
 מתוך ימים של תשובה מאהבה
מתוך החתימה בספר )שם הספר(:

"החיים למענך אלוקים חיים"
מתוך הדגשת העיסוק בעיקר החיים – בנשמה

מתוך תפיסה מחשבתית עמוקה
מתוך לב מלא באהבת השם ובאהבת מצוותיו

מתוך לימוד תורה וריבוי תפילה
מתוך תקופה של עבודת המידות בשמחה

מתוך סילוק המפרידים והדגשת המשותף האלוקי
מתוך הרצון הטהור לעשות רצוננו כרצונו

מתוך מעשים שמבטאים פתיחות לב וקירבה אמתית
מתוך אהבה שאינה תלויה בדבר

מתוך הקשבה סבלנית ופנימית לכל הסביבה
מתוך שמיעת קול ה' שזועק אחדות:

"ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם"
אנחנו בונים סוכה

סוכה מלאה בטוב ובטהרה
סוכה שמאירה באור תורתנו הקדושה

סוכה שיש בה מקום לכולם
אפילו שהיא נראית קטנה פיזית

סוכת שלום: "ופרוס עלינו סוכת שלומך"
סוכה שמכילה את כל הדעות וכל העדות

סוכה שנתפלל כולנו שלעולם לא יאמר בה אדם: "צר לי המקום"
סוכה שבה הלבבות פתוחים למען שמו באהבה

סוכה שכולה שם שמים
סוכה = שם הוי'ה ושם אדנות יחד

סוכה של דעת ה' השולטת על כל דמיונות שווא של פירודים
סוכה שבעזרת השם תפתור סכסוכים רבים

סוכה שמנגינת הרקע שלה היא:
"שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד"

סוכה שהשמחה בה מתעצמת מיום ליום
סוכה של גאולה

סוכה שכולם רואים בה "עין בעין" בשוב ה' לציון ברחמים
סוכה שבה יודעים להודות ולהלל על ניסים שבכל עת

סוכה שכולה הכרת הטוב ושירה עליונה
סוכה של שאיפות נפלאות – מתוך הנבואות

סוכה שהיא הכנה ל"תקע בשופר גדול לחירותנו"
סוכה שהיא דירת ארעי אך כולה מבצר הגנה

סוכה שאליה נוהרים כולם בחג האסיף
סוכה שכולה חוק אלוקי – נצחי, ולא: טבעי – אנושי – זמני

סוכה שמותאמת לכל הגילאים
סוכה שבה נשמע את קול התורה מפי תינוקות של בית רבן

סוכה שמחברת את דור האבות עם דור הבנים, הנכדים והנינים
סוכה שעדיין מהדהדים בה קולות השופר

סוכה עם אורחים מיוחדים – "האושפיזין"
סוכה של תום ויושר

סוכה שתרגיל אותנו להיות אלוקיים בארץ
ולא דתיים בשמים

סוכה מלאה בקישוטים יפים שיעוררו בנו את חביבות המצווה
סוכה עם שבעת המינים

שבחה של ארצנו הקדושה
סוכה שבה ניטול יחדיו את ההדסים, ערבות, לולב ואתרוג

המינים המשמחים
ונזכור שבכל אחד ואחת מישראל יש אור

ורק כשיש את כולם ניתן לקיים את המצווה
סוכה היונקת ממקורות קודש

סוכה של "לפנים משורת הדין"
סוכה של עין טובה

סוכה מעין אוהלם של אברהם ושרה
סוכה שמתקבצים אליה מכל הגלויות

סוכה שבה כולנו תלמידים צמאים
ומשתוקקים לשמוע ולהתחזק בדברי אלוקים חיים

סוכה שהחידוש שבה זה הפשטות
סוכה שכל כולה ענווה

סוכה שבה כולנו אורחים של:
"ה' הוא האלוקים"

סוכה שבה נחשפים אל סודות נעלמים
סוכה שבה ברור שהטוב מוכרח לנצח את הכל

סוכה שיונקים בה כוחות מהתנאים והאמוראים
מתקופת בית המקדש, בימי שמחת בית השואבה

שלא היו ישנים
וגם כשנירדם: "אני ישנה וליבי ער"

סוכה שמי שלא זכה להשתתף בה, לא ראה שמחה מימיו
סוכה של גילוי שכינה

סוכה של געגועים אל הקודש, המקדש והעליה לרגל:
"ושם נעלה ונראה, ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו"

ואתם מפקדים וחיילים אהובים
שמוסרים את הנפש לילות וימים

בשטח ובבסיסים
בשמירות, מארבים, אימונים ופעילות מבצעית

לא מוותרים על המצווה החביבה
יש לנו רבנות צבאית חזקה

רבנים שדואגים לארגן סוכות לכל הגדודים והפלוגות
ולפעמים בשטח, כשאין ברירה

בונים החיילים סוכות של שתי דפנות וטפח
טנקים, נגמ"שים, דלת שבורה וערמת ארגזי פעולה של תחמושת

וסכך משיח מדברי או שדריות מהמטווחים
רעיונות יצירתיים ונפלאים

ולפעמים, לצערם הרב, אף ללא סוכה בכלל
בלית ברירה, מוכרחים להפנים:

"העוסק במצווה – פטור מן המצווה"
עת מלחמה, או הכנה למלחמה

נמצאים בסוכה של עזרת ישראל מיד צר הבא עליהם
סוכה ללא סכך וללא דפנות

סוכה של ענני כבוד
סוכה שהיא מקווה טהרה של עשיה 24/7 לטובת הכלל

סוכה אלוקית
סוכה שכולה לב ומסירות אינסופית

"רחמנא לבא בעי" – השם יתברך את הלב רוצה
וכשהלב נשאר מחובר לבית המדרש

לקביעות בלימוד ולרבנים מהמכינות והישיבות
אז, ורק אז לומדים כמה השם יתברך שמח בחיילים:

במי שמדירים שינה מעיניהם כמו התנאים והאמוראים
כמו בימי שמחה בית השואבה, רק שהם עם שכפץ קרמי ורובים

במי שבזכותם יכולים כולנו לשבת ולישון בסוכה בשלווה
במי שבסעודת חג אוכלים מנות קרב

במי שבזמן התפילות, הם בסיורים על הגדרות
במי שחוזרים מקוצרות וישר עולים לעמדות

במי שרואים את הבית רק אחת לכמה שבועות
במי שהקידוש השם שלהם זה יחס מכבד למפקדים ולפקודות

רק ככה מקבלים כוחות מהעבודת השם של השירות הצבאי.
בו" ונשמחה  נגילה  ה'  עשה  היום  "זה  ל:  אתכם  שיביא  מה   וזה 

בו = ביום, בחג הסוכות, ובו = בהשם יתברך!

חג שמח!

האור של זמן שמחתנו

צל"ש
צללחיילים

רן ו נה י אי פרץ 
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