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המשך בעמוד כק



כג     

גדול כהן בעבודת גם מוצאים אנו זה דבר
זה, ביום הגדול הכהן עבודת מעיקרי ביום-הכיפורים:
נאמר זו כניסה על הקדשים. לקדש כניסתו היתה

על20בפסוק אומר מועד", באוהל יהיה לא אדם "וכל
הירושלמי פניהם21כך ודמות בהן שכתב אותן "אפילו

המלאכים הקודש, חיות אודות נאמר שזה - אדם" פני
בקדש22נעלים להמצא יכלו לא הם גם ביותר,

מגלה הכיפורים יום של שהעבודה כלומר, הקדשים.
היה גדול הכהן (שהרי ישראל בני של ההתאחדות את
ומלכא "ישראל הקב"ה, עם ישראל) כלל של השליח

לבד. ישראל בני עם הקב"ה רק - בלחודוהי"
לקדש הגדול הכהן של כניסתו מזו: יתירה
בו חסר היה כבר ואז שני, בבית גם היתה הקדשים
למקום כניסה זו שהיתה מובן מכך הקודש. ארון
שהיא כפי תורה (אפילו התורה מן הנעלית כזו ודרגה

לוחות) - החקיקה באותיות בין23עומדת ההבדל .
מהתורה שלמעלה לתשובה התורה ידי שעל תשובה

גילוי24הוא בחינת היא התורה ידי שעל התשובה :
שלכן מהתורה, למעלה הינה שהתשובה אף - לבד
התורה מצוות תרי"ג של פגמים על גם תשובה מועילה
היא מקום מכל הרי תורה), תלמוד מצות (כולל
היא מהתורה, שלמעלה התשובה ואילו גילוי, בבחינת

מגילוי. למעלה יתברך, עצמותו עם ההתאחדות

העצמית ההתקשרות נוצרה הבית שבזמן וכשם
של הכניסה ידי על הקב"ה לבין ישראל נשמות שבין

גם כך הכיפורים, ביום הקדשים לקדש הגדול הכהן
שכן הכיפורים, יום בתפילות זה ענין מתבטא עתה

הקרבנות: עבודת במקום היא תפלה

שחייבים בשנה היחיד היום הוא הכיפורים יום
חמש כנגד הן התפלות חמש תפלות. חמש בו להתפלל

יחידה חיה, נשמה, רוח, נפש, - שבנשמה .25המדריגות
הכיפורים ביום רק שמתפללים החמישית, התפלה
היחידה בחינת מתגלית ובה נעילה, תפלת הוא,
אין ושם הקב"ה, עם מאוחדת שהיא כפי שבנשמה,
וזהו ישראל. ובני הקב"ה מלבד דבר לשום מקום
ואין השערים, כל את נועלים - "נעילה" של פירוש
ישראל בני רק נמצאים שם אחד; לאף להכנס מתירים

יתברך. עצמותו עם

נעילה בתפלת בעיקר מתגלית זו שבחינה ,26ואף
בכללות יום27הרי של היממה בכל גם זו בחינה קיימת

" הלשון: כפי תפלות",הכיפורים. בחמש שנתחייב
שכלש אף כלומר, תפלות; בחמש מחוייב כולו, ,

פרטית בתפלה מחוייב היום של זמן (בערבחלק
כל עם בזה), וכיוצא שחרית - בבוקר ערבית, תפילת -

שנתחייב "יום הוא בכללותזה כי - תפלות"
יחידה. בחינת - ה"חמש" בו שמאיר יום הוא
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יז.20) טז, ויקרא
וכל21) ובד"ה ב) רח, (וח"א ב סו, זח"ג וראה ה"ה. פ"א, יומא

בסופו. הנ"ל אדם
וראה22) א. מג, זח"ב ראה אבל ה"ז. פ"ב, יסוה"ת הל' רמב"ם

ולע"ח - א) רכה, זח"ג (כנראה - לרע"מ שם (ומציין רפל"ט תניא
פ"ז)). ש"נ (כנראה

(23.276 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש ראה
(24.13 הערה לעיל ראה

ב.25) פו, פינחס לקו''ת
ד).26) לט, תצא לקו"ת (ראה היום בסוף הוא הכפרה עיקר ולכן

כמו מיוחדים בעתים "ובפרט לד) (ע' פ"ה העבודה קונטרס וראה
דיוהכ"פ". ובנעילה בתק"ש

(27- שכללותו בשבת, ג"כ הוא שבתון) (שבת שביוהכ"פ עד"ז
בסי' (ראה היום בסוף הוא דרעווין רעוא אבל עונג, - לשבת) (וקראת

שבת). סעודות דרושי

              

       
         

      
        

          
      

        
            

      

        
         

   
       

          
       

         
         







































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שלישי עמ' א
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