
פ"שפ"שבסוכה שלנו חג ראשון 

על הפסוק (בשיר-השירים) "שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני" מבוארא' חוה"מ

בתורת החסידות, שיש כאן רמז למועדי חודש תשרי: "שמאלו תחת לראשי"

מכוון כנגד ראש-השנה ויום-הכיפורים, שהם ימי הדין והיראה ("שמאל"); ואילו

"וימינו תחבקני" אמור על חג-הסוכות, שבו מתגלית אהבתו של הקב"ה לעם

ישראל בבחינת "חיבוק"

האם היהודי מצווה ללמוד בסוכה, להתפלל בה, לקיים בה מצוות? לאו דוקא.

המצווה היא לעשות בה את צרכיו הגשמים: לאכול, לשתות, לישון, לנוח. וכאן

אנו רואים את הדבר הנפלא ביותר: אותה אכילה, אותה שתיה, אותה שינה

ומנוחה שהאדם עושה בסוכה, למרות שהם צרכיו הגשמיים, הופכים להיות

 מצווה והם מבטאים את הקשר בין היהודי לבוראו!
זהו, כביכול, ה'חיבוק' של הקב"ה, האהבה הגדולה שלו אף לצדדים שאינם

קשורים עמו. הקב"ה כאילו אומר בכך, שאהבתו לעם ישראל היא כה גדולה,

עד שגם צרכיו הגשמיים יקרים לו והוא מקיפם באור האלוקי של המצווה.

צעירי חב"ד

לחצו לשיר "פותח את ידך"
על הקרבה שלנו לקב"ה

יותר גבוה מתפילת נעילה
אם עד היום חשבתם שהטופ הרוחני שאפשר להגיע אליו זו תפילה נעילה –

קַּבְלוּ תיקון. אם הייתם בטוחים שלעמוד כמו מלאכים טהורים ולזעוק "ה' הוא

הא-לוהים" זו פסגת השאיפות – הנה הפתעה. יש משהו גבוה עוד יותר.

סוכות !

תודו שבמבט ראשון זה נראה מוזר. עצים, מסמרים, סדינים, ענפי דקל – מה

רוחני פה בכלל?! איפה אלוקים מתקשר לכל העסק הזה?! ובכל זאת, זו

החוליה האחרונה והגבוהה ביותר בשרשרת החגים שפותחת לנו את השנה.

יום כיפור, עם כל גדלותו, הוא רק שלב מעבר .    חלק הכרחי בתהליך תיקון

והיטהרות, אך אי אפשר לעצור בו. המגמה הסופית היא  לחזור אל החיים.

לשוב אל הטבע והעולם, ועם כל האנרגיות האדירות שצברנו להתחבר

מחדש לחיים ולרומם אותם. נאמר זאת כך -  אחרי יום הכיפורים חייב לבוא

סוכות, וסוכות יכול לבוא רק אחרי יום הכיפורים.  למה? כי ימי התשובה אינם

צורת חיים טבעית ובריאה של אדם. אלו ימים של מיעוט כוחות. התכנסות,

חשבון נפש, צער. יש להם תפקיד חשוב בהחזרת האיזון שאבד בגלל החטא,

אך הם אינם המטרה. התכלית היא דווקא חג הסוכות בו האדם חוזר אל

העולם ומתחבר אל הטבע עם כל עוצמות החיים. זהו האידיאל היהודי, שלא

דוגל בהתנזרות ופרישה מן העולם (כמו בתפיסה הנוצרית), אלא בלהעלות

ולקדש אותו. 

אומנם, חיבור עמוק אל החיים יכול לבוא רק אחרי זמן של היטהרות כמו יום

כיפור, בהם האדם שב אל מקורו ומתחבר אל בוראו. רק אחרי זה אפשר

לצאת אל הטבע מבלי לחשוש לשקיעה, התמכרות והסתאבות. לעשות יום

אחד בשנה יום כיפור ו'לעצור את העולם' לרגע, זו חוכמה קטנה. לצאת אל

הטבע ולבנות בתוכו בית שהשכינה תהיה שרויה בו 365 ימים בשנה, זהו

הרב יוני לביאהאתגר האמיתי

https://youtu.be/ejVzldByuzk


ב' חוה"מ 

ג' חוה"מ

מחרוזת מקפיצה לריקודים בסוכה

"חג הסוכות מחזיר אותנו אל היסוד: אינכם צריכים לגור בארמון כדי להיות

מוקפים בענני הכבוד. דווקא אל הסוכה הפשוטה שלכם, מגיעים להתארח

אבות האומה. בחג הזה, הבקתה הקטנה מתגלה כהרבה יותר יפה מבתי

אבן, כי היא מזכירה לנו שכולנו דיירים ארעיים בעולמו של אלוקים. השמחה

היא הנושא המרכזי של סוכות, ואנו מרגישים אותה כאשר אנו נזכרים בחג

שזכות היא לנו לחיות, לנשום את יופיו של הטבע, ולהתחבר עם כל אחינו

להיסטוריה ולתקווה.

 

עם ישראל משול לסוכה, שנופלת וקמה לאורך השנים, ודווקא לסוכות,

השבוע שבמרכזו מבנה נייד וזמני, אנחנו קוראים 'זמן שמחתנו'. כי היהדות

אינה אשליה מנחמת, כאילו הכל כשורה בעולמנו. היהדות היא האומץ

לשמוח ולהאמין ולחגוג גם כשיש אי-ודאות, כשלא הכול מושלם".

".ּבַיֹּום הַהוּא אָקִים אֶת סֻּכַת ּדָוִיד הַּנֹפֶלֶת"
(עמוס ט', יא)

הרב יונתו זקס זצ"ל

"ועל כן סוכה מרמז על חדוש העולם (לעתיד לבוא) כמובא בספרים, שסוכה מרמז

על עלמא דאתי (העולם הבא). כי עולם הבא מכונה בשם סוכה, כמו שכתוב

"וסוכה תהיה לצל יומם". ועל כן אמרה התורה: צא מדירת קבע ושב בדירת ארעי,

לרמוז על חדוש העולם. שאין קביעות לעולם הזה חס ושלום, רק השם יתברך

חידש את עולמו (דהיינו בראו יש מאין המוחלט). ועתיד לחדש עולמו" (דהיינו

להפכו לעולם שונה לחלוטין, זך, מרומם ונצחי).

 

ועוד הוא מוסיף וכותב (ליקוטי הלכות, חזקת קרקעות ג' סעיף ט') "וזהו בחינת

סוכה, שאז עיקר השמחה בחינת "זמן שמחתנו", כי סוכה היא בחינת עולם הבא

כמו שכתוב "וסוכה תהיה לצל יומם", שזה נאמר על עלמא דאתי … הייינו שבאלו

הימים , אחרי ראש השנה ויום הכפורים, אנו זוכין לישב בסוכה ולשמוח בתכלית

השמחה, כי אנו זוכין עכשיו להמשיך בחינת עולם הבא, שהוא בחינת סוכה, בעולם

הזה, שזהו עיקר השמחה, כשזוכין להמשיך (את) העולם הבא (ולטעום משהו

מ"טעמו" גם) בעולם הזה… ועל כן אז הוא זמן שמחתנו, כי זה עיקר השמחה,

כשמרגישין העולם הבא – עכשיו".

רבי נתן מברסלב (ליקוטי הלכות סוכה ו' סעיף ז')

זהו יום ההילולא של
רבי נחמן מברסלב

https://youtu.be/cgdtXVYI5WM
https://youtu.be/tRr5casj124


ה' חוה"מ

ד' חוה"מ

על ארבעת המינים במדרש תנחומא (אמור יט):

 

"זש"ה כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך (תהלים לה) תדע לך שהלולב הזה דומה

לשדרה של אדם. והדס דומה לעינים והערבה דומה לשפתים והאתרוג דומה

ללב אמר דוד אין לך אבר אחד גדול מאלו שקולין הן כנגד הגוף".

 

עפ"י מדרש זה מסביר ספר החינוך (מצווה שכד) בטעם מצוות הלולב:

 

"לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה לישראל כי הוא עת אסיפת התבואות

ופרות האילן לבית, ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה, ומפני כן נקרא חג האסיף;

וצוה האל לעמו לעשות לפניו חג באותה העת לזכותם להיות עקר השמחה

לשמו, ובהיות השמחה מושכת החומר הרבה ומשכחת ממנו יראת אלוקים, בעת

ההיא צונו השם לקחת בין ידינו דברים המזכירים אותנו כי כל שמחת לבנו

לשמו ולכבודו, והיה מרצונו להיות המזכיר מין המשמח כמו שהעת עת שמחה,

כי צדק כל אמרי פיו, וידוע מצד הטבע כי ארבעת המינין כלם משמחי לב

רואיהם, ועוד יש בארבעה מינין אלו ענין אחר שהם דומים לאברים שבאדם

היקרים, שהאתרוג דומה ללב שהוא משכן השכל לרמוז שיעבוד בוראו בשכלו;

והלולב דומה לשדרה שהיא העיקר שבאדם לרמוז שיישיר כל גופו לעבודתו

ברוך הוא; וההדס דומה לעינים, לרמוז שלא יתור אחר עיניו ביום שמחת לבו;

והערבה דומה לשפתים, שבהן יגמור האדם כל מעשהו בדבור, לרמוז שישים

רסן בפיו ויכוון דבריו ויירא מה' אף בעת השמחה".

ה'שפת אמת' ביאר בכמה מקומות שאחדות זאת של חג הסוכות היא

תוצאה של יום הכיפורים: "מצות סוכה אחר יום הכיפורים. דכתיב: 'כי אם

עונותיכם כו' מבדילין ביניכם לבין אלוקיכם'. ולכן אחר שנטהרו מעוונות

ניטל ההבדל. ויש עוונות שמבדילין האחדות בין אחד לחבירו, זה שכתוב

'ביניכם' ממש. ויש שמבדילין בין אדם למקום. ובסוכות נעשה הכול

אחדות אחד ונפשות בני ישראל מתאחדים. זהו רומז הד' מינים שבלולב

שנעשין אגודה אחת. והסוכה שמתאחדים נפשות בני ישראל לאביהם

שבשמים. לכן נקרא חג האסיף" (שפת אמת דברים לסוכות).

תהליך הטהרה והכפרה שביום הכיפורים, הוא שיוצר את החיבור בינינו.

חטאים רבים שבין אדם לחברו חצצו בינינו, תהליך התשובה שב ומחבר

אותנו. ארבעת המינים הם הסימן לתהליך זה.

אולם דבריו של השפת אמת מוסיפים קומה נוספת לתהליך האחדות. חג

הסוכות מחבר גם בינינו לבין ריבונו של עולם.

האחדות היא מוטיב מרכזי וידוע בחג הסוכות

אפשר שיש עוד אחדות שלישית והיא בינינו לבין הטבע, לבין המציאות

שמסביב. גם אם כל השנה אנו מצווים לכוון את כל מעשינו לשם שמיים,

כנאמר: "בכל דרכיך דעהו", בחג הסוכות הדבר מקבל משנה משמעות. גם

פעולותינו הגשמיות הופכות למצווה: "כיצד היא מצוות הישיבה בסוכה? שיהיה

אוכל ושותה ודר בסוכה כל שבעת הימים" (רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב ו,

ה). גם פעולות החולין הופכות לחלק אינטגרלי מעבודת ה' שלנו.

הרב אביחי קצין

אחד
בלב 

אחד 
עם 

https://youtu.be/RYJuz8fjXbY


הושענה רבה

ו' חוה"מ

"סוכה היא שמחה עליונה

מאד, 

עד שאינה יכולה להיות

קבועה, כי אם דרך

ארעי..." 
הראי"ה קוק, שמונה קבצים, ב', רי"ב

חשבו יחד בסוכה, מדוע שמחה עליונה 
וגדולה לא יכולה להיות קבועה?

כיום, המצוות העיקריות של חג הסוכות הן ישיבה בסוכה ונטילת ארבעת המינים.

אך כאשר בית המקדש עמד בירושלים, הייתה מצווה נוספת: מצוות הערבה.

 

בנוסף לערבה שנטלו כחלק מארבעת המינים, היו מציבים ענף גבוה של ערבה

ליד המזבח, והכוהנים היו מסתובבים סביב למזבח ומתפללים לבורא העולם: "אנא

ה', הושיעה נא!" ולדיעה אחרת בתלמוד הם היו אומרים "אני והוא הושיעה נא!"

בכל יום מימי חג הסוכות, היו הכוהנים מקיפים את המזבח פעם אחת בלבד.

בהושענא רבה הם היו עורכים שבע הקפות סביב למזבח.

עד כדי כך הייתה חשובה מצווה זו שגם כאשר הושענא רבה חל בשבת היו

מקיימים אותה.

גם כיום אנו עורכים מנהגים שונים כזכר ליום הושענא רבה שנחגג במקדש.

בנוסף לכך, מכיוון שיום זה הוא יום גמר וחיתום הדין, אנו מקדישים תפילות

מיוחדות להתפלל לבורא העולם שיחתום את דיננו לטובה.

 

רבים נוהגים להישאר ערים בליל הושענא רבה וללמוד בתורה.

מנהג נפוץ במיוחד הוא לקרוא את חומש דברים, ולאחר-מכן את כל ספר

התהילים. [על פי הקבלה אין לקרוא תהילים בחציו הראשון של הלילה, ולפיכך

קריאת התהילים מתבצעת רק לאחר חצות הלילה]. בספרי התהילים מופיעה

תפילה מיוחדת ללילה זה הנאמרת לאחר אמירת כל ספר.



הבעל שם טוב סיפר פעם שפעם בשמחת תורה המלאכים החליטו... לנקות את גן עדן. הם

היו רגילים לראות בגן עדן אביזרים שונים שקשורים למצוות כמו תפילין וציצית, אך הפעם

הם הופתעו למצוא נעליים בגן עדן!

 

איך הגיעו נעליים לגן עדן? הם ביררו את התעלומה והגיעו עד למלאך מיכאל בכבודו

ובעצמו. המלאך שמח להסביר להם: "זו ה'סחורה' שהבאתי" הוא אמר. "הנה, זוג נעליים

אלו באו מהעיר קמינקה; הזוג השני מהעיר מזריץ'... אלו הם נעליים של יהודים שרקדו

בכל כוחם לכבוד שמחת התורה!"

 

הבעל שם טוב סיים את סיפורו:

 

ידוע כי בגן העדן יש מלאך בשם מט"ט שלוקח את תפילות עם ישראל וקושר מהם כתרים

לבורא העולם. אך המלאך מיכאל התגאה ואמר לו: "אני אכין כתר יפה יותר לבורא העולם,

כתר שעשוי מנעליים קרועות של יהודים שרקדו בשמחת תורה..."

 

אז קדימה, בימים הקרובים תהיה לנו הזדמנות של פעם בשנה, להרים את הרגליים ופשוט

לרקוד. לרקוד בשמחת התורה, לרקוד באהבה עד אין קץ, לרקוד עד שהנעליים שלנו יגיעו

לגן העדן.

שמחת תורה


