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 חג סוכות
 התאמנות על ה'

 
שנה. לדעה האחת אלו ענני  04וכות ועשיית הסוכה בימנו מבטאות את ההתנהלות במדבר במשך חג הס

 ישראל בנסעם ובחנייתם.-הכבוד שליוו אותנו ומדבר ולדעה האחרת אלו סוכות של ממש שעשו בני
 

מדוע מחייבים מאורעות אלו חג מיוחד? מהו ציון הדרך? מהי סיבת המפגש? מהו  נשאלת השאלה :
 חשוב בהיווצרותנו לעם?השלב ה

נתבונן ונראה. הנה, כבר יצאו עם ישראל ממצרים, התקדשו וקיבלו את התורה. ומה עכשיו? לכאורה 
הכל מושלם, עם לתפארת! נראה כי הנה הגיע סוף סוף הזמן המיוחל להיכנס אל הארץ המובטחת, 

לא כן הוא! עם ישראל  -ך ולקיים בה את התורה והמצוות, כפי שהבטיח ה' לאברהם, יצחק ויעקב. א
 שנה! למה? 04מתעכבים במדבר למשך 

 
כי אומנם כן, עם ישראל הביעו נכונות ללכת אחר ה' יתברך, לקבל את התורה, אמרו  התשובה היא,

"נעשה ונשמע" וזכו להתגלות אלוקית נשגבה במעמד הר סיני, אך בכל זה אין די כדי להגיע לחיים 
 ת, עדיין אין זה מספיק כדי ליצור ַעם הדבק באלוקיו לדורות עולם.מבוססים של קיום תורה ומצוו

תקופה של "התאמנות על ה'", להיות  -שנה  04וכאן נותן ה' יתברך לעם ישראל תקופה מיוחדת של 
מורגלים להידבק בה'. ה' יתברך נושא את עם ישראל "כאשר ישא האומן את היונק". הם מונהגים 

אוכל שמיימי מיוחד ניתן להם דבר יום ביומו, ישר מן השמים. מים חיים בהנהגה מיוחדת על טבעית. 
יוצאים להם מצור החלמיש. כל צרכיהם הגשמיים מסופקים להם במאור פנים. והשכינה הקדושה 

 מסוככת עליהם מכל צד ועוטפת אותם בענני כבוד.
 

ן ולבטוח בו, ללכת אולם, מה נדרש מעם ישראל? נדרשת מהם דבקות מוחלטת בבורא עולם! להאמי
ָנה "ְוָזַכְרָת ֶאת ָכל ַהֶדֶרְך ֲאֶשר הֹוִליֲכָך ה' ֱאלֶֹהיָך ֶזה ַאְרָבִעים ָש בתורתו. כמו שנאמר )דברים ח ב(: 

 והיו אכן בתקופה זו נסיונות לא ַבִמְדָבר... ְלַנסְֹתָך ָלַדַעת ֶאת ֲאֶשר ִבְלָבְבָך, ֲהִתְשמֹר ִמְצֹוָתיו ִאם לֹא".
 פשוטים, אשר חישלו את אמונתם בה', ולימדו אותם שוב ושוב להידבק רק בה' יתברך.

 
כאשר התאמנו עם ישראל על דבקות מוחלטת בקב"ה, והשכילו להבין כי את הטוב  -רק בתום תקופה זו 

האמיתי משיגים רק כאשר הולכים עם הקב"ה, אז היו עם ישראל בשלים להיות "עם ה'", להיכנס לארץ 
 אל, ולחיות חיים מבוססים של קיום תורה ומצוות ודבקות בה' לדורות עולם.ישר

 
ואם כן תקופת המדבר היא השלב הנוסף ביצירת עם ישראל לעם. ואנו מציינים אותה ב"מועד מפגש" 

יֶכם ִכי הלוא הוא חג הסוכות.  -מיוחד  ְשבּו ִשְבַעת ָיִמים... ְלַמַען יְֵּדעּו דֹרֹתֵּ כֹת תֵּ כֹות הֹוַשְבִתי ֶאת"ַבסֻּ  ַבסֻּ
ֶאֶרץ ִמְצָרִים  ל ְבהֹוִציִאי אֹוָתם מֵּ יֶכם!". -ְבנֵּי ִיְשָראֵּ למדנו להיות מסוככים תחת כנפי ה'  ֲאִני ה' ֱאלֹהֵּ

כך מתגלה עליו צילו של  -וה' סוכך עלינו ומשפיע עלינו רוב טובה וברכה. כי "כפי הנהגת האדם  -יתברך 
 ג הסוכות בהלכה ובאגדה(ח -הקב"ה". )שפת אמת 

 נגילה ונשמחה בך!
 

אף אנו יושבים  -כעין עם ישראל במדבר שהסתופפו תחת כנפי ה' יתברך  זמן שמחתנו! -חג הסוכות 
"ָנִגיָלה ְוִנְשְמָחה ָבְך!". כעין חופת כלולות  -בסוכה בצלו של הקב"ה, ששים ושמחים כמשוש חתן וכלה 

שר המיוחד בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. בשבתנו בסוכה נזכרים אנו היא הסוכה, המזכירה לנו את הק
שנה, שבה הלכנו אחר ה' במדבר הגדול והנורא, מקום ציה ושממה, ובכל  04באותה תקופה מיוחדת של 

מאומה לא חסר לנו! כי  -זאת היינו מוקפים בשפע עצום ובכל טוב: מזון ושתיה, ביגוד, נוחות וביטחון 
 אזי יש הכל! -קב"ה ודבקים בו וחוסים תחת כנפיו כשהולכים עם ה

עוזבים את הבית המוגן על כל רכושנו, עוזבים את התבואה שזה עתה אספנו  -וכעין זאת עושים אף אנו 
לחסות תחת כנפי ה' יתברך, כי אין לנו בטחון אחר, ואין לנו רצון אחר, ואין לנו  -אל ביתנו, ויוצאים 

 ונו של עולם.אלא בך, ריב -שמחה אחרת 
 

ַכת עֹורֹו ֶשל ִלְוָיָתן" ]ואנו מתפללים ומייחלים:  ב ְבסֻּ נּו ִלישֵּ סוכה של ענני כבוד ומיני "ָהַרֲחָמן הּוא ְיַזכֵּ
אורות לצדיקים לעתיד לבוא )רבנו בחיי([. רוצים אנו לזכות לחסות תמיד תחת כנפי ה' יתברך, בהשגחתו 

 התמידית, הגלויה והישירה. 
 

ת ה' "ַאַחת  אֵּ ר ְב  -ָשַאְלִתי מֵּ י ַחַיי, ַלֲחזֹות ְבנַֹעם ה' ּוְלַבקֵּ ית ה' ָכל ְימֵּ ש: ִשְבִתי ְבבֵּ יָכלֹו"! אֹוָתּה ֲאַבקֵּ הֵּ
 )תהלים כז ד(
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