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היה"ג י' םנחס םי דמאן של ט"א
 ופ כ םוי תשע"ה

לטובה,  עלינו  הבא  הכיפורים  יום  לקראת 

דבר בעתו מה טוב להתבונן בעבודת הקודש של 

הכהן הגדול בהקרבת שני השעירים, שעיר אחד 

בתורה  שמפורש  כפי  לעזאזל,  אחד  ושעיר  לה' 

בפרשת אחרי )ויקרא טז-ה(:

שעירי  שני  יקח  ישראל  בני  עדת  "ומאת 

עזים לחטאת... ולקח את שני השעירים והעמיד 

על  אהרן  ונתן  מועד,  אהל  פתח  ה'  לפני  אותם 

אחד  וגורל  לה'  אחד  גורל  גורלות  השעירים  שני 

לעזאזל, והקריב אהרן את השעיר אשר עלה עליו 

הגורל לה' ועשהו חטאת, והשעיר אשר עלה עליו 

הגורל לעזאזל יעמד חי לפני ה' לכפר עליו לשלח 

אותו לעזאזל המדברה".

הקב"ה  שצוה  הענין  ביאור  להבין  וצריך 

שעיר  שעירים,  שני  הכיפורים  ביום  לקחת 

הזה  בזמן  גם  לעזאזל,  אחד  ושעיר  לה'  אחד 

המקדש,  בית  חרב  הרבים  בעוונותינו  אשר 

בשני  היום  עבודת  שעושה  גדול  כהן  לנו  ואין 

השעירים בפועל ממש, כי אם על דרך )הושע יד-

ללמוד  שנוכל  כדי  שפתינו",  פרים  "ונשלמה  ג(: 

מהו הלקח נשגב בדרך מחשבה שעלינו ללמוד 

מהבאת שני השעירים.

 עזאז"ל נוטי קון:
ז'ה ל'עומת ז'ה ע'שה א'לק פ

הרי  עסקינן,  קא  השעירים  שני  בענין  ואם 

ביותר ראוי להתבונן במה ששנינו במשנה חידוש 

גדול )יומא סב.(: "שני שעירי יום הכפורים מצוותן 

ובדמים  ובקומה  במראה  שווין  שניהן  שיהיו 

הטעם  להבין  ביאור  וצריך  כאחד".  ובלקיחתן 

ששני השעירים צריכים להיות שווים בכל דבר, 

הוא  ואחד  לה'  שעיר  הוא  אחד  למעשה  כאשר 

שעיר לעזאזל.

הרה"ק  שהביא  מה  לבאר  ראוי  זאת  עוד 

הברכה"  ב"היכל  זי"ע  מקמארנא  מהרי"א 

)פרשת בחוקותי דף רצה.( רמז נפלא בשם הרה"ק 

רבי משה לייב מסאסוב זי"ע, כי מילת עזאז"ל 

ע'שה  ז'ה  ל'עומת  ז'ה  ז-יד(  )קהלת  נוטריקון 

זה  של  בחינה  איזו  על  ביאור  וצריך  א'לקים. 

לעומת זה מדובר כאן.

פתח דברינו יאיר במה שאמר דוד המלך נעים 

ולו  יוצרו  "ימים  קלט-טז(:  )תהלים  ישראל  זמירות 

אחד בהם". ופירש רש"י: "שהראה הקב"ה לאדם 

ולחלקו  להיבראות,  העתידים  הימים  כל  הראשון 

לסליחה".  הכיפורים  יום  שהוא  אחד  יום  בירר 

וצריך ביאור להבין מה ראה אדם הראשון על ככה 

לבחור דוקא ביום הכיפורים ליום של סליחה. עוד 

צריך ביאור להבין מה שנמסר שם במסורה קרי 

ו',  אות  עם  בהם"  אחד  "ולו  הוא:  הקרי  וכתיב, 

והכתיב הוא: "ולא אחד בהם" עם אות א'.

בסיום  תורה  ישראל  מנהג  לבאר  ראוי  עוד 

תפלת נעילה ביום הכיפורים, אומרים כל הציבור 

הדבר  ומקור  אש,  להבות  חוצב  רם  בקול  יחד 

במחבר  ו(  סעיף  תרכג  סימן  )או"ח  ערוך  בשלחן 

וברמ"א, פעם אחת: "שמע ישראל ה' אלקינו ה' 

אחד", וג' פעמים: "ברוך שם כבוד מלכותו לעולם 

ועד", וז' פעמים: "ה' הוא האלקים". וצריך ביאור 

על  להכריז  לתקן  ככה  על  ז"ל  חכמינו  ראו  מה 

אחדות ה' בסיום יום הכיפורים.

 אזהיה שלא להחל ף
ד' של אח"ד עפ י' של אח"י

רחש לבי דבר טוב לבאר כל זה על פי הקדמה 

)פרשת  עמוקות"  ה"מגלה  של  מתורתו  נפלאה 

שני  יש  כי  הקדמונים,  בשם  ב(  טור  סד  דף  ויגש 

בהם  לכתוב  במסורה  שנמסר  בתורה  פסוקים 

אות גדולה, פסוק אחד הוא )שמות לד-יד(: "כי לא 

ר' של  תשתחוה לאל אחר", וצריך לכתוב האות 

"שמע  אח"ר גדולה, ופסוק שני הוא )דברים ו-ד(: 

ישראל ה' אלקינו ה' אחד", וצריך לכתוב האות ד' 

של אח"ד גדולה.

וביאור הענין הוא, כי כמו שכותבים אותיות 

יטעו  שלא  כדי  רבן  בית  של  לתינוקות  גדולות 

ויחליפו בין אות לאות, כך הזהיר הקב"ה לכתוב 

ב' אותיות אלו גדולות כדי שלא נבוא ח"ו להחליף 

ר' של  כי אם מחליפים אות  ב' אותיות אלו,  בין 

"אל אחר" עם אות ד', או שמחליפים אות ד' של 

"ה' אחד" עם אות ר', הרי זה מחרף ומגדף.

ויש להעיר כי מקור הדבר הוא במדרש )ויק"ר 

את  אם  אחד,  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע  יט-ב(: 

עושה דל"ת רי"ש, אתה מחריב את כל העולם כולו, 

רי"ש  כי לא תשתחוה לאל אחר, אם אתה עושה 

דל"ת, נמצא את מחריב את כל העולם כולו". אלא 

נמסר  זה  מטעם  כי  מוסיף  עמוקות"  שה"מגלה 

של  ר'  אח"ד וכן אות  של  ד'  במסורה לכתוב אות 

אח"ר גדולות, כדי שלא יבואו לטעות ביניהן.

עמוקות"  ה"מגלה  מפרש  האמור  פי  על 

)פרשת וירא דף יט טור ד ד"ה הענין( מה שכתוב במתן 

תורה )שמות יט-כא(: "ויאמר ה' אל משה 'רד' העד 

בעם פן יהרסו אל ה' לראות ונפל ממנו רב". רמז 

אותיות  על  ישראל  את  שיזהיר  למשה  הקב"ה 

ר"ד, כי כאשר יזכו לגילוי הגדול שנתגלה הקב"ה 

בקוץ  לפגום  ח"ו  יטעו  לא  תורה,  במתן  לישראל 

ר', כי  לעשות ממנה אות  אח"ד  של  ד'  של האות 

יש בזה סכנה גדולה, "פן יהרסו אל ה' לראות" מה 

שלא ניתנה להם רשות ויפגמו באות ד' של אח"ד, 

כי אז "ונפל ממנו רב", ה' ישמרנו ויצילנו.

 העובד לשפ כבוד
מחל ף "אחד" עפ "אחי"

דכלה"  ב"אגרא  שכתב  מה  וראה  בא  ועתה 

בדרך  לבאר  ודרדר(  וקוץ  ד"ה  בראשית  )פרשת 

האות  בין  להחליף  שלא  האזהרה  ענין  עבודה, 

כי אם לא  אח"ר,  ר' של  ובין האות  אח"ד  ד' של 

יזהר האדם הרי הוא עלול בקלות ח"ו, להחליף 

העבודה לשם ה' "אחד" עם אל "אחר", כי במקום 

בני אדם,  ה' אחד הוא עובד להרבה  לעבוד את 

והנה הדברים בלשון קדשו:

רבתי,  דאחד  ד'  בתורה  כתב  משה  "דהנה 

רבתי.  כן  גם  אחר  לאל  תשתחוה  דלא  והרי"ש 

זרה  עבודה  דהנה  לזה,  טעם  פשוטו  לפי  ואמרנו 

"גויל אחד לה’ וגויל אחד לעזאזל"

 הלקח משנ  השע י פ השוו פ בקומה ובמיאה
להבח ן בקוץ המבד ל ב ן ה' אח"ד לאל אח"י 
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לא תיקרא דוקא בהולך ומשתחוה לצלם ודמות 

או זובח ומקטיר לו, דאם כן היום דבטל יצר הרע 

]לחנם[  למגנא  פסוקים  כמה  יהיו  זרה,  דעבודה 

בספר תורה ח"ו.

רק ידוע תדע שעבודה זרה מיקרי כל דבר אשר 

אדם עושה אפילו מצוה, וחושב שלא לכבוד השם 

רק לשם איזה פנייה בעולם, כגון להתפארות בני 

אדם ועושר וכבוד, הנה הוא עובד את הדבר ההוא, 

ראה  נא  לך  הממון.  את  או  אדם  הבן  את  היינו 

ד[,  ]פרק  המעשה  יחוד  בשער  הלבבות  בחובת 

אדם[  בני  התפארות  ]לשם  העובד  זה  ערך  גורע 

כי העובד הצלמים  יותר מגרעון עובד הצלמים... 

עובד בשיתוף אחד, וזה עובד שותפי אלפי אלפים 

]בני אדם[, היום עובד לזה ולמחר לזה...

נפשו  האדם  וישים  הדוויים,  כל  ידוו  זה  על 

עבודתם  אם  עובד,  הוא  מי  את  לראות  בכפו 

בקל  כי  באמת,  לה'  רק  ותמה  שלימה  עבודה 

יוכל לבוא לידי טעות, ויוכל להיות אפילו בעסקו 

]זמרי[  מעשה  עושה  שיהיה  ומצוות,  בתורה 

בהיפך  הוא  לפעמים  והנה  כפנחס.  שכר  ומבקש 

יתבונן  המשכיל  לשמה...  עבירה  גדולה  כג:(  )נזיר 

באלו הדברים על כל ענין ותנועה. והנה בשביל זה 

הני תרי אתוון ]ד' של אח"ד ר' של אח"ר[ רברבין 

אח"ד  בין  ח"ו  לטעות  אדם  יוכל  דבקל  בתורה, 

לאח"ר רחמנא לשיזבן, דיסבור האדם שעובד את 

האחד והוא בהיפך".

"וקוץ ודידי תצמ ח לך"

פי האמור מוסיף ה"אגרא דכלה" לפרש  על 

לאדם  הקב"ה  שאמר  הפסוק  רמז  נפלא,  בדרך 

הראשון אחרי שחטא בעץ הדעת )בראשית ג-יח(: 

"וקוץ ודרדר תצמיח לך", בלשון קדשו:

"והנה אם לא חטא האדם, לא היה נמשך אחר 

לטוב  רע  בין  טועים  היו  לא  ורע,  טוב  הדעת  עץ 

בחטאו.  נמשך  הללו  והטעותים  לרע,  טוב  ובין 

הקוץ  רק  הוא  לאח"ר,  אח"ד  שבין  החילוק  והנה 

של הד' שלאחריו, וכן בהיפוך מספר ר' הוא יותר 

השם  לו  שאמר  וזהו  קו"ץ.  מנין  ד'  מספר  על 

לך,  תצמיח  ודרד"ר  וקו"ץ  החטא,  אחר  יתברך 

שיומשך מחטאך ספיקות וטעותים בין ד' לר' ובין 

ר' לד', שהחילוק שביניהם הוא הקו"ץ, והבן היטב 

השי"ת יאיר פנים מסבירות".

ויש להוסיף תבלין לדבריו הקדושים, כי כאשר 

נתבונן נראה ששורש החטא של עץ הדעת היה 

כפירה באחדות ה', שהרי הנחש הקדמוני פיתה 

)שם  בטענה  הדעת  מעץ  לאכול  וחוה  אדם  את 

ג-ד(: "ויאמר הנחש אל האשה לא מות תמותון, כי 

יודע אלקים כי ביום אכלכם ממנו ונפקחו עיניכם 

והייתם כאלקים יודעי טוב ורע".

ופירש רש"י: "כי יודע, כל אומן שונא את בני 

והייתם  העולם.  את  וברא  אכל  העץ  מן  אומנתו, 

פיתה  שהנחש  הרי  עולמות".  יוצרי  כאלקים, 

כאלקים  להיות  יכולים  שהם  בכפירתו  אותם 

שזהו היפך האחדות. ובכך החליף אדם הראשון 

את האות ד' של "ה' אחד" עם האות ר' של "אל 

אחר", על ידי שנמשך אחרי הכפירה של הנחש 

להיות כאלקים.

ה"אגרא  לדברי  סימוכין  עוד  להביא  ונראה 

)פרק  אליעזר  דרבי  בפרקי  שמצינו  ממה  דכלה", 

ולא  שבשמים...  הגדול  השר  סמאל  "והיה  יג(: 

והנחש  ג-א(  )שם  מצא חכם להרע כנחש שנאמר 

היה ערום מכל חית השדה, והיה דמותו כמין גמל 

ועלה ורכב עליו". הרי מבואר כי הס"מ שרכב על 

הנחש הפיל את אדם וחוה ברשתו.

תצא  כי  )פרשת  הקדוש  בזוהר  מבואר  והנה 

הכוונה  המבואר  ולפי  סמא"ל".  אחר  "אל  רעו.(: 

"ה'  את  להחליף  האדם  את  מפתה  שהוא  בזה 

להפליא  מתאים  זה  והרי  אחר",  "אל  עם  אחד" 

הדעת  עץ  בחטא  כי  דכלה",  ה"אגרא  לדברי 

הנחש  בתוך  אחר"  "אל  שהוא  הס"מ  נתלבש 

טוב  שיחליף  האדם,  את  להחטיא  כדי  הקדמוני 

וכן  אחר",  "אל  של  ר'  עם  אחד"  "ה'  של  ד'  ברע 

להיפך להחליף רע בטוב ר' של "אל אחר" עם ד' 

של "ה' אחד".

 בחטא העגל םגמו  שיאל
בשת  אות ות י"ד

בהמשך דבריו מוסיף ה"אגרא דכלה" לבאר 

בזה, מה שאמר הקב"ה למשה כשחטאו ישראל 

כי  רד  לך  משה  אל  ה'  "וידבר  לב-ז(:  )שמות  בעגל 

ודרשו  מצרים".  מארץ  העלית  אשר  עמך  שחת 

בגמרא )ברכות לב.(: "מאי לך רד, אמר רבי אלעזר 

אמר לו הקב"ה למשה, משה רד מגדולתך".

"רד מגדולתך", על  בכך רמז הקב"ה למשה: 

ב' אותיות ר"ד שכתבת בתורה גדולות כדי שלא 

להחליף ביניהן, והנה עתה שחטאו ישראל בעגל 

"אלה  לב-ד(:  )שמות  זרה  עבודה  בבחינת  שהיה 

אח"ד  של  ד'  באות  פגמו  הרי  ישראל",  אלהיך 

על ידי שהחליפו עם האות ר' של אל אח"ר, לכן 

אותיות  מב'   – מגדולתך"  "רד  זה:  פגם  מחמת 

גדולות ר"ד שכתבת בתורה עכדה"ק.

שיש  נראה  נתבונן  כאשר  כי  להוסיף  ויש 

כי  העגל,  לחטא  הדעת  עץ  חטא  בין  גדול  קשר 

לפני שחטא אדם הראשון בעץ הדעת היה ראוי 

לחיות לעולם, כמו שכתוב )בראשית ב-יז(: "ומעץ 

אכלך  ביום  כי  ממנו  תאכל  לא  ורע  טוב  הדעת 

ממנו מות תמות". נמצא כי רק אחרי שחטא בעץ 

הדעת ופגם באות ד' של אח"ד נגזרה עליו מיתה, 

כמו שכתוב בעונש על החטא )שם ג-יט(: "כי עפר 

אתה ואל עפר תשוב".

להיות  ישראל  חזרו  תורה  מתן  בשעת  והנה 

שנתבטלה  החטא  קודם  הראשון  אדם  בבחינת 

העגל  חטא  שאחרי  אלא  המיתה,  גזירת  מהם 

הראשון  אדם  למדרגת  וחזרו  ממדרגתם  נפלו 

"לא  ה.(:  )ע"ז  בגמרא  ששנינו  כמו  החטא,  אחרי 

יהא  שלא  כדי  אלא  התורה,  את  ישראל  קיבלו 

מלאך המות שולט בהן, שנאמר )תהלים פב-ו( אני 

חבלתם  כולכם,  עליון  ובני  אתם  אלהים  אמרתי 

מעשיכם ]בחטא העגל[ אכן כאדם תמותון".

לחטא  הדעת  עץ  חטא  בין  הקשר  לנו  הרי 

העגל, כי כמו שבחטא עץ הדעת על ידי הכפירה 

של: "והייתם כאלקים", פגם אדם הראשון באות 

אח"ר,  של  ר'  האות  עם  והחליפה  אח"ד  של  ד' 

תצמיח  ודרדר  "וקוץ  הקב"ה:  לו  אמר  זה  שעל 

העגל  חטא  ידי  על  כן  מיתה,  עליו  ונגזרה  לך", 

של  ד'  באות  ישראל  פגמו  זרה,  עבודה  שהיה 

וחזרה  אח"ר,  של  ר'  האות  עם  והחליפוה  אח"ד 

עליהם גזירת המיתה.

 ב ופ הכ םוי פ מחל הקב"ה
ל שיאל על חטא העגל 

אדם  שבחר  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

הכיפורים  יום  שהוא  אחד  יום  לחלקו  הראשון 

 ב אוי הימז של היה"ק יב  משה ל  ב מסאסוב ז "ע:
עזאז"ל נוטי קון ז'ה ל'עומת ז'ה ע'שה א'לק פ

 ב אוי המנהג לומי בס ופ תםלת נע לה בקול יפ:
"שמע  שיאל", "ביוך שפ", "ה' הוא האלק פ"

 מגלה עמוקות: ד' של "אחד" וי' של "אחי" גדולות,
כ  בנקל אםשי ח"ו להחל ף ב נ הן

 בחטא עץ הדעת החל ף אדפ היאשון ד' של אח"ד
עפ י' של אח"י בבח נת: "וקוץ ודידי תצמ ח לך"
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ט-יח(  )דברים  רש"י  שפירש  מה  פי  על  לסליחה, 

סליחה  של  ליום  הכיפורים  יום  שנקבע  הטעם 

רבינו  משה  עלה  העגל  חטא  אחרי  כי  וכפרה, 

וארבעים  יום  ארבעים  ישראל  על  להתפלל 

את  לישראל  לתת  הקב"ה  שנתרצה  עד  לילה, 

האחרונה  בפעם  משה  ועלה  השניים,  הלוחות 

להר ביום הראשון של ראש חודש אלול, ושהה 

עם  הכיפורים  ביום  שירד  עד  יום  ארבעים  שם 

הלוחות השניות למוסרם ישראל.

עם  משה  כשירד  הכיפורים  ביום  והנה 

לסלוח  הקב"ה  נתרצה  השניים,  הלוחות 

"סלחתי  יד-כ(:  )במדבר  למשה  ואמר  לישראל 

הדורות,  לכל  כפרה  ליום  נקבע  ומאז  כדברך", 

כמו שפירש רש"י )דברים שם( בלשון קדשו: "בו 

ביום נתרצה הקב"ה לישראל ואמר למשה פסל 

כלים  נמצאו  יום  מ'  עוד  עשה  לוחות,  שני  לך 

ביום הכיפורים, בו ביום נתרצה הקב"ה לישראל 

לכך  כדברך,  סלחתי  למשה  לו  ואמר  בשמחה 

הוקבע למחילה ולסליחה".

שקבע  הטעם  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

הקב"ה את יום הכפורים ליום של מחילה וסליחה 

הקב"ה  מחל  זה  שביום  בגלל  עולם,  לדורות 

ששנינו  מה  פי  על  העגל,  חטא  על  לישראל 

בגמרא )ע"ז ד:(:

"אמר רבי יהושע בן לוי, לא עשו ישראל את 

העגל אלא ליתן פתחון פה לבעלי תשובה". ופירש 

רש"י: "לא עשו ישראל את העגל, כלומר גיבורים 

ושליטים ביצרם היו, ולא היה ראוי להתגבר יצרם 

עליהן, אלא גזירת מלך היתה לשלוט בם כדי ליתן 

פתחון פה לבעלי תשובה, שאם יאמר החוטא לא 

אשוב שלא יקבלני, אומרים לו צא ולמד ממעשה 

העגל שכפרו ונתקבלו בתשובה".

אותו  דוקא  כי  בזה,  להבין  נפלא  כן  כי  הנה 

העגל,  חטא  על  לישראל  הקב"ה  שמחל  יום 

המלך  גזירת  בבחינת  היתה  המבואר  כפי  אשר 

כדי להורות תשובה לרבים, קבע הקב"ה לדורות 

עולם ליום הכיפורים של תשובה וסליחה לרבים. 

נמצינו למדים מזה כי ביום הכיפורים זכו ישראל 

לקבל כפרה, על מה שפגמו בחטא העגל באות 

והפכוה לאות ר' של "אל אחר"  ד' של "ה' אחד" 

בבחינת: "לך רד".

שבחר  הטעם  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

למחילה  הכיפורים  יום  את  הראשון  אדם 

ולסליחה, כי מאחר שהוא היה הראשון שהתחיל 

בפגם זה של האות ד' בחטא עץ הדעת, אשר על 

כך אמר לו הקב"ה: "וקוץ ודרדר תצמיח לך", והם 

וגורמים  בה'  מרידה  שהם  החטאים  לכל  שורש 

אח"ד, לכן כאשר ראה שביום  של  ד'  פגם באות 

בחטא  לישראל  לסלוח  הקב"ה  עתיד  הכיפורים 

העגל על הפגם באות ד' של אח"ד, בחר בו ליום 

של סליחה לדורות עולם על פגם זה.

 "ולו אחד בהפ" לתקן
הםגפ בד' של אח"ד

הקב"ה  שמחל  הטעם  לבאר  דרכי  חשבתי 

שגרם  העגל,  חטא  על  הכיפורים  ביום  לישראל 

אח"ד  להפוך  שגורם  ד'  האות  של  בקוץ  לפגם 

בחר  זה  מטעם  המבואר  וכפי  אח"ר,  לבחינת 

לדורות  מחילה  של  ליום  זה  יום  הראשון  אדם 

"שטן  עולם, על פי מה ששנינו בגמרא )יומא כ.(: 

ביומא דכיפורי לית ליה רשותא לאסטוני, ממאי, 

אמר רבי חמי, השטן בגמטריא תלת מאה ושתין 

וארבעין הוי, תלת מאה ושתין וארבעין יומי אית 

ליה  לית  דכיפורי  ביומא  לאסטוני,  רשותא  ליה 

בגימטריא  השט"ן  פירוש,  לאסטוני".  רשותא 

שס"ד, לרמז שמכל השנה שיש בה שס"ה ימות 

החמה, יש לו שליטה רק שס"ד ימים, אבל ביום 

הכיפורים עצמו אין לו שליטה.

)תיקון כא מט.( על  והנה מבואר בתיקוני זוהר 

דא  בתוכם,  השטן  גם  "ויבא  א-ו(:  )איוב  הפסוק 

הרי  דישראל".  בנוי  על  לקטרג  דאתא  סמא"ל 

מבואר כי השטן הוא הס"מ, וכבר הבאנו את דברי 

"אל אחר". נמצא  הזוהר הקדוש כי הס"מ נקרא 

לפי זה כי ביום הכיפורים שאין לשטן הנקרא "אל 

אחר" שליטה, אין בכוחו גם כן להפיל את האדם 

ברשתו שיחליף האות ד' של "ה' אחד" עם האות 

ר' של "אל אחר", לכן מסוגל יום הכיפורים לכפר 

על פגם זה שהוא שורש כל החטאים.

המלך  דוד  שרמז  מה  בזה  להבין  יומתק 

כלומר  בהם",  אחד  ולו  יוצרו  "ימים  באומרו: 

הכיפורים  ביום  הראשון  אדם  שבחר  הטעם 

לחלקו הוא: "ולו אחד בהם", משום שיש בו תיקון 

שפגם בו בחטא עץ הדעת. וזהו  "אחד"  לבחינת 

הראשון  לאדם  הקב"ה  "שהראה  רש"י:  שפירש 

כל הימים העתידים להיבראות, ולחלקו בירר 'יום 

אחד' שהוא יום הכיפורים לסליחה". היינו שבירר 

הפגם  לתקן  "אחד",  בחינת  שהוא  יום  לחלקו 

באות ד' של אח"ד. 

על פי האמור ירווח לנו להבין הקרי והכתיב 

שיש בפסוק זה, כי הקרי: "ולו אחד בהם" מגלה,  

של  ליום  הכיפורים  ביום  בחר  הראשון  שאדם 

"אחד",  בבחינת  הקב"ה  מתגלה  בו  כי  סליחה 

היה  הראשון  שאדם  לפרש  הכתיב  בא  זה  ועל 

שבחטא  משום  בהם",  אחד  "ולא  כפרה:  צריך 

עץ הדעת לא המליך את הקב"ה בבחינת "אחד", 

שהרי הלך בעצת הנחש כי על ידי שיאכלו מעץ 

הדעת: "והייתם כאלקים יודעי טוב ורע", לכן כדי 

לתקן ענין זה בחר אדם הראשון ביום הכיפורים 

שבו יש תיקון לבחינת "אחד".

 "שמע  שיאל" ב ופ הכ םוי פ
לתקן מה שםגמנו ב"אחד"

בדרך זו במסילה נעלה לבאר מנהג ישראל 

היחוד:  פסוקי  הכיפורים  ביום  לומר  תורה 

שם  "ברוך  אחד",  ה'  אלקינו  ה'  ישראל  "שמע 

האלקים",  הוא  "ה'  ועד",  לעולם  מלכותו  כבוד 

קריאת  תיקן  אבינו  שיעקב  שמצינו  מה  פי  על 

)ב"ר  במדרש  כמבואר  וערבית,  שחרית  שמע 

פטירתו  לפני  לבניו  יעקב  שאמר  מה  על  צח-ג( 

)בראשית מט-ב(:

ישראל  זכו  מכאן  יעקב,  בני  ושמעו  "הקבצו 

לקריאת שמע. בשעה שהיה יעקב אבינו נפטר מן 

שמעו  להם  אמר  בניו,  עשר  לשנים  קרא  העולם 

בלבבכם  יש  שמא  אביכם,  שבשמים  ישראל  אל 

ישראל  שמע  לו,  אמרו  הקב"ה.  על  מחלוקת 

אבינו, כשם שאין בלבך מחלוקת על הקב"ה, כך 

אף  אחד,  ה'  אלקינו  ה'  אלא  מחלוקת  בלבנו  אין 

הוא פירש בשפתיו ואמר ברוך שם כבוד מלכותו 

משכימים  שישראל  הוא  הדא  ועד...  לעולם 

יום ואומרים, שמע ישראל אבינו  ומעריבים בכל 

ממערת המכפלה, אותו דבר שצויתנו עדיין הוא 

נוהג בנו, ה' אלקינו ה' אחד".

  עקב אב נו גלגול אדפ היאשון ת קן קי את שמע,
כד  לתקן מה שםגפ אדפ היאשון באות ד' של אח"ד

 "לך יד מגדולתך", בחטא העגל םגמו בד' של אח"ד
שהחל םו עפ אות י', והקב"ה סלח להפ ב ופ הכ םוי פ

 ב ופ הכ םוי פ אנו מכי ז פ: "ה' אלק נו ה' אחד",
לתקן הםגפ בחטא עץ הדעת באות ד' של אח"ד

 שנ  השע י פ שוו פ במיאה ובקומה, כנגד ד' של אח"ד
וי' של אח"י שבל  הקוץ הן שוות במיאה ובקומה
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שמע  קריאת  יעקב  שתיקן  הענין  לבאר  ויש 

ויגש(,  )פרשת  הפסוקים"  ב"שער  המבואר  פי  על 

אדם  של  ותיקונו  גלגולו  הוא  אבינו  יעקב  כי 

)פרשת  הקדוש  בזוהר  הדבר  ומקור  הראשון, 

הראשון  דאדם  דוגמא  יעקב  "דהא  לה:(:  בראשית 

וכן  הוה".  הראשון  דאדם  שופריה  דיעקב  הוה 

אבינו  דיעקב  "שופריה  פד.(:  )ב"מ  בגמרא  מבואר 

מעין שופריה דאדם הראשון". הנה כי כן בהיותו 

גלגולו של אדם הראשון שכל נשמות ישראל היו 

ד'  באות  ופגם  הדעת  בעץ  כשחטא  בו  כלולות 

של אח"ד, רצה לתקן פגם זה על ידי שתיקן לכל 

וערבית:  שחרית  באהבה  פעמיים  לומר  ישראל 

"שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד".

כשאמרו  מדוע  להבין  נשכיל  האמור  פי  על 

בלבך  שאין  כשם  אבינו,  ישראל  "שמע  בניו:  לו 

מחלוקת על הקב"ה, כך אין בלבנו מחלוקת אלא 

ה' אלקינו ה' אחד, אף הוא פירש בשפתיו ואמר 

מה  פי  על  ועד",  לעולם  מלכותו  כבוד  שם  ברוך 

ס"ו(  רו  סימן  )או"ח  ערוך  בשלחן  להלכה  שנפסק 

כי אם בירך ברכה לבטלה יאמר: "ברוך שם כבוד 

כדי לכפר על מה שהזכיר  ועד",  מלכותו לעולם 

שם שמים לבטלה.

לפי זה יש לומר כי כששמע יעקב שכל בניו 

ראשי שבטי ישראל מקבלים עליהם עול מלכות 

שמים: "ה' אלקינו ה' אחד", כדי לתקן מה שפגמו 

כל הנשמות בחטא עץ הדעת באות ד' של אח"ד, 

מלכותו  כבוד  שם  "ברוך  בשפתיו:  ואמר  פתח 

לעולם ועד", כדי לכפר בכך על מה שפגם אדם 

הראשון באות ד' של "ה' אחד".

מעתה הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם 

יחד, בסיום תפלת נעילה ביום הכיפורים, להכריז 

בקול חוצב להבות אש: "שמע ישראל ה' אלקינו 

ה' אחד", שהרי אדם הראשון בחר ביום זה לתקן 

בו  כלולות  שהיו  הנשמות  וכל  הוא  שפגם  מה 

באות ד' של אח"ד, על כן ראוי למלא בקשתו של 

הראשון  אדם  של  וגלגולו  שופריה  אבינו  יעקב 

ידי  על  זה  פגם  לתקן  כדי  שמע,  קריאת  שתיקן 

שנביע את אמונתנו: "ה' אלקינו ה' אחד". 

בקול  כן  גם  אומרים  אנו  הטעם  מזה  והנה 

לעולם  מלכותו  כבוד  שם  "ברוך  פעמים:  ג'  רם 

ועד", כדי לבקש מחילה מהקב"ה על חילול ה' 

כאשר  ה',  באחדות  הדעת  עץ  בחטא  שגרמנו 

התפתינו להאמין לנחש: "והייתם כאלקים יודעי 

טוב ורע", ומיד אחר כך אנו אומרים ז' פעמים: 

"ה' הוא האלקים", לחזק שוב את אמונתנו לא 

רק ביום הכיפורים, אלא בכל שבעת ימות החול 

של כל השנה, שהקב"ה הוא אחד יחיד ומיוחד 

ואין עוד.

 שנ  השע י פ שוו פ במיאה
כנגד ב' אות ות ד' י'

אורה,  שער  לנו  יפתח  כך  לידי  שבאנו  כיון 

להבין מה שצוה הקב"ה לקחת ביום הכיפורים 

אחד  ושעיר  לה'  אחד  שעיר  שעירים,  שני 

שבעל  בתורה  לנו  גילו  ז"ל  וחכמינו  לעזאזל, 

שיהיו  מצוותן  הכפורים  יום  שעירי  "שני  פה: 

שניהן שווין במראה ובקומה ובדמים ובלקיחתן 

כאחד". ולפי האמור יש לומר כי שני השעירים 

מכוונים כנגד ב' אותיות ד' ר' שהן שוות בצורתן 

במראה ובקומה.

הנה כי כן מאחר שאדם הראשון בחר לחלקו 

שפגם  מה  על  לכפר  כדי  הכיפורים,  יום  את 

"וקוץ  בבחינת:  ר'  לאות  ד'  האות  בין  והחליף 

ודרדר תצמיח לך", כמו שכיפר הקב"ה לישראל 

הללו  אותיות  ב'  בין  והחליפו  בעגל  שחטאו 

בבחינת: "לך רד כי שחת עמך", על כן צוה הקב"ה 

בקומה  במראה  הדומים  שעירים  שני  לקחת 

ובדמים, כדי ללמד אותנו בכך לקח נשגב להיזהר 

בשתי אותיות ד"ר שלא להחליף ביניהן.

והרי זה כאב רחמן שמזהיר את בנו באהבה, 

לתת לב לדבר כי הן אמנם נראות שוות במראה 

ביניהן  עצום  הבדל  יש  למעשה  אבל  ובקומה, 

לה'"  אחד  "שעיר  כי  ד',  האות  של  קוץ  באותו 

הוא כנגד האות ד' של אח"ד שהוא לה' אלקינו 

שקר  לעזאזל"  אחד  "שעיר  ואילו  אחד",  "ה' 

בפיו, כי הוא מראה עצמו כאילו הוא אות ד' של 

הקוץ  בלי  ר'  אות  רק  הוא  למעשה  אבל  אח"ד, 

של האות ד'.

"שני  המשנה:  בלשון  זה  ענין  לרמז  יומתק 

שווין  שניהן  שיהיו  מצוותן  הכפורים  יום  שעירי 

 - כאחד"  ובלקיחתן  ובדמים  ובקומה  במראה 

"כאחד" דייקא, ללמדנו שהדמיון ביניהם הוא רק 

משום שהשעיר לעזאזל מדמה עצמו כאילו הוא 

בבחינת "אחד", לכן צריך לגלות את השקר על ידי 

נשכיל  זה  לפי  והשני לעזאזל.  לה'  הקרבה אחד 

להבין גם כן הרמז הנפלא של הרה"ק רבי משה 

לייב מסאסוב זי"ע, עזאז"ל נוטריקון ז'ה ל'עומת 

לעזאזל  שהשעיר  בכך  לרמז  א'לקים,  ע'שה  ז'ה 

"אל  מצד  ר'  אות  זה,  לעומת  זה  בבחינת  הוא 

אחר" כנגד אות ד' של אח"ד מצד הקדושה.

הקרבת  כי  להבין  נשכיל  האמור  כל  פי  על 

לכפר  בא  ד',  האות  כנגד  שהוא  לה'  אחד  שעיר 

על מה שפגמו ישראל באות ד' של אח"ד להפוך 

את  שהפכו  ידי  על  אח"ר,  של  ר'  לאות  אותה 

הטוב לרע, את הקדושה לטומאה, ואת המצוה 

כנגד  שהוא  לעזאזל  אחד  שעיר  ואילו  לעבירה, 

את  ישראל  שהפכו  מה  על  לכפר  בא  ר',  האות 

ידי  על  אח"ד,  של  ד'  לאות  אח"ר  של  ר'  האות 

לקדושה,  הטומאה  את  לטוב,  הרע  את  שהפכו 

ואת העבירה למצוה. 

שאנו  הנשגב  הלקח  זהו  ורעי  אחי  ובכן 

שעיר  השעירים,  שני  מהבאת  ללמוד  חייבים 

אחד לה' ושעיר אחד לעזאזל, גם בזמן הזה אשר 

בעוונותינו הרבים חרב בית המקדש ואין לנו כהן 

צעד  בכל  כי  השעירים,  שני  את  שמביא  גדול 

ושעל במהלך חיינו, כאשר אנו צריכים להחליט 

לעשותו,  שלא  או  מסוים  מעשה  לעשות  אם 

השעירים  משני  היקר  הלימוד  לפנינו  נצבים 

השווים במראה בקומה ובדמים.

את  לו  מראה  שרבו  רבן  בית  של  כתינוק 

תמיד  צריכים  אנו  כך  לאות,  אות  בין  ההבדל 

לתת לב ולהתבונן על ההבדל בין שתי האותיות 

של  ד'  ר', כי מצד אחד עומדת לפנינו האות  ד' 

לבדו,  לה'  בלתי  מעשינו  כל  לייחד  אחד",  "ה' 

ומצד שני עומדת לפנינו האות ר' של "אל אחר", 

כאילו  שהוא  עצמו  שמראה  הרע  היצר  הוא 

צריך  בפיו  שקר  אבל  ה',  לשם  כן  גם  מתכוון 

הקוץ  חסר  שאצלו  שלו,  ברמאות  היטב  לבחון 

הקטן כאילו של האות ד', אבל זהו בעצם הבדל 

גדול בין שמים לארץ, בין קדושה לטומאה, בין 

גן עדן לגיהנם.

אמירת  בעת  במיוחד  להתפלל  אלא  לנו  אין 

ישראל  "שמע  וערבית:  שחרית  היחוד  פסוק 

עינינו  את  הקב"ה  שיאיר  אחד",  ה'  אלקינו  ה' 

ד',  האות  של  הקוץ  עם  אח"ד  לה'  מי  להבחין 

להתרחק  שחייבים  ר'  האות  עם  אח"ר  לאל  ומי 

ממנו כרחוק מזרח ממערב, כדי לתקן בכך הפגם 

של חטא עץ הדעת שהיה בבחינת: "וקוץ ודרדר  

תצמח לך", ובזכות התשובה נזכה שתתקיים בנו 

על  למלך  ה'  "והיה  יד-ט(:  )זכריה  הנביא  הבטחת 

אחד"  ושמו  אחד  ה'  יהיה  ההוא  ביום  הארץ  כל 

במהרה בימינו אמן.
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