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 .1שולחן ערוך אורח חיים הלכות סוכה סימן תרכה סעיף א
בסוכות תשבו שבעת ימים וגו' כי בסוכות הושבתי את בני ישראל הם ענני כבוד
שהקיפם בהם לבל יכם שרב ושמש ומצוה לתקן הסוכה מיד לאחר יום כפור ,דמצוה
הבאה לידו אל יחמיצנה (מהרי"ל).
 .2שערי תשובה סימן תרכה
[א] ומצוה כו'  -ובא"ר משמע שאין לתקן הסוכה מכל וכל קודם יוה"כ ומפרש עפ"י
המדרש למה אנו עושין סוכות אחר יוה"כ שמא יצא דינינו לגלות כו' ע"ש והוא סמך
בעלמא דודאי מה שהסוכה היא דוגמת גלות אינו רק מחמת הישיבה אבל לא העשיה
וא"כ אדרבא היה טוב להקדים מטעם שכ' שמצוה זו שעשה הסוכה תצטרף להכריע
לכף זכות כמ"ש הלבוש לענין קידוש הלבנה …
 .3תלמוד בבלי מסכת סוכה דף יא עמוד ב
דתניא :כי בסכות הושבתי את בני ישראל  -ענני כבוד היו ,דברי רבי אליעזר .רבי
עקיבא אומר סוכות ממש עשו להם.
 .4ספרא אמור פרשה יב
למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים,
רבי אליעזר אומר סוכות ממש היו ,רבי עקיבא אומר בסוכות ענני כבוד היו ,בהוציאי
אותם מארץ מצרים ,מלמד שאף הסוכה זכר ליציאת מצרים.
 .5מכילתא דרבי ישמעאל בא  -מסכתא דפסחא פרשה יד
סוכותה .סוכות ממש היו דכתיב ויעקב נסע סוכתה (בראשית לג יז) דברי רבי אליעזר
וחכמים אומרים אין סוכות אלא מקום שנאמר ויסעו מסוכות ויחנו באיתם (במדבר לג
ו) מה איתם מקום אף סוכות מקום .רבי עקיבא אומר אין סוכות אלא ענני כבוד
שנאמר וברא ה' על מכון הר ציון ועל מקראיה ענן יומם ונוגה אש להבה לילה כי על כל
כבוד חופה (ישעיה ד ה) אין לי אלא לשעבר לעתיד לבא מנין ת"ל וסוכה תהיה לצל
יומם מחורב וגו' ואומר ופדויי ה' ישובון ושמחת עולם על ראשם (שם /ישעיה /לה י) רבי
נחמיה אומר סוכותה לפי שצריך למד מתחלתו נותן לו הא בסופו:
 .6מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי פרק יב
סוכותה ר' עקיבה אומ' סוכות ממש עשו להן בסוכות ר' אליעזר אומ' סוכות ענני כבוד
באו וחנו על גגי רעמסס מושלו משל למה הדבר דומה לחתן שהביא אפריון לפתח ביתה
של כלה כדי שתכנס לו מיד.
 .7ויקרא פרק כג ,מב-מג
ָל־הָֽאֶ ז ְָׁרח ְׁבי ִשְׁ ָראֵֵ֔ ל י ֵשְׁ ֖בו בַּסֻּ כֹּֽת( :מג) לְׁמַ עַ ן י ֵדְׁ ַ֣עו
(מב) בַןֺ ֹּ֥כ ֹת תֵ שְׁ ֖בו שִ ב ַ ְַׁ֣עת י ִ ִָ֑מים כ ָ
אֹותם מֵ ֶ ַ֣א ֶרץ מִ צ ָ ְִׁ֑רי ִם אֲ ִנ֖י ֹּ֥ה'
ִּיאי
ד ָֹֽר ֹתֵ יכֶם ִ ַ֣כי בַןֺ כּ֗ ֹות
ָ֖
הֹושבְתִּ יַׁ֙֙ אֶ ת־ב ְֵׁנַ֣י י ִשְׁ ָראֵֵ֔ ל בְהֹוצ ִּ ִ֥
ַַּׁ֙
אֱ ֹלהֵ ֶיכָֽם:
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 .8תרגום יונתן ויקרא פרשת אמור פרק כג פסוק מג
(מג) מִ ן ִב ְׁג ַלל דְׁ י ֵדְׁ עון דָ ֵריכֹון אֲ רום בְׁמַ טְׁ לַת עֲ ָננֵי ֙י ְָק ָרא אֹותֵ יבִית י ַת ְׁבנֵי י ִשְׁ ָראֵ ל ִבזְׁמַ ן
דְׁ הַ נְׁפֵ יקִ ית י ַתְׁ הֹון ִ
ַארעָ א דְׁ מִ צ ְָׁרי ִם אֲ נָא הוא יְׁי ָ אֳ לָהָ כֹון:
פְׁריקִ ין מֵ ְׁ
 .9כתר יונתן ויקרא פרשת אמור פרק כג פסוק מג
(מג) מִ ן בעבור שידעו דורותיכם כי בסוכת ענני ֙כבוד הושבתי את בני ישראל בזמן
שהוצאתי אותם פדוים מארץ של מִ צרים אני הוא יי אלהיכם:
 .11רש"י ויקרא פרשת אמור פרק כג פסוק מג
(מג) כי בסכות הושבתי  -ענני֙כבוד:
 .11רשב"ם ויקרא פרשת אמור פרק כג פסוק מג
(מג) למען ידעו דורותיכם [וגו']  -פשוטו כדברי האומרים במסכת סוכה סוכה ממש .וזה
טעמו של דבר .חג הסוכות תעשה לך באוספך מגרנך ומיקבך ) (#12באוספך את תבואת
הארץ ובתיכם מלאים כל טוב) (#13דגן ותירוש ויצהר ,למען תזכרו כי בסוכות הושבתי
את בני ישראל )(#7במדבר ארבעים שנה) (#15בלא יישוב ובלא נחלה ,ומתוך כך תתנו
הודאה למי שנתן לכם נחלה ובתיכם מלאים כל טוב) ,(#13ואל תאמרו בלבבכם כחי
)(#14
ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה.
 .12דברים פרק טז ,יג
מג ְָׁרנְׁך֖ ומִ טִקְׁ ֶבָֽך:
שה לְׁך֖ שִ ב ַ ְַׁ֣עת י ִ ִָ֑מים בְׁאָָ֨ סְׁ פְׁךֵ֔ ִ ָֽ
(יג) ַ ַ֧חג הַ ןֺ ֹּ֪כ ֹת תַּ עֲ ִ֥
 .13דברים פרק ו ,י-יב
(י) ו ְׁהָ ָָ֫יה ִ ֹּ֥כי יְׁבִיאֲ ך׀ ַ֣ה' אֱ ֹלהֶּ֗ יך אֶ ל־הָ אָָ֜ ֶרץ אֲ שֶָ֨ ר נִשְׁ ַ ַ֧בע לַאֲ ב ֶ ֹֹּ֪תיך לְַׁאב ְָׁר ָ ֹּ֪הם ְׁליִצ ָ ְֹּׁ֥חק וָֽ ְׁלי ַעֲ ֖ק ֹב
ָ ַ֣לתֶ ת ָ ִ֑לְך עָ ִ ֹּ֪רים גְׁד ֹ ֹֹּ֥לת ו ְׁט ֹ֖ב ֹת אֲ ֶ ֹּ֥שר ֹלא־בָנִ ָֽיתָ ( :יא) ּובָָ֨ תִִּּ֜ ים ֙מְ לֵ ִּ ִ֣אים ֙כָל־טּוב֙ אֲ ֶ ַ֣שר ֹלא־
ְׁת
ֵיתים אֲ ֶ ַ֣שר ֹלא־ נ ָ ִָ֑טעְׁ תָ ו ְָׁא ַכל ָ ֖
מִ לֵאתָ וב ֹ֤ ֹר ֹת חֲ צובִים אֲ ֶ ַ֣שר ֹלא־חָ ֵַ֔צבְׁתָ כ ְָׁר ִ ֹּ֥מים וְׁז ִ ֖
ת־ה' אֲ ֶ ַ֧שר ִ
הֹוצָֽיאֲ ךֹּ֪ מֵ ֶ ֹּ֥א ֶרץ מִ צ ַ ְׁ֖רי ִם מִ ֵ ֹּ֥בית עֲ ב ִָדָֽים:
ו ְׁשָ ָבָֽעְׁ תָ ( :יב) הִ ָ ַ֣שמֶ ר לְׁךֵ֔ פֶ ן־תִ שְׁ ַ ֖כח אֶ ִ֑
 .14דברים פרק ח ,י-יח
ת ֙וְשָ ָבָ֑עְ תָ֙ ֙ ֵ
ן־לְָֽך( :יא)
ת־ה' אֱ ֹלהֵֶ֔ יך עַ ל־הָ ָ ֹּ֥א ֶרץ הַ ח ָ ֹ֖בה אֲ ֶ ֹּ֥שר נָ ָֽתַ ָ
ְת אֶ ַ֣
ּוב ַֹּּֽרכ ַָׁ֙֙
(י) וְָאכַּלְ ָ ֙
ֹלהיך ְׁל ִבלְׁתִָ֨ י שְׁ ֹ֤מ ֹר מִ צְֹׁותָ יו ומִ שְׁ פָ ָ ַ֣טיו ו ְׁחֺ ק ֹתֵָ֔ יו אֲ ֶ ֹּ֪שר ָאנ ִ ֹֹּ֥כי
הִ ָ ַ֣שמֶ ר לְׁךֵ֔ פֶן־תִ שְׁ ַ ֖כח אֶ ַ֣
ת־ה' אֱ ֶ ִ֑
ָשבְׁתָ ( :יג) וב ְָׁק ְָֽׁרךֹ֤ ו ְׁצָֹֽאנְׁך
ָתים ט ִ ֹֹּ֪בים תִ ב ְֶׁנ֖ה וְׁי ָ ָֽ
ֹאכל ו ְׁשָ ָ ִ֑בעְׁ תָ וב ִ ֹּ֥
מְׁ ַצוְׁך֖ הַ טָֹֽום( :יב) פֶן־ת ַ ֖
ת־ה' אֱ ֹלהֵֶ֔ יך
ְׁשכַחְׁ תָ אֶ ַ֣
ֶה־לְך ו ְֹּׁ֥כ ֹל אֲ שֶ ר־לְׁך֖ י ְִׁר ֶבָֽה( :יד) ו ָ ְׁ֖רם ְׁלב ֶ ִָ֑בך ו ָ ָֽ
י ְִׁר ְׁב ֵֺ֔ין ו ֶ ְֹּׁ֥כסֶ ף וְׁז ָ ָ֖הב י ְִׁרב ָ ִ֑
ָ֨
מֹורא נ ָ ָֹ֤חש׀
הַ םֹוצִיאֲ ךֹּ֪ מֵ ֶ ֹּ֥א ֶרץ מִ צ ַ ְׁ֖רי ִם מִ ֵ ֹּ֥בית עֲ ב ִָדָֽים( :טו) הַ םֹו ִליכֲךָ֜ בַםִ דְׁ ָ ַ֣בר׀ הַ ג ַָ֣ד ֹל ו ְׁהַ ָ ּ֗
םֹוציא לְׁך מֵַ֔ י ִם מִ צ֖ ור ַהָֽחַ ל ִָמָֽיש( :טז) הַ ַםָֽאֲ ִָ֨כלְׁךֹּ֥ מָ ן
ָֽין־מי ִם הַ ִ ֹ֤
שָ ָרף ו ְׁעַ קְׁ ָ ֵ֔רב וְׁצִםָ ֖אֹון אֲ ֶ ַ֣שר ֵא ָ ִ֑
יתָֽך( :יז)
יטבְׁך֖ בְַׁאחֲ ִר ֶ
בַםִ דְׁ ֵָ֔בר אֲ ֶ ֹּ֥שר ֹלא־י ָדְׁ ֖עון אֲ ב ֶ ִֹ֑תיך ל ַ ְַׁ֣מעַ ן עַ מ ָֹֽתְׁ ךּ֗ ולְׁמַ עַ ן נַן ֹתֵֶ֔ ך לְׁהֵ ִ ָֽ
ת־ה' אֱ ֹלהֵֶ֔ יך ִ ַ֣כי
חי ִּל֙הַּ ז ֹּֽה( :יח) ו ְׁזָ ָֽכ ְַׁרתָ אֶ ַ֣
ו ְָׁאמַ ְׁר ָ ֖ת ִב ְׁלב ֶ ִָ֑בך כחִּ יַׁ֙֙֙ו ְִ֣עצם֙י ִ֔ ִָּדי֙ ָ ִ֥עשָ ה֙ ִּלי֙את־הַּ ַּ ִ֥
יתֹו אֲ שֶ ר־נִשְׁ ַ ֹּ֥בע לַאֲ ב ֶ ֹ֖תיך כַטֹּ֥ ֹום
ּ֗הוא הַ מ ֵ ֹֹּ֥תן לְׁךֹּ֪ ֖כ ֹחַ לַעֲ ַ֣שֹות ָ ִ֑חי ִל לְׁמַָ֨ עַ ן הָ ִ ַ֧קים אֶ ת־ב ְִׁר ֹּ֪
הַ זֶ ָֽה :פ
 .15דברים פרק ב ,ז
(ז) כִי ָ֨ה' אֱ ֹלהֶָ֜ יך ֵב ַָֽרכְׁךּ֗ בְׁכ ֹל מַ עֲ ֵ ַ֣שה י ֵ֔ ֶָדך י ַ ַָ֣דע לכְתְ ךִ֔֙ ֙את־הַּ מִּ ְד ָבִ֥ר ֙הַּ גָדל ֙הַּ זָ֑ה ֙זִ֣ה׀֙
ֹלהיךַׁ֙֙֙עִּ מִָ֔ ְך֙ ִֹ֥לא֙חָ ַּס ְרתָ֙֙ ָד ָב ֹּֽר:
ַארבָ ִּ ִ֣עים֙שָ ָָ֗נה֙ ֙
ה'֙אֱ ַׁ֙
ְ
 .16רמב"ן ויקרא פרשת אמור פרק כג פסוק מג
כי בסכות הושבתי את בני ישראל  -ענני כבוד ,לשון רש"י .והוא הנכון בעיני על דרך
הפשט ,כי צוה שידעו הדורות את כל מעשי ה' הגדול אשר עשה עמהם להפליא ששכן
אותם בענני כבודו כסוכה ,כענין שנאמר (ישעיה ד ה ו) (ה) וב ָ ַָ֣רא ֡ה' עַ ל כָל־מְׁ כָ֨ ֹון הַ ר־
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צִטָ֜ ֹון ו ְׁעַ ל־מִ קְׁ ָראֶּ֗ הָ עָ ָנֹ֤ן׀ יֹומָ ם ו ְׁעָ שֵָ֔ ן ו ְֹּׁ֪נ ֹגַה ֵ ֹּ֥אש לֶהָ ָ ֖בה ָ ִ֑ליְׁלָה ִ ֹּ֥כי עַ ל־כָל־כ ָ֖בֹוד חֺ ָפָֽה( :ו)
ֵל־יֹומם מֵ ִ֑ח ֹ ֶרב וגו']ולְׁמַ חְׁ סֶ ה ולְׁמִ סְׁ ֵ֔תֹור מִ ֶז ֶ֖רם ומִ םָ ָטָֽר ,[:ומפני שכבר
ו ְׁסֺ ָ ֹּ֪כה תִ הְׁ ֶיֹּ֥ה ְׁלצ
ָ֖
פירש שענן ה' עליהם יומם ועמוד האש בלילה ,אמר סתם כי בסכות הושבתי ,שעשיתי
להם ענני כבודי סכות להגן עליהם .והנה צוה בתחילת ימות החמה בזכרון יציאת
מצרים בחדשו ובמועדו ,וצוה בזכרון הנס הקיים הנעשה להם כל ימי עמידתם במדבר
בתחלת ימות הגשמים .ועל דעת האומר סכות ממש עשו להם (סוכה יא ב) ,החלו
לעשותן בתחילת החרף מפני הקור כמנהג המחנות ,ולכן צוה בהן בזמן הזה .והזכרון,
שידעו ויזכרו שהיו במדבר לא באו בבית ועיר מושב לא מצאו ארבעים שנה ,והשם היה
עמהם לא חסרו דבר:
 .17אבן עזרא ויקרא פרשת אמור פרק כג פסוק מג
כי בסכות שהיו עושים אחר שעברו ים סוף סוכות ,ואף כי במדבר סיני שעמדו שם קרוב
משנה .וכן מנהג כל המחנות .והנה גם זה המועד זכר ליציאת מצרים .ואם ישאל שואל
למה בתשרי זאת המצוה ,יש להשיב ,כי ענן ה' היה על המחנה יומם ,והשמש לא יכם.
ומימות תשרי החלו לעשות סוכות בעבור הקור:
 .18שמות פרק יג ,כ-כב
ֵיהם ֙יֹומִָּ֜ ם ֙בְעַּ מּוד֙
(כ) וַטִסְׁ ֖עו מִּ סֻּ ָ֑כת וַטַחֲ נַ֣ ו בְׁאֵ תֵָ֔ ם בִקְׁ ֵ ֖צה הַ םִ דְׁ ָבָֽר( :כא) וַּ ֹּֽה֙'֙הלֵ ְך֙ ֙לִּ פְ נ ָ֨
יֹומם ֙ו ָָלֹּֽי ְלָ ה( :כב) ֹלָֽא־
תם ֙הַּ ִ֔דרְך ֙ו ַּ ְַ֪לי ְלָ ה ֙בְעַּ ִ֥מּוד ֙ ֵאש ֙לְ הָ ִּ ִ֣איר ֙לָ ָ֑֙
הם ֙לָ לכת ֙ ָ ִ֥
עָ נָןַׁ֙֙ ֙לַּ נְח ָ ִ֣
י ָמִָ֫ יש עַ ֹ֤םוד ֶהָֽעָ נָן יֹומֵָ֔ ם ו ְׁעַ ֹּ֥םוד הָ ֵ ֖אש ָ ִ֑ליְׁלָה ל ֵ
ִפְׁנ֖י הָ ָעָֽם :פ
 .19תרגום יונתן שמות פרשת בשלח פרק יג
(כ) ונְׁטָ לו מִּ סֻּ כֹות ָאתַ ר דְׁ אִ תְׁ חַ פִטו בַּעֲ ָננֵי֙י ְָק ָרא ושְׁ רֹו בְׁאֵ יתָ ם דְׁ בִסְׁ טַ ר מַ דְׁ ב ְָׁרא:
ְָׁארחָ א
(כא) ו ְׁאֵ יקַ ר שְׁ כִינְׁתָ א דַ יְׁי ָ מִ ידְׁ בַר קֳ דָ מֵ יהֹון בִימָ מָ א בְׁעַ םודָ א דַ עֲ נָנָא לְׁדַ בָרותְׁ הֹון ב ְׁ
ו ְׁבלֵי ְׁלי ָא הָ דַ ר עַ םודָ א דַ עֲ נָנָא מִ בַתְׁ ֵריהֹון לְׁמַ חְׁ שַ ְך לִדְׁ ַרדְׁ פִ ין מִ ן בַתְׁ ֵריהֹון ו ְׁעַ םודָ א
דְׁ אֵ ישָ תָ א לְַׁאנְׁהָ ָרא קֳ דָ מֵ יהֹון לְׁמֵ יזַל בִימָ מָ א ו ְׁבלֵי ְׁלי ָא:
 .21כתר יונתן שמות פרשת בשלח פרק יג
המדבר:
(כ) ויסעו מסוכות מקום שנתכסו בענני כבוד ויחנו [וישהו] באיתם שבצד ִ
(כא) וכבוד שכינתו של יי מנהיג לפניהם ביום בעמוד של ענן להנהיגם בדרך ובלילה חזר
עמוד של ענן מאחריהם להחשיך לרודפיהם ִמן אחריהם ועמוד של אש להאיר לִ פניהם
ללכת ביום ובלילה:
 .21בראשית פרק לג ,ט-יז
ר־לְָֽך( :י) ו ַַ֣ט ֹאמֶ ר י ַעֲ ּ֗ק ֹב ַאל־נָא אִ ם־ ָָ֨נא
ֶש־לי ָ ִ֑רב ָאחִִ֕ י י ִ ְֹּׁ֥הי לְׁך֖ אֲ שֶ ָ
(ט) ו ַֹּ֥ט ֹאמֶ ר עֵ ָ ֖שו י ִ ַ֣
ֹלהים
מָ ָ ֹ֤צאתִ י חֵ ן בְׁעֵ י ֵֶ֔ניך וְׁלָקַ חְׁ ָ ֹּ֥ת מִ נְׁחָ ִ ֖תי מִ ט ִ ִָ֑די ִ ַ֣כי עַ ל־ ֵָ֫כן ָר ִ ַ֣איתִ י פָ ֶּ֗ניך כ ְִׁר ֹּ֪א ֹת פְׁנֵ ֹּ֥י אֱ ִ ֖
ִי־כ ֹל
ֹלהים ו ִ ְַׁ֣כי י ֶש־ל ִ֑
ו ַתִ ְׁר ֵ ָֽצנִי( :יא) ַּקח־נָ א ֙את־בִּ ְרכָתִּ יַׁ֙֙ אֲ ֶ ַ֣שר הֺ ָ ַ֣באת ֵ֔ ָלְך ִכָֽי־חַ מַ ֹּ֥ נִי אֱ ִ ֖
ַר־בֹו וַט ִָקָֽח( :יב) ו ַ֖ט ֹאמֶ ר נִסְׁ ָ ַ֣עה וְׁנ ֵ ִֵ֑לכָה ו ְׁאֵ ל ָ ְׁ֖כה ְׁלנֶג ְֶׁדָֽך( :יג) ו ַַ֣ט ֹאמֶ ר אֵ ּ֗ ָליו אֲ ד ִֹנֹ֤י י ֹדֵ עַ ִכָֽי־
וַטִפְׁ צ ֖
ָר־נֹּ֥א
הַ יְׁל ִ ַָ֣דים ַר ִֵ֔כים ו ְׁהַ ֹּ֥צ ֹאן ו ְׁהַ ב ָ ָ֖קר עָ ַ֣לֹות עָ ָ ִ֑לי ודְׁ פָקום יַ֣ ֹום אֶ חֵָ֔ ד ו ֵ ָ֖מתו כָל־הַ צָֹֽאן( :יד) י ַעֲ ב ָ
אֲ ד ִֹנ֖י ל ֵ
ָאכה אֲ שֶ ר־לְׁפָ נַי ול ֶ ְַׁ֣רגֶל הַ יְׁל ֵ֔ ִָדים ַ ֹּ֪עד
ִפְׁנַ֣י עַ ב ְִׁ֑דֹו ו ַאֲ ִָ֫ני ֶאָֽתְׁ נָהֲ ָ ַ֣לה ְׁלאִ חִּ֗ י ל ֶ ְָׁ֨רגֶל הַ םְׁ ל ָ ֹ֤
ָה־מַ֣א עִ םְׁ ךֵ֔ מִ ן־הָ ָ ֖עם אֲ ֶ ַ֣שר אִ ִ ִ֑תי
ָֽירה( :טו) ו ַַ֣ט ֹאמֶ ר עֵ שֵָ֔ ו אַ ִצָֽיג ָ
ר־ָאב ֹא אֶ ל־אֲ ד ִֹנ֖י שֵ ִע ָ
ֹּ֥
אֲ שֶ
ֹּֽירה:
שו ֙לְ ַּד ְרכֹו ֙שֵ ִּע ָ
ָא־חן בְׁעֵ ינֵ ֹּ֥י אֲ ד ֹנִ ָֽי( :טז) ֙וַּיָשָ ב֙ ֙בַּיָ֨ ֹום ֙הַּ ִ֥הּוא ֙עֵ ָ ַ֪
ו ַט ֹאמֶ ר ָ ַ֣לםָ ה ֵֶ֔זה אֶ מְׁ צ ֵ ֖
ל־כן קָ ָ ֹּ֥רא שֵ ם־הַ םָ ֖קֹום
ָסע ֙סֻּ ִ֔כתָ ה ו ִ ַֹּ֥טבֶן ֖לֹו ָ ִ֑בי ִת ולְׁמִ קְׁ נֵהו עָ ָ ַ֣שה סֺ ֵ֔כ ֹת עַ ֵ ֹּ֪
(יז) וְי ַּעֲ קבַׁ֙֙ ֙נ ַּ ִ֣
סֻּ כֹֹּֽות :ס
 .22זוהר  -רעיא מהימנא כרך ג (ויקרא) פרשת אמור דף ק עמוד ב
וכדין אהדר עשו אפטרופוסא דיעקב ויעקב לא בעא דובשיה ועוקציה ,יעבר נא אדוני
לפני עבדו ,כדין וישב ביום ההוא עשו לדרכו אימתי בשעת נעילה דהא אתפרש מעמא
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קדישא וקודשא בריך הוא שביק לחוביהון וכפר עלייהו ,כיון דההוא מקטרגא אזל
בההוא דורונא ואתפרש מנייהו בעי קודשא בריך הוא למחדי בבנוי מה כתיב ויעקב נסע
סכתה ויבן לו בית וגו' ,על כן קרא שם המקום סכות ,כיון דיתבו בסכות הא אשתזיבו
מן מקטרגא וקודשא בריך הוא חדי בבנוי ,זכאה חולקהון בהאי עלמא ובעלמא דאתי:
Esav then reverted to be Yakov’s defender, however Yakov did not want his
“honey or his sting”, (Yakov said) “let my Lord I beg you, pass before his
servant”, Esav returned that day to his path, when did this transpire? At the
time of Neila, for it is at that time he separates from his holy nation, and
the Holy One blessed Be He forgives their sins and brings about atonement.
Once the prosecutor takes leave with his present (bribe) and separates
from them, the Holy One blessed Be He arrives to rejoice with His children,
what is written? Yakov went to Sukkot and built a home…therefore the
place is called Sukkot. Since he dwelled in Sukkot, he was saved from the
prosecutor, and the Holy One blessed Be He rejoiced in His children. Happy
is their lot in this world and in the world to come.
 .23רמב"ן ויקרא פרק טז:ח
וגורל אחד לעזאזל … -ור"א כתב אמר רב שמואל אף על פי שכתוב בשעיר החטאת
שהוא לשם ,גם השעיר המשתלח הוא לשם .ואין צורך ,כי המשתלח איננו קרבן ,שלא
ישחט .ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מלת עזאזל תדע סודו וסוד שמו ,כי יש לו
חברים במקרא ,ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז בהיותך בן שלשים ושלש תדענו .והנה
ר"א נאמן רוח מכסה דבר ,ואני הרכיל מגלה סודו שכבר גלו אותו רבותינו ז"ל
במקומות רבים :אמרו בבראשית רבה (סה י) ונשא השעיר עליו (להלן פסוק כב) ,זה
עשו שנאמר (בראשית כז יא) הן עשו אחי איש שעיר ,את כל עונותם ,עונות תם שנאמר
ויעקב איש תם (שם כה כז) :ומפורש מזה בפרקי רבי אליעזר הגדול (פרק מו) ,לפיכך
היו נותנין לו לסמאל שוחד ביום הכפורים שלא לבטל את קרבנם ,שנאמר גורל אחד לה'
וגורל אחד לעזאזל ,גורלו של הקדוש ברוך הוא לקרבן עולה ,וגורלו של עזאזל שעיר
החטאת וכל עונותיהם של ישראל עליו ,שנאמר ונשא השעיר עליו .ראה סמאל שלא
נמצא בהם חטא ביום הכפורים ,אמר לפני הקדוש ברוך הוא ,רבון כל העולמים יש לך
עם אחד בארץ כמלאכי השרת שבשמים ,מה מלאכי השרת יחפי רגל כך הן ישראל יחפי
רגל ביום הכפורים .מה מלאכי השרת אין בהם אכילה ושתיה כך ישראל אין בהם
אכילה ושתיה ביום הכפורים .מה מלאכי השרת אין להם קפיצה כך ישראל עומדין על
רגליהם ביום הכפורים .מה מלאכי השרת שלום מתווך ביניהם כך הן ישראל שלום
מתווך ביניהם ביום הכפורים .מה מלאכי השרת נקיים מכל חטא כך הן ישראל נקיים
מכל חטא ביום הכפורים .והקדוש ברוך הוא שומע עדותן של ישראל מן הקטיגור
שלהם ומכפר על המזבח ועל המקדש ועל הכהנים ועל כל עם הקהל שנאמר וכפר את
מקדש הקדש וגו' ,ע"כ אגדה זו .והנה הודיענו שמו ומעשהו:
 .24ויקרא פרק טז ,ב
(ב) ו ַָ֨ט ֹאמֶ ר ָ֜ה' אֶ ל־מ ֹשֶּ֗ ה דַ בֵר אֶ ל־ַאהֲ ַ֣ר ֹן ָאחִ יך ו ְַׁאל־י ָֹ֤ב ֹא ְׁבכָל־עֵ ת אֶ ל־הַ ֵ֔ק ֹדֶ ש מִ ֵ ֖בית
לַפָ ִ֑ר ֹכֶת אֶ ל־פְׁ ֵָ֨ני הַ כ ַָ֜פ ֹ ֶרת אֲ ֶ ֹ֤שר עַ ל־הָ ָארֹן ו ְַֹׁ֣לא י ֵָ֔מות ִּ֚ ִכי ב ֹּֽעָ ִָ֔נן אֵ ָר ֶ ֖אה עַ ל־ הַ כ ַָֽפ ֹ ֶרת:
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