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 כמה חגים יש בתורה?
  בורגנסקיחיים 

במקראי קודש,  התורה עוסקתא. בכמה מקומות 
בחגים וברגלים, אולם דומה כי הרשימה שבפרק 

ג בויקרא רחבה מאלה שבמקומות אחרים, "כ
בהיותה מקיפה את כלל מקראי הקודש. לעיקרו 

 הוא פותח בכותרת:ושל הפרק מבנה מהודק, 
ר ֶאל בֵּ י  דַּ ֶהם מֹוֲעדֵּ ָת ֲאלֵּ רְּ ָאמַּ ל וְּ ָראֵּ נֵּי ִישְּ  ה'בְּ

ם  ֲאֶשר ֶלה הֵּ י ֹקֶדש אֵּ ָראֵּ אּו ֹאָתם ִמקְּ רְּ ִתקְּ
 .)וי' כג:ב( מֹוֲעָדי

 ,אחרי הכותרת באה רשימה של מקראי קודש
מהחודש  ;החל מהשבת, דרך כל מועדי השנה

הראשון ועד אחרון המועדים בחודש השביעי. 
ום המנוסח כעין לאחר מכן בא פסוק הסי

 הכותרת:
י  ֶלה מֹוֲעדֵּ י  ֲאֶשר ה'אֵּ ָראֵּ אּו ֹאָתם ִמקְּ רְּ ִתקְּ

ה ִריב ִאֶשה לַּ קְּ הַּ ח ’ ֹקֶדש לְּ ָחה ֶזבַּ ֹעָלה ּוִמנְּ
ר בַּ ָסִכים דְּ יֹומוֹ  ּונְּ  .)שם:לז( יֹום בְּ

ם ממקראי הקודש מכונים "חגים": חג ישני
המצות וחג הסוכות, והם ממוקמים בשתי נקודות 

ל מעגל השנה: חג המצות חל במועד מפנה ש
יציאת מצרים, בחמישה עשר לחודש הראשון, וחג 
הסוכות חל בדיוק חצי שנה אחריו, בחמישה עשר 
לחודש השביעי. שני החגים תואמים זה לזה גם 
באורכם, ודומה שהתורה ממקמת אותם כך כדי 

 1לפתוח כל מחצית שנה בחג בן שבעה ימים.
 

ב. חגים אחרים מצויים בספר שמות )פרק 
 יח, כב(::טז. והשוו לפרק לד-יד:כג

ָשָנה ָגִלים ָתֹחג ִלי בַּ ּצֹות  ֶאת .ָשֹלש רְּ מַּ ג הַּ חַּ
ֲאֶשר  ּצֹות כַּ ל מַּ ת ָיִמים ֹתאכַּ עַּ ֹמר ִשבְּ ִתשְּ

ד ֹחֶדש ָהָאִביב ִכי מֹועֵּ בֹו ָיָצאָת  ִצִּויִתָך לְּ
ֹלא ָרִים וְּ יָקם ִמִמצְּ י רֵּ ָקִציר  .יֵָּראּו ָפנַּ ג הַּ חַּ וְּ

ג ָהָאִסף  חַּ ָשֶדה וְּ ע בַּ רַּ ֲעֶשיָך ֲאֶשר ִתזְּ י מַּ ִבכּורֵּ
ָך ֶאת פְּ ָאסְּ ָשָנה בְּ את הַּ צֵּ ֲעֶשיָך ִמן בְּ ָשֶדה מַּ  .הַּ

  

ג בויקרא, כאן יש שלושה חגים: "שלא כבפרק כ
חג המצות, חג הקציר וחג האסיף, שרק אחד מהם 

לחגים אלה אין תאריך קבוע  בויקרא.מופיע גם 
ומועדם תלוי בעונה החקלאית. אפילו חג המצות, 

ספר שמות ובויקרא בב ש"שתאריכו מצוין בפרק י
ג, אינו משויך כאן לתאריך קבוע. ככלל, בולטת "כ

ג בשמות קשורים "העובדה שהחגים בפרק כ

                                                      
המחלקה לתלמוד , ר חיים בורגנסקי"הרב ד *

 .היישוב הושעיהרב , באוניברסיטת בר אילן

למחזור החקלאי; שנים מהם חקלאיים במהותם, 
טורי קשור ל"חודש האביב" וגם חג המצות ההיס

החקלאי. תמונה כמעט זהה עולה משמות פרק 
ד, מלבד שינוי שמו של "חג הקציר" ל"חג "ל

 השבועות" ותיאורו כ"ביכורי קציר חטים".
חיבור של שתי הרשימות, של שמות ושל 

ם ישני :ויקרא, מלמד שיש בתורה ארבעה חגים
רק בספר שמות והם  "חגים"מהם מופיעים כ

ם ים באופיים, חג הקציר וחג האסיף, ושניחקלאיי
היסטוריים באופיים, חג המצות וחג הסוכות,  –

מופיעים בויקרא )חג המצות מופיע בשני 
המקומות(. לראשונים אין תאריך והם קשורים 
לעונה חקלאית, ואילו לשניים יש תאריך קבוע. 
שלושה מהם מוגדרים בספר שמות כ"רגלים", 

כות, המוזכר רק בויקרא, ואילו הרביעי, חג הסו
 אינו מצוין כ"רגל".

ההבחנה בין שתי הרשימות קשורה בוודאי 
להבחנה הרחבה יותר, בין מחזור השנים החקלאי, 
שבמהותו הוא מחזור שמשי, לבין מחזור השנים 
ההיסטורי, שככל הנראה במהותו הוא מחזור 

ג בספר שמות קשורים "פרק כב םחגיהירחי. 
לכן הם וח השמשי, לחקלאות וממילא ללו

ואפילו חג המצות ההיסטורי נחוג כאן  .עונתיים
על פי הלוח השמשי, ללא תאריך מדויק אלא 
ב"חודש האביב". לעומתם, חגי ויקרא )וגם חלק 
ממקראי הקודש( בנויים על הלוח הירחי, ולכן 
תאריכם קבוע. מעניין שלחג המצות יש "מקום" 

דש בשני הלוחות, בשמשי הוא מתקיים ב"חו
 בחמישה עשר לחודש הראשון. –האביב", ובירחי 

 

ג. הקדמה זו תאפשר לנו לעיין בחידת סיומו 
 ג בויקרא:"של פרק כ

ר ה בֵּ דַּ יְּ אֹמר ֶאל ')לג( וַּ ר ֶאל .ֹמֶשה לֵּ בֵּ  )לד( דַּ
ל לֵּאֹמר ָראֵּ נֵּי ִישְּ ֹחֶדש  בְּ ֲחִמָשה ָעָשר יֹום לַּ בַּ

ה ת ָיִמים לַּ עַּ כֹות ִשבְּ סֻּ ג הַּ ֶזה חַּ ִביִעי הַּ שְּ  '.הַּ
ָרא ּיֹום ָהִראשֹון ִמקְּ ֶלאֶכת  ָכל ֹקֶדש )לה( בַּ מְּ

ֲעשּו ִריבּו  .ֲעֹבָדה ֹלא תַּ קְּ ת ָיִמים תַּ עַּ )לו( ִשבְּ
ה ָרא 'ִאֶשה לַּ ִמיִני ִמקְּ שְּ ּיֹום הַּ יֶ  בַּ ה ֹקֶדש ִיהְּ

ה ֶתם ִאֶשה לַּ בְּ רַּ ִהקְּ  ֲעֶצֶרת ִהוא ָכל 'ָלֶכם וְּ
ֲעשּו ֶלאֶכת ֲעֹבָדה ֹלא תַּ י ה. מְּ ֶלה מֹוֲעדֵּ  ')לז( אֵּ

ִריב  ֲאֶשר קְּ הַּ י ֹקֶדש לְּ ָראֵּ אּו ֹאָתם ִמקְּ רְּ ִתקְּ
ה ר 'ִאֶשה לַּ בַּ ָסִכים דְּ ח ּונְּ ָחה ֶזבַּ יֹום  ֹעָלה ּוִמנְּ

יֹומוֹ  ֹתת הלח( ) .בְּ בְּ ד שַּ בַּ ד  'ִמלְּ בַּ ּוִמלְּ
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ד ָכל בַּ יֶכם ּוִמלְּ נֹותֵּ תְּ ד ָכל מַּ בַּ יֶכם ּוִמלְּ רֵּ  ִנדְּ
ה נּו לַּ יֶכם ֲאֶשר ִתתְּ ֹבתֵּ  '.ִנדְּ

ִביִעי  שְּ ֹחֶדש הַּ ֲחִמָשה ָעָשר יֹום לַּ ְך בַּ )לט( אַּ
ֶכם ֶאת פְּ ָאסְּ בּוַאת ָהָאֶרץ ָתֹחּגּו ֶאת בְּ ג תְּ  'ה חַּ

ּיֹום ָהִראשֹון  ת ָיִמים בַּ עַּ ּיֹום ִשבְּ ָבתֹון ּובַּ שַּ
ָבתֹון ִמיִני שַּ שְּ ּיֹום  .הַּ ֶתם ָלֶכם בַּ חְּ קַּ )מ( ּולְּ

ץ ֲענַּף עֵּ ָמִרים וַּ ֹפת תְּ ץ ָהָדר כַּ ִרי עֵּ  ָהִראשֹון פְּ
י בֵּ רְּ עַּ נֵּי ה ָעֹבת וְּ ֶתם ִלפְּ חְּ מַּ ל ּושְּ יֶכם  'ָנחַּ ֱאֹלהֵּ

ת ָיִמים עַּ ה .ִשבְּ ג לַּ ֹּגֶתם ֹאתֹו חַּ חַּ  ')מא( וְּ
יֶכם  ֹדֹרתֵּ ת עֹוָלם לְּ קַּ ָשָנה חֻּ ת ָיִמים בַּ עַּ ִשבְּ

ִביִעי ָתֹחּגּו ֹאתוֹ  שְּ ֹחֶדש הַּ ֹכת  .בַּ סֻּ )מב( בַּ
ת ָיִמים ָכל עַּ בּו ִשבְּ שְּ ל  תֵּ ָראֵּ ִישְּ ָרח בְּ ָהֶאזְּ

ֹכת סֻּ בּו בַּ יֶכם ִכי  .יֵּשְּ עּו ֹדֹרתֵּ ן יֵּדְּ עַּ מַּ )מג( לְּ
ִתי ֶאת בְּ כֹות הֹושַּ סֻּ נֵּ  בַּ הֹוִציִאי בְּ ל בְּ ָראֵּ י ִישְּ

ָרִים ֲאִני ה ֶאֶרץ ִמצְּ יֶכם 'אֹוָתם מֵּ  .ֱאֹלהֵּ
ר ֹמֶשה ֶאת בֵּ דַּ יְּ י ה )מד( וַּ נֵּי  ֶאל 'ֹמֲעדֵּ בְּ

ל ָראֵּ   .ִישְּ
 

לו מציגה התורה את חג הסוכות.  –בפסוקים לג 
-לאחר מכן מגיעים פסוקי הסיום של הפרשה )לז

לח(. כאמור למעלה, סיום זה קשור בצורה 
מובהקת לכותרת הפרשה, וכך נוצרה מסגרת 

 תוחמת לפרשה כולה.
אלא שעתה, בפסוק מ, אחרי סיום הפרשה, 
חוזרת התורה ועוסקת בחג החל בחמישה עשר 

מדוע לחזור  ;לחודש השביעי. הדבר מתמיה
ולעסוק בנושא לאחר פסוקי סיום מובהקים? 
האם לפנינו שכחה שיש להשלימה, מעין 'נ"ב' 

יתר על כן, למרבה התמיהה לא שבסוף מכתב? 
נוסף כאן מועד חדש, והתורה חוזרת לעסוק 

כבר בו עסקה שבחמישה עשר לחודש השביעי, 
לו! וביותר, שהחג המוצג בפסוקים -בפסוקים לד

מ אינו מכונה חג הסוכות, ואם כן, יש כאן -לט
תוספת שעולים ממנה דברים שונים מאלה 

 שלמעלה!
טמון במה שראינו נראה כי הפתרון לתמיהות 

ג בשמות "למעלה, שרשימת החגים של פרק כ
אינה זהה לזו של ויקרא. רשימת מקראי הקודש 

סתיימה בחג הסוכות ובשמיני עצרת, השל ויקרא 
אולם בכך לא הושלמה עדיין רשימת החגים 

יִבכּושבתורה. אכן, בעוד חג הקציר )" עֲ  רֵּ ", יָךשֶ מַּ
יִבכּו, או ":טזכג 'כתיאורו בשמ " יםּטִ ִציר חִ קְּ  רֵּ

( יכול להתקשר למקרא הקודש של :כבלד 'בשמ
בויקרא, שאף שיום הבאת ביכורי שתי הלחם 

שאינו מצוין כחג הריהו עוסק בהנפת ביכורי לחם 
לחג האסיף אין זכר ברשימת שכא(, הרי -)פס' טז

משלימה התורה ג. את החסר הזה "מועדי ויקרא כ
 ,מקראי הקודש ה שלרשימהמייד אחרי סגירת 

בכך שהיא מלמדת על "חג ה'" החל בחמישה עשר 
)וי'  "ָהָאֶרץ ַאתּובתְּ  ֶאת ֶכםפְּ ָאסְּ בְּ לחודש השביעי, "

נטילת  :תו. לחג זה מצוות יום מיוחדכג:לט(
ימים השבעת בארבעת המינים, מצוות שמחה 

וחובת שבתון ביום הראשון וביום השביעי. יושם 
שאף שמועדיו של החג חופפים לגמרי לאלו  ,לב

של חג הסוכות, אין מדובר בחג הסוכות אלא בחג 
 ,האסיף. אם כן, בתוספת הזו התורה קובעת

שלחג האסיף יש מועד ירחי, והוא זהה לזה של 

חג הסוכות. לאור זאת יש לומר כי בחמישה עשר 
לחודש השביעי חלים שני חגים שונים, חג 

לכל אחד מהחגים אופי  הסוכות וחג האסיף.
משלו, האחד היסטורי והשני חקלאי, ולכל אחד 

לאחד הישיבה בסוכה  ;מצוות יום משלו בהתאם
ולשני ארבעת המינים, ועם זאת הם חולקים את 

 אותם תאריכים.
כך אפשר להבין מדוע מופיע חג האסיף רק 
כנספח אחרי השלמת רשימת מקראי הקודש, 

שכן,  .ותה רשימהשהרי אין הוא מחדש דבר על א
ימי השבתון שלו חופפים לאלו שכבר נמנו 
ברשימה כמקראי קודש של חג הסוכות. לשם 
הדגשת ההבחנה בין החגים מופיע חג האסיף רק 
כנספח, אולם בה בעת, לשם הדגשת החפיפה של 

חוזרת למצוות חג הסוכות התורה שני החגים 
מג( אחרי תיאורי חג האסיף, על מנת -)פס' מב

להדגיש שהופעת חג האסיף אינה מבטלת את חג 
 הסוכות, ושניהם יחולו זה בצד זה.

 :נמצאנו למדים כי יש בתורה ארבעה חגים
חג הקציר וחג האסיף החקלאיים, וחג המצות וחג 
הסוכות ההיסטוריים. עם זאת, יש רק שלושה 
רגלים, שכן חג הסוכות חל במועד אחד עם חג 

 מו.האסיף ואינו מהווה רגל לעצ
ז של ספר דברים צועד צעד "דומה שפרק ט

זה עם זה  חופפיםנוסף ומבטא את שני החגים ה
 כרגל אחד:

ָך  פְּ ָאסְּ ת ָיִמים בְּ עַּ ָך ִשבְּ ֲעֶשה לְּ ֹכת תַּ סֻּ ג הַּ חַּ
ֶבָך ָך ּוִמִּיקְּ נְּ ָך  .ִמָּגרְּ ָתה ּוִבנְּ ֶּגָך אַּ חַּ ָת בְּ חְּ ָשמַּ וְּ

לֵּ  הַּ ֲאָמֶתָך וְּ ָך וַּ דְּ בְּ עַּ ָּיתֹום ּוִבֶתָך וְּ הַּ ּגֵּר וְּ הַּ ִוי וְּ
ָעֶריָך ָמָנה ֲאֶשר ִבשְּ ָהַאלְּ ת ָיִמים ָתֹחג  .וְּ עַּ ִשבְּ

ה ָמקֹום ֲאֶשר-אֱ ’ לַּ ר ה ֹלֶהיָך בַּ חַּ ָך ’ ִיבְּ ָבֶרכְּ ִכי יְּ
ה ָיֶדיָך -אֱ ’ ה ֲעשֵּ ֹכל מַּ ָך ּובְּ בּוָאתְּ ֹכל תְּ ֹלֶהיָך בְּ

חַּ  ְך ָשמֵּ ָהִייָת אַּ  טו(.-)דב' טז:יג וְּ
 

זוכה הוא בע כאן במועד האסיף, וחג הסוכות נק
במקורה בויקרא רק  שנאמרה למצוות השמחה

ביחס לחג האסיף. בכך "השתלט" חג האסיף 
במידה רבה על חג הסוכות ונוצר רגל משותף 
לשני החגים. כתוצאה מכך כפולות מצוותיו של 

בעיקר הכפילות  .רבנותיוואותו רגל, ואף ריבוי ק
   14-ואילים  2במספר האילים ובמספר הכבשים )

כבשים בכל יום, כפליים מכל מועד אחר( יוסבר 
 היטב לאור איחוי החגים לרגל אחד.

 
 מופץ בסיוע קרן הנשיא הדף השבועי
 ומופיע גם באתר המידע שללתורה ולמדע, 

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
http://www1.biu.ac.il/parasha2 

  dafshv@mail.biu.ac.ilל של הדף:"כתובת דוא
ניתן לפנות לכתובת זו ולקבל את הדף מדי שבוע 

 בדוא"ל. 
 בר אילן אוניברסיטת -הדף השבועי  

 יש לשמור על קדושת העלון
 

 עורך: ד"ר צבי שמעון 
 רחל הכהן שיף: עורכת לשון
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