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כט – במדבר כח;ויקרא כג: פורטבשלושה מקומות מזכירה התורה את עניין המועדים במ
 ושם נרמז גם חג, )יח-יד, כג' שמ(פעם נוספת נזכרים באופן כללי  פסח וסוכות .  טזדבריםוב

 :נשאלות השאלות הבאותך  על כ".שלש פעמים" "שלש רגלים: "שבועות בביטויים
 ? מדוע הרבתה התורה בחזרות אלו. א
מייחד אותם משאר החגים של עם ישראל ה, האם יש מכנה משותף לשלשת הרגלים הללו.  ב

 ?בשאר ימות השנה
מביא , המציין שנושא המועדים מופיע בתורה שלוש פעמים, ) עדפיסקא" ראה("הספרי הספרי הספרי הספרי 

  :נימוקים לחזרות אלו
מפני ) כג' ויק(בתורת כוהנים : בשלשה מקומות מזכיר פרשת מועדות. 'שמור את חדש האביב            '

' במד(בחומש הפקודים  ).כאן הביא את המועדים לפי סדרם בעונות השנה, כלומר(סדרן 
) טז' דב(במשנה תורה ). כאן הורה על הקרבנות שיביאו בכל חג, כלומר(מפני קרבן ) כט–כח

 ).חזר כאן על החגים כדי להורות על מצות העיבור, כלומר (1רהעיבו) הציבור(מפני 
מצווה  היא ,החוזרת בספר דבריםשמצוות המועדים ,  מסביר)א,  טז'בפירושו על דב( ןןןן""""הרמבהרמבהרמבהרמב

 :  שכבר למדנו במקומות הקודמיםמה הוראות ודינים על שםנוספו : דהיינו, מבוארת
והנה בתורת . ר הזכירה אותה התורהכי כב,  מצות הרגלים מבוארת-שמור את חדש האביב 

אבל יזהיר . וכאן לא יזכירם כלל'', והקרבתם אשה לה, 'כוהנים הזכיר בה עניין הקורבנות
את ישראל לעלות בהם אל המקום אשר יבחר ולשמוח לפניו כי כאשר צווה שיביא ) כאן(

וגו לפניו בשלשה ויח'  הוסיף לבאר כי עוד חייבים שיבואו כלם לפני ה...' מעשר שני לפני ה
, ולא הזכיר זמני חג המצות והסוכות באיזה יום יהיה. רגלים ולשמוח בשלמים שיקריבו לפניו

 .שכבר הזכיר הכל שם, אך הזכיר חודשיהם דרך קצרה
 החידוש –פסח : דברים לכל חג ואומרספר ן את החידוש שיש ב"הרמבמציין  בהמשך דבריו

 – שבועות ; שפסח יהיה תמיד רק באביב–"  האביבר את חדששמֹ ":הוא מצוות עיבור השנה
: לא רק ימים כפי שנאמר בויקראו ,"שבעה שֻבעֹת תספֹר לך "-החובה לספור גם שבועות 

 .  למעט סוכה עשויה או גזולה,"חג הֻסכֹת תעשה לך "– סוכות ;"תספרו חמשים יום"
ק של כל חג מבחינת בספר דברים מציינת התורה את המועד המדויש ,לדבריולהוסיף ניתן 

 . המתאימהתקופות השנה והעונה החקלאית
אני מבקש , רעיון המשותף לשלושת הרגלים האם יש –השנייה שהצגנו לעיל שאלה באשר ל

 על כותב בהתייחסו לעניין זה הוא ."על המועדים"בספרו , ר מאיר גרוזמן"דללכת כאן בעקבות 
עבדות תרבותית , )ת זולתו ומשתעבד לוהאדם משרת א(עבדות פיזית : שלושה סוגי עבדות

חושב כמוהו ומתנהג ; אדם שאין לו מחשבה או תרבות משלו והוא מחקה תמיד את זולתו(
לו הוא בעל יכא, אדם יהיר וגאה ששם מבטחו בעצמו בלבד(אישית -ועבדות עצמית, )כמוהו
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תו של פרעה בפי  כפי שהתבטאה גאוו–" לי יאֹרי ואני עשיִתני: "מעין, העצמה ובעל היכולת
 ).]ג, כט[ קאלהנביא יחז

כדי , תכלית המועדים היא לשחרר את האדם משלושה סוגי עבדות אלו, ר גרוזמן" של דלדעתו
 : על פי הסדר הבא, בתרבותו ובאישיותו-ברוחו, בגופו' שיוכל לעבוד את ה

אל ממצרים כשיצאו בני ישר.  העבדות הפיזית–חג הפסח מהווה ניגוד גמור לעבדות הראשונה 
עבדי הם , כי לי בני ישראל עבדים ":ה"הפך לעבדיו של הקבהנדרשו ל, ונחלצו מעולו של פרעה

מכאן ואילך עבדות זו היא ו, ) נה,כה' ויק" (להיכם-א' אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים אני ה
 . שעבוד ומחויבות אחרת פרט לזו, אין לבני ישראל כל עבדות. לדורי דורות
 - קריאת ההלל בלילה וביום וכן, ביצוע כל הפעולות הסמליות בווקריאת ההגדה , עריכת הסדר

 .  ודחיית כל עבדות לכל גורם אחר,הם הביטוי לקבלת עול מלכות שמים עלינו
 העבדות –אך הפעם ניגוד לעבדות השנייה , חג השבועות נועד אף הוא להוות ניגוד לעבדות

מעיד על כך  , סיני וקבלת התורה-ה לרגלי הרהעומד בסימן של עמיד, חג זה. התרבותית
: םעה ההכרזה המפורסמת של. ואינה נתונה לשום עם אחר, שהתרבות היהודית היא ייחודית

 כי מבלי לדעת מה תוכנן של משמעותה,  שקדמה לקבלת התורה הכרזה- "נעשה ונשמע"
. שרן ולהבינןורק לאחר מכן לשמוע לפ, מוכנים היו ישראל להושיט יד ולקבלן, המצוות

והפכו להיות ,  השתחררו בני ישראל מן התרבות המצרית וגרורותיהבאמצעות קבלת התורה
 . 'רוחניים לה" עבדים ":דהיינו, ובמצוותיה' חורין העוסקים אך ורק בתורת ה-בני

 ומאזינים בבוקר ,כאשר בני ישראל ניעורים כל הלילה ומרבים לעסוק בתורה, בחג השבועות
כי הם מצווים , מדי שנה בשנה,  הם לומדים לדעת מחדש,ני ולעשרת הדברותסי-למעמד הר

" עבדות"וכי עליהם להעמיק בתוכם את הידיעה כי קיימת , תרבותית זרה" עבדות"להיזהר מפני 
 . 'רוחנית לה" עבדות: "תרבותית אחת ויחידה 

  -בדות השלישית אך לע, נועד להיות ניגוד לעבדות, הבכירים" אחיו"כשני , גם חג הסוכות
 . האישיתהאישיתהאישיתהאישית----העצמיתהעצמיתהעצמיתהעצמית" " " " עבדותעבדותעבדותעבדות""""הההה

, מונה את השגיו מעבודותיו במהלך השנה בתקופה זו האדם. הוא חג האסיף, כידוע, חג הסוכות
  ייתפס החקלאי ליוהרה עצמית שמא-ולפיכך עלולה תקופה זו להיות מסוכנת מבחינה יהודית 

מכאן ועד להתגשמותו של הפסוק ). יז, ח' דב" (כֹחי ועֹצם ידי עשה לי את החיל הזה ":ויאמר
" עבדות"כאן קיים החשש מפני ה.  אין הדרך רחוקה-) טו, לב' דב" (וישמן יֻשרון ויבעט"

  .וכנגדה באה מצוות הסוכה, הנחשבת לקשה שבעבדויות, העצמית
, היא האדם מביתו אל הסוכה החסרה קורת גג והעשויה מפסולת גורן ויקב ה שליציאתכלית ה
הכרה זו תמתן . חסר מיגון וחסר כוח עצמי, אדם לחוש ולראות את עצמו ארעי בעולמוכי על ה

ל ואת תחושת -לָעצמה ולכוח ותגביר את הרגשת התלות שלו בא, את שאיפתו לעליונות
 . האפסיות שלו מול בורא עולם

שמיני עצרת במוסף של " תפילת הגשם"או " תיקון הגשם "- הגשםזו גם תכליתה של הזכרת 
. לקראת הבאותבליבו של החקלאי חרדה מתעוררת  האסיף סיום חג דווקא ב.שמחת תורהו

הזכרת .  בידי מי שמפתח הגשמים בידיו-שעתידו נתון בידי שמים ,  הואאחת תופס-בבת
 להשפיל כךוב,  שאין הוא כל יכול להחזיר את החקלאי לאיזון ולמחשבהכ"נועדה אהגשמים 

 . העצמית" עבדות"את ה
הבאה לחנך את האדם לעבוד , מערכת חינוכית ענפהכ משמשים הרגליםשת וששל, אפוא ראינו
 .    בתרבותו ובאישיותו,  בגופו-' את ה

 יחיאל עמרמי
 הוד השרון

 


