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  שמיני עצרת ושמחת תורהלהגיגים 
  ) ז'ויקרא כג( ״וביום השמיני עצרת תהיה לכם״

 לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי  לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי  לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי  לאוהבו עשה לי סעודה קטנה כדי ררררליו
 האחרו� אמליו
 האחרו� אמליו
 האחרו� אמליו
 האחרו� אמ, , , , ה גדולהה גדולהה גדולהה גדולהדדדדיו עשו לי סעויו עשו לי סעויו עשו לי סעויו עשו לי סעודדדד לעב לעב לעב לעברררר וד
 שאמ וד
 שאמ וד
 שאמ וד
 שאמרררר�משל למל� בש�משל למל� בש�משל למל� בש�משל למל� בש    
            ))))סוכה נהסוכה נהסוכה נהסוכה נה" (" (" (" (שאהנה ממ�שאהנה ממ�שאהנה ממ�שאהנה ממ�

להרבות בסעודה דווקא ראוי היה ,  ממנוא
 הכוונה ליהנות ורהאלכ, ב�סעודה קטנה�לא ברור מדוע מסתפק המל� 
לבואו  מצפי
 ובביתו ,לאד
 ששב מדר� ארוכהכדרכו במשל המגיד מדובנא המגיד מדובנא המגיד מדובנא המגיד מדובנא אר זאת במ ?גדולהולערו� סעודה 

, לותדות גנוהביא לבני אשתו מת, כאשר שב לביתו . לה מבעלה הראשו�דווא! בני אשתו אשר נול, אשתו ובניו
ת נומת שלה
 הבאת,  יותר מבני�לי�כלו
 בני אשת� חביבי
 ע: ל
כותמהו  .ת קטנותנומת ואילו לבניו הביא

לבני, ולכ�, ל
 שמחי
 בשובי הביתהכורצוני שיהיו : השיב האיש ?ואילו לבני� הסתפקת בתשורות קטנות, גדולות
, יַנואילו לָב. י כ� את שמחת
ל ידלהרבות ע הבאתי מתנות גדולות כדי,  בעצ
 בואי�כל שאינ
 שמחי
 כ, אשתי


, בשמחת
 הטבעית ואדרבה א
 תתערב שמחה זרה, נותתאי� צור� בריבוי מ, פני אביה
 ששמחת
 שלימה בראות
  . שב הדברלקלו� ולחרפה ייח

  

  :)ראש השנה ד( "שמיני רגל בפני עצמו לעניין פז״ר קש״ב"
והוא ראשי תיבות  "וכותס"ג הח מ"שמיני עצרת"ג שונה ח שבה
 ברי
הדת ששציי� את בא ל .פז�ר קש�ב�"סימ� ה


שלושלושלושלוי בר, ני עצמופג בחהוא כ� אנו לומדי
 שומ ,רכה'ב, יר'ש, רב�'ק, גל'ר, מ�'ז, יס'פשל 


 סימ� זה דורש עלזעלזעלזעלזבבבב מ מ מ מ
ביו
 זה הקב�ה , מי
שעדיי� ב כל התפילות שהיו �פזורות� ולא נתקבלו, ביו
 שמיני עצרתעל דר� הרמז ואומר ש


  .מקבל אות
 ו�מקשיב� אליה
  

  שמחת תורה בתחילת השנה
כי שמחת התורה היא , ילת השנהחהתורה בת תח את שמחכמי
 לנו ולא בכדי קבעהיה אומר ש "שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"הבעל 

גדלות התורהביתבונ� האד
 כדי שת תורה� חילת השנה יש �שמחולכ� בת, בתורה כל השנה להיות קבועהכנה ל
. בו למש� כל השנהשאר ודבקות זו תי, תדבק בתורהי התשובה והשמחה דייל וע, יי
חלוקי
 'שה
 דברי אויבי� 

ילת השנה שקובע חהשמחה בתי ל יד ע,קו
מכל מ, בתורה קי
 תמידסרי
 שבכל השנה אי� עוחוסכ� א! אנשי
 לו
וזהו ג
 הפירוש. רי
חק בדברי
 אס לגמרי א! שעוחמועיל לו שלא ישכ, תורה בליבו וקשה לו לפרוש מדברי
אלא שזהו עצה , לק זהח בחכי למה ישמווקשה , )חי' דברי
 לג( זבולו� בצאת�� ח �שמ:בברכת משה רבינו את זבולו�

ת חשמ ולכ�, נשמר בצאתו הוא יהיה, י השמחה קוד
 שיצא לסחורה ידלשע, רי
 לעובדי
 למחיית
חוסל לזבולו�
  .לת השנהיבתחבאה תורה ה

  

שכ� מיהו זה אשר יעז לומר שלמד  ,רהעבשמחה על ששמחת התורה אינה היה אומר   מקוצק מקוצק מקוצק מקוצקבי מנח
 מנדלבי מנח
 מנדלבי מנח
 מנדלבי מנח
 מנדלררררואילו 
ואמונה שיזכהו  הו� תק האד
 מתוחשמ. אלא �שמחת תורה� היא קבלה לעתיד. שמה ורוקד ועל כ� הוא, את התורה

  . ללמוד את התורה ולקנות את קנייניה'ה
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 "וזאת הברכה"שמחת תורה 

 "ויהי אחרי": הפטרה

 ג"עתש תשרי 'כב
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"תנצב        ב"אב תשע' ע כא"נלב ל "איריס בת מלכה ז  ב " תשעלולא' בע "נלב  ל "דוד בן חיים ובריינדל ז

 

 "בשמחת התורה, שמחו נא שמחו נא"



 

  )ת"פתיחת ההיכל בש(" אתה הראית לדעת"
כל , ת השופרותקיעכל , ראש השנההתפילות של כל , חודש אלולהכנה של כל הש היה אומר ברי�ברי�ברי�ברי�וווורבי משה מקרבי משה מקרבי משה מקרבי משה מק
 ארבעת של סוכה וות המצוו, וכותחג הסשמחת כל , י
פוריהכו
 יהתענית של כל , ימי תשובה עשרתהתשובה ב

 
  .שמחת התורהאלא הקדמה ללו אינ
 אכל  ,הושענא רבא וחיבוט הערבהההמיני
  

  "וזאת הברכה"הגיגים לפרשת 
   )א' לג דברים(" לקים את בני ישראל לפני מותו-וזאת הברכה אשר ברך משה איש הא"


את עצמת אנו בני ישראל בשעת פטירתו לומדי
 אומר שמברכתו של משה את " ב� איש חיב� איש חיב� איש חיב� איש חי" בעל הרבינו יוס! חיי
רבינו יוס! חיי
רבינו יוס! חיי
רבינו יוס! חיי
 בעת מותו ,של עול
דרכו כי , ר מבניו ממשורואי
 שמשה אהב אות
 יותחייו מש� ישראל בע
 היתה לו לשהאהבה 

שאהבתו אליה
 היא אהבה , בניו ואשתואי� הוא ש
 לב לדברי
 אחרי
 אלא כל ראשו ומחשבתו היא על , של אד

וכא� אצל משה רבינו . שהוא אוהבו כאחד מבניוברור ישי
 לב לאד
 אחר הרי בכל זאת וא
 , פנימית ועיקרית

ולבניו לא פרט לה
 ברכה בפני , אלא רק זכר את ישראל כל שבט בשמו, בשעת פטירתו לא ש
 לב על בניו לברכ


  .והרי זו הוכחה גמורה שהיה אוהב את ישראל יותר מבניו כי הסו! הוכיח על ההתחלה, עצמ
  

  )ד' דברים לג(" תורה צוה לנו משה מורשה קהילת יעקב"
את חביבותה של התורה ואת האושר שהיא שהקביעה שהתורה היא מורשה באה לבטא  ביאר רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�רבי משה פיינשטיי�

שנית� להערי� שדבר זה עושה  ,שואיהיקונה זוג פמוטי
 חדשי
 לפני נאשר כלה ומדמה זאת ל, נוסכת בלומדיה
ה
 בודאי ש.  יגדל אושרה של כלה המקבלת בירושה את פמוטיה של הסבתא האהובהא� כמה, מאושרתאותה 

התורה שאנו לומדי
 היא אותה תורה  .
 בכל זוג פמוטי
 אחר שבעול
 אותוהיא לא תמיר, יקרי
 לה לאי� ערו�
  . זו היא ירושתנו, אשר משה רבנו ציווה לבני עמנו בסיני

  

  )  י'גלדברים ( " ותורתך לישראלקבעיורו משפטיך לי"
, "האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת אחיו לא הכיר: " שאמרוק הקוד
ס לפמשיי� פסוק זה" תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה

שהתנאי להיות דיי� טוב הוא , )יז' רברי
 א( "לא תכירו פני
 במשפט"ייני
 דוהקשר ביניה
 יוב� על פי הכתוב בדיני 

מו שלא כהג נבמקו
 מצוה , כלומר, "ואת אחיו לא הכיר" הקוד
  ועל בני לוי נאמר בפסוק,לדעת לא להכיר פני

ולכ� , שלא יכיר פני
 במשפט, על שבט לוי,  עליו�מוסועל כ� אפשר ל, ראה את אביו ואת אמו ולא הכיר את אחיו
  . "� ליעקבמשפטי"את  להורות ילוראוי לשבט 

  

   ) יג'דברים לג(" ארצו'  המברכתוליוסף אמר "
את בני שיוס! ז� ופרנס  כ� לע" מדה כנגד מדה"הקדוש שברכת האר) לה זכה יוס! היא " י
י
י
י
אור החיאור החיאור החיאור החי"מבאר ה
" לפי שפרנס
 נקראו על שמו ") טז'תהלי
 עז("  סלהויוס!בני יעקב : "ל על הפסוק"עד שאמרו חז,  במצרי
ישראל

 כ� בור� יוס! לע, 
 אותו ילדכאילהכתוב עלה עליו כלומר שבזכות זה שיוס! פרנס את אחיו במצרי
 מ :)יטסנהדרי� (
  . ברוב טובת האר)

  

   ) יב'דברים לד( " כל ישראללעיני"
ומבוסס , ללללישרא, ד"למאות  ומסיימת ב,ראשיתבבבב, ת"ביאות  בהלישהתורה מתחמביא הסבר מעניי� לכ� " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

ד "למהאות  או אל ת"ביהאות ל כאשר כל אחת מה� נסמכת א, א"ו ה"ד וי"יו, הש
של ש
  אותיותהשעל העובדה 
ודבר , "פא ביתאאל"דבר אשר אינו מתקיי
 בשאר אותיות ה ,ה'ו ל'י ל' ל,ה'ו ב'י ב'ב, נוצרת מילה בעלת משמעות
יוצא שכביכול , ת"ביכי מצירו! אותיות הש
 לאות  .שלוהכל וה "קבתלוי בהיקו
  כלשזה בא לרמוז לנו וללמדנו 

דכר "מרמזי
 על  הההה''''בבבב וווו''''בבבב הצירופי
 ו, יתבר�וווו''''בבבב שהכל תלוי :מרי
 או
איוברהו, יייי''''בבבבתלוי הכל  : אומרה"שהקב
 תבל יייי''''לללל :ה אומר"הקבשכביכול  יוצא, ד"מצירו! אותיות הש
 לאות למ ו. שהזכירו חכמי האמת המקובלי
"ונוקבא
מיסודות ד א יסוישהכל תלוי בו הוידיעה זו .  הכל עני� אחדהההה''''לללל וווו''''לללל וכ� , תבל ומלואהוווו''''לללל" : ונבראיו אומרי
,ומלואה
ה הוא "קבד להורות כי ה"בלמת ומסיימת " התורה בביהפתחאת התורה משו
 כ� זה פותח וסוגר ולכ� רמז התורה 

  . הפותח והסוגר והכל תלוי בו בשמו יתבר� כאמור
  

לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   

 הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה, אליהו בן אסתר, אריה בן מינה, ישראל בן טובה, עינבר בת אביבה
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