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 אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה
 בעז שפיגל

 

מו(, אבל -ג:שנאמרה בספר ויקרא )כוסט( -א:)כחבפרשתנו שנה משה לישראל את הברית של הברכות והקללות 
מז(: -מה:הוזכר גורם מסוים לכל הקללות )כחבפרשתנו רק . למשל, ן שני המקומותכן בייש הבדלי צורה ותו

ָדְך" ִהִשיגּוָך ַעד ִהָשמְּ ָדפּוָך וְּ ָללֹות ָהֵאֶלה ּורְּ קֹול  ,ּוָבאּו ָעֶליָך ָכל ַהקְּ ָת בְּ ֹוָתיו ...ה'ִכי ֹלא ָשַמעְּ ֹמר ִמצְּ ֲאֶשר  ...ִלשְּ
ָת ֶאת ַתַחת ֲאֶשר ֹל... ִצָּוְך ָחההֶ ֹל-א  ה' א ָעַבדְּ ִשמְּ טּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹכל יָך בְּ היעדר לגם שפשוטם של דברים,  ."ּובְּ

 1:(פ"ח הט"ו)הל' לולב ב תבוכ הרמב"םעל ישראל. עלולה לבוא משקל במנת הקללות שיש שמחה בעבודת ה' 
וכל המונע עצמו משמחה  ל שצוה בהן עבודה גדולה היא,-השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת הא"

  .'"יך בשמחה ובטוב לבבהל-אשר לא עבדת את ה' אתחת 'שנאמר  ,זו ראוי להפרע ממנו
 .בחיים בכללשמחה בתחילה  נדון, בעבודת ה'על שמחה  עמודטרם נביש שני סוגים של שמחה, ו       

 השמחה בחיים
: "לא מנחה אותנו הרמב"ם 2תותיו.ענייניו ועִ בחיי האדם בכל קורותיו,  השמחה היא מידה ראויה ותכונה רצויה

ר' נחמן  תו שלאמר וידועה. )הל' דעות, פ"ב ה"ז( "שמחאלא  ,ולא עצב ואונן ,יהא אדם בעל שחוק ומהתלות
 כמהכי מתינוק יש ללמוד  4מובאהמגיד ממזריטש  מו שלמש 3".בשמחה תמידמצוה גדולה להיות "מברסלב: 

ה' יתברך רוצה " 5אמר: ,ר' יעקב קמנצקי ,האחרון דוראחד מגדולי הו ,"שמחשהוא תמיד דברים, ואחד מהם: "
 לראות יהודי שמח".

, אלא שלא נאמרו הדברים במפורש אלא הובלט בספרות חז"לכבר ערך השמחה התמידית תו של דבר, לאִמ 
אמוראים ההוסיפו  זה, ועל "ממעטין בשמחהנס אב (: "משנכו ,תנאים )תענית דההורונו למשל, . במשתמע

אלא שיש כל השנה,  ,תמיד . מדבריהם עולה כי יש להיות בשמחה"מרבין בשמחהמשנכנס אדר (: ".כט תענית,)
"חייב אדם לברך על  –ה(  ,ט)דברי המשנה בברכות  עלשמרבים בה. זאת ועוד, חודש שממעטים בה ויש חודש 

 ל הרעה כשם שמברך על הטובה"בבלי: "מאי חייב לברך עשואל ההרעה, כשם שהוא מברך על הטובה", 
שאם יש לקבל בשמחה את  ופשוט 6".לקבולינהו בשמחההתשובה: "אמר רבא: לא נצרכה אלא ו? (:)ברכות ס
השמח ( שנינו: "איזהו עשיר? א ,ד) ובמסכת אבות !בחיים מצב אחר בכלשיש להיות בשמחה  שכןכל הרעה, 

                                                           
  מכללת אורות ישראל.במרכז ללימודי יסוד ביהדות וב ד"ר בעז שפיגל מרצה 

 )ראו לאחרונה מקורות נבחרים בלבדהבאנו במסגרת המצומצמת שלפנינו  אךהמקורות בענייני השמחה, והחיבורים הם רבים  
 . ([639מס' ] תשע"ב ושמחת תורה לסוכות שבועידף דבורה אושפיזאי,  מאמרה של ד"ר

 ט. ", פימסילת ישריםג; רמח"ל, ", מאמר ג פלריםספר העיקבדרך זו אחזו גם רבנו בחיי )להלן(; ר"י אלבו,   1
ראוי לציין שבספרות העולמית בדורות האחרונים רבים מבליטים את חשיבות השמחה, האופטימיות והראייה החיובית ואת   2

ל, ; הנ"5002שמן -, בןאמיתי אושרלדוגמה )נדפסו במקורם באנגלית(: מ' סליגמן,  ולחיים טובים ואיכותיים. רא ןתרומת
 .5000, ת"א אופטימיות מנצחת; פ' פריצ'ט, 5000, ת"א ילדות אופטימית

 כוחו. וכל החולאת הבאין על האדם "ולהתגבר ולהרחיק העצבות והמרה שחורה בכל שם:עוד ו, ליקוטי מוהר"ן, תנינא כד  3
 ". בכל הכוחות להיות אך שמח תמידמאד והכלל, שצריך להתגבר  באין רק מקלקול השמחה...כולם 

צ הכהן ר"וראו:  ;(א', אות כ )מהד' רח"י ולדמן, ירושלים תשס"א, עמ' לח עשר אורות, מערכת, זכות ישראלר"י ברגר,   4
 מראפשיטץ.  ר"נ מו שלשבכן שהביא קט ע"ב, , ברוקלין תש"ל, בחוקותי, דף דברי מנחםמרימנאב, 

 , והמסופר שם בעניין זה.306עמ' )מתורגם מאנגלית(, ירושלים תשס"א,  רבי יעקב ,קמנצקי נר"  5
ֵצאת אומר  אותם ש"שמחין ביסורין": "עליהן הכתוב על (:לו)ומידה נעלה ונכבדה היא, וכמובא בברייתא, גיטין   6 ֹאֲהָביו כְּ : "וְּ

ֻבָרתֹו"  על "כל השמח ביסורין". (.ח)תענית  ו. ורא(לא:ה 'שופ) ַהֶשֶמש ִבגְּ
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מונח תמיד זה כמפתח שיהא ומי לא ירצה  8המפתח לעושר! , שמחה היאעת חז"ללדמכאן ש 7".בחלקו
אלא  ,וקלות הראש אינה שמחה ...שהשכרות והשחוקאכן, יש לזכור את שהבהיר הרמב"ם: " ?!באמתחתו

 .ה"כ(ו "פ ,יום טוב 'הל) "אלא על השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל ...ולא נצטוינו ,הוללות וסכלות
עיקרה באמונה ובביטחון ש נראהדית ועל מה היא נשענת, יש לשמחה התמי יסודכשנבוא לדון מה ל, ובאמת

"כל דעביד רחמנא ואמת וצדק, ה'  דרכיכל יודע ש, מי שהמאמין בה' ובהשגחתו על ברואיוכל בה'. לאמור: 
"אביו  חיק, בהוא "בידיים טובות"שהרי  9,בכל אשר לו ,בחלקו יחוש שמחהשמתבקש לטב עביד", 

ככל שיתבונן האדם בגודל אהבת ה' ו 11ר האדם בחסדי ה' עמו לאורך כל חייו,, ככל שיכיזהיותר מ 10.שבשמים"
זכה להיות יהודי, ויקרא יאשר בשם ישראל וכל  לא יוכל שלא להתמלא בשמחה!כך  12בכל מצב,בכל עת ואליו 

על הקב"ה שיש לזכור  עוד 13קץ לשמחתו! ראוי שלא יהיהשעל אחת כמה וכמה בן של מלך מלכי המלכים, 
ֹקמוֹ " :נאמר ָוה ִבמְּ ֶחדְּ )חגיגה  חכמי התלמוד: "אין עציבות לפני הקב"ה"מכאן למדו ו, כז(:א טז"יהדב) "ֹעז וְּ

ככל שהאדם קרוב לה' ש יםלמד נו. נמצא(.)כתובות ח "שהשמחה במעונו: "הורונואחר , ובניסוח (:ה
ה וטהורה מחטא ועוון, כן ככל שנשמתו, שהיא עצמה חלק אלוק' ממעל, זכובמחשבותיו, בדיבוריו ובמעשיו, 

' במקום ה ,"במקומו" ינועדיין אשתרבה ותגדל שמחתו של האדם. לשון אחר: אדם שאינו "בחדוה" כנראה 
  14שמחתו בחייו! :הרוחנית של האדם וגדולתו ו, ולפנינו מדד נפלא ומיוחד למעלתובקרבתו

 השמחה בעבודת ה' 
וחשיבותה רבה במיוחד בעבודת ה', בעסק התורה ובקיום השמחה היא ערך עליון בחיי האדם, הרי מעלתה  אם

דּו ֶאת : "בתהליםנאמר ו. המצוות ָחה ה'ִעבְּ ִשמְּ : "שכשיהא אדם עושה מצוה חכמי המדרש , ולימדונוב(:ק) "בְּ
)אליהו  : "יעשה אדם מצותיה של התורה בשמחה". ועוד אמרו)ויקרא רבה לד, ח( יהא עושה אותה בלב שמח"

 . רבא, פכ"ט(
ברכת וכפי שאנו אומרים ב 15לעשות את רצון ה',זכותנו עצם  על דהאחהשמחה בעבודת ה' שני פנים לה: 

מצד העונג וההנאה  -והאחר . (.)סנהדרין מב "ששים ושמחים לעשות רצון קונם" :בנה על צבא השמיםהל
ֵחי ה' ּוֵדי ִפקוכפי שאמר דוד בתהלים: " ,שבעשיית המצוות בכלל ובלימוד התורה בפרט הרוחנית ַשמְּ ָשִרים מְּ יְּ

אגלי "ספרו הקדמת בידועים דבריו של ר' אברהם בורנשטיין, האדמו"ר מסוכאטשוב,  זה ענייןב. ט(:יט) "ֵלב
כבר קדמוהו בזה רבותינו הראשונים ו ,להיות שש ושמח ומתענג בלימודו" התורה "עיקר מצות לימוד :"טל

מה שמשיג ומבין בלימודו". בשעיקר מצותו היא ההנאה והתענוג " 16ר' אברהם מן ההר: תבך ככ .והאחרונים
והשמחה אחים הם, ולא יתפרדו, כי פיקודי  : "והתורה"מדרש שמואל"די אוזידא בחיבורו  ' שמואלרכתב וכך 

 .קניין הח'( לע דבריו)אבות, פ"ו מ"ז, ב ה' ישרים משמחי לב"
את ה'. למשל,  םת, שנתעטרו בכתרי שמחה בעבודת, רבות הן העדויות על גדולי ישראל לאורך הדורוכןוא

עליו מלכות שמים  )!(שמקבילישעיה בן אמוץ מכל הנביאים... מפני  נאמר באליהו רבא )פרק טז(: "ומה נשתנה
  18האר"י:עצמו על  סיפרוכך  17מקורות,כמה נזכרת ב מצוותשמחתם של תנאים ואמוראים בתורה ובבשמחה". 

                                                           
ָכל ַהּטֹובהסמיך אותה על הפסוק בפרשתנו: " ה ואףומצוזו מעלה ביש שראה   7 ָת בְּ ָשַמחְּ ָך ה' א   וְּ : ויא(. רא:)כו יך"הֶ ֹל-ֲאֶשר ָנַתן לְּ

  , מאמר ג, יא )ת"א תשנ"ד, עמ' קח(.ספר הכוזריר"י הלוי, 
אם באנו  – תהלא חשבון הבנק הוא הקובע אלא החשבון שבראש! אמור מע .בכיס אלא בלב וילדבריהם, העושר אינו תלוי במצ  8

לרוב כספו אלא לעצמת שמחתו, שהרי אין מציאות של אדם עשיר באמת, אם אין בו  תת דעתנולשבח אדם על עושרו, אין לנו ל
 מציאות של שמחה!

 שכח. -, ח"ב, ירושלים תשמ"ו, עמ' שכועלי שורלמשל: ר"ש וולבה,   9
 יחה )ירושלים תשנ"ב, עמ' רטו(. , שער הבטחון, פתחובות הלבבותלמשל: ר' בחיי אבן פקודה,   10
 , שער האהבה, תחילת פרק י )ירושלים תשנ"ז, כרך א, עמ' שסד(.ראשית חכמהלמשל: ר"א וידאש,   11
 ". אחיך ּוָךדאתה יוֹ "יהודה  סוקהפל , פרשת ויחי, דף מג ע"ג, עאמרי אלימלךלמשל: ר"א שפירא,   12
 . 029, ]ה[, מכון הר ברכה תשס"ח, עמ' , אות נגרסיסי לילהלמשל: ר"צ הכהן מלובלין,   13
ָעד" )דב' ג מו שלמובא מש  14 ָמִכיר ָנַתִתי ֶאת ַהִגלְּ יר את ה' נתתי את הגיל ֵעד. : "למככךטו( :ר' דוד מללוב, שקרא את הפסוק "ּולְּ

תרנ"ב, בכי הרי"ם, , ורשה מרום הרי"םריח"ז גולדשלג,  ויר את ה'". ראד עליו שהוא מכשמי שהוא בשמחה, השמחה הוא לעֵ 
 דף ז ע"א. ופשוט שהדברים נאמרו לשיעורים, וכגודל הכרת ה' כן תגדל השמחה ותעיד על כך, וכפי שר' בן ציון מאסטראווע

, דע"י מדת השמחה הנמצא באדם יוכל להכיר מדרגתו 'ולמכיר נתתי את הגלעד'"הגיד בשם צדיקים ז"ל לפרש מ"ש 
 , ירושלים תשט"ו, עמ' סו, אות רכב. וילקט יוסףמנדלקרן, : ר"י והבורא ב"ה". רא )!(בעבדות

, ערך פלא יועץ, ח"א, דרוש יא, ירושלים תשמ"ח, עמ' ריד; ר"א פאפו, יערות דבששם; ר"י אייבשיץ,  מסילת ישריםלמשל:   15
 תקסד(.-)ירושלים תשמ"ז, ח"ב, עמ' תקסג "שמחה"

 רמ"י הכהן בלוי, ניו יורק תשכ"ב, עמ' צח.על מסכת נדרים, מהד'  פירוש רבנו אברהם מן ההר  16
ירושלמי חגיגה, פ"ה ה"א )רבי אליעזר ורבי יהושע(; ירושלמי  ;)אביי ורבי ירמיה( :)רב ברונא(; שם ל :למשל: ברכות ט  17

 פסחים, פ"י ה"א )רבי יהודה ורבי אבהו(.
, או"ח, סי' תרסט, ס"ק ברורה משנה ;ן, עמ' טז(תש" ירושלים, הקדמה למצוות, ד, התנאי הרביעי )ספר חרדיםר"א אזכרי,   18

 יא, שהזכיר את שמחת האר"י במצוות ואת שמחת הגר"א בתורה.
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שערי החכמה ורוח הקודש, בשכר שהיה שמח בעשית כל מצוה שמחה שנפתחו לו שכל מה שהשיג, 
תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב מרב "גדולה לאין תכלית, ואמר, דהיינו דכתיב 

 מכל מיני תענוג שבעולם ומכל זהב ופז רב ואבנים טובות ומרגליות. -" ב כלמרֹ ", פירוש "כל
דא בקנייני העולם הזה וענייניו. יש יות גדולה ויתרה מכל מיני שמחה שכלומר השמחה בעבודת ה' צריכה לה

  19מצאנו אמצעים להגברת השמחה:לכן וגיל ושמחה, לא הכול מתמלאים ברגשות , כאשר מדובר במצוותעקא, 
, מילתא דבדיחותאכי הא דרבה, מקמי דפתח להו לרבנן אמר מסופר: " )ל:( שבת מסכתב .עצתו של רבה)א( 

, את שיעורו תרגום: כמו המסופר על רבה, לפני שפתח לחכמים) "בנן. לסוף יתיב באימתא ופתח בשמעתאובדחי ר
מטעמים שונים לא נשתמרו  (.החכמים, ולבסוף ישב באימה ופתח בהלכה שמחו, ומבדח ומשמחדבר היה אומר 
המלמדים והמורים  זה מוטלת עלהבתחום והעשייה והיצירתיות  ,הללו ם המבדחים והמשמחיםדבריהבתלמוד 

  שבכל דור ודור.
ָרֶתָך" בתהלים:כך אמר  .המלך)ב( עצתו של דוד  מֹוֵצא ָשָלל ָרב ָשש ָאֹנִכי ַעל ִאמְּ על היקף . קסב(:)קיט "כְּ

 :("שער המצות")בהקדמה לספר  ויטאל ' חייםרהשמחה בעניין זה העמידנו 
שהיא עליו כמשא... אבל יחשוב בשכלו,  השורש שהכול נשען עליו, הוא שבעשיית המצוה, אל יחשוב

כאילו בעשותו אותה המצוה, ירויח אלף אלפים דינרי זהב, ויהיה שמח בעשותו אותה המצוה, בשמחה 
 דינרי זהב, אם יעשה אותה מצוה. שאין לה קץ... כאילו ממש בפועל נותנים לו אלף אלפים 

ך גם המתקשים אה. וה ומצוודים" בכל מצואנו "מגלגלים מיליארו לכאיעלינו לחנך את עצמנו להרגיש 
אּו ִכי טֹוב : "באמצעים אלו עליהם לזכור את ההנחיה  ,ככל שעוסקים בתורה ובמצוות ;ט(:לד 'תה) ה'"ַטֲעמּו ּורְּ

ָכל " האמורה בפרשתנו:עד אשר יגיע למדרגה  20אותו, ותאת נשמת האדם ומשמחבהדרגה הן מאירות  ָת בְּ ָשַמחְּ וְּ
ָך  ֲאֶשר ַהּטֹוב ֵביֶתָךהֶ ֹל-א  ה' ָנַתן לְּ  ח(: :כו) אור החיים, בפירושו בן עטרא ' חייםוכפי שפירש ר", יָך ּולְּ

, שאם היו בני א( ,)ברכות ה" ואין טוב אלא תורה"אל התורה כאומרם ז"ל  'בכל הטוב'גם ירמוז במאמר 
א יחשב בעיניהם מֹל ולא ,אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה

 .כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם ,עולם כסף וזהב למאומה
 עוד על מעלת השמחה ושכרה 

  בפרשתנו "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה":שאת דברי רבנו בחיי בפירושו לפסוק כאן ראוי להביא 
על השמחה בהתעסקו  שחייב האדםיאשימנו הכתוב בעבדו השי"ת ולא היתה העבודה בשמחה, לפי 

יש לו שכר על , מלבד השכר שיש לו על המצוה במצות, והשמחה במעשה המצוה מצוה בפני עצמה
, ועל כן יעניש בכאן למי שעובד עבודת המצוה כשלא עשאה בשמחה, ולכך צריך שיעשה אדם השמחה

 .המצות בשמחה ובכוונה שלמה
הזאת היא מצוה מן התורה, נצטוה אדם עליה,  השמחה" :(ערך שמחה) "כד הקמח"בספרו  עוד כתב רבנו בחיי

 ."חשובה יותר מן המצוהכי היא עבודה גמורה להשם יתברך 
 )ב( על השמחה יש שכר נפרד ומיוחד ;הומדבריו למדנו שלושה דברים: )א( השמחה בעבודת ה' היא מצו

 ה עצמה! ומן המצוה חשובה בשמים יותר וג( השמחה במצו) ;ששכר מצוה מצוה"(" , ב)רע"ב אבות ד
כתב למשל, ויש שעמדו על גודל השכר.  21,הוגדול מן השכר על המצואף שהשכר על השמחה  הדגישוש יש
וכל העושה המצוות בשמחה יש לו שכר אלף ידות יותר ממי שהמצוות )שער השמחה(: " "אורחות צדיקים"בעל 

שכר "שלמרות ש 22ועוד אמרו,ל שכרו". ולפי רוב השמחה יגד": )שם( כתב "ספר חרדים"ובעל ". עליו למשא
בעלי לימדונו כול מ יותרו (, על השמחה יש שכר גם בעולם הזה.:)קידושין לט "מצוה בהאי עלמא ליכא

! "לה מתוך שמחה וחדוהעיקר נחת רוח לפניו יתברך, כשישראל משמיעין קולם בתורה או בתפִ " 23החסידות:
ממליצים בעלי המוסר והמחשבה להתחזק בעשיית מצוות העצות לקראת ימי הדין  יןשבאפוא ייפלא  אל

ָחה ֵתֵצאּובעלי החסידות "רבים מבשמחה! ובפרט שכבר לימדונו  ִשמְּ שהשמחה היא סגולה  – יב(:נה ')יש "ִכי בְּ
24הצרות!והרעות מכל מן הגלות ולצאת 
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 קפא.-שם המחבר(, ירושלים תשס"ה, עמ' צג)בעילום  ספר השמחה :ורא ולעצות רבות בחיים ובעבודת ה'
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 קלג. -במדבר, ירושלים תשנ"ה, פנחס, עה"פ, "ביום השמיני", עמ' קלב
 ( שם.02)לעיל הערה  פלא יועץ; , ד"ה או יאמר וישב יעקב, פרשת וישבנועם אלימלךלמשל: ר"א מליז'נסק,   22
 .רד-תשס"ה, עמ' רג , פרשת שמות, ירושליםמאור ושמשעפשטיין, רק"ק הלוי   23
על יציאה מכל הצרות  ., תנינא, יליקוטי מוהר"ן, ליקוטים; דגל מחנה אפריםרמח"א מסדילקוב,  ו:על יציאה מהגלות רא  24

, ירושלים האמת ואמונ, פיעטרקוב תרס"ט, דף לח ע"ד, בשם ר"י מקאזמיר; ר"י ארטן, נחמד מזהברמ"ד הכהן,  ו:רא
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