לשבת חוה"מ סוכות – תשע"ד
שתי ההפטרות שאין אנו קוראים
אהרון ונדרולדה
אחד המאורעות הכבירים בתולדות עם ישראל ,אשר התרחש בחג הסוכות ,והטביע את
חותמו של החג הלכותיו ומנהגיו לדורות הוא חנוכת בית המקדש על ידי שלמה המלך.
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.
חנוכת בית המקדש נחגגה במשך ארבעה עשר יום ,ובאותה השנה לא קיימו את יום
הכיפוריםַ " :ויַּעַ שׂ ְשׁ מֹה אֶ ת הֶ חָ ג בָּ עֵ ת הַ ִהיא ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים ְוכָל י ְִשׂ ָראֵ ל ִעמּוֹ ָקהָ ל גָּדוֹל מאד
ִמ ְלּבוֹא חֲ ָמת עַ ד נַחַ ל ִמצְ ָריִםַ :ו ַיּעֲשׂוּ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִ י עֲצָ ֶרת כִּ י חֲ נֻכַּת הַ ִמּזְ בֵּ חַ עָ שׂוּ ִשׁ ְבﬠַ ת
יעי ִשׁלַּ ח אֶ ת הָ עָ ם ְלאָ הֳ לֵ יהֶ ם
חדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
לשׁה לַ ֶ
וּשׁ ָ
וּביוֹם עֶ ְשׂ ִרים ְ
י ִָמים וְהֶ חָ ג ִשׁ ְבﬠַ ת י ִָמים ְ :
וּלי ְִשׂ ָראֵ ל עַ מּוֹ") .דברי הימים ב',
ְשׂמֵ ִחים וְטוֹבֵ י לֵ ב עַ ל הַ טּוֹבָ ה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה ה' ְל ָדוִיד ו ְִל ְשׁלמה ְ
פרק ז' ,ח' – י'(
מדוע דחה שלמה המלך את חנוכת הבית למועד חג הסוכות ,כשנה לאחר סיום הבנייה?
 .1כפרת עוונות :מתפקידי המקדש – לכפר על עוונות עם ישראל .ביום הכיפורים,
בשנה שיצאו בני ישראל מארץ מצרים ,ירד משה מהר סיני ,כשלוחות הברית בידו,
ובו ביום ציווה על בני ישראל להקים את המשכן ,ככפרה על חטא העגל .ומכיוון
כמועד הזה לכפרת עוונות ,וכיוון שאז נצטוו על הקמת המשכן – אין מועד ראוי מזה
לחנוכת המקדש.
 .2מצוות הקהל :השנה השתים עשרה למלכות שלמה חלה להיות שנת שמיטה,
"בּבוֹא כָל י ְִשׂ ָראֵ ל לֵ ָראוֹת אֶ ת ְפּנֵי ה' א'ָ בַּ מָּ קוֹם אֲ ֶשׁר
ובסוכות זה חלה מצוות הקהלְ .
תּוֹרה הַ זאת ֶנגֶד כָּל י ְִשׂ ָראֵ ל ְבּאָ זְ נֵיהֶ ם :הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ עָ ם הָ אֲ נ ִָשׁים
י ְִבחָ ר ִתּ ְק ָרא אֶ ת הַ ָ
ְשׁ ְמרוּ
וּלמַ עַ ן י ְִל ְמדוּ ְוי ְָראוּ אֶ ת ה' אֱ ' ו ָ
וְהַ נּ ִָשׁים וְהַ טַּ ף ְוג ְֵר אֲ ֶשׁר ִבּ ְשׁעָ ֶרי ְלמַ עַ ן י ְִשׁ ְמעוּ ְ
תּוֹרה הַ זאת") .דברים ל"א ,י"א  -י"ב(.
לַ עֲשׂוֹת אֶ ת כָּל ִדּ ְב ֵרי הַ ָ
ואכן ,לחנוכת המקדש נאספו כולםַ " :ויַּעַ שׂ ְשׁ מֹה בָ עֵ ת הַ ִהיא אֶ ת הֶ חָ ג ְוכָל ִי ְשׂ ָראֵ ל
ִﬠמּוֹ ָקהָ ל גָּ דוֹל ִמ ְלּבוֹא חֲ ָמת ﬠַ ד נַחַ ל ִמצְ ַריִם ִל ְפנֵי ה' א' ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים ו ְִשׁ ְבעַ ת י ִָמים
אַ ְרבָּ עָ ה עָ ָשׂר יוֹם") :מלכים ב' ,פרק ז' ,ס"ה(
 .3חג הסכות הוא גם חגם של כל העמים :אנו מקריבים שבעים פרים במוספים של חג
הסכות ,כנגד שבעים אומות העולם .ושלמה ,בתפילתו בחנוכת המקדש ,מבקש גם
על אומות העולם ,למען האדרת כבוד ה'ְ " :וגַם אֶ ל הַ נָּכְ ִרי אֲ ֶשׁר ל ֹא מֵ עַ ְמּ ִי ְשׂ ָראֵ ל הוּא
חוֹקה ְלמַ עַ ן ִשׁ ְמ הַ גָּדוֹל ְוי ְָד הַ חֲ ז ָָקה וּזְ רוֹ ֲע הַ נְּ טוּיָה וּבָ אוּ ו ְִה ְתפַּ ְללוּ אֶ ל
וּבָ א מֵ אֶ ֶרץ ְר ָ
ית כְּ כֹל אֲ ֶשׁר י ְִק ָרא אֵ לֶ י
הַ בַּ יִת הַ זֶּ ה" :וְאַ ָתּה ִתּ ְשׁמַ ע ִמן הַ ָשּׁ ַמיִם ִמ ְמּכוֹן ִשׁ ְב ֶתּ וְעָ ִשׂ ָ
וּלי ְִראָ ה אֹ ְת כְּ עַ ְמּ י ְִשׂ ָראֵ ל וְלָ ַדעַ ת כִּ י ִשׁ ְמ
ְ
הַ נָּכְ ִרי ְלמַ עַ ן י ְֵדעוּ כָל עַ מֵּ י הָ אָ ֶרץ אֶ ת ְשׁמֶ
יתי") .דבר הימים ב' פרק ו ,ל"ב – ל"ג(
נִ ְק ָרא עַ ל הַ בַּ יִת הַ זֶּ ה אֲ ֶשׁר בָּ נִ ִ
סוכות וחנוכה
בני ישראל החלו בבנית המשכן בי"א בתשרי ,ולמרות שסיימו את בנייתו בחודש כסלו ,הקימו
חדשׁ הָ ִראשׁוֹן ְבּאֶ חָ ד
משׁה לֵּ אמרְ :בּיוֹם הַ ֶ
וחנכו את המשכן רק בחודש ניסןַ " :וי ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל ֶ
חדשׁ ָתּ ִקים אֶ ת ִמ ְשׁכַּן אהֶ ל מוֹעֵ ד") ,שמות מ' ,א' – ב'( .עפ"י המובא באגדה התלונן חודש
לַ ֶ

כסלו על קיפוחו ,והקב"ה הבטיח לפצותו – בחנוכת המזבח בימי החשמונאים.
וכיצד חגגו את החנוכה? כמובא בספר מקבים ב' )פרק א' ,כ"א – כ"ו( " :ועתה כי יש את
נפשנו לחוג את יום חנוכת המזבח בעשרים וחמש לחודש כסלו .לא חדלנו מהודיע אתכם
לחוג אותו עמנו .וחגותם אותו כימי חג הסוכות,....
בחנוכת מקדש שלמה אנו מוצאים כי אש ירדה מן השמים" :וּכְ כַלּוֹת ְשׁלמה ְל ִה ְתפַּ לֵּ ל וְהָ אֵ שׁ
י ְָר ָדה ֵמהַ ָשּׁ ַמיִם ותאכַל הָ עלה וְהַ זְּ בָ ִחים וּכְ בוֹד ה' מָ לֵ א אֶ ת הַ בָּ יִת :ולא יָכְ לוּ הַ כהֲ נִ ים לָ בוֹא אֶ ל
בֵּ ית ה' כִּ י מָ לֵ א כְ בוֹד ה' אֶ ת בֵּ ית ה' :וְכל ְבּ ֵני י ְִשׂ ָראֵ ל ראים ְבּ ֶר ֶדת הָ אֵ שׁ וּכְ בוֹד ה' עַ ל הַ בָּ יִת
וַיִּ כְ ְרעוּ אַ פַּ יִם אַ ְרצָ ה עַ ל הָ ִרצְ פָ ה וַיִּ ְשׁ ַתּחֲ ווּ וְהוֹדוֹת לה' כִּ י טוֹב כִּ י ְלעוֹלָ ם חַ ְסדּוֹ") .דברי בימים
ב' ,פרק ז' ,א' – ג'(.
ובהקבלה מתואר בספר מקבים ב') ,פרק א' ,כ"ג – כ"ח( בחנוכת הבית השני בימי עזרא
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
ידע איש את מקומה .ויהי מקץ ימים רבים ,בנטות ה' את חסדו עלינו ,והמלך שלח את נחמיה
לבקשה .אולם כאשר הוגד לנו
ְ
ירושלימה .ויקח מבני הכוהנים אשר טמנו את האש ,וישלחם
לא מצאו את האש ,כי אם מים קפואים מצאו תחתיה ,ויצו נחמיה לשאוב את המים ולהביאם.
ויהי בהקריבם את קורבן ה' ,ויצו אותם לזרוק מן המים על העצים ועל הקורבן אשר על
המזבח ,ויעשו כן .אחרי כלותם ,והשמש יצאה על הארץ ,והעבים נפוצו ,והנה אש אלוקים
מתלקחת בקורבן ,וישתומם כל העם מסביב"..
אפילוג:
אנו ,בארץ ישראל ,איננו מזכירים את חנוכת מקדש שלמה – לא בתפילה ולא בהפטרה.
אולם בחו"ל ,בהפטרות של יום טוב שני של גלויות – ביום החג השני קוראים את הקטע
של חנוכת בית המקדש וביום התשיעי ,שמחת תורה של גלויות ,קוראים את הקטע
של תפילת שלמה מתוך פרק ח במלכים ב '.

