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  "חותם בתוך חותם"

יום שבמוצאי , "חותם בתוך חותם"שהוא  איה" הושענא רבה"מעלה של יום א אמר שהחמפשיס םרבי בוני
דג , זהו מושג הלכתי בעניין יין" חותם בתוך חותם"ו, ובהושענא רבה גם כן נחתמים, החתימהמתבצעת הכיפורים 

הגוי ניסך את היין או החליף את הדג או הבשר הכשר או בשר למשל שהתעלם מן העין שלכאורה אנו חוששים שמא 
. כי יש עליו שני חתימות החשש בטל, "חותם בתוך חותם", אך אם היין הדג או הבשר חתום בשתי חתימות, בטרף

ומעלה , כל הזכויות וכל הטובות שעתידים לבואאת התפילות והבקשות ואת ביום הושענא רבה נוטל הקב״ה , כך
ואז שום גוי ומשטין לא יכול  "חותם בתוך חותם"כי הם נמצאים . קטרגמשאין שם שליטה ל מקוםלאותם לשמים 

 .לבוא לטמא ולקטרג עליהם
 

  (קריאת התורה לשמיני עצרת)״עצרת הוא״ 
, בני בבקשה מכם: להיפטר אמר״עצרתי אתכם אצלי כמלך שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים כיון שהגיע זמנן 

 (רש״י) .קשה עלי פרידכם״ 'עכבו עמי עוד יום א
 ישל בנ דושותהעבודות הקלאחר ש" באר מנחם"מסביר ה? הנוספתסעודה השל  תועלתהמה לא ברור , לכאורה
מלך " נתבחיבה היש, ה"קבה התקשרות ודביקות גדולה בין ישראל לתששנעשבהן , ימים הנוראים שעברובישראל 

רגע לפני , ארמונולר וזחצריך המלך ל, כל זה אחרל, מאהבהחלק מיראה וחלק  ,עשו תשובהובני ישראל , "בשדה
כדי ו, אנא המשיכו להיות מאוחדים, לראותכם נפרדיםלי היינו קשה ד, "קשה עלי פרידתכם": אומר המלךהפרידה 

ה סעודה שאינה מספקת ואינמדובר ב מרכלו ,הנה מכםישא "ודה קטנהעשו לי סע" יאהעצה ה, שלא תיפרד החבילה
של  ופום בהם סויקוי, 'ומשתוקקים אל ה (ה 'תהלים קז) "רעבים גם צמאים"שראל בבחינת יישארו יוממילא , משביעה
 .כל השנהמשך ל "כי השביע נפש שוקקה ונפש רעבה מלא טוב"הפסוק 

 

 "ושמחו בשמחת תורה שישו"

על דרך תורה הים בלימוד קבועשנהיה לכל השנה כללית שמחת תורה היא הכנה שהשמחה ב" תמשפת א"מסביר ה
שמחת אנו שמחים בהשנה  ולכן בתחילת, "על שלא ברכו תחילה"שהסיבה לחורבן הבית היתה חז״ל מה שאמרו 

, להדבק בתורה התשוקה והשמחה ל ידיוע, לוקים חיים-גדולת התורה שהם דברי אביתבונן כדי שהאדם תורה ה
בכל אופן על , בתורה ירדעוסקים ת נםהשנה איבמשך סוחרים שפילו א ךוכ ,עסק התורהבדביקות ר כך אח תנשאר

מועיל לו שלא והדבר , תורההוקשה לו לפרוש מדברי בלבו את התורה בע הוא קוהשנה  בתחילתבתורה השמחה ידי 
מדוע  ,קשההלוא ו, "שמח זבולון בצאתך"ב וכתכמו שו, אחרים עוסק בדבריםבזמן שהוא לגמרי אותה ישכח 

ולכן , נשמר בצאתו היהישיצא לסחורה שישמח לפני י השמחה ל ידשעא היעצה אלא ה? זההבחלק זבולון ישמח ש
 . יש שמחת תורה בתחילת השנה
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 שבט        ' ע ו"ל נלב"אברהם נחמיאס בר שמחה ז     ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז

 

 

 שמחת תורההגיגים ל
פרשת הסוכות הסוכות
 השבוע

 

 ותנו כבוד לתורה, שישו ושמחו בשמחת תורה
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  (ה 'דברים לג)" ראשי עם רון מלך בהתאסףוביש ויהי"
כלומר מינוי , שהוויית המלך בישראלהיא לומר " רון מלךוביש ויהי"הקדוש מבאר שכוונת הכתוב " אור החיים"ה

מלך אלא על פי בית דין של  םאין ממני"ל "זו שאמרו חכמ, "בהתאסף ראשי עם יחד"כה להיות צרי ,מלך בישראל
היא " ישראליחד שבטי "כוונת הכתוב ו, "עם ראשי"הכתוב  במאמר זו הכוונה ו, (ג"פ סנהדריןתוספתא )" שבעים ואחד

ויתקבצו " :ככתוב, מלך על ישראלשל המינוי ההיה ראינו שכך כן וא. ממנוה מרוצהציבור יהיה שגם שצריך לומר  
" ויהי"מוסיף שהטעם שמופיעה המילה ו, (ד 'שמואל א ח)" שימה לנו מלך לשפטנו... זקני ישראל ויבואו אל שמואל כל

הוא משום שהדרישה למלך צריכה לבוא מעם ישראל , :(מגילה י)מורה על צער " ויהי"דוע המילה כי כי, בפסוק
יכם קל-א' וה: "אמה שאמר להם הנבי הזו, ישראלשל עם מלך היא ההתורה , אבל זולת זה, "ראשי עםבהתאסף "

הצטער מאוד על הדרישה הזו והנביא עצמו , ה"בשל הקתיו כולה שמוהיא  התורה ירשה, (יב 'יבמואל א ש)" מלככם
כי  ...'ויאמר ה"ב ווכת, (ו' חשמואל א )" לשפטנווירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך : "למלך ככתוב

 ". אותי מאסו ממלוך עליהם
 

 (ט 'לגדברים ) "לאביו ולאמו לא ראיתיו האומר"
שלא נענש על אבינו ראיה מיעקב מביאים ו ,םאוב אכיבוד מצות כל העוסק בתורה פטור מש (מגילה יז)ל אמרו "זח

כלי "אומר ה. ולמד תורהת שם ועבר ישיבן בושנים שהיה טמארבע עשרה אותן ב ואם בא כיבודשלא קיים מצות 
 "האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו"משה אומר על שבט לוי שעסקו בתורה תדיר . שהדבר רמוז בפסוק שלפנינו" יקר

, ת מה מצבם של אחיוצריך לדען הוא איש "הכיראת אחיו לא "שגם ל שכן וכ את הוריו לראותללכת שאינו צריך 
אתה מוצא התורה במי  במירבא אמר " ":שחורות כעורב"על הכתוב  (כב עירובין)גמרא א במובכ "ואת בניו לא ידע"

תהו ינוקא מאי נעביד אמרה ליה דבי רבכי הא דרב אדא בר מתנא כי הוה אזיל לבי  "שנעשה אכזרי על בניו כעורב
אמרה לו אשתו , כאשר היה הולך לבית הרב ללמוד תורהשכרב אדא בר מתנא ]להו אמר לה איכא קרמי באגמא 

על  שגם "ואת בניו לא ידע"הכתוב כאן מה שאומר  זה"[ ישנם קני סוף באגם: "אמר לה, "?והילדים מה נעשה להם"
תורתך כי שמרו אמרתיך ובריתך ינצורו יורו משפטיך ליעקב ו"? וכל כך למה .כלא יודעת עצמו בניו יעשה א

 . גם את בניו לא ידע ןכל לעסוק בתורה תמיד ע םשהם צריכיכיון , כלומר" לישראל
 

 (יז' גלדברים ) "והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה"
" אלפים"שנפילת  .(ז' תהלים צא)" יפול מצדך אלף ורבבה מימינך: "את הפסוק על פי הכתוב" משך חכמה"מבאר ה

את אבינו שם  יעקב". ימין"נקראת סית שינההשגחה מצד ההיינו ד סייהנצד היא מה "רבבות"נפילת מצד הטבע והיא 
" רבבות"תים יממ םלכן הו חמהשהעמיד את הכמו יהושע , בהשגחה ניסיתמושגחים משום שהם , אפרים מימינו

 . לפיםממיתים רק אם ישראל לכן ה לשמאלהושם מנשה אבל 
 

 (ה 'לדדברים )" 'שם משה עבד ה וימת"

רק ו, "יםקל-איש הא" ,קראו הכתוב לת הפרשהיבתח שהרי, שמתרק לאחר  "עבד"נקרא שמשה  רבינו בחיימציין 
מעלתו מראה את ין יהענו. כינוי שלא מופיע בכל התורה "'עבד ה"הכתוב מותו קראו  אחרל ,בסוף הפרשה ,עכשיו

בחדרי חדרים ומשמש לפניו  עמונכנס , ןאדוהרגיל אצל היא שהוא עבד מעלת הכי , של משה גודל השגתואת ו
עד  "קדוש"שהאדם אינו נקרא ראינו וכן . :(חולין ז)" גדולים צדיקים במיתתן יותר מבחייהם", מפורש אמרובו .תדיר
שכן אמרו , על האבות שמתו שהפסוק מדברל "זשו חרדו, (תהלים טז) "לקדושים אשר בארץ המה" :כתוב שכן, שמת

באופן קבוע צר לאדם ייצר הרע מהשמשום , "ה קורא לצדיקים קדושים עד שינתנו בארץ"אין הקב" תהליםבמדרש 
. עד שניתנו בארץ "קדושים"ואפילו אבות העולם לא נקראו , מתהוא שעד  אדםה מאמין ב"ואין הקב ,ההזלם בעו

ל כ"מו כ, היא המהללתשהצדיקים  נשמתהכוונה היא ל, "יהללוך סלה וקדושים בכל יום", בתפלהל "חזתקנו שומה 
  (.'ם קנתהלי)" ה-הנשמה תהלל י

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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