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פרשת כח תבוא תש"פ
בעניין שמחה

לעי"נ שיינדל בת גרשון ע"ה
דברים פרק כח פסוק מז

אֲ שֶׁ ר ל ֹא עָ בַ ְד ָת ֶׁאת ה' אֱ ֹלהֶׁ יָך בְ ִׂש ְמחָ ה ּובְ טּוב לֵבָ ב מֵ רֹב כֹל:
רמב"ם הלכות לולב פרק ח הלכה טו

השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן ,עבודה גדולה היא ,וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע
ממנו שנאמר (דברים כ"ח) תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב ,וכל המגיס דעתו וחולק כבוד לעצמו
ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה ,ועל זה הזהיר שלמה ואמר אל תתהדר לפני מלך .וכל המשפיל עצמו ומקל גופו
במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה ,וכן דוד מלך ישראל אמר (שמואל ב' ו') ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל
בעיני ,ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' שנאמר (שמואל ב' ו') והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה' .בריך רחמנא
דסייען.
רמב"ם הלכות יום טוב פרק ו הלכה כ

כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל לא ימשך ביין ובשחוק ובקלות ראש ויאמר שכל מי שיוסיף בזה ירבה במצות שמחה,
שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא הוללות וסכלות ולא נצטוינו על ההוללות והסכלות אלא על
השמחה שיש בה עבודת יוצר הכל שנאמר (דברים כ"ח) תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב (מרב כל) הא
למדת שהעבודה בשמחה ,ואי אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שכרות.
רמ"א אורח חיים הלכות לולב סימן תרס"ט

משנה ברורה (שם)

[ ]...ועוד נהגו במדינות אלו להוציא בשמחת
תורה ערבית ושחרית כל ספרי תורה
שבהיכל ואומרים זמירות ותשבחות ,וכל
מקום לפי מנהגו .ועוד נהגו להקיף עם ספרי
התורה הבימה שבבית הכנסת ,כמו
שמקיפים עם הלולב( ,יא) והכל משום
שמחה.

(יא) משום שמחה  -כתב מהרי"ק בשם רב האי גאון בשורש ט' יום זה
רגילים אצלנו לרקד בו אפילו כמה זקנים בשעה שאומרים קילוסים לתורה
וכו' ולכן יש להתאמץ בזה לרקד ולזמר לכבוד התורה כמו שכתוב גבי
דהע"ה מפזז ומכרכר בכל עוז לפני ד' וכ"כ משם האר"י ז"ל והעידו על
האר"י ז"ל שאמר שהמעלה העליונה שהשיג באה לו ע"י שהיה משמח בכל
עוז בשמחה של מצוה וגם על הגר"א ז"ל כתבו שהיה מרקד לפני הס"ת בכל
כחו:

ספר מסילת ישרים פרק יט

הב' הוא השמחה ,והוא עיקר גדול בעבודה ,והוא מה שדוד מזהיר ,ואומר (תהלים ק') :עבדו את ה' בשמחה בואו לפניו
ברננה .ואומר (שם ס"ח) :וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה ,וארז"ל (שבת ל') :אין השכינה שורה אלא
מתוך שמחה של מצוה ,ועל הפסוק שזכרנו למעלה עבדו את ה' בשמחה ,אמרו במדרש (מדרש ש"ט) :א"ר כשתהיה עומד
לפני להתפלל יהא לבך שמח עליך שאתה מתפלל לאלהים שאין כיוצא בו ,כי זאת היא השמחה האמתית שיהיה לבו של
אדם עלז ,על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו ,ולעסוק בתורתו ובמצותיו שהם השלימות האמתי והיקר
הנצחי ,ואמר שלמה במשל החכמה (שה"ש א') :משכני אחריך נרוצה הביאני המלך חדריו נגילה ונשמחה בך ,כי כל מה
שזוכה האדם ליכנס יותר לפנים בחדרי ידיעת גדולתו יתברך יותר תגדל בו השמחה ,ויהיה לבו שש בקרבו .ואומר (תהלים
קמ"ט) :ישמח ישראל בעושיו בני ציון יגילו במלכם.
ליקוטי מוהר"ן תניינא תורה כד

והכלל ,שצריך להתגבר מאד בכל הכחות ,להיות אך שמח תמיד .כי טבע האדם למשוך עצמו למרה שחורה ועצבות ,מחמת
פגעי ומקרי הזמן ,וכל אדם מלא יסורים .ע"כ צריך להכריח את עצמו בכח גדול ,להיות בשמחה תמיד ,ולשמח א"ע בכל
אשר יוכל ,ואפי' במילי דשטותא .אף שגם לב נשבר הוא טוב מאד ,עכ"ז הוא רק באיזו שעה .וראוי לקבוע לו איזה שעה
ביום ,לשבר לבו ולפרש שיחתו לפניו ית' ,כמובא אצלינו .אבל כל היום כולו ,צריך להיות בשמחה .כי מלב נשבר בקל יכולין
לבא למרה שחורה ,יותר מאשר יכולין ליכשל ע"י שמחה ח"ו ,לבא לאיזה הוללות ח"ו .כי זה קרוב יותר ,לבא מלב נשבר
למרה שחורה .על כן צריך שיהי' בשמחה תמיד ,רק בשעה מיוחדת יהי' לו לב נשבר:
ליקוטי הלכות בכור בהמה טהורה סימן ד

וֹּוש ִׂבין עַ ל
[כ] כִׂ י יֵש שֶׁ מֵ חֲ ַמת י ְִׂר ַאת הָ ֹענֶׁש נֹו ֵפל לְעַ צְ בּות חַ ס וְ שָ לֹום וְ לִׂ פְ עָ ִׂמים ִׂלכְ פִׂ ירֹות ַחס וְ ָשלֹום כַ ָמצּוי בַ אֲ נ ִָׂשים ַר ִׂבים כְ ֶׁש ְ
יֹותר ַחס וְ ָשלֹום וְ כּו' .וְ זֶׁה ָהיָה כַ ּוָ נַת ָה ָמן
ִׂספְ ֵרי מּוסָ ר שֶׁ ְמדַ בְ ִׂרין מֵ עֹצֶׁ ם הָ ֳענ ִָׂשים הֵ ם בָ ִׂאין לְעַ צְ בּות ַחס וְ שָ לֹום וְ כּו' וְ נֹופְ לִׂ ים ֵ
נֹורא כָל ָכְך ֶׁשוָּכֹול לְ ַהכְ נִׂיס י ְִׂר ַאת ָה ֹענֶׁש עַ ד ֶׁש ָוּבֹאּו לִׂידֵ י
לְהַ פִׂ יל ֶׁאת י ְִׂש ָר ֵאל חַ ס וְ שָ לֹום ,אֲ בָ ל מָ ְר ְדכַי הּוא ְב ִׂחינַת שֵ כֶׁ ל עֶׁ ְליֹון וְ ָ
ּנֹותן ְל ָכל ֶׁאחָ ד בְ עֹמֶׁ ק נְ פִׂ י ָלתֹו שֶׁ וּּוכַ ל ל ְִׂמצ ֹא ֶׁאת ה' יִׂ ְתבָ ַרְך עַ ד ֶׁש ִׂוּ ְהיֶׁה ְב ִׂש ְמ ָחה וְ זֶׁ ה עִׂ ַַּר
ֲצּומה עַ ל יְדֵ י גֹדֶׁ ל הָ עֵ צֹות שֶׁ ֵ
ִׂש ְמחָ ה ע ָ
יטב כִׂ י זֶׁה ָהעִׂ ַָּר
ַת ַָּנָתֹו .וְ עַ ל כֵ ן בְ סֹוף הַ תֹוכָ ָחה שֶׁ ִׂהיא י ְִׂר ַאת ָה ֹענֶׁש כְ ִׂתיבַ ,תחַ ת אֲ שֶׁ ר ל ֹא עָ בַ ְד ָת ֶׁאת ה' ְב ִׂש ְמ ָחה וְ כּו' .וְ ָהבֵ ן ֵה ֵ
לִׂהיֹות
יקים אֲ ִׂמ ִׂתוִּׂים שֶׁ ַמזְ ִׂה ִׂירין ֶׁאת ַהגָרּועַ ֶׁשבַ גְ רּועִׂ ים ְ
יִׂת ַחזֵק ל ְַקוֵּם ִׂד ְב ֵרי הַ צַ ִׂד ִׂ
שֶׁ ל ֹא ִׂיפֹל עַ ל יְדֵ י י ְִׂר ַאת ָה ֹענֶׁש ַרק ִׂמפ ַַחד ָה ֹענֶׁש ְ
ימן רפב).
(ב ִׂס ָ
בְ ִׂש ְמחָ ה בְ ַהּנ ְֻקדֹות טֹובֹות שֶׁ מֹוצֵ א בְ עַ צְ מֹו עֲדַ ִׂין כ ְַמב ָֹאר עַ ל פָ סּוק אֲ ז ְַמ ָרה וְ כּו' וְ כּו' ְ

