " פני"מהידיעה ש –" 'ממעמקי קראתי� ה. "מעומקא דליבא, ה מלשו� העמקה" מעמקי
אבל הוא פה , יתעורר בי משהו פנימי שאיני מודע לו כעת –וכשתאיר אלי פני� , "פני�"באמת 
  .הוא מה שמתעורר באמת, בפני

  

�  
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  . נזכיר את הדברי בתמצית. 20ערלת הלב בהרחבהבשנה שעברה עסקנו בנושא 

  :21נאמר "עקב"בפרשת 

ה ה }יב{ ל ָמ֚ ָרֵא֔ ֙ה ִיׂשְ י ִאם' ְוַעּתָ ֣ ְך ּכִ ֑ יָך ׁשֵֹא֖ל ֵמִעּמָ ִיְרָאה ֶאת- ֱאלֶֹה֔ יָך ' ה-ְל֠ ֱאלֶֹה֜
ָכל ֶכת ּבְ ֲעֹב֙ד ֶאת-ָלֶל֤ ה ֹא֔תֹו ְוַלֽ ָרָכי֙ו ּוְלַאֲהָב֣ ָכל' ה- ּדְ יָך ּבְ -ְלָבְבָך֖ ּוְבָכל- ֱאלֶֹה֔

ֽךָ  ת ְלַבְבֶכ֑ם }טז{... : ַנְפׁשֶ ם ֵא֖ת ָעְרַל֣ ּו ֽעֹוד ּוַמְלּתֶ֕ א ַתְקׁש֖ ם לֹ֥ ֶכ֔ ְרּפְ   :ְוָע֨

 הדרישה מ� האד. אוט הלב וכיסויו ואומר שערלה היא –מהי ערלת הלב  22רשי מסביר ש
כש שיש ערלה . לבבועליו למול את ערלת מסתכמת בכ� ש' ה אותו וכוולאהב' ליראה את ה

כ� יש להסיר את ערלת , וכש שיש להסיר את ערלת הבשר. כ� ג ללב יש ערלה, בבשר) כיסוי(
הלא הפסוקי , האד עצמו? ומי צרי� לעשות זאת. מילהות הללו צריכות הערלשתי . הלב

בפרשת ניצבי הקושי מגיע כאשר אנו רואי . 23"?שואל מעימ�שואל מעימ�שואל מעימ�שואל מעימ�    אלוהי�' מה ה" :פותחי בשאלה
  :24דבר הפו�

ל ה }ו{ יָך ֶאת' ּוָמ֨ ה-ְלָבְבָך֖ ְוֶאת- ֱאלֶֹה֛ ָך ְלַאֲהָב֞ ב ַזְרֶע֑ ָכל' ה-ֶאת ְלַב֣ יָך ּבְ - ֱאלֶֹה֛
יךָ -ְלָבְבָך֥ ּוְבָכל ֽ ָך֖ ְלַמַ֥ען ַחּיֶ   :ַנְפׁשְ

  !ה"בפשטות המוהל הוא הקב –כא� 

. פריעהה נהמילה וישה נהיש 	 יש שני שלביבמצוות ברית המילה  :ר הזק�"אומר לנו האדמו
. הערלה הגסה הזו היא ברורה ונראית. וזוהי פעולה שנעשית ע כלי, המילה היא הסרת הערלה

על הבשר עצמו נשארת  ;לאחר מכ� ישנו שלב הפריעה. י"דיבר רש ועליהלב כיסוי , אוטהזהו 
כי א היא , בדקות ובעיקר במוחלטות ,ואותה צרי� לפרוע בעדינות, ובקליפה דקה מאוד שדבוקה 

של חלק ריעה היא הקשה מבי� שתי המלאכות מפני שהיא הפ. היא מתאחה שוב –לא מוחלטת 
חייבי את שני השלבי בכדי . אבל היא חלק מ� הבשר –חיצונית קליפה אמנ היא , ממ� ממש

ומה שברית מילה דוחה . כאילו לא נימול, ילד שנימול בלא פריעה. לקיי את המצוה בשלמותה
  . דברנעשה כאילו לא  	כאמור  	כי אחרת , שיש ג מילה וג פריעה רק בתנאיהוא שבת 

 ,חיצוניות ה� אות� קליפות גסותקליפות הה. פנימיותוקליפות חיצוניות קליפות ג בלב יש 
ע עצמו יודע שאמיתי מי . שה� דורשות הסרה ותיקו� מוגדרות וברורות שאי� עליה� שאלות

ומלת את "": עקב"זוהי המילה עליה נאמר הפסוק בפרשת . הגזרה שלה� בדיוק מה� ומה� גבולות
ברור , חיצונישג הוא , עור-שמשולה בפסוק לזוהי ערלה ". ערלת לבבכ וערפכ לא תקשו עוד

חודש , אלולחודש של  "שבת מברכי"באנו קוראי בכל שנה את הפסוק הזה לא בכדי . וגס
  .ההשתדלות

עמוק אבל עדיי� משהו , ותקי� לכאורה הכל נפלאבו ששמסירי את הערלה מגיעי לשלב  לאחר
 את המקו הזה שבו מרגישי שאי� לנו כבר את מכירי . משהו תקוע, מאיר ושמחאינו בפני

עליה , זוהי הפריעה ?הוא חלק מאיתנו ממשש, כבר דבוק בבשר מזמ� הואש, מסוי שליטה בעני�
את הקליפה הדקה ". את לבב� ואת לבב זרע� לוהי�לוהי�לוהי�לוהי�	 	 	 	 אאאא ''''ומל הומל הומל הומל ה": בי הפסוקנאמר בפרשת ניצ

                                                           

 

20
 .א"לפרשות עקב וראה התשע 	" מילה ופריעה: ערלת הלב"בשיעור  
21
 .טז	יב', דברי י 
22
 ".ערלת לבבכ: "ה"ז ד"ט', י על דברי י"רש 
23
אלא באותה , השואל חפ* איננו רק עושה בו שימוש. שאלהשאלהשאלהשאלהזוהי , שימו לב שהקריאה הזו היא יותר מאשר בקשה 

ה "הקב 	" מעימ� שואלשואלשואלשואלאלוהי� ' מה ה"כשנאמר לנו , ג כא�כ� . שעה שהוא שואל הוא הופ� להיות בעליו של החפ*
 ".הכל בידי שמי חו* מיראת שמי" –שהרי יראת השמי היא של האד , כביכול ה שואל מעמ� קצת יראת שמי

24
  .ו', דברי ל 
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בכל "? אי�. "לוהי�	א' לאהבה את ה"? וזאת מדוע. יסיר ממ�' ה –שאתה חושב שאי� ביד� להסיר 
ימי  	  ולא בכדי אנו דווקא בשבת הסמוכה לראש השנה אנו קוראי את הפסוקי הללו. "לבב�

  .מתגלה בתור מל� במלא תפארתו' שבה ה

  

  :הזכרנו קוד לכ� את הפסוק

ה ה }יב{ ל ָמ֚ ָרֵא֔ ֙ה ִיׂשְ ְ֑ך כִּ֣ ' ְוַעּתָ יָך ׁשֵֹא֖ל ֵמִעּמָ ִיְרָאה ֶאת- י ִאםֱאלֶֹה֔ יָך ' ה-ְל֠ ֱאלֶֹה֜
ָכל ֶכת ּבְ ֲעֹב֙ד ֶאת-ָלֶל֤ ה ֹא֔תֹו ְוַלֽ ָרָכי֙ו ּוְלַאֲהָב֣ ָכל' ה- ּדְ יָך ּבְ -ְלָבְבָך֖ ּוְבָכל- ֱאלֶֹה֔

ֽךָ    :ַנְפׁשֶ

  :25ל במסכת מגילה"אומרי לנו חז

 ?היא זוטרתא מילתא יראה אטו. 'ליראה אם כי מעמך דורש אלקיך' ה מה'
, כן( היא זוטרתא מילתא יראה משה לגבי, אין ) ?היא דבר קטןהאם יראה (

  ).לגבי משה היא דבר קטן

אל  ירלוונטי א� כיצד הדברי, אמנ עבור משה הדברי ה ברורי :ר הזק�"האדמושואל 
, כבר בתוכ�שנמצא ממה  	מעימ� ". ממ�"ולא , "מעימ�מעימ�מעימ�מעימ�"ה שואל "הקב –משיב ו? היהודי הפשוט

ולגביו זאת היא , אותו משה שמשה אותי מכל מקו וטבוע בי באופ� טבעיזהו . משה שב�מ� ה
לא וח אלול כי זהו הזמ� שבו משה עולה להר "את הפסוק הזה קוראי בערב ר. מילתא זוטרתא

לא היתה ולכ� , �וכי הכל היה חשלהר עלה משה ח בתמוז "בי. ח בתמוז"מהסיבה בה עשה זאת בי
המל�  	 מסיבה אחרת  ח אלול משה עולה להר"בר. סגור ומסוגרה היהכל . התנפללברירה אלא 

 נמצא ש הכי בפני  "'את פני� ה" –ח אלול "בר. לקראתוועולי בשדה ואנשי העיר יוצאי
ח אלול ג ליהודי שנמצא בשדה ע "בר. מראה פני שוחקות לכולהמל� ח אלול "בר. שיש

 יש , ח אלול אי� חג כי אי� זמ� לחג"בר. עו לוישיסיג מידות הרחמי "מלוכלכות יש את יההידי
   .4ְִניהשמאירה את 4ִָני הארת 

 הסמוכה בשבת " את לבב�לוהי� 	א' ומל ה"מגיעי לידי עד אשר , בחודש אלול אנומתקדמי
? מה פירוש. 26"מבור� ועומד"הוא  שהרי, בתשרי "שבת מברכי"והאמת שאי� . חודש תשרילראש 

ששאל את אביו ) ד"חבהשישי לבית הרבי (* "יהריסיפור על מופיע תשרי בה "כיו ל "היו יו"ב
כשהוא את אותה השאלה את אביו שהוא שאל השיב לו והוא , ח תשרי"אי� מברכי� לפני רמדוע 

וכ� הלאה  ,וא- הוא ענה לו ששאל את אביו את אותה השאלה בדיוק כשהיה קט� ,היה ילד קט�
אילו ו, כל חודש אנו מברכי� את החודשבשהמגיד אמר בש הבעל ש טוב  .ממזריטש מגידלעד 

ש . "את לבב� לוהי�לוהי�לוהי�לוהי�	 	 	 	 אאאא' ' ' ' ומל הומל הומל הומל ה": זוהי השבת שבה נאמרו. בעצמובעצמובעצמובעצמו    הההה""""הקבהקבהקבהקבאת חודש תשרי מבר� 
נגלית ) ההתעוררות מלמעלה(והאתערותא דלעלא , ההשתדלות שלי מגיעה לקצה גבול יכולתה

  .במלא תקפה

  

�  

  

                                                           

 

25
  .מגילה כה 
26
 לקוטי פרבסוכ� ". דברי כמה אירעו שבו ועומד מבור� הוא כי, החודש מברכי� ואי�: "'כ, "המנהגי הגהות" פרבס 

 .א"ע ט"דנ ג"ח ח"מהרי
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, "מחל לנו", "סלח לנו" .מחילה וכפרה, סליחה: על המושגי שוב ושוביפורי אנו חוזרי ביו הכ
  ?מחילה וכפרה, מה בי� סליחה. "כפר לנו"

אני מצפה  –כשאני חוטא . 27"חטאנוכי סלח לנו אבינו : "על החטאת המטרה, סליחה היא על חטא
זה . ילדי קטני ג ה סולחי. לצליחה, סליחה דומה לשליחה. זוהי סליחה. שכל אחד יסלח
  . כ� הוא – 28"לסלוח המרבההמרבההמרבההמרבהחנו� "ה "אצל הקבא�  ,עד אי� ק*אמנ לא , אנושי לסלוח

שחזר על , פשע הוא חטא שהתעבה כל כ�. 29"ו כי פשענוו מלכנמחל לנ". מחילה היא על פשע
כאשר  – 30"אל תזכור חטאות נעורי ופשעי". ונהיה לפשע התרחב, עד שפשה ושובשוב עצמו 

 על מנת להעביר פשע ). י"רש( "פשעי"אז ה קרויי הנעורי  מעבר לגילחטאות נעורי ממשיכי
  .הרבה יותר יסודי קיו�ינ דרוש, לוהי	 צרי� מעשה א

 	  כיסוי, דבר חיצוני, כופרמלשו� זה  "כפר. "כפרה שמורה ליו הכיפורי בלבד? מהי כפרה
במציאות  "כופר"אני ? חטאת :ל�אומר כביכול ה "הקב .31"וכפרת אותה מבית ומחו* בכופר"

. הוא הפו� 	 ה רוא הכל מה שאתומראה ל� ש את הקערה על פיה ל�אני הופ� ! החיצונית הזו
הוא כופר  – "כופר"ה "הקבאשר כאילו כאשר ו. וכופר בפנימיות שלהוא  – "כופר"אשר אד כ

  . והחיצונית ומחזיר את הדברי לישרותבמציאות המעוותת 

, כדי להאיר פניו איתנובה מאיר פניו אלינו "תגלה שהקבהאלול חודש ב! ל� אמר ליבי בקשו פני
, ימיותכדי להאיר את הפנב – 32"סלה איתנואיתנואיתנואיתנופניו ' יאר ה"לעומת " אלי�אלי�אלי�אלי�פניו ' יאר ה"וזהו . מקרבנו

זה  ")סלה("שזה יהיה נצחי על מנת אבל , זה מצוי� – "פניו אלי�' יאר ה".  אותנוה צרי� ג"הקב
על זה אנחנו מדברי כל  – "מחל לנו", "סלח לנו". ע יציר כפיו שותפותשותפותשותפותשותפותמעשה צרי� להיות ב

  .למענ�. למעננו .כפור במציאות החיצונית הזו –אבל ביו הכיפורי אנחנו מבקשי . השנה

  

�  

  

בסליחות אנו חוזרי על המושג הזה . 33"אלוהיכ' בני את לה": מופיעה האימרהבפרשת ראה 
שאנחנו רק צריכי לחשו-  זוהי הפנימיות. א תרצו א לאו –' בני ה. כמה וכמה פעמי

חודש בו אני אמור לנסות לעורר את הפני  –אלול חודש מה שמתחיל בהוא זה כל . ולגלותה
כדי לגלות את מה שנראה ב וג מידות רחמי"להאיר אלי מלמעלה ביומחכה בשדה כבר המל�  ,שבי
  . בלתי אפשרי בכלללי כ

ה נטולי , אי� בה יו טובללו שאת הימי הכי אנו צרי, להגיע ערוכי אל יו הכיפוריכדי 
 "שדה"ג החלק הכי , ג היהודי של השדה. הכל נעשה בשדה, וחוצצי שערינטולי , ותחיצוני
קודר אלול חודש אותו ציור של זה כל כ� הפו� מ. פני שוחקותאליו מראה המל� ג  ,שביופראי 
זהו אלול שמתכונ� לזעקה . לכפירה של יו הכיפורי בחטאי שלישמכי� אותי זהו אלול  .ומאיי

  .ה יכפור בו"ביו הכיפורי הקב. הוא לא אמיתי, הוא שקרי, החטא הוא חיצוני לי: שקוראת

                                                           

 

27
  .שבתפילת שמונה עשרה" סלח לנו"מתו� ברכת  
28
   .ש
29
   .ש
30
 .ז, ה"תהילי כ 
31
 .יד', בראשית ו 
32
  .ב, ז"תהילי ס 
33
  .א, ד"דברי י 
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בני לא "וא תאמר . "קרויי בניאת ", 34רבי מאיר במסכת קידושי�קובע , "בי� כ�בי� כ� ו"
 	 לא מצד החיצוניות. בי� כ� ובי� כ� קרויי בני, 36"בני משחיתי: "וא תאמר, 35"אמו� ב

' את פני� ה"בגילוי של  –ש בפני אלא , ש ה נראי הכי רחוק מבניו של המל� שהשלו שלו
ודודי "כדי שהוא יוכל להודיע לנו ב "אני לדודי" 	 הלאת הכלי ללמעכביכול מכיני ש , "אבקש

שהוא  –שיהיה גילוי שמה שבעיני נראה כל כ� מופנ עד שאינו קיי , 37"ביו הזה יכפר"ש 	" לי
  .זה שבאמת קיי

  

 ימי בה, "אבקש' את פני� ה, ל� אמר ליבי בקשו פני"כל השבועות שלפנינו ה שלבי ב
  . העבודה היא כולה שלנו

  

�  

  

                                                           

 

34
 .קידושי� לו 
35
 .ב"דברי ל 
36
  .ישעיהו א 
37
 .ל, ז"ויקרא ט 


