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 ד"בס

 -תוכנו הפנימי של מצות סוכות 

 !השפעתו המרובההודאה להקב"ה על השראת השכינה ועל 
 

בחודש תשרי  –שהוא זכר לענני הכבוד  –למה הוקבעה יו"ט סוכות « 
 !ולא בחודש ניסן

רתיכם ולמען ידעו ד"במצות סוכה כתוב בתורה  ג(מ )כג, אמורבפרשת 
כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני יהוה 

הלא היו ג' מתנות במדבר, הבאר  היסודות פרק ל"ז( )שערוהק' המבי"ט  ,"אלהיכם
בזכותה של מרים, מן בזכותו של משה רבינו, וענני הכבוד בזכותו של 

הכבוד ולא עושים זכר למן  אהרן הכהן, ולמה עושין חג רק לזכר ענני
 .ולבאר

שלכאורה הי' צריך  )או"ח סי' תרכ"ה(הק' את קושיות הטור מוסיף לועוד 
בו ממצרים, שמאז  לעשות את חג הסוכות בחודש ניסן, החודש שיצאנו

 . י ישראלת את בנוהתחילו ענני הכבוד ללו

כי גם שהבאר והמן היו נסים  ,ואפשר לומר" :"להזבשם תירץ והמבי"ט 
לעין כל, והתמידו כל ארבעים שנה, כיון שהיה הדבר הכרחי  מפורסמים

היה כל כך לא ם לא הוקבע רמז להם, אבל ענני הכבוד שא"א בלי מציאות
הכרחי כמו הם, אלא כדי שלא יהיו בחורב ביום וקרח בלילה, הוקבעו ימי 
החג רמז לענינים, כי גם בדבר שלא היה הכרחי במאכל ומשתה עשה האל 

 ."ך נס ופלא עמהם במדבריתבר

לום ן היה אוהב שלום ורודף ומשים שוכמו שאהרומטעים: "ומוסיף 
בין איש לחבירו ובין איש לאשתו, והיה מתנהג עמהם לפנים משורת הדין, 
כן היה ענין ענני כבוד שהיו בזכותו טובה שלא היה הכרחית, אלא לפנים 

 , עכ"ל."משורה כמו שנזכר

 עיקר מהותו של יו"ט סוכה, על חזרת השראת השכינה בתוך בנ"י!« 

למדנו ביאור אחר  ד( )א,בדברי הגר"א בפירושו לשיר השירים אך 
 ,ובזה מתורץ מה שהקשו..." :בא"ד לקביעת הסוכות בט"ו בתשרי, וכך כתב

למה אנחנו עושים סוכות בתשרי, כיון שהוא נגד היקף ענני כבוד היה ראוי 
לעשות בניסן, כי בניסן היה תחילת היקף עננים. אבל נראה, לפי שכשעשו 

תחילו לעשות המשכן, את העגל נסתלקו העננים, ואז לא חזרו עד שה
י ת יום הכיפורים ויקהל משה את בנומשה ירד ביום הכיפורים, ובמחר

, וציוה על מלאכת המשכן, זה היה בי"א תשרי, וכתיב והעם הביאו ישראל
עוד נדבה בבוקר בבוקר עוד שני ימים הרי י"ג בתשרי, ובי"ד בתשרי נטלו 

ילו לעשות, ואז כל חכם לב ממשה את הזהב במנין ובמשקל, ובט"ו התח
 ", עכ"ל הגר"א.לכך אנו עושין סוכות בט"ו בתשריחזרו ענני כבוד ו

רחב יותר בדברי הגר"א מובא בספר עבודת הגרשוני על שיר ביאור 
"שורש הטעם של  הכותב ומבאר כדלהלן:, )מבן אחיו ותלמידו של הגר"א(השירים 

ולא  ישראל ישחזר הקב"ה ונתרצה לשכון בתוך בנמצות סוכה היא, על מה 
רק  ,למסור אותם למלאך כמו שאמר בתחילה הנה אנכי שולח מלאך לפניך

והתחלת חזרת השכינה  ,שהשכינה תהי' תמיד בתוכם ולישב בצילו
 ."לישראל היתה בט"ו בתשרי

קב"ה ביום הכיפורים ירד משה מן ההר להגיד לישראל שצוה הכי "
כמו  ,יסור מהם לעולםלעולם ולא  ישראל ילעשות המשכן ולשכון בתוך בנ

וביום מחרת יום הכיפורים צוה  ',השוכן איתם בתוך טומאותם'שכתוב 

דכתיב  ,ובתוך י"ב וי"ג הביאו נדבות ,הרי י"א ,להביא את נדבות המשכן
כדאיתא במדרש, רבי יהודה ורבי  ,'והם הביאו אליו נדבות בבוקר בבוקר'

וביום  ,נחמיה אומרים שני ימים היו מביאים נדבות שנאמר בבוקר בבוקר
וביום ט"ו התחילו לבנות המשכן וחזרה שכינה  ,י"ד הכריזו שלא יביאו עוד

וע"ז ציווה ה' יתברך לעשות את חג הסוכות בט"ו לחודש  ,לישראל
 ."נהנו לישב תחת כנפי השכייכהשביעי, ע"ש שז

, וזה הוא הענין ישראל' יכי בסוכות הושבתי את בנ'פירוש הכתוב וזה "
ויהי 'הכבוד שחזרה שכינה על ישראל, וזה הוא מה שאמר דוד המלך ע"ה 

 'כוננה עלינו'זה מעשה המשכן,  'ומעשה ידינו' ,נועם ה' אלוקינו עלינו וכו'
רוש על ידינו פי 'ומעשי ידינו כוננהו' ,פירוש להיות לכן למקום השכינה

, אפילו לינת 'די יתלונן-יושב בסתר עליון בצל ש'ומיד נתקיים  ,תהיה כן
לילה, דהיינו על יום אחד ויומיים ג"כ לא סר מהם, וזה היה בט"ו בתשרי 

 ונתכפר להם חטא העגל", עכ"ל.

דעיקר מהותו ותוכן ענינו של חג הסוכות, הוא יהם הק', מדברמבואר 
ם הקב"ה לילך הוא בעצמו עמהם ולא ע"י מלאך, כנגד הריצוי שנתרצה לה

וענני הכבוד הם תחילת חזרת השכינה לשכון בישראל, וזה גם מבואר 
שהכריתות ברית שהיתה להחזיר שכינתו  )פרשת כי תשא(באדרת אליהו 

נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא 'לתוכה, שבה הבטיח הקב"ה לישראל 
היא הבטחה על ענני הכבוד, שהם  'נבראו בכל הארץ ובכל הגויים

הנפלאות, ונמצא שענני הכבוד הם הריצוי שנתרצה להם הקב"ה לילך הוא 
עצמו עמהם ולא ע"י מלאך ולהשרות שכינתו בתוכם, וזה עיקר עניינו של 

 חג הסוכות זכר לענני הכבוד.

 עפי"ז מתורץ שינוי הלשון של חג האסיף וחג הסוכות« 

 טז( )כג,לפי"ז מבואר הדיוק בלשון הכתוב בפרשת משפטים מעתה 
דכתיב, "וחג הקציר בכורי מעשיך אשר תזרע בשדה וחג האסיף בצאת 

 כב( )לד,השנה באספך את מעשיך מן השדה", וכן הוא ג"כ בפרשת כי תשא 
דכתיב, "חג השבועות תעשה לך בכורי קציר חטים וחג האסיף לתקופת 

תורה לא קראה בהני תרי מקומות בשם חג השנה", וחזינן מהכא שה
"דבר אל בני  )כג, לג(נאמר  ורק בפרשת אמור ,הסוכות אלא בשם חג האסיף

ישראל לאמר בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת 
זו הפעם הראשונה שקראה לחג הסוכות בשם חג הסוכות,  ,"ימים לה'

חג 'בשם התורה א קראה ל דלמעלה ולכאורה מדוע בהני תרי מקומות
 וקראה רק בשם חג האסיף. 'הסוכות

שכשניתנו  הנ"לזו עפ"י דברי הגר"א  אקושי"משך חכמה" יישב בעל הו
צטוו אז נ ,לוחות השניות ומשה ירד מן ההר וחזרו ענני הכבוד בט"ו תשרי

קרא בשם נ ,דיברות השניותקודם  ,סוכות, ולכך דוקא בזמן ההואמצות על 
 .חג הסוכות חג האסיף ולא

יום  קים נראה שמשמע שחג האסיף הינונדקדק בפסואשר כבאמת ו
בצאת השנה באספך את " )כי תשא לד, כב( ו פסוקדכתיב באות בלבד, אחד

 מעשיך מן השדה", והיינו רק יום אחד.

ב( חג  דבחג הסוכות איכא תרי ענינים והם א( חג האסיףלפי"ז נמצא 
והיינו משום  ,ק לאחר לוחות השניותהסוכות זכר לענני הכבוד, וזהו ר

ערב

 חשנת תשע"
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שרק בפרשת אמור כתיב בפעם הראשונה לשון חג הסוכות והוא זכר 
 לענני הכבוד.

 יו"ט סוכות גם על שם אסיפת התבואה!« 

גם מפן אחר אנו רואים את היותו חג הסוכות גם חג האסיף, כמו והנה 
להשי"ת על ענינו להודות שמצות נטילת ד' מינים  )כג,לט( שאי' ברמב"ן

"ואמר עוד שתוסיפו לשמור לפני ה' בלולב ואתרוג  התבואה, וכלשונו הק':
שבעת ימים, כי הוא זמן שמחה שיברך ה' אותך בכל תבואתך ובכל מעשה 

 ידיך והיית אך שמח לפניו", עכ"ל.

וזה לשונם, "ולקחתם לכם ביום  )פרק מ'(ג"כ כתבו הבעלי התוס' וכן 
ושמחתם לפני ה', לפי שגבי פסח לא כתיב הראשון פרי עץ הדר וכו', 

שמחה, לפי שעדיין לא נלקטה שום תבואה, וגבי שבועות לא כתיב אלא 
חדא שמחה לפי שהתבואה נלקטה, אבל פירות האילן לא נלקטו, אך 
בסוכות שהכל נאסף אל תוך הבית, וגם נמחלו העוונות ביום הכיפורים 

והיית אך שמח, חדא כתיב שלש שמחות, ושמחתם דהכא ושמחת בחגך 
תבואה, וחדא מפירות האילן וחדא מחילות עוונות, וזהו שאמר הכתוב 

 והיית אך שמח, שאין לך להתעסק רק בשמחה", עכ"ל.

שכתב  פרשת האזינו( –)עה"ת מבואר דברי החתם סופר ובזה 
"בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות  בזה"ל:

, יש לדקדק, לשון השביעי "(לד כג, ויקרא) 'שבעת ימים לה
מיותר, וגם לא הזכיר כאן יום השמיני  'הזה'הזה, תיבת 

בחמשה אך 'מתחיל ענין חדש לט(  כג, )ויקראואח"כ  ,כלל
תחגו , יום לחודש השביעי באספכם את תבואת הארץ עשר

ביום הראשון שבתון וביום השמיני  ,את חג ה' שבעת ימים
ולא כתיב השביעי  'יום השמיני שבתון'וכאן הזכיר  ,'שבתון

, וגם להסביר טעם 'את תבואת הארץ באספכם', אלא הזה
 ."חד עם ישראל לבדם היוםיעצרת שמישמיני 

 אביב,וגם זמן  פסח היא שמחת יציאת מצריםהנה "
והקב"ה שמח עם בניו, ושבועות זמן מתן תורתינו, וגם זמן 
הקציר והקב"ה שמח עמנו, אך בחג הסוכות יש בה ב' מיני 

שנזכר לעיל  'הזה'קא ידי ,בחודש השביעי הזה ',שמחות א
ושמח ה' במעשיו  ,שהיה ר"ה ויוהכ"פ ונמחלו עוונותיהם

ששבו אליו בתשובה ונתקבלו, ע"כ בחודש השביעי הזה 
דייקא שבעת ימים חג הסוכות לה' דייקא, כי שמחתינו היא 

בחודש השביעי באספכם את ', ושוב ברקיע עוזו למעלה
תם, ז' ימים שמחת ישראל על אסיפת תבוא 'תבואת הארץ

כי ברכם ה', נמצא הקב"ה שמח עת תשובתם של ישראל 
עם קרובו, וישראל שמחים בפני עצמן על ברכת ה' היא 
תעשיר, ואין מערבין שמחה בשמחה, ע"כ ביום השמיני 

 עצרת שמייחד הקב"ה לשמוח עם עם קרובו", עכ"ל.

שגם קודם שהיה  השתא דאתינן להכי, שוב צ"להנה ו
כבר היה השם חג סוכות  ראלכבוד בישהענין של ענני 

כמו  כי זה קאי על שמחת הקב"ה עם כלל ישראל,ברגל זה, 
קודם דיברות  עכ"ז שראינו בדברי החתם סופר, אולם

על שם שמחת אסיפת ף ולא חג הסוכות נקרא חג האסיעיקרו השניות היה 
ואחר שחזרו ענני הכבוד נתחדש בו ענין הסוכות שזה ענני  ,התבואה

 חג הסוכות.הכבוד ונקרא 

ישנה שבתחילה  ,ם בתורה של חג סוכותיציוויישנם שני לסיכום: 
שזה , 'בחמשה עשר יום לחודש השביעי הזה חג הסוכות לה'ו'הציווי של 

שנתחדש לאחר הכפרה על חטא העגל, על  'חג הסוכות'בחינת נסוב על 
ת שכינתו בתוכם, וזה וצה להם והיה זה ריצוי גמור להשרמה שהקב"ה נתר

ל, וכמו שנתבאר בדברי הגר"א כנגד הענני הכבוד שחזרו לאחר חטא העג
 .הנ"ל

אך בחמשה עשר יום לחדש השביעי של 'השני ישנה הציווי ואח"כ 
חג האסיף, דזמן אסיפה הוא  של ניןע וגו'' שזה באספכם את תבואת הארץ

 .שמחה, והוא המייחד של זמן האסיףזמן 

 ,הביאה מקודם ענין חג הסוכות של הריצוי של חטא העגלהתורה ו
משום שבתחילה בא חג הסוכות בתור המשך לסדר זמן המועדים של ר"ה 

ויוהכ"פ שאז הקב"ה מחל להם על עוונותיהם, ואח"כ בא שמחת החג של 
ר להשרות שכינתו בתוכם, על הריצוי שנתרצה להם בריצוי גמוחג הסוכות 

קודם לחטא  גם חזר לענין המועד של חג האסיף שהיה ר מכןורק לאח
, ודבר זה אינו שייך 'באספכם את תבואת הארץ' מוסיף הכתובהעגל, וע"ז 

לסדר המועדים של הימים הנוראים, ולכן כתוב בחודש השביעי ולא נכתב 
 ה", מפני שהוא ענין בפני עצמו של חג האסיף.התוספת לשון "הז

ולאחר שנתרצה להם הקב"ה העגל  שלאחר חטא ,יוצא איפואולפי"ז 
ולא כמו לפני  ,גם חג האסיף צריך להיות שבעת ימיםלכלל ישראל, אזי 

בפרשיות  ,בלשון הכתוביםלעיל חטא העגל שהיה רק יום אחד כדמדוייק 
וחגותם אותו חג לה' שבעת 'משפטים וכי תשא, ולכן כתב בפרשת אמור 

וזה כתוב בהמשך ל'באספכם את וגו',  'ימים בשנה חקת עולם לדורתיכם
צריך להיות שמחה מפורש שאפילו מחמת חג האסיף תבואת הארץ', הרי 

 .במשך שבעת ימים

ענני הכבוד או  מצינו מח' בגמ' אם סוכות שישבו כלל ישראל היווהנה 
על שם  מדייק מלשון הפסוקבספר חיי אדם בהל' סוכה סוכות ממש, ו

בסוכות תשבו שבעת ימים למען ידעו '"כתוב  שניהם וכותב בזה"ל:
מתחילה  י ישראל'ורותיכם כי בסוכות הושבתי את בנד

אלא  ,כתיב בסוכת חסר וכאן בסוכות הושבתי בכתיב מלא
חד סוכות של ענני הכבוד להורות ב' מיני סוכות שישבו א

והשני סוכות ממש בשעה שצרו על העיירות במלחמת 
 סיחון ועוג", עכ"ל.

באמת צ"ב מה הענין לעשות זכר למה שישבו והנה 
 .כלל ישראל בסוכות ממש

שכתב רשב"ם בפירושו עה"ת בפרשת אמור עי' באלא 
"למען ידעו דורותיכם פשוטו כדברי האומרים במס'  בזה"ל:

וזה טעמו של דבר חג הסוכות תעשה  ,ת ממשסוכה סוכו
לך באספך מגרנך ומיקבך באספך את תבואות הארץ, 

ען תזכור כי ובתיכם מלאים כל טוב דגן ותירוש ויצהר למ
במדבר ארבעים שנה בלא  ישראל יבסוכות הושבתי את בנ

ישוב ובלא נחלה, ומתוך כך תתנו הודאה למי שנתן לכם 
נחלה ובתים מלאים כל טוב, ולא תאמרו בלבבכם כוחי 

ולכך יוצאים מבתים  ,ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה
מלאים כל טוב בזמן אסיפה ויושבים בסוכות לזכרון שלא 

הטעם הזה היה להם נחלה במדבר ולא בתים לשבת, ומפני 
קבע הקב"ה את חג הסוכות בזמן אסיפת גורן ויקב לבלתי 
רום לבבו על בתיהם מלאים כל טוב פן יאמרו ידינו עשו 

 לנו את החיל הזה", עכ"ל.

שכל תוכן ענינו של זכרון  ,למדים מדבריונמצינו 
 אפשרולפי"ז  ,זמן האסיףאחד עם ענין הוא  ,סוכות ממשה

זה, כי כל ענין חגיגת ז' ימים אכן שפיר תלויים זה בלומר, ש
מחמת טעם 'זמן האסיף' נתחדש כאמור רק אחר חטא 
העגל, ולכן אפ"ל, שכיון שאחרי חטא העגל שהיתה ירידה 
לעולם, אזי באמת צריכים לעשות זכר גם לסוכות ממש, 

ירוד כזה באמת צריכים להיזהר  שבמצב וכביאור המאלף של הרשב"ם,
כוחי ועוצם יצר, ולא לחיות עם מחשבת במשנה זהירות לא ליפול בפח ה

 .ידי

כי  למען ידעו דורותיכםמה שמדייק התורה הק' וכותב ומסיק 'וזהו 
תוך דיוק כל הפסוקים אנו רואים שישי שמשאחרי היינו  ',בסוכות הושבתי

של סוכות ממש, ענין של ענני הכבוד ו שני ענינים של מצות סוכה, ענין
ענין הענני הכבוד החתם סופר הנ"ל, ש וכל אחד תואם לטעם אחר שהביא

שייך לבחינת חג הסוכות שבא לאחר כפרה של ר"ה ויוהכ"פ שהוא הריצוי 
הגמור של השראת השכינה בישראל, וענין סוכות ממש שייך לבחינה חג 
הסוכות של זמן האסיף שבו נצטווינו לזכור שחינו ארבעים שנה במדבר 

נכתב פסוק זה בסוף הפרשה אחרי כל זה לכן  ,בלא ישוב ובלא נחלה
שייך גם לבחינת חג הסוכות של  'סוכות הושבתיבי 'כהענין של ללמדנו כי 

 הכפרה של ר"ה ויוהכ"פ וגם לבחינת חג הסוכות של זמן האסיף.

כפרה ולשמחה ולענני כבוד בזמן ע"י מצות סוכה לנזכה בזאת ומעתה 
 ו אמן.שמחתינו ונזכה לישב בסוכת עורו של לויתן במהרה בימינ

כי למען תזכור "...

בסוכות הושבתי 

את בני ישראל 

במדבר ארבעים 

שנה בלא ישוב 

ובלא נחלה, ומתוך 

כך תתנו הודאה 

למי שנתן לכם 

נחלה ובתים 

מלאים כל טוב, ולא 

תאמרו בלבבכם 

כוחי ועוצם ידי 

עשה לי את החיל 

 ..."הזה


