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מאוצרות הפרשה

האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי )לב-א(
הרבי מקוצק היה מפרש" :האזינו השמים" – האזינו האזנה
שמימית ...הכוונה שבדברים אלה תובן היטב על פי אמרה אחרת של
הרב מקוצק ז"ל שאמר :מה טעם אומרים על אדם ירא ד' שיש לו
"יראת שמים" ,וכן גם שנינו במשנה" :ויהי מורא שמים עליכם"
)אבות פ"א מ"ג( ,והלא יותר יאה היה לומר ,שיש לו "יראת ד'"?
ברם ,את המורא הגדול ביותר מפני דברו של השם יתברך מוצאים
אנו אצל השמים ,שכן אמרו חכמינו כי אע"פ שהשמים נבראו ביום
הראשון ,עדיין היו בכל זאת רופפים ,בלתי מוצקים )"עמודי שמים
ירופפו"( ,ורק לאחר שאמר השם יתברך ביום השני" :יהי רקיע!"
קפאו ונעשו מוצקים ,כדרך שאדם קופא וכל גופו מתקשה מחמת
פחד בשמעו צעקה מפחידה) .חגיגה י"ב ומדרש בראשית( .יוצא איפוא
כי זה שהשמים מתקיימים מאז הבריאה ועד היום ואינם מתרופפים,
הרי זה מכוח אותו מורא ופחד מפני הקריאה האלוקית" :יהי
רקיע!" .לפיכך אומרים "יראת שמים" – שצריך אדם ללמוד מן
השמים כיצד להתיירא מפני דבר השם ,לעבוד את הבורא כל ימי חייו
ללא ליאות ,תוך עמידה מוצקה .וכך הוא גם פשוטו של הפסוק:
"האזינו השמים" – שתשמעו ותאזינו לדבר השם כדרך ששמעו
והאזינו השמים – האזנה שמימית) ...אהל תורה ,הובא במעינה של תורה(

למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי
נאמר בפסוק" :בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו
בסכת למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי
אותם מארץ מצרים" )ויקרא כג,מב-מג(.
פשוטם של דברים :הטעם למצות סוכה הוא ,למען ידעו כל הדורות
כי בצאתם ממצרים – הושיב הקב"ה את ישראל בסכות .ומה היו
אותן סכות? ישנה מחלוקת חכמים בגמרא )סוכה יא :(:לדעת רבי
אלעזר ענני כבו היו ,ולדעת רבי עקיבא סכות ממש עשו להם.
לכאורה קשה :בשלמא אם סכות הם ענני כבוד ,מובן הלשון
"הושבתי" ,משום שבענני כבוד אי אפשר להתישב לבד ,ויש צורך
שהקב"ה יושיב את בני ישראל בתוכם .ובפרט ,כפי שהתבאר
ב"שפתי כהן" ,שהיו יושבים בתוך העננים כמו בספינה ,והעננים היו
מוליכים אותם ממקום למקום .כדי להתישב בתוך העננים יש צורך
ב"הושבתי" – שהקב"ה יושיב אותם בתוכם .אולם אם הסוכות היו
סכות ממש ,מדוע היה צורך ב"הושבתי" ,והלא כל אחד יכול
להתישב בכחות עצמו בתוך סוכה ,מבלי שהקב"ה יצטרך להושיבו.
היה צריך ,אפוא ,להיות כתוב" :כי בסכות ישבו בני ישראל"?
רבותי! אני הולך לומר דבר שנראה לי אמת לאמתה! צריך קצת
להתעורר ,להרגיש את קדושת החג ,כדי להבין אותו ,וליתר דיוק:
להפנים אותו! אין הכי נמי! אין דבר כזה לשבת לבד! גם הפעולה
הפשוטה הזאת :לשבת – בידי האדם לבצע אותה רק אם הקב"ה
מושיב אותו! כשם שברור לנו שהישיבה בענני כבוד מחויבת להיות
אך ורק על ידי הקב"ה ,ואין בכוחו של אדם לעשות זאת בכחות
עצמו – כן הישיבה הפשוטה בסוכה מתאפשרת אך ורק משום
שהקב"ה הושיב ,ובלי זה אדם לא יכול היה לשבת .כל הפעולות
כולן יכולות להתבצע אך ורק מכוחו של הקב"ה שהוא בעל הכוחות
כולם ,הוא פוקח עורים ,הוא זוקף כפופים ,ומבלעדיו אדם לא יכול
חידה סוכות

לפעול כלום .לעיתים נדמה לאדם' :אני בניתי סוכה ,קניתי דפנות,
קניתי סכך ,בניתי ,והתישבתי בסוכה שאני בניתי בעשר אצבעותי'...
טייערע איד! דע לך" :כי בסכות הושבתי" – אתה לא עשית כלום
לבד! גם את הישיבה הפשוטה בסוכה הקב"ה עשה! הוא נטל אותך
בידיו והושיבך בה! הוא עשה ,הוא עושה ,והוא יעשה את כל
המעשים כולם! רבותי! כשתתבוננו בדברים ,תראו שאין הם
פשט'ל .זו האמת לאמתה .זהו יסוד האמונה! זה ,בעצם ,היסוד
העיקרי שעלינו לשאוב מחג הסוכות :אמונה מוחלטת בקב"ה ,מתוך
הכרה ברורה שהאדם הוא כלום .הכל ,בכל ,מכל ,הכל מאתו יתברך!
דוד המלך אומר )שמואל ב כב ,לז(" :תרחיב צעדי תחתני ולא מעדו
קרסלי" .דוד המלך מודה לקב"ה על כך שנתן לו את היכולת לפסוע
צעדים רחבים ,משום שאם היו לו צעדים קטנים ,ורגל אחת היתה
נוגעת ברגל השניה ,הוא היה מועד ונופל פעמים רבות ,כפי שפרש
רש"י" :כשאדם מדבק רגליו זו בזו – הוא נוח לפול" .רבונו של
עולם! דוד המלך ,גבור עולם ,שבמכת חרב אחת היה מפיל שמונה
מאות חללים! )מו"ק ט"ז ,(:אין לו על מה להודות ,אלא על הפסיעות
שהוא פוסע ברגליו ,שהן ארוכות דין ,ולא קצרות? אלא זה גופא
רצה דוד המלך לומר :וכי סבורים אתם שאני הוא זה שמפיל שמונה
מאות חללים במכה אחת? הכחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה?
חס וחלילה! אני איני מסוגל לעשות אפילו פסיעה אחת קטנה מכחי!
הקב"ה הוא זה המכון את פסיעותי ,ואלמלא הוא – המכין מצעדי
גבר – לא היה בכחי לבצע אפילו פעולה פשוטה שכזאת ,לפסוע" .כי
בסכות הושבתי"! זו ההסתכלות הנכונה על החיים ,ומתוך הסתכלות
זאת יש לחיות את החיים) .רבי ראובן קרלנשטיין זצוק"ל ,יחי ראובן סכות(

פוחת והולך בפרי החג
בתפלת מוסף של יום טוב ראשון אומרים אנו" :פרים בני בקר שלשה
עשר" ,וביום השביעי והאחרון של החג אומרים" :פרים שבעה".
בכל יום מימי החג מופחת מספר הפרים באחד ,עד שמשלשה עשר
פרים שהוקרבו ביום הראשון – מגיעים לשבעה ביום האחרון.
אומרים חז"ל )במדבר רבה כא ,כה(" :מה ראה להיות פוחת כל יום?
למדך התורה דרך ארץ מן הקרבנות :שאם ילך לאכסניא ,וקבלו
חברו ,יום ראשון מקבלו יפה ומאכילו עופות ,בשני מאכילו בשר,
בשלישי מאכילו דגים ,ברביעי מאכילו ירק ,כך פוחת והולך עד
שמאכילו קטנית" .כאשר מגיע אורח לביקור ממושך ,ביום הראשון
מגישים בפניו שפע אוכל משובח ,אך בהמשך מכינים עבורו פחות
ופחות ...וקשה הדבר! קשה להבין את המשל – האם אכן כך צריך
להיות? כך ראוי לנהוג באורח? וקשה גם להבין את הנמשל – האם
נוהגים אנו כלפי שמיא כפי שנוהגים באורח? שמעתי בשם הגאון
רבי חיים קמיל זצ"ל ,ראש ישיבת אופקים ,באור נפלא :מהי באמת
הסיבה לכך שביום הראשון עושים עסק סביב האורח ,ובהמשך
טורחים פחות ופחות? התשובה היא ,שאורח שמגיע אלינו לזמן
ממושך הופך להיות היימישער ,הוא נהיה 'משלנו' ,ובכל יום שחולף
מרגיש פחות אורח .ומהו הנמשל? מבאר רבי חיים קמיל :כל יום
מימי החג מקרב אותנו לקב"ה יותר ויותר .עד שביום השביעי – אנו
מגיעים לפסגת הקרבה ,וממילא נצרכים לפחות פרים) ...שם(

איזה דבר הנעשה בפורים נעשה גם בסוכות ,אלא שבפורים יש שלוש לפניו ובסוכות שתיים בלבד?

הכל בהשגחה פרטית

סוכות

שמעתי מהצדיק רבי דן סגל שליט"א סיפור שסיפר לו אחד ממקורבי ה"חזון איש" זצ"ל .באחד הימים כאשר נכנס זה אל ה"חזון איש",
פנה אליו ה"חזון איש" בהתפעלות גדולה" :תשמע ספור על השגחה פרטית שהיתה לי היום ,מעשה נורא!" והחל לספר" :ישבתי היום
בחדרי ולמדתי ,כהרגלי .לפתע שמעתי דפיקות בדלת .קמתי לפתוח .ומי עומד בפתח? זבוב! והוא שואל אותי' :כאן גר אברהם ישעיהו
קרליץ?' השבתי לו בחיוב .והוא אמר לי' :שלחו אותי משמים כדי לדגדג אותך באף' ...אמרתי לו' :לעשות לי גראבל באף? איני רוצה!'
ובתנועות יד התחלתי לגרש אותו ...ואז אמר לי" :שלחו אותי משמים לעשות לך גראבל ,ואתה לא רוצה? אני זריז ממך! ובזריזות עצומה
התחמק מהיד המנפנפת שלי ,חזר לאף ,עשה לי גראבל ,ואמר לי' :א' גוט יאר! סימתי .שלום' ועף לדרכו ונעלם" .השומע היה המום .אילו
ספורי סבתא מספר לו ה"חזון איש" ...ה"חזון איש" הבחין בפליאתו והסביר" :מובן שהזבוב לא דפק בדלת .אולם רציתי להמחיש לך,
באמצעות התאור שתארתי ,את הענין שאין דבר כזה – ולו יהיה הזעיר ביותר – שאינו נעשה מתוך השגחה פרטית!" אם נשכיל לחיות
חיים שכאלו ,חיים של אמונה בחוש ,חיים של הכרה בהשגחה פרטית ,כמה קנאה ,שנאה ועגמת נפש יחסכו מאתנו! הרי אף אחד בעולם
אינו יכול לקחת מה ששייך לנו ,כמו שכתב ה"חובת הלבבות" )שער הבטחון פ"ד( שגם אם יתאספו כל יושבי תבל וירצו לקחת מאדם
גרגיר חטה אחד קטן שנקבע לו מן השמים – הם לא יצליחו לעשות זאת! וכן גם להפך" :אם היו משתדלים כל אשר בשמים ובארץ
להוסיף עליו – לא היו יכולים בשום פנים ,ולא בשום סיבה" .רבותי! בואו ונקח מחג הסכות צידה לדרך" :כי בסכות הושבתי" ,איננו
פועלים כלום! כל צעד ושעל שלנו מכון על ידי השי"ת! כך יהיו חיינו שלוים יותר ,כמו שמסיים ה"חובת הלבבות"" :וכאשר יבטח באלקים,
ימצא מנוחת לבו ושלות נפשו") .רבי ראובן קרלנשטיין זצוק"ל ,יחי ראובן סכות(

פינת ההלכה
לעשות תחרות איזה סוכה היפה ביותר ,או לתת את הכסף לעניים
שאלה :גביר גדול שרוצה לעשות תחרות בין הילדים ,שכל משפחה שתקשט את הסוכה ,והסוכה שלהם תהיה הנאה ביותר יקבלו פרס כספי
גבוה .אך הגביר מסתפק האם יש בזה ענין ,ואולי עדיף לתת את הכסף לעניים ,מאשר תחרות הזאת ,האם יש ענין בתחרות זו?
תשובה :יש לעודד את התחרות הזו ,ויש לתת כבוד למשתדל לעשות לשם שמים סוכה נאה ,וזאת על סמך הנאמר ביומא )דף ע ע"א( שאחר
עשיית הקרבנות וקריאת התורה על ידי הכהן הגדול ,כל אחד ואחד מביא ס"ת מביתו וקורא בו כדי להראות חזותו לרבים .ופירש"י :להראות
חזותו לרבים ,להראות נויו של ספר תורה ותפארת בעליה שטרח להתנאות במצוה .שנאמר 'זה אלי ואנוהו' ,התנאה לפניו במצות ,לולב נאה
ספר תורה נאה בקלף נאה ,בדיו נאה ,לבלר אומן וכו' ,עכ"ל רש"י  .מבואר בדבריו שיש לעשות מעשים ,כדי להראות שלבעלים מגיע תפארת
משום שטרח להתנאות במצוה .ולכן אם תחרות סוכה הנאה היא לשם שמים כדי לעודד את הציבור למצוה יקרה זו יש להשתדל מאד
להמשיך בה ולא לבטלה .וכך כתב רבנו יונה בפירושו על אבות )פ"ב מ"א( וז"ל" :רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם .כל שהיא
תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם ...גם צריך להתנאות במצוות ,לולב נאה ,טלית נאה ,ספר תורה נאה ,תפילין ,וכיוצא בהן ,בענין
שיפארוהו בני אדם ,וישבחוהו עליהם" ,עכ"ל .וזוהי הכוונה התנאה לפניו במצוות ,תעשה עצמך נאה במצוות שכולם ישבחוך על יופי
המצוות .משמע מדברי הגמרא שיש ענין להראות הנוי של הספר תורה ,ונראה דגם בעניננו אף אם מטרת הגביר להראות אח"כ לכולם את
הסוכות היפות ,יש בזה חיבוב מצוה ,ויש לעודד את התחרות ,כמו שעשו בבית המקדש.

האם קטנים ילבשו חולצה לבנה בחול המועד
שאלה :בחול המועד נוהגים ללבוש בגדי שבת ,ולדעת המשנה ברורה לא חייבים ללבוש בחול המועד בגדי שבת ,אבל צריך שהבגד יהיה
יפה יותר מימות החול .השאלה :חולצה לבנה מתלכלכת ,ויש לאמא הרבה עבודה לנקות .האם לנהוג כמו החיי אדם שכותב שצריך ללבוש
בחול המועד בגדי שבת ,וילבש חולצה לבנה ,או שיכול להקל בבגד צבעוני משום כיבוד אם?
תשובה :אם הוא כבר בן  ,13שילך עם חולצה לבנה ,וישמור עליה שלא יתלכלך ,אבל אם הוא עדיין פחות מגיל זה ,ואינו יכול לשמור כל כך
עצמו שלא ילכלך את בגדיו ,עדיף ללכת עם בגד נקי צבעוני ,מאשר עם בגד לבן מלוכלך) .הגר"י זילברשטיין ,ווי העמודים(
חידה שבועית

למשפחת הלוי עשרה ילדים ,בלי עין הרע .חמשה בנים וחמש בנות .בשולחן
החג יושבים הבנים מצד ימין והבנות מצד שמאל .סדר הישיבה הוא מגדול לקטן .על פי
הנתונים הבאים עליכם לגלות היכן יושב חיים ומה שמה של הבת הקטנה היושבת אחרונה.
 .1דוד וחיים אינם יושבים זה ליד זה .2 .נחמה היא אחת משלוש הגדולות וממילא היא
אינה יושבת מול אלעזר .3 .חיים גדול מצבי אך קטן מדוד .4 .צפורה יושבת מול דוד.5 .
בין נחמה ליהודית יושבת מרגלית .6 .גמליאל אינו יושב מול דבורה.
תשובה לחידה בפר"ש :הלשון לקוח )לא ,כו( .תשובה לחידה השבועית :פעולת ההכאה באגרוף על הלב בשעת אמירת וידוי.
תזכורת :הכניסה להגרלה מותנה  .1בתשובות על שתי החידות  .2כתובת מלאה .3 .לתושבי פ"ת בלבד
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