
  
  

  

 'שנה ד                           
 

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

 

  
  

  שמיני עצרתלהגיגים 
  )לו' ויקרא כג( " עצרת הוא' לכם והקרבתם אשה להיהיהקדש  ביום השמיני מקרא"

 היא היא היא היאעצרתעצרתעצרתעצרת""""


 בני  בני  בני  בני :::: כיו� שהגיע זמנ� להפטר אמר כיו� שהגיע זמנ� להפטר אמר כיו� שהגיע זמנ� להפטר אמר כיו� שהגיע זמנ� להפטר אמר,,,, כמל� שזימ� את בניו לסעודה לכ� וכ� ימי� כמל� שזימ� את בניו לסעודה לכ� וכ� ימי� כמל� שזימ� את בניו לסעודה לכ� וכ� ימי� כמל� שזימ� את בניו לסעודה לכ� וכ� ימי�,,,,עצרתי אתכ� אצליעצרתי אתכ� אצליעצרתי אתכ� אצליעצרתי אתכ� אצלי

        ))))יייי""""רשרשרשרש((((    """"פרידתכ�פרידתכ�פרידתכ�פרידתכ� קשה עלי  קשה עלי  קשה עלי  קשה עלי  עוד יו� אחד עוד יו� אחד עוד יו� אחד עוד יו� אחדעמיעמיעמיעמיבבקשה מכ� עכבו בבקשה מכ� עכבו בבקשה מכ� עכבו בבקשה מכ� עכבו 
,,,, שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחתנתנתנתנתממממל ל ל ל  גיירני ע גיירני ע גיירני ע גיירני ע::::מר ליהמר ליהמר ליהמר ליה לפני שמאי א לפני שמאי א לפני שמאי א לפני שמאי אשבאשבאשבאשבאמעשה בנכרי אחד מעשה בנכרי אחד מעשה בנכרי אחד מעשה בנכרי אחד """"

מה ששנוא מה ששנוא מה ששנוא מה ששנוא ((((    """"דעל� סני לחבר� לא תעבידדעל� סני לחבר� לא תעבידדעל� סני לחבר� לא תעבידדעל� סני לחבר� לא תעביד""""    :::: אמר לו אמר לו אמר לו אמר לו))))גייר אותוגייר אותוגייר אותוגייר אותו ( ( ( (גייריהגייריהגייריהגייריה    ,,,, בא לפני הלל בא לפני הלל בא לפני הלל בא לפני הלל....דחפו באמת הבני� שבידודחפו באמת הבני� שבידודחפו באמת הבני� שבידודחפו באמת הבני� שבידו
        ))))....שבת לאשבת לאשבת לאשבת לא ( ( ( (""""ה כולהה כולהה כולהה כולהזו היא כל התורזו היא כל התורזו היא כל התורזו היא כל התור) ) ) ) עלי� אל תעשה לחבר�עלי� אל תעשה לחבר�עלי� אל תעשה לחבר�עלי� אל תעשה לחבר�

היתה " על רגל אחת" מבאר את הסיפור בגמרא וטוע� שבקשתו של הנוכרי משמאי ומהלל ללמוד י�י�י�י�''''זזזזווווי ישראל מרי ישראל מרי ישראל מרי ישראל מרבבבברררר
רמוז בשמו א#  וטע� זה ,כי הרי לכל חג וחג יש טע� וסיבה, "שמיני עצרת"שנקרא " רגל"להבי� את הטע� של ה

. רסבהטע� ושו�  בתורה כתבנלא , עצרת שמינילחג אילו ו. "הסוכות חג", "ועותבהש חג", "המצות חג" :של החג
קשה ", הקיי� בע� דהפירואת טל לב, טע� החג הוא, "ר� לא תעבידבלח, מה דעל� סני: " היתההללתשובתו של ו

  . בע�ת ואחדהאהבה ולעורר את הו, "עלי פרידתכ�
  

  :)ראש השנה ד( "שמיני רגל בפני עצמו לעניין פז״ר קש״ב"
, סימ�וכראיה נותני� בגמרא " חג הסוכות"הוא חג בפני עצמו ואי� הוא המשכו של " י עצרתשמינ"בגמרא מובא ש

, יר'ש, רב�'ק, גל'ר, מ�'ז, יס'פ: י�ברשישה דב" חג הסוכות"נבדל מ" שמיני עצרת"כדי ללמדנו שהחג  ,ב"ר קש"פז
ואומר , קש$ב$ י� פז$רינ $שמיני עצרת רגל בפני עצמו לע:רארמז בדברי הגממוצא  עלזעלזעלזעלזבבבב מ מ מ מ����י שלוי שלוי שלוי שלובבבברררר. רכה$'ב

  .ביו� זה הקב$ה מקבל אות�ו, מי�שעדיי� ב תקבלוהכל התפילות שהיו $פזורות$ ולא  מתקבלות שמיני עצרתשב
  

  .)וכה מזס(״שמיני עצרת רגל בפני עצמו״ 
)�רהבית אב( .הנוראי�ימי� החרי או אי� נראי� פנילראות  'שמיני עצרת הוא רגל שכל יהודי צרי� להתבונ� %בפני עצמו

  

 לאוהבו עשה לי רליום האחרון אמ, ה גדולהדיו עשו לי סעוד לעבר ודם שאמר״משל למלך בש
   )סוכה נה(" סעודה קטנה כדי שאהנה ממך

מדוע הוא מבקש , א� כ�,  יותרכדי ליהנות ממנו" סעודה גדולה"בקש מאוהבו לערו� לו לכאורה על המל� היה ל
מדר� ארוכה ובבית מצפי�לביתו משל לאד� ששב  כדרכו בהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאהמגיד מדובנאמבאר זאת ? "סעודה קטנה"ממנו רק 

ילו לבניו וא, לותדות גנואשתו מתשל  ההביא לבני, כאשר שב לביתו .ובני אשתו מבעלה הראשו� בניו, לבואו אשתו
אישלה� הבעד כדי כ� , ו יותר מבניליוחביבי� עה אששל ה הכלו� בני: בני הביתתמהו  . יחסיתת קטנותנומת הביא

שובי ו על שמחיל� כו שיתירצ: ת� לתמיהישתשובת הא ? קטנותמתנותב  הסתפקוואילו לבני, ת גדולותנומת
הבאתי מתנות גדולות כדי, עצ� בואיעל  �כ לאינ� שמחי� כמטבע הדברי� ש, אשתי ה שללבני, ולכ�, הביתה

  .נותתאי� צור� בריבוי מ, פני אביה�את  ראות�עצ� ששמחת� שלימה ב, ואילו לבני. י כ� את שמחת�ל ידלהרבות ע
  

  

  

  185 מס עלון  ד"בס

        :::: לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת  לעילוי נשמת יוסדיוסדיוסדיוסד מ מ מ מהעלו�העלו�העלו�העלו�
  ל"יה ז'         חביבה חיה בנימין בת גורג  ל" זצחק בנימין בר שוריןי        ל " זיצחק בן חמו בר אסתר

    ז"ניסן תשס' ע יא"נלב          ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב           ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב
  ה.ב.צ.נ.ת

  

    חיפה  א"ת  ם"י  

    16:32  16:42  16:26  כניסה 

    17:39  17:41  17:41  יציאה

          

  

  "וזאת הברכה"שמחת תורה 

 "ויהי אחרי" :הפטרה

 ב"עתשתשרי  'כב
 

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלן מעוניי

  מדרשתי " עאורלצא יו

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

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

  :נ"לעהעלון השבועי מוקדש " נשמת אדם' נר ה"
 א"תשע' אדר א' ע יט"נלב  ל "ז ה'יזאעמרם בן שבת בר            תשרי' יחע "נלב ל " זאסתראברהם בן חמו בר 

 א"שבט תשע' ע ד"נלב ל "שמעון בן חמו בר מסעודה ז     א"טבת תשע' ע ה"נלב ל "רהם בן חמו בר סימונה זאב

                נטעיה נעמנים נטעיה נעמנים נטעיה נעמנים נטעיה נעמנים             יקרה היא מפנינים יקרה היא מפנינים יקרה היא מפנינים יקרה היא מפנינים 
 היא זאת מצאנו ירשנוהיא זאת מצאנו ירשנוהיא זאת מצאנו ירשנוהיא זאת מצאנו ירשנו        ירדה משמי מעונים ירדה משמי מעונים ירדה משמי מעונים ירדה משמי מעונים 



 

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

   )לה' במדבר כט(" ביום השמיני עצרת תהיה לכם"
חג  הימי� של כלב אלא ש?"ביו� השמיני עצרת: "די היה לכתוב, "לכ�"היא " עצרת"מדוע מדגיש הכתוב שה 

ילו המצוה או, ניסו� המי�, לולב, סוכה: כגו�, חרותת אוע� מצומחוברת השמחה מצות  ,"זמ� שמחתנו", הסוכות
  ."לכ�"רק , לבד היא שמחה ב,"זמ� שמחתנו"שא# הוא , עצרת שמינישב

  "וזאת הברכה"לפרשת הגיגים 
   )א' לגרים דב(" אלקים-  ברך משה איש הרוזאת הברכה אש"

" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה. הפרשה נראה מיותראו בתחילת 'והאות וספת הלכאורה  $וזאת$ הפרשה מתחילה במילה
לקי� עד שביר� את בני 
יקרא איש האלה לא זכה משה"ז$ל שדה להזכיר לנו את מאמר חעספת זו נושתו, הקדוש
שהוסי# $וזאת הברכה אשר בזכות , הד כנו ערב מלבד כל מה שפעל ועשה משה, כלומר אמר $וזאת$ לכ�ו, "ישראל

   .לקי�$
זה נקרא $איש האזכות  ב,בר� משה את בני ישראל
  

  )ב' דברים לג( " משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אש דת למווזרח מסיני בא 'ה"
 עשו  עשו  עשו  עשו בניבניבניבני בתחילה הל� אצל  בתחילה הל� אצל  בתחילה הל� אצל  בתחילה הל� אצל ,,,, לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות,,,,לישראללישראללישראללישראל המקו� לית� תורה  המקו� לית� תורה  המקו� לית� תורה  המקו� לית� תורה כשנגלהכשנגלהכשנגלהכשנגלה

    ול�ול�ול�ול�עעעעל ל ל ל ששששונו ונו ונו ונו  רב רב רב רב:::: אמרו לפניו אמרו לפניו אמרו לפניו אמרו לפניו".".".".תרצחתרצחתרצחתרצח    לאלאלאלא""""    :::: אמר לה� אמר לה� אמר לה� אמר לה�???? מה כתוב בה מה כתוב בה מה כתוב בה מה כתוב בה:::: אמרו לו אמרו לו אמרו לו אמרו לו???? מקבלי� את� את התורה מקבלי� את� את התורה מקבלי� את� את התורה מקבלי� את� את התורה::::ואמר לה�ואמר לה�ואמר לה�ואמר לה�
    חרב�חרב�חרב�חרב�ועל ועל ועל ועל : ": ": ": "אמראמראמראמרו שנו שנו שנו שנ ועל כ� הבטיחו אבי ועל כ� הבטיחו אבי ועל כ� הבטיחו אבי ועל כ� הבטיחו אבי))))''''בראשית כזבראשית כזבראשית כזבראשית כז((((    """"והידי� ידי עשווהידי� ידי עשווהידי� ידי עשווהידי� ידי עשו"""" עצמו של אותו אביה� רוצח הוא שנאמר  עצמו של אותו אביה� רוצח הוא שנאמר  עצמו של אותו אביה� רוצח הוא שנאמר  עצמו של אותו אביה� רוצח הוא שנאמר כלכלכלכל

לא לא לא לא """"    :::: לה� לה� לה� לה�אמראמראמראמר    ???? מה כתוב בה מה כתוב בה מה כתוב בה מה כתוב בה:::: אמרו לו אמרו לו אמרו לו אמרו לו???? מקבלי� את� את התורה מקבלי� את� את התורה מקבלי� את� את התורה מקבלי� את� את התורה:::: הל� לו אצל בני עמו� ומואב ואמר לה� הל� לו אצל בני עמו� ומואב ואמר לה� הל� לו אצל בני עמו� ומואב ואמר לה� הל� לו אצל בני עמו� ומואב ואמר לה�".".".".תחיהתחיהתחיהתחיה
    ))))''''טטטטייייבראשית בראשית בראשית בראשית ((((    """"ותהר� שתי בנות לוט מאביה�ותהר� שתי בנות לוט מאביה�ותהר� שתי בנות לוט מאביה�ותהר� שתי בנות לוט מאביה�""""    :::: עצמה של ערוה לה� היא שנאמר עצמה של ערוה לה� היא שנאמר עצמה של ערוה לה� היא שנאמר עצמה של ערוה לה� היא שנאמרול�ול�ול�ול�עעעעל ל ל ל ששששונו ונו ונו ונו  רב רב רב רב:::: אמרו לפניו אמרו לפניו אמרו לפניו אמרו לפניו""""תנא#תנא#תנא#תנא#

    אמרואמרואמרואמרו    """"לא תגנובלא תגנובלא תגנובלא תגנוב""""    :::: אמר לה� אמר לה� אמר לה� אמר לה�???? מה כתוב בה מה כתוב בה מה כתוב בה מה כתוב בה:::: אמרו לו אמרו לו אמרו לו אמרו לו????� את התורה� את התורה� את התורה� את התורה מקבלי� את מקבלי� את מקבלי� את מקבלי� את::::הל� ומצא בני ישמעאל אמר לה�הל� ומצא בני ישמעאל אמר לה�הל� ומצא בני ישמעאל אמר לה�הל� ומצא בני ישמעאל אמר לה�
        ))))ספריספריספריספרי((((    ....))))'''' טז טז טז טזבראשיתבראשיתבראשיתבראשית((((    """"והוא יהיה פרא אד�והוא יהיה פרא אד�והוא יהיה פרא אד�והוא יהיה פרא אד�: ": ": ": "אמראמראמראמר כל עצמו של אביה� לסטי� היה שנ כל עצמו של אביה� לסטי� היה שנ כל עצמו של אביה� לסטי� היה שנ כל עצמו של אביה� לסטי� היה שנול�ול�ול�ול�עעעעל ל ל ל ששששונו ונו ונו ונו לפניו רבלפניו רבלפניו רבלפניו רב

וה�  אומות העול� בהצעה לקבל את התורהפנה אל  הקב$ה ,לפי המדרש, כאשרמסביר ש ,"דברי אליהו"ב, הגר$א
לא "הצד שכתובות בו הדברות ,  הבריתל לוחותשהראה לה� את הצד השמאלי אזי הוא , בקשו לראות את תוכנה

ה והציע לישראל את "כאשר בא הקב �א, לא רצו לקבל את התורהמשו� כ�  ו"לא תגנוב", "לא תנא#" ,"תרצח
קבל את מיד הסכימו ל ו"לוקי�
 א'אנכי ה"וראו שכתוב בה התורה  להתורה הוא הראה לה� את הצד הימני ש

  ".למו  אש דתמימינומימינומימינומימינו: " וזוהי כוונת הכתוב .התורה
  

  )ד' לגרים דב(" תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב"
, ה בעצמו"ות נמסרו לע� ישראל על ידי הקבושתי מצ, ג"תרי, ידוע שיש בתורה שש מאות ושלש עשרה מצוות

אד� יחיד ל. ת נמסרו לע� ישראל על ידי משה רבנוווואחת עשרה מצושאר שש מאות , "לא יהיה ל�"ו" 'אנוכי ה"
 לויי� בלבד או אצל ההני�ושכ� ישנ� מצוות שנוהגות אצל כ, לקיי� את כל המצוות שבתורה� אפשרות אימישראל 

 אזי, אול� בזמ� שבני ישראל מלוכדי� ומאוחדי� כאיש אחד ומחבבי� איש את רעהו, דומהמל� וכאו דיני  בלבד
מקיי� כל  ובכ�, וממילא נחשבות המצוות שעושה כל אחד כאילו נעשו על ידי כל ישראל, ב כל הע� לגו# אחדנחש

כמני� , המצוות ה לנו משה$ שש מאות ואחת עשרהווזה שאמר הכתוב $תורה צ. יהודי את כל המצוות שבתורה
א� תהיה $קהלת יעקב$ שיהיו רק , ל�$תורה$ אשר $ציוה לנו משה$ יוכלו להיות לנו ל$מורשה$ ונוכל לקיי� את כו

  )כתב סופר(               .מלוכדי� כגו# אחדמאוחדי� וישראל כול� 
  

  )ו' לגרים דב( "ספרמתיו ממת ויהי  יי ראובן ואליח"
מקו� עבר הירד� גור בבחר לשראוב� , ומתר'? חדת לחיי�ו מפני מה נתבר� ראוב� בברכה מי":ספורנוספורנוספורנוספורנו"שואל ה

 ,"אל ימותו ",ל� הבאו בחיי הע," ראוב�יחי"ברכו משה לכ� , "ירבו ימיכ� וימי בניכ� למע�"שאינו כלול בהבטחה 
  .סיוו אוכלובעול� הזה שלא יתמעט

  

  )ז' לגרים דב("  ויאמראת ליהודהזו"
        ). ). ). ). רש$ירש$ירש$ירש$י ( ( ( (""""יהודהיהודהיהודהיהודה, , , , מי גר� לראוב� שיודהמי גר� לראוב� שיודהמי גר� לראוב� שיודהמי גר� לראוב� שיודה""""

 על, #סהרי עוד במכירת יוש, מעשה תמר והלא ראוב� חזר בתשובה לפני שנתרחש? וכי יהודה גר� לראוב� שיודה
הוא שבתחילה  הדבר ברהס, אלא? וק היה בשקו ובתעניתו$ס$ע :רש$יעל כ� אמר , $וישב ראוב� אל הבור$: הכתוב

 מדייהודה לו ליאו, "וותענית וק היה בשקוס$ע, ותעניות יגופי�על ידי סתשובה הוא ה של הבור כי עיקרס היה ראוב�
 ושברו�  פנימיתההכנעה ה,  שבלבהודאהההתשובה הוא  כי עיקרגופי� ותעניות ואותנו שנית� לשוב בתשובה ללא סי

אלא תשובה , �$לא שק ותענית גורמי :גמראאומרת הכפי ש, תעניותהיגופי� והסמיותר  שה� חשובי� הרבה, הלב
  )האדמו$ר רא$מ מגור בש� מעינה של תורה(                ) תענית טז(טובי�$  ומעשי�

        """"יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� ח תפילי� """"גמגמגמגמ
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