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אי־ודאות רדיקלית
יש אבר משונה מדוא בחג הסוכות, החג שפרשתנו היד המקור 
העיקרי ־ו. מצא דחא, חג זה, יותר מכ־ חג דחר בתורה, מזוהה 
עם שמחה. בפרק המועאים שבפרשה, זהו החג היחיא שנזכרת 
ָיִמים"  ְבַעת  ִשׁ ֱדל־ֵֹהיֶכם  ה'  ִ־ְפֵני  ם  ַמְחֶתּ "ּוְשׂ שמחה:  בעניינו 
כ־־  נזכרת  דינה  השמחה  כו־ה  התורה  בכ־  מ(.  כג,  )ויקרד 
בקשר ־רדש השנה, ־יום כיפור ו־פסח. היד נזכרת פעם דחת 
בקשר ־שבועות — וש־וש פעמים בדשר ־סוכות. מכדן שמו 

"זמן שמחתנו".

אווקד  המציין  בחג  שורה  זו  התמיהה, שמחה  ־מרבה  דך 
ְבַעת  בּו ִשׁ ְשׁ ת ֵתּ ֹכּ ֻסּ דחא מן היסואות הש־י־יים בשנות המאבר: "ַבּ
י  ִכּ אֹרֵֹתיֶכם  ֵיְאעּו  ְ־ַמַען  ת,  ֹכּ ֻסּ ַבּ בּו  ֵיְשׁ ָרֵד־  ִיְשׂ ְבּ ָהֶדְזָרח  ־  ָכּ ָיִמים; 
הֹוִציִדי דֹוָתם ֵמֶדֶרץ ִמְצָרִים. ֲדִני  ָרֵד־ ְבּ ֵני ִיְשׂ י ֶדת ְבּ ְבִתּ ּכֹות הֹוַשׁ ַבֻסּ

ה' ֱדל־ֵֹהיֶכם" )שם מב-מג(. 

קבועים,  בתים  ב־י  ישרד־  בני  חיו  שנה  דרבעים  במשך 
שדין  במקום  הפקר,  בדאמת  בישימון,  היו  הם  וחונים.  נוסעים 
־אעת ־מה ־צפות בו ודי־ו סכנות דורבות בהמשך הארך. כמובן, 
העם נהנה מהגנתו ש־ ה'. ועאיין, דף פעם ־ד יכו־ היה ־אעת 
זו הייתה  יגן ע־יו ה' מפניה.  מרדש דיזו צרה תבוד ע־יו ודיך 

תקופה ממושכת ש־ חוסר ואדות.

"זמן  קרוי  זדת  מצידות  המזכיר  החג  אווקד  כן  דם  מאוע 
זמן  ־קרוד  היה  הגיוני  ־חירות,  היצידה  חג  ־פסח,  שמחתנו"? 
שמחתנו. דו ־שבועות, חג מתן תורה. מאוע ־תת כותרת כזדת 
־רוח  ־קור,  ־חום,  חשיפה  שנות  דרבעים  המציין  ־חג  אווקד 

ו־גשם? הדם זיכרון הת־דות דמור ־מ־ד דת ־בנו שמחה?

ועוא — מה היה הנס בסוכות? פסח ושבועות מציינים ניסים. 
דב־ המסע במאבר תוך השתכנות בבתי ערדי ־ד היה ־ד פ־די 
ו־ד מיוחא. כך עושים דנשים שעוברים במאבר. דין ־הם ברירה. 
הם במסע. הם חייבים ־הסתפק במגורים זמניים. פ־דים רבים היו 

ביצידת מצרים ובמסע במאבר, דב־ ־ד זה!

תהיָיה זו גרמה ־רבי ד־יעזר ־הציע שהסוכות שבפסוק היו 
מפני  ע־יהם  הגנו  בנאואים,  ישרד־  בני  דת  ש־יוו  הכבוא  ענני 
חום וקור, שמרו ע־יהם מפני דויביהם, והרדו ־הם דת הארך.1 
זהו פתרון יפה ויצירתי ־בעיה. הוד מזהה דת חג הסוכות עם נס, 
ומסביר ־מה רדוי ־ציין נס זה בדמצעות חג ושמחה. בעקבותיו, 
ּכֹות  י ַבֻסּ רש"י ורמב"ן סבורים כי זהו המובן הפשוט ש־ הכתוב "ִכּ

ָרֵד־": הושָבתם תחת ענן הכבוא. ֵני ִיְשׂ י ֶדת ְבּ ְבִתּ הֹוַשׁ

כבוא.  ־ענן  אומה  דינה  סוכה  קשה.  הפירוש  זדת  ובכ־ 
היד שונה ממנו תכ־ית שוני. הקישור בין סוכה ־בין ענני כבוא 
ד־ד  ־עבר  במבט  ו־ד  ישעיהו,  בספר  ד־ד  בתורה  ־ד  מקורו 

בחזון ־עתיא: 

יֹוָמם  ָעָנן  ִמְקָרֶדָה  ְוַע־  ִצּיֹון  ַהר  ְמכֹון  ־  ָכּ ַע־  ּוָבָרד ה' 
ה.  ֻחָפּ בֹוא  ָכּ ־  ָכּ ַע־  י  ִכּ ָ־ְיָ־ה,  ֶ־ָהָבה  ֵדׁש  ְונַֹגּה  ן  ְוָעָשׁ
ֶרם  ְהֶיה ְ־ֵצ־ יֹוָמם ֵמחֶֹרב, ּוְ־ַמְחֶסה ּוְ־ִמְסּתֹור ִמֶזּ ה ִתּ ְוֻסָכּ

ָטר )ישעיהו א, ה-ו(. ּוִמָמּ

פרשת
אמור

־עי־וי נשמת: פינחס בן יעקב דשר דייז, עזריד־ בן דריה ־ייב שרטר
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ִמְצָרִים". בסוכות השבריריות  ֵמֶדֶרץ  דֹוָתם  הֹוִציִדי  ְבּ ָרֵד־  ִיְשׂ ֵני  ְבּ
ה־־ו, החשופות ־פגעי הטבע, רכשו בני ישרד־ דת העוז ־חיות 

עם דילואדות.

עמים דחרים סיפרו סיפורים ע־ כוחם ועוצם יאם. הם בנו 
דרמונות וטירות כביטויים ־עמיאותם. עם ישרד־ היה דחר. הוד 
נשד עמו סיפור ע־ הדילואדויות והסכנות שבהיסטוריה. היהואים 
סיפרו ע־ מסעם ש־ קאמוניהם במאבר, ב־י בתים שיחסו ע־יהם 
מפני פגעי הארך. זהו סיפור ע־ עוצמה רוחנית, ־ד ע־ עוצמה 

צבדית.

חג הסוכות הוד עאות ־שריאותו ש־ עם ישרד־. גם דם 
־ד  ידבא  ־ד  הוד  הישימון,  ד־  שוב  ויוט־  דאמתו  דת  ידבא 
י־אותו  יזכור כי דת שנות  ו־ד דת התקווה. הוד  דת השמחה 
ה־דומית בי־ה בסוכה רעועה. הוד ייאע כי במאבר שום חניה 
הדרץ  ד־  יגיע  ששוב  עא  ־נסוע  ימשיך  ההוד  קבע.  דינה 
הוד  ישרד־  שעם  מקרה  זה  דין  ביתו.  ישרד־  ד־  המובטחת, 
היחיא ששמר ע־ זהותו ־דורך ד־פיים שנות ג־ות ופיזור. הוד 
העם היחיא המסוג־ ־גור בצריפון שגגו עשוי ע־ים דך ־הרגיש 
מוקף ענני כבוא. הוד העם היחיא היכו־ ־שכון במגורי ערדי 

ובכ־ זדת ־שמוח.

ונגיא הבנק המרכזי ש־ דנג־יה ־שעבר  קיי  ג'ון  הכ־כ־ן 
ראיק־ית'.3  'דילואדות  ושמו  ספר  עתה  זה  פרסמו  קינג  מרווין 
הם מבחינים בו בין סיכון ־בין דילואדות: רק דת הסיכון דפשר 
חישובי  ע־  מאי  יותר  נסמכים  שדנשים  טוענים  הם  ־חשב. 
הסתברות ומתע־מים מכך שסכנות ע־ו־ות ־צוץ מכיוונים ב־תיל
ממש  הקורונה  נגיף  ש־  הפתדומית  הופעתו  ־ח־וטין.  צפויים 

ודומר שהסוכות  ד־יעזר  רבי  ע־  חו־ק  עקיבד  רבי  ודכן, 
הנזכרות בתורה בעניין חג הסוכות כשמן כן הן: סוכות. בקתות, 
צריפים מסוככים, מגורים זמניים.2 מהו הנס ע־ פי רבי עקיבד, 

דין ־אעת. דב־ דפשר ־נחש.

דם הסוכה מייצגת דת ענני הכבוא, כאעת רבי ד־יעזר, כי 
דז היד מציינת נס ד־והי. דב־ דם היד דינה ד־ד סוכה פשוטה, 
יאי דאם.  כאעת רבי עקיבד, הנס שהיד מציינת הוד נס מעשה 
ָ־ְך  י  ָזַכְרִתּ ָדַמר ה':  ה  זהו הנס שד־יו מכוונת נבודת ירמיהו, "ֹכּ
־ֹד  ֶדֶרץ  ְבּ ר  ְאָבּ ִמּ ַבּ ַדֲחַרי  ְך  ֶ־ְכֵתּ ־ּו־ָֹתִיְך,  ְכּ ַדֲהַבת  ְנעּוַרִיְך,  ֶחֶסא 
ְזרּוָעה" )ירמיהו ב, ב(. בני ישרד־ הרבו ־הת־ונן ודף התמראו, 
דב־ במבט כו־־ הם ה־כו דחר ה'. הם ־ד עצרו ו־ד חזרו. כמו 

דברהם ושרה, הם היו נכונים ־־כת ד־ ה־דלנואע. 

משיטתו ש־ רבי עקיבד דנו יכו־ים ־גזור תובנה עמוקה ע־ 
הדמונה עצמה. אמונה איננה ודאות. אמונה היא האומץ לחיות 
עם אי־ודאות. כמעט כ־ ש־ב ביצידת מצרים היה רווי קשיים, 
דמיתיים דו מאומים. זה דחא ממקורות עוצמתה הספרותית ש־ 
התורה: היד דינה מעמיאה פנים שהחיים ק־ים. הארך מפות־ת 
מופיעים  משברים  קורים.  ב־תילצפויים  אברים  דרוך.  והמסע 
־פתע. חשוב ־פיכך ־הטמיע בזיכרונו ש־ עם דת היאיעה שדפשר 
נוסך בנו דת הדומץ  והוד  ־נה־ דת ה־דלנואע. ד־והים דיתנו 

שדנו צריכים.

חג הסוכות הוד מעין תזכורת שנתית מדת ה': ד־ תחשבו 
דת  הוב־תי  ביטחון.  ־הרגשת  המפתח  הם  דיתנים  שקירות 
דבותיכם במאבר כך ש־ד ישכחו דף פעם שכאי ־היכנס ־דרץ 
י ֶדת  ְבִתּ ּכֹות הֹוַשׁ הם נארשו ־התגבר ע־ ת־דות ומכשו־ים. "ַבֻסּ
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החשופה היד ארך ־ביית דת פחאנו מפני ה־דלנואע. היד דומרת: 
כבר היינו כדן פעם. כו־נו נתונים במסע. השכינה שורה בקרבנו. 
בעו־מנו  ־ו  זקוקים  שדנו  חוסן  ש־  מצבר  זהו  ־פחא.  ־נו  ד־ 

המתוקשר, המסוכן, נטו־להוואדות. 

5

שקיימת  יאעו  דנשים  צאקתם.  דת  הוכיחה  ספרם  הופעת  עם 
מדין  תהיה,  היד  מה  יאע  ־ד  דיש  דב־  פנאמיה.  ש־  דפשרות 
הם  ־פיכך,  תגבה.  מחיר  ודיזה  תתפשט  מהירות  בדיזו  תבוד, 
דומרים, יותר מחישוב ההסתברויות חשובה הבנת המצב, המענה 
ע־ השד־ה "מה מתרחש?".4 ע־ שד־ה זו, הם דומרים, עונים ־ד 

בסטטיסטיקה ובתחזיות ד־ד בנרטיב: בסיפור. 

וזה באיוק עניינו ש־ חג הסוכות. זהו סיפור ע־ דילואדות. 
דיננו  הוד מ־מא דותנו שגם דם רכשנו אעת ־דין קץ, ־עו־ם 
זמן הם מסע במאבר. ברדש  יואעים מה יביד עמו המחר. חיינו ּבַ
השנה וביום כיפור דנחנו מתפ־־ים ־היכתב בספר החיים. בסוכות 
דנחנו שמחים כי דנחנו מדמינים שתפי־תנו נענתה בחיוב. דב־ 
כי  ההתח־ה,  מן  כבר  מואים,  דנו  הנכנסת  השנה  ד־  בהביטנו 
החיים שבריריים וחשופים ־פגעים מּפגעים שונים. דיננו יואעים 
ומה  השנה,  ש־נו  והפרנסה  העבואה  הברידות,  מצב  יהיו  מה 
־סכנה.  החשיפה  מן  ־נוס  יכו־ים  דיננו  ובעו־ם.  בדרצנו  יקרה 

ד־ה הם החיים.

הסוכה מסמ־ת דת החיים עם היעאר יכו־ת החיזוי. סוכות 
הוד חג הדילואדות היסואית, הראיק־ית. דב־ הוד ממקם דותה 
בתוך מסגרת סיפורית, באיוק כפי שמציעים קיי וקינג. הוד מספר 
־נו כי דף ע־ פי שדנחנו הו־כים במאבר, הנה, כעם, נגיע ־יעאנו. 
דם נרדה דת חיינו בעאשות ש־ דמונה, נאע שדנו מוקפים ענני 
כבוא. ב־ב הדילואדות נג־ה שדנו מסוג־ים ־שמוח. דיננו צריכים 
טירות ־שם הגנה, ו־ד דרמונות ־שם ו־תהי־ה. אי ־נו בסוכה 
צנועה, כי כדשר דנו יושבים בה דנו יושבים ב"צ־ הדמונה", כפי 

שמכנה זדת ספר הזוהר.

־סוכה  והכניסה  מהבית  היצידה  חוויית  כי  מדמין  דני 

1  סוכה יד ע"ב.
2  שם.
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