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פרשת בהעלתך, תש"ס 

'‰ ÈÙÏ ˙Â¯ˆÂˆÁ· ‰ÚÂ¯˙Â ‰ÚÈ˜˙

מטרות אחדות ושימושים שונים יש לחצוצרות הכסף. ניתן לחלק את המטרות לשתי קבוצות: תקיעות 
ותרועות שהן לסימן והודעה (במד' י א-ז), ותקיעות ותרועות שמטרתן לשמש זיכרון לפני ה' (שם ט-י). 

בין שתי הקבוצות, ישנו פסוק מבדיל, העוסק בכוהנים התוקעים (ח). 
 ‰ÚÈ˜˙ ;חצוצרות - סימן למקרא העדה, העם או הסנהדרין È˙˘· ‰ÚÈ˜˙ :הקבוצה הראשונה כוללת
בחצוצרה ‡Á˙ - סימן להתכנסות הנשיאים, ו˙¯È˙˘· ‰ÚÂ חצוצרות - סימן למסע המחנות (רש"י 

לפס' ב-ז). 
הקבוצה השנייה כוללת: ˙¯ÚÂ‰ בעת צרה ומלחמה או ביום תענית, ÚÈ˜˙Â‰ בימי שמחה, במועדים 

ובראשי חודשים, בעת הקרבת הקרבנות במקדש. 
במקרא מצאנו זמנים ומצבים נוספים, שבהם תקעו והריעו בחצוצרות. בעת העלאת ארון ברית ה' 
למקומו בירושלים (דה"א טו כד, כח); בעת חנוכת המזבח (דה"ב כט כז); בעת חנוכת הבית (דה"ב ה 
יג; שם ז ו); בעת יסוד היכל ה' (עז' ג י); בעת חנוכת חומת ירושלים (נח' יב לה) ובמשיחת מלכים 

(מל"ב יא יב-יד; דה"ב כג יג). 
הרב מאיר שמחה הכהן מדוינסק מסביר בספרו 'משך חכמה', שהמקור לכך שתקעו בכל אותם אירועים 
הוא הפסוק מפרשתנו: "וביום שמחתכם... ותקעתם בחצׂצרׂת" (במ' י י). ימי השמחה האמורים הם 

אותם תאריכים וזמנים הקשורים לבניין הבית, ייסודו וחינוכו. 
במקרא לא נאמר דבר באשר לתקיעה בחצוצרות במעמד 'הקֵהל' שבמוצאי שמיטה. אך בתוספתא 
(סוטה ז, ח) נאמר, שתקעו במקדש בחצוצרות של זהב, ואם מעמד הקהל חל בשבת, הוא נדחה, מאחר 

שלא ניתן לתקוע בחצוצרות (ירושלמי מגילה א, ה; רמב"ם חגיגה ג, ז). 
חז"ל (ר"ה כו, ע"ב כז, ע"א) למדו מהפס': "בחצׂצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ה'' (תה' צח ו), 
שבמקדש, לפני ה', מריעים תמיד בחצוצרות ובשופר כאחד. וכך נאמר במשנה (שם) על ראש השנה 

ועל תענית ציבור: 
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שופר של ראש השנה, של יעל פשוט ופיו מצופה זהב ושתי חצוצרות מן הצדדים, שופר מאריך 
וחצוצרות מקצרות שמצות היום ·˘ÙÂ¯. ובתענית, בשל זכרים כפופים, ופיהן מצופה כסף 

 .˙Â¯ˆÂˆÁ· ושתי חצוצרות באמצע, שופר מקצר וחצוצרות מאריכות שמצות היום
 

האם הוראת הפסוק בתהלים מלמדת, שבכל פעם שתוקעים במקדש יש לעשות זאת בחצוצרות ובשופר 
כאחד? בכל אותם אירועים הקשורים לבניין הבית, ושהתקיימו בהר הבית ברובם, האם הייתה חובה 
לתקוע גם בשופר? כגון במעמד 'הקהל' אשר התקיים בהר הבית, שבו תקעו בחצוצרות, האם תקעו גם 
בשופר? וכן יום כיפור של שנת היובל, שיש לתקוע בו בשופר (ויק' כה ט), האם התוקע ביובל במקדש, 

צריך לצרף  גם חצוצרות? 
אם התשובה לשאלות אלו חיובית, מדוע לא נזכר הדבר במפורש, אלא רק ביחס לראש השנה ולתענית? 

תרועה ותקיעה 
יש להבחין בין תרועה לתקיעה. תרועה היא קול שבור, רעוע, ביטוי למצב קשה וחריג, ואילו תקיעה 

היא קול ישר ופשוט, ביטוי לשמחה ולאווירה חיובית. 
בקבוצה הראשונה שבפסוקי הפרשה (א-ז) התקיעות מובחנות מהתרועות ומהוות חלק מהסימנים: 
התקיעות הן סימן להתכנסות ולאחדות. בתקיעות מכנסים את העם, את הסנהדרין והנשיאים, והתורה 
מזהירה במפורש שלצורך התכנסות של כלל האומה אין להריע, אלא רק לתקוע: "ובהקהל את הקהל 
תתקעו ולא תריעו" (במ' י ז). התכנסות של העם ומנהיגיו היא תמיד עניין חיובי. לעומת זאת, בעת 

פיזור, ביציאה למסע במדבר, למקום סכנה, אז מריעים. 
 Ì˙“Ú¯‰Â' :בקבוצה השנייה, בימי הזיכרון (ט-י), ישנה הבחנה דומה. בימי צרה ומלחמה, יש להריע 

בחצׂצרׂת' (שם ט), ובימי שמחה ומועדים יש לתקוע: 'Ì˙Ú˜˙Â בחצׂצרׂת' (שם י). 
על פי הפסוק בתהלים (צח ו) מתבאר, שרק כאשר נצטווינו ÚÈ¯‰Ï ולא לתקוע, אז יש לתקוע לפני ה' 
בחצוצרות ובשופר: 'בחצׂצרות וקול שופר, ‰¯ÂÚÈ לפני המלך ה'". מכאן שבימי שמחה ומועד וכן 
ראשי חודשים, שבהם התורה מצווה לתקוע בעת הקרבת הקרבנות, ולא להריע, אזיי אין צורך בשופר, 
אלא רק בחצוצרות,  כך גם בכל אותם ימי השמחה הקשורים לבנין המקדש וחנוכתו וכך גם במעמד 

הקֵהל. 
המשך הפסוק בתהלים: "לפני המלך ה'" אינו בא להורות רק על המיקום, היכן יש לתקוע בחצוצרות 
ובשופר כאחד, לפני ה' - במקדש, אלא תכליתו להורות גם, שהתרועה בחצוצרות ובשופר נעשית רק 
כשהמטרה היא להיזכר לפני ה'. שני תנאים א"כ לתקיעה בחצוצרות ובשופר כאחד - כשהצו הוא 

ÚÈ¯‰Ï, וכשהמטרה היא להיזכר לפני ה'.  
שני תנאים אלו מתקיימים רק בעת צרה ובראש השנה. בעת צרה נאמר: 'וכי תׂבאו מלחמה בארצכם על 
הצר הצׂרר אתכם Ì˙“Ú¯‰Â בחצׂצרׂת ÈÙÏ Ì˙¯ÎÊÂ ‰'' (במ' י ט); ובראש השנה המצווה העיקרית היא 
התרועה, והיום נקרא 'יום ˙¯ÚÂ‰' (שם כט א). התכלית היא להיזכר לפני ה', שכתוב: "בׂחדש השביעי 

באחד לׂחדש יהיה לכם שבתון ÚÂ¯˙ ÔÂ¯ÎÊ‰" (ויק' כג כד). 
ביובל נצטווינו להריע, שנאמר: "והעברת שופר תרועה" (ויק' כה ט); אך לא נאמר שהעושה כן 
במקדש, יצטרך לצרף לשופר גם חצוצרות, כדי לקיים את האמור בפסוק בתהלים. זאת מפני שתרועה 
ביובל תפקידה להודיע על שחרור העבדים, ואין עניינה להיזכר לפני ה'. וכדברי הרמב"ם בספר המצוות 

(עשה קלז): "תקיעת ראש השנה, כי הוא זכרון לפני ה', וזהו (=ביובל) להוציא את העבדים". 
בפרשת החצוצרות, בפסוק ח החוצץ בין שתי הקבוצות שנידונו בראשית הדברים, נאמר: "ובני אהרׂן 
הכהנים יתקעו בחצׂצרות", כלומר הכוהנים מצווים רק בתקיעה ולא בתרועה. בעת הקרבת הקרבנות 
תקעו הכוהנים (רמב"ם כלי המקדש ג, ה) אך בראש השנה, ביום תרועה, אין זו חובה לכוהנים דווקא, 
וכל אחד רשאי לתקוע, אף במקדש בחצוצרות ובשופר (רמב"ם שופר א,ב). בעת צרה, מחוץ למקדש, 
כל אחד רשאי היה להריע, (רמב"ם תענית א, א-ד; ד, א- יד), ובמקדש היו הכוהנים מריעים, כיוון 

שבמקדש היו גם תוקעים, ולא רק מריעין (רמב"ם שם טו- טז). 
 '‰ ÈÙÏ ÔÂ¯ÎÈÊ

חלוקת פרשת החצוצרות לשתי קבוצות, תקיעה לסימן ותקיעה לזיכרון מסבירה את דברי הרמב"ם 
בספר המצוות (מצוות עשה נט, ובעקבותיו החינוך במצוה שפד). הרמב"ם מונה את מצוות התקיעה 
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בחצוצרות בעת הקרבת הקרבנות במועדים ואת התרועה בחצוצרות בעת צרה - כמצווה אחת, על אף 
השוני המהותי בין הזמנים. ימי שמחה מול ימי צער, ותקיעה בימי שמחה מול תרועה בימי צער.1 

הרמב"ם חיבר בין התקיעות השונות, מאחר שיש להם מכנה משותף - הזכרון לפני ה'. בעת צרה נאמר: 
"Ì˙¯ÎÊÂ לפני ה' א קיכם" (ט), ובימי שמחה נאמר: "והיו לכם ÔÂ¯ÎÊÏ לפני אלקיכם'' (י). אופי 
השימוש בחצוצרות שונה, ואופיים של הימים הוא אחר, אך המשותף הוא העמידה נוכח ה', אם כי 
במשמעות הפוכה. בימי צרה, אנחנו צריכים לעלות זכרוננו לפני ה', על מנת שיפקוד אותנו ויושיענו 
מהצרה. אשר על כן בעת צרה נאמר: "Ì˙¯ÎÊÂ לפני ה' אלקיכם" (ט), אנחנו הם שנפעלים לפני ה'. 
לעומת זאת, בימי שמחה אנחנו הפועלים: "ÔÂ¯ÎÊÏ ÌÎÏ ÂÈ‰Â לפני אלקיכם'' (י). הקרבנות הם שבח 
והודאה לה' מצידנו, על שהגענו לימים טובים ושמחים. ר' אברהם אבן עזרא אף מוסיף ואומר, שראוי 
למנות בין ימי השמחה גם את הימים שעם ישראל שב בניצחון מארץ אויב, וקבעו על כך ימי שמחה 

כדוגמת פורים וחנוכה. 
הזיכרון הוא, אם כן, כפול: שיעלה זכרוננו לפני ה', ואנו נזכור את  נסיו וטובותיו של הקב"ה. 

 
הרב יהודה זולדן  
המדרשה לבנות 

                                                          
1 נושאי כליו של הרמב"ם בתחילת הלכות תענית תמהו על כך, ולא השיבו תשובה. עסק בכך הרב יהודה שביב בספרו "בציר אביעזר" עמ' 

136-127. דברים נוספים ניתן למצוא  בדברי הגרי"ד סולוביצ'יק בספרו 'דברי השקפה' עמ' 58-49. 
הדף מופץ בסיוע קרן הנשיא לתורה ולמדע. 
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	ä÷áåöä äøàùåðä ëåììú: ú÷éòä áùúé çöåöøåú - ñéîï ìî÷øà äòãä, äòí àå äñðäãøéï; ú÷éòä áçöåöøä àçú - ñéîï ìäúëðñåú äðùéàéí, åúøåòä áùúé çöåöøåú - ñéîï ìîñò äîçðåú (øù"é ìôñ' á-æ).
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	äøá îàéø ùîçä äëäï îãåéðñ÷ îñáéø áñôøå 'îùê çëîä', ùäî÷åø ìëê ùú÷òå áëì àåúí àéøåòéí äåà äôñå÷ îôøùúðå: "åáéåí ùîçúëí... åú÷òúí áçöÉöøÉú" (áî' é é). éîé äùîçä äàîåøéí äí àåúí úàøéëéí åæîðéí ä÷ùåøéí ìáðééï äáéú, ééñåãå åçéðåëå.
	áî÷øà ìà ðàîø ãáø áàùø ìú÷éòä áçöåöøåú áîòîã 'ä÷äÅì' ùáîåöàé ùîéèä. àê áúåñôúà (ñåèä æ, ç) ðàîø, ùú÷òå áî÷ãù áçöåöøåú ùì æäá, åàí îòîã ä÷äì çì áùáú, äåà ðãçä, îàçø ùìà ðéúï ìú÷åò áçöåöøåú (éøåùìîé îâéìä à, ä; øîá"í çâéâä â, æ).
	çæ"ì (ø"ä ëå, ò"á ëæ, ò"à) ìîãå îäôñ': "áçöÉöøåú å÷åì ùåôø äøéòå ìôðé äîìê ä'' (úä' öç å), ùáî÷ãù, ìôðé ä', îøéòéí úîéã áçöåöøåú åáùåôø ëàçã. åëê ðàîø áîùðä (ùí) òì øàù äùðä åòì úòðéú öéáåø:
	ùåôø ùì øàù äùðä, ùì éòì ôùåè åôéå îöåôä æäá åùúé çöåöøåú îï äöããéí, ùåôø îàøéê åçöåöøåú î÷öøåú ùîöåú äéåí áùåôø. åáúòðéú, áùì æëøéí ëôåôéí, åôéäï îöåôä ëñó åùúé çöåöøåú áàîöò, ùåôø î÷öø åçöåöøåú îàøéëåú ùîöåú äéåí áçöåöøåú.
	äàí äåøàú äôñå÷ áúäìéí îìîãú, ùáëì ôòí ùúå÷òéí áî÷ãù éù ìòùåú æàú áçöåöøåú åáùåôø ëàçã? áëì àåúí àéøåòéí ä÷ùåøéí ìáðééï äáéú, åùäú÷ééîå áäø äáéú áøåáí, äàí äééúä çåáä ìú÷åò âí áùåôø? ëâåï áîòîã 'ä÷äì' àùø äú÷ééí áäø äáéú, ùáå ú÷òå áçöåöøåú, äàí ú÷òå âí á
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	úøåòä åú÷éòä
	éù ìäáçéï áéï úøåòä ìú÷éòä. úøåòä äéà ÷åì ùáåø, øòåò, áéèåé ìîöá ÷ùä åçøéâ, åàéìå ú÷éòä äéà ÷åì éùø åôùåè, áéèåé ìùîçä åìàååéøä çéåáéú.
	á÷áåöä äøàùåðä ùáôñå÷é äôøùä (à-æ) äú÷éòåú îåáçðåú îäúøåòåú åîäååú çì÷ îäñéîðéí: äú÷éòåú äï ñéîï ìäúëðñåú åìàçãåú. áú÷éòåú îëðñéí àú äòí, àú äñðäãøéï åäðùéàéí, åäúåøä îæäéøä áîôåøù ùìöåøê äúëðñåú ùì ëìì äàåîä àéï ìäøéò, àìà ø÷ ìú÷åò: "åáä÷äì àú ä÷äì úú÷ò
	á÷áåöä äùðééä, áéîé äæéëøåï (è-é), éùðä äáçðä ãåîä. áéîé öøä åîìçîä, éù ìäøéò: 'åäøòÉúí áçöÉöøÉú' (ùí è), åáéîé ùîçä åîåòãéí éù ìú÷åò: 'åú÷òúí áçöÉöøÉú' (ùí é).
	òì ôé äôñå÷ áúäìéí (öç å) îúáàø, ùø÷ ëàùø ðöèååéðå ìäøéò åìà ìú÷åò, àæ éù ìú÷åò ìôðé ä' áçöåöøåú åáùåôø: 'áçöÉöøåú å÷åì ùåôø, äøéòå ìôðé äîìê ä'". îëàï ùáéîé ùîçä åîåòã åëï øàùé çåãùéí, ùáäí äúåøä îöååä ìú÷åò áòú ä÷øáú ä÷øáðåú, åìà ìäøéò, àæéé àéï öåøê á
	äîùê äôñå÷ áúäìéí: "ìôðé äîìê ä'" àéðå áà ìäåøåú ø÷ òì äîé÷åí, äéëï éù ìú÷åò áçöåöøåú åáùåôø ëàçã, ìôðé ä' - áî÷ãù, àìà úëìéúå ìäåøåú âí, ùäúøåòä áçöåöøåú åáùåôø ðòùéú ø÷ ëùäîèøä äéà ìäéæëø ìôðé ä'. ùðé úðàéí à"ë ìú÷éòä áçöåöøåú åáùåôø ëàçã - ëùäöå äåà ì
	ùðé úðàéí àìå îú÷ééîéí ø÷ áòú öøä åáøàù äùðä. áòú öøä ðàîø: 'åëé úáÉàå îìçîä áàøöëí òì äöø äöÉøø àúëí åäøòÉúí áçöÉöøÉú åðæëøúí ìôðé ä'' (áî' é è); åáøàù äùðä äîöååä äòé÷øéú äéà äúøåòä, åäéåí ð÷øà 'éåí úøåòä' (ùí ëè à). äúëìéú äéà ìäéæëø ìôðé ä', ùëúåá: "
	áôøùú äçöåöøåú, áôñå÷ ç äçåöõ áéï ùúé ä÷áåöåú ùðéãåðå áøàùéú äãáøéí, ðàîø: "åáðé àäøÉï äëäðéí éú÷òå áçöÉöøåú", ëìåîø äëåäðéí îöååéí ø÷ áú÷éòä åìà áúøåòä. áòú ä÷øáú ä÷øáðåú ú÷òå äëåäðéí (øîá"í ëìé äî÷ãù â, ä) àê áøàù äùðä, áéåí úøåòä, àéï æå çåáä ìëåäðéí
	
	
	
	æéëøåï ìôðé ä'




	çìå÷ú ôøùú äçöåöøåú ìùúé ÷áåöåú, ú÷éòä ìñéîï åú÷éòä ìæéëøåï îñáéøä àú ãáøé äøîá"í áñôø äîöååú (îöååú òùä ðè, åáò÷áåúéå äçéðåê áîöåä ùôã). äøîá"í îåðä àú îöååú äú÷éòä áçöåöøåú áòú ä÷øáú ä÷øáðåú áîåòãéí åàú äúøåòä áçöåöøåú áòú öøä - ëîöååä àçú, òì àó äùåðé
	äøîá"í çéáø áéï äú÷éòåú äùåðåú, îàçø ùéù ìäí îëðä îùåúó - äæëøåï ìôðé ä'. áòú öøä ðàîø: "åðæëøúí ìôðé ä' àìÉ÷éëí" (è), åáéîé ùîçä ðàîø: "åäéå ìëí ìæëøåï ìôðé àì÷éëí'' (é). àåôé äùéîåù áçöåöøåú ùåðä, åàåôééí ùì äéîéí äåà àçø, àê äîùåúó äåà äòîéãä ðåëç ä',
	äæéëøåï äåà, àí ëï, ëôåì: ùéòìä æëøåððå ìôðé ä', åàðå ðæëåø àú  ðñéå åèåáåúéå ùì ä÷á"ä.
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