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 שמיני עצרת ושמחת תורה חג שבת נגיעות ל

 

 

וארוחות   רוב עםבת מתמיד ובמקום תפילו חגי תשרי שהשנה נחגגו בצורה שונהקראת סיום אנו עומדים ל

התפלל לצום ולקיים את החגים  צלחנו לובכל זאת ה משפחתיות מרובות משתתפים נאלצנו להצטמצם

,  מניינים מצומצמים ברחובותב, מחוץ לבתי הכנסתביצירתיות רבה ובדבקות כל דרך אפשרית כהלכתם ב

מסתורי  וירוס זערורי ומצב אליו נקלענו כאשר בהתבוננות ובהתבודדות בתפילות יחיד   ,מרפסות מנייני

 .גיה והמאמץ העולמי ועל כל הטכנולעולם שלם ומנצח משבית 

 

הציע דרכים ערבות הדדית ו ,פשטות ,יום פטירתו של רבי נחמן מברסלב שהטיף לשמחהוין השבוע צ

ק יותר מידי בעבר  הב מאיר מביאה מדבריו שלא לעסוסיון ר.  יוםוך אמונה עם היום מתהתמודדות ל

"עיקר הזמן של האדם הוא רק זה הרגע שהוא עומד בו, כי העבר  ובפחד מהעתיד אלא לחיות את ההווה

מי יודע אם יהיה ומה ייוולד בו, ואין לו לעת עתה רק זה הרגע. העיקר הוא  –כבר עבר ואיננו, והעתיד 

יש להתמקד   " הטוב האמיתי שיכולים למצוא בכל רגע ורגע".הרגע שהוא בו עכשיו, ולזכות למצוא את 

להתמקד עכשיו בעשיית  העבר להתרכז בהווה לפרוק את עול  ,, היוםעכשיובעשיה של , קייםה בטוב

  .והנכוןהישר הטוב 

 

ים  " התורה מצווה אותנו: )דברים פרק טז( הרב שמואל שפירא אומר  ְבַעת ָימִׁ ה ְלָך שִׁ ת ַתֲעשֶׂ כֹּ ַחג ַהסֻּ

ָך:  ְקבֶׂ יִׁ ָגְרְנָך ּומִׁ ָךְבָאְסְפָך מִׁ תֶׂ ְנָך ּובִׁ ָך ַאָתה ּובִׁ ר ְוָשַמְחָת ְבַחגֶׂ ר ְוַהָיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאשֶׂ י ְוַהגֵּ וִׁ ָך ְוַהלֵּ  ְוַעְבְדָך ַוֲאָמתֶׂ

יָך:  ְשָערֶׂ יָך ְבָכל ְתבּואָ בִׁ ָוה ֱאֹלהֶׂ ְכָך ְיהֹּ י ְיָברֶׂ ָוה כִׁ ְבַחר ְיהֹּ ר יִׁ יָך ַבָמקֹום ֲאשֶׂ ָוה ֱאֹלהֶׂ ג ַליהֹּ ים ָתחֹּ ְבַעת ָימִׁ ְתָך שִׁ

יָך ְוהָ  ה ָידֶׂ ל ַמֲעשֵּ חַ ּוְבכֹּ יָת ַאְך ָשמֵּ  "   יִׁ

 לשם מה החזרה על "והיית אך שמח". בנוסף לחיוב השמחה של "ושמחת בחגך".  

 )סוכה מח( מסבירה כי הפסוק בא לרבות את השמחה של שמיני עצרת.  ראהגמ

הרי לא נשתנה דבר במציאות של ישראל, ?  אולם צריך בירור, מהי השמחה המיוחדת שהתורה מדגישה

 נוסף יבול. לא נוסף אסיף, לא 

 

הרב זווין בספרו מסביר כי כאשר מסתכלים בעולם מוצאים מספר סוגים של שמחה: בדרך כלל, לכל 

קודם הצער של קושי  -לשמחת הנישואין והלידה.  ןההיריוקודם צער  -לשמחת הלידה שמחה קודם עצב; 

 .קודמים מאמצים, פרידה מהכסף ועוד -לכל קנין  השידוך כקריעת ים סוף, 

אדם יודע שבסוף הצער תבוא השמחה. לכן, קל לאדם להתמודד עם מצבי הצער הקודמים   ןכי פל עף א

 לשמחה. 

אחר הצער, עליהם נאמר בגמרא שיש לברך על הרעה  צפויהאולם, ישנם מצבים שבהם השמחה אינה 

ם המסובכים ביותר, סופם  צריך להאמין שגם הענייני .ה כי זה חלק מהחייםכשם שמברכים על הטוב

 להתגלגל ולהפוך לדברים טובים, אע"פ שעדיין הדברים אינם נראים כן. 

לה סיבוכים וצער. זוהי השמחה הצפויה לנו ים יש מצב שלישי, שבו השמחה שלימה לגמרי, ולא קודמ

תקדם לעתיד לבוא, ועליה נאמר בגמרא כי יברכו על זה רק "שהחיינו", ו"הטוב והמטיב". כיון שלא 

 לשמחה  שום צער.  

מעין שמחה זו, היא שמחת חג שמחת תורה ושמיני עצרת: אחרי ההיטהרות של ראש השנה ועשרת ימי  

 .בשמיני עצרת  –תשובה, ויום הכיפורים, באה השמחה, ושיאה 

 זו הכוונה בציווי התורה 'והיית אך שמח', שמחה ללא שום תערובת של צער. 

אנו  –נה, אולם השנה בהקפות המצומצמות, בסגר, בבידוד, ובכלל תקווה לשמחה כזו, קיימת בכל ש

 .ומרובה שמחה שלמה –מקווים לשמחה שתבוא אחרי הסערה 

 

 

 .שבת שלוםופתקא טבא חג שמח      

 איתן שלר                         

  לוי נשמת אבי, מורי ורבי אברהם חנן בן נתן ואטל ז"ללעי


