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 ט"סוכות התשס                        ד"בס
   חג בתוך חג–חג הסוכות 

  
השאלות העולה מתיאור מצוות חג הסוכות בפרשת אחת 
 אותה אנו קוראים ביום טוב ראשון של חג הסוכות –אמור 

באמצע דיני חג המופיעה חתימת פרשת המועדות  היא –
  :הסוכות

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

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

  חג הפסח
 ַליהָֹוה ִׁשְבַעת ַחג ַהַּמּצֹות ַהֶּזה ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש) ו(

 ִיְהֶיה ָלֶכם ִמְקָרא קֶֹדׁשַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ) ז:(ָיִמים ַמּצֹות ּתֹאֵכלּו
  :ל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּוּכָ 

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

ּוְקָראֶתם ְּבֶעֶצם ) כא:(ְׁשֵני ְּכָבִׂשים קֶֹדׁש ִיְהיּו ַליהָֹוה ַלּכֵֹהן
אֶכת ֲעבָֹדה לֹא  ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל ְמלֶ ִמְקָרא קֶֹדׁשַהּיֹום ַהֶּזה 

  :ַתֲעׂשּו ֻחַּקת עֹוָלם ְּבָכל מֹוְׁשבֵֹתיֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם
  ראש השנה

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

  יום כפור
ִמְקָרא ַהֶּזה יֹום ַהִּכֻּפִרים הּוא ר ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֶּבָעׂשֹוַאְך ) כז (

 ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה קֶֹדׁש
  :ַליהָֹוה

  
  מצוות חג הסוכות

, ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני-ַּדֵּבר ֶאל לד  .מֶֹׁשה ֵּלאמֹר- ֶאל, ַוְיַדֵּבר ְיהָוה לג
 ַהֻּסּכֹות ַחג,  ַהֶּזהַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי, ָּׁשה ָעָׂשר יֹוםַּבֲחִמ   :ֵלאמֹר

-ָּכל; קֶֹדׁש-ִמְקָרא, ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון לה  .ַליהָוה, ִׁשְבַעת ָיִמים
ַּתְקִריבּו ִאֶּׁשה , ָיִמים ִׁשְבַעת לו  .לֹא ַתֲעׂשּו ,ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה

  ; ַליהָוה
  שמיני עצרת

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

    חתימת פרשת המועדות
  :ִמְקָרֵאי קֶֹדׁשִּתְקְראּו אָֹתם -ֲאֶׁשר, ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיהָוה לז

יֹום - ְּדַבר--ִכיםעָֹלה ּוִמְנָחה ֶזַבח ּוְנסָ , ִאֶּׁשה ַליהָוה ְלַהְקִריב
ּוִמְּלַבד , ּוִמְּלַבד ַמְּתנֹוֵתיֶכם ;ַׁשְּבתֹת ְיהָוה, ִמְּלַבד לח  .ְּביֹומֹו

    .ַליהָוה, ֲאֶׁשר ִּתְּתנּו, ִנְדבֵֹתיֶכם-ָּכל ִנְדֵריֶכם ּוִמְּלַבד- ָּכל
  
  

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

ַּבּיֹום  ;ִׁשְבַעת ָיִמים, ְיהָוה-ַחג-ָּתחֹּגּו ֶאת, ְּתבּוַאת ָהָאֶרץ
ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם  מ  .ַׁשָּבתֹוןּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני , ַׁשָּבתֹוןָהִראׁשֹון 

 ,ָעבֹת-ַוֲעַנף ֵעץ, ְּפִרי ֵעץ ָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים, ָהִראׁשֹון ַּבּיֹום
  .ִׁשְבַעת ָיִמים-- ִלְפֵני ְיהָוה ֱאלֵֹהיֶכם, ַמְחֶּתםּוְׂש ; ָנַחל-ְוַעְרֵבי
 ֻחַּקת עֹוָלם  :ִׁשְבַעת ָיִמים ַּבָּׁשָנה, ַליהָוה ְוַחּגֶֹתם אֹתֹו ַחג מא

, ַּבֻּסּכֹת ֵּתְׁשבּו מב  .ַהְּׁשִביִעי ָּתחֹּגּו אֹתֹו ַּבחֶֹדׁש, ְלדֹרֵֹתיֶכם
, ְלַמַען מג  .ַּבֻּסּכֹת, ֵיְׁשבּו, ֵאלְּבִיְׂשרָ  ,ָהֶאְזָרח-ָּכל; ִׁשְבַעת ָיִמים

ְּבהֹוִציִאי , ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ֶאת ִּכי ַבֻּסּכֹות הֹוַׁשְבִּתי, ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם
    .ֱאלֵֹהיֶכם ְיהָוה,  ֲאִני :אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים

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

, ו מופיעה מצות חג הסוכות"ל-ג"כלומר בפסוקים ל
של חתימה ח מופיעה לכאורה ה"ל-ז"לאחריה בפסוקים ל

 כמעט מילה במילה על מילות תחוזרפרשת המועדות ה
- ו'בפסוקים ב( המועדות בפרשת אמור הפתיחה של פרשת

  . 'סיים במה שפתח'מעין , )'ד
דיני חג משיך הכתוב ומזכיר את מאבל אז באופן מפתיע 

אך בחמשה עשר יום לחדש ": ג"מ-ט"ל בפסוקים הסוכות
שבעת ' השביעי באספכם את תבואת הארץ תחגו את חג ה

ושמחתם ... ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר... ימים
שבעת ' להיכם שבעת ימים וחגתם אתו חג לה- א' לפני ה

למען ידעו .. .בסכת תשבו שבעת ימים... ימים בשנה
דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם 

   ".להיכם-א' מארץ מצרים אני ה
מופיעה , "להיכם-א' אני ה"מילות הסיום לאחר , ואז

וידבר "  :של פרשיית המועדות נוספתחתימה ד "בפסוק מ
 לציווי המקבילשגם היא , "אל בני ישראל' משה את מעדי ה
דבר אל בני ישראל ואמרת ):  "' בפסוקב(בראש הפרשה 

  "....'מועדי ה:  אלהם
מדוע חוצצים חמישה ,  השאלה היא,לסיכוםכלומר 

בין חלקה הראשון ) מג-לט (פסוקים העוסקים בחג הסוכות
ומדוע ?  )מד(לבין חלקה השני ) לח-לז(של חתימת הפרשה 

 ובלשונו של   ?אין כל דיני חג הסוכות מקובצים יחדיו
  :האברבנאל

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

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

  "?"'אלה מועדי ה"הפסוקים שהיו ראויים להכתב קודם 
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ההבדל בתיאור חג הסוכות בשתי קבוצות 
  הפסוקים

ראוי לשים לב , לפני שננסה לענות על השאלה שהצגנו
ו לעומת התיאור "ל-ד"להבדל בתיאור של החג בפסוקים ל

על מנת להבהיר את ההבדלים בין . ג"מ-ט"בפסוקים ל

נרשם גם את שתי קבוצות הפסוקים אלו מול , התיאורים
  :אלו

  
  

     מ א-ל ח '   פ ס          ל  ו-ל ד '   פ  ס 
  אך  בחמשה עשר יום לחדש השביעי     לחדש השביעיבחמשה עשר יום

  הזה
  ב א ס פ כ ם  את תבואת הארץ

  .שבעת ימים' תחגו את חג ה    'חג   ה ס ו כ ו ת  שבעת ימים לה
  ש ב ת ו ןביום הראשון      מ ק ר א   ק ד שביום הראשון  

  .כל מלאכת עבודה לא תעשו
  'שבעת ימים תקריבו אשה לה

  ש ב ת ו ן וביום השמיני      יהיה מקרא קדשביום השמיני 
  ...ולקחתם לכם ביום הראשון          לכם

  .להיכם שבעת ימים-א' ושמחתם לפני ה
  .שבעת ימים בשנה' וחגתם אותו חג לה

  
-ד"מצורת כתיבה זאת קל לראות שבעוד שבפסוקים ל

 ביחס מקרא קודשמתייחסת לחג זה כאל ו התורה "ל
  :לתאריכו החודשי

ביום הראשון ביום הראשון ביום הראשון ביום הראשון ... דש השביעי הזהבחמשה עשר יום לח"
ביום השמיני ביום השמיני ביום השמיני ביום השמיני ...  כל מלאכת עבֹדה לא תעשומקרא קדשמקרא קדשמקרא קדשמקרא קדש
  ".מקרא קדשמקרא קדשמקרא קדשמקרא קדש

  
ג "מ-ט"הרי שבתיאור השני של חג הסוכות בפסוקים ל

הרי שחג הסוכות מתאורך לא רק על פי התאריך בחודש 
באספכם את " תקופת השנה החקלאיתאלא גם על 
  , "תבואת הארץ

מקרא "לא כ השמיני מתוארים וכן היום הראשון והיום
  :"שבתון"אלא כ" קודש

באספכם את באספכם את באספכם את באספכם את בחמשה עשר יום לחדש השביעי אך אך אך אך "
וביום השמיני שבתון שבתון שבתון שבתון ביום הראשון ... תבואת הארץתבואת הארץתבואת הארץתבואת הארץ

  ".שבתוןשבתוןשבתוןשבתון
  תשובת רבינו בחיי. 3
הזכיר ) ו"ל-ד"פסוקים ל(ה עלועוד נראה לי לומר כי למ"

ל ושם ירמוז ע, עניין הקורבנות שהם חוקי השם יתברך
ביום הראשון מקרא ) "ה"פסוק ל(הוא שאמר , מעלהמעלהמעלהמעלהשל 
אבל בכאן , "וביום השמיני מקרא קדש") ו"פסוק ל(, "קדש

ויזכיר שם ויזכיר שם ויזכיר שם ויזכיר שם , , , , מטהמטהמטהמטהיבאר בשל ) ג"מ-ט"פסוקים ל(למטה 
שבעת ימים בזמן האספה ' שיחוגו חג ה, חוקי ישראלחוקי ישראלחוקי ישראלחוקי ישראל

  ..."ושיטלו בו מצוות הלולב 
וקים לשתי החלוקה של הפס, כלומר על פי רבינו בחיי

לשתי קבוצות מרמזת על חלוקה של מצוות חג הסוכות 
של "ו" של מעלה"קבוצות של מצוות שאותם הוא מכנה 

  . "מטה
 לומר שהמצוות בקבוצה שאין רבינו בחיי מתכווןכמובן 

בעוד שהמצוות בקבוצה השניה , 'חוקי ההראשונה הם 
אלא שהוא רוצה לומר , 'חוקי האדם ואינם חוקי ההם 

 שיש לחג הסוכות שתי בחינותת דעתנו לעניו
  . שמתבטאות כל אחת בקבוצה אחרת של מצוות

  
  

על הבחינות השונות של חג הסוכות נרצה לעמוד בהמשך 
  . עינוננו

   
  שתי בחינות של חג הסוכות

 ללמדנו על שתי בחינות אניתן להציע ולאמר שהכתוב ב
  . שונות של חג הסוכות

  עשר לחודש השביעיהחל בחמשה הוא חג הסוכות, מחד
בחינה וה, ' שבו מקריבים אשה להמקרא קודשהוא 

 ולכן הוא נכלל בין , ד"לידי ביטוי בפסוק לזאת באה ה
  : ִּתְקְראּו אָֹתם ִמְקָרֵאי קֶֹדש- ֲאֶׁשר, ֵאֶּלה מֹוֲעֵדי ְיהָוה"

ז "שתיאורם מסתיים בפסוק ל" ְלַהְקִריב ִאֶּׁשה ַליהָוה
שבה לא מוזכר הביטוי ד "לעומת החתימה בפסוק מ(

  ). מקרא קודש
בתקופה החל , חג האסיףגם הוא חג בסוכות  מאידך

 באה לידי ביטוי בשמותזאת בחינה ו, האסיף החקלאי
  :ג"כ
  ז "ג ט"שמות כ. 4
  " השנה באספך את מעשיך מן השדה וחג האסיף בצאת"

   :ד "ובשמות ל
  :ד"ד כ"שמות ל. 5
  "השנה  וחג האסיף תקופת"

ג בפרשתנו "מ- ט"פסוקים לתן לאמר שני, על פי זה
ולכן . הבחינות השונות האמורות את שתיפים צרמ

יום חמשה עשר ב"ט התאריך של החג אינו רק "בפסוק ל
תיאור אלא מופיע , )ד"ל' בפסכפי שהוא " (שביעיחודש הל

בחמשה עשר יום לחודש השביעי באספכם : "כפול של זמן
  ". הארץ את תבואת

' את תיאור הזמן מפסמקבץ ט " לפסוק, נמצאת אומר
לתיאור אחד של שני , ג"תיאור הזמן משמות כ ואת, ד"ל

  . הבחינות של חג הסוכות
בהמשך דברינו ננסה להעמיק בהבנת בחינות אלו של חג 

  . הסוכות בפרט ושל שלשת הרגלים בכלל
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   של שלשת הרגליםההיבט החקלאי
ר של תיאוההיבט החקלאי של הרגלים בולט ביותר ב

  :ובפרשת כי תשא בפרשת משפטים ,הרגלים בספר שמות
   פרשת משפטים–ב "שמות כ. 6
    .ַּבָּׁשָנה ָּתחֹג ִלי, ָׁשלֹׁש ְרָגִלים יד
ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות --ִּתְׁשמֹר, ַהַּמּצֹות ַחג-ֶאת טו

  ;ְצָרִיםבֹו ָיָצאָת ִמִּמ -ִּכי, ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתךָ 
    .ֵריָקם ,ֵיָראּו ָפַני-ְולֹא   
  ; ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה, ִּבּכּוֵרי ַמֲעֶׂשיךָ  ְוַחג ַהָּקִציר טז

-ַמֲעֶׂשיָך ִמן-ְּבָאְסְּפָך ֶאת, ַהָּׁשָנה ְּבֵצאת      ְוַחג ָהָאִסף
    .ַהָּׂשֶדה

  
  פרשת כי תשא -ד "שמות ל. 7
ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ֲאֶׁשר  ִׁשְבַעת--רִּתְׁשמֹ, ַחג ַהַּמּצֹות-ֶאת יח

ָיָצאָת , ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב ִּכי  : ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב,ִצִּויִתךָ 
    .ִמִּמְצָרִים

   ;ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים, ְוַחג ָׁשֻבעֹת ַּתֲעֶׂשה ְלךָ  כב
  .ַהָּׁשָנה, ְּתקּוַפת-- ָהָאִסיף, ְוַחג    

    
מצוה המבטאת את שלשת הרגלים יש לכל אחד מ, כמו כן

  : שלומפן החקלאי ה
המציין את , קרבן העומרבחג המצות מובא  �

   ראשית קציר השעורים
המציינים , שתי הלחםבחג השבועות מובאים  �

  את ראשית קציר החיטים 
אנו מצווים לשמוח , בעת האסיף, בחג הסוכותו �

 .ארבעת המיניםבמקדש עם ' לפני ה
  

  .י הנפה"עשלושת המקרים את המצווה מבצעים ב
הנפת שתי הלחם להנפת הגמרא בסוכה מחברת את 

  :הלולב
 'ז ב"מסכת סוכה ל. 8

כל לולב שיש בו שלשה טפחים כדי לנענע בו כשר ...
 כיצד הוא ... תנן התם שתי הלחם היכן מנענעיןוקאמר 

 מניח ידו תחתיהן ומניף ומוליך ומביא מעלה ...עושה 
חנן מוליך ומביא למי שהארבע  אמר רבי יו...ומוריד 

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

ואמר רבא  ...רעות מעלה ומוריד כדי לעצור טללים רעים
  .וכן בלולב

ומקשרת את הגמרא במסכת ראש השנה מסבירה 
  :ההנפות של קורבן העומר לשתי הלחם

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

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

 ומפני מה .בפסח כדי שתתברך לכם תבואה שבשדות
-?)והניפו אותם (אמרה תורה הביאו שתי הלחם בעצרת

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

  .פירות האילן
כבר אסף האדם את התבואה ,  חג האסיף–בחג הסוכות 

  .  לביתוואת פירות האילן

 כעין קורבן –נוטל לולבו בידו , עומד האדם במקדש, עתה
כדרך , "מעלה ומוריד", ולבואת ל" מוליך ומביא"ו, פרטי

  . שהניפו את העומר ואת שתי הלחם בפסח ובשבועות
  .בשנה הבאהבתפילה לרוחות ולטללים טובים זאת 

  
' אנא ה"זאת כנראה הסיבה שהתקינו לנענע בעת אמירת 

, ")כי טוב' הודו לה"בנוסף לנענוע באמירת  ("הושיע נא
ריך הוא צ' שכן גם לאחר ההודיה על כל הטוב שנתן לו ה

ולבקש על לבקש ישועה , לעורר רחמי שמיים"! לנענע"
  .השנה הבאה

  
  סוג הקורבן

  :"הושיע נא' אנא ה" סיבה נוספת לאמירת
  

  .שכבר הבשילמהיבול את הקורבן עצמו מביאים ראינו ש
 כדי השהבשיל  מביאים מהשעורההעומראת קורבן 

  .התבואה שטרם הבשילהשתתברך 
 מביאים כדי שילהשתי הלחם מהתבואה שהבאת 

  .פירות האילן שיבשילו בסוף הקיץשיתברכו 
  

  ".מגמה מעורבת" יש בארבעת המינים
האחרון " מין"ה מסמלים את כפות התמרים ,ד"לע

  שהבשיל,המיוצר מהתמרים -" דבש"ה, משבעת המינים 
  .")כי טוב' הודו לה("' ועליו מודים לה

  !יניםשאינו נמצא בשבעת המ, "פרי הדר" הינו האתרוג
, אולי ניתן לומר שמכיוון שהוא הראשון שמבשיל

כדי שיבשילו כל שאר פירות ההדר , מביאים אותו כקורבן
  .")הושיע נא' אנא ה ("שהבשלתם בחורף

  
  
  ).ערבי נחל -ולעונת הגשמים המתקרבת (
  

בעונות הקריטיות ביותר של השנה החקלאית , לסיכום
 ולהודות  בטבעהנגלית' להכיר ביד המצווה אותנו התורה 

ולא לייחס את תופעות , לו בקרבנות הבאים מן היבול
   .כפי שעשו הכנענים, הטבע לפנתאון אלילי

  
 -ה תוך כדי קיום במסגרת הטבע " להכיר בקב- אתגר זה (

אף על פי ": המוציא לחם מן הארץ"משתקף בברכת 
שכמעט כל מלאכות הפת נעשות בידי אדם אנו מברכים 

  ].ציא את הלחם ישירות מן הארץכמי שמוה "את הקב
  
   "ַׁשָּבתֹוןּוַבּיֹום ַהְּׁשִמיִני , ַׁשָּבתֹוןַּבּיֹום ָהִראׁשֹון "

ג "מ-ט"ניתן על פי עקרון זה להסבירגם מדוע בפסוקים ל
מקרא "ולא בביטוי " שבתון"משתמשת התורה בביטוי 

  ". קודש
על ידי וכל יום שנוצר  ,השבת מוגדרת על ידי ימי השבוע

מבטא את של סיבוב כדור הארץ סביב צירו זוריות המח
   .ההתחדשות הטבעית של העולם

י "השבת מבטאת את בריאת העולם והטבע עכמו כן 
את השמים ואת הארץ ' כי ששת ימים עשה ה("ה "הקב

   .)"וביום השביעי שבת וינפש
על ידי העונות השונות של שנוצרת  השנה החקלאיתגם 

 .מבטאת את הטבע  השמשמחזור הקפת כדור הארץ את
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בתיאור הפן החקלאי של חג הסוכות משתמשת ולכן 
  ."שבתון"התורה בביטוי 

  
  ים של הרגלההיסטוריההיבט 

התורה מייחסת , כידוע מעבר להיבט החקלאי של הרגלים
  :משמעות היסטוריתלכל אחד מהרגלים 

  :באביב אנו חוגגים את גאולת מצרים*  
 ח"ד י"שמות ל.10

      ".ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים, ֶדׁש ָהָאִביבִּכי ְּבחֹ"
  )מדרבנן (מתן תורה משתלב בחג קציר החיטים* 

ענני "בקיומנו הנסי תחת  אנו נזכרים בשעת האסיף* 
   : במהלך נדודינו במדבר"הכבוד

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

  ."ץ ִמְצָרִיםֵמֶארֶ 
 לקביעת השמשיבתאריך כשם שהתורה משתמשת 

י הירחהתאריך  כך היא מיישמת את ,החגים החקלאיים
   .לקביעת החגים ההיסטוריים

האירועים ההיסטוריים באים לידי ביטוי דווקא על פי 
שכן מניין החודשים נקבע ביציאת ממצרים , הלוח הירחי

: ת של עם ישראל האירוע המכונן את תודעתו ההיסטורי-
  ).ג-א, ב"עיין שמות י." (..החדש הזה לכם ראש חדשים"
  

  הפן הירחי והפן השמשי בלוח העברי 
  . שמשיהן ירחי והוא הן הלוח העברי , כידוע

, מכוון ליציאת מצרים, ירחיהוא לוח המצד אחד 
  :כמפורש בספר שמות 

  'ב, ב"ספר שמות י. 21
, ש חדשיםהזה לכם רא) הירח המתחדש( = החדש "

  ". ראשון הוא לכם לחדשי השנה
הקובע את זמני , חקלאי- שמשיהלוח עונות , ומאידך
ראשית , ולפיו, הקציר והאסיף בארץ ישראל, האביב

ולקראת ) גורן ויקב (השנה וסיומה הם בסיום האסיף
   :כמו שאומרת התורה, הזרע והגשמים, החריש

   ז"ט, ג"כשמות  .13
   ..."וחג האסיף בצאת השנה"

  : כפילות זו של הלוח יש בה משמעות עמוקה
, מקראי הקודשהירחי קובע את המועדים לוח החודשים 

-ויוצר בכך את הלוח ההסטורי, זכר ליציאת מצריםשהם 
  .  הלאומי של עם ישראל

, השבתוניםלוח העונות השמשי קובע את , לעומת זאת
  שובתיםשבהם  , של ארץ ישראל החגים החקלאייםהם 

אין החקלאות בעיקרה תלויה , כידוע (ממלאכת השדה
   ). אלא בעונות של שנת החמה

אנו ,  של הלוחלשמור על עיקרון הכפילותעל מנת 
 אותו אנו לומדים מהפסוק עקרון ,  את השניםמעברים

 העונה החקלאית של עומר -" שמור את חודש האביב"
 כי, להיך- א' ועשית פסח לה "-השעורים בארץ ישראל 

להיך - א' הוציאך ה "- של ארץ ישראל -" בחודש האביב
  . )א, ז"דברים ט" (.ממצרים לילה

י בפרשתנו "כפי שאומר רש, עקרון זה גם נלמד מפרשתנו
ן "ומביאו הרמב, "באספכם את תבואת הארץ"על 

  :ומרחיב את דבריו
  

  "באספכם את תבואת הארץ"ן על "רמב. 41
ש שביעי זה  שיהא חוד-באספכם את תבואת הארץ "

שאם אין , מכאן שנצטוו לעבר את השנים, בזמן אסיפה
לשון , העבור פעמים שהוא בא באמצע הקיץ או החורף

עבר את השנים שתעשה ) פרק טו ו ז(כ "ולשון ת. י"רש
תלמוד , יכול באסיפת כל הפירות, החג באסיפת הפירות

ומיקבך לא כל , מגרנך לא כל גרנך, לומר מגרנך ומיקבך
תלמוד לומר , אי באספך מגרנך יכול מקצת. יקבך

הא כיצד השתדל לעבר את , באספכם את תבואת הארץ
וכבר למדו : השנה שתעשה החג ברוב אסיפת כל הפירות

אבל שם לימד על .). ה כא"ר(העבור מחדש האביב 
שכך שנו חכמים , וכאן לימד על פירות האילן, האביב

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

  "שהחג הזה בזמן אסיפה, מאליו
 בחיבור שני לוחות השנה מלמדת אותנו התורה כי 

לא רק על ' בעונות החקלאיות הקריטיות יש להודות לה
  . פועלו בעולם הטבע אלא אף על השגחתו בהיסטוריה

אלא גם הכוח  הכוח שמאחרי הטבע ה איננו רק"הקב
  . את ההיסטוריה של העמיםהמנחה 

 חלקו את המאפיינים השונים אלים בחברה האלילית
  ; רבים

לוהים ולו - אין האדם מוצא את אבחברה אתאיסטית
  ; באחד מהתחומים האלה

בכל רובדי ' התורה דורשת מן האדם להכיר בהשגחת ה
 הן כיוצר הטבע ומשדד מערכותיו והן כמכתיב -חייו 

  .וריהההיסט
  

ראינו שחג הסוכות שייך גם מבחינה היסטורית וגם 
  .מבחינה חקלאית לשלושת הרגלים

  
ואולי הוא הבכיר (עתה נראה שהוא שייך גם לחגי תשרי 

  ).ביניהם
  

  :התורה רמזים בטקסט" שתלה"לצורך כך 
  

  :השייכות לשלושת הרגלים
  
 ג"ויקרא כ. 51

ָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל וְ ) י(:העומר
ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ּוְקַצְרֶּתם ֶאת ְקִציָרּה ַוֲהֵבאֶתם 

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

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

ּוְלַקְחֶּתם ָלֶכם ַּבּיֹום ָהִראׁשֹון ְּפִרי ֵעץ ) מ( :ארבעת המינים
ִלְפֵני   ַחל ּוְׂשַמְחֶּתםָהָדר ַּכּפֹת ְּתָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת ְוַעְרֵבי נָ 

  : ֱאלֵֹהיֶכם ִׁשְבַעת ָיִמיםְיהָֹוה
  

  "):החודש השביעי("השייכות לחגי תשרי 
  
ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ְּבֶאָחד ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ) כד(

) כה:( ִיְהֶיה ָלֶכם ַׁשָּבתֹון ִזְכרֹון ְּתרּוָעה ִמְקָרא קֶֹדׁשַׁלחֶֹדש
 :ֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוִהְקַרְבֶּתם ִאֶּׁשה ַליהָֹוהָּכל ְמ 



 5 

 יֹום ַהִּכֻּפִרים הּוא ַהֶּזהַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ַאְך ֶּבָעׂשֹור ) כז(
ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלֶכם ְוִעִּניֶתם ֶאת ַנְפׁשֵֹתיֶכם ְוִהְקַרְבֶּתם 

 :ִאֶּׁשה ַליהָֹוה
ַלחֶֹדׁש ֵאל ֵלאמֹר ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשרָ ) לד(

  : ַחג ַהֻּסּכֹות ִׁשְבַעת ָיִמים ַליהָֹוהַהֶּזהַהְּׁשִביִעי 
  

התורה מפרטת בפרשת קרבנות המועדים בפרשת פנחס 
  :את קורבנות המוספים

  
  השוואה בין קורבנות המוספים. 61
  

שעיר   פרים  אילים  כבשים  
  חטאת

          
ראש 
  חודש

  אחד  ש נ י ם   דאח  שבעה

חג 
  המצות

  אחד  ש נ י ם  אחד   שבעה

  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

          
  

 מערכות שונות של שתיכי ישנן מעיון בטבלה עולה 
  :קורבנות המוספים

שבעה המשותף לכל קורבנות המוספים שבכל החגים הוא 
 בו נדון בהמשך חג הסוכותלמעט  (ל אחדיא וכבשים
בקרבן המוסף מחלק את מספר הפרים  ,אולם, )השעור

   :אר החגים לשתי קבוצות בסיסיותש
אשר בהם  (חג השבועות, חג המצות, ראש חודש �

  ) י פריםשנמוקרבים 
אשר  (יום הכפורים ושמיני עצרת, ראש השנה �

  ).פר אחדבהם מוקרב 
  

על מנת להבין מדוע הכתוב יוצר שתי מערכות שונות של 
קורבנות נפנה תחילה לבעיית תחילתה של השנה 

  : ב אנו קוראים, ב"בשמות י. היהודית
  'ב ב"שמות י. 71
החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי "

  ." ההשנ
  

חודש ניסן מהווה את תחילתה של השנה , כלומר
     .היהודית

אנו חוגגים את ראש השנה בתשרי , כידוע לכולנו, אולם
  ). א"מ, א"ראה מסכת ראש השנה פ(

  
  

  'משנה א' מסכת ראש השנה פרק א. 81
ְּבֶאָחד ְּבִניָסן רֹאׁש ַהָּׁשָנה . ַאְרָּבָעה ָראֵׁשי ָׁשִנים ֵהם) א(

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

,  ְוַלְּׁשִמִּטין ְוַלּיֹוְבלֹותְּבֶאָחד ְּבִתְׁשֵרי רֹאׁש ַהָּׁשָנה ַלָּׁשִנים
ְּכִדְבֵרי , רֹאׁש ַהָּׁשָנה ָלִאיָלן, ְׁשָבטְּבֶאָחד ִּב . ַלְּנִטּיָעה ְוַלְיָרקֹות

  : ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו, ֵּבית ִהֵּלל אֹוְמִרים. ֵבית ַׁשַּמאי
  

  : טז הכתוב אומר, ג"בשמות כ, ואמנם
  ".  באספך את מעשיך מן השדהבצאת השנהוחג האסף "
  

כך גם הכתוב . חג הסוכות נחוג בצאת השנה, כלומר
  :כב, ד"המקביל בשמות ל

  ". וחג האסיף תקופת השנה"
  

יש ) מסתיימת(כשהשנה גומרת הקפה שלמה , כלומר
  .לחוג את חג הסוכות

האחד : ששני ראשי שנים הם, אם כן, נמצאנו למדים
  ). בו נחוג סוכות האמור(בניסן והשני בתשרי 

  
שתי מערכות החגים קשורות  מסביר שהרב יונתן גרוסמן

האחד שהתחיל (ה כפול לחלוקה בסיסית זו של לוח שנ
  ).בתשרי והשני שהתחיל בניסן

, מערכת הקורבנות הראשונה קשורה לחגי ניסן �
ראשי חודשים מובאים . לחגי יציאת מצרים, כלומר

למשה ולאהרון על ' בכפיפה אחת עם הציווי של ה
חג המצות הוא זכר ליציאת , אודות יציאת מצרים

 היותו  שאין לו תאריך מלבד- וחג השבועות, מצרים
הנו המשך רציף של  -יום החמישים ליציאת מצרים 

  .זכרון יציאת מצרים
הקשורה , מערכת הקורבנות השניהבמקביל ניצבת  �

יום הכפורים ושמיני , ראש השנה. כולה לחגי תשרי
או שמא נאמר , "חדש השביעי" חלים כולם בעצרת

  ).תשרי(בחודש הראשון 
 הקורבנות  לידי ביטוי במספרותשתי מערכות אלו בא

מספר ב דיוק או ליתר, הזהה שיש להקריב בכל אחת מהן
שהרי בכל החגים יש להקריב שבעה כבשים ואיל  (הפרים

  ). אחד
בחגי תשרי יש , ניסן יש להקריב שני פריםעוד שבחגי ב

  .להקריב פר אחד בלבד
  

שני צירי זמן כ, אפשר להסביר את שתי מערכות המועדים
אל מול שתי חוויות מעמידים את האדם היהודי ה

    :הבאות לידי ביטוי בחגים, יסודיות
  

 מבטאת את שלשת הרגליםמערכת המועדים של ראינו ש
  :ה על עמו"השגחת הקב

כזכר להתגלות  בבחינה של הרגלים ברמת הכללהן  �
בבחירה בהם , ה על עמו" של הקבההיסטורית

בגאולתם , בתפקידם לקדש חודשיםהמתבטאת 
 בסוכות ו,ורה בשבועותבמתן ת, ממצרים בפסח

ה את בני " בהם הושיב הקבזכר לענני הכבודהמהוות 
  . ישראל במדבר
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השפע  כמועדים המבטאים את ברמת הפרטוהן  �
כאשר שלשת , ה לכל פרט ופרט" של הקבהחקלאי

 וההודאה הקציר והאסיףהרגלים מהווים את חגי 
 . ה את טובה שהשפיע עליו"של כל פרט לקב

  
 מבטאת חודש תשריהמועדים של מערכת לעומת זאת 

   :ה"שאיפת האדם להתעלות ולהתקרב לקבאת 
הסליחה בהמשך בבקשת , בהמלכתו בראש השנהתחילה 

שהיא תאפשר את הדבקות , והמחילה ביום הכיפורים
  .  לשיאה בשמיני עצרתה המגיעה "בקב

' הנחת היסוד של שתי מערכות החגים היא שליטתו של ה
, ות המתרגשים ובאים בהעל המציאות ועל המאורע

בחגי ניסן ממוקדת החוויה היהודית במאורעות אולם 
בעוד  שבחגי תשרי ממוקדת החוויה היהודית , עצמם

  .'במפגש ישיר עם ה
  
  קורבנות המוספים של חג הסוכות. ז

שוב לחג נ, לאחר שהבנו את שתי מערכות המועדים
. את מספרי הקורבנות השונים בוננסה להבין הסוכות ו

מספר הקורבנות בחג למעשה ם נתבונן בטבלה נראה שא
  . הסוכות כפול מאשר בחג רגיל

ובהקשר (בעוד שבשאר החגים מוקרבים שבעה כבשים 
בחג הסוכות , )זה אין הבדל בין חגי ניסן לחגי תשרי
ובעוד שבשאר ; מוקרבים מידי יום ארבעה עשר כבשים

הרי שבחג הסוכות , החגים מוקרב איל אחד בלבד
  .רבים שני אליםמוק

מדוע בחג הסוכות יש להקריב מערכת כפולה של 
  ? קורבנות

התורה מקדישה פסוקים כמו כן ראוי לשים לב לכך ש
 לחג המצותבניגוד .  רבים לתיאור קרבנותיו של חג זה

כאלה תעשו ליום שבעת "שכל ימיו נכללים בסיכום קצר 
ות מקדיש הכתוב לכל יום מימי חג הסוכ, )כד' פס" (ימים

  [. שני פסוקים
  
   חג הפסח–ח "במדבר כ. 91
  .ָּכֵאֶּלה ַּתֲעׂשּו ַלּיֹום ִׁשְבַעת ָיִמים) כד(

  
  ט"במדבר כ. 20

ּוַבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ִמְקָרא קֶֹדׁש ִיְהֶיה ) יב(
 ָלֶכם ָּכל ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה לֹא ַתֲעׂשּו ְוַחּגֶֹתם ַחג ַליהָֹוה ִׁשְבַעת

ָּפִרים ְוִהְקַרְבֶּתם עָֹלה ִאֵּׁשה ֵריַח ִניחַֹח ַליהָֹוה ) יג:(ָיִמים
 ֵאיִלם ְׁשָנִים ְּכָבִׂשים ְּבֵני ָׁשָנה ַאְרָּבָעה ְּבֵני ָבָקר ְׁשלָׁשה ָעָׂשר

ּוִמְנָחָתם סֶֹלת ְּבלּוָלה ַבָּׁשֶמן ְׁשלָׁשה ) יד:(ָעָׂשר ְּתִמיִמם ִיְהיּו
ד ִלְׁשלָׁשה ָעָׂשר ָּפִרים ְׁשֵני ֶעְׂשרִֹנים ָלַאִיל ֶעְׂשרִֹנים ַלָּפר ָהֶאחָ 

ְוִעָּׂשרֹון ִעָּׂשרֹון ַלֶּכֶבׂש ָהֶאָחד ) טו:(ָהֶאָחד ִלְׁשֵני ָהֵאיִלם
ּוְׂשִעיר ִעִּזים ֶאָחד ַחָּטאת ִמְּלַבד ) טז:(ְלַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְּכָבִׂשים

ם ַהֵּׁשִני ָּפִרים ְּבֵני ּוַבּיֹו) יז:(עַֹלת ַהָּתִמיד ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה
ּוַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ָּפִרים ַעְׁשֵּתי ָעָׂשר ) כ(... ָבָקר ְׁשֵנים ָעָׂשר

  ּוַבּיֹום ָהְרִביִעי ָּפִרים ֲעָׂשָרה) כג(... ֵאיִלם
 אך, הדבר ודאי מלמד על חשיבות הקרבנות של חג זה

האם יש לראות את חג הסוכות כמועד בפני עצמו מבחינת 
האם יש כאן מועד מסוג חדש שקרבנותיו ?  נותיוקרב

  ?  שונים
  

ככל הנראה חג הסוכות הנו  מסביר שהרב יונתן גרוסמן
  . חג שנחבאים בו שני חגים קטנים, חג כפול

דומה שהאופי הכפול של חג הסוכות נובע באופן ישיר 
חג הסוכות . משתי מערכות הקורבנות הקודמות שהזכרנו

תחיל בניסן והן בלוח השנה נחוג הן בלוח השנה המ
שהרי חג הסוכות הוא גם זכר ליציאת , המתחיל בתשרי

  :מצרים
למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל  "

  ". בהוציאי אותם מארץ מצרים
  

וככזה , הוא חודש תשרי, אך הוא גם נחוג בחודש השביעי
בחג הסוכות ישנה , על כן. הוא מהווה המשך לחגי תשרי

  .רכת כפולה של קורבנותמע
כבשים האילים ואת הבחג הסוכות מקריבים , כלומר

שהרי הוא אחד משלוש ,  רגליםתשלושהמאפיינים את 
.  ולכן מקריבים בכל יום איל אחד ושבעה כבשים, הרגלים

המאפיינים את כבשים הלים ואת האימקריבים , וכן
, שהרי הוא חל בחודש השביעי, מועדי החודש השביעי

ולכן , הגדול שבחגים בחודש זהזו בלבד אלא שהוא ולא 
  .  ודאי מתקיימים בו מאפייני החגים של החודש השביעי

  
הואיל וחג הסוכות שייך לשתי מערכות החגים , לסיכום

יש מקום להחיל בו את חיובי הקרבנות של שתי 
גם איל של שלוש רגלים ולכן יש בו , המערכות זה לצד זה

לכן .  וביחד שני אילים,  השביעיוגם איל של חגי החודש
שבעה כבשים של חגי החודש השביעי ועוד גם יש בו 

שבעה כבשים של שלוש רגלים ובסך הכל ארבעה עשר 
  . מדי יוםכבשים

  
בדרך כלל נזכר חג הסוכות : חידוש זה ראוי להדגשה

במסגרות של שלוש , בצירוף עם חג המצות וחג השבועות
וכפי שראינו שייך להם , ל רגלים ושל החיוב בעלייה לרג
  .מבחינה היסטורית וחקלאית

  
  :שאלה

 הראשון בחודש - ימי המועד של החודש השביעי .1
לא נזכרו בשום מקום בתורה במסגרת  - והעשירי בו 

בכל .  משותפת ובלעדית להם ולחג בחמשה עשר לחודש
מקום שנזכרו חגים אלה הם נזכרו עם שאר כל מועדי 

  . השנה
זמן אופיו הידוע של חג הסוכות הוא ; ןיתר על כ .2

והכתוב מדגיש זאת הדגשה יתירה במילים , שמחה
והקשר בין חג מלא , )ז טו"ט, דברים" (והיית אך שמח"

 של ראשית החודש ימי הדיןשמחה כחג הסוכות לבין 
  .  השביעי נראה רחוק ומלאכותי

  
שייכותו של החג באמצע החודש השביעי לאותה מערכת 

חדת של החודש השביעי היא אפוא חידוש של חגים מיו
  .  פרשת קורבנות המוספים בספר במדבר

  
  : ששייכות זו מודגשת בשמו של החגדומה 

  
 והוא , פנחס בפרשתשמו של חג הסוכות אינו מפורש

  .  'בחמשה עשר יום לחודש השביעי'כמקרא קודש מתואר 
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 לא נזכרות בחג זה  פנחסבניגוד למועדים אחרים בפרשת
ובכך , )ביכורים או תרועה, כגון מצות(צוות מיוחדות מ

מדגיש הכתוב שמהותו וזהותו של החג נובעים בעיקר 
  .  ממועדו באמצע החודש השביעי

הסוכות שחג , נראה, אם מתבוננים בחגי החודש השביעי
  . באמצע החודש השביעי הוא מרכזם של החגים בחודש

   
בן שבעה ה הוא ואילו חג ז, יום אחדשאר החגים נמשכים 

  .  ובכל יום מקריבים קרבנות שונים, ימים
  

שימי המועד בראשית החודש ובעשירי , ולכן נראה לאמר
  . ימי הכנה לקראת עיקרו של החודשבו הם 

  
,  אין פירוט רב בתורההיום הראשון בחודש השביעיעל 

', יום דין ומלוכת האך כתובים אחדים רומזים לכך שזה 
  . ה על העולם" של הקב ההמלכהוהתרועה היא תרועת

   
שלקראת החגיגה הגדולה ,  יש לפרשיום הכיפוריםלגבי 

לכפר עליו , לטהר את המזבחשתיערך על גבי המזבח יש 
  .  ולהכינו לקראת החג

ז "מתוארת מטרתו של יום הכיפורים בפרק טאכן כך ו
  :של ספר ויקרא

  ג"ז ל"ויקרא ט. 12
ועד ואת המזבח וכפר את מקדש הקודש ואת אוהל מ" 

   ." יכפר ועל הכוהנים ועל כל עם הקהל יכפר
  

מחדש ולאחר הכפרה וההכנה '  רק לאחר קבלת מלכות ה
המזבח והכוהנים ניתן לחגוג את החג הגדול , של המקדש

בחמשה עשר .  והשמח של החודש השביעי ברוב קורבנות
מתוך ' יום לחודש השביעי חוגגים אפוא את הקרבה לה

  . ימי הדין וההכנה מתוך אימה ויראהלאחר, שמחה
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :פרי המוסף של חג הסוכות
פי כ. נשארת שאלת מספרי הפרים שפוחתים והולכים

, מניין הפרים בימי חג הסוכות אינו קבוע, שהזכרנו לעיל
והוא יורד והולך משלושה עשר פרים ביום הראשון ועד 

 בקרבנות בימים השונימ.  לשבעה פרים ביום השביעי
שבכל אחד מימי חג הסוכות למדה הגמרא השונים 

כלומר , )ב"ע- א"ערכין י ע, בבלי (גומרים את ההלל
ומהם ניתן ללמוד גם על , הקרבנות הם ביטוי לרוב שמחה

  .  אמירת הלל
, ל"למדו חזכידוע .  הסבר זהאין די בנראה שואולם 

הוקרבו , העולים לסך שבעים פרים, שקרבנות אלה
כמו שאומרת , כתפילה למען שבעים אומות העולם

    :הגמרא בסוכה 
    '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 . למה כנגד אומה יחידה

ום אחרון אמר לאוהבו עשה לי סעודה עשו לי סעודה גדולה לי
> 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

  


