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 ב הקדוש    המלך 

 
 כוחות הטבע בכוחות הקדושההתקשרות פרק א': 

יום הכיפורים הוא יום קדוש ומיוחד מכל ימות השנה. עובדה זו ידועה לכל אחד ואחד, אך הקדושה 

המיוחדת שמתגלית ביום זה, היא פרט עמוק מאוד שצריך להעמיק בו על מנת להבינו ולהוציא ממנו 

 את התועלת העצומה שניתן להפיק מידיעתו.

שכוללת את כל חלקי עולם שלם של קדושה לכל אדם ואדם מישראל, יש בו  נקדים בתחילה לבאר כי

המיוחד לו, ושהוא מגלה אותו בנפשו במשך כל שנות ימות הנפש שלו, ועולם זה קדושה הוא עולם 

כפי אשר הקב"ה מזמן לו בנסיבות חייו, וכשם שאין פרצופיהם שוים  חייו על ידי העבודה המיוחדת לו

קדושה באופן כללי ישנו לכל בני ישראל שבעולם עולם כך אין דיעותיהם ועבודתם שוים זה לזה. אך 

משותף שאותו הם צריכים להמשיך בעולם הזה על ידי עבודתם. עולם זה ענינו להמשיך את הקדושה 

 בעולם מלמעלה למטה. 

אנו אומרים "למעלה" כוונתינו כמובן ל'מעלה' במובנים רוחניים, ולפי הידוע שהסדר הרגיל הוא כש

 שיש בעולם שלשה מיני אורות רוחניים. 

אדם מבין בשכלו של האדם, באופן ש עיקרו מורגש בשכלשהקב"ה משפיע לעולם, ואור זה  א( השכל. שהוא אור רוחני

גשמית, מכיון שכמו שהידים של האדם יכולים למשש רק דבר שנמצא לו, כך . הבנה זו אין לה הבנה את מציאות ה'

השכל של האדם יכול להרגיש ולהבין בשלימות רק דבר שיש לו שייכות וקשר ממשי אליו. מסיבה זאת, אנו מבינים כי 

פיע לנפש כאשר אנו זוכים להרגיש את מציאות האלוקית בעולם, אין זה אלא מתנה משמים, אור רוחני שהקב"ה מש

כוח נוסף, שבו האדם מסוגל לשלב בין השכל שלו לבין מראית העינים הגשמית של  בשכל ובפרטיות יש בו האלוקית.

עניני העולם המפריעה לנו את מציאות ה', ולשלב בין שניהם באופן שיוכל להבין כיצד מציאות ה' נמצאת בכל נברא, 

  ם אשר בראשו.חלק זה מתגלה בעיקר כמובן במוח האד מקום וזמן.

ב( הרגש. שעיקרו הבנה רוחנית שנגרמת כתוצאה מאור שכלי שחדר לתוך עומק הנפש, ועורר בעצם הנפש להרגיש את 

חלק זה של הנפש מקושר ביותר בידים, ולכן אנו רואים שכשהרגש  קרבת האלוקים בצורה של אהבה ויראה וכדומה.

  ת מאליהם.של האדם פועל באופן חזק, גם ידיו כאילו מתנועעו

מאליה, כמו הרגלים שהולכות מאליהם למקום שהראש  ג( טבע. עיקרו הרגשת הנפש הטבעית להיכן היא נמשכת

. חלק זה יכול גם כן להמשך אחרי השכל, כל זאת בתנאי שהאדם אכן המשיך את והרגשות מבינים שלשם כדאי ללכת

 את הוא מסוגל אכן לקשר את כל חלקי הנפש לה'.השכל לתוך הרגש ואת הרגש לתוך עצם הנפש הטבעית. בצורה כז

שלשה חלקים אלו מתקשרים ומתחברים זה בזה, באופן שהשכל משפיע על הרגש, והרגש על הנפש 

עבודה זו נרמזת באות ו' של שם הוי"ה, שעיקרה וצורתה מורה על קו הנמשך מלמעלה הטבעית. 

שמתחת ליו"ד מורה על המשכת הקו  למטה. בראש הו' ישנה יו"ד, המורה על שורש השכל, והקו

כח שניתן לבני ישראל והוא  למטה. בתורת הקבלה ידוע כי כח זה הוא בעצם כח גברי, כח של "זכר",

לקשר את הראש עם הידים ועם הרגלים, כלומר להמשיך את ההתקשרות לה' שתחילתה הוא בכח 

 שכלי, ולהמשיך אותה על ידי הרגש לכל חלקי הנפש.



 ג הקדוש    המלך 

 
להמשיך את  זה אופן כללי נחשבות הנשים בבחינת "מקבל" לגברים, מכיון שכח מיוחדמסיבה זאת, ב

השכל לכל חלקי הנפש ולהיות מוח שליט על הלב ניתן לבני ישראל ורק על ידם לבנות ישראל, וכח זה 

 מבעלה לאחר הנישואין. –נמשך לכל בת ישראל מאביה, ובאופן פנימי, עמוק ומוחלט יותר 

אך כי ישנו עולם נוסף, שהוא בעצם עולם הקדושה של הנשים. מטבעה של אשה היא, שרגשותיה 

גוברות מאוד על כל חלקי הנפש ובכללם השכל )כמובן שביכולתה של אשה להשליט את השכל על 

הרגש, וענין זה נפעל כאמור בעיקר על ידי אביה ובעלה(. הסיבה לכך היא שלאשה יש כח מיוחד, והוא 

מתחברת בטבעיות לעצם החיות שבבריאה, זאת מכח ההתגלות המיוחדת שיש בה שהיא  הארת  שהיא

 חיות האלוקית שנמצאת בה. עצם הנפש, ה

אלא שכדי להשליט את הסדר הנכון בכח מיוחד זה שניתן לאשה, באופן שהחיות האלוקית שבשכל 

נים, צריכה האשה את הכח תשלוט על השכל האלוקי שברגש, וכך תכוין את הרגשות למקומות הנכו

הגברי המשליט את השכל על הרגש, ובאופן זה אין חשש שהרגשות יזלגו למקומות בלתי נכונים, דבר 

הגורם לכך שחלקים מעולם הקדושה עלולים להיות מנוצלים להבלים, כגון ניצול הרגשות לתאוות 

כאבא הנותן יד לילד הקטן  עולם הזה שאין בהם אלא דמיון בלבד. השכל השולט על הרגש, משול הוא

 ומנחה אותו לדרך הנכונה, במקום שהילד יטייל מבלי מחשבה ויגיע למקומות מסוכנים ולא נכונים. 

נחזור לעניננו. לנשים ישנו עולם מיוחד של קדושה, והוא התחברות לחיות של העולם. התחברות זאת 

אשה היהודית נמשלת לשכינה הקדושה, נעשית באופן ישיר, באופן של "מצא מין את מינו". דהיינו, ה

אשר היא הנפש של העולם, וזה הסיבה שלאשה יש כח מיוחד להתקשר לחיות של העולם, שהיא 

החיות שהקדוש ברוך הוא מחיה בה את כל הנבראים, חיות שהיא  –שכינתו יתברך, ובמילים אחרות 

ם, ובהיות האשה מקושרת בלתי נפרדת מאורו יתברך, אך נראית מבחוץ בצורה של עולם ונבראי

היא מתחברת לאור באופן ישיר. ובכל זאת, בצורה רגילה כדי שהאשה תוכל לנווט כוחות  –לשכינה 

)על ידי בעלה שבעבדות ה' התקשר עם כח הגברי מיוחדים אלו למקומם ולקשר אותם להקב"ה, עליה ל

ושה של העולם, ואינה (, וכך היא מתחברת באופן קדוש ונקי לחלק הקדכשאינה נשואה אביהאו 

 מתבלבלת בין כוחות הקדושה לכוחות הטומאה.

, שבה אנו שבים בתשובה ומחדירים ביום הכיפורים, לאחר העבודה הגדולה של עשרת ימי תשובה

מתגלה עולם מיוחד זה בשלימותו, והוא מקבל את  בכל חלקי הנפש שלנו את אור האמת האלוקית,

לעתיד לבא, בימות המשיח. החיות שבעולמות, שבתוך הנבראים, תיקונו באופן מושלם, כעין שיהיה 

מקבלת חיבור מיוחד ומושלם לחיות העליונה שלמעלה מהעולם, שעדיין לא ירדה לתוך העולם. באופן 

כזה, הקדושה שבעולם הזה מקבלת משנה תוקף בכך שהיא מחוברת לקדושה שבעולמות העליונה 

 ואין לקליפות אחיזה בה. 



 ד הקדוש    המלך 

 
מיוחד זה מתבאר בתורת הקבלה, ועד שגדולי המקובלים המשילו ענין זה באומרם שהדבר ענין נורא ו

נמשל כאילו הגברים נכנסים ביום הכיפורים לעזרת נשים, לעולם המיוחד של הנשים, ועובדים את ה' 

של המשכת  –רק לאחר גמר העבודה האחרת  בתוך עולם זה, שבכל ימות השנה אינו מתגלה בשלימותו

  .לוקי לעולםהשכל הא

מסיבה זאת ביום זה אין אנו אוכלים, מכיון שהלחם מרמז על החיות הנשפעת מהראש )החלק התחתון 

, אבל ביום )דרך צינורות האכילה שבגרון( הפה שהוא הגילוי החיצוני של השכל(, לגוף –שבראש 

ענוג האלוקי החיות, דהיינו מהתהכיפורים החיות הטבעית מקבלת חיות באופן ישיר מהמקור של  

 שהוא שורש כל התענוגים שבעולם, שורש כל השכלים שבעולם, שורש כל הרגשות שבעולם.

נשים חשיבות מיוחדת ביום הכיפורים, בו כל העליות והתיקונים נעשים כולם עבודת המטעם זה יש ל

זה ששייך בשאר ימות השנה לנשים. ואין כוונתינו דווקא לנשים, אלא לעבודה המיוחדת  בעולם קדושה

של נשים, דהיינו העבודה של אמונה פשוטה והשתפכות הנפש, העבודה של קבלת עול מלכות שמים 

בתמימות ובשלימות, גם אם אין בה השגות או הבנה עמוקה מצד השכל, שהרי מילתינו אמורה 

של יום הכיפורים, הוא שהחיות הטבעית שמתגלית תמיד רק בחיצוניות, מתגלית שהמעלה המיוחדת 

הפעם בשלימות, ולכן גם בקבלת עול מלכות שמים פשוטה אפשר להרגיש את כל הדביקות והנועם 

 ה' שיש בקבלת עול מלכות שמים עמוקה הבאה מתוך דעת שלימה.

והגיע אליו שנתייתם מאביו בגיל צעיר,  רוידוע המעשה מאותו נער יהודי שגדל בביתו של פריץ לאח

ל לאחר אאביו בחלום, לומר לו יהודי אתה ועליך ללכת לבית הכנסת יחד עם שאר אחיך בני ישר

שהחלום חזר ונשנה כמה פעמים הלך הנער לבית הכנסת, והגיע לשם בליל יום כיפור בשעת אמירת 

ב לב גדול על כך שאינו יכול ללכת  להצטרף תפילת כל נדרי.  הנער האזין לתפילה המרגשת והיה לו כא

לתפילה יחד עם שאר אחיו בני ישראל. הבעל שם טוב הק' הביט ברוח קדשו ממקום מושבו על הנער 

אולם פתאום פתח את המחזור  ,הקטן, וחשש שמא יברח הנער מבית הכנסת ויאבד ח"ו לכלל ישראל

מה לומר  ,ודע מה להתפלל ואיך להתפללואמר רבונו של עולם אינני י ,אשר בשקו פתחהו באמצע

כמו שצריך , זור כולו ויהי רצון מלפניך כאילו התפללתיחהא לך רבונו של עולם כל המ ,ומה לבקש

. דמעות אלו עלו ודמעות מרות פרצו מעיניוח, באומרו זאת הסתיר יוסל"ה את פניו במחזור הפתו

 של ישראל שהתפללו באותו יום הכיפורים.לרחמים ולרצון לפני יוצר כל והעלו עמם תפילות רבות 

יפורו ולפעמים בשעת התפילה שעה סלמידים משכילה הבעל שם טוב את תדמעות עמדו גם בעיני ה

רבונו של : שנזכרו בקורותיו של הנער היהודי התועה אשר הגיע לבסוף אל המנוחה ואל הנחלה הרהרו

כיצד להתפלל וכיצד לכוון את הכוונות המהורות עולם הרי אנו לפניך כאותו נער תועה וכי יודעים אנו 

 באהבה.וכל הכוונות קבל  ,הא לך כל הסידור בו מצויות כבר כל התפילות, של התפילות



 ה הקדוש    המלך 

 
סיפור זה ידוע הוא, אבל לאחר שאנו יודעים את הסגולה המיוחדת של יום הכיפורים לגלות את כח 

עומק שבמעשה זה. החידוש במעשה זה, ההתקשרות הטבעית של יהודי לאביו שבשמים נבין גם את ה

אינו כל כך בשעשועים הגדולים שגרמו למעלה דבריו הכנים הלבביים של נער זה, כי ידוע הוא שאין 

חשוב לפניו ית' יותר מנקודת הלב של היהודי כשמתגלית וזורחת באמיתותה בפשטות ודביקות 

בלבו הזך של נער זה, שלא ידע מימיו אמיתית, החידוש הוא הכח המיוחד של יום הכיפורים, שהתגלה 

שום דבר על התורה ומצוותיה ובעיקר על יוצר הכל וקונה הכל הטוב ומטיב לרעים ולטובים, אבל 

האור של יום הכיפורים האיר אפילו בלבו של נער בור ונבער מכל ופרצה מתוך לבו בזעקה אמיתית 

 ששברה את כל המחיצות.

אחר אשר אנו יודעים את כוחו המיוחד של יום הכיפורים נבין גם , אשר למעשה דומה מפורסם גם הוא

והיה  ,ד שהיה מתפלל תמיד ימים נוראים בבית מדרשו של הבעש"טחכפרי אהיה  אותו בקלות יותר.

ולא היה אביו לוקחו  ,שלא היה יכול לתפוס אפילו צורת האותיות ובפרט לומר דבר של קדושה לו ילד

  .לימים נוראים אל העיר מחמת שלא ידע כלום

כשנעשה בר מצוה לקח עמו ליום הכפורים כדי שיהיה אתו לשמרו שלא יאכל ביום הכפורים לחסרון 

 חלק .והילד היה לו חליל שהיה מחלל בו תמיד כשישב בשדה לרעות הצאן והעגלים ,ידיעתו והבנתו

כל המעת לעת יושב הנער בבית המדרש ולא יכול  .ואביו לא ידע מזה ,לילחאתו בכיס בגדו את ה

 .לילחן קול בתואני רוצה מאד לי ,אמר לאביו אבא יש אתי החליל שלי .לאמר כלום בשעת תפלת מוסף

 חנתבהל אביו מאד וגער בו ואמר לו השמר לך לבל תעשה ח"ו את הדבר הזה הנער היה מוכר

קללהו האב קללה נמרצה  .הפעם אבא הרשיני לחלל בחלילחה אמר לו עוד נבשעת מ .להתאפק

ולא היה יכול ליטול את החליל מידי הנער  ,והזהיר בו באזהרה רבה לבל ינסה חלילה לעשות כזאת

  .מפני שהחליל הוא מוקצה

כשראה אביו את תשוקתו הגדולה  .אחר תפלת מנחה בקש עוד הפעם מאביו להרשותו לחלל איזה קול

והחזיק בידו  סנטל אביו את הכי .הראה לו ?באיזה מקום אתה מחזיק את החליל :נערלחלל שאל את ה

התחיל תפלת נעילה וידו מחזקת את כיס הבגד של  ךוכ ,עם החליל כדי לשמרו שלא יחלל בו סהכי

באמצע התפלה לא יכול הנער להתאפק והשמיט בחוזק רב את החליל מתוך הכיס  .הנער עם החליל

הסביר ו ,את תפלתומיד כשקול הגיע לאזני הבעל שם טוב, הוא קיצר  .ונתן קול גדול בחליל ,ומיד אביו

לתלמידיו הקדושים, כי הנער הקיל מעליו את עבודת יום הכיפורים ולכן לא הוצרך להאריך יותר 

וכשראה ושמע במשך כל היום הקדוש תפלות ישראל  ,הנער אינו יודע לאמר כלוםבתפילה ותחנונים. 

 . בו ניצוץ קדשו כמו אש ממש בער

אך הוא  ,יכול להלביש תבערת הקדושה והתשוקה בתיבות התפלה לפניו יתברך להתפלל היודע יהודי

. ומכח נקודת לבו הטהור אינו יודע כלום ולא מצא בעצמו שום אמצעי אחר לכבות צמאונו רק לחלל
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גלית נקודת הניצוץ של הלב היהודי שיצא לאור ביום הכיפורים מכוחו המיוחד של יום קדוש זה בו מת

 לפועל, נשברו כל המחיצות ונתקבלו כל התפילות לרחמים ולרצון.

 פרק ב': כל נדרי

כעת נבין למה תפילות יום הכיפורים המרוממות נפתחות בתפילת כל נדרי. התרת נדרים אינה קשורה 

מלת תפילת כל נדרי את לכאורה באופן ישיר לעבודת יום הכיפורים, אמנם בכל קהילות ישראל מס

הרגעים הנעלים המרוממים והנישאים מעל כל תיאור בכתב או בעל פה, של כניסה להיכל המלך, כמו 

שהמשילו הסה"ק את כל נדרי כמי שנכנס להיכל המלך בלחישה ובשקט באימה ופחד, ומגביה את 

ל שחוזרים על קולו לאט לאט, וזאת הסיבה שתפילת כל נדרי מתחילה בלחש ועולה בקול רם ככ

 התפילה. אך עלינו להבין מה הקשר המיוחד של אמירה זו לעבודת יום הכיפורים.

כשנתבונן מה הוא נדר ולשם מה הוא נועד, אם אדם רוצה להזיר את עצמו מיין, משכרות ומכל דבר 

המפריע לו לעבודת ה', לשם מה הוא צריך לנדור? יכול הוא לקבל על עצמו מעתה והלאה למשך 

ה מסויימת קצרה או ארוכה את אשר הוא חפץ ודי בכך. אלא שמדובר בבן אדם שאין לו שליטה תקופ

עצמית, כמו בן אדם שמכור לשכרות ושותה יין שוב ושוב בעוד שהוא יודע בעליל שהדבר מזיק לו, 

כח הדעת. באופן רגיל השכל אמור להשפיע על  –שכן הוא נוטל ממנו את הדבר החשוב ביותר ליהודי 

גשות ועל ההחלטה המעשית ואז ההחלטה לשתות או לא לשתות ועל כמות ומינון השתיה באה הר

בהסכמה של השכל עם הרגש וכלי המעשה. אך יהודי זה אין לו שליטה על מעשיו, ולכן נאלץ השכל 

לכפות את עצמו על הרגש מבלי שהרגש יסכים עמו. הוא מכניס את עצמו למצב של "נדר", למצב של 

 שלא יוכל לשתות יין לתקופה מסויימת גם אם ירצה בכך.  אל חזור,

מצב זה, למרות שהתורה נתנה את הכוח לנדור נדרים, מובן כי אין זה אלא מצב בלית ברירה. כאשר 

היהודי חטא שוב ושוב עד שקלקל את הקשר בין השכל לרגש ולגוף, לא נותר לשכל ברירה אלא לכפות 

בכך חפץ ה', אלא שהאדם יעבוד את ה' באופן שהשכל יחדור לתוך על הגוף את קיום המצוות. אך לא 

 שזו היא תכלית הבריאה ומטרתה. –הרגש הטבעי, עד שגם החיות הטבעית תהיה מקושרת לה' 

ביום הכיפורים כאשר הבריאה באה למצב השלם, של התגלות הקדושה שבחיות הטבעית של העולם, 

אנו מתנערים לגמרי  –ו עתידים לידור. במילים אחרות אנו מבטלים את כל הנדרים שעשינו ואשר אנ

מהעבודה הלא נכונה של עבודת ה' מתוך כפייה, ומחליטים בהחלטה איתנה ותקיפה כי החל מעכשיו 

 תהיה עבודתינו באופן של גילוי הקדושה שבתוך הנפש הטבעית של האדם. 

תכלית עבודתו של האדם אינו שהנפש האלוקית תשתוקק בלבדה אל קרבת אלוקים, אלא הדרגה 

האמיתית אליה שואף היהודי הוא שהנפש הטבעית גם היא מרגישה שמהותה האמיתית היא התענוג 

האלוקי. כאשר היהודי מתבונן רבות ומגיע למסקנא כי הוא חייב לעבוד את ה' מכיון שהקב"ה מלך 
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ץ אין זו העבודה השלימה. העבודה האמיתית היא שהאדם יחדיר בעצמו מרירות כה רבה על כל האר

על ריחוקו מהקב"ה, עד שגם הנפש הטבעית תבין ותרגיש, שאין שום חיות ומציאות בעולם, יש רק 

 מציאות אחת של חיים, ולכן ריחוק הנפש מהקב"ה היא מיתת הנפש. 

ש עצמה כמהה וכלתה להקב"ה, וכמו שאמר דוד המלך כשהכרה זו חודרת לתוך הנפש בשלימות הנפ

ל חי. גם הבשר, הנפש הטבעית של דוד המלך, שמחה בקרבת -ירננו לא ובשריעליו השלום: ליבי 

צמאה לך נפשי כמה לך בשרי כארץ ציה ועיף בלי מים.  –אלוקים, וגם נפשו צמאה וכמהה להקב"ה 

וקים חיים מר הוא באותה מידה שאיל מרגיש את נפשו של דוד המלך הרגישה בעליל כי ריחוקה מאל

צמאונו וכלות נפשו למים כשהוא נמצא בארץ ציה ועיף בלי מים. זו היא הדרגה השלימה של גילוי 

 מלכות שמים בעולם שדוד המלך היה מרכבה אליה בשלימות.

ון שהחיות גשמית. מכישיש בה הנאה זו הסיבה שיום הכיפורים אסור באכילה שתיה סיכה וכל פעולה 

הטבעית של נפש כל איש מישראל מגיעה ביום הכיפורים לדרגה כ"כ גבוהה, שקדושת הגוף של איש 

ישראל מתחברת עם קדושת הנשמה, לכן כאשר אדם אוכל או שותה ח"ו ביום הכיפורים, הוא פוגם 

כ"כ עם  ונכרתה הנפש ההיא מישראל. גופו של היהודי מקושר במידה רבה –בנשמה, ולכן עונשו ח"ו 

הנשמה ביום זה שכמו שאין אוכלים אכילה גשמית עם הנשמה, כך אסור לאכול אכילה גשמית עם 

הגוף של היהודי. ויותר מכך: כמו שהנשמה אינה צריכה מזון גשמי מפני שהיא מקבלת את המזון שלה 

חבר גם באופן רוחני, כך נתבאר בכתבי האר"י שהמקום שממנו שואב הגוף של היהודי את חיותו מת

 הוא למקום שממנה נוטלת הנשמה את חיותה בשאר ימות השנה.

חיות זה באה לגוף על ידי התפילות של יום הכיפורים, כך מבאר האר"י הק'. כאשר אנו מרגישים את 

חולשת הצום, במקום להרהר בצערו של הגוף שאינו יכול לאכול ולשתות ולחכות בציפיה למוצאי היום 

נותקים למעשה מקדושת היום, שהרי "במקום שמחשבתו של אדם שם הוא הקדוש, )ובכך להיות מ

נמצא"(, נוכל להתאמץ יותר להיות מקושרים לתפילה, לא באופן כפוי, אלא באופן של הכרה פנימית 

כי הצמאון  והרעב האמיתי הם של הנשמה שמשתוקקת בכלות מציאותה לקרבת אלוקים, ושל הנפש 

חיותם מהקול של תפילות יום הקדוש, כמו מה, והם מקבלים את שבגוף שמתקשרת גם היא עם הנש

  שנתבאר בדבריו הק' של האר"י הק' שם.

 

 פרק ג': תפילת מוסף דיום הכיפורים / עבודת הקטורת ביו"כ

לפי הנזכר נבין את העבודה המיוחדת של הכהן הגדול ביום הכיפורים. בכל ימות השנה הכהן הגדול 

אלא שעבודה זו היתה מחוץ לקדשי הקדשים, במקום הנקרא "היכל". ביום היה גם כן מקטיר קטורת, 

הכיפורים נכנס הכהן הגדול לקדש הקדשים, כשבימינו כף מליאה גחלים שאותם לקח ממזבח, 
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ובשמאלו מחתה מליאה קטורת סמים, ובהגיעו לפנים ולפנים הניח את המחתה בין בדי הארון, ואז 

)כשבנתיים הכף של הגחלים בשיניו(, וצברה על הגחלים עד  חפן מלא חפניו מהקטורת שבמחתה,

 שנתמלא הבית כולו עשן.

כדי להבין את הסוד הגדול שבעבודה זו עלינו להקדים בתחילה שלשה דברים עיקריים: א( מה הוא 

ההיכל, אשר בתוכו היו המנורה, השלחן ומזבח הזהב. ב( מה הוא קדש הקדשים אשר בתוכו היה 

גם בקדש  –יא הקטורת, אשר בכל ימות השנה הקטירוהו רק בהיכל, וביום הכיפורים הארון. ג( מה ה

 הקדשים.

בתחילה נקדים מהו ההיכל. האר"י הק' כותב שההיכל הוא מקום התגלותה של מידת היסוד. ענינה 

של מידת היסוד היא העבודה של כל ימות השנה, העבודה של המשכת השכל לתוך הרגש באופן שלם, 

עד שכל הרגשות מתאספות כאחד באש בוערה להשם יתברך, ועל ידי זה התענוג שבשורש כל המידות 

עבודה זו נתגלתה הן במנורה, שבו דלקה אש תמיד, אש של רא כתר( מתגלה בפועל בעולם. )הנק

כיסופין וכלות הנפש להשם יתברך, אש של תענוג, הן בשולחן הפנים שעליו היה הלחם שהיה חם 

ורותח תמיד בדרך נס, באש התענוג של אלקות המתגלה כשהלחם הגשמי מקושר לשרשו בקדושה, 

זבח הזהב, שהקטירו באש קודש המכלה וכוללת את כל י"א סממני הקטורת, שהם והן בקטורת של מ

 .1י"א כוחות שבנפש הבהמית )כמו שנתבאר בסה"ק(, ושלשה כוחות אלו הם בני חיי ומזוני

בכל ימות השנה אסור לכהן הגדול להכנס למקום קדש הקדשים. שכן מקום קדש הקדשים מורה על 

לם הבא, ולכן היו בו ניסים גלויים בתמידות, כמו למשל מה שאמרו היחוד השלם של העולם הזה בעו

חז"ל מקום הארון אינו מן המידה. בכל ימות השנה אין אנו בדרגה גבוהה זו, ואסור לאדם לעלות 

השורה בארון הקודש תמיד, לדרגה שאינו נמצא בה. מקום קדש הקדשים מורה על השכינה הקדושה 

 ר התורה ובלוחות הברית אשר בה.אותיות התורה אשר בספעל ידי 

הקטורת מורה על כל כוחות הנפש אשר בדרגה התחתונה ביותר, כוחות הנפש של חלק העשיה, כוחות 

הנפש אשר בתחילה אין מורגש בהם בפועל רגשות להתעלות, אלא רק רגשות של ישות, אשר מטעם 

בר שבקדושה כמו שאמרו חז"ל זה סמני הקטורת יש בהם אחד עשר ולא עשר, כי עשר הוא סימן של ד

אין דבר שבקדושה פחות מעשרה, וזה מורה על עשרה המתכללים כאחד, אבל אחד עשר מורה על כך 

 שכוחות הנפש אינם מתכללים אלא הם נפרדים זה מזה.

ועל ידי עבודת הקטורת, אנו כוללים את כולם יחד, כאשר מבטשים היטב את כל סממני הקטורת, שכל 

ג ריחו מורה על מידה אחת, וכוללים את כולם כאחד כשהם מעורבים יחדיו, ואחר כך אחד בצבעו וסו

                                                           
קהלת יעקב ערך הי: היכל בחינת יסוד, וכל יסוד נקרא מזלא ובני חיי ומזונא במזלא תליא, ולכך בהיכל היה מנורה  1

סוד חיים, להעלות נר תמיד שולחן מזוני וקטורת עוצרת המגיפה עכ"ל הרב בליקוטי תורה פרשת תרומה, וצריך לומר 
 וצרת המגיפה מבנים קטנים:דכוונתו דמזבח מקטר קטורת היא בחינת בני שכן קטורת ע
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הם מתכללים במציאות אחת ממש כשהם נשרפים יחד בהקטרת הקטורת, ונעשים מציאות אחת בעשן 

הקטורת העולה מעלה מעלה, וזה מורה על הפנימיות של כל כוחות הנפש המתכללים יחד לעבוד את 

 מעלה, אש הנשמה המאיר בגוף על ידי עבודת ה'. ה', על ידי האש של

והנה בכל ימות השנה שהעבודה היא באופן של הדרגה, שהשכל יורד למידות והמידות מאירות 

-בכוחות הנפש שבנפש הטבעית, אשר זו היא העבודה של מידת ה"יסוד", שכולל את כל המידות )

בהיות הרגשות ממוצע בין שכל לכוחות ההרגשים( ועל ידי זה מחבר את השכל והכוחות הטבעיות, 

הנפש, אבל ביום הכיפורים שיש עליה מוחלטת לכוחות הנפש הטבעיים, לאחר כל העבודה של עשרת 

ימי תשובה, אזי אנו שבים ומכניסים את הקטורת לבית קדשי הקדשים, המקום המורה על היחוד הגמור 

לבין חיות הנשמה, ושם עולה עשן הקטורת בין העולם הזה לעולם הבא, בין החיות הטבעית של הנפש 

 שהוא היחוד השלם במקום השלם בזמן השלם.

 שליחת השעיר לעזאזל המדברה': דפרק 

עוד נבאר בזה ענינו של שליחת השעיר לעזאזאל אשר הוא כידוע שליחת השפע להסטרא אחרא, דבר 

א להביא לביטול הרע, שנראה לכאורה תמוה מאוד, והלא כל עבודתינו ותפילותינו כל הימים הו

 להעלאת כוחות הסטרא אחרא, ולמה זה נביא זה שפע לסטרא אחרא.

להבין זאת נקדים את דברי הבעל שם טוב על הפסוק כי תראה חמור שונאך, אם תראה את החומר 

בתמיה? וכי תזניח את כוחות הגוף? עזוב תעזוב  –ואת כוחות הרע שונאים אותך, וחדלת מעזוב לו 

 החמור, את כוחות הגוף, ועמם יחד תעזוב את ה'. עמו! קח את

כוחות הגוף לא נועדו לשברם ולכלותם, אלא להעלותם לקדושה. אופן העליה לקדושה שונה ביום 

הכיפורים מכל ימות השנה. בכל ימות השנה העלאת כוחות הנפש נעשית בהדרגה, וכאמור לעיל 

התבוננות, חימום הרגשות לקדושה, ורק אח"כ אפשר באריכות שהיא נעשית על ידי מספר שלבים, של 

 להחדיר את הרגש לתוך הנפש החומרית והטבעית.

אמנם ביום הכיפורים שבהם כאמור העבודה נעשית באופן ישיר, שכוחות הנפש הטבעית מתעלים 

לקדושה, אזי היה מקום לומר שבאותה עת, שאנו כמלאכי מרום ואין אנו משתמשים בכוחות הנפש 

ת כלל לגשמיות, כגון אכילה ושתיה כו', משום שיש להם לכוחות הגוף עליה לקדושה, אם כן הטבעי

אין עלינו לחשוב ממציאות הרע שבעולם כלל, ולהתעלם כליל מכך שיש מציאות של סט"א שבעולם, 

שאם ביום הכיפורים אין לה שליטה כלל )כמאמר חז"ל השטן גי' שס"ד כי ביום הכיפורים אין לו רשות 

 הסטין(, הרי שידוע שבמוצאי יום הכיפורים היא תשוב ותתחדש?ל
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לא כן היא הדרך. אלא ביום קדוש זה, שכל כוחות הנפש שלנו מיוחדים בה' יתברך, עלינו לדעת מכך 

שיש עדין של מציאות סטרא אחרא בעולם, ולא זאת בלבד, אלא שיש רצון ה' בקיומה, הגם שכל 

זה לעומת זה עשה אלוקים, ומציאות הסט"א נעשה גם הוא ברצונו מהותה הוא למרוד בה', אך כידוע 

הפשוט של הקב"ה, וטעם הדבר מבואר בסה"ק על פי הכתוב יתרון האור מן החושך, היינו שכאשר יש 

אור שנוצר על ידי החושך, יש לו חשיבות יתירה לאין ערוך מאשר אור שבא מהאש. ולענייננו, ידוע 

היא שכאשר האדם המונח בכוחות הסטרא אחרא, משתמש בהם שתכלית מציאות הסטרא אחרא 

לעבודת ה', אזי הוא מעלה אותם לקדושה ונעשה נחת רוח גדול למעלה. כאשר אדם המונח בתאווה 

נוטל קל וחומר מעצמו ומבין שהשורש של כוח התאווה שלו לדברים הגשמיים שהתענוג שבהם הוא 

ות הנפש להקב"ה, אזי יש לתאווה זו של כלות הנפש דמיון בלבד, הוא כוח התאווה הרוחני של כל

 להקב"ה חשיבות גדולה.

מכיון שכך, ביום הכיפורים שבו אנו ממשיכים את החיות והתענוג לכל כוחות הנפש, אנו נוטלים מנה 

אחת ונותנים אותה לסטרא אחרא, בידיעה גמורה שכוחות אלו ישמשו לנפש הבהמית לתאוות, אך 

בדרך נתינה, משום שאז תחשב נתינה זו עצמה מרידה בהקב"ה, אלא שמכיון שאנו אין אנו עושים זאת 

יודעים שרצון הבורא ברוך הוא שלא נכלה את הנפש הבהמית אלא שגם לסט"א יהיה מציאות בעולם, 

 אנו עושים זאת בדרך גורל, והיוצא לעזאזאל הולך למדברה, מקום ציה חושך וצלמות.

ה ועולצת בראותה שגם לה יש שפע גדול, אבל אין היא מבינה הסטרא אחרא, בראותה זאת שמח

, כי בעת שרואים שהשפע של הסטרא 2שדווקא ברגעים אלו מונח המפתח לכלות את הסטרא אחרא

אחרא בא מצד הקדושה, נתברר שכל מהותה של הסטרא אחרא שבאה להראות כאילו יש לה מציאות 

צד הקדושה דהיינו בני  –הבית האמיתי על העולם עצמית הוא שקר וכזב, ועכשיו נתברר מי הבעל 

 .3ישראל שעל ידם בא השפע לכל העולם

                                                           
)פרשת וישלח( פרק לב: והענין הזה הוא בעשו הרשע כאשר אמר עליו הנביא )עובדיה א', ד'( אם תגביה באר מים חיים  2

כנשר קנך ואם בין כוכבים וגו'. משם אורידך וגו' משם דייקא כי זה הוא מפלתו במה שיעלה לשמים שיאו להגביה את 
מעלה לומר כי גם שם מגיע מלכותו משם ירד ויושפל כאמור. ועל כן נאמר עליו )משלי כ', כ'(  עצמו כנשר עד בין כוכבי

נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך. כי על ידי מלכותו תחילה יאבד הוא וכל אשר לו כרשעים שתחילתן שלוה 
קליפה שישראל שולחין אליה דבר וסופן יסורין. ואפשר זה הוא ענין שליחות שעיר המשתלח לעזאזל בכדי שתראה ה

 ותוקד לבה בקרבה להתגדל והוא ביטולה והבן.
)חיי שרה(: ידוע )זח"ג סג., סו ע"ב, קא ע"ב( שכהן גדול בעבודת יום כיפורים בהקריבו חובת היום היה  אור לשמים  3

ה[ היה כוונת שעיר לעזאזל מכוין להמשיך שפע בכל העולמים ולחלק לכל הברואים, ומתמצית גם כן לסט"א, )וז"ה( ]וז
כדי שיהיו מוכנעים תחת הקדושה, דהיינו שבעים שרי מעלה תחת אימא עילאה ושבעים שרי מטה תחת הצדיקים 

 שבדור.
וממקום הקדוש שבא התרוממות הצדיק וברכתו משם ממש בא הגידוע והכריתה לקרני  פרשת תצוה: שמח ישראלי

רשעים, כי דבר והיפוכו שוין המה שם, וכאשר משים אדם על לוח לבו שהכל מאת ד' וכל הדעת והחושים אשר בנו הכל 
והמן שרצו שיהנו ממנו ית', ואפס זולתו, אזי ממשיך שפע קודש ממקור השפע להקדושה להיפוך מכוונת אחשורוש 

ישראל מסעודתם, בכדי למינקי שפע דנהיר מלעילא דלא ישפיע בשכינתא ח"ו אלא בס"א, כמבואר בארוכה בס' קב 
הישר )פרק צ"ח( עיי"ש, ובזה שאנו מבטלים את עצמינו בביטול גמור, ויודעים אנחנו שהכל הוא בכח ד' וחיותו ית' 

 ודש להקדושה לא להס"א ח"ו:ובלעדו אין והכל הבל, ממשיכים אנחנו שפע ק
וזה הוא ענין משלוח מנות איש לרעהו, ליחד הדודים לגרום יחוד המדות וקוב"ה ושכינתי'. וזה הוא הטעם אשר בביזה 
לא שלחו את ידם, מלבד טעם הפשוט לתקן חטא שאול ויחמול שאול והעם על אגג ועל מיטב הצאן )ש"א ט"ו, ט'(, מלבד 
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וע"ד עבודה למעשה: כאשר ביום הכיפורים אין אנו מתעלמים מהכוחות הבהמיים של הגוף, ואדרבה 

אנו יודעים שגם לכוחות הבהמיים של הגוף יש שפע אלוקי, כי אין עוד מלבדו כלל, אזי אנו גורמים 

את כוח הקדושה האינסופי של יום הכיפורים, של הדביקות הכי גדולה בכל השנה, למקום הכי  לחבר

נמוך ושפל שבנפש. ביום נעלה ונשגב זה אנו זוכרים כי עתידים לבא עלינו ימים קשים, שבהם יתכן 

תה אנו ונעמוד בפני נסיונות קשים, ויהיה למולינו הדמיון הכוזב כאילו יש תענוג וחיות בקליפה. אך ע

כי כל השפע שנותנים  –בל נשכח מה מקורו של השפע הזה ומהיכן הוא  –חוקקים בעצמינו ובזכרוננו 

לסטרא אחרא הוא רק בבחינת מים אחרונים, שיירי השפע של קדושה, שכל תכליתו להביא לעבודת 

 ה' ולקירוב התכלית השלם.

                                                           
שלא יקחו השפע ע"י הטמאים האלה, ונהפוך הוא שהשפע קודש ימשך לישראל, ועל ידינו  הטעם הזה עוד רצו להראות

ניתן השיריים גם להם, וגרוע ניתן לטבע ע"ד שעיר לעזאזל, ולנו עדת עם קודש יתמשך שפע קודש בגשמיות ורוחניות, 
 לת התורה ברצון ובדיעה צלולה.ועי"ז נזכה לקב

 


