
  
  
  

  

  

  

  

  

ובשמות שונים: חג האסיף בצאת השנה, חג האסיף תקופת    חג סוכות מופיע בתורה בשישה מקומות
סוכותהשנה חג  ציון    ,,  ללא  הוגם  לאומות  כחג  סוכות  חג  נבחר  החגים,  מבין  מיוחד.  וכל שם  עולם 

ה' (כך בנבואת זכריה).  - ולהשתחוות ל  לחוג את חג סוכות  משפחות הארץ עתידות לעלות לירושלים
בלילות החג, נערכה בבית המקדש שמחת בית השואבה שנאמר עליה שמי שלא ראה שמחתה, לא  

  ראה שמחה מימיו. 

ספר נחמיה "ויעשו כל לכן תמוה האמור ב  כות מבין המועדים. כל אלו מלמדים על ייחודו של חג הסו
א שבי סוכות וישבו בסוכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוהקהל השבים מן ה

השב מהגולה מהתורה רא לעם  ק  עזראהפסוקים מדברים על מעמד בו  ותהי שמחה גדולה מאוד".  
סוכות מצוות  על  אותם  אלא  ולימד  העם  את  רק  ולא  הכהנים ,  העם  לכל  האבות  "ראשי  גם    נאספו 

  והלוים".  
את   בכל תקופת המלכים לא קיימו  ? האםישב בסוכותימי עזרא ונחמיה העם לא  שבמשך אלף שנים מימי יהושע בן נון ועד  האם יתכן  

הקריב קורבנות שלמה    רי הימים מציין כי, ומקרא מפורש בדברי בבית ראשון נחגגה שמחת בית השואבה בכל ימי הסוכותמצוות סוכות? ה
  ים. בשלושת הרגל

החלק  ו  לשני חלקים: החלק הראשון מדבר על עשיית הסוכות על ידי העם  מחלקת את הפסוק  הגמרא  ;לקושיהניתן למצוא מספר פירושים  
נון. פירוש אחר הוא שאמנם  חלוקת הארץ בימי יהושע בן    שלא נעשתה מאז  ארץ ישראל לעניין שמיטה ויובלקדושת    השני מדבר על החלת

רומם של קריאת התורה על ידי עזרא, לא היה כבר אלף שנים. רש"י באותה שנה, לאחר המעמד המ שנחגגפי  סוכות כאלא שסוכות עשו 
. פירוש אחר של על העם כסוכה יצר הרע וזכות זו הגנה ולהתפלל עזרא על ביטאלא שבמעמד זה  מפרש שלא מדובר היה בסוכות ממש 

לא רק ישיבה בה בחג (ולראיה וק הוא שמה שנתחדש באותו מעמד הוא חשיבות הכנת המצווה, כגון כריתת העצים לסוכה, ואי"ה קהר
י עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבות לעשות סוכות ככתוב, ויצאו האם : "צאו ההר והביאו עלי זית ועלפסוקים הסמוכים בנחמיהה

    .ויביאו ויעשו להם סוכות")

ו למען ידעהטעם למצוות סוכות מפורש בתורה:  . להלן פירוש נוסף השומר על פשט הפסוקים:  י פשוטוואולם בכל אלו יוצא המקרא מיד
  . מכאן, לכאורה, שבעתיד תתבטל מצוות סוכה, שהרי נאמר תם מארץ מצריםשבתי את בני ישראל בהוציאי אודורותיכם כי בסוכות הו

"לכן הנה ימים באים נאום ה' ולא יאמרו עוד חי ה' אשר העלה את בני ישראל מארץ מצרים כי אם חי ה' אשר העלה ואשר הביא    בירמיה
ם יציאת בין אם לפי הגישה שאומרת שאין מזכירי .הדחתים שם וישבו על אדמתם" צפונה ומכל הארצות אשר את זרע בית ישראל מארץ 

סוכות שמטרתו לא יהיה עוד צורך בחג    כאורהפלה לגאולה הסופית, הרי שלות המשיח ובין לפי הגישה שתהיה יציאת מצרים טמצרים בימ
  בצאתם ממצרים.כאמור, להודיע כי בסוכות ישבו ישראל 

ו ראויים ישראל לנס בימי עזרא כפי אומרת הגמרא, שהיכפי ש  -  גאולת עם ישראל השלמה, המשיחיתעליית עזרא היתה אמורה להיות  
מספר פסוקים   והחטא המדובר מפורש(  אלא שגרם החטא  .וות סוכה כאמורואז אולי היו ישראל פטורים ממצ,  שנעשה להם בימי יהושע

משום כך לא    .רמהולא נעשה להם נס כפי שהיה בימי יהושע: עליה לארץ ביד    )התבוללות  -: "ויבדלו זרע ישראל מכל בני נכר"  קדימה
. ומכאן פירוש הפסוקים כפי שהם יוצאים מפשט הטקסט: הושע אלא בחסות הצהרת כורשרמה כפי שהיה בימי יביד  יית עזרא  עלנעשתה  

לו היו עולים ביד רמה לארץ    ביד רמה, כחומה, לארץ ישראל.עליה    –שו מה שהיו צריכים לעשות מימי יהושע  סוכות, כי לא עישראל עשו  
  היו עושים סוכות.לא  – ישראל

  
  ! חג שמח                                                                                                                                                                                                                            



  

  

  

  

  

  

  

    הקהילתי משחק ניווט סוכות עם בית הכנסת  

נוהג הינו עבור  המשחק   מי שלא  (גם  הקהילה  חברי 
הקהילתי) הכנסת  בבית  יתקיים   .להתפלל  המשחק 

סוכות. המועד  חול  שבת  הניווט   בערב  עבור    מפות 
 . יחולקו בערב חג ובערב שבת בבית הכנסת הקהילתי

על הילדים/חברי הקהילה לעבור בכמה שיותר סוכות 
ולאסוף את הפתקים הממוספרים המונחים בסוכות 

 מסיום  -שעות המשחק    סוכות מארחות).  15-(ישנם כ
מי שאוסף הכי הרבה    .23:00ארוחת החג ועד לשעה  

לאחר    מנצח!  -פתקים   תורה  בשמחת  יחולק  הפרס 
  . כולם מוזמנים בשמחה תפילת הילדים.

  

Sukkah hopping with the GMCshul | The 
game is for all community members (even 
those who do not pray in the GMCshul). The 
game will take place on the evening of 
Shabbat Chol Hamoed Sukkot. The maps of 
the Sukkot will be distributed on erev Chag 
and on erev Shabbat in the GMC Shul. The 
children / members of the community will go 
through as many Sukkot as possible and 
collect the numbered notes placed in the 
Sukkot (there are about 15 host Sukkot). 
Game time - from the end of the meal until 
23:00. The one who collects the most notes - 
wins! The prize will be awarded on Simchat 
Torah after the children's prayer. Everyone is 
welcome to join!!! 

  

  

  

  

  

  

  

חול   לטיול  מוזמנים  מודיעין  גני  תושבי 
  המועד סוכות עם בית הכנסת הקהילתי 

  
תשרי   כ'  ראשון  לטיול   26/9ביום  נצא 

בהד  קנדה  בפארק  מורה  רקהילתי  כת 
  יובל עזאני. - לשל"ח

  
  . 15:00-18:30הטיול יתקיים בין השעות  

בתנאי   ולעגלות  לכולם  מתאים  הטיול 
  ).  שטח (שביל כורכר

בקבוצת   והרשמה  נוספים  פרטים 
  הווצאפ.

 
 

Ganei Modiin Residents are 
invited to a Sukkot trip with the 
GMCshul. 
 
On Sunday, 20th of Tishrei 26/9, 
we will go on a community trip in 
Park Canada under the guidance 
of a Shelach teacher- Yuval Azani . 
 
 
The trip will take place between 
15:00-18:30. The hike is suitable 
for everyone and is stroller 
friendly (suited for a strong 4 
wheeled stroller). 
 
For further information, see our 
Whatsapp group. 

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

בבית   תורה  בשמחת  קידוש 
  הכנסת הקהילתי 

  
נערוך  השנה  גם  שנה  כמידי 

סעודה משותפת מיד   /קידוש
במרחב  ההקפות  לאחר 

מוזמנים   הפתוח. כולם 
ולהביא  מראש  להירשם 

נוספים פרטים  .  משהו
  בקבוצת הווצאפ.

  
  

Simchat Torah Kiddush 
at the GMCshul 
 
We will be having a 
Kiddush after Hakafot. 
Everyone is welcome to 
come & bring something 
yummy! For further 
information, see our 
Whatsapp group. 


