
 
 

 
 
 
 

 בפנימיות הפרשה 
 א("שליט גוטליב מרדכי )הרב אברהם 

 

 אמונה להשגת ככלי פסולות מחשבות

 

צל האמונה. שכן כל ישיבתו של האדם בצל האמונה מרמזת על כך  -הסוכה מרמזת שעניינה "צילא דמהימנותא"

והוא מקבל על עצמו את  ,נמצא כעת הגיעו עליו מלמעלהבהם הוא שהחושך והצל  ,שהוא מאמין כי ההסתרה

עבודת ה' גם בתנאים אלו וללא כל התחשבות ברגשותיו. הוא שאמרו בגמרא )סוכה יב, א( כי על הסכך להיות 

שמרגיש  - גורןוכלומר כי דווקא על ידי המחשבות הפסולות שיש לאדם בזמן של הסתרה ) - ויקב' גורן 'פסולתמ

מלשון נוקב שם ה', שמקלל מחמת רוב ייסוריו(, דווקא אז יש לו ההזדמנות ללכת  - קבי ,בדות ה'עצמו גר וזר בע

תחת צל האמונה ולמעלה מן הדעת, שהרי ללא אותן מחשבות לא היה זקוק כלל לאמונה כדי לעבוד את בוראו, 

 שהרי הוא חש ומרגיש במציאותו.

 

ראש גגו הוא שכלו של  - גגו" בראש סוכה ועושה והולך נוטל אחד "כל והוא שנקטו בגמרא )עבודה זרה ג, א(

והסוכה היא כיסוי האמונה שהאדם מניח מעל גגו כאשר הוא מהלך מעל  ,האדם העומד אצלו ברום המעלה

 השכל ולא לפיו.

 

ון שמהות מצוות סוכה היא אמונה, זו גם הסיבה שחז"ל מכנים אותה )שם( "מצווה קלה". שכן האדם אינו ווכי

הכוונה לשם  -את נשמת התורה והמצוות ם , אך להוסיף בהםריך להרבות בפועליו הטובים, אלא להמשיך בהצ

 שמים.

 

 שהוא מצב בכל השמחה סמל - הסוכה

 

זהו גם הטעם לפסק המשנה ברורה )תרלט, ב( בחשיבות ההימנעות מדיבורי לשון הרע בסוכה. שכן גם בזמן 

כאשר 'דיבור' זה אינו  -אז עליו להיזהר שלא לדבר לשון הרע על הבורא  שהאדם נמצא בהסתר פנים ובחשיכה, גם

מתבטא דווקא בדיבור בפועל חלילה, שכן גם עצם הרגשתו הרעה של האדם על מצבי חייו, היא כלשון הרע על 

 הבורא, וכאומר ומבטא שאינו מרוצה מהנהגתו.

 

. כי על ידי השמחה משיג האדם דביקות בהנהגת שמחה -ההיפך הגמור מהרגשות אלו  הסוכה עניינהואילו 

אף אתה", שהרי הבורא יתברך שכל מטרתו בבריאת העולם להשפיע טוב לבריותיו  -הבורא, בדרך של "מה הוא 

עושה זאת מתוך שמחה, וכלשון חז"ל )ראה מגילה י( על השמחה הגדולה לפניו יתברך ביום שנבראו שמים וארץ. 

רמז לכך שהעבודה בזמן ההסתרה צריכה להיעשות בשמחה ובהידור.    –ידור שבאתרוג וזהו עניין נוי סוכה והה

 .מוגבלות תחושת של בשעה דווקא - בחגך ושמחת

 

מהותה של שמחה זו היא על כך שהאדם סומך את עצמו על אמונת חכמים והולך בדרכיהם של אנשי קודש. והוא 

 -אותו שמלא צער על תנאי חייו, פטור מן הסוכה  - ה"הסוכ מן פטור "המצטער שאמרו בגמרא )סוכה כה, ב(

 מופקע ממצות סוכה שמהותה שמחה ואמונה דווקא במצבים של צל והסתרה.

 

. שכן המחוגה מצד אחד תפקידה ליצור ולצייר גבולות, ומאידך מחוגה מלשון חג - בחגך" "ושמחת זהו גם עניין

שהאדם מרגיש מוגבל, בעת שחש כי רצונו לקבל כובל אותו  שכן בה בשעה ,דרכה לצייר עיגול המורה על שלימות

בשלשלות של ברזל ואינו מניח לו להתבטל לפניו יתברך, דווקא אז עליו להרגיש בשלמות, על ידי אמונה בטוב ה' 

אמונה שהיא למעלה מן השכל. ואותה אמונה ושמחה על זכותו להיות קשור  -ובהשגחתו על כל בריה ובריה 

  שתהווה עבורו כלי לקבלת אור ה' בהמשך דרכו.לקדושה, היא 
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 בסוכות תשבו שבעת ימים

 )יואל אופנהיימר(
 

  

ָרח בְׁ " ים ָכל ָהֶאזְׁ ת ָימִׁ עַּ בְׁ בּו שִׁ שְׁ כֹּת תֵּ סֻּ כֹּתבַּ סֻּ בּו בַּ ל יֵּשְׁ ָראֵּ  )ויקרא כג מב( ."יִׁשְׁ
 

 פשט הפסוק:
 מצווה לגור בסוכה במשך שבעת ימי חג הסוכות.התורה 

 
 ב(  כח  סוכה  )תלמוד בבלי  הפסוק:  האגדה על

מעלן לסוכה,  -משנה. כל שבעת הימים אדם עושה סוכתו קבע וביתו עראי... גמרא. כיצד? היו לו כלים נאים 
מדים הדברים?[ דתנו רבנן: מעלן לסוכה. אוכל ושותה ומטייל בסוכה. מנא הני מילי? ]מאיפה לו -מצעות נאות 

בּו" כעין תדורו ]משמעות הפועל לשבת היא לגור ממש[ . מכאן אמרו:  שְׁ ]כפי שפרשו חכמנו את בפסוק שלנו[ "תֵּ
 כל שבעת הימים עושה אדם סוכתו קבע וביתו עראי.

 
 נקודות למחשבה:

להעתיק לסוכה את שגרת חיינו: במילים אחרות,  -ההלכה דורשת מאתנו בשבעת ימי חג הסוכות לגור בסוכה 
קבוע ובטוח למקום רעוע וזמני? ולמה   אכילה ושתייה, הכנסת אורחים, לימוד ושינה. מה משמעות המעבר ממקום

שינוי זה מתבקש מיד אחר יום כיפור? ולבסוף, למה בין כל חגי ישראל, נקרא חג הסוכות בכינוי המיוחד של "זמן 
 שמחתנו"?

 
מאתנו מהפך: לראות את הדברים הקבועים כארעיים ואת הדברים הארעיים כקבועים. יש הכניסה לסוכה דורשת 

עלינו לנסות לברר בכל דבר בין העיקר והטפל, בין האמצעי   ללמוד ולהרחיב את המהלך הזה על כל חיינו:
אין סופי. למטרה. אולי כל העולם הגשמי הזה, שנראה לנו כמרכז כל המציאות כולה, הוא טפל לעולם הרוחני ה

הנשמה שלנו יורדת מהמשכן הקבוע שלה בעולמות העליונים לעולם הזה על מנת להתלבש בגוף הכלה והנפסד 
שלנו לתקופה קצרה בלבד. וכשהגוף יסיים את תפקידו תחזור הנשמה למרומים. בהקשר זה מסמלת הסוכה את 

שממנו אנו יוצאים בתחילת חיינו ואליו העולם הזה הרופף והזמני. הבית שלנו מסמל את העולם הנצחי והבטוח, 
 נחזור לאחר שנעזוב את עולם הזה.

 
מהלך התשובה שהתחלנו בראש חודש אלול ושהושלם ביום כיפור בא לידי ישום בסוכה. התשובה מורכבת מוידוי 
החטא, חרטה וקבלה לעתיד )להתרחק מעבירות ולהרבות במעשים טובים(. שורש החטא טמון בתחושת הביטחון 

וכפי שנאמר בפרקי אבות: "עקביא בן מהללאל אומר: הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא   הקביעות של החומר.ו
לידי עבירה: ... מאין באת? מטיפה סרוחה. ולאן אתה הולך? למקום עפר רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן 

וכה ולארעיותה מבסס את תהליך דין וחשבון? לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא". לכן המעבר לס
התשובה. בעזרת שינוי התבוננות במציאות, אנו הופכים את המילה "אני" למילה "אין". ואז מתאפשר להבין את 

הסוכה היא הזדמנות לחשיבה,   החשיבות העצומה של מילוי חיינו במשמעות, בערכים, במעשים טובים ובאהבה.
 הקשבה לקולות הטבע שמסביב ולהקשבה לאחרים ולעצמנו.לשיחה עם חבר, עם בן זוג או עם ילד, ל

 
הנגיעה בדברים האמיתיים של החיים, בדברים נקיים מקליפות וממסכי החומר, ההשגה של הנצחי שבארעי, 

  גורמת לאדם שמחה טהורה ופשוטה. זו השמחה המיוחדת והעדינה של חג הסוכות, "זמן שמחתנו".
  



 

 לראות בעיני השכל

 (אל אופנהיימריו)
 

 

יָניו ֶהָחָכם" רֹּאשו עֵּ  )קהלת ב, יד( ".בְׁ

 יודע הוא דבר של בראשו שהחכם עד אלא? הם ברגליו עיניו[ הטיפש] הכסיל וכי: "הירושלמי התלמוד שואל

 החכם: נוסף באופן זאת אמירה את לפרש נוכל. סופו את החכם מבין, הדבר( בתחילת) בראש כבר -" בסופו מה

 במקום הוא החשיבה מושב, הראש ולכן. וחכמתו כלובש אלא העולם את ולנתח לקלוט בעיניו משתמש לא

  .החכם של העיניים

ל ַוַיְרא"כתוב על יעקב אבינו:  ָראֵּ נֵּי ֶאת יִׁשְׁ ף בְׁ י וַּיֹּאֶמר יֹוסֵּ ֶלה מִׁ  בראשית – תורה תלמוד ילקוט  ילמדנו מדרש ."אֵּ

ָתה"  כתוב והרי? מכירם היה לא וכי אומר על הפסוק: עַּ נֵּי וְׁ י)...(  ָבֶניָך שְׁ ם לִׁ יִׁם הֵּ רַּ נֶַּשה ֶאפְׁ ן ּומְׁ אּובֵּ רְׁ עֹון כִׁ מְׁ שִׁ יּו וְׁ  יִׁהְׁ

י  אלה: ואומר וצועק זהב עגלי שני ובידו, אפרים של מזרעו יוצא הרשע ירבעם וראה יעקב צפה אלא(. ח פסוק" )לִׁ

נֵּה: "כתוב( יב א מלכים) המקורי בפסוק, ]ישראל אלקיך ל ֱאֹלקיָך הִׁ ָראֵּ י: "אמר לפיכך"[ יִׁשְׁ ֶלה מִׁ : יוסף לו אמר?". אֵּ

ם ָבנַּי" ן ֲאֶשר הֵּ י ָנתַּ ים לִׁ  בקדושה הם שבניך אני יודע: אבינו יעקב לו אמר. ובקדושין בכתובה(, ט פסוק" )ָבֶזה ֱאֹלהִׁ

 והשירה, רואה אתה לעשות בני שעתידין החטא: יוסף לו אמר)...(. מתבהל אני שראיתי אלה על אלא, ובטהרה

י ָנא ָקֶחם: "לו אמר, כן יעקב ששמע כיון? רואה אתה אין הים על לומר שעתידין לַּ ם אֵּ  .(ט פסוק" )וֲַּאָבֲרכֵּ

א" כתוב איך. סיבות מכמה תמוה פסוקה ל וַּיַּרְׁ ָראֵּ ינֵּי: "כתוב מכן לאחר ומיד" יִׁשְׁ עֵּ ל וְׁ ָראֵּ דּו יִׁשְׁ זֶֹּקן ָכבְׁ  יּוכַּל ֹלא מִׁ

אֹות רְׁ י: "שאלתו פשר מה, בעיניו ראה כן שיעקב נניח אם ואפילו(? י פסוק" )לִׁ ֶלה מִׁ  עם הולך הישר השכל"? אֵּ

 בחוש איננה, היא השכל בעין זו ראיה" :בחיי רבנו ומסביר! נכדיו את הכיר יעקבאין ספק שש הקובעת אגדתנו

, רוחני או שכלי, אחר ראיה בחוש שימוש עשה יעקב, אחרות במילים.  "לראות יכול ולא: בו נאמר שהרי, העין

 עיוור שהיה למרות" ראה" אכן הוא: שהעלנו הקושיות שתי את מישרת זו וקביעה. העיניים למגבלות כפוף שאינו

 על מבוססת רוחנית תהייה בשל אלא, שלפניו הדמויות זיהוי של בעיה מפאת הייתה לא הנכדים על ושאלתו

 .ירבעם כמו רשעים(  ומנשה אפרים) אלה מצדיקים יצאו הכיצד: העתיד קריאת

יִֶׁפן: "המצרי  את שהכה לפני" ראה" רבנו משה י ַוַיְרא ָוכֹּה כֹּה וַּ ין כִׁ יש אֵּ  :במקום מפרש בחיי ורבינו(. יב ב שמות" )אִׁ

 .שיתגייר מצרי אותו של צאצא נמצא לא קדימה בהסתכלות. כלומר, "שיתגייר ממנו לעמוד עתיד איש אין"

 "מלובלין החוזה"נקרא , החסידות מגדולי , אחדנסק'מליז אלימלך רבי, תלמידו של הורוויץ הלוי יצחק יעקב רבי

 .אותו הסובבים של נפשם מקולעֹּ  ולחדור במקום או בזמן מרחוק אירועים לצפות מסוגל היה כי

מדו ל"חז. האדם נפש במדרגת תלויה העיניים עזרת ללא הדברים את "לראות" היכולת  הרואה? חכם איזהו": לִׁ

". מהן ונזהר לבא שעתידים קורות להיות שעתיד מה מלבו המבין: "במקום מסביר י"ורש(, א לב תמיד) "הנולד את

 תפתחותהה את לצפות יכולתו פי על אלא ,האדם של ידיעות של אוסף פי על נמדדת אינה החכמה מפתיע באופן

 . ביותר ההתחלתיים בשלביה גם המציאות של העתידית

ינַּי גַּל" ,לעיניים מעל ראיה של גהלמדר נזכהש תפילה אנו יָטה עֵּ בִׁ אַּ ָלאֹות וְׁ תֹוָרֶתָך נִׁפְׁ  .(קיט תהילים" )מִׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פניני בינה
 (פעת אדלרי)

 

 )ע"ז ג' ע"א( "."מצווה קלה יש לי וסוכה שמה

 קרי ליה ]ולמה קרא לה[ מצווה קלה? לפי שאין בה חסרון כיס". שואלת הגמרא: "ואמאי

האמנם אין בבניית סוכה חסרון כיס? הלא זאת מצווה יקרה ומורכבת למדי... מסביר רבי ברוך שלום אשלג ז"ל 

 בברכה ושלום מאמר צ"א:

אבי אדוני מורי [. ופירש אאמו"ר צילא דמהימנותא ]צל האמונה["...הנה הזוהר הקדוש מפרש שסוכה נקראת 

 .שסוכה הוא מלשון סכך, שסוכה את השכל, כי אמונה נקראת למעלה מדעתורבי[ זצ"ל 

אנשים שעוסקים בתורה ומצוות לא לשם שמיים מבקשים שכר מעשיהם. וכמעשה המובא בספרים אודות אברך 

חשב אולי חמיו או  שישב בעליית גג, ובכל פעם ששמע צעדים מתקרבים אל דלת העלייה ישב ולמד בהתמדה, כי

חמותו רוצים לבדוק אם הוא לומד. פעם אחת בשמעו את הצעדים פתח את הדלת ולהפתעתו ראה חתול. או אז 

. ז"א, כשאתם עושים מצוות, תקיימו מצווה קלה, היינו אמונההבין שלמד עבור חתול... אז אומר להם הקב"ה: 

המצווה שהוא עושה ומוציא בשבילה כסף, בשביל שלא  תהיה כוונתכם לשמה. ובזה אין חסרון כיס... ע"י אותה

לשמה, וכיוון בעשייתה לשם שמיים, נמצא שלא צריך לשנות רק מחשבה לבד, והמחשבה אינה עולה לו כסף, כי 

בין כך ובין כך הוא עושה המצווה, אלא שכוונתו לשם אחרים. לכן, כשהוא מכוון לשם ה', היינו באמונת ה', 

 אין בו חסרון כיס, ואז ע"י האמונה בה' נמצא שהוא עושה לשם הקב"ה..." הנקראת סוכה כנ"ל,

האמונה סוכה את השכל, כלומר: האמונה היא מעל הדעת, מעל השכל שלנו. האמונה, הקשר עם הקב"ה, היא זו 

שמאפשרת לנו לעבור מקיום תורה ומצוות על מנת לקבל שכר לקיום תורה ומצוות לשם שמיים, מרצון לקבל 

מנו לרצון להשפיע נחת רוח לבורא. האמונה היא מעל לדעת, מעל לשכל שלנו. דווקא כשאנחנו מגיעים לעצ

למקומות הקשים והנמוכים, האמונה נכנסת לפעולה. האמונה היא החיבור שלנו אל הקב"ה. אין בה "חסרון כיס" 

א. האמונה מאפשרת לנו הקשר עם הבור –מבחינה גשמית אבל היא זאת שמאפשרת לנו את התענוג הכי גדול 

 למצוא את הבורא גם בצל, בנפילות ובמקומות הקשים. 

 צא. ולאברהם אבינו נאמר: "צא וספור את הכוכבים". "צא מדירת קבע ודור בדירת ארעי"נאמר על הסוכה: 

, צמצום, שהוא דין – 65 –י -נ-ד-א –אינסוף, ושם אדנות  – 26 –, חיבור של שני שמות הקודש: הוי"ה 91בגימטריה 

 –העולם הזה, הגבלה. אם האדם מצליח לחבר את המציאות שלו של הדין בעולם הזה עם המציאות של הוי"ה 

 הוא יוצא מהמגבלה של הבית, מהמגבלה של הקביעות. 

י. המהות של הסוכה -נ-ד-גימטריה של א –ס"ה  –ובחיצוניות  26 –. בתוכה יש כ"ו 91בגימטריה היא  סוכהגם 

 ןצרות שלנו ולחבר אותיומיום שלנו ואת הל האינסוף עם הסוף. הסוכה מאפשרת לנו לקחת את ההיא חיבור ש

 הוי"ה במקומות החשוכים. ראות את לאינסוף, ל

בסוכות הושבתי את בני ישראל'. ענני  בגמרא מובאת מחולקת לזכר מה אנו בונים סוכה בחג הסוכות. "תניא:'

כבוד היו דברי ר' אליעזר, ר' עקיבא אומר: סוכות ממש עשו להם" )סוכה י"א ע"א(. בני ישראל בנו סוכות בזמן 

יציאת מצרים. אבל לא למזכרת אנחנו חוגגים את החגים. גם אנחנו זקוקים לסוכה בשביל לצאת מהמצרים שלנו. 

לדירת ארעי ולראות  אנו צריכים לצאת. יציאה מהקביעות שלנו בחיים, לחיבור להוי"הגם אנחנו זקוקים לאמונה, ל

את הכוכבים דרך הסכך, לראות את האינסוף, שלא היה ניתן לראות בכוח השכל המוגבל אלא רק בכוח האינסופי 

 האמונה.  של

 )עפ"י שיעור של הרב יובל אשרוב(

 


