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בלבבי ה_עמוד רפד_שמחה שמיני עצרת ושמחת תורה
שמחה  -מהותה וגדרה
יום זה יש לו ב' שמות :שמיני עצרת ושמחת תורה .כלומר יש כאן ב' בחינות של שמחה .יש שמחה בבחינת "עצרת" ,שהקב"ה
אומר לבנ"י "עצרו עמי עוד יום אחד" )עי' תנחומא פינחס סי' טז ורש"י ויקרא כג,לו ורש"י במדבר כט,לה( ,והשמחה בבחינה
זו היא שמחה בקב"ה ,בשהייה עמו בצותא ,ביחידות .ויש בחינת שמחה מחמת שמחת תורה ,שמחה בדבקות בתורה ,ושמחה
לגומרה של תורה.
שמחה בבחינת שבע ושמונה
יש שמחה של חתן וכלה ,שמחה זו היא שמחה של ז' ימים .לעומת זאת ,השמחה בשמיני עצרת ,היא שמחה בבחינת שמונה,
"יום שמיני" .מהות ההבדל ,כנודע שבחינת מספר שבע ,הוא בתוך הטבע ,ולכך שמחת חתן וכלה שהיא שמחה בתוך הטבע,
שמחה בהתחברות של שני כוחות טבעיים ,לכך שמחה זו היא בבחינת שבע ,שמחה בתוך הטבע .לעומת זאת השמחה ביום
שמיני עצרת ,היא שמחה מעבר לגבולי הטבע.
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"שמיני עצרת"  -שמחה בבחינת שמונה
נבאר :מנהג ישראל שמיד שמסימים את התורה "לעיני כל ישראל" ,מתחילים מיד ספר בראשית .טעם הדבר שהתורה היא
בלתי מוגבלת ,אין לה סוף .האות האחרונה של התורה היא ל' ,והאות הראשונה של התורה היא ב' ,הרי לנו אותיות "לב".
הלב הוא המלך של האברים כנודע ,וכל בחינת מלך הוא מעל אלו שמולך עליהם .במלך נאמר "מלך פורץ גדר לעשות לו
דרך ואין מוחין בידו" )פסחים קי ע"א( זהו בחינת "הלב" ,הוא למעלה ממגבלות האיברים :אין לו הגדרים והסיגים של

האיברים .וזו בחינת שמחת תורה ,שמחה בבחינת "לב" ,לא שמחה בבחינת המוגבלות שבתורה ,אלא בחינת שמחה בבלתי
מוגבל שבתורה .הן הן הדברים בבחינת השמחה של "שמיני עצרת" ,השם מעיד על עצמו שהוא בחינת "שמיני" .בכל שבעת
ימי חג הסוכות העבודה היא להבל את כל העוה"ז והטבע ,ולבטלם )כפי שבואר לעיל( לאחר שביטל האדם את כל שבע
מדות הטבע ,ממילא דבק בקב"ה בבחינה של למעלה מן הטבע ,בבחינת "שמיני עצרת".
שמחה ענינה כאשר אדם גמר את כל המלחמות
השורש של המילה שמחה הוא שמח .בחילוף אותיות זה יוצא חמש .המילה חמש יש לה כמה משמעויות .א .לשון מספר
חמש .ב .לשון חמושים" ,וחמושים עלו בנ"י מארץ מצרים" )שמות יג יח( ופרש"י אין חמושים אלה מזוינים .נמצא שמלת חמש
משמעותה מזוין למלחמה .כידוע בלשון הקודש שורש אחד כולל שני נושאים הפכיים )בסוד שלוב ההפכים( וכן הענין כאן.
שמחה ענינה כשאדם כבר גמר עם המלחמה ,הוא נתעלה ממגבלות הטבע ,והוא כבר נסתלק מבחינת "שבע יפול צדיק
וקם" )משלי כד,טז( ,הוא מעל כל זה ,הוא חי בשמונה כבר ,אין לו מלחמות עם הענינים הטבעיים .לעומת זאת חמש מלשון
מזוין ענינו ,שאדם עדיין נמצא בתוך הטבע ויש לו מלחמה עם בחינת ז' אומות ,ז' מדות רעות ,ועדיין לא נצחם ,הוא נמצא
בתוך הטבע ,בתוך המלחמה עם הכוחות הטבעיים.
"ושמחת עולם על ראשם"
כתיב )ישעי' לה ,י( "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברינה ושמחת עולם על ראשם" וגו' .ופי' בתרגום "וחדות עלם תהי להון די לא
פסקא" וכו' .מדוע השמחה האמתית מוגדרת שמחה "על ראשם"? הענין הוא כפי שבואר לעיל .שמחה אמתית ,שמחה בלתי
מוגבלת שאין לה הפסק כמו שפ' התרגום "די לא פסקא" ,שמחה מסוג זה בהכרח לא יכולה להיות בתוך מגבלות הטבע,
הטבע בודאי יחצוץ ויפריע לשמחה זו.
רק שמחה שמעל הטבע יכולה להיות בבחינת "די לא פסקא" ולכך שמחה זו היא בבחינת "על ראשם" ,מעל תפיסת מציאות
האדם ,מעל המגבלות של האדם .אילו השמחה היתה "למטה מראשם" ,היה חל בה המגבלות של האדם .רק שמחה "מעל
ראשם" ,מעל תפיסת מציאות האדם ,יכולה להיות שמחה תמידית.
המדרגה שלמעלה מן השמחה
עובר כ"ב תשרי ,עובר שמיני עצרת ,עובר שמחת תורה ,עם מה האדם נשאר ביד? ה"שמיני" עבר ,השמחה חלפה ,מה הקנין
שיצא לנו מכל זה? שמחה ענינה שאדם שמח בדבר שנוסף לו .על עצם הויתו של האדם ,האדם אינו שמח ,זו טבעו של אדם
)יש שמחה בבחינת שמח בחלקו ואכמ"ל( .נמצא השמחה הוא בדבר שאדם השיגו אולם עדיין אינו עצם הויתו ,כשיהפוך
הדבר לעצם הויתו תתבטל השמחה ,וזו עבודת האדם .העבודה בשמיני עצרת ושמחת תורה ,לשמוח בקב"ה ובתורה בבחינת
שמעל הטבע .לאחר שזכה האדם לשמוח בזה ,עליו להפוך זאת לעצם מעצמיו ,לחלק מהויתו ,שיחוש התחברות גמורה
לקב"ה למעלה מגדרי הטבע ,וכן דבקות בתורה למעלה מגדרי הטבע .וכשיהפך זאת לחלק מהויתו ממילא תתבטל השמחה
בזה .לכך לאחר כ"ב תשרי אין שמחה ,לא מפני שחלף האור הנפלא של יום זה ,אלא להיפך ,שלאחר עבדות היום ,הפך
האדם את אור זה ,מאור מקיף ,חיצוני אליו ,לאור פנימי ,לעצם הויתו ,לחלק מעצמותו ,ולכך אין בזה כבר שמחה .עתה,
שומה על האדם ,לשאוף למדרגה יותר עליונה ,וממנה ישאב את שמחתו.
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