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לטובת הבנת הנושא יוצגו מידי פעם חלק מהטעמים שבתנ"ך )חוץ מספרי איוב ,משלי ,תהלים( ,לפי תפקידם התחבירי כעוצרים ומחברים-
משרתים ,ולפי ההשערות
1.1

סוכות התשע"ב

בבלי ביצה יט,א משנה .בית שמאי אומרי :מביאי שלמי ואי סומכי עליה  ,אבל לא עולות .ובית הלל אומרי :מביאי שלמי
ועולות ,וסומכי עליה .
גמרא .אמר עולא :מחלוקת בשלמי חגיגה לסמו ,ועולת ראייה ליקרב .דבית שמאי סברי) :ויקרא אמר כג,מא( וְ ַחּג ֶֹתם אֹת ֹו ַחג ַל ה',
חגיגה  אי  ,עולת ראייה  לא .ובית הלל סבריַ :ל ה'  כל ד ַל ה' .אבל נדרי ונדבות  דברי הכל אי קריבי ביו טוב,
במדבר פינחס כט,יב
.אכת ֲעב ָֹד-ה לֹא ַת ֲעׂשּ/ו
ׁש יִ ְהיֶ ה ָל ֶכם ּכָל* ְמ ֶל ֶ
יע)י ִמ ְק ָרא*קֹ ֶד 
ּׁשה! ָעׂשָ%ר #יֹום ַלחֹ ֶדׁש ַהּׁש ְִב ִ
]יב[ ּו ַב ֲח ִמ ָ
וְ ַחּג ֶֹת.ם ַח0ג ַל -ה' ׁש ְִב ַע.ת יָ ִמים1
יכם ֻחּקַ.ת עֹו ָל-ם ּת ְָח ֻּגהּו1
 .1שמות בא יב,יד :וְ ָהיָ ה! ַהּ%יֹום ַה ֶּזה ָל ֶכם ְלזִ ּכ ָרֹון וְ ַחּג ֶֹת.ם א ֹ-תֹו ַחג ַל /ה' ְלדֹרֹ ֵת ֶ
ּתחֹּ.גּו א ֹתֹו1
יע-י ָ
ּבחֹ ֶ.דׁש ַהּׁש ְִב ִ
יכם ַ
ּבּׁשָנָ /ה ֻחּקַת עֹו ָלם ְלדֹרֹ ֵת ֶ
 .2ויקרא אמר כג,מא :וְ ַחּג ֶֹתם אֹת ֹו ַחג ַל ה' ׁש ְִב ַע.ת יָ ִמ-ים ַ

הגמרא דורשת מ -ויקרא אמר כג,מא וְ ַחּג ֶֹתם אֹת ֹו ַחג ַל ה'  ...ובית הלל אומרי :מביאי שלמי ועולות ,וסומכי עליה  .... .ובית
הלל סבריַ :ל ה'  כל ד ַל ה' – זקף-קטן ,בתפקיד שתיים .ב"ה לומדים להביא שלמים ועולות שהם חובות יום טוב עצמו לה' עולת ראיה
ושלמי חגיגת יום טוב .ולכך יש שתי הגבלות:
)א( )שמות בא יב,יד(  ...וְ ַחּג ֶֹת.ם א ֹ-תֹו ַחג ַל /ה' – אתנח ,מגביל להביא רק עולת ראיה אחת ורק שלמי חגיגה אחד לאדם
)ב( )במדבר פינחס כט,יב(  ...וְ ַחּג ֶֹת.ם ַח0ג ַל -ה' – מרכא תביר טפחא ,קבוצת פרטים שלא על כל אחד חלה אותה הלכה .הקבוצה הם
קרבנות הרגל חובות מהתורה וחובות פרטיים .ביום טוב על כל אדם חלה חובת עולת ראיה אחת ושלמי חגיגה אחד בלבד .אבל
נדרי ונדבות  -דברי הכל אי קריבי ביו טוב ,קרבנות פרטיים )חובות ונדבות( אינם קריבים ביום טוב עצמו אלא בחול
המועד או בשבועות בששה ימים שאחרי שבועות ואין עוברים בכך בבל תאחר של שלושה רגלים ולר' שמעון עד חמישה רגלים.
ילם ׁשְנָ /יִ ם
במדבר פינחס כט,יז ּו ַבּיֹום ַהּׁשֵנִ )י ּפ ִָר=ים ּבְנֵ י* ָב ָק0ר ׁשְנֵ .ים ָעׂשָ-ר ֵא ִ
ימם1
>רּב ָָע.ה ָעׂשָ-ר ּת ְִמ ִ
ׂש=ים ּבְנֵ י*ׁשָנָ 0ה ְ
ּכ ְָב ִ

רש"י מסכת סוכה נה,א אתקי אמימר דמדלגי דלוגי  ונמצאו כול עומדי  ,אומרי ביו ראשו של חול המועד ביו השני וביו
השלישי ספק שני ספק שלישי.
ולמחר אומרי ביו השלישי וביו הרביעי ,ובשלישי דחול המועד  ביו הרביעי וביו החמישי ,וברביעי  ביו החמישי וביו
הששי ,ובחמישי דחול המועד ,שהוא הושענא רבא ,אומרי ביו הששי וביו השביעי כספיקו ,והיינו דלוגי  שאומרי היו מה
שאמרו אתמול ,כדאמרינ )מגילה כב( גבי ראש חדש  רב אמר :דולג  שאומר השני אחד מ הפסוקי שאמר ראשו  ,וכי היכי
דאתקי אמימר לעני תפלה עבדינ נמי לעני קוראי התורה ,שהרביעי הקורא ,שהוא מוס בחולו של המועד ,יותר משאר ימי ,וניכר
שהוא בא לכבוד היו ,הוא קורא את ספיקי היו ,כמו ששליח צבור אומר  ,וא שבת הוא  קורא המפטיר ,והשלשה שקורי
תחילה ,אי מקפידי על קריאת  יקראו מה שירצו ,ומכל מקו ,כ היו נוהגי רבותי  שני ראשוני קוראי שני ספיקי היו,
והשלישי בפרשת יו המחרת ,שאינה מספיקות היו כלל ,והרביעי חוזר וקורא מה שקראו שני הראשוני.
רש"י מסכת מגילה ל,ב קורי בקרבנות החג  בפרשת פינחס ,כיצד יו ראשו ויו שני קורא המפטיר בחמשה עשר ,וא על פי שיו
שני הוא אי קורי בו וביו השני להראות שהוא ספק יו שני  דגנאי הוא לקרות יו טוב בספק חול ,יו ראשו של חול המועד
שהוא ספק שני ספק שלישי  קורא ראשו ביו השני ,ותניינא ביו השלישי ,תליתאה ביו הרביעי ,הרביעי שהוא נוס בשביל חולו
של מועד הוא קורא את ספיקי היו ,ומה ה ספיקי היו  ביו השני וביו השלישי ,וכ למחר קורא ראשו ביו השלישי ,שני קורא
ביו הרביעי ,שלישי קורא ביו החמישי ,והרביעי ביו השלישי וביו הרביעי שה ספיקי היו ,וכ תמיד ,הרביעי קורא מה שקרא
ראשו ושני ,חו" מיו אחרו של חולו של מועד שאי אפשר לקרות ביו השמיני  לפי שאינו מימי החג אלא רגל לעצמו ,לפיכ יו
שביעי של חולו של מועד ראשו קורי ביו החמישי ,שני קורא ביו הששי ,שלישי קורא ביו השביעי ,והרביעי קורא ביו הששי
וביו השביעי ,שה ספיקי היו.
טט – אפשר כי התורה רמזה מה יעשו בני ישראל אשר מסיבה כלשהי נמצאים מחוץ לארץ ישראל .רש"י מביא שתי שיטות לקריאה
בתורה בחוץ לארץ בימי חול המועד סוכות .אפשר כי הקרא ]יז[ ּו ַבּיֹום ַהּׁשֵנִ )י – מונח רביע ,שטעמיו שונים משאר הימים שהם אחידים,
אפשר כי תבנית הטעמים באה לרמז לחמישה ימי קריאה בשתי השיטות המתחילים מהקריאה של יום שני .וכיוון שיום שני של סוכות
בארץ-ישראל זה חול המועד ,ובחו"ל זה יום טוב שני של גלויות ,על-כן אי קורי בו וביו השני להראות שהוא ספק יו שני  דגנאי
הוא לקרות יו טוב בספק חול )רש"י מגילה ל,ב(.
ּת ֲא ֵל ֶהם מֹו ֲע ֵדי ה' ֲאׁשֶר*ּת ְִק ְראּ.ו
Bמ ְר ָ
ּדּבֵAר ֶאל*ּבְנֵ י יִ ׂש ְָר ֵאל וְ ַ
]ב[ ַ

ׁש.ה ּלֵאמֹר1
ּב.ר -ה' ֶאל*מֹ ֶ
ויקרא אמר כג,א,ב,לז,לו ]א[ וַ יְ ַד ֵ
א ָֹת-ם ִמ ְק ָר ֵאי קֹ ֶ/דׁש ֵ .
אּלֶה ֵה-ם מֹו ֲע ָדי 1פתיחה למועדי ה' בפרשת אמר .בהמשך ,בתוך פסוקי חג הסוכות שוב נאמר כעין הפתיחה.
]לז[ ֵאּCלֶה מֹו ֲע ֵדי ה' ֲאׁשֶר*ּת ְִק ְראּ.ו א ָֹת-ם ִמ ְק ָר ֵאי קֹ ֶ/דׁש וגו' .הרב דושינסקי הי"ו מפראג העלה השערה כי הפסוק )כג,לז( מרמז למועד
שיתחדש ע"י רבנן ומספר ימיו – שמונה המרומז ב)-כג,לו( .טט – תבנית הטעמים בסיפא פסוק )כג,לו( ]לו[ ׁש ְִב ַעת יָ ִמים ּת ְַק ִר.יבּו
ׁש – מונח פזר תרסא קדמא ואזלא .קדמא
ּבּיֹום ַהּׁש ְִמינִ Dי ִמ ְק ָרא*ק ֶֹד !
ׁש יִ ְהיֶ %ה ָל ֶכ#ם וגו' .מרמזת ַ
ּבּיֹום ַהּׁש ְִמינִ Dי ִמ ְק ָרא*ק ֶֹד !
ּׁש-ה ַל /ה' ַ
ִא ֶ
ואזלא כעין כלל מלמד על מקרא קודש בתורה ,תרסא ירמז למקרא קודש בתורה ביום השמיני בעל בחינה מיוחדת לעומת מקראות שבעת
הימים שקדמו לו ,מונח פזר כעין שני פזר ,שאחד מהם ירמז להעביר נושא שמונה הימים למועד שיחודש ע"י רבנן כדוגמת מועד הסוכות
והוא ימי החנוכה .ביום השמיני קריאת התורה הפותחת בקרבנות חמשה נשיאים ,בסיכום של כל קרבנות הנשיאים באחדות במדבר נשא
ּב ַ)ח וגו' והמסיימת בהשראת השכינה והנבואה באהל מועד במדבר נשא ז,פח –פט  ...זֹCאת
ּכת ַהּמִזְ ֵ
ז,פד –פח׃ פ ]פד[ זֹאתֲ Fחנֻ ַ
ּבר ֵא ָל)יו ֵמ ַעל
ּד ֵ
ּקֹול ִמ ַ
ּתֹו וַ ִּיׁש ְַמ%ע ֶאת* ַה #
ׁש#ה ֶאל*אֹ ֶהל מֹו ֵע Iד ְל ַדּבֵר ִא J
ּמׁשַ.ח א ֹתֹו] 1פט[ ּו ְבבֹ%א מֹ ֶ
>ח ֵר-י ִה ָ
ּב ַח ֲ
ּכת ַהּמִזְ ֵ
ֲחנֻ ַ
ּב-ר ֵא ָליו 1פ בספרי קדמונים כבר הוזכר הקשר בין סוכות לחנוכה.
ּכּפֹ ֶרת ֲאׁשֶר ַעל* ֲארֹן ָה ֵע ֻדת ִמּבֵ-ין ׁשְנֵ י ַהּכ ְֻר ִב/ים וַ יְ ַד ֵ
ַה ַ
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ּבתֹת /ה'
ויקרא אמר כג ]לח[ ִמּל ְַב-ד ׁשַ ְ
ּתּתְנּ -ו ַל ה'1
יכם ֲאׁשֶ.ר ִ
ד ּכָל*נִ ְדבֹ ֵת ֶ
יכם ּו ִמּל ְַב 
יכ)ם ּו ִמּל ְַבד ּכָל*נִ ְד ֵר ֶ
ּו ִמּל ְַבד ַמּתְנ ֹו ֵת ֶ

ירושלמי ראש השנה פ"א ה"א )וילנה ב ב  ג א( )פירוש אור שמחה(
פרשת המועדות( ּו ִמּל ְַבד

ּבתֹת /ה' )הנאמר בסו
כתיב וכו' )מביא ברייתא בתורת כהני! אמור פר' יב ויקרא אמר כג,לח( ִמּל ְַב-ד ׁשַ ְ
ּתּתְנּ -ו ַל ה'1מה ת"ל ,שיכול אי ליקרב ברגל אלא קרבנות הרגל בלבד ,מניי קרבנות היחיד וקרבנות הצבור
ׁש.ר ִ
יכ)ם וגו' ֲא ֶ
ַמּתְנ ֹו ֵת ֶ
ּבתֹת /ה' )טט – במקור מצורף סיפא הפסוק לרישא בלי
שהוקדשו ברגל שיבואו ברגל ,שהוקדשו לפני הרגל שיבואו ברגל ,ת"ל ִמּל ְַב-ד ׁשַ ְ
ּתּתְנּ -ו ַל ה' 1אילו עופות ומנחות לרבות את כול שיהו קריבי ברגל.
ׁש.ר ִ
להזכיר שאר המלים שבפסוק( ֲא ֶ

יכ)ם – מונח רביע ,כעין ענין של יותר מארבע מיני קרבנות ליקרב ברגל ,כלשון הירושלמי מניי
ּו ִמּל ְַבד ַמּתְנ ֹו ֵת ֶ
)א( קרבנות היחיד
)ב( וקרבנות הצבור שהוקדשו ברגל שיבואו ברגל,
ּתּתְנּ -ו ַל ה'1
ׁש.ר ִ
ּבתֹת /ה' )טט ֲ (.. -א ֶ
)ג( )קרבנות יחיד( ו)-ד( )קרבנות הצבור( שהוקדשו לפני הרגל שיבואו ברגל ,ת"ל ִמּל ְַב-ד ׁשַ ְ
)ה( אילו עופות
)ו( ומנחות לרבות את כול שיהו קריבי ברגל.
ויקרא אמר כג,מ:
ּכּפֹת ּת ְָמ ִרים וַ ֲענַ .ף ֵעץ* ָעבֹ-ת וְ ַע ְר ֵבי*נָ ַ/חל
ּבּיֹום ָה ִראׁש)ֹון ּפ ְִר%י ֵעץ ָה ָדר ַ
ּת%ם ָל ֶכ#ם ַ
ּו ְל ַק ְח ֶ
יכ-ם ׁש ְִב ַע.ת יָ ִמים1
ּוׂש ְַמ ְחּתֶ)ם ִל ְפנֵ 0י הֱ '.אל ֵֹה ֶ

ירושלמי ר"ה פ"ד ה"ג )וילנה יט,א( ]ד $נט טור א[

יכ-ם ׁש ְִב ַע.ת יָ ִמים אית תניי תני בשמחת שלמי הכתוב מדבר אית תניי תני בשמחת
הלכה ג' כתיב )כג,מ( ּוׂש ְַמ ְחּתֶ)ם ִל ְפנֵ 0י הֱ '.אל ֵֹה ֶ
ּבּיֹום ָה ִראׁש)ֹון דבר תורה ושאר כל הימי דבר תורה ורב יוחנ ב
הלולב הכתוב מדבר מא דאמר בשמחת שלמי הכתוב מדבר ַ
ּבּיֹום ָה ִראׁש)ֹון דבר תורה ושאר כל הימי מדבריה ורבנ יוחנ ב
זכיי מתקי על דבר תורה מא דאמר בשמחת הלולב הכתוב מדבר ַ
זכיי מתקי על דבריה ויש תקנה אחר תקנה חברייא
ּׁשה ה' ).טט  -ובתחילת הפסוק נאמר(ׁ .ש ְִב ַעת יָ ִמים אי
בעו קומי ר' יונה )הקשו לר' יונה( כמה דאת אמר תמ )כג,לו( וְ ִה ְק ַר ְבּתֶ%ם ִא ֶ
יכ-ם ׁש ְִב ַע.ת יָ ִמים אי שבעה בלא שבת )כשם ששבת נדחית מפני מוספי
שבעה בלא שבת ודכוותה )כג,מ( ּוׂש ְַמ ְחּתֶ)ם ִל ְפנֵ 0י הֱ '.אל ֵֹה ֶ
המועדות שכך גם תהיה המשמעות בנטילת לולב בסוכות ותידחה שבת חול המועד סוכות מפני נטילת לולב )נטילת לולב בשבת(

ּבּיֹום ָה ִראׁש)ֹון חלק הראשו מה
ּת%ם ָל ֶכ#ם ַ
אמר לו )אמר להם רבי יונה( שניא היא )שונה נטילת לולב ממוספים( דכתיב )כג,מ( ּו ְל ַק ְח ֶ
)רק אם יום ראשון של סוכות חל בשבת תדחה השבת מפני נטילת הלולב בה()על כך הקשו( מעתה במקדש ידחה ובגבולי לא ידחה
ּת%ם ָל ֶכ#ם מכל מקו
אמר רבי יונה אילו הוה כתיב ולקחת לפני יי' אלהיכ הייתי או' כא ריבה ובמקו אחר מיעט אלא ּו ְל ַק ְח ֶ
ּת%ם ָל ֶכ#ם מכל
יכ-ם ׁש ְִב ַע.ת יָ ִמים )אור שמחה – שונה נטילת לולב ממוספי המועדות כי כתוב בה ּו ְל ַק ְח ֶ
)כג,מ( ּוׂש ְַמ ְחּתֶ)ם ִל ְפנֵ 0י הֱ '.אל ֵֹה ֶ
מקו ,במובן של בכל מקום(
ּו ְל ַק ְחּתֶ%ם ָל ֶכ#ם – קדמא ואזלא ,כעין מלמד ולמד ,או כעין כלל המרמז על כעין כלל ופרט .מכל מקו )בכל מקום דוחה נטילת לולב ביום
הראשון את השבת ,בין לפני ה' ,היינו בירושלים ,ובין שלא לפני ה' דהיינו בכל הארץ(.
ּבּיֹום ָה ִראׁש)ֹון  -קדמא
ּת%ם ָל ֶכ#ם ַ
ּבּיֹום ָה ִראׁש)ֹון – מונח רביע ,חלק מן הכלל או הפרט הראשון .ע"פ בבלי תענית ג,א ערבה ּ -ו ְל ַק ְח ֶ
ַ
אזלא מונח רביע .הפסוק מונה :פרי עץ הדר ,כפת תמרים ,ענף עץ עבת ,ערבי נחל .לכן החמישית היא הערבה למזבח .וע"פ בבלי מועד
קט' ב,ב ג,א אפשר שיש גם ענין של שיעור הערבה למזבח במספר ובאורך.
יכ-ם – טפחא ,בתפקיד פותחת טפח להתאפיין מהכתוב ׁש ְִב ַע.ת יָ ִמים – מרכא סלוקׁ ,ש ְִב ַע.ת – מרכא מרבה ומאפיין את ִל ְפנֵ 0י ה'.
ֱ ...אל ֵֹה ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
יכ-ם לשבעה ימי נטילת לולב ,יָ ִמים –סלוק ,מגביל את שבעת הימים לירושלים ,מקום המקדש נוטלים שבעה מדאורייתא ,וממעט

גבולין מנטילת לולב שבעת ימים.

ִל ְפנֵ 0י – תביר ,מדאורייתא בירושלים ממעט שבת חול המועד מׁ-ש ְִב ַע.ת יָ ִמים לנטילת לולב ,כ-משנה סוכה פ"ד מ"א לולב וערבה ששה
ושבעה ההלל והשמחה שמונה סוכה וניסו המי שבעה והחליל חמשה וששה:
ִל ְפנֵ 0י – תביר ,אפשר שמלמד שמצוות נטילת לולב נוהגת בין בפני הבית ובין שלא בפני הבית )בזמן שאין בית מקדש אין לפני ה'( ובאופן
יכ-ם אע"פ שאין בית מקדש.
יכ-ם – מרכא טפחא ,יתור לרבות כל הדורות ,שהנטילה תיחשב תמיד ִל ְפנֵ 0י הֱ '.אל ֵֹה ֶ
זה משמעות הֱ '.אל ֵֹה ֶ
ּוׂש ְַמ ְחּתֶ)ם – רביע ,שני אופני הסבר,
אופן אחד ע"פ ירושלמי ר"ה פ"ד ה"ג מא דאמר בשמחת שלמי – ארבעה שמחים בשלמים :בעלים ,כהנים ,מזבח) ,הרב א"מ פערל(
וע"פ בבלי יומא יב,א ר' אלעזר בר צדוק אומר א לא ִמטות )הירושלמים לא מקבלים שכר הלנה( ,לפיכ עורות קדשי בעלי אושפזיכני
)המארחים עולי רגלים( נוטלי אות בזרוע .רש"י עורות קדשי .של שלמי חגיגה ושמחה שעולי רגלי שוחטי ואוכלי ש.
מא דאמר בשמחת הלולב – ארבעה סוגי יהודים מרומזים בארבע המינים של הלולב והם שמחים באיגודן ביחד )אחדות בישראל(
אופן שני שני הצעת הרב פערל ארבעה אופני שמחה ע"פ בבלי פסחי! קט,א יין ,בשר ,בגדי צבעונין לנשים בבבל ,בגדי פשתן מגוהצים
לנשים בא"י.
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