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

 

  
  שמיני עצרת ושמחת תורהלהגיגים 

  )ד' בראשית ה(ודש השביעי״ ח התיבה בח״ותנ
השביעי החודש  תשרי שהואחודש לה היא הכוונ�בחודש השביעי� דוש שמה שנאמר בפסוק זוהר הקמובא ב

השנה  התפילות מכלכל  לרצו� כל התיבות ותלווזה עהבחודש ללמדנו ש התיבה� ח�ותנומה שנאמר , ניס�חודש מ
את  "תפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמהתפארת שלמה"על ה ברבי שלמה מרדומסקרבי שלמה מרדומסקרבי שלמה מרדומסקרבי שלמה מרדומסקלפי זה מבאר . ע� התפילות שאנו מתפללי� בחודש הזהיחד 

בכל ימות השנה ולא  ונעצרש כל התפילות ותלוע שביו� זה ) ז'ויקרא כג( עצרת תהיה לכ�� מיניביו� השו�: הפסוק
   .לשפע ברכה ורחמי�זכו עלו למעלה ואז ממילא ת

  

  )  ז'ויקרא כג( עצרת תהיה לכם״ מיניביום השו״
ראיתי מביאי� . בדינו של האד�רו� חיתו� האהחגמר  נשמיני עצרת בהשכמת הבוקר של יו�שזוהר הקדוש מובא ב
שמשה ל "אמרו חז )כג' גדברי� (" 'ואתחנ� אל ה: "על הפסוק.  שהדבר נכו�בושיחהוכיח על ידי  ההההצצצצבבבבטרוטרוטרוטרוססססמאומאומאומאושהרבי שהרבי שהרבי שהרבי 

ה "הפסיק כאשר הקבו, יכנס לאר$ ישראלבבקשה לה ,כמניי� �ואתחנ��, תותפיל 515 רבינו התפלל לפני הקב�ה
, ת היה נענהחמתפלל עוד תפילה אמשה היה אילו , )וכ' דברי� ג( הזה� & דבר אלי עוד בדברס�רב ל% אל תו: אמר לו

?  תפילותיו את  מתי התפלל משה:ההההצצצצבבבבטרוטרוטרוטרוססססמאומאומאומאוהרבי הרבי הרבי הרבי שואל . ולא התפלל עוד' ה גזרתאת משה קיבל עליו א שאל
אותה  בראש השנה שלמסתבר לומר שהתחיל כבר ? משה להתפללומתי התחיל .  לצאת� ממצרי�בשנת הארבעי�

24 ימי� כפול 21 )לפי החשבו� הבא , של שמיני עצרת בוקרה השנה ועד מראשא� נחשב את השעות שעברו . שנהה
כל , כל אות� השעותב התפללכלומר משה .  שעות516 שעות של הלילה נקבל 12א� נוסי& ,  שעות504שעות יוצא 
ד ואילו היה מארי% בתפילה ע. ) תפילות515כ "סה (גמר החיתו� האחרו�  מהשעה האחרונה שלפניחו$, שעה תפילה

  . ממלא את בקשתותפלתו ולוהיה שומע משה תפילתו של את ות חהיה הקב�ה לדלא יכול , שעת החיתו�
  

  "שישו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה"
שמחי� ": "ל אדו�)א" בתפילת מאמרומבאר את הקדי�  ומאת הלשו� �שישו ושמחו� בשמחת תורה מבאר אאאא""""הגרהגרהגרהגר

 כאשר י�שמחוכוונת המאמר היא שהמאורות , "טובי� מאורות", רותהמתייחס אל המאו "בצאת� וששי� בבוא�
במערב אז  בהיות השמשכלומר , "בוא�ששי� ב", י� בחזרת� ושש,"שמחי� בצאת�", להאיר על האר$י� צאויה� 

"ששו�"ולשו� ,  נופל על שמחה של התחלה"שמחה "לשו�ש,  מכא�ומבואר. ההטובה פעולתה את גמר על ששישת
כמו ,  שהוא הגמר"�ששו"% מגיע הכר ואח, ההתחלה שהיא,  השמחההבאקוד�  הז ולפי. ה של גמרשמח נופל על
, "ששו�"ר כ% כתוב  ואח"שמחה"כתוב קוד� " רויק ליהודי� היתה אורה ושמחה וששו�"תר סבמגילת אשכתוב 

%כר ואח "ששו�"קוד� , "שישו ושמחו", %ודר הדברי� הוא הפסבשמחת התורה אלא שצרי% להבי� מדוע 
ני� אלו יעניעל ו, התחלת התורהיש את ו, יו� התורהיש את ס, יני�יענ שניישנ� שמחת התורה ומתר$ שב? "שמחה"

הסדר הואלפי זה ו, התורה תחלתהעל היא �שמחה� התורה וסיו� העל הוא ששו�� "ה, "שישו ושמחו"במתכווני� 
 פרשת בקריאת, התורה שמחה של גמרהד� באה שהרי קו ,קוד� �שישו�, �שישו ושמחו בשמחת תורה�, קדקמדו

ולכ� א& שבכל מקו� , "בראשית"בקריאת פרשת   תורההשל מחדש תחלתה על ה "ו �שמח%כר ואח, "וזאת הברכה"
, תחלת השמחה היא בגמרה של תורה כי ,"שמחה" ל"ששו�"בשמיני עצרת קודמת ה, "ששו�" ל"שמחה"ה קודמת

   .ורהתחלתה של תעל ההשמחה  באהאחר כ% ו
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 "וזאת הברכה"שמחת תורה 
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  "וזאת הברכה"הגיגים לפרשת 
  )ד' לגרים דב( "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב"

מצוות שאינ� משו� שיש , אינו יכול לקיי� את כל המצוות שבתורהמישראל אד� יחיד ש" כתב סופרכתב סופרכתב סופרכתב סופר"מבאר ה
בני ישראל מלוכדי� אול� בזמ� ש, 'מל% וכואו ,  בלבדלויי�או  , בלבדאצל כהני�נוהגות אלא אצלו נוהגות 

וממילא נחשבות המצוות שעושה כל , נחשב כל הע� לגו& אחד אזי, ומאוחדי� כאיש אחד ומחבבי� איש את רעהו
ה לנו ווזה שאמר הכתוב �תורה צ. מקיי� כל יהודי את כל המצוות שבתורה ובכ%, אחד כאילו נעשו על ידי כל ישראל

לא יהיה ושתי המצוות �אנכי� את שכ� , כמני� �תורה� אשר �צוה לנו משה�, המצוות משה� שש מאות ואחת עשרה
 לא יוכלו להיות לנו ל�מורשה� נצחית ולא נוכל ,�א מצוותריומשה ציווה לנו רק ת עצמוב ה"קבל% נאמרו מפי ה

   .תהיה �קהלת יעקב� שיהיו ישראל כול� מלוכדי� כגו& אחד אלא א� כ�, לקיי� את כול�
  

   ) ח'דברים לג("  נסיתו במסהאשר ואורך לאיש חסידך  אמר תמיךויולל"
" שמעו� ולוי אחי� כלי חמס מכרותיה�", אבינו בר% את שמעו� ולוי ביחדשיעקב הקדוש מזכיר " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה
 בעל אינושהוא עמד בנסיו� במסה והראה שהוא לוי משה אומר על , ) ז'בראשית מט( "ארור אפ� כי עז ")ה' בראשית מט(

ועל נסות� : "שנאמר' האת  ניסו� שבטישאר האלא שכל , באופ� מיוחדו  אותנסהה "ואי� לומר שהקב, א& ועברה
  . ששכ% רוגז�לא השתת& בנסיו� ודבר זה מלמד עליה� לוי אילו שבט ו, )ז' שמות יז (" 'את ה

  

  )ט' דברים לג("  בניו לא ידע כי שמרו אמרתךואת ולאמו לא ראיתיו  לאביוהאומר"
 בניו לא ואת", העגלראינו זאת לאחר חטא  " ולאמו לא ראיתיו לאביוהאומר: "את הפסוק" ספורנוספורנוספורנוספורנו"ה ויייי""""רשרשרשרשי� מבאר

הבני� ה של מילהמצות דהיינו  "אמרת%"לא הקפיד על חיי בניו במדבר כדי לשמור שבט לוי , "ידע כי שמרו אמרת%
 ,)יומא( מפני שלא נשבה לה� רוח צפוניתא משו� ומבואר בגמרא שהסיבה הי רבי� מה� מתי� שהיו יפל ע& א
   . במצרי� ובמדברבודה זרה עבדו עהיו בי� אלו שלוי לא  בטשידוע שש"  ינצורווברית%"
  

  )  יז'גדברים ל(" הם אלפי מנשהוות אפרים בבהם רו"
 הכונה "מצד%". ) ז'תהלי� צא( "יפול מצד% אל& ורבבה מימינ%"פי הפסוק ל עמבאר את הפסוק  "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"ה

את יד ימינו על ראש עקב ש�  שי"ויחי"רשת בפמה שנאמר ע וויד. "יפלו מ� שמאל% אלפא", כתרגומו, משמאל%
 ו שלמשמאלהכוונה , משמאל%דהיינו  " אל&יפול מצד%: "ו פירוש הפסוקוזה. שמאל על ראש מנשהיד אפרי� ואת 

, שעליו הניח יעקב את יד ימי�, אפרי�נו של מימיוונה הכ "ורבבה מימינ%", שעליו הניח יעקב את יד שמאל, מנשה
 . "רבבות אפרי� ואלפי מנשה"בלשו� בפסוק שלפנינו מז משה וזה ררעיו� על ו
  

  )יט' לגרים דב(" ושפני טמוני חול"
ועל מנת שהספינה תפליג , הספינות כלי התחבורה העיקריי� היו שבעבר, האברבנאלהאברבנאלהאברבנאלהאברבנאלמבאר ? מה עני� החול אצל הי�

בנמל את הסוחר היו פורקות  אוניותדר% המסחר היתה ש. חייבי� למלא את קרבה במטע�היו ה ולא תתהפ% בבטח
,  ריק�ותפליגהספינות מלא היו כ% ו, ממנה באו$ רהעבירה לא מנת ללעת סחורה אחרת וומעמיסשהביאו סחורה ה
שו� לא היה , $ארחו$ לסחורת� בת לחזור לאר$ ישראל לאחר שפרקו את כוהיו צריספינות של זבולו� כאשר ה %א

מלא נאלצו לעד ש, הכל ולא היו צריכי� לייבא אליה דברבאר$ ישראל היה כי , סחורה שבה יכלו למלא את הספינה
, "שפוני טמוני חולו: "הכתובוזהו שאמר ,  בבטחהלאר$ ישראל ל כדי שיוכלו להפליג חזרהואת הספינות בח

  . חולאר$ ישראל היה טמו�לשבספינות השבות 
  

  )כא' לגרים דב(" וןקק ספחאשית לו כי שם חלקת מרוירא "
גד זכה לכ% שמשה יהיה ספו� בחלקו שבט ש, פרשת ויצאעל  "נע�נע�נע�נע� אמריאמריאמריאמרי"ספר ה מביא בש� "דודדודדודדוד ראשראשראשראש" בהחיד�אהחיד�אהחיד�אהחיד�א

לומר אני בכור וודקת צגד לבוא בטענה היה שבט ל ויכ, י�דגלה יראשאחד מל את ד�ה משה ניכאשר משו� שמ
לפי דברי� . נוישתק ולא דיבר כנגד משה רבאלא ששבט גד , ראש דגל כמוהולא אני מדוע , בכור לבלההלזלפה וד� 
 כמו ראוב�,  גד ראה שהוא ראוי להיות ראש דגל מצד היותו בכור,"וירא ראשית לו",  את הפסוקיד�איד�איד�איד�אחחחחההההאלו מסביר 

לכ% זכה מידה , בעי� שכלו שעדי& לשתוקפי כ� לא דיבר כלו� אלא ראה  א& על, יוס& וד� שהיו בכורי� לאימותיה�
  .ולא דיברתו  את טענ�כנגד מה שטמ,  שבחלקו נטמ� משה רבנו"חלקת מחוקק ספו� כי ש�"כנגד מידה ל

  

לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�לרפואת כל חולי ישראל ובכלל�: : : :  
   הרההרההרההרה""""ג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליטג משה חזקיהו שליט""""א ב� שרהא ב� שרהא ב� שרהא ב� שרה,  ,  ,  ,  אליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתראליהו ב� אסתר,   ,   ,   ,   נע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטלנע� אברה� ב� רויטל....

  

        3268315326831532683153268315))))052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש":  ":  ":  ":  יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
        3268332683326833268315151515))))052052052052: : : : להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�להשאלה בטלפו�) ) ) ) כולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערביתכולל מנחה וערבית" (" (" (" (ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי� לספרי� לספרי� לספרי� ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ

            """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""ומדרשת ומדרשת ומדרשת ומדרשת " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר""""חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות 
        3268315326831532683153268315))))052052052052: : : :  לפרטי� לפרטי� לפרטי� לפרטי�טלפו�טלפו�טלפו�טלפו�    ה יוס& ב� חמוה יוס& ב� חמוה יוס& ב� חמוה יוס& ב� חמו""""לימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת עלימוד פיוטי� ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע
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