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 (לא 'לב שמות) "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה"

 כיון ?הבן של הפדגוג עשה מה ,ומקטרג עומד הקטגור והיה בנו את דן שהיה למלך ?דומה הדבר למה אמר רבינו"
  .סניגוריה הבן על והחל מלמד במקומו ועמד לחוץ והוציאו הקטגור את דחף, בדין את הבן מתחייב שראה

 ודחף עמד ?משה עשה מה .מבחוץ עומד ומשה בפנים ומקטרג עומד השטן היה העגל את ישראל שעשו בשעה כך
מלמד שמשה עמד  (קו תהלים) 'לפניו בפרץ בחירו עמד משה לולי' :שנאמר במקומו ועמד לחוץ והוציאו השטן את

  (מדרש) "הפורץ של במקומו
 ?לקטרגאין אנו צריכים ": כאומרים סתלקו כל המקטרגיםה,  "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה" :כיון שאמר משה

את פי בזה ים מסותאנו , נומודים על חטאינו ומתוודים על מעשיכאשר אנו , כך גם אנחנו". בעצמועושה זאת משה 
ומפרט מודה הלוא הוא בעצמו  ?לקטרגאין אנו צריכים ": יםמרואגם הם כי , לקטרגוהם אינם יכולים המקטרגים 

פני  לעשל האדם ה הודאדוע עדיפה המ? וידויתועלת מהמה ה: ונשאלת השאלה". שהוא עשההחטאים  כלאת 
 במשל, כדרכו, םדבריהאת  המגיד מדובנאסביר מ, והתשובה היא שההבדל הוא במנגינה? קטרוג של המקטרגה
. קרה ונאה עבור בנוקנה חליפה יהוא , ביתו לא ובולפני ש. ימיםמספר סוחר שנסע אל היריד הגדול ושהה בו ל

החדשה הן על שובו של אביו והן על החליפה , הבןבמיוחד גדלה שמחת . שמחו כולם לקראתו, הגיע הביתהכש
קנאו בו והאחרים  ,חברים התפעלוחלק מה. בפני חבריובה להתהדר צה חוהויצא  החליפה לבש אתבן ה. שקיבל

כאשר הבן . החליפמה את ההכתישהוא נפל לתוך שלולית בוץ בן ורגלו של המעדה , עוד הם הולכיםב. קנאה עזה
כדי אביך  לאני רץ ה אהנ: "צועק לבןאחד הילדים שקינא בו והנה . וראה את הכתמים בחליפה הוא הצטער מאוד קם

? מה עשה .יכעס האב מאדהאב , אם חברו יאמר זאת לאביוהבן הבין ש. "שלכלכת את חליפתך החדשה, לומר לו
, ראה מה קרה לי, אאב: "וקרא, בוץוכתמת בהמה חליפנכנס אל אביו ב, הקדים את חברווירות לביתו רץ במההוא 

ואם , ליפה ניתן לכבסח, בכהתאל : "רמהרגיעו ואפעל לו, עליו מיד התעוררו רחמי האב. "החדשהה חליפהראה את 
הוא  של הילד בר לוידויהחה של הלשנלומדים מכאן שההבדל ה. "חליפה חדשההרי שניתן לקנות , ניתן לא

  .סיפור הדבריםצורת , כלומר, המנגינה
 

 (ה של יום הכיפוריםעבודסדר ה) "וביציאתו היה אומר תפילה קצרה"

הזדמנות הנדירה הזו על את המדוע אין הוא מנצל , נמצא בקודש הקדשיםהלוא הכהן הגדול כבר , ונשאלת השאלה
מתרץ ? פרט את כל בקשותיהם של בני ישראלמדוע אין הוא מתעכב ל? על כלל ישראלמנת להתפלל תפילה ארוכה 

חיי העולם כל כח לגמרי את ושהוא , הקדשים קודש לא ,גדול נכנס לפני ולפניםההכהן שכאשר  רבי ישראל מרוזין
בקודש הקודשים ומתכוון לצאת  סיים את העבודההוא מרק כאשר ו, זכר לעניינים הארצייםואין שום , וצרותיו, הזה
  .מר תפילה קצרהואהוא ואז , נזכר בענייני העולם הזההוא 
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז

 

 

 כי ביום הזה "

 "יכפר עליכם

מברכת את מנוייה " ויזרע יצחק"מערכת 
 .כתיבה וחתימה טובהבברכת 
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 ,"יוסף באר" בספרו ל"זצ סלנט צ"הגרי לדעת, עבורנו לשמש יכול, הכיפורים ביום הנקרבים השעירים שני ןיעני
 ומובדלים שונים הם ולבסוף, בתחילה שווים שניהם שיהיו ציוותה התורה. ולהתבוננות מוסר ללימוד נושא

 קודש אל מובא דמו. לקרבן האפשרית ביותר העליונה במעלה מתעלה האחד. ממערב מזרח כרחוק בעשייתם
 את עושה הוא משם. הכיפורים יום קודם ימים שבעה במשך בטהרה מופרש היה אשר הגדול הכהן ידי על הקדשים

 מקום, גזירה ארץ אל השני השעיר נדחה לעומתו .לשכינה הנועד המקום, הכפורת שלפני הכרובים שני בין אל דרכו
 לשום ייעשה לא אשר מעשה, רוח לכל ומתפזרים סלע עלי המתנפצים אברים ריסוק: וסופו, איש בו עבר לא אשר
. יניהםיענ בכל לזה זה ודומים בדרגתם זהה במצב העומדים שווים אנשים שני אצל להיות עלול דומה מצב. קרבן

 אם שכן וכל, לבו בכל מחטאיו ושב מותבשל התשובה מצות את קיים, הזה הקדוש ביום תפקידו מיצה האחד כאשר
 דברי וידועים. מצוות רבבות זה ביום לו ונתווספו נתעשר הרי, כזכויות לו נעשו הזדונות שאז, מאהבה תשובה עשה

 ומיד, ומרוחק מתועב, משוקץ, המקום לפני שנאוי היה בתשובה חזרתו שקודם תשובה בעל על (מתשובה ז"פ) ם"הרמב
 :שנאמר לשכינה האדם את שמקרבת תשובה וגדולה. וידיד קרוב ונחמד אהוב להיות הופך הוא התשובה אחר

, לעומתו. השכינה מקום מרכז אל ולפנים לפני הנכנס השעיר מרמז כזה אדם על". לקיך-א' ה עד ישראל שובה"
 החמצת מקום מכל. לראשון ממש שווה שלו והזכויות העבירות שחשבון פי על אף. בתשובה לשוב נתעורר לא חברו

, רשעים של בספרם נכתב והוא מטה כלפי המאזניים כפות את מטה הקדוש ביום בתשובה לשוב הנפלאה ההזדמנות
' מה ,ושלום חס ,ומתרחק הולך הוא ובכך ,"עבירה גוררת עבירה"ו, "לשבים אלא מכפר הכיפורים יום אין"ש לפי

 שממצות איפוא, נמצא. גזירה ארץ אל לעזאזל שנשלח החי השעיר מרמז זה על. ושלום חס ,אבדון וסופו ומתורתו
 הנועד הוא השעירים מן איזה ניכר היה לא בקלפי הגורלות שבהיות כשם. מוסר ולקחת להתבונן עלינו השעירים

 אין. הכיפורים ביום חברו ליד איש העומדים האנשים גם כך, ידוע הדבר היה לבדו' לה רק, לעזאזל ואיזה' לה להיות
 ביום מחשבות היודע ,יתברך 'ה רק. לעזאזל מהם ומי' לה בגורל יעלה מי, ימות ומי יחיה מי במאומה עליהם ניכר
 זוכה זה ידי ועל, לקיו-בא ומתדבק ומתקרב לבו בכל ששב במי המבחין והוא חי כל סתרי תעלומות היודע הוא, דין

 (ילקוט לקח טוב)                                                    . גורלות ושני - אנשים שני, שעירים שני .הימים כל לו לטוב וקיים חי להיות
 

 (מוסף לראש השנה) "אם כבנים אם כעבדים, היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, היום הרת עולם"
 (א' דברים יד) "יכםקל-א' בנים אתם לה: "ככתוב, בנים ה שללהיות במדרגהאפשרות עם ישראל ראיתי מבארים שיש ל

 'כה ויקרא) "כי לי בני ישראל עבדים: "שנאמר, עבדיםש להם האפשרות להיות במדרגה של וי, בנים של המלך, דהיינו

? המלך לעבדההבדל בין בן המלך מה . נקבעת על ידינוהקביעה של המדרגה בנים או עבדים . עבדים של המלך (נה
 לעומת. בכל עת שיחפוץ ולהסתובב בכל חדרי הארמון כרצונוארמון המלך מלצאת להיכנס ויכול של המלך הבן 
, כאמור. מותר לו להיות בארמון רק במקומות עליהם הוא מופקד בעבודתו, ביכולותיויותר מוגבל העבד , זאת

את " עושים"נו של מלך הרי שאאם אנו מתנהגים כבנים , הקביעה של המדרגה בנים או עבדים תלויה בנו ובמעשינו
 . ולפי המדרגה הזו הוא מתנהג עמנו מלךה ל"הקב את" עושים"אנו , מתנהגים כעבדיםואם אנו , בה לא"הקב

 

 (מהסליחות) עשרה״ שלש מידות לומר הורתנו ל-״א
 לפני יעשו םחוטאי שישראל זמן בכל, ול ואמר, תפלה סדר למשה לו והראה צבור כשליח הקב״ה שנתעטף ״מלמד

 (:יז השנה ראש). להם״ מוחל ואני הזה כסדר
 כדי  אלא, רחמיםשל  דותימשלוש עשרה ה לאמירתשאין הכוונה רק , לפני״ ״יעשומדייקים המפרשים מהלשון 

 רחום הוא ״מה: חז״ל שדרשו כפי, הקב״ה שלאלו  דותימכ גולנהדהיינו  הזה כסדר" לעשות"צריך  מחילהב תולזכ
 הדימהמ ראיה הביאניתן ל, לכאורהש" פנים יפות"מקשה ה, :(שבת קלג) חנון״ אתה אף חנון הוא מה, רחום אתה אף
 אף, ל-א הוא ״מה זוה דהיבמהרי לא שייך לומר ש, דותימה בלבד של שלוש עשרה האמירשכן מספיקה ה ל״-״א

 שלשמידות  לומר הורתנו ״א־ל: דותימשלוש עשרה ה אמירת לפניומדייקים גם לפי מה שאנו אומרים . ״ל-א אתה
והרב דוחה את הקושיה  .דותימה עשרה שלשה בלבד של באמיר שדי למדים אנו ל״-״אכלומר מהמידה , עשרה״

 ל-א לו ״ויקרא: על הפסוק (.יח להימג)ל "כפי שדרשו חז. ל״-״א בשםבכך שאומר שמצאנו שהכתוב קורא גם לאדם 
חייבים  ולכן, ל״-א״ לדרגת להגיעאפשר ש, רואים כן אם. ל-א ליעקב קרא שהקב״ה, (כ' בראשית לג) ישראל״ לקי-א

 . הכוונה היא לעשייה בפועל והתנהגות במידות אלו הזה״ כסדר לפני ״יעשומה שנאמר ש לפרש
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