
 

1 

 "דבס

   

 

  

 

 

 

 פנים מתוך הסתרדווקא ה' עבודת  
 חדשותמצוות 

הפתיחה באופן קבוע היא  -יש סגולה מיוחדת פרשת ראה ל

. תמיד היא נקראת בסמוך לר"ח אלול או בו של חודש אלול

לכל החומש אבל ממש. נפתח בנקודה מרתקת שקשורה 

 ;מתחילה בפרשה שלנו

ותיו של משה לעם חבתוכ תפרשת ראה כבר איננה מדבר

על ר לא פוגשים במשה המדבר על חטא העגל, כב אנואל. ישר

גד, יש בה הרבה מאד נמ פעם אחת.לא המרגלים וכו' אפילו 

אם  -שצריך לתת עליה את הדעת כאן נקודה ש אבל י מצוות.

היינו יסוד ביהדות, מן הסתם העניינים שהיינו כותבים ספר 

)'שמע  מצוות ייחוד ה' - בין היתרהיו  ,פותחים בהם, המצוות

, תפילה, ברכה, בחירה חופשית, צדקה. אבל האם ישראל'(

 רקבתורה הללו מופיעות לראשונה  שמנו לב שכל המצוות

הן נאמרות בשנת  ?!במעמד הר סיניבספר דברים ולא 

שבע פעמים למשל, הארבעים רגע לפני הכניסה לארץ. 

לא הופיעה  מופיעה מצוות השמחה בפרשת ראה, ואף פעם

פעמים היא מופיעה בספר דברים  עשר 1לפני כן בתורה כלל.

את ה' בשמחה ובטוב לבב יבואו יודגש כי אם לא עבדת  ףוא

רק ערב הכניסה לארץ? האם  נאמרכל הצרות. למה זה  ל"ע

עם ישראל לא היה צריך לשמוח עד עתה? האם לא היינו 

לתת  ים לומר 'שמע ישראל' מיד כשיצאו ממצרים?כיצר

 צדקה?

 -והתשובה לכל זה היא פשוטה מאד ויש בה יסוד גדול מאד 

דבריו ודיבוריו של משה רבנו לעם ישראל, ואת דברים הוא ספר 

  -הכל הוא פותח במשפט 

ָהֶ֥ר ַהז ֶ  ַרב ... ֶֶׁ֖בת ב ָ ֣נו  . הָלֶכֶ֥ם ש ֶ ְּ ם  פ  ֣עו  ָלֶכֶ֗ סְּ ֱאמִֹר֮י ו  ֶ֥ר ָה  או  ַה ו בֹֹ֨

ֶאל  ֵכָניו  ל ׇכ  וְּ  ז'(-)דברים א', ו' ...ש ְּ

בודה הקב"ה התאווה שתהיה לו דירה בתחתוניים והע

האמיתית שלנו איננה כאשר אנו מוקפים בעמוד ענן ועמוד 

. באופן כזה לא כל כך מורכב להבין מנהיג אותנוהאש ומשה 

  -מתי נאמר  .'ה' הוא המלך'ש

                                                             
 מצוות ארבע מינים בפרשת אמור, אבל לאהקשר של אכן היא הופיעה ב 1 

 באופן כללי על העניין שיש לאדם לשמוח.

ָיַדעְּ  ֹבָת֮ ֶאלוְּ ֹום ַוֲהש ֵ ָ֣ ַהי ֶ֗ י  ת  ִּ֤ ָך  כ ִ ָבֶב  י 'ה  לְּ ֱאֹלִהִ֔ ִים ֣הו א ָה  ַמ֣ ָ ש   ם ב ַ
ַעל וְּ  ִַ֔ וֹ ָהָאֶֶׁ֖רץ מִ  ַעלִממ  ַָּ֑חת ֵאֶׁ֖ין ע  ָ  )שם ד', ל"ד( .דת 

או  י שהיה צריך לפתוח את ספר בראשיתזה פסוק יסודהרי 

להיאמר במעמד הר סיני! אבל הוא מופיע דווקא בחומש שלנו, 

אתה תחיה וסביבך לא יהיו עמודי כאשר  -בערב הכניסה לארץ 

ענן, אתה תראה ארץ וים וטבע, בלי ענני כבוד. רק אז תבוא 

כל האופציות לך  יהיולידי ביטוי בעולם מצוות ייחוד ה'. כאשר 

תבוא לידי ביטוי הבחירה החופשית שיש לאדם. הרי איזו אז  -

 תה לאדם במדבר? נניח שמישהו אמרימן בחירה חופשית הי

נחשים ושרפים מיד הקב"ה סידר לנו ול מן', אז 'לא בא לי לאכ -

, ין לא בא לך מן?'בטוח שעדי הנו, את' -ושאל את אותו אחד 

ועשינו  טעות' ,טעות ,לא, זה טעות' -יד התיישרת ואתה מ

אנחנו נכנסים למקום שבו אנחנו יכולים  אבל עכשיו .תשובה

אני לא יודע ' -לא בא לי מן', או חס ושלום אף ' -בקלות לומר 

  -ור' מי המק

ָרֶׁ֖  ָ  ֶאתוְּ ת  ש ָ ַכחְּ ָבֶבָָּ֑ך וְּ ִים  ה' ם לְּ ַרֶׁ֖ ֹוִציֲאָךָ֛ ֵמֶאֶֶ֥רץ ִמצְּ יָך ַהמ  ֱאֹלֶהִ֔

י ֶ֥ית ֲעָבִד   )שם ח', י"ד( .םִמב ֵ

לכן דווקא עכשיו באות כל המצוות הענקיות הללו, שהן 

 תפילהמצוות ה כך גםלכאורה היסודות של כל היהדות כולה. 

ובו ' -ה' -דבקות בומצוות ואותו לעבוד', ' - שנצטווינו בה רק פה

 לפני כן. בתורה אין לכל הדברים הללו מקור  .'תדבק

 בצדקה -דת האמת העמדת 

, המופיעות בפרשת ראה בשלש מהמצוות הללוהפעם ד נתמק

 .קהדצב, ונפתח החופשית, השמחה והצדקההבחירה  -

  -בהלכות מתנות עניים נאמר כך  ברמב"ם

כפי מה שראוי לעני  ישראל מצות עשה ליתן צדקה לעניי

פתוח תפתח את ידך "אם היתה יד הנותן משגת שנאמר 
וחי "ונאמר  "עמךוהחזקת בו גר ותושב וחי "ונאמר  "לו

 )הל' מתנות עניים ז', א'( .ך"אחיך עמ

 פ"אתש אהר פר' "קש 

  השבתאת יציזמני כניסת ו

  20:10|  18:56 -ירושלים 

 20:12|  19:11 -תל אביב 

 20:13|  19:04 -חיפה 

 20:10|  19:10  - מגדלטבריה ו

 20:11| 19:13 -באר שבע 

 

 שליט"א מרדכי אלון הרב
 לא מוגה - ע"י תלמידיםמשמיעה נכתב ונערך  
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 2.טט הוא מפרשתנויצהראשון שהרמב"ם הפסוק לב כי  םנשי

  -הוא ממשיך כך ו

וכל הרואה עני מבקש והעלים עיניו ממנו ולא נתן לו צדקה 
לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ "עבר בלא תעשה שנאמר 

 )שם ב'( ".ןאת ידך מאחיך האביו

זה אבל  גם כאן הפסוק שהרמב"ם מביא הוא מפרשת ראה.

  -את הדברים הבאים  בא הרמב"ם ומוסיף בהמשך ;לא הסוף

חייבין אנו להזהר במצות צדקה יותר מכל מצות עשה 

כי ידעתיו "שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו שנאמר 
ואין כסא ישראל  ",למען אשר יצוה את בניו לעשות צדקה

מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה שנאמר בצדקה 
ן אלא בצדקה שנאמר ציון במשפט תכונני ואין ישראל נגאלי

 )שם י', א'( .תפדה ושביה בצדקה

 , איך זה היה מתבצע?כים לתת צדקהבמדבר, אם היינו צרי

, כולם שותים כל אחד מקבל את אותו עומר מן בכל יוםהרי 

שווים. כל המציאות של 'לא יחדל  . כולםמים מבארה של מרים

 יכת בכלל. כל הסתרת הפנים איננה.אביון מקרב הארץ' לא שי

וי הזה שייך בעיקר כעת, לקראת המציאות של טבע לכן הציו

השלב הבא  מגיעים אלהנה אנחנו עוד מעט  והסתר פנים.

  -ספר דברים 

ו   ֹום ַההִ֔ י ֣ ַני  ב ַ ָ ִִּ֤יר פ  ת  ר ַאסְּ ֵֹ֨ ת  י ַהסְּ ָאֹנִכֶ֗  , י"ח(א)שם ל" ...אוְּ

 הסתרת הפנים! מופיעה דווקא מתוך כל התורה

 כוננית  בצדקה 

יחת תתכף נחזור לצדקה, אבל נאמר כבר כעת משהו מפ

אומר  רע"הלתאר את הכניסה לארץ, ומכשבאים  -הפרשה 

, ואהרן לא יהיה שם ומרים לא תהיה אתכם 'אני לא אהיה שם

שם', ואין עמוד ענן ואין עמוד אש, איך נפתח החלק הזה, באיזו 

? 'ראה'. תראה. כל יום אתה תראה שאני הקב"ה נותן מילה

לכם ברכה וקללה. לראות את הברכה מתוך הקללה, ברכה 

שהבחירה בטוב שם תביא  ,זוהי הבחירה החופשית 3,לופהיוח

לחלום עליהם. 'פנו כלל אותך למקומות שלפני כן לא היית יכול 

בחירה ה נמצאת, שם 'ראה'ושם  -וסעו לכם ובואו הר האמורי' 

שם יש  .בין הברכה לחילופה החופשית ושם תצטרך לבחור

תבין את אביונים, שם יש הסתר פנים ולא תמיד אתה 

  -. אז מה צריך אז לעשות? ההמציאות ואת הנהגת הקב"

ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה  ...
ֹוָנִניבצדקה "שנאמר  כ  ן ואין ישראל נגאלי ,4(ישעיהו נד, יד) "ת ִ

                                                             
 םיא מיד לאחר מן אינם בהכרח קשוריואילו שני הפסוקים שהוא מב 2 

להחזיק בו כי חסר לו , כלומר זה דין של גר תושב שצריך למצוות הצדקה
 .בספר ויקרא(מופיע )
ר ֳקָדמֵּ " -כך בתרגום יהונתן במקום  3  ה ְנִביָא ֲחמֹון ַדֲאָנא ְמַסדֵּ יכֹון ָאַמר משֶׁ

ין ִבְרָכָתא ְוִחילּוָפּה  , ולהלן."יֹוָמא דֵּ

מתכונן, כסא ישראל מתכונן  ה'-ש של פרשת ראה. מההפטרהציטוט  4 
 דווקא בצדקה.

 מתוך ההפטרה של הפרשה הראשונה בספר דברים, שבת חזון. 5 

 .5"ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה"אלא בצדקה שנאמר 

 )שם י', א'(

מן הצדקה ואין  להיות עני[ך פ]הולעולם אין אדם מעני 

והיה "דבר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקה שנאמר 

]לפתח כל המרחם מרחמין עליו  ."םמעשה הצדקה שלו

. חברה יכולה את תכונת הרחמים כאשר נכנסים לארץ
ונתן לך רחמים "שנאמר  להיבנות או להתפרק בגלל זה[

וכל מי שהוא אכזרי ואינו מרחם יש לחוש  6"ךורחמך והרב

וכל ישראל  ...שאין האכזריות מצויה אלא בעכו"ם ליחסו
בנים אתם לה' "שנאמר  והנלוה עליהם כאחים הם

ואם לא ירחם האח על האח מי ירחם עליו ולמי  7"אלהיכם
עניי ישראל נושאין עיניהן הלעכו"ם ששונאין אותו ורודפים 

 )שם ב'( .אחריהן הא אין עיניהן תלויות אלא לאחיהן

 בליעלאנשי 

, על 'איש בליעל' םכאשר מדברי -יא לש םיעכשיו מגיעו

הכוונה היא בדרך כלל לתאר אדם רוצח, מושחת, נבל. 
, בפרשת עיר כאלו ואכן פרשתנו מדברת על אנשי בליעל

  - הנדחת

י יךָ  כ ִ  ת ָעֶרֶ֗ ַאַח֣ ע ב ְּ ַמַ֞ י. ..ִתש ְּ ֵנ  ִּ֤ים ב ְּ ו  ֲאָנש ִ אַ֞ צְּ ַעל   יָ  ִלי ַֹ֨ ָך בְּ ב ִֶ֔ רְּ ִמק ִ
יחו  ֶאת ָ֛ ד ִ י ַוי ַ ֶ֥ים ֲאֵחִרֶׁ֖ ה ֱאֹלִה ָדָ֛ ַעבְּ ַנ  ה וְּ ָכֶ֗ לְּ ר ֵנ  ם ֵלאֹמָּ֑ ֶ֥י ִעיָרֶׁ֖ ֵב ש ְּ  ...םי 

 (י"ד-י"ג, י"ג ם)דברי

מגמת אותם אנשי בליעל היא לנתק את העיר הזאת מעם 

מתורת ישראל ולכן משמידים אותה. בליעל מוסבר ישראל, 

 פירש יפה'בלי עול'. שמעתי מישהו ש-בדרך כלל שזה בא מ

. אבל אחרי פרשת עיר בל יעל''פעם שזה גם בלי עליה. 

על שמיטת ובר , מדבהמשך הפרשה הנדחת, בקריאת שישי

כשתבואו לארץ ותרצו לתת צדקה, תדעו לכם שיש  8.כספים

ולפיו  ,כספים. אמנם לנו היום יש פרוזבול שתיקן הלל שמיטת

בשמיטה, אבל לפי דין התורה החוב החוב ממשיך להתקיים גם 

מתבטל עם כניסתה של שנת השמיטה. מה קורה עם יהודי 

לפני כחודש  ,באופן קבוע'תחמן', איש טוב בסך הכל אבל 

נשמט בתחילת החוב אז ו -הוא בא לקחת הלוואות  ,שמיטהה

אמנם אני רוצה להלוות לו אבל אני גם רוצה שהחוב  השנה...

בואי נסע לאיזה ' -יוחזר. אז מה קורה אם אני אומר לאשתי 

שבוע חופש עכשיו, וכשנחזור, אחרי תשרי, השכן הזה ניתן לו 

  -ונעזור לו'? על זה אומרת התורה 

ן ֶ ָךָ֡ פ  ֶמר לְּ ָ֣ ה ָדָב֩ר ִעםיִ   ִהש   ֣ יֶ ִלי ַ   הְּ ָך  בְּ ָבבְּ ַנתלְּ ה ש ְּ ָב֣ רְּ ר ָק   ַעל ֵלאֹמֶ֗

 ֶׁ֖ ֵ א ִתת  ֹלֶ֥ ֹון וְּ יִ֔ ֶאבְּ יָך  ָה  ָאִחֹ֨ ָךֶ֗ ב ְּ ינְּ ה ֵע  ָרָע֣ ה  וְּ ָ ִמט  ְּ ת ַהש   ַנ֣ ַבעֶּׁ֘ ש ְּ ֶּׁ֘ ֶ ֹו ַהש   ן לָּ֑
יָך  ֶאל א ָעֶלֹ֨ ָקָרִּ֤ טְּ  ה' וְּ ָךֶׁ֖ ֵח  ה בְּ ֶ֥ ָהיָ  )שם ט"ו, ט'( .אוְּ

והרמב"ם מבין את הפסוק  ,שוב ציטוט מפרשת ראה, אחרי עיר הנידחת 6 
שאנחנו נפתח ונפעיל אותה  כדימלמעלה כי ה' נתן לנו את מידת הרחמים 

 .מלמטה
 מפרשת ראה. ציטוטזה גם  7 

הגיוני היה שמשה רבנו יצווה על כי בהקשר לתחילת דברינו גם כאן נעיר  8 
הר סיני, במעמד  קרקעות בערב הכניסה לארץ ועל שמיטת כספים שמיטת

בויקרא ואילו שמיטת  כבר שמיטת קרקעות מופיעהציווי של אבל בפועל 
 לראשונה בפרשתנו כאן, ואכמ"ל. הכספים מופיע
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הן על מסיתי עיר הנידחת והן על זה  תהמילה 'בליעל' נאמר

נע מלתת צדקה בערב שנת השמיטה. איך זה שרוצה להימ

  -אומר הרמב"ם עצמו  !ת?ויכול להי

יניו מן הצדקה הרי זה נקרא בליעל כמו כל המעלים ע

יצאו "ובעכו"ם הוא אומר  ,שנקרא עובד עכו"ם בליעל
ובמעלים עיניו מן הצדקה הוא אומר  "אנשים בני בליעל

ונקרא רשע  "השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל"
וקרא "ונקרא חוטא שנאמר  "ורחמי רשעים אכזרי"שנאמר 

 )רמב"ם שם י', ג'( ..."עליך אל ה' והיה בך חטא

איך אפשר להשוות עובד עבודה לכאורה, זה רמב"ם קשה. 

קה?! זה לא יאמן דצממצוות  עינו זרה למי שבסך הכל העלים

 עין מצדקה משמעה שהאדםהעלמת הרמב"ם רוצה שנבין ש -

וזה  -מאמין שהוא פה מנהל את העניינים. 'זה הרי הכסף שלי' 

זרה. זה  גיע להדחת עיר לעבודההלהיסוד שבשיאו יכול אותו 

 עול פריקת. זו אותה מציאות של לעאותו יסוד, זה אותו בלי

והאפשרות שהעולם הזה לא יוכל  -מעליך  מלכות שמיים

  - והוא מסיים לעלות, להמריא, לא תהיה עליה. זה געוואלד.

שועת עניים אתה "עניים שנאמר הועת והקב"ה קרוב לש...

זהר בצעקתם שהרי ברית כרותה ילפיכך צריך לה 9"תשמע
 ".והיה כי יצעק אלי ושמעתי כי חנון אני"להם שנאמר 

 (שם)

 ואת כל זה לא שייך לומר להולכיכל הפרשה. זו  -ראה ותשמע 

  ., אבל בערב הכניסה לארץ זה רלוונטי כל רגע ורגעהמדבר

 ההתבוננותכח 

 -, לבחירה החופשית נחזור תחילת הפרשה

ה ָלָל  ָרָכֶׁ֖ה ו קְּ ֵניֶכֶׁ֖ם ַהי ָֹּ֑ום ב ְּ ֶ֥ן ִלפְּ י ֹנתֵ ֹנִכָ֛ ה ָא  ֵאֶ֗ ֣ר ַהב ְּ  ֶאת. רְּ ָרָכָּ֑ה ֲאש ֶ
ו  ֶאל עֶ֗ מְּ ש ְּ ֹות   ת ִ ֵהיֶכִ֔  ה'ִמצְּ  כ"ז(-א, כ"ו)דברים י" ...םֱאֹל 

קשה רק כאשר הוא  יהיה בחירה חופשיתהניסיון הזה של 

אחד לא יעשה לך כלום אם תבחר ברע, אף הרי באמת מוחלט. 

א עד כמה תהיה קשוב לא יידע מזה. השאלה היאפילו אף אחד 

כח שיש לך  -שלך  תיכול, ותבין את ה'יכםמצוות ה' אלק ל'א

 'ראה'. זה הפירוש של 'ראה אנכי לפניכם היום'. לבחור בטוב

סוק הזה שלכאורה הפ -הסברנו פעם וכפי ש התבונן','משמעו 

המילה הראשונה הפותחת אותו היה יכול להתקיים גם בלי 

חופשית של האדם היתה מובנת גם הבחירה ה 'ראה'.

אלא שהפסוק בא לחדש דבר אף  ומה היא מוסיפה?עדיה, בל

לם בחירה שיש בעובזה ההתבונות  יש את כחלך  -גדול יותר 

שלך בטוב מהפכת  והבחירה ,חופשית ויש לך כח לבחור בטוב

את  'אנכי נותן לכם היום'-ש תתבונן בכךאת כל העולם כולו. 

. יש לך מאה אחוז בחירה, ויש הכח להגיע לבחירה החופשית

 בתוכך את הכח לבחור בטוב.

                                                             
בשבת  ת'נשמת כל חי' שנאמר תפילת המקור הזה איננו פסוק אלא מתוך9  

וועת העניים. ואם אתה שלה? אז תשמע אתה רוצה להידבק בקב" .בבוקר
 שרש הבעיה שלך.זה  –לא שומע 

האם עד עכשיו לא  מדוע?ו עוד מצווה שמופיעה רק בספר דברים.אגב,  10 
כל המצוות ששייכות למציאות שבה שוב, היה שייך לעשות תשובה? אלא 

את תרגומו של יהונתן בן עוזיאל  יל אתעלוזה מה שהזכרנו 

ה בעצם יצרתי מל א וחילופא'.תכ'בר -'ברכה וקללה'  םהמילי

שאתה תגיע אל כדי  -שואל הקב"ה  - ?בחירה חופשית בעולם

כונה מובנית, לא מאינסטינקט, הטוב לא כמו המלאך, לא מת

 -ך אור פניך חושך והיה לפניבחרת בו. היה לאתה אלא כי 

 חרת באור. עצמך בבואתה 

לא מאמין באמת שיש האדם  -נגיד את זה באופן יותר קיצוני 

'זה  -בהרבה תירוצים זה את לו בחירה חופשית. הוא מתרץ 

, ת, זה טבעי, תכונה מולדגנטי, זה הורמונלי, זה העדה

אתה צודק אפילו בטיפונת אם  -, ובא הרמב"ם אומר ...'שרוןכי

 10ממה שאמרת אז אין בעולם תשובה.

 שמחאך 

על שמחה זה דבר קשה מאד. ושבע פעמים מופיעה לצוות 

 ? ה לומר לנורה בפרשת ראה. מה באה התוחמצוות השמ

ת השמחה ביכולת שלך ארבע פעמים ראשונות מופיעה מצוו

משלך תגרום לך לשמחה לעשר רות. היכולת שלך לעשר מעש

זה לא שלך. היכולת שלך להיות שבאמת באמת  אתה תבין כי –

מחובר 'את ברכה אשר תשמעון', היכולת שלך להיות בקשב 

תביא לך את היכולת להתבונן שהקללה, החושך,  ,כל הזמן

 אתה תביא מתוכו, כי רק אתה מסוגל לזה.

ן ָהָאָדם ָהָיה "שבבריאת העולם על הפסוק הפירוש הפשוט  הֵּ

ּנּו ָלַדַעת טֹוב ָוָרע  הוא שמי ב(" )בראשית ג', כ"ְכַאַחד ִממֶׁ

שאומר את זה זוהי פמליא של מעלה, שהאדם הוא כל כך גדול 

על הבחירה כשהרמב"ם מדבר  עד שהוא יהיה כמלאכים. אבל

שזה לא הפשט  מראוהוא שובה החופשית בתחילת הלכות ת

הקב"ה כמו הוא יהיה  -והכוונה היא 'הן האדם היה כאחד' 

ממנו לדעת ' - ?שהוא היחיד בעולם, ובמה הוא דומה לבורא

אף מלאך, כוכב או כל את הטוב והרע יש ממנו, וטוב ורע'. 

וך בחירה, נברא אחר לא יכול להגיע אל הדברים האלה מת

הכח לבחור ולכן הוא יכול לבחור  את אלא רק האדם. לאדם יש

בעבודת השמחה. הוא לא שמח כי זה נחמד, שמחה היא 

ה במדבר. גם ן אין ציווי עליאיננה תוצאה אלא היא עבודה, ולכ

בעה ראת זה פעם אחת בפרשת אמור בא שהתורה הזכירה

שכאשר נוטלים את ארבעת המינים בבית מינים אז מופיע 

אלוקיכם עם ארבעת המינים'.  ה' 'ושמחתם לפני -קדש המ

, אלא את זה אין זו שמחה שאתה שמח כשאתה הולך להביא

ולט שאתה מחובר על זה יקרה רק בבית המקדש כשאתה ק

בפרשה הפעם השביעית  . זה דבר מופלא.'כלל ישראל וכו

  - בפסוק היאשמופיעה שמחה 

חַ  ... ֵמ  יָת ַאֶ֥ךְּ ש ָ ֶׁ֖ ָהיִ  )דברים ט"ז, ט"ו( .וְּ

  -אומר שם רש"י ו

 אדם, להביא את , בןהקב"ה מסתתר עוד ועוד ואז מופיעה הדרך שלך
ולכן משה צריך לתת לנו תוכחות כדי  ספר דברים.זה  – םהאלוקות לעול

  !להגיע יםלויכעד לאן אנחנו ו לנו חהן יוכישבעומקן 
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לפי פשוטו אין זה לשון צווי אלא לשון . והיית אך שמח
למדו מכאן, לרבות לילי יום  (חשם מ) הבטחה, ולפי תלמודו

 .ההאחרון לשמח טוב

ואילו עכשיו כלומר עד עכשיו, שש פעמים היו כאן ציווים 

שאתה תגיע למציאות של 'אך שמח', רק הבטחה הכוונה היא 

חוץ  שמחה.  אין שום דבר אחר בעולם ואפילו לשניה

, בבחירה החופשית, אנישכמו  ?מגיעים לזה. איך מהשמחה

את היכולת לכך. אעזור לך להגיע לזה כי אני נותן לך  הקב"ה,

 יש אכן אם -בפרשת ניצבים כתוב 'ובחרת בחיים' ורש"י שואל 

למה אתה, הקב"ה אומר לי  לי בחירה אז אני רוצה לבחור לבד.

  -אלא במה לבחור? 

אני מורה לכם שתבחרו בחלק החיים, כאדם האומר לבנו 
בחר לך חלק יפה בנחלתי, ומעמידו על חלק היפה, ואומר 

 )רש"י שם, ל', י"ט(... ךלו את זה ברור ל

, מכוון בנו ורק עוזר לו ללכת נכוןידו על את אדם שמניח  זה כמו

אותו, אבל ההליכה היא של הבן. החושך הוא כל כך גדול, 

העולם הזה מלא קליפות עד שהן רוב המציאות, שקליפת נגה 

אתה ' -שהבחירה תהיה חופשית קשה ורעה, אז כדי בעולם 

לך את הכח שתהיה בשמחה, ותן ך גם אני נכלתומיך גורלי'. ו

לך את הכח שתגיע לצדקה, כי איך יכול אדם להגיע  ואני נותן

ר ְלָך'באמת למצב של  מֶׁ ן ִהָשָּׁ֣ ַעל ְבִליַ  ְלָבְבָך ִעם ָדָבר היהי   פֶׁ

אמ   ְרבָ  רלֵּ ַבע ה ְשַנתָק  כל אדם מעלים הרי  ?'ת ַהְשִמָטהְשנַ  ַהשֶׁ

. זה הכח האלוקי עיניו קצת מן הצדקה בסיטואציות מסוימות..

לא בארבעים  לא בהר סיני, וא לידי ביטוישניתן בך והוא יב

דווקא 'ראה' אני מצווה עליך -ת השנות מדבר ועמוד ענן. א

 זה געוואלד. בשלב שקשה לכאורה לראות.

 לעוד אבנך ונבנית בתולת ישרא

היה מי פתיחת חודש אלול.  זוהיזו הפרשה וכפי שפתחנו 

' הן ראשי תיבות 'ראה אלול הגיע'. זה תלוי בי, ראה'-שאמר ש

המציאות כל  -באשמורת הבוקר, בסליחות בהתבוננות שלי 

 להתחדש, שהכל הפיך. הזו להבין שהכל יכול

המזל היחיד חודש אלול הוא בתולה,  ו שלמזל -ומילה לסיום 

. בתולה עדיין לא רואה את הלידה, היא עדיין נקבהשהוא 

בבתוליה, אבל חקוקה בה היכולת של יצירת חיים. המציאות 

בך. אלול זה  נמצאתסגורה אבל היכולת לפתוח את זה וליצור 

אין גם ום סגור ולכן מקהלול הוא  ומלשון לול. 'מלשון 'לולאה

א " תיותוא זה אלולכתוב בספרים שבחודש הזה אף חג.  לּולֵּ

ֱאַמְנִתי ִלְראֹות ְבטּוב  ץ ַחִיי ה'הֶׁ רֶׁ  'לולא' ." )תהילים כ"ז, י"ג(םְבאֶׁ

הוא כאשר אני כן מצליח  'אלול'זה כאשר אני לא יכול להאמין ו

אתה צריך אבל  -קללה יש ברכה ו לפתוח את הנקודה הזו בי.

 יש בך הכח הזה לבחור בטוב.לראות ואז לבחור. 
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