Sukkot, Eretz Yisrael and Redemption:
From the Great Revolt Through Modern
Zionism

1)http://www.antiquities.org.il/president_coin_heb.aspx

, שני אגדי לולב, אתרוג; בצד הגב, בצד הפנים. לסה"נ69 = ' 'שנת ארבע, מירושלים,מטבע ברונזה של המרד הגדול
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2)Bar Kochba
Kokhba/

Coin:

https://www.ngccoin.com/news/article/2494/The-Coinage-of-Bar-

This coin, a particularly fine example of a sela, is undated, and thus attributed to the third year
(A.D. 134/5) of the revolt. It features on the obverse the façade of the Temple of Jerusalem
(the Ark of the Covenant can be seen, inside) and on the reverse, the lulav and etrog, along
with an inscription. The lulav, a bound bundle of twigs and foliage, and the etrog (a citrus
fruit), were both ceremonial items.
The reverse legend of this sela, inscribed in Paleo-Hebrew, translates to “For the Freedom of
Jerusalem.” It is extremely interesting because it follows the Roman practice of using
inscriptions as propaganda. This was just one of several inscriptions that Bar Kokhba
employed on his coinage to rally support for the revolt. The dated issues (years one and two)
have inscriptions to the effect of “Year one of the redemption of Israel” and “Year two of the
freedom of Israel,” and so on.
3)Rivka Ben-Sasson, “Botanics and Iconography: Images of the Lulav and Etrog,” Ars
Judaica: The Bar Ilan Journal of Jewish Art 8 (2012): 8
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)4ויקרא פרק כג
(מ) ּול קַ חתֶּ ם ָלכֶּם בַ ּיֹום הָ ִראׁשֹון פ ִרי עֵץ הָ דָ ר כַפֹּ ת תמָ ִרים ַו ֲענַף עֵץ עָבֹּ ת ועַרבֵ י נָחַ ל ּושמַ חתֶּ ם לִ פ ֵני יקֹּ וָק אֱֹלקיכֶּם
ִׁשבעַת י ִָמים
(מא) וחַ גֹּ תֶּ ם אֹּ תֹו חַ ג לַיקֹּ וָק ִׁשבעַת י ִָמים בַ שָ נָה חֻקַ ת עֹולָם לדֹּ רֹּ תֵ יכֶּם בַ חֹּ דֶּ ׁש הַ שבִ יעִ י תָ חֹּ גּו אֹּ תֹו
(מב) בַ סֻכֹּ ת תֵ ׁשבּו ִׁשבעַת י ִָמים כָל הָ אֶּ ז ָרח ביִש ָראֵ ל יֵׁשבּו בַ סֻכֹּ ת
יאי אֹותָ ם מֵ אֶּ ֶּרץ ִמצ ָריִם אֲנִ י יקֹּ וָק אֱֹלקיכֶּם
(מג) למַ עַן יֵדעּו דֹּ רֹּ תֵ י ֶּכ ם כִ י בַ סֻכֹות הֹוׁשַ ב ִתי אֶּ ת בנֵי יִש ָראֵ ל בהֹוצִ ִ
(מד) וַידַ בֵ ר מֹּ ׁשֶּ ה אֶּ ת מֹּ עֲדֵ י יקֹּ וָק אֶּ ל בנֵי יִש ָראֵ ל
)5רשב"ם כג:מ
למען ידעו דורותיכם [וגו']  -פשוטו כדברי האומרים במסכת סוכה סוכה ממש .וזה טעמו של דבר .חג הסוכות תעשה
לך באוספך מגרנך ומיקבך באוספך את תבואת הארץ ובתיכם מלאים כל טוב דגן ותירוש ויצהר ,למען תזכרו כי
בסוכות הושבתי את בני ישראל במדבר ארבעים שנה בלא יישוב ובלא נחלה ,ומתוך כך תתנו הודאה למי שנתן לכם
נחלה ובתיכם מלאים כל טוב ,ואל תאמרו בלבבכם כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה .וכסדר הזה נמצא בפרשת
עקב תשמעון וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך י"י אלהיך זה ארבעים שנה וגו' ויאכילך את המן וגו' .ולמה אני מצוה
לך לעשות זאת? כי י"י אלהיך מביאך אל ארץ טובה [וגו'] ואכלת ושבעת [וגו'] ורם לבבך ושכחת את י"י וגו'
ואמרת בלבבך כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת את י"י אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל .ולכך
יוצאים מבתים מלאים כל טוב בזמן אסיפה ויושבין בסוכות לזכרון שלא היה להם נחלה במדבר ולא בתים לשבת.
ומפני הטעם הזה קבע הק' את חג הסוכות בזמן אסיפת גורן ויקב ,לבלתי רום לבבם על בתיהם מלאים כל טוב פן
יאמרו ידינו עשו לנו את החיל הזה

6)Rambam, Guide for the Perplexed 3:43,
https://www.sefaria.org.il/Guide_for_the_Perplexed%2C_Part_3.43.6?lang=bi&with=all&lang2
=en
I believe that the four species are a symbolical expression of our rejoicing that the Israelites
changed the wilderness, "no place of seed, or of figs, or of vines, or of pomegranates, or of
water to drink" (Num. 20:5), with a country full of fruit-trees and rivers. In order to remember
this we take the fruit which is the most pleasant of the fruit of the land, branches which smell
best, most beautiful leaves, and also the best of herbs, i.e., the willows of the brook. These four
3

kinds have also those three purposes: First, they were plentiful in those days in Palestine, so
;that every one could easily get them. Secondly, they have a good appearance, they are green
some of them, viz., the citron and the myrtle, are also excellent as regards their smell, the
branches of the palm-tree and the willow having neither good nor bad smell. Thirdly, they
keep fresh and green for seven days, which is not the case with peaches, pomegranates,
asparagus, nuts, and the like

)7אברבנל דברים פרק טז
והנה נשאר אלי לדעת בזה ב' ידיעות .האחת למה היו הרגלים שלש לא פחות ולא יותר ואומר בסבת זה שישראל
קבלו מהשם יתברך ג' חסדים גדולים .והם יציאת מצרים ומתן תורה .וירושת הארץ .ולכן צוה שיעלו לביתו שלש
פעמים בשנה .בחג המצות להודות לה' על שהוציאם ממצרים .ובחג השבועות להודות לפניו על שנתן להם את
התורה .ובחג הסכות להודות לפניו על הארץ ועל תבואותיה ויהיו ימי חג הפסח ז' ימים לא להיותו הקף בינוני כמו
שזכר הרב המורה פרק מ"ג חלק שלישי .כי אם לפי שמעת שיצאו ממצרים עד שנכנסו בים היו ז' ימים ואכלו מן
המצות אשר הוציאו ממצרים כל אותם שבעת ימים ואז נטבעו המצריים והיתה התשועה שלמה וכמו שאמר ויושע ה'
ביום ההוא את ישראל מיד מצרים וירא ישראל את מצרים וגו' .אז ישיר משה וכנגד אותם הז' ימים היו ימי חג הפסח
גם כן שבעה .אמנם חג השבועות היה יום אחד כיום מתן תורה שהיה אחד ומיוחד .וכמוהו לא יהיה .וחג הסכות היה
גם הוא שבעת ימים מפני שבעת המינים שנשתבחה בהן ארץ ישראל

)8ירושלמי סוכה ב:י
כל שבעה ימים עושה אדם את סוכתו קבע ואת ביתו עראי
גמ' כתיב [ויקרא כג מב] בסכת תשבו ואין תשבו אלא תדורו .כמה דאת אמר [דברים יא לא] וירשתם אותה
וישבתם בה

)9ליקוטי ישרים :אלול ,ימים נוראים ,סוכות ,הגר"א ומנהגיו ,עמוד 183
נד הגר"א מוילנא זצ"ל הי' אומר שתי מצוות ניתנו להם לישראל שנכנסין בהן עם כל גופן והן סוכה וארץ ישראל
ורמז לכך יש בתהלים ע"ו ג ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון ויהי בשלם איזו מצוה שהיא בשלימות בכל גופו סכו '
היא מצות סוכה ומעונתו בציון לדור בציון היא מצות ישיבת ארץ ישראל
)10ספר הרוקח הלכות סוכות סימן ריט
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ויש מפ' כשצרו על ארץ האמורי של סיחון ועוג ועל כרכים שבארץ כנען אז ישבו ישראל בסכות כמו שכתוב וארון
וישראל ויהודה יושבים בסכות כי בשדה היה מסכך עליהן עד שכבשו רבת בני עמון כך ישראל עד שכבשו ארץ
כנען זהו כי בסכות הושבתי את בני ישראל כשצרים את האומות .וכל זמן שלא כבשו וחלקו קורא יציאת מצרים כמו
שכתוב אשר הכה משה ובני ישראל בצאתם ממצרים .והיא שנת הארבעים וזהו למען ידעו דורותיכם כי בסוכות.
שלא יחשבו מאבתינו אברהם ויצחק ויעקב אנחנו יושבים בארץ אלא ידעו שיצאו ממצרים וצרו על הערים ונתנם
ביד ישראל
)11ירושלמי סוכה ד:ג
אותו היום מקיפין את המזבח שבע פעמים .א"ר אחא זכר ליריחו

)12דורש לציון :דרשות מייסדי הישוב בארה"ק

)13אגרת שליחות משנת תקצ"ז ( ,)1850מגנזי ירושלים כרך ב עמוד 6-7
מי ראה כאלה אמר לציון מאז גלות הארץ וטבע בארץ שעריה לבנות בית זבול מקדש מעט אשר היה חמירא סכינתא
אפי' בחדרי חדרים מהצרים הצוררים ועתה רמה קרנינו בה' אלוקינו ...וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עלינו
להשיבנו אל נחלת אבותינו ...כי לולי ה' חפץ בנו לא הראנו את כל אלה להביאנו אל המנוחה ואל הנחלה סימנא
מילתא היא אתחלתא דגאולה...
ציון דורש אין לה מכלל דבעי דרישה ...קול שאון מציון נחם ה' ציון נחם חורבותיה ,אל תתנו דמי להם ...קחו עמכם
דברים ושובו עד ה' אלוקיכם ...ותעלו זכרון ירושלים על ראש שמחתכם .עורו נא התעוררו נא כגיבורים חלציכם,
חזקו נא בעד עמינו ועיר אלוקינו להרים ראש עליון לאקמא שכינתא קדישא למצוא מנוח לכף רגלה בבית מקדשנו,
ותקומו ותרחמנו ציון כי עת לחננה לרצות אבניה ואת עפרה יחוננו ובאתערותא דלתתא תליא מלתא לעורר
אתערותא דלעילא לבנות הנהרסות ...ולמען יאמינו ישראל לכל האותות כי ריחם ה' ציון והאיר עליה אור חדש מעט
בגלותא לבנות המקום הזה

https://jewishaction.com/books/two_hundred_years_in_eretz_yisrael_the_seminal_aliyah_of_the_talmidei_hagra/
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)14קול התור ריש פרק א
http://www.kab.co.il/heb/content/view/frame/29640?/heb/content/view/full_list/29640&main
בעמידתנו על סף האתחלתא דגאולה (ל"עת הזמיר הגיע" לשתיתאה) לפי מצות רבנו הגר"א וברכתו הקדושה
בסעד"ש צריכים אנו ללמוד ולהבין את כל דרכי העקבות דמשיחא ואת אופני המעשים אשר לפנינו ביעודו
והוראותיו של רבנו הגר"א שזכה להיות נהורא דמשיח בן יוסף ,לקבוץ גליות ולגלות רמזי התורה בעקבתא דמשיחא
שלכך נחית משמיא ...לרבנו נגלו כל רמזי האתחלתא וסודות העקבות דמשיחא עד הקץ האחרון ועד בכלל .על דבר
הקץ האחרון כתב באריכות בביאורו על ספרא דצניעותא והשביע בשם אלקי ישראל שלא לגלות זה .ועל דבר כל
העקבות של האתחלתא גילה לרבים מתלמידיו שהבטיחוהו נאמנה לעלות לציון ולהתחיל בפועל בעבודת קבוץ גליות
באתערותא דלתתא בסע"ד,
עפ"י רבנו הגר"א כל עבודת קבוץ גלויות ,בנין ירושלם והרחבת ישוב אר"י להחזרת השכינה ,כל עיקרי העבודה
וכל פרטיה ופרטי פרטיה נאחזים ביעודו ובתפקידו של משיח רז דאתחלתא משיח הראשון ,משיח בן יוסף שהוא הכח
הנסי המסייע לכל פעולה הנעשית באתערותא דלתתא על דרך הטבע.

)15קול התור סוף פרק ה'
מתחילת בואנו תלמידי רבנו הגר"א לאר"י בשנת תקס"ט "אפרים בכורי" לפ"ק ,התחילה האתחלתא המעשית
הראשונה של "אילת השחר" שבחז"ל ,והאתחלתא של עת לחננה בתפקידו של משיח הראשון ,משיחא דאתחלתא,
משיח בן יוסף בטוריא דעזרא ונחמיה כמו בימי כרש בימי בית שני שע"ז התכוון רבנו הגר"א הרבה בחבוריו
הקדושים בתורת הקבלה וביעודו של רבנו שהוא נהורא דמב"י בדרגה דטוב .וכאשר קבענו מושבנו בעיה"ק ירושלם
ת"ו בשנת תקע"ב "מעונתו" בציון לפ"ק ,תחילת פקידה ג' דאתחלתא של "עת הזמיר" בסוד "קול התור" .ובאחד
הימים באותה שנה ,תקע"ב ,שבו הניחו את היסוד להקמת "בית מדרש אליהו" על שם רבנו הגר"א .ויחד עם זה
הבנת פעולה חשובה לבנין ירושלם נראה לנו תלמידי רבנו הגר"א בגוונין נהירין כי באותה שעה נפתח החלון
הראשון של מחיצת הברזל לחבור הזכות של ברית אבות (החבור שהוא יסוד דתפארת דרך מלכות) שהיה נפסק
מחורבן בית המקדש .ואותו היום היה יום ה"עשרים בעמר" שהוא יסוד דתפארת כידוע ליודעי חן

)16ירמיהו לא:ז-ח
הִ ננִ י מֵ בִ יא אֹותָ ם מֵ אֶּ ֶּרץ צָ פֹון וקִ בַ צ ִתים ִמּיַרכתֵ י־אָ ֶּרץ בָ ם עִ ּוֵר ּופִ סֵ חַ הָ ָרה ויֹּ לֶּדֶּ ת יַחדָ ו קָ הָ ל גָדֹול יָׁשּובּו הֵ נָה .בִ בכִ י יָבֹּ אּו
יתי ליִש ָראֵ ל לאָ ב ואֶּ פ ַר ִים בכֹּ ִרי הּוא
ּובתַ חֲנּונִ ים אֹובִ ילֵם אֹולִ יכֵם אֶּ ל־ ַנ ֲחלֵי מַ ִים בדֶּ ֶּרְך יָׁשָ ר ל ֹּא ִיכָׁשלּו בָ ּה כִ י־הָ ִי ִ
)17קול התור פרק ב
קמא) קול התור (שיה"ש ב')  -זה קולו של יהושע בטוריא דמשיח בן יוסף .בטוריא זו היה משה רבנו עד מתן תורה,
וזהו סוד ויקח משה את עצמות יוסף עמו (וברמזי רבנו "קול התור" בחושבנא "משה בן עמרם" וזה שייך לעקבות
משיחא עפ"י האמור שם :הנצנים נראו בארץ) .וממתן תורה עלה מרע"ה לדרגה דתפארת ובדזא דתו"ר ואחרי זה
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האציל את דרגתו הקודמת בסוד קול התור ליהושע .ובמלת "תור" ראה רבנו רמז לשמו (אליהו בן שלמה זלמן)
ו"קול התר" (בלי ו' כמו תר אסתר) "משיח בן אפרים" בחושבנא .וזכיתי אף אני לרמז קדוש ב"קול התור" עפ"י
רבנו .וכן "קנאתי לציון" בחושבנא
וקול התור ,שיה"ש ב ,יב .יהושע בטוריא דמב"י ,ראה לעיל אות צח .ויקח משה את עצמות יוסף עמו ,שמות
יג ,יט .ר"ל ,משה לקח את עצמיותו של יוסף ,דהיינו מב"י ,ראה לעיל אות קי .קול התור = משה בן עמרם =
 ...747תור = אליהו בן שלמה זלמן =  .606קול התר = משיח בן אפרים =  .741קנאתי לציון = קול התור
=  .747עליות אליהו ,פרק תולדות הגר"א ,דף לט" :הגאון היה ניצוץ משה רבנו ולא נתנה לו רשות להכנס
לארץ ישראל" ,בספר חזון ציון ,עמ'  ,31הערה 34

)18קול התור פרק א
ואלה הן שבעת עיקרי היסודות בשיטת עקבות משיחא "על אבן אחת שבעה עינים" עפ"י רבנו הגר"א
.I
"עוד יוסף חי" .השיטה היסודית של רבנו היה "עוד יוסף חי" היינו שמשיח בן יוסף חי ויחיה ותתבטל הגזירה לההרג
ע"י ארמילוס הרשע ,כי כאמור בו תלויה כל האתחלתא דגאולה מכל הבחינות .הגזירה מתבטלת ע"י אריכות הגלות
וע"י יסוריו שסובל ונושא הלינו .וע"י המעשים הנעשים במסירות נפש לקבוץ גלויות שזה הוא תפקידו .וע"י חבלי
משיח ויסורי ארץ ישראל וע"י תפלותינו בכל יום תמיד בעד חייו .והצלחתו של מב"י ,בתפלות הקבועות כמבואר
להלן .והעוסקין בקבוץ גליות מקילין את יסוריו של מב"י בעקבות משיחא
II
עשה והצליח .אחת התכונות של מב"י הצלחה ע"י עשייה כמו שכתוב ביוסף "כל אשר הוא עושה ה' מצליח בידו".
ונודע למשגב דבר רבנו :שתי המצוות שהאדם נכנס בהן שלם בכל גופו הן סוכה וארץ ישראל .ורמז נתן לזה בפסוק
"ויהי בשלם סכו ומעונתו בציון" והוסיף :סוכה מצוותה תעשה ולא מן העשוי אף ציון כך וכאמור במדרש על
הפסוק :ובא לציון גואל .כל זמן שציון אינה בנויה עדיין הגואל לא בא ,וכדברי חז"ל (מגילה י"ז) מכיון שירושלים
נבנית בן דוד בא ,ובמדרש :אין בן דוד בא עד שתהא ירושלים נבנית
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