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  המח ִׂש –תורה  –קהלת  – סוכות
  סוכות והשמחה

.  הוא יום שמחת תורה–  האקורד האחרון–  שהשיא שלהם,מערכת הימים הנוראים מסתיימת בימי שמחה
ואדם בוודאי  , שהרי חג הסוכות הוא חג האסיף, שמחה בחג הסוכות נראית טבעית ביותר,של דבר ותאִמ ל

ָנַתָּתה ִׂשְמָחה ְבִלִּבי " :אומר המלךדוד אכן  ו. לביתובו הוא אוסף את פרי עמלוששמח כאשר מגיע הזמן 
מעובדי האדמה יותר ' מח בהדוד מעיד על עצמו שהוא ש ,כלומר .)ה: ד'תה(" ֵמֵעת ְּדָגָנם ְוִתירֹוָׁשם ָרּבּו

 בחג  פשוטה וטבעית לשמחה לנו אישור לגיטימיהריו , אוספים את דגנם ותירושםבעת שהםהשמחים 
 מאידךו ?"ושמחת בחגך והיית אך שמח"מיוחד  בציווי  ישצורך אפשר לשאול מה מחד ,על כן .הסוכות

ימים מלאי הוד  –  זה עתה יצאנומהםש ,"הנוראים"רת הימים שמחה לאוויהאות ניגוד בין ר ליתכןי
 ?"ולשמחה מה זו עושה "כך שמא נשאלפיל. כובד ראשו ותרצינ, וחרדה לגורלנ, תפילה ותשובה ,ויראה
לאחר בירורים שאדם עושה עם ,  לאחר ימים של חשבון נפש:אחרפשר לראות את הדברים באור אש אלא
יש לנו סיבות ו ,עמוקה ותיתִמ לשמחה א  הזמן המתאים דווקאו זה,החלטות חדשות לעתידקבלת ו עצמו

  .טובות לשמוח בחג הסוכות
 ,כבודאחת אומרת שישראל ישבו בסוכות עשויות מענני : ל'' יש שתי דעות בחז,עצמה האשר לסוכ

 שתי .)ב"סוכה יא ע(  הסכךהן הדפנות הן – ואחת האומרת שישראל ישבו בסוכות עשויות מן הצומח
 שהרי ,טבעלנתק בין ישראל ש לפי דעה אחת י . דעות הפוכות על יחסי ישראל והטבעהן שתידעות אלו 

לפי דעה . המלאה סכנותוהמדברית  ,היה מיישר את השטח ומגונן עליהם מפני הסביבה הטבעיתהענן 
 מחומרים שהרי הסוכה עשויה, והסוכה מעידה על המפגש הזה,  ישראל דווקא מחוברים לטבע,אחרת

חיי עם  יכולות להתפרש באופן סימבולי על שתי הדעות. שגידולם מן הארץ ושאינם מקבלים טומאה
 ואילו בשנות ,חוגג את החגים עם הפן הטבעי שלהםעל אדמתו ובשנות היותו עם חקלאי היושב ישראל 

 ושורד בזכות ענני שמים השומרים עליועם ישראל  חי , מנותק מאדמתוהוא כש,קיומו בגלות הארוכה
  .העוינת והמסוכנת ומגוננים עליו מפני הסביבה

סוכך '  אם אדם מרגיש שה,)ה: כז'תה(" ְּפֵנִני ְּבֻסּכֹה ִיְצ ִּכי" –כ - כ-ס השורש  שעיקרו,"הסוכות"בחג 
שואל  ) קיח'תה( "ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו' ַהּיֹום ָעָׂשה ה ֶזה" הפסוקעל . וודאי מרגיש שמחהב הוא ,עליו

  :)ר''שיהש( המדרש
 :לנוופרש בא שלמה  )?"בו"מה פרוש (? ה אם ביום"אם בקב, לשמוח אין אנו יודעים במי: אבין' אמר ר

    .ביראתך, בתורתך, בישועתך, ה''בקב. "ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ָּבךְ "
.תיתאִמ היא שמחה ' מדנו ששמחה הקשורה בהל  ה''חה על עצם קיומו של הקבהיא השמ'  בה השמחה1

                                                 
 , מצווהה של שמחאתלא פעם אנשים אבלים השואלים אם מותר להם להשתתף בשמחה משפחתית בטענה שזהזדמנו לי     1

ושסתם ,  אינם מבינים שהאיסור הוא להשתתף בשמחת מצווהשואליםשהלראות נוכחתי . מצווה-בר, כגון ברית מילה
 .פי ההלכהל אירוע אינו נחשב כלל כשמחה ע
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 ָּבִנים" – ולמוטבשאנו בניו לטוב , שיש אבא אחראיעל  ,מנהיג לעולם,  בורא לעולםועל היות, בעולם
האדם איננו  ;אין הפקרותו על שיש כתובת. " אתם קרויים בניםבין כך ובין כך" – "לֵֹהיֶכם- אֱ ' ם ַלהַאּתֶ 

 מה רצונו  ואותו בורא עולם בחר בנו לגלות לנו. מפגש מקרי בין כמה תאים פריאו, גרגיר אבק בקוסמוס
ל והקושי בקיום  הזאת למרות העואנו שמחים עם התורהשמחת תורה ב .מאתנו ונתן לנו את תורתו

שממנו ירדה שנאה ? א שמו סינילמה נקר" :הרב שהוא מנת חלקנו וגורלנוולמרות הסבל  המצוות
  2.את אהבתו לתורה ואת שמחתו בהבפומבי  בו הוא מבטא שרק עם ישראל קובע יום ."לישראל

  מגילת קהלת
  :)ב"שבת ל ע(ואמרו בגמרא  .בחג הסוכות קוראים במגילת קהלת

מפני שתחילתו דברי ? ומפני מה לא גנזוהו . שדבריו סותרים זה את זה לגנוז ספר קהלת מפניחכמיםביקשו 
: וכתיב" ַהִּשְמָחה- ֲאִני ֶאתְוִׁשַּבְחִּתי": כתיב ?ומאי דבריו סותרים זה את זה .תורה וסופו דברי תורה

 ולשמחה מה זו. של מצווהשמחה זו  – ושיבחתי אני את השמחה !לא קשיא? "ּזֹה עָֹׂשה-ּוְלִׂשְמָחה ַמה"
  .זו שמחה שאינה של מצווה – עושה

יש פסוקים רבים . ועת שמחה  שהוא חג האסיף,סוכותאת קהלת סותרת את רוחו של חג ה קרי,לכאורה
ם ַהְּנָחִלי-ָּכל... ֲעָמלֹו ֶׁשַּיֲעמֹל ַּתַחת ַהָּשֶמׁש ִּיְתרֹון ָלָאָדם ְּבָכל ַמה" :כגון ,המשרים דיכאון ממשבקהלת 
' אמר ר אלא" !יאוש ממשי ."ֶּשָהָיה הּוא ֶׁשִּיְהֶיה ַמה ...ַהְּדָבִרים ְיֵגִעים ָּכל ...ַהָּים ְוַהָּים ֵאיֶנּנּו ָמֵלא- הְֹלִכים ֶאל

  העולם הטבעי החומריצדמ,  כלומר."אבל למעלה מן השמש יש לו יתרון,  לו יתרוןתחת השמש אין: יודן
  . יצירה יש חדווה ויש,יש שמחהולכן  ,משמעותלכול של אמונה יש אבל מנקודת מבט  ,ל יגע ועצובוהכ

  התורה והשמחה
 בואנהבה מפורטות קללות נוראות אשר תש ,"אוכי תב"את פרשת בהקשר זה שלא להזכיר אי אפשר 

רות שבגללן אין פרוט של העבֵ . לא ילכו בדרך התורהאם  ) את העםכפי שמזהיר משה(לעם ישראל בעתיד 
ַהְּקָללֹות ָהֵאֶּלה ּוְרָדפּוָך - ָעֶליָך ָּכלּוָבאּו" :ים אבל יש נימוק מפתיע בפסוק,צרות הללותבואנה כל ה

לו היה כתוב אי .)מו-מה:כח' דב( "לֶֹהיָך ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב-אֱ ' ה ָעַבְדָּת ֶאת  ֲאֶׁשר לֹאַּתַחת ...ְוִהִּשיגּוךָ 
 אפשר  לכן."ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב"  המילים אבל הדגש הוא על.ניחא ,ֶהיךָ לֹ-אֱ ' ה ָעַבְדָּת ֶאת  ֲאֶׁשר לֹאַּתַחת"

או גרוע , "מצוות אנשים מלומדה"שמא כ ,יימו את המצוות אבל לא מתוך שמחהקשיתכן ישמכאן להבין 
מודעה 'מכאן נלמד  אך. וכדומה' קשה להיות יהודי':  אנחה מפורסמתבליווי,  מתוך טרוניות וצער–מזה 
הפרשנים המסבירים והמשלים , רבים המדרשים. דווקא  שמצוות יש לקיים מתוך שמחה,'בה לאורייתאר

 קרא – סברה היא': בבחינת , שהסיבות ברורות כשמשנראה 3.את החשיבות של קיום מצוות מתוך שמחה
  .'למה לי
  .ה''קב ה– ווהנובעת מאמונה עמוקה במצַ  השמחה

  .השמחה מעידה על הזדהות עם המצווה
  . להשתדלות בקיום המצווה מביאההשמחה

  .השמחה קובעת את איכות קיום המצווה
או ' כאילו כפאו שד ' שאם אדם מקיים אותן, כגון כיבוד הורים או גמילות חסדים,יש הלכות מסוימות

 אלא שהן עלולות ,הרי לא די שאין אלה מצוות מעולות, מתוך התמרמרות, בפנים זועפות מתוך חוסר רצון
  ! לרשת גיהינום המקיים אותןיא את האדםלהב

.  ואת קיום המצוות מתוך שמחה את החשיבות של שמחה תמידיתהביאה לעולם תנועת החסידות
 ."מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד") קנח' ן עמ''ליקוטי מהר(ן מברסלב מפורסמת האמרה של רבי נחמ

והשמחה , שיש מצוות שמחה בפני עצמהו כל המצוות מתוך שמחה  אתלקיים :יש בדבריו שתי כוונות
 לראות ולשים לב ,נראה שהאדם בטבעו נוטה לצד העצב שבחיים? גדולהולמה היא מצווה . היא המצווה
ממילא תשומת הלב שלו ו ,הוא מקבל כמובן מאליוו את מה שיש ל .ר לו ולא למה שיש לולמה שחס

 כמו , מצווה גדולהוהיכך זפי ול, שמחתהיולכדי  האדם לעמול קשה עלכך פיל. חסרלנתונה בעיקר 
  ).יא:כו( ''לֶֹהיךָ -אֱ ' ְלָך ה ַהּטֹוב ֲאֶׁשר ָנַתן  ְבָכלְוָׂשַמְחּתָ ": כוריםיל בעניין הבאת הב"שנאמר בפרשה הנ

  

  ר דבורה אושפיזאי"ד
  רמת גן

                                                 
ְיָדעּום  ּוִמְׁשָּפִטים ַּבל ּגֹוי  ָעָׂשה ֵכן ְלָכללֹא ְּדָבָריו ְלַיֲעקֹב ֻחָּקיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְלִיְׂשָרֵאל ַמִּגיד: ")כ- יט:קמז(על הפסוקים בתהלים    2

לא ' ומדוע כתוב ,א חוקים ומשפטים יש גם לגויים ולא רק לישראלוהלו:  את השאלהל"שמעתי מפי אבי ז, "ָיּה- ַהֲללּו
עמוס (" חֹות ָהֲאָדָמה ֶאְתֶכם ָיַדְעִּתי ִמּכֹל ִמְׁשְּפ ַרק ":רושו אהבהיע במקרא פ-ד- רש יו שהש- תו תשוב? 'עשה כן לכל גוי

אבל האם הם אוהבים , ספרי חוק ומשפטאכן יש כלומר לכל הגויים . ועוד) א:ד' בר" (ַחָּוה ִאְׁשּתֹו-  ָיַדע ֶאתְוָהָאָדם ";)ב:ג
  ?תם ִא רוקדיםהאם הם ? האם הם מנשקים אותם? אותם

 ).669מס  (ו"שסת" כי תבוא" לפרשת דף השבועיר אלכסנדר קליין במאמרו ב"לקט נאה הביא ד  3 
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