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ְזרַ֤  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ " ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ א וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ ּבַ ְיָבְרֵכ֖ה ׁשְ   )הּו ה' " (בראשית כו' יבים ַוֽ

 

  
  
  
  
  

  "שישו ושמחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה"
שמחים ל אדון": "- בתפילת "א מאמרומבאר את הקדים ומ את הלשון ״שישו ושמחו״ בשמחת תורהמבאר  הגר"אהגר"אהגר"אהגר"א

כאשר  יםשמחהמתייחס אל המאורות, "טובים מאורות", וכוונת המאמר היא שהמאורות  "בצאתם וששים בבואם
במערב אז  בהיות השמש", כלומר בואםים בחזרתם, "ששים בושש , "שמחים בצאתם",להאיר על הארץים צאויהם 

 "ששון"נופל על שמחה של התחלה, ולשון  "שמחה" לשוןש, מכאן . ומבוארההטובה פעולתה את גמרעל ש שישת
כמו שהוא הגמר,  ן"ששוך מגיע ה"כר ההתחלה, ואח השמחה, שהיא הבאקודם  הז שמחה של גמר. ולפי נופל על
, "ששוןר כך כתוב "ואח "שמחהכתוב "קודם ר" ויק תר "ליהודים היתה אורה ושמחה וששוןסבמגילת אשכתוב 

 ךכר ואח "ששון"קודם "שישו ושמחו", ך, ודר הדברים הוא הפסבשמחת התורה אלא שצריך להבין מדוע 
נים אלו יעניעל התחלת התורה, ויש את רה, ויום התויש את סינים, יענ שניישנם שמחת התורה "? ומתרץ שבשמחה"

 הסדר הואלפי זה התורה, ו תחלתהעל היא ״שמחה״ התורה וסיום העל הוא ששון״ ה", "שישו ושמחו"במתכוונים 
פרשת  התורה, בקריאת שמחה של גמרהשהרי קודם באה  קדק, ״שישו ושמחו בשמחת תורה״, קודם ״שישו״,מדו

, ולכן אף שבכל מקום "בראשית"בקריאת פרשת   תורההשל מחדש תחלתה על ה ו"״שמח ךכר , ואח"וזאת הברכה"
תחלת השמחה היא בגמרה של תורה, כי  ,"שמחה"ל "ששון", בשמיני עצרת קודמת ה"ששון"ל "שמחה"ה קודמת

   תחלתה של תורה.על ההשמחה  באהאחר כך ו
  

   את שמחת תורה בסוכות?חוגגים אם התורה ניתנה בחג השבועות, מדוע 
יום . תועלתלא להקוסמים ו הלכו לטובי הרופאים .מלך ומלכה שלא היו להם ילדיםל משלב המגידיםפעם אחד  ענה

ם הם שתיוולד לתואה רכוהיא ביה לאהלכו הם . ילדיוולד להם ש ברך אותםיכולה לשקוסמת  להם שישנודע אחד 
בחודש השביעי להריונה  .מרגע לידתה ועד חתונתה אסור לה לראות גברשהרי  ,ם רוצים שהיא תחיההבת, אבל אם 

המלך שמע כמה שהילדה שלו יפיפייה  ,ילדה בת יפיפייהיא ושם ה ,אותה לאי בודדבירו העולקחו את המלכה 
אבל יש בעיה  ,לחתן אותהרצו שמונה עשרה עה הילדה לגיל יגכשה וחכמה ומוצלחת אבל אסור היה לו לראותה.

אם הכלה "יום אחד הגיע נסיך ואמר  קודם לראותה. וצאותה ר הםהגברים שמציעים לכל ולשום גבר לראותה.  ,אסור
חופה החתן מרים את ההינומה ומתגלית אחר הלהתחתנו והם . "ה כזו, אני מוכן לקחת את הסיכוןממשפחה טוב

 הואאז  .שאכן היא טובה בכל המעלותלדעת נוכח א והעם הכלה שהוא חי חודשים אחרי מספר ו לפניו כלה יפיפייה
ם התורה אחרי כל אומות עיזר הנמשל הוא הקב"ה שח על הבת המוצלחת ששודכה לו.הודות לו ללאביה  בא

אני מוכן לקחת את הסיכון ואני מוכן "היה עם אחד שאמר  העולם. כולם שאלו מה כתוב בה? אי אפשר לראות.
משנוכח שהתורה באמת  ,ורק אחרי כמה חודשים ,. עם ישראל קיבל את התורה בחג השבועות"לקבל את התורה

  וזה היה בשמחת תורה. הב"לקלהודות א בהוא טובה, 
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 לג' ב) דברים ( "ה׳ מסיני בא"

        ))))רש"ירש"ירש"ירש"י" (" (" (" (פתח בצרכיהם של ישראלפתח בצרכיהם של ישראלפתח בצרכיהם של ישראלפתח בצרכיהם של ישראל    ר כךר כךר כךר כךואחואחואחואח    מקוםמקוםמקוםמקום    שלשלשלשל    בשבחובשבחובשבחובשבחופתח תחלה פתח תחלה פתח תחלה פתח תחלה """"
"אתה ם של ישראל תחלה, עד שפתחו בשבחו של מקום יהלא פתחו בצרכהם  ילת שמונה עשרה שתקנו חז"לגם בתפ

זכרנו לחיים וכתבנו "מה שאנו אומרים בעשרת ימי תשובה " שמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהמשך חכמהאומר ה" .קדוש" ואחר כך "אתה חונן"
. וכן הוא אומר )תהלים קטו' יז( ה"-י יהללוא המתים "לאמר דוד ש . וכמושל הקב"השבח כן  םגזהו , "בספר החיים

ים הל- למענך אאנו מוסיפים "זה מה ש. )תהלים ל' י" (שחת היודך עפר היגיד אמתך בדמי ברדתי אלבדמי מה בצע "
ה של רק בקש יהו. שז"לחיים טובים"לבד, ולא ב "לחיים זכרנו"ראשונות הברכות המזכירים בשלש ולכן , "חיים

תוב לחיים כוסיפים זאת "ומאחרונות הברכות השלש רק ב, ו'מציאות האת  מפרסמיםהם יהיו חיים הם ציבור שאם ה
  "ובספר חיים... לחיים טובים ולשלום". טובים", 

  

 )גלג " (דברים אף חבב עמים"

חבב אותם מכל העמים ם הוא ג ,מתוך האש "מימינולישראל "התורה הקב"ה את מלבד מה שנתן שמר וא רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
הזכיר חובב  ןלכ. "חביביןהוא "" סגולהשל ", ותרגום )' הט(שמות י והייתם לי סגולה" שנאמר "סגולה"שקראם עד 

". פירוש עמים הר יקראו"שקראן עמים, שנאמר עד בבן יבבן מכל העמים. או שחישהוא לשון תרגום, כלומר שח
ויחל " שכתובמו שראינו נאי כג לשון הוז"עם" מכנה את ישראל כתוב הכאשר שנוסף מביא רבינו בחיי על פי הידוע 

 (שמות" וירא משה את העם", (שם) )'לב (שמות" ויקהל העם", )א'(במדבר כ "וידבר העם", )'(במדבר כה " העם
  . םתאו מחבבבכל זאת הקב"ה , )'לב

  

  ג) ים לג' דבר(" כל קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך"
בואו למלך שני אנשים ים אש, ג) '(תהלים כא" תאות לבו נתת לו" הכתובמפרש את הפסוק על פי הקדוש  "אלשיךאלשיךאלשיךאלשיךה"

אמלא את שאלתך כי ידעתי אותה ואת ר אמאל ת"מר ואהוא לאחד לשאול את שאלתם והמלך יודע את שאלתם. 
? ברור מחבב יותרהמלך מהם  ימ. את "ידעתי ואתןורק אחר כך הוא אומר " את בקשתומע ושהוא , ולשני מבוקשך"

תאות לבו שאמר "זהו . וא מבקש שיאמר את דברו, ובכל זאת הכוונתו לקיימהשאלתו ואת  יודעהוא ש את זהש
כל קדושיו בידך והם תכו "מלאומרו לפניך. וזה יאמר הנה אחר ש "וארשת שפתיו בל מנעת סלה", ועם כל זה "נתת

  .את דברך וישמע ויקבל", מדברותיךישא "ינצל מכל צרה, ואף על פי כן הלעשות רצונך ול "לרגלך
  

 )דברים לג' י" (ישימו קטורה באפיך"

שחז"ל " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקרמבאר ה"? וכי לוי היו מקטירים את הקטורת ,"ישימו קטורה באפיך", לוישבט מדוע נאמר בברכת 
ים ולכן, הני לוי שעסקו בתורה נחשב שהפ מקטיר (מנחות קי) "העוסק בתורת קרבנות כאילו הקריבם"אמרו ש

את היינו ד "חילו 'ברך ה"אמר לכן התורה מתשת כחו של אדם " הוא משום שחילו 'ברך הקטורת. ומה שנאמר "
שאמרו חז"ל מה פי  לע", מחץ מתנים קמיו" ,עסוק בתורה כדי לשמור ולעשותוכל לשי "ופועל ידיו תרצה"חו וכ
  (סוכה נב) "משכהו לבית המדרש ,זה השונא הפנימי שנקרא מנוול ,אם פגע בך מנוול"ש

  

  " (דברים לג' יב)ובין כתפיו שכן ,היום חפף עליו כל ,ישכן לבטח עליו 'הלבנימן אמר ידיד "
ישכון לבטח הפסוק מרמז על השראת השכינה בשלושת בתי המקדש. על המקדש הראשון נאמר "ש הרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןהרמב"ןמבאר 

, שלא שרתה "חופף עליו כל היוםנאמר " שניהבית העל . א) '(דהי"ב ז" וכבוד ה' מלא את הבית" שנאמר יפ, כ"עליו
כי ביום "ימות המשיח, מרמז על , "ובין כתפיו שכןומה שנאמר ". מכסה ומגינה עליורק אלא היא היתה בו השכינה 

  יז).  '(ירמיה ג "ההוא יקראו לירושלים כסא ה'
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הכונו לשירת הבקשות נוסח מרוקו במוצאי השבתות שיתקיימו בבתי הכנסת בפתח תקווה 

  יוסף בן חמויוסף בן חמויוסף בן חמויוסף בן חמו בראשותו של הפייטן הרב " מאיר השחרמאיר השחרמאיר השחרמאיר השחר" והסביבה על ידי חברת הבקשות 

 052-3268315,   יוסף 052-9433453לפרטים והזמנות:   ליאור 

   לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם:
 , אשר בן חמו בר מרסדסיוסף בנימין בר חביבה


