
בצל האמונה
הימים הנשגבים, ימי חג הסוכות, מכונים גם 'ימי האמונה'. והקשר 
פרשת  מהימנא'  )'רעיא  הקדוש  בזהר  נמצא  לאמונה  סוכה  מצות  בין 

אמור(:

"בסוכות תשבו שבעת ימים" וכיון שנראים ישראל יושבים 
כלל, מסתלקים המקטרגים  פחד  להם  ואין  בסוד האמונה 

מהם, וכל מי שהוא בצל האמונה יושב בסוכה".
וביאר זאת רבינו חיים פלאג'י )'מועד לכל חי' כ, נא(: "הישיבה בסוכה 
היא סגולה להגן מכל צרה וקטרוג, וכל מי שמאמין באמת בבורא 
יתברך הרי הוא יושב בסוכה בצל האמונה, אך מאידך, מי שמזלזל 
כי  ישראל,  באמונת  חלק  לו  שאין  בכך  מעיד  זו,  חשובה  במצוה 

'סוכה' היא בגימטריא תשעים ואחת כמנין שמות הוי"ה ואדנות".

המוגנת  המטופחת  מחלקתנו  מבתינו,  יוצאים  כולנו  הסוכות  בחג 
בבית  ימים  שבוע  במשך  ולאכול  לישון  לשבת,  והולכים  והנעימה 
ארעי, מוקפים בכמה דפנות חלשות מהצדדים, ובקומץ עלים מעל 

הראש. 

שהוא  בהקב"ה,  האיתנה  אמונתנו  את  מוכיחים  אנו  זה  במעשה 
בוטחים  אנו  כאילו  נראה  השנה  שבכל  לפי  עלינו.  להגן  יכול  לבדו 
בבית המבוצר שבנינו, אך בחג הסוכות אנו מעידים לפני כל העולם 
שביטחוננו היחיד הוא רק בבורא יתברך. כך היה גם במדבר, כאשר 
בני ישראל שהו במשך שנים רבות במדבר צייה ושממה, והקב"ה 
לא רק סיפק את צרכיהם, אלא גם הקיפם בסוכת ענני כבוד להגן 

עליהם מכל פגע רע ומכל צרה וצוקה.

יתר על כן, כפי שכותב רבינו חיים פלאג'י, וכפי שכתבו עוד הרבה 
מגדולי ישראל, הגימטריה של המילה 'סוכה' היא צ"א, כגימטריה 
ללמדנו  א-ד-נ-י  ובקריאתו  הוי"ה  בכתיבתו  הקב"ה  של  שמו  של 
שהסוכה מבטאת את השגחתו המוחלטת של הבורא יתברך עלינו, 

ואת חובתנו להאמין בכך בכל זמן ומצב.

* * *
על  לשמור  מסוגלת  שהיא  בכך  מיוחדת  סגולה  גם  ישנה  לסוכה 
התפלל  ע"ה  המלך  שדוד  וכפי  רע.  דבר  מכל  עליו  ולהגן  האדם 
אהלו  בסתר  יסתירני  רעה,  ביום  בסוכו  יצפנני  "כי  ה(:  )כז  בתהלים 
בצור ירוממני", ופירש זאת ה'אבן עזרא', שדוד המלך ידע שהדבר 
היחיד שיכול לשומרו מכל צר ואויב הוא בכך שהקב"ה יצפון אותו 
בסוכתו ויסתירו בצל כנפיו, ולכן בקש מהקב"ה 'כי יצפנני בסוכו...'.

סוכה?!  דווקא  מדוע  להבין  יש  שלכאורה  אלא 
וכי לא היה יותר מתאים לבקש 'כי יצפנני 

במבצרו', או בכל בנין חזק אחר?

וביאור הדבר כאמור לעיל, שכן אין מבצר בעולם שיכול להתחרות 
בחוזקה של הסוכה, משום שמשמעות הסוכה היא בעצם אמונה! 
וכשאדם מאמין באמונה שלימה ובוטח בד' שיגן עליו מכל רע, הרי 
זה כאילו הוא נמצא ממש תחת כנפי השכינה, ושם בודאי שאין מי 

שיוכל לעשות לו רעה.

מכניסים  אנו  הסוכות  בחג  סוכה.  מצות  של  המשמעות  היא  זו 
אכילה  ע"י  שלנו  החיים  מהלך  כל  את  ימים  שבעה  במשך  לסוכה 
ושתיה, ישנה ושינון בצל בסוכה. ובכך אנו מראים שאנו מאמינים 
שהקב"ה הוא זה שמחזיק אותנו במהלך כל חיינו, ורק בזכותו אנו 

קיימים בעולם.

* * *
כמילה 'סוכה' גם המילה 'אמן' היא בגימטריא צ"א, ומלבד זאת היא 

גם שורש המילה 'אמונה'.

של  ראשון  יו"ט  ליל  של  מאוחרת  ליל  בשעת  ברק  בבני  ומעשה 
סוכות. בסוכתו הקטנה יושב 'הצדיק מפתח תקווה' הלא הוא רבי 
זאב )ועלוול( אידלמן זצ"ל. יראת השמים החופפת עליו תמיד ניכרת 
עתה במיוחד על פניו הקורנות, הן לא בכל יום מזדמנת לו מצוה כה 

מיוחדת כמצות הישיבה בסוכה.

הסעודה הסתיימה כבר מזמן, השעות נוקפות, ורבי וועלוול הישיש 
כבר עייף מאד, המיטה מוצעת לפניו, הוא סיים כבר את כל ההכנות 
לשינה, אך הוא שומר על עיניו בכל כוחו שלא תעצמנה חלילה, עדיין 
אינו מוכן לתת תנומה לעיניו. נראה היה כי הוא ממתין למשהו, מדי 
פעם הוא ניגש לחלון, סוקר את הרחוב החשוך ושב למקומו. והנה, 
בשעה מאוחרת מאד עובר ליד סוכתו אחד ממקורביו, הצדיק אך 
הבחין בו וקרא לו להיכנס לסוכה. האיש התפלא מאד, רבי וועלוול 

הישיש אמור היה לנום כבר מזמן, ומדוע קרא לו עתה?

והנה ברגע שנכנס לסוכה נטל רבי זאב מעם השולחן עוגייה קטנה, 
בסוכה'  ו'לישב  מזונות'  מיני  'בורא  ובדביקות  בכוונה  עליה  ברך 
וועלוול  כאשר מקורבו עונה אמן בכוונה. "יישר כוחך!" הודה רבי 

למקורבו והסביר לו את המתרחש:

"מאז ומתמיד נהגתי לברך ברכת 'לישב בסוכה' על אכילת מזונות 
'לישב  לברך  שיש  השיטות  ידי  לצאת  כדי  בסוכה,  השינה  לפני 
נוהג אני כמנהגו  בסוכה' על השינה בסוכה. אך מאידך, מזה שנים 
של רבינו חיים מוולוז'ין ומשתדל להימנע מאמירת ברכה כשאין 

מי שעונה אמן אחריה. לכן למרות שעברו כמה שעות 
שהגעת  עד  המתנתי  לשינה,  שפרשתי  מאז 

כדי לענות אמן על ברכתי".

וכל מאמינים
אמרי חכמה ובינה מאת המגיד מישרים הגאון רבי ישראל מאיר שושן שליט"א

בעניני אמן ותפילה


