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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 

 
 

 
 

 

 :(ראש השנה ד) "בשמיני רגל כפני עצמו לעניין פז״ר קש״"
, זמן, פיס" :שמיני עצרת שהםלההבדלים בין חג הסוכות שישה לסימן כ ב״"פז״ר קש״ל מביאים את הביטוי "חז

וזאת כדי להבהיר לנו ששמיני עצרת הינו חג בפני עצמו ואינו המשך או סיום של חג  ברכה״, שיר, קרבן, רגל
פז״ר קש״ב״  ןי״שמיני עצרת רגל בפני עצמו לעני: אלו ל"חזדברי מלומד על דרך הרמז  רבי שלום מבעלז, הסוכות

הקב״ה מקבל , תקבלו עדיין בשמיםהלא דהיינו שרות״ זופמהתפילות שהיו ״הוא יום מיוחד שבו  יום שמיני עצרתש
 ...אותם ו״מקשיב״ אליהם

 

 :(ראש השנה ד) "רגל בפני עצמו שמיני עצרת"

. גיירני על מנת שתלמדני כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת, אמר לו, ד שבא לפני שמאיחעשה בנכרי אמ"
 .(. שבת לא)"ברךחמה ששנוא לך אל תעשה ל: אמר לו. גיירני: בא לפני הלל. דחפו באמת הבנין שבידו

 לל היתה מהגר האותו  ה שלקשלטענתו הב: דרוששל בדרך ל זה "מפרש את מאמר חז רוז׳יןמרבי ישראל 
 ״דעלך : על כך השיב הלל ?״רגל בפני עצמו״כמוגדר  אדוע הומ, את טעמו של שמיני עצרתגלה לו הלל יש
 הקב״ה אומר שפי שמובא במדרש כ, האחדותהיא  "עצרתשמיני "המהות של החג ברך לא תעביד״ חני לס

 , "עצמובפני רגל "הוא  ולכן .לי כשאתם פרודיםקשה  כלומר ,ג הזה ״קשה עלי פרידתכם״חעל ה
 .אחדותלהראות את חשיבות ה

 

 :(ראש השנה ד) "שמיני עצרת רגל בפני עצמו"
 ת חשלא ירקוד בשמיני עצרת ושמ ואות רויהזההרופאים עד ש ורים נוראים ברגליוסבל יס אטמרסרבי יואל מ

 בימים אלו  דהיינו, "״שמיני רגל בפני עצמו, ותחואמר בדרך צ ,לא שמע לציווי הרופאיםרבי יואל אך . תורה
 . רגליים אחרותמקבל  האדם

 

 " שישו ושמחו בשמחת תורה"

, בשם אביו" בית אברהם"מתרץ ה? "שישו ושמחו בתורה"ולא נאמר  "בשמחת התורה"נשאלת השאלה מדוע נאמר 
לא התורה שמחה על כך שהיא ? ומה השמחה של התורה, ה שיש לתורהחשמכים לשמוח עם הרישצהיא הכוונה ש

כי , אלא נפלה בידיהם של ישראל, האת התור שיקבלואחר אומות העולם הקב״ה חזר ר שאכ, נפלה בידי האומות
עם ישראל שכמו  אותה ולכבדך אותה א היו יודעים להעריברור לתורה שהם ל, עולםאומות ה בידנופלת אילו היתה 

  .תהחבשמ חושמ מכבד
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 " וזאת הברכה"שמחת תורה 

 "ויהי אחרי": הפטרה
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 :ובכללםהעלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל " נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ו"סיון תשע 'בע י"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז
 ה"תנצבחשון  ' ע יד"ל נלב"חשון          מרסדס בן חמו בת שמחה ז' ע י"ל נלב"רחל בן חמו בת לונה ז

 

 שמחת תורההגיגים ל
פרשת הסוכות הסוכות
 השבוע

 

 ותנו כבוד לתורה, שישו ושמחו בשמחת תורה
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 (קידוש/תפילה)אתה בחרתנו״ "

ערבית של  והתכוננו להתפלל, אחרי שהקהל הרבה לשמוח עם התורה הקדושה, פעם אחת במוצאי חג שמחת תורה
צרכי , ודאגות של חול מטרידות אותם ,בכמה יהודים שעצבות שורה על פניהםרבי משה לייב מסאסוב הבחין , חול

בונו של יר"ה, שמעו מה אומר לכם, יהודים יקרים אל דאגה: דפק רבי משה לייב על השולחן ואמר. פרנסה לחורף
 .״אתה חוננתנו״ של "בונו של עולםיר"וא אותו אתה בחרתנו״ ה"של  "עולם

 

  (ב 'לגדברים ) "ולמ דת אש מימינו... פארן מהר הופיע למו משעיר וזרח בא מסיני' ה"
 כל על התורה עם חזר ה"הקבש במדרששנאמר  מה קשה לכאורהש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
 םישהגוילגרום לכך  וברשות אלוהה "כיצד יתכן שיסרבו הגויים לקב. מעמנו לך והשיבו, לקבל רצו ולא ולשון אומה
 כל על שיחזור ידי שעל, ישראלעם  את לחבב כדיה עשה היה "לא התירוץ הוא שכל מה שהקבא? התורה את יקבלו

 אהבה בא החזרה זה ידי ועל, עליהם אהבתו יתוסף זה ידי ועל, אותה יקבלו ישראל וזרע, לקבל ירצו ולא האומות
 נקראמדוע ( .פט שבת) ל"זח אמרומו שכ. העולם אומות על שנאה נתוסף האהבה זומ התורה קבלת ידי ועל, לישראל

 הקבלה קודם אבל, התורה קבלת אחרהזו הגיעה רק ל השנאה אך. העולם לאומות שנאה ירדהמשום שמשם " סיני"
, "בא מסיני' ה" בהכתו פירוש וזהו, "ימין"על פי הזוהר  תנקרא אהבהש וידוע. העולם אומותל שנאה עדיין היה לא

 שנאמר, ישראל על האהבה זרחה זה ידי ועל, התורה את קיבלו ולא ולשון אומה כלאחרי  רזיחה "הקבש לומרכ
מה  וזה. "פארן הר" ידי על אורו והבהיק "הופיע", ישראל על הזריחה אבא משעיר לומרכ, "למו משעיר וזרח"

 העולם אומות על בא "למו דת אש", התורה את שקיבלו ישראל על האהבהפה ניתוס זה מחמת, "מימינו" שנאמר
 . והגבורות השנאה לומרכ, אש

 

 (ב 'לגדברים )" ומת לד מימינו אש"
בני בני עשו ושיקבלו את התורה הוא הראה לאומות העולם אחר חיזר כאשר הקב״ה ש "דברי אליהו"ב הגר״אאומר 

ום כך הם משו "לא תנאף"ו "לא תרצח" ותדיברראו בתחילה את הלכן הם ו ד השמאלי על הלוחותאת הצישמעאל 
מימינו אש "הראה להם את התורה מימין כמו שנאמר הוא לישראל ה "כאשר בא הקבאבל , לא רצו לקבל את התורה

  .את התורה קבלמשום כך הסכימו לו "לוקיך-א 'אנכי ה"את ראו הם ו, "למו דת
 

 (ה 'לג דברים)" ראלשטי יבעם יחד ש ישאסף ראתמלך בה וןרשויהי בי"

 ,מנהיגי ישראל שבכל דור ודור, "עם ראשי"צריכים כל  ראשיתש "תולדות"בעל ה, יעקב יוסף מפולנאה ביראומר 
מושפעים  כי המוני העם, "אלשרטי יבחד שי" ,יתקיים גם, וכתוצאה מכך, מעשיהםוב להיות מאוחדים בשאיפותיהם
 .יעשו המשמשים להם דוגמא ומופת בכל אשר ,בדרך הטבע מדרכי המנהיגים

 

 (כב' לגדברים ) "אריה יזנק מן הבשן גור"

פרות " "אבירי בשן: "הכתוב אמרמשהוא מקום מבחר המקנה כ ,הבשןזנק מינו מאהאריה ש" ספורנו"מבאר ה
בטוח יהיה ש, ך היא הברכה לשבט דןכ ,חוץ לבשןמטרוף איזה טרף שיזדמן לו שיבטוח אלא אם הוא  ,"הבשן

 . סביבותיו ויצא עליהן בטחאת כבוש שי
 

  (ד 'דברים לד)" לא תעבר ושמה"

הקדוש שכוונת הכתוב היא לומר שמשה אינו צריך לעבור דרך ארץ ישראל על מנת לעלות אל " אור החיים"מבאר ה
אל לפי שנאסף  ,משהאבל , ארץ ישראלאלא דרך שער השמים ל שאין הנפשות עולות "זחאמרו כפי ש, שער השמים

 . לא תצטרך לעבור אל מקומך "ושמה" הכתובכוונת  יהווז. הנה מקומו בקודש במקום שהוא שם ,השכינה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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