
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

ר " יָך ֲאשֶּ ן ְלָך ְבָכל ְשָערֶּ יָך-א   ה'שְֹׁפִטים ְושְֹׁטִרים ִתתֶּ יָך נֵֹׁתן ְלָך ִלְשָבטֶּ ק ,ֹלהֶּ דֶּ ט צֶּ ת ָהָעם ִמְשפַּ  ".ְוָשְפטּו אֶּ

 )דברים ט"ז, י"ח(. 

 

בצורה בריאה ותקינה.  ההרמוניה בין השופט לשוטר היא זו שמשמרת את החברה ואת המלכות והממשלה

בעולמנו הגשמי, השופט הוא הפוסק והמחליט מה צריך להיות בשטח, ואילו השוטר הוא המבצע בפועל את 

 החלטת השופט.

 

להחליט באיזו  החלטהכוחות ה הםכוחות השפיטה  כוחות השפיטה והשיטור טמונים עמוק בנשמתנו.

דרך נלך, אם בדרך הנשמה או בדרך הגוף, אם בדרך ההשפעה והנתינה או בדרך הקבלה, אם בדרך האהבה 

. בכל שנייה ושנייה כוחות השיטור מבצעים את ההחלטה לאחר שהוחלטההעצמית או בדרך אהבת הזולת. 

היצר  - רמונו המלוקק של המלך הזקן והכסילעלינו להכריע לאן פנינו מועדות, למסלול של מלכות ד', או שמא לא

 ההרמוניה הזו תוליכנו בדרך טובה.הו, הו, לכמה סייעתא דשמיא זקוקים אנו כדי ש הרע?

 

 או רק בשלב הביצוע? האם כבר בשלב ההחלטה - מסייעין אותו" טהרי"הבא ל :שאלה מעניינת

: צריך סייעתא דשמיא כדי לדעת ולהבחין האם הגוף העכור באמצעות היצר הרע מוביל, או אולי היצר תשובה

 הטוב מוביל על ידי נשמתנו הקדושה. אם זה היצר הטוב, אזי כבר משלב ההחלטה מסייעין אותנו.

יָך" ן ְלָך ְבָכל ְשָערֶּ יָך"מה טעם אמרה תורה בלשון רבים  ".שְֹׁפִטים ְושְֹׁטִרים ִתתֶּ ? תשובה: יש שני שערים: א( "ְשָערֶּ

שער המלך. ב( שער בית האסורים של הרצון לקבל, של הנהנתנות. וכאן השומרים לא נותנים ליהודי לצאת 

 החוצה, ושומרי בית המלך לא נותנים להיכנס פנימה להיכל ד'.

 

, האמורים להילחם את מלחמתו של היהודי. הם צריכים לסייע לו ולכן, הציב הקב"ה לכל יהודי שופטים ושוטרים

לגבור על שומרי בית האסורים ולצאת מכבלי היצר, והם צריכים לעמוד לימינו, כדי להסיט את שומרי ארמון המלך 

עלינו לאמץ אל ליבנו את השופטים והשוטרים הטובים, וודאי שתשרה  המונעים ממנו להיכנס, ולהכניסו פנימה.

 .כינה בכל שערינוהש

 )מתוך אתר ברכת שלום (

   
 

 

 פנינים מהשטח
 

שאין פה כלום, רק ה'. כל מה שיש כאן זה אלוקות. אנחנו זה אלוקות.  הואהסוד של הבריאה  - "סוד הבריאה"
יש לנו נשמה אלוקית ולכן אנחנו כל הזמן נמשכים למעלה, רוצים להרגיש אלוקות. כל החוכמה היא להניח בצד 

אל ה'. מודדים אותנו בדיוק בדברים האלה. כמה אנחנו מצליחים  נוהצרות ולחשוב על מה שיקרב אותאת 
פשיים, ילנתק את עצמנו כחוט השערה מהקפדות, מהכעסים, מהגשמיות, מהתאוות, מהדברים הט, להתרומם

, מה משמח אותנו, המבחן שלנו הוא ממה אנחנו מתרגשים, ממה אנחנו מתפעלים .לעלות למקום טיפה יותר גבוה
ל בצד ולהתרכז וההבלים של העולם הזה או כל מה שקשור לתכלית של החיים. רגע רגע יש לנו בחירה להניח הכ

בדברים האמיתיים, שמקרבים אותנו אל ה', שמכניסים שמחה בלבנו. אדם מרים ראש למעלה, הוא כבר מחובר. 
דבוק בה', באותו רגע הוא יודע שאין כלום, שאין עוד  הוא פותח פה ומתחיל לדבר ה', הוא כבר בדבקות. כשאדם

 מלבדו, שעוד מעט לא יישאר כאן כלום.                                                               
 (קוטיגרו אודי ידי על לפרסום הובא)
 

 

 פנינה לשבת
 זתשע" שופטיםפרשת 

 



 מחשבה פנימית
 )יואל אופנהיימר(

 

 הקבלה וההשפעה

עלינו לעסוק בתוך החברה רק בשתי מצוות שאפשר להגדיר אותן בשם "קבלה" "...וכשנסתכל בדרך כללית 

ו"השפעה", דהיינו שכל חבר מחויב מצד הטבע לקבל צרכיו מהחברה, וכן מחויב להשפיע ע"י עבודתו לטובת 

 ענש מבלי רחמים כאמור."יהחברה. ואם יעבור על אחת מב' המצוות הללו י

 )מאמר השלום(

י והרוחני. אך בפסקה זו ית מורכבת מחוקים רבים החולשים על העולם הגשמי, הרגשלוה-מערכת ההשגחה הא

ניתן לנסח את "חוק החברה" כך: . ו שגם בתחום החברתי פועלת ההשגחה דרך חוק סדור ופשוטנמוסיף רב

 אחד מהערוציםשוקבלה. כל אימת  כיווני של נתינה-"האדם זקוק לחיבור חברתי. הוא מתחבר לחברה בקשר דו

 יסורים".יבים וויסבול האדם מכא - יפעללא 

ות הקבלה, ו"והנה במצ :. כותב רבנו )בהמשך המאמר(חובת הקבלהנתבונן בתנאי הראשון לחיבור לחברה, והוא 

". מטבעו אין אנו צריכים להסתכלות מרובה, משום שהעונש נגבה תיכף ומיד, ומשום זה לא תארע לנו שום הזנחה

מדרגות זו למעלה מזו. במדרגת  מספרנבדיל ב האדם ותענוג. בין מכלול הרצונות שלהאדם רוצה לקבל הנאה 

מחסה. מעליה מדרגת ו , בריאות, לבושההיגיינתזונה, : כגון שלו, םיהצרכים הבסיסישל האדם דורש סיפוק  ,הדומם

כגון ובהתאמה: מזון, רצונות של הדומם, הלספק לנו את כדי הרצונות לכל החפצים הנחוצים את הצומח, הכוללת 

בית. קל לראות שכדי לספק לעצמו את צרכי ה"צומח" עבר האדם ו רותים ותשתיות סניטריים ורפואיים, בגדיםיש

  .': זורע, קוצר, טוחן, אופה, בונה, אורג, מרפא וכורכיוהתפתחות ארוכה. בימי קדם היה כל אחד דואג לכל צ

 יםאנשים בעלי הכוחות היצרניהם א ,בעיקר חידלון, עוני ומוותו היו גם תוצאות קשות, אלולעצמאות ולהבדלות 

היו יכולים להביא  קשורים לאיתני הטבעהירועים ן, אכ כמוו, במשפחה או בשבט נעלמו או הפסיקו לתפקד

רגילים לגנוב ולרצוח את אנשים הדברים החסרים, היו את , על מנת להשלים כךאסון. וגרוע מ הרותלתוצאות 

חברתית -מערכת שיתופית העם הזמן נבנת ,וס את כוח הקבלה שלו על דרך "שלי שלי, שלך שלי". ולכןהזולת, לרמ

הצרכים של של חלוקת העבודה בין כל חברי החברה. האופה מתמקצע באפיית לחם והרופא בריפוי החולים. וכך 

בדור ו. הדדיתהסכמה בדם, וכל זה בשלווה ווובשפע מרובה יותר לעומת המצב הקקלות ב דם מתמלאיםכל א

שאין אדם יכול לסבול ניתוק משום אדם, אפילו מרוחק ואלמוני ככל  ,ל"כפר גלובלי" כבר הפךשלנו, העולם 

 אחד וכל, לעולם להביאו אנשים יפאל שותפים היולו,  זקוקים שאנחנו דבר שלכל נראה ,נחקור אם כישיהיה. 

 :וכותב רבנו בהמשך. האדם מין לכל זקוקים שכולנו נראה שבמהרה עד, אחרים לרבבות מידה באותה זקוק מהם

כולנו רואים מתוך הכרה פשוטה אשר מין האדם מוכרח לחיי חברה, כלומר, שלא יוכל להתקיים ולהתכלכל זולת "

ע"י עזרת החברה, ולפי זה צא ודמה לך את המאורע הזה, למשל, אם יארע לפנינו איזה יחיד הולך ופורש מהחברה 

יסורים גדולים משום חולשתו לספק לעצמו את צרכיו, הרי שאין לו ין שם איש, והוא חי שם חיי צער ולמקום שאי

שום רשות להתרעם על ההשגחה או על גורלו, ואם הוא עושה זאת, דהיינו שמתרעם ומקלל את גורלו המר, אינו 

  .הרחמים"אלא מכריז ומפרסם את טיפשותו, .... וע"כ הוא נטול 

 

אשר העונש לא  ,'השפעה לחברה'יה שהיא יוה השנו"אולם במצעל התנאי השני של חיבור לחברה מוסיף רבנו: 

ה הזאת נשמרת כהלכתה, ויגיענו תיכף, ולא עוד אלא שגם העונש מגיע אלינו ביחס בלתי ישר, לפיכך אין המצו

במילים לא פסקו ממנה עד הנה".  ולפיכך מטוגנת האנושות על האש במרחשת איומה, והחרב והרעב ותולדותיהם

רק פתי היה חולם להתנתק מהעולם ומהקבלה, בלי להבין את הכאב הכרוך בכך. לא כן הדבר לגבי נושא , אחרות

ההשפעה. כי אין ההשפעה לזולתו תנאי הכרחי ומידי לקיום כמו כוח הקבלה. ועם כל זאת, התפתחות השיתופיות 

אך ורק ברצון ההשפעה של כל אחד לחברה. כי אם לא כן, היינו חוזרים תלויה  ,ציביליזציה ההקרוי ,שבעולם

יצור העצמי של כל פרט, עם כל העוני יונשארים תקועים בשלב הקדמון הנ"ל של הסתפקות בקבלה שבגבול ה

בדבר. שלב השיתופיות הוא שלב מעודן ומתוקן מאוד, אבל עדיין ההשפעה שבו היא על תנאי  כרוכיםמלחמות ההו

הוא הכשרה והכנה לשלב הרצוי של גמר התיקון של האהבה שלב זה . להשפיע על מנת לקבל –שתהיה קבלה 

 שאינה תלויה בדבר. 

  



 

 הלשון בסוד
 (בלו יוסף)

 שופטים פרשת לאור" לי ודודי לדודי אני"

, הראשונה בחודש אלול, ובה כתוב ענין מינוי שופטים, שוטרים וגם שופטים פרשת היא לפנינו הפרושה השבוע פרשת

ן ְושְֹׁטִרים שְֹׁפִטים" מלך: יָך ְבָכל ְלָך ִתתֶּ ר ְשָערֶּ יָך-א  ' ה ֲאשֶּ יָך ְלָך נֵֹׁתן ֹלהֶּ ת ְוָשְפטּו ,ִלְשָבטֶּ ט ָהָעם אֶּ ק ִמְשפַּ דֶּ  ,טז דברים) "צֶּ

 במקל וכופתין שמכין, תןומצו אחר העם את הרודין ,ושוטרים ,הדין את הפוסקים דיינין, שופטים: "ימפרש רש"(. יח

שלמעשה הוא דין הבורא, והשוטרים  ,". השופטים פוסקים את דין התורההשופט דין את עליו שיקבל עד וברצועה

ן"כופים רצון השופטים על העם. מה התכלית שלהם? מצאתי רמז בתיבות  [ ף]תת ה' הגואל כ" גימטריא ְלָך ִתתֶּ

הנודעת גם  ,את רצונו על החברה הישראלית ,מלשון כפיה ,רצון ה' לאכוף על ,כמו שפירש רש"י ,המרמזים ,יהודה

הן  גאולהבשם מלכות יהודה, וכך להשיג את תכליתו לגאול את עם ישראל. ומהי גאולה? התשובה במילה עצמה. 

יכול להשיג את דרגת אדם לפני החטא. כלומר,  מי שלמד לתקן את הגאוה וזכה בענוהכלומר, ל]מד[ גאוה. אותיות 

שיצר הרע יהיה מובדל כל כך ממנו עד שיחווה אותו חיצוני לגמרי ממחשבה, מדבור וממעשה שלו. ועל פי בעל 

להפוך  ,הסולם, בלשוני, התכלית היא להשיג את הצורה המתוקנת של הרצון ליהנות. במקום לקבל בעל מנת לקבל

להשפיע ממקום נקי וזך, פשוט להיטיב לזולת כמו ה' בעצמו  ,פיע לזולת מבלי לקבל פרסשיהיה לקבל על מנת להש

הטוב והמיטיב. ובאמצעות קנית מידת הענוה ניתן לתקן את הפירוד, הנובע מהתחרות שהגאוה גורמת, ולהשיג 

 אחדות בעם ישראל, להיות כמו לב אחד הפועם באדם. 

יהודי ספרד ועדות המזרח מתפללים את נוסח הסליחות. הנה מתחיל חשבון הנפש לקראת ראש השנה.   אלול חודשב

 מעשינו את לדון מלךהו שוטריםה, שופטיםהלבבנו את  שערי בכלשמא לא נמנה ש , המרמזיםלולא הן אותיות אלול

ִביאזי: " ,צדק במשפט כֲֹׁהִנים ְסגַּן ֲחִניָנא רַּ ֵוי, אֹוֵמר הַּ ֵלל ה  ל ִבְשלֹוָמּה ִמְתפַּ ְלכּות שֶּ ִאְלָמֵלא, מַּ ת ִאיש, מֹוָרָאּה שֶּ  ֵרֵעהּו אֶּ

ִיים  מורא אותיות מוראהכלומר, יש להתפלל למלכות שלמה ללא חסרון, כי רק בזכות  .)מסכת אבות ג, ב( "ְבָלעֹו חַּ

 אתאחד ( לעלוב אותיות) לבלועלכן הם עלולים , וצוותיומומ' מה הנפרדים גאוהה בעלי שלאת הבעיה  לתקן ניתן 'ה

  .חברו ברבים, לדבר לשון הרע, להוציא שם רע וכו' פני להלביןלהעליב,  ,לדוגמה ,השני של מקומו

יָך ָתִׂשים ׂשֹוםמצווה ה': " לכן ְך ָעלֶּ לֶּ ר מֶּ ר ֲאשֶּ יָך-א   ה' ִיְבחַּ ב בֹו ֹלהֶּ רֶּ יָךְ  ִמקֶּ ק ...ַאחֶּ ה ֹלא רַּ ת ָיִשיב ְוֹלא סּוִסים לֹו יְַּרבֶּ  אֶּ

ְיָמה ָהָעם ה ְוֹלא ...ִמְצרַּ ף ְלָבבֹו ָיסּור ְוֹלא ָנִשים לֹו יְַּרבֶּ סֶּ ה ֹלא ְוָזָהב ְוכֶּ ב ...ְמאֹׁד לֹו יְַּרבֶּ ת לֹו ְוָכתַּ תֹוָרה ִמְשֵנה אֶּ זֹׁאת הַּ ל הַּ  עַּ

ר ן ...ֵספֶּ עַּ ד ְלמַּ ת ְלִיְרָאה ִיְלמַּ ת ִלְשמֹׁר ֹלָהיו-א   ה' אֶּ תֹוָרה ִדְבֵרי ָכל אֶּ ָחיו ְלָבבֹו רּום ְלִבְלִתי ...הַּ ִמְצָוה ִמן סּור ּוְלִבְלִתי ֵמאֶּ  הַּ

ן לוּוְׂשמֹׁא ָיִמין עַּ ל ָיִמים יֲַּאִריְך ְלמַּ ְכתֹו עַּ ְמלַּ והוא  ,ולא העם כ(. ממצוות המלך: ה' בוחר את המלך-" )דברים יז, טומַּ

משבט גימטריא  ,מקרב אחיךמשבט יהודה על פי רמז: ". בעל הטורים מוסיף שהמלך מחויב להיות אחיך מקרב

והיצרים ". המלך מצווה לא להשיב את העם לשעבוד לתאוות, שהרי ישראל זכו לצאת ממ"ט שערי הטומאה יהודה

אך  ,זהבבהכרח ולא להרבות בסוסים, בנשים, בכסף ובכשישבו במצרים. המלך מצווה מצד אחד להסתפק  המיצרים

לבלתי רום ו לשמור את מצוותיובורא, הלרצון  , מה שיתרום ליראה, להיכנעספרי תורה וללמוד לכתוב שנימצד שני, 

לתכלית שלא הן כלומר, כל מצוות המלך  .לו שישמעו בכדי נתיניו עם בגדלות להתנהג מחויב שהוא למרותלבבו, 

להיות ענו,  ,שעל המלך, משיח ה'דות הרעות. יוצא ייתנשא לבו בגאוה על אחיו היהודים. כי גאוה היא שורש לכל המ

ח ה' הרוחני אל הפועל בעולם הגשמי בצורה הנאמנה ביותר, כמו משה רבנו וכצינור לרצון האלוקי, להוציא את כ

 מרבה, נכסים מרבהטיב למלך למלא את תפקידו נאמנה: "יזוק למה שמזיק לעומת מה שמיהענו מכל אדם. מצאתי ח

. חיים מרבה, תורה מרבה. גזל מרבה, עבדים מרבה. זימה מרבה, שפחות מרבה. כשפים מרבה, נשים מרבה. דאגה

 לו קנה. לעצמו קנה, טוב שם קנה. שלום מרבה, צדקה מרבה. תבונה מרבה, עצה מרבה. חכמה מרבה, ישיבה מרבה

 מל"ךוידוע כי  כגואל יהודהגימטריא  מלך, ז(. יגעתי ומצאתי כי ב)מסכת אבות  "הבא העולם חיי לו קנה, תורה דברי

צריך לתפקד כאדם מתוקן וענו, אך על מלך יהודי  ,גוי או יהודי ,בד. אלו מרמזים כי כל מלךכ-בל-חמראשי תיבות 

רוחני ישלוט על הלב והרגש -אזי מוחו השכלי ,לעשות את רצונו של ה' יתברך שבחר בו. וככל שישכיל בחכמת התורה

ָדם ִכיהמרומזת בכבד, האחראי לניקוי הדם, "כך גם על תאוות הנפש הבהמית והמתעתע,  ש הּוא הַּ נֶּפֶּ  (.יא יז)ויקרא  "בַּ

, תמיד' ה בדרכי עצמו שיתחזק ...התשובה בדרכי לילך שרוצהשמי : "מפרש את "אני לדודי ודודי לי" מברסלב נחמן רבי

 אל, עליה לאיזה שיזכה בין ינויה ..."הנך שאול ואציעה שם אתה, שמים אסק אם" :בחינת שהם, בירידה בין בעליה בין

, לעולם עצמו אשייתי אל כן גם, תחתיות בשאול ...לויפ אם לוישאפ, להפך וכן ...ברצוא בקי בחינת שזהו ...שם יעמד

 בשני כשבקי אם כי, התשובה בדרכי לילך אפשר אי כי ...בשוב בקי בחינת וזה ...יתברך השם את ויבקש יחפש ותמיד

בע"ה, שנזכה להיות כמלך ענו, נבחרו של ה', ולא כעבד לגאוה עצמית. ואפילו אם  ,אז (.ו, ן"מוהר) "האלו הבקיאות

סיון ונשוב בתשובה שלמה לה'. "כי אפילו בתוך הסתרה שבתוך הסתרה גם שם מלובש ינעלה ונפול, אזי נהיה בעלי נ

 )מוהר"ן, נו(, אמן כן יהי רצון. השם יתברך"

 

  



 

 בינהפניני 
 )אדלר יפעת(

 

ֵקש" ת ָפנֶּיָך ה' ֲאבַּ ְקשּו ָפָני אֶּ ר ִלִבי בַּ  )תהילים כ"ז( "ְלָך ָאמַּ

". במזמור זה מבקש דוד המלך "לך אמר בחודש אלול אנחנו אומרים את מזמור כ"ז בתהילים "לדוד ה' אורי וישעי

? מסביר בעל "פני ה'"ליבי בקשו פני את פניך ה' אבקש". לקב"ה אין גוף ואין דמות הגוף, אז מה המשמעות של 

הסולם: "ומתחילה נבין מה הפירוש של הפנים של השי"ת, שהכתוב אומר עליו 'והסתרתי פני'. ותבין זה בדומה 

, מה שאין כן ברואהו דרך אחוריו, כי אז אינו בטוח בהכרתו, חברו מכירו תיכף בשעה שרואה הפנים שללאדם, 

ומרגישים את השי"ת כי  כי הכול יודעיםועלול להיות בספק אולי אחר הוא, ואינו חברו. וכן הדבר שלפנינו, 

טוב הוא, ומדרך הטוב להיטיב, ולפיכך בשעה שהשי"ת הולך ומטיב עם בריותיו אשר ברא כמתנת ידו 

, כי אז הכול יודעים ומכירים אותו בהיותו מתנהג כראוי לשמו הרחבה, נבחן זה, שפניו ית' מגולות לבריותיו

 ית', כמו שנתבאר לעיל בדבר ההשגחה הגלויה, עש"ה." )הקדמה לתלמוד עשר הספירות, מז(

ים שה' הוא טוב ומיטיב, ה' ברא את העולם כדי להיטיב לנבראים. כשאנחנו רואים את פני ה' אנחנו יודעים ומרגיש

אנחנו יודעים ומרגישים שכל המצבים שעוברים עלינו הם אך ורק לטובתנו, שיש רק מחשבה אחת שמניעה את כל 

העולם כולו והיא מחשבתו של הקב"ה להיטיב לנבראיו. אך מה קורה בזמנים שבהם איננו רואים את פני ה'? 

לוהית. אנחנו נעים בין המדרגות האלו בזמנים שונים -הא אומר בעל הסולם שיש ארבע מדרגות בהשגת ההשגחה

לוהית כלל אינה משתנה, והיא תמיד מבחינת -ובמצבים שונים שאנחנו נתקלים בהם במהלך חיינו. ההשגחה הא

 "הטוב והמיטיב". מה שמשתנה זה ההשגה שלנו לגביה.

רואים שהמאורע מגיע בהשגחה  . במדרגה זו  אנחנו כלל לא"הסתר בתוך הסתר"המדרגה הראשונה היא של 

 מדויקת מאת הקב"ה, אלא חושבים שאירע במקרה או בדרך הטבע.

אנחנו כבר מזהים שהמאורע מגיע בהשגחה של ה', אבל חושבים שהייסורים  "הסתר אחד"במדרגה השנייה של 

שעוברים עלינו הם עונש שקיבלנו מאת ה'. כלומר, אנחנו רואים שיש השגחה, אבל מתקשים לזהות את ה"טוב 

 ומיטיב" שבה. אנחנו לא רואים את פני ה' אלא את אחוריו. 

מתקשה לראות את פני ה'. אבל אל לנו להתייאש מהדבר. כל אחד מאיתנו מוצא את עצמו במצבים שבהם הוא 

 להפך. אומר בעל הסולם: 

שהיות שהשגחתו "...ועל הזמן ההוא, אומר בן הא הא, לפום צערא אגרא ]לפי הצער כך השכר[ )אבות ספ"ה(. 

אם לקיים רצונו ית' או ח"ו  הנה בדרך זאת, נמצאת תמיד הבחירה בידי האדם... יתברך אינה גלויה

כי הצרות והמכאובים שמקבל, מביאים לו את הספק במציאות השגחתו ית' על , עבור על רצונול

... ועל הזמן ההוא אומר הכתוב, 'כל אשר תמצא ידך לעשות בכוחך עשה' וגו' )קהלת ט'(, כי לא יזכה בריותיו

דו ובכוחו לעשות, לגילוי הפנים, שפירושו המידה השלימה של טובו ית' בטרם שישתדל ויעשה כל מה שאך בי

אמנם אחר שרואה השי"ת, שהאדם השלים מידת יגיעתו, וגמר כל מה שהיה עליו ולפום צערא אגרא. 

לעשות בכח בחירתו והתחזקותו באמונת השי"ת, אז עוזר לו השי"ת, וזוכה להשגת ההשגחה הגלויה, 

"ת בכל לב, נפש ומאד, כמו , שפירושה ש"שב" ומתדבק בהשידהיינו לגילוי פנים, ואז זוכה לתשובה שלימה

 נד(-שנמשך מאליו מצד ההשגה של ההשגחה הגלויה." )הקדמה לתלמוד עשר הספירות נג

ההסתרה מאפשרת לנו את הבחירה ואת היגיעה. ללא הסתרה היינו רואים את העונג העצום הטמון במצוות 

נחנו יגעים ומתאמצים להדבק בה' ובדבקות בה' ולא הייתה לנו בחירה אם להתקרב אליו או להתרחק ממנו. וכשא

רשנו ולהגיע לתשובה שלמה, לגלות את פני ה' וולראות את פניו, אנחנו מקבלים רוח גבית וסיוע מאת ה' לחזור לש

"לחזות בנועם ה' ולבקר בהיכלו". ובחודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, ההסתרה קצת מתעמעמת. המלך 

 בשדה. מחכה לנו שנבוא לבקש פניו.
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