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  הרהורים לשמחת תורה

  
 הרי השאלה הלמדנית העומדת ברקע ,כאשר אנו דנים בסוגיות ההלכתיות הנוגעות להלכות חול המועד
 האם זהו זמן שהוא יותר :"חול המועד"היא לעולם מהו המעמד ההלכתי של אותו יצור כלאיים המכונה 

  1. הלכתיות רבות מאודהשלכותלשאלה זו  ?ול או יותר מועדח
ובמסר  לדון במהותו של היום השמיני הבא אחר שבעת ימי חג הסוכותכאשר אנו באים שדומה 

שמיני "יום זה מכונה מצד אחד .  הנוגעת למורכבות שמו של החג עלינו לשאול שאלה דומה, שלוהרוחני
? מה הצד הדומיננטי ביותר המבטא את קדושת היום? מהותו מה 2."שמחת תורה "אחר ומצד ,"עצרת

 מתוך תפילת ים במידת מה אפילו את יום הכיפורים ובוקעיםמזכירהבד הראש והאווירה הרצינית וכ
  3? שמחת תורה–או הריקודים הנלהבים והשמחה המשחררת ,  שמיני עצרת–הגשם והזכרת נשמות 

, גם בריקודים ובהקפות את הצד של חשבון הנפשלמצוא ובמאמר זה אבקש לקשור בין השניים 
  ואופי זה מהותו של יוםבדברלות עם ספרי התורה מעלים שאלות נוקבות ביותר וגם המחשלהראות ו

 ו של ימינ'שמחת תורה'כי המזכיר מאוד את "מעמד תנב  לשם כך אסתייע.הקשר שלנו עם התורה בכלל
   :)כג- יד, בי:ב ו"שמו( לעיר דוד'  תיאור העלאת ארון ה–

                                                             
 –" להחו ימי כשאר יהיה שלא כדי "הוא ועדהמל בחו מלאכה איסור שאופי שכתב ,א"ה ז"פ טוב יום הלכות ,ם"רמב עיינו   1

 ,)מועד של חולו ה"ד( א" עיח חגיגה ,התוספות בעלי שיטת אבל. חול כיום הוא המועד חול של מעמדו שעקרונית משמע
 מקדושת שיונקת היום מקדושת נובע המועד בחול מלאכה שאיסורהן  ,)אפילו אלא ה"ד( ב" עיא טןקעד מו ,י"רש ושיטת
 . טוב יום

 הדיון לצורך כלל משנה איננה ל"בחו שני טוב יום את בתוכן למלא שנועדה וחרתמא יצירה היא" תורה שמחת"ש העובדה   2
 תורה שמחת בין המפרידים ל"חו יהודי כלפי גם להישאל יכולה עצרת לשמיני תורה שמחת שבין היחס תשאל. שלנו

 נוהגים ל"בחו לותמהקהי כמהוב ,עצרת שמיני את שני טוב ביום מזכירים ל"בחו גם דבר של בסופו שהרי ,עצרת לשמיני
 .הראשון טוב ביום גם הקפות לערוך

 לו ישמא ש או, שלפניו הסוכות מחג מעמדו את יונק עצרת שמיני האם :עצמו עצרת שמיני לע לשאול יש דומה שאלה   3
 או" הזה החג עצרת שמיני: "השונות התפילה בנוסחאות ביטויה את מצאה זו התלבטותש דומה ?עצמו בפני מעמד

 ". הזה העצרת גח שמיני"
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לִֹהים ַוֵּיֶלְך ָּדִוד - ֶאת ֵּבית עֵֹבד ֱאדֹם ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ַּבֲעבּור ֲארֹון ָהאֱ 'הַוֻּיַּגד ַלֶּמֶלְך ָּדִוד ֵלאמֹר ֵּבַרְך 
 ְוָדִוד 'הִלְפֵני  ְוָדִוד ְמַכְרֵּכר ְּבָכל עֹז ...ד ֱאדֹם ִעיר ָּדִוד ְּבִׂשְמָחהלִֹהים ִמֵּבית עֹבֵ -ַוַּיַעל ֶאת ֲארֹון ָהאֱ 
 ָּבא 'ה ְוָהָיה ֲארֹון .ִּבְתרּוָעה ּוְבקֹול ׁשֹוָפר' הְוָדִוד ְוָכל ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַמֲעִלים ֶאת ֲארֹון . ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד

 ַוִּתֶבז לֹו 'הר ִלְפֵני ִעיר ָּדִוד ּוִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ִנְׁשְקָפה ְּבַעד ַהַחּלֹון ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֶּמֶלְך ָּדִוד ְמַפֵּזז ּוְמַכְרּכֵ 
 ַמה ִּנְכַּבד ַהּיֹום ֶמֶלְך : ַוָּיָׁשב ָּדִוד ְלָבֵרְך ֶאת ֵּביתֹו ַוֵּתֵצא ִמיַכל ַּבת ָׁשאּול ִלְקַראת ָּדִוד ַוּתֹאֶמר.ְּבִלָּבּה

 ִלְפֵני : ַוּיֹאֶמר ָּדִוד ֶאל ִמיַכל.ִקיםִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ִנְגָלה ַהּיֹום ְלֵעיֵני ַאְמהֹות ֲעָבָדיו ְּכִהָּגלֹות ִנְגלֹות ַאַחד ָהרֵ 
ּוְנַקּלִֹתי . 'ה ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוִׂשַחְקִּתי ִלְפֵני 'ה ֲאֶׁשר ָּבַחר ִּבי ֵמָאִביְך ּוִמָּכל ֵּביתֹו ְלַצּוֹת אִֹתי ָנִגיד ַעל ַעם 'ה

 ּוְלִמיַכל ַּבת ָׁשאּול לֹא ָהָיה ָלּה .ָּמם ִאָּכֵבָדהעֹוד ִמּזֹאת ְוָהִייִתי ָׁשָפל ְּבֵעיָני ְוִעם ָהֲאָמהֹות ֲאֶׁשר ָאַמְרְּת ִע 
  .מֹוָתּהָיֶלד ַעד יֹום 

 ומיכל נשקפת בעד , דוד מרקד לפני הארון:יבשמחת תורה בכל שנה ושנה עולה תמונה זו לנגד עיני
מדוע דוד ?  מדוע בזה מיכל לדוד:אתזשאלות קשות בוקעות ועולות מהפרשה ה. בההחלון ובזה לו בלִ 

התשובות שאפשר  ?מדוע נענשה מיכל בעונש חמור כל כךו ,פגע כל כך ונעלב כל כך מדבריה של מיכלנ
  .זר פעם אחר פעם בפרשה קצרה זוביטוי אחד שחוב ו טמונותלללשאלות ה

כנה את חייה למענו ומילטה אותו מפני י סהיא. אשת נעוריו,  של דוד הראשונהמיכל היא אשתו
הכתוב אינו קורא למיכל  . אחרת מזוויתכתוב מתעקש לראות את הדבריםאבל כאן ה, חרבו של אביה

  ".בת שאול "התו מכנה אאלא ,"אשת דוד"
 ואף על פי כן מיכל ,שנים רבותכבר בנקודת הזמן הזאת מיכל ודוד נשואים .  קביעה מצמררתאתז

כך כנראה גם ו, רואה אותהכך הכתוב . 'בתו של שאול 'אלא ,'אשתו של דוד'איננה מחשיבה את עצמה 
  .  דוד ומיכל עצמם גם וכך למרבה הצער חשו,ראה אותההעם 

 גלומה לא רק טרגדיה אישית נוראה של , ביניהםנערךשיח הקשה מאוד ש-בדו, בבוז של מיכל לדוד
בין , כל הפער והתהום שיש בין בית שאול לבית דודאלא ניתן למצוא כאן ביטוי ל ,זוגיות חרבה והרוסה

, בפרשה זו גם המקרא עצמו מבקש מאתנו לבחור דרךשדומה . ל הנהגה בעם ישראלשתי דרכים ש
  .לבחור בין מיכל לדוד

אין קץ עד  הרי מצד אחד רואים לכל אורך הדרך אהבה ,אם בוחנים את דרכו של שאול במלוכה
יש  אחרצד אך מ. לכבודם של ישראלו שאול חרד לעם ישראל ;אמיתית ועמוקה לעם ישראל, דאגה כנהו

 ,הסתייגות של שאול לכל אורך הדרך מקבלת עזרהביסודו ש, ח של הרס עצמיון כיבה במלכות שאול מ
, במשך כל שנות מלכותו ראה שאול בשמואל הנביא מין איום. משמואל, הנחיה והכוונה ממוסד הנבואה

. רעותלהתערב במהלכים פוליטיים וצבאיים ולהשפיע על המאו" דעת תורה"רב ישיש המבקש בעזרת 
 יש תחומים , טוען שאול, מכאן ואילך. שאול מוכן לכבד את שמואל אבל עד גבול מסוים– לשון אחר

 ממש כמו מיכל ,העמדה האולטימטיבית של בית שאול היא עמדה של השקפה. שהם חילוניים נטו
 ממש כשם ,םבהממילא למלכות אין זכות להתבטא ו ,"דתיים" יש תחומים שהם .הנשקפת מבעד לחלון

  .לנבואה זכות להתבטא או להתערבאין  –החילוניים , אחריםשבתחומים ה
שהוא אפוד הבד .  יוצא חוצץ נגד גישה זו,החגור אפוד בד ומפזז ומרקד לפני ארון הברית, דוד
 :משמעות-סמל רבהוא בעולם של ראשית המלוכה של ספר שמואל אפוד הבד .  איננו פרט שולי,לובש

 כשדוד חוגר אפוד בד הוא בא ומצהיר ).יח:א ב"שמו" ( ַנַער ָחגּור ֵאפֹוד ָּבד'הָׁשֵרת ֶאת ְּפֵני ּוְׁשמּוֵאל ְמ "
מּוָנה על מורשתו  האֲ , מיכלאך בעיני. מהנבואה, מהקודש אני שואף למלכות המקבלת השראה :רוריבב

 ,דינה היהודיתאל מרכז העצבים הפוליטי של המ, בה ארמון המלךש הבאת הארון אל העיר ,של אביה
  .שכמעט חותר נגד כבודה וסמכותה של המלכות, מזוויעוא רעיון מבהיל יה

היחסים בין החרדים לציונות הדתית משולים ליחס של נהג לומר "יק זצ'יצידוב סולוב-הרב יוסף
בי בו אנו רוקדים עם ספרי תורה עולה בלִ ש דווקא בלילה כזה ,לא פעםאך  4.שבין האחים ליוסף

בין הציבור שאיננו אמון על דרכה של תורה ועל שמירת מצוות והיחסים בינינו שעצובה המחשבה ה
הרי שלא , בעוד שאנו מפזזים ומרקדים לפני התורה. ליחס שבין דוד למיכלדווקא יכולים להיות משולים 
מכבדת היא דאי ובו. חוששת מאתנו, מתרחקת מאתנו, ה לנו בלבה בזָ "מיכל"פעם התחושה היא ש

אמירה בסדר לו  ויש ,מה שיש בתוך ארון הברית רלוונטישאבל המחשבה , רה את ארון הבריתומוקי
  . פחד ובוז,  כעס"מיכל" מעוררת אצל את מחשבה כז–היום הציבורי הישראלי כאן ועכשיו 

                                                            
, ד"תשל: ירושלים, אורות הוצאת, דרשות חמש: בתוך ," יֹוֵסף ֲחלֹום ַוַּיֵּגד ְלֶאָחיוַוַּיֲחלֹם: "יק'סולוביצ יהלו דוב יוסף הרב   4
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למרות כל האהבה שאני שבי אני יודע  בלִ . מבינים אותייןאשחש אני , נפגעואני חש נעלב , וכמו דוד
 מקום של כבוד בסדר היום של מדינת ס אם עולם הערכים של התורה לא יתפו– "מיכל" אוהב את
  ."ּוְלִמיַכל ַּבת ָׁשאּול לֹא ָהָיה ָלּה ָיֶלד ַעד יֹום מֹוָתּה": ליוןי הרי פירוש הדבר הוא כ,ישראל

 'ורהשמחת ת'בין השמחה של ו , הדומה באופיו ליום הדין',שמיני עצרת'מהות החיבור בין , אם כן
בו אנו רוקדים שלא פעם בלילה כזה . הוא אותו חשבון נפש הבוקע ועולה מאותה פרשה בספר שמואל

האם אנו באמת סוברים ? למיכל או לדוד? למי אנחנו דומים יותר: עם ספרי תורה אני שואל את עצמי
 ,חנותב עומדים בתור ,בה אנו נוהגים בכבישש לדרך קשרלספרים המונחים כאן בתוך הארון יש ש

  ?עושים עסקים ומתנהגים עם בני הזוג שלנו ועם ילדינו המתבגרים
אני ?  את נקודת המבט שלה עלינו ועל התורה בכלל,"מיכל"יחסה של האם אנו יכולים לשנות את 

עליו להיות שחילוניותו   ניתן להגיע למצב שבו גם הציבור החילוני יבין למרות.אופטימי ומאמין שכן
.  יש דרכים לעשות זאת.ערכיות של התורה ולמה שיש לה לומר בציבוריות הישראליתקשוב להכוונות ה

את , תבייש להפגין כלפי חוץ את אהבתנו לתורהלהלא  –דוד של הצעד הראשון הוא ממש כמו נראה ש
ִתי ָׁשָפל ּוְנַקּלִֹתי עֹוד ִמּזֹאת ְוָהִיי ":גאוותנו על דרך החיים שבחרנו לחיות בה ובחרנו לחנך בה את ילדינו

   5".ר ָאַמְרְּת ִעָּמם ִאָּכֵבָדהְּבֵעיָני ְוִעם ָהֲאָמהֹות ֲאֶׁש 
  

  הרב אורן דובדבני 
  מקסיקו סיטיבראש ועד הכשרות במקסיקו ורב קהילת נדחי ישראל 

 
ז "ע ערב שבת קודש כ"נלב .ארץללימד אותי לחבר שמים ש ,ל" הרב יהודה בין יקותיאל זאב עמיטל זצ,נ מורי ורבי"לע   5

  .מנחם אבב
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	במאמר זה אבקש לקשור בין השניים ולמצוא גם בריקודים ובהקפות את הצד של חשבון הנפש, ולהראות שגם המחולות עם ספרי התורה מעלים שאלות נוקבות ביותר בדבר מהותו של יום זה ואופי הקשר שלנו עם התורה בכלל. לשם כך אסתייע במעמד תנ"כי המזכיר מאוד את 'שמחת תורה' של ימינו – תיאור העלאת ארון ה' לעיר דוד (שמו"ב ו:יב, יד-כג): 
	וַיֻּגַּד לַמֶּלֶךְ דָּוִד לֵאמֹר בֵּרַךְ ה' אֶת בֵּית עֹבֵד אֱדֹם וְאֶת כָּל אֲשֶׁר לוֹ בַּעֲבוּר אֲרוֹן הָאֱלֹהִים וַיֵּלֶךְ דָּוִד וַיַּעַל אֶת אֲרוֹן הָאֱלֹהִים מִבֵּית עֹבֵד אֱדֹם עִיר דָּוִד בְּשִׂמְחָה... וְדָוִד מְכַרְכֵּר בְּכָל עֹז לִפְנֵי ה' וְדָוִד חָגוּר אֵפוֹד בָּד. וְדָוִד וְכָל בֵּית יִשְׂרָאֵל מַעֲלִים אֶת אֲרוֹן ה' בִּתְרוּעָה וּבְקוֹל שׁוֹפָר. וְהָיָה אֲרוֹן ה' בָּא עִיר דָּוִד וּמִיכַל בַּת שָׁאוּל נִשְׁקְפָה בְּעַד הַחַלּוֹן וַתֵּרֶא אֶת הַמֶּלֶךְ דָּוִד מְפַזֵּז וּמְכַרְכֵּר לִפְנֵי ה' וַתִּבֶז לוֹ בְּלִבָּהּ. וַיָּשָׁב דָּוִד לְבָרֵךְ אֶת בֵּיתוֹ וַתֵּצֵא מִיכַל בַּת שָׁאוּל לִקְרַאת דָּוִד וַתֹּאמֶר: מַה נִּכְבַּד הַיּוֹם מֶלֶךְ יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר נִגְלָה הַיּוֹם לְעֵינֵי אַמְהוֹת עֲבָדָיו כְּהִגָּלוֹת נִגְלוֹת אַחַד הָרֵקִים. וַיֹּאמֶר דָּוִד אֶל מִיכַל: לִפְנֵי ה' אֲשֶׁר בָּחַר בִּי מֵאָבִיךְ וּמִכָּל בֵּיתוֹ לְצַוֹּת אֹתִי נָגִיד עַל עַם ה' עַל יִשְׂרָאֵל וְשִׂחַקְתִּי לִפְנֵי ה'. וּנְקַלֹּתִי עוֹד מִזֹּאת וְהָיִיתִי שָׁפָל בְּעֵינָי וְעִם הָאֲמָהוֹת אֲשֶׁר אָמַרְתְּ עִמָּם אִכָּבֵדָה. וּלְמִיכַל בַּת שָׁאוּל לֹא הָיָה לָהּ יָלֶד עַד יוֹם מוֹתָהּ.
	בשמחת תורה בכל שנה ושנה עולה תמונה זו לנגד עיניי: דוד מרקד לפני הארון, ומיכל נשקפת בעד החלון ובזה לו בלִבה. שאלות קשות בוקעות ועולות מהפרשה הזאת: מדוע בזה מיכל לדוד? מדוע דוד נפגע כל כך ונעלב כל כך מדבריה של מיכל, ומדוע נענשה מיכל בעונש חמור כל כך? אפשר שהתשובות לשאלות הללו טמונות בביטוי אחד שחוזר פעם אחר פעם בפרשה קצרה זו.
	מיכל היא אשתו הראשונה של דוד, אשת נעוריו. היא סיכנה את חייה למענו ומילטה אותו מפני חרבו של אביה, אבל כאן הכתוב מתעקש לראות את הדברים מזווית אחרת. הכתוב אינו קורא למיכל "אשת דוד", אלא מכנה אותה "בת שאול".
	זאת קביעה מצמררת. בנקודת הזמן הזאת מיכל ודוד נשואים כבר שנים רבות, ואף על פי כן מיכל איננה מחשיבה את עצמה 'אשתו של דוד', אלא 'בתו של שאול'. כך הכתוב רואה אותה, וכך כנראה גם העם ראה אותה, וכך למרבה הצער חשו גם דוד ומיכל עצמם. 
	בבוז של מיכל לדוד, בדו-שיח הקשה מאוד שנערך ביניהם, גלומה לא רק טרגדיה אישית נוראה של זוגיות חרבה והרוסה, אלא ניתן למצוא כאן ביטוי לכל הפער והתהום שיש בין בית שאול לבית דוד, בין שתי דרכים של הנהגה בעם ישראל. דומה שבפרשה זו גם המקרא עצמו מבקש מאתנו לבחור דרך, לבחור בין מיכל לדוד.
	אם בוחנים את דרכו של שאול במלוכה, הרי מצד אחד רואים לכל אורך הדרך אהבה עד אין קץ ודאגה כנה, אמיתית ועמוקה לעם ישראל; שאול חרד לעם ישראל ולכבודם של ישראל. אך מצד אחר יש בה במלכות שאול מין כוח של הרס עצמי, שיסודו בהסתייגות של שאול לכל אורך הדרך מקבלת עזרה, הנחיה והכוונה ממוסד הנבואה, משמואל. במשך כל שנות מלכותו ראה שאול בשמואל הנביא מין איום, רב ישיש המבקש בעזרת "דעת תורה" להתערב במהלכים פוליטיים וצבאיים ולהשפיע על המאורעות. לשון אחר – שאול מוכן לכבד את שמואל אבל עד גבול מסוים. מכאן ואילך, טוען שאול, יש תחומים שהם חילוניים נטו. העמדה האולטימטיבית של בית שאול היא עמדה של השקפה, ממש כמו מיכל הנשקפת מבעד לחלון. יש תחומים שהם "דתיים", וממילא למלכות אין זכות להתבטא בהם, ממש כשם שבתחומים האחרים, החילוניים – אין לנבואה זכות להתבטא או להתערב.
	דוד, החגור אפוד בד ומפזז ומרקד לפני ארון הברית, יוצא חוצץ נגד גישה זו. אפוד הבד שהוא לובש, איננו פרט שולי. בעולם של ראשית המלוכה של ספר שמואל אפוד הבד הוא סמל רב-משמעות: "וּשְׁמוּאֵל מְשָׁרֵת אֶת פְּנֵי ה' נַעַר חָגוּר אֵפוֹד בָּד" (שמו"א ב:יח). כשדוד חוגר אפוד בד הוא בא ומצהיר בבירור: אני שואף למלכות המקבלת השראה מהקודש, מהנבואה. אך בעיני מיכל, האֲמוּנָה על מורשתו של אביה, הבאת הארון אל העיר שבה ארמון המלך, אל מרכז העצבים הפוליטי של המדינה היהודית, היא רעיון מבהיל ומזוויע, שכמעט חותר נגד כבודה וסמכותה של המלכות.
	הרב יוסף-דוב סולובייצ'יק זצ"ל נהג לומר שהיחסים בין החרדים לציונות הדתית משולים ליחס שבין האחים ליוסף. אך לא פעם, דווקא בלילה כזה שבו אנו רוקדים עם ספרי תורה עולה בלִבי המחשבה העצובה שהיחסים בינינו ובין הציבור שאיננו אמון על דרכה של תורה ועל שמירת מצוות יכולים להיות משולים דווקא ליחס שבין דוד למיכל. בעוד שאנו מפזזים ומרקדים לפני התורה, הרי שלא פעם התחושה היא ש"מיכל" בזָה לנו בלבה, מתרחקת מאתנו, חוששת מאתנו. בוודאי היא מכבדת ומוקירה את ארון הברית, אבל המחשבה שמה שיש בתוך ארון הברית רלוונטי, ויש לו אמירה בסדר היום הציבורי הישראלי כאן ועכשיו – מחשבה כזאת מעוררת אצל "מיכל" כעס, פחד ובוז. 
	וכמו דוד, אני חש נעלב ונפגע, אני חש שאין מבינים אותי. בלִבי אני יודע שלמרות כל האהבה שאני אוהב את "מיכל" – אם עולם הערכים של התורה לא יתפוס מקום של כבוד בסדר היום של מדינת ישראל, הרי פירוש הדבר הוא כיליון: "וּלְמִיכַל בַּת שָׁאוּל לֹא הָיָה לָהּ יָלֶד עַד יוֹם מוֹתָהּ".
	אם כן, מהות החיבור בין 'שמיני עצרת', הדומה באופיו ליום הדין, ובין השמחה של 'שמחת תורה' הוא אותו חשבון נפש הבוקע ועולה מאותה פרשה בספר שמואל. לא פעם בלילה כזה שבו אנו רוקדים עם ספרי תורה אני שואל את עצמי: למי אנחנו דומים יותר? למיכל או לדוד? האם אנו באמת סוברים שלספרים המונחים כאן בתוך הארון יש קשר לדרך שבה אנו נוהגים בכביש, עומדים בתור בחנות, עושים עסקים ומתנהגים עם בני הזוג שלנו ועם ילדינו המתבגרים?
	האם אנו יכולים לשנות את יחסה של "מיכל", את נקודת המבט שלה עלינו ועל התורה בכלל? אני אופטימי ומאמין שכן. ניתן להגיע למצב שבו גם הציבור החילוני יבין למרות חילוניותו שעליו להיות קשוב להכוונות הערכיות של התורה ולמה שיש לה לומר בציבוריות הישראלית. יש דרכים לעשות זאת. נראה שהצעד הראשון הוא ממש כמו של דוד – לא להתבייש להפגין כלפי חוץ את אהבתנו לתורה, את גאוותנו על דרך החיים שבחרנו לחיות בה ובחרנו לחנך בה את ילדינו: "וּנְקַלֹּתִי עוֹד מִזֹּאת וְהָיִיתִי שָׁפָל בְּעֵינָי וְעִם הָאֲמָהוֹת אֲשֶׁר אָמַרְתְּ עִמָּם אִכָּבֵדָה". 
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