



עלון מס' 641

פרשת וזאת הברכה

~

כא' בתשרי תשע"ט

~~ 
~~

שורה ברש"י

 

רבותינו ז"ל עמדו על השינוי שחל בברכתו של
יעקב אבינו ליהודה הפותחת במילה "וזאת"
בשונה משאר השבטים שלא מתחילה ברכתם
במילה "וזאת" .כמבואר בגמרא סוטה )ז :(:אמר
ר' שמואל בר נחמני א"ר יונתן ,מאי דכתיב יחי
ראובן וזאת ליהודה ,כל אותן השנים שהיו ישראל
במדבר היו עצמותיו של יהודה מגולגלין בארון
)כלומר נפרדים אחד מהשני( עד שעמד משה
וביקש עליו רחמים .אמר ,ריבונו של עולם ,מי
גרם לראובן שיודה  -יהודה ,וזאת ליהודה שמע
ה' קול יהודה" ,עלו אבריו לשפי" כלומר חזרו
עצמותיו למקום חיבורם! הודאתו של יהודה
ברבים ,גרמה אף לראובן לעשות תשובה ברבים
על שבילבל יצועי אביו .זכות זאת עמדה ליהודה
לאחר שנים כאשר עמד משה בתפילתו ודאג
לחיבור העצמות ,ולא זאת בלבד אלא המשיך
בתפילתו ולא פסק עד שנכנס יהודה למתיבתא
דרקיעא ונפסקה הלכה כמותו שנאמר "ועזר
מצריו תהיה!" .נמצינו למדים הפלא ופלא כמה
גדול כוחו של מזכה הרבים ומחזירם בתשובה
ואפילו במצוה אחת שמביא לחיזוקה ,גדול
שכרו עד אין קץ! ובפרט אם זוכה להשפיע על
קרובו ,מכרו או שכנו להצטרף למעגל לומדי
התורה הרי שכל התורה שילמד יטול גם הוא
חלק בה! ומסופר שביום גשום מאוד ניגש
אברך ירא שמים לחזון איש זצ"ל ובפיו שאלה.
היות ומוסר הוא שיעור בעיר הסמוכה לבני
ברק ,אך דא עקא הנסיעה אורכת שעה ארוכה
וספק גדול אם יגיעו אנשים ביום שכזה ...שאלו
החזו"א זצוק"ל האם יהודי אחד יהיה נוכח?!
"כן ,הגבאי שפותח את שערי בית הכנסת וגר
בסמוך!" .ענה מגיד השיעור בביטחה" .אם כן",
פסק החז"א פיסקו" ,בודאי שכדאי וכדאי לטרוח
מכיון שלימוד אפילו שורה אחת ברש"י הקדוש,
משנה את האדם לטובה לאין ערוך!" .אחים
יקרים ,נשתדל לשמוח ולשמח בשמחת התורה
בהרבות ספסלי בית המדרש ,עד שניזכה ונראה
בקרוב בבית המקדש בימינו יחודש!
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”ויהי אחרי מות משה“ )יהושע א‘(

סיפור מן המדרש :יהודי פנה לרבי ינאי בתביעה" :מדוע מעכב אתה בידך את
הרכוש המגיע לי?" .תמה רבי ינאי :על מה הוא מדבר? תקף האיש" :הפקידו
בידך את כספי ירושתי ,ואינך מוסרם לידי!" .ורבי ינאי אינו יודע מה הוא סח.
אינו מכירו ,ומימיו לא קיבל כספי ירושה לאתר את היורשים ולמוסרם .והאיש
בשלו" :זה שאני בור ועם הארץ ,עדיין אינו מעניק היתר לעשוק ולגזול את
זכויותי!" .האם הוא שפוי ,תהה רבי ינאי .סח הלה" :עברתי מאחרי התלמוד
תורה ,ושמעתי ילדים משננים תלמודם .שאלתי :מה הם אומרים? ותרגמו לי
את הפסוק :תורה ציוה לנו משה ,מורשה קהילת יעקב ,ירושה לקהל ישראל.
שמתי לב ,שלא נאמר :מורשה לינאי .התורה ניתנה לעם כולו .אם כן ,מדוע
יודע אתה יותר ואני פחות .מדוע ניתנו לך כישורים ולי לא ,מדוע מחונן אתה
בנשמה גבוהה וזכית להשגות מרוממות? אין לכך אלא תשובה אחת :אתה
מופקד על הירושה הגדולה ,לחלקה בין כל היורשים!" .הוסיף ואמר" :אילו
היית מקבל הון עתק למוסרו ליורשי עשיר שנפטר – היית מחפש אחריו,
מאתר אותו ,שולח אחריו שיבוא .ועתה ,שיש לך חלק רוחני עצום ורב כדי
לחלקו ,ללמדו – מדוע אתה מניח לי להשאר בור ועם הארץ .מדוע לא איתרת
אותי ,לא שלחת אחרי ,לא לימדת אותי?!" .איזו תביעה! איזו השגה של עם
הארץ באותו הדור! ולמעשה ,זה אחד הפירושים בדברי המשנה" :אם למדת
תורה הרבה ,אל תחזיק טובה לעצמך" ,אל תנצור את ידיעותיך לעצמך" ,כי
לכך נוצרת" – להפיץ תורה וללמדה! ורבינו עזריה פיג'ו זצ"ל פירש בספרו
"בינה לעיתים" דברי הפסוק" :שתולים בבית ה' " ,הלא הנשמה היתה שתולה
בגן העדן ונהנתה מזיו השכינה ,ומדוע הורידוה לעולם השפל ,שהוא בבחינת
"בחצרות אלוקינו" גרידא? והתשובה" :יפריחו!" כדי להפריח אחרים! בעולם
העליון נהנתה הנשמה לבדה ,כשלעצמה ,ולכאן ירדה כדי להועיל לזולת.
ואדם לעמל יולד" .לעמל" ,נוטריקון :ללמוד על מנת ללמד! ויודגש :אין זו
מעלה גרידא ,תוספת שלימות .זה הייעוד ,זו המטרה העיקרית .וכדברי הגאון
רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל :שהאדם לא לעצמו נברא ,רק להועיל לאחרים בכל
מה שיוכל! הלא נראה מה שאמרו בגמרא :כל הלומד תורה ואינו מלמדה,
דומה להדס במדבר .איזה דימוי קולע! מדוע נטע הבורא ניחוח בהדס? כדי
שיהנו בו בני אדם .ובשביל מה נברא ההדס ,אם לא לניחוחו .בלעדיו ,הן
שיח סרק הוא .והנה מלבלב לו הדס במלוא הדרו ...במדבר! הלא יכאב הלב.
הניחוח מבוזבז לריק ,אין תכלית וייעוד ותועלת בקיומו! ובכך אין די! לרבינו
יוסף גיקטיליא זצ"ל היה משל נוקב יותר" :למה השתיקה דומה בחכם" ,אם
אינו מוסר חוכמתו לאחרים – "למי שיש לו באר מים חיים ,ומניח את בני עירו
למות בצמא!" .והנה שאלה .שאלה חמורה ,בדיני נפשות .יש לאדם באר מים
בחצרו .בא אדם צמא עד מוות ,פשוטו כמשמעו .זוחל אל הבאר באפס כוח.
ודאי ,לא נמנע את כניסתו .לא נפריעו לשתות .אך ,אבוי ,חלש הוא עד אימה.
אין בכוחו לסובב את הגלגל ,להעלות את הדלי – הנחבוק ידיים? ודאי שלא!
"לא תעמוד על דם רעך"! ואם רועד הוא כך ,שאינו יכול לשתות? נשקהו,
וכי מה השאלה! כמה נשקה ,כמה לגימות? עד שירווה צימאונו! היש ספק
בכך? על אחת כמה וכמה ,אם הבאר של הרבים היא! הן ,כל זה צפון בדברי
הגמרא :כל המונע הלכה מפי תלמיד ,כאילו גוזלו מנחלת אבותיו .שנאמר:
"תודה ציוה לנו משה ,מורשה קהילת יעקב" – ירושה היא לכל ישראל! אין
זו בארך! ...וכתב שם המהרש"א" :המונע הלכה מפי תלמיד" – כגון שאינו
מלמדו כרבי פרידא ,שלימד תלמיד קשה הבנה ארבע מאות פעם כל דבר! –
עד שירווה צימאונו!
)מעיין השבוע(

~~*~~~




"הופיע מהר פארן ואתה מרבבות קודש מימינו אש דת
למו" )לג,ב(

הנה אמרו רבותינו ז"ל ,כשבא הקדוש ברוך הוא ליתן תורה
לישראל החזירה על כל אומה ולשון ושאלו מה כתוב בה,
לעשיו השיב שכתוב "לא תרצח" ,לישמעאל השיב שכתוב
"לא תגנוב" ,ואמרו שאינם חפצים לקבלה .לישראל פתח
הקדוש ברוך הוא מ"אנכי ה' אלקיך" והראה להם לוח הימיני,
מה שאין כן לעשו וישמעאל הראה להם תחילה לוח השמאלי
)כדרך שהם קורין משמאל לימין( לא תרצח ,לא תנאף .וזהו
שאומר הכתוב" :מימינו אש דת למו" ,דהיינו לישראל נתן
מימינו של דת ,ונרמז בזה תורה שבכתב ותורה שבעל פה,
אות מ' של "מימינו" עם תיבת "אש" יוצא בגימטריה כמנין
"מקרא" ) ,(341ותיבות "דת למו" הן אותיות "תלמוד".
)תורת הפרשה(
"תורה ציוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" )לג,ד(
מה המשמעות של התורה כמורשה לנו? נתאר לעצמנו -
אומר הגאון ר' משה פיינשטיין זצ"ל  -כלה הקונה זוג פמוטים
חדשים לפני נשואיה ,כמה היא מאושרת .אך כמה יגדל
אושרה של כלה המקבלת בירושה את פמוטיה של הסבתא
האהובה .הם יקרים לה לאין ערוך ,והיא לא תמירם בכל זוג
פמוטים אחר שבעולם .התורה שאנו לומדים היא אותה תורה
אשר משה רבינו ציוה לבני עמנו בסיני ,זו היא ירושתינו.
)תורת הפרשה(
"ועזר מצריו תהיה" )לג,ז(
בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו ,ואלמלא הקדוש ברוך
הוא עוזרו אינו יכול לו ,שנאמר" :צופה רשע לצדיק ומבקש
להמיתו ,ה' לא יעזבנו בידו" .וכתב הרב "בני שלמה" זצ"ל
שזהו שנאמר" :ועזר מצריו תהיה"" ,מצריו" אותיות מיצרו.
אך זאת בתנאי ש"ידיו רב לו" ,שבתחילה פועל הוא נגדו בכל
יכולתו ,וה' עוזרו!
)מעיין השבוע(
"ה' מסיני בא וזרח משעיר למו" )לג,ב(
פירש רבינו עובדיה ספורנו זצ"ל :לפני שהתחיל משה רבינו
בדברי ברכתו הזכיר זכותם של ישראל ,איך חיזר הקדוש ברוך
הוא עם התורה על כל אומה ולשון ולא קיבלוה ובני ישראל
קיבלוה ברצון .ועל ידי כך תקובל תפילתו עליהם ותחול
ברכתו.
)מעיין השבוע(


מרום וקדוש היה הגאון רבי משה תורג'מן זצ"ל.
מריסאני שבמרוקו ,רבו של הקדוש רבי ישראל
אבוחצירא זיע"א .לעת זקנותו תמך בו תלמידו,
רבינו הבאבא סאלי זצ"ל ,וכילכל את שיבתו בכבוד,
ורבי משה ישב על התורה ועל העבודה והתעלה
בקדושה ובטהרה .פעם בא רבי יחיאל ,אחיו של
רבי משה ,לבקר את רבינו הבאבא סאלי זצ"ל.
מחיבת האורח הדגול אמר לו רבינו" :אומנם ,זכות
גדולה נפלה בחלקי לכלכל את שיבתו של מורי
ורבי ,אך מאהבתי אותך הנני נכון לזכותך ליטול
חלק במצוה נעלה זו!" .נענה רבי יחיאל ואמר:
"הנני מסכים ברצון ,אך בתנאי אחד .שתהא זו
שותפות כיששכר וכזבולון .כשם שאני משתתף
בכלכלתו בעולם הזה ,כך אזכה ליטול חלק בשכר
לימודו ובמצוותיו לעולם הבא!"" .לשם כך" ,נענה
רבינו" ,יש צורך בהסכמתו!" .קמו ונסעו לריסאני,
ורבינו שטח בפני רבי משה את בקשת אחיו :מבקש
הוא ליטול חלק בכלכלתו כאן ,בתנאי שיטול
חלק בעולם הבא שלו שם .נענה רבי משה ואמר:
"באבא סאלי! לו היה אדם אחר מעז להציע בפני
הצעה זו ,לא הייתי עונה לו כלל .אך מפני כבודך
ואהבתך ,הנני לענותך דבר  -וכי יודע אני אם יהיה
לי עולם הבא ,שאוכל לערוך על חשבונו הסכמים
לחלוקה? אין זה בא בחשבון כלל ועיקר! וכי גנב
אני ,נוכל ועושק,שאת הכסף אקח  -וכאשר יגיע
הדבר לנתינת התמורה ,יודיעוני במרום ,שהתורה
נלמדה מתוך פניות ושלא לשמה ,והמצוות נעשו
בלא כונה ראויה? לא ולא! אם זהו התנאי  -מעדיף
אני להשאר עני מרוד כל ימי"...
EEE
אף מורנו הגאון רבי יהודה צדקה זצ"ל נדרש לענין
זה ,והביא מעשה נורא ,אשר ממנו יש ללמוד כיצד
להתיחס לעולם הבא .מעשה בעגלון יהודי ,שהיה
מביא פרות וירקות מן הכפר השוכן מעבר ליער.
כשיצא מן העיר ,החל לרדת שלג כבד .הדרך
השתבשה והסוס התקשה ללכת .ציר העגלה נשבר,
והיא נתקעה באמצע היער .כל מאמציו של העגלון
לתקנה עלו בתוהו .בינתיים ירד הלילה ,והשלג
המשיך לרדת ללא הפוגה .עזב העגלון את העגלה
והסוס ,והחל לחפש לו מחסה .תעה בסבך היער,
נוגף במהמורותיו ,נשרט בענפיו ונתקל בשורשיו.
כמה שמח כאשר ראה מרחוק אור מאיר! היה זה
כפר בפאתי היער ,והבית  -ביתו של הרב שישב
והגה בתורה .נקש העגלון על הדלת ,והרב פתח לו
במאור פנים ,הושיבו ליד התנור והגיש לפניו מאכל
ומשקה .מאורעות היום נתנו את אותותיהם בעגלון
המותש .הוא פנה אל הרב ושאלו במרירות" :רבי,
עמל אני כל היום בזיעת אפי ,מתייגע ומתייסר
בקור ובחום ,בגשם ובשלג ...עולם הזה אין לי.
אמור נא לי ,רבי ,כלום יהיה לי לכל הפחות עולם
הבא?" ...ענהו הרב" :מה שאלה היא זו? ישמעו
אוזניך מה שפיך מדבר! והלא דברים קל וחומר :אם
"עולם הזה" אין לך ,שאתה כה עמל ויגע להשיגו -
איך יהיה לך "עולם הבא" ,שלא עמלת ויגעת בו?...
אם תקבע עיתים לתורה ,אם תעמול במצוות ,תוכל
לצפות לשכר בעלמא דאתי"...
)מעיין השבוע(

לעילוי נשמת חן ברכה בת לאה ת.נ.צ.ב.ה
~**


מסופר על הגאון רבי חיים מבריסק זצ"ל ,שפעם בא אליו עסקן ציבורי
בנוגע לענין חשוב .הוא רצה לטכס איתו עיצה כיצד יגייס סכום גדול
הדרוש בהקדם עבור ענין זה .הגאון הציע נכונותו לעזור לעסקן באופן
אישי ,והוסיף שראשית ישימו פניהם לגביר פלוני .ענה העסקן בהתפעלות:
"הלא פלוני ידוע כקמצן מופלג" .מפורסם הדבר שהיה דף בולט מן הקיר
על יד דלת ביתו פנימה ,ושם היתה מונחת המטבע הקטנה של אז .כאשר
היה בא מי שהוא לבקש ממנו כסף לצדקה ,היה מציע לו אותה המטבע.
המבקש הנעלב היה מחזיר לו פרוטה זו ,בדרך כלל תוך כדי טענות איך
עשיר מופלג כמוהו אינו נותן יותר משוה פרוטה .והעשיר בשלו היה
מחזיר את המטבע למקומה מתוך סיפוק קר – היו שאמרו שאותה מטבע
נמצאה מונחת על הדף כעשר שנים ...רבי חיים היה נחוש בדעתו ,ושניהם
יצאו לביתו של הגביר .העסקן הודיע למשרת שהנה הרב רוצה לדבר עם
בעל הבית בענין חשוב ,והעשיר הכניסם בכבוד גדול .רבי חיים הסביר לו
את גודל מעלת מצות הצדקה בכלל ואותו ענין בפרט ,וסיים את דבריו
בבקשה לעשיר שישתתף במצוה כפי אפשרותו .העשיר ישב במקומו
לזמן מה ,תוך שהוא שוקל במחשבתו את הצעד הבא .ואחר כך קם ,הלך
לאותו דף ,לקח את המטבע "המפורסמת" והניח אותה בידו של רבי חיים.
רבי חיים נתן לעשיר לחיצת יד חזקה ,ובפנים צוהלות המטיר עליו רוב
ברכות עבור נדבתו .רבי חיים ניגש לדלת לצאת ,והעשיר קרא לו בחזרה:
"סלח לי רבי נתתי רק מתנה מועטת" ,ושם בידו עוד מטבע קטנה ,הפעם
של עשר פרוטות .רבי חיים לקח את הנדבה הזעומה השניה בהתפעלות
רבה ,ואמר לעשיר שלא האמין שהוא כל כך נדיב לב ,ושוב הלך לכיוון
הדלת ,תוך שהוא מאחל לבעל הבית הצלחה .שוב הגיע רבי חיים לדלת,
ושוב קרא לו העשיר לחזור" .ימחול לי הרבי" – התנצל העשיר – "על
שהנני מטריח אותו בכל פעם ,אבל הנני רוצה לתת עוד יותר" ,והפעם
נתן רובל שלם .כך קרה פעמים נוספות עד שלבסוף אמר העשיר" :זה
באמת לא נאה להטריח את כבוד תורתו כל כך .אולי יואיל נא כבודו להגיד
מהו הסכום הנצרך?" .הם התיישבו ליד השולחן ,והעשיר ספר את הסכום
הנקוב בכסף מלא עובר לסוחר עד הפרוטה האחרונה ...בחיי הנישואין
אנו מנסים דרכים מדרכים שונות ומשונות איך "להוציא" מבן/בת הזוג את
מה שאנו "רוצים" ,מבלי להכנס לעצם הענין אם הדבר נכון או לא ,אך האם
מישהו מאיתנו ניסה "לעבוד" בדרך שגדולי ישראל "עבדו" ,ואם לא מה
הפלא שאנו הולכים אחורה? סיפור זה יש בו די והותר לא רק להשאירנו
עם פה פעור ,אלא לדרבן אותנו לצאת לדרך ולפעול
נכון ,ואשרי המקדים שעה אחת...


אכזריות שהיא רחמנות
נאמר בתורה" :ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על החמור"
ופירש רש"י :חמור המיוחד ,הוא החמור שחבש אברהם לעקידת
יצחק והוא שעתיד מלך המשיח להגלות עליו ,שנאמר" :עני ורוכב
על חמור" .גדולת יהודי נמדדת לא רק בכמה שהוא נכון להקריב
את עצמו על שמירת כל היקר והקדוש לישראל ,בעיקר היא
נמדדת עד כמה הוא נכון להקריב על מזבח היהדות ומצוותיה גם
את עתיד בניו ,עד כמה שהוא ממריץ את כל כוחותיו לחנך את
בניו על ברכי האמונה ,התורה והמצוות ,כי יותר קל לאדם לעמוד
בניסיון במסירות נפשו הוא על קדושת השם ,מאשר למסור
למטרה קדושה זו את נפשות בניו .מובא במדרש שמשה לקח
את אשתו ובניו מבית חותנו ,שם ישבו בשלום ובשלווה בהשקט
ובבטחה ,והרכיבם על החמור ,ושב ארצה מצרים להתענות
יחד עם כלל ישראל ,וכאשר שאלו יתרו בתמיהה" :אותם שהם
במצרים מבקשים לצאת ואתה מוליכם?" ,אמר לו משה :למחר הם
עתידים לצאת ולעמוד על הר סיני לשמוע מפי הגבורה "אנכי ה'
אלקיך" ובני לא ישמעו כמותם? מיד אמר לו" :לך לשלום" ,תכנס
לשלום ותבוא לשלום .אהבת משה רבינו לה' ולעם ישראל היתה
כה גדולה ,עד שהוא היה נכון להוליך את בניו למצרים לחיות שם
יחד עם אחיהם חיי עוני וצער ,כדי שכאשר יגאלו ישמעו מפי
הקדוש ברוך הוא" :אנכי ה' אלקיך" .משה כבש את רחמיו מבניו
כדי שהם יגדלו ויהיו בנים נאמנים לאלקים ולעם ישראל .ואותו
חמור שחבש אברהם ,היינו אותה הנכונות של אברהם למסור את
נפש בנו על מזבח ה' ,הוא אותו החמור ,היינו אותה הנכונות של
משה למסור את נפש בניו על מזבח האמונה בא-ל אחד ובייחודו
של עם ישראל ,ועל אותו חמור עתיד מלך המשיח להגלות עליו,
היינו ,גאולת ישראל תבוא רק על ידי שנהיה נכונים ומזומנים
להקריב את בנינו ,את אושרם ועתידם על קדושת השם ואהבת
ישראל.
ידענו שמענו וגם ראינו הורים שולחים ילדיהם למרחקים כדי
להביא לחמה של תורה וזכו לרוות מבניהם רוב נחת ותענוג
דקדושה ,וראינו נשים רחמניות שבישלו בשר בניהם "מרחמים"
על הפנימיה ותנאי האוכל בישיבה ,וילדיהם היום שורש פורה
ראש ולענה ,ורחמי רשעים אכזרי ,ואשרי המבדיל בין אור
לחושך...




~

 Eהאם ישנו מנהג להשאיר את
הסוכה בנויה עוד ז' ימים אחרי
חג הסוכות?
אפשר לנהוג כך אך לא על חשבון
צער הזולת.

 Eהאם בשמחת תורה אפשר
למחוא כפיים גם כששר בביתו
לכבוד התורה?
כל שעושה לכבוד התורה מותר.

 Eישנם המחלקים ערבות לשמירה,
האם יש לכך מקור?

בערבה יש סגולות גדולות כי ערבה
גימטריא זר"ע מסוגלת לזרע של
קיימא .וגם טוב שישימו עלה ערבה
)מהחבטות( במכונית לשמירה
ורמוז במילים "לרוכב ערבות".
ופעם נתן לי האדמו"ר רבי אלעזר
אבוחצירא זצ"ל עלה ערבה של
אביו הגה"ק הבבא מאיר זיע"א וגם
משלו היה נותן לשמירה וכן נהג
כ"ק מרן מורי ורבי הקוה"ט זיע"א

וכל מעשיהם מכוונים.

 Eשעת ההקפות של שמחת תורה
האם מותר לשבת?
חלילה ,אלא יעמוד לכבוד התורה
וכל המכבד את התורה גופו מכובד
על הבריות.

 Eהאם מותר לרקוד עם ספר תורה
פסול?
בשמחת תורה מוציאים רק ספרי
תורה כשרים ולא רוקדים עם ספרי
התורה מחשש תקלה חלילה.

לעילוי נשמת שרה בת חבצי כא' בניסן תשע"ח ת.נ.צ.ב.ה
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 Eבליל שמיני עצרת אומרים מזמור "למנצח על
השמינית" ,הוא יום שמיני עצרת .ובקידוש של ליל חג
צריך לברך שהחיינו ,מפני שהוא חג בפני עצמו ,ואין לו
שייכות לחג הסוכות.
 Eאם טעה בתפילתו ואמר "את יום חג הסוכות
הזה" וחתם ,ונזכר באמצע ברכת רצה ,יחזור לברכת
אתה בחרתנו .והוא הדין אם נזכר אחר כך בברכת שים
שלום ,או אפילו באמצע "אלוקי נצור" ,חוזר לאתה
בחרתנו ,ואם עקר רגליו ,חוזר לראש התפילה) .וטוב
שיתנה ויאמר :אם אני חייב לחזור ולהתפלל ,הריני
חוזר ומתפלל כדת ,ואם אינני חייב לחזור ולהתפלל,
תהיה תפילתי זו תפילת "נדבה"( .ואין הבדל בזה בין
אם היה יודע שהוא יום שמיני עצרת וטעה בלשונו,
ואמר "את חג הסוכות הזה" ,לבין אם טעה ושכח שהוא
יום שמיני עצרת ,לעולם הוא חוזר לראש .והוא הדין
למי שטעה בקידוש של יום שמיני עצרת ,ואמר "את
יום חג הסוכות הזה" שיחזור לראש.
 Eאם אמר בתפילתו אתה בחרתנו ויעלה ויבוא,
ובהיותו מתפלל סמוך למודים ,נסתפק אם אחר שאמר
יעלה ויבוא ,סיים כהוגן ,והשיאנו וכו' ,וחתם בא"י
מקדש ישראל והזמנים ,או שמא אחר יעלה ויבוא טעה
ואמר מיד ,ואתה ברחמיך הרבים וכו' ,ותחזינה עינינו,
וסירכא דר"ח וחוה"מ נקט ,ונמצא שלא חתם קידוש
היום ,צריך לחזור מתחילת והשיאנו ויחתום בברכת
קדושת היום ,ואח"כ ימשיך תפילתו ,ואפילו אם סיים

תפילתו ,צריך לחזור לראש ,ואין לומר בזה "ספק
ברכות להקל".
 Eבליל שמיני עצרת שהוא יום שמחת תורה בארץ
ישראל ,שבו ביום מסיימים קריאת התורה בפרשת
וזאת הברכה ,מתפלל הש"צ תפילת ערבית בניגון יפה
ובשמחה ובטוב לבב .ואחר התפילה מנהג ישראל
להקיף שבע הקפות את התיבה ,כשספר תורה מונח
עליה ,ובספרי תורה בידיהם .וכן נוהגים ביום שמחת
תורה אחר התפילות .וששים ושמחים בשירות
ותשבחות בשמחת התורה ,בריקודים ובמחיאות
כפיים ,ואפילו אם חל בשבת מותר .ואע"פ ששנינו
במשנה )ביצה לו (:אין מרקדים ולא מטפחים )כף
אל כף במחיאות כפיים( ביום טוב קל וחומר בשבת,
ואמרו בגמרא שם ,שהוא משום גזירה שמא יתקן כלי
שיר ,אע"פ כן ביום שמחת תורה התירו חכמים ריקוד
ומחיאות כפיים לכבוד התורה .אבל להשמיע כלי שיר
בשמחת תורה ,בין בא"י בין בחו"ל )שהוא יו"ט שני של
גלויות( ,אסור בהחלט .והוא הדין שאסור לקשקש
בכוונה בפעמוני הרימונים של התורה.
 Eקודם ההקפות יניחו ספר תורה בתיבה ,ויהי עומד
אצלו איש ירא שמים ואוחז בידו הספר תורה כל זמן
ההקפות.
 Eהמנהג לעשות ההקפות עם ספרי התורה גם
במוצאי שמחת תורה .ואף בחוץ לארץ יכולים לנהוג
כן.
 Eוהמנהג ביום שמחת תורה להוציא ספרי תורה
מבית הכנסת לרחובה של עיר לרקוד ולשמוח
לפני הספר תורה ,ובכדי לצרף את כל שכבות העם
בשמחתה של תורה ,לכבדה ולחבבה בעיני כל הציבור.
 Eכל מי שמרבה לשמוח בשמחת התורה ,בריקוד
ובמחיאות כפיים ,הרי זה משובח ,ואמרו במדרש,
ודוד מכרכר בכל עוז לפני ה' ,מהו בכל עוז ,בכל
כוחו ,ומהו מכרכר ,שהיה מוחה כפיו ,כף ימין על כף
שמאל ,ואומר כירי רם )אדוני רם ,ע' עירובין נג ,(:והיה
מכוין להגביר הימין שהוא רומז על מידת החסד ,על
השמאל שהוא רומז על מידת גבורה ,ולהגביר מידת
רחמים על הדין .ומכאן סמך לשמחת התורה )בן איש

חי פר' וזאת הברכה אות חי( .וראוי לגבאי בתי הכנסת,
להשגיח בעינא פקיחא שלא לתת ספרי תורה לנערים
צעירים לימים לרקוד ולהקיף עימם ,פן יפלו מידיהם
חס ושלום כפי שקרה כמה פעמים ,וכמ"ש השדי חמד
בדברי חכמים )סי' קלא( .וגם ישגיחו שלא ירכיבו
אדם על כתפיהם לרקוד ,שהוא מנהג לא טוב) .הגר"ח
פלאג'י בספר רוח חיים סי' תרסט( .ועושים סעודה
לגומרה של תורה.
 Eוכתב הרמב"ם )פ"ח מהל' לולב הלכה טו( ,השמחה
שישמח האדם בעשיית המצוות ובאהבת השי"ת
שציוה עליהן ,עבודה גדולה היא ,ומעבודת השם היא,
וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי הוא להיפרע ממנו,
שנאמר בקללות ,תחת אשר לא עבדת את ה"א בשמחה
ובטוב לבב וכו' .וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו
ומתכבד בעיניו במקומות אלו בהימנעו משמחה של
מצוה זו ,הוא חוטא ושוטה ,ועל זה הזהיר שלמה ואמר
)משלי כה כו( ,אל תתהדר לפני מלך .ואדרבה כל
המשכיל עצמו ומיקל גופו במקומות אלו הוא הגדול
והמכובד העובד מאהבה .וכן אמר דוד מלך ישראל
)שמואל ב ו ,כב( ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני,
ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' בשמחה של
מצוה ,שנאמר והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'.
 Eכשעושים ההקפות עם ספרי התורה בשמחת
תורה ,וממשיכים שעה ארוכה בשירים ותשבחות,
מותר לזקנים וכן לחולים הסובלים מחולשת רגליהם
ליישב בין הקפה להקפה ,ודי שיעמדו לכבוד הס"ת
בעת ההקפה בלבד ,וכן בעת שמחזירים את ספרי
התרוה להיכל ,יעמדו לכבוד התורה ,והבריאים על
עמדם יעמודו עד שיחזירו את הספר תורה להיכל.
ובסיום ההקפות ,כשמחזירים את ספרי התורה לארון
הקודש ,ישירו יחדיו המזמור "הודו לה' קראו בשמו",
שאמרו שלמה המלך בעת שהכניס את הארון בבית
המקדש.
 Eמי שארע לו אבל בימי חול המועד ,מותר לו
להקיף ההקפות ביום שמחת תורה ,אך ימנע עצמו
מלרקוד) .שלמי מועד עמוד קסו(.
)חזון עובדיה(
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