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בצל סוכתנו
 ◆

יוסי בן הרוש

סוכות הוא חג מאוד קונקרטי. אנחנו בונים סוכה, נוטלים ארבעת המינים ומחוברים מאוד למציאות ולאדמה. אבל 
מחלוקת מעניינת בגמרא שמתגלגלת הן לכתבי הפוסקים ההלכתיים והן לכתבי המקובלים והחסידים מציירת את 

סוכות בגוונים קצת אחרים. 

האם סוכות הוא חג של פטיש ומסמר או שאו אולי הוא חג של עננים וניסים?

המקרא מתאר את הסיבה לחג הסוכות כרצון של האל להנציח את הישיבה בסוכות של בני ישראל בצאתם 
ממצרים:

התלמוד הבבלי דן במהות הנס אותו רוצים להנציח ומציג מחלוקת

מדוע חלוקים ר' אליעזר ור' יהושע? מהי שורש מחלוקתם?

ננסה לרדת לשורש המחלוקת על פי ספר הזוהר. הזוהר כותב כך:

מהו "צל האמונה"? האם הוא תיאור של ענני הכבוד הניסיים או תיאור מוחשי של הצל שעשו הסוכות בזמן 
המדבר?

ֶכם ֶאת  ָאְסְפּ ִביִעי ְבּ ׁ ר יֹום ַלֹחֶדׁש ַהְשּ ה ָעָשׂ ׁ ֲחִמָשּ ַאְך ַבּ

ּיֹום  ְבַעת ָיִמים ַבּ ֹחּגּו ֶאת ַחג ה' ִשׁ בּוַאת ָהָאֶרץ ָתּ ְתּ

ם ָלֶכם  תֹון. ּוְלַקְחֶתּ ָבּ ִמיִני ַשׁ ׁ תֹון ּוַבּיֹום ַהְשּ ָבּ ָהִראׁשֹון ַשׁ

ָמִרים ַוֲעַנף ֵעץ ָעבֹת  ת ְתּ ֹפּ ִרי ֵעץ ָהָדר ַכּ ּיֹום ָהִראׁשֹון ְפּ ַבּ

ְבַעת ָיִמים.  ם ִלְפֵני ה' ֱאלֵֹהיֶכם ִשׁ ַמְחֶתּ ְוַעְרֵבי ָנַחל ּוְשׂ

ת עֹוָלם  ָנה ֻחַקּ ׁ ָשּ ְבַעת ָיִמים ַבּ ֶתם ֹאתֹו ַחג ַלה' ִשׁ ְוַחֹגּ

בּו  ְשׁ ת ֵתּ כֹּ ֻסּ ֹחּגּו ֹאתֹו. ַבּ ִביִעי ָתּ ׁ ֹחֶדׁש ַהְשּ ְלדֹרֵֹתיֶכם ַבּ

ת. ְלַמַען  כֹּ ֻסּ בּו ַבּ ָרֵאל ֵיְשׁ ִיְשׂ ל ָהֶאְזָרח ְבּ ְבַעת ָיִמים ָכּ ִשׁ

ָרֵאל  ֵני ִיְשׂ י ֶאת ְבּ ְבִתּ ּכֹות הֹוַשׁ י ַבֻסּ ֵיְדעּו דֹרֵֹתיֶכם ִכּ

ר  הֹוִציִאי אֹוָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶכם. ַוְיַדֵבּ ְבּ

ָרֵאל. ֵני ִיְשׂ ה ֶאת ֹמֲעֵדי ה' ֶאל ְבּ ֹמֶשׁ

)ויקרא, פרק כג, לט-מג(

דתניא "כי בסוכות הושבתי את בני ישראל" ענני כבוד היו דברי ר' אליעזר. ר' עקיבא אומר סוכות ממש עשו להם.

)בבלי, מסכת סוכה, דף יא, ע"ב(

כל מאן דיתיב תחות צלא דמהימנותא, אחסין חירו 

ליה ולבנוי לעלמין, ואתברך ברכתא עלתא...

תרגום: כל מי שיושב תחת צל האמונה מנחיל חירות 

לו ולבניו לעולמים.

)ספר הזוהר(


