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

 

  
  

  יני עצרת ושמחת תורהמשלהגיגים 
  .) נדרים פא("  מפני שלא ברכו בתורה תחילה-על מה אבדה ארץ "

לא היתה חשובה בעיניה כל התורה ש, לומרשכוונת הגמרא " מגילת סתרי"מבאר ב  יונה יונה יונה יונהבינובינובינובינוררררשששש הביא ����""""הרהרהרהר
דרשת  נ,ת באדומושרש הקבועשהתורה תהיה שכדי " שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"לומד מכ� ה. ראוי לבר� עליהיה שיהעד ,כ�

כדי לקבוע ולהשריש את התורה, השנהנקבע בתחילת שמחת תורה  יוומסביר שזו הסיבה ש. לכ�תחילה הכנה 
מכי� האד את , הדביקות והתשוקה אליה, התורה על ידי שמחתכלומר . בלבו של כל אד מישראל לכל השנה כולה

תר ו י.התורה ג בימות החול של כל השנהותשוקה אל  כדי שתשאר בלבו אותה דביקות, לקראת המש� השנה עצמו
מכל מקו מתו� שקובעי, ולמחיית בסחורה ובמלאכה ג אלה שאי� תורת אומנות ומתעסקי לפרנסת ,מכ�

כ� ו, דביקות וקירבה לתורה ג במש� כל השנה כולה נותרת בה אותה, בלב בתחילת השנה את הדביקות לתורה
  .שעוסקי זמ� רב בסחורה ובמלאכה א�, קר ומלאכת ארעית וטפלהיה שתהא תורת קבע וע יכולי

  

  )א בקהלת י("  חלק לשבעה וגם לשמונהןת"
יייייייי ח ח ח חיייידברדברדברדבר"פרש ב מרבינו יוס� חיירבינו יוס� חיירבינו יוס� חיירבינו יוס� חיימתבצע הושענא רבא שבו ליו א יה "ת� חלק לשבעה": שכוונת הפסוק "

שהרי אמרו , החלקי של תורהת חות החיצו� על ידי קריאת משנה תורה שהוא חלק שביעי משבעשל התיקו� ה
 הוא משנה תורה, שספר דבריצא יו, .)זשבת קט(פר בפני עצמו ס הוא )לה' יבמדבר ( "וע הארו�סויהי בנ"וק ספל שה"חז

. וזה עיקר הלימוד של הושענא רבא ,כי בו יהיה נגמר החות החיצו�, תורהההוא משבעה חלקי של ו, השביעי
על ידי התיקו� שעושי ביו הושענא רבא שהוא יו ש, יו שמיני עצרתלא יהכוונה ה, "לשמונה וג"המש� הפסוק 
כי כל התיקו� שנעשה בהושענא רבא הוא הכנה , ירבה ויגדל התיקו� של יו שמיני עצרת, ותכוסשביעי לחג ה
 .   לשו� רבוי ומעלה"וג", לשמיני עצרת

  

  .חיבוט ערבה
במדרש בא טע על פי המו רבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגררבי שלמה קלוגרנות� . ודות עמוקיס יש בודאייש ת הערבה בהושענא רבה בטבטע ח

טע ולא  רשעי שאי� בה לאהערבה מרמזת על כאשר ה, בני אדשל כיתות  ארבעהמיני מרמזי על שארבעת 
עניי� בעול הזה יש  שונראה . ע האתרוג שיש בו טע וריחאגודה אחתאוגד בהקב#ה לבכל זאת ציוה ו, ריח

כמו שמקריבי , על הרשעילהתפלל  , "ששה ימי"ודוקא ב. אומות העולכנגד פרי בחג בחג הסוכות שבעי
כדי , צרי� לעשות מה� אגודה אחת, .)סנהדרי� צחלפי הגמרא ב(זה ה של קיו העול  שניאלפי תש על שהמרמזי

. האגודה והרשעי יאבדומרכיבי  בי� יהיה פירוד אז,  המרמז לאל� השביעי"יו השביעי"אבל ב. אלו על אלו נוגשי
האגודה ורשעי  הערבה בפני עצמה לרמז שביו השביעי יהיה פירוד בי� אתביו הושענא רבא לוקחי  הסיבה שוז

נראהיוצא מכ� ש.  אותה באר$ להכניע ולהשפילולכ� חובטי. לאר$  ויהיו שפלי עד בפני עצמיהיו נידוני
אפר  ות רשעי כי יהיוסוע"מאמר הכתוב את לקיי בכ� רשעי ואת ה להכניע, רבהעהנכו� לכוו� בשעת חבטת ש

   ) כא'מלאכי ג( "תחת כפות רגליכ
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 "וזאת הברכה"שמחת תורה 

 "ויהי אחרי": הפטרה

 ה"עתש תשרי 'כב

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

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ע
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 "בשמחת התורה, שמחו נא שמחו נא"



 

   )לה' במדבר כט(״ ם השמיני עצרת תהיה לכ״ביום
        ))))רש#ירש#ירש#ירש#י((((    """"עצרת עצרו מלצאתעצרת עצרו מלצאתעצרת עצרו מלצאתעצרת עצרו מלצאת    ,,,, תהיה לכ תהיה לכ תהיה לכ תהיה לכעצרתעצרתעצרתעצרת""""

בעצ כל מקו מ, אינו מתכוו� בשמחתו לש שמיר האד שא חג הסוכות ג כיכל ימשב "רררר סופ סופ סופ סופבבבבכתכתכתכת"המבאר 
, לעומת זאת .לחשוב ולכוו� לש מצוה ת את האדעוררבסוכה מה ישיב הצעו, מצוההוא מקיי האכילה בסוכה 

  כדיימיוחד ותחוהאד לכ צרי�כא� , ק אכילה ושתיה ושמחהראת מצות הסוכה ויש בו  בושאי� , ביו השמיני
שיהיו כדי , כחברוו רעצתש ##עצרת תהיה לכ:כוונת הכתובי הוז .הנאת עצמול שיהיו מעשיו לש שמי ולא

   .לש שמיביו זה כ מעשי
  

   )נט' מלכים א ח("  יומם ולילהלקינו- א'קרובים אל ה' לפני ה ויהיו דברי אלה אשר התחננתי"
יהודי  ויש "'קרובי אל ה"וזהו בבחינת ,  ה%מה שהוא רצו�את יש יהודי שמבקש ש ובובובוב''''צצצצרבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדירבי לוי יצחק מברדימסביר 

אשר ", מתפללי שכל בקשותינובתפילתנו אנו . "מה%י וזהו בבחינת #רחוק, רצו� ה%הוא מה שאי� את  שמבקש
  ."לקינו& א'קרובי אל ה"דהיינו   בבחינת רצו� ה%ו יהי,"התחננתי

  

  "זאת הברכהו"הגיגים ל
  

   )ד' דברים לג(" תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב"
            .).).).)ברכות נזברכות נזברכות נזברכות נז" (" (" (" ( תקרי מורשה אלא מאורשה תקרי מורשה אלא מאורשה תקרי מורשה אלא מאורשה תקרי מורשה אלא מאורשהאלאלאלאל""""
וזאת משו , "תורה חת�"היות עשיר שהיה בור וע האר$ לראה פע שכיבדו בשמחת תורה   אייבשי$ אייבשי$ אייבשי$ אייבשי$����יהונתיהונתיהונתיהונתבי בי בי בי רררר
חסיד ופרוש מאי� שהוא , לחת�הפע  זכינו ": בהלצה�יהונתאמר על כ� רבי . הכנסת לביתנכבד תר סכו העשיר ש

  "."כלה"לא הסתכל על ה מעולשלנו " חת�"שהקהל המתפללי כל ידוע להרי ש, כמותו
  

  ) ה'דברים לג(" ראלשטי יבי עם יחד ששאסף ראת מלך בהוןרשויהי בי"
כבוד השכינה עי� את ראו בסיני בני ישראל על ש ש, לשו� ראיהמ שהוא "ישורו�"הזכיר מבאר שמשה  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

  .  ומלכותואלהותואת קבל וש התאספו ראשי ע יחד שבטי ישראל ל, בעי�
  

  )ט ' לגדברים( "יר לאת בנו לא ידעכואת אחיו לא ה האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו"
 שה נגד ותבדרכי חדש המפתי אותו ללכת, וביואחר קר  ואינו נמש�'מי שמתחזק לכבוד ה ש"חפ$ חייחפ$ חייחפ$ חייחפ$ חיי"האומר 

תמיד את דברי  זכורל אדה עלו. לש ולתפארת, נזכר למעלה ושמו וזכרו יהיה' ברו� יהיה להשבודאי  ',רצו� ה
קוד לכל , וחיובה. גדולה שהנחיל אותנו' כי דת ה. אשר לו #ויעזוב ביתו ובניו וכל :"הרמב# אגרת"ב הרמב#הרמב#הרמב#הרמב#
   ."היא שעומדת' ויראת ה. עומדי שה אינ, המשכיליהבזוי בעיני  המקרי

  

  )יח' דברים לג( "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהלך"
 ,ובתעצב אל ללהיש מקו לעשיר אלא שהתומ� בתלמיד חכ זוכה ויושב עמו בעול הבא אד שכל ל "חזאמרו 

 ומר א,  הרי הוא לא יבי� מאומה ויתבייש מכ�"בשבתו ע זקני אר$" עול הבאבכיו� שהוא ע האר$ מה יעשה ש
הרי , חסדעמה תורה וגמל הלומדי ב בחייוותמ� מי שנת� ש "לקטלקטלקטלקט שכחתשכחתשכחתשכחת" בראובשמ "דודדודדודדוד ראשראשראשראש" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד
עשירי זו שמחה גדולה ל, וא כ�.  התורהרזיוות סודאת   אותולאחר שמת מלמדי, שהוא ע האר$ א� על פי

משו , הזה מהעולביציאת�  "זבולו� בצאת�שמח " :הכתובשאמר מה וזה , תורהלג ה יזכו שיודעי ש
ע ואי� ל� מה לעשות ש חכמה  לא למדתכיו� ששוש שתח לאו. במחיצת� לעול הבאדהיינו  "יששכר באהל�"ש

  . עד�ה בג� "יששכר באהלי�"ש  כי ש תזכה לתורה ויהיה ל� נחת"שמח זבולו�" אמרכ� ל, יששכר
  
  

 
היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי היכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה על ידי 

3268315326831532683153268315----052052052052חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות חברת הבקשות " " " " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר"  "  "  "  בראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמובראשותו של הפייטן יוסף בן חמו. . . . לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות לפרטים והזמנות : : : : 
  

  

  לרפואת כל חולי ישראל ובכללם:   הרה"ג משה חזקיהו שליט"א בן שרה,   אליהו בן אסתר. 

 
  

  

        """"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            ) ) ) ) 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
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