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סוכות
בשביל לשמוח בסוכות צריך את ימי הדין
חודש תשרי הוא החודש הראשון בחודשי השנה היהודית .ערכו של חודש זה בחיי האדם היהודי מתבטא
בכך שרוב חגי ישראל שהתורה ציוותה עליהם חלים בו .התורה ציוותה על חמישה חגים ואלו הם :פסח,
שבועות ,ראש השנה ,יוהכ"פ וסוכות .שאר החגים הם מתקנת חז"ל .נמצא ,ששלושה חגים מתוך חמישה
חלים בחודש זה – ראש השנה ,יוהכ"פ )כפי שמכנים אותם "הימים הנוראים"( וחג הסוכות – חג השמחה.
הבה נתבונן ונתאר לפנינו כיצד יהודי מקבל פני שנה חדשה ,וכיצד מקבלה אדם מאומות העולם .בספרו
"יעטה מורה" מבאר הרב יעקב טראב שיש הפרש גדול בין שתי קבלות אלו:
אומות העולם שמחים בראש השנה שלהם ,אוכלים ושותים ועורכים נשפי "סילבסטר" על כל מערומיהם.
המשטרה עצמה מאשרת ,כי ביום זה עמלה היא מאוד לשמור על הסדר ,פה ושם נפרצות חנויות ונעשים
מעשים לא רצויים אחרים ,מלבד תאונות הדרכים הקשות המתרחשות באותו יום.
לעומת זאת ,כשהיהודי עומד לקבל את פני השנה החדשה ,מכין את ליבו באמירת סליחות מספר ימים
לפני בוא יום ראש השנה .קם באשמורת הבוקר לומר סליחות בחברת יהודים אחרים ,וסליחות אלו נתקנו
לעורר ולערוך חשבון נפש ,לשפר את התנהגותו ואורח חייו.
כשמגיע יום ערב ראש השנה ,אנשי מעשה מתענים באותו יום ,וכל אחד מתחרט על מעשיו הרעים ומקבל
על עצמו שלא לשוב לדרך הרעה עוד .אח"כ מטהר את עצמו במקווה טהרה לקראת החג ,ובחג עצמו
מרבים בתפילה ,תוקעים בשופר כדי להתעורר מהתרדמה ומהשגרתיות של השנה שחלפה ולזכור שהיום
הוא יום הדין ועליו לתקן את מעשיו ,דיבורו ומחשבותיו .ולא די בכל זה ,אלא גם אחרי ר"ה במשך עשרה
ימים רצופים עד יוהכ"פ עובד האדם על עצמו להסיר כל שמץ של פגם ופסול המחשיכים את אור נשמתו.
הכנותיו של היהודי ליוהכ"פ מגיעות לשיאן ,כשבערב יוהכ"פ שוחטים את ה"כפרות" כדי שיעלה על דעתו
עד כמה פגם בנפשו והיה ראוי להיעשות בו כל מה שאנחנו עושים לתרנגול מעין ארבע מיתות בית – דין –
סקילה ,שריפה ,הרג וחנק – על עוונותיו וחטאיו.
הנה מגיע יוהכ"פ ,יום האדיר שבימי השנה .ביום זה מתייצב האדם לפני בוראו ומתפלל לא רק על עצמו
אלא על כל העולם כולו ובכללם גם אומות העולם ,בחמישה עינויים קשים ,ורק בסוף היום ,אחרי צאת
הכוכבים ,מבשרת תקיעת השופר את סיום היום הקדוש ואז כל ישראל אומרים את הפסוק" :לך אכול
בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יינך כי כבר רצה ה' את מעשיך".
מכל האמור אנחנו לומדים ,שרק אחרי עבודה מאומצת במשך חמש – עשרה יום לפחות בתחילת השנה,
היהודי מרשה לעצמו לשמוח בחג הסוכות כדברי הפסוק "ושמחת בחגך".
ואולי מן הראוי ,שכל אדם יבדוק את עצמו האם באמת הוא יכול להגיע לחג הסוכות כדי שיתקיים בו
"ושמחת בחגך" ,והאם הוא באמת עבר את כל השלבים המוקדמים לפני הגיעו לחג הסוכות ושמחת
התורה כראוי .רק אדם שעשה את ההכנה הראויה ועמד בדרישותיו של הקב"ה ,הוא זה היכול עתה בחג
הסוכות להרגיש שמחה אמיתית.
על מנת להמחיש את הדברים ביתר שאת ,נוכל להתבונן באנשים המגיעים לשמחת תורה ומנשקים את
ספרי התורה ,ולפעמים אנו רואים ריקודים ברחובות עם ס"ת ,ויש אנשים העוצרים מכוניותיהם ומנשקים
את ספרי התורה .אכן ,זה טוב ויפה ,אך השאלה היא ,האם גם התורה שמחה בנשיקה של אותו יהודי
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שלא ראה אותה כל השנה ...הרי בשמחת תורה זו שמחתה של התורה שהנה זכו לסיים אותה ביום זה,
ויש כאלו שלא רק שלא זכו לסיימה אלא אפילו לא התחילו ללמוד בה.
האם חתן שנעלם לכלתו במשך שנה שלמה ולאחר שנה יבוא ,האם יעיז להיכנס לביתו? לצערנו ,ישנם
אנשים שהם רואים את ספר התורה פעם או פעמיים בשנה ותו לא.
אי אפשר להגיע פתאום לחג שמחת תורה ולשמוח בשמחתה של התורה ,כל השמחה בחג צריכה להגיע
אחר עמל ,יגיעה ,תפילות ,התעלויות וקבלות חדשות .כך יאה להגיע להקב"ה ולקיים בו את מצוות שמחת
החג.
מכאן מתבקשת המסקנה ,ששמחה אמיתית דרכה לבוא אחרי עבודה מאומצת של ראש השנה ,עשי"ת,
יום הכיפורים ולבסוף לאחר שכל ההכנות הושלמו ניתן לקיים את מאמר הקב"ה& "ושמחת בחגך" .
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