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מורה ' הב. עצומו של יום מכפר ,ללמדינו, ביום הזה, כי אם, היום הזה לא נאמר. יכפר עליכם ביום הזהכי 
כל , יום כיפור. לא ניתן לפגוע, שר הוא שםהנקודה הפנימית של כל יהודי בא. הפנימיות של היום, על התוך

היכן שהניצוץ דולק ולהבעיר בתוכו את הרצון והכמיהה לעבוד את . לחדור לחלק ההוא, יהודי יש בכוחו
. דואג שלא נחשוב לרגע. יצר הרע מסיט אותנו מהמסלול, במשך השנה. נפשו ומאדו, ת בכל לבבו"השי

אכול ושתה כי , ך למות ולמה זה לי בכורההנני הול, בבחינת .הנוצץ והמתחשק .נעשה את הכאן והעכשו
חשוב לפני " בתוכינו את איך להתקין. זמן לחשיבה. רמזור אדום. יום כיפור זה תמרור עצור. מחר נמות

. היא אם כל חטאת, המהירות, הפזיזות .ת"יסוד היסודות של עובד השי. "חשוב לפני הדיבור, העשייה
מוכן ומזומן , "עתי"חייב להיות , לזזאמדוע דווקא מי ששולח את השעיר לע, שמעתי מיהודי טוב

מוציאים אב בשר החטאות הפנימיות אינם  ואילו הכהנים אשר. לשליחות זו עוד מלפני יום הכיפורים
נמצאנו למדים על כל . חייב הכנה. חייב זמן, מי שלוקח לכפר על כל עוונות ישראל, ללמדינו. צריכים הכנה

, ה מחפש ודורש מאתנו"זה מה שהקב .שיש לקחת פסק זמן למחשבה לפני כל מעשינו ודיבורינו, השנה
ה יפתח לנו אולמות והיכלות "הקב, עשינוכאשר נקבל על עצמינו לחשוב על מ, ודאי. זאת חודו של המט

     .מתוך עושר ואושר נצחי' ה בעבודת ה'של קדושה ושפע ונזכה לשנת עלי
 

 שלא חי יעמד באומרו שנתכוון, נכון על יתפרש ולדרכינו, דרושים הרבה דרשו( כ"בתו) ל"ז ורבותינו, הכוונה לדעת צריך ,חי יעמד

, מת נשמה בלא הגוף יקרא שמה ועל, מת נקראת הרע בחינת כי לצד פירוש, חי יניחו אלא, הגורל עליו כשיעלה ומיד תיכף עליו יתודה

 הנה', וכו והפשעים העונות כל עליו ונותן עליו הכהן כשמתודה עזאזל של והשעיר, מת הנקראת הטומאה בחינת בו ששולטת להיות

 ראש על' וגו אהרן וסמך כך אחר עוד שאומר תמצא ולזה:  חי יעמד אלא מת יעשהו שלא האדון וצוה, מיתות מיני מכל כלול מת הוא

 שאחר לומר, החי הזכיר ולא השעיר אמר כך ואחר, חי קראו שהתודה קודם מתחילה כי, עליו השעיר ונשא' וגו והתודה החי השעיר

. מת טמא כדין במים בשרו ורחץ בגדיו ויכבס טמא שהמשלחו' ה שצוה ותמצא, עליו ירדו מיתה של כוחות שכבר, חי אינו עליו שהתודה

מי שיודע חומר  .שהסיר ממנו המות, השב - חי הוא המתודה, ה מי ימות'רצונך לדעת מי יחי. הנה דברי האור החיים הקדוש

 שברור לו היינו .ולא די שהתחרט אלא גם קבל על עצמו להתרחק ממעשיו אלו ומין הדומים להם, ת"התרחקותו מאת השי

 ניתן שוב להחיות כל החלקים, רק מי שלקח בידו דרך זו. החטאים כורתים וממיתים את הקשר בינינו לבין אבינו שבשמיםש

לשקול את העניינים בפלס . להעמיד את הדברים כשם שמעמידים את השעיר החי צריכים, לכן. המתים אשר בקרבו

 .להטהר חייבו ,דבק בו חלק מהטומאה ,המשלח, לכן. שניתב עצה להסיר קובץ זה ולבל לשוב עליולדעת מהי ה, המאזניים

. מה הסדר בנדון. רוקם וצורף, מלח, חרש, מסתת, ה ליוצר"הנה הפייטן המשיל את הנהגת הקב. כי הנה כזכוכית ביד המזגג

. לחי ומדבר הפך אותנו מדומם. חרש בנו חלקים עדינים. סתת בנו צורה. ה יצר אותנו ממין חומר"ראשית לכל הקב, אלא

יש לנו לדעת שאנחנו . שנו בבגדי ישע וצרף אותנו בכור הברזל במצריםהלבי .גופניות –מעורבבים מרוחניות וחומריות 

מחד גיסא , ברגע שנדע שנמשלנו כזכוכית. התוך של המשלים והנמשלים הוא הזכוכית. יש לנהוג בעדינות. שבירים. כזכוכית

לגבי מצוות והלכת בדרכיו נלמד מפיוט זה . ה'מאידך גיסא אין לך יפה יותר מברק הזכוכית הנקי. הכל שקוף, כל כתם נראה

יש לפעמים שיש צורך , כאשר יש לתקנו. לדעת שזולתינו נבנה ונוצר ממבחר המילים וסגנון התגובה שלנו, בוולדבקה  –

לפעמים יש לנהוג כמלח הממתין עד יעבור . אך בעבירות חמורות לפעמים יש צורך בעקירה כגרזן, במוסר עדין דומה לסיתות

כל זה יחזיק . לרקום יחסי ידידות ואימון מלאים כדי שנוכל להיות מצורפים זה בזה וזה לזה. לים עכוריםלברוח מפני ג, סופה

 .מחייב להתחיל את המלאכה מבראשיתה, אשר כל חתך עקום, מעמד כאשר נשמור לנהוג בעדינות כמזגג

 מחודדין בפיך


