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 יב-סוכה יא:
 משה שווערד

 ספר ויקרא פרק כג  .1

בּו)מב(  שְׁ ת תֵּ כֹּ סֻּ ת: בַּ כֹּ ְשָרֵאל ֵיְשבּו ַבסֻּ ים ָכל ָהֶאְזָרח ְביִׁ ְבַעת ָימִׁ  שִׁ

ל )מג(  ָראֵּ שְׁ נֵּי יִּ י ֶאת בְׁ תִּ בְׁ כֹות הֹושַּ סֻּ י בַּ יֶכם כִּ תֵּ רֹּ עּו דֹּ ן יֵּדְׁ עַּ מַּ הֹוִציִאי אֹות  לְׁ יִ ם ֵמֶאֶר בְּ ר  ָוד א  א   םץ ִמצְּ דֹּ י יְׁ  :יֶכםקֹלנִּ

 

 טור אורח חיים סימן תרכה  .2

ת וב מצותלה הכתבסוכות תשבו שבעת ימים וגו' למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם וגו' 

ה על א המורוהיוכן הרבה מצות לפי שהוא דבר שראינו בעינינו ובאזנינו שמענו ואין אדם יכול להכחישנו  סוכה ביציאת מצרים

ת בהן אמיתת מציאות הבורא יתעלה שהוא ברא הכל לרצונו והוא אשר לו הכח והממשלה והיכולת בעליונים ובתחתונים לעשו

 והסוכות שאומר הכתוב כאשר עשה עמנו בהוציאו אותנו מארץ מצרים באותות ובמופתים כרצונו ואין מי שיאמר לו מה תעשה

ודוגמא לזה צונו לעשות סוכות כדי שנזכור  קיפן בהם לבל יכה בהם שרב ושמששהושיבנו בהם הם ענני כבודו שה

ם לא צונו לעשות סוכה באותו הזמן לפי שהוא ימות הקיץ ודרך כל אד שיצאנו ממצרים בחדש ניסן ואע"פ נפלאותיו ונוראותיו

ו שנעשה בחדש השביעי שהוא זמן ולכן צוה אותנ ולא היתה ניכרת עשייתנו בהם שהם במצות הבורא יתברך לעשות סוכה לצל

 בזה יראה לכל שמצות המלך היא עלינו הגשמים ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולישב בביתו ואנחנו יוצאין מן הבית לישב בסוכה

 .... לעשותה
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 ים למההנה רבים מקשמצרים וגו' )שם כג. מג(  למען ידעו דורותיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ

, נניםכי בניסן היה תחילת היקף ע היה ראוי לעשותו בניסן ענני כבודאנחנו עושים סוכות בתשרי כיון שהוא נגד היקף 
יה בי"א השכן, וזה יום הכפורים ויקהל משה וצוה על מלאכת המאמנם י"ל לפי שכשעשו את העגל נסתלקו העננים ואז לא חזרו עד שהתחילו לעשות המשכן, ומשה ירד ביום הכפורים וממחרת 

 ילו לעשות,עשר התח במנין ומשקל, ובחמשה בתשרי, וכתיב )שמות לו. ג( והעם הביאו עוד נדבה בבוקר בבוקר עוד ב' ימים, הרי י"ג בתשרי, ובי"ד בתשרי נטלו כל חכם לב ממשה את הזהב
 . וכות בט"ו בתשריואז חזרו הענני כבוד ולכך אנו עושים ס
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ני ר"ע ס"ל סוכות ממש קאמר קרא שהושיבם הקב"ה בשעת יציאת ור"א ס"ל ענ דאיתא פלוגתא בפ"ק דסוכה ...כתב הטור 

לא דלר"ע אין רבותא באותן הסוכות א"כ מה זכרון יהיה בדבר א ונראה דיש חילוק בפירוש הפסוק ביניהםכבוד הקיפם 

נו אבל לר"א הוה הזכירה על נס אחר דהיי ודאי הזכרון שאז יצאנו ממצרים ונמצא עיקר תכלית סוכה שלנו לזכור י"מ

צות וזה פשוט שאין גוף מכמו שאר מצות כגון מצות ציצית שיש בה י"מ  הקפת ענני כבוד אלא שתלה הכתוב המצוה בי"מ

 ... ורבינו רוצה לסתום כר"א ציצית להזכיר י"מ אלא שהכתוב ייחס המצוה אחר י"מ
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 לשום מקרא הכונהשאין זה מדרכו בחיבורו זה לבאר  איכא למידק בדברי רבינוא בסכת תשבו וגו' תלה הכתוב וכו'. 

ה זויראה לי לומר ב ופה האריך לבאר ולדרוש המקרא דבסכת תשבו כי לא בא רק לפסוק הוראה או להורות מנהג שבתורה

פי לולכן ביאר  לא קיים המצוה כתיקונה אם לא ידע כוונת מצות הסוכה כפי פשטה וגו' דכיון דכתיב למען ידעו שסובר

מן בסיציצית וזה הטעם בעצמו לרבינו ז"ל במה שכתב בהלכות  הפשט דעיקר הכוונה בישיבת הסוכה שיזכור יציאת מצרים

ום ונו המקבסימן כ"ה )עמ' עא( כתב ויכוין בהנחתם שצ תפליןח' )עמ' כה( ויכוין בהתעטפו שצונו המקום וכו' וכן בהלכות 

דינה מצוה כהלהניח וכו' כדי וכו' מה שלא עשה כן בשאר הלכות כי לא כתב שיכוין שום כוונה בעשיית המצוה מפני כי המקיים 

 תוב )שמותכבתפלין וגו' וכן  למען תזכרושכתוב בהן )במדבר טו מ(  בציציתשום כוונה אבל  יוצא בה אף על פי שלא היתה לו

 קה הוצאך' שגור בפינו כי ביד חזהשפשוטו הוא שהתפלין הם אות וזכרון כדי שיהא תורת  למען תהיה תורת יי' בפיךיג ט( 

ן ידעו וב למעכות אלו ויכוין וכו' וכן גבי סוכה שכתיראה שלא קיים המצוה כתיקונה אם לא יכוין אותה הכוונה ולכן כתב בהל

 וגו' משמע ליה גם כן שצריך שיכוין בשעת ישיבת הסוכה הטעם המכוון במצוה:   
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אבל  על כן יראה לי לומר דעיקר כוונת רבינו לבאר דפשט המקרא הוא שהכוונה במצות סוכה היא לזכור יציאת מצרים

ש המקרא שהכוונה במצות סוכה היא למען ידעו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל לבד כי בזה מקיים המצוה כתיקונה אין פירו

ומה שאמר הכתוב בהוציאי אותם מארץ מצרים לא קאי אלמען ידעו אלא התורה הודיענו שהושבה של בני ישראל בסוכות היה 

ות לבד שזה אינו אלא עיקר הפירוש שידעו כי ההושבה היתה בסוכות באותו הזמן אבל קיום המצוה היא בידיעת ההושבה בסוכ

בהוציאו אותם מארץ מצרים וזהו שכתב תלה הכתוב מצות סוכה ביציאת מצרים וכן הרבה מצות כלומר דמשאר הרבה מצות 

דעו ואמר טעם שתלאם ביציאת מצרים יש ללמוד שגם מצות סוכה תלאה ביציאת מצרים ושזהו עיקר הידיעה כמו שאמר למען י
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שאם היה עיקר הכוונה בלמען ידעו שההושבה היתה בסוכות לבד אם כן לא לזה לפי שהוא דבר שראינו בעינינו וכו' פירוש 

היה בזה רק זכירת החסד שעשה עמהם במדבר ובודאי דהוה קשה דכמה מעלות טובות למקום עלינו שהאכילנו את המן 

אבל אם  ר במצות סוכה לזכור החסד של ההושבה בסוכות יותר משאר חסדיםולמה צוה יות ושאר חסדים הבאר ונתן לנו

שכן הרבה מצות נצטוו זכר ליציאת מצרים לפי שהוא דבר שראינו בעינינו וכו'  עיקר הכוונה לזכור יציאת מצרים אתי שפיר

היתה הכוונה בלמען ידעו  ואם כן משאר הרבה מצות יש ללמוד שגם במצות סוכה והוא המורה על אמיתת מציאות הבורא וכו'

 ....על הידיעה של יציאת מצרים 
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ינו שהקיפן אז על וגם זכר לענני כבוד וכתבו האחרונים שיכוין בישיבתה שצונו הקב"ה לישב בסוכה זכר ליציאת מצרים

 ]פמ"ג[: יון לצאת לבד. וכל זה לצאת ידי המצוה כתקונה הא דיעבד יוצא כל שכלהגן עלינו מן השרב והשמש
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 ספר הסוכה השלם .9
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 גליוני מנחת חן .12
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 חידושי הריטב"א מסכת סוכה דף יב עמוד ב   .14

ש לפסול א הוא יריחייהו שביק להו ונפיק. פי' ופסולין מדרבנן, וכיון דמהאי טעמאמר רב יהודה הני שושי כו' עד כיון דסני   

 כנ"ל. אפי' לדפנות דבהא נמי שביק להו ונפיק, אבל בהיגי לא פסלינן אלא לסכך משום דנתרי ונפלי ארישיה ואשולחניה,

   

 שערים מצויינים בהלכה .15

 


