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  תשרי חגי על
  

1  הראשון החודש לחגי המונה) כט-כח' במ (המוספים בפרשת ניכר הדבר. אחד כמכלול התורה מציגה תשרי חגי את
, אחד פר נקבעים ,עצרת ושמיני הכיפורים יום, התרועה יום – תשרי חגיואילו ל, כבשים ושבעה אחד איל ,פרים שני
 מן המקראית הגישה נבדלת כאן? חגים מכלול אותו של מרכזו הוא חג איזה, אם כן 2.כבשים ושבעה אחד איל

 ניכר והדבר, הסוכות חג הוא החודש במרכז שראשיתו הגדול החג במקרא. הדתיים בחיינו השליטה לית"החז הגישה
 כולם החג פרי מספר. לעצמו יום כל חשיבות על המעיד, וםלי מיום הפרים מספר בשינוי ואף יםהרבקרבנות המוסף ב

  . שבחג השלמות על מעיד והוא ,שבעים הוא
 ַּבָּמקֹום "היהשהי חובת לכן ,החקלאית הקציר עונת של ובעיצומה בתחילתה חלים השבועות וחג המצות חג
4.בלבד אחד יום איה" ה ִיְבַחר ֲאֶׁשר  שמונה ולמעשה ,ימים השבע שליםבירו ולשמוח לשהות יש הסוכות בחג לאב 3

, איסופו הושלם שכמעט יבול, )כב:לד ;ט:כג' שמ (האסיף בחג היבול שבברכת שמחה על לכן. עצרת שמיני בצירוף
 חלה, )שם 'שמ (הקציר חג – )יא:שם (השבועות בחג אחת פעם לעומת, )טו,יד:טז' דב (שמחה כפל בסוכות נאמר
  .הקציר עמל כדי תוך

 היבול על וההודיה השמחה ,שני בית בימי גם הארץ יושבי עבורו ראשון בית בימי אבותינו של החקלאי בהוויי
 שמתפללים בתפילה מתבטא זה. החקלאי ביבול תלוי היה קיומם עצם ןכש, הדתיים גם – בחייהם מרכזי מוטיב היו

 סוכות מכונה אלא כל וךמת. הבאה השנה יבול למען 5הקרב החורף גשמי על, עצרת בשמיני שאת וביתר, בסוכות
7  8,הגדול החג הוא, "החג" .המקדש בית את שלמה חנךגם  ובו 6 ,"'ה ַחג "דויחיוב 

 ,המקדש אל הנקהל" הקהל עם "ועל וקודשיו המקדש על לכפר בא הכיפורים יום, )לד-כט:טז (ויקראספר  לפי
 החטאת קרבנות משום אם 9,בו ראויות בלתי עבודות למקדש שגרמו טומאות משום אם :ישראל בית מטומאות
 וחוגג המקדש אל באכשהעם  ,חודשה שבאמצע הגדול החג לקראת. המקדש תוך אל החטא את נשאו שבהם והאשם

                                                             
 פי על נקבעת שחלותו שבועות חג וכולל, השנה כל נקבע) ב:יב' שמ" (חדשים ראש "מניסן שהחל, חודש ראש כולל   1

 .הראשון החודש
 .להלן זאת על .הפרים במספר מאוד ומרבה והכבשים האילים מספר את המכפיל הסוכות חג חריג  2 
  .ח:טז דברים; ב"ע -  א"ע טז חגיגה פי על, שם י"ורש, ז:טז דברים ראו  3 
 .טו- יג:שם דברים   4
 גם (ומביא מוליך": א"ע לח - ב"ע לז סוכה ;"השנה גשמי שיתברכו כדי מים לפני נסכו": א"ע טז מסכת ראש השנה ראו  5 

 אלא באין אינן הללו יניןמ ארבעת:": ב"ע ב תענית; "רעים טללים לעצור כדי, ומביא מוליך, רעים רוחות לעצור כדי) לולב
 ."המים על לַרצות

 .ט-ח ,ג:ה ב"דה; כה,כג:מה יחזקאל; לג-לא:יב א מלכים   6
 .יב:כט במדבר; לט:כג ויקרא   7
 .6 בהערה י"ודה מלכים ראו   8
 המשכן את שחיללו ,)ב- א:י' ויק (ואביהו נדב במעשה) לה נספח אלא אינם לד- כט שהפסוקים (הפרק בתחילת המודגמות   9

 .בו במותם וטמאוהו פסולה בעבודה



2 
 

                                                           

 ,החודש של 10 הראשוןהשליש סוף שהוא ,העשירי היום .המקדש את לחודש שבעשור הכיפורים יום ומטהר מכין, בו
 לקראתאת העם  הכינה לחודש בעשור השה לקיחת מצרים תשביציא כשם, חודשה שבאמצע ו"ט יום לקראת מכין
   11.החודש שבאמצע והגאולה הפסח

 המקדש עבודת אודותעל ) מו - מגפרקים  (יחזקאלשל והסתומה  הקשה הבנבוא פרט של להבנה פתח מכאן
 את איחטֵ  הגדול הןושהכ נאמר) כ-ח:מה (שם 12.שבתורה והקרבנות המקדש מחוק שונים שפרטיה, לבוא לעתיד
 הפסח לקראת דהיינו, הראשון בחודש גם אלא, הסוכות חג לקראת דהיינו, השביעי לחודש בראשון רק לא המקדש

 יחזקאל נבואת מתוך מסתבר הדבר. שבתשרי לזאת תשווה ניסן בחודש רגלל העלייהש משמע מכאן. המצות וחג
 כל רותּפֵ  ביכורי יהיו – "ְיַבֵּכר ָלֳחָדָׁשיו "ותיהרּפֵ  ןכו, מימיה ואספקת הארץ אקלים לטובה ישתנו שבעתיד, )יב-א:מז(

  . יבול הודיית תהיה ובסופו הקיץ בתחילת וממילא, חודש
 ולשם, זה במכלול שתבץמ,  במנהגנוכלומר חג ראש השנה, דשהחו שבתחילת) א:כט' במ" (ְּתרּוָעה יֹום"ש ברור
 מתלבטים ואחרונים קדמונים פרשנים). כד:כג' ויק" (ְּתרּוָעה ִזְכרֹון "האחר בכינויו ניעזר אולי מהותו ידיעת

 התרועה 13',ה המלכת בחג החודש של עניינו עיקר את הרואה המקרא במחקר האסכולה לפי.  זהזיכרון במשמעות
, מלכויות בתפילת ל"חז סחוהוינ זה מוטיב.  אותהמשבחת או בעולם' ה מלכות את 14המזכירה מלכות תרועת היא
). א"ע לד ;א"ע טז ה"ר" (עליכם שתמליכוני כדי – יותוכמל: "לתקיעות הצמודו השנה ראש ימעיקר היא עתה שגם
 אוה לרגל היהעלי של היסוד מרעיונותאחד  אוהל. הגדולה הרגל עליית לקראת פתיחה מעין וז המלכה תיחשב אולי
 ָהָאדֹן ְּפֵני ֶאל ְזכּוְרךָ  ָּכל ֵיָרֶאה ַּבָּשָנה ְּפָעִמים ָׁשלֹׁש: "ככתוב, אדנותו עול את לקבל האדון לפני הנתין של התייצבותה
  ).יז:כג' שמ" (ה

' ה ִלְפֵני ְוִנְזַּכְרֶּתם ַּבֲחצְֹצרֹת ַוֲהֵרעֶֹתם: "מלחמה יוצאי לע) ט:י (בבמדבר הכתוב על נשענים אחרים פרשנים
 ְוַעל עֹלֵֹתיֶכם ַעל ַּבֲחצְֹצרֹת ֶּתםּוְתַקְע : "חודשים וראשי מועדים, שמחה ימיבעניין  שאחריו פסוקעל הו ,"לֵֹהיֶכם-אֱ 

 לתרועה לייחד למה תתמה ואם. התפילה את מלווה שהתרועה מכאן". לֵֹהיֶכם-אֱ  ִלְפֵני ְלִזָּכרֹון ָלֶכם ְוָהיּו ַׁשְלֵמיֶכם ִזְבֵחי
 תא: התשובה תהה, חודש ראש בכל וכז זיכרון תקיעת מצאנו ממילא הלא,  השביעיבחודש אחדה את זיכרון של

בגזרה שווה  (שנדרש כפי, דווקא שופר .הזיכרון יום של שופרה תרועת תגביר חודש ראש של החצוצרות תקיעת
 .)ב"ה לג ע"ר (בשביעי בחודש כן גם, )ט:כה' ויק (יובל של הכיפורים ביום שופר מהעברת )המכוונת לפשט הכתוב

 קול; "בשופר היום שמצוות, מקצרות חצוצרותו מאריך שופר: "השנה ראש בתקיעות) ג ,ג ה"ר (המשנה קובעת ואכן
  . החצוצרות קול משתם לבדו בהארכתו יובלט השופר

 ציון שבי קהל את ונחמיה עזרא בכנֹוס, )חפרק ( נחמיה בספר מצאנו התרועה שביום לזיכרון מיוחד טעם
   :)טו-יד: םש (נאמר ושם, תשרי חודש בתחילתזה  היה. העם רוב פיב שגורה הייתה שלא, התורה לשמיעת

 ַיְׁשִמיעּו ַוֲאֶׁשר .ַהְּשִביִעי ַּבחֶֹדׁש ֶּבָחג ַּבֻּסּכֹות ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ֵיְׁשבּו ֲאֶׁשר מֶֹׁשה ְּבַיד' ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ַּבּתֹוָרה ָּכתּוב ַוִּיְמְצאּו
 ֵעץ ַוֲעֵלי ְתָמִרים ַוֲעֵלי ֲהַדס ַוֲעֵלי ֶׁשֶמן ֵעץ ַוֲעֵלי ִיתזַ  ֲעֵלי ְוָהִביאּו ...ְצאּו ֵלאמֹר ּוִבירּוָׁשַלִם ָעֵריֶהם ְּבָכל קֹול ְוַיֲעִבירּו
  .ַּכָּכתּוב ֻסּכֹת ַלֲעׂשֹת ָעבֹת

 – יד פסוק יתראש את הוא גם הממשיך טו פסוק אולם ,סוכהב הישיב מצוות אודותעל כתוב  הראשון פסוקב
 ולהעביר להשמיע שיש בתורה כתוב מצאו כלומר". קֹול ֲעִבירּוְויַ  ַיְׁשִמיעּו ַוֲאֶׁשר ":בהמשכו אומר - "ָּכתּוב ַוִּיְמְצאּו"

 התרועה קול שהשמעת הבינו הם :מעתה אמור ?וז מצווה בתורה מצינו היכן. הסוכות עשיית אודות  עלבעם קול
 זה קול. המיוחדות למצוותיו שיתכוננו כדי, הקרב הסוכות חג את ולהזכירו לעם להודיע עניינה עהותר זיכרון ביום

  15.הגדול החג לקראת ירושלימה רגלל הלעליי להתכונן העם את יעורר גם החודש שבתחילת
 הביא, השני הבית חורבן עם חדה תפנית גרםשו, ציון ושיבת בבל בגלות ראשיתוש תהליךה, פנים כל על

 ישראל תהפיכ הם התהליך גורמי. מצוות שלאחרת  להבנה הביא וממילא היהודית העדה של הדתי באופי שינוייםל
 תהליך. רבות לארצות ומשם ולמצרים לבבל ומרצון מאונס הגליות ידי על בעולם מפוזרת לעדה טריטוריאלי מעם
 עבודת ומרכז החיים מרכז החקלאות  שוב לא הייתהרבים עבור וממילא, האדמה מעבודת מהעם רבים ניתק רעיּו של
  .לגשם כתחינה או האסיף כחג אופיו את רבה במידה איבד הסוכות וחג', ה

 
 לפי הזמן חולק העתיקה במצרים .ימים שבעה ליחידת" שבוע "שםה לצד העשירי היום חשיבות את מציין" עשור "השם  10

ח טורים " תשכקלופדיה מקראיתיאנצ, "מצרים"ערך , א למבדין"ת: ראו( אחרות בתרבויות שבוע במקום, עשורים
 .)276טור :לעניננו,243-284

 .קעה עמוד, ד"תשי ירושלים, ב כרך, ויקרא ספר, הופמן צ"ד  11
 לא דרשותיו רוב ,לדאבוננו .גוריון בן חנניה אותה ויישב דרש יגיעה שברוב עד, יחזקאל ספר את לגנוז חכמים ביקשו לכן  12

 .מה מנחות מסכתב מעט יש וליא .לנו נשתמרו
 .8-33 'עמ, ט"תשל ירושלים, ב כרך ,נעניתכ וספרות מקראית ספרות, קאסוטו ד"מ  13
 .יח:מה תהילים, ד:יב שם: כיוצא בזהו .משבחים מעין כלומר, )ו: סב ישעיה(''' ה את המזכירים "דרך על  14
 של היוונית; בחצוצרות :או(' בשופרות'": קול ישמיעו "אחרי המוסיף השבעים תרגום מתוך נתמכת בעזרא בפסוק וז הבנה 15 

 בספר וז שהבנה,  אפשר.'וגו" ההר עלו עזרא ויאמר: "הפסוק ממשיך בעיםהשרגום בת אך). םביניה מבחינה אינה ש"תה
 שיבת ובתחילת בגולה, המקדש מן הניתוק ששנות אפשר. כרוןיהז יום תרועת של הבסיסית מהכוונה התרחקה כבר עזרא
 הכרזת משום" ְּתרּוָעה ִזְכרֹון"ב היה היסודית בהבנה אם: ןכ על ויתר, למקדש הצמודים ממנהגים העם את וניתק ,ציון

 נרתעו, מלכותם סאותיכ על אלים פסלי הושבת של המגושם האלילי הפולחן את בבבל בשהותם ראואשר כש הרי', ה מלכות
 .'ה במלכות ההכרה על חגיגית הכרזה של המזוקקת תהמונותאיסטי בגרסה גם זה לפולחן להידמות שעשוי ממה
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 איסורכן ש, החודש עניין למרכזהכיפורים  יום נכנס, האדמה דתולעב הצמוד הסוכות חג מעמד מֶשפחת, עתה
 במרכז הגדול הןוהכ של היום עבודת עמדה עדיין. מיוחד מעמד לו מקנים רהחמּו והצום 16שבו המוחלט המלאכה
 רק לא הכיפורים שביום הכפרה את ניתקה החורבן רשלאח מקדשית-הבתר המציאות ולםוא.  זהיום גביל םהע תודעת
 קרבנות שאין פי על אף, הזה ביום" – "יכפר הזה ביום כי" נדרש מעתה. הגדול הןוהכ מעבודת גם אלא הסוכות מחג
. יכפר היום ידי על: האמצעי ת"כבי נדרשת" יוםב "שבמילה הזמן ת"בי 17".מכפר הכיפורים יום, היום שעיר ואין

 ל"חז של דרשני שבחשבון, בעגל רהחמּו החטא אל: אחורה הקישור בא, אל חג  הסוכות, ור קדימהם הקישובמקו
  18.בתשרי בעשירי, זה לחטא המוחלטת הסליחה חלה
 תארבע עם ההקפות: הכיפורים וםיל נספח היותו הוא ל"חז בעיני הסוכות חג מאפיוניי ואחד ,הסדר נהפך מעתה       

 הסליחה את משלימות הסוכות חג מצוות או 19,הכיפורים יום של בדין זכייתנו על יצחוןנ תהלוכות כעין הן המינים
  20.הכיפורים וביום השנה בראש בהדרגתיות בה שזכינו

: לוגית בעיה עולה כאן. הכיפורים יום לקראת דין יום של משמעות התרועה ליום נתנה מקראית-הבתר התבנית
 ראש שקביעת, נזכיר כאן. אשמה מכל שנוקינולאחר  בדין שנזכה כדי, ןהדי ליום מודְ ְק יִ  והסליחה שהכפרה ראוי
 העולם פרקים שבארבעה אומרת ב, א השנה בראש משנהה. חכמינו בפי משמעית-חד אינה מרכזי דין כיום השנה
 21בגמרא מקשים המשנה על. השנה בראש נידון והאדם, החקלאיות העונות לפי חקלאות בענייני שלושה: נידון
 ,השנה בראש נידונים: מפשר יהודה' ר התנא. החקלאות מיבול הניזונים, אדםה לבני נוגעים הדין מועדי כל אושהל
' ר ולפי, יום בכל יוסי' ר לפי: לדין קבוע מועד כלל שאין דעות יש לאב. בעונתו חקלאי סוג לכל נחתם הדין גזר אך
 מה לשם. הכיפורים ביום נחתם ודינו השנה בראש נידון אדםהש ישמעאל' ר של מדרשו בית תדע ויש. שעה כלב נתן

 שאין מי דהיינו .גמורים ורשעים גמורים צדיקים: קרוספדאי רבי האמורא עונה, כנראה , זהלע? תאריכים שני אותם
 יום עד השנה מראש בתשובה לשוב אורכה להם ניתנת הבינוניים ואילו ,שנההאש בר ונחתם נגזר דינם, לגביו ספק

 צדיקים ולא גמורים רשעים לא עצמנו הרואים ,לרובנו התשובה ימי עשרתהם  אפוא אלה. נחתם דינם ושב הכיפורים
 יזכירם התרועה יוםב שופרה וקול, הדין אימת את להטיל שנההאש שבר הדין יום בא בינוניים לאותם. גמורים
  .טובים לחיים ייחתמו ובו, הכיפורים יום עד בתשובה שישובו כך ויעוררם

   ישר-בן מנחם
   אשקלון האקדמית המכללה
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