
YOM KIPPUR: A DAY OF JOY? 

 

  תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף לב עמוד ב)1(

אמר רבי אבהו: אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מפני מה אין 
אמר להם: אפשר מלך יושב על  -ישראל אומרים שירה לפניך בראש השנה וביום הכפורים? 

  ?וישראל אומרים שירה -פתוחין לפניו כסא דין וספרי חיים וספרי מתים 

  

   רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג) 2(

ושמונה עשר יום בשנה מצוה לגמור בהן את ההלל, ואלו הן: שמונת ימי החג, ושמונת ימי 
חנוכה, וראשון של פסח ויום עצרת, אבל ראש השנה ויום הכפורים אין בהן הלל לפי שהן ימי 

  …יתירהתשובה ויראה ופחד לא ימי שמחה 

 

   רמב"ם הלכות יום טוב פרק ו הלכה יז) 3(

כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב  עם שאר ימים טוביםת ימי החג שבעת ימי הפסח ושמונ
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 
  ח הוא ובניו ובני ביתו כל אחד ואחד כראוי לו.בהלכות חגיגה יש בכלל אותה שמחה לשמו

 

   רמב"ם הלכות חגיגה פרק א הלכה א) 4(

והשמחה האמורה ברגלים היא שיקריב שלמים יתר על שלמי חגיגה, ואלו הם הנקראים שלמי 
  שמחת חגיגה שנאמר וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה' אלהיך

 

   רמב"ם הלכות יום טוב פרק ו הלכה יח) 5(

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

 

   ויקרא פרק כג) 6(

(כז) ַא ֶּבָעׂשֹור ַלֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי …ָדם:(ד) ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיקָֹוק ִמְקָרֵאי ֹקֶדׁש ֲאֶׁשר ִּתְקְראּו ֹאָתם ְּבמֹועֲ 
ַהֶּזה יֹום ַהִּכֻּפִרים הּוא ִמְקָרא ֹקֶדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפֹׁשֵתיֶכם ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה 

 (מד) ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ֶאת ֹמֲעֵדי ְיקָֹוק ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל:…ַליקָֹוק:

  
  
  



  תשובה לרבינו יונה שער דספר שערי  )7(
ט והשנית כי בשאר ימים טובים אנחנו קובעים סעודה לשמחת המצוה, כי יגדל וישגא מאד 

שכר השמחה על המצוות, כמו שנאמר (דברי הימים א כט, יז): "ועתה עמך הנמצאו פה ראיתי 
בשמחה בשמחה להתנדב לך", ונאמר (דברים כח, מז): "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך 

ובטוב לבב", ומפני שהצום ביום הכפורים, נתחייבו לקבוע סעודה על שמחת המצוה בערב יום 
   .הכפורים

   דברים פרק כח פסוק מז) 8(

ֶהי ְּבִׂשְמָחה ּוְבטּוב ֵלָבב ֵמֹרב ֹּכל:   ַּתַחת ֲאֶׁשר לֹא ָעַבְדָּת ֶאת ְיקָֹוק ֱא

   דברים פרק טז) 9(

ֶהי ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבֶּת ְוַעְבְּד ַוֲאָמֶת ְוַהֵּלִוי ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום (יא) ְוָׂשַמְחָּת ִלְפֵני  ְיקָֹוק ֱא
ֶהי ְלַׁשֵּכן ְׁשמֹו ָׁשם:  ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ְּבִקְרֶּב ַּבָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיקָֹוק ֱא

   רמב"ם הלכות תשובה פרק א הלכה א) 10(

כל מצות שבתורה בין עשה בין לא תעשה אם עבר אדם על אחת מהן בין בזדון בין בשגגה 
 ברוך הוא לפני האלכשיעשה תשובה וישוב מחטאו חייב להתודות 

   משנה מסכת אבות פרק ד משנה יז) 11(

[יח] הוא היה אומר יפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא 
 אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה: ויפה שעה

  הלכה ב רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק ב) 12(

והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים 
ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה 

דול א כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי, וכשמחשב בדברים האלו לידע השם הג
עצמן מיד הוא נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה 

  מעוטה לפני תמים דעות

   אליהו רבה (איש שלום) פרשה א) 13(

שמחה גדולה לפני מי שאמר דבר אחר ימים יוצרו ולו אחד, זה יום הכפורים לישראל, שהוא 
ולא זו בלבד אלא בשעה שהוא מוחל לעונותיהן של …והיה העולם, שנתנו באהבה רבה לישראל

ישראל אין מתעצב בלבבו אלא שמח שמחה גדולה, ואומר להם להרים ולגבעות לאפיקים 
 ...ולגאיות, בואו ושמחו עמי שמחה גדולה, שאני מוחל לעונותיהם של ישראל

 

 


