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 בעשיית לצאת כוונה שצריכות א"וי, כוונה צריכות מצות שאין א"י( "ד' ס סע' ח סי"או)ע "כתב השו .1

 יש כונות שני הפוסקים מן המתבאר דלפי דע( "ק ז"ס)וביאר המשנה ברורה  ."הלכה וכן, מצוה אותה

 כמו' ד והצ כאשר בזה לקיים שיכוין דהיינו בה לצאת כונה' וב עצמה למצוה הלב כונת' א למצוה

 שיכוין עצמה למצוה הלב בכונת כלל תלוי אין הסעיף בזה שנזכר המצוה וכונת .'ח' בסי ח"הב שכתב

 דזה וכדומה וקידוש ז"ובהמ ותפילה ש"בק כגון א"לד בלבו יהרהר ואל מפיו מוציא שהוא למה בלבו

 אבות וברכת ש"ק לש ראשון מפסוק לבד יצא כיון לא אם ובדיעבד בלבו שיכוין מצוה לכתחילה ע"לכו

 לצאת המצוה שמתחיל קודם לכוין חייב אם בענין שמחולקים רק ,לקמן שמבואר כמו תפילה של

 אומר צ"ראב בנדרים כדאיתא כונה דצריך מודים ע"כו המובחר מן ולמצוה. המצוה אותה בעשיית

 הא על א"הגר שכתב וכמו מלומדה אנשים מצות אותי יראתם ותהי ונאמר פועלם לשם דברים עשה

 ".ש"עי' ח בסימן דאיתא

לכן לא אומרים שהוא יושב , ודין זה הוא גם במצוות שתלויות במעשה וגם במצוות שתלויות באמירה

ל "בבה' עי)בסוכה וממילא מוכח שכוונתו לצאת ידי חובה אלא צריך להתכוין בהדיא לצאת ידי חובה 

 (.א שאין"ה י"שם ד

 

ֹּתב  "כתוב ( מג-ויקרא כג מב)בפסוק  .2 כ סֻּ בּו ב  ל יֵּשְׁ ָראֵּ יִׁשְׁ ים ָכל ָהֶאזְָׁרח בְׁ ת יָמִׁ ע  בְׁ בּו שִׁ שְׁ ֹּת תֵּ כ ן . סֻּ ע  מ  לְׁ

ָריִׁם ֲאנִׁי יְׁהוָה ֱאֹל צְׁ ֶאֶרץ מִׁ י אֹוָתם מֵּ יאִׁ ל בְׁהֹוצִׁ ָראֵּ נֵּי יִׁשְׁ י ֶאת בְׁ תִׁ בְׁ כֹות הֹוש  סֻּ יֶכם כִׁי ב  ֹּתֵּ ֹּר עּו ד יֶכםיֵּדְׁ ופירש " הֵּ

לפי שהוא דבר שראינו בעינינו ובאזנינו "לה מצות סוכה ביציאת מצרים שת( תרכה' ח סי"או)הטור 

שמענו ואין אדם יכול להכחישנו והוא המורה על אמיתת מציאות הבורא יתעלה שהוא ברא הכל 

לרצונו והוא אשר לו הכח והממשלה והיכולת בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו ואין מי שיאמר 

ובגמרא סוכה יא ב נחלקו בזה )שהסוכות שהושיבנו בהם היו ענני כבוד  והוסיף עוד" לו מה תעשה

פ שהוציאנו בניסן צונו לעשות סוכות בתשרי "ושאע( א ענני כבוד"ע סוכות ממש ולר"א שלר"ע ור"ר

לפי שבניסן הוא ימות הקיץ ודרך כל אדם לצאת לסוכתו ולא יהיה ניכר שעושים אנו במצות הבורא 

גשמים ודרך כל אדם לישב בביתו ניכרת עשייתנו את הסוכה ויראה לכל  אולם בתשרי שהוא זמן

האחת שהרי ודאי אחר , קושיות' י ביאר כוונת הטור שהוקשו לו בכאן ג"ובב. שהיא ממצות מלך עלינו

צאתם ממצרים היה ההושבה בסוכות ולמה לפסוק להודיענו זאת ועוד מה רבותא יש בזה שהושיבנו 

ועל כל אלו הקושיות ביאר ? לישב בסוכה בתשרי והרי בניסן יצאנו מצרים בסוכות ועוד למה צונו

שתלה ביציאת מצרים לפי שהיא עיקר האמונה ושהסוכות היו ענני הכבוד וצונו בתשרי שיהיה ניכר 

 .כמבואר בטור



 

 

א דאמר ענני כבוד היו הטעם שציוה לישב בסוכה "פירש שלר( ה כי בסוכות"שם ד)פ "ן עה"וברמב

ל ָכל  'הּוָבָרא (  "ו-ד ה"פ)כור הנס ששכן אותנו בענני כבודו כסוכה כעניין שנאמר בישעיה הוא שנז ע 

ָפה ל ָכל ָכבֹוד חֻּ ש ֶלָהָבה ָליְָׁלה כִׁי ע  ֹּג ּה אֵּ ָרֶאָה ָענָן יֹוָמם וְָׁעָשן וְׁנ קְׁ ל מִׁ ּיֹון וְׁע  ר צִׁ כֹון ה  צֵּל  .מְׁ יֶה לְׁ הְׁ ָכה תִׁ וְׁסֻּ

סֶ  חְׁ מ  ֶֹּרב ּולְׁ ח ָמָטריֹוָמם מֵּ ֶזֶרם ּומִׁ תֹור מִׁ סְׁ מִׁ וצוה בתשרי לפי שעל זכרון יציאת מצרים כבר צוה " ה ּולְׁ

ד סוכות "בניסן ובתשרי צוה על הנס שהיה ממושך שהיה ענן הכבוד איתם כל זמן שהותם במדבר ולמ

 .ממש היו צוה בתשרי לפי שהחלו לעשותם בתחילת החורף כמנהג המחנות

א לומר שהוקשה לטור שודאי אחר יציאת מצרים הייתה ההושבה "י דא"ח הקשה על הסבר הב"ובב

שהרי כלל לא שמענו עד כאן על הסוכות ולא שמענו עניינם ואם , בסוכות ולמה נצר הפסוק ללמדנו זה

היו סמוך ליציאת מצרים או מאוחר יותר וודאי היה על הפסוק להשמיענו זאת והקשה עוד כמה 

ח את דברי הטור שעיקר הכונה היא לזכרון יציאת מצרים ולא "ש הבולכן פיר. י"קושיות על פירוש הב

למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי "שמה שכתבה התורה , כלומר, למען ידעו כי בסוכות הושבתי

אין הכונה שצריכים לזכור עניין ההושבה אלא יציאת מצרים " י בהוציאי אותם מארץ מצרים"את בנ

ופירש דכוונת הטור לומר שכמו , הושבה תכף סמוך ליציאת מצריםופה גלתה התורה שהייתה ה

הרבה מצות שהם זכר ליציאת מצרים כך גם מצות סוכה לפי שיציאת מצרים היא עיקר האמונה 

ז ענה שהסוכות שהושיבנו "ז צריך לשאול איך ימשך זכר יציאת מצרים מישיבת הסוכה וע"והוסיף דלפ

" עליהם יומם בנוסעם מן המחנה' וענן ה"פ "עה)ם "שם הראח ב"והביא הב, בהם היו ענני כבוד

למעלה )שהקשה למה לא צותה התורה שיעשו הסוכה כמו ענני הכבוד משש רוחות ( במדבר י לד

ח שלפי שיטתו לא קשה דהמצוה היא לא לזכור "כמו שהיה בענני הכבוד ותירץ הב( צדדים' למטה וד

חד מלמטה אין זכרון להגנות שהגין עלינו ורק את ההושבה בסוכה אלא את יציאת מצרים ובא

רוחות יש זכרון למה שהגן עלינו מהחמה ומהשרב ומזה יגיע לזכרון שאר נפלאותיו ' מלמעלה ומד

א לומר שהיה הענן "ל בגור אריה שם תירץ בעניין אחר שא"והמהר. )שעשה עמנו בהוציאנו ממצרים

השמים שהם מקיפים האדם ונחשבים מעליו  תחתיהם כי הענן הוא מן השמים ונחשב מעליהם כמו

 (.ולכן מצות סוכה היא דוקא מלמעלה כמו העננים

' סי)ש "ובערוה, אם ענני כבוד היו או סוכות ממש( יא ב)א בסוכה "ע ור"וכבר נזכר לעיל שנחלקו ר

ל "סולא )ל ענני כבוד היו פשוט דשייך לעשות זכרון לדבר הגדול הזה "א דס"כתב דלר( ג-ב' תרכה סע

מה הרבותא בזה ולמה לעשות זכרון , ע שסובר סוכות ממש היו"אמנם לר( ח ופשוט"ש כב"לערוה

לה ויתפרסם גודל וביאר שמתוך שיעשו להם סוכות דוגמת הסוכות שהיו במדבר יתג, גדול לדבר הזה

מעלת ישראל במדבר שהיו הולכים שם עם רב עם נשים וילדים ואף זקנים מקום אשר אין טבע האדם 

למען ... ונמצא דעיקר מצוה זו הוא לזכרון המסע הגדול שבמדבר"כ לא חסרו דבר "להיות בו ואעפ

' סע)ש "וכתב הערוה( ש"ל הערוה"עכ" )עלינו מאחרי יציאת מצרים' נזכור גודל מעלתינו מהשגחת ה



 

 

פ שחוטאים אנו לא "ה להראות שאע"לפי שרצה הקב, עוד טעם למה הוקבעה המצווה בתשרי( ה

פ צוה "פ ואחר יוהכ"כמו שאחר מתן תורה עשו העגל ונתרצה להם ביוהכ, סרה השגחתו מאיתנו

 .להקים המשכן ולא הסיר ענני הכבוד

כה בענייני אמונה וביאור המצווה אחר שאין זה ח שיש להבין למה הטור פותח את הלכות סו"וכתב הב

 מקרא לשום הכונה לבאר זה בחיבורו מדרכו זה שאין רבינו בדברי למידק איכא"כלשונו ? מדרכו כלל

 דבסכת המקרא ולדרוש לבאר האריך ופה מנהג להורות או הוראה לפסוק רק בא לא כי שבתורה

  "?תשבו

 לא אם כתיקונה המצוה קיים לא' וגו ידעו למען דכתיב כיוןד שסובר בזה לומר לי ויראה"ח "וביאר הב

 יציאת שיזכור הסוכה בישיבת הכוונה דעיקר הפשט לפי ביאר ולכן פשטה כפי הסוכה מצות כוונת ידע

 בהתעטפו ויכוין( כה' עמ)' ח בסימן ציצית בהלכות שכתב במה ל"ז לרבינו בעצמו הטעם וזה מצרים

' וכו להניח המקום שצונו בהנחתם ויכוין כתב( עא' עמ) ה"כ בסימן תפלין בהלכות וכן' וכו המקום שצונו

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

( מ טו במדבר) בהן שכתוב בציצית אבל כוונה שום לו היתה שלא פי על אף בה יוצא כדינה המצוה

 הם שהתפלין הוא שפשוטו בפיך' יי תורת תהיה למען( ט יג שמות) כתוב בתפלין וכן 'וגו תזכרו למען

 אם כתיקונה המצוה קיים שלא יראה הוצאך חזקה ביד כי בפינו שגור' יי תורת שיהא כדי וזכרון אות

 ליה משמע' וגו ידעו למען שכתוב סוכה גבי וכן' וכו ויכוין אלו בהלכות כתב ולכן הכוונה אותה יכוין לא

ח שיש לכוון לזכרון "העלה הב במצוה המכוון הטעם הסוכה ישיבת בשעת שיכוין שצריך כן גם

 .הרי שיש לכוון גם לטעמי המצווה כשיושבים בסוכה". ההושבה בסוכות והנס שהה ביציאת מצרים

 

 בשם הפרי מגדים( ק א"תרכה ס' סי)משנה ברורה  .3

 

 אחת בסוכה לאכול אדם חייב סעודות עשרה ארבע אומר אליעזר רבי"שנינו ( א כז)במשנה סוכה  .4

 אמר ועוד .בלבד חג של ראשון טוב יום מלילי חוץ קצבה לדבר אין אומרים וחכמים בלילה ואחת ביום

 אין אומרים וחכמים חג של האחרון טוב יום לילי ישלים הראשון טוב יום לילי אכל שלא מי אליעזר רבי

 ".להמנות יוכל לא וחסרון לתקן יוכל לא תמעו נאמר זה ועל תשלומין לדבר

 אף בלילה ואחת ביום אחת דירה מה תדורו כעין תשבו ?אליעזר דרבי טעמא מאי"ומבארת הגמרא 

 אי נמי סוכה אף אכיל לא בעי אי אכיל בעי אי דירה מה כדירה ,ורבנן .בלילה ואחת ביום אחת סוכה

 בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר ?נמי ראשון טוב םיו לילי אפילו הכי אי .אכיל לא בעי אי אכיל בעי

 מכאן חובה הראשון לילה להלן מה המצות בחג עשר חמשה ונאמר עשר חמשה כאן נאמר יהוצדק



 

 

 מצת תאכלו בערב קרא אמר מנלן והתם ,רשות ואילך מכאן חובה הראשון לילה כאן אף רשות ואילך

 ".חובה קבעו הכתוב

ט ראשון של פסח בו "לה הראשון של החג נלמדת בגזרה שווה מליל יוהרי שדעת חכמים לחייב בלי

 .יש חיוב לאכול כזית מצה

 

ונחלקו הראשונים האם למדו מהגזרה , כאמור שיטת חכמים נלמדת מגזרה שוה בין סוכות לפסח .5

כלומר האם כמו שבפסח די בכזית על מנת לצאת ידי חובה כך . שווה את כל דיניה או רק את העקרון

 ?גם בסוכות או שמא בסוכות צריך יותר

 יותר שהוא אומרים יש, סוכות לילי של זו אכילה ושיעור( "חידושים סוכה שם)א "וכפי שכתב הריטב

 אבל כמוהו פת באכילת לחייבו אלא המצות מחג ילפינן ולא, בסוכה וחייב קבע אכילת שהוא, מכביצה

 אכילה דחיוב הכא אבל, כזית היא אכילה תםס היא מצה אכילת דחיוב דבמצה שוים שיעוריהם אין

 אבל, ו"נר מורי אומר היה וכן, בעינן מכביצה יותר דהיינו לחובה הראוי שיעור סוכה מדין הוא בסוכה

 כאן אף בכזית התם מה דרשינן לגמרי המצות מחג שוה גזירה דגמרינן דכיון לי ואמר בו חזר כך אחר

 חוץ לאכלו ורשאי קבע ליה לית כזית החג דבשאר גב על ואף, בשמעתין לה פרישו מדלא בכזית

 בימי חילוק מצינו ולא, נכון וזה קבע אכילת עשאו בסוכה חובה הכתוב שקבעו הראשון בליל, לסוכה

 ולשתות לאכול שלא הסוכה חיוב בעניני דאילו זו אכילה בחיוב אלא ימים לשאר הראשון ליל בין החג

 שבעת תשבו בסוכות אותם השוה והכתוב, שוה דינם סוכהל חוץ קבע לישן ושלא לסוכה חוץ קבע

 ."פשוטו וזה, ימים

 (תרלט' ח סי"י או"ב' עי)א חלוקים הראשונים "וכשני הצדדים שהביא הריטב

 

אפילו אכל כזית . חובה, אכילה בסוכה בליל יום טוב הראשון", (ג' תרלט סע' ח סי"או)ע "פסק השו .6

, רצה אינו אכול כל שבעה, רצה לאכול סעודה סועד בסוכה, רשותמכאן ואילך . פת יוצא ידי חובתו

 ".אוכל כדין אכילת מצה בפסח. אלא פירות וקליות חוץ לסוכה

וכן שאין לאכול בערב החג מחצות , ט ראשון עד שיהיה ודאי לילה"א מוסיף שאין לאכול בליל יו"ורמ

 .ואילך על מנת שיאכל בסוכה לתאבון

 

בית מאיר ודרך , ח"צל, גדיםבשם הפרי מ( ק לה"ס)ובמשנה ברורה ( ד 'תרלט סע' סי)ע "שו .7

  .ל"ט זצ"י לגרימ"ע בלוח א"החיים וע

 (.ריז' סי)א מובאת במעשה רב "הגר תודע


