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   כג   פרק   ויקרא .  1
  ִלְפֵני   ּוׂשַמְחּתם   ָנַחל  ְוַעְרֵבי   ָעֹבת   ֵעץ  ַוֲעַנף  ּתָמִרים  ּכּפת  ָהָדר  ֵעץ  ּפִרי  ָהִראׁשֹון   ּבּיֹום  ָלֶכם  ּוְלַקְחּתם(  מ)

 : ָיִמים  ׁשְבַעת ֱ ֹלֵהיֶכם - א   ה'  
 
   ל   סימן   אמור   פרשת (  בובר )   תנחומא   מדרש .  2
  , ראשון  מאי  אלא ,  הוא  עשר  חמשה  יום  והלא ,  הוא  ראשון  וכי    ,הראשון  ביום  לכם   ולקחתם[  ל]

   עונות   לחשבון   ראשון 
 
   ב   עמוד   ל   דף   תענית   מסכת   בבלי   תלמוד . 3

 בשלמא.  הכפורים  וכיום  באב  עשר  כחמשה  לישראל  טובים  ימים  היו  לא:  גמליאל  בן  שמעון  רבן  אמר
  עשר   חמשה  אלא .  האחרונות  לוחות  בו  שניתנו  יום,  ומחילה  סליחה  ביה  דאית  משום  -  הכפורים  יום
 ? היא מאי באב

 
   ח   פרק   ולולב   וסוכה   שופר   הלכות   ם " רמב.  4

 יב  הלכה
 שנאמר  יתירה  שמחה  במקדש   שם  היתה   הסוכות  בחג,  בהן  לשמוח  מצוה  המועדות  שכל  פי  על  אף
 ... ימים שבעת אלהיכם' ה לפני ושמחתם+ ג"כ ויקרא+

 יג  הלכה
 שיר  בכלי  ואחד  אחד  וכל  ובמצלתים  ובנבלים  בכנור  ומנגנין  מכה  החליל,  זו  שמחה  היתה  אךוהי

 ואחד  אחד  כל  ומכרכרין  ומפזזין  ומטפחין  ומספקין   ורוקדין ,  בפה  בפה  שיודע  ומי,  בו  לנגן  יודע  שהוא
 .  טוב יום את ולא  השבת את לא דוחה אינה זו ושמחה,  ותושבחות שיר דברי ואומרים  שיודע כמו
 יד  לכהה

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

 .  ולשמוע  לראות באין כולן והנשים האנשים העם כל אבל, הסוכות חג בימי במקדש ומשמחין
 טו  לכהה

  עצמו  המונע   וכל,  היא  גדולה  עבודה ,  בהן  שצוה  האל  ובאהבת  המצוה  בעשיית  אדם  שישמח  השמחה
 בשמחה  אלהיך'  ה  את  עבדת  לא  אשר  תחת+  ח"כ  דברים+  שנאמר  ממנו  להפרע  ראוי  זו  משמחה
  לבב ובטוב

 
   ו   פרק   טוב   יום   הלכות   ם " רמב.  5

 יז  הלכה
 אדם וחייב, ותענית בהספד אסורים כולם  טובים ימים שאר עם החג ימי ושמונת הפסח ימי שבעת
  ושמחת+  ז"ט   דברים+  שנאמר  עליו  הנלוים  וכל  ביתו  ובני  ואשתו   ובניו   הוא   לב  וטוב   שמח  בהן  להיות
  יש   חגיגה  בהלכות  מבארין  שאנו  כמו  שלמים  קרבן   היא  כאן  האמורה   שהשמחה  פי   על  אף',  וגו  בחגך
 .  לו כראוי ואחד אחד כל ביתו ובני ובניו  הוא לשמוח שמחה אותה בכלל
 יח הלכה
  כפי   נאים  ותכשיטין  בגדים  להן  קונה   והנשים,  ומגדנות  ואגוזים   קליות  להם  נותן  הקטנים  כיצד
  וכשהוא,  ביין  אלא  שמחה  ואין   בבשר  אלא  שמחה  שאין   יין  ושותין   בשר  אוכלין  והאנשים ,  ממונו
  מי  אבל, האמללים העניים אר ש עם ולאלמנה ליתום  לגר+ ז"ט  דברים+ להאכיל חייב ושותה אוכל

  זו  אין נפש ולמרי לעניים ומשקה מאכיל ואינו  ואשתו ובניו  הוא  ושותה ואוכל חצרו דלתות שנועל
 אוכליו  כל  להם  אונים  כלחם  זבחיהם'+  ט  הושע+  נאמר  אלו  ועל,  כריסו  שמחת  אלא  מצוה  שמחת
 פניכם   על  פרש  זריתיו'+  ב  מלאכי+   שנאמר  להם  היא  קלון  כזו  ושמחה,  לנפשם  לחמם  כי  יטמאו
 . חגיכם פרש

 
 יב  משנה,   ג   פרק   סוכה   מסכת   משנה .  6

  בן  יוחנן  רבן  התקין  המקדש   בית  משחרב  אחד  יום  ובמדינה  שבעה   במקדש  ניטל  לולב  היה  בראשונה
   למקדש זכר שבעה במדינה ניטל לולב שיהא זכאי

 
   ג   פרק   סוכה   מסכת   ם " לרמב   המשנה   פירוש .  7
 שני מעשר במסכת זה ביארנו וכבר, מירושלם חוץ אלישר ארץ שאר היא, מדינה   


