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  ט"סוכות התשס                           ד"בס

   חג בתוך חג–חג הסוכות 
  

  ג"ויקרא פרק כ. 1
  )ג"תחילת פרק כ(פתיחת פרשת המועדות 

, ִּתְקְראּו אָֹתם-ֲאֶׁשר, ִמְקָרֵאי קֶֹדׁש, ְיהָוה ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ד
   .ְּבמֹוֲעָדם

  חג הפסח
 ַליהָֹוה ִׁשְבַעת ָיִמים ּצֹותַחג ַהַּמ  ַהֶּזה ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש) ו(

 ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ִמְקָרא קֶֹדׁשַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ) ז:(ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו
  :ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו

  חג השבועות 
ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ֶלֶחם ַהִּבֻּכִרים ְּתנּוָפה ִלְפֵני ְיהָֹוה ַעל ְׁשֵני ) כ(

ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ַהּיֹום ַהֶּזה ) כא:( ִיְהיּו ַליהָֹוה ַלּכֵֹהןְּכָבִׂשים קֶֹדׁש
 ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ֻחַּקת עֹוָלם ִמְקָרא קֶֹדׁש

  :ְּבָכל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם
  ראש השנה

 ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁשַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ) כד(
  :ִמְקָרא קֶֹדׁשִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּתרּוָעה 

  יום כפור
ִמְקָרא ַהֶּזה יֹום ַהִּכֻּפִרים הּוא ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַאְך ) כז (

  : ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליהָֹוהקֶֹדׁש
  

  וות חג הסוכותמצ
, ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-ַּדֵּבר ֶאל לד  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר-ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה לג

 ַהֻּסּכֹות ַחג,  ַהֶּזהַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי, ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום  :ֵלאמֹר
-ָּכל; קֶֹדׁש-ִמְקָרא, ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון לה  .ַליהָוה, ִׁשְבַעת ָיִמים
ַּתְקִריבּו ִאֶּׁשה , ָיִמים ִׁשְבַעת לו  .לֹא ַתֲעׂשּו ,ָדהְמֶלאֶכת ֲעבֹ

  ; ַליהָוה
  שמיני עצרת

, ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליהָוה קֶֹדׁש-ִמְקָראַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני 
  .לֹא ַתֲעׂשּו, ֲעבָֹדה ְמֶלאֶכת-ָּכל--ֲעֶצֶרת ִהוא

    חתימת פרשת המועדות

  :ִמְקָרֵאי קֶֹדׁשִּתְקְראּו אָֹתם -ֲאֶׁשר, הָוהֵאֶּלה מֹוֲעֵדי יְ  לז
יֹום -ְּדַבר--עָֹלה ּוִמְנָחה ֶזַבח ּוְנָסִכים, ִאֶּׁשה ַליהָוה ְלַהְקִריב

-ּוִמְּלַבד ָּכל, ּוִמְּלַבד ַמְּתנֹוֵתיֶכם ;ַׁשְּבתֹת ְיהָוה, ִמְּלַבד לח  .ְּביֹומֹו
    .ַליהָוה, ר ִּתְּתנּוֲאֶׁש , ִנְדבֵֹתיֶכם-ָּכל ִנְדֵריֶכם ּוִמְּלַבד

  

  דיני חג הסוכות
ְּתבּוַאת -ֶאת ְּבָאְסְּפֶכם ,ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעיַאְך  לט

, ַׁשָּבתֹוןַּבּיֹום ָהִראׁשֹון  ;ִׁשְבַעת ָיִמים, ְיהָוה-ַחג-ָּתחֹּגּו ֶאת, ָהָאֶרץ
ְּפִרי ֵעץ , ָהִראׁשֹון ם ָלֶכם ַּבּיֹוםּוְלַקְחֶּת  מ  .ַׁשָּבתֹוןּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני 

ִלְפֵני , ּוְׂשַמְחֶּתם; ָנַחל-ְוַעְרֵבי ,ָעבֹת-ַוֲעַנף ֵעץ, ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים
, ַליהָוה ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג מא  .ִׁשְבַעת ָיִמים--ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם

ַהְּׁשִביִעי  ֶדׁשַּבחֹ,  ֻחַּקת עֹוָלם ְלדֹרֵֹתיֶכם :ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבָּׁשָנה
 ,ָהֶאְזָרח-ָּכל; ִׁשְבַעת ָיִמים, ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו מב  .ָּתחֹּגּו אֹתֹו

ִּכי ַבֻּסּכֹות , ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם, ְלַמַען מג  .ַּבֻּסּכֹת, ֵיְׁשבּו, ְּבִיְׂשָרֵאל
,  ֲאִני :ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת הֹוַׁשְבִּתי

    .ֱאלֵֹהיֶכם ְיהָוה

  חתימה נוספת של פרשת המועדות
  }פ { .ִיְׂשָרֵאל, ְּבֵני-ֶאל, מֲֹעֵדי ְיהָוה-ֶאת, מֶֹׁשה ַוְיַדֵּבר מד

  האברבנל. 2
" 'אלה מועדי ה"למה אמר במצוות חג הסוכות באמצעותה "

כי אחר זה ציווה בה ? ואינו כן', כאילו כבר השלים כל מצוות ה
ושאר ..." אך בחמשה עשר יום : " באומרועוד דברים

  "?"'אלה מועדי ה"הפסוקים שהיו ראויים להכתב קודם 
  רבינו בחיי. 3
הזכיר עניין ) ו"ל-ד"פסוקים ל(ה עלועוד נראה לי לומר כי למ"

, מעלהושם ירמוז על של , הקורבנות שהם חוקי השם יתברך
 פסוק(, "ביום הראשון מקרא קדש) "ה"פסוק ל(הוא שאמר 

פסוקים (אבל בכאן למטה , "וביום השמיני מקרא קדש") ו"ל
שיחוגו חג , ויזכיר שם חוקי ישראל, מטהיבאר בשל ) ג"מ-ט"ל
  ..."שבעת ימים בזמן האספה ושיטלו בו מצוות הלולב ' ה
  ז "ג ט"שמות כ. 4
  " השנה באספך את מעשיך מן השדה וחג האסיף בצאת"
  :ד"ד כ"שמות ל. 5
  "השנה  וחג האסיף תקופת"
   פרשת משפטים–ב "שמות כ. 6
    .ַּבָּׁשָנה ָּתחֹג ִלי, ָׁשלֹׁש ְרָגִלים יד

ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ַּכֲאֶׁשר --ִּתְׁשמֹר, ַהַּמּצֹות ַחג-ֶאת טו
  ;בֹו ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים-ִּכי, ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב ִצִּויִתךָ 

    .ֵריָקם ,ֵיָראּו ָפַני-ְולֹא   

  ; ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה, ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשיךָ  ְוַחג ַהָּקִציר טז
    .ַהָּׂשֶדה-ַמֲעֶׂשיָך ִמן-ְּבָאְסְּפָך ֶאת, ַהָּׁשָנה ְּבֵצאת      ְוַחג ָהָאִסף

  
   פרשת כי תשא-ד "שמות ל. 7
ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ֲאֶׁשר  ִׁשְבַעת--ִּתְׁשמֹר, ַחג ַהַּמּצֹות-ֶאת יח
ָיָצאָת , ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב ִּכי  : ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב,ִּויִתךָ ִצ 

    .ִמִּמְצָרִים

   ;ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים, ְוַחג ָׁשֻבעֹת ַּתֲעֶׂשה ְלךָ  כב

  .ַהָּׁשָנה, ְּתקּוַפת--ָהָאִסיף, ְוַחג    
 'ז ב"מסכת סוכה ל. 8

ר וקאמר כל לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כש...
 מניח ... כיצד הוא עושה ... תנן התם שתי הלחם היכן מנענעין

 אמר רבי ...ידו תחתיהן ומניף ומוליך ומביא מעלה ומוריד 
יוחנן מוליך ומביא למי שהארבע רוחות שלו מעלה ומוריד למי 

 אמר רבי יוסי ברבי חנינא מוליך ...שהשמים והארץ שלו 
 ומוריד כדי לעצור טללים ומביא כדי לעצור רוחות רעות מעלה

  .ואמר רבא וכן בלולב ...רעים
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  'ז א"מסכת ראש השנה ט. 9
 מפני מה אמרה תורה :אמר רבי יהודה משום רבי עקיבא

 מפני שהפסח זמן תבואה  -? )והניפו אותו (הביאו עומר בפסח
 הביאו לפני עומר בפסח כדי : אמר הקדוש ברוך הוא.הוא

מפני מה אמרה תורה הביאו  ו.שתתברך לכם תבואה שבשדות
מפני שעצרת זמן פירות -?)והניפו אותם (שתי הלחם בעצרת

 הביאו לפני שתי הלחם : אמר הקדוש ברוך הוא.האילן הוא
  .בעצרת כדי שיתברכו לכם פירות האילן

 ח"ד י"שמות ל.10
     ".ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים, ִּכי ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב"

  ג"ג מ"שמות כ. 11
ְּבהֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ֶאת ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי "

  ."ִמְצָרִים
  'ב, ב"ספר שמות י. 21
ראשון , הזה לכם ראש חדשים) הירח המתחדש( = החדש "

  ". הוא לכם לחדשי השנה
   ז"ט, ג"כשמות  .31
  ..." וחג האסיף בצאת השנה"
  "ת הארץבאספכם את תבוא"ן על "רמב. 41
 שיהא חודש שביעי זה בזמן -באספכם את תבואת הארץ "

שאם אין העבור , מכאן שנצטוו לעבר את השנים, אסיפה
ולשון . י"לשון רש, פעמים שהוא בא באמצע הקיץ או החורף

עבר את השנים שתעשה החג באסיפת ) פרק טו ו ז(כ "ת
תלמוד לומר מגרנך , יכול באסיפת כל הפירות, הפירות
אי באספך . ומיקבך לא כל יקבך, מגרנך לא כל גרנך, ךומיקב

, תלמוד לומר באספכם את תבואת הארץ, מגרנך יכול מקצת
הא כיצד השתדל לעבר את השנה שתעשה החג ברוב אסיפת כל 

אבל שם .). ה כא"ר(וכבר למדו העבור מחדש האביב : הפירות
ם שכך שנו חכמי, וכאן לימד על פירות האילן, לימד על האביב

על שלשה דברים מעברין את השנה על האביב :) סנהדרין יא(
, והנה העבור נלמד מאליו. ועל פירות האילן ועל התקופה

  "שהחג הזה בזמן אסיפה
 ג"ויקרא כ. 51

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ) י(:העומר
ְרֶּתם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקצַ 

ִלְפֵני ְוֵהִניף ֶאת ָהעֶֹמר ) יא:(עֶֹמר ֵראִׁשית ְקִציְרֶכם ֶאל ַהּכֵֹהן
 : ִלְרצְֹנֶכם ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת ְיִניֶפּנּו ַהּכֵֹהןְיהָֹוה

ִלְפֵני ְוֵהִניף ַהּכֵֹהן אָֹתם ַעל ֶלֶחם ַהִּבֻּכִרים ְּתנּוָפה ) כ(:שתי הלחם
  : ַעל ְׁשֵני ְּכָבִׂשים קֶֹדׁש ִיְהיּו ַליהָֹוה ַלּכֵֹהןהְיהֹוָ 

ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ) מ( :ארבעת המינים
 ִלְפֵני ְיהָֹוה  ַּכּפֹת ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי ָנַחל ּוְׂשַמְחֶּתם

  :ֱאלֵֹהיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמים
  

  "):החודש השביעי("י תשרי השייכות לחג
 ַּׁבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַלחֶֹדשַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ) כד( 

ָּכל ְמֶלאֶכת ) כה:(ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּתרּוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁש
 :ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליהָֹוה

 יֹום ַהִּכֻּפִרים הּוא ִמְקָרא ַהֶּזהַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ׂשֹור ַאְך ֶּבעָ ) כז(
  :קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליהָֹוה

 
ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ) לד(

  :ּכֹות ִׁשְבַעת ָיִמים ַליהָֹוה ַחג ַהּסֻ ַהֶּזה
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שעיר   פרים  אילים  כבשים  
  חטאת

          
  אחד  ש נ י ם   אחד  שבעה  ראש חודש
  אחד  ש נ י ם  אחד   שבעה  חג המצות

  אחד  ש נ י ם  אחד   שבעה  שבועות
          
  אחד  אחד   אחד   שבעה  הש"ר

  אחד  אחד   אחד   שבעה   יום כיפור
שמיני 
  עצרת 

  אחד  אחד   אחד   שבעה 

          
ארבעה   סוכות 

  עשר
–שבעה   ש נ י ם

שלשה 
  עשר

  אחד

          
  
  'ב ב"שמות י. 71
  ." החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה"
  'משנה א' מסכת ראש השנה פרק א. 81
ׁש ַהָּׁשָנה ַלְּמָלִכים ְּבֶאָחד ְּבִניָסן רֹא. ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם) א(

ַרִּבי ֶאְלָעָזר . ְּבֶאָחד ֶּבֱאלּול רֹאׁש ַהָּׁשָנה ְלַמְעַׂשר ְּבֵהָמה. ְוָלְרָגִלים
ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי רֹאׁש ַהָּׁשָנה . ְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי, ְוַרִּבי ִׁשְמעֹון אֹוְמִרים

, ְּבֶאָחד ִּבְׁשָבט.  ְוַלְיָרקֹותַלְּנִטּיָעה,  ְוַלְּׁשִמִּטין ְוַלּיֹוְבלֹותַלָּׁשִנים
, ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ְּכִדְבֵרי ֵבית ַׁשַּמאי, רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן

  : ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו
   חג הפסח–ח "במדבר כ. 91
  .ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת ָיִמים) כד(

  ט"במדבר כ. 20
 ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום) יב(

) יג:(ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוַחּגֶֹתם ַחג ַליהָֹוה ִׁשְבַעת ָיִמים
ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשלָׁשה ְוִהְקַרְבֶּתם עָֹלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָֹוה 

ָנה ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּתִמיִמם  ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁש ָעָׂשר
ּוִמְנָחָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָׁשה ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ) יד:(ִיְהיּו

ָהֶאָחד ִלְׁשלָׁשה ָעָׂשר ָּפִרים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ָהֶאָחד ִלְׁשֵני 
ָעה ָעָׂשר ְוִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ְלַאְרּבָ ) טו:(ָהֵאיִלם
ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ִמְּלַבד עַֹלת ַהָּתִמיד ) טז:(ְּכָבִׂשים

) כ(... ּוַבּיֹום ַהֵּׁשִני ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר ְׁשֵנים ָעָׂשר) יז:(ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה
ִעי ּוַבּיֹום ָהְרִבי) כג(... ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּפִרים ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר ֵאיִלם

  ָּפִרים ֲעָׂשָרה
  ג"ז ל"ויקרא ט. 12

וכפר את מקדש הקודש ואת אוהל מועד ואת המזבח יכפר  "
   ." ועל הכוהנים ועל כל עם הקהל יכפר

    'ה ב"סוכה  נ.  22
 )פרי חג הסוכות (הני שבעים פרים] אלעזר[> אליעזר<ר "א"

) שמיני עצרתל פר ש( פר יחידי .כנגד מי כנגד שבעים אומות
משל למלך בשר ודם שאמר לעבדיו . כנגד אומה יחידהלמה 

עשו לי סעודה גדולה ליום אחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה 
> לעובדי כוכבים<ר יוחנן אוי להם "קטנה כדי שאהנה ממך א

שאבדו ואין יודעין מה שאבדו בזמן } לאומות העולם{
   "ק קיים מזבח מכפר עליהן ועכשיו מי מכפר עליהן"שבהמ

  


