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 : חג הסוכות–חג האסיף   .א
 :האסיף חג .1

 ְוַחג ַהָּקִציר ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשיָך ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה ְּבָאְסְּפָך ֶאת ]:טז, שמות כג[
  .ַמֲעֶׂשיָך ִמן ַהָּׂשֶדה

  .ְוַחג ָׁשֻבעֹת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים ְוַחג ָהָאִסיף ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנה]: כב, שמות לד[
ַאְך ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבָאְסְּפֶכם ֶאת ְּתבּוַאת ָהָאֶרץ ָּתחֹּגּו ֶאת ַחג ]: לט, גויקרא כ[

  .ְיקָֹוק ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ַׁשָּבתֹון
  

  .פעמים'  ג–מצות שמחה 
בעבור אסיפת '  הארבעה מינים שבלולב היה לשמחם ולהודות להלקיחת]: לג, ויקרא כג[אברבנאל 
  .התבואות

  
 :הסוכות חג .2

ְלַמַען ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ]: מג, ויקרא כג[
  .ִמְצָרִים ֲאִני ְיקָֹוק ֱאלֵֹהיֶכם

  
  .ג ַהֻּסּכֹת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁשְבַעת ָיִמים ְּבָאְסְּפָך ִמָּגְרְנָך ּוִמִּיְקֶבךָ חַ ]: יג, דברים טז [– 

  
  
 

 : בזמן אסיף–סוכה   .ב
  ]:מג, כג ויקרא [ם"רשב
  .ממש סוכה סוכה במסכת האומרים כדברי פשוטו –] 'וגו [דורותיכם ידעו למען

 הארץ תבואת את באוספך ומיקבך מגרנך באוספך לך תעשה הסוכות חג. דבר של טעמו וזה
 במדבר ישראל בני את הושבתי בסוכות כי תזכרו למען, ויצהר ותירוש דגן טוב כל מלאים ובתיכם
 מלאים ובתיכם נחלה לכם שנתן למי הודאה תתנו כך ומתוך, נחלה ובלא יישוב בלא שנה ארבעים

  .הזה החיל את לי עשה ידי ועוצם כחי בלבבכם תאמרו ואל, טוב כל
 ארבעים זה אלהיך י"י הוליכך אשר הדרך כל את וזכרת תשמעון עקב בפרשת נמצא הזה וכסדר

 טובה ארץ אל מביאך אלהיך י"י כי? זאת לעשות לך מצוה אני ולמה. 'וגו המן את ויאכילך' וגו שנה
 את לי עשה ידי ועצם כחי בלבבך ואמרת' וגו י"י את ושכחת לבבך ורם' וגו ושבעת ואכלת' וגו

 כל מלאים מבתים יוצאים ולכך. חיל לעשות כח לך הנותן הוא כי אלהיך י"י את וזכרת הזה החיל
 ומפני. לשבת בתים ולא במדבר נחלה להם היה שלא לזכרון בסוכות ויושבין אסיפה בזמן טוב

 בתיהם על לבבם רום לבלתי, ויקב גורן אסיפת בזמן הסוכות חג את ה"הקב קבע הזה הטעם
  .הזה החיל את לנו עשו ידינו יאמרו פן טוב כל מלאים

  
  

  :זכירות שתי
  .ִמְצָרִים ּוְלָכל ְלַפְרעֹה ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ָעָׂשה ֲאֶׁשר ֵאת ִּתְזּכֹר ָזכֹר ֵמֶהם ִתיָרא לֹא]: יח, ז דברים[

  
  ..ַּבִּמְדָּבר ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ֶזה ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק הִֹליֲכךָ  ֲאֶׁשר ַהֶּדֶרךְ  ָּכל ֶאת ְוָזַכְרּתָ ]: ב, ח דברים[

  
  :מטרות שתי

 ֵמֶהם ִתיָרא לֹא. ְלהֹוִריָׁשם אּוַכל ֵאיָכה ִמֶּמִּני ָהֵאֶּלה ַהּגֹוִים ַרִּבים ִּבְלָבְבךָ  תֹאַמר ִּכי]: יט-יז, ז דברים[
 ְוָהאֹתֹת ֵעיֶניךָ  ָראּו רֲאׁשֶ  ַהְּגדֹלֹת ַהַּמּסֹת. ִמְצָרִים ּוְלָכל ְלַפְרעֹה ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ָעָׂשה ֲאֶׁשר ֵאת ִּתְזּכֹר ָזכֹר

 ָהַעִּמים ְלָכל ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ַיֲעֶׂשה ֵּכן ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק הֹוִצֲאךָ  ֲאֶׁשר ַהְּנטּוָיה ְוַהְּזרֹעַ  ַהֲחָזָקה ְוַהָּיד ְוַהּמְֹפִתים
  .ִמְּפֵניֶהם ָיֵרא ַאָּתה ֲאֶׁשר

  
 ְמִביֲאךָ  ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ִּכי. אֹתֹו ּוְלִיְרָאה ִּבְדָרָכיו ָלֶלֶכת ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ִמְצֹות ֶאת ְוָׁשַמְרּתָ ]: יח-ו, ח דברים[

 ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ּוְׂשעָֹרה ִחָּטה ֶאֶרץ. ּוָבָהר ַּבִּבְקָעה יְֹצִאים ּוְתהֹמֹת ֲעָינֹת ָמִים ַנֲחֵלי ֶאֶרץ טֹוָבה ֶאֶרץ ֶאל
 ֲאֶׁשר ֶאֶרץ ָּבּה ּכֹל ֶתְחַסר לֹא ֶלֶחם ָּבּה ּתֹאַכל ְבִמְסֵּכֻנת לֹא ֲאֶׁשר ֶאֶרץ. ּוְדָבׁש ֶׁשֶמן ֵזית ֶאֶרץ ְוִרּמֹון
 ֲאֶׁשר ַהּטָֹבה ָהָאֶרץ ַעל ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ֶאת ּוֵבַרְכּתָ  ְוָׂשָבְעּתָ  ְוָאַכְלּתָ . ְנחֶֹׁשת ַּתְחצֹב ּוֵמֲהָרֶריהָ  ַבְרֶזל ֲאָבֶניהָ 

 ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ְוֻחּקָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ִמְצֹוָתיו ְׁשמֹר ְלִבְלִּתי ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ֶאת ַּכחִּתְׁש  ֶּפן ְלךָ  ִהָּׁשֶמר. ָלךְ  ָנַתן



 ָּלךְ  ִיְרֶּבה ְוָזָהב ְוֶכֶסף ִיְרְּבֻין ְוצֹאְנךָ  ּוְבָקְרךָ . ְוָיָׁשְבּתָ  ִּתְבֶנה טִֹבים ּוָבִּתים ְוָׂשָבְעּתָ  ּתֹאַכל ֶּפן. ַהּיֹום ְמַצְּוךָ 
. ֲעָבִדים ִמֵּבית ִמְצַרִים ֵמֶאֶרץ ַהּמֹוִציֲאךָ  ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ֶאת ְוָׁשַכְחּתָ  ְלָבֶבךָ  ְוָרם. ִיְרֶּבה ְלךָ  ֲאֶׁשר ְוכֹל

 ִמּצּור ַמִים ְלךָ  ַהּמֹוִציא ָמִים ֵאין ֲאֶׁשר ְוִצָּמאֹון ְוַעְקָרב ָׂשָרף ָנָחׁש ְוַהּנֹוָרא ַהָּגדֹל ַּבִּמְדָּבר ַהּמֹוִליֲכךָ 
. ְּבַאֲחִריֶתךָ  ְלֵהיִטְבךָ  ַנּסֶֹתךָ  ּוְלַמַען ַעּנְֹתךָ  ְלַמַען ֲאבֶֹתיךָ  ָיְדעּון לֹא ֲאֶׁשר ַּבִּמְדָּבר ָמן ַהַּמֲאִכְלךָ . ַחָּלִמיׁשהַ 

 ּכֹחַ  ְלךָ  ַהּנֵֹתן הּוא ִּכי ֱאלֶֹהיךָ  ְיקָֹוק ֶאת ְוָזַכְרּתָ . ַהֶּזה ַהַחִיל ֶאת ִלי ָעָׂשה ָיִדי ְועֶֹצם ּכִֹחי ִּבְלָבֶבךָ  ְוָאַמְרּתָ 
  .ַהֶּזה ַּכּיֹום ַלֲאבֶֹתיךָ  ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ְּבִריתֹו ֶאת ָהִקים ְלַמַען ָחִיל ַלֲעׂשֹות

  
  :ופרנסה גאולה

 תהלים (שנאמר, לגאולה ופרנסה, לפרנסה גאולה הקיש אמר אליעזר רבי]: ט, כ [רבה בראשית
 מה, פלאים פרנסה אף פלאים גאולה מה, בשר לכל לחם נותן ליה וסמיך מצרינו ויפרקנו) קלו

 .יום בכל גאולה אף יום בכל פרנסה

  
  
  

   .ג
  :השוואת חג המצות לחג הסוכות

1 . 
  חג הסוכות  חג המצות

  ]אמור[פרשת המועדות 
  ]:ו ,ויקרא כג[

  ה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזהּוַבֲחִמּׁשָ 
  ַחג ַהַּמּצֹות ַליקָֹוק

  ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו

  ]:לד, ויקרא כג[
  ם ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהֶּזהַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹו

  ַחג ַהֻּסּכֹות ִׁשְבַעת ָיִמים ַליקָֹוק

  ]פנחס[פרשת המוספים 
  ]: יז,כחבמדבר [
  ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהֶּזה ָחגּוַבֲחִמָּׁשה 

  ִׁשְבַעת ָיִמים ַמּצֹות ֵיָאֵכל

  ]: יב,במדבר כט[
  ..ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי
  ְוַחּגֶֹתם ַחג ַליקָֹוק ִׁשְבַעת ָיִמים

  
2.  

 ַוּיֹאפּו ֶאת ַהָּבֵצק ֲאֶׁשר הֹוִציאּו ִמִּמְצַרִים ֻעגֹת ַמּצֹות ִּכי לֹא ָחֵמץ ִּכי ]:לט, שמות יב: [חג המצות
  .גְֹרׁשּו ִמִּמְצַרִים ְולֹא ָיְכלּו ְלִהְתַמְהֵמַּה ְוַגם ֵצָדה לֹא ָעׂשּו ָלֶהם

  .אליעזר אומר סוכות ממש היו' ר: חג הסוכות
  
  

  : חגה של ארץ ישראל–סוכות 
ֶאֶרץ ִחָּטה ּוְׂשעָֹרה ְוֶגֶפן ּוְתֵאָנה . ַנֲחֵלי ָמִים ֲעָינֹת ּוְתהֹמֹת יְֹצִאים ַּבִּבְקָעה ּוָבָהרֶאֶרץ : ארץ ישראל

  .ְוִרּמֹון ֶאֶרץ ֵזית ֶׁשֶמן ּוְדָבׁש
  .ארץ ישראל מקדושת מכל הארצות]: ו, כלים א[
  .אוירא דארץ ישראל מחכים]: ב, בבא בתרא קנח[

  
  
  
  
  
  

התורה ניתנה לישראל כדי ששערי אורה יותר בהירים יותר רחבים יותר קדושים מכל שערי 
ייפתחו לנו ועל ידינו לכל העולם , האורה של הבינה הטבעית ושל רוח המוסר הטבעי אשר לאדם

הפשוט הקורא בכח על ידי כל שערי האורה ' ואם אנחנו אוטמים את אזנינו משמוע לקול ד. כולו
מפני שאנו חושבים שנמצא את אור התורה בתורה הקרועה מכל , א נחלת כל האדםהטבעיים שהי

אין אנו מבינים בזה את ערכה של , אור החיים הפרושים בעולם בפנימיותו ובנשמת האדם בהדרה
  .תורה

  ]ה, אורות התורה יב[
 


