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  ורהע ושמחת ת"הגיגים לש

  )לה' במדבר כט( "ביום השמיני עצרת תהיה לכם"
לשבת : תרגו� ("ברוכי לא מברכינ�, מיתב יתבינ�: "הגמראלמרות שמדי� , בסוכהי� יושבי� עצרת א שמיניביו� 

משו� מובא שהטע� לכ� הוא רש תנחומא פרשת פינחסדמב). �רכיבו מ� אנבר� איא� ל, יושבי�אנו ) בסוכה(
לא היה חשש ש, סוכהלשבת ביו� האותו בני ישראל היו מצווי� בוא� , תפללי� על הגש�מאנו עצרת  שמיניבש

  .כי הרי כול� יושבי� מחו  לדירת הקבע ויכולי� להירטב. יתפללו על הגש� בלב של�
  

  .)סוכה מז( "עצמו הוא  רגל בפני)עצרת(שמיני "
שמינייו� , �מיישמירוחניי� וענייני רק בהתעסקנו , למע� הנפשה היה ליהתפעיקר  י�כיפור ההשנה וביו� בראש

הגופניי�  והארציי�, לצרכי� הגשמיי� דאוג למתחילי� , עצרת הוא היו� הראשו� שבו מתחילי� להתפלל על הגש�
, "עצמו הוא שמיני עצרת רגל בפני: " בגמראנה במה שאמרוווזאת הכ  ."לכ�"להענייני� הנוגעי� , כלומר, של האד�

  )ב מסאסובליי רבי משה(    .יל עצמו ובשרו וגופובבש'', בפני עצמו"אוג דלכל אחד ו מתחילי� בש, גהוא החני עצרת שמי
   

  " שישו ושמחו בשמחת תורה"  
אלא הכוונה היא לומר ל� , "רהות שמחת"מדוע אנו קוראי� לחג " שמחה בתורה"לכאורה היה צרי� לקרא לחג 

  )ושע באר מבריסקרבי י(       .ב�תהיה שמחה אלא ג� היא , המח בשתהיה לא רק שאתה . שמחהתהיה התורה שצרי� שג� 
   

  תורה שהיא תמיד חדשה
חביבה עלינו התורה להראות שהטע� הוא שאנו רוצי� ?  בשמחת תורה"בראשית"לקרא את פרשת  �מתחילימדוע 

לא יהו בעיני�  )'דברי� ו(" והיו הדברי� האלה אשר אנכי מצו� היו� על לבב�": וכ� דרשו חכמי�. כדבר חדש
ועוד כתוב בהגהות  . לקראתה�אלא כחדשה שהכל רצי, )מוקירה(שאי� אד� סופנה , ישנה) פקודה(כדיוטגמא 
: ה לקטרג עליה� ואומר"שט� לפני הקבהבא , ימי� את התורהיבשעה שישראל מס": אייזיק טירנא' מנהגי� לר

א&:  משיבשט�וה. מוַהיהלא סי: ה"אומר לו הקב, תהמי� אויוכיו� $מסי. ימי� אותהיישראל לומדי� תורה ואי� מס
. הלא התחילוַה: ה"משיב הקב, "חת� בראשית" אותה על ידי �שמתחילייו� וכ.  אותה�אי� מתחילי, מוהיפי שסי על

  ) התודעהספר(                         .� נעו  בתחילת�סופ, כעיגול וכמחול, דברי תורהזה תמיד ב �וכ ."נמצא שאי� יכול לקטרג
  

  )זוהר פרשת נשא(" כל ספר תורה שבהיואפיל, ל תלוי במזלכה" 
, תורה אבל יש ג� ספר. טוב בכל שבת ויו�, ראי� בו בכל יו� שני וחמישיול וקזתורה שהוא מצליח ויש לו מ יש ספר 

� אחת בשנהפע קרומוציאי� אותו , י� קוראי� בוא וזווית ק לקר�ושכל ימות השנה הוא עומד בארו� הקודש דח
 )בית יצחק(          . התורה להקפות בשעה שנוהגי� להוציא את כל ספרי, תורה בשמחת
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  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע

 ע"טבת תש' ע ג"נלב    ל" זבת פלורהבן חמו מרים לעילוי נשמת 

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      : הבאיםניתן להורדה באתריםהעלון 

 ע"אייר תש' ע י"נלב      ל" זיצחק אוחיון בן סולטנאלעילוי נשמת 

 ע"סיון תש' ע כה"נלב      ל"צזג מרדכי צמח אליהו בר מזל טוב "הרה נ"לע

 ברוך אשר בחר בנו, תורת אמת נתן לנו



 

  "חקיד יצ"ח תפילין "גמ
 052-3268315: להשאלה בטלפון ) איטר, אשכנזי, ספרדי(י "ברשותינו מבחר תפילין רש

  וזאת הברכהפרשת הגיגים ל
  )ה' דברים לג("  ראשי עם יחד שבטי ישראל בישרון מלך בהתאסףויהי"

שבזה יהיה בד בבד ולא יהיו , מלכות ישראל תהיה קיימת כשיהיו ישראל מתאספי� ראשיה� יחדש, רמזבא הכתוב ל
 הויה של תומלכות� תהיה ב, וכשישראל בגדר זה הנה הנ� ברו� גדר ההצלחות,  יחד שבטי ישראלשיתיחדוסיבה 
, וזאת סיבת עגלי ירבע� והבאי� אחריו,  מיו� שנחלקו הלבבות ונחלקו המלכיות מה עלתה ביד�כיוצא ולמד , קיו�

  )אור החיי�(                 . ויחוד הלבבות)סו& עוקצי�(ה הוא השלו� וכלי המחזיק הברכ, הפירודכי ראש האובד� הוא 
   
  )ו' לגדברים ("  ואל ימותיחי ראובן"

האב� עזרא ועוד , י"דעת רש. אנו רואי� בברכת משה את בני ישראל שהוא לא מונה את שבט שמעו� ואינו מברכו
 בחטא ג� נשיא� נהרג� ושמעומבני היו לפעור כי העובדי� , עו� פעורגלל ב, שמעו�את זכיר מלא שמשה , מפרשי�

יעקב אמר פי שוכ,  מסביר שלאור� כל הדר� כשמוני� את בני ישראל מוני� שני� עשר שבטי� ולא יותר����""""הרמבהרמבהרמבהרמב, זה
 לכ� הזכיר את שבט אחדכיוס& את עקב הזכיר  שימכיו�ו. ) כח'בראשית מט( "כל אלה שבטי ישראל שני� עשר"ו בברכת
דברי� (" וה� רבבות אפרי� וה� אלפי מנשה: " שאמרפישני שבטי� ככהזכיר ביוס& מחויב היה לשמשה א� , שמעו�

סיבה נוספת  .בדגלי� ובנחלת האר , שני שבטי� בחנכת המזבחכ זאת בכ� שמנא�צוה ה עצמו "משו� שהקב, )יז' לג
משה א מאפרי� הקט� הוצר� יות שיהושע בנחיל� את האר  והשהוא ייהושע את הזכיר היא שמשה התכוו� ל

שיהיו , לבר� את לוי כי מברכתו יתברכו כל ישראלמשה רצה כמו כ� . שגדול ממנומנשה אחיו ג� את להזכיר 
 בשו� �נמניישראל אי� , כפי שאמרנו, הריאחד מ� השבטי� שוותר על הוצר� ללכ� , 'קרבנותיו לרצו� לה� לפני ה

 .חדשי� בשנההושני� עשר , ברקיעשמזלות הכנגד שני� עשר שה� ,  בלבדשני� עשריותר משני� עשר אלא מקו� 
: למרות שלא בר� משה את שמעו� באופ� אישי היו בני שמעו� מבורכי� משו� שיעקב אמר, ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמוסי& , א�
  . בתוכ�� תברכו מברכת שאר השבטי� אשר הכ� שה� ה, ) ז'בראשית מט(" אחלק� ביעקב ואפיצ� בישראל"
  

  )ט' דברים לג( "ולאמו לא ראיתיו לאביו האומר"
ראיה מיעקב שלא נענש על מביאי�  ו)מגילה יז(" �אוב אכל העוסק בתורה פטור מ� כיבוד "ש: בגמראל אמרו "זח

אלא נענש רק על הזמ�  ,�ואב  אכיבודובזמ� זה לא קיי� מצות ש� ועבר לומד בישיבה של ד שני� שהיה "אות� י
האומר לאביו ולאמו לא : "לכ� אומר משה על שבט לוי.  מצות כיבוד אב וא�ששה בבית לב� ובזמ� זה לא קיי�

ואת בניו לא "עליו  תאינו צרי� לדעש "הכיראת אחיו לא ו"כ� של וכולכבד�  שאינו צרי� לראות אחריה� "ראיתיו
 בניו  אתה מוצא התורה במי שנעשה אכזרי עלבמירבא אמר " ,"שחורות כעורב: "מובא בגמרא על הפסוק כ"ידע

 �שה� צריכישו� מ, כלומר " יורו משפטי� ליעקב,כי שמרו אמרתי� וברית� ינצורו" וכל כ� למה )עירובי� כב(" כעורב
  )כלי יקר(                    . "את בניו לא ידע"ג� לכ� לעסוק בתורה תמיד 

  

  )יז' דברים לג( "והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה"
,  מצד הנס"רבבות"ו, ה מצד הטבעז "אלפי�"אנו לומדי� ש, ) ז'תהלי� צא( "מינ�יפול מצד� אל& ורבבה מי": מהפסוק

וכמו ,  מושגחי� על פי הנס�שה, אפרי� מימינואת � יעקב אבינו 'ומצינו ש. "ימי�"היינו השגחה נסית שמכונה ד
 �לכ� ה, אללשמאל ישרשהיה מנשה אילו ו, ממיתי� רבבות, בני אפרי�, �לכ� ה. חמההעמדת הת יהושע בהנהג

  )מש� חכמה(                              . בלבדאלפי�רבבות אלא אינ� ממיתי� 
  

  )יח' דברים לג("  ויששכר באוהלך זבולן בצאתךשמח"
 של לתורתושהוא הסבה מפני זבול� ליששכר משה את  הקדי� ,מזבול� כי נולד תחלהיותר שיששכר גדול למרות 
תורתו של יששכר וא� לא היה מחזיק אי אפשר את לפי שהוא המחזיק , הקדימו בברכת השבטי�ג� יעקב ו, יששכר

שמח זבול� "וזהו שאמר , אהבל� על כ� ראוי הוא שינחל שמחה וכבוד בשמחתה של תורה לעו,  לעסוק בתורהלו
למיד כל המטיל מלאי לכיסו של ת"ל "זחאמרו כפי ש, לתורהבה יסההשמחה לזבול� לפי שהוא את וייחס . "בצאת�
   )רבינו בחיי(                      . )'קהלת ז( " הכס&בצלכי בצל החכמה : "שנאמר, "זוכה ויושב בישיבה של מעלה חכ�

  

  )יב' דברים לד( ״לעיני כל ישראל״
 אלו בשורההתיבות השלוש שבספר התורה יש לכתוב את  הרמב)�הרמב)�הרמב)�הרמב)�ומשמע מדברי . פסוק זה הוא סיו� התורה

 אלא תמיד, שלעול� אי� אנו מסיימי� את לימוד התורה וטעמו הוא כדי ללמדנו, האחרונה ולסיי� באמצע השורה
  )מע� לועזילקוט (                   . עומדי� באמצע כי התורה ארוכה ורחבה מיני י�
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