
Suzanne Cohen

Sukkos: A Lesson in Achdus

1. ויקרא פרק כג 
לג ַויְַדֵּבר ה‘, ֶאל-מֶֹׁשה ֵּלאמֹר.  לד ַּדֵּבר ֶאל-ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ֵלאמֹר:  ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום, ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַהּזֶה, ַחג ַהֻּסּכֹות 
ִׁשְבַעת יִָמים, ַלה‘.  לה ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון, ִמְקָרא-קֶֹדׁש; ָּכל-ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה, ֹלא ַתֲעׂשּו.  לו ִׁשְבַעת יִָמים, ַּתְקִריבּו ִאֶּׁשה ַלה‘; 
ַּבּיֹום ַהְּׁשִמינִי ִמְקָרא-קֶֹדׁש יְִהיֶה ָלֶכם ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַלה', ֲעֶצֶרת ִהוא--ָּכל-ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה, ֹלא ַתֲעׂשּו.  לז ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ה‘, 
ֲאֶׁשר-ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש:  ְלַהְקִריב ִאֶּׁשה ַלה‘, עָֹלה ּוִמנְָחה זֶַבח ּונְָסִכים--ְּדַבר-יֹום ְּביֹומֹו.  לח ִמְּלַבד, ַׁשְּבתֹת ה‘; 
ּוִמְּלַבד ַמְּתנֹוֵתיֶכם, ּוִמְּלַבד ָּכל-נְִדֵריֶכם ּוִמְּלַבד ָּכל-נְִדבֵֹתיֶכם, ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו, ַלה'.  לט ַאְך ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי, 
ְּבָאְסְּפֶכם ֶאת-ְּתבּוַאת ָהָאֶרץ, ָּתחֹּגּו ֶאת-ַחג-ה‘, ִׁשְבַעת יִָמים; ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ַׁשָּבתֹון, ּוַבּיֹום ַהְּׁשִמינִי ַׁשָּבתֹון.  מ ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם 
ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון, ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים, ַוֲענַף ֵעץ-ָעבֹת, ְוַעְרֵבי-נַָחל; ּוְׂשַמְחֶּתם, ִלְפנֵי ה‘ ֱאֹלקיֶכם--ִׁשְבַעת יִָמים.  מא 
ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג ַלה‘, ִׁשְבַעת יִָמים ַּבָּׁשנָה:  ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם, ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ָּתחֹּגּו אֹתֹו.  מב ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו, ִׁשְבַעת 
יִָמים; ָּכל-ָהֶאזְָרח, ְּביְִׂשָרֵאל, יְֵׁשבּו, ַּבֻּסּכֹת.  מג ְלַמַען, יְֵדעּו דֹרֵֹתיֶכם, ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי ֶאת-ְּבנֵי יְִׂשָרֵאל, ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם 

ֵמֶאֶרץ ִמְצָריִם:  ֲאנִי, ה' ֱאֹלקיֶכם.  מד ַויְַדֵּבר מֶֹׁשה, ֶאת-מֲֹעֵדי ה‘, ֶאל-ְּבנֵי, יְִׂשָרֵאל.  {פ} 

2. ויקרא רבה ל:יב 
ָּדָבר ַאֵחר, ְּפִרי ֵעץ ָהָדר, ֵאּלּו יְִׂשָרֵאל, ָמה ֶאְתרֹוג זֶה יֵׁש ּבֹו ַטַעם ְויֵׁש ּבֹו ֵריַח, ָּכְך יְִׂשָרֵאל יֵׁש ָּבֶהם ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשּיֵׁש ָּבֶהם 
ּתֹוָרה ְויֵׁש ָּבֶהם ַמֲעִׂשים טֹוִבים. ַּכּפֹת ְּתָמִרים, ֵאּלּו יְִׂשָרֵאל, ָמה ַהְּתָמָרה ַהּזֹו יֵׁש ּבֹו ַטַעם ְוֵאין ּבֹו ֵריַח, ָּכְך ֵהם יְִׂשָרֵאל יֵׁש 
ָּבֶהם ֶׁשּיֵׁש ָּבֶהם ּתֹוָרה ְוֵאין ָּבֶהם ַמֲעִׂשים טֹוִבים. ַוֲענַף ֵעץ ָעבֹת, ֵאּלּו יְִׂשָרֵאל, ָמה ֲהַדס יֵׁש ּבֹו ֵריַח ְוֵאין ּבֹו ַטַעם, ָּכְך יְִׂשָרֵאל 
יֵׁש ָּבֶהם ֶׁשּיֵׁש ָּבֶהם ַמֲעִׂשים טֹוִבים ְוֵאין ָּבֶהם ּתֹוָרה. ְוַעְרֵבי נַָחל, ֵאּלּו יְִׂשָרֵאל, ָמה ֲעָרָבה זֹו ֵאין ָּבּה ַטַעם ְוֵאין ָּבּה ֵריַח, ָּכְך 
ֵהם יְִׂשָרֵאל יֵׁש ָּבֶהם ְּבנֵי ָאָדם ֶׁשֵאין ָּבֶהם ֹלא ּתֹוָרה ְוֹלא ַמֲעִׂשים טֹוִבים, ּוָמה ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא עֹוֶׂשה ָלֶהם, ְלַאְּבָדן ִאי 
ֶאְפָׁשר, ֶאָּלא ָאַמר ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא יְֻקְׁשרּו ֻכָּלם ֲאגָֻּדה ַאַחת ְוֵהן ְמַכְּפִרין ֵאּלּו ַעל ֵאּלּו, ְוִאם ֲעִׂשיֶתם ָּכְך אֹוָתּה ָׁשָעה ֲאנִי 
ִמְתַעֶּלה, ֲהָדא הּוא ִדְכִתיב (עמוס ט, ו): ַהּבֹונֶה ַבָּׁשַמיִם ַמֲעלֹוָתו, ְוֵאיָמַתי הּוא ִמְתֲעֶלה ְּכֶׁשֵהן ֲעׂשּויִין ֲאגָֻּדה ַאַחת, ֶׁשּנֱֶאַמר 

(עמוס ט, ו): ַוֲאגָֻּדתֹו ַעל ֶאֶרץ יְָסָדּה, ְלִפיָכְך מֶׁשה ַמזְִהיר ְליְִׂשָרֵאל: ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון. 

3. שמות פרק ל 
לד ַוּיֹאֶמר ה‘ ֶאל-מֶֹׁשה ַקח-ְלָך ַסִּמים, נָָטף ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבנָה, ַסִּמים, ּוְלבֹנָה זַָּכה:  ַּבד ְּבַבד, יְִהיֶה.  לה ְוָעִׂשיָת אָֹתּה ְקטֶֹרת, 
רַֹקח ַמֲעֵׂשה רֹוֵקַח, ְמֻמָּלח, ָטהֹור קֶֹדׁש.  לו ְוָׁשַחְקָּת ִמֶּמּנָה, ָהֵדק, ְונַָתָּתה ִמֶּמּנָה ִלְפנֵי ָהֵעֻדת ְּבאֶֹהל מֹוֵעד, ֲאֶׁשר ִאָּוֵעד ְלָך 
ָׁשָּמה; קֶֹדׁש ָקָדִׁשים, ִּתְהיֶה ָלֶכם.  לז ְוַהְּקטֶֹרת, ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה--ְּבַמְתֻּכנְָּתּה, ֹלא ַתֲעׂשּו ָלֶכם; קֶֹדׁש ִּתְהיֶה ְלָך, ַלה'.  לח ִאיׁש 

ֲאֶׁשר-יֲַעֶׂשה ָכמֹוָה, ְלָהִריַח ָּבּה--ְונְִכַרת, ֵמַעָּמיו.  {ס} 

4. רש“י שמות ל:לד 
וחלבנה. ּבֶֹׂשם ֶׁשֵריחֹו ַרע, ְוקֹוִרין לֹו גְַלְּבנָא, ּוְמנָָאּה ַהָּכתּוב ֵּבין ַסָּמנֵי ַהְּקטֶֹרת ְלַלְּמֵדנּו ֶׁשֹּלא יֵַקל ְּבֵעינֵינּו ְלָצֵרף ִעָּמנּו 

ַּבֲאגַֻּדת ַּתֲענִּיֹוֵתינּו ּוְתִפּלֹוֵתנּו ֶאת ּפֹוְׁשֵעי יְִׂשָרֵאל ֶׁשּיְִהיּו נְִמנִין ִעָּמנּו: 

5. בבלי כריתות ו: 
א"ר חנא בר בזנא א"ר שמעון חסידא כל תענית שאין בה מפושעי ישראל אינה תענית שהרי חלבנה ריחה רע ומנאה 

הכתוב עם סממני קטרת אביי אמר מהכא (עמוס ט, ו) ואגודתו על ארץ יסדה: 

6. בבלי מנחות כז. 
וד' שבלולב (ויקרא כג, מ) ולקחתם לקיחה תמה אמר רב חנן בר רבא ל"ש אלא שאין לו אבל יש לו אין מעכבין מיתיבי 
ד' מינין שבלולב ב' מהן עושין פירות וב' מהם אין עושין פירות העושין פירות יהיו זקוקין לשאין עושין ושאין עושין 



פירות יהיו זקוקין לעושין פירות ואין אדם יוצא ידי חובתו בהן עד שיהו כולן באגודה אחת וכן ישראל בהרצאה עד 
שיהו כולן באגודה אחת שנאמר (עמוס ט, ו) הבונה בשמים מעלותיו ואגודתו על ארץ יסדה 

רש“י - בהרצאה - כשהן מתענין אין נענין עד שיהו כולן באגודה אחת צדיקים ורשעים דומיא דעושין ואין עושים 
פירות:  על הארץ יסדה - בזמן שאגודתו ביחד אז יסדה: 

7. כל נדרי 
על דעת המקום ועל דעת הקהל, בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, אנו מתירין להתפלל עם העברינים. 

8. רבינו בחיי - שמות ל:לד 
וחלבנה ריחה רע ואעפ"כ הכניסה הכתוב בכלל הבשמים החשובים ובא לרמוז שאין לנו להקל ברשעים פושעי ישראל 
שלא יהיו בכלל תעניותינו ותפלתנו וכמו שאמרו רז"ל כל אגודה שאין בה מפושעי ישראל אינה אגודה, ובאור זה כי 
שם שמים מתעלה ומתקדש בשעה שהרשעים חוזרים בתשובה ונמנין בכלל הצדיקים שאם לא כן הצדיקים נתפשים 
עליהם מפני הערבות שהרי כל ישראל ערבים זה לזה. ומטעם זה נצטוינו במצות לולב ליקח ד' מינים באגודה אחת 
ולתת ערבה שאין לה טעם וריח רמז לרשעי ישראל שאין להם תורה ומצות בכלל האתרוג שיש בו טעם וריח ובכלל 

הלולב שיש בו אוכל וההדס שיש בו ריח ואנו מרצים להקב"ה בכלם כאחד. 

9. גור אריה - שמות ל:לד 
למדנו שלא יקל בעינינו כו'. פירוש, דאף על גב דגזירת הכתוב הוא חלבנה תוך סממני הקטורת, סוף סוף לא הוי ליה 
למנות אותו בין הסממנין, והוי ליה למכתב חלבנה לסוף או בראש, לא להיות נמנה בתוכם, שכן דרך הכתוב להיות 
מונה כל מין ומין בפני עצמו, ולא לערב יחד, וכאן מערב הכתוב את החלבנה תוך סממני הקטורת, אלא 'ללמד אותנו 
שלא יקל בעינינו וכו''. ולכך מנאם הכתוב תוך סממני הקטורת. ומדברי רש"י שאמר 'שלא יקל בעינינו לצרף עמנו 
פושעי ישראל' משמע שרוצה לומר שאל יאמר אדם מה לי לפושע הלזה, אין תפלתו נשמעת, אלא יצרף אותו עמהם, 
מדלא אמר 'ללמדינו שנצרף עמנו פושעי ישראל'. אבל בגמרא (כריתות ו ע"ב) משמע דצריך לצרף עמנו פושעי 
ישראל, דאמר שם 'כל תענית שאין שם פושעי ישראל אינה תענית, שהרי חלבנה ריחה רע וכו'. ויש בזה קצת מן 
התמיה, וכי לא עדיף שיהיו כולם צדיקים, דע, כי הדבר הזה הוא דבר מופלג בחכמה, שכאשר גזרו תענית, שכל תענית 
הוא הענוי שירחם השם עליהם, ואין הכנעה ממי שהוא כבר קרוב אליו כמו הצדיקים, ולכך אין הצדיקים מביאים 
הרחמים, אבל הרשע מביא הרחמים, כי כאשר הוא רחוק מן השם יתברך ההכנעה הוא יותר, שאין לך הכנעה רק כאשר 
שונאו (מכניע) [נכנע] מפניו, וזה מביא רחמים, ולכך כל תענית שאין בו מפושעי ישראל [אינה תענית], שבו ראוי 

הכנעה:


