
דעות הרבה יש לכל אחד ואחד מבני אדם וזו משונה מזו ורחוקה ממנו ' א ד"א ה"דעות פ' ם הל"רמב.1
' ועל דרכים אלו שאר כל הדעות כגון מהולל ואונן וכו' וכו, יש אדם שהוא בעל חמה כועס תמיד, ביותר

א רחוקה והיא הדעה שהי, הדרך הישרה היא מדה בינונית שבכל דעה ודעה מכל הדעות שיש לו לאדם
ולא יהא מהולל ושוחק ולא עצב ואונן אלא '  וכו, משתי הקצוות ריחוק שוה ואינה קרובה לא לזו ולא לזו

כל אדם שדעותיו דעות , ודרך זו היא דרך החכמים, וכן שאר דעותיו, שמח כל ימיו בנחת בסבר פנים יפות
ממוצעות נקרא חכם/ בינוניות/בינונית 

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם ' ט כ"יח "כה יז יו הל"יום טוב פ' ם הל"רמב.2
וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו , אסורים בהספד ותענית

אף על פי שהשמחה האמורה כאן היא קרבן שלמים כמו שאנו מבארין בהלכות ', שנאמר ושמחת בחגך וגו
כיצד הקטנים נותן להם . ה יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו כל אחד ואחד כראוי לוחגיג

והאנשים אוכלין בשר ושותין , והנשים קונה להן בגדים ותכשיטין נאים כפי ממונו, קליות ואגוזים ומגדנות
מועדות בכלל מצות אף על פי שאכילה ושתייה ב' וכויין שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין 

בבקר משכימין כל העם לבתי כנסיות ולבתי , אלא כך היא הדת, לא יהיה אוכל ושותה כל היום כולו, עשה
והולכין לבתי מדרשות קורין ושונין , מדרשות ומתפללין וקורין בתורה בענין היום וחוזרין לבתיהם ואוכלין

רין לבתיהן לאכול ולשתות שאר היום עד ואחר חצי היום מתפללין תפלת המנחה וחוז, עד חצי היום
כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל לא ימשך ביין ובשחוק ובקלות ראש ויאמר שכל מי שיוסיף בזה . הלילה

שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה שמחה אלא הוללות וסכלות ולא נצטוינו , ירבה במצות שמחה
אלהיך ' ת יוצר הכל שנאמר תחת אשר לא עבדת את העל ההוללות והסכלות אלא על השמחה שיש בה עבוד

ואי אפשר לעבוד את השם לא מתוך שחוק ולא , הא למדת שהעבודה בשמחה) מרב כל(בשמחה ובטוב לבב 
.מתוך קלות ראש ולא מתוך שכרות

ל שיקבלם "ר, ה אמרו כשם שהוא מברך על הטובה"ם מסכת ברכות פרק ט מ"פירוש המשנה לרמב.3
עד שייראה כמו בזמן שהוא מברך הטוב , גשותיו ויישב דעתו כשמברך ברוך דיין האמתבשמחה ויכבוש ר

וזה דבר מושכל אצל הנבונים , וכמו שאומרים חכמים ברוב עניניהם כל מה דעביד משמיא לטב, והמטיב
, לפי שהרבה דברים נחשבין לרע בתחלתם וסופם מביאים טובה גדולה, אף על פי שלא הזהירה עליו תורה

רבה דברים נחשבים בראשיתם טוב ויהיה בסופם רע מאד ולכן אין ראוי לנבון להצטער בבוא צרה גדולה וה
וגם אל יתפתה וישמח שמחה רבה כשתגיעהו טובה לפי . לפי שאינו יודע התכלית, וגזירה הרת סכנה

היתה אותה וכן אסרו עליהם השלום להרבות בשמחה ושחוק זולתי אם , לפי שאינו יודע התכלית, מחשבתו
אבל האזהרה מהדאבון והצער הרי הוא מפורסם מאד . השמחה בדבר נעלה כלומר עשיית הטוב ודרישתו

וכל זה אם לא היה אותו אדם שרוי בטוב מראשיתו ועד אחריתו . בספרי הנביאים עד שאין צורך לדבר עליו
ואותו האושר המדומה יהיה הסבה למנוע ממנו האושר האמתי ויהיה , ויחשוב החושב שהוא מאושר מאד
ולכן יכון . ועל כגון זה אמר יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות, הוא הסבה לטרדו מחי העולם הבא

מהאל שיהיה כל מה שיקרהו בעולם הזה מטובותיו ורעותיו סבה להשגת האושר האדם מחשבתו ויבקש 
האמתי

ספר מורה הנבוכים חלק ג פרק מג אבל הימים הטובים הם כלם לשמחה ולקבוצים שיש להם הנאה שבני .4
כ בענין האהבה שצריך שתהיה בין בני אדם בקבוצים "ויש מהם תועלת ג, אדם צריכים אליהם ברוב

מפני שהקף השבעה , והיותו שבעה ימים, ענינו מפורסם, פסח, יחוד הימים ההם יש לו סבהו, המדיניים
וכבר ידעת שלזה ההקף מבוא גדול בענינים , ימים הוא הקף בינוני בין היום השמשי והחדש הירחי

כי התורה תתדמה בטבע תמיד ותשלים הענינים הטבעיים על צד, וכן הוא עוד בענינים התוריים, הטבעיים
ואין , והתורה שיעור והנהגת השם שחנן השכל לכל בעל שכל, כי הטבע אינו בעל מחשבה והשתכלות, אחד

ולהגדיל היום ההוא נמנו הימים , הוא יום מתן תורה, ושבועות, זה כונת הפרק ונשוב למה שאנחנו עתה בו
וזאת היא סבת , שעותכמי שממתין בו הנאמן שבאוהביו ושהוא מונה יום וגם ה, מן המועד הראשון אליו

שהוא היה הכונה והתכלית ביציאתם באמרו , ספירת העומר מיום צאתנו ממצרים עד יום מתן תורה
כן זכרונו בכל שנה יום אחד, ולא היה המראה הגדול ההוא אלא יום אחד, ואביא אתכם אלי

שחוק פינו ותהיה ל אלא הכי קאמר אימתי ימלא "ף מסכת ברכות דף כא עמוד ב וז"רבינו יונה על הרי.5
השמחה מותרת מזמן שיעשה עמנו נסים ויושיענו ואז באותו הזמן נשמח כדי לגלות נפלאותיו וגבורותיו 

לעשות עם אלה ויראו בשמחתנו ויבושו ושמחה כזו שהוא שמחת הבורא היא מצוה ' ויאמרו הגוים הגדיל ה
' נגילה ונשמחה בו הוי אומר בה' ה הגדולה משום פרסומי ניסא ודומה לזה מה שאמרו במדרש זה היום עש

כלומר אף על פי שזה היום הוא יום טוב ונעשה לנו בו נסים ונפלאות ואנו שמחים בהם אפילו הכי עיקר 
לפרסם את כל הגדולות ואת כל הנוראות שהוא עושה עמנו ' השמחה אינה בעבור יום טוב אלא בעבור ה

.ל"עכ
מר אין לו לאדם ביום טוב אלא או אוכל ושותה או יושב ושונה ב דתניא רבי אליעזר או"ח ע"פסחים דף ס.6

רבי יהושע אומר חלקהו חציו לאכילה ושתיה וחציו לבית המדרש ואמר רבי יוחנן ושניהם מקרא אחד 
' אלהיך וכתוב אחד אומר עצרת תהיה לכם רבי אליעזר סבר או כולו לה' דרשו כתוב אחד אומר עצרת לה

אמר רבי אלעזר הכל מודים בעצרת ) ם סימן"עב(וחציו לכם ' סבר חלקהו חציו להאו כולו לכם ורבי יהושע 
רב יוסף ביומא דעצרתא אמר עבדי לי עגלא ' וכודבעינן נמי לכם מאי טעמא יום שניתנה בו תורה הוא

תלתא אמר אי לא האי יומא דקא גרים כמה יוסף איכא בשוקא
להראות שנוח ומקובל יום , שישמח בו במאכל ומשתה-ם י מסכת פסחים דף סח עמוד ב דבעינן נמי לכ"רש.7

הרי אנשים הרבה בשוק -שלמדתי תורה ונתרוממתי -אי לאו האי יומא ' וכו.זה לישראל שנתנה תורה בו
.ומה ביני לבינם, ששמן יוסף


