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 ְוָהִייָת ַאְך ָשֵמחַ 
 בנימין סלנט

 
 

 צדהן מ הההלכצד גמרא ומדרש, שעוסקים בנושא השמחה הן מ – לבחון מקורות חז"ל אבקשבמאמר זה 
 הפרשנים לדורותיהם.  , ואת דבריןהרעיו

 – אולם בתורה שבע עשרה פעמים בלבד ,מאתיים פעםיותר מנ"ך תיותיו השונות מופיע בהמונח שמחה בנט
המונח שבע  , מופיע"ְרֵאה"בפרשתנו,  .ושלוש עשרה בספר דברים ,פעם אחת בכל אחד מארבעת הספרים

 פעמים. 
 ת השמחהוהיא מצו השש עשרה בפרשהוה ומצוה מונה בפרשה שבע עשרה מצוות עשה,1בעל ספר החינוך

ָך ְוָשַמְחתָ "ים, שנאמר: ברגלִ  בהסתמך על הגמרא  2מונה גם הוא את מצוות השמחה הרמב"ם .יד(:)טז" ְבַחגֶּ
ע"ב(: "דתניא ר' יוסי הגלילי אומר שלוש מצוות נצטוו ישראל בעלותם לרגל: ראייה, חגיגה  ,גיגה )ובמסכת ח
 ושמחה" 

 
 בחירה או חיוב

ם ַהּיֹום ְבָרָכה ּוְקָלָלה ְרֵאה": פרשתנואפשרות הבחירה מופיעה כבר בתחילת  על  הרמב"ן ."ָאֹנִכי ֹנֵתן ִלְפֵניכֶּ
שאלת  .: "ושניהם לפניכם להשיג מה שתבחרו"ספורנוכך ו"שתבררו לכם מהן מה שתרצו".  אתר מסביר:

 הבחירה נשאלת גם במצוות השמחה. 
וידועה גם השאלה אם ניתן לצוות על  השמחה היא מצוות עשה, אבל האם היא נעשית מתוך בחירה או חיוב?

 : "לפי פשוטו אין זה לשון ציוויאומר רש"י .טו(ז:)ט "ַאְך ָשֵמח ְוָהִייתָ " דנים בציוויהפרשנים  ,ואכן !הרגש
מסביר  על אתר מסביר: "כי יברכך לעתיד ותהיה לעולם שמח". הרב קצנלנבוגן ראב"ע .אלא לשון הבטחה"

מגדיר שמחה של מצוה: "השמחה שישמח  הרמב"ם 3ד, בשורה ולא מצווה"."הבטחה לעתי :את דברי שניהם
פרשנו אדם בעשיית המצווה ובאהבת האל שציוה בהן, עבודה גדולה היא" )הלכות שופר וסוכה ולולב ח:טו(. 

 4 :זובביאורו על הלכה מסביר  'מגיד משנהה' ,של הרמב"ם

                                                 

  .בנימין סלנט חבר קיבוץ סעד 
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 , ירושלים תשכ"ו, מצוה תנא. מהדורת מוסד הרב קוק  
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 מצוה נד., ברק תשנ"ה-בני–מהדורת פרנקל, ירושלים, ספר המצוות לרמב"ם 
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 "תורת חיים", הוצאת מוסד הרב קוק, ירושלים תשנ"ה, עמ' קמא.המהדיר בחומש  
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 . 1331–1223ר' וידאל ד' טולוזא,  
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עליו, והוא מוכרח ואנוס חובה מצד שהן ועיקר הדבר הוא, שאין ראוי לו לאדם, לעשות המצוות 
באמת מצד שהוא אמת... וכשהוא עושה מה שנברא  ויבחרבעשייתן. ויעשה הטוב מצד שהוא טוב. 

  .ויגיל ישמחבשבילו 
 

 הושמחה של מצו
הגמרא במסכת שבת )ל . המצוות או מטרה בפני עצמהאם השמחה היא אמצעי לקיום  שאלה חשובה היא

ת"וה. על המאמר בקהלת ושמחה של מצ ע"ב( מגדירה מה היא אומרת  טו(:)ח "ַהִשְמָחה-ְוִשַבְחִתי ֲאִני אֶּ
 : הגמרא

ללמדך, שאין השכינה שורה לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות... אלא מתוך דבר ... זו שמחה של מצוה
  5שמחה של מצוה.

תשמחו בלא אסיפה  וה ומסביר: "פירושוכשמחה של מצ" ַאְך ָשֵמח ְוָהִייתָ "מבאר את הפסוק  בעל משך חכמה
  3 לומר השמחה תהיה נקייה ולא תלויה בדבר., כשל גורן ויקב"

  7 הוא כותב: שארבפרק על המצוות מקום נרחב לשמחה במצוות. בין המקדיש  א אורבך"א
ך כל עניינה של 'שמחה של מצוה' קשור בקיום מצוות לשמן. כלומר, קיום מצוות לא כדי שיזכה ע"י כ

שבחו של אדם הוא לקיים את ... לכבוד, מעמד והכרה, אלא משום שנצטווה עליהן כביטוי לאהבת ה'
 המצוות מתוך שמחה. 

מריון: "למדתך -אורבך מביא כמה דרשות של תנאים ואמוראים, ביניהן דרשתו של האמורא רבי יצחק בר
  .ח(:לד ויק"רתורה דרך ארץ, שכשאדם עושה מצוה יהא עושה אותה בלב שמח" )

 שמחה של אמת
 

 על ידי דרגה נעלה,  רש"ר הירשת היא להגיע לדרגה גבוהה, ובלשונו של יאחת הדרכים להגדיר שמחה אמית
 "ַאְך ָשֵמח ְוָהִייתָ "מיוחדת לפסוק  פרשנותהירש יש רב קרבה ל"מחיצתו של ה' ותורתו". ל

, וַשמחת היא פעולה זמנית... ואילו 'והיית שמח' "ְוָשַמְחתָ "והיית שמח, היא דרגה נעלה בהרבה מאשר 
2 הופך את השמחה לתכונה, לאופי קבוע של כל האישיות.

 
הירש משבח את רעיון השמחה ואינו חוסך בדברי ַהלל: "השמחה היא המובחר שבפרחים הרב  דבריו בהמשך

 מוסיף: ו ת אך שמח'מאמר נרחב לאמירה 'והיימקדיש הוא ובפירות המבשילים בעץ החיים של התורה". 
כשתגיע למקום הנבחר ... הסוד של 'והיית שמח' להיות בשמחה מתמדת נלמד רק במחיצת ה' ותורתו

 . לשמחה של אמתבידי ה'... משם תשאב את הרוח שתכשיר אותך 
הרב י"ד  ."שחוק וקלות ראש שכרות והוללות"כ( יוצא נגד שמחה שיש בה :)ו הרמב"ם בהלכות יו"ט

  בהסתמך על דברי הרמב"ם מדבר על 'התפיסה החדשה' של מושג השמחה בפורים: סולובייצ'יק
היא  שמחה של אמתאף קשה לקרוא לו בשם שמחה.  שעבר שינוי לעליצות וצהלה. לאמיתו של דבר

 9 חוויה פנימית, ואין לה ולהתנהגותו החיצונית של האדם ולא כלום.
 שמגדיר מה היא השמחה האמיתית:  ,)לעיל( משנה-המגידכאן יש להשלים את דבריו של 

השמחה ויבחר באמת מצד שהוא אמת... השמחה בעשיית המצוות, ובלמידת התורה והחכמה היא 
 . האמיתית

 
 הצורך הטבעי של האדם

 בעל ספר החינוך ַלֵמד שהשמחה היא צורך טבעי של האדם כשאר צרכים: 
מו שהוא צריך אל המזון... ואל המנוחה משרשי המצוה לפי שהאדם... שצריך טבעו לשמוח לפרקים, כ

 ואל השינה. 
המקור מופיע  .מקריבלובשרו נאכל  נהגו להקריב ברגלים,שמצוות האכילה קשורה לזבח השלמים 

 11:בברייתא

                                                 
 ראו מקבילה בברכות לא, ע"ב.  5

 קח. עמ' "הרא", פר' דב' קופרמן,תרפ"ו(, מהדורת הרב -, מדווינסק )תר"גהןכמחה השאיר מהרב   6

  .341-343וניברסיטה העברית, ירושלים תשל"ו, עמ' הוצאת ספרים מאגנס הא חז"ל פרקי אמונות ודעות  7

 פירוש על דברים, פר' ראה, עמ' קלד.  8

 111, עמ' 2111, הוצאת ידיעות אחרונות וספרי חמד, תל אביב על התשועות  9

 ח, ע"א–חגיגה ו, ע"בגם ראו   11
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ְוָזַבְחָת ְשָלִמים " שנאמר שמחה אלא בבשר,אין  בזמן שבית המקדש קיים רבי יהודה בן בתירא אומר:
יךְוָאַכְלָת ָשם ְושָ  ועכשיו שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא ביין,  ,ז(:)דב' כז" ַמְחָת ִלְפֵני ה' ֱאֹלהֶּ

 .ע"א(:)פסחים קט" ֱאנֹוש-ְיַשַמח ְלַבב ְוַיִין" שנאמר
ם" – על פסוק מקביל ם-ַוֲאַכְלתֶּ ם ּוְשַמְחתֶּ ם ִלְפֵני ה' ֱאֹלֵהיכֶּ שיא ייחודי: "ה יאורברש"ר הירש מבאר  ,ז()יב:" שָׁ

דתות כ שלאהירש מסביר בהמשך שהיהדות  .של עבודת ה' היא האכילה ושמחת החיים לפני ה' במקדשו"
 אחרות "מקדשת גם את החיים החושניים". 

ואז הוא מונה  11.עוסק גם במצוות האכילה וטוען: "ההלכה ביכרה את האכילה לפני ה' על התפילה" הגרי"ד
 12בהמשך יש לו ניסוח מסויג: אבל שלמי שמחה".  שני...אכילת פסח, מעשר  את "אכילת קודשים,

לא  לוהים-ת ההתחברות לאיהאדם השמח כשהוא עומד לפני ה'... קיום שמחת יום טוב מושרש בחווי
 ולא הקיום עצמו. המהווה רק טכניקה של קיום המצווה, בפעולה פיסית של אכילה ושתייה,

 
 לסיום

חה ברוחב דעתם. ניתן לחוש שלעתים אף הפליגו בדבריהם מתוך חכמים בכל הזמנים ביטאו דבריהם על השמ
 שמחתם הם עצמם לעסוק בנושא הייחודי.

 

 

                                                 
 .212שלים תשל"ט, עמ' , ובקשתם משם, הוצאת המחלקה לחינוך ותרבות תורניים בגולה, ירואיש ההלכה  11

 19, הערה 211שם, עמ'   12


