
 "הרב קוק" ד"חמעלון חג 

 
הַהז  נּו ֶאת ַהָשָנה ָעל   ׁשא ְיַחד  הּוָהַרְחָמן "  ָָ ָר ְָ לב ְְ ה  ָָ  "את ְלובֹ

 ,האהובה" הרב קוק" ד"חממשפחת 

הימים הנוראים  קדושת . של התעלות רוחניתמיוחדים נמצאים בימים אנו 
 .כמלאכים –מרוממת את האדם לרמה רוחנית גבוהה 

 .בונים סוכה, מתחברים לחומר –בחג הסוכות אנו מתחברים לטבע 

 .חיצוניות ופנימיות, גוף לנשמה, לחומר, השמחה האמיתית היא השילוב בין רוח

מופנה מהתבוננות אישית אל השמחה המשפחתית ואחדות עם היחיד מבטו 
 .ישראל

 .משלימים זה את זה וכך מתעצמת השמחה, יחדיו נאגדים

 : אחת ממצות חג הסוכות היא נטילת ארבעת המינים

אׁשבֹן" ם ַבּיבֹם ָהרב ֶָ ִ ּוְלַקְחֶתם ָל ר  ים ,יִֵעץִָהָדרפְּ ָמר  תִתְּ פֹּ ֲענַּףִֵעץִָעבִֹּ,כַּ ֵביִ תוַּ רְּ עַּ  ,לָנחִַּוְּ

ְפנ י  ַעת ֱאֹלה  ' הּוְשַמְחֶתם לב ְָ ם ׁשב ֶָ   (ג"ְיקרא ָ)"יםָימב י

 ?מה מיוחד במינים אלו

היפה  , אתרוג-הטוב שבריחות, תמר –הנאה שבפירות . המשובחיםאלו הדברים 

 !מרובה השמחה -כאשר נאגדים יחדיו. ערבה-הטוב שבעשבים, הדס-שבעלים

הם מסמלים את רובדי העם  . שלמות של ניגודיםמהווים מינים אלו ארבעה 
כפות . טוביםתורה ומעשים  -כך ישראל, וריחיש בו טעם  – אתרוג: השונים

 – הדס. טוביםתורה ללא מעשים  י"בעמכך יש , ריחללא יש בה טעם  – תמרים
אין בה  – ערבה, רק מעשים טוביםאלו ישראל שיש בהם , יש בו ריח ואין בו טעם

 . ולא מעשים טוביםתורה שאין בהם  אילו , טעם ואין בה ריח

אדם  ! זה כוח האחדות –" כל ישראל ערבים זה לזה": נאגדים יחדיוכשכולנו 

כשהציבור מאוחד . המהווה חלק מציבור זוכה מן השפע שמאציל הציבור כולו
 . עולה תפילתו למרום ויש בכוחה לבקוע שערי שמים

חובה עלינו  . בתקופה זו של שמירת מרחק ובידוד בשגרת החירוםבמיוחד 

כך . מתוך נביעה פנימית לשמוחאת הקרבה ו לחוש. את כלל ישראללהרגיש 

  . שמחת החג-נגיע להתעלות ולרוממות הרוח ולשמחת המצווה

ת ְונָ ת ֻסכַּת ְשלֹוְמָך א  ָעֵלינּו ש ּוְפר  "            ְמחַּ ץ ְושִׂ ָת ָשלֹום ָבָאר  יָה עֹולָ תַּ  "ם ְליֹוְשב 

 במהרה בימנו המקדשלגאולת עם ישראל ולבניין בית שנזכה              

 !לשמחהמועדים            

 ס"ביהמנהלת , סעדוןמירב         

 

 !תלמידים יקרים      
            

 , אנו נמצאים אחרי הימים הנוראים               

 ובשבת הקרובה        . מלאי ההוד וההדר              

 .נקבל בשמחה את חג הסוכות            

 , אמנם השנה כל אחד חוגג בביתו את חג הסוכות

 כשהיה בית המקדש . אבל חג הסוכות מתאפיין בשמחה

קיים היו מקיימים את שמחת בית השואבה בכל הלילות של חג 
שחכמים  עד, זו הייתה שמחה עצומה שאי אפשר לתאר. הסוכות
מי שלא ראה את שמחת בית השואבה לא ראה שמחה : "אמרו
 "  מימיו

וכפי  ,ונשאלת השאלה מדוע דווקא חג הסוכות התאפיין בשמחה
כאשר בשאר החגים אין ציווי  " והיית אך שמח": שכתוב בתורה

היינו מצפים שלמשל חג הפסח שבו נהיינו  ? מיוחד על השמחה
שמחים הרבה  או חג השבועות שבו קיבלנו את התורה יהיו, לעם

ענני הכבוד  לזכר הכליותר מאשר חג הסוכות שהוא בסך 
 ?שהקיפו את ישראל ביציאתם ממצרים

שמחה   אין, ונראה שהשמחה בחג הסוכות קשורה לימים שלפניו
והתעננו  אחרי יום הכיפורים שבו התאמצנו! כהתרת הספקות

בא חג הסוכות להראות את  , וקשרנו את עצמינו לריבונו של עולם
וימינו  : "ל דרשו"וכמו שחז. ה"הקשר והאהבה בין עם ישראל לקב

 ".תחבקני זה חג הסוכות

ונזכה לראות ולחוות   ,ה יאיר עיננו בתורתו"שנזכה שהקב
 !את האהבה בנינו לבין אבינו שבשמיים

 ,אוהבכם                          

 ס"רב ביה, אביצורמרדכי                      

 



  

 תלמידים יקרים
  

 "....ושמחת בחגך והיית אך שמח"
 את חג הסוכות הקרוב וכנראה גם את  

 התקופה הקרובה נחגוג בביתנו עם משפחתנו  

 .המצומצמת
 ושוב נראה את סבא וסבתא מרחוק ולא נוכל  

 לשבת יחד איתם בסוכה
 !  אבל בחג סוכות אנו מצווים לשמוח 

 ובטוחה אני שתצליחו לראות את הטוב בכל דבר 

 .ולהתגבר על כל משבר
 תעניקו לעצמכם למשפחה ולסובבים הקרובים  

 מהדברים הקטנים  תהנו. המון שמחה אמיתית 

 שתמיד נמצאים סביבנו גם אם לא שמנו לב  

 ...אליהם
 בקרוב להפגשה נזכה "בע

 מתגעגעת
 מורן כהן

 רכזת חברתית
 



  
 יש ְָ ועם ְריח -א
 מעמד הנהְג ָימינְ שנעשה ְָָתל -ָ

 ָחְל המְעד
 ממעין זה הָיאְ את המים לניסְך המים -ג
 מהאְשפיזין -ד
 דְמה לעיניים -ה
 הפרשה היחידה שנקראת ָשלמְתה -ְ

 ָחג
 ועם למצְְת סְָה -ז 
 מנהג שנְהגים זָר למצְְת ערָה -ח

  ָמקדש
 הְא  המינימליָסְָה ָשרה הגְָה  -ו

  עשרה ָאלה
 פירְש המילה ניסְך -י

 ָאלה 14ָל יְם הקריְָ  -ָ
 לאדם שיש ְָ תְרה אך ללא מעשים וְָים דְה -ל
 התְָן שלְ משתנה ָָל יְם מימְת החג -מ
 ...שמחת ָית השְאָה היא זָר ל -נ
 אסְר להָינְ מחְמר המקָל וְמאה -ס
 ?מה מָרָים על ארָעת המינים -ע
 איחְל שנהגְ יהְדי אשָנז לאחל  -פ

 ָהְשענא 

 רָא
  ָינְי הסְָה ָזְהר -צ
 מ סְְָת"מגילה הנקראת ָשָת חְה -ק
 מְתר שלא ָל הגְף ימצא ָסְָה  -ר

 ...העיקר ש
 ל"האְשפיזין שנהְג רק ָחְ -ש
 נאספת ָתקְפה זְ -ת

  

 בִלסוכות-חידותִא
  

 נעמי שמר/ סוכהשלומית 

 סוכה בונהבונה  שלומית 
 מוארת וירוקה

 על כן היא עסוקה היום
 ואין זו סתם סוכה

 - מוארת וירוקה

 שלומית בונה סוכת שלום
 

 היא לא תשכח לשים
 לולב והדסים

 ענף של ערבה ירוק
 רימון בתוך עליו
 וכל פירות הסתיו

 עם ריח בוסתנים רחוק
 

 

 
 וכששלומית תאמר

 !זה נגמר, הביטו

 :יקרה דבר נפלא פתאום
 יבואו השכנים
 - כולם בהמונים

 ולכולם יהיה מקום

 
 ואז מתוך הסכך

 יציץ לו ויזרח
 :כוכב בהיר כיהלום

 שלום סוכת פלאים
 - מה טוב ומה נעים

 !שלומית בנתה סוכת שלום






