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“Binding Love” on Pershat Ha’azinu 
(sources and structure by R. Ari Kahn) 

 
Source 1:  Devarim 32:4 

  
ר הּוא יָּשָּ ֶול ַצִדיק וְּ ֵאין עָּ ט ֵאל ֱאמּונָּה וְּ פָּ יו ִמשְּ כָּ רָּ ל דְּ ֳעלֹו ִכי כָּ ִמים פָּ  ַהּצּור תָּ

He is the Rock, his work is perfect; for all his ways are justice; a 
faithful God without wrong, just and right is He.   

 
Why is it especially profound for Moshe to be uttering these words? 

 
יֹון ּגֹוִים ) ֵחל ֶעלְּ ַהנְּ ֵני ָאָדםח( בְּ ִרידֹו בְּ ַהפְּ ֻבֹלת ַעִמים  בְּ ַיֵּצב ּגְּ

ָרֵאל ֵני ִישְּ ַפר בְּ ִמסְּ   לְּ
When the Most High divided to the nations their inheritance, when 

he set apart the sons of Adam, he set the bounds of the people 
according to the number of the people of Israel. 

 
Source 2: Bereishit Ch. 10 

 

ֵני  לב ֹחת בְּ פְּ ֹנַח -ֵאֶלה ִמשְּ
גֹוֵיֶהם; ּוֵמֵאֶלה  ם, בְּ ֹדתָּ תֹולְּ לְּ

דּו ַהּגֹוִים רְּ ֶרץִנפְּ אָּ ַאַחר --, בָּ
 }פ{  ַהַמבּול.

32 These are the families of the sons of 
Noah, after their generations, in their 
nations; and of these were the nations 
divided in the earth after the flood. {P} 

 
Source 3: Talmud Sukkah 55b  

 

 
"R. Eleazar stated, To what do those seventy bullocks [that were 
offered during the seven days of the Festival] correspond? To the 

seventy nations." 
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Source 4: Rashi in Ha’azinu 

 
בידו להעבירם מן העולם ולא עשה  כשהפיץ דור הפלגה היה - בהפרידו בני אדם 

 :אלא יצב גבולות עמים קיימם ולא אבדם כן
When the nations of the world rebelled against God, destruction could have 
been the punishment, instead God dispersed the nations and created borders 

(and therefore separate) regimes, and did not destroy them.   

 
למספר בני ישראל - בשביל מספר בני ישראל שעתידין לצאת מבני שם ולמספר 

שירדו למצרים הציב גבולות עמים שבעים לשון שבעים נפש של בני ישראל  
For the number of the Children of Israel who would descend in the future 

from Shem, and the seventy souls of the Children of Israel  who went down 
to Egypt, He created borders of nations of seventy languages.  

 
Source 5: Bereishit 46:27 

 
ה  מָּ ַריְּ ה ִמצְּ אָּ ֵבית ַיֲעֹקב ַהבָּ ל ַהֶנֶפש לְּ נִָּים כָּ ַרִים ֶנֶפש שְּ ִמצְּ ֵני יֹוֵסף ֲאֶשר יַֻלד לֹו בְּ )כז( ּובְּ
ִעים:    ִשבְּ

 
And the sons of Yosef, who were born to him in Egypt, were two 

souls; all the souls of the House of Yaakov who came to Egypt were 
seventy.  

 
Source 6a): Devarim 32:9 

 

 :ַיֲעֹקב ֶחֶבל ַנֲחָלתֹוַעמֹו ’ ט( ִכי ֵחֶלק ה)

For God’s portion is His People; Yaakov is the Khevel  of his 
inheritance.   
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Source 6b) Rashi 
למה כל זאת לפי שהיה חלקו כבוש ביניהם ועתיד לצאת ומי הוא  - כי חלק ה' עמו

חלקו עמו ומי הוא עמו יעקב חבל נחלתו והוא השלישי באבות המשולש בג' זכיות 
 .הרי ג' כחבל הזה שהוא עשוי בג' גדיליםזכות אבי אביו וזכות אביו וזכותו 

 
Why all this? Because His share was hidden among them and destined to 
emerge. And who is His share? His People. And who is His People? Yaakov, the 
khevel of his possession. And he (Yaakov) is the third of the Patriarchs who is 
tripled with three merits: the merit of his father's father, the merit of his 
father, and his own merit. There you have three, like this rope which is 
made of three strands.  
 

  Source 7: Kohelet 4:12 
 

דֹו   דּו ֶנגְּ ַנִים ַיַעמְּ ד ַהשְּ ֶאחָּ פֹו הָּ קְּ ִאם ִיתְּ  )יב( וְּ
ֵתק ה ִינָּ ֵהרָּ ש לֹא ִבמְּ ֻשלָּ  :ְַּהחּוט ַהמְּ

 
And if a man prevail against him that is alone, two shall withstand him;   

and a threefold cord is not quickly broken 
 

Source 8: Midrash Bereishit Rabba 68:12 
 

רבי שלמוני בשם ריש לקיש אמר תרכוסא של ג' רגלים …, ויחלום והנה סולם
הראה לו, רבי יהושע דסכנין בשם ר' לוי אמר את הוא רגל שלישי, הוא דעתיה 
דר"י דסכנין בשם ר' לוי אמר )דברים לב( כי חלק ה' עמו יעקב חבל נחלתו, מה 

' ך האבות אין פחות מגהחבל הזה פחות מג' אין מפקיעין אותו, כ   
 

AND HE DREAMED, AND BEHOLD A LADDER…Shalmoni said in the name of 
Resh Lakish: He showed him a throne of three legs. R. Joshua of Siknin said in 
R. Levi's name: [God said to Yaakov]: You are the third leg.’ That, indeed, is the 
view of R. Joshua (quoted) in R. Levi's name, who said: 'For God’s portion is 
His People; Yaakov is the khevel of his inheritance.' (D’varim 32:9): as a cord 
cannot be woven of less than three strands [so there were not less than three 
Patriarchs].  
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Source 9: Bereishit Rabba 82:6 
 

ויעל מעליו אלקים: אמר ר"ל האבות הן הן המרכבה שנא' )בראשית יז( ויעל 
                    מעליו אלקים )שם /בראשית/ כח( אלקים מעל אברהם ויעל

And God went up from him: R. Simeon b. Lakish said: The Patriarchs are 
[God's] chariot, for it says, 'And God went up from upon Avraham (Bereishit 

17, 22); "And God went up from upon him" 
 
Source 10: Rav Abraham ben Rav Jacob Saba (Castile, Spain, ca. 1440 -1508) 

commentary Dvarim chapter 10 – Tzror HaMor 

 
לפי שהוא משולש בזכיות כחבל של שלה  אבל יעקב חבל נחלתו. שבחר לנחלה לו.

וכן רמז באומרו יעקב חבל נחלתו. שאם ישראל דבקים בה' מצד יעקב חבלים... 
נחלתו. כלומר שיש לו חבל ארוך מן הארץ עד לשמים. וקשר  הקטן שהוא חבל

שמים וארץ כאחד וחברם בחבל זה. כאומרו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע 
. וכל זה מצד אהבת האבות. כאומרו בחבלי אדם אמשכם בעבותות השמימה

אהבה. וכמו שפירשתי בעבותות המשכן וכענין השרשרות שהם כמו עבותות 
  ם שלא יפרד מישראלוחבלים לאחוז הש

                                                      
                                  Source 11: Hoshea 11:4                                                    

ִריֵמי ֶהם ִכמְּ ֶיה לָּ ֶאהְּ ה וָּ ֵכם ַבֲעֹבתֹות ַאֲהבָּ שְּ ם ֶאמְּ דָּ ֵלי אָּ ַחבְּ יו  בְּ ַאט ֵאלָּ ֵחיֶהם וְּ ֹעל ַעל לְּ
 :אֹוִכיל

I swaddle them and draw them to me with human cords, with bands of love; 
and I am to them like a parent who lifts up an infant and holds him to the 

breast and patiently feeds him 
 

Rashi has a very different understanding of the origins of the Mishkan 

     Source 12: Rashi Shemot 31:18                                              
  

אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם לצווי  - )יח( ויתן אל משה וגו'
מלאכת המשכן ימים רבים היה, שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, וביום 

הכפורים נתרצה הקב"ה לישראל, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד 
 :בניסן

 
 
 
 
 

http://www.blogger.com/post-create.g?blogID=8053456473364009222&pli=1#_ftnref5
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Source 13: Kol Eliyahu – Vayikra (Vilna Gaon) 
למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים 

הנה רבים מקשים למה אנחנו עושים סוכות בתשרי כיון שהוא נגד וגו' )שם כג. מג( 
, אמנם היקף ענני כבוד היה ראוי לעשותו בניסן כי בניסן היה תחילת היקף עננים

ואז לא חזרו עד שהתחילו לעשות "ל לפי שכשעשו את העגל נסתלקו העננים י
המשכן, ומשה ירד ביום הכפורים וממחרת יום הכפורים ויקהל משה וצוה על 

וזה היה בי"א בתשרי, וכתיב )שמות לו. ג( והעם הביאו עוד נדבה מלאכת המשכן, 
בבוקר בבוקר עוד ב' ימים, הרי י"ג בתשרי, ובי"ד בתשרי נטלו כל חכם לב ממשה 

קל, ובחמשה עשר התחילו לעשות, ואז חזרו הענני כבוד ולכך את הזהב במנין ומש
 אנו עושים סוכות בט"ו בתשרי. 

Source 14: Derasha of R. Joshua Ibn Shu'ib (1280-1340) in his derasha 
for the first day of Sukkot. 

ובענין הסוכה איני צריך להאריך כי שבח לאל הכל יודעים ההלכות, אבל יש לנו לבאר הענין 
ששאלו הראשונים ז"ל מה טעם צוה השם לעשות מצות סוכה בט"ו בתשרי, כי בט"ו בניסן 

נגאלו, אבל בט"ו בתשרי בין למאן דאמ' סוכות ממש בין למאן דאמר ענני כבוד למה היו 
ובזה נוכל לומר כי מפסח שיצאו ויין בסיון בתמוז ובאב שהן ימי הקיץ. בתשרי כי יותר היו רא

עד עצרת היו עסוקין במתן תורה ובטהרתן, וקרה להם מקרים מעמלק וממריבת הלחם 
והמים, ולאחר מתן תורה עשו העגל והיו נזופין ולא ירדו ענני כבוד עד אחר יום הכפורים 

משכן והיו טרודין בהבאת הנדבה בשני בקרים שנתכפר עון העגל, ולמחרתו נצטוו בהקמת ה
, דכתיב והם הביאו עוד נדבה בבקר בבקר, ויום י"ד עשו סוכות ויום ט"ו התחילו לישב בהן

וכל אלו הימים יש בהן הלל גמור, כי הקרבן חלוק והפרים מתמעטין שהם ע' כנגד ע' שרים. 
ע"ש ז' דברים, לולב, ג' בדי הדס, ונהגו להקיף ספר תורה בכל יום בד' מינין שבלולב ז' ימים 

ושני בדי ערבה ואתרוג, רמז לימות העולם ולהקף ז' שמיטות שהעולם נוהג בהן עד יום ח' חג 
 .עצרת שאין בו לולב ומיניו שהוא מנוחה לחי העולמים, ולכן נקרא עצרת

The Vilna Gaon explains that the protection of the Clouds of Glory was cancelled when the 
Israelites sinned with the Golden Calf. The clouds symbolized the relationship between God and 

His People, and when they turned their backs to God and worshipped the Golden Calf the clouds 
dissipated. When the people actively sought out God and began building the Mishkan, 
enthusiastically reconstructing their relationship and taking advantage of the opportunity to come 
close to God, reaching up to take the hand God lovingly extended to them, the Clouds returned. 

This is what we celebrate on Sukkot – not the clouds themselves, which accompanied us from the 
start of the Exodus in the month of Nisan, but the return of the Clouds of Glory that began after 
Yom Kippur. We celebrate the healing of the relationship that had become fractured, and rejoice 

in the knowledge that God's love for the Jewish People remains.   
The Zohar reports that when the celestial guests are invited Rav Hamnuna would break out in joy 
and say “He would then raise his hands in joy and say, Happy is our portion, happy is the portion of 

Israel, as it is written, For the God’s portion is his people; Jacob is the lot (rope) of his inheritance.    
Sukkot, then, is a celebration of a unique, loving relationship that is founded on the love between 
God and our three Forefathers. How appropriate, then, that we invite our Forefathers into the 

sukka. The tradition known as ushpizin, spiritual guests  whom we invoke as we sit in the sukka, 
connects us back to the wellsprings of our unique relationship with God  

 


