


בנועם 
 סוכות

 
 דרשה בעניני ארבעת המינים מפי

 שליט"א יצחק יוסףרבינו הגאון מרן הראש"ל 
 הרב הראשי לישראל, נשיא הרבנות הראשית, נשיא ארגון "אור יצחק"

 

 
 דרשה בעניני שמחת סוכות מאת

 שליט"איניב עזיז הגאון הרב 
 "אור יצחק" ומו"צ בארה"ק ראש ארגון

 )נערך ונסדר ע"י התלמידים(
 

 

 

 סוכות תש"פ 

 

 



 

 בס"ד ערב חג סוכות שנת ה'תש"פ לפ"ק
 

 לאורהמוציאים  דברי

בפרוש עלינו ימי חג סוכות, ארגון "אור יצחק" מאחל לכל בית ישראל חג 
סוכות שמח, ושנזכה שיבנה בית מקדשנו ותפארתנו, ושנזכה ליישב בסוכות 

 עורו של לויתן. 

דרשותיהם של מרנן ורבנן  עםעומדים אנו בהוצאת קונטרס  הנהכעת 
, וכן מאת ראש רבינו יצחק יוסף שליט"אפוסק הדור מרן הראש"ל שליט"א, 

ות נשאו מדבר אשר .הגאון הרב יניב עזיז שליט"א הארגון פה מפיק מרגליות
 קודשם בעניני החג וד' המינים.

לאחיסמך לבא לנו להיות לאחיעזר ובבקשה  וכאן אנו פונים לציבור הקדוש
ברחבי הארץ למען זיכוי הרבים לארגוננו המפורסם שפועל עשרות שנים 

, וכידוע לאחרונה גם בעשיית חסד והגדלת התורה בדרכים שונים ומגוונים
וצרי מאפה וכו', על כן מבקשים אנו ממי שיכול מ ר בני התורה, בחלוקתלציבו

 בא ולתרום כפי אשר חננו ה' יתברך ביד טובה ורוח נדיבה, יבורך מפי עליון.ל

 

 בברכת "ושמחת בחגך... והיית אך שמח"

 ארגון "אור יצחק"הנהלת 
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 שליט"א יצחק יוסף מרן הראש"ל פאר הדור רבינו דרשתו של
 "אור יצחק" נשיא ארגון ,נשיא הרבנות הראשיתהרב הראשי לישראל, 

 

 
 ושאר עניני החג בענין ארבעת המינים

 
 וספרמרן הבית יוסף זיע"א ב גדול הדורות

הביא כמה , (מורפרשת א) מגיד מישרים
גילוי שכינה ]ממלאך המגיד, שאלות 

א.  בענין ארבעת המינים: שהיה נגלה עליו[
מדוע צוה ה' להללו בסוכות בארבעה 
מינים אלו, ומאי שנא מפסח ושבועות 
שמהללים לפניו ית', ולא אוחזים שוב דבר 
בידינו. ב. ומדוע דוקא ארבעה מינים הללו. 
ג. ועוד מה טעם יש לקחת ערבה שאין בה 

טעם ולא ריח. ד. ולמ"ד שארבעה לא 
 ,בישראלסוגים שיש לד' מינים אלו רומזים 

א"כ  ,טעם וריח וכו'שיש בהם חד סוג א
עצמו שיש הדס מו שאנו לוקחים בידינו כ

 אתרוגלוקחים בידינו את הוכן בו ריח, 
די לנו לקחת ולא  ,וריח םטעעצמו שיש בו 

ענף אחד מענפי העץ שלהם, כך גם היה לנו 
עמו שיש בו טעם, ולמה אנו תמר לקחת 

שאין בו טעם. ה. ועוד, מדוע לולב לוקחים 
ם וביו ,לולבה ם אתפתיוכבששה ימים אנו 

והוי  השביעי מתירים ראשו של לולב.
אמאי ו. ועוד, פטור אבל אסור בסיפיה. 

ם השביעי ז' וביו ם פעם אחת,מקיפין כל יו
ם מקיפין ביופעמים. ז. ועוד, אמאי 

, שאין בה לא טעם ולא בהבערהשביעי 

ריח. ח. ועוד, מה הסוד והענין של הנוסח 
ועוד, מה  ט. ."חביט חביט ולא בריך"

הסוד והענין של נענועי הלולב. י. ועוד יש 
יחד אתרוג ה את לחברלעיין, האם צריך 

 עם שאר המינים בעת הנענוע או לא. 
דבירחא דתמוז ביאר שם סוד הדבר: "ו

 ,ה למידן עלמאבעי קב"יוירחא דאב א
אלא דאי הוה  ,דאינון ירחי דדינא קשיא

 ,בדינא אקב"ה קאים בהנהו ירחי על עלמ
לא הוה עלמא יכיל למיקם אפילו רגעא 

 "הדמש ,חדא מגו תוקפא דדינא דידהו
וקב"ה  ,י מקדשא תרי זמניבאתחריבת בהו 

 ,מגו דחייס על עלמא סליק דינא מהנך ירחי
משום  ,ולולא בעא לסלקא ליה לירחא דאל

וסלקיה לירחא  ,דסמיך לון ותקיף ביה דינא
 םתקינו קדמאי למיק"ה ומש ,דתשרי

ובירחא דתשרי  .בלילייא בירחא דאלול
 םוג' ספרי ,ברישיה דאין ביה קב"ה עלמא

ושל בינוניים תלויים עד  ,ביה םנפתחי
דביה מתגלי זוהר לבינוניתא  הכ"פיו

 ,וביה מכפר לאינון דזכו ,דכתרא עלאה
ואינון דלא זכו לא  ,חתמין לחייםומת

דהא ביומא דאתגלי  ,מתחתמי למיתה
אלא  ,עתיקא קדישא ליכא חתימה למיתה
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לסוכות  והכ"פוביומי דבין י ,תלי וקיימי
ומצות  ,יהב קב"ה לישראל מצות ד' מינים

 ,דיתעסקו בו כי היכי דיזכו בהו ,סוכה
לא  תה"כ לסוכווובתוך יומין דבין י
משום דזוהר  ,ין בהומתחשבי חוביא דחב

לבינוניתא דאתגלי ביה אכתי מתנוצץ עד 
והיינו דאמור רבנן ראשון  א.קמא דחג איומ

וכו',  והלא אוליפתך רזא. לחשבון עונות
עליה אתמר ונרגן וכו',  ומאן דמפריד

 ,ואיהו גרים חורבן עלמין ,מפריד אלוף
יומא קאיהו גרים וכו',  ומאן דמייחד

ישראל כוליה שתא ובגין ד .להו עלמיןודכ
פקיד קב"ה  א,דורימסגלין חובין וגרמין לפ

, דבהני יומין ייחדון לון לגמרי כל ישראל
 ,לא שתאורודא דמפרדי כיבגין דיתקנון פ

 .וייחוד' הוא לשבחא קמיה בהנך ד' מינין
  ש.. ע"ולולב הא רמיז לאילנא קדישא

)נר ג  אורמהר"י אבוהב בס' מנורת המו
 כתב: הכלל הוא בכל כלל ד חלק ו(

ר הנאה מכל אחד והארבעת מינים, לבח
המינים  ארבעתמהם. וכוונת מצוה זו, ש

באים לרצות על המים, ואלו הד' מינין כל 
נו, לשבח יאחד מהם משבח במינו ובעני

הלל  בהם לאל יתברך שגדלם ולהללו בהם
גמור בכל ימות החג, ולבקש ממנו שיתן 

ברכה בעולם, להצמיח ולגדל כל גשמי 
 הצריך לקיום בני אדם. כדאי' במדרש

)תהלים יה  ועם נברא יהלל )ויק"ר פרק ל(
בריה  רואתןשהקב"ה עתיד לב, קב יט(

חדשה. ומה עלינו, לקח לולב ואתרוג 
לקלס להקדוש ברוך הוא. לפיכך משה 
מזהיר את ישראל ואומר להם "ולקחתם 

א בר כהנא לכם". א"ר ברכיה בשם רבי אב

בזכות "ולקחתם לכם ביום הראשון", 
הריני נגלה עליכם, שנקראתי "ראשון", 
ופורע לכם מן עשו הרשע, שנקרא ראשון, 

ובונה בית  .שנאמר ויצא הראשון אדמוני
המקדש, שנקרא ראשון, דכתיב כסא כבוד 
מרום מראשון וגו', ומביא לכם משיח 

 .ראשון לציון וגו' שנקרא ראשון, שנאמר
, "חג לה'"תורה בזה החג, שנקרא הותה יצו

פארים ומהמינים  ד'להללו ולשבחו באלו ה
מהצמחים הנוצרים בעולם, שדומה כל 

. ]ע"ש[וכו'.  אחד מד' יסודותאחד מהם ל
ד' ל הם מינים דומים ד'שאלו הועוד 

ראשים שהם באדם, אשר בהם מהלל את 
אשר בו חיות  ,בראשונה הלב :בוראו, שהם

ם הגוף ימו, ובלעדו לא יתקיכל אדם וקיו
ד את ולו רגע, ובשכל אשר בו יעביאפ

פרי עץ הדר, דומה  והאתרוג הנקרא .בוראו
לו. ולפי שדומה לאבר שבו תלוי חיות 

 ,והשדרה האדם, הונח בראשונה במקרא.
 ,שהיא יסוד ובנין כל גוף האדם וקיומו

ובכריעתו לפני בוראו עד שמתפקקים כל 
והלולב הנקרא  ,וליות שבשדרה מודה לוח
דומה לו. ולפי שדומה אל " כפות תמרים"

אבר שבו תלוי העמדת האדם אחרי הלב, 
הונח שני לו במקרא. ולפי שיוצאין מן 
השדרה ותלויין ונקשרין בה צלעי האדם, 
צוו לאגד בלולב שאר המינים, בלתי 
האתרוג שאינו נאגד לדבר אחר והכל תלוי 

מעשה אשר בם מכיר האדם  ,והעינים בו.
ורואה בתורה להשיג בה  ,השם ונפלאותיו

 ,תווההדס הנקרא ענף עץ עב ,חווכפי כ
אשר בם מהלל  ,והשפתים דומה להן.

ומשבח את בוראו ומגיד לכל באי עולם 
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 .סים והישועות שעושה בעולמו כרצונויהנ
דומה להן.  "ערבי נחל"והערבה הנקראת 

האדם רואה העינים קודמות לשפתים, ו
דם וורואה בתורה ק ,ם שיספרדובעינים ק
, לכן ההדס נכתב קודם הערבה. שילמדנה

ראשים שבצמחים, ד' באלו השנמצא, 
שדומין לארבע ראשי הגוף, אשר בם מודה 
ומהלל את מלכו תמיד, יש לו לאדם לשבח 

 , על שם"לה'"ליוצרו בזה החג, שנקרא 
)תהלים  "וךתאמרנה ה' מי כמ תיוכל עצמ"

כל  )ויק"ר ל, יד(רש והכי אי' במד. לה, י(
תי תאמרנה ה' מי כמוך, לא נאמר ועצמ

הפסוק הזה אלא בשביל שהשדרה 
והדס  ,שבלולב דומה לשדרה של אדם

ומה שאדם חוטא באלו וכו'.  דומה לעין
ברים, כשאדם עושה תשובה יהארבעה א

 . םה מכפר לו באלו הארבעה מיני"הקב
וגם כן רמזה תורה בשמות שקראה לאלו 

וה לקחתם י, להודיענו, כי לא צםמיניד' ה
לשמחת קלות ראש, אלא להודות בהם 

ולהורות לנו  ,ה המצמיחם ומגדלםקב"לה
ואל יבטח  ,הכל מאתו ,שכל הנברא בעולם

שרו ובגבורתו ורב טובו, אבל ידע ואדם בע
דולם וקיומם ישכל הנבראים שבעולם אין ג

 ולכן אמרוובמאמרו. הקב"ה אלא בחסד 
מוליך "א אמר רבי יוחנן, ארחב )סוכה לז:(

רוחות שלו, מעלה ומוריד ד' ומביא למי ש
להודות "ל למי שהשמים והארץ שלו. ר

וגם לבקש שברא כל זה לשמשו. או לבור
ולהודות לו על שעבר. ואל  על העתיד,

א ברכה ושיכולה לב ב שום אדםויחש
ש ומ" בורו.יוטובה והצלחה אלא על פי ד

יש מהן  שבלולב םמיניד'  (.כז)מנחות 
רות ויש מהן שאינן עושין ישעושין פ

אמרה תורה, שיהיו זקוקין זה לזה.  ,רותיפ
ש שתלמידי חכמים זקוקין לבקש ולדרבא 

רחמים על בעלי בתים, שינצלו מכל מיני 
 .תרעניוופ

ולפי שמצוה זו היתה גדולה וחביבה בעיני 
החסידים הראשונים, היו זהירין בה 

רש ללמד עד בואם לבית המדוקר ומהב
אלעזר  א"ר (:)סוכה מא תורה, דגרסינן

כך היה מנהגן של אנשי  ,ברבי צדוק
אדם יוצא מביתו לולבו בידו, בא  ,םיירושל

לולבו  "שלולבו בידו, קורא ק הכ"נלבי
בידו, קורא בתורה ונושא את כפיו מניחו 
על גבי קרקע, לבקר חולים ולנחם אבלים 

ביד לולבו בידו, נכנס לבית המדרש משגרו 
בנו או ביד עבדו או ביד שלוחו. וכל זה היו 

ב אהבתם למצות השם יתברך ועושים מר
 ]ע"כ ממהר"י אבוהב[.. ועבודתו

 

 
 

ומעשה בהרב הקדוש רבי יחיאל מיכל 
מזלוצ'וב, תלמידו של המגיד רבי דוב בער 
ממזריטש, שנפלו לו תפילין יקרות 
בירושה מאביו הגדול, המגיד רבי יצחק 

מדרוהוביץ, חסידים עשירים רצו לקנותם 
הכלכלי בכסף מלא, והוא למרות מצבו 

הקשה והדחוק, לא אבה לשמוע מעיסקא 
זו, אשתו הרבנית הפצירה בו שימכור 



 סוכות                       עניני סוכות                          בנועם 
 

התפילין לצורך פרנסתם, כי היו לו תפילין 
אחרות להתפלל בהן, אך הוא עמד על 
דעתו וסירב למוכרן. שנה אחת לא היו 
אתרוגים בנמצא, והגיע פרוס חג הסוכות, 
והנה איש בא ובידו אתרוג יפה ומהודר 

דרש בעדו סכום גדול, אז נאלץ רבי מאד, ו
יחיאל מיכל למכור התפילין של אביו, 
בסכום נכבד, וקנה את האתרוג בשמחה 
רבה, כשנודע הדבר לאשתו קצפה עליו 
מאד, לאמר, בני ביתך רעבים ללחם ואת 
התפילין לא מכרת, עתה בשביל אתרוג 
מכרת את התפילין היקרות? ברוב כעסה 

עם נשכה אותו לקחה את האתרוג ובחמת ז

במקום הפיטם, ונפסל. רבי יחיאל מיכל לא 
הוציא הגה מפיו, ואפילו סימן של כעס 
וקפידה לא הראה, רק אמר לפני המקום, 
רבונו של עולם, תפילין מהודרות כבר אין 
לי, ואתרוג כשר גם כן אין לי, הריני מקבל 
את גזירתך באהבה, לידי כעס לא אבוא, 

בליל חג הסוכות ואת שלום הבית לא אפר. 
לו,  נראה אליו אביו הצדיק בחלום, וגילה

שהמעשה האחרון שכבש את יצרו ולא 
הקפיד, עשה רושם כביר בשמים, ומכאן 
ולהבא יושפע עליו שפע רב בפרנסה 

  .טובה, ולא יחסר לו כל טוב. וכן היה

 

 
 

שהיה אצל רבינו הגר"א מווילנא, מעשה 
שבשנת בצורת אחת לא היו אתרוגים 
מצויים, למצות ארבעת המינים בחג 
הסוכות. סוחרי האתרוגים יצאו מעיר 
ווילנא לבקש אתרוגים למצוה, עד שהגיעו 
לערי איטליא, ויבקשו ולא מצאו, והכל 
נצטערו שישארו בחג בלי מצות ארבעת 

וחד לחפש המינים. והגאון שלח שליח מי
בכל כחו להביא אתרוג למצוה, אפילו 
בדמים מרובים. ואחר עמל וטורח, מצא 
השליח אצל איש אחד אתרוג כשר ומהודר 
להפליא, והשליח העתיר עליו למוכרו, 
והלה סירב, אז גילה לו השליח, שהאתרוג 
מיועד להגר"א מווילנא. כששמע האיש 
כן, אמר לשליח: בשביל כבוד הגר"א אני 

את האתרוג חינם אין כסף, אבל בתנאי נותן 
שחלקו של הגר"א בעולם הבא בעד מצות 

האתרוג של השנה הזאת, יהיה שייך רק לי. 
השליח התחיל ללחוץ על האיש לוותר על 
התנאי הזה, והציע לו סכום עצום, אבל 
האיש עמד בסירובו, ודרש במפגיע לקיום 
התנאי. בדלית ברירה הסכים השליח אל 

ח את האתרוג, וחזר אל הגאון התנאי, ולק
ומסר לידו את האתרוג, הגר"א שמח מאד 
על האתרוג שהוא הדר להפליא, אבל 
השליח נפשו היתה מרה עליו בשביל 
התנאי, הגיע ערב החג, ונכנס השליח ברוב 
צערו וסיפר לו כל המעשה בענין האתרוג, 
והתנאי שעשה עמו הנותן, שמע הגר"א 

וכן ומזומן לתת וענה בפנים קורנות, אני מ
כל זכותי במצוה זו לנותן האתרוג, ובלבד 
שאני יכול לקיים מצות ארבעת המינים 

.כהלכה, לעשות נחת רוח ליוצר הכל
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 שליט"איניב עזיז שיחת חיזוק מאת מורנו ורבנו הגאון הרב 
 ראש ארגון "אור יצחק" ומו"צ באהר"ק

 
 

 בענין שמחת סוכות
 

הנה בתורה נאמר על חג הסוכות 
שבעת ימים",  "ושמחתם לפני ה' אלהיכם

זהו החג היחידי שנאמר בו "ושמחת לפני 
ה'", אפילו שבכל המועדות מצוה לשמוח 
כמו שנאמר "ושמחת בחגך", מכל מקןם 

 בחג זה נאמר במפורש שמחה לפני ה'.
וא"כ צריכים להבין האיך תתקים השמחה 
אם התורה מצוה אתנו לחיות שבעה ימים 
בסוכה, והרי על סוכה אמרו חז"ל "צא 

ירת קבע ושב בדירת עראי", וא"כ האיך מד
ישמח אדם אם  הוא דר בחוץ, ואיך ישמח 
אדם אם אין לו תקרה נורמלית. שהרי אם 
נשאל את כל אדם היכן יש לך שמחה, 
יאמר לך שאין שמחה יותר גדולה, אלא 
כאשר הוא נמצא בביתו מקום מבטחו 

 ומקום משכן כבודו.
הנה אמת הוא הדבר, ששמחה גשמית 

ונית בלבד לא ניתן להשיג אלא בביתו וחיצ
הקבוע של האדם, אך שמחה אמיתית אינה 
בביתו של אדם, שהרי אמרו חז"ל "איזהו 
העשיר? זה השמח בחלקו". כלומר יסוד 
גדול לימדונו חז"ל והוא "המסתפק 
במועט הוא העשיר גדול", שהרי אם אדם 

לא יחדיר לעצמו את יסוד זה שהוא 
לא תמיד ידרוש להסתפק במה שיש לו, א

עוד ועוד, וישאף תמיד להגיע לפסגה 
אחרת יותר גדולה, ידע האדם כי האושר 
לא יהיה מנת חלקו, ואף בחיצונית לא 
ירגיש עשיר, כי כבר גילו לנו חז"ל על כל 
רודפי עושר וכבוד "יש לו מנה רוצה 

יש לו מאתים רוצה שלש מאות  -מאתים
ל וכו'" עד אין סוף, ועוד גילו לנו חז"

"שאין אדם מת וחצי תאוותו )מרצונותיו( 
בידו", כלומר אותם רודפי כבוד ועושר, 
רגע לפני מותם אם נשאל אותם אם הגיעו 
לפחות לחצי מרצונותיהם, יענו לנו בפה 
מלא, שאפילו חצי מרצונם לא הגיעו 
אליהם עדין, והאושר עדין רחוק  מהם, 

 כמזרח ממערב.
האדם הרי למדנו כי העשיר האמתי זהו 

שאינו מחשיב כל כך את עניני העולם הזה, 
ומסתפק ושמח במה שיש לו, ולא מתאוה 
לשולחנם של אחרים. ולכן אמרו לנו "צא 
מדירת קבע ולך לדירת עראי" לומר, לך 
ותלמד פרק בשמחה ואושר אמתי. והוא 

 שיחשיב האדם את העולם הזה לכלום.
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וראיתי לנכון להביא משל נפלא שראיתי, 
מעשה ברוכל שהיה נכנס ויוצא בבתי 
העשירים לצרכי פרנסתו, מציע מרכלתו 
ושרותיו, האם נצרכים הם לסחורה פלונית 
או לאיזה בעל מלאכה, והיה מתוך להם 
אנשי עבודה, תמורת דמי עמלה, לעת ערב 

רתף חשוכה שב היה לביתו, דירת מ
ודחוקה, ומפיו היתה נפלטת אנחה, והיה 
נזכר במעונות של העשירים רחבי הידים 
וגדושי הפאר אשר ראה במשך היום, 

 ודירתו נדמתה בעיניו כמאורה.
קננה בלבו משאלה, שהתגבשה לכלל 
החלטה נחושה והשתלטה עליו כליל, הן 
כמוהם, גם הוא אדם, לא נופל הוא 

לם ראוי אף, ואף בכישוריו מכל עשיר בעו
משפחתו למעון מפואר, חסך פרוטה 
לפרוטה, צרף דינר לדינר, חסך פתו מפיו, 
קמץ בכל הוצאותיו, כשהצטבר סכום נאה 
פקד את משרדי התווך, חפס מגרש לבנות 

 את ביתו.
מששמעו המתווכים את הסכום שבידו, נדו 
בראשם, מגרש לבנית בית מרוח עולה פי 

ת דבריהם, ארבע ויותר, כאשר שמע א
חשכו עיניו, כמה שנים חסך, כמה עמל 
יגע, חסך מרעיתו ומבניו מזון ולבוש, חי 
חיי צער ודוחק, האם עליו לחיות עוד שנות 
דחקות רבות כהנה, פי ארבע, ואז יזכה 
להגיע למגרש, ועוד כל זה בלי הבניה, 
האם כדאי הדבר, להקריב את מיטב חיו 

ת בעבור חלום רחוק, שאולי יתממש לע

זקנותו, ובליבו אמר, לא לחינם אמרו 
חכמים "כי כל העוסק בבנין מתמסכן..." 
חשב הרבה, עד שהחליט: יהיה מה שיהיה 
עלי לקנות מגרש עתה בסכום הנוכחי, יהיה 
איזה מגרש שיהיה אולי בפאתי העיר, או 
אולי בירכתיה, או אולי בית החיים, ובלבד 

 שיוכל להגשים את החלום.
תוך, חפש המתוך ולבסוף הלך והפציר במ

מצא, מגרש בשכונה רחוקה ובזויה אשר 
בעליה זה שנים רבות מנסה להפטר ממנה 
ואינו מצליח מחמת מקומו וגודלו אשר 
קטן מאוד, לאחר מקוח עקש, הותיר בידיו 
סכום כסף כדי שיוכל לגשת לבניה, את 
ראשית צעדיו עשה אצל אדיכל, שיערוך 

אדריכל לידיו בעבורו תוכנית הבנין, קבל ה
את מידות המגרש, ביקר במקום, ומשך 
בכתפיו, "מצטער מגרש כה קטן לא יסכן 
לבניה, בדוחק רב תוכל לבנות בו לגבה, 
קומה ראשונה טרכלין, ושניה מטבח 
ואמבטיה, שלישית לחדר שנה שלך, 
ורבעית שני חדרים קטנים לבני ביתך..." 
אורו עיניו של הרוכל, הנה עומד חלומו 

ם, ולא סתם בנין, אלא בנין רב להתגש
קומות, אך פרט אחד העיב בשמחתו, היכן 

 חדר המבוא? שאל בתמיה הרוכל.
"חדר המבוא" תמה המתכנן, "אין כאן 
מקום לחדר מבוא", "לא יתכן"? קרא 
הרוכל, כל ימי יוצא אני בבתי העשירים 
ובכולם אני מוצא מבוא נרחב, ומדוע 

 בביתי לא יהיה מבוא נאה. 
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" הסביר המתכנן באורך רוח, המגרש "הבן
כה קטן וצר, בקשי רב יש מקום לטרקלין 
נאה, אם ניצר חדר מבוא, יקטן הטרקלין 
לממדים של חדר רגיל, אם תגדיל את חדר 
המבוא, יצטמצם הטרקלין לממדי בקתה 
דחוקה. "שיוקטן לממדי גומחה", התעקש 
הרוכל, ובלבד שיהא חדר מבוא נרחב, ולא 

ד יראה הטרקלין, "ובלבד אכפת לי כיצ
שחדר המבוא יראה כפרוזדונם של 

העשירים...". ולנו ברור דבר אחד, כי אין 
ספק שחלומו של הרוכל העיברו על 

 דעתו...
אבל אנו לא נהיה כאותו רוכל לא נשקע את 
עולמנו בעניני עולם הזה, וחלילה זה יבוא 
לנו על חשבון  עולם הבא הוא הטרקלין, 

ממילא נגדיל את נצמצם במבוא, ו
הטרקלין, נצמצם בעולם החולף ונשקיע 

 בעולם קבע. 
  

 
        

ובאמת יפה נוהגים בכמה קהילות קודש 
לקרא בחג זה את ספר קהלת, כי שם נאמר 
 "הבל הבלים אמר קהלת הבל הבלים הכל
הבל", הנה בפסוק זה מוזכר שבע פעמים 
"הבל", אחד בהתחלה ואח"כ כשאמר 
הבלים, מיעוט רבים שנים, וחזר ואמר עוד 
הבל, ואמר אח"כ הבלים שוב שנים, וסיים 
הבל, הרי לנו שבע. ובזה רצה שלמה המלך 
לרמוז לנו, דע כי כל שבעת ימי השבוע, 
וכל השבעים שנה כולם הבל. ועל לנו 

י עניני העולם הזה. אלא נדבק לרדוף אחר

באושר והטוב האמיתי, שזה התורה, כמו 
שנאמר טוב לי תורת פיך, ואז יוכל להיות, 
לנו אושר ועושר גם בעולם הזה, וגם 

 בעולם הבא.      
ועל כן בחג זה חג הסוכות, ה' יתברך רוצה 
שנחדיר לליבנו בתחילת השנה, שאם אנו 

אות, רוצים, שנת אושר ועושר, שנת ברי
שנת ברכה, עלינו לתת תמיד כנגד עינינו 

השמח  –את דברי חז"ל "איזהו עשיר 
בחלקו", זהו אושר פנימי, וגם יגרום לאדם 

 להגיע עושר גשמי. 
 

 
 

ובמעלת השמחה בסוכות אמרו בשם 
האר"י הקדוש שאמר: כל מי שמרבה 

סוכות, ולא מעלה על פניו  לשמח בחג
יזכה שכל השנה הבאה תהיה לו שנת  -צער

שמחה". ובפלא יועץ )ערך שמחה( כתב, 
שרבינו האר"י אמר שכל מה שזכה להשיג 

השגות ברוחניות זה בגלל שלמה תורה 
וקיים מצוות בשמחה רבה. ובשם הגר"א 
אמרו כי זו המצוה הקשה ביותר, שאדם 

ולא יעלה  יהיה שמח במשך כל ימי החג,
על ליבו צער. ולפום צערא אגרא, כמה 
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שאדם יתאמץ יותר לעשות מעשים של 
 שמחה יזכה כי כל השנה יהיה בשמחה. 

וידוע דאחד הדברים שאדם יכול להגיע 
לשמחה דקדושה זה כאשר הוא יתבונן 
במצוות ומעשים טובים שעושה, ושהוא 
בעצם בנו של הקב"ה "בנים אתם לה' 

שמח במצוות שישמח אלוקיכם", וכן שי
ע"ז שזכה לעשות מצוות, וכל מצווה 
ומצווה גדולה מאוד ערכה, וכשיתבונן בזה 
בגודל מעלת המצוות בכלל, ובפרט בימי 
סוכות, מצוות סוכה, אשר כל שניה ושניה 

שאדם שוהה בסוכה מקיים מצווה 
דאורייתא "בסוכות תשבו שבעת ימים",  

בד וכן ע"ז שזכה שהיות בן של הקב"ה ועו
אותו, אשר הרבה לצערנו הם בני ה' אך 
אינם זכו גם לעבדו ואנו זכינו לכך, אז יגיע 
לשמחה וישיג השגות גדולים ברוחניות, 
ואינו דומה מי שלומד תורה ועושה מצווה 
מתוך שמחה למי שעושה את המצווה או 
לומד תורה מתוך עצבות אשר הוא כרחוק 

 מזרח ממערב.

 

 
 

 ונראה לבאר מה דאמרו חז"ל במסכת
 אמי בר חייא רבי ח.( אמר )דף ברכות

 יותר מיגיעו הנהנה גדול: דעולא משמיה
: כתיב שמים ירא גבי דאילו, שמים מירא
 נהנה גבי ואילו', ה את ירא איש אשרי

 אשריך תאכל כי כפיך יגיע: כתיב מיגיעו
 לך וטוב, הזה בעולם אשריך, לך וטוב

 לא לך וטוב שמים ירא ולגבי, הבא לעולם
והקשו גדולי המפרשים, כיצד . ביה כתיב

מעלת הנאה מיגיע כפו יותר מאיש ירא 
שמים,  ועיין למרן רבינו עובדיה יוסף 
 זצ"ל מה שביאר בזה, ואנו שעוסקים בענין
השמחה, אמרתי לבאר ע"פ מה שהקשו 
המפרשים הרי אין לו לקב"ה בעולמו אלא 
אוצר של יראת שמים, וכיצד אדם שעמל 
לפרנסתו יותר חשוב מירא שמים, וביאור 
הענין יהיה על פי מה שהקשו המפרשים 
על מה שאמרו חז"ל )עירובין כב.( אמר ר' 
יהושע בן לוי היום לעשותם ומחר )לעולם 

שכרם, ובמסכת קידושין )מ:(  הבא( לקבל
אמרו שכר מצוה בהאי עלמא ליכא, וזה 
לכאורה סותר את מה שנאמר בתורה, 
בפרשת בחוקותי ובפרשת עקב ובעוד 
מקומות בתורה, נתתי מטר ארצכם בעיתו, 
ואכלת ושבעת, ואהבך וברכך והרבך וברך 
פרי בטנך, ופרי  אדמתך דגנך ותירושך, 

, וכיצד הרי ועוד הרבה פסוקים של ברכות
ליכא שכר מצוה בהאי עלמא? ועיין 

למפרשים מה שביארו בזה. ובענייננו  
השמחה ראיתי למפרשים שהביאו את 
דברי אור שבעת הימים רבינו ישראל בעל 
שם טוב זיע"א, שבאמת שכר מצוה אינו 
בעולם הזה, אלא כל הטוב והברכות 
שהתורה אומרת זה לא נאמר על שכר 

בא, אלא השכר הוא מצווה שזה בעולם ה
על שמחה של המצוה והוא השכר בעולם 
 הזה. וכן ביאר הפלא יועץ בערך השמחה.  
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ועל פי זה אמרתי לבאר בס"ד שזה הכונה 
בדברי חז"ל גדול הנאה מיגיע כפו יותר 
מירא שמים, כי זה המקיים מצוות בשמחה 
נהנה מגיע כפו, נהנה מהמצוה, יותר גדול 

כי העושה את  מהעושה את המצוה ביראה,
המצוה בשמחה, כבר בעולם הזה זוכה 
לשכר טוב, ואילו ירא שמים שכרו איתו רק 
לעולם הבא, אך בעולם הזה, אינו נהנה 

 . 1מהמצוה
 

ולאחר זמן רב מרן מו"ר שליט"א כתב את 
"ילקוט יוסף" על דיני ד' המינים, ושם 
במבוא הביא את הביא את הביאור 

ה לבאר את שביארנו בס"ד, והוסיף לפי ז
דברי דוד הע"ה אז יאמרו בגויים הגדיל ה' 
לעשות עם אלה הגדיל ה' לעשות עמנו 
היינו שמחים, שאומות העולם שואלים 
כיצד יש לעם ישראל כל טוב, והרי עולם 
הזה שייך לעשו, ועולם הבא שייך ליעקב 
ולבניו, כי שכר מצווה אינו בעולם הזה, 

ם" ועל כך משיב דוד המלך "היינו שמחי
כיון שאנו שמחים במצוות בעולם הזה, אנו 

זוכרים לקבל שכר בעולם הזה. ועפ"ז 
ביארו עוד פסוק השם גבולך שלום חלב 
חיטים ישביעך, השולח אמרתו ארץ, ושש  
אנוכי על אמרתך כמוצא שלל רב. ע"ש 

 ותהנה. 
ושמעתי מהגאון רבי בניהו שמואלי 
שליט"א, חידוש יפה בענין זה, ותו"ד:  

שמעתי מחכם אחד... שאמר לי כך: פעם 
לא הפסדתה כלום, כי  -אם הפסדתה כסף 

 -כסף הולך וכסף בה. אם הפסדת זמן
הפסדתה חצי, כי מי יודע כמה היתה יכול 

 -לנצל את הזמן. אבל אם הפסדתה שמחה 
הפסדתה הכל, כי השמחה זה עיקר. ולאחר 
זמן פגשתי את הגאון הצדיק ר' שלום 

י אמור חידוש, שבדרון זצ"ל ואמר ל
ואמרתי לו זאת, והוא השיב לי אני אומר 

לא הרוחתה -לך הפוך: אם הרוחתה כסף
כלום, כי כסף בא והולך. ואם הרוחתה 

הרוחתה חצי, כי מי יודע אך תנצל את  -זמן
הרוחתה  -הזמן. אבל אם הרוחתה שמחה

הכל. כי על ידי השמחה זוכים להכל. 
 עכת"ד.  

 

 
 

ודע כי אדם יכול לזכות להגיע לשמחה 
אמיתית כאשר יעמוד בב' תנאים האחד, 
בתנאי שישמח את העני היתום האלמנה 
והלוי, ובמדרש אמרו  אמר הקב"ה אתה 
 תשמח את ארבע שלי: הלוי )עני בן תורה(

                                                           

)אם  זדונות מאהבה שבתשובה וידוע מה דאיתא )יומא פו:( 1
 זדונות מיראה ובתשובה לזכויות עשה עבירות במזיד( נהפכים

 כשגגות. נעשות

 כנגד שלי עהארב - והאלמנה והיתום והגר
 אם ואמתך ועבדך ובתך בנך שלך ארבעה

. 'שלך את משמח אני שלי את משמח אתה
 )הובא ברש"י פרשת ראה טז יא(
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וכך פסק הרמב"ם הלכות )יו"ט פ"ו הי"ז( 
הקטנים, נותן להם קליות ואגוזים   כיצד:

ומגדנות; והנשים, קונה להן בגדים 
ותכשיט כפי ממונו; והאנשים, אוכלין 

ושותין יין, שאין שמחה אלא בבשר, בשר 
וכשהוא אוכל   ואין שמחה אלא ביין.

ושותה, חייב להאכיל לגר ליתום ולאלמנה 
אבל מי   עם שאר העניים האמיללים.

שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא 
ובניו ואשתו, ואינו מאכיל ומשקה לעניים 

אין זו שמחת מצוה, אלא --ולמרי נפש
ו נאמר "זבחיהם ועל אל  שמחת כרסו.

כלחם אונים להם, כל אוכליו ייטמאו כי 
ושמחה כזו  )הושע ט"ד(לחמם לנפשם" 

קלון היא להם, שנאמר "וזיריתי פרש על 
ועל ידי  )מלאכי ב,ג(פניכם, פרש חגיכם" 

שאדם ישמח את הענים יזכה אף הוא 
לשמחת החג, וידוע המעשה אשר סיפר 
מרן הגרע"י זצ"ל על אותו עשיר שביקש 
ממנו שיתרום לאברכים לפני חג הפסח, 

והעשיר התחיל להתבכין, שהמצב קשה, 
ובקושי הוא מצליח להתקיים, ועוד מעט 

מגבית, והרב הרב היה צריך לעשות לו 
עזבו לנפשו, ובחול המועד התקשר העשיר 
וביקש לפגוש את הרב, ובפגישה התודה 
העשיר, שכיון שלא הקשיב לרב לתרום 
לענים ה' לא נתן לו לשמח בחג, שהוא 
ביקש מבניו הגדולים שיבאו לבית הכנסת 
בליל החג, ובניו לא הגיעו לבית הכנסת, 
וכאשר חזר מבית הכנסת התחיל לגעור 

הם ולהלשפיל אותם, והם בנים גדולים ב
כמו גמלים, תפסו אותו והשליכו אותו 
מחוץ לבית, וישבו לאכול ולבלע, והוא 
צועק להם כל הלילה העל ענני, ואין קול 
ואין קשב, ולפנות בוקר כאשר גמרו 
לעשות את הסדר שלהם, וכל הבית היה 
מלוכלך, עם השאריות, פתחו לו את הדלת, 

שלי, מסיים העשיר את  זה היה ליל החג
סיפורו למרן. כמה שאתה כבוד הרב 
צדקתה, שאם אני לא משמח את מי שה' 

 ביקש אזי גם אני לא הזכה לשמחת חג. 
 

 
 

וידוע מ"ש רבי אהרון מקרלין זיע"א אשר 
עצבות אינה עבירה, אך להיכן שעצבות 

הביא את האדם, שום עבירה לא יכולה ל
יכולה להביא את האדם לשם, והשמחה 
אינה מצוה, אך להיכן שהשמחה יכולה 
להביא את האדם שום מצוה לא יכולה 

 להביא את האדם לשם. 
 ובספר ישמח ישראל כתב על חג הסוכות:

בבכיות של הימים הנוראים אנו מתקנים 
את הבכיות שמקורן ממרה שחורה 

של חג הסוכות אנו  ועצבות, ובשמחה
 מתקנים את ההוללות של כל השנה. 

והצדיק הקדוש רבי נחמן מברסלב זיע"א 
פטירתו בעצם חג הסכות י"ח תשרי 
תקע"א, שהוא היה מחולל חשיבות 
השמחה )בצורה הנכונה כמובן(, ובעניו 
השמחה היא היתה חלק מעצמותו של 

https://www.mechon-mamre.org/i/t/t1309.htm#4
https://www.mechon-mamre.org/i/t/t1309.htm#4
https://www.mechon-mamre.org/i/t/t2402.htm#3
https://www.mechon-mamre.org/i/t/t2402.htm#3
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יהודי, ולשונו, אדם שאינו שמח חסר לו 
יהודי = לשמחה, שזיכינו ביהודי שבו. 

להיות בניו של מלך מלכי המלכים, ולנו 
בלבד נתן את התורה ואנו העם הנצחי, 
שאלפי דורות של מלחמות היו נגד העם 

הזה ועדיין נשאר שריר וקיים לנצח, ואין 
להיודי להיות עצב בעולם הזה, כי זהו 
עולם חולף, אלא להיות כל הזמן בשמחה 

 ודי עבד ה'.  כי יש לו זכות שהוא יה

  

 
 

וידוע השאלה מדוע אנו עושים רק זכר 
לענני הכבוד שה' הושיב את עם ישראל 
ביציאת מצרים, ולא עושים גם זכר, למן או 
לבאר. שהרי אמרו חז"ל במסכת תענית 
)דף ט.( שלושה מתנות טובות נתן ה' לעם 

במדבר ע"י ג' רועים, מן בזכות ישראל 
משה ענני כבוד בזכות אהרון, באר בזכות 
מרים, ובגמ' מסכת סוכה )דף יא.( אמרו 
שאנו עושים חג סוכות כנגד ענני הכבוד, 
וא"כ יש להבין מדוע עושים רק זכר לענני 

 הכבוד. ולא למן ולא לבאר.
ואמרו על כך ארבע תרוצים: א' הנה ענין 

לה מיחודת שזכו לה המן והבאר אינו מע
עם ישראל, כי זהו דרך טבע העולם, כאשר 
אב יוצא אם בניו ומלך אם עבדיו לדרך, 
הדבר המינימלי הוא לחם לאוכל ומים 
לשתות, אך תפנוקים אין האב חייב לתת 
לבניו, ואין המלך צריך לתת לעבדיו, אבל 
כאשר נראה כי האב יתן לבניו תפנוקים, 

בניו אהבה  נבין כי האב הזה אוהב את
גדולה שנתן להם פינוקים, ואף כאן ה' 
מדרך הטבע היה שה' יתן לעם ישראל מזון 
ומים, אך פינוק שזה ענני כבוד אינו חייב, 
ואף על פי כן נתן לעם ישראל ובזה הראה 

את חיבתו לעם ישראל, ועל כן אנו עושים 
זכר לחיבה יתרה שה' הראה לעם לישראל. 

מצרים(. ובמאור  )ע"פ ר' חיים כפוסי אב"ד
ישראל )דרושים עמוד עד( למרן הגרע"י 
זצ"ל הביא עוד תרוץ שהמן והמים באו 
לעם ישראל לאחר תלונות, שאמרו וילנו 
כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרון 
במדבר להמית את כל הקהל הזה ברעב, 
ואז ה' אמר למשה הנני ממטיר לכם לחם 
מן השמים. ובבאר נאמר וירב העם עם 

שה ויאמרו תנו לנו מים ונשתה, ואח"כ מ
הפך ה' להם את הצור לאגם מים. אך ענני 
כבוד נתן ה' לעם ישראל ללא תלונות, ולא 
נכון לעשות זכר לדבר שבא לעם ישראל 
ע"י תלונות, וזה יעורר ח"ו קיטרוג על עם 
ישראל. ובדרך ג' ביאר מרן זצ"ל שהמן 
ירד לכל עם ישראל וגם לערב רב, וכן 

נהנהו ממנו כל העם, אך ענני כבוד  הבאר
הקיפו רק את עם ישראל בלבד, וכולם ראו 
את הנס הזה, ובזה התגלה חיבה יתרה של 

 ה' לעם ישראל.      
 

ובס"ד נראה לתרץ ע"פ מה שאמרו בזוה"ק 
כי ג' רגלים הם כנגד ג' אבות פסח כנגד 
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אברהם, שבועות כנגד יצחק, סוכות כנגד 
קב סוכתה, יעקב, שנאמר "ויסע יע

ולמקנהו עשה סוכות", וכן כתב הטור )ס' 
תי"ז( בשם אחיו רבינו יחיאל. ]הערה: 
אומנם מדרש זה סותר את המדרש שאמר 
כי ג' רגלים הם בסדר אחר, אברהם כנגד 
סוכה, שהיה עושה סוכות ומכניס אורחים 
)כמו שאמרו בתנחומא אמר הקב"ה אתה 
אמרת והשענו תחת העץ אני נותן לבניך 

צוות סוכה(, פסח כנגד יצחק שנולד מ
בפסח, ויצחק היה קורבן כנגד קורבן פסח, 
וחג שבועות כנגד יעקב, שזה חג מתן 
תורה, ויעקב איש תם יושב אהלים, והוא 

 עמוד התורה[. 
ולפ"ז נבאר  בס"ד כי יעקב רומז לתורה, 
תתן אמת ליעקב, יעקב אשר הוא עמוד 

ק התורה רומז לנו שקיום התורה תלוי ר
כאשר התורה ביחד עם אהרון הכהן, שהוא 
סמל למידות מתוקנות אהב שלום, רודף 
שלום, מותר על מקומו לכבודו של אחיו, 
וזה הכונה סוכת שלום, אתה רוצה ללמוד 
תורה צריך תנאי בסיסי והוא מידות, כי 
כאשר אדם לומד תורה ומידותיו 

 מקולקלות, הרי זה ח"ו תורת סם המות. 
אשכחיה  במסכת חגיגה טו:(כדברי חז"ל )

שמואל לרב יהודה דתלי בעיברא דדשא 
וקא בכי, אמר ליה שיננא מאי קא בכית, 
אמר ליה מי זוטרא מאי דכתיב בהו ברבנן 
איה סופר, איה שוקל, איה סופר, את 
המגדלים, איה סופר שהיו סופרים כל 
אותיות שבתורה, איה שוקל שהיו שוקלים 

סופר את  קלין וחמורין שבתורה, איה
המגדלים שהיו שונין שלש מאות הלכות 

במגדל הפורח באויר, ואמר רבי אמי תלת 
מאה בעיי בעו דואג ואחיתופל במגדל 
הפורח באויר, ותנן שלשה מלכים וארבעה 
הדיוטות אין להם חלק לעולם הבא, אנן 
מה תהוי עלן, אמר ליה שיננא טינא היתה 
בלבם. מבאר שרב יהודה היה בעצב על כך 
שראה גדולי עולם נפלו לבאר שחת אשר 
אין להם חלק לעולם הבא, מהם אחיתופל 
ודואג שהיו גדולי עולם, ועל כך השיב לו 
שמואל, טינא היתה בליבם, למדו תורה 
לקנטר, לפגוע בזולת, אין לי בעיה שתלמד 
שלא לשמה, לשם כבוד, שיקראו לך רבי 
וכדו', אך תורה שיהיה בשביל לקנטר היה 

, על דברי 'אר בתוסובכמ המות, היא סם
אמר רב חננאל בר ( חז"ל )במסכת שבת

"שמעו כי נגידים )משלי(  אי דכתיבפפא מ
אדבר" למה נמשלו דברי תורה כנגיד, 
לומר לך מה נגיד זה יש בו להמית 
ולהחיות, אף ד"ת יש בם להמית ולהחיות, 
היינו דאמר רבא למיימינין בה סמא דחיי 
למשמאילים בה סמא דמותא. ובגמ' מסכת 
פסחים )דף נ:( אמר רב יהודה אמר 

ל לעולם יעסוק אדם בתורה ומצות אף ע רב
פי שלא לשמה שמתוך שלא לשמה בא 

בעושים  וכאןוהקשו התוס' ד"ה  לשמה.
שלא לשמה וכדרב יהודה. תימה )דרב( 
גופיה אמר בפ"ב דברכות )ד' יז.( כל 
העוסק בתורה שלא לשמה נוח לו שלא 
נברא ואור"י דהתם מיירי כגון שלומד כדי 
להתיהר ולקנטר ולקפח את חביריו בהלכה 

שות אבל הכא מיירי ואינו לומד ע"מ לע
וכו' שעושים לשם כבוד. דומיא דההיא 

 ע"ש. 






