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 "תורהשמחת השישו ושמחו ב"

 ?"שמחת תורה"יום בהגדולה מה הטעם לשמחה 
הזה  שביוםהוא משום  "שמחת תורה"שמחים בהטעם שאנו ש יםהעולם סבורשרוב  "י הרי״םחידוש"מחדש בעל ה

ביום הזה משום ש אוה" שמחת תורה"בשמחה הטעם ל, זאת הסיבהלא האמת היא ש אך. את התורהלקרא מסיימים 
  .מחדש את התורה קראמתחילים לאנחנו 

 

מיהו זה  שכן ,רעבלימוד התורה שבאינה על  "תורהשמחת "השמחה בש. מקוצקרבי מנחם מנדל רעיון דומה אומר 
קבלה על ה״שמחת תורה״ היא השמחה באלא . למד את התורהמשום שהוא  ורוקד חשמהוא לומר שז עאשר י
 .ללמוד את התורהבשנה הבאה  אותנו יזכה' הואמונה ש הומתוך תקים ורוקדים חשמאנו , לעתיד

 

אם , ״שמחה בתורה״ כיון שאנו שמחים בתורה: שמו של החג צריך להיות ,מקוצקמנחם מנדל רבי אל וש ,לכאורה
שמחת "קריאת שם החג ומתרץ ש ?התורההשמחה היא של שהוא  ו״שמחת תורה״ שפירוש החגנקרא מדוע , כך

 כיצד. חים בתורה אלא צריך שגם התורה תהיה שמחה בנונהיה שמאנחנו א ללמדנו שלא מספיק שב" תורה
שמור את קבוע עיתים לתורה ול יםקפידאנחנו ממהלך כל השנה התורה שמחה כאשר ב? משמחים את התורה

 .ישראל שמחתה של התורהלכן נקרא החג ״שמחת תורה״ להורות על  .מצוותיה
 

המלאך השם של ש ז״לאר״יהאומר וההסבר הוא לפי מה ש ,לפרנסהובדוקה סגולה גדולה השמחה היא ש ידוע
תיבות הגם מסופי נגזר זה השם הו( חת״ך) ך״'ת יד'ח א'״פות :הפסוקשל תיבות הסופי נגזר מעל הפרנסה הממונה 

 .(חת״ך) ח״'ך שמ'ת א'של הפסוק ״והיי
 

קבלת "מדרגה של עד לה יכולים להגיע י השמחשעל ידכך עד כדי גדולה מעלת השמחה ש ט הקדוש"הבעשמר וא
״שלוש פעמים בשנה יראה : נאמר (טו 'טז דברים) מיד אחרי הפסוק ״והיית אך שמח״שכך מומביא ראיה  "שכינההפני 

מזכיר  וזה ,גילוי שכינהדרגה של אדם שמח הוא יכול להגיע לאשר שכלמדים מכאן . לוקיך״-כל זכורך את פני ה׳ א
, אדם שמחהכאשר וההסבר לכך הוא ש .(.ב חגיגה) ״כשם שהוא בא לראות כך בא ליראות״: ז״למה שאמרו חאת גם 

 . אין לו טענותושעולמו ה את "הנהגת הקבהוא מגלה בזה את דעתו שהוא שבע רצון מ
 

להשיג ניתן , על ידי בכי ולב נשבר "ראש השנה"להשיג באותם ניתן כל הדברים ששהחסידות מובא בספרי 
אלו של שמחת תורה הם רגעים יקרים שמכל הרגעים השעוד אמרו ו. ריקודיםהשמחה והעל ידי  "שמחת תורה"ב

 .אחד מהם ניתן לשאוב אוצרות ברוחניות ובגשמיות וכל זאת על ידי שמחה וריקודים
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ה"תנצב            ז"שבט תשע' ע ד"ל נלב"דוד כהן בן שמחה ז

 

 

 

 שמחת תורההגיגים ל
פרשת הסוכות הסוכות
 השבוע

 

 ותנו כבוד לתורה, שישו ושמחו בשמחת תורה
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  (ד 'דברים לג) "צוה לנו משה תורה"

לומר  הכתוב לעהיה " אשר ברך משה: "הקדוש שהיות שמשה הוא המדבר לפנינו שנאמר "אור החיים"ההעיר מ
מתרץ שהפסוק שלפנינו קשור לפסוק שבא לפניו המסיים במילים ו, "משהלנו צוה "מדוע אמר " לכם תורה צויתי"
 ". תורה צוה לנו משה"אחד ויאמר בקול " ישא מדברותיך"כלומר עם ישראל , "ישא מדברותיך"

 

 (י' לגדברים ) "משפטיך ליעקב יורו"
הוא וזאת משום ששבט לוי " יורו משפטיך ליעקב"שמשה מבקש וממליץ ששבט הלוי הם אלה ש "ספורנו"אומר ה

 ' האם דומה הרב למלאך " :ל"זו חאמרמו שכ "טיךיורו משפ"שכדי חן ושכל טוב וראוי לתת להם שבט כשר 
  (:טו חגיגה) "אות יבקשו תורה מפיהו-צב

 

 (כד' לגדברים ) "יהי רצוי אחיו... ולאשר אמר"
 נזפו בו הם ו ,לאחיואת הדבר הלך אשר וסיפר , עם בלההאותו מעשה את  עשה ראובןר שאכמדרש שאמרו ב

 כך נאמר ם לאשר משום אחיההודה ראובן על מעשיו נתרצו ר שאוכ, "הגדול דבר באחינואתה כך "ואמרו לו 
 שלי  ים זה אומרסיחיהיו ישראל מתר שאכהוא  "רצוי אחיו יהי"למביא המדרש הסבר נוסף . "רצוי אחיויהי "

 חס שלי הוא יהכתוב מי ואם ממני, יחס שלי הוא לויהימראובן הכתוב מ אם, וזה אומר שלי הוא לויה, הוא לויה
 מביא  .המדרש תוצריך להבין א". יהי רצוי אחיו"נאמר ן לכ, באותה שעה ריצה את אחיוובא אשר ו, לויה

 על אמר משום שבאשר  םאחיהנזפו שאומר שבמדרש  רבינו אליעזר מגרמיזא לאת פירושו ש א"רבינו החיד
 היא ונזיפה  ?מדבר דופי על אחינו הגדול כעסו ונזפו בו ואמרו מדוע אתההאחים , יצועי אביואת  ראובן שבלבל

 עזר ללוי משום שהוא  אחר כך האחים התרצו לו והתירו את הנזיפהו ,והוא אסור בארבעה דברים דוייכמו נ
 את האחים  כל הבכורות ותמנהאת שתסיר כלומר לאחר , "היא לויה נו הוא מתחיל שלואם ממ"אמר כש

 . הוא קדששעשירי לוי יהיה ה, "שלו היא לויה", להתחלה לם תחזורוכלמנות את וכשתגמור מאחרי ראובן 
 את האחים אם תמנה אז , השבטים בסוףהוא אשר שבדברי הימים לפי המובא פירוש  "ואם ממני מתחיל"

 . והתירו לו נזיפתו נתרצו לו, וכשראו שעזר אשר ללוי. עשירי שיהיה לוי, "לו היא גם כןש", מהסוף להתחלה
  .והותרו לו אחר הריצוי בהם בארבעה דברים שמנודה אסורה היא ברכהאשר ברך את ממשה ר שאן כאוכ
 "וטובל בשמן", שלום שהותר בשאלת ,"יהי רצוי אחיו", להעמיד בנים שהותר בתשמיש המטה, "ברוך מבנים"

 . בנעילת סנדל שהותר "רזל ונחשת מנעלךב", בכלל שהותר בסיכה ורחיצה
 

  (ו' דברים לד)" מול בית פעור"
 (י"רש" )מששת ימי בראשית לכפר על מעשה פעור וזה אחד מן הדברים שנבראו בין השמשותקברו היה מוכן שם "

  ?היה מוכן היה מוכן או לאהקבר אם  "נפקא מינה"ה הומתרץ י ל"בא רשאותה בפסוק לא ברור מה השאלה 
 חץ במרחץ רתמרבן גמליאל היה ש :(דמעבודה זרה ) גמראבובא מהעל פי  "חנוכת התורה"רבי העשיל במתרץ 

 ? "לא ידבק בידך מאומה מן החרם"ב וו פילוסוף אחד הלא כתאות שאל. ודה זרהשהיה עומד בחצר של עב
 דו יעמההמרחץ היה שם קודם שכלומר בית  ,בגבולי ההיא באאלא באתי בגבולה אני לא השיב לו רבן גמליאל 

 ה שם תיא הלוה "מול בית פעור"משה ה את "נשאלת השאלה כיצד קבר הקב כאן גםוהנה  .שם עבודה זרה
 שאמר  מהכמו זה י רוה, היה מוכן מששת ימי בראשיתשל משה קברו י ואומר ש"על כך מתרץ רש? עבודה זרה

 אך עדיין . בא בגבולו "בית פעור"הגם לגבי משה אפשר לומר ש, שהוא בא בגבולוגבי המרחץ ל רבן גמליאל
 י "רש רשמפכך  לע ?של משה וקברה את הכין לנגדמדוע היה שם עבודה זרה תה ידע ש"א הקבלוקשה ה

 ".לכפר על מעשה פעור"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגיגים ל"זאת הברכה" 

 

   ו ו   יר    ק ו   ו ח  רוקו   וצ י     ו   י קיי ו    י          ח  קוו  

 . יו      ח ו  ר  ו ו      יי   "  יר   חר"ע  י י ח ר    ק ו  

 052-3268315,  יו   052-9433453  ר י  ו ז  ו :   י ור 

 

   ו ו   יר    ק ו   ו ח  רוקו   וצ י     ו   י קיי ו    י          ח  קוו  

 . יו      ח ו  ר  ו ו      יי   "  יר   חר"ע  י י ח ר    ק ו  

 052-3268315 יו   , 052-9433453  י ור   ר י  ו ז  ו : 

 "ברית יצחק"ו" חנוכת בית"ספרים ל": בית יצחק"ח "גמ( איטר, אשכנזי, ספרדי)י "מבחר תפילין רש": יד יצחק"ח "גמ

 ה יוסף בן חמו"לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע :"מאיר השחר"חברת הבקשות 
 02:02-03:02ת "נוה גן פ" שבת אחים"בית כנסת  ה יוסף בן חמו"בהדרכת ע" דף יומי"שיעור  :"ויזרע יצחק"מדרשת 

 250-0038035: טלפון - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.com:ל"או בדוא 532-5238523: טלפוןניתן להפנות לוהערות ות האר

 אסתר רבבן חמו אליהו  :ישראל ובכללםלרפואת כל חולי עמו 

 

mailto:Yossef.Benhamo@gmail.com

