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 כל נדרי

 טעם אמירתה ביום כיפור –פרק א' 

 טעם אמירת כל נדרי מדברי הראשונים
בסדר  ובאבודרהםהיום של יום כיפורים "כל נדרי",  הנה מנהג ישראל תורה לומר מיד בכניסת

ם לכן הביא שזה להינצל מן העונש של נדרים ושבועות ושמא עברו עליה תפלת יום הכיפורים
והביא מדברי רבינו תם שהקשה על זה שאין מועיל להתיר נדרים  אומרים כל נדרי לבטלם,

שכבר עברו עליהם ולכן פירש שזה מדינא דגמרא )נדרים כג:( שאמרו שם שהאדם צריך בראש 
ולפי זה כל המטרה של התרת הנדרים הינה על  השנה לבטל את כל הנדרים שידור מכאן ולהבא,

 הנדרים דלהבא.

כתב הרא"ש ומיהו נראה כמנהג קדמונים דכל לשון כל נדרי מוכח "ו :ולבסוף הביא בזה הלשון
שנתקן על הנדרים שעברו עליהם בשנה שעברה ומתירין אותם כדי לינצל מן העונש ולכך אומר 
אותו שלש פעמים. ואומר )במדבר טו, כו( ונסלח לכל עדת בני ישראל וגומר כי צריכין כפרה 

 על הנדרים שעברו עליהם בשנה שעברה".לאותם שעברו וכן כתב רבי סעדיה שנתקן 

הנדרים הרי הוא כאילו  תם ביטול עוון נדרים למפרע, אלא מכח העונש שלוהיינו דאין כאן ס
מתחרט עליהם מעיקרא וממילא מועלת ההתרה כך פירש הבית יוסף בדבריו, ושוב הביא שעיקר 

הלכה )עיין באריכות בטור ההתרה הינה על נדרי ציבור וכו', וכבר הובאו הדברים בכל ספרי ה
 או"ח סימן תרי"ט ובב"י שם(.

 מדברי הזוהר הקדוש בזה
ובאמת שדומה לזה איתא בזוה"ק )חלק ג רנה/א( בזה הלשון "ביה ]היינו ביום כיפור[ נפקי 
משלשליהון אינון דאית עלייהו גזר דין בנדר ובשבועה, ובגין דא תקינו למימר ביה כל נדרי 

יהון שביתין ושביקין, לא שרירין ולא קיימין" דהיינו שכל אלו שגזר דינם  ואיסרי וכו', כולהון
וגם האריז"ל בשעה"כ  נחתם בנדר ושבועה יהיו מותרים לכן אומרים כל נדרי בכדי שיזכו בדין.

 בדרושי יוה"כ הביא את דברי הזוה"ק.

 בינה
הביאו בזה שמכיון ובספרי המקובלים )עיין ברמ"ק בפרדסו שכ"ג פי"ד, ובקהלת יעקב ועוד( 

אמא עילאה, ולכן אין בו לא אכילה ולא שתיה, לכן  –שיום הכיפורים הינו בדרגת "בינה" 
, וכ"כ האריז"ל בעצמו בשער ההקדמות, ובעזר השם נרחיב מתירים בו הנדרים ששרשם בבינה

 בזה בהמשך.

 משה התיר להקב"ה הנדר ומשם הסליחה
שכל סוד הסליחה של יום הכיפורים הינו בסוד התרת  אולם באמת כד נעיין בדברי חכמינו נראה

נדרים, דאיתא בגמרא ובמדרש שהקב"ה נדר נדר לכלות את ישראל בחטא העגל, ומשה רבינו 
התיר לו נדרו כמו שנאמר "ויחל משה" מלשון חילול נדרים, ועי"ז נמשך כל הכפרה של 

  מצד התרת נדרים.היום כיפור לכפר  "סלחתי כדבריך" וממילא בוודאי שזה כל כח
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, הנה בגמרא )ברכות לב/א( אמרו "ויחל משה את פני ה' וכו', ורבא ונביא בזה דברי רבותינו
אמר עד שהפר לו נדרו כתיב הכא ויחל וכתיב התם לא יחל דברו ואמר מר הוא אינו מיחל אבל 

 אחרים מחלין לו" שהקב"ה נדר באמרו "ואכלם" וזה התיר לו משה כביכול.

 והקב"ה עומד לשאול על נדרומשה יושב 
אולם במדרש מבוארים הדברים באריכות וביתר שאת, וזה לשון המדרש )שמו"ר מג ד( "ד"א 
ויחל משה מהו כן אמר ר' ברכיה בשם ר' חלבו בשם ר' יצחק שהתיר נדרו של יוצרו כיצד אלא 

ר בשעה שעשו ישראל העגל עמד משה מפייס האלהים שימחול להם אמר האלהים משה כב
נשבעתי )שמות כב( זובח לאלהים יחרם ודבר שבועה שיצא מפי איני מחזירו אמר משה רבון 
העולם ולא נתתי לי הפרה של נדרים ואמרת )במדבר ל( איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה 
לאסור אסר על נפשו לא יחל דברו הוא אינו מוחל אבל חכם מוחל את נדרו בעת שישאל עליו 

הוראה אם ירצה שיקבלו אחרים הוראתו צריך הוא לקיימה תחלה ואתה צויתני  וכל זקן שמורה
מיד נתעטף בטליתו וישב על הפרת נדרים דין הוא שתתיר את נדרך כאשר צויתני להתיר לאחרים 

וכה"א )דברים ט( ואשב בהר ואפשר שהיה משה יושב  לו כזקן והקב"ה עומד כשואל נדרו
והאלהים יתברך שמו עומד אמר ר' דרוסאי קתדרא עשה לו כקתדרא של אסטליסטקין הללו 
בשעה שהן נכנסין לפני השלטון והן נראין עומדין ואינן אלא יושבין ואף כאן כך ישיבה שהיא 

 ".נראה עמידה

 אמר משה מותר לך 
אומר ואשב בהר ומהו כן א"ר הונא בר אחא שישב להתיר נדרו של והוא ועוד שם בהמשך "

יוצרו ומה אמר לו דבר קשה א"ר יוחנן דבר קשה אמר לפניו תהית אתמהא א"ל תוהא אנא על 
הרעה אשר דברתי לעשות לעמי אותה שעה אמר משה מותר לך מותר לך אין כאן נדר ואין כאן 

א )במדבר ל( ולא יחל דברו אר"ש בן לקיש לפיכך שבועה הוי ויחל משה שהפר נדרו ליוצרו כד"
 ה". נקרא שמו איש האלהים לומר שהתיר נדר לאלהים וכן ויחל מש

ונמצא שהתרת הנדרים היא היא הסליחה שנתבשרו בה ישראל על ידי משה שהתיר חרון האף 
ונעיין בה דלמעלה בכח התרת נדרים, וממילא זהו שרשו של ענין יום הכיפורים, וכיון שכן ניזיל 

 פורתא ונחזי איך שכל עבודת יום הכיפורים סובבת על ציר זה של התרת הנדרים.

****** 
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 התרת נדרים בקודש הקדשים –פרק ב' 

 שייכות הנדרים לסדר נשים
ובכדי להבין השייכות בין עבודת יום הכיפורים שבה נכנס אהרן הכהן לכפר על בני ישראל 

לבין התרת הנדרים, יש לנו לעיין רת ה"סלחתי" ולהתבשר מחדש בבשובקודש הקדשים, 
בשורש הדברים של התרת הנדרים, ובהקדם יש לעיין מדוע נשנית מסכת נדרים דייקא בסדר 

וכי זה הלכה מהלכות נשים אף שבוודאי יש את החלק של הפרת הנדר של בעל לאשתו  נשים,
, אולם עדיין אין זה 1בנדרים שבינו לבינה וכמו שמבואר בהקדמת הרמב"ם לפירוש המשניות

מניח את הדעת לגמרי, משום דאין זה עיקר ענין הנדרים, וכמו שאכן רואים שבשו"ע נמצאים 
 ולא באבן העזר.הלכות נדרים ביורה דעה 

הינו בהתרת החכם ולא בהפרת הבעל, ונמצא  שבנדרים ]ולא עוד אלא דבפשטות עיקר החידוש
 שאינו דין בדיני אישות[.

 הקידושין כנדר
היינו "דאסר  המקשרת בין איש לאשתו והנה בריש מסכת קידושין )ב:( איתא דפעולת הקידושין

האדם אוסר עליו דבר מסוים שיהיה אסור  לה אכו"ע כהקדש" והיינו לכאורה ממש כנדר שבו
בנדרים, שעיקר כח הנדרים הינם מצד "התפסה" דהיינו  2עליו כהקדש, וכמו שמבואר בראשונים
נאסרת כהקדש לכל העולם וכמו כן בקידושין הרי היא  שמתפיס הדבר הנאסר בקדושת הקדש,

 כל העולם. מחמתו, וכמבואר שם בתוספות שמחמת שמתקדשת לו הרי היא נאסרת על

 ביאור עומק דברי התוספות בריש קידושין
נתקשו להסביר  )שם קידושין ב: ד"ה דאסר( מת התוספותונראה להוסיף בזה עוד, דהנה בא

כהקדש  שהרי אינה נאסרת עליו דמשמע שנעשית כהקדש לבעלה את מקודשת לי"הרי הלשון "
 כוונה היא שהיא נאסרתאלא היא נאסרת על כל העולם כהקדש, ולכן מבאר התוספות שה

 על כל העולם "בשבילי" היינו מחמת קידושיו. ומקודשת

שבאספקלריית הפנימיות יש כאן דיוק בלשון זה דייקא, כי הלא כל הקשר של איש אולם באמת 
ואשה שרשו בקודש הקדשים ששם מקום היחוד בין שני הכרובים, ומקום זה הוא הנקרא קודש 

יותר מכל העשרה קדושות שנשנו במשנה דמסכת כלים, וכיון הקדשים ושם הקדושה הגבוהה ב
שכן יובן שמה שהאיש מקדש את אשתו היינו שממשיך עליה קדושה ולכן היא שייכת אליו 

בזה שהיא נאסרת על כל  קר ,בלבד, אלא שאין הדבר מתגלה בדינים של קדושה כמו בהקדש
יה מקיף של קדושה מבעלה וזהו העולם כהקדש, אולם בוודאי שורש הדברים היינו שנמשך על

                                                           
 כולה נדרים שפרשת, נדרים כתובות ואחר, כתובות כך אחר וסידר" המשניות לפירוש ם"הרמב הקדמת 1

 הנשואין וכשיהיו. לבתו אב בין לאשתו איש בין(, ל במדבר) שנאמר כמו, נשים נדרי הוא, בה שיש וההתבוננות

 אחר וסידר. לכתובות נדרים סמך זה ומפני, נדריה להפר רשות לבעלה יש, לחופה נכנסת האשה ותהיה, גמורין

 אחר סידר ולפיכך. להפר הבעל יוכל, בנזיר נודרת וכשהאשה, נדרים מכלל כן גם שהנזירות מפני, נזירות נדרים

 נזירות". נדרים

]וכדאיתא בראשונים בטעמא דמילתא דבעינן התפסה דבר הנדור ולא בדבר האסור, כי עיקר הנדר היינו  2

 "ש[.להוסיף ולהעתיק איסור מזה לזה ולא לעשותו דבר אסור שהרי אינו אסור, ע"פ הר"ן בנדרים יד., עיי
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סיבת איסורה על כל העולם, והבן שזהו ג"כ עומק כוונת דברי התוס' דהרי את מקודשת "לי" 
דהיינו בשביל  –ילי בהיינו "בשבילי" כי אין ביטוי לקדושה רק בזה שנאסרת לעולם כהקדש בש

 הקדושה שנמשכה אליה מבעלה. ודי בזה.

 חיות האשה מדינא דנדרים
גאון עוזינו מוהרנ"ת בליקוטי הלכות )יבום  להרחיב הדברים על פי שהאריך והפליאיש וביותר 

ה"ג( ששם הוא מבאר שורש עמוק בכל ענין זה, והוא: שבאמת המציאות של נדר הוא הוא 
שורש מציאותה וחיותה של האשה, כי כמו שהנדר יש בכוחו למשוך קדושה מקדושת הקדש 

, כמו כן יש בכח האשה להמשיך ברכה מפרי בטנו של האיש ומשם ולהחילו על הדבר הנדור
להפרותו ולהרבותו, ולכן האשה נקראת תורה שבעל פה, כי התורה שבע"פ לוקחת נקודה 

 מהתורה שבכתב ומשם מתרבים חידושים והלכות והרכבות ממש כדוגמת האשה מבעלה.

 הא דאשתו מתה בעוון נדרים דייקא
( שבת לב:)ינו מדינא דנדרים ממילא מובן מה שאמרו חכמינו ומכיון שחיותה של האשה ה

שבעוון נדרים אשתו של אדם מתה, כי ברגע שהבעל פוגם בנדר הרי הוא מפסיק בזה את חיותה 
של האשה, כי אם אינו מאמין בכח אמונת החכמים שהם הכח של החידוש בעולם, שלוקחים 

ח לכל אדם לחדש ולהוסיף גדרי את התורה שבכתב ומחדשים בה בכל עת, ומשם נמשך כ
קדושה בדיבורו על ידי שנודר, וכן להמשיך חיות אל האשה שהיא הכח המגדל והמחדש שלו, 

 ולכן כשאינו מאמין בזה ואינו מקיים דיבורו הרי הוא ממילא מפסיק חיותה.

 הנדרים שרשם בכח התורה שבעל פה
ם נלקח מהכח של תורה שבעל פה שהכח לעשות נדרי 3וכמו שמבאר רביה"ק בליקו"מ תורה נ"ז

ששם ניתן כח לחכמי ישראל להוסיף ולהרבות את קדושת ודיני התורה וממילא מכח זה ניתן 
לכל אחד ואחד כח להוסיף נדרים וקדושה גם בדברי ברשות, ולכן התרת נדרים נעשית ע"י 

 ראשי המטות כי כל כח הנדרים נלקח מהם וכו'.

 כדת משה וישראל
והיינו שהוא  )תוספתא כתובות ד ט( ין אומר הבעל "כדת משה וישראל"הקידושולכן בשעת 

"כל דמקדש אדעתא  )יבמות צ:, ועוד( עושה הקידושין על דעת חכמי ישראל וכלשון הגמרא

                                                           
 נדר איזהו שידר. נדר ידי על הינו, יעקב בחינת ידי על היא, הנפולה אמונה ולהקים" ן )נז, אות ב("מוהר ליקוטי3

 זה, חכמים אמונת לו כשאין כי. חכמים לאמונת ישוב הנדר ידי ועל(, בהשמטות עין, מיד ויקים: לומר רוצה)

 ופלא הפלא הזה העם את להפליא יוסיף הנני(: "ט"כ ישעיה) בבחינות. פלא בחינת, החכמים הסתלקות בחינת

. חכמים של סלוקן על נאמר שזה(: א איכה, רבה מדרש) לברכה זכרונם, חכמינו ודרשו", חכמיו חכמת ואבדה

 יפליא כי(: "ו במדבר) בבחינת, נדר של הפלאה, תקונו, חכמים של סלוקן של הינו, הזאת הפלאה של ותקונו

 ספר' )חכמה פליאות' בחינת הינו, שם משרשים שהחכמים לשרש עולה הוא, הנדר ידי על כי". נדר לנדר

 :בהם ומאמין שב הוא זה ידי ועל, החכמים מעלות ומכיר ויודע:(, ג"קצ בלק זהר ועין, יצירה

 ידי על הינו". אמן אמונה מרחק עצות: "זה ידי ועל", פלא עשית כי שמך אודה(: "ה"כ ישעיה) בחינת וזהו

" לחמה תביא ממרחק: "בבחינת, מרחוק שעצתם, חכמים אמונת נתתקן, פלא בחינות שהוא, נדר בחינת

 בית ראוהו פרק השנה ראש ירושלמי' )אחר ממקום ועשירים במקומם עניים תורה דברי כי(. 'א"ל משלי)

, חפציהם לכל התורה לדרש להם נמסר שזה, שבתורה רחוקים ממקומות דבריהם למדים שהחכמים(, דין

 מן תסור לא: "בבחינות, דבריהם לכל להאמין אנחנו ומחיבין. בהן נדרשת שהתורה מדות עשרה בשלש

 יעקב וידר(: "ח"כ בראשית) שכתוב כמו, הנודרים לכל ראש שהוא, נדר בחינות הוא ויעקב'. וכו" הדבר

 ."נדר
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דרבנן קא מקדש" ולא עוד אלא שכל כח הקידושין נלקח ממקום ושורש כח החכמים, כי כמו 
שהתורה שבכתב בלבד אין בה הולדה וריבוי ורק על ידי התורה שבעל פה יש ריבוי וחידוש 
לתורה שבכתב כמו כן כל איש ואשה הינם בבחינה זו שהבעל הוא בבחינת תורה שבכתב אולם 

ו יכול לפרות ולרבות והרי הוא כעץ יבש כל עוד שאינו נושא אשה אולם ברגע שהוא נושא אינ
אשה שהיא בבחינת תורה שבעל פה הרי הוא נעשה עץ עושה פרי והברכה שורה בו להרבות 

 זרעו ולהוציא מן הכח אל הפועל את כל כוחות נפשו.

ונתן לו הכח להתיר לו נדרו  וכיון שכן יובן ביותר שזה שנתרצה הקב"ה למשה על חטא העגל
כביכול, זה גופא הכח של "תורה שבעל פה" שניתנה לישראל בלוחות השניות ביום כיפורים, כי 
הלוחות הראשונות הינם בבחינת תושב"כ ואילו השניות שבאו מכח תפילתו של משה ארבעים 

של ה"חכם"  יום, הם הם התושבע"פ, והם אלו שניתנו ביום הכיפורים יחד על התרת הנדרים
"ואיש חכם יכפרנה" ולכן מיד מתחילים את  )משלי טז יד( הלא הוא משה רבינו, שהוא בבחינת

 תפילות יום הקדוש בהתרת נדרים ומיד לאחר מכן באמירת הסלחתי שבו הותר הנדר לישראל.

ושוב יש מכח זה כח לאהרן הכהן להיכנס בכל שנה ושנה אל קודש הקדשים לרצות ולכפר 
, וזה על ידי המפרידים בינו לבינה כביכול ישראל ולפתוח ולהתיר להם נדרי קשריהם עוונם של

שהוא מגלה את הקשר האמיתי של ישראל לאביהם שבשמים שבאמת הרי הם מקודשים לשמים 
ואין להם שייכות לעניני הגשמיות ולעוונות כלל וכלל וזה נתגלה דייקא בקה"ק מקום הקשר של 

הם שבשמים כביכול, כי קשר האישות וקשר הנדרים ענינם אחד האישות בין ישראל לאבי
כמבואר, ומכח שישראל מקודשים לשמים הרי שאסורים אכו"ע כהקדש דהיינו שאין להם 

 שייכות לעניני העולם והם מופרשים ומובדלים בשרשם מחטא ועוון. 

 תשעה קבין שיחה
ירדו לעולם ותשעה נטלו הנשים שתשעה קבין שיחה )קידושין מט:( ודע עוד שזהו מה שאחז"ל 

היינו שרמזו בזה ששורש כח הדיבור הרי הוא מושפע מהאשה לבעלה, ולכן יש לו חלק אחד 
כמו שכתב האריז"ל בכוונות האטב"ח  ה חלקים הנשפעים ממנו,עשהוא השורש ולה יש תש

 שהיא נוטלת ט' חלקים וכו'.

לה עליו בטענתה שבליבה, הרי אתה ולכן כשהבעל מדבר לשון הרע הרי אשתו מקנאת קנאה גדו
מקלקל את צינור השפעת השפע שלי, כי עיקר חיותה בא לה על ידי הדיבור שזה היא מקבלת 

 מכח בעלה האחראי על נדריה  כנ"ל.

****** 
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 שני השעירים

 שוים במראה בקומה ובדמים
בו יוכרע אחד  הנה ביום הכיפורים צריכים ישראל להביא שני שעירי עיזים שעליהם יפול הגורל,

צריכים להיות שוים במראה ובקומה  לעזאזל המדברה, ושני שעירים אלו לה' לחטאת והשני
, כי שני שעירים אלו הינם כדוגמת יעקב ועשו שמבטן אחד יצאו )משנה יומא ו א( ובדמים

ולכאורה הם שוים מחמת חטאם של ישראל הנדמים בעוונותיהם לעשו שהוא איש שעיר, ורק 
ראל להיות לחלקו של ה' ואילו ל המגלה את פנימיותן של ישראל אזי מתבררין ישמכח הגור

של עשו הולך לעזאזל המדברה דהיינו אל מקום הקליפות והשממה. עד כאן דברים  חלקו
 לכל. 4פשוטים וידועים

 איש אל אחיו
דהנה היחוד של הכרובים נקרא בלשון  ועתה ניכנס לבאר בזה עוד רובד בסייעתא דשמיא,

"ופניהם איש אל אחיו" וכן על )שמות כה כ, ושם לז ט( הכתוב בבחינת אח ואחות, ככתוב 
"אשה אל אחותה"  )שמות כו ג, ועוד( היריעות העומדות וסוככות על הקודש קדשים גם כתיב

כי החיבור של אח ואחות הינו החיבור המהותי ביותר בבריאה בהיות שניהם יוצאים ממקום 
 ם בתולדתם ביותר זה לזה.אחד הרי הינם קרובי

 אחים בשנאתם בימות עולם
ולכן או שיש בין שני אחים קירבה גדולה ביותר, או שיש ביניהם שנאה הגדולה ביותר, וכמו 
שאנו רואים מיד בתחילת הבריאה במעשה של קין והבל שבא קין לרצוח את הבל אחיו, וכן 

                                                           
 אל והמן המלך יבוא( ד, ה אסתר) כתיב הנה אכן" ופורים(, זכור )פרשת ישראל אוהב ספרעיין במה שכתב ב 4

 שני שלקח הכיפורים ביום גדול הכהן שעשה מה אז בהמשתה עשתה אסתר כי. כך הוא והענין. המשתה

. לעזאזל ואחד' לה אחד ביניהם גורל והטיל. כאחד ובלקיחתן ובקומה במראה שוים להיות צריכים והיו שעירים

 והעלה ישראל כל בשם גדול הכהן התוודה ואז, ש"וב ה"ב הבורא עם כביכול אותו ולהשוות מ"הס לרומם כדי

 על ומוחל זה בדבר מרוצה לישראל אהבתו מרוב ה"והקב, ל"וכנ ם"גול שהוא החכמה לעולם החטאים אותיות

 ה"כמש ן"באי דבוק החכמה כי כאחד שוים והיפוכו דבר הוא ושם ם"גול' בבחי המסטין שיבא כדי'. וית' ית כבודו

 שונאך רעב אם( כא, כה משלי) בסוד. והיפוכו דבר לעשות יכולים ן"ובאי תמצא מאין והחכמה( יב, כח איוב)

 ועשתה והמן המלך יבוא שאמרה אסתר עשתה ממש זה וכענין. ראשו על חותה אתה גחלים כי לחם האכילהו

 . הרשע המן של וחזקו תקפו שברה ובזה המלך עם שוה אותו

 מוכרע שהיה זמן כל כי וכיוצא לחם כמו אחר דבר ש"ע ולא היין ש"ע הסעודה נקרא שבכאן מה ענין כ"ג וזהו

 היין משתה עשתה כן על, מכרעת הדעת כי. דבר איזה לו לעשות יכולה היתה לא המלך של בדעתו המן גדולת

 מאבל להם ונתהפך כרצונה היפוכו מדבר עשתה ואז א"גולמ דמיתקרי עלמא סוד הדעת מן למעלה ויצאו דוקא

 שהוא הרשע המן של וכוחו תוקפו לשבר עלינו מוטל עדיין אכן. אסתר בטלה כבר המן של תוקפו והנה. לשמחה

 . בכללות וכן בפרט מישראל ואחד אחד כל של לבו בקרב הצפון עמלק מזרע

 מהדעת למעלה ליצא אנחנו גם צריכין כ"ע אשר. בקרבו הטמון הרע וישרש יבטל' ה עם מאתנו אחד שכל היינו

 למעלה אז שיצא היינו, ידע דלא' כו אדם חייב לשונם במתק ל"חז רמזו ולזה, הרע' בחי לגמרי לבטל שנוכל כדי

 ואז. כאחד שוים והיפוכו דבר שם כי. מרדכי לברוך המן ארור בין ידע ולא, ם"הגול עולם' לבחי ויבוא הדעת מן

 וזהו. הכיפורים יום כמו שהוא הפורים יום על דורותינו חכמי דברו אשר והיטיבו. בו אשר הרע' בחי לבטל יוכל

 להעלותו אנחנו שצריכין היינו. ריקן התמחוי על הוא הוא עמלק את לזכור ה"הקב שציוה שמה המדרש כוונת

 תמחה כדכתיב מישראל ואחד אחד כל של לבו בקרב ישנו אשר עמלק כח ולשבר לבטל כדי המחשבה לעולם

. א"בב שיבא צדקנו משיח ביאת י"ע וכל מכל למחותו במהרה שנזכה ר"וכיה. השמים מתחת עמלק זכר את

 :היטב ז"כ והבן
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קב אבינו נשא שני "כ מצינו שיעאצל יעקב ועשו שהיתה שנאה גדולה כ"כ ביניהם, וכן אח
לשל שנאת יוסף ואחיו שחלקו עמו על הבכורה, ולא הסכימו על היותו נחשב אחיות ומזה נשת

 אצל יעקב לבן זקונים אשר לו כתונת פסים.

 אחים באהבתם אצל אהרן הכהן
ומאידך גיסא שלימות התיקון הינו לתקן את האחוה ולהשלים את היחוד השלם של "ופניהם 

"וראך ושמח ביה )שמות ד יד( איש אל אחיו" וזה נעשה דייקא על ידי אהרן הכהן דכתיב 
וכמו כן מצינו ביבום  ן את שלימות האחווה.זכה לחושן המשפט על ליבו, כי תיקבליבו" ועי"ז 

 יו הרי הוא נחלץ מהיותו ערירי, ובא על תיקונו.שדייקא על ידי אח

 לצרור באחוה דייקא
"ואשה אל אחותה לא תקח לצרור )ויקרא יח יח( ולא בכדי מצינו שהתורה כתבה בפרשת עריות 

עליה בחייה" כי אשה ואחותה יש ביניהם מקום של צרות עין זו לזו ביותר בהיות ששניהם 
 ה ביותר ביניהם.ממקום אחד הם באים ולכן הקנאה גדול

 התכלית לברר חלקי הקדושה מהשעיר לעזאזל
ונחזור לדידן, דבאמת שני השעירים הללו שהם דוגמת יעקב ועשו, אזי אין הכוונה רק להפיל 
את עשו לעזאזל המדברה, אלא עיקר המכוון בזה הוא שיתבררו חלקי עשו שיש בו מחלקי 

ה, כמו שבמשך הדורות באו הרבה נשמות הקדושה, והם גופא יבואו להיות חלק מבנין הקדוש
גרים מופלגים מזרעו של עשו, ועל ידי זה נעשה היחוד השלם של איש אל אחיו כי נתברר קומת 

 עשו המתוקנת.

 בהא דהאריכו שיש לשעיר זה דין קרבן
ובזה יבואר מה דאיתא אריכות גדולה בתורת הראשונים והאחרונים שנחלקו בענין השעיר 

אינו כלל מהות של קרבן אולם יש הסוברים שיש לו דין קרבן שעיר זה וס"ל שהמשתלח, דיש 
עד לאחר הגורל, ויש הסוברים שאף לאחר הגורל עד הוידוי עדיין עליו שם קרבן ויש הסוברים 
שעד דחייתו לצוק עדיין שם קרבן עליו, ולא נכנס לסוגיא זו, אלא כמחוי במחוג נבין בזה שיש 

, כי גם בעשו יש חלקי קרבן לקים מחלקו של עשו לקומת הקדושהכאן עבודה של בירור ח
עיקר השלימות לתקן  ומהם נעשה היחוד של איש אל אחיו בקודש הקדשים כי הצריכים תיקון,
 את חלקי עשו.

****** 
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 מחרת יום הכיפורים

 גאסט נאמען מכח קדושת התפילין
מוזכר בספרי החסידות הראשונים, גאטס נאמען" וזה  –הנה מחרת יום הכיפורים נקרא "שם ה' 

להרה"ק מקוריץ ועוד, וביארו בזה כמה וכמה  הן בליקוטי מוהר"ן )תנינא סו(, והן באמרי פנחס
ביאורים, אולם בפשטות נראה ששורש הדברים ממה שאמר הקב"ה למשה כשנתרצה לו על 

ודרשו חכמינו "וראית את אחורי ופני לא יראו" )שמות לג כג(  חטאם של ישראל במעשה העגל
של שזה קשר של תפילין שהראה הקב"ה למשה ונמצא שבזה נתבטאת מחילתן )ברכות ו:( 

או כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" ואחז"ל ישראל, והלא בתפילין כתוב "ור
"אלו תפילין שבראש" ולכן למחרת יום הכיפורים שבו ישראל נקיים מעוון נקרא שם ה' כי אז 

 יהם קדושת התפילין.בולט על

 התפילין והמחילה
ובפשטות היינו שבתפילין של הקב"ה כתוב מעלת ישראל אצל אביהם שבשמים ולכן אף 

 שנתרחקו על ידי החטא מ"מ עדיין שרשם טוב ולכן נתכפר להם.

 רוב הלכותיה מהלכה למשה מסיני
אינה נאמרת בתורה עוד עומק, והוא: שהלא תפילין הינם מצווה מיוחדת שבזה לבאר יש  אולם

בצורה ברורה כל וכל פירושה בא לנו רק על ידי החכמים וכן כל הלכותיה הינם מהלכה למשה 
, ולכן הצדוקים אינם מודים בזה אלא מניחים התפילין בין העינים )עיין מנחות לה.( מסיני

שרם כפשוטו, כי באמת בזה גופא שניתן כח לחכמים לבאר את כוונת דברי התורה שם נתגלה ק
העמוק בהיותם "חלק אלוק ממעל" ממש שזה גופא קשר התפילין, ולכן שם נתגלה ביותר כח 

 התורה שבע"פ.

וזה מה שניתן למשה רבינו בזה שפעל "סלחתי כדבריך" שאז נתגלה לו כחם העצום של ישראל, 
שזה הקשר של תפילין שיש בידם לחדש תורה שבעל פה מכח שהם מושרשים בדעת עליון 

 כביכול.

וזהו שיש באחורי התפילין "קשר" ומצוותה בקשירה על היד והראש, כי מהות התפילין היינו 
 הביטוי של ה"קשר" בין ישראל לאביהם שבשמים. 

 הקשורים ליעקב
ועתה הבט וראה בזה עוד דהנה בתורה לא כתוב קשר רק בכמה מקומות בודדים שענינם אחד, 

שעסק בצאנו של לבן בעת שעסק בעבודתו  והם בששה מקומות בלבד, בראשונה אצל יעקב
בעבור רחל ולאה, ששם כתוב )בראשית ל מא( "והיה בכל יחם הצאן המקושרות" וכן )שם מב( 
"והיו העטופים ללבן והקשורים ליעקב" כי שם גילה יעקב את עבודת התפילין כמבואר בזוה"ק 

י צאן לבן הם הם נשמות שכל עסק עבודת המקלות היה לגלות את מצוות התפילין, כ ובכתבים
ישראל שנתגלגלו אח"כ בדור של ישראל שנשתעבדו למצרים וכמו שעסק יעקב להעלותם מצאן 
לבן אל צאנו כך נתבררו אח"כ לצאת מכור הברזל ממצרים ולהצטרף אל נשמות ישראל שיצאו 
ממצרים וזה גופא מה שכתוב בפרשיות התפילין ששם מבואר הנס של יצאת נשמות ישראל 

 צרים.ממ
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 התפילין מבהמה כצורת נשמות ישראל
ולכן התפילין נעשים מעור של בהמה דייקא ונכתבים על עור בהמה דייקא, כי באמת נשמות 
ישראל היו כולם מתחילה אצל בהמותיו של לבן הארמי ומשם נתעלו להיות "בני בכורי ישראל" 

מות, ולא רק של הבהמות ולכן מבואר בפרשיות התפילין גם סוד קדושת פטרי רחמים של הבה
הטהורות אלא גם של החמורים, כי זה גופא סוד גירותם של ישראל מבחינת חמור לבחינת שה. 

 והבן.

 רחל ולאה וגירותם
וזה כל מה שגילה האריז"ל שסודות התפילין של יד ושל ראש קשורים לפרצופי רחל ולאה, כי 

בלילות עם צאן לבן היה כשעסק באמת כל מה שגילה יעקב את סוד עבודת התפילין בעמדו 
להעלות את נשמות רחל ולאה מעומק הטומאה ומעומק השקר של לבן הארמי אל קדושת 

)עיין ליקומ"ת  ישראל, ולכן גם ענין התפילין שייך לגרים כמבואר בזה הרבה בליקוטי מוהר"ן
כמינו  "אלו , וככתוב מפורש "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" ודרשו חה(

תפילין שבראש"  כי כל עסק התפילין היה להעלות את רחל ולאה מטומאת לבן שזה גופא 
 בחינת גירות ומשם כל הכח לגייר את נשמות ישראל בכל הדורות כולם.

 רבי עקיבא
והבן שזה סוד נשמת רבי עקיבא שרמוז ב"יששכר חמור גרם" שהרי אמר רבי עקיבא "מי יתן לי 

סוד הולדת השבטים היתה להעלות תלמיד חכם ואנשכנו כחמור" כמבואר בדברי האריז"ל, כי 
נשמות ישראל מעומק הטומאה ולגיירם, ולכן רבי עקיבא שהוא בן גרים רמוז בפרשה זו של 

הרבה יש להאריך זה בסוד שכם בן חמור ופרשת פטר חמור וכו' כידוע הולדת השבטים, ]ו
 בסוגיות הגלגולים שכל עסק זה רמוז בפרשיות אלו[.

 קשר היינו בכורה
 -והנה רש"י כתב על הפסוק )בראשית ל מא( "הצאן המקושרות" בזה הלשון "המקשרות 

ושרים )שמואל ב' טו( ויהי כתרגומו הבכירות ואין לו עד במקרא. ומנחם חברו עם אחיתופל בק
 הקשר אמיץ )שם( אותן המתקשרות יחד למהר עיבורן".

ולפי הפירוש הראשון אז מקושר היינו מלשון בכורה ומוקדם ועל זה כתב רש"י שאין עוד לשון 
כזה במקרא, ועכ"פ לענינו מבואר כאן סוד פרשיות התפילין שמצוותם בקשירה ושם כתוב כל 

וקדושת בכורתם של ישראל, וביאור הדברים באור תורת האריז"ל  פרשת "קדש לי כל בכור"
תו נמצאת אצל מחמת שעיקר הרוחא דשדי הבעל באש הוא כי הבכור הוא הנוטל פי שנים
ב בטא ביותר איך שהאתאביו ואמו, כי בזה שיש בן בכור מהבכור, ולכן הוא הוא ה"קשר" של 
מסמל את הקשר של ה הוא ה"קשור" והואן הבכור המוקדם והאם "היו לבשר אחד" ממש, ולכ

אביו ואמו, ולכן הוא הנוטל פי שנים כי הוא הוא המחבר בין קומת האב לקומת הבנים 
 כ שאר האחים הבאים אחריו הינם רק כענפים לקשר זה.)אריז"ל(, משא"

 תיבת קשר בתורה רק בבכורה וברוחא ובתפילין
ה, קודם בלידת פרץ "ויהי בלדתה ויתן יד וזהו שתיבת "קשר" בתורה כתובה עוד רק בענין ז

ותקח המילדת ותקשור על ידו שני לאמר זה יצא ראשונה" )בראשית לח כח(, שזה ביטוי של 
 לידת בכורה ששם הקשר של האב והאם והקשר של קומת אב עם קומת הבנים.
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וחא של וכן בבנימין כתיב )בראשית מד ל( "ונפשו קשורה בנפשו" כי בנימין זה הוא שנטל הר
יעקב ברחל ולכן מתה רחל בלדתו מחמת שלקח כל חיותה ממנה בלידתו, ולכן זכה להיות 
אושפיזכן לשכינה במקום קודש הקדשים ששם הקשר והיחוד שבו ניתן הרוחא בנשמות ישראל 

 כביכול.

וחוץ מזה לא כתוב בשום מקום 'קשר' בתורה רק במצוות התפילין "וקשרתם לאות על ידך" הרי 
סוד הקשר נמצא דייקא בענין זה של הרוחא שנותן הבעל באשתו בביאה ראשונה וזה לנו ש

 מתגלה בלידת הבכורה ובקשר התפילין.

****** 


