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 êþš−î) è× ,ëô-(èôכאשר אמר הכתוב , מאחר ומצות הסוכה היא זכר ליציאת מצרים, זכר לענני הכבוד, ידועה הקושיא

 ·�ÔÚÓÏ ÂÚ„È ÌÎÈ˙Â¯Â„ ÈÎ ˙ÂÎÂÒ· È˙·˘Â‰ ˙‡ È .בסוכות ישבו בישראל האזרח כל ימים שבעת תשבו 'בסוכות

Ï‡¯˘È È‡ÈˆÂ‰· Ì˙Â‡ ı¯‡Ó ÌÈ¯ˆÓ .' ,א"כ היה ראוי לעשות את חג הסוכות בחודש ניסן, שבו יצאו ישראל ממצרים

וכבר נפתח  .ó¾ ,(ðñ( 'לה ימים שבעת הסוכות חג ‰ÂÁÏ ÈÚÈ·˘‰ ‰Ê„˘ יום עשר ולמה ציוה הבורא ברוך הוא 'בחמשה

 הם ,בהם שהושיבנו הכתוב שאומר 'והסוכות ì"îê)×þ³ ’−½(í הקשה כן, וכתב וזה לשונו  ‰ÂË¯בראשונים, רבינו הדבר 

 נפלאותיו שנזכור כדי סוכות לעשות צונו לזה ודוגמא ,ושמש שרב בהם יכה לבל בהם שהקיפן כבודו ענני

 ודרך הקיץ ימות שהוא לפי ,הזמן באותו סוכה לעשות צונו לא ,ניסן בחדש ממצרים שיצאנו פי על ואף ,ונוראותיו

 שנעשה אותנו צוה ולכן ,יתברך הבורא במצות שהם בהם עשייתנו ניכרת היתה ולא ,לצל סוכה לעשות אדם כל

 בסוכה לישב הבית מן יוצאין ואנחנו ,בביתו ולישב מסוכתו לצאת אדם כל ודרך הגשמים זמן שהוא השביעי בחדש

  מש"כ בזה, ועוד רבים. (¾èô ,ó)עה"ת  ·¯Ô"·Óוע"ע  לעשותה'. עלינו היא המלך שמצות לכל יראה בזה
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גובהה עשרה קטנה, קיבלו חז"ל מהלכה למשה מסיני ששיעור סוכה עוד תימה רבתי יש בענין מצות הסוכה, ש

 הסוכה 'שיעור Ì"·Ó¯‰ (ê"í í×î½ô ê"õ)וכך לשון , ¬ó¾ (:ï( ו' טפחים, ועוד טפח אחד לשולחנו ו' עלרחבה ו (½ë í×î.)טפחים 

'בסוכות ציותה  התוה"קטפחים'. והנה  שבעה על טפחים משבעה פחות אין ורחבה, טפחים מעשרה פחות אין גבהה

'תשבו כעין תדורו'. ומעתה יפלא מאד היאך אפשר שיכנס אדם ממוצע,  (½î× í×î.)תשבו שבעת ימים'. ודרשו חז"ל 

ס יוישב בסוכה שהיא גבוהה עשרה טפחים ורחבה שבע על שבע, והוא דבר תימה ופלא שאינו עולה על הדעת, שיכנ

ה קיים מאדם את עצמו למקום קטון וצר שכזה, אשר אין דרך לפנות ימין ושמאל, ויישב בסוכה זו עם שולחנו, וי

  מצות ושמחת בחגך.בה קיים שנאמר תשבו כעין תדורו, ומי דר במקום צר שכזה, ולא עוד אלא שנצטווינו ל
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 מרובה חמתם אם למימר אביי סבר עשרה לתוך יורדין והוצין טפחים עשרה גבוהה 'היתה ).í×î½) ðוהנה אמרו בגמרא 

שסוכה קטנה ונמוכה  מוכח מכאןסרוחה'.  בדירה דר אדם ואין היא סרוחה דירה הא רבא ליה אמר ,כשרה מצלתם

יכול בה הרי היא דירה מעלייתא, אינה נקראת דירה סרוחה, וכזו של עשרה טפחים, כל שאין הוצין יורדין לתוכה, 

וחה והשקט, ולצאת בה ידי חובת תשבו כעין תדורו, והוא דבר תימה ופלא שלא נשמע כמוהו, נוח במיאדם לישב בר

והלוא ירדה תורה לסוף דעתו של אדם, ולא ניתנה תורה למלאכי השרת, ואין הקב"ה בא בטרוניא עם בריותיו, 

ם ואופן בעולם והיאך אפשר שתצוה התורה לשמוח את שמחת היו"ט בתוך ארגז קטן כזה, שאי אפשר בשום פני

שבשיעור קטן שר שפ, מכל מקום היאך אואף שאפשר לעשות סוכה גדולה מזו, לישב בו בריוח אלא בדוחק גדול

  מתיישב על השכל כלל. שכזה תוכל להתקיים המצוה הזאת, דבר שאינו
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 הסוכה'. מן פטור מצטער רב אמר זבדא בר אבא רבי 'אמר ):×í×î½) íוביותר תגדל התימה, ע"פ מאמרם ז"ל בגמרא 

ואמרו שאפילו בגמרא והוסיפו ואין דרכו של אדם לישב בביתו בצער,  וטעם הדבר משום דבעינן 'תשבו כעין תדורו'.
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 זבובים-( בקי משום בסוכה בכילתא למגנא ברדלא אחא לרב שרא 'רב ).(¾î× óבצער גרידא פטור מן הסוכה, כדאמרם 

 קרקעית בה טחין שהיו לבנה קרקע-(דגרגישתא  סרחא משום ממטללתא בר למגנא אדא בר אחא לרבי ליה שרא רבא ,קטנים)

צער קטון של זבובים קטנים, או סרחון אדמה, כבר פטורים מן הסוכה, והיאך  . הרי שאפילו משוםהסוכה והיתה מסרחת)

  יתכן שישיבה בסוכה קטנה דחוקה וצרה, אין בה צער כלל, אלא שמחת יו"ט.
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 ÂÁ‰Â ÁÈÎÂÓ ÔÈ‡„ ÍÏ˘ מאוד תמוה הדבר 'באמת האריך בזה וכתב תוך דבריוש È·ˆ ÌÎÁ‰ ® ’−½)(ðדברי בזה וידועים 

¯Úˆ ÏÂ„‚ ‰ÊÓ שחידש ששיעור זה לא נאמר אלא לגבי מצות אכילה בסוכה, אבל לשינה בסוכה בעי טפי, '. ועיי"ש

שהמצטער לישון בסוכה משום שאינו יכול לפשוט ידיו ורגליו, אינו  שהוכיח ÓÂ¯˙‰ Ô˘„‰ ® ’−½)(ë˙ודחה בזה דברי 

אי אפשר לישון הלוא ז' על ז', והוא סוכה השיעור מאחר שנלמדה מהלכה למשה מסיני שפטור מן הסוכה, לפי ש

על כרחך שכפיפת האברים אינה בגדר צער, ואין יכול ליפטר מדין מצטער שם אלא בכפיפת קומתו וקיפול אבריו, 

בעינן  לשינהסוכה, אבל אכילה ב, אך החכם צבי נחלק עליו, וס"ל שכל שיעור זה לא נאמר אלא למשינה בסוכה

  .שיעור גדול יותר

  

י חובת אכילה ובאמת דברי החכם צבי מחודשים מאד, במה שפסק שסוכה שאינה ראויה לשינה יוצאים בה יד

סוכה שאינה ראויה כתבו ש, ש‰ÈÎ„¯Óמשמעות גם וכן  ,ושתיה, ונחלק בזה בעוז ותעצומות על דברי תרומת הדשן

וע"ע , ï)×"-(½î"×šשם  š½ ô ·"�˘Ó·Â"¬)½−’ Ó· )þ³‚"‡לשינה, אין יוצאים בה ידי חובה אפילו באכילה ושתיה, ועי' 

ואיך שלא יהיה, עדיין התימה במקומה עומדת, היאך אפשר לאכול או  ואכמ"ל. ¬)½−’ Ê"�·‡  ì"îê)¼³‰ אריכות בדבריב

  לישון בסוכה קטנה וצרה זו, שאינה מחזקת את האדם אלא בדוחק גדול בקיפול אברים וכיפוף הקומה.
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לעיין היכן מצינו עוד מצוה בעיקר דינא דגמרא שמצטער פטור מן הסוכה, משום דבעינן תשבו כעין תדורו, יש הנה ו

ער, ולא שמענו שהמצטער פטור מן המצה או מן השופר או מן הלולב, טאחת שיפטר בה אדם משום שהוא מצ

משום איזה צער, מכין אותו עד שתצא נפשו כדין כל מצות עשה, או אוכל מצה האומר איני נוטל לולב מסתבר דו

פטור שלא מצינו דוגמתו בשום והוא ר בה פטור הימנה, ובמה נתייחדה איפוא מצות סוכה החביבה, שהמצטע

, ששנה אחת נתקרר ונחלש ולא היה בקו הבריאות, וע"כ ·‰‚‡Ï"ˆÊ ¯ÊÚÈÁ‡‰ ÔÂמצוה, וכנודע המעשה הנאה שהיה 

לא ישב בסוכה, וכאשר באו אליו אורחים הכניסם לישב בסוכה אך לא ישב עמהם בגין שהיה מצטער, ומכל מקום 

ויצא אל הסוכה וישב עמהם, ושאלוהו האורחים לפשר מעשיו ואמר שאע"פ שמצטער פטור מן אחר זמן נתעטף 

שב בבית, אך מדין ויבלבד היה ער פטור ממצות הכנסת אורחים, וע"כ מדין סוכה טשמצ הסוכה, הנה לא מצינו

  מק הענין בזה.יש להבין עוהיה עליו לישב בסוכה, ודפח"ח, אמנם כאמור הכנסת אורחים, שבה אין צער פוטר, 
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עצמו'.  מנגעי חוץ רואה אדם הנגעים 'כל ó−¼èò) (í ,ëאמרו הנראה לומר בזה יסוד גדול ונכבד בדרכי עבודת ה', חז"ל ו

עצמו'. ויש להעמיס בדברי חז"ל כוונה נוספה, לבד הפשט הפשוט, שמתוך  אצל קרוב 'אדם ):×³îôë−) íועוד אמרו 

שהאדם קרוב אצל עצמו, וכל עת ורגע הוא דואג ומחזר אחר טובתו האישית, ואינו רואה כלל בחסרונותיו אלא רק 

יכול ואינו אין האדם יכול לאמוד באמת בלא נגיעות ופניות את צרכיו האמיתיים,  משום כךבמעלותיו וצרכיו, 

אם הצרכים שהוא חש שהוא צריך אותם ביותר, הם באמת נצרכים לו, או שמתוך שההרגל נעשה  לשפוט באמת

בני  ורוב ,והוא בטוח שאינו יכול לחיות בלעדיהםלקבל את צרכיו, לחשוב שהוא מוכרח טבע, אזי הוא כבר למוד 

  הם.להצרכים שהם רגילים  הם האמיתיםשהם סבורים שצרכיהם במה  חמורהגדולה והאדם טועים טעות 
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כביצה'.  זו ואיזו שביעה בה שיש אכילה (ì ó−þëð, −) ושבעת 'ואכלת ):³î×þë) ¬ô בגמרא כדוגמא ומשל נביא בזה דברי חז"ל

דעתיה'. היינו שבאכילת שיעור כותבת הגסה, כבר  הגסה מיתבא ככותבת ,משבעא 'כביצה ):¼¬ (−êôîועוד אמרו 

ם לכדי שביעה שלימה וגמורה, ודברים ור כביצה, מגיע האדעמתיישבת דעת האדם, ואילו באכילה מרובה יותר בשי

, היאך אפשר שתתישב דעת האדם באכילת אוכלים בשיעור כותבת הגסה, ובשיעור אכילת בעיננו לו תמוהיםא

ם אחד מן היישוב שתשבע נפשו לך אד שאיןע נפשו, צא לרחובה של עיר וראה מאי עמא דבר, כביצה כבר תשב

והנה שיעורים הללו מדוקדקים באכילה מועטת כזו של ביצה אחת, והיאך אפשר לומר שאכילה זו משבעת, 

האוכל ככותבת הגסה ביום הכיפורים חייב כרת, , שהרי מיתהכים על שיעור זה עד כדי מומדוייקים עד לאחת, וסו

, היאך יתכן שאכילה מועטת כזו תיישב דעתו של אדם, תימה ופלא גדולוהוא דבר , לפי שנתיישבה דעתו באכילה זו

  ואכילת כביצה תביאו לכדי שביעה.

  

íñ−×êíñ−×êíñ−×êíñ−×ê    ¾−¾¾−¾¾−¾¾−¾    íëíëíëíë    í¼−ë¾í¼−ë¾í¼−ë¾í¼−ë¾    í®−ë×í®−ë×í®−ë×í®−ë×        

  

שאנו אנשים מגושמים קרוצי חומר הגס העכור, איננו יכולים לאמוד היסוד האמור, , הוא והביאור האמיתי בכל זה

באכילה גסה, עד ולהלעיט את עצמנו הרגלנו את עצמנו לאכול לזלול ולסבוא, לפי ש, האמיתיים נכונה את צרכינו

, ואיננו יכולים לבוא לכדי שביעה בביצה אחת, אמנם חכמינו זכרונם לברכה, שהיה שהתרגלנו לכמות גדולה

ות חיידעו בוודאי שברא עלמא, ואיסתכל באורייתא הרי הקב"ה בקיאים בכל עניני העולם, מתוך עסק התוה"ק, ש

שלא הרגיל עצמו למעדני העולם ולאכילות מרובות ותכופות, די לה בכביצה אוכלים, ואף  גילושביעת האדם הר

שהוא אוכל ובולע עוד הרבה מזה, עדיין עיקר קיסטא דחיותא ושביעה תלויה באכילת כביצה, שיש בה כדי שביעה 

ן זה, כי הוא מלא נגיעות פניות והרגלים, לא היה יכול לבוא להכרעה בעניאדם בעולם  אףובאמת לאדם ממוצע, 

ורק בורא כל עולמים, יוצר ופועל הכל, הוא שיכול לקבוע בקביעה מדוייקה, בתורתו הקדושה ע"י חכמי ישראל, את 

המשביע את האדם לשעת האכילה הזו, עד שירעב , שהוא שיעור כביצה, שיעור השביעה המדוייק, הדרוש לאדם

  .אח"כ לאכילה הבאה אחריה

  

ö−þî¼−¾ñ µ−þëð ³³òö−þî¼−¾ñ µ−þëð ³³òö−þî¼−¾ñ µ−þëð ³³òö−þî¼−¾ñ µ−þëð ³³ò        

  

בכל עת ובכל זמן, היתה הקביעה ניתנת לבני אדם ע"פ שכלם, היתה הקביעה משתנית ועומק הענין בזה, לפי שאם 

ביד כל אחד אחד, וביד כל דור ודור, שהרי אפילו אנו  'נתת דבריך לשיעוריןוהיה זה בבחינת ' בכל דור ובכל עונה,

הקודם לנו, שהיה שיעור שביעתם קטון יותר מדורנו, וזכורני שבזמן לימודי  בדורנו, יכולים לראות את בני הדור

בישיבת טשעבין, טענו הבחורים טענות רבות כנגד המזון שהיה מוגש בישיבה, ופעם אחת נמנו וגמרו שלא יכנסו 

ו היום וד את סעודת הצהרים, כדי להראות ולגלות את מורת רוחם מכמות ואיכות המזון, באותעלחדר האוכל לס

בי  שנמנו וגמרו הדבר לא הייתי בישיבה, וכאשר חזרתי לישיבה ונכנסתי אל חדר האוכל, שהיה ריק לגמרי, פגע

‰Ï"ˆÊ ÔÂ‰ÂÒ¯Â‡È�˘ ˘"·¯‚‰ ¯"ÂÓ ‰·È˘È‰ ˘‡¯ ,שבא לבדוק בשל מה הסער הזה, והביט על המזון שהוגש שם ,

זה, יופקר ויושלך ע"י כשמזון משובח ומעולה ואמר לי בכאב גדול, שבחלומו הגרוע ביותר לא היה מעלה בדעתו 

המזון שאכלו בישיבת חכמי לובלין המפורסמת, שנודעה ונתפרסמה  עלבחורים לומדי תורה, והוסיף ושח לי 

, שבחורי הישיבה "ÔÂ‡‚‰ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ ‰·È˘È‰ ˘‡¯ ˆÊ ÔÈÏ·ÂÏÓ ‡¯ÈÙ˘ Ì"¯‰Ó˜ÂÏ, ובחידוש המיוחד שחידש בשכלולה

היה  וע"כבתים לאכול ימים בביתם, בסעודה שאינה מספקת לבעליה בלחם צר ומים לחץ,  זדקקו לחסדי הבעלילא י

ואמר לי שבכל ערב היו מקבלים הבחורים כג' פרוסות ארוחות מזינות ומשביעות, ניתנו בו  ,בישיבה חדר אוכל גדול

את הפת, ואוכלים  לחם, ובכל שולחן של ח' בחורים היו מניחים קערה אחת של מרק דייסא, והיו מטבלים בו

  .ושבעים ונהנים ומודים ומשבחים

  

        



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾    ³î×î½ ð¼îôí ñîì³î×î½ ð¼îôí ñîì³î×î½ ð¼îôí ñîì³î×î½ ð¼îôí ñîì    ¾³¾³¾³¾³ï"½ï"½ï"½ï"½    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    ð 
³−ë³−ë³−ë³−ë    ê½×íê½×íê½×íê½×í    µîô½µîô½µîô½µîô½    îòìñî¾ñîòìñî¾ñîòìñî¾ñîòìñî¾ñ        

  

צרכי  אתיכול לאמוד הוא בכל צרכי האדם הגשמיים, שאין לך אדם בעולם ש כך הוא בשיעורי האכילה והשתיה, וכך

אם  עולם,בואו ונחשב חשבונו של לפי שהוא מושפע ונמשך אחר הרגליו תאוותיו והנאותיו,  האדם האמיתיים,

אלא בימים ראשונים שלא היה מצוי דבר שאין בית הכסא סמוך לשולחנם,  יכולים לחיות באופןאנשים בני דורנו, 

 אולם רוב בני האדם היו לשולחנו'. סמוך הכסא בית לו שיש כל עשיר 'איזה ):×³ë¾) íלעשירים גדולים, כמו שאמרו 

אל מחוץ לעיר, ובוודאי שכיום הזה היו אנשים מאבדים את דעתם אם היו צריכים צריכים לצאת לצורך גופם 

, וכך בכל ענין ענין, בענין חימום בימות החורף, והתקררות בימות החמה, ובאמת בדורות הקודמים, לחיות באופן זה

מונים מדורנו הספיקו והשיגו בכפל כפליים עשרות באמת משום שלא היתה ההצטרכות קלה ונעימה ונוחה כ"כ, 

  אנו, והלומדים הגדולים בדורנו, אינם משיגים במשך זמן ארוך, מה שהשיגו בדורות הקדמונים ביום אחד.

  

³êï¾³êï¾³êï¾³êï¾    íþî³ííþî³ííþî³ííþî³í    êñêñêñêñ    êí³êí³êí³êí³    ³õñìîô³õñìîô³õñìîô³õñìîô        

  

שאין אדם יכול להכניס עצמו למקום של ז' על ז' טפחים ברום י' טפחים, מעתה מובן היטיב, שאע"פ שאנו בטוחים 

, אלא מתוך נגיעות ופניות ע"פ הרגלי האדם, והדברים הצרופה אמיתית ע"פ האמתמ"מ אין זו ראיה נכונה ו

משתנים מדור לדור ומשעה לשעה, ולא הרי שטח מקום מגורים של אדם בדורנו, כשטח מקום מגורי הדורות 

ם, שהיו דרים כאן בעיה"ק ירושלים תובב"א, ח"י נפשות בדירה דהקודמים, ועדיין חיים ביננו ב"ה בני הדור הקו

הרגיל את עצמו למקום מסויים, שהאדם שבה חדר וחצי, והרגלי האדם משתנים לפי הדורות והיכולות, ומשעה 

שוב אינו יכול להקטין ולמעט עצמו ליכנס למקום מצומצם וצר מידות, אבל אחד מעיקרי יסודות האמונה שיסד לן 

 הבורא מאת אחרת תורה תהא ולא מוחלפת תהא לא התורה שזאת שלמה באמונה מאמין 'אני ,הוא ¯Ì"·Ó‰רבינו 

, לפי שהיא שורש אמיתות העולם, וכל הברואים כולם ושיעור והתורה אינה מוחלפת לעולם שמו'. יתברך

  התוה"ק מאז ומעולם. ההצטרכויותיהם, אינם משתנים ואינם מתחלפים, אלא ע"פ מה שקבע

  

−×−×−×−×    ³î×î½ë³î×î½ë³î×î½ë³î×î½ë    −³ë¾îí−³ë¾îí−³ë¾îí−³ë¾îí    ³ê³ê³ê³ê    −"òë−"òë−"òë−"òë    −ê−®îíë−ê−®îíë−ê−®îíë−ê−®îíë    ó³îêó³îêó³îêó³îê    ±þêô±þêô±þêô±þêô     ó−þ®ô ó−þ®ô ó−þ®ô ó−þ®ô        

  

 כל ימים שבעת תשבו הנה אמר הכתוב 'בסוכות, , וכדלהלןובזה יתיישב מאד ענין שיעור הסוכה, ופטור המצטער

 ÔÚÓÏ ÂÚ„È ÌÎÈ˙Â¯Â„ ÈÎ ˙ÂÎÂÒ· È˙·˘Â‰ ˙‡ È�· Ï‡¯˘È È‡ÈˆÂ‰· Ì˙Â‡ ı¯‡Ó .בסוכות ישבו בישראל האזרח

ÌÈ¯ˆÓ .' ענין הסוכה להזכיר לעם בני ישראל, בכל הדורות ובכל הגלויות ובכל המצבים, את בחינת יציאת נמצא

מצרים, שהקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו הושיב את בני ישראל בסוכות ענני כבוד בצאתם ממצרים, ובחינה זו היא 

מוקפים מכל צדיהם בענני בני ישראל נישאו על כנפי נשרים, יני העולם הזה, כאשר בחינת הניתוק השלם מכל ענ

הכבוד, וכל הצטרכויותיהם מסופקים להם, לחמו נתן מימיו נאמנים, והיו אותם ענני הכבוד שפים ומגהצים 

(ìñ¾ë דר"י  ומלבנים את כסותם שהיה גדל עמהם, ואין להם בעולמם אלא תורה ועבודת ה', וכמו שאמרו במכילתא

(ë ¼½−î המן'. ומאחר שכל ענינה של מצות הסוכה  לאוכלי אלא לדרוש התורה ניתנה לא אומר יוחאי בן שמעון' ר 'היה

לזכור ולהזכיר את בחינת יציאת מצרים וישיבת עם בני ישראל תחת ענני הכבוד, על כן ציוה הבורא ב"ה ברוב 

 תשבו 'בסוכות ).í×î½) ëרחמיו וחסדיו, לדמות את ענין הסוכה בכל האפשר לבחינת ענני הכבוד, בבחינת מאמרם 

וענין היציאה מדירה קבע, אי' קבע ושב בדירת עראי'.  מדירת צא הימים שבעת כל תורה אמרה ימים שבעת

˜"‰ÙÒ·  עניני עולם הזה, בדירות נאות ובתים של אבן לעצמו  ששעבדשייצא האדם מן הרגילות והקביעות

העולם החולף, ויישב בדירת עראי, דירה מבוצרים ומבונים בכל טוב, ויעקור את עצמו מהבלי ותאוות העולם הזה, 

של עצים מפסולת גורן ויקב, בגובה עשרה טפחים וברוחב ז' על ז' טפחים, כדי שיסתלק האדם לגמרי מכל צרכי 

העולם הזה, ויעמיד עצמו בדירה קטנה ומועטה, לידע שבאמת אין צריך לגופו בעולם הזה יותר משיעורים הללו, 

   עולמים.וידבק רוחו נפשו בבורא כל 

  

        



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾    ³î×î½ ð¼îôí ñîì³î×î½ ð¼îôí ñîì³î×î½ ð¼îôí ñîì³î×î½ ð¼îôí ñîì    ¾³¾³¾³¾³ï"½ï"½ï"½ï"½    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    í 
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יוצא מדירת אדם ומטעם זה לא הצריכו חז"ל לשיעור הסוכה יתר מז' על ז' ברום עשרה טפחים, לפי שבאמת כאשר 

הוא הקבע, היינו מכבלי גופו החומרי, מכל הלבושים שעטה על נשמתו בצרכי הגוף, בהרגליו הנאותיו ותאוותיו, ו

ללא נגיעות ופניות קרוב יותר לידמות לדורות הקדמונים, בעלי הצרכים האמיתיים, יושב בסוכת עראי, אזי הוא 

, ואינו נצרך פות מיותרות פרי ההרגל המתחדשסתוונטיות, ועומד בזה על טהרתו ושלמות יצירתו האמיתית, ללא 

קבעה ששיעור המקום הראוי לאדם, ע"פ תכלית האמת מבחינת הצטרכותו,  התוה"קש שוב ליתר משיעור זה, לפי

אינו עולה על שיעור ז' על ז' ברום עשרה טפחים, ויותר מזה אינו אלא לרווחא דמילתא ולמותרות בעלמא, וכאשר 

יעמול האדם על עצמו, למעט תאוותיו ורצונותיו, ולהרגיל עצמו לקבל הצטרכותו השלימה בלבד, באמת שלא 

  ועל כן נתנו שיעור זה לסוכה קטנה.יצטרך יתר על שיעור זה, 

  

êñêñêñêñ    ó−−šó−−šó−−šó−−š    íî®ôííî®ôííî®ôííî®ôí    íòîš−³×íòîš−³×íòîš−³×íòîš−³×    óêóêóêóê    êñêñêñêñ    ¼ð−¼ð−¼ð−¼ð−    ³òîî×³òîî×³òîî×³òîî×    í×î½íí×î½íí×î½íí×î½í    í¬¾õ×í¬¾õ×í¬¾õ×í¬¾õ×        

  

עיקר המצוה היא שהלוא וזה עומק הטעם שהמצטער פטור מן הסוכה, שלא מצינו דוגמתו בשום מצוה בתוה"ק, 

'ÌÎÈ˙Â¯Â„ ÂÚ„È ÔÚÓÏ וידועים דברי מצרים'.  מארץ אותם בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כיÁ"·‰  ,שכתב

שאע"פ שמצות אין צריכות כוונה, מכל מקום במצות סוכה אם לא כיוון לזכור יציאת מצרים, לא יצא די חובתו, 

 ‰ÌÈÈ˜ ‰ÂˆÓ ‡ל' וגו ידעו למען דכתיב רבינו הטור דכיון שסובר בזה לומר לי 'יראה ½"þ³ ’−½í (ê×(שזה לשון הב"ח 

‰�Â˜È˙Î Ì‡ ‡Ï Ú„È ˙�ÂÂÎ ˙ÂˆÓ ‰ÎÂÒ‰ ÈÙÎ ‰Ë˘Ù, הסוכה בישיבת הכוונה דעיקר הפשט, הטור לפי ביאר ולכן 

אל בחינת יציאת מצרים, שהיא  Â·ÈÁ‰Â¯הגמורה  ‰ÚÈ„È‰בחינת  ', היינוÂÚ„Èמצרים'. ובחינת 'למען  יציאת שיזכור

כל זמן שהאדם מצטער באיזה צער בסוכה, צער חמה או צינה, צער  וע"כבחינת צא מדירת קבע ושב בדירת עראי, 

'. ושוב אינו חייב ב אינו יכול לצמצם עצמו ומחשבתו לבוא לבחינת 'למען ידעו דורותיכםויתושים או סרחון, אזי ש

במצות הסוכה, ומה שאין כן בחינת ההצטמצמות והמיעוט ליכנס אל הסוכה הקטנה, שאינה בחינת צער אלא 

ת מאמץ וביטול התענוגים, וענין המאמץ אינו צער כלל, אלא אדרבה לפום צערא אגרא, וככל שירבה לאמץ בחינ

  ולהרגיל גופו לישרות בריאתו, יעמוד על טהרתו ושורשו העיקרי.

  

í¾ôìëí¾ôìëí¾ôìëí¾ôìë    þ¾¼þ¾¼þ¾¼þ¾¼    óî−óî−óî−óî−    ¾ðîìñ¾ðîìñ¾ðîìñ¾ðîìñ    −¼−ë¾í−¼−ë¾í−¼−ë¾í−¼−ë¾í    íïííïííïííïí    èìèìèìèì    ³î×î½í³î×î½í³î×î½í³î×î½í            

  

ר ליציאת מצרים והישיבה בסוכות ענני ובזה יתיישב כמין חומר טעם הדבר שציוה הבורא ברוך הוא, לעשות הזכ

ולא בחודש ניסן, . ''לה ימים שבעת הסוכות חג ‰ÂÁÏ ÈÚÈ·˘‰ ‰Ê„˘ יום עשר 'בחמשההכבוד, דייקא בחודש תשרי, 

 חרחודש היציאה ממצרים, לפי שבמשך כל השנה, יסוד העפר והגוף החומרי העכור והגס, מושך את האדם ליגרר א

תוספת מרובה על העיקר, ואינו יכול לבוא לכדי בחינת צא תאוותיו והנאותיו, והוא מוסיף בהרגליו החומריים 

מדירת קבע ושב בדירת עראי, אמנם אחר ימי הרחמים והסליחות בחודש אלול, ואחר ימי הדין בראש השנה, 

אשונה לברייתו, והוא עומד על מיצוי ועשרת ימי תשובה, ובעיקר טהרת היום הקדוש, זוכה האדם לחזור לבחינה ר

בחינתו הפנימית ועומק מידתו האמיתית, אזי הוא יכול להתעלות ולבוא לבחינה זו של צא מדירת קבע ושב בדירת 

  .עראי

  

µèìë ³ìô¾îµèìë ³ìô¾îµèìë ³ìô¾îµèìë ³ìô¾î        

  

ובאמת בענין זה אנו צריכים להתחזקות והתעוררות נוראה, בדורנו דור עני ויתום, מעונג ומפונק, שכל מאמץ קטון 

ויגיעה קלה, נראה לנו כצער גדול, ואנו מאבדים בידים את היכולת לשוב אל בחינתנו הראשונה, ולהסיר מעלינו את 

מאמץ הע"י  ולידע שמאמץ אינו צער, אלא אדרבא שנןכל עובי החומר הגס, וצריך להתבונן בענין זה, ולחזור ול

זוכים לבוא לכדי הנאה ושמחה אמיתיים, ע"י ביטול היש וקיפול האברים בסוכה קטנה, יכולים לבוא לכדי שמחה 

אמיתית של ושמחת בחגך, ועתה נתאספנו כאן גם לשם מנהג מקודש, של זכר לשמחת בית השואבה, לרקד ריקודין 



−"íë     ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾    ³î×î½ ð¼îôí ñîì³î×î½ ð¼îôí ñîì³î×î½ ð¼îôí ñîì³î×î½ ð¼îôí ñîì    ¾³¾³¾³¾³ï"½ï"½ï"½ï"½    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    î 
שענין הרקידה רומז שיגביה וירומם האדם את עצמו טפח ושניים מעל  ÌÈ˜È„ˆÓום טוב, ואיתא של שמחה לכבוד הי

גבי הארץ, לנתק ולהסתלק מכל עניני הארציות הגשמיות והחומריות, ולהדבק בבורא כל עולמים, גבוה מעל גבוה, 

בלב ונפש חפיצה כל  וזה ענין צא מדירת קבע, לצאת מרגילות הגוף הגשמי, ולהתרומם ולהתקרב אליו ית"ש,

 אכי"ר.  ,הימים
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