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 .וידבר  ה'  אל  משה  אחרי  מות  שני  בני  אהרן
 

 , שמוזכר כאן שוב מיתת בני אהרן, כדי להזהיררש"יכתב 
שלא יבא בכל עת אל הקודש, כדי שלא ימות את אהרן 

 .כדרך שמתו בניו
 

 שאמר לו משה זבחים קטו'את הגמרא זה סותר  ולכאורה
" ונקדש  בכבודי" ,אמר לי הקדוש ברוך הוא :לאהרן

וסבור  הייתי   ,שעתיד  הבית  להתקדש  במכובדים
בניך עכשיו שמתו אבל  ,שיתקדש  הבית  או  בי  או  בך

מתו בניך, דווקא בדים מאתנו ולכן ויותר מכמוכח לי שהם 
  נכנסו  בניו כישמתו  טעם הדבר  לאהרן נאמר כאן ואילו

שבשעת שמתו בני אהרן  ואל תאמר?? אל  הקודש  באיסור
משה רבינו היה חייב לנחם את אהרן ולכן אמר לו סיבת 

האמתי הוא שמתו כעונש הסבר ", אבל ונקדש בכבודישל "
 זה ניתן לאהרן רק לאחר תקופהכמו שכתוב כאן, והסבר 

שהרי גם  ,נכון נואיתירוץ זה , נרגע מהאבלכאשר כבר 
נאמרה באותו יום של פטירת בני  אחרי מותפרשה זו של 

 אפשר לתרץ שיש הבדל שעות.בדוחק ואהרן??
 

כשמתו  בני  אהרן  אמרו  לתרץ על פי המדרש, " ונראה
קרעת  את  הים  לפני  מלאכי  השרת  לפני  הקב"ה  למה  

, שהרי לכך הסבר מדהים במדרש יונתן וכתוב ",ישראל
רש"י כתב גם שבני  אהרן מתו בגלל חטא אהרן שעשה את 

לתרץ שהיה אנוס כי היה  ל והעגל,  ולכאורה הרי  אהרן יכ
שחטו את חור בפניו,  אלא שבעבודה זרה אונס  לא נחשב 

כתוב לתירוץ ולכן נחשב התוצאה לאהרן  כחטא, כמו ש
 ".גם באהרן התאנף ה' להמיתו"
 

ילקוט  ,'זוהר תרומה קע ,'ה 'טו 'כ 'מדרש תהלים א ובמדרש
כתוב שבשעת  קריעת  ים  סוף טענו  'פט 'ראובני בשלח סי' פב

מלאכי השרת לפני הקב"ה הרי הללו המצרים עובדי  
עבודה זרה וגם הללו היהודים עובדי  ע"ז,  ולמה היהודים 

 להם הקב"ה היהודים אנוסים היו.ענה ניצולים??  
 

" שבשעה שמתו נדב ואביהו בגלל המדרש יונתן" טוען
חטא אהרן בעגל, הרי זה מוכיח שאונס  לא מועיל לפטור 

מעונש על עבודה זרה, ולכן שאלו המלאכים שוב, ולמה  
 ???קרעת  הים  לישראל

לפי פירוש זה, מיתת בני אהרן גרם קטרוג על  ולכאורה
הרי שמשה רבינו אמר יתכן??? זה איך ועם ישראל, 

 קטרוגולא  "ואקדש בהם" - שבמיתתם היה קידוש ה'
לא מובן טענת המלאכים, שהרי קריעת ים ובכלל ??? ח"ו

כבר מתו בני אהרן, אז מה וגם סוף כבר מלפני כשנה, 
התועלת בדבריהם???  ולא יתכן שחס ושלום יש תרעומת 

 ??? םבורא, גם כשיש צער על מיתת צדיקימלאכים כלפי הל
 

נראה שטרח בורא עולם לענות לטענת המלאכים,  ולכן
" ולא בגלל חטא העגל, בקרבתם לפני ה'שבני אהרן מתו "

או לפני  שהקריבכי חטא העגל התכפר לאהרן בקורבנות 
ונתבאר בפרשת וגם כפי שיתבאר  ,כן בתפילתו של משה

יצא ממנו כי  הפגם היהלא חטא אלא אכן אהרן  שמיני
תוצאה של חטא, ולכן זה בכלל לא דומה לבני ישראל 

 .שחטאו בעבודה זרה
 

כי  באריכות בפרשת שמיני(, י)ביארתאהרן שמתו  ובני
 רק אחרי שאהרן זה רשות, והיה בלי זרה באש הקטירו
 ,באה לא ועדיין משמים שתבוא לאש שהמתין התבייש

 והקטירו אביהם כבוד על שחסו קדושה של בעזות והם
 את לזרז חשבו מאוד, וכך גדול שכוחה ידעו כי קטורת

 באותו בקדושה נשרפו ולכן ,םמהשמי שבאה האש תמיד
 ,לה חיכו ישראל עם וכל ואהרן שמשה מושלמת קדש אש
 גם עשה וזה ,שגו בדרכם רק לטובה הייתה כוונתם כי

 אפילו מוותר לא שבורא עולם עצום השם קידוש
הייתה  דרכם שמים, אבל לשם שכוונתם גמורים לצדיקים
 .מוטעית

 

 הייתה לא אהרןל כי שאהרן לא חטא ממש, הוכיח גם וזה
 ורק לעכב הייתה כוונתו אדרבא ,עגל לעשות כוונהשום 

 כי נשרף לא ואהרן ,עגל נוראה שיצא הייתה התוצאה
 שפעלו שני בניו ורק ,התוצאה למרות טובה הייתה דרכו
 לא דווקא למען העונש, אלא למען נשרפו, נכונה לא בדרך

 וזהוהוסיף יראת שמים,  השם קידוש התוצאה שזה עשה
 מאהרן שיצא ז"ע של הנוראה התוצאה את לתקן השלים

  .חלילה כוונה בלי
 

 המשך – אחרי מות
 

מות" זה עצמו מבהיר  "אחרישכתוב  ממהדומה,   ובדרך
שכתוב  ,שמתו על זלזול בקודש ולא בגלל חטא העגל

אמר רב לוי,  שמונה  פרשיות  נאמרו  ביום  גיטין ס' בגמרא 
 כהנים  ופרשת  אחרי  מות,שהוקם  בו  המשכן, פרשת  

" אחרשיש דעה  שכל  מקום  שכתוב  "  תוספותב ווהקש
" זה אחרי תקופה אחריזה קרוב לאותו זמן,  ואילו "

 " וזה היה באותו  יום??אחריארוכה,  והרי כאן כתיב  "
 

במתן תורה שהיה כמעט שנה ש, "אמרי שפר"ה ותירץ
",  אלקי  ישראלויראו  את  "כתוב לפני יום הקמת המשכן, 

הסתכלו  והציצו  והתחייבו מיתה,  אלא  וכתוב ברש"י ש
שלא  רצה הקב''ה לערבב שמחת התורה, והמתין  לנדב  

)והארכתי בפרשת שמיני לבאר ואביהו  עד  יום  חנוכת  המשכן, 
  .מדוע הייתה המתנה עד ליום הקמת המשכן(

 

זה  ואכןכי כבר מאז התחייבו מיתה,  "אחרי"כתוב  לכן
מוכיח מפורש שהעונש מיתה שלהם לא קשור לחטא העגל, 

 כי במתן תורה התחייבו מיתה וזה היה לפני חטא העגל. 

פשר להבין את טענת אקודם, וגם לפי האמור ולפי זה 
לפני  הקב"ה  למה  קרעת  את  כשמתו בני אהרן  המלאכים

ידעו את שהם המלאכים בוודאי ?? הים  לפני  ישראל
שריבונו של עולם  רצוהם התשובה שאהרן לא חטא, רק 

 .יוכיח זאת לתועלת עם ישראל
 

בגלל טענתם שיש צורך בהוכחה, הקב"ה נתן לעם  ואכן
מתנה את יום הכיפורים, בטענה שלא יבוא בכל בישראל 

עת אל הקודש בלי רשות כדרך שעשו בניו ומתו, אלא רק 
ביום המיוחד יום כיפור יום קדוש ונורא שבו יש רשות 

 .לכפר על עם ישראללכהן גדול להיכנס ו
 

וכמו  יש עניין ביום כיפור לבכות על שני בני אהרן, ולכן
וכל ישראל יבכו את השריפה אשר שרף שכתוב בפסוק "

מתנה את יום בבזכות מותם קיבלנו  - כי בזכותם "ה'
, ואכן ביום שכתבתי זאת לפני ערבית פתחתי יםכיפורה

ובדיוק ראיתי שכתב כדברי וברוך שכיוונתי,  שפת אמת
שעל כן התקנא בהם משה ואמר שהם גדולים ממנו  והוסיף

 ".יום כיפורכי בזכותם זכינו ביום הקדוש "
 

ישראל,  מזה, כמה אוהב אותנו בורא עולם, ומנצל כל בכל מקרה ומצב את כל האפשרויות וההשלכות לטובת עם ונלמד
ננצל את כל ויקבל את התועלת המקסימלית מכל דבר שפעל, וגם אנחנו נלך בעקבות הבורא ונחשב דרכינו עם ישראל ש

רק ושכל ההשלכות של מעשינו יהיו  ,הטוב שאפשר להוציא מאתנו, ולא נסתפק במועט, אלא מכל הכיוונים נעשה רק טוב
 .ואמן לטובה ולא להיפך חלילה, בהצלחה אמן
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 המשך – קרעת  את  הים  לפני  ישראללמה  
 

, על פי מה שהרחבתי הסבר בהבנת טענת המלאכים עוד
נחשון שקפץ לים סוף זה היה כי  שהנהבשביעי של פסח, 
ולכן קפץ  "ויסעו –דבר אל בני ישראל "בער בו ציווי ה' 

נחשון נקרע הים כפי  בזכותוכלל, לים בלי חשבונות 
 ., ואם כן פעולה כזו חיובית היאלז' בסוטהשכתבה הגמרא 

 

נדב  כ"וארוב הבנים דומים לאחי האם, אומרים ש ל"וחז
ואביהוא שהיו אחיינים של נחשון היו דומים בטבעם 

וגם הם כביכול קפצו לים בעזות דקדושה, כי בער לנחשון, 
בהם כבוד עם ישראל וכבוד אביהם אהרן שנכלם כי האש 

הם פעלו באופן דומה לכן גם ועדיין לא ירדה מהשמים, 
 .ובלי חשבונות

 

זה לא פעולה אם הם מתו סימן שטענת המלאכים  זהו
נכונה וחיובית, אם כן מדוע אצל נחשון מה שפעל בלי 

היה חיובי וגרם לנס קריעת ים סוף, וכי מה חשבונות זה 
 ??נשתנה זה מזה

 

כבוד את ה שמיתתם הייתה להוכיח "זה ענה הקב ועל
וכל רצונם היה לכבד את אביהם  אביהם שלא חטא בעגל,

 וכפי שהרחבנו בהרחבה קודם ובפרשת שמיני.
 

 דש  א  אהרן  אל  הק  בזאת  יב  ולא יבוא בכל עת, 
 

הקורבנות בא עם כל אהרן גם כששרש"י,  הוסיף
הוא שמופיע בפרשתנו,  בכל זאת לא בכל עת והבגדים כפי 

ביום  אלא אך ורק, יכול להיכנס לקודש הקודשים
= י,  בזא :יבוא אהרן בזאתשרמוז כאן,  אוליאגב , בלבד הכיפורים

  , שבי' תשרי יבוא. = תשרית
 

הוא יכול לבוא,  שלא כל הזמןמשמע מהפסוק  ולכאורה
מהזמן הוא חלק שבמשמע  "לא כל הזמן"במשמעות אבל 

ואם כן קשה וגם כשכבר יכול לבוא זה בתנאים מסוימים, , יכול כן
הוא איך בכל זאת נשאר רק יום אחד בשנה שרק אז  ותמוה

יכול להיכנס, הרי מהלשון משמע שלא כל הזמן ורק חלק, 
אסור בעצם  אלא, יום אחד זה אפילו לא חלקואם זה רק 

בצירוף  מותררק בו אחד שבודד  חוץ מיוםלהיכנס  בכלל
 ???תנאים

 

לנו דרך  חפצה בלשונה הקדושה לגלות, שהתורה ונראה
שמצד אחד בעבודת ה', שכל הזמן בן אדם צריך לזכור 

חייבים לשאוף להגיע ולהיכנס לקדושה, אבל חייבים גם 
אלא , שלא כל הזמן אדם נמצא ועומד בקדושהלזכור 

 לבוא לקדושהובעלייה בדרך  נהיההזמן  שרובחשוב מאוד 
אחרי שכבר ושוב לקדושה, ולהתכונן לשאוף ולהתקדם  -

שוב להיכנס למסלול חדש להגיע הגעת לקדושה עליך 
חשובה היא  כי ההכנות לקדושה"לקדושה הנוספת, 

אהרן הכהן צריך לנהוג  ם, וגככה תחיה כל החייםו ,"ביותר
 .כן, כפי שיתבאר בסמוך

 יום לפני פסח כבר מתכוננים 30לרעיון זה, הנה  ודוגמא
הגיע פסח כבר למחרת מתחילים כבר וכש ,פסחהלקדושת 

ספירת מצוות מתן תורה על ידי  -בהכנה לחג שבועות 
כמו שאנשים שמצפים לטיול הימים  ולהבדילהעומר, 

שלפני הטיול יש בו הרבה התרגשות והתלהבות, לפעמים 
יותר מהטיול עצמו, דבר שכמובן אי אפשר לאומרו על 

שסיפרנו על הצדיק רבי שמשון פינקוס זצ"ל וכפי קדושה, 
שכגודל מסירות הנפש שלו בבדיקת החמץ כך זכה לגודל 

 לדורות.האורות של הקדושה בליל סדר פסח ו
 

לא כל הזמן הוא יצליח למרות ומסר שעוד כאן  ישויתכן ו
באותו רגע מיד  להגיע ולהיכנס לקדושה שהוא שואף אליה

אהרן הכהן ידע שרק ביום אחד בלבד ש כמו ,שלבו חפץ
בכל זאת התורה הקדושה הוא יכול להיכנס ולא יותר, 

להתעלות ושאוף דורשת ממנו שהוא חייב בכל זאת ל
יוכל להגיע מצדו הוא שולהכין את עצמו בכדי כביכול 

להצליח ויכול  מסוגלשבהם הוא כביכול  "יותר ימים"ל
 .להיכנס לקודש הקודשיםו
 

זה לא מיותר בכל את זה לא יצליח, הוא יודע שש ולמרות
ביום  -הקדוש היחיד כי אז סוף סוף ביום  ,ולא לחינם

כל ההכנות וכל  אזהכיפורים כאשר היום הנכון יגיע, 
למרות שהגיעו לו ההכזבות וחוסר ההצלחה של כל השנה 

בפעם אצלו יתפרץ כל זה והעבודה הקשה,  ותהשאיפ כל
לקדושה עצומה ביותר שאין  ,אחת לאש עצומה בגודלה
שזה  והדברים מוכחים ממש לתאר ולצייר אותה כלל,

 .עובד ממש כך
 

ומגיעים לדבקות עצומה בבורא עולם, ופתאום הנה יש תקופות שהתפילות מגיעים לשיאים אנחנו אחוזים אש תבערה  כי
, כמה שאנחנו מתאמצים ומשתוקקים לריתחא "יבש חציר נבל ציץ"אחרי זה מגיע תקופה ולפעמים גם תקופה ארוכה ש

, למה?? מה קרה נחםתולאש קודש בכל זאת בקושי מצליחים להתפלל בכוונה פשוטה בלי הסחת דעת, והלב ממאן לה
 אלוקים אל תרחק ממני, צמאה לך נפשי, השיבני ה' אליך, חדש ימינו כקדם. לי???

 

של יום אחד קדוש ואילו כל השנה כביכול כמו טעימה יהודי יקר, לא תמיד זה באשמתך, בורא עולם נתן לך טעימה  אבל
כמו שאהרן לא הגיע ליותר מיום  לא תגיע לידי זהלהגיע ליותר מיום אחד כביכול אבל אתה אתה צריך לרצות להיכנס 

, כי בורא עולם רוצה את השאיפה ואת ההכנה ונהנה משברון הלב שעל זה אתה בוכה ולא על אובדן כספי אחד בשנה
, וכאמור ביום המיוחל שלהבת ענקית תבער ורוצה ה' את יראיו את המייחלים לחסדו ,וגשמי, לב נדכה אלוקים לא תבזה

 .בך עד לב השמים רק חזק ואמץ אמן ואמן
 
 

 משה את ה' צוה כאשר ויעשלחוקת עולם לכפר אחת בשנה, 
 

הקשה רבי יששכר דב מבעלזא זצ"ל, הקדוש  האדמו"ר
בזאת יבוא אהרן", למה בכל הפרשה כתוב שמו של אהרן "

ואילו כאן בסיום הנושא ", ונתן אהרן", "והקריב אהרן
למה , אהרן" ולא כתוב שמו של ויעש כאשר צוהכתוב "

 "??ויעש אהרןאכן לא כתוב "
 

ויקרא שביאר את דברי המדרש  הגאון מווילנאפי על  ותירץ
שמשה הצטער שמא נדחף אהרן מלהיכנס לקודש  רבה כא'

לו הקב"ה שלא כפי שאתה  ענההקודשים רק לפעם בשנה, 
אהרן יכול להיכנס בכל זמן שירצה ולא רק אלא  ,סבור
 בשנה רק שיעשה כסדר הזה המפורט בפרשה. אחתפעם 

 

לכן בכל מה ש, זא זצ"ללעהאדמו"ר המהרי"ד מב ומוסיף
שקשור לסדר ופירוט מה שנצרך לכניסה לקודש הקודשים 

אצל אהרן זה היה צורך והכרח, גם כי  כתוב שמו של אהרן
ויעש כאשר צוה  –לכפר אחת בשנה אבל  בפסוק שכתוב "
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זה לא  פסוקכביכול  של אהרן, כי" שם לא מוזכר שמו ה'
לאהרן היה מותר להיכנס יותר שהרי  ,מדבר על אהרן

 .וכאמור בשנהאחת מפעם 
 

עדיין צריך עיון לכאורה, שהרי על פסוק זה כתב  אומנם
שעשה " להגיד שבחו של אהרן ויעש כאשר צוהרש"י "

שלא היה לובש את הבגדים כסדר הזה ולא שינה, וגם 
המלך, הרי לנו מפורש להתגדל בהם אלא כמקיים גזירת 

  ?עבר לשוןזה  –ויעש "גם ו שגם פסוק זה מדבר על אהרן??
 

זה  "אחת בשנה", ואילו בא' ניסןפרשה זו נאמרה  והנה
", אז איך כתוב לשון ביום הכיפוריםחצי שנה לאחר מכן "

גיע יום הכיפורים שכאשר הרש"י מסביר ו"?? ויעשעבר "
עשה כן אהרן, ואילו הגאון מווילנא מבאר על פי המדרש 

אהרן בזריזות עשה כן מיד, כי לאהרן היה  שאכן הנ"ל
 מותר בכל זמן שרצה להיכנס ולא רק ביום כיפור.

 

בכל מקרה אהרן לא נכנס באותו יום אל קודש  ובפשטות
הקודשים, כי באותו יום בחלקו כבר היה עסוק בחנוכת 
המשכן, ולכאורה לא הייתה לו אפשרות להתכונן ולהכין 

 לקודש הקודשים.את כל הנדרש בכדי להיכנס 
 

כוונתו של ואולי זה עומק פירושם של דברים, אולי כך  אלא

להיכנס  מותראכן היה אהרן לויתכן , שהאדמו"ר הקדוש
לקודש הקודשים לא רק ביום כיפור, אלא בכל זמן שרצה 

ובכל זאת אהרן לא עשה כן, כי אהרן לא להיכנס, יכול היה 
גדולים אחרים,  םותר לכוהנימיהיה רצה לשנות ממה ש

שכשם שלהם מותר רק ביום כיפור כך גם נהג אהרן, ואולי 

בכדי לקבע בתודעת כל הכוהנים הגדולים לדורותיהם, 
 ולא יותר. שרק פעם אחת בשנה אפשר להיכנס

 

" מדבר על אהרן הכהן, בכל ויעשלמרות שהפסוק " ולכן
זאת לא נזכר שמו, כי כל מה שאהרן הקפיד כמו שכתוב 

" זה לא היה בגללו אחת בשנהזה להיכנס רק "בפסוק 
, אלא עבור כוהנים שהרי לו מותר כל הזמן בהכנה ראויהועבורו 

אחת מחייב שרק "שם  זה דין יהגדולים אחרים, שכלפ
 ", ועל כן כאן לא נכתב שמו של אהרן.בשנה

 

הוא  ,שלמרות שהיה מותר לו יותראכן שבח לאהרן,  וזה
" עבור הדורות הבאים, ואולי אחת בשנהעל " רק הקפיד

כשם שלא התגאה והתנשא בבגדי הכהונה אלא לבשם 
לכבוד עליהם "שכתוב  למרותלשם שמים בלבד, 

 " לשם שמים ממש.אחת בשנהכך הקפיד על " ,"ולתפארת
 

תיקון מושלם כנגד מה שבניו הקטירו בלי רשות  וזה
בכל רשות  למרות שהיה לוכאן אהרן גם וכך ובאיסור, 

הקטורת בכל עת, למרות עצמו מלהקטיר את את מנע זאת 
 .הקטירהוא נכנס ורק אחת בשנה בכל זאת שהיה לו היתר 

 

בתחילת העניין, אהרן הבין מהזכרת מיתת בניו  ואולי
 ,"אחת בשנהשלמרות שמותר לו כדאי לו להקפיד על "

" מיד עם סיום פרשה זו, ולמרות ויעשכתוב " ולכן
שמאמירת פרשה זו לאהרן יש חצי שנה עד יום כיפור, בכל 

היות ואהרן מיד בשמיעתו פרשה זו, הבין שמותר לו  זאת
החליט  מידובכל זאת  בשונה משאר הכוהנים הגדולים,

כי אהרן  "ויעשבדעתו שהוא ינהג כמוהם, לכן מיד נכתב "
 . "אחת בשנהש"לדורות הבורא  לציווי לש"שכיוון מיד 

 

 המשך – וימתו ה' לפני בקרבתם אהרן בני שני מות אחרי
 

 לחולה משל ,מושלו עזריה בן אלעזר רבי :רש"י כתב
 ,בטחב תשכב ואל צונן תאכל אל לו אמר רופא אצלו שנכנס

 שלא בטחב תשכב ואל צונן תאכל אל לו ואמר אחר בא
 לכך ,הראשון מן יותר זרזו זה ,פלוני שמת כדרך תמות
 ".אהרן בני שני מות אחרי" נאמר

 

נראה שרש"י בא ליישב את הקושיה מה התחדש  ובעצם
בפסוק הראשון יותר מהפסוק השני, שהרי בפסוק הראשון 

ומיד  ???ולא כתוב מה לאמר "אחרי מותוידבר ה' כתוב "
ויאמר ה' דבר אל אהרן ולא יבוא בכל עת אחרי זה כתוב "

 התחדש הזהרה עםשבפסוק השני , אלא "ולא ימות
 המחשה.

 

ולא ימות כאן לא מוזכר "עדיין יש להקשות שהרי  והנה
לא רק ולא ימות, אלא שזה כבר מובן " אכפי שמתו בניו

מאליו שאהרן הבין שלא ימות כפי שבניו מתו, אבל אם כן 
 למה יש צורך בפסוק הראשון שהכל יוכנס בפסוק השני??? 

 

יתכן שזה ראיה לדברים הקודמים שכתבתי,  אלא
בכל שלמרות שלאהרן היה רשות להיכנס בכל זמן שרצה, 

להדגיש לו שבכל זאת עדיף שיתקן מה זאת יש פסוק נפרד 
 למרות שמותר לושבניו נכנסו בלי רשות, שהוא אהרן 

להיכנס בכל זאת שלא יכנס אפילו בהכנה כראוי עבור 
למות אם יכנסו ביום הרחקת כוהנים גדולים אחרים מ

 אחר מלבד יום הכיפורים. 

 המשך –ולא יבוא בכל עת 
 

הוא יכול  שלא כל הזמן"הפסוק נו שמלשון יהקש קודם
יש במשמע  "לא כל הזמןשל "במשמעות אבל , "לבוא

  .יכול שבחלק מהזמן הוא כן
 

ביום כיפור רק יום אחד בשנה  שאם שתמוה והקשנו
הרי זה לא מתאים ללשון, שיכול להיכנס, הוא רק אז בלבד 

יום מהלשון משמע שלא כל הזמן ורק חלק, ואם זה רק 
להיכנס  בעצם אסור בכלל אלא, אחד זה אפילו לא חלק

 ???בצירוף תנאים מותררק בו אחד שבודד  חוץ מיום
 

אכן האמור זה מתורץ, שרק לכוהנים גדולים אחרים  ולפי
אסור כל השנה ורק פעם אחת בשנה ביום כיפור מותר 

 .להם
 

לאהרן הכהן אכן היה מותר יותר מפעם אחת  בשנה  אבל
שחלק משמעותי מהשנה  ולא יבוא בכל עת""ועליו נאמר 

מותר לו להיכנס, דהיינו בכל עת שירצה רק שיעשה את 
  ההכנות כראוי. 

 נפשתיכם את תענו לחדש בעשור השביעי בזאת יבוא אהרן אל הקדש, בחדש
 

ולא יבוא בכל עת אל הקודש, להבין, מה הקשר בין " צריך
, לעניין "יום הכיפורים – בזאת יבוא אהרן אל הקודשו

את  ולענות לצום ונצטווכל עם ישראל זה שביום 
 ??וכי מה עניין הצום למיתת שני בני אהרן?? נפשותיהם

כניסת אהרן פעם בשנה ולא בכל מה עניין הצום כלפי גם ו
 עת???

 

זכינו  יםכיפורהיום את כפי כתבתי קודם, שלבאר  ונראה
שבורא עולם הוכיח על ידי כך בזכות שני בני אהרן, 
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העגל, אלא למלאכי השרת שבני אהרן מתו לא כעונש על 
כן בורא עולם נתן  לעכי נכנסו להקטיר בקודש בלי רשות, ו

לנו את יום כיפור שרק אחרי הכנה מיוחדת ורק פעם בשנה 
ומזה  להיכנס להקטיר קטורת,הכהן מותר לאהרן 

 זה הוכיחלהקטיר קטורת ולהיכנס  שבקושי ניתנת הרשות
 .ומזה מתו בני אהרן וחטאבזה בדיוק ש

 

 זרה באש שהקטירובתורה  מפורש חטאם סיבתב והנה
 שאהרן אחרי רק היה זהקודם שוכפי שהארכנו , רשות בלי

, באה לא ועדיין משמים שתבוא לאש שהמתיןכ התבייש
 והקטירו אביהם כבוד על שחסו של קדושה בעזות הם לכן

 את לזרז חשבו וכך, מאוד גדול שכוחה ידעו כי קטורת
 משמים. שבאה תמיד האש

 

ונאריך בדעות כי , חטאו במה דעות כמה כתוב ובגמרא
בסופו של דבר נלמד איך ביום כיפור אנחנו מתקנים לפי כל 

דעה ו, שלא התחתנוחטאם היה  אחת לשיטההדעות, הנה 
 ראו מה השאלת נשאלתכמובן ו היו, יין ששתוייאחרת 
 במתן הראשון חטאם את מזכיר והאמת זה ??יין לשתות

 כתוב לכך וההסבראלוקים,  כשראו ושתו שאכלו תורה
 וצריך תורה במתן לשמוח שצריך חשבו שהם במדרש
 יין קצת לשתות מצווה ואדרבא, המזבח בחנוכת לשמוח
 זה שמחה כי אין שמחה אלא בבשר ויין, ועל מתוך לעבוד
 במקום לא מתאמת שאינה זו שמחה שבגלל במדרש כתוב

 .לאבל השמחה נהפך לכן, בזמן ולא
 

 הדור את וננהיג הללו זקנים ימותו מתי שאמרו דעה ויש
 למחשבות הגיעו איך, להבינו שקשה דבר , וזהבמקומם

 על ביקורת להם שהיה מפרשים ראיתי אבל ???כאלו
 של ובהנהגה, ואבירם דתן של במרדנות משה של ההבלגה

 ככה בדור, אז מרה וזורק מקפיד ואינו שלום שרודף אהרן
 על, הרבנים של מהכבוד לנו אכפת קודם, מתחיל זה

 קערה הופך הרע היצר לאט ולאט, להם שעושים החוצפה
 ומנהיגי הרבנים הנהגת על בלב לביקורת הופך פיה, וזה על

 הדור.
 

עוד, שראו ברוח הקדש שעם ישראל יחטאו ולא  ויתכן
יכנסו לארץ ישראל, ולכן רצו הנהגה תקיפה יותר שתעצור 

 בלי פעלו גם את עם ישראל שלא יכשלו בחטאים, ולכן
 היין בהשפעת כי, בעצמם הוראה והורו שהמ את לשאול

 ולחשוב לקבוע להם גרמה במקום הייתה שלא והשמחה
 לפעול צריכים איך ואהרן ממשה יותר טוב מבינים שהם

 אש שאין מתביישים המנהיגים שני הנה, לחץ במצבי
 של כבודו את נציל אנחנו, המצב את נציל אנחנו, משמים

 .יותר טוב מבינים אנחנו, אהרן
 

בדיוק לעשות  ביום כיפור ונצטווינ לעיל הנזכרכל  וכנגד
 הכהןכנגד מה שלא היו נשואים, לכן על . א, את ההיפך

מכינים לו אישה , ועוד שתהיה לו אישה החובה גדול
וכיפר בעד "כתוב דרשו את  כישמא תמות אשתו,  אחרת
  .ביתו זה אשתוש - "ביתו

 

חשבו לנקוט ביד וואהרן  בהנהגת משהשפקפקו בגלל  .ב
על כן בתחילת יום הכיפורים  ,קשה על פושעי ישראל

על דעת המקום והקהל בישיבה של מעלה ומטה אומרים "
שוגגים רק עם לא  ,"מתירים אנו להתפלל עם העבריינים

כי מתוך פשיעה ומרדנות, שחטאו עם עבריינים גם אלא 
כלפי פושעי ישראל כדרך בסבלנות ביום כיפור לנקוט עלינו 

 .שמשה ואהרן היו סבלנים אליהם
 

ונהגו במידת השמחה  ששתו יין ואכלו ושתועל מה וגם  ג.
תאימה הלא  זו שמחהצורת  כי !וטעו ,במקום קדוש

אנחנו מקבלים עלינו צום ועינוי  על כןלמקום ולזמן, 
לשיא ההתעלות נגיע ש , כךשביום קדוש ובמקום קדוש

 .משמחת אכילה ושתיה ושאר עינוגי הגוףהיפך המתוך 
 

על שהורו הוראה שלא ברשות רבם, על כן אנחנו  ד. 
על דעת מתחילים את היום הקדוש בהכנעה וברשות "

", וגם החזנים מבקשים רשות המקום ועל דעת הקהל
 .לפני שניגשים לשרת כשלוחי ציבור בהכנעה

 

 !!מכפר לנו, וזה יםכיפורהו מתקנים ביום חנאנ זהכל ואת 
צדיקים וקדושי  מה שטעו אחריםמו לומדים לתקן חנאנש

וכל שכן כמה עלינו לתקן מה שאנחנו קלקלנו רח"ל, , עליון
בזכות פטירתם  זכינו ביום קדוש יום הכיפוריםונזכור ש

, ולכן בכה נבכה על פטירתם ביום זה, כי של נדב ואביהוא
נו את יום ל תיקןככה יתוקן לנו על חטאתנו, כי כך בורא 

 כיפור, על פי תיקון מעשיהם. 
 

בעצם הוא קולט כי כך , צדיקיםהשל המזערי , כי אדם מתעורר בתשובה כאשר הוא שותף לנקות את הלכלוך ללמדנו
שרחוק המזערי , ומיד הוא מתבונן על עצמו ואומר אני מטונף ומלוכלך כולי, והוא בוכה ואומר על מזערישהוא מנקה כתם 

ואז אדם מרגיש , אז מה נאמר ומה נדבר מה יהיה עלינו ועל חטאינו !!כל עם ישראל במשך דורות חייב לנקותמבינתנו 
 ן".תעלה כמו שכתוב "מאשפות ירים אביותחנן לבורא עולם והוא מבשפלות עצמו ומהתחתית הוא מ

 

 "כי  ביום  הזה  יכפר  עליכם  לטהר  אתכם  מכל  חטאתיכם  לפני  ה'  תטהרו"
 

בפסוק  מיליםכפילות  טוען שלכאורה ישדבר העמק 
כבר כתוב  שהרי ,מיותרים" לפני ה' תטהרוהמילים "ו
 "???חטאתיכם לפני ה' מכל אתכם לטהר"
 

 אשריכם" בגמרא יומא ח' עקיבארבי ואמר  דרש לכן
 אביכם אתכם מטהר ומי מיטהרים אתם מי לפני ישראל,

. א  דברים, 2 כתובהזה  שבפסוק ע"רוכוונת  ",שבשמים
, תטהרו' ה לפני. ב, 'ה לפני חטאתיכם מכל אתכם לטהר

סביר לנו שלמרות שבורא עולם מכפר לנו מרבי עקיבא ו
, מכל מכפר מיד והשעיר המשתלחומטהר אותנו בסוף היום 

שעוד לפני טהרת ה'  ,"לפני ה' תטהרו" - והמקום יש מצו
ולקבל על עצמנו לעבוד ' הל נקדים ונטהר את עצמנו אנחנו
רק , ולא נפיל את כל העבודה בטהרה ולהבא מכאן את ה'

 על בורא עולם.

, הוא בדיוק הפוך ממה העמק דברזה של  ופירוש
אמר בדבקות " ששרתי יחד עם הקהלכשחשבתי כל השנים 

" כי חשבתי שמטרת רבי עקיבא לשבח את עם רבי עקיבא
מטהר אותנו כמו שבורא עולם במתנה מישראל שזכינו 

רבי שוהפך קערה על פיה,  העמק דברמקווה, אבל בא 
להתאמץ  ש כאן דרישה גם מאתנוי אדרבאטוען עקיבא 

, וזה שבורא עולם מנקה אותנו עוד קודםולטהר את עצמנו 
, שאם ננקה את עצמינו קודם אזי "ישראל אשריכם"
, שאתם לא מפילים את כל העבודה על "אשריכם ישראל"

ריבונו של עולם, אלא אשרינו שאנחנו עושים את כל 
 שביכולתנו לנקות את עצמנו. 

 

כתב "ונטהר של העמק שאלה לב שבלשונו הקדוש  ושמתי
 מכאן ולקבל על עצמנו לעבוד את ה'' הל את עצמנו

כי זה  !!!כי להתעסק בזהמה ובחטאים, לא כדאי ,"ולהבא
גם תוך כדי התעסקות בניקיון החטא ואולי !!! מייאש
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לנו את החטא  וייפהיטעים לנו את טעמו של החטא היצר 
 .שנחזור וניכשל בוכדי 

 

, וכפי ששמעתי עזוב את העברנו מכאן ולהבא"נקבל " לכן
 ועשה"תעזוב מלהתעסק ברע אלא  "סור מרע"אומרים 

 .תתמקד בעשיית מצוות ומעשים טובים להבא "טוב

נקבל על עצמנו ונדאג  אנחנושזה כוונת רבי עקיבא,  ואולי
, מהעברידאג לנקות לנו ולטהר אותנו  וה'טהור,  לעתיד

שעלינו לנקות  א." אמר רבי עקיבאוממילא נכוון בשירת "
 שאנחנוב. את עצמנו לפני שבורא עולם ינקה אותנו. 

משבחים את בורא עולם שמנקה לנו את העבר הטמא שלנו 
 כמו מקווה שמטהר את הטמאים מטומאה שהייתה בהם.

 

 המשך–יכפר עליכם 
 
 

ה  מטהר  את  ומה  מקופירש " הכתב סופרבעל  אומנם
,  שכמו "הטמאים  אף  הקב"ה  מטהר  את  ישראל

שלא  ימצא    רלהיזהחייב ה,  ובמקו  רלהיטהרוצה הש
, כך  יוה"כ אינו מכפר כי אם לשביםעליו  דבר  חוצץ,  

חייבים , ולכן קב"המחיצה בין האדם ובין ה הם העבירותש
יכפר אז רק , וחציצהשלא  יהיה עליו  קודם לחזור בתשובה

 . יום הכיפורים עליו
 

מי על אם נטען כרבי הקדוש שיום כיפור מכפר אפילו  וגם
שלא חזר בתשובה, אבל בכל זאת לא יהיה כמעט תועלת 
למי שלא חזר בתשובה ולא טיהר את עצמו בעבודה 
עצמית, כי זה כמו מי שנמצא וחי בבוץ גם אם ינקו אותו 
ויחליפו לו בגדים אין בזה תועלת כי הוא חי בבוץ ומיד הוא 

אם יטעם את הטעם ממש  ורק בפעמים נדירותיתלכלך מחדש, 
יצליח לצאת בזהירות ירצה ואולי  הטוב של הניקיון והבגדים הנקיים

 כמה שפחות להתלכלך בדרך יציאתו החוצה. רמהבוץ ולהיזה
 

למי שלא בכפרת יום כיפור סיבה למה אין תועלת  ועוד
כי אם ניקו אותם מעבירות בלי שחזרו  ,חוזר בתשובה

האנשים שעושים  בתשובה, אז יהיה להם תופעה כמו לרוב

ברגע שהדיאטה קורסת הם מחזרים בריבית ש ,דיאטה
תשובת דריבית את כל מה שירדו במשקל, ועוד מוסיפים 

פיצוי לגוף שחסר וירד כעוד עודפי קילו נוספים  המשקל
ירידה "", וזה דיאטה בסוף משמינהבמשקל, עד שאמרו  "

 !! "לצורך עליה
 

שלא חזר בתשובה עוד יפצה כוטבע האדם הרע היצר  כך
את עצמו להחזיר את כל הטומאה שנמחקה ממנו ועוד 

 לעלות במשקל של העבירות. יוסיף לו
 

לשני דברים,  מי שפועל כדרישת רבי עקיבא יזכהאבל 
וגם   "יכפר"ל" שיזכה גם זכרון מאירוכפי שכתב בספר "

שביום כיפור  מההקב"ה ברוב רחמיו מלבד ש,  "יטהר"ל
החטאים, הוא גם מסיר את  הטומאה  עלהוא מכפר לנו 

 .ואת הטמטום  שהחטא  השפיע  על  האדם
 

יון שאין ערך כבליל יום כיפור,  "שהחיינו"מברכים   ולכן
ושיעור לשמחה שצריכים לשמוח ביום הזה, שיום  
הכיפורים מכפר ומטהר ומסיר מאתנו את טמטום הלב 

 מכל הימים שעברו.  
 

רבי ישראל מסלנט: כמה  גדולים  רחמיו  של  הקב"ה  עלינו, שגם אילו קיבלנו את יום הכיפורים  באמירת הגאוןנסיים 
רק  פעם אחת בשבעים שנה למחול לנו על  כל עוונותינו, היה זה אושר גדול וחסד עצום ודיינו,  על אחת כמה וכמה טובה 

ומכופלת למקום עלינו, שניתנה לנו הזדמנות נפלאה ומיוחדת זו בכל שנה ושנה, ונכיר בחסד ה'  עלינו ונודה לה' כפולה 
 המלא רחמים, וכאמור כל שנה ושנה נטהר את עצמינו מחדש כהכנה למקווה ישראל ה' שמטהר אותנו אמן ואמן.

 

 לעזאזל אחד וגורל לה'  אחד שני  שעירי  עזים  לחטאת והעמיד  לפני  ה' גורל
 

 - קדושהההגרלות ועוד דווקא ביום מה עניין להבין  צריך
 והאבן עזראלהתעסק בהגרלות?? וכי זה הזמן  ,יום כיפור

 קצת לך אגלה של שעיר לעזאזל את   הסוד להביןכתב  "
  .תדענו" ושלש שלשים בן בהיותך ברמז, מהסוד

 

פסוקים  33שבעוד  :והוא ,מגלה לנו את הסוד והרמב"ן
 שהתורה " לשעירים זבחיהם את עוד יזבחו  ולאכתוב "
התורה אסרה כל וכן  ,לעבוד עבודה זרה לגמרי אסרה

אחד או הקרבת קורבנות לכל  תעבודה של קבלת אלוהו
 הצוו זאת ולמרותמלאכי השרת או שום כוח בעולם, מ

ניתן לבורא עולם והוא שאנחנו  הכפורים ביום ה"הקב
ביום כיפור מהבורא  מתנה - משלו יתן לעזאזל לשטן שוחד

 יתברך שלא יקטרג על עם ישראל.
 

 בפה אותם מקדיש הכהן היה אם כי, הגרלה עושים ולכן
של  לשמו ונודר אליו כעובדנחשב זה  היה, ולעזאזל' לה

 כי, מועד אהל פתח' ה לפני אותם מעמיד ולכן, השטן
ובורא עולם בגורל מחליט מי יהיה ', לה מתנה שניהם

והגרלה זה בחירה של , מתנה ממנו יתברך לשטן כשוחד
 כל' ומה הגורל את יוטל בחיקבורא עולם כמו שכתוב "

 להבליט' ה לפני מעמידו היה הגורל אחרי וגם ", משפטו

 בשילוחו מכוונים אנחנו ואין שלא אנחנו נותנים לעזאזל
' ה לפני חי יעמד" בהמשך שאמר כמו, לשם לרצון אלא
 אונקלוס וכך דקדק מתרגום ,"אותו לשלח עליו לכפר

 לעזאזל והשני', ה לשם האחדרק  כי, "ולעזאזל ה' לשם"
 עזאזל.ה של לשמו בלי

 

שני דורשת " יומא סב' א'זה מובן לי מה שהגמרא  ולפי
", כי אם אחד היה במראה  ובקומה  םשעירים שיהיו  שווי

לה' ואילו השני  לברור הדבר שהמשובח ייפו משובח מחברו
לעזאזל, וכאילו אנחנו פעלנו ונתנו לעזאזל, יישאר ממילא 

לכן חייב ששניהם יהיו שווים לחלוטין, שאנחנו לא רוצים 
שום צד של נתינה ליצר הרע, ולכן רק גורל ה' יחליט ולא 
אנחנו, כי אנחנו מצדנו לא נותנים ליצר הרע אפילו לא 

 פירור. 
 

אמר רב יהודה אמר מספרת  סנהדרין עה' א'שהגמרא  כמוו
רב מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת ונהיה חולה, 

, שיחטאובאו ושאלו לרופאים ואמרו אין לו תקנה עד 
, תעמוד לפניו וכו' אמרו יחטאאמרו חכמים ימות ואל 

תספר ביקשו שלפחות , ימות ואל תעמוד לפניו :חכמים
ימות ולא תספר עמו  :הגדר, אמרו חכמיםעמו מאחורי 
  !!!כלום לא ניתן ליצר הרע, פירור לא, כי מאחורי הגדר

 

 לא נשאיר פתח פתוח ליצר הרע, אלא נסגור את כל הפתחים הכל, כי לפתח חטאת רובץ, וכל שכן שלאגם אנחנו  ולכן
כדי כך נסגור את הפתחים לגמרי בפני היצר הרע, שכך באמת נחשב חוזרים  עד ,ניפתח לו שום פתח חלילה ה' ירחם

בתשובה, וכמו שכתב הרמב"ם שתשובה אמתית היא שהבורא עולם יכול להעיד על החוזר בתשובה שלא יחזור לעולם על 
זרקנו לעומק חטאיו, וזה שייך רק אם סגרנו לגמרי את כל הפתחים לייצר הרע, ונעלנו חזק ואת המפתחות של הפתחים 

לא נחזור לסורנו חלילה, ושהחלטתנו לחזור בתשובה תהיה עוצמתית שלפי מצבנו הים, שכך יוכל הבורא להעיד עלינו 
 .נקודה כי זה תשובה אמיתיתשאין מצב שנחזור לסורינו, 
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אדם בכל זאת נכשל אז מוכח שהתשובה שלו לא  סופו של דבר לאחר תקופהם לומר שאם ב"שאין כוונת הרמב שמעתיו
 שבזמןהכוונה אלא  אין צדיק בארץ אשר לא נופל תקופה אחרי החיזוק,כמעט נחשבת, כי אם כך נסגרו שערי התשובה כי 
כך הוא כביכול בו שהוא לעולם לא יחטאמשוכנע ובטוח בעצמו  האדם יהיהכך התשובה האדם יסגור את כל הפתחים ו

 .תשובה שעשהעוצמת הבורא עולם בישכנע את 
 

 )המשך מעניין הקודם(שוחד לשטן   -"שעיר לעזאזל" 
 

 

שוחד בדרך כלל זה לא שהמשוחד רואה ואומר  בעצם
הפוך מהנראה לעין, אלא שהמשוחד בכוונה או שלא 

בנקודה רק בכוונה לא רואה את כל התמונה ומתמקד 
משפט הלכה וההדין וה ולכן פסק ,אחת מתוך מכלול

, פועלים הדבריםכך  גם כאן, ולכאורה בהתאם משתנה
הוא רואה  רואה מטושטש,הוא  שקיבל השטןבגלל השוחד 

שאנחנו מתקנים את חטאם של בני אהרן, כפי שביארנו רק 
מה שצמים ומתענים זה לתקן מה שבני בתחילת הפרשה ש

ומה אהרן שאכלו ושתו כשראו אלוקים במתן תורה, 
 שנכנסו שתויי יין לבית המקדש.

 

שאדם יותר בוכה על בני אהרן, השטן מתמקד יותר  וכמה
שסך הכל אנחנו באים לבקש סליחה על חטאם של  ,בזה

, שני בני אהרןצדיקי הדור קדושים וטהורים גדולי ישראל 
וזה לא מפריע לשטן כי ממילא הם בגן עדן ואי אפשר לפגוע 

כביכול בהם, ותוך כדי שהוא משוחד אנחנו מכניסים לו 
, ועיזים בלי שישים לב ומבקשים סליחה על כל חטאותינ

יפור הוא קולט שעבדו עליו, לכן הוא אבל מיד אחרי יום כ
מתנקם באיש שביצע את התרמית נגדו, ועל כן אותו איש 

 מת באותו שנה.עיתי 
 

 פחאותו נופל ב השטןכל שנה שזה איך תמוה  אבל
 נהנהכי הוא , פשוטה היא  התשובה ???ובאותה מלכודת
שרואה שהקפידו ששני השעירים שווים  ,שנותנים לו כבוד

שם בדיוק, והוא מקבל שעיר שווה בדיוק לשעיר שנשחט ל
בורא עולם, וגם מתלהב שמלווים אותו יקירי  ירושלים 
ואף  נושאים אותו על כפים  אל  המרחבים  של  ההרים  
סביבות  ירושלים, והשטן מתלהב מהכבוד למרות שזה 

נדמה שעושים לו את  מיועד לשליח אבל עצם הדבר שזה
כל שנה הזה הכבוד הוא שוכח מהכל ומתפתה שוב לשוחד 

ושנה, כי הקנאה והכבוד מוציאים מן העולם, וכמו אותו 
אבל הוא  שנאו אותובית כנסת שכל המתפללים  גבאי

 וכי כבוד זה כלום??, בטענה: התעקש להישאר בתפקיד
" על קל אדוןלמשרתי עליון יש רגשות, כמו שאומרים בתפילת " ואפי'

זה  באהבה רשותנותנים  המלאכיםהמאורות שששים ושמחים, וכן 
 .בבריאת העולם נזהר לא להטיל קנאה בעליונים , וה'לזה

 

ל הכבוד והשוחד נהפך לגמרי לרגע עוד יותר, שבגל ויתכן
נהפך לסנגור, וכפי שכתוב עוד השטן במקום לקטרג ש

 , שבגלל השוחד הקדושבפרקי התנא רבי אליעזר הגדול
 שלהם הקטגור מן ישראל של עדותן שומע הוא ברוך

 עם כל ועל םהכוהני ועל המקדש ועל המזבח על ומכפר
 ."הקדש מקדש את וכפר" שנאמר הקהל

  

, שממש לא לוט ואנשי סדוםהסיפור עם  מזכיר לי אתוזה 
חסד, והם  ששנאומובן איך יתכן שאנשי סדום הרשעים 

אלו שרצחו באכזריות את הבת של לוט כי גמלה חסד עם 
שציפו אותה בדבש והדבורים עקצו אותה כשהיא  בכךעני, 

דווקא הם לוקחים וממנים  ולהפתעתנוצורחת מכאבים, 
של בעלת החסד, האח של  "אבא"עליהם כשופט את לוט ה

איש החסד המפורסם בכל העולם, וכי זה  -אברהם 
הגיוני?? הרי היה עליהם לקחת אדם אכזרי בן של שטן 

 רשעות???? ושכל משפחתו מתחרים על שיאים של 
 

מתברר שאכן גם לוט עצמו הוא בעל חסד עצום,  ובעצם
 ונפש מסרשבאותו יום שנהיה שופט עליהם בסדום הוא 

להכניס אורחים, אז באמת לא מובן מה ראו אנשי סדום 
 לשטות זו???

 

דרשתי בשבע ברכות ועניתי על כך תשובה,  ובבחרותי
 זצ"ל שהיה באירוע נהנה, וצחק מהנאתו מהתשובה ב"ה, והאדמו"ר מסדיגורא

שבעצם אנשי סדום פשוט רחמו על לוט מסכן הבן אדם עזב 
את אברהם רוצה להתקלקל לכן בא לסדום, אבל לא הולך 
לו, אמרו כנראה גמילות חסדים זה בגנטיקה שלו ושל 

של משפחת אברהם אבינו, לכן הביאו אותו  -משפחתו 
, שכך שיש לו מעמד וכבוד, כמו להיות שופט בסדום

כבר הוא  - "והכל יסתדר בממשלה אתן לו כיס"שאומרים 
ישתנה לרעה, ואכן תכנית זו הייתה אמורה לפעול כי לבד 

הכבוד הורס הכל גם את התכונות הטבועות לנו בגנים, 
וכפי שראינו כאן שהכבוד הורס אפילו לשטן מלקטרג, 

 ולוטהמזל הרע של אנשי סדום שהיות ולא עבר לילה, אלא 
לא ישן על זה, אז עדיין הגנים של החסד הטבוע במשפחת 

 ולכן עשה חסד עם האורחים.    ואברהם אבינו השפיע

שכבוד זה כוח עוצמתי, ולמה לא נשתמש בו לטובה?? נחמיא לעצמנו על כל הצלחה רוחנית, נחמיא לעצמנו , לללמדנו
כן!!! "ויגבה לבו תמלא בכבוד עצמי שאנחנו מסוגלים להרבה יותר מאחרים, , נשאנחנו יכולים ומסוגלים לנצח את היצר

 .אז תשתמש בעוצמה זו רק לטובה ועלה מעלה מעלה כאחד הגדולים אשר בארץ אמן !"בשבילי נברא העולם" ,בדרכי ה'
 

 אני ה' בהם וחי האדם אתם יעשה אשר משפטי ואת חקתי את ושמרתם
 

 סיבה חיות לנו שנותנים אלו הם המצוות -בהם" "וחי
לעבודה  ללכת אמתית בבוקר, סיבה לקום אמתית

 מחייה מצוות, וזה לקיים הולך אני כי ולהתאמץ לפרנסה,
 ".בהם וחי" –אותי, מענג ומשמח 

 

לו ואוי לנשמתו ואוי  או מהם, אוי "בהם שמת" מי אבל
 , ובוזומהם בהם ומת שזה מרגישים בניו למשפחתו, כי

ולמצוות, כי למה עליהם להמשיך את מנת  לתורה יבוזו
הסבל שאביהם מתייסר בו בחייו??? ולמרות שאתה 
מקפיד על קלה כבחמורה, אבל זה לא יעזור, כי זה אכן 
מראה לו דוגמא לסבל ועינוי מתמשך, שאתה רוצה להנחיל 
גם לבניך את הסבל והלחץ, ובדור קשה כמו של דורנו 

והלחץ שברצונך בקלות הבן יתנער מהקושי והעינוי 
  להנחיל לו.  

 !!בהם" שימות ולא בהם "וחי - ???מועדות פנינו לאן אז 
 יותר מזכיה זה ארוכה ומתנה, ותפילה פרס זה תפילה זכרו

לוטו, עולה כפול רווח כפול אם לא יותר, תפילה  דאבל של
הזה,  הסבל יגמר ולחשוב חלילה בלב מתי וסבל עול זה לא

 .בהם וחי ומתארך, אלאוהקושי הזה שמתארך 
 

אמור תאמרו ליצר ולכובד  !!!במצוות תתענגו צדיקים
אותם את המצוות  אנחנו עושים גופנו, הרי ממילא
ובחשק  בהתלהבות אותם נעשה והתפילות, אז בא

 כל בהם, וגם ככה שימות ולא "בהם וחי"ובשמחה, 
 אושר שמחת חיים זה ותפילה שמצוות תלמד המשפחה

דרך אתה חי ב כירוחני וסיפוק נפשי ושלווה פנימית,  ועושר
, וכך אתה מחבר לימותהאמת והנכונה שמביאה אותך לש

מקיום המצוות בידיםאותם לשורשים ולא מרחיק אותם 
 

בושה, תתפללו בהתלהבות ובהתרגשות הלב, ובדמעות,  הבורא, בלי לעבודת "קודש אש"וידידים,  צדיקים בהצלחה
)ואם בניך יתביישו תתמסרו בלב שלם לתפילה, ואפילו אם תהיה היחיד בבית כנסת שככה מתפלל אל תתרגש ואל תתבייש 
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ה מול הילדים ובין שעוד ידובר מזה, תעשה שאלת רב, אגב תסביר להם שבושה זה להתפרע במוצאי פסח לחטוף לחם רותח ולקבל כוויות בשפלות האדם, בין שז
 על כל הקופה או וחי או שימות בהם, וזכרו שההלכה בתחילת השולחן ערוך היא, ולא במלחמה אנחנו , כיבאביך נכבדות!!!(

 !!!!עליו, כי שוויתי ה' לנגדי תמיד מהמלעיגים יבוש
 

 ה' אני ערוה לגלות תקרבו לאה',  אני בהם וחיומשפטי  חקתי את ושמרתם
 

זה של קיום כל המצוות כתוב  תמוה מדוע פסוקקצת 
 מצרים ארץ כמעשהדווקא בפרשת העריות, בין הפסוק "

 אני אשר כנען ארץ וכמעשה ,תעשו לא בה ישבתם אשר
לפסוקים שמפרטים את  ,"תעשו לא שמה אתכם מביא

איסור גילוי עריות שהם מהעבירות החמורות ביותר?? וכי 
 מה עניין שמירת כל המצוות לעניין טומאת גילוי עריות???   

 

" בקיום המצוות, וחי בהםללמדנו, שאם יש את " אלא
בקטע הקודם, שעושים מצוות בשמחה  יוכפי שביארת

אותי,  ובהתלהבות בחיות והנאה, בתחושה שזה מחייה
שזה עושה לנו  קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך"

, "באמתלעובדך  וטהר לבנו", אז מגיעים למטובך" שבענו
ואז אפשר לקיים את כל המצוות וחלילה לא להיכשל 

 .אני שבע מטוב ה'בעריות החמורות, כי 
 

ימות "אצלו זה  אז" וחי בהםמי שאין בו את ה " אבל 
שלא יקיים את כל מצוות  לא רק שיתכןו, "בהם ומהם

התורה, אלא יתכן שגם יכשל בעבירות של עריות החמורות 
 .ביותר

 

מלחמה  יש כאןכתוב פסוק זה בתוך פרשת עריות, כי  לכןו
או דבקות בקדושה בהתלהבות או דבקות על כל הקופה, 

  בטומאה בהתלהבות!!!
 

שלכן בשיא קדושת יום כיפור במנחה קוראים פרשת העריות, כי ביום כיפור עלינו להחדיר עמוק בתודעה כן אתה  ויתכן
" זה נפילה עד לתחתית, לכן בכל יום ויום ובפרט בשבתות ובחגים וכל עכשיו בשיא הקדושה, אבל נפילה מה"וחי בהם

, וטהר לבנו לעובדך באמת" -טובך "שבענו מ -שנזכה לחזור בתשובה נתאמץ בכל הכוח בתפילהו  ןווכניום כיפור שכן 
 ונקבל עלינו לקיים את כל המצוות רק בשמחה ובטוב לבב, "וחי בהם" אמן סלה.

 

 ויעש כאשר צוה ה'
 

להגיד שבחו של אהרן שלא היה לבש את "רש"י  כתב
", ובפשטות הבגדים לגדולתו אלא כמקיים גזירת המלך

שביום כיפור אהרן לבש בגדי לבן השונים הכוונה שלמרות 
מבגדי הזהב שלבש בכל השנה, בכל זאת אהרן לא התגאה 

 בבגדי הלבן המיוחדים.
 

, וכי מה יש להתגאות בבגדי לבן, החתם סופר ומקשה
הרי בגדי זהב הרבה יותר יפים והרבה יותר יקרים, שיש 

 אבני שהם ואבני מילואים היקרים ביותר???בהם זהב ו
שהיות ובבגדי זהב היה בהם כביכול החתם סופר  ומתרץ

קטרוג של חטא העגל לכן היה לאהרן מקום להרגיש יותר 
 הנאה ונוחות להלביש בגדי לבן בכניסתו אל הקודש פנימה.

 

תוספת הסבר בדבר, שבעצם אהרן במפרשים  וראיתי
עצמו היה לו גם כביכול נגיעה ביצירת העגל ואם התורה 
מקפידה שלא יכנס פנימה עם בגדי זהב זה מלמד עד כמה 

בקודש פנימה, ובכל זאת אהרן חשוב שלא יהיה מקטרג 
כניסתו מוכחת  אלאעצמו שנכנס לקודש פנימה הייתכן??? 

בכלל בעגל, וגם  שהוא לא מקטרג כלל, כי הוא לא חטא
בגדי הלבן הם כבוד  ולכןהפגם הקלוש נמחק לגמרי קודם, 

ותפארת והנאה גדולה לאהרן הכהן, ובכל זאת אהרן לבש 
 את בגדי הלבן רק כגזירת המלך.

 

שאם היה נכנס לקודש בבגדי לפרש בדרך אחרת,  וייתכן 
זהב יש שיאמרו שאהרן הכהן נכנס חי ויצא חי מהקודש 
לא בזכותו אלא בזכות שמות שבטי בני ישראל הקדושים 
החרוטים באבני המילואים ובאבני החושן, וכן בזכות שם 
הקודש הטמון בין קפלי החושן, ואילו בבגדי לבן אם נכנס 

זאת אהרן  בכל מו!!! ויצא חי זה מוכיח שיצא חי בזכות עצ
 הכהן לבש בגדי לבן רק כגזירת המלך בלבד בלי שום נגיעה.

 

דווקא בגלל שאהרן לבש אותם רק לשם שמים לכן  ואולי
 גניזהבגדי הלבן התקדשו בקדושה עליונה והם טעונים 

 לא ישתמשו בהם שוב.שו
 

 המשך – י הבד והניחם שםופשט את בגד
 

 

כתוב שמשקל הבגדים היה יח' מנה, ביומא לד'  גמראב
 וייתכן ,יח' מנה" נוטריקון והניחםש" רבינו בחייומוסיף 

שהיות והאיש עיתי ששלח את השעיר לשטן מת באותה 
וכאמור קודם כי השטן כשמסתיים יום כיפור מבין שנתנו לו  שנה

כנגד זה גם  על כן , שוחד של כבוד ולכן הוא נוקם באיש העיתי
כשהעמיד את הכהן הגדול שהתחיל בעניין השעיר לעזאזל 

השטן, מהוא הגנה גם צריך  ,השעירים בעזרה ועשה בהם הגרלה

מנה, שישמש כפדיון  קל חישוההגנה שלו היא בגדי לבן במ
ובפרט שלבש את בגדי הלבן לשם נפש שלא ימות בשנה זו, 

קודם שהכהן לא מתגאה שיצא בשלום וכאמור  ,שמים ממש
בוודאי ולכן  האורים ותומים,זכות השבטים ו בליגם  דשומהק

נשלח לאבדון לשטן, יש הוכנגד , יש בהם כוח של פדיון נפש
גניזה של בגדי הלבן במקום קדוש כך שכביכול מצוות 

 .אפס זולתווכי אין מלבדו  לה'המילה האחרונה היא 
  

 בעפר ווכיסהושפך את דמו 
 

 

הכוונה בידו, ולא יכסנו ברגל, בכדי  –ששפך יכסה  במה
והנה בטעם מצווה , חולין פז' שלא יהיו המצוות בזויות עליו,

שהתורה רוצה שאדם ימאס באכילה  האברבנאלזו כתב 
ושתיה של דם, לכן ציוותה אותו התורה לבזות ולהמאיס 

 ,דם בעפרולכן יש את מצוות כיסוי הבמעשים את הדם, 

מקשה, שאם יש מטרה לבזות את  לתורהאזנים  בספרו
הדם אם כן אדרבא נכסה את הדם ברגל ולא ביד וכך נוסיף 

נפלא ביותר, שהיות וכאן  ותירץ יותר ביזיון לדם???
הכיסוי הוא מצווה ממילא מצווה יש לקיים מתוך כבוד 

 ולא בדרך ביזיון!!!! 
 

נכון יש מצוות למשל שצריכים לפעמים לבזות ולהשפיל את האחר החוטא וכדומה אבל מזה מוסר השכל עצום  ולמדתי
שים לב ברגע שזה מצווה, כן נכון!!! אתה צודק!!! זה ממש מצווה!!! מצווה עצומה!!! ממילא אתה חייב לקיימה מתוך 

וך רוע לב שמתפרץ כביכול בעזות דקדושה, הנה מתוך ביזיון!!!! אז אל תתלהם ותשפיל את השני בהנאה מת כבוד ולא
 אם מצווה היא חובה עליך לקיימה אך ורק מתוך כבוד!!! אדרבאממש!!!  סוף סוף הותר לנו שפיכות דמים לשם שמים
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 , ואת שבתותי תשמרואמו  ואביו  תיראואיש  קדושים תהיו כי קדוש, 
 

 ומן העריות מן שנפרושכתב רש"י " ,תהיו קדושים
 זהירות מזנות - ערווה גדר מוצא שאתה מקום שכל, העבירה

, ונשאלת השאלה אם כן מדוע סמוך "קדושה מוצא אתה
 "??שמירת שבת", ו"מורא אם ואבלזה כתוב "

 

ששמע מאנשי אמת, שעל  ,הקדושאור החיים ב יוראית
ידי פחד ויראה מהוריו יכול להינצל מעבירות של זנות, 
כשייזכר בהם או יזכיר לעצמו אותם בעת ניסיון של עריות, 

תקפה  פוטיפר אומרת, שכשאשת "זסוטה לוכמו שהגמרא 
 דמות לו יצרו של יוסף התגבר עליו הזדמנהו ,יוסףאת 
  וניצול.התגבר יוסף על יצרו וברח  מידו אביו

 

 אב מורא מצות טליב ,עריותב הוסיף, שמי שנכשל עוד
 ולכן ,"ילד שזו ארור" שיאמרו ,זלזול להם שגרם ,ואם

הבושה  מקבלת את םאה כי ,לאב אםהפסוק מורא  הקדים
 ".אמו תוגת כסיל ובן" כמו שכתוב ,יותר מהאבא

 

 ואת" האור החיים להסביר, שהוסמך כאן, ומוסיף
 אחד, שמירות  2 - שבתות 2 ,לשון רבים "תשמרו שבתותי
אותו  שישבות ולא יעשה שום דבר שמטמא שבתשמירה ו

 .שבת יום שביעי שמירת ואחד, קודש בברית
 

ששניהם כביכול שונים ועניינים שלא קשורים,  ולמרות
 ברית נקראים שניהם לכןו, בכל זאת הם כמו עניין אחד

תה ומביאים לאכי הם קשורים זה בזה ושניהם , אותותו
זה יחבר ויתקן לו את  מהם ומי שנשמר באחד תוצאה,

 המצווה והשמירה השנייה.
 

איך  ??ומה סודם ??איך אכן פועלים הדברים וחשבתי
ת עוזרים להתחזקות בשעת מורא אם ואב ושמירת שב

 ניסיון??
 

מצאנו דוגמא והמחשה לעניין, כי הנה  וישב ובפרשת
 העזרהקשה עם אשת פוטיפר  סיוןיבשעת הנהצדיק יוסף 

ה האחרונה הצליח יבשני וכך ,דמות דיוקנו של אביולו 
 .להתגבר על יצרו

 

 דמות פני בזכירת הכוח המיוחדמה  :שואל והבן
שפניו רש"י  בשכתמה  שהביא בכלי יקר וראיתי ?????אביו

יה ה יוסףשבגלל רק היה זה ש, וביאר של יוסף דמו לאביו
ולכן רק  ,מאביו יעקבתורה רצה ללמוד יחיד מכל אחיו שה

למד אצל שם יעקב כל מה שהוא זכה ללמוד מיעקב אביו 
פנים האור  לכן, "כמת אדם תאיר פניוחו" והיות ,ועבר

 .לבנו יוסףגם שהיה ליעקב עבר 
 

כמת אדם "חשל יוסף שנזכר באביו, זכר את האור  ולכן
 שמאקוהגיבתענוג זכר נו, ולו לאבאהמשותף  תאיר פניו"

יעקב  -מתמיד צדיק ו עם אבא שהיה לו כשלמד האין סופי
תענוג הקדוש והרוחני שהיה לו עם שה וכשנזכר ,אבינו
יכרון זזה היה  ,פניו לאביו ונדמאפילו ש עליו השפיעאביו 

לו להתגבר על תענוג  העזר ומתיקות זו ,מתוק מאוד
 .פיתהו בחוזקה היצרהעבירה ש

 

בין קדושת הברית לכיבוד  , זה החיבור והקשרכן אםו
מי שיחזק את הקשר להוריו, שיהיה קשר אמיץ ש, הורים

וחם, עד כדי כך שאתה מרוב הקשר החזק שיש לך עם 
אמא לא מפחידה כמו מטבעו של עולם ה, אז גם אם הוריך

תירא בשונה מאחרים כן , אתה הבן רש"יכתב וכפי שהאבא 
 .מפני אביךולא רק  מךא מפני

 

שבידך הבן ליצור  פחדכי זה לא  ,עונשמפחד לכוונתי  ואין
, אלא יראה אותו יוצריםהם שההורים  הכז פחדכי אותו, 

שמפחדים מאוד  של כבוד שבאה מתוך אהבה וקשר חם
, וכשיש לפגום בקשר האמיץ ופחד לפגום בכבוד ההורים

 ממילא, במשפחה קשר כזה של חום ואהבה ויראת הכבוד
לצער אותם לא תרצה אתה לא תרצה לאכזב אותם ו

  .חלילה
 

, שמי החום שבבית מציל מהחום שבחוץ ,שאומרים וכמו
שיש לו חמימות במשפחה לא יחפש חמימות זרה ושלילית 
בחוץ וברחוב ולצער את הוריו, כי טוב לו בחמימות 

 המשפחתית.
  

עונג וקדושת של תיזכר בתענוג קשה בשעת ניסיון כן  כמו
כגון שירת של שירי שבת תיזכר בתענוג ובדבקות ו, השבת

" או למיאקה ריבון עלם וע" או "קה אכסוף נועם שבת"
 .אותך במיוחדורוממו שהלהיבו אחרות בנעימות שבת 

 

סיון תיזכר בתענוג הכי רוחני שהיה לך יבעת נאם  כי
שהייתה לך את ההשתוקקות ותזכור את המתיקות ו

תוכל בעזר השם לבורא עולם לאבא שבשמים, ככה 
 .להתגבר

 

בראתי יצר הרע בראתי לו גם מה שכתוב בגמרא " וזה
סיון יבשעת נש, קאשמיג - טעםתבלין זה  !"תורה תבלין

של  בתענוגו יתשהכי נהנ בריתחא דאורייתאבטעם תיזכר 
שקיט את תאוות ליבך תזה ב ,החידושים שהתלהבת מהם

 הסוער.

מי שיש לו שמירת הברית וקדושה, ממילא יזכה שכפי שכתב האור החיים הקדוש, ו הקדושה" כוח"נשתמש ב וגם
  שבת אחרת לגמרי.ה ואז הוא מקבל אתלקדושת השבת, שמי שגופו קדוש אזי הוא נכנס לשבת בקדושה וטהרה, 

 

שכתבתי ב"ה לחזק רבבות מעם ישראל שבקבלת שבת בעת אמירת בואי בשלום ניתן מתנה לשבת המלכה בהתעלות וכפי 
רוחנית שהתעלינו בה השבוע יותר משבוע שעבר, וזה יכול להתבטאות גם שנבוא לקראת שבת קודש ביותר ימים רצופים 

כשנותנים לשבת מתנה יקרה כי השבת מחזירה לנו ו, אין לכם מושג איזה קבלת שבת זו קדושים וטהורים בלי נפילות ח"
 גם מתנה, ומתנה משבת זה מעין עולם הבא.

 

קל  וכשיש יראת שמים ,, כי מי שיש בו קדושה ממילא יש לו יראת שמיםולטובה שונה בתכלית להורינו יהיההיחס  וגם 
 ., רק חזק ואמץלו להגיע ליראה להוריו, כי התרגל ליראה

 

 ביאור במחלוקת הראשונים –" קדושים תהיו"
 

"קדושים תהיו", לדעת  במשמעותהראשונים  נחלקו
, ומעבירות מעריותקדושים ופרושים  שנהיה הכוונהרש"י 

אין זה ציווי על פרישה מעריות אלא  הרמב"ןולדעת 
, ולדעת ומהנאות העולם הזהשנפרוש מהמותרות 

כל תעשו את  ,ציווי כללילא מצווה אלא הרמב"ם זה 
 .בקיום המצוות ממילא נתקדשהמצוות ו

, שנחלקו הקשורה לענייןיבמות כ' יש גמרא  ובעצם
"כל המקיים דברי חכמים נקרא  אביישם, לדעת אמוראים 

וכי אם לא  ,(ע"פ ביאור המהר"ל)טוען ואילו רבא  ",קדוש
לא גם קדוש אבל  לא האם הגדרתו ייקיים דברי חכמים אז

רשע?? הרי רשע הוא!!! ואם כן מי שמקיים את חובתו 
, לכן אפשר להחשיבו כקדוש איךול חכמים לשמוע בק
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"קדש עצמך  –מבאר רבא קדוש זה הפורש מהמותר לו 
 במותר לך".

 

בעצם בסוגייא שם אין הבדל בהלכה בין אביי  מנםא
על איסור שניות לערווה  מדוברורבא, כי לדעת שניהם 

קרובים מדרגה משפחתית רחוקה יותר ואסורים שהם 
זה נקרא קדושה כי חכמים בתקנתם  רבאמדרבנן, רק ל

רצו ליצור קדושה שזה לאסור את המותר מהתורה, ואכן 
לאחר שחכמים כבר אסרו אותו אז אין כאן קדושה לאדם 
שמקיים אותם כי הוא כבר מחוייב בזה, ואילו לאביי גם 
אחרי שהוא מחוייב בזה עדיין יש לו בקיום מושג של 

זה ת שחייבו חז"ל קדושה והתקדשות כי כל המקיים חובו
 קדושה.

 

 בברכות נ"גמביא את הגמרא בפרשתנו  והרמב"ן
 "והייתם קדושים, "מים ראשוניםאלו  –" והתקדשתם"
וזה מתאים  מדברי חכמים שמצוותםמים אחרונים  אלו –

 שמן ערבזה  –, אמנם ההמשך "כי קדוש אני" כדברי אביי
שזה לבסם את הידים לפני ברכת המזון )ואולי זה במטרה 

 לכאורה זה לברך ברכת המזון מתוך ניקיון מושלם בידים(,
" זה לא מדברי שמן ערבלא מתאים לדברי אביי כי "

  .חכמים
 

משמע וכפי ש להבינו גם כדברי אבייאפשר עדיין  אומנם
בכדי  שבכל ענייני הנקיות שתקנו חז"ל זהמהרמב"ן 

יותר משאר בני  הגוף בנקיות –לטובה  שנהיה פרושים
במים ראשונים שזה עיקר רצון חז"ל בתקנתם  ,אדם

אולי משמש כהמשך לרצון  שמן ערבואחרונים, ולכן גם 
 .אף שלא תיקנוהו חז"ל כחובה חז"ל

 

ולא תתרו אחרי לבבכם בקריאת שמע אנו אומרים " והנה
למען תזכרו ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם, 

", וכאן ועשיתם כל מצוותי והייתם קדושים לאלוקיכם
ת ה', וזה כשנעשה את כל מצוו שורהבפשטות הקדושה 

 מתאים לדברי הרמב"ם, 
 

" הולך והייתם קדושיםעדיין יש מקום לפרש ש" מנםא
ינים העשמירת  –ולא תתורו על תחילת העניין "

שוהייתם קדושים הולך  או, וכדברי רש"י – "והמחשבות
שמירת העיניים וגם על קיום כל  -גם על "ולא תתורו 

 –וגם זה אפשר להכניס בדברי רש"י המצוות בכללי, 
  .מעריות ועבירותפרושים 

 

מפורש בגמרא ש ,כרש"ימוכיח  ביבמות שם והרשב"א
ידעתי כי איש "ותאמר אל אישה הנה נא ברכות י' ב' 

והגמרא מבארת  ב' ד'מלכים  –אלוקים קדוש הוא" 
הרי לנו " לפי שלא ראתה בו סימני טומאה כלל, קדוש"

 שמי שאין בו טומאה הוא אדם קדוש.
 

כי קדוש  –קדושים תהיו סיום הפסוק "יש לעיין ב והנה
הכוונה כי קדוש מה צריך ביאור כאן  ובעצם גם" אני ה'
כי אם קדושה זה פרישות מעריות ומעבירות והרי ו ,אני ה'

פרישות מעריות אצל בורא כלל עניין שייך ברור שלא 
כרמב"ם זה  ורקפרישות מהמותר מהתאוות?? עולם, או 

קיום כל כי  ,להתקדש בקיום המצוותהכוונה היא מובן ש
)ר"ה דף רושלמי ע"פ הי קיים גם אצל בורא עולםהמצוות 

כל התורה את הקב"ה שומר ש ל"א כ'(מדרש רבא וז' ע"א, 
 .כולה

 

שורש אחד  לפי כל הדעות מושג הקדושהשכל  נראהו
עולם  - דרכים כלליות לאדם בעולם הזה 2יש הנה ש, הוא

ניה שהדרך מול זה הו ,התאפקות הניסיונות, דרך אחת
מי שאין  וכלול בזה גםומעצורים,  לחיות בלי גבולותשהיא 

 זה מראה על חולשה רוחנית גם, כי לו גבולות במותרות
הנאתו מתמסר לנמשך אחרי תאוות לבו ומפני שהוא 

, אבל מכל ומותרים כשריםדברים למרות שה הגשמית
 .מקום זה הנאות הגוף ותאוות הגוף

 

איך יוכל לעמוד  ,מתרגל לתאוות בלי גבול אם אדם כי
כנגד היצר הרע שמושך אותו להיגרר לאיסורי עריות??? 

אות הגוף בלי גבולות, ואכן רגיל להימשך אחר הנהרי הוא 
כשל בעבירות חמורות ודומה הדבר עליו כאנוס ממש הוא נ

 לדבר עבירה, כי בטוח הוא שהיצר גדול ממנו.
 

 ,אדם שתמיד עוצר עצמו ומונע עצמו מהנאות הגוף אבל
ושם לעצמו גבולות ולא מספק את עצמו בתאוות ובהנאות 
המותרות, לאדם כזה קל יותר לא להיכשל בעבירות של 
עריות ובכל עבירה אחרת, כי הוא רגיל לשלוט על עצמו 

 ולתת לעצמו מעצורים.
 

 יש מוחשית לזה נלמד מטבענו, כי הנה בחיים ודוגמא
 ליהדות קשר לילבני האדם ב שמזיקות נעימות תאוות

 משמין הכיהוא  טעים הכי אוכלדווקא ה ולרוחניות, הנה
הורס גם את ו בריאותאת  הורסלאדם, כי הוא  מסוכן הכיו

  .חיצוניה מראהה
 

, אדם הנזק את רואים מיד לאגם בתאוות האכילה  אבל
אוכל מסוכן על פי  אכלתי הנהואוכל ואומר לעצמו  טועם

הרופאים ולא קרה לי כלום, אני בריא ושלם ושמח ועליז!!! 
 ה' ירחם!!!! ,בום פתאום ואזומצטבר  מצטבר זה אבל

 

 שנדע, הטבע את בראיתברך  השםשבכוונה כך  וייתכן
ולהיות  מגרות הכי התאוות על להלחם צריכים שבחיים

ולחיות בחשבון, כמו  מאופקים ולשים גבולות לעצמנו,
עד היה ספירת הנאות מה מותר ושיש ספירת קלוריות כך ת

 כמה מותר, גבולות!!
 

חובה עלינו להנות מהעולם הזה, כמו שמוכח  ואכן
 אמהגמרא כלפי נזיר שצריך כפרה שהזיר עצמו מהיין ונקר

הם בני בלהנות "הברכה נוסח  האילנותבברכת גם חוטא, ו
 ."אדם

 

לעצור ולא להימשך מיד לטעום ולהנות ורק עלינו  אבל
רך בלהנות ולהודות לבורא יתכי אחרי התענוג והתאווה, 

משובח, טוב ו תנו וזהחובאכן  על הטעם הטוב והנעים זוהי
יגרר ולהימכר כעבד לתאווה ולהנאה, וכדברי אבל לא לה

בשערי תשובה. רבינו יונה
 

 בתנא דבי אליהו רבהוהתאוות מכל הסוגים, וכפי שכתוב  נותשעלינו לחיות כל החיים במצב של ריסון הרצו, ללמדנו
, למרות שזה קשה אבל זה סוד "גופו לתוך מעדנים יכנסו שלא יתפלל, גופו תורה לתוך שיכנס מתפלל שאדם ח "עד"פי

יהיו טובים יותר מכל הבחינות הן במצב הרוחני והן במצב הגשמי,  שלנוהחיים  ,בריסון ובאיפוק נחיהההצלחה, אבל אם 
בלי מניעות ומפריעים רק ראוי כובעזרת ה' נצליח להיות אנשים רוחניים יותר ופחות גשמיים, ונוכל להתקרב לבורא עולם 

 נתעלה ונתחזק אמן ואמן.
 

 המשך -בביאור מחלוקת אביי ורבא 
 

ו קרבזה רק מי שמחדש ב "קדוש"דעת רבא לש ייתכן
איסורי ואילו מעלייה רוחנית בכך שפורש מהמותר לו, 

כבר נאסר והיה  הרי ממילא הואאיסורי חכמים מתורה או 
 לכאורה כן כמועצמית, ה גם בלי החלטתומחויב בהם 
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עצמו בהנהגה טובה של את אם כבר הנהיג לדעת רבא 
 הרי הוא כבר מחויב לקיימה ,פרישות שקיבל על עצמו

לחדש כל פעם עוד עליה "עליו מכאן והלאה כמו נדר, אלא 
 מהמותר לו.שמקבל על עצמו פרישות  "רוחנית

 

לדעת רבא כדאי לאיש המתקדש, שיקבל על יתכן ו ולכן
וכך כל פעם יחדש את הקבלה , מסויםעצמו פרישות לזמן 

של ההנהגה הטובה ובכך הוא נחשב קדוש בכל פעם 
שמקבל על עצמו, וגם יש בזה מעלה עצומה של נקודת 

 ב התחלה וסיום.והתחלה ונקודת סיום, וש
 

אבות פ"ג  פי' המשניותהרמב"ם על פי בצדקה מצאנו  וכן
פעמים קצת מאשר  שעדיף לתת ולחזור ולתת כמה "וט

 לתת את הכל ביחד.
 

יום של קדושה  40 על עצמנולכן יש עניין לקבל  ואכן
חדוות התחלה מכל ניסיונות הדור, כי כך יש  להישמר

 וכעיין זה מצאנויום, וכל קבלה כזו היא תוספת קדושה, וס
סופרים כל יום ש ,התחלה וסוףשיש ספירת העומר ב

בנפרד עד סיום כל הספירה נספר בנפרד וכל שבוע כביכול 
 בחג השבועות.התמימה והמושלמת 

 

שתקנות וגזירות דם יודע עצם הדבר שא אביילדעת  ואילו
מותרות קודם מן התורה, והוא מקבל עליו את  חז"ל היו

והפרישות תקנות חז"ל כי הוא שמח במשמרת לתורה 
  .זה נחשב קדושה מצדוגם שקבעו חז"ל אם כן מהחטא 

 

שחכמים כשאסרו ותיקנו איסורים  ,ייתכן בדעת אביי וגם
דרבנן, הם טמנו בהם קדושה שכל יהודי שיקפיד על דרבנן 
מחמת שרוצה משמרת לתורה או אפילו כי מאמין בדברי 

בלי לדעת טעמם וגזירתם, בכל גם חכמים באמונה תמימה 
זאת יחשב למקיים דבריהם כאילו הוא עצמו תיקנו, וכך 

.מיםהיהודי מתקדש מכוח קיום תקנת חכ
 

שעלינו לחדש קבלה בכל יום להתחזק בעבודת ה', אפילו בקבלה קטנה מאוד ולזמן קצר כי בכל זאת יש כאן  ללמדנו,
חכמים ולקדושתם כי קדושת החכמים התחדשות ויש כאן קבלה חדשה, והעיקר לקיימה באמת, וגם עלינו להתחבר ל

 בהם ובדבריהם, ובעזרת ה' נצליח להיות "קדושים וטהורים" אמן ואמן.תשפיע עלינו אם נדבק 
 

 המשך - קדושים תהיו כי קדוש אני
   

 אתם מקדישים אם :לומרכב על פסוק זה "וכת ספראב
 אין ואם!! אותי קידשתם כאילו עליכם אני מעלה ,עצמכם

 לא כאילו עליכם אני מעלה ,עצמכם מקדישים אתם
  !!אותי קידשתם

 

 מקודש הריני אותי אתם מקדישים אם אלא אומר אינו או
 "אני קדוש כי" לומר תלמוד ???מקודש איני לאו ואם

 מקדשים אין ובין אותי מקדשים בין ,אני בקדושתי
 ."אותי

 

 לכאורה אינם מובנים, וכי מה ההוה אמינא והדברים
שאם עם ישראל לא יקדשו את בורא עולם אז בורא עולם 

אם  ,לא יהיה קדוש?? וגם מה שייך קדוש אצל בורא עולם
הכוונה קדוש לפרוש מהמותר??? הרי אצל בורא עולם 

 לכאורה לא שייך עניין זה כלל וכלל???
 

שאצל בורא עולם שייך קדושה בעצם זה שהוא  ונראה
, שכביכול "בראשית מחדש בטובו בעל יום תמיד מעשה"

בורא עולם לא חייב לקיים את הטבע בעולם, ובכל זאת 
ין מחדש את הבריאה בכל יום, וזה כע בטובו בורא עולם

", שדבר שאתה לא קדש עצמך במותר לךבחינת המושג "
, כך להבדיל בורא עולם עושה דבר חייב בכל זאת תעשהו
 .שלא היה חייב לעשותו

 

הקדושה שאומרים כל יום לבורא עולם  יהוז ואולי
בברכות קריאת שמע, ובורא עולם אומר לעם ישראל שלא 
תחשבו שאם עם ישראל לא יתקדש ויקדש את בורא עולם 
אזי בורא עולם לא יהיה קדוש דהיינו לא יחדש את מעשה 

 .בראשית והעולם יהיה חרב
 

א בורא עולם יחדש את העולם אל !!!כך הם הדברים לא
כבר כי , עם ישראל יקדשו אותורוב כל יום גם בלי ש

 תאבל בריא התקדש על ידי האבות הקדושים וכדלקמן,
עם טובת פנים ל תהיה מאירתשהתחדשה לא העולם 

מבקש תקדשו אותי  הקב"ה, ולכן להיפךישראל אלא ח"ו 
כך שהתחדשות העולם בכל יום תהיה לטובה ולברכה אמן.

לפחות , כי תמיד יהיה נהיה טובים ובין אם חלילה נהיה רעיםאנחנו שהחיים ממשיכים בכל אופן בין אם ללמדנו, 
הרי אפילו את גזירת ו, אבל איזה חיים אנחנו רוצים??? כי לא תשכח מפי זרעו""תורה ככתוב  שילמדובעולם בודדים 

שעבוד ועבדות מצרים אומר הזוהר שנכון שהייתה גזירה קשה על עם ישראל, בכל זאת שבט לוי המירו את השעבוד לעמל 
יים, אם כבר אנחנו חיים והעולם ממשיך להתק -בעיון התורה הקדושה בקל וחומר ובכל חלקי עיון התורה, ולכן גם אנחנו 

ננצל בורא עולם כועס עלינו, אלא ש מפאת כןננצל זאת לחיות בצורה טובה ונכונה, ושקשיי החיים שלנו לא יהיו חלילה 
 תורה הקדושה.כל חלקי הלמצוא תירוצים  בלהתעמק ולהקשות ו ללימוד התורה בעיון ובעמליהיה שנגזר שהקושי את 

 

אם קשיי החיים כביכול מטרידים אותנו ולוחצים אותנו במקום לבכות ולהתייאש מתוך מרמור ותסכול אדרבא  וגם
לפחות ננצל זאת למסור נפש ולקיים את התורה מתוך עוני וקושי ועבודת ה' מתוך צער וקושי שווה הרבה יותר מעבודת ה' 

יסיון בפרט שאנחנו בדור חלש, אבל כל עוד שהמצב קשה מתוך שלוות הנפש, אכן עלינו להתפלל לא להגיע לידי קושי ונ
את שמו  לקדש ונזכהנזכה לחיים מאושרים בזה ובבא,  טובה וכאמור, ובעזרת ה'לא להישבר ולהתייאש אלא ננצל זאת ל

 של הקדוש ברוך הוא בכל העולמות אמן ואמן.
 

 המשך- קדושה
 

כוונת הברכה השלישית שבאה אחרי קדושה,  זוש וייתכן
" אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה"

ואנחנו  ,שבורא עולם קדוש ומחדש עולמו בכל יום
בכל יום יהיו קדושים בעם ישראל שיקדשו את שמתפללים 

לטובה  יתחדשתמיד כך שהעולם  ,שמו של בורא עולם
 ולברכה אמן.

 

קדוש יש לומר ש" ובדרך אפשר, בתפילות והתבוננתי
", אומרים על קדוש קדוש ה' צבקות מלוא כל הארץ כבודו

ובו בכל יום תמיד, מצבים, מצב ראשון על המחדש בט 2
קדושה שהמלאכים מקדשים את בורא עולם כל ה יאהו

  .בוקר בעלות השחר עת התחדשות הבריאה
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 עומדיםבבחינת למרות שהם  ,לאכים המקדשיםהמ וגם
בכל זאת בכדי לקדש את בורא עולם עליהם כביכול לפרוש 

 דהיינו לתת מעצמם מה שהם לא חייבים ,מהמותר
  .ולהתעלות

 

 שתרגם ישעיה יונתן תרגוםהע"פ  החתם סופרדברי  וכפי
 ן",די מן דין ומקבלין" -" וקרא זה אל זהאת הפסוק "

 אותו מעלה הואו ממנו הקטן למלאך קורא גדול מלאךש
של המלאך הגדול רק לאחר הכנה של התעלות ו גה,בדר

 יכול הקטן המלאךרק אז  ,הנותן רשות וכוח לקטן ממנו
 .וכפי שהארכתי בפרשת ויקרא, ה"להקב שירה להגיד

 

מקדשים את בורא עם ישראל שאנחנו נוספת קדושה  ויש
לימוד התורה בהתמדה ובהשרשת , וזה בא על ידי עולם

לא ימושו מפיך שאומרים ", כפי לדורות הבאים הלימוד
", ואז ך ומפי זרע זרעך, אמר ה' מעתה ועד עולםומפי זרע

ואתה קדוש יושב תהילות ישראל וקרא זה יש מצב של "
  ".קדוש קדוש קדוש - אל זה ואמר

 

מר להם אבפרשתנו, ש ממדרש תנחומא אלולדברי  וראיה
היו מלאכי  עוד לפני בריאת העולםהקב"ה לישראל: 

והיו  את שמי בכם ומקדשיםאותי בכם  משבחיםהשרת 
" להי ישראל מן העולם ועד העולם-ברוך ה' אאומרים "

 .)דברי הימים א טז(
  

שנברא אדם הראשון אמרו מלאכי השרת לפני  כיוןו
אמר  ??אותך בשמו? משבחיםרבש"ע זהו שאנו  ,הקב"ה

עמד אברהם …  ??בא נח. אמרו לו: זה הוא?… להם: לא 
 ??כיון שבא יעקב, אמרו לפניו: זה הוא?… עמד יצחק … 

 כן!!!אמר להן: 
 

אמר … קידש הקב"ה את ישראל לשמו שעה  באותה
הקב"ה לישראל: הואיל ונקדשתם לשמי עד שלא בראתי 
העולם, היו קדושים כשם שאני קדוש שנאמר: כי קדוש 

 ".וקדושים תהי" אני, לכך נאמר
 

יותר משאר הצדיקים ומשאר  ביעקבמיוחד  ומה
לא ימושו האבות??? אלא כאמור אצל יעקב התקיים "

מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר ה' מעתה ועד 
ואתה קדוש יושב תהילות ", ולכן יש מצב של "עולם

  ."קדוש קדוש קדוש - ישראל וקרא זה אל זה ואמר
 

כי ידעתיו הקב"ה " בואברהם העיד שכבר אצל  ולמרות
, בכל זאת "יצווה את בניו אחריו ושמרו דרך השםלמען 

 רק אצל יעקב ראו זאת בחוש.
 

 כי"פירוש הספרא שהובא קודם:  הזה ייתכן שז ולפי
 אין ובין אותי מקדשים בין ,אני בקדושתי "אני קדוש

קדושת האבות ", דהיינו שמאחר שיש את אותי מקדשים
מקודש מעולם ועד עולם הרי בורא עולם כבר  ,הקדושים

 , וכדברי המדרש תנחומא.ולנצח

ד לפני שבכלל היו האבות ווזאת ע ,עד כמה הקשר אמיץ וחזק בין בורא עולם לעם ישראל ולאבות הקדושים ,ללמדנו
כבר  ,ל האבותבכל זאת על שם העתיד של עבודתם הקדושה שהקדושים ולפני שבכלל היה עם ישראל קיים בעולם, 

פני קיומם ולנצח נצחים, וגם אנחנו נתחזק מאוד בעבודת האבות הקדושים ונשתדל בכל כוחנו השפיעה קדושתם עוד ל
צדיקים וקדושים הם כמה ובתפילות שזרענו וזרע זרענו יהיו גם ים וישרים ולהתאמץ בכל כוחנו ובחלהיות צדיק

 ו בעבודת ה', ובעזרת ה' נעשה ונצליח אמן ואמן.שיתאמצ
 

נא רבותי כי פעמים אדם מתעורר באמצע חייו להתחזק מאוד לעבודת ה' באמת ובתמים, אבל עיניו כלות ודואבות  ודעו
כי  ,וליבו מתפלץ מצער ועוגמת נפש עצומה בראותו שבניו וזרעו אחריו לא מתחזקים עמו, והדברים לא פשוטים כלל וכלל

מכל מקום בניו  ,ולמרות שהוא התעורר ברוך ה' בחסדי ה' ,ילדיו ספגו וגדלו שנים עם אבא לא ירא שמים וכך התחנכו
 .עדיין לא הגיעו לזכות זו, ואם האבא ילחם עם בניו לחזקם בכוח הוא עלול להפסידם לגמרי ולנצח

 

לשתוק, ורק תתמיד בעבודת עצמך ובתפילות  כמה ולהתייעץ והרבה מאוד לספוג וגםעליך אבא יקר להתאמץ בח אלא
משתעשע בתפילתך ורואה את  ,עליך ועל זרעך, ובורא עולם הרוצה בתשובת רשעים, כל שכן החפץ בתשובתך היקרה

רצונך העז לדורות ישרים, ובעזרת ה' במשך הזמן בניך יראו את השינוי שאחז בך ואת התמדתך בדרך הישר והאמת, וגם 
 שם לתשובה שלימה אמן ואמן.הם יגיעו בעזרת ה

 

 המשך - ואתה קדוש יושב תהילות ישראל
   

ואתה שבת לאחר קדושת השבת אומרים מיד " במוצאי
קדוש יושב תהילות ישראל וקרא זה אל זה ואמר קדוש 

מפיך  לא ימושוואין את ההקדמה של ", קדוש קדוש"
". ומפי זרעך ומפי זרע זרעך, אמר ה' מעתה ועד עולם

יושב של " הבחינבכי קדושת השבת זה כבר  ויתכן
כוח כל מצוות השבת שעם ישראל וזה מ", תהילות ישראל

קיימו בשלימות ובקדושה בתפילות ובסעודות בשירה 
."אבות ובנים"ב ובלימוד התורה, ובלימוד עם הילדים

את ההתעלות שקיבלנו משבת קודש,  שהתחיל יום חול דווקא אז כביכול אפשר לקצורכ, שדווקא במוצאי שבת ללמדנו
ולכן ננצל את מוצאי שבת להתעלות רוחנית, ונקפיד על סעודת "מלווה מלכה" וניפרד מהשבת בתפילות ובקשות לשבוע 

 קדוש ומוצלח שפע ברוחניות ובגשמיות, אמן ואמן.
 

 וקדושים בכל יום יהללוך סלה
 

בברכת  18ותחים את תפילת שאנחנו פ להוסיף, חשבתי
אנחנו מזכירים את זכות אבותינו הקדושים כי  אבות שבה

 הם הבסיס לקדושה שאנחנו אומרים בברכה השלישית
  .וכאמור קודם

 

ברכת מחיה המתים כי אנחנו את אנחנו מזכירים  ולכן
רוצים בתחיית האבות הקדושים שיקדשו בעולם את בורא 

 .עולם

אנחנו משבחים את הצדיקים והקדושים בכל זאת  אבל
בני דורנו שלמרות הגלות הארוכה הם מקדשים בכל יום 

 את בורא עולם, וגם מהם הקב"ה מתענג ומתקדש.
 

עלינו להצטרף בכל הכוח לקדושים שבכל יום יהללוך  לכן
 ונתייצב כולנו יחדמו וסלה, ולא רחוק הדבר מאתנו, ק

להילחם בגבורה ביצר הרע ונתקדש ונקדש שמו של מלך 
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא אמן ואמן.
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 המשך- קדושהבהתחדשות 
 

ביוצר אור התבוננתי והתעמקתי תפילת שחרית  באמצע
מה העניין ו ,מתקדש עולם שבורא העניין ולא הבנתי מה

 מחדש שהוא כך על יום כל קדוש לו אומרים המלאכיםש
 ??בראשית מעשה תמיד יום בכל

 

הוא  הזה העולם זה הרימה שהיה לי קשה בעניין, ש ועיקר
בורא עולם ש בכך יתקדש עולם שבורא העניין מה ,השפל
  ???ויום יום בכל את העולם הזה השפל מחדש

 

 אדם של שיצרו גמראהנה כתוב בש, תשובה לי והתחדש
 יום בכל ולכן, האדם את להמית ויום יום בכל מתחדש

 ההתחדשות שבכוח ,העולם בריאת את מחדש עולם בורא
 כלש, את כוח התחדשות הזה בעולם וטמן הקב"ה נתןזה 

 בן כי, ותקדשחדש בהתולהת הכוח את לנצל יוכל יהודי
 היום כאילו בהתחדשות מצוות ולקיים ללמוד חייב אדם
  .ניתנו

 

 שהמלאכים קדושה יש, קדושות סוגי 2 יש שכתבתי וכפי
 ולכן, בטובו המחדש - הבריאה התחדשות על משבחים

 .השחר בעלות היום בתחילת קדושה שרים המלאכים
 

 העולם בריאת לפני שעוד ישראל עם של קדושה יש אבל
 לפני עוד ,הקדושים באבות התקדש הוא ברוך הקדוש

 ידי על כאמור היא והקדושה !!!בעולם אדם בני שהיו
 זרעך ופי מפיך ימושו לא" הנאמר את קיימו שהאבות

 יושב קדוש ואתה, עולם ועד מעתה' ה אמר זרעך זרע ומפי
 ."קדוש קדוש ישראל תהילות

 

 בריאת לפני עוד עולם בורא בה השתמש זו וקדושה והיות
 כביכול ,מהלילה היום את מתחיל ישראל עם לכן, העולם

 זה עולם בורא את מקדשים שאנחנו שהקדושה לבטאות
 הגויים ולכן .בבוקר שמתחדש בראשית מעשה לפני עוד

 יציאת מלאחר היהודיםאבל  ,מהבוקר היום את מתחילים
 כבר היום את מתחילים ,השם לעם שהפכומאז  מצרים

 .מהלילה
 

 שגם הרע היצר את לנצח נוכל בהתחדשות ורק, בעולם מחדש עולם שבורא ההתחדשות בכוח להשתמש שעלינו ללמדנו
 כשנבוא אבל, חלילה קרב בלי כמעט ינצח הוא השם בעבודת נתחדשש בלי ,סיכוי עם קרב יש ככה בהתחדשות בא הוא

 . הרע היצר את וננצח ונכריע משמים עזרה לנו היהת בהתחדשות
 

. השם בעבודת שלך הראשונה הפעם זה כאילו, בכל הכוחות כאריה ובעזות כנמר ,בהתחדשות קום, נרדם לך מה אז
 !! כך תצליח וכך תצמח!!יוקדת אש והתלהבות חשק לעורר הכל תעשה, חשק כשאין וגם כשקשה גם הכוח בכל תתלהב

 

 המלאכים ידי על התקדש העולם בריאת לפני ברוך הקדוש שאפילו ה,גדול כך כל שלנו אבותה זכותש, לזכור עלינו וגם
 אחרי כי, הקדושים האבות כוח את תפעיל ימהקד, קושי לך יש אם אז ,נוצרו שהם לפני עוד הקדושים האבות בזכות

 ונשרוף ,בקרבנו הבוער ברע היצר את נצחול להתחדש נצליח האבות וכוח זכות ובכוח, יותר הרבה גדול כוחם נוצרו שהם
 .אמן ואמן הקדושים האבות קדושת אש בלהבת בהתחדשות אותו

 

 המשך - ושמרתם את חקתי ועשיתם אתם אני ה' מקדשכם
 

מה הכוונה להיות אדם קדוש,  מחלוקתהבאנו  כאן עד
, שהקדוש ברוך "כי אני ה' מקדשכם"אבל ישנו מושג נוסף 

מקדש כל יהודי ששומר תורה ומצוות, וזאת למרות שהוא 
קיום מצוות חובתו ביותר מהוספות עצמו בלא מחדש 
על ידי גם מתוך אהבת ה' לנו הוא מקדש אותנו  התורה, כי

 .גם בלי התחדשות והוספות קיום המצוות שאנחנו עושים
 

 קדשנו" וכן "אשר קדשנו במצוותיושמברכים " סחונוכ
עדיין בזה  המצוותבסיס בקיום  גם", ואומנם במצוותיך

רוב רובו של עניין של פרישות מהמותר, כי אחרי הכל שייך 
לא מקיים את התורה ורוב רובו של העולם עובר העולם 
, ולכן למרות שכל יהודי מצווה ועומד בחובה עבירות

מבחינת הניסיון זה גמורה לקיים את התורה, בכל זאת 
 .לפרוש מהמותרממש כמו 

 

ואת  ר מדמה לאדם את כל העבירות כהיתר,היצ כי
לכן בורא עולם החובות של קיום המצוות כעול חינם, 

כמתנה את עבודתנו לנו מחשיב לנו שלו ולה דבאהבה הג
 ., ולכן הוא ברחמיו מקדשנומאתנו לו

 

 שבורא ,"טובים חסדים גומל" הכוונה שזו ששמעתי וכפי
 מעשינו על גמול לנו מגיע כאילו תחושה לנו נותן עולם

 הבורא שרצה חסד רק זה המצוות שכל למרות הטובים
 .ומצוות תורה להם הרבה לפיכךו ישראל את לזכות

 

לחדש ולהוסיף, שהרי כידוע כל בעל תשובה וכל  ונראה
מתחזק בתקופה הראשונה של ההתחזקות הוא מרגיש 
אורות בתפילה, נפשו נשפכת באהבה לבורא עולם, וכולו 
בכי ודמעות של רגש והתלהבות לבורא יתברך, והנה לאחר 

והאדם  כיבוי אורות!!!!תקופה פתאום יש כביכול 

למה כבה עלי עולמי  משתומם וכולו פליאה הייתכן???
 הרוחני?? בורא עולם אייכה?? למה התרחקת ממני??

 

בודק את עצמו ולא רואה בעצמו מום חדש, כי  והמתחזק
עדיין נשאר בחיזוקו המושלם, ולכן הוא ממש בפלא עצום 

 והדבר מטרידו ולפעמים מטהו לכדי ייאוש ח"ו!!
 

" כי קדוששהתשובה היא, שבתחילת חיזוקו הוא " וייתכן
פרש מכל העבירות שהיצר הרע כביכול התיר לו, ולכן 
כשהוא קדוש וטהור הוא מקבל את השפע הרוחני הטמון 

אתה קדוש ושמך קדוש לאנשים קדושים, כמו שאומרים "
אנשים קדושים יש ל", שוקדושים בכל יום יהללוך סלה

 חיבור לקדושת ה' ובכוחם לקדש ולהלל את בורא עולם.
 

תקופת ההתחדשות של  תחולפלאחר תקופה  אבל
זר להיות ככל ישראל שמחויב בכל וחהוא המתחזק, ו

הפרישה ההתחדשות של כבר אין לו את והתורה כולה, 
ולכן אין לו  ,מההיתר ואין לו את כוח הקדושה המיוחדת

 כבר את האורות שהיו לו בתחילת התחזקותו.
 

צמא הוא לאורות הקדושה שחווה בעוז ובחוזקה,  ואם
להתחדש בכל יום בפרישות החובה אין לו ברירה אלא עליו 

 .וכדברי רבא לעילובהתחזקות חדשה, 
 

לפחות לקיים כל מצווה וכל לימוד תורה בהתחדשות  או
", וממילא הוא יהיה קדוש וטהור כי כאילו היום ניתנו"

של התחדשות כימים  יקיים את המצוות בהתלהבות
, כימים בהם פרש הראשונים בו גילה את אורו של עולם

 .מעבירות שהיו עליו כהיתר רח"ל
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מתקנא אני מאוד בבעלי תשובה שמתחדשים כל יום  ואכן
ולמרות שעברו בעבודת ה' כאילו היום חזרו בתשובה, 

עדיין התחדשות  מאז חזרתם בתשובה שניםעליהם עשרות 
    והם אלו הקדושים שיהללוך סלה. ,התשובה על פניהם

 

שאסור לנו להירדם ולשבת כביכול בשלווה, אלא תמיד האש חייבת לבעור בנו, ולפעמים מאוד קשה להדליק ללמדנו, 
כי המאמץ והתסכול והאכזבה זה חלק עצום  ,ייאשאת האש ממש ייסוריי נפש ולמרות הכל לא תמיד זה נדלק, אבל לא נת

נדכה אלוקים לא תבזה", וכפי שאומרים זה החומר הבעירה לאש קודש הכי עוצמתי שיש "לב נשבר ו בעבודת ה',
 לים לחסדו".חיבמזמורי התהילים בפרקי דזמרה "רוצה ה' את יראיו, את המי

 

ולהתחדש בעבודת השם, ונשאף להגיע "לכאילו היום ניתנו" נזכה השם אם נתמיד בשאיפה וברצון להתעלות  ובעזרת 
שלפתע פתאום ביום אחד יתפרץ אור חזק שבעתיים בשוויו מהאורות הקודמים, ועוצמתו תהיה לאין ערוך, כי זה בא מכוח 

 אמן ואמן.בלי יאוש כלל עבודת ה' מתוך ניסיון של חושך ולב נשבר, רק חזקו ואמצו 
  

 למעשההלכה  סיכום –קדושים תהיו 
 

הכוונה שקדושה  ב"בקידושין ב' ע התוספות הגדרת
עות מוכאמור קודם ראינו מה המשמאחרים,  "מיוחד"

משמעות קדושה וגם  ,יהודימהנדרשת מיוחדות  -קדושה 
איך יהודי למעשה  אבל, ולם בעולמנוהנהגת בורא עכלפי 

נהוג כדרך חיים ולקיים את ציווי אמור ל בפרט בדורנו
 ??בורא עולם קדושים תהיו

 
בספרו של הלכה למעשה  מצאתי לשאלתנו ותשובה
שנפטר עוד קודם  ל"זצ ממיר רבינו ירוחם המשגיח

לקפה, את הנאות החיים  ממשילהוא ו ,השואה האיומה
שהיות ולקפה יש קפאין לכן יש אנשים חולים שזה מסוכן 

ולמרות  להם ועליהם לקחת רק קפה נטול קפאין,
משמעותי ניהם הבדל ישבמראה אין הבדל בכל זאת יש ב

, לכן כמו אנשים חולים שהקפאין מזיק לנו ואנחנו, ביותר
ולהשתמש בעולם הזה  עלינו לצרוך קפה נטול קפאין

 .וליהנות מהנאות העולם הזה בלי הקפאין
 

כביכול  כי הן ,הוא שנמעט בהנאות האסורות והנמשל
כי  ,, וגם לצמצם בהנאות המותרותהמזיק מלאים בקפאין

למרות שהם כביכול עם פחות קפאין ולכן התורה התירה 
, ולכן יש קפאין לגמרי אותם, בכל זאת עדיין הם לא נטולי

 מוסיףו ,גם בהנאות המותרות עד כמה שאפשר צורך למעט
התפילות והמצוות  וכן בכוחשבלימוד התורה רבינו ירוחם 

ההשפעות השליליות שבהנאות  ולבטל אתכוח לנטרל  יש
 המותרות.

 

הרבה ניסו אנשים שזה אכן סוד חיינו, שהרי  ונראה
בקדושה וברוחניות מושלמת ומנותקת מהגשמיות לחיות 

 כרבי ישמעאלולא הצליחו, ואילו הרבה חיו  כרשב"י
גם , ו"הברכות ללשלב רוחניות עם חיי גשמיות והצליחו 

 הזה.בעניין זה של פרישה מהנאות עולם 
 

קשה מאוד לפרוש לגמרי מהנאות העולם הזה,  אכןכי 
וקשה לחיות ברוחניות בלבד ועוד למשך תקופה ארוכה 

עד כדי וממושכת, וייתכן שאז הנפילה תהיה קשה מנשוא ו
אלא נחיה בעולם הזה ונהנה  שנאה לחיי רוחניות רח"ל.

מהנאות המותרות לנו בלבד, ונזכור שהנאות הגוף יש בהם 
וכל שכן שלא רעלים ולכן נצמצם בהם עד כמה שאפשר, 

 לא נשקע כולנו בהנאה.שנפריז בהם יתר מהנצרך וכל שכן 
 

עלינו לזכור, שמחובתנו להשקיע הרבה כוחות בלימוד  וגם
התורה ובעמל התורה בכדי לרכך את עוצמת השפעתם 
השלילית של הנאות הגוף, ותמיד נקפיד שהרוחניות שבנו 

מהגשמיות, שהרוחניות תהיה העיקר ולא תהיה יותר 
 הטפל.

 

תדע  ,מהנאות החייםנמשך ונהנה מאוד אתה  ואם
לך הנאות רוחניות  תיצורמשקל תשובת השלפחות כ

או  'ולנטצאו  מפיצהחזקות, שכמו שאתה נהנה ומתלהב 
תהנה זה שכנגד  עליך לדאוג ,כל הנאה גשמית מותרת

מתפילה מלימוד תורה בהתלהבות, או מאוד מאוד 
או לפחות בשירה וזמרה של התעוררות עצומה  ,בדבקות

 עד כלות החושים כולם לאהבת ה'.
 

השתדל להיגמל מהתמסרות להנאות שעליך לספק  ובלי
ותמיד תנסה להעלות ברוחניות ולהתנתק מגשמיות,  ,הגוף

כי לצערנו יותר קל ליהנות מגשמיות מאשר למצוא הנאות 
רוחניות ולהתמסר להם בדביקות ובהנאה עצומה, ובפרט 
לאדם השקוע בהנאות גשמיות בתשוקה, כי זה כמו דבר 

 והיפוכו כידוע לכל.
  

אם היית רואה את  הרי שים לב לדבר אמיתי ונכון, ואנא
, כל רבך הגדול מתמסר להנאות גשמיות בהתלהבות

ערכה שהייתה לך עליו תימחק בשנייה, ולא תקבל הה
, ולמה?? כי זה היפך תשובה שהייתה כאן מעידה חד פעמית

מוחלט לאדם רוחני וירא שמים גדול, אז תאמין שעליך 
להתמסר לגשמיות, זה מבייש למעט בגשמיות, וחלילה לא 

    .וממש לא ראוי, ובאמת גם לא מכובד
 

ולעולם נהיה יותר רוחניים מאשר גשמיים, ולעולם לא ללכת בדרכי ישרים עם גבולות, כוחנו ה' נשתדל בכל  בעזרת לכן
בורא עולם יקדשנו בקדושתו העליונה אמן סלה, לבל לא ניגע לריק ולא נלד שכר זה ונתמסר לתאוות אפילו המותרות, 

 אמן ואמן.אלא נזכה ונחיה ונירש טובה וברכה בחיי העולם הזה ולעולם הבא לבהלה 
 

 , ואת שבתותי תשמרואמו  ואביו  תיראואיש  
 

עוד הסבר מדוע התורה כתבה באותו  החתם סופר כתב
פסוק גם את עניין מורא אם ואב וגם את מצוות שמירת 

בעירובין הגמרא  על פי ותירץוכי מה עניין זה לזה??? שבת, 
שתי שנים ומחצה נחלקו בית שמאי ובית שאומרת ש "גי

הללו אומרים: נוח לו לאדם שלא נברא יותר  הלל,
לאדם שנברא יותר משלא והללו אומרים: נוח לו  משנברא,

נוח לו לאדם שלא נברא יותר : והחליטונמנו , ונברא
 .משנברא

 

א מהורי, דם יכול לטעון למה עלי לכבד ולירכן, הא ואם
שהיה נוח  ,הרי הם גרמו לי נזק בכך שהביאו אותי לעולם

ואת , ועל זה באה התשובה "לעולם הזהלי שלא הייתי בא 
 "חשבת קי" וכפי שאמר רבי יוחנן בגמרא שבתותי תשמרו

ע"ז כדור אנוש עוונותיו  שהשומר שבת כהלכתו אפילו עבד
שייך  א"כשבת,  יכול לשמור והבןהיות  כלומר, לונמחלים 

במורא הוא נוח לו שנברא לעולם, ולכן חייב בו שיהיה 
 .מאביו ואמו
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 "קדושים תהיו"להוסיף שלפי זה מובן החיבור בין  ונראה
וכפי האמור קודם שתפקידנו בעולמנו  ,"מורא אם ואב"ל

לצמצם בהנאות הגוף ולחיות באיפוק ובגבולות, אבל יבוא 
אלו חיים קשים וחיים לא הוגנים  ,אדם ויטען זה לא נוח

רת לו התורה, הרי עדיף היה בכלל אילו אומ לכן כביכול!!!!
עוולה נולד ונוצר, עד כדי כך שאולי הוריך עשו לך לא היית 

בכל זאת עליך החובה  ,בכלל שהולידו אותך, אלא מה
לכבדם ולמה??? כי באפשרותך להפוך את המצב מנוח שלא 

לנוח לאדם שנברא!!! וזה על ידי שמירת שבת  נברא,
כן גם אתה יכול לחיות חיים מאופקים  כמו ,כהלכתה

ומרוסנים מתאוות ומהתפרעות אחרי הנאות הגוף, ובכל 
 .ולא חיי צער ועצבזאת חייך יהיו יפים ונוחים ונעימים, 

 

בקיום המצוות כמו מצוות שבת כראוי אתה תרגיש  כי
תמלא שמחה והתרוממות הרוח, וכולך ת מעין עולם הבא

 אכסוף קה" שירתב כגון ובדבקות בתענוג אתה תתמלא
 שירי בנעימות או ועלמיא"  עלם ריבון קה" או" שבת נועם
וכן בכל  ,ובדבקות במיוחד אותך שהלהיבו וקודש שבת

תודה לבורא עולם  ככהו ,עונג רוחני שליבך נמשך אחריו
וכדברי  ,אותך לחיות בעולם הזה ושזיכולהוריך היקרים 

ומעשים טובים  יפה שעה אחת תשובה" "זאבות ד' יהמשנה 
 ."מכל חיי העולם הבא

 

", והנפש לא תימלאמה שאמרו בעלי המוסר " וזכור
הוא לא יגיע  הכשיהנאדם חייב סיפוקים והנאות, וגם ש

לסיפוקו כי הרעב מגיע מהנפש והיא לא מסתפקת בהנאות 
היצר מרמה אותנו שההנאות הגשמיות ירגיעו וגשמיות, 
 ירגיש סיפוקאדם  בהנאות רוחניות רקאבל  ,את נפשנו

והוא , כי הוא ירגיש שהוא ממלא את חובתו בעולמו, אמתי
 ."ואני קרבת אלוקים לי טוב"כתוב כירגיש בטוב האמתי 

 

תחיה באמונה ותהנה מהחיים בהנאות רוחניות שהחיים יכולים להיות טובים באמת אבל זה תלוי רק בך, , ללמדנו
כמי ומצוות בעצב את האל תקיים משמח ומהנה, ועושר רוחני  מתוךשיקרינו על כולך, שפניך יקרנו מאושר ומשמחה 

ובניך ויוצאי חלציך יתרחקו ממך כי יתביישו בך ויראו בך  ,שכפאו שד, כצדיק ורע לו!!! כי אז כל הליצנים בוז יבוזו לך
בחייהם ככתוב "שמח בחור רצונם לשמוח יבחרו בדרך ההפוכה משלך כי והם  ,ובדרכך בחיים מקור לחיי צער וכאב

 .חזקו ועוד חזון למועדתם יה מבוגר, ובפרט שבלבם יחשבו ננהג כאבא שבצעירותו נהנה ובגיל בילדותך"
 

ית תהנה ותשמח בחייך ותוכיח להם בדוגמא אישית כי הנאה רוחנית הרבה יותר עוצמתית ומשמחת מהנאה גשמ אלא
יוצאי זרעך ומכל יהודית ובעזרת השם תזכה לנחת  ,אם לא מיד זה יגיע בהמשך חייהם ,ימשכו אחריךובעזרת השם הם 

 חלציך אמן ואמן.
 

 ולא תזנה הארץ
 

 ,שאם עושים עבירות הארץ תזנה את פרותיה רש"י כתב
להצמיחם במקום  , אזיהיא תוציא את הפירותכששדהיינו 

, ולפעמים בארץ ישראל היא תעניק אותה לארץ אחרת
 .השפע יינתן דווקא לארץ אויב

 

שהשפע של ארץ ישראל מליץ יושר  בספרמזה  ומדקדק
עובר ומשפיע ברכה לחוץ לארץ,  ואה, אלא לא מתבטל

 ואכן כל השפע שבעולם מושפע מברכת ארץ ישראל.

ברכה בראש בעצם לכל יהודי נגזר שפע להוסיף ש נראהו
מה שנגזר השנה, אבל אם הוא חוטא הוא עלול לגרום ש

כדברי הגמרא שאם נגזר  ,עליו יעבור לאדם אחר לגמרי
 .גשם על מקום אחד וחטאו הגשם ירד במקום אחר

 

ך, ועיניך כלות למה זה יעבור דווקא לשונא ולפעמים
והברכה  תדע שכל השפעכשעיניך כלות ומצליח,  ךשונא

 מהברכה שנגזרה לך. -מהכיס שלך שיש לשונאך זה 
 

טיב יאם תשואל תשחית את ברכתך לזרים, ומצד שני זכור  , יהודי יקר אנא שמור את הברכה השמורה לך אצלך,לכן
אחר שהפסיד את השפע שלו ייתכן שלמרות שלא נגזר עליך שפע ברכה אבל קיבלת את השפע ברכה מאדם  -דרכך 

 .את ברכת ה' אמן ואמןבדיוק תהיה זה שזוכה בברכתו, לכן נשפר דרכנו שנהיה ראויים לקבל  לאחרים ואתה
 

 ואהבת לרעך כמוך
 

 ושלך שלי שלי האומר" פרק ה' משנה י'באבות  במשנה
 ופלא", סדום מדת זו, אומרים ויש בינונית, מדה זו, שלך

עצום איך לתנא קמא במשנה, זו דרך בינונית ורגילה, 
השנייה זו מידת סדום! שהיו רעים וחטאים לה'  ולדעה
 יתכן שינוי חד כל כך בדעות התנאים??? איךמאוד, 

 

את  כתב שלתנא קמא היות והשווה ישראל ובתפארת
 לרעך ואהבת" לכאורה גם קיים את מצוות, לעצמו חבירו
ולכן לדעת הראשונה במשנה זה מידה בינונית, , "כמוך

טוען שזו מידת סדום, כי למרות רעיון  התנא השניאומנם 
 אדם שבין האהבה תתבטל כזו התנהגות השוויון, בגלל

למרות , אורחים רגל שמנעו כי כך נהגו  בסדום, לחברו
נגררו  ומזה איתם בכל מדינה, יתנהגו שידעו שכך

 עניים. על גם להתאכזר
 

ואהבת לרעך כמוך זה נזכור את מאמר רבי עקיבא " וזכור
יבמות ובגמרא , י"ב ד"קדושים פ ספרא -" כלל גדול בתורה

תלמידים היו לו לרבי  ותאמרו: שנים עשר אלף זוג "בס

מתו בפרק אחד מפני עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן 
 .שלא נהגו כבוד זה לזה

 

אלף תלמידי רבי  24רבי עקיבא היה תנא, ו הרי  ושנבין
עקיבא היו אמורים להיות תנאים מבעלי המשניות, כפי 
שתלמידי רבי עקיבא בסוף ימיו היו מגדולי התנאים, והם 

 , שמוע בן אלעזר ורבי שמעון ורבי יוסי' ור יהודה' ור מ"ר
 

אלף צדיקים נפטרו לפי שלא נהגו כבוד זה  24הש ונכון
לכל  ,בזה אבל מה עם תורתם??? למה אין לנו אלפי ורבבות

מאמרים ומשניות של תנאים אלו, איפה תורתם הפחות, 
 "???אלף תלמידי רבי עקיבא 24של "

 

ואהבת "בדווקא מזה למד רבי עקיבא שכאשר חסר אלא 
זה רק סיבה לעונש אלא זה גם כלל גדול אין " כמוךלרעך 

ולכן לא בתורה שיש כאן חיסרון עצום בלימוד התורה, 
אלף גאוני ישראל תלמידי רבי עקיבא  24מכל  ה  ושארנ

 ".כלום" -שום משנה ומאמר תורני שם דבר 
 

 אדרבה ,(שירה ווקאליתבמוזיקה )ונחליף להימים האסורים בימי ספירת העומר במקום לחפש דרכים להמתיק לנו את  לכן
  !!ואמן אמן  אלף גאונים שמתורתם לא נשאר לנו זכר, ונתחזק באהבת ישראל אמתית  24נזכור את העצב ונבכה על פטירת 

http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%AA&perek=%D7%A1%D7%91&pasuk=%D7%91
http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%AA&perek=%D7%A1%D7%91&pasuk=%D7%91
http://www.yeshiva.org.il/responsa/Responsa.aspx?sefer=%D7%91%D7%91%D7%9C%D7%99-%D7%99%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%AA&perek=%D7%A1%D7%91&pasuk=%D7%91


חידושים וחיזוקים עצומים "וטהר לבנו"   יכול להשתתף ולתרום הנצחה בספר הקדושביחד, גם אתה/ם 

 הדור מסכנות הדורשגדולי ישראל העידו שזה הצלת 
 

 התורם הנצחה הפרשה התורם הנצחה הפרשה
לרפואת הרב יפת בן מרים שליט"א  בראשית

 ומרת ברכה בת מרים תליט"א
הגאון רבי מאיר מוגרבי שליט"א ראש 

-הישיבה הגדולה "כנסת ישראל
 אשדוד

   בחוקתי

   במדבר   נח

   נשא   לך לך

 לע"נ אברהם סנדוסי בן אסתר וירא
 

 ולהצלחת חתנו 
 ביטון ומשפחתוברוך 

רבי אליהו ביטון בר  –לע"נ  בהעלותך
 טז' סיוון תשס"א –חנה 

 הרבנית אסתר אלבז תחי'

 לע"נ אברהם ביטון בן עליה  חיי שרה
 ר"ח כסליו 

 ולהצלחת בנו 
 ברוך ביטון ומשפחתו

   שלח

ו'  –אבי מורי הרב שלום בן יצחק ריינר  תולדות
 כסליו התשע"א

   קרח 

   חקת   ויצא

הרב אברהם יצחק בן  –לע"נ  בלק   וישלח
 יט' תמוז –הרב דוד אלפער 

 הרב שלמה אלפער שליט"א

 לז"נ כ"ק אדמו"ר רבי יוחנן בן אדמו"ר רבי דוד מרדכי זצ"ל  וישב
 מטאלנא

 נתבקש לישיבה של מעלה     א' דחנוכה כה' כסליו תשנ"ט

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  פנחס
שמריהו זצ"ל בן הרב אהן צבי 

 כה' תמוז –נודל שיבלט"א 

 יאלאס משפחת
 שליט"א

 לע"נ הגאון הצדיק ראש הישיבה  מקץ
 ה' טבת תשע"ד -רבי שמעון הכהן זצ"ל בן עישה עליזה תחי'  

ש"ב: הרב שלמה  –לע"נ  מטות
ן רשמריהו זצ"ל בן הרב אה

כה'  –צבי נודל שיבלט"א 
 תמוז

 יאלאס תמשפח
 שליט"א

לע"נ ידידי רבי יונה בן ר' דוד וחוה  ויגש
 סולומון זצ"ל 
 ז' טבת תשע"ד

   מסעי אשתו וילדיו

שמואל מלכא בן לע"נ ר'  דברים תלמיד חכם בעילום שם להצלחתו ולהצלחת משפחתו  ויחי
 ז"ל  חסיבהאליהו ו
ו' באב תש"ן  -נפטר ב

 .נ.צ.ב.ה.ת

 ונכדובנו 
 אמלכואדם ר' דניאל 

הרב יצחק בן הרב  זקנינולע"נ  ואתחנן   שמות
 יח' אב –שלום ריינר 

נכדו הרב שלמה פרידמן מונסי 
 ארה"ב

   עקב להצלחת התורם ולזיווג הגון  בקרוב לבנו  וארא

ש"ב: הרב שמריהו זונדל הכהן  –לע"נ  בא
ח'  -בר הרב פייטל זעליג שר )שאער( 

 שבט

 משפחת יאלס 
 נ.י ארה"ב

ש"ב: געלא רעכא  –ל"נ  ראה
אקרמן בת הרב שמריהו זונדל 

 ג' אלול -הכהן שר )שאער( 

 משפחת יאלס שליט"א
 נ.י   ארה"ב

 –בשלח 
 שבת שירה

   שופטים  

   כי תצא   יתרו

   י תבואכ ארה"ב ונסימ משפחת גרניק ל' שבט –לע"נ צביה בת יעקב  משפטים

   נצבים   תרומה

   וילך   תצוה

חיה פראדל בת הרב  –לע"נ  האזינו   כי תשא
 יח' תשרי –אברהם יעקב ע"ה 

 משפחת גרניק
 מונסי

 ארה"ב

 -ברכה    ויקהל
שמחת 

 תורה

 .לחזרה בתשובה שלמה של הילדים
 רחל קרול,  אדיר שמואל בן רחל קרול. בנותטל ו, ירין חנה

  -בברכה ובקדושה הלהצלחה בכל מעשה ידי
 רחל קרול בת מרלן ואהרון בן סופיה וסופי רות בת מרלן.

 -לעילוי נשמת ו
 יח' בניסן , -מרלן בת מסעודה

 ח' באלול -ג' בתשרי שמואל בן מרים -חנה בת מסעודה
 רינה בת פרידה יח' באלול.

 הגדה   פיקודי
 של פסח

 להצלחת הרה"ח ר' חיים פסח ריינער שליט"א
 

יא' טבת  –הרה"ח ר' יונה בן הר"ר שרגא צבי ריינער  –לע"נ זקינו 
 תשס"ג

ח' טבת  –ריזל בת הרב ר' אברהם סופר ז"ל   -ולע"נ זוגתו 
 תשע"ג

 ריינער שליט"א פסח חייםהרה"ח רב נתרם על ידי   

שביעי של    ויקרא
 פסח

ש"ב:  הרב זאב בן  -לע"נ 
הרב פסח  יוסף אקרמן  נפטר 

 כ' ניסן

 משפחת
 יאלס שליט"א

   לג' בעומר   צו

   שבועות   שמיני

 משפחת גרניק ה' ניסן -אליהו זאב בן ר' דוד יעקבלע"נ  תזריע
 מונסי

 ארה"ב

   ראש השנה

 הם קדישיעל לעילוי כל הנשמות שלא נאמר יום כיפור   מצורע
 בעילום שם

   סוכות   אחרי מות

מרת חנה ביטון בת רחימה ביטון  –לע"נ  קדושים
–  

 ל' ניסן תשס"ח

   חנוכה הרבנית אסתר אלבז

לרפואת הרב מקסים ניסים  פורים   אמור
 )מקס( בן רחל דדון

וברכה והצלחה לכל משפחתו 
 יחד עם כל עם ישראל

 ולעילוי נשמת
 בן רחל דדון אביו רבי שלמה 

 בת אסתר דדון ואמו רחל 
 

 הרב מקסים דדון שליט"א
 שנולד ביום הפורים

      בהר
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