
ה"הלכות סוכה סימן תרכטור

ישראל  למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני' בסוכות תשבו שבעת ימים וגו
הוא דבר תלה הכתוב מצות סוכה ביציאת מצרים וכן הרבה מצות לפי ש' בהוציאי אותם וגו

מיתת מציאות שראינו בעינינו ובאזנינו שמענו ואין אדם יכול להכחישנו והיא המורה על א
יונים הבורא יתעלה שהוא ברא הכל לרצונו והוא אשר לו הכח והממשלה והיכולת בעל
הוציאו ובתחתונים לעשות בהן כרצונו ואין מי שיאמר לו מה תעשה כאשר עשה עמנו ב

ם ענני אותנו מארץ מצרים באותות ובמופתים והסוכות שאומר הכתוב שהושיבנו בהם ה
די שנזכור כבודו שהקיפן בהם לבל יכה בהם שרב ושמש ודוגמא לזה צונו לעשות סוכות כ

אותו הזמן פ שיצאנו ממצרים בחדש ניסן לא צונו לעשות סוכה ב"נפלאותיו ונוראותיו ואע
ו בהם לפי שהוא ימות הקיץ ודרך כל אדם לעשות סוכה לצל ולא היתה ניכרת עשייתנ

מים שהם במצות הבורא יתברך ולכן צוה אותנו שנעשה בחדש השביעי שהוא זמן הגש
ה בזה יראה ודרך כל אדם לצאת מסוכתו ולישב בביתו ואנחנו יוצאין מן הבית לישב בסוכ

ותה לכל שמצות המלך היא עלינו לעשותה וסוכה זו צריך שתהיה במקום הראוי לעש
שלא תהא וממין הראוי ושיהיו דפנותיה כראוי בשיעורם ובמנינם ושיהיה סככה כראוי ו

:גבוה יותר משיעורה ולא נמוכה פחות משיעורה ולא קטנה משיעורה

סעיף ב) שם( ח"הב

לומר מצות סוכה ביציאת מצרים וכן הרבה מצות כ ' י תלה הכתו"כתב ב' תלה הכתוב וכו
ו כ למה ל"הוקשה לו הושבתי בני ישראל בסוכות ודאי אחר צאתם ממצרים היה וא

וד מאי ל כי בסוכות הושבתי את בני ישראל במדבר וע"לתלותם ביציאת מצרים הכי הול
ת ועוד בסוכות שצוה לעשות מצות סוכה זכר להושבת בני ישראל בסוכו' רבותא דהושבתי

ולכך כתב  למה ציוה לעשות סוכה בתשרי בניסן מיבעי ליה כיון שהם זכר ליציאת מצרים
ולתרץ ' ולתרץ לשנית כתב והסוכות שאומר וכו' לתרץ לראשונה תלה הכתוב וכו

לו  ל וקשיא לי על פירושו דאיך נאמר דהוקשה"עכ' פ שיצאו וכו"לשלישית כתב ואע
ן לא דמאחר דעדיי' תחלה הושבת בני ישראל בסוכותי ודאי אחר צאתם ממצרים היה כו

הם היו ודאי ידענו טיבן של אותן הסוכות שהושיבנו בהן אינו מן הראוי לתפוס בפשיטות ש
לפרש  ז למה לו לתלותו ביציאת מצרים מן הראוי היה"אחר צאתם ממצרים עד שיקשה ע

ות כ היה לו לדקדק למה לו לתל"תחלה טיבן של אורן הסוכות שהם היו במדבר ואח
ציאת ביציאת מצרים ועוד דכיון דעיקר הקושיא היא למה לו לתלות אותה הושבה בי
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מצרים מאחר שלא היתה אותה ההושבה רק אחר צאתם ממצרים אלמא שאם היתה 
כ מה טעם למה שאמר וכן "מידי וא' אותה ההושבה בשעת צאתם ממצרים לא היה ק

בד הרבה מצות דבשאר מצות לא מצינו רק שתלה עיקר המצוה בזכירת יצאת מצרים ל 
ש "במ ואין לדקדק שם כמו שדקדק במצות סוכה ועוד לפי פירושו לא ידעתי מה השיב

שראל ל לתלות ההושבה של בני י"סוף סוף קשה ל' לפי שהוא דבר שראינו בעינינו כו
רים ל לתלות המצוה של ישיבת סוכה ביציאת מצ"ביציאת מצרים מה שלא היה אלא הו

ן המצוה כמו בשאר מצות ועוד לא ידעתי היאך ימשוך מישיבת הסוכה התכלית המכוון מ
אתם דהיינו שיזכרו יציאת מצרים מאחר שהושבה של בני ישראל בסוכות היתה אחר צ

הוא  על כן יראה לי לומר דעיקר כוונת רבינו לבאר דפשט המקרא. ממצרים זמן הרבה
צות המקרא שהכוונה במ' שהכוונה במצות סוכה היא לזכור יציאת מצרים אבל אין פי

מצוה סוכה היא למען ידעו כי בסוכות הושבתי את בני ישראל לבד כי בזה מקיים ה
התורה  כתקונה ומה שאמר הכתוב בהוציאי אותם מארץ מצרים לא קאי אלמען ידעו אלא

א בידיעת הודיענו שהושבה של בני ישראל בסוכות היה באותו הזמן אבל קיום המצוה הי
שידעו כי ההושבה היתה בסוכות ' ההושבה בסוכות לבד שזה אינו אלא עיקר הפי

בה ש תלה הכתוב מצות סוכה ביציאת מצרים וכן הר "בהוציאו אותם מארץ מצרים וז
ה מצות כלומר דמשאר הרבה מצות שתלאם ביציאת מצרים יש ללמוד שגם מצות סוכ

לפי  תלאה ביציאת מצרים ושזהו עיקר הידיעה כמה שאמר למען ידעו ואמר טעם לזה
יה שאם היה עיקר הכונה בלמען ידעו שההושבה ה' פי' שהוא דבר שראינו בעינינו כו

' כ לא היה בזה רק זכירת החסד שעשה עמהם במדבר ובודאי דהוה ק"בסוכות לבד א
ים ולמה דכמה מעלות טובות למקום עלינו שהאכילנו את המן ונתן לנו הבאר ושאר חסד

אם  ציוה יותר במצות סוכה לזכור החסד של הושבת דסוכות יותר משאר חסדים אבל
את מצרים עיקר הכוונה לזכור יציאת מצרים אתי שפיר שכן הרבה מצות נצטוו זכר ליצי

כ משאר "וא' והוא המורה על אמתת מציאת הבורא כו' לפי שהוא דבר שראינו בעינינו כו
ל יציאת הרבה מצות יש ללמוד שגם במצות סוכה היתה הכונה בלמען ידעו על הידיעה ש

ון מן כ הוקשה לו לפי זה אם כן היאך ימשך מישיבת הסוכה התכלית המכו"מצרים ואח
ם הם המצוה דהיינו שיזכרו יציאת מצרים ואמר והסוכות שאומר הכתוב שהושבנו בה

לא  ע דפרק קמא דסוכה דאמר סוכות ממש עשו להן"כלומר ודאי לר' ענני הכבוד וכו
אי אלא נ דלמען ידעו לא ק"ע אה"ימשך מישיבת הסוכה זכרון יציאת מצרים ואפשר דלר

יקר דכן תרגם אליעזר דפליג עליה ואמר ענני כבוד היו ודבריו ע' אישיבת סוכה לבד אבל לר
ון זה יעלה אונקלוס ארי במטלת עננין אותיבת והקיפן בהן לבל יכה בהם שרב ושמש וזכר

החמה  על ידי מצות סוכה שמצותה צלתה מרובה מחמתה זכר לענני כבוד שהגינו מפני
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כף יציאתם י כך יזכור גם לשאר נפלאותיו ונוראותיו שעשה עמהם להגין עליהם ת"כ ע"וא
מצרים ש בשעת יציאת מ"ו בניסן היתה התחלת העננים וכמ"ממצרים בענן כבודו כי בט

נני הכבוד דמאחר שהסוכות זכרון לע' הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך וגו' וה
ודוגמא לזה  להגין עליהם וזהו שאמר' י ענן יומם גו"כ ליציאת מצרים ע"הוא הוא זכרון ג

ות חובה כ שמצ"כ הוקשה לו א"צוונו לעשות סוכה כדי שנזכור נפלאותיו ונוראותיו אח
ה בניסן היא זכר לענני הכביד והם היו מיד בצאתם ממצרים היה מן הראוי לעשות סוכ

ם דבשלמא אם נאמר דסוכות ממש היו איכא למימר דלא עשו להם סוכה במדבר כי א
ותירץ  'הולך לפניהם יומם בעמוד ענן גו' בתשרי אבל ענני הכבוד היו תכף ככתוב וה

לא  בהעלותך הקשה למה' א מזרחי בפ"ודע שהר' פ שיצאנו ממצרים בחדש ניסן כו"ואע
בוד רוחות דומיא דענני הכ ' מד' מלמטה וד' מלמעלה וא' ציותה התורה שיעשו בסוכה א

צרים זה ולמאי שכתבתי בסמוך יתיישב גם זה שמצות סוכה אינה אלא רק לזכור יציאת מ
יהם י ישיבת סוכה שצלתה מרובה מחמתה זכר לענני הכבוד שהגינו על"יגיע לאדם ע

ר עשה בכל מקום מפני החמה והשרב ומזה יגיע לזכרון שאר נפלאותיו ונוראותיו אש
חמה כי אם להגין עלינו ביציאת מצרים והדבר ידוע שהאחד שלמטה לא היה להגין מפני ה

:להנמיך הגבוה ואין מזה זכרון לשאר הגנות אשר הגין עלינו ביציאת מצרים

)בסוף דבריו(ק א "ס) שם(משנה ברורה 

ם וגם זכר ה לישב בסוכה זכר ליציאת מצרי "וכתבו האחרונים שיכוין בישיבתה שצונו הקב
מצוה וכל זה לצאת ידי ה. לענני כבוד שהקיפן אז עלינו להגן עלינו מן השרב והשמש

]:ג"פמ[כתקונה הא דיעבד יוצא כל שכיון לצאת לבד 

ד"ל' במדבר י י"רש

ְוֶאָחד , ַאְרָּבָעה ֵמַאְרַּבע רּוחֹות, ִׁשְבָעה ֲעָנִנים ְּכתּוִבים ְּבַמְסֵעיֶהם:  עליהם יומם' וענן ה
ים ְוֶאָחד ִלְפֵניֶהם ַמְנִמי ֶאת ַהָּגבֹוַּה ּוַמְגִּביַּה ֶאת ַהָּנמּו ְוהֹוֵרג ְנָחִׁש , ְוֶאָחד ְלַמָּטה, ְלַמְעָלה

):ג"מכילתא שמות י; ספרי(ְוַעְקַרִּבים 

' חדברים 

ים ַּבִּבְק  ז ת ֹיְצִא֥ ִים ֲעָיֹנ֙ת ּוְתֹהֹמ֔ ֶרץ ַנֲ֣חֵלי ָמ֔ ה ֶא֚ ֶרץ טֹוָב֑ ֖ ֶאל־ֶא֣ יֲא י ְמִבֽ ֶה֔ י ְיהָו֣ה ֱא ר׃ ִּכ֚ ה ּוָבָהֽ ָע֖
ׁש׃  ח ֶמן ּוְדָבֽ ֶרץ־ֵז֥ית ֶׁש֖ ֶפן ּוְתֵאָנ֖ה ְוִרּ֑מֹון ֶאֽ ה ְוֶג֥ ֶרץ ִחָּט֙ה ּוְׂשֹעָר֔ א ְבִמְס  טֶא֤ ֹ֤ ר ל ֶרץ ֲאֶׁש֨ ֵּכנֻ֙ת ֶא֗

ֶׁשת׃  ב ְנֹחֽ יָה ַּתְחֹצ֥ ל ּוֵמֲהָרֶר֖ ר ֲאָבֶנ֣יָה ַבְרֶז֔ ֶרץ ֲאֶׁש֣ ּה ֶא֚ ל ָּב֑ ר ֹּכ֖ א־ֶתְחַס֥ ֹֽ ֶחם ל ּה ֶל֔ אַכל־ָּב֣ ָאַכְלָּת֖ וְ י ּתֹֽ
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׃  ַתן־ָלֽ ר ָנֽ ה ֲאֶׁש֥ ֶרץ ַהֹּטָב֖ י ַעל־ָהָא֥ ֶה֔ ַרְכָּת֙ ֶאת־ְיהָו֣ה ֱא ְעָּת ּוֵבֽ ֔ ֶּפן־ִּתְׁש  יאְוָׂשָב֑ ֶמר ְל ח ִהָּׁש֣ ַּכ֖
֖ ַהּֽיֹום׃  י ְמַצְּו ר ָאֹנִכ֥ יו ֲאֶׁש֛ יו ְוֻחֹּקָת֔ ר ִמְצֹוָתי֙ו ּוִמְׁשָּפָט֣ י ְׁשֹמ֤ י ְלִבְלִּת֨ ֶה֑ ל  בי ֶאת־ְיהָו֣ה ֱא ֶּפן־ּתֹאַכ֖

ְבָּת׃  ים ִּתְבֶנ֖ה ְוָיָׁשֽ ים טֹוִב֛ ְעָּת ּוָבִּת֥ ב ִיְרֶּבה־ּלָ֑ יג ְוָׂשָב֑ ֶסף ְוָזָה֖ ן ְוֶכ֥ ֻ֔ ֙ ִיְרְּבי אְנ ֹֽ ֤ ְוצ ְר ל ֲאֶׁשר־ּוְבָקֽ  ְוֹכ֥
ה׃  ֖ ִיְרֶּבֽ ית ֲעבָ יד ְל ִים ִמֵּב֥ ֶרץ ִמְצַר֖ ֛ ֵמֶא֥ י ַהּמֹוִציֲא ֶה֔ ַכְחָּת֙ ֶאת־ְיהָו֣ה ֱא ים׃ ְוָר֖ם ְלָבֶב֑ ְוָׁשֽ  טוִדֽ

ִים ַהּמֹוִצ֤  ין־ָמ֑ ר ֵאֽ ב ְוִצָּמ֖אֹון ֲאֶׁש֣ ׁש ׀ ָׂשָר֙ף ְוַעְקָר֔ א ָנָח֤ ל ְוַהּנֹוָר֗ ר ׀ ַהָּגֹד֣ ֜ ַּבִּמְדָּב֣ יֲכ ִים ַהּמֹוִל֨ ֙ ַמ֔ יא ְל
יׁש׃  ַחָּלִמֽ ַע֙ן נַ טז ִמּ֖צּור ֽהַ ֗ ּוְלַמ֙ ְת ַען ַעֹּנֽ י ְלַמ֣ ר לֹא־ָיְד֖עּון ֲאֹבֶת֑ ר ֲאֶׁש֥ ֥ ָמ֙ן ַּבִּמְדָּב֔ ְל ֲאִכ֨ ֹּסֶת֔ ַהּֽמַ

׃  ֖ ְּבַאֲחִריֶתֽ ְב ה׃ יז ְלֵהיִטֽ ִיל ַהֶּזֽ י ֶאת־ַהַח֥ ָׂשה ִל֖ י ָע֥ ֶצם ָיִד֔ ַכְרָּת֙ ֶאת־וְ יח ְוָאַמְרָּת֖ ִּבְלָבֶב֑ ֹּכִח֙י ְוֹע֣ ָזֽ
ע לַ  ים ֶאת־ְּבִרי֛תֹו ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ַען ָהִק֧ ִיל ְלַמ֨ ַח ַלֲעׂ֣שֹות ָח֑ ֛ ֹּכ֖ ן ְל י ֗הּוא ַהֹּנֵת֥ י ִּכ֣ ֶה֔ י ְיהָו֣ה ֱא ֲאֹבֶת֖

ה׃ ַּכּ֥יֹום ַהֶּזֽ

ח"י' דברים ח ן"רמב

ואנשי חיל  ידוע כי ישראל גבורים: אלהיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל' וזכרת את ה
אמר אם  למלחמה כי נמשלו לאריות ולזאב יטרף ומלכי כנען במלחמה נצחו אותם על כן

לא היה תחשוב כחי ועצם ידי עשה לי את החיל הזה תזכור השם שהוציא אותך ממצרים ו
שה לך כל לך שם כח ועצם יד כלל ותזכור עוד כי במדבר אשר אין לאל ידך לחיות שם ע

ותו צרכך אם כן גם החיל הזה אשר עשית בכחך השם הוא שנתן לך הכח כאשר עשית א
וחזר  יכלו' ואם תשכח את השם יכלה כחך ושארך ותאבד כאשר אבדו הם כי כל עוזבי ה

בר שמע ישראל ד ) ט א(ואמר ' להביא עוד ראיה אחרת שלא תחשוב כחי ועצם ידי וגו
ש להם אמת מפי כי הגוים האלה הם גדולים ועצומים ממך ואיך תנצחם במלחמה ועוד י

בני ענקים  ערים גדולות ובצורות לרום השמים ואיך תכבוש אותם ועוד ששם עם גדול ורם
ם שאתה ידעת מן המרגלים שראו אותם ואתה שמעת מימים ראשונים שלא יתיצב אד 

עבור עליהם לפניהם וכשיתברר לך כל זה יש לך לדעת ולהאמין מן היום הזה כי לא תוכל ל
א כח העובר לפניך הוא אש אוכלה והוא ישמידם ויכניעם ל ' כלל עד שתדע בלבבך כי ה
שע י יהו(עשתה זאת בתקיפין שבהם וזה רמז למה שאמר ' ועצם יד שנתן לך אבל יד ה

יום ולא היה כ) פסוק יד(השליך עליהם אבנים גדולות מן השמים וכן אמר שם ' וה) יא
לחומת  נלחם לישראל והערים הבצורות שהזכיר כאן רמז' כי ה' ההוא לפניו ואחריו וגו

ץ וזרועם כי לא בחרבם ירשו אר) תהלים מד ד(יריחו שנפלה לפני הארון וזהו שאמר דוד 
קיפים ואור פניו לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם ימין השם וזרועו בת

אנכי ו) עמוס ב ט(שרצם בהרוגי המלחמה שנתן להם כח עליהם וזהו שאמר הכתוב עוד 
יד פריו השמדתי את האמורי מפניהם אשר כגובה ארזים גבהו וחסון הוא כאלונים ואשמ

4



:ממעל ושרשיו מתחת ייחד האמורי שהיה עצום בהם והשם הוא המשמיד אותו

)באמצע דבריו(ז "ג ט"שמות ין "רמב

, להומן הנסים הגדולים המפורסמים אדם מודה בנסים הנסתרים שהם יסוד התורה כ 
ם אין בהם שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכלם נסי 

טבע ומנהגו של עולם

5


