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 חברים יקרים, 
  

נכנסים הערב אל הסוכה. וגם מי שלא נכנס פיזית לאיזו סוכה, ולא אוכל בה ולא ישן בה, הוא 
רחו לחג הסוכות שכופה עצמו עליו, כמעט כמו שבעל כורחו הוא נכנס לעולם ונכנס כמעט בעל כ

 הזה. 
  

במעגל השנה שלנו: יש בו אסיף, וארבעה מינים, ושמחה, סוכות הוא אחד החגים העשירים ביותר 
וארעיות, ועלייה לרגל, ונדודים במדבר, ושמחת בית השואבה, והושענות, וספר קהלת והבל 

 הבלים.
  

 עולם ומלואו בשבוע אחד שלם.... 
  

 עולם ומלואו... בשבוע אחד...
  

העולם. אבל מכיוון שאנחנו  אני רוצה להציע שסוכות הוא המטאפורה האולטימטיבית לבריאת
לא מכירים את העולם באמת, אלא רק את חוויית החיים של האדם בעולם, סוכות הוא מעצם 
תמצית חוויית האדם את עולמו: חיים ארעיים, של נדודים במדבר גדול, ולינות לילה בסוכות 

 זמניות. זהו מסע הנדודים שלנו מההסתר אל )אפשרות של( גילוי גדול.
  

יתם סוכה, חשוב לוודא ש"צילתו מרובה מחמתו", כלומר, שהיא מייצרת יותר צל משמש, אם בנ
ושדרך הגג שלה רואים רק קצת כוכבים בלילה ומעט שמש ביום. הרבה כוכבים, הרבה שמש ומעט 

 והסוכה כבר אינה כשרה, אינה "נכונה". -צל 
  

ופיים, כך העולם מעלים את כי כמו שהסוכה הארעית והזמנית מסתירה את רוב השמיים האינס
 הנצח שממנו הוא נברא. 

  
וכאן מתחיל המסתורין. ההסתר. ובמקום שבו יש הסתר, יש מסע. זהו מסעו של האדם ההולך לו 
בעולמו הזמני, יושב לו בסוכתו השברירית, ושוקע עמוק באימת הארעיות שלו: בעולם שבו הכול 

 מתכלה, הכל בר חלוף. 
  

מתאימים: בשבת של חול המועד נקרא בבית הכנסת, "הבל הבלים, אמר וברקע, כל הקולות ה
קהלת, הכל הבל". וללא רחם, מיד בשבת שאחרי, נשוב לבית הכנסת ונקרא: "כי מעפר באת ואל 

 עפר תשוב". 
  

 אבל... בינתיים... מתוך רגבי העפר של הבל העולם נובטים וצומחים ארבעת המינים. 
  

אל ביתו הארעי בזמן האסיף, ולרגע אחד )ארעי( הוא שמח, כי הנה, והאדם הארעי אוסף אותם 
 בזעת אפו יש לו לחם. 

  
 אבל לפעמים יש גשם ולפעמים אין. ולאדם אין כל שליטה. 

  
וכשאין גשם אין לחם. וכשאין לחם, הוא מתמלא חוסר שקט, מתמלא חרדה, הוא נע ונד, ובעיקר 

 נודד.
  

 הוא יורד למצרים, או לברלין, או לעמק הסיליקון. הוא הולך אל המקומות ששם תמיד ימצא לחם. 
  

 והוא אוכל ושובע. 
  

 וטוב לו.
  

אלא שעמוק בתוך השובע שוב נעור יצר המסע. יש לו לחם בשפע ומילקי בזול, אבל פתאום גובר 
חש עתיק וטורדני נשמע בליבו: "כי ישן. "לא רעב ללחם, ולא צמא למים". רק ל-בו רעב אחר, חדש

 לא על הלחם לבדו יחיה האדם". 
  

 והוא חוזר אל הסוכה הארעית במדבר הגדול. 



  
 מדי פעם הוא מוצא מעיין, וחונה בנוה מדבר, תחת גפן ותחת תאנה. 

  
 אך בבוא הסתיו המעיין מתייבש, והגפן והתאנה משילים את עליהם.

  
 " הקופחת."הכל הבל, ואין חדש תחת השמש

  
ישנה: כמיהה לאדמה יציבה ובטוחה, לפיסת -...אבל בתוך המיץ של ההבל נובטת בו כמיהה חדשה

  ארץ מובטחת, זבת חלב ודבש. לא עוד הבל. 
  

זעקה  –תפילת האדם והושענותיו  -ובתוך אותה הכמיהה, עמוק בתוכה, נובעת מעצמה תפילה 
 לתנובת הארץ ולברכה )הושענא רבה(. חרישית לגשם והגשמה )שמיני עצרת(, ותחינה

  
 אלא ש... לפעמים התפילות נענות, ולפעמים לא. כי הכל הבל.

  
אבל בתוך תפילותיו, במעמקי הושענותיו, צף ומתגלה לו הנסתר הקמאי. ערגה עתיקה, ערגה אל 

 הקודש, כיסופים אל המקור...
  

 אל הבורא. אל בורא כל הסוכות וכל העולמות.
  

 וכך, במעמקי הערגה, מציפה אותו תודעה חדשה: תודעת הנצח.
  

ואז הוא מגלה את הנעלם הגדול שהסתיר ממנו העולם והוא מגלה את השמיים הנצחיים 
 שהסתירה ממנו הסוכה: הוא מגלה, שהנצח משוקע עמוק בתוך הארעיות. 

  
בו אותה השמחה, שמחת בית השואבה, שמחת ומתוך מחול הארעיות והנצח צומחת ועולה 

 המצווה התמוהה והנצחית של חג הסוכות: 
  

 "ושמחת בחגיך והיית אך שמח!".
  

ובסוף השבוע בסוכה, ביום ששי הבא בעולם הזה, הוא ירים כוסית לחיים, ויאמר, "ויכולו השמים 
. נגמר גם האסיף, ארבעת והארץ וכל צבאם". ויכולו )תמו, כלו, התכלו( השמיים והארץ וכל צבאם

המינים כבר קמלו והתייבשו, והשמחות הזמניות חלפו עם הרוח, שוב ניצחה הארעיות את הקיץ. 
סיפורי העלייה לרגל סופרו במלואם וזיכרונות הנדודים במדבר הועלו על הכתב שמא ישכחו. 

העייפות, וגם  הטלית כבר קופלה משמחת בית השואבה, ורק גבעולים עירומים נותרו מההושענות
 ספר קהלת חזר למדף... 

  
 ...אז, ממש אז, הוא יצא מהסוכה...

  
 ויחגוג את שמחת התורה. 

  
 חג שמח.

  
 אלישע

 
 


