
 
ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ  )'יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

  שמיני עצרת ושמחת תורה
 ותנו כבוד לתורה, השישו ושמחו בשמחת תור

 

  )ותהלים ע(ן וציב ונתומעו וכושלם סביהי ו
לנו רמז מזה דבר . אר� ישראלב ה ישיבתסוכה ומצומצות  הגו� בכל �מקיימילע� ישראל ישנ
 שתי מצוות אות�  

מצות היינו ד" סוכו" היא תו ותשוב  )כל הגו�ב( בשלמות �מקיימי  וותמצמה
 ה, "�ויהי בשל": דוד המל� בתהילי�
 )א"הגר(           . אר� ישראלב ה מצות ישיב " מעונתו בציו
"ו. סוכה
 

  שמיני עצרת ושמחת תורה
 ותנו כבוד לתורה, שישו ושמחו בשמחת תורה

 )לה' במדבר כט(" עצרת תהיה לכם"
ומשו� כ� מברכי
 בו ברכת . שמיני עצרת הוא רגל בפני עצמו ואינו חלק מחג הסוכות למרות שה� סמוכי�

לשו
 עצרת . )לה' במדבר כט( "ביו� השמיני עצרת תהיה לכ�: "משו� הכתוב' שמיני עצרת'החג נקרא . '"נוישהחי"
 ."עוד יו� אחדעמי עכבו , קשה עלי פרידתכ�": והוא אומר לה�, כבני� הנפטרי� מאביה�

ר ב להתגעל מנת, ומשו� כ�. י
 היהודי�בד השורר וקשה עלי הפיר, "קשה עלי פרידתכ� ":מאמר זהאחר לפרוש 
וא בכדי ל, כל טובבורות וישמחו לבב� בח ורותבעצרת ח א שיתכנסו בשמיניומנהג ה,  והמחלוקתדועל הפיר
 )החיי� רורצ(              . לידי אהבה ואחווה, ותברלידי התק

 

 )לה' במדבר כט(" עצרת תהיה לכם"
 .על המי�� בו שואלילפיכ� , "מי�"כמני
 , 90 =  בגימטריא"לכ�"
 

  .)ראש השנה טז(" בחג נידונים על המים"
אי
 מזכירי
 גבורות גשמי� אלא משמיני , א� על פי כ
, ר גשמי� בתפילת יו� טוב הראשו
 של חגהיה ראוי להזכי

מתפללי
 , סימ
 ברכה הוא לעול� תמיד, לפי שהטל שמבקשי� עליו בפסח: אמרו חכמי�? מדוע. עצרת ואיל�
שהגשמי� . י הסוכותואילו הגשמי� אנו מבקשי� עליה� שירדו בעונת� ולא שירדו בימ, על הטל שירד ג� במועד

והרי זה כאילו . סוכה בשעה שהגשמי� יורדי�ה ב� מצות ישיבילפי שאי
 יכולי� לקי,  סימ
 קללה ה� בחג 
וכ� . אי אפשי בשימושכ�: וכאילו רומז לה�, מראי� לישראל מ
 השמי� שאי
 מצות� מקובלת לפניו יתבר�

"  ושפ� לו קיתו
 על פניו  למזוג כוס לרבו לעבד שבא? למה הדבר דומה, משלו משל": אמרו חכמי� במשנה
כיו
 . לפיכ� אי
 מזכירי
 אות� בתפילה עד שמיני עצרת, הואיל והגשמי� בחג אינ� סימ
 ברכה .:)סוכה כח(

מיד עורכי� , שישראל יצאו מסוכותיה� ונכנסו לבתיה� ולמחרת משכימי� ובאי� לבתי כנסיותיה� להתפלל
כדי שיפריחו את האדמה , את השמי�, ומבקשי� מלפניו שיפתח את אוצרו הטוב, תפילה לפני הקדוש ברו� הוא

 .אשר תניב תנובתה ותתבר� תבואתה
 

 "  תורהבשמחתשישו ושמחו " 
 .איננה שמחה נכונה, שחורה שמחה שבה צד אחד רק משמח עצמו והצד האחר מתהל� עצוב ונתו
 למרה 

אלא התורה , רק את� צריכי� לשמוח בתורה לא . שני המחותני� צריכי� לשמוח, שני הצדדי� ה אמיתיתשמחב
  )פניני�(                        . כ�בצריכה ג� לשמוח 

 

 ) ה'דברים לג( "בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל"
 .סבל במקצועו, שיח שהיה לו ע� יהודי פשוט רבי נפתלי מרופשי� היה מספר על מוסר השכל שלמד פע� מדו

לשמחה זו : שאלו רבי נפתלי. בשמחת תורה ששמח שמחה גדולה, ע� האר� גמור, פע� אחת ראה יהודי פשוט
ענהו היהודי  ?בשמחת תורה כמה תורה למדת בשנה זו שהנ� שמח כל כ�? ל� ולשמחה זו מה? מה היא עושה

? הא� שמחתו אינה שמחתי ואינני צרי� לשמוח אתו ביחד , אצל אחיא� ישנה שמחה, רבי: בפשטות ובתמימות
 .זכה ולמד תורה שכ
, הנני שמח בשמחת אחי הרב, אני בעצמי לא למדתי תורה א�

 

  .   ישראל עמו חולי שאר בתוך א"שליט טוב מזל בן אליהו צמח מרדכי ג"הרה אתלרפו  
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 מדרשתי " עאורלצא יו
 "ויזרע יצחק"

     שמחת תורה שמחת תורה שמחת תורה שמחת תורהתתתתשמיני עצרשמיני עצרשמיני עצרשמיני עצר
    """"ויהי אחריויהי אחריויהי אחריויהי אחרי " " " "::::הפטרההפטרההפטרההפטרה

 טטטט"""" תשס תשס תשס תשסתשריתשריתשריתשרי' ' ' ' בבבבככככ
 



 

 "וזאת הברכה"הגיגים מפרשת   
  ) ד'לגדברים ( " קהלת יעקבו משה מורשהנתורה צוה ל "

 תורה צוה לנו משה :אמר רב המנונא? מאי היא, אביו מלמדו תורה,  קט
 היודע לדבר:תנו רבנ
" :תלמודב מבואר 
 להיות ראשית לימוד התורה של ילד בישראל וק זהס דוקא פמדוע נבחרולא נתבאר . ).מבוכה ס( " קהלת יעקבמורשה

את התורה אשר ש� משה וז"או , "ל משה באר את התורהיהוא" : למשלכמו כ
 �שמתאימי� גפסוקי� אחרי� ולא 
מה ומביני� גדולי� היודעי� רק ש האחרי� נית
 ללמודוקי� סמכל הפש, אפשר לומר  ? וכדומה"ני ישראלבלפני 

ה מביאלכ
 , עד שיגדלומלימוד התורה  פטורי� ,שאינ� מביני�,  הקטני�ואילו, יבי� בלמוד תורהיוחמשלומדי� 
י� ביחד ע� הבני� נבני� קטג� וכמו שבירושה זוכי� , תורה היא מורשההשמנו לומדי� שמוק זה ספ הגמרא

 )תוספת ברכה(                 . כמו על הגדולי�הוא  חיובה על הקטני�, מוד התורהיכ� ל, הגדולי�
 

 ) ד'לגדברים ( "וה לנו משה מורשה קהלת יעקבתורה צ"
, לווי�, ל המצוות שבתורה שכ
 ישנ
 מצוות שאינ
 נוהגות אלא אצל כהני�היחיד כשלעצמו אינו יכול לקיי� את כ

אזי נחשבי� כול� לגו� , ומחבבי� איש את רעהו, אול� בזמ
 שישראל כול� מלוכדי� כאיש אחד, מל� וכיוצא בזה
שש    "תורה"וזהו שאמר הכתוב  .וממילא כשיהודי מקיי� מצוה מסויימת נחשב כאילו כל ישראל קיימוה, אחד

נאמרו מפי " לא יהיה ל�" ו"' האנכי"מצוות שתי " (צוה לנו משה"אשר " תורה"מצוות כמני
 מאות ואחת עשרה 
� את יולא נוכל לקי, נצחית" מורשה"לא יוכלו להיות לנו ל) א מצוות"ומשה ציווה לנו רק תרי. הש� יתבר� עצמו


 )כתב סופר(     .כול� מלוכדי� כגו� אחדשיהיו ישראל " קהלת יעקב"אלא א� כ
 תהיה , כול
 

 )ו' גדברים ל(" ימות ואליחי ראובן "
: בכבוד אב כתיבש אלא ?ברכה זו בשאר השבטי� נומצא ולא " ראוב
 ואל ימותיחי"ביר� את ראוב
 בחיי� משה 


 אתה שומע לאוהמכלל ו, )יב' שמות כ( "למע
 יאריכו
 ימי�" , 
כפי שנראה , ציער את יעקב בעני
 בלההשוראוב
 )תוספת ברכה(  .ברכת החיי�ללכ
 היה נצר� , )מט דבראשית ( " יצועי עלהחללת אז ...תותר פחז כמי� אל"תוכחה שלו המ

 

 ) יב'דברים לג( "ליו חופף עליו כל היוםישכון לבטח ע' ידיד ה"
, יתר על המידה, שלא יהיה אד� מתחבר ע� איש ספרי המוסר מלמדי� אותנו: אמר הרב אברה� יצחק הכה
 קוק

משלי (" הוקר רגלי� מבית רע�: "המל� מזהירנו ג� שלמה. סופה שנעשי� שונאי� זה לזה, קרובה מדי משו� שחברות

, ישכו
 לבטח עליו' ידיד ה: "עמו כל הימי� ואפשר להתחבר, שאפשר לסמו� על רעותו,  ידיד אחדאבל ישנו .) יז'כה
 ".היו� חופ� עליו כל

 

  ) ח'דברים לד( " בני ישראלויבכו"
עה על ע� ישראל ה� תפשמיתת אהרו
 הכה
 באה בה  ההסבר הוא ) כט'במדבר כ("  בית ישראלכל"אמר נ
 ואהרמיתת ב

 )תוט עד שנעשה נס וראו את מי למשה כשירד ע� אלעזר מהר ההר האמינואהמדרש אומר שאפילו ל( לא ציפו לה
את ידעו משה שאצל מה שאי
 כ
 , " בית ישראלכל" בכו לכ
 עינויעורר כל לב לפתוח מקור דמעת  פתאומימוות ו

  ) הקדוש"החיי� אור"(     .ולכ
 לא בכו כול� לא הופתעו ,שהרי משה הודיע לה� בדבריו ותוכחותיו, תוומיו� 
 

 )ו' לדדברים ( "ולא ידע איש את קברתו עד היום הזה   בארץ מואב מול בית פעוראויקבר אתו בגי"
בבנות בני ישראל חטאו שזמ
 באותו פרק בכל שנה ש,  לכפר על מעשה פעור?ומפני מה נקבר משה מול בית פעור

ומפני . חוזר ושוקעמיד קברו של משה את וכשהוא רואה . עו
את ההזכיר למואב עולה בית פעור למעלה לקטרג ו
 . שבכל מקו� שבו יעלה בית פעור לקטרג ש� יופיע קברו של משה להג
, ו של משהתקברמקו� זה לא נודע טע� 

 

 )י' דברים לד(  "ולא קם נביא עוד בישראל כמשה"
        )))) שמעוני תתקסו שמעוני תתקסו שמעוני תתקסו שמעוני תתקסוילקוטילקוטילקוטילקוט((((" " " "  ב
 בעור ב
 בעור ב
 בעור ב
 בעורבלע�בלע�בלע�בלע� ואיזה זה  ואיזה זה  ואיזה זה  ואיזה זה ק�ק�ק�ק�    העול�העול�העול�העול�בישראל לא ק� אבל באומות בישראל לא ק� אבל באומות בישראל לא ק� אבל באומות בישראל לא ק� אבל באומות """"

 ,בר� את ישראללניצל זאת משה  ,'הל שעה שהאת ידעו  ולמרות זאת שניה� הבדל עצו�בי
 משה לבי
 בלע� היה 
זכות זו  צלינ� המלשניה� ניתנה נבואה א� כל אחד  .צל שעה זו להחטיא ולקלל את ישראלינולעומת זאת בלע� 

יכולי� לקבל סייעתא דשמיא שני אנשי� , מוסר השכל גדולאנו לומדי� ומכא
  , אחד לאור ואחד לחוש�לכוו
 אחר
והשני ירד לשפל , ע לדרגות רוחניות גדולות יותרהאחד יכול להגי , אותה באופ
 שונהנצללבמידה שווה א� 

ובכ� אינ�  ,ישנ� אנשי� שחושבי� שמיו� היוולדו של האד� נקבע לו מראש להיות צדיק או רשע .המדרגה
 והבחירה ע�לבא� ראוי לציי
 שלכל אד� ניתנה האפשרות להיות צדיק כמשה או רשע כ ,מתאמצי� יתר על המידה

   .של האד�בידוהיא 
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