יוסי פרבר

חסידות לפרשת השבוע

יתי לְ ָך כִּ י ִּהכִּ יתָ נִּ י זֶה ָשלש ְרגָלִּ ים – שם משמואל לפרשת בלק
וַיִּ ְפ ַתח ה' אֶ ת ִּפי הָ ָאתוֹן ַותֹאמֶ ר לְ בִּ לְ עָ ם מֶ ה עָ ִּש ִּ
במדבר כב

(כא) וַ י ָָּּקם בִּ לְ עָּ ם בַ ב ֶֹּקר וַ יַחֲ בׁש אֶ ת אֲ ֹּתנ ֹּו וַ ֵּילְֶך עִּ ם ָּש ֵּרי מוָֹּאב:
ּוׁשנֵּי נְעָּ ָּריו עִּ ּמ ֹּו:
(כב) וַ יִּ חַ ר ַאף אֱ ֹל ִּקים כִּ י ה ֹּולְֵּך הּוא וַ יִּ ְתיַצֵּ ב מַ לְ ַאְך ה' בַ ֶד ֶרְך לְ ָּש ָּטן ל ֹּו וְ הּוא ֹּרכֵּב עַ ל אֲ תֹּ נ ֹּו ְ
(כג) וַ ֵּת ֶרא הָּ ָאתוֹּן ֶאת מַ לְ אַ ְך ה' נִּצָּ ב בַ ֶד ֶרְך וְ חַ ְרב ֹּו ְׁשלּופָּ ה בְ יָּד ֹּו וַ ֵּתט הָּ ָאתוֹּן ִּמן הַ ֶד ֶרְך וַ ֵּתלְֶך בַ ָּש ֶדה וַ ַיְך בִּ לְ עָּ ם אֶ ת הָּ ָאתוֹּן לְ הַ ט ָֹּּתּה הַ ָּד ֶרְך:
(כד) וַ ַי ֲעמֹּד מַ לְ אַ ְך ה' בְ ִּמ ְׁשעוֹּל הַ כְ ָּר ִּמים ג ֵָּּדר ִּמזֶ ה וְ ג ֵָּּדר ִּמזֶ ה:
(כה) וַ ֵּת ֶרא הָּ ָאתוֹּן אֶ ת מַ לְ אַ ְך ה' וַ ִּתלָּחֵּ ץ אֶ ל הַ ִּקיר וַ ִּתלְ חַ ץ ֶאת ֶרגֶל בִּ לְ עָּ ם אֶ ל הַ ִּקיר וַ יֹּסֶ ף לְ הַ כֹּתָּ ּה:
ּושמֹּאול:
(כו) וַ יוֹּסֶ ף מַ לְ ַאְך ה' עֲבוֹּר וַ ַי ֲעמֹּד בְ ָּמקוֹּם צָּ ר אֲ ֶׁשר ֵּאין ֶד ֶרְך לִּ נְטוֹּת י ִָּּמין ְ
(כז) וַ ֵּת ֶרא הָּ ָאתוֹּן ֶאת מַ לְ אַ ְך ה' וַ ִּת ְרבַ ץ ַתחַ ת בִּ לְ עָּ ם וַ יִּ חַ ר ַאף בִּ לְ עָּ ם וַ יְַך אֶ ת הָּ ָאתוֹּן בַ ַּמ ֵּקל:
יתי לְ ָך כִּ י ִּהכִּ יתָ נִּ י זֶה ָשלש ְרגָלִּ ים:
ֹּאמר לְ בִּ לְ עָּ ם מֶ ה עָּ ִּש ִּ
(כח) וַ יִּ פְ ַתח ה' ֶאת פִּ י הָּ ָאתוֹּן וַ ת ֶ
(כט) וַ יֹּאמֶ ר בִּ לְ עָּ ם לָָּאתוֹּן כִּ י ִּה ְתעַ לַלְ ְת בִּ י לּו יֶׁש חֶ ֶרב בְ י ִָּּדי כִּ י עַ ָּתה הֲ ַרגְ ִּתיְך:
ֹּאמר הָּ ָאתוֹּן אֶ ל בִּ לְ עָּ ם הֲ לוֹּא ָאנֹּכִּ י אֲ ֹּת ְנָך אֲ ֶׁשר ָּרכַבְ ָּת עָּ לַי מֵּ עו ְֹּדָך עַ ד הַ יוֹּם הַ זֶ ה הַ הַ ְס ֵּכן ִּה ְסכַ ְנ ִּתי ַלעֲשוֹּת לְ ָך כֹּה וַ יֹּאמֶ ר ֹלא:
(ל) וַ ת ֶ
(לא) וַ יְ גַל ה' ֶאת עֵּ ינֵּי בִּ לְ עָּ ם וַ י ְַרא ֶאת מַ לְ אַ ְך ה' נִּצָּ ב בַ ֶד ֶרְך וְ חַ ְרב ֹּו ְׁשלֻפָּ ה בְ יָּד ֹּו וַ יִּ קֹּד וַ יִּ ְׁש ַתחּו לְ אַ פָּ יו:
אתי לְ ָּש ָּטן כִּ י י ַָּרט הַ ֶד ֶרְך לְ נֶגְ ִּדי:
(לב) וַ יֹּאמֶ ר אֵּ לָּיו מַ לְ ַאְך ה' עַ ל מָ ה ִּהכִּ יתָ אֶ ת אֲ תֹנְ ָך זֶה ָשלוֹש ְרגָלִּ ים ִּהנֵּה ָאנֹּכִּ י יָּצָּ ִּ
ֵּיתי:
(לג) וַ ִּת ְרַאנִּ י הָּ ָאתוֹּן וַ ֵּתט לְ פָּ נַי זֶ ה ָּׁשלׁש ְרגָּלִּ ים אּולַי נ ְָּטתָּ ה ִּמפָּ נַי כִּ י עַ ָּתה ַגם א ְֹּת ָּכה הָּ ַרגְ ִּתי וְ אוֹּתָּ ּה הֶ חֱ י ִּ
אתי בַ ָּד ֶרְך וְ עַ ָּתה ִּאם ַרע בְ עֵּ ינֶיָך אָּ ׁשּובָּ ה לִּ י:
אתי כִּ י ֹלא י ַָּדעְ ִּתי כִּ י ַא ָּתה נִּצָּ ב לִּ ְק ָּר ִּ
(לד) וַ יֹּאמֶ ר בִּ לְ עָּ ם אֶ ל מַ לְ אַ ְך ה' חָּ ָּט ִּ
(לה) וַ יֹּאמֶ ר מַ לְ אַ ְך ה' אֶ ל בִּ לְ עָּ ם לְֵּך עִּ ם הָּ אֲ נ ִָּּׁשים וְ אֶ פֶ ס ֶאת הַ ָּדבָּ ר אֲ ֶׁשר אֲ ַדבֵּ ר אֵּ לֶיָך אֹּת ֹּו ְת ַדבֵּ ר וַ ֵּילְֶך בִּ לְ עָּ ם עִּ ם ָּש ֵּרי בָּ לָּק:

שם משמואל בלק – שנת תרע"ב
כִּ י ִּהכִּ יתָּ נִּ י זֶ ה ׁשָּ לׁש ְרגָּלִּ ים ,ברש"י רמז לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה ,ובלקוטי התורה מהאר"י ז"ל
שבלעם רצה לעקור מישראל את ג' הרגלים 2.ויש להתבונן מאי אולמא דשלש רגלים מיתר המצות שבתורה.
ונראה דהנה אמרו ז"ל עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשע 3,ונראה דג' אלה הם קנאה תאוה וכבוד
1

שמוציאין את האדם מן העולם 4,עין רעה היא קנאה ,ורוח גבוהה היא כבוד ,ונפש רחבה היא תאוה ,ומביאים לידי עבודה זרה
גילוי עריות שפיכות דמים ,קנאה לידי שפיכות דמים ,תאוה לידי גילוי עריות ,כבוד לידי עבודה זרה ,כי כל אדם שיש בו גסות
הרוח כאילו עובד עבודה זרה 5.וידוע במהר"ל שג' האבות אברהם יצחק ויעקב תקנו את ג' החטאים האלה 6,ובזכותם ג' רגלים
שנותנים כח ועוז לישראל לעמוד נגד ג' אלה.
ויש לומר עוד שפסח שהוא ראשית הכנסת ישראל תחת מלכות שמים היפוך עבודה זרה ,וכמאמרם ז"ל משכו ידיכם מעבודה
זרה וקחו לכם צאן של מצוה 7,באה בו המצוה לאכול לחם עוני רומז לרוח נמוכה ,היפוך מדת בלעם שהיתה לו רוח גבוהה.
שבועות הוא לעומת התאוה ,כמאמר הרמב"ם ז"ל שאין מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה ,וגדולה מכל זאת
אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה 8,והכנה למתן תורה היתה פרישה 9,ואין התורה מתקיימת אלא במי שדעתו שפלה
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יתי לְ ָך כִּ י ִּהכִּ יתָּ נִּי זֶ ה ָּׁשלׁש ְרגָּלִּ ים רמזה לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים; רש"י לבמדבר
במדבר רבה כ ,יד :וַ תֹּאמֶ ר לְ בִּ לְ עָּ ם מֶ ה עָּ ִּש ִּ
כב ,כח ד"ה זֶ ה ָּׁשלׁש ְרגָּלִּ ים :רמז לו אתה מבקש לעקור אומה החוגגת שלש רגלים בשנה.
האר"י ,שער הפסוקים  -פרשת בלק :ויאמר אליו מלאך ה' על מה הכית את אתונך זה וגו' :חז"ל אמרו ,שבקש לעקור שלש רגלים מישראל ,ואין
בדברים אלו יחס עם כונת בלעם כפי הפשט .אבל הענין יובן עם הנז"ל ,כי הנה שלשה הרגלים ,הם ג' האבות כנודע ,ועליהם אמרו באדרת נשא
כנז"ל ובהאי אתרחיצו אבהתנא לאתלבשא ,בההוא רוחא והבל דנפק מן פומא עילאה .ובהיות בלעם מקללם בפיו ,מבחי' הבל הזה ,נמצא שהיה
עוקר ג' האבות המתלבשים בה הנקרא שלשה רגלים ;...האר"י ,ספר לקוטי תורה  -פרשת בלק... :והנה תבין בזה מ"ש זה שלש רגלים וארז"ל
שביקש לעקור ג' רגלים מישראל והענין כי סוד הבל היוצא מפה דעתיקא הנה בי' אתרחיצו אבהתנא להתלבשא ביה ועתה כשרצה לקלל את
ישראל ע"י שם זה נמצא שהי' עוקר ג' רגלים שהם ג' אבות...
ידיו ֶׁשל בִּ לְ עָּ ם הָּ ָּר ָּׁשע .עַ יִּ ן
לׁשה ְדבָּ ִּרים אֲ חֵּ ִּריםִּ ,מ ַתלְ ִּמ ָּ
ּוׁש ָּ
ָאבינּוְ .
ַאב ָּרהָּ ם ִּ
ידיו ֶׁשל ְ
לׁשה ְדבָּ ִּרים הַ לָּלּוִּ ,מ ַתלְ ִּמ ָּ
משנה אבות ה ,יט :כָּל ִּמי ֶׁשיֵּׁש ְביָּד ֹּו ְׁש ָּ
ידיו ֶׁשל
ידיו ֶׁשל בִּ לְ עָּ ם הָּ ָּר ָּׁשע .מַ ה בֵּ ין ַתלְ ִּמ ָּ
ידיו ֶׁשל ַאבְ ָּרהָּ ם ָאבִּ ינּו .עַ יִּ ן ָּרעָּ ה ,וְ רּוחַ גְ בוֹּהָּ ה ,וְ נֶפֶ ׁש ְרחָּ בָּ הִּ ,מ ַתלְ ִּמ ָּ
טוֹּבָּ ה ,וְ רּוחַ ְנמּוכָּה ,וְ נֶפֶ ׁש ְׁשפָּ לָּהִּ ,מ ַתלְ ִּמ ָּ
ַאב ָּרהָּ ם ָאבִּ ינּו ,אוֹּכְ לִּ ין בָּ ע ֹּולָּם הַ זֶ ה וְ נוֹּחֲ לִּ ין בָּ ע ֹּולָּם הַ בָּ אֶׁ ,שנֶאֱ מַ ר (משלי ח) ,לְ הַ נ ְִּחיל אֹּהֲ בַ י יֵּׁש,
ידיו ֶׁשל ְ
ידיו ֶׁשל בִּ לְ עָּ ם הָּ ָּר ָּׁשעַ .תלְ ִּמ ָּ
ַאבְ ָּרהָּ ם ָאבִּ ינּו לְ תַ לְ ִּמ ָּ
ידם לִּ בְ אֵּ ר ַׁשחַ תַ ,א ְנ ֵּׁשי
ֵּיהנָּם וְ יו ְֹּר ִּדין לִּ בְ אֵּ ר ַׁשחַ תֶׁ ,שנֶאֱ ַמר (תהלים נה) ,וְ אַ ָּתה אֱ ֹל ִּקים תו ִֹּּר ֵּ
ידיו ֶׁשל בִּ לְ עָּ ם הָּ ָּר ָּׁשע יו ְֹּר ִּׁשין ג ִּ
וְ א ְֹּצ ֹּרתֵּ יהֶ ם אֲ מַ לֵּא .אֲ בָּ ל ַתלְ ִּמ ָּ
ּומ ְרמָּ ה ֹלא יֶחֱ צּו יְ מֵּ יהֶ ם ,וַ אֲ נִּ י אֶ בְ טַ ח בָּ ְך; תנחומא בלק ו :ויען בלעם ויאמר אל עבדי בלק אם יתן לי בלק מלא ביתו כסף וזהב וגו' מכאן אתה
ָּד ִּמים ִּ
למד שהיה בו שלשה דברים אלו הן עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה עין רעה דכתיב וישא בלעם את עיניו וירא את ישראל רוח גבוהה דכתיב מאן
ה' לתתי להלך עמכם נפש רחבה דכתיב אם יתן לי בלק וגו' אלו היה מבקש לשכור חיילות להלחם כנגדן ספק נוצחין ספק נופלין לא דיו שיתן כך
ונוצח הא למדת שכן בקש .לא אוכל לעבור נתנבא שאינו יכול לבטל ברכות שנתברכו האבות מפני השכינה.
ָאדם ִּמן הָּ ע ֹּולָּם.
יאין אֶ ת הָּ ָּ
משנה אבות ד ,כאַ :רבִּ י אֶ לְ עָּ זָּ ר הַ ַקפָּ ר אוֹּמֵּ ר ,הַ ִּק ְנָאה וְ הַ ַתאֲ וָּ ה וְ הַ ָּכבוֹּד מו ִֹּּצ ִּ
בבלי סוטה ד ע"ב :אמר רבי יוחנן משום ר"ש בן יוחי כל אדם שיש בו גסות הרוח כאילו עובד עבודת כוכבים כתי' הכא תועבת ה' כל גבה לב
וכתיב התם ולא תביא תועבה אל ביתך...
מהר"ל ,נצח ישראל ד...:וידוע כי אברהם זכותו ומעלתו פרישותו מן הערווה ...יצחק זכותו ההרחקה מעבודת גילולים ...יעקב נגד שפיכות
דמים ;...עם זאת ,אין התאמה בין התורה כאן ובין דברי השם משמואל במקום אחר ,שבו קשר בין האבות ובין הרגלים ,בסדר השונה מזה
שבתורה הזו  -ראה שם משמואל תצוה  -וזכור שנת תרע"ז... :ולפי סדר זה מתיחס פסח ליצחק ,שבועות ליעקב ,סוכות לאברם .כי בפסח נתקיים
וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנכי ,ובמדרש (שמ"ר פ' ט"ו) משל למלך שאמר לבניו היו יודעים שאני דן דיני נפשות ומחייב הקריבו לי דורון שאם
תעלו לפני לבימה שאעביר אילוגין שלכם לאחר ,כך אמר הקב"ה לישראל בדיני נפשות אני מתעסק ומודיע אני לכם היאך אני חס עליכם וכו' .וכן
הוא בגבורות (פ' ל"ו) שרז"ל פירשו שה תמים על שם יצחק שהרי הקריב תמורתו איל ,ובסוכות היא המשכת החסדים חיצונים ופנימים כידוע
בכתבי האר"י ז"ל ,ע"כ יש ליחסו לאברהם .אך שבת שהוא כתר שם טוב שעולה על גביהם מתיחס למשה כמו שאנו אומרים ישמח משה במתנת
חלקו.
ּוקחּו ָּל ֶכם צֹּאן לְ ִּמ ְׁשפְ חֹּתֵּ י ֶכם וְ ַׁשחֲ טּו הַ פָּ סַ ח; מכילתא בא יא :משכו וקחו לכם...
מׁשה לְ ָּכל זִּ ְקנֵּי יִּ ְש ָּראֵּ ל וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵּהֶ ם ִּמ ְׁשכּו ְ
שמות יב ,כא :וַ יִּ ְק ָּרא ֶ
רבי יוסי הגלילי אומר משכו מעבודה זרה והדבקו במצוה; שמות רבה טז ,ב :וכן אתה מוצא לישראל כשהיו במצרים היו עובדין עבודת כוכבים
ולא היו עוזבין אותה שנאמר (יחזקאל כ) איש את שקוצי עיניהם לא השליכו אמר לו הקב"ה למשה כל זמן שישראל עובדין לאלהי מצרים לא
יגאלו לך ואמור להן שיניחו מעשיהן הרעים ולכפור בעבודת כוכבים הדא הוא דכתיב (שמות יב) משכו וקחו לכם כלומר משכו ידיכם מעבודת
כוכבים וקחו לכם צאן ושחטו אלהיהם של מצרים ועשו הפסח שבכך הקב"ה פוסח עליכם...
רמב"ם ,משנה תורה ,סוף הלכות איסורי ביאה כב ,כא ... :גדולה מכל זאת אמרו יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה וירחיב דעתו בחכמה שאין
מחשבת עריות מתגברת אלא בלב פנוי מן החכמה ובחכמה הוא אומר אילת אהבים ויעלת חן דדיה ירווך בכל עת באהבתה תשגה תמיד.

עליו .סוכות לעומת עין רעה וקנאה ,וחג הסוכות היא היפוך מזה שהוא בטחון בה' יתברך היפוך הקנאה על זולתו אלא טובת
11
עין ,ועל כן באה בו מצות הלולב <וְ >יֵּעָּ שּו ֻכלָּם אֲ ג ָֻּדה אֶ חָּ ת 10ויבואו אלו ויכפרו על אלו.
הרי כי ג' מועדים אלו משפיעים בישראל היפוך מדתו של בלעם ,על כן היה בלעם שונא ביחוד לג' מועדים ורצה לעקרם
מישראל כנ"ל.
ובזה יש לפרש הענין ששלש פעמים ברך בלעם ,כי הן לעומת שלש הרגלים ,כי הוא רצה לעקרן מישראל ,אבל ה' יתברך הפך
את הקללה לברכה ,ועל כן שלש הברכות הן מעין ענין שלש הרגלים .כי הברכה הראשונה (במדבר כג ,ז-י) היא שהם עָּ ם לְ בָּ ָּדד
יתי ָּכמֹּהּו (במדבר כג ,י) ,שהוא מעין יום טוב של פסח שבו נבחרו
ּות ִּהי ַאחֲ ִּר ִּ
יִּ ְׁשכֹּן ּובַ גוֹּיִּ ם ֹלא יִּ ְתחַ שָּ ב וגו' (במדבר כג ,ט) עד ְ
ישראל לחלק ה' יתברך ,לעומת שישראל משכו ידיהם מעבודה זרה ובחרו לעבוד את ה' יתברך לבדו .הברכה השניה (במדבר
ּותרּועַ ת מֶ לְֶך ב ֹּו (במדבר כג ,כא) ובתרגום <אונקלוס> ושכינת מלכהון ביניהון ,זהו יום טוב של
כג ,יח-כד) ה' אֱ ֹל ָּקיו עִּ ּמ ֹּו ְ
שבועות מתן תורה דכתיב וַ י ֵֶּרד ה' עַ ל הַ ר ִּסינַי (שמות יט ,כ) ,ומתנבא על לעתיד כָּ עֵּ ת יֵָּאמֵּ ר לְ ַי ֲעקֹּב ּולְ יִּ ְש ָּראֵּ ל מַ ה פָּ עַ ל אֵּ 'ל
(במדבר כג ,כג) ופרוש רש"י (ד"ה כעת יאמר ליעקב) עוד עתיד להיות עת כעת הזאת אשר תגלה חיבתו לעין כל שהן יושבין
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לפניו ולומדים תורה מפיו וכו' .הברכה השלישית (במדבר כד ,ג-ט) מַ ה טֹּבּו אֹּהָּ לֶיָך ַי ֲעקֹּב (במדבר כד ,ה) שרומזת למקדשות,
זה יום טוב של סוכות דוגמת המקדש 13ובו נתקיים הֱ בִּ יַאנִּי הַ ּמֶ לְֶך חֲ ָּד ָּריו (שיר השירים א ,ד) כמבואר במדרשים 14,כִּ נְחָּ לִּ ים
נִּטָּ יּו וגו' (במדבר כד ,ו) עד וְ זַ ְרע ֹּו בְ מַ יִּ ם ַרבִּ ים (במדבר כד ,ז) ,שאז ישראל מתברכים במים 15,וְ ָּירֹּם מֵּ אֲ גַג ַמלְ כ ֹּו (במדבר כד ,ז) יש
בו רמז על מלחמת גוג ומגוג שכתבו הגאונים שקבלה בידם שתהיה בסוכות ,ועל כן מפטירין בשבת חול המועד סוכות
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במלחמת גוג.
ויש לומר עוד שהנבואה הרביעית שמדברת מלימות המשיח ,זה הוא שמיני עצרת שרומז לימות המשיח ,וכנור שלעתיד של
שמונה נימין כידוע בספרים 17,ואין להאריך עוד.
עין
טובה

עין רעה
= קנאה

רוח
נמוכה

רוח
גבוהה
= כבוד

נפש
שפלה

נפש
רחבה
= תאוה
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 שפיכות
דמים
 עבודה
זרה
 גילוי
עריות

יעקב

סוכות  -בטחון בה'
= היפוך הקנאה בזולת

מצות לולב רומזת לאחדות
ישראל ולכפרת האחד על
האחר ,בעין טובה.

ברכה השלישית :מַ ה טֹּבּו אֹּהָּ לֶיָך ַי ֲעקֹּב שרומזת למקדשות ,וסוכה היא דוגמת
המקדש; כִּ נְחָּ לִּ ים נִּ טָּ יּו וגו' עד וְ זַ ְרע ֹּו בְ מַ יִּ ם ַר ִּבים רומז לסוכות שאז ישראל
מתברכים במים; וְ ָּירֹּם מֵּ אֲ גַג מַ לְ כ ֹּו רומז למלחמת גוג ומגוג שתהיה בסוכות

יצחק

פסח  -ראשית הכנסת ישראל
למלכות שמים = היפוך ע"ז

מצות לחם עוני רומזת לרוח
נמוכה

ברכה ראשונה :עָּ ם לְ בָּ ָּדד יִּ ְׁשכֹּן ּובַ גוֹּיִּ ם ֹלא יִּ ְתחַ ָּשב

אברהם

שבועות  -המפנה מחשבתו לדברי
תורה מתרחק ממחשבת עריות
המתגברת רק בלב פנוי מחכמה.

הפרישה היתה הכנה למתן
תורה ,ואין התורה מתקיימת
אלא במי שדעתו שפלה עליו

ּותרּועַ ת מֶ לְֶך ב ֹּו ואונקלוס :ושכינת מלכהון ביניהון;
ֹלקיו עִּ ּמ ֹּו ְ
ברכה שניה :ה' אֱ ָּ
יִּש ָּראֵּ ל מַ ה פָּ עַ ל אֵּ 'ל ופרש"י :עוד עתיד להיות עת כעת
כָּעֵּ ת יֵָּאמֵּ ר לְ ַי ֲעקֹּב ּולְ ְ
הזאת אשר תגלה חיבתו לעין כל שהן יושבין לפניו ולומדים תורה מפיו

יׁשי כִּ י בַ יוֹּם הַ ְשלִּ ִּׁשי י ֵֵּּרד ה' לְ עֵּ ינֵּי כָּל
מׁשה לְֵּך אֶ ל הָּ עָּ ם וְ ִּק ַד ְׁש ָּתם הַ יוֹּם ּומָּ חָּ ר וְ כִּ בְ סּו ִּש ְמֹלתָּ ם( :יא) וְ הָּ יּו נְ ֹּכנִּים לַיוֹּם הַ ְשלִּ ִּ
שמות יט( :י) וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ֶ
לׁשת י ִָּּמים ַאל ִּתגְ ׁשּו אֶ ל
ֹּאמר אֶ ל הָּ עָּ ם הֱ יּו ְנ ֹּכנִּים לִּ ְׁש ֶ
מׁשה ִּמן הָּ הָּ ר אֶ ל הָּ עָּ ם וַ יְ ַק ֵּדׁש אֶ ת הָּ עָּ ם וַ יְ כַבְ סּו ִּש ְמֹלתָּ ם( :טו) וַ י ֶ
הָּ עָּ ם עַ ל הַ ר ִּסינָּי( ...יד) וַ י ֵֶּרד ֶ
ִּא ָּשה:
מתוך ברכת קדושת ה' בראש השנה וביום הכפורים.
ויקרא רבה ל ,יב :עץ עבות אלו ישראל מה הדס יש בו ריח ואין בו טעם כך ישראל יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תורה וערבי נחל
אלו ישראל מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח כך הם ישראל יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים ומה הקב"ה עושה להם
לאבדן אי אפשר אלא אמר הקב"ה יוקשרו כולם אגודה אחת והן מכפרין אלו על אלו ואם עשיתם כך אותה שעה אני מתעלה ...ואימתי הוא
מתעלה כשהן עשויין אגודה אחת...
במדבר רבה יב ,יד... :מה טובו אהליך יעקב זה אוהל מועד שבמדבר ושבשילה ובנוב וגבעון משכנותיך ישראל אל תהי קורא משכנותיך אלא
משכנותיך ישראל שהמשכן ומקדש יתמשכנו ע"י ישראל בעת שחטאו ...ראה גם שמות רבה לא ,י; תנחומא משפטים יא; תנחומא נשא יד.
רבי משה אלשיך (רס"ז  – 7051ש"ס  ,)7055פירוש האלשיך ז"ל  -דברים נחומים על איכה ב ,ו :הנה ראוי לשים לב ,למה קורא את בית המקדש
סכה .והנה אמרו רבותינו ז"ל (שוחר טוב עו) על פסוק (תהלים עו ג) ויהי בשלם סוכו ,פירשו שהיה קודם שנבנה בית המקדש שהיה לו להקב"ה שם
סוכה להתפלל בה ,אבל אחר הבנותו לא יקרא סוכה ;...מהר"ל ( ,)7055-7051דרשות המהר"ל  -דרוש לשבת הגדול :ואמר ובזכות יום ראשון של
סוכות יזכו לבנין בית הבחירה שהיא סוכתו של הקב"ה שיש לו להקדוש ב"ה בישראל סוכה וכאשר ישראל מקיימים מצות סוכה לישב בסוכה ,גם
כן הקב"ה משרה שכינתו במקדש שנקרא סוכה ,והרי כי עיקר מצות סוכה הוא כמו שנאמר כי בסכות הושבתי את בני ישראל ,וסוכות אלו היו
ענני כבוד שהשי"ת היה שכינתו בסוכה זאת .כי בענן כבודו היה הולך עמהם ,לפיכך בשביל ראשון של סוכות יזכו ישראל לבנות להם בה"מ שהוא
ראשון ,ומפני זה היה המקדש נבנה בסוכות כי היו מחנכין אותו שבעת ימים קודם סוכות כדכתיב בקרא; רבי צבי הירש בן אהרן שמואל
קאיידנובר (ליטא המאה ה ,)71-קב הישר  -פרק צה :לכן צריכין אנחנו להזהר בקדושת סוכה שהיא כוללת שתי שמות הוי"ה אדנ"י ,ובפרט שכל
זמן שהסוכה היא נעשית כהלכתה ובטהרה שלא יעשה אותה במקום מטונף אז הסוכה היא מרכבה להקב"ה ושכינתיה ,וסוכה היא במקום בית
המקדש מעט כי בית המקדש נקרא סוכת שלם.
?
ַארבָּ עָּ ה פְ ָּר ִּקים הָּ ע ֹּולָּם נִּדוֹּן ,בַ פֶ סַ ח עַ ל הַ ְתבּוָאה ,בָּ עֲצֶ ֶרת עַ ל פֵּ רוֹּת הָּ ִּאילָּןְ ,ברֹּאׁש הַ ָּשנָּה כָּל בָּ אֵּ י הָּ ע ֹּולָּם עוֹּבְ ִּרין לְ פָּ נָּיו כִּ בְ נֵּי
משנה ראש השנה א ,ב :בְ ְ
מָּ רוֹּןֶׁ ,שנֶאֱ ַמר (תהלים לג) הַ יוֹּצֵּ ר יַחַ ד לִּ בָּ ם ,הַ ּמֵּ ִּבין אֶ ל כָּל מַ ע ֲֵּשהֶ םּ .ובֶ חָּ ג נִּדוֹּנִּ ין עַ ל הַ ָּּמיִּ ם:
אוצר הגאונים ,מגילה :36-36 ,וששאלתם הא דאמר רב חנן בר רבא שבת שחלה להיות בחולו של מועד וכו' אפטורי בניסן "העצמות היבשות",
בתשרי "והיה ביום ההוא ביום בוא גוג" ,מה עניין "העצמות היבשות" בניסן ,ומה עניין "ביום בוא גוג" בתשרי .אין אנו יודעין בזאת דבר מחוור,
אלא כך שמענו מפי החכמים ,כי תחיית המתים עתידה להיות בניסן ,ונציחת גוג ומגוג עתידה להיות בתשרי; טור אורח חיים תצ :ומפטיר
ביחזקאל מן היתה עלי עד סוף הענין והכי אמר רב האי שמעתי מפי חכמים כי תחיית המתים עתידה להיות בניסן ונצחת גוג ומגוג בתשרי ומש"ה
בניסן מפטירין העצמות היבשות ובתשרי ביום בא גוג...
תוספתא ערכין ב ,ד :רבי יהודה אומר שבע נימין בכנור היו שנאמר (תהלים טז) שובע שמחות את פניך לימות המשיח שמונה שנאמר (שם יב)
למנצח על השמינית על נימא ח' לעתיד לבוא בי' שנאמר (שם לג) הודו לה' בכנור בנבל עשור זמרו לו:

