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The Idea of Simcha in the Rambam: 

In Life, On Yom Tov, On Succot 
 

  טז פרק דברים

ֹּת ַחג( יג) כ ה ַהסֻּ ְבַעת ְלָך ַתֲעשֶׂ ים שִׁ ָגְרנְָך ְבָאְסְפָך יָמִׁ ָך מִׁ יְִׁקבֶׂ  :ּומִׁ

נְָך ַאָתה ְבַחגֶָׂך וְָשַמְחתָ ( יד) ָך ּובִׁ תֶׂ ָך וְַעְבְדָך ּובִׁ וִׁי וֲַאָמתֶׂ ר וְָהַאְלָמנָה וְַהיָתֹום וְַהגֵּר וְַהלֵּ יָך ֲאשֶׂ ְשָערֶׂ  :בִׁ

 

Simcha in Everyday Life 

 

  ד הלכה א פרק דעות הלכות ם"רמב

 משתי רחוקה שהיא הדעה והיא, לאדם לו שיש הדעות מכל ודעה דעה שבכל בינונית מדה היא הישרה הדרך

 ומשער תמיד דעותיו שם אדם שיהא הראשונים חכמים צוו לפיכך, לזו ולא לזו לא קרובה ואינה שוה ריחוק הקצוות

 שאינו כמת ולא לכעוס נוח חמה בעל יהא לא כיצד, בגופו שלם שיהא כדי האמצעית בדרך אותם ומכוין אותם

 לא וכן, אחרת פעם בו כיוצא יעשה שלא כדי עליו לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעוס לא, בינוני אלא מרגיש

 יהיה לא וכן, נפשו לשובע אוכל צדיק שנאמר כענין בזולתן להיות אפשר ואי להן צריך שהגוף לדברים אלא יתאוה

 יפזר ולא, ביותר ידו יקפוץ ולא, לצדיק מעט טוב שנאמר כענין שעה לחיי לו שצריך דבר להשיג אלא בעסקו עמל

 כל שמח אלא ואונן עצב ולא ושוחק מהולל יהא ולא, שצריך למי כראוי ומלוה ידו מסת כפי צדקה נותן אלא ממונו

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

 . חכם נקרא ממוצעות

 

 ז הלכה ב פרק דעות הלכות ם"רמב

 את מרגילין ראש וקלות שחוק חכמים אמרו כך, שמח אלא ואונן עצב ולא ומהתלות ג שחוק בעל אדם יהא לא

, … ,יפות פנים בסבר האדם כל את מקבל אלא ומתאבל עצב ולא בצחוק פרוץ אדם יהא שלא וצוו, לערוה האדם

  באמצעות מכוונות דעותיו כל שיהיו עד ודעה דעה שבכל הבינונית במדה ילך דבר של כללו

 

  ה משנה ט פרק ברכות מסכת ם"לרמב המשנה פירוש

 טוב בראשיתם נחשבים דברים והרבה, גדולה טובה מביאים וסופם בתחלתם לרע נחשבין דברים שהרבה לפי

. התכלית יודע שאינו לפי, סכנה הרת וגזירה גדולה צרה בבוא להצטער לנבון ראוי אין ולכן מאד רע בסופם ויהיה

 עליהם אסרו וכן, התכלית יודע שאינו לפי, מחשבתו לפי טובה כשתגיעהו רבה שמחה וישמח יתפתה אל וגם

 אבל. ודרישתו הטוב עשיית כלומר נעלה בדבר השמחה אותה היתה אם זולתי ושחוק בשמחה להרבות השלום

  עליו לדבר צורך שאין עד הנביאים בספרי מאד מפורסם הוא הרי והצער מהדאבון האזהרה

 

Simcha on Yom Tov 
  ו פרק טוב יום הלכות ם"רמב

 להיות אדם וחייב, ותענית בהספד אסורים כולם טובים ימים שאר עם החג ימי ושמונת הפסח ימי שבעת - יז הלכה

 פי על אף', וגו בחגך ושמחת+ ז"ט דברים+ שנאמר עליו הנלוים וכל ביתו ובני ואשתו ובניו הוא לב וטוב שמח בהן

 הוא לשמוח שמחה אותה בכלל יש חגיגה בהלכות מבארין שאנו כמו שלמים קרבן היא כאן האמורה שהשמחה

 . לו כראוי ואחד אחד כל ביתו ובני ובניו

 

, ממונו כפי נאים ותכשיטין בגדים להן קונה והנשים, ומגדנות ואגוזים קליות להם נותן הקטנים כיצד - יח הלכה

 להאכיל חייב ושותה אוכל וכשהוא, ביין אלא שמחה ואין בבשר אלא שמחה שאין יין ושותין בשר אוכלין והאנשים

 ובניו הוא ושותה ואוכל חצרו דלתות שנועל מי אבל, האמללים העניים שאר עם ולאלמנה ליתום לגר+ ז"ט דברים+
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'+ ט הושע+ נאמר אלו ועל, כריסו שמחת אלא מצוה שמחת זו אין נפש ולמרי לעניים ומשקה מאכיל ואינו ואשתו

'+ ב מלאכי+ שנאמר להם היא קלון כזו ושמחה, לנפשם לחמם כי יטמאו אוכליו כל להם אונים כלחם זבחיהם

 . חגיכם פרש פניכם על פרש וזריתי

 

 היא כך אלא, כולו היום כל ושותה אוכל יהיה לא, עשה מצות בכלל במועדות ושתייה שאכילה פ"אע - יט הלכה

 לבתיהם וחוזרין היום בענין בתורה וקורין ומתפללין מדרשות ל ולבתי כנסיות לבתי העם כל משכימין בבקר, הדת

 לבתיהן וחוזרין המנחה תפלת מתפללין היום חצי ואחר, היום חצי עד ושונין קורין מדרשות לבתי והולכין, ואוכלין

 . הלילה עד היום שאר ולשתות לאכול

 

 ירבה בזה שיוסיף מי שכל ויאמר ראש ובקלות ובשחוק מ ביין ימשך לא ברגל ושמח ושותה אוכל כשאדם - כ הלכה

 ההוללות על נצטוינו ולא וסכלות הוללות אלא שמחה אינה הראש וקלות הרבה והשחוק שהשכרות, שמחה במצות

 אלהיך' ה את עבדת לא אשר תחת+ ח"כ דברים+ שנאמר הכל יוצר עבודת בה שיש השמחה על אלא והסכלות

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

 . שכרות מתוך ולא ראש קלות מתוך

 

Simcha on Succot 

 

  ח פרק ולולב וסוכה שופר הלכות ם"רמב

 

 שנאמר יתירה שמחה במקדש שם היתה הסוכות בחג, בהן לשמוח מצוה המועדות שכל פי על אף - יב הלכה

 במקדש מתקנין היו הראשון טוב יום ערב עושין היו וכיצד, ימים שבעת אלהיכם' ה לפני ושמחתם+ ג"כ ויקרא+

, הראשון טוב יום ממוצאי לשמוח ומתחילין, אלו עם אלו יתערבו שלא כדי מלמטה ולאנשים מלמעלה לנשים מקום

 כל עם היום שאר לשמוח הערבים בין של תמיד שיקריבו מאחר מתחילין מועד של חולו מימי ויום יום בכל וכן

 . הלילה

 

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

 ואומרים שיודע כמו ואחד אחד כל ומכרכרין ומפזזין ומטפחין ומספקין ורוקדין, בפה בפה שיודע ומי, בו לנגן יודע

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

 

 וראשי ישראל חכמי גדולי אלא, שירצה מי וכל הארץ עמי אותה עושין היו ולא, זו בשמחה להרבות מצוה - יד הלכה

 חג בימי במקדש ומשמחין ומנגנין ומספקין מרקדין שהיו הם מעשה ואנשי והזקנים והחסידים והסנהדרין הישיבות

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

 

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

, לבב ובטוב בשמחה אלהיך' ה את עבדת לא אשר תחת+ ח"כ דברים+ שנאמר ממנו להפרע ראוי זו משמחה

 אל ואמר שלמה הזהיר זה ועל, ושוטה חוטא אלו במקומות בעיניו ומתכבד לעצמו כבוד וחולק דעתו המגיס וכל

 מלך דוד וכן, מאהבה העובד המכובד הגדול הוא אלו במקומות גופו ומקל עצמו המשפיל וכל. מלך לפני תתהדר

 שנאמר' ה לפני לשמוח אלא והכבוד הגדולה ואין, בעיני שפל והייתי מזאת עוד ונקלותי'+ ו' ב שמואל+ אמר ישראל

 . דסייען רחמנא בריך'. ה לפני ומכרכר מפזז דוד והמלך'+ ו' ב שמואל+
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Chacham vs. Chasid 

 

  א פרק דעות הלכות ם"רמב

 

 רחוקה שהיא הדעה והיא, לאדם לו שיש הדעות מכל ודעה דעה שבכל בינונית מדה היא הישרה הדרך - ד הלכה

 תמיד דעותיו שם אדם שיהא הראשונים חכמים צוו לפיכך, לזו ולא לזו לא קרובה ואינה שוה ריחוק הקצוות משתי

 כמת ולא לכעוס נוח חמה בעל יהא לא כיצד, בגופו שלם שיהא כדי האמצעית בדרך אותם ומכוין אותם ומשער

 וכן, אחרת פעם בו כיוצא יעשה שלא כדי עליו לכעוס שראוי גדול דבר על אלא יכעוס לא, בינוני אלא מרגיש שאינו

 לא וכן, נפשו לשובע אוכל צדיק שנאמר כענין בזולתן להיות אפשר ואי להן צריך שהגוף לדברים אלא יתאוה לא

 ולא, ביותר ידו יקפוץ ולא, לצדיק מעט טוב שנאמר כענין שעה לחיי לו שצריך דבר להשיג אלא בעסקו עמל יהיה

 שמח אלא ואונן עצב ולא ושוחק מהולל יהא ולא, שצריך למי כראוי ומלוה ידו מסת כפי צדקה נותן אלא ממונו יפזר

 בינונית דעות שדעותיו אדם כל, החכמים דרך היא זו ודרך, דעותיו שאר וכן, יפות פנים בסבר בנחת ימיו כל

 . חכם נקרא ממוצעות/ בינוניות/

 

 מי כיצד, חסיד נקרא זה לצד או זה לצד מעט בינונית מדעה ויתרחק ביותר עצמו על מדקדק שהוא ומי - ה הלכה

 עד נתרחק ואם, חסידות מדת היא וזו חסיד נקרא ביותר רוח שפל ויהיה האחרון הקצה עד הלב מגובה שיתרחק

 מטין היו הראשונים וחסידים, הדעות כל שאר זו דרך ועל, חכמה מדת היא וזו חכם נקרא עניו ויהיה בלבד האמצע

 אותה שמטין דעה ויש האחרון הקצה כנגד אותה שמטין דעה יש, הקצוות שתי כנגד האמצעית מדרך שלהן דעות

 , הדין משורת לפנים וזהו, הראשון הקצה כנגד

 

 

 


