
 

מה הנפק"מ איזה סוכות עשה הקב"ה לישראל 
 בצאתם ממצרים

בגמ' מס'  כי בסוכות הושבתי את בני ישראל )ויקרא כג מג(
סוכה )יא:( נחלקו ר"א ור"ע, ר"א אומר שהקב"ה עשה לישראל 
סוכת ענני כבוד ור"ע אומר שהקב"ה עשה לישראל סוכות ממש 

 עיי"ש.
ש עפי"ז מחלוקת אחרת שנחלקו בה אף היא בגמ' ונראה לפר

סוכה )כז:(, ר' אליעזר אומר אין יוצאין מסוכה לסוכה ופרש"י 
לאכול בזו ולישון בזו, וחכמים אומרים יוצאין מסוכה לסוכה, 
עוד נחלקו שם שר"א סובר שאין בונים סוכה בחול המועד, 
 ופרש"י שסובר שמי שלא ישב ביו"ט ראשון בסוכה לא בונה

בחוה"מ, וחכמים סוברים בונה, ושוים שאם היתה לו סוכה 
 בחוה"מ ונפלה שחוזר ובונה.

ונראה שר"א אזיל בשיטתו שהקב"ה הושיב את בנ"י בענני כבוד, 
ומעתה כמו שבענני כבוד היה ענן אחד גדול אזי אף בסוכות שזה 
דומיא דענני כבוד בעי סוכה אחת ואין יוצאין מסוכה לסוכה, 

ם ס"ל כר"ע שסוכות ממש עשה להם, וא"כ שהיו ואילו חכמי
 להם הרבה סוכות שפיר שיוצאין מסוכה לסוכה.

ובזה שפיר נמי מה ששוים במחלוקת השניה שמי שהיה לו סוכה 
שחוזר ובונה, שגבי ענני הכבוד איתא בגמ' תענית )ט.( שכשמת 
אהרן הכהן פסקו ענני כבוד אך חזרו משום כבודו של משה רבינו, 

עננים שהיו להם והלכו חזרו, וא"כ ה"ה במי שהיתה לו הרי שה
 סוכה ונפלה שחוזר ובונה אותה.

 פנים יפות )אמור(

 בט"ו בתשרי החלה בניית המשכן

בסוכות תשבו שבעת ימים וכו' כי בסוכות הושבתי וגו' 
ידועה הקושיא מאחר והסוכה היא זכר  מג(-)ויקרא כג מב

בצאתם ממצרים שהיה  לענני כבוד, והענני כבוד היו לישראל
בניסן, הרי שמן הראוי היה שיצטוו ישראל על הסוכה בניסן ולא 

 בתשרי.
ונראה לפרש שהנה כשישראל חטאו בעגל נסתלקו ענני הכבוד, 
ולא חזרו עד שהחלו ישראל לבנות את המשכן, והנה משה ירד 
בפעם השניה מההר ביום הכיפורים, ולמחרת יוה"כ הקהיל את 

להם את הקמת המשכן כמו שכתב רש"י ריש כל ישראל וצוה 
פר' ויקהל, הרי שהקהילם בי"א תשרי, וכתיב עוד בויקהל "והם 
הביאו כו' בבוקר בבוקר" )לו ג( והיינו ב' ימים שבהם הביאו 
ישראל תרומתם למשכן, הרי שבי"ב וי"ג בתשרי הביאו 
תרומתם, ולמחרת בי"ד תשרי נטלו כל חכם לב ממשה את הזהב 

נין כדאיתא שם )פס' ב(, נמצא שבט"ו תשרי החלו במשקל ומ
בבניית המשכן ואז חזרו ענני הכבוד לישראל, ושפיר עושים את 
הסוכה בט"ו תשרי שאז חזרו ענני הכבוד לישראל אחר חטא 

 העגל.
 הגר"א בפירושו לשיר השירים

 )פ"א פס' ד' בתו"ד(

 

 איני זנך בעבד עבריעשה עמי ו

איתא במסורה ג' כי  כי בסוכות הושבתי וגו' )ויקרא כג מג(
נאמר "כי ברחוב נלין" )בראשית יט ב(, "כי נר מצוה ותורה אור" 
)משלי ו כג( ,,וכאן נאמר "כי בסוכות הושבתי" ויש להבין 

 השייכות שבין ג' מקראות הללו.
יכול הרב לומר ונראה לפרש ובהקדם דאיתא בגמ' גיטין )יב.( ד

לעבד עשה עימי ואני זנך בשני בצורת, אך מבואר בגמ' כתובות 
 )מג( שזה דוקא בעבד כנעני, אך בעבד עברי אינו יכול לומר כך.

עוד יש להקדים מה שהקשו המפרשים שהרי ניתנו לישראל ג' 
מתנות במדבר, בארה של מרים ענני כבוד ומן, וקשה מדוע 

ולא למן ולבארה של מרים, ותי'  עושים זכר דוקא לענני כבוד
הרב חיים כפוסי )מגורי האר"י( שאת המן והמים כביכול היה 
חייב הקב"ה לתת לישראל, שא"א שיתקיימו במדבר בלא לחם 
ומים, אך ענני כבוד לא היה חייב ליתן שיכלו ללכת במדבר ביותר 
טורח בלא הענני כבוד, והקב"ה ברוב טובו עשה ענני כבוד 

 עושים זכר דוקא לענני כבוד. לישראל לכך
ואחר שני הקדמות הללו נראה ליישב היטב המסורה, שנאמר 
בתורה שנצטוו ישראל לעשות סוכה "כי בסוכות הושבתי את 
בנ"י", והיינו שזכר לענני הכבוד, וקשה מדוע דוקא לענני כבוד 
עושים זכר ולא למן, ולבאר את זה ממשיך במסורה "כי ברחוב 

שדוקא לענני כבוד עושים זכר שהם מראים ביותר נלין", דהיינו 
את גודל חסדו של הקב"ה, שהיו ישראל יכולים ללון במדבר 
עצמו דהיינו ברחוב ואפ"ה עשה להם הקב"ה ענני כבוד להפחית 
להם הטורח, משא"כ המים והמן שכביכול היה חייב הקב"ה 

 לישראל.
לזה י"ל  אך מנלן שכביכול הקב"ה חייב לזון ולפרנס את ישראל,

"כי נר מצוה ותורה אור" דהיינו שקיבלו ישראל על עצמם את 
התורה והמצוות וע"י כך נעשה לישראל דין עבד עברי כלפי 
הקב"ה, וממילא כביכול חייב לזונם שהרי אין הרב יכול לומר 
לעבד עברי עשה עימי ואיני זנך, ולכך לזה אין עושים זכר 

 ענני כבוד כנאמר. שכביכול אי"ז מראה גודל חסדו משא"כ
 ראש דוד להחיד"א
 )ריש פר' אמור(

 כיצד דין תשובה מוכיח את דין התנאה לפניו במצוות

 .והוא פליאה .איתא במדרש מה יפית בלולב ומה נעמת בתשובה
איתא בגמ' סוכה )לג.( רב סבר לולב דונראה לפרש בזה ובהקדם 

טעם דבעי ומסיק בגמ' ה ,אי"צ אגד ור' יהודה סבר לולב צריך אגד
ולפי"ז בשי' רב שלולב אי"צ אגד צ"ל  ,דכתיב זה קלי ואנוהו ,אגד

 ,שהוא יפרש קרא הנ"ל כמו שכתב רש"י עה"פ )בשלח טו ב(
שבקריעת ים סוף נגלה להם הקב"ה בכבודו והיו מראין אותו 

 .באמצע ואומרים זה קלי ואנוהו
ם מדוע כהו עיניו של יעוד יש להקדים מאי דאיתא שני טעמ

טעם שני משום  ,משום שלקח שוחד מבנו עשיואחד טעם  ,חקיצ
 .שהציץ בשכינה בזמן העקידה
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איתא במדרש שהשטן שאל לקב"ה היאך מקבל הוא  והנה

ענה לו  ,הרי חשיב ע"י כך כלוקח מהם שוחדותשובה מישראל 
 ,הקב"ה שכשישראל עושים תשובה הרי הם כבנים למקום

 .ולאב מותר לקחת שוחד מבניו
שלקח שוחד מפני "ז תו אין לומר הטעם שכהו עיני יצחק לפיו

אלא ע"כ שוחד, ת ממנו חשהרי הוא בנו ומותר לק ,מעשיו
 בעקידה. כהו עיניו משום שהציץ בשכינהש
מה יפית בלולב דהיינו  ,דברי המדרשאת עתה נבוא לבאר מ

וקשה מנלן שלולב  ,בלולב צריך שיהיה יפה ולכך צריך לאוגדו
וי"ל כדאיתא בגמ' דזה קלי ואנוהו התנאה  ,הצריך שיהיה יפ

אזיל ואנוהו קשה דילמא קרא דזה קלי אלא ש ,תולפניו במצו
 ,כדברי רש"י במקרא שהצביעו על הקב"ה ואמרו זה קלי ואנוהו

 .ותו אין מקור להתנאה לפניו במצות
אין לומר הרי ש ,ולזה י"ל ע"פ מה שנתכהו עיניו של יצחק

לאב שנתכהו עיניו משום שלקח שוחד מעשיו שהרי מותר 
שאמר הקב"ה לשטן שמקבל תשובת וכמו  ,לקחת שוחד מבנו

אלא  ,ישראל אע"פ שזה שוחד משום שקרואים בנים למקום
שאם  , אלאע"כ הטעם שכהו עיניו משום שהציץ בשכינה

ניהם של כל יהיו אמורים לכהות עקשה שמשום כך כהו עיניו 
שהרי כל ישראל הציצו בשכינה בקריעת ים סוף כמו  ,שראלי

אלא ע"כ שאכן  ,שפי' רש"י במקרא ומדוע לא נתכהו עיניהם
זה קלי ואנוהו פירושו התנאה לפניו במצות ולא שהציצו 

ראיה שלולב צריך אגד משום זה קלי יש וא"כ שפיר  ,בקב"ה
 .ואנוהו דע"כ פירושו התנאה לפניו במצות

המדרש מה יפית בלולב דהיינו שלולב  יאורבולפי"ז שפיר 
ומהיכן יודעים שצריך  ,צריך אגד משום שזה מיפה אותו

קשה מנלן דקרא קאי לכך ולא שאלא  ,מזה קלי ואנוהו ,ליפותו
לזה ממשיך המדרש ומה  ,למה שהקב"ה נגלה עליהם וכו'

דמזה שהקב"ה מקבל את תשובת ישראל ואין  ,נעמת בתשובה
ע"כ שמה שכהו  ,ום שאין שוחד באב ובןבכך משום שוחד מש

וא"כ ע"כ שישראל לא  ,עיני יצחק הוא משום שהציץ בשכינה
דזה קלי דקרא  מוכחממילא  ,הציצו שהרי לא נתכהו עיניהם

 .דהתנאה לפניו במצות ואנוהו בא לומר
 אסיפת הכהן )ליקוטים(

כיצד נתקררה דעתו של איוב מהדרשה בקרא 
 דסוכות

 
ל ההרפתקאות והיסורין שעברו על איוב איתא במדרש רבה כ

עד שבא למקרא בסכת בסכת בסוכות מיד  ,לא נתקררה דעתו
 .והוא מדרש פליאה .נתקררה דעתו ע"כ

איתא בגמ' ב"ק )יח.( בעיא גבי חצי נזק דונראה בזה ובהקדם 
האם כוחו כגופו ומשלם נזק שלם או שאין כוחו כגופו  ,צרורות

מ' לעולם כוחו כגופו וח"נ ומסיקה הג ,וא"כ פטור מכלום
 .צרורות הלכה למשה מסיני

והקשה הרא"ש )שם( מדוע העמידה הגמ' הכי ולא העמידה 
דלעולם כוחו לאו כגופו וההלכה למשה מסיני הינה שאע"פ 

ותי' הרא"ש שבכל התורה  ,שכוחו לאו כגופו אפ"ה משלם ח"נ
יכולה רק לא מצאנו הלכה למשה מסיני שבאה להוסיף אלא 

 ריתאמצאנו בסוכה שמדאושודוגמא לכך מביא הרא"ש  ,עלגרו
ואתי הלכה למשה מסיני לגרוע דופן ג' שיכולה  ,בעי ג' דפנות

כוחו כגופו וההל"מ מגרעת אכן לכן ע"כ ש ,להיות רק טפח
 .אלו תורף דברי הרא"ש ,שמשלם רק ח"נ

שהנה איוב מעיד עליו  ,דברי המדרש היטבאת ולפי"ז נבין 
והחל איוב  ,תם וישר וירא אלוקים וסר מרע שהיה איש הכתוב

לדמות בליבו שנענש על חטאי אבותיו או בניו שהשי"ת פוקד 
 שבנים  מאחר דעתו  תקררה  לא נ  זה על ו ,םיעוון אבות על בנ

וא"כ סבר  ,הינם כוחו של אביהם וסבר איוב שכוחו לאו כגופו
 ,כוחםשאינו צריך לסבול בשביל בניו או בשביל אבותיו שהוא 

מהני דופן שלישית שברם אחר שראה הדין בסוכה שהל"מ 
ושוב נתקררה דעתו  ,טפח ע"כ שכוחו כגופו וכדברי הרא"ש

 .שאם כוחו כגופו בדין הוא שסובל בשביל אבותיו או בניו

 בין לולב לחטא אדה"ר שייכותה

איתא במדרש  לקחתם לכם ביום הראשון )ויקרא כד מ(ו
 .של אדם הראשון ונו חטאדהיי .לכפר על מעשה ראשון

ותמוה מה ענין הד' מינים שלוקחים ביום הראשון לכפר על 
 .חטא אדה"ר

ונראה דהנה איתא בגמ' סוכה )ל( דקרא דלכם אתי לאשמועינן 
והקשה תוס' )שם( מדוע צריך קרא  ,ולא הגזול יהדשלכם יה

ותי' תוס'  ,להוציא את הגזול תיפו"ל דהוי מצוה הבאה בעבירה
 ,להיכא שגזל מעכו"ם למ"ד גזל עכו"ם מותר דבעי קרא

שמצד מצוה הבאה בעבירה ליכא חיסרון ואילו מקרא דלכם 
ולהכי איצטריך קרא )מג"א סי' תרל"ז  ,שלכם יהא יש חיסרון

 .סק"ג בשם היראים(
בגמ' ב"מ )פז( איכא פלוגתא בקרא דכי תבוא בכרם רעיך 

עיך ולא חד אמר ר ,ואכלת ענבים כנפשך ואל כליך לא תיתן
וחד אמר רעיך ולא  ,של גוי דהיינו שמשל גוי מותר ליתן לכליו

ומבארת הגמ'  ,משל הקדש דבשל הקדש אפי' לאכול אסור
דלמ"ד מותר אי"צ לזה  ,שנחלקו האם גזל הגוי מותר או אסור

 ,הכא קרא וע"כ דקרא אזל על הקדש שאסור אפי' לאכול
"ל שגזל הגוי שבגוי יכול ליתן בכליו ס בא לומרומ"ד דקרא 

מיוחד שליתן לכליו בולזה הוצרכה התורה הכא ללמד  ,אסור
 .גוי ואי"ז גזלאצל מותר 

איתא עוד במדרש דיש לו לאדם הראשון תי' על חטאו שאכל 
 ,לפי שהיה פועל ופועל מותר לו לאכול בכרם ,מעץ הדעת

ברם אי נימא שבשל הקדש אסור אפי' לאכול הרי שאין 
 שהרי עץ הדעת הוא הקדש ואסור ,לאדה"ר תי' על חטאו

 .לאכול לפועל
שעל  ,דברי המדרש וכדלהלןאת ולפי"ז נבוא ליישב היטב 

ולקחתם לכם קשה מדוע כתיב לכם לאסור את הגזול הנאמר 
וצ"ל כהמ"ד דגזל נכרי  ,תיפו"ל דהוי מצוה הבאה בעבירה

שאסור אפי' לולב הגזול מגוי לומר לכך אתי קרא דלכם ומותר 
וא"כ שגזל עכו"ם מותר ע"כ דקרא דרעיך אתי  ,וס'כדברי הת

וא"כ נמצא שאין  ,ללמדינו שבהקדש אסור אפי' באכילה
על מה שאכל מעץ הדעת וצריך לכפר על  רוץלאדה"ר תי
וזו כונת המדרש דמדכתיב ולקחתם לכם ע"כ חזינן  ,מעשהו זה

 .והבן ,דהיינו חטא אדה"ר ,שצריך לכפר על מעשה ראשון
 )אמור(דברי יהונתן 

 באיזה יום חטא אדה"ר

ולקחתם איתא במדרש  ולקחתם לכם וגו' )ויקרא כד מ(
ויש לדקדק מדוע  .לכם ביום הראשן לכפר על חטא הראשון

היום הראשון של סוכות הוא לכפר על חטא אדה"ר ולא יום 
 .אחר

ונראה לפרש ע"פ דברי המדרש ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד 
מע במדרש הנ"ל שיוה"כ היה היום הרי מש ,זה יום הכיפורים

וכיון שכך  ,והיינו בעשרה בתשרי ,הראשון למעשה בראשית
היה היום שהוא יום ראשון של סוכות הרי שט"ו בתשרי 

והרי באותו היום שבו נוצר אדה"ר  ,השישי למעשה בראשית
נמצא שחטא בט"ו בתשרי שהוא  ,חטא באכילה מעץ הדעת

ולקחתם לכם ביום הראשון ולפיכך  ,היום הראשון של סוכות
 .לכפר על חטא אדה"ר שהיה אף הוא באותו היום

 קול קול יעקב )בראשית(
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