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 ישראל קדשינהו לזמנים

אותם   תקראו  אשר  קודש  מקראי  ה'  מועדי  "אלה 

חז"ל   אומרים  כה.(במועדם".  "אתם  )ר"ה  אפילו -, 

אתם   הדבר,   -שוגגים,  פירוש  מזידין".  אפילו 

שהקב"ה קידש את ישראל ונתן להם כח לקדש את 

כח לא  זה  אומרת   הזמנים.  זה  על  שלנו.  עצמי 

הזמנים,  את  לקדש  לעמ"י  שניתן  שהכח  התורה, 

"ישראל קדשינהו לזמנים" קיים גם בזמן ששוגגים  

מנותק  שעמ"י  אחד  רגע  אין  שמזידים.  בזמן  וגם 

מהקדושה, כי אנחנו רואים בכל הדורות שעד שהלל 

אפילו  לזמנים,  קדשינהו  ישראל  הלוח,  את  עשה 

 ה שכתוב בפסוק.  שוגגים ומזידים. וזה מ

 האור בשמחת בית השואבה 

כח   להם  שיש  עמ"י  על  הזאת  שהאמרה  מעניין 

אפילו שוגגים ומזידים, נאמרה במיוחד לגבי מקראי 

קודש, לגבי קידוש החודש, ישראל קדשינהו לזמנים, 

הגמרא   הסוכות.  בחג  נג.(במיוחד  אומרת,  )סוכה 

שבחג הסוכות האור שהיה במקדש היה מאיר עד  

ך שאשה הייתה יכולה לברור חיטים בירושלים  כדי כ 

)סנהדרין מאור בית המקדש. לפי אחת הדעות בגמרא  

היה, ע:( חיטה  הראשון  אדם  ממנו  שאכל  עץ   ,

חז"ל   אומרים  לעולם.  מיתה  ירדה  מכך  וכתוצאה 

נ:( היו   )סוכה  שמשם  השואבה,  בית  שמחת  זה  מה 

שואבים רוח הקודש. כתוב בסולמו של רבי פנחס בן 

כ:(  יאיר תחיית   )ע"ז  לידי  מביאה  הקודש  שרוח 

המתים. שמחת בית השואבה העלתה את הציבור 

שמשם   וטהרה,  קדושה  של  גבוהה  כ"כ  לרמה 

שואבים רוח הקודש. יונה הנביא זכה בגלל השמחה 

הזאת לנבואה, משמחת בית השואבה בחג הסוכות 

ורוח הקודש   נבואית מהקב"ה.  קיבל השראה  הוא 

תחיית   לידי  מדגישים  מביאה  חז"ל  ולכן  המתים, 

חיטים   בוררת  הייתה  שאשה  גדול  כ"כ  אור  שהיה 

היו מתקנים את החטא   -לאור שמחת בית השואבה  

המוות  גזירת  את  מתקנים  בחיטה,  שהיה  הקדמון 

הדגש   ולכן  אדה"ר.  בחטא  החיטה  ע"י  שהייתה 

בגמרא שאשה הייתה בוררת חיטים לאור שמחת 

 בית השואבה.  

 התיקון הגדול 

ששם היה תיקון גדול )סוכה ה, ב(  עוד ביטוי במשנה  יש  

שהיו עושים עזרת נשים בשמחת בית השואבה.   -

יש מפרשים שזו הכוונה בתפילה במילים "ושמחנו 

מקום   שעושים  השואבה,  בית  בשמחת  בתקונו", 

בורר,  למלאכת  מגיעים  זה  ידי  ועל  לנשים.  מיוחד 

שהאשה בוררת את החיטה. ודווקא אשה ששייכת 

התיקון במ הגדול,  לתיקון  הזאת,  לשמחה  יוחד 

הגדול מבריאת העולם. זו אחת השמחות הגדולות 

בחג הסוכות, תיקון הכל מהשורש. איך בא התיקון? 

, )בראשית ג, טז(ע"י השמחה. כנגד "בעצב תלדי בנים" 

תאכלנה"   "בעצבון  יז(כנגד  שם,  שמחה )שם  יש   ,

לברו החיטים,  את  לברור  הסוכות,  בחג  ר מיוחדת 

)במדבר את הרע מהטוב. אומר רש"י בפרשת פנחס  

יח( בחג  כט,  כבשים  ושמונה  תשעים  שמקריבים   ,

תבוא,  כי  שבפרשת  קללות  צ"ח  כנגד  הסוכות 

שבאות בגלל "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך 

 . )דברים כח, מז(בשמחה" 
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 לא ראינו שינה בעינינו 

, שבזמן שמחת בית השואבה נג.(סוכה  )  חז"ל אומרים 

בבית המקדש, לא ראינו שינה בעינינו. מה הדגש פה 

שלא  אומר  החת"ס  שינה?  ראינו  שלא  על  דווקא 

הייתה אפילו מציאות של הולך בטל כישן דמי, אלא 

היו עסוקים כל הזמן בצורה אקטיבית בשמחה. אבל  

יש פה עוד אמירה. אלו שהיו מדליקים את המנורות 

כהו זריזים הם"  היו פרחי  "כהנים  כ.(נה.  הם  )שבת   .

דברי  את  בעבר  הזכרנו  זריזים?  כהנים  פירוש 

, שזריזות זה דבר שהוא מעל )גבורות ה' נא(המהר"ל  

מגבלות  תחת  נתונה  לא  קדושה  הזמן,  מגבלות 

הטבע ומגבלות הזמן. עשרה ניסים נעשו לאבותינו 

, שם הכל מעל הטבע, מעל )אבות ה, ה(בבית המקדש  

כהנים זריזים, מעל הזמן, ופרחי הכהונה דאגו הזמן.  

שהשמחה תהיה מעל מגבלות הזמן. לכן יש שם את 

הביטוי לא ראינו שינה בעינינו. דהיינו, כשהמן דיבר 

, )אסתר ג, ח( נגד עם ישראל הוא אמר "ישנו עם אחד"

שהוא אמר שישראל ישנים    )מגילה יג:(ואומרים חז"ל  

כמצ ה'  את  עובדים  הם  אנשים  מהמצוות,  וות 

מלומדה, מלשון "שנה עליו הכתוב", סתם חזרה, אין 

התחדשות. כל מה שעמלק עשה זה להבליט בעמ"י  

, "ישנו עם  )דברים כה, יח(את המציאות של "עייף ויגע"  

ויגע,   עייף  של  מציאות  כשיש  שינה.  מלשון  אחד" 

לפגוע   יכול  עמלק  אז  שינה  של  מציאות  כשיש 

פלט אותם שהם    ב"נחשלים אחריך", אלה שהענן 

 יצאו מחוץ לענני הכבוד.

 ההתחדשות בסוכות  

אך בסוכות המצב הפוך. אנחנו נכנסים לתוך ענני 

  - "אין שינה לפניו" )ד, ח( כבוד. יש ביטוי בויקרא רבה 

כשנכנסים לפני הקב"ה, כשנמצאים בענני כבוד, אין 

זו המהות של הסוכה. "תעשה   מציאות של שינה. 

, בסוכה תמיד צריך לחדש  יא:(  )סוכהולא מן העשוי"  

משהו, סוכה ישנה פסולה, צא מדירת קבע לדירת 

עראי, שתהיה כל הזמן טריות. סוכות זה חג האסיף. 

לביתו.   אחד  כל  החדשה  התוצרת  את  מביאים 

למשהו  הטבעית  החיים  משגרת  יוצאים  בסוכות 

בית  שמחת  של  הביטוי  בא  לכן  יותר.  עוד  נעלה 

במקדש,  היה  ששיאה  שינה   השואבה  ראינו  "לא 

היה  הכל  אלא  המצוות,  מן  ישנו  לא  בעינינו", 

בטריות, בערנות, בהתחדשות, ודווקא בחג הסוכות. 

, שדווקא לאחר י(-)ט, טכותב הרב באורות התשובה  

הליך התיקון והתשובה לפעמים יש כאלה שזה יכול 

הם   שלהם,  החיים  של  התוססים  בכוחות  לפגוע 

ויו"כ עם איזו חולשה יוצאים ממידת היראה של ר"ה  

לאיזון  להחזיר  הסוכות  ימי  באים  ולכן  ביכולות, 

יראה  הנכון. כמו שהכוזרי כותב שעבודת ה' מתוך 

לא  היא  בשמחה  ה'  עבודת  בשמחה,  ה'  ועבודת 

בשפת  כתוב  זה  ומעין  ביראה.  מעבודה  פחותה 

באה  ויו"כ,  בר"ה  היראה  עבודת  שאחרי  אמת, 

ד את ה' השמחה הזאת שמייצבת את האדם לעבו

בכל המישורים, במידת היראה, השמחה, והאהבה. 

על זה בא הדגש, לא ראינו שינה בעינינו. זה היה זמן  

של התחדשות, לא זמן שישנים מן המצוות. "הביאני 

. נכנסים לתוך ענני הכבוד )שה"ש א, ד(המלך חדריו"  

ידעו   "למען  מצרים,  יציאת  לאחר  שהיה  כמו 

הושבתי   בסוכות  כי  ישראל דורותיכם  בני  את 

. לא כתוב )ויקרא כג, מג(בהוציאי אותם מארץ מצרים"  

בפסוק לזכור את מה שהיה ביציאת מצרים, אלא 

כתוב למען ידעו. ידיעה זה לא רק דבר שהיה ונגמר  

ידעו, שידיעה  ואנחנו רק מזכירים אותו, אלא למען 

זה חיבור. להתחבר, בפרט אחרי ר"ה ויו"כ, לשמחה 

הס חג  של  רוח  המיוחדת  שואבים  שמשם  וכות 

יכולה  אשה  המיתה.  פגם  את  שמתקנת  הקודש 

המקדש.   מבית  שיוצא  האור  עם  חיטים  לברור 

להתחדש ולהתחיל בתיקון את השנה הבאה עלינו 

 לטובה. 

 האחדות בסוכות 

משה"   א("ויקהל  לה,  היה   )שמות  זה  רש"י,  אומר 

יו"כ  היה למחרת  מה  לומר  מתכוון  לא  רש"י   .

שביו"כ   לומר,  בא  הוא  אלא  בלוח השנה,  התאריך 

עם   ביחד  מתפללים  ומאוחדים.  רוחניים  כולנו 

העבריינים, ולא רק עם העבריינים מבחוץ, אלא גם  

עם אלה שבפנים. אבל צריך להמשיך את זה הלאה, 

"ויקהל משה" להמשיך את ההתקהלות גם אחרי 

בינו רצה "ויקהל משה את כל יו"כ. זה מה שמשה ר

קוראים   שבסוכות  המנהג  ולכן  ישראל".  בני  עדת 

שגם   קהלת  בתחילת  כותב  רש"י  קהלת.  מגילת 

מגילת קהלת נקראת "קהלת", לא על שם שלמה  

היה  שזה  בגלל  אלא  קהלת,  בשם  כוונו  שעליו 
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בזמן   הדברים  זה  את  אמר  המלך  שלמה  בהקהל. 

סוכות, שהוא שהוא אסף את כולם. דווקא בזמן חג ה

)סוכה  זמן של הקהל במוצאי שנת שמיטה. הגמרא  

אומרת שחג הסוכות במהותו ראויים כל ישראל כז:(  

לשבת בסוכה אחת, ולומדים את זה מ"כל האזרח  

בסוכות"   ישבו  מב(בישראל  כג,  הזמן  )ויקרא  זה   .

שמחברים לסוכה האחת גם את מגילת קהלת. מתי 

מק כולנו  כאשר  שמחתנו?  זמן  את  והלים, יש 

מאוחדים. חג האסיף, אוספים את ארבעת המינים. 

שכל דבריו של קהלת נאמרו בהקהל. זמן שנמצאים  

שלמה  יכול  אז  לשמחה.  מביאה  שתמיד  באחדות, 

המלך לבטל את כל הבלי העוה"ז ולהגיע למסקנה 

ואת  ירא  האלוקים  את  נשמע  הכל  דבר  ש"סוף 

. יש משנה )קהלת יב, יג(מצותיו שמור כי זה כל האדם"  

, שאת הביכורים אפשר להביא )א, ו(במסכת ביכורים  

את  לקרוא  גם  אפשר  ואז  סוכות,  עד  משבועות 

פרשת ביכורים. הרי ביכורים נקראים בלשון התורה 

חדשה"   טז("מנחה  כג,  התחדשות.   )וקרא  של  עניין 

אדם מביא את "ראשית פרי האדמה אשר נתת לי 

כתוב במשנה שזה   . זמן ההתחדשות,)דברים כו, י(ה'"  

עד סוכות כולל. יש דבר משותף בחג הסוכות שהוא 

הסוכה   אל  שיוצאים  זמן  זה  התחדשות.  של  זמן 

דברים   בו  לפעול  שאפשר  מקום  שזה  הארעית, 

אומרת  הגמרא  לכן  אחרים.  בזמנים  לפעול  שא"א 

והיינו  דמגילה  טעמא  והיינו  דשופר  טעמא  "והיינו 

כ  בין  מכנה משותף  יש  דלולב".  שופר, טעמא  ולם, 

. מגילה, זה כנגד מה )הל' תשובה פ"ג, ה"ד( "עורו ישנים"  

שהמן אמר שישראל ישנו מן המצוות. לולב, כל החג  

הוא זמן של התחדשות של "לא ראינו שינה בעינינו". 

מהפסוקים   לומדים  שאנחנו  הדברים  אחד  זה 

ההתקהלות,  הסוכות.  חג  מהות  על  ומחז"ל 

יט שכל החיות ההתחדשות, אספת הגרנות, להבל

מהשראת  הכבוד,  מענני  אליו  מגיעה  האדם  של 

 השכינה. 

 המפתחות שלא נמסרו לידי שליח 

לכן היו עושים שמחת בית השואבה בבית המקדש,  

כי ענני כבוד הכוונה השראת השכינה, זוכים לדרגה 

תחיית  לידי  מביאה  הקודש  רוח  הקודש.  רוח  של 

המתי תחיית  לבוא  שלעתיד  כתוב  לכן  ם  המתים. 

תהיה בחג הסוכות. חג הסוכות מרומם אותנו לחיות 

אלא  הגדולה,  המתים  לתחיית  רק  לא  מחודשת. 

הקודש   רוח  ואדם.  אדם  כל  של  מחודשת  לחיות 

כל העולם   תיקון  לידי  לידי תחיית המתים,  מביאה 

למיתה  גרם  הוא  חיטה.  ע"י  שהיה  אדה"ר  מחטא 

שתבוא לעולם, ולכן אנחנו מתפללים בחג הסוכות 

ע תחיית גם  כמו  הגשם  גם  שירדו.  הגשמים  ל 

המתים, זה מוזכר בשמו"ע באותה בקשה. הם שני 

דברים שלא נמסרו לידי שליח, אלא רק בידי הקב"ה 

בפנייה  ורק  אך  תלויים  שהם  דברים  הם  בעצמו, 

ישירה לקב"ה. גשם לא היה בבריאת העולם אלא 

ירדו  גשמים  בטובתם של  הכיר  אחרי שהאדם  רק 

לעולם.   לכן  גשמים  האדם.  בתפילת  תלוי  הגשם 

הם   המתים,  תחיית  על  גשמים  גבורות  מזכירים 

המדרגה  וזו  שליח.  בשום  ולא  בקב"ה  רק  תלויים 

השכינה,  עם  להיפגש  הסוכות.  חג  של  הגדולה 

להגיע לדרגה של שמחה אמתית שהיא לא נובעת 

אלא  בבית,  נמצא  שאדם  השגרתיים  החיים  מתוך 

גיע למקום נעלה גם כשהוא יוצא מהבית, כשהוא מ

דווקא  אבל  עראי.  דירת  זה  שהסוכה  אע"פ  יותר, 

ה'  לדוד  בפרק  שאמרנו  כמו  עלינו,  מגינה  הסוכה 

בסכה"   יצפנני  "כי  וישעי  ה(אורי  כז,  אנחנו )תהילים   ,

נמצאים בהיכלו, הקב"ה מכניס אותנו לענני הכבוד 

שלו. "כל האזרח בישראל ישבו בסוכות" ראויים כל  

בסוכה לשבת  שאנחנו   ישראל  שככל  מפני  אחת, 

מאוחדים, ככל שאנחנו יותר מחוברים למה שסובב 

אותנו, אין ספק שהדבר הזה במשך כל הדורות יביא 

אותנו תמיד לשמחה אמיתית. לכן התורה מדגישה 

על חג הסוכות במפורש יותר משאר החגים "חוקת 

)ויקרא עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו"  

מא(   ביהודה  והנודכג,  פז(  ע  סי'  פה )או"ח  למה  שואל, 

הכוונה  לדורותיכם?  עולם  חוקת  מדגישה  התורה 

שקשה   במצבים  נמצאים  אם  גם  מצב.  בכל  היא, 

זה  ולצערנו לא חסרים מצבים כאלה. על  לשמוח, 

אומרת התורה, זה חוק של העולם. העולם צריך את 

ותעבור  קבע  מדירת  צא  עניין  בכל  מצב,  בכל  זה, 

ונדע להעריך את כל מה שסובב אותנו, לדירת עראי  

כל השפע שהקב"ה נותן לנו מסביב, הכל הולך לפי 

החיבור שלנו לבורא עולם, לשכינה, שתביא אותנו 

לרוח הקודש    )ישעיהו לה, י(ל"שמחת עולם על ראשם"  

שמביאה לידי תחיית המתים שבעז"ה תשפיע עלינו 

 ועל כל ישראל שפע גדול. 
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 כוונה במצוות סוכה 

נה הלכה בחג הסוכות. זו נקודה הלכתית שחשוב יש 

)או"ח להזכיר אותה. הטור כותב בתחילת הל' סוכה  

"הסוכות שאומר הכתוב שהושיבנו בהם, הם    תרכ"ה(

ענני כבודו שהקיפן בהם לבל יכה בהם שרב ושמש.  

שנזכור  כדי  סוכות,  לעשות  ציוונו  לזה  ודוגמא 

זו   הרי  הב"ח,  שואל  ונוראותיו".  דרכו  נפלאותיו  לא 

טעם   את  לומר  בעקבותיו,  והשו"ע  הטור,  של 

טעם   את  כאן  כותב  הטור  למה  א"כ  המצווה. 

המצווה? עונה הב"ח, וכך גם פוסק המג"א, שאדם  

שיושב בלילה בסוכה, לא מספיק שהוא מכוון לשם  

שהישיבה  לכוון  צריך  גם  אלא  סוכה,  מצוות  קיום 

בסוכה היא זכר לענני כבוד שישבנו בהם כשיצאנו 

הפרי  אומר  כתיקונה.  מצווה  נקרא  וזה  ממצרים. 

הכוונה  לכתחילה,  כתיקונה,  מצווה  רק  זו  מגדים, 

הנוספת לשם ישיבה בסוכה זכר לענני הכבוד. אבל 

אם האדם כיון רק לשם קיום מצות סוכה, ולא כיון 

שישבנו בהם   זכר לענני הכובד  זה  בנוסף שסוכות 

לא   הוא באמת  אם  אבל  יצא.  כיון ביציאת מצרים, 

לשם מצוה לשבת בסוכה, ובמצוות דאורייתא צריך 

כוונה, לא יצא. צריך להעיר על זה, שמי שאכל מצה 

בלי כוונה, כגון שאנסוהו גויים לאכול, יצא ידי חובה. 

ידוע מה שכותב הר"ן בר"ה, ומביא את זה הכס"מ,  

שהיות ומדובר על אכילה, אז הוא יצא ידי חובה מפני 

ה בעל כרחו, אבל הוא נהנה. שגם אם הוא אכל את ז

מתעסק.  של  מגדר  ההנאה  את  מפקיעה  ההנאה 

כמו   מוחשית  הנאה  בו  שאין  בשופר,  כן  שאין  מה 

באכילה. אז למה לא נאמר בליל סוכות אותו דבר? 

ידי חובה, הוא  יצא  כיון,  אם אדם אכל בסוכות ולא 

של   מגדר  מפקיעה  ההנאה  מהאכילה.  נהנה 

להי צריך  היה  לכאורה  דין! מתעסק.  אותו  ות 

היא  המצווה  שבסוכה  הבדל,  שיש  לומר  מוכרחים 

לא עצם האכילה, אלא המצווה היא לשבת בסוכה. 

תדורו   כעין  כו.(תשבו  אחת )סוכה  היא  האכילה   .

הדרכים לקיים את תשבו כעין תדורו. אבל האכילה 

היא לא מצוה עצמית, כמו אכילת המצה בפסח, לכן  

ידי   שיצא  אומרים  הסדר  בליל  בלי רק  גם  חובה 

מצוה  אינה  שהאכילה  במקום  בסוכות.  ולא  כוונה, 

מגדר  מפקיעה  אינה  מהאכילה  ההנאה  עצמית 

מתעסק. זו ההערה שאני לא בטוח שהיא נכונה גם  

)סוכה  לגבי ליל יו"ט ראשון של סוכות. מפני שהגמרא  

לומדת בג"ש "ט"ו ט"ו" מחג המצות, שגם בליל   כז.(

ב מצוה  יש  בסוכות,  תשרי,  אז ט"ו  האכילה.  עצם 

הראשון  בלילה  האכילה  שבעצם  לומר  צריך  אולי 

בה  יהיה  לא  בפני עצמה,  סוכות, שהיא מצוה  של 

בסוכה  שאכל  במי  השאלה  לגבי  זה  מתעסק. 

במתעסק. בא הביכורי יעקב, בעל הערוך לנר, ואומר  

זכר  יושב בסוכה  כיון את הכוונה שהוא  שמי שלא 

זה   חובה.  ידי  יצא  לא  הכבוד,  גדול לענני  חידוש 

שלבעל ביכורי יעקב, לכתחילה המ"ב אומר שצריך 

לחשוש לשיטה הזאת, אע"פ שהפרי מגדים חולק  

  )כח:(עליו. הקושי בשיטה הזאת היא שהגמרא בר"ה  

אומרת במפורש שלמ"ד מצוות צריכות כוונה אדם  

יום שמיני של סוכות עובר בבל תוסיף רק   שעשה 

מצוות אין   אם הוא התכוון לשם מצווה, אבל למ"ד

צריכות כוונה, הוא עובר בבל תוסיף גם אם הוא לא 

התכוון לשם מצות סוכה בלילה השמיני, כי מצוות 

נגד  ראיה  מכאן  יש  לכאורה  כוונה.  צריכות  לא 

ענני  לשם  הכוונה  חסרה  שהרי  יעקב,  הביכורי 

הכבוד, אז לכאורה הוא לא יעבור על בל תוסיף. ולא 

יאמר שצ יעקב  כוונה לשם  מסתבר שהביכורי  ריך 

ענני הכבוד רק למ"ד שמצוות צריכות כוונה, כי כוונה 

זו לא  על ענני הכבוד זה מגדיר את עצם הפעולה, 

בכל  כמו  המצווה  לשם  כוונה  של  כללית  כוונה 

איך  המעשה.  בעצם  שחסרה  כוונה  זו  המצוות. 

הכוונה  חסרה  הגמרא,  את  יתרץ  יעקב  הביכורי 

ב שישב  שמי  למה  הכבוד,  ענני  יעבור לשם  סוכה 

בעז"ה  ננעלו,  ללא  תירוצים  שערי  תוסיף?  בבל 

 אפשר לחשוב בסוכות על תירוצים שונים. 

שימי השמחה האלה יישארו קביעא וקיימא, חוקת 

כשר  חג  לכולנו  ושיהיה  בעז"ה.  לדורותיכם  עולם 

שמחה  שבלב,  שמחה  אמתית  שמחה  ושמח, 

תורה  שמחת  תהיה  לא  שכנראה  אע"פ  שבריקוד. 

שהייתה מתכונת   כמו  תהיה  בישיבה,  שנה  בכל 

בתורה  נשמח  כולנו  ידוע.  לא  עדיין  קצת,  שונה 

 בעז"ה. חג שמח! 

 

 


