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   הברהרב צבי
  

 ועבודת המקדש , מדוע הכינוס לא נעשה בבית המקדש,בשיעור הקודם עסקנו בשאלה הכללית

ענינו שמכיוון שכל הבעיות שעזרא ונחמיה טיפלו בהם היו קשורות . בחגי תשרי כמעט ולא מוזכרת

עמד הכוהנים חל  בגלל סיאוב מ. עזרא ונחמיה רוצים להתנתק מבית המקדש,למעמד הכהונה

 שרואים בתחילת ימיהם כפי ,ו חשיבותלמרות ,אצל עזרא ונחמיה רצון להתרחק מבית המקדש

  .'היום נעסוק בתכני פרק ח. בארץ
  

  :יש שלושה אירועים מרכזיים שצריך לדון בהם' בפרק ח

  .קריאת ספר התורה  .א

 . החגיגה בראש השנה  .ב

 .סוכות  .ג
  

בה ש ,קשר כמובן לדרך הנהגת העם של עזרא מתהדבר .מעמד ההגעה לירושלים נבע מהעם

 מצוינת ]עזרא ג[כבר בראשית שיבת ציון .  ועזרא רק תומך ומכוון,רוב הדברים נובעים מהעם

הם חד פעמיים או שקרה '  האם האירוע המתואר אצלנו ובעזרא ג.התכנסות בחודש תשרי

  ? מדי שנהםכדוגמת

 יש דינים לא שלמעמד הקהל א.הקהל מצוותאירוע רגיל הקשור לעל  מדובר שומראפשר ל

,  לתיאור שלנו הפסוקים המתארים את מצוות הקהל דומים מאודאמנם .הקשורים דווקא למלך

שמתוארת שהתכנסות נראה . שמדובר על דבר אחרנראה מפשט הפסוקים , אבל למרות הדמיון

  . שלא משקף את ההתנהלות הרגילה של הציבור,היא בגדר מעמד מיוחדכאן 

   

  : ך"עמד הזה מזכיר לנו מספר אירועים מהתנהמ

  .  ונחגג בו חג הסוכות,  גם מעמד זה חל בחודש תשרי- חנוכת המקדש בימי שלמה

 , כל העניין של האספות העם כאיש אחד.א: הדמיון מתבטא בכמה מישורים – מעמד הר סיני

מצאים מעל שאר העם  עזרא ומשה נ-  היחס בין המנהיג לעם.ב. ל גם בהר סיני"פ חז"שהייתה ע

.  וגם שם הם עונים, כאן הם עונים אמן אמן-  מענה העם.ג). עזרא על הבמה ומשה על הר סיני(

הרגעת העם שלא  .ו. אנשים המלווים את מקבל התורה .ה.  הדגשה שהעם נחרד או בוכה.ד

 כמו בסוף פרשת( קריאה בספר תורת האלוקים .ח. חזרה לאוהלים .ז . ולא ייראויתאבלו

  . )משפטים

ל " לא סתם חז.י עזרא"קריאת התורה עובין , י משה" בין נתינת התורה ע, דמיון רבאנו רואים שיש

 .י עזרא" היא הייתה ניתנת ע, כשאמרו שאלמלא ניתנה תורה בידי משה,השוו ביניהם
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) פסח(  גם שם חוגגים את אחד מהרגלים - מציאת ספר התורה בו והקריאה בו בימי יאשיהו

  .  אבל המעמד שונה בגלל הסיבה שבעבורה קראו בתורה.אים את התורהוקור

 , במעמד זה שש שבטים עומדים מכל צד של יהושע- 'מעמד הברכה והקללה של יהושע פרק ח

 גם כאן עומדים שישה אנשים מכל צד של עזרא . ובאמצע יהושע קורא בתורה,על אחד ההרים

 . ש לציין שגם על יד יהושע עומדים אנשים נוספיםי).  אדם אחד- זכריה משולם(הקורא בתורה 

  

ההתנהלות פה  -וכמו כן באירוע שלנו , כל המעמדים שהזכרנו הם מעמדים מכוננים בתולדות העם

? מהי העילה לעשיית מעמד מיוחד כזה. לא שייכת למעמד רגיל אלא להתנהלות של אירוע נדיר

בניית ,  שהסתיים המפעל העצום של נחמיה לאחר.האירוע המיוחד פה הוא חנוכת בניית החומה

 ובגלל , זה הרבה מעבר להגנה על העיר.החומה מסמלת שירושלים חוזרת להיות עיר נורמאלית

 השלמת החומה משקפת את תקומת עם .זה אויבי העם יצאו מכליהם כדי למנוע את בנייתה

ימה באלול כינסו את כל לאחר שבניית החומה הסתי, התזמון של העלייה לרגל הוא מעולה. ישראל

 המנהיגים ,קש מעזרא לקרוא בתורהמב זה לא מקרה שהעם .העם בכוונה כדי לציין את האירוע

חנוכת החומה באמת מוזכרת בפרקים . בנו מגדל עץ מראשגם  ולכן הם ,תכננו את העניין מראש

, ן מתן תורהוחובה להגיד שהיא קשורה שכן התנהלות זו שמורה לאירועים מיוחדים כגו, הבאים

  .'כריתת הברית מציאת ספר תורה וכו

   

. הרי לכאורה כולם הכירו את התורה, משמיעת דברי התורהלהבין מדוע העם היה מופתע צריך 

ולכן הם הסבירו שהעם היה מופתע , החוקרים הניחו שכל העם תמיד ידע מה כתוב בתורה

והקריאה של , כמה זמן כתבו חלק חדש בתורהל כ .כיון שנוספו מצוות חדשות, בקריאת התורה

  . אותו חלק הפתיעה את העם

, במשך דורות רבים הייתה שממה רוחנית, רור שההיסטוריה מוכיחה ההפך מדבריהםאבל ב

רק  גם בימי סטלין שנמשכו . המקדשאנשים כלל לא ידעו קרוא וכתוב והיהדות התרכזה בבית

 אנשים באמת לא ידעו - ך" בימי התנגם כך קרה . יהודים איבדו קשר ליהדות,ניםש עשרות כמה

שמבחינה ם שמוכיחים לאחרונה יצאו מחקרי(  ולכן הייתה חגיגה מאוד גדולה,על המצוות הכי בסיסיות

 היו פריטים מאוד נדירים בימי , ספרים בכלל וספרי תורה בפרט.)ברור שכל התורה נכתבה יחד, לשונית

  . תורהמה כתוב ב ולכן זה כלל לא מפתיע שהעם לא ידע ,קדם

  

 אך אין כאן שום דבר שאנו מכירים מראש .ראש השנה וסוכות: חגי תשרימבפרק שניים מוזכרים 

שכבר ( וגם בסוכות .אין שום אזכור ליום הכיפורים, כמו כן, לא קורבנות ולא תקיעה בשופר, השנה

הקורבנות אילו  ו,מתוארות בעיקר עשיית הסוכות) קראנו תיאור שלו בימי שיבת ציון בספר עזרא

לא ש ון כי, מבטא הקרבת קורבנות,"שפטוביום השמיני עצרת כמ" הביטוי - רק ברמזמתוארים 

  .עושים שום דבר אחר בעצרת חוץ מקורבנות

אפשר בהחלט להסביר שלא הזכירו את כל עבודת הקורבנות מאותן הסיבות שכינוס העם לא היה 

זה גם מסביר למה אין כלל אזכור ליום הכיפורים כי כול כולו הוא עבודת כוהן גדול בבית , במקדש

  .המקדש

   

  .מה בדיוק עושים בו ומדוע לא עשו כך מימי יהושע,  המרכזית היא בחג הסוכותהבעיה
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אך , מגלה לנו את טעם מצוות לולבתורה לא ה .ארבעת המינים וסוכות: בסוכות יש שתי מצוות

האם יש פה בהכרח שתי מצוות , "למען ידעו דורותיכם" -הסוכה היא כן מגלה טעם מסויים בבנית 

הקראים באמת הבינו כמו ההצעה השנייה ?  לעשות סוכה מארבעת המינים- או שמא מצווה אחת

כך  ולכן הס, משמע עץ יפה, לדעתם,הדר פרי עץ .אלא שהם גם מזהים את המינים בצורה שונה

מובאת דעת רבי יהודה שמותר  ]א, סוכה לז[בגמרא  .שלהם בנוי בצורה מאוד מרשימה ועולה הון

כמובן לא מתכוון לבטל את מצוות ארבעת המינים יהודה ' ר ,מארבעת המיניםרק  סכך לעשות

  . אך אנו מוצאים גישות קרובות גם ביהדות לדרישת הפסוקים שלהם, כקראים

רק לבנות סוכה ולא  ]פסוק טו[דורשים מהעם שתמיכה לדברי הקראים בפרק שלנו יש , לכאורה

  ! משמע שבימי נחמיה לא הייתה מצווה כזו! ליטול ארבעה מינים

ל הצמחים שהעם נדרש להביא היו אפשר להגיד שכ, לא מחייבצריך להבין שפירוש זה לפסוקים 

 כמתייחס לאו דווקא לבניית ]ופסוק ט[  אפשר להבין את הפסוק הבעייתי.לאו דווקא למען הסוכה

ת אם נשאל איך אפשר לקיים את מצוו ."סוכות ככתוב) חג(עשות ל: " אלא לכלל מצוות החג,סוכה

אפשר לענות שערבה הייתה בכל מקום ולכן לא היו צריכים ? ארבעת המינים ללא אתרוג וערבה

 אופןב , לא גדל בשדהאפשר לומר שכיון שהוא, אתרוגלגבי  .להגיד להם ללכת להביא במיוחד

 . אלא המנהיגים דאגו להם, ולכן לא ציוו אותם להשיג באופן עצמאי,שכל אחד יכול ללכת ולהביא

  . הסכךאת שאר הצמחים שלא קשורים הם הביאו בשביל

  :יהודית ממספר סיבותתפיסה התפיסה הקראית עוד יותר קשה מה

 שכן ,נראה שיש שם שתי מצוות, בספר ויקרא קשה להכניס את התפיסה הקראית בפשט המילים

  . מצוות הסוכה מוזכרת רק שתי פסוקים לאחר ארבעת המינים

מין שמצווה קשה להא,  ארבעת המינים מתוארים כדבר פשוט שאין עליו מחלוקת,בספר היובלים

 חובה )היובלים נכתב מאתיים שנה לאחר נחמיה(זו כל כך הושרשה בעם ישראל בתוך מאתיים שנה 

 . לומר שמצווה זו נהגה גם בימי נחמיה

הרי הם לא קשורים לארבעת , מדוע מוזכרים פה עצי זיתלא מובן , אם נאמר כפירוש הקראים

בה באמת פשט הכתובים המחלוקת פה היא לא כמו המחלוקת בספירת העומר ? המינים

  . ל"ן פשט הפסוקים הוא כפירוש חזאכ, כקראים

  

ל לומדים "ל נשאלה השאלה איך זה יכול להיות שאפילו בימי דוד לא עשו סוכות וחז"כבר בימי חז

ם מפרש שעשו סוכות ברשות "המלבי. אלא שפשט הפסוקים לא כחכמים, מזה מספר הלכות

ל במאמר " אך ריה.יש חי אומר שהדגש הוא על השמחה אןהב,  ולא עשו כן מימי יהושע,הרבים

 שבאמת מאז ימי יהושע ,עונה  יהודה הלוי'ר . מלך כוזר ידיל ע,זההדבר השלישי נשאל בדיוק על 

  ,ן" גם הרמב.עד אז חגגו את סוכות רק יחידים אך העם ככלל לא עשה, לא עשו סוכות כעם

 עם ישראל מצב בו רוב, בו כל הציבור טועה במצווה מסוימתש על מצב מדבר, בפירושו לתורה

 הייתה מציאות קשה שרוב עם ישראל לא ידע את המצוות המעשיות .שוכח את  התורה

, מצווה זוו לראשונה קיימובימי נחמיה כולם ,  לדברים אלולא היה חינוך,  ביותרתהאינטגראליו

  . ימי יהושע מאז

, אפשרות שנייה להסביר שמטבע לשון זו היא לאו דווקא ריאליה היסטורית אלא הפרזה מסוימת

  . היות שהרבה זמן כבר לא היהיכול ל

  


