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  על משמעות התפיסה ההיסטורית של החגים
  

שה עשר יחגי החודש השביעי המקודש יש חג בחמין בשאנו למדים " אמור"שבסדר  בפרשת המועדים
התורה אינה מסתפקת בציווי בלבד אלא אף מנמקת מפני מה . אחת ממצוותיו היא לשבת בסוכהו, יום בו

  : ווה עלינו לשבת בסוכההיא מצַ 
ְבִּתי ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁש . ְׁשבּו ַּבֻּסּכֹתַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו ִׁשְבַעת ָיִמים ָּכל ָהֶאְזָרח ְּבִיְׂשָרֵאל יֵ 

  ). מג- מב:כג' ויק( לֵֹהיֶכם-אֱ  'דֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני 
שם  אנו יושביםשלכתחילה יש לכוון בשעת הישיבה בסוכה שעד שיש שפסקו  חשובנימוק זה הוא כה 

על עובדה זו מעלה את התמיהה ). ומקורותיו ,א, ה"תרכ המשנה ברור ורא(ההליכה במדבר לזיכרון 
התמיהה גוברת . בו ישב עם ישראל בהליכתו במדברשלשאלה מה היה המבנה  תתשיש ל רבמשקל הה

מעמד אפילו  – לא צוינו כחגים וימי זיכרון חשובים מזההן מהעובדה שמאורעות היסטוריים שלכאורה 
 התורה עצמה לא ציינהשהן מהעובדה  ,הר סיני לא צוין במערכת החגים ההיסטוריים שבתורה שבכתב

תחומים אחרים שהיא ב מה שאין כן ,במיוחד בעת ההליכה במדבר את חשיבות העובדה שישבנו בסוכות
  ). כגון אכילת המן(ציינה 

ימי  בכלמחדש את העובדה שהישיבה בסוכה נועדה לחיות של "חזזו הסיבה לפירוש באפשר ש
מצוות הישיבה בסוכה מציינת . ואין מדובר בסוכות ממש, ההליכה במדבר ישבנו עטופים בענני הכבוד

וסרה אפוא , בענני שכינהתמיד מוקפים ותנו הי –בהליכה במדבר  חשובותאת אחת העובדות האפוא 
דת הקשורה בענני הכבוד נמצא ית מיוחקדימוי הסוכה כהגנה אלו. מאורעל הניתן משקלה לעהתמיהה 

  :די לנו אם נציין את נבואת ישעיהו. ך גם במקומות אחרים"בתנ
ִּכי ַעל ָּכל ָּכבֹוד  ,ַעל ָּכל ְמכֹון ַהר ִצּיֹון ְוַעל ִמְקָרֶאָה ָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן ְונַֹגּה ֵאׁש ֶלָהָבה ָלְיָלה' דּוָבָרא 
  ).ו-ה:ד' יש" (חֶֹרב ּוְלַמְחֶסה ּוְלִמְסּתֹור ִמֶּזֶרם ּוִמָּמָטרְוֻסָּכה ִּתְהֶיה ְלֵצל יֹוָמם מֵ . ֻחָּפה

אלא שתשובה זו מחייבת להוציא את . זיכרון לענני הכבודלבפירושו לראיית הסוכה ן "נטה הרמב לפיכך
 .מדובר בסוכות ממששכנראה הסיבה לעמדה החולקת הקובעת  אתוז, ויקרא מידי פשוטוספר ב אמורה

ם בפרשת אמור מיישב תמיהה זו על "הרשב .משקל עובדה זו לעחדש את התמיהה אלא שהיא מחיה מ
  :פרשתנו פי

 :וזה טעמו של דבר .סוכה ממש -פשוטו כדברי האומרים במסכת סוכה  – למען ידעו דורותיכם
מלאים כל טוב  ובתיכם ,חג הסוכות תעשה לך באספך מגרנך ומיקבך באספך את תבואת הארץ

למען תזכרו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל במדבר ארבעים שנה בלא  .דגן ותירוש ויצהר
ואל . ומתוך כך תתנו הודאה למי שנתן לכם נחלה ובתים מלאים כל טוב ,יישוב ובלא נחלה

 :וכסדר הזה נמצא בפרשת עקב תשמעון. תאמרו בלבבכם כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה
ולמה . 'ויאכילך את המן וגו ,'יך זה ארבעים שנה וגולה-א' וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך ה

ורם לבבך  ,ואכלת ושבעת ,להיך מביאך אל ארץ טובה- א' כי ה ?אני מצוה לך לעשות זאת
להיך כי - א' וזכרת את ה ,ואמרת בלבבך כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה ,'וגו' ושכחת את ה

ולכך יוצאים מבתים מלאים כל טוב בזמן אסיפה ויושבין בסוכות . הוא הנותן לך כח לעשות חיל
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ה את חג "ומפני הטעם הזה קבע הקב .לזכרון שלא היה להם נחלה במדבר ולא בתים לשבת
הסוכות בזמן אסיפת גורן ויקב לבלתי רום לבבו על בתיהם מלאים כל טוב פן יאמרו ידינו עשו 

  .את החיל הזהלנו 
בהם מדגישה התורה את מצוות ש אחריםם אחר מקומות "כדי לפענח את מהות מצווה הסוכות תר הרשב

כגון מצוות , בדרך כלל מצוות הזיכרון מתמקדות במכות וביציאה עצמה ממצרים. זיכרון ההליכה במדבר
אולם בפרשת . לעבד חובת הענקהוונאת גר האיסור , השבת שבעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנן, הבכור

  .ווה ציווי מיוחד לזכור דווקא את ההליכה עצמהעקב התורה מתרכזת גם בתקופת ההליכה במדבר ומצַ 
החשיבות העליונה של הכניסה לארץ בד בבד עם  :התורה עצמה מציינת את הסיבה ?ומפני מה

את העיניים מפני אין התורה עוצמת , רוב לעלות לארץ ישראל הוא חטאיהסשוסיפור המרגלים המלמד 
  : בין שאר הסכנות היא סכנת השפע. בכניסה זושהסכנות הרוחניות 

ֶׁשר ְלָך ּוְבָקְרָך ְוצֹאְנָך ִיְרְּבֻין ְוֶכֶסף ְוָזָהב ִיְרֶּבה ָּלְך ְוכֹל אֲ . ֶּפן ּתֹאַכל ְוָׂשָבְעָּת ּוָבִּתים טִֹבים ִּתְבֶנה ְוָיָׁשְבּתָ 
  ). יד- יב:ח( לֶֹהיָך ַהּמֹוִציֲאָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים- אֱ ' הָּת ֶאת ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָׁשַכְח  .ִיְרֶּבה

את מקור השפע  תלותהאדם מתחיל ל. יםקשפע עלול להביא למדרון חלקלק של שכחת אלו: לאמור
שוכח את מי שנתן לו את הכוח לעשות את החיל  –" כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה" –עצמו ב

  .ומכאן ההתדרדרות הרוחנית והמוסרית מתעצמת, הזה
חיים בצל . פתרון בעיה זו מטמיעה התורה את הזיכרון ההיסטורי של ימי ההליכה במדבר דווקאל

י של מניעת בלות בשמלות העם קחסד אלו, תלות מוחלטת בריבונו של עולם, הזיכרון של אכילת מן
לריבונו של עולם הן את  והמחויבות הגדולה של כל אלה נועדו להזכיר לאדם הן את –ברגליים  תובצק

  .והשפע שהוא זכה בו הוא זמני, אפשר שיהיה אחרתשהידיעה המתמדת 
תקופת האסיף היא היא עונת השנה . מהותה של מצוות הישיבה בסוכה שזאתם "קובע הרשב מכאן

זוב את דירת דווקא בשעה זו מוטל על האדם לע. ביותר של שפע הארץ גדולההסכנה ה מתבטאתשבה 
כל אלה הן התרופה . 'אכילת המן וכדו, החסד, העוני, התלות, ית ההליכה במדבריהקבע ולשחזר את חוו

ארץ ישראל עלולה הישיבה בהחווייתית הבלתי אמצעית שנועדה להתמודד עם הסכנות הרוחניות ש
ר שבפרשתנו ואת פסוקי זיכרון ההליכה במדב אתם "רשבמצטט לביסוס עמדתו , כאמור. להביא בכנפיה

  . התפקיד שנועד להם
כרון הישיבה בסוכות יהבחירה בז: את השאלה שהצבנו בראש דברינוגם דברים אלה מתרצים 

אלא בשל , במדברכאירוע החשוב ביותר שהתחולל בימי ההליכה החוויה הזו מהגדרת  לא במדבר נבעה
  . החשיבות של אירוע זה לדורות

והיא , ת לאור פרשת עקב צריכה להילמד בהקשר רחב בהרבהם למצוות חג הסוכו"פרשנות הרשב
ווים עליה במערכת החגים לא התודעה ההיסטורית שאנו מצֻ . החגים ההיסטוריים במובנם הכולל ראיית

. נועדה להחזיר אותנו אחורה לחיפוש שורשים ולהעצים את הקשר הארכיאולוגי שלנו עם מה שהתרחש
משקפיים "הרכבת ההיסטוריה על עינינו במעין  –בכיוון ההפוך  התנועה הנפשית צריכה להיות בדיוק

האדם החוגג את חג הסוכות יימדד לאור . לחלוטין אחרת זוויתהווה בבומכוח זה התבוננות , "תודעתיות
יכולתו להביט על עושרו ואסיפו באופן שונה מזה של שכנו הגוי החסר את השורשים האלה וממילא את 

על האדם המציין את חנוכה . גם אלה שמדרבנן, רים נכונים לכל החגים כולםהדב. אתנקודת המבט הז
 2200-מ יותרשלפני כבשנה זו  בעיניו המציאות ראייתבמה שונה : ביותר חשובהלשאול את השאלה ה

אותה שאלה רוחנית פנימית ניצבת  ?טיהור המקדש ונס פך השמן, החשמונאים מלחמת ושנים התרחש
ם מכוונים אפוא את האדם "דברי הרשב. 'שבועות וכדו, פסח, ין את פוריםפניו בשעה שהוא מציל

החובה לראות את עצמו כאילו הוא יצא . מישראל לחוות את העבר כמפתח לבחירת דרכו במציאות חייו
ממצרים אינה מבקשת מהאדם לחזור במנהרת הזמן לימי ההליכה במדבר אלא להביא את הימים האלה 

לאור החוויה  ,בה הוא חי כעתשסוגל לענות על השאלה מה טיבה של השנה לתודעת חייו ולהיות מ
  .הבלתי אמצעית שחווה בהחייאת העבר

  

  הרב יובל שרלו
 המדרשה לנשים

 הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע


