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מאוחר יותר הפך תשרי לחודש . שכן השנה החלה בחודש ניסן, במקרא חודש תשרי הוא החודש השביעי במניין החודשים
 תקופה -- סוכות ושמחת תורה מציינים את פתיחת השנה העברית , יום הכיפורים, ראש השנה: הראשון והמועדים שבו

  .היטהרות והשתנות לקראת השנה החדשה, של התנקות
לראש השנה ' ביום א. ולהתחיל מחדש, לבקש סליחה, ניתנת הזדמנות לערוך חשבון נפשיום הכיפורים בראש השנה וב

 שולי הבגד והכיסים במטרה להשליך מנערים אתבמעמד זה .  נהוג לקיים טקס תשליך במקום שבו מצויים מים זורמים
ביום הכיפורים בא . השנה החדשה העומדת בפתחאת חטאי השנה החולפת למצולות הים ולבקש סליחה וברכה לקראת 

הן בקריאת התורה בפרשת , בשמחת תורה אנחנו פותחים דף חדש. וסיומו מגיע בשמחת חג הסוכות, תהליך זה לשיאו
  .החדשהבראשית והן מבחינת מוכנותנו לשנה 
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  .נרחיב בנושא חג הסוכות ומצוות השמחה
  

  חג הסוכות בסימן שמחה
ְוַעְבְּדָך ַוֲאָמֶתָך ְוַהֵּלִוי ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך : ְּבַחֶּגָך, ְוָׂשַמְחָּת :ּוִמִּיְקֶבָך, ְּבָאְסְּפָך ִמָּגְרְנָך :ַחג ַהֻּסּכֹת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִׁשְבַעת ָיִמים"

 ֱאלֶֹהיָך 'ִּכי ְיָבֶרְכָך ה :'ִיְבַחר ה- ֱאלֶֹהיָך ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר'ִׁשְבַעת ָיִמים ָּתחֹג ַלה. ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריָך, ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה
  ).15--13דברים טז  ("ַאְך ָׂשֵמַח, ְּבכֹל ְּתבּוָאְתָך ּוְבכֹל ַמֲעֵׂשה ָיֶדיָך ְוָהִייָת

  
בית ללעלות לרגל  נהגו בני ישראלבהם ש , הוא האחרון מבין שלושת הרגלים',החג'בתורה גם המכונה  ,סוכותחג ה

זמן לשמוח ולהודות , השדהמיבול ההמציין את  סיום איסוף , חג הסוכות הנו גם חג האסיף.  המקדש בירושלים
  :  כךם מתאר את השמחה בסוכות" הרמב.לאלוהים

  
וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא , יםילתינור ובנבלים ובמציומנגנין בכ, החליל מכה?  תה שמחה זויוהיאך הי"

, שיודעכמו ורוקדין ומספקין ומטפחין ומפזזין ומכרכרין כל אחד ואחד ,  בפה-ומי שיודע בפה , לנגן בו יודע
  .)ו" ט- ב "י´ ח הל" לולב פהלכות, משנה תורה, ם"הרמב ("...דברי שיר ותשבחות ואומרים

  
השמחה ?  כיצד אפשר לצוות על אדם לשמוח: ציווי זה הוא אחד הצווים התמוהים במקרא. בסוכות אנו מצווים לשמוח

  . אינה דבר מובן מאליו ואינה דבר פשוט
  

התאמץ , אפילו אם אתה שרוי בדיכאון.  העמד פנים-אם אינך חש שמחה: "נחמן מברסלב אומר' ר
זה ייתן לך . הרגל את עצמך לזמר ניגון. והשמחה האמיתית בוא תבוא. התנהג כאילו שאתה שמח, לחייך

  ."זה ימלא אותך שמחה, חיים חדשים
מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד וצריך להתגבר מאוד בכל הכוחות להרחיק העצבות ומרה שחורה "

חלאים באין מעצבות ומרה כי כל מיני . והוא רפואה לכל מיני חלאים, והיות אך שמח תמיד
) חסר תרגום לדשטותא(ועל פי רוב על ידי מילי דשטותא ,וצריך לשמח את עצמו בכל מיני עצות ,שחורה

  )נחמן מברסלב' ליקוטי עצות על פי ר (" 
  

  . השמחה כעשיית שלום  בין בני אדם מתארים אתל "במדרש הבא חז
  .צלורב ברוקא היה מצוי בשוק והיה אליהו הנביא מצוי א

האם יש פה מישהו שמעשיו טובים באופן " (?יש בשוק הזה בן העולם הבא):"את אליהו(שאל אותו 
  )?מיוחד
  ."לאו: "אמר לו

  ".הללו בני העולם הבא הם: "אמר לו אליהו. בינתיים באו שני אנשים
  "?מה מעשיכם:"הלך אצלם ברוקא ואמר להם

טורחים אנו , וכן כאשר אנו רואים מריבה בין שניים. בני אדם שמחים אנו ומשמחים עצובים:" אמרו לו
        ". לעשות ביניהם שלום

  )'עמוד א, כב, מסכת תענית (
  
  

  חודש תשרי–אגרת החודש
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לכאורה . אלוהים ישמח את בני ביתו, אם האדם משמח חלשים בחברה: כי מציג תנאי"הפסוק התנ, י"לפי רש
אך למעשה חלה עליו אחריות כלפי כלל הציבור וכלפי אלה ,  האדם היא כלפי בני ביתואחריותו הראשונה של

אנו שמחים . היכולת לשמוח היא גם היכולת לתת מהשמחה שלך לזולת. גר יתום ואלמנה, לוי: הנסמכים עליו
  .זמנית והפעילויות הללו מזינות זו את זו- ומשמחים בו

   
, מתן תרומה, הזמנת אורחים לסוכה, ות לשמח אחרים בדרכים מגוונותבימינו חג הסוכות מזמן לנו את האפשר

  . השמחה אינה שלמה ללא שמחת הנתינה. התנדבות
  

  :ואלו הם, עשרה שמות נקראו שמחה
              עליצה,חדווה,עליזה,צהלה,פצחה,דיצה,רינה,גילה,שמחה,ששון

  43פרק , אבות דרבי נתן
 

  השמחה בבית
הדברים הכי פשוטים ויומיומיים שכולנו . רביםיך אמצעים מיוחדים או משאבים כדי להביא שמחה למשפחה לא צר

טיול משפחתי בחיק , בנית סוכה וקישוטהלמשל , יכולים לשמש מקור לשמחה גדולה כשעושים אותם ביחדמכירים 
  : ולאלה נוסיף מספר הצעות נוספותהטבע
 

אין . לעבד חוויות ולהנות, ד על העולם המשחק הוא הכלי החשוב ביותר של ילדים ללמו– משחק משותף .1
משחקים במרחב . דבר המשמח ילדים יותר מאשר מבוגרים קרובים ואהובים שמשתתפים איתם במשחקם

נסו מלחמת , תנו לילדים לרכב עליכם כסוס דוהר: ומגע מביאים שמחה גדולההפתוח המשלבים תנועה 
 נסו להכנס לעולם ים ובמקום זאתתחרותיים משחק להמנע מנסו. סימני דרך, תופסת, מחבואים, כריות

מצחיקים ותנו לילדים להוביל את , מגושמים, "מבולבלים"עשו את עצמכם . שלהם" כאילו"הילדים במשחקי 
 . המשחק

 
יות לימודיות  התנסומזמניםבישול ואפיה . המטבח הוא זירת פעילות נהדרת לילדים.–אפיהו, בישול .2

הזדמנות , תהליכים כימייםבדיקת , יומנויות מתמטיות של ספירה ומדידהמ, לישה, חיתוך, ערבול, בערבוב
-http://ha: נסו את המתכונים בקישורית הבאה . תם ביחד את מה שעשיובסוף לאכול, לךכלהתל

lool.co.il/magazine/Article.asp?id=1352 
 

, לאה נאור/ פתאום אני שמחה : להלן מקבץ אפשרויות – שירים וסיפורים מצחיקים ומשעשעים .3
בתרגום לאה (צוקובסקי /כך ולא כך , יורם טהר לב/הדודה שלי מרחוב הנביאים,  הלל. ע/ דודי שמחה 

 .ה וסיפורי חלם'סיפורי הרשל, סיפורי חושם, יצירות של אפרים סידון ומאיר שלו, )גולדברג
  

  .ם לכם טובולחשוב על דברים שעושילפרגן ולהחמיא , וכמובן אל תשכחו להאיר פנים ולחייך
  

  
  
  

  ת בעתידונשמח לשמוע תגובות ובקשות לאגר
  

  
  בברכת חג שמח

  אגף החינוך התנועה ליהדות מתקדמת
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