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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
חג הסוכות תשע"ח

יומא  דהא  לכם,  תהיה  עצרת  השמיני  "ביום 

בהו  דיליה  חדוותא  בלחודוי,  הוא  ממלכא  דא 

בישראל... וביומא דחדוותא דמלכא כלהון מתכנפי 

תרגומו  עצרת,  כתיב,  דא  ועל  ומשתכחן,  עמיה 

וכל  יעקב הוא רישא לחדוותא,  יומא  והאי  כנישו. 

)דברים  כתיב  דא  ועל  עמיה,  חדאן  אושפיזי  אינון 

לג-כט( אשריך ישראל מי כמוך, וכתיב )ישעיה מט-ג( 

ויאמר לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר".

בתרגום ללשון הקודש:

יום  שהרי  לכם,  תהיה  עצרת  השמיני  "ביום 

עם  היא  שלו  השמחה  לבדו,  הוא  המלך  של  זה 

ישראל... וביום שמחת המלך כולם מתקבצים עמו 

ונמצאים, ועל זה כתוב עצרת, תרגום של אסיפה, 

אלו  וכל  לשמחה,  ראש  הוא  יעקב  יום,  ואותו 

האושפיזין שמחים עמו, ועל זה כתוב )דברים לג-כט( 

אשריך ישראל מי כמוך, וכתיב )ישעיה מט-ג( ויאמר 

לי עבדי אתה ישראל אשר בך אתפאר".

אמנם לפי זה צריך ביאור להבין הטעם, שבחר 

חג  ימי  משבעת  עצרת  שמיני  את  לחלק  הקב"ה 

לשבת  צריך  ואין  עצמו  בפני  רגל  שהוא  הסוכות, 

בו בתוך הסוכה, שהרי כפי המבואר הן חג הסוכות 

והן שמיני עצרת הם כנגד יעקב אבינו, אם כן מהו 

הענין לחלק ביניהם.

יעקב  כי  פי הידוע  בזה על  ונראה לבאר הענין 

מתחילה  וישראל,  יעקב  שמות  שני  לו  היו  אבינו 

נקרא בשם יעקב וכשנתעלה יותר וניצח את שרו 

של עשו נקרא בשם ישראל. לפי זה יש לומר כי חג 

הסוכות הוא כנגד השם יעקב, ואילו שמיני עצרת 

הוא כנגד מה שנתעלה אחר כך לשם ישראל.

שכתב  ממה  זה,  לרעיון  סימוכין  להביא  ויש 

כנגד  הוא  עצרת  שמיני  כי  הקדוש,  הזוהר 

"אשריך  כתוב:  כך  ועל  לחדוותא,  רישא  יעקב 

"ישראל אשר בך  ישראל מי כמוך", ונאמר עליו: 

יעקב  בשם  שפתח  מה  ביאור  וצריך  אתפאר". 

כי  לומר  יש  לפי האמור  ישראל. אך  וסיים בשם 

אלו,  פסוקים  שני  הזוהר  הזכיר  תחילה  בכוונה 

כבנים  זה  הוא  חיבה  ולשון  עוד.  מעט  לי  התעכבו 

עלי  קשה  להם  אומר  והוא  מאביהם,  הנפטרים 

פרידתכם עכבו עוד יום אחד".

לחג  הוספה  הוא  עצרת  שמיני  כי  מזה  מבואר 

הסוכות בבחינת: "קשה עלי פרידתכם". אלא שלפי 

זה צריך ביאור, מהו הענין שצונו הקב"ה לשבת בתוך 

הסוכה רק בשבעת ימי חג הסוכות, ואילו בשמיני 

ועוד  זאת  הסוכה.  בתוך  לשבת  צריך  אין  עצרת 

פנחס  בפרשת  רש"י  שפירש  במה  להתבונן,  ראוי 

שבעים  כנגד  הם,  שבעים  החג  "פרי  כט-יח(:  )במדבר 

אומות שמתמעטים והולכים, סימן כליה להם, ובימי 

המקדש היו מגינין עליהם מן היסורין".

וכוונתו על שבעים הפרים שהקריבו בז' ימי חג 

הסוכות שפחתו מיום ליום, ביום ראשון י"ג פרים, 

ביום  פרים,  י"א  שלישי  ביום  פרים,  י"ב  שני  ביום 

רביעי י' פרים, ביום חמישי ט' פרים, ביום שישי ח' 

פרים, ביום שביעי ז' פרים, סך הכל שבעים פרים. 

וצריך ביאור להבין ענין שבעים הפרים שמקריבים 

שמגיעים  עד  והולכים,  ומתמעטים  הסוכות  בחג 

ישראל  כנגד  אחד  פר  שמקריבים  עצרת  לשמיני 

גוי אחד בארץ.

 ח" שתותוס תנ"ד י קב אבינו
המיני  צרס תנ"ד י קב ריהא לחדווסא

פתח דברינו יאיר לבאר כל זה על פי מה שכתב 

ה"טור" )או"ח סימן תיז( בשם אחיו הרב יהודה, לפרט 

אבות  ג'  כנגד  הרגלים  שלשת  התחלקות  סדר 

יח-ו(  )בראשית  כנגד אברהם דכתיב  "פסח  הקדושים: 

יצחק,  כנגד  שבועות  היה.  ופסח  עוגות  ועשי  לושי 

שתקיעת שופר של מתן תורה היה בשופר מאילו של 

יצחק. סוכות כנגד יעקב דכתיב )בראשית לג-יז( ]ויעקב 

נסע סוכותה ויבן לו בית[ ולמקנהו עשה סוכות".

מי  כנגד  עצרת  שמיני  ביאר  לא  ה"טור"  והנה 

הוא, ויש כמה דעות על כך שבוודאי כולם אהובים 

וברורים, אולם מצינו על כך דברים ברורים בזוהר 

הקדוש )פרשת אמור קד:(, כי שמיני עצרת הוא כנגד 

יעקב אבינו שהוא רישא לחדוותא:

הבאים  עצרת  ושמיני  הסוכות  חג  לקראת 

לקראתנו לשלום, דבר בעתו מה טוב להתבונן על 

הקשר הנפלא בין שבעת ימי חג הסוכות ובין שמיני 

עצרת הבא מיד אחריו, אשר מצד אחד מגלים לנו 

"שמיני  ב:(:  יומא  ד:,  השנה  )ראש  בגמרא  ז"ל  חכמינו 

רגל בפני עצמו". וכן משמע ממה שנצטווינו לשבת 

בתוך הסוכה רק בשבעת ימי חג הסוכות )ויקרא כג-

בשמיני  ואילו  ימים".  שבעת  תשבו  "בסוכות  מב(: 

עצרת אין מצוה לשבת בתוך הסוכה.

קשור  עצרת  ששמיני  מצינו  שני  מצד  אך 

כחג  מגדירו  אינו  הכתוב  שהרי  הסוכות,  לחג 

השביעי",  לחודש  ואחד  "בעשרים  עצמו:  בפני 

כג-כד(:  )ויקרא  השנה  ראש  את  מגדיר  שהוא  כפי 

הכיפורים  ויום  לחודש",  באחד  השביעי  "בחודש 

הסוכות  וחג  השביעי",  לחודש  "בעשור  כז(:  )שם 

)שם לד(: "בחמשה עשר יום לחודש השביעי", אלא 

הסוכות  לחג  השמיני"  "יום  בתור  מגדירו  הכתוב 

)במדבר כט-לה(: "ביום השמיני עצרת תהיה לכם".

)ראש השנה ד:(:  וכן משמע ממה ששנינו בגמרא 

"מי שלא חג יום טוב הראשון של חג", שלא הביא 

קרבן חגיגה לשם שמחת החג ביום ראשון של חג 

של  האחרון  טוב  ויום  הרגל  כל  את  "חוגג  הסוכות, 

חגיגה  קרבן  את  להשלים  יכול  שהוא  כלומר  חג". 

בכל שבעת ימי חג הסוכות וגם בשמיני עצרת, הרי 

מבואר שיש קשר בין שמיני עצרת לחג הסוכות.

 גקהש  לי פרידסתם 
 תבו  וד יום אחדג

שמיני  בין  קשר  שיש  ראיה  עוד  להביא  ויש 

רש"י  שהביא  אגדה  ממדרש  הסוכות  לחג  עצרת 

עצרת  השמיני  "ביום  כט-לה(:  )במדבר  הכתוב  על 

תהיה לכם כל מלאכת עבודה לא תעשו, והקרבתם 

אחד".  איל  אחד  פר  לה'  ניחוח  ריח  אשה  עולה 

ופירש רש"י:

"ומדרשו באגדה, לפי שכל ימות הרגל הקריבו 

להם  אמר  ללכת  וכשבאין  אומות,  שבעים  כנגד 

כדי  קטנה  סעודה  לי  עשו  מכם  בבקשה  המקום, 

ישראל  כנגד  אחד,  איל  אחד  פר  מכם.  שאהנה 

שקהר שנפלא בין ח" שתותוס להמיני  צרס

 בראה שהנש ויום שתיפורים יהראל זתאים תלפי ש"וים
בח" שתותוס והמיני  צרס יהראל זתאים בזתוס  צמם
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כשנקרא  אבינו  יעקב  של  מעלתו  על  המדברים 

בשם ישראל, ללמדנו כי שמיני עצרת הוא כנגד 

מה שנקרא בשם ישראל.

חובת  עלינו  מוטלת  עדיין  זה  לפי  אמנם 

הביאור לבאר ביתר עמקות, מהי משמעות הענין 

שמיני  ואילו  יעקב  השם  כנגד  הוא  הסוכות  שחג 

מדוע  ועוד,  זאת  ישראל.  שם  כנגד  הוא  עצרת 

בחג הסוכות שהוא כנגד השם יעקב יושבים בצל 

סוכה, ואילו בשמיני עצרת שהוא כנגד שם ישראל 

אין אנו יושבים בסוכה.

 אנו מסחבאים בסוך שתותש
מאימס שמקטר" שרודף אחרינו

פי מה  בזה על  לבי דבר טוב לבאר הענין  רחש 

בזוהר  סוכה  מצות  בענין  גדול  חידוש  שמצינו 

הקדוש )פרשת אמור ק:(, כי עשו הוא המקטרג שרודף 

כמו  עליו,  לקטרג  ישראל  הוא  יעקב  אחרי  תמיד 

יעקב",  את  עשו  "וישטום  כז-מא(:  )בראשית  שכתוב 

ובימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים בורח יעקב 

להינצל ממנו על ידי תשובה, עד יום הכיפורים שאז 

שולח יעקב מנחה לעשו שהוא השעיר לעזאזל, כדי 

שילך לדרכו ולא יקטרג על ישראל.

והנה בשעת תפלת נעילה מתקיים מה שכתוב 

לדרכו  עשו  ההוא  ביום  "וישב  לג-טז(:  )בראשית 

והקב"ה  לדרכו,  הולך  עשו  שהמקטרג  שעירה", 

ומאחר שהמקטרג  ישראל,  עוונותיהם של  מכפר 

ונפרד מישראל רוצה הקב"ה לשמוח  הלך לדרכו 

נסע  "ויעקב  לג-יז(:  )שם  כתוב  זה  ועל  בניו,  עם 

מצות  קיום  על  רמז  שהוא  בית",  לו  ויבן  סוכותה 

סוכה, ומכיון שישבו ישראל בסוכות הם ניצולים 

מן המקטרג והקב"ה שמח עם בניו. והנה הם דברי 

הזוהר הקדוש:

בשעת  אימתי  לדרכו.  עשו  ההוא  ביום  "וישב 

וקודשא  קדישא,  מעמא  אתפרש  דהא  נעילה, 

בריך הוא שביק לחוביהון וכפר עלייהו, כיון דההוא 

מינייהו,  ואתפרש  דורונא  בההוא  אזל  מקטרגא 

כתיב  מה  בבנוי,  למחדי  הוא  בריך  קודשא  בעי 

ויעקב נסע סוכתה ויבן לו בית וגו', על כן קרא שם 

המקום סוכות, כיון דיתבו בסוכות הא אשתזיבו מן 

מקטרגא וקודשא בריך הוא חדי בבנוי".

ובתרגום ללשון הקודש:

בשעת  אימתי  לדרכו.  עשו  ההוא  ביום  "וישב 

עזב  וקוב"ה  הקדוש,  מעם  נפרד  שהרי  נעילה, 

הלך  מקטרג  שאותו  כיון  עליהם,  וכיפר  לעוונותם 

רוצה  מהם,  ונפרד  לעזאזל[  ]השעיר  דורון  באותו 

הקב"ה לשמוח בבניו, מה כתוב ויעקב נסע סוכתה 

ויבן לו בית וגו', על כן קרא שם המקום סוכות, כיון 

והקב"ה  המקטרג  מן  ניצולו  הרי  בסוכות  שישבו 

שמח בבניו".

נמצינו למדים מדברי הזוהר הקדוש כי על ידי 

הישיבה בסוכה זוכים ישראל להינצל מן המקטרג. 

בזוהר  שמבואר  למה  להפליא  מתאים  זה  דבר 

הישיבה  כי  רנו.(,  )פנחס  מהימנא  ברעיא  הקדוש 

הפורשת  השכינה  כנפי  תחת  ישיבה  היא  בסוכה 

דאיהי  "שכינתא  עלינו:  לשמור  כנפיה  את  עלינו 

סוכה אגינה עלייהו ופרישת גדפאה עלייהו כאמא 

על בנין". פירוש: "השכינה היא סוכה מגינה עליהם 

ופורשת כנפיה עליהם כאם על בנים".

מאחר  ופלא,  הפלא  כך  על  לתמוה  שיש  אלא 

ביום  "כי  טז-ל(:  )ויקרא  הכתוב  דיבר  מלא  שמקרא 

הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני 

ביום  כי  מבואר  הנ"ל  הקדוש  ובזוהר  תטהרו",  ה' 

הכיפורים הולך המקטרג לדרכו: "וישב ביום ההוא 

עשו לדרכו", מדוע אם כן הם עדיין צריכים שמירה 

להינצל מהמקטרג על ידי הכניסה בסוכה.

 הרו הל  הו
 ביקה לבטל הם י קב

אשא עיני אל ההרים לבאר כל האמור, על פי 

הקדמה יקרה ממשנתו הטהורה של מרן ה"חתם 

וב"דרשות  ויאמר(  ד"ה  קעה  דף  וישלח  )פרשת  סופר" 

חתם סופר" )דף נז טור ג(, אשר דיבר בקדשו לבאר 

של  שרו  כשנאבק  וישלח,  בפרשת  שמצינו  מה 

לב-כז(:  )בראשית  לו  יכול  היה  ולא  יעקב  עם  עשו 

ויאמר לא אשלחך  "ויאמר שלחני כי עלה השחר, 

כי אם ברכתני, ויאמר אליו מה שמך ויאמר יעקב, 

ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך כי אם ישראל כי 

שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל".

שהוא  עשו  של  שרו  נעשה  איך  ביאור,  וצריך 

הס"מ נדיב כל כך, שלא רק שהסכים לעשות מה 

אלא  הברכות,  על  לו  שיודה  יעקב  ממנו  שביקש 

יעקב  "לא  משלו:  ברכה  לו  שהוסיף  ועוד  זאת 

כי  הענין  וביאר  ישראל".  אם  כי  שמך  עוד  יאמר 

אף ששרו של עשו הוכרח בניגוד לרצונו להודות 

בדבריו  טמן  זאת  כל  עם  אך  הברכות,  על  ליעקב 

ערמה ותחבולה כנגד יעקב.

והענין הוא בהקדם לבאר מה שהודיע הקב"ה 

ליעקב אבינו על שינוי שמו )בראשית לה-י(: "ויאמר 

לו אלקים שמך יעקב, לא יקרא שמך עוד יעקב כי 

ישראל".  שמו  את  ויקרא  שמך,  יהיה  ישראל  אם 

לו:  לומר  הקב"ה  הקדים  מה  לענין  ביאור  וצריך 

שמך  יקרא  "לא  לו:  אמר  כך  ואחר  יעקב",  "שמך 

יקרא  "לא  לומר:  מספיק  היה  הלא  יעקב",  עוד 

שמך עוד יעקב כי אם ישראל", בלי ההקדמה של 

"שמך יעקב".

בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  בזה  הביאור  אך 

)ברכות יב:(: "לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם ישראל 

יהיה שמך, לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא ישראל 

עיקר ויעקב טפל לו". הנה כי כן מטעם זה הקדים 

בכך  לקבוע  כדי  יעקב",  "שמך  לו:  לומר  הקב"ה 

יעקב"  "שמך  ישאר:  לעתיד  שגם  ברורה  הוראה 

לשם  יעקב"  עוד  שמך  יקרא  "לא  אבל  במקומו, 

העיקר  שם   - שמך"  יהיה  ישראל  אם  "כי  העיקר, 

ויעקב טפל לו.

זה  מטעם  כי  סופר"  ה"חתם  אומר  זה  לפי 

"שמך  לומר  הקדים  שלא  עשו  של  שרו  התחכם 

יעקב", אלא אמר מיד: "לא יעקב יאמר עוד שמך 

יעקב  שם  שישאר  רצה  לא  כי  ישראל",  אם  כי 

יזכר  במקומו, כי אם שישתנה שמו לישראל ולא 

עוד שם יעקב. אך עדיין צריך ביאור מדוע באמת 

לא רצה שרו של עשו שישאר שם יעקב במקומו 

כשם טפל, אומר על כך ה"חתם סופר" בדרשותיו 

)שם( בלשון קדשו:

"ידוע כי זה המלאך היה שרו של עשו הוא השטן, 

לשני  אנחנו  צריכים  השטן  אותו  של  כוחו  ולבטל 

שמות אלו, יעקו"ב מלא בוי"ו ]כפי שכתוב )ויקרא כו-

מב( וזכרתי את בריתי יעקוב[ וישרא"ל עולה במספר 

קר"ע שט"ן, דצריכין אנחנו להכנעה המרומז בשם 

יעקב... ובשם ישראל לבד בגדולה והתרוממות לא 

כן צריכין לשני שמות  ועל  נגד הס"מ,  נוכל לעמוד 

שם  לעקור  המלאך  רצה  כן  ועל  וישרא"ל,  יעקו"ב 

יעקב לגמרי, והקב"ה לא רצה לעקור לגמרי, שיהיה 

בנו כח לעמוד נגד השר הנ"ל ולבטלו".

 טור בהם אחיו ר' ישודש: גתותוס תנ"ד י קב דתסיב
]וי קב נת  תותוסש ויבן לו ביס[ ולמקנשו  הש תותוסג

 זושר שקדוה: המיני  צרס שוא תנ"ד י קב ריהא לחדווסא
ו ליו שתסוב אומר: גיהראל אהר בך אספארג

 בראה שהנש ויום שתיפורים יוצאים יהראל זתאים בדין
 ל ידי השקבגש מ ריך אוסם מול רה ס ש"וים

 הני שה ירים שם תנ"ד י קב ו הו, ה יר אחד לש'
תנ"ד י קב אבינו, ה יר אחד ל זאזל תנ"ד  הו שרה 
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 ב' המוס י קוגב יהראגל
ב"ימטריא קרג  הטגן

במסילה  סופר"  ה"חתם  של  בקודש  בדרכו 

יעקו"ב  נעלה, לבאר למה באמת על ידי ב' שמות 

במספרם  שעולים  כפי  השטן  נקרע  ישרא"ל 

קר"ע שט"ן, על פי מה שביאר הגאון הגדול בעל 

לא  ד"ה  וישלח  )פרשת  התורה  על  יעקב"  "ישועות 

יעקב( מאמר הנ"ל: "לא שיעקר יעקב ממקומו, אלא 

ישראל עיקר ויעקב טפל לו", וצריך להבין התועלת 

בהשארת שם יעקב.

דרכים  ב'  לישראל  שיש  הידוע  פי  על  וביאר 

צדיקים  כשהם  א',  דרך  בדין,  זכאים  לצאת  איך 

בתכלית השלימות מצד עצמם, דרך ב', כשרואה 

מעריך  הוא  עצמם,  מצד  ראויים  שאינם  הקב"ה 

שכתוב  כמו  העולם,  אומות  רשעות  כלפי  אותם 

אתה  לבבך  וביושר  בצדקתך  "לא  ט-ה(:  )דברים 

ה'  האלה  הגוים  ברשעת  כי  ארצם,  את  לרשת  בא 

אלקיך מורישם מפניך".

מצד  שלימותם  על  מורה  "ישראל"  שם  והנה 

עם  שרית  "כי  לב-כט(:  )בראשית  בבחינת  עצמם, 

אלהים ועם אנשים ותוכל", אבל שם "יעקב" מורה 

שאינם בשלימות מצד עצמם כי אם לגבי אומות 

)שם  שם  על  יעקב  בשם  נקרא  הוא  ולכן  העולם, 

כה-כו(: "וידו אוחזת בעקב עשו", לרמז בזה כי על 

להעריך  ניתן  אחיו,  עשו  בעקב  אוחזת  שידו  ידי 

שלימותו של יעקב מול רשעותו של עשו.

יעקב  "כי  קלה-ד(:  )תהלים  הכתוב  פירוש  וזהו 

יעקב"  "כי  כלומר  לסגולתו",  ישראל  י"ה  לו  בחר 

לו  "בחר  אזי  "יעקב",  בבחינת  הם  ישראל  כאשר 

יה", הקב"ה בוחר בהם מתוך שאר אומות העולם 

כאדם  השלימות,  בתכלית  הוא  יעקב  שלגביהם 

לו חפץ שאוהב מתוך שאר חפצים, אבל  שבוחר 

שהם  "ישראל"  לבחינת  מתעלים  הם  כאשר 

בבחינת  "לסגולתו"  הם  אז  עצמם,  מצד  שלמים 

סגולה ואוצר בעיני ה' מצד עצמם.

הנה כי כן זהו שאמרו בגמרא: "לא שיעקר יעקב 

ממקומו  יעקב  שם  נעקר  היה  אם  כי  ממקומו", 

והיו נקראים רק בבחינת "ישראל", לא היו יכולים 

השלימות  בתכלית  כשהם  רק  בדין  זכאים  לצאת 

לו",  טפל  ויעקב  עיקר  ישראל  "אלא  עצמם,  מצד 

הרומזת  ישראל  מדרגת  הוא  העיקר  בודאי  כי 

יהיו  לא  ח"ו  אם  אבל  עצמם,  מצד  שלימות  על 

במדרגה זו עדיין נשאר שם יעקב המורה על "וידו 

אוחזת בעקב עשו", ולגבי עשו הם תמיד בתכלית 

השלימות, אלו תוכן דבריו הנפלאים.

 גי קב לאו הלימוסא
יהראל הלימוסא דתלאג.

מעתה יאירו עינינו להבין מדוע ביקש שרו של 

עשו לעקור שם יעקב לגמרי שישאר רק שם ישראל, 

כי רצה להשיג בכך שלא יוכלו ישראל לצאת זכאים 

עצמם  מצד  השלימות  בתכלית  כשהם  רק  בדין 

"ישראל", אבל אם אינם בשלימות כי אם  בבחינת 

על ידי הערכה לגבי שאר האומות בבחינת "יעקב" 

ברוב  הקב"ה  אולם  בדין.  זכאים  לצאת  יוכלו  לא 

לומר:  דקדק  ישראל  בטובת  החפץ  וחסדיו  רחמיו 

שאפילו  ברורה  הוראה  לקבוע  כדי  יעקב",  "שמך 

אם אין בנו שלימות מצד עצמנו, נוכל לצאת זכאים 

מצד חשיבות ערכנו לגבי שאר האומות.

דברי  שאת  ביתר  להבין  לנו  ירווח  כן  כי  הנה 

ה"חתם סופר" כי יעקו"ב ישרא"ל בגימטריא קר"ע 

שט"ן. ולפי האמור הרמז בזה, כי על ידי שיש לנו 

ב' שמות אלו נקרע כח השטן המקטרג עלינו, כי 

אפילו אם אין אנו בתכלית השלימות מצד עצמנו, 

מצד  בדין  זכאים  לצאת  יכולים  אנו  זאת  כל  עם 

אוחזת  "וידו  שם:  על  יעקב  בשם  נקראים  שאנו 

מצד  ישראל  שלימות  על  המורה  עשו",  בעקב 

ערכם לגבי שאר האומות מזרע עשו.

יומתק להבין בזה מה שכתב רבינו בחיי פרשת 

בשם  ישראל  כשנקראים  כי  מז-כט(,  )בראשית  ויחי 

יעקב הרי זה מורה על מדרגה נמוכה, וכשנקראים 

גבוהה.  מדרגה  על  מורה  זה  הרי  ישראל  בשם 

"יעקב  קעה:(:  )תרומה  הקדוש  בזוהר  הדבר  ומקור 

לאו שלימותא, ישראל שלימותא דכלא".

ישראל  כשכלל  כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי 

לצאת  צריכים  ואינם  עצמם  מצד  בשלימות  הם 

זכאים רק מצד הערכתם לגבי שאר האומות, כי 

אז הם נקראים בשם "ישראל" הרומז על שלימות 

ואינם  נמוכה  במדרגה  הם  כאשר  אך  עצמית, 

הם  אז  עצמם,  מצד  בדין  זכאים  לצאת  ראויים 

אוחזת  "וידו  בבחינת:  "יעקב"  בתואר  נקראים 

מצד  זכאים  לצאת  שיוכלו  כדי  עשו",  בעקב 

ההערכה לגבי שאר האומות.

 בראה שהנש ויום שתיפורים
אנו יוצאים זתאים תלפי אומוס ש ולם

מעתה יאירו עינינו וישמח לבנו להבין את שתי 

המערכות הקדושות שהנחיל לנו הקב"ה בחודש 

תשרי, מערכה ראשונה היא עשרת ימי התשובה 

והמערכה  הכיפורים,  יום  עד  השנה  מראש  החל 

השניה היא שבעת ימי חג הסוכות ושמיני עצרת, 

הכיפורים  ויום  השנה  בראש  כי  הוא  בזה  והענין 

שהקב"ה  ידי  על  בדין,  זכאים  יוצאים  ישראל 

מעריך את צדקת ישראל לעומת רשעת הגוים.

)ר"ה  במשנה  ששנינו  ממה  ללמוד  יש  זה  דבר 

טז.(: "בראש השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני 

אומות  כולל  עולם  באי  שכל  מבואר  הרי  מרון". 

אומרים  אנו  וכן  השנה.  בראש  נידונים  העולם 

"ועל  זוכר(:  אתה  )בתפלת  השנה  לראש  במוסף 

איזו  לשלום,  ואיזו  לחרב  איזו  יאמר,  בו  המדינות 

לרעב ואיזו לשבע, ובריות בו יפקדו להזכירם לחיים 

יש  האמור  לפי  הזה".  כהיום  נפקד  לא  מי  ולמות, 

את  לשפוט  תחילה  בכוונה  הקב"ה  שקבע  לומר 

את  להעריך  כדי  ישראל,  עם  יחד  העולם  אומות 

בדין  זכאים  יצאו  וכך  הגוים,  רשעת  מול  ישראל 

אפילו אם אינם ראויים לכך מצד עצמם.

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה, מה שהטיל 

הקב"ה על הכהן הגדול העבודה הקדושה של שני 

ושעיר  לה'  אחד  שעיר  הכפורים,  ביום  השעירים 

אחד לעזאזל, כמו שכתוב )ויקרא טז-ח(: "ונתן אהרן 

על שני השעירים גורלות גורל אחד לה' וגורל אחד 

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".

יתכן(,  ועוד  ד"ה  סג  )שער  יצחק"  ב"עקידת  וביאר 

כי שני השעירים הם כנגד יעקב ועשו שהיו אחים 

אחד  להיות בבחינת שעיר  יעקב  ונבחר  תאומים, 

שעיר  בבחינת  להיות  נבחר  אחיו  עשו  ואילו  לה', 

אחד לעזאזל, ונעתיק מעט לשון קדשו:

"ועוד יתכן בדרך הרמז, שיותן בזה רושם נפלא 

בהבדל אשר בין הבנים בניו של יצחק אבינו, אשר 

שניהם  כי  הקודם,  הדין  ביום  עקידתו  זכרון  בא 

 חסם תופר: י קוגב יהראגל ב"ימטריא קרג  הטגן
לרמז הבתח הני המוס אלו מבטלים אס קטרו" שהטן

 יהו וס י קב: הם י קב רומז  ל הלימוס יהראל
תלפי  הו, הם יהראל מורש  ל הלימוס מצד  צמם

 ח" שתותוס שוא תנ"ד שהם י קב: גוידו אוחזס ב קב  הוג
היה לו הלימוס רק בש רתש תלפי  הו

 המיני  צרס שוא תנ"ד י קב תהנס לש להם יהראל
היה לו הלימוס מצד  צמו בלי הום קהר ל הו
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כדי  ישראל,  שם  רק  שישאר  ממקומו  יעקב  שם 

שיצאו זכאים בדין רק כשהם ראויים מצד עצמם, 

ישראל  אחרי  רודף  הוא  הכיפורים  יום  אחרי  כן 

לקטרג עליהם שאינם ראויים מצד עצמם, ומטעם 

זה מסתיר אותם הקב"ה באור המקיף של הסוכה, 

כמו  עליהם  לקטרג  יוכל  שלא  עליהם  לשמור 

שנבאר בהמשך הדברים. 

 גבתותוס סהבו הב ס ימיםג
תדי לשיוס בהלימוס מצד  צמתם

המערכה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הסוכות  חג  ימי  שבעת  תשרי  חודש  של  השניה 

ושמיני עצרת, שהרי התכלית הרצויה היא שיזכו 

עצמם,  מצד  בדין  זכאים  לצאת  באמת  ישראל 

הגוים,  רשעת  מול  עצמם  להעריך  שיצטרכו  בלי 

לכן מיד אחרי יום הכפורים נתן לנו הקב"ה מצות 

שהקיף  הכבוד  לענני  זכר  שהיא  בסוכה,  הישיבה 

ממצרים,  כשיצאו  ישראל  את  הקב"ה  בהם 

שענני  קצא.(  בשלח  )פרשת  הקדוש  בזוהר  ומבואר 

הכבוד היו מיוחדים רק לישראל, וכל מי שלא היה 

מזרע ישראל כמו הערב רב הענן פולטם.

הכבוד  ענני  כנגד  שהיא  סוכה  במצות  וכן 

מבואר בזוהר הקדוש )פרשת אמור קג.( שהוא מיוחד 

רק לישראל, כמו שכתוב )ויקרא כג-מב(:

"כל האזרח בישראל ישבו בסוכות, כל מאן דאיהו 

משרשא וגזעא קדישא דישראל ישבו בסוכות תחות 

ושרשא  מגזעא  דליתיה  ומאן  דמהימנותא,  צלא 

קדישא דישראל, לא יתיב בהו ויפוק גרמיה מתחות 

משורש  שהוא  מי  "כל  פירוש:  דמהימנותא".  צלא 

צל  תחת  בסוכות  ישבו  ישראל  של  קודש  וגזע 

האמונה, ומי שאינו מגזע ושורש הקדוש של ישראל, 

לא ישב בהן ויוציא עצמו מתחת צל האמונה".

נצא  שלא  דעת  ללמדנו  הקב"ה  רוצה  בכך 

אלא  הגוים,  לגבי  ההערכה  מצד  רק  בדין  זכאים 

באור  הגוים  מן  לגמרי  נבדלים  בהיותנו  אפילו 

גדול  כלל  הלא  אולם  בדין.  זכאים  נצא  הסוכה 

מבואר בספרים הקדושים, שאי אפשר להתעלות 

לרום כל המעלות בבת אחת, אלא צריך להתעלות 

מעט מעט לפי ערכו.

ר'  הרבי  של  קדשו  דברות  לחיך  נמלצו  ומה 

)פרשת משפטים ד"ה או יאמר  זי"ע  אלימלך מליז'ענסק 

)שמות  זה במה שכתוב  ואלה המשפטים( שמרמז ענין 

כשתרצה  מזבחי,  על  במעלות  תעלה  "ולא  כ-כג(: 

לעלות על מזבח... לא תלך מיד בהתחלתך במעלות 

את  תרגיל  מתחילה  רק  גמורים,  צדיקים  ומדרגות 

עצמך בהדרגה ממדרגה למדרגה בהכנעה גדולה".

לכן צוה הקב"ה להקריב בחג הסוכות שבעים 

ללכת  ללמדנו  והולכים,  שמתמעטים  פרים 

בהדרגה מעלה מעלה מעט מעט להיות בשלימות 

ככל  כי  נמצא  לגוים,  קשר  שום  בלי  עצמנו  מצד 

עצמם,  מצד  בשלימות  יותר  הם  ישראל  שכלל 

בהם  שאין  הגוים  של  זכותם  והולכת  פוחתת  כן 

שום תועלת, לכן ככל שאנו מרבים לשבת בסוכה 

בצלא דמהימנותא ואנו נעשים יותר בשלימות, כך 

השבעים  כנגד  שהם  החג  של  הקרבנות  פוחתים 

אומות. וזהו הטעם שחג הסוכות הוא כנגד יעקב 

שלימות  על  שרומז  יעקב,  בשם  שנקרא  אבינו 

העולם  אומות  לגבי  הערכה  מצד  רק  ישראל 

בבחינת: "וידו אוחזת בעקב עשו".

אולם שמיני עצרת הוא כנגד יעקב אבינו שנקרא 

בשם ישראל, כי נתעלה להיות בשלימות מצד עצמו 

בלי שום הערכה לגבי אומות העולם, לכן מקריבים 

גוי אחד בארץ, לרמז  בו רק פר אחד כנגד ישראל 

ידי  על  לשלימות  להגיע  צריכים  אינם  כבר  שאז 

הקדוש  בזוהר  שמבאר  וזהו  הגוים.  לגבי  ההערכה 

לחדוותא  רישא  יעקב  כנגד  הוא  עצרת  שמיני  כי 

שנאמר עליו: "אשריך ישראל מי כמוך". וגם נאמר 

דייקא  "בך"   - אתפאר"  בך  אשר  "ישראל  עליו: 

אתפאר, בלי שום צורך להעריך אותך לגבי הגוים. 

להינצל  כדי  בסוכות  ישראל  שישבו  צורך  אין  לכן 

משרו של עשו, שהרי אין לו מקום לקטרג מאחר 

שהם ראויים מצד עצמם.

הנה מה טוב ומה נעים להבין בזה המדרש אגדה 

"לפי שכל ימות הרגל הקריבו כנגד  שהביא רש"י: 

שבעים אומות, וכשבאין ללכת אמר להם המקום, 

שאהנה  כדי  קטנה  סעודה  לי  עשו  מכם  בבקשה 

ישראל  זכו  לא  שעדיין  הסוכות  בחג  כי  מכם". 

להיות בשלימות מצד עצמם, אם כן הסעודה היא 

לא רק לישראל אלא גם לגוים, שהרי גם להם יש 

זכות מאחר שעל ידם יצאו ישראל זכאים בדין.

להיות  ישראל  נתעלו  שכבר  השמיני  ביום  אך 

בך  "ישראל אשר  בשלימות מצד עצמם בבחינת: 

אתפאר", אם כן אין לגוים שום זכות, לכן מבקש 

סעודה  לי  עשו  מכם  "בבקשה  מאתנו:  הקב"ה 

קטנה כדי שאהנה מכם" - "מכם" דייקא, בלי שום 

צירוף של אומות העולם כי אם בזכותכם.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל
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נפלה  תאומים...  ולהיותם  השעירים...  אל  נתדמו 

ביניהם קטטה על הבכורה )בראשית כה-כב( ויתרוצצו 

הבנים בקרבה, ולא סרו אחרי כן מהתקוטט עליה, 

לכן צוה שיטילו עליהם גורלות... ומה' כל משפטו 

איזהו לשם ואיזהו לעזאזל.

סימן  שהיה  לט.(  )יומא  שאמרו  מה  נפלא  ומה 

טוב כשעלה גורל השם בימין, שיורה שאותו שעיר 

הנקרא בשם יעקב, ימין ה' רוממה בו ומכוונת כנגדו... 

הנה הוא יורה כי נפשות כל בית יעקב אשר בחר לו יה, 

הנה הנם נפשות הכהנים הניגשים אל ה', וכולן זוכות 

ובאות תחת כנפי השכינה... כי על זה נאמר )שמות יט-

ו( ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש.

אמנם השעיר אשר הוא שעיר בעצם, אשר עלה 

כל  את  עליו  נושא  הוא  הנה  לעזאזל,  הגורל  עליו 

עוונות בני ישראל, במה שמכבידין את עולם עליהם 

והוא  עוונותיהם,  הממרקים  ורעות  קשות  בגזרות 

משתלח לארץ גזרה, אשר שם נפל שדוד בלי שום 

תקומה, כי לסוף יפול בנופלים ולא יהיה שריד ופליט 

לבית עשו, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא".

יומתק להבין בזה מה ששנינו במשנה )יומא סב.(: 

"שני שעירי יום הכפורים מצוותן שיהיו שניהן שוין 

הרי  כאחד".  ובלקיחתן  ובדמים  ובקומה  במראה 

מבואר כי שני השעירים צריכים להיות ממש שווים 

בכל דבר, ולפי דברי בעל ה"עקידה" יש לבאר הענין 

שהיו  ועשו  יעקב  כנגד  שהם  בכך  לרמז  כדי  בזה, 

אחים תאומים, ונפרדו לדרכם יעקב לצד הקדושה 

ועשו לצד הטומאה בבחינת השעיר לעזאזל.

שצוה  הטעם  לבאר  יש  דרכנו  לפי  כן  כי  הנה 

הקב"ה לקחת שני השעירים כנגד יעקב ועשו, כי 

רצה הקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו לזכות את ישראל 

ראויים  אינם  ח"ו  אם  אפילו  בדין,  זכאים  שיצאו 

מצד עצמם כי אם בהערכה כלפי הגוים. וזהו הענין 

זה לצד  שמעמיד הכהן הגדול את שני השעירים 

גורל  יעקב  גורלות, השעיר של  ומפיל עליהם  זה, 

אחד לה', כי הקב"ה מעריך אותם מול השעיר של 

עשו הרשע שהוא גורל לעזאזל.

הקדוש,  הזוהר  דברי  להבין  הרווחנו  מעתה 

יום הכיפורים רודף עשו דהיינו שרו של  כי אחרי 

עשו אחרי ישראל לקטרג עליהם, כי כשהוא רואה 

אותם  שהעריך  ידי  על  רק  בדין  זכאים  שיצאו 

הנה  השעירים,  שני  בבחינת  עשו  מול  הקב"ה 

לעקור  רצה  אבינו,  יעקב  עם  שנאבק  בעת  כמו 
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