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Booths? Clouds?  
www.alexisrael.org 

 

1. The Sukkot in the Wilderness 
 
 :אתו תחגו השביעי בחדש לדרתיכם עולם חקת בשנה ימים שבעת לידוד חג אתו וחגתם( מא)
 :בסכת ישבו בישראל האזרח כל ימים שבעת תשבו בסכת( מב)
  :אלהיכם ידוד אני מצרים מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסכות כי דרתיכם ידעו למען( מג)

 כג פרק ויקרא

 

“You shall live in Sukkot (booths) for seven days, all citizens in Israel shall live in Sukkot (booths); in order that 

future generations may know that I made the Israelites live in booths, when I brought them out of the Land of 

Egypt, I am the Lord your God.” (Vayikra 23:41-43) 

 

2. Booths or Clouds? 
 

 .להם עשו ממש סוכות אומר עקיבא רבי. אליעזר רבי דברי, היו כבוד ענני - ישראל בני את הושבתי בסכות כי+ כג ויקרא: +דתניא
 ב עמוד יא דף סוכה מסכת בבלי תלמוד

 

“I made the Israelites live in booths" (sukkot): Rabbi Eliezer says: They were clouds; Rabbi Akiva says: They 

were real booths (Talmud Sukka 11b.) 

 

 

3. Clouds of Glory? 
 

"There were seven clouds: Four of them to each side/direction (of the Israelites), one was above them and another 

below their feet. A further cloud would pass in front of them leveling the valleys and flattening the mountains." 

(Mekhilta Beshalach 1) 

 
 כא פסוק יג פרק שמות הקצר הפירוש - עזרא אבן
: פירושו וזה. אחד להיותו יתכן גם. לבדם שנים שהם דעתי ולפי(. א, בשלח, מכילתא) היו עננים ששבעה שאמרו בקדמונים ויש

 אש בעמוד ולילה(. לט, קה תהלים) למסך ענן פרש טעם וזה. עליהם בו יגן גם, ילכו דרך איזה להראותם לפניהם יומם ענן בעמוד
 שהלכו. ולילה יומם ללכת וטעם(. לח, מ שמות) בו לילה' תהי ואש כטעם, בלילה ענן עמוד בתוך אש עמוד היות יתכן - להם להאיר
 אחר בלילה ללכת צורך אין כי, דעתי על מהם ונפסקו. הים את שעברו עד ישראל עם היו, שנים הם אם, העננים ואלה...תמיד

  בים וחילו פרעה שנטבע

 
 ה פסוק כה פרק( הארוך הפירוש) שמות עזרא אבן
 יתעכבו ששם להם אמר, שם ובבואם, שטים עצי יער סיני הר אל סמוך היה כי ונאמר, אחרת דרך לבקש יש, היא סברא ואם

, היער כל וכרתו, מעלתו כפי אחד כל. חצרות כדמות עשו והנשיאים, סוכה אחד כל עשה אז. פירשתי כאשר ענן עליהם ואין, הרבה
 :אתו נמצא אשר וכל טעם וזה. הכפורים יום אחר רק, המשכן דבר להם דבר לא ומשה. סוכות ועשו, היו רב עם כי

 

 

4. Did the Israelites sit in Booths 
 

 לג פרק שמות
 :האהלה באו עד משה אחרי והביטו אהלו פתח איש ונצבו העם כל יקומו האהל אל משה כצאת והיה( ח)

“And the people bowed down, each person at the doorway of his tent" (Shemot 33:10) 
 ה פרק דברים

 :לאהליכם לכם שובו להם אמר לך( כו)

 
 א פרק דברים

 באהליכם ותרגנו( כז) :אלהיכם ידוד פי את ותמרו לעלת אביתם ולא( כו)

 
 כד פרק במדבר

 :ישראל משכנתיך יעקב אהליך טבו מה( ה)

"How comely are your tents O Jacob, your dwelling places (mishkenotecha) O Israel." (Bamidbar 24:5) 
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5. The verb סכ"ך 
(From the Even Shoshan Concordance) 

 

 
 

Rashbam Vayikra 23:43. Why Sit in Huts?. 6 
 

חג הסוכות תעשה לך באספך גרנך   :פשוטו כדברי האומרים במסכת סוכה סוכה ממש. וזה טעמו של דבר למען ידעו דורותיכם
כי בסוכות הושבתי את בני ישראל  - הר. למען תזכרובאספך את תבואת הארץ ובתיכם מלאים כל טוב דגן ותירוש ויצ - ומיקבך

בלא יישוב ובלא נחלה ומתוך כך תתנו הודאה למי שנתן לכם נחלה ובתים מלאים כל טוב אל תאמרו  - במדבר ארבעים שנה
 . בלבבכם כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה

 .' ה' אלהיך זה ארבעים שנה וגו' ויאכילך את המן וגווזכרת את כל הדרך אשר הוליכך  . וכסדר הזה נמצא בפרשת עקב תשמעון
כי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה ואכלת ושבעת ורם לבבך ושכחת את ה' וגו' ואמרת בלבבך  ? ולמה אני מצוה לך לעשות זאת

ים מלאים כל טוב ולכך יוצאים מבת . הנותן לך כח לעשות חיל כחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה וזכרת את ה' אלהיך כי הוא
ומפני הטעם הזה קבע הקב"ה את חג הסוכות  . בזמן אסיפה ויושבין בסוכות לזכרון שלא היה להם נחלה במדבר ולא בתים לשבת

 .בזמן אסיפת גורן ויקב לבלתי רום לבבו על בתיהם מלאים כל טוב, פן יאמרו ידינו עשו לנו את החיל הזה
 

"That your generations may know, etc." (Vayikra 23:43) – Its plain meaning is like those who say in tractate Sukka: a 

booth.  And this is what it means: You shall make for yourself a festival of booths when you gather from your threshing floor 
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and your wine-press, when you gather the corn of the field and your houses are filled with every good, grain, wine and oil, 

that you shall remember that I made the children of Israel dwell in booths in the wilderness for forty years wiyout 

settlement and wiyout inheritance.  And from this you will offer thanksgiving to Him, who gave you an inheritance and your 

houses filled with every good, and you will not say in your hearts, "My power and the might of my hand have gotten me this 

wealth"(Devarim 8:17) 

… And therefore we go out of our houses that are filled with every good at the time of the [harvest] gathering and we dwell 

in sukkot as a reminder that they did not have an inheritance in the wilderness, nor houses to dwell in. And for this reason 

God established the festival of Sukkot at the time of gathering from the threshing floor and the wine-press, so that their 

hearts not swell on account of their houses that are filled with every good, lest they say, "Our hands have gotten us this 

wealth." 

 

7. Ingathering 
ֶבָך ָך ּוִמִיקְּ נְּ ָך ִמָגרְּ פְּ ָאסְּ ַעת ָיִמ ים בְּ ָך ִשבְּ כֹּת ַתֲעֶשה לְּ  .ַחג ַהסֻּ

You shall keep the feast of Sukkot seven days, after you have gathered in from your threshing-floor and from your 

winepress. (Devarim 16:13) 

 
8. The Lessons of the Wilderness 

צַ -ָכל א  ָוה, ֲאֶשר ָאנִֹּכי מְּ ָך ַהיֹוםַהִמצְּ רּון ַלֲעשֹות:--ּוְּ מְּ ֶתם ֶאת  ִתשְּ ִביֶתם, ּוָבאֶתם ִויִרשְּ יּון ּורְּ ַמַען ִתחְּ הָוה, -ָהָאֶרץ, ֲאֶשר-לְּ ַבע יְּ ִנשְּ
ָת ֶאת ב.  ַלֲאבֵֹּתיֶכם ָזַכרְּ ָך -ָכל-וְּ ָבִעים ָשָנה יקוק אלוקיךַהֶדֶרְך, ֲאֶשר הֹוִליכְּ ָבר:--ֶזה ַארְּ ַמַען  ַבִמדְּ ָך, ָלַדַעת ֶאת לְּ ַנסֹּתְּ ָך לְּ ֲאֶשר -ַענֹּתְּ

ֹו מֹּר ִמצְּ ָך ֲהִתשְּ ָבבְּ ֹּא-ִאם--ָתוִבלְּ ָך ֶאתג.  ל ִעֶבָך, ַוַיֲאִכלְּ ָך, ַוַירְּ ַענְּ ֹּא-ַויְּ עּון ֲאבֶֹּתיָך:-ַהָמן ֲאֶשר ל ֹּא ָידְּ ל ָת, וְּ ֹּא ַעל  ָיַדעְּ ַמַען הֹוִדיֲעָך, ִכי ל -לְּ
ֶיה ָהָאדָ  ַבדֹו ִיחְּ ֶיה ָהָאָדם-מֹוָצא ִפי-ָכל-ִכי ַעל--םַהֶלֶחם לְּ הָוה, ִיחְּ ֹּא ָבֵצָקה ד.  יְּ ָך, ל לְּ ַרגְּ ָתה, ֵמָעֶליָך, וְּ ֹּא ָבלְּ ָך ל ָלתְּ ָבִעים --ִשמְּ ֶזה, ַארְּ

ָת, ִעם ה.  ָשָנה ָיַדעְּ ָבֶבָך:-וְּ ַיֵסר ִאיש ֶאת  לְּ נֹו, -ִכי, ַכֲאֶשר יְּ ֶרךָ יקוק אלוקיךבְּ ַיסְּ תָ  ו.  , מְּ ָשַמרְּ ֹו-, ֶאתוְּ ָרָכיו, יקוק אלוקיךת ִמצְּ , ָלֶלֶכת ִבדְּ
ָאה אֹּתֹו ִירְּ ִביֲאָך ֶאליקוק אלוקיךִכי  ז.ּולְּ ָעה ּוָבָהר--ֶאֶרץ, ַנֲחֵלי ָמִים  ֶאֶרץ טֹוָבה:-, מְּ ִאים ַבִבקְּ הֹּמֹּת, יֹּצְּ עָֹּרה,  ח.  ֲעָינֹּת ּותְּ ֶאֶרץ ִחָטה ּושְּ

ִרמֹון; ֶאֶרץ ֵאָנה וְּ ֶגֶפן ּותְּ ָבש-וְּ ֹּאַכל ט.  ֵזית ֶשֶמן, ּודְּ ֵכנֻּת ת ִמסְּ ֹּא בְּ ֹּא--ָבּה ֶלֶחם-ֶאֶרץ, ֲאֶשר ל ֶזל, -ל ַסר כֹּל, ָבּה; ֶאֶרץ ֲאֶשר ֲאָבֶניָה ַברְּ ֶתחְּ
חֶֹּשת צֹּב נְּ תָ  י.  ּוֵמֲהָרֶריָה ַתחְּ ָשָבעְּ ָת, וְּ ָאַכלְּ ָת ֶאת--וְּ ָך, ֶפן יא.  ָלְך-ָהָאֶרץ ַהטָֹּבה ֲאֶשר ָנַתן-, ַעליקוק אלוקיך-ּוֵבַרכְּ ַכח ֶאת-ִהָשֶמר לְּ -ִתשְּ

ֹויקוק אלוקיך מֹּר ִמצְּ ִתי שְּ ִבלְּ ָך ַהיֹום, לְּ ַצּוְּ ִכי מְּ קָֹּתיו, ֲאֶשר ָאנֹּ חֻּ ָפָטיו וְּ ָת; ּוָבִתי-ֶפן יב.  ָתיו ּוִמשְּ ָשָבעְּ ֹּאַכל, וְּ ֶנה, ת ם טִֹּבים ִתבְּ
תָ  ָיָשבְּ ֶבה יג.  וְּ ָזָהב ִירְּ ֶכֶסף וְּ יֻּן, וְּ בְּ ָך ִירְּ ֹּאנְּ צ ָך וְּ ָקרְּ כֹּל ֲאֶשר-ּובְּ ֶבה-ָלְך; וְּ ָך, ִירְּ ָת ֶאת יד.  לְּ ָשַכחְּ ָבֶבָך; וְּ ָרם, לְּ , ַהמֹוִציֲאָך יקוק אלוקיך-וְּ

ַרִים ִמֵבית ֲעָבִדים ָך ַבִמ  טו.  ֵמֶאֶרץ ִמצְּ ִצָמאֹון, ֲאֶשר ֵאיןַהמֹוִליכְּ ָרב, וְּ ַעקְּ ַהנֹוָרא, ָנָחש ָשָרף וְּ ָבר ַהָגדֹּל וְּ ָך ַמִים, ִמּצּור -דְּ ָמִים; ַהמֹוִציא לְּ
ֹּאטז.  ַהַחָלִמיש ָבר, ֲאֶשר ל ָך ָמן ַבִמדְּ עּון ֲאבֶֹּתיָך:-ַהַמֲאִכלְּ ַמַען ַנסֶֹּתָך  ָידְּ ָך, ּולְּ ַמַען ַענֹּתְּ אַ --לְּ ָך, בְּ ֵהיִטבְּ ָבֶבָך: יז.  ֲחִריֶתָךלְּ ָת, ִבלְּ ָאַמרְּ ִחי   וְּ כֹּ

עֶֹּצם ָיִדי, ָעָשה ִלי ֶאת ָת, ֶאת יח.  ַהַחִיל ַהֶזה-וְּ ָזַכרְּ ַח, ַלֲעשֹות ָחִיל:--יקוק אלוקיך-וְּ ָך כֹּ ַמַען ָהִקים ֶאת  ִכי הּוא ַהנֵֹּתן לְּ ִריתֹו ֲאֶשר-לְּ -בְּ
ַבע ַלֲאבֶֹּתיָך, ַכיֹום ַהֶזה.  {פ}  ִנשְּ

 
2 Remember all the way which the LORD your God has led you these forty years in the wilderness, that He might afflict you, 

to prove you, to know what was in your heart, whether you would keep His commandments, or no. 3 And He afflicted you, 

and suffered you to hunger, and fed you with manna, which you knew not, neither did your fathers know; that He might 

make you know that man does not live by bread only, but by everything that proceed out of the mouth of the LORD does 

man live. 4 Your clothes did not wear out upon you, neither did your foot swell, these forty years. 5 And you shall consider 

in your heart, that, as a man chastises his son, so the LORD your God chastised you. 6 And you shall keep the 

commandments of the LORD your God, to walk in His ways, and to fear Him. 7 For the LORD your God bring you into a good 

land, a land of brooks of water, of fountains and depths, springing forth in valleys and hills; 8 a land of wheat and barley, 

and vines and fig-trees and pomegranates; a land of olive-trees and honey; 9 a land wherein you shall eat bread without 

scarceness, you shall not lack any thing in it; a land whose stones are iron, and out of whose hills you may dig brass. 10 And 

you shall eat and be satisfied, and bless the LORD your God for the good land which He has given you. 11 Beware lest you 

forget the LORD your God, in not keeping His commandments, and His ordinances, and His statutes, which I command you 

this day; 12 lest when you hast eaten and art satisfied, and hast built goodly houses, and dwelt therein; 13 and when your 

herds and your flocks multiply, and your silver and your gold is multiplied, and all that you hast is multiplied; 14 then your 

heart be lifted up, and you forget the LORD your God, who brought you forth out of the land of Egypt, out of the house of 

bondage; 15 who led you through the great and dreadful wilderness, wherein were serpents, fiery serpents, and scorpions, 

and thirsty ground where was no water; who brought you forth water out of the rock of flint; 16 who fed you in the 

wilderness with manna, which your fathers knew not, that He might afflict you, and that He might prove you, to do you 

good at your latter end; 17 and you say in your heart: 'My power and the might of my hand has gotten me this 

wealth.' 18 But you shall remember the LORD your God, for it is He that gives you power to get wealth, that He may 

establish His covenant which He swore unto your fathers, as it is this day. {P} 
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FINDING A BALANCE BETWEEN THREE PARAMETERS 
1. natural-manufacture 2. protected-exposed 3. temporary-permanent 

 
 א פרק סוכה מסכת משנה

 
 א משנה
 מעשרים למעלה גבוהה שהיא סוכה
  מכשיר יהודה רבי פסולה אמה

 
 לה ושאין טפחים עשרה גבוהה ושאינה
 מצילתה מרובה ושחמתה דפנות שלשה
  פסולה

 
 ובית פוסלין שמאי בית ישנה סוכה

 כל ישנה כהסו היא ואיזו מכשירין הלל
 אבל יום שלשים לחג קודם שעשאה

 מתחלת אפילו חג לשם עשאה אם
 : כשרה השנה

 

MISHNA SUKKA. CHAPTER 1 

 

1. "A Sukka that is more than 20 cubits high is unfit 
R. Yehuda permits it. 
 
If it is less than 10 tefachim (handbreadths),  
if it does not have three walls, 
if the sun exceeds the shady area 
- it is unfit. 
 
An "Old Sukka" is forbidden by Beit Shammai and permitted by Beit Hillel. 
What is an "Old Sukka?"  
A Sukka that is made within 30 days of the chag. 
If it was deliberately made for the purpose of the chag, even from the start of the 

year, it is permitted. 
 

 ד משנה
 ואת הדלעת ואת הגפן את עליה הדלה

 ואם פסולה גבה על וסיכך הקיסום
  כשרה שקצצן או מהן הרבה סיכוך היה

 
 ואין טומאה מקבל שהוא כל הכלל זה

 וכל בו מסככים אין הארץ מן גידולו
 מן וגידולו טומאה מקבל שאינו דבר

 : בו מסככין הארץ

 
 

4. If a vine was placed over it (the Sukka walls) … 

and the s'chach was placed on top of it (the vine) – it is invalid. 

If the s'chach covers a larger area than the vine, or if the vine was cut – it is valid. 

 

This is the general principle: 

Any substance that receives ritual impurity, and is not made from materials that 

grow in the ground  

- is invalid 

A substance that does NOT receive ritual impurity 

And grows from the ground 

- is fit to become the covering (for the Sukka.) 

 

 ה משנה
 זרדין וחבילי עצים וחבילי קש חבילי

 כשרות שהתירן וכולן בהן מסככין אין
 : לדפנות כשרות וכולן

   

5. Bundles of straw or wood … are invalid for schach. 

All of these are valid if the bundle is released. 

 ב פרק סוכה מסכת משנה
 ב משנה

 רבי שרהכ המטה בכרעי סוכתו הסומך
 לעמוד יכולה אינה אם אומר יהודה

 המדובללת סוכה פסולה עצמה בפני
 כשירה מחמתה מרובה ושצלתה
 שאין פי על אף בית כמין המעובה

 : כשרה מתוכה נראים הכוכבים
 

CHAPTER 2: 

2. … Rabbi Yehuda says: If the Sukka cannot stand up by itself, it is unfit. 

…. As long as the shade exceeds the sun, it is fit for use. 

If (the s"chach) is as thick as a house, even though the stars cannot be seen 

through it, it is fit for use. 

 

 ז משנה
 ושולחנו בסוכה ורובו ראשו שהיה מי

  פוסלין שמאי בית הבית בתוך
  מכשירין הלל ובית

 
 ט משנה

 סוכתו עושה אדם הימים שבעת כל
 מאימתי גשמים ירדו עראי וביתו קבע

 משלו המקפה משתסרח לפנות מותר
 שבא לעבד דומה הדבר למה משל

 על קיתון לו ושפך לרבו כוס למזוג
 :פניו

7. A person who fits the majority of his body in the Sukka, but his table is in the 

house: Beit Shammai forbid it for use… Beit Hillel allow it…. 

 

9. For seven days, a person should make his Sukka his permanent dwelling,  

and his home, his temporary dwelling. 

 

If rain began to fall, from when may one evacuate (the Sukka)? 

From when the food begins to spoil…" 

 


