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 הנשרפין ושעיר פר והרואה ,הנשרפין ושעיר פר רואה אינו קורא כשהוא גדול כהן הרואה' ):½ì( יומא במסכת נןת

'. כאחת שוה שניהן ומלאכת רחוקה דרך שהיתה אלא רשאי שאינו מפני ולא ,קורא כשהוא גדול כהן רואה אינו

 עם בובר מצוה ומאי ,המצות על מעבירין אין לקיש ריש דאמר לקיש כדריש דתימא מהו ,פשיטא' ).¼(גמרא אמרו וב

   '. לן משמע קא ,מלך הדרת

  

³×êñô³×êñô³×êñô³×êñô    öí−ò¾öí−ò¾öí−ò¾öí−ò¾    íî¾íî¾íî¾íî¾    ³ìê×³ìê×³ìê×³ìê×        
  

לפי ושוה באותו הזמן בדיוק,  מוגבלזמנם  היהושה הכהן גדול ביום הכיפורים, ביאור הדברים, שב' עבודות שהיה ע

ע"מ יוצאים מבית המקדש היו כהנים אחרים שהשעה ממש  יאת התורה שהיה הכהן גדול קורא, היתה באותהקרש

מחוץ לעיר, ומי שרצה לראות עבודת כה"ג בקריאת התורה, לא היה בבית הדשן לשרוף את הפר והשעיר הנשרפין 

נתחדש התבאר בגמרא שולפי שהיו מרוחקים מרחק גדול זה מזה, עבודת הכהנים בשריפת הפרים, את יכול לראות 

גם לראות את הכהן גדול בקריאת התורה, ו איכא מצוה לראות קיום מצוה, וא"כ איכא מצוהבזה דין, שאע"פ ש

ברוב עם הדרת מלך, נעשית חשובה יותר, לפי ש מצות ראיה של הכה"ג הקורא בתורהפת הפר ושעיר, ולראות בשרי

ולילך למקום מצוה אחר, לפי שאין מעבירין על  י לעזוב את המצוה הנעשית ברוב עםסד"א שלא יהא אדם רשאו

, לפי שהוא עצמו אינו עסוק בה, אלא הכהן המצוות, קמ"ל שרשאי לעשות כן, לפי שאינו חשוב עוסק במצוה

זה  )õ)è "í õ"×íî− ³ðîë¼ôì"להלכה  ‰¯Ì"·Óדין זה הביא  .ורבמשנה שם ביתר ביא ·¯Ú"·וע"ע  .. עיי"ש בפירש"יהקורא

 והשעיר הפר שורפין קריאתו ובזמן, בתורה לקרות הנשים לעזרת גדול כהן יצא ,למדבר שעיר שהגיע כיוןלשונו '

  '. הנשרפין ושעיר פר רואה אינו קורא כשהוא גדול כהן הרואה לפיכך, הדשן בבית

  

³îî®ôí ñ¼ ö−þ−ë¼ô ö−ê³îî®ôí ñ¼ ö−þ−ë¼ô ö−ê³îî®ôí ñ¼ ö−þ−ë¼ô ö−ê³îî®ôí ñ¼ ö−þ−ë¼ô ö−ê        
  

בדרך אגב ובעקיפין בתוך דיני עבודת יוהכ"פ, והלוא הוא  יש לתמוה למה מצא התנא לנכון להשמיענו דין זה,והנה 

דין כללי בכל המצוות, שיש מצוה בראיית קיום המצוות, והרואה יכול להעדיף מצוה אחת, אע"פ שאין בה רוב עם, 

ענו התנא בסדר עבודת יום זה צורך השמילאיעל פני מצוה שיש בה רוב עם, לפי שאינו עסוק בה הוא עצמו, ו

פר בית המקדש, ענין זה שמי שהיה רואה את הכהן הגדול קורא בתורה, לא היה יכול לראות את שריפת ההקדוש ב

  הנשרפים, וכי לא אשכח התנא מקום אחר להשמיע דין זה, אלא בציור המשונה הזה בדייקא. ושעיר

  

êëêëêëêë    îñîñîñîñ    öí×öí×öí×öí×    ñîðèñîðèñîðèñîðè    ³îþšñ³îþšñ³îþšñ³îþšñ        
  

יבקש לילך ביום הצום מרחק ש ,מישראלאדם אין לך לכאורה ר מתבוננים בהשקפה פשוטה, שעוד יש לתמוה, כא

בגין כך על המחזה הנורא והמקודש של שמיעת קריאת וותר את הפר והשעיר, ול כדי לראות היאך שורפים גדול

נורא הוד, וכפי המתואר באריכות במשנה זה היה מעמד והלוא , בבית המקדש התורה מפי כהן גדול ביום הכיפורים

) êôî−ì½:( 'הכנסת חזן ,משלו לבן באצטלית קורא לאו ואם ,קורא בוץ בבגדי לקרות רצה אם ,לקרות גדול כהן לו בא 

 ומקבל עומד גדול וכהן ,גדול לכהן נותנו והסגן ,לסגן נותנו הכנסת וראש ,הכנסת לראש ונותנו תורה ספר נוטל

 ובעשור כאן כתוב לפניכם שקראתי ממה יותר ואומר ,בחיקו ומניחו תורה ספר וגולל ,בעשור ואך מות אחרי וקורא

 מחילת ועל ,ההודאה ועל ,העבודה ועל ,התורה על ,ברכות שמונה עליה ומברך פה על קורא הפקודים שבחומש

 שאר ועל ,עצמן בפני הכהנים ועל ,עצמה בפני ירושלים ועל ,עצמן בפני ישראל ועל ,עצמו בפני המקדש ועל ,העון

אדם מישראל יסכים לוותר על המעמד הנורא והמקודש הזה, ויבחר לילך לדרך ארוכה לראות  הואיז '.התפלה
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בשריפת אש, והוא , אטו בשופטני עסקינן, או בילדים קטנים המשתובבים ומשחקים בשריפת הפרים בבית הדשן

  דבר תימה ופלא גדול.
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שפעם בליל יום הכיפורים , "Á Ê ˘ÈÏ‡˜ ‰ÓÏ˘ '¯Ï‰¯‰"נאה, שזכיתי לשמוע מפי  עשהומדאתא לידן אזכיר בכאן מ

‰¯‰"˜ ‰˘Ì בחדרו, ועסק בתוה"ק בלימוד מסכת יומא, עם בנו  ‰¯‰"˜ ‰‡·�ÚÈÊ ¯Ê� È"‡אחר התפילה, ישב 

‡"ÚÈÊ Ï‡ÂÓ˘Ó ובעת הלימוד היה האבני נזר שרוי בתנועה של יראת וחרדת הדין, וסביביו נשערה מאד, וביקש בנו ,

 אינו קורא כשהוא גדול כהן הרואההרה"ק השם משמואל זיע"א להמתיק את הדינים, וע"כ בעת שלמד סוגיא זו, '

 רשאי שאינו מפני ולא ,קורא אכשהו גדול כהן רואה אינו הנשרפין ושעיר פר והרואה ,הנשרפין ושעיר פר רואה

מעמד שריפת הפר ושעיר, בשהשם משמואל שנראה לו '. אמר כאחת שוה שניהן ומלאכת רחוקה דרך שהיתה אלא

השתתפו ציבור גדול מאד, עוד יותר מן הציבור שנשארו בביהמ"ק לשמוע את קריאת התורה מפי הכהן גדול, לפי 

שהיא עבודה שאינה רגילה, והנפש נמשכת אחר ענינים מלאי ענין, כששמע הרה"ק האבני נזר זיע"א את דברי בנו, 

‰¯‰"˜ מי שלא שמע קריאת התורה מפי  עלתה כבת שחוק על שפתיו, ואמר שדברים הללו יכולים להאמר רק ע"י

‡"ÚÈÊ Ê�‡ˆÓ ÌÈÈÁ È¯·„‰ ,אבל מי ששמע קריאת התורה מפי הרה"ק מצאנז זיע"א, שוב לא יאמר כדברים הללו ,

ופתח וסיפר שבעת שדברו בו נכבדות להשתדך עם בתו של הרה"ק מצאנז זיע"א, ונסע אל הרה"ק מצאנז שיתהה 

ורה מפי הרה"ק מצאנז זיע"א, ואמר שקריאה זו עוד מהדהדת באזניו וחקוקה על קנקנו, הוא זכה לשמוע קריאת הת

גבוהה ביותר, ובוודאי  אבעצמותיו, ובוודאי קריאת התורה של הכה"ג בביהמ"ק ביום הקדוש, היתה מעולה מזו בדרג

  נשארו מרבית העם להקשיב ולשמוע ולחזות בקריאה נשגבה זו.
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להלכה ולמעשה, והוא  ‰¯‰"˜ ‰˘ÚÈÊ ˙Ó‡ ˙Ù"‡ביישוב הענין, בהקדים דבר חידוש פלא, שחידש ואולי יש לומר 

 עבירות ,מכפר הכפורים יום למקום אדם שבין עבירות' ):(íõ יומאמצוה לפרסם, לפי שאין דבריו ידועים כלל, תנן ב

הביאו מעשה נורא בענין קפידת  (ïõ:)'. ושם בגמרא חבירו את שירצה עד מכפר הכפורים יום אין לחבירו אדם שבין

'. וכתב שם איפייס ולא דכפורי יומי מעלי תליסר לגביה רב אזל ,חנינא רבי איקפידרבי חנינא על רב, ואמרו שם '

 במה עמו הצדק אם נפקותא ואין ,חבירו עם חדא שיתפייס קפידא איכא דביום הכיפורים משמעהשפת אמת וז"ל '

  '.להתפייס צריכין כל מקוםמ ,לא או עליו שמקפיד

  

ó−þîõ−×í óî− ëþ¼ë ³ðìî−ôí ½î−õí ³ëîìó−þîõ−×í óî− ëþ¼ë ³ðìî−ôí ½î−õí ³ëîìó−þîõ−×í óî− ëþ¼ë ³ðìî−ôí ½î−õí ³ëîìó−þîõ−×í óî− ëþ¼ë ³ðìî−ôí ½î−õí ³ëîì        
  

מחובת הפיוס לחברו בכל השנה כולה, שבכל השנה ערב יום הכיפורים, , שמשונה דין הפיוס בודבריו מחודשים מאד

היכא שנתעצמו שניהם  למשלכולה מי שפגע בחברו יש לו לבקש מחילתו, אך בגוונא שאין כעסו של חברו מוצדק, 

אין צריך לבקש הימנו מחילה, לפי מסתמא בדין תורה, והפסיד אחד מהם, ומתוך כך הוא כועס על חברו שיצא זכאי, 

סיד אנפשיה, אבל בערב יום כיפורים, שנהגו לבקש פ, ואין לו להלין אלא על עצמו, ואיהו דאמוצדקשאין כעסו 

מחילה איש מרעהו, צריך לבקש מחילה גם ממי שמקפיד שלא בצדק, וזה עיקר החידוש של חובת הפיוס המיוחדה 

לבקש מחילה מרבי חנינא, בערב יום הכיפורים, יתר על כל השנה כולה, ועל כן בכל השנה כולה לא מצינו שאזל רב 

לפי שבכל ימות השנה לא היה מחוייב לבקש מחילה, לפי שלא צדק רבי חנינא בקפידתו, ורק בערב יום הכפורים 

  . íïë ’−¼î) ³îì−¾ ³îì−¾ ³îì−¾ ³îì−¾šššš¾ðî¾ðî¾ðî¾ðî (½"¾³ ×"î−ñ íò×í הלך לבקש מחילתו, והוא דבר חידוש ופלא גדול. 

  

ñêþ¾−ñêþ¾−ñêþ¾−ñêþ¾−    óîñ¾óîñ¾óîñ¾óîñ¾    óí−ò−ëóí−ò−ëóí−ò−ëóí−ò−ë    óî−ëóî−ëóî−ëóî−ë    ó−þîõ×íó−þîõ×íó−þîõ×íó−þîõ×í        
  

שכן כל ענין כפרת יום הכיפורים, תלוי ועומד באחדות לבבות עם בני ישראל, מצינו ששובטעם הדבר יש לומר, 

 כל רבון לפניו ראמ ,חטא הכפורים ביום בהם נמצא שלא ל-סמא ראה' êëîí ,í"ôõ ê"þðþõ)þî¬ëþî¬ëþî¬ëþî¬ë  ì"îêþ³ ’−½(î אמרו במדרש 

 ביניהם שלום ישראל כך ביניהם שלום השרת מלאכי מה, וכו' שבשמים השרת כמלאכי אחד עם לך יש העולמים

‰˜„Â¯È·Â„¯Â˜ ‰˘Ó È·¯ ˘Â נפלא נתחדש בבית מדרשו של אחד מגדולי המקובלים, הלוא  ש'. וחידוהכפורים ביום



−"íë      ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾    −−−−þîõ−× óîþîõ−× óîþîõ−× óîþîõ−× óî    ¾³¾³¾³¾³½½½½""""¬¬¬¬    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   è 
˜"Ó¯‰ Ï"ˆÊ שהפליג , ‡"„ÈÁ ·¯‰ מאד בשבחו, וכתבÌÈÏÂ„‚‰ Ì˘·  בערכוš ³îê)(õ 'של רוחו שהיה, הגדול האשל 

 של בישיבה ונתבקש לטוב זכור הנביא אליהו אליו ונגלהוכו',  אברהם עבד אליעזר רשומש הואו. יהוידע בן זכריהו

זי אאם אינו מרצה את חבירו, שוכו' עיי"ש. . ל"ז י"האר רבינו בו והכיר קמיה אזלא דנורא ועמודא ל"הש שנת מעלה

 אדם שבין עבירות כל כי נודע' ¼ó−ôñ¾ −ìëïó−ôñ¾ −ìëïó−ôñ¾ −ìëïó−ôñ¾ −ìëï (ï¬ ³îê õ"×íî− ³ðîë(זה לשון הרמ"ק גם עבירות שבין אדם למקום אינן נמחלות, ו

 בזה לפשפש צריך לכן ,חברו את שירצה עד מכפר כ"יוה אין לחברו אדם שבין עבירות אמנם ,מכפר כ"והי למקום

 ,הנשמות אל שורש שהיא הבינה בסוד זה ביום יולפנ מתראות הנשמות כי לזה והטעם ,חברו את לרצות ולשוב

 הוא הרי טינא חבירו לבין בינו ימצא אם ועתה, 'וכו העליונה התשובה המעוררות הם ובהבתש הנכנעות והנשמות

וכו',  התשובה אור עליו שיושפע אפשר ואיך, פירוד שהוא שנאה בו מכניס וכמעט ,העליון רשוהש ומחלק מפריד

 אלא אשרי דלא ארברב העילא אקדיש אבשמ שיתייחדו כדי אחד לב רבוא' ס שיהיו צריך העליון האור להמשיך וכדי

 ואז ,והנשמות והרוחות הנפשות ולמעלה, הלבבות הלמט שיתייחדו צריך ולכן ,דחא שהוא בענין השלם באחדות

 כדי אחד בלב ולהתאחד בו ולהחזיק השלום לתווך ךצרי ולכןת, האחדו בסוד קדישא שמא עלייהו שריא ודאי

נמצא שמי שאינו מנוקה מעבירות שבין אדם לחבירו, הרי הוא מפריד ומחלק שורש '. הנזכר השם עליה שימשיכו

  העליון, ואין לו כפרה בשאר עבירות נמי. 

  

¼ô¾ô¼ô¾ô¼ô¾ô¼ô¾ô    î−ëðî−ëðî−ëðî−ëð×"×"×"×"    ê×−êê×−êê×−êê×−ê    êð−õšêð−õšêð−õšêð−õš    ½−−õ³−¾½−−õ³−¾½−−õ³−¾½−−õ³−¾    ðìêðìêðìêðìê    ó¼ó¼ó¼ó¼    îþ−ëìîþ−ëìîþ−ëìîþ−ëì            
  

צריך כל  וממילאשיהיו כל עם בני ישראל באחדות הגמורה ביותר,  ניתן הציווי ביום הקדוש מעתה יש לומר שעל כן

אחד לפייס את חבירו, אע"פ שעל פי דין וסברא אין לו חיוב לבקש הימנו מטו כלל, ובכל ימות השנה אינו מחוייב 

, לפי שאין כעסו ע"פ דין והלכה, מכל מקום בערב יום הקדוש יש של זה בדבר, ואין משגיחין בכעסו וקפידתו

 ‡ÎÈ‡ דביום הכיפורים משמעהשפת אמת 'וכלשון לבקש הימנו מחילה, חייבים ע"פ דין להשגיח על קפידתו, ו

‡„ÈÙ˜ צריכין כל מקוםמ ,לא או עליו שמקפיד במה עמו הצדק אם נפקותא ואין חבירו עם חדא שיתפייס 

, ע"י שיהיו כדי להשוות הלבבות שיהיה השלום מתוך ביניהם, ומתוך כך יזכו לכפרת יום הקודש'. כל זאת להתפייס

  'כולו הפך לבן טהור הוא'. (è− ,è− êþš−î) טהרה וכפרה, וכענין שנאמר כולם באחדות שלימה, המביא לכדי 

  

í−¬¾õî êþíò êþíòí−¬¾õî êþíò êþíòí−¬¾õî êþíò êþíòí−¬¾õî êþíò êþíò        
  

 ושעיר פר רואה אינו קורא כשהוא גדול כהן הרואהליתן טעם לשבח, בדברי המשנה שפתחנו בה, ' ועפ"ז אפשר

 דרך שהיתה אלא רשאי שאינו מפני ולא ,קורא כשהוא גדול כהן רואה אינו הנשרפין ושעיר פר והרואה ,הנשרפין

, שדייקא בסדר עבודת יום הכיפורים, בחר רבי הקדוש הוא ביאורם של דבריםו'. כאחת שוה שניהן ומלאכת רחוקה

  ., וכדלהלןלהשמיענו דין זה, כדי לקרב אל השכל האנושי את בחינת האחדות השלימה והגמורה

שיבקשו לילך לראות את שריפת הפר  מישראל כמעט ולא יימצאו אנשיםבאמת , בדבר כאשר מתבונניםכאמור הנה 

והשעיר ביום הכיפורים, ולהפסיד ולאבד בידים את הזכות לראות ולשמוע את הכהן גדול קורא בתוה"ק בבית 

עבור ראיית שריפת הפר והשעיר, אך ביום הקדוש, בעיצומו של יום,  יאבד בידיו זכות כזווכי מי שוטה המקדש, 

עם בני  ת המקדש, ובזמנים הגבוהים ביותר, ביקש רבי הקדוש להשמיענו, שאף שרוב ככלבמקום הקדוש ביותר בבי

שבקשו לראות את  היו אחדים מבני ישראלמ"מ ישראל בחרו להם את דרך העבודה בשמיעת קריאת התורה, 

אחרת, העוסקים בהלכות שריפת הפר והשעיר, או מסיבה  תלמידי חכמיםהיו בהם  ואולישריפת הפר והשעיר, 

היו מזלזלים ובזים להם בלבם, על שהם מבכרים לראות בשריפת  ,באופן הפשוט אותם שהיו בבית המקדשהנה ו

היו צריכים לחשוב על פני שמיעת קריאת התורה מפי הכהן הגדול, וע"כ הזהיר התנא שאדרבא הם  הפר והשעיר

את קריאת התורה מפי כהן גדול בבית המקדש, מכל  בלבם, שאף שהם זוכים בזכות הגדולה ביותר, שהם שומעים

לחזות במצות שריפת ע"מ מקום יש מישראל שבחרו להם דרך אחרת, ובחרו בשעה זו לעשות את דרכם לבית הדשן 

והלימוד בזה עמוק מאד, ביסוד הכי נכבד לעבודת היום, שאע"פ ונצרך לכבד ולהבין את רצונם בזה, הפר ושעיר, 

בעבודת היום כפי שקיבל מאבותיו ורבותיו, וכפי הבנת לבו ושורש נשמתו, מכל מקום ח"ו שצריך האדם לעסוק 

שיזלזל וילגלג על העוסקים בעבודה אחרת, אלא נהרא נהרא ופשטיה, ואם הוא הבין בדעתו שעבודתו מעולה 

נפשם, ואלו וחשובה, יש לו לידע שיש אחרים העוסקים בעבודה אחרת, והיא המעולה ביותר עבורם, לפי שורש 

  ואלו דברי אלוקים חיים.

  



−"íë      ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾    −−−−þîõ−× óîþîõ−× óîþîõ−× óîþîõ−× óî    ¾³¾³¾³¾³½½½½""""¬¬¬¬    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš   ð 
³×êñô³×êñô³×êñô³×êñô    öí−ò¾öí−ò¾öí−ò¾öí−ò¾    íî¾íî¾íî¾íî¾    ³ìê×³ìê×³ìê×³ìê×        

  

'. Â˘ ˙Á‡Î‰ שניהן ומלאכת רחוקה דרך שהיתה אלא רשאי שאינו מפני לאובזה ידוקדק לשון רבי הקדוש במשנה '

לפני  נרמז בזה עוד, שהיתה מלאכתן שוה לבד הפשט הפשוט שהיתה מלאכת שניהן שוה באותו בזמן בצמצום,

המקום, וכל הלבבות דורש ה', וכל אחד ואחד בעבודתו מעלה נחת רוח כלפי מעלה, וח"ו שיזלזל אדם בעבודה 

אחרת, אלא גם בשעה שהוא עומד בבית המקדש ושומע קריאת התורה בקדושה וטהרה באימה ויראה מפורש יוצא 

ו לידע שיש אחרים העוסקים בעבודה מפי כהן גדול, ביום המקודש ביותר בשנה, בחינת עולם שנה נפש, יש ל

, ועל כן נאמר דין זה דייקא גבי עבודת היום הקדוש, כי ביום אחרת, וכל מעשיהם מרוצים כלפי מעלה עד מאד מאד

הקדוש הזה נצרך ביותר לאחדות לבבות עם בני ישראל, שיידע כל אחד עבודתו ומעלתו, אך יחד עם זאת לידע 

  ים, וביוקר מעשיהם ודרכם בעבודת ה'.ולהכיר בגודל ערך מעלת אחר

  

ó¾×ó¾×ó¾×ó¾×    ö−ê¾ö−ê¾ö−ê¾ö−ê¾    ö−õî®þõö−õî®þõö−õî®þõö−õî®þõ    ö−ôîðö−ôîðö−ôîðö−ôîð    µ×µ×µ×µ×    ö−êö−êö−êö−ê    ö³¼ðö³¼ðö³¼ðö³¼ð    íôîðíôîðíôîðíôîð            
  

 Ì˘Î, הרזים חכם ברוך אומר אוכלוסין הרואה' ôñ¾îþ−)³î×þë ¬"õ (ê"í− אמר לפרש לשון חז"ל  ‰¯‰"˜ ÚÈÊ ˜ˆ‡˜Ó"‡והנה 

ÔÈ‡˘ ÔÈÙÂˆ¯Ù ÔÈÓÂ„ ‰Ê ‰ÊÏ ÍÎ ÔÈ‡ Ô˙Ú„ ‰ÓÂ„ ‰Ê ‰ÊÏ'.  המכוון בזה, שכשם שאין מפריע לאדם מה שעומק

ובאמת שיש  .שפרצופו של האחר אינו דומה לשלו, כך צריך שלא יפריע לו שדעתו של חברו שונה ושמונה הימנו

 נאה דירה אדם יראה שלא ,לזה זה דומין פרצופיהן אין מה מפני' ).ö−þðíò½) ìñבזה עומק נוסף, שהלוא אמרו בגמרא 

'. נמצא שחילוק הפרצופים נברא בעולם לצורך ולטובת האדם, ואם היו הכל בעלי אותו היא שלי ויאמר נאה ואשה

ם שאין בלבך על חבירך שאין פרצופו דומה לך, כל לא יהא בלבך שפרצוף, היה ח"ו חרב העולם, ולזה אמרו חז"ל שכ

תלוי יסוד קיום העולם לא די בזה, אלא כשם שאתה מברך על שפרצוף חברך חלוק ממך, שבזה ו .על שדעתו חלוקה

המתוקן, כך יש לברך ולהודות על שאין דעתו דומה ומכוונת לשלך, שדייקא על ידי כך זוכים לבוא לבחינת השלמות, 

  שכל אחד בעבודתו ועל מכונו עובד את בוראו, והכל מסייעים לעבודת המלך, ומיני ומיניה יתקלס עילאה.

  

µ×µ×µ×µ×    þïèþïèþïèþïè    í"ëšíí"ëšíí"ëšíí"ëší    êîí¾êîí¾êîí¾êîí¾    ð−ô¼ôð−ô¼ôð−ô¼ôð−ô¼ô    ë"−ë"−ë"−ë"−    ó−¬ë¾ó−¬ë¾ó−¬ë¾ó−¬ë¾        
  

שטוש הדעת בדור הכי אחרון, כל אחד בונה לו ול ביותר, שלרוב קטנות המוחין וטזה צריכים אנו לחיזוק גד ובענין

במה, ומכריז אני ואפסי עוד, ואני וביתי נעבוד את ה', ואילו הדרך האחרת בטלה ומבוטלת בלא שום תכלית והבנה, 

שכל ע"כ צריך לידע אחדות הלבבות, עומד על הוהיא טעות נוראה ואיומה, אשר מחרבת את כל יסוד קיום העולם, 

 È"¯‡‰ )þ¼¾ ³îòîî×í ‰˜'הלבבות דורש ה', וכל אחד ואחד בדרכו מעלה ריח ניחוח כלפי מעלה, וכבר ידוע מה שכתב 

−¾îþð îò−ñ¼ ìë¾ñ ¾îþð ’−¼î ,ê ¼õ¼õ¼õ¼õ""""ìììì íôðší þ¼¾ñ íñ−õ³í(  שי"ב שערי המקדש הם כנגד י"ב שערי שמים, ורומזים לי"ב דרכים

כתיב ובעבודת ה', שכל שבט ושבט מהשבטים הקדושים יש לו דרך לעצמו בעבודת ה', וכולם אהובים כולם ברורים, 

ì× ³−¾êþë) ,(ê− מראשותיו'. ואיתא במדרש  וישם המקום מאבני 'ויקחþ"þë) (ê− ,ì½ 'יהודה רבי אמר ,המקום מאבני ויקח 

 ,לזו זו אבנים עשר שנים הן מתאחות אם אני, העמידן לא יצחק, העמידן לא אברהם אמר נטל, אבנים עשרה שנים

כבר . נמצא ששבטים' ב"י מעמיד שהוא ידע לזו זו אבנים ב"י שנתאחו כיון שבטים, ב"י מעמיד שאני אני יודע

שיהיו בעם בני ישראל י"ב שיטות ודרכים בתורה ועבודת ה', והם כנגד י"ב גבולי אלכסון  בתחילת הבריאה נקבע

הנזכרים בקבלה, שרומזים לד' רוחות השמים וכל הצדדים וצדי הצדדים, ולא ראי זה כראי זה, והצד השוה שבהם 

  שכולם עושים באימה ויראה באהבה ודבקות רצון קונם.

  

µñôí ³ðîë¼ñ ó−¼−−½ô ñ×íµñôí ³ðîë¼ñ ó−¼−−½ô ñ×íµñôí ³ðîë¼ñ ó−¼−−½ô ñ×íµñôí ³ðîë¼ñ ó−¼−−½ô ñ×í        
  

סם של צדיקים באסיפת אגודת , על כינו‰‚‡Ï"˜ÂˆÊ ÔÈÏ·ÂÏÓ ‡¯ÈÙ˘ ¯È‡Ó È·¯ ÔÂרעיון עמוק שאמר הוסיף בזה יש לו

 גאוןהש אפשר איך, חמורה שאלהב נתקשה ישראל אגודת של שמים לשם בהכנסיה להשתתףשבעת שנסע  ,ישראל

 המערבית אבאירופ אשר מפרנקפורט רוזנהיים יעקב רבי עם כחוויתו בדברים יבוא ל"זצ מבריסק חיים רבי

 עם יםכיס ,אמאמריק חרד שיהודי היתכן או ,שהשקפותיהם שונות בתכלית ופעמים שהן גם מנוגדות זו לזו

 ,מהולנד נאורבעל הבית ש זאת את להבין יובל ומי ,ק"עיה מצפת וחרד ירא של הקיצוניות והשקפותיו שיטותיו
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, הדבר את גע להשיגי. ואמר שככל שהרבה להתיחמורים מסורה בעלי יןפול יהודי עם אחת יד ולילך להשתתף יוכל

 אובפתח הגמרא בקושי ,בה להתעמק ליוהתח ברכות גמראלא עלתה בידו, ומתוך מחשבות והרהורים נטל לידו כרך 

 א"מהרש תוספות י"רש ,הפרושים בכלש ועיין , נתקשה להבין הדברים, וחיפ'דאמר מאימתי'תנא אהיכא קאי 

 המשנה הלא ,החמורה שאלתו על תשובה ברעיונו נפלשנתחוורו הדברים כשמלה חדשה, ואז וכו', עד  ם"הרמ

 ובכל ,אבפולני ם"הרומ ,בליטא א"מהרש ,נזכבאש תוספות ,בצרפת י"שר ,בבל בארץ הגמרא ,ישראל בארץ נוצרה

 ישראל אגודת של קיומה. ובזה ביאר את יסוד 'קאי אהיכא תנא' שאלה אותה סביב דנים ועוסקים כאחד ולםכ זאת

של כל עם בני ישראל, כל אחד במעלתו בכשרונותיו ובדרכו המיוחדה, והכל מסייעים לעבודת  זהב שלשלת שהיא

  המלך.
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ובענין זה זכינו בדור האחרון למנהיג ישראל, שהראה הדרך הרצויה בזה, להכיר במעלת כל איש ישראל וביופי וערך 

תמיד יזר ח, שכידוע היה קונה הכל, וביקש ו‰¯‰"˜ ‰·ÚÈÊ Ï‡¯˘È ˙È"‡דרכו בעבודת ה', הלוא הוא הגבר הוקם עול, 

לפקוד את בתיהם של גדולי החסידים מכל  לשמוע ולקנות תורה וחכמה מכל המחנות והעדות, והיה מרבה

החצרות, כמו גם את בית גדולי הדור הליטאיים וחכמי עדות המזרח, וביקש תמיד לידע ולקנות עוד ועוד מנהגים 

שבפעם ראשונה שביקר בארה"ק, בעת לי הרה"ק הבית ישראל זיע"א, אמר  פעם תחת אחד השיחיםוומאמרים, 

בי הבית ישראל כדרכו חיזר , היה זה בימות החורף, והר‰¯‰"˜ ‰‡ÚÈÊ ˙Ó‡ È¯Ó"‡הביקור הארוך שעשה אביו 

ל בעיר העתיקה, שם ישב בין חכמי -וחיפש אחר חכמות האמת, ומצא את שאהבה נפשו בבית מדרש בית א

הספרדים וקנה מהם תורה וחכמה, ופעם אחת אביו הרה"ק האמרי אמת חיפש אחריו, וכאשר חזר ושמע שאביו 

ו ששמע היום מפי אחד מחכמי הספרדים, ליישב דקדוק לשון הכתוב , נכנס אליו אמר ללא להיכן נעלםפתוהחיפשו 

³−¾êþë) í× ,(ñ 'ומהו שאמר עשיו הרשע בלשון רכה ותחנונים הזה םוהאד םוהאד מן נא הלעיטני יעקב אל עשו ויאמר .'

שהיה זה תבשיל (ð− ,è½ þ"þë) '. ואין דרכו לדבר כן, ועוד מהו שביקש הלעיטני נא מן האדום, ואמרו חז"ל �‡'הלעיטני 

כאן לשון בקשה, אלא לשון חצי  �‡שאין  השואלשל עדשים, והלוא אין העדשים אדומות אלא בהירות, ותירץ 

'. ולזה אמר עשיו הלעיטני נא, לגודל רעבתנותו �‡ ממנו תאכלו אל' ¬), −³îô¾) ëהבישול, כלשון הכתוב בקרבן פסח 

 םוהאד ‰‡„ÌÂ מן �‡ הלעיטניבעת שהן אדומות, וע"כ אמר 'ביקש לאכול את העדשים עוד קודם שנגמר בישולם, 

הרה"ק האמרי אמת זיע"א את הדברים, נחה דעתו ושמח מאד עם הדברים, ולשנה הבאה בשב"ק כששמע  '.הזה

, פתח ואמר ששמע מבנו בשם חכמי הספרדים ביאור נאה בדברי פרשת תולדות, בעת שבתו על כסא ממלכתו בגור

מכל לקנות תורה בנו הבית ישראל מה נהנה שהלך כהכתוב, והיה משבח ומקלס את הדברים, וחזר והראה עד 

   המחנות והעדות.
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יום הכפורים זה  ¬ñš ó−ñí³), (ï¬ .'יוצרו ולו אחד בהם יותר בשנה, 'ימיםעתה כשממשמש ובא היום הגדול והקדוש ב

יש לחזור ולשנן ולדבר מיסוד חשוב ונכבד זה, לידע שכל כפרת היום תלויה באחדות הלבבות,  (í ,ê þ"êëðò³)לישראל, 

ולא תתכן אחדות הלבבות אם יתנשא אחד מישראל על חברו ויסבור בטעות שעבודתו מעולה ומשובחת יותר כלפי 

ש, וודאי שהוא עדיף ומעולה יותר מחברו מעלה, ואם הוא בחר לראות את הכהן גדול קורא בתוה"ק בבית המקד

שהלך לראות בשריפת הפר והשעיר, והיא טעות חמורה שיש לעקרה ולשרש אחריה, שכולם אהובים כולם ברורים, 

ורק באופן שיכיר כל אחד מעלת חבירו, ויופי שיטתו ומעלת דרכו, נזכה בעזה"י לבוא לבחינת האחדות הגמורה, 

  בחינת כולו הפך לבן טהור הוא אכי"ר.ולכפרת היום הגדול והקדוש, 
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