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בס"ד :דבר תורה  :סוכות
לאחרונה קראנו בשבת לפני סוכות".האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי" .
התורה חוזרת על הביטוי ":שמים וארץ" .הם שלובים ביחד פעמים רבות .אפילו תחילת
התורה ,הפסוק הפותח את התורה מוזכר בו הביטוי שמים וארץ .ביטוי חשוב מאוד שהיא
כל משמעות היהדות לחבר עניינים רוחניים ועניינים גשמיים.
היום במציאות :יום הכיפורים כביכול מאחורינו ואנו בחג הסוכות .מה הקשר ביניהם?
הולכים אנו מחיל אל חיל .ביום כפור עסקנו בעניינים השמימיים בעניינים
רוחניים,אמרנו לגוף":שב בשקט"! ":שב צד"! לא אכלנו לא שתינו ,היינו לבנים כמו
מלאכים רוב או כל הזמן שהינו בבית הכנסת .ועתה לוקחים אנו את הכוחות הרוחניים
ומשלבים אותם לעניינים הגשמיים .הסוכה עשויה מחלקים ברורים ביותר מן הטבע,
ארבעת המינים מהצומח ,אוכלים ושותים בסוכה  ,ישנים בסוכה  ,כל החומר של גופנו
משתתף במצוות חג הסוכות .מחברים אנו בימים אלה שמים וארץ.
הגאון מוילנא היה כידוע מחמיר גדול בדיני סוכה ובכל המצוות שקשורות לחג הסוכות .ארבעת המינים,
שמחה  ,הכנסת אורחים ,אושפיזין וכו .ביותר היה מדקדק באתרוג מהודר הדר שבהדר! בזמנים ההם
עדיין לא היתה מסילת ברזל וכמובן לא היו מכוניות מטוסים ,היו שליחים יוצאים מוילנא ונוסעים בעגלות
בסוסים בעוד מועד עוד בקיץ בדרך רחוקה לקנות אתרוגים כשרים.
פעם אחת יצאו השליחים חפשו וחפשו מה מתאים לגאון ,וחזרו בידיים ריקניות .הדבר הזה עשה רושם
גדול בוילנא וטכסו עצה מה לעשות? החליטו לכתוב אגרות לכל הקהילות וגם שליח מיוחד שישתדל בכל
כוחו להשיג אתרוג כשר לפחות אחד בשביל הגאון שיעלה כמה שיעלה..
הפעם השליח הצליח ! במקרה פגש ביהודי שרכש לעצמו אתרוג יפה ביותר .ניסה השליח לשכנע את
האיש שישלם לו כסף רב עבור האתרוג ,והאיש לא משתכנע בכל הון שבעולם! לא היתה ברירה גילה
השליח לאדם כי הוא צריך את האתרוג לגאון מווילנא .כששמע היהודי הופתע מאוד ואמר -אני מוכן
למסור את האתרוג שלי בלי פרוטה אחת
אבל בתנאי אחד" :השכר של הברכה של הגאון ייזקף לזכותי"
הסכים השליח לדברי בעל האתרוג ,קבל אותו ממנו ורץ מלא שמחה חזרה לעירו להביא לגאון את
האתרוג..כולם שמחו ,רק השליח היה בלב שבור ,איך יגלה לגאון את התנאי?...
נכנס השליח לגאון והחל לבכות...וסיפר לו על התנאי..
להפתעתו של השליח שמח הגאון שמחה גדולה ואמר "התהילה לשם יתברך ,כל ימי חיי הייתי מצפה
וממתין לכך ,שאוכל לקיים לפחות מצווה אחת כפי שצריך ,שלא על מנת לקבל פרס"!!!

החברה הכללית שלנו כיום נחשבת לחברה מטריאלית רוצה לראות את התוצאות
המהירות" .זבנג וגמרנו" מכניסים את הקראדט קארד לבנקומאט ומיד יוצא כסף ,רוצים
לראות מה הרווח שיש לנו מכל דבר.רוצים את הפרס קל ומהר ...לפעמים שוכחים את
העיקר שיש דבר מעבר לסיפוק הגשמי והם חיי האמונה .חג הסוכות הוא חג השמחה ,יש
מצווה מיוחדת בחג הזה להיות שמח ,להיות שמח במה שיש לך! בסוכה שהדפנות שלה
אינן אבנים מוצקות ולא בטון מזוין).אני יכול לספר לכם איפה יש בטון מזוין("...אלא
יריעות בד או דיקטים .התקרה מעלינו איננה יצוקה אלא רעועה...ובכל זאת התורה מצווה
אותנו לשמוח ,פירושו להיות מאושרים ממה שיש לנו .אנו מקשטים לתפארת את הסוכה
פנימה ,הסוכה מלאה אור וקישוטים נפלאים .כך גם אנו מרגישים את ההרגשה הפנימית
הרגשה נפלאה .לא החומר ולא החיצוניות בלבד יכולים להביא אותנו לאושר הנכסף אלא
החיבור ביניהם בין החיצוניות לפנימיות ,בין החומר לרוח בין השמים והארץ.
שנזכה אמן.

