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מאסף זה מוקדש כולו לנושא אחד — חג הסוכות ,והריהו המשך לספר ״כסה
ועשור״ שיצא על ידינו אשתקד בהוצאת המדור הדתי שהיה קיים אז ליד המחלקה
לחינוך ותרבות בגולה .שוב ניתן בידי המורה והמדריך ספר עזר להוראת ענייני
החג בבית הספד ובחוגי לימוד .ואף הקורא והמעיין הרגיל ימצא בו גישה אחרת
והסברה שונה מאשר בילקוטים האחרים לחג הסוכות.
המאמרים המתפרסמים במאסף זה הם פרי רוחם ונסיונם של מורים ומחנכים,
שרשמו את דבריהם לפי בקשתנו לתועלתם של המודים והמחנכים בישראל
ובתפוצות( מגמתנו היתה להדריך את העוסקים בעבודת החינוך למעשה ,בשיטה
ובדרך להשתמש בספרות העשירה והרחבה שנכתבה על חג הסוכות לצדכי
הלימוד והחינוך .משום כך לא הסתפקנו בהעתקת מקורות ,אלא שילבנו אותם
בהרצאה הכללית לפי העניינים והנושאים ,והבאנו הערות מיתודיות ודידאקטיות,
אף הצענו תכנית להודאת גושאי החג בכל כיתות בית הספר )עמי  .(59 — 57כל
מאמר הוא חטיבה נפרדת וכדי להקל את העיון על המורה הבאנו את המקורות
והציטאטות בכל מאמר במקום הדרוש ולא חששנו מפני חזרות.
הסברת ענייני החג לפי נושאים מובילה את המורה בדרך הקרובה יותר לנקודת
הראות של החינוך הדתי .לפי שיטה זו נקודת המרכז בלימוד הוא הנושא ואין
עניין מיוחד להביא את הדברים לפי סדרם ההיסטורי או לפי סוגם הספרותי ,כגון
פרשנים לחוד ,דרשנים לחוד ,פוסקים לחוד ,פילוסופים לחוד וכוי .אנו מעוניינים
בראש וראשונה בהסברת העניין ,בהבלטת הבעיות המתעוררות עם לימוד הנושא
ובהבהרת התשובות והפתרונים המתאימים.
החלוקה לפי נושאים מאפשרת להשתמש בחומר בדרכים שונות ולהתאימו
לרמת התפתחותם והשכלתם של התלמידים .בכיתות מתקדמות ובבתי מדרש למורים
אפשר להשתמש בעקרון של ״חלוקת העבודה ואיחודה״ .לפי זה יחלק המורה את
הנושאים בין התלמידים ,שיעיינו וילמדו בו במשך תקופה מסויימת ויתכוננו לדיון
ולסיכום משותף בכיתה .בשיעורים יתרום כל אחד את תרומתו בעניץ שהכין.
בכיתות של צעירים ובחוגי לימוד אפשר לבחור בנושא אחד ולחלקו בין
התלמידים ,וכל אחד מהם יכין את הסברתו לנושא לפי אחד הפרשנים או שניים
מהם בהשתדלו להסביר את דעתם ולנמקה מתוך מציאת הרעיונות המשותפים
והשונים שביניהם.
נושאי החג במקרא והדוגמאות שניתנו לעיבודם של עניינים אחדים ולדרך
הגשתם לתלמידים )המאמרים ״הישיבה בסוכה״ ו״שמחה של מצוד,״( — יוכלו

לשמש למורה ולמדריך מורה־דרך כיצד להגיש לתלמידים את שאר גושאי החג
שגזברו במאמר ״חג הסוכות במקרא״ .שיטה זו תראה למורה כיצד אפשר לשלב
את הוראת ענייני החג בתכנית הלימודים הכללית — ,בשיעורי תורה ,נביאים,
גמרא וכר הנלמדים במשך כל השנה.
מאמרים אחדים באו להסביר את הדינים והמנהגים ואת הרעיונות הדתיים,
המוסריים ,החברתיים ,הלאומיים והאוניברסאליים של חג הסוכות .אנו מקווים
שדרך ההסברה שאנו מציעים אותה תעזור למורה לפתוח בפני הלומדים הצעירים
את אוצרות התורה ,להניקם משרשיה וממעינותיה ,להטעימם מטובה ולחבב
עליהם את דעותיה ומצוותיה .מועדי ישראל מהווים יסוד מוצק לביסוס החינוך
היהודי בתפוצות! בלימוד רעיונותיהם ודיניהם ,מנהגיהם והמסורות הקשורות
בהם — קונה לו הילד ערכי יסוד בתורת ישראל ,במידות ובהנהגות מוסריות!
ובקיום מצוות החגים הוא מתקשר קשר אמיץ ונאמן עם התורה ועם ישראל —
העם והמדינה.
תודתנו נתונה לארכיון התצלומים של בית הנכאת הלאומי ״בצלאל״ בירו
שלים ,שהעמיד לרשותנו כמה מן הצילומים! למחלקת הנוער והחלוץ על גלופות
שהשאילו לגו! למר ח .קירש שרשם את המנגינות שהותקנו במיוחד בשביל הספר
ולמר א .מלכיאל שערך את המנגינות.
המערכת

לפי ציורו של איזידור קאופמן

הקפות בהושענא רבה

)ב .פיקאר׳ המאה הייה ,אמססרדם(

אליעזר אלינר

)ירושלים( /

חודש תשרי וחגיו
1

יחיד ומיוחד חודש ת ש ר י ואין דומה לו .הכי קרא שמו ״ י ר ח ה א י ת נ י ם ״ ( ,
שבו נולדו איתני עולם ( ולא עוד אלא שחוויות עצומות ורגשות איתנים מתרגשים
ובאים בו ובעטיו על כל אדם מישראל בכל דור ודור ובכל שנה ושנה.
משיצאו ישראל ממצרים נצטוו למנות את חדשיהם מניסן ( ,חודש הגאולה,
ובהתאם לזה קרוי תשרי בכל התורה ״החדש השביעי״ .ואמנם נראה הוא בעינינו
כעמוד האמצעי של השנה היהודית ,כציר המשען של גשר נפלא ,כנקודת שיא,
אשר אליה אנחנו עולים וממנה יורדים שוב לחיים הרגילים.
לא ייפלא אפוא ,כי רבות הן ההכנות לעליה לשיא הזה .הן תופסות מקום רב
בחודש אלול לא רק בחייו של היהודי ,העובד את אלקיו בכל לבו ,אלא גם בחייהם
של יהודים למחצה ,לשליש ולרביע :גם בחייהם של יהודים שכל ימות השנה הם
תלושים ומנותקים מיהדות מפכה ,גם בהם רישומו של חודש אלול ניכר ביותר
)תקיעת שופר בכל יום חול בבית הכנסת ,השכמה לסליחות ,ברכות לידידים לשנה
החדשה ,שכירת מקומות בבית הכנסת ,הכנת תשמישי קדושה וצרכי מצוה( .ישנם
יהודים מנותקים עד כדי כך ,שאחרי עבור שלשת ״הימים הנוראים״ הם נופלים
בבת אחת ממסלולם היהודי והקשר ביניהם ובין יהדותם נפסק ונחתך כמעט למשך
שנה שלמה .הללו אין להם בעולמם היהודי כי אם כובד הראש ,כי אם הדים
מ״א י מ ת ה ד י ן״ ,אשר בה חרדו אבותיהם ואבות אבותיהם בהגיע שעת ״הגיוס
הכללי״ לעבודת הבורא בימי הסתו בהתקרב הימים הנוראים.
2

3

אולם החייל הנאמן לצבא מלכו ,היהודי החי את יהדותו במלואה ,שותה לא
רק מן הכוס החריפה של רצינות ימי הדין שבאלול ותחילת תשרי ,אלא זוכה
הוא להשלים ולהמתיק טעם זה ,להעמיקו ולמצותו עד תומו ,בשתיית הכוס המתוקה
והמשכרת ,המוגשת לו על ידי חג הסוכות ,החל מתקיעת היתד הראשונה לבנין
הסוכה במוצאי יום הכפורים ועד שיא השמחה העוברת עליו כנחשול מסחרר ביום
טוב אחרון של חג ,ביום שמחת התורה .ומזיגה זו של טעם שתי הכוסות ,מזיגת
הרעדה והגילה ,היא הנותנת טעם לכל שנתו של יהודי ,לעבודתו את אלקיו כל
ימי צבאו עלי חלדו ,לכל תוכן חייו כאדם וכישראל.
״וגילו ברעדה״ כלל גדול הוא ביהדות ,סימן היכר מובהק להרגשת קרבת
אלקים של ישראל .יהודי אשר כל שנותיו מזג לתוכו את הרגשות תשרי השלמות
והמושלמות על ימי הדין הנוראים ומועדי השמחה האדירים שבו — היהיר ,עוד
ר ק חרד ורועד בבוא עליו שוב ימי הדין וחשבון הנפש של שנה חדשה ובהקראו
לעבוד עתה את אלקיו בכובד ראש ובהתקדשות ובצום? הלא יגיל לבו בקרבי
 (1מלכים אי ,ח ,ב.
 (2ראש השנה יא..
(3

שמות ,יב ,ב.

א .א ל י נ ר

10

לשמע קול השופר בהתקרב אליו התגלות ד׳ מתוך לבו ,בענות נפשו ואחר כך בזמן
שמחתו .וכבר הורגו ר׳ יהודה הלוי )כוזרי ,מאמר בי( ״כי תורתגו גחלקת בין
היראה והאהבה והשמחה! תתקרב אל אלקיך בכל אחת מהנה ,ואין כניעתך בימי
התענית יותר קרובה אל האלקים משמחתך בימי השבתות והמועדים כשתהיה
שמחתך בכוונה ולב שלם״ .והן שלשה אלה ״היראה והאהבה והשמחה״ שמורים
לבל עבד ד׳ עם פתיחת שנה חדשה בחדש תשרי .עשרת הימים הראשונים של
החודש מוקדשים ליראה )ראש השנה( ולאהבה )יום הכפורים( ומזוגים גם הם
בגילה׳ אך לא פה המקום להתעכב עליהם ( .ובסוף יום האהבה ,אחרי ההתרפקות
המאומצת של יום הכיפורים ושל תפילת נעילה שבסופו ,נפתחים מיד שערי
השמחה וזרמיה מפכים בעוז ומתערבים ביראה ובאהבה הנמשכות זה ימים רבים:
4

!חביאנו צל ידו תחת כ^פי השכינה ,חון יחון כי ילחן לב עקב להלינה...
ז

ויוצא היהודי מיד לאחר ההבדלה לחוץ המואר באורו של ירח יקר ,כדי להכין
הכנה ראשונה לחסותו בצל השכינה שבעת ימים והוא כולו נקי וטהור ,ונפשו
מרוחצה ומטוהדת מנטל עוונות ראשונים וגאול הוא משחת הרגלי חיי חולין ,והרי
הוא כאדם מחודש וכתינוק שנולד ודבר אין לו עם כל המעבר ומזהם חיי אדם
במרוצת ימות השנה .ומכאן מתחיל — עוד טרם יתקדש חג הסוכות עצמו — חג
של ארבעה ימים ,מוארים באור ימי היראה והאהבה שמאחוריהם ,ומתוחים ומפרפרים
בהכנה ובהרגשת צפיה לקראת שובע שמחות שלפניהם ,ימים שהם ימי חול
בעצם ,אולם הכנת המצוות וצפית הקודש מצרפתן ומעלתן לדרגת מועד זוטא,
שאף בהן אין שטן ואין פשע ואין בהם חשבון עוונות.
הכנות הקודש לחג הסוכות — בנין הסיכה ,אתרוג ולולב והדס וערבה ,ואף
התבשילים והמעדנים בכלל הכנת הקודש — שונים הם בתכלית מן ההכנות לימי
הדין .לא בחשבון ובנפש ,בפישפוש מעשים ובתיקון מידות אנחנו עוסקים ,אלא
בענינים ארציים ממשיים :בכלי עבודה ובחמדי בנין ,בפירות נאים ובמאכלות
טעימים ,ואף על פי כן — הריח העולה מכל אלה ריח גן עדן הוא ,תוצאת הסגולה
הנפלאה שהנחילתנו התורה לנטוע חיי עולם גם ב ת ו כ נ ו ובגופנו ,במאכילינו
ובכלינו .ובהתקדש ליל החג ואדם מישראל נכנס לסוכתו לקיים מצות לילה ראשון
שבסוכות ,כלום לדירת ארעי הוא נכנם ,לבנין מט ליפול העשוי קרשים ולווחים ?
הן הרבה יותר מן החומר שהושקע בכאן מרגישה נפשו .ואמת נכון הדבר הנאמד,
ע ל א בצל סוכתו בלבד הוא יושב ,אלא ״בטולא דמהימנותא עלאה...״ והמאכלים
והמעדנים אשר הוכנו לכבוד יום טוב ,לא לספק תאות אכילה ולא לגרום הנאת
גרונו הם באים ,אלא אף העגייגים הגופניים מתקדשים ומתעלים עד שאין פלא,
כי לסעודות אלה מוזמנים ״אושפיזין״ ,אבות האומה ,אשר מן העולם החמרי עברו
ונעלמו זה דורות הה רבים ועדיין הם חיים וקיימים בינינו ב ר ו ח נ י ו ת ם . . .
(4

להם מוקדש הספר ״כסה ועשור׳׳ שבהוצאת המדוד הדתי של המחלקה לחנוך ולתרבות

בגולה שעיי ההסתדרות הציונית ,ירושלים ,תשי״א.

חודש

תשרי וחגיו
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ולמחר ב ב ק ר  :תוספת יום טוב — נטילת לולב ונענועים ,קריאת הלל והקפה
בהושענא .מי יוכל לתאר את ההנאה החושית ,הגופנית שבהחזקת ארבעת המינים,
את הרגשת הדחיפה והקלות בהקפת הבימה וספר התורה ובעיקר את השמחה
השקטה ,העילאית הנובעת מסתר עליון המרחפת על פגי כל אלה? ומכאן שוב
לסעודת יום טוב ,לישיבה בסוכה ,להתעדנות ולהתבשמות בצל צחצחות ובעונג
חיי נשמות.
תודיעני אורח סיים .שונע שמחות את פניך ,נעימוית בימינך נצח.
וכך יום יום ,כל שבעת הימים .ובלילות ״שמחת בית השואבה״ ,שמחה ערה,
שופעת ,מרקידה .ואף היא מלאה הדים מעולם עליון רחוק ,ובתוכה שזורים
הגעגועים למקדש ולעזרה ,חרדת הדין על עונת הגשמים ההולכת ובאה ,ולעתים
מבצבצת ועולה אף אנחה על קשי הגלות ,על ״אום אני ח ו מ ה  . . .גולה וסודה״.
אולם אין זו אנחה המשבדת גוף ורוצצת נשמה ,כי מן הקדושה היא באה ובגילה
היא מסוכה ,ומיד אדם חוזר ונזכר ,כי אעפ״י שהיא ״זרויה בין מכעיסיה — חבוקה
ודבוקה בך״ .וההידבקות בקודש ,הגילה ברעדה ,מרפא לכל כאב ויגון הם.
ומתוך משבצות הימים האלה מזהיר ונוצץ ביותר היום השביעי :יום הושענא
רבה .דומה הוא בשלל אורותיו ובמזיגתם הנפלאה לאבן ברקת מלוטשת ופלאית,
אשר כל ניד וכל ניע שבה שולח קרן אור חודרת בעלת גוון אחד ,וכולן יחד
מתלכדות ומשתזרות ליופי עילאי ומושלם ,אשר עין לא ראתה דוגמתו.
״תקון ליל הושענא רבה״ ,הכנה בליל שימורים לקראת היום הגדול והקדוש
הזה שבתוך זמן שמחתנו ,התפילה בהשכמה ,אשר ״לא יחסר כל בה״ :גם מזמורי
יום טוב גם גגוני ימים נוראים ,תפילת חוה״מ במסגרת של יום דין ורעדה ,שבע
הקפות כמו בשמחת תורה ,אבל מתוך רצינות וכובד ראש .מה רבים האודות
והניצוצות הנובעים גם מן הגילה גם מן הרעדה ומהוים את עיצומו של יום זה,
שמצד ההלכה אינו אלא אחד מימי חול המועד וישראל קדושים קידשוהו בקדושה
מיוחדת ,קדושת יום חתום הדין.
ועם נטות ערבו של יום זה מצוות החג המיוחדות לסוכות הולכות וכבות:
הלולב ומיניו מוטלים כבר בצד ,מוקצים למצוה :הסוכה אף היא מצותה עוברת
וטעימת־מה בתוכה משמשת לה סעודת פרידה .והנה מתרגש ובא יום מיוחד מכל
הימים ,רגל בפני עצמו המשמש אקורד אחרון ומשלים לזמן שמחתנו — יום טוב
של שמיני עצרת.
לא נצטוינו ביום טוב זה במצוות מיוחדות לו :לא פרי עץ הדר ,כי ״הוא
עצמו הדר״׳( ,לא זכרון ע״י ישיבה בסוכה ,כי הוא כולו לשם יתברך ״ואם כן
אין צריך זבדון אחר״«( ולא נשארה לו אלא מצוד׳ אחת ״והיית א ך שמת״ ,שהיא
השולטת בחג זה ביותר.
 (5רמב״ן לויקרא פ׳ אמור.
 (6ס׳ החינוך.
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א.

אלינ ר

והשמחה הזאת מתנשאת ומתעלית ביותר ,עד בי היתה לש 0דבר ״שמחת
התודה״ .כי ״חג האסיף תקופת השנה״ הוא גם רגל זה ,בו יחוג ישיאל את אסיף
יבולו הרוחגי ,את מחזור תקופת הקריאה בתורת משה .ושמחה רוחגית זאת לא
בעיון ובהכרה שכלית בלבד היא מתבטאת ,אלא במחולות וב״קדוש״ ,בריקודי
הגוף ובתענוגות בשרים .ולתוך שמחת השמחות האלה גמזגים אף פה רעדת
רצינות וגעגועי הקודש — .בהזכרת גשמות ,בברכת הגשם ,ב״ומפני חטאינו״ובניגונים ובפזמונים הבאים להזכיר את אשר לא ישכח היהודי לעולם.
צירופים קאלידוסקופיים נפלאים הם ימי החג הזה כולו ,חג הסוכות ,ובכולם
שזורים היסודות של גילה ורעדה .ושני יסודות אלה מסוגלים לעבור מימי החג
המעטים אל כל ימות השגה ולתת צבע וגוון לכל הימים ותוכן וטעם לכל החיים.
״שבת בראשית״ — ,שארית אחרונה של תרועת ימי השמחה עוד נשמעת
בשבת רגילה של כל ימות השנה וכבר עברנו אל ימי החרף הקשים והחילוניים,
ואתנו אוצר גדול אשד אגרגו לגו בחודש תשרי ובחגיו השונים והנפלאים.

ח .ח / .חג הסוכות במקרא
רגל
שלש ך$לים  (1תחג לי  (2נ ש נ ה :

וחג ל״אסף  (3ויצאת השןה
)שמות כג ,י ד ־ ס ז (

הערה למורה:
על ידי חלוקת הפסוקים לפי נושאי משנה ,ניתנת לך האפשרות לארגן את שיעורך מסביב
לעניינים נפרדים שתבחר לך מתוך הנושא הכולל .תוך הצגת הפסוקים המרובים ,הנמצאים
במקומות שונים בתורה ,תעורר את תלמידיך למצוא את החידושים הדקים המתגלים בהם
ותעמידם על כך שאין לראות בפסוקים חזרות מילוליות בלבד .החידושים רמוזים בפסוקים
עצמם ,ובכמה מהם הבאנו את דעת המפרשים וחכמי התלמוד והמדרש ,שעמדו על כך בדבריהם.
תן לתלמידך לקרוא מתוך החומש פסוקים שלמים ועניינים שלמים ,ואל תסתפק בקטעים
המובאים כאן .תלמידך יוכל להדגיש בע׳׳פ את המלים המציינות את הנושא ויסכם בכתב את
החידושים השקועים בכל פסוק .הסתייע בהערות הפרשניות ובהערות המילואים המובאות בשולי
כל עמוד להסברת החידושים וליישוב שאלות שתעורר או שתתעוררנה תוד כדי עיון בפסוקי*
ח .ח.
 (1ר ש ״ י  :פעמים  :ועי׳ במדבר כב ,כח.
(2

א ב ן ע ז ר א  :ל י לבדי.

 (3ר ש ״ י  :הוא חג הסוכות.

חג

הסוכות

תקופת
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במקרא

החג

)את סג המצות

תעמוד

(

יסג האסף — ??יאת כ,ש}ה ,קאס$ך

את-מןגקזיך םן־השךה (4 :
<רקג ש ^ ת ת  f $ה

)שם שם ,טז(

ך ך (...וחג האסיף  — (5תקו5ת הש^ה(6 :
)שם לד ,נב(

$3משה עשר יום להךש השביעי הזה סג הספות עץעת ;מים ל י י :
) ו י ק ר א כג ,ל ד (

אך 3חמשר ,עשר יום ?חדש השביעי,

?אספכם  (7א ת  -ת ב ו א ת הארץ ,תחגו א ת -
)שם שם ,ל ס (

סג־;; ע ? ע ת ;מים (8

ןסגתם את 1סג ? ץ ש?עת ;מים 3שןד ,ח^ת עו?ם לז'ו'סי5ם 3ו*דש השביעי תד1גו
)שם שם ,מא(

•

יגןןמשה

;מים:

ן ש ד יום לחדש השביעי.״ וחגותם סג לי; עץעת

)במדבר כ ס  ,יב־יג(

סג ה<$ית ת ע  £ה לך ע ? ע ת ;מים

—

) ד ב ר י ם סז ,יג(

 (4ר מ ב » ם  :והיותו בזה הפרק — הנה ביארה התורה סיבתו, :באספך את מעשיך מן
)מו״נ ג ,מג(

השדה״ רצוני לומר  :עת המנוחה והפנאי מן העסקים ההכרחיים.
 (5חג הבא בזמן אסיפה )חגיגה יח1 (.
ר ש י י  :בזמן שאתה אוסף תבואתך מן השדה לבית.
(6

ת ר ג ו ם אונקלום  :במסקא דשתא )בצאת השנה( t

ר ש ״ י  :שהיא בחזרת השנה בתחילת השנה הבאה! תקופת לשון מסיבה והקפה.
מכילתא:

 .ו ח ג האסיף תקופת השנה״ ולהלן היא

אומר:

,בצאת השנה״ — איזה

הוא חג שיש בו אסיף ותקופה ושנה יוצאה בו — הוי אומר זה תשרי)מכילתא דרשב״י כי חשא>
 (7ר ש כ ״ ם  :אעפ״י שראש השנה ויום הכיפורים באים לזכרון ולכפרה אבל סוכות בא
לשמחה ולהודאה על שמילא בתיהם כל טוב בימי אסיפה.
ס פ ו ר נ ו  :אחר שהזכיר את הדברים הכלליים שכל המועדים מסכימים בהם ,וזה במה
שכולם מקראי קודש וטעונים קרבן מוסף ...אמר  :אך בחמשה עשר יום .והודיע׳ שחג הסוכות
נבדל משאר המועדים .ראשונה — שהשמיני שלו מקרא קודש ,כאמרו. :וביום השמיני שבתון״,
לא כן בימי השבוע ובימי חג המצות וכן בחדשים ובשנים ,שבהם קודש השביעי ,לא השמיני.
שנית — במה שזה החג טעון שינוי צורה ,כאמרו, :בסוכות תשבו״ .שלישית — שטעון נענוע
ארבעה מינים ,כאמרו. :ולקחתם לכם ביום ראשון פרי עץ הדר״ וכר.
 (8ר מ ב ״ ן  :והנה טעם כל הפרשה ,תחוגו את חג ה׳ הגדול שבעת ימים שבמעשר,
בראשית ,ותסמכו להם השמיני־עצרת כענין שנאמר .למנצח על השמינית״ .ו ג ם  :באותן השבעה
תקחו בהם פרי עץ הדר ...אבל בשמיני אין צריך כי הוא עצמו הדר.

ח .ח.
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9

)*ס ,שם .טי(

( ? ח ג לץ אלהיך ?3קום ז^ר-ללסי־ ל ל -

?;לח האתןימ ?ןזג הוא החדש ה?יביז5י:

)פלכים «־ ח ,ב(

3יים השמיני ש?ח את־ןזעם ללכלכו את-המלף נללכו לאהליהם שמחים וטו3י לב
על ?ל-הט^ה ?$ר

 mל? ntf־ » ? י י ילי׳זליל »»י •י

??3יעי  ? * * ? Wי
,

י

י

נלמןאו $תוב בתויךה

ם

1

)יחזקאל מה .כה(

? * י * •••TO

ןץה ל; ?לד-משה |*?ןד יקיבי ?ני-יקזלאל נןזפות ?ןזג
נלןגשו-סג ??עת ;מים

3ו1דש השביעי:

)נחטיי ,ח ,יי ,יח(

— ?ןןג הוא החלש הקזבעי:
— ]לעש

<שם ״ ,סו(

ק(ימה את-הןוג

)דברי הימים בי ה ,ג(

?עת ההיא ??עת

ווזןחג

;מים

ש?עת;מים:
)שם ז ,ח ־ט(

ראיה
 -ש ל ש פעמים

njfa

ל ל א ה ?ל־ןכוךןל אל פד

— שלש פןמים 3שןה י ר א ה
אוליש

גוים

)שמי״ »  .יז>

לל:

?ל־ןכוךןז את?-ני ל,אדן ; ; אליהי לק1ךאל:

מ^ניןז והךס?תי אח־?$לןז

ולא־לחמד איש את־אךצך

ל ך א ו ת את-פני י; אלהיף שלש פעמים 3שןה(10 :

?י-

3עלתך

)עם ?ד ,כג־כד(

 (9א ב ר ב נ א ל  :וחג הסוכות הוא שבעת ימים מפני שבעת המינים שנשתבחה בהם
ארץ ישראל.
(10

מ ד ר ש  :א״ר פנחס  :מעשה בשני אחים עשירים שהיו באשקלון׳ והיו להם שכנים

רעים מאומות העולם ,והוון אומרין )והיו אומרים( :אימתי אילון יהודאין םלקין למצלייה
בירושלים ואנן עלין מקפחין די בביתהון ומחרבון להון )אימתי יעלו היהודים הללו להתפלל
בירושלים ואנו נכנסים וגוזלים מה שבבתיהם ומחריבים אותם( .ממא זמנא וסלקין )הגיע הזמן
ועלו האחים לירושלים( זימן להם הקדוש ברוך מלאכים בדמותם )של האחים( והיו נכנסים
ויוצאים בתוך בתיהם .מן דאתין מן ירושלים ,פלגין מן מה דאייתון עמהן לכל מגיריהון )כשבאו
האחים מירושלים חילקו לכל שכניהם ממה שהביאו מירושלים( .אמרו ל ו ן  :אן הויתון י )אמרו
להם השכנים היכן הייתם ז( אמרו להם  — :בירושלים — .אימת סליקתון ? )אימתי עליתם ?( —
ביום סלן )ביום פלוני( .ואימתי אתיתון ? )אימתי באתם ז( — ביום פלן .אמרין :בריך אלההון
דיהודאין דלא שבקין ולא שבקיתהון .אינון גבריא םבורין אימת יסקון אילין יהודאין למצלייה
בירושלים דאינון עלין ומקפחין לביתיהון ומחרבין להון .ושלח אלההון מלאכים כדמותהון
דהוו נפקין ועללין בגו בתיהון בגין דאתרחיצו ביה) .אמרו :ברוך אלה• היהירים ,שלא עזבם
ולא יעזבם .אנשים אלה סברו כי כאשר היהודים יעלו להתפלל בירושלים ייכנסו הם לבתיהם
ויגזלו ויחריבו אותם .ושלח אלהיהם מלאכים בדמותם שהיו יוצאים ונכנסים בבתיהם ,כיון
שבטחו בו(.

)שיר השירים רבה ז ,ג(

הסוכות

חג

במקרא

— שלוש פעמים נ ש ג ה
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?ל־ןכיךך את־פני ״ איל׳יןי 3קוקום א^ד

ינןקור

?ןןג המצות י?ןזג השבעות ו?0ג קםכות ולא יךאה את־^ני ץ ריןןם111 :

איש

יראה

?מתנת ;דו כבךפת ?*:אי־יייף ?!?י־ !10־:'#
_

)?ןןג קםפות(:

?בויא

?ל־יקזראל

)יברים

לראות

את־פני ן :ןןלהיך

י?0י

חג

»  .סז-יז(

נמקום

ןן?ר

)שם לא ,יא(

האסיף

— וסג האסף ?צאת הש^ה

2

!( ?אספך ז1ת־9ע?יך  (13מן־ה^דה(14 :
) ש מ ו ת נ ג  ,םו(

— וסג האסיף

תקופת

)שם לד ,נב(

:

— אך 3חמשה עשר יום ?הדש השליעי ?אספ?ם את־תבואת
סג-יי ? ? ע ת ;מים

י

הארץ תחגי את־
*

) ו י ק ר א בג ,ל ס (

 (11ר ש ״ י  :אלא הבא עולות ראייה ושלמי חגיגה.
א ב ר ב נ א ל  :ואומר בסיבת מה שהיו הרגלים שלשה ,לא פחות ולא יותר — שישראל
קיבלו מהשם שלשה חסדים גדולים ,והם  :יציאת מצרים ומתן תורה וירושת הארץ .ולכן ציוה
שיעלו לביתו שלש פעמים בשנה

ובחג הסוכות להודות לפניו על הארץ ועל תבואותיה.

החינוך ,תנ״ב :ועניין המצוד — ,שיעלה כל אדם עם כל בן זכר שיש לו שיוכל ללכת
לבדו ברגליו למקדש ויתראה לשם ,ומחיוב ראייה זו שיקריב שם קרבן עולה ,וזה הקרבן
נקרא עולת ראייה ,ואין לקרבן זה שיעור אפילו תור אחד או גוזל פוטר .שלש מצות נצטוו
ישראל ברגל ,חגיגה ,ראייה ,שמחה ,ועל כל אחת משלש מצרת אלו היו מביאין קרבן ונקראים:
קרבן חגיגה ,שלמי שמחה ,עולת ראייה.
משרשי המצוד) ,להיראות בבית המקדש ברגלים( למען יראו כל ישראל ויתנו אל לבם
בפעולת הקרבן המעורר הלבבות ,כי כולם מקטנם ועד גדולם הלק יי׳ ונחלתו ,עם קדוש ונבחר,
נוצרי עדותו׳ סגולת כל העמים אשר תחת כל השמים לשמור חוקיו ולקיים דתו ,על כן יובאו
שלש פעמים בשנה בית השם .והוא באומרם על דרך משל ,הננו לאל לעבדים נכנסים ובאים
בצל קורתו ובחזקתו סמוכים לעד לעולם באהבתו וביראתו .זר לא יבא בתוכינו כי אנחנו לבדנו
בני ביתו ,ועם המעשה הזה תתעורר דעתנו ונכניס בלבנו מוראו ונקבע ברעיונינו אהבתו ונזכה
לקבל חסדו וברכתו.
 (12ס פ ו ר נ ו  :שכבר נאספו כל תבואותיה.
 (13ר ש ״ י  :שכל ימות החמה התבואה מתייבשת בשדות ,ובחג אוספים אותה אל
הבית מפני הגשמים.
ה ח י נ ו ך  ,שכד :לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה לישראל ,כי הוא עת אסיפת
התבואות ופירות האילן בבית ,ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה ,ומפני כן נקרא חג האסיף.
 (14ר ש ב ״ ם  :שלש רגלים תלויים כולם כפירות הארץ — אביב ,קציר ואסיף.

ח. n .

ie
— 0ג ה^&ת תןנ^ה ל ו ? ? ע ת ;מים ??$ו?ך  (1מ$ןץךומ?ק?ך(16:
5

) ד ב ר י ם טז.

מקרא
_

ושביתה

קדש

»3ום הראשון )משבעת
ש

 *5י

ממלאכה
מקךא־קד? (17

ימי החג(

פל־מלאכת

:

ע ג ן ה לא

) ו י ק ר א כג ,ל ה

— 3יום ה?מיגי מקךא־קד? יה;ה ^כם
יא

יג(,

(

ןנצךת הוא ןל־מלאכת ןגגןה

ש

)שם ,שם ,לו(

 ?0י »

אך 3חמ?ה $שר יום ?הדש ה?ביעי ? א ^ ם את־תבואת ןזאךץ תחגו את־סג־י;
? ? ע ת ;מים3 ,יום ל>רא?ון ? ? ת ו ן ו»3ום ה?םיןי ש ? ת ו ן t
) ו י ק ר א בג ,ל ט (

שמות

החג

 ? ^ 3ה עקןר י"1ם להד? משביעי הזה ס ג

ה; tפ  iת

? ? ע ת ;מים ל ; י ,
) ו י ק ר א כג ,לד(

אך

 ^ 3ה ן ש ר יום לחךש משביעי
—

—

uhp

—

ןס*$ם אתי ס ג

א ת ־ ס ג ־ ? ;  ? ? (18ע ת
)שם שם,

לי;

? ? ע ת ;מים —

לט(

3הדש ה׳ןוליעי תהגו את:1
)שם שם .מא(

 .וס^ם

יג^^9ה עקןד יום

0ג

לי;

? ? ע ת ;מים:
)במדבר

& 3 1

?riaVl

?

? ? ע ת ;מים ת  hג

(15

) ד ב ר י ם טז .יד(

ל י  :מלייייך

שלוש ?עמים ?3גה יףןה

כס ,יב(

)שם שם(w ,
ו? ס ג

ה פ ות

)שם שס ,טז(

ר ש ״ י  :בזמן האסיף שאתה מכניס לבית סירות הקיץ•

 (16א ב ן

ע ז ר א  :על כן נקרא חג האסיף.

 (17במה אתה מקדשו ז במאכל ובמשתה ובכסות נקיה )ספרא ,אמור ,פ׳ יב(.
(18

ת ר ג ו ם  :חגא קדם ה׳ )חג לפני ה׳(.

ואעם״י ששלשתם )פסח ,שבועות וסוכות( בשם חגים נקראו בכתוב — מכל מקום מלת חג
הנחתו על המחול והריקוד שהוא בחג הסוכות והיתה שמחה יתירה של בית השואבה )תוס׳
יויס ראש השנה פרק א׳ משנה בי( < עי׳ הערה .30

חג

ד1

ה ס ו כ ו ת במקרא

)ל^ןןלו אל־המלך ?למד? .ל־איש לקילאל ?;לח הא$גים ?  gג הוא הו*ךש ה?3יעי
) מ ל כ י ם א׳ ח ,ב(

נלעש ?לימה ?עת-קהיא א ת  -ה ן ן ג ן?ל י?ךאל עמו ^הל $דול
)שם שם ,הד•(

3?3יעי 3חמ?ה עשר יום לו1ד

ע

 5ס ג לןנ?ה ?אלה ? ? ע ת ןזלמים
)יחזקאל מה ,כה(

ן עלו מדי ? ן ה ??}ה

-

_

 -ולהג את-ס ג

ואם־מ?§סת מצללם לא-תןןלה
tאת תהלה ס©את מןללם

ה  $כ ו ת:

)זהריה יד ,סי(

א ? ר לא לעלי ^חג את־ס ג ה  %כ  1ת:
 ? $ר לא לן2לו ^חג את ־ ס ג ק ס כ  1ת»
)שם שם ,יח־יס(

נלמצאו ?תוב 3תורה  ? $ר צןה ן י ?לד-מ?ה זןשר י ? ג ו ?גי־לקילאל 3סכות ? ק ג
ז

,

3הל? ]׳?ב ?

,

 ,נ ח מ י ה ח ,יד(

•

]לעשו־ח ג ? ? ע ת למים

החג

קרבן

)שם שם .יח(

והעצרת

? ? ע ת ;מים תקריבו אשה ?ץ »3ום השמיגי מקךא־?(ךש יה;ה ?י?ם
,

ל!

א#ה

—

אף 3ס?שה ץ?ר יים

והקלים

) ו י ק ר א כג.

_

ת&«

לו(

)»ם שם ,לס(

וגןןמשה עשר י1ם להךש ה?ליעי מקלא־יןךש להיה ^ ם ?ל-מ^אכת
עגלה לא תעשי׳ וסגתם סג לי; ש?עת ;מים :והלןר?וןם £לה אשה ליס גיחס
לי; ? ,ף ם ?ני?-קןר ? ל ש ה ע ש ר  ,אילם שןלם??? ,ים ?גי-שןה אך?ץה
ןקןר ,ר1מימם להיו :ומגמתם &לת ?לי^ה גשמן ,שלשה ע?רגים ל ? י מאחד
לשלשה עשר פליט ,שני עשלנים לאיל מאןחד ל?ני (האילם» ו ע י ד ו ן ע?ר1ן
ל??ש האןזד? ,ארבעה ע^ר ??שים :ושעיד־עזים אחד סקאת ,מל3ד £לת ס$מיד
םנןקוןה ונס?ה:
יניום ה?ןי ?ריפ

(19
(20

?ןי־?הןד

שנים

ן ש ד ,(20

אילם }57לם?? .שים

ר ש ״ י  :שלמי חגיגה ! ראב״ע  :והטעם על הזבחים.
ג מ ר א  :מספר הפרים פוחת והולך באחד ליום ואילו מספר הכבשים והאילים אינו

משתנה .בשבעת ימי החג קרבים שבעים פרים .אמר רבי אלעזר  :הני שבעים פרים כנגד מי ף
כנגד שבעים אומות) .רש״י :כנגד שבעים אומות לכפר עליהם ,שירוו 'גשמים בכל העולם ,לפי
שנדונים בחג על המים(.

)סוכה נ-ה ע׳׳ב(

ח .ח.

18

?ני־שןה אך?עה עשר תמימם :ימןחתם ונקפיהם ל9וים^ (21אילם ול??ק>ים (22
!ימם^ךם ס מ ש ? ט ושעיר־עזים אקד ס^את .מלבד &לת התמיד י ^ ס ס ה
ןנ59יהם:
;

ונייום ה?לי?י 9רים ע ? ת י  -ע קן ר  ,אילם ?ןיס?? ,שים ויני-שןה
אך??ה ?שר תמימם  :ומנחתם ונסכיהם ל^רים ^אילם ו???שים??׳9ןךם 5מש?ס:
ושעיר סקאת אחד ,מלבד ןילת התמיד ומאותה ו ן ס ? ה :
ן ? ך ה  ,אילם ש;?ם ,פ?שים ?ני־שןה אך??ד.
ובייום הךביעי ןךים
עשר תמימם  :מןדןתם ונספיהם ל^רים לאילם ולכבשים ?מ?9ךם ?משפם  :ושעיר-
עזים אקד סקאת ,מי^גד עלת התמיד מנןותה ון?ו?ה!
וניום החמישי פךים ת ק י ע ה  ,אילם שנים? .ןשים ?ני-שןה אך??ה
עשר תמימם  :ומנחתם ו ב פ י ה ם ?פרים לאילם ול??קןים ?מספרם 5מ?9ט :ושעיר
ס^את אווד ,מל3ד עלת הח;מיד ומנחתה י נ ס ? ה :
וגיום הש?י פרים ? מ } ה  ,אילם ?ןלם?? ,שים ?ני־שנה אך?עה עקןר
תמימם ( ומנדןתם ונס5יהם ל?ךים ^אילם ול??שים במס^ךם 3משקט! ושעיר
ס^את אווה מ^בד עלת התמיד מנחתה י}?$יה •
יגיום ןזשביעי ןךים קז ?  yה  ,אילם שנלם??? ,ים ?ני־שןה אך??ה
עשר ף^מימם  tומנחתם ונס?יהם לןךים לאילם ול??שים ?  9 9ך ם ??"?9קם :
ושעיר ^0את אןחד ,ם׳ןגד עלת התמיד מנוחתה ןנ?9ה(23 :
מ

 (21ר ש ״ י  :פרי החג שבעים הם כנגד שבעים אומות עובדי כוכבים שמתמעטים והולכים.
ובימי המקדש היו מגינין עליהם מן היסורין.
א ב ר ב נ א ל  :ומה שנראה לי ברמזי הקרבנות האלה ,הוא בדרך תורני ובדרך עיוני.
הדרך הראשון ,התורני ,אפשר לדורשו כפי חז׳׳ל שאמרו ,שהשבעים פרים היו רמז לשבעים
אומות — שהיו ישראל מקריבין אותם כדי שיתקיימו בעולם אותם האומות — .והדרך השני
המדעי העיוני הוא  :א כ ו ר האדם ימי חייו ועניינו בהם ,כדי שיתן אל לבו מה יהיה סוף ימי
חייו — וכמו שאמר  :״ימי שנותנו בהם שבעים שנה״ )תהלים צ ,י> וכנגדם היו שבעים פרים
בחג הזה הכולל שבעת הימים׳ שגם הם רמז לעשיריות ימיו ,וכמו שנקרא חג האסיף שמורה
על אסיפת האדם אל עמיו.
 (22ר ש ״ י  :כנגד ישראל שנקראו )ירמיה נ ,יז( שה פזורה ,והם קבועים ומניינם תשעים
ושמונה לכלות מהם תשעים ושמונה קללות שבמשנה תורה.
 (23י ר ו ש ל מ י  :דר׳ עקיבה אמר ניסוך המים דבר תורה ) tנאמר( בשני :ו נ ם כ י ה ם,
בששי :ו נ ס כ י ה ,בשביעי:

כ מ ש פ ט ם מ״ם יו״ד מ״ם — מ י ם — אמור מעתה לניסוך

המים בחג ,שיתברכו לפניך המים )ראש השנה פרק א׳ נז׳ ב(.
גמרא:

ומפני מה אמרה תורה :נסכו לפני מים בחג ? מפני שהחג זמן גשמי שנה,

אמר הקב״ה נסכו לפני מים בחג ,כדי שיתברכו לכם גשמי שנה )ראש השנה סז(.

חג

הסוכות

במקרא

19

»3ום השמיני ?צרת תהלה ^כם ?ל־מלאכת
עלה א?יה ריס ניחס ליי

פר

£נ!ךה

ל א תןןשו :וזזקוןוןם

א  gד  ,(24אלל אחד (25 ,פלשים ?ני-שנה ש??ה

?מימם  (26:מןחתם ונספיהם לפר לאלל ו ל ח ש י ם !ימןזפךם 3מש§ט :וקועיר ס ן א ת
אןחד ,מ^גד עלת הוגמיד ומנחתה ונס?ה » אלה ת^שו ליל ?מו^דיפם ,ל ג ד מנךרי^ם
לעלתיפם ולמנ^סיכם ולנ9פי5ם ול#למיכם:

ו^תיכמ
ד׳

) ג מ י ב ר כ ט  ,יב־לס(

מינים
ו^לןחו^ם ^כם 3יום ןזףאשין ?רי עץ הןר&3 ,ת תקוךים נןננף עץ־ן?ת

_
ו5ך3י־}סל
(24

)ויקרא כג ,ט(

(27

ג מ ר א  :סר יחידי למה י כנגד אומה יחידה ,משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו

עשו לי סעודה גדוא־ !,ליום אחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה קטנה ,כדי שאיהנה ממך.
)סוכה נח :וע׳ מדרש תנחומא פנחס סז(
 (25ר ש ״ י  :אלו כנגד ישראל )שפתי חכמים :שהם עם אחד בארץ( התעכבו לי מעט
עוד .ולשון חיבה הוא זה כבנים הנפטרים מאביהם והוא אומר ל ה ם  :קשה עלי פרידתכם,
עכבו עוד יום אחד.
 (26כל יום פוחת בפר אחד ,ואילו שמיני עצרת אינו המשך ליום השביעי ,ולכן אינו
מביא בו ששה פרים אלא פר אחה איל אחד )ולא שניים( שבעה כבשים )ולא ארבעה עשר(.
(27

תרגום:

וערכין ת ח ל
רמב״ם :

ותסבון לכון ביומא קדמאה פרי אילנא א ת ר ו ג י ן

ולולבין והדסין

.
והנראה לי בארבעת מינים שבלולב ,שהם שמחה בצאתם מן המדבר ,אשר

היה ,לא מקום זרע ותאנה וגפן ורמון ,ומים אין לשתות״ )במדבר כ ,ה( ,אל מקום האיאות
נותני הפרי והנהרות .ולקח לזכרון זה הנאה שבפירות ,והטוב שבדיחות ,והיפה שבעלים ,והטוב
שבעשבים גם כן — רצוני לומר :״ערבי נחל״ .ואלה הארבעת מינים הם אשר קיבצו שלשת
הדברים האלה :האחד מהם — רוב מציאותם בארץ ישראל בעת ההיא ,והיה כל אדם יכול
למצאם ו והעניין השני — טוב מראם ורעננותם ,ויש מהם טובים בריחם ,אתרוג והדס ,אבל לולב
וערבה אין להם ריח ,לא טוב ולא רע ! והעניין השלישי — עמרם על לחותם ורעננותם בשבעת
ימים .מה שאי אפשר זה באפרסקים וברימונים ובאספרגל ובאגם וכיוצא בהם
החינוך

רפ״ה :

)מו״נ ג ,מג(

משרשי המצוה )נטילת לולב( כבר כתבתי לך בני כמה פעמים במה

שקדם ,שהאדם נפעל כפי פעולותיו שיעשה תמיד ,ועיוניו וכל עשתונותיו נתפשות אחרי פועל
ידיו ,אם טוב ואם רע ,ועל כן כי רצה המקום לזכות את עמו ישראל אשר בחר ,הרבה להם
מצוות ,להיות נפשם מתפעלת בהם לטובה תמיד כל היום .ומכלל המצוות שציונו להתפיש
מחשבתנו בעבודתו בטהרה היא מצות התפילין ,להיותם מונחים כנגד איברי האדם הידועים בו
למשכן השכל ,ו ה ם  :הלב והמוח .ומתוך פעלו זה תמיד ,ייחד כל מחשבותיו לטוב ,ויזכור
וייזהר תמיד כל היום לכוין כל מעשיו ביושר ובצדק.
וכמו כן הלולב עם שלשת מיניו ,מזה השורש היא ,לפי שימי החג הם ימי שמחה גדולה
לישראל ,כי הוא עת אסיפת התבואות ופירות האילן בבית ,ואז ישמחו בני אדם שמחה רבה,
ומפני כן נקרא חג

האסיף .וציוה האל לעמו ,לעשות לפניו חג באותו העת ,לזכותם ,להיות

ח .ח
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שמחת
_
_

החג
)ייקיא «>» .

ו ^ ו ת ם לניני ן :ז1להי?ם ? ? ע ת ;מים (28 :

V

סג ד,ס<*ת ת?נ?ה לן? ? ? ע ת  :מ ?? 1?9$׳?ךנןי ימזק?ף :ן9?1
א?ה י?ןןי י?$ף יע?יןי נא?ן$ןז והלוי ןה»ר ן3ןת1פ ן ה א ל ^ ה א ? ד ??עריןי(29 :
י ם

? $ס?ך

עיקר השמחה לשמו .ובהיות השמחה מושכת החומר הרבה ומשכחת ממנו יראת אלהים בעת
ההיא ,ציונו השם לקחת בין ידינו דברים המזכירים אותנו׳ כי כל שמחת לגנו לשמו ולכבודו.
והיה מרצונו להיות המזכיר ,מין המשמח׳ כמו שהעת עת שמחה ,כי צדק כל אמרי פיו,
וידוע מצד הטבע ,כי ארבעה המינים כולם משמחי לב רואיהם.
ועוד יש בארבעה מינים אלו עניין אחר ,שהם דומים לאברים היקרים שבאדם ,שהאתרוג
דומה ללב ,שהוא משכן השכל ,לרמז שיעבוד בוראו בשכלו .והלולב דומה לשדרה ,שהיא העיקר
שבאדם ,לרמז שיישיר כל גופו לעבודתו׳ ברוך הוא! וההדס דומה לעינים ,לרמז שלא יתור
אחרי עיניו ביום שמחת לבו ו והערבה דומה לשפתים ,שבהן יגמור האדם כל מעשהו בדיבור,
לרמוז שישים רסן בפיו ויכוין דבריו ויירא מהשם אף בעת השמחה .וטעם שאינו נוהג
במדינה אלא יום אחד ,לפי שידוע כי עיקר השמחה ביום ראשון הוא.
(28

ר מ ב ״ ם:

אמנם סוכות ,אשר הכוונה בו — הששון והשמחה ,הוא שבעת ימים,
)שם(

כדי שיתפרסם העניין s

אף על פי שכל המועדות מצוד .בהן׳ בחג הסכות — היה במקדש יום שמחה יתירה ,שנאמר
״ושמחתם לפני ה׳ אלהיכם שבעת ימים״ — השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל
שצור .בהן ,עבודה גדולה היא ,וכן המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו — ואין הגדולה
והכבוד אלא לשמוח לפני הי.

)רמב״ם הלכות לולב ,ם׳׳ח׳ יב—טו(

שמחת החג היא אחת מתרי״ג מצתת )ספר המצוות לרמבים מ״ע נ ד ! סמג עשין ד כ ״ ס ,
החינוך תני׳א! תפ״ח(.
החינוך

תנ״א :משרשי המצוד .לפי שהאדם נכון על ענין שצריך טבעו לשמוח לפרקים,

כמו שהוא צריך אל המזון על כל פנים ואל המנוחה ואל השינה ,ורצה האל לזכותנו אנחנו
עמו וצאן מרעיתו וציונו לעשות השמחה לשמו ,למען נזכה לפניו בכל מעשינו .והנה קבע
לנו זמנים בשנה למועדים לזכור בהם הנסים והטובות אשר גמלנו ,ואז בעתים ההם ציונו
לכלכל החומר בדבר השמחה הצריכה אליו וימצא לנו תרופה גדולה בהיות שובע השמחות
לשמו ולזכרו ,כי המחשבה הזאת תהיה לנו גדר לבל נצא מדרך היושר יותר מדאי

.

ונוהגת מציה זו לענין השמחה אבל לא לענין הקרבן בכל מקום ובכל זמן בזכרים ובנקבות.
ועובר על זה ואינו משמח עצמו ובני ביתו והעניים ובני ביתם כפי יכלתו לשם מצות הרגל —
ביטל עשה זה ,ועל הדרך הזה יאמרו זכדונם לברכה  :יהיו כל מעשיך לשם שמים.
)פפר החנוך תנ׳׳א(
(29

פסיקתא:

כתיב ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך — אמר הקב״ה :ארבעה בני

בתים יש ל ך  :בנך ,בתך ,עבדך ואמתך ,וכנגדם יש לי גם כן ארבעה :הלוי ,הגר ,היתום
והאלמנה ,אם תשמח את שלי עם שלך מוטב ואם לאו תבוטל שמחה.
)פסיקתא ,חדתא< ועיי רש»י(

חג

הסוכות
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במקרא
י

? ? ע ת :מים ת&ג ?י :אלהיך ??!קוים א?ר־ל?סי  ? V.למי?!* ״
וגבואתך ו?כל הע?ה :דיך והיית אך ? מ ס (30 :

8ייייף ?לל

)דברים סז ,יג־סו(

(30

ת ר ג ו ם יונתן בן עודאל :ותיחדון בחדות חגיכון בשאובתא וחלולא.

ההלל והשמחה שמונה הימים כיצד ? מלמד שחייב אדם בהלל ובשמחה ובכבוד יום טוב
האחרון של חג כשאר כל ימות החג׳ מנא הני מילי )ר ש ״ י  :דשמיני חייב בשמחה( דתנו רבנן:
.והיית אך שמח״ לרבות לילי יום טוב האחרון )שמיני עצרת! ר ש י  :לשמחה שלפניו לבוללו
עם שבעת הימים(.
ר ש ״ י  :לפי פשוטו אין זה צווי אלא לשון הבטחה !
ר א ב ״ ע  :מצוד .לשמוח בחג הסוכות .וי״א  .כ י יברכך״ לעתיד ,ותהיה לעולם שמח !
א ב ר ב נ א ל  :ואמר .והיית אך שמח״ ,רוצה לומר  :שהנה בחג הפסח ובחג השבועות,
בבואך לרגל ,היה לבך נודד על התבואות שהיו בשדה ,אבל עתה שכבר אספת אותם וברכך ה׳
אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידיך — תהיה אך שמח ,מבלתי מחשבה אחרת כלל.
וזה צורך אמרו שבעת ימים תחוג לה׳ אלהיך במקום אשר יבחר .כי לא יעשה כמו
שעשה בפסח ,שאחרי היום הראשון נאמר , :ופנית בבוקר והלכת לאהליך״ )דברים טז .ז( .כי
הנה היה זה ,לסי שהיה ל(נו טרוד אז בענין תבואותיו ,וג״כ לזאת הסיבה עצמה היה חג
השבועות יום אחד .כדי שלא יתעכב אדם בירושלים ,וילך לקצור תבואותיו .אמנם עתה׳ באספך
מגרנך ומיקבך ,ראוי שתשב בירושלים כל שבעת הימים ,ושלא תהיה לך טרדה בלבבך כלל
וכלל׳ אבל תהיה אך שמח מבלי מחשבה.
וכלל כך במאמר והיית אך שמח ,להבטיחו שאם ישמח ויגיל בחג הסוכות — יהיה שמח
וטוב־לב כל השנה .ואם תתעצב בראשית השנה ,בעצבון תאכלנה ן כי כן טבע המציאות ,השמח
בחלקו ,ששון ושמחה ישיג ,והנאנח בלי סיבה ייאנק דום כל הימים.
ס פ ו ר נ ו  :תהיה שמח
ילקוט

ב ל ב ד ובשמחתך לא יתערב עצבון;

שמעוני :אתה מוצא שלש שמחות כתיב בחג. :ושמחת בחגך״׳ .והיית אך

שמח״, ,ושמחתם לפני ה׳ אלהיכם שבעת ימים״ .אבל בפסח אין אתה מוצא שכתוב בו אפילו
שמחה אחת .למה ? אתה מוצא שבפסח התבואה נידונית ,ואין אדם יודע אם עושה השנה
תבואה אם אינו עושה .לפיכך אין כתוב שם שמחה .דבר אחר  :בשביל שמתו בו המצריים.
וכן אתה מוצא כל שבעת ימי החג אנו קורין בהם את ההלל ,אבל בפסח אין אנו קורין את
ההלל אלא ביום סוב הראשון ולילו .למה י משום ,בנפל אויבך אל תשמח ובכשלו אל־יגל
לבך׳)משלי כד׳ יז(.
וכן אתה מוצא ,שאין כתוב בעצרת אלא שמחה אחת ,דכתיב . :ועשית חג שבעות לה׳ אלהיך
ושמחת אתה וביתך״) .דברים טז ,י( .ולמה כתב בה שמחה אחת ? מפני שהתבואה נכנסת
בפנים .ומה טעם אין כתוב שם שתי שמחות? לפי שפירות האילן נידונין .אבל בראש השנה
אין כתיב שם אפילו שמחה אחת׳ שהנפשות נידונות ומבקש אדם את נפשו יותר מממונו .אבל
בחג )הסכות( לפי שנטלו הנפשות דימוס )פטור( ביום הכיפורים כמו שנאמר  . :כ י ביים
דזה יכפר עליכם״ )ויקרא טז ,ל( ועוד ,שהתבואה ופירות האילן בפנים — לפיכך כתב
שלש שמחות...

)אמוד כג(

22

ח  .ח.
מן-ד,שלי ;זכות ניקזבו גספות? ,י לא־עשו

נ!עשי ?ל-ה£ל.ל ןןשלים

בן־נון 5ן ?ני לקיךאל עד היום ההוא ,נתהי

ק( ק! ח ה

9י9י ישיע

גדולה ?)אד:
)נחמיה ח ,יז(

בסוכה•(

ישיבה

— 3סצת
3ןו&ת _ :ל  6ע ן

תקזבו (31
ידעו

קז?עת ימים:

זירתיקם? .י

אותם מארץ מ?וים .אני ?> ?.יד׳יכ

תניא

ז

_ ן ל  -ה א ן ך ח (32

;3זפות ד,וש?ו2י

?לשדאל

$ת־?ני ישראל

ם:

י7ןובו

?הוציאי

)ייקיא ״  ,״  -מ ״

ר ב ת י  :מצינו באגדה ולמה נכתבה השמחה בחג שבועות ובחג הסוכות ולא

בפסח ז לפי שבו טבעו מצרים בימ ! ולפיכך נכתבו ב׳ שמחות )ושמחת ...והיית אך שמח( —
אחת לעצמו ואחת לחג המצות )סי׳ נז( ו
שאגת

א ר י ה  :מצות שמחה שנצטוינו ברגל אינה פרסית אלא שמחה כללית ,שמחויב

לשמוח ביום טוב בכל מיני שמחה שהיכולת בידו לשמוח ,ולא דמי לשאר מצוות ששווין בכל
אדם ,העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט׳ אבל שמחה זו כל אדם מחויב לשמוח כפי יכלתו
)סי׳ סד(,

ולפי רוב עשרו ,וכן אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן.

•( הערה למורה  :לנושא זה הקדשנו את המאמר הבא ,ועיבדנו אותו בצורת שיעור כדוגמה
לעיבוד הנושאים המובאים במאמר זה.
(31

ג מ ר א  :תנו רבנן :״תשבו״ כעין תדורו ,מכאן אמרו :כל שבעת הימים עושר,

אדם סוכתו קבע וביתו עראי.
)סוכה כח(.
(32

ג מ ר א  :חכמים אומרים  :אף על פי שאמרו אין אדם יוצא ידי חובתו ביום טוב

הראשון בלולבו של חברו ,אבל יוצא ידי חובתו בסוכתו של חברו ,דכתיב )ויקרא כג׳ מב>
»כל האזרח בישראל ישבו בסכת מלמד שכל ישראל ראוים לישב בסוכה אחת.
)סוכה כז(:
כ ל י י ק ר  :נקט דוקא

א ז ר ח  ,שהוא לשון תושב ,לפי שבזמן אסיפת התבואה כן

השדה כל אחד רוצה לילך מן השדה לתיה ביתו לישב בו ישיבה של קבע .וחששה התורה
אולי על ידי ישיבת קבע ירום לבבו — על כן נאמר כל

האזרח.

הרוצה להיות כתושב

בעולם הזה ולא כגר — אליו ציוה ה׳ לצאת מדירת קבע לדירת עראי ,כדי שיכיר בפחיתות
ערכו ,שאינו בעולם הזה כי אם גר ולא תושב ,כמדייר בי דיירי .ועל ידי זה לא יבטח בצל
קורתו כי אם בצל שדי יתלונן .כמו שעשו ישראל בצאתם ממצרים ,שלא ישבו בבתים ספונים
וחשובים ,כי אם בהיקף שבעת עננים אשד כבוד ה׳ היה בתוכם .וזהו ״בצל שדי״ ולא בצל
קורות בתיהם .וזה שנאמר» :כי בסוכות הושבתי את בני ישראל וגו׳״ ,כי אין לומר שמדבר בסתם
סוכות של הולכי דרכים׳ דאם כן היה צריך לומר כי בסוכות
ה ו ש ב ת י — משמע שהקב״ה בעצמו ובכבודו

הושיבם

ישבו

בני ישראל ! מהו

בסוכות׳ ואין זה כי אם היקף

שבעה עננים אשר פרש ה׳ ענן למסך עליהם — כי על כן באו בצל שדי יתברך.

חג

הסוכות
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 ? .ש ב ו ?ני-לקיךאל

ולמלאו ?וזוב 3תוךה א ? ר צןה ל? :לד-משה  ? $ד
3ןוכות ?0ג &3ךש ]זשליעי:
נ?$ד ל*?ויעו ו ל ג ל י ת קול ??ל־ןריהם ולירו^לם לאמו־$ _ :או ההר
נןןלי הךם נעלי תקורים נעלי עץ עגת לעשת
והליאו ז5לי-זלת נעלי-עץ
סצת ס?תוב :ניצאו הץם נ?:יאו נלעשו להם סכות איש על-גגו ו?ןזצרותיהם
י?ס$רות 3ית האליהים ולךחוב שער המים וברחוב שער אפרים :ול$שו כל-הקהל
ןזשבים מן־ןזשלי ספות נ י ? ב ו גןופות ,כי ל־א־עשו מימי ישוע בן-נון פן
״ , .
?ני לשלאל עד היום ההוא ] (33תהי שמחה גדולה מאד:
) נ ח מ י ה

חג

יד

יז

לדורות

— ן־סגסם אתו ןןג ליל ? ? ע ז למים 3ש}ד,
&3ךש השליעי תו*גו א ת ו -
מקום

ח ^ ת עו^ם ^ררתי(340..
)ויקיא

כג,

םא(

החגיגה
? ? ע ת למים יןו^ג ליל ןןלהיף

_

93קום

א ? ר ־ל ? ס ר

ל ל...

)דברים טז,

טו(

— שלוש ?עמים 3שןה יךאה כל־ןכוךך את־פני לל אל־היך  3ן ! ק ו ם א ש ד
,שם שם ,טז>
ל?ןזר ?סג ןזמצות ו?סג ןזש?עות י?סג הספות
— ניגע 3הךש ה7ןי?יעי ו?גי לשךאל ?ערים ]לאספו ה ן ם כאיש אהד א ל־ל ר ו ש ל ם
) ע ז ר א ג ,א(

(33

ויעשו בני הגולה וכו׳ ותהי שמחה )נח׳ ח׳ טז( אפשר בא דוד ולא עשה סוכות

עד שבא עזרא ? — אלא מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע — ואידך :דבעי רחמי
על יצר דעבודה זרה ובסלין ואגין זכותא עלייהו כי סוכה.
(34

)ערכין לב (:

א ב ר ב נ א ל  :וכבר ידעת שלחג הזה באו שתי מצוות ,שהם הסוכה והלולב ,ושאינן

שתת בטעמיהן .כי מצות
הושבתי וכו׳

הסוכה

ו ה ל ו ל ב הוא מפני

היא

לזכרון

העבר.

כמו שכתוב ,כי בסוכות

ה ה ו ו ה בכל שנה לתת שבח והודאה אליו על אסיפת

התבואות ,שבזמן ההוא היו נאספות מן השדה .ולפי שהיה עניין הסוכות בראשונה ,נקרא חג
הסוכות ולא נקרא חג הלולב — .לפי שלא יאמרו ישראל שבהיותם חוצה לארץ לא יחוגו
אותם שבעת ימים ,כיון שאין להם שמה לא ארץ ולא אסיפת תבואותיהם ,הנה להסיר הספק
הזה אמר עוד  :וחגותם אותו חג לה׳ שבעת ימים בשנה חוקת עולם ,רוצה לומר על כל פנים
תחוגו שבעת ימים

ל ד ו ר ו ת  ,בין בארץ בין בחו״ל .ולא יהיה אז הסימן באסיפת התבואות,

כי אם שבחודש השביעי תחוגו אותו .ונתן הסיבה למה גם בגלות יחוגוהו באמרו. :בסוכות
תשבו וכו׳׳׳. ,למען ידעו דרותיכם וכו׳׳׳ רוצה לומר :שתי סיבות היו בחג הזה ,ואף שאחת
מהן תפסק והיא אסיפת התבואות ,הנה נשארה הסיבה השניה והיא לזכרון הסוכות אשר ישבו
בהם ישראל בצאתם מ א  pמצרים.
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* ל ־

נלמץאו ?תוב 3ת1להו ב י ר ו ש ל ם לאמד $או ההר

] א ? ר ???יעי ו י ל י ד י קיל ? ? ל  -ע ר י ה ם
והליאו _ _ _  .נלןןשו להם ספות א י ש

י ? ס ? ד ו $י ה ם

)נחמיה ח .יי-־ז(

JS

1

(

הקהל
— נןצו מ ? ה אותם לאמר  :מיקץ ? ג ע שנים ?מעד ? נ ת השמקה ?סג
הןופית? :בוא ?ל־לשלאל לראות את־9ני יי אלהיך 1?3ק1ם אשר י?קר ,תקלא
את־התולה ל$,את  (35נןד ?ל־לשדאל ?אןניהם :הקהל את־הץם הא^ןןים והן?ים
והטף ןגךך א ? ר ב?ץךיך ,למען ל??!עו  (36ולמען ?לקנדי  (37ו יךאו את-ן:
אלהיכם ,ושמרו לעשות >1ת־כל-ד?רי התורה ה*את :ו?גיהם א ? ד לא־לךעו
 (38ל??עו ולמדו  (39ללךאה את־?ל אליהיכם ?ל הלמים א ? ד אתם 0לים על־
)דניים לא ,י־יג(
־ מ ל ד ן שקןד• ל ל ? ת י ׳ :
האן^ה ,אשר או^ם ןי?רים
ז

א ת

קריאה בתורה )בהקהל(
?בוא ?ל־יקילאל לךאות
D

319 !T

תקךא את-התולהה»את $3ד פל־ל^ראל

:

י א ) (

שם שם,

)בסכות( _ ףקלא ?ס^ר תולת האלהים יום ?יום מן-היום הראשון עד היום
)נחמיה ח ,יח(
! ,fnqsrנלעשו־ןזג ? ? ע ת למים יגיום השמיני ןןןןלת 3מ?ו?ט:
ה ג ו י י ם י ח ג ו חג
בירושלים

הסכות

_ והלה ?ל־הנותד  (40מ?ל-הגילם
?#ה

להשתהות

ה?אים על-ירושל.ם ,ו$לו

למלך ל :צ?אות ולהג א ת  -ס ג

ל^זפות :והלה

מדי שןה

א ? ר לא־לעלה

פ א ת מ??חות הארץ אל־לרושל.ם להקזתסות למלך ן,י ??אות ו ל א עליהם להיה

הן^ם;ו

א

ם

־

מ

ש

1

4

( ולא עליהם תוז?ה

g38np

 (35ר ש * י  :המלך היה קורא מתחלת אלה הדברים )כדאיתא במסכת סוסה מא (.על בימה
של עץ שהיו עושין בעזרה.
 (36ם פ ו ר נ ו  :יבינו חכמי העם.
 (37ס פ ו ר נ ו  :ולמען ילמדו מהם הבלתי מבינים.
 (38ס פ ו ר נ ו  :שלא היו יודעים לשאול בהיותם טף.
 (39ר מ ב ״ ן  :הם הטף ,כי ישמעו וישאלו והאבות ירגילום ויחנכו אותם ,כי אין הסף
הזה יונקי שדים אבל הם קטני השנים הקרובים לוהתחנך ,וזה טעם ולמדו ליראה — בעתיד.
 (40האופי הכלל אנושי של חג הסוכות — שרידי העמים יכירו במלכות שדי.
 (41ר א ב ״ ע  :בעבור שלא ירד שם גשם לעולם ,ירבו עליהם פורעניות.
ר ש״ ר

ה י ר ש  ,חורב  :עלם בן ישראל ז בוא אל הסוכה גט בתור אזרח האנושות.

חג

הסוכות

>2

במקרא

ןן?ר לגף ן :את-הגוים א ? ר ל א !עלו להג את-סג הספות* :את
מ?ךל 0ןסטאת ?ל־הגולם ,אשר לא לן5לו להג את־םג וזיפות :
)שמיני(

תהיה 0טאת
.

) ז ב י י ה

ם ז

י ד ׳

י ט (

עצרת
_ »3ום קשמיני

עצרת היא

)ייקרא כג .לי(

_ (42

)במיבי פט ,לי(.

— 3י1ם  (43השמיגי ?צרת  (44תהלה ל?ם

.והיה באחרית הימים״ ,כן יחזו לנו נביאינו וחכמינו ז״ל ,כאשר האגושות תעלה אבר ,בלמדה
לדעת מדברי ימיה וקורות הדורות את ההכרה הנאמנה כי .הבל״ אשר ירמזו לעשות לייסד את
חיי העולם רק על .קניין ורכוש עולם״

מ ב ל ע ד י ה ׳ — אז גם האנושות תבוא אל הסוכה,

אל סוכת השלום הכללי — אז אגודת אחים תקשר את ה א נ ו ש ו ת — כאחים יבואו לחסות
תחת ממשלת אל אחד — האנושות תתרומם ,תפנה אל על ,ואז יקבל אותה ה׳ תחת

סוכת

שלומו ,אשר יפרוש אז על כל משפחות האדמה ,והאל היחיד והמיוחד יהיה אז לכל כלל
האנושות — ״ה׳ אחד ושמו אחד״.
(42

)מתוך חורב(

ר ש ״ י  :עצרתי אתכם אצלי ,כמלך ,שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים ,כיון

שהגיעה זמנן ליפטר אמר בני בבקשה מכם עכבו עמי עוד יום אחד קשה עלי פרידתכם) .עי׳
לעיל הערות .(25—24
פ ל ב י ו ס  :העברים נעצרים מכל עבודה ביום השמיני )קדמוניות היהודים ספר גי ,פ״י,
סעיף ; (4
ר ש ב ״ ם  :עצרת מניעת מלאכה.
ר א ב ״ ע  :שיהיה בטל מכל עסקי העולם.
(43

בלי ו׳ החיבור סימן לרגל בפני עצמו — .ר ש ״ י  :על ימות החג כתיב בהו. :וביום

השני״ ,ו»ביום השלישי״ אבל בשמיני כתיב . :ביום השמיני׳ — חלקו מהן) ...סוכה מז(.
(44

תרגום

י ו נ ת ן  :ביומא תמינאה כנישין תהוון בחדתא מן מטילכון ובתיכון )ביום

השמיני תכנסו בשמחה מסוכותיכם לבתיכם(.
ר ש ״ י  :עצורים בעשיית מלאכה )ספרי(; ד״א עצרת — עצרו מלצאת )מירושלים( מלמד
שטעון לינה )סוכות מז (.ומדרשו באגדה  :לפי שכל ימות הרגל הקריבו כנגד שבעים אומות
ובאין ללכת אמר להם המקום בבקשה מכם עשו לי סעודה קטנה כדי שאהנה מכם.
)עי׳ סוכה נח(:
ילקוט

ש מ ע ו נ י  ,פנחס כס  :להלן הוא אומר )דברים טז(. ,עצרת לה׳ אלהיף׳ וכאן

עצרת תהיה .לכם״ — אמר ר׳ חנינא בר אדא :בפסח

נ ו ע ל בפניכם את הרוחות ואת

אני

הגשמים בשביל שתיזקקו למלאכת השדה׳ אבל בחג )הסכות(

אתם

נ ו ע ל י ם מלפני ,ואני

פותח לכם את האוצרות ,שבהם הרוחות ושבהם הגשמים.
החינוך,

רפ״ה  :ואם תשאל  :שמיני עצרת ,שיש בו שמחה גדולה לישראל — למ

לא היה ניטל בו )הלולב( י התשובה  :כי יום שמיני עצרת כולו לשם ,וכמו שאמרו זקרונם
לברכה  :משל למלך שעשה סעודה וכו׳ — ולבסוף אמר

ע כ ב ו עמי יום אחד שקשה עלי

פרידתכם .ולפיכך נקרא ע צ ר ת  ,ואם כן אין צריך זכרון אחר

.
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ט :

—צעשו־ןזג ? ? ע ת :מים וגיוס השמיגי ע  $ך ת  3מ ? ? « (
נ_יעש שלמה את־הןזג
עןיךת

? ? ע ת ;מים

) נ ח מ י ה ח ,יח(

נ!עשו 3י1ם השמיןי
)יבהי-ב ז ,ח־ט(

והחג ש?עת :מים:

 (45ר ש ״ י  :בשביעי כתיב .במספרם כמשפטם׳ ,משמע כמשפט כל קרבנות שאר הימים׳
ובקרבנות שמיני כתיב . :במספרם כמשפט״ — עשאן משפט חלוק לעצמו.
)סוכה מז .ד״ה רב אשר אמר(
שמיני עצרת חלוק משלפניו)חג סוכות( בסוכה ובלולב ובניסוך המים )ולד׳ יהודה בשנים —
פרט לניסוך המים שהיה גם בעצרת(.
)לפי סוכה מז(.
גמרא:

 .ת ן חלק לשבעה וגם לשמנה )קהלת( ר׳ יהושע אומר  :שבעה אלו שבעה ימי

הפסח ,שמנה אלו שמנה ימי ה ח ג.
)עירובין מ(:
גמרא:

שמיני רגל בפני עצמו הוא לענין

ז מ ן בפני עצמו ! ר ג ל

פ ז ״ ר ק ש ״ ב — פ י י ס בפני עצמו!

בפני עצמו! קרבן בפני עצמו! שירה בפני עצמו! ברכה בפני

עצמו.
פייס

)תוספתא פ״א! סוכה מח(.
!— הטלת גורל מי ממשמרות הכהנים יזכה להקריב קרבן היום )מה שלא עשו

בשאר ימי החג(»
ז מ ן — מברכים ברכת שהחיינו!
ר ג ל — שאין יושבין בסוכה )רש״י :סוכה ,שם( שאין שם חג הסוכות עליו )רש״י ראש
השנה ד  :ד״ה פז״ר קש״ב( ובברכת המזון ותפילה מזכיר שמיני עצרת ולא סוכות )תוספות שם( ו
ק ר ב ן — פר אחד איל אחד ושבעה כבשים ושעיר חטאת אחד .ואינו תלוי בהמשך קרבן
הפרים שבחג שפוחתין והולכים )רש״י :שאינו כסדר פרי החג ,דאם כן היו בו ששה פרים —
סוכה שם(.
ש י ר — שיר של יום ,לא מסדר שירי החג אלא שיר לעצמו — .למנצח על השמינית״
)מסכת סופרים פ׳ יט(!
ב ר כ ה — לפי ד ש ״ י )ר״ה שם( :מברכין היו את המלך ,זכר לחנוכת הבית ,שנאמר :
.ביום השמיני שלח את העם ויברכו את המלך) -מל״א ח ,סו( ו ל ר ש ״ י במסכת סוכה שם :
ברכה לעצמו :יום השמיני!

ו ר ב נ ו ת ם ) :סוכה מז ,א( זוהי הזכרת שמיני עצרת בברכת

המזון ובברכות התפילה והקידוש )אחרים כללו זאת ברגל(.

חיים חמיאל

)ירושלים( /

הישיבה בסוכה

X
חג הסוכות ״מרובה מצוות״ ( .וכיון שהכל מתעסקים בהכנות לעשות את הסוכה
כדת וכדין ,ומתנאים לפני השם בסוכה נאה ובלולב נאה ־( — באים לידי שמחה,
ורואים בסוכה ״מצוה קלה״ (! ממילא מתחבב החג על לבם של קטנים וגדולים
ויוצאים לשבת בסוכה ועושים םוכתם קבע וביתם ארעי ״כיצד? היו לו כלים
נאים מעלן לסוכה ,מצעות נאות מעלן לסוכה .אוכל ושותה ומטייל בסוכה ומשנן
בסוכה״*( — נמצא כולו חי בתוך המצוד ..הצדיק ר׳ שמחה בונם ז״ל מפשיםחה
היה אומר :״אין לך חביבה ממצות סוכה ,שכן אדם נכנס לתוך המצוה בכל אבריו
ומלבושיו ואפילו בנעליו ומגפיו״.
ג

3

על מצות הישיבה בסוכה אנו קוראים בתורה :״בסכת תשבו שבעת ימים —
כל האזרח בישראל ישבו בסכת :למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני
ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה׳״ ( .בתורה הודגשו כמה פרטים:
א .מצות הישיבה היא שבעת ימים:
ב .ה א ז ר ח בישראל חייב לשבת בסוכה!
ג .כ ל האזרח:
ד .טעם הישיבה:
לזכור שה׳ הושיב את בני ישראל בסוכות:
כשהוציא אותם מארץ מצרים.
פירושים שונים ניתנו לפסוק זה ,כדי ליישב כמה קשיים המתעוררים בהסברת
המצוד .של ישיבה בסוכה.
א) .שאלה כללית( על מה זה ציוה לנו יתברך לחוג את הסוכות ?
הרב משה אלשיך ״ ( המעורר שאלה זו ממשיך לבררה— :
5

5

הערה

למורה:

נושא זה הוזכר במאמר הקודם ״חג הסוכות במקרא״ .ומפאת חשיבותו בחרנו בו כדי
לבררו ,להסבירו וללמדו בשיטה מיוחדת .המאמר מחולק לשני חלקים .החלק הראשון מכיל
הרצאה כללית על הנושא; פירוט הבעיות המתעוררות תוך כדי עיון בדברי התורה על מצות
הישיבה בסוכה וניתוח הדעות השונות של הפרשנים והדרשנים .אחרי העיון בנושא זה יוכל
דמורה לעבד ולהכין נושאים אחרים — ,מבין אלה שהוזכרו במאמר הקודם — ללימוד ,לעיון,
להעמקה ולהרחבת הידיעות.
 (1יומא ב  :רש״י :בסוכה ולולב וערבה וניסוך המים.
 (2עי׳ שבת קלג.:
 >3ע״ז ג.
(4

סוכה כח :

 (5ויקרא כג ,מג—מד.

•(5

תורת משה ,אמור,

חיים וזמיאל
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״כי הנה חג הפסח היה על גאולתגו ממצרים׳ וגם יום חג השבועות על מתן
הורה ,אך חג הסוכות אין דבר נעשה לנו בזמן ההוא ,שעליו יחוגו וינועו איש איש
מקרב ביתו לעלות כולם לגגות ,לשבת שבעת ימים בסוכות ,ואם אמרגו ,שהוא
על אשר הקיפנו ,יתברך ,ענני כבוד׳ כפשט הכתוב למען ידעו דורותיכם וכוי
ועשה גם בן זכר למן ולבארה של מרים ,כי שלשת הדברים היו גדולים וטובים
ולמה יגדע נס הנעשה על ידי משה והנעשה על ידי מרים מהנעשה על ידי אהרן?״ י(.
ב .למה חוגגים את חג הסוכות בתקופת תשרי דוקא י
ג .מדוע תלה הכתוב מצות סוכה ביציאת מצרים ?
ד .הרי יציאת מצרים היתד ,בגיסןי
ה .מדוע נקבע החג לשבעה ימים 1
ו .מדוע בא שמיני עצרת אחרי סוכות ?
ז .על מה זה גצטוינו לבלות את ימי החג בסוכות י C
תוך עיון במקורות המובאים להלן ,ימצאו הלומדים תשובות לשבע השאלות.
עם זה ינסו לעמוד על הגישות המיוחדות שגילו חכמי ישראל בדורות שונים,
להסברת סיבות החג ,טעמו ומטרתו.
כל ההסברות מקורן אחד! הן באו לפרש את דעת התורה ,כוונתה ונימוקיה
בויקרא כג ,מג—מד .אבל המפרשים גבדלו זה מזה בהדגשת הפרטים ובהערכת
המאורע ,לפי הגישה הפרשנית המיוחדת לכל אחד מהם.
לפי ה פ ס י ק ת א יושבים בסוכה כדי ל ה ח ז י ר ח ו ב להקב״ה על הנסים
שעשה לבני ישראל במדבר ושהוא עתיד לעשותם לעתיד לבוא .הישיבה בסוכה
היא אפוא ז כ ר ל נ ס י ם .
הישיבה בסוכה גם באה לכפר ולבטל את הדין שנחתם ביוה״כ ומשום כך
מקומו של החג בתשרי.
ה א ל כ ס נ ד ר ו נ י תולה את הסיבה לקביעת החג ב ת ו פ ע ו ת
פילון
ה ט ב ע — חמשה עשר לחודש הוא מעין יום ארוך מלא אור שאין החושך מבדיל
בין שעות היום והלילה .חג זה מתאים גם לרוחו של האדם שהשתחרר מדאגות
ליבולו.
ארבעה נימוקים מונה פילון לישיבה בסוכה (1 :ט ב ע י — לאחר גמר העבודה
החקלאית אין עוד האכר צריך להיות שרוי תחת כיפת השמים ,וימצא מרגוע בביתו
מעמלו ה ר ב ( !  (2ה י ס ט ו ר י ל א ו מ י — להזכירנו שאבותינו הרבו לנדוד
במדבר וישבו באהלים;  (3ה י ס ט ו ר י ־ כ ל ל ־ א נ ו ש י — זוהי חובה אנושית
לזכור את ימי הרעה בימי הטובה ,זכירה זו מביאה את האדם לידי שמחה גדולה ׳•(
8

 (6כי ענני הכבוד הם בזכותו של אהרן הכהן ,עי׳ ראש השנה ג.
 (7שאלה ז׳ קרובה לשאלה אי ,והיא באה לברר את פרטי הישיבה בסוכה בכל ימי החג.
(8

הסוכה נחשבת כבית גם בפירושו של פלביוס — ניגוד גמור להשקפה זו מובע בדברי

ר׳ יצחק עראמה ,להלן.
 (9דעה זו מובאת גם ע״י הרמב״ם מהדגשה דקה אחרת ,ראה להלן.

הישיבה
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בסוכה

 (4ת ו ע ל ת י ח י נ ו כ י — זכירת הרעה בימי הטובה מעוררת את האדם ליראת
שמים ולחסידות.
י ו ס ף פ ל ו י ו ם נותן נימוק היסטורי טבעי — הסוכות הוקמו כדי ל ת ת
מחסה מפני הקור ומנהג אבותינו בידינו.
פרשני המקרא הקלאסיים — ר ש ב ״ ם  ,ר א ב ״ ע ו ד מ ב ״ ן — מפרשים את
כוונת התורה כל אחד לפי דרכו .ר ש ב ״ ם מתקרב בפירושו לדעתו של פילון —
חג הסוכות חוגגים בימים שהבית מלא טוב ,אז יש לזכור שבני־ישראל היו במדבר
בלא יישוב ונחלה .מתוך זה יכירו בהשגחת ה׳ שהוא המעגיק טובו לעולם.
דעת ד א ב ״ ע קרובה לדעתו של פלויוס! הנימוק הוא ראציונאלי־היסטורי־
טבעי — הישיבה בסוכה היא זכר ליציאת מצרים! אחרי שעברו את ים־סוף ישבו
בגי ישראל בסוכות מימות תשרי כדי להגן מפגי הקור ,ולכן חוגגים את החג בתשרי.
ר מ ב ״ ן מזכיר את הדעה הרציוגאלית־היסטורית־טבעית ,אך הוא נוטה
לשיטה שהםוכות הן ענני הכבוד שהגנו על בני ישראל והישיבה בסוכה היא זכר
״הנס הקיים שנעשו להם כל ימי עמידתם במדבר בתחילת ימות הגשמים״.
ברוח זו מפרש גם ספר ״החינוך״ את עניין הישיבה בסוכה.
ר מ ב ״ ם קרוב בפירושו לזה של פילון .ימי החג הם בזמן שהאכר ימצא
מרגוע מעסקיו ההכרחיים ,אך הוא מוסיף גימוק רציוגאלי־אקטואלי ,שהעונה
מתאימה לישיבה בסוכה מבחינת התנאים האקלימיים השוררים בה .הוא מביא
את הנימוק שהזכיר פילון :ל ז כ ו ר י מ י ה ר ע ה ב י מ י ה ט ו ב ה  ,אלא שהוא
מוסיף נימה לאומית לנימוק ההיסטורי — ״לזכור שכך היה ע נ י י נ נ ו בתחילה״.
ימי החגים פסח וסוכות ניתנו כדי להשכיח בהם מאורעות ראשונים שאירעו לעמנו
בימי התהוותו .פסח מנציח את זכר א ו ת ו ת מ צ ר י ם וסוכות מנציח את זכר
א ו ת ו ת ה מ ד ב ר לדורות .רמב״ם מדגיש את מצות השמחה בסוכות ,ולכן ניתן
שמיני עצרת ״להשלים בו מן השמחות״ בבתים מרווחים.
ר ׳ א ל ע ז ר מ ג ר מ י י ז ה )בעל הרוקח( מכניס יסוד חדש בפרשנות בהסבירו
הזכר ליציאת מצרים .תקופת יציאת מצרים נמשכה עד שנכבשה הארץ והישיבה
בסוכות היתד! בימים ששמו מצור על ערי המלכים .הזכירה היא אפוא על זה
שהארץ ניתנה לנו אחדי היציאה ממצרים לאחר המצור והכיבוש.

ב
תשובות
ל ש א ל ו ת א ,ב ,ג ,ז.
״למען ידעו דרתיכם״ — פשוטו כדברי האומרים במסכת סוכה ,סוכה ממש
;עי׳ סוכה יא .(:וזה טעמו של דבר ״חג הסכות תעשה לך באספך מגרנך
ומיקבך״ :באספך את תבואת הארץ ובתיכם מלאים כל טוב דגן ותירוש ויצהר,
ל מ ע ן ת ז כ ר ו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל במדבר ארבעים שנה בלא
יישוב ובלא נחלה ,ומתוך כך תתנו הודאה למי שנתן לכם נחלה ובתים מלאים
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חיימ

חמיא׳ל

כל טוב ,ואל תאמרו בלבבכם כוחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה ולכן יוצאים
מבתים מלאים כל טוב בזמן אסיפה ו י ו ש ב י ן ב ס ו כ ו ת לזכרון שלא היה להם
נחלה במדבר ולא בתים לשבת .ומפני הטעם הזה קבע הקב״ה את חג הסוכות
ב ז מ ן אסיפת גורן ויקב ,ובלתי רום לבבם על בתיהם מלאים כל טוב ,פן יאמרו
רשב״ם )ויקרא כג ,מג(
ידנו עשה לגו את החיל הזה.
ל ש א ל ו ת א ,ב ,ג.
הגה מרגלא בפי רבותינו ז״ל )בתגחומא פ׳ בחקותי( ,כי מאז ברא הוא יתברך
את העולם היה מתאוה להיות לו דידה בתחתונים — וזהו מתק לשונם באמרם:
נתאווה שתהיה לו דירה בתחתונים ,ולא אמרו ״בארץ״ ,כי על בני אדם שוכני ארץ
אשר תחתונים המה ,כיוונו ,שבשבילם נברא העולם ,שלא ברצון מלאכי אלהים,
האומדים ״מה אנוש כי תזכרנו״)תהלים ,י ,ה( .נמצא ,כי בני האדם על־ידי קיום
התורה ומצוותיה מקיימים העולם.
על כן אמד אלהים :הגה על אשר קיבלתם טובת יציאת מצרים ,ראוי שתחוגו
את חג המצות על ה נ ו ג ע ל כ ם  ,וגם אגי עמכם ,כי גם הם לי שבתון למעלה,
כאמור במועדים .וכן חג השבועות עיקר הענין היה ל י ש ר א ל שהשיגו מה שלא
השיגו שום אומה ולשון ,וגם הוא יתברך חוגג עמהם ,כי אליו יתברך הוא שבת
ומקרא קודש .אך חג הסוכות אמר אלהים :הזה זה עיקרו נ ו ג ע א ל י  ,כי הלא
אחר שהוצאתי אתכם ממצרים ונתתי לכם את התורה והייתי שורה עמכם בארץ,
כמו שנאמר :״וירד ה׳ על הר סיגי״ )שמות ,יט ,כ( ,קילקלתם הכל בעגל והיה העוון
גכון למועדי דגל .והיה כבודו יתברך מתחלל חלילה בין לפני מלאכי השרת למעלה,
כי יאמר :הלא אמרנו לך :מה אנוש כי תזכרגו והביטה וראה על מה שוא בראת
כל בני־אדם :ובין מהמצרים ,כמאמר משה :״למה יאמרו מצרים וכו׳״ )שם לב,
יב( — על כן בשובם אל ה׳ ונרצו לפניו יתברך ויתן להם תורתו בלוחות שניים
ונתקן דבר כבודו וציוה לעשות משכן להשרות שכינתו בתוכו ולקיים העולם
כמאמרם ז״ל )בשמות רבה ובתנחומא פ׳ תרומה( ,שלא נתבסס ונתקיים העולם עד
הוקם המשכן ,כי אז היו לעולם שלש רגלים — גמילות חסדים ותורה ועבודה.
ואז הוסרה חרפת מלאכי השרת האומרים לפניו יתברך ,כי טוב היה שלא גברא
העולם השפל על חטאת ישראל שהיו גורמים איבוד .על כן בזמן שנתקן כל זה
ראו לחוג חג גדול על כבוד אלהי עולם ה׳ — כי על כן יאות עשות שמחה רבה
מאד .הגה היה תיקון הדבר למחרת יום־הכיפורים .ועל כן ס מ ו ך ל י ו ם ה ה ו א
צוד ,לנו יתברך לחוג את חג הסוכות שהוא חג הי.
הרב משד ,אלשיך )שם(
ל ש א ל ה ב.
אמר ר׳ אלעזר בר מרום :למה אנו עושים סוכה אחר יום הכיפורים י לומר
לך שכן את מוצא בראש השנה יושב הקב״ה בדין על באי עולם וביום הכיפורים
הוא חותם את הדין ,שמא יצא דינם של ישראל לגלות .ועל ידי כן עושים סוכה

ה י ש י ב ה ב ס ו כ ד.
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וגולים מבתיהם לסוכה ,והקב״ה מעלה עליהם כאילו גלו לבבל ,שנאמר )מיכה
ד ,י( :״כי עתה תצאי מקריה ושכנת בשדה ובאת עד בבל ,שם תנצלי ,שם יגאלך
ה׳ מכף אויביך״.

פסיקתא בונד) ,פסקא אחריתא וסוכות(

גם ראשיתו של חג זה חלה ב ח מ ש ה ע ש ר ל ח ו ד ש ...כדי שלא רק ביום
אלא גם בלילה יתמלא העולם אותה האורה הנהדרה ,ששופע הטבע ,לפי שהחמה
והלבנה מזהירות באותו היום חליפות ב ז ה ר ש א י נ ו פ ו ס ק  ,בלי שהחושך
יהא מבדיל ביניהן.
וכך גראה ,שגם חג האסיף הריהו ,כאמור ,ג מ ר שכלול מתמיד ומוצק
ו ס י ו ם כל חגי השגה ,מאחר ש ה א ד ם כבר סיגל לו את תבואת השדה ושוב
אין מקום בלבו לחרדה ודאגה לתוצאות הקציר ,אם תהיה טובה או רעה! שכן
דאגות האכד לא יסורו ממגו עד שיאסוף את פרי אדמתו ,לפי שהוא צפוי לכל
מיני סכנות בין בידי אדם ובין בידי חיות.
פילון האלכסנדרוני )״על החוקים״ ס״ב ,סעיף .(215—204

והיותו בזה הפרק — הנה ביארה התורה סיבתו :״באספך את מעשיך מן
השדה״)שמ׳ כג ,טז( רצוני לומר :ע ת ה מ נ ו ח ה והפנאי מן העסקים ההכרחיים...
ועוד שישיבת הסוכה בעת ההיא אפשר לסבלה ,אין חום גדול ולא מטר מצער.
רמב״ם )מורה נבוכים ג ,מג(

ידוע כי בחודש הזה בראשיתו נברא העולם ,ובאמצעיתו נצטוינו לעשות
סוכה ,ויש בבנין הסוכה ר מ ז ו ז כ ר ו ן ש נ י ה ע ו ל מ ו ת  ,העולם הזה
והעולם הבא.

רבנו בחיי ברבי אשר )כד הקמח(

ואעפ״י שיצאנו בחודש ניסן לא ציונו לעשות סוכה באותו הזמן ,לפי שהוא
ימות הקיץ ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל ,ולא תהיה ניכרת עשייתנו בהם שהם
במצות הבורא יתברך ,ולכן ציוה אותנו שנעשה ב ח ו ד ש ה ש ב י ע י שהוא זמן
הגשמים ,ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולישב בביתו — ואנחנו יוצאין מן הבית
לישב בסוכה ,בזה ייראה לכל ש מ צ ו ת ה מ ל ך ה י א ע ל י ג ו לעשותה.
ר׳ יעקב בן הרא״ש )טור או״ח ,תרכ״ד(.

ל מ ה א נ ח ג ו ע ו ש י ם ס ו כ ו ת ב ת ש ר י  ,כיון שהוא גגד היקף ענני
כבוד ,היה ראוי לעשותן בניסן ,כי בניסן היה תחילת היקף העננניםי — אבל
נראה לפי שנסתלקו העננים כשעשו את העגל ולא חזרו עד שהתחילו לעשות את
המשכן .והנה משה ירד ביום הכיפורים וממחרת יוה״כ ״ויקהל משה״ וצוד ,על
מלאכת המשכן .וזה היה בי״א בתשרי .וכתוב ״והעם הביאו בבוקר בבוקר״ עוד
שגי ימים ,הרי י״ג בתשרי ,בי״ד בתשרי נטלו כל חכם לב ממשה את הזהב במנין
ומשקל ,ובט״ו התחילו לעשות ,ואז חזרו ענגי כבוד — לכך אגו עושים סוכות
בט״ו בתשרי.

הגר״א ז״ל מווילנא )בפי׳ לשיר השירים א׳ ,ד(

ל ש א ל ו ת ב ,ג ,ז.
ב ח מ ש ה ע ש ר יום לחודש הזה )השביעי( ,כשהעונה נוטה מעתה לתקופת
החורף ,מצווה משה להקים סוכות לכל משפחה ,למען היזהר והישמר מפני קרירות
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ח י י ם ח מי אל

אלה הן המצוות
תקופת השנה )כדי למצא בהן מ ח ס ה מ פ נ י ה ק ו ר (
שנמסרו מאבותינו ושעל העברים לשמור אותן כשהם מקימים את הסוכות.
יוסף פלביום ).קדמוניות היהודים״ ספר שלישי ,פרק ״ ,סעיף .(4

ל ש א ל ו ת ב ,ג.
שהיו עושים אחד שעברו ים סוף סוכות ,ואף כי במדבר סיני שעמדו שם
קרוב משנה :וכך מנהג כל המחנות ,והנה גם זה המועד ז כ ר ל י צ י א ת מ צ ר י ם .
ואם ישאל שואל :למה בתשרי זאת המצוד ,ז יש להשיב ,כי ע נ ן ה ׳ היה על
המחנה יומם השמש לא יכם ,ומימות תשרי החלו לעשות סוכות ב ע ב ו ר ה ק ו ר .
אבן עזרא )ויקרא כג ,מג(

ל ש א ל ו ת ב ,ג ,ד ,ז.
אמגם המידות הם — שיהיה האדם ז ו כ ר י מ י ה ר ע ה ב י מ י ה ט ו ב ה ,
בעבור שירבה להודות לשם ושילמד מדת עגווה ושפלות ,יצא מן הבתים לשכון
בסוכות ,כמו שיעשו השרויים בצער ,שוכני המדברות ,לזכור שכן היה ענייננו
בתחילה ״כי בסבות הושבתי את בני ישראל״)ויקרא כג ,מג(.
רמב״ם )שם(

יי ש א ל ו ת ב ,ג.
״כי בסכות הושבתי״ — ענני כבוד לשון רש״י והוא הנכון בעיני על דרך
הפשט .כי ציוה שידעו הדורות את כל מעשה ה׳ הגדול אשר עשה עמהם להפליא
ששכן אותם בענני כבודו בסוכה וכוי .ומפני שכבר פירש שענן ה׳ עליהם יומם
ועמוד האש בלילה ,אמר סתם ״כי בסוכות הושבתי״ שעשיתי להם ענני כבוד סוכות
להגן עליהם.
והנד ,ציוה בתחילת ימות החמה זכרון יציאת מצרים בחודשו ובמועדו ,וציוה
ב ז כ ר ו ן ה נ ס ה ק י י ם  ,שנעשה להם כל ימי עמידתם במדבר ב ת ח י ל ת
• מ ו ת ה ג ש מ י ם  .ועל דעת האומד סוכות ממש עשו להם ,החלו לעשותן
בתחילת החורף מ פ ג י ה ק ו ר כמגהג המחגות ,ולכן צוד ,בהן בזמן הזה .ו ה ז כ ר ו ן
שידעו ויזכרו שהיו במדבר ,לא באו בבית ועיר מושב לא מצאו ארבעים שנה והשם
רמב״ן)ויקרא כג ,מג(
היה עמהם לא חסרו דבר.
ל ש א ל ו ת ב) ,ז(.
אחד שקבע מרות בפרקים העוברים בחידוש העולם וביבלתו המוחלטת
ובתורה מן השמים וביום הדין ובכפרה — ,סמך זה הפרק לקבוע לגו את חג
הסוכות בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה ,שהוא ז מ ן ת ח י ל ת י מ י ה ג ש ם
ו ה ק ו ר  ,אשר ציוה אותנו ,שנצא מבית קבע ,אשר אנחנו יושבים בו כל השנה,
לשבת בסוכה ,שהיא דירת עראי ,ותחת אויר השמים ,ה פ ך מ ה ש ע ו ש י ם א ז
כ ל ה ע ו ל ם  ,כי הם נאספים אז מן השדות או מהחצרות אל בתים ספונים בארז,

ה י ש י ב ד .ב ם ו כ ד.
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כלומר :צאו מאיצטגנינות שלכם ,אשר אתם חושבים להסתופף בבתים טובים אשר
בניתם ,ובואו חסו בצלי ,כדי שיהא קבוע בלבכם אימות מה שהנחנו מהשחרור
העולמי ,כי באמת יושב בסתר עליון ובצל שדי הוא החי חיים בטוחים ,חיים שמחים,
חיים מאושרים ,חיים מופנים מרוב העמל והטרדה ,אשר תחת עול העניינים הזמניים.
ר׳ יצחק עראמה )עקדת יצחק ,ויקרא שער ס״״(

ל ש א ל ו ת ג ,ד ,ז.
ושני המועדים האלה — רצוני לומר סוכות ופסח — מלמדים דעות ומידות
אמנם ה ד ע ת ב פ ס ח — הזכרת א ו ת ו ת מ צ ר י ם והתמדתם לדורות ז
אמנם ה ד ע ת ב ס ו כ ו ת — להתמיד זכר א ו ת ו ת ה מ ד ב ר לדורות.
רמב״ם )שם(

ל ש א ל ה ג.
משרשי המצוד! מה שמפורש בכתוב ,למען נזכור הנסים הגדולים שעשה האל
ברוך הוא לאבותינו במדבר בצאתם ממצרים ,שסיככס בענני כבוד )עי׳ סוכה יא>:
)ס׳ החינוך רפ״ י(
שלא יזיק להם השמש ביום וקרח בלילה.
וזהו.״כי בסכות הושבתי את בני ישראל״ ,כשצרו על האומות .וכל זמן שלא
כבשו וחלקו ק ו ר א י צ י א ת מ צ ר י ם — למען ידעו דורותיכם שהקב״ה הוציאם
ממצרים וכשצרו על הערים של המלכים ,ישבו בסוכות עד שכבשום.
ר׳ אליעזר מגרמייזה )רוקח הל׳ סוכה(

 .1ולפי שהיה הזכרון לדורות הבאים בלכת עם כבד ,אגשים ונשים וטף,
במדבר ההוא ,אשר אין בטבע אדם לחיות בו ,ומפגי זה קבעה תורה מצוד ,זו של
עשיית הסוכה ז כ ר ו ן לאותן סוכות שעשו להם במדבר.
 .2ועל כן אמרה בכאן :״בסוכות תשבו שבעת ימים למען ידעו דורותיכם
וכו׳״ .ובא בזה המאמר לרבותיגו ז״ל :״סוכות ממש עשו להם״ יי( ,כדי ש י ת ג ל ה
ו י ת פ ר ס ם מ ת ו ך מ צ ו ה זו ג ו ד ל מ ע ל ת י ש ר א ל ב מ ד ב ר .
רבנו בחיי ברבי אשר )שם(

תלה הכתוב מצות סוכה ביציאת מצרים ,וכן הרבה מצוות ,לפי שהוא דבר
שראינו בעינינו ובאזנינו שמעגו ,ואין אדם יכול להכחישגו ,
10

ר׳ יעקב בן הרא״ש )שם(

ל ש א ל ה ה.
״ואמנם סוכות אשר הכוונה בו הששון והשמחה הוא שבעת ימים,
ש י ת פ ר ס ם ה ע נ י ן״.

מפני

רמב״ם )שם(
 (9עי׳ מכילתא בא פרשה יד» סוכה יא :ו
 (10השוה כוזרי א ,כה.

חיים חמיאל
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ו.

שמיני עצרת )הוסיפה התורה( לשם סיום לא לחג זה )סוכות( בלבד ,אלא
כנראה לכל חגי השנה ,שכן הוא האחרון בשנה ו ג מ ר ה ח ת י מ ה .
פילון )שם(
אבל צאתנו מהסוכות למועד שני — רצוני לומר :ש מ י נ י ע צ ר ת — הוא
ל ה ש ל י ם ב ו מ ן ה ש מ ח ו ת  ,מה שאי אפשר לעשותו בסוכות ,אלא בבתים
רמב״ם )שם(
הרחבים ובבניינים.
עיש א ל ה ז.
כתיב* :חג הסכות תעשה לך שבעת ימים״ )דברים טז ,יג( — למה ישראל
עושים סוכה? — לנסים שעשה להם הקב״ה בשעה שיצאו ממצרים ,שהיו עגני
כבוד מקיפים אותם ומסובכים עליהם ,שנאמר :״כי בסכות הושבתי את בני
ישראלי׳)ויקרא כג ,מג( — אמר להם הקב״ה לישראל :בני ,היו אתם עושים את
הסוכות ודרים בתוכן שבעת ימים ,כדי שתהיו נ ז כ ר י ם ה נ ס י ם שעשיתי לכם
במדבר .ואף על פי שאתם עושים את הסוכה — אין אתם גומלים אלא פ ו ר ע י ם
ל י ,שנאמר :״כי בסכות הושבתי וכו׳״ .ועוד אמרתי לכם :תקחו לולב ותנעגעו
לפני ,ואף על פי שאתם עושים כן — אין אתם גומלים לי אלא פורעים לי ,למה ?
— שבשעה שהוצאתי אתכם ממצרים עשיתי את ההרים לנענע מפניכם ,שנאמר:
״ההרים רקדו כאלים״ )תהלים קיד ,ד( .ואף לעתיד לבוא אני עושה לכם כן .הדא הוא
דכתיב )ישעיה נה ,יב( :״ההרים והגבעות יפצחו לפניכם רנה וכל עצי השדה
פסיקתא — בובר )שם(
ימחאו כף״.
 .1מ ר ג ו ע מ ן ה ע מ ל
ואת ימי החג עלינו לבלות בסוכות ,אפשר משום שאין אנו צריכים להיות
שרויים עוד תחת כיפת השמים ,מאחר שאין מתעסקים בעבודת אדמה ...לאחר
שהפירות נבצרו ,בוא והיכנס גם אתה הביתה ומצא לך בדירתך הבטוחה מ ר ג ו ע
מן העמל שעמלת בעבודת השדה (.
 2זכר לישיבה באהלים
אולם אפשר הדבר )הישיבה בסוכה( להזכירנו את הנדודים הארוכים ,שנדדו
אבותינו במרחבי המדבר ושנים הרבה היו דרים שם באהלים בכל מקום חניה.
ן .ל ז כ ו ר י מ י ה ר ע ה ב י מ י ה ט ו ב ה
אלא ש ח י י ב א ד ם ל ז כ ו ר ב ע ש ר ו א ת ה ע ו נ י  ,בימי ת פ א ר ת ו א ת
ש פ ל ו ת ו  ,בגדולתו את מצבו כשהיה אדם פשוט ,בימי שלום — את סכנות
המלחמה ,על פני היבשה — את סערות הים ,ו ב ע י ר — א ת ה מ ד ב ר  :לפי
שאין לך דבר ,שיש בו כדי ל ש מ ח נ ו י ו ת ר מ ז כ ר ו ן י מ י ה ר ע ה ב י מ י
ט ו ב ה מרובה ביותר.
ג1

(11

בניגוד לדעה שהסוכה היא דירת עראי ובאה להזכיר ימי הרעד — ,מפרש כאן פילון

כסימן להרגשת רווחה.
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בסוכר.

 .4ה י ש י ב ה ב ס ו כ ה מ ח נ כ ת ל מ ע ש י ם ט ו ב י ם
ואולם חוץ מפעולת השמחה אתה מוצא כאן גם תועלת מרובה לגבי ה ח י נ ו ך
ל מ ע ש י ם ט ו ב י ם ! שכן מי ששם לגגד עיניו גם את הטוב גם את הרע ,מי
שנמלט מן השגי ומתעגג על הראשון ,ודאי יתמלא רחשי תודה ושאיפות על חסידות
.־משום שיהא מפחד מפני תמורת הגורל .ולפיכך יהא מודה לאלהים בשירים
ובדברים על הטובה שנפלה בחלקו ,ויתפלל אליו מעומק לב להטות לו את חסדו.
כדי למנוע ממנו את הרעה בימים הבאים.
סילון )שם(

ויש מפרשים ,כשצרו על ארץ האמורי של סיחון ועוג ועל כרכים שבארץ כנען.
אז ישבו ישראל בסוכות ,כמו שכתוב ״הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות״ —
וזהו ״למען ידעו דורותיכם״ ,שלא יחשבו שמאבותינו אברהם יצחק ויעקב אנחנו
יושבים בארץ ,אלא ידעו שיצאו ממצרים וצרו על הערים ונתנם ביד ישראל .ומה
שכתוב בנחמיה! ״כי לא עשו כן מימי יהושע בן־נון״ ולא אמר ״מימי משה״ ,לפי
שמשה לא כבש רק סיחון ועוג ,אבל יהושע לכד וכבש כל הערים
ר׳ אליעזר מגרמייזה )שם(

הישיבה בסוכה מחגכת
והנה להיות זאת הכוונה )שיעברו מבתיהם לחסות בצל הי( המיוחדת בזה החג,
באו הסימנים והרשמים בו באופן שלא תוכל להתעלם .ראשונה בשם החג הזה
גדרו חג הסוכות ,אשר בו יעזבו האנשים כל ענייני הכסף — אשר לכסף — לכסף,
ואשר לזהב — לזהב ,סחורות ורוב תבואות וכל דבר שנקרא גכסים ,ויוצאים אל
סוכה קטנה ,אשר אין בה רק ארוחת יום ביומו ,ועל הרוב מטה ושלחן וכסא
ומנודה — שהיא ה ת ע ו ר ר ו ת נ פ ל א ה  ,שלא יתעסק האדם להרבות מאלו
הבניינים ,כי ד י ב ה כ ר ח י ל ב ד כל ימי היותו בפרוזדור הזה ,שהוא דירת עראי.
 .1ה ס ת פ ק ו ת ב מ ו ע ט
)שיעור הסוכר (.שהיא שבעה טפחים באורך ושבעה ברוחב ועשרה בגובה,
כי זה מה שיורה תחילה על חיי הסיפוק והצימצום ,כלומר :צמצם עצמך בתוך
ההכרחי ואל תבקש גדולות ,כי אם תרגיל עצמך בכך ,לא יחסר לך כלום ,ואם
תתיר לך היתרוגות — לא יספיק לך כל
) .2א( י ר א ת ש מ י ם
והעגין השגי)שהסוכר (.צריכה להיות תחת השמים ,ולא יהיה סכך אחר מבדיל,
כלומר :הבט מה למעלה ממך — השמים ושמי השמים וכל צבאם ,וראה מי ברא
אלה ,וקבל עול מלכות שלימה ,וכמו שאמר) :אבות א( ״ויהי מורא שמים עליכם״.
)ב( ה ת ק ר ב ו ת ל ה ׳ ו ת י ק ו ן ה מ ע ש י ם
ואל יפסיק בינך לבינו יתברך דבר בליעל מן הדעות הנפסדות והתאוות
המשולחות ,כי זה מה שיתקן כל המעשים .וכמו שנאמר) :שם ב( ״וכל מעשיך יהיי
״
לשם שמים
ו ב ט ח ו ן בה׳
והעניין השלישי — שתהיה צלתה מרובה מחמתה ,כי זה מה שיורד .על שיהיה
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עיקר היותו על החסיד .והבטחון בצל סוכתו של הקב״ה בכל מעשיו ועסקיו יותר
ממה שיבטח בעצמו ולא בטוב מזלו
והוא מה שכתוב בסוף העניין :״בסכות תשבו שבעת ימים כל האזרח״ וכוי.
ביאר׳ שענין החג הזה סוכות הוא שישבו בסוכות דירת עראי כל אלו שבעת הימים,
כדי שיקובל עליהם לעשות כן בכל ימי שני חייהם׳ ושהעניין הזה הוא נאות אל
האומה הזאת לקבלו יותר מכל זולתה .ולזאת אמר :״כל האזרח בישראל ישבו
בסוכות״ .כי מי שאינו מישראל אין בו נחת רוח לקבל עליו עול זה הפרישות
מענייני זה העולם והיותו י ו ש ב ו מ ת ל ו נ ן ב ס ת ר כ נ פ י ו ש ל ה ק ב ״ ה
די יצחק עראמד) .שם(
בלי ספק.
והסוכות שאומר הכתוב שהושיבנו בהם ,הם ענני כבודו שהקיפם בהם לבל יכם
שרב ושמש ,ודוגמה לזה ציונו לעשות סוכות כ ד י ש נ ז כ ו ר נפלאותיו ונודאותיו.
ר׳ יעקב בן הרא״ש )שם(

הרב ד״ר יחזקאל )איזידוח אפשטיין
מבחינה לאומית ואוניברםאלית

)לונדון(

/

חג

הסוכות

חג הסוכות גיכר מאז ומתמיד בשתי בחיגות :מחד גיסא ,נודעה לו חשיבות
לאומית והיסטורית ,ומאידך גיסא גודעד .לו חשיבות אוגיבדסאלית ומשיחית.
מבחינתו הלאומית מסמל חג הסוכות את חג האסיף ,וכולו הודייה לה׳ על ברכות־
הטבע העונתיות שהעניק לעמו .בימי המקדש הובעה הודייה זו בהנפת ארבעת
המיגים — אתרוג ,לולב ,הדסים וערבים — כלפי ארבע רוחות השמים ,וכלפי
מעלה ומטה ,ונשיאתם בתהלוכה מסביב למזבח כעדות לשלטוגו הכל־יכול של ה׳
בורא־כל .אף חגיגת שמחת בית־השואבה ,אשר בה נוסכו המים על המזבח בתפילה
לגשמי הסתיו המיועדים להתחיל בארץ־ישראל בעוגה זו ,קשורה קשרים לאומיים
בחג הסוכות.
חג הסוכות הנו בעיקרו חג של שמחה ,שמחת עבודה ופדיה ,בהיותו מסמן
את סיומה של עונת האסיף :״ושמחתם לפני ד׳ אלקיכם שבעת ימים״ )ויקרא כג,
מ( .כולם כאחד חייבים בשמחה זו :״ושמחת בחגיך אתך ובנך ובתך ועבדך
ואמתך ״ *( .כולם עבדו גם יחד ,ועתה ,משנשאה עבודתם פרי ,כולם זכאים לשמוח
בפרי עמלם .ולא עוד ,אף ״הגר היתום והאלמנה״ חייבים להשתתף בשמחה .אף
שלא השתתפו בעבודה ,הנם נוטלים חלק בשמחת הכלל .שכן כל עמל לטובת
 (1דברים טז ,יד ו
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הציבור ,במובנו הנאצל ,איגו ניתן להצטמצם בתחומים צרים .העבודה הגד .תפקיד
נעלה שאף החלש והדל זכאים להשתתף בו ,תחת ממשלתו של ה׳.
רעיון זה ,רעיון שיתופו של כלל הציבור ,קובע את האופי המוסרי של שמחת־
החג .מוטיב זה גיכר גם במצוות הדתיות שבשמירת החג — הנפת ארבעת המינים,
ההופכת את שמחת החג לקדושה דתית :״ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדד,
כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל — ושמחתם לפגי ה׳ אלקיכם שבעת ימים״
!:יקרא ,כג ,מ( .ארבעה מיגים אלה מסמלים במסורת היהודית סוגי אדם שונים,
אשר נצחון אחדותם בלבד ראוי באמת לחגיגת שמחה בפני ה׳ .הברית המאגדת את
בני־האדם השונים ,בעלי האופי השונה ,היא בלבד מאפשרת שיתוף־עבודה .וברית
זו כוללת בהכרח ענווה במעמד לנוכח הי ,וענווה זו מגינה על האדם מפני יצרי־
הגאווה בהישגיו החומריים .וסמל לענווה הנה הסוכה הדלה והצנועה ,בה נצטוו
בגי־ישראל לדור בשבעת ימי־החג.
מבחינה היסטורית ,נצטוו בני־ישראל להקים את הסוכה כזכר לחסדי ה׳
בנדודיהם במדבר .״למען ידעו דורותיכם כי בסוכה הושבתי את בני ישראל בהוציאי
אותם מארץ מצרים״  .(2אין זיקה החלטית בין הסוכה לחג האסיף .אולם היא נמצאה
ואוייה לעונה זו דווקא ,משום שתנובת־האםיף עלולה למלא את לבם של האנשים
גאוה ובטחון עצמי ,ותפתהו לאמור :״כחי ועצם ידי עשו לי את החיל הזה״»(.
שמחת־החג געשית בכד לשמחה דתית ,המעורה בכל גילוייה האופייגיים של הדת —
עבודת ה׳ ולימוד תורתו .מעולם לא כוונה שמחה זו להנאה חושנית .היהודי מצווה
לשמוח לפני ה׳ כאות הודייה לחסדיו החומריים ,ולהביע את רחשי הודייתו בצורה
הנאותה ,שהיא בלבד מסוגלת להביע את עמידתו לפני הי :״עשות משפט ואהבת
חסד והצגע לכת עם־אלהיך״*(.
שלושה רעיונות אלה — שמחה ,שיתוף־עבודה וענווה — שהוצבו בחג ,מבחינתו
ההיסטורית והלאומית ,הנם שלושת יסודותיו של החג מבחינתו המשיחית והאנושית,
עבעטיים בלבד יושג השלום האוניברסאלי באחרית הימים.
שמחת־החג שבה מצווים להשתתף אף הגר והדל ,מעידה על סילוק ההפליות
החברתיות ,הגגרמות בגלל המחסור ,והמהוות את המכשול הקשה ביותר לשלום
של אמת .ובכן מציגה שמחת־החג את הסמל ליסוד ה מ ו ס ר י של השלום
האוניברסאלי.
שיתוף־עבודה מאפשר לכל בני־האדם ליטול חלק בפרי־עמלם ,ובכן הוא מציג
את היסוד החומרי של השלום האוניברסאלי.
וכך מובן חג־הסוכות כחג משיחי ואנושי .אף בתקופת המקדש הוקרבו בימי
דחג קרבגות למען אומות־העולם כעדות לאחדות־התודעה המאגדת את עם ישראל
עם האנושות כולה .הסוכה סימלה מאז ומתמיד את סוכת הי ,הסוככת על כל בני־
(2
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תבל באחוותם למען יחיו בצל חסדו של אביהם שבשמים .רעיון זהותו של החג
ברעיונותיו המשיחיים שרוי בחזונו של הנביא זכריה על הגויים שיעלו לירושלים
לחוג את חג הסוכות ( — ״ביום ההוא יהי׳ ה׳ אחד ושמו אחד״«(.
ימי המשיח עודם רחוקים ,והאנושות עודנה חייבת להלך במשעולים גפתליס
ורבי־מכשולים לפני שתזכה לראות את חומת־האש של עיר ה׳ .ואילו תפקידו של
עב ישראל ברור וחרוץ :עליו לתרום בכנות את תרומתו המיוחדת למלכות הי .עליו
להוסיף ולטפח את נחלתו ,את התורה ,ואת כל ציוויי־הדת ,שבהם בלבד ימצא עוז
ועצמה! בהם בלבד יוכל לקיים את תעודתו לאנושות ולה׳ .ולפיכך מסתיים חג
הסוכות בשמיני עצרת .חז״ל ראו בשמיני עצרת חג המיועד על פי צו ה׳ לכינוסו
של ישראל בלבד :ובו ,בכינוס זה ,מקדישים בני־ישראל את עצמם מחדש לעבודת
הי ,אחרי הכרזתם על הסולידאריות שלהם עם כלל האנושות בטכסים השונים של
חג הסוכות ,כאמרם :״עשו לי סעודה קטנה ( ,ולפיכך גם ״שמחת תורה״ קשורה
לחג הסוכות ,שכן אך בשמירתה של התורה יוכל עם ישראל למלא אחר האימון
שניתן בו למען האגושות.
5

7

זהו לקחו הגדול של חג הסוכות ,לקח שהוא רב־ערך במיוחד לגבי זמננו ,בו
מתפוררת הציביליזאציה המודרנית לנוכח עינינו ממש .מלומדים רבים רואי־נכוחה,
בני אסכולות שונות ומנוגדות ,ציינו את סכנת ההתפוררות וההרס הצפויה לעולמנו,
מחמת הרס היסודות הרוחניים — נשמת האנושות .ואמנם ,נקל לראות את הציבילי־
זאציה המודרנית בדמות גוף בריא החסר נשמה ורוח .שליטתו של האדם
בסביבתו וכיבושו את הטבע ,נתנו בידו אמצעים רבים ללא־םפור — אשר
כמותם לא ידע עד עתה — להשגת נוחיותו הגשמית ואושרו ,אולם למרות הישגיו
אלה ,מלא לבו רגשות אכזבה ופסימיות ,המתגלים בו לעתים באדישות ציגית ולעתים
בחבלי יאוש .מדוע י משום שהאדם ,שצעד בדרך הקדמה החומרית ,איבד את גשמתו.
ומשאבדה נשמתו ,נשתייר בו אך כוח חיצוני ,בהמי ,מיכני ,והחיים שוב לא סיפקוהו.
הוא החל רואה בזולתו יצור שהוא קיים אך לשם מילוי תאוותיו וצרכיו .הכוח
השתלט על רגש־החובה .העולם נהפך לדלפק של מקח־וממכר ,למקום של מאבק
המידי ונצחני ,שבו מחזיק האדם בכל שתפשה ידו .והגלגל החוזר של מלחמות —
מלחמות ״חמות״ ו״קרות״ — סובב והולך .האדם המודרני דומה ,כפי שציינו ,למלח
המטפס על תורנה של אניה טובעת .ייתכן שיגיע אל רומו של התורן ,אבל הן גורלה
של האניה כולה נחרץ.
ניתוח הסיבות למחלה המקדירה את שמיה של האנושות בימינו אינו בעל
ערך עיוני גרידא ,אלא בעל ערך מעשי רב ,וביחוד משאנו באים להרהר בתרופות
הדרושות .הוגי־דעות בכל רחבי העולם עוסקים בתכנון הסדר החברתי החדש,
 (5זכריה יד ,טו 1
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שהשלטתו תצדיק את נחלי הדם והדמעות שנשפכו .אולם כל תכנון לשיקום בגון
זה לא יצעידנו קדימה ,אלא אם כן יזכה האדם למצוא את נשמתו שאבדה .התקווה,
שסדר־חברה דימוקראטי ,לפיו יושלם שויון של זכויות והזדמנויות ,הנו המפתח
להצלת האנושות ,אינה אלא תקוות־שווא .ההצלה תיקבע על־פי אופיים של אלה
שיבואו להשליט את םדר־החברה החדש .חברה חסרת־נשמה עלולה להפוך במחי
אחד אורחות־צדק לאורחות־ג׳ונגל ,דימוקרטיה — לעיי חרבות.
עמנו נטל על עצמו מאז ומתמיד להקים ציביליזאציה ,שאינה מיוחדת ביופיה
החיצוגי ,אף איגד .מפוארת בהישגיהם של מוסדות מדינתיים ובשיפורם של אמצעי
אירגון טכני וצבאי ,אלא מצויינת באופיר .הרוחני והמוסרי ובמאמציה להקמת סדר
חברתי המיוסד על רצון ה׳ וצדקתו .אם נבחון את תולדותיו של עם ישראל לכל
תקופותיהן ,בכל שינוייהן ותהפוכותיהן בשלשלת המאורעות הארוכה ,נכיר בחוט־
השני של האידיאלים הנצחיים של הרוח ובתעצומותיו של הצדק .מסירותו של עם
ישראל לעולמו הרוחני ,היא שקבעה את חשיבותו הדינאמית והשפעתו על כל הנאצל
והנישא שבחיי־האנושות.
כלום אין תפקידנו ברור י תפקידנו לעזור לאנושות בריפוי נשמתה .אנו משרתי
האנושות לטיפוח ירושת עברנו .אנו דוגלים באידיאלים המוסריים והדתיים ,שהיו
מאז ומעולם כסלע מוצק הניצב באוקייגוס סוער ,וגלי־הםופה הולמים בו לריק זה
אלפי שנים ,וחובתנו לנטוע אידיאלים אלה בלבב האנושות .חובתנו לשאוף למטרה,
שאיגה בסיכומו־של־דבר אלא גאולת האנושות כולה ,״תיקון עולם במלכות שדי״.
אולם לפני בואנו לתקן את נפשו של הזולת ,חובתנו לתהות על קנקנה של
נפשנו .רבים מבינינו הנם יהודים חסרי־נשמה ,שפרט לחיטובי־פנים וחיטובי
איפי ופסיכולוגיה ,אין בהם אף קורטוב של יהדות .הם דמו לשכניהם הגויים בכך,
שאינם רואים כל מטרה בחייהם ואינם רואים כל מטרה ביהדותם .חייהם אינם אלא
רדיפת־שעשועים ועשיית־שעשועים ,מקח וממכר ,לקיחה וביזבוז — כל אחד למען
עצמו בלבד — ומדוע יתנו לבם לאידיאלים הנעלים שביסודה של היהדות י
הם הנם ״הילדים המהגרים״ של העם היהודי — ואף אז אין לסבור שכולם
כאחד יירפאו בטיפול הנאות ,הרי כל המאמין בכוח־ההתחדשות של התורשה
היהודית איננו עשוי לראותם כאבודים .הדרך הבדוקה היחידה להחיאתה של הנפש
היהודית הנה — בלימוד התורה ובקיום מצוותיה .״תודת ד׳ תמימה מ ש י ב ת
נ פ ש״ יי( .באמצעותה בלבד נעשה היהודי רגיש לאלוקות וכולו רחשי הוקרה לכוח
הרוחני ,הבורא מחדש אדם ולאום כאחד.
התורה אינה עוסקת בטכסים דתיים גרידא ,אלא קובעת את החוקים והמנהגים
לכל שטחי הפעולה האנושיים — המדיניים ,החברתיים ,הכלכליים והמשפחתיים.
בכך שונה התורה תכלית־שינוי מכל הדתות האחרות ,שקשריהן לאורחות־החיים הנם
ארעיים ומקריים .לא ייפלא איפוא ,שרבים מבני־ישדאל ,שחונכו על ברכי התורה,
הגיעו לכדי יכולת תרומה תרבותית בכל גילוייה ,והעם היהודי בכללו ,למרות
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מצוקותיו ללא־נשוא ,לא פסק מעולם לשאוף להשגת האמת המוסרית והדתית ,אפילו
עבור מעגיו .גם יהודים שסרו מדת אבותיהם לא עצרו־כוח להתחמק מן ההשפעה
ההומאגית הגעלה של התורה ,שהוטבעה בדמם תוך גאמגותם הדתית של אבותיהם
משך מאות דורות .היהודים בימינו ,כבימי קדם ,מצויינים כיום — ואף הבלתי־
דתיים שביניהם — בנדיבות־לב ,רגשיות ,טהרת־משפחה ,שנאת אלימות ואכזריות,
ולוא גם כלפי חיה בלבד .בימינו כבימי־קדם מסורים היהודים לאידיאלים של צדק
הברתי ,ולבם נתון לצפייה למלכות־הצדק ולשלטון הטוב עלי אדמות .אולם חוק־
הפלייה עלול לפעול בשדה זה ,כבכל שדה־חיים :אם לא תקויימנה מצוות התורה,
עלולה השפעתה על אופיו הרוחני והמוסרי של העם היחידי להתמעט ,לדעוך
ולהיעלם ,ובכך עלול ח״ו להתערער קיומו של העם היהודי.
אנו חייבים לזכור ,שה׳ לא העניק את ברכותיו המופלאות לעמנו בימינו אלה
אך כדי להציב לאום קטן נוסף על מפת העולם ,אלא לשם המטרה הנעלה — להציב
תרבות חדשה על יסודות איתנים ,תרבות שתיטול את מקומה של הציביליזאציה
החומרנית הנוכחית ,על שנאתה ומלחמותיה ,ותקים על חורבותיה חברה של בני־
חורין ,בגוף ובנפש ,שכולם מאוחדים ושואפים לשיפור־עצמם ומונהגים ע״י הי.
העם היהודי יוכל ליטול על עצמו עבודת־קודש זו אם ישמור אמוגים לחוקים
ולמצוות ששמרוהו עד כה.
איש מאתנו איגו רוצה בכך ,שחייו ייראו כחיי הבל וריק ,חיים שבוזבזו לשוא.
האם איננו מתפללים יום־יום ,״למען לא גיגע לריק ולא נלד לבהלה״ ז חובה עלינו
איפוא להתפלל ולשאוף שגפשגו תגביד־חיל שעה שאושרגו החומרי גדל והולך!
ובמידה שנדע את התורה ונקיים בנאמנות את מצוותיה ,באותה מידה גיטיב לא
רק לנשמותנו ולנשמות־ילדינו ,אלא אף לנשמת העולם כולו — העולם שאנו ,כפי
שמסמל לנו חג הסוכות ,אזרחיו ,שחייבים לטפח את ערכיו ולהשיג את תשועתו
עם תשועתנו.

אלכסנדר מלכיאל)בני ברק(  /רעיונות יסוד בחג הסוכות
א .ח ג ה ס ו כ ו ת ב מ ע ר כ ת ה ר ג ל י ם
במערכת הרגלים המשולשת בתורה תופש חג הסוכות מקום רב וחשוב .למעשה
חג זה הוא הגדול ביותר בין שלש הרגלים — שבעת ימים ועמו שמיני עצרת .חג
הסוכות שקול איפוא כנגד פסח ועצרת כאחד ,אם לא בערכו הרי על כל פנים
באורכו .ובעצם הנהו כשגי מועדים ,שהרי ״שמיני עצרת — רגל בפני עצמו״ (,
ואינו שייך לימי מצות סוכה ולולב.
שלש הרגלים מושתתים בתורה על רעיון של דו־אנפין .כל רגל קשור אל
מאורע היסודי מחד גיסא ,ומאידך גיסא גם אל עוגה חקלאית .ההיסטוריה הלאומית
של ישראל היא לנו נקודת המרכז בהיסטוריה הכלל־אגושית ,והחקלאות היא לאדם
נקודת המרכז של הטבע הכללי .ושניהם — ההיסטוריה והטבע — הנם שתי
צורות של התגלות אלהים בעולם ,שתי פנים של מטבע אחת .ההיסטוריה —
המופיעה כחולפת ומשתנה לכאורה ,ובעצם טבוע בה חוק סתר עליון על־ידי קורא
הדורות מראש :והטבע — המתגלה כקבוע ויציב לכאורה ,ובעצם נתון הוא
לחליפות ולתמורות ברצון המחדש בכל יום תמיד מעשי בראשית .ההיסטוריה
והטבע הנם שגי קטבים של ציר אחד ,אשר גשמתו היא רעיון יסודי בהשקפת
היהדות :אלהי ישראל הוא אלהי עולם ,מלך ישראל וגואלו הוא בורא העולם
ומנהיגו.
חג הסוכות נשען אף הוא על גילוי דו־אנפי זה של האלהות בעולם ,שתי מצוות
עשה המיוחדות בתורה לחג — הסוכה ודי המינים — מכוונות לרעיון זה .סוכה —
מזכירה את ה ה י ס ט ו ר י ה ה ל א ו מ י ת  ,זכר ליציאת מצרים ״למען ידעו
דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים״ ( ,ומכאן
השם ״חג הסכות״ ״(  :וארבעה מינים — רומזים אל ט ב ע ה א ד מ ה ה ל א ו מ י ת ,
זכר ליישוב הארץ ,כי הם מצמחי עונת תשרי בארץ ישראל — ״חג הסכות תעשה
לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך״*( ,ומכאן השם ״חג האסיף״ ( .כראיה
לדבר שד׳ המיגים באו לייצג את ברכת היבול ולהמחיש את שמחת האסיף —
תשמש ההקבלה המעניינת בתורה :״ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר,
כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל — ושמחתם לפני ה׳ אלהיכם שבעת ימיס״«( •
ג

2

5

(1

סוכה מז.

(2

ויקרא מ  ,מג

 (3שם
(4

דברים מז ,יג

 (5שמות כג ,טז
(6

ויקרא כג .מ  :ועיין באברבנאל
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«

ולעומתו :״חג הסכות תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך — ושמחת
בחגך״ (.
נמצא כי חג הסוכות ,בדומה לשאר הרגלים ,מגשים בחיים את הרעיון של
מציאות אל חי׳ המנהיג את הבירה ברצונו החופשי והמוחלט על ידי חוקי טבע
וחוקות קציר שטבע בחכמתו ,ועל ידי הדרכת חיי עם בחירו במסגרת תולדות כל
עמי הארץ לפי תכגית קבועה מאתו ית״ש.
7

ב .מ ה ו ת ו ה ר ע י ו נ י ת ש ל ה ח ג
אולם מלבד הערך הכללי של החג ,המשותף כאמור לרגלים כולם ,יש לחג
הסוכות עניין מיוחד בפני עצמו ,רעיון יסודי משלו .אותו רעיון גנוז במצוד! הראשית
של החג — מצות סוכה.
פסח ושבועות זכדון הם למאורעות חד־פעמיים ,הנצחה של הוויות יסוד בתולדות
האומה ,מוגבלת בזמן ,זכר לשתי התרחשויות נשגבות אך קצרות בנות יום אחד —
יציאת מצרים ומתן תורה .ואילו סוכות מזכרת היא למאורע ממושך ומתמיד ,לנס
שערכו בארכו ושגבו במשכו — ארבעים שנה.
8

ומעין זה מבחין הרמב״ם ז״ל ( בין המטרה הרעיוגית של פסח ובין זו של
סוכות .המגמה הרעיונית של פסח היא ״הזכרת א ו ת ו ת מ צ ר י ם והתמדתם
לדורות״ .ואילו בסוכות הכוונה היא ״להתמיד זכר א ו ת ו ת ה מ ד ב ר לדורות״.
ובדומה לכך כ ת ב הדמב״ן ז״ל»(  :״והנה ציוה בתחילת ימות החמה בזכרון י צ י א ת
מ צ ר י ם בחודש ובמועדו ,וצוד! בזכרון ה נ ס ה ק י י ם הנעשה להם כ ל י מ י
ע מ י ד ת ם ב מ ד ב ר בתחילת ימות הגשמים״ .זו בודאי הבחנה יסודית וחשובה
היא.
בעניין הגדרת המונח ההיסטורי ״סוכות״ נחלקו חכמי ישראל .יש מן התנאים
שאומרים :״סוכות ממש עשו להם״ .ויש מהם שאומרים :״ענני כבוד היו״  .0°גם
מפרשי התורה בימי הביניים נמשכו אחר אותה מחלוקת .יש מהם שראו את הההגדרה
הרציונאלית של ״סוכות — ממש״ עיקר ״( ,ולדעתם נעשו ״בתחילת החורף מחמת
ה ק ו ר ״ ״ (  :ויש מ ה ם ״ ( שראו את ההגדרה הנסית של ״ענני־כבוד״ עיקר ,הגנה
 (7דברים טז ,יג
 (8מורד• נבוכים חלק ג פרק מג
 (9ויקרא כג ,מג
(10

במסכת סוכה יא  :נאמרה דעה ראשונה בשם רבי עקיבא והשנייה — בשם רבי

אליעזר .ובתורת כהנים )אמור פ׳ יז( איתא איפכא  :סברה ראשונה רבי אליעזר אמרה ,וסברה
שניה של רבי שמעון היא׳ תלמידו של רבי עקיבא .וכך הגירסא במכילתא בא פ׳ יד .עיין להלן
הערה .19
(11

רמב״ם במורה נבוכים שם׳ ורשב״ם בויקרא כב ,מג.

(12

אבן עזרא שם וגם רמב״ן.

 (13רש״י הקדוש ורמב״ן עמו.

רעיונות

בחג

יסוד

הסוכות

אוידית של ״עגן יומם ועשן ,ונוגה אש להבה לילה״ ״(.
ניתן להיאמר שהמשמעות של ענגי כבוד דוקא היא מתאימה לעיקר פשוטו
של מקרא .ושתי ראיות לדבר :א( לא מצאנו בשום מקום בתורה שישראל ישבו
במדבר בסוכות ממש .הכתובים מספרים תמיד על אוהלים .״ונצבו איש פתח אהלו״ו
״העם בוכה למשפחותו איש לפתח א ה ל ו ״ ; ״ותרגנו ב א ה ל י כ ם ״ ״ ( וכן
רבים .ואף בלעם מעיד! ״מה טובו אוהליך יעקב״ ( .וביחס למקום סוכות —
תחנתם הראשונה של ישראל בצאתם מרעמסם — נחלקו הדעות בפירוש שמן ״ ( .
רבי אליעזר סובר ,שעשו סוכות ממש ,דומיא דיעקב ( ,וחכמים אומרים! שם
מקום הוא גרידא .ורבי עקיבא אומר :על שם ענני כבוד נקרא כן .יונתן בן עוזיאל
תרגם אליבא דרבי עקיבא :סכות — ״אתר דאתחפיאו ענני י ק ר א ״  ( ,ו ר א ב ״ ע
מחזיק בדעת רבי אליעזר .(20
16

18

B1

ב( גבי פסח נאמר :״ויסעו בגי ישראל ...ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים
עוגות מצות״״( .ואילו גבי סוכות לא נאמר :״כי בסוכות י ש ב ו בני ישראל
בהוציאי אותם מארץ מצרים״ ,אלא כתיב ״ ה ו ש ב ת י את בני ישראל״ .אין כאן
ישיבה מקרית וסתמית של ישראל ,כי אם הושבה מכוונת של הקב״ה.
גמצא ,כי הסוכות שעליהן מסופר רק במקום זה בקשר למצות החג הן סוכות
מיוחדות במינן ,סוכותיו של מלך הכבוד ,ענני כבודו ,עבי שחקים :״ועננך עומד
עליהם ,ובעמוד ענן אתה הולך לפניהם יומם ובעמוד אש לילה״ ״( .ומצינו שעננים
קרויים סוכה :״וברא ה׳ על כל מכון הר ציון ועל מקראה ענן יומם ועשן ...וסכה תהיה
לצל יומם מחרב״ ( :״ישת חשך סתרו ,סביבותיו סכתו ,חשרת מים ,עבי שחקים .(24
בענני כבוד אלה הגן ה׳ על עם קרובו בישימון דרך מחורב היום וקרח
הלילה ומכל פגעי המדבר הגדול והנורא.
23

(14

ישעיהו ד ,ו.

(15

שמות לג ,ח ; במדבר יא ,י ; דברים א ,כז.

(16

במדבר כד ,ה  :גם התקבולת ״משכנותיך׳׳ בכתוב זה יכולה לאשר שמדובר במחנה

אוהלים ,כי משכן מקביל לאהל — ולא לסוכה ,כגון  :העלו מסביב

למשכן

קרח ,דתן

ואבירם ...סורו נא מעל א ה ל י האנשים הרשעים האלה״ )במדבר טז׳ כג—כז( :וכן אוהל מועד
קרוי משכן בתורה ,וגם בשמואל )ש״ב ז ,ו (  :״ואתה מתהלך באהל ובמשכן״! וכן בישעיהו
)נד ,ב( :״הרחיבי מקום א ה ל ך — ויריעות

מ ש כ נ ו ת י ך יטו״.

(17

מכילתא בא פר׳ יד.

(18

בראשית לג ,יז.

(19

שמות יב ,ל ז ! יג ,כ ! ועיין הערה  10לעיל.

(20

בפירושו בויקרא כז ,מג.

(21

שמות יב ,לז—לס.

(22

במדבר יה יד  :ועוד  :בשמות יג ,כא—בב  :יד ,יט ! יד ,כד ! במדבר י ,לד.

 (23ישעיהו ה ו.
(24

תהלים יח .יב  :ורעו :ש״ב כב ,יב.
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44

גמצאגו למדים שסוכת החג גולמת ומגשימה את רעיון ה ה ש ג ח ה ה פ ר ט י ת ,
שהיא מעיקרי אמונתנו .ועם זה מכריזה הסוכה על העיקרון הדתי הגדול של
ב ט ח ו ן ב א ל ה י ם  — .״כי יצפנני בסבו ביום רעה״ » ( .האדם מישראל רואה
את סוכתו כימי צאתנו ממצרים צילא דמהימנותא ,מעוז ומבטח .כל רוחות סוערות
שבעולם לא יוכלו לה לסוכת הדפנות הרופפת של קנים ונצרים ,כי דבר ה׳ הוא
כעיר מבצר וחומות נחושת והוא מבטח לעמו ומעוז לבני ישראל .(2°
2

ג .י ס ו ד ו ת מ ו ס ר י י ם ב ח ג
מצות השמחה מוטעמת ומודגשת בתורה ביחוד בחג הסוכות .בפרשת המועדות
שבתורת כהנים בא צווי מפורש על השמחה לגבי חג זה בלבד :״ולקחתם לכס
ביום הראשון פרי עץ הדר ,כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל — ו ש מ ח ת ם
לפני ה׳ אלהיכם שבעת ימים״ ״( .אמנם במשנה תורה נאמרה שמחה גם לגבי חג
השבועות ש נ א מ ר  :״שבעה שבועות תספר לך מהחל חרמש בקמה ...ועשית חג
שבועות לה׳ אלהיך — ...ו ש מ ח ת לפני ה׳ אלהיך ...במקום אשר יבחר״ .אולם
בחג הסוכות הובלטה מצוד .זו שם ,ונשתנתה פעמיים ( :חג הסכות תעשה לך שבעת
ימים באספך מגדנך ומיקבך — ו ש מ ח ת בחגך ...שבעת ימים תחג לה׳ אלהיך...
כי יברכך ה׳ אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה ידך — והיית א ך שמח״.(30
29

אליבא דהלכתא באמת מצות עשה היא לשמוח בכל הרגלים .שנאמר :״ושמחת
בחגך״״( .ובעצם ״השמחה האמורה ברגלים היא שיקריב שלמים יתר על שלמי
חגיגה ,ואלו הם הגקראים שלמי שמחת חגיגה״ (,׳ ואף על פי כן ״יש בכלל
אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו ,כל אחד כראוי לו .וחייב אדם להיות
בהן )=ברגלים( שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני בניו וכל הנלוים עליו,
שגאמר :״ושמחת בחגך אתה ,ובנך ובתך ,ועבדך ואמתך ,והלוי והגר ,והיתום
והאלמנה אשר בשעריך״ י.(8.
32

הרי שלפי ההלכה אין השמחה מיוחדת לחג הסוכות בלבד .ובכל זאת ההדגשה
המשולשת של מצות השמחה הכתובה דוקא אצל סוכות — במקומה עומדת .״ואף
(25

תהלים כז׳ ה ; וחז״ל דרשוהו למקרא זד ,על סוכות.

(26

עיין ״ערפלי טהר״ למרן הרב קוק זצ״ל.

(27

ויקרא כג ,מ.

(28

דברים טז ,יג—טו.

(29

שם.

(30

על פסח לא נכתבה שמחד .בתורה ,אולי משום ,,בנפול אויבך אל תשמח״ )משלי כד,

יז( ,ללמדנו שמפלת אויב אינה צריכה לשמש מקור השראה לשמחת חג .וע׳ עמי  21הערה .30
(31

מניין המצוות לר״מ חאגיז — מצוד .תפ״ח ,עשה ר״א ! משנה תורה לרמב״ם — ספר

קרבנות ,הלכות חגיגה פ״א הלכה א.
(32

משנה תורה שם.

(33

משנה תורה — ספר זמנים ,הלכות יום טוב ,ם״ו הלכה יז.

רעיונות

יסוד

בתג

45

הסוכות

על פי שכל המועדות מצוד .לשמוח בהן — בחג הסוכות היתד .במקדש שמחד.
יתרה״ * ( .ואכן רק הוא קרוי בתפילה ״זמן שמחתנו״ .ואם נתבונן נראה ״שהשמחה
דוקא דוקא בחג זה — לפי שהוא זמן אסיפה ,אשר מדרך העולם לשמוח בה
ביותר״ ( .כי כל לשונות השמחה שנאמרו ברגלים סמוכים אצל קציר או אצל
אסיף הגורן והיקב וברכת התבואה ויגיע כפים.
התורה מעוררת ומעודדת את חדוות היצירה הטבעית הזו שבלב האדם העמל
ביום ברכה ,והיא נותנת לשמחה פורקן מכוון במסלול רצוי .״ושמחתם — לפני ה׳
אלקיכם״ .״הזהירם שתהיה השמחה לפני ה׳ דוקא ,לא כשמחת הריקים אשר כל
מזימותם הרוג צאן ושחוט בקר ,השותים במזרקי יץ ומרבים מחלוקת בישראל״ ,(36
השמחה ביצירה הופכת כאן תודה ליוצר .שמחה לשם שמים .מידת השמחה משמשת
מגוף רב עוצמה לעבודת הבורא .״סוכות בא ל ש מ ח ה ו ל ה ו ד א ה על שמילא
בתיהם כל טוב בימי אסיפה״ י ( — .הודאה בקרבן ובשיר והודאה בלב ובפה.
ב ש מ ח ה בואו לפניו
וכן הוא אומר במזמור ל ת ו ד ה (  :״עבדו את ה׳
ברננה״ .ובתקבולת ,״בואו שעריו ב ת ו ד ה  ,חצרותיו — בתהלה״ .עבודת־ה׳ זו
מהי ? — הוד ,אומר :קרבנות .כאמור» ( :״גם מקננו ילך עמנו ...כי ממנו נ ק ח
ל ע ב ד א ת ה ׳ ״  .וביאת־שערים זו מהי? — הוד ,אומר :קרבנות ,כ כ ת ו ב « ( :
״בזאת י ב ו א אהרן א ל ה ק ד ש — בפר בן בקר לחטאת״ .הרי קרבן בשמחה,
והרי קרבן בתודה .משמע :היא שמחה — היא תודה .הרי מכאן ששמחה לפני ה׳
היא קרבן תודה ודבר תהילה.
גמצא שבמצות השמחה מלמדת התורה מוסר נעלה ומידה נכונה :יהא אדם
מישראל מכיר טובה למיטיבו ,הגותן לו כוח לעשות חיל ,ומצוה את הברכה באסמיו
ובכל משלח ידיו.
ועוד רעיון מוסרי חשוב גלום בחג הסוכות.
חג שמח של שמוגת ימים הנחוג על השובע ועל השפע מתוך עיגוג ומתוך
פינוק עלול להוציא אדם מגדרו ,ומחמת רוב טובה תזוח דעתו עליו ויגבה לבו,
וירגיש בטחון עצמי מופרז ויאמר בשלוו :״בל אמוט לעולם״ .הרגשה כזו מסוכנת
היא ביותר לנפש אדם ,באשר כפשע בינה ובין הכפירה .״וישמן ישורון — ויבעט״.
״פן אשבע — וכחשתי ,ואמרתי :מי ה׳ ?״ «(.
ולפיכך בא הקב״ד ,בחכמתו הפידאגוגית ומלמד להועיל ,ומנחה את האדם
3
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(34

משנה תורה — ספר זמנים הלכות לולב פ״ח ,הלכה יב.

(35

.כלי יקר״ לרבי שלמה אפרים איש לונטשיץ — ויקרא כג ,מ.

 (36שם.
(37

רשב״ם — ויקרא כג ,לס.

(38

תהלים ק ,ב—ד.

(39

שמות י ,כו.

(40

ויקרא טז ,ג.

(41

דברים לב ,ט ו ! משלי ל׳ ס.
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בדרך האמת והמוסר הטוב .ודוקא ״בשעת אסיף ,אשר מלאו הגרנות בר והיקבים —
תירוש ויצהר ,ציוה הכתוב לישב בסוכות לזכרון כי במדבר ישבו באוהלים ,ולא
היה להם קרקע ולא דגן ,תירוש ויצהר — ל ב ל ת י ר ו ם ל ב ב ם על בתיהם
המלאים כל טוב ,פן יאמרו :ידינו עשו לגו את החיל הזה״«(.
מועד זה מלמדנו ,אפוא ,מ י ד ו ת « (  :שיהא האדם ז ו כ ר י מ י ה ר ע ה ב י מ י
ה ט ו ב ה  ,כדי שילמד ל ה ו ד ו ת לה׳ ושילמד מידת ע נ ו ה ו ש פ ל ו ת  .כשם
שיאכל מצה ומרוד בפסח ,כדי לזכור מה שאירע לנו — כך יצא מן הבתים לשכון
בסוכות ,כמו שיעשו השרויים בצער שוכני המדברות ,לזכור שכן היה מצבנו
בתחילה — כי בסכות הושבתי וגו׳ ״ ( — והגענו לשכון בבתים המצויירים במקום
הטוב שבארץ והשמן שבה ,בחסד ה׳ וביעודיו לאבותינו ,לאברהם יצחק ויעקב,
שהיו אנשים שלמים ברעותם ובמידותם.
כללו של דבר :חג הסוכות מחנך את האדם מישראל למידת ההכנעה לאלהים
וגם להכרת טובה לבוראו ,מבחינה לאומית — זכרון המדבר וירושת הארץ (,
ומבחינה פרטית — הצלחת היבול .ומכאן תיקון גדול לחינוך מוסרי טוב בכלל
בין איש לרעהו ,שיהא אדם ענותן ואל יהי כפוי טובה.
45

ד .י ס ו ד ח ב ר ת י ־ ל א ו מ י ב ח ג
חג הסוכות ,בדומה לשאר הרגלים ,עומד על בסיס לאומי משתי בחינות:
מבחינת הזמן — יש בו יניקה מן ההיסטוריה הלאומית על־ידי מצות סוכה ,ומבחינת
המקום — יש בו ריכוז כל האומה במרכז הרוחני והמדיני העליון על־ידי מצות
עליה לרגל למקדש ה׳ בירושלים.
אולם ,מיוחד הוא מועד זה משאר המועדים שמובלט בו יסוד חבדתי־לאומי
משלו .יסוד זה גלום במצות ארבעת המיגים .עצם מצוה זו הוסברה למעלה״(,
כביטוי לשמחת האסיף ולברכת הארץ הטובה .אבל פרטי המצוה ,צירוף המינים
השונים אחד אל אחד — עוררו את חז״ל לראות כאן רעיון חברתי נעלה ומעניק.
אגודת הלולב ומיניו סמל ומשל הם לישראל .ישראל שתולים בארצם כמינים
הללו בבוסתן .וארבעת המינים — ארבעה סוגי יהודים הם :יש בהם בעלי תורה
ומעשים טובים — דוגמת האתרוג שיש בו טעם ויש בו ריח :יש בהם בני תודה
שאיגם במעשים טובים — דוגמת התמר שיש בו טעם ואין בו ריח :ויש בהם אגשי
מעשה שאין בהם תורה — דוגמת ההדס שיש בו ריח ואין בו טעם :ויש בהם
(42

רשב״ם — שמות כג ,טז ; ויקרא כג ,מג ! וכן באברבנאל פ׳ אמור.

(43

מתוך לשון הרמב״ם במורד ,שם.

(44

סבר  :סבות — ממש ; ראה לעיל הערה .11

(45

זהו הרעיון גם במקרא בכורים )דברים כו ,ה—י( :״ארמי אובד אבי וירד מצרימה...

ויהי שם לגוי ...וירעו אותנו המצרים ...ויוציאנו ה׳ ממצרים ...ויביאנו אל המקום הזה — ...ועתה
הנה הבאתי את ראשית פרי האדמה אשר נתתה לי ה׳״.
(46

בפרק אי.

רעיונות

יסוי

בחג
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הסוכות

הדיוטות שאין בהם לא תורד .ולא מעשים — דוגמת הערבה שאין בה טעם ואין
בה ריח ״(.
וארבעת המינים הללו בחברה הישראלית מתאגדים וגקשרים באגודה אחת,
ומהווים אומה א ח ת מיוחדת ומאוחדת .אין מקום להתפארות ולהתבדלות מצד כת
אחת באומה ואפילו אנשיהם הם המעולים שבה ,לא תיתכן שום התנשאות
והשתלטות של כת אחת על חברותיה! ואין אפשרות של דחיקת כת אחת אל מחוץ
למסגרת העם ,ויהיו אפילו הפחותים שבו .כי אב אחד לכלנו ,אל אחד בראנו.
ארבע חבורות אלה דומות לארבע רגליו של כיסא רם ונשא ,שאי אפשר לו לכיסא
אפילו מבלעדי אחת מהן ,בין הקדמיות המחוטבות ובין האחוריות הפשוטות .תכונה
זו של אחדות פנימית טבועה בטבע נשמתה של אומתנו ,והיא אחת מנקודות היחוד
שלד .בין כל גויי הארצות ״ומי כעמך ישראל גוי א ח ד בא ץ״ .(48
ר

כיוצא בזה אמרו גם לגבי סוכה :״כל האזרח בישראל ישבו בסכות — מלמד
שכל ישראל ראויים לישב בסוכה א ח ת ״ » * ( .
אף במצות השמחה המודגשת ברגל זה ב ת ו ר ה (  ,מובלט על ידי פירוט
נרחב רעיון השויון החברתי ושיתוף בני המעמד החלש בחדוות השפע ובשמחת יום
טוב .״ושמחת בחגך אתה ,ובנך ובתך — ו ע ב ד ך ,ו א מ ת ך  ,ו ה ל ו י ו ה ג ר ,
ו ה י ת ו ם ו ה א ל מ נ ה אשר בשעריך״ ( .לשלשה מבעלי רכוש מזדווגים ששה
שאינם בעלי רכוש .מכאן אפשר להבין את מנהגם הקדוש של צדיקים גדולים
להרבות ביותר בצדקה דוקא בערב חג הסוכות ־ (.
50
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(47

ויקרא רבה פרשה ל ׳ ! ועיין מנחות כז.

(48

ש׳׳ב ז ,כג.

(49

סוכה כ ז :

 (50עיין לעיל פרק ג.
(51

דברים סז ,יג—סו.

(52

נראה לי מן העניין להביא כאן שני

סיפורי חסידים מפי השמועה :

מעשה ברבי חיים הלברשטאם זצ״ל ,הרבי מסאנז ,שנכנס לבית מדרשו אור לערב סוכות
כחצות הלילה .בבהילות נכנס׳ וכולו נרעש ונפחד ,מורתח ורוגש ,והוא מהלך רצוא ושוב בבית
המדרש ,ובודק לאור נר התמיד הכהה אם יש אדם שם .ובפנה הסמוכה לתנור העומם ישב לו
חסיד ונימנם ביחידות .נגש אליו רבי חיים והעירו בבהלה :״הבה עצה! הב עצה ! רחם ועוץ
עצה ! הנה מחר חג הסוכות ויבואו האבות הקדושים לסוכה .הלא נבוש וניכלם מפניהם .הלא
נצטרך לכבוש פנינו בקרקע .אמור :מה לעשות ? עוצר ,עצה!״ הרבי מרעים בקולו ומניעו
לאותו חסיד ,והלה — אימה ופחד נפלו עליו ,כולו רועד ורותת ,לבו מתפעם ונשמתו פורחת
מגופו ,והוא מבוהל ושותק .״מצאתי עצה — פורץ רבי חיים — הבה ונתחפש ,נתעטף בלבוש
של צדקה ,כמו שנאמר :מעיל צדקה יעטני״ )ישעיהו סא ,י( ,ולא יכירונו בבואם ...מה דעתך,
טובה העצה 7״ נענע החסיד בראשו ,ורבי חיים הרפה ממנו )מעשה זה שמעתי מסי סבי רבי
יעקב בייגל ז״ל ,שקיבלו מפי אותו חסיד עצמו(.
ומעשה ברבי בן־ציון הלברשטאם זצ״ל ,הרבי הקדוש מבובוב הי״ד׳ שנזדמן פעם למקום
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הגה כי כן מתבטא במצוות חג הסוכות בבהירות הרעיון החברתי־הלאומי של
המחשבה וההערכה העקרונית לגבי כל חוג וסוג שבאומה ,לפי קגה מרה של
איחוד דוחני פנימי ומהות יהודית עצמית .רעיון זה הנהו הרקע והבסיס למחשבת
ה ש ו י ו ן ה ס ו צ י א ל י שבתורת היהדות.
א ו נ י ב ר ס א ל י בחג
ה .י ס ו ד
חג האסיף הוא מאסף לכל החגים .אחרון הוא לכל מועדי השנה .בתורת רגל
משלוש הרגלים יש לחג הסוכות בעיקר משמעות ישראלית .ברם ,הואיל ורגל זה
גקבע בחודש השביעי סמור ביותר לראש השגה ויום הכפורים ,גיכר שקשור הוא
גם עם אלה .הימים הנוראים יש להם משמעות אוניברסאלית רחבה «( ,וחג הסוכות,
יש איפוא ,גם בו יסוד כזה .כי ימי הסוכות הם אמגם זמן שמחתגו ,אך באותה
שעה הם גם ימי דין .השמחה היא תודה על ברכת העבר ,והדין הוא על גורל ברכת
העתיד .הדין בראש השנה על כל באי העולם ,שעוברים לפניו כבני מרון ,יש לו
המשך בסוכות .״ובחג — נדונים )כל באי העולם( על המים״ ״( .מבחינה זו חג
הסוכות הוא רגל על־לאומי ,וכל הארץ קשורה אליו.
אותו יסוד אוגיברסאלי מתבטא בפרי החג של קרבן המוסף .כי איגו דומה
מוסף של פסח למוסף של סוכות .בפסח — מידה אחת לכל הימים ״כאלה תעשו
ליום —שבעת ימים״ ״( ,כלומד :קרבנות כאלה בכל יום — במשך שבעה ימים,
ואילו במוסף של סוכות פרי העולה מספרם מתמעט מיום ליום .פותחים בי״ג
פרים ביום הראשון ופוחתים עד שבעה פרים ביום השביעי .ובסך כולם פרי החג
שבעים הם — כנגד שבעים אומות העולם .היו אלה זבחי רצון לשלומם ולטובתם
היסורים״ (58
של כל משפחות האדמה ,אשר ״בימי המקדש היו מגינים עליהם
ופגעי הטבע .יש בזה משום תפילה לשלום העולם.
מ ן

המרפא ברטפלד .נכנס לבית הרב דמתא לבקרו ,שחולה היה .נתגלגלה השיחה לעניין סוכות.
פתח רבי בן ציון ואמר . :הירהרתי בדבר מה טעם היה לצדיקים עניין להרבות בצדקה ביותר
בערב סוכות ? והעליתי :משום שהשיעור של הכשר סוכה בטפחים עולה בגימטריא כמניין צדקה.
כיצד ? — דופן אחת גבהה יי טפחים ורחבה ד — הרי שבעים .דופן שניה כיוצא בה — הרי
קימ טפח. ,ושלישית — אפילו טפח״ ברחבה — הרי עשרה .ובכללן ק״נ .סכך — ז׳ על ז׳ —
הרי מ״ט ספח ובס״ה קצ״ט טפחים ,כמנין צדקה״ .נהנה רבה של ברטפלד מאותו דבר תורה.
נענה רבה של בובוב. :באמת ,אף לי עצמי נראה הדבר מאוד ,מן הסתם כבר כתוב הוא באחד
הספרים״. — .לאו דוקא׳ רבה של בובוב״ — השיב הרב דמתא —  .כ ל יהודי יש לו חלק
בתורה׳ ובודאי חידוש זה מחלקו של מר בתורה הוא״) .זו שמעתי מפי אבי מורי שליס״א(.
(53

ראה מאמרי .רעיונות יסוד של הימים הנוראים״ בקובץ .כסה ועשור״ הוצאת המדור

הדתי במחלקה לחינוך ותרבות בגולה ,של ההסתדרות הציונית ,ירושלים תשי״ב.
(54

ראש השנה פ״א משנה בי.

(55

במדבר כח ,כד» ופרש״י :שלא יהיו פוחתין והולכין כפרי החג.

(56

רש״י במדבר כט ,יח.

ר ע י ו נ ו ת

יסוד

הסוכותJ4

בחג

ואף ל ע ת י ד ל ב ו א  ,לאחר המהפכה הרוחנית שתתחולל בעול 0כולו,
ייכבד חג הסוכות במיוחד בעיני כל האומות ,ואחת בשנה יעלו לרגל זה למקדש
ה׳ .״והיה כל הגותר מכל הגויים הבאים על ירושלים — ועלו מדי שגה בשנה
להשתחוות לפגי ה׳ צבאות ולחוג את חג הסוכות .והיה אשד לא יעלה מאת משפחות
הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך ה׳ צבאות — ולא עליהם יהיה הגשם״ ״ ( כי
״טעם הגשם בסוכות — כאשר העתיקו )=מםרו( חכמים להזכיר גבורות גשמים
ולבקש רחמים ע ל י ה ם ( ״ואלו המפקפקים בחג הסוכות — לא עליהם יהיה
הגשם״ .(59
58

ו ב ז מ ן ה ז ה — שאין עוד מזבח ,והמהפכה העולמית העתידה עדיין לא
באה — נשלמה פרים שפתנו ,ונבקש על שלום הארץ וטובה באמרי פינו .ובתפילת
גשם אגו מבקשים תחילה טובת האדמה כולה! ״מים עבים בם גיא לעטר— (80
ואחר כך טובת ישראל :״אמונים גנון בם שואלי מטר ״ ( .כיוצא בזה :״להרגיע
ברעפם לנפוחי נ ש ם ״ « ( — טובת כל האדם תחילה! ובאחרונה :״להחיות מזכירים
גבורות הגשם״ — שהם ישראל.
הרי שיש לסוכות משמעות אוגיברםאלית בעברגו המפואר ,בעתיד הזוהר הצפזי
לגו ואף בזמן הזה.
ו .נ י ס ו ך ה מ י ם
הואיל ובחג נדון העולם על המים — תופס עניין המים מקום חשוב במועד
זה .כמה וכמה מצוות ומגהגים קשורים בו.
הנקודה המרכזית בעגיין זה היא מצות ג י ס ו ך ה מ י ם  .שגי ספלי כסף היו
בראש המזבח החיצון .במזרחי היו מגסכים כל השגה גסכי היין שהם באים חובה
עם כל קרבן .ואילו במערבי ,היו מנסכים מים רק פעם אחת בשנה — בשבעת ימי
הסוכות בתמיד של שחר»!«( .מצוד .זו לא נכתבה בתורה ,אלא נאמרה על פה
ונמסרה כהלכה למשה מסיני ,ויש לה רמזים נסתרים בתורה «•( בקרבנות המוסף
של חג שינה הכתוב בלשונו ׳•( :ביום השני נאמר ״ונסכיהם״ ,בשישי — ״ונסביר.״,
בשביעי — ״כמשעטם״ ,מ״ם יו״ד מ״ם — הרי כאן ״מים״! מכאן רמז לניסוך
המים מן התודה••(.
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(57

זכריה יד ,ס ז — מ .
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ראב׳״ע ב ז כ ר י ה ש ם .

(59

רש״י שם.

(60
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(62

כלומר  :נבקש להמטיר מים על צמחים ובהם האדמה לקשט.
פ י ר ו ש ו  :הגן ע״י מי הגשם על ישראל נאמניך שואלי
כלומר  :להשקיט את כל אשר נשמה

ב א פ ו ע״י טיפטוף המים.

(63

יומא כ ו :

(64

פ י ר ו ש ה מ ש נ י ו ת ל ר מ ב ״ ם ס ו כ ה ס ו ף פ ר ק ד.

(65

ב מ ד ב ר כ ט ׳ יט ! ל א ! לג.

(66

תענית
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מטר.
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מ ל כ י א ל

הצדוקים שלא היתד .בהם אמונת חכמים וכפרו בתורה שבע״פ ובמסורת
הקבלה ,לא האמינו בניסוך המים ,והיו מזלזלים במצוד ,זו .כאותו כהן צדוקי שנסך
פעם על רגליו — ורגמוהו כל העם באתרוגיהם «( .ולפיכך נהגו לשאוב את המים
לשם הגיסוך בבל ימי החג ממעיין השלוח שמחוץ לחומת העיר לרגלי הר הזיתים,
והיו מביאים אותו לעזרה בטקס פומבי נאה ובתהלוכה מלווה תקיעות ותרועות.
הכל כדי להוציא מלבם של צדוקים ולהניא את לב העם מאחריהם .כאותה שאמדו
לגבי העומר ב פ ס ח ( ״כדי שיהא נקצר בעסק גדול״ — כגגד דעת הצדוקים
בעניין ממחרת השבת «(.
7
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7

ניסוך המים בחג היה ״מצוד ,חשובה״  ,( °ובא כקרבן העונה .״אמר הקב״ה:
נסכו לפני מים בחג ,כדי שיתברכו לכם גשמי שנה״ ( .ואכן כל השמחה הציבורית
במקדש רוכזה סביב עניין המים ,שאיבתם וניסוכם .לילה לילה בחג הסוכות נערכה
בחצר הבית שמחה פומבית גדולה ברוב עם ובהדרת קודש — ״שמחת בית
השואבה״ .ובראש החגיגה ראשי הסנהדרין וחכמי הישיבות ,גדולי ישראל צדיקי
עליון .התפארת היתד .בוהקת מכל עבר ,הכל מלא אורה ושמחה ,שירות ותשבחות,
ריקוד וצהלה .התלהבות ההמוגות מתעצמת וגודשת ,ורוח הקודש מרחפת ורועפת,
כל לב וגפש מתמלאים קדושה וטהרה — עבודת ה׳ בשיא רוממות עוזה ,״ושמחתם
לפני ה׳ אלקיכם״ .אשרי עין ראתה כל אלה! (.
71

־7

משונה עניין זה במקצת ,וכפאראדוקם הוא נשמע :כאן — מים מלבים אש.
ניסוך המים מצית אש קודש בכל נפשות ישראל .מהו אפוא ,הרעיון השרוי בשמחה
עצומה זו של בית השאבה י איזו נשמה מחיה אותה ונופחת בה להב ויקוד ?
המים הם יסוד ראשוני וחיוני ביותר לקיום העולם האורגאני החי .בלעדי
מים — אין חיים .בלי מים — לא יתקיימו לא צמח ולא חי ולא אדם .ולפיכך כה
מצויים הם ופזורים בשפע על פני תבל — ובנקל ישיגם כל צמא :ולפיכך כד,
פשוטים הם להנאה — ללא טרחת הכנה :ולפיכך כה זכים הם וטהורים — ולהרוות
ולחברות ,לנקות ולהדיח ,להחיות ולהפריח .המים הנם איפוא סמל החיות הפעילה,
והנה באים ישראל ומכריזים :״ורוח א ל ה י ם מרחפת על פני המים״ .אנו
שומעים ומשמיעים את ״קול ה י ע ל המים״ .לאמור :בעינינו — יסוד כל החיים
עצמו מעשי ידיו של מי־שאמר־והיה־העולם הוא .לדידן — ההשגחה העליונה
שליטה על הכל בין ביד מלטפת ומרחפת במידת הרחמים ,ובין בקול רועם והולם
במידת הדין.
ואותם מים עצמם שאותם אנו שואלים ומבקשים ושבלעדיהם אין חיינו חיים —
מ ש נ ה ס.

(67

ס ו כ ה פ״ד

(68

מ נ ח ו ת פ ״ י מ ש נ ה ג.

(69

ויקרא כג ,יא.

(70

סוכה נ :

(71

ר״ד ,ט ז  :ו ב ש י נ ו י ב ת ו ס פ ת א ס ו כ ה ס ו ף פ ״ ג .

(72

ס ו כ ה נא ! .נג.
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אותם אנו מנסכים על גבי המזבח .מאותם חיים שחונן ה׳ אותנו — אנו משיבים
לו מנחה ותודה .״כי ממך הכל ,ומידך נתנו לך״ ״• ( .יתר על כן :את החיים עצמם,
את גופותיהם ונשמותיהם ,כל רמ״ח וכל שס״ה מעלים ישראל באותה שמחה של
קדושה ומידבקים בו ,יתברך ,כביכול — .״כל עצמותי תאמרגה :ה׳ מי כמוך!״ ״ (.
שמחת בית השאבה גולמת ,אפוא ,בתוכה את הכרת עליונות ה׳ ותלותו
המוחלטת של האדם בו .״אנו ליה ,וליה עינינו!״ והרגשה כפולה זו באה לידי ביטוי
על־ידי דבקות והתעלות ,על־ידי הכנעה של רוממות והוד.
לדעת קצת מרבותינו תלויה גם מצות לולב בעניין המים :״ארבעה מינים
שבלולב וניסוך המים — לרצות על המים הם ,על שהחג זמן גשמי שנה הואי׳ (.
7

ד

75

ז .ח י ב ו ט ע ר ב ה
מלבד ניסוך המים יש עוד מצוד .המתקשרת עם המים ,ואף היא הלכה למשה
מסיגי — זו מ צ ו ת ע ר ב ה במקדש בשבעת ימי החג .בכל יום היו מביאים
ערבי גחל ממוצא הסמוכה לירושלים ,וזוקפין אותן בצדי המזבח וראשיהן כפופין
על גבי המזבח .ובשעת סידורן היו הכהנים תוקעין משום שמחה ,ומקיפין בלולביהם
הקפה אחת מסביב למזבח ,אומרים :״אנא ה׳ הושיעה נא ׳ אנא ה׳ הצליחה נא •״
וחובטים הערבות בצדי המזבח .ובשביעי של חג היו מקיפים שבע פעמים .ואותו
יום גקרא ״שביעי של ערבה״ וגם ״יום חיבוט חריות״ ( ,כי ביום זה חיבוט
ערבה דוחה שבת במקדש׳ ( .ותקגת גביאים היא לחבוט ערבה באותו יום אף
בגבולין ( .ומשחרב בית המקדש ואין מזבח — מנהג נביאינו בידינו אפילו
בגולה .וכן בעניין ההקפות נהגגו זכר למקדש ,״וחזן בית הכגסת עומד כמלאך
האלהים וספר תורה בזרועו והעם מקיפין אותו דוגמת המזבח״ ( בכל יום —
פעם אחת ,ובשביעי — שבע פעמים .ומרבים בתפילות ובתחינות מעניין מים
וגשמים .ומכאן השם ״יום הושענא״ או ״הושענא ר ב ה ״ ( .
70

7

78

79

80

מצות ערבה נקשרה ביחוד בשביעי של חג ,כי בו — ביום אחרון של סוכות —
נגמר הדין על המים .ומכיון שכך אפשר לראות את הושענא רבה כשלב סיום של
משפט העולם בכלל .״ראש השנה הוא תחילת הדין ,והושענא רבה — יום גמר
הדין״ ( .ומטעם זה גוהגים בהושענא רבה כמה מגהגי ימים נוראים.
81

(73
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(75
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(76
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(78
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(79
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א .מ ל כ י א ל

52

ניסוך המים וערבה הלכות למשה מסיני הן ,כאמור ,ואין להן מקור מפורש
בכתוב .בוזי המסורת — הצדוקים והבייתוסים — לא הודו בהן וזילזלו בקיומן.
ומכל מקום נשתרשו מנהגי־מצוה אלה במסורת החיה של העם ונתחבבו ביותר על
ההמונות .וכשהעזו בני בליעל מאותן כיתות לפגוע במצוות הללו ,הגיבו דוקא
ההדיוטות ועמי הארץ — אלה שנמשלו לערבי נחל ( — באופן ספונטאני וחריף
למדי :שמטו ערבות מסותרות מתחת אבנים בשבת ,ורגמו כהן ממרה באתרוגיהם *»(.
בחג הסוכות חוגגת איפוא התורה שבעל פה את נצחה — נצחון נצחיותה.
היא מתגלה כעץ הדור שענפיו עבותים ושרשיו מרובים! דבריה רענגים ושופעי
חיים — כערבים על יובלי מים .ולא זו בלבד ,אלא הושוותה כאן תורה שבע״פ
לתורה שבכתב .שהרי במצוות החג — אף באותן שגאמרו בכתב — המקרא מועט
וחסר ,והדברים עניים .ובאה ההלכה המסורה להשלים ולמלא ,להרחיב ולהעשיר:
בסוכה — צורתה הנכונה ,מידותיה הראויות והחומר הכשר :ובארבעת המינים —
זהויים האמיתי ופרטי כשרותם .שני ענפי התורה — הכתובה והמסורה — מתגלים
בחג בעבותים וסבוכים זה בזה ,חבוקים ודבוקים ,אהודים ואחוזים זה בזה ,כתרין
רעין דלא מתפרשין.
82

חג הסוכות גושא בקרבו את רעיון אחדות התורה וגצחיותה .״זאת התורה לא
תהא מוחלפת ,ולא תהא תורה אחרת באת הבורא ית״ש״.
ח .ש מ י נ י ע צ ר ת — ז מ ן ש מ ח ת ג ו
אחרון של חג מצד ההלכה ״רגל בפני עצמו״ הוא .ודבר זה מתבטא למעשה
בדינים ש ו נ י ם ״ ( — ״לענין פז״ר קש״ב:״ א( ״פייס בפגי עצמו — גורל בין
משמרות הכהונה על הקרבת הקרבן :ב( ״זמן״ בפני עצמו — לברך בו ״שהחיינו״:
ג( רגל בפני עצמו — שאין יושבין בסוכה :ד( קרבן בפני עצמו — שאינו כסדר
פרי החג ה( שירה בפני עצמו — שיר הלויים במקדש :ו( ברכה בפני עצמו —
שאומרין ״את יום השמיני״ .ואף על פי כן — רק שלוש רגלים הם ,ולא ארבע.
ודגל עצמאי זה סמוך על שולחן סוכות וקרוי על שמו .״ביום ה ש מ י נ י עצרת
תהיה לכם״ ( .שמיני לסוכות במשמע .מכאן — שכרוך שמיני עצרת אחר שכנו
הגדול ,וחג הסוכות הוא קרקע יניקתו .ואכן שם אחד משותף לשניהם בתפילה —
״זמן שמחתנו״ .הרי כאן שגיים שהם אחד .כי באמת מצות השמחה ,חובת החדוה,
משמשות תוכן מרכזי לשגי רגלים אלה .״אבל צאתנו מסוכות למועד שני — רצוני
לומר :שמיני עצרת — הוא לשלים בו מן השמחות מה שאי אפשר לעשותו
בסוכות ,אלא בבתים הרחבים ובבניינים״ ,(86
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ראה למעלה פרק ד.
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סוכה מז .ועי׳ לעיל.
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רעיונות

יסוד

בחג

53

הסוכות

ואף על פי שענית השמחה מאחד את השניפ למועד אחד ,הרי מצד אחר עניין
זה עצמו גם מייחד אותם ומפרידם לשני ימיפ טובים .בסוכות השמחה היא א ח ד
מיסודות החג ,ואילו בשמיני עצרת השמחה היא ה י ס ו ד המרכזי ,עיקר החג
כולו ,ואין בו שום מצוד ,המיוחדת לו זולתי השמחה.
ועוד הבחגה :בחג שרויה השמחה בחוץ ,בסוכות ,ואילו בשמיגי עצרת —
היא מכונסת בתוך הבתים .השמחה מתרכזת ביום העצרת הזה ומגיעה אז לשיא.
ושתי פגים לדבר — לגבי היחיד ולגבי האומה .דירת הארעי של סוכת הדפנות,
המצומצמת ל״ראשו רובו ושולחגו״ של האדם ,מגבילה את האפשרות החיצונית
של השמחה — מסיבת רעים וסעודת חברותא וכיו״ב .ובא אחרון של חג להשלים
את החסר ,להרחיב ולפתח את השמחה ,להגדילה ולהאדירה ״בבתים הרחבים
ובבניינים״ .כי עם ההתכנסות בדירת הקבע מתעצם רגש השמחה ורוממות הנפש
בכלל ,וגם בגלל תחושת רשות היחיד ״ואין לזרים אתך״ ״( ,ובפרט לאחר ישיבת
חוץ שבוע ימים — זהו לגבי היחיד והמשפחה.
ובדומה לו — לגבי האומה .חג הסוכות הרי יש בו רעיוגות אוגיברסאליים,
כלל־עולמיים ,המתבטאים בפרי החג ,ניסור המים ושאלת גשמים ( .גפש האומה
פתוחה כאן לעולם כולו ,לבה ודעתה גתוגים גם לגויי הארצות ,לכל משפחות
האדמה .ישראל מפזר את חדוות אסיפו למרחבי תבל ,בשמחתו הוא מערב זרים,
ונמצאת מגת חגו שלו פגומה וחסרה .ובא יו״ט אחרון של חג להשלים את הפגום
ולמלא את החסר .השמחה שקרנה שבעה ימים מתוך הסוכות ,שהן ברשות הרבים
הגדולה של יחידו של עולם בצל יריעות השמים — שמחה זו מתכנסת ביום השמיני
לתוך רשות היחיד של יחידו של עולם ,הוא יעקב חבל ג ח ל ת ו — ״ביום השמיני
עצרת תהיה ל כ ם ״ — לכם לבדכם .״כבנים הגפטרים מאביהם והוא אומר להם:
קשה עלי פרידתכם! עכבו עוד יום אחד״ ( .אחר שבעים פרים שקרבו בחג
כנגד האומות ,קרב בשמיגי עצרת פר יחיד כגגד אומה יחידה .״משל למלך בשר
ודם שאמר לעבדיו :עשו לי סעודה גדולה .ליום אחרון אמר לאוהבו :עשה לי
סעודה קטנה ,כדי שאהנה ממך״ .(»°
נמצאנו למדים ,כי השמחה בשמיני עצרת מקבלת אופי אינטימי יותר .היא
עובדת את תחום השמחה החיצוגית הרגילה ,היא הופכת לדמות שמחה פנימית
עילאית ,בין האומה ובין אביה שבשמים — ״ישמח ישראל בעושיו״ ״( .שמחת יום
זה מבטאה את האהבה ההדדית בין האומה לאלוהיה .״ומשוש חתן על כלה ישיש
עליך אלהיך״ ( .מכאן מתלבנת ומתבהרת משמעותו של שמיגי עצרת .יום־טוב
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 (87משלי ג ,יז.
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ראה לעיל פרק הי.
רש״י במדבר כט ,לו.

 (90סוכה נה.
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תהלים קמט ,ב.
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זה שואב ממעיני הישועה והחדוה של שבעת ימי הסוכות .ועיקרו — התעצמות
השמחה בכל עוז הזדככותה והתעלותה לשיא עליון! כל מהותו — אהבת עולם ויחוד
לאומי אינטימי בין ישראל לקונו .״יום שמיני עצרת כולו לשם יתברר ...ואם כן
אינו צריך זכדון אחר״ ״( על־ידי נטילת לולב או מצור .אחרת.
במובן זה יש הקבלה בין שמיני עצרת ובין עצרת של פסח .״וחג שבועות גם
כן אין צריך הזכרה אחרת ,כי עיקר הרגל אינו אלא מצד מתן תורתנו ,והוא זכרתנו
הגדול ליישר ארחותינו״« ( .ואכן ״ראויה היתד .עצרת של חג)שמ״ע( להיות רחוקה
חמישים יום׳ כשם שעצרת של פסח ) = ח ג השבועות( רחוקה חמישים יום — אלא
ע״י שישראל יוצאין מן הקיץ לחורף וטרחת הדרכים קשה׳ לפיכך אינה רחוקה ממנו
חמישים יום״״( .חם הקב״ה על אהוביו עם קרובו ,ואינו מטריחם לעלות לרגל
רביעי בעיצומם של ימות הגשמים — .שוב ,גילוי אהבה וחמלה הגלום בשמיני עצרת.
3

9

ט .ש מ ח ת ת ו ד ה ו ה ק ה ל
שמחת שמיני עצרת הפכה בדורות הרבים של גלותנו הארוכה ל״שמחת תורה״.
התורה היתד .לנושא המרכזי בשמחת היום )ובגלויות — שני הימים( .קריאת
התורה וסיומה באחרון של חג נעשתה המסגרת הציבורית של שמחת יום טוב
ברבים ובפומבי גדול .אין ספק כי עצם עניין שמחת התורה — על כל מנהגיו הרבים
שנתפתחו במסורת הגלויות השוגות — גרעין עתיק טמון בו ,ושרשיו קדומים ביותר.
מסתבר מאד כי בצדק גבקש כאן עקבותיו של מעין ״זכר למקדש״ ,דוגמת זכר
כזה בפסח — בכריכת מצה ומרור«<־( ,ובסוכות — בנטילת לולב כל שבעה אף
בגבולין ( .ונראים הדברים כי סיום התודה והשמחה בה בשמיני עצרת הם זכר
למצות ״הקהל״ במקדש.
סמך חשוב לסברה זאת נמצא בדברי עדותו של רבי יצחק אברבנאל י ( :״וכבר
ר א י ת י כ ת ו ב  ,שבכל שגה ושנה היה הכהן הגדול או הנביא או השופט וגדול
הדור ,קורא בחג הסוכות חלק מן התורה ,ושהיה משלים ספר בראשית ,ואלה שמות,
ויקרא ,במדבר סיני בשש שנים ,ובשנה השביעית — שנת השמיטה — בחג היה
קורא המלך ספד אלה הדברים ״( .שבכל שנה ושנה ברגל ,בחג ,קריאת התורה
בסדר ,ובשנה ההיא ,השביעית ,היה המלך מסיים התורה באופן ההוא .ושמכאן
נשאר ה מ נ ה ג ב י מ י נ ו שביום השמיני חג העצרת האחרון — נקרא יום שמחת
תורה ,שבו אגו משלימים את התורה — עומד הגדול שבקהל ומסיים אותה :והוא
ז9

9

(93

ספר החינוך לרבי אהרן מברצלונה ,מצוד• שב״ד.

 (94שם.
 (95רבי יהושע בן לוי בפסיקתא ,ביום השמיני עצרת.
(96

מנהג הלל הזקן — בברייתא פסחים קטו.

(97

תקנת רבן יוחנן בן זכאי אחד החורבן — בסוכה פ״ג משנה יב.

(98

בפירושו לתורה — פ׳ וילך.

(99

מכאן המנהג לקרא בליל הושענא רבה כל ספר דברים בציבור.
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הסוכות

בעצמו קורא בלי תורגמן ,פרשת ״וזאת הברכה״ ,לדמיון מעשה המלך בזמן ההוא״.
והגה מעמד־הקהל עצמו איגו אלא זכר למעמד הר סיני ,לדעת הרמב״ם .(100
״מצות עשה ל ה ק ה י ל כל ישראל ,אנשים ונשים וטף ,בכל מוצאי שמיטה,
בעלותם לרגל ,לקרות באזניהם מן התורה פרשיות שמזרזות אותן ו מ ח ז ק ו ת
י ד י ה ם ב ד ת ה א מ ת  . . .וגרים שאיגם מכידין חייבין להכין לבם להקשיב
אזגם ,לשמוע באימה ויראה וגילה ברעדה כיום ש נ י ת נ ה ב ו )— התורה(
ב ס י נ י  . . .ומי שאינו יכול לשמוע  0מכוין לבו לקריאה זו .שלא קבעה הכתוב
אלא ל ח ז ק ד ת ה א מ ת  ,ויראה עצמו כאילו ע ת ה נצטוה בה ו מ פ י
ה ג ב ו ר ה ש ו מ ע ה  ,שהמלך שליח הוא להשמיע דברי האל״ .0°2מעמד הקהל
החגיגי והמפואר הוא לפי זה חזרה פריודית אחת לשבע שנים על המעמד הנשגב
בחורב .ועל כן דרושה השתתפות כל העם כולו — לרבות הנשים והטף .״הקהל
מצות עשה שהזמן גרמא ונשים ח י י ב ו ת ״ .(103
ואכן גם ענין זה נשתמר בשמחת תורה בדורותינו — דומיא דהקהל .כל העם
מקצה — זקנים ונערים ,גדולים וקטנים ,גשים וטף — הכל באים לבית הכנסת
ומשתתפים ונוכחים בשמחת התורה .יש ,איפוא ,ביום שמחת תורה משהו מיום
מתן תורה .כך מתקשר שוב שמיני עצרת בהקבלה לחג השבועות.
אמנם המנהג הקדמון מימי הבית לסיים את התורה בשבע שנים ע״י קריאת
ההקהל של המלך בסוכות של מוצאי שמיטה — נשתנה לאחר החורבן .מקומן של
הזבחים בבית המקדש תפשה התפילה בבתי כנסיות .במרכז התפילה בציבור
עמדה קריאת התורה ,ומסביב לה נםדרו ונקבעו במשך הדורות התפילות והברכות.
ולפיכך הרבו לאחר החורבן בקריאת התורה לעתים מזומנות ובתדירות קבועה .ומן
01

(100

במשנה תורה ,ספר קרבנות הלכות חגיגה פ״ג.

(101

.לחם משנה״  :כגון שעומד מרחוק.

(102

מרן הרב הראשי לא״י ,הגרי״א הרצוג שליס׳׳א ,עמד על דעה זו של הדמב״ם במוצאי

השביעית הקודמת ,בסוכות תש״ו בנאומו במעמד הקהל הגדול והמרומם בביהכ״נ .ישורון״
שבירושלים .מרן הרב הראשי שלים״א עמד ושאל. :מנין אומר הרמב״ם שמצות הקהל היא
הרב הסברה מעניינת ומפתיעה :

זכרון למעמד הר סיני ? מאיזה מקור שאב דעה זו ?״
גזרה שוד ,יש בדבר .בהקהל הוא אומר )דברים לא ,יב—יג(:
והנשים והסף ...למען

י ש מ ע ו ולמען

אשר לא ידעו ישמעו

ו ל מ ד ו ליראה את ה׳ אלהיכם

על

ויראו

ילמדו

כל

.הקהל

העם

את

את ה׳ אלהיכם...
ה י מ י ם אשר

האנשים
ובניהם

אתם

חיים

ה א ד מ ה  . . .״ ובמתן תורד .הוא אומר )דברים ד ,י( :״יום אשר עמדת לפני ה׳ אלהיר

בחורב,
ליראה

באמור ה׳ אלי

ה ק ה ל לי א ת

אותי כ ל ה י מ י ם א ש ר ה ם

העם

ו א ש מ י ע ם אח דברי,

ח י י ם על

ה א ד מ ה  ,ואת

אשר י ל מ ד ו ן

בניהם

י ל מ ד ו ן״.

אכן גזירה שוד• מלאה ומאלפת ,הקבלה נרחבת בתוכן ובצורה .והוסיף הרב בענותנותו :יש
לשער שהיה לפני הרמב״ם מדרש הלכה אשר ציין גזירה שוד .זו ,והוא מן המדרשים שאבדו
ולא הגיעו לידינו ,כגון :מכילתא דרשב״י ,ואולי עוד ימצא פעם )ועי׳ בסוף הערה  52לעיל(.
(103

קדושין לד,
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הסדר הקדמון התפתחו שני מנהגים :מנהג א״י — לסיים את התורה במשך שלש
שנים*״( ,ומנהג הגולה — לסיים בשנה א ח ת  .עם התמעטות הישוב בא״י
והתחזקות מרכז התורה בבבל׳ בתקופת הגאונים נתעמעם מגהג א״י ,ומנהג בבל
גבר ונתפשט בכל תפוצות ישראל .כך גקבע וגתקבל המועד של סיום קריאת
התורה יצק את דפוס הקבע יצר את הצורה הקיימת של שמחת שמיני עצרת
התורה לשמ״ע ,והתמזג ממילא עם מצות השמחה הגדולה של אותו יום .עד שסיום
בזמן הזה.
1 0 5

י .ס י כ ו ם
בבואנו לסכם בקצרה את רעיונות היסוד הגנוזים בחג הסוכות ובמצוותיו,
מתחוורת לנו קודם כל מסקנה כללית חשובה :מועד זה ,כשאר מועדי ישראל ,אינו
זמן מנוחה ושמחה סתם ,אינו יומא דפגרא להלולא וחנגא גרידא .החג הוא חוק
אלהי הבא להגשים בעולם העשיה רעיונות מעולם האצילות .ומצוות החג הם כלי
המעשה ואמצעי הביטוי לאותן אמוגות ודעות .מתיל בירוריגו דלעיל גיתן לומר,
כי ענייגי חג הסוכות סובבים על ש ל ש אידיאות מרכזיות:
א( הרעיון הראשי — היחס בין הקב״ה ובין ישראל  tב( יחסי החברה בתוך
ישראל! ג( היחס בין ישראל ואומות העולם.
א( ה י ח ס ב י ן ה ׳ ו ב י ן י ש ר א ל — הוא עיקר העיקרים באמונתנו
והשקפת עולמנו .ולפיכך הוא תופש חלק נרחב מידיעת החג .רעיון זה שתי פגים
לו :הקשר בין ה׳ ובין ע ם ישראל ,ולצדו — הקשר בין ה׳ ובין ה א ד ם מישראל.
רעיון דואליסטי זה כולל הנחות יסוד של האמונה ובסיס להשקפת עולם מוסרית:
 (1מציאות ה׳ ובריאת הטבע — אמונה זו מוגחת בעצם קביעת חג האסיף
״בצאת השנה באספך את מעשיך מן השדה״ .(108
 (2הנהגת העולם על ידי ה׳ ובחירת ישראל — מתבטאות במצות סוכה זכר
ליציאת מצדים.
 (3אהבת ה׳ לישראל —מתגלמת בשמיני עצרת ובחובת השמחה המיוחדת בו.
 (4השגחה פרטית ובטחון בבורא — מפגין אדם בשבתו בסוכה ,בצילא
דמהימנותא בצילא דקב״ה ושכינתיה.
 (5הכנעה לה׳ מתוך הרגשת תודה והכרת טובה — מביע אדם ע״י מצות
השמחה בחג האסיף וע״י נטילת ארבעת המינים .היחיד מהלל ומשבח בשם העם
בפרט ממנו ,ונותן הודיה גם על חלקו שלו בפני עצמו.
 (6הרגשת עליונות ה׳ ותלותו המוחלטת של האדם בחסדו — לומד היהודי
מתוך שמחת בית השאבה ,ומתוך בקשת המים להבא הטמונה בניסוך המים ,חיבוט
ערבה ,נטילת לולב ,הקפות הושענא רבה ותפילת גשם.
(104

.לבני מערבא ומסקי לאורייתא בתלת שנין״ — מגילה כ ס :

(105

עיין :אלבוגן ,תולדות התםילה והעבודה בישראל ,ח״א ם״ג.

(106

שמות כג ,טז.
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 (7אחדות התורה ונצחיותה — מוצהרת בניסוך המים וחיבוט ערבה ,ואף
במצות סוכה ודי מינים.
 (8יראת שמים ועול מצוות — מקבל עליו כל העם במעמד הקהל .שמחת תורה
באה במקום הקהל — אם מובטחת מידת הרצינות המתאימה והמשמעת הדרושה —
״וגילו ברעדה״ ,ואם קריאת סיום התורה נעשית בטקס נאה ,שעיקרו קריאה יפה
בטיב ובצורה וברגש.
ב( י ח ס י ה ח ב ר ה ב ת ו ך י ש ר א ל — הם יסוד להשקפת חיים אמיתית
ומועילה .ש ו נ י ם הם בני ישראל זה מזה שוגי שבטבע — ברוח ובגוף .ושוגי
שבמקרה — ברכוש ובקניינים .ומתוך כך נובעת בעל ברחנו מציאות של מעמדות
שונים בחברה הישראלית מבחינה תרבותית או מבחינה כלכלית .אבל ש ו ו י ם
הם כל בני ישראל זה לזה שויון עקרוני מבחינה חוקתית־משפטית ומבחינה דתית־
מוסרית בין בזכויות בין בחובות .המעמדות המתהווים במציאות אינם מקנים מן
הדין זכויות מיוחדות לאיש ,ואינם שוללים זכויותיו של איש .השויון הסוציאלי
העקרוני הזה בולט במפורש במצות השמחה המשותפת בין עשירים ועניים .מרומז
השויון החברתי גם באגודת ד׳ המינים ,אפילו לגבי מעמדיות הנובעת ,לכאורה,
מרצוגו והתנהגותו של האדם — תורה ומעשים טובים .ללמדנו שעם ישראל כולו
הוא כשיעור קומה ,אשד כל האיברים ,הגדולים והקטנים כאחד ,מהווים את שלימותה.
ג( ה י ח ס ב י ן י ש ר א ל ו א ו מ ו ת ה ע ו ל ם — הוא בניין אב להשקפת
העולם הלאומית שלנו .ישראל הוא מרכז העולם האנושי ,הוא ״הלב באומות״ .הוא
העם שגבחד על ידי ה׳ לתתו עליון על כל גויי הארץ .ולא עליונות לשם דדיה
ורודנות ,ולא בחירה לשלול שלל ולבוז בז כי אם בחירה לשם ״ממלכת כהגים
וגוי קדוש״ ,עליונות של קדושה ורוחניות ,מנהיגות של הדרכה במוסר וצדק .״ואתנך
לאור גויים״ .עליונות עדינה ואצילה זו באה לביטוי בקרבנות פרי החג הקרבים
לשלום האומות בפרק שבו הן נידונות על המים.
t

סוף ד ב ר  :חג הסוכות הוא ח ג ה א ח ד ו ת ה ג ד ו ל ה  .אחדות האומה —
על כל חלקיה ומעמדיה  5אחדות האגושות — בין ישראל והעמים; אחדות התורה —
על שני עגפיה :ועל כולם — אחדות בין ישראל ואביהם שבשמים.
יא .ה ע ר ו ת מ י ת ו ד י ו ת
המחנך הבא להורות ענייני חג הסוכות בבית ספר ייתקל בשני קשיים:
א( החומד מרובה — והזמן קצר מאד ,שכן אלול והימים הנוראים קודמים לחג
וסמוכים אליו כל כך .ב( היקף הידיעות המוקדמות של הכיתה בנושא זה אינו
מוגדר בדרך כלל ואינו ברור כל צרכו למודה :ולכן קיימת הסכנה של חזרה
מיותרת על דברים ידועים ,ולעומת זאת — דילוג על דברים בלתי ידועים.
וכיצד יתגבר אדם על קשיים אלה? — הוד! אומר :בעזרת תכנית .עריכת
תכנית כזאת היא ח ו ב ת ש ל ט ו נ ו ת ה ח י נ ו ד של המדיגה או של הקהילה,
או חובת ההנהלה והמועצה הפידאגוגית של בית הספר .התכנית צריכה להכיל
תיכנון מפורט ומחושב של הנושא ל כ ל ש נ ו ת ב ־ ה ״ ם  .הנושא יקיף את כל
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הקשור לחג הסוכות :מצוות ורעיונות ,דינים ומנהגים ,תפילות וקריאות בתורה,
מצוות התלויות במקדש והלכות כלליות של יום טוב וחול המועד.
אנסה להציע כאן שלד של תכנית לנושא זה בקוים כלליים .לשם כך גראה לי
לחלק את שמונה שנות ביה״ס היסודי לארבעה שלבים ,דו־שנתיים:
 (1ש ל ב ר א ש ו ן — כ י ת ו ת א ׳ — ב ׳ :
א( סוכה — צורתה וחלקיה :דינים יסודיים לבנייתה ולשימוש בה :נוי סוכה:
ברכת ״לישב בסוכה״.
ב( ארבעה מינים — שמותיהם בפי העם :עיקר דיני נטילתם :ברכת הנטילה.
ג( שמות החג והמושגים הקשורים בהם — חג הסוכות ,חג האסיף ,זמן שמחתנו.
ד( מבנה החג — שמונה ימים! יו״ט ראשון ,חול המועד ,שבת חול המועד,
הושענה רבה ,יו״ט אחרון :עיקר המותר והאסור ביו״ט.
ה( שמחת תורה — שבע הקפות :סיום התורה :חיבת ס״ת וקדושתו :דגל:
עליה לתורה :ברכת התורה לפניה ולאחריה.
 (2ש ל ב ש נ י — כ י ת ו ת ג ׳ — ד י :
א( לימוד מתוך מקורות החג בתורה — בפי משפטים ,בפי כי תשא ,בפי אמור,
)בפי פגחס( ,בפי דאה) ,בפי וילך(.
ב( תאריך החג ומבגהו.
ג( סוכה — כשרה ופסולה :מבחר דינים על עשיית סוכה וישיבתה.
ד( ארבעה מינים — שמותיהם בתורה :נטילה וגעגועים בהלל :הקפה
בהושענות :הושענא רבה — הקפות וערבה.
ה( בין שבת ליו״ט — מלאכות ופעולות מחיי הבית והסביבה :עירוב תבשילין.
ו( שמחת בית השאבה במקדש.
ז( שמחת תורה — פסוקי ההקפות :חתן תורה וחתן בראשית.
ח( תפילות — קידוש ,שהחיינו)לסוכה ,ללולב ולשמיני עצרת( ,הלל ,הושענות,
מוסף ,גשם.
 (3ש ל ב ש ל י ש י — כ י ת ו ת ה ׳ — ו י :
א( לימוד מספרי הלכה — מבחר משניות ממסכת סוכה :דיני סובה ולולב
ומבחר דיני יו״ט מתוך קיצור שלחן ערוך.
ב( קריאת התורה של בל ימי החג ובהפטרות וקוהלת.
ג( מצוות במקדש — ע״י שבעים פרי החג ,ניסוך המים וערבה.
ד( ביאורי תפילות — תפילת עמידה ,גשם ,הושעגות.
(4
ח׳(.

ש ל ב ר ב י ע י — כ י ת ו ת ז׳ — ח׳:
א( החג בתורה ובנביאים — לימוד מסכם) .מלכים א׳ ח  :זכריה יד :גחמיה

רעיונות

יסוד

בוזג
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הסוכות

ב( למוד מספרי הלכה )הרחבה( ,ממשנת מסכת ס ו כ ה מבחר מתוך ״משנה
תורה״ לרמב״ם י (  :הלכות יו״ט ,הלכות חגיגה; הלכות סוכה ולולב; וקיצור שלחן
ערוך.
ג( לימוד קוהלת — פסוקים גבחרים.
ד( רעיונות על החג ומצוותיו — מתוך מדרשים ומפרשי התורה.
לתכנית כללית זו יש עוד להעיר כמה הערות:
 (1התכנית מבוססת על מעגלים קונצנטריים .כל אחד מארבעת השלבים הנ״ל
מכוון לשנתיים .המורה יחלק אפוא כל סעיף וסעיף שבכל שלב לשני חלקים
מתאימים.
 (2תכנית זו איננה כוללת דידאקטיקה ודרכי ביצוע .מכל מקום מכוון סדר
הסעיפים שבכל שלב שישמש הצעה להתקדמות מודרגת וסדר מוקדם ומאוחר.
 (3דבר המובן מאליו הוא שיש להקדים לתכנית כל שלב חזרה וסיכום הידיעות
מתוך השלב הקודם.
 (4פשיטא ,שהמורה חייב בכל השלבים לשעבד לגושא גם מקצועות אחרים
בהתאמה לגיל התלמידים .כגון בעברית — סיפורים ושירים! בציור — ציורים
וכתבות לקישוט הכיתה והסוכה :במלאכה — עשיית דגל ונויי סוכה! בזמרה —
זמירות ושירים לחג ולשמחת תורה.
תכנית זו מסגרתה להסדיר את ידיעת כל ענייני החג .היא באה לארגן בצורה
מתוכננת את הצד ההשכלתי־הלימודי של החג .ובזה תוכל התכנית אולי לסייע בידי
המורה במלאכת ה ה ו ר א ה  .אולם חייב המורה לזכור ,כי בצד הקניית הידיעות
על מצוות החג ודיגיהן דרושה גם ה ה ש פ ע ה ה ח י נ ו כ י ת  .באמצעות ההשכלה
היהודית הזאת צריך המחנך לנטוע בלב תלמידיו אהבה עמוקה ,חיבה וחן למועדי
ישראל .עליו לראות כעיקר מטרתו לחבב על בנינו ובנותינו ,דור העתיד של עמנו,
את מצוות החג הנפלאות ,וע״י כך להעמיק בנפשותיהם את ה א מ ו נ ה במצוד!
ית״ש .כי הרבה אנו עמלים ללמד את ילדינו תודח ויהדות ,והרבה אנו טורחים
למצוא דרכים ותחבולות על מנת לחנכם לקיום מצוות מעשיות .אבל יש והעיקר
חסר מן הספר :אין מחשבה מספיקה על ה ח י נ ו ך ל א מ ו נ ה .
;

1 0

לפיכך טוב לדעת כי אין לך חומר נוח יותר לחינוך לאמונה מפרשת החג.
באמצעות הודאת ענייגי החג יוכל המחגך המעולה להציג בצורה מוחשית את כל
יסודות אמוגתגו — בכל גיל לפי דרגתו .במידה שהמחנך בביה״ם עוסק בפרשת
החג בהרחבה ובהעמקה בהקניית ידיעות ובהשפעה חינוכית בה במידה ממש הוא
יוצר בסים איתן לאמוגה בבורא עולם ,לאהבת ה׳ וליראת שמים.

 (107לימוד הרמב״ם חשוב מאד בבית הספר מבחינת בהירות העניין׳ סדר הגיוני ,סגנון
ברוד ופשוט ,לשון עדינה ונאה .נחוץ מאד להפיץ את הדמב״ם בין הנוער על־ידי הכנת קיצורים
וליקוטים.

הרב אברהם יצחק הכהן קוק זצ״ל

/

הספה — &3צר ןזגנה

ה ^ ה היא ג$דנו ?לבצר הןןה. :תןי^ם ?ן?1ה מריב לשינותינ( .אןעי
?גסת הגדילה ?*?לי ל?לא ךעבוןה ןךה מלשךאל? .תוב עליהם ?עשו ןופות
?אלה ?לא נעשו ?מותם מימית ;הושע בן־נין :״נ!?שו ?ל־הקהל השבים מן
,
הש?י ספות נ??בו בספית ?י לא-ץשו מימי ?שוע ?ךנון פן ?ני ??ךאל נתל׳
?מןןה $דולה ?!אד״ (2 .ומה היו הןזפות המפוארות הללו ז 99ך?ים שם
?תלמוד . (3ד?עי ליןמי על ל$ךא דןןבוךה ןךה ובטלוהו ואןן זכו$א עללהו
?ס?ה״ .ואם 5ן י׳?9ה היא געלת תכן של הןןה.
ואם לפלא ?עינינו :איך תוכל דילת ?לאי כס?ה להגן עד ??לא הסוס
נוכל עויד לקסת אותה ?ךג^ה לההנןה ךה9קח1ן ?לנו ז איך יוכל ?ןלן של
״שוןים ?הל?תן ו?לי?ית אפילו ט5ח״ להפך למ?צר ולמגן נ^ד ?ל צד ואילב ז
מכרחים אנחנו לה?יד }לוי לפני ?ל?-אי עולם ?אמת נץווית היא? ,דוקא *את
ה?$ר? .היא נ?נית דוקא ?צורה ?ל?-ך קלו^ה עד שמצד צורתה החיצוןה אץה
ךאו;ה לץאורה להיות ןקלאת אפילו ??ם ?ל 3ית דירה ,היא היא הךאולה
להיות לנו למגדל עז ולמ?צר מ?ני ?ל־אילב ומתנקם? ,י ?איזה א$ן תוכל
ןזןזפה ס^רו^ה ופתוחה ??5רים להפך לגית-ךילה — ,הוי אומד לא מ^ני
החזק הוומלי ???ווצויתיה הקלושות יסמל?ות ,אלא מ?ני ?3חק ,ךגר ד׳ הוא
אשר $זר אנןר ש3ימי ססג הקדוש הזה ,סג האסיף ,זאת היא ךילתנו .זה יהלה
לנו למוד לדור1ת9 .י לןזא^ץ הדרוש לנו לבןלן ?יתנו? ,לומד ?גלן ה3לת הל$מי
שלנו ,ןקוקים אנו דןקא לאמוץ הרוחני ,לאמוצי של הןוג ,לאמוצו של ךגר ד'
הק;ם לעד .ואם ?לי ןזה?חית היווזר ןןךי?ים ;פולים לפרוץ ?רץ $?$ה גם
3מ?ץלים הייהד ןןןקים ,לכילים למגר 2ם חומות ןחשת ןבות הלי אין ?צן!ם ולא
?כס שום ?לי יו$יר ??עולם להפיל את־לוחוץה • ngjqו?צוךה ?ל 3הק .ומזה
נדע שהחק ,הוא לה;ה מ?ןילני ה?$ךוי ומשןב לנו3 ,ם ?עת ?^ץה ?אנו נן?ים
ל?נות $5ןש את־3יתנו הלאמי על אלץ אבותינו .נ?יר ןא א ת ־ ה ^ ת זזמןולטת
?ההק !? jqvvהוא ךגד ד׳ א?ר ןזר אמד3? .ית לשךאל ל?ןה ,הוא הוא
ח ו ^ נ ו ןז?צוךה ,למרות סה ?ןזעין הקלושה ?ל האןם לא תוכל להפיר ןז^נוי ועזי.
,

ו??אנו ?אים ל?נ1ת את-ם?תנו המגןה געךנו  01גהק1תתו קןל לץךא ךעבוןה
ןךה? ,כל ד,מו?נים ?לו ,העתיקים ו ה ^ ? י ם  .לן!:ה ןזהק וזקנו — חקי תורתנו
הקדישה העומדים וקימים וקיים לעד!

(1

תהלים ל * כא.

(2

נחמיה ח ,יז.

(3

ערכין לב . :

ד• ס ו כ ד — ,מ ב צ ר ה ג נ ד.
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אמנם ,אנו ?רילים להדר את-ד.ס?ה .ונולי ן1כה מלוים את־י׳?9ה תמיד ואנו
ךגילים מדורות עולמים  .ל ע ט ר אותה ?סדינים המצןלים ולתלות ?ה אגוזים׳
אפךקקים? ,קדים ולמונים ופךפילי ענבים ועקרות של ??לים. ,לינות ,שקנים
וקלתות״ — זאת היא הספה האךץ-לשךאלית הטפוסית? ,לומר ,הננו נקךאים
להדר ןם את-ההק ?הוא מעונו  .ו ל א ןחך?ה לרושללם אלא על ? ן נ ו ?ה ךין תורה״
ולא עשו לפנים משולת הדין  .(5אנחנו הננו מו?נים לעמוד על הגגה העליון
? ל ן ג ד ד׳ ?מוקדי הקהיר להפנס עם ?ל־אחינו ל א לק ?מדת ה&ק ,הדין׳ ?י־
אם גם לפנים משולת קךין .והלתה לנו ן?1תנו למגדל ןנז מפני אולב סלה ו?ית
לשלאל ל?ןה ?אךצ? 1כל ן$ז תפאךתו וק?ת ן ו ד סג$1לת תקום לנו ?מהרה
?:מי" א9ז•
 (4סוכה י.

 (5בבא מציעא ל .:

ד״ר יהודה יעקב

סלוטקי)לידס ,אנגליה( /

א.

דינים ומנהגים

סוכה

)חומר לשיעור(
אחד הגורמים החשובים ביותר בשמחת חג הסוכות ,הוא הישיבה בסוכה .אמנם ישנם עוד
גורמים ,כגון לולב ואתרוג ,תפילות נהדרות ,מלבושים נאים ,מאכלים טעימים .אך מותר לומר,
כי בלי הסוכה החביבה יחסר החג הרבה מטעמו המיוחד.

בדברי ימי ישראל
הסוכה
על הישיבה בסוכה אנו קוראים בתורה :״בסוכות הושבתי את בני ישראל
בהוציאי אותם מארץ מצרים״ .ומאז ועד היום הזה — מדי שנה בשנה ,בחמישה
עשר יום לחודש תשרי ,בזמן האסיף — ,מוסיפים בני ישראל לבנות להם סוכות
ולשבת בהן שבעה ימים )ובחוץ לארץ אף ביום השמיני(.
ואף כי תבנית הסוכה העיקרית לא נשתנתה בעצם ,הגה רוח החגיגה פשטה
צורה ולבשה צורה .ביחוד גיכרה שמחת החג אצל האיכרים ועובדי אדמה ,לאחר
שאספו את התבואה מן השדות ,את הפירות מן הגגים ואת היין מן היקבים .כדי
לקיים את מצות התודה ,היה כל יהודי בונה לו סוכה קטנה על יד ביתו ,ומכסה
אותה בפסולת הגורן והיקב .בסוכה זאת בילה את כל שבעת ימי החג .בה אכל מפרי
גגו ושתה מיץ כרמו ,ושמח שמחה גדולה.
בספר היובלים מסופר כי אברהם אבינו וגם יעקב כבר קיימו את החג בארץ
מגוריהם!(.
אחרי שיבת ציון ,בימי עזרא ,שבו לחוג את חג הסוכות ברוב פאר — .״נאספו
ראשי האבות ...להשכיל אל דברי התורה ,וימצאו כתוב בתורה ...אשר ישבו בני־
ישראל בסכות בחג ,בחדש השביעי ,ואשר ישמיעו ויעבירו קול בכל־עריהם
ובירושלים לאמד :צאו ההר והביאו עלי־זית ועלייעץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים,
ועלי עץ עבת ...ויעשו להם סכות איש על־גגו ובחצרתיהם ...כי לא עשו מימי ישוע
בן־נון כן בני ישראל עד היום ההוא״ ,כלומר מימי יהושע עד אז לא עשו את
הסוכות בשמחה גדולה כל כך ,״ותהי שמחה גדולה מאד״ (.
ומאז נמשכת השלשלת ,חוליה אחרי חוליה ,בלי הפסק עד היום הזה .כל יהודי
באשר הוא יושב בונה לו את סוכתו ליד ביתו ובה ישב שבעה ימים.
את גג הסוכה מסככים בענפים ירוקים )״סכך״( ועל הקירות תולים יריעות,
תמונות ופרחים .את כל הארוחות אוכלים בסוכה ומודים לה׳ על החסדים שהוא
גומל.
2
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זכרונות
הנאה גדולה נהנה כל ילד יהודי בעת ההכנות לחג .זכורני בהיותי ילד,
כמה געגועים עוררה בי הסוכה בהתקרב ימי חגה .במוצאי יום הכיפורים היה אבי
אץ הביתה מבית הכנסת ,ומיד ,טרם סעד את לבו אחרי הצום ,היה ממהר לתקוע
יתד בחצר הבית לשם מצות סוכה .איך רחב לבי מגיל למחרת היום בהשתתפי
במצווה גדולה וגחמדה זו .עזרתי בהגשת הקרשים ,העגפים והפרחים ,השתתפתי
בעשיית שרשראות הנייר המגוונות ,ובתליית פנסי הנייד הצבעוניים ומרהיבי
העין ,וכמה שירה ופיוט בלבי כשישבנו יחד בסוכה המשוכללה ומלאת החן ,מוארה
נרות יום טוב ומבעד לסכך הירוק כוכבי כסף נוצצים וצוהלים.
והגה קטע מתיאורו של סופר עברי בגולה:
»הםכך מ ת ל ח ש עלינו מפני ר ו ח ק ל ה בעליו ה י ר ו ק י ם  . . .ואז יש א ש ר נדמה לי כי יושבים
אנו בארץ־ישראל ,ב ס ו כ ה ה ע ו מ ד ת ע ל ראש ה ר ת ב ו ר בין עצי תמרים .ו ט ו ב לי ונעים ל י ל ש ב ת
כ ך ביחד ע ם אבי ואמי ואחיותי״.

פירוש המלה ״סוכה״
ועתה נתבונן נא קצת בשאלות אחדות; ראשית ,מה בדיוק פירושה של המלה
״סוכה״? במילון תמצאו את פירושה :״אוהל עראי״ .השרש הוא ״סכך״ ,והבנין
נקרא ״סוכה״ על שם שהוא ״סוכך״ ,ומכסה על היושבים בו .על כן מובן למה
גקרא גג הבנין הזה ״סכך״.
ס ו כ ה זו ,מה ט י ב ה ?
מן התודה לא נדע בדיוק מה טיבה של הסוכה אשר בה ישבו אבותינו במדבר.
כתוב :״למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם
מארץ מצרים״ .חכמינו נחלקו בשאלה ״מה הן הסוכות האלה״ :ר׳ אליעזר אומר
כי הן ענני הכבוד שהקיף בהם הקדוש ברוך הוא את אבותינו לבל יכם שרב
ושמש .ר׳ עקיבא אומר כי היו סוכות ממש שעשו להם בשעת חנייתם מפני החמה /
3

אנחנו יושבים בסוכה?
למה
אנו יושבים בסוכה מפני שה׳ צוונו לשבת בה .מצוות מלך היא ,מלך מלכי
המלכים ,הקדוש ברוך הוא .את פקודתו היינו ממלאים גם אם הישיבה בסוכה לא
היתה כל כך נעימה לגוף .אך הוא ,יתברך ,נתן טעם לדבר :״למען ידעו דרתיכם
כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים״ ,כלומר אנו
מצווים לזכור את גדודיהם של אבותיגו במדבר הגדול בצאתם ממצרים ואת
ישיבתם בסוכות אשר בצילן חסו מפני החום ומפני הקור .ושנית עלינו להבין
ולשים אל לב כי המחסה העראי הזה לא היד .מספיק לולא הבורא יתברך שהיה
בעזרתנו .הישיבה בסוכה ,מזכירה איפוא .אותנו את השגחתו של הקדוש ברוך
(3
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הוא .וכמו השבת ויתר החגים ,הסוכה מזכירה את יציאת מצרים .ועל כן אומרים
בתפילה ובקידוש :״זכר ליציאת מצרים״«(.
עושים את הסוכה?
מתי
מצווה לתקן את הסוכה מיד לאחר יום כיפור ,מפגי ש״מצווה הבאה לידו אל
יחמיצנה״ .ויש מבארים ,״מיד״ ,ביום שלאחר יום הכיפורים ,ואפילו הוא ערב שבת.
אם מפני איזה טעם שהוא לא הספיק לבגות את הסוכה לפני החג ,או שגפלה
הסוכה שבנה ,מותר לבגות סוכה גם בחול המועד.
מ ע מ י ד י ם את הסוכה?
איפה
יש לבחור במקום יפה ונקי להקמת הסוכה ,מקום שאין שם ריחות רעים
ורוחות חזקות.
היו שבגו את סוכותיהם גם בראש עגלה ,או בראש ספינה .וחכמינו ז״ל פס?ו
שאם הסוכה הזאת איגה יבולה לעמוד ברוח מצויה שביבשה הרי היא פסולה .אך
אם היא יכולה לעמוד ברוח כזאת ,אפילו אם אינה יכולה לעמוד בדוח מצויה של
הים הרי היא כשדה .אם עשאה בראש הגמל או בראש האילן כשרה ,אך אין עולים
אליה ביום טוב.
מ כ ס י ם את הסוכה?
במה
ההבדל העיקרי בין סוכה ובין בית פשוט הוא באופן עשיית הגג ,ובחומר
שמשתמשים בו לגג ,כי עיקר המצווה הוא הסכך.
אין מסבכים אלא בדברים שגדלו מן האדמה ,אך לא בדברים הגאכלים )פירות,
ירקות( .כן אין לסכך את הסוכה בעמודים קבועים או קורות .טוב להשתמש בעגפי
עצים ,בצמחים ,בפרחים ובעלים שלא יבלו מהר .ומכסים באופן שהסכך לא ימגע
בעד חדירת גשם או אור הכוכבים .מובן שאסור לסכך בדבר שנותן ריח דע .אסור
גם כן להשתמש בכלים או שברי כלים .נסרים שרחבם פחות מארבעה טפחים
מותר לסכך בהם.
עושים את הסוכה?
איך
גובה הסוכה צריך להיות לא פחות מעשרה טפחים )כ־ 80סגטימטר( ולא
יותר מעשרים אמה )כ־ 9מטרים וחצי( .רוחב הסוכה צריך להיות לא פחות משבעה
טפחים על שבעה טפחים )כ־ 60על  60סנטימטרים( ואפשר להוסיף על הרוחב
כאות נפשו.
אם נאלץ לעשות סוכה משלשה דפנות בלבד ,יעשה בצד הרביעי צורת הפתח.
הסוכה מוקמת מתוך התלהבות ועונג ומתוך שמחה של עשייה .הנה תיאור
החוויה מתוך סיפור:
(4
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״אבא תקע ארבעה עמודים בארבע פינות אדמת המקום .אחר לקח קרשים ,חיבר אותם
אחד לאחד ועשה אותם לקירות .אז שם חלונות בקירות ותלה את הדלת על ציריה .ומנחם הקטן
לא זז רגע מהסוכה .הוא עזר לאביו בכל העבודה .פעם הביא חבל ,פעם וו ,פעם יתד ! פעם
הושיט את הפטיש ,פעם נתן מסמר ,עד שנגמרה כל המלאכה.
בערב חג הסוכות הביא אבי מנחם עגלו* מלאה סכך לכסות בו את הסוכה ,האב עלה
על הגג ,ומנחם הושיט לו את הסכך ,בד אחרי בד ,ענף אחדי ענף ,עד אשר כיסו את כל הסוכה״.

מי שידו משגת ,מצווה שתהיה לו סוכה בנויה ,עם גגות שנפתחים ונסגרים
על ידי צירים ,לסגרם בשעת הגשמים .כשפסקו הגשמים נפתחים הגגות והסכר
יבש ואפשר לקיים מצות סוכה כראוי .אך צריך להיזהר שיהא הגג פתוח היטב,
שאם הוא נוטה קצת על הסכך לא ישבו מתחת למקום המשופע.
פסולה
סוכה
סוכה שאין בה שלש דפנות או אשר גגה מורחק מן הדופן שלשה טפחים —
פסולה .אם אינה מסוככת כהוגן וחמתה מרובה מצלתה — פסולה .אך אין לכסותה
יותר מדי ,כי צריך שייראו הכוכבים מבעד לסכך .אם היתד .מרובה כל כך
שאפילו גשמים רבים לא יחדרו אל תוכה הרי היא פסולה ,מפני שאז היא
כעין בית.
אם עשה את הסוכה תחת עגפי אילן גדל היא פסולה .אף על פי שאחר־כך
קיצץ את הענפים ,מפני שכתוב ״חג הסוכות תעשה לך״ ואמרו חז״ל ת ע ש ה ,
ולא מן העשוי י(.
סוכה
נוי
חובתנו לייפות את הסוכה בכלים נאים.
בתלמוד מסופר שהיו עוטרים את הסוכה בקרמין ובסדינין המצוירים ,תלו
בה אגוזים ,שקדים ,אפרסקים רימונים ,פרכילי ענבים ועטרות של שבלים ,יינות,
שמנים )בכדים( וסלתות (.
באמת היה ראוי לברך שהחיינו על עשיית סוכה׳ אד אנחנו סומכים על הברכה
שאנו אומרים על הכוס של קידוש.
8

מ צ ו ו ת ישיבה בסוכה — כיצד?
מצוות הישיבה בסוכה דורשת שנאכל ונשתה ונישן ונטייל ונגור בסוכה בל
שבעת הימים .רבותינו למדו זאת מן הפסוק ״בסכות תשבו שבעת ימים״ .״ ת ש נ ו
כעין ת ד ו ר ו ״ ׳ (  .לפיכך צריך ליצור אווירה של בית בסוכה ,ולהכניס לתוכה
כלים ומצעות נאים .ואפילו אם הוא משוחח עם רעיו ישוחח בסוכה ,ואם הוא
 (5סוכה יא.:
 (6סוכה י . .
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מתפלל ביחידות יתפלל בסוכה .ומי שמחמיר על עצמו ואפילו מים אינו שותה
חוץ לסוכה ,הרי זה משובח.
מ י הם ה י ו ש ב י ם ב ס ו כ ה ?
״כל האזרח בישראל ישבו בסוכות״ ,אמרה תורה .ועל זה משודר הפיט?
בערבית לליל ב׳:
צ ^ ה להגן מלהט ולספות,
?ל האזרח ןלשךאל !שבו גןזפות.
קטן שאינו צריך לאמו ,שהוא כבן שש ,חייב אביו לחנכו במצוות סוכה.
מ י הם ה פ ט ו ר י ם מ ן ה ס ו כ ה ?
נשים פטורות ,כשם שהן פטורות מרוב המצוות שהזמן גרמן ,אך אס הן
יושבות ,תברכנה גם הן ״אשר קדשנו במצוותיו וצונו לישב בסוכה״ .חולה ומשמשיו
פטורים .כל המצטער — פטור .שלוחי מצוה ,אפילו בלילה כשהם במלון ,אם הם
צריכים לטרוח אחר סוכה ,פטורים .אם לא נוח להם לישון בסוכה או אם יהיו
עייפים למחר ויתעכבו מן המצווה — פטורים.
כבוד סוכה
צריך להתייחס אל הסוכה בכבוד ,לכן לא יכניס לתוכה כלים שאינם מכובדים,
כגון קרירות וכלי בישול וכדומה.
מצוד .על כל אדם לעסוק בעצמו בעשיית הסוכה ובהנחת הסכך גם אם הוא
אדם חשוס — זהו כבודו ,שהוא עוסק בעצמו במצווה.
אחרי החג ,כשסותרים את הסוכה ,אין לפסוע על העצים ,וכן אין להשתמש
בהם לדבר מגונה ,מפגי שהם תשמישי מצווה ,כמו ציצית שנפסלה.
לילה ראשון
אכילה בסוכה בלילה הראשון היא חובה .צריך לאכול לפחות פת בשיעור
זית .אפילו אם אדם מצטער הרבה הוא מחויב לאכול בסוכה.
בערב ,לאחר צאת הכוכבים ,כשבאים מבית הכנסת נכנסים לסוכה ומקדשים.
בברכת ״לישב בסוכה״ שמברכים בקידוש ,מתכוונים לפטור גם את הסעודה
שתבוא אחרי כן וגם את השינה ויתר הדברים שעושים בסוכה .בברכת ״שהחינו״
מתכוונים לחג ולםוכה .לכן ,בלילה הראשון מברכים בראשונה ״לישב בסוכה״
ואחר כך ״שהחינו״ ,כדי שתהא ברכת ״שהחיינו״ גם על הסוכה .בלילה השני )בחוץ
לארץ( מברך תחילה ״שהחינו״ ואחר כך ״לישב בסוכה״.
״לישב בסוכה*
בכל פעם שאנו נכנסים לסוכה צריך לברך ״לישב בסוכה״ לפני האכילה .אם
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אדם שוכח לברך ״לישב בסוכה״ ונזכר באמצע הסעודה ,או אפילו אחרי גמרו
את אכילתו ,צריך לברך ,כי גם הישיבה שישב שם אחרי כן היא מצווה.
גשמים
מכיוון שהאכילה בסוכה בלילה הראשון והשני היא חובה ,חשוב לדעת כיצד
לגהוג אם יורד גשם ? שאלה זאת חשובה ביותר לאנשי חוץ לארץ ,כי בארץ ישראל
לרוב עוברים ימי הסוכות לפגי שמתחילים הגשמים.
אם יש תקווה שאחרי שעה או שתים יחדל הגשם — יחכה .אך אם רואים
שהגשם לא יחדל ,או אם כבר חיכו ועוד לא חדל ,צריך לקדש

בסוכה ולברך

״שהחינו״ אך לא *לישב בסוכה״ .אחר כך גוטלים את הידים ,מברכים המוציא,
ואוכלים כזית פת .ואז נכנסים לבית וגומרים את הסעודה שם.
אם חדלו הגשמים לפני ברכת המזון צריך לשוב לסוכה ,לברך ״לישב בסוכה״
ולאכול פת מעט יותר מכביצה ולברך ברכת המזון .אם אחר ברכת המזון חדל
הגשם נכנסים לסוכה ,נוטלים את הידים שנית ואוכלים פ ת מעט יותר מכביצה —
מברכים כמובן ״לישב בסוכה״ ,ואחרי כן אומרים ברכת המזון.
סיפור
•והיום ערב יום טוב ,ואני חפשי לגמרי מן החדר ,והנני סובב כל היום את סוכתנו העומדת
עדויה ממש כבת־מלכה במגבעת של סכך ירוק ורענן .ועיניה — חלונותיה המשופשפים —
מזהירים נגד השמש .מה יפה היא םוכתנו! וגם בסוכה פנימה כ ל כך נקי ו מ ב ה י ק  . . .ואני
עומד ומביט אל כל ההוד הזה ועיני לא תשבענה מראות ה כ ל  . . .דומה שהכל קורא ל י  :הוי
יוסילי יקירנו ,מתי זה תשב פה אתנו ז מתי י
ובכל רגע ורגע אני בוחר לי מקום חדש לשבת בו עם אבא .בראשונה אני בוחר לי מקום
אצל כסאו של אבא בצד מזרח .לעומת החלון .אחרי כן אצל הדלת  :אחרי כן אני בוחר לי
מקום אצל החלון למען אשר יראו כל השכנים אה בגדי החדשים ,ושאני ,יוסיליי. ,בחור בו
שבע שנים״ יושב בסוכה וסועד כאחד הגדולים.
והיום יום חם ובהיר .השמים רחבים ,עמוקים וכחולים ,ואין בהם אפילו זכר לענן .ובודאי,
אני חושב ,יהיה גם לילה בהיר ,מה נעים לשבת בסוכה ב^ילה בהיר ו ח ם ! אבל מתי יבוא כבר
הערב ? קצרה רוחי לחכות .היום נמשך בעיני כשנה תמימה ,ובקוצר רוח אני רץ לרגעים הביתה
ושואל את אמי . :כ מ ה השעה ?״ מתי זה יהיה לילה ? אף כי אמי עסוקה במטבח וגוערת בי
על כל שאלה ושאלה וכמעט שלא תענני מאומה .אני יוצא מן הבית ומביט אל השמש אם איננה
חושבת כבר לשקוע .אבל הי* השמש הגדולה והחמה הזאת׳ כמו להכעיסני ,איננה נחפזת כ ל ל ;
צפה על חוג השמים ומטביעה את כל העולם באורה ובחומה.
א ח ת הרחיצה והסריקה הלבישה אותי אמי את בגדי החדשים עם כפתורי הזהב הנוצצים,
ואת הנעלים החדשות ואת הכובע הכחול שקנה לי א ב א  . . .ומלובש בבגדים חדשים אלו כבן
מלך ,אני עומד אצל החלון ומביט לפאת מערב ששם מתחילה השמש לשקוע.
והשמש יורדת אט אט ,בגאוה ,כאיש היודע את ערכו הרב ,ושופך אור אדמדם על הסוכות.
עוד רגעים מספר היא תיחבא שם ביער .היער יבלע אותה חרש ויםתירנה בין עציו הגדולים
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המשחירים מרחוק — והיה ע ר ב  . . .אני עם אבא נלך לבית־הכנסת ,נשוב הביתה ונשב ב ס ו כ ה . . .
אחרי כ ן  . . .פתאום ראיתי והנה קרע ענן שחור עם הרבה זנבות וקרנים ,ומראהו כעכביש־ענק
ונורא מאד הגיח מאחורי היער ודומם וזועף הלך הלוך וקרוב אל השמש השוקעת  :עוד רגע
והענן העכביש מתנפל עליה וחונק אותה ברגליו ובזנביו השחורים .עוד קרן רועדת אחת שולחת
השמש מבין רגלי העכביש הגדולות החונקות אותה ,כמבקשת רחמים ,ונבלעה בבטן הענן,
ההולך וגדול מרגע לרגע .ומשתקע שם יותר ויותר בקצות השמים.
המראה הזה החרידני מאד  :לבי ניבא לי דבר רע ולא ידעתי מה .נשאתי את עיני •אל
אבא והנה הוא מוצץ ומעלה עשן ממקטרתו ,פניו היורים מעט ,ועיניו מביטות גם כן בחרדה
אל הענן הנורא.
ה מ  . . . .לא טוב — הוא מגמגם בפני עצמו ,ומושך את זקנו — לא טוב כלל .רואה אני
שאבא ירא גם הוא מפני הענן הזה :רוצה אני לשאול את פיו בדבר זה אך יראתי פן יכעס עלי
בשעה זו ולא יקחני כלל אל הסוכה.
יוצא אני עם אבא החוצה ללכת אל בית־הכנסת ! רוח קרה נושבת אל פני ורעד עובר בכל
גווי הקטן.
בבית הכנסת עומדות כנופיות כנופיות של יהודים ומשוחחים בכובד ראש ,ולאזני מגיעות
המלות  :א ו י  . . .ג ש ם  . . .ס ו כ ה  . ; .גשם ! . .
ובטרם הספקתי לפשוט את מעילי והנה גשם יורד בשטף ובזעם ,רוח עזה מתחילה לנהום׳
טיפות הגשם משתקשקות על שמשות החלונות .באותו רגע נדמה לי כי חתרו כל פנים ולבי
כאב בי מאד .האומנם ז האומנם לא אשב בסוכה ז
והנה הגיעו לאזני דברי הדיין העומד ליד אבי ,שבגשם כזה הכל פטורים מן הסוכה .אז
לא יכולתי להתאפק עוד והתחלתי לבכות.
ובלילה ההוא לא אכלנו בסוכה כי אם בבית .ואני לא טעמתי מאומה מכל מעדני החג.
כי נפשי מרה לי על אבא ,על אמא ועל הגשם הרע אשר השבית את ש מ ח ת י . . .
השמים עצובים ובוכים וגם אני עצוב ובוכה .אבא אמנם הבטיחני לקחת אותי אל הסוכה
בשנה ה ב א ה  . . .אך מה לי ולשנה הבאה ,אם בשנה זו חיכיתי והכיתי ובמוכר .לא י ש ב ת י . . .
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במדינת ישראל
סוכה
מנסיון כזה אפשר להינצל במדינת ישראל .בה אפשר ליהנות ממלוא זיווה
של מצווה חביבה זו .כדברי הפיטן:
ישמחו ?סגיהם לדיךים וןעימים,
ןןםות ?צל ןז?ה ? ? ע ת ;מים,
ןתתעןגו ?ה במיני 9טעמים,
אהו?ים מןוו^יה מלןןמימ לילות ולמים.

ב .א ר ב ע ה מ י נ י ם
אגודת הצמחים שאני מחזיק בידי ,מורכבת מארבעה מיני צמחים שונים.
הגה זה ,הצמח היותר ארוך ,באמצע האגודה ,הגראה כשרביט — הוא הלולב.
אלד .שלושת הבדים מימין הם ההדסים• ואלה שני הבדים משמאל הם הערבות .וזה,
העומד בפני עצמו בידי השמאלית ,הוא האתרוג.
ועכשיו הלא תבינו למה גקדאת האגודה היפה הזאת בשם ארבעה מינים.
לפעמים אנו משתמשים בשם הקצר ״לולבי׳ המתאר שני דברים — גם את כל
האגודה כולה וגם את הצמח הגדול שבכולם.
אתרוג לבד?
למה
הלולב מחובר בקשרי עלים עם ההדסים והערבות לאגודה אחת ,ואילו האתרוג
לבדו מוגח .מדוע?
מפני שהתורה אמרה ־( :״ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר )אתרוג(
כפות תמרים )לולב( וענף עץ עבות )הדסים( וערבי נחל )ערבות(״ .הכתוב חיבר
לולב עם הדסים והדסים עם ערבות על ידי ״ואו״ החיבור ,אך את האתרוג הפרידה
מיתר הצמחים על ידי השמטת ה״ואו״ .על כן אגו מפרידים בין האתרוג ובין
יתד הצמחים.
זהו הביאור בלשון הגמרא»( :יכול יהא אתרוג עמהם באגודה אחת? — וכי
גאמר ״פרי עץ הדר וכפות תמרים״ י — ,כפות תמרים׳ כתיב״.
הקשירה
אופן
ההדסים והערבות גקשרים בטבעות אל הלולב בקצהו התחתון .ליתר גוי
ולהידור מצווה הם מונחים במין תיק ,מעשה מקלעת .כל מין בתיק מיוחד והטבעות
עשויות מעלי הלולב ,כי הדין מחייב שיקשרו את הלולב במינו .בעניין זה מסופר
 (8ויקרא כג ,מ.
(9

סוכה לד.:
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על אנשי ירושלים שהיו אוגדים את לולביהם בגימוניות של זהב .אמרו חכמים:
״במינו היו אוגדים אותו מלמטה״ (.
ארבעת המינים הם מצווה אחת ומעכבים זה את זה :כלומר ,אם חסר מין אחד
אין צורך ליטול גם את הנותרים ,כי על ידי זה לא נקיים שום מצוד..
10

של א ר ב ע ת ה מ י נ י ם
סמליותם
ר אליעזר אומר :״ארבעה מינים הללו אינן באין אלא לרצות על המים וכשם
שארבעה מינין הללו אי אפשר להם בלא מים כך אי אפשר לעולם בלא מים״ ״(.
לפי ביאור אחד ־ ( מסמל האתרוג את הי .״פדי עץ הדר״ אומרים חכמינו1 ,ה
הקדוש ברוך הוא ,שכתוב בו )תהלים קד ,א( :״הוד ו ה ד ר לבשת״ :״כפות
תמרים״ זה הקדוש ברוך הוא ,שכתוב בו )שם ,צב ,יג( :״צדיק כ ת מ ר יפרח״ ׳
״עגף עץ עבות״ זה הקדוש ברוך דכתיב )זכריה א ,ח( :״והוא עומד בין ה ה ד ס י ם״:
ו״ערבי גחל״ זה הקדש ברוך הוא דכתיב ביד) .תהלים סח ,ה( :״סולו לרוכב
ב ע ר ב ו ת ביה שמו״ .לזה מרמז ר׳ אליעזר הקליד:
1

״?לולב אןוד ואהרוג אוחד? .ה׳ אןחד ו?מו אסד,״
)״אקחה בראשון״ שחרית ליום א׳ של סוכות(.
על פי דרשה אחרת ״ ( מסמלים ארבעת המיגים את שלושת האבות ואת יוסף:
״פרי עץ הדר״ זה אברהם ,שהדרו הקדוש ברוך הוא בשיבה טובה שנאמר )בראשית
כד ,א( :״ואברהם זקן בא בימים״ ,דכתיב )ויקרא יט ,לב( :״והדרת פני זקן״:
״כפות תמרים״ זה יצחק שהיה כ פ ו ת ועקוד על גבי המזבח .ו״ענף עץ עבות״
זה יעקב ,מה הדס הזד .רחוש בעלים כך היה יעקב רחוש בבנים .ו״עדבי נחל״ זה
יוסף! מה ערבה זו כמושה לפני שלשה מינים הללו כך מת יוסף לפני אחיו.
גם את עם ישראל הם מסמלים :מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח ,כך
ישראל ,יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים :כפות תמרים
אלו ישראל — מה התמרה הזו יש בד ,טעם ואין בה ריח כך הם ישראל ,יש בהט
תודה ואין בהם מעשים טובים ־ ,וענף עץ עבות אלו ישראל — מה הדם יש בו
ריח ואין בו טעם ,כך ישראל ,יש בהם שיש בהם מעשים טובים ואין בהם תודה:
וערבי נחל אלו ישראל — מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח ,כך הם ישראל,
יש בהם בני אדם שאין בהם לא תורה ולא מעשים טובים .ומה הקדוש ברוך הוא
עושה להם? לאבדן אי אפשר ,אלא אמר הקדוש ברוך הוא ,יוקשרו כולם אגודה
אחת והם מכפרים אלו על אלו)ויק״ר ל ,יא(.
(10

סוכה לו.:

(11

תענית ב.:

 (12ויקרא רבה ל ,ט.
(13

ש ם  ,ש ם  ,י.

(14
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ר׳ אליעזר הקליר ,בתפילות של סוכות )סילוק ליום אי( ,סידר את המליצות
האלה בתבנית שיד ואומד:
ולמי ?עץ הןר דיס ושעם,
?ן ?עם זו 3עלי ם?1ת ודע געם»
ו?מו ?כף תו?וד שעם ולא דיס,
פן ?עם זו בעלי מ$ות ?ל־א דת ןריסי
ו?מו ?עבית ריס וטעם מר,
פן 3י3ימו הוגי דת וח?ם מר»
ו?מו ן5ך?ה ?לא שעם ןריס,
פן 3ינימו עק?ים אטומים ??ד׳ריס:
ו?מי עץ פלי עלי סלק מס9ים,
פן :שרים עלי ךשעים מחופפים:
ו?מו הם )ד׳ מינים( אגוךים אלה ?אלה.
?ן תלולם )בני ישראל( אלה ?אלה.
והנה עוד דעה מעניינת על דבר סמליותם של ארבעת המינים :ר׳ מני פתח;
״כל עצמותי תאמרנה ה׳ מי כמוך׳ )תהלים לה ,י( ,לא נאמד פסוק זה אלא בשביל
לולב  :השדרה של לולב דומה לשדרה של בני אדם — השדרה היא העיקר שבאדם
לרמוז שיישיר כל גופו לעבודת הבורא! וההדס דומה לעין לרמוז שלא יתור
אחרי עיגיו ביום שמחת לבו! והערבה דומה לפה או לשפתים לרמת שישים רסן
בפיו ויכונן דבריו בצדק ובמשפט .והאתרוג דומה ללב שהוא משכן השכל ,ל ר מ ת
שיעבוד הבורא בשכלו .אמר דוד :אין בכל האיברים גדול מאלו ,שהן שקולים
כנגד כל הגוף הוי ״כל עצמותי תאמרנה״»(.
המצווה
טעם
כמו שהסוכה היא גורם חשוב לשמחת החג ,כן גם ד׳ המינים מעוררים רגשי
תודה ,תפילה ושמחה בחג הסוכות ,חג האסיף ,לשמוח לפגי ה׳ כפירות נאים.
מי מ ח ו י ב ב מ צ ו ו ה זו?
כל אדם מישראל חייב לקיים מצוות נטילת לולב ,אפילו קטן היודע לנענע
חייב בלולב ,אף אם לא מן הדין הרי הוא חייב מטעם החינול ״(.
לכם״
*ולקחתם
ביארו רבותינו! ״לכם משלכם״ .כל אחד צריך לקחת ארבעה מינים משלו,
ואינו יוצא ידי חובתו ביום הראשון של החג בלולב של חברו! בשאר הימים אפשר
לצאת גם בלולב שאול .אם חבר או ידיד מוסד לנו את לולבו במתנה יוצאים אנו
(15

ש ם ש ם  ,י ג ! ודי׳ ס פ ר ה ח י נ ו ך רפ׳׳ה.

(16

ס ו כ ה מא..
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בו ידי חובתנו ,אפילו ביום הראשון ,כי כוונתו היא לתת במתנה על מנת להחזיר,
ומתנה על מנת להחזיר שמה מתנה ,וכן מסופר בגמרא:
״מעשה ברבן גמליאל ור׳ יהושע ור׳ אלעזד בן עזריה ור׳ עקיבא שהיו
הולכים בספינה ולא היה לולב אלא לרבן גמליאל ,שקנהו באלף זוז .נטלו רבן
גמליאל ויצא בו ,ונתנו לר׳ יהושע במתנה? נטלו ר׳ יהושע ויצא בו ונתנו לד׳
אלעזד בן עזריה :נטלו ר׳ אלעזר בן עזריה ויצא בו ונתנו במתנה לד׳ עקיבא!
נטלו ר׳ עקיבא ויצא בו והחזירו לרבן גמליאל״ ״(.
לולב
נטילת
לפני ״הלל״ לוקחים את ארבעת המינים ,הלולב בימין והאתרוג בשמאל )את
האתרוג נוטלים תחילה כשהפיטום כלפי מטה( .מקרבים את האתרוג אל הלולב
ומברכים :״אשר קדשנו במצוותיו וצוונו על נטילת לולב״ .הופכים את האתרוג
כדי שיהיה הפיטום כלפי מעלה ומנענעים .יש להיזהר בכל זה מפני שמצווים אנו
ליטול את המיגים ״דרך גדילתם״ ( ,כלומר כדרך שהם צומחים .הצד המחובר
לעץ צריך להיות מכוון כלפי מטה .ואם לא — לא יצא ידי חובתו .ואם יחזיק את
האתרוג ״דרך גדילתו״ טרם יברך ,הרי יצא ידי חובתו ולא יוכל לברך עוד.
18

המצווה היא חובה ביום הראשון מן התורה ,כי כתוב ״ולקחתם לכם ב י ו ם
ה ר א ש ו ן ״  .ומברכים בפעם הראשונה גם ברבת ״שהחיינו״ ,אך ביתר הימים,
החובה היא מדרבנן ,ומברכים רק ״על נטילת לולב״ .בשבת שבחג אין נוטלים לולב.
המצווה וזמנה
מקום
בדרך כלל אנו מקיימים מצות נטילת לולב בבית הכנסת ,אך אפשר לקיימה
גם בבית ,והמדקדק במצוה יברך על הלולב בסוכה.
זמן נטילת לולב הוא ביום ,ועיקר המצווה הוא בבוקר ,בזמן תפילת שחרית
לפני ההלל.
ההקפות
אחדי חזרת הש״ץ במוסף אומרים ״הושענות״ .החזן מחזיק בידו את הלולב
ומקיף בו את הבימה וכל מי שיש לו לולב מצטרף אליו ומסובבים את הבימה.
בשעת ההקפה עומד אחד על הבימה וספר תורה בידו .בזמן בית המקדש היו
מקיפים את המזבח והיו מזמרים ״אנא ה׳ הושיענה נא״ ,או ״אני והו הושיעה־נא״.
בכל יום היו מקיפים הקפה אחת וביום השביעי שבע הקפות.
לולב
עד עתה דברנו על דבר ארבעת המינים בכלל .עכשיו נתעכב קצת על כל מין
ומין לחוד :נתבונן נא ראשית כל בלולב.
(17
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השם
השם ״לולב״ שורשו מן ״לבלב״ — ״לצמוח״ ,בארמית מתרגמים ״כפות
תמרים״ — לולבין .הלולב הוא ענף עץ התומר במצבו המקופל לפני שהעלים
התפרדו והתפשטו .למען שמור על העלים שלא יתפרדו בעת הנענועים ,קושרים
את הלולב בטבעות עשויות מעליו.
דינים
לולב יבש פסול ,מפני שאינו ״הדר״ .לולב יבש ניכר בזה שהוא כמוש,
הלחלוחית שבו עברה ,ומראה הירקות כלה :ובכלל הוא נראה כמת שהלבינו פניו.
על לולב ממין זה אמרו בירושלמי ״היבש פסול ,על שם :לא המתים יהללו יה״.
שיעור הלולב באורכו ארבעה טפחים ,כדי שיהיה נוח לנענע בו.
אתרוג
המלה נמצאת בצורות שונות :א( אתרוג ,ב( אתרונגא ,ג( תרוג .אונקלוס
מתרגם ״פרי עץ הדר״ — אתרוג ,ובתרגום ירושלמי — תרוג ,תרוגין.
לפי הרמב״ן נקרא העץ ופריו ״הדר״ על שם יופיו והדרו וחמדתו למראה.
אונקלוס מתרגם ״נחמד למראה״ — דמרגג למחזי )בראשית ב ,ט( ,ומן ״רגג״
נבנה בארמית השם אתרוג.
תיאור
האתרוג הוא ממשפחת התפוזים והלימונים .תבניתו כביצה גדולה .לפעמים
הוא גדול הרבה יותר ,אך לשם מצוות נטילת לולב הא צריך להיות לא פחות
מכביצה .קליפתו עבה וקצת קשה ,והוא מכוסה ״בליטות״.
בזמנגו
האתרוג
רוב האתרוגים במאה התשע־עשרה היו באים מקורפו) ,יון( ,אך בשנת 1871
יצא עליהם חשש שהם מורכבים ,בערך בשנת  ,1880כאשר התחילו חובבי ציון
להתיישב בארץ ישראל בתור עובדי אדמה גיסו לטעת אתרוגים בגני מושבותיהם,
הרבנים והסופרים עוררו את הקהל לקנות מהם .אנחנו בני הגולה צריכים להיות
מאושרים ,שאנו יכולים לקיים מצוות נטילת לולב בפרי ארצנו האהובה.

י.
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הדס
ההדס הוא שיח נותן ריח אשר עליו אינם נושרים לעולם .הוא צומח בצדי
הגבעות ועל יובל מים .עליו מסודרים שלשה שלשה על גבעול .הפרי הוא ירוק
בתחילה ומשחיר אחרי כן .שיעור ההדס באורכו שלשה טפחים ,וצריך לקחת
שלשה בדים.
ערבה
כשבית המקדש היה קיים היו מביאים ערבה מיוחדת למזבח ממקום שגקרא
מ ו צ א (.
המין שאנו לוקחים ,עצו אדמדם ועליו ארוכים ושלמים ( .מסורת התנאים
מוכיחה כי לערבי נחל שבתנ״ך היו עלים אשר שפתם מסביב היתה בתבנית
מגלים קטנים .הערבות שעליהן בצורת שיניים כמו משור — פסולות.
הערבה נקראת גם ״הושענא״ ,מפגי שמשתמשים בה בעת התפילה כשאומרים
״הושענות״ בהושענא רבה.
19
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ציור ירושלים עיר הקודש על הקיר המזרחי של ס ו נ ה מבווריה ,צוירה בשנוז! .1820—50
הסוכה

מוצגת ב ב י ת הנכות  -ב צ ל א ל ׳ בירושלים.

הרב מאיר בר־אילן  /שמחתי בית־השואבה בוולוז׳ין
היה מורגל בפי הבריות :״מי שלא ראה שמחת בית השואבה בוולוז׳ין לא ראה
שמחה מימיו״ .והרבה מן האמת יש במאמר זה .כל אש הנעורים וכל ההתלהבות
שהיתה יוקדת בלב חמש מאות בגי הישיבה התפרצה בימי החגים והמועדים .עוד
לפגי בוא החג היו בגי הישיבה באספה כללית בוחרים ב״גבאים״ ,היינו באחדים
מן החברים ,שיהיו המפקדים על החגיגה .הנבחרים היו כרגיל מן הבחורים
המעולים והחשובים ,שנהגו בהם כבוד .״הגבאים״ דאגו קודם כל להכין את הדברים
המשמחים לבו של אדם ,שיהא על מה לברך ,מה לשתות ומה לברות — הלא אין
שמחה אליבא ריקנא .היה צורך גם לשכור בית גז ול ורחב ידים ,שאפשר יהיה שם
לערוך ריקודים ,הילולות ביום ובלילה ,כי בתון ההילולא הגדולה מי זה מבחין
בין יום ובין לילה ...הבית ששכרו ,אם גם גדול היה מאוד ,לא הכיל את כל בגי
הישיבה ,והיו רוקדים בחוץ ,ומשנתגברה השמחה היו הכל הולכים אל ראשי
הישיבה הלוך ורקוד ,והיו מכניסים את ראשי הישיבה אל הישיבה בשיר ורננה,
ורק אז התחילה השמחה האמתית .אבא ז״ל •( היה רוקד ושר עם התלמידים מתוך
התלהבות כזו שהלהיבה אחרים .בין ריקוד לריקוד ,בין זמר לזמר ,נשמע פסוק או
מאמר מענייגא דיומא ,מה שהגדיל והגביר את השמחה .הגיעה שעת תפילה ,היו
מתפללים ומזמרים ,מזמרים ומתפללים ,ואחרי התפילה היו פוצחים בניגון :״יומא
טבא לך ,דבי״ ,ושוב ״ברוך אלקינו״ ,ושוב ״אתה בחרתנו״ ,ואין קץ ואין סוף
לחדווה .בליל שמחת־ תורה ,עם תפילת מעריב ,היה מראה יוצא מן הכלל :אבא
ז״ל היה עובר לפני התיבה ובני־הישיבה היו ״משוררים״ ,העוזרים ל״חזך .אין
לתאר ,כמה ״גילה״ וכמה ״רעדה״ היו יחדיו בתפילה זו .וכשהגיעו ל״עלינו לשבח״
היו פותחים את אדון־הקודש ובניגון מוסף של יום־הכפורים היו נופלים ״כורעים...״
ואחרי ״הכורעים״ שוב ריקודים ושוב ניגונים עד אור היום.
כל השמחות האלה היו כרגיל משעת הצהרים ועד למחרת בבוקר .ביום החג
בבוקר לא נעדר איש לתפילת שחרית .״השיכרון״ של בני הישיבה לא היה סוף
סוף נורא כל כך ,ולאחר התפילה הלכו כל בני הישיבה ל״קידוש״ .מקומות לשבת
לא הספיקו לכל התלמידים ,ישבו רק ״הנכבדים״ והשאר עמדו מסביב .לעמידה
היה די מקום גם בסוכה ,אך בכל זאת היו עומדים צפופים .אחרי ה״קידוש״ ואחרי
מילי מעליותא בעניינא דיומא היו מגישים ״כיבוד״ ואז גברה החדווה .זריזים לא
המתינו עד שיגיע ״הכיבוד״ אל השולחן ,אלא היו חוטפים מידי ״הגבאים״ ,שאמרו
לחלק לאיש חלקו .היו מתחבטים ,כביכול ,הודפים זה את זה ומתקוטטים בשל פרוסת
דובשן .בדיחו רבנן .אחד מן הממונים בישיבה ,״אליעזר המנהל״ ,יהודי פיקח
ומחודד מאוד ,היה רגיל לומד:
— כשחוטפים ,יש לכל איש חלק .ומי שאין לו ,סימן שלא חטף...
•(

ר׳ נפתלי צבי יהודה ברלין ,ראש הישיבה.

הרב זאב גולד  /שמחת בית השואבה  -חג נצחון התורה שבעל פה
שמחת בית השואבה היתד .ראש השמחות בישראל בימי קדם — ״כל מי שלא
ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו״ »( .מה מקורה וטעמה ושמה שי
שמחה ז ו ז
לאחר עיון במקורות חז״ל על צורת השמחה שבה השתתפו בעיקר חכמי
הדור וגדוליו ,נראה שהיה זה חג של נצחון התורה שבעל פה והשלטתה בישראל:
חג לפרושים שגברו על הצדוקים ,והעלו את שמחת הנצחון לדרגה גבוהה ביותר
ועל כן הפליגו מאוד במעלתה ובחשיבותה.
בדבר מקור השם — ש מ ח ת ב י ת ד  .ש ו א ב ה  ,חלוקים רב יהודה ורב
עינא — חד תני שואבה וחד תני ח ש ו ב ה ־ (  .לפי מסקנת הגמרא לא נשתבשו
שניהם — ״מאן דתני שואבה לא משתבש דכתיב ״ושאבתם מים בששון ממעיני
הישועה״ י=( ! דתני חשובה לא משתבש ,דאמר רב נחמן מצוד .חשובה היא )לנסוך
מיס על גבי מזבח( ובאה מששת ימי בראשית״ .רש״י מפרש מפני ״דאמרן לעיל
שיתין)שהנסכים היו יורדים לתוכן( נבראו בששת ימי בראשית״ ,אעפ״י שמצור .זו
מדרבנן היא ולא נזכרה בתורה במפורש.
וכך היה סדר השמחה :הכהנים והלויים ירדו מעזרת ישראל לעזרת נשים
שבבית המקדש ,ותיקנו שם תיקון גדול :הניחו קרשים על הזיזים שיוצאים
מהכתלים והתקיגו גזוזטראות סביב ,שם עמדו הנשים שבאו להשתתף ולראות את
השמחה הגדולה שהיתר .במקדש .תיקון זה בא להפריד בין גברים לגשים כדי שלא
יבואו לידי שחוק וקלות ראש .והיו שם הרבה מנורות של זהב שהיו גבוהות חמשים
אמה ועל כל מנודה ארבעה ספלים ,והיו פרחי כהונה עולים אליהם בסולמות וכדי
שמן בידיהם של שלשים לוג כל אחד ,והיו שופכים לתוך הספלים שבהם היו
פתילות עשויות מבלאי מכנסי הבחנים ומהמייניהם )אבנטיהם( ,ולא היתד .חצד
בירושלים שלא היתה מוארת מאוד המנורות הללו עד שהיו יכולים לברור חטים
בלי נר .חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים לפני העם שעמד מסביב ,ואבוקות
של אור בידיהם ,והיו זורקים אחת למעלה ומקבלים אחת בידיהם .ורבן
שמעון בן גמליאל נטל שמונה אבוקות בידו וזרקן כלפי מעלה! זורק אחת ונוטל
אחת ואין נוגעות זו בזו .חסידים ואנשי מעשה היו אומרים :״אשרי ילדותנו שלא
ביישה את זקנתנו״ :בעלי תשובה היו אומרים :״אשרי זקנותנו שכיפרה על
ילדותנו״ ,אלו ואלו אומרים :״אשרי מי שלא חטא ,ומי שחטא ישוב וימחול לו״
והלל הזקן הצהיר בשמחת בית השואבה :״אם אני כאן הכל כאן .ואם איני כאן
מי כאן״ .והיתה השמחה גדולה עד אין קץ .דבי יהושע בן חנניה מספר :״כשהיינו
,
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שמחת בית השואבה — חג נצחון התורה שבעל פד.

7י

שמחים שמחת בית השואבה לא ראינו שינה בעינינו דהוו מנמנמי אכתפא דהדדי״.
והלויים היו משוררים בכלי שיר והיו אומרים שירה על חמש עשרה מעלות
היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים כנגד חמשה עשר מזמורי ״שיר המעלות״
שבספר תהלים .ושני כהנים עמדו בשער העליון וחצוצרות בידיהם ,קרא הגבר
הממונה על המקדש תקעו הריעו ותקעו לסימן שילכו למלאות המים לניסוך
ממי השילוח .כשעלו למעלה עשירית תקעו הריעו ותקעו ,וכן כשהגיעו לקרקע
העזרה .והיו ממשיכים בתקיעות ובתרועות על שהגיעו לשער המזרח .שם הפכו
פניהם לצד מערב כלפי המקדש וההיכל והיו אומרים :״אבותינו שהיו במקום הזה
)כלומר במקדש ראשון כשהיו עובדים עבודה זרה( הפכו אחריהם להיכל ה׳ ופניהם
קדמה ומשתחוים ל ש מ ש ( ! ואנו ליה עינינו״ .ולפי דעת ר׳ יהודה היו עונים
ואומרים :״אנו ליה וליה עינינו״ ,(5
4

עליגו להבין את הזיקה והקשר של שמחת בית השואבה עם חג הסוכות :ומדוע
דוקא בסוכות ערכו אותה? שאלה ראשונה מתיישבת בדברי חכמינו ז״ל שאמרו:
בחג נדונים על המים ,והיו מנסכים מים על גבי המזבח להביע בזה את תודתם
להקב״ה הנותן טל ומטר ,משיב הרוח ומוריד הגשם :״ומפתח של מטר הוא בידי
הקב״ה ואינו מוסרו לשליח״«( .והנה יש מקום לעיין בשתי שאלות נוספות :א( למה
עשו את החגיגה בשמחה גדולה כל כך ? ב( למה השתתפו בה למעשה גדולי ישראל
בלבד? הם שרקדו ואבוקות בידיהם והעם עמד והסתכל לאור האבוקות המרובות
שהאירו בחצר העזרה .וכן הנשים עמדו והסתכלו בשמחתם ובריקודם של חכמי
ישראל והקשיבו לשירתם ולדבריהם.
עיקר השמחה היתה לציון הנצחון של התורה שבע״פ ,כאשר ניצחו הפרושים
את הצדוקים .יש בה הד למאבק מד וחריף שהיה קשור בניסוך המים .וכן מובא
בבריתא *(  :״תנו רבנן מעשה בצדוקי אחד ,שגיםך על גבי רגליו ורגמוהו כל העם
באתרוגיהם ואותו יום גפגמה קרן המזבח )רש״י :על ידי אבנים שזרקו בו( והביאו
בול של מלח וסתמוהו״ .ועל זה אמר רבה בר בר חגה אמר דבי יוחגן»(  :״שיתין
)רש״י :חלל שתחת המזבח כנגד מקום הנסכים( מששת ימי בראשית נבראו״.
ומשום כך חשבו אחרי כן את ניסוך המים למצוה חשובה ,כי זו היתה ההפגנה
הגדולה לעיני כל העם שהתורה שבע״פ היא מפי הגבורה כמו התורה שבכתב.
וכשניצחו הפרושים את הצדוקים שמחו שמחה גדולה בבית המקדש בחג גיסוך
המים ,והמשתתפים בשמחה זו היו חכמי התורה שהדליקו את האבוקות להאיר את
ירושלים באור התורה שבע״פ .בראש מסכת אבות מסרו לנו רבותינו ז״ל את
השתלשלות התורה שבע״פ :״משה קבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ,ויהושע
 (4עי׳ יחזקאל ח ,טו
 (5משנה וגמרא שם
(6

תענית ו :

 (7תוספתא פ׳׳ג! סוכה מח :
 (8שם מט.
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לזקנים ,וזקנים לנביאים ,ונביאים מסרוה לאנשי כנסת הגדולה״ .התורה שבע״פ
לא היתד״ במשך מאות שנים ,קניין העם כולו ,כיון שלפי ההלכה אסור לכתוב
דברים שבע״פ כשם שאסור היה לומר בע״פ דברים שבכתב .אלא בגלל הגזירות
והשמדות ,כשגברה הסכנה ,שעלולה תורה שבע״פ להשתכח מישראל — אמר
רבנו הקדוש :״עת לעשות לה׳ הפרו תורתך״ ,ונכתבה המשגה ואח׳-כ הגמרא ע־׳י
רבינא ורב אשי.
כיון שהתורה שבע״פ נמסרה מדור לדור בע״פ ,לפיכך לא רצו למסור אותה
לידים בלתי נאמנות :משה בחד ביהושע תלמידו והוא — בזקנים שבדור והם —
בנביאים והנביאים בחרו באנשי כגסת הגדולה .העם נשאר בבערותו והיו רובם
עמי הארץ .הראשון שניסה להחדיר את התורה שבע״פ ללבות ההמונים היה ״החכם
מכל אדם״ ,ועליו אמרו ז״ל :״ויתד שהיה קהלת )זה שהקהיל קהלות ודרש תורה
ברבים( חכם ,עוד למד־דעת את־העם ,ואזן וחקר תקן משלים הרבה״ ( .וחכמינו
דורשים את המלה ״אזן״ שעד שבא שלמה היתד ,התורה כקופה בלי אזניים ,בא
שלמה ועשה אזניים לתורה ״ ( .ואני נוטה לפרש את דבריהם ז״ל ,כיון שדברי התורה
שבע״פ אסור לכותבם ,כי אם להשמיעם בע״פ ,על כן קראו על זה את הכתוב א ז ן ,
״שעשה אזניים לתורה״ ,כי רק לתורה שבכתב צריכים עיניים ,ולתורה שבע״פ —
אזניים.
8

1

אולי גם התכוונו לכך במאמר הבא לפניו ,ש״בשעה שתיקן שלמה עירובין
ונטילת ידים יצתד ,ב ת קול ואמדה :בני אם חכם לבך ישמח לבי גם אגי ״( ,ואומר:
״חכם בני ושמח לבי ואשיבה חרפי דבר״  : 0כי עד עת התקנות הללו שאל המון
העם את השאלה המפורסמת :מאי אהנו לן רבנן ז לא שדי לן עורבא ולא אסרו לן
יונה ,והכל בתורה שבכתב ואין ערך לתורה שבע״פ! אבל שלמה תיקן התקנות
הללו :מצד אחד גזר טומאה על הידים כי ״ידים עסקניות״ < ( הן וטעונות נטילה,
ומצד שגי תיקן עירובין ,עירובי תחומין ,חצרות ותבשילין ,המתירים ללכת אלפיים
אמה מחוץ לתחום ,או לצאת מדידה לדירה ,או לבשל ביום טוב שחל בערב שבת.
ההמון הפשוט הטה אוזן לחכמי התורה והבין את ערך התורה שבע״פ וזהו שיותר
שהיה חכם )ממקבלי תודה שבע״פ שנמסרה מדור לדור( לימד דעת את העם ועשה
אזניים לתורה ותיקן תקנות לעם .ועל זה אמר דוד אביו :״בני אם חכם לבך ישמח
לבי גם אני״.
2

־1

ואבנר שהיה אביו באורייתא הציל את דוד ואת כבוד מלכותו בכוח התורה
שבע״פ כמבואר בגמרא י ב מ ו ת ״ (  ,שביקש דואג לפסול את דוד מלבוא בקהל:
״אמר ליה דואג האדומי עד שאתה משאיל עליו אם הגון הוא )דוד( למלכות אם לאו
מאי טעמא דקאתי מרות המואביה״ וכתוב :״לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה׳ עד
עולם״ ״( .אז הכריז אבנר :״כך מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי — עמוני
ו ל א עמונית מואבי ולא מואבית״ .ובזה הציל את דוד ,ומלכותו תכון לעד .מכאן
(9
(13

ק ה ל ת י ב ׳ ם.

ש ב ת יד.

(14

(10

עירובין כ א :

ע ו  : :עז.

(15

(11

משלי כג ,טו.

ד ב ר י ם כ ג  ,ד.

(12

ש ם כז ,יא.
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מוכח שכבודו של דוד ניצל בכוח ההורה שבע״פ ולפי הקבלה שהיתר• בידם
מדוד לדוד.
אמנם את זה ידעו דק חובשי בית המדרש ,אבל ההמון לא הכיר בהורה שבע״פ
עד שבא שלמה שלימד דעת את העם ועשה אזניים לתורה ותיקן תקנות הרבה,
כגון עירובין ונטילת ידים.
וכמה נפלאים הם דברי הגאון דבי מנשה מאיליא )בן דורו של הגר״א מוילנא
ז״ל( שמסביר את המאמר במסכת שבת יד :״האוחז ספר תורה ערום נקבר ערום׳׳.
והגמרא מקשה :״ערום סלקא דעתך ? אלא א״ר זירא ערום בלא מצוות״; ומקש-ם
שוב — ״בלא מצוות סלקא דעתך? אלא אימא ,ערום בלא אותה מצוד״״ .רש״י
מפרש :האוחז ספר תודה ערום — בלי מטפחת .והגאון ר׳ מנשה מאיליא ז״ל
מסביר שהאוחז ספר תורה ערום פירושו — בלי הלבוש של התורה שבע״פ ,והוא
נקבר ערום — בלי מצוות .ואם תאמר — הלא יש לו המצוות של תורה שבכתב,
יש להשיב ,שגם זה אין לו .הנה לדוגמא ציצית — כתוב :״וראיתם אותו״ ,הצדוקים
והקראים אחריהם ,היו תולים את הציצית על הקיר ,את התפילין היו שמים על
אפם ככתוב ״ ב י ן ע י נ י כ ם ״ — כפשוטו ולא כמדרשו על הראש ,מקום שמוחי
של התינוק רופף .וכן מצות אתרוג אף היא אינה ברורה — כי הלא כתוב ״פרי עץ
הדר״ ולא אתרוג ,ולולי תורה שבע״פ אי אפשר לדעת כוונת התורה.
וכן יש לפרש המשנה והברייתא בסוכה — ,שבזמן שמחת בית השואבה גסכו
הצדוקים על רגליהם מתוך כוונה ללעוג לחז״ל כאילו דבר זה אינו מפורש בתורה.
כתגובה על כך רגם אותם העם באתרוגיהם — זרקו את האתרוגים בפגיהם לומר:
אין אתם מאמיגים בתורה שבעל פה מגין לכם מצות אתרוג ז ולכן היתה השמחה
עצומה בנצחון זה .דוד אמד על בנו שלמה :״ואשיבה חרפי דבר״ אף החכמים שמחי
כשראו את העם רוגמים את הצדוקים באתרוגיהם ,ובזה הראו שהתורה שבע״פ
חדרה לשכבות העם .וכששמחו החכמים בנצחונם עמד העם מרחוק ושמח אתם
ונהנה לאורם .והלל הזקן ,העניו מכל אדם נהפך כאן ל״בעל גאוה״ והצהיר :״אם
אני כאן הכל כאן ואם איני כאן מי כאן״ ,לאמר :בלי חכמי התורה אין עם ישראל
יכול להתקיים.
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ח .בן־אפרים  /דין וכפרה בחג
המסורת קושרת את חגי תשרי זה בזה ורואה בהם המשך במהותם ,בתוכנם
ובמנהגים התלויים בהם .אופיים של הימים הנוראים חופף על ימי החג —חג
הסוכות ,הושענא רבה ושמיני עצרת .אנו מוצאים בהם המשך לימי דין ,לריצוי
עוונות ולכפרה ,ויותר מזה — ימי תפילה וכפרה על כל העולם )שבעים פרים(,
ימי נצחון וחתימת הדין.
בהושענא רבה ,שהוא אחד מימי ״זמן שמחתנו״ ,מודגש ענין יום הדין בתפילות
ובמנהגים ( .אף האוידה הרצינית ,השוררת בתפילת הגשם במוסף של שמיני
עצרת ,מזכירה את הימים הנוראים .הלולב נדרש כסמל לנצחון ולכפרה ואיגודו
מזכיר את הצורך להתאגד ולהתאחד .בשמיגי עצרת ,שהוא סיום לחג הסוכות ולכל
חגי השגה )פילון( ,יוצאים בשמחה ובריקודים ומשבחים את ה׳ ועולים לתורה
ומהללים לשמו מתוך בטחון שזכינו בשנה טובה ,גשומה וטלולה ובשגת גאולה שלמה.
1

אחד מאדמו״רי החסידות היה אומר :חודש אלול ,הסליחות ,הימים הנוראים s
ראש השנה ויום הכיפורים ושבת־שובה שביניהם ,חג הסוכות וארבעת המינים,
קריאת ״קהלת״ בשבת חול המועד והושענא־רבה ,כולם הם רק מעין ״הכנה״
לשמיני עצרת ושמחת תורה ,לאותה השעה הגדולה ,שאנו כולנו ,בנערינו ובזקנינו.
מכריזים בפומבי מתוך דחילו ורחימו ,מתוך שמחה עליזה ומתוך רצינות עמוקה:
״אתה הראת לדעת ,כי ה׳ הוא האלהים אין עוד מלבדו״ ( .שילוב זה של ימי החג
בימים הנוראים בא לידי ביטוי במדרשים שונים ,המובאים להלן.
2

יום ר א ש ו ן של ה ח ג הוא י ו ם ר א ש ו ן ל ח ש ב ו ן ע ו ו נ ו ת
״ולקחתם לכם ביום הראשון״ — זה חמשה עשר ואת אמרת ״ביום הראשון״ ?
רבי מני דשאב ורבי יהושע דסיכנין בשם רבי לוי :משל למדיגה שהיתה חייבת
לפיס )מם( למלך והלך המלך לגבותה ,יצאו בתוך חמשה עשר מיל גדולי המדינה
לקראתו וקילסו )שבחו( אותו ,והתיר המלך שליש מדימוסיא שלהם .בתוך חמשה
מיל יצאו פטרופלי)תושבי העיר( המדינה וקילסו אותו ,והתיר להם שליש מדימוסיא
שלהם .וכיון שנכנס המלך למדינה — יצאו כל בני המדינה לקראתו וקילסו אותו,
והתיר להם הכל .אמר להם מלכא :מה דאזל אזל מכאן ולהלן חושבנא )מה שעבר
עבר מכאן ואילך יתחיל החשבון(.
כך באים ישראל
עוונותיהם ,עשרת ימי
אמר רבי ,כתוב
מופקדת אצלך מראש

בראש השנה ועושים תשובה ,והקב״ה מתיר להם שליש של
תשובה ומתענים הכשרים והקב״ה מתיר להם רוב עוונותיהם.
)תהלים קל( :״כי עמך הסליחה למען תורא״ — הסליחה
השנה .וכל כך למה י למען תורא! ליתן אימתך על הבריות.

 (1עי׳ להלן במאמר הושענא רבה.
 (2לסי ״חגים ומועדים״ להרב י .ל .הכהן פישמן.
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מיום הכיפורים עד החג כל ישראל עסוקים במצוות — זה עוסק בסוכתו
וזה עוסק בלולבו וביום טוב להקב״ה ,והקב״ה אומר להם :כבר מחלתי לכם על כל
שעבר ,מכאן ואילך חשבו עוונותיכם לפניכם .לפיכך אמר! ״ביום הראשון״ —
ראשון לחשבון עוונות מיום הראשון של מועד ואילך.
)ילקוס שמעוני אמור כג(

י ש ר א ל מ כ פ ר י ם א ל ו על א ל ו
בני
בשרשרת הסמלים שחכמינו ראו בד׳ המינים נמצא סמל אחד המכוון לעם
ישראל.
״פדי עץ הדר״ — אלו ישראל ,מה אתרוג זה יש בו ריח ויש בו אוכל )בויק״ד
— טעם( ,כך ישראל יש בהם בני אדם שהם בעלי תורה ובעלי מעשים טובים!
״כפות תמרים״ — אלו ישראל ,מה תמרה זו יש בה אוכל ואין בה ריח ,כך ישראל
יש בהם בעלי תורה ואין בהם מעשים טובים ן ״וענץ עץ עבות״ — אלו ישראל,
מה הדס הזה יש בו ריח ואין בו אוכל ,כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בידיהם
מעשים טובים ואין בהם תורה :ו״ערבי נחל״ — אלו ישראל ,מה ערבה זו אין בה
לא טעם לא ריח ,כך ישראל יש בהם בני אדם שאינם לא בעלי תורה ולא בעלי
מעשים .אמד הקב״ד !.לאבדם אי אפשר ,אלא יעשו כולם אגודה אחת והם מ כ פ ר י ם
א ל ו ע ל א ל ו  .לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם ״ולקחתם לכם״.
)שם ,שם(

לולב סמל הגצחון לעם ישראל אחרי יום הדין
״שבע שמחות את פניך״)תהלים טו ,יא( — אלו שבע מצוות שבחג — ארבעה
מיגים שבלולב וסוכה ושמחה וחגיגה ,אם שמחה למה חגיגה )שהרי אין שמחה אלא
בחגיגה ,כלומר בבשר השלמים( ואם חגיגה למה שמחה .א״ר אבין :משל לשנים
שנכנסו אצל הדיין ולית אנן ידעין הידין נצוחיא )ואין אנו יודעים מי מנצח( ,אלא
מאן דנסיב ביין בידיה אנן ידעין דהוא נצח )אלא מי שמחזיק לולב בידו אנחנו
יודעים שהוא ניצח( .כך לפי שישראל ושרי אומות העולם נכנסים לדין לפני
הקב״ה בראש השנה לית אנן ידעין מאן אינון נצוחיא )אין אנו יודעים מי מהם
מנצח( ,אלא ממה שישראל יוצאים מלפני הקב״ה ולולביהם בידיהם ואתרוגיהם
בידיהם אנן יודעים דישראל אינון נצוחיא )אנו יודעים שישראל הם המנצחים(.
)שם ,שם(

במדרש רבה מסיים :לפיכך משה הזהיר לישראל ואומר להם :״ולקחתם לכם
ביום הראשון״.
נ צ ח ו ן על א ו מ ו ת ה ע ו ל ם ו מ ח י ל ת ע ו ו נ ו ת
״ולקחתם לכם ביום הראשון״ — ההוא דכתיב )תהלים קב( :״פנה אל תפלת
הערער וכרי .שניצחו ישראל בדין ונמחלו עוונותיהם והם אומרים )אומות העולם(
ניצחו ישראל! שנאמר )שמואל א׳ טו ,כט( :״וגם נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם״.

82

ח.

כן א ס ר י ם

הוא שדוד אומר לישראל :אם קיימתם מצות לולב שנקרא נעים שנאמר :״נעימות
בימינך נצח )מתנות כהונה( :זה הלולב שניקח בימין ובו מראים הנצחון( הרי
אתה מבושר שנצחת לאמת העולם ,שנאמר :״וגם נצח ישראל״ ,לפיכך משה הזהיר
)ייקרא רבה ל41 ,
לישראל ואומר להם ״ולקחתם לכם״.
ל ז כ ו ת את ה ד ו ר ו ת
״תכתב זאת לדור אחרון״ )תה׳ ק ב  :יט( — אלו דורות הללו שהם נטויים
למיתה .״עם נברא יהלל יה״ )שם( .שהקב״ה עתיד לבראות אותם בריה חדשה.
ומה עלינו לעשות? ליקח לולב ונקלס להקב״ה .לפיכך משה מזהיר את ישראל
)שם ל ,ג(.
ואומר :״ולקחתם לכם ביום הראשון״.
כ פ ר ה על ה ע ו ל ם
א״ר אלעזר :הגי שבעים פרים )שקריבים בשבעת ימי החג( כנגד מי ? כגגד
שבעים אומות .פר יחיד שקרב בשמיני עצרת למה ? כנגד אומה יחידה .א״ר יוחנן:
אוי להם לעובדי כוכבים שאבדו ואין יודעים מה שאבדו ,בזמן שבית המקדש קיים
)סוכה נה(
מזבח מכפר עליהם עכשיו מי יכפר עליהם ?
אמר ר׳ פגחס בר חמא :שבעים פרים היו ,שהיו ישראל מקריבים בחג כנגד
שבעים אומות שישבו בשלוה.
)ילקוט שמעוני פנחס כס(

כ פ ר ה ש י ר ד ו ג ש מ י ם על כל ה ע ו ל ם
רש״י :פרי החג שבעים הם חוץ משל שמיני כנגד שבעים אומות לכפר עליהם
שירדו גשמים בכל העולם לפי שנידונין בחג על המים.
)סוכה נה :ד׳׳ה שבעים פרים(.

אליעזר אלינר

)ירושלים( /

״הושענווד

מאז ומקדם היו גאמרות בחג הסכות תפלות שהמלה ״הושענא״ )=הושע נא,
הושיעה נא( !( נזכרת בהן וקשורות הן בגטילת ארבעה מיגים שבלולב ובהקפת המזבח
)או הבימה( בקהל עם ובצמחים רעננים.
במשנה ( מסופר על הקפת המזבח בכל יום פעם אחת ואומרים ״אנא ד׳ הושיעה
נא״ או ״אני והו הושיעה נא״ ובשביעי של חג מקיפין את המזבח שבע פעמים.
ובגמרא ( משמש השם ״הושענא״ לצמחים הגאגדים יחד עם הלולב ,בודאי על
שום התפלות הנאמרות כשמחזיקים את האגודה ובהן חוזרת לרוב המלה ״הושענא״.
ה״הושענות״ הנמצאות בידינו בגוסחאות ובמנהגים רבים ושונים ,כמעט כולן
מסודרות על סדר א״ב )או תשר״ק( והן שונות זו מזו בתכנן ובענינן .מהן פשוטות
ביותר ,כגון ״למען אמתך׳ )הראשונה במנהג אשכנז( ,שהיא תחנה אלפביתית
פשוטה ,בדומה לתחנה המתחילה ״א־ל רחום שמך״ ,הנאמרת בסוף הסליחות ,אלא
שכאן נוספת המלה ״הושענא״ לפני כל משפט קטן.
אולם עיקר הבקשה בסוכות היא על המים ,כי ״בחג נידונין על המים״ והרי
בדין זה תלוי ביותר גורל כל הצומח שבטבע ,וממילא גם חיי אדם — ועל כן
מתאימות ביותר התפלות על הצמחיה לסוגיה והן אקטואליות ביותר בזמן האסיף,
וביחוד בארץ ישראל ,אשד בה אנחנו מרגישים באופן בלתי אמצעי את קשרגו עם
ברכת האדמה ואת תלותנו ביבולה .לסוג זה שייכות ההושענות ״אדם ובהמה״•(
ו״אדמה מאדר״ שבמנהג אשכנז.
אולם ,תפילותיהם וחגיהם של ישראל — אף כי קשורים הם קשר אמיץ בטבע
ובחקלאות — אינם מסתפקים בתוכן זה בלבד ,אלא מרחיבים וכוללים גם את
כל הענינים הלאומיים — תפארתנו שבעבד ותקוותינו לעתיד — ועוברים אף
לענינים כלליים ,אנושיים ועולמיים .הרי ההושענות של מגהג אשכנז ״אבן שתיה,
בית הבחירה״ ,המיוסדת כולה על שבחי ירושלים ובית המקדש ו״אום אני חומה״,
המתארת את מצבה ורדיפותיה של כגסת ישראל בגולה — הן תפלות המזכירות את
עניני האומה בעבר ,וכמותן ההושענא )השביעית בהושענא רבה( ״למען איתן
הנזרק בלהב אש״ ,המסיימת כל חרוז במלת ״אש״ .בסדר תפלות זה המכוון למים,
והיא מונה את הנסיונות שנתנסו בהם אבות האומה באש ,החל מאברהם אבינו
2

3

 (1בהלל )תהלים קיח ,כה( נאמר :אנא ד׳ הושיעה נא וסמוך לו )בפס׳ כז( אסרו חג
בעבותים עד קרנות המזבח .ויש מפרשים זאת על הקסת המזבח )ח ג  ,חגג קרוב לשרש ח ו ג(
בעבותים ,בענפי עץ עבות.
 (2מנד סוכה פ״ד מ״ח.
 (3סוכה לז ע״א וע״ב ועוד.
 (4בדורנו התועלתי
להעצימה״.

) (militaristicיש גורסים באות פ׳ במקום .פרחים״ — .פרדסים

א .א ל י נ ר
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הראשון ועד ״שממות עירך השרופה באש״ ועד ״תולדות אלופי יהודה תשים ככיור
אש״ )עפ״י זכריה יב׳ ו(.
הישענות אחרות לעומת זה מפנות את מבטן לעתיד ומדברות על הגאולה
והנחמה שתבוא לישראל באחרית הימים ,כך היא ההושענא *( ״תתני לשם ולתהלה״,
המיוסדת על תשר״ק אחרי ת׳ העתיד שבכל חרוז ובסופה חתום ״אלעזר חזק״,
הוא ד׳ אלעזר הקליד.
הישענות כאלה וכיוצא בהן נתחברו כמובן במשך הדורות הרבים במספר רב
מאד על ידי פייטנים וגדולי הדורות ועל כן שונים בענין זה המנהגים במאד מאד
המשותף שבהם :הקפת הבימה בארבעה מינים והמלה ״הושענא״ ועל פי רב גם
הסדר האלפביתי.
הנה לדוגמא שתי הושעגות אלפביתיות מסדור ר׳ סעדיה גאון ,שאולי נתחברו
על ידו .האחת מסוג הזכרונות על אבות האומה ,המסודרים בצורת שרשרת!

)אברהם(

? ]t?Jאב ?לוי 13

למען 3ן ברך } ב י י
<$מען ? 5Tאסף

(pnr,

ד ן ל ־ ם ) י ע ק ל (

?מען זי}לים ךע!ת !}?-י

)השבסים(

ןאח

<(n*D

להען העןו

)אהרן(

למען ואח לקןזןיי ן?י.
למען ןקה וארץ י ל ק
למען חלק שוקרוי*

) הושע(
?לבים ק3ח

למען ק3ח קלה וסוד SV

)גיעין .ש־פי(
)״םואל «• ,ז־ ט•(

r

)דוי ,«•»,ט־ז .יח(

<מעןןךע « ן ש?ת על כסא

)שלפה ,דהי״א כט כג(

למען כסא יי לשב ?ליו למלך
)גדקיהו ,ירמי׳ לד חי(

למען למלך ל,ם נןנבךים משלם
למען מעלו! ןד ?שלמה וקרעים W
למען ןתן אדךתי על חורש שדה
למען קןדה ן ! ב ולשרת ?3י
^

)

«

י

את0מד.ןן*י|?

,

)אחיה,מ״איאלי

(

)אליהי ,ם״« ,יט ,יט(
)אלישע ,ש0

(

) V"9 Tפיכיהו ,מא,כב ,ים(

 (5הראשונה אחר שבע ההקפות בהושענא רבד .ברוב הסדורים .ובמנהג מערב אשכנז
)סדור .עבודת ישראל״ ,למשל( היא להקפה שביעית.

״הושדנות״
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״? '3אל י?1לי״ ?

י

*יי?

)חזקיהו .דהי־ב,

למען צז־יק י?מיהי לא קם

)יאשיהו .מ״ב .נ ג  ,כה(

למען קם וחנן שלש 1יעד ךחומים
למען ךחוםים דדו לכ?שן לקדש שם
ל3ען ?  Dוךת ולנון ותל תלפיות

נ ט  ,יא>

) י נ י א ל  .ל• •«(
) ״ מ י ה  ,מ י ש א ל ועזריה(
)שט ,די ,תורד ,,שמו של משיח ו ג י ת המקדש(

למען תל תלפיות ו?*רית הפלקה
הושענא
והשניה ,בקשה על הצלת ישראל מידי שונאיו הרבים והיא מזכירה במקצת את
ההושענא ״אדמה מאדר״ ,המבקשת על הצלת ענפי החקלאות ובעלי החיים ממזיקיהם.
אלא שבתפלה ההיא נמנו הצריכים להנצל עפ״י סדר א״ב ואחרי כל מלה האות
מי ,וכאן כל שורה מתחילה ״הושענא מ׳״ ומובן מעצמו את מי אנחנו מבקשים
להושיע.

הועץןא
האןץד וארפד וא?ד ואלופיהם
מ??ל ו3ל וללוליהם
מגוג ומגוג וןמד וןתר וגדוךיהם
מךןן וךןנה ודוןנ-ם וך3קיך,ם
קהם וןזיקם והוקם ]המוניהם
מנעת אדום ול׳קזמעאלים ונלךיהם
מזמךן וזעןן וןעקן וןניהם
5חוי וחתי נחמתי וחיליהם.
מטךפללא אפךסלא אפךסת?יא ו ש י ר י ה ם
מלןן ולתךן וללדיהם
מכוש וכות וכוב וכפתורים ולתותיהם
מלולים ולודים ולהביס ולהקיהם
ממש ומשא ומשף ומיניהם
מנביות וקךר ואך?אל וניניהם
מסבא וסלתא וסןתכא וסגניהם
מעילם ועלוה ועלון ועמסיהם
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א.

אליני

?פוט ופול ופלשתים י9ליסיןזם
מצוד וצידון ו?ק!לי יצןאיהם
מקיני ו ק נ ך וקדמתי וקהליהם
9לן1?5ה וךאוקה ודיקא ולהגיהם
מ??עים אמות וע?דיהם ועלישיהם
מתו?ל

ןתילם ותוןךקה ותולדותיהם
הועעןא

כל ההושענות שדובר עליהן עד כה מתאימות לפי תכגן לכל יום מימי חג
הסכות ,ורק המנהג קובע מתי ובאיזה סדר הן גאמרות .אולם נמצאות בסדורים
שונים הושענות ,שנתחברו לכתחלה ליום מםויים של סכות או להקפה מסויימת
של הושענא רבה .אז נזכר בהן תמיד מספר היום ,שבו אנחנו עומדים בסכות וכל
חרוזיהם מבוססים על המספד הזה .על פי רוב מונים הם את אבות האומה ומזכירים
את מספר היום בקשר לתולדותיהם.
לדוגמא )עפ״י סדור ספרדי ליום א׳ דסכות(:
א?א זכור אב ילש את הארץ והלה אל1ד
הבין למוךדים לב אןחד ודרך אחד
לקרוא ?לם ? ? ם לל ולע?דו ? כ ם אןןד
הו?יעגו בחגיגת יום א&ד:
אןא ןכור  3ן לחיד ד\ה לפני אביו אחד
שניהם ?נקיון הלכו פאקד
נתת צקר תוזתיו אלל אחד.
הושיענו בחגיגת יום אקד :וכר.
וכן בהושענא ליום שני!
}$א זכור ?עיר וןסל 9׳ ?גלם
ץקןה מ?זעמי גןלים ?נים
ן  3ד ?סקלו את הלךין ןה:ה למחנות ?ונים
הושיענו גןןגיגת למים ?}ים:
א$א המו?יענו על ןךי ר1עים 7ןגים
המנחילנו ע ? ך ת הד?רים על לוחות ?גלם
סמאזין והעיד ?נו עלים ?גלם
ה?1יעני בןןגיגת ;מים שןלם:
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,הישענות״

וכן לשאר ימי הסכות ,שמהם נביא רק חרוזים בודדים:
ליום ג ׳  :אנא זכור אב ראה מלא?ים שלשה
נןמהר להסעיןם סאים שלשה
הלכו אתו בעלי ?לית ? ל ש ה
הושיענו בחגיגת למים ? ל ע ה :
וליום ד׳ :אנא המוליכנו במך?ר בןץלים א ך ב ן ה
למלאתגו בחשן טוךים אך?עה
המצונו להללו בקג ?מינים

אך?עה

הו?יענו בןזגיגת ;מים אך?$ד:.
וכעין זה ביום חמישי וששי של סוכות .ביום השביעי,
הוא יום הושענא רבה ,נאמרות כל ההושענות האלה
בשבע ההקפות אלא שבמקום חרוז הסיום .הושיענו
בחגיגת ;מים...״ אומרים. :הושיענו ?הקפת פעמים...׳
והושענות אחרות ישנן להושענא רבה ,שהן מיוסדות על שבעת האושפיזין
)אברהם ,יצחק ,יעקב ,משה ,אהרן ,יוסף ,דוד( ,אשר כנגדם וכנגד שבע ספירות
שבקבלה מכוונות שבע ההקפות ונביא מכל אחד מן הפיוטים בית אחד בגלל
משקלם הספרדי הנאה )יתד ושתי תנועות ,יתד וש״ת בדלת וכן בסוגר ,אם כי
לפעמים אין המשקל מדוייק(.
מן הפזמון להקפה א׳ — אברהם-חסד
;ד .איום ן ןכור הי1ם ו ?ךית ש?עת תמימיןז
?רית אזרח | אשד ארח ן ?חקות דת ןאומןז
 $כ לקקן ן קרב זמן ן פדותנו ?וחמין?
ן?לנו י; 3ךצ !1ע מ ך :
מן הפזמון להקפה ב׳ — יצחק-גבורה
?לית ןפקד ן א ? ר נ?קד ן להעלות לפג־ןז
כשה נזןסר ן וגם נמסר ן עשות הטוב ?עיניןז
ךצה גןע 1ן וחין זךעו ן ??ת בואם ל<$ניף
ואם חו?ם ן עןה ?ם ן ז?5ה ןא למען ?מןי
ן?רגו ;; ברצון עמך:

מן הפזמון להקפה ג׳ — יעקב-תפארת
ןכור אחוז ן וגם שבוץ ן ןזתום מדת ת ? א ן ת
מדת אמת ן ?אמת ן ןךשה לו וכיוןרת
תפאךתי ן ?תקתי ן תמיד בו נ ק ? ל ת
ודמותו ן וצורתו ן חקוקה 3ןנטךת
ה י א

א

י ע

מן

ת י

ם

ל

ס

לחקיף
תם 3?? 91y?vייז ן & ? ע
ן?לנו יי ?ךצון עמןי

הפזמון להקפה ד׳— מש ־-נצח

ןכות &שה | אל תנשה ן חתום ?מדת הנגה
בזכות ן ועןןתי ן א?;1ינו תנצס
ו?ןזד מ1ר ן שיר מןמיר ן ןקייר ו??׳נ?ס
א-ל נצח ן לןצח ן לסם עם רוימקןז
ן?לנו ץ ?ךצון עמך

מן דפזמון להקפה ה׳ — אהדן־הוד
?ןכות אהלן ן רון לרון ן עקף ןאנזדם הושןןא
נחתם ?כבוד ן ? מ ץ נ ן ת 3ד ן לשמש ??הנה
?גלי פאר ן לפאי ן קזמף .ל3ש ?ןןמוןה
ד ,די הראה ן לעם נכאה ן ךם שי?ן מע1ןה
ולןכות׳ ן וו91לתו ן תושיע לךחומ־ף
ג

ז?ל י מ יר«יז ע$ף

מן הפזמון להקפה ו׳— יוסף־יסוד
?זכות י סף ן ה?ה מאסף ן 03לי1ף ? 3ת ק ף ן ף
וךצה א־ל סי ן פניחוסי ן תקלת עם מקך?ןז
ו?ליתו ן וזכותו ן ןצר לעם מצך?ןז
)cpni
הישע ןא ן ולחם

ל ג ^ ז ן וצה^ה ן וק?צם למגךשן?
3

|

«iןכותו

לאמןז
ג

צ ו

ז ? י י ל 3 :ר ו מ ז י

״הישענות״
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מן הפזמון להקפה ז׳ — דוד־מלכות
זכור סןן ן ^ ן ר נגן ן ן3לי ?שור וגם ן?ל
ק י ר ו ת י ו ן וזמירות ו ן ןהודון לך 1י?ל ת3ל
לך נמשח ן ונגדך ? ח ן נשיא לך ?5ל וגם ס?ל
?דה נכאה ן ?!קוראה | יך גדולה וגם ח5ל
להוקזיעה ן להרג עה ן תגלה ממרומך
זלרנו ן :בךצין עמך ־
ובסיום שבע ההקפות

פיוט המתחיל

אןא לשר עש ?א—;הושעןא ר?ה—לסלס״ך 1יח?ד.
א-ל מיקןיעי
חיש נא פךיום — א־ל נון־א ואיום — ובירושלם ?היום
?ןזללך ןיום ׳קיביעי:
רבים ושונים מאד הם הפיוטים להושענא רבה שבנוסחאות השונות ,וברור
אפוא שמימים קדומים ביותר נהגו להרבות בתפלות ובתחנונים ביום זה .כמעט
בכל הנוסחאות הפיוט האחרון מיוסד על החרוז החוזר
קול מ3שר מ ג  #ר ןאומר.
בנוסח אשכנז נמצא פיוט כזה מאת ר׳ אלעזד הקליד ובו מדובר הרבה
על הר הזיתים ועל הנבואה שבזכריה פרק יד )פס׳ ד׳ והי( .כנראה קשור הדבר
במנהג שהיה נהוג בירושלים בימי הגאונים ,שביום הושענא רבה היו מתפללים
בהר הזיתים מול מקום בית המקדש והיו מקיפים את ההד שבע פעמים בקהל גדול
ובחגיגיות רבה.

ח .ח / .הושענא רבה
א .י ו ם ע ר ב ה
י ו ם ה ש ב י ע י ( של חג הסוכות נקרא במשנה ״יום שביעי של ערבה״ י(,
וכן בשאילתות )פרשת ויקהל( נקרא :״יום ערבה״ .בשם זה מזכירו רב סעדיה
גאון :ב י ו ם ע ר ב ה יאמר :גהדרך בזה יום ערבה ,ורב האי גאון :מגהגנו ומנהג
אבותינו ,שבכל יום ויום מקיפין את התיבה ג׳ פעמים ו י ו ם ה ע ר ב ה ז׳
פעמים .(3
ב .מ צ ו ת ע ר ב ה
מ ש נ ה  :לולב וערבה )דש״י :שהן במקדש כל שבעה — לולב לנטילה וערבה
להקיף מזבח( ששה ושבעה )רש״י :פעמים ,שדוחין שבת והן כל שבעה ,ופעמים
שאין דוחין והוו להו ששת ימים(.
ג מ ר א  :ערבה בשביעי מאי טעמא דחיא שבת? א״ר יוחנן :כדי לפרסמה
שהיא מן התורה )רש״י :לפי שאיגה מפורשת מן התורה בהדיא שבקו לה רווחא
למידתי שבת חד יומא כדי לפרסמה שמן התורה היא(.
1

)סוכה מב.(:

ערבה — שלוחי בית דין מייתי לה )רש״י :מע״ש ולמחרת איגה מצוה לכל
אדם ,אלא כהנים המקיפין בה את המזבח(.
׳

)סוכה מד.(.

הכי אמר רב זביד משמיה דרבא :לולב דאורייתא עבדינן שבעה )ימים( זכר
למקדש :ערבה דרבנן לא עבדינן ליה )בזמן הזה( שבעה זכר למקדש )אלא יום
אחד בלבד ,עי׳ רש״י ד״ה :דלא עבדינן לה שבעה(.
אבא שאול אומר שמצות ערבה יש לה מקור בתורה :״ערבי נחל כתיב —
שתים :אחת ללולב )מארבעת המינים( ואחת למקדש״
״רב אסי א״ר יוחנן משום רבי נחוניא איש בקעת בית חורתן
הלכה למשה מסיני״.
ערבה
״אתמד ר׳ יוחנן ור׳ יהושע בן לוי חד אמד ערבה יסוד נביאים )רש״י :תקנת
נביאים אחרונים חגי ,זכריה ומלאכי ,שהיו ממתקני תקנות ישראל באנשי כנסת
הגדולה( וחד אמר ע ר ב ה מ נ ה ג נ ב י א י ם )רש״י :הגהיגו את העם ולא
תיקנו להם ,ונפקא טינה דלא בעיא ברכה ,דליכא למימר ו צ י ו נ ו  ,דאפילו בכלל
)סוכה מד.(.
לא תסור ליתא(.
א״ר אמי ערבה צריכה ש י ע ו ד ואינה ניטלת אלא בפני עצמה )רש״י :אין
דבר אחר נאגד עמה ד מ ו כ ח ש ה י א מצוד!( ואין אדם יוצא ידי חובתו בערבה
(1

במדבר כט ,ל ב  :״וביום השביעי — פרים שבעה אילים שנים״ וגוי.

 (2סוכה פ״ד ,מ״ג.
 (3מתשובת רב האי גאון ,אוצר הגאונים ,סוכה מג.:
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וכמה שיעורה? אמר ר ב נחמן ג׳ בדי עליז לחין ,ורב ששת
שבלולב
אמר אפילו עלה אחד בבד >.חד )רש״י :בד אחד ובו עלה אחד ודיו
והשתא — נהגו להביא מורביות ,ענפים ארוכים ויפים שמנכרא מצוה בעין יפה(.
)שם פד.(:

ג .מ צ ו ת ע ר ב ה
משגה סוכה פ״ד ,ב  :גמרא מה.

במקדש

כיצד?

 .1ל י ק ו ט ה ע ר ב ה
מצות ערבה כיצד? מקום היה למטה בירושלים ונקרא מוצא ,יורדין לשם
ומלקטין משם מורביות של ערבה.
 .2ז ק י פ ת ה ב מ ק ד ש
ובאין וזוקפין אותן בצידי המזבח וראשיהן כפופין על גבי המזבח ,תקעו
והריעו ותקעו.
 .3ה ק פ ת ה מ ז ב ח ב ס ו כ ו ת
בכל יום )בסוכות( מקיפין את המזבח פעם אחת ואומרים :אנא ה׳ הושיעה
נא ,אנא ה׳ הצליחה נא! ר׳ יהודה אומר :אני והו הושיעא נא!
 .4ה ק פ ת ה מ ז ב ח ב ש ב י ע י ש ל ס ו כ ו ת
ואותו היום )רש״י :בשביעי( מקיפין את המזבח שבע פעמים .בשעת פטירתן
מה הן אומרים ? יופי לך מזבח יופי לך מזבח :ד״א אומר :ליה ולך מזבח ,ליה ולך
מזבח! כמעשהו בחול כך מעשהו בשבת .אלא שהיו מלקטין אותו מערב שבת
ומניחים אותן בגיגיות של זהב )רש״י :מלאות מים( כדי שלא יכמושו.
 .5ח ר י ו ת ש ל ד ק ל
ר׳ יוחנן בן ברוקה אומר :חריות )רשי :ענפים( של דקל היו מביאין )רש״י:
בין בחול בין בשבת(.
 .6י ו ם ח י ב ו ט ח ר י ו ת
ו ח ו ב ט י ן א ו ת ן ב ק ר ק ע בצידי המזבח ,ואותו היום נקרא
ח ר י ו ת ) .לפי דש״י חיבוט הוא לשון ניענוע — מד :ד״ה חביט חביט(.
ד .מ ה ב י ן ש א ר י מ י ס ו כ ו ת ל י ו ם

חיבוט

השביעי?

 .1ה ק פ ה
בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת ...ואותו היום מקיפין את המזבח שבע
פעמים.
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.2

ח

הערבה

דוחה

במקדש

את

השבת

בשאר ימי סוכות שחלו בשבת לא היתה הערבה ניטלת׳ ואילו ביום השביעי הערבה דוחה
את השבת.

לולב דוחה את השבת בתחילתו)רש״י :ביום טוב ראשון( וערבה בסופו )בשביעי(.
פעם אחת חל שביעי של ערבה להיות בשבת והביאו מורביות )נטיעות( של ערבה מערב
שבת והניחון בעזרה והכירו בהן בייתוםין )רש״י :הרגישו תלמידי בייתום והן
צדוקים ואינם מודים בערבה שאינה מפורשת מן התורה( וכבשום )לפי רש״י.
טמנום או כיסום( תחת אבנים )רש״י  :ויודעים הן בחכמים שלא יטלטלו למחר
האבנים( .למחר הכירו בהן עמי הארץ )רש״י :שלא היו בקיאים באיסור טלטול,
והם היתד ,ידם עם הפרושים( ושמטום מתחת האבנים והביאום הכהנים וזקפום בצד
המזבח )רש״י :אבל ישראל לא היה נכנס בין האולם ולמזבח ...דביד נוטלין אותה
ומנענעים ומקיפין בה הכהגים את המזבח ברגליהם ואחר כך זוקפין אותם( ,לפי
שאין בייתוסין מודים שחיבוט ערבה דוחה את השבת.
)סוכה מג.(:

ה.

זכר

למקדש

בערבה

אחרי שחרב ביהמ״ק תיקנו מצות ערבה ליום אחד בלבד׳ והוא שביעי של סוכות.

א״ל אביי לרבא מאי שנא לולב דעבדינן ליה שבעה זכר למקדש ומאי שנא
ערבה דלא עבדינן ליה שבעה זכר למקדש )רש״י :אבל יום אחד מיהא עבדינן(.
אמר רב זביד משמיה דרבא :לולב דאית ליה עיקר מן התורה בגבולין )שלא
במקום המקדש( עבדיגן ליה שבעה זכר למקדש ,ערבה דלית לה עיקר מן התורה
בגבולין לא עבדיגן שבעה זכר למקדש )רש״י :מד :במקדש — הלכה למשה מסיגי:
בגבולין — יסוד נביאים(.
ומסקנת הגמרא :מ נ ה ג נ ב י א י ם ה ו א )רש״י מד :ד״ה מגהג נביאים
הוא בגבולין ולא יסוד נביאים הלכך אינה צריכה ברכה(.
)סוכה מד.(.

ו .ה ק פ ה ז כ ר ל מ ק ד ש
וכבר נהגו ישראל בכל המקומות להניח תיבה באמצע בית הכנסת ומקיפ־ן
אותה בכל יום בדרך שהיו מקיפין את המזבח זכר למקדש.
)רמב״ם ,לולב פ״ז ,הכ״ג(.

ז .ש ב ע ה ק פ ו ת ו ט ע מ ן
ובשביעי מקיפין אותה שבע פעמים ז כ ר ל מ ק ד ש .
)או׳׳ח ,תר״מ(.

וצריך שיקיפו סביב התיבה כל יום הקפה אחת וביום השביעי שבע הקפות.
ובזמן הזה יש מנהג להקיף בכל יום שלש הקפות וביום השביעי ש ב ע ה ק פ ו ת .
)סידור רב סעדיה גאון עמ׳ רל״ח(.
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מנהגנו ומנהג אבותינו ,שבכל יום ויום מקיפין את התיבה שלש פעמים ,ויום
ערבה שבע פעמים ,ומנהג פשוט הוא בכל ישראל ,ולא שמענו שיש מקום שאין
זה מנהגו ,לפיכך אל תשנו מנהג אבותיכם.
)תשובת רב האי גאון. ,אוצר הגאונים״ לסוכה מג,(:

״ואסובבה את מזבחך ה׳״ כדתנינן :בכל יום היו מקיפין את המזבח פעם
אחת ,וכיצד הוא סדר ההקפה? כל ישראל גדולים וקטנים נוטלים את לולביהם
בידיהם הימנית ואתרוגיהם בידיהם השמאלית ומקיפין אחת ,ואותו היום מקיפין
שבע פעמים .א מ ר ר ב ח י י א ז כ ר ל י ר י ח ו  ,הא תינח בזמן שיש מזבח,
ב ז מ ן ה ז ה — חזן הכנסת עומד כמלאך האלהים וספר תורה בזרועו והעם
מקיפים אותו ד ו ג מ ת מ ז ב ח ״ .
)ילקוט שמעוני תהלים ,תשג(.

ומקיפים שבע פעמים

זכר

להקיף

מזבח.
)שבלי הלקט הלכות לולב ,שעא(.

ובזמן שהיה בית המקדש קיים היו מקיפים את המזבח בכל יום פעם אחת
ובשביעי שבע פעמים .והמנהג להקיף דרך ימין ,שכל הקפות מזבח ומתנותיו
היו לימין ,שנאמר :״ומעלתהו פגות קדים )יחזקאל ,מג ,יז( ,מכאן דרשו רבותינו
ז״ל :כל פונות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך ימין למזרח *(  :וכן מנהג כל ישראל,
שעושין הקפה דרך ימין.
)רבנו בחיי בן אשר(

ח.
.1

יום

הושענא

הושענא

יום הושענא נזכר במדרש תהלים •( בתוך תיאור כללי על אופיים של חגי תשרי המובא גם
במדרשים אחרים •( :

וכיון שהגיע י ו ם ה ו ש ע נ א ר ב ה  ,נוטלין ערבי נחל ומקיפין שבע הקפות
וחזן הכגסת עומד כמלאך־אלהים וספר־תורה בזרועו והעם מקיפים אותו ,ומיד
מלאכי השרת שמחים ואומרים :״נצחו ישראל ,נצחו ישראל״ י
בויקרא רבה )פ׳ ל״ז( מסופר על אחד שאשתו מסרה לו ״ביומא דהושענא
עשרה שקלים ושלחה אותו לשוק לקנות לצרכי הבית .כיון שיצא פגעו בו גבאי
צדקה וביקשו ממנו להשתתף במצווה ,שעמדו לקנות תכשיט ליתומה .נתן להם את
עשרת השקלים שהיו בידו .נתבייש לחזור לביתו בידים ריקות ,הלך לבית הכנסת,
ראה שם מן האתרוגים שהתינוקות ״מקלקלי ב י ו ם ה ו ש ע נ א ״  . . .נטל מהם
ומילא שקו ופרש למדינת הים עד שהגיע למדינת המלך .באותו זמן חש המלך
במעיו .אמרו לו בחלום שיירפא אם יאכל מן האתרוגים ״דיהודאי מצלין עמהון
(4

סוטה טו.:

(5

הוצאת בובר סי׳ יז ,אות ה׳.

 (6עי׳ לעיל במאמר .דין וכפרה בחג׳׳,

ח.
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ב י ו ם ה ו ש ע נ א ״  .הלכו ומצאו אותו אדם יושב על שקו — אמר להם :אלו
האתרוגים שהיהודים מתפללים עמהם ביום הושענא ,הביאו את השק לפני המלך,
אכל המלך מן האתרוגים והבריא .הריקו את השק ומילאוהו דינרים.
 .2הו ו ש ע נ א — פ י ו ט י ם .
פיוטים מיוחדים לימי הסוכות ,שמתחילים ב״הושענא״ או שהפזמון שלהם הוא ,הושענא״.
פיוסים אלה נאמרים א ח ת הלל או אחרי מוסף — מקיפים ספר תורה בארבעת המינים ואומרים
.הושענות׳.

מקור השם במשנה :״בכל יום מקיפין את המזבח פעם אחת ואומרים אגא ה׳
ה ו ש י ע ה נ א  ,אנא ה׳ הצליחה נא ,ר׳ יהודה אומר :אני והו הושיעה נא.
)סוכה פ״ד מ״ח(.

כבר בימי הגאונים היו אומרים ״הושענות״ ,היינו פיוטים ,שהפזמון שלהם
״הושענא״ ,ורב סעדיה אומר ,שאין מספר לפיוטים אלה .מכוגים היו בשם פרקים
או פזמונים ומחוברים על־פי סדר א״ב .תוכנם שונה היה ,יש שהיו ״דברי שבח
ופיוטים״ או ״שבח והודאה״ ,ויש שהיו ״דברי בקשה״ או ״תחנוגים״ .במנהג ספרד
נוספו על ההושענות גם סליחות ,לפי שיום ״הושענא רבה״ נחשב ליום ״כפרה
וסליחה״.

)י .מ .אלבוגן — מתוך ״תולדות התפילה והעבודה בישראל״(.

בהקפה הראשונה אומדים הושענא.״ ובהקפה השניה אומרים :ענה בהושענא
אחר כך יעמוד לפני התיבה ויאמר :אנא אל נא הושענא והושיעה נא.
והחזן יאמר אחד מן הפרקים שארשום מה שראוי לכל יום ויענו:
ת?}ה ציון ?;מינו והזלנו ?תו?ה ?קזמןןה ,יךאו גולם ולבושו?? ,למי .ןדים ןוים,
ןהיךף ? א ך  3ע ?9וות ,נ9לי?ף ?זה יום ןו$ה ,ו?ך צאמר:
&ל } א הו־קויעגו ,הישעןא והי?ויץה ?א«

? ה ן ל ^ ף מל?ני $ןא

)מתוך סידור רב סעדיה גאון(.

יום ערבה ,לאחר תפילת המוספים יש ממשיכים את הארון באמצע בית הכנסת,
ויש מוציאים כל ספרי תורות ועושים כמין גורן עגולה באמצע בית כנסת ומתחיל
החזן ו א ו מ ר ה ו ש ע נ א והציבור עוגים אחריו ,ומקיפים שבע פעמים זכי
להקיף מזבח ,ואומר אלפא ביתא אחת בכל פעם .ואחר־כך מחזירים את הארון אי
ספדי התורה למקומם ומסיימים כל ההושענות כסדר הכתוב במחזורים.
)שבלי הלקט הלכות לולב ,שעא(.
7

ט .י ו ם ה ד י ן — י ו ם ה ח ו ת ם (
אמר רבי יונה :כתוב :״ואותי יום יום ידרשון״«( — זו תקיעה וערבה .פ נ י
מ ש ה  :יום של תקיעה — ראש השנה — ויום של ערבה — הושענא רבה— ,
שהכל באים להתפלל יחד בבית כנסת.
 (7עי׳ רמב״ן במדבר יד ,ט.
 (8ישעיהו נח ,ב.
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הושענא רבה

ק ר ב ן ה ע ד ה :שני ימים בשנה הכל דורשין את ה׳׳ מקטנם ועד גדולם .והם:
יו״ט של ראש השנה ויום שביעי של ערבה שהכל שומעין תקיעת־שופר והכל
)ירושלמי ראש השנה פ״ד ה״ח(.
נוטלין הערבה.
אי זכי בתשובה ולאו שלימותא כדקא יאות ,תליין ליה עד ההוא יומא בתראה
דעצרת ,דהוא תמינאה לחג )עד ההוא יומא ולא עד בכלל ,כי גמר הדין הוא
בהושענא רבה — של״ה(.
)זוהר ויחי ,ר׳.(:

ביומא שביעאה דחג הוא ס י ו מ א ד ד י נ א ד ע ל מ א  ,ופתקין נפקין מבי
מלכא ,וגבורן מתעדי ומסתיימי בהאי יומא.
)זוהר צו לא ,ב(.

גם במדרש תהלים
אמר ד׳ יצחק בר
המערכה )לראות מאיזה
על זה מעיר ר ש ״ י :
נדונים על המים.

8

מדובר על הושענא־רבה כעל יום חתימה (.
אבדימי! במיצא־ יו״ט האחרול של חג הכל צופין לעשן
צד באה הרוח ומה היא מביברו׳ — שנה גשומה אי שחונה(.
שמאתמול נ ח ת ם גזר דינם על גשמי שנה כי־תנן :בחג
)יומא בא(:

ויום ערבה הוא י ו ם ח ת י מ ת ה ד י ן כיום הכיפורים ,כדתנן :ובחג נידונין
על המים ,שבו היו מסיימים ניסוך המים.
)שבלי הלקט שם(.

— ואני שמעתי שיש קהילות הקודש שאומרים ביום הושענא־רבה זכרנו לחיים
ומי כמוך ,זכור רחמך וכו׳ ואבינו מלכנו וכוי.
)שבלי הלקט הקצר(.

— בהושענא רבה מקויימת חתימת שלשת הספרים הפתוחים בראש השנה
לפני הקדוש ברוך הוא ונחתמים ביום הכיפורים ובהושענא־דבה תכלית הכפרה.
)ספר המנהיג הלכות אתרוג אות ל״ח(.

וצריך אדם שיתבונן בגודל כוח היום הזה ,שהוא יום כ״א ויום כ״ו )בתשרי
ולבריאת העולם(  ,( °ויום תשלום שבעים פרים )מספר הפרים שקרבים על המזבח
במשך ימי סוכות המכפרים על שבעים עמים( כנגד שרי האומות ,כי כל הכוחות
עתידים שישובו לסיבתם הראשונה ,והוא גם כן י ו ם ה ח ו ת ם ה ג ד ו ל העלית,
מלבד החתימה הראשונה של יום הכיפורים.
ג

)רבנו בחיי בר׳ אשר(.

טוב להשלים הפרשיות )של התודה( בערב יום הכיפורים ,אבל אם לא עלתה
בידו טוב להשלימן ביום הערבה שהוא י ו ם ח ת י מ ת ה ד י ן שביום הכיפורים.
)עי׳ שבלי הלקט שם(.
 (9עי׳ פיסקה חי.
 (10בריאת העולם התחילה בכ״ה באלול ,כי בא׳ בתשרי נברא אדם והיה יום הששי
למעשה בראשית.
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ח.

מנהג העם בליל הושענא־דבה להרבות נרות בבית־הכגסת ומתפללים תפילת
ערבית בהכגעה גדולה ובכוונה כמו בליל יום־הכיפורים ,ורבים נוהגים גם־כן
מבערב ,כמו ביום־הכיפורים ,והולכים ומתקבצים בעלי אסופות ללמוד תורד .כל
הלילה ,לחסות בנועם ה׳ בצל האמונה .וצריך האיש להיות בזריזות ,המביאה לידי
זהירות ,למעט באכילה ושתייה ,אלא אוכל־נפש בלבד ,שהמאכל מביא את השינה
ואין השעה צריכה לכך ,כי המשפט לאלוהים הוא ,כי משעת הנעילה הונח משפט
האדם בצריד־עיון והשקפה לטובה ,הכול לפי המעשה והטוב אשר ייטיב כל אחד
ואחד ,יוסיפו למחול לו וחיה .והיה אם לא יתן לב לתקן מעוותו ,יחמירו בבית־
דין של מעלה בפסק דינו ,והמלמד זכות חוזר ומלמד חובה ,ואחר גמר דין חולקים
הפתקים לממונים אכזרים ועדי־מסירה כרתי ,הן למות והן לחיים.
).חמדת הימים״(.

י .ה ד ל ק ת נ ר ו ת
וכן בהושענא רבה מביא כל אחד ואחד עששית דולקת בכנסת.
)שבלי הלקט ,הלכות ימים סובים רמ״ב(.

ומנהג להדליק כל הנרות שבבית הכנסת לכבוד התורה על שם ״כי נר מציה
ותורה אור״.
)שבלי הלקט שע״א(.

מרבים קצת בנרות כמו ביום הכיפורים.
)ש״ע או״ח תרסד ס״א(.

וכן נהגו בצרפת להדליק נרות בהושענא רבה כבליל כיפור.
)ספר המנהיג הלכות אתרוג אות ל״ט(.

מגהג העם בליל הושענא־רבה להרבות נרות בבית הכנסת.
).חמדת הימים״(.

ד״ר יהודה י .םלוטקי)לידס(  /וביום השביעי
שיעור בכיתה

השם
מדוע נקרא היום הזה הושענא רבה ז
המלה .הושענא -בודאי ידועה לכם מן התפילות לסוכות .אחרי חזרת הש״ץ לוקח החזן
את הלולב ואת האתרוג בידו ומקיף בקצב איטי את הבימה פעם אחת ,כשהוא אומר בניגון
מיוחד וברגש תפילה המתחילה במלה .הושענא״ .המלה .הושענא״ חוזרת אחרי כל משפט:
י^סעגף אלוזינו הו?עןא

ל0ע}ף בוךאני הועעןא
<ס$ןף גואלנו היעעןא
היא נכפלת ,פעמים רבות .על כן קוראים לתפילות האלה .הושענות״.
במחזורים שלכם תראו כי בכל יום מימות הסוכות נאמרת תפילת ״הושענא״ אחרת.
בהושענא רבה אומרים לא רק את ההישענות האלה כי אם גם הושענות רבות נוספות,
לכן הלא תבינו למה נקרא היום הזה .הושענא רבה ז״
במה שונה היום הזה 7
כל הדינים הנוהגים בכל ימי חול המועד — הלל ,לולב ,סוכה — נוהגים גם בהושענא
רבה .יבכל זאת שינה היים הזה תכלית שיניי משאר הימים ,היא שונה לא רק באמירת ההישענות.
הוא שונה בכל האווירה השיררת סביבו ,הוא שינה בסדר התפילה ,בלביש החזן יבלקיחת ערבית
מייחמת בעת אמירת ההישענות ובחבטתן.
יום נמר הדין.
מדיע ילמד .הם כל השינויים יכל הטכסים האלה ז האזיני ,יאגידה לכס.
ראש השנה היא תחילת הדין ,יים כיםיר היא יים חתימת הדין ,יהישענא רבה היא יים
אישיר חתימת הדין שנחתם ביים הכיפירים )ספר המנהיג( .ביים ההיא ייצאית פיתקאית מלפני
הקדוש ברוך הוא ,אשר עליהן כתוב גזר דינו של כל אדם .הנשים נוהמת לאפית ביים הזה
חלות בתבנית .יד״ ,הן מתכוונות לסמל בזה את קבלת .הפיתקא הטובה״.
לפי דעה אחרת נידינים אז על המי* כלומר ,הגזירה יוצאת מן השמים אם יהיו גשמי ברכה
בשנה הבאה אם לא .את חשיבותם של הגשמים לאדם בכלל אין צורך להסביר ,שהרי בלי גשם
אין מים ובלי מים אי אפשר לחיות .אך את חשיבותם לאחינו בארץ ישראל אין להעריך.
בברכת הגשמים תלויים כל חייהם וקיומם .בהם תלויה פוריותה של האדמה ,חיי העצים
והצמחים והבהמות והחיות.
מן האמיר ,יתבאר לכם למה מלאית תםילית ההישענית בקשות ותחינות על הגשם .וגם
הערה למורה  :רשום על הלוח  — :יום ראשון )ושני( — יום ס ו ב ! יום )שני( ,שלישי,
רביעי ,חמישי ,וששי — חול המועד < יום שביעי — הושענא־רבה.

ד י ר י .י .ם ל ו ט ק י
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הבן תבינו למה אנו לוקחים בקשר עם התפילות האלה ערבי נחל ,סמל תלותם של הצמחים
במים.
פנו אל דף״״ במחזיריכם .כאן תראו כי בהקפה החמישית אנו מבקשים:
מקרות  £ז י^סמקלה,
נ?;ה ל2ןל9ה,
?יחים לקיממה.
ען־נים ל??9ה.
פרחים להעציןוה,
??ווים ל}שן!ה,
קרים ^ןך?רי׳
ך?י?ים ל?ל?!ה׳
?תלה ^רוסןןה.
ותפילותינו שלוחות אל אבינו שבשמים שימסיר לנו מים בזכות אבותינו הצדיקים אשר
בחייהם תפשו המים מקום מיוחד.
למען א?ךהם ? א מ ר ;קח ןא מעט מלם,
ל8ען ל?סק ? ? ? ת ה ו ע ? ך ו ?9אני מלם,
למען לעקב מלחם ?מקלות ? ? ק ת ו ת המים,
למען יהו^יע ?זן?רו בלךדן נ?ךתו המלם,
למען ?ךע־ון מ?ה טל מ?ןה מליא ה95ל מלם
)על פי הפיוט ,,למען תמים בדורותיו״(
דומה ליום כיפורים.

מצד אחד דומה הושענא רבה גם ליום כיפור בעצמו ,כמו שכבר אמרנו הרי הוא יום
חתימת הדין .בתפילת שחרית מרבים קצת בנרות בבית הכנסת כמו ביום כיפור .החזן נוהג
ללבוש את הקיטל — זוהי כתונת הבד הלבנה ,הארוכה והרחבה ,שלובשים בראש השנה
ויום כיפור וכשמברכים טל וגשם )יש נוהגים שבעל הבית לובש אותו בליל הסדר(.
הבגד הלבן הזה הוא גם מלבושם של מתים והוא מזכירנו את אססיותם של חיינו ואת
יום הדין שמחכה לנו אחרי מותנו בעמדנו לפני כס המשפט של מלך מלכי המלכים .הבגד
הלבן הוא גם סמל הסליחה והמחילה הקדושה והטהורה.
דומה

לשמחת תורה

כמו בשמחת תורה כן גם בהושענא רבה מקיפים את הבימה שבע פעמים .אמנם ישנם
הבדלים! בהושענא רבה מקיפים בלולב ולא בספרי תורה .ורוח של עצב עצור נסוך על פני
המתפללים .מוציאים את כל ספרי התורה )לפי קצת מנהגים מוציאים רק שבעה( ועומדים עמהם
מסביב לבימה כשהחזן ובעלי הלולבים שבציבור מקיפים את הבימה בלולביהם .לפי הנראה
היה מנהג במקומות ידועים שהחזן היה עומד אצל הבימה כ״מלאן־ אלוקים״ וספר תורה בידו
והעם היו מקיפים את הבימה בערבות.

וביום

השביעי
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דומה לשבועות.

כבליל שבועות כן גם בליל הושענא רבה נוהגים רבים להיות ערים כל הלילה וללמוד
תורה מתוך ״תיקון״ .המורה מראה לתלמידיו את התיקון ועומד על ההבדלים שבין ״תיקון
ליל שבועות״ ו״תיקון ליל הושענא רבה״.
תפילות.

התפילות להושענא רבה משרות על היום הזה רוח מיוחדת .אין אלו בתפילות של שאר
יפי חול המועד ,ואף לא כמו תפילות כל השנה ולא בתפילות יום סוב .מורכבות הן.
התבוננו במחזורים שלפניכם הרואים אתם ? התחלת התפילה היא ממש כמו זו של חול.
מתפללים עד ״מזמור לתודה״ .בשבת ויום סוב משמיטים את המזמור הזה ,ואומרים ״למנצח*.
בחול אומרים את המזמור אך משמיטים ״למנצח״ .בהושענא רבה אומרים ״מזמור לתודה״
וגם ״למנצח״ ,וכוללים את כל המזמורים של שבת ויום טוב .בשבת ויום סוב ממשיכים עד
סוף שירת משה ואומרים אחר כך ,נשמת״; בהושענא רבה אין אומרים ,נשמתי .לפני קריאת
התורה אומרים ,אין כמוך״ ,״שמע ישראל״ וכוי ,כמו ביום טוב ,ובקדושה של מוסף אומרים
,נעריצך״.
מרבות.

בהושענא רבה נוטלים ערבה ,מלבד הערבות שבלולב .המנהג הוא שהשמש מביא ערבות
למכירה .ונוהגים לקחת חמישה בדים ואוגדים אותם יחד בעלי הלולב )כפי שאתם רואים
כאן בערבה אשר בידי( .לערבות אלה קוראים גם ,הושענות״ לפי שמשתמשים בהן באמירת
ההושענות.
אין לוקחים אותן ביחד עם הלולב אלא כשמגיעים לפיוט ,תענה אמונים״ )תמצאוה
במחזורים בדף (...מניחים את הלולב ונוטלים אותן ,מפני שאז מתפללים על המים.
אחר גמר ההישענות מנענעים אותן ואחרי כן חובטים אותן בקרקע או על כסא חמש
פעמים )יש אימרים שתים או שלש פעמים( ודי בזה אפילו לא נשרו העלים.
אחרי החבטה אסור לזרוק את הערבית אל האשפה או להתייחס אליהן בבזיין ,כי זהו
״ביזוי מצוד.״ ,נוהגים להצניע אותן ולהשתמש בהן לאפיית מצה ,כדי לעשות בהן מצוד .אחרת.
כשרות

הערבה.

כל מה שפוסל בערבה של לילב פיסל בערבית אלי .אורך הערבות כאורך הערבה
שבלילב ,אם נשאר בהן אפילו עלה אחד בבד אחד כשרות .אך ערבות כאלה מכוערות הן ולכן
נוהגים לעשות את ,ההושענית״ יפות ,מפני שכתוב ״זה אלי יאניהו״ .כל המצוות שאנו
מקיימים צריכית להיעשית בהידיר יביופי ואין לחוס על המחיר ,כי המצוות יקרות מכל מחיר.

ועזסחת
 iSbioדברי11

כרו''• ,ז־־ני״ו

.בחגך
גע-גזה • ע3זבזית
בעליזליז
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)ירושלים(
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מרובות היו העליות לירושלים ולבית המקדש ,וביניהן התבלטה העליה רבת
המשתתפים שהתקיימה אחת לשבע שנים ,בחג הסוכות ,שלאחרי שנת השמיטה
הנקראת בשם ״הקהל״ מלשון הפסוק ״הקהל את העם״.
במעמד של ״הקהל״ שהתקיים ביום השגי של חג הסוכות קרא המלך מעל בימה
גדולה שעמדה בעזרה פרשיות מספר דברים לפני כל העם .והכל ללא יוצא מהכלל —
חכמים ופשוטי־העם ,אנשים נשים וטף וגרים —היו חייבים להתאסף ל״הקהל״
ולשמע את דברי התורה מפי המלך.
ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במעד שנת השמיסה בחג הסוכות :בבוא כל
ישראל לראות את פני ה׳ אלהיך במקום אשר יבחר תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל
באזניהם  :הקהל את העם האנשים והנשים והסף וגרו אשר בשעריך למען ישמעו ולמען
ילמדו ויראו את ה׳ אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת :ובניהם אשר לא
ידעו ישמעו ולמדו ליראה את ה׳ אלהיכם כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם
עברים את הירדן שמה לרשתה :

)דברים לא ,י—יג(

המשנה קוראת למצוה זו בשם פרשת המלך:
פרשת המלך כיצד ? מוצאי יו״ט הראשון של חג ,בשמיני במוצאי שביעית ,עושין לו
בימה של עץ בעזרה והוא יושב עליה ,שנאמר :״מקץ שבע שנים וגו׳׳׳ .חזן הכנסת נוטל
ספר תורה ונותנה לראש הכנסת ,וראש הכנסת נותנה לסגן ,והסגן נותנה לכה׳׳ג ,וכה־׳ג
נותנה למלך .והמלך עומד ומקבל וקורא יושב וכו׳ וקורא מתחלת אלה הדברים עד שמע
ושמע והיה אם שמוע ,עשר תעשר ,כי תכלה לעשר ופרשת המלך וברכות וקללות לד
שגומר כל הפרשה.

)סוסה פ׳׳ז מ׳׳ח(

בדומה לזה אנו מוצאים בתוספתא:
בימה של עץ היו עושים לו )למלח בעזרה ויושב עליה .ר׳ אליעזר בן יעקב אומר
בהר הבית ,שנאמר :ויקרא בו לפני הרחוב אשר לפני שער המים וגו׳ ויעמוד עזרא הסופר
על מגדל עץ אשר עשו לדבר וגו׳ ויפתח ...לעיני כל העם וגו׳ ויברך עזרא את ה׳ האלהים
הגדול ויענו כל העם אמן אמן וכו׳ .ואומר :ותרא והנד ,המלך עומד על עמודו במבוא
והשרים והחצוצרות וגוי ,אותו היום כהנים עומדים בגדרים ופרצות וחצוצרות של זהב
בידיהם תוקעים ומריעים ותוקעים .כל כהן שאין בידו חצוצרת אומרים :דומה זה שאין
כהן הוא .שכר גדול היה לאנשי ירושלים שמשכירים חצוצרות בדינר זהב .בו ביום ראה
ר׳ סרפון חיגר עומד ומתריע בחצוצרות — משם אמרו חיגר תוקע במקדש.
וכך הוגדרה המצוד ,ביד החזקה לרמב״ם הלכות חגיגה פרק ג.
מצות עשה להקהיל כל ישראל ,אנשים ונשים וטף ,בכל מוצאי שמיטה ,בעלותם לרגל,
ולקרות באזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותם במצוות ומחזקות ידיהם בדת האמת,
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שנאמר , :מקץ שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסכות בבוא כל ישראל לראות וגף
הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרו אשר בשעריו״.

מלשון מצות ״הקהל״ שבתורה היא נראית כהוראה לשעתה ,כתפקיד שהטיל
משה רבנו לפני מותו על יהושע משרתו הנאמן שנועד למלא את מקומו )כפי
שאפשר להניח לפי הפסוק שבא לפני ״ויצו משה אותם״ — ״ויקרא משה ליהושע...״
וגם לפי לשון הציווי ביחיד :״הקהל״ ,״תקרא״( .אכן הנוסח הזה השאיר מקום
לבירורים נוספים,וגם לספקות מםויימים בכמה נתוגים וצדדים — ההולכים ונמשכים
מימי חכמי התלמוד עד אחרוני הפוסקים והמשיבים.
בקשר לקיומה של מצוה זו בימינו ,נכון הוא לרכז את הבעיות היסודיות של
מצות ״הקהל״ מסביב לחמשה עניינים המהווים מסגרת כללית לדיון בנושא זה ,והם:
א( הזמן ,ב( המקום ,ג( המשתתפים ,ד( התוכן והסדר ,ד (.הקורא .בהבהרת
השאלות הללו תלויה עמדתנו הן כלפי עצם קיום המצוד ,הזאת בימיגו והן בנוגע
לסידורה ותכניתה.
א .ה ז מ ן
מצות הקהל תלויה בשנת השמיטה ,ככתוב :״מקץ שבע שנים במועד שנת
השמיטה״ .האם תלותה בשמיטה היא רק תלות שבלוח ,היינו לקביעת השנה והיא
מחייבת אפילו אם לא נתקיימה שנת השמיטה כהלכה י
התורה מגדירה את הזמן :״במועד שגת השמיטה בחג הסוכות״ ואינה קובעת
יום מסויים ,אך מההמשך ״בבוא כל ישראל״ ,שהיא הגדרה נוספת ,אנו למדים שזה
צריך להיות בהתחלת החג .לפי דעת רש״י צריך היה להתקיים מעמד ״הקהל״ תיכף
ביום הראשון של החג אלא שנדחה ליום ב .ולפי דעת הרמב״ס חלה מלכתחילה
המצוד ,ביום השני כמה שכתב בספר המצוות )מצוה ט״ז( :״שציווגו להקהיל את
העם ב י ו ם ה ש נ י של סוכות במוצאי שמיטה״ .אם אי־אפשר היה לקיים את
המעמד בתחילת החג ,כגון אם חלה שבת ביום א׳ של חול המועד דחו את מועדו
ליום מאוחר יותר :״זמן עצי כהנים ...והקהל מאחרין ולא מקדימין״ )משנת מגילה
פ״א מ״ג( .ואפשר היה לדחות ולאחר את מועד קיום המצוד ,לכל שבעת ימי החג,
ואף יש אומרים שאפשר לדחותו אפילו לשמיגי עצרת אעפ״י שהוא רגל בפגי עצמו.
ב .ה מ ק ו ם
התורה אינה קובעת מקום ל״הקהל״ .המלים ״בבוא כל ישראל״ מורות שהכוונה
למקום של עליה לרגל ,וכך מנסח הרמב״ם :מצות עשה להקהיל כל ישראל...
בעלותם לרגל .לפי המשנה והרמב״ם התקהלו בהר־הבית ,והמלך קרא בעזרת־נשים
ששם הכינו לו בימה גדולה של עץ .ולפי דעת ראב״י היתד ,הקריאה בהר הבית
)תוספתא( .ההלכה אינה מתנה את מצות קיום ״הקהל״ בהר־הבית ,ויש דעות
שיכולים לקיימה בכל ירושלים .לדעת אלו הרי נקבע הר־הבית ל״הקהל״ רק משום
כבוד הקהל ובית ה׳ או בגלל הספר שבו היה קורא ,שהוא הספר של העזרה ,ולא
רצו לטלטלו החוצה.
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ג .ה מ ש ת ת פ י ם
מצות הקהל ערכה בריכוז הכללי של אוכלוסיית ישראל שהיוותה התקהלות
רבת גוונים של כל חלקי העם ושבטיו .לפי ההלכה חלה חובת ההשתתפות על כל
הציבור ללא יוצא מהכלל ,אנשים ,נשים וטף ,חכמים ועמי־הארץ .יתד על כן היא
חלה אפילו על זרים הגרים במדיגה :״וגרד אשר בשעריך״ — ויצויין שאף הנשים
שבדרך־כלל פטורות הן ממצות עשה שהזמן גרמא ,נתחייבו במצוד .זו.
ישנן דעות שהחובה מן התורה חלה רק על אלה שמחוייבים בעליה לרגל ודוקא
אלה שיש להם קרקע ( .גם בגיל של הטף הטעון הבאה ישנן דעות שונות .דעה
אחת מחייבת כל גיל שהוא לרבות יונקים ממש ,ודעה אחרת מגבילה אותו לגיל
של חינוך )אין הטף יונקי שדים — רמב״ן( .האדר״ת )שם( העלה בקשר ליוגקים
כמה בעיות של סידורים טכניים.
אעפ״י שהמעמד של ״הקהל״ הוא מעמד הנועד ללימוד התורה ולהחדרתה בעם,
כפי שמציין הרמב״ם :״מצות עשה להקהיל כל ישראל אנשים ונשים וטף ולקרות
באזניהם מן התורה פרשיות שהן מזרזות אותם במצוות ומחזקות ידיהם בדת האמת...
אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה חייבין לשמוע בכוונה גדולה
יתירה...״ והרי כאן חובה אישית בדומה להגדה של פסח ש״אפילו כולנו חכמים...
יודעים את התורה מצוה עליגו לספר ביציאת מצרים״.
ד .ה ת ו כ ן ו ה ס ד ר
התוכן העיקרי של ״הקהל״ הוא בקריאה מתוך משגה תורה .קריאת התורה
ב״הקהל״ היא הראשונה והיחידה המחוייבת מן התורה.
בשעת הקריאה עמד העם על רגליו וההורים נשאו את ילדיהם על כתפיהם,
אולם הקורא יכול היה אף לשבת .והחכמים שיבחו את אגריפס המלך שקרא דוקא
בעמידה .קריאת המלך היתה מלווה בפתגמי חכמה ותוכחה ובדרשות שנאספו ע״י
המלך )דרשות היו נדרשות בה — תוספתא( ,ומלבד זאת היו מוסיפים לקריאה
תפילות מיוחדות :ברכה אחת לפניה ,מלבד ברכת שהחיינו ושמונה ברכות לאחריה
)משנת סוטה שם וביתר פירוט ברמב״ם שם( .גם הקריאה וגם הברכות היו נאמרות
בלשון הקודש דוקא.
המעמד של ״הקהל״ התכנס לקול החצוצרות והתקיעות של הכהנים שעברו
ברחובות ירושלים ותקעו בכל הפינות וליד הצטלבות הדרכים )כל כהן שאין בידו
חצוצרת אומרים :דומה זה שאין כהן הוא — תוספתא( — אך יש להניח כי
באמצעים אלה השתמשו בנוגע לירושלים העיר ,אך במקומות אחרים קדמו לזה
הכרזות והודעות להכין את העם לקראת ה״מעמד״ עוד לפני החג.
הקריאה היתד .מתוך ספד התורה שבעזרה כדי לחלק כבוד לספר הזה ולהשתמש
בו בקריאה חגיגית זו או משום ״תקרא התורה הזאת״ כלומר זו שנמסרה להכהנים(^ .
1

 (1יש בכך משום החשבת ההתאזרחות והתתערות באדמת המולדת.
(2

בתשובת הרש׳׳ד כהנא מבואר שאולי המעט שהשתמשו בספר־התורה הוא מפני שאין

אנו בקיאין בחסרות ויתרות )קידושין ל׳( לכן הקפידו לקרות בספר שבעזרה )״ספר הקהל״ דף פ.(.
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ה .ה ק ו ר א
בהסתמך על כך שמשה רבנו אמר ליהושע ״תקרא את התורה״ ,למדו חכמים
שהקורא בתורה צריך להיות האדם הנעלה ביותר בעם ,היינו המלך .ישנה דעה
האומרת שחובת הקריאה חלה על המלך ודווקא עליו בלבד ,מפני שהמצור! תלויה
בו )אם המלך לא רצה לקרוא בטל עשה זו — ס׳ החינוך( .וישנה דעה האומרת
שהחובה היא על כולם ,אלא בשעה שיש מלך צריכים לכבוד התורה ומטעמי נימוס
מדיני לכבד את המלך בקריאה שתהא יראתו עלינו ,אבל בשעה שאין מלך או
שהמלך אינו רוצה או אינו יכול — מטילים את התפקיד הזה על איש מכובד אחר.

ועתה נוסיף לדון בעוד נושא נוסף ,הוא עניין ה מ ג מ ה  ,כדי להבין ולהעמיק
חקר ולהסיק ממנו גם מסקנות מעשיות לקיום זכר המצוה הזאת בזמננו ובמצבנו.

המגמה
המעמד של ״הקהל״ ,הנהירה המוגברת של אנשים ,גשים וטף אל העזרה,
כינוסם בנוכחות המלך וראשי־העם שימש גורם חברתי עצום שאיחד את הציבור,
השבטים ובתי־האב השונים לעם אחד ,כפי שהודגש בפסוק :״ויהי בישורון מלך
בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל״ )דברים לג ,ד — (.המלך או הנשיא שלקח
את הספד שעבד מיד ליד וקרא בפגי העם )כעין גאום־כתד( ,הועלה על ידי כך
לסמל המשתף את כל העם.
המעמד של הקהל היה באפיו וצורתו מעמד דומה לקבלת התורה בהד סיגי,
ושימש מעין זכר לה ומעין כריתת ברית .מגמתו היתד! להורות את עיקרי המצוות
בפני רבבות המתקהלים וליצור אוירה רוחנית מתאימה להשפעה רוחנית כבירה.
המעמד היה לפי מתכונתו רב־רושם ועורר חוויות אדירות שהכשירו את הלבבות
לקבלת התורה .המשמעות הלימודית והחינוכית ברורה כשלעצמה ומודגשת ביותר
גם בתורה גם בחז״ל וגם במפרשי טעמי המצוות הקדמונים )רמב״ם ,רמב״ן ,החינוך
ועוד(.
את הערך המיוחד של יצירת החוויה אנו רואים בעליל מדרך מסירת הספר:
״חזן הכנסת נוטל ספר תורה ומתנה לראש הכנסת וראש הכנסת נותגה לסגן והסגן
מתנה לכהן הגדול וכהן הגדול נותנה למלך והמלך עומד ומקבל״ .המשמעות
החווייתית מתבלטת בלי־ספק גם בחובה להביא את הטף ״כדי ליתן שכר למביאי־
הם״ ,בעליית הגרים והאנשים שאינם מבינים את השפה ואלה שעמדו מרחוק ולא
יכלו לשמוע דבר.
אפייני מבחינה זו הוא הנימוק שמביא הרמב״ם )שם( להסברת הלכות שונות
של ״הקהל״:
וגרים שאינן מכירים חייבים להכין לבם ולהקשיב אזנם לשמוע באימה ויראה ברעדה
כיום

שנתנה

בו

בסיני.
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אפילו חכמים גדולים שיודעים כל התורה כולה׳ חייבין לשמוע בכוזנה גדולה יתירה.
ומי שאינו יכול לשמוע מכוין לבו לקריאה זו ,שלא קבעה הכתוב אלא לחזק דת האמת,
ויראה עצמו כאילו עתה נצטווה בה ומפי הגבורה שומעה,
להשמיע

דברי

האל.

שהמלך

שליח

הוא

ומצווה היא אף לשמוע בלבד אפילו אם אין מבינים מה

ששמעו )האדר׳׳ת(.

בדברים אלה מתגלית בהבלטה הנטיה לתת למעמד ״הקהל״ מעין השראה
של מתן־תורה וכריתת ברית ,לעורר חוויות של אימה וגילה ,של יראת שמים
ואהבת התורה ,וברוח זה מסביר את מצות ״הקהל״ גם בעל ס׳ החינוך :״לשמוע
דברי התורה שהוא כל עיקרנו והודנו ...ויכגיסו הכל בלבם חשקה ועם החשק בה
ילמדו לדעת את השי״ת״.
מלבד הטעמים הללו ,הנושאים אופי חינוכי־לימודי ,היתה ל״הקהל״ גם משמעות
המלך
מדינית :לקשר את העם ,המלך והתורה זה לזה .כי ב״הקהל״ מופיע
בעזרה ,שהוא סמל השלטון המדיני ,ולא הכהן הגדול המופיע כרגיל בעבודות המקדש
החשובות ,והוא נעשה לפי ביטויו החריף של הרמב״ם לשליחו של האל .על ידי כך
נהפך המעמד של ״הקהל״ למעמד מדיני בתוכנו .גם מעמדים דומים בתולדות עמנו
נחשבו מעין כריתת אמנה בין העם ואלקים ,כמעמד של קבלת התורה! כן בימי
יאשיהו המלך )מלכים ב ,כג( ובימי עזרא הסופר )נחמיה ח( ,שחז״ל דימו אותם
למעמדים של ״הקהל״.
במשמעות החינוכית של ״הקהל״ יש לראות את הקשר שבינו ובין שגת
השמיטה ולהסביר למה נערך דווקא בסוף השנה השביעית .מעמד כזה של השראה
רוחגית צריד להיות חגיגי במידה יתירה ,ודורש הכשרה נפשית והכנה רוחנית
רבה .אי אפשר לו להיעשות בתוך ימי טרדה ועבודה .שנת השמיטה שהיתה שבת
השנים ושבה הקדיש הציבור את זמנו החופשי למקרא קודש והשתלמות רוחנית,
נעשתה כעין שנת הכנה למעמד החשוב והכשירה את הלבבות והמוחין .על הקשר
הזה עומד הראב״ע .וכן משמש המעמד הזה פתיחת המחזור החדש של שש שנות
העבודה ,מעין סיום ופתיחה יחדיו למחזורי ״שבועות של שנים״.
וכתב הנצי״ב )העמק דבר( :בחרו ל״הקהל״ את מוצאי שביעית שלא היה
לפניו קציר ואסיף ולא את התחלתה ,שהגרנות היו מלאים בר.
הקהל
תיאורי
קשה לקבוע בדיוק את מראה ״הקהל״ בחיים ומתי סודרו מעמדים חגיגיים
אלה .אין לגו מקורות בכתובים שיתארום תיאור מלא .גמצאים רק מקצת תיאורים
של מעמדים הדומים למעמדי ״הקהל״ ושחז״ל השוו אותם לשם בירור הלכות
למעשה ״הקהל״ — ומהם למדו כמה דיגים )תוספתא — סוטה( ,אעפ״י שהתקיימו
במועד אחר ובקשר למאורע מסויים ולאו דוקא בסוכות מקץ שנת השמיטה .המעמד
של יאשיהו נערך לאחר שמצאו את ספר התורה שהבליט את התוכחה )מלכים ב׳
כג ,א( וייתכן שהיה הספר מונח כך מ״הקהל״ שעבר ,שהרי לפי דעה אחת מסתיימת
קריאת ״הקהל״ בתוכחה .דומה לו גם המעמד בימי עזרא הסופר )נחמיה ח(.
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בתלמוד מסופר בפרטות על מעמד ״הקהל״ שהתקיים בימי אגריפס המלך ,שבניגוד
לכל המלכים שקראו כשחם יושבים — ״אגריפס המלך עמד וקיבל את הספר
וקרא עומד ושבחוהו חכמים ,וכשהגיע לפסוק ,לא תוכל לתת עליך איש נכרי אשר
לא אחיך הוא׳ זלגו עיניו דמעות ,אמרו לו :אל תתירא אגריפם ,אחינו אתה ,אחינו
אתה״.
ברוד שמעמד ״הקהל״ היה גשגב ועצום והשאיר רושם כביר על המשתתפים
בו ואת עקבות השפעתו אפשר אולי למצוא גם בחיינו שהם מתבטאים במגהגים
גנוזים ורקומים בתוך מעשים שלכאורה אין להם שום קשר עם ״הקהל״ .ייתכן
שרשמי ״הקהל״ ,שחדרו באופנים שונים לחיי העם ,גשארו בו אפילו לאחר שהמעמד
עצמו נתבטל.
בחג של שמחת תורה שבו אנו מסיימים את קריאת ספר דברים )״משנה תורה״(
עורכים הקפות עם ספרי התורה ושמחים בשמחת תורה .לחגיגת החג הזאת אין
מקור ברור ואין לו יסוד מספיק במסורת הקדומה ביותר .העוסקים בטעמי המנהגים
מבארים את מעשי החג הזה ,שבו מסיימים את הקריאה בספר דברים ומתחילים
בספר בראשית ,מעין סיום ופתיחה לקריאה בתורה .אך יש לשאול ,מדוע זה מסיימים
דוקא ביום זה )ב׳ דשמיני עצרת( את הקריאה בתורה ? — אם רצו לקבוע מחזור
שנתי לקריאה ,היה ההגיון מחייב לקשר את הסיום וההתחלה עם תחילת השנה
וסופה ולא עם חג הסוכות .זאת ועוד :מחזור הקריאה של התורה כסדרה אינו קשור
כלל לחגים ,שהרי בהם יש קריאות מיוחדות ,ואף בסוכות גופו ובשמיגי עצרת ישגן
קריאות מיוחדות בעניין החג ללא כל קשר עם הסיום וההתחלה.
את המקור לשמחת־תורה בחג יש אולי למצוא במעמד של ״הקהל״ ,שהתקיים
תמיד בחג הסוכות ושבו סיימו ספר דברים.
את הרעיון הזה ביטא אברבנאל :״מכאן נשאר המנהג בימיגו שביום שמיגי
חג העצרת האחרון נקרא ,שמחת תורה׳ ,שבו אנו משלימים את התורה ,עומד
הגדול שבקהל ומסיים אותה והוא בעצמו קורא בלי מתורגמן פרשת ,וזאת הברכה׳
לדמיון מעשה המלך בזמן ההוא״.
הוכחות להשערה זו אפשר גם למצוא במנהגים השונים של שמחת תורה כגון!
בכינוי ״חתן־תורה״ המזכיר את המלך על יסוד המקובל :חתן דומה למלך! ובהבאת
הילדים ,גדולים וקטנים ,לבית־הכנסת עם דגלים ושירה .אצל עדות המזרח גוהגים
להביא אפילו את התינוקות על הכתפיים ״כדי להביא שכר למביאיהם״ )ויש לציץ
גם את חוסר הקפידה בנוגע לכניסת נשים לביהכנ״ס בשעת ההקפות ,שמשלים
את התמונה של אנשים נשים וטף(.
זכר ל״הקהל״ יש לראות גם בספר קהלת שלפי דברי המדרש נאמרו דבריו
ב״הקהל״ ואנחנו קוראים אותו בחג הסוכות .הקשר עם־ ״הקהל״ יסביר לנו יפה
למה בחרו את חג הסוכות לקריאתו .על זה עמד כבר ספר המנהיג שכתב ,שקודין
קהלת בשמיני עצרת שכן שלמה ע׳יה אמרו בפרשת ״הקהל״ בחול המועד סוכות
)הלכות חג סימן נ״ז( ,רעיון זה נזכר גם בספר מנורת המאור )סימן קנ״ג(.
ההנחה שספר קהלת נאמר ב״הקהל״ על ידי המלך תתן לנו גם תמוגר .על
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בעת המעמד ,שהכילו בעיקר פתגמי חכמה ומוסד ורעיונות
וערכם .השערה זו תסביר לגו גם את המבוא לקהלת :״דברי
בירושלים״ ,כי המלך שהיה מיופה לקרוא בעזרה במעמד של
המלך בירושלים מבית דוד ולא המלך שהיה בישראל )עשרת

אופיין של הדרשות
מעמיקים על החיים
קהלת בן דוד מלך
״הקהל׳ היה דווקא
השבטים(.
יתכן שהמנהג לערוך תיקון בליל הושענא רבה קשור גם הוא בקריאה המיוחדת
של ״הקהל׳ כשריד לנוהג מקודש של ליל משמר ,בדומה לתיקון שבועות בליל
מתן־תורה כזכר למעמד הר סיני .אף יש מקומות שנהגו לקרא ס׳ דברים בליל
הושענא רבה מתוך ספר תורה ממש.
אף הפסוק ״ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראלי ,המשמש
חרוז חוזר בשמחת תורה ,יכול להתפרש יפה בקשר ל״הקהל״.
״הקהל״ אחר החורבן
עם חורבן הבית בטלה למעשה מצות ״הקהל״ ,שאין מצוד ,זו גוהגת אלא בזמן
שישראל יושבים על אדמתם )חינוך תרי״ב( ,וביחוד מתוך שמצוה זו קשורה בהבאת
קרבן ראיה ,קריאת המלך ועלייה־לרגל.
בגולה לא העלו אף זכר ל״הקהל״ והמצוה כאילו גתבטלה יחד עם כל שאר
המצוות התלויות בארץ ,ונשמרה בלי כוונה ובלא־יודעים באותם השרידים שגשתיירו
הימנה ,שהזכרנום למעלה.
העובדא שלא נעשה זכר ברור ומכוון למצוד ,זו עוררה תמהון .האדד״ת שואל!
במה נגרעת מצות ״הקהל״ שלא נעשה לה שם ושארית? והוא מסביר את הדבר
בדרך הלכתית .אף ייתכן שהסיבות היו מציאותיות ומטעמי זהירות .הרב הראשי
לישראל הגרי״א הרצוג במאמר שפירסם בקובץ ״הקהל״ ,מעלה את ההשערה
שנמנעו לעשות זכר ל״הקהל״ ,כי הוא קשור עם מלוכה ומלך וחששו להלשגות,
שלא יאמרו שמזלזלין במלכי המדינה .מאותו הטעם נמנעו לעשות ״הקהל״ גם
בימי הרומאים אף לאחר שהותר ליהודים ליכנס לירושלים )עיין בתשובת הגרי״א
הרצוג ,קובץ הקהל דף ע.(.
כזכר ל״הקהל״ יש לראות מנהג שנתקבל בימי הגאון ר׳ שמואל סלגט ,רבה
של ירושלים ,לאסוף את תלמידי כל בתי התלמוד־תורה שבירושלים ביום הראשון
של חול המועד סוכות אל הכותל המערבי ולקרוא שם לפניהם פרשיות התורה
שהיה המלך קורא במעמד של ״הקהל״.
ההתעוררות הראשונה למצות ״הקהל״ באה ע״י רבה של ירושלים האדר״ת,
שהוציא שתי חוברות בעילום־שם ,אחת בשם ״זכר למקדש״ והשניה בשם ״דבר
בעתו״ ,ובהן הסביר את הערכים וההלכות של ״הקהל׳ /וקרא לחדש את המציד,
של ״הקהל״ ולעניין בה את הציבור .ספרו נתפרסם בפעם השניה בשנת השמיטה
תש״ה עיי המרכז לתרבות של הפועל המזרחי ,שהעלה מחדש את הרעיון של
״הקהל״ וסדר עלייה לרגל מוקדשת ל״הקהל״ לפי תכנית שהרבנים הראשיים
לישראל הסכימו עליה .המונים עלו אז לירושלים למעמד המיוחד שהתקיים בבית־
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הכנסת ״ישורון״ ,בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל וראשי הציבור .בעת
המעמד אמרו בציבור פרקי הלל ,קראו פסוקים מן התורה והלכו בתהלוכה המונית
לכותל המערבי .שם קראו את הפרשיות שהמלך היה קורא — לפי התכנית קראו
מתוך חומש ,אולם נמצאו קבוצות שקראו מספר תורה ,ולא מיהו בהם .המעמד
היה רב־רושם.
לפני המעמד עצמו ערך המרכז לתרבות של הפועל המזרחי בירור הלכתי בין
גדולי הרבנים ,ופירםם את הדברים בקובץ מיוחד בשם ״הקהל״ .הרבנים דנים
בשאלת ״הקהל״ הלכה למעשה ,אם ישנה בימינו חובה לקיימה ואם יש צורך
לעשות לה זכר ובאיזה אופן .את החומר שאסף העביר המרכז של הפועל־המזרחי
לרבנים הראשיים לקבל פסק הלכה .החלטת הרבנים הראשיים היתה חיובית.
אחרי בירוד קבעו שיש צורך בזמננו לקבוע מעמד לזכר ״הקהל״ ,לעשות לו סימן
ולהחזיר עטרה ליושנה .הרבנים הדגישו את הביטוי ז כ ר ל״הקהל״ כדי שהציבור
לא יטעה לחשוב ,שאנו עורכים את המעמד של ״הקהל״ המקורי ,הואיל ולפי ההלכה
חסרים עוד הרבה תנאים ונתונים ל״הקהל״ מסודר כהלכתו ,כגון :מלך ,עזרה וכוי.
לסידור המעמד קמו עוררים ונמצאו רבנים שהתנגדו לחידוש הזכר לא
מטעמים הלכתיים אלא בגלל עצם החידוש ,רק מפני שלא עשו זאת אבותינו עד
עכשיו ו״לא איכשר דרא״ ,אולם הציבור בכללו דאה את מעשה הזכר כדבר
״שאבותיו הניחו לו מקום להתגדר בו״ .הדור רואה את עצמו מוכשר למעמד של
זכר ״הקהל״.
עם חידוש המדינה ושיחרור ירושלים והר ציון קיבל עליו המשרד לדתות
את הטיפול ב״זכר הקהל״ ,וברצונו לתת לו אופי כלל־ישראלי ומגמה חינוכית
מתאימה לתקופה ולצרכיה.
משרד הדתות העביר את הטיפול ב״הקהל״ דרך הכנסת בעת הדיון על
התקציב ,ואושר למטרה זו סכום כסף מסויים .אמנם הסכום כשלעצמו
מצער הוא לגבי התכניות והמטרות ,אולם ערכו גדול כסמל :על ידי קביעת תקציב
נקבע ״הקהל״ כפעולה מדינית כללית הנערכת בשם העם ולמענו .במידת מה יש
בהחלטה זו מעין סמל מעשי לקבלת עול מלכות שמים והתקשרות כל העם כולו
עם התורה על ידי המדינה ומוסדותיה העליונים.
תכניות ״זכר הקהל״
לפי ההצעה שנתקבלה תימשכנה התכניות עשרה ימים .המעמד העיקרי יתקיים
ביום השני דחוהמ״ם המוקדש כולו למטרה זו — ל״זכר הקהל״.
בעצם צריך היה לקבוע את יום ״הקהל״ ליום א׳ של חוהמ״ס ,אולם הוא נדחה
ליום בי ,כדי לאפשר ליהודי התפוצות העושים יום טוב שני של גלות להשתתף בו.
במשך הלילה יתקיימו מפגני קבלת פנים בכניסה לעיר הקודש כדרך שנהגו
אבותינו לגבי העולים לרגל .רבני העיר ,ראשיה ,נציגי המשרדים ,מארגני המעמד
ואנשי הר־ציון לבושי שרד יקבלו את העולים בברכה המסרתית ,בשירה ובזמרה,
בפרקי הלל ובמזמורי שיר המעלות.
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המעמד ייפתח באמצע העיר ,במקום שיכיל את רבבות האנשים ,ועל ידי כך
תורגש קדושתה של העיר כולה אף־על־פי שהיא מחוץ לחומה העתיקה .המעמד
הזה יתקיים בעמידה בדומה למעמד של ״הקהל״ בימי הבית שהתקיים בעזרה בה
לא היתה ישיבה אלא למלכי בית דוד בלבד.
מעמד הפתיחה יסתיים בהכרזת ״שמע ישראל״ ,שיש בה עיקר מלכות שמים,
כי גם מעמד ״הקהל״ שימש כעין קבלת תורה .משמעות זו הודגשה במעמד שבימי
עזרא ונחמיה והיא מותאמת גם לדורנו .נראה במעמדנו כריתת אמנה מחודשת
ונתן לו אופי משיחי ,״אתחלתא דגאולה״ לתהליך של יעוד וגאולה .ההכרזה של
שמע ישראל היא הביטוי החזק והנאמן לכך.
המעמד העיקרי
״הקהל״ עצמו התקיים בעזרה והזכר לו צריך להיות בקרבת מקום .מפני
חטאינו אין אנחנו יכולים לקבוע את הזכר אף ליד הכותל המערבי במקום שהתקיים
לפני שבע שנים .משום כך יתקיים המעמד בהר ציון המשמש פרוזדור להר הבית
וגשקף אליו .ליד ההר ,כשהציבור יעמד למרגלותיו ,יעמדו הכהנים על ראש ההד
ויברכו בנשיאת כפים את העם וישימו עליהם את הברכה המסורתית ״יברכך ה׳
מציון״ .בהר גופז יקראו פרקי הלל ויערכו תפילה לשלום המדינה והעם ולשלום
העולם.
התפילות תיערכנה ליד קבר דויד ויוזמנו אליהם נציגי המדיגות והארצות
השונות.
כלפי העם והתפוצות
המעמד של ״הקהל״ פונה לשני כיוונים חינוכיים שהשעה צריכה להם :כלפי
פנים וכלפי חוץ .כלפי פנים עליו לקשר את הדור ואת יצירתו לתורה ,בהתאם
לשרש המצוה הזאת ,לאחד את כל בית ישראל מסביב לדגל התורה ולחבב את
התורה על העם .הכיוון הזה יודגש ויובלט בפרטים רבים בהתאם למגמות היסודיית
של ״הקהל״ כפי שבאו לידי ביטוי בדברי הקדמונים ומתוך התחשבות בצרכי
הזמן .לדוגמא :לשם חיבוב לימוד התורה וערכי היהדות ולעידוד היצירה בשטחי
היהדות ינוצל המעמד של ״זכר הקהל״ למועד של הענקת פרסים לבעלי כשרונות,
יוצרים וסופרים .משרד הדתות יוזם להעניק שני ״פרסי הקהל״ — האחד ליצירה
תורנית והשני לשירה דתית .הפרסים האלה יינתנו פעם לשבע שנים במעמד של
״הקהל״ .ייתכן שההענקה הראשונה תהיה במידת מה מקרית ,כי לא כל הסופרים
והיוצרים יודעים כבר עליה ,אולם בהמשך הזמן תיהפך למנהג מתמיד ,נוצר ערכי
חינוך ורוח חשובים ,והוא עלול להתפשט בכל הארצות ולחדור לחיי הקהילות
ולמרכזי הנוער ,לבתי הספר ולחוגי הסופדים כיום המוקדש להענקת פרסים
לראויים לכך.
ישנה גם נטיח להכניס למסגרת ״הקהל״ את המחזור של לימוד הדף היומי
ואת לימוד המשנה היומית .בעת הדיונים שיתקיימו במעמד ״הקהל״ תתקבלנה
אולי החלטות ברורות בעניין זה.
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כלפי התפוצות צריך מעמד ״זכר הקהל״ לשמש לקשירת נפוצות עמנו לארצו.
גורל התפוצות וקיומן בתקופתנו תלויים בקשריהן עם הארץ והתורה .החלשתה
של הדת וגטיות ההתפוררות מעמידות בסכגה את הרגשת ההזדהות הכלל־יהודית.
ישנה סכנה שדווקא ע״י הקמת המדינה יתבלטו שינויים שיגבירו את תהליך
ההתפדדות והניגודים כתוצאה מהרצון להדגיש את הנאמנות לארץ המגורים.
לקשרים עם הארץ יש ל ת ת איפוא אופי לאומי והיסטורי ,דתי ומסורתי כאחד!
לסלק כל רגש של סתירה וניגוד בין החובה והלויאליות למדינת המגורים ובין
החיבה לארץ .מתוך סיבות חברתיות ופסיכולוגיות שונות ,אין התפוצה מוכנה להכיר
בשלילת הגולה ולקבל הזדהות לאומית מוחלטת וברורה ,אלא באיצטלה של רוחניות,
בקשרי היסטוריה ,מסורת דת ותרבות.
הצורה הדתית היא חשובה ביותר ,מפני שהיא הטבעית ,המובנת והאופיינית
לישראל.
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ח .א .זוטא  /הקהל בירושלים
ונחו הלבבות הפועמים ,שקט סער השמחה ,פסקו ההקפות ,וכל העיגים
מוסבות אל ארמון המלך ,לעבר ״העליה״ ,שמשם ,מהעיר העליונה ,יופיע המלך
ובני לוייתו אל העזרה ,אל הבימה המוכנה לכבודו מאתמול ,להקריא מעליה את
״פרשת הקהל״.
נעמדו סביב הבימה בחורי חמד מכל פינות הארץ :בני ערבות הירדן
השזופים והאמיצים ,צעירי מדבר־יהודה בעלי הצמות הארוכות והעינים המבריקות,
יושבי השפלה דחבי־החזה ומוצקי־הכתפים ,וילידי ההרים הגבוהים והחסונים,
ועל ידם פרחי הכהוגה לבושי הבדים — ,וכמו עומדים כולם להגן על מלכם היקר.
ההר מצפה ,השמחה הרועשת נהפכה לדומיה עמוקה.
וגדולה צפיית הצירים .האומללים! עוד טרם זכו לראות מלך ישראל בהדרו.
חיי נעוריהם עברו עליהם בתקופת שלטון הזדון של הנציבים ,תחת שוט השוטרים
שבאו לגבות מסים וארנוניות ועל אודות מלך ישראל רק בספרי קדשם קראו:
״מלך ביפיו תחזינה עיגיך״ ,ואך זקגיהם סיפרו להם ,שראו בימי ילדותם ,לפני
כיבוש פומפיוס ,את המלך האומלל הורקנוס — ונפשם תצפה ותכלה...
ומתלחשים הם :היבוא המלך בלוית שוטרים אחוזי חרב הסובכים על ראשו ?
ומה מלבושו? בודאי ילבש ארגמן ,מתנת הקיסר ,כתר מלכות בראשו ושרביט
מושל בידו ,וחרב צמודה לו על יריכו...
רעד עבר בין הגאםפים לרבבות — :הגשר המחבר את העיר העליונה לארמון
המלך נפתח ,ושומרי החצר יצאו מן הארמון מול הר־הבית.
ויפה התהלוכה :שומרי החצר לבושי רקמות הולכים בראש ,אחריהם שר הצבא
הזקן שלה ובני לוויתו ואגדיפס העלם בן המלך ביניהם — ואחריהם האורחים
החשובים אריסטובול מחלקידה אחי המלך ,הנשיא האלכםנדרוני ,ראש קהילת
מצרים ,חלקיה הגדול ,משגה למלך בגליל העליון ,וכהנים וסגנים אצילי העדות
וראשי מעמדות...
וכולם מחפשים בעיניהם את נושא הגזר ,הלבוש ארגמן — את המלך...
בין רבן גמליאל הזקן ובין הפילוסוף ידידיה האלכםנדרוני צועד איש גבוה,
פניו מביעים צער עמוק ,אבל גם מרץ ואומץ לב ,לבוש הוא בגדים לבנים ועליהם
טלית מצוייצת שכולה תכלת ,על ראשו צניף טהור ,ועל רגליו סנדלים מרוקמים
חוטי תכלת ומשי לבן.
— הוא אגריפס ,הוא המלך!...
רגע כאילו הורגש אי־רצון בין ההמונים ,שהורגלו לראות שרי רומא בכל
תפארתם ,בארגמן שמלותיהם הסרוחות והמרוקמות זהב ,בכלי זיגמ הגוצצים
ירכותיהם ...אך בו ברגע הבין העם ,זקן ונער ,כי לא לפני אחיו יתהדר
ישראל .לא בבגדיו יתפאר ויתגאה — כאדם שמתחטא לפני קונו הוא בא,
וכחבר הוא מופיע לעמו היהודי.

בגדי
שעל
מלך
כאח

הקהל
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ומטר מחיאות כפים וסער קריאות :״יחי המלך י הידד ,אגריפס! יחי מלכנו!״
פרץ מפי רבבות ההמונים שעל ההר.
הוארו פני המלך והוא צועד בטוחות ,מרכין ראשו לצדדים לאות תודה ,לבו
חזק בקרבו ורוחו אמיץ .עובר הוא את כל העזרה עד אמצע החצר ,משתחווה לעומת
שער המזרח של ההיכל והולך למקום הבימה ,למשמע קולות הקילוס של הגברים
ולניפנוף המטפחות והצעיפים של הגשים אשר על היציעות.
המלך עולה על הבימה ואחריו כל גדולי ישראל :הכהן הגדול לבוש בגדי שרד
מתנוצצים ,רבן גמליאל הזקן ,נשיא הסגהדריה הגדולה ,הגשיא האלכםנדרוני,
אריסטובול אחי המלך וחתנו ,הפילוסוף ידידיהו ,רבן יוחנן בן זכאי ,חלקיהו הגדול,
אגריפס בן המלך וזקני העדות שבגלילים.
וביניהם נדחק הנזיר ,פרוע ובעל התלתלים ,הקנאי ״שמעון הצנוע״ ,וכולו
רועד ומתרגש ומביט בעינים בוערות אל המלך ,כאילו חפץ לשרפו באשן...
המלך עומד על הבימה .מרכין ראשו מול העם ,שהוסיף לברכו בברכת ״הידד״
ובמחיאות כפיים סוערות ,וישב על כסאו ,ואחריו כל אורחיו.
בפתח ההיכל נראה חזן הכנסת ,כשהוא יוצא וגושא את ספר התורה בידו .הוא
קרב ועולה אל הבימה ונותנו אל הנשיא האלכםנדרוני :הלז קם ומקבל את ספר
התורה בחרדת־קודש ומוסרו לר׳ גמליאל ,וזה לכוהן הגדול ,והכוהן הגדול למלך,
כשהוא קם בעגוה ואוחז בספר הקדוש וגושקו ברגש לעיגי כל העם.
למראה הכבוד הזה לתורת ישראל מאת המלך חרד לב העם באהבה ...זכרו
ימי הורדוס וארכילאום ״מלכי הנכר״ ,שהתורה הקדושה לא היתד .נחשבת בעיניהם,
— ונפש רבבות הנאספים תכלה למלך הצדיק העומד לפניהם.
ויעמוד המלך ופניו גגד כל קהל־ ישראל ,ובקול רם בירך את ברכת התורה
הנהוגה ובקול צלול התחיל קורא בנעימה ,קורא וגולל ,גולל וקורא:
״ניצי מ ? ה אותם לאמר מקץ ? נ ע שנים ?מעד ? נ ת השמקה ?סג הןזפות ן ?בוא
?ל־?קוךאל ללאות את־פני ן; אלהיף כמקום  ? $ר ??סר תקלא את־התוךה ך$,את
ןןד ?ל-לשלזןל ?אןניהם :הקהל את־ל,ץם הןןנ׳זים ודגשים והטף ןגךןי א ? ר
?שעדיף למען ל׳קומעו ולמען ?למדו ולךאו את־?? אלהי?ם ושמרו לןנשות $ת־?ל-
ך?רי התולה ד*,את :ו?ניהם ןן^ר לא־?ךעו ?שמעו ול?!דו ליךאה את8 ?;-לד,יכם
?ל־ל׳ןמים  ? $ר אתם סל-ם על-האןן1ד ,א?ר&ו$םע?לים את-ס?ךדן שקןה 7ר׳!?סה:״(1
דומית קודש שוררת על הר הבית .עשרות אלפים ראשים מורמים ,כל פה
פעור ,כל אוזן קשבת ,למקרא צוואת הרועה הנאמן ,שכאב רחמן חינך ולימד את
עמו־חביבו :העינים תלויות לפי הדובר ,לפי המלך ,והלב פועה באהבה רבה.
והמלך מרים את קולו:
״?מע לקילאל ל 8 :י ס י « לל א ק ד ! ״ ( 2
 (1דברים לא י ,יג.
 (2שם ו ,ד.

ח .א.
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והעם כאיש אחד עוטפים את ראשיהם בטליותיהם ,כורעים על ברכיהם
ומשתחווים מול שער המזרח של ההיכל הפתוח ולוחשים ברגש:
 ? ,ר ו ך עש־?בוד מלכותו לעולם ן$ד!״
והמלך מוסיף:
״ו?כ׳?ין את לל אלהיך ??ל־ל??ף ו??ל־ג?שף ו??ל-מאךף :והיו הד?רים האלה
אנלי מצוף היום

על־ל?בף:

ו?3ןתם ל??יף ןדגךת ?ם

ו?ל?תף בדרך ו?ש??ך ו?קומך :וקשךתם לאות על־לדף והיו

?ש?תף ??יתף

? ntybbין ע י ך ך :

י?ס?תם על-מזזות ?יסף ו?ש?ךיך (3 *:
וההמונים ממלמלים חרש אחרי המלך את התפילה הנצחית הזו ,התפילה
הקשורה בכל גימי חייו של העם ומזמן עתיק ,מזמגו של המחוקק הגדול איש
האלוהים.
והמלך גולל וקורא:
...ךאה למךתי או?1ם דוקים ו מ א ט י ם ?  ? $ר ?מי ן;  8ל ה י לעשות כן ?קךב
הארץ ןז׳ןור א$ם ?אים ?וקןה לרשומה :ו?מר$ם נע?י$ם ?י היא קכ5ו?1ם ו?ינוג?ם
לעיגי העמים וכוי:״(4
והמלים יוצאות מלב רגש ,מלב אוהב ומאמין בדברים הכתובים ,לב שסבל
וגוכח לדעת ,כי דברי ה׳ אמתיים הם וקדושת עולם יצוקה בהם.
והעם שומע ומקשיב ,אינו מתנועע ,כאילו ראש אחד לו בעל רבבות עינים
בוערות לוחשות .רק הנשים־האמהות שעל היציע האוחזות את ילדיהן על זרועותיהן
ועל ראשן ,הן מפריעות קצת ,בהשתיקן את עולליהן ובצוותן עליהם להביט אל
המלך ולהקשיב לדבריו.
והמלך גולל וקורא ,וקולו רועד.
כי תנ!א ןגל־הארץ א ? ר יי «להיף נתן לף דרישתה ול?ן?תד? ,ה ו8$ךת
$קזי$ה עלי מלך ??ל־הגולם *$קוי־ ?זכייתי; שום תקזים ןליך מלך >ן?ד ל?סר
ן; אלהיף ב 1מקרב אחיף תשים ןליף ?ולך י א תוכל לתת ?ליף איש ן?רי $ן?ר
ליא־ןןחיף ה ו א  :״ (5
קולו של המלך הושפל ועיניו זולגות דמעות...
רגע כאילו קפא ההר ,הורגשה מועקה בלב ודומיית מוות שררה — ,ופתאום
וכל ההמון השוקט פרץ כקול מים רבים:
 (3שם ו ,ה—ט.
 (4שם ד ,ה—ו.
 (5שם יז ,יד—טו.
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— אגריפס ,אחינו אתה ..j
והקול נשנה ושולש ,הלך והתחזק ,ומארבע קצות ההר ומכל עבריו נשמע
ההד:
— אל תתיירא ,אגריפס ,א—חי—נו אתה ,א—חי—נו אתה ,א—חי—נו!
ומעל עזרת נשים נשמע קול הנשים המיבבות בשמחה וקול עולליהן הצועקים:
— א—חי—נו אתה ,א—חי—נו!
והמלך עודנו בוכה — דמעות הצער נתחלפו בדמעות שמחה וגיל .לרגע זה
חיכה כל ימי מלכותו!
לא נכרי הוא כזקנו הורדוס ,או כדודו ארכילאום — אחי העם הוא ,כיונתן
ובשמעון החשמונאים ,כהורקנום הזקן — ,בן לאלה שעזרו לעם ,שהצילוהו מן
היוונים ,שנתנו לו את חירותו.
ברגע זה — והמלך הקדיש את כל חייו לעמו האומלל־המאושר ,שכמוהו סבל,
כמוהו ראה רעות רבות וצרות ,ואלהים חלצו מן המיצר :כל חייו מסורים לעמו
הגדול ,שבעמקי לבו אהבו גם בנעוריו ,גם בימי הוללותו ושכרונו...
וההמוגים עודם צועקים ומתריעים :א—חי—גו אתה ,אגריפם ,אל תתיירא —
א—חי—נו!...
החזנים הניפו בסודרים והמלך גמר את קריאתו:
...״והלה ???תו על כסא ממלכתו וכתב לו את־משנה התירה היאת על־
ס ן ד מל?ני המהנים הלוים :והןתה עמו וקרא ב? 1ל-למי ס;יו למען ללמד ליךאה
את י; אל־היו לשמר את־כל־ך?רי הת1ךה ה*את ואת-החקים האלה לעשותם:
לבלתי רום-ל?בו מא0יו ולבלתי סוד מן-המצןה למין ושמאול למען לאריך למים
על-סמלכתו הוא ו?ןיו ?קרב לקזךאל :״ (6
גגמרה הקריאה .המלך בירך על התורה ,בירך את העם בדברי שלום וישב על
כסאו עייף ושמח ,ולבו המה בקרבו.
ברגע זר — ,ו״שמעון הצנוע״ הנזיר בעל התלתלים ,התנפל לפגי המלך ,חבק
את רגליו ובקול בוכים קרא — :אגריפס ,אחיגו אתה ,אחיגו ,אחי ,אחי!
דמעותיו עצרו בעדו מלדבר...
אגריפם התרגש מאוד למעשה ״שונאו״ זה ,מיהר והקימו ,נשקו על ראשו ויקרא
לו :״אחי ,אחי!״ ויושיבהו אצלו על כסאו...
למראה ענוותנותו של המלך לא עצר העם ברגשותיו ,וכל האוכלוסים ,כל
הרבבות שעל ההר הזדעזעו .כולם סבו את הבימה ,הקיפוה מכל צד ,התחילו לרקוד
ולחול סביב ,השתדלו לגגוע בכף טליתו של המלך ,להחוות קידה לפניו ,וכולם
שרים בקולן
ללה ולך ,המלך,
?ביד לך ,א$ר8ס,
ללה ולך ,אוויני!
קלוס לך׳ אחינו,

 (6שם שם ,יה—כ.
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והקיפה השירה את בל ההר ,גברה ההתלהבות ועלתה למעלה ראש ,התחזקו
הריקודים בקול תודה ורינה ,בגילה וברעדה סביב נקודה התיכוגה — סביב המקדש,
המזבח ובימת המלך.
רגשות אהבה־אין־קץ למלך כאלה ,מסירות למולדת ,למקדש ולכל קדשיהם
לא ראה הר־המוריה מלמטה ושמי־ירושלים הכחולים מלמעלה זה זמן רב...
)מתוך  ,י ו ם הקהל״(

עזר׳ עזר׳
נעיכ<ד ^ ,כ ס נ ז ־ ר מ ל כ י א ל
בעליזות

גזלל .י ו י ע י ה ז נ ב  ,א '

יוסף וזעום ע ל י כ ם
 VTQתר.לי 0קנויו
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חיים מ .י .גבריהו)ירושלים(  /שירי המעלות
א.

עומדות היו ר ג ל י נ ו ב ש ע ר י ך

ירושלים

ט׳׳ו שירי המעלות ,מהווים חטיבה ספרותית אחידה וקשורים בעליה לרגל למקדש ,בין אם
נקבל

בא

את הפירוש ששמם

להם מחמש

עשרה

המעלות־המדרגות ,שבין עזרת

נשים

1

לעזרת ישראל שבהר הבית ( ,או על שם עצם העליה לרגל לירושלים .יש שמחלקים את
שירי המעלות לאלה שנאמרו בדרך לירושלים ואלה שנאמרו על ידי הלויים בהר הבית
עצמו.
המטרה הסופית היא להגיע לבית ד׳ .מחזקים העולים איש את רעהו ואומרים :״שמחת־
באומרים לי בית ד׳ נלך״ .אלה הם מזמורי פולחן שהיו אולי בתחילתם דברי הגות ושירת יחיד,
אך נהפכו לשירת רבים ונאמרו בציבור בשלבים השונים של העליה לרגל .עולה־הרגל שואף
להודות לשם ד׳ ולהיראות במקדשו של אל עליון בלתי נראה .הדביר ,מקום קדשי הקדשים,
אשר בו שוכן ארון הברית ,אינו

פתוח להמון החוגגים .עולה הרגל מוצא את סיפוקו

בהקרבת שלמי חגיגה הנאכלים כזבח משפחה בין חומות ירושלים .ב״שירי המעלות״ הוא מזכיר
את חסדי ד בהינצלו מכף אויביו המרובים ואומר :״הנה לא מום ולא יישן שומר ישראל...״
״ברוך ד שלא נתננו טרף לשיניהם״.
הולך הוא בדרך ושח :״יומם השמש לא יככה וירח בלילה״ ,ועוד מרחוק הוא רואה
את עיר הבחירה הבנויה על גבעות בין ההרים כחטיבה גיאוגרפית מופרשת לעצמה בין נחל
קדרון ובין גיא בן הנום ,כשהרכסים הגבוהים של הר הצופים ,הר הזיתים וכו׳ סובבים אותה,
והריהו קורא וממשיל :״ירושלים הרים סביב לה וד׳ סביב לעמו מעתה ועד עולם״.
ראשית שמחתו להגיע ולהיכנס בשערי עיר המקדש והמלוכה .דרכים שונות מובילות אל
העיר מכל חלקי הארץ :אם משומרון ,או מדרך עמק־אילון ,בית־חורון ,גבעון ,ומכאן אל העיר
דרך השערים הצפוניים  :שער אפרים ושער הדגים בכוון לשער שכם )שער שכם או שער־
הורדוס — שער הפרחים כיום( ,או יבוא מערי בנימין

מנוב

וענתות ,ייכנס דרך שער

הצאן ושער בנימין אשר בהר הבית בכיוון לשער הורדוס היום .או יבוא מיפו וחוף הים
דרך קרית יערים ,יעבור את מה שאנו קוראים היום גבעת שאול ויכנס דרך שער הפינה
סמוך לשער יפו היום .גם הבאים מחברון ובית־לחם נכנסים לעיר דרך שער הפינה .העולים הבאים
מבקעת יריחו ועבר הירדן נכנסים דרך שער האשפות או שער העין בין החומותים שבקרבת
השילוח) .החומה התורכית הקיימת עתה אינה כוללת בתוכה את דרום העיר המכונה כיום
הר ציון ואת עיר דוד שבין הגיחון לבין השילוח( .שבעה שערים היו לירושלים בתקופה הבית
הראשון וכן היו בחומת נחמיה שנבנתה על יסודות קדומים .דרך כולם נוהרים העולים לרגל
ואומרים בחדווה  :״עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים״ .החומה הצפונית היתה מבוצרת
ביותר .שני מגדלים היו בה בין שער הצאן לשער הישנה :מגדל המאה ומגדל חננאל .קטע
החומה מול נוטר־דם בימינו ,היה בנוי בנייה מיוחדת ונקרא החומה הרחבה .בדרום מורח
העיר בכניםה להר־הבית נמצא שער המים ולידו מקום מרווח לאםיפות עם .ממזרח להר־הבית
 (1עי׳ משנת סוכה פ״ה מ״ד.
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נמצא שער המזרח ,שנזכר במיוחד במשנה סוכה בקשר לחגיגות בית־השואבה .ייתכן שמפגו
שרדו עוד שרידים והוא נקרא היום בכמה שמות  :שער הרחמים ,השער־הסתום ובפי הנוצרים
שער הזהב .ומרובות האגדות המסופרות עליו.
שמחים

עולי הרגל בהיכנסם לשערים המבוצרים והחזקים של ירושלים .שם

באים

־

ידידיהם לקבל את פניהם ולדרוש בשלומם ( .עולי הרגל מביעים את שמחתם ואומרים, :ירושלים
הבנויה כעיר שחברה לה יחדו״ ,אם על היותה מחוברת יחד על ידי חומה חזקה שאין בה בקיעי*
או כפירוש חז״ל :עיר שכל ישראל נעשין בה חברים ,היינו עיר שיש בה שלום ואהבה ואחדות
על דרך הכתוב, :מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד״.
בעולם העתיק היתד! כל עיר חשובה מוקפת חומה בצורה .השערים בהיותם נקודות
חלשות בגוף החומה היו מבוצרים ביותר ומגדלים גדולים עמדו משני צדדי פתח השער .גם
במהלך החומה הוקמו מגדלים חזקים הבולסים חוצה למען יימצא האויב ,המנסה להסתער
על החומה ,בתוך טווח היורים משני הצדדים .החומה עבה מארבעה עד שמונה מסרים ועליה
מתהלכים שומרי החומות .יש שגם החוגגים מסדרים תהלוכות תודה על החומה וסובבים
את העיר , :ס ב ו ציון והקיפוה ספרו מגדליה״ •>.
לכן מתבוננים עולי הרגל הישראליים בחומות החזקות ,בשערים ובמגדלים ,ומברכים את
עיר המקדש ותושביה , :יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך״ ומתפללים לבני נעורים אמיצים
אשר ידעו להגן על העיר ביום קרב ולדבר את אויבים בשער.
לאחר

קבלת הפנים

בשעתם פונים העולים אל משא נפשם אל הר הבית הוא הר

המוריה.

ב.

בית

הבחירה

הגיעו למטרתם לחצרות בית ד אשר על הר המוריד .והנה הם ממשיכים לשיר ולהתפלל
לשלום

ציון

עיר המקדש

ולשלום בית הבחירה ,ומדגישים שהבית והעיר אינם מעשי

אדם , :אם ד׳ לא יבנה בית שיא עמלו בוניו בו ,אם ד׳ לא ישמר עיר שוא שקד שומר״.
משננים הם לעצמם את ההבטחד  :הואיל ואלוקים הוא שבנה את הבית והוא ששומר על
עירו הנבחרת ,הרי לעולם יעמדו על מכונם , :זאת מנוחתי עדי עד פה אשב כי אייתיה״.
נשים לב לכך ,שירושלים באד ,אחרי שילה אשר שם עמד המשכן לפי הכרונולוגיה המסורתית
במשך שלוש מאות ששים ותשע שנה .שילה היא מק־ם הבחירה הראשון כדברי ירמיהו:
,לכו נא אל מקומי אשר בשילה׳ אשר שכנתי שמי בראשונה וראו את אשר עשיתי לו מפני רעת
עמי ישראל״ .כל המקורות על משכן שילה מראים שהיה זה בניין בלתי רגיל .מצד אחד
היה הוא היכל בעל דלתית ,הייני תכונות ארכיטקטוניות של בניין קבוע ומהצד השני דבק
בו גם השם ,אהל״ .אולם לא רק נימוקים פרשניים ,אלא גם מקורות ארכיאולוגיים מסייעים
למסורת התנאים הקדומה׳ שמשכן שילה היה בסוף ימיו ,אבנים מלמטה ייריעות מלמעלה״//
נתאר לנו את ההתפתחות באופן ריאלי :המשכן עמד בשילה והגשמים והרוחות עשו את שלהם.
(2

משנת בכורים פ״ג ,מ״ג.

(3

תהלים מח ,יג.

 (4משנת זבחים םי״ד ,מ״ו.
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מדי פעם בפעם היה צורך לתקני .בעיקר סבלו הקרשים שהיו בקרקע או קרוב לקרקע  1לפיכך
היה צירך לעשית יסוד של אבנים .כך הלך הבניין הלוך והתפתח עד שהיו בו יסודות של
אהל יבניין כאחד .שילה ומשכנה המפיאר נחרבי בידי הפלשתים .אילם בניגיד לכך בחירת
ירושלים היא בחירה עולמית לעדי עד .קדוש הוא המקדש לעולמים ולא תופסק קדושתי
כמו שקרה להיכל שבנו כוהני שילה .דבר זה מודגש גם בדברי המשורר בתהלים ע״ח:
״ויטש משכן שילו אהל שכן באדם .ויתן לשבי עזו ותפארתו ביד צר ...ויבחר את שבט
יהודה את הר ציין אשר אהב .ייבן כמי רמים מקדשי כארץ יסדה לעולם ויבחר בדוד עבדו...״
לכן מדגישים עולי הרגל ,שאינו דומה בית המקדש בירושלים למשכן שילה ,שהלז הוא רק
״אהל שכן באדם״ ואילו עיר אלוקים ומקדשה ומלכות בית דוד יעמדו לנצח»( כי ד׳ בעצמו
בחר בעיר הזאת ובנה את מקדשה — ובחר בדוד את משיחו.
כיצד יאימתי נבחרה עיר הבחירה ,ששרי שירי המעלות מדגישים כל כ ך  :״כי בחר
ד• בציון אוה למושב לי״ ? בתירה נזכר שהמקדש ייקם ״במקום אשר יבחר ד׳ באחד שבטיך״.
יש ,איפוא ,שני סימנים לדבר  :א( שהבחירה עתידה לבוא ע״י גילוי שכינה מיוחד; ב( שהמקום
יהיה ״באחד שבטיך״ .נראה לי שאין פירושו בשבט אחד איזה שהוא ,אלא ״באחד״ — היחיד
יהנבחר שבין השבטים ! היינו שביטוי זה כילל לא רק את בחירת המקום ,אלא גם את בחירת
השבט הנכבד ,שממנו יצא השופט לכלל ישראל .הציריף ״באחד שבטיך״ דימה לכתיב:
״דן ידין עמו כאחד שבסי ישראל״ ,שפירושו :מדן יצא שופט ודיין בעל תוקף כאילי היא האחד,
הייני החשוב שבשבטי ישראל .הוכחה אחרת לדבר מנביאה בספר שמואל ב׳ על מלכות בית דוד
יבניין המקדש .בנביאה זי נאמר  :״בכל אשר התהלכתי בכל בני ישראל .הדבר דברתי את
אחד שבטי ישראל אשר צויתי לרעות את עמי את ישראל לאמיר למה לא בניתם לי בית ארזים״«(.
נבואה זאת שנויה בשינוי בדהי״א )יז ,ו( ושם נאמר ״אחד ש פ ט י
שבטי

ישראל״ במקום אחד

ישראל שבספר שמואל ,ללמדנו ש״אחד שבטי ישראל״ מזדהה עם ״אחד שופטי ישראל״.

לכן משהוקם לשופט דוד המלך והובטחה לו מלכות עולמים כאשר ישירו עולי הרגל:
״בעבור דוד עבדך אל תשב פני משיחך נשבע ה׳ לדוד אמת ...גם בניהם עדי עד ישבו לכסא לו״,
הוכשרה השעה שהביחר יבחר את המקים לשכן את שמו שם .המלך דוד נדר נדר לקיים
את דברי התורה ,לא לנוח ולא לשקוט  :״עד אמצא מקים לה׳ משכנית לאביר יעקב ...נביאה
למשכנותיו נשתחוה להדום רגליו״.
עוד המלך מחפש את המקום והנה בא גילוי שכינה כמסופר בסוף ספר שמואל׳(:
״עלה הקם לה׳ מזבח בגרן ארונה היבוסי׳.
וזה הטעם שנבואות רבות כורכית כאחד את שלישת המישגים של בחירת מלך ,בחירת
עיר ובניין בית הבחירה .הררי ציון ,המקדש ומלכות בית דוד הם מנושאי התפילה של עולי
הרגל השרים את שירי המעלות .אצל שלשתם מזכירים את הביטוי ״עדי עד״ .שלישה
נצחים הם  :נצח העיר ,נצח המקדש ונצח המלכות .וכל השלושה כרוכים יחד ואין האחד שלם
בלי חברו.
 (5שם מ״ח ומגילה פ״א מי״א.
(6
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וזאת לדעת :ירושלים עלתה לגדולתה ההיסטורית והכלכלית אך ורק על סמך גילוי
השכינה שבה .על אף דרכי התחבורה החשובות העוברות את ירושלים ,לא היתה לה מעולם
חשיבות גיאוגרפית בדומה למגידו ולבית שאן .העיר יושבת על גבול המדבר ומבחינת מקומה לא
היתד .עולה לחשיבות כלכלית גדולה .אולם העיר נבחרה בדבר ד׳ אשר שכן כאן את שמו .ולאחר
שנבחרה העיר והוקם המקדש בתוכה ,הם ממלאים לפי ההלכה המקראית את כל התפקידים
הדתיים שהוטלו על מקדש אהל מועד ועל מחנה ישראל במדבר ,ונפסקה ההלכה  :קדושה ראשונה
קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא.
מתפללים עולי הרגל כנגד מקום קדשי הקדשים ששם נמצא ארון הברית ,, :קומה י׳
למנוחתך אתה וארון עזיו״ .אולם לא רק הר המוריה ,מקום הבית נבחר ונתקדש ,אלא הקדושה
חלה על כל שלושת חלקי העיר :הר הבית ,הר ציון )היא העיר התחתונה( והעיר העליונה
כאחד.

י/וזלים

הבה ב ר כ ז
נעיכ-זר

אלכסנדר מלכיאל

חיים חמיאל  /הפרשנות לקהלת
א
על הכתוב :״שמח בחור בילדותך״!( ,מובא במדרש קהלת רבה :״אמר רבי
שמואל בר רבי יצחק :ביקשו חכמים לגנוז ספר קהלת מפני שמצאו בד דברים
שהן מטין לצד מינות :אמרו :זוהי חכמתו של שלמה שאמר :״שמח בחור
בילדותך״ ? משה אמר :״ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם״ ־( :שלמ״ אמר:
״והלך בדרכי לבך ובמראה עיניך״ — הותרה הרצועה! לית דין ולית דיין .כשאמר:
״ודע כי על כל אלה יביאך אלהים במשפט׳ /אמרו :יפה אמר שלמה .(3
הסבר זה ,שניתן על ידי המסורת היהודית לספר קהלת — לא נתקבל על
ידי הפרשנים המדעיים מאומות העולם ומעמנו .המתרחקים מ־־ת וממסורת קפצו
על קהלת כעל מציאה ,שנזדמנה להם בכתבי הקודש ,ובעיקרם מתוכי את כל
הפיסקאות המזכירות חסידות ,צניעות ,שמירה מחטא ואימת הדין — העמידו
את הספר על גון אחד ומיוחד והוא :אימתנות עליונה ,שליטה שרירותית בעולם,
חוסר משפט וגמול ,העדר שכד ועוגש ,מקריות וחוסר תכליתיות בכל .המסקנה
הנובעת מזה היא :ישמח אדם מספד שנות חייו ,יאכל וישתה וייטיב את לבו —
ו״מותר אדם מן הבהמה אין כי הכל הבל״.
בייחםם השקפה זו למחבר ספר קהלת עמדו הפרשנים המדעיים ושאלו :מי
הוא המחבר ,מה שמו ומקומו של פילוסוף זה ,הכופר בכל הערכים הנצחיים של
האדם ? הפרשנים האלה הבליטו את הסתירות הרבות המצויות בספר ,את החזרות
וחוסר העקביות והסיקו ,כי מחבר קהלת חי בתקופה מאוחרת ,ושיריים רבות
טיפלו בספר :ערכו אותו והכניסו בו את הפסוקים וההשלמות ,המדברים על
יתרון הרוח ומשפט השם וכוי .לדברי הפרשנים האלה הוכנס ספר קהלת אל תוך
כתבי הקודש אך ורק אחרי שהוכשר לכך על ידי התוספות ,כי בספר בולטת
ההתנכרות לכל הקדוש והמקובל בעם ,ופסוקים כמו :״כי לאדם שטוב לפניו נתז
חכמה ודעת ושמחה ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס לתת לטוב לפני האלהים״י•(
הס מילואים ותיקונים של אנשי המסורת אשר עסקו בחיבור הספרים ובחלוקתם.
למילואים ותיקונים נחשבים הפסוקים ג ,יז :ז ,כו :ח ,ה :יא ,ט :יב ,א  :יב ,ג:
ב
הפרשנים ,שביארו את קהלת ברוח המסורת ,לפי האגדה ,המדרש או הששט,
לא התעלמו אף הם מהקשיים המצויים בספר .אבן עזרא הקדיש לכך חלק גדול
 (1יא ,ט.
 >2במדבר טו ,לט.
(3

ועי׳ ויק״ר כח.
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מפירושו לפרק ז׳ — אולם גישתו הדתית והרגשת הקדושה שבספרי ר! ::״ך,
הובילה אותו לחפש הסברים ופתרונים אחרים .ביראת הכבוד גיגשו פר:זנים
אלה לכל פסוק ולכל מלה ואות .על כן נזהרו שלא לפגום כשלימות הספר ,כי ראו
בו חטיבה אחת שלימה ,המתפרשת כולה מתוכה ומעניינה.
התרגום הארמי ,רש״י ואבן עזרא — פירשו את קהלת ברוח המסורת .התרגום
אינו תרגום מילולי ,כי אם פירוש המקפל בתוכו דרשות ואגדות ,ביאורי מלים
ועניין והערות היסטוריות שונות .פירושו של רש״י איגו רחוק מן התרגום ד.א! מי.
אולם יש בו מן הפשטות והבהירות ,המציינת את רש״י בדרך כלל .פירושו של
רבי אברהם אבן עזרא ,אף כי אין בו מן הדרש והאגדה ,הריהו קרוב ברוחו לשני
הקודמים .שלשתם מזהים את קהלת עם שלמה המלך .וזהו בשביל אבן עלרא
נימוק מספיק בדי לקבוע ,שאין סתירות בספר ז חכם כשלמה לא יאמר דברים
סותרים בספר אחד .הרי הספר עצמו מעיד על מחברו ,שכתוב בו ״אני קהלת
הייתי מלך על ישראל בירושלים״.
1

שלמה כתב את הספר בזקנתו .זוהי דעת רז״ל בשיר השירים רבה :״הכל
מודים שקהלת בסוף אמרה״ .ואף על פי שרש״י בפירושו לברייתא אומר על שיר
השירים :״נראה בעיני שאמרו לעת זקנתו״ אין זה משנה עדיין את העובדה,
שקהלת אף הוא נתחבר לעת זקנתו .ועוד ,הרי רש״י עצמו מציץ ,שקהלת ח י ב י
את ספרו אחדי שנשיו הטו את לבו ואחר שנתרושש מעשרו ונטרד ממלכותו על
ידי אשמדאי .וכל זה לא היה בצעירותו של שלמה המלך.
בפסוק יב של פרק א׳ כותב רש״י :״אני קהלת הייתי מלך על כל העולם
ולבסוף על ישראל ולבסוף על ירושלים לבדה ,ולבסוף על מקלי ,שהרי נאמר
ה י י ת י מלך בירושלים אבל עכשיו אינו מלך״ .ובפסוק יז של פרק א׳ הוא כותב:
״ואתנה לבי לדעת חכמה וכו׳ — אדם סומך על דוב חכמתו ואינו מתרחק מן
האסור ובא רוב כעס להקדוש־ברוך־הוא :אני אמרתי ארבה סוסים ולא אשיב את
העם מצרימה ובסוף השיבותי :אני אמרתי ארבה נשים ולא יסירו לבבי והרי
נכתב עלי נשיו הטו את לבבו»( וכוי ,ובפסוק ״ופניתי עתה בכל מעשי«( ...ורואה
אני ,שאין יתרון בהם ,כי מכולם אני חסר״.
7

באותה הדעה נשאר רש״י עד סוף הספר .ובספר מלכים ( נאמר ,שרק לעת
זקנתו נטה לב שלמה אחרי אלהים אחדים :״ויהי לעת זקנת שלמה — נשיו הטו
את לבבו אחרי אלהים אחרים ולא היה לבבו שלם עם ה׳ אלהיו כלב דור אביו״.
בענין זה כותב אבן עזרא*( :״ענייני הספד יודו ,כי באחרית ימיו-זזי&יו,
 (5מלכים א ,יא.
(6

קהלת ב ,יא.

 (7יא ,ד.
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כאילו יאמר לדורות הבאים ,כך וכך נסיתי בימי חיי ויכולתי לנסות כל
הייתי מלך״ .אבן עזרא מתנגד לדעות מפרשים אחרים ,שבבואם
הסתירות בספר — אמרו ,שקהלת הוא חיבור דעות מחברים שונים.
״ואיננו נכון כלל בעבור, :ויותר שהיה קהלת חכם׳ והנה הוא אדם
י ק ל וי י
,בקש קהלת למצוא דברי חפץ׳ ,והראיה הגמורה.
ה

 / /א נ

ת

ה

ת

מ

דבר בעבור
לתרץ את
והוא כותב:
אחד ועוד:
ל ך ״ .(9

למלך שלמה הזקן מתאימים דברי הספר הנאמרים מתוך ראיה מקיפה .הוא
בעל אופק רחב שלמד וחשב הרבה ורכש לו אוצר גדול של ידיעת העולם והחיים
בנםיונותיו הרבים בימי חייו הארוכים.
קהלת מוסר מרכוש ידיעותיו ונסיונותיו העשירים ,כדי להזהיר את הכסיל,
שימנע רגלו מלכת בדרכים נלוזות .לפי התרגום ורש״י היה קהלת במצב של
דכאון ברוח ,מעוגה תחת סבל חייו וקשי גורלו כשאמר חלק ר ב מספרו .הצרות,
הן הן שלימדוהו שאין ערך לעושר ,לרכוש ולכל הנאות העולם בלי תורה וקיום
מצוותיה .רק לשומר תורה מובטח שכר בעולם הבא ,אוילם הרשע מאבד את הכל.
השקפתו על הרשע ומעשיו ,קיצונית בשלילותה .האור ,השמש ,הירח והכוכבים
הגם )לפי התרגום ולפי רש״י( רק משלים לאדם ומעשיו הטובים .החושך הוא סמל
הרשע והאור הוא אוד תורה .אין לו לאדם בחייו אלא להאמין בשם ולבטוח בו,
לעסוק בלימוד התורה ולפחד מאימת־הדין הבא אחר המות.
יחס השם לאדם הוא לפי מעשיו ,וזהו מקור של נחמה ועידוד לצדיק ,הסובל
בעולם הזה .ה׳ השולט באדם ובטבע משלם שכר טוב ליראיו ומעניש את עוברי
מצוותיו .גזירת ה׳ היא ,שהרשע יקבל את הטוב בעולם הזה כדי להענישו בעולם
הבא ,והצדיק מתייסר בעולם הזה כדי לעוררו לתשובה ולתחינה לפני קונו וכדי לתת
לו שכר שלם בעולם הבא .ה׳ מנע מאת האדם את הידיעה מראש ועד סוף ,כדי
שיתן האדם את לבו לשוב ,שמא ימות מחר ,א ו ) ל פ י רש״י( ״שאם ידע האדם יום
מיתתו קרוב לא יבנה בית ולא יטע כרם ...דבר יפה הוא ,שסומך האדם:לו»ד,״ש׳מא
עדיין עת מיתתי רחוק ובונה בית ונוטע כדם ,וזה יפזמישועלם •׳מן-ייהמףיות׳, .(^-/ז
הכל מסודר ומחושב מאת ה׳ .אין מקריות •בבריאה ואין פגיעה׳ במושגי הצדק
והמוסר .רק השקפתו השטחית של האדם היא שמטעה אותו לחשוב שמקרה האדם
והבהמה אחד הוא״( .לא נצחון הרשע יש ׳לראות בהצלחתו י הזמנית בעולם הזה,
כי אם גזירת הי .נאמן הוא קהלת להשקפת היהדות על שלטון •הצדק׳האלוהי!מעולם.
הגמול׳ על• מעשה הטוב והעונש על מעשי הרע :הצדיק• אוכל פ ר י •מעלליו ולרשע
ייעשה כגמול ידיו .אמנם ,שווה הוא המוות לכל :כמות •זה בן מות זה ,אבל הגמול
בעולם הבא — ניתן רק לצדיקים .קהלת קובעי! ע ו ג י ו ת •שונות־על! יסוד בם׳יונותיז
והסתבלותו באורח חיי האדם-.הוא מייסר -את האדם ומזגיחו׳־ והוא מייעץ •-לו לבהוד
בטוב ,כי בחיק הטוב צפון׳ •האושר הנצחים אין• הוא קובל ואץ-הוא מתמרמר !,כי לא
 _ ! l inי־,׳,!.־ -י , .י זי׳ ׳!,״יי ־ y! :״׳.ח ־  .׳ ,־ .־.״ פ1 , ,
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ח מיאל

את הרע גילה בעולם כאיוב ,כי אם להיפך :האסונות והפגעים שמצאוהו ,לימדוהו
והעשירו את נסיונו ,שאין לבטוח בעושר ובשלטון .הנה הוא ,שלמה ,הרי השיג
את כל אשר ישאף האדם להשיג בחייו עלי אדמות ,לא נבצר ממנו מאומה מתענוגות
האדם ולבסוף מצא את עצמו חסר.
אין זו דעתו של א ב ן ע ז ר א  ,הסובר שקהלת כאיוב בשעתו — שואל את
השאלה הנצחית של צדיק ורע לו רשע וטוב לו .וכן הוא כותב :״לכן זה המעשה
הרע שגעשה תחת השמש לא אוכל להביגו בעבור שהוגיעו נפשם ועמלו חכמי
האדם למצוא הענין ולמה זה לא מצאו וכו׳ ועל זה הענין צעק איוב הצדיק״ (!2
ובמקום אחד הוא כותב :״יש צדיקים שמגיע אליהם מה שהיה ראוי להגיע לרשעים
על מעשיהם והיפך הדבר ,וכאשר ראיתי זה אמרתי :הכל הבל ,בין צדיק ורשע
כעניץ ״ואני כמעט גטיו רגלי ,כי קגאתי בהוללים שלום רשעים אראה״ (.
בשאלת ה י ש א ר ו ת ה נ פ ש — הולכים הפרשנים בעקבות רז״ל״( .קהלת
מאמין ,שיש שכד ועונש דק בעולם הבא .שם שוקלים את הרע ואת הטוב .על
הפסוק :״זבובי מוות יבאיש יביע שמן רוקח״ «( — כותב רש״י :״הרי שהיה אדם
זה שקול במחצה עבירות ומחצה זכויות ובא ועבר עבירה אחת והכריעתו לכף
חובה ,נמצאת סכלות זה ,שהוא דבר מועט יקד ושוקל וכבד יותר מכל החכמה
והכבוד ,שהיה בו ,שהרי הכריע את כולם״ .הצדיק שמח על שהוא זוכה להיות עם
כל הצדיקים בגז עדן וליהנות שם מזיוו השכינה .לא כן הרשע! נפשו מתייסרת
ביסודי הגיהנום ושום מעשה לא יועיל אז לרכך את הדין.
13

(12

ח ,יז.

(13

ח ,יד.

(14

את הפסוק ,מי יודע דוח בני האדם העלה היא למעלה ורוח הבהמה הירדת היא למטה

לארץ״ )ג ,בא( — מפרש רש׳׳י, :מי שמבין שרוח האדם עולה למעלה ועומדת בדין ורוח
הבהמה יורדת למטה לארץ ואין לה ליתן דין וחשבון — צריך שלא להתנהג כבהמה שאינה
מקפדת על מעשיה״ .לפי זה אין כאן שאלה מן הסוג :מי יודע אם ,אלא מוסר השכל ואזהרה
לאדם שידע להתנהג לפי דרגתו.
אבן

עזרא

מפרש, :מי ומי שידע בבני האדם ההפרש שיש בין רוח האדם ורוח

הבהמה .והענין ,כי לא יימצא אחד מני אלף .ודעת הרוח עמוקה וצריכה לראיות ולא יוכלו להבין
אפילו קצתם כי אם המשכילים שהתבררה מחשבתם במאזני החכמה — והזכיר )בתורה( שברא
גופו )של האדם( מן האדמה ואחר כך ויפח באפיו נשמת חיים .ורמז חיים בעבור שהיא עומדת
ולא תאבד כנפש הבהמה .והפרש יש בין נשמה ונפש׳ כי לא מצאנו בכל המקרא נשמה כי אם
על בני אדם ...ואמר שלמה בסוף הספר ,שרוח בני האדם תשוב אל האלהים וליא אל העפר״.
אבן עזרא מדייק בצורת המלים ,העלה״ ו״הירדת״ שאילו היתד ,כאן שאלה  :מי יודע אם
רוח האדם עולה וכו׳ היה צריך לנקד את ה׳ השאלה בחטף פתח וכיון שהניקוד מראה שהה״א
היא ה׳ הידיעה׳ על כן אין לראות בפסוק הבעת ספק בהישארות הנפש.
 (15י ,א.
 (16עי׳ קה״ר י ,א.
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עם כל התקוות הרבות ,שקהלת תולה בחיים שלאחר המוות ,אין הוא שולל את
שמחת החיים עלי אדמות ורק בתנאי אחד — אם האדם אינו חי את חייו לעצמו,
כי אם נותן צדקה לעניים ,מפריש תרומות ומעשרות ועוסק בתורה ובמעשים
טובים .זהו היתרון של החכם על הכסיל ועל כל שאר המעשים ,שהם ורק הם הבל
ורעות רוח לזה שאינו שומר מצווה.
החכם והחכמה שעליהם מדבר קהלת אינם — לפי התרגום ורש״י — אלא
הצדיק העוסק בתורה .התורה היא תודת חיים והיא מנחילה לאדם זכויות בעולם
הזה ולעולם הבא .חוקי ה׳ הם שיא החכמה ,עליהם אין להוסיף .התורה היא חכמת
ה׳ הבלתי נתפסת כמעט על ידי האדם בעולם הזה.

ד״ר ברוך אופיר

)ירושלים( /

תפילת גשם

)שיעור לבני (14 — 12
לשני התלמידים מונחים :תנ׳׳ך ,סידור ומחזור לשלוש דגלים.

מודה!
תלמיד:
מ:.
ת:.

פתחו נא את הסידור ועיינו בתפילת שמונה עשרה .בשני מקומות שונים
נזכרת בקשה על הגשמים — איפה ?
א .״משיב הרוח ומוריד הגשם״ j
ב .״ותן טל ומטר לברכה״.
באיזו תקופה בשנה נאמרות בקשות אלו ן
בחדשי החורף.

מ !.מהי הסיבה ? הלא בכל ימות השנה זקוקים אנו לגשמים; לאמיתו של דבר
יורדים גשמים בחיץ־לארץ גם בקיץ וגם בחורף.
ת :.תפילותיגו תוקגו בארץ־ישראל ובשביל ארץ־ישראל.
מ :.מהי עונת הגשמים בארץ ?
ת :.החורף.
מ :.תקופה זאת נקראת ״ימות הגשמים״ :מה הם תחומיה ?
ת :.מסוכות עד פסח.
מ 5 .במשנה שלמדנו לפני ראש השגה ,גזכר גם עניין הגשם .כוונתי למשנה
שעיינו בה כשלמדנו את תפילת רבי אמנון ,המתחילה במלים :״ונתנה
תוקף קדושת היום״ .הסברתי לכם את המשפט :״וכל באי עולם יעברון
לפניך כבני מרון״ ,הביטוי ״כבני מרון״ היה קשה בעינינו ,לכן קראנו
את המשנה בה נזכר.
ת :.זה היה פרק א׳ משנה ב׳ במסכת ראש־השנה .שם מדובר על ארבעה
פרקים בהם העולם נדון:
)התלמיד קורא את נוסח המשנה מתוך המחברת שלו ,או שהתלמידים מזכירים את דברי
המשנה והמורה רושמה על הלוח(.

״בארבעה פרקים העולם נדון — בפסח על התבואה ,בעצרת על פרות
האילן ,בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון ,שנאמר:
,היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם׳ )תהלים לג ,טו( ובחג נדונין
על המים״.
מ :.אכן ,הגידו נא ,למה העליתי את המשנה הזאת בזכרונכם ?
ת :.בגלל הפיסקה :״ובחג נדונין על המים״.
מ :.לאיזה חג מתכווגת המשגה?
ת :.לחג הסוכות.
מ :.מתוך המשנה אנו למדים שלא ראש השגה בלבד הוא בבחיגת יום הדין
בשביל העולם .ועוד מתבדר שהרבה חגים קשורים בטבע א״י ובחקלאותה.

תפילת

גשם
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אמרגו שימות הגשמים בא״י מתחילים בסוכות ומסתיימים בפסח .גם
במחזור שלנו נמצא תפילות הנוגעות לגושאגו .מהן התפילות שאליהן
אני מתכוין?
ת :.תפילת גשם ותפילת טל.
מ :.עיינו גא במחזור — מהו מקומה של תפילת גשם ז
ת  : .במוסף של שמיני עצרת.
מ :.ואיפה מצאתם את תפילת טל?
ת :.בתפילת מוסף ,ביום הראשון של חג הפסח.
מ :.לפני שנסביר את תוכן התפילות האלו ,עליגו לברר שאלות אחדות .למה
מתפללים לגשם בחג הסוכות ואילו את הטל מזכירים בפסח?
ת :.הגשם יורד בחורף והטל בקיץ.
מ :.האם גם בחיץ־לארץ אנו עדים לתופעה זו ?
ת :.לא.
מ :.על חשיבות הגשם אין חולקים ,מהי חשיבותו של הטל ?
ת :.ישנם צמחים המבשילים אך ורק בעזרת הטל.
מ :.נכון •,כשקראנו בתורה על מבת הברד הזכרנו כמה צמחים המבשילים
בתחילת הקיץ .פתחו נא את הספר.
)קורא בספר שמות ט ,לא — לב( ״ןה^ן$ה ון!$עךה נכתה? ,י השעךה אביב
והגשתה ??על :והחקר• והפםמת ל א נכו 5י אפילות הןה*:
מ :.מה פירוש המלה ״אפילת״ ?
ת :.רש״י אומר :מאוחרות ועדיין היו רכות.
מ :.בעזרת מה מבשילות החיטה והכוסמת אם הגשם אינו יורד עליהן אחרי
חודש גיסן ?
ת :.בעזרת הטל• )המורה יזכיר את תבואות הקיץ הגדלות בישראל(.

מ :.כעת מובן למה ״טל ומטר״ ירדו יחד לעולם .למעשה בפנינו עניין אחד
ולא שניים — ״טל ומטר״ — אין לאחד ערך בלעדי השני .אולי תזכרו
בפסוק בו כרוכים שני הביטויים יחד ?
ת .כאשר קונן דוד על שאול ועל יהונתן אמר :״הרי ג?ל1י 1אל־טל ואל־ןוקר
י

ם

?ל ? ״

)שםי*ל ב * נא(

מ :.אולי זכור לכם פסוק נוסף?
ת :.אליהו הנביא אמר לאחאב )מלכים א׳ יא ,יז( ,ש*טל ומטר״ יהיה על־פי
דבר ה׳.
מ :.האם נזכרים אתם בהזדמנות זו בברכה בה צויין הטל כמתת שמים ?
ת .כאשר ברך יצחק את יעקב אמד )בראשית כז ,כח( :״ויתן־לןי האל־לוים מ6ל
?0?3ם ו?ז?30י ןזאךץ׳.

ד״רברוךאופיר
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מ :.האם יעקב לבדו זכה לברכה זו ?

גם עשו — כתוב )שם כז ,לט(. :םקימגי ה$ךץ לוזלה מושבך ימעל השמים מעל*.
מ :.ולא יעקב ועשו בלבד ,כי אם עם ישראל כולו נתברך בברכת הטל .בעוד
ימים מספר בחג שמחת־תורה נקרא על זאת בתורה .באיזו פרשה י
ת :.ב״וזאת הברכה״)דברים לג ,כח(:
.נל??ן לקיךאל ?טח ? ן ד עין ל$קב אל־ארץ  )VIותירוש אף־ש?1יו לעךפו־קל״.
מ :.גשם וטל הם ברכה לאדם ,בלי גשם וטל אין העולם יכול להתקיים .מה
סימן הוא לישראל כשאין גשם וטל ז
ת :.זהו סימן לעונש מן השמים.
מ :.איפה קראתם על זה ?
ת .בקריאת שמע :״וזןךה אף־לל ?כם ועצר את־השמימ ולא־להיה 9קןר ,ו ה א ל ו ה
ל א ת5ן את־לבולה* )דברים יא ,יז(.
מ :.הנני להעיר את תשומת לבכם לדברי שני נביאים ,עמוס וחגי ,שמניעת
הגשם והטל הוא לדבריהם סימן של עונש לעם שעזב את דרכי הי.
גא לקרוא בספר עמוס ד ,ז—ח:
ת .וגם $נ?י מנ?תי מכם את-הןשם ?עוד קילשה חך7ן1ים לקציר ,והמשךתי על־
עיר אחת ועל-עיר אחת לא אמטיר .סלקה אסת ת^טר וחלקה א ^ ד  -ל א תמטיר
עליה תי?ש :וןעו שתלם שלש ערים אל־עיר אמת לקזתות מלם ולא יש?עו ,ולא
ש?^ם עוי ?אם ה י ־
מ :.עכשיו קראו בחגי א ,י.
ת .״על־»ן עלי?ט ?לאו שמלם מקל וה$ךץ ?לאה לבולה׳.
מ :.אחרי כל הבירורים האלו נמצאנו למדים ,שהטל אינו יורד בערכו מן הגשנו.
לכן מן הראוי להתפלל על הטל ולהזכירו בתפילת שמונה־עשרה מפסח
עד חג הסוכות .אמנם לא בכל הסידורים יש זכר לדבר.
ת :.בסידור שלי כתוב שבקיץ מוסיפים :״מוריד הטל״.
מ :.הסידור שלך נדפס בארץ ישראל :בא״י מזכירים את תפילת הטל בימי
הקיץ.
ת :.האם גם בחו״ל מותר להוסיף את המלים האלו בקיץ ולהתפלל כמו בא״י ?
מ  : .בודאי ,מצוד .לנהוג בתפילה כמו יהודי א״י.
הנני חוזר אל דברי המשנה:
״בחג נידונין על המים״ .בהפטרה ליום ראשון של סוכות למדנו על הקשר
בין חג הסוכות ובין הגשם .אפשר שדברי המשגה מיוסדים על דברי
הגביא זכריה .מהו הפסוק אליו אגי מתכוין ?

תפילתגשם
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ת) .קורא זכריה יד ,יז( ״ןד\ה ^ןזר לא־לעלה מאת משבחות האלץ אל-ןרושלם
להקזתסות למלך ןי ??אות ולא עליהם ?היה ה#$ם:״
מ :.הגיע הזמן שנעיין במחזור .נקרא את תפילת ״גשם״ .תפילה זו נאמרת לפני
ארון הקודש הפתוח — למה ?
ת :.לתפילה הזאת נודעת קדושה יתרה.
מ  : .פיוט זה הוא החלק העיקרי בתפילת גשם.
)תלמיד קורא את הפיסיקה הראשונה(.

״ןכור $ב נמשך אחריך ?מלם,
בלכתו ?עץ שתול על פלגי מלם
גנ^תו!( ה^לתו מאש וממים,
ךלשתו?(2ןךעו על כל ?ים(3 ,
כ ע ב ו ת  (4אל תמנע מלם״.
מ !.מהי המלה החוזרת ונשנית פעמים מספר בפיוט זה ז
ת :.מים.
מ :.אנא עיינו בשאר הקטעים — מה המשותף בהם ?
ת :.כל בית מתחיל במלה ״זכור״.
מ :.אנו מבקשים מאת הקב״ה שיזכור את אבותינו ובזכותם יוריד לנו את
הגשם .בכל בית של הפיוט מדובר על אחד מאבות האומה ,אבל שמותיהם
אינם נזכרים בפירוש אלא ברמז ,על ידי זה שנזכרים מקרים שוגים
מחייהם של האבות ,או פסוקים מן התורה המדברים בהם.
ת :.בבית הראשון מדובר על אברהם
)תלמיד קורא את הפיסקה השניה(.

״זכור סנ־לד ??שולת יקח ןא מעט מלם,
ף  8ו ז ת  ( 5להודו  (6לשוןטו ל׳ןזפוך ןמו כמלם,
זהר 3 (7ם הוא לקזפוך לב כמלם,
ןזפר ימ?א ?ארות מים— ,
?ןיךקו חין  (8ח׳קזלת מים״.
 (1היית מגן לו.
 (2נסית אותו.
 (3הוא זרע ולא אסף.
 (4כזכותו.
 (5ציתית.
 (6לאביו.
 (7היה נזהר ,מיהר.
 (8זכה אותנו.
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בפיסקה השניה מדובר על יצחק.
)תלמיד ק ו ר א א ת ה פ י ס ק ה השלישית(.

.ןכור »9ן (9מקלו ו ן נ ר יךד־ן מלם,
לסד  (10לב ו$ל א?ן מפי ?אר מלם,
כנאגק לו שר ?לול  (11מאש וממלם(12,
לכן ה?טן1תו ןזיוית עמו ?אש ו93לם— ,
?עבורו אל תמנע מים״.
ת :.הפיסקה השלישית מוקדשת ליעקב.
מ :.נא לקרא את הפיםקה הרביעית.
.ןכור ן1שוי?(13תגת גומא מן המלם,
נמו  (14ן ל ה ן ל ה והשקה צאן מים,
$9ליף5ז( עת ?מאו למלם,
על הסלע סף  (16ולצאו מים— ,
?צךקו חון ס7ןרת מלם״.
מ :.מי ״משוי בתבת גומא מן המים״ י
ת :.משה.
מ :.מתי דלה והשקה צאן מים ?
ת :.כאשר משה בא לארץ מדין השקה את צאן יתרו.
מ :.עליכם למצוא את הפסוק המסויים בתורה .מה אמרו בנות יתרו לאביהם י
ת .״איש מ?רי הצלנו מלד הויעים וגם-ןלה ךלה לנו נלשק־את הצאן״
<שמות ב׳ ,יט(.
מ:.
ת:.
מ:.
ת:.
מ:.
ת:.

שימו לב לנוסח בתפילתנו.
המשורר משתמש בדברי הפסול.
לא את הצאן בלבד השקה משה כי אם גם את בני ישראל ,הנקראים כאן
״סגוליך״ ,כלומר החביבים עליך .מי זוכר את המאורע הזה ז
זה היה במסה ומריבה — העם רב עם משה ודרש ממנו מים.
עליכם למצוא את הכתוב.

) ת ל מ י ד ק ו ר א ש מ ו ת יז ,א—ז(.

(9

העמיס ,נשא.

(10

התאזר בעוז.

(11

מורכב.

(12

כלומר—מלאך.

(13

הוצא.

(14

אמרו.

(15

נבחריך ,בני ישראל.

(16

הכה.

ת פ י ל ת

גשם
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מ :.האם היה זה המקרה היחידי בו דרש העם ממשה שיתן להם מים ז
ת ;.אחרי מות מרים צמא העם למים — משה הכה את הסלע במטהו ויצאו
מים רבים.
מ :.נכון .למאורע זה מכוון הסיום בפיסקה שקראנו.
)התלמיד ח ו ז ר על הבית ומסביר א ת הפרטים(.

מ :.נשארו לנו שני קטעים .הקטע האחרון מתייחס אל משה ,במי מדובר בקטע
הבא?
)תלמיד קורא א ת הפיסקה החמישית(

.ןכור 9קיד שתות (17.טו3ל חמש טבילות @3לם
צוןה (18ומךחיץ 3פיו ?קדוש מלם,
ק1רא ומזה ?זןזרת מלם,
רוסק מ ן ם פסז ?מלם— (19 ,
?צךקו חון סקורת מלס״.
ת :.בפיסקה זו מדובר באהרון הכהן.
מ :.נשמע את הפיסקה האחרונה.
)תלמיד קורא(

״זכור ש3ים עשר 7ןי?טים ?והעגךס ??זרת מלם,
?ל?.ןתק $למו מךירית מלם,
תולד1תם (20ןשןך ןק1ם עליןז 3מים,
ת$ן ?י גפ^ןנו א?פו מלם — , ( 2 1
??ךק$ם חון סשלת ןןלם״.
מ :.במי מדובר בפיסקה הששית ?
ת :.בשנים עשר השבטים.
מ :.״גזרת מים״ היא קריעת מים .לאיזה מאורע מתכוין המשורר ?
ת :.לקריעת ים סוף.
מ :.אח״כ נאמר שהקב״ה המתיק לבני ישראל את ״מרירות המים״ ,איפה
היה דבר זה ?
ת 5 .במרה .בני ישראל לא יכלו לשתות את המים כי מרים היו .משה השליך
עץ לתוך המים וימתקו.
) ל פ י ב ק ש ת ה מ ו ר ה ק ו ר א ת ל מ י ד ב ס פ ר ש מ ו ת ט ״ ו  ,כ ב — כה(.

(17

ממונה על בית המקדש.

(18

פורש מסך.

(19

נבדל משאר השבטים.

(20

בניהם.

(21

תפנה לבקשתנו ,כי מים הקיפו א ת נפשנו ,כלומר אנו נמצאים בים של צרות.

ד״רברוךאופיר
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מ :.נקרא את סיום התפילה כמו בבית הכנסת.
)תלמיד קורא במקום החזן וכל התלמידים עונים אחריו במקום הקהל(
״ל?ך?ה ולא ?קללה
ל?0ים ולא ל?ןות
לשובע ולא לךזון!״
מ :.כעת נקרא את סיומה של תפילת טל.
)תלמיד קורא וכר(.
מ :.השוו את הסיום בשתי התפילות — מה מצאתם ו
ת :.תפילה אחת דומה לשנייה.
מ :.מה תוכנה?
ת :.אנו מתפללים לגשמי ברכה ולטל של ברכה ומבקשים שלא יהיו לקללה.
מ :.האם ייתכן גשם שאינו לברכה ?
ת :.הגשמים צריכים לרדת בעתם ,אחרת מביאים הם נזק לעובדי האדמה.
מ :.איפה קראתם על זה ?
ת .בקריאת שמע :״וןתתי מטר־אךצןם ויעתו ,יורה ומלקוש״.
מי מכם זוכר מקרה המסופר בספר שמואל ,בו אגו רואים בעליל ,כי
גשם שיורד לא בעתו הוא סימן קללה.
כאשר שמואל הנביא נפרד מן העם נתן להם סימן שרעתם רבה היתד,
לבקש מלך .באותו יום היתה תקופת קציר חטים .שמואל קרא אל ה׳
וירד גשם חזק ,אז פחד העם שימות ברעב) .שמואל א׳ יב ,טו—כה(
הבינונו שהגשם צריך לרדת בעתו ואז הוא מביא ברכה ,אולי יש מקרה
של גשם היורד בעתו ובכל זאת הוא לקללה?
יותר מדי גשמים משפיעים לרעה על החקלאות.
אספר לכם מעשה שהיה בחוני המעגל.

מ:.
ת:.

מ:.
ת:.
מ:.

)המורה מספר באופן חפשי את תכן המשנה תענית פרק ג׳ ,י״ח(.
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להוראת פרשת וזאת הברכה  -לקראת שמחת תורה
למורה הרוצה ללמד לקראת שמחת תורה את הפרשה האחרונה שבתורה —
אם בימי חול המועד ,אם בחוג בליל הושענא רבה — אנו מייעצים לעיין בשיעורו
של יוסף ולק על פסוקי התורה האחרונים ,שהדפסנו ב״מעיגות״ א׳ .השיעור מתאים
לילדים עד גיל הבר־מצוה ולמעלה מזה.
לטובת המודה המלמד נוער או מבוגרים אנו מדפיסים בזה את אחד הגליוגות
לעיון בפרשת השבוע של ד״ר נחמה ליבוביץ׳ ,המפרש את הפסוקים הראשונים
של פרשת וזאת הברכה.
ברור שלימוד הפרשה במסגרת הכנה לחג שונה בהרבה מלימוד אותם הפרקים
במסגרת של הוראת ה״מקצוע״ תורה.
במקרה שלנו אין מטרת הלימוד — ואף לא מטרה צדדית — להקגות חומר
מטריאלי ,ידיעת פסוקים ופירושיהם וכו׳ אלא הקניית רעיונות יסוד שביהדות
הקשורים לתוכנו של החג.
הפסוקים הראשונים של פרשתנו נותנים הזדמנות לשיחה מסכמת על משה
אדון הנביאים — אשר לא קם כמוהו — על משה ״איש האלוקים״ ,על בחירת
ישראל ותכליתה ,על עמדת ישראל בין האומות ,על מתן תורה לישראל .לדיון
בשאלות אלה ניתן בגליון זה מעט חומר־עזד.
רצוי ששיעור כזה יתחיל בקריאת הפסוקים וביאורם הלשוני )ואם יש צורך
— בתרגומם( ,יעבוד לשאלות הנ״ל ,יסתעף לשמיעת הדעות ,יסביר עקרונות,
ויחזור ,תוך דיונים ושיקולים כפעם בפעם ,לפסוקים מהם יצאו ואליו יחזרו .רצוי
שהשיעור יסתיים בקריאת אותם הפסוקים בטעמי המקרא לפי הנוסח המקובל
בבית הכנסת ,אשר בו ישמעו המשתתפים בלימוד את הפרשה בשמחת תורה.
אולי על־ידי בירור מעמיק של חמשת הפסוקים הראשונים של הפרשה ידעו
העולים לתורה בשמחת תודה לברך בכוונה את ״נותן התורה״ וידעו באמת לשמוח
בשמחת התורה — והעיקר ירצו לפתוח בלימודה בשבת בראשית.
המערכת

עליונות דעיון ב פ ר ש ת ה ש ב ו ע
שנה ראשונה :תש״ב

ערוכים בידי נחמה ליבוביץ׳

וזאת הברכה
פרק ל״ג
א .ש א ל ת מ כ נ ה
מהו מבנה הפרשה לדעת ספורנו ומה נימוקיו ?
ס פ ו ר נ ו בד״ה ויאמר  :וקודם שהתחיל הברכה המתחילה ״ברזל ונחשת מנעליך״ אחרי זאת
ההקדמה והתפלל על השבטים למען תחול ברכתו ,כי אמנם דברי הברכה בכל מקום מדברים
עם המבורך כאמרו )במדבר ו ,כג( :״אמור להם״  %וכן כל דבריו מ״ברזל ונחשת׳ עד

נ.
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ליבוביץ

״על במותימו תדרוך״ היו עם ישראל׳ אבל דבריו הקודמים היו עם האל לבקש מלפניו
על עמו.
פסוק כ״ו ד״ה ברזל ונחשת מנעליך.״ אין כאל ישורון :אחר שסיים תפילתו על השבטים
התחיל בברכת ישראל בכלל ואמר :אתה׳ ישורון ,בהיות כי אין כאל יכול על כל תהי
מלכותך נבדלת מכל המלכויות׳ שלא ייכנסו בה אומות להילחם ו״לא יחמוד איש את ארצך״
כאילו תהיה הארץ במנעולי ברזל ונחשת...
ב .פסוק א׳ — משה איש האלוקים.
רבים מקשים :מה ראתה התורה לכנות את משה בתואר ״איש

מפרשים

האלוקים״ כאן ולא עשתה זאת בשום מקום עד הנה ?
התוכל למצוא סיבה לדבר ?
ג .פסוק ב׳ — ה׳ מסיני בא וזרח משעיר למו ,הופיע מהר פארן...
לפסוק זה שואל א ב ר ב נ א ל :
מה ענין אמרו ״וזרח מ ש ע י ר . . .

הופיע מהר

פארן״,

כי התורה נתנה

בסיני ,לא בשעיר ולא בפארן ,ולמה הזכירם כאן ,עם סיני ?
ואלה דברי

ה ס פ ר י לפסוק זה:

כשנגלה המקום ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד הוא נגלה ,אלא על כל האומות.
בתחילה הלך אצל בני עשו ואמר להם  :״מקבלים אתם את התורה ?״ אמרו ל ו  :״מה כתוב בה ?״
אמר ל ה ם  :״לא תרצח״ ,אמרו לפניו :״רבונו של ע ו ל * כל עצמו של אותו אביהם רוצח
הוא ,שנאמר  :״והידים ידי עשו״ ועל כך הבטיחו אביו •ועל חרבך תחיה״ .הלך לו אצל בני
עמון ומואב ואמר ל ה ם . :מקבלים אתם את התורה ?״ אמרו ל ו  :״מה כתוב בה ?״ אמר
להם :״לא תנאף״ ,אמרו לפניו :רבש״ע ,כל עצמה של ערוה שלהם היא׳ שנאמר , :ותהרין
שתי בנות לוט מאביהן׳ .הלך ומצא את בני ישמעאל ; אמר ל ה ם  :״מקבלים אתם את התורה ?״
אמרו ל ו  :״מד .כתוב בה ?״ אמר להם  :״לא תגנוב״ ,אמרו לפניו :״רבש״ע ,כל עצמו של
אביהן לסטים היה ,שנאמר :״והוא פרא אדם״ .לא היתד! אומה באומות שלא הלך ודיבר ודפק
על פתחם ...ואפילו שבע מצוות שקבלו עליהם בני נח לא יכלו לעמוד בהם עד שפרקום
ונתנום לישראל.
ר א ב ״ ע ד״ה מסיני ב א  :ויאמר הגאון ז״ל )רב סעדיה( כי הר סיני ושעיר ופארן קרובים׳
וזה הכתוב על מעמד הר סיני׳ כי ״מסיני״ כמו ב״סיני״ וכן ״משעיר״.
ר ש ב ״ ם דיה מסיני בא :ונראה לישראל ונתן להם תורתו וזרח אורה משעיר ופארן׳ כיצד ?
שאתה

מתוך

רבבות

קודש:

מכל ארבעת צדדים של הר סיני באה האורה

והמלאכים דרך שעיר ופארן עד שבא אל סיני ...וכן מצינו תהלים )סח ,יח( :״רכב אלוקים
רבותיים אלפי שנאן ,ה׳ בם סיני בקדש״ .ובחבקוק )ג ,ג( :״אלוה מתימן יבא וקדוש מהר
פארן סלה — כסה שמים הודו״ ,וברבודה כתיב )שופטים ה ,ד (  :״ה׳ בצאתך משעיר משדה
אדום ארץ רעשה גם שמים נטפו ...הרים נזלו מפני ה׳ זד .סיני מפני ה׳ אלוקי ישראל״.
 .1כיצד עונה הדרשן בספרי וכיצד עונים הפשטנים ראב״ע ורשב״ם לשאלה
הנ״ל ז
 .2מה הקשר בין פסוקנו לבין תוכן הפרק כולו ,אם נקבל את תשובתו של

וזאת
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הברכה

ד .פסוק ג׳ — אף חובב עמים כל קדושיו ב י ד י ך . . .
שונות דרכי המפרשים בביאור פסוק זה :והרי מקצתם:
ר ש ״ י ד״ה אף חובב עמים :גם חיבה יתירה חבב את השבטים .כל אחד ואחד )מן השבסים(
קרוי »עם״ ,שהרי בנימין לבדו היה עתיד להיולד ,כשאמר הקדוש־ברוך־הוא ליעקב )בראשית
לה׳ א( ,גוי וקהל גויים יהיה ממך״.
ד״ה כל קדושיו בידיך :נפשות הצדיקים גנוזות אתו ,כעניין שנאמר )שמואל א׳ כה׳ ט(:
.והיתד ,נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה׳ אלוקיך״.
ד״ה ישא מדברותיך  :נשאו עליהם עול תורתך t
דבר

א ח ר  :אף חובב עמים  :אף בשעת חיבתן של אומות העולם שהראית לאומות

פנים שוחקות ומסרת את ישראל בידם.
כל קדושיו בידיך — כל צדיקיהם וטוביהם דבקו בך ולא משו מאחריך ואתה שומרם.
והם תוכו לרגליך — והם מתמצעים ומתכנסים לתחת צלך.
ישא מדברותיך — מקבלים גזירותיך ודתותיך בשמחה ואלה דבריהם  :תורה — אשר צוד,
לנו משה מורשה היא לקהלת יעקב אחזנוה ולא נעזבנה.
ר א ב ״ ע אף חובב עמים  :מגזרת ארמית מלשון )שמות יס ,ה( ,והייתם לי סגולה״ ו״עמים״
כאן הם ישראל ,כמו )שופטים ה ,יד( ,אחריך בנימין בעממיך״ ,וכן )למטה פסוק יס( —
,עמים הר יקראוך .וכל קדושיו הם שבס לוי .בידך —שהם סביבות הארון.
והם תוכו לרגליך — ילכו על דרכך ,וסעם ,בידך״ שתשמרם.
ישא מדברותיך — כי הם ילמדו התורה ,והם המעתיקים של תורה שבעל פה.
ר ש ב ״ ם אף חובב עמים :גם אומות העולם כגון ערב רב ומן האומות שנתגיירו ובאו לקבל
התורה עם ישראל ,גם אותם חבב הקב״ה וקיבלם ושכן עליהם )=שהוא פירושו של
.בידיך״ ושל ,תוכו לרגליך״( ,כדכתיב במזמור יקום אלוקים )תהלים סח( :רכב אלוקים
רבותים אלפי שנאן ...אדוני בם סיני בקדש .עלית למרום ...לקחת

מתנות

ב א ד ם ואף

סוררים לשכון יה אלוקים) .ותרגם יונתן :סרבניא די מתגיירין ותייבין בתתובא —
הסרבנים המתגיירים ושבים בתשובה — שרת עליהון שכינת יקרא דה׳ — שורה עליהם
שכינת יקרתו(.
א ב ר ב נ א ל  :אע״פ שהקב״ה אוהב ומחבב את האומות ונושא להם פנים שוחקות׳ לא מפני
זה ישראל סרו מאחריו ,אבל צדיקיהם וחסידיהם שהם כל קדושיו בידיך אע״פ שמקבלים
מכות וצרות הרבה הם תמיד דבקים בו יתברך ,מוכים לרגליו כעוברים על רגלי אדוניהם
ועם כל זה בתוקף המכות ההן ישא מדברותיך  :תורה צוה לנו ...יאמר שהתורה תמיד ;א
תמוש מפיהם והוא על דרך )תהלים מד ,יח(  ,כ ל זאת באתנו ולא שכחנוך ולא שקרנו
בבריתך״.
ס פ ו ר נ ו אף חובב עמים  :אע״פ שאתה חובב כל העמים ,כאמרך )שמות יס ,ה(. :והייתם לי
סגולה מכל העמים״ — ובזה הודעת שכל המין האנושי סגולה אצלך׳ כאמרם ז״ל בפרקי
אבות. :חביב אדם שנברא בצלם״ ,מכל מקום  .כ ל קדושיו״ — של קדש של אש דת
,בידיך״ כצרור הכסף שהם חביבין משאר המין ,כאמרו )שמות שם(, :ואתם תהיו לי
ממלכת כהנים וגוי קדוש״ וכאמרם ז׳׳ל בפרקי אבות. :חביבין ישראל שנקראו בנים
למקום״, ,והם תוכו״ — נשברו ,התפללו ברוח נשברה להדום רגליך בסיני.

נ.
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ישא מדברותיך — אמרו אל האל יתברך :ישא אלינו משה את מדברותיך ,שהם התורה
שציוה לנו ,שהיא ל״מורשה לקהלת יעקב״ — מקובלת לנו ולבנינו למורשה.

 .1מי הם ׳״העמים״ לפי כל הפירושים הנ״ל ? סדרם לקבוצות!
 .2מקובלנו מפי מפרשי רש״י ,שאין רש״י מביא פירוש שני )דבר אחר( אלא
אם כן לא הניח הראשון את דעתו.
הסבר מהי החולשה בפירושו הראשון של דש״י ,שהצריכה אותו לפרש פירוש
שני ומה תיקן בפירושו השני י
 .3מה ראה רש״י — בפירושו השני — להוסיף לפסוק ב׳ שלש תיבות ״אחזנוה
ולא נעזבנה״ — מה תיקן בזה ?
 .4לכאורה קרובים דברי אברבנאל ודברי רש״י בדבר אחד ,אלא שיש הבדל
ביניהם .מהו ההבדל ז
 .5במה שונה מ פ ו ר נ ו מכל שאר הפירושים ?
ה .פסוק ה׳ — ויהי בישורון מלך.
ר ש ״ י ד״ה ויהי :הקדוש־ברוך־הוא .בישורון מלך — תמיד עול מלכותו עליהם.
ר א ב ״ ע ד״ה מלך :הוא משה ששמעו ראשי עם התורה מפורשת מפיו ,והטעם כי הוא היה
כמלך ,והתאספו אליו ראשי השבטים .ויחזק זה הפירוש שאמר הכתוב ,כי התורה נתנה
לכהנים ,שהם לפי דעתו  .כ ל קדושיו בידיך״ ואל כל זקני ישראל — זהו .בהתאסף
ראשי עסי...
ויאמר

ר׳

י ה ו ד ה ה ל ו י ז״ל ,כי המלך רמז לתורה ,וכן היה מפרש )שופטים יח ,א(

.בימים ההם אין מלך בישראלי.

 .1מי הוא ה״מלך״ לדעת כל אחד משלשת הפרשנים ז
 .2הסבר ,כיצד א י ן המלה ״ויהי״ שבראש הפסוק סותרת את פירושו של
ד׳ יהודה הלוי וכיצד אפשר להתאימה לפירושו י
)ועי׳ בראשית לט ,ה(
ו .עוד לפסוק הי — .ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל.
ספרי

ה י  :כשישראל שתים בעצה אחת מלמטה — שמו הגדול משתבח למעלה ,שנאמר . :ויהי

בישורון מלך״ אימתי ? בהתאסף ראשי עם. .יחד שבטי ישראל״ — כשהם עשויים אגודה
אחת ולא כשהם עשויים אגודות אגודות.

הסבר את הרעיון הכלול בדברי ספדי אלה!
ז .ש א ל ת ס י כ ו ם
הסבר מהו תפקידם של חמשת הפסוקים הראשונים ב׳—ה׳ בראש הפרשה
הזאת ומה הקשר שבינם לבין הברכות ?

יששכר יעקבסון)תל־אביה  /״שמחה של מצוה״ במקרא
)ילקוט מקורות ,שאלות והערות(
מוקדש לזכר ידיד נעורים
קרליבך

זצ״ל,

הרב

ד״ר

דוד

מיודעי הסוד של שמחה

של מצוה.

״כל השביעים חביביך׳ ,״״.בחדשים השביעי חביב״)פסיקתא דרב כהנא( .חביב
הוא החודש השביעי ומטופל בימים יקרי ערך — ימים נוראים וימי שמחה ,אשר
בהם חדוות ה׳ מעוזנו .ודוקא חודש זה מהווה בעיה דידאקטית רצינית למורה
ולמדריך .ל״ימים נוראים״ יוקדש חלקם בהכנה הנפשית והעיונית ,אבל לכל תוכנו
הרב של חג הסוכות לא יימצא הזמן והמקום להכנה ולהכשרה מתאימה .לפני שמונה
עשרה שנה הצעתי ( להקדיש לחג הסוכות שגה שלימה — כשם שיש להקדיש
לשבת ולשאר המועדים .בימינו ההכנה לחודש תשרי לקויה ביותר ,כי הלימודים
מתחדשים בתחילת אלול .הצעתי אינה מכוונת רק לכיתות של בית הספד העממי
אדרבא ,דוקא בגיל בית ספר תיכון מסוגלים התלמידים להבין את תוכנו של חג
הסוכות ואת מסכת רעיונותיו הנעלים .עלינו להבחין בין חזרה על דינים ,שמקומם
המכובד בהוראה צריך להיות ״שלשים יום לפני החג״ ,ובין עניינים יותר כלליים,
שההעמקה בהם דורשת זמן רב .אין ספק שבירור מהותה של השמחה הדתית
קשור לחג הסוכות — לזמן שמחתנו .אבל שמחה זאת היא כה אפיינית למחותנו
הנפשית ולאופייה המיוחד של דתנו ,שחובה עלינו להקדיש זמן ומקום לבירורה
ולהחדרתה — בשלבים שונים של שנות ההוראה.
מאמר זה הוא נסיון ראשון לבירור ״שמחה של מצווה״ לפי ה מ ק ר א ע צ מ ו
ולפי העדות חז״ל ופוסקי הלכות וגדולי מפרשינו לפסוקי התורה .המושג המנוסח
״שמחה של מצוה״ אינו נזכר במקרא ,אבל השמחה הדתית בכל צביונה וגווגיה
מתגלית לפנינו הן במצוות התורה והן בסיפורי התנ״ך.
לדעתי בדאי ללמוד ״סוגיא״ גם במקרא .כשם שבלימוד גמרא אנו גוהגים
להשלים את הלימוד הרצוף במסכת בבירור מושגי יסוד על ידי ריכוז כל המקורות
מסביב ל״סוגיא״ ,כן חייבים אגו בלימוד המקרא להביא את התלמידים לכך שיסכמו,
יבררו ויגיעו לידי הבהרת המאור של בשורת המקרא .אעפ״י שאין להכריח את
בוגר בית הספר התיכון למצות רעיונות יסוד של תנ״ך בחיבור של שעתים ,יש
להצביע גם על הברכה הטמונה בשיטה זו כשהשימוש בה הוא גכון .זה הוא נ ס י ר
ראשון להבהיר את השימוש המעשי בדרך זו.
המודה יוכל להשתמש בילקוט השאלות והתשובות בהזדמנויות שונות .בייחוד
ימצאו בו תועלת המורה והמדריד כשיבואו להסתייע בו כחומר הכנה לימי עיון.
1

t

. (1הצעה של תכנית הלימודים לביס תלמוד תורה )עממי ותיכון( ללימודי הקדש״ —
הודפסה כסםנציל בהמבורג .1934

י ש ש כ ר
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הילקוט מנית בעיקר ל ע ב ו ד ה ע צ מ י ת  .השיחה בכיתה ובחברה על פי
הילקוט תהיה מסכמת ומבהדת .היה רצוי שאלה שישתמשו בשיטת הילקוט יספרו
על נסיונם למערכת כדי לקבוע את הסיכויים שבשיטה וכדי להראות כיצד לשפרה.
כדי להגיע לידי הבנה מעמיקה במקרא על ידי לימוד סוגיא בתנ״ך ,רצוי
לדעתי לצמצם את הנושא ,כדי להימלט משטחיות ומהכללה פזיזה .לכן צימצמנו
את הנושא ״שמחה של מ צ ו ד • ״ וויתרנו על הדוגמאות הרבות של געגועים לשמחה
בה׳ המצויות בספר תהלים ,או על בירור הבעיה ,שבהרבה מקומות בתנ״ך מייחסים
את השמחה לבורא .ענייננו היה מקבל השלמה רצויה על ידי בדיקת כל סוגי
השמחה במקרא כמו השמחה המשפחתית או השמחה בהצלחות מדיניות ופרטיות
ועוד.
לשם בירור המקורות הבאתי בהרבה מקומות דברי הגמרא או מפרשי המקרא
ואפילו דברי הפוסקים .לדעתי אין לצמצם את הקריאה במקרא ,המכווגת לבירור
מושג ,בדברי המקרא בלבד .עלינו להתבונן מה שמצאו דורות שונים בפסוקים
אלה כפשט או כדרש ,כרמז או כאסמכתא .בכוונה ויתרנו ,הן בדברי הפתיחה והן
בשאלות ,על סיכום ממצה המראה לאילו סוגים של שמחה הביאתנו דרכנו זה יהיה
פרי עמלו של כל מעיק.
נשאר עוד להצביע על שלשה מאמרים הקרובים לעניין:
ז

א(

Schechter, Some Aspects of Rabbinic Theology (.'1909), 148—149

S

ב( יוסף וולגמוט ,״שמחה של מצוד.״ ,ישורון ,שנתון ) 3גרמנית(.
ג( ע .שוחט ,״על השמחה בחסידות״ ,ציון ,שגת טז ,תשי״א.
מי יתן שעבודה זו תסייע לפלס את הדרך למה שציין הרמב״ם כ ע ב ו ד ה
ג ד ו ל ה — ״השמחה שישמח האדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שציוה בהן
ע ב ו ד ה ג ד ו ל ה היא״)עיין שאלה .(34

א
השמחה כצו התורה
א .ש א ל ו ת

במצוותיה

ב מ ק ו מ ו ת הבאים מדברת התורה ע ל השמחה ב ר ג ל י ם :
ש ב ו ע ו ת — ד ב ר י ם ם ז  ,י א ! ס ו כ ו ת — ו י ק ר א כ ג  ,מ ! ד ב ר י ם ט ז  ,יד ; ש ם ס ז  ,ט ו .

 .1מדוע חסרה דרישת השמחה בפסח ?
 .2מדוע משולשת דרישת השמחה בסוכות י
 .3בויקרא כג ,מ נאמר :״ולקחתם ל כ ם ב י ו ם ה ר א ש ו ן פרי עץ הדר,
כפות תמרים ...ושמחתם ל פ נ י ה ׳ א ל ד  .י כ ם ש ב ע ת י מ י ם ״  .איזה דין
חשוב על הזמן שבו נוהגת מצות ד׳ מינים לומדים מכאן ?
 .4על הפסוק ״ושמחת בחגך אתה ובנך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום
והאלמנה אשד בשעריך״!( אומרת הברייתא בפסחים קט :.״חייב אדם לשמח בניו
(1

ד ב ר י ם ט ז  ,יד.

״שמח

ד  ,ש ל

מצוד,״
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ובני ביתו ברגל ,במה משמחם — אנשים ביין ונשים בבגדים״ .והרמב״ם בהלכות יום
טוב ־( מוסיף :״כיצד ? הקטנים — נותן להם קליות ואגוזים ומגדנות ...וכשהוא
אוכל ושותה חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האומללים ,אבל מי
שנועל דלתות חצרו ואוכל הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי
נפש אין זו שמחת מצוד ,אלא שמחת כריסו״.
 .5בדברים טו ,טו נאמר :״והיית אך שמח״ :כיצד ניסו הפירושים הבאים ליישב
את הקושי במלת ״אך״י
א( ר ש ״ י :לפי פשוטו אין זה ציווי אלא לשון הבטחה.
ב( מ פ ו ר נ ו  :״תהיה שמח בלבד ובשמחתך לא יתערב עצבוך.
ג( ר ש ״ י :״ולפי תלמודו למדו מכאן לרבות לילי יום טוב האחרון לשמחה״.
ד( ר ב נ ו ב ח י י  :״וייתכן עוד שבא לרמוז ,שראוי לו למעט בשמחת העולם
הזה ,שלשון,אך׳ מיעוט הוא ...ולימדד הכתוב שיתגהג האדם בשמחת העולם בדרך
בינוני ,ואף בזמן עשיית המצוות ראוי לו שישמח וירעד ...שלפי שבעולם הזה יש
בו יצר הרע שהוא נמשך אחר השמחה״.
ה( ליישוב הקושי בפירוש השני של רש״י ,השתדל להבין את דברי הגר״א
)מובאים ב״תורה תמימה״( :״איך מרבין מלשון אך ,והא בעלמא קיימא לן ,אכי״ן
ורקי״ן מעוטין׳ י ואמר הגאון ,דהכונה היא דביום טוב ראשון יש עוד מצוות לבד
שמחה והם סוכה ולולב ומיניו ,ומכיון דכתיב והיית אך שמח ,כלומר שיישאר לך
אך ורק מצות שמחה ולא מצות סוכת ולולב .וזה על כרחך בא לרבות יום טוב
האחרון לשמחה ,כלומר דממעטינן יום טוב האחרון משאר מצוות החג ואייתר רק
מצות שמחה :ואם כן שני העניינים אמת ,ד״אך״ בא למעט ורק ממילא מתרבה על
ידו ענין שמחה״.
תשובות
 .2 .1עיין ילקוט שמעוני תרנד :״...אבל בפסח אין אתה מוצא שכתוב בו
אפילו שמחה אחת .למה ? אתה מוצא שבפסח התבואה נידונית .דבר אחר בשביל
שמתו בו המצריים וכן אתה מוצא שאין כתוב בעצרת אלא שמחה אחת מפני
שהתבואה נכנסת בפנים .ומה טעם אין כתוב שם שתי שמחות ? לפי שפירות האילן
נידונין ,אבל בראש השנה אין כתיב שם אפילו שמחה אחת שהנפשות נידונות
ומבקש אדם את נפשו יותר מממונו ,אבל בחג לפי שנטלו הנפשות דימום )פטור(
ביום הכיפורים .ועוד שהתבואה ופירות האילן בפנים לפיכך כתב שלוש שמחות״ (.
ג

ה ע ר ה :

אחרי

לימוד

האגדה

על

המורה

והמדריך לעמוד

על

סוגי

ההנמקה

המובאים

בדברי המדרש ,היינו ה ח ק ל א י ת והמוסרית.

 .3ספרא :״לפני ה׳ אלקיכם שבעת ימים ולא בגבולין כל שבעה ,ומשחרב
בית המקדש התקין רבי יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה זכר
למקדש״ (.
4

(2

פ ר ק ו ,ה ל כ ה יח.

(3

ע י ׳ ל ע י ל ע מ ׳  21ה ע ר ה .30

(4

ר א ש ה ש נ ה פ ר ק ד משגר. 1 .
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 aהפועל ״שמח״ נאמר בבניין ״קל״ ונתפס כבניין ״פיעל״ ,ועוד שיחד עם
בני ביתו נזכרים האומללים ,היתום והאלמנה וכו׳ ובזה נרמזת כבר בתורה ההבחנה
בין ״שמחת מצוד!״ ל״שמחת כרסו״.
 3לפי פירוש ראשון של דש״י וגם של מפורנו המלה א ך נשארת בהוראה
הרגילה להוציא כל ענין אחר ,ודברי ספורגו מסבירים את דברי רש״י .לפי רבנו
בחיי ,א ך בא למעט כרגיל ,ולפי הסברת הגר״א באה המלה א ך גם כאן בהוראה
הרגילה להוציא משהו אחר היינו לצמצם ,אלא שצריך להעמיק בפירוש ״לרבות״
הנמצא ברש״י כדי להבין את העניין על בוריו.
ב.

שאלות

מלבד דרישת השמחה ברגלים לכל אדם ישנה מצות השמחה ברגלים במקדש ,ואלה דברי
הפסוק :״וביום שמחתכם ובמועדיכם ובראשי חדשיכם ותקעתם בחצצרת על עלתיכם ועל זבחי
נ

שלמיכם והיו לכם לזכרון לפני אלהיכם אני ה׳ אלהיכם• (.

 .6בפסוק זה מופיעה המוסיקה כביטוי השמחה .היזכר בסיפורים או במקראות
ידועים ביותר ,שגם בהם שמחה ומוסיקה צמודות.
 .7ספד החינוך מצוד ,שפ״ד כותב :ב״שרש״ מצוה זו ״נצטוו בתקיעת החצוצרות
בעתים אלו ,לפי שהאדם מהיותו בעל חומר צריך התעוררות גדול אל הדברים ,כי
הטבע מבלי מעיר יעמוד כישן  5אין דבר יעודרהו כמו קולות הגיגון ידוע הדבר
וכל שכן קול החצוצרות שהוא הקול הגדול שבכל כלי גיגון :ועוד יש תועלת נמצא
בקול החצוצרות כי בכוח הקולות יסיר האדם מלבו מחשבת שאר עסקי עולם״.
מהו הצורך במוסיקה בכלל ומדוע ציותה התורה דוקא על התקיעה בחצוצרות ?
 .8בפסוקנו מופיעים שני שמות נרדפים :״וביום שמחתכם ובמועדיכם׳ כיצד
מסביר אבן עזרא את הצורך בשניהם? ואלה דבריו :״ששבתם מארץ אויב או
נצחתם האויב הבא עליכם וקבעתם יום שמחה כימי פורים ושבעת ימי חזקיהי(
שמחה )ספרים אחדים :חנוכה( רק המעתיקים )בעלי תודה שבעל פה( פירשו
)ספדי( ,וביום שמחתכם — שבת׳״.
 .9לפי דברי הספרי — שבת נקראת בפסוקנו יום שמחה .נסה להבין כיצד
איפוא ידע דד״ק בפירושו למזמור צ״ב לתאר לנו את השבת כיום שמחה ,ואלה
דבריו בפירושו שם :״יום השבת טוב להודות בו לה׳ משאר ימי השבוע ,כי האדם
פנוי בו מעסקי העולם ונשמתו זכה מטרדת הגוף ומתעסקת בחכמה ובעבודת
האלקים ...ביום ובלילה עלינו להגיד החסד שעשית עמנו שנתת לנו יום השבת
למנוחה .וטעם ,בבקר׳ — כל ימי השבוע כשיקום אדם בבוקר ילך לעבודתו ,ובזה
הבוקר יקום למנוחה ולעונג הגוף והנשמה, ...כי שמחתני׳ בהתבונני בפעלך ובמעשה
ידיך שהוא העולם ואשד בו וביום השבת שיש לי פנאי להתבונן בו ,אז אשמח וזהו
חכמת הטבע״.
 (5במדבר י ,י.
 (6דברי הימים ב ,ל ,כג.

״שמחה
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תשובות
 .6א( בהעלות דוד את הארון — שמואל ב׳ ו ,ה < ב( משיחת שלמה — מלכים
א׳ א ,מ  :ג( יסוד הבית השני — עזרא ג ,ב—יג :ד( תהלים ק ,ב ועוד.
 .7המוסיקה בכלל מעירה את האדם ולחצוצרה קול חזק ומעודד ,ועוד
שהקול החזק מסיח את הדעת מעניינים אחרים ,בהם שקוע האדם בכלל.
 .8מועדים הם ימים קבועים ,ימי שמחה ,לכן הם ימים מיוחדים של שמחה
על נצחון או ישועה ,הקושי שמוצא אבן עזרא בדברי הספרי הוא :לא נמצא בשום
מקום אחד ששבת נקראת יום שמחה.
הערה:

עתה יש זכר לקיום פירושו הראשון של אבן עזרא ,כי בהרבה בתי כנסת בארץ

קוראים בליל יום העצמאות את הפסוק ואחר כך תוקעים בשופר.

 .9לפי דד״ק הואיל והאדם פנוי בשבת יש לו פנאי לשמוח בהסתכלות הבריאה
היינו שמחה רוחנית.
ג .ש א ל ו ת -
מלבד הבעת השמחה של הציבור על ידי החצוצרה ,היתד ,נוהגת בזמן המקדש ,בשעת עלייה
לרגל ,מצוד ,של שמחה על ידי סוג מיוחד של קרבן הנקרא ״שלמי שמחה׳ .הפרטים כתובים
ברמב״מ הלכות חגיגה פרק א.

 .10הפסוק המובא ברמב״ם כמקור ל״שלמי שמחה״ הוא דברים כז ,ז —
א( כיצד אפשר ללמוד מפסוק זה את הדרישה ל״שלמי שמחה״ t
ב( על מה מוסב הפסוק לפי מסגרתו ,היינו לפי העניין אשר בו נכתב ?
תשובות
 .10א( הואיל ושלוש פעמים נאמרים בפסוק זה ,זה אחרי זה :״וזבחת״,
״ואכלת״ ,״ושמחת״ ,והביטוי ״שלמים״ נמצא גם כן בו ,כאילו התורה דורשת סוג
מיוחד של שלמים לשם שמחה .ועוד ,כאשר הראינו למעלה בשאלה  ,4אין מסתפקים
בשמחה כהרגשה גרידא ,אלא ממחישים אותה בדרישה מעשית :וכאן בזה שכל
עולה לרגל יקריב קרבנות לשם השמחה!
ב( ספורנו כותב למשל כפשוטו של מקרא :״על שתכנס עמו לברית״ ז .א.
המדובר הוא בקרבן חד פעמי ולא מצוד ,לדורות.
ד.

שאלות

מלבד בקשר לחגים נזכר מושג השמחה בכמה מצוות הקשורות לבית המקדש או לירושלים.

 .11על פי מראי המקומות הבאים מס׳ דברים׳ רשום לך באילו עניינים
הקשורים למקדש וירושלים מזכירה התורה את השמחה :א( יב ,ז :ב( יב׳ יב:
ג( יב ,יח :ד( יד ,כו < ה( כו ,יא.
 .12בס׳ דברים יב ,ז נאמר :״ואכלתם שם לפני ה׳ אלקיכם ושמחתם בכל
משלח ידכם אתם ובניכם .ואלה דברי ההסבר של ספורנו :״עבדו את ה׳ כראוי
לכל עובד מאהבה ,כי אז תצליחו את דרכיכם ואז תשכילו״ .כיצד תפס ספורנו את
המליצה ״ושמחתם בכל משלח ידכם״?
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 .13במצות מעשר שני נאמר בפירוש  : c״ושמחת״ ,מה איפוא יכולה להיות —
בפסוק כג — מפורש ״למען תלמד ליראה את ה׳ אלהיך״ ,שכוונתו לפי הרמב״ן ,״כי
הכהנים והשופטים העומדים שם לפני הי ,שהם עמודי התורה ,ילמדוהו יראתו
ויודוהו התודה והמצות״ .מה איפוא יכולה עוד להיות כוונת התורה בדרשה מהאכר
לאבל חלק מתבואתו ולא למכרו! לאיזה סוג של שמחה יגיע האבר בקיימו את
המצוה הזאת ?
 .14בקטע זה הבאגו כמה דוגמאות שבהן התורה דורשת את השמחה בקשר
לעליה למקדש ולהבאת קרבנות .גסה להיזכר בשגי מקומות ידועים מספר תהלים,
המדברים על המקדש והשמחה ,לא כדרישה ומצוה ,אלא בגעגועים ובהבעת שמחה
על המקום המקודש ביותר.
תשובות
 .11א—ג( בהבאת קרבנות! ד( בהבאת מעשר שגי! ה( בביכורים.
 .12כאילו לפגיגו דרישה ותוצאתה אחרי קיומה ,כלומר :אם תדעו לעבוד את
הי כראוי ,בה היסוד להצלחתכם בחיים הגשמיים.
 .13לדעתי רוצה התורה לחגך את האבר ליהגות בהיתר ,כי דוקא חיי אכר
הם חיי עמל מתמיד ,ועל ידי מצות מעשר שני מכריחה התורה את האכר בזמנים
מסוימים גם ליהנות ,ועל כן אולי ״שמחה״ כאן היא ממש שמחת החיים וההצלחה
מצורפת ומשולבת ברוחניות ״למען תלמד ליראה״ כעין מאמר התלמוד! ״עתיד
אדם ליתן דין וחשבון על כל שראתה עינו ולא אכל״ (.
 .14א( מג ,ד ! ״ואבואה אל־מזבח אלקים אל־אל שמחת גילי״.
ב( קכב ,א :״שמחתי באומרים לי בית ה׳ גלך״.
8

ה.

שאלות

התורה מדברת על השמחה גם בקשר למצות כתיבת התורה על אבנים .ביום אשר תעברו את
הירדן״ ,קרא לכן בעיון דברים כז ,א—ח.

 .15מצא בספר יהושע אימתי וכיצד קיימו את המצוד .ז
 .16כדי להסביר לגו את מהות השמחה והזביחה בקיום המצוה של כתיבת
התורה על האבנים — השוה למקומנו שמות כד ,יא ,ואת הסיפור במלכים א׳ טו —
לאיזה סוג מיוחד של שמחה מובילה אותנו ההסתכלות בשלשה מקומות הללו?
)הרעיון לקוח מרמב״ן לשמות כד ,יא(.
תשובות
 .15יהושע ח ,ל—לב.
 .16ואלה מדברי הרמב״ן! ״וטעם ,וישתו׳ שעשו שמחה ויום טוב כי כן חובה
לשמוח בקבלת התורה כאשר צוה בכתבם כל דברי התורה על האבנים, :וזבחת
 (7דברים יד ,כו.
 (8ירושלמי סוף קידושין.

של
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שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה׳ א ל ק י ך ; וכתיב בשלמה )דברי הימים ב׳,« ,
יב—יג(, :החכמה והמדע נתון לך׳ וגו׳ מיד ,ויבוא ירושלים ויעש משתה לכל
עבדיו׳ — אמר רבי אלעזר מכאן שעושין משתה להגמרה של תורה .ואף כאן
ביום

חתונת התורה כן עשו״ .לפנינו איפזא שמחה רוחנית ,שמחת התורה הן
8

ב ק ב ל ת ה (  ,הן בפירסומה כתחוקת ה א ר ץ ״ ( והן בהבטחת החכמה ל ה ב י נ ה ״ ( .
ו.

שאלות

לסיום הפרק הראשון ולשם בירור נוסף למהותה של מצות השמחה ,נביא כאן שני קטעים
2

מספרו של יחזקאל )הרמן( כהן »דת התבונה על פי מקורות היהדות״ י ( :
,מסמן הדבר בחיי הדת היהודיים ,שהחגים אשר אין הכפרה עניינם העיקרי ,הרי עיקרם —
השמחה, .ושמחת בחגו אתה ובנו ובתו ועבדו ואמתו והלוי והגר והיתום אשר בשעריו׳.
השמחד ,היא התוכן והמטרה לחג .ושמחה זו אינה שמחת תענוגות דיאוניסית״( או בכחאנסית״(;
היא נקבעת על ידי השיתוף בשמחה של הגר והעניים .אבל יש הבדל בין שמחת החג ובין
הרחמנות על העניים וחנינתם .השמחה צריכה לשתף אותו ואת העני .תשמח אתה עם העני,
והעני ישמח אתו• השמחה תתגבר איפוא על הליקויים הסוציאליים ,אבל אין זאת אומרת
שנשלה את עצמנו כאילו בטלו ליקויים אלה — לא היא ,רק בחג נגשר על פניהם .לא היה
טעם וערך לחג ,אילו לא היה יכול לנטוע לפחות למשו ימים אחדים אלה את השמחה בלב
האדם החוגג...
...השלום בשמחת החג אפייני הוא לרוח היהדות .הן ודאי לפלא ייחשב שלמרות חיסורים
הממלאים את חייו ותולדותיו של היהודי׳ יכול היה לשמור על שתי משקלו ועל רוחו הטובה,
אשר בלעדיהם בודאי לא היה מצליח להתנשא אל כל רומי הפסגות מתוו תהומי ההשפלות
המחרידות .את הפלא הזה עוללו חגיו .בשבתות ובמועדים שררה השמחה במושבות היהודים ,אף
על פי שהיסורים מיררוהו בימות החול .השמחה בחג היא שמחת מצוד ,ולכן הפכה לכוח־חיים
עצום בהכרה היהודית .ואלמלא היו השלום ושלות הנפש כוח פלאים רב כל כ ו ברוחו של
היהודי׳ לא היתד ,יכולה השמחה להגיע לעצמה זו שהגיעה אליה ולהתקיים בה...״
 .17מה היא מטרת הרגלים לפי ראשית הקטע הראשון של הערות כהן ז
 .18כיצד מגדיר הפילוסוף בקטע זה את השמחה ביהדות לעומת סוגי שמחות
אחרות הן לשלילה והן לחיוב ?
 .19מה בין השתתפות העני בשמחתנו ובין גמילות חסד י
 (9שמות כד.
 (10דברים כז.
 (11מלכים א׳ ג.
 (12הקטעים נמצאים בספר הגרמני בעמודים  539ו־ — 541/540לדאבוננו לא ניתרגם
עוד פפר זה לעברית.
 (13על שם דיאוניסוס ) — (Dionysusאליל היין היוני ,אשר לו הוקדשו חגיגות ומשתאות
של שכרות.
 (14על שם בכחום ) (Bacchusכנ״ל אצל הרומאים.
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 .20כיצד מתאר הפילוסוף בקטע השני את השפעת השמחה על קיו 0עמנו
במשך תקופות הסבל של דורות הגלות?
 .21מה נאמר בקטע ב׳ על היחס בין השלום והשמחה ?
תשובות
 .17מטרת הרגלים ותכליתם היא השמחה.
 .18השמחה איננה השתוללות והאלהת היצרים )שמחה דיאוגיסית או בכחאנ־
טית( < אלא היא ״השתתפות העני בשמחה״.
 .19לא ביטול הבעיה הסוציאלית או גרימת אשליה כאילו היא נפתרה ,אלא
התגברות זמנית בחגים על ידי ״שתילת השמחה״ בלב כל החוגגים.
 .20החגים שיוו ליהודי גם בתקופות ההשפלה שוויון רוח וכוח עמידה על ידי
השמחה שנסכו ללבבו.
 .21רק שמחה שהיא צמודה לשלום הנפש ונובעת ממנו יכולה להשפיע על
הנפש ככוח המתגבר על כל התלאות והסבל.

ב
תאודי

השמחה במקרא בקיום המצוות
א .ש א ל ו ת

על יתרו מסופר בתורה  :״ויספר משה לחתנו את כל אשר עשה ה׳ לפרעה ולמצרים
ויחד יתרו על כל־הטובה
עתה ידעתי כי גדול ה׳ מכל האלהים

ויאמר יתרו ברוך ה׳ אשר הציל אתכם מיד מצרים
ויקח יתרו

עלה וזבחים לאלהים״ ״(

,

 .22עליך לשער איזו הלכה למדו חז״ל מן הסיפור הזה ,וכיצד יכלו חז״ל
לראות בו כעין ״גנאי״ לישראל ?
 .23כאשר שאלנו בשאלה  ,22שלמדו חז״ל הלבה מעניין יתרו — יש מדרשים
ופוסקים שמצאו רמזים לעניינים הלכתיים גם במעשה העבד בראשית כד ,כז ,נב,
ואולי גם ם׳ — ,נסה לשער למה התכוונו ברמזי הפסוקים.
תשובות
 .22א( ברכות נד) :על פי גידמת רש״י( ״מנלן דמברכינן אגיסא ? אמר דבי
יוחנן דאמר קרא, ,ויאמר יתרו ברוך ה׳ אשר הציל אתכם׳״! ב( סנהדרין צד! ״תני
משום ר׳ ©פייס ,גנאי הוא למשה וששים רבוא ,שלא אמרו ,ברוך׳ עד שבא יתרו
ואמר ,ברוך ה׳״ .ובעל ״תורה תמימה״ לפרשת יתרו מבאר :״דמה ששרו ישראל
את השירה אין זה כלל ברכה והודאה ,אלא רק שבח ותהלה ,וגם זה היה רק לנס
קריעת ים סוף ולא ליציאת מצרים״.
(is

שמוח יח ,ח—יב.
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 .23א( כד׳ בז :״ברוך ה׳ אלקי אדני אברהם״ — ״מכאן למדנו מטבע
ברכות״״( .בעל תורה תמימה מסביר :״ר״ל דצריך שם ומלכות .וכתב הרוקחt
אע״פ דאין מלכות בברכה זו ,אך זה הוא מפני שעוד לא הודיע הקב״ה מלכותו״.
ב( רש״י לפסוק נב — ״וישתחו ארצה לד.׳״ :״מכאן שמודים על בשורה טובה״
)על פי מדרש רבה(.
ג( כד ,ס  :״ויברכו את רבקה אחותם״.
ב.
בנביאים

שאלות

ו כ ת ו ב י ם מוצאים אנו תיאורי קיום מצוות

שקיימו א ת המצוה

החגים

ואגב

הסיפורים האלה

נזכר

כ ש מ ח ה .

 .24בילקוט לפרשת אמור תרנד נאמר :״אבל בראש השנה אין כתיב שם
אפילו שמחה אחת ,שהנפשות נידונות ומבקש אדם את נפשו יותר מממונו״.
כיצד איפזא עלינו להבין מה שנאמר בנחמיה שגם בראש השנה יש שמחה 1
קרא בעיון נחמיה ח ,א—יא.
 .25אילו פרטים חשובים על חגיגת החג נזכרים בנחמיה ח ,י ן
 .26בגמרא ביצה טו :גמצאת הדרשה הבאה — ,עליך להראות כיצד הבינה
האגדה את הקשר בין החלקים השונים בפסוק י שבפרק ח בספר נחמיה ? — ואלה
דברי הגמרא :״מאי,כי חדות ה׳ היא מעוזכם׳ ? אמר רבי יוחנן משום רבי אליעזר
בדבי שמעון :אמד להם הקב״ד .לישראל בני ,לוו עלי וקדשו קדושת היום והאמינו
בי ,ואני פורע )=משלם(״.
 .27על קיום חג הפסח במקרא מסופר במקומות שונים .ציין על פי הרשימה
של מראי מקומות ,אימתי מודגשת השמחה במיוחד :א( יהושע ה ,י :ב( דברי
הימים ב׳ ל ,א—בז :ג( מלכים ב׳ כג ,כא—כג :דברי הימים ב׳ לה ,א—יט:
ד( עזרא ו ,יט—כב.
 .28מדוע לדעתך רק בשתים מן החגיגות של חג הפסח נזכרת השמחה ,עיין
בדברי הימים ב׳ ,ל ,כה ועזרא י ,כב.
 .29במקומות הבאים במקרא מ כ ר ת חגיגת חג הסוכות — ,רשום לפניך אימתי
נזכרת השמחה במפורש ובאיזה גימוק — :א( מלכים א׳ ח ,ב ,סה ,סו :דברי
הימים ב׳ ה ,ג; ז׳ ח—י .ב( עזרא ג ,ד ן ג( גחמיה ח ,יג ,יח .כיעוד בנביאים עיין
עוד ביחזקאל מה ,כה וזכריה יד ,טז—יט.
 30הפסוק בנחמיה ח ,יז מהוה קושי < נסה להבין כיצד מיישבת אותו הגמרא
וכיצד ר׳ יהודה הלוי מתרצו .א( ערכין ל ב  :״אפשר בא דוד ולא עשו סכות ,עד
שבא עזרא ? אלא מקיש ביאתם בימי עזרא לביאתם בימי יהושע .מה ביאתם בימי
יהושע מגו שמטין ויובלות וקדשו עדי חומה ,אף ביאתן בימי עזרא מנו שמיטין
ויובלות וקדשו עדי חומה״ .ורש״י מסביר :״דהא כי לא עשו לאו אסכות מהדר,
אלא הכי קאמר כי לא עשו ,מה שעשו עכשיו מימות יהושע ,ומאי ניהו?
קדושת הארץ״.
(16

ר ו ק ח סימן שסג.
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יששכר יעקבס־ן
ב( כוזרי ,מאמר ג ,סג :״וכיון הכתוב להגדיל עניין היום ההוא״.

תשובות
 .24בתקופת נחמיה היה מקרה מיוחד :העם היה מזועזע מקריאת התורה
והיה צורך מיוחד לעודדם לפיכך מודגש ״אל תתאבלו״ וגם ״ואל תעצבו״ :זאת
ועוד :יש הבדל בין השמחה ,שמחת החג ,ובין רגש התעלות הנפש המתואר
במליצה ״חדות ה׳ היא מעוזכם״ .המלבי״ם כותב :״וגדר שם חדוה על השמחה
הרוחנית״.
 .25א( לכו אכלו משמנים ושתו ממתקים וב( ושלחו מנות לאין נכון לו.
 .26רש״י מסביר את המאמר בזו הלשון :״שמחה שאתם עושים בשביל הקב״ה,
הדי היא מעוזכם ,היא תעזור אתכם לשלם הקפותיכם ומלוותיכם שתלוו בשבילה״.
הסבר הקשר בין חלקי הפסוק הוא לכן כך :עליכם להוציא כסף ואם אין לכם —
קחו הלואה כדי לקנות ״משמנים״ ו״ממתקים״ ,ואין לחשוש מנין יבואו האמצעים
לשלם את החובות ,כאילו ה׳ הוא הערב שיימצא הכסף ,מעוז כאן כמעט במובן
גשמי.
 .27פסח חזקיהו — דברי הימים ב׳ ל ,כה—כו :״וישמחו כל־קהל יהודה
והכהנים והלוים וכל־הקהל הבאים מישראל והגרים הבאים מארץ ישראל היושבים
ביהודה ותהי שמחה גדולה בירושלים ,כי מימי שלמה בן דויד מלך ישראל לא
כזאת בירושלים״.
כי־שמחם ה׳
ישראל״.
מן הגשארים
העם בדומה

פסח בימי עזרא :ו ,כב :״ויעשו חג־מצות שבעת ימים בשמחה,
והסב לב מלך־אשור עליהם לחזק ידיהם במלאכת בית־האלהים אלהי
 .28א( חזקיה הצליח ,אחרי שהוגלו עשרת השבטים ,למשוך חלק
בישראל להשתתף בחגיגת חג הפסח ,ולכן גוצר מצב של איחוד
לתקופת שלמה?
ב( חלו הפסקות בבניין בית המקדש ,ואחרי שדריוש ,הנקרא כאן בכיגוי ״מלך
אשור״ ,ביטל את הגזירה — היתה סיבה מיוחדת לשמחה ,כאשר יכלו לחוג את
חג הפסח.
 .29בימי שלמה הנימוק הוא :ההצלחה המדינית והדתית — ״וילכו לאהליהם
שמחים וטובי לב על כל הטובה אשר עשה ה׳ לדוד עבדו ולישראל עמו״! בימי
נחמיה :״כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה
גדולה מאד*.
 30א( לפי הגמרא מוסב ״מימי ישוע״ לא על עשיית הסוכות ,שבודאי עשו בין
תקופת יהושע לזו של נחמיה׳ עיין במראי מקומות בשאלה  ,29אלא מוסב על
חידוש קדושת הארץ בימי עזרא בדומה לתקופת יהושע .בפירושו של המלבי־׳ם
לנחמיה ״לחם הפחה״ נמצאת הסברה מעגייגת — :עד אז — כך השערתו על פי
מקורות הלכתיים — אסור היה להקים סוכה בירושלים ברשות הרבים ,ואילו
בתקופת עזרא הרשו הקמת הסוכה ברחובות ירושלים ,בדומה ליהושע שהתנה
תנאים בכיבוש הארץ.
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ב( לדעת ר׳ יהודה הלוי זוהי כעין לשון הבאי.
מ .זר־כבוד בפירושו לנחמיה מעיר שיש מקומות מקבילים .ואלה דבריו:
״לפי זה )היינו לפי דעת ר׳ יהודה הלוי( בטלות ממילא המסקנות של אלה שראו
בביטוי זה דיוק היסטורי .ביטויים דומים לזה מצאנו :בפסח יאשיהו ,מלכים ב׳
כג ,כב — ״מימי השופטים״? במקבילתו בדברי הימים ב׳ לה ,ח כתוב ״מימי
שמואל״ :בפסח חזקיהו שם ,ל ,כו נאמר ״מימי שלמה״ :ובעזרא ג ,ד הוא אומר:
״ויעשו את חג הסכות ככתוב״ — אם כן עשו סכות בימי זרובבל״.
ג .ש א ל ו ת
בספרי שמואל ובמקומות המקבילים בדברי הימים בסיפורים על ארון הברית מופיעים כמה
סיפורים שבהם השמחה נזכרת.

 31על אנשי בית שמש מסופר ״ובית שמש קוצרים קציר חטים בעמק וישאו
את עיניהם ויראו את הארון וישמחו לראות...״ ״( ,״ויך באנשי בית שמש כי ראו
בארון ה׳״.
ברר על פי דברי הגמרא ועל פי ההסברות השונות מה היה חטא בני המקום,
וכיצד נרמזות ההסברות השוגות בדברי הפסוק ?
א( סוטה לה .ל ה  :״רבי אבהו ורבי אלעזר חד אמר קוצרין ומשתחוים היו
)רש״י :לא בטלו ממלאכתן לכבדו :והאי ראו לשון בזיון כמו אל תראוני שאני
ש ח ר ח ו ר ת ״ ( ! וחד אמד מילי גמי אמור ) = ג ם אמרו דברים בלתי הגונים(, :מאן
אמריך דאימריית ומאן אתא עלך דאיפייסת׳״ )רש״י :מי הכעיסך כשכעסת ולא
הצלת את עצמך מן השבייה ,ועתה מי מפייסך כשנתפייסת לבא מאליך(.
ב( דש״י) :בפירושו לשמואל( ״ומשמחתם נהגו בו קלות ראש שלא היו
מסתכלין בו באימה ודרך ארץ״.
ג( רד״ק) :י״ג( ״עד שמרוב שמחה פרצו לראות בארון וראו מה שבתוכו,
לפיכך נענשו כמו שכתוב״ :״ולא יבאו לראות כבלע את הקדש ומתו״ ״ ( — )יט(״..
לפיכך אמר ״בארון״ ולא אמר ״אדון״.
 32בהעלאת הארון בימי דוד עלינו להבדיל בין המקרה הראשון — ענין
״פרץ עוזא״ ,ובין הענין השני — מקרה ההתנגשות בין דוד ומיכל .בפעם הראשונה
נזכרת רק המוסיקה :״דוד וכל־בית ישראל משחקים לפני ה׳ בכל עצי ברושים
ובכנרות ובנבלים ובתפים ובמנענעים ובצלצלים״ (! לעומת זה בהעלאה השניה
נזכרת השמחה במפורש בפסוק י ב ! ״וילך דוד ויעל את ארון האלקים מבית עובד
אדם עיר דוד בשמחה״.
20

(17

ש מ ו א ל א ׳ ו ,יג ,י ם .

(18

ש י ר ה ש י ר י ם א ,ו.

(19

ב מ ד ב ר ד ,כ .

(20

ש מ ו א ל ב ׳ ו ,ה .
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נסה להוציא מהסיפור השני מה מלמדת אותנו התנהגותו של דוד שם על
השמחה האמיתית ועל יחסו של האדם כלפי בוראו.
קרא בעיון את הפסוקים יג—יד ,יט ,כב.
 33מה מוסיפה האגדה הבאה על מה שמסופר במקרא עצמו על השיחה בין
מיכל ודוד! על אילו רמזים במקרא היא מסתמכת ?
אלה דברי הילקוט המובאים גם בפירוש רד״ק :״אמדה לו — :משפחתו של
בית אבא היתה נאה ממך ז חלילה להם שנראה מימיהן פסת יד ופסת רגל ועקב
מגולין ,אלא כולם היו מכובדין ממך .ומה אמר לה דוד ? — ״לפני ה׳ אשד בחר
בי מאביך ומכל ביתו״ ,אלא בית אביך היו מבקשין כבוד עצמם ומניחין כבוד
שמים ,ואני איני עושה כן ,אלא מניח אני כבוד עצמי ומבקש אני כבוד שמים —
,והייתי שפל בעיני ועם האמהות׳ אמר לה — :״אין את נקראת מן האימהות אלא
מן האמהות.
 .34כדרכו מסיים הרמב״ם את הלכותיו בכעין דברי אגדה או דברי מוסר.
אחדי קריאה בעיון ציין מה הדגיש הרמב״ם ממהותה של שמחה של מצוה
בהלכה הבאה ,שבה גם מופיע ענין דוד ומיכל :ואלה דברי הדמב״ם בסוף הלכות
לולב :״השמחה שישמח אדם בעשיית המצוד ,ובאהבת האל שצור ,בהן עבודה
גדולה היא .וכל המונע עצמו משמחה זו ,ראו להיפרע ממנו ,שנאמר ״ ( תחת אשר
לא עבדת את ה׳ אלהיך בשמחה ובטוב לבב .וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו
ומתכבד בעיניו במקומות אלו ,חוטא ושוטה ,ועל זה הזהיר שלמה ואמר, :אל תתהדר
לפני מלך״ ( .וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו ,הוא הגדול המכובד
העובד מאהבה ,וכן דוד מלך ישראל אמר, :ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני׳:
ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה׳ שנאמר, :והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני
ה׳ וכולי׳״ .(23
תשובות
 31הדעה הראשונה בגמרא מסתמכת כגדאה על ההדגשה שבפסוק ״ובית
שמש קוצרים קציר חטים בעמק״ ,שהיא בעצם מיותרת ,אלא היא באה לרמוז על
החטא ,ורש״י עוד מוסיף שגם לשון ראייה כאן מכוונת לגנאי .הדעה השנייה שבגמרא
אינה מסתמכת כלל על רמזים בדברי הפסוק ,אלא כנראה מסיקה מחומר העונש —
כלומר מהמספר הרב של הניגפים — על חומר החטא ,כאילו לעגו לגורל הארון.
רש״י בפירושו לשמואל עומד על סוג השמחה ,כאילו שמחה שטחית היא ,והוא
מסתמך על צירוף המלים ״וישמחו לראות״ — .רד״ק מסתמך בפירושו על שינוי
הלשון בין פסוק יג — ״ויראו את הארון״ ובין פסוק יט — ״כי ראו בארון ה׳״.
22

ה ע ר ה :

לגבי נושאנו ״מהות השמחה״ חשובה ביותר ה ס ב ר ת ו של

רצויה מעין ק ל ו ת ר א ש כ ל פ י ה ש כ י נ ה היא.

(21

דברים כ ו  ,מז.

(22

מ ש ל י כ ה  ,ו.

(23

רמב׳׳ם ה ל כ ו ת ל ו ל ב פ ר ק ח ,ה ל כ ה ס ו .

רש״י :שמחה

בלתי
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 32א( הקרבת קרבנות :ב( תלבושת פשוטה ולא בגדי מלכות ״ודוד חגור
אפוד בד״} ג( חלוקת מנות לעם בדומה לחגים המצטייגים באוכל מיוחד ״ויחלק
לכל העם -.חלת לחם אחת ואשפר אחד ואשישד .אחת״ ,וד( העיקר כאן דברי דוד :
)כא( ״...ושחקתי לפני ה׳ ונקלותי עוד מזאת ...ועם האמהות אשר אמרת עמם
אכבדה״.
ה ע ר ה  :לגבי נושאנו המקום הזה חשוב ביותר ללמדנו שאין הכבוד העצמי והשמירה
עליו קיימים לעומת השמחה לפני ןעורא.
 33להבנת האגדה על פי הרמזים בדברי הפסוק גראה לי ,שלבעל האגדה היה
קשה שדוד הזכיר למיכל — א( ״אשר בחד בי מאביך״ מה הצריך להבליט את
העובדה המעליבה הזאת בפני מיכל ,וב( אין להבין ,מדוע מדגישים בתחילת הפסוק
״לפני ה׳״ אחרי שזה נאמר עוד פעם בסוף הפסוק .ומשום כך המציא בעל האגדה
שיחה ,שבה מתחילה מיכל בהדגשת ערך ביתה ועדיפותו על דוד ,ודבריו החריפים
אינם אלא תגובה ותשובה לדברי מיכל הקודמים .לפי התרגום צריכים להבין את
המלה ״בהגלות״ )כ( במלבן גלוי האברים המכוסים :״כמה דחליץ ומתגלי״ ועל
פי זה מובגים לגו דברי הקטרוג של מיכל ,שבבית אביה היו מקפידים על תלבושת
מסודרת וצגועה — בתוספת שמוסיפה האגדה על מה שנאמר במפורש בדברי הפסוק
היא ההבחנה בין ״כבוד עצמי״ ובין ״כבוד שמים״.
 34למהותה של השמחה הדתית לומדים מדברי הרמב״ם (1 :שמצוות השמחה
היא כפולה — א( שמחה בקיום המצוה וב( שמחה באהבת האלוקות (2 — :מי
שמונע עצמו מהשמחה ראוי לעונש .הרמב״ם הבין איפוא את הפסוק מהתוכחה
כ״שמחה של מצוה״ ולא כשם נרדף לביטוי ״ובטוב לבב״ ולא כניגוד של ״רעב,
צמא וחסר כל״ הנזכרים בפסוק הבא )דברים כח ,מח( (3 — :אין ״כבוד עצמי״
לעומת ה׳ )עיין בשאלה הקודמת( להפך :ההשפלה העצמית היא הגישה הנכונה
והיא הכבוד.
ד.

שאלות

בחנוכת בית המקדש הן בימי שלמה והן בימי בית שני מודגשת השמחה.
 35בדברי הימים א׳ כט מתוארות הכנות דוד לבנין הבית ,ושם נאמר על
השמחה בנתיגת הגדבות) :כט ,ט( ״וישמחו העם על התנדבם לה׳ וגם דויד המלך
שמח שמחה גדולה״ .עיין בדברי רש״י הבאים ,וציין מה היה נראה לו קשה בפסוק
זה .ואלה דבריו :״,בלב שלם׳ בלב אחד נתנו ברצון נפשם ,ולא בשני לבבות!
שיש אדם שנותן בעל ברחו ולא בנפש חפצה ,או שמתבייש מאחרים והוא נקרא
שני לבבות ,אבל אלו ברצון נפשם נתגו כולם — ,וגם דויד המלך שמח שמחה
גדולה׳ ,ושלא תאמר בהם ולא יותר מכולם ,לכך אמר ,וגם דויד׳ ...יותר מכולם ,כי
הוא בעל המעשה .דוגמת ,הרים נזלו מפני ה״ ,וזה סיני — יותר מכולם — מפני
אשר ירד עליו ה׳ באש״ ,(24
 (24שופטים ה ,ה.
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 36בקשר למצוד .זו — ,נדבה לבית המקדש — ,נמצאים רעיונות חשובים על
המצוד .בברכה בה בירך דוד את העם .ציין את המחשבות האלה וחפש חלק מאותם
הפסוקים במקומות המתאימים בסידור .קרא בעיון דברי הימים א׳ כט ,י—יט.
 37על ההתנדבות לבית המקדש ועל השמחה בה יש לנו שני סיפורים —
בדברי הימים אי ,כט ובדברי הימים ב׳ כד ,י .מה ההבדל העיקרי ביניהם ?
 38בחנוכת הבית שבנה שלמה נזכרת השמחה .מה מסביר הפסוק בדברי
הימים ב׳ ז ,ח—י לעומת הסתום במלכים א׳ סה—סו ?
 39הוצא מהקטע הבא של התלמוד ומפרשיו כל מה שהוא מוסיף להכרת
השמחה הדתית .ואלה דברי הגמרא והמפרשים במועד קטן ט :.״ודאין מערכין
שמחה בשמחה מגלן ו ״ (  .התוספות שם ,ח  :מסבירים :וטעם נראה קצת ,דכמו
שאין עושין מצות חבילות ,דבעינן שיהא לבו פנוי למצוד .אחת ולא יפנה עצמו
פ נ ו י ב ש מ ח ה ! דכתיב
הימנה ,וכן ש מ ח ה ב ש מ ח ה י ה י ה ל ב ו
,ויעש שלמה בעת ההיא ...שבעת ימים ושבעת ימים׳ ,ואם איתא )ואם נכוו(
דמעדבין שמחה בשמחה איבעי ליה למינטר עד החג ומעבד שבעה להכא ולהבא!
)שלמה היה צריך לדחות את חנוכת הבית עד סוכות ושבעת הימים אז היו משמשים
את שתי המטרות את חגוכת הבית ואת חג הסוכות! עי׳ רש״י( .והתוספות מסבירים
)ט (.״כדי שלא יתבטלו ישראל ממלאכתם כל כך״ ...אמר רבי פרגך אמר רבי יוחגן:
אותה שעה לא עשו ישראל את יום הכיפורים .ועל הטענה שהיה אפשר להקריב
את הקרבנות המיוחדים לחנוכת הבית ולא לאכלם עד הלילה — משיבה הגמרא:
״אין שמחה בלא אכילה ושתיה״ ואת הביטויים בפסוק על השמחה — ״שמחים
וטובי לב על כל הטובה אשר עשה ד.״׳« ( מסבירים שם בגמרא :״שמחים שנהנו
מזיו השכינה ,על כל הטובה ,שיצתה בת קול ואמרה להם :כולכם מזומנין לחיי
העולם הבא״ ,״שהיו ישראל דואגים ואומרים שמא נתחייבו שונאיהן של ישראל
)היינו ישראל( כלייה שלא עשו אותה שנה את יום הכפורים״.
 .40ביסוד המקדש בימי זרובבל נאמר בספר עזרא :״ורבים מהכהנים והלויים
וראשי האבות הזקנים אשר ראו את הבית הראשון ביסדו זה הבית בעיניהם בוכים
בקול גדול ורבים בתרועה בשמחה להרים קול ואין העם מכירים קול תרועת
השמחה לקול בכי העם ,כי העם מריעים תרועה גדולה והקול גשמע עד למרחוק״ (.
נסה לבדר על פי הפירושים הבאים מה סיבת הבכי ומה גרם לשמחה :וברר לך מה
נאמד כאן על השמחה:
א( רש״י :״כשהיו רואין בניין בית זה ,היו בוכין תמיד שהיו זוכרין אותו
בנין גדול של בית ראשון ...ורבים אשר לא ראו בניין בית ראשון היו שמחין ומריעין
בשמחה בקול גדול מרוב שמחה שיצאו מגלותך.
ב( מלבי״ם :״יש לפרש על פי מה שכתב הרמב״ם בפ״א מהלכות תרומות
2

ז2

 (25רבנו חננאל למקומנו מסביר :ש מ ח ת ח י  1ו ך לבד ו ש מ ח ת ה ח ג לבד.
(26

מלכים א׳ ח ,סו.

(27

עזרא ג ,יב—יג.
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של מ צ ו ה ׳ ׳ ב מ ק ר א

149

הטעם ,שקדושת יהושע בטלה וקדושת עזרא לא בטלה מפני שקדושת יהושע היד,
על ידי הכיבוש ,וכשנכבשה מהאויבים ,בטל הכיבוש ובטלה הקדושה ,אבל קדושת
עזרא שהיתר ,על ידי חזקה לא בטלה .ורבים היו בוכים על שראו שבונים ברשות
כודש וכפי פקודתו שגבל מדת הבניין ועניינו ...ואם היו זוכים היה נעשה
נס בימי עזרא כמו בימי יהושע בן נון ...ורבים שמחו שבזה תהיה קדושתו עולמית
ולא תתבטל״.
 .41חגיגה דתית מיוחדת במינה מתוארת בספר נחמיה כאשר חנכו את החומה.
קרא בעיון נחמיה יב ,פסוקים כז ,מג ,ועמוד על הפרטים המסופרים ועל החד־
פעמי שבה.
תשובות
 .35דש״י מסביר את המושג ״בלב שלם״ ,ועוד קשה לו ,שדוד כאילו טפל
כאן ,שהפסוק משתמש בביטוי ״גם״ ,ולכן — על פי המקביל משירת דבורה —
דש״י מפרש ,כי גם כאן דוד ושמחתו הם עיקר.
 (1 36.א( פסוקים יד—טו :״כי ממך הכל ומידך גתגו לך״...
ב( הפסוקים יז—יח! ״אתה בוחן לב ומישרים תרצה ...ביושר לב התנדבתי...
עמד ראיתי בשמחה להתנדב״ כלומר :מה שנתן האדם לה׳ הוא כאילו דק משיב
לו ...והמעשה הטוב ערכו ביושר הלב ובשמחה.
 (2כט ,י—יג אומרים בבוקר לפני שירת הים — ופסוק יח נמצא ב״קדושא
דסידרא״ ,המתחיל בפסוק ״ובא לציון גואל״
 .37במקרה הראשון יש הערכה בתוך התפילה — ״שמרה זאת ...ליצר מחשבות
לבב עמד.-״ ובמקרה השני דק מציינים את חיבת המצוד ,וקיומה מתוך שמחה.
 38במלכים נאמד ר ק  :״שבעת ימים ושבעת ימים״ ,אבל בדברי הימים
מוצאים אנו :״כי חנוכת הבית עשו שבעת ימים והחג שבעת ימים״ היינו מתברר
שהקדימו את חגיגת חנוכת הבית.
 (1קירבה פנימית בין המושגים ״אין עושין מצות חבילות״ ובין המושג
39.
״אין מעדבין שמחה בשמחה״ לשמור על כוונת הלב בשמחה או לפי רבנו חננאל —
לכל מצוד ,כאילו שמחה מיוחדת ,אינה דומה שמחת הרגלים לשמחת חנוך הבית:
 (2אין שמחה בלי אכילה ושתייה! אבל רד״ק בפירושו למלכים מעיר :״ואפשר
שאותו יום לא אכלו ,שהדי מצוה להתענות ,ובכרת האוכל בו״.
 (3אולי החשוב ביותר מכל הענין ״שמחים״ על השכינה היינו שמחה על
קרבת ה׳.
 (4על פי הערת בעל התוספות קיים שיקול דעת רציני על חשיבות המלאכה,
שדק בקושי ביטלו אותה למען שמחת חנוכת הבית.
 .40לפי פירוש רש״י ,הן הבכי והן השמחה היו תלויות במסיבות היסטוריות,
ההשואה עם העבר הטוב שעוד ידעו ועם השמחה על ההצלה מן חיי הגלות .לפי
הפירוש של מלב״ים ,פירוש על דרך הדרש ,הן הבכי והן השמחה מקורן בדגש
דתי מפותח גרידא .הבכי שלא היו ראויים לנסים :והשמחה על שהקדושה של
הארץ לא תתבטל.
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 .41השתתפות הכהנים ותלויים ,המוסיקה ,התהלוכות ,ה״תודות״,
ה י י ט ת  — .המיוחד היו ה״תודות״.

הקרבת

ג
ל ש מ ו ח בהי.

הדרישה

שאלות
בכמה מקומות במקרא מופיעה

ה ד ר י ש ה

ל ש מ ו ח בד,׳ ו ל א ב ק ש ר ל מ צ ו ו ת מ ס ו י י מ ו ת .
28

 .42הסברים שונים ניתנו לפסוק ב ת ו כ ח ה (  :״תחת אשר לא עבדת את ה׳
אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל״ .סדר את הפירושים הבאים לקבוצות והוצא מכל
הפירושים מה הם מלמדים לנושאנו על השמחה הדתית.
א( ערכין יא :״מניין לעיקר שירת לויים מן התורה ,אמר רבי מתנה דכתיב
,תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה ובטוב לב׳ הוי אומר זו שירה״.
ב( אבות דרבי נתן פרק כ :״רבי חנניה סגן הכהנים אומר כל הנותן דברי תורה
על לבו מבטלין ממנו ...הרהורי עול בשר ודם ,שכך כתוב במשנה תורה על ידי
משה רבנו ...,תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל ועבדת
את אויביך׳״.
ג( רמב״ם סוף הלכות לולב עיין למעלה שאלה 34
ד( ד׳ משה אלשיך :״היתכן כי כל קהל עדת ישראל ראויים לכל הדברים
המארדים האלה ,והלא גם בדורות אנשים הבלתי עושים רצוגו של מקום לא חסרו
אגשי אמת ...ולמה לקו גם הם בגלות החל ההוא?״ )וזאת מתשובתו לשאלה( ״על
כן אומר כי על שני צירים אלה יסובו הכתובים הללו ...יש כת אחת אשר יעשו את
הרע וימשכו ידיהם מעשות טוב ,ויש כת אחרת עובדים את הי ,והם הכשרים
שבדורות ההם ,אך לא בשמחה ובטוב לבב .והכת הראשונה הם הנשמדים והאובדים
בגלויות ...אך הכת השנית יעבדו את אויביהם וייצר להם אך לא יתמו ...כי אתה
בעל סוג העובד את ה׳ אך לא בשמחה ,כל צרתך לא תהיה בעבוד את אויביך
ואוכלים נסכיך אך לא כליון וזה טוב לך כי תלקה ותחיה״ (.
29

ה( ר׳ אליהו די וידאש :״ושמעתי בשם מה״ר יצחק לוריא אשכנזי ע״ה שפירש
פסוק ,תחת אשר לא עבדת ...מרב כל׳ פירוש אחר — אם היה לך רוב כל ,והכוונה
שיהיה שמח בשמחת הקב״ה ובמצותיו ותורתו יותר מכל ממון בעולם״ ,(30
ו( אברבנאל לדברים :״וגם יהיה מידה כנגד מידה כי תחת אשר לא עבדת את
ה׳ א׳ בארץ בהיותך שמה בשמחה ובטוב לב מרוב כל ,רוצה לומר מרוב כלל הטובות
שהיו לך אשר בהם שמנת עבית כשית ותטוש אלוה עשך תהיה תמורת זה שתעבוד
את אויביך ...כי כל המבטל את העבודה האלקית מעושר סופו לבטלה מעוני״.
(28

דברים כח ,מז.

(29

מ ו ב א ע פ ״ י מ א מ ר ו ש ל ע .ש ו ח ט ״ ע ל ה ש מ ח ה ב ח ס י ד ו ת ״  ,צ י ו ן ש נ ה ט ז  ,ע מ ו ד .35

(30

ש ם  ,ע מ ו ד .32

 ,ש מ ח ה

של

מ צ ו ה ״
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ב מ ק ר א

ז( אוד החיים לרבי חיים עטר :״ואמר ,תחת אשר לא עבדת את ד.״ — פירוש
לעשות מצוות אשד ציוך לעשות בשמחה לזה ועבדת את אויביך ...אתה פרקת עול
המצוה מעליך יתן אויביך עול ברזל על צואריך״.
 .43הפסוק בתנ״ך המדגיש את השמחה — הוא בתהלים ק ,ב — ״עבדו את
ה׳ בשמחה״ .נראה מה מצאו המפרשים הבאים בפסוק זה ן מה הוסיפו להכרת
השמחה :ומה הם ההבדלים הדקים בין מפרש אחד לשני ?
א( ילקוט שמעוני סימן תרכג — ״כתוב אחד אומר, :עבדו את ה׳ ביראה׳
וכתוב אחד אומר, :עבדו את ה׳ בשמחה׳־׳( ,מהו כן? אלא בשעה שאדם עומד
בתפילה יהא שמח שעובד אלוה שאין כמותו בעולם -ואל תהי נוהג בקלות ראש
לפניו אלא ביראה״:
שם ,תתנד :״אם ביראה למה בשמחה ואם בשמחה למה ביראה? א״ר איבו
כשתהא עומד להתפלל יהא לבך עליך שמח ,שאתה עובד לאלהים שאין כיוצא בו״.
ב( רש״י :״עבדו את ה־ בשמחה״ וכל כך למה? דעו כי ה׳ הוא האלהים,
שמשלם שכר פעולתם ,אבל עובדי כוכבים ומזלות אין להם לעבוד בשמחה שאין
משלמין להם שכר״.
ג( מדברי ר׳ משה אלשיך :״אך אמנה זאת אודיע אתכם ...עבדו את ה׳ בשמחה
כמוצאי שלל רב ...כי אין בטוח שהשמחה לא תהוללנו אם לא העובד את ה׳
בשמחה .והיא המידה היותר רצויה לפניו יתברך ...ואם יאמר נא ישראל ,איך אעבוד
את ה׳ בשמחה אם אני בעל יםורין ,כי מדת הדין אתי ולא תניחני לשמוח בעבוד
את ה׳, ...דעו כי ה׳ הוא אלהים׳ לומר מידת הדין שעמכם דעו אותו כי רחמים
גדולים הוא ,כי לטובתכם הוא יתברך מייסר אתכם לטהר אתכם״.
ד( מלבי״ם :״יש הבדל בין עבודת ה׳ ובין העבודה לבשר ודם ,כי העובד לבשר
ודם לא ישמח בעבודתו מצד שאינו בטוח שיקבל עליה שכר ,ואף שיקבל שכר ,אין
השכר רצוף בהעבודה עצמה רק בא אחריה ,ובזה יעבוד בעצב ככל העוסק באמצעיים
טרם ישיג את התכלית :לא כן עבודת ה׳ שהיא עצמה השכר והתכלית ,עבודה זו
תהיה בשמחה״.
 .44בפסוק הבא :״עבדו את ה׳ ביראה וגילו ברעדה״ עמוד על ההבדל בין
פשוטו של מקרא ובין מדרשו למליצה ״וגילו ברעדה״ ( ; ציץ מד .מוסיפה הדרשה
של חז״ל למהות השמחה הדתית.
א( רש״י :״כשתבוא אותה רעדה שכתוב בה ,אחזה רעדה חנפים׳ תגילו ותשמחו
אם עבדתם את ה׳״״(.
ב( מלבי״ם :״עבדו את ה׳ ביראה ,ובזה תרויחו שלבסוף תגילו ברעדה הזאת
שחרדתם ויראתם מן העונש״.
33

(31

ת ה ל י ם ב ,יא.

(32

ש ם ק ,כ.

(33

ש ם ב ,יא.

(34

י ש ע י ה ו ל ג  ,יד.
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יששכר

יעקבסון

ג( ברכות ל  :״במקום גילה שם תהא רעדה׳ )כאן נאמר על התפילה וביומא ד :
על מתן תורה(.
 .45עליך לבדוק בפסוקים הבאים על פי המסגרת בה נאמרו ,איזה נימוק בדוד
או איזה רמז נרמז לשם הטעמת דרישת השמחה בה׳ ז א( יואל ב׳ בג» ב( תהלים
לב ,יא; ג( סח ,ד  1צז ,יא—יב.
תשובות
 .42עלינו להבדיל קודם כל הבחנה עקרונית בין המפרשים הרואים בפסוק
שלפנינו דרישה דתית ״קיום המצוות בשמחה״ ובין אלה הרואים בפסוקנו תיאור
מצב כלכלי .א( ו־ו( ראו בפסוק רק תיאור מצב •,כל שאר המקורות רואים בו ציון
שמחה דתית .מעניינת ביותר היא השוואת פירושי אברבנאל ואור החיים — ,שניהם
מסבירים את הקטע על פי הכלל של מידה כנגד מידה .בדברים העמוקים שב — ה(
)האר״י( יש לנו הערכת השמחה והערכים הדתיים .הלא בפסוק שלנו כתוב ״בשמחה
ובטוב לבב״ ואח״כ ״מרוב כל״ לדעת האר״י המ״ם כאן מ״ס היתרון! ג( וד( מדגישים
את העונש המגיע לאדם שאינו עובד את ה׳ בשמחה ,הגמרא — א( עומדת על הקשר
בין ״בשמחה ובטוב לבב״ ודורשת את המשמע ולא את הפשט ,ויודעת להוציא מן
הפסוק הפיכת השמחה מרגש לפעולה היינו שירה.
 .43דברי הילקוט מצמצמים את השמחה דוקא לתפילה ,כי כידוע התפילה
היא במקום העבודה בבית המקדש (2 ,להכרת השמחה חשובה ההדגשה המיוחדת
של השמחה בתפילה (3 ,במדרש השני חשובה העמדת זה לעומת זה של שמחה
וקלות ראש (4 ,רש״י הסביר את הסברו על פי המשך הפסוק ,כאילו בא להגיד
נאמן לשלם שכר (5 ,בדברי האלשיך נמצאת האבחנה העמוקה בין שמחה המביאה
לידי הוללות ובין שמחה של מצוה .וגם רמז כיצד לשמוח ביסורים (6 ,המלבי״ם
מעמיק את הרעיון של רש״י בזה שהוא רואה את השכר בקיום המצוה עצמו ומשום
כך באה כאן הבלטת השמחה.
 .44לפי רש״י מוסבת הגילה לישראל והרעדה על הגוים .לפי מלבי״ם מוסבים
שגי הפעלים על ישראל והאות בי״ת במלה רעדה באה לציין את האמצעי כלומר
בסיבת הרעדה שמלפנים ,כעת תהיו שמחים .הגמרא יצרה מונח מיוחד על פי
המליצה ״וגילו ברעדה״ אותה המזיגה המיוחדת של קירבה־שמחה ושל מדחק־רעדה.
 .45א( השמחה נגרמה על ידי דגש התודה על ההצלחה בחקלאות ז
ב( ניגוד הגורל בין הרשע שעליו נאמר .״רבים מכאובים לרשע״ ובין גורל
הצדיק שעליו נאמר ״ובוטח בה׳ חסד יסובבנו״ ,ומשום כך יש לצדיק סיבה
לשמוח בה׳!
ג( שוב הניגוד בגורל — לרשעים צפוי הכליון ולצדיקים צפונה וצפויה השמחה,
ומשום כך ״עלזו לפניו״ ז
ד( השמחה נובעת מרגש התודה .יען כי ״אור זרוע לצדיק ולישרי לב שמחה׳׳,
על כן ״שמחו צדיקים בה׳ ו ה ו ד ו לזכר קדשו״.

.שמחה
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)נספח(
המושג

״שמחד.

מצוד.״

של

בתלמוד

אחרי שהבירורים הקודמים ניסו להראות שהמושג שמחה של מצוד .לכל גלוייו השונים
נמצא כבר במקרא עצמו בלי ניסוחו המפורש ,והתפתח לדקדוקיו בדברי המדרשים ומפרשי
המקרא׳ עלינו לסקור את המקומות המדברים על ״שמחה של מצוד.״ ולדאות מה הם מוסיפים
ללמדנו על אחד משלשת העמודים שעליהם בנויה היהדות .לפי דברי רבי יהודה הלוי בכוזרי
״תורתנו נחלקת בין היראה והאהבה והשמחה׳ תתקרב אל אלהיך בכל אחת מהנה׳ ואין כניעתך
בימי התענית יותר קרובה אל האלהים משמחתך בימי השבתות והמועדים ,כשתהיה שמחתך
בבונה ולב שלם״»•(.

שאלות
ואלה ארבעת המקומות בספרותנו התלמודית בהם נמצא את המונח ״שמחה של
מצוד.״.
א( ברכות לא :.״תנו רבנן אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות ולא מתוך
עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך דברים
ש מ ח ה ש ל מ צ ו ד ) .דש״י :כגון דברי תנחומים
בטלים אלא מתוך
של תורה ,כגון סמוך לגאולת מצרים או סמוך ל׳תהלה לדוד׳ )תהלים קמה( שהוא
של שבח ותנחומין ,כגון ,רצון ידאיו יעשה, ../שומר ה׳ את כל אוהביו׳ וכגון
מקראות הסדורות בתפלת ערבית ,כי לא יטוש ה׳ את עמו׳ וכיוצא בהן״(.
העדה:

דברי דש״י מובאים כהלכה פסוקה בשולחן ערוך סימן צג ,ב ושם נאמר בהלכה

ג  :״אין עומדים להתפלל מתוך דין ולא מתוך הלכה ,שלא יהא לבו טרוד בה ,אלא מתוך הלכה
פסוקה״ .ורמ״א מוסיף לשם הסבר בהגהתו :״והיינו נמי כמו מתוך שמחה ,כי פקודי ה׳ ישרים
משמחי לב״.

 .46כיצד מסבירים רש״י ודמ״א את המושג ״שמחה של מצוד.״ ?
ב( שבת ל  :״,ושבחתי אני את השמחה׳« ( — זו שמחה של מצוד״,ולשמחה מה
זה עושה׳ ״ ( זו שמחה שאינה של מצוה ,ללמדך שאין שכינה שורה לא מתוך עצבות
ולא מתוך עצלות ולא מתוך שחוק ולא מתוך שיחה ולא מתוך דברים בטלים ,אלא
מתוך דבר שמחה של מצוה ,שנאמר, :ועתה קחו לי מגגן והיה כנגן המנגן ותהי
עליו יד ה׳״ י״(,׳ מ ד ב ר י ד ש ״ י ל ג מ ר א  (1 :שמחה של מצוה ,כגון הכנסת
כלה (2 ,קחו לי מנגן :מצוד .היא להשרות עליו שכינה .ו כ ת ב ב ע ל ת ו ר ד ,
ל ק ה ל ת ב ,ב  :״טעם הלימוד מכאן משום דהמצוה הנעשית בשמחה
תמימה
היא משרה שכינה על העושה דהיינו רוממות ומעלות הנפש״.
3

(35

כ ו ז ר י מ א מ ר ש נ י  ,נ.

 (36קהלת ח ,טו.
(37

שם ג ,ב.

(38

מלכים ב׳ ג׳ טו.

י ש ש כ ר
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י ע ק ב ם ו ן

 .47כיצד מבדיל רש״י לגמרא בין הביטוים ״שמחד .של מצוד.״ ובין ״דבר
שמחה של מצוד.״.
 .48מה בין רש״י ובין בעל ״תורה תמימה״ בהבנת מושג השראת השכינה ?
 .49מהפסוק במלכים ב׳ ג ,טו לומדים משהו על הקשר בין נבואה ומוסיקה.
מה מוסיפים לך ההשוואות הבאות לקשר הזה — א( דברי הימים א׳ כה ,א וב(
שם ,ג.
ג( פסחים קיז :.״,לדוד מזמור׳ )רק במקומות הבאים :כד ,א! קא ,א! קי ,א(
— מלמד ששרתה עליו שכינה ואחר כך אמר שירה! ,מזמור לדוד׳ )ג ,א ועוד
מקומות רבים( — מלמד שאמר שירה ואחר כך שרתה עליו שכינה ,ללמדך שאין
השכינה שורה לא מתוך עצלות ולא מתוך עצבות ולא מתוך שחוק ולא מתוך קלות
ראש ולא מתוך דברים בטלים אלא מתוך דבר שמחה של מצוד .שנאמר, :ועתה קחו
לי מגגן והיה כנגן המנגן ותהי עליו יד ה״״.
 .50במה נבדלת האגדה הזאת מהקודמת )בי( ,מה אין בה ונמצא בראשונה?
ד( תוספתא פאר .פרק ג < יב :״מעשה בחסיד אחד ששכח עומר מתוך שדהו ואמר
לבנו צא והקרב עלי פד לעולה ופד לשלמים .אמד לו ,אבא ,מ ה ר א י ת ב ש מ ח ת
מ צ ו ד  .ז ו י ו ת ר מ כ ל מ צ ו ו ת ש ב ת ו ר ה ? אמר לו :כל מצוות שבתודה
נתן לנו המקום לדעתנו ,זו שלא לדעתנו״ היינו אי אפשר לשכוח ביודעים.
תשובות
 .46רש״י — דברי תנחומים שאומרים לפני התפילה ,כלומר אין לפנינו קידם
של מצוד .ממש  tולפי דמ״א השמחה היא רוחנית — צלילות הדעת ,אחרי בירור
פסק הלכה וסמך על הפסוק בתהלים יט ,ט — גם לפירוש זה אין מצוד .ממש לפנינו.
ה ע ר ה :

לפי דקדוקי סופרים והבאות ב מ ק ו ר ו ת עתיקים כמו פירוש רבנו חננאל

ורמב״ם

ב מ ק ר ה ה ש נ י — ה ג י ר ס א ב מ ק ו מ נ ו ו ב ש נ י ה מ ק ו מ ו ת ה ב א י ם ה י א ״ ש מ ח ה ״ ו ל א ״ ש מ ח ה ש ל מצוד.״.

 .47שמחד ,של מצוד ,היא ממש לשמח מישהו ,כגון הכנסת כלה ,ודבר שמחה
של מצוה ,לדעת רש״י ,השמחה כאמצעי לקיום מצוד ,כמו השראת השכינה.
 .43רש״י כנראה מצמצם את המושג שכינה על נבואה ממש ובעל ״תורה
תמימה״ הסביר אותו במובן יותר רחב בעל תוקף לכל הדורות.
 .49ביצוע מוסיקה אינסטרומנטאלית נקראת אפילו במפורש ״נבואה״.
 .50השנייה מביאה הוכחה נוספת ,שהמוסיקה משפיעה על רוח הקדש מהשינוי
הדק בין ״לדוד מזמור״ ובין ״מזמור לדוד״ :אבל חסר בה המושג שמחד ,של מצוד..
נמצא רק הביטוי ״דבר שמחה של מצוד,״.

בנימין צביאלי)תל־אביב(  /על השמחה
)שיחה לדוגמה(

קוים

כלליים

לשיחה עם תלמידים בני

 15—14שקנו

ידיעות בהלכות חג הסוכות ובספר ,קהלת״ ,והם מצויים אצל
המקורות המדברים בעניין השמחה.

מורה :חגי ישראל ובעיקר שלש הרגלים מורכבים מיסודות רבים ,אך כל חג
יש לו גקודה מרכזית עיקרית אחת .נגסה־נא להגדירם לפי הסדר.
תלמיד :פסח — זמן חרותנו ,שבועות — זמן מתן תורתגו ,סוכות — זמן שמחתגו.
מ :.נכון ,וכווגתי לשוחח עמכם על הנקודה המרכזית והכוללת של חג הסוכות,
היינו...
ת :.השמחה.
מ :.ואולי רצוי שבטרם נגש לשוחח על השמחה המיוחדת של החג ,נשוחח
על השמחה בכלל .מה זאת שמחה?
ת :.השמחה היא רגש.
מ :.גכון ,אך לא מספיק.
ת :.השמחה היא חויה ,משהו פנימי.
מ :.הייתי אומר ,מצב גפשי מסויים הגורם הנאה לבעליו.
ת :.אני חושב שגם זה עדיין לא הכל.
מ:.

ת:.
מ:.
ת:.
מ:.
ת:.
מ:.
ת:.

נכון .קשה להגדיר מצבים נפשיים ,אך אל גדייק בהגדרה מדעית של
המושג שמחה .השמחה היא מצב ר ש טוב וזה מספיק לנו .ומה הם הגורמים
לשמחה י
הגורמים יכולים להיות רבים :הצלחה ,סיפוק ,בדיחות דעת.
כלומר ,אדם שאינו מצליח ואיגו מוצא סיפוק בחייו ,או שאין דבר שיבדח
את דעתו אינו יכול להיות שמח?
נדמה לי שכך הוא הדבר.
ולי נדמה שלא .מה רבים הם האנשים האומללים שהשמחה במעונם.
זאת סגולה מיוחדת ,זה תלוי בחינוך שאדם ישמח בחלקו ,אבל בדרך כלל
אין אדם שמח אלא אם יש סיבה אמיתית לשמחה.
אולי עוד נגע בעניין זה בחלקה השני של שיחתנו ,אך נניח לרגע שאמנם
צריכה להיות סיבה מיוחדת לשמחה ,כיצד מתבטאת שמחה זו ?
בצחוק ,בשירה ,בריקוד...

מ :.אני אוסיף עוד :בתנועות הגוף ,בברק ה ע י ג י ם  .ו ג ם בפעילות מוגברת
של כל כוחות הנפש .ונשאלת כאן שאלה קשה במקצת ,שמחה שהיא
משהו פנימי נפשי ,האם אפשר לצוות עליה את האדם? האם יכול אני
לצוות עליך שתהיה שמח או שתהיה עצוב?

ב .צב י א
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ת:.
מ:.
ת:.

כנראה שיש בידינו אמצעים שונים לעורר את רגש השמחה או העצבות.
למשל
למשל :מוסיקה ,דברי עידוד וגס אמצעים פשוטים וגסים במקצת ,כגון
סעודות משותפות ,כיגוסים עממיים.
ומה התועלת שבדבר ,האם לא מוטב שנניח לו לאדם ויחיה את חייו
בשמחה או בעצבות בדרך הטבע ולא נכביד עליו?
זה שייך לחינוכו של האדם ,כשם שאנו חייבים לחנך את האדם לטוב,
אף־על־פי שיצר לב האדם רע מנעוריו :כשם שאנו מחנכים אותו לסדר
ולמשמעת אף־על־פי שהאדם נוח לו בהפקרות וב״חופש״ ,כך אנו מחנכים
אותו לשמחה.
הוא אשר רציתי לשמוע מפיך .החינוך לשמחה מתמדת הוא חלק מן
החינוך לטוב שאנו שואפים לחנך את האדם .היכולת לשמוח היא אחת
מסגולות הנפש היקרות הנותנות טעם לחיים .ר׳ נחמן מבראסלאב היה
אומר ,שהשמחה היא עולם האור והעצבות היא עולם החושך .הגמרא
במסכת תענית מספרת על שני בגי אדם פשוטים ,שאליהו הגביא העיד
עליהם שהם בני העולם הבא משום שהם שמחים ומשמחים בני אדם
עצובים .ומה הן הראיות מן המקרא לגודל ערכה של שמחה ז

ת:.

במקרא חחרים פעמים רבות על מצות השמחה ,כגון :״תחת אשר לא
עבדת את ה׳ בשמחה ובטוב לבב״ ,״שובע שמחות את פגיך״ ,״אור זרוע
לצדיק ולישרי לב שמחה״.
סבורגי שהגענו כבר לעיקר הנושא שלגו ,לטיבה של השמחה ,האם יש
רק מין אחד של שמחה?
ודאי שיש מינים רבים של שמחה ,יש שמחה של הוללות ויש שמחה של
התרוממות הנפש ,של סיפוק עילאי.
שמחה של מצוה נקרא לה .והאם כל אדם זוכה לשמחה עילאית זאת?
בודאי שלא ,אצל בגי אדם פשוטים השמחה היא פשוטה ,מגושמת יותר,
אצל בני אדם מעולים ,השמחה מעודגת ,פנימית...
אבל אין לך אדם שהשמחה אינה מנת חלקו ,כל אדם שמח באשר הוא
אדם חי ומרגיש ,והתורה שהיא תורת חיים לא באה לבטל או לדכא את
מאודי בני האדם ,אלא לכוונם באפיק הרצוי .התודה מצוה על צורת שמחה
מסויימת ,היא רוצה להעלות את השמחה הזאת ,לעדן אותה ,לזככה .אני
סבור שקל מאד למצוא את הדוגמה לכד בחג הסוכות.

מ:.
ת:.

מ:.

מ:.
ת:.
מ:.
ת:.
מ:.

ת :.האכר שמח שאסף את פרי שדהו ,הוא שמח שמחה טבעית ופרועה ,גסה.
ויתכן שללא כל צו היה נוטל יין ושותה וסובא לשכרה ,היה שוחט בהמה
חולל את בשדה .התורה אינה אוסרת את השמחה הזאת הטבעית ,אך
היא אומרת לעלות לירושלים ,לבית ה׳ ושם לשמוח — ״והיית אך שמח״.
מ :.כיונת יפה .זוהי מהות השמחה בחג הסוכות .ואעיר לכם כאן הערה מעניינת
של רבנו בחיי .הוא אומר על הפסוק ״והיית אך שמח״ — כדי למעט

על

השמחה
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בשמחה ,שהרי כל ״אכין״ ו״דקיך מעוטין ,ולימדך הכתוב שיתנהג האדם
בשמחת העולם הזה בדרך בינוני .רבנו בחיי ממשיך בנושא זה ומזכיר
את הפסוק ״וגילו ברעדה״ — במקום גילה שם תהא רעדה ,לפי דרשת
חז״ל.
ת».
מ».

ת:.
מ:.

ת* .
מ:.

ו$4
מ:.

ת:.
מ:.

ת:.
מ:.

ת:.
מ:.

אפשר להביא עוד הרבה ראיות לכך.
אם כן ,האם גאמר שגישתה של תורתגו לשמחה היא גישה שלילית ן
כלומר ,היא אינה מצווה על השמחה אלא בדיעבד ,היא מכווגת אותה
ושמה עליה כבלים ?
מן התורה גראה שהיא גם רוצה לעורר את השמחה עצמה .וגם בקהלת
למדנו :״ושבחתי אגי את השמחה״.
אגב ,על פסוק זה אומרים חז״ל ,זו שמחה של מצוה ,כלומר שאמנם
רוצים לעודד את השמחה ,אך תהא זאת שמחה מן המין המעולה .ויודעים
אתם בודאי כמה החשיבה תגועת החסידות את השמחה.
קראגו על זה הרבה )מספר דוגמאות(.
החסידות רצתה לחשוף את היופי והטוב שבמצוה ,שלא תהא מצות אנשים
מלומדה המכבידה על מקיימיה? החסידות השתדלה שקיום כל מצוה
ייעשה מתוך שמחת הנפש .וכיצד מעוררים שמחה שלא התעוררה מעצמה ?
למדנו שלכבוד החג חייב הבעל לתת מתנות ומגדנות לאשתו ולילדיו
ולשמחם בדברים טובים.
גם מכאן רואים שחז״ל דרשו לא דק לכוין את השמחה אלא גם לעוררה.
ואף־על־פי־כן נשים לב לשמחה שלנו ,לשמחה היהודית ,וגראה כי היא
שמחה מיוחדת במינה.
כבר אמרגו ״וגילו ברעדה״.
לא רק זה ,אם תעיינו יפה ,תראו כי השמחה היהודית לעולם אינה שלימה,
תמיד יש בה פגם כלשהו ,רמז כלשהו לעצב ,לצער — ,הידועה לכם
דוגמה לכך?
למשל ,כשבונים בית משאירים אמה על אמה בלי טיח לזכר חורבן
ירושלים.
בגמרא ברכות מסופר על חכמים שערכו משתאות שמחה וכשהגיעה השמחה
לשיאה היו שוברים בכוונה כלים יקרים כדי להטיל מעט עצב על הנוכחים.
ומי מכם רואה את המשך הרעיון הזה גם בחג ?
הזכרת נשמות בחג .דוקא בשמחת תורה כשהשמחה מגיעה לשיאה מזכירים
נשמות .למדנו על כך בדינים.
יפה כיוונת ,זהו סוד השמחה היהודית ,שמלבד היותה שמחד .עילאית אין
היא שמחה שלמה ,תמיד היא חסרה מ ש ה ו ; ל ע ו ל ם אין היא מגיעה לשיא
ממש ,לעולם אין היא מוציאה את האדם מישראל משיווי משקלו הנפשי.
נדמה לי ,כי אנו יכולים לסכם את שיחתנו הפעם על מהותה של השמחה
בכלל ועל מהותה של השמחה היהודית בפרט.
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ת .ז השמחה היא אהד מקנייניו היקרים של האדם .התורה לא רק מכוונת את
השמחה הטבעית כי אם גם מעוררת את האדם מישראל לשמחה ,אך השמחה
היהודית אינה שמחה של הוללות ,של שכחת האדם את עצמו ואת קונו,
כי אם שמחה עילאית מאופקת ,שמחה של ׳,וגילו ברעדה״ ,ושמחה שאינה
פורצת את גדר הטעם הטוב .ומשום כך השמחה היהודית לא רק גורמת
הנאה זמנית לאדם מישראל ,אלא גם מחגכת אותו ובוגה את האדם השלם.

יעקב פרויס  /חג הסוכות תעשה לך
)קישוטים לסוכה(

כל בני הבית משתתפים בהקמת הסוכה וקישוטה ,כי כולם חייבים ב״חג
הסוכות תעשה לך״ .כולם מעונינים לתת לה צורה חגיגית ,כי במשך החג היא
דירתם .גושא הקישוט הוא כמובן מעגיגי החג .ובגלל זה אין לך חג בישראל
הנותן את אותותיו זמן רב לפגיו ,כחג הסוכות .רבה היא התכוגה בין גדולים
וקטגים להכין את כל צרכי החג .על ראש המשפחה לדאוג לארבעה מינים ,כי מי
מבין לבחור באתרוג ,אם לא הוא י בבניין הסוכה משתתפים כולם .ואילו הקישוט
וכל מה שקשור בו נמסר לידי הילדים .ולכן כדאי וכדאי לכוין את עבודתם ולתת
להם דחיפות והערות כל אחד לפי גילו ולפי יכולתו .הילד מוצא עניין מיוחד
בעבודתו ,שהוא עושה אותה עם כל ילדי הקבוצה ,ורואה את תוצאתה בחג עצמו
בתוך ארבעת הדפגות של הסוכה.
כלי עבודה אינם חסרים :מספרים ,מחט וסכין .חומר ניקח מן הבא ליד:
קרטון ,נייר צבעוני עבה ודק שקוף .במקום שאין נייר כזה ,נכין אותו לבד .אם נוסיף
לזה עוד עפרון ,צבעים ,חוטים לתפירה ודבק ,יכולה הקבוצה עד גיל  10להתחיל
בעבודה.
א .הקטנטנים מן הגן ומכיתה א׳ יכינו שרשרת מנייר צבעוני .גוזרים להם
פסי נייר בצבעים שונים ברוחב של  2ס״מ ובאורך של  10ם״מ .על הקצה של הפס
הראשון מורחים דבק ומדביקים את הקצוות .על ידי זה מתהווית טבעת .דרך

חג
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הטבעת הזו מעבירים פס שני ומדביקים את הקצוות כמו בפס הראשון .את
השרשרות של הילדים מחברים על ידי פס נוסף ,וכך מתקבלת שרשרת ארוכה
אחת ,שתולים בסוכה.
צורה יפה של שרשרת מתקבלת ,אם נשחיל בסירוגין ריבוע של קרטון
 xס״מ וקש באורך של  3—2ס״מ.
2
צבעוני בגודל 2

ב .נקח נייר צבעוני באורך של  30ם״מ וברוחב של  5ס״מ .נקפל אותו בארכו.
על ידי זה יקטן ל־ 15ם״מ .באותו כיוון נקפל אותו פעם שניה ושלישית .אנו נקבל
נייר מקופל באורך של  3,5ם״מ וברוחב של  5ם״מ .נגזור במספריים בצדדים
הרחבים משולשים קטגים שקדקדם מגיע עד האמצע .אם נפתח עכשיו את הנייר,
מתקבלת שרשרת ,שגתלה מתחת לסכך.

ג .קבוצה שנייה עוסקת באותו הזמן בהדבקת ארבעה מינים על קרטון צבעוני.
כל מין ומין צריך להיות מוצג בשעת העבודה לפני הילדים ,כדי שיוכלו להסתכל
ולגזור .גוזרים מנייר כל חלק של עלה לחוד ,כל חלק בצבעו ובצורתו .אם ישנם
ילדים מוכשרים יכולים להוסיף צורת יהודי בבגדי חג המחזיק את ארבעת המינים.
במקום הדבקה יכול לבוא גם ציור.
ד .בכיתה א ׳ ) ב נ י שש( כדאי לחלק בין כל הילדים אות אחת מפסוק המתאים
לסוכות .למשל :חג הסוכות תעשה לך .הרחמן הוא יקים לנו אח סוכת דוד הנופלת.
בסכות תשבו שבעת ימים .ולקחתם לכם ביום הראשון וכוי .כל ילד יקבל תבנית
של אות והוא יצייר אותה על גייר .את האות גוזר הילד ,והמורה או המדריך מצרף
את האותיות ומדביק אותן .אפשר להוסיף כאן את עבודה ג׳ ,הדבקת ארבעה מינים,
ולקבל על ידי זה תמוגה שלמה.
ה .במקום שיש רק מספר קטן של ילדים ,כדאי לצייר להם את הפסוק על קרטון
דק .הם גוזרים את גוף האות .על ידי זה מתהווה חלל .בצד שני מדביקים נייר שקוף
צבעוגי .אם גתלה את העבודה גגד האור ייראה הכתוב יותר טוב.
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ו .באותה דרך אפשר להכין נברשת .גקח ארבעה קרטוגים דקים בגודל
ס״מ כל אחד .על כל אחד ואחד נכתב מלה מן הפסוק :בסכות תשבו
x
15
שבעת ימים .את גוש האותיות נגזור כמו בעבודה הקודמת ,ונדביק נייד צבעוני בצד
האחורי של הקרטון .על ידי תפירה בחוטים חזקים גחבר את ארבעת הקרטונים
לריבוע .בארבע הפינות נקשור חוט ונתלה את הנברשת כך ,שאור המגורה יכול
לחדור דרך חלל האותיות.

ז .גושא אחר יפה לילדים יותר גדולים :מדביקים או מציירים את שבעת
המינים שבהם נתברכה ארץ ישראל ,כל מין ומין על קרטון מיוחד.
ילדים היודעים לעבוד בקשתית ,ינסרו אותיות של פסוק הנזכר בסעיף
הי .את החלל מאירים במנורה שתולים מאחורי התמונה.
ברור ,כי במסגרת המאמר הזה יכולתי ל ת ת רק כמה דוגמאות של עבודות:
אבל אני מקוד ,שהן יכולות לשמש דחיפה ועזרה למורים ,לכוון את עבודתם
לקראת חג הסוכות.

כי בסכוח_
ר-ועגבחך
א ת בני״לעגר^ל
בהוציאי א1תם
גיאך^ ציצךים

מאיר

חובב)ירושלים(

 /ימי החג בעמדות צה״ל
)בימי מלחמת השיחרוד(

יומו הגדול של נחום

התחיל בערב יום הכיפורים .מאהל המפקדה הוא בא,

בנטות

השמש ימה p ,שפוף תחת מטר הצליפות .הוא זעף קימעא, :מדוע אין אתם נוסעים לסבול
במעין ? הג׳יפ כבר מחכה כמחצית השעה והן עוד מעט יתקדש יום הדין!״ השראת החג באה
לעמדה .ומבשרה — נחום המפקד ,שכל הזמן לא גילה התעניינות מיוחדת

בענייני דת.

בתפילת כל־נדרי עמד נחום בין חביריו החיילים — העדה המופלאה שבחפירה במשלט
הגלילי .הוא האזין לרעתו של החזן החייל » :כל נדרי ואסרי...״ להתפלל לא ידע .שנים רבות
לא החזיק סידור בידיו .אך הניגון צבט — .מיום כיפורים זה עד יום כיפורים הבא...״ שם לא
אמרו ,להתפלל עם העבריינים״ .שם לא היו עבריינים .שם עמדו חיילים יהודים קדושים
וסהורים ושפתותיהם רוחשות תפילה לפני אביהם שבשמים.
יום כיפור עבר .הפלוגה שבה לבסיס .הערבי שצלף אחריה מרחוק ,כאילו קרא שתבוא
לסלקו מן הנוף הגלילי הקסום .נחום אמר , :הקימו סוכה .יהיה לנו חג שמח .אנו נישאר במחנה
עד אחרי החגים״.
נגשנו להקים את הסוכה ,אם כי לא האמנו שנזכה לעשות את החג במחנה .ריח של אבק
שריפה עמד באויר .הטוראים בצריפיהם הארוכים לחשו מפד .לאוזן כל מיני ידיעות והפיצו
שמועות שונות .מעת ,שכדי לכוין את מעשיך שמע לטוראי ולא למפקד .החיל הקטן,
,משיג״ את הידיעות המוקדמות על כל מבצע .הטוראים אמרו, :יהיה קרב ,לא כדאי להעמיד
סוכה״ .ונחום אמר  , :ב נ ו סוכה .קשטוה ופארו אותה .את החג נעשה במחנה״.
בירכתי בית הכנסת עמדה הסוכה — צנועה ,קטנה וחיננית .מקום היה בה לשני מניינים.
בערב החג קידשוה בברכת ,לישב בסוכה״ ובברכת שהחיינו .יוסף הכין גלוסקאות וסירות
למכביר — וכל חייל שנכנס לסוכה בירך וטעם מן הכיבוד.
עם החג באה השמחה .ציבור החיילים התעלה מתוך הכרת יעודי ונכונותו הנפשית להלחם
על שיחדור המולדת .משק כנפיהם של ימים גדולים נשמע מעל לסכך .היתד ,חדווה שבהתעלות.
היתה שמחה על הזכות לקדש שם שמים במחנה ישראל הקם לתחיה .ושירה אדירה הדהדה
והכריזה:

״אדירנו 8ה־טיב ?$יקנו״!
נחום בא לסוכה בשעה מאוחרת .הציבור כבר היה עייף .נחום נטל גלוסקא,

ובירך

מזונות ,לישב בסוכה ושהחיינו .החיילים שרו אתו ,יבנה המקדש״ ,זה היה ההמנון של
מחלקת המרגמות בפלוגה המסייעת .נחום התבונן בציורים שעל דפנות הסוכה ,תלה מבט
חולמני בכוכבים שהציצו מבעד לסכר• הוא הוסיף לשיר .גם הציבור שר עד חצות הלילה.
בצאתו מן הסוכה לחש נחום:
 ,ט ו ב לשבת בסוכה .זה נעים ,זה מרומם — ודי בכך״.
בבוקר נטל יוסף את ארבעת הממים .כיבד בברכה את הזקיף שעמד על־יד מטה הגדוד
ופנה לעבר בית החולים הגדודי .הרופא ,החובשים והחולים נטלו את הלולב וברכו .משם הלך
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אל בית הכלא הגדודי ,והכניס אליו מרוחו של חג ,בדרכו פגש בחיילים ומיכלי האוכל בידיהם
ונתן גם להם לברך על ארבעת המינים.
אחר הצהרים ישבנו בסוכה ולמדנו .אריה לימד ניגון חדש :

״דוב ?לבות ה י י ויקר ,סג הןופית סג קא?ר״.
למדנו את המנגינה ,ומיד הפכה להיות מנגינת החג ,מנגינת הגדוד .שרו אותה ,זימזמו
אותה ורקדו לפיה.
יום החג עבר ,חול המועד הגיע .ריחו של חג עמד בצריף ,ולא היה כל רצון לחזור
לשיגרת חיי הקסרקטין .בשעה שש נכנס נחום להקיץ את פקודיו ,ולהוציאם להתעמלות
החיילים סענו  :״עדיין חג ומחר יוצאים לקרב ,תנו לנו לישון .-נחום הוציאם:

בוקר.

״אם חג לכם וחג בלבכם״ — הוא אמר — ״ריקדו ד והחיילים חצי ערומים ,שילבו יד
ביד ורקדו :

״ל?גה וזמקןש עיר ?•ין ?ס?אי...
נחום עמד מן הצד .חיוך אבהי נסוך על פניו ,ובעיניו אור.
בשבת לעת המנחה הגיעה פקודת המבצע .רץ בא לבית הכנסת וקרא את המפקדים
ואת החיילים .הלילה יוצאים .העין התרפקה על דפנות הסוכר* והלב נצבט .כה יפה היה החג
עד עתה ...כלום לא יוכל להגיע אל קצו ?
הטור עמד חמוש ומוכן לפקודת התזוזה ,כל אחד ידע את המיסל עליו .ידענו את רצינות
המשימה ואת קשייה .באויר כבר עמד ריחו החריף של הקרב .יחידי צעד יוסף הרגם בצידי
הטור ובידיו — אוצר יקר — לולבים ואתרוגים .הוא חילק ארבעה מינים לכל דרג והחיילים
ראו בהם סימן להצלחה ולשלום .נחום נטל את ארבעת המינים ,והניחם בזהירות בג׳יפ המשוריין,
הוא סירב להעבירם לרכב אחר.
הידיעה על דחיית המבצע הגיעה בחצות .קיבלנו את הידיעה ברגשות מעורבים .ידענו
שבמוקדם או במאוחר נצטרך לצאת .וכולנו רצינו להיפטר מן הפעולה במהירות האפשרית.
ימי חול המועד זחלו לאיטם .הסוכה עמדה במרכז החיים של אנשי בית הכנסת .מנגינת
•צהלי־ורוני• הפכה להמנון החג .נחום היה גאה שנבואתו מתקיימת ,ובסופו של דבר לא
הצטער על כך איש מבין החיילים .איש לא רצה להימצא ב״מצב הכן׳ ממושך ,האוסר את היציאה
מן המחנה .אז נתקבצו ובאו רבים מאנשי היחידה לשמחת בית השואבה שנתקיימה בבית הכנסת
ובסוכה .שירה וטעימה שולבו בין פרקי שיר המעלות שנאמרו .ובםוף יצאו בריקוד .השמחה
היתד .גדולה .כל אותו ערב עמד נחום ליד החלון מבחוץ והציץ פנימה .הוא לא נכנס .אולם
במוצאי שמחת חורה הוכנס בכוח לתוך מעגל הרוקדים .כל הגדוד היה בבית הכנסת .המנגנים
זימרו בכל כוחם והריקוד היה לוהט וסוער .ההקפות נמשכו שעה ארוכה .כיון שבבית הכנסת
היה רק ספר תורה אחד ,הקיף החזן את הבימה כשספר התורה בידו ושבעה חיילים לידי
אותו.
באחת ההקפות נתכבד נחום ליטול את ספר התורה בידו ולילך בראש .הוא התבייש
וניסה להתחמק ,אך לבסוף שוכנע ,נתעטף בטלית וקרא:

״קז?ן *ו?9י 0ח?1יןד} ,א*..

אלכסנדר מלכיאל  /סוכתו של בעל בטחון

זקני רבי יעקב ,זכרונו לברכה ,איש חסיד היה ,תסים עם אלקיו ובעל בטחון גדול .הוא
היה אומר  , :כ ל מד ,שדרוש לי — יש לי ,ומה שאץ לי — משמע שאינו דרוש ליי.
לפני שנים רבות ,כאשר היה זקני אב לילדים קטני* עבר עם ביתו מעירו לדור במקום אחר,
וישב באחד הפרברים בעיבורה של קראקא הגדולה ,עיר ואם בישראל במערבה של פולין .היהודים
ישבו כולם בתוך העיר ,ואותה שכונה היתה מאוכלסת נכרים בלבד .הימים — ימי שלהי
דקייטא .והנה קרבו החגים הקדושים ,ראש השנה ויום הכיפורים ,וזקני הלך עם בני ביתו העירה
לתפילה בציבור כביה הכנסת של חסידים .שכן היה מנהגו כל ימי שבתו בדד באותה שכונה —
בימות החול היה מתפלל בביתו ביחידות מחמת המרחק ועול הפרנסה ,ובשבתות ובימים סובים
היה הולך העירה למניין.
.רבונו של עולם! — אמד זקני בלבו — תהי נא השנה הבאה עלינו לטובה שנת ברכה
והצלחה .שלח לי ,אב הרחמן ,פרנסה טובה במקום החדש הזה ,כדי שאוכל לגדל את בני
לתורה וליראת שמים .ותצילני מאימת השכנים הרעים ,ותן מוראנו על הגויים ,כדי שנוכל
לקיים מצוותיך באמת ובתמים כחםצנו באין מפריע״.
אחר יום כיפור היו הבנים פטורים מן .החדר״ ,על מנת שיתעסקו בצרכי הסוכה והחג.
ויאמר זקני לבניו » :לקסו ענפים באשד תמצאו ,ונעשה סוכה כדת וכדין״ .ויקם סוכה
בחצר לו ולבני ביתו — ג׳ דפנות וצורת הפתח עם דלת ,וגם חלון עשה לאורה ולאויר.
והילדים הביאו ענפים ירוקים לסכך ,גדולים וקטנים.
נערי הגויים בשכונה ראו את היהודי החדש במלאכתו ,ויתמהו איש אל אחיו . :מ ה
העבודה הזאת ליהודון ז״ ויתלחשו ביניהם ויערימו סוד ,ויחשבו מזימות ונבלים .אך זקני
רבי יעקב לא שת לבו אליהם ,ואף בניו לא השגיחו בהם ,ויוסיפו לעסוק בסוכתס .ובערב
החג בצהרי היום נשלמה המלאכה ,והסוכה עמדה איתנה בחצר.
סבתי,

עליה השלום,

אשד ,כשרה וצדקת,

הוציאה לסוכה סדינים לבני* שמיכות

צבעוניות ומפות רקומות לתלותן מסביב על גבי הדפנות להדר ולתפארת .זקני תלה מיני
פרות לנאות בהם את הסוכה ,והילדים הגישו את נויי הסוכה מעשי ידיהם — שרשרות
ופרחי* צפרי נייר וספינות אויר ,וכהנה וכהנה .ותהי הסוכה מהודרת בכל מיני המור ומקושטת
ככלה בתכשיטיה .וירא זקני את כל אשר עשה והנה טוב ויפה ,וישמח בסוכתו שמחד ,גדולה.
.ברוך השם״ — אמר — »יש לנו כבר גם סוכה נאד .וחמודה לכבוד יום טוב ולשם מצוד,׳.
משנסתיימו כל ההכנות לחג הלך זקני עם בניו העירה לתפילה .לאחר התפילה נפטרו
המתפללים לבתיהם מתוך שמחת יו״ט וברכת  .ח ג שמח״ .פנה אחד הידידים אל זקני בשאלה:
— .היכן יש לך סוכה ,רבי יעקב ז אצל מי אתה עומד לסעוד ז״
— -וכי מה השאלה ? — החזיר זקני בתמיהה — יש לי ,ברוך הש* סוכה גאה משלי
בחצר ביתי ואוכל בסוכתי״.
— ,הכיצד ז — נתרגש הלה — וכי אינך חושש מילדי הגויים ? — הרי סכנה יש בדברי.
ומיד נתרעש רעש בבית הכנסת, :רבי יעקב ,אתה מתחייב בנפשך ,חלילה ,אין אנו
מניחים אותך לישב באותה סוכה״.
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ואותו ידיד אמר, :הרי אתה מוזמן ועומד לישב עמי ולסעוד בסוכתי .וחלילה לך לבוא
לידי סכנה״.
השיב להם זקני בנחת , :מה לכם נרגשים ז מה זה כי נזעקתם ז אתני ירא מפני ,השקצים״.
הרי אני בעל בטחון ,ובעזרת ה׳ לא תהיה להם שליטה״.
רוח צוננת נשבה באותה לילה ,וזקני ובניו החישו צעדיהם ,כדי להפיג במקצת את
הצינה .בבואם הביתה פגשו את האם והאחיות לבושות בגדי יום טוב ושמחות לקראתם .צוד•
זקני להכניס לסוכה שני פמוטות הכםף הגדולים ,המחוטבים ומפותחים פתוחי אמנות ומלאכת
מחשבת .וזקנתי הדליקה הנרות בהתרגשות ,ברכה ,להדליק נר של יום טוב״ וגם ,שהחיינו״,
הוסיפה תחינה בלחש כדרכה וסיימה ב,חג שמח״.
זקני נצב בפתח ואמר תפלת האושפיזין בחדוה .הוא הזמין .אושפיזין עילאין אבהן
קדישין״.״ .ליעול אברהם רחימא״ — אורחו של ליל סוכות הראשון .והנה מזג זקני הכוס
ועמד וקידש .הקידוש נאמר בנעימת יו״ט ,בשמחה ובהתלהבות פנימית ,וכולו מביע הודאה
וקורת רוח ל.מקדש ישראל והזמנים״ .הקול היה צלול ונעים ,בוקע ועולה מבעד לסבו ,והדו נשמע
למרחוק בדמי הלילה .והנה יוצאים מן הסוכה לנטילת ידים .ופתאום לפתע . :ת ו ! * אבן
גדולה הושלכה ביעף ופגעה בחלון הסוכה — והשמשה התנפצה מיד לרסיסי* אחד הבנים
p

לברר ולעמוד על המקרה .עודנו מתבונן ופונה כה וכה — והנה אבן נוספת נזרקת אל

הסוכר ,ואחריה הומטר בחזקה ברד־אבנים גדול מלתה קולות נערי הגויי* החלון נשבר,
הדלת נפרצה ,הדפנות נפגעו ונזדעזעו ,וכל הטובה חישבה להישבר ולהתמוטט .רוח פרצים
השתוללה בסוכה וטלטלה את הדלת הנה והנה .הנרות כבו וחשכה גדולה בלעה את הסוכה
החמודה וכל אשר בה.
ובבית — בהלה .זקנתי וילדיה נדהמו ונפחדו .אימה גדולה נפלה עליה* הבנות פרצו
בבכיר״ והבנים חרדו לגורל סוכת* וזקני — לבו נוקפו  :שמא באמת צדקו בני העיר
שהזהירוהו ז והחג — מה יהא עליו ז האמנם הופר וערבה השמחה ז והסוכה — מה יעלה
לה ז וכי לא יקיים המצוד ,ויאכל מחוץ לסוכה ז —  .ח ם ושלום 1

— החלים בלבו —

לא תהא כזאת  1ישועת ה׳ כהרף עין״. — .הסו ,ילדים! — פנה זקני לבני ביתו — .אל
תבכו ואל תצטערו .ואת ,רעיתי ,מחי דמעותיו• יום טוב היום ואסור לבכות .אל תדאגו.
ה׳ יעזור .סוכה שכל כ ו הרבה מרחנו ועמלנו להקימה — אכול נאכל בה בעזרת הי .ומן השמים
יסייעו .הנרות כבו בסוכה ,ו״השקצים״ יחדלו מעצמם מלהשליו אבני* נמתין מעט — ואחר
כ ו נשוב לסוכה״.
וכו היה .לאחר מחצית השעה כלתה הרעה .הפורעים הסתלקו לבתיה* והחצר שקטה.
ויצא זקני לסוכה ונר בידו .וירא והנה הסוכה עומדת על עמדה איתנה ושלמה ,וכל פגע לא
אונה לה .ויצאו גם הבנים ויפנו רסיסי החלון ויסלקו האבני* ואת הפמוטות השיבו למקומם על
השלחן .האורה חזרה לםוכה ,וזקני ישב עם בני ביתו לסעודה בשמחת משנה ,וישמחו ויודו לה׳
על הנס שעשה להם ולטובת*

דיר

שזך)ירושלים( /

מסיפורי השואה
שמחת ר׳ אהר׳לה

בעת הקידוש שהתקיים אשתקד בסוכה בהר עיון ביקש מאתנז ר׳ מנח• מזאקרוצ׳ים
להקשיב לסיפורו של ר׳ אהר׳לה כדי להיווכח כמה גדולה היתד• חיבתם של קדושי השואה
לתורה ומצוות.
בימים שלפני חג הסוכות שררה במחנה חרדה גדולה .כולם פחדו מפני האנס ,הרוצח,
המפקח הראשי של המחנה שבחר לו את יום החג לערוך בו .סלקציה״ )מיון( חדשה לשלוח את
החזקים לעבודת־פרך ועינויים ואת החלשים לכבשן האש. .סלקציה״ כזאת היתד• גזירת־מוות
בשביל אלפי אנשים .חולים וחלשים ידעו אח גזר דינם מראש .מהומה קמה במחנה .הרבה בכו,
התפללו ,נפרדו זה מזה ,השאירו צזדאות לנקמה וקדיש וכוי .היו שחיפשו עצות ודרכים להינצל
מגזירת ה״סלקציה״ ולהישאר בחיים — היאוש נשקף מעיני כל.
באותם הימים ניגש אלי ר׳ אהרל׳ה ושאל על דבר סוכה ,הוא חיפש עצות איך לקיים לכל
הפחות זכר לחג הסוכות.
כשר׳ אהר׳לה דיבר אתי על סיכה ואתרוג עמדו דמעות בעיני .אנ־ הייתי אדם בריא
וסבל סוב ,והיו לי סיכויים להישאר בחייב ,ברחמי השם .אולם ר׳ אהר׳לה החלש והחולה...
היזכר ,ז בכיתי בלבי לשמע דאגותיו ,אולם ר׳ אהר׳לה לא דאג ל״סלקציה״ ,הוא חשב אך ורק
על הסוכר* כיצד לקיים זכר למצוד ,זו.
בליל החג ,ערב אחד לפני ד״סלקציה״ ,מצאתי את ר׳ אהר׳לה כשפניו קורנים מאישר וגיל,
והוא מכריז בהתרגשות. :תודה לאל ,מנחם! מחד תהיה לי סוכה וגם אתרוג ולולב.
תחילה חשבתי שדעתו נטרפה עליו ,אך ר׳ אהר׳לה דיבר לעניין וחזר על דבריו בהתלהבות.
למחרת עמדנו יחד בשורה ,מוכנים ל״סלקציה״ .עמדנו ברחבה שלפני כבשן המוות ,וענני
עשן הכבשן עלו והתפזרו מעל לראשנו .העומדים חרדו .רק ר׳ אהרל׳ה היה שמח ופניו קרנו
מאושר .הוא אמר:
.ראה הנה כאן זכר לסוכה ,ענני העשן הם זכר לענני הכבוד .כל השנים היינו אנחנו
מזמינים לסוכה אושפיזין עילאין ,השנה כשאנו עומדים ,כנראה ,לפני הגאולה ,מזמינים אותנו
כאושפיזין תתאין לסוכתו של הקדוש ברוך הוא ,שמח נשמח ר׳ מנחם ! בשמחה האמיתית נקיים
את המצוד. .ושמחתם לפני ה׳ אלקיכם״ ,פשוטו כמשמעו״.
 .ו א ת ארבע המינים אני מביא אתי למעלה ,ד׳ מתים ממש ,פשוטם כמשמע* שהרי שדרה
של אדם היא לולב ,העין — הדס ,הפה — ערבה והלב אתרוג .את אלה אני מעלה למעלה ,כל
עצמותי תאמרנה ה׳ מי כמוך...״
בינתיים התקרב האנס הרוצח לשורותינו .ר׳ אהר׳לה הספיק ללחוש ל י . :בעלי ההלכה
לא יוכלו לפסול את לבי — לאתרוג ,אף על פי שהוא שבור ,שכן שמעתי בבית אבי בשם
אהרן הגדול מקרלין :שאין בעולם דבר שלם כלב שבור״.
כשיצא גזר דינו של ר׳ אהר׳לה לשריפה הלך בשירה ובשמחה כשהוא מרקד וקורא:
״ושמחתם לפני ה׳ אלקיכם״.
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הקפה

ר׳ משולם ולייזר הטייח היו

חמשית

במחנה

הסגר

עצורים במחנה העבודה ברמסדורף ?*י

גייס .שניהם

עבדו עבודת פיר בבית חרושת של נאצים .לפנות בוקר היו מובלים בשורה לעבודה ,כשהם
רעבים ותשושים .כל היום היו עובדים לקול הצריחות של הנוגשים האיומים .ובלילה חזרו
כצללים — לייזר הטיית תמך ברבי משולם ירבי משולם חיזק את לייזר ,עודד אותו ועזר לו
להתגבר על היאוש והדכאון.
שניהם נאלצו לעבוד גם בשבת ,כי כן חזקה עליהם פקודת הרבנים לעבוד ולחיות עד
•עבור זע* ואף על פי כן הצטער ר׳ משולם שנאלץ לעבוד בשבת .הוא חיפש תחבולות ודרכים
כדי להשתחרר מן העבודה ולא הצליח .הנוגשים עקבו אחרי תנועותיו של כל אחד ולא נתנו
להם להיבטל לרגע אחד .אז נזכר ר׳ משולם במעשה המסופר בירושלמי על אלישע אחר ,שמתוך
כוונה זדונית להחטיא את הרבים יעץ למאנסים להכריח כל יחיד לטעון ולשאת משא לבדו ,כיון
שלפי דיני התורה שניים שעשו מלאכה

אחת

פטורים שניהם )ירושלמי,

חגיגה ב ,א(.

הוא גילה את מחשבתו ללייזר הטייח וביקש ממנו לעזור לו בשבת בהובלת המשאות ובכל
שאר העבודות .ר׳ לייזר הטייח גיאות לבקשת ר׳ משולם ושיתף עצמו בעבודה שהטילו על ר׳
משולם בשבת .ר׳ משולם לא ידע שבמחנה אסור להיעזר באחדים .השותפות נמשכה כחצי שנה
והנוגשים לא הבחינו בה עד שקרה אסון.
היה זה בשבת שמיני עצרת .הנוגשים הטילו על ר׳ משולם להעביר קורות ,ולייזר הסייח
עזר על ידו .בעת העבודה נתעוררו בלבו של ר׳ משולם געגועים לחג ומהירהור עבר למעשה.
נטל הקורה בזרועו ויצא במחולות כשהוא גורר אחריו את לייזר ומכריז . :מ ל ך עולמים הושיעה
נא״ .וכך היו מרקדים כאוחזין ספד תורה בזרועם וחוזרים ואומרים . :מלך עולמים הושיעה נא״.
אז הבחין בהם איש ה־ס.ם .ומלא חרון על החוצפה היהודית ,ירה בהם והמיתם במקום .לזכר
המאורע הזה קבעו בבית הכנסת של מרתף השואה בהר ציון — שההקפה החמישית

.מלך

עולמים״ שייכת לר׳ משולם ולייזר שותפו.

אריה אביב׳י)ירושלים(  /הזכרת נשמות ושמחת התורה
)מיומנו של עולה חדש(

x
הזכרת נשמות ושמחת התודה — הישנם שני הפכים גדולים מאלה? האפשר להזכיר
נשמות הנפטרים היקרים ולשמוח בשמחת התורה כאחת ? אפשר ואפשר ,והמציאות ה א ר ד
ישראלית תוכיח .האפשר לשתי תופעות מנוגדות כאלה למזגן כאחת ז אפשר ואפשר והוכרח
נשמות בשמחת התורה תוכיח.
בהיות בני ישראל בארצות

פזוריהם

לגוייה* איש

איש בחנותו

ובעסקו,

בסדנתו

ובנגריתו׳ ובמצב רוח מרומם ובהרחבת דעת חג5ו את חגיהם ככתוב בתורה ,ידעו להוסיף יום
טוב שני של גלויות מספקא דיומא .יום שמיני עצרת היה מוקדש להזכרת נשמות ,ויום שמחת
תירה שלמחרתו היה כולו מוקדש לשמחה .מלכות הדמעות לא נגעה במלכות השמחה.
בשמיני עצרת היה בית הכנסת מלא נרות כביום הכפורים .כשהשמש הכרת בקול
.מכר״ ,היו הצעירי* וכל אלה שהוריהם היו בחיי* מזדרזים לצאת מבית הכנסת ,ההורים

הזכרת

נשמות

ושמחת
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דחסו את ילדיהם הקסנים וזרזו אותם לצאת מכותלי בית הכנסת כאילו בזה תלוי גורל חיי
ההורי* היתומים עמדו לתפלת ,יזכר״ .הד הבכיות מעזרת הנשים מילא את חלל בית הכנסת
וגם הגברי* המתקשים בדמעה ,נפתח מקורם והזילו דמעה חמה לזכרון נשמת האב או האם
או שניהם יחד שהלכו בדרך כל הארץ ,לרוב בשיבה סובר /.זקנים ושבעי י פ י * הפטורים
מתפילה זאת עמדו ברחבת בית הכנסת וניחשו פי ירד לפני התיבה לתפילת ,גשם״.
כשחלף יום הדמעות הגיע יום השמחה .הנשמות המתות פינו את מקומן למען החיי*
לשמחת התורה שהיא תורת חיי* התחילה פרשת ההקפות ,הקידושי* הריקידים והשירים
בהתלהבות הדתית כנהוג .ככה נהגו בתפוצות הגולה מדורי דורות ,שני ימי חג מספיקא
דיומא .ובארצנו — יצאנו מכלל ספק ולכן ירדו אלינו שמיני עצרת ושמחת תורה כרוכים.

ב
בעטיה של מלחמת הדמים האחרונה טולסל בר־יוסף מביתו וממשפחתו ,נדד ממקום למקום
וסבל עוני ומכאובי* הידיעות המקוטעות הראשונות שהגיעו אליו על אכזריות הגרמנים
ונושאי כליהם כלפי היהודים שנפלו לידיהם הדריכו את מנוחתו .הוא דאג למשפחתו .אמו
החולד* אחיו ואחיותיו האחוזים בכפות האויב כדגים הנאחזים במצודה .הידיעות המזעזעות
הלכו והתמידו ,הלכו ונתאמתו לדאבון לבו של כל יהידי .לפניותיו המרובות אל המוסדות
המקומיים על גורל משפחתו קיבל ידיעה ,רשמית״ לחצאין שכל משפחתו — אם לא ברחו
בהקדם — נהרגו ללא כל ספק .לבו מת והיה לאבן .כי גדול יום ה׳ ומי יכילנו, .היתכן* —
שאל את עצמו במרירות הלב — ,שכל משפחתי הגדולה נהרגה ? היתכן שלא נשאר אפילו
אחד ז היתכן שאת כולם מיגרה חרב האויב המשכלת ז היתכן וכו׳ וכו׳ ז״.״ וספק מדומה
זה הוסיף לעודד אותו מדכאונו הגדול , ,מ י יודע״ — ניחם את עצמו — ,אולי בארץ ישראל
ייפגשו שרידי החרב ,והם יהיה גם אחד או שניים ממשפחתו...״ שביב של תקוה קלושה
זאת הוסיף לשעשעו ולהוליכו שולל ,והוא הוסיף לצפות לנס הגדול ,לפגישה מלאת ההוד
והחרדה כאחת .והרי מספיקא דיומא הוסיפו יום טוב שני של גלויות — הוסיף לסתת חוט
ניחומיו — ומכאן שאין נאמנות עלינו ידיעות אלה הרתחות בתפוצות הגולה .רעיון זה הוסיף
לו עידוד והמריצו לעשות מאמצים למען עלייתו .כך הבריח גבולות ,עבר ארצות ומדינות ,ישב
במחנות ,המתנה״ ,חיכה לתורו וסוף סוף זכה ועלה.
פרשת חיפוש הקרובים — פרשה עגומה עד למאד — נסתיימה ללא כל תוצאות .אותה הידיעה
שקיבל בזמנו נתאמתה כולה להתתו ולשברו .חלף הספק ובאה הוראות המרה במקומה.
גדול כים היה שברו ומי ירפא לו ז אחיו ואחיותיו ,שקיתה לראותם בארץ — ולו אף אחדים
מהם — הנפשות הצרופות בכור האש מרחפות לנגד עיניו.
וכך התהלך בריוסף ברחובות ירושלים אחוז בכנפי הנשמות השרופות באש מזה —
ועמוס לבטי קליטה מזה .לבו רחב משמחה על זכותו לראות בהדר ירושלים והתפתחות ארצנו
ובגידול ישובה מצד אחד ,והתכתץ מצער על משפחתו ועל כל המוני בית ישראל שלא זכו
לראות את הנס שקרה לנו בימינו — מאידך גיסא .המעיק ביותר במצבו זה היה שלא מצא אוזן
יתד למען תנות לה את כאבו .כל אחד עסוק בשלו ,החיים הם בעוצם תסיסת* בניין הארץ
מסיח את הדעת מחורבן קהילות הקודש בתפוצות הגולה .והרי ,דאגה בלב איש ישיחנד,״ כתיב.
ביסוי עז לכאבו העצור בלבו מצא בתפילת ,יזכר״ .כזרם מים אדירים שאחרי הפשרת
השלגים כן זרם מעין דמעותיו של בר־יוסף בעיצומה של תפילת ,יזכר״ .שעה ארוכה עמד
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בתפילה ״איומה״ זאת ,עטוף חרדה ויגון כשהוא מתמוגג בדמעות .הוא התאונן מרד .בקולו
הנדוד והמתפללים כמעט שלא שמו אליו לב״ שכן היום הזה מיוחד הוא לדמעות ,אחד
המרבה ואחד הממעיט .בגמרו את תפילת ״מכר״ ביום הכיפורים אחרי שאדמו עיניו מדמעות,
ד ^ ש כאילו הוקל לו במידת מד* כאילו גמל חסד עם אמו האלמנה ,שלעיניו־ ,קופחו חיי צאצאיה
הנצנים הרכים — באכזריות נוראה באביב ימיהם״.
חג הסוכות עבר .והואיל ואין ספיקא דיומא בארץ ישראל נוהג ,חלו שני החגים שממי
עצרת ושמחת תורה ביום אחד* בליל שמחת תורד ,האתית־ ,בבית הכנסת חגיגית כנהוג /הקפות
וריקודים וגם בר־יוסף משתזר במעגל לכבוד התורה...
״זמן תפילת שחרית מחר בבוקר בשעה שמונה״ — מכריז הגבאי כשהוא משתדל
לשתת להכרזתו צורה חגיגית .״יש להקדים את זמן התפילה — נשמעה קריאת ביניים —
כי אומרים ״יזכור׳ .בר־יוסף בשמעו ,יזכור׳ נהפך מיד לאיש אחר ואתירת מתים אפפתו.
שמחת תורד -סדר ההקפות החל .מצב הרוח בבית הכנסת מרומם וחגיגי .הכל רוקדים
ושמחים וגם בר־יוסף שמח בשמחת התורה .סדר קריאת התורה החל .חתן תורד ,וחתן
בראשית — הכל כנהוג ,ופתאום ״מכר״ נשמע קול דופק על השולחן .השמחה הופסקה בתוקף
שינוי האתירה ,אם כי נראו פה ושם סימני ״התמרדות״ נגד קבלת עול מלכות הדמעות עליהם.
המחויבים עמדו לתפילת ״מכר״ בסביבת ה״עמוד״ ,ובמערב בית הכנסת עמדו אחרים ושתו
ל״חיים״ .חיים ומתת נפגשו ,התחרות בין דמעה לשירה .רגע וגברה יד האבל ,ורגע וגברה יד
השמחה .מעזרת הנשים נשמעו קולות בכי ״רציניים״ ,אשר השכיחו לרגע או הסו הצדה את
שמחת החג .אך האחד והיחמי היה בר־יוסף שהתפשט מחגיגיותו והתעטף שחורים .יצא מעולם
השמחה ונכנס למחיצתן של הנשמות הקדושות שריחפו לנגד עיניו .הוא עמד עטוף בטליתו
וקרא אחת לאחת; נשמת אמי שנהרגה על קידוש השם» נשמת אחי הבכור ,עם משפחתו  1ועוד
הפעם אחי! ושוב אחי הצעיר .אגלי הדמעה התגלגלו על פניו .והנה באמצע הסכם הטראגי הזה
הקורע ל ב ב ו * נשמעו קולות מצהלים וחבורת רוקדים ושרים התקרבה כשבזרועותיהם חבוקים
ספרי תורה .מתפללי בית הכנסת הסמוך נענו לפני שהוזמנו ובאו להשתתף בשמחת התורה
״ברב עם הדרת מלך״ .הם הבקיעו להם דרך ובאו אל הקודש פנימה .הריקודים והשירים מלאי
התלהבות הלהיבו את קהל מארחיהם מתפללי בית כנסת זה ,וקול המון חוגג ...תפילת ״מכר*
העגומה נתבטלה בגלל הרוקדים ״ואין העם מכירים לקול תרועת השמחה לקול בכי העם
כ• העם מריעים תרועה גדולה והקול נשמע עד למרחוק״ .מעגל המרקדים התרחב ובכיית
״מכר״ הוחרשה ,בבחינת ״מעבירים את המת מלפני הכלה״ .והנה יד נגעה בברייוסף ומשכה
בטליתו לבוא ולהצטרף למעגל השמחים בשמחת התורה .בר־יומף לא הרגיש כמעט ביד המטלטלת
אותו ,רחוק היה מעולם המרקדי* כאבל בין חתנים חתני התורה ,הוא היה שרוי במחיצת בני
משפחתו ,אלה שנהרגו על קידוש השם .עוד לבו בוכה מרה ,והשורה ,שורת הנהרגים ,הנשחטים
והנטבחים על קידוש השם ארוכה היא ומעוררת בלהות זועה וזכרונות מחרידים.
הנה כי כן ,חיים ומתת נפגשו ,שמחה ויגון תחמו ,דמעה וגיל נשקו .צו החיים וצל המתים
נתערבבו .הזכרת נשמות המתים ושמחת התורה החיה כאחת האפשר ? אפשר ואפשר .שמיני
עצרת ושמחת התורה — הישנם עוד שני הפכים גדולים מאלו ? ואף על פי כן ,המציאות
האריךישראלית תוכיח.

