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 .1דברים פרק כו ,א-יא
(א) ו ְהָ י ָהָ֙ ִכִּֽי־תָ בֹוא אֶ ל־הָ אָָ֔ ֶרץ אֲ שֶ ָ֙ר ה' אֱ ֹלהֶָ֔ יָך נ ֵ ֵֹ֥תן לְָךָ֖ נַחֲ ָ ָ֑לה ִו ִִּֽירשְ ָ ָ֖תה וְי ַ ֵָ֥שבְתָ ָבִּֽה( :ב)
וְלָקַ חְ תָָּ֫ מֵ ֵר ִ
ֹלהיָך נ ֵ ֵֹ֥תן ָ ָ֖לְך ו ְשַ מְ ָת
אשית׀ כָל־פ ְִרי הָ אֲ דָ מָָ֗ ה אֲ שֶֶׁ֨ ר תָ ִ ִ֧ביא ֵמ ְ
ִַּֽארצְָךָ֪ אֲ שֶֶׁ֨ ר ִ֧ה' אֱ ֶ ָ֪
ְה ַלכְתָ ָ֙ אֶ ל־הַ םָ ָ֔קֹום אֲ ֶ ֶׁ֤שר יִבְחַ ָ֙ר ה' אֱ ֹלהֶָ֔ יָך לְשַ ֵ ֵ֥כן שְ ָ֖מֹו ָשִּֽם(.... :ה) ו ְעָ ִֶׁ֨ניתָ ו ְָאמַ ְרתָָ֜
ב ֶ ַָ֑חנֶא ו ָ ִּֽ
לִפְנֵ י׀ ה' אֱ ֹלהֶָ֗ יָך אֲ ַרםִ ָ֙י א ֵֹבד ָא ִָ֔בי ו ַטֵ ֶרד מִ צ ַ ְָ֔רי ְמָ ה ו ָ ֵַ֥טגָר ָ ָ֖שם בִמְ ֵתי מְ ָ ָ֑עט ַוִּֽי ְהִ י־שָָׁ֕ ם לְגֵ֥ ֹוי
ג ָָ֖דֹול עָ ֵ֥צום ו ָ ִָּֽרב( ... :ט) וַיְב ֵ ִָ֖אנו אֶ ל־הַ םָ קֹום הַ ֶזָ֑ה וַטִתֶ ן־ ָלָ֙נוָ֙ אֶ ת־הָ ָא ֶרץ הַ ָ֔ז ֹאת ֶ ָ֪א ֶרץ ז ַ ֵָ֥בת
חָ ָ ָ֖לב ודְ ָבִּֽש( :י) ו ְעַ תָָ֗ ה הִ ֵמֶׁ֤ה הֵ ֵבָ֙אתִ ָ֙י אֶ ֵ
ת פְ ִרי הָ אֲ דָ מָָ֔ ה אֲ שֶ ר־נ ַ ֵָ֥תתָ ה ִ ָ֖לי ָ֑ה'
ת־ראשִ י ָ֙
ְהשְ תַ חֲ ִָ֔ויתָ ל ֵ
ת ְבכָל־הַ ָ֗חֹוב אֲ ֶ ִ֧שר
ֹלהִּֽיָך( :יא) ו ְשָׂ מַ חְ ָׂ ָּ֣
ִפְנָ֖י ֵ֥ה' אֱ ֶ
ו ְהִ מַחְ ָ֗תֹו לִפְ נֵ ָ֙י ה' אֱ ֹלהֶָ֔ יָך ו ִ ִּֽ
ֵיתָך אַ תָ הָ֙ וְהַ לֵּ ִ֔ויָּ֣וְהַ ֵּגֵּ֖ר אֲ ֶ ֵ֥שר בְקִ ְר ֶבִָּֽך :ס
ֹלהיָך ו ְלב ֶ ָ֑
נָ ִּֽתַ ן־לְָךָ֪ ֵ֥ה' אֱ ֶ ָ֖
 .2דברים פרק כז ,א-ח
ֵאמ ֹר שָ מ ֹ ָ֙ר אֶ ת־כָל־הַ םִ ְצ ָָ֔וה אֲ ֶ ִ֧שר ָאנ ִ ָֹ֪כי מְ צ ֶַוֵ֥ה
(א) וַי ַ ְֶׁ֤צו מ ֹשֶ הָ֙ וְזִקְ נֵ י י ִשְ ָראֵָ֔ ל אֶ ת־הָ ָ ָ֖עם ל ָ֑
ֹלהיָך נ ֵֹתן
ַטֹום אֲ ֶשר תַ עַ בְרו אֶ ת־הַ ט ְַרדֵ ן אֶ ל־הָ אָָׁ֕ ֶרץ אֲ שֶ ֵ֥
אֶ תְ ֶ ָ֖כם הַ טִֹּֽום( :ב) ו ְהָ ָָ֗יה ב ָ֘
ר־ה' אֱ ֶ ָ֖
ָ ָ֑לְך ו ַהֲ קֵ מ ָ ֶֹׁ֤ת ְל ָָ֙ך אֲ בָנִ ים גְד ָֹ֔לֹות ו ְשַ דְ ָ ֵ֥ת א ָ ָֹ֖תם ב ִַשִּֽיד( :ג) וְכָתַ ב ְָת עֲ לֵיהֶָ֗ ן ֶאִּֽת־כָל־דִ ב ֵ ְָ֪רי
ֹלהיָך׀ נ ֵֹתן לְָךָ֗ ֶא ֶרץ ז ַ ֶָׁ֤בת
תֹורה הַ ָ֖ז ֹאת בְעָ ב ֶ ְָ֑רָך לְמַַ֡ עַ ן אֲ שֶ ר תָ ֶׁ֨ב ֹא אֶ ל־הָ אָָ֜ ֶרץ ֲֽאשֶ ֵ֥
ר־ה' אֱ ֶ
הַ ָ ֵ֥
ֹלהִּֽי־אֲ ב ֶ ָֹ֖תיָך ָלְִּֽך( ... :ז) ו ְ ָזבַחְ ָ ֵ֥ת שְ ל ִ ָָ֖מים ו ַ
חָ ָל ָ֙ב ודְ ַָ֔בש כַאֲ ֶ ֵ֥שר דִ ֶ ָ֪בר ֵ֥ה' אֱ ֵ
ְָאכלְתָ ָ ָ֑שם
ו ְָׂשמַ חְ תִָָּׂ֣֔ ל ֵ
תֹורה הַ ָ֖ז ֹאת ב ֵ ֵַ֥אר
ֹלהִּֽיָך( :ח) וְכָתַ ב ְָת עַ ל־הָ אֲ ָב ִָ֗נים ֶאִּֽת־כָל־דִ ב ֵ ְָ֪רי הַ ָ ֵ֥
ִפְנָ֖י ֵ֥ה' אֱ ֶ
הֵ ֵ
יטִּֽב :ס
 .3דברים פרק כח ,מה-מז
(מה) ו ֶָׁ֨באו עָ ָ֜ ֶליָך כָל־הַ קְ לָלֹות הָ אֵָ֗ לֶה ְ
ורדָ פָ֙ו ָָ֙ך ו ְהִ שִ יגָ֔ וָך ַ ָ֖עד הִ ָשִּֽמְ ָ ָ֑דְך כִי־ֹלא שָ מַָ֗ עְ תָ בְקֹולָ֙
ְמֹופת וִּֽ ְבז ְַרעֲ ָךָ֖ עַ ד־
ְֹותיו ו ְחֺ ק ָ ָֹ֖תיו אֲ ֶ ֵ֥שר ִצ ָו ְִּֽך( :מו) ו ְהָ יו בְָךָ֔ ל ְָ֖אֹות ול ֵ ָ֑
ה' אֱ ֹלהֶָ֔ יָך לִשְ ָ֪מ ֹר מִ צ ָ ֵ֥
בשמְ ָׂחֵּ֖ה ובְטוב ל ָ ֵָ֑בב מֵ ָ֖ר ֹב כִֹּֽל:
עֹולִּֽם( :מז) תַָ֗ חַ ת אֲ ֶ ֶׁ֤שר ֹלא־עָ ַבָ֙דְ תָ ָ֙ אֶ ת־ה' אֱ ֹלהֶָ֔ יָך ְָּ֣
ָ
 .4ויקרא פרק כג ,לט-מג
ם אֶ ת־תְ ַ
בואת הָ אָָ֔ ֶרץ תָ ֵ֥ח ֹגו אֶ ת־
(לט) אַַ֡ ְך בַחֲ מִ שָ ה עָ שֶָׁ֨ ר יָ֜ ֹום לַח ֹדֶ ש הַ שְ בִיעִָ֗ י בְָאסְ פְ ֶכ ָ֙
ג־ה' שִ ב ְַעת י ִ ָָ֑מים בַטֶׁ֤ ֹום ָה ִִּֽראשֹו ָ֙ן שַ ב ָָ֔תֹון ובַטֵ֥ ֹום הַ שְ מִ ִינָ֖י שַ בָתִּֽ ֹון( :מ) ולְקַ חְ תֶֶׁ֨ ם ָל ֶָ֜כם
חַ ָ֖
ֵי־נָ֑חַ ל ושְ מַ חְ תֶָ֗ ם לִפְנֵ ָ֪י ֵ֥ה'
אשֹון פ ִ ְֶׁ֨רי ֵ ֶׁ֤עץ הָ דָ ָ֙ר כַפ ֹת תְ מָ ִ ָ֔רים ו ַעֲ נַ ֵ֥ף עֵ ץ־עָ ָ֖ב ֹת ו ְעַ ְרב ָ
בַטֹום הָ ִר ָ֗
ם
יכם שִ ב ַ ְֵ֥עת י ִָמִּֽים( :מא) ו ְחַ ג ֶ ֶֹׁ֤תם א ֹת ָֹ֙ו ַחג ַל ִָּֽ֔ה' שִ ב ַ ְֵ֥עת י ִ ָָ֖מים בַשָ ָנָ֑ה חֺ ַ ֶׁ֤קת עֹו ָל ָ֙
אֱ ֹלהֵ ֶ ָ֖
ִיעי תָ ֵ֥ח ֹגו א ֹתִּֽ ֹו( :מב) בַןֺ ֵ֥כ ֹת תֵ שְ ָ֖בו שִ ב ְַעת י ִ ָָ֑מים כ ָ
ָל־הִּֽאֶ ז ְָרחָ֙
לְד ֹר ֹתֵ י ֶָ֔כם ב ֵַ֥ח ֹדֶ ש הַ שְ ב ִ ָ֖
הֹוש ְבתִ ָ֙י אֶ ת־בְנֵ י י ִשְ ָראֵָ֔ ל
ְבי ִשְ ָראֵָ֔ ל י ֵשְ ָ֖בו בַןֺ כִֹּֽת( :מג) לְמַ עַ ןָ֘ י ֵדְ עו ד ִֹּֽר ֹתֵ יכֶם ִכי בַןֺ כָ֗ ֹות
ַ ָ֙
אֹותם מֵ ֶא ֶרץ מִ צ ָ ְָ֑רי ִם אֲ ִנָ֖י ֵ֥ה' אֱ ֹלהֵ ֶיכִּֽם:
ִיאי ָ ָ֖
בְהֹוצ ִ ֵ֥
 .5במדבר פרק י ,י
(י) ובְיֶׁ֨ ֹום שִ מְ חַ תְ ֶ ֵ֥כם וִּֽבְמֹועֲ דֵ יכ ֶָ֘ם וב ְָר ֵ
אשי חָ דְ שֵ יכֶם ותְ קַ עְ ֶתם בַחֲ ִּֽצ ֹצ ְָ֗ר ֹת ָ֚עַ ל ע ֹֹלתֵ י ֶָ֔כם ו ַ ְָ֖על
יכם ו ְהָ יֶׁ֨ ו ל ֶ ֶָׁ֤כם ְל ִזכָרֹו ָ֙ן לִפְנֵ י אֱ ֹלִּֽהֵ י ֶָ֔כם אֲ ִנָ֖י ֵ֥ה' אֱ ֹלהֵ ֶיכִּֽם :פ
ִזב ְֵחי שַ לְמֵ ֶ ָ֑
 .6דברים פרק יב ,א-יט
ֹלהי אֲ ב ֶ ָֹ֪תיָך
(א) ֵ֠אֵ לֶה ַהִּֽחֺ ִקים ו ְהַ םִ שְ פָ טִ ָ֘
ים אֲ ֶשר תִ שְ מְ רון לַעֲ שֹות בָאָָׁ֕ ֶרץ אֲ שֶ ר נָתֶַׁ֨ ן ָ֜ה' אֱ ֵ ִ֧
לְָךָ֖ ל ְִרשְ ָ ָ֑תה כָל־ הַ טָמִָ֔ ים אֲ שֶ ר־אַ ֶ ֵ֥תם חַ ִָ֖טים עַ ל־הָ אֲ דָ ָמִּֽה( :ב) אַ ֵבד ֵ֠תְ אַ בְדון ֶאִּֽת־כָל־
1

יהם עַ ל־ הֶ הָ ִ ֶׁ֤רים
ָ
הַ םְ ק ָֹּ֫מֹות אֲ ֶ ִ֧שר ָ ִּֽעב
ְדו־שם הַ גֹו ִָ֗ים אֲ ֶ ֵ֥שר אַ ֶ ָ֪תם י ְֹר ִ ֵ֥שים א ָ ָֹ֖תם אֶ ת־אֱ ֹלהֵ ֶ ָ֑
ָל־עץ ַרעֲ נָ ִּֽן( ...:ה) ֵ֠ ִכי ִאִּֽם־אֶ ל־הַ םָ ָּ֫קֹום אֲ שֶ ר־יִבְחֶַׁ֨ ר ֶׁ֤ה'
ם ו ְעַ ל־הַ ְגב ָָ֔עֹות ו ַ ְָ֖תחַ ת כ ֵ ֵ֥
ָה ִָּֽרמִ י ָ֙
ֵאתם
ובאתָ ָשִּֽםָ ה( :ו) ו ַהֲ ב ֶ
ם מִ כָל־שִ בְטֵ י ֶָ֔כם ל ֵָ֥שום אֶ ת־שְ ָ֖מֹו ָ ָ֑שם לְשִ כְנֵ֥ ֹו תִ דְ ְר ָ֖שו ָ ֵ֥
אֱ ֹלִּֽהֵ י ֶכ ָ֙
ת מַ עְ שְ ר ֹתֵ י ֶָ֔כם ו ֵ ְָ֖את תְ ַ
ם וְנִדְ ב ֹתֵ י ֶָ֔כם
רומת י ֶדְ ֶ ָ֑כם וְנִדְ ֵרי ֶכ ָ֙
ם ו ְ ִזבְחֵ י ֶָ֔כם ו ְאֵ ָ֙
שָָ֗ םָ ה עֹֹלִּֽתֵ י ֶכ ָ֙
ובְכ ֵ֥ ֹר ֹת בְקַ ְר ֶ ָ֖כם ו ְצ ֹאנ ְֶכִּֽם( :ז) ו ַאֲ ַכלְתֶ ם־שָָ֗ ם לִפְ נֵ ָ֙י ה' אֱ ֹלִּֽהֵ י ֶָ֔כם ּושְ מַ חְ ֶּ֗תם בְכֹלָ֙ מִ שְ ַלח
ֹלהִּֽיָך( ... :יא) ו ְהָ ָיה הַ םָ ָ֗קֹום אֲ שֶ ר־י ִ ְבחַ ר ֶׁ֨ה'
יכם אֲ ֶ ֵ֥שר ֵב ִַּֽרכְָךָ֖ ֵ֥ה' אֱ ֶ
י ֶדְ ֶָ֔כם אַ ֶ ָ֖תם ובָתֵ ֶ ָ֑
יכם ב ָֹ֙ו לְשַ ֵ ֶׁ֤כן שְ מ ָֹ֙ו שָָ֔ ם ָשםָ ה תָ ִָ֔ביאו ֵ ָ֪את כָל־אֲ ֶ ֵ֥שר ָאנ ִ ָֹ֖כי מְ צַוֶ ה אֶ תְ ֶ ָ֑כם עֹוֹלתֵ ֶיכם
אֱ ֹלהֵ ֶ ֵ֥
ם ותְ ֺר ַמת י ֶדְ ֶָ֔כם ו ְכֹלָ֙ מִ ב ְַחר נִדְ ֵרי ֶָ֔כם אֲ ֶ ֵ֥שר תִ דְ ָ֖רו ַלִּֽהִּֽ '( :יב)
ו ְ ִזבְחֵ י ֶָ֗כם מַ עְ שְ ִּֽר ֹתֵ י ֶכ ָ֙
יכםָּ֣וְעַ ב ְֵּדיכֵּ֖םָּ֣וְַאמְ התֵּ יכֶ֑םָּ֣וְהַ לֵּ ויָּ֣ אֲ ֶשר
ּושְ מַ חְ תֶָּּ֣֗ם לִפְ נֵיָ֘ ה' אֱ ֹלִּֽהֵ יכֶם אַ ֶּ֗תםָּּ֣ו ְבנֵּיכםָָּּּ֣֣ובְנתֵּ ִ֔
ב ְַשִּֽעֲ ֵרי ֶָ֔כם ִכי ֵ ֵ֥אין ָ֪לֹו ֵ ֵ֥חלֶק וְנַחֲ ָ ָ֖לה אִ תְ ֶכִּֽם( ... :יח) ִַ֡כי אִ ם־לִפְ נֵי ֶׁ֨ה' אֱ ֹלהֶָ֜ יָך ת ֹא ְכ ָ֗ ֶלמו
ם אֲ שֶֶׁ֨ ר י ִ ְבחַָ֜ ר ה' אֱ ֹלהֶ יָךָ֘ בֹו אַ תֶָׁ֨ ה ו ִבנְָךֶׁ֤ ובִתֶ ָ֙ ָָ֙ך ו ְעַ בְדְ ָך ו ַאֲ מָ תֶָ֔ ָך ו ְהַ ֵל ִוָ֖י אֲ ֶשר בִשְ עָ ֶ ָ֑ריָך
בַםָ קֹו ָ֙
וְשָׂ מַ חְ תֶָָּּׂ֣֗ לִפְ נֵ ָ֙י ה' אֱ ֹלהֶָ֔ יָך ב ְָ֖כ ֹל מִ שְ ַ ֵ֥לח י ֶָדִָּֽך( :יט) הִ ָשמֶ ר לְָךָ֔ ֶפִּֽן־תַ עֲ ָ֖ז ֹב את־הַ לֵּ וֶ֑י כָל־י ֶ ָָ֖מיָך
עַ ל־ַאדְ מָ ֶתִָּֽך :ס
 .7דברים פרק יד ,כב-כז
(כב) עַ ֵשר תְ עַ שֵָ֔ ר ֵ ָ֖את כָל־תְ ַ
בואת ז ְַר ֶ ָ֑עָך הַ ט ֵ ֵֹ֥צא הַ שָ ֶ ָ֖דה שָ ָנֵ֥ה שָ נָ ִּֽה( :כג) ו ְָא ַכלְתָָּ֫ לִפְנֵ י׀
ה' אֱ ֹלהֶָ֗ יָך בַםָ קֹום אֲ שֶ ר־יִבְחַ רָ֘ לְשַ ֵכן שְ מֹו שָ ם מַ עְ ַ ֶׁ֤שר דְ גָ ִּֽנְ ָָ֙ך ִתִּֽיר ֹשְ ָך וְיִצְהָ ֶ ָ֔רָך ובְכ ֵ֥ ֹר ֹת
ֹלהיָך כָל־הַ ט ִָמִּֽים( :כד) ו ְִכִּֽי־י ְִר ֶֶׁ֨בה מִ םְ ָךָ֜
ֹאנָָ֑ך ל ְַמעַ ן תִ לְמַָ֗ ד ְלי ְִר ָ ָ֪אה אֶ ֵ֥
ת־ה' אֱ ֶ ָ֖
בְקָ ְרָךָ֖ ו ְצ ֶ
הַ ָ֗ ֶד ֶרְך ִכי ֹלא תוכ ַָ֘ל שְ אֵ תֹו ִכִּֽי־י ְִר ַ ֶׁ֤חק מִ םְ ָָ֙ך הַ םָ ָ֔קֹום אֲ ֶ ֶׁ֤שר יִבְחַ ָ֙ר ה' אֱ ֹלהֶָ֔ יָך ָל ֵ֥שום שְ ָ֖מֹו ָ ָ֑שם
ְה ַלכְתָ ָ֙ אֶ ל־הַ םָ ָ֔קֹום אֲ ֶ ֵ֥שר
ֹלהִּֽיָך( :כה) וְנָתַ ָ ָ֖תה ב ָ ַָ֑כסֶ ף וְצ ְַר ָ ֶׁ֤ת הַ ֶכָ֙סֶ ףָ֙ ְב ָידְ ָךָ֔ ו ָ ִּֽ
ִ ֵ֥כי יְב ֶָרכְָךָ֖ ֵ֥ה' אֱ ֶ
ֹלהיָך בִֹּֽו( :כו) וְנָתַ ָתה הַ ֶַ֡כסֶ ף בְכ ֹל אֲ שֶ ר־תְ אַ ֶֶׁ֨וה נַפְ שְ ָךָ֜ ַבב ָָקר וב ַָ֗צ ֹאן ו ַב ַָ֙טי ִ ָ֙ן
ְחר ֵ֥ה' אֱ ֶ ָ֖
יִב ַ ָ֪
ַפְשָך ו ַ
ֵיתִָּֽך:
ְָאכלְתָ שָָ֗ ם לִפְ נֵ ָ֙י ה' אֱ ֹלהֶָ֔ יָך ו ְשָׂ מַ חְ ֵָָּּׂ֖֣
ת אַ ָ ֵ֥תה וב ֶ
ובַשֵ ָָ֔כר וב ְָ֪כ ֹל אֲ ֶ ֵ֥שר ִתִּֽשְ ָאלְָךָ֖ נ ֶ ָ֑
(כז) וְהַ לֵּ וִ֥י אֲ שֶ ר־בִשְ עָ ֶ ָ֖ריָך ֹלא ַתִּֽעַ ז ֶ ְָ֑במו ִכי ֵ ֵ֥אין ָ֪לֹו ֵ ֵ֥חלֶק וְנַחֲ ָ ָ֖לה עִ ָםְִּֽך :ס
 .8דברים פרק טז ,י-יב
ֹלהִּֽיָך:
ת לַה' אֱ ֹלהֶָ֔ יָך מִ ַ ָ֪ןת נִדְ ַ ֵ֥בת י ָדְ ָךָ֖ אֲ ֶשר תִ ֵ ָ֑תן כַאֲ ֶ ֵ֥שר יְב ֶָרכְָךָ֖ ֵ֥ה' אֱ ֶ
(י) ו ְעָ שִָ֜ יתָ ַ ֶׁ֤חג שָ בֺעֹו ָ֙
(יא) וְשָׂ מַ חְ תָָּׂ֣ לִפְנֵ י׀ ה' אֱ ֹלהֶָ֗ יָך אַ תֶָׁ֨ ה ו ִבנְָך ובִתֶ ָךָ֘ ו ְעַ בְדְ ָך ו ַאֲ מָ תֶ ָך ו ְהַ ֵלו ִ ָ֙י אֲ ֶשר בִשְ עָ ֶ ָ֔ריָך
ו ְהַ גֵ ָ֪ר ו ְהַ ט ֵָ֥תֹום ו ְהָ ַאלְמָ ָנָ֖ה אֲ ֶשר בְקִ ְר ֶ ָ֑בָך בַםָ ָ֗קֹום אֲ ֶ ֶׁ֤שר יִבְחַ ָ֙ר ה' אֱ ֹלהֶָ֔ יָך לְשַ ֵ ֵ֥כן שְ ָ֖מֹו ָשִּֽם:
אלֶה :פ
ת־החֺ ִ ָ֖קים הָ ֵ ִּֽ
ִי־עבֶד הָ ִיָ֖יתָ בְמִ צ ָ ְָ֑רי ִם ו ְשָ מַ ְר ָת ו ְעָ שִָ֔ יתָ אֶ ַ ִּֽ
(יב) ו ְזָ כ ְַרתָָ֔ כ ֶ ֵ֥
 .9דברים פרק טז ,יג-טו
ת בְחַ ֶגָָ֑ך
מג ְָרנְָךָ֖ ומִ טִקְ ֶבִָּֽך( :יד) וְשָׂ מַ חְ ָׂ ֵָּּ֖֣
(יג) ַ ִ֧חג הַ ןֺ ָ֪כ ֹת תַ עֲ ֶ ֵ֥שה לְָךָ֖ שִ ב ְַעת י ִ ָָ֑מים בְאֶָׁ֨ סְ פְָךָ֔ ִ ִּֽ
אַ תֶָׁ֨ ה ו ִבנְָךֶׁ֤ ובִתֶ ָ֙ ָָ֙ך ו ְעַ בְדְ ָך ו ַאֲ מָ תֶָ֔ ָך ו ְהַ ֵל ִָ֗וי ו ְהַ גֵ ָ֪ר ו ְהַ ט ֵָ֥תֹום ו ְהָ ַאלְמָ ָנָ֖ה אֲ ֶ ֵ֥שר בִשְ עָ ֶ ִּֽריָך( :טו)
שִ ב ְַעת י ָמִָ֗ ים תָ ח ֹגָ֙ לַה' אֱ ֹלהֶָ֔ יָך בַםָ ָ֖קֹום אֲ שֶ ר־יִב ְַחר ָ֑ה' ִכי יְב ֶָרכְָךָּ֫ ה' אֱ ֹלהֶָ֗ יָך ב ְֶׁ֤כ ֹל
ֵֽח:
בואִּֽתְ ָָ֙ך ובְכֹלָ֙ מַ עֲ ֵשה י ָ֔ ֶָדיָך ו ְהָ ִיָ֖יתָ ַ ֵ֥אְך שָׂ ֵּמ ַָּ֣
תְ ָ
 .11דברים פרק כד ,ה
ש אִ ָשה חֲ דָ שָָ֔ ה ֶֹׁ֤לא י ֵ ֵצ ָ֙א ַב ָצ ָָ֔בא ו ְֹלא־י ַעֲ ֵ֥ב ֹר עָ ָ ָ֖ליו ְלכָל־דָ ָ ָ֑בר נָקִָּ֫ י י ִהְ ֶיֶׁ֤ה ְלבֵית ָֹ֙ו
(ה) ִכִּֽי־י ַ ִֵ֥קח אִ י ָ֙
מח אֶ ת־אִ שְ ֵ֥תֹו אֲ שֶ ר־ל ָָקִּֽח:
שָ נָ ה אֶ חָָ֔ ת ו ְש ַ ֵּ֖
 .11בראשית פרק לא ,כה-כט
ְהר
(כה) וַט ֵ ֵַ֥שג ל ָ ָָ֖בן ֶאִּֽת־י ַעֲ ָ֑ק ֹב וְי ַעֲ ָ֗ק ֹב תָ ַ ֶׁ֤קע ֶאִּֽת־ָאהֳ ל ָֹ֙ו בָהָָ֔ ר וְל ָ ָָ֪בן תָ ַ ֵ֥קע אֶ ת־אֶ ָ ָ֖חיו ב ַ ֵ֥
הַ ִגל ְָעִּֽד( :כו) ו ֶַׁ֤ט ֹאמֶ ר ָל ָב ָ֙ן ְלי ַעֲ ָ֔ק ֹב ֶמה עָ שִָ֔ יתָ ו ַתִ ג ְָ֖נ ֹב אֶ ת־ ְלב ִ ָָ֑בי ו ַתְ נַהֵ גָ֙ אֶ ת־בְנ ֹתַָ֔ י כִשְ ֺביָֹ֖ות
חה ּובְש ֵּ֖רים
ָח ִֶּֽרב( :כז) ָ ֶׁ֤לםָ ה נַחְ ֵבָ֙אתָ ָ֙ ִלב ְָ֔ר ֹחַ ו ַתִ ג ְָ֖נ ֹב א ִ ָֹ֑תי ו ְֹלא־הִ גַ דְ תָ ָ֔ ִלי ָו ִּֽאֲ שַ לֵחֲ ָךָ֪ בְשמְ ָׂ ִ֥
ְת עֲ שִּֽ ֹו( :כט) י ֶש־ל ְֵאל
ב ְִ֥תף ּובְכנֵֹֽור( :כח) ו ְֹלא נְטַ שְ תַָ֔ נִי ְלנ ֵ ֵַ֥שק ְלב ַָנָ֖י ו ְ ִלבְנ ָ ָֹ֑תי עַ ָ ָ֖תה הִ סְ ַ ֵ֥כל ָ ִּֽ
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ֵאמ ֹר הִ ָ ִ֧שמֶ ר לְָךָ֪ מִ דַ ֵ ֵ֥בר ִעִּֽם־
ָאמר אֵ ַלי ל ָ֗
י ָ֔ ִָדי לַעֲ ֵ֥שֹות עִ םָ ֶ ָ֖כם ָ ָ֑רע ֵו ִּֽאֹלהֵֶׁ֨ י אֲ בִי ֶָ֜כם ֶאמֶ ש׀ ַ ִ֧
ד־רִּֽע:
י ַעֲ ָ֖ק ֹב מִ ֵ֥חֹוב עַ ָ
 .12שמות פרק ד ,יד
ָאחי ָָ֙ך הַ ֵל ִָ֔וי י ָׁ֕ ַָדעְ תִ י ִכִּֽי־דַ ֵ ֵ֥בר י ְדַ ֵ ָ֖בר ָ֑הוא ו ַ ְֶׁ֤גם
(יד) ו ַטִ ִּֽחַ ר־אֶַׁ֨ ף ָ֜ה' בְמ ֹשֶָ֗ ה ו ַָ֙ט ֹאמֶ ָ֙ר הֲ ֶֹׁ֨לא ַאהֲ ֶׁ֤ר ֹן ִָ֙
מח ְב ִלבִֹּֽו:
הִ מֵה־הו ָ֙א י ֵֹצא לִקְ ָראתֶָ֔ ָך ו ְָראֲ ָךָ֖ ו ְשָׂ ַ ִ֥
 .13שכל טוב (בובר) שמות פרשת שמות פרק ד סימן יד
וראך ושמח בלבו .שאם היה יודע שאני מעיד עליו .היה יוצא לקראתך בתופים
ובמחולת:
 .14רש"י שמות פרשת שמות פרק ד פסוק יד
וראך ושמח בלבו  -לא כשאתה סבור שיהא מקפיד עליך שאתה עולה לגדולה .ומשם
זכה אהרן לעדי החשן הנתון על הלב:
 .15חזקוני שמות פרשת שמות פרק ד פסוק יד
וראך ושמח בלבו שזכית לנבואה ולא יקנא בך ,מיד וילך משה וגו'.
 .16רבינו בחיי שמות פרשת שמות פרק ד פסוק יד
וראך ושמח בלבו .לא היו מתקנאים במעלתם זה על זה ,זהו שאמר הכתוב" :הנה מה
טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד" (תהלים קלג ,א) .ושמח בפיו לא נאמר ,אלא בלבו,
אמר ר' שמעון בן יוחאי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים ,שנאמר" :והיו
על לב אהרן" (שמות כח ,ל).
 .17אור החיים שמות פרשת שמות פרק ד פסוק יד
עוד נתכוון להגיד שבחו וענותנותו כי מן הראוי היה לו להקפיד על היותו הוא לפה
ואחיו הקטון יגדל ממנו ואמר כי מלבד שלא יקפיד על הדבר אלא וגם וגו' ושמח.
ובאמצעות דברים אלו יגיד כי הגם שהוא עניו דבר ידבר והגם שהיה כבד פה וכמו שפי'
שהענוה לא תגרום הרחקת עשות רצון המלך .ואמר ושמח בלבו לומר הגם שלא יראך
שמחה לפנים הוא ברוך הוא העד שישמח בלבו .או ירצה שלא לפנים בלבד אלא לפנים
ובלב:
 .18תלמוד בבלי מסכת שבת דף קלט עמוד א
ואמר רבי מלאי :בשכר וראך ושמח בלבו זכה לחשן המשפט על לבו.
 .19בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כב סימן יג
ויצא קין מלפני ה' ,מהיכן יצא ,רבי יודן בשם ר' איבו אמר הפשיל דברים לאחוריו
ויצא ,כגונב דעת העליונה ,רבי ברכיה בשם רבי אלעזר ברבי שמעון אמר יצא כמפריס
וכמרמה בבוראו ,רבי חמא בשם רבי חנינא בר רבי יצחק אמר יצא שמח ,היך מה דאת
אמר (שמות ד) הנה הוא יוצא לקראתך וגו' ,פגע בו אדם הראשון א"ל מה נעשה בדינך,
א"ל עשיתי תשובה ונתפשרתי ,התחיל אדה"ר =אדם הראשון= מטפח על פניו ,אמר כך
היא כחה של תשובה ואני לא הייתי יודע מיד עמד אדה"ר ואמר (תהלים צב) מזמור
שיר ליום השבת וגו' ,א"ר לוי המזמור הזה אדה"ר אמרו ונשתכח מדורו ובא משה
וחדשו על שמו מזמור שיר ליום השבת טוב להודות לה' וגו'.
 .21דברים פרק לג ,יח
שכר בְא ֹהָ ֶלִּֽיָך:
ֵאתָך וְי ִשָ ָ ָ֖
ְבולן ְבצ ֶ ָ֑
ְבולן ָאמַָ֔ ר שְ ַ ֵ֥מח ז ֺ ָ֖
(יח) ו ְ ִלז ֺ
 .21רש"י דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג פסוק יח
שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך  -זבולן ויששכר עשו שותפות ,זבולן לחוף ימים
ישכון ויוצא לפרקמטיא בספינות ומשתכר ,ונותן לתוך פיו של יששכר והם יושבים
ועוסקים בתורה ,לפיכך הקדים זבולן ליששכר שתורתו של יששכר על ידי זבולן היתה:
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 .22פירוש הרא"ש על התורה דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג פסוק יח
(יח) שמח זבולון .שהוא היה שוכן על חוף הים כדכתי' לחוף ימים ישכון ויצא לסחורה
לצור ולצידון ולארץ מרחקים לפיכך התפלל משה עליו שיצליח בסחורתו ויששכר
באהליך ארצו היתה טובה לזריעה והיה יושב אהלים והתפלל עליו שישמח ויצלח
בשדותיו וכן אמר לו יעקב רובץ בן המשפתים רובץ בין הגבולים לשמור שדהו:
 .23הדר זקנים על התורה דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג פסוק יח
(יח) ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך .שהוא היה שוכן בחוף ימים והיה יוצא בסחורה
לצור ולצידון ולארץ מרחק ועליו התפלל משה שיצליח בסחורתו .זבול"ון בגי' חלז"ון.
ויששכר באהלך ארץ יששכר היא טובה לזריעה והיה יושב באהלים לשמור שדותיו .ואו'
לו שיצליח וישמח בשדותיו .וכן א"ל יעקב רובץ בין המשפתים שהיה רובץ בין הגבולים
לשמור שדותיו.
 .24כלי יקר דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג פסוק יח
ולזבולון אמר שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך .לפי שיעקב בירכם זבולון לחוף
ימים ,עוסק בסחורה ,ויששכר חמור גרם ,עוסק בתורה ,נמצא זה יוצא לסחורה וזה
יושב אוהלים .ושמעתי לפי שהממון אין לו שום שלימות כי אם על ידי הוצאה כי
ההוצאה טוב בו מהקיבוץ לכך נאמר שמח זבולון בצאתך .אבל שלימות התורה הוא גם
באוהליך כי אין שלימותה תלוי בהוצאה לכך נאמר ויששכר באוהליך .ועוד שקנין
הממון הוא חוץ ממנו ואינו דבק בו לכך נאמר בו לשון יציאה ,אבל קנין התורה מתעצם
ודבק בו והיו לבשר אחד באוהלו לכך נאמר באוהלך .ויש אומרים לפי שכל הולך
בסחורה אינו שמח עדיין בצאתו לדרך כי לא ידע אם ירויח או לא ,אבל לזבולון אמר
שישמח גם בצאתו לדרך כי נכון לבו בטוח שישכיל בכל דרכיו לפי שיששכר באוהלך
עוסק בתורה עליו וזכותו יעמוד גם לו ,יען כי זבולון היה נותן לתוך פיו של יששכר:
 .25אור החיים דברים פרשת וזאת הברכה פרק לג פסוק יח
(יח) שמח זבולון וגו' .הגם שבענייני עולם הזה בכללות אין לשמוח בהם דכתיב (קהלת
ב') ולשמחה מה זה עושה ,אמר הנביא שזבולון ישנו בשמחה הגם ביציאתו מבית
המדרש לסחורה ,והטעם כדי שיתקיים יששכר באהלו כאומרו ויששכר באהליך:
עוד ירצה לפי שאין אדם יודע ביציאתו לסחורה אם יצליח אם לא עד שיחזור מוצלח,
לזה אמר לזבולון שמח מעת יציאתך כי בודאי שתצליח ,והטעם כיון שיששכר באהליך
שליח מצוה אתה לזון לומדי תורה ,וכינה אהל יששכר לזבולון כי הוא הבונה אהלו:
 .26רבינו בחיי דברים פרשת כי תבוא פרק כח פסוק מז
(מז) תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה .יאשימנו הכתוב בעבדו השי"ת ולא
היתה העבודה בשמחה ,לפי שחייב האדם על השמחה בהתעסקו במצות ,והשמחה
במעשה המצוה מצוה בפני עצמה ,מלבד השכר שיש לו על המצוה יש לו שכר על
השמחה ,ועל כן יעניש בכאן למי שעובד עבודת המצוה כשלא עשאה בשמחה ,ולכך צריך
שיעשה אדם המצות בשמחה ובכוונה שלמה ,וכן אמרו במדרש רות( :רות רבה ה ,ו) אלו
היה יודע ראובן שהקב"ה מכתיב עליו( :בראשית לז ,כא) "וישמע ראובן ויצלהו מידם",
בכתפו היה מוליכו לאביו ,ואלו היה יודע אהרן שהקב"ה מכתיב עליו( :שמות ד ,יד)
"וראך ושמח בלבו" ,בתופים ובמחולות היה יוצא לקראתו... ,
 .27ספר חרדים הקדמה
התנאי הרביעי השמחה הגדולה במצוה דכל מצוה ומצוה שתזדמן לו דורנא הוא דשדיר
ליח קב"ה ולפי רוב השמחה יגדל שכרו וכן גילה הרב החסיד המקובל מהר"ר יצחק
אשכנזי זצ"ל לאיש סודו שכל מה שהשיג שנפתחו לו שערי החכמה ורוח הקודש בשכר
שהיה שמח בעשיית כל מצוה שמחה גדולה לאין תכלית ואמר דהיינו דכתיב תחת אשר
לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל פירוש מרוב כל מכל מיני תענוג
שבעולם ומכל זהב ופז רב ואבנים טובות ומרגליות:
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 .28משנה מסכת אבות פרק ד
בן זומא אומר איזהו חכם הלומד מכל אדם שנאמר (תהלים קי"ט) מכל מלמדי
השכלתי איזהו גבור הכובש את יצרו שנאמר (משלי טו /טז )/טוב ארך אפים מגבור
ומושל ברוחו מלוכד עיר איזהו עשיר השמח בחלקו שנאמר (תהלים קכ"ח) יגיע כפיך כי
תאכל אשריך וטוב לך אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא
 .29רמב"ם הלכות יום טוב פרק ו
הלכה יז -שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד
ותענית ,וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים
עליו שנאמר +דברים ט"ז +ושמחת בחגך וגו' ,אף על פי שהשמחה האמורה כאן היא
קרבן שלמים כמו שאנו מבארין בהלכות חגיגה יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו
ובני ביתו כל אחד ואחד כראוי לו.
הלכה יח  -כיצד הקטנים נותן להם קליות ואגוזים ומגדנות ,והנשים קונה להן בגדים
ותכשיטין נאים כפי ממונו ,והאנשים אוכלין בשר ושותין יין שאין שמחה אלא בבשר
ואין שמחה אלא ביין ,וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל +דברים ט"ז +לגר ליתום
ולאלמנה עם שאר העניים האמללים ,אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא
ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש אין זו שמחת מצוה אלא שמחת
כריסו ,ועל אלו נאמר +הושע ט' +זבחיהם כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו כי
לחמם לנפשם ,ושמחה כזו קלון היא להם שנאמר +מלאכי ב' +וזריתי פרש על פניכם
פרש חגיכם.
הלכה יט  -אף על פי שאכילה ושתייה במועדות בכלל מצות עשה ,לא יהיה אוכל ושותה
כל היום כולו ,אלא כך היא הדת ,בבקר משכימין כל העם לבתי כנסיות ולבתי ל
מדרשות ומתפללין וקורין בתורה בענין היום וחוזרין לבתיהם ואוכלין ,והולכין לבתי
מדרשות קורין ושונין עד חצי היום ,ואחר חצי היום מתפללין תפלת המנחה וחוזרין
לבתיהן לאכול ולשתות שאר היום עד הלילה.
הלכה כ -כשאדם אוכל ושותה ושמח ברגל לא ימשך ביין ובשחוק ובקלות ראש ויאמר
שכל מי שיוסיף בזה ירבה במצות שמחה ,שהשכרות והשחוק הרבה וקלות הראש אינה
שמחה אלא הוללות וסכלות ולא נצטוינו על ההוללות והסכלות אלא על השמחה שיש
בה עבודת יוצר הכל שנאמר +דברים כ"ח +תחת אשר לא עבדת את ה' אלהיך בשמחה
ובטוב לבב (מרב כל) הא למדת שהעבודה בשמחה ,ואי אפשר לעבוד את השם לא
מתוך שחוק ולא מתוך קלות ראש ולא מתוך שכרות.
 .31בראשית פרק כא ,ו-ז
ֹלהים כָל־הַ ש ֵ ָֹ֖מעַ ִיִּֽצְחַ ִ
ק־לִּֽי( :ז) ו ַָ֗ת ֹאמֶ ר ִ ֶׁ֤מי מִ ֵללָ֙
(ו) ו ַת ֹאמֶ ר שָ ָ ָ֔רה צ ְָׁ֕ח ֹק ָ ֵ֥עשָ ה ִ ָ֖לי אֱ ִ ָ֑
לְַאב ְָרהָָ֔ ם הֵ ינִ ֵ֥יקָ ה ב ִָנָ֖ים שָ ָ ָ֑רה ִכִּֽי־י ַ ֵָ֥לדְ תִ י ֵ ָ֖בן ִלזְקֺ נָ ִּֽיו:
 .31תרגום אונקלוס בראשית פרק כא
(ו) ואמרת שרה חדוא עבד לי יי כל דשמע יחדי לי:

5

 .32באור הגר"א על תקו"ז  -תיקון יא מתיקונים אחרונים
ריקם שלחתני  … -והענין כי יעקב ולבן דוגמת ישראל במצרים כמו שאמרו האבות הן
סימן לבנים גלות יעקב ואחר כך לקח את כל רכושו כמו שכתוב הנה ראיתי את כל אשר
לבן כו' וכן וינצלו את מצרים ובמקל לקה לבן ברכושו דוגמת מטה דמצרים  ...וכמו
שברח יעקב כן במצרים שאמרו דרך כו' כמ"ש בהת"ז בפורקנא קדמייתא דנפקו
במנוסה כו' וכן דרך שלשת ימים וכן ויגד ללבן ביום השלישי ,וכן השיגו ביום השביעי
כמו שכתב וירדוף אחריו דרך כו' הכל כמו במצרים ,וכן כל המעשה למי שמדקדק .ולכן
אמרו בספור יציאת מצרים "ודורש מארמי אובד אבי עד כו'" וז"ש ואמי בגין כו' ור"ל
היאך ע"י היו"ד לא הושב ריקם ואמר בגין דאתמר בלבן ותחלף כו' להשיבו ריקם ולבן
לקה בכולם כמ"ש אם כה יאמר עקודים כו' .וז"ש ובאת י' אתעביד ליה נס .כמו
בייציאת מצרים דעשר מכות היו עשרה נסים לישראל כמ"ש עשרה נסים נעשו
לאבותינו וכן ביעקב ולבן לקה בממונו ונתקיים ביעקב כמו במצרים ואחרי כן יצאו
ברכוש כו' וכן ביעקב כתיב ומאשר לאבינו כו':
 .33תהלים פרק קכח ,א-ו
ֹאכל ָ֝אַ שְ ֶ ָ֗ריָך
(א) שִָ֗ יר ַה ִָּֽ֞םַ עֲ ֵ֥לֹות ַ֭אַ שְ ֵרי כָל־י ְֵרא ָ֑ה' ָ֝הַ ה ֹ ָ֗ ֵלְך בִדְ ָר ָכִּֽיו( :ב) י ְגִ יעַ ַ֭ ַכפֶיָך ִכי ת ֵ ָ֑
ֵיתים ָ֝סָ ִָ֗ביב לְשֺ ְלחָ נֶ ִָּֽך:
יתָך ַ֭ ָבנֶיָך כִשְ תִ ֵלי ז ִ ָ֑
ו ְטֹוב ָלְִּֽך( :ג) אֶ שְ תְ ָך׀ כ ְֶגֵ֥פֶ ן פ ִֹרט ָָ֘ה ְבי ְַרכ ֵ ְָ֛תי ָ֞ ֵב ֶ ֵ֥
(ד) הִ מֵ ה כִי־ ַ֭ ֵכן י ְֵ֥ב ֹ ַרְך ָָ֗גבֶר י ְֵרא הִּֽ '( :ה) יְב ֶָרכְָךֵ֥ ָ֗ה' מִ ָ֞ ִצטֵ֥ ֹון וַ֭ ְראֵ ה בְטוב י ְרושָ ָ ִלָ֑ם ָ֗כ ֹל י ְֵמי
ור ֵאִּֽה־בָנִ ֵ֥ים ְלב ֶָנָ֑יָך ָ֝שָ ָ֗לֹום עַ ל־י ִשְ ָר ֵאִּֽל:
חַ טֶ ִּֽיָך( :ו) ְ
 .34ספר באר מים חיים  -פרשת חיי שרה  -פרק כד (המשך)
ואמנם דבר זה אינו מסור לכל וברכה זו משתנה הרבה מפאת המקבל כי הנה האדם
השמח בחלקו ואינו רוצה שום דבר ואינו מתאוה לשום דבר ומספיק עצמו במה שיש לו
בנחת ושמחה וכאשר אמר יעקב אבינו ע"ה לעשו אחיו (בראשית ל"ג ,י"א) יש לי כל,
כלומר אינני חסר שום דבר ואיני רוצה עוד שום דבר קטן או גדול כי הוא העושה לי כל
צרכי מה שאני צריך הוא נותן לי ,ואני שמח בשמחה במה שיש לי וכמו שאמר דוד
המלך ע"ה (תהלים ל"ד ,י') כי אין מחסור ליראיו ,כי ליראי ה' אין חסר שום דבר כי
מסתפק בשמחה במה שיש לו ויש לו כל .אז הנה הברכה המגיע אליו מאת ה' אינה
נתפסת בשום דבר ובשום גוון ורק נשארת צלולה וברורה כאשר היא ,וכוללת כל
החפצים שבעולם ומתברך האדם הזה בכל הברכות והישועות כל אשר יצטרך כי קיבל
הברכה על שלימותה .מה שאין כן במי שאינו שמח בחלקו ותמיד חסר בנפשו מחיים
ועושר ובנים כי אין מסתפק במה שיש לו וחומד ומתאוה לעוד יותר ויותר וכאשר אמר
עשו (בראשית ל"ג ,ט') יש לי רב ,לא אמר יש לי כל כי לא היה לו ,רק רוב היה לו והיה
מצפה לעוד ועוד כי מרבה נכסים מרבה דאגה ואדם שיש לו מנה מבקש מאתים ונמצא
כל עוד שיש לו יותר ,חסר יותר .ועבור כן הנה הברכה המגיע אליו מאת אלהים ,ושורש
הברכה המגיע לאדם לא יגיענו כי אם על ידי שורש נשמתו אשר בשמים ממעל .וקודם
תשרה הברכה בשורש נשמתו ומשם יגיע על נשמתו אשר במוחו ושכלו ורוח בינתו כי
שם שכינתה כמאמרנו (בנוסח לשם יחוד) שהנשמה שבמוחי וכו' כולם יהיו משועבדים
וכו' והברכה הנה היא צלולה וברורה מאוד וכלול מהכל כנאמר:
 .35בני יששכר מאמרי חודש תשרי מאמר ט  -שמות החג ד"ה ה) עוד
ה) עוד נ"ל ,נקרא החג הזה זמן שמחתינו ,הוא עפ"י המבואר במדרש (פ' כ"ו) [ב"ר פכ"ב
י"ג] ויצא קין [בראשית ד טז] מהיכן יצא וכו' יצא שמח כד"א וגם הנה הוא יוצא
לקראתך וראך ושמח וכו' [שמות ד יד] כיון שיצא פגע בו אדם הראשון אמר לו מה
נעשה בדינך אמר לו עשיתי תשובה ונתפשרתי וכו' ,תשובה הוא בחינת בינה כנודע
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[זוה"ק ח"ג קכ"ב ע"ב] ,ושם סוד יין המשומר יין המשמח ,על כן כיון שקין עשה תשובה
נמשך לו שמחה ,והנה יום הכפורים הוא תשובה עילאה בינה ,הנה החג שלאחר יום
הכפורים זמן שמחתינו ,ובפרט לפי דרשת חז"ל שענין הד' מינין בחג הוא סימן בידינו
שיצאנו בדימוס [ויק"ר פ"ל ב'] כאשר יתבאר אי"ה במאמרים הבאים ,הנה יתכן שפיר
שהוא זמן שמחתינו.
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