
מדין תורה יום שמחת תורה הוא יום שמיני עצרת, 
שהוא כרגל בפני עצמו. עיקרו של החג לא בא סביב 
אירוע היסטורי כזה או אחר, אלא לבטא את הקשר 
כפי  עולם,  של  רבונו  ובין  שבינינו  העמוק  והחיבור 
למלך  "משל  נה:):  דף  סוכה  (מסכת  חז"ל  שתיארו 
בשר ודם שאמר לעבדיו: עשו לי סעודה גדולה. ליום 
כדי  קטנה,  סעודה  לי  עשה  לאוהבו:  אמר  אחרון 
שאהנה ממך". עצם הקשר המיוחד שבין עם ישראל 
משום  ולא  היום,  לשמחת  הסיבה  הוא  הקב"ה  אל 

טעם אחר.

לשמחת  עצרת  שמיני  יום  בין  הפרדה  ישנה  בגלות 
הללו  הימים  שני  ישראל  בארץ  כאן  אבל  תורה, 
מתאחדים ליום אחד. יום שמחת תורה הוא היום בו 
אנו שמחים בקדוש ברוך הוא, משום ש"ג' דרגין אינון 
אורייתא  הוא  בריך  קודשא  בדא  דא  מתקשרן 

וישראל" כלשון הזהר (אחרי מות עג ג).

בחג זה אנו מציינים את סיום התורה כולה. מחד סיום 
לי,  "תיתי  אביי:  כלשון  ויקר,  חשוב  דבר  הוא  מסכת 
עבידנא  מסכתיה  דשלים  מרבנן  צורבא  חזינא  דכי 
יומא טבא לרבנן". סיום מסכת הוא יום טוב המבטא 
מקובלים  דרשו  מאידך,  התורה.  קניין  של  שלמות 
תבות  ראשי  הוא  סמא"ל  עשו  של  שרו  של  ששמו 
'סיום מסכת אין לעשות'. ובישוב הדברים כתב זקני 
תנאים  על  יט.)  זרה  (עבודה  הגמרא  על  המהרש"א 
"נראה  אחר-  ספר  התחילו  ומיד  ספר  שסיימו 
דאשמעינן שבשעה שמסיימין ספר אחד יש להתחיל 
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כ"ב תשרי שמחת תורה
תש"פ
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ע"פ  תורה  בשמחת  עושים  שאנו  כמו  האחר  ספר 
המדרש מפני קטרוג השטן".

שמחת הסיום שלנו את התורה מלווה גם בשמחת 
ההתחלה, לכן שני חתנים יש לנו- חתן תורה וחתן 
מצד  התורה  אל  אהבתנו  את  לבטא  בראשית, 

השלמתה ויחד עם זה מצד התחלת לימודה.   

חג שמח!

חיים
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'לזכרון'  הכותרת  תחת  אריה  ר'  של  מרשימותיו  באחת 
מובאים דברים שרשם בשם מורו ורבו רבי חיים ברלין, בנו 
'אם  לסגירת  שהביאה  הסיבה  מהי  מוולוז'ין,  הנצי"ב  של 

הישיבות' – ישיבת וולוז'ין.

הכ"מ  זצלל"ה  הגאון  אבא  מר  עלי  וציווה  שהזהירני  "מה 
קדם פטירתו: על דבר מה שמסר נפשו על עניין הישיבה 
זו  ולסיבה  דוולוז'ין, שלא להכניס לתוכה שום לימוד חול, 
נסגרה הישיבה, ומזה נחלה בחוליו אשר לא עמד ממנה. 
שום  בלא  זה  לעניין  להסכים  שלא  באזהרה  לי  וציווה 

הוראת היתר בעולם.

שאמר  בתורה,  זה  כל  רמז  הוא  ברוך  שהקדוש  ואמר 
חול  ענייני  שכל  היינו  החול,  ובין  הקודש  בין  להבדיל 
המתערבים בקודש בלי הבדל – לא די שאין ענייני לימודי 
קודש  לימודי  שענייני  זו  אף  אלא  קדושה,  מקבלים  החול 
מתקלקלים מהם. על כן לא ירע לך בני מה שהעניין הזה 
גרם לי לצאת מן העולם. כי כדאי הוא העניין הגדול הזה 

למסור נפשו עליו.

תרנ"ג  שנת  אב  מנחם  כ"ו  ג  ביום  אליי  דיבר  זה  כל 
בווארשא".



הלכה ומנהג
ויבוא". ומוסיפים בשחרית הלל שלם,  "יעלה  זו מתפללים את התפילה כבכל שבת בתוספת  בשבת 
בשעת  הבימה  את  ואין מקיפים  בשבת,  המינים  ארבעת  נוטלים  אין  שבת.  של  הושענות  מכן  ולאחר 

אמירת ההושענות.

אחר ההושענות נהגו האשכנזים לקרוא מגילת קהלת בלא ברכה, אלא אם קוראים ממגילה כשרה, 
ואחר הקריאה אומרים קדיש יתום. במוצאי שבת מבדילים כבכל שבת על יין נר ובשמים.

במוצאי שבת יכול הושענא רבה, שלפי דברי הזהר הוא זמן מיוחד לתשובה ותיקון הדין שנחתם ביום 
כיפור, משום שבו ביום מעבירים מלאכי מרום פתקים בעניין דינו של אדם. לכן נוהגים לברך איש את 
כמנהגו  איש  איש  הלילה,  במהלך  ללמוד  ולשבת  תיקון,  לעשות  נוהגים  רבים  טבא".  ב"פתקא  רעהו 
וחפצו. יש הנוהגים לטבול קודם תפילת שחרית לתוספת טהרה, משום שבתפילת שחרית מאריכים 
באמירת הושענות (על שמן נקרא היום הושענא רבה), והאשכנזים נוהגים שהחזן לובש קיטל. אחר 
סיום אמירת ההשוענות מניחים את ארבעת המינים ונוטלים חמש ערבות ומוסיפים תפילת על הורדת 

המטר ולאחר מכן חובטים בהן חמש פעמים. 

ָרצון  "ְיִהי  מהסוכה:  היציאה  על  תפילה  ולומר  בסוכה  מעט  לאכול  נוהגים  עצרת  שמיני  כניסת  טרם 
ל  ה ֶשׁ סּוָכּ ב ְבּ ָאה ֵליֵשׁ ָנה ַהָבּ ה ְלָשׁ ן ֶאְזֶכּ ה זּו ֵכּ סּוָכּ י ְבּ ְבִתּ י ְוָיַשׁ ְמִתּ ִקַיּ ם ֶשׁ ֵשׁ ָפֶניָך ה' ֱאלֵהינּו ֵואלֵהי ֲאבוֵתינּו ְכּ ִמְלּ
ה  ִכים ְלִמְצות ֻסָכּ ָיּ ים ַהַשּׁ דוִשׁ אוָתן ַמְלָאִכים ַהְקּ ִלְוָיָתן". ויש מוסיפים: "ִרּבוָנא ְדַעְלָמא, ְיֵהא ַרֲעָוא ִמן ֳקָדָמְך ֶשׁ
ְנסּו  ה ְוִיָכּ ָכּ ֵצאֵתנּו ִמן ַהֻסּ נּו ְבּ ּכות ֵהם ִיְתַלּוּו ִעָמּ ַחג ַהֻסּ ּוְלִמְצות ד' ִמיִנים לּוָלב ְוֶאְתרוג ָהָדס ַוֲעָרָבה, ַהּנוֲהִגים ְבּ
ל  ל ֵחְטא ְוָעון ּוִמָכּ יֵלנּו ִמָכּ ָך, ּוְלַהִצּ עון ָקְדֶשׁ ִמיָרה ֶעְליוָנה ִמְמּ ִמיד ָעֵלינּו ְשׁ לום. ְוִלְהיות ָתּ ים ּוְלָשׁ ינּו ְלַחִיּ נּו ְלָבֵתּ ִעָמּ
ָך  ְליוֵתנּו ְלָעְבְדּ ׁש ִכּ רום. ְוַחֵדּ ְתַרְגׁשות ָלבא ָלעוָלם. ְוַתֲעֶרה ָעֵלינּו רּוַח ִמָמּ עות ָרעות ַהִמּ ל ָשׁ ָגִעים ָרִעים, ּוִמָכּ ְפּ
ּוִמְצַות  ָעה ִמיִנים  ּוְזכּות ַאְרָבּ ד.  ּוְלַלֵמּ ה ִלְלמוד  דוָשׁ ַתְלמּוד ּתוָרֶתָך ַהְקּ ְבּ ְוַנְתִמיד ְמאד  ּוְבִיְרָאה.  ַאֲהָבה  ְבּ ֱאֶמת  ֶבּ
ֵני  ִלְשׁ ה  ְוִנְזֶכּ ַגְמנּו.  ָפּ ר  ֲאֶשׁ ל  ָכּ ן  ּוְנַתֵקּ ְלָפֶניָך.  ֵליָמה  ְשׁ ְתׁשּוָבה  ִבּ ֵאֶליָך  ׁשּוֵבינּו  ַעד  ָך  ַאְפּ ֲאִריְך  ַתּ ֶשׁ ַיֲעמוד  ה  ֻסָכּ
ם  ים. ְועוְבֵדי ַהֵשּׁ ִנים ְוַרֲעַנִנּ ֵשׁ ֵלִוים ְדּ ֵקִטים ּוְשׁ נּו ְשׁ ַצי. ְוִנְהֶיה ֻכָלּ ִלי ַצַער ְוָיגון ֲאִני ּוְבֵני ֵביִתי ְויוְצֵאי ַחָלּ ְלָחנות ְבּ ֻשׁ

י ְלָפֶניָך ה' צּוִרי ְוגוֲאִלי".   ֵני ִישָרֵאל. ִיְהיּו ְלָרצון ִאְמֵרי ִפי ְוֶהְגיון ִלִבּ ל ְבּ ְכַלל ָכּ ְרצוְנָך ַהּטוב ִבּ ֱאֶמת ַלֲאִמּתו ִכּ ֶבּ
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המשך בעמוד הבא
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הנשים מדליקות נרות כבכל ערב יום טוב, בנות אשכנז נוהגות לברך שהחיינו בשעת הדלקת נרות 
ובנות ספרד יוצאות בברכת הבעל בשעת הקידוש. הטעם שאומרים "שהחיינו" על אף ששמיני עצרת 
הוא חלק מחג הסוכות משום שחז"ל הגדירו שהוא נחשב כרגל בפני עצמו. מרבים בריקודים עם ספרי 
נוהגים לקרוא את  סיום תפילת ערבית  ז' הקפות עם הספרים סביב הבימה. טרם  ועושים  התורה, 
תחילת פרשת "וזאת הברכה". בשחרית שבים ועושים הקפות ונוהגים להעלות את כל המתפללים 
לתורה בחמשת העליות הראשונות, ולשם כך שבים וקוראים את פרשת וזאת הברכה מתחילתה עד 
העלייה החמישית עד אשר ייכלו העולים. לעליה השישית מעלים את חתן התורה שנבחר לסיים את 
התורה, ואחריו מעלים את חתן בראשית לקריאת תחילת פרשת בראשית. לאחר שקראו את פרשת 

בראשית מעלים אדם אחר לקרוא במפטיר את קרבן היום ואת ההפטרה. 

מוסיפים  והלאה  ומאז  הגשם,  תפילת  להתפלל  נוהגים  הש"ץ  חזרת  קודם  או  מוסף  תפילת  קודם 
"משיב הרוח ומוריד הגשם" בכל תפילה. אמנם "ותן טל ומטר לברכה" לא מוסיפים עד ז בחשון. 

במוצאי החג עושים הבדלה כבכל מוצאי חג על היין בלבד בלא בשמים, שבאים בשבת משום הנשמה 
היתירה המיוחדת לשבת, ובלא נר שבא משום בריאת האש במוצאי שבת. 

יש נוהגים לעשות הקפות שניות להראות חיבה נוספת לתורה ושמחה ברכה. ומברכים איש את רעהו 
בברכת "חורף בריא". 
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שו"ת 
עם הרב חיים אידלס

שאלה |

תשובה |

האם יש עניין לעשות סעודה שלישית ביום טוב?

מרן השו"ע (סי' תקכ"ט ס"א) כתב שלא נהגו לעשות סעודה שלישית ביום טוב, וכך מובא גם בשם 
הגר"א (מעשה רב). אך מעניין שהיעב"ץ (בסידורו) מדמה את יום טוב לשבת, ופסק בזה כרמב"ם 
יום טוב ושבת) שיש חיוב של סעודה שלישית ביום טוב, וכן כתב שיש לעשות סעודת  (הלכות 
מלווה מלכה אחר יום טוב. וידוע שכך היה נוהג מרן החזו"א (מועדים וזמנים ח"ז סי' קנ"ג). אולם 

העולם מיקל כדברי מרן השו"ע ולא אוכל סעודה שלישית ביום טוב.

שאלה |
תשובה |

האם מותר להדליק נר זכרון בחג?

מרן הביה"ל דן בזה (סי' תקי"ד) ומסקנת הדברים: לכתחילה נדליק בערב יו"ט נר נשמה שידלק 
כל החג. מי ששכח יכול להקל להדליק בבית הכנסת, אבל דווקא בחדר המרכזי, אך לא בחדר 
צדדי או בביתו בכל מקום שהוא. משום שבעבר שהשתמשו לאור הנר היה מושג של ריבוי אורה 
לאור  שמשתמשים  היום  כן  שאין  מה  הנפטרים,  נשמת  לעילוי  נר  בהדלקת  תועלת  והיה  בחג 
החשמל ואזי אין הבדל היכן הנר יהיה דולק. לכן יש להיערך כראוי ולהדליק בערב החג נר שידלק 

לתוך החג.
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