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 והקשר ליום כיפור – הקל וחומר של משה

אומר לבורא עולם קל וחומר, אם עם ישראל  משה
לא שמעו אלי, ואיך ישמעני פרעה שזה באתי שלטובתם 

 לרעתו, להוציא את ישראל ממצרים.
 

לכאורה ממש לא מובן, שהרי בפסוק מפורש וחומר  והקל
כתוב שעם ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה 

ל ויככן היה לא יכלו להקשיב, אבל פרעה דהיינו שקשה, 
 להקשיב, אז מה אם כן הקל וחומר??

 

רש"י כותב שזה אחד מעשרה קל וחומר פלא שהרי ו
 ???שבתורה

 

בשם פה ששמעתי ההיא על פי מאמר יפ והתשובה
 .דשיםקודש הק לזצוק"רבי אהרון מבעלזא האדמו"ר 

  

כלפי הצום,  בין תשעה באב ליום הכיפורים הבדל ישש
 מכל מקום שבשניהם לא אוכלים, למרות שהתוצאה דומה

 !!יש הבדל
 

וביום בגלל הצער,  לאכול רוצים לא, באב בתשעהש
קשורים , כי אנחנו כמלאכים לא כיפור לא צריך לאכול

 בכלל לאוכל.
 

כאן, עם ישראל רוצה אבל לא יכול לשמוע, אבל פרעה  וגם
 יותר גרוע, הוא תלוש מנותק, לא רוצה לשמוע.

 

אנחנו צריכים לרצות לשמוע אפילו שלפעמים קשה  אבל
בלי העולם, אבל לפחות אנו שקועים בהכי לנו לשמוע, 
ולא חלילה נהיה כפרעה שלא רוצה לשמוע,  נרצה לשמוע

 להתנתק מהשמיעה.
 

ו שקועים בהבלי חנאנכי אפילו שלפעמים קשה לנו לשמוע,  טוב,מוסר  אנחנו צריכים לרצות לשמועשגם  ללמדנו,
 אבל לפחות נרצה לשמוע, ולא חלילה נהיה כפרעה שלא רוצה לשמועולפעמים אפילו שקועים בטומאת התאוות, העולם, 

, כי לפעמים נפתח הלב וקנה מוסר וקבל מוסר וגם בזמן שקשה לך להתחזק, החזק במוסר, מהשמיעהלחלוטין תנתק ומ
לאדם חדש.בבת אחת נהפך נכנס פנימה ואתה שצברת וכל המוסר 

 א -תשובה בעניין 
 

חובה עלינו להתבונן ולקחת  ורעי היקרים לי מאוד, אחי
מוסר כראוי, ולא לנסות לחנוק את הבעיה, אלא לטפל 
מהשורש, ועלינו להתחזק מכל עניין ומכל דבר שקורה לנו 
בחיים, ובעזרת השם נתקרב לאבינו שבשמים כי ידו כבר 

 שובו בנים שובבים.פרושה לקראתנו, 

 ירגעאשחייבת להיות קבלה לנצח, ולא רק עד  תשובהו
מההתחזקות או מהמצב הקשה שאני כרגע נתון בו, ומיד 

 .לאחר מכן אחזור לסורי
מעכשיו אני מקבל לנצח ולעולמי עולמים בכל מצב  אלא 

שיהיה אני שלך בורא עולם.
 

 ב –בעניין תשובה 
 

 

 אםזר באמת בתשובה בכל לבבו, בכל זאת וחשאדם  גם
ציק תכל זמן שלא אם כן את מידת חמדת הממון לא תיקן, 

, אבל ברגע שמידה זו מושלם יהיה צדיקלו מידה זו, הוא 
 לסורו. ויחזור יקרוסלו, הכל  תציקשל חמדת ממון שוב 

חייב לתקן את כל המידות  , כל אחד שחוזר בתשובהולכן
אם  כי ,לו חיים הרבה יותר טובים וכך גם יהיו ,והתאוות
מידה או תאווה, הוא אותה ציק לו שתכ , אזילא יתקן

, וכל עבודתו של שנים תלך לטמיון.פשוט יקרוס לגמרי

ג -בעניין תשובה 

 תורתו על ושמח עקיבא רבי את ראה הראשון שאדם כתוב
מיתתו, ובפשטות שהצטער שסרקו את בשרו  על בכה אבל

 של רבי עקיבא במסרקות של ברזל.
 

השם,  קידוש על למות עקיבא רבי זכה למה שבכה, וייתכן
לא מחמת חטאו מת ולתקן את חטא עשרת השבטים ו

ו הפרטי, חטא בגלל אדם הראשון מת הוא , ואילוהפרטי
 עץ הדעת. חטא

 

 מתיםכבר  אם כי, והרבה לבכות לבכות יש זה על ואכן
 כעונש, ואין או מוות סתם ולא השם קידוש על למות שווה

 קידוש על רוצה ומשתוקק למות אני שעכשיו מתכוון אני
 השם. קידוש על לחיות חשוב יותר השם, כי

השם, שהרי  קידושאפשר למות על  כל החיים בעצם אבל
 שביום הוזהר במפורש על ידי בורא עולם הראשון אדם

 לאחר רק מת ובכל זאת הוא, מעץ הדעת הוא ימות אוכלו
 שנה??? 930

 יחיה לא שהוא שנגזר שברגע התשובות שראיתי, תואח
יום ובעוד יום,  בעוד מת הוא שעובר יום כל כן אם, לעולם

לא מתים  הזמן ובסוף נגמר גרגיר שכל, חול שעון כמו וזה
.למות מסיימיםרק 

 בכל וגם, לנו סלח בבקשה היום שחטאנו יותר!!! ומה טובים נהיה מחר אבא שנגיד השם, קידוש על נמות לילה כל אז
חשבון של , ספר כמו לאדם הראשון וככה גם לנו יהיה ספר תולדות האדם, זה ביום עשינו השם קידוש איזה נסכם לילה

 ואמן. אותנו לבורא עולם אמן יקרב והחשבון הנפש כל לילההנפש שלנו עצמנו, 

 הלוא אם תיטיב שאת ואם לא לפתח חטאת רבץ ואתה תמשל בו
 

לא ייאמן, המוסר הראשון בעולם מבעל המוסר  פשוט
, והמוסר ניתן באופן אישי הטוב ביותר שהוא בורא עולם

הצליח לשנות  עזר ולא לאאישית, ובכל זאת  בנבואה
 .חמורה ולעצור בן אדם מעבירה

קין מאוכזב שבורא עולם לא קיבל את מנחתו,  שהרי
קיבל, ועוד לפני הרצח  הבל הקב"ה כןואילו את של אחיו 

אותו בדברי מוסר קשים, מילים  בורא עולם מוכיח
 רבנות, ובכל זאת הוא קם ורצח את אחיו!!!!כד
 

יצר הרע, רק ת ההדבר, שכלום לא עוזר לנצח א מדהים
החלטה שלך הפנימית נקודה, כל השאר יכולים לעזור 

 כשיש לך רצון פנימי לחזור בתשובה ולהתגבר באמת.
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יש דברים שמסוגלים לעורר אותך להחלטה אישית,  ,ונכון
סופו של דבר , אבל בלימוד ספרי מוסר בקביעותכמו 

 רק כשיש החלטה אישית.

שעל ידי החלטה חזקה של  בחזון אישראיתי כתוב  ואכן
" כך מצליחים לצמוח ולגדול בתורה ובחרת בחיים"

וביראת שמים. 
 

קדימה מה לך נרדם קום קרא לאלוקיך, פתח דף חדש הקדוש ברוך הוא ממתין לך בידיים פתוחות רק גש אליו קדימה. אז
 

ד -בעניין תשובה 

נזלזל בעצמינו, ונקדש שם שמים כל רגע ורגע, כמובן  לא
לשם שמים, אבל שלא נימנע נעשה קידוש השם רק 

 מחמת חוסר מחשבת לשם שמים. ה'מפעולות של קידוש 
 

 ה'פעם שאתם שומרים על העיניים ברחוב זה קידוש  וכל
שמבחינים בו ששומר  יהודיגויים מנשקים שאפילו עצום, 

 שם שמים מתקדש ע"י.כך ש  על עיניו מראות רע,

 ומחברים רעים פעם שאתם בורחים מקבוצה טמאה וכל
אפילו בלי הרי שלקדש שם שמים, ועלינו  .זה קידוש השם

 שלוחי מצוה.קידוש השם וכוונה זה עדיין נחשב 

אם בכוונה נשתדל לעשות קידוש השם, שכרנו רב  כ"ש
ועצום, וכפי שכתב רבינו יונה בשערי תשובה, שקידוש ה'  

מכפר על חילול ה' רח"ל.

יום כפורים כ"פורים" ,ה –בעניין תשובה 

שכמו שביום כיפור נותנים שעיר לעזאזל לשטן  יתכן
 ,כמובן לא שאנחנו מקריבים לו חלילה, שיקח וישתוק

אלא בשליחות בורא עולם אנחנו נותנים לו שישתוק וכפי 
 ., כך גם בפוריםשיתבאר בהמשך ברמב"ן

 

משתכרים ואומרים לשטן הנה לך אנחנו  שבפורים
טשטוש הדעת בין ברוך לארור, כן קח זמן זה שאנחנו 
במצב שלא ידע מחמת השכרות שלנו וזה בשבילך עבור כל 

 .כל השנהבשקט במשך השנה, ותעזוב אותנו 
 

לו שעיר ולא  יותר מיום כיפור ששם רק מקדישים וזה
 חלק מעצמנו כביכול.

 

" אשר קרך בדרךעל ידי "שלו להכשיל אותך זה  והדרך
אבל יבש בלי  !תתפלל !תעשה מצוות, אותך, כן לקרר

התלהבות, בקרירות, בלי אש שלהבת, ואז הוא מדליק 
 .אותך באש של תאווה

 

הוא קירר אותך, ש אחריאתה כבוי מאש של קדושה  כי
צאת זה אש ואז נופלים ברשתו וצועקים, אי אפשר ל

 בוערת לעבירה, אש !!!!
 

 

 ךנתת לו לקרר" אשר קרךכי " !!!אשם אתה אבל
 ואל תהיה מופתע ותמים מהתוצאות שגרמת לך. בקדושה,

 

מקום לאש  יהיה כך לאכל לימוד תורה אש יוקדת, ולהבה, תבצע בכל מצוה ו ש!!!אתהיה כל תפילה חייבים אנו ש לכן
 של היצר, רק חיזקו ואמצו.

 

 וצמה של חיזוקע - י  קרן  אור  פניוכ
 

למה נסמך בתורה העניין שקרנו פני  בעל הטוריםה כתב
 לומר לנו,  בפרשתנו שבת למצוות סוף פרשת כי תשאמשה 
 .פנים של שבת לשאר הימיםהדומה  קירון אור  שאין

 

בריו שלא רק למשה רבינו יש קירון אור פנים, מד ומשמע
כן  ואםקירון אור פנים,  שיהיה לו שייךיהודי כל אלא גם ל

 למה לא על כולם רואים זאת???
 

מדוקדקת בדבריו, שאינו דומה קירון של שבת  התשובה
ליום חול, דהיינו שליהודי שכבר יש לו אור קדושה שזורח 
ומאיר בפניו כל השבוע אזי בשבת קודש האור שעל פניו 

 מתחזק יותר.
 

, כי יש לא כולם זוכים לראותאת האור הזה בזמנינו  אבל
אבל  שנטמאו כל כך שאין להם רגישות לראות טוב,עיניים 

 .את האור הקורן מאדם קדוש יש שאכן באמת כן רואים
 

לארה"ב ובאמצע הטיסה היינו  הייתי בטיסה ,למשל
מעל  חנוכתוב שאנשוראיתי במסך  ,אלף מטר 10 בגובה של
חשבתי לעצמי, בגרמניה יושב מיליונר שיש לו וגרמניה, 

רחוב שלם, אפילו מסוק פרטי, וחושב לעצמו אני ואפסי 
 !!!ענק שבענקים "אני כל העולם"עוד, 

 

לא ראיתי כבר קילומטר,  10רק  - הייתיבו מגובה ש אבל
וגם לא ראיתי את הבית הענק שלו, ואפילו לא  !!אותו

את העיר שלו, רק  ראיתי את הרחוב שלו, ואפילו גם לא
 חום וירוק במקום רקע התכלת של הים.

  

 ,ברחובות גרמניהלבדו , הנה הולך יהודי עודהרהרתי  ואז
אף אחד  :והיצר אומר לו !!מולו פריצות איומהפתאום ו

ובבית תחזור  !!כולם גוים, תיפול כברכאן לא מכיר אותך 
 בתשובה, אני מבטיח לך שאני יעזור לך לחזור בתשובה!!!

  

 אני לא רוצה !!, אבאלאאאאאאבלבו,  צועקהיהודי  אבל
 וז - להסית , דייצר הרע תפסיק להסית , די"אסור"

קרן כמו מתגבר, ואז וצדיק הוא ברוך השם ו!!! עבירה
ממנו ואורו זורח עד למעלה  צתלייזר עוצמתי מתפר

אוי איזה  !!!למעלה, כן זה בולט מלמטה עד לכסא הכבוד
ליוצרו, ומלאכי השרת שרים יהודי צדיק זה נחת רוח עשה 

 ".ועושה נחת רוח, נחת רוח ליוצרולו "
 

יכול להיות זה  ,גרמניהחייבים להגיע בשביל זה עד לא ו
בשום דבר המביא סתכל להבשכונה, לא וברחוב  - גם פה

ראיתי בלי  ואםאפילו שאף אחד לא מרגיש, לידי הרהור 
 לי את זה מהזיכרוןתוציא  !!!אבאעלי להתחנן, , כוונה

, והנה זה אנא אבא מתחנן אני על נפשי ,מתחנןאני בבקשה 
 ונעלם כאילו לא היה!!! עף

 

", חזו חזו בני חביבישבשמים אומר לפמליא דיליה " ואבא
נמר, שפע עזותו כקדושתו וטהרתו על פניו וגבורתו כאריה ו

 .תן לו אמןניתברכת השם וברכה והצלחה ניתן לו 
 

אבל אתה עצמך  שיםיקדושה שלא כולם מרגגם  ויש
הנה כשאתה הולך ברחוב בארץ כי , צמהותרגיש בע

יודע שיש מה לראות  ואתהישראל, ומשתדל לא להסתכל, 
מעצמך מחשבות כי הבחנת בלי רצון, ואתה מתגבר ומסלק 
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מרחף בעולם אחר, רעות, אתה לפתע חש כאילו אתה 
 .למעלה מן השמש !!!בעולם של צדיקים

 

כי אתה נמצא בארץ ישראל האמתית  !!!נכון וזה
נגעת כי בלי הקליפות, ארץ ישראל הקדושה הקדושה, 

מעליך את בקדושת ארץ ישראל האמתית, כי קילפת 
הקליפות הטמאות שמכסות מאתנו את הארץ הטובה 
והקדושה, אשריכם המתקדשים בעיניים וחשים בקדושת 

ויגאל אותנו גאולה שלימה הארץ, בזכותם ישוב השם 
בקרוב.

 

שיהיה לכם ורציתי פניו כשנודע לו שזכה קשה לתאר, מיליון שקל, ההפתעה שהייתה על  56לי על אחד שזכה ב סיפרו
לברכה, כרונם קשה מאוד, כך בדיוק מופתעים ממכם אבותיכם הקדושים זברור, כשאתם מתגברים על היצר, ודווקא כש

 !!!זה שזכה בלוטו, אין לי ספק בכך ממה ששמחעוצמתית יותר  !!! והשמחה היא הרבהובורא עולם שמח בכם
 

ןביום כיפור על מיתת שני בני אהר לבכות

עלינו לבכות ביום כיפור דור ודור בכל שבמדרשים  כתוב
מחזורים, חלק מהמופיע בוכן  על שני בני אהרן שמתו

והדבר תמוה וכי עד כדי כך, לבכות על שני בני אהרן 
לערך, למה?? ועוד ביום כיפור??? מה  3500שנפטרו לפני 

כי עד ימינו יש בנו פקפוקים וערעורים  אלאמיוחד בזה??? 
בגדולי ישראל, אין לנו מספיק אמונת חכמים וצדיקים, 

בני אהרן ועדיין לא תיקנו פגם זה,  2ועל חטא זה מתו 
עדיף בני אהרן שבדורנו???  2וחלילה האם ימותו עוד 

בני אהרן הצדיקים, שנבין את המסר  2לבכות על 
וק באמונת חכמים, מפטירתם, ומה שעלינו לתקן בחיז

וכך לא נדע בצער איום ונורא בפטירת צדיקים או צער 
 נורא אחר בדורנו חלילה.

 

 ל' גורל אחד לה'  וגורל אחד לעזאזשני  שעירי  עזים  לחטאת והעמיד  ֹאתם  לפני  ה

 - רלות ועוד דווקא ביום הקדושוגהמה עניין להבין צריך 
 והאבן עזרארלות?? וגוכי זה הזמן להתעסק ב יום כיפור,

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

 

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

 רבנות לכל אחדאו הקרבת ק תעבודה של קבלת אלוהו
 הוצי ממלאכי השרת או שום כוח בעולם, ולמרות זאת

שאנחנו ניתן לבורא עולם והוא  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
לשמו של  ונודר אליו נחשב זה כעובד היה, ולעזאזל' לה

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

בחירה של  יאהוהגרלה , 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 רק האחד כי, "ולעזאזל ה' לשם"
 העזאזל. של לשמו בלי

 

שני דורשת " א' "ביומא סזה מובן לי מה שהגמרא  ולפי
", כי אם אחד במראה  ובקומה  םשיהיו  שווי -שעירים 

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

 פירור. אפילו לא
 

אמר רב יהודה  :מספרת א' "הסנהדרין עשהגמרא  וכמו
אמר רב מעשה באדם אחד שנתן עיניו באשה אחת ונהיה 

פאים ואמרו אין לו תקנה עד חולה, ובאו ושאלו לרו
 ,אמרו חכמים ימות ואל יחטא, תעמוד לפניו וכו' שיחטא.

ביקשו שלפחות  .ימות ואל תעמוד לפניואמרו חכמים: 
ימות ולא תספר תספר עמו מאחורי הגדר, אמרו חכמים: 

כלום לא ניתן ליצר הרע, פירור , כי עמו מאחורי הגדר
 לא!!!

 

י לפתח חטאת רובץ, וכל שכן שלא גם אנחנו לא נשאיר פתח פתוח ליצר הרע, אלא נסגור את כל הפתחים הכל, כ ולכן
 פתח לו שום פתח חלילה ה' ירחם.נ

 

חשב חוזרים בתשובה, וכמו שכתב הרמב"ם שתשובה יכדי כך נסגור את הפתחים לגמרי בפני היצר הרע, שכך באמת נ עד
ק אם סגרנו לגמרי את אמתית היא שהבורא עולם יכול להעיד על החוזר בתשובה שלא יחזור לעולם על חטאיו, וזה שייך ר

ונעלנו חזק ואת המפתחות של הפתחים זרקנו לעומק הים, שכך יוכל הבורא להעיד עלינו שלא נחזור יצר הרע, כל הפתחים ל
נקודה. .תשובה אמתית ת שאין מצב שנחזור לסורינו, כי זולסורנו חלילה, ושהחלטתנו לחזור בתשובה תהיה עוצמתי

 

 ניין הקודם()המשך מעשוחד לשטן   -"שעיר לעזאזל" 
 

שוחד בדרך כלל זה לא שהמשוחד רואה ואומר  בעצם
הפוך מהנראה לעין, אלא שהמשוחד בכוונה או שלא 
בכוונה לא רואה את כל התמונה ומתמקד רק בנקודה 

הדין וההלכה והמשפט אחת מתוך מכלול, ולכן פסק 
 משתנה בהתאם.

 

גם כאן כך הדברים פועלים, בגלל השוחד  ולכאורה
שקיבל השטן הוא רואה מטושטש, הוא רואה רק שאנחנו 
מתקנים את חטאם של בני אהרן, כפי שביארנו בתחילת 
הפרשה שמה שצמים ומתענים זה לתקן מה שבני אהרן 

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

 

שאדם יותר בוכה על בני אהרן, השטן מתמקד יותר  וכמה
בזה, שסך הכל אנחנו באים לבקש סליחה על חטאם של 
צדיקי הדור קדושים וטהורים גדולי ישראל שני בני אהרן, 
וזה לא מפריע לשטן כי ממילא הם בגן עדן ואי אפשר לפגוע 
בהם, ותוך כדי שהוא משוחד אנחנו מכניסים לו עיזים בלי 

, אבל מיד וומבקשים סליחה על כל חטאותינשישים לב 
אחרי יום כיפור הוא קולט שעבדו עליו, לכן הוא מתנקם 
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ת באיש שביצע את התרמית נגדו, ועל כן אותו איש עיתי מ
 שנה. באותה

 

כל שנה השטן נופל באותו פח בשתמוה איך זה  אבל
נהנה , כי הוא התשובה פשוטה היא ובאותה מלכודת???

, שרואה שהקפידו ששני השעירים שווים כבודשנותנים לו 
בדיוק, והוא מקבל שעיר שווה בדיוק לשעיר שנשחט לשם 

ירושלים  ם, וגם מתלהב שמלווים אותו יקיריבורא עול
ים של ההרים  המרחבנושאים אותו על כפים אל  ואף

 ירושלים.סביבות 
 

מתלהב מהכבוד למרות שזה מיועד לשליח אבל  והשטן
עצם הדבר שזה נדמה שעושים לו את הכבוד הוא שוכח 
מהכל ומתפתה שוב לשוחד הזה כל שנה ושנה, כי הקנאה 

בית כנסת  גבאיוהכבוד מוציאים מן העולם, וכמו אותו 
התעקש להישאר אבל הוא  שנאו אותושכל המתפללים 

 ם??וכי כבוד זה כלו, בטענה: בתפקיד
 

קל רגשות, כמו שאומרים בתפילת "לכאורה למשרתי עליון יש  וגם
באהבה " על המאורות שששים ושמחים, וכן המלאכים נותנים אדון

 ., ולהבדיל גם כתוב לא יהיה קנאה בעליוניםזה לזה רשות
 

עוד יותר, שבגלל הכבוד והשוחד נהפך לגמרי לרגע  ויתכן
והשטן במקום לקטרג עוד נהפך לסנגור, וכפי שכתוב 

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

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

  

, שממש לא לוט ואנשי סדוםמזכיר לי את הסיפור עם וזה 
מובן איך יתכן שאנשי סדום הרשעים ששונאים חסד, והם 

אלו שרצחו באכזריות את הבת של לוט כי גמלה חסד עם 
עני, בכך שציפו אותה בדבש והדבורים עקצו אותה כשהיא 
צורחת מכאבים, ולהפתעתנו דווקא הם לוקחים וממנים 

של  ייןשל בעלת החסד, האח אבאת לוט ההם כשופט אעלי
אברהם איש החסד המפורסם בכל העולם, וכי זה הגיוני?? 
הרי היה עליהם לקחת אדם אכזרי בן של שטן ושכל 

 תו מתחרים על שיאים של רשעות????משפח
 

מתברר שאכן גם לוט עצמו הוא בעל חסד עצום,  ובעצם
הוא מוסר נפש  שבאותו יום שנהיה שופט עליהם בסדום

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

 

דרשתי בשבע ברכות ועניתי על כך תשובה,  ובבחרותי
 הנאתו מהתשובה ב"ה,רא זצ"ל שהיה באירוע נהנה, וצחק בוהאדמו"ר מסדיגו

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 
להיות שופט בסדום, שכך שיש לו מעמד וכבוד, כמו 

הוא כבר  -" בממשלה והכל יסתדר אסתן לו כשאומרים "
 .לבד ישתנה לרעה

 

 תכנית זו הייתה אמורה לפעול כי הכבוד הורס הכל ואכן
גם את התכונות הטבועות לנו בגנים, וכפי שראינו כאן 
שהכבוד הורס אפילו לשטן מלקטרג, המזל הרע של אנשי 
סדום שהיות ולא עבר לילה, והוא לא ישן על זה, אז עדיין 
הגנים של החסד הטבוע במשפחת אברהם אבינו השפיע 

ולכן עשה חסד עם האורחים.   
 

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

כאחד הגדולים אשר בארץ אמן ואמן. ותתעלהרק לטובה  כבודה תשתמש בעוצמת לכןה'"!!! "בשבילי נברא העולם"!!! 
 

 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 סיבהבבוקר,  לקום אמתית

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

 

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

שיך את מנת ולמצוות, כי למה עליהם להמ לתורה יבוזו
שאתה  ולמרותהסבל שאביהם מתייסר בה בחייו??? 

זה לא יעזור, כי זה אכן מראה מקפיד על קלה כבחמורה, 
לו דוגמא לסבל ועינוי מתמשך, שאתה רוצה להנחיל גם 
לבניך את הסבל והלחץ, ובדור קשה כמו של דורנו בקלות 

 אז והלחץ שברצונך להנחיל לו,הבן יתנער מהקושי והעינוי 
 בהם"!! שימות ולא בהם "וחי ???מועדות פנינו אןל

יותר  זה ארוכה ומתנה, ותפילה פרס זה תפילה ,זכרו
לוטו, עולה כפול רווח כפול אם לא יותר,  דאבל של מזכיה

 יגמר ולחשוב חלילה בלב מתי וסבל עול תפילה זה לא
 וחי הזה, והקושי הזה שמתארך ומתארך, אלא הסבל
 .בהם

 

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

 כל בהם, וגם ככה שימות ולא בהם" "וחיובשמחה, 
 ,חיות ,שמחה גורמות ותפילה שמצוות תלמד המשפחה

ועושר, וכך אתה מחבר אותם לשורשים ולא מרחיק  אושר
.אותם בידך מקיום המצוות

 . 

ובדמעות,  ובהתרגשות הלב בושה, תתפללו בהתלהבות הבורא, בלי לעבודת קודש" וידידים, "אש צדיקים בהצלחה
)ואם בניך יתביישו תתמסרו בלב שלם לתפילה, ואפילו אם תהיה היחיד בבית כנסת שככה מתפלל אל תתרגש ואל תתבייש 

שעוד ידובר מזה, תעשה שאלת רב, אגב תסביר להם שבושה זה להתפרע במוצאי פסח לחטוף לחם רותח ולקבל כוויות בשפלות האדם, בין שזה מול הילדים ובין 
 היא, ולאעל כל הקופה או וחי או שימות בהם, וזכרו שההלכה בתחילת השולחן ערוך  במלחמה אנחנו , כיבאביך נכבדות!!!(

 יתי ה' לנגדי תמיד!!!!עליו, כי שו מהמלעיגים יבוש
 

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

פסוק זה של קיום כל המצוות כתוב דווקא בפרשת  למה
 ישבתם אשר מצרים ארץ כמעשההעריות, בין הפסוק "

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

מהעבירות החמורות ביותר?? וכי מה עניין  עריות שהן
 ת לעניין טומאת גילוי עריות???שמירת כל המצוו

 

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

יה אותי, , בחיות והנאה, בתחושה שזה מחובהתלהבות
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שזה עושה לנו  קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך"
", באמתבדך לע "וטהר לבנו, אז מגיעים למטובך" שבענו

ואז אפשר לקיים את כל המצוות וחלילה לא להיכשל 
 .אני שבע מטוב ה'בעריות החמורות, כי 

 

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

 אלא יתכן שגם יכשל בעבירות של עריות החמורות ביותר.
 

ודווקא בתוך פרשת עריות, דווקא כתוב פסוק זה  ולכן
" במנחה של יום כיפורקוראים אותו באמצע יום הקדוש "

או דבקות בקדושה כי יש כאן מלחמה על כל הקופה, 
ובשעת שיא  בהתלהבות או דבקות בטומאה בהתלהבות!!!

 הקדושה אתה חייב לדעת זאת!!!!!
 

לכל יהודי יש אש ותבערה, השאלה לאיפה תלך האש  כי
והתבערה, האם לתורה ולתפילה ומצוות, או חלילה לאש 

  ותבערה של עבירות החמורות ביותר אח"ל.
 

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

בדך באמת", ונקבל עלינו לקיים וטהר לבנו לע -"שבענו מטובך  - שכן יום כיפור נתפרע בתפילות שנזכה לחזור בתשובה
 את כל המצוות רק בשמחה ובטוב לבב, "וחי בהם" אמן סלה.

 

 שני  בני  אהרןוידבר  ה'  אל  משה  אחרי  מות  
 

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

 כדרך שמתו בניו.
 

שאמר לו משה  "וזבחים קטזה סותר את הגמרא  ולכאורה
, "ונקדש  בכבודי" ברוך הואלאהרן: אמר לי הקדוש 

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

ואילו כאן יותר מכובדים מאתנו ולכן דווקא מתו בניך, 
ש  נכנסו  אל  הקודלאהרן טעם הדבר שמתו  בניו כי   נאמר

שמתו בני אהרן משה רבינו  שעהשב ואל תאמר?? באיסור
ונקדש של " יב לנחם את אהרן ולכן אמר לו סיבההיה חי
", אבל הסבר האמתי הוא שמתו כעונש כמו שכתוב בכבודי

כאן, והסבר זה ניתן לאהרן רק לאחר תקופה כאשר כבר 
נרגע מהאבל, תירוץ זה אינו נכון, שהרי גם פרשה זו של 

 נאמרה באותו יום של פטירת בני אהרן?? אחרי מות
 

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

הסבר מדהים לכך, שהרי  במדרש יונתן", וכתוב ישראל
רש"י כתב גם שבני  אהרן מתו בגלל חטא אהרן שעשה את 
העגל,  ולכאורה הרי  אהרן יכל לתרץ שהיה אנוס כי שחטו 

ב לתירוץ את חור בפניו,  אלא שבעבודה זרה אונס  לא נחש
גם כחטא, כמו שכתוב " ולכן נחשבת התוצאה לאהרן

 ".באהרן התאנף ה' להמיתו
 

ילקוט , ע"זוהר תרומה ק', ו ה"ט 'כ 'תהלים אמדרש  ובמדרש

כתוב שבשעת  קריעת  ים  סוף טענו  ט"פ '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 יונתןהמדרש " טוען
חטא אהרן בעגל, הרי זה מוכיח שאונס  לא מועיל לפטור 

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

 קטרוג על לפי פירוש זה, מיתת בני אהרן גרמה ולכאורה
משה רבינו אמר עם ישראל, ואיך זה יתכן??? הרי 

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

י אהרן, אז מה לפני כשנה, וגם כבר מתו בנקרתה סוף כבר 
ולא יתכן שחס ושלום יש תרעומת  התועלת בדבריהם???

 , גם כשיש צער על מיתת צדיקים.למלאכים כלפי הבורא
 

ולם לענות לטענת המלאכים, נראה שטרח בורא ע ולכן
עגל, " ולא בגלל חטא הבקרבתם לפני ה'שבני אהרן מתו "

רבנות שהקריב או לפני כן כי חטא העגל התכפר לאהרן בק
אהרן  בפרשת שמיניבתפילתו של משה, וגם כפי שיתבאר 

ממנו תוצאה של  האלא הפגם היה כי יצא ,אכן לא חטא
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

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

 באותה 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 אדרבה ,עגל לעשות כוונהשום 

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

 וזהוהוסיף יראת שמים,  השם קידוש התוצאה שזה עשה

 השיצא ז"ע של הנוראה התוצאה את לתקן השלים
 .חלילה כוונה בלי מאהרן

 

 

 המשך –אחרי מות 
 

 

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

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

" אחרשיש דעה  שכל  מקום  שכתוב  "  בתוספות והקשו
תקופה  " זה אחריאחריואילו " זה קרוב לאותו זמן,

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

, שבמתן תורה שהיה כמעט שנה "אמרי שפר"ה ותירץ
", ויראו  את  אלקי  ישראללפני יום הקמת המשכן, כתוב "

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

)והארכתי בפרשת שמיני לבאר  א  עד  יום  חנוכת  המשכןואביהו

 .מדוע הייתה המתנה עד ליום הקמת המשכן(
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יבו מיתה, ואכן זה כי כבר מאז התחי "אחרי"כתוב  לכן
מיתה שלהם לא קשור לחטא העגל, העונש מוכיח מפורש ש

 .יה לפני חטא העגלכי במתן תורה התחייבו מיתה וזה ה
 

כשמתו בני  אפשר להבין את טענת המלאכיםולפי זה 
?? לפני  הקב"ה  למה  קרעת  את  הים  לפני  ישראלאהרן 

שהם המלאכים בוודאי ידעו את התשובה שאהרן לא 
חטא, רק הם רצו שריבונו של עולם יוכיח זאת לתועלת עם 

 ישראל.
 

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

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

 לכהן גדול להיכנס ולכפר על עם ישראל.
 

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

תם קיבלנו במתנה את יום בזכות מו -" כי בזכותם ה'
 הכיפורים.

 

 שפת אמתשכתבתי זאת לפני ערבית פתחתי  ביוםו
שעל  והוסיףובדיוק ראיתי שכתב כדברי וברוך שכיוונתי, 

כן התקנא בהם משה ואמר שהם גדולים ממנו כי בזכותם 
".יום כיפורזכינו ביום הקדוש "

 

כמה אוהב אותנו בורא עולם, ומנצל כל בכל מקרה ומצב את כל האפשרויות וההשלכות לטובת עם ישראל,  מזה ונלמד
ורא ונחשב דרכינו וננצל את כל שעם ישראל יקבל את התועלת המקסימלית מכל דבר שפעל, וגם אנחנו נלך בעקבות הב

הטוב שאפשר להוציא מאתנו, ולא נסתפק במועט, אלא מכל הכיוונים נעשה רק טוב, ושכל ההשלכות של מעשינו יהיו רק 
 לטובה ולא להיפך חלילה, בהצלחה אמן ואמן.

 

 

ֹ ולא יבוא בכל עת,   דשא  אהרן  אל  הקֹ בזאת  יב
 

רבנות והבגדים שגם כשאהרן בא עם כל הק רש"י הוסיף
בכל עת הוא יכול כפי שמופיע בפרשתנו,  בכל זאת לא 

דשים, אלא אך ורק ביום הכיפורים להיכנס לקודש הק
,  = תשרית= י,  בזאיבוא אהרן:  בזאתאגב אולי רמוז כאן, שבלבד, 

 שבי' תשרי יבוא.
 

הוא יכול לבוא,  שלא כל הזמןמשמע מהפסוק  ולכאורה
שבחלק מהזמן הוא " משמע לא כל הזמןאבל במשמעות "

ואם כן קשה וגם כשכבר יכול לבוא זה בתנאים מסוימים, יכול,  כן
ותמוה איך בכל זאת נשאר רק יום אחד בשנה שרק אז הוא 
יכול להיכנס, הרי מהלשון משמע שלא כל הזמן ורק חלק, 

בעצם אסור , אלא יום אחד זה אפילו לא חלקואם זה רק 
בודד אחד שרק בו מותר בצירוף  חוץ מיוםלהיכנס  בכלל

 תנאים???
 

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

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

לשאוף  - הזמן צריך להיות בדרך ובעלייה לבוא לקדושה
ולהתקדם לקדושה, דהיינו שרוב הזמן נהיה במרוץ 
ובמסלול ובהכנה להגיע לקדושה, ואחרי שכבר הגעת 
לקדושה עליך שוב להיכנס למסלול חדש להגיע לקדושה 

 הנוספת, ככה תחיה כל החיים.

פסח כבר למחרת ההכנה לקדושת פסח, וכשכבר הגיע  כמו
מתן תורה על ידי מצוות  -מתחילים בהכנה לחג שבועות 

כמו שאנשים שמצפים לטיול  ולהבדילספירת העומר, 
הרבה התרגשות והתלהבות,  ל יש בהםהימים שלפני הטיו

לפעמים יותר מהטיול עצמו, דבר שכמובן אי אפשר 
שסיפרנו על הצדיק רבי שמשון וכפי לאומרו על קדושה, 

זצ"ל שכגודל מסירות הנפש שלו בבדיקת החמץ כך פינקוס 
 זכה לגודל האורות של הקדושה בליל סדר פסח ולדורות.

 

יש כאן מסר שלא כל הזמן הוא יצליח להגיע ולהיכנס  וגם
שאהרן הכהן ידע שרק  כמו לקדושה שהוא שואף אליה,

ביום אחד בלבד הוא יכול להיכנס ולא יותר, אבל בכל זאת 
התורה הקדושה דורשת ממנו שהוא חייב בכל זאת לשאוף 
ולהתעלות כביכול ולהכין את עצמו בכדי שיוכל להגיע 
 ליותר ימים שיהיה מסוגל להצליח ולהיכנס לקודש

 דשים.הק
 

את זה לא מיותר זשהוא יודע שזה לא יצליח, בכל  ותולמר
ביום  -ולא לחינם, כי אז סוף סוף ביום היחיד הקדוש 

הנכון יגיע, אז כל ההכנות וכל  הכיפורים כאשר היום
כזבות וחוסר ההצלחה של כל השנה שהגיעו לו למרות הא

כל השאיפות והעבודה הקשה, כל זה יתפרץ אצלו בפעם 
דלה, לקדושה עצומה ביותר שאין אחת לאש עצומה בגו

לתאר ולצייר אותה כלל, והדברים מוכחים ממש שזה 
עובד ממש כך.

 

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

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

 

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

מיום אחד בשנה, כי בורא עולם רוצה את השאיפה ואת ההכנה ונהנה משברון הלב שעל זה אתה בוכה ולא על אובדן כספי 
 וגשמי, לב נדכה אלוקים לא תבזה, וכאמור ביום המיוחל שלהבת ענקית תבער בך עד לב השמים רק חזק ואמץ אמן ואמן.

 
 

 משה את ה' צוה כאשר שנה, ויעשלחוקת עולם לכפר אחת ב
 

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

", ואילו כאן בסיום הנושא כתוב אהרן", "והקריב אהרן
" ולא כתוב שמו של אהרן, ולמה אכן לא ויעש כאשר צוה"

 "??ויעש אהרן" כתוב

שביאר את דברי המדרש  הגאון מווילנאדברי פי על  ותירץ
שמא נדחף אהרן מלהיכנס  שמשה הצטער "אויקרא רבה כ
לו הקב"ה שלא כפי  ענהדשים רק לפעם בשנה, לקודש הק

אלא אהרן יכול להיכנס בכל זמן שירצה ולא שאתה סבור 
בשנה רק שיעשה כסדר הזה המפורט  רק פעם אחת

 בפרשה.
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זא זצ"ל, ולכן בכל מה עלהאדמו"ר המהרי"ד מב ומוסיף
דשים ופירוט מה שנצרך לכניסה לקודש הקשקשור לסדר 

כתוב שמו של אהרן כי אצל אהרן זה היה צורך והכרח, 
ויעש כאשר צוה  –לכפר אחת בשנה אבל  בפסוק שכתוב "

אהרן, כי זה לא מדבר על אהרן " שם לא מוזכר שמו של ה'
שהרי לאהרן היה מותר להיכנס יותר מפעם אחת בשנה 

 וכאמור.
 

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

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

 שגם פסוק זה מדבר על אהרן??
 

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

"?? ורש"י מסביר שכאשר הגיע יום הכיפורים ויעשעבר "
מבאר על פי המדרש  עשה כן אהרן, ואילו הגאון מווילנא

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

 

דשים, רן לא נכנס באותו יום אל קודש הקבכל מקרה אה ובפשטות
כי באותו יום בחלקו כבר היה עסוק בחנוכת המשכן, ולכאורה לא 

ת כל הנדרש בכדי להיכנס לקודש הייתה לו אפשרות להתכונן ולהכין א
 דשים.הק

 

אולי כך פירושם של דברים, ואולי זה עומק כוונתו  אלא
כן היה יכול היה של האדמו"ר הקדוש, שיתכן ואהרן א

דשים לא רק ביום כיפור, אלא בכל זמן להיכנס לקודש הק
 שרצה יכול היה להיכנס, ובכל זאת אהרן לא עשה כן, כי

גדולים אחרים,  םהניאהרן לא רצה לשנות ממה שיותר לכ
ן, ואולי שכשם שלהם מותר רק ביום כיפור כך גם נהג אהר

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

 

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

" זה לא היה בגללו אחת בשנהבפסוק זה להיכנס רק "
, אלא עבור כהנים שהרי לו מותר כל הזמן בהכנה ראויהועבורו 

אחת זה דין שמחייב שרק " גדולים אחרים, שכלפיהם
 ", ועל כן כאן לא נכתב שמו של אהרן.בשנה

 

יותר הוא אכן שבח לאהרן, שלמרות שהיה מותר לו  וזה
" עבור הדורות הבאים, ואולי כשם אחת בשנההקפיד על "

שלא התגאה והתנשא בבגדי הכהונה אלא לבשם לשם 
" כך לכבוד ולתפארתשכתוב  עליהם " למרותשמים בלבד, 

 " לשם שמים ממש.אחת בשנההקפיד על "
 

תיקון מושלם כנגד מה שבניו הקטירו בלי רשות  וזה
רשות מנע עצמו מלהקטיר את ובאיסור, שכאן אהרן עם 

הקטורת בכל עת, למרות שהיה לו היתר בכל זאת רק אחת 
 בשנה הקטיר.

 

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

 

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

היות ואהרן מיד בשמיעתו פרשה זו הבין שמותר לו  זאת
הנים הגדולים, ובכל זאת מיד החליט בשונה משאר הכ

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

 

 ו מבית קדש הקדשים בשלום בלי פגערים בצאתושל כהן גדול ביום הכפתפלתו 
 

שנת אוצרך הטוב תפתח לנו. שנת אסם. שנת ברכה. שנת גזרות טובות מלפניך. שנת דגן תירוש  יהי רצון שתהא השנה
וגשומה אם  . שנת זול. שנת חיים טובים מלפניך. שנה טלולהשנת ועוד בית מקדשךויצהר. שנת הרוחה והצלחה וקימים. 

שנת נבוא . שנת לחמנו ומימינו תברך. שנת משא ומתן. שנת כפרה על כל עונותינושחונה. שנת ימתיקו מגדים את תנובתם. 
אנו תברך. שנת קהלנו תושיע. שנת ושנת שבע. שנת ענג. שנת פרי בטננו ופרי אדמתנו תברך. שנת צאתנו ובלבית מקדשנו. 

רחמיך יכמרו עלינו. שנת שלום ושלוה. שנה שתוליכנו קוממיות לארצנו. שנה שלא תפיל אשה את פרי בטנה. שנה 
 .אחר בתתך ברכה במעשה ידיהםשתעלנו שמחים לארצנו. שנה שלא יצטרכו עמך בית ישראל זה לזה ולא לעם 

 .שלא יעשו בתיהם קבריהם לפניךהשרון היה אומר. יהי רצון מועל אנשי 
 

 מבית קדשי הקדשים בשלום בלי פגע אמת מה נהדר היה כהן גדול בצאתו
 

כשכהן הגדול זכה  יתכן שברגע הכי קדוש ביום כיפור איך
דווקא אז התפלל בהדגשה דשים לצאת חי מבית קדשי הק

על גשמיות, תפילה על גשמיות?? וגם התפלל על אנשי 
השרון שלא יהיו בתיהם קבריהם, וכי זו הבעיה היחידה 

 שהייתה קיימת בישראל??
 

אז למה , הסכנה היחידה כי היו צדיקים ותגידו שז ואם
 סבלו אנשי השרון מסכנה זו??

 

התפלל יתכן כפי שראיתי בספר שהכהן הגדול  אלא
שלא יגיעו למצב של  ,שהשפע לא יביא אותם לעבירות

 .וישמן ישרון ויבעט
 

שלמרות השפע  שנת חיים טובים מלפניךהכוונה  ווז
, בגשמיות שלא נשכח את בורא עולם אלא נעשה את רצונו

 .היה לרצון לפני השםישהשפע 
 

ניסיון העושר קשה יותר מניסיון העוני, ומצד שני  וכידוע
קשה שמביאה מתח ודאגות ומריבות ובעיות העניות 

 ,לכן כהן גדול התפלל גם שיהיה שפע בגשמיות ,בשלום בית

אבל הכי חשוב  .שנוכל לעבוד את בורא עולם בלי טרדות
ובח ביותר וזה מש, שנעמוד בניסיון העושר לרצון השם

גם גשמיות וגם , דשיםלהתפלל בצאתו מקודש הק
 .רוחניות

 

קבריהם, שלא יקברו בשפע שיש שלא יהיה בתיהם  וזה
להם בבית ויחטאו בשמנת עבית כסית ותשכח קל חס 

 ושלום.
 

כי , באה תפילה זו בכוונה בצאתו בשלום בלי פגע ואולי
יכנס לליבו של כהן גדול שהצליח ייתכן ששמץ של גאווה 

באה  ןלכ ,לצאת בלי פגע וזה מוכיח שהוא צדיק לעיני כל
 .תפילה זו מיד בצאתו

 

שכשם שמתפלל לשפע  ילמד על עצמו שמתפילתו
כך אתה  ,גשמיות אבל לרצון השם ושלא יהיה וישמן ויבעט

כהן גדול אל תתן להרגשת הסיפוק והשמחה שממלאת 
להשתלט עליך  אותך בצאתך מושלם כצדיק מוכח לעיני כל

השם ולגאווה של וישמן ישרון, אלא שתמשיך לרצון 
בניסיון עשירות המוחין והכבוד להישאר בענווה.
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לא לשכוח שהיצר ממתין כי עלינו  , ולא ליהנות מעצמנו ולהתגאות, , שכל רגע עלינו ללמוד איך לתקן את עצמנוללמדנו
צדיק ילו לכהן גדול , כי אפודווקא בזמנים של התרוממות הרוח הוא שש להשתלט עלינו בגאווה לנו בכל מקום ובל שעה

 אמן ואמן. ונצליחנתעלה אז נזהר דשים כבר המתין לו היצר הרע, בצאתו מבית קדשי הק

 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 – ובזאת יבוא אהרן אל הקודש

לצום ולענות את  ושביום זה כל עם ישראל נצטו
נפשותיהם?? וכי מה עניין הצום למיתת שני בני אהרן?? 
ומה עניין הצום כלפי כניסת אהרן פעם בשנה ולא בכל 

 עת???
 

נו קבללבאר כפי כתבתי קודם, שאת יום הכיפורים  ונראה
ולם הוכיח בזכות שני בני אהרן, על ידי כך שבורא ע

למלאכי השרת שבני אהרן מתו לא כעונש על העגל, אלא 
כי נכנסו להקטיר בקודש בלי רשות, ועל כן בורא עולם נתן 
לנו את יום כיפור שרק אחרי הכנה מיוחדת ורק פעם בשנה 
מותר לאהרן הכהן להיכנס להקטיר קטורת, ומזה 
שבקושי ניתנת הרשות להיכנס ולהקטיר קטורת זה הוכיח 

 יוק בזה חטאו בני אהרן.שבד
 

 זרה באש בתורה שהקטירו מפורש חטאם בסיבת והנה
 שאהרן אחרי רק היה וכפי שהארכנו קודם שזה, רשות בלי

, באה לא ועדיין משמים שתבוא לאש כשהמתין התבייש
 הקטירו 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
כיפור אנחנו מתקנים לפי כל בסופו של דבר נלמד איך ביום 

, ודעה שלא התחתנוחטאם היה  אחת הנה לשיטה הדעות.
 ראו מה השאלת וכמובן נשאלת היו, יין ששתוייאחרת 
 במתן הראשון חטאם את מזכיר והאמת זה ??יין לשתות

 כתוב לכך אלוקים, וההסבר כשראו ושתו שאכלו תורה
 וצריך תורה במתן לשמוח שצריך חשבו שהם במדרש
 יין קצת לשתות מצווה ואדרבה, 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 נהפכה לכן, בזמן ולא
 

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

 על ביקורת להם היתשהי 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
שתעצור יכנסו לארץ ישראל, ולכן רצו הנהגה תקיפה יותר 

 בלי פעלו גם את עם ישראל שלא יכשלו בחטאים, ולכן
 היין השפעת 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
 

לעשות בדיוק  ביום כיפור ולעיל נצטווינ כל הנזכר וכנגד
. כנגד מה שלא היו נשואים, לכן על הכהן א :את ההיפך

שה מכינים לו א, ועוד שההחובה שתהיה לו א הגדול
וכיפר בעד כתוב "השמא תמות אשתו, כי דרשו את  אחרת

 שביתו זו אשתו. -" ביתו
 

וחשבו לנקוט ביד ואהרן  שפקפקו בהנהגת משהבגלל  .ב
, על כן בתחילת יום הכיפורים קשה על פושעי ישראל

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

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

 שמשה ואהרן היו סבלנים אליהם.
 

ונהגו במידת השמחה  ששתו יין ואכלו ושתווגם על מה  ג.
, וטעו כי צורת שמחה זו לא התאימה למקום במקום קדוש

ולזמן, על כן אנחנו מקבלים עלינו צום ועינוי שביום קדוש 
קדוש, כך שנגיע לשיא ההתעלות מתוך ההיפך ובמקום 

 משמחת אכילה ושתיה ושאר עינוגי הגוף.
 

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
 בהכנעה לפני שניגשים לשרת כשלוחי ציבור.

 

אנחנו מתקנים ביום הכיפורים, וזה מכפר לנו!!  כל זהואת 
שאנחנו לומדים לתקן ממה שטעו אחרים צדיקים וקדושי 

, עליון, וכל שכן כמה עלינו לתקן מה שאנחנו קלקלנו רח"ל
ונזכור שזכינו ביום קדוש יום הכיפורים בזכות פטירתם 
של נדב ואביהוא, ולכן בכה נבכה על פטירתם ביום זה, כי 

בורא תיקן לנו את יום הככה יתוקן לנו על חטאתנו, כי כך 
כיפור, על פי תיקון מעשיהם. 

דיקים, כי כך בעצם הוא קולט , כי אדם מתעורר בתשובה כאשר הוא שותף לנקות את הלכלוך המזערי של הצללמדנו
שהוא מנקה כתם מזערי, ומיד הוא מתבונן על עצמו ואומר אני מטונף ומלוכלך כולי, והוא בוכה ואומר על המזערי כל עם 

אז מה נאמר ומה נדבר מה יהיה עלינו ועל חטאינו, ואז אדם מרגיש בשפלות עצמו  ,ישראל במשך דורות חייב לנקות
 ורא עולם והוא מתעלה כמו שכתוב "מאשפות ירים אביון".ומהתחתית הוא מתחנן לב

 

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

טוען שלכאורה יש כפילות מילים בפסוק דבר העמק 
כבר כתוב  " מיותרים, שהרילפני ה' תטהרווהמילים "

 "???חטאתיכם לפני ה' מכל אתכם לטהר"
 

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

. א :דברים 2 יםהזה כתוב שבפסוק ע"וכוונת ר ",שבשמים

 .תטהרו' ה לפני. ב, 'ה לפני חטאתיכם מכל אתכם לטהר
ורבי עקיבא מסביר לנו שלמרות שבורא עולם מכפר לנו 

, מכל והשעיר המשתלח מכפר מידומטהר אותנו בסוף היום 
שעוד לפני טהרת ה'  ,"לפני ה' תטהרו" מקום יש מצווה

ולקבל על עצמנו לעבוד ' לה נקדים ונטהר את עצמנו אנחנו
בטהרה, ולא נפיל את כל העבודה רק  ולהבא מכאן את ה'

 עולם. על בורא



 " יחזק בכל השנה"כי זה  – "כיפורליום זו מתנה המושלמת ביותר  -וטהר לבנו "
 אמן "שנה טובה ומבורכת"תחתמו בהתחזקות תהיה לכם זכות הוב
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, הוא בדיוק הפוך ממה העמק דברזה של  ופירוש
אמר שחשבתי כל השנים כששרתי יחד עם הקהל בדבקות "

" כי חשבתי שמטרת רבי עקיבא לשבח את עם רבי עקיבא
מטהר אותנו כמו ישראל שזכינו במתנה מבורא עולם ש

 מקווה.
 

והפך קערה על פיה, שרבי עקיבא טוען  העמק דברבא  אבל
יש כאן דרישה גם מאתנו להתאמץ ולטהר את  אדרבה

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

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

  

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

המה ובחטאים, לא כדאי!!! כי זה ו", כי להתעסק בזולהבא

מייאש!!! ואולי גם תוך כדי התעסקות בניקיון החטא 
ו את החטא היצר יטעים לנו את טעמו של החטא וייפה לנ

 כדי שנחזור וניכשל בו.
 

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

 .תתמקד בעשיית מצוות ומעשים טובים להבאטוב" 
 

נקבל על עצמנו ונדאג  אנחנוזה כוונת רבי עקיבא,  ואולי
ידאג לנקות לנו ולטהר  וריבונו של עולםטהור,  לעתיד
 .מהעבראותנו 

 

שעלינו  א. :"אמר רבי עקיבאנכוון בשירת " וממילא
שאנחנו ב. לנקות 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  מנםא
,  שכמו "הטמאים  אף  הקב"ה  מטהר  את  ישראל

 שלא  ימצא  עליו  רחייב להיזהה,  ובמקו רלהיטהרוצה הש
 שהעבירות, כך  יוה"כ אינו מכפר כי אם לשבים דבר חוצץ,

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

 .יום הכיפורים
 

אם נטען כרבי הקדוש שיום כיפור מכפר אפילו על מי  וגם
היה כמעט תועלת שלא חזר בתשובה, אבל בכל זאת לא ת

למי שלא חזר בתשובה ולא טיהר את עצמו בעבודה 
גם אם ינקו אותו  ,בבוץ עצמית, כי זה כמו מי שנמצא וחי

ויחליפו לו בגדים אין בזה תועלת כי הוא חי בבוץ ומיד הוא 
יתלכלך מחדש, ורק אם יטעם את הטעם הטוב של הניקיון 
והבגדים הנקיים אולי יצליח לצאת בזהירות מהבוץ 

 כמה שפחות להתלכלך בדרך יציאתו החוצה. רולהיזה
 

ר למי שלא סיבה למה אין תועלת בכפרת יום כיפוועוד 
ם מעבירות בלי שחזרו חוזר בתשובה, כי אם ניקו אות

היה להם תופעה כמו לרוב האנשים שעושים בתשובה, אז ת

רים בריבית ידיאטה, שברגע שהדיאטה קורסת הם מחז
תשובת דריבית את כל מה שירדו במשקל, ועוד מוסיפים 

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

 "!!לצורך עליה
  

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

 יוסיף לו לעלות במשקל של העבירות.
 

לשני דברים,  בי עקיבא יזכהמי שפועל כדרישת ראבל 
" וגם  יכפר" שיזכה גם ל"זכרון מאירוכפי שכתב בספר "

",  שהקב"ה ברוב רחמיו מלבד מה שביום כיפור יטהרל"
הוא מכפר לנו על החטאים, הוא גם מסיר את  הטומאה 

 ואת הטמטום  שהחטא  השפיע  על  האדם.
 

" בליל יום כיפור, כיון שאין ערך שהחיינומברכים "  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 
על אחת כמה וכמה טובה  זה אושר גדול וחסד עצום ודיינו, פעם אחת בשבעים שנה למחול לנו על  כל עוונותינו, היה רק 

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

 

 בטהרת יום הכיפורים –דעת רבי 
 

מה היא כפרת  "היומא פ בגמראנחלקו רבי וחכמים  כידוע
יום הכיפורים, לדעת חכמים יום כיפור מכפר עם תשובה, 

עיצומו  -ולרבי אפילו בלי תשובה גם כן יום כיפור מכפר 
 של יום כיפור מכפר.

 

בפרט לפי התירוצים של  התבוננות בדעת רבי, ולאחר
לדעת רבי יום כיפור מכפר לגמרי אפילו בלי תוספות ש

מה העניין שאכן שבורא עולם וכי השאלה  נשאלתתשובה, 
 ,מנקה אדם שלא חזר בתשובה אפילו ביום כיפור??? וגם

הרי שאדם זה ימשיך לעשות עבירות, אם לא חזר בתשובה 
 ר???עלת שאדם זה התנקה ביום כיפואם כן מה התו

 
לו פחות עבירות מאחר  ות, התועלת היא שמצטברואולי

לו סתם  ושהראשונות כבר נמחקו לו, אבל מדוע שימחק
 העבירות ביום כיפור???

רציתי לחדש שאדם שלא חזר בתשובה אם אכן  ותחילה
לא ינצל את הניקיון שבורא עולם ניקהו הרי שהעבירות 

בבחינת "חוזר שממשיך לעשות במוצאי יום כיפור זה יהיה 
 וניעור" שמעורר את העבירות שהיו לו כבר ונמחקו.

 

על רעיון זה הקשה עלי מו"ר הגאון ר' בונם שרייבר  אבל
שליט"א שהרי מהיכי תיתי שיש מושג חוזר וניעור 

בות איסור והיתר בחטאים, אולי מושג זה קיים רק בתערו
  בהלכות יורה דעה.

 

כן שאל אותי אם כן מה התועלת שלכן בורא עולם  כמו
יצר סוג ניקיון כזה אם הכל חוזר לאדם מיד במוצאי יום 
כיפור, שבשביל מה ניקהו בכלל, הרי אולי אדם אחד יהנה 

ביום כיפור לא חזר  שאפילומזה, שימצא אדם רשע 
בתשובה וימות מיד בסוף יום כיפור כך שלא הספיק 

רות, וכי מדוע זה שמת ירויח להחזיר על עצמו את העבי



 יום כיפור – וטהר לבנו
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לו עוד שנות חיים היה  הרי הוא לא חזר בתשובה, ואילו היו
 ממשיך לחטוא???

 

וון אבות שלא להוכיח קצת כדברי, שמצאנו בע ונראה
כל זה ש אלטאו ימות, אואדם בח יומתו בנים על אבות

אם בנו הולך בדרך טובה, אבל אם הבן ממשיך דווקא 
הבן נענש לא רק על חטאיו הרי שבדרך חטאים של האבא 

אלא כביכול חוזר וניעור כל חטאי אביו ומתווספים על 
 חטאי הבן.

 

כן על השאלה השנייה מה התועלת בניקיון של בורא  וכמו
עולם לאדם שלא חזר בתשובה אפילו ביום כיפור, נראה 

ממנו חטאיו הוא הופך  יםלתרץ שבמציאות כאשר אדם סר
לאדם חדש, ויתכן שאז יחזור בתשובה כי בנפשו הרגיש את 

היא הנותנת שאם  , ואדרבההניקיון שבורא עולם עשה לו
למרות נקיונו וההזדמנות שניתנה לו להתחיל דף חדש בכל 
זאת הוא לא ניצל זאת, נראה הדבר כמתאים שכל מה 

 ל זה.ועדיין יש לעיין בכ ,שנוקה יחזור לו רח"ל

בתפילת יום כיפור מצאתי ראיה ברורה  השם ברוךו
"ונאמר:  "דישעיה מלדברי, שאומרים בתפילה מהנביא 

", מחיתי כעב פשעיך וכענן חטאתיך שובה אלי כי גאלתיך
והנה כתוב שבורא עולם מנקה אותנו מהעבירות ולאחר 
מכן הוא מצפה שבגלל זה נחזור בתשובה, וכפי שכתב 

  ."בתשובה –לכן שוב אלי שם, ש" המצודת דוד
 

כי ביום הזה יכפר זה בא המשך התפילה הפסוק " עלו
", תטהרו ה'עליכם לטהר אתכם, מכל חטאתיכם לפני 

שגם ביום כיפור יש מושג כזה, שאחרי הניקיון מצפה בורא 
 עולם שנתחזק ונחזור אליו בתשובה.

 

לדעת חכמים שחייבים תשובה יחד עם יום כיפור  ואפילו
ורק אז יש כפרת עוונות, בכל זאת מפורש כאן שאחרי 
הניקיון שנוצר מהתשובה ויום הכיפורים עלינו להתחזק 

 התנקינו מהעבירותיותר בתשובה כי עוד עוד יותר ולחזור 
, ואין גבול העבירותמ שנוצרוירד מאתנו טמטום הלב 

ות בתשובה בפרט כשהנייר חלק להתעלות שאפשר להתעל
 .והנשמה טהורה

 

 בזמננו שאין שעיר המשתלח מה חסר לנו???
 

עליו כל החטאים  שיתכן, ששעיר המשתלח היו חשבתי
וכשנשלח לשעיר לעזאזל ממילא השטן היה כביכול נהנה 

  נשאר זכר מהעבירות.עיר וממילא לא מהש
 

כשאין שעיר, אז נכון שהעבירות ירדו מעם ישראל  אבל
אבל עדיין הם קיימים בעולם וזה עלול להיות סכנה לעם 

 ישראל.
 

יתכן וכאמור קודם, שאם יהודי יחזור לחטוא, ממילא  כי
יתכן שהיות והעבירות נמצאים עדיין בעולם הם ישובו 
אליו חזרה חלילה, אבל מצד שני יש בזה גם תועלת כי מיד 
אחרי יום כיפור יש את חג הסוכות ואז חוזרים בתשובה 
מתוך שמחה ואהבת בורא עולם, וכידוע תשובה מתוך 

יש ת את הפשעים למצוות, ואם כן אהבה ושמחה הופכ
 .שהעבירות נשארו בעולם בכך עדיין תועלת

 המשך –ופשט את בגדי הבד והניחם שם 
 

מנה,  "חכתוב שמשקל הבגדים היה י "דביומא ל בגמרא
 מנה. י"ח" נוטריקון והניחםש" רבינו בחייומוסיף 

 

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

ולכן הוא נוקם באיש העיתי, מבין שנתנו לו שוחד של כבוד 
כנגד זה גם הכהן הגדול שהתחיל בעניין השעיר  על כן

 השעירים בעזרה ועשה בהם הגרלהאת כשהעמיד  ,לעזאזל
צריך הוא הגנה מפני השטן, וההגנה שלו היא בגדי לבן 

מנה, שישמש כפדיון נפש שלא ימות בשנה זו,  "יקל חשבמ
ובפרט שלבש את בגדי הלבן לשם שמים ממש בוודאי יש 
בהם כוח של פדיון נפש, וכנגד מה שנשלח לאבדון לשטן, 

כך שכביכול המילה  ,שיש גניזה של בגדי הלבן במקום קדו
האחרונה היא לבורא עולם כי אין מלבדו אפס זולתו.

    

על התפילה הקצרה –הכרת הטוב לכהן הגדול 

אל הכהן עם הביכורים שתבוא  יונתן, כתוב בתרגום
רגום יונתן שמצוות מהיכן לקח הת ומקשיםגדול, ה

בהלכה לא מצאנו עניין  וגםבכהן גדול??  הביכורים עניינ
 מה אכן עניין כהן גדול לגבי ביכורים?? ובעצםזה, 

 

באופן העירני בעניין שליט"א  שמעון מוזסהרה"ג  וידידי
שאינך כפוי  - ואמרת אליונפלא, שהרי כתוב ברש"י "

", ומה המשמעות להגיד שאתה לא כפוי טובה עוד טובה
הדיבור  ףלפני ההגדה?? למה אי אפשר לשלב זאת ברצ

 כשאומר ארמי אובד אבי??
 

שנראה לתרץ שכאן הוא נותן הודאה מיוחדת  סיףוהו
לכהן גדול על אשר הכהן הגדול ביציאתו ביום הכיפורים 
כשהתפלל תפילה קצרה, התפלל שתהיה שנה מבורכת 

להגיד לו בעת ות, וזוהי הכרת הטוב לכהן הגדול, לחקלא
לפני שמודה  הבאת הביכורים שהוא לא כפוי טובה, עוד

שנכיר טובה לכהן גדול  בורא עולם, כי זה רצון בורא עולםל
 לפני ההגדה של ארמי אובד אבי.

 

"אל הכהן אשר יהיה בימים בפסוק זה כתוב  והנה
 כמו שבימיך כהן אלא לך אין, וכפי שכתב רש"י "ההם"

 גדול יהיה "אף על פי שלא הספורנו , וכפי שהרחיב"שהוא
 בכבוד". עמו מלדבר תחדל לא בחכמה

 

שיש כלל שממזר תלמיד  שלמרות שהרחבנו קודם, וכפי
חכם עדיף מכהן גדול עם הארץ, בכל זאת כאן לעניין 
ביכורים הוא עדיף ממך וכאן עליך להתבטל ולבוא אליו 

 בכבוד ומתוך הכנעה.
 

שאלתיו, כהן גדול כזה שהוא עם הארץ ולא ראוי  ואם כן
 שיהיה צריך גדול שכהן לתפקיד, שהרי לכתחילה נפסק

לכן כהן  בחכמה,ו בעושר בכח בנוי הכהנים אחיו מכל גדול
בשנה  ץ בפשטות לא יצא חי מבית קודש הקדשיםעם האר

שעברה וגם לא יצא בעתיד, ואם כן הוא לא נכנס ויצא 
דשים והתפלל, וגם לא יזכה להתפלל את הקמקודש 

הטוב  דות?? איזה הכרתהתפילה הקצרה, אז על מה יש להו
 יש כאן???

  

שהכרת התורה הקדושה מחנכת ומלמדת אותנו  אלא
שעצם הדבר שהכהן הגדול  הטוב זה אפילו על רצון טוב!!

לקח על עצמו את התפקיד להתפלל על הפרנסה של עם 
לכך, בכל זאת עליך  ישראל, אפילו שלא הספיק או לא יזכה

 להכיר לו טובה!!



 " יחזק בכל השנה"כי זה  – "כיפורליום זו מתנה המושלמת ביותר  -וטהר לבנו "
 אמן "שנה טובה ומבורכת"תחתמו בהתחזקות תהיה לכם זכות הוב
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שהכהן חיפש שררה  תחמוק מהכרת הטוב בטענה ואל
וכבוד ובכלל לא חשב על התפילה הקצרה ועל פרנסת 

רעי עצת היצר שנהיה ונתנהג כאנשים  לך שזו דעישראל, 
נגיד תודה  לב וצרי עין חלילה, אלא אדרבה גם לכהן כזה

 ובה!!!ולא נהיה כפויי ט
 

, שכתב שיש אנשים שמדברים החפץ חייםכדברי  וזה
לשון הרע על רב דרשן, שהוא מחפש כבוד או שכר על 
הדרשה ובלי הנאות אלו הוא לא היה דורש בציבור, ולכן 

זה לא לשם שמים ולא מגיע לו כבוד ולא תודה ולכן הם 
 מתירים לזלזל בו!!

 

לדבר על אותו החפץ חיים שזה שקר מוחלט ואסור  וטוען
בשעה שהוא דורש הוא עושה מלאכת דרשן חלילה, כי 

למרות כל מה שנכתב קודם וגם אם  ולשם שמים, שמים
זו האמת, ולכן חייבים לכבדו ולהקשיב ולהעריך את 
דרשתו בעין טובה ומתוך הכרת הטוב, ולא מתוך שנאת 
הבריות או גאווה המולבשת בלבושי מלחמות וקנאה לשם 

.שמים כביכול
 

ממש מדהים, איך שהתורה מחייבת הכרת הטוב לאדם הפועל מתוך נגיעות עצמו, ואפילו שעדיין לא פעל עבורי, אלא  וזה
טיב לי, בכל זאת התורה דורשת לא רק יעצם הדבר שרק חשב לפעול עבורי בהמשך, ולמרות רוב הסיכויים שלא יצליח לה

כך, אלא אפילו להקדים את התודה עבורו עוד לפני התודה לבורא עולם!!!! מבהיל על הרעיון עד כמה להכיר לו טובה על 
עלינו להכיר טובה!!! ובוודאי לא לזלזל בכבוד בן אדם חס ושלום!!! פשוט מדהים!!!

 

 א' ליום הכיפורים מוסר
 

לומד מוסר ושומע מוסר ומרגיש שהלב לא נפתח, אתה 
הדיבור לא נכנס  לפעמים!!! אל יאוש, יהודים זאת בכל

ללב, אבל הוא צבור בפתח הלב, וביום מן הימים, אולי 
ביום כיפור!! או התעוררות תשובה מיוחדת שבורא עולם 

ברחמיו שולח לנו מידי פעם, בבת אחת כל הדיבורים 
אחת פנימה ללב, וכמה שיותר  שחיכו בחוץ חודרים בבת

הצטבר ככה יותר נכנס ללב פנימה, והתשובה מתעצמת 
ימים. ועולה ומתקיימת לאורך

 

יום יבוא והלב ייפתח והכל ייכנס פנימה!! שום דבר לא היה לחינם, רק תשקיעו מכל הלב בצורה שלא גורמת דחייה, 
 בנכם וגם את עצמכם.ובעזרת השם תצילו את 
 

מוסר ליום הכיפורים ב'

בלי קשר ליהדות,  יש תאוות נעימות שמזיקות, בטבע
אוכל הכי טעים הכי משמין הכי מסוכן, הורס בריאות 
ומראה חיצוני, אבל לא מיד רואים את הנזק! רק ביס רק 

מצטבר!!! ואז אבל זה  טעימה והנה אכלתי לא קרה כלום!!
 פתאום, בום!!!

 םלהילח שחייביםאת הטבע, שנדע כך ברא  ה' בכוונה
 !!!המשביעו רעב -המרעיבו שבע ותאוות הכי מגרות!! ב

בלי ועד למטה אותך שאין ליצר גבולות, הוא מדרדר  ודע
אין לך שליטה עליו!!! אולי זמן קצר אתה ומעצורים, 

נסחף ונופל עוד  מדמיין שיש לך שליטה,  זה שקר!!!  אתה
 ועוד.

תעצור עכשיו ומיד, לגמרי!! לגמרי!! עצור!! אל תנסה  לכן
כשאנחנו וחשוב להתלכד ולהתחזק ביחד, כי  לתמרן!!!

ביחד אנחנו יותר חזקים!!

 מוסר ליום הכיפורים ג'

כי אתה בעצם  –"זכרנו לחיים למענך אלוקים חיים"  משכנע לבקשה שאנחנו אומרים בימים נוראים: כיסוי חייבים
ו נשקיע מעכשיולכן שווה לך לזכור אותי לחיים טובים, כי אני מתחזק ומתקרב אליך מכל הלב  ,אבא שבשמים :טוען

עולם בורא שלנו  וטענתי שאם אנחנו לא מתחזקים אזי יש סכנה גדולה, שאז יש אפשרות ב"למענך אלוקים חיים"!!!
 פחות עבירות!! ינההיככה ת - "ענך אל תחיהלמ"יאמר 

 

צל של תקווה, שאם אתה מתחבר לקהילה וקבוצה וחבורה קדושה, ונמצא במסגרת של יראת שמים, ואתה יש עדיין  אבל
משתדל להיות בשאיפות כאלו באמת, ומעליך יש סמכות אמתית של גדולי ישראל שהם קובעים לך את החוקים ואת 

מתחיל להיות "כדאי"  לא הבטחה לחיים טובים!!  אבל זה כבר , אזי עדיין יש לך תקווה, נכון זולדעתםהדרך ואתה נכנע 
 להחיות אותך.

 

קבל על עצמך חיזוק אמתי ומתמשך, כן קבל ומיד, עכשיו מי יסתמך רק על "כדאי", אנחנו רוצים "בטוח"!!! לכן  מנםא
אלפים שמתחזקים, או בינך לקונך קבל על עצמך חיזוק, ובכוח ליום של קדושה, של שמירת עיניים, תתחבר  40על עצמך 

 שקט ונקי לימים נוראים הבאים עלינו לטובה."בטוח" החיזוק יתקבלו תפילותיך ותבוא בלב 
 

 'דמוסר ליום הכיפורים 

 קאלטקייטשמעתי פירוש שהכוונה היא שהכל בידי אלוקים לשמר אותנו חוץ מצינה  ,ופחים יםמים חוץ מצינבידי ש הכל
 ובכלל, חמימות אליו יתברךוקדושה  גאווה של חייבים לבורא עולםלהתקרב  בכדי , כיופחיתות שבקרירות ופחיתות קומה

אני חייב להרגיש כאילו אני משה רבינו או אברהם אבינו ולא לפני ניסיון או בעת ניסיון של נפילה בעבירה ח"ו, שכלול  זה
 !!!אני במדרגה כזו גבוהה הרי ,ייפולהגדול שווה שאני 

 

ני מוחל לו על כל : אדם שחזר בתשובה אמר הקב״ה הריני עמו ברחמים והריבתנא דבי אליהואביא מה שראיתי  לסיום
אמור ואומר )שם לג(  ,נאם ה' אלוקים הלא בשובו מדרכיו וחיההחפץ אחפוץ מות רשע  :)יחזקאל יח( עונותיו, שנאמר

 .י אם בשוב רשע מדרכו וחיהכאליהם חי אני נאם ה׳ אלקים אם אחפוץ במות הרשע 
 

ובורא עולם שואל מי הם  קדיש ומהגיהינום יצעקו אמן, יגידוכתוב שם שלעתיד לבוא דוד יגיד שירה ואגדה ואחר כך  ועוד
שאע״פ שהם בגיהינום בצרה גדולה  פושעי ישראלך הגיהינום,  ואומרים לפניו רבש"ע הללו הם הללו שעונין אמן מתו

 פתחו להם שערי גן עדן ויבאו ויזמרו לפני!!,  ואומר להם הקב"ה למלאכי השרת: אמןמתחזקים ואומרים לפניך 



 יום כיפור – וטהר לבנו
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!! אתה לא אבוד!!! אבא אוהב אותך מתלהב מהחיזוק שלך, מהאמן "נשמה יהודית אבודה"שאין כזה דבר  ללמדנו
 שלך!! קדימה תאמין בתשובה ותעלה למעלה עד כסא הכבוד אמן ואמן.

 

 פירוש "ובכן תן פחדך"
   

אמרתי אפאיהם אשביתה הפסוק בפרשת האזינו "על 
אשאיר  ",אמרתי אפאיהם" ,הספורנו כתב" מאנוש זכרם

כמו שאעשה באחרית  ,והמותר אכלם ,מהם פאהאיזו 
הימים אחרי שלא השגתי שלמותם לא במתן תורה ולא 

והיה כל " יואל ג'בנביא כאמרו  ,בארץ ישראל ולא בגלות
כי בהר ציון ובירושלם תהיה  ,ימלט ה'אשר יקרא בשם 

 ".ובשרידים אשר ה' קורא ה',פליטה כאשר אמר 
 

הדברים ידועים בנביאים שלעתיד לבוא הרשעים  ובעצם
ישרפו ולא יישארו לחיות לעתיד לבוא, וכפי שהאריך 

, והדברים מפורשים ממש ביואלבביאור הפסוק  הרד"ק
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד " פרק ג' במלאכי
כי הנה היום בא בער כתנור והיו  ,לאשר לא עבדו אלוקים

אשר  קש ולהט אתם היום הבאכל זדים וכל עשה רשעה 
ועסותם וזרחה לכם יראי שמי , לא יעזב להם שרש וענף

 .רשעים כי יהיו אפר תחת כפות רגליכם
 

הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני הנביא  ומסיים
והשיב לב אבות על בנים ולב , הגדול והנורא ה'בוא יום 

, הרי לנו בנים על אבותם פן אבוא והכיתי את הארץ חרם
 רבה. השעד הרגע האחרון ישארו רשעים והם יענשו בחומר

  
תי מאוד בפירוש ישנת תשע"ז התקש בראש השנה והנה

כי הנה  ,בתפילת יום כיפורהתפילה, הנאמרת בחלקה גם 
ובכן תן פחדך על כל מעשיך ואימתך על אנחנו מתפללים "

משמע שמתפללים שכל העולם בפשטות , ו"כל מה שבראת
אפילו הגויים כולם בלי יוצא מן הכלל יפחד מבורא עולם, 
ואכן כך גם משמע בהמשך התפילה, שאנחנו מבקשים 

וייראוך כל המעשים, וישתחוו לפניך שהתוצאה תהיה "
כל הברואים, ויעשו כלם אגדה אחת, לעשות רצונך בלבב 

 ."שלם
 

פץ פיה, וכל ועולתה תק" שני אומרים בהמשך ומצד
כי תעביר ממשלת זדון מן  ,כעשן תכלההרשעה כלה 

שארו רשעים וממשלת רשע שתתפוצץ יומשמע שי", הארץ
מכעס עצור ומעצבים אבל לא יהיה בכוחם לפעול רע נגד 

 .הצדיקים
 

וזה  .יתנדפו ויעברו מן העולם כל הרשעיםשל דבר  ובסופו
סותר לכאורה את התפילה הקודמת שכולם יפחדו וכולם 
ישתחוו ויתאגדו לעשות רצון אבינו שבשמים, אז מאיפה 

 ן ימצא רשעה בעולם?????יעדי
  

מלוך על כל העולם כלו "בסיום התפילה מסיימים ושוב 
בכבודך, והנשא על כל הארץ ביקרך, והופע בהדר גאון עזך 

כל פעול, כי אתה פעלתו,  על כל יושבי תבל ארצך, וידע
 ויבין כל יצור, כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו:

", וכאן שוב י ישראל מלך, ומלכותו בכל משלהקאל ה'
משמע שכולם יחזרו בתשובה ולא יהיו רשעים בעולם, אז 

 גם זה סותר לכאורה את אמצע התפילה????

 ה'ועל כן נקוה לך " עלינו לשבח אומרים ובתפילת
ינו, לראות מהרה בתפארת עזך, להעביר גלולים מן קאל

הארץ, והאלילים כרות יכרתון, לתקן עולם במלכות שדי. 
וכל בני בשר יקראו בשמך, להפנות אליך כל רשעי ארץ. 
יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשבע כל 

ינו יכרעו ויפלו, ולכבוד שמך יקר קאל ה'לשון. לפניך 
תך, ותמלוך עליהם מהרה ויקבלו כלם את על מלכויתנו, 

 ".לעולם ועד

גם משמע שכולם יחזרו בתשובה כולל הרשעים!!!!  ומכאן
ואם כן ממש קשה אמצע התפילה שהזכרנו קודם, באיזה 
שלב כן יהיו רשעים שלא יחזרו בתשובה?? ובפרט שמוכח 
בתנ"ך מספר פעמים שהרשעים ימותו ולא ישרדו, אז ממש 

 מה הפשט בכל התפילות??? לא מובן
 

תן פחדך על כל מעשיך שמתי אל לבי שבתפילה " והנה
 וייראוך כל" לא אומרים "ואימתך על כל מה שבראת

 המעשיםאלא כל  –" הנבראיםוישתחוו אליך כל  הנעשים
בלשון הווה, ולמה??? וגם לקראת סוף  הברואיםוכל 

, ויבין כל וידע כל פעול, כי אתה פעלתו התפילה אומרים "
 ה' יצור, כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמה באפו:

 ."י ישראל מלךקאל
 

אם בורא עולם מתגלה בהדר גאון עוזו בעולם  ולכאורה
אלא ברור שכולם גם בלי דעת  ,לא צריך דעת ובינהאם כן 

ובינה יצעקו ה' אלוקי ישראל מלך!!! ולמה משמע שיש 
 כאן עדיין מקום וצורך להבנה ולדעת???

 

הנראית לתרץ את כל השאלות התחדשה לי  והתשובה
בעיצומו של מוסף על פי השאלות האחרונות, שאכן לא 
כולם יזכו להתחזק ולחזור בתשובה, שלמרות שבורא 
עולם יתגלה בהדר גאון עוזו, הרשעים לא יתחזקו ולא 

רשעים בשם ר"ל:  "טעירובין ייחזרו בתשובה,כמאמר חז"ל 
 .ביםאפילו על פתחו של גהינום אינם ש

  

לפחות בשלב ראשון בכדי לשמח את הצדיקים שיזכו  אבל
לראות במפלת הרשעים, הצדיקים יזכו לראות איך 

"כל הרשעה תקפוץ  הרשעים פוחדים מהצדיקים ולכן
 .פיה", ורק אחרי זה הקב"ה ימחה אותם באש

 

רק מי שיש בו מעשים טובים ורק מי שחזר בתשובה  ואכן
 דעת ובינהוזכה להיות כאדם שנברא מחדש רק להם יהיה 

 ,להשתמש ביראת שמים ובפחד שיקבלו מבורא עולם
 ויתאגדו לעשות רצון אבינו שבשמים.ויתחזקו ויתחברו 

ורק מי שהשתמש בנשמה שבאפו קודם התגלות בורא 
ה' אלוקי ישראל מלך  :מר, רק הוא יזכה להתחזק ולועולם

 .ומלכותו בכל משלה
 

כפי שכתבתי בפרשת נצבים באריכות, רק מי שיש בו  ואכן
בכל זאת בגלל  ,למרות שלא היה צדיק מושלם ,בסיס טוב

הבסיס הטוב שבו יזכה להתעורר ולהיות מבני העולם 
 הבא.

 

הם אלו שמהם  כל בני בשראכן גם רק  בעלינו לשבח וגם
על  ביואל פרק ג'יושתת העולם הבא, וכמו שפירש רש"י 

ונבאו על כל בשר והיה אחרי כן אשפוך את רוחי הפסוק "
לאלו שיש להם לב ", ועל זה כתב רש"י רק ובנתיכם בניכם

, ורק הם יזכו ל"ובנביא יחזקאל ככתוב  בשר ולא אבן
וכל " בעלינו לשבחכנראה גם הכוונה כאן  להתנבאות, וזו

" שרק בעלי לב בשר עם יראת שמים בני בשר יקראו בשמך
 ומעשים טובים הם אלו שיזכו לחזור בתשובה שלימה.

 

בדיוק מה שקראנו בהפטרה של תענית צום גדליה  וזה
שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי  ה'כה אמר "

אשרי אנוש יעשה זאת ובן אדם , לבוא וצדקתי להגלות
", שבת מחללו ושמר ידו מעשות כל רעיחזיק בה שמר 

שלפני ביאת המשיח חייבים להתאמץ בקיום תורה ומצוות 
 .בכדי להיות השורדים לחיי הנצח של חיי העולם הבא



 " יחזק בכל השנה"כי זה  – "כיפורליום זו מתנה המושלמת ביותר  -וטהר לבנו "
 אמן "שנה טובה ומבורכת"תחתמו בהתחזקות תהיה לכם זכות הוב
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שעונה בורא עולם לצדיקים בסוף מלאכי, שלא  וכפי
יחשבו הצדיקים שהם סתם התאמצו והלכו בדיכאון 

ומצוות, כי אין זה וסבלו וחיו במסירות נפש לשמור תורה 
אלא ביום ההוא עת הגאולה הם יראו מה הם  ,לריק

 מרוויחים ומה יקרה לרשעים שיענשו קשות.
 

זאת, בורא עולם עוד לפני יום ה' הגדול והנורא  ולמרות
שולח את אליהו הנביא, והשיב לב אבות על בנים ולב בנים 

שזה עוד חיזוק לתפוס עוד כמה בעלי תשובה  על אבותם,
 .ע שלפני האחרוןברג

שאליהו יבקש באהבה  פירוש רש"ימאוד  ומעניין
מהילדים שילכו לחזק את אביהם וכן להיפך, וזה פשוט 

עדיין מי  ,מדהים שלמרות שאליהו הנביא כבר מתגלה
שהיה רגיל לעבור עבירות יהיה לו קשה לחזור בתשובה 
שלימה למרות כל ההתעוררות וההתגלות של בורא עולם, 
ורק על ידי חיזוק מהילדים או ההורים לילדים זה החיזוק 

לפני שיבוא ה' ויכה את האחרון והחזק ביותר שנשאר 
 .הארץ חרם

 

דרגה הרבה יותר גבוהה  משיח, שזושהיה צדיק גמור וירא שמים מופלג עוד לפני ההתעוררות של ימות ה מיוזכרו 
שאלו  על יהודים שיש בהם קצת מצוות או בעל תשובה שהתעורר בתקופה הקרובה ביותר לימות המשיח, מהנכתב קודם

בכן תן , עליו כתוב "ושכל מהותו זה מבקש ה' יתעוררו מפחד ה' ויתקרבו, אלא צדיק ותיק וחסיד ודורש ה' שנים ארוכות,
יראו  "צדיקים"ובכן , "למיחלים לך"ופתחון פה  "לדורשיך"ה ותקוה טוב "ליראיך"תהלה  עם ה'!! – לעמך ה'כבוד 

 , שהם ישמחו ויעלזו בזמן שמתקרב ובא היום ההוא הנורא!!!!"ברנה יגילו "םוחסידי" ,יעלזו "וישרים"וישמחו 
 

שלא שבים  םמוכן לקראת החיזוקים הללו ויהיה בן עולם הבא, ולא חלילה ברשעים על פתחי גיהינו מי שיהיה אשרי
שאפילו כשבורא עולם מתגלה בהדרו עדיין ואליהו  ,בתשובה חלילה וחס!!! וראו נא אחי היקרים כמה קשה יצר הרע

ם ביצר הרע בכל הכוח כי עכשיו יותר קל לרכך ביא מסתובב גלוי בינינו ומחזק זה עדיין לא עוזר!!! לכן כבר עכשיו נילחנה
אותו בכדי לא להגיע למצב "רשעים אפילו על פתחו של גיהינום אינם שבים" ולא להיות עם שריר ענק בלב שמתעלם 
 מהתגלות בורא עולם ומבקשות אליהו הנביא שמתגלה בחוש!!! עכשיו זה הזמן להתחזק!!! ואם לא עכשיו אימתי????

 

  לבל ידח ממנו נידח –ה מתוך תפילה זכ
 

ויהי רצון מלפניך אל מלך יושב " תפילה זכה כתוב בסוף
על כסא רחמים הרוצה בתשובת רשעים, שתתן בלבנו ובלב 
כל עמך ישראל אהבתך ויראתך ליראה אותך כל הימים. 

תרחם על פושעי עמך בית ישראל ותן בלבם פחד ובתוכם 
כמו  ,גאונך והכנע לבבם האבן וישובו לפניך בלב שלםהדר 

גם כי הרבו לבל ידח ממנו נדח.  שהבטחתנו על ידי נביאך
אשמה לפניך עד שננעלו בפניהם דרכי תשובה. אתה 

ר להם חתירה מתחת כסא כבודך וברחמיך הרבים תחת
ד אותך כל וותקבלם בתשובה. ורחם עלינו ותן בנו כח לעב

 הימים.
 

כאורה את היסוד שכתבתי קודם, שלא כולם סותר ל וזה
רק  לב בשר ולא אבןזוכים לחזור בתשובה, ורק למי שיש 

יזכה לחזור בתשובה, והנה כאן מפורש שהקב"ה הוא 
יהפוך את לב האבן ללב בשר וגם הם הפושעים יזכו לחזור 

 בתשובה.
 

בצעו  בעון" "זישעיה נדברים ברורים מצאתי בנביא  אבל
דרכיו , קצפתי ואכהו הסתר ואקצף וילך שובב בדרך לבו

שלום  ,בורא ניב שפתים שלום, ואנחהוראיתי וארפאהו 
והרשעים כים נגרש כי  ,ורפאתיו ה'לרחוק ולקרוב אמר 

אין שלום  ,ט לא יוכל ויגרשו מימיו רפש וטיטהשק
 ."לרשעים

 

המפרשים שם, שרק פושעים שעדיין יש בהם  ומסבירים
חלק טוב יחזרו בתשובה אבל לא רשעים גמורים, וזה 
בעצם כפי שכתבתי במאמר הקודם ובפרשת נצבים, ואם 
כן גם מה שנאמר בתפילה זכה מדובר על פושעי ישראל 
שיש בהם טוב רק מעורב בהם גם רע, אבל יש בהם שאיפה 

דים על ידי היצר לטוב רק שהם נופלים שוב ושוב שדו
שמכשילם, וכאלו פושעים יזכו להתחזק ולשוב 

ולהתרפאות באחרית הימים.

צדיקים שמסרו את נפשם ועמדו בצדקותם גם עדיין ה ,גם אלו צריכים לזכור, שלמרות שיזכו לחיי העולם הבא אבל
החזירם בתשובה ברגע האחרון, בזמנים הקשים, הם אלו שיהיו קרובים לנצח לבורא עולם, ואילו הפושעים שבורא עולם 

לאחר שאמר אמן כפי שהבאתי קודם מתנא דבי אליהו, כל אלו אכן זוכים  םאו אלו שבורא עולם ברחמיו מוציא מהגיהינו
לחיי נצח ולחיי העולם הבא ברחמי בורא עולם המרובים, אבל קנאה תצרוב בהם לנצח על שהם לא התקרבו כמו 

 ם שהשקיעו תהיה ברורה חדה ולנצח!!!!ייקדוההבדל בינם לצ הצדיקים!!!!
 

 מו של יום מכפרוציתשובה מאהבה ביום כיפור בגלל המתנה שע – מי לחיים ומי למוות
 

כתוב שאדם שרואה את חבירו לאחר  ברכות נח' בגמרא
ברוך מחיה חודש אומר " 12יום אומר שהחיינו, ולאחר  30

, ושם אור"ח רכה' ד'בשו"ע ", וכך נפסק להלכה המתים
 .בשם ומלכותנפסק שמברך  במשנה ברורה

 

רו חודש עברו על חב 12שהיות ובתוך  מבאר ובמהרש"א
ראש השנה ויום כיפור שבהם נפתחים ספרי חיים ומתים 
ודנים כל אדם לחיים ולמוות, ואדם זה ניצול לחיים לכן 

 בשם ומלכות.מברכים עליו ברוך מחייה המתים 
 

" אם אכן לחיים ולמוותלהבין מה הגדר של " וצריך
ההגדרה שניצול ממוות אם כן על כל אדם שהיה בסכנת 
חיים יהיה צורך לברך עליו בשם ומלכות ברוך מחיה 
המתים, והיות ולא מצאנו הלכה כזו אם כן יתכן וההגדרה 
היא שכאילו בימים נוראים האדם נולד מחדש כל שנה עד 

ך שלכן מברכים ברוך מחיה המתים בשם ומלכות, כדי כ

שבראש ויקרא ל' ג' ממדרש שוחר טוב ואכן יש סמך לזה 
 וא"ככבריה חדשה,  נוהשנה ויום כיפור הקב"ה יוצר

 מחדש כי יש כאן בריה חדשה?? לעשות קידושיןיצטרכו 
 

כפי שמופיע  בראש השנה נידונים לחיים ולמוות ובעצם
 ג'אמר רבי כרוספדאי אמר רבי יוחנן  ר"ה טז'בגמרא 

של  וא'של רשעים גמורין  א'ספרים נפתחין בראש השנה 
של בינוניים צדיקים גמורין נכתבין  וא'צדיקים גמורין 

ונחתמין לאלתר לחיים רשעים גמורין נכתבין ונחתמין 
מראש השנה ועד  לאלתר למיתה בינוניים תלויין ועומדין

 .יום הכפורים זכו נכתבין לחיים לא זכו נכתבין למיתה
 

שואל וכן בהרבה  61בית המדרש ו' עמוד המדרש  אומנם
ראשונים מקשים שהרי ראינו שרשעים מאריכים ימים 
ולא מתו מיד אחר יום כיפור, ולהיפך מצאנו צדיקים 

המדרש בשם רב  ומתרץשמתו תכף לאחר יום כיפור?? 



 יום כיפור – וטהר לבנו
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שדין חיים ומוות זה בצדיקים גמורים וברשעים  יוחנן
גמורים, ובתירוץ השני כתב שהכוונה מוות וחיים לעולם 

 גן עדן או גיהינום. –הבא 
 

על התירוץ הראשון יש להקשות מלשון הגמרא  אומנם
שגם על הבינונים נגזר דינם לחיים ולמוות ביום כיפור?? 

קא מינא וגם על התשובה השנייה יש להקשות וכי מה נפ
לאדם בחייו מה נגזר עליו בגן עדן או גיהינום, בפרט 
שעדיין במשך כל רגע בחייו יכול לשנות מצבו לעולם הבא 

ועד יום מותו על ידי תשובה ומעשים טובים, ככתוב "
 "??תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו

 

ההסבר לתירוץ השני, שאם אדם בן עולם הבא אזי  אלא
לו כלים בעולם הזה להצליח להתקדם  בורא עולם יתן

בתורה ובמצוות ללא טרדות ומעכבים, ואילו אדם שנגזר 
הוא יקבל עוד מניעים ומעכבים עליו שהוא שייך לגיהינום 

וטרדות שיקשה עליו להתקרב לבורא עולם, כדרך שאמרו 
 .הרוצה להיטמא מסייעים בידוחז"ל 

 

של  יש הסבר בדומה לתירוץ הראשון ברמב"ן ואומנם
שצדיק גמור וכן רשע שיש לו קצת מצוות להם המדרש, 

הקב"ה נותן חיים טובים בעולם הזה, לצדיק כי הוא צדיק, 
ולרשע בכדי שיקבל שכר המצוות שעשה בעולם הזה בכדי 
שיאבד לגיהינום בעולם הבא, ואילו רשע גמור וכן צדיק 

שמשמעותו שיש בו קצת עבירות להם הקב"ה גוזר מיתה 
ממש או חיי צער וייסורים בעולם הזה, לרשע או מיתה 

מחמת רשעותו, ולצדיק בכדי שיתנקה מחטאיו בעולם הזה 
 ויהיה נקי מעבירות לעולם הבא.

 

גם זה קשים דברי הגמרא לגבי בינוניים, שלכאורה  ולפי
אם הבינוני הטה עצמו לכף זכות עדיין מחמת העבירות 
שהיו בידו עליו לקבל מיתה שהיא לדברי הרמב"ן ייסורים 

ואילו מדברי הגמרא  בעולם הזה בכדי שיתנקה מעוונותיו,
  משמע שזוכה הבינוני הזה לחיים??

 

נראה לתרץ כפי שכתבתי שמהות ראש השנה זה  ולכן
ואילו ביום כיפור יש בזה גם חזרה בתשובה מתוך אהבה, 

, וזה צד של תשובה מאהבה שהרי עיצומו של יום מכפר

רם שמחה ואהבת ה' בלב כל יהודי המתבונן וגעצמו 
, אבל יש ביום כיפור גם עניין של תשובה בחסדי ה' יתברך

 מחמת פחד העונש.
 

בינוני אם מנצל את ימי התשובה לתשובה מאהבה  ואותו
ם לזכויות והוא כצדיק גמור על כן אם כן כל חטאיו נהפכי

זוכה לחיים טובים, ואילו בינוני שחוזר בתשובה לא מתוך 
אהבת ה' אלא מתוך יראת העונש הוא לא זוכה לחיים 
טובים אלא הוא ראוי לקבל מיתה וכדברי הרמב"ן שימות 
ממש או שיחיה חיי צער וייסורים בעולם הזה בכדי 

 הבא בלי גיהינום.שיכופרו מעשיו הרעים ויזכה לעולם 
 

היות ועברו על חודש,  12זה הרואה את חברו לאחר  ולפי
חברו ימי הדין שבהם נידונים למיתה ולחיים ממש, מלבד 
חיי צער וייסורים או חיי נחת ושלווה ושפע טוב, עליו לברך 
בשם ומלכות ברוך מחייה המתים, וכל כך למה?? נכון 

נגזר על חברו חיי שמצא את חברו חיי ולא מת, מ"מ אולי 
 ??צער וייסורים

 

נראה לחדש שאכן עצם הדבר שהחבר חי ולא מת  לכן
ממש, אפילו שיתכן ונגזר עליו ייסורים בכל זאת בגלל 
שהוא זכה לחיות בפועל הוא יכול לחזור בתשובה שלימה, 
ויתכן שעצם הדבר שבורא עולם השאירו בחיים טמון בזה 

לתקן את מעשיו, כנאמר גם כי בורא עולם נתן לו הזדמנות 
  ."ועד יום מותו תחכה לו, אם ישוב מיד תקבלו"
 

ברוך מחיה הזדמנות זו מברכים בשם ומלכות " ועל
", כי בורא עולם לא המיתו ממש וגם נתן לו המתים

, ולכן אין צורך לתקן מעשיו ולהיות צדיק גמורהזדמנות 
 לקדש את האשה שוב כי אכן האדם לא מת וקם לתחייה, 

 

שכוונת דברי המדרש שוחר טוב, שעל ידי תשובה  ויתכן
בפרט מתוך אהבה אדם הופך להיות כבריה חדשה, וכמו 

באגרת התשובה שבתקופה הראשונה  הרבינו יונהשכתב 
של החזרה בתשובה על האדם לחשוב כאילו נולד מחדש 
ממש בלי עוונות ובלי מצוות, ועליו לחטוף מהר מצוות 

חר טוב שתכף יקיים מצוות סוכה וכסיום דברי המדרש שו
  וד' מינים בכדי להתמלאות במצוות.

 

, שבראש השנה וגם ביום כיפור כדאי מאוד לחזור בתשובה מתוך אהבה, ואין לנו ידע בחשבונות של מעלה, כי אם ללמדנו
ונהיה בני עולם הבא, עלינו לחזור בתשובה מאהבה כך  חפצים אנו בחיים טובים ונעימים ומצד שני שיתכפרו עוונותינו

, ולא נצטרך להתנקות שכל העבירות נהפכים לזכיות, וממילא נהיה כצדיקים גמורים שזוכים לחיים טובים בזה ובבא
מהעוונות על ידי ייסורים וחלאים רעים ח"ו, ואדרבא קל יותר לעבוד את ה' בשמחה מתוך ניסים ובלי טרדות חלילה, כך 

)ורק צדיקים ולכן אנחנו מתחננים לשנה ברוכה ולחיים טובים בגשמיות וברוחניות, נחנו מלאים הכרת הטוב לבורא עולם, א
גדולים מסוגלים לקבל ייסורים של אהבה לא במטרה לנקותם מעבירות, אלא להגדיל את שכרם שלמרות הייסורים הם אוהבים את בורא עולם 

 תלה במעשיו ולא מצא עבירות בידו הרי אלו ייסורים של אהבה(.מעל השכל האנושי!! כמאמר הגמ' 
 

 תשובה מתוך שמחה ואהבה – שעיר לעזאזל
 

 

ונראה  תויכבהכיפור חוזרים בתשובה, אבל למרות  ביום
שחוזרים בתשובה רק מפחד ויראה על העונש, בכל אופן 

ומתקרב לה' למה יהודי יקר אם כבר אתה חוזר בתשובה 
לא תנצל זאת ותחזור בתשובה גם מתוך אהבה לה'?? כי ש

 כך כל העבירות נהפכים למצוות!! וזו תשובה חזקה יותר!!
 

ש היו שולחים לשטן שעיר שהיה בית המקד ובזמן
אותו מהצוק היה נס ויהודים  םיקרוזברגע שהיו לעזאזל, 

העוונות, האם הקב"ה סלח להם על  וארשהיו בבית מקדש 
 על ידי שהבד שהיה קשור היה מתהפך מהאדום ללבן.

 

מתהפך ללבן כל העם בירושלים היו האדום הבד  וכשהיה
שה' סלח לעם ישראל!!! וממילא  השמחים ביותר על הידיע

 ורזחהם  מתוך השמחהואהבה לה' ב ואלמתהעם ישראל 
שלהם   וממילא העוונותבתשובה מתוך שמחה ואהבת ה', 

קיבל  אוהלמצוות, ואז השטן מתבלבל לגמרי, כי  וכפהנ

 וכפהעוונות עם ישראל, אבל ברגע שהעוונות  םעשעיר 
 לביק םצעבמצוות, אז מתברר שלא קיבל כלום ביד!! כי ל
מליץ ההעוונות, ואדרבא מלאך רע חייב ל במקום תווצמ
עם  לשראיות למצוות עם ישראל כי בידו כביכול  לע בוט

מזכיר מעכשיו את מצוות עם ישראל  השעירוישראל!!! 
 עוונות.  ריכזמ הלילחולא 

 

השטן לא מקבל לעצמם כלום, אלא הכל כביכול  וממילא
מגיע להקב"ה, שאותו שעיר שלרגע קיבלו השטן מתברר 
שזה חלק מהכנעת השטן לעבודת ה' שימליץ טוב על עם 

 ה'.
 

עיצומו ש השאין לנו בית המקדש, נתחזק בידיע וישכעו
מכפר, וזה עצמו גורם שמחה ואהבת ה' בלב כל של יום 

 הבהאמ הבושתה חוכבו ,יהודי המתבונן בחסדי ה' יתברך
       .הבוט הנשלו םירומג םיקידצ לש םרפסב םתחיהל הכזנ



 " יחזק בכל השנה"כי זה  – "כיפורליום זו מתנה המושלמת ביותר  -וטהר לבנו "
 אמן "שנה טובה ומבורכת"תחתמו בהתחזקות תהיה לכם זכות הוב
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