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 "הקודש אל אהרן יבא בזאת -ואל יבוא בכל עת " פרשה די אין שטייט

 שטייט עס ווי אזוי בגדים אלע די מיט האנגעטאן קומט כהן דער ווען אפילו אז, צו לייגט פלאץ אויפן הקדוש י"רש
 .כ"יו אין נאר קומען נישט אבער זאל, פרשה די אין

 קודש אין אריינגיין גדול כהן דער מעג יאר פון טאג איין נאר אז אויס קומט אזוי ווי פארשטיין צו שווער אבער איז
 וואלט תורה די ווען און, יאר אין איינמאל נאר נישט אבער טאג יעדן נישט טאקע אז משמע איז פסוק דעם פון? הקדשים
" עת בכל יבוא לא" שרייבן אנשטאט פסוק אין שטיין געדארפט וואלט ,אריינגיין ער מעג טאג איין נאר אז שרייבן געוואלט

כהן  דער אז" בשנה אחת אם כי יבוא ולא" שטיין געדארפט וואלט, צייט יעדער אין קומען נישט זאל כהן דער הייסט דאס
 ?יאר יןא מאל איין נאר קומען נישט זאל

אויס אז תורה איז אונז וויל אונז מגלה זיין מיט דעם א געוויסער חידוש אין עבודת ד' אז אפילו  מיר טדעם זע ווגן 
א מענטש איז אים שווער און עס גייט אים נישט יעדן טאג זיך צו דערהייבן און זיך פילן נאנט צום רבש"ע, )ווי עס שטייט, 

ן זיך דערהייבן יא צו קענען זיין ראוי און זיך פילן אין א לא יבוא בכל עת(, אבער אמענטש דארף שטענדיג האפן און וועל
בחינה פון בזאת יבוא אהרן אל הקדש ביז ווען ער וועט האבן סיעתא דשמיא צו דעם און פילן א דעראויבנקייט און אריינעמען 

אס הער האט די כוחות צו דעם אין זיך פרישע כוחות אויף צו ווייטער האפן און זיך דערהייבן נאך און נאך, און אין די רגע וו
זאל ער אריינשפרינגען מיטן גאנצן ברען )בזאת יבוא אהרן אל הקודש( און דער אריינגיין אין קודש הקדשים קומט נאר נאכן 

 זיך גרייטן און האפן יעדן טעג דעראצו.

 דריי ערשטע די( ת')בזא' גמטריה איז" יבוא בזאת" שטייט עס, ווערטער די צו רמז א איינגעפאלן מיר איז אגב דרך
 לעצטער דערדאס איז מרומז אין  ? חודש וועלכער איו און, אריינגיין כהן דער דארף לחודש 'י אין אז' י גמטריה איז אותיות

 .הקדשים קודש אין אריינגיין כהן דער זאל טאג יענעם אין, שרי'ת('בזא) -' ת איז אות

נאך אפילו עכער און גרעסער ווי די מצווה אליין, אזוי ווי מען זעט די די הכנה צו די מצוה צו די קדושה איז  און
הכנות פון יו"ט פסח איז זייער גרויס און ווען עס קומט דער יו"ט אליין איז אויף מארגן שוין אייבט מען האן שוין צו מאכן 

טעג, מען קען דאס פארשטיין מיט א  א הכנה צום יו"ט שבועות דורך דעם וואס מען הייבט האן צו ציילן די הייליגע ספירה
משל להבדיל ווען א מענטש גרייט זיך אויף צו ארויספארן אויף א שפאנציר און פארבריינגען מיט חברים לדוגמא, איז מאכט 

פארן, -זיך אז די התרגשות אין די פאר טעג פארן ארויספארן איז נאך גרעסער ווי בשעת דעם פארבריינגען און ארום
יך אז מען קען דאס נישט צושטעלן צו מצוות און מעשים טובים, עס איז נאר אויף צו געבן פארשטיין די כוונה, פארשטייט ז

און אזוי ווי  מיר האבן געהאט דערציילט אויף הרב הצדיק ר' שמשון פינקוס זצ"ל אז אזוי ווי די גרויס פון זיין מסירות נפש 
 ן צו שפירן א ליכט אין יו"ט פסח.ביי בדיקת חמץ, לויט דעם האט ער זוכה געווע

 

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

דארף פארשטיין וואס איז דער שייכות פון דעם פסוק "ולא יבוא בכל עת אל הקודש"  און דער פסוק "ורק בזאת  מען 
אהרן איז אריין אין קודש הקדשים איז דא א ציווי אז גאנץ כלל  יבוא אהרן אל הקודש" צו דעם ענין אז אין דער טאג וואס

ישראל דארף פאסטן וואס דאס איז דער טאג יו"כ, וואס פאר א שייכות האט דער פאסטן יו"כ מיט דעם שטארבן פון די 
 יעדן צייט? קינדער פון אהרן, און אז אהרן זאל נישט ארייגיין נאר איינמאל א יאר אין קודש הקדשים און נישט אין 

צו מסביר לויט וואס איך האב געשריבן פארדעם, אז דער הייליגער גרויסער טאג יו"כ האבן מיר  אויס מיר עטז נאר 
באקומען אין זכות פון די קינדער פון אהרן הכהן, דער בורא עולם האט מוכיח געווען  פאר די מלאכי השרת אז די קינדער פון 

זיי זיינען אריין  איזו וילבן וועגן א עונש אויפן זינד פון דעם עגל, נאר דער סיבה צום שטארבן אהרן הכהן זענען נישט געשטאר
מקטיר זיין האן קיין רשות, און דעריבער האט דער בורא עולם נאט אונז געגעבן יו"כ וואס דאס וויזט אז נאר נאך א גרויסע 

ן דעם זעט מען די שוועריקייט און הערנסט'קייט וואס מען דארף הכנה און נאר איינמאל אין יאר מעג מען אריינגיין, און פו
האבן אויף צו אריינגיין אין קודש הקדשים פון דעם איז א הוכחה אז דאס איז די סיבה פארוואס זיי האבן געשטארבן ווייל 

 זיי האבן נישט געווען גענוג ראוי דערצו.

זייער מיתה איז געווען צוליב ווייל זיי האבן מקטיר געווען א תורה אז די סיבה פון  איוד ערעס שטייט קלאר  און  
אש זרה האן קיין רשות, און אזוי ווי מיר האבן שוין דאן געווען וועגן דעם אז זיי האבן דאס געטאן נאר נאך וואס אהרן הכהן 

אך נישט געקומען, דעריבער הטא זיך פארשעמט ווייל ער האט געווארט עס זאל אראפקומען א פייער פון הימל און עס איז נ
האבן זיי זיך האנגעגארטלט מיט א עזות פון קדושה ווייל זיי האבן רחמנות געהאט אויף זייער טאטן ער זאל זיך נישט 
פארשעמען און זיי האבן אריינגעגאנגען מקטיר זיין די קטורת מיט רואיגקייט צוליב דעם ווייל זיי האבן געווסט די גרויסקייט 

ר פון מכבד זיין א טאטן און זיי האבן געהאפט אז אין דעם זכות וועא זיכער שוין אראפ קומען דער פייער פון פון דעם שכ
 הימל.
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זיי זענען נאך נישט  איזו וילאין  גמרא שטייט נאך דיעות וואס פונקט איז געווען זייער זינד, לויט איין שיטה  אבער 
אז דער זינד זייערער איז געווען האנגעטרונקען מיט וויין, פרעגט זיך א שאלה  געווען חתונה געהאט, א צווייטע שיטה זאגט

פארוואס האבן זיי געטרונקען וויין פאר דעם וואס האבן זיי געוואט פארדינען פון דעם?? נאר דער אמת איז אז עס דערמאנט 
ען זיי האבן געזען די גילוי שכינה, נאר דער פשט דער ערשטער זינד ביי מתן תורה האבן זיי אויך געגעסן און געטרונקען וויין וו

אויף דעם שטייט אין אין מדרש אז זיי האבן געטראכט אז מעו דארף זיין פריילאך מיטן זיך האנטרינקען, ביי מתן תורה און 
אך נאר מיט ביי חנוכת המזבח, און אדרבא עס איז גאר א מצוה צו טרינקען ווי עס שטייט אז עס איז נישט שייך זיין פרייל

עסן און טרינקען וויין און דאס האבן זי געטאן כדי צו קענען דינען דעם בורא עולם מיט שמחה און א ברייטע הארץ, איז אויף 
דעם שטייט אין מדרש אז דאס איז געווען דער זינד ווייל דער טרינקען און זיך דערפרייען אויף אזא אויפן איז נישט געווען 

 ריבער האט זיך איבערגעדרייט זייער שמחה צו א אבל.אויפן פלאץ, און דע

נאך א דעה זאגט, אז זיי האבן געהאט געזאגט ווען וועלן די זקני הדור שטארבן און מיר וועלן קענען פירן דעם  און 
בות??? נאר פאלק אנשטאט זיי, איז זייער שווער צו פארשטיין ווי אזוי איז זיי אריינגעפאלן אין געדאנק אזעלכע מאדנע מחש

שטייט אין די מפרשים אויף דעם אז עס האט זיך האנגעאויבן מיט דעם אז זיי האבן נישט געקענט פארשטיין און מסכים זיין 
צו דעם מציאות וואס משה רבינו האט מבליג געווען און מוותר געווען אויף זיין כבוד אין די צייט וואס דתן און אבירם האבן 

די הנהגה פון אהרן הכהן וואס איז אוהב שלום און רודף שלום ואן איז נישט מקפיד אויף דעם כבוד פון מורד געווען  און אין 
די גדולי הדור און ווארפט אריין אין אלעמען א ביטערניש, איז אזוי גייט דער סדר די ערשטע זאך דאגה'עט מען פארן כבוד 

דא מענטשן וואס חוצפה'נען זאך צו זיי, און פאמעליך פאמעליך קומט  פון די גדולי ישראל, די גדולי הדור, אויף דעם וואס איז
"ר און נעמט די גאנצע מצוה'לע צו זיך און אייבט האן אריינפירן אין קאפ אזעלכע מחשבות פון טראכטן "איך יצה דעראריין 

יין עסקים, און דא ווערט דער פארשטיי בעסער פון דעם גדול וואס שפירט זאך מיר א אהרן הכהן, עעע.. ער פרשטייט נישט ק
מציאות צו טראכטן אז זיי ווארטן אז די גדולים זאל שטארבן און וועלן פירן דעם פאלק אליין, עס הייבט זיך האן מיט באמת 

 גוטע געדאנקען אבער אז דער שלעכטער שלאנג קומט זיך מישן ווערט פון א מצוה א עבירה רח"ל.

געזען מיט רוח הקודש אז כלל ישראל וועט זינדיגן און זיי וועלן נישט קענען אריינגיין נאך קען זיין אז זיי האבן  און 
אין ארץ ישראל און דעריבער האבן זיי געוואלט פירן דעם פאלק מיט מער שטאלצקייט און שטריינגקייט כדי זיי צו ראטעווען 

יי מחליט געווען צו פירן דעם פאלק האן פרעגן פאר און האפהאלטן פון צו האנקומען צום זינדיגן ח"ו, און דעריבער האבן ז
משה רבינו יא צו ניין, און זיי האבן אליין זיך מחליט געווען ווי אזוי זיך צו פירן, און זיי האבן צוגעקומען צו נישט א ריכטיגע 

ן דערמאנט פריער וועגן דעם, החלטה ווייל זיי זענען געווען האנגעטרונקען  נישט אין די ריכטיגע צייט ווי אזוי מען האט שוי
און צוליב דעם האבן זיי געהאט נישט ריכטיגע אנוייזונגען און געמיינט אז זיי פארשטייען בעסער פון משה מיט אהרן ווי אזוי 
 מען דארף זיך פירן אין שווערע מינוטן ווען עס רעדט זיך פון ערנסטע זאכן, און זיי האבן געטראכט הטא יאז דא צווי מנהיגים

ווערן פארשעמט אס עס קומט נישט אראפ קיין פייער קום גיין ראטעווען דעם מצב מיר וועלן ראטעווען דעם כבוד פון אהרן, 
 מיר פארשיין דאך בעסער וואס מען דארף טאן דא.

וז זיין צוליב דעם זענען אונז באפוילען געווארן און אונז מאכן אין יו"כ 'פונקט פארקערט', א. דער כהן גדול מ און 
איינער וואס האט שוין א ווייב, און עד כדי כך אז מען גרייט אים האן נאך א ווייב צו קנען חתונה האבן מיט איר טאנער ח"ו 
וועט זיין יעצטיגע ווייב שטארבן פלוצלינג, און ער מוז זיין חתונה געהאט, אזוי ווי עס שטייט "וכיפר בעד 'ביתו'" און דער 

זיין ווייב,  ב. וויבאלד זיי האבן געטראכט צו פירן דעם פאלק מיט א שטריינגקייט און מיט א שווערע ווארט 'ביתו' מיינט 
האנט כדי צו מחנך זיין די פושעים וואס געפינען זיך אין כלל ישראל, איז דעריבער הייבט זיך האן דער דאווענען אין יו"כ מיט 

מעלה ובישיבה של אנו מתירים להתפלל עם ה'עברייינים' ", עס  די ווערטער "על דעת המקום ועל דעת הקהל בישיבה של
ממינט נישט נאר די וואס האבן געזנידיגט בשוגג נאר עס אויך די וואס האבן ח"ו געזינדגיט מיט א כפירה און חוצפה כלפי 

פירט מיט וויכקייט צו י מיט געדולד אזוי ווי משה און אהרן האבן זיך געזידעם באשעפר פון דער וועלט, דאוונט מען מיט 
יעדן איד, אפילו צו עבריינים און פושעים,  ג. אויף דעם וואס זיי האבן געגעסן און געטרונקען וויין און זיך געפירט מיט שמחה 
אין א הייליגן פלאץ וואס עס איז איז נישט פאסיג זיך צו פירן דארטן מיט א גרינקייט מיט צולאזענע  מחשבות, דעריבער 

נז מקבל אויף זיך צו פאסטן און מתענה זיין,  אז אין אזא גרויסער הייליגער טאג און אין אזא הייליגן פלאץ זאל מען זענען או
אנדערע פרגעניגן, און דאס אלעס כדי צו אויפווייזן  מי טנאךהאנקומען מיטן פארקערט פון זיין האנגעגעסן און האנגעטרונקען 

 וואס מיר דא אויסגערעכנט. אכןז אלעעשטארבן וועגן דעם חטא העגל נאר וועגן די אז די קינדער פון אהרן זענען נישט ג

פארעכטן מיר אין יו"כ  און דאס איז אונז מכפר אונזערע עבירות ווייל מיר לערנען זיך פון  זאכן אלעהאט די  און  
פירן גוט, איז נאכאמאל זעט מען אז דער אנדערע וואס האבן זיך נישט געפירט ריכטיג אין עבודת השם, און ווי אזוי זיך צו 

הייליגער גרויסער טאג פון יו"כ האבן מיר באקומען אין זייער זכות, אז אזוי ווערט אונז האפגעמעקט אלע זינד אוזנערע, 
 ווייל דער באשעפער האט אויסגעשטעלט דעם יו"כ לויט דעם תיקון פון זייערע מעשים. 

 דער אויבערשטער זאל העלפן

 אלן אלע זוכה זיין צו תשובה טאן אינגיכן אלע אידן אינהיינעם.מיר ז
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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
ינו היה חייב לנחם את אהרן ולכן אמר לו סיבת משה רב

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 

 אהרן??
 

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

, שהרי לכך הסבר מדהים 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 

לא שבעבודה זרה אונס  לא נחשב לתירוץ את חור בפניו,  א
גם ולכן נחשב התוצאה לאהרן  כחטא, כמו שכתוב "

 ".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

די  מלאכי השרת לפני הקב"ה הרי הללו המצרים עוב
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  
 ???ם  לישראלקרעת  הי

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, 
בדבריהם???  ולא יתכן שחס ושלום יש תרעומת התועלת 

 ??? 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  כי חטא העגל התכפר לאהרן בקורבנות שהקריב
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 ואשתב 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
 םג 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 ובהט 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
 

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

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

" 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
",  ויראו  את  אלקי  ישראל"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 ד  יום  חנוכת  המשכן, ואביהו  ע
  .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. 

כשמתו בני  המלאכיםטענת  אפשר להבין אתולפי זה 
?? לפני  הקב"ה  למה  קרעת  את  הים  לפני  ישראלאהרן 

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

 .ישראל
 

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

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

 .לכהן גדול להיכנס ולכפר על עם ישראל
 

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  - י בזכותםכ "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 "
 

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

רק כות של מעשינו יהיו ושכל ההשל ,הטוב שאפשר להוציא מאתנו, ולא נסתפק במועט, אלא מכל הכיוונים נעשה רק טוב
 .ואמן לטובה ולא להיפך חלילה, בהצלחה אמן
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 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 יום אחד בשנה שרק אז  איך בכל זאת נשאר רק 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 צריך לזכור  בעבודת ה', שכל הזמן בן אדם

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

לשאוף  - לבוא לקדושהובעלייה הזמן צריך להיות בדרך 
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.

הגיע פסח כבר למחרת כבר וכש ,הכנה לקדושת פסחה כמו
מצוות מתן תורה על ידי  -מתחילים בהכנה לחג שבועות 

כמו שאנשים שמצפים לטיול  ולהבדילספירת העומר, 
להבות, הימים שלפני הטיול יש בו הרבה התרגשות והת

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

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

 

יש כאן מסר שלא כל הזמן הוא יצליח להגיע ולהיכנס  וגם
אהרן הכהן ידע שרק ש כמו ה שהוא שואף אליה,לקדוש

בכל זאת ביום אחד בלבד הוא יכול להיכנס ולא יותר, אבל 
שאוף התורה הקדושה דורשת ממנו שהוא חייב בכל זאת ל

שיוכל להגיע ולהכין את עצמו בכדי להתעלות כביכול ו
להיכנס לקודש להצליח ו מסוגל שיהיהליותר ימים 

 .הקודשים
 

זה לא מיותר בכל את זה לא יצליח, ודע שהוא יש ולמרות
ביום  -הקדוש היחיד כי אז סוף סוף ביום  ,ולא לחינם

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

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

 .עובד ממש כך
 

הנה יש תקופות שהתפילות מגיעים לשיאים אנחנו אחוזים אש תבערה ומגיעים לדבקות עצומה בבורא עולם, ופתאום  כי
תאמצים ומשתוקקים לריתחא , כמה שאנחנו מ"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 ול כמו טעימה כביכיהודי 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 בך עד לב השמים רק חזק ואמץ אמן ואמןדכה אלוקים לא תבזהוגשמי, לב נ

 
 

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

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 ", הרןאהרן", "והקריב א
, ולמה אכן לא " ולא כתוב שמו של אהרןויעש כאשר צוה"

 "??ויעש אהרןכתוב "
 

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

לו הקב"ה שלא כפי  ענהלקודש הקודשים רק לפעם בשנה, 
אהרן יכול להיכנס בכל זמן שירצה ולא אלא  שאתה סבור
בשנה רק שיעשה כסדר הזה המפורט  אחתרק פעם 

 בפרשה.
 

, ולכן בכל מה האדמו"ר המהרי"ד מבלעזא זצ"ל ומוסיף
שקשור לסדר ופירוט מה שנצרך לכניסה לקודש הקודשים 

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

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

 .וכאמור
 

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

לובש את הבגדים  שלא היהכסדר הזה ולא שינה, וגם 

להתגדל בהם אלא כמקיים גזירת המלך, הרי לנו מפורש 
 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 "
ילו הגאון מווילנא מבאר על פי המדרש עשה כן אהרן, וא

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

 

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

ת להתכונן ולהכין את כל הנדרש בכדי להיכנס לקודש הייתה לו אפשרו
 הקודשים.

 

כוונתו פירושם של דברים, ואולי זה עומק אולי כך  אלא
יכול היה אכן היה אהרן ויתכן של האדמו"ר הקדוש, ש

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

גדולים אחרים,  םהרן לא רצה לשנות ממה שיותר לכוהניא
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
ל מה שאהרן הקפיד כמו שכתוב זאת לא נזכר שמו, כי כ
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" זה לא היה בגללו אחת בשנהבפסוק זה להיכנס רק "
, 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

 

ותר הוא שלמרות שהיה מותר לו יאכן שבח לאהרן,  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
מנע עצמו מלהקטיר את  כאן אהרן עם רשותשובאיסור, 

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

 

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

 

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

זאת היות ואהרן מיד בשמיעתו פרשה זו, הבין שמותר לו 
ובכל זאת מיד החליט  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

 

א ליישב את הקושיה מה התחדש נראה שרש"י ב 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 עם שבפסוק השני , אלא "ולא ימות
 המחשה.

 

ולא ימות לא מוזכר " כאןעדיין 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 
הרחקת כוהנים גדולים אחרים מלמות אם יכנסו ביום 

 אחר מלבד יום הכיפורים. 

 המשך –ולא יבוא בכל עת 
 

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

  .יכול שבחלק מהזמן הוא כן
 

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

יום מהלשון משמע שלא כל הזמן ורק חלק, ואם זה רק 
להיכנס  בעצם אסור בכלל אלא, ילו לא חלקאחד זה אפ
 ???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  בכל עת"ולא יבוא "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
ן , לעניי"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 ו
 עת???

 

זכינו  יםכיפורהיום את כפי כתבתי קודם, שלבאר  ונראה
שבורא עולם הוכיח על ידי כך בזכות שני בני אהרן, 

רת שבני אהרן מתו לא כעונש על העגל, אלא למלאכי הש
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
 רן.בני אה 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 אלוקים, וההסבר כשראו ושתו כלושא 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
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 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 בחטאים, ולכןאת עם ישראל שלא יכשלו 
 היין בהשפעת כי, בעצמם הוראה והורו שה מ 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 וכבוד 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  שפקפקו בהנהגת משהבגלל  .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 

בסבלנות כלפי פושעי ישראל כדרך ור ביום כיפלנקוט עלינו 
 .שמשה ואהרן היו סבלנים אליהם

 

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

אנחנו מקבלים עלינו צום ועינוי שביום קדוש  על כןולזמן, 
היפך ה מתוךלשיא ההתעלות נגיע ש , כךובמקום קדוש

 .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
 .לפני שניגשים לשרת כשלוחי ציבור בהכנעה

 

 !!וזה מכפר לנו, 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
לנו את יום  קןתיככה 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
המזערי כל עם , ומיד הוא מתבונן על עצמו ואומר אני מטונף ומלוכלך כולי, והוא בוכה ואומר על מזערישהוא מנקה כתם 

ואז אדם מרגיש בשפלות עצמו , משך דורות חייב לנקות אז מה נאמר ומה נדבר מה יהיה עלינו ועל חטאינוישראל ב
 תעלה כמו שכתוב "מאשפות ירים אביון".תחנן לבורא עולם והוא מומהתחתית הוא מ

 

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

בפסוק  מיליםכפילות  כאורה ישטוען שלדבר העמק 
כבר כתוב  שהרי ,מיותרים" לפני ה' תטהרוהמילים "ו
 "???חטאתיכם לפני ה' מכל אתכם לטהר"
 

 אשריכם" בגמרא יומא ח' רבי עקיבאואמר  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 והשעיר המשתלח מכפר מידומטהר אותנו בסוף היום 

" שעוד לפני טהרת ה' לפני ה' תטהרומקום יש מצווה, "
ולקבל על עצמנו לעבוד ' הל נקדים ונטהר את עצמנו אנחנו
רק , ולא נפיל את כל העבודה בטהרה להבאו מכאן את ה'

 על בורא עולם.
 

, הוא בדיוק הפוך ממה העמק דברזה של  ופירוש
אמר ששרתי יחד עם הקהל בדבקות "כשחשבתי 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 

שבורא עולם מנקה אותנו, וזה  עוד קודםולטהר את עצמנו 

, שאם ננקה את עצמינו קודם אזי "אשריכם ישראל"
, שאתם לא מפילים את כל העבודה על "אשריכם ישראל"

ל ריבונו של עולם, אלא אשרינו שאנחנו עושים את כ
 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
לנו את החטא  וייפהיטעים לנו את טעמו של החטא היצר 

עזוב נו מכאן ולהבא"נקבל "שנחזור וניכשל בו, לכן כדי 
תעזוב  "סור מרע", וכפי ששמעתי אומרים את העבר

תתמקד בעשיית מצוות  "ועשה טוב"מלהתעסק ברע אלא 
 .ומעשים טובים להבא

 

נקבל על עצמנו ונדאג  אנחנוזה כוונת רבי עקיבא,  ואולי
ג לנקות לנו ולטהר ידא וריבונו של עולםטהור,  לעתיד
 א." אמר רבי עקיבא, וממילא נכוון בשירת "מהעבראותנו 

ב. שעלינו לנקות את עצמנו לפני שבורא עולם ינקה אותנו. 
שאנחנו 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 " ב סופרהכתבעל  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 , וחציצהליו שלא  יהיה ע 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 

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

 כמה שפחות להתלכלך בדרך יציאתו החוצה. רולהיזה
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למי שלא בכפרת יום כיפור סיבה למה אין תועלת  ועוד
רות בלי שחזרו כי אם ניקו אותם מעבי ,חוזר בתשובה

בתשובה, אז יהיה להם תופעה כמו לרוב האנשים שעושים 
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  "
 !! "ורך עליהלצ
וטבע האדם שלא חזר בתשובה עוד יפצה 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  מהרחמיו מלבד  הקב"ה ברובש,  "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 

 הימים שעברו.  מכל 

 

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 

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

 
 

 תם לכם שבע שבתות""וספרעוד באותו עניין 

ת הגמרא דורש שכך, בשבילכםהתשובה  ??לכםזה  מה
שהספירה היא כאן שייך בכל מקום, ונשאלת השאלה מה 

 בשבילנו??? 
 

, ברוח הדברים שכתבנו מקודם ברורה והתשובה
ראינו בלי כוונה דבר שגורם לנו או שכשהיצר מתגבר, ש

, מיד לחשוב על המספר של ספירת העומר, עבירה הרהור
 .זה ירגיע את ההרהור הרעו
 

, ושה ככה למחוק חס ושלוםיום של קד 22 21 20 ותחשוב
זה לא בהכרח קלה  תמעידקצת חלילה אבל זכור נא גם 

 .ספר רק בבוקרש השוכח זהכמו את המספר הגדול  הורס
 

, עד יומנו  160ל  120ל  80יום של שמירת עיניים וקדושה ולהמשיך ל 40כמה חשוב שנקבל על עצמינו לספור  ולכן
בודה של סך ימים כה גדול??? האחרון, כי במספר שתצבור יהיה בו עוצמה, שתוכל לטעון ליצרך וכי ככה ברגע למחוק ע

 אז וספרתם לכם.
 

 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 ולמרותאו שום כוח בעולם, מלאכי השרת מ

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
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 נים לעזאזלשלא אנחנו נות
' 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  םם שיהיו  שווישעירי

לה' ואילו השני  למשובח מחברו ברור הדבר שהמשובח ייפו
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 

חנו, כי אנחנו מצדנו לא נותנים ליצר הרע אפילו לא אנ
 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  :עמו מאחורי הגדר, אמרו חכמים

  !!!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 שלא גם אנחנו  ולכן
 פתח חלילה ה' ירחם. ניפתח לו שום

 

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

ק ואת המפתחות של הפתחים זרקנו לעומק הים, שכך יוכל הבורא להעיד עלינו שלא כל הפתחים לייצר הרע, ונעלנו חז
 כי זה תשובה אמיתיתנחזור לסורנו חלילה, ושהחלטתנו לחזור בתשובה תהיה עוצמתית שאין מצב שנחזור לסורינו, 

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

משוחד רואה ואומר שוחד בדרך כלל זה לא שה 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 

קנים את חטאם של בני אהרן, כפי שביארנו שאנחנו מתרק 
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 אהרןיקי הדור קדושים וטהורים גדולי ישראל צד

וזה לא מפריע לשטן כי ממילא הם בגן עדן ואי אפשר לפגוע 
בהם, ותוך כדי שהוא משוחד אנחנו מכניסים לו עיזים בלי 

, אבל מיד ושישים לב ומבקשים סליחה על כל חטאותינ
אחרי יום כיפור הוא קולט שעבדו עליו, לכן הוא מתנקם 

מת עיתי שביצע את התרמית נגדו, ועל כן אותו איש  באיש
 באותו שנה.

 

 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
לם, וגם מתלהב שמלווים אותו יקירי  ירושלים בורא עו

ואף  נושאים אותו על כפים  אל  המרחבים  של  ההרים  
סביבות  ירושלים, והשטן מתלהב מהכבוד למרות שזה 
מיועד לשליח אבל עצם הדבר שזה נדמה שעושים לו את 

כל שנה הזה הכבוד הוא שוכח מהכל ומתפתה שוב לשוחד 
וציאים מן העולם, וכמו אותו ושנה, כי הקנאה והכבוד מ

אבל הוא  שנאו אותובית כנסת שכל המתפללים  גבאי
 וכי כבוד זה כלום??, בטענה: התעקש להישאר בתפקיד

" על קל אדוןוגם למשרתי עליון יש רגשות, כמו שאומרים בתפילת "
זה  באהבה רשותנותנים  המלאכיםהמאורות שששים ושמחים, וכן 

 לזה.
 

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

 , 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 
מובן איך יתכן שאנשי סדום הרשעים ששונאים חסד, והם 
אלו שרצחו באכזריות את הבת של לוט כי גמלה חסד עם 

שציפו אותה בדבש והדבורים עקצו אותה כשהיא  בכךעני, 
צורחת מכאבים, ולהפתעתנו דווקא הם לוקחים וממנים 

של בעלת החסד, האח של  "אבא"וט העליהם כשופט את ל
אברהם איש החסד המפורסם בכל העולם, וכי זה הגיוני?? 
הרי היה עליהם לקחת אדם אכזרי בן של שטן ושכל 

 משפחתו מתחרים על שיאים של רשעות???? 
 

מתברר שאכן גם לוט עצמו הוא בעל חסד עצום,  ובעצם
 שבאותו יום שנהיה שופט עליהם בסדום הוא מוסר נפש
להכניס אורחים, אז באמת לא מובן מה ראו אנשי סדום 

 לשטות זו???
 

דרשתי בשבע ברכות ועניתי על כך תשובה,  ובבחרותי
 והאדמו"ר מסדיגורא זצ"ל שהיה באירוע נהנה, וצחק מהנאתו מהתשובה ב"ה,
שבעצם אנשי סדום פשוט רחמו על לוט מסכן הבן אדם עזב 

ום, אבל לא הולך את אברהם רוצה להתקלקל לכן בא לסד
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 

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

בוד הורס הכל גם את התכונות הטבועות לנו בגנים, הכ
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.   

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

עלה מעלה מעלה כאחד הגדולים אשר לבו בדרכי ה'"!!! "בשבילי נברא העולם"!!! אז תשתמש בעוצמה זו רק לטובה ו
 בארץ אמן ואמן.

 

 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" –ומשמח  אותי, מענג

 

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 

ן מקפיד על קלה כבחמורה, אבל זה לא יעזור, כי זה אכ
מראה לו דוגמא לסבל ועינוי מתמשך, שאתה רוצה להנחיל 
גם לבניך את הסבל והלחץ, ובדור קשה כמו של דורנו 
בקלות הבן יתנער מהקושי והעינוי והלחץ שברצונך 

  להנחיל לו.  
  

 !!בהם" שימות ולא בהם "וחי - ???מועדות פנינו לאן אז
 

ר יות 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

 

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

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

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

ובהתרגשות הלב, ובדמעות, בושה, תתפללו בהתלהבות  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 

ידובר  שעודמזה, תעשה שאלת רב, אגב תסביר להם שבושה זה להתפרע במוצאי פסח לחטוף לחם רותח ולקבל כוויות בשפלות האדם, בין שזה מול הילדים ובין 
 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
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 ה' אני ערוה לגלות תקרבו לאה',  אני בהם וחיומשפטי  חקתי את ושמרתם
 

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

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

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

 

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

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

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

 .אני שבע מטוב ה'בעריות החמורות, כי 
 

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

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

 

חמה מל 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
בפרט בשבתות ובחגים וכל " זה נפילה עד לתחתית, לכן בכל יום ויום ועכשיו בשיא הקדושה, אבל נפילה מה"וחי בהם

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

 

 כאשר צוה ה'ויעש 
 

להגיד שבחו של אהרן שלא היה לבש את "י "רש כתב
, ובפשטות "תו אלא כמקיים גזירת המלךהבגדים לגדול

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

 .בבגדי הלבן המיוחדים
 

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

 ???אבני שהם ואבני מילואים היקרים ביותרבהם זהב ו
 

כביכול שהיות ובבגדי זהב היה בהם החתם סופר  ומתרץ
ג של חטא העגל לכן היה לאהרן מקום להרגיש יותר קטרו

 .בכניסתו אל הקודש פנימה הנאה ונוחות להלביש בגדי לבן
 

תוספת הסבר בדבר, שבעצם אהרן במפרשים  וראיתי
ואם התורה  עגליצירת העצמו היה לו גם כביכול נגיעה ב

מלמד עד כמה מקפידה שלא יכנס פנימה עם בגדי זהב זה 
הרן ודש פנימה, ובכל זאת אקבחשוב שלא יהיה מקטרג 

כניסתו מוכחת  אלא ???עצמו שנכנס לקודש פנימה הייתכן
שהוא לא מקטרג כלל, כי הוא לא חטא בכלל בעגל, וגם 

בגדי הלבן הם כבוד  ולכן הפגם הקלוש נמחק לגמרי קודם,
לה לאהרן הכהן, ובכל זאת אהרן לבש ותפארת והנאה גדו

 את בגדי הלבן רק כגזירת המלך.
 

בבגדי אם היה נכנס לקודש שלפרש בדרך אחרת,  וייתכן 
דש ונכנס חי ויצא חי מהקזהב יש שיאמרו שאהרן הכהן 

הקדושים בני ישראל שבטי אלא בזכות שמות לא בזכותו 
, וכן בזכות שם החושןי המילואים ובאבני נבהחרוטים בא

, ואילו בבגדי לבן אם נכנס החושןהקודש הטמון בין קפלי 
  !!!ויצא חי זה מוכיח שיצא חי בזכות עצמו

 

זאת אהרן הכהן לבש בגדי לבן רק כגזירת המלך  בכל
 בלבד בלי שום נגיעה.

 

דווקא בגלל שאהרן לבש אותם רק לשם שמים לכן  ואולי
 גניזהבקדושה עליונה והם טעונים בגדי הלבן התקדשו 

 ולא ישתמשו בהם שוב.
 

 המשך – י הבד והניחם שםאת בגדופשט 
 

 .יח' מנהנוטריקון  "והניחם"ש רבינו בחייומוסיף  מנה, יח'שמשקל הבגדים היה  כתובביומא לד'  גמראב
 

וכאמור קודם כי השטן כשמסתיים יום כיפור מבין  שטן מת באותה שנהשהיות והאיש עיתי ששלח את השעיר ל וייתכן
כשהעמיד  לעזאזלהכהן הגדול שהתחיל בעניין השעיר  גםכנגד זה  על כן , שנתנו לו שוחד של כבוד ולכן הוא נוקם באיש העיתי

, וההגנה שלו היא בגדי לבן במקל חי' מנה, שישמש כפדיון מפני השטן הגנההוא צריך , בהם הגרלהאת השעירים בעזרה ועשה 
, וכנגד מה שנשלח לשם שמים ממש בוודאי יש בהם כוח של פדיון נפשובפרט שלבש את בגדי הלבן נפש שלא ימות בשנה זו, 

 .כי אין מלבדו אפס זולתו לאבדון לשטן, יש גניזה של בגדי הלבן במקום קדוש כך שכביכול המילה האחרונה היא לבורא עולם
  

 בעפר ווכיסהאת דמו ושפך 
 

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

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

 במעשים את הדם, ולכן יש את מצוות כיסוי הדם בעפר.
 

ים לתורה מקשה, שאם יש מטרה ר אזנשבספ ראיתיו
לבזות את הדם אם כן אדרבא נכסה את הדם ברגל ולא 

נפלא ביותר,  ץותיר ???ביד וכך נוסיף יותר ביזיון לדם
שהיות וכאן הכיסוי הוא מצווה ממילא מצווה יש לקיים 

  !!!!מתוך כבוד ולא בדרך ביזיון

אבל זות ולהשפיל את האחר החוטא וכדומה נכון יש מצוות למשל שצריכים לפעמים לבעצום מזה מוסר השכל  למדתיו
אתה חייב לקיימה מתוך ממילא  !!!מצווה עצומה !!!זה ממש מצווה !!!ה צודקאת !!!ווה, כן נכוןשים לב ברגע שזה מצ

אל תתלהם ותשפיל את השני בהנאה מתוך רוע לב שמתפרץ כביכול בעזות דקדושה, הנה אז  !!!!מתוך ביזיון כבוד ולא
 !!!אם מצווה היא חובה עליך לקיימה אך ורק מתוך כבוד אדרבא !!!ממש יכות דמים לשם שמיםפסוף סוף הותר לנו ש




