
מצות השמחה

ויקרא כג,מ ּולְַקחְּתֶם לָכֶם ּבַּיֹום הִָראׁשֹון, ּפְִרי עֵץ הָָדר ּכַּפֹת ּתְמִָרים, וַעֲנַף עֵץ-עָבֹת, וְעְַרבֵי-נָחַל; ּוׂשְמַחְּתֶם, לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם--
ׁשִבְעַת יָמִים. 

הלכות שופר סוכב ולולב ז,יב  [יג] מצות לולב, להינטל ביום הראשון של חג בלבד בכל מקום ובכל זמן, ואפילו בשבת, שנאמר 
"ולקחתם לכם ביום הראשון" (ויקרא כג,מ).  ובמקדש לבדו נוטלין אותו בכל יום ויום משבעת ימי החג, שנאמר "ושמחתם, 

לפני ה' אלוהיכם--שבעת ימים" (שם).

יב,ו וַהֲבֵאתֶם ׁשָּמָה, עֹֹלתֵיכֶם וְזִבְחֵיכֶם, וְאֵת מַעְׂשְֹרתֵיכֶם, וְאֵת ּתְרּומַת יְֶדכֶם; וְנְִדֵריכֶם, וְנְִדבֹתֵיכֶם, ּובְכֹֹרת ּבְַקְרכֶם, וְצֹאנְכֶם.  יב,ז 
וַאֲכַלְּתֶם-ׁשָם, לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם, ּוׂשְמַחְּתֶם ּבְכֹל מִׁשְלַח יְֶדכֶם, אַּתֶם ּובָּתֵיכֶם--אֲׁשֶר ּבֵַרכְָ, יְהוָה אֱֹלהֶיָ. 

יב,יא וְהָיָה הַּמָקֹום, אֲׁשֶר-יִבְחַר יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם ּבֹו לְׁשַּכֵן ׁשְמֹו ׁשָם--ׁשָּמָה תָבִיאּו, אֵת ּכָל-אֲׁשֶר אָנֹכִי מְצַּוֶה אֶתְכֶם:  עֹוֹלתֵיכֶם וְזִבְחֵיכֶם, 
מַעְׂשְֹרתֵיכֶם ּותְֻרמַת יְֶדכֶם, וְכֹל מִבְחַר נְִדֵריכֶם, אֲׁשֶר ּתִּדְרּו לַיהוָה.  יב,יב ּוׂשְמַחְּתֶם, לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֵיכֶם--אַּתֶם ּובְנֵיכֶם ּובְנֹתֵיכֶם, 

וְעַבְֵדיכֶם וְאַמְהֹתֵיכֶם; וְהַּלֵוִי אֲׁשֶר ּבְׁשַעֲֵריכֶם, ּכִי אֵין לֹו חֵלֶק וְנַחֲלָה אִּתְכֶם.

ּכִי אִם-לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּתֹאכְלֶּנּו, ּבַּמָקֹום אֲׁשֶר יִבְחַר יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּבֹו--אַּתָה ּובִנְָ ּובִּתֶָ וְעַבְּדְָ וַאֲמָתֶָ, וְהַּלֵוִי אֲׁשֶר ּבִׁשְעֶָריָ; 
וְׂשָמַחְּתָ, לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבְכֹל, מִׁשְלַח יֶָדָ. 

ה וְנָתַּתָה, ּבַּכָסֶף; וְצְַרּתָ הַּכֶסֶף, ּבְיְָדָ, וְהָלַכְּתָ אֶל-הַּמָקֹום, אֲׁשֶר יִבְחַר יְהוָה אֱֹלהֶיָ ּבֹו.  יד,כו וְנָתַּתָה הַּכֶסֶף ּבְכֹל אֲׁשֶר-ּתְאַּוֶה נַפְׁשְָ 
ּבַּבָָקר ּובַּצֹאן, ּובַּיַיִן ּובַּׁשֵכָר, ּובְכֹל אֲׁשֶר ּתִׁשְאָלְָ, נַפְׁשֶָ; וְאָכַלְּתָ ּׁשָם, לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, וְׂשָמַחְּתָ, אַּתָה ּובֵיתֶָ.

באמת, אוכלים בירושלים ולא רק במקדש:

ב,א  מעשר שני נאכל לבעליו, לפנים מחומת ירושלים--שנאמר "ואכלת לפני ה' אלוהיך, במקום אשר יבחר לשכן שמו 
שם . . ." (דברים יד,כג).  ונוהג בפני הבית, ושלא בפני הבית; אבל אינו נאכל בירושלים אלא בפני הבית, שנאמר "מעשר דגנך 

תירושך ויצהרך, ובכורות בקרך וצאנך" (שם)--מפי השמועה למדו, מה בכור אינו נאכל אלא בפני הבית, אף מעשר שני לא ייאכל 
אלא בפני הבית.

(הרי עוד ראיה שלחז״ל ולרמב׳׳ם, המקדש הוא לא רק לפנים מן הקלעים.)

וְעָׂשִיתָ חַג ׁשָבֻעֹות, לַיהוָה אֱֹלהֶיָ--מִּסַת נְִדבַת יְָדָ, אֲׁשֶר ּתִּתֵן:  ּכַאֲׁשֶר יְבֶָרכְָ, יְהוָה אֱֹלהֶיָ.  טז,יא וְׂשָמַחְּתָ לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, אַּתָה 
ּובִנְָ ּובִּתֶָ וְעַבְּדְָ וַאֲמָתֶָ, וְהַּלֵוִי אֲׁשֶר ּבִׁשְעֶָריָ, וְהַּגֵר וְהַּיָתֹום וְהָאַלְמָנָה אֲׁשֶר ּבְִקְרּבֶָ--ּבַּמָקֹום, אֲׁשֶר יִבְחַר יְהוָה אֱֹלהֶיָ, לְׁשַּכֵן ׁשְמֹו, 

ׁשָם.

הַּסֻּכֹת ּתַעֲׂשֶה לְָ, ׁשִבְעַת יָמִים:  ּבְאָסְּפְָ--מִּגְָרנְָ, ּומִּיְִקבֶָ.  טז,יד וְׂשָמַחְּתָ, ּבְחַּגֶָ:  אַּתָה ּובִנְָ ּובִּתֶָ, וְעַבְּדְָ וַאֲמָתֶָ, וְהַּלֵוִי וְהַּגֵר 
וְהַּיָתֹום וְהָאַלְמָנָה, אֲׁשֶר ּבִׁשְעֶָריָ.  טז,טו ׁשִבְעַת יָמִים, ּתָחֹג לַיהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבַּמָקֹום, אֲׁשֶר-יִבְחַר יְהוָה:  ּכִי יְבֶָרכְָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבְכֹל 

ּתְבּואָתְָ ּובְכֹל מַעֲׂשֵה יֶָדיָ, וְהָיִיתָ, אְַ ׂשָמֵחַ.

הלכות יום טוב: שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים, כולם אסורים בספד ותענית.  וחייב אדם להיות בהן 
שמח וטוב לב, הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלווים עליו, שנאמר "ושמחת, בחגך . . ." (דברים טז,יד).  אף על פי שהשמחה 
האמורה כאן, היא קרבן שלמים כמו שאנו מבארין בהלכות חגיגה, יש בכלל אותה שמחה, לשמוח הוא ובניו ובני ביתו כל אחד 

ואחד בראוי לו.

כד,ה ּכִי-יִּקַח אִיׁש, אִּׁשָה חֲָדׁשָה--ֹלא יֵצֵא ּבַּצָבָא, וְֹלא-יַעֲבֹר עָלָיו לְכָל-ּדָבָר:  נִָקי יִהְיֶה לְבֵיתֹו, ׁשָנָה אֶחָת, וְׂשִּמַח, אֶת-אִׁשְּתֹו 
אֲׁשֶר-לָָקח.

הוא לא חייב לשמוח, אלא לשמח.

כו,י וְעַּתָה, הִּנֵה הֵבֵאתִי אֶת-ֵראׁשִית ּפְִרי הָאֲָדמָה, אֲׁשֶר-נָתַּתָה ּלִי, יְהוָה; וְהִּנַחְּתֹו, לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ, וְהִׁשְּתַחֲוִיתָ, לִפְנֵי יְהוָה 
אֱֹלהֶיָ.  כו,יא וְׂשָמַחְּתָ בְכָל-הַּטֹוב, אֲׁשֶר נָתַן-לְָ יְהוָה אֱֹלהֶיָ--ּולְבֵיתֶָ:  אַּתָה, וְהַּלֵוִי, וְהַּגֵר, אֲׁשֶר ּבְִקְרּבֶָ

ּובָנִיתָ ּׁשָם מִזְּבֵחַ, לַיהוָה אֱֹלהֶיָ:  מִזְּבַח אֲבָנִים, ֹלא-תָנִיף עֲלֵיהֶם ּבְַרזֶל.  כז,ו אֲבָנִים ׁשְלֵמֹות ּתִבְנֶה, אֶת-מִזְּבַח יְהוָה אֱֹלהֶיָ; וְהַעֲלִיתָ 
עָלָיו עֹוֹלת, לַיהוָה אֱֹלהֶיָ.  כז,ז וְזָבַחְּתָ ׁשְלָמִים, וְאָכַלְּתָ ּׁשָם; וְׂשָמַחְּתָ, לִפְנֵי יְהוָה אֱֹלהֶיָ.

המורם מהם: עיקר מצות השמחה תמיד קשור למקדש. ובהעדר המקדש, שם העדר השמחה.

ּובָאּו עָלֶיָ ּכָל-הַּקְלָלֹות הָאֵּלֶה, ּוְרָדפּוָ וְהִּׂשִיגּוָ, עַד, הִּׁשָמְָדְ:  ּכִי-ֹלא ׁשָמַעְּתָ, ּבְקֹול יְהוָה אֱֹלהֶיָ--לִׁשְמֹר מִצְותָיו וְחֻּקֹתָיו, אֲׁשֶר צִּוְָ.  
כח,מו וְהָיּו בְָ, לְאֹות ּולְמֹופֵת; ּובְזְַרעֲָ, עַד-עֹולָם.  כח,מז ּתַחַת, אֲׁשֶר ֹלא-עָבְַדּתָ אֶת-יְהוָה אֱֹלהֶיָ, ּבְׂשִמְחָה, ּובְטּוב לֵבָב--מֵֹרב, ּכֹל.


