
 

 תשע"ה ● מ"ו יצחק בית

 יצחק צולטאן

 ושבחתי אני את השמחה

ענינה של שמחה היא יסוד נאמן בעבודת ה׳ וצריך ביאור איזה שיקול 
צריך להתיל בין שמחה ובין הנהגות אחרות שמודגשות בתורה ואיזהי 

ראשית דבר נבאר ג׳ שרשים של שמחה  .בה האדםהדרך הישרה שילך 
השרשים הן: אירועים בחיים,  .נעיין בס״ד מהי יסודה בתורה ואח"כ

נמצא בתורה ג׳ אופנים שבהם שייך  .מועדים וזמנים בשנה, וקיום המצות
  .שמחה, קצת מהם השמחה היא חובה, וקצת מהם השמחה היא רשות

יש ענין גדול של שמחה  כמו שנקרא ״שמחות״ בלשון בני אדם, .א
בזמנים מסוימים בחיים יש הרגש של שמחה  .באירועים שבחיי היחיד

ותורתינו הקדושה מיחס לזה בפרספקטיבה של קדושה ומזרזנו לקדש את 
ראשון, שמחת חתן וכלה הוא טבעי  .השמחה כדי שלא יהיה חולין

ֶאת־ָאִביו שנשרש באדם מששת ימי בראשית כדכתיב ״ַעל־ֵּכן ַיֲעָזב־ִאיש 
בראשית ב:כד( כשאדם משלים )ְוֶאת־ִאּמֹו ְוָדַבק ְבִאְשתֹו ְוָהיּו ְלָבָשר ֶאָחד״ 

תכונתו במציאת זיווגו פשוט שישמח ופוק חזי שאפי׳ גוים משמחים 
 .אבל התורה מדגישה ששמחה האמיתית היא שמחה של מצוה .בחתונה

בברכות )ש חז״ל לכן מסבירים את שמחת חתן וכלה כענין של מצוה כ״
ו:( וז״ל ואמר רבי חלבו אמר רב הונא: כל הנהנה מסעודת חתן ואינו 

עובר בחמשה קולות, שנאמר: קול ששון וקול שמחה קול חתן  -משמחו 
הרי קשרו חז״ל שמחת  .וקול כלה קול אומרים הודו את ה' צבקות עכ״ל

ום א״ר יבמות סב:( אמר רבי תנח)וכן אמרו  .חתן וכלה לשמחת מתן תורה
שרוי בלא שמחה, בלא ברכה, בלא  -חנילאי: כל אדם שאין לו אשה 

ושמעתי מגר״צ  .דכתיב: וושמחת אתה וביתך עכ״ל -טובה; בלא שמחה 
שכטר שליט״א שפירושו הוא שהאדם הנשוי והשלם יוכל ללמוד במדרגה 

בהסבר זה אפשר שזהו מטעם שאדם הנשוי הוא דומה יותר  .גבוהה יותר
  .רס כנסת ישראל במתן תורהלהקב״ה שאי

ועוד בהכנסת תינוק לבריתו של אברהם אבינו יש ענין גדול של שמחה 
( תניא, רבן שמעון בן גמליאל .שבת קל)כמו שאמרו חז״ל בפר״א דמילה 

אומר: כל מצוה שקיבלו עליהם בשמחה כגון מילה, דכתיב שש אנכי על 
ומטעם זה  .עכ״לעדיין עושין אותה בשמחה  -אמרתך כמוצא שלל רב 
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ש״ע יו״ד רסה:יב( שנהגו לעשות סעודת מצות לכבוד )מבואר בפוסקים 
 .ופשוט ששמחת מילה הוא שמחה של מצוה .המילה

פשוט שההרגש הטבעי להורים הוא  .וכן קרוב לזה בענין של לידה
ואע״פ שיש מחלוקת בברכת  .שמחה שהתצליחו להביא ילדים לעולם הזה

שוט שאדם שמח בראיית בתו כמ״ש רב משה שהחיינו בלידת ילדה, פ
אגרות משה או״ח ה:מג:ה( וז״ל כסתם אינשי אפילו עניים )פיינשטין 

שדחוקים בפרנסתם, שמחים בראיית בניהם ובנותיהם, אף שנוסף עליהם 
דאגת פרנסה, הם בטוחים בהשי״ת שישלח להם פרנסה גם עבור הבת 

ם שבאמת שמח בלידת שנולדה לו עכ״ל הקדוש שיורד לסוף דעת כל אד
ואין זה שמחת חול אלא שמחה של  .בת ואינו מפריע לו טרדות העולמיות
ומובן למה מברכים ומודים לו על  .ראיית השגחת הקב״ה בנס הלידה

  .שהחיינו לאותו זמן וגם היולדת מברכת גם ברכת הגומל
ואפשר עוד ששמחת לידה נובעת מקיום הרבצת עובדי ה׳ כמ״ש 

הל׳ דעות ג:ג( וז״ל אם שם על לבו שיהיה כל גופו ואבריו )הרמב״ם 
שלמים בלבד ושיהיו לו בנים עושין מלאכתו ועמלין לצורכו אין זו דרך 

וישים על לבו שיהיה לו בן אולי יהיה חכם וגדול בישראל  ...טובה, אלא 
עכ״ל כלומר שמחה זו בעבור לידה הוא מפני שהאדם מדמה לבוראו 

ז״ל בקידושין ל:( שברא בני אדם כדי ללמוד תורתו ומשותף לו כ״ש ח)
וכן מצינו שמחה לאב כשבניו מקיימים רצון  .ולהאיר עולמו בקדושתו

הבורא כמ״ש בסדר ברית מילה ישמח האב ביוצא חלציו ותגל אמו בפרי 
משלי כג, כה( ע״כ ) .ככתוב, ישמח אביך ואמך, ותגל יולדתך .בטנה

ע׳ רש״י מלכים א׳ א:לז )יו כשמצליחים וסברא הוא שישמח אב בראיית בנ
ואין כוונת שלמה המלך ע״ה לשמחה כשמצליחים  .שאין אב מתקנא בבנו(

מלבים )בדברי חול אלא במצות שזהו מתת אלקים לראות בנים יראי ה׳ 
 .תהלים קכז:ג, כן העיר אותי ר׳ אהרן סגל שליט״א(

ים של )״ל לגבי זה כתב המהרש .ובין זה לזה יש שמחת בר ובת מצוה
שלמה ב״ק ז:לז( וז״ל וסעודת בר מצוה שעושים האשכנזים, לכאורה אין 

ועושים שמחה, ונותנים  .לך סעודת מצוה גדולה מזו, ושמה יוכיח עליה
וזהו דוגמא  .למקום שבח והודיה, שזכה הנער להיות בר מצוה עכ״ל

 .לכולם שהשמחה הוא בעבור ציון בחיים שהולך בדרך התורה
מחה העיקרית בתורה היא שמחה בימים טובים כמו שרמזו חובת ש .ב

דברים )ומקרא מלא הוא  .מגילה טז:( ״שמחה״ זה יום טוב ע״כ)חז״ל 
מהי  .התורה מצוה זו לגבי השלוש רגלים טז:יד( ״ושמחת בחגך״ וכפלה
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הל׳ יו״ט ו:יז( )( ורמב״ם .קט)שמחת הרגל? מפורש בגמ׳ ערבי פסחים 
גשמיות דהיינו לאנשים ביין, לנשים בבגדי שעיקר שמחה הוא הנאות 

שגאת אריה )ועוד יש סברא באחרונים  .צבעונין, ולקטנים קליות ואגוזים
ס׳ סה( שהנאות שכתבו חז״ל הם לאו דוקא ויכול כל אדם לצאת במה 

וכן המחייב של שמחה מפשט לשון  .אמנם יסודה הוא גשמי .שנוח לו
 .התבואה דהיינו ג״כ דבר גשמי התורה הוא בגלל שמחת הקציר ואסיף של

דברים טז:יא( וז״ל לא נאמר שמחה בפסח, )וכן כתב בעל הטורים 
ובעצרת שהתבואה כבר נקצרת ועדיין היין  .שהתבואה עדיין בשדה

ובסוכות שהכל בבית, נאמרו בו ב' שמחות  .בגפנים, נאמר שמחה אחת
 ולצורך מה מתחייב אותנו רחמנא בשמחת חולין? .עכ״ל

חר העיון אינו קשה דענין שמחת הרגל הוא שמחה שנובע מדבר אבל א
כיון שנתן לנו הקב״ה לא רק דברים  .גשמי ומביא לידי שמחה של מצוה

אנחנו מכירים  יםהצריכים ממש אלא ג״כ דברים הטובים ומתוקים כתפוח
ד״ה בורא( וגם משתמשים בגשמיות כדי  .כ״כ תוס׳ ברכ׳ לז)חסדו יתברך 

  .רמב״ם תשובה ט:א()בב שלם לעשות רצונו בל
לגבי שבת, אע״פ שנמצא שבת בתוך פרשת המועדים כמו שציין רשי 

רש״י ביצה ב: ד״ה יו״ט )ויקרא כג:ג( ויום טוב נמי קרוי שבת )עה״ת 
כן נראה מפשט לשון הרמב״ם הל׳  .מכין(, מיהו לגבי שמחה לא איתקש

של שבת ואינו פ״א ה״א ופ״ל ה״א( שמזכיר מצות עשה ולא תעשה )שבת 
מ״ק )וכן הוכיח תוס׳  .הוספה לתשובה ס׳ א()וכ״ב רעק״א  .מזכיר שמחה

אבל כשמדייק בראשונים  .כג: ד״ה מ״ד( מדין שבת עולה לאבלות דשבעה
או״ח רפא( מביא בשם )הבית יוסף  .נמצא כמה רמזים לשמחת שבת

השבל״ט וז״ל ישמחו במלכותך פירש ה״ר אביגדור כהן צדק שסמכו 
ספרי )במדבר י( וביום שמחתכם ובמועדיכם וגו' ואמרו )שכתוב  עלמה

משמע שיש סמך לענינה של  .בהעלותך( וביום שמחתכם זה שבת עכ״ל
אבל קצת אפשר לומר ששמחה בשבת הוא מדין קירבת ה׳  .שמחה בשבת

אבל אינו נובע מדין של קדושת  .לנו ולכן אומרים ״ישמחו במלכותך״
  .היום ואינו נקרא מועד

אסתר ט:כב( ״ְיֵמי ִמְשֶתה )וכן מצינו שמחה גדולה בפורים שנאמר 
הראשון הוא שמודים אנו  .בפורים יש ב׳ דרכים לפרש שמחתה .ְוִשְמָחה״

כז: ד״ה )וכן מצאתי בהמאירי  .לה׳ שעשה ניסים לנו ובחר בנו לעולמים
המשנה השביעית( בפירוש המשנה משנכנס אדר מרבים בשמחה וז״ל הוא 

השני  .ופה של שמחה מהערת השגחת ה׳ יתברך בפורים ופסח עכ״לתק
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הוא ששמחת פורים בא מחידוש קבלת התורה בימי מרדכי ואסתר כמ״ש 
וכן משמע מלשון המרדכי  .( הדור קבלוה בימי אחשורוש ע״כ.שבת פח)
ע״ע ) .ב״מ ס׳ שצח( וז״ל ועדיף יום פורים כיום שנתנה בו התורה עכ״ל)

 .גמ׳ פסחים סח:(
עיין עוד בענין שמחה בר״ה ויו״כ שיש חקירה בדבר האם יש מצות 
שמחה או לא ונ״מ לענין הפסקת אבלות, בכי, תענית, אכילת סעודה 

וכן בחנוכה  .בעיוכ״ר כתשלומין ליוכ״ר, וחזרה ליעלה ויבוא בברמ״ז
ס׳ תרע ד״ה ולענין( משמע שיש ענין של )הל׳ חנוכה ג:ג( וב״ח )הרמב״ם 

מכל אלו שיסוד השמחה של זמנים בשנה הוא תקופות של  מבואר .שמחה
ואפי׳ כשהשמחה תלוי בדבר גשמי עדיין  .קדושה והשגחת ה׳ יותר מגולה

 .צ״ל שיסודה כדי שנזכה להודות ולעבד ה׳
יש מצות מסוימות ששייכות יותר לענין של שמחה, אבל בכלל יש  .ג

תחת אשר :מז( ״דברים כח)ענין גדול לעבוד ה׳ בשמחה כמפורש בפסוק 
ושנה בנביאים  .״יך בשמחה ובטוב לבב מרב כלקאל 'לא עבדת את ה

ישבון ובאו ציון ברנה ושמחת  'הלה:י הפטרת פ׳ וירא( ״ופדויי  ישעיהו)
ושילש בכתובים  .עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה״

ויש כמה מצות  .בשמחה באו לפניו ברננה״ 'התהלים ק:ב( ״עבדו את )
זו  -מגילה טז:( ששון )ששייכות יותר אל מצות שמחה כמו שאחז״ל 

  .מילה, וכן הוא אומר שש אנכי על אמרתך עכ״ל
תהלים יט:ט( )ופשוט שלימוד התורה קשור לשמחה כמ״ש המשורר 

( לגבי .תענית כט)וכן כתב השפת אמת  .״פקודי ה' ישרים משמחי לב״
וכן מצינו שקצת מצות  .בשמחה גדולה נתינת מחצית השקל שהתנבדו

( אפשר ישראל שחטו את .פסחים קיז)מביאים אל שמחה כמ״ש חז״ל 
  .פסחיהן ונטלו לולביהן ולא אמרו שירה? ע"כ ואכמ״ל

ברכות )וגם כמה מצות צריכים הכנה בשמחה של מצוה כמ״ש חז״ל 
וך לא:( אין עומדין להתפלל לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מת

שחוק, ולא מתוך שיחה, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך דברים בטלים 
גמ׳ )וכן מצינו לגבי השראת השכינה  .אלא מתוך שמחה של מצוה עכ״ל

 .שבת ל:(
אבל באמת מהו יסוד ועיקר של שמחה? במסילת ישרים פי״ט בביאור 

ובמילים אחדות  .חלקי החסידות מבאר שאחד מענפי אהבת ה׳ הוא שמחה
ר האהבה וז״ל שיהיה האדם חושק ומתאוה ממש אל קרבתו יתברך ביא

ולעומת אהבה שהיא מידה תמידי ואינו מופיע  .ורודף אחר קדושתו ע״כ
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בגילוי כל כך, שמחה היא ענין של זמן קצר של התלהבות וראיה בהירה 
ובמילים של הרמח״ל השמחה האמתית שיהיה לבו  .על השגחת ה׳ הטובה

וא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו, של אדם עלז, על שה
 .ולעסוק בתורתו ובמצותיו שהם השלימותה אמתי והיקר הנצחי עכ״ל

וכאן ביאר רמח״ל את מקור של שמחה דהיינו הרגש של ייחודיות וידעה 
ולדוגמא  .של אשרינו שבחר בנו ליתן לנו תורתו וגם שבראנו לכבודו

ה שיש לנו חתימה בטבעת המלך אפשר שעיקר השמחה של מילה הוא הכר
ובדרך זו אפשר לומר ששמחה באה מתוך הכרת  .וזה סמל לבריתינו עם ה׳

  .האמתיות של תורה ושהתורה נותן ערך לחיינו
הראשון,  .ובזה היסוד אפשר לקשר כל עניני שמחה ביחד בס״ד

אירועים בחיים, הם זמנים שיכולים האדם להכיר תפקידו בעולם ובעבודת 
וגמא חתן וכלה הם כאילו נולדו מחדש כיון שהגיעו לשלב בחיים לד .ה׳

וכן הבר  .שמתחילים לעשות עבודת ה׳ בדרגה גבוהה יותר כמ״ש למעלה
השני, זמנים בשנה הם ג״כ ענינים של הכרת אמתת ה׳ כיון  .מצוה וכו׳

שהם זכר ליציאת מצרים, ובזה הם זמנים של שמחה שרואים בחוש שבכל 
ם עלינו לכלותינו והקב״ה מצילנו מידם ואין אומה דור ודור עומדי

השלישי הוא המצות ובזה י״ל ע״פ  .כאומתינו בגלל שאין צור כאלקינו
המדרש שציטט המסילת ישרים וז״ל א״ר כשתהיה עומד לפני להתפלל 

ובכל  .יהא לבך שמח עליך שאתה מתפלל לאלקים שאין כיוצא בו ע״כ
 .מצוה צריכים כוונה זו וגם כמה מהמצות מעוררים שמחה זו

אולם שמעתי מהרב ברוך סיימון בשם הגרי״ד סולובייצ'יק זצ״ל 
דברי הימים א פרק טז( הֹוד )שמקור השמחה הוא קירבה אל ה׳ שנאמר 

וכן שמעתי מגרצ״ש שליט״א שהוא הטעם  .ְוָהָדר ְלָפָניו ֹעז ְוֶחְדָוה ִבְמֹקמוֹ 
הכהן גדול מקריב אונן מפני שהוא מחויב להיות תמיד לפני ה׳ כמו  למה

ויקרא כא:יב(, ולכן לא יוכל לסבל )שנאמר ״ומן המקדש לא יצא״ 
מו״ק יד:( לכהן )וכן מפורש בדברי חז״ל שאמרו  .העצבות של אנינות

פרשת כי )וכן מוסיף הכלי יקר  .גדול דכל השנה כרגל לכולי עלמא דמי
קיפה ממעון כמו שאנו אומרים שהשמחה במעונו ומשם תבוא( וז״ל הש

גמ׳ שבת ל:( כתיב )ובזה מובן היטב דברי חז״ל  .תחזור ותשמחנו עכ״ל
 ...לא קשיא .ושבחתי אני את השמחה וכתיב ולשמחה מה זה עשה

זו  -שמחה של מצוה, ולשמחה מה זה עשה  -ושבחתי אני את השמחה 
ר השמחה הוא ה׳, רק שמחה כיון שמקו .שמחה שאינה של מצוה עכ״ל

 .בדברים שצוונו לעשות ולעסוק בהם יש ענין של שמחה
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ובאמת אין זו סותר כלל של הרמח״ל אלא מסביר למה הכרת אמתת 
והיינו  .התורה וחסדי ה׳ לנו הם דוקא הכלים המעוררים שמחה אמיתית

וכן מפורש בהמשך דברי  .מפני שענינים אלו מקרבים את האדם אל בוראו
שה״ש א'(: משכני אחריך )ח״ל וז״ל ואמר שלמה במשל החכמה הרמ

נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך, כי כל מה שזוכה האדם 
ליכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך יותר תגדל בו השמחה 

למדנו שמקור השמחה הוא הקב״ה וקורבה אליו, והאמצעים שבהם  .עכ״ל
שלושה: א( ״שמחות״ וציוני דרך של חיי היחיד, ב( יכולים להגיע לזה הם 

הכרה של שהחיינו לראות חסדו יתברך בגשמיות במועדים, ג( ומצות 
ועבודה שיש בו השקפה של אשרינו שזכינו לעסוק ולקיים תורתו 

 .האמתית


