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 הרב אברהם וולפסון

 ַבּיֹום ָלֶכם ּוְלַקְחֶתם'

 'ָהִראׁשֹון

 

תי משמעויות עיקריות שהן שונות במצוות לקיחת ארבעת המינים בחג הסוכות אנו מוצאים בדברי חז"ל ש

 זו מזו באופן מהותי:

 : )תנחומא, ויקרא כב(נטילת ארבעת המינים היא על מנת להודות, לשבח ולשמוח לפני ה'. כדברי המדרש 

"הם נכנסין ובאין ביום הכיפורים ומתענין בו ועושים תשובה והקדוש ברוך הוא מוחל 

ביום טוב ראשון של חג ומהללים ומקלסין להם...ומה ישראל עושין? נוטלים לולביהם 

 לפני הקדוש ברוך הוא וכו'...".

בנותנו טעם למצווה זו, אלא שהוא קושר את העניין לא  )ג, מג(קרוב לזה כתב הרמב"ם במורה נבוכים 

 לשמחה על מחילת העוונות אלא לעניין יציאת מצרים והשהות במדבר;

וא שהם הבעה של שמחה וחדווה ביציאתם מהמדבר מה שנראה לי באשר לארבעת המינים שבלולב ה

אל מקומות עצי פרי ונהרות, לכן  )במדבר כ, ה(שהיה "ֹלא ְמקֹום ֶזַרע ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרּמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְׁשתֹות" 

נלקחו, בתור אזכור לזאת, הפרי היפה ביותר שבהם, והצמח בעל הריח הטוב ביותר שבהם, והצמח בעל 

היפים ביותר וגם הצמח היפה ביותר, כלומר ערבי נחל...ע"כ. זהו, אם כן, צד אחד של המצווה, העלים 

שהוא הבעה של שמחה ושבח לבורא עולם על השפע של הצומח שמצמיחה לנו ארץ ישראל, ואף בשלהי 

י הברכה, ברכת השמים, שירדו הניזונים מגשמ )דברים ח, ז(הקיץ, בזכות "ֲעָיֹנת ּוְתֹהֹמת ֹיְצִאים ַבִבְקָעה ּוָבָהר" 

 בעבר.

 :)ויקרא רבה ל(משמעות שניה של נטילת ארבעת המינים נמצאת במדרש אחר 

"ר' יהודה בשם ר"ש בן פזי פתח, שמע בני וקח אמרי, הרבה קיחות ציוויתי אתכם 

בשביל לזכותכם וכו', ועכשיו שאמרתי לכם ולקחתם לכם ביום הראשון, כדי לזכותכם, 

 לכם מטר, לכך משה מזהיר לישראל ולקחתם לכם ביום הראשון". כדי שאוריד 

לפי מדרש זה, לקיחת ארבעת המינים היא חלק מהבעת התפילה על הגשם, וצמחים אלו שצריכים לגשם 

משתתפים איתנו בתחינות לגשם בחג הסוכות. בכך מצטרפת מצווה זו לעבודת ניסוך המים במקדש 

"מפני מה אמרה התורה נסכו מים בחג? אמר הקדוש ברוך הוא נסכו  :ז()ראש השנה טשעליה אמר רבי עקיבא 
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לפני מים בחג כדי שיתברכו לכם גשמי שנה". נראה שאין כאן מחלוקת בין המדרשים, אלא משמעות 

מצד אחד שמחה ושבח על הברכה לשעבר, ומצד שני תפילה על  -כפולה שבאה לידי ביטוי בנטילת לולב 

באות לידי ביטוי בקביעת חז"ל שעיקר המצווה של נטילת לולב הוא בעת אמירת העתיד. שתי מגמות אלו 

 ההלל ואחר כך בעת תפילת ההושענות, כך שכל יום אנו מקיימים שני היבטים אלו של המצווה.

כידוע, הייתה גם מצווה מיוחדת של נטילת ערבה במקדש, לה אנו עושים זכר בהושענא רבה. נכתבו 

למצווה זו על דרך הדרש והסוד, אך בדרך הפשט יש לומר, שמכל המינים הערבה  בספרים הסברים שונים

זקוקה למים בצורה החריפה ביותר וללא מים מתייבשת תוך זמן קצר, ולכן את תלותנו בברכת שמים זו 

 ותפילתנו עליה אנו מבטאים בנטילת הערבה.

רגלים הם התפילה וההודאה". כלומר, "מכוונת ה-ש )ויקרא כג(ר' עובדיה ספורנו מעיר בפרשת המועדות 

שבכל אחת משלוש הרגלים, בהתאם לעונה החקלאית שהיא קשורה אליה, יש במצוות החג מחוות של 

הודאה מצד אחד על העבר ותפילה על העתיד מצד שני. כמו למשל הבאת קורבן שתי הלחם בחג השבועות 

 ואנו מודים בה על יבול החיטים, ועליו אמר רבי של תבואת החיטים  )שם ב, יב(שהוא "ָקְרַבן ֵראִׁשית" 

: "מפני מה אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן". נמצא שאף )שם(עקיבא 

 במצוות שתי הלחם כלולות שתי המגמות האלו של הודאה ושבח על העבר, ותפילה על העתיד.

החקלאי בארץ ישראל: האביב, עת קציר -ל המחזור הטבעיבדרך זו מהוות שלוש הרגלים צמתים מרכזיים ש

, קציר )ראש השנה שם; והיינו, על יבול החיטה שתבשיל בשבועות(השעורים שבו מתפללים "על תבואה שבשדות" 

 ובפתח עונת הגשמים.  )דברים טז, יג(חיטים בעצרת, וחג הסוכות "ְבָאְסְעָך ִמָגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבָך" 

גלינו מארצנו אין אנו יכולים לעלות ולהראות בבית הגדול והקדוש ולקיים את מצוות חג בעוד שמאז ש

המצות וחג השבועות המבטאים את ההודאה על ברכת ה' בארצנו, הרי שבחג הסוכות עדיין יש בידינו 

רנו זכה ב"ה שתהיה לקיחה לכל אחד ואחד ודו )ויקרא כג, מ("ּוְלַקְחֶתם ָלֶכם"  -מצוות נטילת ארבעת המינים 

למה שלא זכו דורות רבים לפנינו להיות קשורים בפועל לטבע הארצישראלי, מה שמאפשר לקיים את 

מצוות ארבעת המינים בהרגשה חיה של הודאה על ברכת ה' בארץ וביבולה ואת ההשתוקקות לברכת 

 שמים בחורף הבא עלינו לטובה.

  ֹלֵהיֶכם ִׁשְבַעת -"ּוְשַמְחֶתם ִלְפֵני ה'  -במקדש  שנזכה בע"ה בקרוב לקיום המצווה בשלימותה שבעת ימים

 ָיִמים"!

 ● חג שמח!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 שלומי אלדר

  'יֹוָמם ְלֵצל ִתְהֶיה ְוֺסָכה'
 

 :פסקה כט( ,)פסיקתא דרב כהנאבמדרש כתוב 

הוא קיים מצות סוכה  :אומר הקב"ה ,כל מי שמקיים מצות סוכה בעולם הזה :א"ר לוי"

 ַהּיֹום ִהֵנה ִכי' :יט( ,)מלאכי גמר שנא ...בעולם הזה אני מסיך עליו מחמתו של יום הבא

באותה שעה  '...ַהָבא ַהּיֹום ֹאָתם ְוִלַהט ַקׁש ִרְׁשָעה ֹעֵשה ְוָכל ֵזִדים ָכל ְוָהיּו ַכַתנּור ֹבֵער ָבא

 ִיְצְעֵנִני ִכי' :ה( ,)תהלים כזמר שנא ,הקב"ה עושה סוכה לצדיקים ומשמרין אותם לתוכה

 ."מחמתו של יום - 'ֵמֹחֶרב יֹוָמם ְלֵצל ִתְהֶיה ְוֺסָכה' :ו(, )ישעיה דוכו' וכן  'ָרָעה ְביֹום ְבֺסֹכה

 

ומר שקיום מצוות סוכה מזכה אותנו בהגנה לעתיד לבא מפני פורענויות, ויש להבין מדוע דווקא המדרש א

 מצוות הסוכה היא זו שמקנה את ההגנה הזאת, וכיצד?
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 ִמֶזֶרם ּוְלִמְסתֹור ּוְלַמְחֶסה ֵמֹחֶרב יֹוָמם ְלֵצל ִתְהֶיה ְוֺסָכה" –המלבי"ם על הפסוק שהובא במדרש מישעיה 

 לאחר שהוא מפרש את הפשט, מוסיף פירוש "על צד המליצה": ",ּוִמָּמָטר

שהרע עצמו עד שיומלץ  ל כך,יאמר שהצדיקים יהיו נשמרים אז בשמירה השגחיית כ"

וממה תהיה  -הסוכה תהיה לצל יומם  .יהיה השומר את הצדיקים להצילם מרעתו

וממה  -סתור למחסה ולמ יסוכך ויגן על הצדיקים. החורב עצמו -מן החורב  ?הסוכה

 ."יסוככו על הצדיקים בל יגע בם רע הזרם והמטר עצמו -מזרם וממטר  תהיה הסוכה?

 

. על פי הפשט 'חורב' הוא החום והיובש, מהם צריכים "ֵמֹחֶרב יֹוָמם ְלֵצל ִתְהֶיה ְוֺסָכה"הפסוק אומר 

ב'. אך המלבי"ם אומר החור מפני' -חורב' פירושו מהצדיקים הגנה וצל, ואת אלו מספקת להם הסוכה. '

חורב, היא מחורב' כדבר שממנו עשויה הסוכה )=ההגנה(. 'וסוכה העשויה משניתן לפרש את המ"ם של '

 תהיה לצל יומם'. כלומר, שהחורב הוא המגן. 

 

זה בדיוק  -אומר המלבי"ם  -כיצד יכול החורב להגן? והלא הוא הגורם שממנו עצמו נדרשת ההגנה! אדרבה 

ללמד. לעתיד לבא ההשגחה על הצדיקים תהיה כל כך גדולה, שזה לא שיהיו סכנות מה שבא הפסוק 

והקב"ה יספק להם הגנה מפני אותן סכנות, אלא שאותם מסכנים עצמם יפעלו באופן כזה שישמרו על 

 הצדיקים ולא יפגעו בהם לרעה. 

 

                                 זהו אופן השגחה מיוחד ולא רגיל. הר"ן בדרשות מחלק בין שני סוגי השגחה 

יש השגחה שבה הכח המזיק נשאר ופועל,  - שכ(-שיח וד)דרשות הר"ן, הוצאת מוסד הרב קוק, הדרוש השמיני, עמכאלה 

אבל הקב"ה מגן על הצדיקים מפניו ודואג שהם לא ינזקו ממנו, ויש השגחה מיוחדת בה הכח עצמו אינו 

הר"ן, אם יש שריפה ח"ו, אז בדרך ההשגחה הראשונה הקב"ה יסובב משפיע כלל על הצדיקים. למשל, אומר 

ולכן זו הדרך היחידה להנצל. אבל בדרך  -שהצדיק לא יהיה שם. אם הוא אכן יהיה שם, האש תפגע בו 

ההשגחה השניה, האש עצמה לא תוכל לפגוע בו אפילו אם הוא יהיה שם, כמו במקרה של חנניה, מישאל 

 בשן האש ולא נשרפו. ועזריה שהושלכו לתוך כ

 

הר"ן אמנם רק מדבר על כך שהצדיק במצב זה נמצא מעל לכוחות הטבע, אבל על פי המלבי"ם יש כאן יותר 

כח הטבע עצמו הופך למגן. באופן ההשגחה הרגיל, על מנת להנצל מהחורב, צריך סוכה. אבל הפסוק  -מזה 

ה כל כך גדולה שהוא עצמו לא יפעל כלפי רומז שלעתיד לבוא ההגנה תבוא מהחורב עצמו, שההשגחה תהי

הצדיקים. אם כן, לפי המלבי"ם, מה שמיוחד בסוכה שלעתיד לבוא הוא שבאופן פרדוקסלי היא הופכת את 

 מקור הנזק עצמו למקור ההגנה. 

 

לקחת את הרעיון הזה צעד נוסף, ולהסביר בזה מדוע דווקא מצוות הסוכה יוצרת את היפוך אולי ניתן 

 היוצרות הזה. 

 

 היא: )א, א(ההלכה הראשונה שכתובה במשנה מסכת סוכה 

 ."סוכה שהיא גבוהה למעלה מעשרים אמה פסולה"

 

 : (.)בבטעם הדבר נחלקו אמוראים בגמרא, וההלכה נפסקה כרבא 

. אמרה תורה: כל שבעת 'ָיִמים ִׁשְבַעת ֵתְׁשבּו ַבֺסֹכת' :, מב(ויקרא כג) ורבא אמר מהכא"

אדם עושה דירתו דירת  -הימים צא מדירת קבע ושב בדירת עראי. עד עשרים אמה 

 ."אין אדם עושה דירתו דירת עראי, אלא דירת קבע -עראי, למעלה מעשרים אמה 
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הזה שסוכה היא דירת עראי ולא דירת קבע. אחת מהן ישנן מספר הלכות נוספות שנובעות מהרעיון 

, שאומרים שאין לעשות את הסכך באופן אטום )ד"ה כי עביד ליה(מובאת על ידי התוספות בסוגיה הנ"ל 

           . הם מוכיחים זאת מכך (םשן עיי ,)אפילו אם הוא נעשה מחומרים שאין בהם משום גזרת תקרהלגמרי 

מרת שגשמים סימן קללה בחג, ואם אכן ניתן לבנות סוכה עם סכך אטום לגשם, או א( )תענית א,שהמשנה 

הרי שניתן להמשיך ולשבת בה גם כשיורדים גשמים! מכאן שהסוכה צריכה להיות דווקא כזאת שאינה 

א, בסכך אטומה לגשם. ואף על פי שאת הדפנות ניתן לעשות מחומרים של קבע, כמו שמבואר שם בגמר

"שעיקר סוכה על שם הסכך". מבואר שמהותה של הסוכה היא שהגשמים יכולים ום אין לעשות זאת מש

 לחדור אליה, ואין היא יכולה להגן מהם.

 

והנה, דווקא הסוכה הזאת, הארעית והרעועה, שאינה מסוגלת לספק הגנה מפני גשם, היא זאת שתהיה 

 "! כיצד?ולמחסה ולמסתור מזרם וממטרלעתיד לבא "לצל יומם מחורב 

 

לא שזהו בדיוק המסר של הסוכה. הקב"ה מבטיח את ההגנה בסוכתו לעתיד לבא למי ש"מקיים מצוות א

הוא בונה ויוצר, מגיע להישגים ומרגיש  -", כפי שאומר המדרש. אדם נמצא בעולם הזה בעולם הזהסוכה 

יש רק דבר אחד  שיש בידיו יכולות גדולות. אבל באיזשהו מקום, כל זה חסר ערך. הרי כמו שכולנו יודעים,

בטוח בחיים... וזה אומר שכל מציאותנו בעולם היא זמנית, וכל מה שישיג האדם הוא זמני. רק לפני מספר 

עד כמה חיינו הם "כצל עובר, וכענן כלה, וכרוח נושבת, וכאבק פורח, וכחלום  'נתנה תוקף'-ימים אמרנו ב

 יעוף"!

 

ל חי וקיים"! רק מי שמבין שהעולם הזה אינו העיקר, -נה לחיים משמעות? "ואתה הוא מלך אם כן, מה מק

אלא הוא שליח של הקב"ה בעולם, והוא חלק ממהלך נצחי שיסתיים לעתיד לבא, הרי הוא דווקא זה 

 ששייך למשהו אמיתי ובר קיום. 

 

מה  -אם כן, האדם החפץ בממשות קבועה ונצחית לחייו, ולא בארעיות חסרת הממשות של העולם הזה 

קיים מצוות סוכה בעולם הזה. בניין העראי הזה, שאינו יכול לגשם ולחורב, זה הבניין שבו האדם יעשה? י

משיל מעליו את אשליית הקביעות שנותנים ההישגים של העולם הזה, ומעמיד אותו חשוף תחת כיפת 

 תחת ההבנה כי בעצם השייכות האמיתית שלנו היא לקב"ה. -השמיים 
 

ווקא הארעיות של הסוכה היא זו עצמה שמצילה אותנו מהארעיות של העולם ד -זהו הפרדוקס של הסוכה 

הזה, ונותנת לנו את המשמעות הנצחית. ולכן דווקא היא זו שתתן את ההגנה מפני הפגעים שבאים 

באחרית הימים, שם מתנדפות כל האשליות הזמניות של העולם, ומתגלה המשמעות האמיתית. מי שדבק 

 ● עתיד לבא לאותה הגנה.בה בעולם הזה, יזכה ל

 ., מתגורר בחיפה, מהנדס תוכנהטו, מחזור שלומי אלדר
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 אביתר זלוטניק

 ראיהמצוות 

 ָכל ֵיָרֶאה ַבָשָנה ְעָעִמים 'ָׁשֹלׁש' ית אמרו והוא ברגלים להראות שצונו היא הנ"ג "והמצוה

 למקדש האדם שיעלה זו מצוה וענין. )שמות לד, כג(ִיְשָרֵאל'    ֹלֵהי- ה' ָהָאֹדן ְעֵני ֶאת ְזכּוְרָך

                   עולה קרבן ויקריב ברגליו ללכת שיוכל לו שיהיה זכר בן כל עם

 .נג( עשה ם,"לרמב המצוות )ספר.." .בעלותו



  5 עלון לבוגרי ישיבת ברכת משה מעלה אדומים 

 

 

 מהי משמעותו של ציווי זה? מהי הראיה שעליה מדובר?

חז"ל לומדים גזירה שווה בין הקהל לבין מצוות ראיה ולכן נראה שיש ביניהם קשר מהותי. מצוות הקהל 

היא מעין חזרה והתחדשות של נתינת התורה: כל העם מתאסף, קוראים בתורה והפסוקים גם מפרטים את 

 ָכל ֶאת ַלֲעשֹות ְוָׁשְמרּו   ֹלֵהיֶכם- ה' ֶאת ְוָיְראּו ִיְלְמדּו ּוְלַמַען ִיְׁשְמעּו ָהָעם... ְלַמַען ֶאת מטרת ההיקהלות "ַהְקֵהל

 .1ַהֹזאת" ַהתֹוָרה ִדְבֵרי

אם כן מובן שמצוות הקהל קשורה למתן תורה, אך האם הראיה קשורה למתן תורה? הרי אין שם שום דבר 

שני עניינים, העניין הראשון הוא עצם נתינת דבר ה', שאליו מתייחסת "תורני"! נראה שבמתן תורה ישנם 

 מצוות הקהל, והעניין השני הוא המפגש עם הקב"ה שאליו מתייחסת הראיה. 

ניתן לראות 'מוטיב חוזר' במקומות שבהם יש מפגש עם הקב"ה. התורה חוזרת על הרעיון של "לראות את 

 ועם התגלות בענן. ( ביחד עם קורבן עולה2ה'" )או "להראות"

ונאמר שם:  3: חז"ל לומדים שברית האגנות הייתה לפני מתן תורה. בברית האגנות הקריבו עולותמתן תורה

. קשר נוסף שמצינו בין מתן תורה לבין העליה לרגל הוא שחז"ל כד, י( )שמותִיְשָרֵאל..."    ֹלֵהי- ֵאת ַוִּיְראּו"

על הר סיני לא היו בהם חיגרים, עיוורים, אילמים וחרשים. בלימוד מהפסוקים שישראל שעמדו  4דורשים

אלה הם הפגמים שפוטרים ממצוות ראייה ומהקהל )ברור שלא מדובר כאן בפגמים אקראיים כי אז היינו 

מצפים שיוזכרו גם גידמים(. ונראה שחז"ל הבינו שהראיה היא כעין מתן תורה שמי שלא יכול היה 

 מהראיה.פטור גם  –להשתתף במתן תורה 

, אברהם עולה להר המוריה )מקום המקדש!( 5: נראה שזו "עולת הראיה" הראשונה בהיסטוריהעקידת יצחק

 ",ֵיָרֶאה ה' ְבַהר ַהּיֹום ֵיָאֵמר ֲאֶׁשר ִיְרֶאה ה' ַההּוא ַהָּמקֹום ֵׁשם ַאְבָרָהם כדי להקריב עולה ונאמר שם: "ַוִּיְקָרא

! את ההתגלות בענן אנחנו מכירים מחז"ל שאומרים שאברהם 6שזה ממש הביטוי שנאמר במצוות ראייה

ראה ענן קשור בהר )נראה שהם לומדים זאת מהדמיון המילולי שיש בין מתן תורה לבין פרשת העקידה 

 (.7ע"ש

 ְעֵני ֶאל ַלָעֹרֶכת ִמֵבית ַהֹקֶדׁש ֶאל ֵעת ְבָכל ָיֹבא : בציווי על עבודת יום הכיפורים נאמר: "...ְוַאליום כיפור

ַהַכֹעֶרת". יש כאן את הענן ואת הראיה. מיד אחר כך אנו  ַעל ֵאָרֶאה ֶבָעָנן ִכי ָימּות ְוֹלא ָהָאֹרן ַעל ֲאֶׁשר ַהַכֹעֶרת

". ידוע לנו שסיום מתן תורה ְלֹעָלה ְוַאִיל ְלַחָטאת ָבָקר ֶבן ְבַפר ַהֹקֶדׁש ֶאל ַאֲהֹרן ָיֹבא מוצאים גם עולה: "ְבֹזאת

 .8היה ביום כיפור

 אמנם אין לנו ענן בעלייה לרגל, אך עדיין נראה שמשמעות הראייה ברגל היא המפגש עם הקב"ה.

 ● שנזכה לעלות לרגל עם כל עם ישראל. אמן.

 .בבר אילן, מתגורר במצפה נטופה פסיכולוגיה ומזרחנות כט, מתחיל השנה לימודי, מחזור אביתר זלוטניק

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                           

1
ֹמר ְבֹחֵרב   ֹלֶהיָך- ה' ִלְפֵני ָעַמְדתָ  ֲאֶׁשר פסוק זה מקשר אותנו באופן ישיר לפסוק דומה מאוד שנאמר ביחס למתן תורה: "יֹום   ה' ֶבא 

 )דבריםְיַלֵּמדּון"  ְבֵניֶהם ְוֶאת ָהֲאָדָמה ַעל ַחִּיים ֵהם ֲאֶׁשר ַהָּיִמים ָכל ֹאִתי ְלִיְרָאה ִיְלְמדּון ֲאֶׁשר ְדָבָרי ֶאת ְוַאְׁשִמֵעם ָהָעם ֶאת ִלי ַהְקֶהל ֵאַלי

 .י( ד,
 .חז"ל דורשים: "כדרך שבא לראות כך בא ליראות..." )ב.( במסכת חגיגה 2

 מדים מהעולות של ברית האגנות לעולת ראיה!מעניין שחז"ל לו 3

 פסיקתא דרב כהנא פיסקא יב, לדוגמא. 4

 הרש"ר הירש כבר עשה קישור זה. 5

הרמב"ם כותב שחלק מהמצווה היא לעלות עם כל בן שיהיה לו, אולי יש כאן חידוש של העקידה, אלא שכמו בעקידה,  6

 במקום את הבן אנו מקריבים קרבן עולה.

               ִבְהֹית ַהְשִליִׁשי ַבּיֹום ַוְיִהי' שנאמר תורה מתן של השלישי יום בזכות אמרי רבנן לוי ורבי רבנן, זכות "...באיזה 7

' ֵמָרֹחק ַהָּמקֹום ֶאת ַוַּיְרא... ַהְשִליִׁשי ַבּיֹום' שנאמר אבינו אברהם של שלישי יום של בזכות אמר לוי' ור, )שמות יט, טז(' ַהֹבֶקר

                      בני את להקריב ה"הקב לי שאמר מקום שאותו דומה אמר, בהר קשור ענן ראה ראה מה, )בראשית כב, ד(

. נעיר גם שאע"פ שלפי חז"ל העקידה היתה בראש השנה, הריקנאטי כותב )איני א( סימן נו פרשה וירא פרשת רבה )בראשית ".שם

 יום סיום נתינת התורה. – יודע מה מקורו( שהיא היתה ביום כיפור

8
 ע' במה שכתבתי בעלון 'לעילא' פרשת 'בהר' תשע"א על הקשר בין יובל, יום כיפור ומתן תורה. 


