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 : מצות שמחה במועדוסוגיה 

* 

 רקע

 .1סוגייתנו עוסקת בגדרי מצות שמחה בזמן הזה

 מקורות

 ביתו ברגל... ויין ישמח לבב אנוש" גמ' קט. "ת"ר חייב אדם לשמח בניו ובני א.

 ח: "ת"ר ושמחת בחגך לרבות כל מיני שמחות...בחגך ולא באשתך"-חגיגה ח. ב.
 ספר המצוות לרמב"ם עשה נד ג.

 תוס' מועד קטן יד: ד"ה עשה 
 תוס' ד"ה במה ד.

 יח-רמב"ם הל' חגיגה פ"א ה"א, הל' שביתת יום טוב פ"ו הל' יז 
 , ומשנה ברורהג-ה. שו"ע סי' תקכט סע' ב

 
ד  נ ה  ש ע ת  ו צ מ ם  " ב מ ר ל ת  ו ו צ מ ה ר  פ  ס

ושמחת בחגך. והיא  ]דברים טז, יד[והמצוה הנ"ד היא שצונו לשמוח ברגלים והוא אמרו יתעלה 
המצוה השלישית מן השלש מצות הנוהגות ברגל. והענין הראשון הרמוז אליו בצווי הזה הוא 

ם על שלמי חגיגה והם נקראים בתלמוד שיקריב קרבן שלמים על כל פנים. ואלו השלמים נוספי
נשים חייבות בשמחה. וכבר  .[שם ו: קדושין לד]שלמי שמחה. ומהקרבת שלמים אלו אמרו  ]חגיגה ז:[

יך. וכבר התבארו משפטי הל-וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני י"י א [ז, כז]דברים בא הכתוב 
בחגך מה שאמרו ג"כ שמח בכל מיני שמחה.  . וכולל באמרו ושמחת.[, יז:י-ב]מצוה זו ג"כ בחגיגה 

ומזה לאכול בשר בימים טובים ולשתות יין וללבוש בגדים חדשים ולחלק פירות ומיני מתיקה 
. זה נג[-]סוכה נלקטנים ולנשים. ולשחוק בכלי ניגון ולרקוד במקדש לבד והיא שמחת בית השואבה 

ר שתיית היין לבד כי הוא יותר מיוחד כולו נכנס תחת אמרו ושמחת בחגך. ומה שיתחייב מהם יות
חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל במה משמחן ביין. ושם  ]קט.[בשמחה. ולשון גמר פסחים 

אמרו תניא רבי יהודה בן בתירא אומר בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר שנאמר 
 ים]תהלין ישמח לבב אנוש וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת עכשיו אין שמחה אלא ביין שנאמר וי

. וכבר אמרו גם כן אנשים בראוי להם ונשים בראוי להן. ולשון התורה הוא שנכלול בשמחה [טוקד, 
 .והלוי והגר והיתום והאלמנה [יד, טז]דברים זו החלשים והעניים והגרים, אמר יתעלה 

 הסבר הסוגיה

 רייתא קט.[]ב חייב אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, שנאמר ושמחת בחגך.
 

הגמ' מביאה ברייתא האומרת שיש חיוב על אדם לשמח בניו ובני ביתו ברגל, ומביאה 
מחלוקת תנאים כיצד משמחם. תנא קמא אומר שמשמחם ביין, ורבי יהודה אומר שמשמח 

 כל אחד בראוי לו: אנשים ביין ונשים בבגדים.
                                                           

 המעוניין להתמקד בדיני ליל הסדר בלבד יכול לדלג על סוגיה זו.  1



 קט.הלכות ליל הסדר; פסחים  2

צונו כותב: " וות עשה נד[]ספר המצנחלקו הראשונים בהבנת מקור חיוב מצוה זו. הרמב"ם 
והענין הראשון הרמוז אליו בצווי הזה הוא שיקריב קרבן שלמים על כל  ...לשמוח ברגלים

וכולל  ..ואלו השלמים נוספים על שלמי חגיגה והם נקראים בתלמוד שלמי שמחה. ,פנים
באמרו ושמחת בחגך מה שאמרו ג"כ שמח בכל מיני שמחה. ומזה לאכול בשר בימים 

. "לשתות יין וללבוש בגדים חדשים ולחלק פירות ומיני מתיקה לקטנים ולנשיםטובים ו
לדעת הרמב"ם מצות שמחה מהתורה כוללת שני חלקים: א. הקיום הבסיסי של המצוה הוא 
בהקרבת שלמים ואכילתם. ב. קיום נוסף של המצוה הוא לשמוח בכל מיני שמחה. הקיום 

ן היכול להקריב שלמים ואינו מקריבם מבטל הבסיסי של המצוה הוא באכילת שלמים, ולכ
מצות עשה אף אם הוא שמח בכל מיני שמחה. טמא, שאינו יכול לאכול שלמים, או כולם 
בזמן הזה, שאי אפשר להקריב שלמים, מקיימים מצות עשה של שמחה בכל דרך המביאה 

 את האדם לשמחה.

יוב שמחה מהתורה הוא חולקים על הרמב"ם ולדעתם ח ]מועד קטן יד: ד"ה עשה[התוס' 
באכילת בשר שלמים בלבד. בשאר מיני שמחות אין מקיימים מצוה מהתורה אלא מצוה 

 מדרבנן.
 

ודאי שמדין תורה אין בזמן הזה גדר הלכתי לחיוב שמחה וכל אחד ואחד יכול לשמוח 
בדבר המשמחו. אך נשאלת השאלה, האם מדרבנן יש גדר הלכתי ברור וכל אדם חייב 

דוקא, או שחכמים נתנו הדרכה כללית  דוקא ולשמח את אשתו בבגדים יפים לשמוח ביין
 שיש לשמח כל אדם בדבר הראוי לו וכל אחד ואחד יכול לבחור לעצמו את הראוי לו?

ימים טובים כולם אסורים בהספד פוסק: " יח[-]הל' שביתת יום טוב פ"ו הל' יזהרמב"ם 
כיצד הקטנים ... וא ובניו ואשתו ובני ביתוותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב ה

נותן להם קליות ואגוזים ומגדנות, והנשים קונה להן בגדים ותכשיטין נאים כפי ממונו, 
". הבית והאנשים אוכלין בשר ושותין יין שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין

אין שמחה אלא  מפורש שבזמן בית המקדש ]קט.[מקשה שבגמ'  ד[-]סי' תקכט סע' ביוסף 
 ? 2בבשר ובזמן הזה אין שמחה אלא ביין, ומדוע הרמב"ם מוסיף שצריכים לאכול גם בשר

מבאר שכוונת הגמ' שבזמן הזה אין שמחה אלא ביין, היא שעיקר  ]סע' א ד"ה כתב[הב"ח 
השמחה ביין שעליו נאמר "יין ישמח לבב אנוש", אך יש שמחה גם בבשר ולכן הוסיף 

הולך בכיוונו של הב"ח,  ]ביצה פ"ב סי' ה[ח גם בבשר. הים של שלמה הרמב"ם שיש לשמו
ומוסיף שכוונת הגמ' היא שבזמן בית המקדש יש חיוב לאכול בשר שלמים ואין חיוב 

. 3לשתות יין, אך בזמן הזה יש חיוב לשתות יין ואין מקיימים מצות שמחה ללא שתיית יין

                                                           
מוזכרת  ון למד הרמב"ם שמחלקים לקטנים קליות אגוזים ומגדנות, הרי חלוקה זימנימקשה גם הבית יוסף   2

 ]פ"י ה"ג[מציין שבתוספתא  ]סע' א ד"ה עוד[הב"ח  ערב פסח שהקטנים לא ישנו ולא לגבי יום טוב.בגמ' לגבי 
 מפורש שמשמחים גם קטנים בראוי להם.

היה קיים, היו אוכלין  ית המקדשבזמן שב: "מפאת יופי ניסוחו של הים של שלמה, נצטט אותו בלשונו  3
פיק להם שמחה זו, אפילו היו שותין מים בתוך בשר שלמים והיו עומדים על קרבנותיהם והיה מס

אבל עכשיו, שאין לנו שמחת שלמים והמקדש חרב וערבה כל שמחה, אין שמחה אלא ביין  ...הסעודה
ואדרבא, במה ישמח את עצמו אם לא שישתה וישכח רישו  ;וזולתה אינו יוצא ידי חובה בשמחת י"ט
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כמים קבעו לשתות יין ואין קיום מצות הים של שלמה עונה על שאלתנו תשובה ברורה: ח
 .]נראה שדין זה אמור גם לגבי בגדים נאים לנשים אף שהסברו אינו מתייחס לכך[שמחה ללא שתיית יין 

אולי ניתן להסביר את הרמב"ם בכיוון הפוך. הרמב"ם הוסיף בשר, שאינו מוזכר בגמ', 
ואחד ישמח בדבר כדי ללמד את גדר חיוב השמחה. גדר חיוב שמחה הוא שכל אחד 

יאכל  -ישתה אותו; השמח בבשר  -ישתה יין, והשמח במשקה אחר  -המשמחו, השמח ביין 
יאכל דגים, ואין חיוב מוגדר לשמוח דוקא בצורה מסוימת. הרמב"ם  -בשר, והשמח בדגים 

מוסיף בשר לאנשים וקליות אגוזים ומגדנות לקטנים כדי ללמד שכשם שאין חיוב דוקא 
כך אין חיוב לשמוח דוקא  ]וודאי שאין חיוב בדברים אלו שהרי אינם מוזכרים בגמ'[בדברים הללו 

 .4ביין לאנשים ודוקא בבגדי צבעונין לנשים

 סיכום

נחלקו הראשונים בגדר חיוב שמחה מהתורה. התוס' סוברים שחיוב שמחה מהתורה הוא 
שמחה בשאר רק באכילת בשר שלמים, ושאר מיני שמחה מדרבנן, הרמב"ם סובר שחיוב 

 מבטל מצות עשה. -מיני שמחה מהתורה, אך היכול להקריב שלמים ולאוכלם ואינו אוכלם 

הגמ' אומרת שיש לשמח כל אחד בדבר הראוי לו, אנשים ביין ונשים בבגדים, ונשאלת 
השאלה אם יש חיוב לשמח דוקא בדברים הללו או שכל אדם רשאי לשמוח בדבר המשמחו. 

חיוב שמחה ביין, וכנראה לדעתו יש חיוב לשמח נשים דוקא הים של שלמה סובר שיש 
 בבגדים נאים. 

 הלכה

חייב אדם להיות שמח וטוב לב במועד, הוא ואשתו ובניו פוסק: " ]סי' תקכט סע' ב[השו"ע 
והנשים קונה להם בגדים  ,וכל הנלוים אליו. כיצד משמחן, הקטנים נותן להם קליות ואגוזים

שהוא  ]ד"ה כיצד[ו"ע משמיט בשר ויין, מסביר הביאור הלכה ". השותכשיטין כפי ממונו
משמיט בשר מפני שלשיטתו אין מצוה בבשר, ויין הוא הזכיר בדיני הסעודה שבסע' א. 

 למעשה פוסק הביאור הלכה כב"ח שיש מצוה גם באכילת בשר. 
 

                                                           
תינו, בהיותינו בארץ אויבינו, לא מאס ולא געל אותנו לשמוח ולבטוח בה' שיחזור אלינו, ואף בימי גליו
 ."להינו-להפיר בריתו תורה ומצות מאתנו, כי תמיד הוא ה' א

יש להוסיף שאף את החיוב לנשים שינה הרמב"ם, בגמ' כתוב שמשמח נשים בבגדים והרמב"ם כותב:   4
 "בגדים ותכשיטים נאים".


