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ענני הכבוד והמשכן 
 

שני חגים נקבעו כזכר ליציאת מצרים: חג האביב, הוא חג הפסח, החל במועד שבו יצאו בני 
ישראל ממצרים, וחג האסיף, הוא חג הסוכות, החל בסתיו. לכאורה אין סמיכות בין מועד חג 
הסוכות ואירועי יציאת מצרים, ואחד ההסברים המקובלים הוא, שאם הייתה מצוות הישיבה 
בסוכה חלה באביב, עת יצאנו ממצרים, לא היה החג מותיר רושם. שהרי באביב ובימות הקיץ 
דרך כל אדם לעשות סוכה לצל, ולכן לא הייתה ניכרת עשיית סוכה במצוות הבורא. לכן נקבע 
חג הסוכות בסתיו, מועד בו כל אדם יוצא מסוכתו לישב בביתו (טור או"ח תרכ"ה). גם טיעון 
מקובל זה איננו מסביר למה נבחר דווקא יום ‰Ú ‰˘ÈÓÁ˘¯ בתשרי כדי לחוג בו את חג 

הסוכות. 
 

כל החגים המופיעים במקרא, סמוכים לתאריך היסטורי. פסח חל ביום יציאת מצרים, שבועות 
חל ארבעים ותשעה ימים אחר פסח, ונקרא גם חג מתן תורה. ראש השנה אמנם נקרא במקרא יום 
זיכרון, אך מקובלת הדעה שזהו יום בריאת העולם, כמצוי בתפילת ראש השנה. יום הכיפורים 
הוא היום בו נמחל עוון העגל; יום ירידת משה מהר סיני ואמירת הקב"ה "סלחתי כדברך" 

(במד' יד כ). 
 

חג הסוכות הוא מזכרת לישיבת ישראל בסוכות במדבר, כנאמר: "כי בסכות הושבתי את בני  
ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים" (ויק' כג מג). בשאלה מה הן הסוכות, נחלקו ר' אליעזר ור' 
עקיבא: "דתניא, 'כי בסכות הושבתי את בני ישראל' - ענני כבוד היו, דברי רבי אליעזר. רבי 

עקיבא אומר, סוכות ממש עשו להם" (סוכה יא, ע"ב). 
 

דעתו של ר' אליעזר התקבלה יותר. המפרשים, כגון רש"י, מצטטים רק דעה זאת, וכך סובר גם 
השולחן ערוך. ישנן סברות רבות להעדפה של דברי ר' אליעזר,1 אך נדמה, כי ההסבר האמיתי 

טמון בתשובה לשאלה, מדוע חל חג סוכות בט"ו בתשרי דווקא. 
 

הזיהוי של ראש השנה כיום בריאת העולם, היא דעתו של ר' אליעזר במחלוקתו עם ר' יהושע. ר' 
אליעזר אמר בתשרי נברא העולם, ואילו רבי יהושע אמר בניסן נברא העולם.2 כלומר, הסמיכות  

                                                           
 1  ראה מאמרו של הרב נריה גוטל דף שבועי מס' 307 תש"ס. 

 2  בראשית רבא פרשה כב. 
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של ראש השנה לאירוע היסטורי היא לפי דעת ר' אליעזר, ולכן יש מקום לחפש בדבריו אירוע 
היסטורי הקשור לסוכות. בעל ה"דברי אליהו" קושר זאת לפרשיות שאנו קוראים בשבועות אלו. 

 

כשעשו בני ישראל את העגל, נסתלקו ענני הכבוד, ולא חזרו עד שהתחילו לעשות את המשכן. 
משה ירד מהר סיני ביום הכיפורים עם בשורת הסליחה של הקב"ה על מעשה העגל. למחרת, 
בי"א בתשרי, הקהיל "משה את כל עדת בני ישראל" (שמ' לה א), וציווה אותם על התרומה 
למשכן. העם הביא את תרומתו בי"ב ובי"ג בתשרי, כפי שנאמר בבמדבר רבה  (פרשה יב): 
"ולשני בקרים הביאו כל הנדבה, שנאמר 'והם הביאו אליו עוד נדבה בבׂקר בבׂקר'" (שמ' לו ג). 
לאחר שני ימים אלה ציווה משה להעביר "קול במחנה לאׂמר איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה 
לתרומת הקׂדש, וי ָּכֵלא העם מהביא" (שם ו). דהיינו, משה ציווה על כך ביום י"ד בתשרי. ביום 
ט"ו התחילו בבניית המשכן, ואז חזרה השכינה לשכון בתוכם - אז חזרו ענני הכבוד. לכן 
הצטווינו לחוג את חג הסוכות ביום החמישה עשר לחודש תשרי, שהוא היום שבו זכו ישראל 

להחזרת ענני הכבוד.  
 

כך מקבלת שיטת ר' אליעזר חיזוק, כי גם ראש השנה וגם חג הסוכות נקשרים לאירוע היסטורי: 
בראש השנה נברא העולם, ובחג הסוכות, החל ביום ט"ו בתשרי, זכה עם ישראל לשבת תחת 

כנפי השכינה, בסוכות, שהם ענני הכבוד.  
 

ד"ר אביעזר ישראלי 
ע"י רשות המחקר 
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