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  (טו 'גמשלי ) "בה חפציך לא ישוו וכל מפניניםהיא  יקרה"

 ? זה כך חתן תורה וחתן בראשית, מדועלתורה,  להעלות שני חתניםהוא בשמחת תורה מנהג ישראל 
שני פסוקים  שי :דרש בפניהםכך הוא , ו"סיום מסכת"ם עשו בחורים שחלקה של רישב פעם בחב דיסקין המהרי״ל

התורה שדברי אומר , ופסוק שני "יקרה היא מפנינים"שהתורה אומר  מדברים על ערכה של התורה, פסוק אחדש
. ״זהב"לבין "פנינים" בין  ,הבחינות ההבדל בין שני ריך להבין מהוצ, (יא 'יטתהלים )" "הנחמדים מזהב ומפז רב

גרגירים מחולק לגם כאשר הוא ה לעיש מ "זהב"לילו אויש מעלה דווקא כאשר היא שלימה,  "פנינה"לוהתירוץ הוא ש
, צד שני, אך מ"פנינה"עלת הו מכמ, מסכת שלימהשל סיום מעלה כאשר היא בשלמות, לה הוא בתורה, יש  ךקטנים. כ

 ."זהב"עלת הו מכמ, ר וגרגירכל גרגילה מעלה תוריש ב
 

 טת הערבהחב

 ארבעת המינים תדיגאלטעם הבמדרש שחז״ל על פי מה שהסבירו ערבה ההטעם לחבטת את מסביר " חתם סופרה״
יש נגד אלו שכ ואין בו ריח בו טעם יש "לולב"ה, נשיםא שלסוגים  הארבעמינים מרמזים על הת ארבעשהיא משום 

בהם תורה ויש בהם מעשים יש ש ואלהוא כנגד  יש בו טעם וריח "אתרוג"תורה ואין בהם מעשים טובים. הבהם 
אין בה טעם  "ערבה"הו בהם מעשים טוביםתורה ויש בהם נגד אלו שאין כ יש בו ריח ואין בו טעם "הדס"טובים. ה

כך הם כולם אגודה אחת ולאגוד את הקב״ה ביקש , שאין בהם לא תורה ולא מעשים טוביםהיא כנגד אלו  בה ריח ואין
מעשים טובים, לא תורה ולא אלו שאין בהם נגד , שהיא כה״ערבה"למרות ששלפי זה, יוצא . חד על השנימכפרים א

התורה זוכים להיות מושפעים מהם שאר המינים לברים וחמהם כאשר  ,בכל אופןאינם ראויים לקיום, ולכאורה הם 
ת לבד ראערבה" היא נפרדת משאר המינים, ונשבל כאשר ה"חשיבות. א"ערבה" יש כך שגם ל, והמעשים הטובים

 חובטים אותה בקרקע., הרי היא מאבדת את חשיבותה ואת זכות קיומה ולכן לעצמה
 

  (תפילת החג" )שמיני חג עצרת הזה"ביום 

חג ביום , ""חג המצות הזהביום " ,שם החגמזכירים את את המילה "חג" לפני שבתפילה זכירים מ חנובכל החגים אנ
מזכירים את המילה "חג" אחרי שמזכירים את שם חג הסוכות הזה". רק בשמיני עצרת אנחנו ביום " "השבועות הזה

 ?החגים" לשאר "שמיני עצרתההבדל בין מה ש להבין י"שמיני חג עצרת". והחג, 
אנו  "חג הפסח"כלומר את  .ע שארעוריאאיזה היא  הסיבה לחג םבכל הרגליש רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצהמתרץ 

חג "את ו "בסוכות הושבתי את בני ישראל"ששום מו חוגגים אנ "חג הסוכות"את . "יציאת מצרים"זכר לכחוגגים 
משום לו חוגגים נו א "שמיני עצרתאת החג " לאב. , "חג מתן תורתנו"תורההתנה ינאנו חוגגים כיון שבו  "השבועות

קשה עליו ש וןיום נוסף כיו ר אותנוצעלהקב״ה בקשתו של גה ב"שמיני עצרת" היא יאלא הסיבה לחג. ארעע שוריא
 ."עצרת הזהשמיני חג "בתפילה אומרים ן אנו על כ תנו.ה מאדיפרה

 
 

 837מס  עלון בס"ד

 לעילוי נשמת : יוסדהעלון מ
 חביבה חיה בנימין בת גורג'יה ז"ל          ז"ל בנימין בר שוריןצחק י  ז"ל  יצחק בן חמו בר אסתר

 נלב"ע יא' ניסן תשס"ז       נלב"ע יג' אדר ב' תשל"ג  נלב"ע יג' אדר ב' תשס"ה

 התנצב"

 

  חיפה ת"א י"ם חגזמני ה

  17:38 17:47 17:30 כניסה 

  18:41 18:42 18:41 יציאה

     

 שמחת תורה "וזאת הברכה" 

 "ויהי אחרי": הפטרה

 ג"פתש תשרי 'כב
 

 Yossef.Benhamo@gmail.comשלח מייל לכתובת: ?שלך "לת העלון ישירות לתיבת הדואא לקבלמעוניין 

 מדרשתע"י  אורלצא יו

 "ויזרע יצחק"
 ע"ש יצחק בן חמו בר אסתר ז"ל

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

 

 "נר ה' נשמת אדם" העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם:
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 שמחת תורההגיגים ל

 שישו ושמחו בשמחת תורה, ותנו כבוד לתורה
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 ( כג' לו ויקרא) "אועצרת ה... ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם"
מכם עכבו  בבקשהעצרתי אתכם אצלי כמלך שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים כיון שהגיע זמנן להפטר אמר בני "

 (רש״יכם" )עמי עוד יום אחד קשה עלי פרידת
ארבעה המינים מרמזים על ת שארבעחז"ל במדרש  אמרומה ש לשון ״פרידתכם״, על פיאת הבאר מ "תורת מהרי״ץ"ה

תורה ואין בהם מעשים טובים. האתרוג מרמז על אלו שיש בהם  יש בו טעם ואין בו ריחשלולב ה, נשיםא שלסוגים 
אין מרמז על אלו ש שיש בהם תורה ומעשים טובים. ההדס יש בו ריח ואין בו טעםומרמז על אלו  יש בו טעם וריח

שאין בהם לא תורה ולא מעשים מרמזת על אלו  הערבה אין בה טעם ואין בה ריחומעשים טובים.  יש בהםובהם תורה 
ת מצות ארבעבו אין את ש ,ישראל, אבל ביום השמיני בניארבעת המינים מאחדים את סוכות חג הי מיביוצא ש. טובים

שהוא יום  יום השמיני,, דהיינו הד״״עכבו עמי עוד יום אח קב"הלכן אמר ה בני ישראל. עםפירוד בש חשש לי ,המינים
 . לעולם דוריפיהיה בהם לא אז קב״ה, והישראל עם של יחוד יה

 

  )אבות ג' ח( "ב בנפשויכל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאלו מתחי"

מומחה צורף  יוהזמין אל" על ידי משל למלך שמגיד מדובנאאת חומרת השכחה של דברי תורה שנלמדו מסביר ה"
סיפק לו את חומרי הגלם מיוחד, חדר באת הצורף  הושיב. המלך בו גאותלהתשהמלך יוכל תכשיט יקר כדי ב לו שיעצ

יחיד ומיוחד תכשיט ומרגליות וכן את כל כלי העבודה הנדרשים כאשר המשימה היא לעצב אבנים טובות  ,זהבהיקרים, 
דרושים לו להכנת התכשיט. אחד הכלים האבד לו שוהודיע לו באחד הימים ניגש הצורף אל המלך שכמותו טרם נראה. 

שאבד כלי חסר ערך המלך כעס מאוד וציוה עליו לעזוב מיד את הארמון. התפלא הצורף ושאל את המלך "וכי בגלל 
אמנם הכלי הוא חסר ערך וניתן להשלימו, אך אם ״ענה לו המלך  ?״מהארמוןמגרש אותי אתה מוותר על התכשיט ו

וכל אלא אתה מרמה אותי  באמונה,מלאכתך את אתה עושה וב, הדבר מלמד על כך שאין אבד לך כלי עבודה חש
עבודה הכלי את אבד ית מעל חשבוני, שהרי אם היית עוסק במלאכתך באמונה, לא היחי מתבטל ו ייתההללו הימים 

אדם החובה על  בלימוד תורה, ישהוא גם  ךכ ״.כל היום לכן אבד לך הכלי בטלכנראה מתזה, אלא שאתה החיוני ה
בכל זאת אם ו. ממנושכח תלא התורה , הלימוד והשינוןמתוך ריבוי "והגית בו יומם ולילה", ו, זמןלעסוק בתורה כל ה

 ראוי. אינו שוקד על תלמודו כהוא שזה משום , ודולמתאדם את ה
 

 
 

 א(דברים לד' )" להים את בני ישראל לפני מותו-וזאת הברכה אשר ברך משה איש הא"
" הקדוש שהיה אפשר לחשוב שהעובדה אלשיך? מתרץ ה"עם וא"ו החיבור ,במילה "וזאת"מתחילה הפרשה מדוע 
שנקם  ,אלא הסיבה היא משהיצא הדבר, בגלל שמה' זה לא שמעון, שבט לגם ברכה ישראל  לשאלו הבברכות שאין 

הוסיף כן ל(. .)סנהדרין פב "בת יתרו מי התירה לך"באומרם אליו אותו הקניטו נשיאם זמרי בשבט שמעון על כך שהם ו
שברור לכולם אמר בפרשה הזו למה שנאמר בפרשה הקודמת. וכמו הכתוב את האות וא"ו על מנת להשוות את מה שנ

מה שמעידה התורה  איהך כל. והראיה מאת ה' צבאות, הרי שגם הפרשה הזו היא היתה מאת ה'מת דוקהפרשה הש
 . לפני מותועוד שמדובר טור איבה ומה ילא יהוא כיון שכך הרי ש, ו"להים-איש הא"היה שמשה 

 

 (ד 'לג)דברים  הילת יעקב״קשה מורשה לנו מוה ״תורה צ

, "צוה לנו משה"בזכות התורה ש. וכך היא הבנת הכתוב: לארץ ישראל " היאמורשהשכוונת המילה " רבינו בחיימבאר 
שהרי  ".קהלת יעקבעבור " "מורשה", תהיה (ח ')שמות ו "שה אני ה'ונתתי אותה לכם מור"נאמר  עליהש ,הארץאזי 

י הבנה אחרת הוורשים ממנה, וזכאשר ישראל עוברים את התורה, הם גולים ו ,בירושתה םהתורה אנו זוכיעל ידי קיום 
כי לומר המילה "מורשה| כוללת שני הפכים, , כ(' ז)שמואל א ב "מוריש ומעשירה' " מלשוןשהיא  "מורשה"לשון ב

 . תורהקיום האו ירושה הכל תלוי ב קהלת יעקב יורש אם
 

 (ט' לגרים )דב "כיראחיו לא ה תר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואמהא"
לבית  אושבני לוי היו משכימים לבשמסביר שכוונת הכתוב היא לומר שכיון  נו אפריםירבמביא את דברי  רבינו החיד"א

 שעה מאוחרת דלחזור לביתם ע ומאחרים ,תורההלימוד בכדי להוסיף  ,ומתעכבים אצל המלמדים שלהםהמדרש, 
המדרש ולא  בבית ם בילועיקר זמנם האת לא הכירו את אחיהם, כי הם ו םאמאת ואת אביהם  ולא ראהם כן ל, בלילה

  הגיעו כמעט לביתם.
 
 
 

 

 

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

 לימוד פיוטים ובקשות נוסח מרוקו בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו :חברת הבקשות "מאיר השחר"
 20:30-21:30בית כנסת "שבת אחים" נוה גן פ"ת  בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"

 052-3268315טלפון:  - להשאלה לבירור פרטים ו
 

 Yossef.Benhamo@gmail.comאו בדוא"ל: 052-3268315טלפון: ניתן להפנות לוהערות ות האר

 רפואת כל חולי עמו ישראל, ובכללם: ל
 פורטונה בת סימונה, יצחק בן אילנה, רונן בן איווט, שמעון בן אלגרה.
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