
  לא מוגה

  שיעור בירושלים, פרשת כי תצא. תשע"ד. 

  

  שמחתי ושימחתי
  הקשר בין השמחה הלוי

  

הפרשיות של ספר דברים הן נקראות תמיד בימים הללו של חודש אלול. פרשת ראה לעולם תהייה 
הפרשה בה מברכים את החודש או ר"ח, ואז שופטים וכי תצא. וההפטרות הם גם הפטרות הנחמה 

  והאחרונה היא "שוש אשיש בה'" , ואז מגיעים לשבת שובה. 

  

עומק התשובה. ולא לחינם והכול מושגח מלמעלה הפרשות עצמם לוקחות אותנו בחודש אלול אל 
ספר  –שקוראים את "ושבת עד ה' אלוקיך ושמעת בקולו" , והרבה תנועות המתרחשות בספר דברים 

  הוא גם מה שאנו עוברים בימים אלו.  –התוכחה 

  

 את ספר דברים אנו מתחילים תמיד בערב תשעה באב ולכן פרשת דברים היא לעולם שבת חזון. ממוצאי

וזה לא רק בהפטרות אלא גם בפרשות. מפרששת ואתחנן  –תשעה באב אנו נכנסים לשבע שבתות הנחמה 
זה הימים של תשעה באב עד ר"ה. ימי הסליחות מתחילות בר"ח אלול כי משה רבנו עולה להר בפעם  –

נה השניה כדי לקבל לוחות שניים. הפרשה שבה מזכיר משה רבנו את העליה להר היא פרשת עקב וממ
עד  –אנו מתחילים את חודש אלול. בפרשת עקב: "בעת ההיא אמר ה' אלי עלה אלי ההרה". ובין ו' בסיון 

משה רבנו מלמד  –הימים הראשונים. ומיז' בתמוז עד ר"ח אלול  40הם  -ביז' בתמוז –שבירת הלוחות 
לו הם בדיוק בימים אותנו את הדרך לבקש סליחה, את יג' מידות, והוא מתנפל לפני ה'. כל הפרשות הל

  בהם הם מתרחשות. 

  

שם בפרשת עקב משה רבנו עוצר קמעה מהסיפור ההיסטורי, ומשם מתחילה התוכחה. שם הוא מדריך 
אותנו בהדרכות רוחניות שאיתם מגיעים ליו"כ ולסוכות. המון דברים שציפנו מהם להיות  בהרבה מקומות 

יא מצוות השמחה. כולנו יודעים שיש מצוה גדולה ה –אבל הם מופיעים רק בספק דברים. דוגמא אחת  –
  לשמוח ובה נעסוק. כי התשובה צריכה לבוא מתוך השמחה ולא מתוך ההפך. 

  

המצווה לשמוח היא מצווה כ"כ בסיסית, ובפרשת  כי תבוא יאמר משה רבנו שכל הקללותהם בגלל 
של השמחה היא אף פעם ש"תחת אשר לא עבדת את ה' אלוקיך בשמחה ובטוב לבב". אם כל חשיבותה 

ושם  –בפרשת ראה. שם מופיעה בפעם הראשונה המצווה לשמוח  -לא מופיעה כמצווה עד לספר דברים
 –היא מופיעה לא פחות משבע פעמים. אח"כ היא ממשיכה גם בספר דברים ובפרשת כי תבוא בביכורים 

ת כאשר מביא המתוודה שם יש מצוות שמחה. היא תבוא שוב בתוכחה, ורש"י יטען שבביעור המעשרו
ותמהה רש"י:  –"עשיתי ככול אשר ציוותני"  –ואומר שהוא הביא את כל המעשרות בשנים האחרונות 

אז מדוע הכפילות? אלא אומר  -מה פירוש אשר ציוותני? הרי כבר כתוב לפני כן בדיוק מה הוא עשה
כי כך ציוות  –חתי ושימחתי אבל אני שמ –. יש הרבה פרטים של מצוות  שמחתי ושימחתי בו"רש"י: " 

  אותי. 

  

  כל זה מתחיל בספר דברים. בדור שעומד בדור שעומד להיכנס לארץ ומשה רבנו רואה בזה בסיס. 

  

  בפרשת כי תצא כתוב: 

  

ָׁשנָה ֶאָחת  (ה) ִּכי יִַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ֲחָדָׁשה 'א יֵֵצא ַּבָּצָבא ְו'א יֲַעבֹר ָעָליו ְלָכל ָּדָבר נִָקי יְִהיֶה ְלֵביתֹו 
  .ְוִׂשַּמח ֶאת ִאְׁשּתֹו ֲאֶׁשר ָלָקח



  

  בפרשת שופטים קראנו: 

  

ן (ה) ְוִדְּברּו ַהּׁשְֹטִרים ֶאל ָהָעם ֵלאמֹר ִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָּבנָה ַביִת ָחָדׁש ְו'א ֲחנָכֹו יֵֵל4 ְויָׁשֹב ְלֵביתֹו ּפֶ 
  .יָמּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר יְַחנְֶכּנּו

  .ּוּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר נַָטע ֶּכֶרם ְו'א ִחְּללֹו יֵֵל4 ְויָׁשֹב ְלֵביתֹו ֶּפן יָמּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר יְַחְּלֶלּנ(ו) 

  .ּנָהחֶ (ז) ּוִמי ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ֵאַרׂש ִאָּׁשה ְו'א ְלָקָחּה יֵֵל4 ְויָׁשֹב ְלֵביתֹו ֶּפן יָמּות ַּבִּמְלָחָמה ְוִאיׁש ַאֵחר יִּקָ 

ַּמס ֶאת (ח) ְויְָספּו ַהּׁשְֹטִרים ְלַדֵּבר ֶאל ָהָעם ְוָאְמרּו ִמי ָהִאיׁש ַהּיֵָרא ְוַר4 ַהֵּלָבב יֵֵל4 ְויָׁשֹב ְלֵביתֹו ְו'א יִ 
                  .ְלַבב ֶאָחיו ִּכְלָבבֹו

  (דברים פרק כ')         

חייב לשמח את אשתו. מה  הגמרא אומרת שכולם חייבים לצאת למלחמה, חוץ מהשנה הראשונה כי הוא
  שהוא צריך להתייחד עם אשתו באותה שנה. רש"י מסביר מיד:  –פירוש "ושמח"? הרמב"ם אומר 

  

ישמח את אשתו ותרגומו ויחדי ית אתתיה והמתרגם ויחדי עם אתתיה טועה הוא שאין זה  -ושמח 
  . תרגום של ושמח אלא של ושמח

  

היא  –יות כתוב "ושמח עם אשתו", אבל "ושמח את אשתו" כי היה צריך לה –המתרגם 'ישמח עם' טועה 
בפועל כשהרמב"ם ובעל החינוך מגדירים את המצווה הם אומרים ייחוד. וזו המצווה לשמח את אשתו. 

אבל למה "ושמח"? הרי התורה כבר אומרת:  –כי אלף מילים הייתי יכול להגדיר ייחוד  –הגדרה מרתקת 
  " שארה כסותה ועונתה". 

  

  נראה שעניין זה יכול לשפוך אור חדש על כל עניין השמחה. לכן כ

  

  ההפטרה של כי תצא היא: 

  

  ֹ   ָוד:(א) ָרּנִי ֲעָקָרה 'א יָָלָדה ִּפְצִחי ִרּנָה ְוַצֲהִלי 'א ָחָלה ִּכי ַרִּבים ְּבנֵי ׁשֹוֵמָמה ִמְּבנֵי ְבעּוָלה ָאַמר יְד

  ְּכנֹוַתי4ִ יַּטּו ַאל ַּתְחׂשִכי ַהֲאִריִכי ֵמיָתַרי4ִ ִויֵתדַֹתי4ִ ַחּזִֵקי:(ב) ַהְרִחיִבי ְמקֹום ָאֳהֵל4 ִויִריעֹות ִמׁשְ 

  (ג) ִּכי יִָמין ּוְׂשמֹאול ִּתְפרִֹצי ְוזְַרֵע4 ּגֹויִם יִיָרׁש ְוָעִרים נְַׁשּמֹות יֹוִׁשיבּו:

ִּכי בֶֹׁשת ֲעלּוַמי4ִ ִּתְׁשָּכִחי ְוֶחְרַּפת ַאְלְמנּוַתי4ִ (ד) ַאל ִּתיְרִאי ִּכי 'א ֵתבֹוִׁשי ְוַאל ִּתָּכְלִמי ִּכי 'א ַתְחִּפיִרי 
  'א ִתזְְּכִרי עֹוד:

  (ה) ִּכי בֲֹעַלי4ִ עַֹׂשי4ִ יְדָֹוד ְצָבאֹות ְׁשמֹו ְוגֲֹאֵל4 ְקדֹוׁש יְִׂשָרֵאל ֱא'ֵהי ָכל ָהָאֶרץ יִָּקֵרא:

 ֹ   ָוד ְוֵאֶׁשת נְעּוִרים ִּכי ִתָּמֵאס ָאַמר ֱא'ָהי4ִ:(ו) ִּכי ְכִאָּׁשה ֲעזּוָבה ַוֲעצּוַבת רּוַח ְקָרָא4 יְד

  

"פצחי רינה וצהלי". הפטרה זו היא חצי מפרק. כי  –אבל היא צריכה להיות שמחה.   –יש אישה עצובה 

מתחילים ב"רני עקרה" וממשיכים ב"עניה סערה לא נוחמה". בהפטרות הנחמה  –בהפטרה של פרשת נוח 
כהפטרה של פרשת עקב ואת  –טרות נחמה, אלא קוראים את "עניה סערה" לא כי חסר הפ –פיצלו  –

היא החצי  –הוא החצי הראשון, ו"עניה סערה"  –בהפטרה של כי תצא. אבל "רני עקרה"  - "רני עקרה"
  השני של הפרק. ומשום מה הפכו!

  

ועות של רבי דוד אבודרהם מביא בשם מדרש שלשסדר ההפטרות יש סדר מדוייק. נגמרים שלושת השב
הפורענות ואז הפטרות הנחמות. פונה הקב"ה אל הנביאים בהפטרה הראשונה ואומר להם "נחמו נחמו 

לדבר על  –עמי". למי הוא אומר זאת? לישעיהו ואל כל הנביאים. הוא אומר לנביאים את התפקיד שלהם 
היא אל הנביאים. לדבר אליהם. כלומר חובת הנחמה  –לב ירושלים. הנביא הוא מלשון "ניב שפתיים" 

ועם ישראל אומר להם  -באים הנביאים אל עם ישראל –וההפטרה הבאה היא "ותאמר ציון עזבני ה'" 
"כי אתה ה' בעצמך וכו'" . אבל הם לא רוצים  –כי להחריב בא הקב"ה בעצמו  –"ברוכים הבאים " 

הם אומרים "עזבני ה'" , ואז חוזרים הנביאים בפעם השלישית ואומרים לו "עניה סערה לא  –אותם. 
"אנכי אנכי  –הם לא מקבלים את הנחמה. ואז בהפטרה הרביעית שלעולם תהייה בחודש אלול  –נוחמה" 

  כי אז המלך יוצא לשדה. מה אתה מנחם?  –הוא מנחמכם" 

  



ולכן שינו את סדר  –פצחי רינה וצהלי לא חלה"  –"רני עקרה לא ילדה  –אני מנחם שתתחילי לשמוח 
  כי זה יכול לבוא רק עכשיו.  –ההפטרות 

 –בתשעה באב. אז מה זה "רוני"  –מופיע פעמיים, אצלנו ו"קומי רוני בלילה שפכי כמים ליבך "  –"רני" 

חז"ל)? "פצחי רינה וצהלי לא  לאיזה שמחה הכוונה? איך היא יכולה לשמוח אם היא לא יולדת ( שאלת
זה לא אנושי. כי במילים אנושיות אין לנו דרך לנחם. אבל אם  –חלה, איך? כי אם זה היה רק הנביאים 

אנחנו מבינים "כי רבים בני שוממה מבני בעולה אמר  –אנחנו מבינים את ההיפוך שהקב"ה עושה בעולה 
  ה'". 

  

זה הניחום. "קומי רוני בלילה" הרמב"ם לומד מכאן תיקון  –לראות את  הכול באופן הכי אינסופי שלו 
איך זה נלמד משמחה? איך מ"רוני" לומדים על החורבן? אלא אם אתה מבין  –ובוכים על החורבן  –חצות 

כי בשכל אי אפשר לנחם את  –אז אתה יכול. ולכן עמ"י לא רוצה לשמוע את הנביאים  -שהכול זה הקב"ה
  העולם. 

  

  = זאת הפרשה של "רני עקרה לא ילדה". - שה חדשה... ושמח את אשתו" "כי יקח איש אי

  

של  –זה כבר התוכחות  –וההפטרה הבאה של כי תבוא זה "קומי אורי כי בא אורך וכבוד ה' עלייךזרח" 
ושואלים אותם מה  –"תחת אשר לא עבדת את ה' אלוהיך בשמחה ובטוב לבב". חוזרים הנביאים אל עמ"י 

כי כבוד ה' עלייך זרח".  –אז 'קומי כבר תאירי  –שיו לחטא? הרי קיבלתם את הקב"ה התירוץ שלכם עכ
כי הלבישני בגדי ישע מעיל צדקה יעטני  –אם כך " שוש אשיש בה'  –ואז עונה עמ"י בהפטרה השביעית 

  כחתן יחתן פאר וככלה תעדה כליה וכו'". 

  

עמוק שצריך לתרגם אותו לחיים דרך  השמחה מופיעה כשהמלך בשדה והוא עצמו המנחם. וזה רעיון
  פרשת ראה. 

  

הוא לא ראה הלכה מפורשת שיש איסור להיות עצוב,  –יש אמירה ידועה של אחד מגדולי האדמו"רים 
אבל ברור לו שהעצבות נועלת את כל השערים והיא אפשר לעשות כלום כשהיא קיימת. והוא גם לא ראה 

  רור לו שהיא המפתח לכל הדברים. הלכה מפורשת שחייבים להיות בשמחה אבל ב

  

בתרגום מסביר שהייחוד שמתכוון הרמב"ם היינו שיתייחד עימה ולא יתרידהו שום דבר  –הרב קאפח 
  נחזור למצוות שמחה.  –הוא רק עוסק בלשמח אותה. וצריך להבין את המושג הזה.  –אחר 

  

  לאחר מעבר הירדן: 

  

יְִבַחר יְדָֹוד ֱא'ֵהיֶכם ִמָּכל ִׁשְבֵטיֶכם ָלׂשּום ֶאת ְׁשמֹו ָׁשם ְלִׁשְכנֹו ִתְדְרׁשּו (ה) ִּכי ִאם ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר 
(ו) ַוֲהֵבאֶתם ָׁשָּמה עֹ'ֵתיֶכם ְוזְִבֵחיֶכם ְוֵאת ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ְוֵאת ְּתרּוַמת יְֶדֶכם ְונְִדֵריֶכם  ּוָבאָת ָּׁשָּמה:

 ֹ ְּבכֹל ִמְׁשַלח  ּוְׂשַמְחֶּתם(ז) ַוֲאַכְלֶּתם ָׁשם ִלְפנֵי יְדָֹוד ֱא'ֵהיֶכם  אנְֶכם:ְונְִדבֵֹתיֶכם ּוְבכֹרֹת ְּבַקְרֶכם ְוצ
:Bיְדָֹוד ֱא'ֶהי B(ח) 'א ַתֲעׂשּון ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאנְַחנּו עִֹׂשים ּפֹה ַהּיֹום ִאיׁש  יְֶדֶכם ַאֶּתם ּוָבֵּתיֶכם ֲאֶׁשר ֵּבַרְכ

(י)  א ָבאֶתם ַעד ָעָּתה ֶאל ַהְּמנּוָחה ְוֶאל ַהּנֲַחָלה ֲאֶׁשר יְדָֹוד ֱא'ֶהיB נֵֹתן ָל4:(ט) ִּכי ': ָּכל ַהּיָָׁשר ְּבֵעינָיו
ם ַוֲעַבְרֶּתם ֶאת ַהּיְַרֵּדן ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר יְדָֹוד ֱא'ֵהיֶכם ַמנְִחיל ֶאְתֶכם ְוֵהנִיַח ָלֶכם ִמָּכל אֹיְֵביכֶ 

א) ְוָהיָה ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְדָֹוד ֱא'ֵהיֶכם ּבֹו ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ָׁשָּמה ָתִביאּו (י: ִמָּסִביב ִויַׁשְבֶּתם ֶּבַטח
ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם עֹו'ֵתיֶכם ְוזְִבֵחיֶכם ַמְעְׂשרֵֹתיֶכם ּוְתֻרַמת יְֶדֶכם ְוכֹל ִמְבַחר נְִדֵריֶכם 

ִלְפנֵי יְדָֹוד ֱא'ֵהיֶכם ַאֶּתם ּוְבנֵיֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ְוַעְבֵדיֶכם ְוַאְמהֵֹתיֶכם  ּוְׂשַמְחֶּתם (יב) ֲאֶׁשר ִּתְּדרּו ַלידָֹוד:
          . ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ְּבַׁשֲעֵריֶכם ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְונֲַחָלה ִאְּתֶכם

  (דברים פרק יב')            

  והפעם הבאה היא עוד כמה פסוקים: 

דָֹוד ֱא'ֶהיB ּתֹאֲכֶלּנּו ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְדָֹוד ֱא'ֶהיB ּבֹו ַאָּתה ּוִבנBְ ּוִבֶּתB ְוַעְבְּדB (יח) ִּכי ִאם ִלְפנֵי יְ 
:Bְּבכֹל ִמְׁשַלח יֶָד Bְוָׂשַמְחָּת ִלְפנֵי יְדָֹוד ֱא'ֶהי Bְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי Bַוֲאָמֶת  

  . ֶאת ַהֵּלִוי ָּכל יֶָמיB ַעל ַאְדָמֶתB (יט) ִהָּׁשֶמר ְלB ֶּפן ַּתֲעזֹב

אבל למה זה מופיע פה? אולי אפשר להגיד שזה כי ה' הרחיב את –אני מבין שאדם צריך לתת מעשרות 
  אבל מה עם הלוי? –גבולך אז אתה אולי תדאג לבניך ולבנותיך 



  

  הפעם הבאה בה מופיעה השמחה היא בפרק יד': 

  

  ֵאת ָּכל ְּתבּוַאת זְַרֶעB ַהּיֵֹצא ַהָּׂשֶדה ָׁשנָה ָׁשנָה:(כב) ַעֵּׂשר ְּתַעֵּׂשר 

ְצָהֶרB (כג) ְוָאַכְלָּת ִלְפנֵי יְדָֹוד ֱא'ֶהיB ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם ַמְעַׂשר ְּדגָנBְ ִּתירְׁשB ְויִ 
  יְדָֹוד ֱא'ֶהיB ָּכל ַהּיִָמים: ּוְבכֹרֹת ְּבָקְרB ְוצֹאנBֶ ְלַמַען ִּתְלַמד ְליְִרָאה ֶאת

Bַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְדָֹוד ֱא'ֶהי Bַהֶּדֶר4 ִּכי 'א תּוַכל ְׂשֵאתֹו ִּכי יְִרַחק ִמְּמ Bָלׂשּום (כד) ְוִכי יְִרֶּבה ִמְּמ 

:Bיְדָֹוד ֱא'ֶהי Bְׁשמֹו ָׁשם ִּכי יְָבֶרְכ  

  ֶסף ְּביְָדB ְוָהַלְכָּת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְדָֹוד ֱא'ֶהיB ּבֹו:(כה) ְונַָתָּתה ַּבָּכֶסף ְוַצְרָּת ַהּכֶ 

ְלB נְַפֶׁשB (כו) ְונַָתָּתה ַהֶּכֶסף ְּבכֹל ֲאֶׁשר ְּתַאֶּוה נְַפְׁשB ַּבָּבָקר ּוַבּצֹאן ּוַבּיַיִן ּוַבֵּׁשָכר ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ִּתְׁשָא
          .'ֶהיB ְוָׂשַמְחָּת ַאָּתה ּוֵביֶתBְוָאַכְלָּת ָּׁשם ִלְפנֵי יְדָֹוד אֱ 

  (דברים פרק יד')           

  

הבעלים עצמם אוכל  –לעני, ומעשר שני  –לכהן, ומעשר עני  -מעשר ראשון ללוי, מעשר מן המעשר
ואם יש לי הרבה שדות הרי אני אוכל את זה?  –בירושלים. יש לדון אז למה זה נכנס למשפחת המעשרות 

אז הפסוק אומר שאני מחלל את השווי שלהם בכסף ואת הכסף  -להביא אותם לבית המקדשואין לי יכולת 
  מעלה לירושלים ושם קונה מה שאני רוצה ואוכל בירושלים ואז מה? "ושמחת אתה ובינך". 

  

  אין לווים. אבל פסוק הבא:  -עד כה יפה

  לֹו ֵחֶלק ְונֲַחָלה ִעָּמ4: (כז) ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריB 'א ַתַעזְֶבּנּו ִּכי ֵאין 

:Bַּבָּׁשנָה ַהִהוא ְוִהּנְַחָּת ִּבְׁשָעֶרי B(כח) ִמְקֵצה ָׁשלׁש ָׁשנִים ּתֹוִציא ֶאת ָּכל ַמְעַׂשר ְּתבּוָאְת  

Bְוָאְכלּו ְוָׂשֵבעּו  (כט) ּוָבא ַהֵּלִוי ִּכי ֵאין לֹו ֵחֶלק ְונֲַחָלה ִעָּמ4 ְוַהֵּגר ְוַהּיָתֹום ְוָהַאְלָמנָה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי
          ְלַמַען יְָבֶרְכB יְדָֹוד ֱא'ֶהיB ְּבָכל ַמֲעֵׂשה יְָדB ֲאֶׁשר ַּתֲעֶׂשה:

  (דברים פרק יד')        

  לכן צריך להבין את הקשר של הלוי כאן. 

  

  הפעם הבאה שמופיעה המילה שמחה היא: 

  

  ַּבָּקָמה ָּתֵחל ִלְסּפֹר ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות:(ט) ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹת ִּתְסָּפר ָל4 ֵמָהֵחל ֶחְרֵמׁש 

:Bיְדָֹוד ֱא'ֶהי Bֲאֶׁשר ִּתֵּתן ַּכֲאֶׁשר יְָבֶרְכ Bִמַּסת נְִדַבת יְָד B(י) ְוָעִׂשיָת ַחג ָׁשֻבעֹות ַלידָֹוד ֱא'ֶהי  

ְוַהֵּגר ְוַהּיָתֹום  ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי�ָמֶתB (יא) ְוָׂשַמְחָּת ִלְפנֵי יְדָֹוד ֱא'ֶהיB ַאָּתה ּוִבנBְ ּוִבֶּתB ְוַעְבְּדB ַואֲ 
      . ְוָהַאְלָמנָה ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּבB ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְדָֹוד ֱא'ֶהיB ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם

  (דברים פרק טז')             

  

גםן כאן התורה מכניסה לנו את הלוי. מצוות שמחה תמיד הולכת עם הזיכרון של הלוי. אם תזכור את הלוי 
  תשמח, אבל אם לא תזכור אתה לא תשמח. אין אפשרות להגיע לשמחה אם אתה לא זוכר את הלוי. 

   

 –ר רש"י בנך בתך עבדך ואמתך, ואז הלוי והגר היתום והאלמנה. לכן אומ-רש"י אומר יש רק ארבעה

שלי אני ישמח את שלך. אבל הלוי הוא עסק מיוחד במינו ונדבר עליו בהמשך. ואז  4אתה תשמח את ה
  מגיעים לחג הסוכות: 

  

:Bּוִמּיְִקֶב Bְִמָּגְרנ Bִׁשְבַעת יִָמים ְּבָאְסְּפ B(יג) ַחג ַהֻּסּכֹת ַּתֲעֶׂשה ְל  

  ְוַהֵּגר ְוַהּיָתֹום ְוָהַאְלָמנָה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריB:ְוַהֵּלִוי ֶּתB ְוַעְבְּדB ַוֲאָמֶתB ַאָּתה ּוִבנBְ ּובִ  ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג�(יד) 

בּוָאְתB (טו) ִׁשְבַעת יִָמים ָּתחֹג ַלידָֹוד ֱא'ֶהיB ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר יְִבַחר יְדָֹוד ִּכי יְָבֶרְכB יְדָֹוד ֱא'ֶהיB ְּבָכל ּתְ 
Bָׂשֵמחַ  ּוְבכֹל ַמֲעֵׂשה יֶָדי �ְוָהיִיָת ַא.              

  (דברים פרק ט'"ז)         

  השיר "ושמחת בחגך והיית אך שמח " הוא לא בדיוק כי זה סלט. אבל בכול יש לוי חוץ מהאחרון. 

  

לפי פשוטו אין זה לשון ציוי אלא לשון הבטחה" . אם אתה תעשה את  –רש"י אומר על "והיית אך שמח" 
ואתה תגיד שזה לא  –הייה שמח. אם אני אבקש ממך שתהייה רק שמח ת –כל מה שאני ציויתי אותך 



יש דעה זו כפירה גמורה. וממשיך רש"י: "ולפי תלמודו למדו מכאן לרבות לילי שמיני עצרת".  –יקרה 
  שאומרת שגם לילי שמיני עצרת חייבים לשמוח. 

  

ה תשובות והחסידים אומרים הרי זה ממעט? יש לכך הרב –איך לומדים לרבות מ"אך"  –חסידים שואלים 
כם צריך למעט את ה"והיית" ואז תהייה "אך". אם תהייה בביטול גמור עם  –שגם כאן זה מיעוט  –

  הקב"ה אז תהייה "אך שמח". איך תגיע אל השמחה הזו? רק אם תבטל את האגו. איך? מה עושים? 

  

תי להיכנס אתכם אבל ה' אמר (משה) כי התחננ –תשמע טוב: כשאתם תבואו לארץ אני לא יהיה אתכם 
האם אתם מבינים מה תפקידו  -הכי קשה –אלי "רב לך", אבל תזכרו שכל המדבר רבנו על נקודה אחת 

של הלוי או לא. האירוע האחרון עליו דיבר משה רבנו עם בני ישראל אחריו הוא הפסיק לדבר על 
  פרק י':  - אירועים בהיסטוריה הוא בפרשת עקב

  

וא ָאַמר יְדָֹוד ֵאַלי ְּפָסל ְלB ְׁשנֵי לּוחֹת ֲאָבנִים ָּכִראׁשֹנִים ַוֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ְוָעִׂשיָת ְּלB (א) ָּבֵעת ַההִ 
  ֲארֹון ֵעץ:

  (ב) ְוֶאְכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָהיּו ַעל ַהֻּלחֹת ָהִראׁשֹנִים ֲאֶׁשר ִׁשַּבְרָּת ְוַׂשְמָּתם ָּבָארֹון:

  ַעׂש ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים ָוֶאְפסֹל ְׁשנֵי ֻלחֹת ֲאָבנִים ָּכִראׁשֹנִים ָוַאַעל ָהָהָרה ּוְׁשנֵי ַהֻּלחֹת ְּביִָדי:(ג) ָוַא

ָהֵאׁש  (ד) ַוּיְִכּתֹב ַעל ַהֻּלחֹת ַּכִּמְכָּתב ָהִראׁשֹון ֵאת ֲעֶׂשֶרת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְדָֹוד ֲאֵליֶכם ָּבָהר ִמּתֹו4
  ם ַהָּקָהל ַוּיְִּתנֵם יְדָֹוד ֵאָלי:ְּביֹו

  (ה) ָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן ָהָהר ָוָאִׂשם ֶאת ַהֻּלחֹת ָּבָארֹון ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ַוּיְִהיּו ָׁשם ַּכֲאֶׁשר ִצַּונִי יְדָֹוד:

  ָׁשם ַויְַכֵהן ֶאְלָעזָר ְּבנֹו ַּתְחָּתיו:(ו) ּוְבנֵי יְִׂשָרֵאל נְָסעּו ִמְּבֵארֹת ְּבנֵי יֲַעָקן מֹוֵסָרה ָׁשם ֵמת ַאֲהרֹן ַוּיִָּקֵבר 

  (ז) ִמָּׁשם נְָסעּו ַהֻּגְדּגָֹדה ּוִמן ַהֻּגְדּגָֹדה יְָטָבָתה ֶאֶרץ נֲַחֵלי ָמיִם:

ַלֲעמֹד ִלְפנֵי יְדָֹוד ְלָׁשְרתֹו (ח) ָּבֵעת ַהִהוא ִהְבִּדיל יְדָֹוד ֶאת ֵׁשֶבט ַהֵּלִוי ָלֵׂשאת ֶאת ֲארֹון ְּבִרית יְדָֹוד 
  ּוְלָבֵר� ִּבְׁשמֹו ַעד ַהּיֹום ַהּזֶה:

  .(ט) ַעל ֵּכן 'א ָהיָה ְלֵלִוי ֵחֶלק ְונֲַחָלה ִעם ֶאָחיו יְדָֹוד הּוא נֲַחָלתֹו ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר יְדָֹוד ֱא'ֶהיB לֹו

  (דברים פרק י')                 

מוסרה? לא בהר ב –אהרן מת  - והיא נעשית בשקט ובצנעה. אגב  –זאת קבלת התורה בפעם השניה 
  –ממש! מהו הסיפור האחרון  –עד היום הזה  –ההר? כתוב כאן ששבט לוי תפקידו לעמוד ולשרת לפני ה' 

 ובןההיסטורי של משה? (אח"כ עוברים ל"ועתה ישראל מה ה' אלוהיך דורש מעמך", הוא משהו לא מ

ל"הבדיל ה'". מה הקשר שמתחיל עם חטא העגל, נתקע באמצע עם משהו של השנה הארבעים, ואז חוזר 
  בין הדברים? אלא מסביר רש"י בפסור ו': 

  

מה ענין זה לכאן ועוד וכי מבארות בני יעקן נסעו  -ובני ישראל נסעו מבארות בני יעקן מוסרה 
למוסרה והלא ממוסרה באו לבני יעקן שנאמר ויסעו ממוסרות וגו' ועוד שם מת אהרן והלא בהר 

מסעות ממוסרות להר ההר אלא אף זו מן התוכחה ועוד  ההר מת צא וחשוב ותמצא שמונה
עשיתם זאת כשמת אהרן בהר ההר לסוף ארבעים שנה ונסתלקו ענני כבוד יראתם לכם ממלחמת 

מלך ערד ונתתם ראש לחזור למצרים וחזרתם לאחוריכם שמונה מסעות עד בני יעקן ומשם 
זירו אתכם בדרך חזרתכם ומשם למוסרה שם נלחמו לכם בני לוי והרגו מכם ואתם מהם עד שהח

  .חזרתם הגדגדה הוא חר הגדגד

  

ואז הכנעני בא להילחם עם ישראל כי  –ואז ענני הכבוד הסתלקו  -רש"י אומר לנו שאהרון מת בהר ההר
ואז שהכנעני הגיע "ונתתם זה היה בדיוק חודשיים לפני. כי אהרון מת בר"ח אב.  –ענני הכבוד הסתלקו. 
מי? הדור של שנת הארבעים. מהיכן הם יודעים מה זה מצרים? הרי זה גם בצד ראש לחזור מצרים". 

נלחמו בני לוי. מתי ושם  –אז מה הקשר עכשיו? אלא הם כבר התחילו לחזור כבר שמונה מסעות  –השני 
  איש מכם.  3000פעם אחרונה היו נגד לוי? בחטא העגל כשהרגו 

  

ש"בעת ההיא הבדיל ה' את שבט הלוי". בהר סיני בעני  חייבים לזכור –לפני שעוברים ל"ועתה ישראל" 
ישראל היו במעמד הכי גבוה אי פעם, בני ישראל היו במדרגה הגבוהה של "רצוננו לראות את מלכנו". 

רק  -ומשה רבנו אומר להם שהוא חשב שבאמת המדרגה כ"כ גבוהה. אבל כשהוא קרא "מי לה' אלי "  
הנפש הבהמית שלך יכולה להחזיר  40ו שוכחים מי אנחנו. בשנת ההיינ –שבט לוי הצטרפו ואילולא הם 



"ומושב שני  -הארץ הגאוגרפית. כי זה לשבת במצרים של מצרים,  –אותך למצרים. וזה לא רק מצרים 
  ישראל". 

לכן חייבים את לוי כי "ברך ה' חילו ופועל ידיו תרצה" . ללוי אין חלק ואין נחלה, וכשהולכים לארץ 
"ה יברך אתכם בכול הטוב שיש. שמחה יכולה להיות רק כשאתה שמח באינסוף. שמחה ישראל והקב

  ואת זה אי אפשר לקחת לך. –יכולה להיות שאתה שמח במשהו שהוא אינסופי ממש. 

  

אז לא שווה כלום. כי אם תשכח  -ותשכחו את הלוי –כשתשבו בירושלים לאכול את המעשר השני שלך 
היו מוכנים  –תאבדון" וכו'. אתם מבינים מה זה הלוי? כשהאהרן הכהן מת  אז "ונושנתם בארץ... ואבד –

  אז אפשר לרדת הכי נמוך עד מצרים.  - מחנות אחורה, אבל כשלא זוכרים את הלוי 8לחזור 

  

 –כי מעשר זה תמיד לתת לכהן או ללוי, ומעשר שני  –הרב קוק כותב למה מעשר שני נקרא מעשר שני 

ומעלה אותם אותם  –ן לירושלים שבי. אם אני לוקח את כל הכוחות שבי אביבי שבי נות-זה שהתל
כי זה מה שיאפשר לך את השמחה. ואז  –לירושלים זה נכנס לכוח המעשרות. לכן אסור לשכוח את הלוי 

  תגיד לו "הגדתי היום".  –כשתביא את הביכורים מראשית פרי אדמתך 

  

אבל אני יודע שהראשית שייכת לכהן. וכשתביא את כל  –קין לא ידע להביא מראשית פרי האדמה 
  המעשרות אז תראה ש"ה' הוא נחלתו". 

אלא כל אדם ואדם מכל באי העולם  –"ולא שבט לוי בלבד  –אומר הרמב"ם  –בסוף הלכות שמיטה ויובל 
  אשר נדבה רוחו אותו והבדילו ה' לעבוד את ה' יכול להיות לוי". 

  

רציתי מאד להיכנס לארץ  –להזכיר לך את האינסופי. ואני אומר משה רבנו הלוי הוא מה שתפקידו הוא 
כי אני הלוי. משה לא נכנס, והאירוע האחרון שכולנו זוכרים אותו הוא איך חזרנו למצרים שמונה מסעות. 

אהרון  –ולמה לא זוכרים את זה? כי אנחנו לא מספיק זוכרים את הלוי. רש"י הזה הוא פלאי. בהר ההר 
  א שמנו לב. ורק במוסרה נעצרנו לאחר שמונה מסעות. מת ול

  

–אז הכול יעלה למעלה.  –הלוי שבאנו היה צריך להילחם באנו. וכשתיכנסו לארץ אם תזכרו את הלוי 

מה יראת ה' זה כזה פשוט? אומרת  –"ועתה ישראל מה ה' אלוהיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה'" 
אלא זה  –הרי כתוב "מעמך"  –. אבל שואל האדמו"ר הזקן הגמרא בברכות שזה מדבר על משה רבנו

  של משה רבנו שיש בכול אחד מאתנו.-בחינת משה שיש בכל אחד מאתנו. בחינת הכוח של הלוי

  

מה הקשר לייחוד? איך אפשר לייחד את הקב"ה? איך אפשר להגיד "שמע  –מה עם "ושמח את אשתו" 
אז תהייה ב"ושמח". זה לא משנה  - כשתרגיש את ייחוד ה'ישראל וכו'"? איך  אפשר להגיע לאחדות ה'? 

  זה "רוני עקרה לא ילדה כי כאישה עזובה וכו'" .  –אם זה "את אשתו" , או "עם אשתו". אלא "ושמח" 

  

רק לאחר הבנה זו אפשר להבין איך שמחה זה התייחדות. רבי נחמן אומר שכשאומרים שמע ישראל צריך 
פעמיים. למה לעצום? אומר רבי נחמן,  –ואז יהודי עוצם את העיניים בבוקר ובערב  –לעצום את העיניים 

קפץ מממגלשה חמש מטר ואתם לא  –אם הייתם פעם בפארק עם הילדים, ופעם אחת אחד הילדים 
היא עוצמת  -ואז האמא רואה את זה ורצה אליו אבל הדבר הראשון שהיא עושה -יכולתם לראות את זה

צום עיניים?הרי זה חוסרת אחריות? אלא זה התעלמות. היא עוצמת עיניים כי ראלית עיניים. למה לע
ברור שהוא לא נשאר חי מנפילה כזו, אבל רק עם עיניים פתוחות אפשר לראות איך הוא נשאר בחיים. 

  לכן חייבים לעצום את העיניים כדי להבין שאין עוד מלבדו. 

  

הם בגלל  –אבדן השמחה, אז מבינים איך כל הברכות ואיך התוכחות באות מ –לאחר שכל זה יובן 
  "שמחתי ושימחתי". 

  


