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עיון בגדרי 'הידור מצווה' מלמד שההידור תלוי בעיקר פ
בהיבט האסתטי של המצווה. מבחינה זו, לא כל האתרוגים 

שנקראים מהודרים בשוק הם באמת כאלה 

בהשראת חנוכה, ככל הנראה, שוק ארבעת המינים אימץ 
לעצמו את ההבחנה בין סטים "כשרים", "מהודרים", 
ו"מהודרים מן המהודרים". המהדרין מקרב הסוחרים 

חילקו אף את ההידור לרמות שונות: "מהודר א'", "מהודר 
א"א" ו"מהודר אא"א". הבעיה היא שבניגוד לחנוכה, 

שם ההידור ניכר וגלוי לעין כל )הוא תלוי במספר הנרות 
שמדליקים ובחומר ההדלקה(, בכל הנוגע לארבעת 

המינים, לרוב העולם אין באמת מושג מהו ההבדל בין 
ההידורים השונים. עידן השפע בירך אותנו באתרוגים, 

לולבים, הדסים וערבות, שכולם משובחים, יפים ונקיים, 
עד שקשה לעין בלתי מזוינת להבחין ביניהם. 

מה שכן ידוע לכל הוא פער המחירים בין הסטים השונים. 
עשרות ומאות אחוזים מפרידים בין מחירם של הסטים 

הכשרים והסטים בעלי רמת ההידור הגבוהה ביותר. הדבר 
יוצר את התחושה כאילו רכישת סט כשר אינה דבר שראוי 

לעשותו מלכתחילה אלא בדיעבד, כביכול הוא מוצע 
לבעלי רמה דתית נמוכה ולמקלים בהלכה. התואר "כשר" 

מתפרש לאור זאת כ"כשר לברכה", ומאחורי נימת אזהרה: 
ידי ברכה יצאת אך לאו דווקא ידי חובה. וכך, באופן שאיננו 

תמיד מודע, מופעל לחץ על הציבור להוציא ממון רב על 
רכישת ארבעת המינים ולמשווקים היתה אורה ושמחה 

וששון ויקר, תרתי משמע.

תוספת שליש
דא עקא, שהרושם הזה רחוק מלהיות נכון, הן מבחינה מציאותית 

והן מבחינה הלכתית. מבחינת המציאות השוררת בשטח, חשוב 
לדעת שלא פעם ולא פעמיים מי שעושה את הסיווג בין סטים 

"כשרים" ל"מהודרים" ברמות השונות הם המוכרים )בחורים 
צעירים, פעמים רבות(, שהכרתם את הלכות ארבעת המינים 

מתמצת בהדרכה של חמש דקות אצל הסיטונאי. לכן לא תמיד 
המחיר משקף את רמת ההידור. באופן אישי מצאתי מספר 

פעמים שדווקא הסטים ה"כשרים" היו מהודרים יותר מהסטים 
המהודרים שבמהודרים. על כן, המבקש להדר במצווה זו 

לבדוק בעצמו את הסחורה שהוא רוכש ולא לסמוך על התוויות 
שמדביקים לסטים.

אבל יש כאן גם עניין עקרוני יותר הנוגע למהות ההידור. מכינוי 
התורה לאתרוג "פרי עץ הדר", לומדת הגמרא )בבלי סוכה לא, א( 
כי על ארבעת המינים להיות "הדר" )מכאן נובע הדין הפוסל אותם 
לנטילה בהיותם יבשים, למשל(. ומכאן, שיש עניין להדר בארבעת 

המינים )ואמנם, ר' יוסף קארו הקדיש לכך סימן מיוחד בהלכות 
ארבעת המינים; אורח חיים תרנו(. אך מהו בדיוק הידור?

הבבלי במסכת בבא קמא )ט, א( קובע את הגדר להידור מצווה:

א"ר זירא אמר רב הונא: במצוה - עד שליש. מאי שליש? אילימא 
שליש ביתו, אלא מעתה, אי איתרמי ליה תלתא מצותא, ליתיב 

לכוליה ביתא? אלא אמר ר' זירא: בהידור מצוה - עד שליש במצוה.

הגמרא שוללת את האפשרות שר' זירא מחייב להוציא על מצווה 
שליש מכל הממון שיש ביד האדם, שאם כן לאחר שלוש מצוות 
ייוותר האדם ללא כל רכוש. על כן היא מפרשת את דבריו ביחס 

לסוגיית הידור מצוות וקובעת שחיוב ההידור הוא בסך שליש 
מערכה של המצווה. ומהו ההידור? מפרש רש"י:

שאם מוצא ב' ספרי תורות לקנות ואחד הדור מחבירו יוסיף שליש 
הדמים ויקח את ההדור, דתניא "זה אלי ואנוהו" - התנאה לפניו 

במצות. עשה לך ספר תורה נאה, לולב נאה, טלית נאה, ציצית 
נאה.

רב קהילת "ישראל הצעיר", רמת פולג נתניה

נפתח שנה חדשה וטובה בתרומות למשפחות נזקקות 
צביקה

052-2518981

עלון שבת לכלל ישראל 

הכשר הוא לעתים המהודר / הרב עידו פכטר
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על פי רש"י, הידור מצווה נוגע למימד האסתטי שלה. לפירושו, הגמרא 
מחדשת כאן שהנוי של המצווה איננו בתחום הרשות ונתון לשיקול הדעת 

של המקיים אותה, אלא חלק מגדרי המצווה. כשם שיש כללים המנחים 
אותנו כיצד לקיים את המצוות )כמו 'זריזין מקדימין למצוות'(, כך יש חיוב 

לנאות וליפות את המצווה, בשיעור של עד שליש מערכה.

הסמ"ג )עשין מד(, בשם רבנו תם, דוחה את שיטת רש"י, שכן לכאורה אין 
לדבר סוף. הלא תמיד ניתן למצוא לולב, טלית או ספר תורה, נאים יותר 

ויקרים יותר, ממה שאתה מתכוון לרכוש, ומתי אם כן נוכל לקבוע שהאדם 
יצא ידי חובת הידור? במלים אחרות, רש"י מדבר על מציאות בה מזדמנים 

לאדם שני פריטים, שאחד הדור מחברו. במקרה כזה קובע רש"י שעל האדם 
ליטול את המהודר אם שוויו הוא עד שליש יותר מהפריט הפשוט. אבל 

מה קורא כאשר אדם מגיע לחנות תשמישי קדושה ולפניו עשרות פריטים 
במחירים שונים? איזה פריט ייחשב לדידו הפריט הפשוט ועל פיו ייחשב את 

תוספת השליש?

בשל כך מפרש רבנו תם )מובא בסמ"ג שם( פירוש אחר: "אם קנה אתרוג 
כשיעורו כאגוז או כביצה ומצא נאה יש לו ליתן עד שליש יותר אבל אם 

גדול מכביצה אין לו להוסיף עליו". דוק: בניגוד לפירוש רש"י, מדובר כאן 
במקרה שכבר קנה אתרוג, רק בשיעור ההלכתי המינימלי. כעת, מזדמן לו 

לקנות אתרוג גדול יותר. פוסק רבנו תם שאם מחירו של האתרוג החדש 
גבוה עד שליש מהראשון יחליף את האתרוג שקנה. ומה הסיבה לכך? ייתכן 
ששוב מדובר על עיקרון של נוי, באשר אתרוג גדול יותר הינו נאה יותר. אבל 

ייתכן שיש כאן עיקרון נוסף – ההידור איננו רק הנוי אלא גם ההתרחקות 
מההגדרות המינימליות של המצוות, וזאת כדי למנוע מצב בו יעבור על 

ההלכה )במקרה והאתרוג יצטמק לדוגמה(.

שני סוגים של הידור
השולחן ערוך )אורח חיים תרנו, א( פוסק להלכה את שתי השיטות: 

אם קנה אתרוג שראוי לצאת בו בצמצום, כגון שהוא כביצה מצומצמת, 
ואחר כך מצא גדול ממנו, מצוה להוסיף עד שליש מלגיו בדמי הראשון, כדי 

להחליפו ביותר נאה. ויש מי שאומר שאם מוצא שני אתרוגים לקנות והאחד 
הדור מחבירו, יקח ההדר אם אין מייקרים אותו יותר משליש מלגיו בדמי 

חבירו. 

אין זה משנה באיזו שיטה נלך, מדברי השולחן ערוך עולה כי העיקרון המנחה 
כאן הוא הנוי. האסתטיקה היא הידור המצווה כאן. ואולם, באחרונים מצאנו 

הגדרה נוספת למהות ההידור; ייתכן שבהשראה מהפירוש השני שהעלנו 
בדברי רבנו תם )ביאור הלכה שם(:

מכל מקום באתרוג או לולב שיש בו חשש פסול )והוא הדין בכל המצות 
כהאי גוונא( שתלוי בפלוגתא דרבוותא אף שהלכה דכשר, מכל מקום יש 

לומר דבזה לכולי עלמא צריך לקיים הידור מצוה עד שליש לקנות אחר 
לצאת כל הדעות.

הנה כי כן, להלכה ישנם שני סוגי הידור. הראשון, שמקורו בדברי התלמוד 
והראשונים, הוא ההידור האסתטי – ליפות ולנאות את המצוות. השני, 
שמקורו בעיקר באחרונים, אותו ניתן לכנותו 'מצווה מן המובחר', הוא 

ההידור ההלכתי – הרצון לצאת ידי חובת כלל הדעות והשיטות. הבעיה 
היא שכיום, ובמיוחד בשוק ארבעת המינים, כאשר מדברים על סט מהודר, 
מתכוונים בעיקר לסוג השני של ההידור, המבוסס על רצון לצאת ידי חובת 

דעות שונות ושיעורים שונים. אבל לכך אין כל קשר למשמעות המקורית של 
ההידור, הוא הפן האסתטי.

אמחיש את הדבר במקרה שנתקלתי בו לפני מספר שנים. קרוב משפחה 
הציג בפניי אתרוג שקנה במחיר גבוה ושנכתב עליו שהוא ברמת ההידור 

הגבוהה ביותר. כשפתחתי את הקופסה ראיתי אתרוג שהיה אמנם נקי 
מקילופים ונקודות שחורות אבל היה ירוק כולו, עקום, לא סימטרי, ובקיצור 

)ויסלחו לי הקוראים(: מכוער. האם על אתרוג כזה ניתן לומר 'מהודר'?!

מגוון שיקולים
המורם מכל האמור הוא שהרוצה להדר במצוות ארבעת המינים )בגמרא 
מסופר שרבן גמליאל קנה לולב באלף זוז; עד כדי כך היו מצוות חביבות 

עליו!(, אינו יכול לסמוך על התוויות שמצמידים לסטים שנמכרים וודאי שלא 
על המחירים המצמידים להם. השיקולים לקביעת ההידור שם הם לא פעם 

חלקיים ומתעלמים מהמרכיב המרכזי שהוא האסתטיקה. ומה יעשה אם 
כן אדם המבקש להדר במצוות זו? יזכור נא זאת: ההלכה מגדירה אתרוג 

כשר כאתרוג שלא נשתנה צורתו, הוא מחוספס כדרך האתרוגים )ולא 
הלימונים( וצבעו ירוק בהיר עד צהוב, ואין בו כתמים שחורים או לבנים או 
פגמים הניכרים לעין כל. זהו נקרא אתרוג שלם. מעתה, כל תוספת הידור 

צריכה להתחשב בראש ובראשונה במראהו ויופיו. ככל שהאתרוג נקי יותר, 
כך ודאי הוא מהודר יותר. אבל לכך יש להוסיף גם את השיקולים של טריות, 

גודל, סימטריה וצבע. ככל שככל התנאים הללו ימולאו, כך ייחשב האתרוג 
למהודר יותר.

בטוחני שמי שיפנים את הכללים הללו, יוכל למצוא אתרוגים מהודרים אא"א 
השוכבים לא פעם במדור ה'כשרים לברכה' בלבד. 
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העסק שלך יכול להופיע פה!
מבצע חסר תקדים לקראת החגים 
פרסום העסק בעלון "מסביב לשלחן"

1 ש"ח בלבד! 4 9         ב-
חשיפת העסק באופן 

שבועי ליותר מעשרת אלפים     
לקוחות פוטנציאלים

לפרטים:
0 5 2 - 6 6 5 4 7 8 1  

*מחיר המבצע מותנה בפרסום של 4 שבועות לכל הפחות
*המחיר וגודל הפרסום עשוי להתעדכן מעת לעת

*המחיר כולל מע"מ
*המחיר לפרסום מודעה מעוצבת, לעיצוב מודעה חדשה

  תשלח הצעה נפרדת
*למודעה עד גודל חצי עמוד

בעל/ת עסק?

*
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מעבר חד בין כיפור לסוכות
מדוע מברכים "על נטילת לולב" ולא: "על נטילת 

אתרוג"? ברצוני לענות על כך מתוך התבוננות בהבחנות 
מהותיות שבין חג הסוכות שלפנינו ליום הכיפורים שזה 

מקרוב עברנו.

המעבר מימים הנוראים לימי חג הסוכות הוא מעבר 
חד ביותר. אנו חשים בכך בכל מוצאי יום כיפור כאשר 
זמן קצר לאחר תפילת נעילה אנו לוקחים מהר פטיש 

ומסמר, סוכה לבנות בנים ובנות. מעברים חדים הם 
כנראה תופעה אימננטית למסורת היהודית, ואנו חווים 

אותם בהזדמנויות נוספות במעגל השנה. כך במעבר 

יג(, כשהתורה מצווה על לקיחת ארבע המינים, וכשההלכה דורשת שעיקר 
הסוכה, הסכך ייעשה מהצומח הטבעי בלבד. ההיבט המשפחתי והקהילתי 

מהותי אף הוא שכן בניגוד ליום כיפור הוא יומו של היחיד המתייחד עם 
עצמו, סוכות הוא חג היחד, בו צריכה להיות התאחדות של "אתה ובנך ובתך 

ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה" כפי שהתורה מפרטת בפירוט 
יוצא דופן )שם, טז, יד(. מנהג הנענועים של סוכות מבטא רצון לפרוץ לארבע 

רוחות השמים, ומנהג ההקפות עם ההושענות מבטא רצון להקיף את הכל.

הופכים אני לאין
יום הכיפורים מתאפיין בהתאיינות, אנו מנמיכים קומתנו לפני בורא עולם 

הופכים את האני לאין, שהרי "מה אנו מה חיינו", "כחומר ביד היוצר", כדברי 
תפילות היום. בסוכות לעומת זאת האני חוזר ובגדול. כשהלל הזקן היה 

רוקד ושמח בשמחת בית השואבה הוא היה מכריז: "אם אני כאן –הכל כאן, 
ואם איני כאן  - מי כאן?!" )סוכה, נג, א(.  יום כיפור עבודתו באש – הכהן 

הגדול היה לוקח "מלוא המחתה גחלי אש... ונתן את הקטורת על האש לפני 
ה' )ויקרא טז, יב-יג(, ואילו סוכות עבודתו במים – ניסוך המים על גבי המזבח, 

שמחת בית השואבה, לקיחת ארבע המינים "הגדלים על כל מים" ותפילות 
הגשם. האש היא הכוח המכלה החזק בעולם, והיא מסמלת גם את האדם 
המוכן לכיליון עצמי לפני ה', ואילו המים הם הכוח המחייה החזק בעולם, 

סמל החיים. המים הם הדבר הדומם היחיד שזכה לכינוי חיים, "מים חיים", 
וחוקרי החלל עסוקים כל הזמן במציאת טיפת מים אחת בכוכבים אחרים, כי 

בלי מים אין חיים.

האדם שביום כיפור חדל מעשיית כל מלאכה, ונמנע לעשרים וחמש שעות 
כמעט מכל פעולה אנושית אפשרית, הופך במוצאי היום הקדוש ליצור פעיל 

ונמרץ, שבונה דירה, וכאחוז תזזית ממהר לבצע כמעט את כל המלאכות 
האפשריות מל"ט אבות המלאכה. 

יום הכיפורים הוא יום הזהירות, ואילו סוכות הוא חג הזריזות. ביום כיפור 
נזהרנו בכל דיבור ושקלנו היטב כל מעשה, ואילו בסוכות אנו מרבים 

בדיבורים ובמעשים.

ביום כיפור אנחנו אנשים מוכים, ואילו בסוכות אנו הופכים להיות גברים 
מכים. ביום כיפור הלקנו את עצמנו "על חטא", וכפי שמופיע בשולחן ערוך 

נוהגים ללקות בערב יום כיפור )או"ח, סימן תרו, ד( בסוכות, לעומת זאת, אנו 
מכים את מוטות הסוכה וחובטים את ההושענות. אם 

המעבר מיום הכיפורים לסוכות הוא מעבר ממצב של כפיפות למצב של 
הזדקפות. ביום כיפור השתטחנו על הרצפה בהשתחוויה, ואילו בסוכות 
אנחנו מתמקדים בתקרה ומזלזלים ברצפה. עיקר תשומת הלב נתונה 

לסכך, והוא חייב להיות מתחת לעשרים אמה כדי שתשלוט בו העין ונקיים 
את הפסוק: "למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי". לרצפת הסוכה אין 

כל הלכות כי היא לא מעניינת אותנו. בסוכות אנחנו מכוונים גבוה. 

כפופים וזקופים
ניתן לעמוד בברור על אופיים זה של חגי תשרי על-פי הסמלים והמצבים 

של ימים אלה: ביום הכיפורים עומדים כפופים, והכלי המסמל יותר מכל את 
הימים הנוראים, השופר, מצווה היא שיהיה כפוף. בסוכות עומדים זקופים 

מתענית אסתר לפורים, מימי הפסח לתקופת האבל שבספירת העומר, 
מתשעה באב לט"ו באב, מחנוכה לעשרה בטבת, ובזמננו גם מיום הזיכרון 

ליום העצמאות. המעבר מיום הכיפורים להכנות לסוכות הוא כמדומני 
החריף ביותר, שכן אנו עוברים במהירות מיום של יראה ואימת הדין לימי 

שמחה, אך מעבר לכך מדובר במעבר שנוגע לכל דפוסי ההתנהגות שלנו. 

יום הכיפורים הוא יום של התכווצות והתכנסות בתוך עצמנו, אנחנו 
מתנתקים מהעולם, נמצאים כמעט ללא תקשורת עם הסביבה, מתכנסים 

בבית הכנסת ומתייחדים באופן טוטאלי עם חשבון הנפש האישי שלנו, 
עם הרהורי הלב שיש לכל אדם על עצמו. מיד עם מוצאי הצום אנו יוצאים 

מהבית אל החוץ, ובהגיע החג אנו יוצאים אל הטבע, מרעננים קשרי משפחה 
וחברים, מתערים בציבור הכללי. אפיונים אלה של סוכות הם מהותיים 

לחג, ואינם רק תוצרים של הווי ופולקלור מקריים. ההיבט של הקשר לטבע 
מודגש בתורה כשהחג מוגדר במילים: "באספך מגרנך ומיקבך" )דברים טז, 

רב היישוב ניר עציון, מרבני צהר ובית הלל, מלמד במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן"
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והכלי המסמל את החג הוא הלולב, ומצווה היא שיהיה זקוף.

המעבר מיום הכיפורים לסוכות מלמד אותנו על החיים שעלינו ליישם בשנה 
שזה מקרוב החלה. לפני שמתחילים בפעילות חשובה יש צורך בהתכנסות, 
אולם אנו לא אומרים להישאר מנותקים ומכונסים בתוך עצמנו מעבר לזמן 

ההכנה הנדרשת. בכל מקצוע בחיים יש צורך להתכנס תחילה ללימוד 
אינטנסיבי אך העיקר הוא לעבור לאחר מכן ליישום הלימוד שנרכש בתוך 

החברה ובהוויית החיים השוקקים. לפני שיוצאים למבצע מתכנסים לתדרוך, 
אבל התדרוך אינו אלא אמצעי ואילו המטרה היא הביצוע. כך גם בתחום 

החיים הדתיים והרוחניים שלנו. ההתכנסות, העצירה ממלאכה, ההתכופפות 
וביטול האני שחווינו ביום הכיפורים, היו בבחינת הכנה והכשרה לקראת 

החיים האמתיים, בהם עלינו לפעול בתוך המשפחה והקהילה, בהם עלינו 
לממש את האני שלנו במיטבו, ובהם עלינו להיות אקטיביים, יוזמים ובונים. 
זוהי ההליכה מחיל אל חיל שביציאה מיום הכיפורים להקמת הסוכה. אסור 
להישאר בשלב האש, יש לפרוץ ולזרום בחיים כמו המים, להשקות ולהרוות 

את החברה שמסביבנו. 

הלולב סמל להזדקפות
בהגיע סוכות נברך "על נטילת לולב", ולא "על נטילת אתרוג", שכן הלולב 
מסמל את ההזדקפות לצורך עשייה ופעילות. חז"ל ראו בלולב משל למי 

שיוצאים ממשפט אצל המלך ומניפים את חרבותיהם לאות ניצחון )ויקרא 
רבה, ל, ב(. אין זו אמירה הרחוקה מהפשט. הלולב משקף את זקיפות 

הקומה היהודית. במדרש אחר מדובר על כך שהלולב "דומה לשדרה של 
אדם" )שם, ל, יד(, שכן הוא מסמל את העמידה הזקופה של האדם, שמכיר 

באני שלו ומתוך כך הוא פועל, יוצר ומשפיע. אין זה מקרה אפוא שהמילה 
"לולב" שווה בגימטריה בדיוק למילה "חיים". הלולב הוא סמל לאדם 

המממש את האני שלו בחייו, ובניגוד לחוסר הביטחון שאפיין אותנו ביום 
כיפור, שהיה נכון לאותו יום יחיד ומיוחד, אנו זקוקים ללולב כסמל לביטחון 
בעצמנו וביכולתנו בחוזרנו לחיי המעשה, בהם עלינו לזקוף קומה כיהודים 
שומרי תורה בתוך החברה הכללית, כישראלים בקרב כלל האנושות, וכבני 

אדם, שהבורא נטע בהם מצלמו ונתן להם מנדט ויכולת לפעול בעולמו. 
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בדרך כלל אנו קוראים את פרשת האזינו בשבת שובה. אך 

אם יש שבת מפרידה בין יום הכיפורים לסוכות קוראים 

בשבת הזאת את שירת האזינו. על שירת האזינו, שאנו 

קוראים השבת, נאמר בספרי: "שיש בה עכשיו ויש בה 

לשעבר ויש בה לעתיד לבוא, ויש בה בעולם הזה ויש 

בה לעולם הבא". השירה היא עדות לעתיד לקרות לעם 

ישראל במהלך ההיסטוריה. בראשית הדרך הייתה הצלחה 

גדולה: "ירכיבהו על במותי ארץ ויאכל תנובות שדי" ונפילה 

גדולה בהמשך: "וישמן ישורון ויבעט, ויטש אלוה עשהו". 

כותב על הדברים ד"ר יהושע מנחם רוזנברג: "הבעיה של 

כאשר כל הנתונים מראים על זמן שבו העולם מאיר לאדם פנים- דווקא אז, 

יש לצאת החוצה ולהיות חלק מהעם. לבית שלי אני מכניס אנשים שאני מכיר 

ובוחר להכניס. אבל הסוכה נמצאת בחוץ, עם פתח פתוח. הסוכה מקבלת כל 

אחד. בתפילת ערבית בכל יום ויום אני מבקשים "ופרוש עלינו סוכת שלומך". 

הסוכה היא סמל לשלום דוקא בהיותה דירת ארעי. מנהגו של עולם הוא שמי 

שירא מאיוביו מתבצר בבית גדול וחזק מוקף חומה. עם ישראל )ישורון, י.ש.ר(, 

בוחר מנגד לשבת בסוכה עם סכך אשר מסיר חוצץ בין יושביה לשמיים. שכן 

הסוכה מסמלת את בטחונו באלוקים ואת כמיהתו לשלום של אמת, ללא 

חשש מאויב והתקפה. רד"ק בפירושו לספר זכריה, מסביר שנבואת זכריה 

)פרק יד'(, מדברת על זמן שבו תהיה מלחמה, וכולם יראו את נפלאות אלוקים. 

חג הסוכות, נקבע לכל האומות, כחג לזיכרון מדי שנה לנפלאות ק' יתברך. 

"אמר רבי אלעזר הני שבעים פרים-שמקריבים בשבעת ימי הסוכות, כנגד מי? 

כנגד שבעים אומות עולם. פר יחידי שמקריבים בשמיני עצרת כנגד אומה 

יחידה ישראל. רש"י פירש פרי החג הם כנגד שבעים אומות עולם לכפר עליהם 

שיהיו גשמים בכל העולם, שהרי נידונין בחג על המים. חג הסוכות, אמור 

להפוך, לעתיד לבוא לחג עולמי, הסוכה תהפוך לסוכת שלום לא רק לישראל, 

אלא לעולם כולו".

יהי רצון ונזכה. 
חג סוכות שמח והייתם אך שמחים!

"וישמן ישורון ויבעט", היא בעיה של כלל עם ישראל, ובעיה של כל אחד מן 

הפרטים בעם. גאוותו של האדם גורמת לו לראות את ההצלחות, כהצלחותיו, 

בכישלונות הוא מאשים, בדרך כלל, את הזולת. בצר לו, פונה היהודי אל ה'. 

בטוב לו הוא משתבח בעצמו". 

"ישרון" )שורש י.ש.ר( הוא כינוי לעם ישראל. עם ישראל מצווה בסוכות לשמוח 

שמחה יתירה "ושמחת בחגך", בלשון חז"ל המילה "חג" לבדה מציינת את חג 

הסוכות. על מה השמחה המרובה? חג הסוכות הוא החג המסיים את השנה 

החקלאית, בתקופה זו אוספים את התבואה ולכן השמחה. כל האווירה של 

החג היא מאד חקלאית וארצית – לקיחת ארבעת המינים, יציאה מהבית 

החוצה וישיבה תחת סכך צמחי. הגר"א, גם מלמד שיש קשר בין מצוות ארץ-

ישראל לבין מצוות סוכה, שאל שתיהן נכנס האדם בכל גופו. וכתב הרמב"ם 

שארבעת המינים נבחרו משום שהם גדלים בארץ-ישראל ומפגינים שבחה 

וטובה האקלימי, וכתב הראי"ה קוק, שחג הסוכות הוא חג קדוש אשר רז ששונו 

והדרו לא נוכל לחוש כי אם בשבתנו על אדמתנו האהובה המחדשת בנו עוז 

חיים ותקווה כי עליה עוד יציץ ויפרח ישראל )"קול בהדר"( אדם שאוסף את 

יבולו מעל אדמתו, לאחר שעמל עליו כל השנה, עלול להגיע לידי גבהות הלב " 

ַוִּיְׁשַמן ְיֻׁשרּון ַוִּיְבָעט.." ואז כל בסיסו, צור מחצבתו עלול להגיע למצב של נבילה-

הרש"ר הירש מבאר נבילה – ניוון הצמח, כמישה אחרי שהתחיל לבשר 

גמילת פרי. ידוע על קרבת האותיות ב-פ, וקרובה המלה נבילה אל המילה 

נפילה "כאשר אדם משחית דרכו המוסרית, ומתנהג בשפלות, הרי הוא נבל". 

)הרמב"ן( השמחה האמיתית היא השמחה הפשוטה של קבלה מתוך ארץ אל 

מול מציאות גבוהה יותר. גם את ארץ ישראל קבלנו מאלוקים: השמחה כמו 

ההאזנה צריכה להיות ממקום של השלמה פנימית ולא מתוך תלות באדמה.

כותבת על הדברים אודליה גולדרט: "עצם עיקרון הסוכה הוא שאדם חייב 

לראות את הכלל ואת הזולת דווקא בזמן בו הוא נמצא בפסגת ההצלחה שלו. 

ראש החוג לגיל הרך במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן" 

הפטרת האזינו – כיצד אפשר להימנע 
מ"וישמן ישורון ויבעט"?/ד"ר ניצה דורי
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שירת האזינו מהווה עדות לעם ישראל לקראת 
ההתרחשויות בדורות הבאים. כל פסוק בשירה כולל 

פרשנויות ומשמעויות רבות ומרתקות. אני בחרתי 
להתמקד בפסוק אחד, המכיל מסר עמוק ורלוונטי, לא 
רק לחג פסח: "ְזֹכר ְימֹות עֹוָלם ִּבינּו ְשנֹות ֹדר־ָוֹדר ְשַאל 

ָאִּביָך ְוַיֵּגְדָך ְזֵּקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלְך".

הרש"ר הירש )גרמניה, המאה ה 19( פותח את פירושו 
לפסוק זה בשיעור דקדוק מקוצר, בו הוא עומד על 

ייחודיות הביטוי "ְימֹות עֹוָלם", בו נעשה שימוש בצורת 
רבים בלשון - נקבה "ימות" ו"שנות", אשר מציינת על 
פי רוב פרקי זמן שאין להם קצבה, כאשר הציווי הוא 

לא רק לזכור את זמני ואירועי העבר, אלא "בינו", היינו, 
התבוננו לעומקם והחכימו באמצעותם: "חדרו לעומק 

ודבריהם יקרים מפז )וגם אינם 'עולים' לנו מאומה בפן 
הכלכלי(, ויש בכוחם לחדד עבורנו את מהות שליחותנו בעולם 

הזה. 

פעמים רבות אני שומעת על צעירים שפונים להתייעץ עם 
אנשים ומכונים שונים בנוגע לשאלותהקשורות לעתידם 

המקצועי והאישי, התייעצות שעולה הון ודורשת חשיפה. אכן, 
התייעצות זו תורמת ולעתים חיונית עד מאד, אולם לדידי, 

כאשר הדבר אפשרי, אין לפסוח על ההתייעצות הראשונית 
עם הורנו, מורנו, אשר מכירים אותנו )לפעמים יותר מאשר אנו 

מכירים את עצמנו, לפחות בגיל צעיר(, עמלו וטרחו לגדלנו 
ולחנכנו, המלצותיהם מבוססות על ניסיונם העשיר ועל 

התמודדויות מגוונות שחוו, ורצונם הבלעדי הוא להיטיב עמנו. 
התייעצויות מעין אלו מפרות את השיח הבין  - דורי, מעצימות 
את הקשר שלנו להיסטוריה הלאומית, המשפחתית והאישית, 

ומלמדות אותנו המון הן על אחרים והן על עצמנו.

 ימי חג הסוכות, הבאים עלינו לטובה, הם הזדמנות נפלאה 
לפיתוח שיח שכזה, להעמקת קשרים וליצירת 'זמן שמחתנו'. 
ברי כי האחריות ליצירת תא משפחתי נעים עם אוירה נינוחה 

וחמה, מוטלת גם על ההורים, אשר מתבקשים ל"הדריכם 
בטוב ובנחת. וגם תשגיח על בריאותם ומזונותם תמיד שלא 

יחסר להם... ובבקשה לכולכם על הנכתב לעיל שתדריך 
בניך ובנותיך ועיקר בדברים רכים, בדברי מוסר המתיישב על 

הלב..." )אגרת הגר"א, עמ' קנ"ג ד(.

שבת שלום וחג שמח!
מוקדש באהבה רבה להוריי היקרים, אשר עצותיהם היו ועודן 

יקרות מפז.

משמעותם, השכילו וראו את הקשר שבין הדורות הבאים זה אחר זה, דור 
אדם, דור אנוש, דור המבול, דור הפלגה; עקבו אחרי מהלכי ההתפתחות של 
משפחת האדם. ואחר כך שאל אביך -  ויגדך: שאל את אביך על ההיסטוריה 

שלך )שראשיתה נעוצה בדור הפלגה( 'ויגדך': הוא יציג אותה לנגדך כפי 
שעודנה חיה בלבו".

בימים אלה, בהם מושקת תכנית למצוינות במתמטיקה, שאין כל ספק 
בדבר חשיבותה ונחיצותה במישור הלאומי, משיקה פרשתנו תכנית מקורית 

וחשובה לא פחות - תכנית ללימוד ההיסטוריה שלנו, להידוק זיקתנו 
למקורותינו ולחיזוק קשרנו עם הורינו. שיטת הלימוד המוצעת בתכנית 
ייחודית זו היא אותנטית - האבות ילמדו את בניהם, ולא רק האבות, גם 

הזקנים, יהיו שותפים כמורים וכמרצים בכירים, כפי שממשיך ומיטיב לתאר 
הרש"ר הירש: "זקניך שקנו חכמה ודעת יפתרו לך את פשר ההיסטוריה 
שלך; הם יבארו לך את מקורך ואת שליחותך ההיסטורית מתוך ההקשר 

עם התעיות ותקופות החינוך של דורות העבר". עולה כי הלימוד מן העבר - 
מפעולות הדורות הקודמים, הוא המפתח להצלחת ולהבשלת הפירות של 

דור העתיד.

פרשתנו מדגישה כי ההתייעצות עם ההורים, עם המבוגרים והחכמים, בכל 
עניין, הינה מבורכת ומועילה ואין להירתע ממנה. נהפוך הוא. כשם שאנו 

נעזרים במומחים כמו רופאים, עורכי - דין,  רואי - חשבון, פסיכולוגים וכיו"ב, 
כך עלינו להסתייע בהורינו ובזקני השבט, אשר עצותיהם

דוקטורנטית למשפטים באוניברסיטת "בר אילן" ומרצה במכללה האקדמית הדתית לחינוך "שאנן", חיפה

פרשת האזינו- שיעור פרטי מההורים/
עו"ד רחלי שולשטיין
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האם עשית היום מעשה טוב? 
עבודת יד ייחודית של בחורה מקסימה שמרותקת לכסא גלגלים 

עקב המחלה. תנין חרוזים מקסים במגוון גדלים וצבעים 
כמחזיק מפתחות/לתיק/ארנק/כמתנה. 

הגיע הזמן לעשות מצווה, לתרום ולקבל תנין מקסים

ליצירת קשר והזמנה
חניתה 052-3816341

בס"ד

תנין קטן: 9.99 ש"ח

תנין גדול: 14.99 ש"ח

התנינים של נופר


