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 חג סוכות  שבת נגיעות ל

 

וכעת ים יום כיפורעשרת ימי תשובה  ,ראש השנהעד וחודש אלול מ חשבון נפשונית רוחתקופה נו עבר

יסוד מאזן כנגד הרצינות והעצבות  סוכות רואה בחג   הרב קוק .ותראנו מגיעים ב"ה לחג השמח בי 

היחיד  הוא החג סוכות   .וח בומשמצווה לשחג זהו  .יום כיפורו ראש השנההעלולים להיות כרוכים ב

ֵמחַ " . בשמחהלהיות  ציווי   פעמיםשלוש בתורה, שמקבל  ִייתָׂ ַאְך שָׂ ָך... ְוהָׂ ַמְחתָׂ ְבַחגֶּ ם ִלְפֵני ה'   ....ְושָׂ ּוְשַמְחתֶּ

ם ִשְבַעת יִָׂמים היו נוהגים לנסוך מים על המזבח בכל ימי חג הסוכות בחגיגה גדולה  בבית המקדש   ." ֱאֹלֵהיכֶּ

  "מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו "נאמר כידוע בתלמוד ו

 

 סוכותמהן ה, לדוגמאוהתשובות אינן חד משמעיות  ישנם קושיות רבות ובסיסיות על החג , מנהגיו וסמליו

מציין את א'  , קיצור שולחן ערוך סימן קלהה  ש ?ישבו בנ"י ? ענני כבוד ? סוכות ממהמקוריות בהן 

ת , המקור כֹות הֹוַשְבִתי אֶּ ֵאל" )ויקרא כג' מג'(-נאמר " ִכי ַבסֻּ נחלקו התנאים, ר' אליעזר  ומביא כי ְבֵני ִיְשרָׂ

כלומר אין ידיעה ,  ובר בסוכות ממשמדשאומר שהקב"ה הקיף את בנ"י בענני הכבוד ור' עקיבא אומר 

 . מוחלטת לצורת הסוכה המקורית של יוצאי מצרים 

ישיבה בסוכות מדוע לא צווינו לערוך את מעבר ל ל ואם הסוכה היא סמל ליציאת מצרים ,  נוספת קושיה

מדוע נדחה החג לחודש תשרי שאין בו כל ציון  .זמן יציאת מצרים בניסן הוארי ה ? הסוכה ב"פסח"

בפסח בסוכה היה נראה טבעי משום שבקיץ נוח להקים לשבת ש הואהמועדף  התירוץאת מצרים ? ליצי

לעומת זאת  , מצווהבלבד, אולם אז לא יהיה בזה בכלל משום  לצורך ההנאה פילווא ,ולשבת בהסוכה 

 הנוח בה פחות ולקראת בוא הגשמים אין ספק שבניית סוכה היא לשם מצווה והשהיה בסתיו לעת החורף

 לשם קיום המצווה .  בניית הסוכה והשהייה בה היא  כל כי גם יראה לעין אז  הפחות ומלהיב

ם  מהתורה  אנו מצווים. המינים של החגארבעת זיהוי היא עניין  נוספת ובעייתית קושיה כֶּ ם לָׂ " ּוְלַקְחתֶּ

ִרים, ַוע   ת ְתמָׂ ר ַכפֹּ דָׂ ִראשֹון, ְפִרי ֵעץ הָׂ ת, ְוַעְרֵבי-ַנף ֵעץַבּיֹום הָׂ בֹּ ם, ִלְפֵני -עָׂ ם' הנַָׂחל; ּוְשַמְחתֶּ ִשְבַעת  ֱאֹלֵהיכֶּ

שלמה המלך להמינים אפילו את זיהוי התורה מסתורית ואיננה קובעת חד משמעית  יִָׂמים." )ויקרא כג' מ' (

פה קובעים   המסורת והתורה שבעל ,במדויק את המינים המדויקיםולהבין קשה לזהות  על פי מדרש רבה 

תורץ כי "פרי עץ הדר" הינו אתרוג " כפות תמרים " הינו הלולב )למרות שזה נקרא ברבים כפות אך 

התורה שבכתב השאירה את . . ענף עץ עבות" היא ההדס ו"ערבי נחל " הם הערבות (נכתב כיחיד כפתש

אודות הזיהוי  ור  ומדור לד כאן רואים את חשיבות התורה שבעל פה והמסורת לאורך השניםהעניין סתום ו

   .של ארבעת המיניםהמוחלט 

צילה " כינה את הסוכה  הקדוש זהרה .דירת ארעי ולא דירת קבע תהיהשהיא קובע חשוב של הסוכה כלל 

שאנו ולעיתים בלתי יציבה אותה סוכה ארעית יש לזכור שאת  .דמהמנותא " צילה של האמונה והשכינה

מנהג  אימפריות עלו וקרסו לאורך השנים ואילו  .שנה מעל אלפייםכבר ונה ב, עם ישראל מידי שנה בונים

    .בקרב מרבית הציבורמתגבר ונפוץ הולך אף ויציב ו  "הזמנית " קבוע הסוכה

 

פי המסורת והקבלה בכל יום של חג באים שבעה  עלהממשלה אסרה השנה על ביקורי אושפיזין אבל 

  : אברהם , יצחק , יעקב , משה , אהרון , יוסף ודוד.לבקר בסוכות  הישר מגן עדן מכובדי עליון

בניגוד  במובן החיובי של האירוח  "  התאשפז " בארמית הם קרויים "אושפזין " , אורחים הבאים ל

 וכיוון התנועה הוא לא עלינו הפוך ...איננו רצוי  זהאשפולתקופת הקורונה שבה 

 

המאוגדים  שונים יהודים וגי סהמייצגים בנטילת ארבעת המינים  ות של האחד הסמליותמציינים את חב"ד  

ת לעשות רצונך בלבב שלם "ובבחינת יחד  חָׂ ה אֶּ גֻּודָׂ ם א  שּו כֻּלָׂ כי יש   מליובאוויטש זצ"ל הסביר  הרבי"  ְוֵיעָׂ

הלכות רבות להקמת סוכה כשרה, יש הגבלות על גובה רב מידי או נמוך מידי אולם אין הגבלות על אורך 

  . ה לכל יהודי מכל עדה ומכל סוגורוחב וזאת משום שכל ישראל ראויים לשבת יחד בסוכה אחת פתוח
"ביום ההוא אקים  מלכות בית דוד תחיית ראה בסוכה סמל לשראג המהר"ל מפובע"ה שיתקיים כמאמר 

 את סוכת דויד הנופלת וגדרתי את פרציהן והריסותיו אקים ובניתיה כימי עולם".  

 

 . שבת שלוםחג שמח ו     

 איתן שלר                         

  לעילוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ל
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