"ארבעה נכנסו לסוכה"

סוכות במשפחה
"כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים"
)ויקרא כ"ג ,מ"ג(

הישיבה בסוכות מסמלת את נדודי עם-ישראל במדבר בראשית דרכו .הסוכה הנה "מבנה ארעי"
היא מספקת ליושבים בה תחושה של ענווה המחליפה לזמן מה את תחושת האדנות של האדם על
הטבע ועל העולם .בשעה שהאדם אוסף את יבוליו ומתמלא בשמחת העושר המצוי בידו ,דווקא אז
עליו לשבת בסוכה הזמנית והארעית ,כדי לחוש פעם בשנה את חוסר הביטחון ולדעת כי אין לבטוח
בטחון מלא בעושר המצוי בידו כעת ,ולזכור כי יש אנשים אשר אין ידם משגת את כל אשר יש בידו
ושאולי כל השנה יושבים הם בבית ארעי ,באוהל או בסוכה כי אין ביכולתם לגור בבית קבע.

 במסגרת משפחתית אפשר לזמן סיפורי נדודים משפחתיים .לצד הסיפורים נחלוק תחושות המזוהות עם בית
ומשפחה )בטחון ,יציבות ,שייכות וכו'(  .נשאל איזה תובנות וחוויות מתאפשרות מעצם הישיבה בסוכה ארעית?
המסע לארץ ישראל /חיים אידיסיס ושלמה גרוניך
יח ֵמ ָעל,
ָר ַח ַמ ְשׁ ִגּ ַ
ַהיּ ֵ
ַבּי ַשׂק ָהא ֶֹכל ַה ַדּל,
ַעל גּ ִ
סוֹפוׁל ָפנִ ים
ְ
ַה ִמּ ְד ָבּר ִמ ַתּ ְח ַתּיֵ ,אין
אַחי ַה ְקּ ַטנִּ ים:
יחה ְל ַ
וְ ִא ִמּי ַמ ְב ִט ָ
עוֹד ְמ ַעט ,עוֹד ְק ָצת,
ְל ָה ִרים ַר ְג ַליִ ם,
רוּשׁ ַליִ ם.
אַחרוֹן ִל ְפנֵי יְ ָ
ַמ ֲא ָמץ ֲ
ֲמד,
ָר ַחַ ,ה ֲחזֵק ַמע ָ
אוֹר י ֵ
אָבד,
ַשׂק ָהא ֶֹכל ֶשׁ ָלּנוּ ַ
ַה ִמּ ְד ָבּר לא נִ ְג ָמר ,יְ ָללוֹת ֶשׁל ַתּנִּ ים
אַחי ַה ְקּ ַטנִּ ים:
יעה ֶאת ַ
וְ ִא ִמּי ַמ ְר ִגּ ָ
עוֹד ְמ ַעט ,עוֹד ְק ָצת,
ָאל,
ְבּ ָקרוֹב נִ גּ ֵ
ַפ ִסיק ָל ֶל ֶכת ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
לא נ ְ
שׁוֹד ִדים
וּב ַלּיְ ָלה ָתּ ְקפוּ ְ
ַ
ְבּ ַס ִכּין ,גַּם ְבּ ֶח ֶרב ַח ָדּה,
ָר ַח ֵע ִדי
ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַדּם ִא ִמּיַ ,היּ ֵ
אַחי ַה ְקּ ַטנִּ ים:
יחה ְל ַ
וֲ
ַאנִ י ַמ ְב ִט ָ

עוֹד ְמ ַעט ,עוֹד ְק ָצת,
ַשּׁם ַה ֲחלוֹם,
יִ ְתגּ ֵ
יע ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
עוֹד ְמ ַעט נ ִַגּ ַ
מוּתהּ ֶשׁל ִא ִמּי
ָר ַח ְדּ ָ
ַבּיּ ֵ
יטה ִבּי; ִא ָמּא ,אַל ֵתּ ָע ְל ִמי;
ַמ ִבּ ָ
כוֹלה
לוּ ָהיְ ָתה ְל ִצ ִדּיִ ,היא ָהיְ ָתה יְ ָ
הוּדי.
אוֹתם ֶשׁ ֲאנִ י יְ ִ
ֵע ָ
ְל ַשׁ ְכנ ַ
עוֹד ְמ ַעט ,עוֹד ְק ָצת,
ָאל,
ְבּ ָקרוֹב נִ גּ ֵ
ַפ ִסיק ָל ֶל ֶכת ְל ֶא ֶרץ יִ ְשׂ ָר ֵאל.
לא נ ְ
עוֹד ְמ ַעט ,עוֹד ְק ָצת,
ְל ָה ִרים ֵעינַיִ ם,
רוּשׁ ַליִ ם.
אַחרוֹן ִל ְפנֵי יְ ָ
ַמ ֲא ָמץ ֲ

פיתחו את השער פיתחוהו רחב ,עבור תעבור בו שרשרת זהב ,אגס ותפוח ודבש לקינוח ,ורקיק צהבהב על צלחת זהב

פתחו את השער פתחו הוא רחב,

עבור תעבור בו שרשרת זהב ,אבא ואמא ,ואח ואחות ,וחתן וכלה במרכבת קלה

פיתחו את השער פיתחוהו רחב ,עבור תעבור בו שרשרת זהב ,סבא וסבתא ודוד ודודה ונכדים ונינים במרכבת פנינים

"ופרוס עלינו סוכת שלומך"

)מתוך סידור התפילה(

מקור המילה סוכה הינה מהשורש ס.כ.כ .כלומר לסוכך ,להגן ואכן ניתן להסתכל על הסוכה לא רק
כמגנה מפני חום השמש ,אלא כיכולה גם להגן עלינו מפני רעות העולם ,אל חג הסוכות ניתן
להתייחס לפיכך כאל חג המסמל שלום ודאגה לזולת .תפיסה זו מגולמת ברעיון של סוכת שלום.

 כיצד נשרה אווירת שלום בינינו לבין בני ובנות משפחתנו? ?
" רעיונות ליצירה:
נזמין את בני המשפחה ליצור יונת שלום ,לכתוב עליה איחולים משפחתיים ולתלות כקישוט בסוכה) .שבלונה מצורפת
בנספח .1
" ניצור שרשרת של ילדים וילדות המשלבים ידיים) .שבלונה מצורפת בנספח .2
לומית בּו ָנה סוּ ָכּה /נעמי שמר
ְש ִ
לומית בּו ָנה סוּ ָכּה
ְש ִ
מוּ ֶא ֶרת וִ ְירוּ ָקה
ַעל ֵכּן ִהיא ָעסוּ ָקה ָהיום
וְ ֵאין זוֹ ְס ַתּם סוּ ָכּה
מוּ ֶא ֶרת וִ ְירוּ ָקה –
ְשלוֹ ִמית בּוֹ ָנה סוּ ַכּת ָשלוֹם

אמר
וּ ְכ ֶש ְשלוֹ ִמית תֹ ָ
ָה ִבּיטוֶּ ,זה נִ ְג ָמר!
ִי ְק ֶרה ַד ָבר נִ ְפ ָלא ִפּ ְתאוֹם:
ָיבוֹאוּ ָה ְש ֵכנִ ים
כּוּ ָלם ָבּ ַהמוֹנִ ים –
וּ ְלכוּ ָלם ִי ֵהֶיה ָמקוֹם

ִהיא לֹא ִתּ ְש ָכּח ַל ִשים
לוּ ַלב וְ ַה ָד ִסים
ַע ָנף ֶשל ַע ָר ָבה ָירוֹק
ִרימוֹן ְבּתּוֹך ָע ַליו
וְ כֹל ֵפּירוֹת ַה ְס ַתיו
ִעם ֵריח בּוּ ְס ָתנִ ים ָרחוֹק

וְ אַז ִמתוֹך ָה ְס ָכך
ָי ִציץ לוֹ וְ ִיזְ ָרח
כּוֹ ָכב ָבּ ִהיר ֵכָּי ַהלוֹם:
ָשלוֹם סוּ ַכּת ְפּ ָל ִאים
ָמה טוֹב וּ ָמה ָנ ִעים –
ְשלוֹ ִמית ָבּנְ ָתּה סוּ ַכּת ָשלוֹם!

ארבעת המינים
"ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפות תמרים וענף עץ עבות וערבי נחל ושמחתם לפני ה'
אלוהיכם שבעת ימים" )ויקרא כ"ג מ(
"פרי עץ הדר אלו )נמשלו ל( ישראל  :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 בה טעם ואין בה ריח ,כך הם ישראל :יש ביניהם
שיש בהם תורה ואין ביניהם מעשים טובים.
ענף עץ עבות אלו ישראל –מה הדס הזה יש בו ריח ואין בו טעם ,כך ישראל יש ביניהם שיש בהם
מעשים טובים ואין ביניהם תורה.
ערבי נחל אלו ישראל –מה ערבה זו אין בה טעם ואין בה ריח ,כך הם ישראל יש ביניהם בני אדם
שאין בהם תורה ולא מעשים טובים.
ומה הקב"ה עושה להם? לאבדן אי אפשר .אלא אמר הקב"ה  :יקשרו כולם אגודה אחת והם
מכפרים אלו על אלו )".ויקרא רבה ל' י"ב(

 שאלה למחשבה :מדוע בוחר ה' לקשור את בני ישראל באגודה אחת ,כיצד רעיון זה משתמע
בתקופתנו? איזה יתרונות יש למשפחתנו אם נתנהל כאגודה אחת?
אורחים לחג
מילים  :לוין קיפניס  /לחן  :מרק ורשבסקי
יחד את החג נחוג ...
יום טוב לנו ,חג שמח
ילדים ,נגילה נא
לסוכתנו בא אורח:
אתרוג זהוב  -ברוך הבא!
יחד את החג נחוג
בלולב ,הדס אתרוג
הו ,האח ,נשמח מאוד
ובמעגל נרקוד.
יום טוב לנו ,חג שמח
ילדים ,נגילה נא
לסוכתנו בא אורח:
לולב ירוק  -ברוך הבא!

יום טוב לנו ,חג שמח
ילדים ,נגילה נא
לסוכתנו בא אורח:
הדס ריחן  -ברוך הבא!
יחד את החג נחוג ...
ועתה ,כולנו יחד
ילדים ,נגילה נא
נקבל פני אורחת:
בת הנחל  -ערבה!
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