
העצמית  העבודה  לתוך  נכנסים  כשאנחנו  אלול,  בחודש  עוד  )ולמעשה  השנה  בראש  המתחילה  החגים,  תקופת 
ימי חג הסוכות,  ועומס ההלכות של  לקראת החגים( מסתיימת בשמיני עצרת; מכובד הראש של הימים הנוראים 
לשמיני עצרת בו ישנה מצווה אחת בלבד – לשמוח. אנחנו מניחים את ארבעת המינים, יוצאים מהסוכה, אין מצוות 

מיוחדות ואין הנחיות מיוחדות. רק לשמוח, וזו מצוות היום.

עם זאת, לכאורה, שמיני עצרת הוא החג העצוב ביותר שיש. 

נביט על הפסוקים האחרונים בתורה, נמצא אותם מלאים  היא הפרידה ממשה רבנו; אם  הסיבה הראשונה לכך 
באהבה ועדינות כלפי משה רבנו: משה עולה אל הר נבו והקב"ה מראה לו את הארץ – ראה, זה מה שהבטחתי לכם. 
אחרי זה הקב"ה בעצמו קובר אותו ולא מגלה את מקום קבורתו, כאומר: זה שלי. התורה מציינת את גילו של משה 
- בן 120 שנה, לא כהתה עינו ולא נס לחה, עשה את המקסימום שיכל לעשות בעולם. הפסוקים ממשיכים בהצגת 
המנהיג הבא, יהושע, אך ישר חוזרים למשה במילים "לא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה' פנים אל פנים". 

תיאור פטירת משה רבנו אינו תיאור מוות רגיל, אלא תיאור אוהב ועדין של פרידה ממנהיג יקר.

הסיבה השניה היא שלא רק ממשה נפרדים בחג הזה – גם מהסוכה חייבים לצאת; הסוכה המייצגת את הביטחון 
באל – כנגד חסד הנעורים שלנו, אהבת כלולותינו במדבר זכינו לחיבוק מהבורא בענני כבוד. זו הסוכה, עוד קצת 
חסד נעורים, צל ישיר מהקב"ה, זיכרון להישענות שלנו על הבורא ולאהבתו אותנו כשהיינו צעירים במדבר. גם זה 

נלקח. אי אפשר להישאר בסוכה, זו הוספה על המצוות, חייבים לצאת ממנה.

הסיבה השלישית היא שמפסיקים לומר "ה' אורי וישעי ממי אירא", מזמור העוסק בהישענות על הקב"ה, בביטחון 
בישועתו, כך שאפילו במקרה שאבי ואמי יעזבוני – הקב"ה יאספני. 

הפרידה הזו )או במילים אחרות: סיום הקרבה הגדולה לקב"ה( היא חלק משמיני עצרת. כך מפרש רש"י את המילה 
"עצרת" בציווי על החג בספר ויקרא: "עצרתי אתכם אצלי כמלך שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים. כיון שהגיע 
יום אחד, קשה עלי פרידתכם". התחושות הן אם כן, הדדיות.  זמנן להפטר אמר בני בבקשה מכם עכבו עמי עוד 
שמיני עצרת חותם תקופת קרבה מיוחדת בין ישראל לבורא וקשה להבין איך אפשר לשמוח בחג שמהותו - פרידה.

אלא שלמעשה, היציאה מהסוכה והפרידה ממשה רבנו הן אותו אירוע בדיוק.

ישראל  בארץ  עצמאית  לעבודה  ומעבר  במדבר  הילדות  סיום  ישראל,  עם  של  ההתבגרות  היא  ממשה  הפרידה 
באמצעות הכלים הרוחניים שנרכשו במדבר. עם הכאב הגדול שיש בהסתלקותו, הפרידה ממשה היא חסד מאת ה' 
ומה שמאפשר לעם ישראל להתפתח. כאבא המכין את ילדיו לעולם, ושתלותם התמידית בו מהווה כישלון עבורו, כך 
גם המנהיג. לכן סוף פרשת וזאת הברכה מציגה את יהושע כממשיך, אליו שומעים העם אחרי פטירת משה. לכן גם 
בתחילת ספר יהושע פונה ה' אל יהושע ואומר לו "משה עבדי מת"; יהושע הרי יודע שמשה מת, אלא  יש כאן אמירה: 

תקופת משה הסתיימה, עכשיו ממשיכים הלאה. 

כך גם היציאה מהסוכה וסיום הקרבה הגדולה לקב"ה: עד עכשיו היינו בצל השכינה, מחובקים בענני כבוד תחת 
הסוכה. עזבנו את כל עולמנו ויצאנו החוצה לחסות תחת הכוכבים. עד עכשיו נזקקנו לעזרים בשביל להתקרב אל 
וישעי". היציאה מהסוכה היא ההתבגרות הרוחנית. חג סוכות הוא,  הקב"ה – ארבע מינים, סוכה ומזמור "ה' אורי 
כידוע, חג האסיף, בו אוספים את כל פירות עמלנו מהשנה החולפת. כפי שאנחנו עושים בעולם הפיזי, כך בעולם 
הרוחני – עם סיום החג אנו אוספים את הפירות הרוחניים שצברנו ויוצאים מהסוכה לעבודה עצמאית ולבניית שכבה 

נוספת בקשר עם הבורא.

פרשת בראשית מחדשת פעם נוספת את הקשר עם הבורא, ואחרי כל סוכות - באופן עמוק יותר, באמצעות הכלים 
שרכשנו בשנה החולפת.

קצר ומעניין לפרשת השבוע

17:51 הדלקת נרות 
18:00 מנחה  
08:30 שחרית  
10:00 תפילת ילדים 
10:30 קידוש  
17:00 מנחה  
ערבית  18:45
18:44 צאת השבת 

זמני השבת

שבת חוה"מ סוכות
בס"ד | שקיעה: 18:11 | צאת הכוכבים: 18:29 | כ תשרי התשפ"ג | שבת שלום!

ליל הושענא רבה
יהונתן וינטר  22:00-22:30

פחד ושמחה מאימת הדין

 22:40-23:10 חיים לוונשטיין 
נושא מפתיע עם טוויסט

23:30-00:20 הרב שמעון בוחניק 
המצוות ותכליתן

00:30-01:00 עקיבא גרדנר  
ענייני שמחת תורה

יתקיים  רבה  הושענא  ליל  לימוד  לב:  שימו   **

בסוכת משפחת לוונשטיין ברח' כף החיים 3.

08:00 שחרית יום א 
17:49 הדלקת נרות 
18:00 מנחה  
הקפות ערב  18:45
08:00 שחרית  
הקפות בוקר  09:00
10:00 תפילת ילדים 
11:00 קידוש  
מוסף  12:00
17:00 מנחה  
ערבית  18:40
18:42 צאת החג 

שמיני עצרת

שבת שלום וחג שמח!


