
  תשע"ד –לשבת חוה"מ סוכות 

  שתי ההפטרות שאין אנו קוראים

 אהרון ונדרולדה

אחד המאורעות הכבירים בתולדות עם ישראל, אשר התרחש בחג הסוכות, והטביע את 
 .ךחותמו של החג הלכותיו ומנהגיו לדורות הוא חנוכת בית המקדש על ידי שלמה המל

שלמה החל בהקמת המקדש בשנה הרביעית למלכותו בחודש זיו, הוא חודש אייר (מלכים א' 
פרק ו',א'), וסיים את הקמתו "בירח בול", הוא חודש חשוון, בשנה אחת עשרה למלכותו. את 

 .המקדש חנך שלמה בחודש תשרי, בשנה שתים עשרה למלכותו
אותה השנה לא קיימו את יום חנוכת בית המקדש נחגגה במשך ארבעה עשר יום, וב

ֹמה ֶאת ֶהָחג ָּבֵעת ַהִהיא ִׁשְבַעת ָיִמים ְוָכל ִיְׂשָראֵ  ל ִעּמֹו ָקָהל ָּגדֹול מאד הכיפורים: "ַוַּיַעׂש ְׁש
ַעת ִׁשבְ  נַֻּכת ַהִּמְזֵּבַח ָעׂשּוִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ַנַחל ִמְצָרִים: ַוַּיֲעׂשּו ַּבּיֹום ַהְּׁשִמיִני ֲעָצֶרת ִּכי חֲ 

ִׁשַּלח ֶאת ָהָעם ְלָאֳהֵליֶהם  ּוְביֹום ֶעְׂשִרים ּוְׁשלָׁשה ַלחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי  :ִׁשְבַעת ָיִמים ְוֶהָחג ָיִמים
ֵאל ַעּמֹו". (דברי הימים ב', ַעל ַהּטֹוָבה ֲאֶׁשר ָעָׂשה ה' ְלָדִויד ְוִלְׁשלמה ּוְלִיְׂשרָ  ְׂשֵמִחים ְוטֹוֵבי ֵלב 

 י') –פרק ז', ח' 
  

 ?ע דחה שלמה המלך את חנוכת הבית למועד חג הסוכות, כשנה לאחר סיום הבנייהמדו
   

לכפר על עוונות עם ישראל. ביום הכיפורים,  –: מתפקידי המקדש כפרת עוונות . 1
בשנה שיצאו בני ישראל מארץ מצרים, ירד משה מהר סיני, כשלוחות הברית בידו, 

ככפרה על חטא העגל. ומכיוון ובו ביום ציווה על בני ישראל להקים את המשכן, 
אין מועד ראוי מזה  –כמועד הזה לכפרת עוונות, וכיוון שאז נצטוו על הקמת המשכן 

 לחנוכת המקדש.

השנה השתים עשרה למלכות שלמה חלה להיות שנת שמיטה,   מצוות הקהל: . 2
ָּמקֹום ֲאֶׁשר ּבַ ובסוכות זה חלה מצוות הקהל. "ְּבבֹוא ָכל ִיְׂשָרֵאל ֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני ה' א'ָ 

ל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים ִיְבָחר ִּתְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהזאת ֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהם: ַהְקהֵ 
ן ִיְלְמדּו ְוָיְראּו ֶאת ה' ֱא' ְוָׁשְמרּו ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְר ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמעַ 

  י"ב). -  ת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהזאת". (דברים ל"א, י"אַלֲעׂשֹות אֶ 
ֹמה ָבֵעת ַהִהיא ֶאת ֶהָחג ְׂשָרֵאל ְוָכל יִ  ואכן, לחנוכת המקדש נאספו כולם: "ַוַּיַעׂש ְׁש

ְבַעת ָיִמים ְוִׁשְבַעת ָיִמים ִלְפֵני ה' א' ִׁש  ִעּמֹו ָקָהל ָּגדֹול ִמְּלבֹוא ֲחָמת ַעד ַנַחל ִמְצַרִים
   ַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום": (מלכים ב', פרק ז', ס"ה)

   
אנו מקריבים שבעים פרים במוספים של חג  חג הסכות הוא גם חגם של כל העמים: . 3

הסכות, כנגד שבעים אומות העולם. ושלמה, בתפילתו בחנוכת המקדש, מבקש גם 
 ֹ ְׂשָרֵאל הּוא יִ א ֵמַעְּמ על אומות העולם, למען האדרת כבוד ה': "ְוַגם ֶאל ַהָּנְכִרי ֲאֶׁשר ל

ַהְּנטּוָיה ּוָבאּו ְוִהְתַּפְללּו ֶאל  ּוָבא ֵמֶאֶרץ ְרחֹוָקה ְלַמַען ִׁשְמ ַהָּגדֹול ְוָיְד ַהֲחָזָקה ּוְזרֹוֲע
ֶלי יָת ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִיְקָרא אֵ ַהַּבִית ַהֶּזה: "ְוַאָּתה ִּתְׁשַמע ִמן ַהָּׁשַמִים ִמְּמכֹון ִׁשְבֶּת ְוָעִׂש 
 ַעְּמ ִיְׂשָרֵאל ְוָלַדַעת ִּכי ִׁשְמַהָּנְכִרי ְלַמַען ֵיְדעּו ָכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ֶאת ְׁשֶמ ּוְלִיְרָאה ֹאְת ּכְ 

 ל"ג) –ִנְקָרא ַעל ַהַּבִית ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָּבִניִתי". (דבר הימים ב' פרק ו, ל"ב 

  סוכות וחנוכה

רי, ולמרות שסיימו את בנייתו בחודש כסלו, הקימו בני ישראל החלו בבנית המשכן בי"א בתש
וחנכו את המשכן רק בחודש ניסן: "ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶׁשה ֵּלאמר: ְּביֹום ַהחֶדׁש ָהִראׁשֹון ְּבֶאָחד 

ב'). עפ"י המובא באגדה התלונן חודש  –ַלחֶדׁש ָּתִקים ֶאת ִמְׁשַּכן אֶהל מֹוֵעד", (שמות מ', א' 



 .בחנוכת המזבח בימי החשמונאים –קב"ה הבטיח לפצותו כסלו על קיפוחו, וה
כ"ו): " ועתה כי יש את  –וכיצד חגגו את החנוכה? כמובא בספר מקבים ב' (פרק א', כ"א 

נפשנו לחוג את יום חנוכת המזבח בעשרים וחמש לחודש כסלו. לא חדלנו מהודיע אתכם 
 ....,וחגותם אותו כימי חג הסוכות  .לחוג אותו עמנו

ְוָהֵאׁש   אנו מוצאים כי אש ירדה מן השמים: "ּוְכַכּלֹות ְׁשלמה ְלִהְתַּפֵּלל מקדש שלמה כתבחנו
ותאַכל ָהעלה ְוַהְּזָבִחים ּוְכבֹוד ה' ָמֵלא ֶאת ַהָּבִית: ולא ָיְכלּו ַהכֲהִנים ָלבֹוא ֶאל  ָיְרָדה ֵמַהָּׁשַמִים

י ִיְׂשָרֵאל ראים ְּבֶרֶדת ָהֵאׁש ּוְכבֹוד ה' ַעל ַהָּבִית ֵּבית ה' ִּכי ָמֵלא ְכבֹוד ה' ֶאת ֵּבית ה': ְוכל ְּבנֵ 
ַוִּיְכְרעּו ַאַּפִים ַאְרָצה ַעל ָהִרְצָפה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ְוהֹודֹות לה' ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו". (דברי בימים 

 .ג') –פרק ז', א'   ב',
בימי עזרא  נוכת הבית השניבח כ"ח) –ובהקבלה מתואר בספר מקבים ב', (פרק א', כ"ג 

ונחמיה: "וכיום אשר מצא בו נחמיה את אש הקודש בשובו לבנות את המקדש ואת המזבח, 
ויקרב עליו עולות וזבחים לאלוהים. כי כאשר הוגלו אבותינו ארצה פרס, לקחו הכוהנים 

הקדושים את האש בסתר מעל המזבח, ויטמנו אותה בשוחה עמוקה ויבשה לשומרה, ולא 
איש את מקומה. ויהי מקץ ימים רבים, בנטות ה' את חסדו עלינו, והמלך שלח את נחמיה ידע 

אולם כאשר הוגד לנו   ירושלימה. ויקח מבני הכוהנים אשר טמנו את האש, וישלחם לבְקשה.
לא מצאו את האש, כי אם מים קפואים מצאו תחתיה, ויצו נחמיה לשאוב את המים ולהביאם. 

ן ה', ויצו אותם לזרוק מן המים על העצים ועל הקורבן אשר על ויהי בהקריבם את קורב
והנה אש אלוקים  ,המזבח, ויעשו כן. אחרי כלותם, והשמש יצאה על הארץ, והעבים נפוצו

 .."וישתומם כל העם מסביב ,מתלקחת בקורבן
  

 :אפילוג
. לא בתפילה ולא בהפטרה –אנו, בארץ ישראל, איננו מזכירים את חנוכת מקדש שלמה 

ביום החג השני קוראים את הקטע  –אולם בחו"ל, בהפטרות של יום טוב שני של גלויות 
וביום התשיעי, שמחת תורה של גלויות, קוראים את הקטע  חנוכת בית המקדש של
  .'מתוך פרק ח במלכים ב תפילת שלמה של
 
   

   

  

   


