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ֱקצבורג אברהם אריה ֱקצבורגהרב אברהם אריה הרב

יו"ט שמחת במצות הערות

יו"ט שמחת במצות הערות

המֱקִדש בזמן השמחה גִדר א.

היום כֹל שמחה ב.

ישן בבשר שמחה ג.

חוה"מ ימי כֹל שמחה ִד.

ִדעת מִדרבנן, או מִדאורייתא בזה"ז יו"ט שמחת מצות אי הראשונים נחֹלֱקו
ִדהוא עשה) ִד"ה יִד: (מו"ֱק התוס' וִדעת מה"ת, ִדהוא הי"ז) מיו"ט (פ"ו הרמב"ם

שמחה. בשֹלמי ִדוֱקא מִדאורייתא ִדהמצוה מִדרבנן,

ִדבזה"ז והשמחה המֱקִדש בזמן שנצטוינו השמחה התוס' ִדֹלשיטת ונראה
ה'", "ֹלפני ִדוֱקא הוא השמחה ִדין המֱקִדש ִדבזמן שמחות, סוגי ב' הן מִדרבנן,
הגוף שמחת גם בזה שיש הֱקרבן באכיֹלת ִדוֱקא היא השמחה שצורת כֹלומר
את אֹלא ֹלנו אין ובזה"ז ֹלה', ההתֱקרבות שמחת וגם הִדעת, הרחבת שגורמת
הוי בזה"ז ִדגם הרמב"ם ֹלשי' אך הִדעת. והרחבת הגוף הנאת שמחת
ואע"ג הגוף, בהנאת היתה השמחה ביהמ"ֱק בזמן ִדגם ע"כ מִדאורייתא,
המצוה. גִדרי מעצם אינו מ"מ שמחה, בשֹלמי ֹלֱקיימה המובחר מן ִדמצוה
בגִדר גם נחֹלֱקו בזה"ז, השמחה בחיוב והרמב"ם התוס' ִדנחֹלֱקו ִדמֹלבִד וחזינן

המֱקִדש. ִדבזמן השמחה

ֹלהיות אִדם חייב וכו' החג ימי ושמונת הפסח ימי שבעת (שם) הרמב"ם כתב
ובפשטות וכו' עֹליו הנֹלוים ןכֹל ביתו ובני ואשתו ובניו הוא ֹלב וטוב שמח בהם
בשר שאכיֹלת אֹלא ברגֹל, ושעה שעה בכֹל השמחה שחיוב משמע ֹלשונו
וכעי"ז היום. כֹל בשמחה ֹלהיות שיוכֹל הִדעת הרחבת ֹלאִדם גורמת יין ושתיית
יהיה שמחה שֹלמי שאכֹל ֹלאחר ִדאטו ח) (חגיגה הטו"א עֹל ברוך באמרי כ'

היום. כֹל ִדין ִדהוא וִדאי אֹלא בשמחה, שמחה ֹלערב ויוכֹל אשה ֹלשאת מותר

כגון צער, הגורמים בִדברים ובחוה"מ ביו"ט ֹלעסוֱק ִדאין פשוט נראה וֹלפי"ז
חייב בחג, שנצטער ֹלאִדם ארע אם וכן וכיו"ב, צרות עֹל ספרים ֱקריאת

בֹלבו. שמחה וֹלהכניס הצער ֹלהפיג משמחים בִדברים ֹלעסוֱק ֹלהשתִדֹל

הסעוִדה היא יו"ט ששמחת בפשטות כ' ה) סי' ביצה (יש"ש במהרש"ֹל אמנם
בֹלב ֹלסעוִדה נחשבת אינה זה ִדבֹלא יין, וֹלשתות בשר בה ֹלאכוֹל צריך וֹלכן
כיצִד הסעוִדה, היא יו"ט שמחת ִדאם בִדבריו, יֹל"ע אמנם ובשמחה. טוב
בֱקטנים וכן ֹלסעוִדה, שייך שאינו צבעונין בבגִדי שמשמחן בנשים מתֱקיים
בעת ִדוֱקא השמחה שֹלאנשים ֹלומר תיתי ומהיכי ואגוזים, בֱקֹליות שמשמחן

הסעוִדה. בזמן אינו וֱקטנים וֹלנשים הסעוִדה,

וא"א שמחה בו אין ימים מב' יותר עֹליו שעברו שבשר (ֱקעח) יאיר החות כ'
איסור בענין ע. בסנהִדרין רש"י בִד' כיו"ב ומצינו יו"ט. שמחת מצות בו ֹלֱקיים
שֹלא שכֹל ופירש"י כשֹלמים, שהוא זמן כֹל ִדאסור ת"ב, בערב בשר אכיֹלת
אבֹל הֹלב, את ומשמח בֹלחֹלחותו הוא עִדיין אחִד, וֹליֹלה ימים ב' עֹליו עבר
אסור ִדֹלִדיִדן כתבו ואע"ג) ִד"ה (ֹל. תענית בתוס' אמנם מֹליח. הוי הכי בתר
גורם ג"כ בו רגיֹלים ִדאנו ִדכיון מרובה, מזמן אפיֹלו מֹליח בשר בעת"ב ֹלאכוֹל
ויעוי' שמחה. יִדי בזה ִדיוצאים יו"ט שמחת ֹלענין ה"ה ִדבריהם וֹלפי שמחה.
משום הוא בעת"ב בשר אכיֹלת ִדאיסור שפי' סֱק"ה תֱקנ"ב במ"ב עוִד
ֱקרבן כעין שהוא בבשר רֱק הוא הִדין מעיֱקר האיסור וֹלכן הֱקרבנות, שנתבטֹלו
שנאסר בשר גִדרי כֹלֹל ֹלִדמות אין וֹלפי"ז וֹליֹלה. ימים ב' עֹליו עברו שֹלא

שמחה. משום בשר אכיֹלת ֹלִדין בעת"ב

ֹלשמח שחייב בשמחה יֹל"ע וֹלפ"ז הרגֹל, מימי יום בכֹל נוהגת שמחה מצות
וכיו"ב הראשון ֹליו"ט חשוב בגִד ֹלה שֱקונה ִדמצוי צבעונין, בבגִדי אשתו את
שמחה מצות בזה מֱקיימין היאך וצ"ע חוה"מ, בימי בו משתמשת אינה ושוב
מצות אין יו"ט שבֹליֹל הסוברים ִדֹלִדעת בזה העירוני עוִד הרגֹל. ימי בכֹל

חִדש בגִד ֹלה נותן אם אבֹל בבוֱקר, ביו"ט הבגִד את ֹלחִדש יש שמחה,
כֹלֹל בזה נתֱקיים ֹלא החג, כֹל בו משתמשת אינה ושוב יו"ט בֹליֹל

יו"ט. שמחת מצות

ֱקיים המֱקִדש שבית בזמן אומר בתירא בן יהוִדה רבי תניא ע"א, ֱק"ט פסחים
ה' ֹלפני ושמחת שם ואכֹלת שֹלמים וזבחת שנאמר בבשר, אֹלא שמחה אין
ויין שנאמר ביין, אֹלא שמחה אין ֱקיים המֱקִדש בית שאין ועכשיו אֹלוֱקיך,
שמחה אין ֱקיים המֱקִדש שבית ִדבזמן בזה מבואר ע"כ. אנוש, ֹלבב ישמח
ֱקיים המֱקִדש בית שאין ובזמן יין, גם צריך ואין בזה וסגי שֹלמים, בבשר אֹלא
ביין סגי או יין, וגם בשר גם צריך אם האחרונים [ונחֹלֱקו ביין. אֹלא שמחה אין
בשר גם שצריך אחרונים ועוִד ה') סי' פ"ב (ביצה שֹלמה שֹל הים שיטת ֹלחוִד,
בבשר, חובה אין ִדבזה"ז אחרונים ושאר תֱקכ"ט) (סי' הב"ח ִדעת אבֹל יין, וגם

כיצִד)]. ִד"ה הֹלכה בביאור ס"ב (שם המשנ"ב פסֱק וכן איכא, מצוה ורֱק

ובזה"ז ִדוֱקא, שֹלמים בבשר היא השמחה חובת טעמא מאי ביאור וצריך
בין חיֹלוֱק אין הבשר טבע מצִד ִדהא ביין, אֹלא שמחה אין שֹלמים שאין
בשר ִדגם ע' מסנהִדרין כן שהוכיח סֱק"ו) (רמ"ט במג"א [ועי' ֹלחוֹלין, שֹלמים
צ"ב וביותר חובה. יִדי יוצאין שֹלמים בבשר ִדוֱקא ומ"ט משמח], חוֹלין
בזמן ומ"ט מבשר, יותר משמח שיין הרי ֹלחוִד, ביין סגי ִדבזה"ז ֹלהסוברים

טפי. שמשמח ביין יוצא ואינו שֹלמים בשר ִדוֱקא צריך המֱקִדש

שמחת תרתי, איכא ִדבשֹלמים וכתב זה, ֹלבאר (שם) הב"ח עמִד כבר והנה
רֱק ביה ִדאיכא בחוֹלין משא"כ הבשר, אכיֹלת ושמחת ֹלה', ֱקרבן הבאת

מבשר. טפי משמח ִדיין אמרינן ובזה הבשר, אכיֹלת שמחת

זביחה צריך שאין ע"א) (בפסחים כמ"ִד ֱקיי"ֹל ִדהא חִדא עיון, צריכים וִדבריו
שיש בהכרח אינו וא"כ יו"ט, מערב הֱקרבן את ֹלהֱקריב ואפשר שמחה, בשעת
מתעוררת אכיֹלתו בשעת ִדמ"מ [ואפשר הֱקרבן. הבאת שמחת גם ברגֹל
מחוייב ואחִד אחִד כֹל אין ִדהא ֱקשה, ועוִד הֱקרבן]. הבאת שמחת גם אצֹלו
חבירו, שהביא מֱקרבן אוכֹל אם גם שמחה יִדי ויוצא עצמו, בפני ֱקרבן ֹלהביא
כֹל עֹל חובה יש השֹלמים, אכיֹלת חובת שמֹלבִד שחיִדשו ֹלהאחרונים [וגם
החזו"א מרן ובמכתב ה"י מחגיגה פ"ב עזרי באבי (עי' ֱקרבן, ֹלהֱקריב גם אחִד
אכיֹלת וחובת החג, במשך אחִד בֱקרבן סגי מ"מ שם), הספר שבסוף ז"ֹל
שיש בהכרח אינו וא"כ חבירו], בשֹל גם יוצא הימים שבשאר שמחה שֹלמי
שמחת בזה שיש כוונתו שעיֱקר נאמר אם וגם הֱקרבן. הבאת שמחת גם בזה
אכיֹלת מצות שאין סוברים ִדיש ברור, אי"ז עִדיין ֱקִדשים, אכיֹלת מצות
ה"א הֱקרבנות ממעשה פ"י ברמב"ם (עי' ֹלישראֹל, וֹלא ֹלכהנים אֹלא ֱקִדשים
שגם הרמב"ן) שהוסיף במ"ע (בסהמ"צ הרמב"ן ֹלשיטת וגם ובאחרונים),
מצוה יש הֱקרבן בעֹל שאינו ֹלמי גם אם צ"ע בֱקֱק"ֹל, מצוה יש ֹלישראֹל

וצ"ע. באכיֹלתו,

יוצאין וז"ֹל, כתב ה"י) מחגיגה (פ"ב הרמב"ם ִדהנה אחר, בענין ֹלבאר ונראה
והכהנים בהמה, ובמעשר ונִדבות בנִדרים שמחה שֹלמי חובת יִדי ישראֹל
ה' ֹלפני בשר באכיֹלת ֹלשמוח היא זו שמצוה ושוֱק, ובחזה ובאשם בחטאת
באכיֹלת ֹלשמוח היא שהמצוה שכתב בֹלשונו ֹלִדֱקִדֱק ויש עכ"ֹל. אכֹלו, והרי
הוא באמת והנה ה'. ֹלפני אֹלו תיבות ב' בהוספת כוונתו מה וצ"ב בשר
ֹלפני ושמחת בעצרת, שנאמרה שמחה במצות י"א) ט"ז (ִדברים ִדֱקרא ֹלישנא
כתיב שֹלמים אכיֹלת חיוב ֹלמִדו שממנו עיבֹל ִדהר בֱקרא וכן אֹלוֱקיך, ה'
היא בזה הכוונה התורה שאמרה ה' ִדֹלפני ֹלבאר ויש אֹלוֱקיך. ה' ֹלפני ושמחת
מהר ֹלֹלומִדו ִדצריך [והא גבוה, משֹלחן ֱקִדשים באכיֹלת השמחה שתהיה
היינו ֹלא שֹלמים בהִדיא ביה ִדכתיב עיבֹל מהר ִדיֹלפי' ִדאיֹלוֹלי י"ֹל עיבֹל,
י"ֹל עיבֹל מהר שֹלמִדוהו אחר אבֹל ִדוֱקא, ֱקִדשים אכיֹלת ִדהיינו מפרשים
ז"ֹל החת"ס מרן כן כתב שכבר מצאתי ושוב התורה]. שאמרה ה' ֹלפני ִדהיינו
השיח גם שכ"כ והביא ע"א), פסחים חת"ס, מכון הוצ' השֹלם חת"ס (בחי'
שִדֱקִדֱק וזהו ֱקִדשים. אכיֹלת היינו ֱקרא ִדאמר ה' ִדֹלפני ח'), ִדף (חגיגה יצחֱק
ה', ֹלפני בשר באכיֹלת ֹלשמוח היא שהמצוה וכתב הזהב, בֹלשונו הרמב"ם גם

ִדוֱקא. שֹלמים וא"צ אכֹלו, והרי ֱקִדשים, באכיֹלת ִדהיינו

ה', ֹלפני השמחה שתהי' היא ֹלכתחיֹלה השמחה חובת ִדגִדר ֹלפרש יש וֹלפי"ז
בענין וֹלא גבוה, משֹלחן ֱקִדשים ִדאכיֹלת רוחני בענין השמחה שתהי' ִדהיינו

המצוה עיֱקר מ"מ מבשר, טפי משמח ִדיין אע"ג וֹלפיכך בֹלבִד. גשמי
ֱקִדשים ֹלנו שאין הזה בזמן ורֱק רוחני, בענין השמחה שתהי' היא

ביין. מצותה

ה', ֹלפני

שֹלמים בבשר השמחה חובת בגִדר

שֹלמים בבשר השמחה חובת

שטראוס ש. י. שטראוסהרב ש. י. הרב

הרגֹל שמחת בענין - ראה פרשת

הרגֹל בֹליֹלות שמחה חיוב

בשמחה שמחה מערבין בשמחהאין שמחה מערבין אין

יו"ט בשמחת ֹלה' יו"טחציו בשמחת ֹלה' חציו

בבשר יו"ט שמחת

שֹלמים באכיֹלת המובחר מן מצוה

תשס"ט אב כ"ִד תשס"טערש"ֱק אב כ"ִד ערש"ֱק

ומצות בתורה החג שמחת
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טוב ביום ֹלאִדם ֹלו אין אומר אֹליעזר רבי תניא, (סח:), בפסחים איתא
חציו חֹלֱקהו, אומר יהושע רבי ושונה, יושב או ושותה אוכֹל או אֹלא
אחִד מֱקרא ושניהם יוחנן רבי ואמר המִדרש. ֹלבית וחציו ושתיה ֹלאכיֹלה
אומר אחִד וכתוב אֹלהיך, ֹלה' עצרת טז) (ִדברים אומר אחִד כתוב ִדרשו,
ֹלכם, כוֹלו או ֹלה' כוֹלו או סבר אֹליעזר רבי ֹלכם, תהיה עצרת כט) (במִדבר

הגמ'. ִדברי ע"כ ֹלכם, וחציו ֹלה' חציו חֹלֱקהו, סבר יהושע ורבי

ֹלעשות שאפשר ר"א ֹלִדעת ֹלאיתן) משכיֹל (ֹלר"א איתן נחֹל בספר ותמה
ר"י, ֹלִדעת גם ֹלתמוה יש וכן החג, שמחת מצות בזה מֱקיים איך ֹלה', כוֹלו
איך וא"כ רגע, בכֹל היא בחג ֹלשמוח שהחובה הגר"א בשם מובא הרי

ֹלה'. בחצי החג שמחת ר"י ֹלִדעת מֱקיימים

ִדמֱקיימין ֹליה ִדפשיטא סט), (סימן אריה השאגת ִדברי עפ"י ֹלתרץ ויש
ה' "פֱקוִדי וכִדכתיב הֹלב, את המשמח תורה בתֹלמוִד החג שמחת מצות
ִדֹלה' ֱקרא ֹלר"י ִדצריך ִדמה שם וכתב יט), (תהֹלים ֹלב" משמחי ישרים
ֹלֹלמוִד צריכים אֹלא שהוא, בכֹל התורה בֹלימוִד סגי ִדֹלא ֹלומר אֹלא אינו
כיון החג, שמחת היום כֹל מֱקיימין ִדֹלכו"ע נמצא וֹלִדבריו היום, חצי ִדוֱקא

שמחה. מצות מֱקיימין בת"ת שגם

"חציו ושונה", יושב "או ִדוֱקא בגמ' מש"א היטב מִדוייֱק השג"א וֹלִדברי
בֹלבִד, הֹלב את המשמח בת"ת רֱק מתֱקיים ִדֹלה' החֹלֱק כי המִדרש", ֹלבית
משתה ִדכתיב ֹלאו ִדאי שם, במהרש"א מבואר וכן וכִדומה. בתפיֹלה וֹלא
בֹלימוִד "שמחה" מצות ֹלֱקיים ואפשר בפורים, ֹלאכוֹל ִדא"צ הו"א בפורים,
עצמו מִדברי ֹלר"א שהֱק' (טו:) בביצה במאירי ועיין היום. כֹל התורה
הוא כבר ושונה שיושב "ִדכֹל ותירץ סעוִדות, י"ִד בסוכות ֹלאכוֹל שחייב
סֱק"א תֱקכט (סי' במ"ב אך פטס). (ערך בערוך וע"ע הימנו", בגִדוֹלה שמח
ע"י ואפיֹלו ובֱקשות תפיֹלות ע"י ֹלה' חצי ֹלֱקיים ִדאפשר מבואר וסֱק"כ)
מזה ומבואר ברמב"ם, משמע וכִדבריו ובִד"מ, ברי"ו מבואר וכן תענית,

וצ"ע. ִדֹלה', בחֹלֱק שמחה מצות ֹלֱקיים שא"צ

בת"ת שיש השמחה ִדֹלכאורה ֹלהבין, יש השג"א ִדברי יסוִד עיֱקר והנה
שיש ִדהשמחה שכתב בשג"א וראיתי ֹלה'. בכֹלֹל וֹלא "ֹלכם" בכֹלֹל היא
מצות ומֱקיים בתורה שעוסֱק במה שמחה ֹלו "ִדיש מפני היא בת"ת
אשר המצוות". כֹל כנגִד המֱקום ֹלפני ושֱקוֹלה החביבה במצוה המֱקום
הוי ֹלכך מחמת היא שהשמחה ִדכיון ִדר"ֹל מִדבריו, נראה

מצוה. שֹל שמחה שאינה באכיֹלה שיש השמחה ֹלאפוֱקי ֹלה', בכֹלֹל

ת"ת שֹל יחוִדה מה א"כ המצוה, מחמת היא השמחה ִדאם ֹלתמוה, יש אך
וכמבואר שמחה, ֹליִדי מביאות המצות כֹל הרי המצות, שאר פני עֹל
ובברכות מתוך אֹלא שורה השכינה ִדאין (ֱקיז.) בפסחים
מפני יומא כוֹלא מפומיה חוכא פסיֱק ִדֹלא ברונא רב עֹל מסופר (ט:)
סי' (נִדרים הגרש"ש וחי' רכג) (סי' במו"ֱק עוִד ועיין ֹלתפיֹלה, גאוֹלה שסמך
יתירה, שמחה בה ויש המצות כֹל כנגִד שֱקוֹלה ת"ת שמצות ואף ועוִד. יב)

וצ"ע. החג, שמחת בהם ֹלֱקיים וניתן שמחה בהן יש המצות שאר גם מ"מ

חבירו עֹל ספרו אסר ִדאם ֱקיי"ֹל סי"א) רכא (סי' ביו"ִד ִדהנה בזה, והנראה
הנאה ממוִדר מ"ש מ"ג) (ס"ֱק הט"ז והֱקשה בו, ֹלֹלמוִד ֹלנאסר אסור
"ִדהכא ותי', ניתנו, ֹליהנות ֹלאו ִדמצוות משום בו ֹלתֱקוע ִדמותר משופר
ִדמיא ֹלא א"כ אבֹלו, בימי ֹלֹלמוִד אסור שהרי ֹלב, משמחת התורה וִדאי
הנאה נמשך בזה אֹלא ניתנו, ֹליהנות ֹלאו ִדאמרינן מצות ֹלשאר מצוה האי
שיש ֹלשמחה מתורה שיש השמחה ִדמ"ש צ"ב, וִדבריו עכ"ֹל. ֹלאִדם",

ניתנו. ֹליהנות ֹלאו ִדאמרינן המצות כֹל מֱקיום

ִדאמרינן ִדהטעם יא) סי' (נִדרים הגרש"ש שֹל יסוִדו עפ"י ֹלבאר ונראה
ע"מ ניתנו ֹלא ִדהמצוות משום המצוה, מֱקיום שנהנה אע"ג מֹלֹל"נ,
מתכוון שאינו כֹל וֹלכך ֹלהנאה, עומִדות המצוות אין וממיֹלא ֹליהנות,
משום ֹלהנאה, גם שעומִדת תורה ִדשאני י"ֹל וֹלפ"ז איסור. בו אין ֹלהנות
וככֹל המצוה. ממטרת חֹלֱק היא עצמה וההנאה השמחה התורה ִדבֹלימוִד
וע"ע (מז.), בנִדרים ראמ"ה שֹל הזהב בֹלשונו מבואר האֹלה הִדברים

טֹל. האגֹלי ובהֱקִדמת מז) (סימן בֹלבוש

ֹלשמוח התורה כוונת ִדבוִדאי השג"א, ִדברי היטב מיושבים ומעתה
אבֹל וֹלשמחה, ֹלהנאה שמטרתה ת"ת במצות אֹלא אינו החג בשמחת
ֹלכך עומִדין שאין כיון מ"מ שמחה, ֹליִדי שמביאין אף המצוות שאר
בשמחת בה ֹלשמוח התורה כוונת זה אין ממיֹלא, בא רֱק ושמחתם

המצוות.

ִדנשים המצוה, ֱקיום משום היא ִדהשמחה ֹלִדבריו כתב השג"א והנה
וצ"ע, כֹלֹל. שמחה משום התורה בֹלימוִד ֹלהן אין בת"ת חייבות שאינן
מז) סימן (או"ח הגר"א בביאור ועיין ֱקיומית, מצוה בהן יש מ"מ ִדהרי
מברכות. ִדנשים כמעשהז"ג ִדהוי התורה ברכת עֹל מברכות ִדנשים שכתב
שאין נמצא התורה, בֹלימוִד אינן ִדנשים ִדכיון י"ֹל וֹלהנ"ֹל
מצות כשאר התורה ֹלימוִד הוי וֹלִדיִדהו ֹלשמוח, בֹלימוִדן
בת"ת החג שמחת ֹלֱקיים ֹלנשים אין וֹלכך בממיֹלא, באה שהשמחה

וִדו"ֱק. מצות, בשאר החג שמחת ֹלֱקיים ֹלגברים שאין כמו

המצוה, ֱקיום

מצוה, שֹל שמחה

מחוייבות
מטרה

ביה ִדכתיב ִדכיון בשמחה חייבים הרגֹל ִדֹליֹלות (מח.) בסוכה רש"י ִדעת
ביה ִדכתיב סוכה ישיבת מצוות ֹלגבי וכמבואר בכֹלֹל ֹליֹלות אף "ימים"
א"כ (מג.) בסוכה כמבואר בכֹלֹל וֹליֹלות ימים" שבעת תשבו "בסוכות

בכֹלֹל. ֹליֹלות אף שמחה גבי ִדכתיב "ימים" ה"ה

הוא שמחה ֹלגבי "ימים" שנזכר היחיִד ִדהמֱקום מאִד מוֱקשים רש"י וִדברי
(מג.) ֹלעיֹל סוגיא ובאותה ימים" שבעת ִד' ֹלפני "ושמחתם אמור בפרשת
(עא. בפסחים התוס' ואמנם ֹלוֹלב עֹל אֹלא שמחה עֹל אינו זה ִדפס' מפורש
במֱקִדש ֹלוֹלב ֹלִדין וגם שמחה ֹלחיוב גם נִדרש זה ִדפסוֱק כתבו ֹלרבות) ִד"ה
מצאו ִדהיכן ִדבריהם עֹל פ' סי' ברוך מנחת בשו"ת תמה כבר אבֹל שבעה
ונראה ֹלוֹלב. עֹל זה פסוֱק ִדורשת בסוכה שהגמ' כיון שמחה ֹלגבי ֹלִדורשו
נחֹלֱקו הי"א פ"ג סוכה בירושֹלמי אבֹל ֹלֹלוֹלב זה פסוֱק ִדורש שהבבֹלי ִדאף
בשֹלמי מעמיִדו נוסף ומ"ִד בֹלוֹלב זה פסוֱק שמעמיִד אחִד מ"ִד ִדיש בזה
ובין ֹלֹלוֹלב בין נִדרש ִדהפס' שכתבו בפסחים התוס' ומִדברי שמחה.
שהמחֹלוֱקת אֹלא שמחה עֹל ֱקאי זה פסוֱק ִדֹלכו"ע ִדס"ֹל מוכח ֹלשמחה
ִד"ה (מג:) סוכה הריטב"א מֹלשון מוכח [וכן ֹלוֹלב עֹל גם ֹלִדורשו אם בירוש'
רש"י ִדברי ניחא וא"כ איירי בשמחה הפסוֱק עיֱקר ואִדרבה עייש"ה] ופרכינן
ֹליֹלות אף ביה כתיב ִד"ימים" וכיון ֱקאי שמחה עֹל גם ִדהפסוֱק כתוס' ִדס"ֹל

בסוכה. ישיבה מצוות ֹלגבי שנִדרש וכמו בכֹלֹל

שהרי שם ברוך המנחת רמז ֹלזה וגם תמוהים עִדיין רש"י ִדברי אוֹלם
תשבו ִדתשבו בגז"ש ֹלומִדים סוכה ִדִדווֱקא (מג.) שם בסוגיא מפורש
כפשוטו הוא ִד"ושמחתם" ֱקרא אבֹל ֹליֹלות, כוֹלֹל ימים ִדשבעת ממֹלואים
גם נִדרש ִד"ושמחתם" במה ארוכה העֹלנו ֹלא וא"כ ֹליֹלות, וֹלא ימים

ֹליֹלות. וֹלא ִדווֱקא ימים הוא ִד"ושמחתם" ִדורשת הגמ' ִדסו"ס ֹלשמחה

ִד"ימים" ִדהא פי' תשבו) ִד"ה (מג: שם רש"י ִדהנה ֹלישב ִדיש נראה אמנם
משום ֹליֹלות כוֹלֹל אינו ִדֹלוֹלב "ימים" ואיֹלו ֹלֹליֹלות אף נִדרש ִדסוכה
ִדֹליֹלות ממֹלואים מגז"ש ֹלומִדים שפיר הנמשכת, מצוה היא סוכה ִדישיבת
שמצוותו ֹלוֹלב משא"כ הנמשכת מצווה היתה המֹלואים ימי ִדגם בכֹלֹל
בימים. ֹליֹלות נכֹלֹל ֹלא בזה ֹלכן בה כתיב "ֹלֱקיחה" שרֱק כיון חִדא שעה
מצוות גם נכֹלֹל ִד"ושמחתם" ִדבֱקרא רש"י ִדִדעת שנתבאר כיון וֹלפי"ז
באמת ֹלֹלוֹלב שנוגע ִדמה מתחֹלֱק ִדינם ֹלהמבואר א"כ ֹלוֹלב וגם שמחה
הנמשכת מצוה היא הרי ֹלשמחה שנוגע מה אבֹל ֹליֹלות, כוֹלֹל אינו "ימים"
אך שמח הוא ִדעי"ז היינו וכִדו' שֹלמים אכיֹלת היא המצוה ִדעיֱקר [ִדאף
צבעונין בבגִדי ששמחתן נשים שהרי החג כֹל שמח ֹלהיות המצוה עיֱקר
כוֹלֹל ימים שפיר שמחה ֹלענין וא"כ בֹלבישתן.] נגמרת המצוה ִדאין וִדאי
סוכה ִדישיבת ִדומיא ֹליֹלות כוֹלֹל ִדשמחה ִד"ימים" רש"י שכ' וזהו ֹליֹלות

הנמשכות. מצוות שהן

ִד"ושמחתם" ֹלפס' הכוונה ִדאין אחר, באופן רש"י ִדעת מבאר ברוך והמנחת
תעשה סוכות "חג בו שכתוב ראה ִדפרשת ֹלפסוֱק אֹלא אמור בפר' האמור
כוֹלֹל ִדסוכות ִד"ימים" וכיון בחגך" "ושמחת כתוב אח"כ ומיִד ימים" שבעת
אֹלא מחוִדש. פשט וזהו ֹליֹלות, כוֹלֹל ֹלה הסמוכה שמחה מצוות אף ֹליֹלות,
ה"י פ"ב הרמב"ם ִדעת ִדהנה אחרת הערה ֹלי נתיישבה ִדבריו שעפ"י
בפסחים והתוס' חגיגה יִדי הם יוצא מעיו"ט ששחטן חגיגה ִדשֹלמי מחגיגה
האו"ש ֹלִד' אך (ה.) במגיֹלה הטו"א ֹלומִד כך יוצא, ִדאינו וס"ֹל חוֹלֱקים (ע)
יִדי ִדיוצא הסובר הוא שהראב"ִד אֹלא ֹלתוס' מוִדה הרמב"ם גם שם) (חגיגה
פעמיים ִדהא החג ממצוות היא חגיגה ִדהֹלא תמוה הִדבר וֹלכאו' חגיגה.
היאך וא"כ תחוג" ימים "שבעת ימים" שבעת אותו "וחגותם בתורה כתוב
מצוות מֱקיים ביו"ט הֱקרבן אכיֹלת שע"י ֹלומר ואין עיו"ט, שחיטת ע"י יצא
אֹלא באכיֹלתו שמצוותו שמחה כשֹלמי אינו החגיגה מצוות שהרי החגיגה
באו"ש וכ"ה ר"ם) ִד"ה ֱקכט,י (או"ח בחזו"א וכמבואר בהֱקרבתו מצוותו
איירי ִדהרמב"ם שם הטו"א ותירץ חגיגה. יִדי בזה יוצא היאך וא"כ (הֹל"ה),
הֱקטרת וע"י יו"ט בֹליֹל החגיגה אמורי ֹלהֱקטיר יכוֹל ואז בחוֹל יו"ט שחֹל
בחגיגה ִדכתיב ִד"ימים" ִדכיון תמוה זה אך יו"ט. חגיגת יִד"ח יוצא יו"ט ֹליֹל
כמבואר הֱקרבתו היא חגיגה מצוות שעיֱקר כיון שהרי ֹליֹלות כוֹלֹל אינו
ֹלומר אפשר היאך וא"כ חִדא שעה שמצוותו כֹלוֹלב והוי (ו:) בחגיגה
ביום, ִדווֱקא שִדינה כיון החגיגה ממצוות היא בֹליֹלה שיֱקטיר שהֱקטרה
ִדֱקרא ִדכיון מיושב ברוך המנחת ֹלִדברי אמנם ביום. שִדינו כֹלוֹלב ִדהוי
סמוכין ִדע"י ג"כ ֹלומר נוכֹל בחגך" ֹל"ושמחת נסמך תחוג" ימים ִד"שבעת
ִדין ע"י בֹליֹלה שחיובה שמחה וכמצוות בֹליֹלה, מצותה חגיגה שגם נִדרוש

סמוכין.

הפשט האם בֹליֹלות שמחה בִדין נסתפֱק (עא.) בפסחים החזו"א והנה
בֹליֹלה. שמחה ע"י שיוצא שהפשט או בֹליֹלה, וגם ביום גם ֹלשמוח שצריך
בפסחים מהרש"א מִדברי ואיֹלו השני, כצִד (מח.) בסוכה השפ"א וִדעת
הוא הטו"א בִדברי ִדמש"נ ובווִדאי הראשון. כצִד מוכח ֹליֹלי בתוִד"ה (עא.)
ביום גם השמחה שחיוב כמהרש"א ננֱקוט אם אבֹל כהשפ"א ננֱקוט אם רֱק
שיֱקטיר אף וא"כ בֹליֹלה וגם ביום גם ִדינה חגיגה מצוות ה"ה בֹליֹלה, וגם
הנוהגים ִדמו וזריֱקת בשחיטתו שהוא ִדיום חגיגה יִדי יוצא ֹלא עִדיין בֹליֹלה

בֹלבִד. ביום

הרגֹל בֹליֹלות שמחה חיוב
נוימן צבי מנחם נוימןהרב צבי מנחם הרב ֹלוין יצחֱק ֹלויןהרב יצחֱק הרב

ומצות בתורה החג שמחת

יבִדֹלח"א יוסף ב"ר ז"ֹל ישעיהו חיים הבה"ח ֹלע"נ
תשנ"ט אֹלוֹל א' נֹלב"ע



-א-

-ב-

-ג-

ֹלו. היא ששמחה מפני במועִד, נשים נושאין אין ח:) (מו"ֱק בתֹלמוִדין תנן
בשמחה, שמחה מערבין ִדאין משום ִדהוא בגמ' מבואר ִדמיֹלתא ובטעמא
והיינו זאת", שבוע "מֹלא מִדכתיב ֹלה יֹלפינן ה"ז) פ"א (שם ובירושֹלמי
ֹלאה, ִדנשואי המשתה ימי שבעת כֹלות עִד אֹלא רחֹל, את נשא ֹלא ִדיעֱקב

שמב"ש. מערבין ִדאין משום והוא

במועִד, ֹלישא אסורין שאמרו אֹלו כֹל מִדתניא, פריך ִדהתם בסוגיא והנה
ומשני ברגֹל, יהיו המשתה ימי שאר בכה"ג והא הרגֹל, ערב ֹלישא מותרין
ביום הוא הנישואין שמחת ִדעיֱקר והיינו הוא, יומא חִד שמחה ִדעיֱקר

ברגֹל. יהיו המשתה ימי ִדשאר איכפ"ֹל ֹלא ומשו"ה הראשון,

הוא, יומא חִד שמחה ִדעיֱקר ִדכיון עצומה, ֱקושיא עֹלינו יסתער ומעתה
המשתה ימי שבעת כֹלות עִד אֹלא רחֹל את נשא ֹלא יעֱקב אמאי א"כ
בזה יעויין ֹלאה. ִדנשואי השני ביום רחֹל את ֹלישא מצי הוי הא ִדֹלאה,
ובֱקרן סֱק"ג, שם ֱקִדושין ובטיב ואפשר, ִד"ה ב' סעי' סב סי' ֱקו"א בהמֱקנה
מהִדו"ֱק שו"מ ובשו"ת ִדבריו, בשיֹלהי נושאין אין משנה ִד"ה מו"ֱק אורה

ע"א. ט במו"ֱק שֹליט"א הגריש"א ממרן ובהערות והנה, ִד"ה צו סי' ח"ב

רבוותא. מִדברי נאמנים יסוִדות כמה ובהֱקִדם בעזה"י, בזה והנראה

עם אכיֹלתו וגמר אוכֹל היה הי"ג) משבת (פכ"ט הרמב"ם כתב ִדהנה א)
וֹלא שני, כוס עֹל מֱקִדש ואח"כ תחיֹלה, המזון ברכת מברך שבת, הכנסת
שמצות אחִד, בכוס מצות שתי עושין שאין אחִד, כוס עֹל ויֱקִדש יברך
ִדשתי ומִדסיים עכ"ֹל. הן, תורה שֹל מצות שתי ברהמ"ז ומצות ֱקיִדוש
עושין ִדאין ִדִדינא ִדס"ֹל, ִדמוכח האחרונים הוכיחו הן, תורה שֹל מצות
הוו ִדתרוייהו והיינו חיוב, אותו כשתרוייהו ה"מ חביֹלות, חביֹלות מצות
הויא מצוה כשחִדא אבֹל מִדרבנן, הוו ִדתרוייהו או מִדאורייתא,
מצות עושין ִדאין ִדינא ֹליכא בכה"ג מִדרבנן, הויא מצוה וחִדא מִדאורייתא,
בחת"ס בזה ויעויין חפץ, ֹלכֹל ועת ֹלהאריך יש הִדברים ובביאור חב"ח,
ובשו"ת ִד', סי' החִדשות חת"ס ובשו"ת הרמב"ם, והנה ִד"ה ע"ב ֱקב פסחים
אבֹל ִד"ה א' סי' רפאֹל ובתורת ֱקֹלט, ובסי' והנה, מִד"ה כו סי' או"ח כת"ס

העיֱקר.

ִדאין ִדִדינא ֹלפי, ִד"ה שם במו"ֱק התוס' בעֹלי רבותינו ֹלן ייסִדו יסוִד ב)
יעו"ש אהִדִדי, וִדמו חב"ח מצות עושין ִדאין כִדינא הוא שמב"ש, מערבין
חיִדשו [ובאחרונים חביֹלות. ִד"ה ע"א ח סוטה וברש"י ִדמיֹלתא, בטעמא
ע"א, ח ובסוטה ע"ב, ֱקב ֹלפסחים במצפ"א יעויין חִדושים, כמה ֹלפי"ז
א' אות כֹלֹלים השִדה פאת ובשִד"ח שם, מו"ֱק בירושֹלמי הפנים ובמראה
חב"ח ִדֹלענין ִדכשם נמצא, וֹלפי"ז ֱקפט]. סי' ח"א או"ח ובאג"מ צה, סי'
ִדאין הא ֹלענין הוא כן ִדרבנן, וחִדא ִדאורייתא כשחִדא ֱקפיִדא ֹליכא

שמב"ש. מערבין

ִדאורייתא, מצוה הוי הראשון ביום נשואין, ִדשמחת הראשונים, כתבו ג)
ה' סי' פ"ֱק בכתובות ברא"ש כ"כ מִדרבנן. מצוה הוי המשתה ימי ושאר
הרבינו תֹלמיִדי בשם ובשטמ"ֱק ע"א, ִד שם הרא"ש ובתוס' הרמ"ה, בשם
אבֹל, ִד"ה שמח סי' יו"ִד חת"ס בשו"ת הרמב"ם, בִדעת הוכיחו והכי יונה,
יעֱקב משכנות בשו"ת וע"ע א'. אות ואנינות אביֹלות עניני ברכה ובעמֱק

הרא"ש. ומ"ש ִד"ה עה סי' יו"ִד

בסוכה וכִדתנן החג, ימי בכֹל היא ִדאורייתא מצוה הרגֹל, שמחת מצות ִד)
ִדֹליכא בזה"ז אף הראשונים, רוב וֹלִדעת שמונה, והשמחה ההֹלֹל (מח.)
בפסחים התוס' כ"כ החג, ימי בכֹל ִדאורייתא מצוה הוי מ"מ שמחה, שֹלמי
ֹלינה, ִד"ה מז ובסוכה פז"ר ִד"ה ג וביומא מה ִד"ה ה ובר"ה טעון ִד"ה צה
ובר"ן תצח, מצוה ובחינוך נִד, עשה ובספה"מ הי"ז מיו"ט פ"ו וברמב"ם
וע"ע רסב. סי' הֹלֱקט ובשבֹלי תכז סי' וביראים ע"א, מב סוכה וריטב"א

עז. סי' ובמנח"ב ואיֹלך סה סי' בשאג"א

ִדהֱקשו מאי בזאת ֹליישב יונעם מה הֹלֹלו, מיֹלין האֱקִדמות ואחר
נשא ֹלא יעֱקב אמאי א"כ הוא, יומא חִד השמחה ִדעיֱקר ִדכיון האחרונים,
ֹלישא ִדמותר מאי ִדהא א"ש, וֹלהנתבאר ֹלאה, ִדנשואי השני ביום רחֹל את
הרגֹל, הגיע ֹלא אכתי אזי הנשואין ִדכשעביִד משום היינו הרגֹל, בערב
הוי כבר ִדהנשואין המשתה ימי שמחת אזי הרגֹל כשיגיע הכי וֹלבתר
הרגֹל, בשמחת הנשואין שמחת ִדמערב במאי איכפ"ֹל ֹלא ומשו"ה ִדרבנן,
את ֹלישא מצי הוה ֹלאה ִדנשואי השני ִדביום נהי אבינו, יעֱקב אצֹל משא"כ
שמחה רחֹל ונשואי היא, ִדרבנן שמחה ֹלאה נשואי ִדעתה כיון רחֹל,
וכו', הרביעי ביום יהיה ומה השֹלישי, ביום יהיה מה מ"מ אך היא, ִדאורייתא
שמב"ש מערבין אין נמי מִדרבנן וכשתרוייהו מִדרבנן, הוו תרוייהו הא
[וֹלפי"ז ִדֹלאה. המשתה ימי כֹלות עִד ֹלהמתין הוצרך וֹלהכי וכנתבאר,
איתא וכיו"ב השבוע, מֹלאת ביום פירושו זאת, שבוע מֹלא ִדכתיב מאי

וִדו"ֱק]. יעוי"ש ֱקרא, ִדהאי בפירושא עה"ת ברמב"ן

או אֹלא ביו"ט ֹלאִדם ֹלו אין אומר אֹליעזר רבי ע"ב סח בפסחים תנינן
ֹלאכיֹלה חציו חֹלֱקהו אומר יהושע רבי ושונה. יושב או ושותה אוכֹל
ֹלה' חציו בגִדר ֹלהסתפֱק ויש עי"ש. המִדרש. ֹלבית וחציו ושתיה
ִדס"ֹל או יו"ט, שמחת מֹלבִד ִדין הוא אם יו"ט, בכֹל יהושע רבי ִדֱקאמר

ֹלכם. וחציו ֹלה' חציו שמחֹלֱק ע"י בחגך ושמחת ִדין מתֱקיים ִדבז"ג

ִדין איכא שהרי אֹליעזר רבי מִדברי הב' כהצִד ֹלומר הכרח יש וֹלכאורה
ִדהוא וע"כ היום, כֹל ושונה יושב כשהוא מֱקיימו והיאך המועִד שמחת
גם וא"כ ֹלב. משמחי ה' ִדפֱקוִדי כיון שמחה ִדין ֱקיום שֹל אפשרות ג"כ
אריה השאגת נֱקט וכן בחגך. ושמחת ֱקיום ג"כ הוא ֹלה' חציו יהושע ֹלר'
שמחה בזה ומֱקיים המצוה] [מצִד בעצם שמחה הוא ִדת"ת ֹלט) (סי'
ור"י ר"א ִדנחֹלֱקו אֹלא בחגך ושמחת ֹלמצות סותר ִדאינו ויין, כבבשר

יֱקויים. אופן באיזה

ִדכתב ִדברים) אֹלו (פ' פסחים בעה"מ בִדברי כן ִדֹלא ֹלכאו' מצאנו אבֹל
שיש אֹלא ֹלגמרי מצוה מכֹלֹל יו"ט שמחת נפֱקא ֹלא ֹלר"א ואפיֹלו פי'
ובכמה רשות, אותה ֱקורא הוא ֹלפיכך ושונה ביושב ותמורה חֹליפין ֹלה
עכ"ֹל. ִדפֹליג. מאן וֹליכא יו"ט משמחת ֹלאימנועי ואתי אמרינן ִדוכתי
יו"ט. ֹלשמחת ותמורה חֹליפין אֹלא שמחה ִדין ֱקיום אינו ֹלה' ִדחציו הרי

שמחה, ִדין מתֱקיים ֹלא בת"ת הבעה"מ ִדֹלפי ֹלפנינו צִדִדים ב' וא"כ
ִדתֹליא ויתכן בחגך. ושמחת ֱקיום שֹל צורה ג"כ הוא השאג"א ֹלפי אבֹל
או שמחה, מיני כֹל כוֹלֹל הוא אם המועִד שמחת מצות עיֱקר בגִדר
ושתיה אכיֹלה ִדאף הרחיבו [רֱק שֹלמים ואכיֹלת בהֱקרבה ִדעיֱקרו
המצוה א' ֹלצִד אבֹל שמחה בכֹלֹל הוא ִדת"ת רחוֱק יותר ב' ִדֹלצִד בכֹלֹל]
שכ' (תכז) היראים וכ"ִד בכֹלֹל. ִדת"ת י"ֹל שפיר וא"כ ִדמשמח מה בכֹל
חייב המשמחו, ִדבר ֹלכֹל ֹלאִדם הראויה שמחה שכֹל מכאן ֹלמִדנו

ברגֹל, ֹלעשות
הרמב"ן בִד' וכ"נ
יו"ט שמחת מצִד מה"ת חיוב הוא ביו"ט ִדהֹלֹל ִדכ' א') שורש (סה"מ

השמחה. מכֹלֹל היא ִדהשירה

חגיגה בהֹל' רֱק שכן שמחה שֹלמי הוא ִדהעיֱקר משמע ברמב"ם אבֹל
וֹלא המצוות, בפרטי מנאה [ושם ברגֹלים ֹלשמוח המצוה ֹלעיֱקר כ'
האמורה שהשמחה "אע"פ ֹלהִדיא כ' פ"ו יו"ט שביתת ובהֹל' יו"ט] בהֹל'
אותה בכֹלֹל יש חגיגה, בהֹל' מבארין שאנו כמו שֹלמים ֱקרבן היא כאן
נִד. עשה סה"מ ועי' ֹלו". כראוי כאו"א וב"ב ובניו הוא ֹלשמוח שמחה
האכיֹלה וֹלא ההֱקרבה הוא ִדהעיֱקר הגר"ח ִדִדעת הביא ברכה [ובעמֱק
יֱקיים בת"ת ִדגם מֱקור ֹליכא ֹלהרמב"ם וא"כ עֹליו] נחֹלֱק והחזו"א
ֱקיום מכֹלֹל אינו ֹלה' ִדחציו שיתבאר כמו ֹלשיטתו ִדהוא וא,ש שמחה,

השמחה.

מִדין חֹלֱק הוא אם זו, במחֹלוֱקת שנוי ֹלה' חציו שֹל ֱקיום ִדכֹל וממיֹלא,
משמחת הפֱקעה ִדהוא איפכא או זה. באופן הרגֹל שמחת וֱקיום יו"ט

ֹלה'. היום ושאר שמחה ִדין יֱקיים בחציו ִדרֱק יו"ט בכֹל ותנאי המועִד

משביתת פ"ו הרמב"ם ִדהנה והטור, הרמב"ם בזה ִדפֹליגי ֹלומר ויתכן
ואח"כ וכו' ֹלב וטוב שמח בהן ֹלהיות אִדם וחייב (הי"ז) כתב יו"ט
כתב (הי"ט) ואח"כ וכו', ובגִדים ביין השמחה צורת את פירט (בהי"ח)
כֹל ושותה אוכֹל יהא ֹלא מ"ע בכֹלֹל במועִדות ושתיה שאכיֹלה אע"פ
חצי עִד ושונין ֱקורין מִדרשות ֹלבתי והוֹלכין וכו' הִדת היא כך אֹלא היום
חציו ִדבא רֱק באכיֹלה, היא המועִד שמחת ִדין ִדעיֱקר ומשמע וכו'. היום

שמחה. ֱקיום בזה ִדאין והיינו הבורא. ֹלעבוִדת חֹלֱק ֹלתת כִדי ֹלה'

וחציו ֹלביהמ"ִד חציו חֹלֱקהו יו"ט מצות וכ' תֱקכט בסי' פתח הטור אבֹל
היא זו ִדחֹלוֱקה ומשמע הרמב"ם], ִדברי הביא [ואח"כ ושתיה ֹלאכיֹלה
בת"ת שמחה ִדיש השאג"א עפ"י והיינו המועִד שמחת ֱקיום
שם כמ"ש באכיֹלה, או בת"ת שמחה ֹלֱקיים אפשר [ומֹלכתחיֹלה
ִדין ֹלֱקיים ת"ת מצות ֱקיום בעצם סגי ִדֹלא ֹלִדון יש אמנם ֹלהִדיא].
יו"ט ִדשמחת ֹלה' חציו וא"כ שבֹלימוִד, השמחה מצִד אֹלא שמחה,

רוח. וֱקורת שמחה בו מוצא שֹלבו היראים שכ' כענין ִדוֱקא מתֱקיים

באכיֹלה רוח, וֱקורת שמחה בו מוצא שבֹלבו ִדבר וכֹל
ברגֹל. ֹלעשות חייב ֹלו היא ששמחה ִדבר ובכֹל ובשתיה

אמת ועי' יחִד, שניהם ֹלחבר אפשר ואם גשמי או רוחני הוא השמחה מהֹלך אם נחֹלֱקו בפשטות .1
שהוא ֹלמי רֱק הוא ִדֹלכם ר"א) (בִדעת ֹלהיפך כ' בביצה יהויִדע הבן אבֹל בראשית. פר' ֹליעֱקב
יו"ט, ֹלשם האכיֹלה שאין מכיון בֹלה' ִדינם אִדם כֹל שאר אבֹל ֹלש"ש. מעשיו ֹלכוון שיכוֹל בִדרגה

עי"ש.

באכיֹלה, שמחה מצות ֹלֱקיים מיבעי ִדהא היום רוב הוא ושונה יושב ר"א ִדמ"ש צ"ֹל ִדבריו וֹלפי .2
שמחה ֱקיום איכא ֹלר"א ִדאף ע"ב טו ביצה בתוס' וכ"מ שמחה], שֹלמי באכיֹלת [וֹלכה"פ

בחגך ושמחת ִדין מֱקיים ִדֹלר"א ִדנימא או עי"ש. הֹלימוִד, סיום ֹלאחר משמנים באכיֹלת
שמחה]. שֹלמי ִדֹליכא הראשון בֹליֹלה תֱקשי ִדֹלפי"ז [אֹלא בֹליֹלה

יו"ט בשמחת ֹלה' יו"טחציו בשמחת ֹלה' חציו בשמחה שמחה מערבין בשמחהאין שמחה מערבין אין

: ו י ש כ ע ר ש ֱק ת ה א ת ו ר ב ח 9141217ֹל

כהן זֹלמן שֹלמה כהןהרב זֹלמן שֹלמה גֹלעזרהרב צוריאֹל גֹלעזרהרב צוריאֹל הרב
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ִדפרשה". "עומֱקא בתיבת או

מֹלא. שם תחת רֱק ֹלתגובות מתיחסת המערכת
בר"ת). ֹלהשתמש אפשר התגובה (בפרסום

הֱקרובות הפרשיות הֱקרובותנושאי הפרשיות נושאי

נאמנה טוב מזֹל נאמנהברכת טוב מזֹל ברכת
שֹליט"א ר' הרה"ג ֱקורנבֹליֹליִדיִדנו שֹליט"אאברהם ר' הרה"ג ֱקורנבֹליֹליִדיִדנו אברהם
שפתיו ובמתֱק בסיפוריו בינה שפתיוהמאֹלפנו ובמתֱק בסיפוריו בינה המאֹלפנו

ֹלאוי"ט עב"ג בתו נישואי ֹלאוי"טֹלרגֹל עב"ג בתו נישואי ֹלרגֹל

המתמיִדים ישיבת המתמיִדיםיֹלִדי ישיבת יֹלִדי
ספר ספרֱקרית ֱקרית

עִד רֱק [יתֱקבֹלו ֹלהנ"ֹל ִד"ת
חמִד שִדי רח' יוסף בית אוצה"ס בפתח ִדפרשה עומֱקא בתיבת

הנ"ֹל. בִדוא"ֹל ֹלשֹלוח או
ִדיסֱקים. או כתבים ֹלהחזיר אחראית המערכת אין

וטֹל']700 מֹלא שם [בצירוף ֹלהניח אפשר מיֹלים]

תסור ֹלא - שופטים
שכרו תתן ביומו - תצא כי

[יז,יא]

[כִד,יִד-טו]

ועונש שכר - תבא [כח,א-סח]כי

אֹלא שמחה אין ֱקיים שביהמ"ֱק בזמן אומר בתירא בן יהוִדה ר' תניא ֱק"ט. בפסחים איתא
אין ֱקיים ביהמ"ֱק שאין ועכשיו אֹלֱקיך ִד' ֹלפני ושמחת שם ואכֹלת שֹלמים וזבחת שנא' בבשר
שגם רואים יו"ט הֹל' וי"ח י"ז הֹל' פ"ו הרמב"ם ומֹל' אנוש. ֹלבב ישמח ויין שנא' ביין אֹלא שמחה
היש"ש ביאר כבר כהגמ' ִדֹלא שזה הב"י עֹליו הֱק' שכבר ואע"פ מה"ת הוי בזה"ז חוֹלין בבשר
בבשר אֹלא שמחה ִדאין ִדפשיטא בשר ֹלמעט בא ֹלא זה יין רֱק אמר שריב"ב ִדמה פ"ב ביצה
ביהמ"ֱק שבזמן רֱק בשר בֹלי שמחה בו שיש סעוִדה נֱק' וֹלא הסעוִדה היא יו"ט שמחת ִדהא
שאין ובזמה"ז ֱקרבנותיהם ֹליִד עומִדים שהיו זה עם ביחִד הבשר שמחת ֹלהם מספיֱק היה
ֹלמעשה תֱקכ"ט סי' סוף הביאוה"ֹל נוֱקט וכן היין עם ביחִד הבשר שיהא צריכים ֱקרבנות
ִדעת היא וכן בשר ֹלאכוֹל מצוה שיש נוֱקטין ֹלהֹל' מ"מ ביין רֱק שזה סובר שהמחבר באע"פ

בסוכה. פ"ִד בריש הר"ן

עוף בשר וֹלא משמח בהמה בשר שרֱק רואים ֱקע"ח יאיר חוות ובשו"ת יושר שבֹלֱקט ואע"פ
א"א שמחה שֹלמי ִדרֱק א' סי' יו"ִד אפרים היִד כ' כבר מ"מ האג"מ בעֹל ֹלמעשה כן שנוֱקט וכמו
ִדאתי שובך הזמנת ֹלגבי בביצה שמבואר וכמו בעוף איכא יו"ט שמחת בווִדאי אבֹל בעופות

שֹליט"א]. ֱקנייבסֱקי הגר"ח מרן ֹלי אמר וכן יו"ט משמחת ֹלממנעי

ִדרבנן הוי בזמה"ז הרגֹל ִדשמחת ֹלו ִדנראה בפירוש כתוב י"ִד: ִדף ֱקטן מועִד שבתוס' אֹלא
ִדהגִדר ברור זה ִדהא תוס' ֹלבין והר"ן הרמב"ם בין המח' ֹלבאר ונ' שמחה. שֹלמי היינו ִדושמחת
ִד' עשה היום זה פ"א שה"ש רבה במִדרש ִדכתי' כמו בִד' ֹלשמוח כִדי הוא יו"ט שמחת שֹל
שמובא וכמו בך ונשמחה נגיֹלה ת"ֹל בהֱקב"ה בו או ביום בו אם יוִדע איני בו ונשמחה נגיֹלה
הוא יו"ט שמחת ֹלבין היום כֹל יין ֹלשתות ִדין ֹלו שיש פורים שמחת בין שההבִדֹל הגרי"ז ממרן
ֹלהגיע תימצי היכי שיהא כִדי ויין בשר ִדצריכים רֱק בִד' ֹלשמוח היא השמחה עיֱקר ִדהיו"ט
ושמחה משתה ִדכתי' שמחה שֹל מהִדין חוץ משתה שֹל ִדין עוִד יש בפורים משאי"כ זו ֹלשמחה
אֹלא שמחה שאין ִדכתי' מאי האם ֹלִדון יש וא"כ יִדע. ִדֹלא עִד ֹלשתות מחייב משתה והִדין
ע"י ִדרֱק בִד' שמחה אֹל ֹלהגיע יכוֹל זה שע"י היחיִדי האופן ִדזה היא הכוונה שֹלמים בבשר
הוא שהכוונה או ֹלזה ֹלהגיע יכוֹל תֱקכ"ט) בִדרישה (ע' ֹלִד' הֱקירבה התחיֹל שכבר ֱקרבן אכיֹלת
שזה ונ' המובחר. מן מצוה הוי ֱקרבן ִדע"י רֱק בִד' שמחה אֹל ֹלהגיע איך אופנים מיני כֹל שיש
ִדרבנן רֱק הוי בזמה"ז וֹלכן ֹלזה ֹלהגיע אפשר ֱקרבן ע"י שרֱק סובר ִדתוס' הנ"ֹל ראשונים המח'

מה"ת. הוי בזהמ"ז גם וֹלכן ֹלזה ֹלהגיע איך אופנים עוִד ִדיש סוברים והר"ן הרמב"ם משאי"כ

בא שמח אך ִדוהיית ע"א. בפסחים הגמ' כ' בֹליֹלה אבֹל ביום יו"ט שמחת ֹלגבי הוא כ"ז והרי
יִדוע שכבר אֹלא ֹלפניו שמחה שאין הראשון יו"ט ֹליֹל וֹלהוציא האחרון יו"ט ֹליֹל ֹלרבות
נתמעט ִדרֱק חיים ר' שֹל היסוִד ֹלפי ברכה העמֱק ומסביר הזה המיעוט השמיט ִדהרמב"ם
ראיה ֹלהביא ויש נתמעט. ֹלא ויין בשר כגון שמחה ִדיני שאר אבֹל הראשון בֹליֹל שמחה שֹלמי
וביאר יצא ֹלא כוסות ִד' יִדי יצא יין יִדי אחת בבת שתה ִדאם כתי' ֱק"ח: ִדבִדף מהא ֹלזה
עֹל ֹלכ' ֱק' וֹלפי"ז יו"ט שמחת ִדין יש בֹליֹלה ִדגם ורואים יו"ט שמחת היינו יצא יין ִדיִדי הרשב"ם
שראיתי אֹלא יו"ט שמחת עם מה והא שבועות בֹליֹל חֹלבי סעוִדה ֹלאכוֹל ֱקהֹלות בכמה המנהג
בֹליֹלה גם יו"ט שמחת ִדין ִדיש נאמר אם ִדאפי' מסתפֱק ע"א בפסחים ֱקכ"ִד בסי' שהחזו"א

פעם ֹלאכוֹל מספיֱק אֹלא בֹליֹלה וגם ביום גם בשר ֹלאכוֹל שֹל"צ הוא הִדין אוֹלי מ"מ
מרן ֹלי אמר וכן זו מנהג א"ש וֹלפי"ז בֹליֹלה. או ביום זה אם נ"מ ואין מעֹל"ע אחת

אחריו. נוהג הוא וכן שבועות בֹליֹל חֹלבי ֹלאכוֹל נהג זצ"ֹל שאביו הגרח"ֱק

[

ִדֱקיי"ֹל שֹלמים בשר ֹלאכוֹל והשמחה, ִד"ה [וברש"י שמונה. והשמחה ההֹלֹל במתני' מב: סוכה
וכו'.] בבשר אֹלא שמחה אין ֱקיים שביהמ"ֱק בזמן בפסחים

א"א בשבת ִדֹלמישחטינהו בשֹלמים א"א ראשון ביום בשבת מיֱקֹלע ִדכי ואע"ג הר"ן, ע"ז וכתב
ֹלשמחה איתא אפ"ה כו' שמחה בשעת זביחה ִדבעינן משום ויו"ט בע"ש נמי ֹלמשחטיה וֹלא

שמחות מיני בשאר או חוֹלין שֹל בבשר
זה אין ֱקִדשים, בבשר שמחה ִדהִדין בִדבריהם ֹלן ומבואר הריטב"א. וכ"כ עכ"ֹל.
ֹלינה). (ִד"ה מז. בסוכה בתוס' נמי מבואר וכִדבריהם המובחר. מן מצוה רֱק הוי אֹלא גמור, חיוב

גִדוֹל. חיִדוש ֹלכאו' וזהו

ִדבגמ' הרגֹל)], שמחת (ֱקונטרס המועִד תורת בספר הֱק' [כן ע"ז טובא ֹלתמוה יש ֹלכאו' והנה
ממיֹלא בראיה מחוייבת שאינה כיון ִדאוֹלי באשה, גם נוהג אם תאחר ִדבֹל ֹלאו ֹלענין ִדנה ו: ר"ה
ֹלמיסֱק מיחייבא ִדהא ִדֹלמא או הֹלאו, עֹל ֹלעבור השיעור שזהו רגֹלים ִדג' הזמן בה שייך ֹלא
ִדאינו נימא אי והשתא שֹלמים. בשר ֹלאכוֹל כִדי ֹלירושֹלים ֹלעֹלות ִדצריכה והיינו שמחה, משום
ֹלעֹלות מחוייבת אינה הֹלא א"כ המובחר, מן מצוה רֱק והוי שֹלמים בשר ֹלאכוֹל גמור חיוב
אם מ"מ מחוייבת שאינה ִדאף ֹלומר גִדוֹל [וִדוחֱק תאחר. בֹל עֹל ִדתעבור יתכן ואיך ֹלירושֹלים,

תאחר.] בֹל עֹל תעבור עֹלתה

ֹלא ובנבֹלתם שנא' ברגֹל עצמו ֹלטהר אִדם חייב טז: בר"ה ִדאיתא מהא הנ"ֹל בספר הֱק' עוִד
צריך משו"ה הֱקרבנות ֹלאכוֹל שצריכים ִדכיון אוכֹלין מטומאת בפט"ז הרמב"ם זאת וביאר תגעו,
ֹליטהר. חיוב שיש יתכן איך חיוב אינו הֱקרבן אכיֹלת אם והשתא ֹלאכוֹל, שיוכֹל כִדי עצמו ֹלטהר

גמור. חיוב ִדהוי משמע וכו' חובתן יִדי יוצאין ישראֹל ז: בחגיגה ִדמתני' ֹלישנא וגם

ֹלהֱקריב אִדם כֹל עֹל חיוב יש האם האחרונים רבותינו נחֹלֱקו כבר ִדהנה בזה, ֹלומר והנראה
יוכֹל ושפיר אי"צ, ֹלהֱקריב אבֹל ֹלאכוֹל, היינו שמחה ִדשֹלמי הִדין ִדכֹל או ברגֹל, שמחה שֹלמי
ב' באמת ִדיש הרמב"ם בִדעת האריך ה"י) מחגיגה (פ"ב עזרי ובאבי חבירו, שֹל שֹלמים ֹלאכוֹל
אֹלא שמחה ואין בחגך ִדושמחת מֱקרא יֹלפינן וזה יום, בכֹל ֱקִדשים בשר ֹלאכוֹל א' בזה, ִדינים
ִדוזבחת מהֱקרא יֹלפינן וזה שמחה, שֹלמי ֹלהֱקריב החג במשך אחת פעם נוסף חיוב ויש בבשר,
נֱקט ִדבפסחים בהא בפסחים התוס' ֱקו' מתיישב ִדבזה [ועיי"ש וגו'. ושמחת שם ואכֹלת שֹלמים

בחגך.] ִדושמחת ֱקרא מייתי בחגיגה ואיֹלו שֹלמים ִדוזבחת הֱקרא

חיוב, אינו שמחה ִדשֹלמי שכ' הראשו' ִדהא בשופי, ֹליישב ניתן יהא כִדבריו ננֱקוט אם והשתא
התוס' וכמש"כ ֹלשמחה, שמחות מיני כֹל ֹלרבות בחגך ִדושמחת מהיֹלפותא ִדבריהם מֱקור
הוי זה א' פעם ֹלהֱקריב הִדין ִדבאמת י"ֹל וא"כ ֹלאכוֹל, הִדין ֹלגבי ֱקאי הֹלא ֱקרא והאי שם, בסוכה

המובחר. מן מצוה אֹלא חיוב אינו זה ֱקִדשים בשר יום בכֹל ֹלאכוֹל הִדין אמנם גמור, חיוב
חייבת ִדהא והיינו בשמחה, ִדמיחייבא משום תאחר בבֹל שייכא ִדאשה ֱקאמר שפיר וֹלכך

חי ִדיש יובן וכן ֹלהֱקריב,

המובחר מן ֹלמצוה אֹלא בבשר אֹלא שמחה אין אמרו שֹלא
ֹלעכב ֹלא אבֹל

והִדברים זה. ִדין ֹלֱקיים כִדי ברגֹל עצמו ֹלטהר וב
נפֹלאים.

בבשר יו"ט שֹלמיםשמחת בשר באכיֹלת המובחר מן מצוה
הוֹלנִדר שמחה הוֹלנִדרהרב שמחה שצ'יגֹלהרב אשר צבי שצ'יגֹלהרב אשר צבי הרב

פנייתך הֱקִדם אֹלוֹל ֹלזמן ֹלחברותא

עכשיו
מועִד בעוִד ֹלהערך שנוכֹל כִדי

9141217

כה
ות

ואאתורבחֹלתב
יש

וע
ר ֱקובעי

עיתים

משמחת בשורה
אי"ה יתֱקיים

גמרות מאות מכירת
טוב, במצב הש"ס כֹל עֹל

ועוִד והִדר, עוז טֹלמן, וגשֹל, מהוצאות
ושו"ע] טור [וגם

תתֱקיים המכירה
יֱקותיאֹל" "תורת המִדרש בבית

עיֹלית מוִדיעין ברכפֹלִד, ושמאי, הֹלֹל רח'

יצחֱק בית כנסת ישיבת בין ממוֱקם המִדרש [בית
העֹליה] באמצע אֹלחנן, אור ֹלישיבת אוחנה) (הרב

אב כ"ח שֹלישי, ביום
השעה הצהריים5-8בין אחר

הגמרות רוב
בין

בֹלבִד ₪
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