
חג סוכות
השלישי מבין שלושת הרגלים בהם היו עולים לבית המקדש בירושלים: פסח, שבועות וסוכות.

מצוות החג היא מן התורה:

"בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים לה'. ביום הראשון מקרא 
קודש כל מלאכת עבודה לא תעשו. שבעת ימים תקריבו אשה לה', ביום השמיני מקרא 

קודש יהיה לכם, והקרבתם אשה לה', עצרת היא, כל מלאכת עבודה לא תעשו".
)ויקרא כ"ג, לד-לה-לו(

מטרת החג להזכיר לכל יהודי שה' הוציא את אבותינו מארץ מצרים וכיצד הושיבם בסוכות 

ודאג לכל צרכיהם במדבר.

מצוות ומנהגי חג הסוכות

 מצוות הישיבה בסוכה:	 
את ארוחות החג אוכלים בסוכה, מצווה גם לישון בסוכה. 

 קישוט הסוכה:	 
נהוג לקשט את הסוכה בערב החג לכבוד החג, ולשמוח בו.

 נטילת לולב:	 
לוקחים אגודה של ארבעת המינים: לולב, אתרוג, הדס וערבה ומברכים בכל יום מימות החג מלבד 

בשבת )ששה ימים( - "על נטילת לולב". אוגדים לולב, שתי ערבות, ושלושה הדסים, מחזיקים אותם 
יחד ביד ימין, וצמוד אליהם את האתרוג ביד שמאל. נהוג לנענע את 

הלולב לארבע רוחות השמיים.

 אושפיזין:	 
אורחים, בארמית. נהוג להכניס אורחים לסוכה. ע"פ הקבלה בכל ערב 

משבעת ימי החג מזמינים לסוכה אחת משבע דמויות מרכזיות של 
עם ישראל - אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף, ודוד. 



סיפורים לחג

האתרוג המרפא

מעשה  בצדיק, אשר נהג לתת צדקה באופן קבוע. הוא כל כך הקפיד לתת צדקה, עד שמכר 
את כל מה שהיה בביתו ונתן לצדקה.

פעם אחת ביום שבו קוראים  הושענא בבית הכנסת נתנה לו אשתו עשרה שקלים ואמרה 
לו  לקנות אוכל  עבור הילדים שלהם.

יצא לשוק ופגש את הגבאים, אשר אוספים כסף לצדקה. שמחו לראות אותו, ואמרו, הנה בא 
הצדיק שמקפיד לתת  צדקה. אנחנו אוספים כסף עבור בגדים לילדה יתומה.

נתן להם את הכסף שהיה לו והתבייש לחזור לביתו, מה עשה? הלך לבית הכנסת, וראה שם 
אתרוגים שמביאים הילדים לבית הכנסת.  לקח שק ומילאו אתרוגים להפליג באונייה הרחק. 
לעיר רחוקה. בעיר זו חלה המלך בבטנו, ובחלומו נאמר לו, שאם יאכל אתרוגים שהיהודים 
מתפללים עימם ב"הושענא", הוא ירפא. מיד שלח את אנשיו לכל רחבי העיר, ולא מצאו. 
הגיעו לצדיק, אשר ישב על שקו, אמר להם, אני איש עני ואין לי דבר לתת לכך, בדקו את 
, אלה אתרוגים  השק ומצאו את האתרוגים, שאלו אותו, מניין האתרוגים הללו, אמר להם 
שיהודים מתפללים עליהם. לקחו את האתרוגים, הביאו למלך והמלך נרפא, והצדיק? אנשי 

המלך מילאו את השק בדינרי זהב ושלחוהו לביתו בשמחה.

משל האיכר

גם  היה  מיוחד משלו. אחד  אופי  היה  בן  ולכל  בנים,  היו ארבעה  לאיכר אחד  משלו משל: 
מלומד בתורה וגם עשה מעשים טובים, האח השני  למד רק תורה, ולא הקפיד במעשים 
טובים, האח השלישי  נהג לעשות מעשים טובים , אבל לא למד תורה כלל, והאח הרביעי לא 

למד תורה ולא עשה מעשים טובים.
נטה האב למות וקרא לבניו. בני היקרים, אני רוצה ללמד אתכם סוד לפני מותי. לקח את 
ולא  נסו  אותם.  לשבור  נסו  יחד.  אותם  ואגד  וערבה  לולב,  הדס,  אתרוג,  המינים:  ארבעת 

הצליחו, וכעת אתן לכם אותם כל אחד לעצמו, ניסו והצליחו לשבור כל אחד מהם.
אמר להם האב, כל אחד מכם יש לו תכונות מיוחדות משלו לבד כל אחד יכול לשבור אתכם, 

אבל יחד – איש לא יוכל לכם.


