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  ושמחת תורה ע"שלהגיגים 
  "הושענא רבה"

 כל הימי הנוראיהוא משו שס� " הושענא" טע שאנו קוראי ליו החתימה על ששה" בני יששכרבני יששכרבני יששכרבני יששכר"מבואר ב
, א"הושע נ: היא והכוונה. נ�א כמניי� חמישי ואחד ימי ואעד יו גמר החתימה הואלול  מתחילתשעברו 

   .ימי הללו וג שייטב לנו החתימה ביו הנ�א שיתקבלו תפילותינו בנ�א
  

  )הושענות להושענא רבא" (והושיעה נא אבינו אתה ל נא הושע נא-אנא א"
. והתחבר לאנשי ריקי ושפלי לב� מל� שגלה מעל שולח� אביו, משלר את התפילה בסבימ" דברי שמואלדברי שמואלדברי שמואלדברי שמואל"ה

ולאביו המל�  .אל אביו קש לשוביבח על מעשיו וינקרבת אביו וב שבה התענג ימיגעגועי לבליבו ו לימי על
ב� המל�  .ומעניק לה מידו הנדיבה פני כל הפוני אליו וא� העניי ופושטי הידאת  היה מקבלבו היה זמ� קבוע ש
היה ראהו וכיוו� שמ ,היד באו אל אביו התערב ביניה ונכנס לאביו ובשעה שפושטי ,זוהשעה את ההחליט לנצל 

הנדבה ולא זז ממקומו את לקבל  א� ה�עני� הזה לא הסכי. ונת� לו נדבה רגילה כאחד העניי לא הכירו אביו
הראש  שומרי. א� הוא לא זז ממקומו. מטבע נוס� רק לווזנעתר לו המל� . יוסי� לו על נדבתו וביקש שהמל�
הוא קיבל נדבתו הלא  לקבל את מתרצה� הוא אימדוע  ואות ברכות ושאל א� המל� פנה אליו, מהנתמלאו עליו ח

, נדבות אלוו במתנות וכי אי� אסתפק: ב� המל� להתאפק ופר" בבכיהיה  לוכא� לא יכ? מכל שאר העניי לוכפ
נא� ומוסיפי  ל נא הושע#�אמבקשי אנו בתחילה הוא ש והנמשל. כ�מגיע לי יותר מ כ�לו? אביאתה והלא 

  . ומגיע לנו הרבה יותר ה�מסתפקי בישועה פורתא כי הרי �אבינו את �הושיעה נא� כי אי� אנו
  

  )לה כט במדבר(" ״ביום השמיני עצרת תהיה לכם
 הוא היושמיני עצרת ו. בענייני שמי בלבד בראש השנה וביו הכיפורי עסקנוש לייב מסאסובלייב מסאסובלייב מסאסובלייב מסאסוב    רבי משהרבי משהרבי משהרבי משהאומר 

    ."לכ"הנוגעי  דבריבבחינת  ,על הגש יפללומת, לדאוג לצרכי הגשמיי והארצייהראשו� שבו מתחילי
  

  "מעלת השמחה"
 ששששל ל ל ל הבעהבעהבעהבעמר וא   מדרגה של קבלת פני  שעל ידה יכולי להגיע לידיגדולה כל כ� מעלת השמחה ש הקדושהקדושהקדושהקדוש    ובובובובטטטט

. לוקי��#את פני ה$ א ��שלוש פעמי בשנה יראה כל זכור :נאמר שמח� �ינה שכ� מיד אחרי הפסוק �והיית אשכ
בא  �שהוא בא לראות כ �כש: ז�לח וזהו ג מה שאמרו .הוא יכול להגיע לגילוי שכינה מכא� שכשאד שמח

של הקב�ה  הוא מגלה בזה את דעתו שהוא שבע רצו� מעולמו, כי כאשר אד שמח? מדוע )חגיגה( ליראות�
  .והכל בעיניו טוב וישר ואי� לו טענות כלפי, ומהנהגתו

  

  "רהושמחת התב בוהכרת הט"
הלומד "ל "חז שהרי אמרו, מצד הכרת הטוב האות תורה ולכבדהבשמחת לשמוח � אוד צרישמ" שפת אמתשפת אמתשפת אמתשפת אמת"אומר ה
תורה עצמה אשר א כ� כמה הכרת הטוב צרי� להכיר ל, )ג' אבות ו(" אות אחת צרי� לנהוג בו כבודאפילו  ...מחברו

  )ח' יהושע א( "יומ ולילה ווהגית ב"לקיי ? ל התורהה שכבוד וומה, 'את ה מלמדת אותנו תמיד אי� לעבוד
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 "וזאת הברכה"שמחת תורה 

 "ויהי אחרי": הפטרה

 ה"עתש תשרי 'כב

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ?שלך ל"ת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

  מדרשתי "ע אורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"ר אסתר זש יצחק בן חמו ב"ע

  ladaat.net/gilionot.php       alonolam.com      :הבאים ניתן להורדה באתריםהעלון 

 "בשמחת התורה, שמחו נא שמחו נא"

  :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ה"ה   תנצב"אב תשע' ע כג"ל נלב"חיים כהן בן רחל ז

 



 

  "רכהזאת הבו"הגיגים ל
  ) א 'לגדברים ( "משה ךזאת הברכה אשר ברו"
ואילו , ו החיבור'ע וא" ואלה"נאמר ולא , )א' דברי א(" אלה הדברי אשר דבר משה: "נאמרדברי חומש לת יבתח 

שלדברי שאמר משה בתחילת החומש " תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מבאר ה? מדוע, ו החיבור'ע וא" וזאת הברכה: "כא� נאמר
שיש קשר בי� מה שנאמר  אבל כא� רוצה הכתוב לומר, י שנאמרו לפני כ� בפרשות שקדמו להאי� קשר ע הדבר

משה  עתכתוכחה וור סמו, כבושי לישראל רק דבריעכשיו אמר משה כי עד , עד עכשיו למה שהול� משה לומר כעת
  . יינוחי ורצושה , ל לדבר עמ דברי ברכהיחמת

  

  ) ג' דברים לג(" אף חובב עמים"
        .) .) .) .) �ב ח�ב ח�ב ח�ב חבבבב((((" " " " ביד�ביד�ביד�ביד�    יהיויהיויהיויהיו    קדושיוקדושיוקדושיוקדושיו    כלכלכלכל    ,,,,עמיעמיעמיעמי    מחבבמחבבמחבבמחבב    שאתהשאתהשאתהשאתה    בשעהבשעהבשעהבשעה    אפילואפילואפילואפילו    עולעולעולעול    שלשלשלשל    רבונורבונורבונורבונו    ::::הההה""""הקבהקבהקבהקב    לפנילפנילפנילפני    משהמשהמשהמשה    אמראמראמראמר""""

שבאופ� עקרוני  ,פרשת ל� ל�ב ,"דרוש שמואלדרוש שמואלדרוש שמואלדרוש שמואל"בספר מובא שעל פי מה  """"פתח עיניפתח עיניפתח עיניפתח עיני""""דא בדא בדא בדא ב""""רבינו החירבינו החירבינו החירבינו החימפרש 
 יבתורה אז יעוסקר ה שאכאבל , הגדול לרבות אחי� "ואת אמ�"מדי� לכבדו וחייבי עשו ל יישראל משועבד
ואינ. חכמי לרבות תלמידי "י� תיראקל#את ה$ א" רשיודאנו  ואז, ישראל חשובי יותרנעשי מחמת התורה  
 הקט�מותר לאח  ,הוא תלמיד חכשאחיו הקט� את חיר� וביזה  אח גדולשא כתב  והרא�שוהרא�שוהרא�שוהרא�ש. את עשו חייבי לכבד

אינו עושה מעשה עמ� הרי שהוא נושא פני בתורה  אינואח הגדול שהכיו� ש, לדחות את האח הגדול ולא לכבדו
אומות את  א� בשעה שאתה מחבב, "א� חובב עמי: "לפי זה מבואר הפסוק .אינו חייב לכבדוהאח הקט� הדי�  ומ�

תלמידי , "קדושיו ביד� יהיו כל", אח הגדולהשהוא משו להשתעבד לעשו  תחייבוהישראל שע העול דהיינו 
ואדרבא אומות , עושה מעשה עמ� אינוהוא שהרי , היותו האח הגדוללמרות אינ חייבי בכבוד עשו  חכמיה

  . 'ה נושאי את דבר ה" מדברותי� ישא"משו  חכמיהתלמידי את חייבי לכבד  העול
  

   )ד' דברים לג(" קהלת יעקב תורה צוה לנו משה מורשה"
התורה את ישראל בני שמעו שלו ל "יש לפרש על פי מה שאמרו חזסוק את הפ """"חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה""""רבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל ברבי העשיל במפרש 

א� כיו� שבני , ד כ� התורה שהוא מלמד קיימתשכש שהוא קיי לע אותה כחיוה בעצמו לא היו ש"מפי הקב
הוא  "מורשה"כל מקו שנאמר שבירושלמי נאמר ו. מה משתכחתלכ� היא מפי משה את התורה  וישראל שמע

שג תרצי ומ? איזה חיסרו� ופג יש כא�" מורשה קהלת יעקב: "מקשי ש שהרי כתובו, חסרו�פג ושל לשו� 
בלימוד הוא פג וחסרו� כי אי� ל� חסרו� גדול מזה שאחר שיגע הרבה של לשו� ב "מורשה"הלשו� כא� יתפרש 

אותה ולא שמענו זה שמשה מסר לנו את התורה  "תורה צוה לנו משה: "הפסוקוזה הוא פירוש . משכח לימודו
  . נשכחתיש בזה פג וחיסרו� שהיא  "מורשה"כ� ה בעצמו משו "מפי הקבישירות 

  

  )ט' דברים לג(ו משפטיך ליעקב״ ריו... ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע ואיתיר״לאביו ולאמו לא 
 לעלותאד הרוצה כי , )יד' אבות ד( אמר התנא �הוי גולה למקו תורה�ה שרמז למוצא בפסוק מ ����ז$יז$יז$יז$יווווי חיי מוולי חיי מוולי חיי מוולי חיי מוולרברברברב

ש את ביתו וטיבאופ� ש רקיכול לעשות זאת  ו משפטי� ליעקב�רולשגשג בתורה עד שיצא להוראה בבחינת �יו
  ". ואת בניו לא ידע רכיהעליו �ואת אחיו לא  עד שנית� לומר, ואמאת לבלתי ראות את אביו ו

  

  )יא' דברים לג( "יקומון ןחילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מ 'הברך "

בר� כלומר , "חילו' ה בר�", מצד אחד, שבברכת משה לשבט לוי ישנה תפילה לגשמיות ורוחניות" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
ידיו  ופועל", ומצד שני. ללמוד וללמד פנאי היהיה לתידרש לה התעסקות מועטת כדי ששכזה נכסיה באופ� את 

לא יוכלו שונאיה ש, "יקומו� מ�ומשנאיו ", ולבסו� מבקש משה, ני�במקדש לרצו� לפשעבודת שתהא , "תרצה
   . זיהו המל�וע ואקרח פי שעשה לקו עליה כ

  
  

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