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 ד"תשע פרה-שמיני
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 ּוְלָבָניו ְלַאֲהרֹן מֶשה ָקָרא ַהְשִמיִני ַבּיֹום ַוְיִהי"פרשתנו פותחת בפסוק 
 ביום ויהי'י על המילים "ומסביר רש( א' ויקרא ט" )ִיְשָרֵאל ּוְלִזְקֵני

 .המשכן הוקםביום ובו  ניסן ח"ר הואש לואיםילמ ינישמ -' השמיני

על הקשר בין חג הסוכות לימי המילואים למדנו השבוע במסגרת 
 .'ג עמוד ב"לימוד הדף היומי במסכת סוכה בדף מ

האם מצוותה רק  ,הגמרא דנה בסוגיית זמן החיוב של מצוות סוכה
מסקנת הגמרא היא שלמדים מימי המילואים . ביום או גם בלילה

כתוב לגבי ימי ( לה, ויקרא ח)בפרשת צו . בלימוד של גזירה שווה
 ָיִמים ִשְבַעת ָוַלְיָלה יֹוָמם ֵתְשבּו מֹוֵעד אֶֹהל ּוֶפַתח"המילואים 

ובפרשת אמור  ".ֺצֵּויִתי  ֵכן ִכי ָתמּותּו ְולֹא' ה ִמְשֶמֶרת ֶאת ּוְשַמְרֶתם
 ָיִמים ִשְבַעת ֵתְשבּו ַבֺסכֹת: "כתוב לגבי חג הסוכות( מב, ויקרא כג)

 ."ַבֺסכֹת ֵיְשבּו ְבִיְשָרֵאל ָהֶאְזָרח ָכל

. המקור לגזירה שווה ווזה .'ֵתְשבּו'בשתי הפרשיות מופיעה המלה 
כמו שהציווי בימי המילואים הוא ליום ולילה כך גם בסוכות הציווי 

 .הוא יום ולילה

מצאנו זיקה נוספת בין מסכת סוכה לבין היום השמיני למילואים 
בסוגיה הגמרא דנה . 'ב' ועמ' ז עמוד א"בדף מ. והקרבנות שקרבו בו

. ביום שמיני עצרת' שהחיינו'ברכת ( או לאכן )של אמירת  מעניינת
הגמרא . יוחנן שאומרים ברכת שהחיינו בשמיני עצרת' שיטת ר

רבי  .יהודה בברייתא רבימדברי ו מנסה להביא הוכחה לשיטת
וממילא ראוי ' רגל בפני עצמו'ששמיני עצרת הוא יהודה אומר 

 שונה ומיוחד ששמיני עצרתהראיה לכך היא  .לברכת זמן משלו
 : והםסמוך לו החג סוכות בשלושה דברים בהשוואה ל

שיר של שמיני . בבית המקדש שהיו אומרים הלויים - בשיר( א)
 .עצרת היה שונה מהשיר של חג הסוכות

לא , כלומר. לינה םטעוני םקיים דין בקרבנות החג שה – בלינה( ב) 
וכן . ט אלא דווקא למחרת"ניתן לעזוב את ירושלים במוצאי יו

המקריב קרבן חגיגה באחד מימות חול המועד חייב להישאר ללון 
ופנית בבוקר והלכת : "דין זה נלמד מקרבן פסח בו כתוב. בירושלים

אומר רבי יהודה דין זה חל באופן נפרד לגבי . (דברים טז ז" )לאהליך
ט ראשון "ן במוצאי יוולנשאר לאדם אם גם , כלומר. שמיני עצרת

לאחר  ,בירושליםמ סוכות "מי חוהסוכות או בלילה של אחד מישל 
 . ט שמיני עצרת"צריך ללון גם במוצאי יו, שהקריב קרבן חגיגה

הגמרא מניחה שרבי  –? הגמרא מבררת מהי הברכה – בברכה( ג)
 . יוחנן' יהודה התכוון לברכת שהחיינו ומכאן ראיה לר

כי ייתכן והברכה שהתכוון רבי יהודה , את הראיה' דוחה הגמ
ללמדנו שהזכרת היום רבי יהודה רצה  .בדבריו היא ברכת המזון

   .חג הסוכותמ שונהשל שמיני עצרת ' יעלה ויבוא'ב

רי רבי יהודה שלעיל עם דבריו בשלב זה הגמרא מעמתת את דב
סמוך לפסוק ' ופנית בבוקר'יהודה אומר שהפסוק ' ר. במקום אחר

ת רק מכאן למדים שמצוות לינה קיימו. 'ששת ימים תאכל מצות'
יהודה אומר ששמיני עצרת ' כיצד ר, כ"א .בחג בן שישה ימים

 ?בלבד בן יום אחדחג שהינו בעוד קיימת בו מצוות לינה 

הגמרא אומרת שכוונת רבי יהודה הייתה למעט את פסח שני ולא 
אינו צריך , מי שהיה טמא והקריב פסח שני, קרי. את שמיני עצרת

ים לא הייתה למעט חג ,אפוא, יהודה' כוונת ר. להישאר ללון
הראיה היא מכך שרבי יהודה סובר שגם הבאת ביכורים . אחרים
 . על אף שזה חג בן יום אחד, לינה לאחריהטעונה 

הגמרא . שיר ותנופה, קרבןטעונה גם  הבאת הביכוריםבנוסף 
 לפיהשאף  אליעזר בן יעקב' ר את שיטתבהקשר זה מביאה 

והנחתו ':למרות שכתוב תנופה ולא די בהנחתם טעוניםביכורים 
הוא לומד מצוות תנופה בביכורים בגזירה שווה . 'וקיךל-א' לפני ה

 .וזה הבסיס ללימוד' יד'בשתי המצוות נמצאת המילה . משלמים

 

 שֹוק ְוֵאת ֶהָחזֹות ְוֵאת: "גם בפרשתנותנופה במצוות שלמים מופיעה 
 (. כא, ויקרא ט" )מֶֹשה ִצָּוה ַכֲאֶשר' ה ִלְפֵני ְתנּוָפה ַאֲהרֹן ֵהִניף ,ַהָּיִמין

על  יםמדב שם ל"לסוגיית הגמרא לעיל בדף לז עסוגיא זו קושרת אותנו 
הקרבים אף הם  ,מכבשי עצרתמדים להגמרא י "עפ. אופן נענוע הלולב

 הוא כיצד ,עצרת כבשי ושני הלחם שתי" :וזו לשון הגמרא .בשבועות
 ומניף תחתיהן ידו ומניח םהכבשי שני גבי על הלחם שתי מניח -? עושה

-כט שמות) 'הורם ואשר הונף אשר' :שנאמר ומוריד מעלה ומביא ומוליך
מביאה נאמר בכלל בימי  'שהגמ 'י במקום שהפס"מעיר רשו .(כז

  .אך כל התנופות נלמדות ממנו, המילואים

הלולב  והן מצוות נענועמצוות סוכה הן ש ל"נמצאנו למדים מכל הנ
 . נלמדות מימי המילואים

ראשית מדוע . ל מעוררות תמיהות רבות"ולכאורה סוגיות הגמרא הנ
מצוות סוכה נלמדת מימי המילואים ולא ממצוות לולב הנוהגת רק 

 ,לולבמופיע גם בסוכה וגם במצוות ' שבעת ימים'מה גם שהביטוי . ביום
 ומחליטה זו אפשרותדוחה הגמרא  ,נכון. חגלאותו שניהם קשורים ה

 ובפרט? מימי המילואים אך מדוע' תשבו'ללמוד מגזירה שווה אחרת של 
הלימוד מימי המילואים אינו מלא שכן , 'תשבו'ה "י תוספות ד"עפש

ישיבה בעזרה ה גםל מסוכה ולכוהנים היה אסור לישון בעזרה להבדי
את מדים הגמרא אומרת של, לגבי לולב .הותרה רק למלכי בית דוד

מה . מכבשי עצרת בעוד שבכלל מביאה פסוק מימי המילואיםנענועו 
בהנפת קרבן . ובכלל שונה הנפת קרבן מלולב ?הזיקה לימי המילואים

י "ובלולב עפ. הכהן מניח ידו תחת יד הבעלים ולא נוגע ישירות בקרבן
 ?ההלכה אסור שיחצוץ דבר בין הלולב לידי הנוטל

המערכת של חג הסוכות . באופן הבא ליישב תמיהות אלו וישייתכן 
. שבעת ימי המילואים והיום השמינימערכת כ ,כמוה ,שמיני עצרתו

' בית הלאנו יכולים לבוא ' צילא דמהימנותא'לאחר שבעה ימים של 
תום את כל ההכנה של חודש אלול ובכך לח' אתה הראית לדעת'ולקרוא 

הכנה של הכך גם לאחר . שלאחריהם השמחהימי דרך ימי התשובה ו
בניית משכן המהווה תשובה על חטא העגל וההתכוננות הראויה של 

אתה 'שבעת ימי המילואים ניתן לזכות להשראת השכינה בבחינת 
וירא "וממילא  ...".ותאכל על המזבח' ותצא אש מלפני ה"של ' הראית

 .."העם וירונו

הלולב . ממנו נלמד אופן נענועוששלמים הקרבן לקשור גם הלולב 
כך גם  .מסמל את נטילת ארבעת המינים והאחדות המאופיינת בהם

בין ל, נציג העם, שלום ואחדות בין המקריב יוצר ומסמלקרבן שלמים 
 . ה"קבההנים וכה

חיים הלוי ' ר שלבאמצעות חילוק לגבי שאלת החציצה ניתן להשתמש 
הקיימים בכל עבודה הנעשית על  ,בין שני היבטים שוניםיק 'סולובייצ

ההיבט השני הוא . ההיבט הראשון הוא היותו מבצע העבודה. הןידי הכ
מקום שבו על החפץ להימצא בשעת  .משמש גם כמקום הכהןלעתים ש

משום , אם העבודה אינה נעשית בכלי הנכון היא נפסלת. ביצוע העבודה
לפעמים המקום של חפץ מסוים או של כלי . שלא נעשתה במקומה

 . הןמסוים הוא בתוך ידו של הכ

הן נוגע חיים בין שני ההיבטים בעבודת הכ' אחד ההבדלים שמעלה ר
יש להניח כי יידרש  ,הן משמש כמקום העבודהאם הכ. לעניין חציצה

ף החפץ סוף סו, אם ישנה חציצה. הן לבין החפץמגע ישיר בין ידו של הכ
על מנת , לעומת זאת. במקומו הנכוןקרי לא , הןאכן לא היה ביד הכ

הן כמבצע הפעולה איננו זקוקים למגע ישיר בינו ובין להחשיב את הכ
מעשה . וניתן להסתפק בהיותו המוציא לפועל של המעשה, החפץ הנידון

בשלמים  ז"לפי. גם ללא מגע ישיר והן נחשב למעשהשנעשה על ידי הכ
י הכהן והבעלים איננו זקוקים למגע ישיר ואף על פי כן הוא "ים עהמונפ

כי על פי דין , לכן ניתן ללמוד הנפת לולב משלמים. נחשב מבצע הפעולה
 .ה התנופה של הכהןשמפריעה למעיד הבעלים כלל לא 

 .ר שתפילותינו יונפו ויורמו ונשלמה פרים שפתינו"יה

 

  אשר הונף ואשר הורם

 י אריאל תמיר"נערך ונכתב ע


