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חג סוכות
זמן שמחתנו.
כמה נפלא ומרומם הוא החג הזה .הנה ,ימי הרחמים והסליחות חלפו עברו ,והותירו אחריהם
שובל זך של טהרת הלב ונקיות הנפש .וכשהלב זך ונקי  -מחפש הוא ,הלב היהודי הטהור ,קרבת
אלוקים .חפץ ומשתוקק הוא להיות דבק בה' יתברך ,להיות במחיצתו ובקרבתו ,לחסות תחת
כנפיו ,לחוש את המתיקות הנפלאה של "קרבת אלוקים" .או אז  -באה לה מצות הסוכה .מיד
במוצאי יום הכיפורים ,טורחים אנו לבנות "סוכה" ,שבה כביכול נתייחד עם הקב"ה ונשמח
עימו.
את סוכתנו בונים אנו  -לא תחת קורת גג ,לא תחת השפעתם הסוחפת והמבלבלת של כל קנייני
העולם הזה ,אלא תחת כיפת השמים ,תחת כנפי ה' יתברך .וכפי שחכמינו מכנים את הסוכה:
נּותא"  -צל האמונה בה' יתברך.
ימ ָ
ילא ִד ְמ ֵה ְ
"צ ָ
ִ
עוזבים אנו את בתינו ,את כל רכושנו ועמלנו ,ובאים לחסות בצל השכינה הקדושה ,ואז זוכים
ּופ ְריֹו ָמתֹוק
ָש ְב ִתיִ ,
"ב ִצּלֹו ִח ַּמ ְד ִתי ְוי ַּ
אנו לחוש תענוג מיוחד ומתיקות נפלאה של קרבת אלוקים ְ -
ְל ִח ִכי!" (שיר השירים ב ג).
וכפי שכותב ה"שפת אמת" :כי עצם נפשות בני ישראל משתוקקים ונמשכים אחר הקב"ה ,רק
הבלי העולם הזה מסירים את אהבת הלב ,ואחר יום הכיפורים נטהרו הלבבות וחוזרים לשורש,
ואז יכולה הנפש היהודית לשוב ולהתענג על ה'.
כמה מרגשים ומרעישים הם דבריו של רבנו האר"י ז"ל (שער הכוונות דרושי חג הסוכות ד) :כי
צורת הסוכה מרמזת על חיבוק של אהבה שמחבק אותנו הקב"ה[ ,שהרי צורתה היא "שתי
דפנות שלימות ,והדופן השלישית אפילו טפח" (סוכה ד ע"ב) ,דומה כאדם המחבק את חברו
בידו  -הזרוע והאמה שהם ארוכים  -ועוד טפח שזוהי כף היד] ,ואכן בשבתנו בסוכה יוכל כל לב
יהודי לחוש קירבה מיוחדת ושייכות נפלאה אל הקב"ה.
מצות הסוכה ,אף מיוחדת היא בכך ,שאנו מקיימים אותה בכל גופנו ,בכל  842אברינו ו563-
גידינו ,וכפי שכותב ה"חידוש הרי"ם" ,שאין לנו מצווה כזו שאדם נכנס בה כל כולו ,אפילו עם
הנעליים שעל רגליו ...כל גוף האדם נכנס לתוך המצווה ומתקדש בקדושתה ,ולכן מורגשת
קדושת הסוכה בנפש האדם יותר משאר מצוות.
ובאמת כמה נפלא לחוש את הקדושה ואת הקרבה המיוחדת לה' יתברך בימים אלו .תחושת
טהרת הלב של יום הכיפורים עודנה מלווה אותנו ,יושבים אנו בסוכה המעוטרת בחן ,תחת כיפת
השמים ,בצילה של השכינה הקדושה ,בחברתם המרוממת של אבות האומה " -אושפיזין עילאין
ָמים!".
ֹקיכם ִש ְב ַּעת י ִ
"ּוש ַּמ ְח ֶּתם ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֶּ
קדישין" .והתורה מצווה ואומרתְ :
והשמחה אכן ממלאה את הלב וחודרת אל פנימיות הנפש " -זמן שמחתנו"!!!
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חג שמח!

