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 בעת רצון - 'בזאת יבוא אהרן' 
 המקראותסדר 

החלק הראשון של פרשתנו, פרשת אחרי מות, עוסק בסדר 

עבודת כהן גדול ביום הכיפורים. עשרים ושמונה פסוקים 

עוסקים בכך ועוד ששה פסוקים נוספים עוסקים בעינוי הנפש 

 -ובצום של צום העשור. הפרשה פותחת במילים 

ר ה   ֵּ֤ י  ֶאל 'ַוְיַדב   ֵ֣ נ  י ב ְ ֵ֖ נ  י מֹות ש ְ ֵ֣ ֲחר  ה ַאַֽ יֹמש ֶֶׁ֔ ַֽ ָ֥ם ִלְפנ  ָקְרָבתָ ן ב ְ ֲהֹרֹ֑  ַאַֽ

תו   ה' ַֽ מ   )ויקרא ט"ז, א'( .ַוי ָ

התאריך בו מתו בני אהרן הוא כזכור ר"ח ניסן, ואם כן נשאלת 

השאלה מדוע חיכתה התורה עד עכשיו עם סדר העבודה? 

מותם של נדב ואביהוא היה כבר בפר' שמיני, אז למה היא 

לצוות על סדר  מחכה עד אחרי פרשיות תזריע ומצורע, כדי

למה היה כל כך  -עבודת כה"ג ביום הכיפורים? או מכיון הפוך 

חשוב להכניס את פרשיות תזריע ומצורע ואת פרשת 

המאכלות האסורות באמצע? השאלה הזו היא קשה אף יותר 

ממה שחושבים; מיד אחרי סדר העבודה יגיעו הלכות כיסוי 

ר של הדם, נבלה וטרפה ופרשת העריות, שהן המשך ישי

הנושאים שנידונו בפרשת שמיני, ושל פרשת נידה וזבה שגם 

אז מה הגיון בחלוקה הזו? אם זה צריך  1הן חלק מהעריות.

אז למה זה לא מופיע שם,  -להיות אחרי מות שני בני אהרן 

ואם כבר הכנסת את דיני מאכלות אסורות ודיני עריות, אז למה 

הבא? היינו לא מסיימים כל נושא לפני שעוברים לנושא 

 -מצפים שהעריות יהיו יחד עם תזריע ומצורע ולא פה. אגב 

רש"י לא מתייחס לזה כלל. זו שאלה ראשונה שיש לתת עליה 

 את הדעת.

 ?עבודת יום הכיפוריםסדר 

אמרנו שהתורה עוסקת כאן בסדר עבודת יום הכיפורים, אבל 

  -בפסוק שאמור לתאר את זה, יום הכיפורים כלל לא מוזכר 

אֶמר  ֹֹּ֨ ה  ֶאל ה'ַוי  ֘ר ֶאלֹמש ֶֶׁ֗ ב   יָךִ֒ ְוַאל ד ַ ן ָאִחִ֒ ֲהֹרֵ֣ א ְבָכל ַאַֽ ת   ָיֹבֵּ֤ ע 

ֶֹׁ֔  ֶאל ֶכת ֶאלַהק  ֹרֹ֑ ָ ֵ֖ית ַלפ  ֵּ֤ר ַעל ֶדש  ִמב   ֶרת ֲאש ֶ ֹֹּ֜ פ  ַ י ַהכ  נ ֹּ֨ ְ א  פ  ָאֹרן  ְולֵֹ֣ ָהַֽ

ָרֶאֵ֖ה ַעל ַֽ ן א  ָעָנֶׁ֔ ַֽ י ב ֶ ו ת כ ִִּ֚ ֶרת ָימֶׁ֔ ַֹֽ פ  ַ  )שם ב'( .ַהכ 

                                                           
ּה  ְוֶאל" -כפי שאכן התורה מזכירה בפרשת העריות  1 ת ֻטְמָאָתָ֑ ַּ֣ ה ְבִנד  ִאָשָּׁ֖

ּה" )ויקרא י"ח, ֹות ֶעְרָוָתָֽ לָּׁ֖ ב ְלג  ַ֔ א ִתְקר   י"ט( ל ַּ֣

אל  נתמקד בפסוק הזה. לפי הכתוב כאן אסור לאהרן להיכנס

קדש הקודשים בכל עת, אבל לא כתוב מתי כן הוא יכול לבוא 

מהיכן לומדים שזה באמת מדבר על יום  -לשם, ואם כן 

הכיפורים? רש"י אכן לומד את הפסוק הזה כפשוטו ומאיר את 

  -עינינו 

שלא  ויאמר ה' אל משה דבר אל אהרן אחיך ואל יבא.

כי שאם בא הוא מת. . ולא ימותימות כדרך שמתו בניו. 

כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני ולפי  בענן אראה.

שגלוי שכינתי שם יזהר שלא ירגיל לבא, זהו פשוטו. 

 )רש"י שם( ...ומדרשו

ם ר רש"י, אין כאן שום דבר על יובפשט המקראות, אומ

, אף לא רמז. גם בפסוק הבא לא כתוב מתי כן באים ריםהכיפו

 -איך באים רק אלא 

ֹזֹ֛את  ן ֶאלב ְ ֲהֹרֵ֖ א ַאַֽ ן ָיֹבָ֥ ר ב ֶ ַפַ֧ ֶדש  ב ְ ֹֹ֑ ה ַהק  את ְוַאִָ֥יל ְלֹעָלַֽ ֵ֖ ר ְלַחט ָ ָקֹ֛ . ב ָ

ֶנת ֹתַֽ י כ ְ ְכְנס  ִמַֽ ש  ו  ֶדש  ִיְלב ֶָׁ֗ ד ֹקֹּ֜ ו  ַעל ב ַֹּ֨ ד   ַב֘ד ִיְהיֵ֣ ָ֥ט ב ַ ְבַאְבנ  רֹוִ֒ ו  ש ָ ב ְ

י ְגד  ף ב ִ ֵ֖ד ִיְצֹנֹ֑ ֶפת ב ַ ְבִמְצֶנָ֥ ר ו  ֶֹׁ֔ ֹ֛  ַיְחג  מ ַ ץ ב ַ ם ְוָרַחָ֥ ֶדש  ה ֶׁ֔ ֹו  ִים ֶאתקֵֹ֣ רֵ֖ ש ָ ב ְ

ַֽם ש ָ ְלב   ד'(-')שם ג .ו 

עשרים וכמה פסוקים שמפרטים באיזו צורה באים אל הקודש 

אבל לא פסוק אחד ולא מילה אחת על מתי זה אמור להתרחש. 

  -בהמשך הדברים ממשיך רש"י ומביא מדרש 

 .ביום הכיפורים ומדרשו לא יבא כי אם בענן הקטרת...

מדגיש שזה מדרש ולא פשט. נראה רק אבל כבר רש"י עצמו 

על פי המדרש אפשר ללמוד את הפרשה כשייכת ליום 

הכיפורים. אגב, קודם כל רואים שמדרש אין פירושו 'אגדה', 

 אלא איך דרשו ולמדו חז"ל את הפרשה.

 ?או מדרשופשוטו 

יוצא מפשט המקרא שהמילה 'אראה' איננה בלשון עתיד אלא 

 -רש"י בהווה מתמשך, תמידי, והפירוש הוא כפי שאמר 

שהקב"ה נראה שם דרך הענן שלו, דהיינו שתמיד שכינתו של 

הקב"ה שם, ולכן צריך להיזהר שלא להיכנס אל מבית לפרוכת 

כדי שלא ימות כדרך שמתו בניו וכו'. אמנם לפי המדרש 

 "אפתש קדושים -אחרי שבת פר'  
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מדובר לא על עננו של הקב"ה אלא בענן  -הפירוש הוא 

דשים, 'אראה' הוא אכן לשון עתיד, בעוד ששה חו-הקטורת, ו

ביום הכיפורים, אני אראה על הכפורת, על ענן הקטורת של 

 יום הכיפורים.

  -אגב, 'ענן הקטורת' קיים בכל יום 

מֹוָנה  ים ו ש ְ ִ ש   אֹות ְוש ִ לש  מ  יַצד: ש ְ ֹטֶרת כ   ו ם ַהק ְ ט  ִ ָנן, פ  נו  ַרב ָ ָ ת 

ִמְניַ  ה כ ְ ָ ים ַוֲחִמש   ִ ש   אֹות ְוש ִ לש  מ  . ש ְ ה, ָמִנים ָהיו  ָבה  ָ ן ְימֹות ַהַחמ 

ִים ין ָהַעְרב ָ ֲחִרית, ו ְפַרס ב   ש ַ ַרס ב ְ ְ ֹכל יֹום, פ  ה  ,ָמֶנה ב ְ לש ָ ו ש ְ

יֹום  דֹול ְמֹלא ָחְפָניו ב ְ ן ג ָ ֹה  ֶהם ַמְכִניס כ  מ   ִרים, ש ֶ ָמִנים ְית 

ו ִרים פ  ֶעֶרב יֹום ַהכ ִ ת ב ְ ש ֶ ֶ ַמֲחִזיָרן ְלַמְכת  ו ִרים, ו  פ  ֹוֲחָקן יָ  ַהכ ִ ָפה ְוש 

א ה  ת ְ י ש ֶ ד  ה ָיָפה כ ְ ק ָ ה ִמן ַהד ַ  .ַדק ָ

אז הקטורת היא ביום הכיפורים אבל גם בכל השנה, ולכן זה 

גם שזה ענן הקטורת ולא ענן הרגיל וגם הענן  -מדרש כפול 

המיוחד שיהיה ביום הכיפורים, וע"פ המדרש הזה אנחנו 

 ממשיכים את הלימוד, אמנם הקושי שציינו עדיין נשאר, שלא

 מצוין בפשט המועד בו כן ניתן להיכנס אל הקודש. 

 ?בשנה או בכל יוםחת א

  -אבל בואו נקפוץ לסוף הפרשה ושם נגלה את הדבר הבא 

עָ  ַֽ י ב ֶ ִביִעַ֠ ְ ש   ֶדש  ַהַ֠ ֹחֵ֣ ם ב ַ ת עֹוָלֹ֑ ק ֵַ֣ ָ֥ה ָלֶכֵ֖ם ְלח  ְיתָ ו  ְוָהַֽ ַענ ֵ֣ ֶדש  ת ְ ֹור ַלֹחֹּ֜ ש ֹּ֨

ם ְוָכל ֶאת יֶכֶׁ֗ ת  ַֹֽ ו   ַנְפש  א תֲַַֽעש ֶׁ֔ ר ְמָלאָכה  לֵֹ֣ ָ֥ ר ַהג ָ ֵ֖ ח ְוַהג   ֶאְזָרֶׁ֔ ָהַֽ

ם ֹוֲכֶכַֽ תַֽ  )שם כ"ט( .ב ְ

הנה כאן מופיע סוף סוף יום כיפור, אבל גם כאן לא כתוב שזה 

המועד של ביצוע סדר העבודה דלעיל אלא שביום הכיפורים 

  -בנוסף להנ"ל צריך לענות את הנפשות 

י ַֽ ָ֥י  כ ִ ם ִלְפנ  יֶכֶׁ֔ את  ֵֹ֣ ֹל  ַחט  ר ֶאְתֶכֹ֑ם ִמכ  ֵ֣ יֶכֵ֖ם ְלַטה  ר ֲעל  ָ֥ ה ְיַכפ   ֹ֛ ֹום ַהז ֶ ַבי ָ֥

רו   ה' ְטָהַֽ  ל'(שם ) .ת ִ

כי בכל מה שהיה כתוב קודם לא הופיע שה'  ,וזה חידוש גדול

, הוא המכפר, אלא שהכהן הגדול עושה את כל עבודת הכפרה

 ואילו כעת מתחדש שהקב"ה מכפר.

ת  ב ַֹּ֨ וֹ ש ַ תָ֥ ב ָ ֵ֖ם ֶאתש ַ יתֶ ם ְוִענ ִ ם ן ִהיא  ָלֶכֶׁ֔ ת עֹוָלַֽ ֵ֖ ק ַ יֶכֹ֑ם ח  ת  ַֹֽ  .ַנְפש 

 )שם, ל"א(

כלומר ביוה"כ קורים שני דברים נוספים שלא היו בסדר 

שצריך להתענות ושאסור לעשות מלאכה,  -העבודה. האחד 

  -שעצם היום מכפר ומטהר אתכם. והסיום  -והשני 

ְיָתה ם  ְוָהַֽ ר ַעלְלח  ז ֹֹּ֨את ָלֶכֹּ֜ ם ְלַכפ  ֵּ֞ ת עֹוָלֶׁ֗ ל ק ֵַ֣ ָ ל  ִמכ  ָרא  י ִיש ְ ֵּ֤ נ   ב ְ

ָ֥ה  ֹ֛ר ִצו ָ ֲאש ֶ ַֽ ַעש  כ ַ ה ַוי ַַּ֕ ָנֹ֑ ָ ש   ת ב ַ ם ַאַחֵ֖ ֹאָתֶׁ֔ ַֽה ֶאת ה'ַחט   )שם ל"ד( .ֹמש ֶ

כלומר פעם אחת בשנה זה מופיע באופן הזה. אז מה הפשט 

התורה התכוונה שיש עוד ימים בשנה שצריך לעשות  -פה 

כסדר הזה? הרי אנחנו יודעים שכהן גדול שנכנס לקדש 

 הקודשים שלא ביוה"כ דינו בכרת.

                                                           
'איש איש כי תצא ממנו -אגב, בדומה לכך, פרשת 'אחרי מות' צמודה ל 2

 .שכבת זרע'

אגב, זה מאד דומה לפרשת הקטורת שמופיעה בסוף 'תצוה'. 

  -שם כתוב  

ֶקר  ֶֹׁ֗ ב  ֶקר ב ַ ֵֹ֣ ב  ֹ֑ים ב ַ ֶרת ַסמ ִ ן ְקֹטֵ֣ ֲהֹרֵ֖ יו ַאַֽ יר ָעָלֹ֛ ֹו ֶאתְוִהְקִטָ֥ יִטיבֹ֛ ַֽ ה   ב ְ

ה נ ָ ת ַיְקִטיֶרַֽ ֹרֵ֖ ן ֶאת. ַהנ   ֲהֹרַ֧ ת ַאַֽ ֲעֹלֹּ֨ ְבַהַֽ ִֵ֖ים  ו  ַעְרב ַ ָ֥ין ָהַֽ ת ב   ַהנ  רֹֹ֛

י  ָ֥ יד ִלְפנ  ִמֹ֛ ָ ֶרת ת  ה ְקֹטַ֧ נ ָ ם ה'ַיְקִטיֶרֹ֑ יֶכַֽ ת   ח'(-)שמות ל',ז'. ְלֹדֹרַֽ

  -כלומר בכל יום מקטירים קטורת אבל מצד שני 

ֲהֹרן  ַעל ר ַאַֽ ֵּ֤ ת  ְוִכפ ֶ ים ַאַחֵּ֤ ִרֶׁ֗ פ   את ַהכ ִ ם ַחט ֵַ֣ ֵּ֞ ה ִמד ַ ָנֹ֑ ָ ש   ת ב ַ יו ַאַחֵ֖ ַקְרֹנָתֶׁ֔

ר ֵּ֤ ָנה  ְיַכפ   ָ ש   ֶדש   ב ַ ם ֹקַֽ יֶכֶׁ֔ ת  ו א ַלַֽ  ָעָליו  ְלֹדֹרֵ֣ ָ֥ים הֵ֖ ָדש ִ  )שם י'( .'ה-ָקַֽ

כלומר אותה הקטורת של כל יום, ביום הכיפורים היא ענן 

 הקטורת שמכפר על כל החטאים. 

כי אם פרשת סדר  -צועק מראש האמת היא, שלכאורה זה 

העבודה של יום הכיפורים באה לתאר את סדר עבודת הכה"ג 

ביוה"כ, היינו מצפים שזה יהיה כתוב באותו סגנון כמו 

'בארבעה עשר יום לחודש  -במועדים אחרים, בפסח למשל 

הראשון וכו'..' . כך גם בסוכות, בשבועות וכו'. האם אנו מכירים 

עוד פרשה שהתאריך הרלווונטי מופיע אחרי שלושים פסוקים 

 בפסוק החותם, מעין נ.ב. שכזה?!

 יומא

יש כאן דבר שלענ"ד הוא כל התורה כולה. רעי ואהובי התורה 

יום, וצריך להבין  באה לגלות לנו שבעצם יום כיפור הוא בכל

יום ליום הכיפורים. -את זה ולהבין מה באמת משתנה מהיום

 זה חידוש גדול אבל זהו פשוטו של מקרא.

מי שלומד את הדף היומי, מסכת יומא, צריך היה לשאול את 

עצמו למה המסכת נקראת 'יומא'. הרי בארמית 'יומא' פירושו 

"ה אומרת 'יום'. סתם יום. כל יום הוא 'יומא'. הגמרא בר

אז למה לא קוראים כך למסכת? כמו  -שיוה"כ הוא 'יומא רבא' 

כן למסכת סוכה לא קוראים 'חגא' ולפסח לא קוראים 

הרי יוה"כ הוא הכי לא 'יומא' שיש! הוא לא  -'חירותא'. להיפך 

שמפרישין את הכה"ג  -יום רגיל. ובמה מתחילה המסכת? 

וכו'. אין נושאים  שבעה ימים לפני יוה"כ מביתו שלא יראה קרי

  2מפטיים לפתוח בהם את המסכת?ייותר ס

פרשת אחרי מות מופיעה אחרי שאנחנו עובדים על הנגעים 

זיבה, צרעת, לשון הרע וכו', והמסכת נקראת יומא כי  -שלנו 

ענינו של יוה"כ הוא בכל יום. יש מי שזוכה ואומר את פיטום 

הקטורת בכל יום שחרית ובין ערביים. האם שאלנו את עצמנו 

 פעם למה מזכירים שם את מה שעושים בערב יום הכיפורים?

 סתם גימטריהלא 

, על המילים 'בזאת יבא אהרן אל הקדש', הגדול רש"י הפשטן

  -ה פתיע אותנו בגימטרימ

בזאת גימטריא שלו ד' מאות ועשר רמז לבית ראשון. . בזאת

. ואף זו לא בכל עת כי אם ביום הכיפורים יבא אהרן וגו'

 .כמו שמפורש בסוף הפרשה בחדש השביעי בעשור לחודש
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רש"י רוצה לומר לנו שאם קוראים את הפס' 'כי בענן אראה' 

נמצא שם כל הזמן וזו  , הכוונה היא שהקב"הפשוטולפי 

הסיבה שאסור לכהן לבא בכל עת, ואז תבוא הפרשה בסופה 

ותגיד שיהיה יום בשנה שמעבר למוכנות שלכם מלמטה, אני 

)היינו הקב"ה( אכניס עוד איזה כוחות מלמעלה שלא ניתן 

שבעצם היום מכפר וכו'. אבל אם אני קורא את  -לתארם 

'כי בענן אראה' היינו הקטורת, והכה"ג  - מדרשוהפסוק לפי 

הוא זה שמביא את הקטורת, אז הכוונה היא לענן של כה"ג, 

של הקטורת, ובו אראה אבל גם בפר בן בקר ובאיל ובשני 

אז מה הכוונה במילה 'בזאת'? הרי 'בענן אראה' היא  -שעירים 

העבודה הראשונה של הכה"ג! כך מסבירים המפרשים את 

של רש"י. אם אתה מסביר את הפסוקים לפי הבעיה בפירושו 

מדרשו, שמדובר על יוה"כ, הרי שמדובר בענן שנוצר 

ואז מה משמעות המילה  -מהקטורת שמביא הכהן הגדול 

'בזאת'? זה לא קשור לפשט. זה הקושי שרש"י מתמודד איתו. 

אבל מרגע זה ואילך רש"י נצמד למדרש שמביאים חז"ל 

ת הכה"ג ביום הכיפורים. רק ומסביר את הכל כפי סדר עבוד

שהיה חשוב לו שבהתחלה שלפני שאנחנו לומדים את 

מאז ילדותנו, שנדע שזה רק  -בצדק  -המדרש, כפי שלמדנו 

המדרש, ואילו בפשט מדובר על כל יום ויום. והדבר הכי קרוב 

אליו לפשט מבחינתו זו הגימטריה של 'בזאת'. למה זה קרוב? 

בבית ראשון שימשו כהנים  -בניו' כי כתוב 'בזאת יבוא אהרן ו

שנים. אחרי  410גדולים בשמן המשחה וזה היה כמנין 

שיאשיהו גנז את שמן המשחה התחילו לשמש רק על פי מרובי 

בגדים )שמונה במקום ארבעה( ואז זה כבר לא 'בזאת יבוא 

אהרן ובניו' של אותה מדרגה אלא מדרגה פחותה. מעתה נבין 

התחשק' לרש"י לכתוב אלא זה חלק שאין זו סתם גימטריה ש'

 מהבנת הפשט שלו.

 ?ייראה יום הכיפורים הקרובאיך 

המהפכה הזו בהבנת הפשט פה היא מהפכה פנימית שאני 

מבקש להיכנס אליה דרך פירוש של השפת אמת זיע"א, אבל 

אי"ה ביום הכיפורים הקרוב נהיה  -נעשה לפני זה קצת סדר 

כולנו בבית המקדש בירושלים ונראה את הכהן הגדול בסדר 

וככל הנראה יהיו לנו שם כמה הפתעות. אני  עבודתו שם

חושש שיהיו גם כאלו שיחוו אכזבה קלה. קודם כל החזנים 

ובעלי התפילה. מקווה שהם לא יפגעו אבל ככל הנראה גם הם 

יעמדו צפופים ברחבת הכותל המזרחי דווקא )ולא בזו של 

הכותל המערבי, כי משם ייכנס הכהן הגדול(, משך יום שלם. 

בים יהיו ככל הנראה אלו שמקפידים על המקום עוד מאוכז

השמור שלהם ליד המזגן בבית הכנסת )ולפעמים הם גם 

כי גם הם ישבו  -מקפידים שאף אחד אחר לא יישב שם...( 

ברחבה החיצונית בצפיפות, והדבר היחיד שכולנו נחשוב בו 

 יהיה שהכהן הגדול יכנס וייצא בלי פגע. 

חול' מכל החגים והשבתות  ככל הנראה, זה יהיה הכי 'יום

קודם כל נצטרך להתרגל ש'מוסף' של כל שבת  -שיכול להיות 

                                                           
 גם חג השבועות מצוין שחל ביום החמישים לספירה. 3

 -זה שחיטת כבש ולא תפילה בנוסח קרליבך, אבל יותר מזה 

ביום הכיפורים נשחוט פר, ואיל ושני שעירים ושמטיילים איתם 

אל המדבר לכיוון מעלה אדומים להר עזאזל! אגב, אחרי 

עילה, אף עומדים לצאת בריקודים הצהריים, במקום תפילת נ

כל בנות ירושלים בבגדי לבן. אנחנו צריכים  -בכרמי שילה 

להתכונן נפשית לזה. וכל זה כשאנחנו עומדים צפופים 

להיות מחוברים אל השורש. להבין  -ומתפללים לדבר אחד 

שהכהן הגדול שם, והשעיר המשתלח שבדרכו לעזאזל וכו' 

ים אל הקודש. זהו היום היחיד באים לגלות לנו שאנחנו שייכ

בשנה מבין כל הימים הטובים והשבתות שמדברים בו על 

פשעים וחטאים, על עוונות. זה יום 'שבת שבתון' אבל זה הכי 

חול שיש. חמש טבילות וחמישה קידושים וכל העיסוק של יום 

הכיפורים הוא בעצם עיסוק של כל יום ויום. בכל יום ויום אנחנו 

 ומחילה. מבקשים סליחה 

אין עוד חג שהפסוקים שלו אינם פותחים בציון התאריך שבו 

ושפשוטו של סדר עבודת היום הזה הוא בלי תאריך.  3הוא חל,

אלא 'בזאת יבוא'. מה הכוונה 'בזאת',  -''אל יבוא בכל עת' 

אנחנו היינו מצפים לציון תאריך אבל רש"י אומר  -בעומק? 

שכל יום  -מש הפיכה שזה אינו הפשט אלא הדרש. יש כאן מ

 הוא 'יומא'. מסכת יומא היא המסכת של כל יום ויום.

יש ברמב"ם את הלכות יום הכיפורים שם מתואר סדר 

העבודה, כמו"כ בספר זמנים הוא מתאר את הלכות הצום 

ואיסורי המלאכה, ויש בנפרד את הלכות תשובה, שלכאורה 

המשתלח אינן קשורות דווקא ליום הזה. אבל כל דיני השעיר 

והעניינים המיוחדים של התשובה נמצאים בהלכות תשובה, 

בספר המדע. כי ההבנה שאני קשור למקור ומשם אני יכול 

יש יום בשנה שבו הקב"ה  -לכפר ולתקן והכל יכול להשתנות 

נותן כוחות לכל השנה. לכן בכל הפיוטים ובכל התפילות 

'. 'כי ביום 'היום תאמצנו'. 'היום המיוחד -עוסקים ביום עצמו 

 הזה יכפר עליכם...'. זה היום שנותן משמעות לכל יום. 

 זמן ועת לכל חפץלכל 

את כל ההקדמה הארוכה הזו הקדמנו כדי להגיע אל פירושו 

הנפלא של השפת אמת. נראה כעת רק את הסיום שלו ואחר 

  -כך נחזור ללמוד את כולו 

וזה הרמז אל יבא בכל עת כי לכל זמן ועת כו'. אבל בנ"י 

)שפ"א, אחרי  .עת רצון ובזאת יבא אל הקודשואני תפלתי כו' 

 מות, תרנ"ד ד"ה, 'במדרש בזאת'(

לענות על 'ואל 'בזאת יבוא אהרן' חז"ל התעקשו שזה בא -ב

מדבר פה על כל יום ויום, על  מתאת יבוא בכל עת'. השפ

האמונה, על החיים. המילה 'עת' מזכירה לו את הפסוקים 

ות... עת מלחמה 'עת ללדת ועת למ -בתחילת פרק ג' בקהלת 

ועת שלום'. עשרים ושמונה פעמים מופיע 'עת'. כ"ח עיתים, 

 -ולפני זה כתוב 

ת ְלָכל ָ֥ ן ְוע  ל ְזָמֹ֑ ֵֹ֖ ִים ַלכ  ָמַֽ ָ ַָ֥חת ַהש   ַ ֶפץ ת  ֵ֖  )קהלת ג', א'( .ח 
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'עת' קשור עם -השפ"א מכוון פה לדברי הזוה"ק שאומר ש

ספירת המלכות. יש עיתים מיוחדות לכל דבר בעולם. זמן, 

'ואני תפילתי לך ה' עת רצון'  -כולנו עבדי הזמן. אבל עם ישראל 

הכח שלנו הוא לחבר את כל העיתים לספירת המלכות לעת  -

רצונו  רצון, אל השורש. שום דבר פה לא בא אלא מפני שזה

 ית' וכל תפקיד האדם בעולם הוא להתחבר אל הרצון הזה. 

'חפץ' כשהוא מנוקד  -לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים 

, דבר. וכאשר הח' מנוקדת thingבשני סגו"לים הוא לכאורה 

הכוונה היא לרצון. 'אני חפץ בדבר מסוים'. לכל  - ֵחֶפץ -בצירה 

לנו הוא לחבר את חפצא יש חפץ, יש לו רצון, והתפקיד ש

עצמנו למעלה. קשה לומר את זה אבל חטאם של נדב ואביהוא 

היה שהם לא חיברו את הישות הקדושה של עצמם, את האגו 

אל ה'עת רצון'. וכאשר זה לא מחובר ובביטול  4הקדוש, -

מוחלט אל העת רצון שלו ית' אז אין כלום. אז יש מוות, הכל 

 מת, הזמן מת והמציאות כולה מתה. 

 אל הקודש -לבוא 

  -שם  ת אמתעכשיו נראה את כל השפ

. ה' אורי וישעי בים ע"ש כל 'בזאת יבא אהרן'במדרש 

אחת 'והנה אח"כ נאמר בפסוק  5הענין עד בזאת אני בוטח.

כו'. אמונה ובטחון הוא  'שאלתי מאת ה' כו' שבתי בבית ה'

]שירת הכנה אל התפלה השלימה. ולכן מקדימין השירה 

תא במד' בשלח כמו שהם בכל יום קודם התפלה כדאי הים[

הקדימו האמונה כן צריך אדם לטהר לבו קודם התפלה. 

. וכי יש (ט"ז, י"ז )איוב' לא חמס בכפי ותפלתי זכה'דכתי' 

מי שידיו מלוכלכות בגזל אין תפלתו  ?תפלה עכורה כו'

ע"ש.  'נקי כפים ובר לבב ישא ברכה מאת ה''נשמעת. 

והענין הוא כי התפלה היא לקבל השפעת הקב"ה וצריך 

להיות עיקר המבוקש לקבל השפעתו ית' בדבקות האמת 

 -וכו' פלל לפרנסה ולרפואה תאני מ ,]נכון בשורש העליון.

אבל לא כי אני רוצה לעצמי פרנסה ורפואה אלא בגלל שאני 

רוצה שהכל יהיה קשור לשורש העליון ולכן אני מבקש שהכל 

יהיה קשור אליו ית'.  -גם הרפואה, גם הפרנסה, המשפט וכו'  -

כל יהיה לא 'בכל עת' אלא ב'עת הרצון'. שהכל יהיה עת שה

מנים והכוחות , דהיינו שלא נבוא עם הז'ואל יבא בכל עת'רצון. 

פה, אלא רק לבוא אליו עם דבר אחד של וההצלחות והצרכים 

זה אני רוצה להיות אני רוצה להתקשר אליך רבש"ע. ובשביל  -
וזה פי' נקי כפים ולהיפוך נק' ידיו מלוכלכות  בריא וכו'[
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 'בקרובי אקדש' שהיו גדולים ממשה ומאהרן.
כי כל מזמור כ"ז  ,'בזאת'המילה על בפרשתנו מופיע במדרש רבה  5

ֹזאת ָיֹבא ַאֲהֹרן" -בתהילים מוסב על קריעת ים סוף  ֲהָדא הו א  )ויקרא טז, ג( ב ְ
י ִאירָ  )תהילים כ"ז א'(ִדְכִתיב  ִ ִעי ִממ  ם, ְלָדִוד ה' אֹוִרי ְוִיש ְ י ָ ַתר ְקָרָיא ב ַ ָ י ֶאְלָעָזר פ  א, ַרב ִ

ֱאַמר  נ ֶ ם, ש ֶ י ָ ִעי )שמות יד, כ(אֹוִרי ב ַ ְיָלה. ְוִיש ְ ָ ֶאר ֶאת ַהל  בו  ו ְראו  ֶאת  )שמות יד, יג( ַוי ָ ִהְתַיצ ְ
י ִאיָרא ִ ו ַעת ה'. ִממ  ה )שמות יד, כ( ְיש  יָראו   ַוי ֹאֶמר מש ֶ  )תהילים כ"ז א'(]אל העם[ ַאל ת ִ

י י ְוִזְמָרת ָיה   )מות טו, ב)ש ה' ָמעֹוז ַחי ַ י ֶאְפָחד )תהלים כז, א(ָעז ִ ִ יֶהם  )שמות טו, טז( ִממ  ֹל ֲעל  פ  ת ִ
יָמָתה ָוַפַחד ִעי ם כ"ז ב'()תהילי .א  ְקֹרב ָעַלי ְמר  ַפְרֹעה ִהְקִריב  )שמות יד, י(ם ב ִ )תהלים כז,  ו 

ִרי  ב( ש ָ יג וגו שמות טו, ט(( ֶלֱאֹכל ֶאת ב ְ ִ ֹף ַאש   תהלים )ָצַרי ְוֹאְיַבי ִלי  ... 'ָאַמר אֹוי ב ֶאְרד 

ל קלו, טז( ָרא  יָלְך ָאְמרו  ִיש ְ אן ָוא  ילֹו, ִמכ ָ ְרֹעה ְוח  ַ ר פ  ֲחֶנה ָעַלי  (תהלים כז, ג( ְוִנע  ַ ִאם ת 
קו ם ָעַלי מִ  ָ י, ִאם ת  ל ִמְצַרִים, ֹלא ִייָרא ִלב ִ ֹזאת ֲאִני ַמֲחֶנה ש ֶ ל ִמְצַרִים, ב ְ ן ש ֶ ָ ְלַחְמת 

]אם אדם לא מקבל מאחר שאינו מקבל כפי רצונו ית'.  ,בגזל

את המתנה או את המכה שנתנו לו, את הקשיים שהוא 

 שמה שהקב"ה נותן -מתמודד איתם, כי אין לו אמונה ובטחון 

לי הוא בדיוק הדבר הנכון שאבא נותן לבנו, ועכשיו אני מבקש 

לא מפני שאני רוצה יותר אלא כי אני רוצה שהכל יהיה מקושר 

 -מה התפילה? מה ההכנה לתפילה?  -אליו. ''ואני תפילתי' 
ואם האדם זוכה לאמונה ובטחון כראוי אז  'לך ה' עת רצון'[

הוא כפי הטוב ה. והכל לבו בטוח כי כל הנהגה שלו מהקב"

]וגם אם היותר טוב מכל הטובות שבעולם.  ל צדונצרך לו ע

הקב"ה יש לי אמונה שלשכן שלי יש רכב יותר חדיש, הרי ש

, או שאני באמת צריךוזיכה אותי באוטו שבדיוק מתאים לי 

ב'בלי אוטו' שאני צריך. אני משחרר את עצמי מהאם טוב יותר 

זיציה או קואליציה להיות במצרים או האם יותר טוב אופו

משפט,  -וכיו"ב. ודאי שאני אפעל ואבקש עוד רגע על הכל 

אבל הכל בשביל שיהיה 'עת  -בטחון, פרנסה ורפואה וכו' 

רצון'. הכל בשביל להתקשר בשורש העליון, אחרת התפילה 

זו תפילה אבל זו תפילה על  -עכורה. עכורה כמו 'מים עכורים' 

עבד 'לא נורא, גם זה תנאי, תפילה בבאסה, תפילה בדי
באר היטב. ואז  6כמו שביאר בס' חובת הלבבות [בסדר...'

י תשע עשרה בקשות שונות, ]למרות שיש לפנ   'אחת שאלתי'

להיות  - הכל זה אחד, הכל זו בקשה אחת -תשע עשרה ברכות 

בכל הדברים שאבקש. 'שבתי בבית ה' כל ימי  מקושר אליו ית'

תן לי לשבת בבית ה', שגם בבית שלי ארגיש שאני בבית  -חיי' 

טחון, בשמחה שכל מה שאתה עושה, יה', להיות באמונה ובב
ופונה לבו מכל דבר כמ"ש  [רבש"ע, זה על הצד היותר טוב.

אם אתה פונה עצמך ואין לך עבודה אחרת ' - 'ואותו תעבוד'

וזה נק' בר לבב. והקב"ה הקדים לבנ"י הנסים  7.'אלא זו

ונפלאות ביצ"מ ועל הים כדי להיות מובטחים בו כראוי ולא 

. וכן צריכין לסדר 'אחת שאלתי'ידאגו על שום דבר רק 

]הקדמת הברכות הראשונות שבחו של מקום ואח"כ יתפלל 

של תפילת עמידה לפני הבקשות לא נתקנה כדי 'שנהיה 

אלא כדי  ,נחמדים' לפני שאנחנו באים לבקש על עצמנו

להיות  -שנסדר לעצמנו מה אנחנו בכלל רוצים לבקש בתפילה 

ולכן תהיה משמעות אחרת לגמרי בבקשה  ,מקושרים בו ית'

שלי על הרפואה ועל הפרנסה. אני לא מבקש כי זה מה 

שראיתי בהורוסקופ אלא כי אני רוצה להיות בך. אחת שאלתי 

 ב.[עושה הוא על הצד היותר טו ,רבש"ע ,וכל מה שאתה
רנה זה סידור שבחו.  .'אל הרנה ואל התפלה'כדאיתא במד' 

ֱאַמר נ ֶ ִני ש ֶ ָ ִהְבַטְחת  ֹזאת ש ֶ ַח, ב ְ ם ָלֶכם שמות יד, יד(( בֹוט  ח  ָ )ויקרא רבה כ"א, ". ה' ִיל 

 . עניינו המהותי של יום הכיפורים הוא 'ה' ילחם לכם'.א'(
 .לימוד מופלא -שער הביטחון, פרק ד'  חובת הלבבות, 6
עדי ולא לשתף בזה עוד עבודות אדם צריך לעבוד את הקב"ה באופן בל 7

ועובד גם עבור  ,בפרנסה שלואחרות, כפי שאם הוא נמצא בעבודה שלו, 
שאחרי תפילת בחיוך מקומות אחרים מן הסתם יפטרו אותו. היה מי שאמר 

.  עמידה צריך לברך הגומל, כי בדקות האלה הספקנו לבקר בכל העולם..
למה אדם לא מצליח להתרכז בעבודת ה'? כי חסר לו באמונה ובטחון שמה 

את העולם קצת יותר טוב...'  שהקב"ה עושה הוא הכי טוב. 'אני הייתי מארגן
גם לא בעיתים של נדב ואביהוא, שנדמה  -'אל יבוא בכל עת  אל הקודש'  -

 לך שאתה הכי קרוב.
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וכ"כ ויאמינו בה' אז ישיר. ובמד' אין אז אלא בטחון כמ"ש 

]וההגדרה של  שמחהוהבוטח בה' הוא מלא אז תלך לבטח. 

הבוטח בה' הוא האמונה שכל מה שעושה לי הקב"ה הוא 

הדבר הכי טוב ועל הצד היותר טוב שנצרך ונדרש לי מכל 

וכל מה שאני עומד לבקש זה קשור לעת  ,ובות שבעולםהט
והגם כי נזכרו  .ית'[ רצון, שאני רוצה להיות קשור אליו

בשמ"ע כל בקשות הנצרכים לאדם. אך באמת המכוון 

לקשר כל הדברים הנצרכים לו אל הבורא ית'. וזה הברכות 

שבכל הבקשות להיות הפרנסה והרפואה והמשפט הכל 

אחת שאלתי כו' שבתי בבית ה' 'זה מקושר אליו ית"ש. ו

. וזה הרמז ]שכל העיתים הם בטלים לעת רצון[' כל ימי חיי

כל חפצא שנראה ]כו'.  'לכל זמן ועת'כי  'אל יבא בכל עת'

אבל בנ"י ואני תפלתי קשור בחפץ, ברצון שלו ית'.[  -לך פה 

 )שם(. כו' עת רצון ובזאת יבא אל הקודש

 מביאה לידי שמחהאמונה 

מעתה נבין שפרשת יום כיפור מדברת על איך אני מצליח 

לחיות ולחבר את עצמי אל העת רצון ולקבל הכל באמונה, 

טחון ובשמחה. אני הכהן הגדול, ויום הכיפורים הוא כל יבב

יומא ויומא, ובא הקב"ה מבטיח לנו מפס' כ"ט ואילך שאחת 

 בשנה הוא יתן לנו כח ובעצם היום הזה יכפר. בפועל ממש כל

העבודה תתרחש ביום הכיפורים, אבל תזכור שזהו 'מדרשו', 

'ואני תפילתי לך ה' עת רצון' -ואילו פשוטו הוא שכל יום ויום ב

'בזאת אני בוטח'. -אתה מקיים את 'ואל יבוא בכל עת', אלא ב

ואז כשאתה מחובר לגמרי אתה מבין שפרשת שעיר המשתלח 

ת כל הצרות איך הולכו -שייכת להלכות תשובה של כל יום 

לארץ גזרה, איך הן מתרסקות איברים איברים. זו לא שאלה של 

יום כיפור אלא של כל יום ויום. איך השעיר הוא לה', איך אני 

כיום  ...בשיא השמחה. לכן 'לא היו ימים טובים לישראל

אני מלא שמחה. זהו  -הכיפורים' כי כשאני מלא אמונה ובטחון 

 כפשוטו.

לא כתב את כל זה מיד לאחר  שאלנו בהתחלה למה המקרא

מות בני אהרן אלא חיכה לאחרי תזריע ומצורע, והתשובה היא 

כי לפני שמתחילים את העבודה, באים להזכיר לי על מה אני  -

מדבר: מה שלום הנגעים שלי, איך אני מרגיש לאחר פרק ט"ו? 

 מה שלומך? איך היה בפרשיות של שאת, ספחת ובהרת?.

 רצוןעת 

כל אחד מאיתנו הוא כהן  -'שבעת ימים קודם יום הכיפורים' 

גדול. שמעתי פעם מחסיד אחד, שיום הכיפורים נקרא 'שבת', 

ולכן 'שבעת ימים קודם יום הכיפורים' זו השבת שעברה. 

היוצא מכך הוא שכל שבעת הימים שקודם יום הכיפורים צריך 

דהיינו תמיד. משבת לשבת. תבדוק מה נשמע, מה  -להתכונן 

קורה, ואז תבין את מה שהיה אצל נדב ואביהוא. זה לא משנה 

גם אם אתה במדרגה הגבוהה ביותר  -באיזו מדרגה אתה 

תבדוק האם אתה בא מהרצון להתחבר ל'עת רצון' להשי"ת. 

                                                           
 ל:תענית  8

ואם אתה אכן מגיע משם אז אנחנו נביא את היום הזה שנקרא 

 ורים של 'אחת בשנה'.יום הכיפ

אומר רש"י שאת יום כיפור נתן לנו הקב"ה  8במקום אחר

ככפרה ושמחה להודיע שנתן לנו לוחות שניים והוא שמח בנו 

אחרי החטא ומקבל אותנו בתשובה שלמה. דהיינו, יום 

הכיפורים של ה'בעצם היום הזה' בא לומר שהקב"ה לא יוותר 

עצמך ל'עת רצון'. זו הוא ייתן לך את הכח לכוונן את  -לך 

וזה הסיפור שבגללו  -טחון שלו בנו יהשמחה שלו. ובאמונה ובב

אנחנו צריכים להתמלא באמונה  -הוא שמח ביום הכיפורים 

טחון הללו ולזכור שהפשט של פרשת סדר העבודה הוא יובב

 מה שדיברנו, של כל יום ויום.
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