שמחת תורה :איך חג נולד
 )1ויקרא כג ,לג-לט
יעי הַ זֶה חַ ג הַ סֻּ ּכוֹת
לג וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֹמ ֶשה לֵּאמֹר .לד ַדבֵּ ר אֶ ל בְ נֵּי י ְִש ָראֵּ ל לֵּאמֹר בַ חֲ ִמ ָשה עָ ָשר יוֹם ַלחֹדֶ ש הַ ְשבִ ִ
ִשבְ עַ ת י ִָמים ַלה'  .לה בַ ּיוֹם הָ ִראשוֹן ִמ ְק ָרא קֹדֶ ש ּכָל ְמלֶאכֶת עֲ ב ָֹדה ֹלא ַתעֲ שּו .לו ִשבְ עַ ת י ִָמים ַת ְק ִריבּו ִא ֶשה
ַלה' בַ ּיוֹם הַ ְש ִמינִ י ִמ ְק ָרא קֹ דֶ ש י ְִהיֶה ָל כֶם וְ ִה ְק ַרבְ ֶתם ִא ֶשה לַיהוָ ה עֲ צֶ ֶרת ִהוא ּכָל ְמלֶאכֶת עֲ ב ָֹדה ֹלא ַתעֲ שּו]...[ .
ָארץ ָתחֹּגּו אֶ ת חַ ג ה' ִשבְ עַ ת י ִָמים בַ ּיוֹם
ָאספְ כֶם אֶ ת ְתבּוַאת הָ ֶ
יעי בְ ְ
לט אַ ְך בַ חֲ ִמ ָשה עָ ָשר יוֹם ַלחֹדֶ ש הַ ְשבִ ִ
הָ ִראשוֹן ַשבָ תוֹן ּובַ ּיוֹם הַ ְש ִמינִ י ַשבָ תוֹן.

 )2בבלי סוכות מח ,עמוד א
דרב נחמן :שמיני רגל בפני עצמו לענין פז"ר קש"ב.
פייס בפני עצמו ,זמן בפני עצמו ,רגל בפני עצמו ,קרבן בפני עצמו ,שירה בפני עצמו ,ברכה
בפני עצמו.
 )3שמות כג ,טז
ָאספְ ָך אֶ ת מַ עֲ ֶשיָך ִמן הַ ָשדֶ ה.
ָאסף בְ צֵּ את הַ ָשנָה בְ ְ
וְ חַ ג הָ ִ
 )4דברים לא ,י-יג
ִמ ֵּקץ ֶשבַ ע ָשנִ ים בְ מֹ עֵּ ד ְשנַת הַ ְש ִמטָ ה בְ חַ ג הַ סֻּ ּכוֹת [ ]...הַ ְקהֵּ ל אֶ ת הָ עָ ם הָ אֲ נ ִָשים וְ הַ נ ִָשים
וְ הַ טַ ף וְ ג ְֵּרָך אֲ ֶשר בִ ְשעָ ֶריָך לְ מַ עַ ן י ְִש ְמעּו ּולְ מַ עַ ן יִלְ ְמדּו וְ י ְָראּו אֶ ת ה' אֱ ֹלהֵּ יכֶם וְ ָש ְמרּו לַעֲ ש ֹות
אֶ ת ּכָל ִדבְ ֵּרי הַ תו ָֹרה הַ זֹאתּ .ובְ נֵּיהֶ ם אֲ ֶשר ֹלא י ְָדעּו י ְִש ְמעּו וְ ל ְָמדּו לְ י ְִרָאה אֶ ת ה' אֱ ֹלהֵּ יכֶם ּכָל
הַ ּי ִָמים אֲ ֶשר אַ ֶתם חַ ּיִים עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשר אַ ֶתם עֹבְ ִרים אֶ ת הַ ּי ְַרדֵּ ן ָשמָ ה לְ ִר ְש ָתּה.
 )5נחמיה ח ,א-ו
ֹאמרּו לְ עֶ זְ ָרא הַ סֹפֵּ ר
ֵָּאספּו כָל הָ עָ ם ּכְ ִאיש אֶ חָ ד אֶ ל הָ ְרחוֹב אֲ ֶשר לִ פְ נֵּי ַשעַ ר הַ מָ יִם וַ ּי ְ
א וַ ּי ְ
לְ הָ בִ יא אֶ ת סֵּ פֶ ר תו ַֹרת מֹ ֶשה אֲ ֶשר ִצּוָ ה ה' אֶ ת י ְִש ָראֵּ ל .ב וַ ּיָבִ יא עֶ זְ ָרא הַ ּכֹהֵּ ן אֶ ת הַ תו ָֹרה לִ פְ נֵּי
יעי .ג וַ ּי ְִק ָרא ב ֹו לִ פְ נֵּי הָ ְרחוֹב
הַ ָקהָ ל מֵּ ִאיש וְ עַ ד ִא ָשה וְ כֹל מֵּ בִ ין לִ ְשמֹ עַ בְ יוֹם אֶ חָ ד ַלחֹדֶ ש הַ ְשבִ ִ
אֲ ֶשר לִ פְ נֵּי ַשעַ ר הַ מַ יִם ִמן הָ אוֹר עַ ד מַ חֲ ִצית הַ ּיוֹם ֶנגֶד הָ אֲ נ ִָשים וְ הַ נ ִָשים וְ הַ ְמבִ ינִ ים וְ ָאזְ נֵּי כָל
הָ עָ ם אֶ ל סֵּ פֶ ר הַ תו ָֹרה .ד וַ ּיַעֲ מֹ ד עֶ זְ ָרא הַ סֹפֵּ ר עַ ל ִמגְ ַדל עֵּ ץ אֲ ֶשר עָ שּו ל ַָדבָ ר [ ]...וַ ּיִפְ ַתח עֶ זְ ָרא
הַ סֵּ פֶ ר לְ עֵּ ינֵּי כָל הָ עָ ם ּכִ י מֵּ עַ ל ּכָל הָ עָ ם הָ יָה ּוכְ פִ ְתח ֹו עָ ְמדּו כָל הָ עָ ם .ו וַ יְבָ ֶרְך עֶ זְ ָרא אֶ ת ה'
ָארצָ ה []...
ֹלהים הַ ּגָדוֹל וַ ּיַעֲ נּו כָל הָ עָ ם ָאמֵּ ן ָאמֵּ ן בְ מֹ עַ ל יְדֵּ יהֶ ם וַ ּי ְִקדּו וַ ּי ְִש ַתחֲ ֻּּו ַלה' אַ פַ יִם ְ
הָ אֱ ִ
ט וַ ּיֹאמֶ ר נְ חֶ ְמיָה [ ]...לְ כָל הָ עָ ם הַ ּיוֹם ָקדֹש הּוא לַה' אֱ ֹלהֵּ יכֶם ַאל ִת ְתאַ בְ לּו וְ ַאל ִתבְ ּכּו ּכִ י בוֹכִ ים
ּושתּו מַ ְמ ַת ִקים וְ ִשלְ חּו
ּכָל הָ עָ ם ּכְ ָש ְמעָ ם אֶ ת ִדבְ ֵּרי הַ תו ָֹרה .י וַ ּיֹאמֶ ר לָהֶ ם לְ כּו ִאכְ לּו מַ ְשמַ נִ ים ְ
מָ נוֹת לְ אֵּ ין נָכוֹן ל ֹו ּכִ י ָקדוֹש הַ ּיוֹם לַאֲ ֹדנֵּינּו וְ ַאל ֵּתעָ צֵּ בּו ּכִ י חֶ ְדוַ ת ה' ִהיא מָ עֻּ זְ כֶם.
 )6תלמוד ירושלמי מגילה ד ,א
משה התקין את ישראל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימים טובים ובראשי חדשים ובחולו
של מועד [ ]...עזרא התקין לישראל שיהו קורין בתורה בשני ובחמישי ,ובשבת במנחה.
 )7שיר השירים רבה א
ְרּוש ִ ַלם וַ ּיַעֲ מֹ ד לִ פְ נֵּי אֲ רוֹן בְ ִרית אֲ ֹדנָי וַ ּיַעַ ל עֹלוֹת וַ ּיַעַ ש ְשל ִָמים וַ ּיַעַ ש ִמ ְש ֶתה
"וַ ּיָבוֹא [שלמה] י ָ
לְ כָל עֲ בָ ָדיו" (מלכים א ג ,טו) .אמר רבי אלעזר :מכאן שעושין סעודה לגמרה [בסיומה] של
תורה.
 )8בבלי מגילה לא ,עמוד ב
ר' שמעון בן אלעזר אומר :עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כוהנים
קודם עצרת ,ושבמשנה תורה קודם ראש השנה .מאי טעמא? אמר אביי ואיתימא ריש
לקיש :כדי שתכלה השנה וקללותיה.
 )9משנה סוכה ה ,א
אמרו ,כל מי שלא ראה שמחת בית השואבה ,לא ראה שמחה מימיו.
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