
 עבודת יום שמחת תורה
 שמחת תורה, וכפי שמתואר בספר מעשה רב )אות רלג(: –ידועה ומפורסמת שמחתו הגדולה של הגר"א זצ"ל ביום שמיני עצרת 

"הגאון ז"ל היה שמח מאוד בחג הסוכות, ביותר בשמיני עצרת, כי הוא יותר יום שמחה מכל ימי החג, על פי הסוד וכו' ושמחים 

שמחה גדולה וכו'. והוא ז"ל היה מהלך לפני הספר תורה שמח מאוד ברוב עוז וחדוה, וחכמת אדם תאיר פניו כלפיד אש בוערת, 

ק כף אל כף ומפזז ומכרכר בכל  עוז לפני הספר תורה". ומספֵּ

 המעלה העליונה שהשיג האר"י הקדוש באה לו על ידי השמחה במצוות!!!

 ובמשנה ברורה )סי' תרסט ס"ק יא( כתב וז"ל: 

"כתב מהרי"ק בשם רב האי גאון )שורש ט(, יום זה רגילים אצלנו לרקד בו אפילו כמה זקנים בשעה שאומרים קילוסים לתורה 

זה לרקד ולזמר לכבוד התורה כמו שכתוב גבי דוד המלך מפזז ומכרכר לפני ה' וכן כתבו משם האר"י וכו' ולכן יש להתאמץ ב

ז"ל. והעידו על האר"י ז"ל שאמר שהמעלה העליונה שהשיג באה לו על ידי שהיה שמח בכל עוז בשמחה של מצוה, וגם על הגר"א 

 ז"ל כתבו שהיה מרקד לפני הספר תורה בכל כוחו".

להתבונן, בהנהגתם של גדולי הדורות בשמחה מופלגת זו שלא מצינו בשום ענין ומקום אחר שכל כך הפליגו ובאמת יש 

 בשמחתם, מה היה עומק יסוד הענין?

 להקיף ושוב להקיף

 כתב מורנו רבי חיים ויטאל בשער הכוונות )דף קד ע"א(: 

ו לפניו או לאחריו, ולרקד ולשורר לפניו בכל יכולתו "וראיתי למורי ז"ל שהיה נזהר מאוד בדבר זה להקיף אחר הספר תורה א

בליל מוצאי יום טוב אחר תפילת ערבית, והיה מקפיד מאוד לעשות אז שבע הקפות שלימות זולת ההקפות של יום שמחת תורה 

רת וכו'. וגם ראיתיו בליל מוצאי יום טוב שהלך לבית הכנסת אחר והקיף שבע הקפות והלך לדרכו. ומצא בית כנסת אח

 שנתאחרו בהקפות וחזר להקיף עמהם". עד כאן לשונו.

מה פשרה? לשם מה להקיף, ושוב להקיף, ושוב להקיף? לכאורה אחר שסיים להקיף בבית הכנסת  –ויש להתבונן בהנהגה זו 

ב שלו, מדוע עוד המשיך לילך למקום אחר ולהקיף אף עמהם, ולא זו בלבד אלא שגם אחר שסיים שם את עבודת הקודש שו

כאשר מצא אחר כך בדרכו עוד מניין אשר נתאחרו בהקפות הקיף אף עמהם. האם זה מנהג חסידות או שמא יש עומק נוסף 

 בהנהגתו זו?

 עבודה גדולה היא

, ועסקנו בזה בארוכה במאמרים הקודמים, "עבודה גדולה היא"הרמב"ם )פ"ח מהל' לולב הל' טו( כבר כתב והודיע שהשמחה 

יר את דרכו של הרמב"ם, יודע שלשונו מדודה ושקולה בכל אות ומילה, אינו נוהג להפליג בתארים, ולהרחיב עיי"ש. ובאמת, המכ

בהגדרות בהתייחסותו להלכות שונות, ודבריו מדוקדקים ומדוייקים להפליא. והנה כאן יצא הרמב"ם מגדרו, וכתב על ענין 

מדוע כאן שינה הרמב"ם מדרכו, ומחובתנו להעמיק בכוונת  ואם כן איפוא שומה עלינו להבין עבודה גדולה היא",השמחה "

 דבריו, ולמצוא את התועלת לעבודת ה' הפרטית שלנו.

 תוכחה נוראה לעובד שלא בשמחה

)דברים כח,  -מקור דבריו של הרמב"ם נובע מתוך פסוקי התוכחה בהם נוקטת התורה את הסיבה לבואם של הקללות, והוא 

ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל"!!! מפסוק זה לומד הרמב"ם )שם( כי "השמחה שישמח מז(  "תחת אשר לא עבדת את 



אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שציוה בהן, עבודה גדולה היא, אבל המונע עצמו משמחה זו ראוי להיפרע ממנו שנאמר 

 "תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב".

 רא מתוך שמחה מהותית וחשובה מאוד, אך דורשת הסבר.מכאן שעניין העבודה את הבו

היא כל כך גדולה ועצומה, עד כדי שהעונש  בשמחהשהרי הדברים תמוהים, מדוע התביעה על כך שיעבדו עם ישראל את הקב"ה 

 של העובד שלא בשמחה הוא גדול ונורא?

 קשה עלי פרידתכם

שהקריבו במשך ימי הסוכות שבעים פרים כנגד שבעים אומות העולם, הגמ' בסוף סוכה )נה, ב( מציינת את העובדה, שאחרי 

אומר להם הקב"ה: עכשיו נהיה רק אני ואתם, ועל כן מקריבים פר אחד. עוד הוסיפו חז"ל: אמר הקב"ה התעכבו לי מעט עוד, 

בּו עמי עוד יום אחד )הובא ברש"  י במדבר כט, לה(.כבנים הנפטרים מאביהם והוא אומר להם, קשה עלי פרידתכם, ַעכְּ

גם בספר ויקרא )כג, לו(  על הפסוק "ביום השמיני וכו' עצרת היא כל מלאכת עבודה לא תעשו והקרבתם אשה ריח ניחוח לה'", 

מבאר רש"י מהו לשון "עצרת": עצרתי אתכם אצלי כמלך שזימן את בניו לסעודה לכך וכך ימים, כיון שהגיע זמנן להיפטר 

ַני! בבקשה מכם  , עכבו עמי עוד יום אחד! קשה עלי פרידתכם! אמר: בָּ

 שיעצרו במקומות הקודש -יום עצרת 

 ובנועם אמרים כתב הספורנו במתק לשונו:

ענין העצירה הוא לא בלבד לשבות ממלאכת הדיוט, אבל היא עם זה אזהרת עמידה איזה זמן במקומות הקודש  -"עצרת היא 

בתפילה או בעבודה, כענין "ושם איש מעבדי שאול נעצר לפני ה' ביום ההוא", לעבוד במקומות ההם את האל יתברך בתורה או 

למו כל שמחות הרגלים הוא קודש  והוא אומרו "קדשו צום קראו עצרה"... אמר אם כן שזה היום אחר חג הסוכות אשר בו שָׁ

 להיות יום עצרת שיעצרו במקומות הקודש, ותהיה שמחתו שמחה של תורה ומעשים טובים".

 )ספורנו ויקרא כג, לו(

הבקשה להתעכב עוד יום אחד מעלה תמיהה, הלא שבעה ימים היו יחדיו. שמחו, אכלו ושתו, וקיימו המצוות, מה יוסיף עוד 

יום אחד? בפרט שלאחר מכן כבר חוזרים לימי השיגרה. ויתירה מכך, הרי סוף סוף שוב תהיה הפרידה קשה למחרת החג ומה 

דרבה, ייתכן מאוד, וזו דרכו של עולם, שתוספת הקירבה והאהבה שנוצרת מהישארותם יחד יום נוסף התועלת שבהוספה זו? וא

 תקשה יותר את הפרידה?

 מדוע יחדיו? –שמחת תורה ושמיני עצרת 

בגמרא )מגילה כט, ב( אמרו שבמערבא )ארץ ישראל( היו מסיימים את התורה במחזור קבוע של שלוש שנים, ולא היו מסיימים 

הגאונים לעשות ביום זה "שמחת תורה". )עי'  בכל שנה כפי שנהוג היום. זמן הסיום נקבע להיות בשמיני עצרת. ותיקנו אותה

 רמב"ם פי"ג מהל' תפילה הל' א. ובטור או"ח סי' תרסט(.

ולמה לא  הוא דוקא ביום שמיני עצרת, שמחת תורהולכאורה יש להבין זאת, מפני מה קבעו שהמנהג לסיים את התורה ולחגוג 

 בחג השבועות או שביעי של פסח? מהו ייחודו של יום זה על פני שאר החגים?

 שמיני עצרת כנגד משה רבנו

 על השייכות שבין יום שמיני עצרת למשה רבנו מצינו שכתב השפת אמת:



עצרת הוא "וזאת "איתא שמיני ברכה לעצמו, כי כל יום טוב נותן ברכה מיוחדת כמ"ש והשיאנו את ברכת מועדיך, ושמיני 

הברכה אשר ברך משה", כדאיתא במדרש סדר הברכות מה שסיים אברהם אבינו ע"ה התחיל יצחק וכו', והשלושה רגלים הם 

בחינת שלושה אבות, ושמיני עצרת בחינת משה רבינו ע"ה, וברכות הראשונות היו קודם קבלת התורה, וזאת הברכה היא בכח 

 בני ישראל מקבלי התורה". )שפ"א סוכות תרנ"ד(.התורה, ולכן ברכה זו מיוחדת רק ל

 ועוד מובא שם בהמשך דבריו:

"ביום השמיני עצרת תהיה לכם, בכל השלושה רגלים נפתחו שערי ברכה מן השמים בזכות שלושה אבות, ושמיני עצרת נפתח 

משה את מועדי ה' אל בני ישראל",  השער בנפשות בני ישראל שיכולין לקבל הברכות, וזהו כחו של משה רבנו ע"ה, דכתיב "וידבר

שהדביק נפשות בני ישראל אל המועדות, והוא בכח התורה שמלמדת לבני ישראל איך לקבל את הטוב, ולכן שמחים בתורה 

 בשמיני עצרת. )שם תרס"ד(.

 דוקא? וחובת ההתבוננות מוטלת עלינו, מדוע מכּוון מועד זה כנגד משה רבנו

 וה' יאספני!! בשמחת תורה

ַח ונפוץ בקהילות ישראל לומר בכל יום מר"ח אלול עד הושענא רבה מזמור כ"ז שבתהילים מנה "לדוד ה' אורי וישעי",  –ג רֹווֵּ

 ויש בו סגולות רבות לאומרו לזכות בדינו. 

הגר"ח קרלנשטיין זצ"ל ביאר באופן נפלא את לשון הפסוק המובא שם: "כי אבי ואמי עזבוני וה' יאספני", שהטעם שאנו 

ומרים החל מר"ח אלול את המזמור "לדוד ה'", הוא משום שיש בו י"ג פעמים שם ה' יתברך, כנגד י"ג מידות הרחמים א

 המאירים בימים אלו. 

( ימים אנו אומרים את 51)נ"א , וזה הרמז, שבמשך נ"א -עולה בגימטריא  "אמי", וי"ג -עולה בגימטריא  "אבי"והנה, המילה 

שאנו מפסיקים לומר המזמור, אך  "עזבוני", –(, הוא יום שמיני עצרת 52) נ"בהרחמים, אך ביום ה המזמור שיש בו י"ג מידות

שכביכול ה' יתברך, אב הרחמן, אוסף אותנו אליו, להיות עמו בקירבה מיוחדת, בה נוכל לשאול  "וה' יאספני",מיד מוסיפים 

חיי". ויש בסגולת היום הזה מה שיהיה לעתיד לבוא, שחז"ל כל אשר נחפוץ. בשמיני עצרת מתקיים בנו "שבתי בבית ה' כל ימי 

 לעתיד לבוא לימות המשיח )ברכות לא, א(.  דרשו "אז ימלא שחוק פינו" היינו

וכבר הבאנו בשם הגר"א במעשה רב, שיום שמיני עצרת הוא דוגמת העולם הבא, וידוע שהמספר שמונה רומז לדברים שמעל 

בגימטריא שמונה, והוא יום שמיני  'אז'הזה, כמו ש"אז ימלא שחוק פינו", ורמז לזה ש הטבע, ולפיכך השמחה גדולה ביום

עצרת, והוא החג היחידי שהוא ביום השמיני ולא בשביעי, שהשמיני מבטא את העל טבעי, כמו הכינור שלעתיד לבוא שיש בו 

 ז ימלא שחוק פינו"."ותשחק ליום אחרון", כמו "א -שמונה נימין. ועל כן נאמר בו "שחוק", בבחינת 

 דבקים ושמחים בה –מקיפים את התורה, בשמיני עצרת  –בסוכות 

ולצורך זה באו ההקפות, כמו שביאר במכתב מאליהו )ח"ב עמ' רסה( שע"י ההקפות שוברים את כח הטומאה, כמו שהיה 

קודם ההקפות שבשמחת תורה, בהקפות שביריחו, וכך מתאפשרת הקירבה בינינו לבין אבינו שבשמים, וכך אומרים בתפילה 

 "ותקבל ברחמים וברצון את הקפותינו וכו' ותסיר מחיצת הברזל המפסקת בינינו ובינך".

בהושענא רבה מקיפים את הספר תורה שעל הבימה עם הלולב שבע פעמים כדי לשבור המחיצות ולאפשר לנו להתקרב אל הספר 

 תאחדים עם התורה!! עם הקב"ה!! שהלא "חד הוא"!!תורה, להידבק בקדושה, ובשמיני עצרת כבר מתחברים ומ

בעשרים ושתים אותיות שכתבת לנו  –בך בישועתך, בך בתורתך, אמר רבי יצחק בך  –זהו שדרשו חז"ל "נגילה ונשמחה בך 

 בתורתך, ב' תרי כ' עשרים" )ילקו"ש פנחס סוף רמז תשפב(.



 כי יום שמיני כולו לה'!!

במעלת היום וכתב: "ואם תשאל, שמיני עצרת שיש בו שמחה גדולה לישראל למה לא היה בספר החינוך )מצוה שכד( הפליג 

 לולב ניטל בו? התשובה כי יום שמיני כולו לה'!!". עיי"ש.

וביאור דבריו הם, כיון שביום שמיני עצרת יש יחוד גמור בין הקב"ה לכלל ישראל, וממילא גם אין צורך במצוות מעשיות על 

, כי כל תכלית מעשה המצוות הוא ליצור יחס של קירוב בינינו להקב"ה אבל ביום שמיני עצרת התחדש מנת ליצור את הקשר

 אנו קרובים להקב"ה. החפצא של היוםשאין צריך שום אמצעי או מעשה מצוה כדי ליצור קשר בינינו לבינו כיון שמחמת עצם 

 זו שמחת התורה -"ישמח משה במתנת חלקו" 

 רבת משמעות ובעלת ערך כמו זו, ניתן דעתנו למה שכתב רבי צדוק הכהן מלובלין בספרו "פרי צדיק": בכדי לקבל הבנה בסוגיא

"כתיב 'ושמחת בחגך', קאי על שניהם על מצות סוכה ועל מצות חג. ומצות שמחה הוא מה שנאמר 'והיית אך שמח' שנדרש 

שיהיה לו הויה לעולמי עד. והשבע שמחות נגד השבע )סוכה מח, ב( על שמיני עצרת, שאז אין שום מצוה, רק קביעות השמחה 

רועים האושפיזין, שארבעת המינים נדרש נגד האבות ויוסף. פרי עץ הדר זה אברהם, כפות תמרים זה יצחק, וענף עץ עבות 

זה יעקב, וערבי נחל זה יוסף. ושמחה נגד משה רבינו כמו שאומרים "ישמח משה במתנת חלקו" שהיא התורה שניתנה לו 

במתנה. וכן שמיני עצרת "והיית אך שמח" ששמחים בלא שום מצוה רק בדברי תורה כמו שנאמר "פקודי ה' ישרים משמחי 

 לב" וכתיב "לישרי לב שמחה". 

 )פרי צדיק מאמרי חג סוכות(

 שעיקר השמחה יהיה מצד הענווה ושבירת הלב

 הדברים היטב:ולהשלמת היריעה יאירו אמריו במה שכתב בספרו צבי צדיק, ויתבהרו 

"הנה עיקר לשון שמחה לא נאמר בתורה הקדושה על יום שמיני עצרת, רק שנתרבה מפסוק 'והיית אך שמח' לרבות לילי יום 

טוב אחרון של חג. וגם שם בפרשת ראה לא נזכר יום שמיני עצרת כלום רק 'חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים ושמחת בחגך'. 

רת הוא נובע רק משמחת חג הסוכות. ועיקר השמחה של חג הסוכות אינו שיהיה האדם כי באמת עיקר השמחה של שמיני עצ

אומר "שלום עלי נפשי", מפני שנמחלו עוונותיהם ביום הכפורים, ועל ידי זה יוכל בנייחא ושמחה מצד עצמו מעתה להיות 

הלב ועל ידי זה דייקא נקנה בלב שמח. רק דייקא כמו שנאמר 'ושמחת בחגך' שעיקר השמחה יהיה מצד הענווה ושבירת 

 השמחה בלב".

 )צבי צדיק סוכות מ"א(

 כפתור ופרח!!

 הרי לנו מיושב היטב הקשר בין משה רבנו לשמחת תורה. 

 "מתנת חלקו" של משה רבנו?   "ישמח משה במתנת חלקו", ומהי

 זו התורה שניתנה לו במתנה, והוא מסרה לישראל.

 ועל זה נאמר לשון "שמחה".

 והרי עדיין שמחה מצויה בהרבה בני אדם, ומה נתייחדה שמחה זו?ואם תתמה, 

 על כך נשיבך תשובה ניצחת:



 אין זו שמחה מדומה, אלא עיקר השמחה באה מצד הענווה ושבירת הלב, ועל ידי זה דייקא נקנה השמחה בלב!!

 ומי היה העניו מכל האדם אשר על פני האדמה?

 בתורה....ולו יאתה השמחה משה רבנו ע"ה!!! 

 ולכל ההולך בדרכיו!!!

 על מה השמחה? ומה פשרה?

, ועל ידי זה להגיע להתרכז ולהתבונן בסיבת השמחהכאשר אנו מצווים על "מצות שמחה" אין הכוונה סתם לשמוח, אלא צריך 

י שיהא לבו פנוי לידי שמחה. יסוד זה מוכח בדברי התוספות )מועד קטן ח, ב( שכתבו, דהא דאין מערבין שמחה בשמחה הוא כד

 לשמחה אחת, עיי"ש. 

קיבלנו את שטר השחרור מעבדות לחירות ביציאת מצרים  -בכל יום טוב היה מאורע מסויים ובו קיבלנו מתנה מהקב"ה, פסח 

 קיבלנו את התורה הקדושה.  -זכינו לענני הכבוד, ובשבועות  –ובסוכות 

, או "עצם המתנה"שוב, אזי יש שתי סיבות לשמחה: או משום והנה בעת שאדם מקבל מתנה טובה ומובחרת מאדם גדול וח

שזכה לו ע"י האדם הגדול שמקרבו עד כדי כך שנותן לו מתנה גדולה שכזו, וזהו הספק של המדרש רבה  "הקירוב"משום 

ורתו שלכן אנו שמחים בו ובת להקב"הזה, או על הקירוב  ביוםשהוזכר לעיל, אם עיקר שמחתינו היא על המתנות שקבלנו 

 וביראתו, כלומר, על איזה ענין צריך להתרכז ולעורר עליו את הרגשת השמחה, ומסיק המדרש, שהשמחה היא בהקב"ה.

 ייחודו של יום

הכל היינו הך, כי גם  -ובאמת חלוק יום זה משאר ימים טובים, וביום זה גם השמחה "בו ביום" היא "בו בהקב"ה", וביו"ט זה 

מתנה של יום זה הוא שאנו זוכים להיות במחיצתו של הקב"ה, וא"כ השמחה במתנתו של יום זה כל מהותו של יום זה וכל ה

 ולהיות כביכול "בבית ה'". לקירבתו יתברךהיא שמחה בהקב"ה ובתורתו וביראתו, ואנו שמחים על זה שאנו זוכין 

 לעצור את הקדושה שהצטברה -עצרת 

 ונבין כי יש בכוחו לעצור את הקדושה שהצטברה, כפי שכתב הרמח"ל בדרך ה'"עצרת", נדע  -ואם נשכיל לעמוד על שם החג 

)חלק ד( על עניינם של שלושת הרגלים שהוא "קירבה גדולה אליו יתברך ודבקות גדולה בו", והיום האחרון, הממצה את כל 

נתו המיוחדת, שבתכונה זו תהליך ההתקרבות של שלושת הרגלים, כולל בתוכו את כל המעלות שקדמו לו, שכל חג יש לו תכו

 הוא מאיר כל השנה, והמיוחד שבשמיני עצרת, שעוצר כל שהצטבר ומאיר לשנה הבאה.

 אחרי יום כזה אין קושי של פרידה!!!

מעתה נבין מה שאמר הקב"ה, "קשה עלי פרידתכם, עכבו עמי עוד יום אחד", ושאלנו מה יועיל עיכוב של יום נוסף, הרי למחרת 

 ה. שוב תקשה הפריד

אלא שיום שמיני עצרת אינו עוד יום אחד נוסף לשבעת הימים, אלא הוא יום "עצרת", שהכל נעצר ומוטבע בתוכנו, יום בו אנו 

מטעינים את המצברים וממלאים אותם ברוחניות לקראת השנה הבאה. וממילא, אחרי יום כזה אין קושי של פרידה כי 

 ה' כל ימי חיי". בעצם...אין פרידה!! ומתקיים בנו "שבתי בבית

זהו שכתב בספר יסוד ושורש העבודה )סוף שער האיתון(, שכל הזהיר בשמחה של תורה ביום זה, בטוח שלא תופסק תורה 

 מזרעו. ושמחה זו יש לה ערך רב בקביעותה של התורה, כמ"ש חז"ל שכל מצוה שקיבלוה בשמחה מתקיימת על ידם לעולם.



בו, תובן הנהגתם של גדולי הדורות לבטא ביום הזה שמחה ללא גבולות כמנהג  ולאחר שהתבאר גודל מהות החג והשמחה

 הגר"א והאר"י זצ"ל.

 כי כגודל השמחה כן גודל ועוצמת החיבור והדבקות בו יתברך!!

 וניטיב לקבוע מסמרות בהמחשת רעיון זה. 

 שמחת תורה הוא הכנה על כל השנה להיות קבוע בתורה

הוא במדרש, שביקש שלמה "ונתת לעבדך לב שומע", והקב"ה נענה לו ולימדו את כל התורה, המקור לסעודה לגמרה של תורה 

ואז נאמר: "ויעל עולות ויעש שלמים ויעש משתה לכל עבדיו". אמר רבי אלעזר, מכאן שעושים סעודה לגמרה של תורה" )שיר 

 השירים רבה  פרשה א' פסוקים א, ט(. 

רה במתנה, ואיך נלמד מכאן לסיום של אדם, הרי אינו דומה מה שלימדוהו מן השמים וקשה, הרי שלמה לא עמל אלא קיבל התו

 למה שלמד אדם מעצמו? 

אלא הישוב לכך הוא, שעיקר השמחה אינה על מה שלמד ויודע, אלא על ההכשרה ללימוד הבא, כפי שמבקשים בנוסח "הדרן 

יל לא רק לזכירה, אלא להבנה מעמיקה יותר. וכן כתב עלך" הנאמר בסיום מסכת והוא מבטא את השמחה, שהלימוד הבא יוע

 השפת אמת:

"שמחת תורה הוא הכנה על כל השנה להיות קבוע בתורה, כמו שאמרו חז"ל על שלא ברכו בתורה תחילה, ולכן בתחילת השנה 

רה נשאר אחר יש שמחת תורה, שיתבונן האדם גדלות התורה שהם דברי אלקים חיים, ועל ידי התשוקה והשמחה להתדבק בתו

כך דביקות מעסק התורה... מכל מקום על ידי השמחה בתחלת השנה שקובע בלבו וקשה לו לפרוש מדברי תורה, מועיל לו שלא 

 ישכח לגמרי אף שעוסק בדברים אחרים... לכן יש שמחת תורה בתחילת השנה". )שם(.

 חד הוא!!! -קודשא בריך הוא, אורייתא וישראל 

עטיו תיקנו הגאונים לציין את שמחת תורה דוקא ביום שמיני עצרת. כיון שכל קניני התורה נקבעים ומעתה נראה זהו הטעם ב

אשר מאחדת את  כמו השמחהומוטבעים בנפש האדם מתוך שמחה, ואין לך דבר שיכול לקבוע את התורה בפנימיות האדם 

 האדם עם הדבר שהוא שמח בו.

זהו הזמן  בהקב"ה עצמווכיון שאורייתא, ישראל וקוב"ה חד הוא, ממילא כשאנו שמחים בעיצומו של חג שמיני עצרת כביכול 

 הכי מתאים לשמוח עם התורה עצמה.

 !!!דקודשא בריך הוא, אורייתא וישראל חד הוא

 ובאמת, זהו פשר החילוק שיש בין סוכות לשמחת תורה. 

בהקפות )הושענות( בחג הסוכות אנו מקיפים את הספר תורה שעל גבי הבימה, ואילו בשמחת תורה, אין ענין בהקפת הספר 

הספר תורה. ומדוע? הביאור בזה פשוט. שהרי עיקר ענין ההקפות הריקוד והשמחה ביום שמחת תורה  ִעםתורה, אלא בהקפה 

 , שאין בינינו לבין הס"ת שום מחיצות ומפריד.אחד הםהוא להביא את האדם למצב שהוא והספר תורה 

 כל מהותו של תלמיד חכם הוא שתהיה התורה נספגת בחלבו ודמו, והופך להיות הוא והתורה לחפצא אחת.

, וכמו שגזר ה' יתברך ונתן התורה כך נתן להם החכמים" עצם התורהוכמו שהגדיר המהר"ל בנתיבות עולם: "החכמים הם 

 עיי"ש.



אין יותר מתאים לעשות את שמחת תורה מאשר שמיני עצרת, כיון ששמיני עצרת הוא מהות של עבודת השמחה ממילא נמצא ש

עם הקב"ה עצמו כביכול, והשמחה מחברת אותנו עם הקב"ה באופן ישיר בלא שום אמצעי או מעשה מצוה כבשאר המצוות. 

ורש הדברים אחד הוא שהרי אורייתא וישראל וקודשא כמו"כ החיבור לתורה יוצר מציאות של חיבור ישיר להקב"ה כביכול, וש

 בריך הוא חד הוא.

 הגדרת הרמב"ם לעבודת היום

ובפנימיות האדם כפי שנתבאר, ועל כן הדגיש  בעבודת הלבובאמת עבודה זו היא עבודה שאינה פשוטה כלל, כיון שכל ענינה הוא 

ון שאין לאדם איזה כלי, אמצעי או פעולה אשר דרכה כי "עבודה גדולה היא"הרמב"ם בהגדרת עבודת היום שהיא השמחה 

יוכל לבטא ולהתבונן במעשה ומכוחו להגיע לקרבת ה'. אלא צריך לעבוד בפנימיות ליבו ונשמתו, לעורר הלבבות, בהבנה שבעצם 

ירקוד, מתחבר הוא עם הקב"ה עצמו כלשון חז"ל הנ"ל "עכשיו אני ואתם נשמח יחד" וממילא מכח עבודתו הפנימית, יקום 

 יקפץ ויכרכר.

 עבודה בלי שמחה

ונראה שלכן התורה כ"כ הקפידה על העובד שלא בשמחה עד כדי שכל הקללות והתוכחות נאמרו "תחת אשר לא עבדת את ה' 

 אלוקיך בשמחה ובטוב לבב". וטעם הדבר בתרתי: 

קוף בעלמא, אלא עיקר עבודתו צריכה כיון שעבודת האדם בקיום תורה ומצוות, אינה לעשות מעשים ופעולות בלבד כמעשה  א.

להיות מתוך עבודה פנימית, לכוון דעתו וליתן ליבו על דבר המצוה אשר יוצר על ידה קרבת אלוקים. וכאשר האדם עובד את 

 הקב"ה בלי שמחה מעיד הדבר עליו שעובד הוא בלי פנימיות וא"כ עבודתו חסרה בעצם.

עיקר הדבר היוצר חיבור בינו לבין הקב"ה, ואת היסוד היוצר חיבור בינו לבין כאשר חסר לו שמחה בעבודת ה' חסר לו את  ב.

התורה. וכאשר נעדר החיבור מבטל הוא את יסוד היסודות במה שישראל ואורייתא וקודשא ברוך הוא חד הוא על כן ראוי הוא 

 לכל התוכחות והקללות ח"ו.

 שמיני עצרת אחרי סוכות וימים נוראים

מחת תורה דוקא כדי לחתום את תקופת הימים הנוראים. להורותנו בא הדבר. אם תרצה לדעת כיצד אין מתאים יותר מש

!! וידוע בשם הגאון רבי ישראל סלנטר זצוק"ל השמחה לעבוד את בוראך, אזי דע לך שעיקר עבודת ה' צריכה להיות מתוך

 שאמר: 

לה ביותר שעת הנעילה זוכה החכם להשיג בשמחת תורה "מה שהסכל אינו משיג ביום האדיר והנורא יום הכיפורים בשעה הגדו

 מתוך שמחה".

 ובשם בעל האמרי אמת מובא בספר בית ישראל שאמר: 

"אף מי שלא נתקן כראוי בימים הנוראים ובסוכות, יכול הוא להיתקן בשמיני עצרת ושמחת תורה על ידי כח התורה שמקבל 

 עליו עול תורה".

 ם השלמה גמורה לעבודת האדם, גם לכפרה וגם להרגיש קרבת אלוקים.נמצא ששמחת תורה ושמיני עצרת ה

 עבודה שאין לה קצבה

עבודת השמחה אין לה קצבה, היא אינה תלויה במעשה מסויים או בפעולה אלא כל כולה עבודת הלב, ככל שיעבוד האדם על 

 עם הקב"ה.עצמו בעבודה זו יותר ויותר יזכה להשיג השגות גדולות יותר בהתקשרות ובחיבור 



זהו סוד הנהגת האר"י ז"ל שהביא בשער הכוונות שהיה מחזר אחרי מקומות אחרים שעדיין לא סיימו את ההקפות והיה נכנס 

לשמוח עמהם ג"כ אף שסיים במקומו. כיון שככל שיוסיף עוד לשמוח ועוד לשמוח ירבה את עבודת ליבו בהתקשרות להקב"ה 

 ג"כ תדבק נפשו ותתחבר בעבותות האהבה ביותר ובהתקשרות לתורה. ולשמוח בכך בהקב"ה עצמו כביכול ובכך

 ומכל זה התברר והתבאר שעבודת יום שמיני עצרת ושמחת תורה היא עבודה גדולה ונשגבה אשר יסודה הוא בפנימיות האדם. 

 האם השמחה מתאימה לכולם?

ובאמת יש לעורר, כיצד ישמחו כל העם אשר הקשר שלהם עם תורה הוא קשר חלקי, או זמני על דרך עראי, ולעיתים יש כאלו 

אשר במשך השנה בעוה"ר מנותקים מתורה, ומה להם וליום זה? הלא מצינו אנשים רבים אשר לא נמנים על חובשי בית המדרש 

 ה זו עושה? שאף הם שמחים בשמחה של תורה ולכאורה לשמחה מ

 כבר המשילו עליהם מושלי משלים, משל למה הדבר דומה?

לאותו מלך שהיו לו שלוש בנות והשיאן לשלשה חתנים, האחד היה פקיד מארמון המלוכה, והשני היה בעל עסקים מוצלח, 

מרוצות מן השידוך. והשלישי היה כפרי שהיה עובד באחוזתו ובחוותו. לימים התעניין המלך לדעת את שלום בנותיו והאם הם 

הראשונה השיבה שהיא שמחה מאד שכן רואה את בעלה בכל יום והם שמחים ומאושרים ומבלים בנעימים. השניה השיבה 

שקצת קשה לה משום שבעלה כל השבוע טרוד במסחרו ובעסקיו, אולם מתנחמת היא כי בסוף שבוע הוא מתפנה רק אליה ובזה 

ל לחיה, שכן בעלה כפרי ומגושם ואינו רואה מנוחה מעמלו ולא יודע מה נעשה איתה. יש לה עידוד. ברם, השלישית דמעתה ע

ורק פעם בשנה שיש חג מיוחד שכל האיכרים מתכנסים בו יש קצת שמחה, וגם אז הם משתכרים ומתהוללים והיא לא מוצאת 

 שם חפץ בשמחה זו והולכת לביתה.

 גם כאן בנמשל. 

רה וממילא משתעשעים בה בכל שעה ובכל עת. וישנם אנשים הטרודים במלאכתם והם ישנם אנשים שכל השנה הם לומדים תו

פוגשים את התורה רק לעיתים מזומנות כמו בשבתות ובחגים. אולם ישנם כאלה אשר רק פעם בשנה באים ואז הם קופצים 

פצע וחבורה ומכה טריה". ושמחים עם התורה. וכבר קראו עליהם בדרך צחות את הפסוק: "מכף רגל ועד ראש אין בו מתום 

היינו ראש השנה, אין בו מתום פצע וחבורה וכו' כלומר, הם מרגישים שהם שלמים שאין  -זהו שמיני עצרת, ועד ראש -מכף רגל

 בהם שום מום ושום פצע והם באים רק משנה לשנה.

 בשעה שאחי מחתן את בנו גם אני מגיע לשמחה...

 ואם כן, לשמחה מה זו עושה? 

אמר פעם רבי נפתלי מרופשיץ, מעולם לא ניצַחני אדם עד שבא יהודי פשוט וניצַחני, ומעשה שהיה כי ראה רבי נפתלי אלא כבר 

יהודי פשוט שלא רואים אותו כל השנה ופתאום בעת הגיע החג הוא קופץ ומכרכר. ניגש אליו הרב ושאלו, הרי אני יכול להבין 

העיתים שמחים, אולם אתה?? מה לך ולשמחה זו? השיב לו אותו יהודי: הרי מדוע לומדי התורה כה שמחים וכן מדוע קובעי 

בשעה שאחי מחתן את בנו גם אני מגיע לשמחה ושמח בשמחתו, ואם כן כיון שכל ישראל אחים והם יש להם חלק בתורה מתוך 

 עמלם הרי שאני שמח בשמחתם!

 ה בכל מקום!ומספרים שרבי נפתלי מאוד שמח בתשובה זו והיה חוזר עליה כל שנ

 ואם שמחת התורה שייכת לכלל ישראל, הרי שהשמחה מלכדת את כולם כיחידה אחת.

ועל כן נבין מדוע בא שמחת תורה אחר חג הסוכות. שהרי אחר שאגדנו את כל חלקי עם ישראל המסמלים בארבעת המינים, 

 יכולים אנו אחר ליכוד זה לשמוח יחד בלב שלם ואוהב בשמחת התורה.



שאמרו צדיקים, כי מאוד צריכים לשמוח בשמחת תורה ולכבדה, שהרי אמרו "הלומד מחבירו אות אחת צריך לנהוג וידוע מה 

 .בו כבוד", ומה נעשה אל התורה בעצמה אשר מלמדת אותנו תמיד איך לעבוד את ה'

 ומה הכבוד של התורה?  

 להגות בה יומם ולילה... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


