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סוף הלכות לולברמב"ם 

ושמחתם יתירה שנאמר  אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן, בחג הסוכות היתה שם במקדש שמחה

השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן, עבודה         וכו'. לפני ה' אלהיכם שבעת ימים

תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה זו ראוי להפרע ממנו שנאמר 

ו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה, ועל זה הזהיר ובטוב לבב, וכל המגיס דעת

שלמה ואמר אל תתהדר לפני מלך. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד 

אלא לשמוח לפני  ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני, ואין הגדולה והכבוד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר 

 והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'.  ה' שנאמר

תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קט עמוד א

ביין. רבי יהודה אומר:  -תנו רבנן: חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, שנאמר ושמחת בחגך, במה משמחם 

בבגדי  -ביין, ונשים במאי? תני רב יוסף: בבבל  -נשים בראוי להם אנשים בראוי להם, ונשים בראוי להן. א

אין  -בבגדי פשתן מגוהצין. תניא, רבי יהודה בן בתירא אומר: בזמן שבית המקדש קיים  -צבעונין, בארץ ישראל 

 -שמחה אלא בבשר, שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלהיך. ועכשיו שאין בית המקדש קיים 

 שמחה אלא ביין, שנאמר ויין ישמח לבב אנוש. אין

תלמוד בבלי מסכת סוכה דף יא עמוד ב

דברי רבי אליעזר. רבי עקיבא אומר סוכות ממש עשו  ענני כבוד היוכי בסכות הושבתי את בני ישראל  דתניא

 להם.

הלכה ג רמב"ם הלכות תשובה פרק ג

ה ושנה שוקלין עונות כל אחד ואחד מבאי העולם וכשם ששוקלין זכיות אדם ועונותיו בשעת מיתתו כך בכל שנ

עם זכיותיו ביום טוב של ראש השנה, מי שנמצא צדיק נחתם א לחיים, ומי שנמצא רשע נחתם למיתה והבינוני 

 תולין אותו עד יום הכפורים אם עשה תשובה נחתם לחיים ואם לאו נחתם למיתה.



Rabbi Leuchter 

 מדרש תנחומא )ורשא( פרשת אמור

ולקחתם לכם ביום הראשון, וכי ראשון הוא והלא ט"ו יום הוא ואת אמרת ביום הראשון, אלא ראשון הוא לחשבון 

עונות, רבי מני ורבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר מלה"ד למדינה שהיתה חייבת ליפס למלך והיה המלך 

י היה משלח לגבותה ולא היו משלח לגבותה, ולא היתה נותנת שהיה שטר גדול, כך פעם הראשון ופעם שנ

נותנין מה עשה המלך אמר לבני פלטרין שלו עמדו ונלך עליהם, עד שהן הולכין כמו עשר מילין שמעו בני 

המדינה מה עשו, התחילו גדולי המדינה יוצאין לאפנטי של מלך, אמר להם מי אתם, אמרו לו בני מדינה פלונית 

שין, אמרו לו בבקשה ממך עשה עמנו חסד שאין לנו מה ליתן אנו ששלחת לגבותינו, אמר להם ומה אתם מבק

אמר להם בשבילכם אני מניח לכם מחצה, עד שהוא בא יצאו בריוני המדינה אף הן קדמו אותו כמו ה' מילין, 

אמר להם ומי אתם, אמרו לו בני המדינה פלונית ששלחת לגבות ואין לנו כח לעמוד אלא בבקשה ממך שתרחם 

כבר הנחתי מחצה ובשבילכם אני מניח מחצה על מחצה, עד שהוא מהלך יצאו כל בני המדינה עלינו, אמר להם 

אליו גדולים וקטנים, אמר להם מה אתם מבקשים, אמרו לו אדוננו המלך אין לנו כח ליתן מה שאנו חייבים לך, 

חשבון הוא, אמר להם כבר הנחתי מחצה ומחצה על מחצה ובשבילכם אני מניח הכל, אלא מכאן ואילך ראש 

המלך זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יתברך ויתברך שמו, בני המדינה אלו ישראל שהם מסגלין 

עונות כל ימות השנה מה הקדוש ברוך הוא עושה אומר להם עשו תשובה מר"ה, והם נכנסין ובאין בי"ה 

הדור מתענין והקב"ה מוותר להם  ומתענין בו ועושין תשובה והקב"ה מוחל להם, ומה הם עושין ערב ר"ה גדולי

שליש מעונותיהם, ומראש השנה ועד יום הכפורים יחידים מתענים והקב"ה מוותר שליש מעונותיהם וביום 

הכפורים כל ישראל מתענין ומבקשין רחמים אנשים ונשים וטף והקב"ה מוותר להם את הכל דכתיב )ויקרא טז( 

שין נוטלין לולביהן בי"ט ראשון של חג ומהללים ומקלסים לפני כי ביום הזה יכפר עליכם וגו', מה ישראל עו

הקדוש ברוך הוא והקב"ה מתרצה להם ומוחל להם ואומר להם הרי ויתרתי לכם את כל עונותיכם הראשונות, 

אבל מעכשיו הוא ראש חשבון, לכך כתיב ולקחתם לכם ביום הראשון ראשון לחשבון עונות, אמר להם הקדוש 

בעה"ז אמרתי לכם שתעשו סוכה לשלם לי את גמולי שגמלתי עמכם שנא' בסוכות תשבו  ברוך הוא לישראל

שבעת ימים למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי וגו', ואני מעלה עליכם כאלו אתם גומלים לפני, אבל 

 רב.לעתיד לבא אני אופיע במלכותי ואני מגן עליכם כסוכה שנאמר )ישעיה ד( וסוכה תהיה לצל יומם מחו

 סוף הלכות לולברמב"ם 

השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה 

זו ראוי להפרע ממנו שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב, וכל המגיס דעתו וחולק 

הדר לפני מלך. וכל כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה, ועל זה הזהיר שלמה ואמר אל תת

המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר  ונקלותי 

עוד מזאת והייתי שפל בעיני, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' שנאמר והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני 

 ה'. 



Rabbi Rowe 

 סוף הלכות לולברמב"ם 

השמחה שישמח אדם בעשיית המצוה ובאהבת האל שצוה בהן, עבודה גדולה היא, וכל המונע עצמו משמחה 

זו ראוי להפרע ממנו שנאמר תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב, וכל המגיס דעתו וחולק 

הדר לפני מלך. וכל כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה, ועל זה הזהיר שלמה ואמר אל תת

המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה, וכן דוד מלך ישראל אמר  ונקלותי 

עוד מזאת והייתי שפל בעיני, ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה' שנאמר והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני 

 ה'. 

 פסוק מז פרק כח פרשת כי תבואבחיי  רבינו

תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה. יאשימנו הכתוב בעבדו השי"ת ולא היתה העבודה בשמחה, לפי 

שחייב האדם על השמחה בהתעסקו במצות, והשמחה במעשה המצוה מצוה בפני עצמה, מלבד השכר שיש לו 

מחה, ולכך על המצוה יש לו שכר על השמחה, ועל כן יעניש בכאן למי שעובד עבודת המצוה כשלא עשאה בש

צריך שיעשה אדם המצות בשמחה ובכוונה שלמה, וכן אמרו במדרש רות: )רות רבה ה, ו( אלו היה יודע ראובן 

שהקב"ה מכתיב עליו: )בראשית לז, כא( "וישמע ראובן ויצלהו מידם", בכתפו היה מוליכו לאביו, ואלו היה יודע 

ו", בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו, ואלו היה אהרן שהקב"ה מכתיב עליו: )שמות ד, יד( "וראך ושמח בלב

 יודע בועז שהקב"ה מכתיב עליו: )רות ב, יד( "ותאכל ותשבע ותותר", עגלים פטומים היה מאכילה.

 פסוק כב בחיי במדבר פרק ד רבינו

והנה שלמה ע"ה כוון בזה להודיענו שיתחייב האדם להיותו שמח במצות כשיעשה אותן או יראה אחרים עושין, 

ו שאמר: "עשות משפט", ולא אמר "עשותו משפט". וידוע כי השמחה במעשה המצות מצוה בפני עצמה, וזה

וכשם שהמצוה עבודה לשי"ת כך השמחה על המצוה נקראת עבודה, וכן כתיב: )דברים כח, מז( "תחת אשר 

שמחה לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה", והוא שכתוב: )תהלים ק, ב( "עבדו את ה' בשמחה", באר כי ה

שלמות העבודה. ועל כן היה ענין השיר במקדש ובמשכן בשיר הפה והכלי שהוא מביא נפש האדם לדרך 

השמחה, ומכאן אמר הכתוב בלוים: "לעבוד עבודת עבודה", ודרשו רז"ל: )ערכין יא א( אי זו עבודה לעבודה, 

מצות הקרבן כדי להיות מעשה  הוי אומר זה השיר, כי היו הלוים מוזהרין ומצווים לשורר ולעורר השמחה על

המצוה בשמחה. ומן הידוע כי עיקר זמנו ותקפו של אדם בתכונת כח הקול ובטורח המלאכות הוא מזמן שלשים 

שנה עד חמשים, וכמו שאמרו: )אבות ה, כא( בן שלשים לכח, ומן החמשים ואילך הכח תשש והקול נפסק והלוי 

ולו ונשתנה, וזהו ששנינו: )חולין כד א( לוים במומים כשרים בשנים נפסל, כי איך ישיר את שיר ה' כיון שנפסק ק

פסולים, ועל זה אמר הכתוב: )במדבר ח, כה( "ומבן חמשים שנה ישוב מצבא העבודה ולא יעבוד עוד", ומפני 

 זה נצטוו הלוים להמנות מבן שלשים ועד בן חמשים שהוא זמן עבודתם.



 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף ב עמוד א

 .פסולה –גבוהה למעלה מעשרים אמה שהיא  סוכה

 -אמר קרא למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל, עד עשרים אמה מנא הני מילי? אמר רבה: ד

אין אדם יודע שדר בסוכה, משום דלא שלטא בה עינא.  -אדם יודע שהוא דר בסוכה, למעלה מעשרים אמה 

אדם יושב בצל סוכה, למעלה מעשרים  -רבי זירא אמר: מהכא וסכה תהיה לצל יומם מחרב, עד עשרים אמה 

אין אדם יושב בצל סוכה, אלא בצל דפנות. אמר ליה אביי: אלא מעתה, העושה סוכתו בעשתרות קרנים,  -אמה 

ליכא צל  -איכא צל סוכה, הכא דל דפנות  -אמר ליה: התם, דל עשתרות קרנים  -הכי נמי דלא הוי סוכה? 

רת קבע ושב בדירת סוכה. ורבא אמר: מהכא בסכת תשבו שבעת ימים. אמרה תורה: כל שבעת הימים צא מדי

אין אדם עושה דירתו דירת  -אדם עושה דירתו דירת עראי, למעלה מעשרים אמה  -עראי. עד עשרים אמה 

הכי נמי דלא הוי  -עראי, אלא דירת קבע. אמר ליה אביי: אלא מעתה, עשה מחיצות של ברזל וסיכך על גבן 

 -דירתו דירת עראי, כי עביד ליה דירת קבע  אמר ליה, הכי קאמינא לך: עד עשרים אמה, דאדם עושה -סוכה? 

 נמי לא נפיק. -נמי נפיק. למעלה מעשרים אמה, דאדם עושה דירתו דירת קבע, כי עביד ליה דירת עראי 

 ספר מסילת ישרים פרק א

יסוד החסידות ושרש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו ולמה צריך שישים 

בכל אשר הוא עמל כל ימי חייו. והנה מה שהורונו חכמינו זכרונם לברכה הוא, שהאדם לא נברא  מבטו ומגמתו

אלא להתענג על ה' ולהנות מזיו שכינתו שזהו התענוג האמיתי והעידון הגדול מכל העידונים שיכולים להמצא. 

אך הדרך כדי להגיע ומקום העידון הזה באמת הוא העולם הבא, כי הוא הנברא בהכנה המצטרכת לדבר הזה. 

אל מחוז חפצנו זה, הוא זה העולם. והוא מה שאמרו זכרונם לברכה )אבות ד(: העולם הזה דומה לפרוזדור 

בפני העולם הבא. והאמצעים המגיעים את האדם לתכלית הזה, הם המצוות אשר צונו עליהן האל יתברך שמו. 

בזה העולם בתחלה כדי שעל ידי האמצעים  ומקום עשיית המצוות הוא רק העולם הזה. על כן הושם האדם

האלה המזדמנים לו כאן יוכל להגיע אל המקום אשר הוכן לו, שהוא העולם הבא, לרוות שם בטוב אשר קנה לו 

 על ידי אמצעים אלה. והוא מה שאמרו, זכרונם לברכה )עירובין כב א(: היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. 

יתי הוא רק הדביקות בו יתברך, והוא מה שהיה דוד המלך אומר וכשתסתכל בדבר תראה כי השלמות האמ

ה'  -)תהלים עג(: ואני קרבת אלקים לי טוב. ואומר )שם כז(: אחת שאלתי מאת ה' אותה אבקש שבתי בבית 

ימי חיי וגו', כי רק זה הוא הטוב. וכל זולת זה שיחשבוהו בני האדם לטוב, אינו אלא הבל ושוא נתעה.  -כל 

זכה האדם לטובה הזאת, ראוי שיעמול ראשונה וישתדל ביגיעו לקנותה, והיינו שישתדל לידבק בו אמנם לכשי

 יתברך בכח מעשים שתולדתם זה הענין והם הם המצות.
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ספר אורחות צדיקים שער השמחה

השמחה המידה הזאת באה לאדם מחמת רוב שלוה בלבו בלי פגע רע. ואדם המשיג תאוותו ולא יארע לו דבר 

המעציב אותו, בזה יהיה שמח תדיר, ויאורו פניו, וזיוו מבהיק, וגופו בריא, ואין זקנה ממהרת לבוא עליו, כמו 

. ואין ראוי לאיש משכיל להרבות שנאמר )משלי יז כב(: "לב שמח ייטיב גהה". ומן השמחה יבוא שחוק לאדם

בשחוק, כי עם השחוק משתתפת דעת קלה, כמו שנאמר )קהלת ז ו(: "כי כקול הסירים תחת הסיר כן שחוק 

ששוחק במקום שאין ראוי בו השחוק. ואין ראוי למי שיש לו מוסר  -הכסיל". וכבר נאמר: מאותות השוטה 

י שרב שחוקו מתמעט מוראו, כי בשעת השחוק אין יכול להתנהג בשחוק במושבות ובמעמדות, מפני שאמרו: מ

לחשוב שום יראת שמים עליו. לכן ייסר אדם את עצמו שלא ישחוק ושלא יקנה לו רב או חבר משחק, שנאמר 

)ירמיה טו יז(: "לא ישבתי בסוד משחקים ואעלוז", וכתיב )משלי יד כג(: "בכל עצב יהיה מותר".




