טז' אלול ,תשע"ד..11110.. ,
גיליון מס' .14
פרשת כי תבוא
האם ניתן לחייב להיות ב"שמחה"?
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מאת יואב איתן ,קבוצת יבנה

בפרשת "כי תבוא" מלמד משה רבנו על ברכות וקללות וקושר אותם בקיום המצוות (דברים כח/א-ב ,טו):
"וְ הָ יָה ִאם ָשמוֹעַ ִת ְשמַ ע בְ קוֹל ה' אֹלקיָךּ ..ובָ אּו עָ ליָך כָל הַ בְ ָרכוֹת הָ אֵ לה וְ ִה ִשיגָֻך ..וְ הָ יָה ִאם ֹלא ִת ְשמַ ע בְ קוֹל ה'
אֹלקיָךּ ..ובָ אּו עָ ליָך כָל הַ ְקלָלוֹת הָ אֵ לה וְ ִה ִשיגּוָך"
בפירוט העונשים הכבדים מגלה משה כי הקללות יחולו מסיבה שונה (שם כח/מה-מז):
"ּובָ אּו עָ ליָך כָל הַ ְקלָלוֹת הָ אֵ לה ְּורדָ פּוָך וְ ִה ִשיגּוָךַ ..תחַ ת אֲ שר ֹלא עָ בַ ְד ָת את ה' אֹלקיָך בְ ִש ְמחָ ה ּובְ טּוב לֵבָ ב מֵ רֹב כֹל".
מדוע חוסר בשמחה יגרום לעונשים כל כך כבדים? ובעצם היכן נצטווינו ב"מצוות על" של חיוב שמחה שבלעדיה
יגלה עם ישראל מארצו? כיצד ניתן לצוות על "שמחה" לאורך כל החיים? האם שמחה אינה הרגשה זמנית
התלויה במצב זמני כמו תחושת סיפוק נפשי ,כספי או גופני?
מעיון והעמקה בדברים ניתן להבין כי משה רבנו מחדש בדבריו אלו את הצורך בהתבוננות שונה על כל החיים,
בראייה של שמחה על המציאות כולה:
ית ַחג ָשבֻעוֹת ַלה' אֹלקיָך..
מצוות השמחה  -הציווי המוכר על שמחה ,מופיע כשייך לחגי שבועות וסוכות" :וְ עָ ִש ָ
ִית אַ ְך ָשמֵ חַ " (דברים טז/ט-יד)
וְ ָשמַ ְח ָת לִ פְ נֵי ה' אֹלקיָך ...חַ ג הַ סֻ כֹת ַתעֲ שה לְ ָך ִשבְ עַ ת י ִָמים ..וְ ָשמַ ְח ָת בְ חַ גָך ...וְ הָ י ָ
אשית פְ ִרי
אתי את ֵר ִ
אך ישנו גם צווי שמחה נוסף ,ואותו התורה קושרת דווקא למצוות הביכורים" :וְ עַ ָתה ִהנֵה הֵ בֵ ִ
הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שר נ ַָת ָתה לִ י ה' וְ הִ נ ְַחת ֹו לִ פְ נֵי ה' אֹלקיָך ..וְ ָשמַ ְח ָת בְ כָל הַ ּטוֹב אֲ שר נ ַָתן לְ ָך ה' אֹלקיָך ּולְ בֵ יתָך אַ ָתה וְ הַ לֵוִ י
וְ הַ גֵר אֲ שר בְ ִק ְרבָך"( .שם כו/י-יא)
התורה שוללת שמחה שמדגישה רק את סיפוק ה"אני" ומילוי צרכי ה"עצמי" .שמחה אמיתית ניתן לקיים רק
בשיתוף אחרים ,רק באירוע בו ייטלו חלק הגרים שבחברה ,וגם הלויים העוסקים בעבודת הקודש ובדאגה להמשך
הנחלת התורה בעם ישראל .אך במצוות השמחה מדגישה התורה היבט נוסף .מצווה השמחה אינה תלויה
בהצלחה כלכלית ,והאדם מישראל מחויב להודות על "כל הטוב" בכל שנה ,גם בשנת בצורת והפסדים כלכליים.
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מתוך הספר  -דרך ארץ קדמה לתורה

וכך מבארים האמוראים את המקור לשמחה מיוחדת זו:
אמר רבי אבין ,אין אנו יודעין במה לשמוח אם ביום (בעצם החג – י.א) אם בהקב"ה ,בא שלמה ופירש "נגילה
ונשמחה בך"  -בקב"ה" ,בך" בישועתך" ,בך" בתורתך" ,בך" ביראתך( .שיר השירים רבה א ד"ה ג),
יתכן שהמקור למדרש נמצא במצוות הביכורים עצמה ,בחלק הנקרא "הגדה":
אתי אל הָ ָארץ אֲ שר נִ ְשבַ ע ה'
את אל הַ כֹהֵ ן אֲ שר י ְִהיה בַ י ִָמים הָ הֵ ם וְ ָאמַ ְר ָת אֵ לָיו ִהג ְַד ִתי הַ יוֹם ַלה' אֹלקיָך כִ י בָ ִ
"ּובָ ָ
לַאֲ בֹתֵ ינּו לָתת לָנּו" (שם כו,ג)
ה"הגדה" אינה תיאור היסטורי של הקמת העם או הכרזה על מקום המגורים – זו הבעת תודה על הזכות לגור
בארץ ישראל ,על הזכות להימנות על עם אשר החל את דרכו בבית מרוחק של "ארמי אובד" ,על הזכות לשמש
חוליה בשרשרת הנמשכת של עם אשר החזיק באמונתו למרות צרות רבות .זו תודה על הקשר המיוחד עם
הקב"ה.
נמצאנו למדים כי השמחה מקורה בהכרת תודה לקב"ה ,מקור חיותינו .הכרת התודה היא הסיבה לשמחה ,לכן
היא "מצוות על" ומכאן חשיבותה המכרעת לקיומו של עם ישראל.
על הקשר המיוחד שבין הכרת תודה לקב"ה והשמחה לימד גם נעים זמירות ישראל:
"מזמור לתודה הריעו לה' כל הארץ .עבדו את ה' בשמחה באו לפניו ברננה ..באו שעריו בתודה חצרתיו
בתהלה"(.תהילים ק/ד),
בברכת שנה טובה
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