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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
יום כיפור תשע"ח

 וב ב ל י בכתע אנ  מנ י
ב כ המקד  הםל וןו

מה  פי  על  בזה,  הענין  לבאר  יאיר  דברינו  פתח 

שמצינו מאמר נפלא במדרש תנחומא )פרשת נשא אות 

יא(, כי בזמן שבית המקדש היה קיים, הניח הקב"ה 

בבית  כבודו  כסא  על  ישיבתו  מקום  את  כביכול 

המקדש של מעלה, וירד יחד עם כסא כבודו לשבת 

בבית המקדש של מטה בקדשי הקדשים:

למשה  הקב"ה  שאמר  בשעה  וראה  "בוא 

הקב"ה  אמר  משכן,  לו  שיעשו  לישראל  שיאמר 

שנאמר  למעלה  בנוי  מקדשי  הרי  משה  למשה, 

היכל  ושם  מראשון,  מרום  כבוד  כסא  יז-יב(  )ירמיה 

כמו שנאמר )חבקוק ב-כ( וה' בהיכל קדשו הס מפניו 

כל הארץ, ושם כסא כבודו בנוי שנאמר )תהלים קג-

יט( ה' בשמים הכין כסאו.

)ישעיה ו-א( יושב על כסא רם  וכן ישעיה אומר 

ונשא ושוליו מלאים את ההיכל, ובשביל חיבתכם 

עד  מתוקן  שהוא  העליון,  המקדש  בית  מניח  אני 

שנאמר  ביניכם  ואשכון  וארד  העולם,  נברא  שלא 

)שמות כט-מה( ושכנתי בתוך בני ישראל, וכתיב )שם 

כה-ח( ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".

מצטרף  זה  מאמר  כי  נראה  נתבונן  כאשר 

)פרשת  תנחומא  במדרש  מאמר  עוד  עם  להפליא 

נשא אות טז( על הפסוק )במדבר ז-א(: "ויהי ביום כלות 

משה להקים את המשכן".

נתאווה  העולם  את  הקב"ה  שברא  "בשעה 

שיהא לו דירה בתחתונים כמו שיש בעליונים, ברא 

מכל  )בראשית ב-טז(  לו  ואמר  וצוה אותו  את האדם 

עץ הגן אכול תאכל ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל 

הייתי  כך  הקב"ה,  ליה  אמר  צוויו,  על  ועבר  ממנו, 

לי  שיש  כמו  בתחתונים  דירה  לי  שיהא  מתאווה 

בעליונים, ודבר אחד צויתי אותך ולא שמרת אותו, 

מיד סילק הקב"ה שכינתו לרקיע הראשון.

עמד קין והרג להבל מיד סילק שכינתו לרקיע 

מן  נסתלקה  לפניו  והכעיס  אנוש  דור  עמד  שני... 

אחרי  בפרשת  שכתוב  במה  הדבר  ומקור 

בהקרבת פר החטאת אשר לאהרן הכהן )ויקרא טז-

וכפר  לו  אשר  החטאת  פר  את  אהרן  "והקריב  יא(: 

באצבעו  והזה  הפר  מדם  ולקח  ביתו...  ובעד  בעדו 

שבע  יזה  הכפורת  ולפני  קדמה,  הכפורת  פני  על 

"והזה  רש"י:  ופירש  באצבעו".  הדם  מן  פעמים 

יזה  הכפורת  ולפני  במשמע,  אחת  הזאה  באצבעו, 

שבע, הרי אחת למעלה ושבע למטה". 

החטאת  שעיר  דם  בזריקת  כך  אחר  והנה 

את  "ושחט  שם-טו(:  )שם  כתוב  ישראל  בשביל 

שעיר החטאת אשר לעם והביא את דמו אל מבית 

לפרוכת, ועשה את דמו כאשר עשה לדם הפר והזה 

אותו על הכפורת ולפני הכפורת". הרי מבואר שגם 

את דם שעיר החטאת צריך לזרוק כמו שזרק את 

דם הפר: "אחת למעלה ושבע למטה".

הגדול  הכהן  עבודת  על  במשנה  ששנינו  וזהו 

)יומא נג:(: "נכנס למקום שנכנס ]רש"י: "לבית קדשי 

הקדשים"[ ועמד במקום שעמד ]בין הבדים[, והזה 

מונה  היה  וכך  למטה...  ושבע  למעלה  אחת  ממנו 

אחת, אחת ואחת, אחת ושתים, אחת ושלש, אחת 

וארבע, אחת וחמש, אחת ושש, אחת ושבע".

ומקשה בגמרא )שם נה.(: "מאי טעמא", כלומר 

משבע  אחת  כל  עם  "אחת"  מונה  היה  מדוע 

יטעה  שלא  אמר  אלעזר  "רבי  למטה.  ההזאות 

בינתיים  לו שהות  "שיהא  ופירש רש"י:  בהזאות". 

לתת לבו למנין שלא יטעה". "רבי יוחנן אמר, אמר 

)ויקרא טז-יד( ולפני הכפורת יזה, שאין תלמוד  קרא 

הזאה  על  לימד  יזה,  לומר  תלמוד  ומה  יזה,  לומר 

ראשונה שצריכין מנין עם כל אחת ואחת".

וצריך ביאור להבין בדרך עבודה, עצם ההזאות 

"אחת למעלה ושבע למטה". זאת ועוד,  בדרך זו: 

הכהן  שצירף  הטעם  מחשבה,  בדרך  הענין  להבין 

הגדול את המספר של ההזאה הראשונה "אחת", 

או  יטעו,  שלא  כדי  למטה,  ההזאות  שבע  כל  עם 

כפי שלמד רבי יוחנן מפסוק מיוחד.

לקראת יום הכיפורים - היום המקודש ביותר 

מכל השנה, ואחריו שבעת ימי חג הסוכות הבאים 

במה  להתבונן  טוב  מה  בעתו  דבר  לטובה,  עלינו 

על  ונורא,  נפלא  מאמר  ז.(  )ברכות  בגמרא  שמצינו 

כניסתו של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול ביום 

הכיפורים להקטיר קטורת בקדשי הקדשים:

פעם  אלישע,  בן  ישמעאל  רבי  אמר  "תניא 

אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי 

כסא  על  יושב  שהוא  צבאות  ה'  יה  אכתריאל 

אמרתי  ברכני,  בני  ישמעאל  לי  ואמר  ונשא,  רם 

כעסך,  את  רחמיך  שיכבשו  מלפניך  רצון  יהי  לו 

ויגולו רחמיך על מדותיך, ותתנהג עם בניך במדת 

ונענע  ותיכנס להם לפנים משורת הדין,  הרחמים, 

לי בראשו".

במה  כלול  זה  מאמר  כי  מאד  ברור  והנה 

שהגדיר החכם מכל אדם )קהלת ז-כד(: "עמוק עמוק 

התלמוד  שחכמי  הוא  עובדא  אולם  ימצאנו".  מי 

הקדוש,  בזוהר  ולא  בגמרא  זה  מאמר  הכניסו 

לפי  נגלה  בדרך  גם  להבינו  מקום  שיש  משמע 

השגתנו. הנה כי כן צריך ביאור להבין:

גדול  כהן  ישמעאל  רבי  שראה  הענין  מהו  א. 

ביום הכיפורים את הקב"ה יושב על כסא רם ונשא 

הקב"ה  שביקש  הענין  מהו  ב.  הקדשים.  בקדשי 

צריך  הקב"ה  וכי  ברכני",  בני  "ישמעאל  ממנו: 

מהו הענין שנענע לו  ג.  לברכתו של הכהן הגדול. 

וכדומה,  "אמן"  לו בפיו  ולא ענה  הקב"ה בראשו, 

כפי שאמר לו בתחילה: "ישמעאל בני ברכני".

 ב אופ ההזאוכ איכ למםלה
ו בם למטה

בדחילו  זה  מאמר  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

הכהן  בעבודת  שמצינו  מה  לבאר  בהקדם  ורחימו, 

הגדול ביום הכיפורים בקדשי הקדשים, בזריקת דם 

פר החטאת של הכהן הגדול ודם שעיר החטאת של 

ישראל, שהיה זורק בדרך מיוחדת כפי שלא מצינו 

בכל השנה: "אחת למעלה ושבע למטה".

בםנ ן הג לו  הנרלא  ל הזוהפ הקדו 

 התהן הגדול בתנ סכו לקוד  הקד  ע בז' םננ  הקטופכ
ם ה התנה לז' םננ  התבוד המכגל ע בז'  מ  יג הסותוכ
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דרכו  והשחית  המבול  דור  עמד  לשלישי,  השני 

נתגאה  הפלגה  דור  לרביעי,  השלישי  מן  נסתלקה 

קלקלו  סדומיים  לחמישי,  רביעי  מן  נסתלקה 

נסתלקה מן החמישי לשישי, עמדו אמרפל וחבריו 

נסתלקה מן שישי לשביעי.

ירד  טובים  מעשים  סיגל  אברהם  שעמד  כיון 

ופשט  יצחק  עמד  לששי,  רקיע שביעי  מן  הקב"ה 

יעקב  לחמישי,  מששי  ירד  המזבח  גבי  על  צווארו 

מן חמישי לרביעי, לוי בנו מן רביעי לשלישי, קהת 

בן לוי מן שלישי לשני, עמרם מן שני לראשון, עמד 

משה והורידה לארץ שנאמר )שמות יט-כ( וירד ה' על 

)שיר השירים ה-א( באתי לגני אחותי  הר סיני, וכתיב 

כלה, אימתי כשהוקם המשכן".

יתבאר  המאמרים  שני  את  נצרף  כאשר 

הקב"ה  התאווה  העולם  בריאת  בשעת  כי  לנו, 

עשה  וכן  בתחתונים,  דירה  לו  להיות  כביכול 

עם  עדן  בגן  בתחתונים  שכינתו  הקב"ה  שהשרה 

הראשון  אדם  חטא  כאשר  אולם  הראשון.  אדם 

נמשכה  וכך  הראשון,  לרקיע  שכינתו  את  סילק 

בעוונות  לרקיע  מרקיע  השכינה  הסתלקות 

)רש"י  נמרוד  הוא  אמרפל  שבאו  עד  התחתונים, 

בראשית יד-א( וחבריו, וגרמו בעוונותיהם לסלק את 

שהוא  למעלה,  מלמטה  השביעי  לרקיע  השכינה 

הריחוק הגדול ביותר מן הארץ.

למלחמה  שיצא  אבינו  אברהם  הגיע  והנה 

כנגד נמרוד וחבריו, והתחיל להוריד את השכינה 

נמשכה  וכך  השישי,  לרקיע  השביעי  מהרקיע 

רבינו  משה  שבא  עד  לרקיע,  מרקיע  הירידה 

את  כשנתן  לארץ,  שוב  השכינה  את  והוריד 

ירד  שהקב"ה  המשכן  את  ובנה  לישראל  התורה 

וכך  כבודו,  כסא  על  הקדשים  בקדשי  לשבת 

לו  להיות  הקב"ה  של  תאוותו  כביכול  נתמלאה 

דירה בתחתונים. 

 התהן הגדול התנ ס תל
כ ובוכ   פאל לרנ  תסא התבוד

בזה מה שצוה  נעים להבין  ומה  הנה מה טוב 

הקב”ה לכהן הגדול להיכנס ביום הכיפורים לקדשי 

פו:(:  )יומא  בגמרא  ששנינו  מה  פי  על  הקדשים, 

שנאמר  הכבוד,  כסא  עד  שמגעת  תשובה  "גדולה 

מבואר  אלקיך".  ה'  עד  ישראל  שובה  יד-ב(  )הושע 

הקב"ה  עד  להגיע  היא  התשובה  תכלית  כי  מזה 

היושב על כסא כבודו.

והנה יום הכיפורים הוא יום של סליחה מחילה 

"כי  טז-ל(:  )ויקרא  שכתוב  כמו  ישראל,  לכל  וכפרה 

ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם 

שיעשו  הוא  לכך  התנאי  אולם  תטהרו".  ה'  לפני 

ישראל תשובה כמו שפסק הרמב"ם )הלכות תשובה 

פ"א ה"ג(: "ועיצומו של יום הכיפורים מכפר לשבים, 

הרמ"א  וכתב  עליכם".  יכפר  הזה  ביום  כי  שנאמר 

"יום הכיפורים אינו מכפר אלא  )או"ח סימן תרז ס"ו(: 

על השבים המאמינים בכפרתו".

שליח  שהוא  הגדול  לכהן  הקב"ה  צוה  לכן 

הציבור של כל ישראל, שיקבץ יחד אצלו את כל 

להעלותן  במקום  אך  ישראל.  כל  של  התשובות 

לקדשי  עמהן  יכנס  הכבוד,  כסא  לפני  בשמים 

הקדשים שמפאת חיבתם של ישראל ירד הקב"ה 

שם עם כסא כבודו, ויביא לפני כסא הכבוד את כל 

תשובות ישראל על כל עוונותיהם.

וזהו שכתוב בכניסתו של אהרן הכהן לקדשי 

אל  אהרן  יבוא  "בזאת  טז-ג(:  )ויקרא  הקדשים 

זא"ת  כי  הקדושים  בספרים  ומבואר  הקודש". 

הכוונה  האמור  לפי  ממו"ן.  קו"ל  צו"ם  בגימטריא 

בזה שקיבץ יחד את כל התשובות של ישראל בג' 

הקדשים  לקדשי  עמהן  להיכנס  כדי  אלו,  בחינות 

שהקב"ה ישב שם על כסא כבודו.

 ה ת נה  ה א ואיכ למםלהו
  פדה ו בם למטהו בקד   הקד  ע

מה  לבאר  לבנו  וישמח  עינינו  יאירו  מעתה 

שהזה הכהן הגדול בקדשי הקדשים לפני הקב"ה 

שבע הזאות אחת למעלה ושבע למטה, על פי מה 

יב:( שישנם שבעה רקיעים,  )חגיגה  ששנינו בגמרא 

ומפרש בגמרא כי ברקיע הראשון שנקרא ערבות 

נמצא כסא הכבוד, שהקב"ה מלך אל חי רם ונשא 

לרוכב  "סולו  סח-ה(:  )תהלים  שנאמר  עליהם,  שוכן 

בערבות ביה שמו".

כסא  על  יושב  שהקב"ה  מאחר  כן  כי  הנה 

ובזמן  ערבות,  שנקרא  הראשון  ברקיע  כבודו 

כבודו  כסא  עם  ירד  קיים  היה  המקדש  שבית 

הקדשים,  בקדשי  בארץ  שכינתו  להשרות 

ירידות מרקיע  ירד כביכול שבע  נמצא שהקב"ה 

הראשון עד קדשי הקדשים. לפי זה נראה כי זהו 

ושבע  למעלה  אחת  הגדול  הכהן  שהזה  הענין 

הקב"ה  שעשה  הגדול  החסד  על  לרמז  למטה, 

נמצא  לארץ.  למטה  עד  הכבוד  כסא  עם  לרדת 

הקב"ה  על  רמז  היא  למעלה",  "אחת  כי  זה  לפי 

שמאז בריאת העולם ישב על כסא כבודו ברקיע 

שבע  כנגד  הם  למטה",  "ושבע  ערבות,  הראשון 

ירידות שירד הקב"ה משם עד למטה לארץ.

הגדול  הכהן  שמנה  מה  להבין  יומתק  זה  לפי 

כדי  למטה,  ההזאות  משבע  אחת  כל  עם  "אחת" 

סתם  הן  ההזאות  שמונה  כי  לחשוב  נטעה  שלא 

להבין  נשכיל  אלא  והארץ,  רקיעים  שבעה  כנגד 

שהיה  מה  על  לה',  להודות  בזה  הכוונה  שעיקר 

תחילה "אחת למעלה", שהשרה את שכינתו ברקיע 

"ושבע למטה", שהשכינה ירדה אחר כך  הראשון, 

שבע ירידות לשרות בארץ בקדשי הקדשים.

הזאה  בהזאות:  הגדול  הכהן  שספר  וזהו 

ראשונה "אחת", היא כנגד השכינה שהיתה ברקיע 

השכינה  היינו  ואחת",  "אחת  ערבות,  הראשון 

שהיא אחת ירדה ירידה אחת לרקיע השני, "אחת 

שניה  ירידה  ירדה  אחת  שהיא  השכינה  ושתים", 

ושבע",  "אחת  עד  הלאה  וכך  השלישי,  לרקיע 

עד  שביעית  ירידה  ירדה  אחת  שהיא  שהשכינה 

לארץ בקדשי הקדשים.

 םננ  הקטופכ ב וע ת רופ ע
התנה לםננ  התבוד  ל יג הסותוכ

סוד,  שיח  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

גדול:  כהן  ישמעאל  מרבי  הקב"ה  שביקש  מה 

לנו  שמגלה  מה  פי  על  ברכני",  בני  "ישמעאל 

ה"שפת אמת" )סוכות שנת תרמ"ד( חידוש גדול הבנוי 

שבעת  של  השורש  כי  הקדוש,  הזוהר  דברי  על 

הסוכות,  חג  ימי  בשבעת  המתגלים  הכבוד  ענני 

בקדשי  הגדול  הכהן  שהכניס  הקטורת  מענן  הוא 

משבעה  כלול  שהיה  הכיפורים  ביום  הקדשים 

עננים, והנה הדברים בלשון קדשו:

שנכנס  המקדש,  בזמן  כן  גם  היה  הענין  "וזה 

בענן  הכיפורים  ביום  ולפנים  לפני  גדול  הכהן 

 ב אופ םנ ן פב    מםאל תהן גדול  נתנס בקד   הקד  ע
ופאה אכ הקבוה ו ו ב םל תסא פע ונ או

 מדפ : ב ב ל י בכע  ל   פאל  פד הקבוה םע תסא תבודו
מפק ם הפא ון םפבוכ ו  ב םל ו בקד   הקד  ע

 מאיפ  גדולה כ ובה  מגםכ םד תסא התבוד
לתן התנ ס התהן הגדול אכ כ ובוכ   פאל בקד   הקד  ע

 הפמז בהזאוכ התהן הגדול: ואיכ למםלה ו בם למטהו
ה ת נה  ה כה בפק ם הפא ון  פדה ו בם למטהו םד לאפץ
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הקטורת, לכן המשיך הארה שישרה ]הקב"ה[ ענני 

כבודו על בני ישראל אחר כך בימי החג. ועיין בזוהר 

טז-יג(  )ויקרא  הפסוק  שמביא  א'  ק"ג  אמור  הקדוש 

על  וכוונתו  סוכה".  למצות  הקטורת  ענן  וכיסה 

דברי הזוהר הקדוש )שם(: "ענני כבוד בזכות אהרן... 

להלן  מה  הקטורת,  ענן  וכיסה  טז-יג(  )ויקרא  וכתיב 

שבעה  בקטורת  דהא  שבעה,  נמי  כאן  אף  שבעה 

תשבו  בסוכות  דא  ועל  כחדא...  מתקשרן  עננין 

שבעת ימים".

כי  הקדוש,  הזוהר  מדברי  למדים  נמצינו 

חג  ימי  בשבעת  שמתגלים  הכבוד  ענני  שבעה 

ענן  בזכות  הם  הכבוד,  לענני  זכר  שהם  הסוכות 

את  שכיסה  עננים  משבעה  כלול  שהיה  הקטורת 

גדול לעבודת  קדשי הקדשים כשנכנס שם הכהן 

עבודת  כי  אמת"  ה"שפת  למד  ומזה  הקטורת, 

הקטורת של הכהן הגדול ביום הכיפורים בקדשי 

ענני  להמשכת  הכנה  בבחינת  היתה  הקדשים, 

הכבוד שמתגלים על ישראל בחג הסוכות.

מה  לבאר  חדשה  דרך  מצאנו  האמור  פי  על 

"אחת  הקדשים:  בקדשי  הגדול  הכהן  שהזה 

למעלה ושבע למטה", כי "אחת למעלה" הוא רמז 

למעלה  ישראל  מתעלים  שבו  הכיפורים,  יום  על 

)או"ח  הטור  שכתב  כמו  הזה,  העולם  עניני  מכל 

סימן תריט( הטעם שנוהגים לומר ביום כיפור "ברוך 

שם" בקול רם, כי אנו כמלאכים שנוהגים כן. ]וזהו 

ביאור דברי רבינו האריז"ל )שער הכוונות יום הכיפורים 

דרוש א( כי ביום הכיפורים אנו עולים לבינה שהיא 

עולם הבא שאין בו אכילה ושתיה[.

ימי  שבעת  על  רמז  הוא  למטה"  "שבע  ואילו 

בעולם  למטה  נמצאים  אנו  שבהם  הסוכות,  חג 

על  כי  נמצא  הסוכה.  בתוך  וישנים  אוכלים  הזה 

ידי עבודת ההזאות: "אחת למעלה ושבע למטה", 

המשיך הכהן הגדול קדושה מיום הכיפורים שהוא 

בבחינת "אחת למעלה", לשבעת ימי הסוכה שהם 

בבחינת "שבע למטה".

 םננ  התבוד  ל יג הסותוכ
מהזדונוכ  נם ו תזתו וכ

הזוהר  דברי  לבאר  תבלין  להוסיף  ונראה 

הקדוש, על הקשר הנפלא בין שבעת ענני הקטורת 

בקדשי  הכיפורים  ביום  הגדול  הכהן  שהעלה 

על  הסוכות,  בחג  הכבוד  ענני  לשבעת  הקדשים 

פי מה שלמדנו ענין יקר על ענני הכבוד המתגלים 

רבי  הרה"ק  של  הטהורה  ממשנתו  הסוכות,  בחג 

וזהו  ד"ה  הסוכות  )חג  דוד"  ב"צמח  זי"ע  מדינוב  דוד 

למען ידעו(, ואלו דבריו.

הכבוד,  לענני  זכר  היא  סוכה  מצות  כי  ידוע 

דורותיכם  ידעו  "למען  כג-מג(:  )ויקרא  שכתוב  כמו 

כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם 

מארץ מצרים". ופירש רש"י: "כי בסוכות הושבתי, 

ענני כבוד". וכן פירשו בטור ובשלחן ערוך )או"ח הל' 

ימים  שבעת  תשבו  "בסוכות  ס"א(:  תרכה  סימן  סוכה 

וגו' למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את 

בני ישראל, הם ענני כבוד שהקיפם בהם לבל יכם 

שרב ושמש".

מגלה לנו הרה"ק רבי דוד מדינוב זי"ע, כי ענני 

ששקעו  ישראל  מעוונות  נוצרו  במדבר  הכבוד 

במצרים במ"ט שערי טומאה, והקב"ה ברוב רחמיו 

הכבוד,  ענני  מהם  ונעשו  לזכויות  הפכם  וחסדיו 

ולפי זה כתב בלשון קדשו:

יתירה  החיבה  דורותיכם,  ידעו  למען  "וזהו 

בני  את  הושבתי  בסוכות  כי  לישראל,  שעשיתי 

פירוש,  מצרים,  מארץ  אותם  בהוציאו  ישראל 

ממ"ט  העוונות  ים   - ממצרים  אותם  כשהוצאתי 

הכל  את  הפכתי  אז,  ישראל  שהיו  טומאה  שערי 

שנעשה  כמו  מקיף  אור  מזה  שנעשה  עד  לזכות, 

וכן  הכבוד,  לענני  וזכו  דרבנן  חלוקא  ממצות 

נעשו  הכיפורים  יום  אחר  כי  לדורות,  תמיד  יהיה 

של  המקיף  אור  נעשה  ומזה  זכויות,  מהעוונות 

המדת  כי  היינו  אלקיכם,  הוי"ה  אני  וזהו  סוכה, 

הדין בחינת אלקיכם, נהפך לבחינת הוי"ה לרחמים 

ולרצון על כל ישראל".

 יג הסותוכ הזמן לם וכ
 כ ובה מאהבה

את  תמך  זי"ע  מדינוב  הרה"ק  כי  ברור  ונראה 

לוי"  ה"קדושת  של  קדשו  דברות  על  יתדותיו 

)פרשת וילך ד"ה מי אל כמוך(, לבאר המדרש תנחומא 

"ולקחתם לכם ביום הראשון,  )פרשת אמור סימן כב(: 

וכי ראשון הוא והלא ט"ו יום הוא, ואת אמרת ביום 

הראשון, אלא ראשון הוא לחשבון עוונות".

וביאר ה"קדושת לוי" הכוונה בזה, דהנה בראש 

תשובה,  ישראל  כל  עושים  הכפורים  ויום  השנה 

מיראה,  תשובה  כלל  בדרך  היא  זו  תשובה  אולם 

מחמת הפחד הגדול של יום הדין, כי המלך הקב"ה 

יושב על כס המשפט וכל באי עולם עוברים לפניו 

כבני מרון, אבל אחרי שעברו הימים הנוראים שאז 

כשמגיע  הנה  ישראל,  עוונות  לכל  הקב"ה  סלח 

בצילא  בסוכה  ישראל  יושבים  שאז  הסוכות  חג 

מאהבה  תשובה  עושים  הם  הנה  דמהימנותא, 

מתוך שמחה והתעלות הנפש.

ידי  על  כי  פו:(  )יומא  חז"ל  שאמרו  מה  וידוע 

ואילו  כשגגות,  לו  נעשות  זדונות  מיראה  תשובה 

על ידי תשובה מאהבה זדונות נעשות לו כזכויות, 

עושים  שישראל  הכפורים  ויום  השנה  בראש  לכן 

לחשב  תועלת  שום  אין  עדיין  מיראה,  תשובה 

העוונות כיון שעדיין לא נתהפכו לזכויות, אבל בחג 

הסוכות שישראל עושים תשובה מאהבה ומהפכים 

את הזדונות לזכויות, הנה אז הוא "ראשון לחשבון 

עוונות", כי הקב"ה מחשב אז כל העוונות שנהפכו 

לזכויות כדי להרבות שכרם של ישראל.

לפי זה מבוארים היטב דברי הרה"ק מדינוב זי"ע, 

עושים  שישראל  הכיפורים  ויום  השנה  בראש  כי 

כשגגות  נעשו  שהזדונות  הרי  מיראה,  תשובה 

ועדיין אינם מאירים כי גם השוגג הוא פגם וצריך גם 

כן כפרה. אולם כיון שמגיע חג הסוכות שאז עושים 

ישראל תשובה מאהבה, ועל ידי זה הזדונות נעשות 

הסוכה  של  מקיף  אור  נעשה  מזה  כזכויות,  להם 

להאיר לישראל היושבים בצל סוכה.

מה  להבין  יומתק  הקדושים  דבריו  פי  על 

שבחר הקב"ה ללכת לפני ישראל במדבר בעמוד 

הענן, אשר על שם כך נצטווינו לקיים מצות סוכה, 

ולכאורה תמוה, שהרי הענן מרמז על הסתר פנים 

מעבור  לך  בענן  "סכותה  ג-מד(:  )איכה  שכתוב  כמו 

לפני  הלך  שהקב"ה  יתכן  איך  כן  כי  הנה  תפלה". 

ישראל בענן הכבוד המורה על מסך המבדיל.

אך לפי האמור הענין הוא נפלא, כי ענני הכבוד 

"סכותה  בבחינת:  ישראל  מעוונות  נוצרו  אמנם 

שעשו  ידי  שעל  אלא  תפלה",  מעבור  לך  בענן 

 פב  דוד מד נוב: םננ  התבוד ביג הסותוכ נוצפו מכ ובה מאהבה
 סגולכה להרוך אכ תל הםוונוכ לזתו וכ

 הקבוה    ב םל תסא התבוד ב ק  מפב    מםאל לבפתו
  הרוך תבפ ב וע הת רופ ע אכ תל הזדונוכ לזתו וכ

 פב    מםאל ב פך אכ הקבוה   כנהג לרנ ע מ ופכ הד ן
לצפף מה  םכ ד ע בנ ו לם וכ ביג הסותוכ כ ובה מאהבה

 וונםנם ל  בפא וו - הקבוה נםנם לו  הוא מסכתל מפא 
לצפף אכ הםכ ד תא לו תבפ ם ו כ ובה מאהבה ב וע הת רופ ע   
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בזוהר  שמבואר  מה  כן  גם  בזה  להבין  יומתק 

הקדוש, כי ענן הקטורת היה כלול משבעה עננים 

על  הסוכות,  בחג  שהיו  הכבוד  ענני  שבעת  כנגד 

יש  שמות  "שבעה  נב.(:  )סוכה  בגמרא  המבואר  פי 

לו ליצר הרע". ומבואר במהרש"א שהם ז' כוחות 

מטעם  כן  כי  הנה  בראשית.  ימי  ז'  כנגד  הטומאה 

זה היו שבעה ענני הכבוד כנגד שבעת הכוחות של 

לזכויות  ונהפכו  ישראל,  היצר הרע שהחטיא את 

בבחינת ז' ענני הכבוד כנגד ז' ימי חג הסוכות.

 ו  מםאל בנ  בפתנ ו 
להרוך הזדונוכ לזתו וכ

עתה הבה נמשיך במסע הקודש לבאר המאמר 

גדול  כהן  ישמעאל  רבי  של  כניסתו  בענין  הנפלא 

בן  ישמעאל  רבי  אמר  "תניא  הקדשים:  לקדשי 

לפני  קטורת  להקטיר  נכנסתי  אחת  פעם  אלישע, 

שהוא  צבאות  ה'  יה  אכתריאל  וראיתי  ולפנים, 

יושב על כסא רם ונשא", שנכנס לקדשי הקדשים 

להקטיר קטורת בין שני בדי הארון, ולקח עמו את 

כדי  הכיפורים  ביום  ישראל  שעשו  התשובות  כל 

וזכה לראות במחזה  להעלותם לפני כסא הכבוד, 

רם  כסא  על  יושב  "שהוא  כביכול:  הקב"ה  את 

ונשא", בקדשי הקדשים.

בזה  הביאור  ברכני".  בני  ישמעאל  לי  "ואמר 

על  ישראל  ששבו  התשובות  כל  עם  כשנכנס  כי 

ממנו  הקב"ה  ביקש  מיראה,  תשובה  עוונותיהם 

העוונות  כל  את  ובתפלתו  בברכתו  שיהפוך  ברכה 

שנעשו כשגגות שיהפכו לזכויות. וכן עשה: "אמרתי 

לו, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך, ויגולו 

רחמיך על מדותיך, ותתנהג עם בניך במדת הרחמים, 

ותיכנס להם לפנים משורת הדין".

פי מה שהאריך  בזה על  ונראה לבאר הכוונה 

"פרשת  בספרו  למלך"  "משנה  בעל  הגדול  הגאון 

בזוהר  שמקורו  נפלא  ביסוד  ד(  )דרוש  דרכים" 

הקדוש )פרשת חיי שרה קכא:(, שהקב"ה דן את האדם 

באשר הוא שם ואינו מסתכל על הרע שהוא עתיד 

זה מרובה מדה טובה שהקב"ה  ולעומת  לעשות, 

מסתכל גם על הטוב שעתיד האדם לעשות כאילו 

הזוהר  דברי  והנה  בדין.  לזכותו  כדי  עשאו  כבר 

בלשון קדשו:

דאיהו  בישין  על  נש  לבר  ליה  דיינין  לא  "דהא 

עתיד וזמין למעבד, דכתיב )בראשית כא-יז( כי שמע 

ליה  דדנין  תימא  ולא  שם.  הוא  באשר  וגו'  אלקים 

על טבין דעביד לחוד, אלא לאוטבא ליה על אינון 

זכיין  על  ליה  ודנין  דאתמר,  כמה  דהשתא  טבין 

דאיהו זמין למעבד, ובגינייהו אשתזיב אע"ג דאיהו 

השתא חייבא, בגין דקוב"ה עביד טיבו על כל בריין, 

דאין  ולא  לכלא,  לאוטבא  עביד  דאיהו  ארחוי  וכל 

כך  ובגין  למעבד,  זמין  דאיהו  בישין  על  נש  לבר 

אתדן בר נש קמי קוב"ה".

מעתה יש לומר כי זהו שהתפלל רבי ישמעאל 

שורת  שלפי  אמת  הן  כי  הקב"ה,  לפני  גדול  כהן 

תשובה  ישראל  עשו  לא  שעדיין  מאחר  הדין 

הזדונות  כל  נעשו  הרי  מיראה,  אם  כי  מאהבה 

וידוע  שגלוי  מאחר  אולם  כזכויות,  ולא  כשגגות 

הסוכות  בחג  ישראל  שעתידים  הקב"ה  לפני 

הגדול  הכהן  בזכות  מאהבה,  תשובה  לעשות 

שהשפיע עליהם אהבת ה' כאהרן הכהן, לכן אנא 

"לפנים משורת הדין", שתהפוך  תתנהג עם בניך 

שעתידים  בזכות  לזכויות  השגגות  את  להם 

לעשות תשובה מאהבה.

על כך מסיים רבי ישמעאל מה שראה במחזה: 

לברכתי  נענע  כביכול  הקב"ה  בראשו",  לי  "ונענע 

ברכתי  את  שקיבל  בכך  שרמז  דייקא,  "בראשו" 

"מגיד  מו-י(:  )ישעיה  בבחינת  מראש  להסתכל 

ישראל  שעתידים  מה  על  אחרית",  מראשית 

לעשות תשובה מאהבה בחג הסוכות, וכבר חשב 

לנו  בזמננו אף שאין  וכן  לזכויות.  כל השגגות  את 

בית המקדש, עם כל זה על ידי אמירת העבודה של 

"ונשלמה  יד-ג(:  )הושע  מקיימים  אנו  הגדול,  הכהן 

פרים שפתינו", ואנו ממשיכים ביום הכיפורים את 

ענני הכבוד שהמשיך הכהן הגדול לחג הסוכות.

יומתק לבאר בזה מנהג ישראל תורה שהביא 

הרמ"א )או"ח סימן תרכה ס"א( בשם המהרי"ל: "מצוה 

לתקן הסוכה מיד לאחר יום כיפור, דמצוה הבאה 

כי  בזה,  הביאור  האמור  לפי  יחמיצנה".  אל  לידו 

מאחר שלפי המבואר בזוהר הקדוש שורש ענני 

הכבוד בחג הסוכות הוא מעבודת הכהן גדול עם 

במוצאי  מיד  לכן  הכיפורים,  ביום  הקטורת  ענני 

יום הכיפורים בונים את הסוכה להמשיך את ענני 

הכבוד מיום כיפורים לחג הסוכות.

mamarim@shvileipinchas.com :לקבלת המאמרים באימייל

בשורה טובה לתושבי ארץ ישראל
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ישראל תשובה מאהבה זדונות נעשו להם כזכויות, 

לכן בחר הקב"ה ללוות את ישראל במדבר דוקא 

על ידי ענני הכבוד שנוצרו מהעוונות, כדי להראות 

להם שהזדונות נעשו זכויות.

אהפן התהן מםופפ ב  פאל אהבכ ה'

חשבתי דרכי לבאר בזה מה שגילו לנו חכמינו 

את  שליוו  הכבוד  ענני  כי  ט.(,  )תענית  בגמרא  ז"ל 

ישראל במדבר היו בזכות אהרן הכהן, על פי מה 

מתלמידיו  "הוי  מי"ב(:  פ"א  )אבות  במשנה  ששנינו 

את  אוהב  שלום,  ורודף  שלום  אוהב  אהרן,  של 

בשם  הרע"ב  ופירש  לתורה".  ומקרבן  הבריות 

אבות דרבי נתן:

"וכיצד היה מקרב הבריות לתורה, כשהיה יודע 

לו  ומראה  עמו  מתחבר  היה  עבירה,  שעבר  באדם 

פנים צהובות, והיה אותו אדם מתבייש ואמר, אילו 

היה יודע צדיק זה מעשי הרעים, כמה היה מתרחק 

שהנביא  הוא  למוטב,  חוזר  היה  כך  ומתוך  ממני, 

אתי  הלך  ובמישור  בשלום  ב-ו(  )מלאכי  עליו  מעיד 

ורבים השיב מעון".

מבואר מזה כי מתוך אהבתו הגדולה לישראל, 

שחטאו  ממה  שיתביישו  ה'  אהבת  בהם  הכניס 

ויחזרו בתשובה על כל מה שחטאו, ועל ידי שעשו 

במ"ט  במצרים  ששקעו  מה  על  מאהבה  תשובה 

שהם  לזכויות,  הזדונות  כל  נהפכו  טומאה  שערי 

הם ענני הכבוד שהקב"ה התלבש בהם ללוות את 

היו  הכבוד  ענני  כי  מבואר  הרי  במדבר,  ישראל 

בזכות אהרן.

מעתה יאירו עינינו להבין מה שמבואר בזוהר 

הגדולים  הכהנים  כל  וכן  הכהן  אהרן  כי  הקדוש, 

בענן  הכיפורים  ביום  כשנכנסו  אחריו,  שבאו 

לענני  הכנה  עשו  הקדשים,  לקדשי  הקטורת 

הכבוד המתגלים בחג הסוכות, כי הן אמת שביום 

הכיפורים עושים ישראל תשובה מיראה מאימת 

יום הדין, אולם הכהן הגדול שהיה מבני בניו של 

בכוחו  היה  מאהבה,  ה'  את  שעבד  הכהן  אהרן 

בחג  מאהבה  תשובה  שיעשו  ישראל  את  להכין 

במדבר  שהיו  הכבוד  לענני  זכר  שהוא  הסוכות, 

בזכות אהרן הכהן שהפך את הזדונות לזכויות.
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