
  ויקרא פרק כג
 
 :כו) וידבר יקוק אל משה לאמר)
כז) אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם  )

 :אשה ליקוק
 :כח) וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם לפני יקוק אלהיכם)
 :עצם היום הזה ונכרתה מעמיהכט) כי כל הנפש אשר לא תענה ב)
 :ל) וכל הנפש אשר תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה)
 :לא) כל מלאכה לא תעשו חקת עולם לדרתיכם בכל משבתיכם)
 לב) שבת שבתון הוא לכם ועניתם את נפשתיכם בתשעה לחדש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם: פ )
 :ל משה לאמרלג) וידבר יקוק א)
 :לד) דבר אל בני ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחדש השביעי הזה חג הסכות שבעת ימים ליקוק)
 :לה) ביום הראשון מקרא קדש כל מלאכת עבדה לא תעשו)
לו) שבעת ימים תקריבו אשה ליקוק ביום השמיני מקרא קדש יהיה לכם והקרבתם אשה ליקוק עצרת הוא כל  )

 :מלאכת עבדה לא תעשו
לז) אלה מועדי יקוק אשר תקראו אתם מקראי קדש להקריב אשה ליקוק עלה ומנחה זבח ונסכים דבר יום  )

 :ביומו
 :לח) מלבד שבתת יקוק ומלבד מתנותיכם ומלבד כל נדריכם ומלבד כל נדבותיכם אשר תתנו ליקוק)
ת ימים ביום  לט) אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג יקוק שבע )

 :הראשון שבתון וביום השמיני שבתון
מ) ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני יקוק  )

 :אלהיכם שבעת ימים 
 :מא) וחגתם אתו חג ליקוק שבעת ימים בשנה חקת עולם לדרתיכם בחדש השביעי תחגו אתו )
 :האזרח בישראל ישבו בסכתמב) בסכת תשבו שבעת ימים כל )
 :מג) למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני יקוק אלהיכם)
 מד) וידבר משה את מעדי יקוק אל בני ישראל: פ)
 

 דברים פרק טז  
 (יג) חג הסכת תעשה לך שבעת ימים באספך מגרנך ומיקבך: 

 ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך:(יד) ושמחת בחגך אתה ובנך ובתך 
(טו) שבעת ימים תחג ליקוק אלהיך במקום אשר יבחר יקוק כי יברכך יקוק אלהיך בכל תבואתך ובכל מעשה 

   ידיך והיית אך שמח:
 

 רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ח הלכה יב 
תה שם במקדש שמחה יתירה שנאמר +ויקרא אף על פי שכל המועדות מצוה לשמוח בהן, בחג הסוכות הי

כ"ג+ ושמחתם לפני ה' אלהיכם שבעת ימים, וכיצד היו עושין ערב יום טוב הראשון היו מתקנין במקדש מקום 
לנשים מלמעלה ולאנשים מלמטה כדי שלא יתערבו אלו עם אלו, ומתחילין לשמוח ממוצאי יום טוב הראשון,  

ד מתחילין מאחר שיקריבו תמיד של בין הערבים לשמוח שאר היום עם וכן בכל יום ויום מימי חולו של מוע
 כל הלילה.  

 
 הלכה יג

והיאך היתה שמחה זו, החליל מכה ומנגנין בכנור ובנבלים ובמצלתים וכל אחד ואחד בכלי שיר שהוא יודע 
ו שיודע ואומרים  לנגן בו, ומי שיודע בפה בפה, ורוקדין ומספקין ומטפחין ומפזזין ומכרכרין כל אחד ואחד כמ

 דברי שיר ותושבחות, ושמחה זו אינה דוחה לא את השבת ולא את יום טוב.  
 

 הלכה יד



מצוה להרבות בשמחה זו, ולא היו עושין אותה עמי הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי 
ין ומשמחין במקדש בימי הישיבות והסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה הם שהיו מרקדין ומספקין ומנגנ 

 חג הסוכות, אבל כל העם האנשים והנשים כולן באין לראות ולשמוע. 
 

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

לבב, וכל המגיס   ראוי להפרע ממנו שנאמר +דברים כ"ח+ תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב
דעתו וחולק כבוד לעצמו ומתכבד בעיניו במקומות אלו חוטא ושוטה, ועל זה הזהיר שלמה ואמר אל תתהדר 

לפני מלך. וכל המשפיל עצמו ומקל גופו במקומות אלו הוא הגדול המכובד העובד מאהבה, וכן דוד מלך 
ואין הגדולה והכבוד אלא לשמוח לפני ה'  ישראל אמר +שמואל ב' ו'+ ונקלותי עוד מזאת והייתי שפל בעיני,

 שנאמר +שמואל ב' ו'+ והמלך דוד מפזז ומכרכר לפני ה'. בריך רחמנא דסייען.
 

 ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה נד  
 

והמצוה הנ"ד היא שצונו לשמוח ברגלים והוא אמרו יתעלה (ס"פ ראה) ושמחת בחגך. והיא המצוה השלישית  
גל. והענין הראשון הרמוז אליו בצווי הזה הוא שיקריב קרבן שלמים על כל פנים. מן השלש מצות הנוהגות בר

ואלו השלמים נוספים על שלמי חגיגה והם נקראים בתלמוד (שם ז ב) שלמי שמחה. ומהקרבת שלמים אלו  
אמרו (שם ו: קדושין לד א) נשים חייבות בשמחה. וכבר בא הכתוב (תבוא כז) וזבחת שלמים ואכלת שם 

י ב, יז א). וכולל באמרו ושמחת   -לפני י"י אלדיך. וכבר התבארו משפטי מצוה זו ג"כ בחגיגה (ב  ושמחת
בחגך מה שאמרו ג"כ שמח בכל מיני שמחה. ומזה לאכול בשר בימים טובים ולשתות יין וללבוש בגדים  

והיא שמחת בית   חדשים ולחלק פירות ומיני מתיקה לקטנים ולנשים. ולשחוק בכלי ניגון ולרקוד במקדש לבד
נג ב). זה כולו נכנס תחת אמרו ושמחת בחגך. ומה שיתחייב מהם יותר שתיית היין לבד כי   -השואבה (סוכה נ 

הוא יותר מיוחד בשמחה. ולשון גמר פסחים (קט א) חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל במה משמחן ביין.  
מקדש קיים אין שמחה אלא בבשר שנאמר וזבחת  ושם אמרו תניא רבי יהודה בן בתירא אומר בזמן שבית ה

שלמים ואכלת שם ושמחת עכשיו אין שמחה אלא ביין שנאמר ויין ישמח לבב אנוש [תהל' קד]. וכבר אמרו 
גם כן (שם) אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן. ולשון התורה הוא שנכלול בשמחה זו החלשים והעניים  

 רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ז   והגר והיתום והאלמנה: והגרים, אמר יתעלה (ס"פ ראה) והלוי 
 

 הלכה י רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ז 
כיצד מוליך נ ומנענע ראש הלולב שלשה פעמים ומביא ומנענע ראש הלולב שלשה פעמים וכן בעליה וירידה, 

וף ובאנא ה' הושיעה נא, וכל היום פ  והיכן מוליך ומביא בשעת ס קריאת ההלל בהודו לה' כי טוב ע תחלה וס
 כשר לנטילת לולב ואינו ניטל בלילה. 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קיז עמוד א 
 

הלל זה מי אמרו? רבי יוסי אומר: אלעזר בני אומר: משה וישראל אמרוהו בשעה שעלו מן הים, וחלוקין עליו 
אל שחטו את פסחיהן ונטלו לולביהן ולא אמרו חביריו לומר שדוד אמרו, ונראין דבריו מדבריהן. אפשר ישר

  שירה?
 רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב הקדמה 

 
 רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ז    (ג) ליטול לולב במקדש כל שבעת ימי החג.

 
 הלכה יג

מצות לולב להנטל ביום הראשון של חג בלבד בכל מקום ובכל זמן ואפילו בשבת שנאמר +ויקרא כ"א+  
לקחתם לכם ביום הראשון, ובמקדש לבדו נוטלין אותו בכל יום ויום משבעת ימי החג שנאמר ושמחתם לפני  ו

ה' אלהיכם שבעת ימים, חל יום השבת להיות בתוך ימי החג אינו ניטל בשבת גזרה שמא יוליכנו בידו ארבע  
 אמות ברשות הרבים כמו שגזרו בשופר.  



 
 הלכה יד

טוב הראשון מפני שהוא מצוה מן התורה ואפילו בגבולין, נמצא שאין דינו ודין ולמה לא גזרו גזרה זו ביום 
 שאר הימים שוה שבשאר ימי החג אין אדם חייב ליטול לולב אלא במקדש. 

 
 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כו עמוד א

ה, אפילו לא חולה שיש בו סכנה, אלא אפילו חולה שאין בו סכנ  -חולים ומשמשיהם. תנו רבנן: חולה שאמרו 
חש בעיניו, ואפילו חש בראשו. אמר רבן שמעון בן גמליאל: פעם אחת חשתי בעיני בקיסרי, והתיר רבי יוסי  

בריבי לישן אני ומשמשי חוץ לסוכה. רב שרא לרב אחא ברדלא למגנא בכילתא בסוכה משום בקי. רבא שרא  
לטעמיה דאמר רבא: מצטער פטור  ליה לרבי אחא בר אדא למגנא בר ממטללתא משום סרחא דגרגישתא. רבא 

  -אמרי: חולה  -לא!  -אין, מצטער  -והא אנן תנן: חולין ומשמשיהם פטורים מן הסוכה. חולה  -מן הסוכה. 
 הוא פטור, משמשיו לא.  -הוא ומשמשיו פטורים, מצטער 

 
 תלמוד בבלי מסכת סוכה דף כה עמוד ב 

צות האמורות בתורה, חוץ מתפילין, שהרי נאמר בהן גופא, אמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: אבל חייב בכל מ
פטירי. והני   -את הוא דמיחייבת, אבל כולי עלמא  -פאר. מדאמר ליה רחמנא ליחזקאל פארך חבוש עליך וגו' 

  -פשיטא!  -מילי ביום ראשון דכתיב ואחריתה כיום מר. ואמר רבי אבא בר זבדא אמר רב: אבל חייב בסוכה. 
האי נמי מצטער הוא, קמשמע  -מר רבי אבא בר זבדא אמר רב: מצטער פטור מן הסוכה מהו דתימא: הואיל וא

 איהו הוא דקא מצטער נפשיה, איבעי ליה ליתובי דעתיה. -צערא דממילא, אבל הכא  -לן: הני מילי 
 

 רמב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ו הלכה ב
ה אלא אפילו חש בראשו ואפילו חש בעיניו, א  חולים ומשמשיהן פטורים מן הסוכה, ולא חולה שיש בו סכנ 

מצטער פטור מן הסוכה הוא ולא משמשיו, ואיזה הוא מצטער זה שאינו יכול לישן בסוכה מפני הרוח או מפני  
 הזבובים והפרעושים וכיוצא בהן או מפני ב הריח. 

 הגהות מיימוניות הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ו הלכה ב
ו וישער אם היה יוצא מביתו מפני צער כזה רשאי לצאת מסוכתו ודוקא שעושה  [א] כתב רא"ם שיתן אל לב

סוכתו מתחילתו במקום שראוי לאכול ולישן ונולד לו הצער אח"כ אבל אם עשאה מתחלה במקום הראוי  
להצטער באכילה או בשתייה או בשינה כגון שירא בה מגנבים דלא מיבעיא דלא מיפטר בהכי אלא אפילו אכל  

ן בה לא יצא בה ידי חובתו דהא כעין תדורו בעינן והא לא הוי כעין דירה כיון שאין יכול לעשות בה  ושתה ויש
כל צרכי אכילה ושתייה ושינה ומתחלה לא הוי סוכה כיון דלצערה קיימא, ע"כ: [וכתב הטור נראה שאין כל  

 אדם יכול לומר מצטער אני ויפטר אלא בדבר שדרך בני אדם להצטער בו, ע"כ]:
 

מב"ם הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ו הלכה יר  
ה נכנס לתוך הבית, מאימתי מותר לפנות משירדו לתוך הסוכה טפות שאם יפלו לתוך ירדו ע גשמים הרי ז

התבשיל יפסד אפילו פ תבשיל של פול, היה אוכל בסוכה וירדו גשמים ונכנס לביתו ופסקו הגשמים אין  
וך  מחייבים אותו לחזור לסוכה (כל אותו הלילה) עד שיגמור סעודתו, היה ישן וירדו גשמים בלילה ונכנס לת
הבית ופסקו הגשמים אין מטריחין אותו לחזור לסוכה כל אותו הלילה אלא יישן בביתו עד * שיעלה עמוד 

 השחר.
 

 תוספות מסכת סוכה דף כו עמוד א
כל זה נפקא מתשבו כעין תדורו שכשם שאדם בביתו אינו נמנע מלצאת לדרך וכן מצטער  -הולכי דרכים ביום 

 ו כעין תדורו דאין אדם דר במקום שמצטער. דפטרו לעיל מן הסוכה היינו מתשב
 

 שולחן ערוך אורח חיים הלכות סוכה סימן תרמ סעיף ד 
(יג) מצטער פטור מן הסוכה, (יד) הוא ולא משמשיו ((טו) אבל בלילה ראשונה אפי' מצטער חייב לאכול שם 

ו מפני הזבובים והפרעושים  כזית) (כל בו); איזהו מצטער, (טז) זה שאינו יכול לישן בסוכה * ה מפני הרוח, א



ה'] וכיוצא בהם, (יז) או מפני הריח; ד') ודוקא שבא לו הצער במקרה, אחר שעשה שם הסוכה, אבל אין לו 
לעשות סוכתו לכתחלה במקום הריח או הרוח ולומר: מצטער אני. הגה: ואם עשאה מתחלה במקום שמצטער  

ות אחד מהם בסוכה מחמת * (יט) דמתיירא מלסטים  באכילה או בשתייה (יח) ו או בשינה, או שא"א לו לעש
או גנבים כשהוא בסוכה, (כ) ז אינו יוצא באותה סוכה [ה] כלל, אפי' בדברים שלא מצטער בהם, דלא הויא 

כעין דירה שיוכל לעשות שם כל צרכיו (מרדכי פרק הישן). מי שכבו לו הנרות בסוכה, בשבת, ויש לו נר 
סוכה כדי לאכול במקום נר, (כב) ו'] וא"צ לילך לסוכת חבירו שיש שם נר, בביתו, (כא) מותר לצאת מן ה 

(כג) אם יש טורח גדול (כד) בדבר (ת"ה סי' נ"ג /צ"ג/ ופסקיו סי' קנ"ח); ואם בא רוח לכבות הנרות בסוכה, 
 מותר לפרוס סדין או בגד מן הצד, (כה) <ד> אבל ח לא תחת הסכך (א"ז). <ה> מי שלא יוכל לישן בסוכה

מחמת שצר לו בפישוט ידיו ורגליו, (כו) ז'] לא מקרי מצטער, וחייב לישן שם (כז) אף על גב ט דצריך לכפוף 
ידיו ורגליו (ת"ה סימן צ"ב), ולא יוכל אדם לומר: מצטער אני, * (כח) <ו> אלא בדבר (כט) שדרך בני אדם 

הצער, אבל בלא"ה חייב לישב בסוכה   להצטער בו (טור); ואין המצטער פטור (ל) <ז> אלא אם ינצל עצמו מן
 אף על גב דמצטער. (מרדכי פרק הישן). 

 
 שולחן ערוך אורח חיים הלכות סוכה סימן תרמ סעיף ה 

 (לא) י [ח] <ח> ב) ח'] אבל חייב בסוכה. 
 

 ט"ז אורח חיים סימן תרמ ס"ק ח
ור מסוכה האי נמי מצטער  (ח) (פמ"ג) אבל חייב בסוכה. בגמ' פרכי' פשיטא מ"ד הואיל ואמר רבא מצטער פט

הוא קמ"ל דוקא צער דממילא אבל הכא איהו קא מצטער בנפשי' איבעי לי' ליתובי דעתי' ופירש הרא"ש דה"א 
דהאבל הוא מצטער בסוכ' יותר מבית דאבל חפץ להיות מתבודד ויושב במקום צער ואפל' כדי להיות טרוד  

יהי' נחשב לאבל לצער במה שלא יוכל להצטער  בצערו קמ"ל וקשה מהי תיתי לומר סברא גרוע כזאת שזה
דא"כ הי' אסור לנחם אבלים דקא מצערין אותו שלא יוכל להצטער ותו מנלן שזהו סברא כלל אמאי לא משני 
דבאבל אין לו מעל' בבית יותר מסוכ' אלא דה"א דכיון דטרוד הוא פטור מסוכ' קמ"ל דכעין דירה בעינן ולא 

בסמוך להמרדכי ולמה לו לחלק בין צער דממילא או לא וא"ל דזה הי' פשוט   פטור אא"כ ינצל מהצער וכמ"ש
לבעל התלמוד דאין הטעם משום טירד' כדאמרי שם בסוגי' לענין ק"ש באבל אלא מעת' טבע' ספינתו בים ה"נ 

דפטור ואין מצטער פטור אלא דכעין דירה בעינן וע"כ פריך כאן באבל פשיטא דחייב שהרי א"א לו להנצל  
ער ותי' לו התרצן שיש כאן סברא להנצל דניחא ליה בהתבודדו' וכדברי הרא"ש א"כ ל"ל לחלק בין צער מהצ

דממילא או לא דא"צ לזה אלא ה"ל לתרץ בקיצור דיש כאן חילוק לאבל דאפשר להנצל מהצער שהרי זהו 
אלא משום טירדא   עיקר התי' ואם נא' דאדרבא האמת כן הוא דהא דמצטער פטור אין הדבר תלוי ביוכל להנצל 

פטור ואף על גב דבשאר מצות לא איכפת לן בטרוד בצער כדאמרי' בגמ' אבל חייב בכל המצו' חוץ מתפילין  
שנקראו פאר סוכה שאני דבעי' כוונ' כמ"ש א"כ שפיר משני כיון דהטע' משום טירדא ה"א גם באבל יש  

לפטור מן הסוכ' אלא דקשה על המרדכי טירדא דצערא קמ"ל דוקא ממיל' כו' אבל [אבל] אינו בכלל מצטער 
בשם הרא"מ שס"ל דביכול להנצל תליא מילתא ונ"ל דתרווייהו הם אמת דתרי גווני צער יש הא' אם מצטער 
מחמת סוכה דוקא דהסוכ' מביא' לו צער כשיושב שם אז אין שייך פטור מחמת טירדא דאדרבא בזה זוכר טפי  

שהוא צער לו כדאי' בסי' תרכ"ה דע"כ צווה הש"י לעשות סוכ' מצות סוכ' כיון שהוא מוכרח לישב במקום 
בתשרי ולא בניסן כי בתשרי הולכין שאר אנשים מן הסוכה כו' בזה אמרינן שאינו פטור אא"כ יש לו מקום 

שיוכל להנצל אבל שאר טירדא דבא לאדם צער מצד אחר כגון חולה או שאר צער הגוף שאין לו ניחותא טפי  
פטור מצד טירדא דזה אינו יכול להתכוין לסוכ' וא"כ ה"א ה"ה נמי אבל דפטור אף על פי בבית מסוכה אפ"ה 

שאין לו חילוק בין בית לסוכ' קמ"ל דאין זה מיקרי טירדא כלל דאיבעי ליה ליתובי דעתי' ולהתחייב במצות  
ה ממתני'  הש"י וא"ל א"כ מאי קמ"ל דא"כ אין מצטער מחמת טירדא פטור אלא כגון חולה וכבר שמעי' לי

חולין ומשמשיהן פטורי' י"ל דהיא גופא קמ"ל דאע"ג דא"א להנצל ואי ממתני' ה"א דוקא בחול' שיש לו חילוק 
בין בית לסוכה אבל אם אין לו חילוק חייב קמ"ל דאפ"ה פטור כיון דמצטער הוא וטריד וא"כ אין אנו צריכים 

 ל להצטער וכאשר כתבנו הוא נכון בס"ד:לההיא סברא דחיקתא שזכר הרא"ש דלאבל יש צער במה שלא יוכ
 

 עטרת צבי אורח חיים סימן תרמ ס"ק ח 



ח] אבל חייב בסוכה. ואף על גב דמצטער הוא בישיבת הסוכה יותר מבישיבת הבית, דאבל חפץ להיות 
מתבודד ויושב במקום צער (ואפל לה) [ואפילה] כדי להיות טרוד בצערו, אפילו הכי חייב, לפי שצריך ליישב  

 עתו למצוה שלא להיות בצער בסוכתו: בד
 

 מגן אברהם סימן תרמ ס"ק י 
(פמ"ג) (מחה"ש) אבל. ואף ע"ג דצער הוא לו לישב בסוכה דחפץ להיות מתבודד כדי להיות טרוד בצער   

קמ"ל דאיבעי ליה ליתובי דעתי' [הרא"ש דלא כמהרי"ק] והע"ש לא ע"ש וכתוב בספר תניא אם המת הי' חביב  
 להסירו מלבו פטור ע"כ ומיירי שמצער בישיבתו בסוכ' כמש"ל:  כ"כ שאין יכול

 
 ט"ז אורח חיים סימן תרמ ס"ק ג

(ג) (פמ"ג) שמקיז דם חייב בסוכה. בהג"א סיים שם דלא הוה חולה אלא אדרבא הוא שמח ומרבה באכילה  
במקיז לשמור  ושתיה ותו דה"ל שלא להקיז במועד אלא קודם או אח"כ עכ"ל. משמע לי מזה דלא מיירי אלא 

הבריאה לחוד ואין מרגיש בחולי אבל אם מרגיש בחולי ויש קצת קרירות פשיטא שפטור מסוכה שאפי' 
 בתבשיל שמתקלקל בשביל הקרירות כתב בלבוש שפטור מסוכה כ"ש באם יש היזק לגוף מחמת הקרירות: 

 
 רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג
 הלכה ו 

סופרים אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים בכל הימים שגומרין   ולא הלל של חנוכה בלבד הוא שמדברי
בהן את ההלל, ושמונה עשר יום בשנה מצוה לגמור בהן את ההלל, ואלו הן: שמונת ימי החג, ושמונת ימי  

חנוכה, וראשון של פסח ויום עצרת, אבל ראש השנה ויום הכפורים אין בהן הלל לפי שהן ימי תשובה ויראה  
י שמחה יתירה, ולא תקנו הלל בפורים שקריאת המגילה היא ההלל. +/השגת הראב"ד/ אלא ופחד לא ימ

קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים בכל הימים שגומרין. א"א ויש בהם עשה מדברי קבלה השיר יהיה לכם  
 כליל התקדש חג (ישעי' ל, כט).+

 
 ספורנו ויקרא פרק כג
 :(לג, כב
 

ף על פי שבשאר מקראי קדש ראוי לשמוח ולהתענג גם באכילה ושתיה (כז) אך בעשור לחדש השביעי. א
כאמרו אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לאין נכון לו כי קדוש היום לאדוננו (נחמיה ח, י) מכל מקום  
בעשור לחדש הוא יום הכפורים להתודות ולהתאונן גבר על חטאיו ואינו יום שמחה ותענוג אבל הוא יום ענוי 

 וכאמר
 ספורנו ויקרא פרק כג
אמנם בתורה לא הוזכר אותו היום בזה השם כלל וזה מפני שקלקלו ישראל את המושג בעצירתם ויתנצלו את 
 :(עדים מהר חורב (שמות לג, ו
 
(לט) אך בחמשה עשר יום. אחר שהזכיר את הדברים הכללים שכל המועדים מסכימים בהם וזה במה שכולם  

וסף כאמרו אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש להקריב אשה וכו' אמר  מקראי קדש וטעונים קרבן מ
אך בחמשה עשר יום וכו' והודיע שחג הסכות נבדל משאר המועדים ראשונה שהשמיני שלו מקרא קדש כאמרו 

וביום השמיני שבתון לא כן בימי השבוע ובימי חג המצות וכן בחדשים ובשנים שבהם קדש השביעי לא 
נית במה שזה החג טעון שנוי דירה כאמרו בסכות תשבו. שלישית שטעון נענוע ארבע מינים כאמרו  השמיני. ש

 ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכו':
 כלי יקר ויקרא פרק כג
ושמחתם לפני ה' אלהיכם. אין שמחתם לפני ה' כי אם בזמן שהם באגודה אחת ובפרט שהשמחה דוקא בחג זה 

אשר מדרך העולם לשמוח בה ביותר, על כן הזהירם שתהיה השמחה לפני ה' דוקא לא   לפי שהוא זמן אסיפה
כשמחת הרקים אשר כל מזימותם הרוג בקר ושחוט צאן (ישעיה כב יג) השותים במזרקי יין ומרבים מחלוקת  
בישראל ובשמחה זו החריבו שני בתי מקדשים וגלו בראש גולים כמו שנאמר (שם נה יב) כי בשמחה תצאו,  



כמו שאמרו חז"ל (קידושין פא א) סקבא דשתא ריגלא, כי בעבור שהיו שמחים שלא לשם שמים סבבו כל 
חולי וכל מכה כמעשה האתרוג שזרקו בינאי המלך (עיין סוכה מח ב). ועל שמחה זו אמר מה זו עושה, הלא 

הארץ ההרים  על ידה תצאו בראש גולים. אמנם בשלום כשיהיו באגודה אחת ושלום ביניהם תובלון אל
והגבעות המה ראשי המעלה אשר גובה להם ויראה להם (יחזקאל א יח) יפצחו לפניכם רנה, כי יהיו קודמים  

לכל דבר שבקדושה כדינם ולא יהיו הנערים דוחפין את הזקנים כמעשה המרגלים. וכל עצי השדה ימחאו כף, 
ימחאו כף לשמוח לפני ה'. וכן במקום  המה כל ארבע כיתות הרמוזים בארבעה מינים אלו הבאים מעצי השדה

אחר (ויקרא רבה ל ד) דרשו פסוק זה אז ירננו כל עצי יער (תהלים צו יב), על ארבעה מינים אלו. ורמז במלת  
 אז א' ז' שהלולב ניטל במקדש כל ז' ובגבולין יום א': 


