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 חגי תשרי ותשובה מתמדת 
הוא החג השלישי מתוך ארבעת חגי חודש תשרי:   -חג הסוכות 

ראש השנה, יום הכיפורים, סוכות ושמחת תורה. מטרתו של כל  
 החודש הזה היא להשיב את האדם אל בוראו. 

באופן כללי בעונה הזאת של השנה, עונת הסתיו, החיים הולכים  
ח  חיים של הצמחייה. לכן נגם החיים הגלויים, גם ה  - ומתמעטים 

לו לאדם באותם הימים לחשוב על ַהְבִלּיּות העולם ואפסיותו. לא  
בכדי בחרה המסורת לקרוא בחג הסוכות דווקא את ספר קהלת,  
בו נאמר: "הבל הבלים הכל הבל" )קהלת א' ב'(. התחושה הזאת  
של הבליות ממלאת את האדם בסתיו הרבה יותר מאשר באביב,  

 פורח. כשהעולם צומח ו

מה שאנחנו מכנים   -יש חזרת האדם אל בוראו יש אופנים שונים 
 בכל אחד מחגי תשרי.  -'תשובה מתמדת' 

, מתוך  אהבת ה' בראש השנה אנו חוזרים בתשובה דרך מידת 
אהבת ה', בלי להזכיר עוונות או חטאים )עד כדי כך שאסור  
להתוודות ביום ראש השנה(. כל התפילה כולה בראש השנה  

"ה והתגלות כבודו לעיני  על התגדלות שמו של הקב מדברת
  אפסי ארץ: על קיבוץ גלויות, על תחיית המתים, על מתן תורה.

לעומת זה ביום הכיפורים אנו משלימים את התשובה דרך  
. יראת ה' ממלאה אותנו, וגם חרדת העונש  היראה מידת

והחרדה של הצורך לחזור בתשובה שלימה כדי שיתכפרו  
 עוונותינו. 

עשרת ימי תשובה אנו עוסקים בעבודות    אם כן, בשני הקצוות של 
בתשובה מאהבה,    -קיצוניות הָהְפִכיֹות זו לזו: בראש השנה השנה  

בתשובה מיראה. בשני המקרים הדבר נעשה   - וביום הכיפורים 
בעצמה נפשית רבה ביותר. החזרה בתשובה הכפולה הזו עלולה  

יל ולאבד ממנו את  להוציא את האדם מן האיזון הנפשי הרג 
השמחה. לשם כך באים הימים של חג הסוכות כדי  מתנת 

  - להשלים את התשובה של האדם דרך מידה שלישית 
של הישיבה בסוכה שבה האדם חי   תשובה מתוך השמחה דרך

 את קרבת ה', מעין עולם הבא. 

בהלכות סוכה )שו"ע או"ח תרל"ג א'(, נאמר ש"סוכה שהיא  
מהו   פסולה", ושאלו רבותינו גבוהה למעלה מעשרים אמה 

המקור של ההלכה הזאת. במסכת סוכה )דף ב'( נמצאו שלש  
דעות בעניין. הדעה הראשונה אומרת: משום שנאמר  

דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל" )ויקרא   ידעו "למען
שהוא יושב בסוכה, אבל   יודע  מ"ג(, ועד עשרים אמה אדם -כ"ג

ודע. הדעה השניה אומרת  למעלה מעשרים אמה אין אדם י
, שהסכך יצור צל, כפי שלמדנו  לצל שהסוכה צריכה להיות

יומם"   לצל  מפסוק המדבר על חיי העולם הבא: "וסכה תהיה
)ישעיה ד' ו'(, ולמעלה מעשרים אמה כבר לא הסכך הוא הנותן  
את הצל אלא הדפנות. הדעה השלישית אומרת שסוכה למעלה  

נה  דירת ארעי. הדעה הראשו מעשרים אמה פסולה כיוון שאינה
,  הושבתי" "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות -סומכת על העבר 

לצל יומם", והשלישי   תהיה "וסוכה  -השניה על העתיד 
הסוכה המתארת את העולם החולף שלנו צריכה   -  ההווה על

 .ארעית להיות 

לוה, הן  -בכל מקרה קרבת ה' מושגת ע"י התבוננות בנשגבּות הא
ים, הן בבחינת העתיד  ר, כפי שהיה ביציאת מצרבבחינת העב 

 שהוא כענן חולף.  -לעולם הבא, והן בבחינת העולם הזה  - לבוא 

 שמחת בית השואבה כשמחת הוודאות  - סוכות 

הרמב"ם נותן את ההסבר הבא למצוות ארבעת המינים: יושבי  
מדברות אוהבים את הצבע הירוק )לכן לישמעאלים שבאים  

ק, כי זה נווה המדבר(. גם  בע הירומהמדבר יש העדפה לצ 
שנה ולכן הצבע המשמח אותם אחרי   40אבותינו ישבו במדבר 

זה היה הצבע הירוק, וכאשר התורה ציוותה לשמוח היא אמרה  
 לוהיכם". -לקחת מינים ירוקים ביד: "ושמחתם לפני ה' א

החג   - יוצא שלפי הרמב"ם חג הסוכות הוא החג של ארץ ישראל 
בר אל המרחב של ארץ ישראל. כאשר  שבי המדשל הכניסה של יו

אבותינו יצאו מן המיצרים של המדבר הם נכנסו אל הרוחב של  
ארץ ישראל )לכן המקום הראשון שאליו הם הגיעו היה הבית של  
 אשה ששמה היה רחב(. לצאת מן המיצר אל המרחב זו שמחה. 

רבותינו אמרו: "אין שמחה כהתרת הספיקות". )המאמר הזה  
ד על ספר משלי וגם בשו"ת הרמ"ה כדבר  צודת דומובא במ

איפה זה כתוב במקורות קדמוניים(.    מפורסם, אומנם לא ידוע
כנראה שלצאת מהגלות לארץ ישראל זה לצאת מן הספק של  
הגלות, ולכן בחג הסוכות אנחנו שמחים מאוד בשמחת הוודאות.  
- יעולם מלא ספיקות הוא אכן עולם עצוב, וכל זמן שיש ספיקות א

 באמת לשמוח.אפשר 

למשל, התלמוד הרבה פעמים דן בשאלות חשובות ובמקום לתת  
כלומר, 'התשובה לא ידועה'.   - תשובה אומר את המילה 'תיקו' 

אין דבר יותר מעציב מזה. למה חכמי התלמוד, גדולי ישראל, לא  
יכולים לתת תשובה ברורה? התירוץ שלהם הוא שחסרה להם  

בינה נבראו בעולם וכולם   ים שעריבינה. אמרו רבותינו: חמש
. אם למשה חסר משהו, אז,  50- חוץ מן השער ה - נמסרו למשה 

קל וחומר, לכל חכמי ישראל חסר משהו, ולכן אפילו חכמי ישראל  
בכל גדולתם אינם תמיד מסוגלים להביא אותנו לידי בירור. ספר  

נ', נוסיף  -,שער ה 50-תיקוני הזוהר אומר שכשייגלה שער ה
 את הנו"ן ונגיע ל'תיקון'. 'תיקו' למילה 

 לפי זה מובן מדוע המשנה במסכת סוכה )פרק ה'( אומרת: 

"כל מי שלא ראה שמחת בית השאובה, לא ראה שמחה  
 . מימיו"

אם אומרים לנו "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה  
שמחה מימיו", אז כנראה שזה שמחה לא מהעולם הזה, זה  

ולם הזה, אין ספיקות. בשמחת בית  שמחה שבה אין צרות של הע
  - השואבה יש ודאות. מעניין מאוד מאיפה הוודאות הזאת באה 

מביאה    רור איך מוזיקה הרי כביכול מדובר רק על המוזיקה ולא ב 
 לבירור הדברים. 

הרמב"ם, שנחשב לסופר רציונאליסט עם שכל קר, רומז בעצמו  
א כתב  איך זה עובד בהקדמה לספרו "מורה נבוכים" אותו הו

בשביל תלמידו שבזמנו הגיע לקהיר מטנג'יר שבמרוקו )מרחק  
"ם כותב שם  של אלפי ק"מ( על מנת לדבר עם הרמב"ם. הרמב

יבלתי אגרות ממך שאתה מעוניין  מעין הדברים הבאים: 'אני ק
להיפגש אתי. אמרתי לעצמי: טוב, זה בחור עם הרבה רצון  

לחת לי כבר  והשתוקקות אבל מי יודע מה הוא שווה. אח"כ ש
מכתבים שבהם הסברת לי מה כבר למדת, ואמרתי לעצמי: קצת  

אבל עדיין לא ידעתי   - יותר מעניין הבחור הזה, יש לו מה לומר 
שכל שלו זה לא משהו, עד שקיבלתי את שירך  אולי בכל זאת ה

ששלחת לי מאלכסנדריה והוספתי בך אהבה'. מה שהכריע אצל  
אצלו, זה לא הלימודים או  הרמב"ם שהתלמיד הזה ראוי ללמוד 



 3|  שיעורי הרב שרקי על סוכות
 

הכישרונות האינטלקטואלים שלו, אלא החוש המוסיקאלי, חוש  
 השירי שלו.

נזיר.  ידוע סיפור דומה על הרב קוק והרב דוד הכהן, הרב ה
כשהרב הנזיר היה עסוק בשאלות פילוסופיות וכתב דוקטורט  
בפילוסופיה, הוא בא להכיר את הרב קוק ולשאל אותו שאלות על  

יה. דברי הרב קוק על הפילוסופיה איכזבו את הרב  פילוסופ 
הנזיר. אחרי השיחה הרב הנזיר נשאר לישון בבית שם גר הרב  

תפלל ושמע אותו  איך שהרב קוק מקוק. בבוקר, כשהוא שמע 
אומר "וזכור לנו אהבת הקדמונים משמי שמי קדם", הוא נהפך  

כפי שהרב הנזיר כתב ביומנו: "ואשמע, והנה   -לאיש אחר 
הפכתי והייתי לאיש אחר. אחרי התפילה מיהרתי לבשר במכתב  נ
יותר משחיפשתי מצאתי, מצאתי לי רב". גם במקרה הזה   -

גיון רציונאלי צרוף, אבל  בפילוסופיה, בה מדובר על אדם שעסק 
ההכרעה שלו בספק היתה על ידי המנגינה ועל ידיה גם הוא  

 הצטרף לרוח הקודש של האומה שעברה דרך הרב קוק.

לכן דרך הזכר לשמחת בית השואבה אנחנו מחפשים את זכר   
לאותה וודאות. דרך שמחת בית השואבה אנחנו רוצים לפתוח  

גם   - נו מסתובבים את האוזניים שלנו. בחג הסוכות אנח
בריקודים, גם בהקפות, גם בהקפות של שמחת תורה. ההקפות  
האלה התחילו מההקפות מסביב למזבח שבעצמם התחילו  

ת מסביב ליריחו. יריחו זה המקום של הוודאות, בגלל  מההקפו
שזה המפתח של ארץ ישראל. יריחו זה המקום שבו הכיבוש של  

ש כוחני, אלא שהקב"ה  הוא לא רק כיבויהושע התברר ככיבוש ש
 מסכים לזה. זה הוודאות.

מייחסים להגר"א את האמירה שהמצווה הקשה ביותר בתורה זה  
המשמעות העמוקה מאחורי  המצווה לשמוח שמונת ימים. 

הדברים האלה היא הבאה. הגאון מוילנא רצה לומר: 'איך אפשר  
תהיה מצווה לשמוח?! לשמוח זה לא מצווה!'. אם אדם שמח  ש

זה מצווה לשמוח, אז זה כבר לא שמחה. כפי שאומר הרב  בגלל ש 
אדם שמח בגלל שהוא חייב   - קוק, זה שמחה בלי טוב לבב 

ו בשמחה. לכן הקושיה של הגר"א היא  לשמוח, אבל אין טוב ליב
שמחת הוודאות, שמחת המפגש   - שהשמחה של הימים האלה 

ה אז כשעשו  לוהות, אותה שמחה שהיית -הבלתי אמצעי עם הא
לא יכולה להיות מצווה, היא   - התיקון הגדול באותם הימים את 

למעלה מן המצווה, זאת ההתפרצות של הפנימיות של כל אחד  
 ואחד מאתנו. 

 שנזכה למשהו מן המשהו מן הריח של זה.  רצוןיהי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוכות ופסח  - סוכות   

כל חג בלוח העברי מקורו במאורע היסטורי שעבר על האומה,  
המייסד את הקדושה של אותו החג. המאורע ההיסטורי שאותו  

הושבת בני ישראל בסוכות )נחלקו ר'    -אנו מציינים בחג הסוכות 
אם אלו היו ענני כבוד או סוכות ממש(  אליעזר ור' עקיבא בדבר ה

ציוותה התורה לחוג  התרחש ביציאת מצרים, בפסח, ומשום מה 
אותו רק בתשרי; התורה חילקה את חג הפסח לשני אגפים: אגף  
א' באביב ואגף ב' בסתיו, כלומר חלק מחג הפסח עבר לחודש  

 תשרי. 

נראה שסיבת הדבר היא שחג הפסח אינו מושלם. חג הפסח  
הוצאת ישראל ממצרים, אבל נכשל   -ק חלק ממטרתו השיג ר

שאומות העולם נשאר מאחור   ם ממצרים, כלומר בהוצאת מצרי
ולא נגאלו. חלק מחג הפסח עוד לא מומש והוא שייך עדיין אל  
העתיד, וכדעת ר' אליעזר שאמר "בניסן נגאלו ובתשרי עתידין  

כריה  יא, א(, וכך מפורש בנבואת ז -להיגאל" )ראש השנה י, ב 
שלעתיד לבוא יבואו כל הגויים לירושלים להשתחוות לה' בחג  

יה יד(. זו הארה עתידית השייכת לתקופה זו של חג  הסוכות )זכר 
 הסוכות. 

לפי זה, חג הסוכות צריך להיות העתק של חג הפסח, וכמו שחג  
שבעה בניסן שבהם אוכלים מצות ולא   -הפסח שמונה ימים 

השבועות שהוא השלמה של חג  אוכלים חמץ והיום השמיני חג 
חג ו"שמיני  שבעת ימי ה  -הפסח, כך גם חג הסוכות שמונה ימים 

עצרת". אלא שבחג הפסח יש צורך להרחיק את קבלת התורה  
מיציאת מצרים ולחכות שבעה שבועות בין שבעת ימי החג ליום  
השמיני בגלל הצורך להיטהר מטומאת מצרים, כאישה  

נקיים, ולכן היום השמיני דחוי;  המיטהרת לבעלה שסופרת שבעה  
פורים ויצר הרע הוסר  ואילו בחג הסוכות, כיוון שכבר היה יום הכי

ובטלה טומאת מצרים, אין צורך לדחות את היום השמיני והוא  
נשאר דבוק אל שאר ימי החג. בחג הסוכות אנו מצליחים לממש  

בחג הפסח,   - באופן מיידי את מה שלא הצלחנו בהיסטוריה 
 לעשות. 

יוצא אם כן, שמצד האמת היה צריך להיות רק 'רגל' אחד. אם  
יח את המשימה של יציאת מצרים עד תומה  עם ישראל היה מצל

"ויסעו בני ישראל מרעמסס סוכותה" ומיד ביום השמיני מגיעים    -
לארץ ישראל ומקבלים בה את התורה, אז היה לנו רק מועד אחד  

ב בו, והיינו אוכלים  מט"ו בניסן עד כ" - של שמונה ימים בשנה 
עים  מצות בסוכה וחוגגים את "שמחת תורה" בִמימוָּנה )ותוק

בשופר בא' בניסן(. אך מכיוון שההיסטוריה הצליחה רק באופן  
חלקי נותרנו עם שלושה 'רגלים'. אבל לעתיד לבוא  

 כשההיסטוריה תתוקן הכל יתכנס לרגל אחד.
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 פסח האומות  - סוכות 
תר. התורה אומרת  ג הסוכות משונה ביולכאורה תאריכו של ח

"למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל, בהוציאי  
אותם מארץ מצרים" )ויקרא כג, מג(. רומזת התורה למאורע  
המסופר בפרשת בא: 'ויסעו בני ישראל מרעמסס סכתה' )שמות  

בו בני ישראל ּבֻסּכֹות. הן אם  יב, לז(, לאמור שבאותה שעה יש
שאלה היו ענני   היו סוכות אלו כפשוטן, והן אם נאמר נפרש ש

כבוד. אותו המאורע התרחש בט"ו בניסן, בחג הפסח. לפיכך חג  
הסוכות היה צריך לחול בפסח ממש, ומה פשר דחייתו בששה  

 חודשים? 

חג הפסח מבליט את ההבדל בין ישראל לעמים. בליל הסדר  
תך אל  ם את הצד השלילי של העמים: "שפך חמאנחנו פוסלי

לכות אשר בשמך לא קראו",  הגוים אשר לא ידועך, ועל הממ 
ואילו חג הסוכות הוא חג אוניברסלי, שבו אנחנו משתפים את  
אומות העולם בשמחתנו, ועתידים כל הגויים לעלות לירושלים  
לחג הסוכות, ואף בזמן שבית המקדש קיים מקריבים שבעים  

 פרתם של שבעים אומות העולם. פרים לכ

סוכות הוא חג הפסח של אומות העולם. אם השעה  , חג הלפי זה
היתה כשרה בזמן יציאת מצרים, היו אומות העולם יוצאים מן  
השעבוד הפנימי שלהם יחד עם יציאתנו משעבוד מצרים, והיה  
חג הסוכות חל בפסח. החג האוניברסלי היה מתלכד עם החג  

ף אנחנו  אך מכיוון שלא זכו אומות העולם, וא הלאומי של ישראל.  
תיד לבוא וחל חגם בתשרי, הזמן  לא זכינו, נדחתה גאולתם לע

שלפיו הם מונים. יוצא, שהשנה העברית מחולקת לשלשה  
רגלים. חג הפסח החוגג את יציאת ישראל ממצרים בעבר. חג  
השבועות שבא לציין את מתן תורה בכל יום ויום בהווה, וחג  

אומות העולם   גאולתם של -שבא לציין מאורע עתידי הסוכות 
 . בגאולת ישראל האחרונה

עוד רמז יש כאן, שעל מנת להגיע להתפייסות עם אומות העולם,  
לעלייתה של כל האנושות, צריך לעבור דרך הימים הנוראים,  
דרך מחיקת כל החטאים וכל הנפילות של האנושות, ודווקא  

שוב עם אומות העולם. אומות  מתוך כך יוכל עם ישראל להפגש 
ם ישראל נלחם  ם מפגישים אותנו עם העולם הטבעי. עהעולם ג 

עם הטבע במשך אלפי שנים. התרבות שנקשרה בטבע היתה  
תמיד של עבודה זרה. רק באחרית הימים יש אפשרות לראות  
קדושה גם בתוך הטבע. מצוות החג לאחוז ענפים לחים הלקוחים  

לתוך בית שכולו ירק, על מנת  מן העולם הטבעי ולהיכנס 
דולות  עם הקדושה בתוך הטבע. אלה הארות ג להתאחד 

 השמורות בשלימותן לעתיד לבוא.

 

 

 

 

 

 

 

 חג העתיד  - סוכות 
יש מועד שעיקרו מוסב על זכירת העבר, כחג הפסח, שמציין את  
מאורע שחרורנו בימים קדמונים. ויש מועד שמציין את ההווה,  

ויש  כחג השבועות שבא על התורה, שניתנת בכל יום ויום מחיינו.  
חג שעיקר עניינו הוא העתיד, כחג הסוכות, שאף על פי שנאמר  

ציאת מצרים, בכל זאת  בתורה שהוא זכר לישיבתנו בסוכות בי
הוא מכין אותנו לקראת ההארה העתידה לבוא, כשיבואו מכל  
משפחות האדמה לחוג את חג הסוכות בירושלים, ולמעלה מזה  

צל יומם".  הארת העולם הבא, שעליה נאמר "וסוכה תהיה ל
השמחה המיוחדת של חג הסוכות, שהגיעה לשיאה בשמחת בית  

פיית העולם העתידי  השואבה, באה דוקא מפני שמדובר בצ 
האידאלי "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה  
מימיו". כשמדובר בעתיד, אין שום מעצור ושום גבול לדימויי  

שעיקר הארה זו  השלימות שעולים על רעיוננו. אנחנו רק יודעים 
עדיין רחוק מאתנו, ועל כן אנו עדיין מקיפים לה, מה שבא לידי  

אותו מקצת שאנו כבר קולטים אותו  ביטוי בהקפות. אך את 
בהכרתנו בעולם הזה, אנו מציינים במצוות הלולב, המציינת את  

 משלכם".  -מה שיש לנו אחיזה ממשית בו: "ולקחתם לכם 

 

  



 5|  שיעורי הרב שרקי על סוכות
 

 סוכת סדום  - סוכות 
 פרשה אחרת(:   - נא, נספחים ב'  יקתא דרב כהדרש )פסנאמר במ

"כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה אף הקב"ה נותן  
 . [1] לו חלק לעתיד לבא בסוכתה של סדום"

סדום הייתה מקום כולו משקה, המקום העשיר ביותר בעולם, אך  
 ההתנהגות שלהם הייתה מגונה וצריך להבין ממה היא נבעה.

הפעמים    - ום הייתה הנפילה המוסרית השלישית של האנושות  סד
הקודמות היו דור המבול ודור הפלגה. בדור המבול מלאה הארץ  

כולל הם חטאו בשפיכות דמים, שכן גם  חמס, אלימות וגזל. בשם  
 גזל הוא סוג של הריגה: 

כאילו נוטל   -"א"ר יוחנן: כל הגוזל את חבירו שוה פרוטה 
'כן ארחות כל בוצע בצע את נפש   נשמתו ממנו, שנאמר: 

בעליו יקח', ואומר: 'ואכל קצירך ולחמך בניך ובנותיך',  
ואומר: 'מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם',  
ואומר: 'אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית את  
הגבעונים'. מאי ואומר וכ"ת, נפש דידיה, אבל נפש בניו  

יו; וכ"ת, הני מילי היכא  ובנותיו לא, ת"ש: בשר בניו ובנות
דלא יהיב דמי, אבל היכא דיהיב דמי לא, ת"ש: 'מחמס  
בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם'; וכ"ת, ה"מ היכא  

ידים, אבל גרמא לא, ת"ש: 'אל שאול ואל בית  דקעביד ב
הדמים על אשר המית את הגבעונים', וכי היכן מצינו  

ב עיר  שהרג שאול את הגבעונים? אלא מתוך שהרג נו
הכהנים שהיו מספיקין להן מים ומזון, מעלה עליו הכתוב  

 .)בבא קמא, קי"ט(  כאילו הרגן" 

ת נפלה  הנפילה השנייה הייתה בדור הפלגה בו כל האנושו
שעבדו עבודה זרה  לעבודה זרה במדרגות שונות. היו אנשים 

 כפשוטו: 

"תניא: רבי נתן אומר: כולם לשם עבודה זרה נתכוונו,  
עשה לנו שם', וכתיב התם 'ושם אלהים  כתיב הכא 'נ 

אף כאן עבודה   -אחרים לא תזכירו', מה להלן עבודה זרה 
 . )סנהדרין ק"ט( זרה"

 לם:מינו בהתערבותו של ה' בעווכן היו כאלו שהיו שלא הא

"אמרו אחר אלף ושש מאות וחמשים וששה שנה מתמוטט  
הרקיע וירד מבול, לפיכך נעשה מגדל: וראשו בשמים כדי  

 . א סומכן")מדרש אגדה, בראשית, פרק י"א, אות ד'(שיה

 והיו שממש רצו להילחם בה':

אמר רשב"י: נטלו ע"ז   -"'וראשו בשמים ונעשה לנו שם' 
בראש המגדל, אמרו: אם גוזר הקדוש ברוך הוא   ונתנוהו

)תנחומא, פרשת נ"ח,   יה כנגדו ומעכבו" עלינו גזירות יה 
 .סימן כ"ח(

התוצאה הייתה פירוד האנושות לשבעים לשונות, שהפכו אח"כ  
גיה בכל  לשבעים סוגי ע"ז, שמהווים את היסוד לע"ז לסו

 ההיסטוריה.

ו בגילוי עריות בכל  הנפילה השלישית הייתה של אנשי סדום שנפל 
)אבות דרבי   ה החמורה של משכב זכור המובנים ובעיקר בערו

 נתן ל"ו(: 

רעים זה עם זה.   - "'ואנשי סדום רעים וחטאים לה' מאד' 
 . וחטאים בגילוי עריות"

 וכן מה שנלמד מבקשתם לדעת את אורחיו של לוט: 

לתשמיש,   - יון שאמרו 'הוציאם אלינו ונדעה אותם' "כ
לך פה עד כאן היה לך ללמד סנגוריה, מיכן  אמרו עד מי 

)בראשית רבה, פרשה כ"ו, ד"ה כי  ואילך אין לך רשות"
 . טובות הנה(

בעקבות חטאים אלו היה צורך לבחור בעם ישראל שיתקן את  
סביר  ה', ד"ה ונדעה( ה - חטאי האנושות. הרמב"ן )בראשית י"ט

שמה שהיה בסדום היה גם בעולם כולו והחומרה היתירה היא  
משום שזה היה בא"י ושם זה בלתי נסבל, אך באמת מדובר  

 כלל עולמית, וזה לשונו: בתופעה 

"ודע, כי משפט סדום היה למעלת ארץ ישראל, כי היא  
מכלל נחלת ה' ואינה סובלת אנשי תועבות, וכאשר תקיא  

ם הקדימה וקאתה את העם הזה  את הגוי כלו מפני תועבות 
ושממו עליהם השמים  שהיו רעים מכולם לשמים ולבריות.  

י  והארץ והושחתה הארץ בלא רפואה לעולם, מפנ
שבעבור טובה נתגאו, וראה הקדוש ברוך הוא שיהיה לאות  
לבני מרי לישראל העתידים לירשה כאשר התרה בהן  
גפרית ומלח שרפה כל ארצה כמהפכת סדום ועמורה  

ה וצבויים אשר הפך ה' באפו ובחמתו. כי יש באומות  אדמ 
ם מאד ולא עשה בהם ככה, אבל למעלת  רעים וחטאי

 . היכל ה'" הארץ הזאת היה הכל, כי שם

הם   -דור המבול גם חטא בגילוי עריות אבל בצורה של חמס 
 אלא בסדום חטא גילוי העריות היה מהותי.   -חמסו נשות חבריהם  

צא כבר באדם הראשון שלפי ספר  שורשם של נפילות אלו נמ
בשלושת החטאים הללו:    - ת  ברמה מסוימת, מופשט  - הזהר חטא  

ל כל בני האנוש בעולם(,  שפיכות דמים )הוא בחטאו גזר מיתה ע
בעבודה זרה )כשהוא שמע לנחש הוא במובן מסוים עבד בכך  

( וגילוי עריות )כשהוא פרש מאשתו מאה ושלושים שנה  [2] ע"ז 
 (. [3] הוא הוליד שדים ורוחות ונחשב לו כגילוי עריות

 על רקע זה הקב"ה בוחר באברהם כדי לבנות אנושות חדשה.

יש קשר בין תפקיד אדם הראשון ותפקיד אברהם אבינו כבוני  
 האנושות. כתוב )בראשית כ"ה, ז'(:

ר ָחי ְמאַ  ֶּ ֵני ַחי ֵי ַאְבָרָהם ֲאש  ְ ה ְיֵמי ש  ָנה  "ְוֵאל ֶּ ָ ים ש  ְבעִׁ ִׁ ָנה ְוש  ָ ת ש 
ים" נִׁ ָ  . ְוָחֵמש  ש 

חד "אשר חי"? אנו מוצאים אותו בתורה  ביטוי המיומה פירוש ה
 ה'(: -רק בעוד מקום אחד המדבר על אדם הראשון )בראשית, ה'

ָנה   ָ ים ש  ִׁ לֹש  ְ ָנה ו ש  ָ ע ֵמאֹות ש  ַ ש  ר ַחי ת ְ ֶּ ל ְיֵמי ָאָדם ֲאש  ְהיו  כ ָ "ַוי ִׁ
 .ַוי ָמֹת"

זה בא לרמוז שאברהם הוא כמו אנושות חדשה ולכן, כפי שמציין  
כי הוא כמו בריה חדשה   -א היה פטור מכיבוד אב ואם רש"י, הו

באף   פירושו מי שאיננו תלוי -ד. "אשר חי" שלא נולדה מאף אח
אותו. אדם הראשון לא   מחייםאחד, כי מי שתלוי הוא מישהו ש 

היה תלוי באף אחד כי לא היו לא הורים וגם אברהם בתור בריה  
 חדשה לא תלוי באף אחד. 

קודם עניין  לוהי, שהיה -המסר הא מאחר והאנושות נכשלה, 
האנושות כולה, הלך והצטמצם: הקב"ה התחיל לבנות אנושות  

קודם   - ה מצומצמת", "בתנאי בידוד" חדשה כדגם ב"מעבד
במשפחה אחת )משפחת האבות( ואחר כך בעם )עם ישראל(  
שיצא ממנה. לצורך זה הקב"ה בחר בשלושת האבות שהצליחו  

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5838:2016-10-26-18-37-47&catid=242&Itemid=100513#_ftn1
http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5838:2016-10-26-18-37-47&catid=242&Itemid=100513#_ftn2
http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5838:2016-10-26-18-37-47&catid=242&Itemid=100513#_ftn3
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חז"ל, אברהם אבינו תיקן את   לתקן את שלושת החטאים: לפי
העבודה הזרה ע"י שלימד לקרא חזרה בשם ה', יצחק תיקן  

דה( ויעקב תיקן את יצר העריות  שפיכות דמים )בפרשת העק
ומתוך כך נבנתה אומה המתוקנת בשורשה והעתידה לתקן את  

 העולם כולו. 

 איפה אנחנו רואים שיעקב תיקן את יצר העריות? 

 כ"ט, כ"א(: יעקב אומר ללבן )בראשית 

יָה" י ָמְלאו  ָיָמי ְוָאבֹוָאה ֵאלֶּ י כ ִׁ ת ִׁ ְ ש  ת אִׁ  , "ָהָבה אֶּ

 ורש"י )שם( מזדעק: 

אלא להוליד תולדות   -שבקלים אינו אומר כן?!    "והלא קל 
 . אמר כן"

הרבי צדוק הכהן מלובלין אומר שמאחר ויעקב תיקן את חטא  
אדם הראשון, הוא לא הרגיש את הבושה בערוה ולכן זה הראה  

 דווקא על קדושתו.

* 

 בשעבוד במצרים יש גזירה נוראה )שמות א', כ"ב(: 

ֹו ֵלאמֹ  ְרעֹה ְלָכל ַעמ  ַ יֻכהו   "ַוְיַצו פ  לִׁ ְ ש  ַ ֹוד ַהְיאָֹרה ת  ל  ן ַהי ִׁ ל ַהב ֵ ר כ ָ
ַחי ו ן" ת ת ְ  . ְוָכל ַהב ַ

יש תינוק אחד שניצל בתיבה והוא משה רבנו. זה מזכיר את  
חזרה, דרך נשמות עם ישראל,   המבול שנח ניצל בו. כלומר, יש

על דור המבול. האריז"ל אומר שהנשמות שהושלכו ליאור היו  
מתוך כך באה האפשרות לתקן את מה  הנשמות שמתו במבול. 

 שעשו דור המבול: 

דור המבול היה צריך לקבל את התורה וזו הייתה הכוונה   -
י"א(.  -הראשונית כאשר "ארובות השמים נפתחו" )בראשית ז'

ת השמים באה התורה )כאמירת חז"ל: "אין מים אלא  מארובו 
ים  תורה"(, אך מכיוון שהאנשים לא היו ראויים, התורה הפכה למ

 הזדונים.

ובדור המבול   -על מנת לתת תורה צריך אדם כמו משה רבנו  -
 זה היה נח, שכן דרשו בגמרא )חולין קל"ט(: 

 . "[4] מנין? 'בשגם הוא בשר'  -"משה מן התורה  

המבול ארך ארבעים יום וארבעים לילה, מה שהכשיר את הנפש    -
 לקבל בעתיד את התורה שבכתב )הכללית כמו מים(.

יא זו אבן  קה בעבודת לבנים. לבנה הבדור הפלגה האנושות עס  -
אבן מלאכותית שהאדם מנפיק. האדם מייצר משהו    – משוכללת  

במקום מעשה ה'. זה הכשיר את הנשמות של עם ישראל לתורה  
שבעל פה, בה האדם שותף ביצירת התורה. התיקון של זה נעשה  

יא מהימנא,  ע"י עבודת עם ישראל במצרים, כדברי הזוהר )רע 
 פנחס רכ"ט(: 

"וימררו את חייהם בעבודה קשה דא קושיא, בחומר דא  
 . בלבון הלכה..."  -קל וחומר, ובלבנים  

חטא סדום הוא היחיד מתוך שלושת החטאים שלא תוקן  
במצרים, כי דור יוצאי מצרים לא עבר חוויה המאפשרת לו להוות  

או תורת   תורת הסוד, - תיקון לחטא סדום. לכן התורה השלישית 
נשארה   - פה לתורה שבכתב ותורה שבעל המשיח, הנוספת 

נחלתם של יחידי סגולה. כנראה לא כל האומה מסוגלת להגיע  
 אליה. 

מה שכתוב הופך להיות עבר.   - תורה שבכתב היא כנגד העבר 
זה מה שאנחנו אומרים בהווה.    - תורה שבעל פה היא כנגד ההווה  

היא תתגלה   - כנגד העתיד תורת הסוד, התורה של המשיח, היא 
מצאת רק אצל יחידי סגולה העוסקים  לעתיד לבוא ועכשיו היא נ

 בסודות התורה.

סדום הייתה חברה משיחית ביסודה. אנשיה חשבו שהגיעו לעולם  
מתוקן, ללא כל פגע. זאת הייתה המדינה העשירה ביותר שלא  
חסר בה שום דבר. הם הבינו שהגיעו למצב אידיאלי של החברה  

כך הם  ם "ימות המשיח". בעקבות כלומר, למה שאנחנו קוראי  -
שאין לתת צדקה לעני, והשני    -אימצו שני חוקים מרכזיים: האחד  

 שאסור להעמיד תולדות.  -

אין מתן צדקה כי בעולם אידיאלי לא אמור להיות שום חיסרון  
כל   -ומתן צדקה אומר שהעולם חסר. בסדום לא היו עניים 

ן בכך שהאנושות  לאנשי סדום לא היה עניי העניים באו מבחוץ. 
ום עוד לא הגיעה לרמה של שלמות. כך אומרת  מחוץ לסד

 הגמרא )סנהדרין ק"ט(: 

"תנו רבנן: אנשי סדום לא נתגאו אלא בשביל טובה  
שהשפיע להם הקדוש ברוך הוא, ומה כתיב בהם: 'ארץ  
ממנה יצא לחם ותחתיה נהפך כמו אש מקום ספיר אבניה  

שזפתו עין איה לא   ועפרת זהב לו נתיב לא ידעו עיט ולא 
- הדריכוהו בני שחץ לא עדה עליו שחל' ]איוב, כ"ח, ה'

חר שארץ ממנה יצא לחם ועפרת זהב  ט'[. אמרו: וכי מא
לו, למה לנו עוברי דרכים? שאין באים אלינו אלא לחסרנו  

 . מממוננו, בואו ונשכח תורת רגל מארצנו"

שלך,   - שלי ושלך  - לכן, כפי שנאמר במסכת אבות: "האומר שלי 
ורביה, אך    זה מידת סדום". זו גם הסיבה שלא רצו לעסוק בפריה

ת לבן מינם. האישה שונה מן האיש,  יצרם תקפם ולכן הפנו זא
ואהבת השוני היא דבר שבסדום לא יכולים לסבול. בעצם  

 המשכב זכור הוא גזענות בתחום המיני. 

דווקא מתוך השחיתות של סדום יוצא המשיח. היה שם הגרעין  
שון לציפיה לעולם מתוקן. לכן כתוב על סדום )בראשית י"ט,  הרא
 ו(: ט"

 , "וכמו השחר עלה"

לת ישראל שחז"ל משווים אותה לשחר, כדברי הירושלמי  כמו גאו
 )ברכות א', א'(: 

"רבי חייא רבא ורבי שמעון בן חלפתא הוו מהלכין בהדא  
בקעת ארבל בקריצתה וראו איילת השחר שבקע אורה  

בה לר' שמעון בן חלפתא בירבי כך היא  אמר רבי חייא ר 
גאולתן של ישראל בתחילה קימאה קימאה כל מה שהיא  

 . כת היא רבה והולכת"הול

 בנוסף נאמר על דוד המלך )תהלים פ"ט, כ"א(: 

יו" ְחת ִׁ ַ י ְמש  ִׁ ן ָקְדש  מֶּ ֶּ ש  י ב ְ ד ַעְבד ִׁ וִׁ י ד ָ  . "ָמָצאתִׁ

ה  אם הקב"ה מצא את דוד, סימן שדוד היה אבוד, והיכן הקב" 
 מצאתיו? אומר המדרש )בראשית רבה, לך לך, מ"א(: 

 . "בסדום אתיו?היכן מצ  -"א"ר יצחק: 'מצאתי דוד עבדי'  

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5838:2016-10-26-18-37-47&catid=242&Itemid=100513#_ftn4


 7|  שיעורי הרב שרקי על סוכות
 

הגרעין של תורת המשיח בסדום מצפה לתיקון שהחל במשפחת  
 דוד המלך. כתוב בנביא )יואל ד', י"ח(: 

ַלכְ  ֵ ָבעֹות ת  יס ְוַהג ְ ים ָעסִׁ ָהרִׁ פו  הֶּ ט ְ ָנה ָחָלב  "ְוָהָיה ַבי ֹום ַההו א יִׁ
ית ה' יֵ  ב ֵ יֵקי ְיהו ָדה ֵיְלכו  ָמיִׁם ו ַמְעָין מִׁ ָק ְוָכל ֲאפִׁ ְ ש  ת  ֵצא ְוהִׁ ה אֶּ

ים" ט ִׁ ִׁ  . ַנַחל ַהש  

- בית ה', הוא המקום הגבוה בעולם. נחל השיטים הוא אזור יריחו
סדום, המקום נמוך גיאוגרפית ומוסרית. אם נוציא מעין מבית ה'  

פנות מזרחה, כי שם נמצא הר  הוא יגיע לנחל קדרון, ולא יוכל ל 
 הזיתים שחוסם אותו. לכן אומר הנביא )זכריה י"ד, ד'(:

ֵני  "ְוָעְמ  ר ַעל פ ְ ֶּ ים ֲאש  י ֹום ַההו א ַעל ַהר ַהז ֵתִׁ דו  ַרְגָליו ב ַ
ם  דֶּ ק ֶּ ם מִׁ ַלִׁ ָ ים ְירו ש  יתִׁ ְבַקע ַהר ַהז ֵ יא   ְונִׁ ה ג ֵ ָ ְזָרָחה ָוָימ  ְציֹו מִׁ ֵמחֶּ

דֹוָלה ְמאֹד ו ָמש  חֲ  ה"ג ְ ְגב ָ ְציֹו נֶּ י ָהָהר ָצפֹוָנה ְוחֶּ  . צִׁ

א יחזקאל  אם כן, מה שמעכב כעת לא יעכב לעתיד לבוא. הנבי
)מלכות   [ 5] )פרק ט"ז( עוסק בשתי אחיות, ירושלים ושומרון

הן  סדום, ואומר עלי - יהודה ומלכות ישראל(, ואחותן הקטנה 
שחטאו יותר ממנה, אך בסוף, כפי שאומר יחזקאל הנביא, ה'  

וגם את שבות סדום! כלומר, יבוא יום ויהיה    - מבטיח להשיב אותן  
תיקון לנטיות היותר שפלות ונמוכות של האדם. הכוח החיובי  

תחרר בתיקון הזה יהיה, כנראה, כל כך גדול שישיבת בסוכת  שיש
 סדום מובטחת לצדיקים לעתיד לבוא. 

 עכשיו נראה מה הקשר בין סדום לסוכה. 

שלושת החטאים הנ"ל באים משלושת הרכיבים העיקריים של  
יצר הרע באדם: יצר עבודה זרה, יצר שפיכות דמים ויצר העריות.  

היצרים הללו נעשית ע"י כח  ההתמודדות מול כל אחד משלושת 
 נגדי מתאים בנפש: אהבה, יראה ושמחה. 

ה. מה מונע עבודה זרה? יראה. מי  מה מונע שפיכות דמים? אהב 
שאוהב לא רוצח, ומי שירא לא יעבוד עבודה זרה )ע"ז באה  

לוהות(. את  - מהרגשת קרבת יתר או מרצון של קרבת יתר אל הא
השנה שבו מרבים  שני היצרים הללו אנו מתקנים בחג ראש 

באהבה אחד לשני ועולים באמצעות תקיעת השופר למדרגה  
ין בחטא. על מנת לכוון את האהבה בצורה  שבה אין לנו יותר עני 

נכונה אנו נעזרים ביצחק אבינו ששייך למידת הגבורה ותיקן את  
לכן בתפילה של ראש השנה מרבים   -חטא שפיכות הדמים 

 להזכיר את עקידת יצחק. 

רבים ביראה )ולכן יש הרבה בכיות ותחנונים(  ור אנו מ ביום כיפ 
ה זרה. ביום הכיפורים  וזוהי מדרגת אברהם אבינו שנלחם בעבוד 

- עושים שילוח שעיר לעזאזל שמטרתו לגלות את האחדות שבא
 לוהות )לעומת עבודה זרה הטוענת את ההיפך(.

איך מתמודדים עם יצר העריות? באמצעות שמחה. יצר העריות  
כשאדם אינו שמח ומתוך כך מנסה, דרך גילוי עריות,   מתעורר 

ת העולם  ו באופן מיידי תחושת משמעולהעניק לעצמ
בה. בחג הסוכות אנו מתקנים את יצר העריות   לזכות  במקום

 דרך ריבוי שמחה. 

- חג הסוכות הוא חג של יעקב אבינו. בספר בראשית )ל"ג, ט"ז
 י"ז( כתוב: 

י ֹום ַההו א ֵעש ָ  ב ב ַ ָ יָרה. ְוַיעֲ "ַוי ָש  עִׁ ֹו ש ֵ ָֹתה  ו ְלַדְרכ  קֹב ָנַסע ֻסכ 
יִׁת" ן לֹו ב ָ בֶּ  . ַוי ִׁ

ירה הוא כנגד שילוח שעיר לעזאזל ביום כיפור.  שילוח עשו שע 
אחרי שיעקב עבר את השלב הזה הוא מתקדם לעבר עולם יותר  

לסוכות. אלא שעולם אידיאלי הוא בבית ולא בסוכה. לכן   -טוב 
אבל למקנהו הוא עשה   -לעצמו בית יעקב נסע סוכותה ובנה 

עם  סוכות. המקנה של יעקב זה כל המתלווים ליעקב, דהיינו כל 
ישראל. אנחנו עדיין לא מסוגלים לגלות קדושה בבית ולכן  

 יושבים בסוכות )בתים זמניים המקדימים בית קבע(. 

 הסוכה האידיאלית היא כדברי דוד המלך: 

ֹו ו ְמעֹוָנת ֵלם ֻסכ  ָ י ְבש  י ֹון""ַוְיהִׁ  . ג'(-)תהלים ע"ו ֹו ְבצִׁ

כלומר, בבית המקדש. הדבר מפורש במחלוקת חכמים בגובה  
 הסוכה בגמרא )סוכה ב'(:

פסולה, ורבי    -"סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה 
 . יהודה מכשיר"

ורבי   [ 6] לפי חכמים סוכה כזאת פסולה כי היא אינה דירת עראי
יהודה מכשיר כי הוא חושב שסוכה דירת קבע בעינן )סוכה כ"א(.  
לפי תלמוד ירושלמי, רבי יהודה לומד את זה מבית המקדש  

הסוכה שלפני   שהיה גבוה מעשרים אמה. לפי חכמים מדובר על 
יהודה מדובר על הסוכה שלאחר התיקון. בכל  התיקון, ולפי רבי 

מקרה אחרי שסולקו החטאים, יש לנו אפשרות לצפות לעולם  
שלם ללא חטא. מכיוון שהחטא העיקרי שלבני אדם הכי קשה  
להתמודד אתו הוא גילוי עריות, תיקונו בא בסוכות וזו כוונת  

 הגמרא )סוכה נ"א(: 

שים ומתקנין  לעזרת נ  ירדו ן של חגטוב הראשו במוצאי יום "
 ", תיקון גדול שם

 ובמהשך הגמרא )שם, נ"ב(: 

אמר רבי אלעזר: כאותה ששנינו,   - "מאי תיקון גדול? 
חלקה היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא, והתקינו שיהו  
נשים יושבות מלמעלה ואנשים למטה. תנו רבנן:  

, והיו באים  בראשונה היו נשים מבפנים ואנשים מבחוץ
ינו שיהו נשים יושבות מבחוץ  לידי קלות ראש, התק 

ואנשים מבפנים. ועדיין היו באין לידי קלות ראש. התקינו  
שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים מלמטה. היכי עביד  

אמר רב:   -הכי? והכתיב הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל! 
קרא אשכחו ודרוש וספדה הארץ משפחות משפחות לבד  

: והלא דברים  ת בית דוד לבד ונשיהם לבד. אמרומשפח
שעוסקין בהספד ואין יצר   -קל וחומר. ומה לעתיד לבא 

אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד,   -הרע שולט בהם 
על אחת   - עכשיו שעסוקין בשמחה ויצר הרע שולט בהם 

כמה וכמה. הא הספידא מאי עבידתיה? פליגי בה רבי  
יח בן יוסף שנהרג, וחד אמר:  דוסא ורבנן. חד אמר: על מש 

 . יצר הרע שנהרג"על 

 כדי לתקן את הנקודה החלשה ביותר צריך לרדת. 

שאלות שלא נפתרו בגמרא מסתכמות ב"תיקו". התיקו נגרם על  
ידי כך שאנו במצב הרגיל משיגים לא יותר מארבעים ותשע שערי  

חמישים   תיקו בינה וחסר לנו שער החמישים. כשמוסיפים ל
שבבית שני לא הייתה  . מכיוון ן יקוה נו"ן(, מקבלים ת)בגימטריי

מספיק השראת שכינה, מצאו חכמים פסוק בספר זכריה פתח  
להתיר לשים מחיצה בבית המקדש. החכמים רצו על ידי כך  
לנצח את יצר העריות והשמחה הייתה על כך שהצליחו למנוע  

כפי   -את החיכוך עם היצר הזה. השמחה הזו שייכת לעולם הבא 
 נה א'(: שאומרת המשנה )סוכה, פרק ה', מש

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5838:2016-10-26-18-37-47&catid=242&Itemid=100513#_ftn5
http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5838:2016-10-26-18-37-47&catid=242&Itemid=100513#_ftn6
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ֹוֵאָבה  ית ַהש   ְמַחת ב ֵ ֹא ָרָאה ש ִׁ ל  ֶּ י ש  ְמָחה   -"מִׁ לֹא ָרָאה ש ִׁ
י ָָמיו"  . מִׁ

. בבית ראשון  [7] )כלומר, השמחה הזאת לא שייכת לעולם הזה(
ובבית שני היו   [8] היו שואבים מהשמחה הזאת רוח נבואה

 טנה. הרבה יותר קים למדרגה דומה אבל מגיע 

לעומת זאת במעמד "הקהל" לא היו מחיצות בבית המקדש  
המלך הקריא את התורה    -מכיוון ששם מדובר על קריאת התורה  

 . [9] ולא על רגשות של ריקודים   -בפני כולם 

 חג סוכות וחג פסח הם זכר ליציאת מצרים אבל בצורות שונות. 

אחרי הפסח אנו מחכים עד חג מתן תורה    - פסח הוא כנגד העבר  
חמישים יום כדי להשתחרר מטומאת מצרים ולתקן מחדש את  

חרי יציאת מצרים העולם  כל החמישים שערי בינה. זה מראה שא 
 מושלם.  עדיין לא

לעומת זאת סוכות הוא כנגד העתיד וכנגד יציאת מצרים  
  - "מתוקנת": אחרי סוכות אנו מגיעים ישר למפגש עם התורה 

מתוך שמחה ולא מתוך כפיה, כמו במתן תורה   -שמחת תורה 
. השמחה הזאת נובעת בהעצמיות שלנו ולכן אין  [10] בהר סיני

הפרש בין שבעת ימי הסוכות ושמחת תורה, כנגד העתיד שבו אין  
החטא סולק עם שילוח השעיר לעזאזל ביום הכיפורים.   - חטא 

צריכים לתקן    ו חוגגים על התורה שבכתב שהיינו לכן בשבועות אנ
 עצמנו כדי להיות ראויים לה. 

 שהיה בה כל טוב.בספר יחזקאל סדום מתוארת כסוכה מפוארת  [1]

אמר וכן מעידה הגמרא )סנהדרין ל"ח(: "אדם הראשון מין היה, שנ [2]
אן נטה לבך. והמדרש  -איכה להים אל האדם ויאמר לו -ויקרא ה' א

י"ט(: "א"ר אבא בר כהנא ואכלתי אין כתיב כאן, אלא   )בראשית רבה
ואוכל, אכלתי ואוכל, אר"ש בן לקיש אדם הראשון לא נטרד מגן עדן עד 

 שחירף וגידף".

כדברי המדרש )תנחומא בראשית כ"ו(: "כל ק"ל שנה שפירש אדם  [3]
מחוה, היה הרוחות באות אצלו ומתחממות ממנו, ומוליד מזיקין, באותה  

אלא לפריה  שעה אמר הקדוש ברוך הוא אני לא בראתי את עולמי 
 ורביה".

ֹּּאֶמר  [4] וזו הייתה הסיבה למבול כמו שכתוב )בראשית פרק ו', ג'(: "וַי
ר וְ ה' לֹּא יָדוֹּן רוִּחי ָבאָ  ם הוּא ָבש ָ ּגַ ַ ש  ִרים  ָדם ְלעָֹּלם ּבְ ּ יָָמיו ֵמָאה ְוֶעש ְ ָהיו

ָנה ָ ". כלומר בעקבות המבול היה צריך להביא את משה שחי מאה ש 
 ועשרים שנה.

 לה ואהליבה בפרק כ"ג.ת גם אהשנקראו [5]

 שיטת רבא שם.  [6]

ליאון אשכנזי )מניטו(  -כעין זה בחופה שכולם שמחים. הרב יהודא [7]
הסביר שזה הרגע היחיד שברור לכולם שיצר הרע ויצר הטוב רוצים אותו  

אומרים  אם לא, היו  -דבר וזאת ההוכחה שהעולם הזה אינו גיהינם 
 שהעולם הזה הוא רע.

בראשית רבה, ויצא ע': "א"ר הושעיא למה היו קוראים אותו בית   [8]
 וח הקודש".השואבה שמשם היו שואבים ר

וכעין זה נהגו כמה מקהילות הספרדים להסיר את המחיצות בזמן   [9]
 הולכת ספר התורה.

אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא:  -"'ויתיצבו בתחתית ההר'  [10]
מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, ואמר להם: אם 

ורתכם" )בבלי, שם תהא קב -מוטב, ואם לאו  - אתם מקבלים התורה
 א'(.-מסכת שבת, פ"ח 

ניסוך המים כסמל האחדות  - סוכות   

 ה העניין של ניסוך המים? כתוב במשנה )סוכה ד',ט'(: מ

"ולמנסך אומרים לו הגבה ידך שפעם אחת ניסך אחד על  
 גבי רגליו ורגמוהו כל העם באתרוגיהן". 

 ם(:פירש רבי עובדיה מברטנורא )ש 

כדי שנראה אם תתן מים בספל. לפי   -"הגבה את ידך 
  - ן מודים בנסוך המים: שפעם אחת נסך שצדוקים אי

 צדוקי אחד את המים על רגליו". 

 וכן בתוספתא )סוכה ג', ט"ז(:

"כבר היה מעשה בביתוסי אחד שניסך על רגליו ורגמוהו  
 כל העם באתרוגיהן ונפגמה קרנו של מזבח". 

 "ח(:)פירושם לסוכה מ וכן רש"י והמאירי

גים,  "הסבירו שהמזבח נפגם כתוצאה מזריקת האתרו
 ומובן שהייתה מחלוקת גדולה מאוד לגבי ניסוך המים". 

לכאורה לא ברור מדוע לצדוקים היה כ"כ קשה לקבל את ניסוך  
המים? הרי אע"פ שניסוך המים הוא הלכה למשה מסיני )סוכה  

מו שכתוב )שמואל ב' כ"ג,  ל"ד(. הרי מצינו שכבר דוד ניסך מים כ
 ט"ז(:- ט"ו

ְתַאו ֶּה ָדוִׁד ַוי ֹ  ר  "ַוי ִׁ ֶּ ם ֲאש  חֶּ ית לֶּ ֹאר ב ֵ ב  י ַמיִׁם מִׁ ֵקנִׁ ְ י ַיש  אַמר מִׁ
ֲאבו    ְ ים ַוי ִׁש  ת ִׁ ְ ש  ַמֲחֵנה ְפלִׁ ים ב ְ ֹרִׁ ב  ת ַהג ִׁ ֶּ לֹש  ְ ְבְקעו  ש  ַער: ַוי ִׁ ָ ש   ב ַ

או  וַ  ַער ַוי ִׁש ְ ַ ש   ר ב ַ ֶּ ם ֲאש  חֶּ ית לֶּ ֹאר ב ֵ ב  ד ְולֹא  ַמיִׁם מִׁ וִׁ ל ד ָ או  אֶּ י ָבִׁ
ְך אָֹת  ֵ ֹוָתם ַוי ַס  ת  ְ ש   ם ַלה'". ָאָבה לִׁ

 הנה כבר דוד המלך ניסך מים, וזה מפורש בתורה שבכתב.

אולי יש להקשות על עצם העניין מדוע התורה עצמה לא אומרת  
מפורשת את מצוות ניסוך המים ויש ללמוד את המצווה הזאת  

 ברמז, כדברי הגמרא )תענית ב'(:

"רבי יהודה בן בתירה אומר: נאמר בשני "ונסכיהם",  
נסכיה", ונאמר בשביעי "כמשפטם".  ונאמר בששי "ו 

הרי מ"ם יו"ד מ"ם, הרי כאן מים. מכאן רמז לניסוך  
 המים מן התורה". 

אז למה לא   - מצינו שהתורה צוותה מפורשות בניסוך שמן ויין 
, שלא  בניסוך מים? נראה שניסוך מים רומז לדבר גדול מהכל

 ניתן להכתב מפורש.

 ת )א', ב'(: המים הוזכרו לראשונה בתורה בספר בראשי

ֵני ְתהֹום ְורו ַח א   ְך ַעל פ ְ ֶּ ץ ָהְיָתה ֹתהו  ָובֹהו  ְוחֹש  ים  -"ְוָהָארֶּ לֹהִׁ
יִׁם".  ָ ֵני ַהמ  ת ַעל פ ְ פֶּ  ְמַרחֶּ

מים זה רבים של המילה "מה". כלומר, ישנו יסוד אחד שמרכיב  
הקב"ה   - . אך בעולם שלנו המים נפרדו מים -ומאחד את הכל 

ת בכדי שהעולם  הבדיל בין המים ברקיע לבין המים בים. זא
יתקיים, שכן יש צורך לשבור וליצור היררכיה ודירוג המאפשרים  

ים את האחדות  את החיים העולמיים. מכיוון שאם היינו רוא 
 המקורית לא היינו יכולים להתקיים.

לו נגרם המון צער, משום  הבעיה הנובעת מפירוד זה, בגל
רגה יוצרת גבולות ומאבקים בין ערכים שונים. כשהאדם  שההד

הרשיע הקב"ה איחד בין המים של הרקיע והמים שלמטה ובכך  
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החריב את העולם, ע"י שהוא לא אפשר לפירוד להמשיך  
כלומר, השייך לגישה   - המים זה היסוד הפנתאיסטי  להתקיים.

אם אנו לא רואים או חשים זאת.  לוהות בכל מקום אפילו -שיש א
שהקב"ה  כאשר הקב"ה הפריד בין המים הם ניסו להתאחד עד 

יראת שמים.    -צעק עליהם והקפיא אותם. כלומר, יש למים יראה  
הקב"ה    המצב של מדרג במציאות הוא לא נורמאלי אך רצונו של

 גובר על הנטייה הטבעית ולכן קיים בעוה"ז הפרדה. 

. בניסוך המים  ה יש נוסטלגיה לאחדותהתוצאה היא שבעולם הז
אנו מחברים בין המים העליונים לתחתונים: שופכים את המים  
של השילוח, הם מי גשמים, לחור הנקרא "שיתין" שבמזבח,  

התהום.   שדרכו היו המים מגיעים לתהום ומתחברים למים של 
חז"ל אמרו שהמים שבתהום רוצים לעלות למעלה, כמו במדרש  

היה צריך לשים פתק עם שם ה' בעצת  על דוד המלך ש
: המים התחתונים מצד עצמם רצו להתאחד עם  [1] אחיתופל

רצון של הקב"ה לקיום העולם  כלומר, ה  - המים העליונים, ושם ה'  
לנו לאחדות  עצר אותם. בניסוך המים אנו מבטאים את הרצון ש  -

 בסתרי המציאות. 

שאלה נוספת לגבי ניסוך המים היא למש יש שמחת בית השואבה  
כאשר שאיבת המים הייתה לכאורה רק אמצעי כדי לנסך אח"כ  

 את המים. 

ה של  ההבחנה בין אמצעי למטרה אינה מקורית אלא התוצא
ובה לראי"ה קוק,  י"א, ואורות התש- חטא הארץ )ראה בראשית א'

מצד המקור טעם העץ    ז'( שבגללו טעם העץ אינו כטעם הפרי:-ו'
)האמצעי( היה צריך להיות כטעם הפרי )המטרה(. בשאיבת  
המים אנו מבטאים את הרצון לשוב לשמחה של הנורמאליות  

לכן אמרו חז"ל  הראשונית, בה אין הבדל בין אמצעי למטרה, ו 
כלומר, מי שראה את   -שכל מי שלא ראה שמחת בית השואבה 
לא ראה   - ת המקורית השמחה וההרמוניה שמזכירה את האחדו

 שמחה מימיו. 

* 

 כתוב נוסף שיש על המים הוא )בראשית א', ט'(: 

ר א   ָחד  -"ַוי ֹאמֶּ ל ָמקֹום אֶּ ַמיִׁם אֶּ ָ ַחת ַהש   ַ ת  יִׁם מִׁ ַ וו  ַהמ  ים יִׁק ָ לֹהִׁ
י ֵכן". ְוֵתָר  ה ַוְיהִׁ ָ ש  ה ַהי ַב ָ  אֶּ

. משמעות  [2] ' היא מקורמ  המשמעות של האות
ש חיבור בין  היא ריבוי. כלומר, במילה "מים" י ם"י  האותיות

"יקוו המים".   - צריך לחבר אותם לקו אחד המקור היחיד לריבוי ו
ו באמצע, יוצאת המילה "מקום"  אז, כשמוסיפים למילה "מים" ק 

"יקוו המים אל מקום אחד". למרות ההבדלה הנוצרת על ידי   -
הרקיע בין האחדות המקורית לבין הריבוי המציאותי בכל זאת  

 הם שייכים למקום אחד. 

* 

חג סוכות הוא החג הכי פסטורלי, הכי קשור לטבע, מכל החגים:  
ומנענעים צמחים. באופן   [3] יושבים בבית שכולו קשור לטבע 

ז'אק רוסו  - הפילוסוף ז'אן , לעם ישראל יש רתיעה מהטבע. כללי
  למשל טען שהאדם הטבעי הוא טוב ומה שהרס אותו זה 
התרבות. בעם ישראל ידוע שזה הפוך. ניתן לראות שהמשטרים  
הברבריים ביותר נוצרו מהרצון לחזור לטבע. האדם הוא לא  

צמו  אם הוא מגדיר את ע  - בדיוק יצירה טבעית אלא ישות מוסרית  
רק ע"פ הטבע הוא מאבד את הצלם המוסרי שלו ונופל  

ד ונמצא  ממדרגתו בין הבריות. מצד שני, אנו מאמינים שה' אח 
בכל. לכן אנו מצפים לגאול את הקדושה שבטבע, את המוסר  

הנסתר בתוך החוקיות והסיבתיות של הטבע, אלא שאנו קצת  
לנו   מפחדים מזה ומשאירים את זה לעתיד לבא לאחר שלא יהיו

 בעיות אחרות.

המגמה הזאת מוצאת ביטוי בסדר החגים של התורה. בחג  
  - על הקשר שלנו עם הטבע הראשון שלנו, חג הפסח, יש הגבלה 

אסור לנו במשך שבעה ימים לאכול חמץ )שהוא כנגד המצריות  
שהיינו אמורים להשתחרר ממנה ביציאת מצרים(. שבעה  

לאכול חמץ, ואפילו    שבועות אחר כך, בחג השבועות, אפשר כבר
צריך להביא על גבי המזבח בבית המקדש מנחה שהיא לחם  

תורה כל הלילה. בחג הבא,   אבל אז לא ישנים ולומדים - חמץ 
ראש השנה, אפשר יכול לאכול לחם ולישון בלילה אבל נמצאים  
כל היום בחרדה. ביום כיפור בכלל לא אוכלים, לא שותים ולא  

לה(. אחר כך מגיע חג שבו אפשר  עוסקים בשום דבר )חוץ מתפי
אבל חייבים לגור שבעה ימים   - גם לאכול, לישון בלילה ולשמוח 

סוף, מגיע החג שבו אפשר גם לאכול,  - אחר כך, סוףמחוץ לבית. 
ואז כל כך   - חג שמחת תורה  -גם לישון בלילה בבית וגם לשמוח 

שמחים שרוקדים כל היום. המטרה של החגים של התורה היא  
למצב שאין ניגודיות בין קדושה לטבע וזה קורה פעם אחת  להגיע  
 בחג שמחת תורה.  -בשנה 

מטרה הזאת. הוא מפנה אותנו  חג הסוכות מבטא את הדרך ל
לסוגיה של הקדושה הגנוזה בטבע גם בהיבטים האסתטיים  

וכו'(. אלו היינו   - פרי עץ הדר  -)הדרישה ללולב יפה, אתרוג יפה 
כים לחגוג את הסוכות לא מחוץ לבית  במדרגה הראויה היינו צרי

אלא בתוך בית. זוהי הדעה של רבי יהודה במשנה )שהיא לא  
האומרת שסוכה צריכה להיות בנויה כדירת קבע    נפסקה להלכה(

 ולא כדירת עראי. רבי יהודה לומד את הדעה שלו מהפסוק: 

"וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה. ויעקב נסע סכתה  
ו עשה סכת על כן קרא שם המקום  ויבן לו בית ולמקנה

 י"ז(. - סכות" )בראשית, ל"ג, ט"ז

לא רק שואפים  להלכה אנחנו עדיין לא במדרגתו של יעקב א
בינתיים אנחנו במדרגה של מקנהו של יעקב, של   -אליה 

 המתלווים אליו. 

מהלך החגים של התורה מבטא גם את ההתקדמות היסטורית:  
מצרים( והסוכות ושמיני  הפסח הוא כנגד קדושת העבר )יציאת 

עצרת הם כנגד העתיד. הגילוי של הקדושה שבטבע שייך לעתיד  
ים לסוף ההיסטוריה הנושא הזה תופס  כל שאנחנו מתקרב ולכן כ

מקום יותר חשוב בחיים שלנו. לפי הרב קוק )חלק ב' של אורות  
הקודש(, הקדושה הזו כבר לא רוצה לחכות ותובעת את עלבונה  

, דבר המכריח את חכמי הסוד להתעסק  בצורה של חילונות
וללמד את העם את האחדות שבין הקדושה לטבע, שבין היתר  

 ך המים.מתבסס על ניסו

נראה שעל פי האמור ניתן גם להסביר את הסיבה הפנימית  
למלחמה בין הפרושים לצדוקים בניסוך המים. הרי התורה  

לנו   שבעל פה היא היכולת שלנו להיות שותפים לקב"ה. הוא נתן 
תורה שבכתב מלמעלה ואנו מחדשים ונותנים לו התורה שבעל  

ז"ל למדו ברמז  פה מלמטה. ידוע שהמים נמשלו לתורה, וזה שח
מהתורה שבעל פה שצריך להוריד תורה מלמעלה למטה, מראה  

 על האחדות שיש בין התורות. 

 

 

 

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5833:2016-10-17-21-23-11&catid=242&Itemid=100513#_ftn1
http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5833:2016-10-17-21-23-11&catid=242&Itemid=100513#_ftn2
http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5833:2016-10-17-21-23-11&catid=242&Itemid=100513#_ftn3
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]1[  סוכה נ"ג: "אמר רבי יוחנן: בשעה שכרה דוד שיתין, קפא תהומא 
ובעי למשטפא עלמא, אמר דוד חמש עשרה מעלות והורידן. אי הכי, 
חמש עשרה מעלות? יורדות מיבעי ליה! אמר ליה: הואיל ואדכרתן, 
הכי אתמר: בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא 

דוד: מי איכא דידע אי שרי למכתב אחספא ונשדיה  עלמא, אמר
בתהומא ומנח? ליכא דקאמר ליה מידי. אמר דוד: כל דידע למימר  

יחנק בגרונו. נשא אחיתופל קל וחומר בעצמו: ומה   - ואינו אומר 
: שמי שנכתב בקדושה  לעשות שלום בין איש לאשתו, אמרה תורה

על אחת כמה   -ימחה על המים, לעשות שלום לכל העולם כולו 
וכמה. אמר ליה: שרי. כתב שם אחספא, ושדי לתהומא, ונחית 
תהומא שיתסר אלפי גרמידי. כי חזי דנחית טובא, אמר: כמה  
דמידלי טפי מירטב עלמא. אמר חמש עשרה מעלות ואסקיה חמיסר 

לפי גרמידי" אלפי גרמידי, ואוקמיה בא   
לכן גם כשילד יונק הוא עושה רעש בעזרת הצליל של האות   [ 2]

 מ' וכן לאמו קורא אמא. 

הסכך צריך להיות מהצומח, ואף יש דיון הלכתי אם מותר   [ 3]
 להעמידו בדבר שאינו מהצומח. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סוכה וארבעת המינים  - סוכות   

"ק ובלי  בלי ביהמ - ים אותו כיום חג הסוכות כפי שאנו מכיר
  הותיר בידינו שתי מצוות עיקריות: הישיבה בסוכה,  -הקרבנות 

ונטילת הלולב ומיניו. צריכים אנו לעשות הבחנה בין המהויות של  
 שתי מצוות אלו. 

נתחיל במצוות הסוכה: עיקר מצוות סוכה הוא לישון בה. אמנם  
תורה בלילה  אכילת קבע חובה לעשותה בסוכה )ומצווה מן ה 

הראשון(, אבל אכילת ארעי בה אינה חובה, כדרך שבה אדם  
ו. מה שאין כן לגבי שינה, שאפילו  אוכל אכילת ארעי חוץ לבית 

שינת ארעי חובה להיעשות בסוכה. ודבר זה הוא תמוה, שכן  
החלומות   -דווקא כשאדם ישן הוא אינו שולט על מעשיו, להפך 

ר זה בא ללמדנו שבחג  שולטים בו, הטבע שולט בו. אלא דב 
הסוכות יש התמסרות מלאה של האדם אל הקודש, לאחר שעבר  

האדם חש את   - ם הכיפורים ונטהר מעוונותיו את ראש השנה ויו
טהרת נשמתו ולכן הוא יכול להפקיד את עצמו בידי ה', ודווקא  

 בהתמסרות זו הוא מקיים מצווה. 

שכן עצם היותה מבנה שהגשמים   - הסוכה היא גם מקום ארעי 
זה בא ללמדנו  יכולים לחדור דרכו מראה על ארעיות. דבר 

זה איזושהי עילאיות, עליו  שכאשר האדם רוצה לחוש בעולם ה
לחוש באיזשהו מקום גם ארעיות. הוא צריך לחוש שהעולם הזה  

ך הוא יכול  איננו כל כולו שלו, שהוא כאן לזמן קצוב, ומתוך כ
 להפגש עם נשמתו שגם היא מרגישה זרות וארעיות בעולם הזה. 

אבל, בסופו של דבר, הסוכה מקיפה את האדם מכל צדדיו  
לת ממנו את חירותו העצמית. הרי האדם  ובאיזשהו מקום נוט

יכול לצאת ידי חובה בסוכה שאיננה שלו )ברשות המארח  
 כמובן(.

המינים שבה מתהפכים  כנגד מצווה זו מופיעה מצוות ארבעת 
יש מצווה    -היוצרות לגמרי. התורה מצווה אותנו: "ולקחתם לכם"  

  גמורה שארבעת המינים יהיו של האדם הנוטל אותם, קנויים לו 
 מכספו ממש. כאן האדם נדרש ליוזמה אישית. 

ניתן לומר שהסוכה מרמזת על הסיוע של הקב"ה לאדם באופן  
וריה בכלל. מתוך כך זה  במהלך ההיסט -פרטי וגם באופן כללי 

נותן לו כח גם ליוזמות הפרטיות שלו בהן הוא צריך לבטא את  
חו  כוחו שלו, מה שמכונה ע"י חכמי הקבלה "אור פנימי" הבא מכו

של האדם. בארבעת המינים האדם לוקח בידו ומראה שאין די  
 להסתפק בעזרת ה' אלא עליו לעשות גם משהו לעזרת ה'.

שבנטילת ארבעת המינים? אמרו   מה טיבה של השתדלות זו 
רבותינו במדרש שהעץ שאכל ממנו אדם הראשון, אתרוג היה,  

שלא   ראש השנה היה. כלומר, חוה גזרה בראש השנה - ואותו יום 
לגעת בעץ הדעת, ומשם הענין התפתח לחטאו של אדם. ניתן  
לומר כי הכל התחיל מתוך תוספת איסור שלא במקום. כשמגיע  

יצב לפני ה' כשהוא כבר מתוקן לגמרי וללא  חג הסוכות האדם נ
אותם גדרות מיותרים, ואז הוא כבר יכול לגעת ממש באתרוג.  

המובא במשנה  ממש. עד כדי כך, שהמנהג  -"ולקחתם לכם" 
היו אוכלים   -שאין בהם חטא  -רבה הילדים - הוא שביום הושענא

את האתרוג ונוגסים בו, וזאת להראות שאין דבר שהוא אסור  
ן מוחלט, אלא הכל תלוי בזמן, במקום ובאופן. ע"י שמחת  באופ

חג הסוכות, אנו מצליחים לתת משמעות לכוחות של חיים  
אנו מטהרים אותם, מקדשים  שנזהרנו מהם לפני יום הכיפורים ו
 אותם ומעלים אותם בחג הסוכות.

 

http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5833:2016-10-17-21-23-11&catid=242&Itemid=100513#_ftnref1
http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5833:2016-10-17-21-23-11&catid=242&Itemid=100513#_ftnref2
http://ravsherki.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5833:2016-10-17-21-23-11&catid=242&Itemid=100513#_ftnref3
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חגו של יעקב אבינו - סוכות   

ומו  הוא י ראש השנה  כפי שהזכרנו בשיעורים הקודמים,
שעניינו מידת הדין והוא מכוון   אבינו יצחק  של

, ויום הכיפורים הוא יומו  דשפיכות דמים יצרא  כנגד
.  יצרא דעבודה זרה ומכוון כנגד אבינו אברהם של
. על דרך הרמז נאמר:  חג הסוכות , אם כן,נותר אבינו  יעקב ל

ִעיָרה"  ו ְלַדְרּכוֹּ ש ֵ יּוֹּם ַההוּא ֵעש ָ ב ּבַ ָ השעיר נשלח   כלומר,  – "וַיָּש 
 "ְויֲַעקֹּב ָנַסע ֻסּכָֹּתה".  –לעזאזל 

כנגד שלושת היצרים הללו יש שלושה מישורים של תשובה:  
,  לחבירו , שהיא בין אדם שפיכות דמים תשובה כנגד היצר של

,  למקום , שהיא בין אדם עבודה זרה ובה כנגד יצר של תש
. לכל אחד מן  לעצמו , שהיא בין אדםהעריות ותשובה כנגד יצר 

בראש   האהבה היצרים הללו יש תיקון משלו: תיקון על ידי מידת 
ביום הכיפורים ועל   היראה השנה, על ידי מידת

 בסוכות.  השמחה ידי

. מהי הסיבה  בתורה נאמר מספר פעמים שיש לשמוח בסוכות
לשמחה מיוחדת זו? ניתן לומר שהשמחה היא על התיקון  

 המוחלט של היצר הרע, וכפי שכתוב:

ן ָקָרא    "ְוַיֲעקֹב  ֹת ַעל כ ֵ ה ֻסכ  ְקֵנהו  ָעש ָ יִׁת ו ְלמִׁ ן לֹו ב ָ ָֹתה ַוי ִׁבֶּ ָנַסע ֻסכ 
ֹות" קֹום ֻסכ  ָ ם ַהמ  ֵ  . ש 

  - יש לשאול: כפי שאמרו חז"ל, האבות קיימו את כל התורה כולה  
אם כן, מדוע יעקב לא עשה סוכה גם לעצמו? התשובה היא  

י מושלם,  שאדם שלם גר בבית ולא בסוכה שהיא דבר ארעי ובלת 
ולכן עבודת ה' של יעקב אבינו, שהיה אדם שלם ולא היה חסר לו  

ה קבוע המבטא תיקון  מבנ  –דבר, היתה על ידי בניית בית דווקא  
 מוחלט ליצרא דעריות. 

אפשר לראות מעין תיקון זה בחופה. בחופה ניתן לראות שקורה  
זהו רגע קצר ומשמעותי שבו הכל שמחים.   – דבר מיוחד מאוד 

כך מיוחד בחופה שהכל שמחים בה? הסביר זאת ר' יהודא    מה כל 
אשכנזי: בחופה מתברר באופן גלוי שהמגמה של היצר הרע  

ר הטוב בסופו של דבר זהה. המחלוקת שקיימת בעולם בין  והיצ 
היצר הטוב והיצר הרע, שהיא זו שעושה את החיים כה מרים,  

את  והרגע הזה מספק לנו  -בזמן החופה  - פוסקת לרגע אחד 
ההוכחה לכך שהעולם הזה הוא לא גהינום, שהרי עולם בן  
י  מתקיימת מלחמה מתמדת בין היצר הטוב והיצר הרע, הוא בל 
ספק גהינום. בשעת החופה, אם כן, ישנו תיקון של יצר העריות  

 ומכאן השמחה הגדולה. 

אצל יעקב אבינו עניין יצר העריות היה מתוקן, כפי שאנו מוצאים  
 בספר בראשית: 

י ָמְלאו  ָיָמי ְוָאבֹוָאה  "וַ  י כ ִׁ ת ִׁ ְ ש  ת אִׁ ל ָלָבן ָהָבה אֶּ ר ַיֲעקֹב אֶּ י ֹאמֶּ
יָה"  . ֵאלֶּ

לכאורה זהו ביטוי גס ובוטה, וכך גם שואל רש"י: "והלא קל  
שבקלים אינו אומר כן!" ומתרץ רש"י: "אלא להוליד תולדות אמר  

א  נשכן". אולם עדיין יש לשאול: וכי בגלל שיעקב אבינו מתכוון לה
 כדי להביא ילדים זה מתיר לו שימוש בסגנון זול? 

מסביר רבי צדוק הכהן מלובלין: אצל יעקב אבינו תוקן חטא אדם  
ֵניֶהם,   ְ ַקְחָנה ֵעיֵני ש  ּפָ הראשון, ולכן מה שנאמר על הבושה: "וַּתִ

ּ ָלֶהם ֲחגֹּרֹּת ּ ֲעֵלה ְתֵאָנה וַיֲַּעש ו רו ְתּפְ ִּ ם ֵהם וַי י ֵעיֻרּמִ ּ ּכִ לא   ", וַיְֵּדעו
 שייך לגביו. הוא שייך למדרגה שטרם החטא:

ו " ש  ָ ֹש  ְתב  ֹו ְולֹא יִׁ ת  ְ ש  ים ָהָאָדם ְואִׁ ם ֲערו מ ִׁ ֵניהֶּ ְ ְהיו  ש   . "ַוי ִׁ

 לכן יעקב אבינו, ש"מיטתו שלמה", בונה לעצמו בית. 

ה ֻסּכֹּת". מי אלו   - לעומת הבית שבנה לעצמו  ּ ָעש ָ "וְּלִמְקֵנהו
אנחנו! אנחנו הנשמות   ו?הכבשים שבעדרו של יעקב אבינ

שבאות מאיתו והוא המטפל בנו. מדרגתנו היא ארעית ולא  
למשל בחג הסוכות    –קבועה ואנו זוכים לתיקון הזה רק מדי פעם  

 או בחופה. 

על פי דברינו מובנת המחלוקת הגדולה בין רבי יהודה וחכמים  
 בתחילת מסכת סוכה: 

י  רב פסולה.  - "סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה 
 . א'(-יהודה מכשיר" )משנה סוכה א' 

בגמרא מובאים שלושה הסברים לשיטת חכמים. ההסבר  
השלישי הוא שסוכה היא דירת ארעי ומעל עשרים אמה סתם  
אדם עושה דירתו קבע. רבי יהודה לעומת זאת מכשיר, אולם  
הגמרא לא מסבירה מדוע. במסכת עירובין מצאנו מחלוקת  

וב הפתוח לרשות הרבים( לטלטול  רח דומה בעניין הכשרת מבוי ) 
 בשבת:

ימעט. רבי יהודה   - "מבוי שהוא גבוה למעלה מעשרים אמה 
 . א'(-אומר: אינו צריך." )משנה עירובין א'

הגמרא לומדת את דברי רבי יהודה מפתחו של האולם של בית  
המקדש שהיה גבוה ארבעים אמה. התלמוד הירושלמי בסוכה  

ודה לפתח האולם. נמצא שרבי  יה קושר גם כן את דינו של רבי 
יהודה לומד את דיני הסוכה מבית המקדש, שהוא בודאי דירת  

 קבע:

ֹה   י ֲעֵדי ַעד פ  ב לֹו. זֹאת ְמנו ָחתִׁ ָ ו ָה  ְלמֹוש  י ֹון אִׁ צִׁ י ָבַחר ה' ב ְ "כ ִׁ
יָה" )תהלים קל"ב, י"ג  ו ִׁתִׁ י אִׁ ב כ ִׁ ֵ  . י"ד(-ֵאש 

וכה  הסמבית המקדש שכינה לא זזה לעולם. יוצא אם כן ש
 האידיאלית היא בית המקדש, ככתוב:

י ֹון" )תהלים ע"ו ֹו ו ְמעֹוָנתֹו ְבצִׁ ֵלם ֻסכ  ָ י ְבש   . ג'(-"ַוְיהִׁ

ניתן, אם כן, לומר שרבי יהודה לומד את הלכות סוכה ממידתו  
 של יעקב עצמו ואילו חכמים ממקנהו.

לפי זה ניתן להבין את ההבדל בית מדרגת בית ראשון ובית שני  
 בית השואבה. במשנה נאמר: ת ביחס לשמח

"אמרו: מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה  
 . א'(-מימיו" )משנה סוכה ה' 

מכאן משמע, ששמחת בית השואבה לא היתה שייכת לעולם  
הזה. ובהמשך נאמר: "במוצאי יום טוב הראשון של חג ירדו  
לעזרת נשים ומתקנין שם תקון גדול". מה פשר ההדגשה "ירדו"?  

פרש שזו ירידה למקום נמוך בו יש מכשול לאדם, כדי לתקן.  ל   יש
על חוה נאמר ש"כיון שנבראה, נברא שטן עמה" )בראשית רבה  

שחוה אינה השטן,    - ו'(. מכאן ניתן ללמוד שני דברים. הראשון  -י"ז
שהשטן נמצא באיש דווקא, שיצירת   - כפי טענת הנוצרים, והשני 

 .האשה מציבה בפניו צורך בהתמודדות

: אני מרגיש שאם הייתי מוותר על מצוות עונה אולי הייתי  שאלה
 מתעלה יותר בעבודת ה'. 

: בשביל זה יש מנזרים. ביתר הסבר: הקב"ה הוא כמובן  תשובה
- לוהי הרוחניות וא-לא גשמיות. אבל הוא גם לא רוחניות. הוא א 
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. היהדות היא  אחד לוהי הגשמיות. לפי היהדות, ה' הוא
ן גילוי הייחוד ההוא דווקא בחיבור בין  לכמונותיאיסטית, ו

שתי רשויות: הקב"ה,   -העולמות. השקפה אחרת היא דואלית 
כביכול, לצד הנשמה והשטן לצד הגוף, כפי הנחש רצה ללמד את  
האדם. תורת משה לעומת זאת מלמדת שה' הוא קדוש, כלומר,  
נמצא בכל. לכן עבודת ה' אמיתית כוללת כחלק אינטגרלי, ואולי  

משמעותי, גם את מצוות עונה. אמנם במעמד הר סיני נצטוו  ף א
ישראל לפרוש מנשותיהם, אולם זה היה באופן זמני, שהרי אחר  

וּבוּ ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם"  כדי לממש שם   -כך נאמר: "ֵלְך ֱאמֹּר ָלֶהם ש 
את התורה שזה עתה קבלו. כדי לקבל את התורה יש לפרוש,  

 ה בתוך מסגרת החיים. וראבל אחר כך מגיע שלב קיום הת 

 ממשיכה המשנה בסוכה:

 . "ומתקנין שם תיקון גדול"

מה פשר ההדגשה תיקון "גדול"? כנראה שמדובר בתיקון של  
אחרית הימים, התיקון שבו נשחט יצר הרע לחלוטין, כפי שמתואר  
בהמשך הסוגיה. בזמן שמחת בית השואבה ניתן היה לחוש מהו  

בו אין מלחמה ביצר הרע ואין  ש  עולם  -התיקון של אחרית הימים 
בו מציאות של ספקות. שאלה שנשארת בספק מכונה בגמרא  
"תיקו". הנו"ן המכוונת כנגד חמישים שערי בינה, הופכת את  
ה"תיקו" ל"תיקון". אמנם אנחנו בעולם הזה משיגים לכל היותר  
ארבעים ותשע שערי בינה, וחסרה לנו ההשגה של השער  

 יע ולהפוך את ה"תיקו" ל"תיקון". כרהחמישים, כדי שנוכל לה

 המשנה ממשיכה: 

"מנורות של זהב היו שם וארבעה ספלים של זהב בראשיהן.  
וארבעה סולמות לכל אחד ואחד. ארבעה ילדים מפרחי  
כהונה ובידיהם כדים של שמן של מאה ועשרים לוג, שהן  

 . מטילין לכל ספל וספל"

ני המים. זהו  הרבה שמן והרבה אור. תכונת השמן שהוא צף על פ
מלשון "שמונה", שהוא מעל   -הצד העילאי של האדם. "שמן" 

 לשבע המבטא את העולם הטבעי שנברא בשבעה ימים. 

 מעניין הדבר, שאופן עשיית הפתילות מאוד מטריד את המשנה: 

ן היו  מהן היו מפקיעין ובה -"מבלאי מכנסי כהנים ומהמיניהן 
 . מדליקין"

  - רטים הטכניים הללו מדוע חשוב למשנה לציין את הפ
שהמכנסיים והחגורות הבלויות של הכהנים שמשו לעשיית  
הפתילות? המכנסיים והחגורות היו עשויות מפשתן, חומר הבוער  
היטב ומתאים לשמש כפתילה: "כל היוצא מן העץ אין מדליקין בו  

שאלה מעניינת: למה לא  אלא פשתן". בעלי התוספות שואלים 
ת שהיו עשויות גם הן מפשתן?  השתמשו בכותנות ובמגבעו

התשובה היא שכיוון שעניינם היה לתקן את יצרא דעריות, לכן היו  
משתמשים דווקא בחלקי לבוש אלו, ודווקא של פרחי כהונה  

 המצויים בגיל בו מתמודדים מול יצר זה. 

 ממשיכה המשנה: 

נה מאירה מאור בית  "לא היתה חצר בירושלים שאי 
 . השואבה"

 הגמרא שואלת:

 ו התיקון הגדול?" "מה

מה הוא היה? משיבה   -פרקטית  מבחינה כלומר, למעשה, 
 הגמרא שהיו עושים מחיצה בין הגברים והנשים. 

"מאי תיקון גדול? אמר רבי אלעזר: כאותה ששנינו: 'חלקה  
היתה בראשונה והקיפוה גזוזטרא והתקינו שיהו נשים יושבות  

נשים   מלמעלה ואנשים מלמטה'. תנו רבנן: בראשונה היו
מבפנים ואנשים מבחוץ והיו באים לידי קלות ראש, התקינו  
שיהו נשים יושבות מבחוץ ואנשים מבפנים ועדיין היו באין  
לידי קלות ראש. התקינו שיהו נשים יושבות מלמעלה ואנשים  

 . מלמטה"

גיה מבואר  איך נעשתה החלוקה בין גברים ונשים? לפי הסו
ה הזו, והיו עושים את  שבבית ראשון לא היו עושים את החלוק

שמחת בית השואבה ללא כל מחיצה בין הגברים והנשים. רק  
בבית שני, כאשר ראו שבאים לידי קלות ראש, החליטו לעשות  

 מחיצה. שואלת הגמרא: 

 "היכי עביד הכי?" 

 איך התירו לעצמם לעשות מחיצה בבית המקדש? 

 "הכל בכתב מיד ה' עלי השכיל!" "והא כתיב:  

י המקדש, כל צורת הבניה האדריכלית נעשתה  כלומר, שכל סדר 
לפי הדרכה נבואית, ואם כן איך התנאים של ימי בית שני יכולים  

 לשנות סדרי נבואה ולעשות מחיצה?! מתרצת הגמרא:

"אמר רב: קרא אשכחו ודרוש: 'וספדה הארץ משפחות  
בד ונשיהם לבד'. אמרו:  משפחות לבד משפחת בית דוד ל 

ומה לעתיד לבא שעוסקין בהספד   -והלא דברים קל וחומר 
ואין יצר הרע שולט בהם אמרה תורה אנשים לבד ונשים לבד,  

על אחת כמה   - עכשיו שעסוקין בשמחה ויצה"ר שולט בהם 
 . וכמה"

שכדי להפריד   - מדברי הגמרא אנו לומדים שני דברים. הראשון 
שבבית ראשון לא היתה הפרדה.   - ני היו צריכים היתר, והש

יא שבבית ראשון שרתה שכינה וממילא אין ליצר  הסיבה לכך ה
הרע שליטה, אבל בבית שני שבו שרתה שכינה ברמה מוגבלת,  
בדלית ברירה עשו מחיצה, והמחיצה הזו היא המאפשרת את  
השמחה. אם כן, התיקון שהם עשו היה לפי ערכם ולא התיקון  

 השלם. 
 

שהיה מתרחש במקדש אחת לשבע השנים ובו   מאורע אחר 
גברים, נשים וילדים ביחד ללא כל מחיצה,   -כל העם  השתתפו

בו מלך ישראל היה קורא בתורה לכלל   ההקהל, היה מעמד 
העם. כאן, כאשר המלך קורא בתורה, יש התגברות של השכל על  
הטבע ולכן אין צורך בהפרדה. יש לומר שזהו המקור למנהג של  

בין  ד שכאשר מוציאים ספר תורה מסיטים את הוילון שבני ספר
עזרת גברים ועזרת נשים, והנשים מנשקות את ספר התורה. עוד  
יש לומר שהשראת השכינה של שמחת בית השואבה מזכירה  
שבשובו של דוד מן המלחמה היו הנשים יוצאות לקראתו ושרות:  

ן ישראל,  "הכה שאול באלפיו ודוד ברבבותיו". גם כאן, בזמן ניצחו 
רע. כך גם בשירת דבורה  שורה שכינה וממילא אין שלטון ליצר ה 

 שהיתה שירת ניצחון. 

כל חג בלוח העברי מקורו במאורע היסטורי שעבר על האומה  
והוא מייסד את הקדושה של החג. המאורע שאנחנו מציינים בחג  
ּ ְבֵני   ְסעו ִּ הסוכות התרחש בפסח, בט"ו בניסן: "וַי

ָרֵאל  ָֹתהֵמַרְע  ִיש ְ ח  ". משום מה התורה מחלקת את פס ְמֵסס ֻסכ 
אחד באביב ואחד בסתיו. כנראה שחג הפסח לא   -לשני אגפים 
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לא יצאו ממצרים.   מצרים מושלם: בני ישראל יצאו ממצרים אבל
לכן משהו עדיין שייך לעתיד, כמו שאומר ר 'אליעזר: "בניסן  

יך להיות  נגאלו ובתשרי עתידין להגאל". אם זה נכון, סוכות צר
שבעה של פסח ואחד   - העתק של פסח. בפסח יש שמונה ימים 

של שבועות, שהוא השלמה של פסח. אך למה אי אפשר לעשות  
את שמיני של פסח ביום השמיני ויש לחכות שבעה שבועות? אלא  
שצריך להיטהר מטומאת מצרים שעדיין שולטת בעולם, וכמו  

ך לספור  אשה המטהרת לבעלה שסופרת שבעה נקיים, צרי
ם השמיני של סוכות חל  שבעה שבועות. אם כך לא מובן מדוע היו

מיד אחרי שבעת ימי סוכות? )למעשה מצד האמת, אם עם  
ְסעוּ   -ישראל היה עומד במשימה של יציאת מצרים עד הסוף  ִּ " וַי

ָרֵאל ָֹתה ְבֵני ִיש ְ אזי ביום השמיני היינו מקבלים   -" ֵמַרְעְמֵסס ֻסכ 
והיה מועד אחד מט"ו עד כ"ב בניסן, והיינו  את התורה בא"י 

לים מצות בסוכה ועושים שמחת תורה במימונה. אבל קרה  אוכ
מה שקרה, ההיסטוריה הצליחה באופן חלקי, וכך יש שלושה  
רגלים(. אלא שבסוכות אין טומאת מצרים, כי היה יום כיפור,  
שהוא הזמן בו אנחנו מסירים את היצר הרע, ואז אפשר לממש  

יינו  מיידי את מה שלא הצלחנו לעשות בהיסטוריה כשה באופן 
צריכים להרחיק את קבלת התורה מיציאת מצרים ומארץ  
ישראל. לעתיד לבוא הכל מתכווץ לדבר אחד ולא נותר אלא חג  

יש דברים   -סוכות בלבד. אמנם גם בסוכות זה קצת חלקי 
שאנחנו משאירים לעתיד. הלולב למשל, לפי ההלכה, צריך  

מת  משלכם". הסוכה לעו - "'ולקחתם לכם'  - ל הנוטל להיות ש 
זאת יכולה להיות של אחרים או אפילו סוכה שנבנתה ע"י גוי.  
  - כלומר, שיש משהו שלא הפנמת עדיין. עם הלולב גם מקיפים 

אתה מקבל על חשבון העתיד. בשמחת תורה   - "החנווני מקיף" 
 זו ההקפה שבהקפות, ללא הלולב. 

 
ה המאורע שאנחנו חוגגים בסוכות  זאת אפשרות אחת לפי

כך משמע גם מהגמרא במסכת מנחות שהיה  . )בפסח התרחש
ראוי לשבת בסוכה בפסח(. אבל יש אפשרות אחרת לגמרי:  
"למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל". מדוע  
בסוכות? הרי הם ישבו באוהלים! אלא שהיה אירוע אחד בו אכן  

ֹּּאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיוּ מעמ   - ישבו בסוכות    ְנכִֹּנים  ד הר סיני, כנאמר: "וַי
ה". בהמשך נאמר: "ֵלְך ֱאמֹּר   ָ ּ ּ ֶאל ִאש  ו ש  ּגְ ת יִָמים ַאל ּתִ ֶ לֹּש  ְ ִלש 

ו בו   ָלֶהם ם  ָלֶכם  ש  ". מכאן שהגברים יצאו מן האוהלים.  ְלָאֳהֵליכֶּ
בשמש? אלא שעשו סוכות למרגלות הר סיני:    - היכן היו באותו זמן  

י  ּכוֹּת"ּכִ ָראֵ  ַבּסֻ ֵני יִׁש ְ ת ב ְ י אֶּ ְבת ִׁ ַ ". אם כן יכול להיות  ל הֹוש 
. זה אומר שאם חג מתן תורה כבר  מתן תורה שהמאורע הוא 

דחוי, אז צריך שיהיה בתשרי. לאחר שביום הכיפורים קיבלנו את  
הלוחות השניים חוגגים את חג מתן תורה בסוכות מיד לאחר יום  

 הכיפורים. 

כנית, היא שהמאורע ההיסטורי התרחש  אפשרות שלישית, מהפ
ך של סוכות... איפה מצאנו זאת? "ְויֲַעקֹּב ָנַסע  באותו תארי

ֻסּכָֹּתה". סוכות היתה בעבר הירדן המזרחי, כמו שרואים  
ד" )תהלים ס', ח'(.   במלחמת גדעון במדיינים: "ְוֵעֶמק ֻסּכוֹּת ֲאַמּדֵ

 ֹּּ אֶמר אוִּריָּה  גם בתיאור המלחמה של דוד על רבת עמון מצאנו: "וַי
ִוד: ָהָארוֹּן ְוִיש ְ  ּכוֹּת וַאדִֹּני יוָֹּאב ְוַעְבֵדי  ֶאל ּדָ ּסֻ ִבים ּבַ ְ ָרֵאל ִויהוָּדה יֹּש 

ֶדה חִֹּנים" )שמואל ב י"ד(. לסוכה היו מספר   ָ ֵני ַהש ּ ֲאדִֹּני ַעל ּפְ
שימושים: מגורים, הסוואה בעת מלחמה ומגורים זמניים של רועי  

ש מרעה רב, כפי שמצאנו בעניין בני  צאן. בעבר הירדן המזרחי י
ובן. אם כן המקום בו נבנות סוכות באופן טבעי הוא  גד ובני רא

עבר הירדן המזרחי. בני ישראל נכנסו לארץ כאשר עברו את נחל  
 ארנון ונכנסו לעבר הירדן המזרחי.

על פי החשבון יוצא כך: אהרון מת בר"ח אב. משה החל את נאומו  
ר חֶֹּד בר"ח שבט: "וְַיִהי בְּ  י ָעש ָ ּתֵ ְ ַעש  ָנה ּבְ ָ ִעים ש  ֶאָחד ַלחֶֹּדש   ַאְרּבָ ש  ּבְ

ה ֶאל ֶ ר מֹּש  ּבֶ ָרֵאל... ַאֲחֵרי ַהּכֹּתוֹּ ֵאת ִסיחֹּן ֶמֶלְך ָהֱאמִֹּרי  -ּדִ ֵני ִיש ְ ּבְ
ֵאר   ה ּבֵ ֶ ֶאֶרץ מוָֹּאב הוִֹּאיל מֹּש  ן ּבְ ְַּרּדֵ ֵעֶבר ַהי ּבוֹּן... ּבְ ְ ֶחש  ב ּבְ ֵ ר יוֹּש  ֶ ֲאש 

בין ר"ח    זֹּּאת ֵלאמֹּר" וגו'. יוצא שמלחמת סיחון היתהֶאת ַהּתוָֹּרה הַ 
אב לר"ח שבט. אחרי מות אהרון סבבו את ארץ אדום: "ונסב את  
הר שעיר ימים רבים". ר' אליעזר מורמייזא, בעל "הרוקח", אומר  

 שמלחמת סיחון היתה בסוכות. 

וחג   מתן תורה  , חג על יציאת מצרים יוצא, אם כן, שיש חג על
,  ההווה , עלהעבר . בהתאמה: חג עללארץ ישראלהכניסה  על
.  ארץ ישראלל השמחה  א גם שיש התלכדות בין . יוצ העתיד על ו

גם הרמב"ם כותב ב"מורה הנבוכים" שחג הסוכות הוא שמחת  
באי הארץ. ענפים ירוקים מבטאים שמחה של אנשים הבאים  
ממדבר לארץ ירוקה. )עבור יושבי מדברות הירוק מסמל את  

,  עד היום הערבים שבמקורם הם יושבי מדברות  -וב שמחת הייש
 ונווה המדבר מדבר אליהם, אוהבים את הצבע הירוק(. 

אם כן, השמחה של ארץ ישראל היא השמחה של הטבע ושל  
תיקון יצר הרע. זוהי התאחדות של מדרגות שבדרך כלל נפרדות  

 זו מזו, ומכאן השמחה הגדולה. 
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   כ"ח עתים  - קהלת 
 ח(: "לכל זמן, ועת לכל חפץ תחת השמים, עת ללדת ועת למות וגו' עת מלחמה ועת שלום". - נאמר בספר קהלת )ג, א

העתים שכתב שלמה כתוכנית כוללת של ההסטוריה,    28מכיוון שאמרו חז"ל )סנהדרין צ"ז(: ששת אלפים שנה הוי עלמא" יש מקום לראות את  
שנה. לפי עניות דעתי ניתן לראות הקבלה ברורה של מאורעות    214,21. כלומר כל עת שווה בערך  שנה  6000ב    28-כשכל עת היא חלק אחד מ

 ההסטוריה כפי הרשום בלוח שלהלן. 

 סימן שאלה מציין השערה מתקבלת על הדעת ביחס לעיתויו של מאורע המוזכר במקורותינו אך ללא ודאות. 

לבריאת העולם. התאריכים אינם מדויקים לחלוטין    214-1מציין את השנים   214 השנה לבריאת העולם מציינת את סיום העת. למשל המספר
 אלא בקירוב של כחצי שנה.

 # שנה  עת  מאורעות 
 1 214 ללדת  .בראשית ה,ג( 130 –בריאת אדם הראשון והולדת בניו )שת 

 2 428 למות  .נהרג קין ? )עי' רש"י בר' ד, כג(
 3 643 לטעת  .כא(-התפתחות התרבות ? )בר' ד, כ

 4 857 לעקור נטוע  .נמחה שליש העולם ? )עי' רש"י בר' ו, ד(
 5 1071 להרוג  .סדר עולם רבה( –  1056מלאה הארץ חמס". מבול )שנת "

 6 1285 לרפוא  .מהמבול. "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם" )בר' ט,כ(
 7 1499 לפרוץ  .פרו ורבו שרצו בארץ ורבו בה" )בר' ט,ז(. התרבות בני אדם"

 8 1714 לבנות  .מגדל בבל
 9 1928 לבכות  .(. עבודה זרה בבית עבר )תרח(1886  -פלגה )לפי סע"ר 

 10 2142 לשחוק  .(2047) 99(. אברהם צוחק בגיל 2123-1948חיי אברהם )
 11 2356 ספוד  .גלות מצרים 2255בד מאוד", בר' נ,י( מות יעקב )"ויספדו שם מספד גדול וכ

 12 2571 רקוד  .יציאת מצרים ומתן תורה
 13 2785 להשליך אבנים  .ימי השופטים )אין מלך בישראל(

 14 2999 כנוס אבנים  .(2928) בנין בית ראשון 
 15 3213 לחבוק  .ימי בית ראשון בהם שרתה שכינה בישראל

 16 3427 לרחק מחבק  .(?3338) חורבן בית ראשון
 17 3642 לבקש .ימי בית שני )עי' מלבי"ם על דניאל ט,כד ד"ה ולהביא צדק עולמים(

 18 3856 לאבד (3828) חורבן בית שני
 19 4070 לשמור  .כתיבת המשנה )עי' הקדמת הרמב"ם לספר משנה תורה(

 20 4284 להשליך  .גלות אדום
 21 4498 לקרוע  .גלות ישמעאל
 22 4712 לתפור  .איחוד העם היהודי ע"י קבלת התלמוד – ימי הגאונים 
 23 4927 לחשות  .אין הרבה חיבורים כוללים את כלל ההלכות – ימי הגאונים 

 24 5141 לדבר  .יצירה ספרותית רבה – ימי הראשונים 
 25 5355 לאהב  .הרנסנס באירופה )קושיה: האינקוויזיציה(

 26 5569 לשנא .פרעות מהגוים )ת"ח ועוד(. מחלוקות בישראל )ר"י איבשיץ, חסידות ולהבדיל משיחי שקר(
 27 5784 מלחמה  (?) (. גוג ומגוג5698( וה ב' )5614(, מלחמת העולם ה א' )5570נפוליון ברוסיה )

 28 5998 שלום  .ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו
 
 
 

ור  ואם כי יתכן שאין האמת כדברינו, על כל פנים אין אנו פטורים מלקיים את צוואת אדון הנביאים מפי הגבורה: "זכור ימות עולם בינו שנות ד
 ודור" )דב' ל"ב, ז(. 
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 קהלת( אופטימיות בסוף )על מגילת  - וכות ס
בחג הסוכות, נהגו בחלק מהקהילות לקרוא בספר קהלת. ספר  
קהלת במבט ראשון שונה באווירה שהוא משדר מכל ספרי  

. "הבל הבלים  משדר מסר פסימי התנ"ך, משום שהוא לכאורה 
אמר קהלת הבל הבלים הכל הבל" )קהלת א, ב(. ואילו מה  
שמשדרים לנו הנביאים בכל התנ"ך כולו, הוא דווקא  

טוב, הכל   יהיה ת, שבסופו של דבר הכל טוב, והכלפטימיוהאו
לטובה. כיצד הכניסו אנשי כנסת הגדולה ספר כל כך פסימי  

 בתוך התנ"ך? 

דרכם של מבקרי המקרא היא לומר שהרבנים לא שמו לב. אך  
דברים כגון אלה אינם יכולים לעלות על הדעת, הלא ספרים  

יתכן שדווקא    "ך. לא שלמים נפסלו על ידי רבותינו מלהיכנס לתנ
ספר כזה, שתוכנו באופן גלוי כל כך שונה מהשקפתם, ייכנס  
בטעות לתוך התנ"ך?! מסקנתו האופטימית הטרידה את  

להים ירא  -החוקרים. נאמר בסופו: "סוף דבר הכל נשמע את הא
ואת מצותיו שמור" )שם יב, יג(, וראו צורך לומר שהפסוק הזה  

 .תוספת הוא

שלנו, כשיחה בטילה שלהם'   שלימה אבל 'לא תהיה תורה
)מנחות סה:(. אדרבא. הדבר הברור הוא, שספר קהלת הוא  
התמודדות של החכם מכל האדם עם הפילוסופיה הפסימית.  
הוא לוקח אותה ברצינות גמורה, ומביא אותה עד מסקנותיה  
האחרונות. עד כדי כך שבסופו של דבר שום פילוסוף פסימי לא  

ם הטוען שהעולם הוא אבסורד,  כל אד יוכל להחזיק בעמדתו.
שאין משמעות לכלום, בסתר ליבו בכל זאת כן מעניק משמעות  
כל שהיא לדבר מסוים, קטן ככל שיהיה בתוך עולמו. מרצה  
ל'פילוסופיה פסימית יחשוב שהדבר החשוב ביותר בעולם, הוא  
לתת הרצאות על פילוסופיה פסימית. ואם יאמר שגם זה הבל?  

וא מקבל בסוף ההרצאה בוודאי מעניין  צים שההרי ששכר המר
אותו. אם כן יש דבר אחד שלמענו כדאי לחיות. מה שאין כן לפי  

הכל  ' -שלמה המלך. הוא לוקח את הדברים ברצינות גמורה 
' כל הספר כולו בא להראות שכל דבר שאדם יכול לתת לו  הבל

 משמעות, בסופו של דבר גם ניתן לומר שאין לו משמעות. 

לה על איזה אטום, איזה גרגיר של דבר, שראוי  אשר נעאבל כ
בכל זאת, למרות הכל לתת לו משמעות, אז מתברר  
רטרואקטיבית, שלכל הבריאה כולה יש משמעות. אם מצאת  

הכל בעל   סוף דבר שכדאי לחיות למענו, אם כן  אחד דבר
להים ירא ואת  - את הא , וממילאהכל נשמע -משמעות 

 . האדםמצוותיו שמור כי זה כל 

מדוע ראו רבותינו לנכון להנהיג את קריאת ספר קהלת דווקא  
בתקופה הזאת? משום שהאדם חוזר בתשובה בתקופה הזאת,  

. ספר קהלת איננו  שהכל הבל הוא דווקא לחשוב  - ומה שיקל עליו  
סוף דבר, והוא משתלב בתוך השנה העברית כולה. השנה  

ן.  חודש תשרי וחודש ניס  - לה  שתי התחלות  העברית
, הרואים שהכל  אומות העולם הוא ראש שנתם של תשרי  ש חוד

הבל והכל בלה, שאין משמעות לכלום. זהו זמן פסימי. שנתם  
בזמן האופטימי, האומר   -  ניסן מתחילה בחודש ישראל  של

שכדאי לחיות, שהכל מתחדש, "החדש הזה לכם ראש חדשים"  
נו  ד, אנח)שמות יב, ב(. דווקא על ידי הצרוף של שתי השנים כאח

גואלים את האנושות ממאסרה, ואנחנו מעלים את שנתם של  

אומות העולם, לגאולה שלימה. לּו זכו אומות העולם, היו זוכים  
לכך, שגאולתם 'גאולת סוכות' היתה מתלכדת יחד עם 'גאולת  
ישראל'. כנאמר בספר שמות פרשת בא "ויסעו בני ישראל  

אל לסוכות  ני ישרמרעמסס סכתה" )שמות יב, לז(. הגעתם של ב
היתה בראשון של פסח. אלא שאומות העולם לא זכו עדיין  
שהריתמוס ההיסטורי שלהם, יתלכד עם הקצב ההיסתורי שלנו,  
ולכן נשארו מאחור, ונדחתה גאולתם עד לעתיד לבא, כאשר יעלו  
כל הגויים לחוג את חג הסוכות בירושלים )זכריה יד(, במהרה  

 בימינו אמן. 
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 רת סוכות( ט )הפ  גוגמלחמת גוג ומ 
 בספר יחזקאל נאמר )פרק ל"ח(:

ץ   רֶּ ל ג ֹוג אֶּ יָך אֶּ נֶּ ָ ים פ  ן ָאָדם, ש ִׁ י ְדַבר ה' ֵאַלי ֵלאמֹר: ב ֶּ "ַוְיהִׁ
ֵבא ָעָליו" נ ָ ְך ְוֻתָבל ְוהִׁ ֶּ ש  יא רֹאש  מֶּ גֹוג ְנש ִׁ ָ  . ַהמ 

 ישנה ארץ בשם 'מגוג' ונשיא הארץ נקרא בשם 'גוג'. 

ֹה ָאַמר אֲ  ָ כ  ְננִׁ -"ְוָאַמְרת  ְך  דָֹני ה' הִׁ ֶּ ש  יא רֹאש  מֶּ יָך ג ֹוג ְנש ִׁ י ֵאלֶּ
ל   ת כ ָ י אֹוְתָך ְואֶּ ְלָחיֶּיָך ְוהֹוֵצאתִׁ ים ב ִׁ י ַחחִׁ יָך ְוָנַתת ִׁ ֹוַבְבת ִׁ ְוֻתָבל: ְוש 
ה ו ָמֵגן   נ ָ ם ָקָהל ָרב צִׁ ל ָ ְכלֹול כ ֻ י מִׁ ֵ ים ְלֻבש  ִׁ ים ו ָפָרש  ָך סו סִׁ ֵחילֶּ

י ְֹפש ֵ ו ש  ו פו ט אִׁ  ת  ַרס כ  ָ ם: פ  ל ָ ר  ֲחָרבֹות כ ֻ ֹמֶּ ם ָמֵגן ְוכֹוָבע: ג  ל ָ ם כ ֻ ָ ת 
ים   ים ַרב ִׁ יו ַעמ ִׁ ָ ל ֲאַגפ  ת כ ָ ֵתי ָצפֹון ְואֶּ ֹוַגְרָמה ַיְרכ ְ ית ת  יָה ב ֵ ֶּ ְוָכל ֲאַגפ 

ְך" ָ ת   . אִׁ

אומות העולם, כלומר מדובר   70, כנגד 70'גוג ומגוג' בגימטריא 
 במלחמה עולמית! 

 ֹ כ  ָך ַהנ ִׁ "הִׁ ה ְוָכל ְקָהלֶּ ָ ם  ן ְוָהֵכן ְלָך ַאת  יָת ָלהֶּ יָך ְוָהיִׁ ים ָעלֶּ ְקָהלִׁ
בֹוא" ָ ים ת  נִׁ ָ ית ַהש   ַאֲחרִׁ ֵקד ב ְ ָ פ  ים ת ִׁ ים ַרב ִׁ י ָמִׁ ָמר: מִׁ ְ ש   -  ְלמִׁ

 - כלומר, מדובר במאורע עתידי 

ב רֶּ ת ֵמחֶּ בֶּ ֹובֶּ ץ ְמש  רֶּ ל אֶּ ]ארץ ששבים אליה לאחר שהיתה בה   "אֶּ
ת  מלחמה[  צֶּ ים ְמֻקב ֶּ ים ַרב ִׁ ]המלחמה תתחולל לאחר   ֵמַעמ ִׁ

ר ָהיו    קבצו בארץ הזו עמים רבים[שית ֶּ ָרֵאל ֲאש  ַעל ָהֵרי יִׁש ְ
יד  מִׁ ָ ה ת  ים הוָּצָאה ]את הארץ הזו הוציאו מן   ְלָחְרב ָ ְוִהיא ֵמַעּמִ

בו   העמים[  ְ ָעָנן   ]ישראל[ ְוָיש  ָֹאה ָתבֹוא כ ֶּ ש   יָת כ ַ ם: ְוָעלִׁ ל ָ ַטח כ ֻ ָלבֶּ
וֹ  יךָ ְלַכס  ֶּ ה ְוָכל ֲאַגפ  ָ ְהיֶּה ַאת  ץ ת ִׁ ֹה  ת ָהָארֶּ ים אֹוָתְך: כ  ים ַרב ִׁ  ְוַעמ ִׁ

ָ  - ָאַמר אֲ  ְבת  ַ ָך ְוָחש  ים ַעל ְלָבבֶּ י ֹום ַההו א ַיֲעלו  ְדָברִׁ דָֹני ה' ְוָהָיה ב ַ
ים   ְֹקטִׁ ָרזֹות ָאבֹוא ַהש   ץ פ ְ רֶּ ה ַעל אֶּ לֶּ ע  ָ אֶּ ת ָרָעה: ְוָאַמְרת  בֶּ ֶּ ַמֲחש 

ַטח  ֵבי ָלבֶּ ְ יחַ יֹש  ֵאין חֹוָמה ו ְברִׁ ים ב ְ בִׁ ְ ם יֹש  ל ָ ם:   כ ֻ ו ְדָלַתיִׁם ֵאין ָלהֶּ
בֹת  ָ יב ָיְדָך ַעל ֳחָרבֹות נֹוש  ִׁ ז ְלָהש  ָלל ְוָלבֹז ב ַ ָ לֹל ש  ְ ש  ]חורבות   לִׁ

ף   שבסופו של דבר יישבו אותן והתיישבו בהן[  ָ ל ַעם ְמֻאס  ְואֶּ
ו   ֵבי ַעל ַטב  ְ ְנָין יֹש  ְקנֶּה ְוקִׁ ה מִׁ ֹויִׁם עֹש ֶּ ג  ָבא ו ְדָדן  מִׁ ְ ץ: ש  ר ָהָארֶּ

 ִׁ ה ָבא  ְוסֲֹחֵרי ַתְרש  ָ ָלל ַאת  ָ לֹל ש  ְ ש  יָה יֹאְמרו  ְלָך ֲהלִׁ רֶּ פִׁ יש  ְוָכל כ ְ
ְנָין   ְקנֶּה ְוקִׁ ף ְוָזָהב ָלַקַחת מִׁ סֶּ את כ ֶּ ָך ָלש ֵ ָ ְקָהלֶּ ְקַהְלת  ז הִׁ ֲהָלבֹז ב ַ

ָ ְלגוֹ  ן ָאָדם ְוָאַמְרת  ֵבא בֶּ נ ָ דֹול: ָלֵכן הִׁ ָלל ג ָ ָ לֹל ש  ְ ש  ֹה ָאַמר אלִׁ - ג כ 
י ֹום  ָדע:  ֲֲדָֹני ה' ֲהלֹוא ב ַ ֵ ַטח ת  ָרֵאל ָלבֶּ ש ְ י יִׁ ת ַעמ ִׁ בֶּ ֶּ ש  ַההו א ב ְ

ֵתי ָצפֹון י ְַרכ ְ קֹוְמָך מִׁ מ ְ ים   ]מהצפון הרחוק[ ו ָבאָת מִׁ ה ְוַעמ ִׁ ָ ַאת 
י   יָת ַעל ַעמ ִׁ דֹול ְוַחיִׁל ָרב: ְוָעלִׁ ם ָקָהל ג ָ ל ָ ים כ ֻ ְך רְֹכֵבי סו סִׁ ָ ת  ים אִׁ ַרב ִׁ

אַ יִׁ  ץ ב ְ ֹות ָהָארֶּ ָעָנן ְלַכס  ָרֵאל כ ֶּ יָך  ש ְ אֹותִׁ ְהיֶּה ַוֲהבִׁ ים ת ִׁ ית ַהי ָמִׁ ֲחרִׁ
ֹוג:   ם ג  י ְבָך ְלֵעיֵניהֶּ ִׁ ְדש  ק ָ הִׁ י ב ְ ֹויִׁם אֹתִׁ ַעת ַהג  י ְלַמַען ד ַ ַעל ַאְרצִׁ
המון עמים יבואו מכל העולם כולו לאחר שעם ישראל ישוב  

 . אל ארצו"

מבואר בשם רבי יצחק, כי  בספר הזוהר הקדוש )בראשית נ"ח( 
ומגוג, יתאספו שבעים שרים מכל הצדדים  בהגיע עת מלחמת גוג  

יחד עם המונים מכל העולם, ויערכו מלחמה על ירושלים עיר  
הקודש ויטכסו עצות נגד הקב"ה. שם )בראשית קי"ט( מבואר, כי  
בני ישמעאל עתידין בזמן ההוא לעורר יחד עם כל עמי העולם  

 ופירש רבי משה קורדובירו )הרמ"ק(: לבוא לירושלים.  

שיעשו עצת שלום ביניהם ויתהפכו   - ולהו עממיא "ויזדמן כ
לישראל להשמיד מפני שהקימו להם מלכות, ותהא עת צרה  

 . ליעקב"

כלומר, שכאשר תשוב המלכות לישראל יהיו גויים שלא יאהבו  
 זאת, ולכן יתאחדו לכדי קואליציה עולמית נגדנו ויצרו להשמידנו. 

ב"ה רוצה  שביל מה צריכה להיות מלחמת גוג ומגוג? מה הקב
 בכך? הנביא רומז לכך ואומר:

ם ג ֹוג" י ְבָך ְלֵעיֵניהֶּ ִׁ ְדש  ק ָ הִׁ י ב ְ ֹויִׁם אֹתִׁ ַעת ַהג   ."ְלַמַען ד ַ

כלומר, ייצא מכך קידוש השם. אבל האם קידוש השם צריך לבוא  
 דווקא על ידי מלחמה עולמית?! 

 המשך הפרשה מספר יחזקאל: 

ֹה ָאַמר אֲ  ֶּ -"כ  ה הו א ֲאש  ָ ים  דָֹני ה' ַהַאת  ים ַקְדמֹונִׁ ָימִׁ י ב ְ ְרת ִׁ ב ַ ר ד ִׁ
יא   ים ְלָהבִׁ נִׁ ָ ים ָהֵהם ש  י ָמִׁ ים ב ַ אִׁ ב ְ ָרֵאל ַהנ ִׁ יֵאי יִׁש ְ ַיד ֲעָבַדי ְנבִׁ ב ְ

ם"  . אְֹתָך ֲעֵליהֶּ

מיהם אותם נביאים שדיברו על מלחמת גוג ומגוג? משה רבנו!  
 אכן בספר דברים נאמר: 

ל ַהר נְ  ה ֵמַעְרבֹת מֹוָאב אֶּ ֶּ ר ַעל  "ַוי ַַעל מש  ֶּ ה ֲאש  ְסג ָ בֹו רֹאש  ַהפ ִׁ
ל   ן, ְוֵאת כ ָ ְלָעד ַעד ד ָ ת ַהג ִׁ ץ אֶּ ל ָהָארֶּ ת כ ָ ֵני ְיֵרחֹו ַוי ְַרֵאהו  ה' אֶּ פ ְ

רֶּ  ת אֶּ י ְואֶּ לִׁ ָ ץ ְיהו ָדה ַעד ַהי ָם  ַנְפת  רֶּ ל אֶּ ה ְוֵאת כ ָ ֶּ ְפַריִׁם ו ְמַנש   ץ אֶּ
ְקַעת ְיֵר  ר ב ִׁ כ ָ ת ַהכ ִׁ ב ְואֶּ גֶּ ת ַהנ ֶּ ים ַעד  ָהַאֲחרֹון, ְואֶּ ָמרִׁ יר ַהת ְ חֹו עִׁ

 ג'(. -)דברים ל"ד, א' צַֹער"

 חז"ל אומרים שהקב"ה הראה למשה מאורעות עתידיים: 

ְק  ַעת ְיֵרחֹו', ולמדנו  "ומנין שהראהו גוג וכל המונו? שנאמר 'ב ִׁ
שעתידין גוג וכל המונו לעלות ולנפול בבקעת  

 )מכילתא, פרשת עמלק, ב'(. יריחו"

 המשך הפרשה מספר יחזקאל: 

ָרֵאל ְנֻאם אֲ  ֹוא גֹוג ַעל ַאְדַמת יִׁש ְ יֹום ב  י ֹום ַההו א ב ְ דָֹני  - "ְוָהָיה ב ַ
 -  ה'"

 - כך שהקואליציה הזו תגיע עד לארץ ישראל 

ה חֲ  ֲעלֶּ ַ ם לֹא  "ת  י אִׁ ְרת ִׁ ב ַ י ד ִׁ ְבָרתִׁ י ְבֵאש  עֶּ ְנָאתִׁ י: ו ְבקִׁ ַאפ ִׁ י ב ְ ָמתִׁ
דֹול ַעל ַאְד  ְהיֶּה ַרַעש  ג ָ י ֹום ַההו א יִׁ ֵגי  ב ַ ַני ד ְ ָ פ  ו  מִׁ ָרֵאל: ְוָרֲעש  ַמת יִׁש ְ

ש  ָהרֵֹמש  ַעל ָהֲאָדָמה   מֶּ ה ְוָכל ָהרֶּ דֶּ ָ ַמיִׁם ְוַחי ַת ַהש   ָ ַהי ָם ְועֹוף ַהש  
ים ְוָנְפלו    ְוכֹל ָהָאָדם  ָהרִׁ ְרסו  הֶּ ֵני ָהֲאָדָמה ְונֶּהֶּ ר ַעל פ ְ ֶּ ֲאש 

י עָ  ֹול: ְוָקָראתִׁ פ  ץ ת ִׁ ְדֵרגֹות ְוָכל חֹוָמה ָלָארֶּ ַ ב  ַהמ  רֶּ ָליו ְלָכל ָהַרי חֶּ
ר  -ְנֻאם אֲ  בֶּ דֶּ ֹו ב ְ ת  י אִׁ ְטת ִׁ ַ פ  ְ ש  ְהיֶּה: ְונִׁ יו ת ִׁ ָאחִׁ יש  ב ְ ב אִׁ רֶּ דָֹני ה' חֶּ

ֹוֵטף ְוַאְבנֵ  ם ש  ֶּ ש  יר ָעָליו ְוַעל  ו ְבָדם ְוגֶּ ית ַאְמטִׁ יש  ֵאש  ְוָגְפרִׁ בִׁ ְלג ָ י אֶּ
ֹו" ת  ר אִׁ ֶּ ים ֲאש  ים ַרב ִׁ יו ְוַעל ַעמ ִׁ ָ  .ֲאַגפ 

יחזקאל, התוצאה תהיה ידיעת ה'   כפיר שנאמר בספר
 אוניברסלית:

י ֲאנִׁ  ים ְוָיְדעו  כ ִׁ ֹויִׁם ַרב ִׁ י ְלֵעיֵני ג  י ְונֹוַדְעת ִׁ ת ִׁ ְ ש  ְתַקד ִׁ י ְוהִׁ ְלת ִׁ ד ִׁ ְתג ַ י  "ְוהִׁ
 . ה'"

על הפסוק הזה נוסד ה'קדיש': כלומר, בקדיש אנו מתפללים  
י   ְלּתִ ּדִ שיתקיים הפסוק שבסיום מלחמת גוג ומגוג: "ְוִהְתּגַ

י ֲאִני ה'".  ים ְויְָדעוּ ּכִ י ְלֵעיֵני ּגוִֹּים ַרּבִ י ְונוַֹּדְעּתִ ּתִ ְ ש   ְוִהְתַקּדִ

ַמע   ְ למעשה אנו מתפללים על כך בכל יום ויום באומרנו: "ש 
ָרֵאל ה' אֱ יִ  לֵֹּהינוּ ה' ֶאָחד" )דברים ו, ד(, כאשר אין הכוונה לכך  -ש ְ

- ה' אֱ שאנו מאמינים באל אחד )שהרי אנו מדגישים ואומרים "
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להינו עתה ולא אלהי  -לֵֹּהינוּ" דווקא, וכלשון רש"י: "ה' שהוא א
הגויים"(, אלא הכוונה היא אחרת, וכפי שכותב רש"י: "ה', שהוא  

אלהי הגויים, הוא עתיד להיות ה' אחד,   להינו עתה ולא-א
ם ה' ֵ ש  ם ּבְ ָפה ְברוָּרה ִלְקרֹּא ֻכּלָ ים ש ָ י ָאז ֶאְהּפְֹּך ֶאל ַעּמִ '  שנאמר: 'ּכִ
מוֹּ ֶאָחד'   ְ יּוֹּם ַההוּא ִיְהיֶה ה' ֶאָחד וּש  )צפניה ג', ט'(, ונאמר: 'ּבַ
)זכריה י"ד, ט'(". נמצינו למדים כי הכרזת 'שמע ישראל' איננה  

אמונה, אלא זוהי תוכנית אופרטיבית עם דינמיקה  הצהרת 
היסטורית, תוכנית המתכוונת להגיע למציאות עתידית, כאשר  

ן פירושה נתון אלא פירושה מטרה,  האמירה "ה' ֶאָחד" אי
י   ְלּתִ ּדִ והמטרה תתקיים לאחר מלחמת גוג ומגוג, כאשר "ְוִהְתּגַ

י ְלֵעיֵני ּגוֹּיִ  י ְונוַֹּדְעּתִ ּתִ ְ ש  י ֲאִני ה'". ְוִהְתַקּדִ ים ְויְָדעוּ ּכִ  ם ַרּבִ

 הנביא יחזקאל ממשיך ואומר )פרק ל"ט(: 

ֹוג ְוָאַמְר  ֵבא ַעל ג  נ ָ ן ָאָדם הִׁ ה בֶּ ָ ֹה ָאַמר אֲ "ַאת  ָ כ  י  - ת  ְננִׁ דָֹני ה' הִׁ
יָך   אתִׁ ֵ ש   ִׁ יָך ְוש  ַֹבְבת ִׁ ְך ְוֻתָבל: ְוש  ֶּ ש  יא רֹאש  מֶּ ֹוג ְנש ִׁ יָך ג  ֵאלֶּ
י   יתִׁ כ ֵ ָרֵאל: ְוהִׁ ָך ַעל ָהֵרי יִׁש ְ אֹותִׁ ֵתי ָצפֹון ַוֲהבִׁ י ְַרכ ְ יָך מִׁ יתִׁ ְוַהֲעלִׁ

י ַ  ָך מִׁ ת ְ ְ יְנָך אַ ַקש  י ַד ְימִׁ יָך מִׁ צ ֶּ ָך ְוחִׁ מֹאולֶּ ָרֵאל  ד ש ְ ש ְ יל: ַעל ָהֵרי יִׁ פ ִׁ
ָנף   ל כ ָ ֹור כ ָ פ  ְך ְלֵעיט צִׁ ָ ת  ר אִׁ ֶּ ים ֲאש  יָך ְוַעמ ִׁ ֶּ ה ְוָכל ֲאַגפ  ָ ֹול ַאת  פ  ת ִׁ
י   ְרת ִׁ ב ַ י דִׁ י ֲאנִׁ ֹול כ ִׁ פ  ה ת ִׁ דֶּ ָ ֵני ַהש   יָך ְלָאְכָלה: ַעל פ ְ ה ְנַתת ִׁ דֶּ ָ ְוַחי ַת ַהש  

 .דָֹני ה'"-ם אֲ ְנאֻ 

היא לא תתרחש אם   -התרחש מלחמת גוג ומגוג אינה חייבת ל 
נביא את העולם למצב של קידוש השם עוד לפני מלחמת גוג  

שהרי נבואת פורענות אינה חייבת להתרחש אם התוצאה    -ומגוג  
הרצויה שלה תושג ללא הפורענות. לשם כך עלינו להפיץ את  

 הפונה לכל העמים כולם...   המסר האוניברסלי של אמונת ישראל

איך האנושות, שקיבלה כל כך    -אבסורדית    מלחמת גוג ומגוג היא 
 הרבה טוב מעם ישראל, תחליט יום אחד להשמיד אותו?! 

השאלה הזו כבר נשאלה בתלמוד הבבלי במסכת ברכות )י', א'(.  
התלמוד אומר שפרק ב' של ספר התהילים עוסק בפרשת גוג  

ה ָרְגש   ּ ִריק, ִיְתיַצְּ ומגוג )"ָלּמָ ים יְֶהּגו ּ גוִֹּים וְּלֻאּמִ ּ ַמְלֵכי ֶאֶרץ  ו בו
יחוֹּ"   ִ יחוֹּ"(, כאשר המילה "ְמש  ִ ּ יַָחד ַעל ה' ְוַעל ְמש  ְורוְֹּזִנים נוְֹּסדו
פירושה "מלך ישראל", שכן מלכי ישראל באופן כללי נקראים  
בשם 'משיח'. ייתכן והכוונה למלך המשיח עצמו. על כל פנים,  

ק  ולם מתנגדות למלכות ישראל(. מייד אחרי זה, בפראומות הע 
ג' של ספר התהילים עוסק בפרשת אבשלום )"ִמְזמוֹּר ְלָדִוד  
נוֹּ"(. התלמוד שואל מדוע שתי הפרשיות   לוֹּם ּבְ ָ ֵני ַאְבש  ָבְרחוֹּ ִמּפְ ּבְ

 הללו נסמכו זו לזו ועונה: 

]וכיצד יעלה   "שאם יאמר לך אדם כלום יש עבד שמורד ברבו
שאומות העולם ימרדו בעם ישראל, שלימד אותן   על הדעת 

אף אתה אמור לו כלום יש בן שמורד באביו,   ונה ומוסר?![אמ
הכא נמי   ]כך היה כאשר אבשלום מרד בדוד אביו[ אלא הוה 

 ".הוה

 הרב קוק מסביר בספרו "עין אי"ה":

"תכונת מלחמת גוג ומגוג כפי המבואר במזמור "למה  
כי יתעוררו עמים רבים   רגשו" )תהלים ב', א'(, היא

אל ודעותיהם, שיסוד הכל הוא  להתקומם על אורן של ישר
להים שהשרישו ישראל והאירו בה את כל העולם  - דעת הא

יחֹו" )שם, ב'( ִׁ  . כולו, "ַעל ה' ְוַעל ְמש 

לכן ההתנגדות לעם ישראל תהיה התנגדות למה שעם ישראל  
 .מייצג בתרבות האנושית

" האנושית נראה הדבר שכבר  ובאשר לפי סדר ההתפתחות 
עת ד' את לב כל העמים המשכילים,  קנה הרעיון הנשגב של ד 

ואיך תתהפך כחומר הדעה המוסרית הנעלה הזאת, עד  
שנצטרך לזה יד ה' גלויה ע"י ישועתן של ישראל, כאמור:  
 ."''והתגדלתי והתקדשתי ונודעתי לעיני גויים רבים 

 זוהי תימה גדולה. 

לם הראשונה, הגויים באירופה  בשנים שלפני מלחמת העו 
ל התקופה המאושרת שבה התבונה והמוסר  האמינו כי הגיעו א

שולטים בעולם ולמעשה תם עידן המלחמות. האליטות בילו אז  
את זמנם בשמיעת מוסיקה קלאסית ובעיסוק בפילוסופיה  
גרמנית. אולם ברגע שפרצה מלחמת העולם הראשונה כל אותם  

השוחות והחלו לשחוט האחד את  עדינים ומשכילים יצאו מן 
 השני...

כן, קושיית הרב: איך, אחרי כל הטוב שעם ישראל עשה  זוהי, אם 
לעולם )ואחרי השואה האיומה שעם ישראל עבר( העולם כולו  

 מתכונן מחדש למלחמה כנגד הערכים שעם ישראל מייצג? 

"על כן נאמר לו, כי הרוח משחית הצבור בעמקי האנושיות  
ן לשום לו גבול וסדר, ולפעמים יוצא הכח  ברוח האדם, אי

הטבעי ופורץ גבוליו עד שעמים רבים  -מסדרו הרגיל המוסרי 
 נתעים והולכים בנתיבות לא אור,..." 

כלומר, הדינמיקה הקבוצתית בנויה באופן כזה כך שהברבריות  
 יכולה לחזור לעולם. עד מתי? 

 . להי מחזיק ומאיר מחשכים לנצח"- "...עד שימצא כח א

  בות המערבית קלטו הרבה מהאור של עם ישראל, אבל בתר
קלטו אותו לא בצורה נקיה אלא דרך כל מיני מסכים, כאשר גדול  
המסכים זו כמובן הנצרות. לכן הדברים הגיעו לאומות העולם  
בצורתם הלא שלימה, כך שאין ערובה ואין בטחון לכך שלא  

 יתפרץ מחדש הצד הנגדי. 

תורית ]בדעה[ מוסרית  "והראיה על אפשרות מהפכה היס
ש בן מורד באביו, שהוא חוץ  היא מרידת אבשלום, כלום י 

 . לטבע וליושר"

אבשלום לא רק מרד באביו ולא רק מרד במלך ישראל, אלא  
אבשלום מרד בדוד מלך ישראל, המלך הצדיק שניצח את אויבי  
ישראל והשיב את הצדק למלכות ישראל! ולא עוד אלא  

 למרוד בדוד המלך! שאבשלום שכנע את כל העם  

ול, איך ימשך אחר מקרה  "ויותר יגרל הפלא על העם הגד
מרגיז לב ומהופך מסדרי המוסר הטבעיים כמותו, אלא הוה.  
ובשעה שהיתה מהפכה כזאת מצויה, נמצאו כל הסיבות  
ששלטו על הרעיונות שאנחנו משתוממים ע"ז איך נהיתה  

 כזאת..." 

כל עם ישראל נימוקים  כלומר, בתקופת המרד בדוד המלך, היו ל
 כך שהם מורדים במלך ישראל. מנימוקים שונים ומשונים ל

להי  -"הכי נמי הוה שאחרי ההתאזרחות של המושג הא
בעולם ע"י ישראל, בכל זאת כל זמן שאינו בטהרתו לגמרי,  
ואינו נשען על היסוד המבורר של עבודתן של ישראל  

 ונצחיותם, הוא רפה ועומד להתמוטט..." 
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ז  כי א -לוהי לא בא מן היהדות בטהרתה -שהמושג האכל זמן 
להים הקיים בעולם מוכרח להיות בניגוד  -הציור של דעת א

 מסויים לציור הישראלי. 

"עד שיתמוטט באמת, ויסתערו רוחות רבות ורעות להפיצו,  
עד שיהיה שכלול האנושיות מוכרח לבא בהשלמתו ע"י גילוי  

- חלת ההופעה האיד ד׳ ובחירתו בישראל, כאשר היה בהת
יָך'  להית. שע"ז נסמך 'ד' ָאַמר ֵאלַ  ְדת ִׁ י ַהי ֹום ְילִׁ ה ֲאנִׁ ָ י ַאת  נִׁ י ב ְ

)תהלים ב', ז'(, שמהלך הסוף והחותמת יהיה כמהלך  
להי. וההיסתוריה בכל גווניה  -ההתחלה והפתיחה של אור הא 

תתן עדותה על הצורך הגדול שיהי' בזה, לישב דעתן של  
 . וקיים לעד" בנ"א ולהאירן באור אמת 

בסך הכל איננו רחוקים מן  אם כן, דבר שכזה הוא אכן אפשרי! 
השואה, איננו רחוקים מן האהדה הגדולה שהיתה לעם ישראל  
במיוחד לאחר מלחמת ששת הימים, והנה היום הכל התהפך  
ובמדיה העולמית עושים את העם הצדיק ביותר בעולם לעם הרע  

 ביותר בעולם... 

הינם אפשריים, אלא  הנתונים לפתיחת מלחמת גוג ומגוג 
לדעת מתי תתרחש מלחמת גוג ומגוג וכיצד   שבאמת אי אפשר

 תהיה...

* 

 מלחמת גוג ומגוג מופיעה גם בספר זכריה )פרק י"ד(: 

ֹויִׁם   ל ַהג  ת כ ָ י אֶּ ְך: ְוָאַסְפת ִׁ ְרב ֵ קִׁ ָלֵלְך ב ְ ְ ק ש  א ַלה' ְוֻחל ַ נ ֵה יֹום ב ָ "הִׁ
ָד  ְלכ ְ ְלָחָמה ְונִׁ ם ַלמ ִׁ ַלִׁ ָ ל ְירו ש  ים אֶּ ת ִׁ ו  ַהב ָ ס  ַ יר ְוָנש  ים   ה ָהעִׁ ִׁ ש  ְוַהנ ָ

ר ָהָעם לֹא   ג ֹוָלה ְויֶּתֶּ יר ב ַ י ָהעִׁ ַכְבָנה{ ְוָיָצא ֲחצִׁ ָ ש   ַגְלָנה }ת ִׁ ָ ש   ת ִׁ
יר" ן ָהעִׁ ֵרת מִׁ כ ָ  . יִׁ

ֵרת ִמן ָהִעיר" אינן   ּגוָֹּלה ְויֶֶתר ָהָעם לֹּא ִיּכָ המילים "ְויָָצא ֲחִצי ָהִעיר ּבַ
ָהִעיר  היה להיות כתוב 'ְויָָצא ֲחִצי  ברורות, שכן לכאורה צריך

ּגוָֹּלה ְויֶֶתר ָהָעם   ֵרת', או 'ְויָָצא ֲחִצי העם ּבַ ּגוָֹּלה ְויֶֶתר העיר לֹּא ִיּכָ ּבַ
ֵרת'?!   לֹּא ִיּכָ

אלא, מוכרחים לומר שמדובר כאן במציאות שבה העיר חצויה,  
והעם נשאר בחלק שתחת שלטון ישראל. כך אכן אירע במלחמת  

ּגוָֹּלה וְ "ְויָ -תש"ח  ֵרת ִמן ָהִעיר",  ָצא ֲחִצי ָהִעיר ּבַ יֶֶתר ָהָעם לֹּא ִיּכָ
 כדברי השיר: "העיר אשר בדד יושבת ובליבה חומה". 

יֹום ְקָרב" ֲחמֹו ב ְ ל ָ יֹום הִׁ ֹויִׁם ָהֵהם כ ְ ג  ְלַחם ב ַ  . "ְוָיָצא ה' ְונִׁ

 כך אכן אירע במלחמת ששת הימים.

י ֹום ַההו א עַ  ר ַעל פ ְ "ְוָעְמדו  ַרְגָליו ב ַ ֶּ ים ֲאש  תִׁ ם  ל ַהר ַהז ֵ ַלִׁ ָ ֵני ְירו ש 
ם..."  דֶּ ק ֶּ  מִׁ

ואכן צה"ל פרץ לשער האריות מאיזור הר הזיתים; המשך הפסוק  
 עדיין לא התרחש: 

דֹוָלה ְמאֹד   יא ג ְ ה ג ֵ ָ ְזָרָחה ָוָימ  ְציֹו מִׁ ים ֵמחֶּ יתִׁ ְבַקע ַהר ַהז ֵ "...ְונִׁ
ב ָ  ג ְ ְציֹו נֶּ י ָהָהר ָצפֹוָנה ְוחֶּ יא ָהַרי כ ִׁ ו ָמש  ֲחצִׁ ם ג ֵ ֶּ י  ה: ְוַנְסת  יַע ג ֵ י ַיג ִׁ

י ָה   יֵמי ֻעז ִׁ ֵני ָהַרַעש  ב ִׁ פ ְ ם מִׁ ֶּ ר ַנְסת  ֶּ ֲאש  ם כ ַ ֶּ ל ָאַצל ְוַנְסת  ים אֶּ ָהרִׁ
ְך ְיהו ָדה ו ָבא ה' א   לֶּ י ֹום ַההו א  -מֶּ ְך: ְוָהָיה ב ַ ָ מ  ים עִׁ ִׁ ל ְקדש  לַֹהי כ ָ

אֹון: ְוָהָי  ָ פ  ְהיֶּה אֹור ְיָקרֹות ְוקִׁ ו ַָדע ַלה'לֹא יִׁ ָחד הו א יִׁ לֹא   ה יֹום אֶּ
י ֹום ַההו א ֵיְצאו    ְהיֶּה אֹור: ְוָהָיה ב ַ ב יִׁ רֶּ יֹום ְולֹא ָלְיָלה ְוָהָיה ְלֵעת עֶּ
ל ַהי ָם   ְצָים אֶּ י ְוחֶּ ְדמֹונִׁ ל ַהי ָם ַהק ַ ְציָם אֶּ ם חֶּ ַלִׁ ָ ירו ש  ים מִׁ ַמיִׁם ַחי ִׁ

ְהיֶּה: ְוָהיָה ה' לְ  ף יִׁ ץ ו ַבחֹרֶּ יִׁ ק ַ י וֹ ָהַאֲחרֹון ב ַ ץ ב ַ ל ָהָארֶּ ְך ַעל כ ָ לֶּ ם  מֶּ
ַבע   ג ֶּ ֲעָרָבה מִׁ ץ כ ָ ל ָהָארֶּ ֹוב כ ָ ָחד: יִׁס  מֹו אֶּ ְ ָחד ו ש  ְהיֶּה ה' אֶּ ַההו א יִׁ
ן ַעד   ְנָימִׁ ַער ב ִׁ ַ ש   יָה ְלמִׁ ֶּ ָבה ַתְחת  ְ ם ְוָרֲאָמה ְוָיש  ָלִׁ ָ ב ְירו ש  גֶּ ֹון נֶּ מ  ְלרִׁ

ְגד ַ  ים ו מִׁ נ ִׁ ַער ַהפ ִׁ ַ ֹון ַעד ש  אש  ַער ָהרִׁ ַ ְקֵבי  ְמקֹום ש  ל ֲחַנְנֵאל ַעד יִׁ
 ֶּ ַטח"ַהמ  ם ָלבֶּ ַלִׁ ָ ָבה ְירו ש  ְ ְהיֶּה עֹוד ְוָיש  ם לֹא יִׁ בו  ָבה  ְוֵחרֶּ ְ ְך: ְוָיש   .לֶּ

 העקרונות הללו דומים לעקרונות המופיעים בספר יחזקאל.

לאחר מכן מתוארת מגפה שתפגע בגויים הבאים על ירושלים  
 למלחמה: 

 ֶּ ָפה ֲאש  ג ֵ ַ ְהיֶּה ַהמ  ים "ְוזֹאת ת ִׁ ל ָהַעמ ִׁ ת כ ָ ג ֹף ה' אֶּ ר ָצְבאו   ר יִׁ ֶּ ֲאש 
ְקָנה   ַ מ  רֹו ְוהו א עֵֹמד ַעל ַרְגָליו ְוֵעיָניו ת ִׁ ש ָ ם ָהֵמק ב ְ ָלִׁ ָ ַעל ְירו ש 

ם" יהֶּ פִׁ ק ב ְ ַ מ  ֹונֹו ת ִׁ ן ו ְלש   . ְבחֵֹריהֶּ

ישנה כיום אפשרות טכנית לעשות זאת על ידי פצצת נייטרון,  
 עלי חיים. שאינה הורסת בניינים אלא אך ורק ב

י ֹום ַהה יש  ַיד  "ְוָהָיה ב ַ יקו  אִׁ זִׁ ח  ם ְוהֶּ הֶּ ה ב ָ ְהיֶּה ְמהו ַמת ה' ַרב ָ ו א ת ִׁ
ם   ָלִׁ ָ ירו ש  ֵחם ב ִׁ ל ָ ֵרֵעהו  ְוָעְלָתה ָידֹו ַעל ַיד ֵרֵעהו : ְוַגם ְיהו ָדה ת ִׁ
ים ָלרֹב ְמאֹד: ְוֵכן   ף ו ְבָגדִׁ סֶּ יב ָזָהב ָוכֶּ ֹויִׁם ָסבִׁ ל ַהג  ף ֵחיל כ ָ ַ ְוֻאס 

רֶּ ת ִׁ  ֶּ ו ס ַהפ  ַפת ַהס  ר  ְהיֶּה ַמג ֵ ֶּ ֵהָמה ֲאש  ָמל ְוַהֲחמֹור ְוָכל ַהב ְ ד ַהג ָ
ל   כ ָ ל ַהנ ֹוָתר מִׁ ָפה ַהז ֹאת: ְוָהָיה כ ָ ג ֵ ַ מ  ה כ ַ ָ ֲחנֹות ָהֵהמ  ַ מ  ְהיֶּה ב ַ יִׁ
ֲחֹות   ַ ת  ְ ש  ָנה ְלהִׁ ָ ָנה ְבש  ָ י ש  ד ֵ ם ְוָעלו  מִׁ ָלִׁ ָ ים ַעל ְירו ש  אִׁ ֹויִׁם ַהב ָ ַהג 

ְך ה' ְצ  לֶּ כ  ְלמֶּ ֻ ת ַחג ַהס  ה  ָבאֹות ְוָלחֹג אֶּ ר לֹא ַיֲעלֶּ ֶּ ֹות: ְוָהָיה ֲאש 
ְך ה' ְצָבאֹות   לֶּ ֲחֹות ְלמֶּ ַ ת  ְ ש  ם ְלהִׁ ַלִׁ ָ ל ְירו ש  ץ אֶּ חֹות ָהָארֶּ פ ְ ְ ש  ֵמֵאת מִׁ
ה ְולֹא   ְצַריִׁם לֹא ַתֲעלֶּ ַחת מִׁ ַ פ  ְ ש  ם מִׁ ם: ְואִׁ ֶּ ש  ְהיֶּה ַהג ָ ם יִׁ ְולֹא ֲעֵליהֶּ

ְהיֶּה הַ  ם ת ִׁ ת ָבָאה ְולֹא ֲעֵליהֶּ ג ֹף ה' אֶּ ר יִׁ ֶּ ָפה ֲאש  ג ֵ ַ ר  מ  ֶּ ֹויִׁם ֲאש  ַהג 
ְצָריִׁם   את מִׁ ַ ְהיֶּה ַחט  ֹות: זֹאת ת ִׁ כ  ֻ ת ַחג ַהס  לֹא ַיֲעלו  ָלחֹג אֶּ
י ֹום   ֹות: ב ַ כ  ֻ ת ַחג ַהס  ר לֹא ַיֲעלו  ָלחֹג אֶּ ֶּ ֹויִׁם ֲאש  ל ַהג  את כ ָ ַ ְוַחט 

ש  ַלה' ְוָהָיה הַ  ו ס קֹדֶּ ֹות ַהס  ל  ְהיֶּה ַעל ְמצִׁ ֵבית ה'  ַההו א יִׁ ירֹות ב ְ ס ִׁ
ְזָרקִׁ  מ ִׁ ש   כ ַ יהו ָדה קֹדֶּ ם ו בִׁ ַלִׁ ָ ירו ש  יר ב ִׁ ל סִׁ ַח. ְוָהָיה כ ָ ְזב ֵ ְפֵני ַהמ ִׁ ים לִׁ

ְהיֶּה   ם ְולֹא יִׁ לו  ָבהֶּ ְ ש   ם ו בִׁ ים ְוָלְקחו  ֵמהֶּ ל ַהז ְֹבחִׁ ַלה' ְצָבאֹות ו ָבאו  כ ָ
י ֹום ַההו א" ֵבית ה' ְצָבאֹות ב ַ י עֹוד ב ְ  . ְכַנֲענִׁ

במזמור קי"ח של    לים רואה רמזים למלחמת גוג ומגוג מדרש תה 
ספר תהלים, שם מדובר על הקרב האחרון של האנושות, "שירת  

 הברבור" שלה: 

י..."  ֹויִׁם ְסָבבו נִׁ ל ג   "כ ָ

מלשון 'לסובב' ומלשון 'סיבתיות', שהרי עולמם של אומות  
 - העולם הוא עולם ראציונאלי העוסק בסיבתיות אבל 

י  ם ה' כ ִׁ ֵ ש  יַלם" "ב ְ  . ֲאמִׁ

 בתיות בצורה אגרסיבית. אני מל וחותך את הסי

ֲֹעכו    ים ד  ְדבֹורִׁ י כִׁ ו נִׁ יַלם: ַסב  י ֲאמִׁ ם ה' כ ִׁ ֵ ש  י ב ְ י ַגם ְסָבבו נִׁ ו נִׁ "ַסב 
יַלם"  י ֲאמִׁ ם ה' כ ִׁ ֵ ש  ים ב ְ ֵאש  קֹוצִׁ  .כ ְ

המשורר מתאר שלוש פעמים בהם הגויים סובבים אותנו, וכך  
 נאמר במדרש:

ֹויִׁ  ל ג  י' "'כ ָ גוג ומגוג לבוא על   ג' פעמים עתידים  -ם ְסָבבו נִׁ
ישראל ולעלות לירושלים, כדרך שעלה סנחריב שלוש פעמים  
לארץ ישראל, וכדרך שעלה נבוכדנאצר שלוש פעמים  

 לירושלים..." 
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גוג ומגוג'   מלחמותגוג ומגוג' אלא ב' מלחמתאם כן, לא מדובר ב'
שלים. ג' פעמים  )בלשון רבים(, ומוקד המלחמות ההן היא ירו

עלות לירושלים, כדרך שעלה סנחריב לארץ  עתיד גוג ומגוג ל 
ישראל וכדרך שעלה נבוכדנצר לירושלים שלש פעמים.  
מלחמותיהם היו אמורות להיות מלחמות גוג ומגוג, לו רק היינו  

 זוכים לכך. מהן אותן שלוש מלחמות גוג ומגוג לעתיד לבוא? 

י', שהוא עתיד   ֹויִׁם ְסָבבו נִׁ ל ג  "פעם ראשונה הוא אומר: 'כ ָ
וס כל העולם ולהעלותם לירושלים, שנאמר: 'ונאספו  לכנ

לכך   ]נשברים[, אליו גוים רבים', וכל הפרשה והלא פרוכים 
יַלם'" י ֲאמִׁ ם ה' כ ִׁ ֵ ש   . נאמר: 'ב ְ

המדרש מצטט את הפסוק 'ונאספו אליו גוים רבים', אלא שאין  
כזה בתנ"ך, ואכן בביאור הרא"מ כתוב כי זו "טעות סופר,  פסוק ש

ּ ָעֶליָה ּכֹּל ּגוֹּיֵי ָהָאֶרץ' )זכריה יב, ג( וכל  וצריך להיו ת 'ְוֶנֶאְספו
הנבואה נאמרה על גוג ומגוג". אם כן, הכוונה לפסוק: "ְוָהיָה ַביּוֹּם  

ים כָּ  ם ֶאֶבן ַמֲעָמָסה ְלָכל ָהַעּמִ ַלִ ָ ים ֶאת ְירוּש  ל עְֹּמֶסיָה  ַההוּא ָאש ִ
ּ ָעֶליָה ּכֹּל ּגוֹּ  ּ ְוֶנֶאְספו ֵרטו ָ רוֹּט ִיש ּ יֵי ָהָאֶרץ". כלומר, הכוונה  ש ָ

למלחמה הראשונה המתוארת בספר זכריה, שהתוצאה שלה  
היתה חלוקתה של ירושלים. לפי זה השליש הראשון של מלחמת  

 גוג ומגוג כבר התקיים. 

י', שהוא עתיד   י ַגם ְסָבבו נִׁ ו נִׁ "פעם שניה הוא אומר: 'ַסב 
 ָ ה  להרגיש כל האומות ולהעלותם לירושלים, שנאמר "ָלמ 

ו  גֹויִׁם" ]תהלים ב', א'[. וכל המזמור והלא פרוכים. לכך   ָרְגש 
יַלם", פעם שניה" י ֲאמִׁ ם ה' כ ִׁ ֵ ש   . נאמר: "ב ְ

וּ גוֹּיִ  ה ָרְגש  ם" שבספר תהלים )ב',  המדרש מצטט את הפסוק "ָלּמָ
א'(, כאשר תוצאת אותה המלחמה הינה כיבוש ארץ ישראל:  

ָנה גוִֹּים י ְוֶאּתְ ּנִ ַאל ִמּמֶ ְ ְתָך ַאְפֵסי ָאֶרץ" )שם, ח'(,   "ש  ַנֲחָלֶתָך וֲַאֻחזָּ
כפי שאכן אירע במלחמת ששת הימים, כאשר ירושלים, שקודם  
  לכן היתה מחולקת, התאחדה תחת שלטון ישראל, ושוחררו 
חלקים גדולים של ארץ ישראל. לפי זה, השליש השני של מלחמת  

 גוג ומגוג כבר התקיים. 

ים'" "פעם שלישית הוא אומר: 'ַסב   ְדבֹורִׁ י כִׁ  - ו נִׁ

כאשר "ְדבוִֹּרים" מלשון 'דיבורים', כך שמדובר במלחמה  
 דיפלומטית. 

"...שהוא עתיד לפרוש דוגמניות על כל המדינות להוציא  
 צבעות..." כרוזות, הכרזות וה

 בדרך זו רוצים להשיג את ירושלים.

ְלָחָמה" )יואל ד ו  מִׁ ש  ֹויִׁם ַקד ְ ג  ְראו  זֹאת ב ַ ', ט'(  "...שאמר: 'קִׁ
 וכל הפרשה..." 

 כך שהמלחמה השלישית תתחיל בדרך דיפלומטית. 

יַלם', פעם   י ֲאמִׁ ם ה' כ ִׁ ֵ ש  "... והלא פרוכים, לכך נאמר: 'ב ְ
 . שלישית"

פורים כתב הרב מנחם מנדל כשר ספר  בעקבות מלחמת יום הכי 
בשם "מלחמת יום הכיפורים", והוא סבר )בטעות( שמלחמת יום  

השלישית המוזכרת במדרש. הוא לא   הכיפורים היא המלחמה
צדק מפני שמלחמת יום הכיפורים לא היתה מלחמה על  
ירושלים. הוא מתפלפל באותו ספר ומנסה להסביר מדוע  

היתה מלחמה על ירושלים.   מלחמת יום הכיפורים בכל זאת

באותה התקופה אף אחד לא העלה על דעתו שירושלים שוב  
 רושלים שוב עומדת לדיון... והיום אנו רואים שי   -תעמוד לדיון 

בכל אופן, המלחמה השלישית על ירושלים תהיה מלחמה של  
דיבורים, כאשר יבואו נגדנו בטענות אידיאולוגיות ומוסריות כנגד  

ל ידי עם ישראל. אומות העולם תחשובנה  החזקת ירושלים ע 
שירושלים זו עיר חשובה מדי לאנושות כולה מכדי שתינתן בידי  

ירושלים שייכת לכל הדתות כולן, ולכן עליה להיות    היהודים, שהרי
עיר קוסמופוליטית... הם מפחדים ממה שעתיד לצאת  

לוהי בטהרתו,  -מירושלים, היינו מתיקון העולם, מן המושג הא
 אף אדם אינו רוצה לקבל מוסר... שהרי 

לוהי בעם ישראל איננו מטוהר ואיננו  -לכן, כל זמן שהמושג הא
תנגדות של אומות העולם כלפי מה שאנו  מבורר ישנה סכנת הה

 עושים. 

י ֲאִמיַלם"! עלינו לקחת   ם ה' ּכִ ֵ ש  מה מוטל לעשות עלינו? "ּבְ
צב  אחריות על המציאות הזו שבה החברה הישראלית עוברת ממ

שבו היא חושבת אך ורק על עצמה למצב שבו היא שואלת את  
עצמה מהו התפקיד שלה ביחס לתרבות האנושית הכללית. אז  
 נוכל גם להימלט מן המלחמה השלישית של מלחמות גוג ומגוג. 

: מי אנו ומה אנו שנתעסק בשאלות עולמיות עצומות  שאלה
מיטב  שכאלה?! ניתן לדברים להתגלגל, ובינתיים נעשה את ה

 מבחינתנו... 

: אם אתה צודק, נראה שהקב"ה בזבז את הדיו כאשר  תשובה
ל... עלינו מוטל  מסר בידינו את הידיעות הללו שבספר יחזקא

לבדוק את התולעים בחסה, עלינו לבדוק מהו שיעור כזית מצה  
בפסח, עלינו לבדוק כיצד יוצאים ידי חובת קריאת המגילה  

השאר עלינו לעזוב לקב"ה...   ואת כל  -בפורים החל ביום שישי 
דא עקא, הדברים נמסרו לידינו על מנת שנקח אחריות על  

מוטל עלינו. עלינו לדעת  ההיסטוריה, ולא נפשע בתפקיד ה
 שהגיע הזמן לטפל במימד האוניברסלי שביהדות. 

 


