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 מצוות שמחת יום טוב
סלושץ הרב צבי א. 

 
 

ַמְחתָׂ ְבַחגֶּךָׂ בפרשת ראה נאמר: " ַאְלמָׂ  ְושָׂ ר ְוַהיָׂתֹום ְוהָׂ ִוי ְוַהגֵּ ךָׂ ְוַהלֵּ תֶּ ךָׂ ְוַעְבְדךָׂ ַוֲאמָׂ ה ּוִבְנךָׂ ּוִבתֶּ יַאתָׂ רֶּ ר ִבְשעָׂ " )דב' ךָׂ נָׂה ֲאשֶּ
האמורות בפרשת המועדות שבפרשתנו, הן המקור למצוות שמחת יו"ט. אבל מה היא  "ושמחת בחגך"המילים  טז:יד(.

ואכילת בשר הקרבן. כמו כן פסק  קרבן שלמיםשמחה זו? כתב הרמב"ם בספר המצוות )מצוות עשה נ"ד( שהיא הקרבת 
 א( וזה לשונו:, הלכות חגיגה הלכה אהרמב"ם בהלכותיו במשנה תורה )

 

והשמחה האמורה ברגלים היא, שיקריב שלמים יתר על שלמי חגיגה, ואלו הנקראים שלמי שמחת חגיגה, שנאמר: 
ַמְחתָׂ ִלְפנֵּי ה' א   ְוזַָׂבְחתָׂ " ם ְושָׂ ִמים ְוָאַכְלתָׂ שָׂ יךָׂ -ְשלָׂ  " )דב' כז:ז(.לֹהֶּ

        
והוא לכתוב את דברי התורה על   שמחת יו"ט, אלא לעניין המצווה  ינו אמור לענייןהפסוק הזה "וזבחת שלמים" וגו' א

מכאן למדו שבכל מקום שהתורה מצווה   אבנים בהר עיבל. במעמד זה יש לזבוח קרבן שלמים ולאכול בשר זה בשמחה.
ַמְחתָׂ ומה שאין לומדים מן הפסוק " .למים  קרבן בשר  באכילת  הכוונה לשמוח, כתבו תוס' בפסחים דף ק"ט,  ",ַחגֶּךָׂ ְב  ְושָׂ

כאן גילתה התורה שהשמחה היא דווקא   וזבחת שלמים ושמחת".א' ד"ה וזבחת שלמים, "משום דהכא בהדיא כתוב 
מקור דברי הרמב"ם  .פסוק זה כמקור לשמחת יו"ט בשר הקרבן. לכן ציטט הרמב"ם  ולאכול את  לזבוח קרבן שלמים

 הוא בגמרא פסחים )שם(:
 

יא ר' יהודה בן בתירה אומר: בזמן שבית המקדש קיים אין שמחה אלא בבשר, שנא': וזבחת שלמים תנ
ְיַשַמח  ְוַיִיןואכלת שם ושמחת לפני ה' אלקיך, ועכשיו שאין ביהמ"ק קיים אין שמחה אלא ביין, שנאמר: "

 " )תה' קד:טו(.א נֹוש ְלַבב
 

והיא שתיית יין  ה לנו שכדי להגיע לשמחת הנפש למדרגה שלמה צריך פעולה נוספת" מגלא נֹוש ְיַשַמח ְלַבב ְוַיִיןהפסוק "
כדי להגיע לשמחה שלמה אין די באכילת בשר בהמה בלבד, אלא צריך עוד פעולה והיא לאכול  "המשמח לבב אנוש".

 לשמחת הנפש ולהרחבת הלב. . אכילה זו תעזורבשר קודש שאינה נאכלת אלא בירושלים
קדש היה קיים, הרי קיום מצוות שמחת יו"ט הוא רק באכילת בשר קרבן שלמים שנקרב במקדש או משאר בזמן שבית המ

 קרבנות הקרבים במקדש. כך שנינו במסכת "חגיגה" )דף ח', ע"א(: 
יוצאין ידי חובתן בנדרים ונדבות ישראל תנו רבנן: "ושמחת בחגך" לרבות כל מיני שמחות לשמחה, מכאן אמרו חכמים: 

  בחטאת ואשם ובבכור ובחזה ושוק.והכהנים רבנות( ומעשר הבהמה. )של ק
כל זה שביהמ"ק היה קיים היה ניתן להקריב קרבנות, אולם מה בזמן שאין המקדש קיים כיצד נוכל לקיים מצוות "ושמחת 

 בחגך"? 
ית יין. השאלה כבר ראינו לעיל שלדעת רבי יהודה בן בתירה שעכשיו שאין בית המקדש קיים אין שמחה אלא בשתי

האם מצווה זו היא מן   הנשאלת: בימינו, האם מצוות "ושמחת בחגך" בשתיית יין או בשאר שמחות )כפי שנראה לקמן(.

                                                           
   בתל אביב, ומנהל בית הספר התיכון  בעבר כרב בית הכנסת ע"ש הרב דורף בנחלת יצחק שימשרב ומחנך, הרב צבי א. סלושץ

 ומעורכי "שמעתין".  ,הדתי ח' בילו בתל אביב
 



התורה או מדרבנן? בשאלה זו נחלקו הראשונים. לדעת תוס' במועד קטן דף יד, ב, ד"ה "עשה דיחיד" מצוות ושמחת 
  נן וזה לשון תוס':בחגך בזמן הזה היא רק מצוות עשה מדרב

 היינו בשלמי שמחה כדאיתא בחגיגה".  -"ושמחת"  ,דרבנן"נ"ל דשמחת הרגל נמי 
כוונת תוס' לומר לנו שמצוות שמחה ברגלים אינה אלא בשלמי קרבן שלמים, ומכיוון שבימינו לא ניתן להקריב קרבנות, 

 נו בשתיית יין ובשאר שמחות. אין מצוות שמחה מדאורייתא אלא רק מדרבנן. חכמים תקנו לשמוח בימי
 בעל "מנחת חינוך" מוסיף: 

בזמן וביין ישן היא מדרבנן, אלא אפילו   המצווה של שמחה בכסות נקיהבזמן הזה במצווה תפ"ח שלא רק 
צווה זו מדרבנן, לטמאים שאינם יכולים לקיים מצווה זו מ לטמאים שאינם יכולים לקיים  שביהמ"ק היה קיים,

בכסות נקיה וביין ישן. דעת הרמב"ם היא, מדרבנן בהקרבת קרבן, יתחייבו בזמן הבית לשמוח   סוריםמדאורייתא כי א
חייבים לשמוח ביו"ט ביין ישן או בשאר שמחות. וזה לשון הרמב"ם מן התורה, שבזמן הזה או בזמן המקדש, טמאים 

 בספר המצוות מצוות עשה נ"ד:
 

 ו גם כן לשמוח בהם במיני שמחה,מה שאמר -אמרו "ושמחת בחגך" ובכלל       
 ולאכול בשר ולשתות יין וללבוש בגדים חדשים ולחלק מיני פירות ומיני מתיקה      
 ומה שיתחייב מהם זה כולו נכנס באמרו : "ושמחת בחגך". לקטנים ולנשים ...       
 ביותר שתיית היין לבד כי הוא יותר מיוחד בשמחה.      
 ים קט,א(: שחייב אדם לשמח בניו ובנותיו ברגל. במה משמחו?ולשון הגמרא )פסח      
 ביין. ושם אמרו: "תניא ר' יהודה אומר בזמן שביהמ"ק קיים אין שמחה אלא בבשר,      
 שנאמר: "וזבחת שלמים", ועכשיו אין שמחה אלא ביין שנאמר ויין ישמח לבב אנוש".      

  
לו בין בזמן הבית  ", מצווה מן המובחר לאכול בשר שלמים, ואם איןכדי לקיים מצוות "ושמחת בחגך לדעת הרמב"ם:

כסות נקיה ועוד שאר דברים שמשמחים את הלב.  ובין בזמן הזה יקיים מצוות שמחה ביו"ט בשאר מילי דשמחה כמו
ה לשמוח במיני שמחה ולא דווקא בבשר קרבן. מצוות "ושמחת בחגך" אינה מצוו בכלל מצווה זו נכללת שמחה נוספת

פרטית, שאם אין לו קרבן שלמים פטור מן השמחה, כשאר מצוות שאם אין לו הוא פטור. מצווה זו היא שמחה כללית 
מה שאמרו  לפי יכולתו. חייבה את האדם לשמוח ביו"ט כפי יכולתו בכל מיני שמחות. העשיר לפי השגתו והעני שהתורה

 ספת על שאר שמחות שצריך לשמוח.נו  שצריך שלמי שמחה, זה רק אם יכול להקריב. זו מצווה
מן השאלות והבעיות העולות מדיון זה. האם שמחת יו"ט נוהגת בזמן הזה מן התורה או רק  רק מעטהצגנו כאן 

 כמו כן, אם שמחת יו"ט בזמן הזה מן התורה, כיצד לקיים מצווה זו כשאין קרבנות.  מדרבנן.
קיימו מצוות  ימי יו"ט, ובימי חול המועד. הרי גם בזמן בית המקדשלפי האמור לעיל, בימינו יהיה חיוב לשמוח ברגלים ב

שתו  נהגו יראי ה'. בכל ימי חוה"מ כך .1קרבן שלמי שמחה בכל ימי חול המועד, אם לא הקריב ביום ראשון של החג
  א מן התורה. רביעית יין, כדי להדר לפי שיטת הרמב"ם. לשיטתו, חיוב מצוות שמחה בימינו הן ביין והן בשאר שמחות, ה
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1
 ".שמחה נוהגות באנשים ובנשים ונוהגת כל שבעהא:ד: " )מהדורת ליברמן( חגיגהכדברי התוספתא   


