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 :מב נאמר�לט, ג"בוויקרא כ

'  הַחג ֶאת ָ!חֹ#� ָה�ֶר" ְ!ב��ת ֶאת ְ��ְסְ�ֶכ� ַהְ�ִביִעי ַלחֶֹד� י�� ָעָ�ר ַ�ֲחִמָ�ה �ְ�

 ָעבֹת ֵע" ַוֲעַנ+ ְ!ָמִרי� ַ*�ֹת רָהָד ֵע" ְ�ִרי ָהִרא��) ַ�&�� ָלֶכ� �ְלַקְחֶ!�... ָיִמי� ִ�ְבַעת

*ֹת... ָיִמי� ִ�ְבַעת ֱאלֵֹהיֶכ� 'ה ִלְפֵני �ְ�ַמְחֶ!� ָנַחל ְוַעְרֵבי  ָ*ל ָיִמי� ִ�ְבַעת ֵ!ְ�ב� ַ�12

*ֹת ֵיְ�ב� ְ�ִיְ�ָרֵאל ָהֶאְזָרח 12�ַ. 

ש� שבעה ימי� מצ�וה לשבת בסוכות במ" כל האזרח בישראל", על פי הכתובי� הללו

�יג, ז"בדברי� ט. בחג הסוכות וא� לקחת ביו� הראשו� של החג את ארבעת המיני�

�ֹת תעשה ל� שבעת ימי� באספ� מגרנ� : "טו מוסיפה התורה ומַצווה חג ה#!

, "והיית א� שמח... 'אלהי� במקו� אשר יבחר ה' שבעת ימי� תחֹג לה... ומיקב�

' רגלי� חייב כל זכר להיראות את פני הנאמר שבכל שלושת ה) טז, ש�(ובהמש� 

 ".במקו� אשר יבחר"

וייתכ� שהדבר השפיע , בימי הבית השני פורשו הכתובי� הללו בדרכי� שונות

 – במאמר זה ברצוני לדו� בשאלה היכ�. על האופ� שבו נחוג חג הסוכות בתקופה זו

 . יני�יש לבנות סוכות והיכ� יש לקחת את ארבעת המ – לאור המקורות השוני�

‡ 

. "'במקו� אשר יבחר ה"טו נאמר במפורש שיש לחוג את חג הסוכות , ז"בדברי� ט

שאת מצוות החג , הקורא את התורה מתו� תפיסה הרמוניסטית יכול אפוא להסיק

יש לקיי� ) ישיבה בסוכות ולקיחת ארבעת המיני�(מב �לט, ג"המפורטות בוויקרא כ

קרב החוקרי� יש דעות שונות בנוגע  ב1.'מקו� נבחר'ז באותו "על פי דברי� ט

סבר , למשל, קויפמ�' י. שנזכר פעמי� רבות בספר דברי�, לפירושו של ביטוי זה

ושקדושת העיר ', עיר הבחירה'ואת עניי� ' בית הבחירה'שמושג זה כולל את עניי� 

כרו� , נבחר, רעיו� ריכוז עבודת האל במקו� אחד. נובעת מקדושת מקו� המקדש

בחירתה של עיר אחת שבה כל ישראלי חייב למלא כמה מחובותיו היה לדעתו ב

חגיגת חג הסוכות במש� שבעה , )ז, ז"דברי� ט(כגו� אכילת קרב� הפסח , הדתיות

 
 . במש� שבעת ימי חג הסוכות"'לפני ה"מ נאמר שיש לשמוח , ג"א� בוויקרא כ .1
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קריאת התורה במעמד , )ח, ש�(' דברי ריבות'משפט והכרעה ב, )טו, ש�(ימי� 

הר� טע� ' מ, זאת לעומת 2).כו�כג, ד"ש� י(ואכילת המעשר ) יא�י, א"דברי� ל(' הקהל'

של ספר דברי� הוא אמנ� העיר שבתוכה נמצא בית המקדש ' המקו� הנבחר'ש

 3,א� לקדושת העיר כולה אי� לדעתו שו� משמעות ריטואלית, האחד, הלגיטימי

ואכילת הקודשי� ושאר הפעולות שיש בה� מידה של קדושה נעשות במקדש 

 5. לדעתי שהצדק ע� הר� בחינה של הספרות המקראית מלמדת4.ובחצרותיו בלבד

שבחג הסוכות מצ�וי� עולי הרגל לבנות סוכות בשטח המקדש , על פי זה נראה

 לעומת 6.וא� לקחת במקדש את ארבעת המיני�, ולשבת בה� במש� שבעת ימי החג

 7.נית� להסיק שמי שאינו עולה לרגל אינו מצ�וה על קיו� מצוות החג, זאת

הוא ' המקו� הנבחר' משתקפת העמדה שבמקורות אחדי� מ� התקופה הפרסית

שבחצר הפנימית של המקדש מבשלי� את האש� , ו נאמר"ביחזקאל מ. אכ� המקדש

ואילו , )כ' פס" (לבלתי הוציא אל החצר החיצונה", ואת החטאת ואופי� את המנחה

נראה שג� את ). כד' פס" (יבשלו ש� משרתי הבית את זבח הע�"בחצר החיצונה 

 ג� בתיאור 8. בחצר החיצונה אי� להוציא אל מחו$ למקדשהקרבנות המתבשלי�

" ויריצו לכל בני הע�"חגיגת הפסח של יאשיהו נאמר שהלוויי� בישלו את הפסח 

שכ� קשה , מכא� משתמע שהע� אכל את הפסח בחצר המקדש). יג, ה"ב ל"דה(

 הוכחה נוספת נית� להביא 9.להניח שהלוויי� הריצו את הפסחי� בכל רחבי העיר

שאחד מסעיפיה קובע שיש , דעתי מ� האמנה שעליה חתמו ראשי הע� בימי נחמיהל

', נחמיה י(להביא את בכורות הבקר והצא� אל הכוהני� המשרתי� בבית האלוהי� 

 
 .114�115' עמ, ז"תשט�ז"אביב תרצ תל,  א˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰�ÂÓ‡‰ ˙Â„ÏÂ˙, קויפמ�' י: ראה .2

 .48הערה , 100' עמ, ג"ירושלי� תשכ, ·Â˘„ÁÏ ˙Â�Â˘‡¯ ÔÈ˙,  הר�'מ: ראה .3

, ג" תשל, א˘·Ú-·‡¯', הניוהכ ריכוז הפולח� בתפיסת המקור: סוגיות מקרא', הר�' מ: ראה .4

 .118' עמ

: ראה ("'המקו� אשר יבחר ה"א� שכבר בספר מלכי� שלטת ההשקפה שירושלי� היא  .5

' מקו� הנבחר'אי� לה את המשמעות שיש ל, )ז, ד, א"ב כ"למ; כא, ד"י; לו, לב, יג, א"א י"מל

, יחד ע� זאת. שכ� אי� כל רמז שלבחירת העיר היו השלכות מעשיות כלשה�, בספר דברי�

, טז משתמע שקדושת העיר איננה נובעת מהתפשטותה של קדושת המקדש אליה', א ח"ממל

קדושת ', הנשקה' ד: ראה. אלא בחירת העיר היא הסיבה להקמת המקדש בתוכה דווקא

 .25הערה , 11' עמ, ח" תשנ, סז˙¯·ıÈ', ל להלכה כיתתית"בי� חז: ירושלי�

מקו� 'א� נניח שיש לקרוא את הכתובי� בוויקרא לאור הכתובי� בדברי� בנוגע ל, כלומר .6

 .'הנבחר

א� יש להעיר שהכתובי� בוויקרא אינ� קושרי� בי� הישיבה בסוכות ונטילת ארבעת המיני�  .7

 ).מ, ג"שבוויקרא כ" אלהיכ�' לפני ה"מלבד הביטוי העמו� (לבי� העלייה לרגל 

, ‰È�˘ ˙È· ÈÓÈ· Ï‚¯Ï ‰ÈÈÏÚ, ספראי' ש: ראה. בדומה לקרבנות המתבשלי� בחצר הפנימית .8

 .152' עמ, ה"תל אביב תשכ

על פי הנאמר בדברי� . 6�7' עמ, )5הערה , לעיל(כנגד הוכחות אלו ראה הנשקה . ש�, ספראי .9

 ."'במקו� אשר יבחר ה"ז יש לאכול את קרב� הפסח , ז"ט
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 אול� 10.ז מתפרש כא� כבית המקדש�ה, ב"של דברי� י' המקו� הנבחר, 'כלומר). לז

לפי זה ייתכ� שג� ". בית האלהי� "ירושלי� נקראת, כד', ד; ח', בעזרא ג, בניגוד לכ�

, "בבית אלהינו"לז יש להביא את הבכורות אל הכוהני� המשרתי� ', על פי נחמיה י

�יג', סמ� לכ� יש בתיאור חג הסוכות שבנחמיה ח. 'המקו� הנבחר, 'שהוא ירושלי�

איש על גגו "בנה סוכות ) א, ש�(הע� שהתכנס בירושלי� , על פי הנאמר ש�: יז

, ש�" (� ובחצרות בית האלהי� וברחוב שער המי� וברחוב שער אפרי�ובחצרֹתיה

טו כי יש לחוג את , ז"ייתכ� שהסוכות נבנו ברחבי העיר על פי הנאמר בדברי� ט). טז

כמכוו� ' ביטוי זה מתפרש בנחמיה ח,  כלומר11."'במקו� אשר יבחר ה"חג הסוכות 

,  מדברת על המקדש א� א� תקנת האמנה בדבר הבכורות12.כלפי ירושלי� כולה

 . פירושי� שוני�"'המקו� אשר יבחר ה"נראה שבספרי עזרא ונחמיה יש לביטוי 

שאלת המקו� שיש לחוג בו את חג הסוכות על פי ספר דברי� , מכל מקו�

 . 'המקו� הנבחר'תלויה בפירוש מושג 

· 

כבר בתקופה ' המקו� הנבחר'ג� א� נית� לזהות את ניצני השינוי בפירוש המושג 

כמשתמע בבירור , אי� ספק שהעניי� הגיע לידי מיצוי בתקופה החשמונאית, פרסיתה

שהחשמונאי� חידשו , ספראי טע�'  ש).ראה להל�(מ� הפולמוס שניטש אז בקשר לכ� 

של ספר דברי� ג� במשמעות הריטואלית של עניי� ' המקו� הנבחר'שירושלי� היא 

� יש לעשות בשטחה את כל קדושת המקדש התפשטה אל העיר ולפיכ, כלומר. זה

 חידוש זה נבע 13."'במקו� אשר יבחר ה"הפעולות שעל פי ספר דברי� יש לעשות 

, לדעתו מריבוי� של עולי רגל מ� התפוצות ומהגידול באוכלוסיית האר$ בתקופה זו

 14.עד שלא היה די בשטח המקדש על מנת לכלכל את צרכיה� של העולי� לירושלי�

 
; יב, ג"קויפמ� סבור שיש כא� דוגמה למדרש הלכה שמרכיב יחד את הכתובי� שבשמות י' י .10

 תל,  ח˙ÈÏ‡¯˘È‰ ‰�ÂÓ‡‰ ˙Â„ÏÂ˙, קויפמ�' י: ראה(כ �יט, ו"דברי� ט; יח�טו, ח"במדבר י

, ז�ה, ב"א� נוסח הכתוב בנחמיה דומה יותר לפסוק בדברי� י, )335' עמ, ז"תשט�ז"אביב תרצ

. ולאכול אות� ש�'  את בכורות הבקר והצא� אל המקו� אשר יבחר הÈ·‰Ï‡שקובע שיש 

 את בכורות הבקר והצא� אל הכוהני� המשרתי� È·‰Ï‡לכ� נראה שהאמנה קובעת שיש 

  ).תובי� בבמדברבהתא� לכ(כדי שאלו יאכלו אות� ש� , במקדש

 H.G.M. Wiliamson, Ezra, Nehemiah (Word Biblical Commentary XVI), Waco:ראה .11

1985, p. 295. 

: ראה. לתפיסה שלקדושת ירושלי� ישנה משמעות מעשית יש ביטוי במקומות נוספי� בספר .12

, ÈÓÈ· Ï‡¯˘È ı¯‡· ˙È„Â‰È‰ ‰¯·Á‰ ·¯˜· ÛÂ‚‰ ˙¯‰Ë ÏÚ ‰„Ù˜‰‰È�˘‰ ˙È ‰·, בירנבוי�' ח

 .165�166' עמ, ו"ירושלי� תשס, האוניברסיטה העברית, עבודה לש� קבלת התואר דוקטור

 . 151�152' עמ, )8הערה , לעיל(ספראי : ראה .13

לא מ� הנמנע הוא שכבר לפני כ� הורגש ההכרח "ספראי הוסי� וקבע ש. 153' עמ, ש� .14

 ). ש�" (דש מחו� לתחו� מבניו של המקדשלהרחיב את התחו� המקו
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 א� בי� כ� ובי� כ� 15,דתי של העיר היו סיבות נוספותייתכ� שלשינוי במעמדה ה

משתמע ממקורות אחדי� מימי החשמונאי� שעניי� זה היה אחד ממוקדי הפולמוס 

16.שבי� הקבוצות השונות בחברה היהודית
 

 שאת קרב� הפסח אי� לאכול מחו$ 17,כ� למשל קובע מחבר ספר היובלי�

 ספראי למד מכ� 18).כ�טז, ט"מ (והמחבר חוזר על קביעה זו פעמי� אחדות, למקדש

שכבר בימיו של מחבר הספר נשנתה ההלכה שהרחיבה את תחו� המקדש על פני 

 20 נראה שא� במגילת המקדש19.ולפיכ� הוא התריס כלפי הלכה חדשה זו, העיר כולה

משו� שהמגילה קובעת שיש לאכול את קרב� הפסח , יש פולמוס ע� השקפה זו

 כמו כ� משתמע מ� המגילה שיש לאכול את קרב� 21).9, יז" (קודש]ה[בחצרות "

 הקרבי� 22בטור כ יש תיאור של קרבנות השלמי�: השלמי� בשטח המקדש בלבד

ג� . "' בחצר החיצונה לפני ה23ואכלו�: " נאמר לגביה�3, ובטור כא, במועד התירוש

ואכלו� : " ולגבי מקו� אכילת� נאמר24,במועד היצהר יש להקריב קרבנות שלמי�

25).13, כב ("'זה בחצר החיצונה לפני הביו� ה
 

 
 .176�178' עמ, )12הערה , לעיל(בירנבוי� : ראה .15

ראה . בקנה אחד ע� החידוש החשמונאי, בדר� כלל, ל עולה"העמדה המשתקפת בספרות חז .16

, 14' עמ, )5ערה ה, לעיל(הנשקה : א� ראה. ח�ה משניות ז"זבחי� פ; ח"א מ"כלי� פ: למשל

 . 37הערה 

‰ÒÁÈ , ורמ�' כ: ראה. רוב החוקרי� סבורי� שהספר נכתב בתקופה החשמונאית הקדומה .17

 ˙Â¯ÙÒÏÂ ‰ÓÂ„˜‰ ˙È‡�˙‰ ‰ÎÏ‰Ï ‰‡ÂÂ˘‰· Ô‡¯ÓÂ˜ ˙Â¯ÙÒ·Â ÌÈÏ·ÂÈ‰ ¯ÙÒ· ÌÈÈÂ‚Ï

‰ÙÂ˜˙‰ ˙· ˙È�ÂˆÈÁ ,ירושלי� , יברסיטה העבריתהאונ, עבודה לש� קבלת התואר דוקטור

 .11�26' עמ, ה"תשנ

על . "'במקו� אשר יבחר ה"ז יש לאכול את קרב� הפסח , ז"על פי הנאמר בדברי� ט, כאמור .18

קרב� הפסח נאכל בכל העיר ירושלי� , בניגוד לנאמר בספר היובלי�, ל"פי ההלכה של חז

 ). ח"ה מ"זבחי� פ(

 .152�153' עמ, )8הערה , לעיל(ספראי : ראה .19

. חוקרי� רבי� קובעי� את זמ� חיבורה של המגילה לתקופה החשמונאית או מעט לפניה .20

 M.O. Wise, A Critical Study of the Temple Scroll:לסיכו� הדעות השונות בעניי� זה ראה

from Qumran Cave 11, Chicago 1990, pp. 26-31. 

, ז"ירושלי� תשל,  אÓ‰ ˙ÏÈ‚Ó˜„˘, ידי�' י: ראה. י� שהנוסח כא� הוא פולמוסיידי� מצי' י .21

יש לאכול את ' ירושלי� החדשה'נראה שג� על פי התיאור שהשתמר במגילת . 80�81' עמ

תל אביב , Ô‡¯ÓÂ˜Ó ÌÈÏ˘Â¯È ˙ÏÈ‚Ó, חיוטי�' מ: ראה. הפסח בחצר התיכונה של המקדש

 .66, 33' עמ, ג"תשס

א� , )1שורה ; "מי�]של[ויקריבו : "הנוסח הוא(לא השתמרה במלואה ' למי�ש'אמנ� המילה  .22

 ש� נאמר שיש להרי� מה� 15משו� שבשורה , אי� ספק שמדובר כא� בקרבנות שלמי�

', ויקרא ז(ומתנות אלו ניתנות מקרב� השלמי� בלבד , כתרומה את שוק הימי� ואת החזה

 ).לד

 .�11QTb 8 iהשתמרה במלואה ב" ואכלו�"המילה  .23

 ).9, כב" (את שוק הימי� ואת חזי התנופה"א� במקרה זה נאמר שיש להרי� מה�  .24

אול� ידי� , אמנ� המגילה מדברת על קרבנות שלמי� שקרבי� בעת טקסי מועדי הביכורי� .25
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יש השלכות ג� בנוגע למקו� ' המקו� הנבחר'לוויכוח בנוגע לפירושו של מושג 

בטור מג של מגילת המקדש מופיעי� דיני מעשר . שיש לאכול בו את המעשר השני

ל בעניי� "שהלכותיו שונות בכמה ענייני� מההלכה של חז, התירוש והיצהר, הדג�

שעל פי המגילה יש לאכול את המעשר בשטח החצר , בי� היתר, � קובעידי'  י26.זה

,  שהיא ירושלי�27',עיר המקדש'החיצונה של המקדש בלבד ולא בכל שטחה של 

משו� שהמחבר ,  א� לדעתי הדי� עמו29, אמנ� הדבר איננו מפורש במגילה28.לדעתו

 לשאתו א� לוא יוכלו ...  דר� שלושת ימי�‰Ó˜„˘ מ� ·Á¯Ó˜היושבי� : "קבע

הלכה זו מיוסדת על ). 12�14, מג" (ולקחו בו דג�... ומכרוהו בכס�] את המעשר[= 

 ממ� Á¯È˜וכי ירבה ממ� הדר� כי לא תוכל שאתו כי : "כה�כד, ד"הנאמר בדברי� י

ÌÂ˜Ó‰המקו�'לבי� ' המקדש'ההקבלה בי� ". ונתת בכס�... אלהי�'  אשר יבחר ה '

לפיכ� .  מכוו� כלפי המקדש"'אשר יבחר ההמקו� "מלמדת שלפי המגילה הביטוי 

ברור שמי שאיננו רחוק מ� המקדש צרי� לאכול את המעשר בשטח המקדש ולא 

דיני המעשר נזכרי� במגילת , כמו כ�). כב, ד"כאמור בדברי� י(בשטחה של העיר 

,  במבט ראשו� הדבר נראה תמוה30.המקדש כחלק מתיאור חומת החצר החיצונה

 

. ומסתבר שהצדק עמו, טוע� שהלכותיה� זהות להלכותיה� של קרבנות השלמי� הרגילי�

 .121' עמ, )21הערה , לעיל(ראה ידי� 

 .92' עמ, ראה דיו� מפורט ש� .26

 .127' עמ, ש� .27

ידי� : ראה, ידי� טע� שהכוונה היא לירושלי�. נזכר במגילה פעמי� רבות' עיר המקדש'המונח  .28

 J. Milgrom, ‘Sabbath and Temple(מילגרו� '  הלכו יובעקבותיו, 218' עמ, )21הערה , לעיל(

City in the Temple Scroll’, BASOR 232, 1978, pp. 25-27( ;באומגרט� ' י)J.M. 

Baumgarten, ‘The Temple Scroll’, JBL 97, 1978, p. 588( ;ד ' � ,D.R. Schwartz(שוור

‘Antiochus IV Epiphanes in Jerusalem’, in: D. Goodblatt and others [eds.], Historical 

Perspectives: From the Hasmoneans to Bar Kokhba in Light of the Dead Sea Scrolls 

[STDJ, XXXVII], Leiden-Boston-Köln 2001, pp. 51-52 .(לוי� שהמונח ' לעומת� טע� ב

 B.A. Levine, ‘The Temple Scroll: Aspects of its(מכוו� כלפי המקדש וחצרותיו בלבד 

Historical Provenance and Literary Character’, BASOR 232, 1978, pp. 14-17 (

 L.H. Schiffman, ‘Ir-Hamiqdash and its Meaning in the Temple(שיפמ� ' ובעקבותיו הל� י

Scroll and other Qumran Texts’, in: A. Houtman and others [eds.], Sanctity of Time and 

Space in Tradition and Modernity, Leiden 1998, pp. 95-109 .( על שתי האפשרויות האלה

 .L:ראה). שג� בה נזכר מונח זה, בנוגע למגילת ברית דמשק(גינצבורג ' עמד כבר ל

Ginzberg, An Unknown Jewish Sect, New York 1976, pp. 73-74 . בעניי� זה דנתי במקו�

 H. Birenboim, ‘“The Place Which the Lord Shall Choose”, the “Temple:ראה. אחר

City”, and the “Camp” in 11QTa’, RQ 91, 2008, pp. 357-369 . 

 . 64הערה , 21' עמ, )5הערה , לעיל(הנשקה : ראה .29

טור (לבי� תיאור הלשכות שבה )  מבטור(בי� תיאור הסוכות שיש לבנות עליה בחג הסוכות  .30

 ). מד
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 ולכ� הלכותיו צריכות 31,ש לאכול את המעשר בימי המועדי�משו� שלפי המגילה י

אול� הזכרת� של . כד העוסקי� בתורת המועדי��להופיע לכאורה בטורי� יד

וה� , )מ� הפני� אל החו�(ההלכות שקשורות במקדש תלויה בסדר תיאור המקדש 

המקדש והחצר הפנימית : מופיעות בתיאור השטחי� שבה� יש לקיי� אות�

שתיאורו , חר כ� החצר התיכונה והחצר החיצונה ולבסו� הרובד והחיל א32,תחילה

, על פי זה ברור שהמעשר נאכל בחצר החיצונה. מסיי� את תיאור המקדש וחצרותיו

  33.וזו הסיבה שהלכותיו נזכרות בתיאורה של חצר זו

יש לציי� שסמו� לדיני המעשר יש ציווי לבנות סוכות בחג הסוכות בראש 

 : של המקדשהחומה החיצונה

ועל גג השלישית תעשה עמודי� ומקורי� בקורות מעמוד אל עמוד מקו� לסוכות 

גבהי� שמונה אמות והיו הסוכות נעשות עליהמה בכול שנה ושנה בחג הסוכות 

לזקני העדה לנשיאי� לראשי בתי האבות לבני ישראל ולשרי האלפי� ולשרי המאיות 

 עולת המועד אשר לחג הסוכות שנה לות אתעאשר יהיו עולי� ויושבי� שמה עד ה

 ).10�17, מב( בשנה בי� שער לשער יהיו

ולפיכ� ,  הוא המקדש"'המקו� אשר יבחר ה"ייתכ� שציווי זה משק� את הקביעה ש

 על פי זה נית� להסביר מדוע 34.טו, ז"יש לבנות בו סוכות על פי הנאמר בדברי� ט

צר המקדש לדיו� בפרטי הסמי� מחבר המגילה את הציווי על בניית הסוכות בח

 ."'מקו� אשר יבחר ה"את שתי המצוות הללו יש לקיי� ב: מצַוות המעשר

ב בספר "נראה שעל פי זה נית� לבאר ג� את מבנהו ואת תוכנו של פרק ל

מסופר שלוי ב� יעקב חל� כי הוא ובניו ממוני� ) א, ש�(בראשית הפרק . היובלי�

כלומר לחודש , בעה עשר לחודש ההואלאחר מכ� נאמר שבאר. לכוהני� לאל עליו�

ולפיכ� יעקב הלבישו ',  עישר יעקב את כל רכושו וא� לוי נפל בגורל לה35,השביעי

בחמישה עשר לחודש השביעי הקריב יעקב ). ג�ב, ש�(בבגדי כהונה ומילא את ידיו 

מיד ). ח�ד, ש�(' והוא ובניו שמחו והיללו את ה, קרבנות רבי� במש� שבעה ימי�

 
 .127' עמ, )21הערה , לעיל(ידי� : ראה .31

השולח� , הארו�: בטור ג מתארת המגילה את המקדש עצמו ואת הכלי� הנמצאי� בו .32

ח בעקבות הזכרת המזב. המנורה והמזבח, )שתיאורו גורר אחריו דיו� בהלכות לח� הפני�(

שנמש� עד , )וממילא תיאור של המועדי� עצמ�(מופיע פירוט של קרבנות המועדי� השוני� 

 . טור ל שבו המגילה חוזרת לתאר את המבני� שבחצר הפנימית

הלכותיו היו , לאכול את המעשר בכל ירושלי�, לשיטתה של המגילה, א� היה מותר .33

 .מופיעות לאחר תיאור החיל בטור מו

מב אל הציווי , ג"המגילה ציר� את הציווי בדבר הישיבה בסוכה שבוויקרא כמחבר , כלומר .34

, המקדש(' מקו� הנבחר'טו הקובע שיש לחוג את שבעת ימי חג הסוכות ב, ז"בדברי� ט

ייתכ� שמחבר המגילה מודה שג� מי , אמנ�. בסוכות שבמקדש יושבי� נציגי הע�). לשיטתו

 . ג" על פי האמור בוויקרא כשאינו עולה לרגל למקדש חייב לשבת בסוכה

 .ג נאמר שבראש החודש השביעי עלה יעקב לבית אל, א"בפרק ל .35
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� נאמר שיעקב עישר את בהמותיו ושלוי כיה� בבית אל לפני יעקב אביו לאחר מכ

ונאמר שיש , )טז�י, ש�(בכתובי� הבאי� נזכרי� דיני המעשר השני ). ט�ח, ש�(

בפסוק טז מסופר שבעשרי� ושניי� לימי ). יד, ש�(לאכול את המעשר בבית המקדש 

, ולקדשו לעול�) כלומר את בית אל(החודש ביקש יעקב לבנות את המקו� ההוא 

אול� מלא� שירד מהשמי� מנע ממנו לעשות זאת וציווה עליו שלא לבנות את 

פרק זה עוסק אפוא בהקדשת ). כב, ש�(המקו� ושלא לעשותו מקדש לעול� 

אול� דברי� אלה התרחשו בחג , הכהונה ובניסיונו של יעקב להקי� מקדש בבית אל

קשר שבי� חג הסוכות לבי� המקדש  נראה שעובדה זו מלמדת על ה36.הסוכות דווקא

שהכתובי� בדברי� שמתארי� את המצוות , לפיכ�, אפשר. בתודעתו של המחבר

ולפיכ� הזכיר בפרק זה את ,  עמדו לנגד עיניו"'במקו� אשר יבחר ה"שיש לקיי� 

  37.עניי� המעשר ואת חג הסוכות

יה ש� נאמר כי אברה� ה. ז"תיאור נוס� של חג הסוכות השתמר ביובלי� ט

אברה� בנה סוכות לו ). כא, ש�(הראשו� שחגג את חג הסוכות בשמחה גדולה 

בהמש� הפרק ). כד�כב, ש�(והקריב קרבנות רבי� בשבעת ימי החג ) ש�(ולעבדיו 

שבחג הסוכות כל ישראל צריכי� לשבת בסוכות ולקחת ענ� ע� עבות וערבי , נאמר

 הדר וסבב מדי יו� ביומו  ופרי ע�38וכ� שאברה� לקח לבות תמרי�, )ל, ש�(נחל 

משו� מה הפריד המחבר בי� מיני� שכל ישראל ). לא, ש�(את המזבח בענפי� 

ודבריו בעניי� זה אינ� , מצווי� לקחת לבי� מיני� שאברה� הקי� בה� את המזבח

בתיאור זה אי� כל רמז לכ� שהישיבה בסוכות ונטילת המיני� ,  מכל מקו�39.ברורי�

40.שורות דווקא למקדש או לירושלי�שכל ישראל מצווי� בה� ק
 

‚ 

הד למחלוקת בנוגע למקו� שיש לקיי� בו את מצַוות חג הסוכות השתמר ג� 

שתיאר את הרדיפות , כ� למשל פילו� האלכסנדרוני. במקורות מהתקופה הרומית

 38(נציב רומא במצרי� , כנגד יהודי אלכסנדריה בשלהי שלטונו של אאולוס פלאקוס

 
�ֹת ("יז , ג"אי� ספק שג� הפסוק בבראשית ל .36 ��ֹתה ויב� לו בית ולמקנהו עשה ס �ויעקב נסע ס

�ות �אול� אי� בכ� כדי להסביר את , עמד לנגד עיניו של המחבר") על כ� קרא ש� המקו� ס

 .  שבי� חג הסוכות לבי� מצַוות המעשר וניסיונו של יעקב לבנות מקדש בבית אלהקשר

 ,J. Schwartz:על ניסיונו של יעקב להקי� מקדש בבית אל על פי ספר היובלי� ראה ג� .37

‘Jubilees, Bethel and the Temple of Jacob’, HUCA 56, 1985, pp. 63-85. 

, כהנא' א: ראה. ושהמתרג� לגעז טעה' י תמרי�לולב'נראה שבמקור העברי היה כתוב  .38

ÌÈÈ�ÂˆÈÁ‰ ÌÈ¯ÙÒ‰רנו' עמ, �"תל אביב תש,  א . 

 J.L. Rubenstein, The History of Sukkot in the Second Temple and:לדיו� בקטע זה ראה .39

Rabbinic Periods, Atlanta 1995, pp. 54-55 . 

 .459' עמ, ה"תרצ,  ו˙¯·ıÈ', פילו�לחקר ההלכה של , 'אלו�' שלא כדבריו של ג .40
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שא� על פי שהיהודי� חגגו אז חג שבו ה� נוהגי� ', נגד פלאקוס' כתב ב41,)לספירה

משו� שמנהיגיה� היו במאסר , ה� לא קיימו דבר מכל מצוות החג, לשבת בסוכות

 מכא� משתמע בבירור שיהודי 42.לאחר שסבלו עינויי� ועלבונות קשי� מנשוא

ת עניי� אול� פילו� לא הזכיר כא� א. אלכסנדריה נהגו לשבת בסוכות בחג הסוכות

הוא הסביר מדוע יש לשבת ', על החוקי� לפרטיה�'ג� ב. לקיחת ארבעת המיני�

, אלו� הסיק מכא�'  ג43.בסוכות בחג הסוכות ולא הזכיר כלל את ארבעת המיני�

בעוד שסוכות הקימו , שבזמ� הבית נהגו ליטול את ארבעת המיני� במקדש בלבד

ולקחת� לכ� ביו� : "מ, ג" כ לדעתו הדבר נלמד מ� האמור בוויקרא44.בכל מקו�

אינה אלא ' שהרי השמחה לפני ה, "אלהיכ� שבעת ימי�' ושמחת� לפני ה... הראשו�

נאמר שיש לשבת ) מב, ש�(שהרי בהמש� , אול� אי� הכרח לפרש כ�. במקדש

כלומר , "'לפני ה"ונית� להבי� שג� את המצווה הזו יש לקיי� , בסוכות שבעה ימי�

 כפי 45.חי� בי� הישיבה בסוכה ובי� לקיחת ארבעת המיני�ואי� סיבה להב, במקדש

טו משתמע שיש לחוג את שבעת ימי חג הסוכות , ז"מדברי� ט, שציינתי לעיל

לפיכ� אי� . ולא מחוצה לה�, כלומר במקדש או בירושלי�, "'במקו� אשר יבחר ה"

בעת הכרח ללמוד מדברי פילו� שיהודי אלכסנדריה ישבו בסוכות א� לא נטלו את אר

 . המיני�

 בראשית דבריו ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÂÈ�ÂÓ„˜.46ג� יוס� ב� מתתיהו התייחס לעניי� זה ב

שבחמישה עשר לחודש תשרי משה ציווה להקי� סוכות לכל משפחה מתו� , כתב

,  לאחר מכ� ציי�48. נראה שהסבר זה מתייחס לתקופת הנדודי� במדבר47,דאגה לקור

, � לעלות אל המטרופולי� שלה�שכאשר בני ישראל יבואו לאר� אבותיה� עליה

ולחוג בה חג של שמונה ימי� שבה� יקריבו קרבנות ויטלו את , כלומר לירושלי�

 
 – È�Â¯„�ÒÎÏ‡‰ ÔÂÏÈÙ: בתו�', מבוא לכתבי
 ההיסטוריי
, 'כשר' א: על הפרשה כולה ראה .41

ÌÈ·˙Îתשמ, )עורכת(נט� �דניאל' ס,  א 
 .8�11' עמ, ו"ירושלי

רה הע, לעיל (È�Â¯„�ÒÎÏ‡‰ ÔÂÏÈÙ: בתו�, )מתרג
(כשר ' א', נגד פלאקוס, 'פילו� האלכסנדרוני .42

41(,  
 .47�48' עמ, 116�117סעיפי

ÔÂÏÈÙ : בתו�, )מתרגמת(שור ' ח', ספר שני – על החוקי
 לפרטיה
, 'פילו� האלכסנדרוני .43

È�Â¯„�ÒÎÏ‡‰ –ÌÈ·˙Î תש, )עורכת(נט� �דניאל' ס,  ג 
�64' עמ, 204�214סעיפי
 , ס"ירושלי

65. 

נ אפשטיי� כותב שפילו� אינו "י, לעומת זאת. 457�458' עמ, )40ה הער, לעיל(אלו� : ראה .44

 
Â‡Â·Ó˙ , נ אפשטיי�"י" (מפני ריח הבכחינליות שבה
"מזכיר כלל את ארבעת המיני

ÌÈ‡�˙‰ ˙Â¯ÙÒÏ ,תשי 
 ).349' עמ, ז"ירושלי

והמצווה לשמוח , "יו
 הראשו�ב"יש לציי� שפסוק מ קובע שאת ארבעת המיני
 יש לקחת  .45

 . שבעה ימי
 אינה מכוונת כלפי ארבעת המיני
 דווקא"'לפני ה"

, כר� א, שליט' א' מהד, 244�247סעיפי
 , ספר שלישי, ˜„ÌÈ„Â‰È‰ ˙ÂÈ�ÂÓ, יוס� ב� מתתיהו .46

 .98' עמ

47. 
 .244סעי� , ש

 . 77�78' עמ, )39הערה , לעיל(רובינשטיי� : ראה .48
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 מכא� משתמע אמנ� שאת ארבעת המיני� יש ליטול במקדש 49.ארבעת המיני�

 שמנהג אבות הוא 51, אול� יוספוס הוסי� בסו� דבריו50.בדומה לקרבנות, בלבד

שיש לשבת , לפיכ�, נראה. שמקימי� סוכות בשעה 52לקיי� את המצוות האלה

אי� בדברי , מכל מקו�. בסוכות בירושלי� בימי� שנוטלי� בה� את ארבעת המיני�

  53.יוספוס רמז לכ� שיש לשבת בסוכות מחו� לירושלי�

פילוסו� וביוגר� יווני שחי במחצית השנייה של המאה , ג� פלוטארכוס

הודי� בחג הסוכות באחד מכתביו התייחס כנראה למנהגי הי, הראשונה לספירה

שאחד ,  הוא תיאר ש� דיו� בזהותו של אלוהי היהודי�54.העוסקי� במוסר

כראיה לדבריו ציי� מקבילות . המשתתפי� בו טע� שהיהודי� עובדי� לדיוניסוס

שכאשר היהודי� , בי� השאר טע�. אחדות בי� החגי� היהודיי� לבי� פולח� דיוניסוס

ה� עורכי� שולחנות עמוסי� בֵפרות מסוגי� שוני� , ה�חוגגי� את יו� הצו� של

. 'סוכות'היו� הראשו� של חג זה נקרא . מתחת לסוכות שמקושטות בעלי קיסוס

ובו ה� נכנסי� למקדש כשה� נושאי� , כמה ימי� לאחר מכ� ה� חוגגי� חג נוס�

� אלו� סבר שא� מדברי.  וא� תוקעי� בחצוצרות55,)'תירסוס'(בידיה� אגודת עלי� 

בעוד , אלו נית� ללמוד שבימי הבית נהגה לקיחת ארבעת המיני� במקדש בלבד

 אול� נראה שאי� לסמו� על הידע ההלכתי של 56.שמצַוות סוכה נהגה בכל מקו�

פרטי� אחדי� על חג הסוכות אכ� היו . מחבר שטע� שהיהודי� עובדי� לדיוניסוס

. רי� ואת סוכות לחג אחדשהוא הפ� את יו� הכיפו, למשל, אול� ברור, ידועי� לו

מכווני� היו כלפי מצַוות הערבה ביו� השביעי של ' תירסוס'ייתכ� ג� שדבריו בדבר ה

57.וא� כ� הוא לא הזכיר כלל את ארבעת המיני�, סוכות
 

 
 .245סעי� , 46הערה , לעיל .49

50. 
 .ש

51. 
 .247סעי� , ש

 .246בסעי� , כלומר את הקרבת הקרבנות ונטילת ארבעת המיני
 שנזכרות לפני כ� .52

ע� שמדברי יוספוס יש ללמוד שט, )457�458' עמ, 40הערה , לעיל(זאת שלא כדברי אלו�  .53

בניגוד למצַוות הישיבה בסוכה שנהגה בכל , שנטילת ארבעת המיני
 נהגה במקדש בלבד


 .58הערה , ראה דבריי להל�. מקו

 .M. Stern, Greek and Latin Authors on Jews and Judaism I, Jerusalem 1984, pp:ראה .54

557-558. 

מונח זה מופיע . הוא המונח היווני לקנה עטו� בעלי
 ששימש בפולח� דיוניסוס' תירסוס' .55

 
, חג הסוכות, 'דויק' ד: על כ� ראה. ככינוי ללולב) ז', כדוגמת מקבי
 ב י(במקורות נוספי

 .119�138' עמ, ח"תשס,  עגˆÔÂÈ', תרבותי�שיח בי��דו: ארבעת המיני
 ופולח� דיוניסוס

 .96' עמ, )39הערה , לעיל(רובינשטיי� : ראה ג
. 457�458' עמ, )40הערה , ללעי(אלו�  .56

 ).39הערה , לעיל(רובינשטיי� : ראה. ביכלר' כ� סבור א .57
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„ 

כמו , מקורות אחדי� מימי הבית השני מתארי� ישיבה בסוכות בחג הסוכות: לסיכו�

כ� למשל על פי מגילת המקדש יש . בלבדבשטח המקדש , ג� נטילת ארבעת המיני�

שבה� ישבו נציגי הע� בחג , לבנות סוכות בראש החומה השלישית שמסביב למקדש

דווקא בחג הסוכות לוי נבחר לכהונה ויעקב , )ב"ל(על פי ספר היובלי� . הסוכות

ונראה שנית� ללמוד מכ� , ניסה לבנות מקדש בבית אל וא� הפריש מעשר שני

א� מדבריו של . ר יש קשר בי� חג הסוכות לבי� המקדששלדעת מחבר הספ

וייתכ� שזו הייתה ג� דעתו , פלוטארכוס משתמע שאת ארבעת המיני� נטלו במקדש

שעל פי מקורות אלו מצוות החג נוהגות ג� , כמוב�,  ייתכ�58.של יוס� ב� מתתיהו

� אול� ייתכ� שיש כא� ביטוי לתפיסה המתבססת על הכתוב בדברי, מחו� למקדש

על פי מקורות . "'במקו� אשר יבחר ה"הקובע שיש לחוג את חג הסוכות , טו, ז"ט

 . ביטוי זה מכוו� כלפי המקדש וחצרותיו, אלו

, השקפה אחרת טענה שביטוי זה מכוו� כלפי העיר ירושלי� כולה, לעומת זאת

', כ� משתמע מנחמיה ח. ונראה שעל פי זה מצוות החג נוהגות בתחומיה של העיר

בספר היובלי� , מכל מקו�. אמר שהע� בנה סוכות בירושלי� בחג הסוכותש� נ

אי� כל רמז לכ� שהישיבה בסוכות , בתיאור חג הסוכות שחגג אברה� אבינו, )ז"ט(

וא� , ונטילת המיני� שכל ישראל מצווי� בה� קשורות למקדש או לירושלי� דווקא

יהודי אלכסנדריה לשבת מדבריו של פילו� האלכסנדרוני משתמע שכבר בימיו נהגו 

שלא כפי שנית� להבי� מפשט הכתובי� בדברי� (בסוכה מחו� לתחומי ירושלי� 

  59).ז"ט

 
ייתכ� שכוונתו היא שיש לעלות . במקדשמדבריו משתמע שאת ארבעת המיני� יש ליטול  .58

בכל (וליטול את ארבעת המיני� ) במקדש(לירושלי� בחג הסוכות כדי להקריב קרבנות 

 . אי� הכרח ללמוד מ� הקרבנות על ארבעת המיני�, כלומר). העיר

' ח: א� ראה. 459' עמ, )40הערה , לעיל(אלו� : ב ראה"ג מי"סוכה פ, על המשתמע מהמשנה .59

 .254' עמ, ב"תל אביב תשי�ירושלי�,  ב˘Ó È¯„Ò ‰˘È˘�‰, אלבק


